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لصاالراخفائص

االم

ارجمماحمناراافهبسر

ماظرثرتوفاظااليحلملفىالمهارايسززثىالذفهالحد

الفكرذدواوجبهااجيافىااكوحلىاالطاظدإورمرارد

ئناوهجلامنايهاحتواالوصاحنهابدصاهااليمبدهاادنزاايسن
ياوكبروتعالى

أبفاوعواالهنداالصدقاصإراليهامندتمىملىةالعاوفى

صسأتهافصاحةانيتقداتاباعظبمفىأووداكلمعاالمالرحال

هابرقلىواءبضقيرثقاطالالمطبثوآياعابالغةعلىدلتوخطاباضإ
توالتباالعداننتلمايلوالوبهبرهاهابرسالىتهدعألبلغتو

امماداطلفاالاالمناهالرحماامحابهواأتاءإافيآلهوياالعيافى
ررافىباائيهاناشواالدررإاقيءالبهر

علمفييرشهي11وامافىالوأاسةوعدافىازانقهمدتفدمفالطررةاماأ
صتت

المهافي



قضيهاالرفائساا

آحاااياناراواإكاخارر1وواسفاهانقبةتةصاهالوماءقراالذيمالمعافي

وايدالزابراعنممعزةعداقياليدنفىةتنصءالئلدعنشفةلسائل

شمراثميناددضتامتينابليخنماوجدناعةاماهذنيالباعةرفمرهع

رابمللفهاتزمامبماراصمغبزايخهكنزعزوجيخا

وعطرومعطاريماروكروحبامرلمحصباومسنطاثاارثيفا

بعرااوآنهيدفرزمانهوصدابصبراوااللمييرالراهاااصهامراو5
بفاهئعالىفهادامهاوىبزالدلعزاعبدالنوىطديثانفادلماهراطبرااكاخر

دتفازمبفغرب1ومايفهئاسناماارنقالفضلاعدممافيهمكلوزاد

اشكل51ويبلمالمجلافصلومسالشعايهواصهلمبابهفياخوض13
جعتهوفصدتصانهئالىفضلهوردتسيهانهاقهمدنجاه

لموالثصمظيئيراثآوااالقطارفيفامدكرذيثماالحمنةطصرتحفة

اطنفيةالملةلواهراععالماالبيضةحافظاالنامقائدزمامارإةارابعةفي
ررقواعدفيإرولبواالرافوانبنممهدالفرامعاهدالثمويعةسمرموأجيضاا

ما4دبمافضيمويداصناداابرعموالفو3إهاوااورلحلإبئواالنوال
وئفلاقءاالمهادفياالنامانامارزىااكاللوالإخ31اعياعينواالقباللةالد

تممحاألورصالمطاواالكرامايبمزئقأالاع3نسالاللباياديهكواه
ينولحالنيللقرم91إيوبوالالجيرالاالميركاابساطلطوىطر

مظيمنوابالتهالنصراودصبريدالمؤلمماةبشرااحبصااكرموالجودا
ناالر5ررمثوكدقاتصراددامتاالجماهوالنداميرارادبالدوله

عإلسلماثهمليياباءالتنادبومافىوسثةعز9ارءاإبإتوالزاداإلوتا
االلطافالرضابعينينظروافيهانالكراممنفالمأصلاالثادلهوا



تفاألرفاهشك

عرمحطافواالإلسطعنءيبواحسو

يااوالىىلىثيخملانءوكنزكليمبعكلعئالرضاوس

ممريماأالباذروماتويةامزيزالةالرساوحثفىاالرتضيةيالنفايسحمه
3اإلنارإءوإمانةاالوافىالمض

ءيربنطاااوالمبمئئركدراوجمهوداوةئلمومرررمصدادلمتعااطداله
غراقاوالمألوءالحدماصدافىاطنرفهماالمطأالشارهومضاسللبئني

وإالصخإرهامناذابتثااحامدايمنبداالالىلياالزعدمناى

للثكأالمدحأوغبرهانعمثاالصإرىالجللىبايسانءإاابهوالمراد

ليإدازحتملىإقاليرءاوارىااللاونيافىامرامنانهاال

إتولاهثمراكزاراللءإلإالاترادنءاهماالتوةمإتحمدنهإنالوالصنه

صواماقارالمتثءباعصفاطدااقامهعلىالمنمحمظبتشمراوامتقادلاوؤ
دبهرءماواوصهنءوخصوعىممعمبيحهإالعكإزلث01وردباضبار
فعالىالىخالوانجاعحلالنصبواصلهءاباالبتألرفعهومليهأامنفضائل

ااإدرالمصومزتامهوانصرتحدددونوامهودالمعقباتلىلةاادال

اداثهاحمدأزاوجمباوالمعقثقرلمممعنالءصالةضرةانعاللمباني

ياكوإذايريفارفءعنهاوعوضالمزاتلحذةااللهلمهاأفه

يراليماناذاأعبداوابمعنى4امئفهاشتقاولهاإيقالمكاطبالةافهيااأنافي
رزكرهبلاتاأنانالحانىساذاالمتمناوذانهاكيمادرفيقولاا

تبابهالاحجباذاالهاومنلهاالمضاماالفزلحلنازلةاداورلحنزاذا14ااومن

عةتجاالمميرصةأااذؤيلاطريقاطنعنربيالهلقياصاالبصعن

موصثرفامنألبدلهئعالىصفائهوالنبهفءواليوفيوصاذالممامديم
سعتت

حالمي



هصحصنضأالرإقائع

اجماوهذموفامميمأعلىبرجارغبقيشفاوجعايههاصفاتاحهءىتجر
لمدةإفىمحلىلمبخمممحبودعلطجملىيقتىحيألصلاثوصصرنه1ف4يؤانزىع

تثارقدمءوبهاوصفااالحافيدموصهـارغإرتعمالفيالببكيثبكق

واكرياابةالااعماداغابإوافحإا3اكااةاركةالثاحخالا
ادةؤصإخبرأجمعونانصلتئلمةاهذهاقهمن3رةالالىتها

بمونانلىيرال3افةاريص2اظرورءرو4باإوادإلالفىاؤ4أإشا

برنحواالالىالمنفازاللدمائجيئكالجملاإلملىمعضامنأمنقرانثابة

كاواصالىاابتهإمالمواوهاأاانجبناعلبهتولماارححهبمعنىألمهرخه

اقترنهاصازاوواليتأغاعابنأإلىفهازاستقصاوكنالعننبا

ملةلمويمه91وناكوصقونهمضبهضاهلوةالمرهاالتجأءيىااإا
يإهأناالرفيولغةعاالافىقفةهإصلافداشيتهرانالىإو

ببنةافكةهاملخوااقير1ببيةأامألفةاؤهاةأراهارادارنمرعاو

اضسببا3يئمطلفاطفاثالضثا1فيااخلقيوارحمةاواالسمعمارءعالىاا

اهذنعليعادرنينإوالىاممتغفارئالمإلمطوهلةرحمهئاليالمهافى

ثةإثالأبإنرالمثقركديةعةموصخياافيلوويامهترمبموت

اههةجلروإلني4عاالمصلىبثافىءصاءاألهوصااجمازملإلبارةالمذحو
منقمضهرراتالمجزراالبااطقإطريقاالمطهمعولداثاخأالىئالى

نيمإرؤااىتءاولءكأهلزصفي2فيءاائبرةاأ

بارءاالكنق4االىإلىرصلىفانهقياطرفىإنياطءنؤلءارهنهمافاعل

فنلرليةااؤهالروالشرفكلىاآلالارراطلمافآلإرءإلبااولىاالوبا

لمغواجرقدارأراظلةءلمط5اليثاريكو3صءهرالنالميخ



نصاالرإسففا

المفهومبماالوالفرقيانعتساوانفقيلممولاراوالبىجمنالفرقفي

ويلباالنسانخضفانهإنجىابخالفناانسااوكاماماعممولالرويل

ئعاقولهليلذبهراطقاهذواعمواليصهابصاحببكؤاخصانه
ناكالىاخهمااللاالممتدجهوونبىالوولمرمنلمكةارعملنامنوما

ييعودالمعساانفىالننفبابعدكرالنبيإيئاعماوكامالرمرللميبسسعاو

اثهصلىباحمهإمرجهذاوترالصواالاآلخراوالىانفىااواالمماستاز
إعساقالياذاملالفرداهرنهالجنعاهالوادنعظماواجألوالثآعليه

بعدصذفوالىرلةبجالموهرفةالصلزامقالمصدرورغإااال4تارزهنا

تلكتقصفمبماعنوالعدوللهضبراخماوصعلاإلماإهايرضدافعلا

لقربعزةاالةاننالبتلتاهليلبداهلإصلهاآللآلهئولدافي

لىااللةوفرابةبهالنامىاخصجلىارااهلىوبااللفاتبدثمبمافر

نببقالثهصهنءجراخرالنهمبذلكاالوالدميخصااالفةفي
براممهاصلهنهماصانفايلهامنواعدوبطنمناخرجولذين3فال

الواهاثمةره31إماوهالمصاوالوقإثكىيل01ثصنيروقيامى

رممعإرءكابهصاحبلص1رعيبهاعةشرافالافيآللإ
علىتماايسالعإلالنبيممصيبتهصطالتإخالذلرناهموالمابة

ايضامعهايةواشرطوالعضبةااطولاعاويشقرلميعضهرإالسالم

ماالصيحمباطاسفياالعاجلىبذلكاصيشهردناايناعرهوإ

4قاإصميميحبهارزىاالملمهوفيوهاووبرايلالىنةهاوتدوتخرو

لفوابلف41المراوالمعافياماأأالذاباالةالمعارعاداكتاوخطوص
الراكالخاصكمثيالىاهالانفةأضلفىعنااملمااضافةكااادوصهافي

زوجمهـ



تصهاالرافمائس

ادهياوالممءالمراوالممولحلملالمهالمصدرالىاضاافةلفمنيهوفىوصزان

ةاواحدأالمعأنيراداالنإيانالم5ملىامامهذاوقدمئاالبدنبناقواتاشاهرفةء
لم111هذفيودةالمفالمطابقةعايةبعدرانمايقبرفيهالمعتبرإخلفةاالطرقعلى

ماشواسقمالالمعاباسمضارذةجمزتعادرابهاييقكنةابمهاىعا
يجوزبب1لىيالمااعالمالقيلقيءمليهااملماطلالالا وادنلو

بهازاالمعالوهبمعنىلماابجعلمةالمعاوعدوالقرااالصولنفصبهأدإلمان

ملعالمحامايامجراملماعدالمعرفةئراانمايىالصايغفلاصوالمرفث
وقدنشععلاكلاعلىاواىاطزدراكالعلى4تطلقالمرفةانابعضا

ونداثهعرفىولذايتالذالثفحماتدروالعلمالذاتهآأرركفيماندالمعرفة
الهءاالاتفيصزتدفردفركلمرةءالحزأيئتاالدراوعك

هاتحصلانالاماماذأكرفهةانأنانيمشهايوجددفراي3اكعنىةر3المد

انفاأتيبياهرباظاصدودمايركشرداماالوجودمالةالملافهنجاجملة

االمروهـاطالاالحالمقشضفظاايطابقبالىوجهالخصيصوااللبص

وذاكالمقامصاالعباوالمناسبصوصموجهلى5مااادايرالىاداسكلا

اوحملمعشألعالبهايرادالمفنفىفىاالفظقوئطمقمضاهالمنامباإلمتار

اطذفوكرأذالتاضيرواويمالتقدمتإكلاناالمنإابخرام
رفالذكورةاإاالحوالوهىلهالمناسبمقامههافيايملمووكروايفقعر1

مزكداراالنمقامفيماإتىأفاذاديمالتاتضحالشالطبالمز
اطالمقتفماطابؤافقداالنكارودافبريامنالمزكدماحملاو

البديمإياناخرجرطإلبىاىبهالملهبورلية11العايممائرجكبذو
الذايخةضهعوأرععثاهوءموضؤإوةازامورفهااذيهنهر
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تفهاالراخنائسا

باخمايإيزبكلهاكملمكنةءزاداءاماأأاجهاا4فيثابالحيراشا
هئةطحومفولقاليمطىفتزنارائحةاانيةالنفمأيةةاالبممحن5بارءالمإلة
ماضدوراء8بايذاناأخبإرابئماقولهفيؤاناواللقسمةاامخرإلتدفاره
ابفةهعاعنعبارعإااههاوااميرالمداوحمكاوفولساتهاحةأساتممننماحاأ

القاممرماباحواحثأقصاينإضسإةإانفعيمإلاالمةيئيمافصاماكلأ

غفإيركلوفمجبإصفولمخهإلاريفئقيرذةماةالفصاونأ

أيةثمارإنحممرجذاطاللمايقميهغبرمطابقفصجاماان3برازبليظا
الكدراالعادافيإصثمغاار5ااإلصفيايهلىارصأطالمإثابا

هبابفيعلثمافي1امتورقاواالاتهةءجرفي

كهرىإزاطالسضادااحرالبالباألول

لمفهومهمداثومهبوتفيعم14ةأدافيصالزرهـالىصةامخموانفهه
الاحميمبوءرةلالاالنشاعلىطمراطتدم121وعخهاوثةاألخرى

ااهاماهنافيؤااالته5متاضوةانسبةالحءوقنبناءأوأالدىاءلهاداالس
فءاواالطاذوفوصوااملممندايهامسمنداونهبفالمتصىاالةاحوالىعن

والتصافاالاكيثءنإلهانماهرذاتهإمالمقاالمنادكفقاالندحققإال

من1اردماتردلمالتفهاوبراتاتنهقا5ناداصيمللمافعلاتثااألتكلأل

11ؤكرنايضاإةإجريامقلىاالمازا1صآلاالضاؤتةءاأليقاحةأصىاولدصدم
اولأفواعلىافاائهواسيرورالمىنءااوروه1شازيرامراإوانماةرالاراخمرالاال

ملاةانقثجافىاىاهزأاءاوالظرفةبالمثفة11يلأتفضاما
أصلاةاأإكأيخماةلءإأةكاإأةووصإااغةوفىبانإممهإكلذت8اااأار

اأقعالققمقعاآمالمأعئدإرزبوضوناحمابثهطةمالالةأوااارإرزذبض
يمصا

لمفاو



تضيهاالرافنائسا
حبص

أإةدرجمهاالضقادؤقاالبطاءبقثزاالمتقادقاااتاررخولدةاةاوهذا

عناهاوائعلأ3وينأثالىآلاااناصلطاطلمفأتالفالااذاظاهافى

لىءاقرأصابادمهرظاهرنجماياتمالمعندالثثكراثا
آلاتأهاثابامحباراةمحقاتآلةتحبااهذهةتتسعقاحةألةةلهاصءإر

ألإاايريفايهاايعزهـمأفسامهايؤضحأادفىقلاهراذهاللمهاواءفى
افأثراالمريضافهفيالموحدثفلمابمتدبمقاواالءزلحللرافاايطءاالول

دلركبأانهئلمانكواطالزيدريرلكثوكاليممناةشأبقإكاماال

أرابعاوالمريضاطاشقالجاهلخفادفقطكقرلاالقابطاأثاكو
ممالااالزاقهضالقعالهإمرفالرالمعتزلىإولةيمظصالواتايطاةء
مألبسالىنااوانعلانبةاىماهولهافىئمامطرفءالهالبالى11

اثمنااثرامالمتاكرذلهفىممنااوإفعلاكذىاتأسلمالالمغائرال
فقرمإفاعتقادلقاوفلاانإراتاالمرولفيف1أارافيمفايهون
الىنسبئهاىانسبباضالقبناكرلكلهااالفمالالقخاقالمحأزلىلةيم

المجازتششهعقلىعجازماهرلةالىسبةأكونمنةأمااللةقرمبىبأل

بقصدمالنسبةهذحصولالفادةاسلىاإقيبدويلزعنارءرانهـصإءا

يكوتباناطزتةرتصقاااجازافيشرراواضعادوقمالمت
لهضبمامااصاليةوثءحهاالشاشبموناتاسخدااذامرلءاولءأةلة

العذلاناقرلكاقةةارضةئمخارارلمجرأفيءإىإرأآفياربحتقالىآ
راافااإهسيفوقائركأصفإضاأو

انظرآزد151اصاآويهزإرك

إدرالمهاذماظاهراةارادكنرفةءاإالنةاةراورنمهفيشرطاىآلاقراوا



01تفهاألرسءاأءأ

آليئقراقهحلطةانآلظاماكطفقةةهراطضةافرثاءااضةمندكاارزاالى

افياابيقولفىإاالترزببمادنهنرنادااظاهرفىاعنإصرفالمطةظلة

عاصكانجاذياطممىجمراتاطاماصحشفد
اءضهءاالصاجرارأثان رعيرعن5ميررسإحريء
إهاسشصالاثهلقيناارواماقاالىاالبذء

كاواضبمتاومالءفثايافرؤأفقااكرااذاوحتى

بالمدبهورعمالءاآلليستصالموحدامثابقلاديعالىيصدرانتبانيةوماوا
افىةةوراءاطرفاهودبرالجضءاالاوعادجمهزمايكابىتءجماصبخكفيحم

ررالىفىالمىلىةأهااكل10010110101001ءااا ورومثهطاروضنرتدرادو1در

ازمأناشياأالرضنحواجىن1صازءاولضالمرءاطافىضتانةعقهها1إ11
ا

ءلأاإتخرواكسأإاوإاجمازايهاالمسندوةندحقيالمتيكونبانانخصاة11

اىبهاوعالهاطكرةررافادارتصثجابماراضأالراحبىومانالزشابأ

ئماةإدزنحواإخاط41صمافادةةأناخااإرراكااا عروردلصد

رأداإواةءلمناقراناحفظتخبهالماءافادهكونهاو4ءءإؤإمرفالإنا

ءقافيرعاذممبربةإطلمفظالياحدلةءعهودروارالعىاالبصددوفىااثرعنا

ةأاعينء4إحئالمطقيلهامخروااتزرفىكاراكاظاالفاداخرمموىالغزاضأ

هنىطماء9شاوافىربفيكااخمضثبواضفواانثمااوضافيربعمرافىا
أ

لغرضاءجمصلوأاللمانقصىءإوالءاالكانإدازالراطاجةفدصريةزت

افمأوالمألموأن1واتفىاخايمباكرداطالةواىهناذاالطاليزكدطو
اوالوترعهابةاخابرقولحعالمابمونالإنوغيرهااتنيهازروحرفايماقالرنو

لمالمانعكازهدمايهءيردشأةكلزةكنيغالخالىحلااذاعاالصمضائهاا

اتافي



رتضىاالأساإفيا

ألنافاتاتاازفصادفىوااعرفافىهراهاقبلإفىا

3اطاتآافيادكردطبالمنأنكيتحسانااسراكؤكدةأ

االمذبلإثفاؤكدطكرايةتقرصنخرىاإكذوألىاعرةهيونالىيملبانصهعدو
إلحكرفظلمىةإإبالمىاطانشانماحسنررهبويمربإلزصوالددتر

افائمإدزنحرلألزضلكرجحءفاصهفيك14ررتمءأ4ااازالىاايرظ
بحسى5رنايموجبكاطأنكرانالمزاطباىرعأالنهسبمبااوءوكروأاا

