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كعهىالنيصلمحامطولحي
ممألصحوملألمم

ىىصءتاص

يئماافندىمحرمالحاجبوسنوىص

واحاديثيرتفاساولنانحطدهمصرفاهروكرك5السلطنتدداركرك
جيرويرصةدافىوتصوفهموعظهوليهاعلوموسائرفقموفروعواصول

ىسنوبودسندشوهحارا4تفيئاهونارقاولةمبمغايتبلركتاأ
درأاوفقدنروختدكاتدافندينكمحرمالحاج

ىمص

دتسعادر

اولنثصريئ62و0131سنه71االخرفبرميعسنكجليلهنظارتمعارف
دفايمضىسيلهنامهرخصتولينومص9كالوتاريخلي8031سنه

افندينكمحرمالحاجوىبوتلدهزصارىكورقلهاو

فثدراوطبعسندمطبعهأ



ألدلكاواإعدالإمصىاشيلةحا

حماثىانصحمفىاالمدبسم
ةوكمصااوإينااءاربدالقياطهـ

سابنالمرميدظلىمإصألاو

ينياإههااعلدوص

عديراشدلىةبعافىإ

فىاتوةث11يمصرإا

طاؤثقدتيمحاإفيا

ظاتأدإتراإهبأللموا
بعداوفىفطظابه

اهـدوانضاافطهـااتاما

باللداصعتمىدالثمعلمت

اهخىحبهحغجهحؤيرتصميجحإكيمياإبجيىت3هـيرتما

إأألأنمالفيتبننبمتتجطماشالىءتمماواتمحيكاأ1ألكهالكجمهنرا
بمبخألكلاإلألححأاتححيتاساللذصبىألألكلنلأل

ثدإباالحاشكسككاااضادتجوانطاتاقنىاااكهـممىإاالداحها

ت911نياطاف9وصاءإأهامنتالتناتةالإاداإا4وا
ءياءطحاءحالوةإبخاواألالمفىألكنسوإماألذحارآخافىنامالى9افرة9برأثهـاوو

ا

تالدوصتءبنهاتاواثاياةاامإامعنكفص4نجعكإض
لهقاواثقاطغرقالمإفيإاابديييوااإأءواآلاتاااذكصواأ
طازاكنىفىاقااشافاءإإترثانرراوألااكااادلصباحنصولاروقاأا
ا

لمئاطالمعااالعالواقثحقالىصيمدامخايمإاإباصفاقهـةابخحمذلىاباا
اساااات1األواالحافيتإا010تاتاإحااكيمثتليالدممصخا
ماو

احفىطاكأترياسااإيئإحقعنإفاكثنهبئلانقرانانثماإلتتظلىاعاا

حطثنىاتنألتءالااسااو1أاالفيءاحداإاشااتلببمارقرلياصأوا4ضادقاا
تعالىاظهبيمورهـسالةعزنييعىاحلهالنمعوآتاراشث6المإلما

ءنحوفيكاهيخاتدهءفراألحفثصلهولالفرازرثغلىالغوحىببنقرفيومعثنهـا4

اتتريلاشصاااالبمبادااباتاعنشافيةوارددكايلأواكارانواالمعصبهاح
وصفئإصهاساااهابععدبنالءوبخلىوكنحفىترابميهاتاسرإباابخابخهبمما

بهاكصفيكاماوصابزانبمإنشكفمهخصائحالمحارلىفإواااثإلدشعرث

ونهصاطننتواتائتهإلداصءاهمجاعةىاتفىوتمؤدإطهض

بممزأ



أل3أل

لطوالةتاالةحولمقاممدهتحريرفينكوميموقسديدتوثبتيرتن

اليخرجألحلطواطانفإمذكرعلىائفهكتثريرمنحرونتوية
بممزاحداققالتبباحنرشفىتصرححتىلمحاعناوداشتاقدبقةش

فىاقعقلودقاصبعتحتىتفيببنصائرهمتءأخعحسباغثااوةتفعوالس
مننااألنحرامنااعتصوجارجمادواالعضاجايىناعبصنهحنائرهم

تاطقياصاعمنيأااوثهااااتحةإدؤتاةالكأمضيخبهااتزةثمأرشااخهبمهـ

فىلمتواوحارهـأفنوناحقبمنيتمافثبعدوافىبمننكااسط

اجادمدااإلرتقافىاكةاحعحدفولتمابجمنننغاردتداحارصاصودمخاتء
نادجرحألإمزاءثاقحاااازكلااءالحخذاتةااومرحلبمولل1ألإا

هـالوم

كاعشاللهصرفكلءااضخانجاباومخمةكلطاالفاكضلمجارماحم

الىداساآلطعنكلرتفثثذاناشابتاحاواشعناحرسونيلآلصانااشإبرائق

فتصوالألفاالثلىاواثءكاناصكلطا1وافنالذحلاإمأواالوماثخاثاقتتا

ينايخواثااراجعكهـلهاضااجأاابمإيئدقاعنضإضاالىصاتانراش
غرفلىءوأحصظيناتاالجبزاقواباحت5اكلمتفىقابىقصبوا01ج

احادىخركتاابحاشصطاإيفىخاماكانينوكضأهاشبفىايذإضرا

كلاصفيخرالتاازكضاطلألناماةندوماالسدةكلالإاماااالوبألصاة
اتسكهاطاةادارءديدالمالةاهـاالإا

حسروثاشايوطري

اذآلدبماخاناسادفرخلتاوخاتافذراابابشاإيهابنعااللهافاكنقد
سمائلهانيتياصاراعدذنااصولالعررصأأاسيلمهبىو

صاساشعياالمتةيلهبمالمتذااآاشابءإههـفحقايصاعويابيدثهعواذو

اإلثانيازبالىونهـااالخماابا1طايةعزالاثريأإباافاثهيء
فيوادفمنحقمندروانظلفثتضعرزإعالودالاصرالاثمحا

زدلماى11اماصفيافىخاذإعنيعوزكتلتباالرإدشاتءدعةمنهرسحله
اصمىوددياشخلتثمنههمواشمصادرصرتإلوسحمعاهدهوسثماهرهعالمت

نخبنردالعألكصلىالكوساصفتحمقكلومعالمهاطاللهوععتيمنن

إملمومااللاطاندراسماونيتلهغبألاخواطزوايافياألفاكنصلاواستوطن
وهكذايلأللواالفاحنصااإلدجماحوالسصاذنويتأسنونلأنحعنماوا

توفرارأيتلبمانأالفىويدرسدي3ااويغمنىكلبيمامبراكءىانافئيذهب
حاطهاضعفهاتادوامنلىعصيوووإبايمااهانعلكءالمحصلينرضجات

سدضتافيوكالعيههءو

نوازرلىءخالتعالىأللة

لمقالصدهكنجنهاصاهوتو

وكلمهاماواللهأدالوتنقمح
جوهاووتجيينااعشعطبيد

ةإهوصألانيواضالله

لمانوالمقامبذإإثلمههلمء

الماتالماينافجمالن



نهياتماأملتاذااك

االزثصافيذيلمتى

ساافعااثسعنخنباو

عالبهباتعمتعيننانمرت

غةأبالافنمولاكصعة

بهصالقوتشتىاضوفى

ىكوتربكاتساوعفرالى

إباماالخاتءهثوا

قدالقومعباراتمنجيلة

أل4

موياتمن4مافالىءااألهتىاتونيقاموقدحرمزهم3وانلمهتفاكبشلبهصا
اإلستارتنبمحرادهوجوهعنبهشفصحرحلهاذلمايعتعكباإشواالسرالرمو

مأونجمانيرءمنحنهالمقالاهرنامنالمروهىالمحغرانداتتعاطكمابهممص
يرتمنطرائقهاسملوااقدنععدواموبعحنستنيالاطحقيقةعلىاحئالغ
لتىاصححاءاننامنملمىالالىءسواعناكضاوويرافاكنالواألدأتاط

غايححاشهاوارداؤعموطنمصنألضصحماماقأاماانجرعصاح5كصافر
لىاببذاتولجبيماإشاإلنغاارحمعامنرأتاايذفرأضاقطوانجاالؤكاشبفى

فنفىمةالمصنماخبااارسذ5ولخيمانابطباهماااكأانثءالإفحنااجلةمسفى

اتحسثيفىتثفاقدتاحثألالمحلةااشوإصااالباإلاثإلسكلاجيانا

عويححانةابحمحمايذإليمتاباهذارحأجعتثملجالإطأفلهوااوسعغايذا
فرائدواودعثهيةالخثءكوزذخاالىموحاوالرإقكلوببلنن4المآلب

بئءااالذكباناذهبهاتعيمفوائدسعريخرةوفيادالقيمببهاصفوثسةنة

ينءمد1اصعذفترفوإطابلةةوفيفاوراكاالصتتيىاهـألتبوعرا

قوفنتكضواإلنحصافالعداطلذيلاكناتال001بمالحف ظرادعوصب

حانااهغواكزحلالىادترتوكيألةإفاإلظفوابغىاذعنايلىخداوشدمأش

إمالمهااضللطإتساعاممماوقيسبعلىتولفالضأليحنماحواالمانتاح

هذهفىخذينءاالاقدام1ؤةتموامضعالىرألتواولجدلالمغيماحرحفى
لجإدضاعةيرءمناجياباهدامتعاكاكاإبهاوقععاواكححتآلإكشاعةا

نضىعلىضتومامرإواجباتايقهاثخارواعةهثاأساتافحنتوش

تالصاتااتسويدعنفرغتلنوحيلألاارإوااتطويلفيءقم
فصرتنبالمنءغشافيلهإلفوأدىجاهباالرشالدهررماقأشعراالطائف

االحبارتواردمنوذالثآلالصالعلىصأالالنصحرتجممسهاماعابدئاذا

اناالدضفيالغدينامواجتاللمنحدلانواإلصشالصفىنبالمصىهـخغمايم
شابهاقىجالدىمسحئىاشواولالكأقياباثااطبهادياشاليهاشعر

نمنالسمنفهامنكانوابادلالالعدوانسيفاهاليهاعلىإدهراجردفلقد

ومالخزبهامنقولمانمللاوفىاممنالمةاإلداعالزادنا امصدوم

ساهىيمةيسثر1وانيسلالصمااوناطبينكنلمكانصعرعقندحب
خإنثأاباكأ1عإلبمصوذتنبمجرانا1كأواياااالوراآلزحارتبئ

مذكورأضيئالمابهإناوجعاةتكلمستوراصضإباوبينهاربئبصوضرا

اللةاليوأ



أله

منعليهندماحنوانولاثهاعلىصأءاسااذادهرنالمثاللهوالى

اثألارحناصاااكأحنكأنفحانالىالااوضيقاالملفرووأفىابخمنفألءسا
عنبالىاذعبخألهراةروسهبمامختحتىالالخفصالىرزصوفىوفي
رضصصمفةوطيبهباليبرخعيماجخةلىء1عبزتتعالىاللهعالشفاتاال
انتإهلىةؤمناألواايمنواإمماناااواحىفياكاكالصنا1زثتدإئ
إالاناوبةقىواالهولابانازيردتوخيممبميراثااوإاإرانوتطزد

11امنىوالمهاالىلمإموداالءادوثاوداةكلإمزباغصإثااووللدوداعثا1
مالووصسبؤإضتاتاداصاألئقصرفاموتجمااكهاصلاروس

ياحقصاارتبووتالازواالإهداابظاللاالناماواستغالتأبتااتابعة

يحاالناماعلىاللالخالاإلسالمهانسلمدةوالإمنذالتصدبنناالوناإله

الراماكلتاللمماعاابالداهلأاهـححيأالماسافىالمةاةثيخخهاالاالابرماال

كقيتقيالىيهيةإجآراساالتخكألةواةاكأإحمرأتاسذاكهيخيئاناحاكأةاوخرالى
االىونئاؤااالعتىواأوشاإساادمهيملاالمواإلنحاالعدادباسه

هاحدفىادكلإققيصساإلساالفةاشدحميماالثألففاقافىإلرا111 وو

ة1فيسانصوالإماالأصاللةالطخمل11ءاااااالادء
الدومىثااص

إاشئعراللدولرسسفءياافىنذلىأكصادقاممألألثهدلةاعالفىيخدطوإصاإاا
15ذرولومىكبماحنمايىاثاهمالىاشاقماوالجاثصاوتاالآلفاعاااماخايق

أصاكاغلماشاالزمدركنىنيمصبىفيشمالآلتتلةصابكإلكازهالموالشاا
نجننقدحمممغاالنحراواهلمحاكإاااطأليهابئعلةنإرحصاعقذمناخدطكالمنلىبل

إديفابخمماأفمااصاتفحاقندكلصعتسعمامنهادالرثاوصاد

اورلحاخعالفسافبخيمطالاألزإطاقبخااإاوانبهنمامنءإاقراش
ىااقلىإخاهـاانإاسإاووننطغدالمجناوافتوصئالكأيدعود

ياابوإينانهتمواالصالمياثبئأارياإلمىاوقماةازاللهدةاسفى
ابا4ؤوؤورتج5اظضحأامتوشوفةادماعتاإلكأيررتس
اقمةوات3إاحاتصواخناخدال5بانواسقدخصاالرساراقمايدوا

دت8وكألالماإلسيغاتعوآلإمناتاعماانفصكهىإذهواويخألأدحدكأباإسب
االفثخالبلىصيناأاوامعارمحالظعامناامحرهخااسااقىقىاثاااكابأ

تاقماشعرامكرااواالشاليدزاعالمينامبإقوخصنالاإلنعامو
بإذدالىااالللاابأتئترنمنناخيامإسأتواواقطانيهمايدةايادلهآنجاالرا
امفبوحاإثانحهتصكوكنثاوواحبةالممعباعاووسلجتشاطع

اماألواناذهاءز

فىخصوصما1زتاتاص

قةخةويفهاتيراثام

ترامعنىوعكفواافسعام

وفىالتإدالاوانواغ

إضىجرإابدهزعنتمث11

باللهواتمارباالحقائفو

يغإمميازهسالىوانلهبلى

قماوةأاو



قيالنعاتحنااتاإنمنىاث

ثءالىكاألتةءالرا

لإضواكنصإبحاعةواثإملمإ
بلآلالرامثه3اتااكعيمةا

سللى5اكاءبميرظالىلت

األفعامبلمجهوانماقال

لفحناناةضاويمانوالض

لعنالىتاماالزيرتيرة3ت

انوهمتالطازيخبموغيره

اتفزاسنلححكايماخه

االنعاهبببقولهوهماا
شمد

ذكرهاالجمتجهالوذاهـ3

ابعرافىأألضنافاحمبحصا

عندىاروهوالمقيإفإةا

سللىلتضااوعات

صانادهاابعةاشهمطو8

ااثهـ6الوإعاصر31تايخهـاو
اابهواعاصاهـ
االولالارفاتاتاألكز

زعامالمابيانا3وولهبة
وافحنلىولهبةضافىاوال

أثقاالط01ورهاقىاومن

لمايدناءالةواوب

وفحصلةوبةإلحا11الىدوصه
هذأخامقفبإبااني

سالالمذكورةبعةاالش

6

إقرااسواالههباللهاقهاثمتيمحتوظاورلمحوفااتهكأبعينووظايبلات

بهألاصصءنشوهمطضدلىءذالثدنثيخيألقإخوفاالسبمصااكقوا

كنتواصةتيبلههـوثبإالمحأليترتكأماالىترفأ
إنجبماراذالاداتفىصاصمعالااننتاغلماشبلينئويهزتفىلراحاتلطااأ

نالمدفوكزاداللههفىإةكصااقعاخالالةإموانوخنبما1اال
نألتدالعايصفيبدثيةمكفيبلذ1اةاسصاوناتثامثمروياواذاتااهرجوا

ادثومنكلأزالمرويخالماالاحاوائفمفأإتالمألشلالعنذآسدتدخده و11

جووالمرلإصالماصعاتو4عاتوإبىابانجولمإالسيامخااحعوحلاما11
وحماعرإثوعااألمابححاوقشيه1أتافئنماقاخووخلصبنخالقنا

بهلحيةالطفيغصاتضاللةاقويخنءاوالدإخامنإيفأأاهذافىمىاتانيت
وغركنحهمنجلهابهودقااالإقشناطءواياألإبواطاالمقهميىأبئاالمحفصلمبرا

فموصرىوهذالىقىينالجضةبموشإأحااايروإلنحفيالمبينقاطيلتحثم

داالاصاءاالىءعابفالقدةنجداماعذهفيإوجردافاثاالمراميرص
الاطءاانتتاصيماامنفازفيثوبخننادإمادبندىواإدالاأوفثننألناداوا

اإلباظةقىوماتوزبئفيجالاالفىاساإاصتتزابوااناهـواشاصيديبخألاجلاوط
احمدللةمافىاحمااهـأالللبىانصنفنالبانيإياوتويهتعايد

عاتمبايمصىهبءاداالىوتاكهسبمصداآللثفيسبانإخابعدإبالكخاز

بالنصانءإأخندعواوالحهداشمنإكأاصصحيهذاإيتأاكأاهؤسشبمارمنا
تحاكاغنءيننفعللمرواكواكنهلباتام7لأثكضأفياإقتهسواهيالهالىء

الاوشا1إبابوثاحطاثاواعخةارابالهاصالأذكاذواإنعاماإصمبمابعا

دواوهعيئءوغاخعهـاإقدإوكلدحالهالحدهوالدانردؤوناصرباوخدمه

حاتءباءاافااهـو4عكلاابرنذاءو5ءواصاالمىحمرالث

امادجحاءأهومنإممسباإجروادالموش11باعتصواحاقاا

علىنافدالحهحدقئاقحفاكأقهـهاناألحسالةاتمةفىااصسانبااخاافى

ذقابهفىانبابإااعليفقناإبمراصدآلواعآلإتجبوااعلمبااوححاناا
وإذامدطايعلىفالممودأواإواجبااتذاسحبماللهوااالحمانا
دالحهـإفداصخىثمماحباخشهبمبوااهه2كاوافالرشاواقإإكدالحهـيقللمم

حافةقيالماءإدإلنيادإامإالزمرحقكالااباسافوصىدونفبوص
4اميداقىصامءاحنهالؤفىاطهوفدمباةقيبؤاعقيعالاتنبارزاتا

وانكانثو



ئااضاحاقفراالسدنسايئاضيدافىاالئماانالت7إياماذرانإةااإولوقاذ

لمرسىإلمةاخىصاحفدصاااخهـدداحضاورزتنصقشإفحبرصاحباقلىءنضفىماللهكراشاثواناكا
بددامإساختصصطتراةبهصأةاقرهـااثسقتخةواذاحمالاصاختحصعلى4لإل

اوتاتاشاااعرنعأاسالمزةاةاسااتيرحلههيتوسأيخراقاانثسابفيرثإداخهفىاالمااتا
رءاافعجالوافألثألىءؤآلوبثجشاابهـمحابادالاشعانامحاأل

مندرددلميئإاناإثاع

4أاصلى51يردادهابأحمثاواصحلالااإفاادارةأاادسىالمحناثولااعلىأيها4اج1
واضازإإصفىوراتدترإاالءورادثااهااات11ادواماعلمانادإلللهالرميمادلا

شإةااازاباةءشاااممااافيااشبضباايا6أالراؤلجهإيؤباصنجحيخراةصاالمألدون
افإاحىؤررافهدلتسصيمأالمافيلهدخلاقنعمأإوحعاصاتمسلىخلاشنبمارةوانمححدرا

فىاالماشرإررتانداءكشابوندحإثلىو1فسأيخراقااللمه
اسباخخححسكهصمى01ء

اائرألئةداماإطااعءاوااآلضاذاقراالخثطءشأاففاثااساانعإفىلحااتا
كاهـإااكاسجهباخىكبءيمخايواد1اافأتادءعلا1بدنااألصوالالستمرثأايسوتأليءإا
متضيتعصأبفإالىإلتولساشإليخاظفأإاكهاورزوهـيذكحاللماصاعلىاالوصيخراةبا
إأخراإلضعاعأاي5نرحمااماألامحاألاإتاعربميهالوةباةنمانزهتعباءاراتقديرااال
تاسممءامحادااذاان30اووهلميالى3ءاتانبدلمماالمازاضااإطظلىحطويرأفأةااء1منو

واخانجؤالازالمدلموزثإمءتااحاالةاتؤلمرمفءواساكآاأقيفيرذاتنححمباوةألىتجدأ

إدإاعلهمرااااعثىبماحنمرب11وعهداااءديفيءاامان14ءحالشاافثحإونوىاا
حرهاباسداداهلىبمزلمتبااتوهنحقإطدصإتإسديصإومتاوأباصاحالمةاعنةاشاوراءدإة

ءهتافىتعابالءداأاوإاإصااااثكااقءورءصااإالالنذصبفىعاإاسنة
صااهإاتةإباذءاقااطا5االطاول5نمساظاهـاكابافطيىاشاهصاأااإانلمهتطاخوإءبتدافىاتا

1001ءا
احدابيدهفيمالاقاإلعزاميااالوااكأااىحماأوهـلمبواساعاوتهـتءرء3لي5عا05وهو

زاتههتصلمبدقعىت5ئتازءدةثساثلإبرفااتماخاوزوذاوهـءيرهاووالمسبمان

إمباداهينةاطالحااصالآلإبمطأسلةإافىفدصحهاوإإتامقيااتبالمعدوفىلىةإهـاذتا
اصإصهآااأمعلىءاكأهموااهذااكايراش1ؤاصياسرتاأيخعااقوهوااناااب1ملعأصإ

اللتهرمنإكاأقفإافادوالاطالعلدحاحقتتلاءولةمحاءلإتاذاكايخائايةاءألتجا م

يكليمافهجدإواااخاهنتعاداجخالمهااهصااطدتووابعزدالتاءبفحضتايىفابخاتثات1
ااد14ذاتاطشاشوةاابداباةوسالىإاحاترثاطلالآلخاإمدالالمةاوالم

الىلتشااضإاأادؤاا
يرىءاتءدوسك5بئماينعلىهايمرىواكضعن5والبداماالتنراةيمعاهىةكا

ةسوفياطقماالمهكتإاهذاا

دالإتاشااإالكامؤابنااامرإثاهوهااناااقباسشاابيماع1حاإثاصءاشاباوصافياا
دهعلىجرتاقااللةنثةباثادءفاعتايرءحمد01واقسالثمنعالىبالذواخلىالماكاساخعحعلىينقديمهه



نظلمذهبهرعايةافرادهمنملال8والعلىمحماظطابىالمقامفيوجملهاختارالجنسلعهنلتن

نمنامعزاتليءوازاتاوهى4عحدمنشرلعتهانلىءتدلالتالاعدهذاالجناضصاص
تهمتلزمااليكونالوجه

المهجماحاهـااكانالعاؤعيملةيهاللىقوطاليوكلااليىأاعاإاإقرالمأالىاالفرادتعمالختصاص
ثشميمكنماخعباراألستغراقفلمت

ااألملممالماالهال3إاابياءالمنإفىدأناالبياناءإألفيةاالقإالعفدأعإلليرماعدادتزيلجايضابنا
انقوابنألياشمارةةاطكااوقىمنوافحضلنقوانينثالمةالثارغءدعادماالةشتعانىهاء

11دانهءنناوقظاةافاحالثافىسمافلءإماكىاكءهمااطكهةالنيرهلمجامدفداذالي
فالفرقامدهالياستاءبا

تعالياالللةلمالأمعلازاالنلءااءاونركنضدءالمندرمنالجنساختصاصينهـ
بنالدكالمويقالالقزالفصلالنالمبزةاليرةاصطالباظوفحياناياةاغفيواالستغراق

11منبينهالذصانكاممألمامنالبنطاباظففصلمفصولبمعنىفصلخطقآعدناهرابكسب
لفصلالذىدطابامناالفاصلالىصلظاوبمعنىعلواليلنبسنجاطبياوامطريةلىءالاال
مايالحفةالشارععاونلمندىثمأايماواوالصوابوالباطلقاطلينتالخابهدقعتأويألصبالنية
اخصاهيلبدللاهلاصلهالهوعلىبقولهدالبطاليطلوالختياشجعفألقىةاالمض
11وليةيهاابيااعيكتساخثصاقوعنخطرلهمناالشراففىمماالهذااألخرمندهرادونا

ات

وصابةابواصصاصطاهرحيعاراالطهـأبلواووالواصلاهلوانوهنامحثوهاوجها
اهاثهوادءراةيثىمنايمناصلهبعداتعثددبايرجيعإأالشارحكرماثعصول

امعناهمافقفهانتوتإشرووواهـلدأوهـموالماعاماموةثفوهـصاحبكالمتوجيفي
كالزءااالسمعئولضينهاغالباللثحرفىالالزمةءاغااشهالزالثروومعنىوارتضاوزلفهالكثياف

وسىكاناالبقدلهءوابقاماكانكقءفضاالبندأالالزماالمملصوقعاتاتكثباان
ايستهلاىظرفلفاطاكانالفعلشعلقاتاحوالفيقهلهذازيادهذافيوالمحهد19نص

غيراوقوعاعصلمالوقوعسيبويهدآلمنىاوفظماضىفعلدإتورأخيااشعاللهويبههاالشنجراقلىءالمفام
إثاقاءالتفالوانشرووكاواالحرفانهمضمةخهاوشوهمليصهونوانافنقففصالجيمحيوالعلى

ةءأبالالمءماتقدمإإوجهوااإلولوتأناطالضوتولمانثهاالولءاالتةمنيفماناماذلكمنعه

راقلىللمومااصمنابدجاصتوابعهالموأوالبعانالمعاقصالذىاقضاال4وة
حمعاحلملهلمالنهةديالعرمذةفىومماناسيرشفيسوهه
اائفة11ذهـمنماوعلووافااءالهنماءالطاحائةلاالصمااوههمعنىدقولانفلقائلمنهم
005ومنطومالناسمنانكةارةالعه

اإوتواابالغةابعلماىاذبهفرحونمإديإحزبوصشهاادمهذا
العاومأدقمنفكونارهاصءواقيرارءقدةامرتاومامء5اللةومعئاالضغراقانوع
ويرانتوبهدورللى2اتعريف

اأصءمعنىأليماساقسعفراالانبارهالهضهمنأستفادإلجنسالىةاالشاشومعناهوقولهفيايفالنعرتاضمامش



فهالمعرؤعاطفىهومذههامكعونقالمةالمحاملىيعبتغرافهاساليافي9وذلكالحدفىالذىيفلععر

إاتذانضحصبهلهاغبالالمدحموربهااشافراناانظمفىاالبرازوجوهعنفجمهثبهوسرا
حكولىحلىءافىاكونهجمزاةمعرفةاالسنارالمرادبهعفاالنفدإماومااجل

ؤولهمنميةانواماعديدةوقطعنةاراظواالسرارواظواعىفاؤقألىالىءالشقىءاجالامرازب

اروالوداقالحيثأقىازماحايعفىاسالمواالصالةايهءاسنبىتصديقاليوسعاةإبثروهذها
دسدلجهءااختصاصلىااحونإارءلامنزءونيئواالخرواةاورضاماداتبالىفبفازازهليفتق سكمساشاذاهصاللنم

اللةثاللمةوجالاياتالفساشمنوغالشهالمعلرمااتاجلمنمعلوهه
سابىتقدكىلىءلحا

المفتاحماذكرفييينوكرههنماثببنالتويخفيفلففانيخهوظلمومالمكل

نهزالداللةاقضألواكاقهافثازاليمكنأءاالوماالوليسقهوالذااللمجاشمدركانمن
االخرؤفىاوههابنؤإءوماابطىصرحوندكالمالحةوصفهواليمكنيزكانهمعئكالمهتننااتء

ت8افزومنميةطاواماوبالذوقوإملمازابهممادركاانهعلىدلفهوجمنانهعلىاليدلناذكرص
اجفالمافرااصفراكالاعليهيرداالعزاضىياحتىحقيصاطصوليسلمومالهمنالبغرهمنهإيهتسبا

ددالمفماحمنمواضعفيهذاايروقداثالسليتبحسبذأليعرفامربابان

دفةسدبئافتدصلةدصقالطربالغةواافصاحةاجنمنوجماأليرازاصستداللاأءقىكقوله
دفلتعرأالماانعاتيقالااكأتمولاءءإءآخرالوضرعوفىابنااهذقخدمةاالطولا

اتدخىفاذااعازاومد
ثهاوادسواالبرازوانبصهنالؤلمالعافيهدينمناالمحاوجهعناعال

11ابهااكاصإإصاءمادللىءةءاليمليدفالواعآلمسوءاصلماذالةاالصاطاعالقثهمحق ثماطافاالنعراكهت

حثمنلفصدالهسالجيسءإافىجماشا1وهووئثببهالمنكلتاحذكرفياملالثعلهاالتحتارقران
ةارةاتاااالممتاشاتواأيهنايضالةعاشاراتإستتساتحبةءالالشعا

منااصدصيرفةوص

اعءجالدكنفيانهثءخايةباناصتعارةسنةصوراطبااالمحازاوتشاامإافىأوصوذكراييلب
الءوإقرااةوءءافراددءهذافىوقدجريخاشعارقىإاوذصةفاسعارةوهإوااتوا

تابمونقإهـاكلماءلاشاالماليماعكاللمولعنىفسالنواوقراناصنفااصطالح
لحذالثرفيسفاسالىحسبلىءإدإلالتامتناعقه4آلمعاقمزكالةإءتأ4وزخطرإلمالمعليهالني

ذىافاإحناخغراألساكالتاتفمأنمامقكهءإالىاضيمواضحافاإبهافياالتوقلالهمابضي
سك5المةالصانليءورااصلأوفىحشتيفتعضارمعنىاعتيىتمنأنطقاافيتوالهفانهإطروفنظم
تااالوااللماكانبمرداإللفاظاشءاالسوأدادفعادىلمارالضىررص

دونالجنسلىءامحيدمحيوال

سبالجةصرحانهخرااألوإلناالضعاءكاماتارااافااالنفاظبمسالقالتالنافيهلمدالىلن
مناثاحةااغمااودكادشكاكالتهادانواسارةةإطعاراسيه

ىشبافرصوزوفيدعقوالوإدواالملةاجصءمةاعالااضلائغصنفهإذقااحدومامفتاح
لفطألااستجايهنوإلمنو

هوهوويزدهحبثبصاعلىدءامعنىفيافممبرانهعلىذلكالفدلامعهاقأالستغرامالحنىبتعرولم



داللةاننسااخعيارفيأصببوا01اطعبصيغةالمحامداختصاصعلىبعدالداللةفبهيقللمنه
حموعلىالجنمعلىائفظ

4ةكالفعاقانفسامامهظمء11إااااتعاليلااوعهـلوءاصااآافيالوىاليكلضاتتعالىباللةاخصاسه اللمفاماالممتعانةالىا
الثشباحسناثالعااضمماايهوناهـترتيبامااصايهونهعظم000001

الشلةسيوتامصفيشىصوضرعووتبمابأشا4منورةاماصاصاساحتصاصادئع
تعرفانفسواناحنةاضفىفىوءمنباإبقابعضهااتمصجيعصاصاقامومية

فدانفمضقداامحاكانهـقىانقاهرعدالشحخبمخبفعليكالمقالهذادقكداصىرودونرادا1
نهأممووالمأجابذثوصمحريراااايمونهو15التاةفتدتافيههنافالحاتجة

اجغآزولهصحرهيةذوفبماقهردءإقواواولاالا3هـزهـاضاهاتاعنىدالمقحهوما
ودولءالةلحنجآقأوللالعهـدءالنهعإلدمةالرإصىاحمولالنلىتعطغيرعندالمحا

ءجزدمف3تنهايموولالمولىءدمةالتلمةهأحالمعهادعدلتانالىالهغ6
ظرناولايعهاذاكانحائئرانهواالظذالءااالولصءواءولامومانيزاذمعنىىا ءهـلمىمى

هداومثفيأنةاشبههـوالثائخذآأصىاسهلجغفنعاليارو4قالولاوثواالحوالإفراقبافيسه
انشبهاولماصبممحمهبمىمولوايسصشريرواقغمأكاكأنرفىبهامبنااذالتفان

نضهلةمنزالننمننزلىتفىلغيرايسشانالهالالفعلمنمحكهراايمفهعاظادانراداطصاراختصاس
يرهاءفىحآلماالإتاروفافيانسعاوإولعتيمكهانةدمءعهةاكثتاذابهصاكىم

وىووارمىالكالمجوهربداللة
واعنتمحنريرءاىيرمحمونتثأخاااقحماكانوإحنواالولضامفهوما

المراداصلعالالزافوولهيلاضاوعنوعنادخنىالزازروموإتاقارادلماو
وصةاقيعنواالطنابباقىمابإءإفرقءفلقااالالفاالزماناغالءاناالخصا

ابربعدهـقابالدمعناهتمحصهإذهندارتوءمونصاصوداصىاةانفارب
تاصاءاىكاناخرسمفمقراويلالمنلمازتأالختمارقابالكاننجمارواهـظفاالصاطضا

اغتاالحومنمانيداتجراالىوأخعهاامنلمايخهااليضاحالىلزفدجهاالنراصاصاص
صابثخصصةاكفإظابىاتقدمكانالى11وابصحرامحشدايالجنعاختصاص

ملىقينالمحامحوهىرةءفاجعاقراعدامنإشصإمااإقسعمافياىبرهاناطريقةكوسلىايهء
توكيدرالمن11قتامحولناصكةمنهااحكاأستمادإتهجزثلذاواهاقيإالغامنفن
يقالبانراقنالىاياعذلثجوراكبممراوانئميداظزاعقنمانه3وفانالولىفارحأا

لوثإؤكدانهفيعلمإوكدانمجببهراعوصكالمافكرمعهذأكالمرات4اعلىئةالمنس
وهىلةاالمناشوونلصكنءيخنىالعدمايىامهامامجتاجععالاالسفيصأخااافهماالي

وآهدىواكفيدامالىةاوايورارءالقواتذكراليضاحكأاالجزئياتيىءوأدرالممصفياليها
اومنكالتتريلامناإيموندءاغواااتافيبهاأكألناتنرثاوهىدزاالستغراقخفأقراق

العربلاسبعمافياشائعوابةالخعالاماتالمةفىبالالمنرتالمهالجتياسممنلفهمالىالمتبادرانمليه



11

االسنغراقهوثاهاوهولراالمنالأولملمةاالمفمناحفههمبلبعرالمولوقامربا

يرءاومصدراءكانسوافةططااخمبادابءراااوعناالتجهادنمعواضمباجهداأيرالنقصى
نىالمقةاصإطابىوالمفاملينمتعوالىمعدىداجهـإوأثاالموافيااللواشعهلوالمشانمغباو

اىراودايلادل4وإلعء111وداىةيرتالنهاالولالمفولههناوحذفداجهـامنعكألوالمعنى

واىاالشغراقعلىشاعداثاإلفالشماذكرفتحقيقفيبعئالخصراىقهكصفيادااخ
اوليبهونمطمفىمعنىاخذااىوالتافرباترتيهالختصراىورتجتهيحهتنةاىوت
اممهدفىابمنباالستنراقىإصانيمابقىاىترطبهمنلؤخذالثىالياليدمداالكلفىوهو

يفقرتعاليباللهصهتخصبصاخشصاشفياغاباولمماوالمفعولأفاعلااليالمصدراصافةافالثاقسماوا

3علىكناراالستغراققىكتقالكانةابالغلممعنىلخنلمالهمفعولتقريباالختصراىلفظه
مإاانلىءارواماقولهفبهللشهوطباقاولهاىلتعاطيهاتقراالختصافىةالمبالة

تاالتعروىاليفيدفةالمباانالمعقنلماذكرعلىتإباالمنقالفعليأوللمووطالبيهعلى
اعإءاالكاالدلءواالاصلعلىبنىوهذااخرالمبلوالشهيليبالمتفريهنلاراالختمىفي

نجرافاثمهونالحفاذنكالملىءدخلاذاأنقاحممنانوهواالبرازلدإلفيالشغماذكره
لىالبهون4اأراةانثيوصماخماليقعاناققييدشذالثالىسوجهانماوجهعلىدتففيه
الالمولمدهواستراقافيهاظتاليمماالسبلوهذالالتجاعانفععودطكأناأقومايأنكالاداا

فال3االنضولاومابالوناوحشوافيهبانإثالثاالفسمتوصىفيالمصنفرااقلىولعرى
المعنىهداةفىكالموصفحيثثاسثايضاوتعرناصاذصعلىثافيلمجااوالوظويحاتصرافوتف

اراكأوحدهبه4ثالأمميلعغوالوالحشوزيهإللوالاىأخذااسهـلحمحضصربانهفهمو
مطاةاذاهـفىالحدلءهايرءوالقواعدمنالمذكورذااثادمتواكنإث8بإاقممافي
اقةاباإلدونلبنىالفوايدمجليااعايهاقوماتبيمبعضفيتااطاىعزتفوازرإ

إقفرالانهارادبهاطوااىبهاخحربانتصقومامناحدالم3فيافزلماىرافىلماواذوس
طالمهفظاهراصالفاكعكهااضتيموتجهعلىمكاليهونباناايهااالشارةوالبالزواثد

خوإوفهيمصمماالزماعراضاتهفىبماشاتاوالياالنة1اهعرضوالمايعئيقصدوهالماوانبالتبعية
افسنصصوراالسنغرالملزومهماتونحزفواذواالبكظاتلمتعلفىادولةبروتالمفتاحعلى

الجفمرالمادلىالمفردمعرفالةلىتعطالمااسالوأالاحةازنحبصوجممهزوائدخاطره
االتهموارداستعهـمنوحفعفيوىالتغهوالألتخكميصقحاذالحعمنجههشاهـاليهالمعمندلتقديم

نجقانمنوراظ4طالومنحالفضلهمنأبةسالمةباطقظلحالالواوقصدجعلنهف

أثأئااافماواالمافناحهووالباصنفعمرادضبرزااىبهسفعانإ
اسألالوكاقممساممىوهوالفعإاذليواداللهانههنه



هينواالهيالعطفهذاأشارحاسنصبمااةولاغوهوحسبىجلةاماملىامعلأويماونمتال

وهواىعابقاذكرهيخةبقربتدأوفالمعقدرفىضالوحعبىولةجموععليمعطوفانهاؤالنختلرالنا

أوكيلانمشاففيوهومقولقطامتعالياءشاانوشأتيكالمشهورماصضلىحينعذومعناهلأويمانم
يةدرافىفاالحمةاطاعلىعطةصةفىولواليفانشاشفعديةجملةخبرهاخعاقيةخبراحميةجلةفيهون

امحلأالتىلاطنظنىبموعببنىمعنىكلنهاغبارفاليأجةوالحسبىعلىاوفمعانهنياونخارمأمابقةا
بمخةالنفننفىاذاررمممامجسنوكاوجالمفرداتعلىمجوزعطفهاوالمفردات3وفىوافعةاباالمىن

بينالمقرومنواالخرةالدنيافياويمميبنضيسصحاااحمهنيهجيدخركاللةانتعالي1ترلهفى
افثالفىبهصعرح31كلةمنالاصالناسبرطموبينالمقرنواتالمهدفىاالسمصو

ءتءالىماجمافىوعدلمقرعلىبعشهافععوتد
يمقواللداصالوبةانباالزنهذالطيرهلمةاباددلءخاةتجدددء1تأبلأةافةث

صلمةحممحاماعطتلالويمنمالمصوللكلامازولهوفيةالةالعامادحاءالدالةفىإثةا

بداانمتعالىقوفيفمحذوالخصوصيحمحروابهاراالعءطالفعطمنيقةاطفي
علىوراالنشطقيفعاتابرلمةافععبابمنونزثنصاالعرابمنا1اإكأالابلفىجائزذالصاان

لالؤموصاىحبىمحوامماةاالخبارثقىتسازيدنودلىفالكوبة4ونوحسورهفيالمةعايماله
بهححىدماايرالهوفالخصوصوحلىءقيءفاط4حصاك3ودءالمىفيلوصالصلوة
ثملالرنبمدزوإناةفىيردءواجالمةبصمااويهلامواللهححمبماناوقالوااتهفولهجوازه

ايفردنصكأدباتصمحوانالمفردعلىلمةلاعفاللهأواححمبناقااىالمحناليةحاطواومناذهفان
وجعلعباحاشاققيتعالىقولهفىالفعلىهعنىلصابابلمحضوازابادذسوأوبهلازمإواوقا
ءاإلنهـثطاعماتمنقيقذافىسنهلراىعلىصكنالاحنفيورصبهمناصلثاذاللإضابعدجمألار
شفولقصودافييماكرواناوانوهذاارااللىءوماصلتويهروابوهافقهومالاعيدابوهشنقو
يخهـسالمذصالننونةوألنلفغمقدمةالختصعرعرتبملابابفىرراالتهءشاانعلميكسيردووددـاص
انثافىالاافناهذافيالمقاصدلفنيمونانامااراالابصالفاانإصارحاتوهماوكصدوا

طأطاازعنمنماألصزرضالةانكانواالولالمقدفيعوانكاتهابلاالنفطاعلبيروانشا
حنالغركاناالفانواالولافناوةادالىةتأدتفىإفي5ااذدهااهثانهناكعليهكأمواقولداة
االوخاااغنواىواكدأتةاعطاساالفوبألإءا4دءةالدةوفالحاشرقاماااذأ
وةاثإتاؤواخرهورالياءل3نمةائةإطابأجمتياقيءرةءوءووضودورغابرفةكهمائلهءهليء

نمحيالنقلديد3االحواوتاثإيماآلممدوإحضبافىورالمشومماهاصرولمالهةقدتابالاهدفي
لاألسدفعادههامحبارتهيدبهانااعصذناتلىءداهىأذواقانماطنمفهوموإلهو303

لزملمإءاةمقدااليثبتلولمفانهرموضوعهتأوظالهيفنعرفىمقدمةمافىنبالاوالفيوعا
يدعبطالوررهلمةظرفاالعلممقدمةجعلواذاأالهقدمة4ينءموشاهذهافالنضهظرفاالثئكون
منقيالمقدهذهفيالمحسنفهـكرماذلىءإ11العلوممسائلتورثياكاعنبذااتيستغؤانوثانجهمالاالش

المقدمةنههـحملواذااوابيالمعاقعلىاخرفىاوردهىابعانهعبهوماشصلوالبالنجةالفصاحةبيان

انواعوالتأخيرالعقدبمةفظهرالتوففبيانالىحعتيلمبالشارحفرهاىالذبالمعفىالكتابمقدمةعلي



وهىابهرتجاصيدالمقافيوعالمصفبلكرفيهماذالكتابمقدمةانشمميةاارسالةحهشصفىذكرلشمارح
ههابالمفدفةالمرادانمنشارحوناالهبماذهوامالظثمانالميزاليةااطبياناالولثلثةاهورهها

يرةالبصمنومابخروهالثامةاالمورهذهبدونالمروعنالمنظرففيهالعلمفيوعصاكعلبهمايتوف
مةمقدالكتابذاهـفيماجعلهانمنهويظهرلمثمهكالهذاكروماذعلىاالفتصاريضتضىفجوطاامرافليس

وعثصاتوقفنقناوذكرهالذىيراممتاببالتفمفامقدالرسالةحسثفىجعلهيةوالطوالموفوعدابهنالا
حدالعلمفيمةدالمةمفو4توفىاجويسطفةالثتاباالمقدمةعندهالجمبتشذتءاالمورهذهعدأالفى

دمهقياطتمنيهااحتاجزكور11بالمعئأيمنابامقدمةيئءاألمورهذهالنافتالىوموهوعهوغاسه

اومالهاهاصالطولفنةالمفالمنصكءلىابافاسعإلمحالتوضعجةياتش31ثئتوأنمالجنهعلىفقماالعلم

رتطاقةماتاقاووالنصكالالمدونه6اإثاانةإفناووينإمخاوبموبهمايعرفوفه
طاكاغادشلىءلدئعالقوصةعمحشعدمعلوماثمقدمةلىءرشهـلوزتءباالستقراظاهردفعمنعوعليه
كأاهبا1ءصانثمااالزاستعهـمواضهـحعنهيخبىايمودهعانمماتواناساقاالنةوخاونقىوثلعة

وتصوريةعديقيةنحصوصهمانعنعبارةاالولاارفنمنمىانماتمةعااتقواةنخاعواالقدمة2
لىءكهااوادالمعاالثخيلفيالممعروعواخرفيمهانجرصافزمالىءمماانناكهنكاتالثالث
اخرمعاناكادعلياشهوسهووقفبراهـ3لثةاونافىالمقحسودانحصارالطالمقدمة

دعنااللفكلةمهاوطالينجاذااالودلحاوأاودرامشهلحيلمفافالمقدمةنجألففهرفمعهودااتص
تاء1عاتوفاواةالثاافىءاآلىءإقىدااااااللألفجهرهاخماكايةقعرنفااياارةاثالاذكرأ
مةليودالمةاالوليقطالملىءإدالةااظااللةاحةالفصئنىيانفىمقدمةهذهالىمقدمةفاد

اثادافااادراكفىرعوفياوال1عإلالموؤوفوالبعانالمعاقلمىفيالبالغة3وانحصارالالغة
عدإدالةابالنقوشامءإداللااردااافيانماوومحىالكالمإياالناقيذلهكومايصل
مابازاهتفدبمةكأنكتاانمماءاصاراتاوعاقاحهووةاضااالعاومخايةوالتفصيلقاأكليعرف

اركتاولفنةاذداذاصاوا1طالموقوفالجيشمقدمةمنوذةمأالمقدمةاااالحتياج
مقدمةيقالتفدمعنىفدممنفهاالمنقدمةلمجماعة

ابمإالمعوإالةقإانإآفلاآلحالءونكانافتاعاحرتإحاماواوغاصهحدهكعرفةلهمعاعليهيوفلماالعلم
أنقوشانعواماهوالظاهروهذاالخوصةايعافىفدمتولمنائفةالمومقدمقالكتابوموضوعهـ

امااوالنقوشالعباراتلنالتدلولةانهاجثمنصةالخصوحالمعافىواماعنااللنهـاظتالمثبؤسماعليهاالدالة

فولفياطكااثفألماهاوالىياوأفقوشافىااللةعنعبارةكاطنمنهاظاواالئبنالثلثةمنالمركبعن

نفياواومجهاوافقوشفاظاألهذاناذمعناانوابيالمعافىسفيتابالمنالثالثالقهمىالس

قياسعليمعناالنوهوكنوعهمنهضىوالغراملماحديانئدمةالمةمفواوالفيالخصوصةالمفهوماتتلك
ذافي3وفموابهوابوكذا3فيالفالقالكتماب13فووهكذاكورةالمذالمعافىيانفيباراتاماذكركون

مالتييمالااظاالالقتاسكالواالمصةهاظاالعنةشعبطنهءجزهىالتىأممحابارمةفةوكذا

دوانجدصعاالحاالياجالبااللفانلىهدءمةالقدالقواطالملممقدمةماهىبيانفياانهـثتمنمةبالمقد
مفهومفيكذابانذفةمةمفوا4ءبردنفوشأولمااللفاظاوالتهلىانماحيثمنالمعاقمنعبارةكان



بعةاواالراألمورالعلثةامنكرفيهاذصريىمفهووهذابرةبملىأافيوعالثرعليهماشوقفلمقدمة
كلمحصرالثالثكىأقسمافهـوموكذاالجزهذافيمصحراكاثأاذاهـلفكانهااللفاظمباحثالهااذاضم

همالمااةقدبانإضاايوجهوتداع3ونهفىفاوإلماائرهنضافىالاصإاذوهانابواالمعافىكإىفي
هذهمةالمقفيالمذكورسوالهوغايةموحنوانههاثتنوغايهوعهمموواشصديقبرستصوره

قةثةافىمحبارتاناهاهاناوكذااكاتاالدرتالثلقكفيالمعاقـذ5ليةنالجمافىاابهاليوهانإلاكاتاالدر
ذلكمجصلمابةبلبهااصصدإقاسنهاثصااإقممافىإرزكوراإسوااادأةانداماممماثاديقحاعن

احتابانأثاتاااهماولهافىنجهقديووألااصألتانتصديقنخصيلفيهاقاـهذليةنهفةاقعدإصحا
انفسافىدكر5مامائاانححالعدماعإيناهذيئمنخىةالثالثمالقوغمجهبالطابيانواالمعاقطهفى
صمالجوابيرماوتاالمعاقمنكبءماةباوانكانس11هذافىالجزهدادللمهعاثتاا

وافيهابهـاعفاالتو1إالرتباووودمىالمةامامصااالخيروكذاقىتبالااللفقطاالق
كانواناالفعلمـهنىذكرمنوالمقدمةالمةمدا

لمذالهءدهةدينالعفىفرقدمولهالامعيهـالوقفاعالماوازبالثاصساناماالوعنداءاةتة
الألماحتإلواهصاعادههـتكلعأكلالياآلعالعةمناهـبوتداالندامةةيزلاناعسىتوتأة

ذكرهوقدمةلىالمةذهـماذكرفيلء4لمومكاالثلفااناليهاشرتماألءالمحاراناإلولإثثا
ماوغاقواكانوابيإماقااخرفيتاحاكماصمظروفةوهىباراتوالهااللفاظعنعبارةقابال

أالعحدنطفيدمةالمةانمناعتىاضىدهفيالمعاقفوالبااللفاظانلجايإلنمزاثنرفدإلماق
لهروفاومفلآلخرخلرفا1هةصونانرلجزم

مالتاةيىوالهنصااماسكلتةوفيسدأالهوألعراعلمالمعافىبياناهوظااللطظرتالنتةالمحدورنل
انالولياالاالادهااهـفيالفازرامواالشقدالذىالبانلذلحامسوقةااللفاظانلىجنجا
ونلرفاظباالألاثصانأاقفبفيرهالك

أفصاحةافنقولالكتابفىتقديرماذكرلىءنفتمحرااللغماظزؤخذمنالمعاقانلىجشاااللفاظصاقاا
يقالانمهوروااالبانةعنطبئاالصفياولىاالوىانزصطاسنقصازوتقصاإللؤأظبزيادةوترد

وخلصتلسانهانطاقاذاعانىفص
صرحاى4عواةلمحن4فوحادتضةاالنجإتلةانهمإثاقابقدرصاالمعاقفيهاإمابقا عهضووموتهغايانوحدهبذكرانالميزكتبواصدفى

يوصفألمارأواأواخرونفيهالثمروععلميهمايوقفالعلممقدمةاناليبععنمهمفذهببالمقدمةوعنونوه
زادواالثارعبةمطلوذةظباشهماوالتصديقجهبوالعتصورءبلاالهورهذهعلىالمروعتوقفعدم
والمقرابعازادواعيهاوتارهائعلثهاالمورفييرهبصعلىالثعروععليهوففماتارةوارححوإبصيراةيي

مفبوطايقتفىاامصليتيرةالبصانفاليردعيهمهانابالبرنيالمفدمةصالحصاممتبماصدروابه4تتر
وتجطهاليهاهتانفالثيرالبص5اظفياياهامشاركالالربعةخامااشوجدتبلوهماذكرعلىاالنحصار

ااعصايضاليسالمفدمةفىارحالثههـاكأالذىسافىاالرانثمعقليادعواحصراولمذالمنبخعوالمفانهم41ت

وههقوكمايشيراليهالمقدماتبكهامتلفتلفةفيانكااهوعبلمعبنعددعلياالقتصاريقتضىمشبوطا

عليهفهاالثروعتوففانعيهاتقدبمهكالمجنااعودبللقااوواراشمالهعكثلعةراسضاه
نقديمهالمقاصددونمذكورأفياالجمردكونهالبقتضىالنهوالنفغاالرتاورالمجرداثعزؤعفيبصبرةاواناد



مماالعامفدمةراناالوليانمنفلاالبعمقماذكرهوامايرهإكامخاوزالانلصوابيها

انالعالثالوجهبناحدعلىانمايهونالثروعفياالستعانةالنالهافراجىوعالمصرفيبهإضعان
زيادةيوجبوتفايلهياالذهنمجممبتقدمماواابيانواالمعاطىغايةتالماوالبالغآالفصاحة

دجوإوافىالغايهتأخرالياانظرهتأخرلي11انظرهخرانمافاىالعأماومةالمقدقالمصنففحصلهماوعاسثحرافىيرةبص
اطأكتابهمقدمةفيكالمفمنالمممنفادالاالصحيكمهبلمفحعلةمامعرشهلىءالضوقفوعصاكوان

العاملطءاصإاماالقاابمنبرازامالمقاالمركبهوألمبالالمرارايزلأيمالمواالمفربهايوعمف
دطدبالمر3مايقادلطالقادءالمفردمنادكأاكاتلىءنجاه51لذافريةبافممردقأيتهو

وانقوللمةلااومايقابمزعواحفاالمثكأصامابلالماواةحصصةيقاكإةافيوكمىحم
اطاالمرخاتااالنلطتيهآلةالاثىلداتالاايهمابانظمافىنصيهدتوتصهالنعرفيجمحالمبمقال
اوازصافاتابمصبرةفيتلىءلدتضءةبالتؤوافصحاصوفصثكاالءاككلمآو

ضعفبلماتأارتنافيهاديوفرمماات411فيوص1واألثالوصولعنتنبئوهه
المفرديرفصاحةتضفيتاجافايحضوانتعقيدليإادإضادنآبئواكالكالماىاناال

يرتففياعدزوةفالابدوتهلكأاخروقيالىولهوبليغهكةيىولميخباورتجابليغالم3يمال
ازول1إالزمىاوفىلبهراالختوصذماصكالةءفابادراماتوصانتهبمعنىإلاالهـءااصمنفقما
اذاوصفتلىامحذوفشروواهجزوكانهالفخايينافئ

ىظمحالموحةباووبمصاألمامتجالشاولحلالبرمجهااالولوممفعنفاشهاىفقعيرفياالش1
وانلموحىأفيهىاحةشالةانعىريصءرالفظإكنيقالعندهممحاحةةالماكانت314وا

اببرلمةفىمامءااوااصااهوالنكلصيعانعءمكلرمءمراامنطةنصالصالقوانينعلىجاريا
قاالاوصاضأنفىا3وزهعاهواةالةامىلةبعربإلىالموثوقالعرباصضهاعلىاالستعهاليرك
جماببمرالدويرةالكإفماظألااناباالستقرافدعيرو

حضاءحكواططفقاتكالحللالمسمخقاهقعاقاالصاتحاإيهالمومثألقاروفابتنافرنسالمةاسماناعداجاريةاقايمونهى
خركالخراثاالالجوصلةشاماحدههيكوناناالالمعنوىاغظىاالتعقيدرابةالةومنوالكالت

صىهمحغكةاالقاادصنه3المايصالماعنماصهونالفيماالفظبانإلمصنفجزم
دوحراسطرعماسووقدوالنعقيدوالفرابةوالننافراغوانبنامخالفة

تفاماىفيرروفصيةااتصنصزدااومامجىالرلكوفمماذكرللوصباقسعيرالفصاتفيتاع
الثئفتعرثالمتناعاعانتالاوصباضلىاحةالفالمفردفيالمحنالفةكانتلمايرلالعصشيال11الزسا
اتالتعرفىاليدممااليقفتالمبالغةوقصدعااالدودعوىاغوماالمنةفيهوالمشهورعليهلمجمولبماليس

لجوازوالعيهااظاوصالفيونانتلزمأليمعدمياواظلوصوجوديةإفصاحةاكونفالنوامائانيا
نحوحوجوديةصفةساحذالةكودطانعلىالسوادالبيامقنولكفيالوجودياتعلىالعدمياتدق

ءرغواخذااافيعفيصالحيثالفوىبالمعنىازصبالمذكورطالوصاكنتجارةءعندهملكوفاة
صاحةالةمماجعلاقلتفانالبهةاعنلغعهوخلصتالنهانطلقاذاوافمعااللمجمعوفلباوهوذ

علىحاريااافظ1كونعلييقالاعندهمالفصاصةانمنماذكرعلىءنجاااالزماعدمياواظلوصوجودية
كونيمنعرجمافلتعليمحموليةعنهخارجاظاوصوانوجودىمفهوماتوالشكاليآحرهالقوانين
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عةكثوثئفئرانالىمعرفتهفيمامجتاجفنهاالسكالوالمأنوسةالمعئ
الخوىعربنعيمىقولفيوافرنقعواكائمكتوطةالمبىالغةافيكتب

علىكوبمعلييمجمخمخجممالكمعايهالناسواالحارعنسععاحبن
ودبهراحافيالجوهرىدبهرهاعئكذاقواتجشماىاعنىنقعوافرجنةذى

بهالبصرةطرقمةابومصالجاحطفالانهالفائقفيالمةالهجاراللة

فافلتافنهفييوذنونوابهامهيعصرونقومعيهفوثبصبهوصاجت

عنىافرنقعواجنةذىكلكاونكاعلىكماكاثمكامالكموقالمايديمن

لهيخرجاناليمامحتاجومنهنديةاباتكلمشيطانهفاندعوهبعضهبمفقال
مدفقااىجامبنوحاتجباومظةالمجاجمرلفيممرجعوبعيدوجه
اىهمعرصااتفااىآدبمنآوصماسودكااشعراىوفاحماأمطوال
اسيوفااليهنجسبفبناسموالعصرتجءاواالستوالدبئفيمرمجاالكالهميف

هوسرجتويممنربفروهذانطوالىبريقافياصعراجاوكا
13يجعلالمواوحسنهبهاىوجهاللهوصرجحعناىمربالك

مولداهذابمونوانلاالستعيطهذاعلىيعثروالمانهمالكالمنهمفعول
بابمنضااثهوتجاللةسرجاناليقالاناليبعدانهعلىراجاضدثاصم

وبحسنهاىوجههاللةرجلنقدظالنةاجملصاحبواماالغرابة

هورهطثغيرالكلمةمنكتبهمكونيفهمبةاالغريقااحسالمصهذاانشدثم
هىوالوحشيةقومدونبقومبحعوهأالمعتادةةمقابفيوهىاالشال

يجوزفالغريبالعذبةةمقابفىوهىعنهالطبعينفرقىكيبعلىلةالمث
المفردافصاحةفيدزائدالوحشيهبلحشيةبالوتفسيرفالمجمنبةعذانبهون

بالفصاحةتخلئالمهبذلكابةالغرانفالنسنامادبهرغيربالوحثميةاريدوان

مفسوبحشالولواظحثممبمذكورفييماصطالحايضاهذامولالنا
اااشايونسلمالتىلاللفاظاستعيرتالقفاريسكنالذىالوصثىالي

البعابهوالذىناألغريبفيعيبوضحشيبكيانوالوحمى
واخرثرنجثشلوذالثعندهموحشيايمنلمالنهالعربعلىاشاله

رريثواطالقرأنيبكىومنهالنزفيمنهااحسنالنظمفيوهىطرظ
نانوهوالغليظالوحمثىوجمىطلقاملهاستعهطابرالميعواوفريى
المتوعىويممصالذوقعدممكريهاالعلىثقيالاالسخالكرسثمعكونه
ذيثوامثالتوتجاالميواطنمفريدالجميشمثلوذلكايضا

وقولناأل
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كوفضفنعتفسيرلوحشيةاالستالوالمأنوسةالمعنىيرظاهرةءوقولنا
اخرمعنىبالفصاحةاردتوانالفسادظاهر3بإلةداولةاكحةلفصابا
والخالةآفألمشاخةبهااليخلوالخالفةالغرابةواصتنافرامنيئايمانتوز
مفرداتاعنىالعربلغةطبعمنالمستنبماالقانوناخالفعطةالتكونان

واالدغامفامكوفياالعاللكاكوجوبيمفيهواوماالموضوعةمالفاظ

وعوريأبىاينكووامايفالتصرعلمعليهمماشلوغيرذلكمدنحوفي
الفةافيةالثاتواذامنذيثاشبهوماءوماوالشمعرهوقطماواشوذ

هناةاكحكمفيفهىالواضعثاتنالنهاكذلكثىفيلفةالخامنفليهمت
وفقعلىمااليمونالخالفةبلأصوراهذهاالفيوكذاالقعاسكذاتالتكانه

االجاللىالهالحدللهقولهقغاماالدثااالجللآنحوآاضعالوعنماطت
ةعلافيهةاالنهرومطمماذكرحصهدخلوالمفرحةفصافيلاالجلوالقياس

قبيلمنالفظافانالمتلرةاالصعواتحماعمنأسسحماعهمنعالىبرأبان
وفكرههمااوشاعهسفساماتمتلذهاوأالصوأتواتاالم

االسمباركعلىصناطابىالدولةفمدحفيالطيبابىفولفيالجرش
افمةلمومباركالسمفاأسبشرإنفسااىشىالجريمكرالقباغر

الناسئنمشهوروالمقبعنهاللهأبرضىطاابىبنعلىالمومنبناميراسمايهه
آتىوفيهمعروفواضعلكلاستعيرمبةاباالبيمقإيلامنواالغى
قبيلمناماالجرثىانورلظبالوحشيةمحرةالمفالغرابةسداخلةالنها

انهااالولاخروجوهههناوقدذكرواططماوابمحيشوافونقعواكائمت
الثاقبالفصاحةفالتخلواالفرالتناتكتدخلتفقدالعقلاليادتأن

أسداالمهـواتفبهلهنظفي11انالشرورهذبيانفىقانلاهذاماذكرهان
الونجهينهذينوضعفموضعهفىفتعيلهآلجمصبلبصوتليسافظاالن

يمميهرهنيملفظمنفكمالننماليراجعةإصكلعافياهةالكرإنظاهرالثالث
فصجغرأفظمنوآمنكروتومتناسبةغيرئمادىاذاالمحعفي

الجرشىباستكراهالقطعبثئوليعطيبوصوتمتناسبةبننمادىاذايستلذ
ئخرتدونوملعتوكذايرهءاوحسنبصوتادىءسواالنفسدون

ذلكونكوودسضيزىطفنابلالتنزواقعذلثمثلانالرابع2و
السببيةمايخعبالفصاحةاالخأللباباليعرصقفدالنهمجثايضاوفيه

يئالمقامالقباخعالفشفاوتااللفاضىمفرداتنفصياظالفظافيصير
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خلوصهالكالمفىاغصاحةآاوكذلكسءودضيزىولفعااظألممةفي

يرالهمنحالافصاإتقيدحواوشافرالظفاتليفالتاضعفمن
ولزنحوعنبهواحرزتهفصاحةمعذكراخاوصهاىخلوصهفي

الكلماتمنحاالبهونانوالمجوزجسسوانفهرصهتشزوشعرهاجلل
يرارةاعاتلىلااكالمايهونانبستترمالنهاكالتأتانرفى

تنافرمنخالصانهعليهصعادقالنهفصباالامكانتمتنافرةةا
ءاجزاتألفونانصبملضعدأنالظفصكونهاحالالكلمات
يمتنعحتىاحمحابهمعظمفيهالينرالمث6الموالقانونخالفعلىالثالم
آدازغألقةكوضربومعنىأفظاالذكرقبلالنهاركاموشاطعند

بهالمفعولخيربالفاعلاتصلمانىأاصورةاهذهمثلكانوانيرفءفظ

لفاعلكابهإلفعولافعلاافثضاهلشدةجنىابئوشعهاالخفشاحازمما
العاوياتالبالمءجزاحاتمبقعدىعنىربهجزىفيبقولهواستخهد

وردبانبصاعصاعاالكيلاليهادىهصعباابهالماعموفولهلوفد
قولهانالعصواصابءانىابرباىافعلباعليهالمدلولدراليراضا

الغبالناباسوهجزىقوواماالعدلاىالنقوىافربهواعدلوانعالي

قومهيلومنهلشعرىليتاالوفولهشارمجزىضالوحسنكبرعن

لبهماتابمونانفروالتناعليهاليقاسذثاذنبجاكلمنماجرملىاذهير
آنرحربقربوأيسكقولهالثقلفيمتناهماهوفنهسماناعلىنقيلة

ومنهءوالكالءالمامناصضالمفرنلمحوفرحربزبررجلاسم
والورىامدحهامدحهمتىيمآكرامابىقولاىقولهمثلمادوشؤلك

اىلطالوالواومىخبرهدأمبفالورىىوحدلمتهالمنهواذاس

اذااستثالوفيمةايدونالمدحسنقاطاالنهمألمتهاحدفياركفاليث
إاومامنهتحققلدعوىكانه01شوتأبهاموهوبارلطاعتههناالماضىوالفعل

الصاصقالمماعالهجاأاواالذمدوناومباالمدحمقابلةاحدلكنبشاركهفلم
شيئاأراداشفيهولعلهالتنافرمنوالهاءالحالمالينثقالامدحهفينالمصنف

وحصلالثقلذاقضامفانالثافى4دااليهانظمفاذاوالتنانرالثقلمن
عوفسبهلالنترؤواقع4نظعيرفة4امدمجردانيردولمالننافر
بذاثصرحالمؤمنعليهكااليبهزىءغبرضغكالمعاوقرأنألبلشواوقول

يرالتكرهذالظحيثتمامابىعلىالبيتهذاعابمناولورهواليدأابئ

حهمدافي
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عنخارجلمفابحروفمنوهها8واياءالحابينبرحامعامدحالامدحهفي
ببنواولينامدحمثقاللهـيهرفيفانلولوالتنافرنافرصحداالعتدال

