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البارعملالالزاهداالجلاماالمالثيخقال
شيخاالفاضلرئيسنياالهاداسضالعالمهجارالله
حمدبنعرمحهودبناسمالفابووالعمالعرب

عنهاللهرضرخانحشرىالز

وعاكاحمتكمنالىاذالتمالحهاحدكانىالهما
لالولىاهالماكضتانىعلىنهتكمنعنىلتاشما

الحامدحمدسابقمنكلوالفضلاونىبالثانيةوكنت

سفودءفكانهكااوانيقطفاورائه
بجناحتهمنءينواكرالضكرباسثاوكربميرسف

انىثمضيضبايىالصقفكانهحلقوا5ا
واحعاءلدلىءحإعودادلهحملماآكا
0001ا

اهجسععألءردمنبهوفياءمماردتوفيقك
والحبخلنيوماتصلوالنفسنهيرفىاقظ

اايهاجذبتهراالغلىااناصاباحىالتىالفيعةيرمن

طبعىعنيهاقسرتالقاهروبسيئالكبعااب
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المتعبةمجاشمهاعلىخففتالصادقبنظرككل

روقمنوفككتالمتعصبةتكاليفهـاوسهلت

ورقيتنىوعنقىاسارىبحلومننتقىعفالتبعات

الحرصفىالعلياوزهدتنىالرتبةوهىالقناعةرتبةلىا
فهااخالبغوارزنفسىوطيبتالدنيارخارفعلى

اقترحتولمابالغرارالدرةبعدوترضيتهاالغرارعن

فيهااقترفتالتىالدارعنالمقصيةاالسبابعليك

وتداركتنىحفىعطفذلكفىعلىعطفتصمةالمص

اليكبالدكاحبالىبالنقلواصطنعتنىفىبلطف

الفخربدملجوحليتنىعليكواكرمهاواعزها

واسالكوجوارهبيتكبحجشرفتنىحينوسواره
واصفيائكاحبائيكوسيدانبيائكخاتمعلىتصلىان

ارغبوقىواكالبرزمرةوصحابتهالهدىعترةوآلهمحمد
ورويتىوبديهتىوطويتىعقيدتىتجعلااليك

اتوالىمنالفتهماوكلبجنانىوماخطربنانىوماخط

لوجهكخالصةقلمىسنىعلىمقوواسلةوكلمرع

تفيضوانسجلكنفحاتبهامطلوبةاجلكومن

مهىمايهبهاوالقبولالبركةمنالمقاالتهذهعلى
للجاراوجبتمافيهاتحفظوانجولوالةالجنو

حرمكفىوجدتنهاالوالذمارالذمامحقمن

بهاتمفعوانالمستربيتكحجرفىوولدتالمطهر
مولىانكودارسهاومقتبسهاوقابسهامنشئها



4

ولشمليهءوشاكلوخافضوموليهخير

3حاملحططتهوالزحلنابلعليهمخحطترلما

االولىلةالمقا

وعليدينهاذارنعهوكهعدمهءابمرمايخفض

العلم4وجهجورهـخفضهاذاواهلهمالهواليرفعه
هيبلاالمهىوالتقولىارباثأىهوبلهواالب

يديكواشددحرزهمافىنفسمكفاحرزاضمالباناالى
كأطيبةحيوةيكوصيبةنهةاللةيسقكبغرزهما

خانيةااةاالم

سعلطماالوفيكاركاصلصالمناصلكادمابنيا

ولةبذلدواخرىدواباالبتارةوالغارالتيهمن

يكجدرثوالنجدياثالتصعرباناوالكماجدوا

مننخفمقمنقسلبكواالمكبكمصممخيلىستبص
خيالئكبعضوخلاغلوائك

افالثةالمقالة

اراالعصمدىترجوهوانتمراالغصارينقضىكرك

نهاركاالبيافىماهوالزائلظلكفىالفائللرأيكضلة

ىاكباثالمطضسربمنواتبعفالكهليلكوسوادفتغة
خننهمهلضفبماناخحتى

الرابعةالمقالة

وانةدشأمنملىوانفاالسطرانةطولقدفى
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االزااجراليشعروحماذيالوووالميالعطف

الحوباعظممنواناالوزاهـمنهواماالجورمن
لىقكالغنومثلكارعنيااسوبالذيلضل

حصباوهافكقليلعاوهاذيلكءالبطمتدفلم
وتحفلكاثقلتهامافوقوتثقلكاعباوهاعليكوتقذف

حلتهامااضعاف

اظاسمةالمقالة

وحدثواالمهاتءاالياحديثهاتوامىابثقايا

الجفالجمارمنوالجيرةءاالخالوكرامالدثيرهاطارعن

يناهوجارجاثينامالرحسبومنالطنببالطنبوباسط
افادناوورفدناهبالخيررفدناومنالكربكثففى

يفنواانهماوجدمناقتضاهمقدوافدناهالحكمة

واعظانحموكفىيغنوالمقالديارنحهموخلت
يستيفظمنلووجدالغفلةمنوموقظامضتمنوصادف

سةالسادالمقالة

دووقدانتاتعماالعدمهفىمنهعاالذىكلك
هذانماتردممالمبهاردتبمااخبرمندهولمنعاوكد

بهاصمالذىالصراخهذاوماهديركانهءالرظ
البدعهدوننةالالىياولىممنبهنتانبهدير

العليموجهبذلكواردتمةوالسالرياكلاليلوممط
بهوسوستلحاالخبيرصنوالعبدقلبفيخطرال



المشهؤهـالعملكنفىهوىمنواوجمصهف

فالختمالمنشورءالدعاشهوتهاومنتمالالصفالكتم
كنابخيراوالكخوموالغسىوقالغخيرانمكا
عتومالهـصهـراباو