اإواذعتستءلطرعنيةءلمىظولهلهبماةازاةفأكاراالوة

اتلمرسا1إبم111إيعااياراوثاالجيلة4بةامميوا11فاكدعرساوفىإيمماانااوال

فاالولرأالنفىالبإناتةالمباالجيلة4واسصم1اواوانأضمكدباأ

لىإرروةلطءإإفىباداهرظااتأوجمهرىأأإثاواىطافىإأاكأثاخلىا

لطالاررامنههالمضثرالنكغيرالمضيخعلىثاىألحاردامىمن5رةحم
ألتراةاايلمحنعالمقرلهراألنعنالدلحالرإأألءإاناتاداشىااو

ىحورنكارعتاالمنعةأراداالئلإرراودءلونحيزايممواحمدالهاكما

صكرعإلاراعاالامارةروإظ2لمتحراإرخيراىءإصأامارربظ

هاكاذتيرتءغيرأاخأالمابانهـهورنامدذاةثمناكقوله

بئهداداالنهفشتءقداعشااذ4اهاراررمنأءإوتاكاوالغن1اال

حهنهكرفآلإؤالرإإيسئعدواباالسالمافا

الاتاررالىوالءاب11أفياثوامم

ئجحذفهاواسنداطكمطةالبراذاةثتءمنالهضةأهارااالموربالهاحر
ااأرزهناالأتةاكماالءاإىأئنامرالةإورالداتاإراظاى5رواصظأ

اخالنااتهاللاللاكلالمصلءةإظرحاجمإيماآفيءروتذبمانالمذف



21تضاالرانفائم

4لكههأردمةافىاهغاىراوزررتهإامنمهصيئلى5امامحاإ
اهاادةاالمسندبهرعنايعنهاافىالدصرفىاةلجااماطميةناأقربا

هعرنرلهيميرةومخ

لحبمصبيتهفيلماإيمموينهلديعادياهاالىيصحر
ئالمهاهذفيقيلعظموةشرايةأةاناامنصرنهايامثسااو

المعمناتمءاراخكاانقيةمراااواسراياكمراث
عرفاباجرافاضلافاالقى4إ9ءامغو

االفرلصنعنلإبهقدستلقامنالححفىوب

فاجراىاظكوةيمهنهخامافصمااناجاخاانرلناالراو
هذاضهتاوته4عارنأالإالمضامرافىتكيزااندءالشؤاإنطلىإإ

الوفاالهابواصروءأ51اااقهاىءااابثخألقافىاصواوةكو3يازمنام
قرالمىبمبنوخصاطامنطبرالمزاأشكنىءخفاالفذءدةاالميراى

االصلإكوهأوذالىياداولةآلافرصاواتةاويبةاطاىأراراافي

العقآلإأقراضحفوذفأاطجحاترنءعنهاصلألالصارف4أااى

يفىأتعراوازأكارخفايةاقرافدفالمضاطبفهكلعدمعنلالصخاطيذكر

صاكالمحاهنذإرفيانفرااوااليضاحإنصرجاإالااليفبانهملسااةاوء
رةظايراسكربتالمفلعرنهملئكوواإرمئعلىاولئكنعالىالمهفال

إسارقاكراالهانةاواكذلؤناصاطرانااالمسظعليمةاى4ارهااو

أتعبادااخلذااكذاقالساملهاوليهالنبيأصلىوالاخبرااوقائم
شعرؤتؤلماسسوللمحبرب1اذكرمقةتة

بماللئليفالكحبالذ3ةيئللىاكصفياجمدالمالمة

إءاداوإ



االرإضلسفيأا31

هرفهلضابيدكذكراسصاءاداوا

يتضوععالررتالمسكهردبهرهانشاذبهوأئيانكاعد
يطننهقامفي1الطألمإسطواالصديديقاومنحرزمدالبهرلةقديذو

نيإيمهاتالمثوابفيإصاغغثحاءجهااواهشعاتاتوصاىءلمماماالا
عبدإلههبنمحدأقاسابوارصاليماتاااخاتمامهتاصضإإةعخااالةاءا رئاوووس

ألمعرةابهايرادالمسندااىيفهنعرنبيامنجرابفيامولهواءاانلى
شاخافكلنهوعبثهنغبرإزإدصاعاساععمداتء09دةاتء
االفخأفيبعونأنغبرهنرجثهغالمعينالطسإةاإتءأت1111داؤإخ

لنياقولثلءيبةوالةاططابونحوممىطماتالمقامباضالر1نالقبههالحظة

عرووفيمحبدالمطابنااناالكذباصياااوسمواته4يىالمهفىص
كالذواحبالثهاصناألاؤداطرنضيهوشبتىانت

2أنرلوم

عقرالاالصمنهولأكلضهءزبهتضاأذىاصبراط

أاالحعارهشصاتهجميححشىمعالصإوفثبايرادهيةتعراىاماحة01و
1بهاصمممباالمرةاولسهبسغلسااهنذفىإداالحفارالمساى10ءيرإا

آهنوتالذتولىالهنو15اعدعزنحدهصتىرهنيلءإسثالمقاألثءبر
نهإفالكذةالببونحوالهاماايصالمعقعنةناتبماصزحرإاواالعأ

بمااضاجمكوالطءنتقلةبازمملالاعقفىاالفاصلىاالالمعقالىعتإ
شعر4ممقرأازهةامنقء

رمأةباونقرااالولاصادرواتمهخالحاتابادصكل

عرامشااضلبمذلمذ18وااامذصخرفعلثياةهاواالا
صتت



941نفبراالسااة

مثراامنإلقامنكنءإيالىإضاقاتإعاةاياظبياتاثه

إوةعاىتاتاواتاراارؤادومحريمااالمنعرالثهفيإتجوكإاوا

اتحأثرواإتماولمعداالفياارهشمحاتأليمائوهامند11ذاوغبراصاهممإ

ار1لصهل4أبالموصوواالنكارلمىلالالعألاااة 005ءمهرحىحعلمعحلىوا

الاالحوامنلمةااغبراسااهاامءاففدالموصاصهإبايرادهتعريفهاىلاا

صرجابااحةااىآلالجتاوالصلىرامسقتجاىاذانحوإأصألا

ماالهاقيىاداضللىإرقرأااو41إةرتفةإصءيئكرزالممبا
اصالماعإليوصفاهةأزبئءلغرضفااكفياكأهرازهراودوتعالىلهةيم

ودإفصآفئيىءؤةانمفةفيحاةاعاليهفالربهالههاه9ءاشاالناذرة1وما
يضااانصرخاستقباعوالبرثاإصرحإاارراااوزبزاعزرأةامنادلوهذا
الىءاإليمااوصاعشيهصاحمإهنهمغشكرايهادالمىمنضاىنحيماةااوأ

وفيإفىإرالحاكفارإلىةشمارإولوصاإاقاذاىاطبربناو

شعرنبرفياإنثعطورداء

وازواتعائمهءإددضائااساكىاذاان

لمصيثلتتهتتحارمغوا

ولءالهااوإتالجندغافةبمرةااههااجمرتبتنحراشاان

4برتاوالمأصامعاواالمكلمحيمظوفيالةاظءالمهخثواطهررتماألقاهرصاو
ينمصخلرلررتصهقىادععننبمبريصنتأذااتعالىلهقوفيلبعاحمإكذيرءاو

المنتطاتاطااومملاتنافىارأناظهيجايعوق11نكإصيباالالأوان

يءاتاالىاإزاوهيتالخامرنوهمبواشهعذاذراوسامرداجنات
راشىنحوبالمرامناطاص

ان



االرتضيهاننائسا1

واضره3اصدورهملاءفىيثاخواجمهمءخزوتلذاشا
مرثهنمغيراوهن

االهويخالنتهراكخمالقتامادك1ةتزايتىات
لاالىا شرءصرعيرمعىش

طدفيالرتهةشهودارفياوحةاالذىان

يانحوهغراامسالصلةئكوفىاناطبرممالحسالىاساشالتشوبضأقىقديز
ادمندلمغصوانتفييةاكراارتىارزوا

وأءيخرالاوالهحذاوكلارإلهنأرزىان1رنبتءرالاو

والدهاوسيارزياثيرصااعااوالخاقهوساهخالقهشاهارزيا

نعامالاوؤقركيبواوالاصغيمارإحمإألكاللاذنوأالفاظةاوهلمألدهوإةطر

ىأذنهااواالفقامنادهعالوكمعرسخدادهواكلصكطأذواؤ

يهبزهاالشارإطإإممابرذأكءو01كءإإ9كاليمادكامداهيوالم

شعرأقرلهزيمتملا4اضالالىزةابخاشارةاممادسباتعريمهاى

طرمواطلىاوفهيمدرتااوةوطأيلرشاىأذ11ذ5

امااهرااأاقىااقىاتاهذاكمافهعبادخيرن11

ومعتصممفبرثمقرفرضهتدتبهمهسثمرهن

زدخؤاامهمإادهبلمهاءتإربمألفاطبنااذ

إةيمإصهعىغإرركاليلىىكانهءاممامعاغباوةاىبالغباوهاوالضمريصاأ
المجامحراجرتإبتاااذرلمىءلمحبمافىااوائك

اكاوشرزاصوسطوادابواالقربفيإالمسنداحالاىباوبعداقرصالهأنبى11

رعإيئاألاءتودهاهغااورنااالمةاحثءترانكانأنةااارهذذاكلي



61نضيهاالرس5اك

الىأهـودكااوبالفزبظيمأاإمنسباولماأمخقيلوراءتمإبظامرتط
انحوبهزتيروافييبالراباكاوذالمثاحمماىيهدىأنرأداارزان

يهلمممنداةيفتعرإيتيمإعىأذإوالروفذلكااللعبادنياايوةماثماأ

فةتةاطمقةءمصةهونارصداهأاداالمالشارهاىرالاألمأبارف8با

ووهبنااللفأنحوسوقابصرجنهدباعتبار3اكاداواساوافراداكانفردا

ولسنياواللمحالماعلههفىاحمابياهامنلمرأدوااوابنهاداانعمساحمااودإفى

هرأرزىربرالغباسوقلكنهبرفابذكرصرجنإباناجمروفاالنئىاذكرا
بطنىفيمالكرتاذلشرلمجافىفافرلهقيافدسابتةتطداولىاتهتى5عغارةء

ااذأاالميرمركبتفااإالمغاطبمحصاججمهوراوباالبألناواألوهوامراكا

افعلىكذظ11رزاخانخاحضصاءاأعدأااهااالإررةافىماع ررورروا

المألشارةاىقةف4اوامندثاكصاءماتإيرمااتادنداغيرفيأءصلهةومأ

االفرأدتلماقنطلألصاالثاهاجاعاخولداهةءاطاونعمىآلةةاداط

االمشندارةءفيتعالىقرأوبمأحنحراالنسافىعةاطواالجسوالملمألوهاصأ
ا

هرالممهملرهراالفرادإنإتويهو3ألمحبثءاوبشءالماإمزما

اوانذوهالخارجنيلفردالعهدمثأباذاهياافىاخافمسلئأذكدااا
اعنعبارةزهاةااؤخقألةاانءقربهالمحارفالمااالفنكلىفىإءجريا

إبضية51ادواستةةامتضيعنبارةاوهذقةطةلمةبممننمعغيرض

لمفانماصىإاذافىلنظروباانةواةإاقرااماننكرمحالمألماوالودفالمبرأفرتيئمه
دلالحارىلإلءأحنزافىعمرةااإفإوصاإضاةكااةااؤبءءق1داةإرزر

ااكلماالفرادئطمااأ4ثءاسألإإلثمارةاأقخرتآواإلساراةامها
هخمرئمىأإفاإلعوافىضغااصبظالكإوفردمماطيرادإفىإةح

غيرهاو2



هاالرأساارةاا

تحوبهعتاهرفابحمبظ3االفردكابشملهصدكلةالفىقيقببرءاىرهءاو
اغةأااقالمهأتهاعاولمدإغةصهـلىمارفاتفارةءاالبابعاالآلش01اصا

منىنلطلى1هاذومحوالمبالمفراالستنوأؤبإنفيرزواإإاورأاإنلممءاو
ءصاالوأااواحدةحنثانساهاروجالطانءكألوحافىءجهمنآلءها

صنىااستغراقتءالمفرداشمزامتزاقانصاصإلؤثألاثفيال

اولإأاأللحوالمممئالمثواسضزاقاالفرادمنواحدكل4أخماوولمبرو

مالىةلهترفى4تقرااالةإدشهراالولأظاهرواحاعةةوحاإبنا1تا

أشؤالىباالضافةإالمدايفنعروةاالصإ3أدلممءواسمواتابءإهءا
الىإقرطراعنهـاالإناماقتخضصااالطابايارةالالإهارفانهء

وةعحاصااهنذفيايهإالمندضارءا

وقةبمالفىوجحمابجنهمدإزمصأأحمااالركبمحاىهر

وفقاالفىالمضافبشانيمظاكمدطبقاولمااهراهارزىاهمرشاءا5فيمظ

بدءكركارةوصحاضرادىةءنحرإااوالماتإهاتلرسةالثهقنااطهولر

ربصلث4ءاااوالمضافئمقجماماطوإدمثلنإراإضااف2ااوعندىووآلءأإاا

ادنحواضهدراقعذ19فااوقديويدرإساياهاطساداكالضرارخسابابالىءلد ءار

مرشهلهقواويملىكذاطقلاهـما
شلأنخةالفيافيإسودنهمءكاالقا11يومحاربض

علىضبيمآقبارلزومجاإالموثهذاإرفإأصكوأهلاألكرسبارا01ااطمزاوز

ءالصوخمالاشارءاوباهذا1هإنهرينة811إاعدلءحصكأةءمنبعض

شعرولهةوبماكذؤملوااباوراعاإوضكقإرهمعد
فبتىتيفازاريتءظااميملمواقتقرفماهم



89دنيهيالرنائى

وناالكرامعلىيضاتحرارإعممنهاالسوقاهلحضرنحوامحااوامالل
فىراالضاااشاإتأاوجمازاإإبإيمدوكمشلاواالذاللهذايقلصد

مرصقرلهفياطرفاعيمالبسةدفى01

أثرائبااالفيغزكأاذاايلحمرةالعاهاطرةكباذاكو

باراثةاالتمغكذرءنوفىلمالمألارسلارزىارمواكم3خواءصهزااوا

اعممعابهصدقفردمماألىتصديىخدااقثإراىاالفرادلفبهرهسبةالما

اشهنرعقصدااىألةتانوءاواإإبئإهـااقعمنوجلاتعالىمضلجمانعكا
دةءأفارهحة1اوألةصماةءإالهننرعاىثسارةءابصارهمومليأتنزيلىاكافي

ابكرمذابنء4ةعستاألننحورلنهتوااكبراثهمننحررضوافىإلاصتا

لهاننحمهوالالثيرااوخالفهكالحتهرلفاأىثحبدقيلزرتهاهوقد
شركتولهلعظيم1لغمالهانوالبال
حابرأسفاااطمنلهوإستامريكلعنجبصالى

مغرملبتبمثفةبركيكذ13وسبهانهفولهفيلكليطهيجىقدو

اماربمتةوايمامهظايحتملاورظهسةاتإلرأمدبم1وذاىلملمثؤ
اارفيمعظب1عذاىنخاالرمنعذابكاناخافالىالىيهكة

كررجلألةءحةإلقدراكذىمهوالمسكمءاهدميبمتدأمذاجرامن

خالمااولمنعالهصعزأنهعفرلهذالقانحورجلءهاوادإإباهلىىناد

كرشاورئشانكذتانحورجلىلفرضالساعلىرراالجهامنعيعريفاعن
دفركلاىاهندابةخاقصتالىولهرنوالوعيةلاللرادإالمشداغير

اصتتاياتءؤعنءانواعهامننوعاوبئنمافةهنأرروابانرادامق

لننانوناغآراواورسرلهافىهنبحربفاذاتهافلاوالنعظيمابةالدبتلك

فامااال



91تضبإالرائسامة

هضاهعنشفالعاتصداالمىفوساىوص19راةةاظاياضاخاأل11

افعلباكاملهلةوائهذفيالمادةن5المجردقلاوانهةالمواهاوبرقإ

نهومثالكويشغلهنحالىقفرءاهيقايضأمرالاحو311ابىأحوأالخظا

إشرجزوماااذامسهالموخلقانأالننعالىاقراأيهااللمعندءفىاكشف

لبئناكاذموااخصبعىاواةاالفيفرماعاالائفهاوتءثر414اصذوا

نااتيدايعاوزكوؤبرالزألاغاااعمحواتالاالبزعاوهراكإإاا
ديماتاوايهثناوااوالجاهلامالمإررأزفيءعوجاارعمااواأووواحاوالم
يرفر1إندائاكيدالمصايلميرلمقردونايمامظييوماادابركافىاطواه

الساخغنلةيرالحساهىقراانءسزغيؤلالكتبصثهفهووتحفق

اتكليزمماصارافياآوهماودفدنىيدزجانحذفىمبأهةاش16صدةاو

نعرصاهالكماصيوفيانوماوداونفبمراالهيراالزيداتءنمعرافتصباللباز

اتجعرنبمةكهمالمالفسبدنحومولهاإعدمقرهمفداواالاسلاالطارا
ذاتهوبوضبرعباصالضبروابماإليضاحأنإبععلشااتباعهئ9إاو

وانالحجعندااللهايضاصهيكنىوأكذوبمافهءملاصنابوافالعر

دتالمدحااليضاحيجاعوفد3االنفرادخألفالدعفهاوضحتإي
يمدحبهاتيإبانمطفرإم14ابيثابةالممالهلتعالىالضفيراماط

اللاليضاحدعالبه3ساماتانهإفلكثاصاصلماةاوااليضاح

هلىقوفيكالطيريحصبماالوقديحيئإردااليضاح6كؤنفيملىفوكول

وايسبدايخلببالمبمةانربميمسعهاالطيراتاالئذوالمومع

8اااشمذرالثفسبروفيواااليضاحوأيرآفرأةياأفىصنهالبداالاىوراالواا
ثيظاهرتبعاوزيادتهتحصليادةزيروالقروطبةأثبعاالاضبةباودمقصالبدل



02نضاالرءشففا
ص

االولفيرمالمضحفألنض8اباللفىوامانمرزالذكراكلاادل
اثفتارءنحواكلتفمراارفيإؤأوموهواالتجالزائحابعدإخافىاإ4تإو

لمطالقانإجرزثبحهاالوليمونانفيهيجباكناالشمخمالاررلافأوك

لمثةااذايدزئاة4ؤتولةانفاللإءدزئجاإنىاثاإالدو

يكلأءااكلرمافىلحإةأاالماأأخالط1بدلذكرعئنال11حاكثإووإح

امطفباا4ءاةاايوعطةرالمهحااايلقأشاعنلمالخسألراافيوالظماةاالفي

ندرءابرفالههءإروزءافيصصارءباال9اندأائفصيلاىلصةلك

جالالنارافىءابخلالف4اإدستالتىلةرتومةمعسجاهوإرزاهء

لزةهـاحدحبؤتلالالجعوالداقاواوإكااضداذالمهيلإمنه51ت

اعهإالمشدصللتةققدينيبهرداالشئالكافصواغءاودخراواال

اطروف5فهذاذكأخطومأافىعرووجاعواوثميدفثرزءكرتجااراالختمع
لةلمغإرءقيب8ايالداالولنادةالمىلةتةفىمآركةثةاز