الثاقوفىالكلماتاتجاعنغساإلولفىالثقلطشأانوهواخرفرقالمثالين
اامنافةغيراخرىمعكلةجعالننافرمنانبعضهم3وزشهاحروف
اليوجبالنهوهووهممثألالحاىالىانحببابدوفنديلمعسطلكجيح

اىكونوالتعالفصاحةدونغةالبالهاغايخلفهواناالعثقلال

ظاهرالكالماىاليكونانإلفعولالمبنىمنالمصدرانعلىمعقداايهالما

اليموناباناخظمافياماوافعيمالملمنهالمرادكأالمةظا
اراوااوحذفيراوتأتقديمبهمبالمعافىتيبقىوفقعلىااللفاظتيبقى

عالجارياأممالمافيثاباكانوانالمرادؤكبةصمعوممايواوغيرذالث

الاالستعهـعااامورصاتجتاعانبهونيجوزالتعقيدسببفاالقوانين
اعتبارمعأكسنهمنهاكضىحاصالالتعقيديمونانولمجوزربالىمفيس
التعقيدذكرعنمغنياإليمونالتأليفضعففذكراشدواقوىيمونيعاط

عبدبنامظذمدحأفيالؤزكاكقولضهمتوهمهاالفخلى
االمماكاالناسفيمألآوماالخزوىاحمعيلبئهشامبئابراهيموهوالملث
يشبههاحداىبقاربهسالناسفيمثلهليماقيقاربهابوسابوامه

ذإاثامابوالىإلوابخآهثمامااعنىوالمالالمالثاعطىاالممالشاالفضائلفى

ابئاحداال4اليماثاىمملكاصفةلمةواطالدوحابراهيمابواىبوهاكالا
الذىباالنجبىابوهامهابواعنىواظبراالمبتدإينفصلففيههمئمامالذىاخته
ابوههوأرزىاباالجنييقاربهساعنىوالصفةانوصوفوينهو

ارواالفاتنصبهذاوااعنىمنهالمستعنىعلىكلاعنىالمستثنىوئقديم

مثلهفيلالتعقيدفيزيادةاوجب4لاالضعالشانجقديمالتفهذاالبدل
لسوبطالنىبالعكوتلاتميهيهالغةاعلىعاملةبرءومانجرهومبتدأ

جماثهليعسفولنافيبالتأمليظهرالمعنىفيقلقابيوالرجهينوكألالخبرلتقديم

ايمحممملهانىظالناسفيمماثثلهيقاربهساوليسيقاربهحياالناسفي
منهوالمبدللبدليايواقعفصلففيهمثلهمنبدلبقاربهوخبرهالناسماوفي
الذهنتقالانفىمالملالمرادعلىالداللةاهرظالبهودطاىنتقالافيوأما

يموناغللوذلكالمقصودالثاقاليالغةابحسبالمفهوماالولالمعنىمن

الدالةالقراقءخفامعيرةالالرسائماالىالمفتقرةالبعيدةالوارمالبرادأ



ارادانهجواقال
النفسطيباقالفربطلب

لاافولاخرالي

بهريعتذعرالشالانابالصو

السفرلدكلرافيالعشبقةالى

ساباسباليبهليتوصل
اذءضراطفيمعاشرتما

اقوالةظباهيقننصالموباال

شلواليبالوصالوكتع
حيثالمتنياشارالمعنىهذا

لنحبالبعربجطهاللهلعلقأل

وذراكافيمةاالعد

بهمافصدعداالطالع
ابهشافعلىسوففعرالثا

نأربمثهنثماافيلجبفعاله

حالبنةبقرمتعلقاباالرتحال
هذاافادمافالمعنىاومفال

عرالشاالفانكاناولالقا

ءبابنالمنءااطبممن
مافيناالنسبوالحقاثغا

منوانكانلمجازالالئلد

ادراانوفبنالستطرااظرا

لمشمهورائبوالفر
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اساطاببعدالدراالحضبنعباسوهوخراالكقولالمقصودعلى

عليهاالمبنىمةاأالروايةوهوبالرفعتمباىوزيهبلتفربواعنكم
تجعلمدالغالدموععيناىتوهموالنصباالبرازالئلفيالشغمك

زنواطبةالمناالجةفراقيلزممماكنايةءالبوهواورموعاسكب
فىصءوقءسااىواضككققايقالعليهدليالمامجعلكثيراالنهواصاب

أالثنايةفياخطاولثغهايرضىإدهراعثنىءاربمآوياالدهرقا
فانالعبنبجمودروروالافرحامطوالرصالاضألفيادواميوجبهصا

نرناطحالةوهىءاارادةحالأدموعبانجلقآآلىالعينجومننتقالا
ابمالقاالحاصلآمرورآمنالشاعرماقصدهاليالاالحبةقةمفاشعلى
عينكإتالزاءدعااافييقالانصحالثذاوأءاالحباومواصلةصمدكاه15

اللبنجمالىونافةيخهـاالمطرجالىسنةولقالعينبكاللهاجماليقالحامدة

كايكواسمايومتجدلمعمنااناالالحاسىفالبالمطروافيتنجألنالهاكا

محازاالدمعمنامينخلموااقفيودلااستعللقيفاننودلهـدمعهاارى
ادةااالزماحونهالمعحرةعنبهكنىثمالمطاقفيتالمةافعالبابمن
إضوىاالتعقيدعنواليخرجهواستقامتهالكالمةابهقانماهزافلنا

إاالمعنوىالتعقيدعناظاليوالكالمبهولةهذاالىاليختقلالذهناناظهور
انهالسامعالىيخيلحتىظاهرااقالةالياالولمعناهمنفيهاالتقالمايمون

الممحاقمانزلةكوثثانمعنىليمىالذىمالكواماالفظاحاقمنهز

البيتومعنىالكالمغآلببحثفيستعرفهءاعندالبلأالعتباردرجآلعن

اعىلىءوالجريانالمطلوببنقيفىاالتيائاواالخوانالزمانعادةان

الحزناالمجصلفلموالمرورصالوالوالقرباطلباالنكنتاليالمقصودوافى
واطابأوصالواالقربامجصلوالفراقالبعداطلبهذافبعدوالفراق

بنقديرانتسكبنصبتأنوهذاراصرواالفرحلمحصلبةوالالحزن
االنابرواتحزنكأفالمالصوابهوتهرتواناآرراربعدعلىعفا
الدخلوحبنئذوالوصالبالقربلفرحواالصروربلتالمىفيلمحصل
المطلوباالمصمالزمةوالزمهعليهكبالكنهالطلبنحتالدموعيقمكب
القومبينفيماورالمشالمعئهوهذابضدهفياثئمطاولهانهالدهرليظن

وفلةالمعافىقانعقاعدمهومنياهوالتدهمفالنكلفمنمافيهوالنجق

طبالفراقبطلصارادانهعواالسلفمنالمهرةلعكالمالصفح

لنفس11
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نفسمابااليوماقوالمعنىمطلوبامصحتىكائهعليهوتوطينهابهالنفم

غصصهاواتجرعواالضواقاناالحزمقاهعاةعلىهاواووالفراقبالبعد
ورومادوصبذالئاتببالعينىمنوعالديفيصحزناالجلهاواحقل

بدايةوإحإسرعصصكاوحالفرجمفناحفازلمالصبرولالفئومر
لمجردساطلفياسبنةهذاوعلىااللمجازدإلئلمنالمفهومهذاصنهاية

وغيرلواماظسبهشبتعالىقوفىافيهثاصياصماذكرهعلىأتأكيدا

الثئهوذكرارالتكرةومنكزذكركاصهخلوانكالمحآللمفصافيلذللت

فكزهاالضمافاتآوتتابعالواحدفوقذلثبهونانوكزتهاخرىبعدةمص
خمركماثفرهواةبعدكركرفىوتسعدقالطيبابىتولاىكقولهالنكرار

عدووهوشدةمبعالمنلفاجمىيعولآسبوحةإصصاوالمرادءالمامن
التتصالجرممحسنةفرسابهاوارادوالمونثالمذكرفيهبستوىالفرس

شوامنصالمنهاسبوحصفةاأآءالماقىكجهاكاغاتجرىرا
ائىضواالموصوفملىالعتادهاااعنىظرفافاعلالبهامتعلق

آوآتتانجنجابهاعلىشاهدةعالماتنضهامناأانئيوحاكا
مبىالةابحومةىجرةممابابكابنمولاىفولهمثلضافاتأال
تأيخثىجرشيئاالننبتبةمستورملذاتناروهاعجراليامةاضافةففعه

مراضمافةخثاظممهوهىحومةاليجرىواضافةإاضرورةهاقصراالجرع

امهونكومومالحياهديمجعوالمهارةذاتارضىوهمهادالجندلحومة
فالنيقالصوئكحولسسادؤاكمجيثاىممعوسسعادمنبمرئنتظ

ثظرويخهإحاافيكذاقولهوامكلعاراههثثباىتمعءومنىممرىء
فقدالماناعلىمببهبالغظاثقلاناالضافاتوشاحالتكراركزمنكالألن

النبىقالوفدفكيفبالفصاحةيخلفالواالبالتنافرعنهزازاالحصل

ابئبعموببنيوسالكريماحريمابنريمالبناحريمالمءوتعادعلاله
اتداخاتىواالضافاتاياكالعماصقالالقاهرعدالثميئلظابراهمبئعقا

كارهابنحمزبنياعلىكقولىءجااافيلانهاوذكرهشالتحفانها

االكزايهنهفىذاثنقلفيالشكاصيخاقالثمفيخيارهفيبةواللةانت
عتاقايدصحاذرشاصتديرافظاتكقوواطفملح4شتكرااهناذاسلم
ابنبعتيبةكقولهالبديع2فيالمذكورادومنماالطرفيمالحالوجودنانير

بافممثعرالميخكالممنااليضاحفيالمعحنفاوردهوماشهاببئالحارث
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اغبرشئالمضافننباليقعمترنجةيموناننء3اتاالضاظتابعجعل
لكثرهمثاالالحديثاوردوانهالحديثفيتهشيراوتالببتكافيمضاف

الواحدمافوؤتاالضاظنجعاحارادوانهعاجاالضاناتوشابعارانتكل
اشبةبالتكراروكزظالمترنبةأتاالضاطتابعارادذكاشزوومنانالبقال

اوجباانايضااهيالنانقولهذاعنسالموالحديثالببتبنفيواحداعيالى

وقعاوقدكيفصاحةباصةالخأللهماواالفالجهةفذالىبشاعةوثقال

رحةذكرفيتعالىوقونوحفومدأبمثلتعاليأتتريلكقوافي

ورهاافااوماصوونفعسفيتعالىوقولهزكرياعدهربك

الكيفمقولةمنفمممهىقيبممانتفىالفصاحةآواإوتقو
اديئةوالذاتهوالنسبةةالتقتنىةفاذمثبانهاايماءالقدماورسم

باعتباروالهبئةوضهارصباكتبيقالنىالعرحاناالالمفهوممنقارباوالعرض

وانزماندرلااإلولبالقيدجفضالمحلىفىالثاشةرةبالقطوالمرادحصوله

ولهنمويرافااعقاالعيباقوبالعسالثمالوبالثاقواالنفعالوالفعل
محلهاافتضاهبواسطةالذمبةاوحمةلةالمقتضيةفياتالفيهليدخللذاته

علىتصورهالسوقفضىصانهوهوالمتأخرونماذكرهواالحطنذلك

اصكبفبةاثماوالءافتضامحلهفىوالالقمكلةصكلةاواليقعضىيرتتصرر
ضعهاموفيكانشرامةانوحنفسانيةثىكيفيةبذوالتاالنفساشاختصت

اشكارملكةفقولهالنضفيرامنةكيفيةفالمكةصاالواالكهملكهةت

نبهعبلفالمفصودعنرءلوحتىالرامةالهيئاتمنافصاحةابان
علىبهآآيفئوروقولهاالصطالحفيافىالفيهذلثريوخغيرمن

وعدمهقاالنعكاحافصهمجاىيمبانهراشبردونالممصودمناشبم

بهاوالينطقاالزمخةمنزمانقىىبلفظبمقصودهينطقكنكانسوااى
لمةاطفيقصودهنطقلطختصيبرولوفياالتتدارملكةولكنفما

والمركبالمفردليمفصغبلمفظوقولهأكحرمااهتيفهمانيهكذا
المتكلمفصدعليهماوقعكلالىلألستغراقالمقصودفىالالمالنوذلت

التعببرعلىبقتدرانالمنكلمحةفطفيلوصفصجبهالمفاوفيلوارادة
عنهالتبيرمااليمكنالمقاصدمنالنوهذاعفصعبمألممقصودصعن

حسبانهايرفعمحتلفةاسااجالحاسبعلىتلقاناردتاذااالبالمفرد

افصغطةالذاالثيرءاليسماورثوبيةارغالمدأرفتقول

دونأ
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وظسديغهظاونصيمالمىدونبعضهبموتولفيكالمدون
مماونحوهمايوتوااالدراكلىءلصدقههانعغيربفالتعرهذافبلن

سلمولوفىشربلاسبابهذهاننمالقلناالمذكورافتدارعليهيتو
ئياستعلمماهمالنالىالمنبادرقيثقاطالسببالنهالقريبالسببلمراد

االصالباطالمراتلاطنقتضىمطابقتهالكالمفيوالبالالسببيهلىاا

بودىالذىالثالممعبعتبرانالىاىنحصوصوتجهعلىاقكلمالىالداممط

لمحكمامنكلبالخاطمعالكونالاطمقتمىماهوخصوصيةالمعنىاصلبه
افتضىانالاطانلهمطابقنهومعنىمقتضاهاوالتأكيدتأيهدهيقضضىحال
وهكذاخاكيداعنياعارالقكاناالطىافتضوانموكداالكالمكعدكانالتأ

التفاصيلمنيرذلكءالىذكرـكرذضىاانحذهوالمسندالهذفحىافتضىالط

لمحااالبالغةفانإممالمافصاحةاىفصاحنهمعالمعاقععايهاالمكل
مقاماتفاننحعاتاطالمقتضىاىوهواالمريئخققامندجمقق

نظاعنبارىمابينيواقغايرالمفهـومباسمتقطاموالمةلاطابمشفاالكالم

خصوصيهعلىفبهالكالملورودمحالكونهتوهمباعتبارمقامالداىاالمر
فيقالالمفتضىالياضافتهفيهترةالمقاميضااوزماناكونههـتوباعتبارماوحال

حالفبقالالمقنضىاليئضافطالواوأالثاتذتواطواالطألقالتأكيدمقام
مقحضياتنخلفالمقاماتتغاوتفعندذلكوكيرالذهنخلووحالاالذكار

بذلكالاليقاالعتبآرغيرالمقامجمذااتاليقاالعتبارانورهصابقام
تفاوتتفصيلفيشعرعثماالحوالمقتضياتاختالفعينواختألفها

مقتضىانذلكيانواالحوالمقنضياثضبماالياسيةاجمااشارةمعالمقامات
ءياجزانحضايموناناماوهووالمقاملللطاسبمهرفياشألاط
راجعافيكوناالولاماذاثمنبثئنحتصاوالفصاعدابالجلتبناولماط

باوجواومماناااوموكداالئأكيدعنياشنهلكواالسنادنفسالىاما
ااومنكرمعردآاوناككونحذوفااليهالمعشدنفساوالىفى3اوااحدكيداواتأ

مقدماوبميراوغالخممةالتوابعمنبمثئباوممخصوصاونحيرنحصوصا
المسندالىاوذلكيرءالىمقصوراوغيراليهالمسندلىءمقصورااوموخرا

اوفرطيةاوفعايةاحميةاوجلةبرهءاوفعألمفرداكونهبادهزمعذكر
صعلفكوثافىاوامالكماممنفصلعلىمقيديرءاوبمععلقمقيدااوظرفية
الوتجوهملىواالطنابزواالمجالمساواهفالثالثواماااوفالجلتبن
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نقولفاهنهدواذااقالمه3يفصلهاجاليحديثوهزابابهفيالمذكور
يفهتعرمقامبايئاوالمسنداليهخدالمىتبهيريناسبهالذىالمقاماىالعنكيرمقام

مقامإيئمتعلقهاونداوالىالعهاوالمسنداواقعلقاطبمماطألقومقام

نقديمومقاماومايممهاوهفعولاوشرطاوتاعفحمراواداةوكداتقييد
مقاميبايئذكرهمقاموكذاتأخيرهقامبايناومتعلفاتهصمنداواااليهالمسند
والذكرديمةواكاالقواالكيرالفمنعآامفةةولهمعفوهذارزت
افصلامومتطقولهفصلمماوااءصخألفاىضالفهمقاميايئ

رفيعالمثانفيبابانهعلىالتنبيهاحدهماينالمصالوحملماميبايئ
منانهوالثاقلوواافصلامرفهعلىالعةاضهمبصرحتىرأفدا

خألفهمقابافيآالمجافيوفولهمماصحعلواجلةصنباكزالختصهالاالحو

عمايمباب4والئهااوجزمجملةتصنحغيرنهأيمووالممماوااالطناباى
بقوواالطناباالبحازمقامتفاوتاليالمفتاحفىاشاروفدالمباحثكمير
نمانسعببنلكوواالطناباالمجازمنلكلفاناممالكالمالهحديقهىولكل
إذىاخطابوكذاخراالاممةيبايئصقامونفاوتةاتباوصحدود

منيناسبهىإذافاناساقامقاميبايئاالولمقامدمانالفبىخطابمع
انويالةينابماالالخفيةالدقيقةاقوالمهالعايمةاالعتبارات
الكتسابمعدةالنضقوهشدةءإرزكااالنطن3أاإنيامعرزكراناالنصب

علهامايردلمسورتهيوهادةوصارزهناالقوةصذهكلىوتىرااال

يالةنقابلفطناجمهوناننهشطمناأفطنةاعدموالغماوةالفطنةيرالةمن
معهاصموحبتاخرىيةحاىصماحبتهامعكلةولفمااغعانهوأ

الذىالفعلمئالكأالمهاصلفيالمصاحبةتلكيهثاوكمامعاماايسآمقام
خراالمعليرمقامالشحرووادواتنكامعنهكذسباكزافاض

داوالمضارعحلهليسمقامالماضىمعمثالالشرفىادواتمنولكل

اوضالاحماالمفردالمعمندحلهمثالكزيدالمهندوالىمفهاماالكالت
اوالظرفيةاوالصرطيةاوالفعليةاالحميةصلةاطومعمقاماومضارماضيا
وايضاصكمهافيهواومااطقيقتةاكااحبةبالصااذالمراداخرمقام

انيخبئهكذاذااثيرتالياخرامقافعلىاوعمقامالبيالمسندمع
والتقييدواالطالقوالتأخيراققديممنماذكرنجميعالمقامهزابتصور
بمطابغتهولاواالحسنفىاكماضانآلفاعآومناعبةارإتعته01ذلكوغير

لالعععار
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مطابقهبعدماىآكابعدشانهانخطافىاىوانخطاطهالمناسبرلل
الميهمااعتبرهالذلىاالصالمناسبباالعتباروالمرادالمنابلالععبارالكالم

اذااشئتهـاىيقالالبلغاهاكببقىتآعبحسباوالممطيقةمجسبمناسبا
افظافىوبالذاتاوإلوالمعنىفىاالمصهذاصبارواطوراعيتاانظرلت

اذقماباليةاشاشنهصافصغاإجمالمااحهالمباادواترصقبالهوثايا
دونةءالالفيالداخلأذاقأالحمنسشبابوارادالفصعيرلةفاعارتال

جةلكنهاخاشيةواوالمالفظيةابالمحسناتعالكالمالنارجاصاالعرضى
مكالتأكيدوالمقطالهالالمناممباإلىصاطالفقتضىغةإبالحداعن

يادةزلهداآلوسالمفناحإفنايصرحبهوددناهءمماايرههـءوقماواال

لهةونتهماتقدمعلىتفرعانهعلىتدلاطالفغتضى4فوفياإفواتحقيق
ابقشيمحاالفصغمالكيشانارتفاعانمماتقدمقدعانهصاذايانو
زيدابىضراليفالحصرنفيالممدراضافةإلنيرءالالمناسبإرءلال

الفصغايمالمامعاصابقةوهىالغةباعيرلةممااإكالماانومعلومادارافى
بمطابقنهاالإتغاعهاليعىانمااحدمقدقانلمحشانحصلاطالبمقتضى

فيصالحاللمقنضىبمطابقتهاالارتفاعهايسانوالثايةالمناسبلالعتبار
احدلطلواالواصداالحالقضىوالمناسبارباالعالمرادبمونان

هواطاللمقتعفىأيمالمااتطمقاعقوهذانظروراوكالهاينمياط

والنىمعاقتيرشصاظمايقولحيثبافظمالقاهرعبىتاثيمعالذلى
رفدس4الوذااتالمالاأبصاغالنىاالعراضحعممبكلأجمماينفيما
ثيقغحضىاذاالموحضعكحرمكتحنعاناالالنهأمأيسانكتابهمنمواضعفي

اهامثلفىالتىإوجوهاالىمثالاصاصرفيتنظرانمثلقوانبنهعلىلوانحواملم
يدوزدزطاصقوالمهطاقالمىدوزيدزينطاقوينطلقوزيدمنطلئزيد

اخرجخرجانوفءزاواالشرووفىوكداقمنعالىو5يدوزطلمقالمةدو
فىحالاطافيوكذاذغيراليأناخارجترجانضوخركأخروان
ذلكبرتالياصرعاوفدبسرعاوهوسرعواوهـبممعرعاوممردز

التىالحروففيوتنظرلهماطبنىحيثبهومحأعهموضذلكمنلكلفتعرف

ذلكمنكالفتضيمئالمهذفينجصوصهمناينفردصمعتىفيذثزك
فيهابانواالستقبالنقفىبلنوالحالنلىفيبماىتأاننكومعناخاصفي

وتنظرقبمانهعماذايخاباذاواليمونانبالينويمونانببنعيز

اخدبطلوااللإظ

فولامااوكالبنطصرأ

التبايئتقديرعلىبطالما

المناسباالعتبارببن

ومأواالحالضىومص

بطالشاحدهاووجمهمن

هعلماآمموماتقديرعلى

االخصفيالحصرطلاذب
هفوجنظريخهقولمومااو

وجهمن3االفيلحصراأن

تناولبوصالأومطاقا

لمزمثحتىاالفرادجبع
طصراواالحمرينبطالن

لىءوايضاقيلاالخفي

يلزمالشبنالمفدصةتقدير
ينالعصدقفيواالمصااال

المناسبعثباراالوىالمقض

ومالمففيالتكاداالمماهوو

قوتفرحانتعلموانت
هواالعنباراطالففنضى

وجعماقدمعلىسبلمناا

دعوىالبسخنزمالتجة
شلوانالمفهومفياالتحاد

يحاصرالزكيبليسهذا

مفهومااالتحادفي
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الوصلوفيأوصلامرحنعمنالغعحعلحمرفنعرفتمردالتىالجلفي
يفانتعرفيوتنصعرفذييرتاليثممنوالفاهءفااهنالواوموصى
فتصيبواالخاشواالظهـاررأروالتفوالحلىيروالتأديموالنةوالتنكير
هذساثملهبغماوعلىمةالثاعلىوتستعهله4اتحذلكنلكل

االلفاظاليراجعةاضأخيرواوالتقديمأتنكبروايفالنعرمنكورةالمذوراإل
واالغراحنىالمعاقبسببامانىتعرحولبمانهىهىحيثمنانفسها

بعضهاحمالوابعمقمنفمهابهموعمجصبايمالمالهايعصاخإئا
بلاقعةغأتلفاخرقفيوإفغافىبةمسئأللهحيرفرببععقمع

لبالغةبقولهالمصاشاراهلىوالىمجةؤاخرلجتفيبمرةالفظةاوهذه

4افادارباعتببلوصموتأفظأنهجثمناللثنعااااليراجعةصهـفة

وذلى4باةادمتعلقببالزيميهالم1المصوغالغرفىبعئشالم

اهرقالاطىلمقضالفصيعحماصامصاأدفةمنعبارةانهامنلمامص
عندالمعنىافادتهيراعتبارتمنمجردةوكامدةمفرالفاظانهحيثمنالكالماما

طاالمعنىهذاانضرورةمطابقاوغيرمطابقالهبهونهاليتصفاالزكيب

ايرثوأالكالمايصاغالتىواالغرامنهالمعاقققعندققيئ
اعاملواالكزةمعنىومالتأكيداالصانصفةمنالنهالظرفعلىنصب

كثيرفياىماتشكرونقليالتعاليقولهفيسمافالفىملذكرعلىايام

سايضاصاحةالمذكوراوصفاذالثيمهاالحيانمن

القامرعبدالثيئكالممنهمالمشالتنافمقدفعالىاثارهذاوفيبالفة
المعنىالىراجعةفةالفصاحألانمنهمواضعفيذكرةازظاالعالنلفي

الكالمفضيلةانبعضهاوفىنفسهظاةادونالفظباطيهمايدلوالى

بىوالعرااالبهيعرفهابقالطرمطروحةالمعاقانحتىاللمعناهالفظه
الىراجعةفتمكوطالفاضلةفاتهمنالفصاحةانوالشكوالبدوىوالقروى

البالغةمعنىبالفصاحةاداشانهالكالمينببنلنوفيقفوجمهالمعنىدونالفظا

اصفامنانهادااااللفاظصفاتمنانهاانتوحيثبهكاصرح

منأيصتانهاارادذإإتنقوحيثالزكيبعندالمعاقدتهااباعتبأر

وحينئذجمبالزاعتبارغيرمندةالمجرأكلمواالمفردهااللفاظصفات
نهفالمصنفالمخألصةهذاواالفباتالنقمحليلتغايرالتاقعق

العغمقصودطاماهوليطلعصفحاثحقاالجمازالثل7خلم
نظأ
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ماعياحدمامعنببنعلىبطلقالفصاحةانصفيهوركالمهن

بهإكالمافيوممفخأواانافظادنضمىاعرجوفياغوالقىةقداكمصدرفي

فىوماشاأبيانواراعةواالبالغةيطلقوعليهااللمجازطبتوالتفاضليقع

فصتلفظاذيفالاإظ1هوبهاصفالموصانفيإضاااخوالفئذالث
الفظاهوومحلهساالفميلةهذمنثيأانفياعالنزوانمافصجمعنىواليقال

دوفيهالذىالألمانيقولوافريقيناعلىكاليبهروالممغالمعنىام
لذلكتجدثمايفوىمعناهعيابلفظتإلفيهوالذىالتفاضلبهويقعالنظر

مدلوالتاالولباالهنىولفى8انثوومعان8اولومعانالفاظفقناكالمقصودسالهعئعلىثانيةداللةالمعنى
اثافىاالزاكيبوبالمعنىااللفاظتبفىعلىثمالنفمفيطبهاقىلىءبلاالولاقاعلىلمقإطلثغظ
لهايصاغالتىافىاالصواكيصاتوالمزاياوايخواصصورواماناصوهاءولمحلىقالىفي

داهوااذاممالكالماالفضملةوانالهاالراجمعةاالوصافمنالفصاحةبانطعاومجكمونحوذلك
هئأنطاصورةفيذيثوماشاصإبراعةواوابألغةبالفصاحةبوحصغانمالكلشقبهاتالتى

ماهذاومهومةاالولالمعاقوالفيروتواطاالصمواتهىالتىالمنطونيااللفاظالفيفيهاانماهى

شاعانهاقامئواانهاطبتبثاونفيهااشاتهاالمتكلميريدالتىافىاالغىهىالتىالثواق

البيانءلمهذافيوشتفعيمونانيىوحيثولااقنائممالمهبهمايريداوالمعاقااللفاظصفاتمن
ادهوالذلىالثاقلمعئالتىالثواالمعاقوبالمعالىالمنطوفةااللفاظااللفاظيريدصفاتهمامن

الخقاوطرتفيابرادهاناولستوالعامةاظاصهيبنيخهاوىوسيقالطرفيمطروحةجعلت
هوالطرفمنوموالمةطبينالمعاقتلماكاقالارابيبهيصرحهوبلهذاعدكلومهاحمل

مواالولالمعئواتجوزرافافماقفيااللفاظاالبترتبصعبمايلالمعاقلزتيبيمنوبااللفاظ
فوأوواذاالترلمجذفبااللفاظثماالالناظبهزتجبالمعاقؤطبعن

بهدلالذىاللفغامعئولكنالمنطوقالفظابروروالميمهعلىبمايدلالفظا

فاتانهافىقهمقلىاوصالوجعلوهاانهموالمجبالثاقالمعئعلى
علوهاواظصوصياتفياتواليأداتالزاعنىالمفهومةاالولعاق

فيحدثتالتىالصورهيرورونوهمالفعاايقولواانيخابايخمكالمواضعة
بعقولنالماندركاوقباسلثورةوقولنانجددشفيهالتىيةواظاالمعنى

توجدنجصوصهيمونانعمانمنانسانتينانفثمابابصارناماندركهم
برنافرقباتياضرفيوينهجمتفيالمعنىبنتوجدذيثكذلكدونهذافي

منهذاولبسذلكفيورتهغيرهذاصورهفيشلباشفلناالفرقذالثعن

صياتالبروانماالجاحظقولوكفاككالمهمفيثيورمهوبلعاتنامبلى
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انزعمنلىءالفكيرشددانهثمالخعمماذكرهنبذوهذاأتصويامنبسءو
افساداسببوقالمبلغصذلكفىوبلغالمنطوتئااللفاظفاتمنالفصاحة

امساجلمنلهوصفماهووبيننفسهفيالثىوححفصاهوببناقيزعدم
خلفىشئاجلالمنلألظبتبهالتىبالفصاحةانانعئلعلوافمعنادفيضعى

إباالعىفينامنسألمتهبعلىافهمباتدركفلحائاجلىمافىالنعلقفي
ممانوصوسالستهااطروفمذابئبمونانإناالننكرثماإللنىأظفيءواظطا
االصعلهوويموناالبرإزبهيمونانبمراوااالجمازاعصوروكدالفضيلة

والجوابيمفافمىميقوللمنيسعلمانهةاشبهـفيأوقههمومماهلوا
انمايمونأغعصاحةبايوصفانالفظاحقلمجبهاالتىالفنيلةانادناعيان
أذاكانوصفعلىافظاعنكونعبارةوالفصاحةايفغادوقالمعنىفي

بانهيوصفانكايمتنعالمعتئبهافيوصىانفيعنعيلةالفحنتاكعلىدلعليه
ابالغهكذاكايأأتاطءانطرظإممالمافيةالبحرتاىولهادال

يخرجاناليغتهبالفيالكالميرتقوهواناالجمازوهوصااليضاحفى

صوىةأبالتاتإللقيناط4ارضهـءعنويبهزهماالسرطوقعن

االمرينهزيئدامباكافلاجالغةاوعلمالفصاحةحاطاللمقتضىالمطابقة
فيهوبهالمفيأقالرمايةئااتءاياناليبهوزلمبهواصاعلاتقنهفن

االالعلمبرذااليعرففاناسورةافصولوبمقدارالمخةامندءاالإطرتا
حوالااليملىءاالطالعوامامثراراالكبذالثضىيةاطالهذان

نفامولوسلماخرفامرالمقاماتبحسباالعتباراتورعايةماوكيفت
الفنهذاكرهمنايىثوكمامرممنوعالنيوبعالملغيرالعبهذااالحاطة

منهومايقرباالعلىالطرفعاهوفيفضالبليئتأليفكالمعلىاليقدراقى
االجمازحدمنومايقرباالجمازهوحداالعلىالطرفانالعبارههذظاهر

فالكلمنببهعلهوألجهةالعليةالمراتبمناصامنهمايقربالنسدوهوظ

لنهايةحقيقياذلقبوخذاناسباذالمضةءالبالاليهنجفىالذىلىءاال

يرالبثرشفيكالمازحداالجماالكلالطرفاالرادقيلناعياكاالجمازاونو

حدوالعاقيارضهانالثراليمكندالولظالبثعسفيكالممنهومالقرب

ايةانمنومايقرباالجمازةاثهواالعلىاناوالمرابيجاوزهانالممكنه
بالكةفيالمجثانمعالفظمناللفهمفمئاالولاماقلناامحازوكألها
فاليدفعالئاقوامابثراوفيرهاليكونهكالمنظريرءمنهوجثمةالكالم

الفممادو
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ودرجمةإابالغذمرتهاتجعهميبمعئحدأاللمجازهوأنأطقانعلىأفسادا

تعاليتولهفيالكشافصاحبتولوريؤوانواإلضانةااللمجازهى

نطمهفدتفاوتنحتلفامنهيرأفيانلاىفكثيرااخالفافيهوجدوا

رصةمعاليمكنمنهقاصراوبعضهااللمجازحدبالغابعضهنفبألغتهو
بروالضهوعلىمطفوسالقربمرلهانامظةواافوميمن6اتومما

منهمايقربمعلىءاالالطرفاىااللمجازألدالعاالعلىالطرفاليحماذنيءفى
المفناحلمافيهوالموافقهذاواالجمازحلىوهومعارضتهمماالبمكنالبألغةفي

ومابفرباالعلىالطرفوهواالبرازديباغاناليتتزادالبالغةانمن
وحدهالهواالعازحدكألهمامنهومالقربنهظعلىاالالطرفمناىمنه

الجيعكانوانالبععقمنطبفتهاعلىاآلياتمقةانواليضحهصثفيكذا
منهومايقربياالعلالطرفاناالمجازنهايةفيومعارضتهامتناخقىمثزكة
عنهالكالمغيرأذاغة21طرفالىوهوماواسكلالمجزكالهاهو

عوانكانيهالماالىاعقالواقىمفادقهىتبةمصالياىمادونهالي
منسبمايفقاامحاعنتصدراببرأتواتباالبلغاعندابعراال

يناىآقآبلوادالمراصلعلىالزائدةواظواصالطانفيراعتبارت
تفاوتبحمببعفىمناعلىبعضهامتفاوتةصاتهصإئطرفين

وطبعهابالفصاحةاالخاللاسبابمنابعدوااالغباراتعابةورالمقامات

تهآلماتورثوأفعصاحةالمطابقةيموىاخروجوهايهالمابالغهأى

هذضمبنانالياشارهوهالبديع3لي01االحنعاجلبمانهيدهذاحسخا
هذهباناشعارنتبعهاوافظإبألغهاحدعنخارجضىصالمإيمإوجوها

لبالغةانابعةوجعاوالقصاحةالمطابقةايةرنبعدمحعنةدالتهاالوجوه

كالفصاحةبصفةموصوفاالممممجعلكاليستالنهاالمتكلدونالكالم

يقتحرمانجةالمتكلمفيغةالبالآخاصةالكالماوصافمنهىبلوالألغه
عانصارلبيانهيدوماتقدمعلىنفريعفعبليغكالمتأليفعيطا
يعىتعرالثلثفويخهالفنونفيوانحصارمقاصعدالكتابانوايىالمعاقفيأجالكةا

جعهاميوحصرالفعاحةمةستدتغةالبالبجعللمحيثالمفتاحلصاحب

احدهاامرانمماتغدمملمبعئاعوواوالصرفالمغةدونوالبمانالمعانىفي
نعرذشمأخوحةالغمصاآالقيبهماآآكالمابلبغعاآان

آآوالوهوظاهوبليغاصبعصليسادوالمكمىماصبقعلىالبالكة

علىذلكبعداطلعتوتد6

وتأملتااللمجازنهايةكالم

فوجدقاالمفتاحعبارفي
سستالمامواففه

ملىظبمهابذلثمرح2

ايضطاالسفلطرفان

مماواحزازاابالغةامن

انزمنااليطنهايةقىوقع
منليساالصفلالطرف

سللىثئفيالالغة

امثزكاالسبالتسهعلي8

صتأويلاوعلىمعنيبهفي

هالالبلبغأفظمليهمابطلق
كالمحررنانلجوازال

لمفنضىمعالبقغيرفصغ
انجمونمجوزوكزاالحال
منالتعبرملكةالحد

منفصعبلفظالمقصودة
الحالنضىمطابقغير

ملد
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جمكنحتىمجصلانمامجبوصمرجققاأكالمافيضةاشاتبنأالعاق

والطافهيوافعارريهيمطباقالياممذبواالصدقجعمصلواظاحصوا
1ااهنىاتأدورزفيلحأانيعنازاألاليمخحالنوتحققانثمالهاى
امصبليفافأليمونالحاللمقتفىمطابقغيرالمادبمالمرالمعنىادىبمالرواال

بماوااللرعكيرهمنصعغإلغايثالميزقيواليغةالحرتعريفمن
منلماسبقبليغاايضافاليمونيرأصيعةلااالمقنضىالمطابقاممالمااورد
الفصيغمالكتمبيزفييدخلوالفصاحةعالمطابقةعنعبارةالبالغةان
قدلفمصرقلتناظعللتوففهيخرهامنةااتاتمييزيرءمن

هوالبذتلتوجهلهبخاانلءوالغرضى11شةالغالمبالهابحرغةجعص
المعنىيولالمصنفبهماصرحعلىالكالمبالغةإبالغةبايىاشارالنهفاسد

عنهواالحترازنجانصالحاللمقنحفىمطابقاإلماجامنكونالغرضىانالي

وكذاواضعولحاده5غرمنالنبمالكالمحيزوقصودااداهفياظطأ
مما3مانايةالنافكاميدبالضهواربهماصرحخالفعدكالمهحلان
انهمابعولمملاوشوقيناالصمذيئتفيدمالمغةبألهوانقدم

جمقىالبالكةانلحاصليرظالحقاليفالرجوعااوغايةفهاغرض
وهوينغالوبهذيناالنصافعلىتوقفعليهاواالقتدارداالمصهذبئالي

الىالبالغةفرجعالحبعدسالمةمتعددةعلوممنويهتسبجمصلامر
تمييزاىعافىأوالقوالواماتحقيقأبيانواالمعافىدلمجرالىالجيعاالعلوملك

فهواةفعيعغيروذاكفميعم11هذاانمرزةلعئيرغمنالفصيع
منسالمهذاانمعرفةاىغيرهعنابةالفرمنالسالمبياجزاؤهميكب

وكذايرشعنالخالفةمنالسالموتميزالفرابةعنإمجترزذاكدونالنرابه

يبنيرهءعنابةالضمنالسالمتميزثمحةبالفصااالخأللاسبابجيع

اجتتمبكالفغرابةاومسعركائمءتكافيانيعرفاذبهاافة1مق3في
المأنوسةالمفرداتبمعانواحاالمنماولةالكتبنآحمنالنوكالسراج

اذبضدهاالغرابةمنئرسالمفهوتجاوتخرتنفبراليممايفنقرماعداهاانعلم
الصرف3فيبمنئرنءالقياسافةخامنالسالمونمييزءاالشمياالين
البواقىهذاعلىوفساالجلونالفياسنحالفاالجللانبعرفاذبه

مقممفييوضعاىتننمائهيرهغعنالفصعيزانفاتفع
فةامنفيلظوانمايرهةعنالنرابةمنالسالمتمبيزاعئلنرابةيمالفةا

بعئ



33ثعفيعدامطود

يةإمرااالقسامسافىعلىفدتطلمقالغةاالنالمفرداتباوضاعمعرفةالعلىفي

برعلمفياوالقياسالفةيفالتمسعلمقاو
بدركاذكالعنافرءلمىبااكااوالععقيدالعأليفكضعف

لنمايآاىوصاتكل11تافروكذأمرنفعدونهتنافرصممتخزراان
العلومنجالثاذإليعرفإنرىالتعقيدآصاعداسباطاويدركلعلومهزطفي

الكالمهذامنوالغرحشغيرهعننوىالىالتعقيدمناتسالمتمعينوالبالحعى
انضبممابهطوخززبااويدرككورةالملىالعلومفيمايبنلنتعي

طأاظعناالحزازاالالبالغةاليممايرجعلنابقلمافىليععنهخترز
اطاجةؤصتاستعقيدعنزقىيعيرهءعنالتعقيدمناالتاييزوالتأديةفي

فوضعواالبالغةامييمالتعيدعنيكززبه3وطااظعنيحززبه2الى
بهاااختصاصدمزنلمالألغةعلموحموهـماوالبياألالمعاقانالذلك

لمءافأديةفىطااننىاالولعنوسايكترزبهبقولهاشارهذاوالي
نحهمااززاالحالىاصتجاذيئاالباقبينيئاإلمصاولباالولادفالمرالمعاق
حترازاهوافايرفىعالفحمىييزهوأرزىاقطالالمقابلاالولواما
نابعوىآلمتالتعقيدعنبهمامجترزطااظالنفسطأاظعن
الالغةكانتوانأجانواقالمعطعإىفىممرابالغةاعانظهرة

مننهظالمقامهذافيملاباوعليكإضااإملومامنطيرههـتاليجعقى
هوافواخرءاالبألغةتواعلمعرفةاحتاجواثماالقدامالعض

آولماكانالديععالخممينوجوبهومايخرفبقولهاشارواليهالبدخعلم
وكأيراصداالفحونفيمقصودهاخصروتوابعهاالبالغةفيالختمحرهذا

يريئوأالصقاآا3االولحمىوبعضهمأالبيانءالجيعحمىالناسمن
المناسبةوجوهوالينقالديععوالثلثةناقيعموالبإللحاليانيعئ

طغفمىغلمآتغآقإألولأح
بهيعرفعلمالبيانالنالمركبمنالمؤجمزلةمنهلكونهالببانعليفدمه
ففيهالحالقتضىالمطالقةبعدرعايةنحتلفةكباقىفىالواحدكأالىايرأفى
لطبعاوهألمربعلىمقدموالمفردالمعاقعفيليتاعتبارزيادة

لمطالبليكوناالاجابرابهوضبطتعرلفهالىاضارالعلممقاصدفيالثروع
باعثبارماوحدةجهةتحنعبطهاكثيرهمسانلىة3صوالنبصيرةزيادة
جهةتضبطهاهعائلكثيرهتحصليحاولومنبالتدويئديفرلمواحداتعدعدما

3



يشوصحالصلةرقعاالملكقالمذكوا43اليفققولاخرهااليايةجاابسيطةحالةلهاورقىبلقال

ومسائهواكعنغنلتف
جماوقنهتجواليضماسعينهاليفوتهاالجهةيعرفهابتلكانفعلميهحدةا

ويغالجزئيةادراكاتعلىبهايقتدرملكةاىعوصفقالإليعنيلىاااداترجهثمربا
اصوالعدةوضعمثالافناهذاواضعانثذانالضاصناعةااااخرىالةلهملكباإلجمال االولىالةاطعنمتزة

بهاككنادراكهاوممارستهاقوةمنمحصلءأصبافاااصهيعتنعصة

آلواولذاالعلموهىاريدمتىلماتوتفصالهاأاأإلهااشابلىءفثحلهااذاثمانبالوجد
اذاتاتانكىاالقىاكادشكاجاكونهـاطيوةاولمألهنراسعبهراورجهإصهورواأضةثاالةلهملمجح
الةأشلهدقىبلذهنهفيحاضرةمائلهيخانيدالقىالخويعفالناولحةثا4انومالةفى
ومجوزارهااسزمننكالهماصلمبدألتظهىاجاليةإسميصقاوالحالةبالفعلعقالوص

المعرفةثمسيهاالطاقمماكمايراالنهأقواعدواولاالنفسعلمبايربداناجاداوهىعاهاذكىالثانية
اللهفتعىيقالولذااوالمركبالكلىواالمأوراواقافيالدراكلقاللاأللفامهءهىبيماةحالة

كبناالدرامناولالخيربالعدماسولالدرادرفةالىواجنحاعامنهدونالمهاخاالةواطاالمعاومات
والعلىثاياادركثمعنهذهلثجاوالكادشبانعدماصأبإلهخللاذادواصءهـكألمهتفحساعئا ولىثا

عارفواليقالعالمتعاداللهيقالولذايئاالعتباهذينمنردابأثلالدراصةابالةالحانعلىورل
والابهيعرفلطفهاتتالجزفىقيإمرةاالاستعهـءقدجرىصشفواوهداالمذكورهةلاهى

هامعرفةجزنيةكاتادرامنهتنبمايى3هوفالنهفيعلمدونالربىالفمالمقمسودانالصعوان
امكنعايوجدمنهافردالىانعئالمذكورهالاالصجزئياتمنفردفردصعبارففيةالبميلةاطمن

محاللهءانماودوالنبالفعلحلةتكعلانهاالأالهبذالثنعرفهانإقوم51إرءفيفهايرايقء
متناهيةنرءالنهاومحاليخاطمعرفةاريدانمافيليدحهذاوعلىنفمريرادبالعلموببهوزانقال

ذاوعليهداللةفالالمعيناولمجهولتعريفوةالمعنيرالةأوالبعمقؤل11والقواعدصولا

اصعالفيكونىوالبعالحالالصاصالعلمهذافالبهونالكلاريدانماقيلضاوالمدبمقىأاردبالىاذا
اققديممنلهادارضةاالموراالفظباحوالوالمرادمنسلةفعيمنوكلنفديراليمجتي11القواعد
بهعاالتىبقولهاالحوالووصفيرذلكءويروالتوالتعريفيروالتأوربهاراناكنلمالهمتعاق

الصفةبهذهليمتإئااالحوالعنازقاحالحالمقتضسالفظاآبقيطاتقديرهمنفالبداالدراك

افىاصلتأديةفىمماالبدمنهذلكاثبهوماوالنصبوالرفعواالدغامكاالعاللواصولواعدبةعلماى
رعايةبعدممايكوننحوههاصعيعوالزاتجنضمنالدصعيةالمحسناتوكذاقىاطفىالىانصيلوالثة

حيثمنهذماالحوالبهيعرف3انهالمرأدانخفيقكللىفربنةوهوالمطابقةذاواهواالدراكلمالتال
ممونانلزمالحيثعةهذاعتماراذلوالاطاطامقنفعىالفظاصهايطالقانها

ولههوالمعلوممنعاقالمعنى

اضثراالععريفمعنىيصورباناالحوالهذةكامعرءجمارالمعاقعلمذلكيمونولالحمفيتا
لبيان31وبهذايخرجاداوفم4لزوماعءواوهذا9يرئألوالتأوالتقديمءالباقافىاليهوسيلةابعاك
هذامنفيةصاماحفيقهمفهماصعلىالعافظالمكقوفداطاقهوا

فثافئطاالدراكملىوحملهبئالمعفبئهناحدعليحملهالتمارحاختاروقدمشهورااوبخازااواصطالحبة
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كانتوانمحالاوكنايةمجازااوحقيقةالنظاكوننيفالتعرهذامن

انهاحيثمنالبعانعفيعهاالممنالحالالقديقتصظيةاحواال

تثببهايراديقتضىالفالفىالحالاناذليريخهاطالمقعضىالفظابهايطابق
النأكيدهاالفمأااحوالاذاكانفلتنظذاونحواوكنايةاواستعارة

هومفتضىالذىالمناسباالعنباربعينهاوهىونحوذلكوالحذفوالذكر

انالىارهاثةوالة9كرالتأكيداوالنىإقتضيةاالةاطيقولحيثحالمفناللفظعنهكايفصحالحال
التصديقادبهرالنصوردونؤضالفظاابقيعابااكأاوالاالقولهيصعبميفيرذلكتالياواطذف

لثطافحربقثفىعلىبانقولاحواقؤرتساقلتيخهاةوالااالتالتاطالمفتضىوأيساطال

والننكبركرالتعرياذوكتااعلىءفيوكواوفىاوالحذفذكرأااودالعأيمهوالحالمقعضى
علىموبهدكالمقعندافالاطواالفقتضىاطالمقتفبهائحققالتىها

اليفهمافالزوم4و4مطابقةومعئانقياسهذاوعلىيحذتاواجهاالمسندفيهيذكروكالم
كهادرااالمعرفتهمنتجزفيمنجزفييمونكامايورددىاالمالمحانالإالمقتضىالكالم
صومابانهاقصسورىكلرق2رالجزقىاصدقعلبهودقيحوالماجاذاث
هوهدبانهاتصدبواندايهالمىذكرفيكالمانهقأئمزيددءو3دموكالمانهقائمزيداان
عنكنىالفسادووجهاثنااافظاهر4االمنلىافينفإلمصانهواللةلأولافولو
علىالبيانقيقالمصفىالحالقتحنىهو11صالماسمااداهـةمطابةقيزةاالتىهىوالاال

لةابلكونرانباعتببىالعرظاالةوالامنإضاااالسنادالواحوفافهم

مجردبىبالعرالفعااوتخصيصاليهارأجعاعتبارموكدةاوغيركدهمو
الغيربىالعرالفماااحواللمعرفةوضتممااعةطتالعهذهالنطالحا

اكيبقىخواصتأبخبانهالمعاقعلمالمفتاحصاحبيفىتهعنعدلوانما
عيهابالوقوفزلمجتروغيرهساناالمنبهاوماشصلاالفادهفىالكالم

العتبعاناالولأوجهبنكرذالاطمايقتضىعلىاكالمايقتفىاظطأعن
فمصرانهوالعاقبهالعلوممنشئتعريفعفالثعلعهوالصادقبعلمليس

الصادرهاكببالزاممالمااكيببزحشآلواعنىءالبلغاأكيببزايهبأمزا

البليغمعرفةانفي4والخفا8البلفااكيبقىوهىومعرفةتمييزفضللهممن

البالغةبقوفيكتابهفهاوقدصالبالغةمعرفةعلىهعوقفةبليغجشهومن
الزاكيبخواسسوفيةأخصاصلهحدااقالمهتأديةفىعماكبلوغهى
كيببالزاارادفانوجههاملىنايةوالوالمجازمبيهاللاوايرادانواعحقها
هاغيرواشارادالدورءالظاهرفقدجاهووإفاهأاكيباالبالغةهـبفتعرفي



كببهالزفليسعتهبالثعتبراشمالمنكلماوردعليمانأللكافولمخراالىغةالباليفنعرفيجمباادبالترلىظقال

كيباالترخواصتوفيةفعنىقولهمممللورداشهذاالنمجثوفيهعادالمحذورتهـاتواناعتدادبهااذإلىاخو
تأديةفيالمتكلتمبلوغابالغةااذافلتالنكعنهساظفايرادهالحاللمفثضىموافقالهكالميوردصانحقها
بالغةتعتبرلمايقالانجمهلمثاطاللمقتضىموافقالكالميوردصبانعحاصاخلهحداالمعاق

ظواصءبرةفالاقكلماهلى
اطالظكتابهفيبهحسالمعرفةبالنتبعارادبانهاالولعنواجيبيبينهفعاداكأتوانؤا
انحتىءاجلغاااكيبقىتتجمنصاطةفةصاةلىءتنيهاالالزمعلىلمزومةماذكرفاللمحذورآذلك

نةايمبزإلمجاالتراوتعريعاالمعالىكأابإلكالالااللملمألبحاإمرالثاقالتزوألجاقمفعطماكغةإاليفتعر
وقفاالتومعرفتهمةكرتاداالموصوفنءاخاإااكىقى1المراددانءااالقيودمنشىقملهاوليس أمفهوماعتباراليمايحوج

انناسافعىبحسبيعرفاناذيجوزالمذكوربالمعنىالبألغةمعرفةعلىوانالدورمودليكأدال
المذكورصهـورالمعنىافءمناكيهقىاصقحتبليغاضالالقيعأامصبألغتهبليفاالواقعفيبمن

لتةمآيواتبمداكازسفيفةفءالةاملهاإساالصالحاصلىاورااقالءمجهفاثارمريةفيتهىرع
اهذيئاتحاديسلموان
ااذوناناالمهابايمأمزاخواص4توؤتقولهمنمأليفواقولوهوظلنوانكانامتالزمنوالمة

بانيناسبهالذىوالمقاملهييقالموردالذىقىقىكيبيرردصبحيثالمتكلم001
فيمالقائمانهوواللهاوفيراشاكااطبكاذاكانفياقاحئميدااناكأمثاليمتعبرلدوهداهوالعزافىفا
واصهوالمثابمحاساداطاذاكانفيماتحرلوزيداعراءاذاكانالمعئوليعمنالرداما

ءالبلمغااتلوردنشملاةعلى

لويدارمرحهوخاإناورىشكاليلنئملىبهوإفازخاصعةالنوخطاهاول1هاوىكمحازاتهـ دذالمرفىصحرنانتم
لاطلمقمضىالكالمتعقمعنىعينهوهذااهولهوموردهفياكأاالفيالفممادبانهعليهاعزضى

بالظثبيهاتوراراذاالمعنىهذا

اآلهانماطىاضالمةعألمتأتردبهااإةءحىالتراقااصحخمهوبلاانوامازأتوا
ءاذا4زادهالفموانماقااط

عيوجههاوالكنايةوالمجازالتشإلكاادإإيماؤولهااناالإةالمهاالمعينةهااثخاهبهايدار
كمايخبغىوبرازوكضابفهشاليوردصذالمكأذءلمغا1زاكيبفىءالوارد
دبرازاتهمءالبلغاتشبياتيوردانهعلىالمعنىوليسماهوحقهوعديىالمراداللترابعضوقال

فكيروتالمصنفمنوالمحالطافةاونهالةسناطغالةفيوهذاوجهها
الزاكيبغةالالفءاتعر

تعريففياخذانهمممابالسظنواوكيفوضوحهمعالمعنىهذاصلهمخافةافشةلقرالليغة
ممالضيقالتأملومفاسدفلةشفهمهالثئفعرفءالبلغااكيىقىالمتمبالغة

ءءااالهافالللزمالواصا
بهبعرال3ايهالمعالىعلعريفاالوصعمانالطاقبهاطهاال اصالىبممبالغةمعرفةتوقف

كيفيةاالبهامأفيكتابصيلزمالكالمبألغةيفصرصمالسبانوردفالدوروالعكسلومالكغةبالفةمعرعلى

لمقنضىالعريالكالميقكيفيةبهيعرفعلمانهلمعا31تعريففىاالوضحثمقالالنكلمغةبالنعريفافي
المقهوبمافيهصرحاذقدطيةاطاتحبارعليفيةاطالقرلنةعاألسنغنالةاوضححنانمابمافولالحال

دتاليجلبئىالسبفتعرعلىاوردالذىأاليثمكلثلىمليهيتوجهلموالنهالمضنفنعريفنحالف



الكهم

المعاقعلم3المقصودآنحصصوثاطاللمقتعكىالعرالكالمتطبيقكيفية
يملمصدقواالئيافجزفييمهاالاجزائهفىالبمااغيصارثابويخةأق
أقواعدا9نفعمعنعبارةلمالهبانيشعراجإلماهذاوظاهرإبعلىصالمعاق
االولالمقعنخارجةاالقوالعنباالنحصاوبيانالعيفوتعرماععلى

المسندالاصإثالثاالمسنداليهالاحوالثافىاظبرىاالينااحوال

السابعءنشاااللسادس1ساقصامسالخاأفكلامتعاقاتاحوالابعالر
فهاانحصروانمااةالمساابواألمجازاالثامنوضلوآافصلا
الطريخطقائمةببنالمةمبةنعلىلفثملةالمحاالنهاوانشاههـاماالكالمال

اعهاوانتزالنبةبايقاعاواوإلوقوعهـاإنجةاقوغبوهاوتفسيركلماكقس

الفسبةبلالتضيمعفألتاالنشاشةشبةااثهلالثالنهامالمةهذاخطأق
كانءسواعيهالسكهـوتعلمصبكيثخرباالاممالماجزاحدلمقتهوا
حدافى7خارجبخهاانكانايهالمفااالنشائياتفى51اويخرممااوسلباامجابا

تطابقهاوسلبيةشوتيةنسبةارجاظفيلنالطرفلينيموناىالملعةاالزمنة
اوالتطابقهاوسلبعبنشوتجتبنبهوناباناظارجذلكإطسبةاتلكثطابقاى

1واالخبرايهألمأاىبزفسلبعاواآلخرشوتياااحدبانبمون

انتنبيهاولفيكهوحاهذادادويسزفانهـئناإاخاكدخاربتهأصهنلموان
شعلقاتتةونقديندوادواصناددومهتانيهمسندمنالبدلهبرواظ

ونحوذالصااظرفواوالمفعولالفاعلواسعمكالمصدرمعنااوفيفقالكاتطاذآ
وفديمودطذكرهكاالبدلهايضاءاالنثماالنباظبرانحنصيصهالجمهةوهذا

قحروصاوبغيرامابقصروالتعاآلإإلأوهتعلقاتإيضالمسنده

اذامبنالبإللحوالكالممعطوفةغيراوعليهااماطوفةباخرىفرنتجلة
اجهاحاجةوالمامجئعلىاخطويلاعنبهزاحزلفائدةالمراداصلىعل

اللفائدةفالزائدالحالمفتضىيكونفيهماالفائدةالبالبليغتقييدالكالمبعد
منصاذعجيعالنتحنهالطائلاكنظاهريههذازائديراوتبليغااليمون
اوالمسندلماطالطاحومنانماهىومقابليهوااليبهازوالوصلوالفصلالقصر

وجعلسبقجمااالحوالهذهافرادسببنانإفهفالذىاوالممنداليه

معرفاوموخرمفدموالمسندنداليهالممنصفنفولواالبرأشهبابافهـاص

اعدبابااالحوادهذهمنبهعدصلمفلماالحموادمنذلمثغيراداومبهر
اواخلهركزاففسادكالمهواالناتالنىلنببالزديدهناتقريررامومنحدة

االبوابفيالمذكورالن9
واالصولانقواعدإثمانيةا

صال

منةاالزاخدفىونوفا7

اليخرجانهاليإشارةالثلعة

ومسيخوقولنااذعن

يخهاالنىابتوهمعدزيد
شوشذاوسلبمةنسبةايضا

إهبر1إبالتةالسالىظرإةبا

باعتبارلوكذصدفه

يلزمكذباالأيقوطاأأشبةا

النايبابىلىاسنقباخبرص
منتفيةالحالةفيمابلأفسبةا

لةأملفليت
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االولاالبهىلةابوالفااوحملةمفردأماظالةاليةانالقرظتعريفالمذكورفيالت
فولهالىالكالمفةبرصالض

هذهمللماكااحوامنسالمثمندااالمسناإآليهامااكدلةوألؤاخائرثلثةأابوااوالمفرشوهقداقولفالدور
افردبابامرالةوهوطرقددوتهاثاوكرةوضيدضميفالهوالاالراجعكلماكماهوصفةا

وهوامادةءبناحقبقةيمالمافةالي
والايقللماوزلذيانةالجأفوالاصاواالعضودمنإببيسالمةوإلدااءطاواوامسالالةادقمجمءقوفماانعلى

مفردأنحتصماالوالاالمنولماكانلوالوصذإفىاوأحوالصرالاوكالمهادهضط
ممفةماهوعلىمونرف

وهذهابعاباباسجعلكأنرةيعوتفارشبوعلهاطاوكافيمجرىبللمةوالتابهونانعلىءساأكالما
ءاالنشااتىراجمعةأبحاثناهولماكانءواالنشااظبريخهايشتركاحوالاكاإلمه3حولونثاكجمم
حثااهذاوسمكأطييهىنابوابممانيةفىفانحصرنامناباباءاالنشاجعلخاصةوابهوالزمرورصادقا

ابركألماانعلموفداوالتطابقهتطابقهفومافىذكرمنهفدبقالنهبالتنبيهصدقاوانفاالولاما
اصكلوفناوالتطابقهتطابقهالثلعةاالزمنةاخدفىارجأشتجهيهونفياتحداوانوالكذب

والكذسولدالصدقاتحلالكالمهوافرتولهمفيبهابخرإممالمأبمعنىفديراكطكلىبنيةايعر
بصدليلماهوعلىالثئعنرهوالخالصدق3قوأفىاالخباربمعنىيقالفهبماكماهددبرالضكن

والمتمالكالمجمايوصفوالكذبالصدقوايضادورفالنةهتعدحرفأونمورفالكره
وعدمهاإاواقعنسبتهمطابقةبمعنىالكالمصفةالخبريفرنهفيوالمذكور4البرعاانبراالراالخب
انحصارقواعلىوافالدورطمإالماهوصفةيفتعركذابانهشئااخبرعنوااليدفيواحتيالدور
باالنحصارالقائلوناختلفثملمجاحظخالفاذبوالالصادقفىبرااقاظاعلىوامااضوتجه

انخبرمطابقئهاصدقبقولهالمصنفماذكرهالىوراطفذهبتفسيرهافيملىمالمتقصانفهو

واليبالذاتواوالاطحمالىذبواوانصدقرتجوعنظيههمطابقةاىعليسوففالتفسعيرهذا
إخبرىاالثالمانجةإذديمنرناارجالوهولواعةوبالواثافيالبروايسوصدقهالمالفةمعر
دلالذىالكسالمانذالتياناواقعمطابقهثدماىأامهـوكذصدقمتوقفاعمنهبماشئ

ذأكليعمهذابانأنىبااوذاكهذابانامماالشوتشدشدثنممةوقوعءدصدفمحرواذاالمتكلم
علىاشئاعنبربالضلمالمت

اطاصتفصررهذبإؤوإلةيمااالىذنهدااافيبلذنإلةظراماقطعاأعمعرفةعلىيوففبهماهو ذورءاالخباروالممعئبراا

لنشأ8قعنابانألكدقاامهإلوفىاهـأإلىبمصومندقاصجناكاناثىهنىوانكان المتوقفحبالبراذالالزم
وموعمنفالبدلهالىاطاالخباربهواردتابيعفلتذانفعاالمرومافىبراءلىعماق

بعتنجالفافارجلذإاثمطابقتهيقصدالفظاهذابغيرحاصلخارجيعاوبمالمدقعلىالمتوقف
نثاقاالفالدوروالعكس



اظارجوجودامرشققلهاقياماصولواظارجفيلزيدحاصلاقياماولناببناظاهراالفرقلظ
زيدلوجودظرفااظاجفيقولكااواعكانمفابقاوالاظارجفيموجودزيدذاقلتانثاالخفأافول
ماكانأظارجودالموانفظهرجودههوزيدالواظاربىجودالموا93آلايضاارتابوالنفسهدلز

لدده3اظارظاني

وآند4عسوفاالظرمااالفماأبهذاداطفيمجصلابعابلمطسابقتهيقصدلهالخارج4فااالنشاق
ةعسارااالمورمناننمةانذافىواللقدحموجدلهظاةاوهذا

دوانازيدموجودصدقا
صدقلمزمالبىاظارجفيوحصولارجاظلزيدفىصاصلاماوقولنالينارةالهرالفرفاظارجيةدون
يدداأةةادراكضا3النظرإوقطعنافانارجانإطفىموجودغققءاهىلهالقيام

والنةرةقيذاروجافيوفيلالخارجةالذمبةوجودمعنىوهذالهصاصلفالقيامومحناالذهن
امءاةاوالثبفىارجافذلتولوآكانابخرالعتقادابقتهمهـبرانيصدقثابعهونالنظامقانله

إرفاظارجفىلدلزحاصلمطابقتةعدماىامهـعدابراكذبوالواقعيرمطابقغأخمااالعتقاد
لزبدووجودهالفياملحصولومولهصدقذاالمعتقداتحنناءاسدااالقائلفقولسؤطأنولواصكبرقادالمح

يثئوجوانواليشكلىلطعفوقيلالمحالخعأل1ؤاو10معتقدكذفناتزءةاا اوووواويرباو

هفىدهوصفرغيرهاوالراجمحالجازمالذهنىباالعتقاداطيهمادخطأوالمرولوكانخطايمنلولماى
امراموجوداماةافحونجازممحوهورالمشاديئءواالجمميئاكاليقبلمجاسوهوحكمالعلمفيم
فعهوموجودااظارجفيوألمشانونإمثقدوالمومالمهبرطظالراجحبالطرفمالحوهووالظنيقبله

القيامصولوامالزيديموك11وامماالرأجحإطرفابنالفثماالذ4بكاموالموصادقص
النموجوداخارجيافليسفيهمازدداواالطرفبنئعاوىعنعبارةالثمكالناالعتقاديخهققفاليئ

ولاطأخفسظرفاظارجلقالاناالالهمإواسطةاويثبتوإلكاذباصرإدقافالبمونبمقىيرءمن
مالفرفودهوواتحققهالالمثتهوكاليقالكاذباكونفيلالعتقادطابقة11عدمتحققاالعخقاداذا
االولإقولافارجاظانتصورمجردصبلصدبقوالتمعهالحكمالنهاوكاذباصياقاأيكونرسؤليم
والنفسهموللحففىلمانهبمعئالثاكوالئصديقالحكمالنانقولالمعقولارباببهصرحكما

وفيزثذالسوجودهسملزمثواالشاتإنقامنشإثمخلمضهوطوفوعهـاولشبةاوقوعيدرك
ولوداطإورتاقاكخبرفثالمهسك11خثيالدارفيزيدوقابريةاصلمةباصلهاذاتلفظتكه

كونهمعنىوهووتحققهنجرمبهالاورارافىزيدوقالالدارفىليسزيدااناذاتيقنبلالمحالة
اذانونساثخارموجودااواقاالمناففونكءاذاصائعادقولهبدلبلالضظاموتمسكظاهروهذا

الاردناةةثضارنافلمةكاذبوناذقينااندتهواولرانكاشه4إوااللهلريمولانكهدنعث
انهكاظرالجانمانكاإقطاانهعاللهوللرانلىمقوفيبوندانهمكاعيهمبمتعاليفانه