مسابعةاالمقالة

رالتكليميرواذثرفانوخيحالتصلالتوضغ
علىسزاواستصإنباهةالىءفاثرالحموأطتعرفان

اضكالرعنوانالىافىاظفارمنانجتعشةالوجاهـ
دومحضحايسداومحسودرهتالذاواناالحن

اللةمملويهءاالحشازضهاتتقلقلبيةوتلكاوحاتد

5امافيفيها

يئءالتاإالم

افيسةيرصاسالمةفىلوكختاسعداثما

طيةانفادوفىالغريبةكهرأةالريبةعنءالغغاوفى

لكنكنبةافىكالواقعهبةاخذاالوفىكصدرالخية
بخرقةباغبائثومتلطخالغسديركرجرجةنويمدير

وتاركالغوافىكمسسالوتواقولمجزوذهثطاا

إلمعادفىكالشماكصعدادلالس

تاسعةإقىالمقا

لعرضىلمصولملث

فروتهتمز
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بماالسعيداضركواالخزانتهوعفيانخزانتهاشبعتؤأ
السنةتالثنمخمامناورالممطجناباذىورألمنم

حاشنهولواهـانجحظازنهيقولجنةإحرضاكذالىوا
اثءاوكأالشتاذاوتجمدلىكاناثإذااجاثتولنه

ذىتع

طرةالطورالمقا

ماهواصعباواخياثاسكمالماتمواجاساباستسك

تحهرتفانوفامناشياعهمعوحلواذعنقلياصب
وانيهصمنفتعوضىاذؤهباطاساباوترثأنحاؤه
التسعاعطيتانومجبلهطرفإصوالسمععوضت
اضحرءسواوقرينائنافبميافالترمنانفعالصدقفصاحب

الناقهمىا
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يدء

لعديةلعإط

يقا

ءحقحدصاقه

محر

فبئسجاخاحمالمسمتدىايهايا
وساجةضىالتعرضلالديباجة
افىواقللخويصتئاالقناعة

لمهمعكللةا

ثمحف

يعاكتاب

اليخلؤكسبككسب

لهجمهزوميرخضكاليقع
فحضلتسخدمطمعكس
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عنالوحئنىنفرةينغراهـمجمالةالمجتزين

ورلص
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اعائمادابوعاينتحصركواشتدبصركاذاشقاوقلآ

اعنكمايكنىردكفىضممحتطتفريحلكحشدواوردكعنا
ايقكاثوهلقيخاناثعليكوماذابجدممطبغيانكاحينئذ

11منآمايخراثخحيداوغيرالصنوامماصنوانااتاسؤت
وانئحاإظعهاحن

ألرووالعثانيةاالمقالة

ااناداعاوالزمدابواعخحقمااددوالىالباكيدىعنخلأ
انلوالالخبثايزاراوفطراثجداالعبثاخلقكتعالىالها

111وثتكاثالمصعلهاوبدحاخخحثتكالحيتنفساخاجسها
اعابركنكليتوتوجورمضعنهانتفيهاعنانلثرسلتااكا

افاواضاعقطظالتهلكةالىاثبدءماخورالغاعليهتانأ
ا

الهدحهةفايمءإفى

ونتنروالعخةالتاالمقالة

الفيلسوفطلقولطعتوالوالكسومسهالخسوفمناحذر

افجبقولهاستشارهاتويهقيشلووانانارتحمخمااأليالو
عنداهومنجمانهيدممماجممصمنجتبمءكلورابهاطوح

ايزكالمعذبوبناراووءكذبالىعياداوعندالمهذبنفسها

خالهراكدماشئتالذلىالضييمقتاعقلالذالانها وىيس

يصلبيفووالسفسفاركاكةاعانومنبالفلمسفة

انىيجمرحبابكالكفرياديهالطبعاليههكنألنبع يابنىتاقدالشيحالنويقولا
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الثحثرونوارابعةالمقالة

جمالمحوولىالجررحاقلصكابوحنالدبركالتظهرزطمنا
رفوتمتىتنفعنمبهاحيلةعليهواحتيانجبمةزاأدس

نخراجاشءفسادهمنسددتواذااخرضالمحلىانتةجابناخءا
عالواعشلناسىاالفطنذدبيرءعنضاقتمخاخرالى

وياالسقامهذانفياويلالنسطاسىالطبيبعلىوجى

سليمكمماتتيصانكألىاحفوماالعقامءالداهذامفئخاغ
كأسايمبقالباللهالىاالمنتليت

امشرونوااصطامسهالمقالة

فلنتقيقنضلىيمونانعلىبتكيةوفياثاحرص
الشيبترىانقبلشفىفهوعداهمنوكلالنقىالدشعد

ءالنووالمتغالناوأىوالمتمثالجلدىولمهللاالصلبوالمجلل
والرناهعضهالمفاصلفىوالريثةانتثاقلءوالوطالمتخاذل