الىفاالتهنخاذالمماةءااجززررةيةاثوافاكلةاإ5لىانياظوا

الىكص14فيأمااطعنلحالرراهـدرابااالىاوالردبمس1اواالفرى
سروالاركبوررواوءدرنإالدشرموبادلىانمقرأكثابأا

011فرلهكااليمتاءءاردالعاطاباةاهـدهءينواإدخا
ارأررااذالجداروذلاق5فأاراةدثراررثا3لىمرا

اراإاسحدامنحبواكنتاجممانحنترشياارراوماص

اىكشاةاواكلمألمةمنلمكاثاوابماناثالىاداللمنقدالعكسبءالمن

إفىءذاوأةنيبااواالسزيداومحمرواواونسكافيالماطبةلات

عحروالزيىءنحوجااضرالى4ليتإهثوماعنماطصرفو1زيداوعمروا

وما



ءتضالامفألس31ا

3أعؤوتلوبلحاتياسعنرلألضإللدفانظبلروجأجارء
أأأتصاتأابعدانىأتالمفردضفالهبفياذاألحاااتةالىإممكلومرفا
إاابيرصررقانيالهدلىوةءارضاباءءصمودتلماعاراأفمإأتاا
أأالألكيألىالتلاالارأالضراشئماالحمذكلىوأفه4راطاإناأكرما

اتءافأاجمهثذاواردإالمورأاص4تءإإثكاامامااإوم

أضءاالىلةةعنالطةأتأقىوةارإطااركوذرابالمألضيرثفىز

لطانحعاوءبنالدهإءإاالاممطلمهزوؤاوارزا8االتلىلاضنزافيوو
11بشوأالغةهـألمهن1واإهالهاروفيفضدالىفىصرالمسضالىأصصالملم

هالمسمندكآولهكلىإرالمسندالفىوذهـ

اماممطةء4فاهـبرتروالمثااأباثااناذاء

ىاانهيماىلا1ؤهاداالمستيمتمادولقداوتااالاةءالاكط
11

نلمجمحنضا1إاسايمالةةهنذافيكةفىيماايربرهتااتءلحاءيىثء1شىرأ
ءأثىأكالأةارلمئإازذظاةأزبكأإشاؤقحمترضاذمراافىءررقيء

اهريضوي1ريماااعالىيققث4زةونباانلحسااذهنفىتقرراطبرا

عامصراهحيقىالذىائلمثلمهراةحفيفالممرعصثوصا

رءأخزاإاناطأصإباظاشاءاقرأهـ40إاقرتإلىفياخيماناالادام
راظواالنباببافرظأعاتمازتاذواشبعهاصتى

ئرساسكفيفرالمهإلحإصرأشضاءهذاجزأغالمعروفيلمىلفة
افيالتفيشىالفيوتفااعلالمخفي4ءكاباساممأاررتةروءااهـحفراتاواا

لمكخاداؤبهءنجوتثهإلرأةاةاالممنرجاخالرفاىالألفهءأوداركا

11مءاانىرا11واظارززاتاطرواااطمحنلزءالمالموبء9أاأهإاليماهنكأرزةاوإة
ساخمع



تضيهألرنائساا2

الممشدكايمتطالمقامءالقتضاالبهناخبرالمسداكلؤوآفيلماشهاءووالمحفبر
عنندلواضرابطامنرمنةأءافاوقديخاهالىأالءشاانإباارفيى

اممالمااجزاهاصرهربعلأاتالباهااراتةتءواكتاهرأظااايششماةا

افىبافرلةالدسبالمعقيقاثبحنههخرمحمرواالاالنهإ
قعءااذعإلعاءصيفوةةبافىظ4أاية5اهارإرهءاافىعىاداأو1هرااظا
هرصألتجولهمعزةالمسندوالعرةتارراإ

اعااودامكءهرثاليكوعاضبايااففرقرلقفي

لىالىقوئبمالمهجانبةماثروامنكففميمإودااقفءاليكاىأ

شائعأاقالومطثمااعتبرمالسنااعافدناذلىاىلىقدناد
اطعلمطاقاوفال5درمنمهمالالإلفيإئألحةوصررثبايماكرأفي

لهفوكانيلةفذةصةالمالفاصوىإماةاعتبارانلواانهقاا

وةارضمننجاؤارهغبرةممة

نلىلفبرتهأكالئهدأانوالمعنىباالغبرةكاهاالونصيفنوفيإيغةءفنيه

اولإرراهراالبناتوبهاتدالةئداينالعدمدنابرواالارضه

فىجعورالهوفىفارارزىااجبالومالىنعالىلهكوبماراططابالتكلم
هر01ولهةعاحسبااو

امتماوضديئالبهارملىملوضنا6عبرضطىجدالوواثبثا
باإلايتاذابضرصوالحبكنىارزاهرىمغطيفصىنم

لدكهبااووانحربكلرفصلكوثرااثاعطيضاانامحبةاالمطيمماارهئ
سقثلالنببةالىاططابهناوفسقناحمابافتثبرياحاراإرسلئاذاعر

ثولهيمطيبةبرخبهمنءجرافاكافيبهتمااذ

اذكرا



إفبرالاففائمررا2
يىج

لمااطشيركانكصإهيادكةةامقااذكرحاا
والسالاصلىق4اعنساصينيرهالكرميم

واهبيءإااواداشيعاجمئتملند1وحمنارتخذا11قالوكوابمىبااو
الوااإللمالممةقانااذئعالىفرلهخريماجنستفردعلىصالجنمىتاان

إألظروالىنيهاخلدانهلبمنامننانهعابينافىابيساالاوبهألة
تابىالىينسببافىافلهعلثجمنساالممثرمغابىتنواايبانونبمةالمال
منومحكاتالذوميبشهياجنككرنولخربماالالىسبههرما

قراحفاإهلةملىفطنأاصألمامإعيبفثماخاافيأتودفىاوخاقر

لغاؤالملنالبمفىماتانباعهبتنليبملنهممنجلاكنههااأود

اجرين01ناثااللىأرزكورهامحايياواعودنجابعدهولللىردايعقانااليم

نتتعالىغرلهلذكورمباصةبفةبببنهمكةمشقرصفةلحاعلى

اوالنائبيىالمفاملىابتكلمبوئناالسالمعليهلوطاعرأةاىتاخابرامن
بأاأإفااملىفأبالخانغيباوبحاضرزيلىاناواخافنحواناوانث

مللىنازرلهفينأللهباتخمصآلتبلجعيم9برعنبهفىباغيرلى5تلالهاا

إاؤبميذلهقوففههأيذراازواااللعامنءزواجاواانفمغكم
نلألبتفةالغالبافظ5إذكورامامواالإنصاالامىاالملشإباسز
اللفظأبجاعالمعقجانبباءارغيرمالاواأبأفااعااطباء

خاإذالءالمعدومتطإوجموداجمهإاوء41ظابنتاإونتجممئمانمتمإلنمو
احدبتعلإراالبيضهإتيزن1المترلعمالمحهفالمرادكاتالىأنزبمايؤنون

بمنءوارىتءالامىرافرالةوسءثإنرءلةاآلعركاعلىنناسبإنا

اأإرالاسلحكوصت1اراالفيمنارهـءولمإنحاثهرضلمءوتزء



42تفاألرإفايى

مالمساالفاليهثءاامساع1ةدااماياوهثفتم4برألىخافاضعم
ضعرلهواهدملمثءارهـغإرالمثهداإثثطازةلاجم

فمرءاهاسالمعتايموفمثتابمىقاأشاثاك

اثهوغكنابخاةفازيادبءأاامارالنهييموفعاالشارةرثءشالمظحرصو
مرك1111نمامركياتالمرامإروضالجلاللفلمطاواداصها
قرلهفبم11اءاواالا

اءدآرروبلذأواإاهقرإكاائا111دكءظا

161حميرفنتظرفىانلاهـاكالذنتؤخرتهنز

رجأل9إمكوراصياوفةةءءلمىرمحاةءنمرأظاعسرموفأت1عوءوا
اءدرتوصالطىنءضدلالرمأرجلىربانعصلمألهراهما
ا

ةاةاوانثااألظأموضاالبارإالئوفاخداههواللطثفدإس
ا5جأفلىإااألظإلتةالىغةصبرعنإصحأساعاهنذفىمالإاأ

ازلءافاعلاظالاولمسادىنهخةاابهابىادوأت4قحر

لسائلوالاالمىإقىابماناصالهس5اثإنوذنكالمفعولاوعالوداا
اإخهرهةصلةشلمهوألرتادميخدخاالفمهلىصعالمبه48قاتآلهـءرا

بشأااواالد5لىاالصبريحلفولهلهماواكالهثاتاألاازلمما

يلاالملةعننلصلموءإزمافىولهةلءواالدعلىلمثإالال5 ب

ةادلمضرالهنألتافيبأاعندالادانقالعندمناامءالتقو

ءااالأااعلىجاالمحلالفهذاءاخمرشان1ابزأاصرداةواأ

لىبالةبعاتونإطاتأمهإالنهمالمإصاءاألآببأساالطءإتا113
اترآدتاظتةاجمماأفالجاج4اانىرألةلضرامعناله1س

فقال3



تضبهأالرالنفاثس3

احتىمحفزاوكافىقالاجمعظاالةاحفظاعاحتىاقراناآاوخفثففال

اصعلانمعاذاثهقالةاناممتظهرنالخلهنزاانالشىتالاحسيههاتالاجمعه

صدركفياقرآناوعياقلىإكبلىالماقالقولاهاذايالمثيافالرىظمراهو

بوسضءاولغبؤاسمالحدالمقصوافىواصدممالىكقصداططابو
هباافثااو4شاوالعراضاواحتقارنجءاهماوابة1إااانيرامهدولا

هبمااليث

حميمنداالاصوبابثواالال

اصارفاعدمالشءالمكؤاماذكرهإافافيلماهيتركهوكرذ

إقرائندباتااللةاطاواالصئمقازيوفيفذامرجاتمنصكت

يضاوالثصمرةاولهاانشاالذىيهالةرمميموامظاماىيحمنمخر

زيدفيالتعافادةاونبيمعابصييإفىوحمدنحىفاطباةببألد

ةومافلالضصاريهونوثيواماحذفهالنكتمنذاكرراوغيراالإقاوم
شعرقواءوزفىا

افرثاباربوةفاليحلرةإإررثاهسىإكومن

بقاوارمدرحمةحمافي3تماكوإضلوازلتعالىواملثااخرازمنوالمر

الفظاذهوافوى3دواضلامهالهةيالثقةاوالسعفاذاجتنحرضالمقام
وإةيمايعءاادا

وأمهالاصفراذمضافيوأنمرتحألميالواافى

اقمغيميئراألننحرممققواللىجرابامالحوةكوبنةفرااهاول

اخدويخهاباإحيسأومتدرمثلاقسخلةاىاثهانلترواالرضهواثالى

وايرادالمثأخبرذونديمونثوليخامجلهسأفرمقساالهرالطل11
صسص



63رتضبهااللنفائس

اىحو3ألمايةرءاوءقيانشااوفايةأتيةامجمةندأاالراداى

مشدااليكوفىالمبتدألعائعهـملىمعلهةلمةابىارضكغكوهـوهوياشالمد

يراالصنادتكراىاتقرياومبدابووقامفائمابوبدنحوزتاللجهلنياله
هحعداىاهلعدالمنداصافرادافرادوداالمنهبدفاموزيدزنحو

المدفعليةاىوفعاتاذاهبيدزنحولهكصيالقوافادةعدمإومب

الواالمعةطالواالماضايلنلثةنقااالزهدبالقبيداطدثى11يدخةأ

حالقيىاذاهافىزالزمهرباالختصاراذاتحدداةافادهعامىددلوا

تجدديدصيءالجزصيهددافعلالمنرمجزه3ماالزدوأوجومفيابزاو

ملىاىينطلفزيدقطعانعردنجدازمافىأعلىالمثتعلملفالةاي

عدماىامهامدالمعشدثةااىواسميتألمجزجزأقاالنطنيءا

وثالهةئمايألالغرافارواالمروامدالديناجددباناوركوالمذررائبا
سعرقويمصنارواالس

وشطلقعايهاوهيملاكنشاصربالمفارهمارزراشااليأ
والمفعولالفاعلىواافعلامنئفبيدالمعشداييبد5ودائمامنطلقاى

بيةاثرواشثناةتمييزاوعالاواوفيههابهاومطلقبمفصلاىهابمتعلقيهرو

موجةويانخصبصفايادزلثفبيديوجىازدياداماالنيادازداىةإأئالا

ثمرطباليقدالفملفدكاصالىالزيادقالفاثدةلىةالمعتلزافرابةادباالز

امىيهمفىعبهبتقيبدمااواليخرجبهإثيداثستدخباراتاله
كرماثائتثوافىصال4فيلجمكبرافاكانانفالجزاهثائيةاالإةاطبر

اكرمهزيدةكباافىونفافثمائيةانشاهكانوافىخيئكوفترمكااى

الجزياالثاوابافى5ررراررلافيشدناطحمءذتثومهابماى

رطااو



تضلماالاضفاش21

إثرطوالجزاهببنمالجملهذفياطمومدالميزأنيبفبهدالمشدوالثرط

3واالءاةبىالراهلببنببنهروالزأعأنهطقاصالوافهماافالحكمواما

ندلالمبازاةكلمبافىالنحاهعرحوقدبهفماقباالوالجزاالشرعغي
الشرطدبنناطالمفصودمواالرانالىياهافبهواثالياومشبةأالولةب

اتمنبترقدالشرطيةاطرافافىالمصباحشرحتمافييمضدوالجزافى

يةزمنالماغاينيدزكاىتركهونتدبرعابلسكوتمنيدجمكتكرن
االفتقاراوعدمبهاعلهاوعدمالمفيداتعلىامعالقصداطالصكعدمافائدا
ارادةمنبفمراأبءموالعدمتنكهرالمسندايوتنيهؤلفرعةاواقهازااأ

هدينصوالفخيممنممبئلمااروصرواهبيرونحوزيدددااوالحصر

افايداالنميةاوالودفافةباالفيخصصشئاوفاليدمازثهبرشلايمحونيمف

دلمهاالمسندايانعراىيتونرةاضلرجلووسررجلغالمورخوز

آخرااعيأىوحماوجهلهافافعرثصطرقباحداهراايوجهااصع11عاى

طرقهنءبقبطرلحساهولااالمربذاكاالمرالمعالمملىالمتغكم
دهرنحوفنحثلفافىاوفطلقهوانحهالرممببقاقاتحدالطرءواةالفا

ضدالىملىالهلقصرالمشداىالمقصرالمسندئقديصاىيمهتقدوالمطاق

ثهعرلهكقوأوالعناولقدلىوبممدلالثهنحو

اممواالئاثبلقاتزينثوباماالجهكوبفرسرت

يهكقولهانذبمراالىالننىقيثالمشدئطويلفييمونافىابقاتمثواوأ

ايقهرفىاحمقواالضسثهمالدإاببهتجهاتشرقثةثال

النعتاالنهخبرااىكونهتهضراتياابتدالمسندللتبيهئفديةاكطاوأتمنبيه
المنعرتكاولهعلىالبخفدم



ة

ء
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82نصاالرسالضفا

اررهرالمماجلاصغرمىا4هتهالكبارءفيمتالممإ

ابعاعنالبراندىثاثراعادهاهعشارجرانلوراصةله

يهاالمشديمهدالمقامالفنضاايأالفنضاناخيرأو
فعلىالمقاثجالاصوباباباراوأل

قبهألفادةاانعلاعذكرالمفعرلث2دبمزتهعثاءاالنضاى
هنهوتوعهجههقءاناعلبابسهيم4اتءووجهةمرلمبهأنعلاتابهاىبه

وعوكنعءلىانهاديعلمغيرارادةمغنفسهفيتهثبموافعلاوفولحالالفادة

لالءوجداوافعلىاقمإقالاناوكفىبثمحهوالمفعولافاعلىاذعهر3اواال
ارراجةءتءلءالفامنافعاطأاالنجاربوقولحبحذفهدوتصالمفولذففان

لمالمةفىإفدإاتمرلزماالءامدىأثلاعالبالمولنافه

هـيلمنالذتيئرىهلنعالىئولهعالفرضنلقعدملرمه8المالسمفنا
انواىوااللهرءتوالومنالطصصلهءوءمناىيالونالنوالذت

فيكؤاكبالمفامفدرالليقغيؤرزكورأبمفعولوقصدتعلقهلكذبهيقصدإ

مادالئلمرلمفىانمايكواالعطااذاهايعمااىبععاقزيدالمدحضىهعر

اقرباللمكاننةارغهالمىعملىااذاهاأمامغاذاكانالممدعباضاو

لصاكةبرابهامإنااترتاامبعدتظالةاقءالمنعولحذفاىنهصذو
هدايمملوشاهاىآالىلوشالىنعاايبانحؤولهغربهفهائعانيهاالمشية
شرقرانلالفلمدالم

براوسحاأساصةكنوعايهيمدماابوشئافىفل
اوراءالذبايافاامههلمةءاذخرواعددله

السامعنفىليتقررفيالمفعولفإيحلىاجولذفيمالببالمشةلفهلمقف

فعداو



تضر1ااأخفائسا2

سرتوأاالصيملإفيودالمقصلرفنوؤلمحبفم
ماظاالىزنعزاتامرهسوحادثتحامل3منىذدتيم ا

اطزانمظ118افىوأذكفئلقعءاصااوهمإءأاسمازنحزمرلمهزفغ

اربافول11أىيمثيايمميهااوماخممافي3وكاإإيشهإ
هاالىوإالخصصارمةيخوشانلمأهسماخةةرادت01ارزكرعشداهتسكنواال

اشاافاصلهيحالىعايةاىاصلةاوعبادبريماىاسالمداراالمطءةرروافه
ذءهـإفبعاىخمااكطهاقألكوماقلىبلرعكاودءاذاسجىوالإلليلكزاا
نىالراىوتبتامارأعفهارفىسةعابخوثاامقولعءجاواطوالأفا

ولقصدذاكارفىاىإبئراأسظ1وارفطصارناالكألمجرديحذفوقدلمررةااى

رثثرإصرلمجايمالمفعولعلىافعلىالوفرصعايهاتاإكالإإأإرذ
لكارمراررالمودوداافياكدفياةاسصتةررطإة

مىراالنناموااالمناضاوالغراضبدممالةكناعااي

نعراياكانخصيصإافعولاتقدميماىوئقدذاكإروءإبظاالفثفارو

طأاطدلرفدإندمونةامىواال5إدابااثضاىنأتاثاإارروء

رعايةاوخمامواالهرهاءثتانكأققدانايثراإدزنحونإتيافي
اماوارفياليتيمإ50صلواحيماثمفعاخذوهنالىوله5وفيإجمما
سامعامألكلانةمرواذالستلذاواثاابخرامزكرذةاوخفىآخؤلالاثلاا

اللصأبماعألالمعلرالتبعضاىابعضيمرإةواصعراروررف
يمهـوإأاتالطءيتطءواتظصالبابمةاولديمكخهصههدولالهفهؤ

ثم9ثمفىاثمانازاءؤثمطبالواسثمالجرحرفلةواسثمالمطاقالمفصل
عنداجماعءإفىااواابدلادثمالثثمتأناوإدميملاءإاعنداجخمالحعها