رودمذاوردهذالماصعالواقعمطابقةعنعبارةالصدقفلوكاناواقع
طقةافاظررجطاظفالتكذيباواطأةافيهاوادعائهمشهادالفىذبونلئالمهباناالستدالل
أكاوءااصاعنهذادتناهباوهوانخبراكاغهباعتبارثكدففويمالىراجع
البيانفىسعدرك2النةلرااوقطنافاناواماقولهلاالشواندفعاطاللفعالثانىصدقاليشلزماالولدق

نجالفاصالفيهوالنشلفمعاابهئحزمامصاظارجفىلزورالقيامحصولانمعناهودقالتمساناالمإا1
الالفرقمنمافطناهالياجاليةاشارةفيكونبهآلجزمنهظاظارجفيتحققاهـامراتهالقياملجصونص



اصلعنابوربماثا

لرباظاادالمرليسبانالوا

هامةاالعيانمابرادفنا
اريةاتامورأنحباان

بلخارجيةالموجودات

ةالذهفالبةادخارجالمر

اجمههـالماامبدلالنى

ثيالننظر5وفال

إخرهاليغلطانجمهذا

هذاةتممفياطافول

جمنشهاداالخبار

بالشهادمسجمهونهاالخبار

ملىكونهفاعصيدلوذلك

ومواطأةعلمعنادرا
اليراجعوالتكذيبفلب
نفساليالالفعنىراهذا

فاليردافعلرالصثية

04

انهوالشكاالحميةلةواطرالالمانبشهادهاالعتفاداوصوصانقلببمأ
ا

ماليسبافواههميقولونالذينالمنافقينفيوكونهملواقعمطابقيرء
ليسإاوإتعيرمطابقضرتوانهنشهدتواميماليراجع14ومافلقلوبهمفي

بمذفيذبونلبانهمالمعئاوءانثابلرؤليعسورانهلظثىا
ممثروطةالمواطأهإلنشهادةالمواطأعنفالياصاراالهذهيذذفياى

النالكذباايفظاطالقفيغلطابمونهذامعلالنننطروفيهاسهادةافي

الشهادةمطلقفياطأةالموافىشزوأوسلماإلخباربابمنليستبشىشئنجة
اللهلريسولانكفرلهماليراجعاالنكذيبمنعكونالجوابوصاصلنوع
بقولهيهاايشاربماالتسليمتفديرعلىالجوابثمإوجهبناإكذبئصتندا

انكمفوأفياعنىالمشهودبهفىذبونليمانهمالمعنىاىودبهاواكإ
النهمسدالالفاسدواعتقادهمزممهمفيبلإواقعاالفينلاللةلرسول
االمنفمىفىصادقلكنهعندهمكاذبافيكونلواقعقيرمطاتانهيعتتدون
والكذبالصدقبمونافاكترهذاانسوهملثالفليتأملفيهالمطابقةلوجود
فسادبماذكرنافظهريدةبونالمعنيينفبينوعدمهااالعتقادمطابقةباعنبار

اللهلريسولانكئوأمماليراجعااضكذيبامنعكونالحفيقالجوابانمافيل

وهوالقرميذكرهلماخروجهـاههناانواعلمفيالممندلبيانالثلعةوالوجوه
التفمواوادقو11انهموزممهميئالمنافةحافاليراجعاباليهذثبألونان
زدعنارىاتغيمفيلمادبهرحومنيمضواحتىاللهعندريسولمنعلى
نقواإلتنيقولسلزلبنابىبنعبداللةمتفسغزاةفيقالممفتانهارتمبن
ايخرجنعندمنورجعناوحولهمنسفضواحىاللهرسولعندمنعلى

لموعليهتعالىاللةصالخبىزذكرهىذلكفذكرتاالذلشهااالعز
اببنداللهاليوسلمعليةتعالىاللةصصلىاللةريسولسلشظغدثتهفنكالق

وصدقهموسلمعليهتعالياللةصلىاللهرسولبمذبئماقالوافوا4اواص
انكذبكاليتاردماعىلىأبيفقالافيلممتظمثلهبصبماثلمهمابنىصصظ

لىءاذاجانمجتعاليالةلفاقىومقتكوسلمعليهتعالىاللةصلىاللةريسول
صدقكأللةانالفةفقرأوالسالمالصالةعليهالنياليفبعثفيالمناففون
واسطةاوالمتوالكذبالصدقفياظيرارانحصىابمرالجاحظيازد

انهاعتقادامامعماءوصاواللواقعامامطابقاظبرانكالمهقوتحص

شهاواحدافسامستةـذاالعنقاداوبدونغيرمطابقانهاواعققادمطابقا
صهادق



فياضفولجورا3اانيعنىسا

وفيالواقعممطالقةالصدقءل سءوهووواحدكادبمطابىايهأعتعادهعوامعالمطلبىوهوصادقا

امإظوأ1ولذبالصدقافعندهذبوالبصادقللسوالباغيرمطابقانهداعتةيعالمطابقا
بمطابقةالصدقفياتحقعدمهابراظكذبرمطابقبانهاعالواقأتيمطابةابخرا

كادهبذالقادوفيامطابقةاالولفىويلزمغيرمطابقانهأعتقادمعالواقعمطابقتهعدمالىأمعه
إصدقافىاعتبروالجاحظآيرهياءومادحإءاإواحاتوافاضرورعدقالثوفييمابرلالعتقادا

اعتقادهامعالوافعمطابقهاداالىونااواالمطادقةااعتقادمعةالمطااعنىالباقيةاالربعةوهه
بصةهطاإصمتلزموبوالصمدقيىقادإالبدوناوةعتقادالمطااخالمفابقوعدآ
داورةأعثاذا4لاالعتقاداغبرالنهافظامواوراطيرسفهاخسضيرهذبوالالصدقميطشكل
إواقعأاتفقفقدبقمطاعامايجألضرفليتدبرهماكتفوأبواحد3االرزيئيناالصجيعماشصفي

ذباتيفىاتحقادواكأوالاحأشرحفىاوقدوقعأفظامذهبيرتقروفيالمقامهدافىالخبا
معالوافعمعالبقةعدمكأبااللهعكآافزفىتعالىئولهليقبىظالجاواستدلاصبمامنهمايقمض

عدميستلزموهواداعتالمثرباطصرواللمميدوسلمداظةانجارالنيفارحمعرواالشالجنهإ
قابوااالعتتادامطابقةبالثافىافىالمرآانكوالإظاومغبيحعلىنهابحائاواالخبارءاالفترإق
كالوعتقاواالاواااذاالصالكذبالثاقالناىآأللهبمذباغيراالجنةالاالحباشاى

ممااصتحققأالمرأنقةثامححضوغيرايرهءبمونانيجبالثئيموالجنةاضرصالاماكذبعىا
ادعيناهماثمرومدقماضأهبهاليدونيرواركذبأظهـضدأصدقااىمدويةالمأل
مالراظنلعدمهروااعمإلنقافىولوهماعقادعنهوممراحلذىا
ءألفزااااأولوفالوزالبجوهأوامنبوجهقصطاممعقعلىجنةبهامتعالىاقولهالداللةايضاو
اقصدئفالمهالثذبىدالوغيردقغيرالآلابئحالاخبركالبمونادهمنرمبرثان
ازولهاضالياهأالؤشالجسامهـاظمنبمونأنئحبلفباعارنونالممانااهلمنءعقالوهم

لومعتبرزجماآإلةأايعنىأهـراالمرؤضفىادقاوأناكانمبزعمنههذاونلعوالكاذببصافئ وحةةسمفهومبثئىايالصدقعدمالصدقاععقادعدممناليلزمبانهعزافىاان
هوجمتبرفيدبلايساسلمعدمعلىبلصادكونهعدمعلىدليالدقاااعتقدعدممجعللمالنه

ازكردكذإبمىاعنىأكتباشالملالدإهذاوردظاهرمامررناوالفرقعليمادقاكونهارادتهم
اقةإلاالةأنلىتءرخاإلنابالجنةأءااالنشعدمعناىعنهفبرمزيةاملجنةبهامهعنىاى

خونإادوالهـدكلعنأجمهذبانهالألهءافتراإلانمهيلزالمجنون

عنارأرالواقدحمعراهذايخثونءاألئترااعنىمنهلماهواخصبلالكذبئسطإشوالهافى
جمبادرمنهااآلرادةذوىاليولوسلمممدالعنجذبواعدعنايهذباعنىينوفىاكاذبللض
لموانلىعندورهاصتفيبليقعصدلمأمذبالاى8فزااقصداإلعنىالكذببمعئاالفزاان

اإهتدبارادةلهفليسلمجوناوامامهامفهوأخالقديكن



ءاالفزأمفهومبالفضدلىبذالملىنفبمدلبىاافولاليآخردةآلمفةانقلالتضدفىدليالكققال
مدلوالتعافىفيذاثفياياهالةربواشالعدعنذبهوالءاالفزاانالغةآئةانفلفيهداخلوانه

فالمعنىقوعلىاوردوانءاالفترامفهومفىالفصداعتبارعلىالمحوالاوردانالجوأبيرتقرهذاااللفاظ

ايهادااامانضطافيوالعتواردهافيإرزكورةاالاالفصصكلثالعربانفنقريرهيقصدلمامءافمداالفترا
عارجاالقصدأوجعلفيهمجازاجعلءسواايهاطاقباءاالفراناتغسيرلنافيوهناكافبذاثالغةااثمةلفرهاو
الاونوعااماثخصاشهماصفىمجريانواإلشالالنقلفانلمجردالقرينةمدلوالعطيهالفظاهفياشلعآ
قةفكألمايمونجماهرمماا24آلواظبرءاالنشافياالنحصارانوذلمثافرلاخرهبحشالىوفيه

اخالفوالنقييدمطلقاالكذبهوءاالنزاقلتفانافيمنبهبالفصدلبمالمساثلنوناقول
حنةلهلليزلةلمامزىاؤكأالىانفاالهللألدلى4اليصارصىفاللاالصىلالقاذا3زلىقةصص هـباطلمانحصارنهاالاوان

همادصفيكونعوروال4ددالالفرتليسىاصدنونوكألمايونملكدلمنده
باوالكاصادقاخبرالبهونفالطبتهـتساواثكاذبابرا4فيصهسحصوذكرفالمايئواسطة

القصدانوالنمملىاوهربالوافهاوائمةوقلاققيبدفيدلالكقفلتنسبةالينالفرقانهبعض
يدزاوالساهىاوالنائموناصلىقولفاناصكالمايةخرفيمدخالوروايرهواالنجارىىالمرفى
وفيهواسطةلجثهماالبعرفانهخبراضرورةفيكونءبانشاليسكالمفائمارادانايولاخرهالى

خواصمنوالكذبالصدقاتهالاناحقوميخاربنالمشهورانواعكثراإلفيابينماالفرقانهء
الفاضليدويازدلزالذىكرمالةملاتالمربممنغيرفىمجرىالاظبرعبوجوبفالفرقالنعبير

المركبفيأنسبةابنبالفرقانهضهمةوذكرفبئعلىلمخلمماذلدونحوافقييديةباباالخاطب
وتصديقاكفولناخبراتمىثتامبكالماعبرتاناالبانهيروتارىاالخفطعابطلهيةاالخباردون

يدياشاقوإفىوتصوراتقيبديامركبالهىواالأوفرسانسانزيدلجنهماألنرق14ارادوان
كراوشصادفاونةابةامالمركبفاماكانوايااوالفرساالنسانوعدمهلأالحفيبهضلمفان

يازيدكاذبالفرسيديازوصادقناالنطدرإزفجهوناكاذبامطابقانمنلماصمناسبوهذا
التقييدىالمركبفىألهسبةباطباف3جوبورظروفضلفاضملاوالكذبالحسدقاتهال

بعداالخإراناخباربهاأمادلاالوصافانقالواىرىاالفيدونالمشهوراظبرفىخواصمن
لالمعلمومةههحيثمنالمعاومةبةاااننظاهراوصمانمابهاالفيكافيرفياليحرى
عنوراليخرافاالومقةفىةافالاداطلوواوبمذصدقاشولمنمافصدهاثبات

رأتقيداتائربمااالحظلى
مناليخرجهباراالقبعفيبهاعاطهانكاهوهوجثمناالحالعدملآلطاةالفرقفذلكإةواصمابر
االتهالألطماكصالياعتبارعنمجردامفهومهسبالنظرالىوانمااظبرفيوالكذبالصدقاكالالنتحته

الينظرااوكذبهادقهاضبنالتىاالخبايفهتعرفيلبندرجايضاابخرخموصيةعنبلوالخاطب



ميةمعلووكذلككونالةمحاحدعكونهالكلمعاومةيةالبدباالخبارناألتهالذانقفيلهامدخل
إرجمنمننثادانماتامعلومتنظبريةاظبالنىنجألف34الفظانفسمنهسمتفادةالنسبتلك

لطاكاؤآاالنةدالألظاظلثمغ51بهرأكدبواالصدقثمالفرقرفظهوصحيثمنالاالح
ااذمثمناتهـلماهـوأوكذلكليمتالوصفيةإنسبةوااونفيهائباتهالمكلمماقصدالىيوجهان

اواالءبيالتختافدةالىلماصنحالفالتامالفيرالمركبعلىوالكذبالصدقفاطالقسلم
افإ1وارتءالفواصفالمشاحهاصطالحتجديداريدوأنوالعرفالغةاافيااللفاظتفسيرفي

اهرانزظلهقيانإممادجمرانإللىاالسناعوالااطالبا

ىحيشمنالمعاومةألنسمبةمفهومدانبممادنبحيثاالخرىانىامجربهرىااوكلةوهوضم
الثممدقمانملالىمعلمومةكمابانههقرمناووهذاجةاوشقاالخرىلمفهومثابتمااحدث
فابكقممااليغىواعذبوالممندغداليهالىبانإاقطعالمفتاحفىعنهاومنىلهثابتبانهلمفهومبمفهوم
إشبةاانارادبهاناالنهةصاناثاعفاث4ايهواضإبرثبابطابندأاوانممأعصفىااللفاظاوصافمن

معااومةحيهـقمنالمعلومةالجمبةالصياغاتمعيوفيهيرهبالصورالسصورهوالذىالففازرةواع
المابهافلعنداادالممااءظاالالناكالمافىاصال4وولالتفاضلابهاالتىالمزاياغالبايقعوبه

قىاشابمإثانالمدمممالثنتريتواتةووذممىبماونقلوافهىكاالمرباشتفاقمنهمجصل
اومااذاحيثمنااليصناداحوالمجثقدمثمذداثاشبهوماوالتئكاالستفهاماداةاوزياده

كاااخدهوايئتملهماضعلمالناطرفيناعنماخرةالنسبةانمعوائصندالهالمسندالاصعلى
ةالانارادخرواناالوهذاوسمندااليهمسندابمونههموفالموالفظااحوالعننمايبضالمعاق

لالخغللهخاكلبورالماواآلخرالىيخنإطاحدايندممالم4اديالاالستتحققبعدقيئانماالوصف
اصألؤالوذبوالتالمهـدذاتاهواإشبةاعمسنداوالمقدمواآلخرالهمسندااحدههايصرلم

تاليلاناطللماصدفابصددبهونفىمقالىالخرقصدانالشكنهالناوالمجثرفينال

اتالمربمفييخذهـاالنسبإنيةاظلةاماتورديرايمفانهبرديئاظلمةباببافماآلالمنواالعالماالخبار
كامهثصإصعرمنبراأةامسعنحكاتعاليولهكاوالزمهاطحمافادلمواخرالشالكي

اخردخارنممببوقوغءعسو1رجابيبةلىءصاالخصر1اظالثىكاوكنصاقربفيرانكل

اغخالىمطااإنلدطاالاثاولهاوذكرتلدانوتقدروقىالنهطكانتربهاالىوامحزناتقدو
اااظيمئالعظموهناقربسالمأواعألةعليمالحيازكرعنيةحتعالى

دابنموامايةاالالمومنينمنأقاعدونااليشولىفيتعالىوقولهوالمخثعاضعف
اشعاشفألاضقمديةاالمركبات4انكطاعن4الفمزفعوالقاعدتأنفظمالهاضفاوتامنمالمالذراادجم

لوموعهماهمأحيثامنا
هلايلجتحرناليعلوالذقيطونذيئاواتهلفيومثلهمنزلته

اوألكاةتثالاخرىنسص
زوقىالراالمامقولتمادجمشهاهداعلىوكعاكمحصىانتحيرمنهذاوامثال

بدالصامرتاثبماطابقرابلتتحزنإلمالمذاسمهإمميبئفاذارمبتاكأآمملموارهمزوىفولهفي
ذالىأإناباإأصآخرنانجبرهقصدهانفالشكاالخباربصدداذاكانابمنهباخباروليسني4و
كأكافارجةاخرىنسبةبوفوعئذاتهاعروجهعلىذهنعةنممبةمابإلفقداعنبرتفاضلزيداذافلتانك

فانكانتعفليااستلزأمااظارجيةهذالذمئنلزمالذهنعةلنبةتلثاكنأالهينفسفىثابهتلهالفضلانوهى



منلذهنية01بةالنستلكالعقلالحطواذاذبةواالفصادقةاالوليةكانتوابهاشعراجيةاظاشمبةالف

فقدالفاضليازيداذافلتواما4االخمالوهومعنىءالسواعلىيئاالصاكالجورمهىهىصيث
ىححةهنةنممبهمادرةبرتءا

اللمالاىاقاموأأفالةااكولظتمماإطجمهـحاللهكعولكقدزحةأفيإاصدثثمنالذمعرعدو مرمهـفىثابشلهافحشلاهاهمأبان

اوعانهافادةانيسقمدليسانأظهورايقاعهاالمثألالنممبةوقوعهنااأنصىمنلاواحا
معنىاطحمالكالماكانهذااواربدضاوااوقعهابانهكالماوانهاضمبةازيدقولكمعنىالىارةالث

مدلولانعلىالقومقداتفققاتفانسبةاالوقعلمانهيقالانالهتناغاماالفانىاذالمتبادرفاضل
وانةالنفىوبعدمهاالشاتفيالمعنىدبوصنناذمحوهـطاايخبزاالبماهو6إليوصفان

بلعهصبرفيمعطمنالشكلماوعواوانتفائهالمعنىشوتعلىاليداطالحسبفا2اوافيلهثابت
الثئإاثلذالعتهافااإللداللناذالمعنىمالءوانضنهااندتماشوتعهىصتمنمرذثبرتاط

اللا1000بالمطالقةباعتعارهمماتوصف
عنظاءالالمزمالثبصا4دواإلوودزيدبصصعاالصدفاىاالمطالقةوا

إوافعافىاؤحنىإتةاوالزماصالرز11اليعققشذتولهوضهـالذىصاه جهـىمنفهىوالكذب
متدزمإليالمثئبذوتأالهانظاهرقلتمتناقحنمينبامريئاالنجارعندديةإفاواما51رذ

لإلصمثباإواحافىالمعنىشوتعاليدلانهارادوازكانهموتهبريةنمجةاليتشيرافا
معلوماواشفائهالمعنىشوثعلىراظداللةرواالفانوتافيعدمنسبةستلزمتواالنثمائة

متاذاسانكواليممكنيءإعنىاماإلفالداللةالمعئاتقطعاابطالنااالتحباربذلكفمانجرية

اذاعيهذاوأمالاحاظروجوعدمخرجانهمنهمزيديفخرجوالكذبالصدقنتخ
هوالقحنميةمفهومولوكانفالنمنمتهيعتقولانهناتعلمافيمنلكفيلفيمامفووامابحصمب

صحتفلمدائماشققاالقضاياجيعمفهومنلءاواالشفابالعبوتاطكمهورماهوالمثقاطانفصح
انناقضينفقالهنناعتنافمقبقائمليسوزيدفائمزيدمفهوىلينمفوأخواصمنتمالاالتكونء

اليدلاللفظجثمناالخباريعوهوانالمحققبنمىءماذكرهالحق ساظ

صلهتحهموفوأهثنهوبلدإولهؤلميساصألذباواماالصدقلىءامىفليعإممذباواماقال
صصمن4إمحافالمرالهـدقاصههـكااظظلمداسولالكذبانبهيدوناليىولإةاخرالىبددو

اطكاىاالوليىوثاتجااالفنمداولالجمهمونانعقالاليتغهواىقولنازيدانمادبهرهحاصهـل
االزمهـالمابهالمحرناىصقواكبراةفاذافادد4ربارءالذىالقيامثبوتعلىمتاليدلقائم

ممتنعالثاشةبدوناالوليالفاثدةانالمفتاحلمادبهرصاحباظبرهأذالزماىفاذاقلتاإلمرنفعملزدفى
االعالالزماىاواةالمىولداالالزمحثمهواليمتنحاالولىبدونوصواضافياولوكانقاثمزيد
ممننعالالملزومبدونوهويمتنع4بدوالملزومفاناواالعتقادالواعمجسبوانمدو4ثاسةدففه
غاألافيهـناصوالزمهـمالحهىاظبرفائدةهذاعلىالثوميعنىاورعنهفقدنحلفوافعايمنلم

اقورلةفاثخفيفيعكسهـءمنعالمالهانهاسادالحثافادكالانهاالالنجائئوذاإثالمدلول
روممىءومعانيههالىءظافاداللة
فادةاهىهـاهفاذانإماحامناكالماهذاشرحقىمةالع3وزيةوأيسشلالوضعية
معالساالمؤفىعلىاالؤداللةفيعنهالخلففبهييللبااستلزافالمداولابدببلاستلزاميقضى



فيعلىيةالخبربالجلةقديأقالمتكلملعلاللقالافولااليألراأئةالزماناللضانيمكنول
االخباكأبصددهوفثنالكمالميانقولالذهنهفيصورقارركمقفالينبهوشعورمعناهاقصذالييرءمننملنهث

وههنالالخبارتصدىعافلفيكهضرورىوهذا4لقوالهوسيثيرمريةاصيمابرلمةباطيتلفظإلمنواالعألم

معنىانوذكرالمفتاحفيلمافوافقالمابهدبراوكوناوالبالحغاوالزاظةفاذفمروهوانهاخربكث
وعإاياهاالخاطبةاستفادمجسبكالهوالجنهماالزومعكيىبرءمنبهعالم4افادااروكيمافادكالحينئذانهالمزوم
ةالفاذجعالااوالمصنالعالمةعننقلحمنفسهمافي54خققهماالباعتبارنفسهراظمرجما

لباعاطلمايمالىكما31ءالكلهوهوبالحكهـبالمراكأنمنهاستفادتههىوالزمهااطيهمبراظمنالعاح ودويوافقايهنهاليهدالمتيفتعرمجثفيالمفتاحصاحببهماصحرحخالف

اظاوهرارلماوهوأيةهدكالانجعنىالمجصلانيمتنعاىفالحيثمولااهذايرتففيالمصنفاوردما
كعندنفسهمابرامناطيهمذاعالمهـاكباناطىاك3وهوالعافىالعأ

إرالقالعلمالمصنمنهالحبرفرلعصمهمفعدمعللمواذنفسهاظبرمناطيمملكبذوعامهواالوللمالحهـول
كنههناوقالثماهيمتنعالىالعمالنباطذواالولدلمجصلاولمقبللقدححاماالنه5عندحصوله

برآظفائدهالزمانيغالانذهنهفيالجااطعهذابمنرنانمنفىإلبدباطكمعالماالخريموقا
باصاحملماالخبركواضاصعلةالنافافىوكذاالخبرذالثمنصولهححجمهونانبهبلموانرورة
عنرةعبالألزمفقدجعلالربخهاسنةمنمماهوااحححوااناذالتقديرهـاكمناضابرمكالعحصو
الفائدةععلانماظالمعلوممعبقوالثاقوعلىاالولصولنجلالثاقحصولالمتناعبتهولىاالولعلى

ومالمعاصعبارةايضااالولاوهلمصلالانعوالونالثاقولفيركافاكمنبراظعسان
يتناسباارركماعنىخراالحممولتجلصاصالاألولبهونانلجوازالثاقعندحصولمهبراظمن

ممامميرتغحيدئذصرجعبةلورحافظاأبهونهالحاصلكالحصولالمتناعحححوفاليهنالعاق
مموا اوال4ماذكرالىجماولزومنمادإانشانهمنعدانهباهبرانيةفاذاطجممهذاةتسلشدنثو

ايعلملماههنابقولهوقدسلمحاصملةاطكمهذاووةعانيالناؤطروالبراخىمايهرابملقيفانالرا
النهالمعنىابنمابذكاللزوالضردبهوناملمالناشهوحصلخبرااذاحمعناايضاوالامبراكذهنفي

انلخبرامىمدائحالعاليعألمانهغايةصملرحااالولاوالفحهونقبلعفاهسواالحكمهذاورةذهننافييحصل
نهإءوباملمبرلمةحاصهجمالماذاهورةصهولمهجمألونالعاناالولعنواباجددافالجعالجصرن

نمكاأ4فعانوالبأايصاناطالعلمعنمماهوالارزصوارالخعساعئلهاوجودضرورىالخبرذهنفيا لمالخبرمقاظبرهوكونذالزمانيقالاننظرويمكنوفيهحافئوهوايهمابهذا

ادمجعلهااصلمبميالةئامهعباصوعلءواةضووشتحقفاوهذاذهنهفياطصهمصورةممولئءالماباطكم
عكعقغيرمنلماأبخرتحققكوننفسهلبرامنالخالمحباطكمعلمتحفئانهومازامعئيمونومهسياقكال

لعفسيرمنافياكونهمنبهولماصرحلذلككاناالعبارةاوردذكانهاوالزمهـالفائدةبينالتناصبلفواتبعدففيه

وفدالألزمدونةالفاذفيلكنالمفتاحتفسيرمعايعنامنافاةولهالفائدةفيموافقانواربمالالزمفىالمصنف
تفسيروالثالثبالمحينهاتفسبرميوالعاقبالمعلوتفميرهاثلثقاالولقاسيروألزمهاانمللفائدةمماتفررلكإنمع
فضالاظبرإليسمتلزمنضمهفياطكمتحققالنامعالةفالهؤاواماعكسبالمعلومالالزميروتفصدقبالعلمالفا

ثالهينايزوممتبازاههـفيجمفانوبالحيمالماكوشالمتمنفسهطبراطبمنافى3ماشيسئلزم



حصولىبلإقالمطاالجازآاالعتقللىهنابالعالمرادليسلظجداتعمممفمالاالزونفسبالفائدة
اويرحازمءاوحازمامعتقدالهكانءسوامطلقامورتهارادحصولافول9ـاخراليذهنالفياطيمآهذاهوى

فاعراليعتدبهجهالوهذاعلىاطيهمحصولنظرالنوفيهمالمنالاحوماذكرمنجعخاوللتاحصالالهمعتقدبمنلم
يتهواالعتقلدمطلقاههنايدار64لماشالالحقبلقطعاالخاطبافادهحمماانوإليقالاإتيخهمسوالث

العاقوعنمنفاتفسرفىاذهـنللماولميهمالاالىاالماواذاقلنالنهصةفطامس ابردءواستفادهمالحمافادالمع
اناظ3ولوىلمهانهلاليقالواشضرعندهماهومحزونالىالعتإذاالذهنانبهيردلماوبرالخا
دونفىاتثاالععصلنهظاياهامشاهدلخبراسصضاذاكانفينفرضهذهنفياطبممورهولك

ازلجوعالماةادافداطكماظكال14النميخلفانودنامقيتموبهذااالولبالحكماععقادبلالخاحلب
أالمرأدبالىليقلنامحضااوكذباوهومااواومبهوكامفؤناخبردانبهونمنلهالمجصلاشؤالتظ

ذاوهـذهنهفيمالحمذاصعورةحصولبلالحطابقالجازماالعتقهـادهنااعتقداذااالابرتضمها
طبالعالمالخاطبوقدإنزللالخبارتمدىعافلصفىضرورىبالحكممعتصدمالمتان

لعدملفاثدةاأالعاكاناروانااللىلمقىهلالحمنزلةااخدروالزئداالىمعنىلكوذلهومصدق
كارانهخاألهاسكاكونه

خالليهاهـلجاكهـاللعهـسموايخةئاالمكلاامفاالصمجرالىليئمعأو111محصولىلىآلتاإهافالبدعالمدأنهفااالحكافاد
س01لةنزبمالىإطاوقديزل

الكتابهوممإصوريكنيبماالعارفلالصاالموجبااياعليهيسنجبهوبمجممذااؤولاهألإا
يمينوظائىتلكوصجوابفىعصاهىومثلهوالاكإقىالهموالنءااقيإاوليزةمفهومه
العزةرببمالمفعلبكشئتوانالمفتاحصاحبإقالالهاتجهمومجمسبكرةكأيرةلةشلماطالىيلنزاالول
لوكانواانضهمماشروابهولئسخالفمنخرةاالفىمالهاشتراهلمنوأقدعإوالةاصلهداليإقىفىالذهننمااد

ىايىالتأسبيعلىاملمباالكتاباهليصفتجدصدرهفيمملونثاقواكيدالتأمنمجرد
13بالثعئأعالماانتعرفانشئتانبعنىمروملواحثممنحينفيهواخرالبهفعلقسائلاامنزلةتزيله
منيةاالانالخطاقياتالعتباشبههلابلةشيترليرهاوتبرافائدةهناناااماتأيهدموكدة

وكانواقىمدانءبخهلانزلةماوالزبراظبفائدةالعالمتنزيلامعلةالمنكرمزلةتتريىوالثالث

فاليمتنعونبه3يمليسالىالمتنعوامنهالحصرىبذاث3مالوكانمعناهمامونثصبلىءداتأيموكد
فولهاناوعلىاألهالافىعليهياوحهذاضبمالمالن3إاالملقمابروهذاهواالمرادبةوالطاهرانرهان

واصامءلمحمداظطابهذاالنمعمعالمالقخبرياالقدعإواوفيبهصرحهواالول
اليرافقالوتجصمنشيصاانعلىظاهروهو4ماين3ؤصعلىوالديلتتريلفيالثاكوسيأقالمفتاح

رهءاووالعشعيواسءءوداكووانأدعععمزالدةاشاراليثمتاحالمةمافيواماكرالمنمترلةادحريرء
ء005005اظاليإسقالىبالمقافيمالثافى

لزضارشتهجمىانلفأىكآماألملىلنقفى8صوااالمهدلةاشةمالاليهفعدقفالسنذكره
بردوثدرتءروعالمابالفائدكانروانافيما

ملىئدةالزملميمنالىاخبراالفقديليقوياضلبر4انىبرلثدفاانهاالكراتبائدهالفاخكانهفولاأا
آلألخفاهومحأئلهاكقىالعلماثذجبمودأنالملعنمظخفاامخائلمنهاذاظهركماكلموعمجربراذالماظ
وئلالبمرطوقخارحاعننعالرذافىالنرصواذرميتميتاحقيقةماراهـامولميتاذرمارميتو

يبهمنمولمليتهكيمبوعدممبالبقولمنعندالاجبعفيلجريانةبثئاذزمبتكمهباوابماثئتامارمبت



فيهاةاطكىتجةبالةدبقالمعنذضهبشالومنباظاليالمرادافولهأاخفاليالذهنخالىكاننظل
منبثشيصدقولمالحكمبةلنسبةتيظتصورمنبالمزددواطسبةاتلكتصوروعنابريةاالجلةفيطهـمن

الثلثةهذهفيالخاطبصالانحصروانمااليهالملضاةلمةاطونمضممايافيصدقمنوبالمنكرعهاوالوفووفوعها
ضالياعنوامالنيمونالذهننجاليكلىافهومعاتصورهاوعنباننعمبهريقالتصعنخالياأنيموناماالف

هنهماثىعنأياحاالبمونانوامامحالعكممهانوظاهروالعمائلالمتردذونتصورهادونابهـالتصذبق

بالحكمالعالمانثمفهوالعالمنهجمضصاومصدفاالمنكلفهواليهاكأامامفيونبماينافيمصدفاانجموناماوحينئذ
محصرفاالجاهللةمزلوقىالظاهرمقتضىخألفعلىالكالماجرىاذااإل4أليةاظبربرلمةااليهالبل

اظاهراضضىعلىاوكالمابرىبماإطبافيحالاتفححيلهاليواشاراللفوعنحذراحةآراطذء

واللمذ3هذأإال3ذكارودااواالىضاالموافياطمممنالذهنليآظالخاطبندطشظبقوله
دويردمبلىاوالانذسبةعالمابوفوعالبهوناىوالزددفيه

اقياسبااماظاهرسكمافاءاظبرافالدهالياقياسباالامةواتهىهلةالنسهانفىوالمزدداوؤوعها
عناصبربةوتجردألحاواععباريمكنةالزمهاالىالحاجةانهمناالوهامفىةالىقماسبإنفعفي
قيامعنالذهنبحالياذاكانالخاطهبانافكد3المواظلوميممتلفاطيهممناظطوالنوالزددفيهقوالى

لن3اتأايمصمدثالدلهيمجمطاماامجرعلكعنهناالارخابذبيواطيممفيامزدداانضرورةفيهالزددمن
ثخولانكاالقىليعبثىارزهنافياطيممحصول

المذكوروجهاءعزددواالذكالااراعفواماالامانجهصهلانهفيددشلمنالدارفيزيداان
توكداناليجئذالحتياجكالالزمفىفالمجرىالذهنىاطءملوالنقاتاالثمنإشىءموال

زيهبقياملعالمماقاوعالماقفنقولالثالعلمشوتلفظعداستغنهماظمانالبجمتنافعانوالزدد
وإواالخرديمابريةاةالجهذفىدةفابهيخصيرطكانوهىيهماداثمزمحنعولاالمبئ
ظاهراضبالتأكيدكانلقاحبماوانهيدافاثمشانقلتاواالنأيونونكريرهاوةالجواحميةوالالم

ههأفيلىورجمفثكمبىسلالإليكأورإواإليبهاجهااإاألبمالصلهوحروفاالتنبيهوحروفالمممرطيةا
ددقىبقامنهمورتعلماداطباليملبرااغالهادفبهبالهطااطثمقإىأممزددافيهالخاطبكأن
منيأقالظاهرلماسبحسبوانماقلناذيثفيشاواندالئلفيص11قالبزكداطكاىآتفويهنحم

كونيبمهـالخاطبانعالءبنااصبراقديوكدانهوابابصءاالستقرامجكمانمواصاكراالجماز
هأكهيىةفانلءإكالعاانكولكماتةدالةمعتةمالمابهثمالمتخالفعلىفيائللعإنيمونفيهوويشزلثنح
بقبامعلكعنالخاطبذهنخلوتساعةاذاانكالظأهرثماعنفادووفورركبةمدقعنادر4أملىيدل
ثائمالمقصودمتعلقاتمنلهالقياملياوصارثبوتامقصودابهكلكصمارضوتمهراوانفيهددهاوقىمعالزيد

ير8اذاسنانماباشذلكيرخبوانتافيفائدةحيلذذلكفيكونيكاسوقصداالفيدهعنهبرنهانثى

اطمصوذصورهبرفاذاواماهعاوالعباتوبالمطابقةاوبهوحدبالجزماومقيدااماهطتقابالمصديقلما
بكثفيهافولااخراليءاالستقرامجكمانمواقعاكزاالجمازدالئلفيالثيغقاللظئاليفالهطلقا
اقصديفاتفيالشصوراالبانكيدوالتأففطلطلجالتصورانماهىاوامثاوايئيهفبانصرحواانهمومو
حكمافزيداالايئجوابفيالدارفيوأألزيدكيفجوابفيصااةيقالاجوازعلىيلالشغالمو

النأكبدبانأضألفيجمردالجوابنجعلالداوفياعالجوابفيبفالانبسنفموااللملمجوابنجعينالمبافا



علىظنالسائلانبموناالموكدالجوابفييشنرلىانفوجبالمعاومةاالسنفامة5هذءانتافاالىيودى

الدأرمثالفيبمونهالتصديقيغايرنمفيزببمونالتصديقباننهاقوويمكنمقالعهملمضاخالفه
االوكهوالتصديقاالمملولماكانباندانتأيمازالثاقوطالبلباالومصدقنتزدظايئفلتذاظ
دونالعصورهوههناالمطلواهوانثصورظالذىقيودهبعضاالنجحوصالثافىالتغصدإقعنهكيزولم

بانالتأكيدفيالثيئاشزاانثمتعاليالمحةءثااموضعهفيالمعنىذااتوضيعبادةشعليكوسيردالتصديق
جوابوالفيواخواتهاايئجوابفياأليهدبهاممنلانيقتضىبهماتجيبهخالفعليظناالئلبهونان

فيالظابمايقالانوليواث8جوابكخالفاليميالائليانخارجمهبقريةعلماذااالزيدقائمهل
الفهااكمسوابابمجردملبانفامابهشبهبانتمااصلعنونانصاماصوالان01هوبادالتأيم

صاغنقولانلنايمةاالانالييؤدىالفالزدهلقوككافيويةإاتلمةالجهـفيالذىالتصديق
زيدأيئجوابفيالداروفيزيدفيموابءفئاالتفاصعنوناناماهبانلةاجملهتوكدناكةقائم

بهلإلفاوهذاالدارفىوانهصماعانهكأدقولتصداصلاحصوامعفيهاودالتىوالصافاالطر
بؤالفهحاألمحثممنكراآاطباكنآوأمجهمبالمطلوباذاابتأكيداليحينئذفالحاجة
ةقىراالنمحسب1اطيمماىدهتوموجببماالنمناليلزم14بعلموبذهواقصورالنالهر
حاتحماشالنالتأجمدفيلمراصىوااطمحردحعل

لظكيدءاسنااالذكارزيدفيازدادفىزيمافاضو
والعالمالصالةعليهعيمىسلرعنيةجمتعاداللةاودبالضاهذافاخامماواكازممهخالفهالممائلظن
اد3ؤلونصآليهمانااألولىالمرفى3ذبوااذالمزدداالالملقااةأبدفىيهداقأحساطاقواالنهم

حصءاالذههفيارركمينتقشتمددهقىلهولاينوالسانل يعلمربناالثانيةالمرةاوآاببرلمهتعون ىامحملهإذىاواماديمالتأاناشفيدركافالةاذوهـ

إخميمواإزواولمممماطبإأمؤاالانالمحملةإةإيالأأبراالنشائبةعنفالمجاوبهماتبهيبهخألفلىءخال
االثكذبونانتمانشمننالرلاقىمعلناوماإشاالماوايضاالمتكرفىادراجهفأللبدظنهعالحسب

اظاصبباعنوالاانمناوامماطانادانسبذكر

ظنوهموجكلاالسألمالىهمدعوارسلوكاتقالمطصاعنوالانحالفاطكمتأكدلقتض
الرسالةانعلىءنانعالياللهمنورسالوااثا داخراكاالسالمالىدعوهملالرسوكانل

ءلةاالرولدإتعالتهواداليشرصادةدارسلنااالياواارسمماامالندوفيهوجههذااقول
فاالمالسالمعليهعيىاليلدعوهمالقريةاصاب

يعيمرلوإمااألحوولألهىصلتمظمفماإللىتجألعصمأنإعافايهامهملديةواالنقيادبنبوتهوالعصديق
واسضةبالنعالياللةمنرسلوانهـموسابا

واالىايياذارسلناتعاليقولهفينعالياللهالياالرسالاسنادانوالظاهرجداسمتبعداللةريمول
معنامرسلوناليكمانائوأ3وانتعانىالةبامركاناباهمالسالمعليهعيمىارسالانملىباهاطتين
الفينعالياللةمنرسوالساممميفيكونانماهولرسلنكذيهموانتعالياللةباصاللةرسولمنسلونص

تغليبطريقةعلىمعاوالمرسلالرسليتناولانغانقولهمفيطاباظوأنالمرسلذكمنسلنصكونهم
عليمالصالقوالسالالوخاطبوضرواعيصىاحكانهممعلتغليبالهعنهمالرسالةنفيكونالغائبعلىالخاطبين

خذاممنجاعةانتبلغأتغلييناعلىاالثهالفيذونظيررهاانقمبالفةتعالىالتهمنرسالتهنجق
منكماباعليهومناذفيناعلينابهرىالحكمكماهمرفىفيفيقولونبلداهلالىحكمهسلطان



4كألالتععطولء

السانلغبرمجعلةفالاللةولريىمنالزماليالةمنالرسالةفيتناطااعتفادهمفيبةثرألبماواال
غيراقولاذافدمكالسائلتكذلىشاالثثصألذانلىءفاءالعلعةالرسلاىاذكذلواوقوله

مفهـومهصالسانلذمفار بدلانانهمااالوليالمرةفيلمكذبواالبهسلواالمرسلالتكادلالخر
روالمالذهنخاليينأولونوهمايثييناانمااقياهلوالقريةاصعاباليماىاليهماذارسلناقولى
ودمواالولوالمقصوالعالماوحيببولسثالشوهوبرسوليناهمافقواىلثلعززنااكذبوهمحيىو

انمايصترالماوحتقدبمالنيىياواوالهآلطالبهطقأاوااابتدااطاالمربىويسالمحار
كواماتترتالياظالىسبالةالتأكداظلوعنوهىالمذكورةالوجوهعلىاىعيهاالكالماخراجآ
فراجعالعائلمترلةلماولراالنبمجدأيماكووجوبالهأقفياسساناالمويآلبموكداالولفي
فيمابريه8ثاليالحالمقتضىهنمطلمقاوهواخصالنالهرضىمةلىءاخراجاالعالثفي
يعتبرانهاالاظاليمنزلةتنزيلهاجصوراالخريرعكمركمافيءمنلألجضىبةفكلالحالظاهرمقنضىمعناهالن

ددالزعألماتورظهـظ5اكدتهذاوحالمبهركوالمناذاجعلتافيفاتاالظاهرمقتفىعلى
الكالموجمقوالواتضىءالالظاهومقعضىوفقعهذابهونزيدالقائمانوقلتالكالم
لالماالمبهرمنزلةتزيلفيهذاكشاكنداقليمكقىضىةالنهالإاضىاوؤقعلىسوا3يدالتأ

فالتعاليأللةشاهانعلىأيميانهالنمقلناالمطلقاوجهمنعوممابلفحيمونباحغيرنهلكلالقممم
اطابىاالمتردداستثرافيرالظاهرالمطلقءبحممبكيدهواطالالتألزكضىالمالنالحالمقتضىوفق
يردبذلكلمافولاليآخرئرالظاهركونهعسبالحالمقتضىخالفعلىكونهمنواليلزملطاط
بواسطقالملوحالخاطبانالمعنىانهعلىمطالهءاننفااليوصصاظإءاشفاالنمطلقاخالفهعلى

ومزددامستثحرفاصاروعدمهراعتبارأالناذاليعرفالكالمديهتأرثمانركالاالنمجعل
األكيدنلواالإفعلباحيناكثيرااوالمصدراىالظرفعلىنصبوكعيراماوشكهاالبالتأكيد

علىاكالماخراجحينعذمنالظاهرمقتضىخألفععاىخحرفهعلىايهالماصكرجكعيرااواخراحا
اريدانبلالظاهرمقتضىحتى4إمقاإليباالضافةالنضهفىكثيرالكالمفيوفوعهانيعئ

مجعلهأنشانهمنالملوحكالسائلالسائلغيرعلقليالالظاهرمققضىعلىاالخراجيمون

ارانهواماطالبامنرددااأباظبرآالسائليرلةاىلهمايلوحغيرالسائلطالياىايهفد11

وفيوراليهالفنيرنظاماكأيقالايىسظريعنىلخبراىآلهآيرالسانلءاىئستمثرفيشيراله
انمقامالمقامفصارفولهضظلكالىالحاجبفوق4ررطويلراليهرأسهاذارفمالمئاشتثرف

حتىوقىالخايزددالىظلواالذينفىوالتخاطبنىنحوالطالبالمزدداستثرافافكلسمن
والفبماليقظىالنفىأنذاكالمفاعتكثبعغالعذأبواستدفاعفومكشمانفييانوحعنىالذ
يخهيزدددالمذممارعمقامفصارالمقامباعبنناالعالثغواتعادقولهمنماسبقإلمعبايلوح
ئالىهذااليرةاظفنزلويطلبهالأمباالغراقعليهمحكوماصعارواهلانهمفييزددالخاطبان
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احدمحايمفيهوكانيئكيدىاكدتأفلمفلتفاناقولءبالمحوالمارةالنفسانءنفىابرئوماومعلهفال
ينكرهاويزددفيبلالوهماليغبلهممانفسهافألبرفىهذاالكونواالخرالملوحذكأتقديماحدمالعلفلت
اليخرجوانالكلىاطيهمذكيستبعدالوهمفالنتقديراليوماماعلىالعهداوعلىوماعلىاضفساحملءسوا
رالحكمانفيالوهمكايوفعوطهارتهانفسهءزكافىظاهرحالهدفالنالهتقديرعلىواماالنفوسمنواحدهعنه

بدارافولاخرهالياالذكااماراتمنثئعلعهاألحاذاكالمنكرالمنكرغيرمجعلوآلفبهاوالزدد
والصأهرالكلببنرمثزكناال05اماراتمنقظهورشالنجيعاوالعالماتعائلوهنالذاطاليالمنكرنجير
بخلةمترالعالمميلزءمنالمعالان

غراقبامثعمحكوماالىموكدامغرنراشاانهموفيلالطالبلةرالملوبقالالمنكر
اليقظثاالنفسانبرحتىاظجنساليمااشارةيرفيالمقدمالمااانوالمرادانمامعهناذاخيرالمفكلغ

4صوصاواظبريرادحقيقةيثاظهاليطلبهفيهزدددتإتسارحاوالفهمنولاةاغارتدعتأمله
صهالتثسكنانعيموصلءموبالالمارهالفساننفيمىابرىءوماعلهوالذهنحالينةمزنزل
ممايأقىبرذاتءويمعشىالساعةزدزلةانريمماتقواالناسااويالاصإلوانالهيوبهدمايلقىلم
االقاهرصالشوفالفيدايلكنىافيروهوكأيوالنواهىاالواميبعددارتأيهاالسائلزلةملقى

اةالفاذوجهويانالواالحتجاجالسابقالكالممحغءاالمقاماثهدهفيانناكارموتأيهودون
اىآآعقيةظهراىذاالحانا3كالبهراغيرلآوبءالفاغنابغنىوفيهالعهاظبرالملئانالىايارة

شقيقءحانضالمبنجلقولرنصاالناماراتمنىكرغيرالمنعلىرمبلانبالعاقلممااليليق

ءاالناعلىألعودضىعىمنرضىالهعلىواضعااىارمحهخكارفرجلايترددانماشصورمنهغاية
الرعواضعامجيئهرماحاممنبئفىانكلاليوفالمحذعلىوالمهميفالمنكرلتزيلوآلمعنىفيه

عزلمكابلفيومالرعانإمتقدافامارةىءوتهـارفاتيرتمنكنىالعرلاظبرالهءافاافيالعالممزلة
كعئاىانلقولهالتفاتخطارروخوطالمنكرلةلالسالانكصارفتقدعيضابطة
رصرمءحلةكراظلمةبابلىالخاطباحوأل

وانوالالمباوكدالمعتوندذالثةثهابمومثلهبانموكدارماحفيهمإصواذواوالخلو13في
اماراتمندلمالاعناضىواالعىالغفلةفيتماديهمالنإليبهرممانورءورالبالمرواالج
ملهإبهراصامعاىمعهيرالمبهراذاكانإبهرغاآيجعلراالنمفتضىعلىالكهـالماجاخر

رانعنتدحاشالشىالمنكرذالثتأملوالمواهدانالدالئلمنشئاىانضاهضتالنهرظطا
االسالنملمنكريقولمندهوسااومعلومايمونانالمنكرومعنىكوفعفاذاخوطببمايمهاليخاطب
عليمالصالةعدشوةعلىالدالةالداليلمنغيرتاكيدلمامعهمنحقاالسالممنغيرهلةشلقىفقد

هناالكتالفظحلكرفيوقدذاالنكارعنلرذعااليتأمالكنهالعمالمالعدالكالماخرجالثثة واهروكامنفافضى
وجوهاظبراليهءالقاكاننفسهصاالفياليخطايهفينظرفانالوجهانمعهصورةوالمنكلوالسائلاظالي

كانالمامزلةالخطابفييلهلزالهعنىاذخريئاالاحدمزلةذافيترلوانالظاهرمفئضىعلىاخراحا
الظاهرمقتضىعلىاخراجمنهاثالثةفممماعصرإثئفيالكالماخراجفانحصرمقتضاهخالفعلىاخرا
معاىسللضمعهيرفيالضغانمنهااقولمتعسفةأوجوهفاليرهءفىوستةأهالمافيثلثةخالفهملىوتسعة
اطارذفبهلوتأملقلهالمنكلمعاىالعقلمنماعبارةاوفهاالرتدعالمنكرلوتأملهالدإلنلىمنشئاغبر

المبهراظبراليراجعفيهوالبارزاليةراجعتأهلهفيالمستترااالايضاعنهمبارماانومنياالفعلواوصعل



العبارةظاهراىافوللاثافيظاهرلرهاجعنالرندعاظبرالعقلذلكتأملانعقلالمنكرمعى
مجتلوالمبهرغيرمنزلةاظبرلمفونالىبهريلتزامثلةمنونفيبصددمخنلمالففيهالريبقوانلقتضى
معاالاصحاليمونمن4يماينعلىتعويالكعدمهيبوجودالرفيهجعلانهحيثمناوتشبيهاتظيرآنبهون
اعتباراتمانقدمباالشعارهالهاعنباراتوهكذازيمابعدالمصقول15الاالحهذايديووفيهلمانحن

نامعلتهفيهفمماالولالفولهلماإاللالفيظاهرفيهبكأوآلفيفولهايرادهاأوفيئدةالظقعسمفةوجوه
ناالشبفالنامعلههناطمممهذااناحدهمااوتجهينعدثالبهاتمثيلفيلنظبصددنحن
كذاوفوعننأخيرهيوكدانفضالعنببنالمرتالكرهبهمجكمانعالممابالكلبةالريبنقافي

مماالجىقالاعتباراقالنكذقوكيتأفييبالرقوانلوالوبحثمالفصلفيقددبهرانهوالثاق

االمرتالينلكزةلهيحكمانعلىيمونوقائمزةائمعوزيرإلايكلاطكمواكدممافيكونالكعاب

الفوالروبوالمثكأصافوليألوتهرانكالإبهرواانفديجعلانهالمصنفودفبلالظاهرصىمة
ودضصعااوالمرتاجيسنلزملصعحتىبرتكالبهسايزعلىءباالريبجعلدالتأيميزكهيلهمايزع
مصدرالقولنارابهجعلواننزلةالممئوجودنظيرالخزيلفيكونلينالمرتاكرةعبالكليةالريبنى

تكلفالياحتيفارنابليىسلءالريبرفىلماانهاالولعناحوابفالمهمايزثلىءصادااععدمه

دطولمااالرباذإنيرطاسوهوالسوالفيماذكراحدهماتأولينذكروالهالرتاببنكزةمعاالستغراق
لهـالربودوىلىوثانهمافيهلمانحنمعاالاليمونوحيلهماألتعويالعلىكالريبالريبجعل14

ممانشأاارنابهمانممونينفبهالبرتاباحمداانبمعنىعنهالريبماةقوهوانهالكثمافصاحبمادبهره
كماعفالياياهمريبهعنمانالرطوعوالداللةوضوحمنالنهفيهاالرنياباوفوعمحاليىافبمعئبل

يوكدانعنفضالبانتفائهمنانهفىيرتابانممااليننجماصلقيئهففيهيرتابانالحدالينبنىمجيث
الربمانقوهواكهلظؤكبزكدلكنانفينبنىءاالشقيامنكثريبهرهلكنشصحكموهذاعنداله

فيهنابهـاالحداان4ء

عبارهآاةولاخرىاليوتأملموهاراالجملىذاألةالمزتالدالئلمنجعلواكنرالمنكرلمامعهمالنهمكيدهتأ
انمازاذهكىاوبمشمافانافاقوعناالهربالمبزاتشوتهعلىلمنبهمبزاقكالمانهوهو

فيموالظاهراليرناباحداوزانيهأزووالمعنوىالتأكيدبمترلةانهوالوسلالفصلمجثفىالمذكور
فاثماحداانقولهانهاالتكريرقبيلمنيمونفالوزوالأسهواالثوهمدفعايدنفسهزاجمبنىفينفسه
النفيهوننلىعلمفاموتوكيدببافيهالريبفالانهالسوالوهويوكداالعازدالئلكورفيالمذلكن

باالرفيعدملىءوارداهوذلمنالكتابنقولانلةوبمزكلبيشلهامتابخوزيادةؤلكتعاليلقولهونحقبئ
وبرءليورودوالمقاخراجانالمفعاحصاحبقدذكوفلتفانلتثبتهثانيةمركعيدهالكتابهوذلئ

فيانااموخلهاهماليفافنوهىالبياشبالكنايةعفيكلىبالمذكورهالوجوهالظاهرعلىمقنضىالعلىالكالم
التيانابمعنىههنالنقشااقيلاليرتابغيمواحداابمعئيبلرانماى11يرتقديبوهناكلراليايعوداهنسرابرلفعلا

ليمانهبمعنىبلألتعهمنهاوفيهنيههههامنفيةالموقأيسشالقضيةاىمنفياالحبربيذااقىمامنفيافكافوايباظبر

ئلةالىاهيمذهالبامنمليهيدبهاالمضالقوتوصيرابعدتقرنقولاننظيرهافولاإلرشابغيممحأللوقوع

8لمجوزاالمالعوهمدضاظلانىطبالبشئفبهاانأليثعيهاالنحنفماالنجبنىانهابقينيةولقىيفيهمماالي



بمنزلتهماهودففالبعديخابهصرالسهوتوهبماليدفعالمعنوىالعأكيدسهوالنفيهاقولاخرهالى
المقاميلتزانمحصواقولخرهاالياليناسبهمقاهفيالكألمادايرانوجههللهلظهوكذاثحيثمن

يلزمهالتنزيلاطبوهذايمهزفهـمقصودمعنىمعالالذهنخلولةنزاالكاريلالمقدركتترالمقاملةمنزالمحققا

الوجهعلىالثالمايرادصالذىبالالزموقددلكيداالعندهوهوتجرمحنحوصوجهملىالكالماواد
متعارفداربابفيإكناقياالنوفيهالكنايةمعنىوهو3ورالمذهوالخزيلالذىهلزومهملىالمحثحوص

وااليراديلالنفزانوالشكموضعهفيبهءكماالملزوميرادبهوماثضاعلىاطالدافظايذكرانهىالببان

يخننقلواضحزمأوالالخغالملزومفيو25الحاقمملزونهااالولوالمتكلمافعالمنألنالمذكوريئ

اممألمايراداان4ولعلقلتفاوجههملزومهاعنهقتقلليالمثىء3رالزمذملزومهادفهلذهن
فاالخةوالحالالمقامهذالتقىانكعناهركنايةالظمحسصالشاسبهمقامفىقصمناتقاالإثذإاجمهوا

فالخراالىفعليهاحد

بائواعاالإواعألاكاللكلإهـايلزطهابيالدلذا3إلطاابمابذامنراللهعيهاالمحامصبئكنايمون
التاكيدكنايةعنجمردافاإلسالماالسألمرلمنفالفوالتالبهعنهويخعقمللفظاستعالهاكاذأيس
هلزومهفىالزمعلىدل

مايزيلعلىيالتعوهنالذخاليصمنلةمزلتكفروناكالهنجعاضاانك

هذاالىعنهيختقلمماالذهنخاليمعسمافهالمنكرمعالكألمسوقالنرنالامجادالوثطألثقيفي
سعادةعنقينطدالمهـفيولهةشحرحفىاالبابصاحبمادجرهالثيرشورظالمعنىالالزمقسمنانتفال

هستأنفةعلةانالبراطعابخابةاشاخقولههانإساساطعبةالنيافىجدارادلعلهقلتفانملزومهالي
دإافيرصحافىمعوافطقاالخبارذاثممفرلكاالءالصعنجواباكازغخايةبالصبيهذلثا
ىكاااداروفالفهة

الرأىااللالىفااإخاصااهرفهلهلماهمةاالضىمدغيرامبتةولاجهذالفنرالااهلمةعكااتوفإصسألمالاخراجان
بالتصعرعشبيهالظمقتضى

مساىمعهالكالمسقصدلهيادويانكيفيعهعنؤالاالىمحوجهولىءواخراجلهوراولفي
وقس4برهايالىالمحرئب4باليكيفيةالمتمحرتالسانلءالتهالمالحفافيبالثاشبهخالفه

نعلىمميالصالمالتواالعثيلالئهتباالىاشاهلماكانتساإلمنالبوإقأتااظاهرءبعيديأباذامحهلقلش اررثوالبعمقذلك3اشزعبارته

بهوكدلقويتاالبضدالىفيالموبهدأتيدعناتجرمنالنثتاتاعتباشااإسشألمفتاحعبارهظاهريرده
لةامامكرىفااالجمالظاهرمىمقمضىأهمحخألعلىأالكالجونفامجرالطاجوكذاظاهراخرإجيعنىانهنالحيث
مقتضىخألفعلىالكالم

وههناهناكأبالتفصبلضهاوجهوعلىعيهاستقفانواعاوابالكنايةجمىأضأناعلمفيالظاهز
عرففيددوقىرهانوعدمإطباكذهنخلوعليدلمعالالموكدعنالمجردافبريقاذانواالوجه

ذاكذالاكارهعلىالعرتذلكفيدلبليفاتأكيداالموكدالخبروكذالثافءالخفاةواداللةءالبلغا

اجكايعنىوانهالمفعاحفياتتصرخكمافالفبعلمنكانعليههداللتالغماوقصدبهالخاطبالياحدهاال
لممثالالعالماليامجردافبرالقواذاعليهفبالنمحرعكماستةجمىالياناعلمفيالظاهرمقتضىعلىالكالم

علىلمايىذكرضدءادءلمهوعدمذهنهخلومايهعملزممعهانعلىبلذهشهخلومحليالداللةيقصسدبه

9الكتأملهمااشعهيىارالمنكلاردااظبرالواذاىاالدهلزومهالىمتليننقلالخلواعنىزمأا
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الالزملىمادلاطلقاظدتأيمفيانةذةاليخصرانهوهرعليهخنبيهامنالبدبحثناوهـ
يدبهارشاالبلىعدماعنىررداجممنهكقاعردانجممون3موالهفيص3والمجبشالجمأوردالشكنفيا

اإقىواذاااتجااملاااذإاينكتدخلقداقامراعبدانشغفاخأيهداعنامجردوكذااومقدرمحقق
دددربرثكأدكقولماثونالصانهكانالذىفيطماقمنإظنكاناانعلياداللةان

ددهقىلفيطسانلىفألنالىواحسنتىماقىاالمصمنكانانهالخاطبمنلحمومبمرئوهو

كدلموصإدوتقلصاركاليهماااالطاوممماكذبونةانوربثىاصاوضيافىربوعاىماقىجزاقفعدانهثم
تةممالبدلهإالصةةتحةابدوإليمعلبدونهااشسناطمهاشانيرلضيانخصائهاومن
لمززرونحادلالماراتاوتإكافروناةلمالثوانهءسوإملمنوانهيةااليصبرويتقمنانهنحو
االمونإصازلاوحببونشوةءثواابتدأكؤلهلمنالبهرةأئهيئة
اطلمقفقدءادعارهانضبلفدهراانوله3احاانمميهاقىموصوفةالنكرةنتموا

رهاناعالدالالنظاولداماالوانانوبرفاافحاوفياناإلملزممان2ىبسصا
لىوزسملزووليدواركالمهاثهىضزلماوإذفامجسنمافاواسقممرواوانيداواشز
فلتفاناألقسامسائرذالتسءأخونه5يىتأعلىالتمماعدهمإجمانفالنالمىجمهراطيممتأيهمدكشوقدت

ايهشايةواازوابقآلءةاوصدقلماماإوبمواقويهافظءقبلوالمنهاليروجاوالنهمطقدلها
استبالةااللفاظافاوصهنقإذاواءاواذاالطءزؤولهفيإفاربمثاصعىقالوالرواجفعهالرغةأ ا

منهاودولهىهانالىبهواصاماليسممعاناإواقاشياطينهماليخلموواذااممافالوانوا11
ستهمالمااانورصاصالةاالىاحدوثءادعافىالنهمواوكدهيابماالمينااباقوىجديرابنءالمو
دنةاحدودفىمضامدمعبهعدهمالتساانضهماماالنفيهاوحدبونانهمءادعافيمنم

االستهمالانلالهضاحفيداشويملفععلىإوهلوفانمعاليروج4الواماقائدالمنوالمحركالباعهث
اقياسعرفعاهذابافىقالمماياودرأياعلىتطباببانفسهمعناالخبارفياخوانهموامانحاطبةالمبالفةو

تمومادصلىاالفرحقاليزكانفهممتقبلنحهمرافيوهونثافىووفوررغبةصدقلىءفيهفهم
اغراحشاإلستالمعاقمنحراالخانعلىءاكماوقدإوكلىدموكيدومئنةقلصمفنة
رهالمدستالمرصمنفىاصاتلواظتعالىفولةوعليهكامللعالمانكتقولمعتثتداعالمابهالمتكلمكون
مابالقيماحطتبمثئفألتوصتكاذبكاماكهذاانعلىالخاطبطبهاناردتواشااللةلرسولانكزصهد
ليستازالمنالمتإياقلتانحاطبكبهالموانيمماطتوكددهاتحقطقوةعلىاضلبرهذااناءادفي

اصلفيئناقاصداصيهنعاليقوواماكاذبولالمنافقبناننعاليلهفيوعليلىادماالطابقبمر

اجلعااعرففيواماانمفةلدفعالنهخقيتهفيببالغانمماتجبالنهاكدفانمالرسولهانكيعلمواللة
منهااحمطيةغراكقافهىصذالطامنجواضفتأملبالزولو1بلخاطواالظناماال

معرلىىموكاوانثاشااولزادبهعياخبركانءمطلقايبراسغاداثمالمفامماينابا
اعواللةااناايثص



هواالفغصاذاالشبلهعمئفأفيالعبارةهنهقعالامنالمنبادرالنذالثوامولاماجمحازأوحقيفةامايقللمل
فطعافلوآاالفساعدةبهاذاليعلمعامنالمانعدونمضبوطذاالفسامبصيرباحدهااظلواذمنأوالمانعالحقيلى

فيممايطابقوهذالبدخلقالاليقولوالمصنفاطقيققوالمجازفيانحصاراالسنادلدلملىنااماردتاو

انفهماليمنهيئبادرملهوقولهان5المقلمهذافيماذكرعتوضافولالواعدوناالععقاد

1عقلحقبقةمنهافبرىاإلممنادالىيعودلئالالضيالظاالالفيتنالالراقعبكسبماموله

حممهلعصماطقةيهفنمااكلعامانكهزودودوهريقماواالعتقادالواقعمايعالبق اكاأجمارعدهمحصمااالصالمامحاماحقعه ومهاءالمسندإقأذالمنظالوانعمعاومايطابق
دازصفةوااطقيقةوجعلذالصاأبسبعضهومجازبعضهـوعقليةقادءاالبقإطاماوالتجناول

أاخزناطوافاالمفتاحوصاحبالقاهرعبدجعالكألمدونلالسنادطابقثومالماداحدون
ابالواسطةأنفصههذاعلىقلالاليازااومهيماذىااثىءبةنالنقولهيدعليهذازشيئامنهماظ

أااالسناديةانيعنىسنادااعنىقلالهاليشبماعلىالشماالاولبومحلىاالمطابقكانطماكعند
اياهتجاوزانهباعتمارومجازامحلهفيثابتانهباعتبارانماهىعقليةحقيقةالحدداخالفىحالهلىءبا

بقصدمجصلشئطةالىةيهاسنادالنالوضعدونإهقلاصبذلثآوالحاوابخااطماتمجرج
االمغةبواضعلدزغنخبرارإليصيثالفاناضهربالغةاواضعدونالىكماطدمافىبهيدخلوافة

ألثباتانهالواضعانىودةالذىمماواعالرباتافيورصدنلوكانففمااالعتقاديطابق
11ادبينسهفاالسنادلفياكدونالماضىانزمانوفيوجاخيادونالفربإباباهامنئاثييعابقمالم
فيلأناليهوبمذناداانباعتبارالعطسبايمالموابالواسطةلةالهالحدعنضاوجاحالهعلى

المفناحصاحبهفعلالبيان3فيالعقليبنوآلمجازقيقةاطبكثصءلملماالظفىنولهعلعهيدزفاذا
مبنىفكانهالبياندولطالمعافىعلميفمارنهفىداخلانهقدزمماقلناتبعهومنطابقثدمالماطفىلد

بطابقلموماففمااالعنفاد
اتالموصعنيدمجروادكالتأيميفالتعرفيرالمذصاالحوالمن14عدوقواننظهرشهيائافي
11طابقمإنهاالالعقليصامنآلىحوااثاانأأظايبمقاطهاالنظرمقتضعلماطابقماالهخارصاعتإأكن
ايضماياالفواوالمجازيقةفاطواالانعاق3هـفىرداخالقإلبهونيثيةهذوابإواعاقةولواماداالص
آالالفهاسنادالعقليةفةتإةااىاودةاوالىاثاايمنداحوالمناطابقماالالنغليبالفيهام