عليهلمانتعلىالتقدرانوقبلنضدناالمللالعشة

كألصادرعنهانتادشوإلتصقادش

والغشرونالسادسةالمغالة

ءيتلقاالسكراتجمنداستانسراتالمنمناسمتوحئقمن
االرائكالىرظوالىبالنضرتمبشرينبالمالئثاالمليك

وقامفاشهازالمنكر5ءوسافاهزالمعزؤفسرهلمنبىفطو
اراالبرةاعاوفىلتهمعصبواراالشراهانةفىللهباص

برنصببهته
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والمحشرونالسمابعةالمقالة

يمءارمناشفىارلمالزعاحهباافتخرنحالنعامةمنقا

الهتكنهديدىمنيفورواقبالنعيمفورامنمنهابعدوال
فىاهراعمنتراليباالحراهـالعتاخاهبماهوباالصخرار
فىاثهاالبغاةقبلاهتامنءؤاليهداالبغاةسئل
وادركتهءاثارمالعفاعلىواالثاطلخافىخابطإاثاالهو

زالثخعغايبهحانيقها

ونوالعشرالصامنةالقالة

ومنبالدامماجهالءبالدعاوالجهرأممامصاللةلمقتالمرائى

يرالمومنمخيفةدعوةفذووخيفهخفيةفييدحلم
ءجاومنمخفالمهفيهاشلصاحبهنيخفالمفيهاللةادب
مشرقةنيرينناتةفيالهاالمدعوفيهاويخافنحغيها

الخيفةوادخلتهاءالريأمنالحفيةقداخرجتهانورينذات

خاصظروادقوتحقيقماراعنالناسولكنءااالتكلبابفى
ممألمفقودهمفيهابت

رونالعوالتاسعةالمقا

فىخشيتكولتكناوقرمشبةدءالىالىنامشيتكل
والالعزيزالمالثسرغرةواذاوقرخشيةةلكحلوممشيقا

انتجباراىلدىبإنوانظراالزيزحديثمنماجاتنس
فيالكعبرتوبمارتبدعركمكارانمقاتلوالىمائل

الضوالمثبحرالمنابتاالعبدالصعبالموضعهذامثل
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ابالثونيلالىابتواوابالعغابخوفمن15اوالثابت

علىنفسهرواضالطاعهاتحلخيلهضروثاب
بخءاخحاإلسبذل

لالتاخونالمقالة

مافسبيومكلبسفااماواراساواراددرالدنيا

فلنالحارايقامنكممابقدهـقوبملىوفواصالحمن
اخاقضيسلىاالقواملتحزولنأضيتكعلىااليامتجرى
كساعدتسهاساعدتكوانءماتروالىالدنياششايعكولن

بمبالتدلربم

والثلثونالحاديةالمكالة

باترالشهواتفىورايكمتطامنوجاشكاهنقلبك
اطيبحترفمزفهوانتفاترمانحداللةالىوشوقك

والخالفراتعالسعةاكناففىمحخزفلكقحلف
امااحدىكانكهائمفلةالتيهوفىراضعالكضعة
براالمؤمنالوفنصفةاهثذوالالمؤمنخلفماهذا

لذةكلمنتمءبذةذوهيصةالغبساكباغبهـ

طعاهاءاحصلنووجمرابلتجماحانصهمنرأممان
المجرالقيها

والثلثونالتانيةةالمقال

اغشمالغشومبلدالوالىذاكالشومبلدعناحدثاثالم

ااحتهلعفجواثنعطمواالخيولخوافرهن
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اناأليحيالجواعكنالىمنواضرالبوارحرياحئنط
وللدالحورفاالكءاالسلركاتذهححاءءالدكل ورلصعدلص

المثربالماللمهاهـئاواحظلمدالبكضبىمناعزتءوانيم
لهاهـزوتأئخواعقاكالطيورفيهقهرالطوتوقوندوا

كالصواعقواالرجغة

والتلثوناخالتةاالمقالة

الحرصاسبروالقهماتانتمتىهملمزوايخارالدعبديا
تكاتباناالالعتاقهيهاتطليخهيااشتحئعوا
الملزقكبؤننادلىتاناالالقاحوالالمرزفكاخادظما

الجرعترويهوياحنالحرصماصذاقرصاثجعهيامن

ماقدقدمتاالخايسانتاذلمندعدالممسرعابماهذا
بالقخاطيرعمايصإنجوناوالماليخفقالمالمخوناواذالقيت

هذهظاذاكألفرحواور5امنريدومالمضطرة01
ورخألحممرا

الموتواالرادالمقالة

إدااكااوانهمالدإلوتشرهوطالدشاكاإشربااإتغنع

تدلمالمابيكبثرهضاوالتدلشريفابهماتبماونحىلريخاا
نفسكفىاذابهنتجمجدسإتبردااالباتاصاجبمثرفأا

بعينالفرقاكاونفسسكابيكشرفىينالضرقمجدىخير

اببمشمداسالاالمسحاهـروكامىويومكرزفى
ممألأإاسدماث الج
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والثلثونسةاظالمقالة

ومخزعليهإضوكلباوقوونحزومايهعتصااالىانفهعبدللة

يزلوباشهحلخةاوإليقعقعنحيرقبايه11ضنبوبهاليقرع
مننراذيالهجمثقالمعتبتهتوجهفرقامعتجتهظفراعن