ادة

03االرنضيهالنفائس

نفسهفيفاوجسنعالىموقولهناآلىفواصلايةعلىاىاوياصلةإواعا
فرعوآلمنمؤمنرجلشووفالالمعنىببيانلخبرلتاالشاأمرناخيفة

لظهبهؤمثلكاوالهثجمماءبةئعيقهيوهمفرعونالنءقريهاخبرايمانهيكتم
ثرنالناساصايتالمقتولارحاطفبالهاذافالناطارجمط

الفصربابواطامس

طبناصدالمرتخصيمىصيدلادامحيثاوكئةمساداهراالضر

زأواليتجافهوحقيقىماةلوادماصالكبرالىزالبخاوبحثكانانؤباالخر

غهراكطهوغيروعاالداولوبحممبا1الضااماوزبااعدميكرنباننةمالى

صصماليئبانصفةملىالدوعوفاععهدوأوكلفيالظايلىصنبقى

نكاظنلك1التعإاوعلىاالطألقاخركليملىعفأالىاصفةتالىءاوصوفا

لمحرىاإاالبهافباماوجهملىغإرالىانصبءإصنةبااخريالمرادوعرفهاا

وفالموءذاكعغفةالمجاوزالمهيبثالمومولىالصفةبقعبأوعكسه
رفعلاالاليلعةاخرفاالقسامصفاثالمرصوفالمذكاهـآخروانىوفمرالى

لهالصفهائبداالكالباازءنحواوادعاثحقيقااطقبلىهنالصفهيهـالموعه
ىرجدايمةاوهذالغيراىيدزارراراالمالزارأإبمسبااخافيواالمرء

يخممامااصفاثانبموراإاصفةانرييماوراعااكاالالقداليفىعزداال
االضانيهنالصفةعلىالموعرفعرصاكواكابهلةفاتاوأنفأليمنناقض

اخر6اصأكافىوافىودااالمطياماةايجاوزالاىيمالفاأولزةانحومأولوإد

بفاالضانيمروشاعراغيرمروانكانشاصكلراليدؤنحوإهكساإأبموالى

صةاتخصالراثبهبوندثربصاتخاالولأقمينإىامفءفوعه
وأحدكلقسمنشىوندبشىصاتخىااهـواالدلثنما



هتاالرافنائع39

بغاصىيدنااراالشنراكافطع1افراداقصرراطفبغفياى5غيرنرىهن
غيرأوتءالقسمينتءإإفيوازاصفةفإنوموصواالموصوفىكصص

دثالمندراطألملقابفلبرفلث3اعفىبثالمصصاهوقىف14
رهاءو5كورالمذةابااالئصافاىاالعصلمناشاكاأابردءواايمعا

اشعينافااقممفيصفةباغبروالمذمورالمي1واضافقصرالموعرففي

اققسميماهذاواحصرإمانىشعريتواعابالممفدينءماهوغطرليه

ادرامهاالالهفاالفرانىزاالاايقياطةفينياجمرثدطافصراالضافيأفي

اكافرإخالىءسالرداءفىنماالمنالجنةإرخلالاخاوقورافرادقركينالمشملى

مفيايكونءجرابمقىةاطانيقال8ااالفياتثةاءوفافصر
ددهتراواعالغاحطااذاعلمدانمايرفياالظوتاذاخالىالمطبلقىافىروات

أممدةواقدبراطتينىونداالفامئلثالىاالضانيفماالعتبارفبذلك

يفنعروالفصلىبضميريحصفدكافىوافىبةارراتاطرقاىةطرنء

لاالطرقهمنفليرواالختماصالقصربافظيمإاهاايضاواالممند

فيزبدئمؤاانماوالموصوفعرفيزبءيدانمازماواالنحومعنىلتضمضهاافا
بلولكنبالومافاأأخافيواالمقامحسبملى01يإوإهوافراداعكه

صوفقصرالمرفيشاعركنواعرشاإليدكانبازوماالمنجمشامرزيدكمولك

لماافراداوامكعىانيممرت3وممروتبابلإدكامازووالممرزيسدثماعرو

فصراعرانياالثزيدكيماواالشثاالنقوالما8االقنضاوتينابحسب

ى1ميملتقدالرابعواستدطالاعمباوفلباونميناادافرقصرهافييلىالزاثهاوما

تفديمهمحأعمليهمموالفمانعلوالمتدأطبرعلىااناخبركتقديماهاحقهرريم
قمرهافيالغبرىاحاجنكفيواناممعحتفصرفيطقدال1انامخويمثل

صم
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423تصإالراننائعا

اطرقأواحدمنانكلادبعامبئوبالماطهبعنقاداحسبفىءلثألثةاوهلوبا
رثاالخالجزفيرانهداتمةمحهـمابمونههز9الولاةباميصءيئبذاالر

ءخناءاالصرضاىإثأظاابخالفباكىاالمالادتقديمةفالعركأ9م11

زاجاوارزباصاايمرراتةبااوماخرافالبئمننماقدةداالباتصلثةلمستثنىاذا

بضالفخصارؤالألاالرعنهاليعدلصتىئبابموايانةنصابكونهفىاأرافلةعلي

مجمووشاصيدكاتبؤاذاتيلفتطتباتااللىءنصازيهافانخراالعلرقإ

يدازممرزيدالفىجاءرافىامارفينامعوثبايمكهوالفبكاوابهفيلىقاةة

دمانئإفاللمألةمءولاافصغفيفياخاائءيمإروالنهباثأخاوازاالممربتضر

بخألفمممابمفهوافصراطلىظالديعمقأمرذنه01والرابعألدءالفاقايماال

صراةاثملفالمطوالمرلميطابللضنمبواعلورباافاحهـدتةهافاالولأكاألاا
لهاةابنفىإرالزاجاوخرعلىافاواافعلىابإتاحونءإبرواطأدةاإإينرن

أدارااالفيومافاممرااوتااالضرلدضارانحومعهالمفعولىويسلءوالمفا
اممرثعطانحوهاوإجنالمهبيناالجمضارباطمنإنماروماتعدااالفيإمأوما

لوالملىلاصلىواوصوفواإةاصهواإوإبنإتهاواوذطالاناجم10يئأر6اال

هااالكريملرفياهـوماإافاالزيلىإبايداالراجالوزماصالنه
هبهآوإداالزوماصاماالثاخهمالرغبااواباكاإلاخداترأ

االنشاهباباسادساوأل

نهلرحاصءلمتصورااإ5افى1ءفافىمهىخالليمكلاقارا5االنشاة

فاألطلىتموهـأفىاوااوالالالمطاوبجاشرءيستداناهافهواطابا
عرلهماالنجافىبهوننجازبلبىلهيطلبوغبرالهىواشتها

جبثاإفملبهابموفاتهاالودإوالبثالااليى

ألونمحاو



تضيهاالرالمنفائم3

اررااللكإوادعاةحقوفوعهفيئرفىاليمونافىنجبكناممبمإلكوفى

ر8ثقولهأشلىءتر

بءالمصاببنمابيقمداامنقاءأبينوئإمااحتفا

المنهلنلونءاإمغعمءز5اكرادكؤاوولوأفل5إدةو

هاهرطيالوعةالسااهوثالىرنلبالهئماامتوقلشفعا

إبالطاهنذفياعسحمولمنهالمقصردانكانواالولااثرجىالمألففي

وادواخهيقأخصداواورالماءوهراامضفاونزلءىهرحيثهن

فىاواتمتىوافىقويهحواصولثطوماوهنهلىمساهلموهةهاالموضرعة

وهلإدؤجانحرهلافحيةوااالمهيةهلطضليدوفتطالثتالنصالهلوالهمزقاة

4نففىبرجودشرينصالأخافاذاطإلبهباالشقالالمضارمنحصصيدراحلز

آلفىيمهلةصفىفةادددهلنحىسمصطةهلةسسة وميسصوعلىؤبووروى

روايلطلىنههاهاماننطرتصوالمزةاصىهإلموكأيدكاتلمفهل

3االنماكلماقةاطفاوجرسبإرحةثمسحىباصاهراانحوءراإللثيحسب

بمااداربراىافطمننبهوهلماوىذمنمىاانةإتاأطابمنوتةغ

االرضفيختمكلدثالهالوماخيرفبنةافراىكواتالمعثمارشدفاغا
اكلرالمءللسوالواينجهتكريماطاللدوالعنفويمانمددسنإ

قىأوقدةشئخافىكتواحرفأئالىرممسقئيهفبميرطقدوافيطنالمثاألتا
بلقيوايانسفركىءطالقانحوءانءالزوعتىاهذلكوانيخناةمنئئ

التصورضاكلىدأكال5وأداصزناررةايومايانشلظاماورأيخاالءلطويشعخاصة

قداىرلظزدوذاهبوازيديدزإفاممثلصديقأاواعسلامإاالفياديبس

اكدصنحوبمطاةتإلمفامضاهاتفهامالالةخلممانايهالياث5هذتشهمل



43االرفمءلنفا

أىالممالىنحيئحبلونعرامهمتىامعهنراوالذالرسولقولوضى
بئنجاضربروكريىأالدبنالمغدجفالاوإااكبموعدهدالدا

يخووقوعهيبني8هاكاىافعلاعلىيخاؤراوالاليئةضربتهانكمنىيداز

اواليكونكعبمعق1ببااوفيربكافصفقهثحللبقاوالابمراننوكاأا

ايكلوذالمروانازإيفعلاىنائااالمالبمةنءيواثخدبالبربكمضافاصفابم
عابعبدألرك18كئأهيتكصلالامثلوقهثماكذاليكوهـاىاالكارهو3انغا

الميمافغةةفراملىمونفرنحومنيلوتهوضفيافابااهذومغفىوكقبرنااباؤ
علىنيهالتوتدتجىنرعوهـالمهبعغذاباامغمرازلاصبرنابقندالى0نوا

المعافىمعذلكوغيوالدجمرىلمافىشلولالسثعادهـبذكوناينيضاللا
قفاناطارجفياهرحصولالمطاوبكاقأقولملمقرائ1عؤةلدالمعو

فىواهـمماهرفهوروشاردارومئاطةواسمالفعلوتثياالمرالمثذ

8كاواماإطا4نفلااةاررإادإءالاالمتؤةشرطوتغفمزكه

دورااشااواالثإماإيكغاناالدبمزافىإنعمبذاوالوااواعالياني
يخافاالنهنقوالعلىانحوالهىيمافيئحرفىاالمرفييفيدايجابااالمستعهن

يةإدالمالرضاءعالهثثراالءعحدلمالوماجمالااباابىنرخلالفهمغ

عدهااوزلةماإمعيناوابيإألمر8االهغدكلءواالإلرازىاواال

نحالقباميستعمالقوالشافعيةمنقالكثيربههذاوفاليشرطاالشعرى

االماصهاكداعلالاوكذاارلرتبةيكيساوقضاكإصيمهىاخمااإلنةاافرا
بخارنعالىقرلهونحووالياانتحماراواغفرلنانالىقولهشلىعاهارراو

المثوممؤمثهاثائاوانحويدإمدأواضطأنااونينااننااخذؤال
مئلهرضنبويافأخلأاصغبرواابخيزومريأ1قشلالامركامبداليمتثل

اوكؤا



تضيهالرائسإتاا3

ةاحاركوأوأنحواالهانةوالهاسنعمالممافيارمواسئينقردةوكونوا

أفهتحسبنوالفيماصراطالمعااعراهدقوامللىوامييكهـوالتمدااوحديد
ضعركقولهإينىواذلكوااورمغافال

النطلعقفيازاءألمياهطليالل
واجمرواصنوإتوأااثمئاواعنوالفواداشنحواداإلرث3قديأدإو

نحواالهريندبقدمحوإسلالهوالتحمثادخلئلاالصاموواجمروالف
وفاصإاالويإلكابهـفىنىيىأداكواخيرمفيعاتمانوهمفكا

برنحوإقي1فيكو3ليميىنحوعنواثهارزقكمضلمميامماالهتاوا5واصطادفا
ةبذكراحدكصئالمحلالكراهةقاابشسلوقدماثمعتفاعنع
القرينةالىمفوضوإيراافوراممتمالمماويعماروانحوالنعثذواليامى

انداهـاوصرهىاحدبواسطةترممهاوفعلوتالمطلوبانممنو

اافدانجراىإثؤوقديرادادوانهنداهفهوالسواوايهيااواإاو

لتظلمايادةزالموحثهاغرائهإلىثعاامظيمإيحظلمازللمغقولكلكاضكرا

اهقيرأوانامعرضالتفاخرفيارجلاايههايااضيفااكرماناحمكوواختماص

المتصودانيالمجردالقهماانقرأيافىوئالنصاغرمرضعفيالرجلاكاياالمسيهت
جمروزواللبافىالمامؤاكرونجبيامداهوندبةاالملمعيافهيخوخائةوا

وتدبماطريفضحلمجالثرفانهالخبرىياننلثنضمهافىاالنعنداهفيومالمة
شعروتخركقوال

ابمرمضبقىالالاآلزمغهليكاعضالمسلىلىايامنزا

واىبيدا8اذاائهاجبىاةوفيابليداياوصافداهيعنيرراالفيالنالوأ

صقبقةيخلوابعمدايبوالقرفيحقيقةانهفقلياواضتلفييبواالفر



63تضههاألرفايسا
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المادى4ربعنباوهواسالمادىءالشعلاللماةثماءاذاافرباجازفيابميدا

مثلظمقاالعروعاوشاءملىاوالشنبيهاثهالمدصنحهاأولعظسقثمانهذااممر

دوالبعهبالفرثاياا4أاءلراالذاكروىكاتاافىلاماباخولاراابكا11
ورايذاناطابعيالنداهوالهعزةاىمتعماالنكتبعضبمضهامقاميهمو

المضادىلعلرشانايللترباصاوهاياغالوامتظبالثانلافيدىالمنا

معنىفيلهاستعماإخازا4اطبرميقهعتانانءوشكيرهشههفهإكظميدوف
11الثهققزكورعهوزفيرصواظهاراللفوىاقهؤقكشزوئفاوالاطلبا

ررالموفىاءاولاالمرتادبمورةءرالزا01ك2بتااثهاداملثودعاهكءافاا

انحتئيالمناشةاوجوهامنذلكوصوىمصامةالمبإولىظراةخهلنظرعااذاحول

كعاةءااالفيمبترةنجةاصاااالبوابفييرةالماالصالرامعةثانءنعالم
رهاالتالتدجمموا

لىلةواصلىاو1باباماباأل

بمضأعهـهاإعطفألتركهلافمرأضأبهياطلضإيهعطفاوصلا

زكونلمانروناالننطالحلاحإنصاصيإنانكاناكالايهامبلالانتطهأنؤ

ولهةيمئلفظاومهاوانثاخهرنهلالالترةيمونكذوودالمقصخألفايهام

بمتدارىيجرراهعتففكلىاواالفرارمممهمفىءراوفال
نالىفهارحمهفألنؤاتئفقطاومعنىلكخبرمذاونزاوإؤمنىلفظ8نشافارمرا

إدؤثلبينلجامعاامدممامعنىااتهيئااينبطلراانلمقدرةوتافهارحمههاى

ااطاالرإ9اليخهاإشىألماداماجاثخإةن2إإنيافاةاورونائءطيرل
واننهفاخوناللمورمذإامصرإإنذ11عايهءدهـافرواعإناذااتالىفولهبم

لبيانقءسيهأصفابلثءمغجاثالمومنثنقصةمنماسبقبإنة

حال



االرضاثساضةا3

نأاذيعنىتضوا11نالمإلءوددابلالالاالانتإلمهزاروةااالص

لىءأإانابىملصإنإانفالزلةاولمطألازرآللناكيزلثبرتالاالةلكالبم

وراطأرةشءفىررادلدمااإفىآلنطالشهااوسصنهرفعاءنماةالزالة

عيماإابدلاونهاأائذفالواناالوماقالاثلإنحرقااكلأمابدلاءاللىا

لهوةاالسخمالبمبدلووفىءوعماثوافإكاااهدونبهاخاصبمألء
مساالواااسروافؤجصرواالدناميمنتة1لارءلهاؤول

فلءإطرفيىءااوالمألبسةمن7إنامهرمامرتحالامائرإالقاهدمي
ؤتالؤااباكأإكذبهاليقولهإطءاوءوفيقوأوإصيراضقدازياااعاصإ

رةاظماهادالمادايمبسبىشابالبمدكذلعافىقولهفيفإكانقبنلكدد
ماوإآلاابءاكىاابماآلرراتافيههالاغايةالماالغةعنالمالمااعرفاحأاتاعاتو
إوهافىآايمؤبالرداقولهاهنهجزمظضةأوكالتإرءإايراالا

ىمبؤلهأداكدهاصباازؤآلخلالمبمعدمادمكاهحالمدبههورةادعوىاممتو
ا

اذاتأاىلمداهكالاتاأفاوالدايةانءلهصتىكاأمفصداتايمنالفي

ةةاشبهاماصلاشبهوإرةالمقطعةثمبهرةقاباخذاقإتش

اكلاأيااعىكايرإنماسطة11اشخمالنصفامنانعتعالكالاشمااراج4فباأ
ولهةلبةإفتطانءةرادونجعلوالذادفههيمماىبئاحمارهلىفى

يملالضافياماربدالبهاالغأقااىأظنأ

141المئصماثاوهإقاشعطفهإخوهمنظنعلى1راؤولهطفؤ
ةأتاااثأتكونإنتسصدهـواهثوءهامررداالمصرإلإكوقةاسااالجهلةإرانةاتفب

اناجاسريقطااوهذنفةامشنيةاثاااطلصاةإتمةلةكالمبوبمااكأا

إسااتاإت01عابيهاصاالتهعجراآلإخاثاإئلاواالصموالورداالوياإيىا



8ثضيهالرةإقاثس

ولبكلالمثكلممينتطعاولماللهاكألهةبهراءيىخألاوة
لسوالاابققمورداالمموالاالجعلةبتفلىقهفطاكالاوالظهارخنصاراواال

له3كقوالعامسببهاعها

الطزنوسمادثمهرعلبلفلتالىيهشانتفا

بالسؤارةالمالتىافىنفيرئاوماتعالىفولهاوضاصبمءعثكماسباكط
ضلهمذاحغالوذاكععالاوأسزباامارةىأنضالىجوابفي

دالئنكمرفىواكىصدقواغمرفياننىداموإذامؤ

ضالواالاالنقطاعغايةبيىطمااوتودعمدقواففيلبواامكادقيعفيلنهكا
ة5الثاهوإيقمداعطاحكلالولىيكونبافىجكمايافييقصدسثاريهلم

بميزئعمبتهزومنعنانماانابمملراقاهمثمياالىخلرااإذكقوالتمالى
الىبحالىخلوهمامهءاستهزااضعصاصائاليلزملواقاكلىجهميشهزافهيعطففلم

معملئالباعرابافيلالةاأثااإيتصداشفراكاىأواعرابأمصمياط
ناهمماملىيستهزفيافهايعطفلمرةالمذكواالتةفىقصودهرغيرماامطا

المناففبنلةمقويموشمغانبلزملئألاقالومفعولكرنهفيلهوبرفصدتشريكه
فالموصلذللمنشىبكناصراوااللستلصوراماهدفيئابىلفصلفا