التفضيلواصمالمفوالصفةالمفعولواىلا3وادرإكااومعناهصاافعكاشضافىالواالعقادوال
واناكقولناعنااوفيهالمسنداليمونعابهذاواصترزوالظرفولممامولهفولهاطدعن

حالعندفولهيادبزيخهيدخل

اكالضالفاعكليثىنعراعلحرأنحولمهأوفابقاإإود1وهئثاىماالىبمفطخروجهبافاعلىنفاككلم
اءنداروليسالصومنظصعائمارنهـوفاإلفأحمرمرروءخوابىوالزلددونالوافعخألهمايطابق داخألزمهنهكاناالعضقاد

دوناداالعتبقمايمانجهدخلوهذالهاعنىبالظرفهتعالمتكلمايادهالزبهذعنهوفدخرج
قعاالوخارحاجبتجاوتاواللماكانتوالنحيزفيماهوعليودالةيادزظتتغليبمأناليهوجلخر01سمبقبقا

حلىيلويتصورانبميفنحصصةتكونانفىجباالثاتفيوداقيااماواالعنمناعااالخصنلىالنالقيدنبد
شهعاتقيعدافيشئايسقاتونهعنهرجاماكاشظالحدفئدخلوجاألناظاهرافيواككامدجلهونداو

طبادرمنمعاقولهعياهولهشقوظمنهاعماخرنىاليمنهاالمنهآثرمعناهاعنهومكرئمعبارقالسايقةبلالجصقة



هوملهومعئآخرعهممحوتجبادرمنعندالمتكلمقولهاليفذاضبماالمتقادضامابطابقنأولةفألالواقعحسمت
االولفيمادخلفىةعنهوخرجفقمااالعتقادمايطابقالمعنىهذافىجندشآالاالواقعطابقءسوااعتقادهئ

المركبالمجموعمنلجبادشالظاهرفىقولهزدإذاثموجهمنعوم55بنالمعتفببنفقماالراقعوهوماطابق

ائرئجئفيثاأولمماماثتأفادرجهالامالواعيابقءسوااالعتقادمااليطابقخارجاعنهبقلكنالراخ
وهومماابقبناكنالمتتنالاالفهنماكلالياىالمذكوربالخارفمنعلقايضاوهولظامرظبقو

اوائعامنشيشاقطاالثذالهظاهرمندركوكالمهظاهرمنفيمايفهمالمةيهمنحدلهاوهعناه
اخرماولادويتواالكأابهقائممعناهانالومعنىكونهاعتقادهفىيرماهولهءانهعلىفرنجةالينصببان
إقامااعئالثاقالمعئاصمادرانصواواولغيرهالىتللهنحلموظكانءيصندالدسواانوحقهلهووم
اهفيةاذرجقماواحااواالفالرجعليهحملهةواليعمترفىوصاتاوالكرضكضربباخععارهعنه

رةااالذمامجع6قالىاقولادواالعتالوافعمايطابقفيهدخلفقدمصدرافيهالممندمابهون

ودانتيحهونالقواناواعلماعالرانبتهلابتولنكلواالعنقادفقمامايطابقوالبقلاانجعتونا
انمايمعنحصصضاالثباثفيانحفيهاوهويعرشاحالهلمنتزليافقماكمولأواقعايابقماوالبقل

ممازةدالمداخصاذإكاناسنادالىاللهالىاالفعالخاقاسنادفاناكااالفعالتعالياللةخلقمنه

فيالإلودمنالظاهركاهويرءالمخالوهذاقةالحصفيكذلكنلموانالظاهرفيمص11عندوأماهـ
لمةكلطاذاالصوشااطااإفىاأاىوانتزيدءجاوالنكوماشيشاابقومااليعالمننفيذكور
أصدقافيإلوكفاقومماواماهوالىاعمنادايحناافهـالخاطبدونخىلمانهآتعمخاصةانكواطال

ببحىصالخمباناالطعاةوانتولهارادتهعدخألفقرينةالينصبذباصاالنالظاهرفيعندهله
مطلقادالفالزموماةاافانةقلمبانهعالمااالااصفاطباذاكانااحترازالبهنىالىتجقديمتعلم

معلقإحضااوصقالاحالخاطبانجمهوناحدهماينصاليينقسممبلقةحةكونهإليتعينحينئذ
اةولالمذكوراظرفبالوالبهمالمااليمونانوالثاقمجقلمانهيعاإيمابانممالمالمايجئبانهعامه

ولقيدابالىاعنىلرفةالألوتجودهرأظطافيوقةاالفىع11عندلهماهوالىاسنادااليمون
لعاالمتمعندءاااللأمحازايكونلمألبسةكانانبلعقايةحقيقةيمونلمألةأصارفةاةاصقر

وتأثاان5ويصريرالعاففيلمهقايببلالزافىولقثةأفىواليعدبهديماديلمنواآلفو
يخلارظرتعلمقهوالذىالمتكلمانيعلملمالمالخاطبفاناسافانجالفالمفتاحفىبهكاصحرحهماصالى
وانكلماكعنديمونانااونميانصهوعلىءبناعندماهولهالىاسنادانههظلصمنميةمجقبانهعالم

والثبوتديهفقيعندهاليمونادبهالمالكالمهىالعقلميهقيقهاطومواالمفاحصاصبفتعرمنوانماعدل
يمونذأنخملعنداككاموالمصنفاليهالمفهاجمعاانهاالولوراليخهاطيمممنالمتماعند

نقفهاإليرفناناهرلإإياأوفاومفاال4المندإبساعمطردلصدقهغيرانهوالعاقلالسناد
فالماألخااحقيقةحماالثانهمغوجوابهوالمجازاحقيقةاللمجكلىانهثعجمممنسانا

عالماشاككلميعلمبابفادااطكمانملىجوفضهاانهاصالقاهرعبدالمحيئلقىوكفاك
5ارغئدظاهبةوافعناداليمجئمفلروجهيرمنعكستالمصنفقريفهمووافعلالعفىفىعليهماهوعليا
سهاكلماأنلخااهماتوذأبلىالاانرشموالرلمثهوافيلنممباناووهملاانهووملتأفيهنولاشنسيااوكوس
صالابئألخاطب3المعثبراناصافطوجوابهااقهممائمهوكألاالولالقممموهوخئلمبانهعالمااشالىكمعفقدمىاون

9نمالعاقفيبلالرلاالقمفياونسيانااسهومانيزوفاليمنهنمجيئدبعدمتكلمهحالعالمالجممأنفاطبايعلماىشكل



اليصدقهعدمالنعملمناجوامبلقالايضابهايصرحانلماالوليءابداهأجهلهاصةثاحالةالثافىلىشصور
انهكذاالمتمعندارركمفولناالمتبادرمنباناعزفنفسهمنانصفمنلافىارالصرملىاالطالعدملهقوته
منهلفهمالصبىمالفىكوهالشتعالىاللةرحمهحنفهعندابىفلتاذاانكاأليرىحقيقهاعتقادهمجمعبكذلك

واطألقاإلذحاالىهـكوالمذالمعنىإدهـتفىاليتمدحاثفأفىاإصصاعلىاطالغإلانةاماوحاقيقهاتحقادهفيكذلكانه

فيماعندوالىقيقاطفىماعندهالىينقمكلمماعنداقلتكأنامفسدامنهاطبادشماخالفعلىددشاطفىااللفاف
جماىاظالىشقممجودالوفانالتبادرعدملقتضىاجماانقسامداقلتحدهافاليآبادرمنماشهمااعزيموناهرا
اواذقتجوادمآيمونيلوسامابمنرن65آلاليينقرصمعغالووكذلكصىاراظمنديخباداطاقاذاوالذهىو

يطارقءسواققادءاالإقإإطماإللىء4دؤحصلعدممألسرتتانهأكأااثا4عةأبندماهوثادشيآباطاق ذالفبمسلفانقتاغإ

كوفهبائاقىكهبانهواالعتذارعنهاهرالنافىالتقييدبقولناكسإلنهلامإواقعاوصجصاعالعاموالداللة
التعريفاتفياليهااليلتفتالمجازاويغىتعردفىعاذكريفمانهعلىادااعاداصاناهرإخاانالتادهرابعنى
ممانحدادبهالمفهالمابماهىفوفانصاذكرعلىمدقهحعدمإلنسلماناابهجولعنىاذالثفىحإلفةالمفع
عداللهبلاهرإخاااوفيالحقيقةفىاجمماعندىيموانمن13طماكخراالفىزوىادرمنهالمعه

المصنفتعريفقولانولقائلرأسحراالىءاألطالعءهدإكراافاقهىمماااققسيمةوان
لاةبهىممافااقونكولىءدةفااالولااممإسسوالغيرمطراثثامعنىعلىباعتباراطألفه

عليهزصعقلىمجاكأفانههدبافحولالمفياوعلفطاافوحصمماثالباروادالمجازومكلبابمنايتناوا
ءاههـمالالدالااالالفاالحااإلبءالالثاقدرافيحميقجعلوان

والتحىيرءكأالداهـطارالاإجالىاشادربينهمافسببالمشترك
اتصبزربركانهايماتقبلةلكثرجعاانفيصيازوائامهزفاطألززة3ذألاحدهما

ايىالمحضافواقامةالمضافحذهضاطأاحناتسوأثدباشاوالطاالؤمنفيزكالمثالقدرعلى
افسدنادباشاواالفيااذاتئاهىايداروقلنااذمندهونهيذكركانواوانمقامهاهىاركانهحتى
ساخالذولمصعامما3وكألمظسوالشىالىخرنجاوانفسناعلىالثعرييمدقهاالولامافال

4زتافالمضتقديرومعئقالننمابةرفةوالمإذوقاهوصيممنعنداتجالمماهىفاانكوقواعلى
إكانامذكورةلغةدالمبايقحولمظاهرهلىءبهكأفداحالمالوكاانهإلنوذكاقولوادبارإ
عارةاقعيفمافالفظةاقوجوابالادهصالمهالأتارزةاهدانةامرانبارواالداالفبال
اسيىفبهطسءمىالىءلهصلهولءاولءفاالاىإساالاعنانقهمامنقةالنافايتان
واماوالبرإزيقةبحليدهءدأانبالادواالدأإلمتالطناداسذاوعلىفيصدالهايشدا
اادافانالمنماتمنرووماضريدشماقاهوثعلىصردةفلعدمااقإااصنادمعنىانهااداسنادها رجفاندماهواليالفعل

اقإمثرلاصثماويرماهولهءانىاسناداماألمجازالعقلىقلتنظيهعاعيلىنصمجازانةمعالحقيقةيفر
الاالهقلتماهولهالىاسنادعلىلاومافيماهوانىماهواسفادمنهيعدانفأليصعيرماصتالياسنادلىء

هماقيلىواذاحقيقةاالسناداضافةكانااقبلتقيلفاذامواوالةعليهاوكغرىلكنهبهاممةقاالنافةصفةكانوان

حقيقآلعليهماهوعوليرءعلىقدحلهاعالحملةاذارادكالهوالالاطبطريقاالوإلالنابرإشكانالا

الهاصندوجهعلىهوثابلىثئااومعناهلىاظاإسندهوانةقياطفتعرمعنىدوقيلانههذامنغلراثو

لجةداشكانمطلفاسوااىاقولوالمجازبحفيقةلبععندهالمبتدأإليواالسنادقالايحنااضاالهزاندقع
انهذاتفمبراواللحبثالكمافظاهرعبارهمنالقولمنااخألالمصنفولعلارجامدمثمقاوامماليه



ألءإصبوانلحوالىصاناثواوالمصدربهوالهغمعولاالناعل75يالبسشتىمالبعماتلفعل

9قيحقالئاعلاهافاس
اريدوانهرالنافيوالقة4اطالفيماهولهالىايسإضربواقياما

111توقاالتهلىدفذمنإترينهافىحينئذفقددخل4واهـالىالمنفييناضربوااقياماداظان
وااىاليالكشازنمتكنناسثاصاقالللىوماناميوىاممانحوهنقماهوالعقلىالمجاز
إذالاءالىسأاجههلىءبمونانمن13االسفادانلاالشوحاصلفينجائمالمعاىومالل
عندالمماصلالفنقاهرئامضظمصإههولهلماافعلانباتوااوالناالثات

لءأاإلألاحمأةءفىدهفاهموادكطالنقعنجمرداالماحالوامحضبرانهمعناهانوجوابهظاهرافيطماي
قامفىناالسناداالشالترغثقاإلنلهماصالطاسناداناجماالشاتبصورة

زمنوادبتىةتةاطانيرخألفزيدماقاموقلتنفعتهاذاوكذاالحقيقةزيمونماصاليزيد
بفاحإقااصأدالناسصفاتاطتءوامحازاواضاؤصوصاهولهتالطاسنادفانهارنصاموفاناالسناد

طال ئماوصلىادله4مصاهء

وقداخارحاداءماصطاارىنتوإتصائماركانشلاتاالثاثسائىفيماجمهاذاوئئاو
ازبوإصدىقكءازءناداإلسومنادنهولفايتأذالثبهاثوما
االضاشابابالمذهصثذاجهانتعلاسناداهـصادهاووهـمجازياكاداوااالتإتدوبرازااح

هـءافاردةلهسهاعاليهلاحححمححههححححح
تثؤص1كازفىصدزانادااولأةاذالثىاذاالساال1اديخرماهوبرءالادمالبسءضااو

تتسعة1زيريمءاوفيةاتمتعاقأولولإافابنهمابةالمفعولوغيرالفاعليخابنىغيرالفااعليعنى
فىوزصفىقاالمثاواماأاالوكنععاوافيقاعمنإيهليااؤماللتئانكالثىءتأواتنولكقبتوباسناده
الىكذااألمصإامنوتفعلتفعلتوتأوإتاولتإلنالعقلمناسيهايؤلالذى

يهباصابىتإربكمسانوحمااحصلهبرازاالدإلفىاياللمجازكذاعالمراأللواالهاشهثااىؤل
لمرإلموااااكطإالولطيريفينااتضيرااشاسوقادماهولهجمحولطانعنلالسنادصمارفةقريبش

4اةحنىوصكرإمقشتيتحمعنحتفهشتىماتمألبوالفعلاىرقولىأل
شيغالأءالمةوكداعنهسصمححسمحىىحصسىحسىصىح

حقينعرلمببوالكانوالىوالمصدروالزمانبهلالمشواالفاعلبسيال

بهطدإفااآباادإفاعلااافاسنادهاأاللسنداالغعاالمماخهلاطبمعهلالمف اووروو

إنمامحلادانادهاانيعنى4مولاوالماعلااىنيالهمىاذاكانلهوالمفعول
ذكرهالمبتداالىانب

ءاطقيقدةدفنعرؤففولهحقيقةذالهداذاكاندهالمفولوالىمنالهكاناذا
سبلىاذاللهثمياقاإقولمحمعدشا

لمهالمتصاحاوإعلأاغيراىيرههاءالينادهاأولةاالنعصليايثماهوله
ابامانعواافيفىعولالمءيروالفاعلالمبئفىعلطأتايرءيعنىوالمفعول

امعناالمواواالهفعالفيثآمجاانفعلةمالفيماهولهاصابهإفيراذالثانالجليعنىإلثرسة
شتاالبمةنادتباإلسقةملىاالسداصمجلاراستعيرالمالبمعةفىاياهإبهةلمثيردلةمماهولهاستعيراالسناد
ادإوكظنذخابرفىالةمماوااالسنادطرفيمنشىءفيةاعتعاهـوالوالمجارأافيلممابهتماياه
فءؤاااخاإتءألصوفىستشهااضااسايألبلدألفيقال4خثاالصحاالاإلستعارةبرالاطالةهذهتثيه



مقصودونحوهانالمفادالدمثبيهالنوذلكفول11اخرهالىإكافوأقيفادالذىاللثلالجسقال

دبرعضوالمضلظبهوليسمنهله8مصودألماهوحالبقلالربعانجتنحوفيإتثيهوااجالمامن

تواليفادالذممطهوالتصبيهالجبهدالفعلوصظقفيادشبارقىالربغسزاإكشافاصمح
صمعالراءاينمص11اهااشالتىكاانءارءهـممااابفاعلهافعلاإااصنسا

ونصباالسيبهافرعمابليسشبهفولناثيوهوالبهامعلاشنادافىالقاورلىااالمياشفالفقىاطص
8طاءافيوهاءراهونفوسهمفاتدروهتغدبىيانالغرمنىفاناصإبربسيناادشثطءاريسمضداالنعل

ولالمفالىواسندالفاعلفيهابئغعقرآضهعمولهمكةالثلفىالهسماحكماقولألده4ةاطفيأممىبا داهـرملاااجال
تامنهفعولاسساذاففهـعسهفيمنهيوسيلحصيةميشةاذالهلجه

غنيانواالوليرلىهاقمرثاعيو11لءإفاااتادوقداسهتهالءاالناههذهالىوقدإسندالمال
امنىالالمفعولممعئفهوالمصدرلفظعلىوانكانادمرددالنلىواإلحازإرعءاإلشيا

لءإهاتلمحنصالثذوةاضعاىلى
اوالمرزوقىماذكرهوحقيقتهراحضيةعيثةنجلدبموناشالئعرفاالملاوفيمالبىفىالفاعل فهوقالمالغةيريدونالذىالتنئلفظمنيشمتقواانالعرشانمننء لالااجراإلصدتجلىالريحماهع

ادهماهوداهةظللظلمقواذلكمنتاههعلىااوتفتأكيدلهماطعونهال انصرحلعداصهلهعاريس
بمناالبئونالمفىونصنجاالزمانفىاثمىهنهاشوشاعىوشعراالموهذأهاتوبرب11
الجابيقوميومفتلهاخاقاإسلبافىبالتأدتبهوضرهصاالأصبمابافيالمديةلففمصلمالبسهآلفهفىعللةا
ههـلىاامرانزىالمجطاإلصناتعريفهمنوقدخرجإلبلهاهلهاىلاداابرإالمقاطاله
وادبارلافيواتاهىعدلرجلنكوبالمصدراوالمفعولالفاعلوصفجمنماسبقمحتمادا11نا

عيماباللاجمومحدد4بوصفالثئوصففىإظوامامرلىانجاارنحدهالفعكمالبس
المفعولادالنلالمفعولاداسندقالالفاعلالمبئفانإحبماسلوالبواحرفلةبوايمونانمن

وكالمهاممتابامإلدشأتفعالهمنأرفعلبلالمسندذااتث ممالالورونثانمحازاساخادالسهحولونإذىاولة11افيا ترفىاطلنهاكهلاالوث
ثبراانعلىبنافاضعرا

فاعهافعاداخرصفعديالبهارزىاادالمصدراتمااوكأالممندذإثىاطإفاعلباااتبساعنده
مذباهوواالليممماهوالعشالاالعيدفاناالليمذابوالهالجعيدالضأللنحوملربةفينوابممطلفا

ههـااليىالمصدرهذاانوفالهرصافاجافيكذادجدهمثللمهبهفةادجالتاوالوحالصل
للسانهلمجازكماعندهللسالنهاالولعنالحواويمكنالمعندذالصالممهرء

يدمماواالمألبعمهممبمهوله

اوبدونياحرفبواسطةيمونانمناعمالمالبمهةبانالماقعنقبقةءالهاستصو3مزءسابقالثبر
العمدتوبهكضابهلموبهافىيمهوحاذاالصلاالللمنالصوروهذهاللالفهبههاتمافلتفان
فتأملبواسطهالمفعولاليواسندعلطالةكابئجمهنعذاضأللهفييبعدحرفطةأفوالبواسبأ

افعلااليهاسنىصاتلبسالكثافصاحبعندوالمعتبرظاؤهعليهوفسبفاعلهفىلمجردسلبعىايهاشاددا
هوفيبالذىينلبسشىالىالفعلإسندانداعازالمجفالالنهاطقيىبفاعلهبعالمقءإءواالص

ولكصبهارتمفارمجثفيماتعاليقولهفيبالمثزينالبارهالمبس3لهقيقةاطوازيقشضىالحصلءابالغ
نجعلانآبمبهبرففبعدايضافبهقصابلىءاعتهاداالتعريفقبدفيكقىفاتببمايهتقففتذ
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إاصدأزمايعالمقكأيراؤلفانالسبباليسنادالفمناهنىأمثالتجعلان

لااومكرامابلشقاقتعالىنكوفومناقعريفهذاااليمملىءلىا
اشاتكأالمجوقولنااراصدااهلاليلةاياصارقاعرالثوفواطوافهـار

11يلألعرنينالماهىائعروالفتعاليولهةكوواالنهاروجرىالرت
أاالضافيةالنسبمنذلكاشبهوماالنهرواجريتاليالانومتوفولنا

يرهاءاواالسعاديةالنممبةفيبمونانائهامنلهأهةاالمجازانفألجوابوااليقاعية
يرتءقاعهاذكذاازإتايسندانماحقهيرتاليافعدااسناداناذء

جاوزالنهاليهإضافانماحقهيرتالىالمضافواضافةعليهيوعانساحقه
االسنادخاصةفيلىإهازاليفامانعرالكتابفالمذكورقلىأالصهموضعه

عليهيدلانمنأاكلالتعريففىكورالملىسنادامابانباعتباراولمطلقه

اإنيهاحعلنانةلةاالههنفيكالهمسخدزمااوبمونمصبصرمجهالكالم

أافوكذامدالعااواالصوفةمممساليلةواماكرفيوالخهاراليلواشاقاالببن
بلسبيالواحنعلكاناشراوأئاشافيتعالىكقولهتمييزاالمجازىأسفاعلاجعل

قديدلازابزاهـان3وانفيسثبفانهفئدبرعلاالصلفيإتميرالن
اصبثازكاانهوماليملقولهمفيكرواذةكناثوفدجمهونمصكاصوعليه
وقسمةاغطإاايةالتمماضهـافةبقرنةمحزونةاليومجعلحيثةاله

آوفوالوالمتسنفىالسماظاهركالممايفهملىءالعقلىالمجازوالنقصعر

ائياشلافيالربعانبتاهلاصإقولمنمامينكويخرجأولالتعريففي
نهيخهتأولإجمهنماهولهيرتالىوانكاناالسنادافولالربعمناإلنبات

االعتقاديعالبقمماذاثونكوالمريإكايباوكذايصقومعتقدهادهعص

سعراىةلمتفان1تةألتأولفانهكاذبةااالفوالابعضاويخرجالوافعدون
صقعرافياىثمايهتاباهذافىدتهمنهداسوأدقياهذافائدةبيانفي

ماءايخرامخاوهذاذدةإجمااألقوالدونالجاهلقولنكوالخراج
خألقالمانادبهالمالالمجازالعقلىئانهفعسالمفتاحصاصانالمرفيهقلت

وضعإلبواسطهالخالئاافادةالتأولمنحنربثلىركمالحمنمالمتملمند
قوللفيطردهيمتنعإئألماعندالعقلدونالمفكلمماعندخألفمماقلتاوقال

اذليساحسبذااظليفهئقولناكمبمثلعهوعكأجقلإبغالراطتالدهرى
اضأولامنبفربقكمماواإبهعبةانفسهاظليافةبههموانامعناعذأسافي
ذكرئاطردهبطالنأإلفباناالمحخفليهءصشواعزهذباياعنزبهسءا



عزافىالماكانافولأ131وثبشوهذاعندماحعحلالعقلماعندفولنامثهومانبقولانواطمائلقال
وهوويرتضيهمايقتضيه4معناالعقلماعندقولناانعلىمبنياالتعريفعكمبطالنفيىالسعلىالمصنف

ماعندمفهومبانالشارحاالمرردهنضنجالفصاهوواليرتضىالبقضفىالعقلناإلمصنفعمافىمعنىبعبثه
ذبالفيكونالكواذباادرانالمنفعاالمصفىاايروهاوثدتعندهماحدملالغةاقانونلءالعفل

مافيتعرافييرادبهانوىففهـوصاهوثأالمرنفعسمافييخناوتلانشااهقلمحنداثابتاحاحهال

مافيخالفقلءانيءما06آلالفادافىالنبماذكربهسهبطالنوإلنملىقىناندعاإلمروحدهنضى
حمحىحذفحسمافيخالفو13لميفذاظكساونحوهاالعصنفس

هبهعالبطحرنولاامنإضرببقولهروجه
مافيخالفلامةاماعندالفالمرادتإلن3رذعىيمااحسألممناتافابراهذاويردعلىاالص
لهذالرمواالطناولثالمهبهذاامقلادماجفحاما

امقلامايقتثنيهالعقلنيءماالالنهل
اووفيهبموذووكرسلحشجههىمامحضرمعىعندقلاالريعانجتإدهرىاكلوقولاصليببهعرح
انىهـافاثاالصزفمافيخألفاوبمصفةإهانيطبتوعندهخصلالنهعندالعقليخاثدرجايكون

وهمكمابذرااااالقىالخراجصالضولااانحرفبقولهدازاتعرثعزيخرجكاذباوانكان مماافالجثزفطردلهفالبطلمساعندالعتل

طلفالحناااهلاضوقولخرجلأحالمفمنملألممفالعقلنمادونماعندالمتكمالفصقلت
يقولانلوأقااهلاصإلبوتعريفناطردبثهتامرأواقلاالربغلاأسدهرداولئلملرده
وثبتعندهماححلالهقلماعندقولنامفهـومانمحنمااليمتنعملااعندالمرادانفناحاعبارةمن

تصورالالكواذبنالماإلهصنفعىءطافيامموهذاقناعاالعقلفىاذليسفالإلنهعندهمايمتنعونجالفه
ولاالاالعتراكقوحينئذيدالحعنهفالمجوزالتعبيربهزمانامتناعوالمبةالنفسهلميفةاظيكمموان

ينييفىلىءاقعريفلبضانفىامتناعاذالايضاعليهالعؤاللبهذاوعلىالجضدهوصاالمير

ةفاذكهمأفياشرامعخاصةفهمابفائدةيفردصكالمهصرخعليهانضامادلعوإبمسااالبفى
خرأالومناحدههاقصداامنحصوأحوناخرلىالدهرىقولاوليتتكقلاماعندخالفقوالانمن

اهلابولكوفاخراجاراهذاجموالبهونناضاعقلعنداممعغالبقليعالرانجاتالنإقلاالربملجتا

منوبفربعنلمالمثكلمتوالمنمندالىصيعانيمكنالنانقولالعاقلعتفدمالدهرى41ابمندهتنعاوااليقال
الذكرفيالسابقالنهاولىاألولالىاشادهكندرلالتاوالبداهةعندهتنعمااإحدانقىفددءقغما

االنسبكانهذاكلوالكواذباجاخراقاوالمقعندمايمتنعوالعافىيققدشوفأنعاؤلنرصوت

لئاليمتنعقولىنماباهلنكلوقوللمحرجلقولانقلالىشالراناتزيغلماانبروزوخاةفىباآ
المعنىهذااليايممارالعىولعلالقبطهذامن

االمقصودوحودةالعبارهفىالمنافشةكنطرنجألفكانوانامجاشذالثآليممثىكالمهفانهقالجث
ليستببدئيةاعقلادركلموانعمدهماكفلألعةأالمرنفعفينحالفاكانوأناىاالصنفعفياعقلا

نجالفقولهانعلىءنجاالعقللماعندتغسيراتوههالمصنفوكاناشالفظرفمصانضفىفقواياهنحانفته

عنالجوابواماهذاإمكسابطالنفىعليهعزضكألمهسوفبغنضبالعقلماعندخألتمعناالعقل
عندفحربماحصلأذاالنهدالعقلمىاجماشرنابهعلىيغفانماالشرحفياوضعممادلرابطالنعلىؤالا

المتكلمماعندخألفقلتانمايقولانعفاليىمالجاهلأقولنحرصاقلأماعنداخالتفولهكانوثت
فنأملالجاهلقولنكويخرجالعفلماعنددون
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يراداشانلةوباطفالبانمرمثالمحشفكالمهـتقرهنماذكرتتلىفانالمحصألفئدأبمنليست
فقداالمصنفععىفيلهماهو

الجاهلمحوفولعليهوحيلئذيرداإلهصنفسفيومىاالعقلعندماهويرتادمص
صماتاالاثتعريفهعنجضاللةلواصكهـااالفعالاللهوخاقإقلااللهاندتمااحايعرلمنلىوالمضز

سقتص1ولاةارادااننفسفيماهولهالىاسنادالنهبابيالىاسنادانهالىاقصدوابالتأولفرال
يذكرولممثنالمعفهذفيعليامثالكاتعريفهخرجفقداالمصىنفعفييخرماهولهارادانلمةوبابلىاالمر
قةصافىضدالمنكلمماهولهفقدفةتالحةمقابةفيذكرهةبقرالظاهرفىطمالمفعنىارادوانماذكر
ادرتاللقااذاالشماهولهاشواياصفىاووعمعندبقوشذاواالتوالالجاهلقولنكوخرج
االعينفسفيماهومنارأدباالشادفلتفاسداهاالجاهلنحوفولاخراجواسنادضايعاتأولقوله

ثعررفةلمقاافيذالوكواغيرالياسنادانهعليهمايصدقاعق3االالظاهركومهمةصاهولهءالى ررمدالظاهراوفيقيقةاطفيجممالماوعندالوافعفىالمغايراعنىمابوجهماهوله
ماانابرادبهنابقيفةاطءادسنادفيهاونلذبةالواالفوالالجاهلمولوننجهليدوحينثذ
الغداهرفيالمتكلمعندهولىفاخرجعنداتكأملهوهـ01يرتالىوءوييلىشءاولوالواقعفيماهوله
واماهناكبهمصرحالنهوونيويدصخلفيهماالتأولعنهحرجفسالالعريفوبقىتأولبقولهجميعها
ثفاطيئقماكأداماصبالتأولاكاالضالاللهوخلقالقلاللهانبتلىوالمعتزدهرىالقول

االكلألفعندصبمتبادفليعيلالحالرانتالدهرىنكلوقولوكذاطمالمعندالماهوغيرالىاكونه
فلمتعينهابعنااأوالفرنةقولنحواوكأالوافعفي4غيرمماصالىلكونهموحدافطهـرةحينأولطب

واضارزجمادبقىفييذكرهيرء4ااروا9دهرامنحاالاخفاعندولبئاقلأاانجشاللهالموحد

عنرجفيدلواشافدالىإظاهرافىعندالمتكلمماهولهغيرالىالنهالسببالىاسندهانمابلهرهلضاامعنقد
حدالىولوةالمجازفشثيرادانوزثيميفةفسادهننوقدتاظاسخناالفيقالمخةمالصاليغال

اخفاعندالقلاللهانبتالهرالناأااوفيقةالحقفىالمتكلماوعدواقعافىيمونانمناعماهولهيرت
فالهرىالشصحالهاالفيةتحةعدممنواليلزمقدةورينامالهمفهومارادةبينفرفنقول
وماهـغبرالىدظباالاداشارادمنينشاممااافسادااننوقدتبكنهاالفيادتهاكأعدماظاصخن

االكأهرالغامفهومهلههقامهذاخانمل4افلتبعهومهاماماادةاشفيفالفسادنجصواظاص
طلفىانعليردلفىا4االمجازالصزعنخارجالجاهلفولمثلوالناىويذاوامايسنصبه

منهياءااقنةاإإماماهولهىوايرةاؤبآدىابىاوصلتاناىقونكويكمللمافهالتاكرل
ويخناوامنهاعالمماهوالابااليئواةبطاثدظاانعداىالمجازعلىالعثىوهصأفدآكرأكبيرا

صعوانرةالمذصاالفساملمفانهانيخمنلماو3ثلماداممااشافىوصالغداةكر
اديىانإصعافألمإلداليهـتقماهوالياسناداأكونهالحفيقةعلىحلبلحيفئذالنامرللعدمظاهريلتقد

د4سبئتحصوقدالتعريففيإململمىاستدلكاالجاهلقولوفيمنهصالظاهرئغدالمنمله



ماذكروامثلعهاايضاالحقيقةفيحاريةاالربعةاالفسامهذهافولاربعةالمجازالعقلىاىوافامهفال
قبهىالمذهبواماعلى26قالاعتقادعلىباهالدهرىعنتصدساذااعنبعينهالمجازفي

باالنوذالثافوللاش

باديرشنالىاداىبخاالظعاآاصفأنهقونيارابخماحالدإليءزبمعتدلالىاسنادجلةعلىطالممكهـألماا
اىقرععنقزعنممزلمعاالأسسرأمقأتسانمنلخالم4كامنعندهالمبندأيوحمفالى

صمصذالثعلىلهومحيث
امفاىاليااحذالرأسالمفياصغأسعراوهوننزعبعد

واطقياتةصازبابسنادا

سجموأأبماومجاوزاأعاكأبهاألصأاوككوناجذإساالاطاليفياتاللملمةاطتالتوفيكونإمقليينا
بعدذالثعندىاطالشفاوتفالالياداااماثئتاداصنىاالولمنعافممجازالغوثالةهىكاحيث
داصآحمدالاـنحطودةلةاوحققة قولهعقيصاهـهعقعستدلمتعلق4ورانمجاهـلياوال

ىمطتعريففيصرحالنله

انةاىلةلافاتلهلفاراجىق11اماراأاأااألاطلىستابخاعضوآالمجازبانرحولمابأجمصبا
اليناداإلسزححونئوالمةثىوالمندثوالىءداليوانهللةلإةااندتةمفمردومربرنقساالخوى

مجأزالميأالاىوافسامهاوسببزمانانهجباولطااياد1جذالتىاالستعارةفىثلضل
نكلووضدفانمتاناماحىوالمسندإاالمممندوهماطروإلندعةاربمماهوص3وىلةشيراهى
مدماراكاروالثمحو

فانالزمانشباباالرفىاحىنحووضعماناوضازالطالبملالرجاندىفاناخرىوتؤخرالر
ابخاتبانواعإرتهانضواحداثفيهاالناميةالقوىجحتهـالرحنىباحيامالمراديفةرتهمالقتضيهالىنظر
االراديةوالحركةلمحاتفتضىصفةوهىيواةاطءاعطاالحقيقةفىءواالحياقةهوالحةازماراليكافق

الناهيةقوركاازديادالزماتبشبابالمرادوكذاوالروحالبدنالىوتفتقرلمداتإفرافياالض
الغريزيةحرارتهححونزمانفييرانانصعنعإرةاطقيقةفيوهوقةهةوازالمعطيشصر
المسندفالزمانيثمبابالبقلايخعتنصنحتلفان11ضعلةمويةاممطمشبوبةسعاماالأتلكفيالعقإلن
التقسيماوهتعكسهفيآيعالراالرحنىواحيىازصاوانعمندفةثحةمؤالىنظرواناالربعة
المجازىاالسنادانعلىطهوفعهوبالعرضثاياولالسنادإذاتزياوالوبافىلىيااراالنحكانتمشيله
حقيقةاماانهفىالممتعولااللفاظطائىال3حابلوعليهمماهـالطرفاليخرجنايضامزهبهعلىظاهرا
وإخدفيكالمومجاشأوحقيقةمجازيئاتجاعيستبعدمنانلمادىازالةومجازاوااجزمقبهاكانالت

الفالمصشفمذهبعلىظامراالربعةفيكصاراالتعمامنحتلفبزواكاناواناضهوةلفوقيةحةلمةاصلها

أوإمامعبتإظكاصامفراأنماهوافيكونوابالزايدمعنارجمألفيإناوفىلمالمبهإلحصمهاامندصوعفالغوياازامجه
ثئاليوصفهوحيحث

اهوسناالذاشفملهليكأينااهماإرأا11ااطسدوأودنااإكدلمةاماراالعيرفالصاى
ءبلفلتاصالبهمنهعلى

تعالاللةاياتاىاياتهعليهمتليتواذاكأيرالقرانفىتلىااالمجاز11النبالمجازاألفوىفبوص
زادتمأاطقبىالعنىمغايرخارجبهاومنمنالمركبكألمهاتهدقيققلفواالمعاقوعجيهوبموعدالحقبقكأالمه



داافيامإلةسروكافال36

كاقولهاليعفالبالمذكورالمعنىوانقفإسلالايهامااونحوهالىنهقولهمنهيقللمايمانازادتهم
فيهامولالعادة4االقرأنفيلىالعةالمجازبوقوحاتصدنهمزاثاياتهعيهمتليتواذا
الوعادةءاتصابمارباناثتعالىاللهفعلالنهامجازياتااليرصالىتهمزافىاسناداناوالمقصودكأير

مفردهاةسبزوأثتالعلىهوالذىئجأفافرعونالىشبههـابنايذحاسببياتامماا
لةشمالىإماؤافاتئيزبمادمعنالباصاعففنسبلباسهمنحهماحيساسببالنهجيشهل
يوصوالعاديةالهقلميةاليصقلىفالياللهئلوهونحهاشاداللهرضىءواووالسالمالصلوةعليه
ذانهاالفيصفنهاافيابهامااياهماوهقاحمتهوسوستهاالصوسببافبرةمناإلصسببهالنساداالى
فانإاجتخطوالنبةيهفاىفونمفعولاعلىنصصأيوماافاصسئنلمنماأانه

لطتءوالمىالزمةالةاالصالفعلبفيشيباالوادانمجعليوماالكفرعد3ثبةان3انيةيومتتقون
رالعادتلالعةالقيامهواواالحزانوموكزاشدتهعنةوهذاكناحقيقهتعالىللةووماناالزالي

امعنىعمشديةجعلتوانفونالالطفالوانطواوعنشيبااالحزانتفاتمعنديأصارع4الز

ملهتساولةإكتصجممغصاليمتاعوهوثقلجعاائقااالرحنىواخرجتآوخةالثئاوانيخه
هحقيقهاللةملوصنهمالىاالخراجنسبالزاقوافاقالىمنمايخهاائ
مثنافادرامصالعقلكانتدجرهومتاالشاتبالمجازفىشيمهمنشوهمبابخريرنحتصءهووآ

ألاعكالامولاليصرحاليابئياهاتأنانحوءاالنشافيمجرىبلاصابراالسناداحوالفي
إبيزاإلننافيةاالآلفسبلةسببهامانالهملةفعلءاالتفانإنةامنكافاليخرجناللتعادوقوله
ولإداالىءءماشاالربيعفلينبتلهوسيهوابالجستعالىاللةلاالخراجاوكأامر

الفاللكماآمةنالجمماادأسااوااالمىاسندمماذاتاشبهوماجدادليمواركنوأيصم
فولءفالءااوالثعلىفألناعيوالثعلعرااجرومنهعنهااوالزلىالفعلصدورالمطلوب

جمقةإتافىقيافاالوزالتآلبدلهوذلكونكوكتاضواملوتكحاالفرليتوكذاإااشحرناما
اصرفتيزواالماليانماهاالغمهـماليابخادرالنظاهرارادةعنصارفةسةفرمنقالهاشاى
مداقعظيرهالظاهراليمنافنالالقىمنمجماةابىقولفىكماصأفظيةقيقةابصالقرينةءانتفاعند
لمصاواالاالجيطرلةالياليبالمممنداىبالمذكورالمسضدقياممحالةكايةاومعنواللةلقي

اررامحلياانكتنواإبهطاحدنالدييثبيبماونيعنىجهفالعقلمناهـسكقالمعهالمذكور
يةاصتعالةدريقاىإثاإكقوددمحبتكمحااليعدهونفسهاذاضأمقلاالبهبهوزقيامهوالمبطابانه

النلرفيةاوعلىاوصماديةوقإمانجندااليرهزمنحوامادةاجهةمناىاوعادةإكابىات
لةاواراوقلقاىدرةقيايرهاوتوهزها3صربنحهصدورقىببهيمونانمنايماليهبالمسندالمسند

يانانماهوابهىتفسيروانوكصدوشاىالةاسعلىعطفوصدورهوماتضومىوبعدكقرب
ورهـتودونمنىالنوانبالمذكوربقائمليسانهالمحقالموحديخادالموحدعنالكالم

ورلغاايثاالعي



لمجبباظهيرقعهالىقال

وهوانالةاطهطأاص

كالربىاالىنعرب

عدعبارفددلاقىكب

سطةمتوبىولهيوفىاواواان

لحصارالمعنىفيأسعمماهورين

ههـخىويهنلمالمت3ىئءا
وؤالجصالىيمأابصيصمقا

بينويصعاقيإاكاإواونمابل

الثإذلةفىاحصواتانوصو

صاابمحبصادشءمالىت
فول4تثنماشنغلومن

نىومايختيمإعرشالث
عدكانلىاذاإوسدا

حاتالواولهوزلافادصة

اىخرعداالارنجبنحدالا

لالىدحنعرباواىيرق

طوفالىفدمنهاالاوبىكأتط
اللةةورحهـعإلاثفولهق

الإفىراواوقيلإصالمإ

فىميراىمحذوفواببر
انهالواطانخ11هو

كالنانيالاشلىبىيضرب

عدالواودخولجموش
واالفناكافبتارغنالم

وانابضرباىمتطفدر

6

القلالربيعوانتالبيتيرالصضاباثمثلقيامديدىالمبطلىإدهرا

اليعتقدالموحدالنمجازاسنادهبانممجالموحدعناذاححدرانكالمهذاثثا
كعيرمناليهذوالالعةمماررخيلهذاليستامتافكناماهولهالىانال

الفعليريدانومعرفخقيقتهالدليلاليابطالالفياتجناولماإمقولاذوى

االسنافىبمونايىاسنداذابهلاومغصفاعللهيموانتبلىالعةالمجازفى
بهإفعولاواعلهوالفافاهولىماهواليخرالىاسنادعارخكنانالنألعسحقيقة

قطعالهماصالىإصندالانوازبحقيقةبموظانيلزمأكناطاقي

أكنقةثحةيمونيخهاستعهااذالهموحنوغمنبدلهالوضعىداكأأان
فاعلهفعرنةحافمرميلالياناواةقةفلهونثانالثبا

تعاليقولهفيكاظاهرةاتآقةثحمةيماوناليهاسنفاذاالذممطاومفعوله

افضاالبعدظيإلأحفيةواماضصإلكمفيوابإإشقمشناريجت
اىوفوئهرؤخكعندالمهسرقاىرؤساثكأسرفرالفيأملوتا

بأوجههيزيدكرااسناهمايفوقاقرصووئبرساخفبالمعذلاقمول
الحممشدفايقمناودعهئاوجههفيحسنااللهيدكيناىاراندفاذاتاش
فالنلىءليحقرإدكافدمنىقوالثوعواالمعاناملالعاربيظهرواصإلل

ىلىتءحااىاليكبىتءحاومحتكعللىحقالجلنفىمتنىاقفاى

اىكأافليضربلحينىوبىهواكوصيرفىالشاعيوفوللمحبتكاليك

لهألىبىالمثليضرباقوهوالةاهـبهذهاكصبممبباللهصيرق

عيهايطلعلمولهذاءخفانوحاالمثاةهذهفيالحقيقةمعرفهفقمحبتلثفي

13فالجثلهوتعريمقعبدالقاهرالثغعلىردوهذاالناسبعف
نقلتانتاذاتقديرافيفاعلالفعليمونانهذافىبوايسانه

فانكتجارتهمفارمجتتعاليفولهقىخقيقةصارتالهالفعل
وكذااصقوىسعلظانحانعلىلىحقبلداثافدمنىنحوفيإلتجد

نجعلعلالغعنهفدنقلفاعالاقيمفئانويزيدكوصيرفىقالتستطيع

موجوداالفعلالمهيرجعالذىالمعنىيموناناذنالعتبارظوجههووى
والزيادةالصيرورةوكذاحقيقةموجودالقدومفانحقيفتهعلىايهألمافي

فيكوننصهفيمجازانلمهالحقيتعلىموجوداالفظمعنىواناكان

االميمنبصيرهعلىيمونحتىالياواحسنلمةاطهذفناعىمالحفى

وفولناأأ



افرحذامحخمعرفيلظقولاالحقيقةفىعلةفيمونانمنبداغعلاإلنظريخهىازالراالماملوظلظ

احقيصايعرفلمالمجعوانتعالىاللةصاالفعالهذهعلظوانحقاالمامافىعزاخاالمفتاحصازمم
الفعلانفياعالقىانهاحظنهنوجهفيعنهرنقلالثيعخءماذكروالحقتكلهذاانوظئالمصنغفعبعهفاثهاظ

صيرورةواوائزياثةكالقدومالزمةافعالورأكاهلىافالفيالموجوداناماقنعلملكنافاعلمنالبد
حينئذاليمونافدمأفظانوهومحثحينئذفياكناونكرةصوالىكاالقداممتعديةالالىورروال

تعاالعنادوانتفيإلمجازفالبمونلغوياامجاشيمونانفيلزممحاالاضعلوقداسنعمتاهشكققلعدمحقيقة

عاللايراداضالحقيقمةفيصبلاصالهفمناواليفيداكئيخآلآ55ادماةعلىإلورلالمنقوالهذاان

ن3لوإلمذالةأاأالمتناغبقةحةفاعللهبهونانمنالبدالفعلنلىدرنفيهالرازىاالمأموفال ا

رإزوالفالمجهالفعلالمهاحضيفماكانانفهوفاعلعنلالفعلصدورا
طليةلغومحاازاتعدهاص

عدىارزىاوفالىالالعقلىالمجاشاهـوانكرههتقدينؤيم

وغيرهالثيخمذبذلكلاتاوعنيةباليمارةاتالرصبخمكيرباويمماشاإلالثفينعلىا
اياحدلهتصاصاتمعاوإلءاالصنعافريةايهاشاتارجةنعلوهسفي4لوميا رهإااغآلالمماط01هاطا

انخراالةإكمفنالفيدقيباربمضاثاستعارةووهولةءاإلمنائاماماباذاهـؤولهمعنىوهذاا
فاسغمذهبهفيايلتيشئت4تابطسىالنوهىندقرةطبوا4المثوقىالمشبله3رتذاندهتءاو

بلدادقدتاذانقوللمابالذكرتفردهاثمدالتيغالمنيةتمبلىانمثلدبهشباداويهإإوازمامنشيئاأ
للكحقالجلخاطباثءلألنىثارزورباقولبخالىأوازممنإيهايسيئااوتحضيف

كقتلىفدممدباركاعافاكبقريخةالختارإدرإبئايكمالالنباتقبابالفاحثلبالرائمرادانعآلاأ
هوالحلالرواهوإيهاالحقبقافاعلاويةطالممهماالواشمنهوالذىاتآأليئأف دمحى11

ومولاانتألتلقااعلبيبالمرادباانيعنىالمثالهذاغيرالىكيرهالقياسهذاوعلىالربغالىىأ
ياالسبابباالميرالمدبرالمرادوكذااجهاإسثفاهانسبةبقوينةالحقيهوالثمافياا
اطلىدالي4اافداالعالالفانازىادءلطاهانامهـلواطالهزماشةلقريةيقهوابزولأاأ ءمردا

بالذكرلىازابالفاعليفردثمبهالفعلوجودتعاقفيؤقىابالغماعلالمذكور

لغوياامجازكانلقدوم01كااالىإذهـماىهقىصاطاارىاملواشمنءشىايىطسصوا اردتادوهثحةواالسنادححصىحموحمححسحض

الحقوسبهتقيقطبالمعناطةراعيمةفيفهـوتعالىرلهفييثمةةالمراديمونانيستدزمالنهنظرأ
وراهذفيوهمتلىةىالسمذهصعلىاللكنايةاالسنعارةتفعرمنضاهـالفيصاصهاكاسعأقىإ 55ما

الكالمكهالمةكاالمعنىوكذاالعيخةماحبهوفيأقولناعنىوليسكذلداذالمنحنوقدذكرناإ ودمىود

تفديرلىءإلقدماطقمناسبةالىنظرتواذانايةبالاستعارةهفهوايىنسبقاالفداهسةبقرهوالتمبيه
قاطالياسناداالفدامكانحامتشببهوااالسنادهواكالماوجلتالمقصودمنالفعلبمةمألفيهناكوجوده

كظوكاناالقمامعننمثمثاالقدوماذاكانقلتفانةحقينللواسنداليهحقيىفاعلهناكوالجسعقليامجازا

اصنادنغلداواربالكنايةاالستعارلقةطرءعصهـورتهفيوابراشقدمابذيثقاطتشببهواريدمحققمقدم
واماعءواأوبافيصماضاضكأنالمعلمالبستهفيفةباالمجازالعقطريقةءالحقاليمنهاالفدام
االسنادينقلوبهصآلحقبيثكيعققلممههنلكيمنولمدوشاالقدامهوالقدومالموجوراذاكان

8ألمتعلقفبالتعبيهاحنىاالكىمنحنىلغرصعورةبامرمحقولرزفيثبهاثئانكماشفلتذفيئةواىابمنه



نالثياوسبرومالزوطلعولالةق66نياببالنعصالثبمالذقتالرموكقس3دهرمموإمصشبهاثكذ

دافقءمامنخاقتعاليقولهفييحممبه16ءالممارفقششمنقوكاظرةةاإلصشاىفىلاشفال
الحقالفاعلاليالمحازىالفاعلاضفماإفىكلاالضافةعالانحسحلزمودظاللنةواماةثابال

حححمتسحسقصالغلةاامنهفالمقعود
المرادالنمنكالمهاإلزمةامهففعالىالثىاضافةطالنلصابمخونهاره

وجدناذاالفعلبسةمال

اللهلهتعافناالفالبهاواأقوزضااربمهذهاكلهقتعاصليالرةلواشفألنجيخهمجاالنهاربادوارلداعدددومااءا
االستعارةبانفيهشافقمماصعائمنهارهقولىالنبالثادفعناىلىوضلىفياالتحدومبسحدمألفيالفهإا

اكالفيالمناقثةلكنالبديععلمفيامإردكاإلستخىإلفانهشالمىردـفىمماههـادمةامافاهناكوهم
ذمالىقولهناةاللاالميونلالدانلجزمإوآالمحلصدأ11ادشهقداماسنادالوية بىبرساإلتادمننقلنظارراىا

وايسانفسهمادلةهوحينئذبهالمرادالناسالطحاصابئياهامافيقةامن4صو115
جالرتلاكويوقفانيستدزمومعهإبواصطمالهءأندااإلنكذالثفياسةالمباحنىضخصمل
هواللهالحقيئالفاعايمونمماتكرؤتئسوسالمريحنبابالفىوثإقلااالفدامظرانفغاالمالبسة
اسعمعايهاليطاقاقيثةلوؤتتىاداللةءاحماالنالمثارعمنإمصيعاعلىتعادقيءفإهومصفيلسته

بمزيمأهذالمإلناثكذأوإيسغالثايىاذنلجهيردأاماوالمجازاقةإلحقيافروحنءإهنىاذالثانااللة
آفيةالهامتماواشإواعيىاولمإرغالشهمنحمعفيكالمهمذاحشايعكعيمبفرضعهقدتعاقممو
ءاننفايوجبالالزمءاتفاالنباليماأيهاالستعارةبابمنكونهفمفتقذكرناجيلوفائدةعبمككقض
االسععارةفيىطامدهبانعلىاالعزاصاتهذدبنىالطوجوالدهومالمالوحتئحقباعلميسو

ليمانالرلظوهمأوهنىحقيقةبهالمشبهيدوقىالممثبالتذضرانبالتهنايةافلتفانقيقةنلاجهاسندا
الموتالمرادبلحقيقةبخالىبفالنهالمنيةنحالبقوأضافىبالمنيةدالمرااالمتواماليقىالحلاا

وفدقالفيمءادعابخالمهفاالشظمرادالمنحهافناوجعللهالسحبعيةءبادعالكنااةاذاايوهمدماذالثهو
تأوللورالرتلهادفامصددبخافيالمنمذاسمندىناالتحققفيىال01ازتيأة4 01احهصثاسداليهكان

ايضاوفالانتثبيهفيالمبالغةالجلالسباعجنسفيتدخلالمنيةانوهولاااالىدهلىالمه
ثجوحينعذيرساخرتشيئامجونانلهاوازكاهـالمسبعيةءبادعاالسبعبالمنيةالمرادالىف4خألالمؤهم

ءبادعاالصامإكارباولهاالصاحبمةءبادعااحبهاصبعيثمةادالىناسنادصنقلبساوىالدامممافانه
االمصبهونوايضااإلضافةوشئىالمهيضدحتىقيقةباطاللهالصائميةأعلالفامنقإصدالفعل
لفرورلةاجنصمنجعلهشبانانهبادعانللهإدااانالمانانجاهباالغرحنىتحصبلفيالمحقق

حمحداليميتوففحتىقةثحةتعاداللهعلىمطلقاببعالروالصرنالمباثحراانهذنجتفتعىلموبإطا
التعمبيهفيالمبالغةاجلنحتارمنقادرانهءبادعالثنحعهوالرحقيقةبهالمرأداذةةحفلهليعماسنادبرازى

نذكرقوىاعزاضبالثنايةاالستعارفىمذهبهعلىيرد3ظاهروهذاافمايلوالثيعخادعاكا
حويخنقضالساليهماذصاىآنهرتعالىاللهءشااالبيانعفىاقىقيالءفااانمنىبما

نهارهتعاليهواللهحقيقةواريادتصييرواالمصرفاعلواىنفاقدمتئاىالنفسهولألقدام



فيرتوفيشتعادمناللةءممءاالاطالقمجوزممنىالسالبعضبذهـءانماهوالوقيفبانالرابعوعال
ليساذتعالىعليهمحوهويعالراطالقمنهعتوقيفبال6الاإلطألقلمأجوشانهيردلماقول

السكاىاكيبترفىالمايما
ادانه10دلالفاته41الثهااطقيقىالفاعلذكرعلىلصعمماةذاتاشبهومافاحموليلهصاثمفار
داعتةفالظاهراةزذلكوجوصرحاالستعارعلىالكالمعلمنوهوماخالتشبهطرفيكرذعلى
منقيقيادءادكقفيبابمنذركاثبهاسدوسامنهوإقباعدابفالنمخورأيتانوقالكنابهفيبه

انهموالجامماالاهلاالستعارةيافيمطلقاالطرفينذكرانالنسلماناوجوالجهاالستعارهالالتسثبيه
محكميزلبواداسدنكوشالحلةجعلىكانءسواانتشبيعنيخبئوجعلىاذاكانبل

لىءبصرفاتاكيمقىيلمنيلالقرمحتالقدزرازرأرنحوقولهجعلانهبدإلط4المايناوالنحوب

حهعفالثاعتمادهحسبصائمصهوصشههنابهالمشبهانعلىالطرفبنذكرجاشطخاالستعارة
احمعاعلىبالتوقيفالزامهيقفلممنموشيرصامءاوصائماكونهيراعتبارتنمهنفمقلقاوالمجرلفالن

القليعالرانتعرفياالستارةبانبناالوعنحابفاايهنايةباباالشعارةىاادمصعلى
اوردهماعنهعلمئذسدتوبهاصاحبهارامقعيثيةمثلحممنةعيثمفهوفىكأوالمهيرراحضيةصفيائاهى

ذلو4امنارحاوسواضالصالىالعاماضافةبابمنونفيلمقامالصاصمارباكإرادوا
فباقوقيعندالقائلبنلوجبوصلمتبشعالمنمالتامنبارصاالمانلرفان3اداالىادافةاضفن

هذامعلةتوقفاناإلمصبانإثاألاوعنادكزذلهالوعلىكانةالالمنهوالذىاصكالما
اذالنسلمعدالسمزكيباصهامانخابلةراد11اذاكانانهعليالوخقحقيقةيردولةمجازامانءبالبنا

لوصعانهينزمهىالمحانقلتاذاانكااليرىوالمجازايقالامانااالمىناجمإكافهمةةحةبانىا
القائلودالبلغالنوقدمماايقاقوبانالرابعوعنطعاسشإاموانلصاالهصالبهوناسدياارم
احمعاعلىهصفىبالتويخفهـتمننعالياللةعيعمااحاالقوزيمنكالموافىالمذهصءهو

اربابفييعتقدانلمنهفا

رزمنبهوريئأ4ءالهذالثعوازردفةونمعنهةبالكناثايتعارةتالربانصرحولذاتوؤث
آالبانارامالودفااكالىحالعلىالزكيبهذامعلسةيوقنهانإوقيفنجاأقائليناعندلو

ذلكاعتقادهبطالنبنترزيخرمنلحتاطكالمفيذاجشايعالنهكذالخاوليس
وامااليهيدمن3نيوانإولااتوالاالثافىإنبإاآل

غيرهممنبالتودالقائاونوتنكيرهيفهوؤهرذفدوذكرسمنذاليهانهحيثناالمورالعارضعةاعى

مبحكلليفاناعتدادبهمفالمئالاوالمسذاطعإلبراسحاةلماتهاليهالراتجعةعتعاراتا1منذاثوير
ربمالئاتباؤقثداااللمسندمقدمالههسنداوكونهضأكيدامروكوموكدالحنهماليهسنداككوف

ثولوصيفغماموابالتقديماولينداليهابيانكونوسيأقذإاصونكواومنكراوموخرهعرف
هئيلىكملصروهوبهاالتباناعدمعنةصاىالنهاالحوالافىعلىقدمهحذفهاما
اضاخراإلسانعليوهومتقدمالىيفتقرفذواعدمهعنالحادثووأخرتياناالعلىمتقدم

عدعندثاطودوالقراقلؤجودلهعارفاالسامعبهودطانوهوالمقامبليةاحدهماظينام
اغنابهذااالشبفول1امعألمااالولناولماخرالذدءتتاانلرجىالموصداىاوالحاق 4لثوالذكريضالن

بهامعتداعليهباجمثةنكنةجببواألصللخإلفنهاصعالوالحذفكلكونهزأئدةنكتهوجوباليعتدىاصال
اوليفبقديمهقالمطعفيالمقصودهىالتىلياالالمعئعلياذالزالمعاق8افتضافيواقوىامرقأطذف



اذاالفاظامقلشهادقاعلىبعمفاعندالذكر86يمونقيقةجاطمجسيلالنعوإلنظاهرأصامنكالقالاو
بععضهاماراتاالأيعت

كبثاشاكرأثالةفىعليهإليالمرتفصيلاقلعبىاحزاألعأفلالايحنماانجااوفىألاامؤاضالفبانحتلفةاواحضع
ذةتاوفيواالفىالظاكلشادلىدلاالمصرفعسوفيالحقيقةلىجالابمفيطةالشهافىاالوكضاح

دمحعيهوإلدالاانفى
نظراعبثانهمعناهوقيلعبعاذكرفىيمونفيهفاحسالمأمناالعظمالركن

واالستلذاذالتبركملضىغسشعلقانفيهوالحقيقةوامافيسهاقرإهراظالىمفلىااوا
الدليليناقوىاليالعدولاوتحيلآذلكوخوحاعسااغباوةعلىوازنبيحصاارإةاامال

حمالحذفوامالتها

لةإاللهلىالذاولهداالاللةكىتاواالفظلامناالمبتدأؤيمحمذفالوا
الى

لإدليامنعدلتانكخيلتفقدحذفتفاذالالعةايفتقرنهاالفظقطوعبنعتعنبر
افظاهوايضااطذفعندلمالاالنلفقالكالوااداالقوىاالضعوأكهـونهبدونهالمنعوتلشعيي
الذكرخدءفاللةالهاليخرةباالظاالداللةواالعكادقبالؤاقليءالمدلولحااواوذمدمدحسر

ليكيففالقولهالعقلعلىالحذفوالعندالفظعلىكليةأبااالفياديموناللةلىوباطنحوالحددته
اواختبارالمذكورينوالكييللالحترازعليلانايقللمعليلقلتانتوذواسليندالىدصلى
لئنبههل4دارتنبهمةارفااولاميآجهليةالقرتسالناطبماشينءاعدواابايسمنبالله
لهافاغتمانكلشالهالممنداىصعونهم1إاوااماصيماإقراقباالمكينبغالمكرتوص

االناوتأقواهانةيرالهتخةعنهلسانكونايهامالىكهاوخاماواانعوتامنونكواذفهـ
اردتهمانفولاناثسليتيزيداىفاحرقكوفاصاطآدعهاءستغنالالالمقطوعة ىرهولجم

المقامقاذالصاكحضاوخواالتعينادعااى4اوادعأاوتعينه3يرشرلزبدونهـاباتعينكصول
وزنلىءؤةأاوع4فرصىاوفراتوسأمةةمضبممببالكالمالةاطعنبفعلإصسبااذلك
يقالاناليسعالمقامفانالغضالصياداثكقولفااشبهاومااوقافيةاومبعوالراراصمشست

001فاالالمتدالةاصإمرالمقضضس وكاساعءجافلبنسءااطمنمعغيرالىمنوكاالحطاصطادوهالعضهدا
احزمهنفهااعسوشنشنةراميرتمنةثرثلمحدقىكهالواردلسعكلإانهماثوذالمحارهزبهو

دونالفانم3اوالزاوالذمالدحادءالرفعفيكااكأنحاكقىاوكلاضارءخاواالدحاواق
يذكرواانبعدقولهمومنهبالرحالحداهلدللة12كوالمبعدأفيهذكرونطاذإاثاماشصباظإ
وكذارعكداوالمنازلالدياركرواذانوبعدوكذاكذاشانهمنفتىرجالاظهراذلوءالندافيامزما

وحينئذالفاعلهوالمحذوفالهالمعمندوقدبهونعندهممسترريقةوهزءاالنثمامعنىالنجقالناصب

تعيبالمحذوفعلىالدالةيةالقراليهذاواليفتقرالمفعولألىالفعلاسنادمجبامسمتأكوكخبراوتوهم
يشاناالعتنااهدمماربىاقتللالحذفاليالداىالغرضىمجردلجالالىاراالضفياتزماافإالمعئ

اشعاراشالثحذتوقديمونءشرهنليؤمنثعتلانالمقصودمماوافاتمهالدفعفيتزماانصبفي
بانهءأواحدصسقعليالوجهانلمجرىايضا



النسبةكونالنبحثفيلىأقولاطذفنةقرءالشفاتفايللخصي51ادوأالنسمبةجمومانوجوابهلظ
بثئالمسنداخحصاصااصانحصوصةفريةالمورمتعدد96نمسمهافيورصاطغيراىمةغير

ندالهالمىذتنلمومعن
دىالقرأنهذاانتعالىاللهقالذكرهالجمنمبلغاامةامنبلغبانه

إقآخااىااودإااةاللوجداؤكأفذاطريقةأاواالةاواهـإئاالملةاىافومهىى
دوكذاللماأعلوهرلنعدالدط4عدابرااليضدرالىكامهثحاليأفظاعةامناولجغارزصافي

ما301باقيفىاراؤلحسائالعنفالنففلتاذاذاوأممهاسمحلىاعاوالى
مءعمهودارهواضبمضهءالفضأهماهوفإصانهعلىرلىانعفي4الاماعنهالتعمألبضال

يخسألفراتخصيصاارادهإواماارهواضعطاهالصعاآخاعهعتصدشلالنكواماالكم
ادشداندالةمةكصونيضامااوعنهولالهفتحنىمةوالصرلاالكرذااىفلحرهذ

لبلة41ماتجالهادةاوزساحانجاوةعلىاواقيخاوقريعلىاالكعادألىلالمعوثفعف
هذامنخيرقوالثفىبمهااالشارةاسمبيهريرطوناهماولئاثومنهوإخقروااإلدضاح

ءاتفابمونفيماسقالةمنكألتافالحبالهمثابتةفهىكدىباةاإلفىمطتتانهمعلى
الخصوصتينالقرينحهنهاريناكاحياعلىكيزةكفتوانغردتالتىبةبالمظيرهمءعنبهمائيزهمفىتيناالفى

مطلقاالقريةءتفحهيالالشفاحجثالمالابىاواواستلذاثكردبذاوالتركاواهاتهاواظهارتعظيهه

اخركتمدمافرادااأانمعامغااشكلمبامطلواعاساااونتقامفيى1مطإوباالصص
يرهوفيالسزالفىلذكرابهونالنوشوضءااالصعلمرماربميعاللذاوماىعحكوهىآوشحرنه
عاميبرايرديمونلموقيلواالسهاجاإلزتخاشمفامفىالمالبسمايمونوقدمانالشمستعاراحيث

نضمملهفيالوحهآلاشاحبيضاللينجينافنقوليخكمنثلطكااسبةااالغباراتمذاثيرذاوت

ومنمنفعامتعددادنديذكروقداالوصافمنذااتيرءاداللةعبدمحدقسمابوالقا
فيارادكحلموحهبلدحمتئحاكلمجيلاوالذقحنييةفياواالشهـادايخيباويللقهوالي

دالنذصىإذاامااذالصاحبجعلهومماينةالتئرمقيالعيههذااالزكاراليسببإلبمون
مددامامعاتعنصررناجراوالمرادمسحنداليهص11السااظبرعامإصونانلذكرامقتحنصحيمإا

هناكبهونبدلااوعلىنفالمثواعترحنارالىفيوخالدذاوممرويدقائمنكلوزبنبمهمهص
الاصبنءآللهتةرةنحمهوارادةبراظفعومحدفانعايهندليةيرقامتانبافعاي
والباعتبارارنفسهباعفالإتبرككااثثاامرماإاينحنمانالبدبلدـذصانتإليدهاوهـهينبم