اصلماامصحيتممتئلمائل

والثلثونسةالساثالمقالة

ربانهلحمامفاخرفىنغسههنلحأعناخراللةكب
فالنجدىارجليقولكاخرالناسهايداخرد

مرحاةاامضإحبدوابوهالسلطانيقدمهممنوانا

لىثرفىحهـمنحلإلالمؤخرفهـثىناسلحاإاؤدمهومن
سبكهالمجققضباحرمنمقلهواعرقهالحالعة

والثثونالسابعةالمخالة

عنوايهاهـبحتةوالإسالنارايةتحتديضاثفىامش
اهـانءاعزفاعرينهافاالسدفماوفألنفالن

لاابلميالالإشاكأباتحتابحزاوماقرينهعلىالخغ
دينااصولفىتبعومندللاصاحبعضدالمقادن

اياتارووجامعاقليدهعالمرائبابءاضيعقدتقليده
ـزاندهواضفلبالحلبظهرهاوقرحقوعدهوالبرةار

مسدمنباللةقلدامهيدافالتامالضاللاانكا

ويؤمهبقصدهت15
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ونوالثأاشمامنةالقالة

ينتخاصممادرللةوالبرهانالحقمثاهانشفرسىلرلم
يناباةباصعلمخيرمبانينااصحلصريئصامهمهواإلخ

فهوعنهمزلومنبعزههااعتزفتدكاإنحرزشديدهمن

اقلخالومناذللةإذامن

الثثونوجمنالتاسهالمقاآل

الهياساهيااراكخالىاناهداصالالثمبانشيئايه
ومنبعاالهـالمراحلاخرىفهذهوارنمنعسكعلىابق
بعدهاوماالساحلالحيوةمنبلغفغدؤالمراحالابههـبلغ
لوعرومنوالريالههصدرعنهالحدليسلمورلمحالذىإيم

تشىعهؤخاساجميعمشرراللةهواجدكأروده

منباالكثفافهواوالورشارةمنلهباالستعداتواحقهم
فمرقاانىمن

االكأبعونالمقالة

اانصوهالهالشاردفىلثلماالالرشودفيهخملفاقا

برحرباويالفثكالنفاتتهوانوحلرباؤمحرانيالاتته
خوذمامحتالمهوانالسصمنالرشوةانعلسلمكات

أكلةجىومنتهبمثالإدتهشصكاآعهوانمحتالىمن
ايورثويقسبمحينيورثنارآيةاثالتهاللهنحتمن
ذويالغروضىحقوفعلىنصبهمنونميبنصيبهيقدم
القاضىهوالسمرالقاضحىلحىصةاوا
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بعونواالديةإحاالمقالة

صلىتهارسولسنةوعلىفجاهداورفراجمقآمةافى

كأتلالفلهاالغرائضازوالبلغتنكفعاهداسعليه
معتداتكونافكاناهلايومالحصلهاوتغاضلا

نهـطمتىباالدابمتتكاكنابمنانهامعتقدابالسفن

موقرؤظانجذهاعناديامتاذافىكادالباالهداب

االدبمحتاقممتومنالمحلنهدواالغرواناكانممبل

ولمالسنةيوؤرلمومنوقرةهـعندهالسنةيملموحقره
ةومحلهاالفردجضةقدريعرفلمبجلها

بعونواالرخاديئاالمتعاله

طماالماشينوصابهاللهمنجنلتاظاءمالاعناللةرضى

بالحقانالمتواصصواصحابهولسعيهاللةصلدمحهسبيل

مجيدونوالالمثضايقثنياتاارحبماةعنيصونقال

بواترويفىماافوفىايقماالعلربخياتالىبانهجعن
المعطلينثخرفىعواترحمرايديهوفىالمبثدإلنعالرقاب

االأاطفىالحضامااوالىفىاتالفئافيديناالىاجمحو
بالدهاللةاالمحمعادنوقاوبهمأاطاصوفنفوسهمفىحض
مامماشلعركباوقاشجعهـمعادنثامحاثوقاكأتجبالمن

حقءادلمااولئكوالغرضبالسنةحالهااألاالكأحنىسماحة

لمةاالبالحهـهمفالتعءالماعلىيلفثرءشكارهموساءالعل
كألاةدواوبءإءاااماطكأروادعهمأةوإاو
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إشراعزأعواهءوالىءلعال

عوشرطها
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بعونواالرالحامسةالمقالة

إأعلىيململوباتكفيهيقلبظل4فمابعنمجفظلممن
فيهطمافىعلىواسفاالخفظمنمنهقرطماعلىحزنادفيه

ادمحزوتالفوايكلتلمناونحزاللسانانلووالتلفغمه
تحدعلىولقلهـجتهنحرسالمنههجتهرسقلىاة
بمالقميناامانةاالبهاصاءإمصراا

رمونواالرالسادسةالمقالة

اذادممماإمينالمالكةعرانلناالمالروحاللهامص
الجيحبحوالقلبنصوحعنالغيبنجلهرالخيهتفىا

ارالوالمغيبصالمحضفيهايمخوىللهفىاالخوةانعلى

فبهاالمعنىالنوذلكوالقريبالبثيدمراعاتهمافىيختلف

لاطبهوتصرفاالحوالبصاصبهااختافتوانواحد

واالعراضكريمااللهوجهالىبهالقصدوهووالترصال

لئيمعرضىكلنع

بعونواالرالسابعةالمقالة

وذوالرأىضردهالىعنهيزللمجدهعلىيزللممنالحازم
اهوهنصازماجمهونوكيفكألالغمنءشىفىليسمنالجزل