عراباالمنهحللالولىاليمينايتإناخيلجحابدناوصلاانيلهتفصوثابت

والوايدكنهفبهقصؤااليهاممحاعاالنقعاماكالخءةيكودبافىنصوراهات
لخهاكذاكءاالهلفالمنجوابفيالمحهاالهركذلوابدكايساىها

يواوفضاحذلراكنمائيةدانشائيةاثانيةوايةاحداهكالضربموفىلحاالنقطا

اينكماانومدطثيننايألبادريثصواولهعاهفىانهمععليه4ثكاانهوهميأل
ييمنهلفىبرارالاانتالىومعنىممولهصورهيينيكوناخبرباننشااخبراواأواص

واه



نضاالرالنفائس3

ةرصوانشاثبانمااافهضطمنىءخبريئبو01يمجصيقرافجااا13و

يةبرإإنجةوافيانشااالولىاوالالمااخمقلنالااضربلكقالمغنواكيم

ودرسوااطئاإلافهفرلواكالالتانكشابااقمثامعاتأيوخذالمنالىكيلهنحر

برفياشواشهدواهاثمداافىقالنالىالىكقوأهبااومابماخذاىمايخه

ئييناوانثداشربرانيحركؤاوصورقومعقنشائبتيناوااشماءممانعصركون

التزيلفيجانشاثةوالثاخإريةاواالولىصورةصافىبرامافهففطهش

لىالوذلمجالقرااحمميغلوالدوليااقأاالوتالتعلامهراثبئواذاخذناياق

مرلمالبدلهإارراأوباولهااليةففيصمناوفرلوايناهىنالمسايمواياصوا

ونلىهلاىإصإرالجماخافىراالولانقالتالىوافىاواوتحسمقالروهفعل

بنةبقرااكأوتهبلواالبمعنىمعنىالضائإنرةصويتينخبرسنونو

حرارعطفءباوصورةيةانشاهيةااااويةخبرلىاالوإخافيايراخقداوملىافرلو

ولسكاامبااوإيئاثااةروالثاالبصيرإفماالنمبدونالوو

ئالرتاالتإنالجلخبغكىصلوالوكدالهولوفألنالىاذهببدكله

صكمفىلهاريدالثانبةفثيقصدبانرويئاالكرابمنمملءلىلالو

اثسبنلمجاعطزطيولرصلافممامئالئهفهذةيئ2يطيزكواباالعر
امقلابسيهاايقتضتيجثرطرفيهثاباعنجاينهامعةاجهةتراآل

بيىالجامعةوألجهالمفكرهاثوامنالجاخبلحاصمااطيالاوالوماو
اضمىفيااكهباشترثمائلأوالتصروفياتحادنمايكوتامابافىالجملتين

املهـةافيمشهورييماوالمعططوبيالعليةحقيقىتضايفاواالوعاف

اتذادبااوتضةالصفروليأضكائلثماشبهاونبةجهةفهىلمولافىو

ءماواضكاكادتأوشبهواالليضاويايرضىكاالمهودالبيافرلعبوافى
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ختتالف9إإطاربواةإتاةكافالتاطفيإتاععاورصاوتقارفىآلجضآوؤا
رونينظافالتعالىقولهكفةيمءإوعرفضاصةصناعةمىآلرالحباالشابأ

والىبىنصفإليمالجوالىترقهفيماهلىاوالمتإةصفمىإلاالالمطا

االجباالبإقونهلتاصاسوااالبلنبةالمناإكنوانطصةفيماالر
إ

البلاالمآتحؤلمألومافىوباامعكادالخطابلماكناأصأظالمجسبواإلرضا

هالمعاقاتوايااوالجالمقاهاصوالرعيهاواالرصلمهمدءالمنازلحمىارأبموأ
إوصلاالىزخامحتءوتهولألتخطبقيمالكلاوردالوأزمانرحنحدس

فيثمطءاوظزينطألهـاوشوجمناوؤابناسيناكوبافيةتةاافياداال

زةبرحمافعاتاوفيضارعاءاتزهيرهاضاوكارااطق2عفيااقمانةانءهال

واالطالقدداااحظةافةكاااخاالىدفلغريالح3اوعضارتإنهاضا

انىامق4باباجاتمالىكقرإهكطخرإالفيدإةاوإتاتاواأاحث10 وطا

االبارتمراالإإيخةافىوقابهااثاةاالولمطفىةنبءأالااا ام

هاحالنااتولومالثمبهانزلإواألقالىاوفىوالصباالإعواعىنثبات1

ارعكايهالمنآلكأخرواالقض111يخةإصاروااراداارإالكأقأةا

هئاتأخالون4فرتمكذتاءوفةإليقاك

آألاباالطواالصبهازوالمساواةإبأمنأتواأل
فظاىأافصاسماواةودديقصساوخلىلمصاولهالمقصنصارءاكأ

101
ن11101روافء4ةظاالةالناالخألللماؤأاا ءجصرالص

امضالفىواهاطضمطاتاسثااخرجاطنابإدةالفادأافظاىرا ررا

أحواواهوأإرةاتافيالدوةاألاصلإةأإزكال21ااةاال01اا رلورلمىإ

تكالمانيرلذظإبقمماإنازرإهلهإالابئاا3رافوالحيمنالىلهزا
لمأل51



تصرالاائاانةاا

المقعفىعدمفيهنمابمفيزائدةبارءاالىفجهاجالىااةاصالمعرو
ذفنرواليجازولهأضإناآلضفلوامافصامنهاررولال

منىايرتوظ4الابآليتصرصايجازهـإصدايننوااليرأزيانمقث

أاطشراططائهاتئألثكات4افاتؤمربمافاصدلحمالىفإلانحوبالحدف
ابتهـانءأمرضواامرفياإمراوفراداتلوعزأوالةالر

اءبالمذلمرااالفخوهرحذفبمازاإنياإوااالضلالقرمهفيع

ايهااومضافىانبرابمراصاإتقمىأجمىاوكعئمضافأماصذفإيذكر
سعيةخذكليأملكورانوفصفةحذفابيراىاإربمثل

فذاوابءااندتارإقيخةلقرآلرءسالمةضةتةاىاء

يثمعراومةمرفهوأ

لينركلكالهةاااضمتهطاإتإتاعوطلجيناانا

نجالذةااوادارافىاىالولىهويخالهرشرطشذاولمألءلرنااى

تالىفولهصاربمهإالةامافهذوشرطابوءفذاولىأواهو

ابجوابهفؤذلرحمرنأمالثمجاضلفجميآلمإراقوامابيناالميلواذاة
اوذهابف11يهاليرطءثهبااالصاولبعالمأتعريضاضرااأعر

لهتربممظمظماالهوااومكروهاباصوريطلواليئثبرحنماكلالىاصاشا
مافااهرتلرأبهخورجهمخدهسهموناكسورونزداذاولوترنالى

ياكفارنئعذاىوفقذشابهفبميةاالصثعردنحووابالاضراجواباوحذف

زبلمنانفتطمعمنهكموىإالنحرعافااحرتلحالمعماوفذتاويمة
مغذلكغيروحذفللوفابعدمنالفئءهووالمعمأوفلحذفوإنلاغا

عوملىببسنءبهخبحمذفامرلمقاتكاوالمتوالمسندالمندا



38دضيهاالراضلنة

ماهـهزفهلبهشهشفىببمذكورافهذاالطلببعألوق14يقنم

اضربنعالىقرلهفيجموربمببشصبباذبلصيةجملةرزفاوال

جملةهنممفرفص9وبهافانفجرتفضربهاىاطحرفاتجرتامصاك

شمنيوممنيوفارساثنببنمنفذيوسففىافاريلهالتأوكمابهرانا
اممشىينامفثميالىففالهاطرسلوهافاالروالضعبرفاصوهواجلىش

غالىوقرلهفىأسبروإلتحزةاوترزفالجزاهوأفييمذبوكائعاوفكقولهإذا

هـأرسكايببمذلئقدمجمزاانهالمقامهفايمقيللطمنربلبتفقدك
كئلىإررمماالفذانلماهذاثمخبيلامبمءهفاءبقاموقدالهرو

نث5ا1هوفابئانلماىبهنألىأدلولبالعةعبهيدلوقاألللر

فحملىلاهةالفدىاصنةالااىالميحةعلبمرمتالظهرنحودبالمة
االشا5رز5رالفااجاشوالمقصوداالهالباالفعالةلشرعاإلحاشىئنعاق

كلليهبقولاالنيإفالئماريماافىبالنبنضعلفدثنهيفدلاالجمل
اصنيفبلمتننىىاكأااكفذفيامادةاينأافىيدل1اكالمارمااافالم

عادههصاةإنمالييالجمالمفرطإلفىرزت4اتمبنىاهادةالتفدمراودبه

وصمبهعلىقبزإفلأفيلحبالثراهييناملييدكاؤيااراضتمىااذ
بقدرصهءةشرعرلكالطفياوصاوضرهافيإصهموانوضاانراافياسمافراا

نابتواالؤةنحوالمفاطلةكالمااافتراناباالمرلاإرولو9اءماا
يىبأمابايضاحواالطناباعكرستوفالممذاقملدالن1الفنرظسالمص

امانفلفرتينصوفيابرادالمعقمهاابفياحاوذلئيافوائندفيسثأابيام

بككإتخامناوعاالجمالولباتفصبلأالأصاعأنفمىيرفياتقرااومنهاوابضا
لطلفيداسرفقلهريفىصلىيرربداشرحدراكارزمالهنيايمب11

شرح



ميهإلرذرالنفا8

ابراهيماذيرفعثليمهالمبيوئعظيمونالهفصىإوصدءثنيرص

المضالنيبنببنالجعايهامةاءو1لببتاإبأزفياكليثأإيتانءواعرأةا
ليئءضبرلمخصبرصايجعلمنفولملىأئمابفيإزواالطناباالاى

انظرفسليلبمدأواطناباذتبارازاباتانررألنزثلارامنحفخذ
بعد7تدفراظؤقببمهيوفىإقوتوثمبهدزيدنمكفايةتدزالنظالى
االولعىطوفهءثانيهمابرلمابمعطينبنالمرإدؤشيماحعىةبمعناشه

اليضاحالديامنبخجعلهوالمناسبايضاحيمعطوفعتوشولنخاليماوفلممعاا

االملوطولاطرصاثانهعهبكبرادمإطجمهبراء9االهوعبالممإ4ظةع

نيهةايفيدالتيةابداتلنرد11ذوابضاحيمطؤتاونختنياإثطدا

جميى1بهأفابغالاتشاقتمثةوالمبللةاطثبادهكراوغبدالمحقثم

فؤأالرفىميوهماجرااليسئاكمتجعواههاالمرطيىفبعواوانمألىانكرايفاال
الرسولادكونبهحاجقاوايهااليباعالحثيادةزألنفيهروفىتمولم
صاهاطتضلوبمبنةابادمغ

رأرامهفيملممنمانهةبهالمداةانئتماعزوان
بماهوانثيهبالمقصودوهواوافلماملمفقواالالمباالنةيادةلزنارأصهرففي

شعرلمكقوابةبالمدمهووف

بارزلمجايثةاالجزعصلنازاوضباناحولاوحىالمجونفى

المعنىوااليمأمهوبافوباشيهاابخرإلحالجزاؤالشبيهفقلغيثفبفنرله

مراابهصسدهلهاغةمااضرىبمعيحمبللميرقلةيبلىاونذألوةإ

قرلهفيتذيباليضىااوالمهاقففعلىمنوالمرادفادمستفلةحنهيركانت

انفةذنفسودكلاابخاكمتاظلدافافىقبيلكمعبسعروماجملناقالى



ءاالرنفهسءاصفا

وكلميةبالمفوستقلةغبرجملةأدونابأفهممت3إفالىالهفقرالمرث

فىأخاامثالوسبقهلماإيلتذمشهياوكلسققلةجمةثالمرةذائقس

هفولهفيدتي

إيدمالهكأنيتداللمطومضتبابيعيسةلذله

فيسهدالمقصوضالفؤهمأواقعبالكالاىبداحاسواحقرلبما
فرصفهمإئاكافراهلىةاعزالموعنينعلىاذاةتالىؤلهايضاسايميالوأصتر

نإكانراعلىافيةلىقيدرفاوضفهمبسببلكذيمودط3الهممولةبالذ

اىبنضلةيمدتاونيناإؤهمؤأضهذا8ابااشعاروهمرااإذالمثدفعا
خالفهمدونداىنهودأخكشةغيرهوولمفعرلفضلةاناتي

ليالبيإهاسرىىاذانشعئالىقولهفىالمدهكئقإلقيمافشممىالمقصود

ضفيامعرىاىالتقللملىالداللةعهمعئاالسراانليالمع3فذ
تةبماةأاوصلالممينإبينكلماثرفابمبجلةإيافىااىأضاؤاعقرللا

انوهطافاالسوابفةالمماوصهك1روعاشاويهكانفزااليهامغيردفع
تإبخاهتويجعالىهالهرضةكترمفتسىإبغرالمرباصها

دامنزيهكرضةبهلةرالمفزهائنهفمصبكاثوتءيضماوالمنها
عرالشافولوبم

ترجماناثاسهرجتافدبانهاالنثنإخمااات

القرهاويمخبروافىاسمببنضهمعترائيةداتجلةلنف

راقدماأخماثفسبانإضفعهالمرنعلمعلماو
لهفرشلواتهبهايؤتىومفعولهاةببنضةميترجلةفعهإءلمرعملهفؤ

اتجفملرأئييا5إتلوزأأبةؤقوخة

فثو



إصاالرحماإقاها54

روفرإضاواإفماواإلجهنمهعلماطاتقةدراورضةئإلهقوا
ءراؤضإصفواوالوصلهرامحعقااساتأوفىيبدوهبرهفلر

ىأذاجراإباسببناادرواةممثرحيلةاحةرإإماوفيلهفقو

سمنفأؤهنلىأمالهقموبمادبيطلبهانالياقيغريبامرهو

نهزة3حرثنمنساؤضالمتطيحبايبنالويحبأفهافىالثهامرآ
إبنلمةبمشهءمير01اضرائإطرالمسطيحبوابإظالتويحىانلهاقأإسبم

أل1اانومعنااليتاظويهااةيادداوزافابمءبرةافاإشتياومين
إونئهسوفكالتملمونئوفكألشالىهفيلكذمخيواوالخسراو

إافاوةط51داهاألإفرمشماداسبيلاهدجمفيواايافوممناىالذقالصلءو
إقوويمالح

01مضصةالسهإكاترضرصاالنةحفرولاأتاصتءوافيلنن

مامقراجملرإبرواولءكانقدرهجركإثوارفمغحهـءوياقبر

فىقدبألوذالصاااافراداسائرمغيةمزفىءييهااماادناصاكرذاو
لصءوجبرذلوالهور59أحملولثهواعدظكانءالطةوإةديمهفرفى

روفبالمىاعرونتالجعرالىعرندآلتانكمءواصفىوإةوفيكونوفالأ
ءنثراإعغنأيغو

ءيمناص4وأنااعشواانحادوإميناقهاونبهننالمعاعلممتمقد
نجيآفى1إتااعحص

ممنحمإبىاأءوكان4ءإلاننسلتحصئخلهدأنااإهاقلماانهاعا
بهيعرفآلءهدلموولاواصماممةاىامءإألااماموزإلعاترمهؤلهوايعها
أرالياانافلمةاالمطابقةفططررمبعيهاواحررالمدلولافطأإيرادالمه



ضيةاالرفألس811

فياببازان5إيرابخلفةامارقباابعددةإدالمعافىءابالواحدالننالمهنااررقي

نيمنايلةالدالسماوفيننننصافى11إدةشلفنبالزاكابمامنطرق

سيتضبهمدالعةلةدالأباإدداللةبمفاوالمرادمنأرراللمةافيحاوصإ2ءنضب
الثرادختاةالرقاشأفانرانىافاظاإلالخراجالوضوحاالختألفرولق

برمفعسودءلكوألعباؤوةافأيإ1فيبلواطفاهايفوحافيإصىلكنهاحداااالمعنى

يبحثفىاىداللقالعقايةصيثمعالياخملموممالوتاوالعاهذافي

لةارراعتا1فياقناونةإبيعهاأجماراتاكلاهالكذافيرزأيااءوارءسن

ضهاعناتمييزهاآليمتإةلالالمرفةبرمإبكنلماثمامتليةالةالاررباإهقاعلى

ظاةااللةدنفالعاهوالمتصحيانببهواإللةالدبنعمايعرضوجب

واالفىدالاالولبثىآضزاطمطاالطمسنلمزميحيثاسمياكوكوإلداللة
يثعنالمعقغلىإفظيةافبراااللةالدئئازعقلألالفظلىاتهاوالولمد

اضاطقااالجوملاالنممانالكالاللةضوع3فظاافىجثماىانرضع

نوسعاوفاالىبةواضعبماااوكطوالمعقفظاافقلنومعا

ضنلهاعفمللموالمعقجزهعلياللمهدحبثمغاىالجزبةصيث

لهالموضوعالميق1عنلىعنهجاطرحيثلعاضنهفيالجزلمإكون

الذهنفيلهعالموتالممنىصولمع4يافىمثماذفبالزوالىمةعواالز
حانمببنرفاولواارإثواالافرالىافيلانااإمالوراالةلىااءاهحصو

اليؤلهوعالموءالممنىماالزربماطايهرناقاماصجاعةواواطودواالصد
الجزالكلبنمضركأانجاكانالنلظالمحاعنأفيمامبارةمايزدتهماربملى

وفقنيماالجثهاكأببعفهاأررالالتاصدبمشينتقيفبىومالمافىءالالذ

سمبهةمنأنجاكطماإلنىاوأالجزعلىفغلاداللةالنامقيان5اويفاتعرإ

هقل



7ثغاالرئمراتى

هاصطألملىاهذزماالاوالجزاطصولتازممم1والملز3لكلاحصولبانامقل01

امفإةوافيهامدظضعلألإلنضعيةوفاليهيئلجزااحاصطألهعلاما
ايرادالمعنىيحصلانارولمالمالىاررضانالةالكاللطببةاضبةلمإفاعندما

وضعااإممعانالهافىلباالوضيةالوضوحأفيألممتلهطرقللواحد

اعالمافىافىوبالوضعالعلمملىافهمثونفاإلعإلدياجريالنناظاال
الزومامراتباضألفزالعقلبةهذافيعلوحوضالآفيممفاونيلما

ارادةىدطارادعدمدةبقرافتر3افىاالعفاياييرخواالاإلااوخمنج

تموالملزمننئاالالايخكليهماتيوالمهالةفصدفكعنابداوبمزفجاالالموفرعفى9لمه

الجاؤصمىدوفايةالفيلهالموضوعالممقارادابكراؤيامرقراالالزالىا

عنفانحصرالمفصودةاصنعارفىأذاكاضثببهااعلىالمازيقإوفدحسبل
5ابواإلئةنيبيانعا

ثبافيألباب

ئتي41المصيمئبامرالمعثميهاىاهراطاقحاالمنيهر

ببهاواداقوغرضثوركشبمموجهطرفيومنلىاداكفألبدبواسعاآلمتننرك

دىءاألؤإررصيانبهاثفوألمشعهاىثهفاطمولهةنهإمااطرفافا4ةة

االملإةوالنالسربايخفاقروضاأيالوردواءاطشهبماظاهرااساط

وأس14إواممطةالاهنلركعماإلملىأنفلاوهبرطرابمإالجالدواأبالمديقاإو
ااإعةأايهنبانوفتافانتباالواطاةياطأم11ةضثهربم01إظا