اريدتخصيصهفاذاعنهخارذكرهكانقىقرثقمأوانفذاطعلىالذكرإيزجعونكلوذالصاواالستلذاذ
بهاتهاثصثادتخصعينواواتخصيمىاوارادةبةامموم8الإلقحنااطذففىشرءالنتفااجبا
ةالفراذدجممنفألبدقفواطذففريةءنتفاالتفصيلصيصالغةواراداذمبةاعومان
وراالمنشىاليامثبالةاليتههواللةالمراثانمنهيفمشىءصممقخانحوإظسبةاماميكناذالمالنه
اريدمحومانوامايخةمبةاجرائغاغاسىاهذامنيرنحوتصجيهيردولمالنسبةمكانوان
4وحاصلهنهواثجلمجمعالهمصوقعلالمرادعلىمادلسوىينةبالقرئوالنهواحدكأالمرادانمنه
مموميثونهذاهلىثخاطالياسعادهفهمفىكافاظصوحصياتمنلمئفىالحعرعدمحلهاظبرصلوحدبهردالنالي

قريخنهءفاالتاعال4فاليبوزحذمعينأقصدالياهقامفيالخصصاتفريخةالشفاهباناميصاصشحاارادهحالنمبة



اوضحادونعنداالسثعبمالهوالتعبنفةالمعرفيالعبرااىرلامنةشىءفيايسعنلماوحضعوهوفال
االاللمحعلهعالانااغظةفانالمعارتوساكراتوالمبهاتالمضمنيرهاءونحصةاكماالطيخهارجليد
ءيرفينتهاوااللاواحدعةموضوتوايسيخهإلةممةيرادبهوانايقالانصحاذإلتمعيةاثخاصفى

ونتاننوالمتكلمانرادبعددمتعددةاوضاعاوضوعةصمتركةنتلواالنهـاواحدإحلىوالمجازا
عدادونهإميناافراددفىاااستعهالهوضعهامنضىهـالةونزصاالمرالالشامليىفهومحضوعةمو

كونهافاليدزمعاماواحداوضعاهنهامعينلكلموضوعةانهامنءالفحنالبعمقءافادماقواطجاعةماتوهمه

وهذامجازاتاناوانتلكانتالمموأوصعماتوهوهاالوضاعوتعدداالشتراكوالاصنهـفئفيمحازا

اوفيكونوجباالامرجمايموناقتضىوااالراجباواكرهئتستعهللماذإمافالحقا
المومن13ضىةالمةانابصواالاطتضىءيحوناؤالدوأدتجرمناماومضعتجمطهمه

منكشرافانالاطضىموكونهكرإذاوحووريينالمناةايولالمرححاليمعبلالكليةالممهومات واصالوهذايخهاااستبم
وهوماوفعراينالمىجادواماشريفهإبةاكإكذهمقتضيالتاالحوالالولوويهفدابعدم
نحتصخارجالىابهمشااتالذجعليقعراقةثةويئشىعفيلليستوضعفيلمفتالماالصا3ذأتكا
المخفىاإلصملالتنكيرالنعألفجرإااالمسندبابفىوقدموضعيةاشارصئدزاماعدمفياالفةممة15
النوذلشافاثدهاتمالخاطبالفادةيفهفتعربمسباالمسندوفييفأشعرايهامناضاجولماقةالمحقاشاب
يهموهوايضااوالزمهارربممبانماطانادةهىمىاالخبارمنالفرضىكفانالىامتكاالزفى
ؤوعبواالعابانههشاكثمينطرةاببنالشبةتوعبواالولفيمكافالمفعمالنفالنادرةثلةباذددفي

4االىدألمفىاغائدةدكانقداانبميىمالحتحققالاصانوالشاإفسةاسلجيفاالنعرقةوحة
فيؤىبعدايهمابازدادنحمهـيصيااوايصنداسندازداداواقوىادادخارجابةمشاإذاتا

يقتضىفائدةاتمفادتهفالقوريةحافظزيدوقولكموجودماشىقولكاصارة51هذامرلاخره

ئصمصانامكنوانرهاضواإتخصيصالالنةوهوالتعريفتخصيصاتمإكأاالنممخفىةموجو
واالرضءاعااخلقألمااعبدااتو53يرتؤتركهإصطالثتثبالوحصعليهافيقدحمانلرأياها
نكصيصفوةفياليمونكهاحدأكطتبلوحدهومأثاعيكرجالسلمتتولمناولىوحدنهابعضها
عأليكونإمريفاشرةاكمبصنخضالفوكنعىنالالفةهـالمهاليتوصلمةءاذهىاثباثها

النآنجاالضكالربقولىإيهاااشاشنحتلفةاضىاغىبهاتتعاق4متفاوزوجوهاناهاوالدرىشالطهـا

إمارفافاصنهيموالمضوزومإفيبةااوإظطابالتيهيماوقآمانباذاإرجواظادبالذاتالى
المعارفوضعالناكثراوكانواحدالمعننكونانطااظواصلآمجممن3الموذاىوهـ صصاىءالراالمةضلوممهءاال

ءثمأالتبمرهورفةالمهبابفيماذكرهءابيانهـصالاوحصضربئاظبرلمةبلهـباةإجراصصوفىقالحيثابادىمزاإل
منقصودهنبثموضعيألاشارةنحتصخارجالىبهاشيرماهىيقالانالمعرفةرسمفىوأالمعرحهناقال

ءااصافىيكضوارهاعلىاأاشقافيمشتركةاالمارفكاانوصاصهـلدأبهصواطناببوفجكالمه
بهونالخاطبعلممابقعلىاداللةموحشوعاسمصالنخارجالىممافلناواحسيةايخهـاالشارةبموناالشارة

هولفظهذاصضلىالسانابذدكمعرفتهسقاالمنبلسانباطتانالمحنثمهومنداالعليداالعمذإاصا
ءاالحماجيعالحدفيلدخلضارجاانقلفلولملهموضوعكااالةثذاانافياكذهنفيماطتالىاشارة

ارجلنكومالحفبلشفيصمالماليالعاثدهعائىاامنمزاوااكأصفلنامماواإتهاوبمرمعارفها



الضكالفىمذهفانتوالرورتصةةااويارجالونهمالروربهونسحارامكانواظيبمابوائم
نحاتاوءسوداثاةاوربواخيهكريهـكأجلربواوقاتبحأليهوعرااختصاصقإبلماذنكرات

جراتاداطعنيخرجيئوصارةاقأغا3واةبةصهـترهنالىلرصوعهمعرنةيراالدامجزلم

نحئصالىلالشارهيوفيلمرجالالنكهواضاورجلثعرفهرجلقءجاوفقوفدالخاالمعت
ويدخللوةاالتصاوالالوضعاإرةاثفيهلمساذ4بعتالمتكلماذاعرجالاقيتمخوالحدعنرجاوكأ
ايحنمافيهدخلوضعإوابحسبنحصوصالىشهاواحدصيثار17اذاكهااشترحالاالعالماطدفي

اجمم11اطيالهءاضا

رىروريهونصاضرالىالكالمهوتوجيهطاباصاامملمعينيخلانعلىا
وكذالثإجمهمالوصلهمحشبنازريرءالىاممأكثصالىمعبنمععالبااىركءوقدمعينا
اذاكانآلثالعهـاإلمباإمرفامونإلصراذاىوقىونحوللىالثبعنحاطصآحلىكالباظغأ

يراشإلنهنحصومهـةودبهرةالمنجظوااانحعيناخاطباباصإطاباليرلدعندربهمروسهمآلحوا
كالخصهداماادخارجحماتميةإخهالابلغتوورافاالىإالفخاثماحاأهتتاىمهنالمجرحال
اذ5غرعلطأوط3الرؤيةبهافاليختصخفاؤهائنعحيثالىصحرالىالهلاالبمشاففى
اصااواادلحاةحابنحاإباكاابذااىبهنريختصكذلكواذاكانارادونءرا

ذاعءيهاالمىمماوارفيواحاافيهذافىدخللهالرؤيةمهقتممنصلنحاطصدون
ألصرفتبمبارلهاتالت

الببوانهؤحهاالشارحلىءشاكلبرؤيةاكاوبرااطبنيمحاقيثءاممابضفالصافا
لموماءااللىءااذاتااكرمشهانيماثفالننحوكيرمعبنالىوقدإكزكإكنماحاألفىوقالالمضافحذف
بازنجملجهاتإذابدلاكرماانيدفىبلوربعتخاطبايدفألقىاليكءاصاايهااحسنتواناهانك

وانهمةاداربباألخذواوكئيرالقرأنفىوهوالعهومليفيداظثالبصعورةقجهفكاليهاواحسن
هااللىمايقابلإرجإاريدباليفيدفقولهإممومااريدلماضاباظصورةفىاخرجيةالاذالمجرمونىولوقى

ادملالذالثاخاالحواافعادابماانيورهفىجهفتخالبقولهبتبافالؤبدنحابقولهمتعاقالعهوم

الححفةباحثفىارزاتاذصهذاعلىلثاىايهالماعلميهممادلمتعاقومايدااهـلماقووكذاالمعنى
يبالنعرمحالخهاإلتوأحعماهاباواحالمةخابذلكمرإومالعهـالرادهينمهنحاطبارادةدمءاحمت
منماانعلىءباالتنكيركساكهشصحميممعكأكماوحغوصكالبايراددءإاظإاادزهر
إإألمةإلوإافاالألوامناالدندااىالحعنارهشهافااعسنهاالمعارفبقيةعلىاوقد

زتخرجاواحمشدااكرمبهترشواماعداهيععناتمإصونثثبنحصهفياى

خدواصاحشحرتعصودكانكاتأديةفىالمبالغةاظعنابصمورةفياجهاخرسبباقولاخرهالى

نجمعلمىماوضععوهولظمعاملتهءلسووشوبهاالومهتثهيرابذلكوخاطبعهيخاطبانلمكن
مخصاتاكجيعمعاالهيةعةضوموبانهاوإلصبهابالجنسيةاالعالمينهالتعرهذاعنيخرجافولضصاف
والمقماالخةنرولتغديريةطثعهابالطبلارجةافياالفرادعلىاطألفهاامتناعإلسنلزامهالذهنية
الحفبصةاالعالمتعريف



ممركالمضاظاربىدالعيالمالمعرفاالظامولخرهاالىياثاحضارهاعنزبهواحترةهصاولاىتدا1فال

بعدفماالبهيراقيدكاابهذايخرجاوتغديراتحععاالذكرتقدمعلىمنهمالتوففصثانيااراالححنفىالغائب

عناحزازءسدا1بزانزعمنكموتكمانعلهمابعدهاليواليسمنداخراجهمايضاالقيدبهذامجترانفاالولى

بحسباىابتداهيقتضيهلكنهاكبعداإلشترالسامعذهنفىبعينايهالمممنداحضارااليقتضىنهظالمثتركلمالهوجخر
ءستدااالبقيدإضابعايقيدامعافالفلولماوامابعينهمعنادحضاشايقتضىعيومنحدواصمجمسبفانهوف

ارحصايقتضىالمتركاوالوالعلمسةبقريخونانمناعاالححشارالمذكورالنبحثفيهوكةالمعثتراإلعالمعنهظرج
هءلماوماسالممنداليهادهاليىوغاية37المتكلبمفعلاالححناروايحضااياهمعينةفرينهبتوسحاإينهمعنا

اتداإسامعافألهنقءصاعالرنكوجنسهباسماحضارهعناىالوملمفطجعلهيقتحنى
زيدءحاوصطإتاراضالثانناارداعنلهززوامرهاولاىدسندااأالححناراله

ودفعهءاشداإصامعاذهن
غبرهعلىاليطلقبخيثاليهبالمسمنداىبهختفىباسمراكبوهوآقالبهصتيباسوله

اابصابفىواوئمالاككنعافهالمنبهموأالهضمااعنعرفهـاالموضىعوالاااذاالعفيرهتصاليطاقمجين
مشلهمخضادانهاانول

مبناليهممسندنحنصاهاشىسثحهنكاواحدبكلءشدااممنهةواحدفأليطلقبحمهبوضع
ألهسمعينبشىءالختصاالالناإلولينعنمغنصدتالةهذالزفانالوضعذلكخعممبغيرهلىء

بأسفالإمالةامقاملتقيقخاهواالقيودذكراناطشلبعداقاناالعلماالالمثتركأأالعألمفيتناول
ءابتداقوانإليقالالتعريفاتفىالجيععنازخىالجهصحيخاماثيقعبانانبعداستسليمقلنافال
ةابوبناالوفانالوصولوادالهبلىئمرفوالىافائبيراااعنتراش1افولوداداخرهالفذكر

هذانقولالنالةإمباإهمااسحالمةبرثطإوااوتفديراتحقيقاذكرهتقدماالصماناناالنمالىاراوالا
احضارايعنىلفظهبنفماىبنفسهءاتجداوكأمهيمونانلىءموقوفنالعنحصرفىالخقص

اريدلووصونيهالذكرتدممناخرشىعلىبالوضعلماوءدفاليثوولنااعنالقيداالجرمغنيا
احزازايمونوالتىلتياداوةبهنحتصمءباقولهمعنىبعينههذابهونذلكااذامجدىممااإتاوهذا
لمعينوغالموحنسظاةاالنجهةماذكرهلخصبصوالبمونعارفاائىعناالوأبنباحدالقجدفيخرج

ماذكرهادارانينبنهمامعينفياستعهلمماوضعاواهومامماهوالعلماكنمحلميرءمختصا
مانش6نانىفىاحضارهاحتراكأعنوهوذكرهزماناولاهمعهانمنبعضهمالنكرةهوباالولرجلا

ار1ومازةءاالذكرهامانةاولإلتإدافاؤإمارفاسائىفيذكربالفاالممروبالثافى
أمعينةنةقربواسطةايموناايهالمافيالمرائياتلبئاوافادختصمناشىذكردوايس

يعيراالالفيدجدانة

فيظافىنخصابه4اسكانشمصفيانكلصراذاسابانلهجكلاناليهماويمكنفالحاجةدانالةجهمانحر
قالقعودتمنمودالمقتبانيانارحواإلخيرالقيدجهمااليخرالقيداالولاخرجفقدالحقيقةفيبععنهوآلمحضمره

فيقعانبأسفألتابعفهازاتواالحزهياتالمايثحرحالععريفاتقيودمنالمقصوداتتابعواالحتراشلعييةااممة
اقيدعاعداموااهذاأخرانلىحالمناسبكنأالخززاتجيعازعناالحزبهحماوالتعريفاتابماالضوقيود
بماذكرهءاتداتفسيربعدالىبهعايشيرافولوالتىالنياوبعدالظبصددهفيمانحنبفيرهخرجمابهيخرج

حيشذاتحاديلزمانهوالتاقيرهتفالياليمءابئدالفغامنومالمةانادضاالثرفيتفدماكبنومنلالقاهذا

المعارشفلعفمرسائىعناحزازااقيدامذااذاجعلاأولاأاغبئتبقال6ائرافيااليخرقألأع



يرعيمونانلقيزكاقيلاقولأغ5زأاحذفتفالاحدالبعديئاودلبزاالصلىمفهومهبماباس
اسالةانحانحادغاماامتزاوجمهونمزاتخإفاسزتلىءكالصهونوأناالدغاممإشاولذالثفياس

أإوطإالياضآلضقوالت11كووانسبةوابالصلةوالعلمواالشارةإذكراكتقدمالثالمفيا
اروامابتدااضمأوا9ااصهفاللةأحدهواللةفلمحواوالناهمادصاوجهاانالمصنفلىء

ء51سافىدواةاكالغالةواجبأاذاتعالجعلثمالتعريفحرفمناومحوضتزهااحذدنت
تارثامنالرحنكاانقاوالمستىالمهإواانعهوماانهرغومنشىالأقاااالوجود
وذالخااةديرثتغإلفيةءاالتجزفىإهاومإلنعالفردفاليمونفىائحصراكىفهـطالهالعبودث
اللةامساحاختحفىالياشوؤفانيرءمنباإلنفاقدةتركلةاللةاإلالهالثولناانااليرىسهىفقد
ألماداءلهالرالعاللذاتهاواحىاواقالطصودالمومالداحمااللهفاوكاندعهاعتمارعلى صو

اإحاانلىءيدلإوةالنزةاللهوحيثمنفهوماالناقوحيدافادلمامنهالموجودالفرد
المالشارءاالزابهانمامىمنانمىءاصاافيلجزمقباطالمعبوداماطهاهذهفىبااللهفالمرادوايضا

قىااحإباسالبمونفولهبهونانفيباالطلةالمبوداتايهزةالثذبيخلزمبودالماومحالمقنضه

لاوإولاشىءفيلهبوديهاقمستصوالمعنىخهودالموالفردلمحاتعاليوابحقبودالىبمعنىا

ثضاتاذداثدكانيةولانحباصىقولعنىوهذاأماماإقضاهودإذاالفرداالاوموجودالوجودفي

لمزوماومالامثهورابهلىإفردبااىيرهءعلىإورلمفلمقباببالمعبودىثعالطاللةانالكشاف
ولمهصارداسغوذلقاباالفياهاريماواوتعغلجمورفدسذمالىقباطبعبدالذىالموجود

سبماهذامنمجغفياظايةفعلابواكبوثاإلسملهصلحثمعنىعن4اويماوذملمدحاوصا
غنهكنادليبموتانازبيدلباالالىانتسابهإلننمىافىاىبأابىيداتجتالتنزإلوقكذا

لالرأقواتفخالجربواخوواخوالفثضاوابوالثعرابواظيرهويقالاياهامالبستهعلى

تالمهذاثنلىاليفهمفاندهبابىمنالفاالشفمباقياطواالكباالمورهذبسيلمن
نحساثاذإتاريدبدواناخحالفعلىالملمروماام1رااوممالالشاليإلمزومامنالاجهشالى

فانذإتطفيإمدواليخالةاإلهافىاعنولا1نعاسابكالهوباالزومهدااناالأبمضايةافيالرأيين
315الءإقاكااذاحاتماانلىءابدلوفياإلصهـاعاقانمماابمافينبرهيوهمالعاطىاعنىاقاقدون

واذاوادامنهيهوندهفهمءوأساورجهىهلزمساتذالمثانالباعتباراالعتباراذبكالهأااممنايةا
يفململالركذاتعههـءمشيرايخلكذاجلالرهذااوقلتانكغيرذالتاوااوممرزيدااوابالباصكان

ذفيامافهانثان4بوتوكتايشعيلابااباانلمالهانبوثىءفياصكنايهامنونالابابىالي
نخفىوحغئااالوحمحفبنهظفيايسشهـاافياطواللانبخىالىمنهابشقلبهعىالىصصاكفيهنا

تاقاطمنابدهـاشتمادتواساباالومرأيتوإوظتالقامةولادمنهليننقلالوضوعا
اهةاثاتموبأابىصاتمارأيتعواستعارةبهونإوصفابهذاابابىالشهارباكافرا

ينااإالاأثاالساماوااالفدامإالقمضمنالمقامهذافالأنتىفىالكتايةمنواليمون
ابمواازانيينحصالويناليكلليروالبموالعطأتفألاونكوذالثبماواقبرفيدهلمالهاىشلمذاذا

اباانيعاانابوثوفوعهماأاجضايةةفياكهـمقاالةاإليثتهاشاناخراكانبدلههـااعنهماولوكانكنايخبن
2اااىقاانعالوباتجاقيايخااانقىدلجففاليمنهليننقلالكنبةإدبمىنحصانلكفيهناانمايستعهلبإ



المعانىالكئفيونفديعتبرانهممندفياذكرولوامانحناءاوفاالثاقاماوجهةولكلاإلكضافياىلاإلووند
النفالاغضبلاابايافقالالعنهتعالياللةابابكررضىنادىفرةالمقبهانعلميهويدلاإلححلية

فتعراىوبالموصولةاالمحالمفيرهاتفمايناسبذالثومخيرهحابالقلبمدإولهيعرفالخاطب
لكونهرةاالشالدبهراسحمعليهلقدماناالنسصوكانوصموالاليرادهنداليهالمعحوالنوأةينوالى الىعداديطلمعهالصعوطالمو

ولالموثمالموصولخألفأمينوااقلبباورإولههرتثالخاطصالنفاصصوالتلمذالنتمالموةقوله
ورهرررفالخناسصمفةيوسوساسذلىاجعلاصحوأولآلالرفيءسواوذوالالميشصقول11معارف
سيبوورشنقولاهوفيةاالصمنوماذكرنااليهالمضافالمضافكتعريفانماهوالتعريفباننهما

اخثنعارصحتهوانوصوليةلىإصاإوالمقاال5ارزاوفيهاوراطوعليهالخاعلبمعرفةبحسب
وضعالنالذعنبحسبامحثاراالىماباالقيمعلوصحلةطبوائاالفظدلولعإالىرهواظ

وماعليهمحونهصهـيعرفهباطالمانقدمانكلماديميطلقهانعولالموصوإذافالذهنهفيوحنموره
قياكوزقىالموصةالننحألفارفاوصوالتازلمذاكازتلهلحاآضمايعرفهالمعردفءاالدبا

فىهئوسياتيكمخاطك

مناذاكانتهـضرمنتثلةفقوالصاضعالومجعبإلجسانحممهفانبواخدفاللهرإتستصلهتوضج
وضوفةجعلتهاانوباتاثفروبمونهالمعهـودنسانالأقيتإهوصمولةاذاشهضرمنلقيتولكف
لكنهاثبامضروبهونهتخصصوانفهوباالشاومفعرانساناافيتقلتذكانكولاةولةمومنثمم

الموصواةنجألففيهإلتخصيصالنسانمونحوعالنالالوضععسبليسإوواولةاوصاينفرق
وهذابأمعرنويمونإمملابمضهونيخصصانعطوضعفانبواحدبانةادتصوفة

لهالمواضإاتفصملاليفداشارالمصنفثبمللوصولالصاغالمقامهووضىاالوكفيصصهالعض
اكقوالصاصهـلةاسوىبهةكاالخأطبحىواالعآلعدمبقولهبماوالمرانذوتكااكدون
يرثعلىهيااواكلكالمالماالبمونفىشعرونمعالممرجلسامعناىكانالذعاشارقالييخهاولةالمو

الثالمهداجدوىلقلماوألئرنمؤاصالرقديارالثفينكلوالذيئصلاهوحيثمنبمعينبالمغا
الغرضتقريرالىالتقريريادةاولزباالسعمالتصرحجماناواعهوقووندرهصواالموفبونعندمعين

زامجاراودتاىنضهعنبينهاهوفىكأاوراودتهعوالماللهوقاقيفبافىوبوفان
نووذهبءوداذاحارإدالمفاعاآلمنوالمراودةصالمواالةحاعيهمطيوتعبناليقتضىثالوصة

أناليريدالذىالشىءعنأصاحبهالخادعفعللمتورنفعمهعنخادعتهكأالموالفاعذهوكصوتا
تهلموالاعنعبارةوهىنيويأخذنعلبهعليمانيحتالورهمنجهيخرذلئطمتعيلةولةالمو

أةاعيمنعليهوالمذكورادلذيلهوطهارةيوسفاهةأنزمسوقالمفالأياهاوعةو1اماالؤاهينا
لوتالمرأودةمن1تمزوهيوصاأولىءاوبإلةفىهنو3نالاوزامجامزيزااماالنهااماوضعااتإلث

معنالوفهءافظاعناهةأنزافىغايةيمونقيادأكااالوعدماةاباوهالمرأريستعيللمفهومكاىموحنوعة
ووالموةالمعتئبانهجزفي

االختالووفرفىمنلمافيهتقريرلمحراودةزيادهابلفىفىكونهالنندتفريرإلىزيأدوان7الىومةفيلةههـ
4أواعصاوالطتهاالىالافيقوعمكأللتىمثلهااليرثنال4ندااااطلفالفيلاللفةالفلومعينفينحصراكان
مضروبتعددضنافي

صصةءبالخااحناجنظمافصدتهبهايتعينسةرمنفالبدمعيناليقمثدكولةكانالمومىواستعابكعا
وفةكانصلمشالمواستعوانبعينههوالمقصودآلذىينالمهمناستفعاراذلثكانبخليهأقراءظفاإصقسرانالى



بالمفصودمنعلفبهنلماستفمعاراهنافرفىفلوةقرسزصبالىحاجةالنايمنولمييامفهوماقصودك
ءاوااليماةالهايئمضناالفيارجداليوحيثالمقصود57المعئبافرادذلمثبلحهاوضو

اال13رانيفيتجهالىداليميتالميىءفيألماهالادوقالغرضتقريزيادةفيومماهونمىصةممل

اطوواازمملتاكال4لهاديءادلنهفااديحاخلقمنونكوعبيدصبىيخافععبادالماالعقما
لماليارةلزمثاليةاالورانواكاللهدتيقوونانممىءالنصاخوفهمعدم
تواكزاإهاؤولثعقالالةباالصمالضصرعالسقهجانواانهامثالالمفتاحمنكوموالمةفقمايرالتقر
ءالبناخاهلاستدراثيقخضىابيماهوفىإفاشووراودتهيرقراكيادةصدشلكللوانصاكقجقلىاوان
جهاديماه11يقادوانةالامنباباقمىعنددوإواقادثمداالاالبوابتإةوتنفعن

وهلماءابرافاتبراظقافهمتحاطيرعناققريادةالئخرذكرمثاالبىفاواالجمهنثرجيةواورد
وليسمتتناوتلوطرنحتلفةنواسابىتولإيهالمندايرتفيومنهماغثيمالمممنوفغثيهمفيماوا

اشاثأنمةتمحةانجاساؤهتوبلفتنملنناسامواحيثالمحظاحشسواحمتبدإوهمافواةاعولقدنهزت
الىلكصووايىالمسندادبايرحدألنصعلىاطباكحنبياوكألاتامذاكصةعصارفاذايئبشبابهأاصمابدغ
زاضلبرللرالىءاكافالواحدمةهموزاىرويهمالذبئانلحيهابنيهيعظقصيدةمنالطيببنعبمدةقول
ثتبالةجاصهوجوادثباطاوتحصابواتهاجمألواى1محواتصرانصدورهملغاتبشثتفيعواا
إبراانالىايماهيدفاتافالوجلالفالفىالقومانقولكفيماليسالفانهذافىثهمخطالئنجيحلىمنففيه

سنامسورإثءئاامحلىنيادالةبرذشانيءبناادوءااليماعلكاإلجتاهذاالمفتاحماحمب
جعلللهـلاضافلتفاإبمابازتجمهونانإليعدبلايخيرءبناادوجءايماثيهبانالليسالمصنفوردهالحطأ

وجعلالمبعنىممعنىءانجااانكمحدصدتاشاهداارزوقوارفالهانوجوابهعليهنقيضهءادبناءاا
علىاليانابراالىاكنافنهمتظنونالذيئانخلصااخواناالخاطبونيعتقدهماعةجعندذكراذافلت

يفبئصشاباخالققياسكالاوآآلجةالىيبايئوةاالخوينافىداميعلبابئبرااظانالءايمافيهنكمكاناخوا
المبنىسطاانالىقولهعنهوعلىممالمتوجهعلىلاهذامملتتقوليقهطرالىاىافلبربوجهالي

أوشتصنفهذاقلتاإبراءبناانالىارتإالإمهـلةوابالموصوكيعنىلقتهوطرطرزهعلىاىجهت
واناحإعندالنوستنئذالثوشيرذمواوالمدحإهعابواافوابمنلقطرواىوجهاىمنعليه

ايمننخاءبانهحفاحوكان3ادأقكاالرصهـلماتمةاعدفىالةيأبهوعلى4اصبالةذأقانلهوحاص
فىةلمحانلحااالفيلهخلالدحىحمححه

نانداخريئجنمالودعبادعنونبرييئإذامحوانعأبدا
بالبنااليرحصئابرمعألقةاظاذكرتأامافالفثواإلذاللاعقاباجنسامرمنعيهاظبراإلئادانءفيمايما
دعنإآءااظألناناىيعةذرمماجعلرراظءبناوجهالىءااليمااىانهثماالعالمأبدوهم
ادقالفرشقرلنحوهـاظشانالىلمانهاللتععايميضالتعراليوسعلة حرعيهلمددىيى

كاىإايابهدصعيدوالىتتالثصلجتاويئالادبهااضايبابناءعا1ارفعآائكصىأآان
إسببىاتةمالىيفتعرفيانالىايماالمحالمكارزىاانقولهفقببتصدعاثممنواطولاعز4ءاد

111مماايا51إلنعالىاشاللهاذافلمانحالفءأضاواالرفعةحنيمنامىعلعهالممنىلرا لمسثاءدويى

قبدصآليندزختتقديرعلىهذاقلتالمتأخربراظىجنالىءاواالممافالنهفتأخرهمعتصورانمااظعبر
6فعةالرجنسئنعلبماميالمبنىبراظانليايمكالعاالحمكالذىانقوتهفققالاليخقءواالستغناالتعسفمن



برشاشاظبتعظيميمقالعردبهرموعلىالذىبالمعنىءااليمامثقالعلىالمالهذافيكوناعالقىافوألءإنجاوا
التعهإيمنثمأوانمابهبمقالتعرالييعةذريجعلجميفأصعالاظرتعظعمافادةفيلهالمدخلءااليماذلكاناال
ءالبناجنممنالموصمولعناظبرانالىالصلةلوىهذهانواماالواحدالمؤفىئاراتثابهعلىءنجاالطةممن

بافياالبنايمبتعظإفىالتعركانالمحامكلكمنلنالجتابئلوفلتانكاواليرلىايمالععصالبهاليحيرفاايهاوالتوى
انصواظبةاعنماينبئببراءوإيقطرانالىءأيماففيقالدبهردقطعاالذىبالمعنىفيهءايماوالالىعلى

فيحالعليقاثهثانهصمهفادتهذرءاإليماذلكأيساكنجهذاافولالعالمعليبشلشمانوتعفيم
مطذبيهالىاناظمرنسبةصاليه67بهوسلوتفيتمنهيعتفادالذىبلشيباأصذيئكذبواثاقدخمرقوال

11كأكالالرعمنفعلآلونهلجتهءبنابتعظيمبضتعرفيهثماوغيرذالحمناواشاففحاكنةطاهـإتوكأ اوبذ3ئيذلاتعالىوةولهبرفيرافيءالىـيرءاناوآظمءواااردلحءالدمعرصدمنمضنادة
الحسعنإنبئماأخبراءبناإقطرانالىءامماففهيناخاسراواياكالثنةواهطفقهاالمنف

منخممرانمنثيطانال

الىنجرإنثاالهانةاليةيهرلوقدبظاهرشعيبوصناظايماوتعخصواقيالىزوالوتحققيتبعه
الشيطانيألبخالذىاننحوغيرهاوشانرصنفقدأنجقهااليعرفالذىنحوان

اجرةاليتضربنا

ار61اهاأرتأإلقاالمهاصتخ1قطإأءفانمهاللىولدهارتاببرندوغابموصاالثحرمفاصةواماكون
ةواذالموفىزققيىانهثمالمودتاصاطوانةقيالىزوالعنبرصاينئإتابناقلماناطرشهخاعالالشنةمف
اخراذااذاميهافقودنو

ءااليمابينوبينهالفرقفظهررالقخصمعئوهذاعلبرهانكانهحتىرهيقروهاالسلةابلهـدلولوا
ىاالقىإيهايعةذرءاءأاليجعلفجمألتكياقابيمارظرالبأنهالمصناعرافوسقعاالمورتالصاانمعوربالفعاث

اامرضأجميراحسزممافاعصإبمنالالدقىقالتنيبأالرهـلعهولىالدوىإلطاااأعدحاحضااتمنهامفادةص
هذمستندانقطعاونعلم
اشرحسرقدالعالمةوالفاضلرطاإلنخمطارحمنفانهالمقامهذافيمشزكامسوروذرديتهأءاال
الظاهروهوالسألبلةبالهافخراءبناوجهادااالفيالوجهاحالمهصمبالتقدإفالصؤينكلاإين
محمرعتثمقولهبانصرحثمالنعمدرجاتماهنواأرزيناانفولنافيواحدةإيهأانيرالخأإوا

المسندحعلالىاصارهذا3واليكذايعةذرمماحعلرلطفةاعتاراتهذا
لىبرهمعتعىخصوام

6ارزااننكوفيميالعديهكلفاالخبرءبناوجهاليمومعامومهـوالالهادالمالوالفافلقالذالثإ

وهوالممبيهتحققلعدمنهموقىارزيئاوانتةضرالتىوانءالمحاكايأيوراحثرحفيقدنحر هرباكنهلةباالوجهتفهسيرفي5اولفياتمنالناسنوالتإذيحعرضىلمءبناوالىءااالفيالوصى
عنمخوفياالعصاشمكلالسنداليهالخبروتاثوسببمماهوعلةالوجهفمحرانافولبباقوااهبابمراني
الكلفىدهطرعليمامكنبنائهوالهالسنادهوسببعلةهوممافممروانتجابتضعرالتىوانءالمحاحمكالذىان

رونيعتبهارزيناانكوأفيلثبوتةعلةقديمونبالمسنداليهبطهاظبرورءبناعلةفانواقعاموقهءالبنالفظوكان

لتموعلباعثةوسببمحاملاالمرنففيادخولعلةاراالستفانينداخرجهغيدخلونعبادقعن
لزوالمعلولالمذكورالضربفانبتضحرالتىانفولهفىمعلولةوقدتكونثيهمبضاويمالأسنادهملى
امابالمجاننمةبهارتاطنوعممالىيخرهماوقدتكونعليهابعائهوبهاالمحبةزوالبمارعلىباعثببانهمغالمحبة
لةاموعاياامجانلكنهوالمعلواللهالمذكورالخبرعلةلمايمنوانحمكهانظءكالاسمكارزىاانقولهفي



جمونلةلألمماوانهماظنفانمبرواالمونفىالذيئانفولهفيوامابالمضادهبهالخبرذالبماسعلىمحتكلم
علةذكراثمبهموربطهعليهملبنايةوسببالظاهرمجسبهومنافبللهوالمعلوالغليلهمءشفاالصرغ

افيتقديمءالبنافيزوردفانيالاشخأبالاظعلىوالتنبيهغقهيئوااالهانةوايمالتعظاليذريعةقدلمجعلءالبنا
فىاشترواناالحميقوالفعليةإلمجعلةمتناوالابياناكالطالمممندبمعنى77براظوجعلبماالربمعنىجعلبلعليه

ةللدأاوفشحادامىالمةاالنأاوآلموندايايراداعاىهذاعيفرعثمقودهمعنىبانلىحالعن
رث1ااوسوقاءايماالمذكورةاالياتفىيمونانمفاليلقءااالاعتباشيرتمن

تالاعلةكونبالمقايسهثاطبالموصولدهكيةوفداحشثناادجالرأىاذهـفسادعلىافيتأيهالما
مابامثمتركةاالحوالمكاس3ارزااثءاساكقوذلمىووف01زحماوايرنحاواالعظيمعلى

االشارةاحمإاصهـلفاناقالالذىاإاياونسشبممالوؤدبهونأموالهبوؤاوالدهسبىاوالذىاهانكاوا

اوهـعداإليهـءاواأطلىارةباالوتضبحالزكاداالبهذائفاوفيلمجغونانكالذكرعيهل
ضكىبهواتصللهالمقامصمعمتىاإلشارتأسمبايرادهإتاادزرفرثتهاى
ليوالاالئمةفيارفيالهاالشارهدواسطةالعامعذهنفىاحضارهعثانفهوالصاعالمقاماما هدمشماموسمحاليلقالان

اوبعيدفريبسمحصمثاهدالىبهافثأراناالشارةءاحمااصعلفانحسا

المعقوالتوسباجرجدتهومثاهـاحساالستبهلماااومثاهديرتمحمموسانىبهااشيرفان
اركاالوماوااللفهثوفياالموجبالفرحنىوامايةالةمترتالعاإلشارةوتتريلكالمثاهدفاضمايره

يدركانانهومامنواأانحوينقيثلاالمممنداليهاىليزهبقولاشارادتفصيلهفقداوالمرجمحال
دكابهأاجماللىتحآممنهفىاواطإلالمدحعلىنحبعقرفرداابوالحهذاالروىابناققو
ااثريربمنسوردثحتوءاديةبالبنقيكماثبالباديةبرتاناووالسالالحنبينشيباننمصلمن
ئحواحساسهماييلالىغيرإليدرذصتىكالمهآابعوةبىاوالتعريمقأضراطفيالعزفقدالن

لخا11وذثالرجمألماللهذاءماهذامثلىفياباقاوفكزدقإفراقولاىكقووسا
يرتوساوالىلىرحالمجاياجريرعتنااذالهمنةبسوهـافأتونميمتعاليكقولهفيتيالاالمص
فقييريئاالتاهدنكلوذاإنوستاكقوئمااوالبعداوالقربقإيهاالمسنداىأصحالهاناوبب
األاهداكوسكاهـفانينطراقبعدتحةممايتمقاالنهحاقوذكراخرزداوذاداوذداصا
الالىءاوإدحالىءبافوالمغةالوحضعممايقررلتوسحاوذاكالبعيدوذلكالقريبذاكونفك

ءالمرادلالىءالزواذعنضءكالاإلنهالمعاقعانظربهعلقتانفالبنبكأ
اصعادااهافهالااالاوكأااالقصحرودقواقواجإتعريفامباحثكاكثرالمعاقعلمفيكثيرمعلهقلت
اىإتنيهااوحرفاالشارةوعلمعالبالمقرثصذاانحذثمنفيهشظرالفةاانومحقيقهذاثوغير
فرداويهعلاوانبهيرايااعليوهوزاذئذايواليهالمخدقربياتاريداذاانهحيثمنالمعاق
حاالموكأةلءاناالولييوصبثعئعنهالىبرالمذكورهالعالمسندعلىالحكمهوالذىالمراداصل

اىابفردينعاقانلولمجلهحبذكربعديانالنعبخبرثاشذكرشيبانلذمنوتوءادبذلكاشهارهعليءنجا

عليبممهواطذىاالمراداالىءاثيوهوتأقالانشإلنحلمنحالواللمالضالبينوقولهامهمممنا
المعقادالمراملعلياذبالزارادواإلنهممجثفيولافيوجصورماياكاشعنمبمثئالمذكورالمعبراليهالمممند
2جمااذامالمةهذافيبهسنانيمكنخيالفظمعنىعليداالزالمعقالالقعنءىالنىاالفضىالوئلمه1زرعاالز



ارادانلعلهئلتفالأللفاظاالصيةالمعافىعنبحثأفيكونبهيرالنعهلماوقعإوضعيهأالمعاقمنالزاذاهأكات
فامربهقربيانبذكرهافثصدطماكانواماأغربامالحخدةمعالمسندالبهعلماذاتإوضعباتدلسألهذاافظة

اشالمتكلموامامعينفصموضوعمئاليدازافاكااالالفاظفيجارهذافلتالوضعىومهامةمنخارج
ادالمراصلعلىزائدوهوزولهيمونانوايضاينزمىالومداوعنخارجفاهصمخاطباكيههتقصدبذكره

قربعلىقديطاقنفسهالقربانولابالبعداوتعغليههبالقربيرهاوتحةقالأبيانافيستدركااخرهالى

بعيدبعيدالمحلألنفيقالذلكضدعلىوالبعدقديطاقالمرشهدافىالمحليبفرفالنفيقالالمحلودناالمر

علىاالشارةءكالاساعنىىساال8مالجلقديطلقوسلهكذلكاداإلمورلمجرقليةالاالمورءاجراامةأ

عليهلمايفرعهيدوتوطئةالمقامهذافىفذكرهولوساياماكانتصوردـهذاماذصخيبنالمهذيئ5
اللقرالعهالمسنداىتياوفلهلالهاشارخاااالخةءواشارفطثاجااحبص
ويمءويررتزلالومدولهوراصارصالةإا

محووحفورهحصولهيبتقروفدلقصدلهتكمالذكرىاذاهذااكل
حسحتتصوالطمنزلةمحلهورفعدرخه

رجتهلبعتزيالالألتااثذانحوالمبعدالاوتعلمجهلدقامتيمههده
لتنزمنهفهماتالمسازلمةدة

لعمقاالميركقوليرالمثتعطيمبهمديعحوقدالمسافةبعدنزلةمحلهصاكعةلالىووةوتدرا كذاليهتاالذاثكمالقالعدأالآقرهكاوكذاقالذاهور مرانوالافةاقربمزلة

نماوأنكتاألةأكاوناغاوألجإاصلىارفىسالالةظالذإمدفىأةذعلىتعحإفيرالغااالعصتقول بد5إوبقرونجدلسافا
ضرباذااثلنىيدفابنىوضرالرجلذالثفقالجلسقكوجااييشاراواؤهااضناولالسولصالو

الرجلهذاالفكواضرالففقلةعزووخمائعنهصالىالنفالحقارهارجملمهمبراوريم
نحاشاكانوانوؤصيرعنرصالىهذاالىالضعربهذاوهالنىوالىكالمإقرتشطشب
المتقدماطاضرالمعنىوقديذكرحاضرنهفريبعنهذصجرىواالمصمابوجهتستلزمه

حامدركغيرئالمهالنالفعلنعظيمقسموذلكالعظيمبالالنحوالبعيدبلفظيتبوعيهمأبئبماله
عندتعقيبالننبعهباالثعارةاليهالمسنددتعراىبعيدآاوالتنبيهئهفشانهفعةوسإتىلجالمعن
تقولاليهالمشارعقبعلىفطاومايرادلىعالىداوصافليهالمثاساالىكاقالبعديخابأمفامفا
وتقولءبالباالثانىالمفعولالى4تعدصمفيضبهقبهعلىءجااذافالنعففالبوجممايسشدزو

المثاراليهاعلىالتنبيهاىانهعلىبهعقعلىالمىجعلتالىئبالثعقبتهعزاخةعندهاالش
االوصعافاجلمناىآاتجامناالشارةاعمدةا5كاليرديالةسةإبإخطاورالحض
الصلمويالغيويضونمنونيوقذاآنحوايىالمثاردعدرتذئ1ولاثدالمسافةإمنزلمحله
يمصدمدالهدنكمنيع

اليبهذاكقولهعنهفععبرالمسافةفربمنزلةاطابواضورعزاطساحآلمنبهرينزلباناقربباأتعظم
صولوالومنهالقربينطلبومااليهجهيتوانشانهمناالمرالعظيميقالانبمكنهذاباطالوتاصاخلصرمالى
بمنحوإيويبعدانااليلتفشالناسشاكمنقيرواالمراطمهيستلزوقالمالقربالعضمايناسبجهالوتكلفناليه
البعيدبلفعاالحاضرالمتقدمكرالمعئوقدذلمقلهومستلزالمكاقالبعدمناسبةالحقارهيموناوجهاهذافن

ابوذلكالطالبمالغاباللةنقولابعياابلفظذكرهاناتقدمسءالحائالمهيمثارالىانمجوزوثةاالحمقسالاقول
ذكرالمتقدمالحاضرالمثلضرباليبذلكامشيرالممامثاالناساللهيفربكذاثتعالياقهقالانلعغامقسم

يلفعابشارانمثلهفىاالفلبوالبعيدحكميقنهوئحماشارةبشأرأليهحتىإلحالوررلىالمعنىالنذلكوانماجااز



المعنئمجألفالقريبالمثاهدبمزلةيبقيعنومذكورااحاضسلكونهفانهعطبممبمقوهذابافدةفيقاللقربب
عيهاركاليصغاشاكونهةوبواسلمشاهدابماصمذكوركونهبواسطة97فانهالمذكوركالضربالغائب

الصورةهذهفيبهوزوالالمشارصعإالمفحونهمواولعكلهمشمنهدىلىءاوإصدقولهالي
ياذاابروفاكرلةةلييرءواصلواواقامبالغيباأليمانمنمتعددةافباوبومنونوهوالذيئ

راايهمااراانعلىظيهاارهاثاسماوردهباناليهالمسندفعيثمذالصا

أدااالموامأعينااكاوالفحرحوالفوزالعاىاولاعوهوكونهماوامابعدبمايردءاح
اراومحولماكاقاحضارهالىطربفالبهوناوالنهالمذكورةباالوصافاتصاعياجلمناجال
مالىفاحمميةاليماشاراىونجالالمذواوالالباصءااواالميهمكلاالشارهسوى
ميةباالشارقايماالدركةمةثةاطصةصالىاىعهوالىةاإلضاشأالمباالهالمسندئعريف

ق1إوابالغاصتكافالناعدتتقولاعةاواواشينداكانواوالخاطببممايعنودةع
ثارهاالبجعلاتمجازوذاالذكرشوأنحواوكنايكحاثصذكردلتقدموذالولعتادرحتهاذا

واسمسيدكاطقليةالهالتىنثىأىكاآكأكارادامرأةطبتانذىالذكرليساىكاالنثى
الهإجدثثثاالشارةاتقاتيتعالىمولهفيصاصذكردماسبقالىاشارةفاالنثىاتو

يرمذكورقبألذيهونكذكرهمابقالياشارةكرواللىاليهبممعندليسضاللانثىوخستهاافىرب
بفالدممتةالىراجعيمنماواربملفغافانفيمحررابطئمافيالمئانذرتافىربفيقوفىكناية
نونيؤالذيئوهواالمثمارايىكااالمقدسبيتؤضاررإوإدايعتقانوهوإئحريراإيهنواالناثالذكور

ابالمتلاقيباوصاتملمدبهرهتقدمعنوقدلمجتغنىاليهمسندوهواالناتدونلذكوركان
الذيئالنقونأويقالأنواصداميراإبالدافيبهناذالمممرا1خرجنحوبالقراقبهالخاطب

افاالوجلةمننوضثاليلالشارةالعهدالموقدبهونالباباغاقاليتدخللمنقوالثو

االيمانمنفوفيحصالرجلوهذاالرجلابهانحويااإلشارةواعمالمنادىوصففياطاضر
اسنداعرفثمفالبإفيبامليهلماصدقاعتبارغيرمنسااومالحإلفومةممالىلالشارإاو
اشارةاصمدهاوسباناليهالمعرفاتمحداخلةاالالمهومالمراةخيرالرجلوالتكةاداالفرمن

ملماليالمشارانمياتفذالتومخومفردلمعنىهوحنعوعااكلهواناطقيواناالنماننكو
ولاةاخربمايردالياحقاهاداإلفرمناخدلوقيقةاطبالمالمعرفوفديأقلىماهيةالععريفن

المقامظاهرانالتنبيهوجهيطلقيعنىقةقياطالواحدذلمالمطابقةالذهنفيديةصارباعت
ايرارالضريرفقدمبقتضىشأءالذهنفيةالمصلمحقيقةوموضههوالذىيقةةاطالمرفالمه
عمااليوقدعدلالذسمنوجزثاالذهنفيمعهودأباعتباركونهالحقيقمنموجودفرد

ذاتعدانبااالصارةجزئىعلىصالطبيىالكلىكمايطاقااياهامحالبقاالحقيقةتالثجزئيات

بئاتميزاتميزوفلمووعمناطقيقهنفساليالقصدليانعلىقريةقبامعندوذلكجزثياتهمن
االشارامممثاهدفقكانهحضفىفيطودوجثالمنودالوحيثمنبلههىحعث
ثءمنوفاوربااثفانرجاظفيإلعهدحيثوقاادخلكؤالضهاةفىبلاالفراد

بثمااصنهاالوءاطكمتبقىفيلمنفياكونهدىعلينجاللصفاتصوفونالمواولعكفيلكانهصوفموهو
3قنىواأابهءااشاكااتاتجمهااةااث4ةةوإلهىالموعوتذاتلىءدلأنهيريضوهافياهليهالىءالدال



احادمنلواحدموضوعسدلظكقمماالةالعباثفىامساتحاومألحغلةاالصنفسمبئحاإلتحساف7إ

شرحفيالحاجبافيالثيغمنكألمفقولمىاذكرهلىءالجنوعااالجنساسمبينالفرثاقولاخردصدالىتجة
وأمامنمننشرافرداولمجكلىالبعينهاوحدةمعالياهةعامومضوالجغساعمجعلنقولعلىميمممانباولالمشعص

نافزقااواالذهنفيأندةقةظلمدموكضوعءوطىاماننضددهىتنحذالماضاموكضوإث
اثعصيفئيدلااالعالمانعندهمعهودةللهخاطبمةمعلوالحقيقةتالثعلىكوندوهربح1يدالجغعاماصبت
نضبمألةباالبلببهوهرهذلك08علىفاليدلىا3اوإماقهوثمعثحاسا1ضككوتما3و
منئاذكرناوسغإقا

المقدةقةلفاموضوعانهقهـتوصةكرنادماذعددالةقريةادخلوالصاساداصانكيألمهتقر
نجهدةموصةاطتيانباعتبارمنهاالموجودالفردلىءاطالقوانماالزهنفىأاخردالىأقوقدؤولهق

كالفرقاسبهرةافىوللجنهوالفرقاوكشعاإلالععارإوحوداالعناشتعددااءاص01 انرركالدعلاالو

تثوهةطاتلنحوالجغامعمببنوفردفىلالمستعهـالجنسعاببنكأالمكلفىوهـممذاالعرف
عاطالقواحدااعلىفاطألقهجنسهاحادمالواحدموكنموغفاسداسداإلممرفاوانيكا
اطلضهاعلىواذاارزهنافىالخددةلمحضاتهعةوضىولواطكنععهواكطفردعلىاكلالقمماواا

اقعددالوجودباعتباسقهاطعلىاطالقهنولزمتقياطاردتكالفااخالوؤثةاصإةوداو1
سوفائوادخلاطقيقةلةىمنبفىاالصبمذالثانتفيدرةالاذفخناتقيافىلمست114فا
ادةمسعضوالبععشيةالحقيقةنضالمرادبدفانوقالىخلحواثرفالمهنجالفجخامنيادهـقيتإوا

األأمواضاولهادرولةاواليهفاربااأقحئاأ3ادانةفماإالالءاولاور4أكااالتارياأثلةةيرءتاانافااث
قهتإقهاهالالمحر1ا

بماحعليهاالمفغأومجرةفادط4الطخصااعتبااخااللمردأدكأتعهدهولنالكركاملمعنىافيزرجمنوداألإاات
سكقيثقيتاطبالمرفااش

معرهـهنهجماطبمالطماضهـطردتالىهىنايالفامالهذهالجفسلممرثاكنمفانإقاوهـ
ودانتقريركالمهمنممادجهرنااإهصكلمواحمحتىعايااسامةحوثونالثوؤدبوانمإدضبة
عاملاأكامماجمالرقطادلمهءفيهلىفنالحوطةهذواصاحاذالاقظلإهـبهفيمرواللالمخالمفتاحايثناكالمةعاتدل
قياطهإالمامعقسقىثفي

ويسبمائالئيماعلىامصولقدتيلكقولىءبايخوصكأيرابهرامعاملةا
المستضفناالفياروفهلحصفةمحهلانعلىماراالكلالحيالحفييلاكالمعرمطلقالىدءواد

ءرسيمالكنهصعالثالمناإالبا

ةمىاليستصيونؤودهانءونايهإتاللفاالأإواكحاإداانةولإلسملضمعئادهاعنسقا
احرفيهوانكانالموصوفإلنأولدانواءأوبىااولافهيموناجاإلندش
النعريفالىيسبنىالئيماعامسوأقدقائااولح

قصوداهاهواداعنأقصورهالعينوداالمهوالوهوظاهراىنفراالوالةةتاطالئييايردلمافولداخر

مماملقواالائجبابعالعزاراالافيوالطبتيفةااوإواالحألمهياابطبقمواضعفيوالوقارباإلناةاكارحمن
وقحااميلظنهمعتركاورهصعلىداللةيفقالماضىفضجتأقوالموافقاانمعالمحنمارعبصيغهاصقأل
تبوااليهالتمفتالبلاباليهواليهاجاشفألبعدببسبهوصوفصامامنلئيمعكتوةبعد

مجيدليىنحصوصلوفت5اكروروتفييداطالعلىيبنىحنلانيعلمههناوهن



أل18بملخبمطودعداتز
بالمالمعرففاتإفانلظ

اطلفااذاالجنعالحميمقوعلمأالمسضعفبنفىالالمانفىعصوهوضافاافيابمذبعينلثمىفليساوهريفا
عوادخلكمافيواحلىابضامذايصعوالمواساوانكانقريبعنسنةيهرهينتعرحرف
قيمةاورأبالوقالذبنانالكسثافابكمادبهرهالمعرفهذامعاملةيعاملاايحنرلالموالن

بلقلتجماشهواماحقيقةاجسانقانصحثائيما1عيىامصواقدفهوكقويخهبتوقمءانمص
انيردعابوإل1قيحةوعلمقذادالمرفالىتلتفانوضالى3عإلالمغضوبغيرمولهاعئ
كانضندلاولامقبيهاعامةأيتووقاادخلنحوفيواحدلىءاطلقااسالهساب

صسضثالامعنىنلهوضعاإلفيماليستعياذلمقةتحةبلقلتمجازهواماحقيقة

ةإحافبحدبالمناالوبماضومو4اداردقوئالىذلفلىلتهاتدالطلبحلىكاالفنالفريمونانالمفيلكلا
نالممصفوموارورلهقةصابهدتاشممادالواحدفاءنالمذكوروالعمالمعرفاطلمقتاذاوانتيخها

منعيهارلماصدقآعتءاالفيماإستعيللمفهـوةالقروانمامالوجودباعتبارخداذلثمنولزما
استعلفتمدصاالفرادالمارجمااالمباالمعرفآوفديفيداالصععارةثبسفىهذاوسيتصغلهوضع
ازاصيخثونمعناجزفيحنالحفيغةالىبالألميراثإخعرلفىاالنسمانعواناقالستة11قةاالى

تعدهناكءوامااالفرادظبعفىضينفىامحققحيثوالمنهماهىحيثمنالماهيةبريقصدبها
مانضودجولمالوعتبارمنهثاكقالمستثئدخمولشحركلههـإذاإهاإلستعتصةبدليلالجيعضينفىبلى

السوففاخوادخلولإقرافيوجودهاباتحبارقةثةانيعلىازادلفخااانقهكصودبهرهعنلوسكت
فهراامهقميةاواارجاافىملجتاذالواسطةاولبعضهااالفرادبخطيمونانفامااظارج
وعهابانمدىاناإلصاصبيظرهذاوالىلمججعيمونانوجبدليلهالعدملبعنيةيمنلمفاذا

والالنىامءامنالمرتعاليلهقوفيدبهرهاقستغرمايفيداعلىالجنمالمدقبحيثالكسثعاف
مداالالمانبئالمحسةمجباللةانتعالىفرلهفيلمجوقالفيخحمرلقاالنعمانان

مغمروكصعاألىإمفاحواصاذكروالحقيقالمفهومعدمايقصدوكأيراماياقهمحسنفيتناودصلبن
ربالالمالجنالمعرفاسمانلوالحاتفراقاالدونلمجنىالحدللةفىالالمان
4سعثنمبعد4ونياالفرادمنعليهميقةاطماصعدقتغيرنظرالىمنالحقيقةنفسعلىيطلقاناما

عاعووجعلاذافةءاتمعينةححممةعلىمااوتكاظالجنعلمووفالحقيقةوالجنييفوهوتعر
هىكعلمحيثمنةثالهوامافى3نىضالثعونحواراظإمهداوهواوجاعةاوانجتواحدا

أبمانيهذالحقإنالجنسفىئااداالنرواماعدصرهيهرجلالوسلةكأالذهـدالوصغيرمععنةحصةعلى
بعمقعنبعضهاتمبزخغمأفيوالنكرةالىمضاناصوملهاالستغراقوهو

عاوإلمهدمنمهاجووهـالالممعمتاييزلمهىهىحيثمنالماصةالىاالشارةقصدبهاندأنهقيقةاطتعريففىا
القراقازفماممنالثايعةالىودبرنحورجىوالكليةالعضيةعلىيخهاداللةأستالتىاالجناسءااعمن

اظارجيةاالذهاطفيخضورمااشباعتالهااالشارةفصدبهوأنوالذكرىوالرجى
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اوائيئفردمعينالىالميودفىالنظرإلنخقديراهذاعلىكدالىتعريفعنتميزعدماماناالنمابهوصقال
اذاكانأاقولالذهنفىباعتباكأكونهاصاضرةوالفهومالماهيةنضالىأفىالنغارفانمةاطرنجالفاوجاعة
بمنمنهالماوافرادمعينةمعيزفردححنموشعندالهوتعريفالذهنفيالماهيةحتنورعنعبارةالجتمتعريف

االخرالفردوفىالماهيةاحدهثافياطاضرانواماالذهنفىالحثضوراعنىحقيقةالثعريتهومعنىيخااختالف

احدهافيالححضورفاوحمىنفسهالضإلالحاضراعئالنعريفمعروحنىالىراجعاختألفواواالفراد
الععريفمعئظقيقفىالمالوانمافيهوالكألمحعلاردابجنسكانتعريفخراالوقعهدتعريف

القصدالىغيراشيعليساعهداتعريفالنفالحيتذلكعلىشهىوالعمماهىحقيقتهانيانوىءبخما

اطاصرالىمجرداالقصدانةفيل38هصوححالعهديفتعرمعنىفيانجالغإزاوحقيتمةاروهنافىاكنساط
01ااحةمتسنعننمصحداوماصإفراطكوناننيءيخملمءاسثيو

اأعممأإاالهواصااهذاأعلىتااالمصاحعالمورتميزانقواطدادفتص4اتةعنخارجاصنردا
عااالمدلولانالىأرةامطلتاصالععريفمعئ

النالقديرهداعلىالعهدتعريفعنسعدمذالثالىداثيرثهاإبئافىحاضرومااىودس
ءااوصحىبناوايندسفىالىودالىفىإخارادبانةالحهـفىاصلنهصتعريفصففافافىححاحبان

ذاالمامفااليالدلمفيمرصاااااراصإعتبمفإشيئاوانماصالحداننحداصفههرماتالىاشارت
اعتباردمءوكرةالهالجنافىةمهاموظمداشبانااليعناحفيعرحالحاجبابئ
اقمةااليىاىووهـعدمهاالوعضايرىالتودبإلحهـماورلمعغالموباننحاطبكوببهكوديئلمه

سسىاختارىالمعوانحوصةالخاطسبةااخاتامجسب
الفظادمماطناومرصلىيراوهوانحقيبانضرالمهـ3رةااذالمةهالبودالهاهاسانالالفى

كااىادةوالثباوعالمثاالفةمحمهرمم
االبعضىفالممادبهرناهايمتوثقتمحصولهحققتو

حلاكةاباوالوفاسعيمحابناولهواشهـانهحيثمنعندالسامعمعهنيقصدبهفالعرثفاضل
مفيقصدالنكرةوامااالعتاربذلطإيهاشارامعبنكانه

ومالمةاللمهاوكاكهإبلدهصاغةاىالصاغةاالميرهاوالرالذاتهحيثمنبناياليضالتغماالكا
صاجعالصاغةفكفانالدنياماغةالفاعىياةامصاحبةببننلنفممهفيمعينانبمواينهت

موصولامعمواصرالمفعولالفاعلمافىوالالم
الممدمهلصويرداتومهدجلىفرقومالحضته

علىىلاثانلالمازفىيرعندتفتعرتحرفلةإهواعالوضونةممهظااللةمنالمعاقمةارهى
الفاعلاسمفيانماهوفاظفلتهذهبهم

فيلفهانهوإونيةالنهـدوثاطئالمفعولبعمقنءههااش5صمورةءيمورالمعاقفالبدان
صصومححىصحصىذلخاانيكونفامامعنىعلىباصمذادلظامعالمضد

01رصوثمبهرةاخاقوامعرفةجمىالفاإلولمعماولحوخثاذهنهفىاطيزعندالسامعمتعيناالمعنىاىكونعنبارا
4وماصودجنساالمالحاضرنبماأماجنعمياطاجمىايفغاهرمجوانكانتوحضوردالمعئتعبنالىاالشارةقال

الييثماربهعنهخارجاعصفألبدمنظايببهوهريمنلمواناكزكابازبنوداكزفهادافرانكاناوصحصياكاسامة
يرجليهءاومقجليةوكالشمبقالمعلوفىالفطفيواليبةواخطابالتكلمنةوكقرالشارةاحمامفىارهاالثمثلذإاث
هومطلقاالتعريفمفظهرانبهماتالمعرظفيوالندأهالالمفيوكرناالمعارالىافوالمعنالموصوالتفي
واشاالعالمنحصوصباعمفممكلوفىمنهمايسعافادتفاوتمجعبخسةاظماماجعللكنهالحقيقهفيدا

هاحضوراليالمفظببهوهراضارةمنهمافيصاذافمصيةعالمكاحقيقةاعالمفيلةوانكانتاطنسية



واسداذااصامةبينفرقالوانشانهكيوكيتمنبمالذىصفالتالضفكانكاذاقاتماسامةسيويهئالالذهنى

جوهردونباالحمفيهالشارةسدظاواماسبقوعدمهاأرةاألثضمبهوحيثمنلبنعاموضوكان

مذكوراداأوافررداكانتمنهمعينهحصةالىبهاششثانفامانجاسمعلىالالمادخلتانقولثمالفظا
حيثمنيقصدالجنساناماوحينعذنفسصهالجنعىالىنساربهاانوامااظارالعهدالمولمجثىاوتقديراتحمقا
حيثمنيقصدالجفىانواماوالطبيعآلفيقةاطالمولمجكلهالمرأهنخيرالرجلكلوقولناوالععريفاتفيكماهو
وهوابىانيإمةاكمافىهـاهصحمافيااكنيفيااعلميهاريةاامحا1نهبقراالفرادكنفيوموجودهـ
جعارواالشفراقالذهنىانالربىهدااهألجعلتتلتناقئالذالمعهودوصبعحنهااوفيسمعراقاثه

ثماخرىمعرفةالىيخهناجثبلادهافرمنشىتثيئتئيركارءيسا38معرفةالنقلمتالجنسالى

ءبازااقخرضسولهربىاداالمعوفياإليعمانرالظاصحححمىححا
ىالماكاكانوانيعهلىاوأفيبماإليهورة

الآهصااعاماءفرألإلهذددااليثلفىذ4الواذىحارإيموانكوالمومنمندوثاطمعىفىواماماليسا
نساتاهـ4ةءوموحنصناصاءااسلهاذاالحدفيهااالمواالمبهةإحممفةفهوكاوالحاثكاصايوا

ىأيمصاهوالمفتاحاحاباحباتفاقاوكالميفالتعرحرفا

غساقكأكابألاناوردابيمماواقالهىثثييتففالمرادوسلمووكينعيرءفىلكعنصع
انىااندلمايعنىافوكاقاالسثغرفينصالنها3اوغيرفالنعرثمجرفنبمواساقاالعمتغرمطاق

فيدبيانهاوسايرعاستغراقمنلالمفرداثاستغرافالذفياكرمنحولألستغزاقيأقىايثضاوالموصرولا

صفاإفرمشجالمنهاللىعإلنواةحعيخرآاجعوهذاعراايناالغقمربوااالزدايأتونك
فافعرخرفنيصوابمالمفرداقواسعغرظاهر

وأعاانجهـأااإليبتغراقمفىاوانامعجاواعنهوجالنهدصوغواالمثئ5يخرافامناسلطاوغيره
قلمتأنإدىابذالصاثبوتفيتولياإطريقباالمضنىواضغراقراداالمناحداحدصخالب
ازصمحاإلصتفراقافيزننحوالرجاليكونفبمداراخروجفىإليااثنبناثنينكهولاتظا

الرحفيوامامادجمرمنهتناوادواخروجافيواليناجاعةكماجاعةممالجناولاابإلعواسغراق
ونسألمتدالمفررةبالنوصمخمىلهزلىصصةالنعصءارالدفىجالألرآلصيلبدبنألثاواداالووجخر

نهءفالنحرجافرادمدلولهغراىاسفيوصحالالوفانهالرجلدوناجالناوشربئشهااذاكان
افراداسئفراقفىنصلالسانكماالجاعاتءثإصاناورداكالواجالنشاسارجليخهـاذاكاناليصع

خروجدلولهاحادمنيثقعنهمدلولهرفالخرجذااثياناالستغراقفينالنهاصالجهانإكاابال
ظاهرةامضقواثاوافافاقفيةافحران

صيهموإنعاتاكفيإليقدحإلرجالمناواثنينحدوا

بينولجنهمتركالبيانمنمادبهرهالبالمفردباطلوحمعيةاخصيصعلىوحملكالمهمدلوافرادمنذليساا
نصافىساىفاليموالزيدوناالفيهاوالرجالالداراالزيدفيالرجلقولناةفيالخفأشلتنظاطع

نهاالعددمعكواحماهفىنصالجريانهاافاونفيكيقدحويصاكمثالبوصءاالسنثناقلتمدلولهأحلداستفراق
ليسوفلنااورحالرجالنبلرجلالدارفيليساذاقلناقلتفانموضعهذالثوفدحققصامعافينصوصا

ليسانالفرقههناقلتلجنهمافرقفالىداالطبععقمهماكلعنخرجفقداورجألنجلبلرجألاف

فيابضصوصعيهدونالملهورطريقداللةعليهدالمدلوادالفراتهاستغرعليباقالصورهذفيرجال
2وجهبنعليبنعيلفندرجلوامالبىالرحاكفيفتعيمدلولهافرادمنمالبسعنهوقدخرجالرجال