مقلوبالمزبانكضاالبينهمانازحالبونتطهـحماش
ولممستكمعكيةربالجزممقلوبالمزجانكماالحزم

حراكانفانالذنوبعالاخيكعلىوافرغتدنؤبا

منالهابةنزعتعبدانوالطخسويدائهفىالغمرزرعت
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التقولهماانفىولعلكمزاحةهىانهاوتقولاخهائه

مضباطرحهاالطالدعابههلولخامافىياتلعابهومجكاحةمز
ارجاساداعبتاذااسركلهاتكبهاولماغرغرتاتكنهـ

العالمهلوقطنتحياعمكفابذاانهتشعرولملتفعخ
ءخغابهماليسوذاثالمهمنؤالمشعغاارك
ءالعحفاصفاتمنانه

بعونالروالثامنةالمقا

وتركييروالشالرأىوانماجيروالتشاالمورفىالجد
ىإمواتقانواالالبليغاضبطواواالدهانوادةاا
استدفاعثونالوسئحوالخطوالمهمءاستتهمفاعندبهثا

ويصديدالشحنكاناحداهابناالمداهايبلغالججالما
ويخوضىيتعللوالبالحدعالتهعلىتجلدثالثشديد
سماللبوالنكدوادتاطءاحشا

بعوناالروالتاسحةالمقا

ذلكعلىفراشاعلىاايلافيالمعاشفىالنهماريضطرب
همذاكعودهالسنونانحلتحتىوسودهبيعضهعاوى

طويلةحيوةالقالبجرهحدثاناالليهـىوسدمه

اذارأىوعولهياواللهموائقبحمطلوبوجانوالطائما
3وهولهلمطلا

سولقافيالمقالة

قاهزىمنتسبذىمكاعبدبالدللة
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و81علوثنىوحدهتعالىفذكراللهاليلاءخبايقوضان

بالئيتوطافوسعليهاللةصلىياكعلىوصلىمجده

وزمزمبالمقاموتيهنالملتزموالمستجاراعتنقواستبموامالحر
اباالحزعلىفاقبللىثمابالميزفدعاارويماقىو

افجرسمتطيرطلعانالىالمجريمينفىقدحيهكصف

أللخسونوالحادثلةالمقا

داعإصاكلتفاليزدوحمعهءريااجلمنودمعةءدعارب
خالفالدنتثقوالالقهنبسرحمعتاذاتفزوالالعينداهع

االموراكزاناعموتقاتهحقللهيتقمنواينثقاتهعن
انتمائنىمنبارورواستعذمشوهوباطنهجميلظاهرهكوه

ءوراالطيومفالدنياكلءرا

كلألسونواطالثانيةالمقا

مصورهاليكواعناقمنصورةاعالمنكالتغرالملكاا

منحواثمنءواحشاتجفوامامكخلفككأاليوالخيو
وانكالمستطاعةاالموروالمطاعةامراالوووتجفقكخو

امرافوقكانوالتنعملكثيرهامستقبللكبيرهاسشقل
لديذبرنهيكامركوآمراناهيااميراليههذاامركلمجا
عبداكادقيهابككماتهابهانمكمايكاقلواناميرونهى
وأنخداكسلطانهزةلخضوعانمعفرينفكالوان

واالمرلكمشيةالاناوتعوهءبعضبهرككبرياعنيصدك
يشاؤهماه
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والحونلةالثاالمقالة

منوابعداثمرنحكمناشدمرضالحلبيببقولثقتك

بالشبهههـوقأبصبركفابدمرضتفانغرضكالىءاالنتها

النصبواستعذكالوصباستبذدكفانومركخلوكطا

انماوبتليكاعهبالدالمنايكاووأليديلتاويدمنالىيديكحعفار
الطبيبمانجتيشوعحناويوليسشوعواظالهشنىايشفيك
تدابيرهبكادبرتوربمابةاجرمافىوباخ4تجرراالرابع

اماعبدالطجيعةفاكثرهمءاالطيافابشضعقاقيرهوعقرتك
زرجيعةاتصليباماعابداو

سونوالحبعةالراالمقالة

باالوساطاالمورمنوعليكاالقساطخاصوطاعامل
دالسرفىداورتقديروقدرالقصداالالتقصيروالغلوودع

الطاقةاوالهافمناالستطاعةمادونالطاعةمنوءتكف

والترجحىخقاالىنضاثوادعيملاناوشكاص
والتنسبطيةبهدحماانخيؤنبقيفيهاتزكفالنإقهترلىا

االمفذالصادهببمهاامناجظ

الحونوالحامةقاا

حتنىيابقولومندقماقطتعطنبملولمغدايودقتمطرب

مهومفمنالحمرأطيجوزصوقدمقغيرمنطخنمث
ويسصلاباقالوللهيكدرومامخارمفافيكيهالمفوهلرا

فلغلافيفياظطيعبتغبطنفالوائلسبانوجههء
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الثناعروالطباظتشقيقمنخيرالهكانالحبيئتثمة