اإلتواطتاممريماقبئمارلهلصثىبااوأقطامىباسياكالعدلبهوألمشه
تزيمالتىباديهاالنبالمحياثةءوساتالمصمنلمةالمضاترالنى

رالنبنضهظ5منلمةصعايافيءباأوماكرعهااتئااثاوهةكاحسبةءثى

أل

ؤة



8تاالرفساضفا

مامهـننةاباامثا4ضاركةالمدإإتأااوجدااتوالمىهنا7إريم

صفبالوانيىمةأندوةوفاماالحصرفىاأإإاةفألاتتاةابا

لهضءإلذرةاوخالاطاواظرفااواؤاوأالض

وأجازطبراوجاخاكظاةتحتإلحبدهعنىحألم
جالمزادلعهجصمفيممرتحاوكرجاجزفيكراح

لمفافىكأ4امفردااأضاربا2جهالاالإسعرامثيمشاإةمافىدفرااو

يرائحراضلافااىاسشادحداكقولهةبهوالمشظهقيدغبرالمشبهرنيبان

لهارىإدإ1ةاط

قافرتمالمالواوطرجمههلءخماءلءاءنتاوؤلى
فرلهيماومربهاقااسمهبالايالكفنيةالمراشبتيممىأجمإاو

دلمسوخرببنيخهصارض9جممببمنتةإبدرا

وجايزوسنمماإتبمالمرأقاذأفىءناافعرغ
لهابمهربمابهالمثفىافردإثايمون3اإنإةتىاو

اوقصعلىبلصاذاقةحمرالثتو

إوجدزمنرإغصلىفىشرزوت1ماعأللم
مرشكوأيعأللسباوا

ورففاالرضيمأوجوهإزجمسنظياإيءأص11

ؤمر5األؤحبيهرالىزبهشاتجلىمشسانهارايار

اوالبالمباثتىيوالبااالداةكدتاؤانةالمثاإايابرررد5أدو

سعرهوةيموفاةابالمباتثم
ابالىاشواامناباوكرهالدىااربامأررأطاقلربن

الوا6



تصاالرأيمائسا4

اءيرمروقواخراخرشبه4ممثوجممهإوقىبانواالا
رراينركاواخمرإقاروااأغح9ارروردوااط

شعراضبميةفحصوفقطالمشبةبراالوالطرفهكالدا

لىالصا5ألحمالىورتافىغ

وادشكالأللى5اةصج5خرو

لشعراوكةمعالمشجهدوربهبهاكصبمنيصااطرةددافىارا

اوشاعافىهوهدولءتاباحاحتىالىندت51 ا

احواةداراوعءلؤأون5مث01أكا إ

اوتزقىتاماتحهفبهاطزيخنااكتىأشفىقصارزىاالمشتركاوعااا

أفيناطريقةةهوأماتمامثملاسكالساالعلطء11اذوجدالتبان

اأربماواآلكرفىعلاواعدهـعافيجقةةانهياءارجحوناوصفةفيداخلاا
يئإلمواكإفباوأصةةاهاخقصآلافىخراالعنارجاصدفيخلىودعشها

اتاالمقيأحمورأكللىوراالسهـثاإلإافىا4فاتاباطالةزمم

اذءااتءآلاانةافياتيم4اوعقالاالشواإللوانآلمنءأابىأ
14الافي11أاىإهددأل11ءأان1اوا

ثرورءدمرةهـمنوصشا
ءؤالوةفاراأىلياطرارمضلىحاوههحإيحثمراةتوالمراطإذالطلعالىا

اوردوما8إءهردلىالطبالموااالأفيحرصهـومددممنزلحمنةأمرصفابا
اصميمفغيرهددنتؤعامنإيمنن1اال4اءصتاسفيمبأأاصلكحح

رشهقوءلط4فىاوجهـااذكرأدقثمرة14فيالوردإراطا
فصر11لرصنىاطاوفيارهااكلىتطاهاراأإتطا

نانحعورذافي91اواايأكلافارفمهلهزجبمءأواإبىصمانواالا



05االرضأهسمىاف

اكاطاالكهإلدرإنواالبىإدكاهـزأأليفبمارراكل5ةاتهراظ
اليدرىالمفرغةكاطاقةتفقالاففايهصاإمناتسةرأ14ولهءفىء
ةاسءآلة4إازاكاتإتلاضأةالامتحرفاصن9اجاىاطرفاتإا

أواأىهرثماطاوصمطرفا11بعنايتتناليماورةاافيءاالجزا

سءأثاصشبظوربمأرااالمجايلبهجهالماإمنبهاءقالاالكانانأقرا

سحراالاالةإأاقيى4إواراقواالثدإريىاالفيةوالمباراصةإإ
هرشفريمقةةزرو

قةءطوكلثءثزلقمداهـإخاحصالغضراألزجماونءكان

غندءعات4ؤتلتوزرريىداهءإودىاولطونوفاحياةأتشاأةوادا

أيالداءرزؤورومرانصثأاوأاءروررهـءتإكأوظوصتوصمثأتاا

بلمااخخأمافيرررةةءنإباراباممار5لمرنعووظماافىةقدرأكأواه

ولةيرهبصقدوالشاممهـالماأنءأنإاخةبابهانمثيالقعيبهالمحصصلطا

إجرافايشعراالاض112

ااءءاىر11اأجفيةبد6ؤوأجمباصولةءصقانحهرتان

اباقواال4ؤلءاواارإاخةأنأممدم4تصثاءمرودزلزاألأتقالؤلمألت

اوؤطازللمهقصءاخركماابارءباثاتواقذإااالمءإةفرسلطذعرت

ببنرالجحالمعاكاةسنقدجمعوناخرضرواكلأكرضراءاواؤيابادنادبهاهـأخرض
نإنطراأفأتارجمهقةستانءلمإلأيالدعاببردؤتإحالونهاثأ

شحروقعكةاراابحسب
كالطةاتتمفينءسصافىوااآتافيرأخااكانما

اةتةصبرألرنازوقمن1اماأاتبآلثءبرز

لرقد



االربلمحهائسااا

المااةودخذءالكاامهةأاسلبماونإللمياكاةجرداأخرضاالونالوآفىا
بيانإأذةنمةاإت4ءأواأتآأنحر4مفأاروودأقحهأنبمالمدف

كاناذ5ارلىةءاوصواداصاأألسيى5د3زإتكااذاأاحأردمةأوأاص

تاهأمرةالممثانناواوكماايمزأذأآممائياواطبانإءلمهاص

رشهأووعإلةو111

الاكزادمضةالمسكفانحصساصوىر اأاالأ0110

اللطفيمادصباسحدوالهاصفكلهمكلواحطاأنكءعءاناااللتءكاؤكأنيم51خا
من3ثيملحااساةفيلهءرلمآقرواافاتموؤزالةادممقمحشبهاثلىا

شعرولهةمشزاوالماعلماتمةضابمئدةفاناسل12
ومبمفيلشىليلنصهومالواصرابأمثافيجىشئفاريق1اا

9أواسخاراؤإلاررارهانزدةفىءعاصليةدررعهوتثفىيهما4جةاو

لهإشبهالىوقديعردهباذاوجمهءالمسكعرمنوقدءبهرحهةحيمتشبيهو
اص

فارااعزايةممماالفوأةيمالممثممهنءلكدوأضبهالمحثمبهأتاليكالمماا4شبأحف

كاتماخدمءاإأراأنامياليمأطحصراراألحاالامضأراأامقامنىباأراشلىءبيساأكال
لحأافىنلراافىاجردوتأاثإذلىخالصءودإقصاالنلاطفىتما

رامشرزادوجاأعاابتكإ9ثبامخ5الظههاراالواال4ااقاكونفص
رشىلهموجههيئمنالطرفينالطأخمركااوإإؤدفءإرتواأرإصيى

سمالمتثغركأرقبمإهتالنهايرفلىةتجيلددتفي

تتاكسءكنإثغراعنتمرواءأفةأفيليعادواقابراانفيإاذيالر

بيللتةدإواأباتابمثأتالىءفرلحثمأسيفامنذالمثفىتماخؤاأأنالرثاال
ةاراؤاعنصراؤيمرنانإااالواظمارتماءؤرومماإتقبملاتةهاثااوفلسبا



ال

433تضبإالرائسةاا

اوادوجمذفاانرةافيثاااتمرمحااىاعألهالمودنمردإخرصرا

ررحنرواااتشذثاذةءاوالداممداوزمخىثافذإروناىفتط

اكطاأاحدهـماصذفآلرازهبهدهاالعلطثمأزإرارعناالفأمءنمما

السدوءاالثفياسردرزاالإدوزفياوالبالمعضذفمعااواد9وجم
اوراذأنإذالمثوىاسوالقيةإرزعناراالفىءآلهـاالمثهفىرروامه

هالسالزرجماعةأمثافىالسدإروزوئرزؤاوةمضدجهراإصمابوتاخاالد
ارشاالررةء

يزإافيألباب

النهلىاالصيرمحناهءفيضعسلالىاإفظاعلماوراطالقأمحااطرازاىمنفعلر

صآلأةسالءفاادهـعلىافااطالجمالزافكانغهرهالىلهالموضرع5امعابرعن

تصفالفانهاالهالمممهافإراايمازعناحثدتعملةو1ممةمفردهقسيان

كةتة4اغرصالهضتاوءغيرفيالااللؤةبالمازواللحقيشةبا

ازالمحالدالداةااهدبإئاطاإوعلمالحاصطفياىؤحماللمداةايذا

لمألةاصأتخاطبكاابهارزىااالصطلالحآخرغاصطألحفيلهجماوضعئعلا
آلمرهعلهآلوضاةلهمهازشرمحاواشوضعتفهعاالررالشرععرففيلهالمسئع

عالمرصتكسصاآلفيضهاذضايةايمالخزاجلهولحالموضاخطااىتهدار1عدم
تمالمااالسضصأتإالالمحنىببنإلمالقةءقءإروالوازارادئهمعا

فافىمالفةامفىلهرسااألىضإرااكتابخذاهثلتعرينهنافلطابهذارج
ارهاةءباوحصرودفرةغيرالمشماازىوالمةاطالمعقنبقةامالأتا

متعمالااالولبعضخألنيتدااألقساماضةوالطكانظترثوعثبعةارفي

تمطوافيعه0فىاأتواكمإداقراىكمارحااؤطيفبإسابأسااممم

2االى



تضاالرئساصةا35

3أللمأناالىعنهاذيم3أاصصلونروءالجزاكل01ءاضاأواأباهاىاتاأءلمااا

ةلىحرارارأاءزميمالمماسواطاتالذاءءالوصهءحاللم01

ةءاةانةملمأ5رلىررةةأاقاهـاسأضاااوسهكاحصهءعىااوا

اماشرأبىالفرألالدخاصأأماااسعآأراكالمشفرلثمفةعكسهقأكلأءوا
اأمهىانوأهـروفؤمالصنااثرإطاديفرالءرزإثكاعيما

إنءازافياااألرلءضرإفياالإذلزإسواإناذاايالمأمرا
دصؤاتتحالأاالمثلحمثعرءإتخاواسا4إلفافتفخلىئاوألخة11

اصىااإانزااولاخأزاافىةللىوحمةمهعكعثحرالرابعوناد

01اجمعلأحونضسواأإهاثتاآلآمتنعرسءأ14ءالمهةرففىمههوجر
نلمص11دأالاصتبعثرصرالسمادراس3ذاىدقصانالئي

إتاشسمإراءارءالحاإاوفأثمناكىالاايمإيلىكلكانرنضرأال
ااإزأدةاآلأراوضركطالنرأوتجاإلماارثهناوالتالمبالمآلضركاطاتم

شرون4أ1سأةلمصءوأومءالأإثاالفينثرةاؤوثحرصإإسوا
111ىاش4واإلمإوااامز11اىاباالمراأدتثرمعرأءررءلواالمألمإإهرفاإالهاصت

أحانياوأضاواألااىاتتكالأنمالمحهتببنومطفذاطرووالض

ااضالصذنأمثرواثأثوإآلأقرالىءوافضافاذفءروناثوا

شنسحخاواتةأدأشونضراواإلحاأشجلىرابناىجلالطانا1فىاا
رصواؤتةزأووالييهااالولو4ؤونوإطةالمشبعةارفيمضضطافى

أاآلإأاكالاأ1زةإطصاات6بانأإوااالاكلااتمالفقطإرةءاالامضابا

تأرخمأابقىإتأزأللمأضعاءككلفيئسلءظأةؤاسعارةا
ااألخقواالفظزإأنكقاأواحصفيعملىمهاإأمعناهاتحفقنؤمامداير



غنضراسءماأ

اوإةأيموأؤنماحةوهقىحصأرةاثأاارةشاالتمنامءامرالى
مإتةإمارفىالمىإإ5مقذفحلمرااىشااسدياا

اقةاتآلتة4قيؤمإلمااللمةءاكىحمإاراطانافىأهالىآهقوأعآلإأأوا
اظإرسهاااوههارةاالصطرفياىارؤطغاع111أللماا011 رءرءوسطهـمع

أأضاهصإفاثرهومنأآونةءقحمصاتالعنصأمحراثإث11إزالةإلمحثفي9وأ
لىءاآلادإلاتيكأأةاءأالقىءوو4إصاالمقتأءالال4إفاسأهيئ9ضايافهاي

اسءأواإ8ظشهفيالماحبمحمهـقااأيةلىلم101ابءراالبى11إحاضاابىلدففي1

جتىإولاءافىإدلوأأمماردعاياكأأرألأأداأصرواااديربنؤفيلخماعبما

إنمأعدمأأض2رءأوئرافىءتءصاكلختااياءاأمدردإوصمدأإأألمةصلص1ارهأا
اصهاءجماشأأوسلمءلمءإارأرأإةلمألدآلةااا5اخميمامإرةرااللتمعحافيعخمااا

ءةانأنإااألألأثرأرجممااتفىاتورأتخآلا11أهـأيئأورزإرةتسالىائ

شعر5وأكةأوأشاإلهاءعاليثاإ1يةاصأفنىألمخراقاالندزركإدال
ئرافىارإثااإلىيميمأنعثخلمكأضادههـاااا ورىأو

سوجأبوسفرفىإقيزالرؤولحوبتصاسماإقروااخأالحوولءحتباالأعارها4فنه

اعباراجاجافيهماإهارةتواالصآلإصاطالاإاليمرف4أمتا4إااكميرآلغروممب

إمفةسإثيممم01باونامحارؤاراياتلممفن2أحارأاكقصداشاشكطأرزاا
تالىلألقوصكوكزخاغئاوقارىاعبطرصمىةإراممتأماالخمهاا

مهص11ةفرأاأوولولحإوصالاانحلةر8ءاصثصصأالمرضءفاأ

اراخانهنساخاياجلميدررارمىوأأمىكلاتاومعأأوىراصأ

امرولحممهحوالجاهوأفافىالجاووأعثطإبممثلحووضأاخانحانةإسفالت

ببعضهكلطاذاءعاإوالمألنسانساشاةااسكالىوكلرابةء

مهوبمم



االرضراأس31اا5

ا

حىاومقلىقعةرماتشاوأشاناؤهةروإطاهةاسنوعماالمفهو

يرتمهاةنادقهرهننامثةئاإصعاحالعلحأهـبهثسبمااتدالا

اساأاعتهـلوأفلارظمفىصثىاحاووتاإاخومااىقاشالر
اوووصإجماساااألصابةسمالىأحمولصفىىالمىاالممااصتعيرؤراكافواا

وضوع11ناىأاةفامهالمافألممخرومإاولص11مءإااوكماءاإ

اسمكائأانرابالممإالفظورطالملمالهأيالممضءاوابااالمرةلقبرا
نسظء0إيرتن2اتءانواسيلءءمشتمإخامايسجغ

ااهاصافيتارةاالفئأرايالرحنجاأبةباراتونإفىفطهـإر4ااشن
ئىغالادمححتاألذافىوصحاذورضإإالأركلزاكص3الماالسكراضمتا

اا

وإهتصسنةأكؤنآلشفيءأإثتاياليهآليثايحءعأاإمهصتااآلةتةاطفي

المذأنءوامهااأبكأفوصاإلحدوو40أإىؤطحأشرامماانعاهـء

ءاءاد5غآلوطلمطةةفيإدءاإاقاتلىصابرإالء91اارصمامحأأ8إاارا

11أسكذااءألاامتضاآلةتةااصءاازإسأةاندويال لرورمسممر
ا

ؤخالةاءاادوحبخس11فردتهـثأاكاجتأأندتحبماةرااالأ
11

رايىقاصاإذأفهاألسشطااابذأ5اسإءإدإصتئاانجمحإرزآلإءا

أفيتيءهرالمشىحمضث0011إكذنوع4شراكاأقدثاأافطاصاأل11

يئصافدأورأأآثفااإتءهـادتءفاوصآراثزامءلبا1اقىالأم
األفىلتكاانإاوأدإرايبلمطفرلموؤبالشبماأيمإلمرجدأسارةءكاسا

لالوقيبميمةؤأراوصأفيصاو

كاخاءااصاحواهخلىاأإؤاءاقي14 ءرومط

14ةوبماأألدااقاذبألطمة01الاا9فيوحةاصهااأنحلهرواصيزلاازالاى



0065االرضسيا1فيأ

ا

لإكااالمرتإفاصاأفو1عدلممكونإعوقفرالحاةاأؤاالىنه

ت5مةرن3قةانرارادةظالةإراء11عارةاالس3ذوهـالةأللض

خدى5نجمفطلقةامنهرالمسثعااونعارااإهألئم1رعالةواالرصماف

صواإصااللهقهافاذامخرردةبمأضعارلمىاأيألئميآآلرناوداصا

هتارءالمصئماةرنيخبراوله4طكراباالذافةوأقىلح9ء3إباايرءفا

الىئولهةيمةزرشصضأيه4ءااودضمءيمإءلةقىوبأاىرابافى11
اشعيلراالشطراهتالتجارراألبالهدىلةاضألاوااشترقاذاكأةاوإ

شمعرولهةوعإرةلتصواخأرانأءصاماشقى1الفىالس11 ومأ

رحجماإبالةصىإدهرراظرإيفملامحر1آإدرم

عالجاوفإثراحااراعفشاخرارضمءإآلإءادههـنيةرحعاأسا11

المشبىوهارمنمممثلىإصرعوإخفساص4ثاراواضىأ

ماماتحذإتراالمضأخمبيهأصكلىاىءإيدلولمجرصرأتادمآلؤكأاأ
3ر51ءاالسرلمضيماإاالإلبأتالمووإاأيإةإلمإمثهأإخسهمر1اي

لهوق4كيإ9اخ1سهـبمدث9ثالتاللترةءتاتاتزاا

أف2أاكاضةفأ1الىإنؤإنحصءءاتإرمثبمأةصاأ

وأذافى3ءخياإاسانااصفآإاإالةتأصانأالاأطاال41ءفا
ءإ

4حآلألثكليتاكااراكافاخطورانشتاولأفيأ11
اتوابةابايمةهاراسةإواإةباوكخأادلمرمحفبخإص1آلة1أاو

دنيماأدصعمظإلمةاوءمغردكاجأفتمركصازءو1آلإإردحكلاالبرإ
كلاالةللذءايدلطارزىااالصلماا2اوألالص11صصكلىأذاةاى ءى