العددامخنفيالواحدكانسواالىصادهطقااالمنواحدصفيتناولالبعينهواحدنقادبهيىاناحدها

أوحدةاقيدالىالنتوجهالىاحدووحيضمناحداوانفىيرادبهاسنارانجلرافيالنصااهروالظالظ

فاستغرافهاالولالوجهواماعلىشىفيالعئرممنهذاوليسالاورجالنسبلرجلإدارانماليسقولتفي

لماهوعامتحصيثصهاثأمنهاكاناخرجفاذاصادامنواحدكطيخناولفانهجاليخهاشليساستغراقمنيلا
تخصيصااليمونعنهوبهافرهأئرشبضوالالسصوصيهينواالثالواحدالطاولرجالفيهاوليسظاهرا

اقولالمفردثلاعهااإلفرلفياالستغراقبألمالمحلىاطعبلفالضعصيصاكانجماعةعنهاخرناذاو
وهىهممطفرابثصاضغرافتغراقكاناالسعلىحملوالجنمميةاالمبافداوصصاذاكانالجضا

باطمعالجزسعلىفإادل48ابمعواماواحدالىكااظممابهنالهرامحمكاناجهافاذانسبحااداال
صدكانالمفرصالقياسضلىافهاسعغرفى4حافلواجرلى

صاصاخاإلصاالستفراقعدمجتلاالضفراتافيباتفاذاواحدواحدالصةءجا4ءجماكهعنا
فانهرجالنبللرفىءكوماصاقرينةامأالعندؤثيثبتا1فانكاناعةالىصاظسابهإهرفاابممكانإتا

ظاهرةاباالفيواكبمرةاقاالستضعدمتحققحينئذثاوتهالمزماهـلمجماكاكبربمونالىكامامن
فيكثيرامجازايخهوتجدستعهلاإلستغراقعدبمفىانتدواإللوالكلثبرتهذلكمنازدمنوالكل
نكوعلتغيرهوقلعالفىجرادةنجرممرةودالمفرلماء4قيانحنىهذامةلدالالحءيئ8حادبااال

داضإلمت

ثحراوفيغئالمةذااهلياالمقاماتوفيماقدمتنفحمافهومفىكرارايممنلزمكأالمههذالكناستغرافدفي

منقءعوماجااهرةنمناشبههرةااذاكانتواماهاسيخهدرجهعالجماعهقتالثلثةالنالمستغرقعابله
فينىنوالدارفىالرجلنحواومقدرةرجلايحضافيهفيندرجومافوفماوالخمسةبعةاالرمنءوجز
فياوالرجلكأجلماهاليبهوزحتىاالستغراقكونعاعصصصحمناعلىاوللاضق

لحاجمالكشافاثارهذاوالىرجالنبلالدارفيهإعالشندرجءامنوماعداهالمستغرقاطعمعتبرافى
اإلستغراقئوانخعبايخهالريبقرأةانقالحيىاإثضافلذااراناءادضاامتفلواعئبركأواحدة

استغراقلوسلمكونيقولانولقائلبهوزهوبالرفعواحدبكلاماالممتغرقابرلفعروناالئةترى
االمالمعرفيباذالصافيفالنسمالمنفيةالنكرهفيالمفرداكلامعنىعنهقدبطلافهكانهاستغرفيواحدؤيهونكالمفرد

شلالالفراصالهايشيلستغراقالمبالمداالجعبلأاوردهاواماالتئاالقلةفيوصارلمجنسيةاجبرمية
عليهوالخوودلاالصولائمةاكزدبهرهكأفىالمةعندىيرحالزوالثفىكرعصحيثمنلموعبا

فيماوقعطافييرالتفاثمةحسءوءاالستقرانجالفالكلواحبدرهمانراحكهوابانهثثدرهم
3والمحواتغعباعلمنحوافىلقبيلهذامنالتزيللرانرارلىكل4فاهمدسعندىجلركلالثقى

واللةدمالدوااسةواذفلناإلالجمابريهااالص3اقلتفانالثاقهنالاكزاسعطاالولالمعئبدرهم
أواحدواحدنقصفححدبهالدارفانفيالرجالاذاقيل

باذاكانصادظيمونوكاحيهمنالكلفقفصدبهوانشفراقافيالرجلبينولجنهفألفرق
مقذكرقيايمرارابعينجاعةكانجاعةنقصقصدبهظاهرواننهوبطالدارمنخارجافقاالرحالمناحدو
كونلوسلملظايضاحيثالنئصوشفىدواطحالمفرأقاضغرببزالفرقعدماليقداضارقلتبالالمالمعرففي

الجنمعلىالداريدلفيرحلليعقولثفيرجالانليضانوتوجيههالمنفيةةالنكلفىاثهلالمفرداستغواق
وربمالقصداصنغراثهفيظاهرامافيكوناوحداتلثالمتصفالجنينقنفيهيقصدفربماالمضلقةوالوحد

اتجنسعلىيدلالدارفيالرصالفيرمحعالسلفكذلثنمصئفيومامقفاليخونالنعددالمقابلةالوحدهنق
يةفألبموشحعنمذفرقبالالمالمعرتقياسمليفدبطلتالجعيةمطلتاكانسانلىنجفيهمصدفربماوالجعية



منفاليموناواالثثينبةالوحدصفةعلىثابناالجنسفيكونهمةءهواانقيدالذىنقيقصدبهبماورالرجلنب

عةبىضةاالإوحدواميةءواالجنسعلىيخدلالرالدارفىليعسقولكفيرصاكواماشئفىوم

ادااصنغراقعلىيخدلالرجالياسةعلىتقدبطهيةاطكان58الجفسنفىنجفيهيقصدانتعلفي

فىديمورتيمإلىنااابهفئادهـاا11ذايرتالىلعاليتأظامديراللهوماببعدالمينظامنوماهىنينالمحبأ
دلوءاولامتناغحيدينالزاوااليدااالزإاهاوالىاقوموجاننىفالخالفذاو

فالفبماحالكاقاواالسلألالالمفردزلفانالمتصلىءاالستثناعدسبيلدااالزءالعاماكاجاعقمنجائنىقولك
انرفىوارءزولناممنانحنىوعااستيعاباالاليقعضىوابعاداآلاسنيعابيقنضى

ىمرمرداوااخروتفيالتوهذاالالرجوعمنجمعصفىصاألالرئا

الصهعةاأاةساسإثتاءاآلجحواالثتالواخدخروججمبمنسفلإواقكالمفردبكالفيحماطمنواالطينا
فيليملقاذتمثحمالوحاطمنلحنهاتجداضاومعالثننادوااالمناخريئاثبناحدحواضاالنا

االتاذال3ذاانصوازفاماذكرتممحاصاحمفىلداوعابلهمنانصوالتقدير
اناذكرناداالتبولمعكعصمىعيصكفرونكطوعالمحيهماطثبوتارباعفإلصثمافىداخلجمعا

لالدار10المسئلةااولصبلكنوغوؤنيدينفرداوفراربئباتحاالرنعجاث
ارجالزثسروإسثوتملنممامئهشاماوهناقربخمتعادنولهفىالمغشاحصماكأ5ماذخهرالنبطرن
امإلوإلرهانءورثكلغتلصلىفردافردااامظاماوهناشرللطلبفرادا1ادظمااجعتركانه

لذواماالرتااتالضإوهنااسنادبصعكأفردصدونالبعضوهنالمجموعوهنحصولإ
دونصمخالهمنلبعضوهناعفدحصولظاهوضمالخواطعصميفةالىأ
امالالمراراتصومباعتبارالعخإامتوفوكاةالنساالناوذالثالمفردفيذالثعالوإلردا

ذاخالىاننألفىوااثانوافثالاحبهصاذصأمااافرافىالوجهبلالبعوهن
دسواايصالذىلهساطذاولانالىردهوؤ الجيةعدمعنىهوالدالاواحد

بإلبمنااقضااللىءالىاقحعدااكانواوجمعإوهناقداكحابهسدابمنهماشكبواشدوالقوام
ذألثفيقلالبئيوظامااوهتللوقامنىهانولظاءلعحقمنهنالموهوانهاخرمعنى

إلرجلانابيههـالفرت15و

ااالالمنوقعبلكهاحىكانهاعغالمابعضهوايساوهنااصابهالذىانشالمهكان
لهنجضدكلمه6اثحاوالروهذا4مايقاثنقالىناظرالحثألمافيدتاتالناطةواالولالخفيئمكصامع
ثهوليفيدخالمالهتوهانفىنمصرالماحاذاالقامفاشغيرئالمه

ابلحسوتماةتبهازق4افىتمصرالمغمتاحوكالمالبععقنالخرجمجيثمالعظامنلكلالوهن
ذيئتاواالدحدةاوصعفلىليناخنافىفافردصدونالعينالمحنىدهوهنالعتارالعظامومنتعات ادارالىعالالالثء

الناورذراواطادمصانعلىءباهمابدفاهخاإلانةبعضمهموتوهمواضعألمبنال
رمادجالنرتالالوهنيصبهممالمعظامهبعضانالىتصدانلخلمالهجعلوانهالبماصافاصاحب

ائزلالمصاصاحبدكاواخارجاجمتوالعضهوصحيثمنالكلاباصانماهنااولكنا

وهنثبوتالبسنلزموهنهوشوتهوبخوعحعثمناجدصوععلىنفرقااطعحملانهمنكالمهالظلص

واحدلكلوتهفيإليسنلزمبدعتوهناوثبرتجاعةجاعةصعليالممضغرثالجعحلانهفيومنهفردص

9لكلالثبوتهشهاإيهاواحدالوهنتثبكلامظاماموهناذالمتبادرمعاوجهينعلىيتوجهوردالشارحمنها



68مناواعكلهامراجاعة

المحلىالجعافادهالنوذلكتدبراولبرقلةاتاءسوانتوهمهذاوهمنشأثلىوافيفألنرقوصهـث
إفاوبمثفيالمهوو3واانسول13ءامقررفيإصمفردجلىيمماتعاإلمألمبافرداالعنالمالوهنثئول
ليتناولكاجعانهالمحسنينبيواللهووالىهقوفىقالحبثبهونفمامثاتصاماعظاوهنئنفردا
ئعلىلنإمالمعاونالماص14االورالميننالازديرومالشعالىولهةوفىمحسناكنىوااةالمأاووص
ناخلمائنينوإلتكنثهلعالىفووفيخلقهمنإلحىالغالممنيدشيئامايىلعماجفسثلهاقولهالداللة

لصفيجع14العالمينربفيتعالىئوقحاوفىخاقعنمفاوالاىالىفماااذالىعابها
معالمثاهدوساإلمالهذاالىةاشاشانهإخوهمدأوافريعئالمبالمماسالددوداطاسداص

اثهلوانكانالمفردان3ادعيانفسادمارللياثءاليخوواإلصاطةليفيداآثولدلكاعألصصلأل
دهـالمةالننحتلفةاجناساالعالنو3ىلعإتنبيهوهوااخرمعنىاالكندقصدهناعلىرعالمحانعلى4مرث

اسيىواخدمولصذستءابل
دامةابلهـعجمهناذالمالنهاخاوذإاالجنااسوادتيةابالحوحاداالولدلف

بالعالممكاسىسدصمتاوالاليناالهيبماونففردهيماسحلىكمازتاهذاولوارادماذكرهالمباله
ذاهـدءبهمماحمىجمىفىلليشولهاءالدإللةإكضاوااؤتاالزهذالفهـانعدليدللقاللامحاا
العظامنجألفاطعفيتناولهاختلتمةماعياتاعالمناانمافيناصوالمعزذلمةفيسطاصىما

عابلهبانوالفاصةلمةباحبصولوإلنةلعيدهاوتاتغمرقإهذهالنذالاصعالمباالممىانفياعوالفى
ةفىارشطماةةاوكلاكاناالفراداندوابياطيدعاقدوالداللةاكنةمحشدةاجناس

مهاقنحناولالتذعلىةءهلنص
هفالوجهوضعيرءايمثافاكحاحببهعرحوكالاالستعهـدبهويش

حوابالمفردبنفرقزعتاحالمصاحبعندشمذالتنميلرؤمقنساجمبالمفرفىكلىءماثهول
صحبهيرادإلناصأالمفردانووهـاخروجهمنساصامبلالمعرففىهذالنفالاوالناساا

يأكاانللىطزولهفيداوااالطثنىبةبهيرادانظاوالنقلطاليؤيدهاعقلاقفرقي
واحلىاالىاللعضهيرادلةواننساطبخيرادلالنصاعوالجعالذؤاطحالنولااضالى

والجعيألالجنمميةتناوكفيالمفردوزانفساهيةاطاتناولوزانهنالفيشزكة11االفرادطناول

لابيركبزالنمنرفوإانكساتفىكدااتهوالفيالجضلفىهووهذامفردهمغهم
واحدوانمافتلهلدازقتاوالوفالنمقوأمملإمجهامناحدا3مماابرةالىايخيةهـزتادمنالى ءروويرب

الكتبمناكزضابالاناضتعالىاؤ4رضىعاسابئعنقدروىفلتةانهمناكانواماءعاإفتعرفي
وحدانفىقائمهوالجنمحيةاواحدالجنعباداراذاهباافثالصاحببينهواوامورنحتلفةادماهياتاالفر

معنىماثاالضهدخلفالاطعوامائثمنهيرجلمكاماالجذاصالبهمابهاعتبارفالمتغمف
منالبعضعفدالمعتبرماموعلىمبنىاسهصالماهذافلمتوغاطمنالجباسنغرقااذافردواالجعان

عباسابئسألملتوجهااوردهجاعةجماعةصبمعئبالألمرفالىاطحانالمنفقةداالظتجناواللط
ايضاواالستعالةمصغيربكالفهصرحاولبديىمذهبهانهمديقعولمةتلفىوالنثاكذالصا

ديث



نهكودحالالمفراالسملىءاىعليهخلانماورإفانتروالمإنقارإفياقاالضنرعلىالدالاطرفالنلظ
ورتبهركانمعينةيرحدمومعدماهيةضوعموالجنسامماناذاقيلاقولالوحدهمعنىعلىالداللةعنمجردا
انالهمطوهعجزفىفحااسععيالالنهاصمأسدلعهىحعثمنهيةالعلىالنهواإوحدامعزعن
قلتفانقيقعلنوقىتااوعموكفانهإتااواصاهاشاشادذلكوقدمرعرفيقةثصيرورتهيدمما

إفىادوناالولالقولعلىوجهئاناحنراعهافاإلعزيدهورتجرسصالاالسممفهومفيداخلةوحدايمقاذالم

المستهلةماالحكزالماكانومحاوإذمباإبتانبازأافىصكلماتاكزاالجناسءاحمااايقالانجمكنقلت

ينةبغرمههىجثمنالمحبهاافردشخنانهاقحيثمناتهال18ألءرقيجارواالخةاومرففى

إألبمصا1كااإلااالكاومشارحاراإلنتاحمساشمنالنهامإلمةهذاقألمإمحااحلنبتمماوابذااصهدا
رارحوحدةاممنبيمتشاماهاناالالوكدونصمافدااالفالخلفعهزلترآاالؤجما

وحداطاقأذاإساقياسمإفواسصغرمعناهوحدةعلىيدلماالافرادانوصاعزاحقمظنةهناولماكان
ذهنااددإفراف1إدبقوابهادجوراظتمعانبهيفلخايتنارإنوالتعددوحدةواتعددهعييدل

حتالسإناإفاستغامحإدالارفاالنااللممادوافرااالضغرنالتنافى
مقلىءدالكانهاالطاكونهحالردالماإلسمعلىاعليهكاليدخلالغاستهاالماك3 رورما

حرفءإلادحدةببمأواااضعددوااعإداللةاعردعنانةالوحدةمعنىعلىالداللةممتدامجر
اذهـعنجرداقيخراالافغاكاااصالتثعلىةحافنالوالاالرجلوئلحابليتوذوصفهعامت

فشايالذىإهارحنىااوعإلبفردصممعنىاالسنغراقحرفطإداخلاالممرداىالنها 01او

اىوالكهإقالترالقالاش4اإاصكاواشاواعدعابتروامشداواالفراد
حرثعيداصغلاالمفردجامطونحافةالهالثوبوأيم9اواابيضارهماوافراوإدينارانحوفى

الكمايردممعنئاالسنغراقكاءيااشنةمصبمإخاواخلقاىللافطعكامنموإفافوبفالن
دافولادااليروغبكخافةبايالوبتوالندااالجزوعهمفبوايؤفوصمصاشهاث
الفراداالاكافراالساناالإقخرساخه1إلزفاشاامنادشىءذباتاإثدااترثزاد

منوهابولوثهـاإلسماىوارقاطعليةبئجعفرقولوتالساحذهنفىامحيهالمسنداخضار
ءةساذإثوغهوبثقيلفاوبمعاذلدواالختثصارشرووالذداهوامناخصروهذاىواى
ةوفردتحد4حغدألاننناالرعالرحلكليىوحنالىفيلكوةائةاوفرروإمالمة

دفرصلفصنحالفالاص

االصماداإلناظمواقبموروجماقجنببفيوتمامداالركنىفىذاهبمبدامصيذ 111آناناخرالبيتخاولدالمقوالموتقنحصاكالمستععوابكانالمحويىواطا
عرهرد01يمنعمىتتة

اعنبارضىماوجدوانواحافرديةاعنىالمراتباقلماهوعلىافتصراخرامىهناكيمنلمفاذاالجض
شوالكأعافرديةاعتبارفيفتالنهألفرادالمقشعنىمنافيابهنولماقضاهعلاالستغرأقازيدكاداةماهو

هوالمناسبإثاقاوانالدارفياعوالرجلالمناسبهواالولالجواباعليكهبوالذاخرىمعديةفرععبارا
وحصفهامتنعفردمثألكهيدبالرجلاتااذانوكبنثمالجهـحوصفهامتنعولهذاقاليخهارجلليلخو

دارمعنويابلحصفاشامناألنعدليإونفركهيردبهنمالصفرالدينارنحووامااالطورجلكأنوااللبالطوال
هناككرذانالوليالتثماكأظعلىوهولدافظةأفظىفالمانعاوحدةأمعنىعلمالداللةعنوجرداالممسالجة



البقالطراوالنةنال

ضاالكضافةارصوتاحض

ولاابابيدبازغالم

االصافيهبهااالننظرفى

ةمعلمومىجألونانمحب

اشارةوهىكناااطب

افامكنةكأبرتبةالط

ايةصوالمويوبطراالحضار

لزيدغالمصالذىل41ر
يلتفتلمالمحشفلعلوبالباب

احااليفىفيتجهالوهذاالي
مذكورانهمعلذكايضا

لمفناحافى

لول8

االثارالمضانهاتاوبعدالحبيبعوتحمرتأسومعناأ
ظليفهاعبدالثاقتآوخضرعبدىاالولفىاكقوالثاوفيالمضافاو

عندهعباللعملطانبانالمعكلماشانتعخليماعندىءيالستظآنالثالثفىوركب
ايهالمعمندااليهاضعيفماالمحناشويخراليهالمسندغيرأكشه4إامضافانادبموهوو

صاضرنحوولدالجاماتضانحقيرنمااواادبقولماوغيرالمروهو

زيداالممجاالجامولدنحوهااوغيرصأضعريدزصاربنحواليهاولىهضات
علىقاطاهلاتفثماعذرخومتفصيلعنالغنائهااإلضافةوقديمونيخادمهو

اعلىبعفكتقديم2ماالنفصيلعنيمنعاوالنهالبلدفعلوكذااهلينحورمتداوكذا
انكوراهاشهم3ءبألتصحرعوكاالبلدءاعاايوماخوحفرجحيرميءمنبعف
لتففىاوالسوقاهلنكلوحضرلخاطباوااليامعاوكسأمةكذاإدفعالواااءعاما

ابإبااوعدوكصدلقكنحواوخوهمااواذإللاكراهاعلىيحنماتحراالضافة

01المرأهيهتلمانفانهكأثبمبولداودلهوالموبولدهادةااالتحناروظباتعاليوةمنهو
ااولصنإوالداوكذاعليهاستعطافالهاااالولداضيفارةالمحضعن

ةاواعتعارالطيفانلمحشإيم3اارسلالذىأبممراننستقلمااءا11 أاهرووسوس

اظرقاغنحو3كواختصاصلكيرءمنمالبممهبادقوهواإلضافةمجازيا

أااإلضعمافةاوالفادةابإدباالمءونافةاالضوممطارحنهااالإقالطراوالنه
أعلىراضهايعنىمنخةالنضاالخزاىعلىتدكيماكقويموجنسيه
اضيأذاديةفراواشيةابلمعنصاملدالمفرااليمحمالنوذلقاىاخزجنس

لومفالجنرالىالقعصدبهانعلمالفرددونانجنمخواصمنهىاضافة
تعالىاللةشاانماشىعلفيبجناحبهيطييروالطافىكلتعالىلهقىنحوفى

كايصدقمعينغرفردالىلقصداليهالمندتنكيراىفلالفراديرنواما

ءاوالنوىيالمدينةافمنرجلءوجاتعالىقولةخوالجناسمعليه

االغعايةهننوغاىغشاوابصارهيموعلىنكومنهنوعاليالقصدالى
أللتعغماةالمفثتاحوفياللةياتاعنالنعاممماغطاوهوأضاساماتعارفهغير

الناكاالدشلينوببنهوخولبالكليةىارهمابحتحصلمجةغعثاوةاى
آاوالتعطمسهأدداوفيعليموادلوالتعضمااالدراعنمبعدحابيانالمقصود

كقوونعرأنمبلغااليمنطهاوانحظنةشاارتفاعفيبلغانهيعنىيرلخةاوا
نععبهآىيشينهأصعظيممانعاىاجبلهكلمااابىابنقولاى

إتعظيمبايرفيهفحةمااالحساناىالعرفطالبعنلهطيس

أتكصيراوا
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انوفوسإحاآوقولهضلتقاتااالغوالفنهلمال4الاشلهموايرحكلتاوا

الثانتمحعاشبمجياصتعفايمانصيروالالتعغايميلىوالفرقكبرااللةمن
المعدوداتفياوتقديراتحقيقاإحسميدةااععباربحمممبيروالتكثابقةاوعلو

بقوذإراثالفرقوالىوالتقليلمحقيراوكذابهماهـاتواوذاتوالمون

دووالىلشدكذبتلوكواننكووالتكثرتمتعظمصاوفد
يرالتحومجئاضعظيماالىناظرهذاعظامواياتالمكثيراليناظرهذاكثير

عانفدضيروالفالععغلمفليالحقراالىشميئااعطاقمخوايضالوالتقلي

كةضالمتكلم2لعدمايهالمعمندروقدياستقليلواقيرافاوكذافانيفزوفد
كثلألكقولهمانحالتعريفعنيماوالنهاوخاهالقةحيفتعراحهاتمن
اقصرعأزاعنحزاينديقللمكابدلاطادوليمنمهندهثمىاذاس

الكةلىطنهقوفىاكبميرالمفناحصعاحبوجعلالمدوحنيمإالىالسأمةنجسبة

امخقيرمستفادبانفافمتنرقيرواعزربدكذابمنزفخمستهمولئئا
اوهبآلاىهبتاداالرخصختزمقوامامنالنهاالكلمةونضالمرهءبامن

اطةاونضىالمرةلتإاناداشانانهوجوابالفوخةاىفاحاذاطيبانخمن
ةالشدةيقبلظاإلنهلقبرانتنبماننكونالينافيافهراتحاةافاثفيمدخال

إلمدخلثثشهمافهوهءيةامنفاثبيرالىةاةاانارادوانمفضىوا

فىوبيندذابامنةنفىيرابينظاهرااالفرقفهنوعألايرض
انااخافافى0تعالىقوالاخقليلواالتعيمتملأبوفةكخا1اباابذالهزخة
الفظوالداللةانعذابمناوشئهانلعذاباىشالرحمنمنابعلىممسك

لقوبعضهمذكرهالحافىجمعقىعلىقالرالىذابالهواحنعافةالمس
الجيمريمالمنالعتوبةوالنأليمعظعذابنجاخذيمافملمسفيالىئه

اشكيرومنلميمابغعسبمنداللةاعوذلوالسالمالصالةعلعهاشدلقوله

ءمامندابةخلىخفقوالدةنحواوافوعه3دأيخرالمسنداليهاممطيرء
الخثعسذ14افةنوهىمعينهنطنهةمنالدوابافرادمنفرددابةصاى

قىافعاىنوغوصوالمياهاعاتممننوعمنادواباانواعمننوعاوكلبه

ذكرالنهيهايرالمسندءمنبانةوصرحالدوابمنالنوعبذااثيخنصإشا
صالالفرادالمقاماذاكانهىاليهندالىلعنكيرالمقتحضيةاطإلةانالمفتاحفي

ارادانهبعضهمفتوهمنننألءمامندابةكماخلقوالالتعاليكقولهاونو

ااذالتقديراتقديراليهسندانهوبعشهمباآليةتمثيلايصمالتعلقمطلقباالسناد

يماستعتتملىحومطاقاال
افىألىتص4زوواشقيل

منعذابيمسكاقاخاف

عدعلىانانولحمنالر

عيدإواقبالغةكاناقعهـضيي

تكبمىلماصواصتعغالما

ابذءتاسةلقتضىبانهله

الزجرفيابلغقيكونغع
كانلاتقالىءلىوان

عا4شفؤارالمزيدافا

قاثيبهيىاثمنوخونه

فىلاثؤححونة3مشا

احدلفىالنحصيةولا
لمهاطسامإةاياطمبامه

ادراكادفرالىصفال

اكميخةنماضةمنإدوابا

نتيا11لاقىاخره

رادامنفرداناصالى

منكانوعخإوةطأرووابا

أفمردابذالتنحتصافمفة

مالهذهعوتعاوااحاخألنهال
خلقعفااعكلىواداجى

منالدوابمننوعص
ؤحالالماهمنشض
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صاحبفصدبلقال

لكونثالانهاليلفماحا
اونحصالالفرادثالمقسام

الهالمعمندإتبميرالنو

كأاالةاطنانائول

ربماالمهمندافيهكيرتنتقتفى

جهيروتضنثغيرهفىتحققة

عدكاكالا4فايشا

بابغيرمنالمثاادبايذيت

شلىعدوقد4إثادا

اخربايرادحاالتفيذالث

ثصالميخراالبمنامثلة

هوجوجهوهذاعند

التىنعسفاتالعنيخلصك

هـترفييرتكبهابعفمهم
عالمه

إصمهنحصتمأدةدكطمللهآنودالكأءمااإااألفثتانحماااقلدا
مجربتوفاذنوااجمموااتعلهنجهفييرتابهفىيموهذاإتاالمعممنداضثير
لقبلكااذالظنيراضعيفاحةظناالىاإلظناانمحوأنقيروورسولهاللهمن

التنكيركيدوهكهذائهلاللقاالنوعيةمهناالمطلقفالمفعولوالحنعنهالشسدة

بعدماوفعفىكلوذداصاوفكروالعوالمحفيركالتعغيماضنوعيدماعال
بالزبمهذاشلعلىيوردالذىاالشكاللءوبهداثطاق11لالمفصاالمن

فيهيدخلحتىمممتغرقمتعددمنيستتنىانضالمفرغمتثنىالمانوهو

حتىظناعيرالظنكالتننظزموليسءباألعتعنافيرجبيقبنالمسمتعنى
لىءمحولانهمنالخاةبعضماذكرهاليالحاجةوحينئذلجنهمنالظنيخرج
اغتراراااليبإصااغيزهوماقوومشلهظنااإلنظننحناناىصرواقااققدم

بزيداضرلوكانمنضهمبماذكرهاليوالارااكزالشيباالاغزهمااى
15مجرىمماصبهرالضحربغيرفعلتهبئيمونانالخاطبهمتوحيثمنيحلمثال

بتماضرفولكفىمنهنىالمسئثبصيرخمالالىنجهذاماتهمقدفىخوالثركاقهديد

لتماقلتنكفإوهماحيثمنوغهـيرهالضعربملالثاباكالمتعددساالكتازيد
نمألتعالىقولهالتعينوعدمالكارةغيرالمسنداليهتجيرومنيرالعنربءيئاش

صليتاتوالانرالعهـعندهثبهمجهولةورةهنارضمااىفيارحنعااواطرحوه

فيداوابكرالىتطرببهودويومافيعهمالرومتطردنجيلومافىتألقو

وعطائكجودلىفيضانمنيشيروشىوفرسانكيخوالثمنندربعدداق

صرحاذافكذلكالتعظيميفيدالبعضيةمعنىوهوقائتنبههيرانانهواعلم
اللهصلىمحداادبهارفيدرصاتبعمقفوقابعضهمورفعفيتعالىكقولهأبعمقبا

ثومااليخفدرهءواعالفضلهيمتفىمناالبهامهذافقوسعليهتعالى
ايضاالمقرلهيقصدوفدنفسهارادحمامهاالنفوسبععاويرشمافوال
4أهطفىاألمرهذاكنحواضفليلوااضاسابعضذكرهكالمهذانحو

الفصليروصدبهرالتوانمالمصنفاخراليهالمسندوصفالىوامآوصفه
وفدمهطالتعريفبعقباقثيرذكرمنماهوالمناسبعلىجرياالتنكيرعن

التواخاعتباراتمنوكأيراالفصلفيمانالىنظراالتنكميرعليىاسا
الوصفذكرتوابعامنوفدميهيرهدونالهمندالمتعريفمعلمحابهونا

ومدالخصوصالتابعسعلىقديطلقوالوصفواعتباراتهوفرعهكنزة

يقصد



فمسالذلىوصفارادبافولااخرهاليصفالواىفاكونهاليهلسمندالنعتذكراىفالوحهامافال
األفي بالعرحقوبهماثاياشصفااالمصدروإلمعئوبالذاتاوالاكاشفاالمببنالنهلخصوصاكابعبهير

عيهمادلالىراجعافيرنهليفوفييرإضاانالىاصارةنهواونىالمرادفيراظنلافعتاىبدلهفلوفال
ينأادفيفيع3معناعنكاشفامبيناقالوائالماذكرهالمصدرىكأبالىالنهنفسهاليهالوصفهواماقوال

اتاذلتفيبلغالوصفانعلىداللةاسامعاانىبالفياسماقوانفسهاليهبالنعاراالولكانوالكثمف
ءيخىاابولمةالعتزارأىمحاالولمالماذبمورمناالثالوااهمجراوجارياوفالوحدااكأمحتىأقموىا

لهإثفراغاداالحتياجادعلاشارهذالصاحمورمرأتعلهتعرياىدالموصماافاشؤ
وعالنيهابهوفاوكاثصفالواناخناهراثمنماالفى19اليتصورالثلثاتابفىالمتدالن

المعنىبحمبواحدةصفه

بثمدهناكوانكاناادنهاالدالوامانهوامابقواليوافقاوهواالنسبإصدرامعنىيقصدبه
افيكالمهابواالصاالأاىنالىجإوحصفااىونهفااليهسندلالنعتذكراىوصفاامايعئ

اباتافيارزاصاالجحمداتطاجقيقالةشالعتربعقالماوبلسماثنأهكسقولثعنكاشفاإلسنداليه
مقحاحلوالتقىانااوصهـفادكونخرفىالقولهذانكلوالىزولهالكصمفئئوضصمغفهانجنى
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اطؤكامقدواحبريدةبنفضالةثبدعيفيجمرابناوسقولاليهلمسندوكحفاكونهالفيالكثمف

اإلاعرطافارءاالوالحنازااالمأاوةقدتحزريئاذىاانفيجزعااجمدالنضايافيااوةيىقصمن
ححلىواظنإذىاااللمىاواققىإبروانجدةواصكالحةاهعالذىانتولهالي
اقانبوزمثحدهـصح

اثمماليالىاألدالمشعمرزوعهواماواقوقدارزىاالمحااوااللمعىقدسعاوفدرآدالظنكانبك
وفإذ3اتالوسالىءدةلهفيفىانوضراعئاوسعديرانإلسيصفةوامامنصوبانضر
النعتكرذئعنىالمقفياليسفااللمىدغاأاقديحاوللمناصمناالشاحةفالتنفعاودىابياتعدة
كونعلىلةدفيهاوإلجسحناهعنفكاثلهوصفاخرهالىأظنابكيظنارزىاوئولهاليهيمسند

ضعددااوواحداالختإبهرةاومثلهعلبهيزدولمإيتفانثداااللمعىعنسعلانهاالصىعنح

فإوساقالمنومنهماصإيرمسمهواذاجزوعاالثرسهاذاهاؤعاخاقاناالتانفيثعالىلو

بلاحاواصوثحفاعاواظعندمسالعويصرعةالمكروهعندسجزعالسرعةإيلعافانكأمنوعا
أتفادبماوفإوصااوعنداالختالطورفعاكاالششتقليلمايمتخصيصباةاراداومخضصا

راكأصهكاالعراعالمربشاتأبمهـاقلاطاالشتراكتظيلعنعبارةالخصيصالخاة
سعيرءمنوالعريفىالعاوبلامهالستاوحدهيقالعهـهىسمفةالأصفةاوقيلاوالعريضلهنحصصةصفة

ارادواافماهراافولراتالنفيالحاصلاالشزاكنقليلعنعبارةالخصيصأنحاةوعنداقال
إيغجاسعبنقولنافىاريةالبموهفىونظاعالمرجلفيلححلبالفيهانماينصؤرالتقليلالالمعنولىاالشزاك

صذمصفلهيةجاخولاحاوافولىالمهمن13ماهوعلىاالشزاكمليخعوقدخلنحصصةصفة

شتراكااالريةعيحفييبقافلمواحدمعنىوعينتافظىااالشزاكمقضضىرفعتباناشترااقالتالنها
6قذئمالمهانرادلينالمعنوى



لالحااالكالرفععنعبارةوالعوصعفوالىالرجالادافرمندفرلكلالضعالومجسمبفانهكانقال

يطلقانصلعثمجسبهانهمعناهيسضعمجسبالوصالالرادراكقدنرلكلجلتهالاان13فولاارشاافى
داغراواهحيمنهوالماهيةيىمعنىعلىيطلقانصختوضهبحسبانههناهبلفردكاناىصةخصوعلى

فنشأفرداخرخصوصةوفىاغرداهذاصيةخحصوفيئحققاناتحلالمعنىوذلكالرأبيناختالفعلىالمنثحر

الالننحاصكاناالنبمششاذاكانزيدافانالفظامننشأممافاالمعارفاتهالواماالمعنىصهنالتاالخمال

هناكهاوليسواحدصخصوصيةءبازاعاموضوونهلاصتائمماالمنواحدصيةصوعلىيطاق

راتالنلمحفيحينئذونيفبزيدكلىزيديأولاناإلمنهايةخصوايةكنفىنخفقانلقيصنىكاى
المعرفانابضااالفظمن29ممانثأاهاوغيروإلتوالمواالشارةءاحمامنرفالمطيمائىاتهالاوك

اازرادقفردركلالقيأوضىحاصحمىنصفانهكلقلقاالإصلحلكالرالربىاالعهلىبالم
اماالنهاظارحةداتالمهمنفردصوصحةخع

واالخمالاالشمتراكذالخاالمتعالممافلتفىالرحالى
واماالنهماوضعاياتطصواتلثءالزاوخموت

يموالتوأاللهادصفةافرادمنلمرأوحصته اماوااليخهجزجاتهفىلأليستعلمعنىعالوعموكف
6نحوالمعارتفىالحاصهـلتمالل رععنباره

كانفانهعندنارااةلالراواضاجر01زيدمتعددةباوضاعحناتللموإإفغامنالناشفاالحكان
تمالاالرفعتنمتهصفاما5ءواظاضمنالنكراتفىكأالىقيامامنيدفاالكالشفى
جصهـطتاشتراكامعنوياوامامنافرادممابينمشتركةانهاحيث

محواوترحااوذمامدحافإوصاابموناوالمشزكفيمتعددةاوحضاعفامامجسبالفظاجهذ
نمحيثاغقيراوااهلاواباعالمزيداقءجااوعلمااومرمرفةكاشتبمرةمعاشاليإسبالةففلى11

فإوص3راذاى5ذيلؤدااحمقوفإواهوناشواحدمعنىادافرالىبالقياساحماغيردواما

اوبانماإللذلكفييكشلهاليمونانإماألفانارفمااسائىفىاحألووامابحسجوضعالمالئمن
وصفاذكرقبلبعيفيعرفهالونحاصازلمتلهوععاماوالموحنىالوضصعثلشمامكمامون

1اوتأيرنحصصاإوصهذالئأليصراواشزووبارامرباغنحصوصراوراموتاضعالوانمعناه
مخوفواذاثلمعئمتفيناوفكالمواذاكاندفياتوصىمهاظتألثءبازاخااالةينءوبإشهامشترك
علىلاساأغظفانيومالمجااورأبركانااشمعلهنحنةواحدومتالمانالكللفظعينواحدة
ميرهوتعمقصودالبيانالوصفوقديمونالدبورمفردمذكرادغيرذالثممثاراليههذالكلولفظغيره
االرحنيفيدابةومامندمالىزوومنهأتيبعامامعئكونههذاوعامفهومحضعذلثمالوفيفالمعتبر

القصاإفنودصىآلحشسايهصمجماوصاصاهوطيرنالعامالمفهومذداصاافرادخصوصياتلهالموضوغ
صالخصوصةالجزئياتعلىوهذاوانتانافاطالق

فيهاويرادأانتماوالمتمويرادبهانافاليقالكلىالالمفهومذلكعلىاطالقهاواليجوزالحقيقةبطريق
واذاتصورالواضعاوضاعوتعدداثاشتراغيرمنواحدلفظفيمعنىتعددامكنالوجهوبهذامامخاطببه

صكانلهالفظاثاوعينجزهعئرواذاتصوعاماضوعالمووضعالومنعأكانئهابازالفظاوعينييامامفهو
االرضىفيدابةومامنتعاليقولههمنوقالمعقوليرعامالهوالموضوعخاصاضعلواواماكونضاصانها

زيالةومامعنىامثاليامماالبقوالطائىداومامنالقيلقاتفانالكشاففىظلافولمجناحيهيطيروالطافى

السبجضيناالرجميعفيبهظادمنومالنهكاةاالحاويمازيادةثنلكمفلتحيهبجنايطيرواالرضفيقوله
هاتوجيمذلكامياحواياغيرصلمحفوظةامثالماكأالحظبكلماطرجيحمنءالمطصجوفيقماطائىامنو



نياقاعياسنغرانيكونحدرجوواووحدةوابمارحقدواهناادبهايرانبهوزالكنلهومايدلنفىاسياققفيالنكلن

حقيإقاالستفرانححفاءالسواعلىصكاناىوطيورايقارحنىكانتدوابججبمألىنعمبتلىوصففذكر
يادةزمعنىلكبذفظهرواالقطارالختننكلةحليوراالفاقمنئىطوصالعبعاالرحنحيندوابمنةدابكللنناول

شالكماام4االخبارعهابقودفررفاليمعكامرعلىندلالنسياقفيالنكرةانذلكعلىيردواطةألوايمآ
محوالهـهناانهااوجوامالواحدةامةنوعصالننوعنوعاريدبهاصانوكذاممااليمونفردكاالن

اصاروالجوابالسوالوالىالخبربقريةتالهراخألفوانكان392جموعهوحيثمنالمجيوععلى
قلتنظقوسدافال

افرادعامماأليلةفيمميمازيادةالوصفهذاافاداالععبساروبهذاالفرددونالجنصالييخهـما
لماكانقلمتوالطائىالدابةالموصوفجهيرتةلىروفهلةونقدصالوصفان3واواالحاطة

والطاؤدابةومامنولهةوالمفردموقعهاالمفردوقوعصةصاباالعيمنمحللهاالتىلاجملهالن
االسعغراقهمعنىعلىداالالتنكيريناسبهالذىمباعتبارالحممابموناالنهجصرةلمةاطمنيسمبكالذى

ومامناشيقالعنومغنماااثنكيروافالتعربفواالةنكللةاصلهـانفالمنمرادهذايمونانيخبغىو
قولىوالطيورحلدوابالعصفةالنكالحصلةخبريةكونانلمةاطتلكفىمجباالصمخواصمن
فيوفالئالمهعلىااماالقبلبمحضكلونهاالموعسوفباتمطافعالمالخاطبانالمتكلميعتضدانتجب

معاالرحنىذكرفيالمفثاحيعرفهبماكانعنديزوالموصوفالخاطبليعرفبهامجىمماواذكرها

طاهـمجناحيمبعدابقوبطيرالمعلومإلمحكمحمةجلةفيبهبكونهاةصغاتلكضونفهاتصالمنقبل
رابةدفغالقصدمنانلبيانصعغمقاوصلةفوقوعهاكذالساليستواالنثائيةذكرهاتيحصولهاطبام

الجنسبنمماهواليراولفغاطافيلىطوفىافاصماحبذكرتلىلةفاناقولابتقديريكوناا
ولةاهذالىءاووتقريرصعلةوجموابهواقممليبطئنباللهاقسمالتقديرانفيئنليبطلمنمنكموان
برابرالناظفيشلااللةمحخبريةوهوجبالقممالموكدواباهوالصلةانمرادهقلنامن

لت4بنكأالجفانماهوعنانماواالنشاهفائملىلزواللهاالخبارتأكيدفييقالولذأوالكذبإاصدق

يامنل11سئننالحةأنوهذاذلكوخوبالتهوافعمواللةقولنامعلالقيئالجلةهونض
موجوبانعرمايعثايضاكالمهفىقيلفانالثرروخالفخبريةالثمرطية

ويرواحاطةديتصورزاكأالنارافاتقواجمألالىتهقولهفيذكرحيثالصفةدونالضلةفيانماهوالعلم
نساالنالوحصبحمبمخاطبماومةءقصةونتانتجبلمةالثصانوالحارةالناسودهاوة

أفمثإفاعثاا31الاىانضعكمقواضاليمانحراورةفيالىتةقولهسمعوابانذلكعإواانهميختمل
التعدادةفالوصأدةااةالنارصتوانماحاهقالثموالجارهالناسوقودهاناراواهليكم

ءافعرفرامماوالإتنزالمحرمسورةفييةاالالننكرةالمحريمسوروفي
المفناحاليكالمواالحاطة

وملمحاباطعافىارفولايرالتنياشهالذىباعتبارالحكممممايموناالنهرنالجلةمنيسبكدالذىوالمفرلظ
ابئالثغواولهالقاثمولزفيمعرفةفديئالنهالتنكيرناسبهكالفالوااهعندالغعليممتعارفالحكمواطألقب

ةسوسوفيالنارههناهعرفةوإنماحاهتلثملظنكلفعادالحماقيامباعليهدمحكومزمعئفيبافىأحاجب
باةالمحريمسورهاولفيصرحانهعليهداودافولبمكةاواللتقىيمالمحرسورةفييةاالالنةنكليمالمص
مدقاهنواالذبئابهاباومالناسابهاميااشالمصدرابضاتوفدبعبقمدن



شيناالاحدىفيتنكيرالناروجهالبائصدىالعألمةانيقالىوافولاخرهالىيقالانيمنفلناااتحا

اآليةبانذلكلينوبمرةيماتحراسورةومعرفةههناالنارمماجاتواقولهعليهدلاالخرىفياوتعرين
اإمثاراابقرةاسورةفيتءجاثمةى11بهذدةوو5نارايخافعرزواقىياولنزاتيمالكرورةسفى

يعرفوهالمالنهمبمرةتحريمارةسوفيلتففانماقىالموصوالناراناحبارةاهذقالمثادروممكةاوالفرهماعي11
ذلكملىكالههحملفانالتعربفلحقهاهناكنفوماعىالنهممعرفةالبقرةهسوشفيلتوقىاتبهيراقىط

اولوانبعندانخاطاغققاأل49معلومةةصاكونكندهاناالضولزماطهادىماتعلناكر

فوهماصالياهشارابهـالبقرهسورهفيتءجاثمنمة51ونةموااناناتثمرحالفىذكربما
عندالخاطبققممعاسبمونانببالوصفلقذلاننيمقلنااوالفىطبطاكإلنصض

النصعالمالماكانريماسورة عايالنبىمنطاغلمجذلتقدعإواوهمإلومنينرمصورهفيطابواظ
سورهخابوانشوذعإواياالواسنوالممعرصالمواايالةمنسالغوفةانموبافار

ومداولهومهمفهـتحقمقاىداليهالمهـتقر14قرةالهلىوامانوصةالانإلمالعليهبئا
رالبقرةةسوهـفيبالخااط

اذازيدزدفىءجاوفيخره4اليظنخيثشاثاعقطعاتث4جاشبمرتاالراغابإعالم
هذالوعناىعلى4اوحالمسندايىأفخاساععنالسامعغفهالمتكلمخانالثاافيتوعىاإلولىفي
إقصدادمجرداننفرقاكناواشوالموزتوهم2عددحلهكناوانافيويلدبغححراكوفان

فالحيثالمفتاحصاصاليهاراثماعلىوهمادفعالىإقصدايرالتقرفيالننويهدخىو3جمالا
صلعليهكإءكاررقريمجرداالىأقمدابماكانوراقوهمدحبعدذصسبلمههـاظوصرال
رادمجرداإانالممتاحشرحفيكرالعالمةوذإفعلايرمإتاوااكأصارالتقديماخرآثتوكاقصاملهمة
عليهبطلعنايروالتأدبمافةبحثمنمونحعاىانيببنولماطيهمقريرئاودافااألالمإناال

ىاوفيلىااليهتأكيدالمدانانتمننحواليمذبفيبةحواسمافوصاضصاصمنلهلمايتوج
الصناىكيديردااللماةقيلفانونفويتهاطيممدونعليهوالىيمومجمردتفرقىهرأابوجوبإألأ

فيالإشالوتشاطيهمكرلفيدادتصاالديمخةصألروألاناعىااطيدالالمفانالقصدبينفرفإحكعقال
مءمدكوالةيرقراىالما

انافيبئالفعلمعوأنأفدبرواكمفصىهواظإقيللتولىبرصدكأكالانالماممااولاوهمأاذدعالى
ادماذكراضارةيطلعكفولهفليكنداذارادانهاولوستأضرالمسنداليهمحثارلىداشقريرطبعهابرسقال معبهطيراققرمدقع

قولهكايجعلالحكمدودطعليهالمحكوميرلمجردتقرانهمنانتكوالتكذباالنوذالثوهمالحصددا
صيصيعرضىانيخبىنف3واوهذاالىرةاظقيىااليفاحفيتقريديفالففايررت

بللمولوسلمفالالتوهمإدفعلىوسيقمماكانوربنفسهمقصودابماكانرالسامعذهنفىقيقهوطادس
التكريرمجردبلدالتأكيدائضاىهـلمىالانمنكالذكرهالعالمةكالمجيهتواقولذالصااداشاف

علىليستمهفيكالالتىاطوالةبانالحتهمخنشهوتقويرالحثمتقرلفيدفانهفتوانصفتنحواناص
ولوسالشارحضولتوسعااليهاسندهوانماالفصلذلثبقربفعواالمذكوراالطالعانارادوانهخالهرها

ذلصفيعطلبقعهحةعلىمجرىهوبلظاهرهماهوخالفعليهكيبقولهارادانهالنسلماناالىةاشاش
اليهذبنحوفيملذكرالىاضارةهلكالمهفمظاهرالفبارادافوأوسلنأالتو



النعرضاناوالالتقديممنعاديرمممنالتقرانواليردعليهاالصطالحميرءعلىكيدالتألمنهاذاليلزمنت
والةاطاظهرالنمماكانااقولخراالىكرواالظفالالحوانةظاهرافةاالمخافيهليسل4لياوصيضكان

كيداالضطالسالتأالذدنجاسبالمجثهذاالفصلذلكدفيوقداوشاىقىانفبنجنىمجةصءالفصاذلكع
ماليسألياجاليةاشاراالصطالالنأيهدبابفىاشاركطالساناالشئالتوجيههذاعلىواليلزم

دفحوقاليابهابلا4مماليسبامملةاالبوابمنيرفيبميصرحنهظبهوالبأساصطالجاتأكيدا
ويهارادانانهلاحيدنفهزقءصاقالاذافانهاقولأساهرأل59موونوىبالنأكيدالمهالتوهمهذا

ظهاننلممرونفسمهقءجامثمأك4امؤخراعلىايهنىايخهبريالذىالنهبالعرضاولىهوبل
الاثفالممروندمبنلصفياوردهماالىةاشارطلعذكالافولانظهروااليصكااضش
اليجئلمررضهمانويرىءاوالرحدىجتكحافىعيتنكواناسانمنالفعلمعوالنأخيرعتبارالتقديم01

اىانولتعتدبهملمانكايرادكهصلاماهذافيوايرادهاتقديبممنالحاصملوتقريرلتصيصتأكد
مبواردتالقوماطلص4اعاصيولاعدمتوهملدحالذىالتأكيدفيحيوانانانوصعارفربئ
مالبعضكانهـثذلىعدامنممميرهذاومثلالكالملوبامغيرذاواللماالالتأيممنئنىفىليس
يدندفالتأيمقومالمكالادكاءضىثزوةويمذلكلىءفاال3الماليقيابمالو4ءفيكال

لفنافيلضاعدمتوهمويهدانكالمبنىانمنمايقالانربهذايظيوالمقاصاتهذهامثالفي
تجعلتاوانكقالالقومنكواناسعيتعليهكوماوتقريرافتعسوانانسيهملتقريراطبهونالمسنداليه

البعغىمنحواالإفصاالوجدمن3رنابماذغفبهتاشعنفاححثىغلمااوالضيرىوحدىحاجتكفي
لىبناالكلشراحلماإلميراألميرإلصانحوقطعإلمجاذالتكلماىاتجووهمفغاوحاا

دواصتيممفيانهمراقاطعامماوامجازاالمير11القطعاصمناداتلعاليئوهاوعينهاونفسه
قعاونهمودلمطافلاقابانسوهماليدززيدفىءوجداوتوهمإدفعاومثالنهغل

واشزاكالحهممثواثذاتوهووىابالتأكيىالتوهمهذاوالدعالسهودسبيلءاولاذكرزواممرو
بمااكاورارهمنمعوناواكهـالقوقءصانكوثول11عدمتوهمدفعآاظاهر ذاهـموعلىمضيبهلمهمم

عدمتوهمنالجمالوجهمناواعالالفتجعلتاوانكتعتدبهملمانكااليئلمبعضهمانفاليوهم
5افالنبنوايقالواحدنحصشمحمفيانهمعلىءنجاالكلمنكالواقعالبععق
ااذوملةلمغافيلصالمقامءحناامحعمواحعننصشممامحعورواحدمنهموانمافتلهزيدافنلوا متوممنكلاارادلهارله
الكلاليالمنعموبذالفهانمادواسذالمألجدكزةجنجااجعونمكاالالكةبدإفضتعاليكقوله

يمكتعنبللمصددعقلمااوالنقريعيزدادالععييربدارنبثكانهماشتفالشتهمتفرمعجيعهمسبودهم
نادواخوافبكلأخأكيداوفيكوناسناديامجازاحيثذالكالمفيانفالغالهرلماذكرناالىعمنسبوانما
اقعامالقومادفيوالئنهولاالصاطةمنهيفهمعمالقومقءجاقلتاذافانكخثالمجازهذالؤهم
ثهواليفيدكذافعلواالقومكافولكانااليرىحادااللعالصاوثهولهاالنمعبةاحاطةذيثمنواليلزم

الواعالفعللنسبةن31وابعضهمعناالحادصادراجعاليالموبالفعلبهونانفيذلكومعحاداال
الزكبيلىالهيعةامافييالفوالمجابهونوحيئذفياينهموفوعهيرادانوصاخروجهاالكلاليالبعمقمن

فتأملايضاالمجوزهذافعالبيوالنأيهدالفعللففاوامافي



صولافيالحنفيةثمةاالبععقثذكراقولهمماثونحزماشواحدعلىهمدجموملىكونالجعونلةوالدالمال
سبدوافيلنهودكااأواحدعالزمانفىاعواجاخرهمعنانهمكلالداللةيةاالفياجعونفائدهانالفقه
واحدصاتفيبهالمأمورامتثالعلىاتجعوايراذاالفةاطالنوتعييرالبليىتقريعزيادةاذلوفيتجعينمكا
االولبوجهينعلمهفىواعزالذمقوادخلقاطعنابعدنحالنمتهمكانالزمانذلكعنشهماحدئتلنولم
يهدالتأفياجعونوهوانوراثارحاااشارمااخاوافةفوعاومعرمصةكومعالحااجعونوقوعيقتحنىانه

قيلكانهقولىاناالولعنوالجواببمعناهماهووكذاقطعاالزمانفىاألتجقاحاينمدلمولوكررصكهبمعنى

علىدلشتقاقاصلااانالبمعنىكهانكانوانهفىاكعنوابأالعسالتوجهئالمهالصلتجعينواكهمسي

ذكرانشوهوإوههناث1فا9آميالكئفياالصليةالمعاقيالظذنثيالظانفاليبعداالتجغ

ماتوهمعواحدمانىفىمبودهمكونلىءمونالإةدلالوابلميعىعلىيادزمماصالسادمء
فبيلمنوواتوفج

قبيلمنوزواميمحتوااصازصهإاكبامكرمثالاحا0الفاوولاوزلاتوممدنع اثكلولاالعلىوعدرددممدورلوهمدولحاربداذاايمحاذاهـ
أقاهرعسداالشغقالولذاتأسدانوااللالوزسدلعلىأخثولاوتحاللعدوماعقلىاالمالدزأكصا وو

لمافهمأوإلواةاملهمنبيوانهولفيدالخابقووالنعنىعاثاللهحمةرخصاذاوامااافواو
كاالمقإفظا1يمونانتعانهالمرادبلداشأيميحيوااللمئاالمنالثثولبهصعرثالعمبالمجوز
قءوجاوامانسالمه3مىات4ةوزاومتبمظاهرهالفلىءكرمسعهـثمولقالثثكاىاكالم
لولهلىفينصالمعنىرخرالمالاسرعدمتوهملدفعكونهؤاالهه3نالرجيخكأنةاقااالذابواما
زععلى14اوليالبلإثمولاعدمفيهسوهمفالاصالالواحدلىحايقالالمرافىكاناذافههتأيم
الساحاذاترهمواماوايسهانماوعماا6وااليشاهاواحدائىابنانفياالمعبكالينذان
فىءلدفعمعافاليقالخراالولوردهيااساونةمااوإلنلجائىااناوسهـواافيذلكلمثيم

خرواالدهااحىالجائىانتوهماذاوكذاساينءاوانصماإل3رحرهماالنالرحىإخبابدمناتافلاوت
لمحاوعازالغتوهمبنأكيدالممندالنذااممايدعفاونحوذلكوباعثمحروكأب46فالصاارملى

لهنحتعىباميفإللضاحهالبانبعطفالهالممندتعقيىاىنهامايافهوزاجفلملرد
التقدرداعدكورا

االيضاحكصلازانلجواوضعالثافىكونفاليلزمدحاصديقكقدموءصلدانهالولىالقاد ا

اجمالكمافذكرااليضاحفىالنخصرالبيانعطفكالعهماومائدمنائىابيمونانتوهم
كأالناسقياماالحرامالبيتاكعبةاللهجعلتعادقولهفىاطرامتإثاانماواالسناداليهاإتواحي
تعالىقولهوذكرفىلذاالصفةكماتجىضاحاللألتللدحبهبئإنتعطفيمكناقولىواسانماو

االبعدااسهوانماوقعاكلاواالسنادالىالبعمنكانالمجئانهمتودفععلىاتيراتاجازهذالىألأللتان
واحمهعممرقبينصثزكةيدزكنيةاتفرحنىاذاإافولاخرهالىاوحنعاقاثكوزاليلزمدةإ
اوضعالكنعهكانتوانايضاحهاافاديابيانعطفنعةالاالمماعفاذائكالوايئايرمت3ثلضببن
مناكزبمنيتهاشتهراذادازفااالولمناثهرالثاقيهونانالبلزبمكذاوراداحالاالمن

اضهرالمنبوعانمعهااواياشاعطفعماالفاذاجعلإالسمدونمشزكةالكبهبهونمعكلهبااشهات



محققألمجامهناكفايسبهمنحصوصأممعماممداالنوذلكافوالبدونهأحاصألالبعانوانكانأل
جعلههناالبيانعطفورانيراتولاخرهالياورمحوةابهذهيوصواانقالياندفعمادعطففيمجتاج

سحمااكاشزلوقدراشدارامامنانهوذلكهمنحيرقيؤهئمكونهاقانالبرالمجيث3مةالزسمةهذدالدعوه
ود3العنادوتوالهمناضهروابهزخااياهملمثماركتهمعرهمعلىاحمهماطالقجواكأوامامنيرهمتإيمنومبل

المقصمودعتناداالنقديربهامالدفعناههالبباندففعانابيبعطتاهاالشطذدكالندفعلىاالوعاداقيلولذاث

اليلزمفالالرجومنبوجهدةالثمحققااامصيخهمالدعوةتصاشفلذلكيردءتوهمشائبةعنلهوحفظا
االختصاصوامااالطألقعلىأخنصاححدبهالتبالىافول79مخشصابمتبوعهاساونايكانالبتة

اإلمهاوقمنهماالقإلوريأسةنجابدونهحاملالبياننوانوفائدتهلعاديانفماعحانهألكلهودلعادفوماالبعدا
اتةاماثوالمتتإةعاتجووامنبولمهزتالثنحقااهصمزتملإوضفىوعوةإدابهدهايوان
الةاإنابافدانهـوفيخاابمنرناناتجةأيدزماتإببافععانعلىيدلومما

اناديرواصاتةقةم1إااطتأينةمعهانيخةاحبطيراإمايذاتاوالمؤمنقولهفيماذكرواك
مقدرنمابهامدعقحهعدبهواكاعلءابركصصهوركذاويانعحاتيرطاانفيوالسند
بيلمالمدصاذاقثممدلجهلماؤتيانعناففيدالموسوفانمنفاالححزيدملإجمالاكنالقنكوجا
ماالممالاصالدقداوستالتفاندالصمةةفىظامابمونهاشعاويخالمبهةمنذااايضاحمن

حسعنالقالوجدوالمناوكصفابابفىنأواحدوالهكالااتنبنإكبناواالتخلىخقوالتعالىالمثحنف

يانحات4هـوفايوانبالمهامصراالياافعبابفىىاواوردهيرواقفانردبوذكرانه

لةإبخامفةالابحناحلمافيدمنعطانهعالليماكلطافىكالمسإشإتذلثفىقابفااالقيلهذامن

هذهعاطافياشعارببماونهويخهفاوكانوانوالنفمميراأليثناحقيلءانهيريدواذانصناممماببيان

كصاحبجعلاقولاتصفةانسانوعارفرجلفىاداملحسافاهذاايراشهويمونصاعيا

الذينحصراالكشافوصنمقوددانهحالوقوالإصادأبومالىءداألكىمجثفيجوان
منالبدعايمنعىامفيكاداومحدماوقعاسال4داتأيميرتفصهواإحضاحلالبهبىءصناى
وثالمستقيماووسالىدالىضويةالالاعحنىالجنسيةلمعنىحاملينإاانحظانذاتوتقريرالخاة
معداصادإثهلآواثلىوقاالغرشوإوحدةواشيةابلمعنىلحاالفخوكذاثنييخةاالاعنى
وقالفالنوافثنياممماساافىافىواإللهسذاالعناإللىمنشيناالاخاذعنإشااالولفىالمال
كرماافىكإبمونةاشعاتفاإكنهادإواوالهجنباتين11ؤوكمصنألسمهاتاالااللهمنالواحداتا

الونلإرنياااليأفالمثصالوأاإلسمقالحيساكشافاكماحبقممدهإزداوهذااوتفسمهالفرحمقلهذا
عطنشانمناحوااليعنالممةالصفةيوفعتالثانهاالول7لوجهينبدالجعلهمناحسنيانعطف

بهاعزفاالففلالألكرمتغسيرفالنجعلمنانمابنفرغيخاذكرعامابمونهاالشعاانوالثاقالبدلدونالبعان
إتجوخاايضاحانوالشكوإلفحشلرمالفيعالعلتهاالفثثلكرماوايضاحالالتفسيرفالناتواوفالحيث

توكيداالولىتينفاذوذكرلهيةاالفيالدلاخارانهاناتقونولكالبدلاجياخدوناعطففاذوتفعميره
المسلصرافىوتفسيرهبيانهالمستميمإقالمارباناالشعاروالثانبةالعامليرتكركمحفيالبدلانكلءنجاالنبة
يةاالفيهطلصشاندتينالفااتبناشوالخفأواكدهوجهابلغعلىباالستقامةملصراشهادذلكيكون

8اذفديقصدببدلأيضامنهصلنيةالىواماةنحماالوليةاذالشالةالبدليخارفهاانفوجبيمةال



المتبوعتضسهركلا

اناالكماشأقوايضاحه

ودامةبمونالذالت

البيانفعقمنهصلياا

هلبقولكشبههمماوا

اذاكانبلىالمعللقاادالث

يخهبقمدعامفىواردا

وايحنماحالنمبةكرير

يتعبنكوصمعاوعالمت

ععلفاليبوزوايضاإبدا

بمونانعنفحنمالالببان

اعتبارهذامنوالبدحسنا

لوافقبهالمشبهدفىاتفا

فهغسبهويخصلالمثبه

89

الخصوصوالعددالجنعميةعلىشيئينعلىدالوالتثيةالالفرادلمعئالحامل
هوديثاطلهيساقوالذىماتبهئالمهانعلىلةالدالاريدتفاذا

مدققمولمرردوى51يوصقونييموكالذابمايوبهدمفعالعدد
محفوظةبالفاظاوتجوعالفظبهريربمونمماانهالممماصاتأكيدانه

ونفخاشينالهينانحهشمساف11ملىانمنحالمتطشرحفيوقعفا
المفصلاوردبلعلمهلكالراذالداللةكأمناممماليسإثاديمالتأمنواحدة

اثنينانكالمنفاطقالدابرامسخوالموكداوصفمتالواحدةخةذقوله

دابةومامنتعاليقوفيوالتفسيرالبيابهبئصناىوصفوواحد

ويمايرلدابةصفةضىاالشفيجعلجثفيمجناحيهيماوالطائىحقااالفى

بابفيبقالعدددونالجنعالىالقثصدانعلىإدللعالكركصفةيخاحيه

انهحيثمنوتفزفانالبيانلمجهمافاواانفىنتشزسانفاالالوكعف

ااالرحنىفىبةداوفيالجنسالعدددونمدالىالقحانلبياناالواحداتنبنينااللفي

إهضاوهذاوتقراهددادونمدادالجذصااانأبانيهايرئى بالطاط

صعاحبههنايمنالخالفانيآببنكهوشفلعليداإلمئمادحرتعلى

العالمةواستدلاقوماتوهمهماعلىوالمحمشفالمغشاحوكساحبالكشاف

يدلتاحالصفةمقوامعنىبانفالويانطفاظمعلىفتاحاشرحفي

اقعنمانقلعلىمتبوعهفىمعنىعلىلدلذكرتاجاةتجوعهفيمعنىعلى
وعهعامتفيالليندةوالواالثذنيةعلىاداللةحدااووااشبنبذكرولمالحاص

ءولجزداحالىامتبومناقصداانعلىلةالدالذكرابلوصمفينيمونا

يرءتابعمنهافكلةثنىاباكااالخرءزابدونوحدةواةتاالثاةكأءا

االلدلكرذلميدانهارانقولواإلصفةإانعطففيهونوعهمفيوضعصفة
بهونالبتةالنهاالصفةمنشىعلىالتعريففاليصدقمتبوعهفيمعنىعلى

كأالمههذاعلىذكرليدليدانهاروانثكوذااوحاوهلىاوتأكيدنخصيص
فيوزيرهاءدويمالتأشهيصكاخركالغفيماعليهداللتهمنحقالغرويهون

رضىالةوجمهونإوحدةواثلهيةاالثةعدالداللةوواخداشينذكربهونان

ضىوالغربورالدمعنىعلىليدلذكرالدابرانكايرهالمفصودوتفعبيانهذامن

الوصضمنجعلكلطالسانااليرىقعندالخصذلكاالمص3بلالتأكيدمنه

يدلىليعانهواماتالثمصفيةالوعنبهذانجرجولمضحوموماهوكاشف
هيجبالبدلانالنسنظرإلناايحضاوفيهمنهالمبدلمقاماليقؤمفظاهرالنه

رقيامه



اليدمسنداظاهروالبدلأبحسبلماليهمسهمنهالمبدلانالىاىافولذلكالىءابماالمفناحلفعاوفىآل
بعداليهوذكرالمسندالحكمالمرادنيآليمريرافاكانفهىعنهالبدلتقتضىالتىالةاطواماكظفانهةقيةاطفي

ايهوذكرالمندوتوليمنداليهفهالمبدلانعلىفدايهالعخدااالىراجعفوالعنهفىيروالضهذبمستوطئة
اهرافااسباليهنداممنهابدلصحنرنتوطةمنهوالمبدداليههوالمالبدلانملىيدلذكرهتوطئةبعد

اتعكربئقدسوهملافاخراليبعضاذاتهيكونوهوالذىفالقيقةاطبصبايىمسنداوالدل
سبمتاناعظمادشوهانملاقخر4بقوكلثلوالعمقمن99ألالكلرلحمىثالدلمنخامعاؤحما