هامجوالسانافىماجاحمعفقدقحائدهفىإقللة
ونوالخعسةإساداالمقالة

ءاداكاهوفذفنحممبكجنوناوانعنونفنونالجنون

اوماعباثاتكعليهيستوىالذىكوحظادالخاعتلثط

انهاالناشالقلصاليهوعائقانهلوالرأئقحسنهداهء

بهانتعلمنخيرهجاهلىبهانتأالفنامنوانعوا
منسثوءفىكلعيغتفنمنوكائيذاصلىالولكا

ممبحءثهافىاألخرذ

صونواغالسابعةالمقالة

ابياضىونملورخصكالححنم5كادفىلكلهـالثقيلان
11فهوحلوتجتاوخصرمرتلوشغرموردوخدرد
ااوابضاكنتنفالحنيناعثخادوفىسحلكجهوصوتنحل
المحراههاتمنوروالسهـاطالسكةبناتوفىبنين
اقاتاالباطلتفاطحقياتوالالالىالعيااالرحياتوفى
اااوانلالغيثماكالىكالمسنتوتهافىالهلاشلىفيكجمل

وابهامنباباوضىاضليرفمروجوههنوجهعليكعرض
اللهءاالرلثنفوراوشمدفعغواللهاياتاوذكرتحنىهمرالبر

11لحأسوشطبعاصاالدنياوئهـكلنحافورودعف
111وانبعثئممالحديثحديثهاطابجرىفاننبعكاتحبابها

يحمعكفصخرةاخديثواماالحصيحثالباعثضك

يزجهسنانامنهصدركفىوكانا
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سونواطالثاحصنةالمغالة

لتاناؤجمنداذالتقالسؤالفىمرومعاللنوباخصرثمو

حيحهذاكزتحتكانالضرائرمنوجندلتانكانيصع
ملحوذاكموانافحيحالعحعلوكوجهفىلهمغوانغيه
بالمبخينالقصاردقبالوجنتيندقلهمجمحففلى
اخذمنعوإنوتملقوتبمبصوتصإلمقتبشبشمخان

بالمجانيقورمىبالمخانيثما

سونافيوالتاسعةالمقالة

المضاجعداعتامنفلشوسعاديازيرسىوالمعادبرالمعاشد
المتاعبقكفكممهالمالالفدرالمندالمناجعارالكمن
والعاجزمتقاعدمتقلبعليهممامجدتجلدمتصلباكيس
فىداكسالنفكميىمىمتناالتيقظفيهعابجبمتغاعص

فىوالتبغحرزظداريكمنونصيبكوالرغزامريك
كابخاةمنوالقربالجناةاالطيبفاتكمتصر

ألالستونالمقالة

نزقهانمبيحمويجولوكرثولفىالثلمجولنزفادمابن
وحليشهنزوهواناجلهاخرممابرلهوانرزقههوالذى

قيلانهبددهمجمعانددهوقىجوالنهوانعيشهيطيبان

وغارمتوقالثمضافآلفىطاراللمجلولوقرالرجلتوتجف

ااورعليمفظثهةعنبمفطوموليسمتوغالإلثمعابفى ةوالمرقالوقارمنهاخلقزاالخالقوالمشيئفي
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لستورلحايةلمقا
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إستونواالرابعةالمقالة

وغراهكوثختمشصعارضهماخظامكوا عراسبص

الراسجاعالمراسصعباراكمالىتشيبشبابهءردا
مجطمكلمالسنءارتقاوكاقكنجطيلموافدالمشيببم

شتااالماكممبكوانتحمضااهلهاتكسباشوخة
تولوفدكمنءحيالتبرقعتبوفدكوفدحلاىلوتلمت

تثبءاليااوالءالحاحروفهمنتهجولمءالحيايتعملمياك
ءالظمايلهثاالهوكماالىوتلهثءالظجاسكماتثبالمهالى

نكءقكااطهمهموانعسمنعفاسلالباطمجمان
ومنريضةوهىالرياضاتعلىنفسكلمتممعبال

المغيضةإلبؤةامنءالباابجتلب

والستونمامسهاالمقالة

منهوالمجورتعبوالتقىاصعبصلواصبالعم
اعديكماجروالتبافجعاتاعقبكماالصعباتعب

صعبهوتهويئخطبهلنبتوهءكفالعلةاقفىمعالتبعاث
والثوابةوافيعاجلهفىيلاطءوالثناالتفصىوشيك

واستشفوتفطنالحقايقفىنظركنالنهآجلهفىالجزيل

الحقداىالىاصنهألمنطوبىواستبطناالمورضكالئى

اخالصدعوتهاخاععنيسدولمواصماخ

والستونالسادسةالمقالة

انجيرمتقوكلداالصرعنغيرناكبباالحتياطآخذكل
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النإرواليصطلىانااللومنالفاقعااليصطفىالمنتقمتخير
ىالححولارعىانالعمىاولانيقولالدخانذات

فالوانهوانهدينىممايجرحذاكوانهذاليردينىوان
الشائكللطريقالسالككالحافىالظنةيخشىاليز

والستونالسابعةالمقالة

الغربحالكاماحلكبيبغراسودووهـابالغراحنك

المفارقلمةيبيضوالاقربيهعنالبعيدحاليسودالفيم

اصبحوماغريباالونصرهغريبماغلبوابيهالمه
االهلبعدعنمنالفطناهلفىاليعدترباالوخدهمغتر

بهويتقاذفاالسفاربهامىتترانلنفسهورضىوالوطن

نهليقالوولدمالالىنازعابلدالىبلدمنجازعاالقفار
انهالوالدربةالغربةانبلىمجربوابةمدربجوالة