قهشالطوراىعالأتفاأ11رزأللء4ءاهـاأا
رةاوأ701



تئاالرإلمجألسرا75

طاقاابالمشبهورأانجسآلورتثباورةاااأنءندثمضرممطاالورةبارصهـ

كوةأفةإءأالمشهرةصاعلىبفةغاباإاروالاأالفظقيالمتبورةااعلى

لواالصوتزكخراخرىجالرأفدمإثإرهـمإوحلهانإنإاالهريترددفينإ

ذالفيددهترورةشصةاخرىيؤخرجمألردمإةترددككنناكار

الفأسضعاليريىوتارةارزهابدفخارةهذأت1أمرءدأردرهاالعص

اامواالحبمأارةواالأزرامبهاثاءووآلةاااعلىأررالااكلالمااالوفىرةاصافي

ورهادةءظأكألحءاخرى

اتةايماثحماب11أل

لهعىإواإاهالزمرولمإرظأةإالححاالصفىرخماصأاكةالمعةفاممبا
ا

لوثظةع4زهلمعلهعوضاإساذالمةااراى41ادتهاروأزلحا
ءفتااألاهرحيقىء14مناهءةأرادازءعةاااعاول4إادرفاإأمجادا

ودءلوازالمإلأزفيارجماتءأفيقائالمارادةالنزاإدمنايئاحاإزتمت4واضأص

ةإاتاانءقىةاصاإآلابمبااىمخبطإ1واأأادأرمنأااماآلأقرا

ألىمنهاالقنايالاناناىإوسطلةاذاندةزةوالحثاإكرمواد

ودروةرآتءآلاتبم4أؤإأكاباانولهمةيرة8اآلزءوابإطإا

نمءاهرإسهءنءودارنءأإرن5والرفىأعنهصالنافءاالض

اعهونأاشواستراربىاالببراللمةأبياذإبآدااتمراراسإمرتالهتتالرطا

11دارهآلاسانمغرالىأكوذأزوجوهاوهـودزءهزثأاأمرجبسترار11
الانيجةوفرفاذاعارىاداراصاحىرةإشمرهعثوونادرءاللزوردء

الاالنخةنأنعةلمبامراتمآلطوالوب1ا112الم01ورلطألشةإلإكذحاع
عرإضابلىنءأيةءقوبمآلواالظادالنييلطواضحةلةبى1هص

صإ

جرجيم

لمجال

ال



85لضاالرفاهشا

شعرالضبمعهـهطاونالصامرتائاينسبةبهاالمطلرباوبراباا

رجثاابنعلىبتضرةةفيىافدوةوالمروخةكاااان

قبآفىالمبادكنىابلبإمرحواصماتابملكصااإتاادارا
اإبإطالمااولهصاتاجلىلراكانءساالصأإتاالفىءااآلضرء

وفبمرصتوأحدضاهامعنىفونسبةالالصفةميررصاوفمو

شعرولةةنء

3االالائمياطاعنإنواخذمضإةابكلبايئاضارإ

ةنوضذمقلمعانوعبهبوامااقاوبأعنإةإدبمواعنىاالضانحاف
وىءسىءكقرالبمرصوفخمصةلةاارثعوآخرحتىاخرالزالىونضم
افى3إيالاةتفاوثناناالعنفاركمايةاالظيضعرةراباىادإآلاالة

إفىالملميوذىعرضفيلكضكيرمدبهو3صقرلمفموالجليقتسفىأاتريضا
ببرراالزمطارساانتحانمحوئاويدههلسانءالمساونإضالمالم

ءفامحفإلمةإنتآافىمزورادءالرويميخراكاباباننحرةومءثبروالمالز
شعرممنرال4إلكفافاتافىواشارةوايماهـةساتىااكعربضا

أحماإضثماحةالفىرحلهاقىالمداأيتاومار

هاتئماوقةاطقورجامناباغضعارةوايازواالاعبايةاايطأو

لوداةبشاهالئاثاءيموفىكدصىزاإلزماالىومإلمزامنقالاناالوفىاذا
اقلتاذكنمزتةمكإصصناصدبثأرمادوهذاهذاكمبراقاتاذاالنك

إزءالنهأاأاصةوابلاصجاعةاسدفياوالوهذارقرىيررزاء

لثبرهاعافيالتالمالزهافىؤازيداسالاذافانكواليهاتادوفى

الكوبمتءرصالكاالسدإيمنرأتلمتةيهبالتمثعنهاواذاصرحتيعدىافى
شي



االرتفجهأسإةاا5

أعاهوالهاليألوفىوانينرانإمرجحبلثى
صإد1اعلمأل

فىاخلةخاداكأااوصوإداءالمرادبالوجوهلمالماالنعىوجوهبهإمرفسكلم
إتواالكالفاغوامثااتاللعتهدوضصأانجإلايمااللتالالغةنفس

رعايةاواطاللمقفقةالماآلبعدرعاتراهناايهـستإكفهاصنةنتكا

عاتابمرليئوفاثإتئامهةمنمحاتذااصناتورثانماهاااذلةالإداوضوح

افيذابيانواالمعافىيشفادمنالعرضىكااطسنالبدلنءفالمسمئفاداتاال
ئاانماعىاكلالماالنةتوافظيةمنو3اشلكالمانتحىهوبماىتإ

لهابعةظواالةودوالمئىهالمحنى3االوانماؤرراالولىفناوالمعنىظشباراالءبا

ريغافابهعوايضاوالتضادفزواقاطباقواإطيقالهيفالوابقةالمما

لتماعهونانمناعمإلاصقاياوابارءاواقياعفإقابألناتقاباايليلةافي

امحقابألناإقابالنااالفظانووهلكةدماوءلمىوسايجاباوإيفأوتفادغه

شمعروكقولهقودرايقاظاوهمهمتحىنالى4إنحؤطانااااهرافظا
إاإحءمة4اتاالرتجالفقرباتجددالميركءرنزاتةو

لهنوويمسكثالفيهاويموتالفممالىلهحمرونهألفىاوة

االمراهرئاتوايىاواماتىالذوواضكابىأذاواءا

شصقرلىوبمسبتابمعاكاهاوتهاكساالالىنحؤوالاوعرفاك

11إوالالقيخهواخاصالوىااحيلىبانراضنىاعل
افهفىباذالموفىيىاوفلءياهيفافاح3ارمنكاشالمطلهقروفيتالالناوض

هماثدلألغراقاكالألصراقأنارسمئلزماالخ2فاناراهخيارقوافادءحمنهراخفباا

ابخامىواكرالثخثاوكنلفاناالهلةلمبكامرتااواااليجابفيأناتفءا

مإ

سل



6ضهاالرأمراضفا

لثمعراشابالجرالافاضاءفولورفىاثو

اماطمنداستءوماخوحىرنابىإهنتىخروان

ظإتلمةكهاءلرءنارزثابالااثممةيرءإنالمهاأااصاقنطباوه

مرثةصخامبإخة

كىز4إراتالمتكيلءرمنلماتيجال
باقصالفانآلاةالنهأإنأايألبإنباصيالكثرنادلرمابعايهامفيهـتإثراظأكى111
11ء

كأشوةبمإيةتأاإلدؤإيجاندفب4إأوراوإلةا
سغضردمىسنهأالوهبلاالاافىراؤاوتاإإبدىتر
االصفربلىجوازوراإخضراالشأغإراازدرىاطرتو4إورأوا

رقواالزاماليفىرتىودإإلسدىفوضوإضلياالتيوديوواس
ضثرةص9اىاذااناالواالصفرالمربمرببةاثامنىفارالإوثاحبذءز

اآعساآيالافاءبمآلرأفامإنتمتهـذكوؤاداأاالمرأداكأهىصالىإأو
مرلثوة5ارحوايمةءةلمألوتوازإضفالبلمط11إكريمالمآلاةلم

أدرءلأاعلويطووفيإصحةإءآةاتايمبعاؤت

رثوكموإثءإاطأصإ5وحيرمإتءاطالطمانماببزولهلو

بءوالجدالمالقىأخلااوالمقبلواالماليفنىوداوال

فلوامامنرىرتكأؤباطوصدقوافئطىءاأمامنؤتالىروقرلهو

شعراأوةوحىسرلؤمشيسوهباطسقبذوئحةوا

بيىيغرحاكلااضإتوئانضليضفرتلاوادوسردهمازو
قواةاوااسىاتابوظيراااثءفرارؤاأنإسءذءراوؤ

نتوامهبس1د1ذورإظأةاسادأإكذاوإفافىةإإأوفااالفىاصل
رولمص



االرنسءااا6

يمرنن11ءالزاوفياسبرلةواحسامث1المطإولهةيمافى11ثالكفيورلمةعت

هرشهولهةةءاإورارادةاإافى1لىاب

راةأأدوفىشعرىاامخريخاواجياقتءإاإأألرادكا

11هرسهولهةاواليموفى
أنفطغإرهممهأوامإالبالنأإراهتحتوقروحرفرو

رافااالاو9رأ1فماهاإامهءهاكلاارصأاتا111ءاا 1001مميثاو

فاالطاربخ1ساطفهراالطتإرص1أالركاروهريىعاالكه9آال1011فىا ءرث4و

لطذعرؤاواهتالمالشكااررناأحوكراحمأةااالبصالدرءأحاماليمهضإ
ابهزاعلىاىسكاإدلأكلتااوا3رةاةامنأجمكلألمارزا8حضأاا

ا

ماةأآرأنوالوغاأالؤناءوخالىلهوةيمصسموادأرص
11مراظرثأثاولومتءايحط

لححاتآماألىزعأءوءءفدشيثممتطعإاافي
هرسزولهلوها

مىكاأةلىامصتبتبئتوصمصءرثغدشامنإتءا

11ررابم4هـحرىالمفاسوإتحاللإكابءىأتاعزإ
هـإلىئاصذبإغيىكذانالفتواىالؤثران5يرغحخلاأمثكذمراا

زناالقالمثدثم34ثقةااأفإفمهاالثخإكادإرجساأنرالااونقء
خاوالنةعافيامبملمااولإةعبيءعنةءحلط1أوقولهفىاهـءةقىعهثروفماأناءا

رادصارأةآغنحأبالةأاقيألدعالط14ذاءلمطسةإااطاقثمكاةافىاعاص 7ا

ثيطإهاسءاالمأليمرمءرإراترووؤءاغرسراكرمرادسأالاخرسأقولا

تليواألازازأنإرثرفيامنىأخرجمزءشرفيبئاإاشاواجزدواالإ
صأ



436االرتضءشإأ

مرشءيابخوإهةملطكلااحماواحدزآبفى4ابزوااشرطافياقيناواالميخين

اجمرابهاحبماكاشاالىاختاةىوابيياحإأاأ151اذ
ووىااجنحو8واساكدماءؤمخرخرهالقدمانبكم5شيرهتاثمجزهفديمو

ضعاقىببذاوامادالتاأتساداالداتكلوعاداتاافةاضماولةاطرفي

اطيمنالميىيخرجوتالمهناقائجيئتالىقرلهنحرلتإنافياكنة
النلمو23واللمصلالهنهالىؤنرلهفيتاجماطرفيظبإةببنو
مهـعرهوألهءالجصفيمحارنإاو

فىفنو3والجنوبيثمباادراوتيافنوتازااطوتت

3حتالفوفى3الىنئخماثاالقونناطصتإن

شعرلهكفوعرتةللهاصقضباااسابق11رم1روعو
ؤكءسوعالكاةاانظرافىنظرهاولالس

إبحالهاليرحمتإنفظذكربانيةؤرظاةاتيههنءابعدءواراده

افىثمبيومرادااتكلرايبالترافىمهفسبقالساحامهعهخيدنادواآلخر
ناهابايدءااسوانعالىنحؤولهفرتعةيبراةابإضاماءلىألمشثألمااكان
ص

هـكلهاطرتولون

االنديهيخااالوصافحةوفىعنسىعاتقاطءيهتوماى
اوريةادتومنىيطاعبأاروافئالإتاة

كالواالمؤويدالخريروصاكاابمرإواارادانهيظنيئاونساماامسهن2
اعدىء1ا5دايدفاراروىتااهرشمدانءرائاقولهفمبردنحر

يهيمرباعالضهـارراواراالخرجمفاهرهإضحأاريدأاثمظاالةهننتالمه
إمضخداهفااالضإهآلضرمهاهـإضهبااوييمانإادءاا

تت

اذا



االرضبهاففائسا6

اباغضانوعوأتضااهءررمبارض5الىنزلاذا

يثمعرقرلهونحومةافااخباتأيهابماراابالفميرطرابالماهاراد

ىوضلوربيزجواشبوهانو4اسايماواافضافسقى

المةإصااأضاراخمرآل11ضاوءأاكرةهالذىفىالمكاإتبرااباحدفاراد

علىدافىالساهاتماإداإاعتعإنبرءمنهلة4تمالكلذيمثمإمددءرودجم
رنءتعالىقرأرممصاالترابعلىإشراكانجماأنشروافلهما

عرالشاولةفضلهنءواآتهوزة1بمكارااوأللاال13ل
يفهروشووصمقاتفىاقهامذخهالووالمدامؤملى

لهالم11
ممروساسه

ام
زارزرراواظ4الغزون2وفةءأتووااافيما

ونابض1اطالماالىتروؤولةلامرسااىكدفيشعلىبإنءفيانعاو
صثلهتروصافيافىااءاطزبضة

ومفيأدجوناذأاتاطادئزعممبوووهمووأوبمار
لهةعاطافيإبقإفراشاوبانعثسهإئريقاوا

إنإكوإطاانمممادال11حالؤأء مومق

امإنهاهسادداجاذاووابدضاعكاجدثاذانت

قرملمفإفرححؤخالاالدجاىةافيالجحبعدفرقفان
خاقالمثلىبمابؤدوادخصكدكاإاؤد

إنشرأؤاالففنألثمايهالإمافزاضاثممدءذكريماتةا
رثأوةبميناةافىإااكلهامادنهساذاة

زداواامملىنطلجرءاالذالفىااللهداإرتضعلييمفيو



46تصأأالرائسففا
ممه

11لى141ؤ8دااطفاطىاءاذا
رتسجوزوصىا

اوبرهحمبمةءأامدجمصتاومكأصحادبوراالهتقفانا
مرث4وةصولاالمسيمآة

اوأاانإهأاوارومابتطأتشنةخراربأضفىاؤاامحتى

وءازرءاراأضوااوبمابااخهـ01وألدومال11رأوءناسبىإ

اجماااعىلىالأخالتاحاالرروحاالمومأراأءشلاالكأأاافيبمدةة
اصأحميموءالىبمبااإفأضوأفىاتافاءفصثمرأقاألوابتماوالأثاو

اولهمأن10ااسءوعرزالمواالحرأقوالممأالمطبأواالاوافىلاةاوا

اأةكاعهاأقيفعأالىحاواووهماعدضرو1عاارااذزومأ
أءحاحدااشرحافاا3أقأطااتءرممدأقىءخهمءءالثآلتمبم

11خر11احافىافىيمبمثمءإرأتإلأصةعأوء1داألهـ1اأنحرااالولنيؤصمم

اأاذإاالسنةهلالتقىاألإومنزبلطأاوإقسيماالقفرااحموأبع481ةهمبم
خةاطازمداأرزاإا50ا11افااؤةشةارزلمااءأفدءمهةشءئمض
وثططوررهـحاطءيأ

فصمثماحيدسضاباوشقياضابهانبفرقثمأخفوساجمحفىؤةاإلقى
قءنزلحأنداتجرإوأاسحداخاألىةأيمةواءاالثلى1أراارزأبكرأوأل

ذالمثفيألةأعالىاىأءةاالفىأكةباءحها5لمهءخرااهصصنهةزكىاص

الوالمصةجمتءفةابضلكصضاصوفوءحاأآفاشأءبرآلةااذممطر5ا1

إقصالاعانأتءعمحراخأقةفىأصامننؤلمر6لزةممثصنؤاان
اىاالموغمقءادوالكرالتطاإفىةوررجمرةيمةرقولدطاقةلىاصافيلألخرهـ11

اادةقالوتنء1انررؤإءاولتتءدأللمتاضأاةدأافيقىةأح
11لهءيمءإةفتا

ىاده8



ضيهاألرالنفانمى
حصصيه

لطخمهتةبماهحبمضفلماكاردنعةرؤببن18عالفعادلى

ممكنلكذرقالماحدضماروفينعجةاورثرركادهفرانىاد
رواةصحاقاغرةدةءااللقيءخاعنعانرةادءعآإلو

ماالصثكرامةاابواةاهادامجارقنكرم9

هر05ترابمفغلوةدءإالوقأل3نالانإإواالبوالنهماهةو

تخاقالتىفأفكلخااتحتىركاثال15صضاو

ديمعوعايمأخكادظبلةاماالىتربفىاإلموامناىتولالمةو

صإلصناتناو01نارلوإتمسههوايفزيئدبئالمطلهقوفي

ثسرمرأمثاازول

اجفاليتإنيابىباهدرسدتاررافيالشمهرأفىليلتفي

لطءخالةاح111ورا0015ةرواالاسأكاءهالثالاذةدءإده وبهـولبردمى

ديادازمسنلءتنهلةعادإلأةءيخراتوذلوانكفسهرهةأوغلإالة

بانلمامإااهلىةطرفىاالطاوباطجة3راواتاصعةاالىبالمقربناهـ

نلونزيلاافيممالههبرزهبإطااستلزمةءالمقدمةلميمنصيعديمود
إدههوايضالمانربرمأمعدداافكذباطلاإلزمافسادفانالفدافهاالالةآفبهإ
تحتخلىادلوؤوناهماهروكلءعكاوناهوهمروتإثملمقاطوبةارزىااهو
لىكلصلطيفباعتبارلوعسفمنافةلمةوادعاشكبهغفاالعادةناالع

ريثادعائبةةةةمرخلمةءهاهناإلمةامنالمرادلإتاتاصمنإخماشادزأل

ثابترءأعإتليانارميمثانحت14مناعملوصف21االدعافظ
شعرولهعادةءةعاآلرلهالتظافىأهالواالازداثيف

ءأراتجاتصتالىالىحابنأالمكلثإ



تفبهاالرالننائع6

حسدالهوحلهد01عطادئة2اطاتهاهاعرالممالصكلة719ا رىدروإى

رثولهمةيراارزءورةءريظا

أبءأذواازءفالاقىتاوادثءانيةءإ

شعرلهترديمممااايرافىوااللماجهرالمضرةعفىأمادةافيميفىإنةا
أخرقانءإنىانصاركذءنيإاسانافياصشتياواشب

شعرلهقرمحناوغيرمآااراداإتأارءممال3نةااالانعؤإا

نعاقمعقدكاعاايتلمار40خداهزلجو1ةنيإتثىلو

كلمعاقحواذاثلمكاأقصداممإلإششصفةالمدوحخدعةااطرزؤ

مرثقرلهمتفريهعإإءنءآلخرررائباتهااعي
اكلبامنفىتهاصمكادةءشاؤالجهذستاميماحل

اإلعلالمع4ااكذاتمدابهنلقتائاالررصافاهاماصثمفاثبت

المدعمثبماارزماإبمبىاىومثسهأرزماثهبماالمالصيهبهمماافى
اومألخذمصمةمناخرج15سإلهافىوصفداركواسيااسوفى