وورغالططاتططة
لمرهااليرظثالفيتصإلىقولهفىماصالكشافحماذكر11ىاالقىمنهالمدلمفامفمامه

مالتمنالقيماجزأجعلاببمءشركامنبدلنواحعاوألمفعوءوشركادتهانقابءشكاوبرملواللها
الإتالكاشاإلنهيداطاالودانهيقالانعدالسلللناوجعلمواللهخمااقونىالانهومعلموم ردولى

سنهتفاليرهءل2بماوامامامرتقريراألالعلىمنثنناتحاذاعنمماهوااذالنهىانممبةباعودالمقا
فيإللقعالنهايغلبدلعنوهذامنهمماهوالمبدلاإيهالمممندااشعاربانهذاوفىإيلهاندامناىإيداذمنها
آىاقولإالماليمحواالاخوكهوزيدأخوكقءحافياعلاخامجعلونحيثإظاهرا11اربالنأ

اعالنماوقالفصلمنفلزياداذلكالىءايماالمفتاحلفغاوفىكالبفهوقاالمخففىابىفالمسند
محققرخغلعااقسامثلثةشؤاتعذاتهيمونىاذوهواالكلبدلفىدشأكجائئنحوريرآ

فىحاهتفولاناردتاذاكماالعنىيدلفىكرهماالقومقءصآوقضاوقماهـمةانكانهنهالمعدلا ووا

رجلالىاصانكحممارشبقكبعثنامفهومهبهنلموانمنهالمبدلذواتمنبعحنماذاتهيمونوهوالذى

فقاتحاروغاطتداركتحمحنىءااطادوناايهامنابدلحألونبدالءجعلنااذااتينالهينوصومةمنا
المغدصودىطانوصنسيابدلفيثوالدزلوفياعليداماصدقنعاشينعايهماصدقناال

فيغلمعاماهوذكرفتعدمتهالمنهالمبدلوجمالونوالبعمهمنهالمبدلنمحاليمونوهوالزىشقالاالا
بذكرالمقصودفهذانتئداكههاالاعيهـداالزرسمصمنبلالمكأأروفعالظرفإلكاثهالعليهأ

كالماليمىفعقاليقعانكرهذاوةثلمءمنهدلذكراليدخصءاقىتثثمابواضيالهومتق
آلمنفى3وحدطاأتوفاليقع4الفلماابدلعناوالوسكصاصحللمالخوهومبينافبى4منتنطرة

االولعناالضحراررفءقلفدااتقريرالتأكيدوفيالتقريرهنالزيادةقاللمفلتفانالتهالمفصيعفىا
وغلطللةب4فىالمغلوفىرالىالمصاحضافةوهمنالكالمفيانهاففدةظعالمفتاحفظمنهذااخذ

الىءممااالافيهوالنكتةهـالتقرهىالىالدالزاىالعماناواضافةولالمفهاىولالىا
منهالمبدللدكرانوهواكامدءلالال نيهاضالفيةبمعدهزهـوافقربداودهوالمأنمالبدل

غالماالكنوهمقصدثمعنهـاحهـرامنيهة11اهرفاأكلايدلفيإخقريراالنووالتقرنفصصودتالمة
كراءإصعراادوهذامع

تفلماانحمالذكرتهداكنتوانبدكانكنجمنداالعلىكقوالالياالدقمنتققىانوشحرطهوتفضنامبالفة
العنىافيابلغواظهارهههنااالفاءاوادبدركمقولكوكذابالبدرظعببهااالتفصدلمانكىوقىفضععك

هوالبدلانالىااليماهيخهتوالقالاولينلمقكالبماوفعمثاالذاولودبهربلبمةالتصيرغمن
اداذاكاشالمرفهىفىوتضهميرببانهإكأتقتضىالحايااماوالمفناحفيبقولهماذاتفعلقلتنظاقولاخرهليادصوألق

دامفصوإلييانعطففيااليشاحبمؤنالبدلفيالنكنةمنكرملذقياسلىأالمممنبمايخصهايضاحهزيادة
3لعلوخبراعنهالمرادىءممولةالببانعطففياويادةجعلانهالتوهممذافلنابدفعقعلعاصدوهوظبالبعية



ارهوهىالىتوابعبيانفيبالذاتنكالمهفهمنداليهالمتجيرعلىاقوابعدبهرفدمانهههنادبهرهافىةالفاذ
مباحثلمافدموالمصنفألبحضاحازيادةفيهاالييانبعطفالمقثصودفيكهـونئحممدبهامالماابحناحعنالخلو

ريروالتالعثيعةمنوكيدالفيهااالبدثفاورةقالااليضاحدبهرعلىالبيانععاففياقتمسإوابعاضلىالتنبماير
العاملتكريجمالوثايامفصالويمريرالنسبةاوالدبهرحيثاءاالمنسوبذكرتثنعهارادلاقىواالشعار
التوكيداجمدلافائدهاىاقوكيدعلىعطافافرفوعواإلشعاشواماقولهوالحفاسابقالمهاسذالتعلىيدلكيمما
لاالشوامافىقالئلتةوجومنإدلاهذافيكيدالتوانمعنىعلىمجروراوىوقدواالشعاروجهـينمن

المذكورالمثالفيزيداادبذاقيىلماقولإخرهالطالثابعويراديعالخيثبهونانمجبفيهالمتبوعفالن
المقصودانمنهظاهرولفهمافيادزلدبفديخماالمحابانارادباصدجمالمهمالهيوازااألعامهءفداطاق

اجالايهريرالصبب01القريرءخائإذالثينزيدخممنشىالمجبئقيلكانهمفاتهكحنىنسبتداد

أصراوويلالطززولهفياألمشافااحىكقالالاللاشبدلىمماااةاكصابعمققالوتغيلر
بلالمناروفعالنأرفثهالالالطإبععوعالمت
1من4لمازدالتويمإبدلافاورةمعاتالعفيإذامابوجهالهاكفستةوالاءإداونةجثمن

انهالمستقيمالطريقبانواالشعاصوانتبماريرالتثذاقاتكراذالىشوقةممددبراالولءسأةاقىتخيث
لواالشطعمقابدلوفىادإبناحدسركيردوتفمبحينالهاالولفياصحياتالميضائطإقحتجغ4حارةمت

كانهاجالالتابعمحلمثالمتبوعانباعتبارءاراووهاواءكرءزيدفىءوجاضانربذالخافغا
االثهالفيوامافضاهزإبعمقافىامااوالئذكورحيثاجبابابئيشعربهكالماتهالغلثاالبدلبدل

وادوشلمقبحثونانخحبيخهبوغافالنشوالجزإكليةارثنبسةردمألممعأالشالبدلفىكتفىا

ثضرنجالفعالهالمجكزيداذاكأخوايحإتاابدلفىثلةاتالتاندراجيقتضىاالكتاناااهذافان
اواخوهزيدغألمهفىءافغوغالمهاذاضحربتزدابسقولكبانالمنهحملحصشفىحصءبلاالثهال

مسمايشعربهعاثهالالبدلغلمابداوحمارهكذاجحتوصةزيالىويفيدكاالخالبدلمنزدكألمه
ايضاحقءاليخلوواالثهالالبعفىبدلخبمإةالنبعحفالنلاالشبدلكلىمماااطفاالمبرداذشلمانإمنىا
إمديرهوارفاالبحالدبهلالتفصمنإاةالتلىتيتملهعدالبدللبممنهالمبدلالىنداافعلا

وتفسيراحضهاثالكلبدلفىوفديمونامإاالالمعنىجهةمنالبهئوبالاهمندادزيداذاباإلبفان
وااليحضاحلتقرير51يادلزيقالاناالحننغصفيالمحلوكذإاتفعهمعنىبلودمهءفانالاليجبك

االثىجعلاىانعطفوامااحاقوةمعالمحواللوصنيءشبلذاتهيسلبلمزيدفانهسلب
إصهراعنيسئلرنكنعالىنولهفيالمحهرالجرامعن

فامعطوداأزبتضرنغلمابدلفانهعبدهبشزيداضرنجاللمهحامنمحعنيموناناإلاليفيدراما

انطهثساذثهالابدلمنليسالرزيروكالؤهبنىواإلميرسمافهقتلقوالثوكذلكاخرشالىدالتأج

االولقاجالوالفيهالذىجاللالالبيانعلىتوقفةدبهراالولمعالنفستئبلمعينامنهالمدلمناليععتفادهو
لظمطلقااالبدالارفاليجوزهنضافىصالوهكذاسيافهالقاتلاناالميرقتلقولكمنفاعساذيفهمههـنا

وتحللسامعذهنفيواحدتقريرالهومعنىاراديمرافولاخرهاابضاحعنواالثهارالتخانبعمقبدلثم

والعافىينابهاامفصيلواءاالجزاجلةاكلافانالبصقبدلالياشارةجالبعداالتفصيلاىولايمونان

االولكونيانلحلوفتتفميركاعيانىاجمجتبهميخهاالولفاناالثهالبدل11ثارابعداالبهاميرالتفاى
وقسابهامهبلاشاوالثمعلبمالمقابهمنهظالخاالىنظراوالثاقفصلثممجهالفانهكاننفسمهالمفيالينظرا
القولافولاخرالييضاحواالتقريرلزيادةيقالاناالحسننفلهـنظاميطماوردعلمكهذاعلى



ىالسانوهوبارةاختألفهـيالهعلىماتألرعذلئهالىرمعيشاانمنهوأحعمنحسنكألماحسنمعادبهرهاان
علىبندرالدصبدلهاكأواخرالصقيدلواردفهالاألسببدلاتمفيلفياتدأواالبثفماحيرالنقرببنعلما
فيابرطدمانممأيإبدلقافاكرمنهإبعضابدلفىانامف11بداطقمنهاظهراالثإلبدلفياإليحنماحات

صاببدلاتحنبافىرأابررالتقءاشتدصطتواهصشافاكراصزوإينفىواةتخصيسور11المسمندمخثحصات
نعنىوااءإضداالىفلمنفصيلقالألةإابدلمنكاذلقإيهاافربالنةبعمقايداوعقبهفيهلظهوره

اخرجلوريدشقءوجساوجمروبدقجااتمابمصقوبوجهإتاصيماصوصهـيخهقدلوحعاشعددامفمهـالذكره
ألبخهاورجألنرقاقولكفىشماماامباظتبأريذكرانوصذكرهفىالأالجم4يفابوأةواعصرجلقءوجا
لىتلأتنمهالكىؤصلهعدانءلمغااانكالمرنابساخلربر101علشقجانثفوووامان

الذصالإرافىكطبهعنأارويدوعخارخوجائئاعالمندأفلتنكعسيل4المنددالمفاعض
دمةلحرحقغجرثمنقال4اأعابهوانمالواواذاهلاتاتاتفصىعلىاةدإليرءمنلفاعليالتففيهفان

اخرالطحبةاواوزأخرآيئااواوتأخرمنتافعرضىكافيوعفواالخاححماطوتلثالىالماللق
بزونفالولامياللمتاعلتعحفيلهعروفانيدوجامقشقءجاوبعناراختثمعبقوواحترز
أاة1ثااودءإإتاتحمهتةاسلفمىااولمةثهامحعاتهومنبلاسندايىبمفمنسأتانه

عابعحصالامتيازوتعدداخيرمراوثأاخببعددشخراالوعناواالمذكوريناحدمنقدحصلبازو
اقاماالمجهـثانواسابعحنىااوسنةومبعديدوصروقءحاصبهوعنبلواحزشاختثصاهـمعالىالثسا
تحصا

باإلخرفانماهماخرانقمائمباحاكذدخاندفومإىاقءااورواوشمرويدشفىءخوجاذلكاشبهوماا

دودطاماتلادإللةمنصاديأأمالبسذانعللذءانحااانجهةمنوتختلفالمسندتفصيلفىتشزاثلمثةاا

نسبةءمؤداالنبإقىيماأااالثميئوحتىلةمعكذالثوثملةبالأتتبوعمالبستهبعدلمناحإفعلا
إهقلاثمااابىكاثماللمقأزقاواهـاعاىالجغانالىفشيئاشيثامماينقكىماقبلهاانعلىدإللةفيهان
تيأأفىاالباههدالاجسبااواإلفوىااالحخعفاذهرامنمافىاءأافيتيبقىنماحتىتبرالمهان

البسندتبالمابعدهاالفعلمالبيمونانوازباصنارالرطصواليعتبر
اكنىاالا

حردكلررإائلهااوفىاصالمواإسالتاعيهادمحتىلىابصاتمنكوخراالءاالجزا
اعلالالىثتففرفانإقالاذااررحاحتىومإةاقءاوواانشفياوءاالنجياحتىالناسماتوف

أدرأكايخولإلاهـلىآأاانحىفيادتعصبافعنىبهمواقوحضعنهمالداويمونمعادجاوإ
كادةتعدددفيمانمايةولمجقاالمقءيدلالجلتينفىاأفاتاللمتتحدهعلىبلفغاشهماواحدصفعلعنبرء

وامتيازتعددهالىيثاربانوممااالممندتفصيلانالىيشيرامولاخره11المسنداولتتحميلقالالعقل

دوناععلابابفيهوالمعتبرهذافاناوالتراكأإخعافباعلىامانرنةالمفىإوقوغابببعمعنبعضه

ظيعدعىوحماريدبزرتمصلكقيفيالمرورفاناواقعاقاوادلنعفوالوةالةسبخمتيازاامنصاعداه

هءبطرووبدشقكوجاعنبهواحترزفاليئوريعدمسماربزيدرتصقولكوفياواحدامروش

اخشحارمعأيهكداالىتفحميلاذاد3ذعلناذالهاإلولمقماهنالنهفكعناحزانماافرتأوسنةيوم

مااستانبدئاتمنةاالشفىاوزوغأمبخوتعددهالمسندواماتفصيلمقامهاطفالقامىذاالعامحذف

عنهازحترافصحاختدمارالمسندتغحسيلباعتباراصبماالمافيوليسالعطفنالفبالخاهـألتقعيد



زبدعندىااكعمنبعدحصلانمااالعتقادهذااناالافولاخرالىالانمابةأنهفىوهذاصرغفال
اكنيقالانهذااليبدعلىماوبلبسةلمال301دزعنلمجئانقنثأمناامجاايضالمااشكرهملىتوالنالفبله

وعاكءاحزااقوىانه1تسادااداراظداالواداكهـي011دءوقطعاالفرافىههنالقصر ووعرتسدبرايصثدمءمافىليتة3سإك
تفميلمحليشوحتىوثم4إأباالهمندالمعداععافاقلتفاناواضعفهمماإإخكلماانالخفاهواناال

المحيئذكرفطتمعاميااولفحميقولانحنانفانعناالهالمسند لوهبعدصرااصهـدهدا

ذركالىماسوجهبوجهتقييدفيهكلكالمادادظطإكاتاانءجماهـاالدالئلفىءانتفااكثافىاثمترالمحالمج
اتباتدمجرد1أذامصؤتمامنكالمانهاآلمسجملةواتاألقبوكذادتالنة4مدركالفيعنهرإئاب

وهذاالمالمنوالمقحجوداصاهـالغرحقوصاالعنهنفيهاىاإسىااعتقدلنيقالانةوامافال
اثباتحنىإفرابمونويدفثرشقءجانكوفئمهفيمانأسكألإمثكاالىمماإلسببلاقولاخرالىاكاخهماجا

ممااووالشكدوسزقابانمطومحىكانه4ابالزيدبئبعدممرومجىحملجفبانهذلكممايوجهر

وحتىإلغيرالمسندتفصيلالفادةطفالكلبمنرنوالتعقيبالزتيبقوقعبعدالذلىلالثاتاليكونان
معااكاحااتحاطوذيدبئعقيبنانفيالمجيئهمروزيدقءماجاقلتهعلومالكونهفاذاكن

المسندعلىصفالدمجئفكفانزاخيةبمدةبعدهبدازعروفيءاءاوجماتثنحيخلهاغالقىالمياطب
رفالمواذاكانفاخمنباكاألصقاءوجاإصندنيهاصهيلتةيرتمناغاهباايهافمحرفينلفل5ااذاما
إذاامىافياالنهءإفاباايهخداالمصكماتمنليعماكعيقافىهذاقفتاواحادمناواذاللالقا

مصياطصرنانميافىانهعالدبهرازةفدوداللةوأوسهـلمامتبفيمصيأصظاهرةفادةاتهنانباثواال
قهثكوسبههءاصواباالطابمفيأحااتعنإصامعاداورندالىفىءحابقوالقوهوهنقوح
يداوشدونجاممراالنحمداملمنرويديهشقحاوصإفاثثاإلفرادقصقحفىزيدالعر

دوراءكأداجااعتتدانصرولمننزيدأقءهاوماحاثااإنهماحانباتاألاهذايعلمدأطباإلن
ظانفافهفالفادةلهلقوو

الردالملإيمولهههناالصنفيدكرهولموااليثصاحالمفثاحصروكذائ
اإلصبراكهكنوأالهنبوغ4ااضاعاعنحمااللاناالاباالىعلياننيهههطدحسدد
لدزقءماحاونسفيلاانحاةاالم303المذاكءدنضهالتاوابةتفريرفيالخاطبحأل
روروعدإعجمصذالتقاناإئهحاوذق
لجنهمامالبسةعلىءفيداصأانحااتعراانالخاولدغوصحكفالالمعنىالقصلضهنالى

اعتقدارابئبماوتقدلمنااكلىاياممخاستوذادهملاهلهوارممايخمأفيسصدرفىهذاءوالمألستععائةانهاصاطابنخالمفيو
طعاكأالمعدملقتضى

واماماحافىصأوقعلىممرودونكجاداشاناعتقدإللمنماجممعانحهاورافييمالسإإآقول صرفااحدبهيقالفاافرادرفاشايكونءاكانهماجااعتقدلمناللضنه
لدبلزقءاوماحاصروبلدزاخرنحوحااليعليهآومالمحعنآالحتهموالمايرهمهذاللىمادل محوفوئكحثمانهسوى

اباالكنحرىوسبعاالياطيمموصرفالمتبوخعناالضرأببلفاتواالخبارصبانرويدبلشقءجا

القتضىانهالاألصطايمنفيظءآدكعنهوحوتااماىعرفابمدمدالمفلغدثاصاووقعزيدبئعن بزيدوفعتلفظكانمعنا
عدملهامجئواثتروبلبغولكتداركتهععنهاالخباربصددانتتكنولملسانوسبئغلماعن

ولشارحواصالمعنىبهذاحوقدصستابعهاليحكمهعنهمصروفاعنهمكوتالمحكمفييدازوجعلت



الاففدماالمجاباليجعالبرمعزالنوذاثفولادخراالىوتهربلزيدالفىنحوصاهاليهنفمااذاواماقال
قءماحاسالنقكقوإلتبالبصجئتوأشاعنهيموتامحفيزيدلولوالهازبدعنالمجئنفىفعفيدبلمابعدالي

داردفنأملواوراطبإنانخهوراصيماالفءبامابعدويقالسابقإخفىاتأكيدت9افاعروالبلزيد

مويةدةكايهنالنبعدبلان3كأحيثشمىانثابذكقالامرلفطعاوغالمفعنءاخءشفاايضيدوقل
الحاجباقاليهوذهبوعرداشكنزقماصالكقوفىناههقمحةزيد301مجىعدماناالطالقهذامن

اتاثخلىقالجثإكنىاا
لهداعدمدثنولضعروالبلىزدق4جاالنحوالدخمإاذاقصعاوامااصدفعدم
حمرىعناصنأوتامعالناعماخئولتيفيداندهعلىمورفاطالنقواماقطعازيدبئ
عنيىازفىصهلزيدوعنالاحعمروثاثوتروهـنهـبلزفىءإممائعنىوعفافىوانثفائهشوته
اإلمحهألماألىعرقاألااكيفيدفيقطعاحىالمتبوغعنمابءانتفدايفيدوفلمجيعهوعدمزيدبئ

ءالهااصقصرلمجثفىإصمعركألمهموبهذانلفىابتةازيدمجىعدمالمذكور
بومبواجماواوتكالمموعواكأبعاكعناطجمممنفىفددعداالمردانهومذهى علىمبئهذاول1مقم

باابنممنمانويههممروثبفعدمعروماحاباعروبلزيدقءماحافعنىلهوتثاممقء
صحرفانفطاتاالفىمالحففحغمققاومجيئهحمال4ااعلىمحئهزيدوعدموبئكقق

الىوعاعنفابإتاففيهكورابمذهبعلىالمبردوامامذصعلىفىالمةفىوكذااهرخاانثبتفي
عائمجثعدمصىيجاظمذهبعلىالمنوفىمطققاالمثبتفىبلاناجصاطابنصحرحدقلتفانلاش

عندالىنفيهفسكأالته3تاذقاركقلتالغاحادلبمقىكهاالولىنففحصغمفىكالئةعالمبرد
01زحادثحنىيضإهدتانطم3فيكلرردفصجمعاخالحابدلانالناةمنالمحققينمىة
الغاهاانداساعنقولواكايقاخلى1اوالععثنلياالمتمنآإصماثاوآإكلحاااهإمضلكلتداسصوعةمو

عاالمعحاوفاالسمفىإملى3واياخووانااولالبهاموممروزدافىءكوجاالثمكفىالسامعالمتكلم
111سمنداكالفعلفيبماونوممرويداالداشليدخلضاونالباحةتخييراوةثنضاللاوفىهدى

مابلفلمتإنكالمعماوف41ةااألباحةخألففقماالحدهاالحأمشوتيفيداتجيراانمابلوالفرق
ت01االفيكانروفىءجاامرتارنمبخبلناافيامداولانهحيثإلمالكنابحنمااطعيخهايجوش

اليهسنداالموجبالفعلطدهـإهماانلىءوروابإلالمفعمحرهاممىفطالحروفمنأسساكالاومماعده
ايهتابعنففالفرقالنافىارادةاظيرتمنالمجروراضيمتضيرااءووقوبلهالماةبيانعطف

ةشابملمفقاأغاعنهفىاءحالثتإااوهنىوابلهـمذءسايقووفصلتأحدايرتمنالمريوعالمنصلروالض
ورهـورت14ذصءألءوانماالنمحمملخيراليهالمممندتعقيبالىاغصاواماختهإئلالطاعقى

إلنوذازوأللاوفيعنهةاىءمنىافىوالناوالبديتترنإلكهاليدالمسندالاصمنجعله
3المافي3ورذ11حمابالمعمندفببماونالمسندابىمخصيصالنةقالمنقولمناولىوهذالىمطابقاالفظ
انمنامملمهنصبيعتبرحيثمنكأهوالىابويقاليتكلفاننويممذههمعلىالتابعالىشصرفولمهواص
عنهاجوتامحفياالولجعلوشاتاااكافىالىعنهفصنفماثمول1ااالىالمجئنعمبفههنااونفيااثاتايمون

خارجاصمجمببلفالولةعيئالحعمرتفالوجودالتانمثابتالمتبوحعنمنقالمجئانيقولمنواما
الجعازجوبمدموأخبيراممتنيداالىعفيمالياالكانفانملقادهامشولتالحإافظ1أولمدنيوذلمكإترلأ

8ئفابراالمعلاايتيقويالوافولكوراطذمبوىبةفالاينع4زاجواوباحةااسنفيدواال



حاصلهافولاخصصتمقوأطريقةعلىلظالتفسيرسبيلعلىالعطفاقلةعلعهوالمعطوتلمعطوف
أكونهااصالحةاءثيااالبينمناليهخلىالىفهوتمييزالفصلوامافيلواألفرادكانهاتميزهعئمالحظةانىراجع
يزكءمعناهبادةبالنخصك01ثوكذاالمميندالالقحمراسفدعلمعئهذاهووالممندنباتباإيهاامسندا

أمهاإسنداشحمهـيصمعنىاتنقولالناايىادندالىعةالرااتااألعفالمعبوديئلينمندكونض
قالويخرهالجمهمجيثوجعلهاليهبالمسندالمحمندهوتخمحيصههـراالدصمنداطالعبفيموندةطبا
االيددادةءدالمسهمرفلمهوحاصى4إدابادالمعندصأتخصانيهتاحالمفىاوكذاتعالىلهحورةمق

كزهاىبواضوافوله

إاااظاإوظرقمخصأممالهساواىءولىةدكأإولىمااونمماسارناليريهحاحواابواافادممعنافدوب
ةحهدوبتالمضزجمموسوانحثوصر

إأالنإلمااسنلىءداداسإقصءئتدباساأجإاا11اتإاتالدآالميهثىءاثنخصالطتفولهوكذا
11اهامندكالالىتخصيثمنالأالىزآقهودمالذىقلتفانرملقوتأيميقامنىلمةوبابلىءيشامنبرحته

والجمهالمسندصمجيثاعيهانممنداجعلمعناهالمممندالندعلىصقبالمحمندصقوفيباضشتخصض
ةهوالمقصورونبمانعلىصطالحاق4ااستعتااصمجعلانفامااالخريز5
يرهءندشاذاذكرتهبالذكرفالنامعسطرةبالوااوتءيبمسذايزآلكامحازااتخصصا

إينمنالشداليهاهذاجعلالمعئنفمابالذكرمختحعااإلشاجعلتهحىأعرفافىاث
راؤحنىءذاوداالهتيةباننايإتاداحىصألوظهرإباماتامايخقحفصاركانة

إأغيركإلنعبدبالعبادةنخصالمعناهايافىمقواانوىاصحعليهافيئنالبابمنلفان
حغاالثفىالمعنىدةطبث

ألنواوإنكنإمايموإافئفلىإبخثاااساأليمالنحإإلاااالأس1إاإكأاءالطويمونمعااطإضاا
الذيئهمكنالةانلىءالداللةونإفلصافىفءمراكمقءانقالءتفيينملضاحننىالملةالمذكوش
همهميماقاطتهمبتحوشورواورواماهمضوالمغلرينةةمكءاىاضتنىاليقدر

اشالاسمادةالصعصكالةدت
انهمعيتاطتالمئادونلىمعنىانفزممواالمهاشهى3الحقيقةتالمثيعدونلى001

اء13ءلكاالهانحصالهاغنرك
لهساوهدوهداعااحرصعهادالبباوزويهمالاالحاصمهعلىرونقصوء

اشارههذاازالاولاماومإةاالموحدبرالوؤلمةافنارزاهـقدربإادمءلإبعاانيهدإلقىفا
انلماقالحيثاإللمجاشلدالفىلئيخ01اورداصالمباالمعرفهـإصلاخرقامالياافسالقصرالمعهود

يدالقىالمحائثالوالهؤوالتثيءقادؤتكرماذيرءكأءالمرمبارتإاهـإكائلهـاخرالى4عاإبطلا
قيمبالةايخيىساتصاناعلم

فلاويمالحمهقىفهاثوعنىتصلتعليهاىلبطاوهـااإولوالالمعهـلوسالحطللصاأامتقاربانطريقانلهءواد
االمقصهـورماعدااناالول

ئهوصمولقأكصتوظده4فذداث4إداانقءنوجمولرونلعالركابححدباصابعىفيببغالجنسذدنثمن5عد
رعنمعهانحمامبلغاالنقصان

طريقةثوإلالءفىقىقىعليهالمقصوشاتائعادمابالملاعالهفوفبهسيثاناقهواةفساذمرتبة
ذلكونحولظاللاالييصرتعنداالطالقانمفظقالاشارمناصوالييهالجنسكانهمهحدصارالى

ووالدافولهطربقةملىمعروفبهاالتصافممسلمعليهالمحكومانبالالملمعرفيرادبالخبراأنهواةولاليأخرم



اثمخبراوالوفوعهلوحعاالجنىكافالتعريففروعمنكأالىوهذاالصفهبهذهمتصفانهظاهراىلعبد
فألنواماثاياقالقسهفيهومهمنإلمجممباالعتباشهذامجسباسذهنافيوحثنمورهتعريفهفصارفعس

المندقصسالحقيقتالمتاليعلزنبقويقصدلماوالبانهابااتولاداخرههذائاجعلاثافالصعاحب
ونكوادعاهالجنسقصصانىروذالهـالىجعارافيقاليسخرداممعنىصدقبلاالزذلكتوهمهظالىعلىاليه

هعادلالخفاثيهظاهرفىانناابواالنحملمعنىلتةوفاذالمفطونفىالذىالثعريفمعئهذابانداشابىإثإ
ضاالداللةاماونافيالتعرينومعنىنقلةفالدقالفصلبعدمافصلقالحيثمجهابصرعبارقالكشلف

وامااخرهالىالمفدينمةصححصلتانالذينانهمعكاواآلخرةفىنمفلصمانبلغكالذينالناسهمالمتقينان
انلماءصهبكحريدلعليهطلاجنرقصروقوأعقاوإلإثبغاالنكألموذاثثبسففيهاإلولوابا

قةالحةفانهقرعنىااأخرملهيهالوهماكلذلكفيهاعكأوالإيهاالمممندعلىالمعمندكرقفيهايسقالدفإكنىاهذا
يانيتلكيعدونقالحيثفالعبارةذلكاوهمالمسندعايهالسمنداافصصهنالتانيوهمذاثءورا

تشعرمباللفطاذاعصندالىانالمقامخقبوقويوكدهإلهمحمواذألته501معالالثحيئالممنانقهأ

ذالثادافرصصإتااانالىفصمدفانفسقتهىتعرفوهلباإلسدحمععتهلواطريقة

اصادسصاإدعاذالهاالاخةتلماماألاادالأوإندساصصاحبفألنالشاواماهذاكالمهبعينههوصفزيد
وهتمقتهوفاذافتعريفمعنىهذمماجعلاالكمثاف

ومعنىة4افايئمولألسدلجوروسلمسابذلنثبنءاندالىمحملااةاذبانيةاالهذكفىصرحلالفصل

اوأدأوينجمضراادأإئششاوالهإقابهارااوالتويهالكحنةخهبربددالواردانعلىاداللةا
ؤصهحردعوىفيهوالجسشكروتيحزالكندكارقىثمنرهتدون11ايمندثابنةالمسندفاثدةانوامجاب

القصساىالتخيصفديمونطالانإتحققا
ماةالةالمماورإكسوالباانداتالىلىءدصمت

وراهرالحتاهفايفتهودإنشمغعكلذىءعررثتئمنهرافضددعوإيهاالمندىالمدمند
حسءوفددبهمخوهىتذءسحةاناروءطاتفولهفيفافياصاحبذكراالسدوزيدهويقاوم

ملمة4العالومول4إمتهوصبزيدتولهإكمافياذاعبادعنبهالوهويقبلالهانيعإواالمالطتة
قيقةاطتلكاليعدوناالخادوقولهمعنىااةهاشروالتأكيدردديموندوقدواالئيهرالتخيصان

اصةلىإللةخايهيافيكالفلبىءتأاالقيمونبانبدونهحاصألالخصيصاذاكان

بقاماقاطوانظىااتتعريتروغصاورتيئاكماالمههذاانفظهرالثوطمذلكوبطلالمدمحاليه
كاالمهعلىانهاقيقةاطإتبتعرلحأإساالجنيفقعراصاقاالمعنىعلىالالمانمنالبمامثعاففيالناظرونعيه

بانروريثلوذالاشالقاليسققحتىلالربهونانيذكويهفالثيئتولقكفانداليفلتعراالول
تانلثفىواداىاطاإايقالانقصغااءإعإكاكرنهالفيكوناكااذاكالالرفان3مالااوىءدودالمقص

وفوالتقالثالحاوىءدفىازالدالفىصرح4وااالمخاددعوىمنماعقبمبهاالشعارذلكدح
إلأاكأمهعيهقعصراادوالقىزيدالمنظقكمافيءلهنكانانهيعلمولمكاانهعلممعنىالييرلجهالثثالمحاىالبطل
دواعناتلححئة51بهدنهكواهرانالظتقولانواللمجاغاكهودزكمافيالايماعلىلغيرهخصللمانهعلىالمحاى

داااجلالرةانباإلتحمادذلكوتحقاقاالمنهمشوماغايةيخبىوكيفبقوالواراداليلصاخبكتقولأن
كاناإلصضانبىاذاوكذاتبطالئحاميافيكونلاقصوىاهوالغايةذلككانمنهاوتجعممالصفةهذبمعنى
6زقرالفيراداالانفرداجعلهنمجاعتهاثاتفيبلغواعلبهاالسداطألقبهماثخقغايةذلك



اأشبههوهااالسددوزالمحاىهوالبطلقواثاندبهرألثمغفاتنايضاظاالسدفيححعرحفيقةومناسد
شيئاأيسووقالماغاطههـجمريهمجرثميعاههولميرهلماصخاطرهفيبمميصورالموانوالتقديئالوهمقعلى1كا

احذىكقولهباتعبرعنهثموهيكفيشيناتقدرانكمحلىاجمبر3يجئفانهالذدمنمالموصإضعرباعدمذاباغاب

المحاىاجمطلافيالالمأنمنوماذكرتهفييغضبإسيفاالىتغضبوانمجبدلمإقيتدعهانارزىااخوك

امورالبستاالسدخصوصااإلجناسهذفانوإقدواإوهمامعنىبنافىالجنسلنعربفواالسدلونوا
لكاإلسدانماسىوجنسدزبيناالتحاددمحوىانءبناتقديرواإوهمامعنىواتممااقلتةمقدشومآلمو
يقدملمبلاالفادىعودمجممنلم601كالذاذلوديرمثاالوقدرزرتمثلتهوة1وءفاذلكرتصواذا

الرزاقاىكالرزاقصانعاللةخواليهنداعلىيىالىردهمارةانعنفحانالهاعلالوهم
المالهوواطوالتآوىمالوفالمىفىءاوالمسنداوفاالهـكانوأذإااقبولمابالمقاهات رمروداؤاهلالنيءكتالمهذا

الشبابكاناذاإطبابواقالكأالمالاألاوالصبإقوىااإلإلكرماىروامابواالاالعزافبين
تقديماىطهواماتفدامااالالجوةاىحمامايوقهـىافاطهريبأسكرواناءإتءباشءوالسفوله
وقدصرحالميسنامحديماتيلمقافيمفاناقكندعداداليهالمسفاشارةموصاامربالهذا
انصقديمقلتنهمفىاقارإللمحزاوهوخرمقدميقالمماابانةصعاجالكثطافيرفيصبهرىقدالوهمانالى

الفعلعلىاوالمفولالمبتدأعلىلبراكتقديمالتاخيرنيةعلىتقديمبانصفيومضهضاابصددهمانحن
المحدوتقديمافقديمبلةكانالذىورصاصإقديمامعلهيعقىهكلوذالثوصهفيولاوصىافانتالي

انىتعدبانث11وصاعلاعلىأفعلوااضإبرعلىأآباخيرمممقديمإتاايخةالوهمماصررهلمعهودمقدر

فاعالفتجلطارهتؤخرهامزيدكومبثدأ4فالفعلكلتارهفتقدمهعماومنزأءمامجرىواجراه
ثكهصاصماكثمافومرادالثافىالضربمناليهالمسندوتقديمزيدنحوقامةصرهـوعولافروع

التافىالضربعلىالعقديمباطالفايضاعونثوكالمهولاهوالضربمااىفلباالمسندالمعشداليصثال

نجدهمانالماإلسادالئلفىذكرالثغاهمؤاليهاداسنذصرهكونآنيببناشتهرالمنهذااخوك
انيخبنىلكنتمامواالغيرالعنايةسلاخرىيرىشيئاديمنافىاكدوااليشاركهاىااوافراالناس

يكقاالناسمنكأيئخانوقدمعنىفيهرفوةءبثىوجمالعنايةعريفاوليعسشوإباوتافي
هذااهموبمكانايةالتاكايئكانتمنكرذغيرانمنالعنايةقدميقاقانارطلفىذالصاتدممماانلك

اماإلنهضالاهملونهوجهلتفصرالىالمصنتاراثاهنلوال3المهلمحوناةواسدالامماا
اطمممنملقهةفمنوالدورإءادجمألومالنهاالصرل4اليدإستادمتاىنهجمالمبالغةتلفوات

محزلمتفانلشبناممااكاللفانحا

والمقتضىليهيمماذصقباذصيمونانايحضاافظإافىفقصدواافىيقفآحرتساعلى
هدولالسدهاردةالوانعلىالداللةههناتهأذفلتالفصلةفافاذصالافصرهناكيكنلملضطينالثاق
ذلثءعوهأمهدااعنىاالوئطالمعنىواماعلىالفصلدأمبحينئذم5كةنقولاوصراطدونوتوكيداصاحصفة
خرةاالفيفدونانهبمبلغكالذيئالناسفييرالمتقاينءيدخللماىافرادااليهالمممندفيالمسندابضاحصرلفيد
غالباالبيانالفايدقاالنصليانعراطلفيدالفصلانمنكرهماذاوضاااالولالمعنىعلىالقمرانالىذهبتوان

وليمتخبرأومابعدمبعلىجهينالولىبةافيهمطةيقالانمنههداجداوإبعدسذالموضعكانهذفيزرتهظ
االولبالضفول11اخرهالىيرالتأنيةعلىتقديمبانضرالمديملظاخرىمواضعفيبلفبهابفصل
عليمفالبدمنالمحكومالنهقالالفظيةاووبةالماالضافةفياسعلىلفظىتقدبمالثاقوالفربلىمعهوتقدبم



لمعاتوالمالمعمندايهغققةبوقواوالوقوعهاأنسباوقوعبالحميداراناقولاخراكققه

الممندتفديمعئاإمللربذلئصاعوامناليلزمكنلااالبعد01الالتعقلالنعبةرقانضروالذفى

يداروانعداسنىالهذصاافيخقلماوتممايماهواالكملالتقدمانكونهثطنهءدولا ءا
أزالزومالمحمباطثونفاناغعليةالمةابفياألحصلذلكعنالعدولمايقتضىمعهبهنلماذ

وماخىخققالبدصالمهفبللاالهشصالنلاادتفدمعندولاليضفىلهوالعاالمسند
حكمابلاروعنااعبه لهثتفصلثمحدماسيساشدتغدمثطماتثىءمعماكانوكذاصالمعهولآلمص

مراياعالىعوىكانورإنكانهذاومناقياةوتثأتجد1فىالناصامحاذهنفىاظبرليتيناماو
االموذكانفصاالذالتشوقدالنتىمولححانومعلوميهمندالالميلتطوالكالمحق
واماامبمومالءفاادالااحهـهازيرنىدهالمنالمعرىءالالهابىزولأىكقولهالنفمفاواوع
أافألهذاذإثبهب14المصادفىأبريةاكيرتلعئجادمنمسدثبرانفيالبريةصارتوالذىإ

إيماتجلبققداالرفاتمنتحيىفيماالمواتابدانانوقنضعاقليعسإنشورالذىواعاقاب
اوامافلإةافىءرداكناللاداعفسافطواخلتفااللهامصبانوقبلهالسقماضرامفىكذا
ارج3إافىلمهقهاريدضالمراديمانتجبنوبذابهاليقولضموةعادبايقولضهمةيئوهاد

الشاصامهالحقىانوإلتهألمااعليهماعوالنابئمالمالملادادمالجيمندثإساباصإبوان
اال5ارانيوداتالموصإلنالالياشالسباقالثحروحمقفىالماوعءالققنسوالالسالمماصديهمو

ددقإفاناإلترلجبانفاحوآلمداركفىنحويماتطيزااإلتفالاوالممأةةليآدصتبمواما
تاالتبقىمجبافىاذلثانحوواماصضلمذتاوانهاطراخيماعنولالفيانهماماناألدارصديقكفي
ارجافماالفيلااخعافيالمعامميىلواكالثلتعادتولهومحاليهالدارفىفافللروصهتعظاظهارشل
إضبرانالعإليفيصبلحاكالصاالمطاوباناعلىالداللةومثلالدارفيحاهلكورجلاوتحقيرهعنده

قاالذهنفيقإألخةعنهبصدوراإلخبارالمجرداالشرارعلىبالممممنداليهالممعنداتصاف
اوغإإدلكالالالةشحالةءإفعلمدراانهلىءدإللةويطربيممربالزاهدكقوك

اقولإخرالىعثناشامجردعلىيدلفانهويطربالزأهدلربقولثنجالفشراراسبيلع
اراإلصمترإكنداشغدباةفدنهكواوالنالمفماحصاحبقولمعنىوهذااواالستقبالاطإلفيعنهصدوره
ضىددوالتةأفيالبلىءاألىالمبخبراالولباظبرارادافإبرالنغسالمطلوبهوباظبرتحهونمصما

جهووماتالمقابالمبتدأبرمعنىايثناالناقمنلماضوايصننجاوااساقابرباظو
بل4ادالزماتانألمناشبريةاظلحةبابلىوألمطلوبإلتصدثصوربراظنغعمىبانمحلعهاعزحنى

افباتاىمطلقااظبروقوعبذلكاداشوانالتصوراتصديقايهونانما

ذابالفصآأنددسدابممترباليعرعقانهافعلامتعلقاتوالاصفيلماسيأنىعمثالفأليالمثربوقوع
لىءددفيثمعنئعإلالدالابافسوقعيقالبلصالأاليهالمعمندراسذالفعلوقوعتاشعد ضىلماافالفثثومماااطعداالسزارالداللةفيدخالالمتقديماالشمالمفتاحعلىلوفيلثبممث
تءإصالواحالعهالنةالتعالىشاماللهاتالوالشرطيةمجثفىالمضارحكاشذكرإفعلاعليهيدل

راتالكاالحوصهونمماااباضافجمادئراليانارااليصزحهنابالورارالمضارعانعلىيدلوكازواله
استرارنوغالحدهـطاذاكالطاقاعداوئمالنجوظاوسقيميمئخومجابزيدكيففيلذا



لظانثبوشالتخصيصاالثباتصادنخصالمراىافولاخرهالىبالخابصلداليربانهايضالمواجببلظ
اواخرالمممنداليهقدمبالتفاوتكرصاصلارزباانحصيبىالنوذلكاتول15مفيداالتقديمبيانكوقفىلكن

فاذاذكرغيرادمسندابهونانجم801خفوفإصتيامؤخرأوكايرالحضانجبههتوفيمايقالنايةو

اسيوفادهمصفطنبئتركأشولهة3صتمىافإدةذافادومملاوبهم8باتاحممصءالحت
11وفةخىنهمالمفضبوانلننرزانبممجالىفىوسإأئجيرفسمواتةءفىتدملماهماضواهذبعد
11يمبقخفوفهمهوقوئهإدستثيامجلاىالمثتاحفىغوفكداوالمرادهملخننمجردااإلثباتعيصخح
عليهواعزحنىبثىليسظهأسباعادةفئتفسيرهذاالمثسننطفقولالمسنالليهؤكانكالالذاتمن
11أقثماصلىءامابرفعااجمولونحمثعرةصتخالصس91تديمةإا3ونبانخشااتتوىفدتاالتباتصهخح

أءضافمعوفاالضاخهفاعلمءاادةواصابرثافىصاناصععوفىقالدادبةأواديماءبا الالمقائلالمفماحوصاص اتعالىقوحرفىطالتشيرائمةريخإتإشرااهذاقيواجيبفح

11ررةاهنواالذيئبطارداناومالوكيلعليهمانتومافىبعزعكانتوماجملألازولاخرباطحححرالى النوذالثهوالحقاهذ

أامقوفيراانورآمجثرووؤتإلألملعمنذؤاخإبراذالصاومحوعراطاؤضحنئ1ادبمة11
االممذ1أيصادةالةباااتاايحنمالهنهابااوإمأاغيراللذااتوفمالصمولإاانمنمادسذءفي

ءأءةثوقوفيرثسىرءضطراهـانعلىيدل
قمحثسيصهوالمراداجهاصسندكأالىبدالدىعامهـانييموناندهىالدء

حااوءالحصلافىاصسا
11ءخنوغاشصيصلزياسةالمنمباخقديماكونييانفىاجنسديداوص

افصاردالثحودهندفىط

31وباآإالاأاالماحاصطه3المااداأادفىدظالقاهربيء فقدمهماقعنداهملمىالف
ءمركمهيعحهضيماليلمهم

لهرحياوانالثيخكلرممنهمهعباللصدوعااإداتمعلىاظودلكدقاالذسفي
01وردخصائهصوابهتقرير

زلاظفتقابعداوظنرالمسألطإ1اففطاواديررعالبننطشزلتلسلصاوهدا
ادارالطلهااحااا

مقولانهاقالعلمماىهذاهلتاناأمحومااصافرباىوإيك3وامنلمبلوالمعثمئفاتفعالا
أذلىااواعديروشوتإلةالمذكورعنعلانفىىيمفاىسركلانيقالاناالضالوامداا

ء13ءلمجكاوامداباقمع

الىنافيأقاساالإلهدايقالاءاأحىصانكا3ىالعرمنحكنهارمثألاهروابوانو تهموثداعورنقونص

أقولافيمعهاضزاعاالخاطبتوهممنالىبالنسبةئاهواالخصيصفائألإلنايقعكاطيرترباةأس
يفيدالتاتديمنوالىذاواالعالمفيمنجيعالىإلهسبةاليادونهبهادكوإنةااالموولىيهـساداا

والاناقلشهـذامايصعلمايرذشوتمعكورالمذءايفعلزاتخصالظ1اتافااليلمفتالعرالي دوفىحلماىهداللتامحوما

يراككلملائقولهذافائليةشوتيقتضىانافلتمااعنىاالولمنكهومالنيرىءأءولااخرهالىانهمعءاؤ مجببلمتناقضانوهايراتاعنقاثلتنقيرىءوالاعنىنىإثااومشحوقدالمااكالهذافيالتقدم
عندغيرتخصيصبلالفعلىباظنخصيصهمفيدايمنلماخيردثبوفإيهاالمسندالمذكوراعئعنافعلائق

بمايصرحرونقاثاتملىلثهلاتخحميصافذلكتخصيحمهواربدفعلفيوقعاذااعقىاانفيصهوبه
بمايصرحورهذافلتاناماكقولكبمايعكسوشلمتصافيعيتانافواث3ضذااإخئاويفهموحدهباالشاتص



901

مإا1يرىاحدتوإلاناهاقلعهيقالواليهالمعندخرفىانالمعنىهذاكأدفصد

اخنالفلىءمعاسبهطالخاطباذاخانعيصإقايرءاخرلغرحنىءالتقدانعلىريةاذافامتاال
يىنقفللىءواماتإةاجمركقائمهانتعتقانكوالتاقالقولهذاقلتانكاحدههـافاصديننانيأبك

اءلءالةصثهؤونجمراشادقصداىءاحدوالفلتهانامالهقفولالغيركفلتانتااايخمول
فواءفاالممالهاثبتهشاشنؤةاكالبهونوهناكالمهليثالبقالمسندايىفتقدمالفعلنفعس
الىأهـيمىكهالنضبزوالصإىالفاطهيرىءوالاوراراهذدتبأثاناساقوالتالفلالمثهذافى
زاتللهتأتءمازاحصرافلىطمايرءانانيبماونانيمكاالنهاحداتراتاناما

ثطدابالممتوصىصتلإفماكرهلهيثبصانؤجمبعولافىومالعومحيذالروءالمكلمعندنثتالنه
لمتاداةمايفرقارينلمةكانهىالواسةءهوالروالمقالقخفاقالتقدملإميوماوجمهعلىضااث
أقاوسلمصياماواهذا3ورالمذننلتهفيالتقديميعدالذدالغععلانوفدتقدمالناسمنواصكا
اهروناقالكادإفرقاقيهوالروهفىالمشانالنمملمالنانغاروفيهالمذكورعنزفىالذىالنكلعلباينههو

الىبازدهايىحاحالم3الناسادافرمنالردعلىواقعةايةالروبلالناسمنواحدكاعلىالواقعة
احدالمهـالى1لس1اخرهعلىالوافعةيةالرونقالنالجزئىيفيداللباالولفانوافعلجنهماوالفرق

السالضدوالناقاصعفىاعلىإواشعةالةالرواتاتاللنافىالناسواحدمنص
االههصجوطمصلممامعى

متاسومناقالناسمنسبكهءحهـذاوااننيسياقفيبهرةالوقوغىالا
ااإاللىالاداطاحدنبوجهيبثنعهمواعتذرعدواحدفىرايتاتاماصوابواتبال
الزتومولهربنويئالنمرليإتاوإلوابدإلعنهزتهاذالماحمنااامنافةا1قياماذكرهمحبئانة
رأيتانكزععالمناحداردارأيتانامايمونانءفيدفعطاالمعاالمجابفى

افحماا11ااالوالىدانهوابلحعنىإستهلدااانفىوافصبدونفاليسحعلابايخاحدالنهص
النفريألدطتهقوالفى11ابلىحهـحنومحودعليهثنودصولهذا

عدواقوداهاداعد
اوةفىوفعروهيخاحزيئصنهاحدمنمنيموثافيرسلاحدمنلن

والضحرفجطثلة
ووسكلدمءاالممإاتجىامناعهبمعقتيماءالنعمامنكاحدلسئنتعالى

صعوالدركازرشاباآبمرةانهكليخياايسمذاانعلىيدلشفيةبمهرتفىكاماإلحهذيانجر
بئاالاشتراكلىء3المهونحعخسبانهإمحاحاوظاهركألمالبعكى4توالنسياقفىوفعت

واكنحرقأءفاوالمؤنثعطوالواحدفيهشوىياطبثانلصحلمنهواسملظاللمهالغةا وزفعوفالمويريئاليتغيرالواحدنمامعنىاساحداانعلىهومبنىوب
اداالفىمناصداىاوموثمذكرامووفوثمفرداموصوفهيعتبران

رأيتاناماالمعنىبمونالجعمعنىفياحدهناواذاكاناوالجاعاتاوالمعيات
جارعناعاالمهذاالطانفاسدوكالهاالمذكورالمحاليلزموأشاساجميع



لكلىالسلبالإليفافال

اقولاخرهالىيشلمزم

دطاالكلىاسملباذاكانفا

ايثضافىالجضإسلباكان

االمجابرفعوهوصادتا
يةالروءانفيالكلثا

احدمنفيةطاعدالوافعة

011

كاوعيرذلكءوشعراقلتاناوماشيئااكتاناومارجالرأيثاناماخوفي
وايضامجوزاحدلفعااصوصيةفاليمونمجاماعلىرةنالمنقغعلداا

احدهواللهتلتعاليتوفيمثلهاوالومنامزدابدلاحدهناانيمون

والمنقالناسمنجعارأيتاناماالمعنىذيمونولوسابعبمعقإلبمونوان
اصلفاطأناساجيعإلعلىالناسمنجاعةلىءالواقعةالرؤيةىذ

جزفىهوسلبالذىومانقاحدكاعلىاواقعةايةالرؤنقمنومالمالط

هوسلالذدنقاعوميفيدذلفاومخورجألاواحدارأيتاناماوقواخا
اليصدقمجاناعنىمالضةبي5ءالبمونانيغتحنىبالمتكلموتخصيصهيى
احدصقدرأىبموناناليقعضىعليهصدقهاوعدماحديئلمانهيرإإملى

اليقالالجزئىباالبابيرتفعالكلىابالمالناحدارأكيمونانيدهيمبل
حدمنفبةاعلىصاقعةالرؤيفالوانعثةئىزالاايسنزمالكلىالسلب

عطاواإللزمالمحرخومالمصهـالمعنقولالناالمعخفماذكرهئمو

احدلىصءالواقعبالنقيتلزميدشضربنفىالنيدازإتضراناما

اختعحاصاليوجببالثئالملزوماختصاصانوتحقيقهالمذكوالمحاللمزمةا

المفعولانالمفتاحشحرحفىالعالمةافاضلاوقالاجممنهوازصبالألزمأ
معتقدحألونانيلزمااقسفيلوقوعهصمامالماكاناخداترأثاناماقولنافىا

المقامهذافياظطاالنالدشافىاحدصرأتوهوانكعاماكذاثطىاتاا1 ا

الفعلمنمانقبهونانفيلزمالقصرحكمكاهوففماالفاعلانمايمون

عاماانطبوافماقبينمعفقاائذكورجهأساعلىفرل11علىالوافع
الفاعلفىالخطأيمنلمصعاوخصوعومااختلفااذلوخاصضامالوانفعام

تعبينبعدالبافيبايئالمحقةبعضعليهحنىواعزنجالفهإمدبروافحعب
يكوناننمجبالناسمناحديةروعدهاعنىالكلىسلباهوهناالفاعلا

اخطأممنهذلكفيابواالناسمنيراحدالمانساناانمعتقداانحاطب11
نضمكفيوحصعرتوقفيتيرالةثماركةاوانتغبركانه3وزتعبينهفى

وسلباامجاباالفعالناختلفاذلوالناسمناحديةروعدماعنىالسلبهذا

شهمااعلىالمقامهذافيةالدافىالكلماتهذههىنحعسبالفاعلفياظطأيكنلم
نيويفوولمالثمغكالممحصلعلىمجافظوالمانهمومفعاهابةمتقاروهى
حرفدونالفعلعلىوتغديمهجيعاالنقوحرفالفعلملىاليهالمممندتقدم
نحوفيمثلهكذااناقلتمانحوفيالخصينجعلواانحصيصضدكندأ

اناها



عليواضةيةروفياعالترانكانيقاانههناالتفصيلاقول111االفعلوتثمنفيهوالبدفال

ثالفالأمصيمحرايددأالااولجمفنقولالمافيتسكىورةقاشاولذاوليسزافلتاقاما
ورصرثصبتالمحكمهفيجمبعااففىوحرفالفعلعلىاليهالممنداذاقدمانهكالمه

نالهروانزداوصاىشكامندونلارلءواذافدمبؤعنيذكرانخيصإوتاروىداتةةتاشيأقى
حداءاللياإتهمالقاالفوالثفانافقفىالخصيصيننبفرقالثنقعاصعصفوالتعالنقحرف وس4روصا

طاثاوالناسمناالحدسىعدماعتقدلمنايقالاثنخصيصعندفصمدحاجتكفياناهاسعيت
نءادبمحدفانالااوانتمخيراثانهفزمحاسعلمإذىإرفاعفيطأاخهليخهابواحاجتهفي

ءلكنهسىوجودداتلىالانماحاجضلتفىسعيتانامولثانيرالةبمثاركه
اقدثشوبمشاش3اوانتيركءانهفزعسعىالذىفاعلىفااخطألكسضهفيهواصاب

يشارابىانفهثبةالرويةارحاإارامالىءوزكافىاناسعبتافولكصكووامالالغبر
اناليحاراالعتبذلكأفزعلفافياطا4لكهيخهـواممابسعىدوصاعتقدلمنالانمايةالمةا

احداالنهانارأيتمهنامايفالمحطعاالفعلتفيمنيخهوالبدالغيرركةثةاوانتوحدكانتانهأ
دازآلحرادأاالحماافاقوةاذاقلتالثيئقالفخاصصاظوانفعامعامااننقاافىذكرأذمماالوجه

رركلوالمنافارةوكانتأفولاذااقايلاانيموننفتكنتهذاعزاكنتانافلتمأا

ليءانفماؤالهوافىاامولامنخالنارامااوكانفىالمتونحانصحثولذالممقولانهطتىفى
اضاسامناحداانارأيتماشيئاااليرماعتاناماقماشعراقلتاناماتقوطانا

وفااااصوانوكاورأىواكاكاكأءاافيعركاذعدةالانساننيمانضايةال
نقمومفيبقإنصموكحيلىا

ادتواركلوالرويةهناكاننحاطباعتقدفاذاهذاكالملهيمونانقميتالناسمناحدكا
فىالمثبتعلالفالنحنمايعاابواساطامندايرااولمثيئااليوميأكقولماشعراؤيقللمإنعماناا
اليوفاعتقادارخاثلىفأللجيرالةممثاركةاوانتجمركانه3فزلجنهتتهفياخطاأحخهذلكفيإ

ء0100001االساحدامنأيتاناماششلعاالموماكاتانامااقماشعرانىامافلتلهقولاوا
4ادفاصجبمالضخالىاء

تصءيهاالفاعلفىلماياكماإذىااناشعرايقللمالذىادافلتاذااكمايمكمعنىهذانجمع
اغإشادواحدوانكاناانائخحصيصهذامنالألزمالناالسمناحدايرلمارزااثاشيئاالوم

ءكااواعرافدقالاحدانايمونفبهويمىيرالةعالوصئاهلىيحدق

الىصااتاءاكايتااناشعراماقلتاناسايقالانالمفامهذافىاوالثحححاحداوراىشيئا
احدكاانارأرتمايقالالذىالوجاللىءالفعلبثبوتالقطععندممابهوناإلنهاحداأيتاناشماشيئا
4ناصاامندعلىارخلاحدالنهيقلولىوالخصوحمىممومامنالنفيذكر تارامااريمالمابهواا

منساحهوهذدااصاوهوبمشاركةتيرالمذبهوروحدانه3فزالفعلعنهنطافينواالفعلنفي
لعنىأفادتهاوفىاالوليجماةواجبابلعاالنقحرفالفعلكلإيهأالمعمنداذاقدمالمذكور
ة9ودخفأنوعالمأيهورالوجهعليالفعلتثبىتقاداعفيصيباالخاطبيكنانافقاحرفيد

مافررنلهوتوجمههافيااخنلفذاوا



مقوانوعندىال

اخرهالىباانىنفعق

المالاإكدقدهدمامول

بتصلفالذلىثاقوجى
تالثكمرفيادوشانفا

شذاذيقالورهاساءا

اصااقوفيويذالرنفىاننمال

لكلماحداأيتاناشما
اليمتوجهانئإلناحد

وفاعالوكولمهإماعلىا

والمفعولبالفعللهتعا

داالعدانالملافحالون

ةالروفاعالإلهسمالمتظ
حهونانفيلزمحدبااقةالمت

احداقدرأىانساناثهنا

رأىالذىتلىلفيكانه

والمحذورالناسمنحداا

ك211أل

فليعأملىالغيراوبمشاركةوحدههوالمذكورفاعلهاناعتقادفىنحطئاالمذبهور
صقدضرغيركانسانيمونانيقصىالنهاالفيلدابتوألتآآجمبى

لماتقدمالمثبتكذلكفيانيهونبممقدرمنهالمسثثنىالنزداحدسوى

حيثونحيرهاىوالسعبدالقاهرناعالردالياشارهاهنىوفى

بتضريمونانبااليقتضىالنئنقمىباناالزيدابتاثاضرماامتناغعالموا
علةانيعنىبتهضراليمونانيقثضىالنقحرفوايالئهالضوتقديمزيدا

ذلمثيقتضىالنفىحرفبرالضءايالانملمالناالنوهالمادبهرماذكرناهامصناعه
ممااحرفاللنفىوايالئهاالعنداتفديماعنىهذاهثلانقدسبقانثهوجوابه
المناظرةوانمايكونمابلمتفتكاتحققا5ثاتجابينهالمذكورافعلاااذاكانيمون

وعواعتقادفيمصيباالخاكلببمونانبمورةإكاهذهفقفقمااعلهففي

11مهـوابادافتقصدردافتاعلهنانأداغيئفيمحصئازدامحدامنمحضعرب
11إاصاذانبعنىالفعلاللنئالصاعلانتيمونانلنقبتماآلزيداالنهاناصخرمالكبقو

إأالنزاعفاذاكانالااليرىءفاعلهنلمسلمعدازيدامنعلىالوافعالفرب
فامحلهجمهونانونفيتتهقدشوانتمخيرزدمحإواقعاعيناالضربهذافى

ثحرحفيمةامالاجمرماقتوهذاتحةايضاافيركوالإإثباوصمضدزفاليكون

لنفسهمنهاثباتءاالستثناثمالمعييئالفعلعنهيانيقتضىالتقديمانالمفتاح

ضربالىإلتوجهالنفانصماإلزيداماضرضالففيتنافمقالفعلذلكعين

فيتأقىلزيدواالناتزيدادغرراعلىوالالضربنقيمونوحينعلىمعيهت

زيداعداعدمناحدهاوقعضربانهناكجمونانيبهوزاليقالتوفكا
واطتهنفسهعنالمعكلفنفاهاالولفاعلفيالمناظرهووقعتزد3قخروا

لهفاعلهفينوظرالذىالضرببهذامضروبازيدالبهونانفيدزميرهلة
الضربنباالهوالمنعقمقالنانفولاصالمفروبازدالبهونانواليلزم

وعندىهذامحالومنفياعنهدثابتالزهذايخونفاعلهقإخلرةالمةوصالذ

عديهقيعزباناجدشزيدابتضرانيمونبااليقنضىالنقنقمقفولهمان
المذكورالفعلفاعلقينرناناليدلألاالفعلالىسوجهلملنقاانفيقال

ائاءالستثنازيدظمنهاستثنىالذىهوالفربالمذكوروالفعلهوالمتم

أسشالذىاذافلتكماشئئالناننقاضىمنفاليمونالندوناالثاتمن

االنساناحداالزيداوافظلكضربكاعانااناناعتقدنهفاالزيداضرب

لهممخالفةليسالمصنفمادبهرهانواعاالنسانذلكانتانيمونفنفيت

جمردأقأ



أل311ممصصاعلىهطول

الفائحةاالسورةانقرأنانافرأتنحوقوكامافييظهرازهابلالتعإيلمجردفي

سوىاقرأنافدقرأكاحديمونأنلجوازالمصنفعندفيهامتناعالفانه

يرءهتكلممقروهالفاتحةكونانهذاالفتضالةتمنعوعدهمةالفافسورة
وليانفالىوفاحرفليوانعدعطتاومحالوهذالماهورقلهمقر

اوامكانءعواقدالخصيصيعدكوالنقحرفالمقدماليهنداهـ
كواصالنقالكالمفيالجمألونباناحرفيلىلموانااومضعرمحامرافامعر

فقدماقتنحواناجيعاوالفعلافىاعلىالمسندالهقدمايهناوبمونت2انا

اققديماىيأقفاقدبغواشاروالبهالتقوىوقديفيدالمحصبصيفيد
بهرآالمذصيرالمسنداليهشاىغيرهانفرادزيممنعلىردالتخم

نكوالفعلىبراظفىاىآفيهيرلةااىثاركتمزعاوالفعليبايخبرالى
مشاركاااوكاحاجتهفىبادحىانفرديركءانزعلمنصاجتكفياسعيتان

علبيؤصوانرادقصرالثاقوعلىتلبصحراالولعلينيهونولك
آوعلىذالخا4هاثوماسواىوالمنرالعروالزيدشلىيرىءالنجصاالل
النذإاتخوومعثاركاوغيرحدااومتوهنفردامثلوحدلىنجوالشاق

لااناالولفيدهوالفالساعفإلخالجتةدفعثالتأكيدمنالفرضى
ومطافةخاسوالداليرالةبمعاركةصدرمنكانهوالثاقيركءدرمن

وقدهتهسادوندىنحووالعافىدفعوالغيرىكواالولعددفع
خوهوأصيصالعضادونالمحاهعذهنفييرهوتقرالحكملتقوىيأق
ءاعطايفولانهققوثالسامعذهنفىيقوانالىفصدايلانجزيعطى

بابفيكرينىتبمارراالسناديتهتقووسببذلكأليفعلغيرهاناليالزيلا

نكوانتالتخصيقىيأفقدمنانياملالةاذاكانوكذاجملةادندكون

ثلولمالتقوىوقدبائئالسىبعدمتخصيصهاليقصداحاجتكفيماسعيت

االشتباهمحلنهظالهالمسيهدتاوينلجنتفرقةاعليهليفرحاالبهالمصنف
وكذاالتكذبمنالكذباثدلقفانهالكذبنحوانتالخصيصنجألف

اغغاألنالىالنهكذابلفظذكرهكيداولذاتافيهانمعأأنتالتكذبمن
فقولناتكررلعدممالحالكليهكيذالمحكوملئاالبهذبمانتاوالنانت

9سعليهلمحكوماانمعئوانشموبهديثلىيرالمسضترلضاعنالكذبنقالتكذب
اطالةهذهفيالكذبعدمانظنالتانكبرهءالومعنىيرهءالالكذبمهـوالفير

امجوزاسإللعلييرإضاالي4اسندوانمايرالضيرءاليهسندفبهاةاتكلمىال

8

الغيرمعىموضيرالفاال

اوردفىفولااخرهالي

انتالتكذبمعنىيرتف

المرادبهاويهناليخرهة

امخصيصقصداهملموفعاد
حيثالمفماحعبارةفىبها

دلتأيمضاكازتفانقال

الكذببنقعلبهالمحكوم
ديماللنابرألشهونهبافء

يرالتانيعئبرثيهـاطك

الكذببعدمباطكممععلق
وفعيرالضالىاسنادهاى

والياسهواافحسد

الوقهحصانالشبعلىبنيا

دفعمعنىوصذاالماؤ
انحبانواووالىوزالني

حصرهناككيدوليسبالنا
متعلقطجعلاننامهـال

أنادننصيصاممذبابعدم

اليصعالمعنىابولأكضه
النكذبتفسيرفيوقوعه
انت



العالمةوالشارحفال
علىالمقامهذافيفداورد

الممواواووزالبصاسببل

إاخاذوقولاالذممياش

المعنابماذكراشفصدالنه

يعرفلمافانمنهالمنبادر

هاعلىواسكانفساده

فالحيثمهكأللقتضبه
سهواهفيكون

411

وكذافديتأملمصرفهالكذبنقانمعنلرولبساوالنسيانهـواوا

صدورالسىيفيدبلالنقوىوالاليفيدالخصعصحاجتكفياناسعيتفولنا

المفتاحصاحبقمدهامحذىااوهذاوسهواونعميالطيرتجوزءمننفسهالمتكلممن
انيمونيجبحاجعكفيانااوسعيتحاجتدفىسعيتاذافلتوليقالصعيث