المهاجرالمسافرولكناغتمامانهاالانخناموالسفربةكر

نافرالىهولهرسولقبرائرازيتهاوحاجاسبيلهفىاللقنهازياالى
معقودبناصيتهالعزالمسعودا

بمألوالستونالثامنةالةالمة
حدثتانحمدثزونالمووخيرالكالمالمخزونخيراللسان

السمتوحسنالوقارباكحدثوزينالصمتمنبافضل

فىتقرعوالالسمهرىبيبانااتساقفىخدسكوارسل

بترجمسالمافىالطيشانارسالهاظنابيبمالمهرى
والزانزانهاالشيئاالرفقومادخلاالحالمخفةعن

انةالرزااللممصتالى
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والستونالماسعةالمقالة

اذاركبتالقبوااكنيةبافختاالعفطاالوالشهخايها
العقابواحذرظهرياحاحملقيتخذفالاوشهريادامهر

استعداالرجالاخالقمصاوىانواعموالتذرالعقاب
جالللرنالربم

السبعونالمقالة

اصبالمفراضىاالعريفرصواصالحرادممامجرصالحرص

سببالقناعتانكماالدقالمطكلعمنالدنوداعيةاللهووهو

حلتىفىالزبيريكالقانعتماسكالسنىالمطلمعلوالىا
ذاظلترباهمرىفىالمتربيريكالحريصوتهالكالمترب
بالحرمقثوبكعغهفاغسلالصابونالحرصالىصبا

هوالنقاهوالطمعالحرصمنالعرضنقاهانوالمابون
وطجعدنسمنكل

والسبعونالحاديةالمقالة

داعىبهضفمنماجزاوالعاجزكلاكمسسكلثال

معتاليعايهفعدومنالناجزبالسىفلباهالعقل
الحاجزبالهوى

والمسبعونالثانيةالقالة

اصدحااالعصممنهالينجوالوتوبألوالناسالدنياخدع
فلحشئتواقشئتانخذ
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والسبعبربنلثةالثاانمقالة

ومايغنىنهوايماطهباكبريهءالمرولسانهقلبهباصغريهءالمرمإ

بعضاياسدفىمابإناعزوألطاكبراهاذاخانهاصغراهعنه
لسنهمعشارصتممىنبىلنومابدصنه

مبحونأواالرابعةالمقالة

االصعراظدوماصهذاالمذالألبردهذاماالمذالالعبدأيها

يدقالقصارفلعلجفانكسواياهذااالصوروالطرف
اكفالك

والسبعونالخاسمةالمقالة

لقائليادعنىتغولكلهوربيضعتىلحاميقولحرسسالح
خذماالتاخذوتااالسلتنفذقنغذماالاللساناسنةان

سغكمناشدءالمامصونسفحاناللهوايمالعسلالقنا
لألولميمبةمنهاالمتدنراالالكلمبرفلتاتياكظءالدمامحقون

والسبعونالسادسةالمغالةا

ويثنتاوتافاعاهـوالطتهافمصاعطافاللةينالدلن
يتشظىةافيالىوشوقايتلظاالنارمنشفقاقلبيناله

مدفوعباليقينوشكمشفوعصلبالهنيةوخلوص

سبعونوالالسابعةالمقالة

امنمناقالءكالرشاالعالممملوااباقفىالعالمكالمطهالعاما
فنيرتوظماوهلملهءالرشاومنبناوهيستولمالمطمرله

ملالهاالعالمقليالكنهلاليموتاانارأذ



13

بعونوالالثامنةالمقالة

التويخقعذعزلئمفمنتغبهههونفظنممتفغهوناتمة
خرجااممزماشرعكمكمومجلريفايحملوماا

واورعكمتحرجائماحسنوعكما
سبعونواالتاسهالمقالة

بخدةدجنوكالتهممنفجهزارجااللهدبنفىصلمبشث
الصيدرؤكهاهموبمملىموخدةسيوفهمامنوبهرد
بهمبتفحنرورآخرهنوادديلصناااتجنحةلهموخفض
االيخابوفرستهمالثعالبمعإلوبالتباالصا
افيهاطراالخفافىداشاالظاف

نإممةكتغالحأ
هاساللصعا
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هالشببهلتحزلمنوارغدالرخافىوالضيراليوم
الغدةضص

2كانونواالثالثةالمقالة

عنينهواواذلموهيتنبملمروفبالىمروايالماذليتهم
تغدواكااصاحرالدنياعلىيغدونيرتالكبوهلمألمنكل
طوثداروااوالحيفسارواكاصالعيثخاصا

علىناظريهيغانقبلباالخاصبريدالموتاتاهلمن
خاصالاالهؤ

ىاكفونواالرابعةالمقالة

غدير6ونفىصدرالويايضفىبورالكلالمغرور

االصدبلىضىرلىفهـاحدبهاليرضىمثالثكدرض
35روا

اكانوناواظامسةالمقالة

الفتنةبنارءاالصطالواطلتالفحلنهمنالغفادلتم

ليهثمعرىالندممنالسنتقرعلمثمالقدمبكزلتوكائي
صرعتكمنتنتعمثىومتىرقدتكمنتنتبهمتى

كانونوااصمادسةاالمقاله

االيهدمنهاالهلهاوليسغالقىواعالالتنغععلومرب
الدينيهالعلوماشلصبمنفاهالحاهـالجووكدحاجالفر