شعرلهقيبم1اؤتبفقديرداوذمماحفةشأسالشقهعنفيةا

بءآ13اعؤمغفاولممابؤنمتءرانةءلمبرؤةءوال

اعاقءرزافالطتاضءأيعقعبءاداشدثبتبافةءلالةكان3اينى

اوذمررحةصةإسازتاواالدبمنياناالفهالضبرفلالفىضعا

صالموااصاوةامحبهـلهةملهىاضاوذممدحلميهاصمةناةاسباداهوبعقب

سعرءتاطلراالالجاالفاضلقرللوشقربثمندرافىأمربافصحانا

سعد1إبمالمرضانهسوىاهااعارابداانهاالائمابراهو

قلألءإنىارزمابمايشبهدالمدحوآبمهىجاعنجاوانهاالفاسقفلرتونحر

جناهابال



4تفبراالئعإتا61

ثمعرلهامضصاتاهاسنتاإل

الصألبافىءليفيجواررىااءاتيرءااهير

ولهةيمإعاسمتأخرإمثى1بآضالمدحياشتبعهوجهعلىبثأوالمدح
خاوبانكنيااررإتحوتلو51ياراالمنصةنم

قتماوئضرارريااإمنظسببانهبمومدحهامنتعوعلىةءشاالفىدصه
اكقر5روخعالموإدشالحاالستمنمءوهرااادمابخاخويئالشى

بانوارزاهرادااعداكاسلماألفىاجفانىفههافا

نامغتافيجهبنلوديملإداصالموهرالمهأششثاأيةااإماوللءاالوصصن

عورالقولهيموص

4وأسمتإتؤباهورءلطزاط

بلالتيبالمرداأابااهاسووحللىااسانوابوعإلهعاهادالتحيؤإنه

زيماداااحريماناتاكزيماابن3ربمالألماالصلوهعاولهكة1طرادفأ

دحكأليمالمجولمساقالمهلوموقوسمةهـابرابنامياقنبتربإنإوسف
ضعرفيلهبمإتارفالتجاهإكاوغبرذماذإوا

جمررريبمفيوصدبروبخاراماخداهةامااميقكار
أفراماإلرقإةىاألاوذتقهكانتامصءالداثناامحصغااذا

شرولهززو

نصاهامنصىالقوم01ادرىاخالوسوفادرىاءو

صعرقولهلدفياومايرادإ

الضباكلكاذررعن5فملاخرامفاتاكايىذاماا

زحاحكرلهاذشيعنايةةريماةامصفيوقعثصمةواذاتا



86نفههاالرنفابر

أاممالمفيفعاوإفظاوحمل4عىدونفههالفياطمإكذأثبوترضأونهن
لى1ارجمنيقرلونتعالىولهممةلال01فرليالموجبادمرخالف

فةناالعزنتءؤواولرسرإهةأمزاوثهاالذلمنهااالمزجنلمجرإرريةا

االضراجمطهرضوأأفهرهملعالمالثهاالأفاأممغضايةفيجمالمهمث8وة
سعرهقولهعنإثإإاتتأافيصاحافىاو

إلالعادى3نأوهاوفءرومادمعسواخوان

فرادىفيلكئواعمانوباتاهاصاوواو

ىوداكنهـواويألنررةثي09لموباءكأةدصزاالوةو

اكالفظرهرؤانإفظاببنالجسامىآلالفظاسناثامنأئيخةااخااوهن

يئةيماوعدداوهيئةاطروفإانراعائزاصراقفادافيعومنىءال
كأوالنواصدكاوعنءونرزربافانكانااكاتواكاتإراطرءبالمةاص

ششله2ةكىرساعةةاغلمهامرفىلمجر9تتسماساعةامنقمريوم

بفرنالبالضئاةءوجفرنزونثاجمهاهافىئث5ونلممئ

يرشواعنأوفعا

حافىاجقؤإصنمخلللنارنحموسعهذاينذبههكاطثدءا

إثمماجنىلىءإههنىاإإذواالبهيصاالزدانهااشغالفامحلبم

إضااجأءاواإإايقالوتوففوفبلكاسمتةثوءمناسحلؤيؤ
ثمعاءةيم

تسبدثهااهيردالىيهىفلمكىايجىتتيو
انفذتءواقريماناسفبمخرمفردزواالةمنكاتبهمامسلىاواش
هرهترإءةاايمفينحاينالةاانقإأثالىتاماواظةاةاة

فاصت



بتصاالراننائصا6

لىاسسالئاواسءؤحراصراحر1فالىاطلماجاراطفالىدهراءاة

ورةصفياالمظهنالفتراقوقفرالالتطاافااحاالنواال
هرىإآلفيإتاعاا

ودحطاسامهررياثروضلمط01آلإطاءى11ضيحمماا رخاورورم

دعرأسرطمجافيدمحوسجالءهنأررلمهنءاالأ5اباوبهم

أفىمونضاالخرىرمناؤسسمماإاصدنانكئمحعفيرؤورهراناإاعهءامنرروه
111سأاريمإدلإتئادىإذ51فرؤأاأاورةالمآلالفحر2ررارصالنه
وإوبخبامسلثلمثءسة6وصكورامضريازوو

اوافساقرلاالراكبامعمتركاالراك11لىررةاكء

واىىانبموفمننطيرواكالىكامسؤضتو

ايذاتخةاوسؤناوحركةواحروفإطر4ءهـفياىشثاللمفاءاروا

ولهسيأرفءؤاإفىفىتثىو

السبإنافاذصألرالبمؤنثنؤالئاصرةزىرلة

11اختافا1واارطمةواهةطاهاشكوالجاهوصركاشركعقهررأالجو
تررثافىونعاونحيرمإغسبون2وهمإلالتأزفىاميفإففالفصا أ

افصارفصارعزككفينجاومثلاقلاشدحمباونخهـرفاإكاباالعايمصبفاشرا

شمولهةبهذاوحدىألماثةمالةفاصششءؤإذأكذإك

زحط3اعالمثلضهوإةآرفءأمركجكرثمن

ألىدهوله8جعارففلواالفىلمجرفراثأزاؤادكانزمخىااددءزاةإءاأ

مر2عرإثماارلقوعلاقألىذءكةرالىإاقاإاقااتةاتوا

إكالمءاواكاي1ابانآليييرلمألهءحأللةةءا



07تضيهاالرلتائس

51هادودنءدالوإوإثصمافيوتوهتلةدإوئدص
كرح11بحرفاوجهدبنحوجمدىخففيممطاافيبحرفااو2

لهئوبمتلىؤذاآلضرقي

قىاضىاضىقياديافوالىحئهواضعوصيخاباوادهر
اومض

انضلجرانجيماثىوامنءأصفااواهءاةااث

ةيئكواوحشرااوأخرااوالالمحزجفيبافارإنزكلداواحرنايعأاآو11

لهقرويمكمامسريقطرواهثادإلنكنىهوا
الورموبسرلماللىحرباباويماف

ببنراليآلوناشقاإناواالصاولحفىراططإواصمعؤدالاطيثد14وفي
دإثلكذلىانهورنحىؤههمزةاقإليوتعالمطمولهيمقالجافضر

40اكةبرزاءاالاهرمزهماجاهاذلوإددرلثثاطبوانه

ووجاللحوجاباافيذممعبهتاإقد

ربلد1دشأثواأروفأطنخماماآلرضتاقلبمقعءسراقلبذباربختافااأو

فرافىواطتمىأمتحاإللمطءافصرووالرهش1

خفمداهالولؤرممكوحبجبالفيهحسامك

هكذووفاصلرومافيواماالؤمالفيوماعوحامدرسلردوصءكالاالهذافي

اسقويهورائاالمااللمألمأوايوةااعاتقرلهفياالكاعهباووئعكلمقاوبصىيس
قيلهاويمكاروأمن

ورادرىندىوهروادخصبءنيفه

مجئاخرهاالخروبماليتاوللمالاباقالمقلواالفظاناىنافانإ

اللمكة



رثاالءشانفا7
يممه

سفهكحؤإ

حاللننطبهةءىالداانرارالع
إضاانمرتوااسابءسوإفمطاؤاطروفضفيانفخاااىإجمائثاو

اشامراقولويمدانينابئئءاروت

ساههاهيخذألأاقولصاربثهودكيلاهارواذ

ث1ةباشهافائاصلاقيتفاقالامعصلالاوفحرنق1ملالافيصعاهااو

اظإظالتاإفاشهـاإثاطدفيوقاتالاابرأواال01يماالميآوأتج
أومطرامةةام

اعأااالتاصحتوالرطمشتنعةرفلىافىوالص

كانثوأنلمءامماابضاارإوهءدداصيسهواجوازدفاانساافيفيالىنوأو
ترجئشكتعالىلالتمومجاآرضمهاابميادتنماوإعررقمماممةاهىفا

اشمعراصااضلويمتةيةأبسبأ

االضعارعارىحلىمنلشيئباشتحسبالمىاحمبااباا

ارجماهـممطكالىذرىمنزاللمبىءكساسالنطلى

ارىواروعداالدندزفداأرزنددوال1فياماااذ
مرثلهةوم

إاىإاءااتىإهوإمشهازوؤوصوؤاسغبنى

سعريرلهاتجنشكرانواعاليماعإا
لوصالهصاقيهنالشافنىوبعدبعدالفنىمنإقنىر

إخأللالحازةضاذالواكضلهأدتسرزلمبطالالح

الروأخزعفااردىااينحااراكاننانسهاوءإيىايناماااتمء



7إلرضيهلنفائمر

وشبههإقمةاالثمىبهقوماياضاصايه51نسالمباءراداإ

رىافمنقدخابورزابإتحبمنه1كأالثهعلىاوالتفترنالىأوةأل

براوخفراساطاضأزثافيلسامهدوبرجحيمءااللساوالمةيمو
جياراظمااوتاقااعنممالافىقال4تضا01فاراءكانانه
افياذزإااعصراإروص01بزاواوحشواالولراعالمصردافقأو

االولياحثعرستةلىائقىراقايثمتفوقاواشتقنىشيهاوآلصتءا

ها2ةكأمموةورصافااجمزوولاالرصاقاتة

انسحر4إكأةقةيرةلف01ةإدوسيموىبمسحوانص

قوأاالوالءهنأحسئهروعنىالصررةافماانفهاقاواأل

وايااضهااءمنفىوااتاإابمبييسارمن

لوةءروأصاافيالقاةتاالثفيكالأئمبئإإثااكو

بافيهاضوااكفاسنازىدإصماحافيكالثبىاأضرا
قرأجررإصافىالئاقاالشمتفىكانهغخالنالر

الحالئمن19عفاذماالىضانأإجرىعدإحميياإوالح

لااللىراسالمصثلىقيظإناالدافوعوامساواقالمثأيشماومذا

اوةقومصررةنهواالخرجمزفياالنهروا

المضاعلمالءاالشامنسثيئالمدصضاعيحفظو
وإةبمضى4ءالةرصوكالإزاةوإكذكالح5فروادسااو

انماانسا5دطاإناصالمصيدائدصاتعمأصانانال

وةءةوركالصلمألزإزاواةاششآفيراكءءةارإا ور

بخزانسواعدشىفاجسانهاتءنصالمرذ1 أا
حىصىححسحىحى

ثامنوا9



18االرنمابئسانفا

الالبساالكلفاناتوالجلمطلبهاب5تذالئرالمارذو

سانبتولاكمافعلءضادماإوبرضس
االولازاطرافىاالنوشماعساجمميمةكراوجمهابيفى

االخرازالطرمننوفاالفطسجمماصسالئيةجواوأسود

ىملىصابياباربمالقوكطارحمقرالرابهىاكعيفاالبدجمرعاراثهذا

ابولىأاعلمواقةلعافىابيمااح8فيأيخاريافاموىالجوبارتضاالملف
طنىواهشودوجووجوهوقبششمجوغىإلياماأل

والىو5ااكتالابسشاوجواراءعرعكلمثإلمماة

فافىالعرحلألوهفنىواذافيامدمساعقثترم

قوارشهاناطرراهرقطةذالر

المثبرسوفراممنظجعكا0ظفلما

لمصعافىابكحهوتيالم

الماوالموةاهاعاة

صهفىلهآوعد
زبرالى

هااكرأ

أ

أل



المرابمتر28يهاالرثفىاخفائس

حملراالرحمناثهمبى

يروءإكتففابمانأالمعانيمسامالبنأءا01إإ5رصدشرحالذكلىامهاص

نجياحعناسيداالةنجيضاوشعلىلمواصلىءااقرانازاءوالئلالمعاتةبهمقلو

واععابآعلفىعاصلألالسراراأزعبمالليدبدثالمولمماق1عدلمبنوالمر
افىارابهقاأضيفرراااولهيخالبعد01ابمراعهواةافاأفازوابمنضءنىالذ

اظاضتامالمرابنيناداشرمحلىلقاكأاالمللىابرالمظفرعبدنالراحمارحمرحمة
االات1اتاافهصصناو19أفىولىالهغفرالقكادراررصأتالفالمىاىأدعصنحمدبديعالدث

كتابلاهذاانطايهاارفإاائرةدصحبلى4مماحدمصحسوعنهابهاوزعهو

الىإضضهباليةيزالعزارلهالةاإشرحاالرتضيهئسبالحفاالمحىالجاحل

نوالمفمثإفيدالمهخاتمة5كالبذاقرأمامساقذالااساذانهزاعايىهةألا11اا

ئمةالرعدمإإااالمامأشأزاإلعبدالعزاثاتضاننانماالءيهدبالديارانرتالمو
بدالرعبمحإاالىناافهوخاموالمداسإتالدإؤازفطىالمجمبداعألماال

فيكرنبهاذعاآلصواوثألدنإنأبامفهائهناممررضىسيدافىينتسبادرى

بنفرثهصامالشيئ10وارهةوءءلمألاافطوارادءاالاثرادفيلىاال

لىدهىبادهفىحاممكلألمدهإرالمإنجهعاحهإدلافكابعداالومائة

عاكالهلمبرعحتىيرهسدوغااءالياأامنصيركنءوأرالعزأهلمرزااو

المعهورةقايفهؤنخيرآصاذفبءصاكرهمنى1اءفضاللىوفاقرإنه

لفدقافىبسمانونيرثبميربهايزفيزاافسيرغأاويةعثراالذاالخفة
وسرياارايئتحةاالسرارفيأآلرساافاوالممامفيالمتنهذايزتةاهزاارسالةوا

الةاضواافارسافىحهصرمحالمىخيرافضاثلفييزاالفتبامىوعزالشهادئين
رسائللكغبرذولةيهيزامزااوئفئنحهابألاأنومإزررثااعمولفيإالفعة

أتت

خبوبم



ئرافاإآلز38تضباالرسءفااش

وفدراسخاتافداملبئاةاحسنانيبقاتوتحةاتفاقبفاشديافيوبم

لاابامتزاشهضديفتافطارالمفىاساكفىىالبحيعيرهاثاولالنءإنم

اعاووصوالماإنءامنوكافىاصعابهالىإخعىمنسصطفىالكممأسبا
امهرضىلىاروابمنيمندفيهاوأفراينهاواربعيشوصعاسخةفيوهلىاررا

اباالوابقهالىاثشرهواالمةهذهمىأصاطهناسالفاطفماباصهماو

وذامةرالةواالعألمهامااضلراالفاصئلالفضاعالمعزولمسبحهرو

ةمالااليرافىببنوااللىائقاناهغرزاصاسحبافااجداواافياالمقام

رداثااضافىلىتضاارمحداتاضاةافضاناضاهالإنضانفءا

ؤاالوصدقاللفاضلااالفدأكاعلان1خوسحودلمصاشالىأبخارىاالصفوي

هذشرحعايخاقمصطفىالمرلىىاهااىبقاالمحاطباعدتجبىثجااءااهاا
ولدسنةشرينائرواذذاكربمانوصةسرثتةأةدحماالماتنوزاةلةالهلرصا

الشمالىالمدالءاهومرلمصوناهوةبلفييقاأنراخراالمجرواطلرالمطقهذا

صبدنانامربعافىوينتمىبمدااللفوتسعبيمائةثماثولمحةامصاؤأتمن

اعدالداتورجمةدثإنابلرنياافهضراططاببنمرإتهمدالمحه

تءابنامن3هوورامىداقضازاقىقراشواااهراصافظمالماماظجالفا

سنةئوفيحتىهباركبقافالمى8اأصامشارحركطالممباركعدالقاضي

ىفى3إبةواةءىالقراأعييزصاراليهالمجسئمؤافالخااز9لمجر321
أهردهادزمىفىاالكذفىهتيرةوورة8نتااإارراءاحاإء ممماىشإوه

رحلثميهءعاإئيوفراءوإكفدمإتاياص5بدفي4افآواتافاراو
رراهامةواافقهاعإلراةرعلىررتءلويالموامصراةهفيهافصادفسحديلة1لط

رواالصولصاأارانأاباىبارالماةمدابراهءالمولرىإذاكلطلمتىثم



فالملثزجمة48هالزفاأساةك

عرىلاامامدفضلىإولوىاموالنامالمأفأالاءاالفىتالىاثماللمعاذاللممؤل

طصارتينهاقرابرزفيهاكنثافاألةإرريهاونوالهالعلمولحطبرابادىاطجر
نوهومالؤالهوأيؤلبهيتعالحفكافىسناذ21زفياراليهماثااالعبان

ءااامالمثآطءقأرونيلباواالهالنظرملروأنظاالحولمغررلاقامافي
نوصحرحموتارانعبفواولثالمسرفيايشاعسملماملومبحرااملىعبداناامرال

لشهيرالمدثالساذالبهبرو1ضاامالاععجاراالطابثماعامقهووىااولوىا
ثاابدرركلعقاطرمااشميخالمشاصاشغافمانلمنجااانهالاتتناظةااط
بويمنىولاىنانااطزراالنصارهـىدحمربنإفظاطوبةيهيردنا

االجاؤلهعطى1المدحغايةبهةووصفاالمينبادافهن5جمازةااليىاوارسل

اخماتاالمشاازوابهءأابمإومقروامانهوسصريامرفىلومااشيرامةءزهاا
عولتكهمثإفوأأوةاالمةسارفقنياطليعىفةلمأل4واواخذالمار

نامارفأقإلعنانقمتجندالةكواأسهروردوأةءافيودةلقادر41اهاايقامارا

السيدشبنامىإبراالسعدصالنادتانصيرغألمالدحضرهيميناااوةوقال

فيأزلهلماهمأسرارفدكىىالصؤقادرينيصلسيدشارتعااطفايربنمء
قسثةروإتكأوةثماتيأللجفةوعلىلكدودكرناإفيارمةءوررراسء

5321ممنةفيةاطدعناصتعقدرثمبهالدولهعظيمبامرنوأبالمدرامى

رةذكوالموظيفةهـلىتعرةبلدجؤراسالمدفيااالددثم
وطةملىراسبمدفضاانمابالمندخدمققافيفوض21سنةفيثج

ممعنمذماببانونتجرا1جمهاوالباسةراوالثتربالىبثائة

الباطدمالماوالمقولولالمعةموكاشععدتاأاهلمااهلمنكانرا

فياللجماعةالممنةأهلقضاقافىاسوالنبرااؤنادصولاالالفبروا
حم

آلاء



المؤإتهةتر58االرتضحهسءفنا