بالنيهاالعالوانجلص
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والكانونالممابعةالمقالته

رهبالممعروفوهووالمساعىبالمكارمموصوفرب

منهاوهومخالرالاوالعاسهانربامومنعوتوالمساوى
طامنعزالالشططبهذاحسبكاخونرامالعلى

ثمافونواالثامنةالمقاال

واالبنااكتاألبادءواالباجداثاالابلتحهماالجداد
عنهانتومغيللثاظظلعلىرصىاطمءانباقليلكا
شاخغدا

ألثمالونواالتاسعةالمقاال

رشقالهربمناعلىوالالسناخقلهلمنالثناحثمااناال

كطوهبثفىفاستفرغالحسنىئهحماامناحسنوالواسنى
ممفوقكدمماليمونانواجتهد

التسعونالمقاو

السهواقفلشدماعلفىوتقصيراملولوطاجلئصر

النظرعنوافالنومكرلىعيونهموخاصلقلوبمالقوم
واالسشصاراالبصارعالواوزواالعتبار

التسعونوالحاديةالمقاال

تغجعاقراجظانومنجرىاكبادمنلكيادنيام
باتكنانعلىعشاقكروسفوقفراقكمنيصبوب

ددابماصىءياتهمولشكصىل
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والشمعونالثانيةالمقالة

الرباانمنهاواعلمفاهربغطاربساكنهاالدارهذه

والالشمقوهتخافاننخاقوهالبهذهوالتخاسممضها
غيرهافىيراظانخيرهافىتطمع

لوالشمعونالثالثهالمخا

لورومكههـدشافوشربومقدروطمبصركأق

جمزمنهذااقماوالقاحالهتدهـاخرواحقراءوالما
االفثضاهماهذاوذهنءوذكافضلمنذاكاوقىوالنوو

الموقوتالثتابليهمنومفتلدكواهبىيىمن

ناسعوواالرابعةالمقالة

نزرووفىاطابجمبغزيرصإمرواطالحليبالليقطراط

طعاماعدلهرضغحملآورمنآوغزشثءطاخيرضف
يقالحربعذاببثرقارحىوسفىكاسضريعمن

والشمعونسمةاظاالمقالة

حرعكوعننحلمثوينضحيمكوطحمعمنصديقك
تخطساهاولممكاخطاهاففنفسكصديثمانماكختظ

ئونالمالسباتمتعهاانلهانمكلكانبلىنضمك

وعدوأقمنكظممرىهذاالتاعبمنتمحعهاانعنها

عدوالنبنىامةخونصخ
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صى

والتممعونالسادسةالمقالة

وماوحارالدلحالالسبحلوطالالمزادوجفارادخف

القدمبكنزلااتثبتتقدمعالميدريك

تالتسعواومابعةالالمقالة

المحصناتجعفانلمحصنهان3ولمحسنها5المراالتخحرب
تعيشانذلكمنملاواكمالهوفذاكالمجماقو

وراعصعروانحصوراا

والعونالثاضةالمقالة

وقدمعثمالذوائبافىاينالبيناببغرنككاالجودالعين

تطلعحيثوتبيضالردىامششتالذوائبتممابسمنك
الحلرحوءالمحدباااللةعلىلاطااليبقلمالبيمقأشعراتا

ءباوالالرملتحت

والتسعونالتاسعةالمقالة

الذينواألخالصءالوفااهلاالالصواظابخاةاهلما

فليتالتصديثاربدينهمواخلصوايقبالموااوفواللة
اغدريومافيوماهومن4يخوممنانهيرجوايننشعرى
درافسناعةساضةوحأله

المائةالمقالة

تالربواويصفقيصألثاقوووقاناالابكلشرترضىلمح
لدينكرضيتفكيفزجاجتهعلىانحيتوربمااجته
ابذلديغهوضىالوالمؤمنبالقذى
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االعاواقكت

افاطوهوالصغارالنصاجخكتابدطاطفةقدحم
مسوعةمقالةمايةوهوقاالتاخابسهوثالذهب

وحسقاالهرهوالمنصاجمةوالمحكوالموعحددالبزفى
العربخخفاضلاالرئممانشاعاستاناومانمناتالعباو

ابنممودالقاسمابىفرخوازمالعالمهجاراللةوالصم
اللةعظمجوارالكعبهفىهاانشااونحشرىمحمدابنعر

علىليفهتامقدمكتابوهذاأمجاوهـحيهأكانحرمها
منكتابهعباراتبعضنقلالعالمهالقشافاكليفتا

الجليللطبعهذاوكانالبقرهسورةفىالكشاففىهذا
قريبأمابازأربهندىفىببومبيأاالخبارنخبةبمطبعه
المطبعةصاذمةعلىنظامبورهسلةايازابالنود

ادالتالصيدالسىوخالصةالصناديدءااسليلابذكوره
رشيدمحمدالسيدوالفكرالحيدديدىالىءالرذى

اعتنىوقدالسغدىداودالسميدالمرحومابئ

وصاراالستطاعهحسبعلىتصصجهف
المعظمشباناواخرشهرفىختامه
لفءاالبعداربعهوثلثمابةعاممن

النبويهالشريفةهحرةاهن

اهـضالصاحبهاص

ازىوالمصالة

ااشحه