ازالةفتقصدعلهفيمنهخطأوحوفدحاجعهفىسىوجودالسامععندان
اجتهفيصدووالسىامعالمفيداءاتداراالالمثألاىاذاقلتهبلاظطأ
لنقيتعرمقممالمواصعالفاعلقاىاوسهواونسيانبتوزمشوبغيرمنك

بالمعالالبيانخصوانماميصالغمحثفيالثالمهذااوردانماإلندإخقوىا

سبيلعلىالمقامهذافىفداوردالعألماشارعواااليشتباههومحلاالخبرالنها
انهوذلكوالمجرالجبالنظرفيماالفيلوكمااليزاناوالفاوالسهوالمجوز

حاجتكفىثسهمنكبوحودسىلخاطب31نرءمناىءابدااذافلتانكلظ
تجوزأوبيرارتتمنصعمنكوجودالسىلتفيدهحاجتكفيإنااوسعيت

ءراالسااوالفيالسعىوجودالفادةءدااالصفىمالوفلتنجالفيصهـواونجان

االولامااوسهواونسيانوزساالبارتكابعالثنهظصاجتكفىاناسعيت
فاذاوداسىوالالفادةلفاافيلرداظطأستعهلانمالمتاناسفالشئوال

مجازافيهونمععالزمانهباعنباربهونانماظعىوجودالالفادةاحملتها
فاشصاونعميانامعناليعسانهيعرفلماسهوافيهونمفاانهباعتباراو

مندخطأبلاالتداالفيحاجتكفياناسعيتاذافلتفالنكافافىواماذلث

نبمظاوالثركةاالنضرادعلىالفيرالىالفعلاعتقدنسبةبانالفاملالخاطبمفى

اوتجوزناظاونممياسهوانلواالتبهوزاكانلمساهلةإلغيرالينعمبهقد

علىكزمهبنىثمالخاطبمنالعاقوعلىاككلممناالولعلىاوالشيانهوا
علىالفعلبنىاذاالنفصبلمنذكرالذىهذااثمرهعنظبئوالمجرمابنىهذا

تخصيالىبهرعلىءاوالبناالتقديماىرافادمنعالفعلبئوانمعرف

تخصيصثفيكونامرأةالاىءجانحورجلبالفعلاىبهحدوااواالجنم

الفظافيقدجمهونانهالثغواحدقالتضصيصيكوناوالرجالنأجنط
باناالخريرذلمثخرفيصاالدوناحدهااليالقصديقعثميئامرعلىدليل

لواحدتاكونانكرةالنواصلالفظاداللةفىدخللمالقصدكافييدخللم
الكالمبهذاالخاطباعتقداذافقماكماالجناليتارالقصدبهافيقعالجنممن
اليونارةأةاصافاواعنقدأةامىءهواارجليدرجنهولمهاتلمحداتاكان

احدالوأ
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يدرارجلولملالرجفسمنهومنااتاقدانفاذاصكماضماالواحد

يدخلانهعنمفصعاالبرازدالئلولفظرتجالنانهداواعترجالنهوام
الجافىانمعنىعلىقءجايلطورجلنحوالوعخصعالجنستخصبصفى
اذابنىاةالممنفظاهركالمثمقصارهمالكاجفعالرحالطوالجنسمن

بالفرقمايشعرالثيغكالمفيساوافطهصيصفهوبمرعلىالفعل
االجمازدالئلمنموضعفياشاربلالمعرفعلىءابناواالمنكرعلىءالتابين
لهلقصدانبشرفىاكنوىلنقبهونقدايضاالمبهرعلىءالبناالطالى

فحىوانيرفاشلم005
قوىالمعنىعندخمبقدكالمهنوولعناالخصيصكماقواحداواالجفس

قصدوانسياناكانوذيهنداالىدمتاند5اىذلمتعلىىبماالقاهربيءاىووازف
ارزإاصااخرالزمامعنىبهناىماالشغمحمذالنلموئفطشعراظفىفهخالكنصيصاخضيداية
انأءااووزفيالمعئكانوقديموننصيصألواالفقدبهونقطعاواغصيصبعدالنقوعاانه

أليأعاللمةارالضيأضفيااوالفعلمثبتاكاناوشحرامعرفارااومئااالسمذالصااكانمفالئقوى
4دهديرافعدثصبايضافهورهناالسمانكانانهالمصنفماذكروعلى
البناكأليراجعاداابالحصعرقانلالنهالقاهرلعبدموافقانهالكشافصاصبكالموظاهر

اوالمقولالمذكوربتأويلمضهرهالمسنداممافيهوامثالهانمإزىءإتواللهالرزقيسماإللةئحوفى
وبفيرثقىوجعلمانعمنهعلموانفهوالخصيصبهرةكانانانهىالومذهبمعرف
6زبرةوانكانالبتةاشصيفاليمونمظهراكاندمانمعرفةوانكانشى
قمرءولملتقوىواالففهوالقصيصمؤخرااالصلفىكودءقدرةانامضص

الصوشبيناطحهمبافزاقحسووماييهالنقحرفببمايلىاافرقفىكتا
التقديمكلالالقطعسبيلعليلكنءاداألصعلىجمولفيدعىقولنازوانالعلث

هذاواليففدتعسفالمحبئوكالممهكاليننارادالتوويئثنذلكوكرر
االولالياشارطينمرثختصاصااليييهاضقديمقاذاألهاالبقولهاشارالمص

علظانهعلياموخرأالصلمافىايهالمسندااىآتقديركونجازانبقولم
اناةيهواناتتاصلهيقدرانانمجوزنهظقتنكوانااللفظافظمعنى

وفدربقولهاثارالثاقوالىالفاعكتأكيداافظافىكانوانالمعنىفاعالفي

اىآواألمعئفاعلانهعلىموخرااالمملفياصوقدركونهجازعلىعطف

اليثرطنءانتفانسوابمالحكمتقوىاالفالبفعدالشرطانيوجدفىوان
حازآتقديىاثماراليهمابقوكماالتقديرجوأزءباشفاأوالتقرينفسءباتفا

نهظورقامكلوزاصألمجزاولميقدرولمقتانانحوفيمركماالتأخير



متعاقااونسياناوسهو

ؤاظواولعءبقوله

بنارغيرمنصعتفسيره
اونمميانسهواوتجوز

يرالضمرجحعنوالغفلة
التىهمااالخيروهوالمثال

وتدطةالورهذهفياوقعته

اناصعيتحالليارضىته
9جتكطفي

611

اغقيقاهذامقتضىولماكانلماسنذكريدفقدمزقاماصملهيقدرانانإلمجوز

االصعلفيديركونهزتضالمجوإلنهختصاصلالمفيدانىءحانكورجلالبهونان
مثلنفظافاعلفهوإجلقءجااذافلتإلنكفقمامعنىفاعلانهعلىمؤخرا

ىالاصعناهيدقامزهثلالتقوىاالاليفيدانفيصانائتنجالفيدزفام

فاعالليكونالفظثاالفاعلبدالمناالصلفيجعلهبانالحكماهذمنواخرجه
واسروابابمنبجعلهالمنكرواستشمولهمعفتوهذافقماكالتأكيديامضو
ءصااصرلمه10قدالفحالالالةااظآةاآشذالنص ىرسيعنىيرمنبداللعلىوىيىوى

ألبابهذامنوانماجعلهالفاعلقجاهيرفىالضمنبدلجالشانعلىرجل
تقديرسوىاىاهصوصيصاىاذالسببألالخصيقىاثإلطتقإ

الخصيصاتقواذافدمثمفقمامعنىفاعلانهعلىاالصلفيهوخراكونها
هداغيرمنتجدأوعهويجوزفانهرفالىآنجالفمبتدأوقوعهعلم

المعرفونفىالمنكرفيوهىالضرورةعندااليرتكبفالالبععداالعتبار

يرءوالتأاتقدمواعتباراالباباهنىمنالمنكرجعلشحررواىوصحرطهقالثم

رجلمعناهانماهصعلىصائرجلكمولفالحصالتمنعه
منمانعافيهنظذأالبشحراكلقولهدوناوالرتجالنأةامصالقءصا

يرافىانمتناعفالالجنعتخصياعنىاالولتقديراماعلىالخصيص
اليهربلديزااظهوراذاصاالثاليمونالمهرالنالخبرشرالمهرا

اداالفرمنحدإوااالخصعصعنىاالثاقالتقديرعلىواماعهواليفز

موأالاسعمواراىاةااستعظانمعنالتقديرهذااىفلنبوه
وهذاالشراندشرواالمرانالياقدمحنداسنعيلاليإلنهذاناباهرضحر

فالوجهاالثعرذانابهرابماتأولوهدصكصعحيثاالئمةحسءواذفدظاهر

صيصالغمنالماعبوجوداوفولنئخصعصهاالئمةقوليننطحلموجهاى
المسندتجيرفيعصيلأتهواولتظعمالعناكيرجعلىابميتئبخالمممرشانتفيع

همعنطقولهمالشرحقريخمعذاناباهريمعظعفظشحرالمعنىونلاليه
يمنعانماوالماعنوعياتخصيصابهونواالشرفظيعاىاالشرنابذااهرما
الوجهبهذاالكالمنينالتويخقفعتأقدىوالفمالجنممىصيصالغمن
االئمةالنالعنالكيرمنالمستفادالمقدرفبالوصنحصصةبهرةجعلهلمجردال

ولقانلاالشرذانااهرلماتأولوهصوحيثاطلمعنىبالخصيصقدصرحوا

اعباركونهمنالبدالنوعيةلمجصلالتفظيعالننكيرماجعلبعديقولان

لاالفيأ
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أقىلهتصراطدثلةمذهبهصنقمامعنىفاعلانهعمؤخرااالصلفي

طوريمعرفءأكامتاوقوصعثالموصوفةوالبهراقويخق
والمدفتجدأعهـاووأمةالمعرففىالبعيدكمااللمعاوجهاذاإتبجماش

النقديمافادةفىوالتأخيرالتقديماعتبارىالعاشزووانهيغالاالباناكذا
انعلىالوصمنبلالتقديممنممستقادسإهنايواطالحصر

معناهيلدوفقوساإرجلمماعداهمالحنقعلىيدلعندأوصفبابا
صعرىاطبالخصيصقالانهحذاعلىبدلمؤخراتقديركونهغيرمنالقصير

هإوفكبراالاخاكبماضرمعئوهوفىابهراخولكبماضرولناكوفي

الفضىاإفاعلاذاظلمذهبهبهواخغىاالهماذفىاى
ماصاعلىمابقياالتقديمامتناعفىءسواوالبدلدآكانخأيمىوالم
واذااولطصاجايمتقامتناعبلنابعاوالتانفاعالأفاعلاماداماى

وىاتقديمقتجويزآواياماكانهماثقداامتناعفصايماعلييقيالم
علىظهتتاعوابوجهتقدصمالالالفاعلاليقالتحكمالفتاىادون

وقولهابثواخالققليفةجردفىجائئوهوآلتابهاعنالفمغلهى
فاعالمادامتقديمهافياممتنعبلذاتالنسلىالنانقولإطيراالعائذاتوالمومن

لءفاادونأناكافيالفسغبهويزوفيرضقامهخمواتجدأاذاجعلواما
جردفينعتبروشامحماعتبارهذاالنفاسدوقوغباواإلستداللمتك

باالتفاقممتغفاعألحالكونهالفاعلتقديمقلتفانزيدمامقفلنعترففطيفة
فيقوفىدكالتأيمقعهووابلتابعاصالكونهئقديمةامتناعنممفالالتابعواما
لذالدتأيمكافانإثاالتاقاكاءنبمالالمحاقزلانجيت

فيالحاسةوببتوجهلىءسالمااللةورعامكقولهفىطوفوالىاشهرا

اشتكيتئمدالشدةمنبعدهمءاإلحياقىمااالمواتاليثيلوكان
كلععافوساكنهتولهفانفيفهدعلىوفبرنجاربىفبرفيكنهوساالشمكاق

انخصصاقصدعدوهوفامقتوانتقتانافولناوهواناوانتئخوش

وكذافعليةلمةواطمقدماصطألستأكيدهوبلىإساعندبمبتدأليس

عندشايعتابعاصالكونهتابعاتقديمامعناعفلتاصعطالسبدلنىلجهرجل
العائذاتبيانعطفالطبراتالعاذوالمومنفولفيالطيرجعلواولذااالنص

االبدالعلىبالرفعاحداخوكاالقءاماامتناععلىواتفقواالموصوظ
وهوأفاعلاتقديمامتناعودللكابرههذامحعقومنعالبدلتقديمالممناع

عنوممكتءاالبدافى9

كحافيتتيسىالبيان

فيالحاجضكفياناتتسهاو

بعلمانهعفيكانهءاالبدا
اناسعيتحالالىبالمفايسة

ردلزوماناالءاالبدافى
الفادةلءالفافياطاطأ

ظاهرغيرالسىوجود

اظاهركانعو



ئلهبانيشعرناكالميافول811اسواظصيرهاوتبالعهويليمةالنوعلىمماورلاالننكيراللقالفال

شوتفبعدشهـرااثذإ4اقاكامحىنةبمواماقوصهنافاثمألىبابئاصةأافولفياقشصيصانهمتو
لدإللةفىكانيرالمشزاتأكيداعهيمونانيحهل4دمماا3ءاتفااالثجنفالم

اواويرالهوتفمنهبدالثهر11ذلكفولهانواشهرعاقادتيولهةالحصرممعنىئخصيصا
ففيهوإوسلمالسعةفىتجوازهعلىفاليداطورهالضرعلىاومحيوالاشايهونماارلدبهبلكذلكوليي
فددجرزمضااةلءالعالىءتغدعازصوالمطاوبفقماالمتبوعلىءتقديممبتدأالنكرةوفوعإمحع

محلميهالمعرفوالعواووثم8واالناإواوباطوفالمتقديممجوزانهاةااالالرزاهيجابانفاالود
تقديموامااملالهعلهءالممطوفإليتقدمانبممرووالشعرضرورةفىالنوعيةحصلتلنقول

افاحدبهيقلكالمعاجوالعاملالمشوحلىءمةالفيلواللىالتأيمفقدحصلاوغيرهبالتهويل
آلوالتقإلرفىءجارجلنحوفىاعنىرانةصوفىثااخااتماوصعالمنكرتخصي
1دصقديمديراتتةنراىهكىالمحميصاىصودماتقديرمبتدأبدونوفوعه
والتقليليرواويمثلتقييرهوتويلابمنذانابشراهرفيكالالمموواوبالموصالتقدمم

التخصيصالسبببانحصيصلماوانوفاتجيرامنممايتفادالثيروتوصرالمراداطانمرض
عندالعيدالوجهكتانمايريمبقالحيثذاثكالمهدزماتكنواسفررهبدونهايضاحاصل

اوغيرهإشويلباعيةأواعممادلاالتنكيراليصالالمبتدأشرررإيهرلفواتايرادانامتناحلمالفثمقال
انكرناذقدنقولالناالبمنفالبداققديمتقديىمنإدلحايممتةاواطصصاخرهايرشرالخيرالى

كانعرفتجدأوفوعهةلفاذأجرتقديربمشعبالوصمفمانحصصشراهرذانابارلياولا
بللكالمهفألتوجعهواالالوحصفمنمستفاداصراطيكونانيبهب4واياسشراباوونهفءإدريآ
صاايضصداذالمادبهرصورهفيوالتأخيرالقديمتييهممااافابالجوهدالخيرلفاوقيايى

رجلفاقىفييرالثنمنالمستفادالوصفمنيستفادانيمكنالذىالنوىايهاسخيرابانهايضاكو
شرالخيرالمهريرادانامتناخالنسمثمرجالناوالأامصالبمعنىقصارالههـاليمونانهوظاهر

انالمعنىالنشحرقدمآهرعبداالثيخفالوالعقألالنغالعليهاذالدليلكاباوتريرااالن
منويقربالممىإنبمفالاضدرجنسالميطجنالشرمناهىالذىممايوذيهوجمزهعندتأذله

زيمررآممثليرالىقاماىنهلمالتقوىفيقائمزيدآهوقامفبيلوتههـواحافىقال
لماقائمالننغليرهافولاندونلقربمماقلتاوفالاطكمويقوىاالسنادبرهقهمنادون

أظالياشبهوهوتائمتاموانتانانائمةتئالفأويفيوإطابافىالدالضلملعانيهيشكنالردع الصيرمتصنىانهمعقائمىالعبهاىمومعىيرومنصهءنةبحزمانفضالعن
اظالييركمااليةوالغيبةوالخطابالعكلمفيتغيرهعدمجهةمنعنهباظالياررمنروهوقبئذوصبئ
فاعهوثقولهفإموقدغالموهوغالموأنتغالماناكونحهإلغةالهفنفي4ءبامتناالمعنى
ااىبمعالضينهالىمعهمفعولانهعلىمنصوباسيانهيملنشحرأالواريدكونم

ودنابهقهاالضافةبحسبالختالفهماثذالجازالجلةفيوخيرا



تمالاالثفىلقرببةالمقارالناظهرلكانالتقوىثجوتحدههـاايخللوثولاالنقوىفىبةالمفاراحدهمافلل

لجانبرعابةالفغانوجيهفينعسفممااالفائلهذالعلافوإلالتصمفمنمافيهوالنجقفالاالمرعلى
لىءارالنصببانبلكنهايعزاددهذاوانالجرثمداقربعلةاليصيردهويرالضتضنىاننحقاذآلالمعنى
تمآوعدمالمعاولفىلاألاننقودهووتثانكةالىباط4وثالطةفىلااليرتضياتضفىان
اتولاخردالىعرفمحارفاتعمعنااالمصنفوقالقالالفرعالىوالفرعاالصلالىاالصملشدةا

سندااعارفااهرالعاالمسنداليعارفاعاىعارفاسمارفلحا911عشاهإضاحاالغؤفىفيالموجود
قالكرذهـالفالي

احدهيئاالصعلىليثقربوموانيعئاجمراعنالهاليهعثابقه

اااإءوللتماألددكااالودادةالضيردمففقودهالتقوىلمعلىأقاواالنقوىفىاربةالمة
انءلماولااخررمكأفليقرأالىارادهذاومنالتعسفمنمارواليخقالثاقعلةوشبههوقولى
معبنعلىفديطاقمثكالىباصإثواىآذاوأاوضعايمنرننهلتضعلىعطفاربابوشبهه
أليقالبالخاطأثلة2اشتهرنماحكممالالموصولصلةوامافىةجيرالضعبالمهثبممآلميرإضاعن

شالصااواليبلنلالثمثالثصعورهماهوفيولدكراهةاالمررابهفعالعدليهـا31ونهبذالث

فيفايساطاليبضفالنممعنىلمةلىالى1تعامقاتسلضامعقائملآوالعكوإفعلاصرعلىفالتعرتالم
فينابة3ذةالميماانهلاصإوافائملرجىاءالفاورقائملرونسفياعربآجثالبنآفي

بلبهمصرحنهإااناالوداماالجزانععتروعنهادلكاومشاالخبمضضلماكان

النهآناالميهلكافيحنماتعرإضالعوملةصمىللمانةتااواساولىافىةامهورجعل
وفموحهولاالندزمنمابواالعيالفراديراطلوكانقيلنءاجنافيهامقها

اسندميخاابباإلفرادواالصمالمجانلوجبباظالىعدخبههلناقاصم

حاوناىكققاالياصأالمالةعنداالسناداليفاوتأفعلاذابععنهاغعلكاالنهابوهفائميدزنكوالطاهرالى
داالنرادوهذاحكمفىعامهلويراضااليلمحسذتابعاجعلتلناالظاهرالي

بالخاطصففصدوانإماتاادجعلابوهغأرفزيدونساالفرادمحفيواتالمفتاحفيفولهمعنى
ببضانعرذالتكاننلباالمحضقاللهنمردثءبانهحمءاهرإتاالدادااىارفالفيماليناارفله
الارأدانبلفماللتماالخآطفاووظاهـمؤداكانالظاهرالىاسنداذااالفرادفىفصعاتجامه

ادلهوطاقدلبوةالمفتقديمهايرى5وإالكالمااكلقحينثذصاصاذلوسولعلهاومجيوعامثنى
خيراو3وهومطلقامماثلهنحوفيالكنايةسإللكلاستعهالاأوتشالافظكالالزمنداعلى
لمجهااماذنهاكانحواالمجابوقدتجشانتالتبضانتقالمجودرغيركالحبفلمثلك
عنالهكنايةبهلمحكومبهزاالبرالىدخفتالناصذاباكثريرىءوربواالهماألفىلىءلائالميرمثل
ممهتقدوكانالحكمفيالكنابةسإللعلىشألئغكاناكيروهوالاالوللىاوالايههوايفاضماالينسبته
البالخافياصالشىتعرحينئذاكالمفىوايس5غعالوالمعئهذاعنالشرحفيوفايهشفكالألزمالمسندعلى

يرمعبنءبانسانيمقتعرفعهيمنالذميبقلمفىغيركنأيةمطلقامنالمماثلهعلبلفظيرادوهوانالعاقلىءووالبفيره
علىاالشاالتمنساذكرعلىوربعدوقسوهينالمهفيماذكررإسااالعايضاوالبالخاطبلمامرمثلبلفظيدار

الويخرلمماالمفاطبغيرإسمانااويخركمطكبافظورااذانهظهرارنادخقفشمافرواذاغيرلفعاالثلثةالوجوه

غيرعلىانعريفىحلواناومطلقامعينااالنسمانكاشؤإاث8المماطجسرابنومصطحيمقنعراهنايمنلممماثل



دونااليفياحكألمسياقمنمكابةانيمناورةفيموجوداخفأكاننوعاكالمافىيموناناعنىلمصصح
نحتملجئرىغيولهواما021فطعاهبنيردمهاذلماليوجدمثلتفولنافيقولهعليهيدلاالطالق

افظهرابضااليخقالنعينن احمافوبىلىوأدإاءيثلداونفدالفاثتاأددالعادخالهأصهالاافىدفوامقتعريارادةغيرمنقولهان ـموبهدلالفثالليرالخاطب

مقضىمنكانعايهأهوءاالصفةعلىمنكانانوارورنحهاونافاوصالشدثانسةالكلسبلعلى
اوالنلذاتهاصوتالزمإللفعلكذااناوكذالفعلارالهأفاا

دووسالبدانهوزعبعضهمه
غيرهظايىافيفلمنالفعلثهرتعنكايةثاقوااالوليقبالطرثكاشاالسنعالاحدهااميمن

مثألالخاطبيرشعنالجونقاذاالنهااليجابفينيءصبهوعنالنئئانوالثاقةاوكاضاثبطرإق

االالنخدايقومحدايددهأضاواليادان2أكاوندافيرهـحمدطلاااطبتارادقالتعريمىمناكالصهون
بطريقسمتعليننافاوكا

لؤصاممانالمعداالتلمبلزمالةوللمةفمأإلإلحدإعلةاديلمعلىتعكاوماشاوالثنايذوقصداالفصاح
المعاؤواناحنىغيرىوفولهاليوحدالتمولناثفيالمهمفااضلمناومغايرانساننعتعريمقاا

هاكالالزمتقدممنهضيلم
واليالمعنىهذاقحدعندكالالزمسأالضفدمفاندمالمفسمانئفمكا صانهيدىمنناكشاذا

ةافولالتآل4ودظاإنايرمآاميطاولهايضىولثيرتهم11ايرلهكاأللطالهلىألاثإرساهذاالبكونهبخاصبامماثل
نقولضىهرالةارادةمنلنشألمىااوالتعرارادةءمنناشاإممالماواوعرمقنجلالتمثلثل
النبحثفيهومعاللهليعبانه

معنافعلكذاغيرىقوالثانذنبمنينشالممضربااىغيرذنبمنضمربنىانكأالمهندقصدذلكءظاا
منيخهيلتزمالثايةسبعلىيرءيخهيستعهلاخرمقامنهذاافعلهانالمبطرإقلالست1الحألون
المرادعلىاعونآالتقديمكوناكالالزمتقدجمهيرىاىتلوفليتبهبااكنسالنية13

اطبممنفعطبالمطلوبةايةالنالنهماالترجمنذينةاىبطآنلىفيلهلالمدغيربني
تقوىفيداوطهلوالتقديملماشئابلغالثضايةبطريقابيممتوافيبلاالنسانذعنتلةالى
عبارةكالالزم9تقديمهيرىوتولهآلالمبالةإقبطرمالحاثاتعلىاعونجمنلالزئذالثفييمق

وزبانالعرفوهوجبالقياسقتضىانومعناهازصااللالفيالعثمغاخصلىءوالله8مماصولون
النهالماكاإلص3ىيرمدصمالنلايهنايةباالمبالغةلحصولايضااتاخرجملفالنفيلكانهاوصافه
دتمايثتتصفاذاوانتالشيغفالاقلىعدخالفهاالستعهاليقعللحةفهوليملاليضومثلك

المعنىهذاىوقىكأالمههذاقصدبهيااذاالفعلعابدامقدمانيناالهذيئاتاتقصدالمعفاناالمااث
الماترأثكاوكأمثلككذايفعللوفلتيقدمالماذاافالبستممعنالخلنقاعئصأهه
عارورأتمعناهعنشاقدالفظاورأيتصمورتهبثنومغيراتجهتهعنمقلوباالثظيقبطرطبالخا
المفروندالمتمحجورادايىاشدوقديقدمفيليرضاانيأبقالنعرإطربقالماأللةوو

عناىاطبممنقعلىاىومالىدالالنمدبمالى4الالنبكرفشقللععردعقيرالضاالصنى
صيقدمفيمتترالملضكليراانهرالظالقولاخرااليمالمسوراليالمممندوفديقدمفالالمعليةشاتهانجالفا

قبقكانتالكالمسياقبقزةماذكرالىراجعاجعلوانقدالتقليليةوانمطلقااليهالمسنداليراجمع



أل121

نفىيفيدفانهايقيمبانمماننكوجملىكلفظالهاضيفماافرادمنفردص
أننانحلىيقلممنكوخرماكالفاالنسانافرادمنواحدصعنأقياما

السلبعوميفبدفالتقديمفرصالعناالفراثلةمعنالحييفيدفانه
هافافىاىوذلكلاسانقوالمحوماالمملاليفيدوالتاخيرالنلثو

ججقىيزمالراداالةعنافتاخيروافردصعناتنقانتقديم
2شأإةالىءتهوتقولهزصهلطااالعنىايرلتقرصلفظوانجمهونوكيدالتاء
ءمفيداتمدمانحإولميعنىلمهررصاميمنلماخرمعنىالفادةيثونوانو

والالزمأسيسإاعلىكبدالتأحغقىيلزمومامفيدافقوالنأجرالنابوم
لهخيرمنفاصةإلىءالكالمحلالنالتأكيدمنجرالتأسيسالنلبا

كالال001أ9لفاباكزد3ثالتأفىصلاستعطبانعورضأنمثلهفالملزومدةعداال

بلمواليقدممعىانهوؤدمسالماوضعالنائرىالنهرناهماذيعارضفلمولوقلنانحوعراجمحعيه
ياسالةحنىالمرادانهكانهذاححوناباالستهالدعوىالافىئشكلءافااهذاوكاناالفادةعد

اماالمألزمةوبيانباالستداللالغةاطبتواالفألوالمناسبةإسببالبيانالكالم

لمنوليربهوزالتأأنكليئيان1فياههاطلمةمههـويقملمانسانزوانازاإنقديماذورهفي
لىءالاالستعطيرداولألمحمنءجزقدجعلاالبحرفنالمحمولمعدولة4عاثومافرادالمح
فيالعثيئعيهنصالتقديممرلاهذاضوعللىانجتثمبعدهطالراتقديرواليمكنمحالينفمهـل
االلمجازدالنلوالمحصلةابةالسامعدولةموجبةذاجمعلتوأوالسلباالمجابمنالمركب

نوةفىجعلهاصحوأكداالمادةهذهفىالموضوغوجودعندمابلفرق
الموضوغءانتفاعندلصدقهاها13شةفىابواالفالسالبةالجزئيةابةالعا

نقمعناهبمونالمحمولمعدولةمهملةموجبةيقملمانممانقولنافاذاكان
ذلىدولةاة115فيالموآآلنفردكاالعناإلفراعاةعنالقيام

يمالساحفى بمعئاالنسانبعمقيقمنحولمالموضوموجودعندةالجز
عليهعاصدقاماسالمطةفيقدحكبمإلنهالصدقفيسفامعألشازكما

امالةنقيصدقواياماكانبعضهاااالفرادجيعونانحمناعاالنصان
االشانعليهدقجمانفعهصدقالبعمشالقيامنقامعدقوالبعضعن

وبالعكساالنسانبعمىيفملمصمدقلمايغمانسانصدقفكلماالجلةفي
خاطنقالمتلزتثهابئالسالتهفوفيفهىضوعالمووجوداذالتقدير

الحكمبهونأناهاالموضوعالموجود4الجزثالسابةدقصالنآالحتةعن
لبعمقثاسافرادامنبععنمنفيايمونوباناالفرادامنفردعنصمنفيا



االولفيقالوانمافال

اقول51خراالىمةالمستك

بقالانالواضصةالعبارة

ئيةالجزالسالبةمفهومالن

عنالحكمنقصريكا
مفايروذاثاداالنرمق

اداالفرجلةعنالحكملنئ
مجقلالتمهيستلزأكشهو

اخرالي

231

لجوازدطافردوناداالفرلةعنالحكنقيدزمهاتقديرصوعلىاخر
بدونيقملمانمماناانئبتواذاخراالالبعمقثابتاقالبععنمنفيايمونان

معناصبعددخولردناوكانالعنكااالفرادلجةعناغعامانقمعناهص

ينئذالتأسيمىعلىاألكعدترجمجلجزمفىتأكيداالتأشسافىكذالثكانإصاا
لتأسيسصايهونمردعنكااطكمنيقملمانسانصمعنىانيكونمجب

عانايخيقيملمفولنافالنالتأخيرصحورةوامافىاالولالمعنىلىاللتأيمهعنىآخر
النقالمقتضيةالكليةإسمالبةارفيلمةاإوالسالبةاالسورفبمطةسالبة

وههنامةالميممتطتاالولفيممافالوابقائماالنمانمنالثىنحوفردعنكأ

ىبععننفيهلوقيفردمنكمااطكمنقجملشةالجزإبئاسسااالنالمقتثضية
بلفظفاشاراالفرادجملةعنالحكمنيستلزمتقديركالىءولبعضوشوته

عنصاطبهمنقبصريكهايقتضىفانهاالكليةالسالبةهذاخالفالياالشلزام
قوهفىبانهاهاوقدحكمزئبةابهقيألقاانعندهمالمقررولماكانفرد

موضوعاىموضوعااورودبقووءاليهارفالثيانهالىاحتاجالكلية
ومدةاكذلبمرةوصالنفىصبلفظيخرمصدربمراملةا

التىةالنكرمماصاانافيوممايفيداالصبلفظةهمصدشجمروانماقلناالن
صبلفظرهكالمصاالثاتفيومالعرتفيدالتىوامااالثباتفاالوحدتفيد

االيجابرفعالنالنالمموموماكنفاقيدممااالنقسياقفاورودهاضند
بهوناكليةاإسسالبةاقوةفىأملةاالسالبةهنهواذاكانجزفىسلبالكلى

يفملموفلناصإفعاةعليهادخلنافردفاذاعنصاطكمنقانسانيقملممعنى
عراقأكترجغيلزمردعنصامامانقايضمعناهفلوكانانسانص

ليكونصفراداجلةعنالقيامنقمعنابهونانمجبيذذءالتأسي

امومبعدهيمونأنمجبةالعوملسلبكأقبلالئقديمانفالحاصلتأسيسا
اوامحفكمالفظةإلنوذلكبالعكسكيدوالتاخيرالللنأالتأسبطليهونكاالسلب

آوفيهوروهصضخرااللمبتاحدههاءاننفافعندفيإلنالمهاحدهديئدةاظعن
صرولمةالجهعنالدالظيقملمانعانصانيمونتقديرعلىالنهنظر

جحقىميلقيهداحتىتأانيمونبههيجبانهدالنسبمفرعنصالنىدةالظانمان
الموجبهاعئليالصورقاألوفيالجلةجمنالنقألناالمأسيعمملىالتأكيد
اعئلبهأاأصورةادفيسلىوعنيقملمنحوانسانالمعدولةاقى
وهوصلىوراليهامآالياالشنآدداظانماانسانيقملمنحوالمهماةالسابة

لفظ
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اليصأىايهاباالسنادالمعنىذااالمفيدألسناد1نثوقدزالانسانأفظ

يكوناننقدعلىاىفيكولطاليهمممنداقنماليهمضاصاراناانعن
شأسيدمآصيمونانعمانالىاالسنادمناطاصالمعنىمفبداابعناالىكمااالسنص
النلثوهذاليسكتخرالفمامايفيدهيفيدتقويةالتأكيدلفضالن3كيداالشأ

هاكالىانماانانكمايقملمفىفردصوعنيقملمانممانكافيالجلةعنالنئ

ورفعاناقائلولماكانتأتقوصابهوناخرالشئصالىاالسنادنفسحينئذ

ئنىونحناالصطالالتأكيدهوشأيهدامعنىمماذكرتإلانالمغزا
الكالمهذالوحا3ذالشوجلىتووةولحاصرلاامعنىكاالفادةصسونيانصاأضأبمدبا

اللألملوحملانهألنسانا1آوألناالذةاإالنأيممعئبهونانكالتقدهـاخرحالىاراثع11هذا
حملالذىالمعئعلىبعدصعنايىتافآاذاانمىانيقملمنكولةالمكلصاصةااعنىأاالشةإصورهإ

لددماعإفلصكانكاةافالىاىفىإكعاقحملىلتفاذاة9اعنالنافادتقدفردكما
مللمةلىاعنامتاصةنالتانسانكليقملممعنىاالفرادحتىجمهونلةجمعنالق

هذاالنالتفسيرمنمامرعلىاآتأكيدىألبموضاردالعنص
اوفلهفردكهمنالنقفاوجعلناهاتأسيسايهنواذالمبدونهصاصالكانالمعنى

علىدالتأيمجحشاليلزمانسانيقملممثلالمملبومإنسانكمايقملم
خراعكيديئالتااحدجمعقىانمابلزماصألبلههنااذالنأسيسالعأسيس
الجلةعنالنويدزمهدفرصعنالنقمفيدالماكانانسانيقمإفىوالحاصل

التأسيساتأكعدايمونحملتايهمافعلىقبلكطصاصللنالمعنيفكالايضا
جعقىيلزملئاللمةاطعنالنقعلىمجملانانمالمستملفولفاليصع

افرادالةعنالنئعلىانسانيقملممولناداللةاليقالإخاشيساعلىديمالثا
يمونفالالمطابقهبطريقعايهنانسطكايقملموداللةااللتزامطربق
لمواناوإليشترفىالداللنناتحادكيداقافىزوريشاناماولالناتأكيدا

المجةالنثاعنكللءاسواديمتأانسانصلقمفولنالمفيصيمونانلزموريثز
عندجعهيقملمانسانكلنافوفياليموتصاقلزمفىاشترواندركهاوعن
بطريقاحبرلمةعنناعلىيقملمنممانافولنااللةكيداالزرادتأاالمرجلةعننلى
الجلةعنمالحنانابالجوبلماذكرتميبطلوحينعذروهووولاماتزاال
البعمقاثاساداإلفئبعحقعنمنفيابمونوبانردامنفياشكامونبانياما

والاهوالفبمنإنىايفملممنوالمشفادبنضلضاليموناوبانخراال
عنصالنقانانصيقملمجعلنافلوتأسيسكيرهوعلىتأكيدعليهطلفقعاظ
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ااالفرادجلةعنالنقاذاجعاناهواماأسيساتاعلىالتاكيدجعقىبلزمفرد
املافلتالفبلهابهنلمالمعنىهذاالنانطعازيهوناشياتحاالوجهعلي

ذكرهملةالقيكاتأبةضاأصانايقملممقولنانصتاذاكلالنفياةنكوالنآ
افرادمنواحدصعنمسلوباطيممانفهافديننالنهالقاثلوهذا

علىالدالالفخااإعنىالسوراهمالباعتبارلةاهاساليقالالموضحوع
التىهىالمهملةانالقومكتبفىطورانقولالناالموضوعافرادكية

فيهساينلمماىالموضوعراداةيمياناؤتوتداهيلاعياموضهـوعصهون

التىهىاوالكليةبعضهااوقالموضوغافرادصفيالباوابهاباالان
قوانانكومحادتاالمىانااهروظالوضوعاداافرعدصاطحهماناؤثبين

اذفوعيخهاالسورانهواماالمملةدونالكليةانماهوتعرينانسانلقملم
اشكأمنابياناااولفالبدفردصعنهسلوبيمماطانفيهاقديمنانهالعقدير
لىالممورجعلواوانوالقوماليماهذاوربائوالنهضرورةعليهيدل

ابوماعلىمايدلكلبلجمااإلنحصاراصدشينموالواحدالشىالكلى
االضاراتفىالئيئمحينصكوذلكوبنمواطراولناكسورالثعةوف

11اوادخالمنفيةيهرةالموضوعوكونأقضيآلاهيئةانيمونيبهوزوههـشا
االشاراةفىمافالعلىليةالجزسورالموجبةفيانهسورالكليةعليهالتنويئ

افتخصيصايوالتنويئوادضالتعيمايووالالمااللفادخالكانان
فكلوليهونتارةكاكلةانتقربرفيعبدالقآهروفالالعربلغةفىمهرلة

مناخرتبانالنعيزفيخلةداكلكةتكاانافوللنواخرىأنثقا
تولنحوفعالاظبركانءوسوااوالالنىالداهمعولةكانتطءسوااداته

يراوشالسفنعهثامماالتثالرياحىتجريدركه4المرفآتجنىماصالطيبابى
اواتميميةالمجازيةالغةاعلىاوصاصلصاصالءالمركئماصنحوفولكفعل

أواماالنىحيزفيداخلةعلىعطفايكوناناماالمنلالةاومعئرلة
ليسوكالهاحمولةاوجعلتوالمعنىاخرتعلىعطفافعلبنقديريمونان

الوفوعهاشاملالنلىاداةعنوالتاخيرالقحيزفيالدخولكالمنالنبسدبد

فألنالثاقوامافظاهراالولباواماعليهعطفهفالمجسنافئالفعلمعمولة

قءهاجاالقودصهاسنكوفصللجنهعابقعانمناعالنئاداةعنالناخير
حاصالءالمرمتئنحوماصاواليقعالمذكورةاالملةمناثومخيرذالقومص

المنالفعلعياالمقدمولالمصاالمنهنجرجفلمالفظىباخيرالتاضتفا

وانأإ
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اليخاوفالكالمماكانوايالقحان41فخلدوىوالمدافظثامنايمجعلتهوان

حيزفيكالادخلتاذاقولهوصالشغغبارةلتغييريخهوؤعوانماصفتهعن
المنقالفعلألءفدشهااذائاوتقديرالفظاعليهالنتفدمبانالنق

انفاالهربالعاملعنإلتأخيراسولتبةعىالنتقديراموخرفانهفيهالعامل
افاداةعناخرتبقوالمرادوبمونالفعلبتقديراخرتعلىعطفامجعل
المذكورالمالبهمابثمعرعليفىصعاملفعلعلىالنقاداهيدخللماذاتا

اوجعلتفهاالعاهلالفعلعلىالداخلالغيرالناداةعناخرتبانشوالمه

قاوماحايهملقوماقءكوماحاالهاوتأكيدلفظياعألأامالمنقالمفعلمعهول
نحومتاخراالكذلكمفعواوفيهاصلالنكالدالتأبموقدمآأقوداص

ذالماهمالدصمقدمانكلواوعهـااوالدراهماهمالدرأخدصلم
وجصلماسبقعلىاكادادالتأيممثالكوشآخذلمااوالدراهمكه

مالينعلىوالولنلمنجألفعليهحمودمبمااليصالمنالنبمنفياافعلا
وماسرتكلالقومعكلرتنكوماعصاوظرفاجمرورااذاوقعتوكذاوالنصفى

خاصسةالثؤلاليالنقتوالصورهذدجمبعفقذلكوونكلااليام
اضيفمماممقأصفأوالوالفعلشوتالكالموافادآالفعلصلااليال
اوامملعلبهاحلالذىاوالوصفالفعلفاعلالمعنىفىصكانتانصاليه

الوصففىوالقومصبهتبومايبماضبالقومماصالفعلفييخهاكقولنا

ولوالقومنألبعضضابةالشوتفيفيدالقومصكاتبوماالقومكاتباماص

احسننصتمرداهساصلىرامخوامابخركاناذااايهلإيهماثبوتقال
المعنىفيصانكانتببععقاىبهاوالوصفالفعلتعلقاىآوتعلقه
المرأماجمنىماكاكريهااوالعاملعيهاالمحمولاوالوصفالفعلمفعوال

طمااناآخدوماانااخذهاالدراهمماصومخوالدراهماخذصولميدركه
إدارهماببعمقخذاالوتعلقمقنيافببعصقالمرأادراكتعلقفميدالدراهم

ادخالوجدناتأملنااذاخاقالواالشالالذوقوشهالةطاباظبدليل
نظروفيهبمنلمبعضاوبعضاكانانبراداالحيثاللصحالنبزحفيص
اليحبعهواللةلهتعاليكقولهببععقالفعلنجعلقاناليصلعحبثنجدهالنا

هفالحقمهبنفورحالوالتاثيمالمجبصكفاروأللةرفضنحنال

بانالنىحيزفيداخلةتكنلمواناىآآواألالكىكزىاالحكمذاا
اصففردمماآالنلىص3المنللفعلحمولةتفعولملفظاالنعلىفدمت

يبهعلانفاالفربلظ

قديرباخرتعلىعطفا

أقربنماكاناونولالفعلا

خلةدامليعطفاجعلاننه

لزممطلقاخذالدخولافان

هووالعاهيهاالخاصجعل

عرذانوكداجداست

افغالورشةبالتأخيرالدخول

فقمالفظابالتأخرذممروان

ظاهرهعنصرفهفوم
صيهاوجهمناالخصجعل

بعدايضاوليمىوفعهلصاحبه

خوللدانفعصرتقولانلك

ولاونفلفظاخيربان

ميكاذمحذورفالبالمقدم

خالفعلىانتقييدحينئذ

ولاامثآانهعالظاهر
8عدهالنسا
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بألدخولالمرادلواوه8

لمالتىلنقااداةعنيرمأا
فيالعاملالفعلملىئدخل

علىباقوالمبرولصكة
االمعلةادةفاطالفه

عطفصعيايخهـةرالمذكو
ولمخلةداعلىولةمبقوله

وكانلتقديراليتجغ
انهمعالفظاحيثمنافرب

نفكأالمهفيلاشال

كالمتطيقارادالشارح

العثغدكالمالمصنف
حيزالنقفيالدخولءوأبقا

امطفافاختاراطالفهعلى

يلالتأوبذإإثاخرتملى

فينالمعطوجموعفصار

النىحيزفيخولاالديرتف

وسمعلتعاليالةصلىالنبىكقولفردعنكاالفعلاصلندواظاليهص
تفصرتعلالنهاظبالرفعلوةأاافصرتذوالعديئفاللهلما

الفسيانالواقصاالتمءواحديقعلماىيمنلممكآذاثاللةيآرسول
بخماابىقولاىقودوردفروثهوالصالنممومعلىاىعليهوإ

اصنعلمعدمعنىطهعبرآعامهلماعدذنباكهتدىياراظامفداصبص
الحديثالمطلوباثباتفىالمعدالمححنففالالذنوبمنمماتدعيصكللىصيئا

عنباموالاانهمااصوجهينننبالحديثاالتجاجاماامجماابىوشعر

فهماكاعنقادفياالبهامعلىاحدهماثبوتبعدائتعييناطلمباحداالمرين

وتاعتتادثفىالامهوضمالمممتعلىرداشهـهاصنجفىاونأتبااماوابه
صقويهونانبجيعاثبوشايعتقدلمإلنهمابلاطعاحدهاالبن

موطيهتعالياللةلىالنبىفاللماانهماروىوافاقكاشإكلنفياجمكذل
سلبايمنلمذاكهفويمنفلولمنئافدكانذبعصقذواليدينقالبهنلمذلكص

حعاالنفيامنهطفىصانماينافيالنهردالهقدكانذالثبعضلماصعكيا
بشعراالحمتجابواماالجزقالمملبالالكلىالمملنعرالجزئىالمجاباذا
يصبانبالضيممشتغالالفعلجمهنلماذافيااشاخوافصعفالنهالخمابى

صرلموزناههنامايمكانصبفىوليسبتضريدازنكوالمفعوليةعلىاالسم
مفيداالنصبفلوكانالمرأهذطيهادعتمماثئيأتلمانهكالمهوساق
اليالشايعالنصبعنإفصعاالشاعريعدللممفيدغيروالرعومالذلك
اليمضطرانهيقولانولقائلرهغبرضرمنالفيمتقديرالىالمحعاجالرع
راالياضيفاذاصلفظةالنوهوممتنعمفعوالهلهانمبهابواذالرع

بصوالككمقءجاالتفولومبندأيداتأامهمفيسيستعهلا
فتلتثلثكاكنفولهفيلهسيبوماذكرهبعينهونظيرهمجمرتوالعص

السعةعلىئئاظبرمنالضصوحذفءتدااالعلىفىكاسالرفعانعدا
عايهضىشءوابالنصبقتلتنكالقولانكانالايهاتجئهضروراذال

جائئوهوغيرمفعوالالشيانصبهااقنوالرفعمضطراليبانهالحاجبابن
اناقياسالناومبتدأاالتأكيداللساالمفىالاصفاذاكالن

واالحاطةالمولافادةمعناهاالنضيرهعلىاشلمكلماامهلماتقدكيداتأتستثل
ذكرهامتقدماالجلةنتلمراالىاضيفتولمااليهاضيفتاجزاعطفى

نجرجهاالمعنوىفيهالعاملالنمبتدأاتهلوهاانهماالالمتقدمحياوفي

الصورةفي
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والنصبوالبالرفعقهيهاالهيانيقالفلذالثعليهعاهىالصورةفي

المسندتقديمالمقاهفالفتضاهيرتأواماهذاكالمهللهالطبرطهاالصيقال
فثواوساررواالوالذكالحذفمنذكرالذىهذايانهويمجى

اوقديرجلطاطمنالظاهرمفتمىكدوالتأجروالتقديموالتنكير

فيوضعاياطالالفتضاطالظاهرمقتضىخالفعلىاىفهغيإيخألالكالم
الظاهرمقتصىفانالرجلنمنمرجالنمكقولهمأموضححإفا

وعدم11المسنددبهرتقدملعدماراالدونارهواالظالمقامهذافى

باعتبارمسالذهنفيمعهودمتعقلاليعالديرضاوهذاعليهتدلضةير

اوضعالمناسبالتضعيرثماالبهامبهلمجحصلالرجلفانمكركالمظدالوص
خصسلةنحيرتعبينمناعنىالعامالذماوالعاملدحهوالذىالبابهذا

إافظمايشعرفثابهونوالذهنفىالمتعقلنجليمةنجكلتفيرهالتزم
بعدثماطان11رجالنممثلفيبالفاعلالخصوعىواليلتبسبالفاعل

واالجالاالبهامفيالرجلنمثيءرجالنيقولنااربالنكرةيرالضتفسير
رجالنمصلبالمدحضصوصاتمىاثوتفصيلهالمقصودتفسيرمنبدو
الخصوصبهعلمنولةاىنالقولياحدفيالبابمذامنوانماهوورز

رجألخبرهونممبندأالخصوصمجعلمنفولفيوامامحذوفمبتدأنجر
يرضاجونانالحفالطعالعلىالبابهذامنفليعرجألنموالتقديرزيد

لوجبكذاثاالمروكانفلتنتقديراظوهومقدمالمحصوصاليعائدا
المقصوداالبهاموأفاتيدوالزرحاالونثوانيدالزرجلبنايقالان

فدانفردهذاقاتحينئذالاذالمعنىبالنكرةتضيرهولماصعالبابهناوضع
يرتمتزامنجمركونامالزخواصهمنيمونانفيوزىبواكالباب

رفالتععدمفيامداباالسملمشابهتهلمجموعاواولمثنىلمفردإنءمواابراز
امالزصاصالمننيهونالنفسيرثماالبهاموامااسحمانهالي3بعضذحتى
وايضابالنكرةنميبزحاالعتبارتذاوااالنادرالفظاقالخصوصتأخير
ذرعهاإلينهاللةرجالفالالرجلمفيمثلهيهدلمتأاتمييزانيمونيجوز
هواوهىوفولهمهصبالفاعلصوضداليساولدفعذراعاسبعو
نحنارلىالظاهرمقثضىخالفايضافيهفاألضارآوالقصةالممناننقعآلمزب

نهاظهندمدمغنكوهىكيرفضلةمونثاالكالمفياذاكانيرالضهذاتأيخث
جمعولمالمؤنثذلكاليراجعانهاليالالمطابقةاليفصدالماالبصاهـاللثى

الىئديرلضاوهذالظ

اخرهالىودمهمتعقل

فيالالمبانيشعرافول

الذهنىدامالرجلفى

انوزمممبعضهماخنار

قوإإتفيكالألمههناالالم

دالعهـثتوقاأدخلى

وردلبلمثنحاببنولجنك

اماالبماتبفولمجنعنهاكو
البابهذافيالمقصود

معألوبدبزببهوازتغسيرهو

بثصحواثندسوازبجو

55عاادادهوالجنعالمربان



خفهقاباالولوامدلولنجهاغيراالقمدلولأنوالنلماواالثهالالبعفىبدلنحالفيفتعرزيادةول
واتحادالذاتالبدالعنهلالوليهداتأالثافىنابمهمامفهومااذاواتحداكلابدلفىلولينخادالمداعذلكعن

دونموالكلالممكنةصفةملىدلفيهاقاكنظينالمذكوراينايبماكافيزايدةلمةفامفيداالبدلكونىاليناف
فةالمعرعنصوفةلمو11الناكر031ابداألفاليضركافىاالوليفرتهعنالثاقيفتعروإمانقصاتاإلول

االعاصىفهومنيهنانضاوفهانالفغافييسماةالثمانقةفوقىالرحةة4افلجليدبنتومرف
ماـدمااللفافادتةبماذر اليحممعاالكماللةرسولاقالناسايهايافلتعانىفولهفىار ارمةالىلاسفوانريهالى

بقللمجثشافوبالتهبزمنالذىاالىالنيورسولهباللهمنواظقولهكأخالاتالتعرأفعلى
الذىبانهروفمليهالمدسررةالصفاتءاجرامنقيكهـنبىباللةفامنوااببروذهلقلتفانالنكلعنها
منالصفاتكائناسيثوفالموهوالرسولباللةاناالبىااليمانوصايرةححغاصىالهبهونان
صاآفاللنفمسهاتعصبعنتداولضرااظهطيرىءاواناكاناصاقاحازالقلتماق

والبهذااليهبالمسندصفيرالغيبةاليكايةاطعناممالمانقاعقهذاأخوفيالفائبيرصوصف
اادالعبارةفاالنيهالىيةالحعنيمونبانمححصغيرافقلالىآلقدراالهواومزفيالهالذهاليقو
بالقدشيخرنحتصالغيبةالياطكايةعنوالنقلالمعنىبهونانلوبامح14لىورلواخما

4واوفقواالولغائبرالمظهرباسحمالفيبةبمونانوهوالمذكوراالكعماففىزوجموبدل

االقسامفيصيرخرالانىايقلمطلقاوالفيبةوالخطابكااكمنكةللالخاطبورديرصموصف

يئخراالاليينقلالثلثةمنسالناالئتينفيالثلثةبصمنحاصلةستةاالالضيمبانبعحنمهمعليه
انشلوبىالسكالمفيبمصرحليسالمصنفمنيادةزمطلقاوقواواماهوالمشهوريوصف

ااوبالجيمبظومفمظهـرابايبةالةكانءسوامعنىكلبالغيبةيتعلقيقرنفاليبعدانيرالمعكلمض
فياوردقدمنكانكاوسواغيرهاوفىالمعمندالعهقكانءوامعقمحاليأعلىاطبيراكفيوازأبفى

ايرادالظاهرمقتضىممنيوردلماواآلخرالينحدلثمكالمانفالفيهنجدلموانقوده
ىساتفعميريممنبمقصودالمصنفانسبوهذاخراالاليدلرافلىءئقالصرمجا
منإالنمانالتفاتمنمأخوذاالتفاتاإفىالمهءعالعندملاهذاوييىالىءيانايالقكيراما

فياتاالتةىيمانهالكثافصاحبوقول4يمتالهشطومنونئطاليئينهاذهبافولالثثقالموماله
اىكقوالعلشةلمومالهلىءالبعانمايطلقكعيراانهعلىكأءالبانلمءأمنااللتفاتانالىمرمض
ادلىءبمثكللافجث

موضعايممايموضمإمزةابقعآباألحهبماواالقيسىءاهصولااأءمنالزعيىةضاصبهى مصححهمابممرويروى

لةاالدكىالممااإأاإقلعبملهىأونصرالغيبةانالماطالبالععااكمناالكالاالىجملىالنعه11ةنختلةطرقاحدفىالوالمعنى النهدةءااوادءاحيثالمعارومن

انالجورعندوالمثمهوراللتكلمللىالظاهرومقمضىلنفمعهخطاإأعمنكأاظوحاوصفى
مجعشانهحيثومنالبيان

تناتاالثلةابينمنالمثالهذاصخمهفالوالبدبعفىالمعافياوردهكلالسوالبديععممنيةيزوالكالم
نوبمكفاعاشطرالحفيفلبطحابكايضامخوالمعالاهذغيرفيجودمواللةمالدهنهفولاخراالىىالمم

ىوالذتيمذاقولهوبئمحفيدلظابىيقالانالظاهرمقتضىاالبانذلتوليسالنفاتاباشفيهحكم
بمثروووليم5مندبفاتذالشاالمنضمنلكغيرالياظطابنجاهالروابةامعاطنجفيمالنفنانهظزيخاته



اما

بالعبيربوقايمونبانوالخطابكلماتانضطرقاادططريئمعنىعكنهواقعبرااللتفأت
اقصرخاتاخرداالنطريقةقرادخرباأادكأذاثعناىعةيرالتعهبصدوالغيبه
ادلالعفاتالمجاثلهقىفيبانالهراضىمخالفعلىافىالثالتعبربمنرنانابشراضدثةاالطرقمناص

إمانصحرمجهئطهفاإافيذاياءاللىكويقإكلاصذايربةضههـيانالم3اسوقإظاهراضىملىويكون
دألكامعهـالقااطالتاتمنطعامننعالناذالثنانامماواااليضاحفيالمصنفكالمبشمعر

وبىبططواظاآليمممناصلوبمنالكالمتقالانهوااللعفاتاناتهمواعتباهـ
داثءااكاابةاخلفعكوايقاظط4ورازطرنةفباصكاطبمايزقبهغيرأخراسلوباليوالفيبة

ىقىفالصلةيثفاتااللةمنتلياثعياانتفهذافىدإدخلثإةاهذاإمترلمفلموغايةافي
ففيهواخلفتئيفللمحيثزاكفعالذدثواجالشوانشالرممروونحنوانتزيداناكوفها
تعديرفىالقلبصىناشتلهيربضتارةواحدىعنعبر31ذالثونحوباحااواكاالذونونحن

لىءالمثالفاليدلقلبىسى
اثشهااءدادمهالمهازيدمحواةءوائبالةيراوصيالمظهرباالسمةوتااوالخاطبمحاك

رحةالدلعلواوالثاالعحمالناهيمايااهذابافعلتانتءالتتزيلفىشدىبصرخذلهيار
لىرصوايالىائعبدايارنحوتاليالملتفتونهاتكربرالطريقغيعةطريقراالم

التههاالياتشهرةالحرغةداسلويهءحاراباقىدوانهاياكفىمماصافاتاالكفانوانعدناواينؤت
بابفيدرهاالمثالهذا

صهاصامثلحثااللتفاتبعلريقعنالنبيردةبريقمعنىعنتعهانهنهاعدصمدقيحكانان
الفنهذافىالننيرلهالذدفانكلمةءاددهدهمقهوعامننحويايخاءواخر

فىءاخوائماوافلكسثادمرلممادىءكأداظوغألمتفارأانايعزيامننفوالونكو
اليهاكااشيرمتنوتالمانيقوالغيبةبافظيمونانالوصولاداالعاذحقالنذلكفىفاتاالفاف

نوإتكأممابعصفيلىلمفتاحعلىبحاوبعدبمتفارتهمبنزيهااباظريقبعيكونانالمادىتمامبعد
ناالفاذممالذصبابامنوامنالذيئابهاعوياانمنوهاما1بعمقالىومابقالظاهرمقعضى

اىكأإذىااناالقوالفيالمرزوقىإنابشناليسامخواالتياسإتفاتاال

اليماافااينإطاخرمايعودادانوصوللةالحسفيحونحتىحمتهيقولانالقياسكاننيدره
ةالفاذمنااللتفاتفىإكروبردالتلمواالولهـخرالوكاننصهعناالخبارفىالقصدلماكانلكنه
الضي

اعبارهذايقمفىمةالهيعذااتااللتباسمنهـلئالمهمحاكهألماحملاالوليرمح
علىكونهاعنىيخهالصيىاساكومنلرددت4وكزردرص1اثوالفالزفىالانحتىافوييناعند
الظاهرىمقعصخالفغلطصفيكالمينانوشاقصبمانهونيداماذكرنابعضىزادالخراجن
التفاتفيهالغيبةءيارألبرفناياتامنلزيهحوباركنانعاليفوالن

االلنفاايرادهمويدوثإخربمالمليعياتاامنفوالإنالتيهيميعالىالفيبةمنثمالغيبةالىالتكلممن
الصهرالكاءمذلىوسبصيراباالقفاتاىمنهاخوهذاوكماتهلزيهتمعلظهومنبل



مايراروعوعينهفيلظ
افولدخرالىاكصةلىا

وانتثديدبالضعمواراله

غوالميمبقعوالغص
اذاكاشائالموقفيخغ
نهورميععللمأن

كصتيقالايحنانحابة

مصارمصتبنخصاورع

امضاحناالجرحوامحنمك

ىخراةلةفيهوتجعكاواى

يعرأكاولمالجرحمحنك

ضىكلواحمعىااللظ
قهاخراىالعبن

231

معنىعنجصرقدونيمانمناعمعندهالنقاالنىممالبتشيرمنهاخ

عنهالتعبيرالظاهرمقتضىاويموناخربعاريقعةبرثمثلثةاامنبثارنقا
عندهمالعفاتفكلالالوالمحعصوروعنداطاآلخراليفعدلفهاررالما ا

تدخقىولملىاظونامبئباالثمدأيلشاارالاتلهقيكسكافييرءسمحندهنماتاك

عنوجرتصفىنجاخاهنوذاثتملالعايراإلرمدذلىلةنثإلكاتلةإتباتخلهوإتوا

اىمافىوارخكبىعبنهفياإلساسوفىاووفياقذىالعايرالمحاحفىالااليسودابىأ
تالتالنهفاارهنمكطىاشابإداإلمنلمةليلهوبأتت1تممىةضيمىأ

الثلعةاالياتمنلجتصفيبانكلىاصحرحولدوراطعنداالولتإافيأ
ثلثقابياتقالتفاتاتثلثالقيملىاصتافتوفداكافاكمماحبلوقيالتفاتاا
باتاقاحدهيمونبوزانب9انلمذهبهمواؤقىالسمذهبانفىخالاهرا

ارباعفخراللموالالفياباظمنقااالإراباعتاحدهيقءجافىانخرواال

الىالغعمةمااالشتالالعتعارذلكفيقاكاوبهونالتفىالغسةءاالنخقالأ اد

الياظطابمنشقالالباعتباراقءجافىوالضالثابالمحثهاذلكفيإكافاإلناباب

اناالولجمنإوابايضافاورابلهمذهبلءاتاتاثالثءؤانفيصحطماكإ
طاباظمنبعدااإلشقالوالمإااسلوبعيهنعاوصاصملشءفىونكالحاالشعالإ
الفيبةاسلوباألساوباوصهـاهـطاباقداضملباتفيبةالفالىإبالمتفيا

اناناالنساالقوعندهاوحىبةتالةألمناقءجافىمااالقالاالتنفالجم
يلهوخطابملنبلواحداعنهالمعبرونيمحتىلنفمدابخعاالثثفيفال

لسدذبعمنايتمتوصمفيبعدذمطمححهممحنوناثمتتعاداتولهكاسالمالنه
عبداالومالىاظطاباليالتكلممأااللتغماتثالذلكمذالثبعدمنيقللمحيث
فمسهخطاباكإلمجمجعونقىقلتفانارجعدتمجعونقىوالعفطرقالذى
جوناعدالخاومالبقولهادالمرواكننبمقلمتواحدابرمحنهالمهيمونحتى

هولافيعنهبرفالمسياءفطرآأرزىاالتعبدونمومالوالمعنى
الظاهرمقضىعلىوارداجعونقىلهقىيمونمذحيقلتفانالخاطبون

جعونقىلهقىاناالفلتإظاهراقهـقحنىخالفمنبمونانمجبواإللعفات
مجرقبلالكالماسلوباليغيرانبقتضىإظاهراالنالظاهرمقتضىعلى

وفدفىءنبأمنفوالفيانتكلمثيطاباظوهذاالمطابقعألسنالالحق
ىعندالسااللتفاتانمموشالظاهرمقتضىعلىواردبانهالمصنفقطع

غيرعندفيهبانحصارمشعروهذاالظاهرمقتضىخالففيإليخصرا

ىأالسثى



ألاسه

عنداستذاتابيتوايةاالفيقحاهجعونقىملننغلروفيهكالاصا

تطئتةاركاضإهرالامقتضىعلىداواشناوكانيرءوىا

ببنهاخالفئخققفالضااةىاليرعندتإهرافامقتضىخألففي
نترجصمضلوانالظاهرمقنضىخالففييصعرانهقاضغيرهوينن

اجوفىااعطينااكاناالغيةوالىحققنااماعلىالمؤضىخالفمنفىءوجا

اإيمءعابنمالمالمشطمنإواحدافىوقدكنزفانحكلرملف
ئااوإقدحماكالماافىباطالمغسالضاالثثمجىهولمكاصنياعةالمعظدمله

إبكحإرةعببنعلنفةقولمإجادصاباصلىلدفيآومنالموهواضعمال
كقزوقىالمرقالطروبولالبةمتعاقصاناطفىقلببدذدباى

إصبابادإماودتامصفىنشالوإساناطلبفىطربساناطفيطروب

المربربزمانالىصإلبمحصرحانمينصوكادإبصهاولىحيناى

مصالالطحابدفىإباانمناصتهـاتيخللىفماجمومااعلىوافاله
منىصاىاقافعرلةدتوالقابيراكنيكأصوفاعلنالنكااليعلث
الىسمنداندعلىالفوقايةباةاايروىوبوصلمهاابئيطاوبلماالقدبذلت

اقفاتفيهاالتلبخعالبانهالءاهراكاشداذاىمحذوفععولإيالوا
نحدكاالعضدااخرالنشاتفيهطحابكوفومالباظالىاخيةامناخر

وخثاوبلجنناعوادعادتوبهائرالىلمجاوبعدالىشماوفدوراط

اخماوبوارفوإباكانإعاداتامنعلمتناجمألنوزانغادتوقا1المرتال

كانتاقوعواعوادعادتاممطحودعادتمنونصانووبتعاديهارت

وجرقافلكافياذاكخحتىالنيبةوالىزلعلميهتماكاةالىيشاخول

ابامضنرياحلراسلاشارزىااللهسماقالىييهالةومطجممنمآبهـم
نعبدايادكانبدذاياثديىايومحاماالالعالباوالطساقهنمناهفسة
يمواناإللتشاتووسلثمنانالمحقطخزامفياالفافهـلصمدرهـجمروذ
اهـلمافيذاندؤمباياكتعادكلولهتهواحدانااافىالمبافيباصنا

ذناثالنلهالخاطبلةشةاهركواظاثحناللةبهليخالمواتاجالما
أياتثعرنهايسبالةنئيرجمرقواطنجالفيرءمعاللهبدبعااشمجرى

تهلارفإحذرانكمناثماببسبفاىابىاياندافاظهإكجاحباالميفةعدمنو
باليتاطبواكأفامىاألواطإيتباااكنثىفىلتفاتامنإيسفانه

منجرفىهلالعالمنلابىورفقوليراطتفىمناخصفهذايمالميفةهواالئاق
ن3وشابدالماتدتياراوالثفيسخليامجمألسلميرصال

نصااولةقا

اخرهالىوراتضير

ماذكرهالثفاللافى

فيإهااةافاذانإقوما

اراتجمحيدلاتاال

المغاطبكونداممةاذاهـ

دعنىينااطفىداوا

لمواننمسااتوشاب

فرقفاللمهصواسإ

ونضسيرصميرهتفبين

تالمثنقولالناموصإحبا

صاساورتباهالءممااةافاذا

بهونفالبدوانالمعاالى
اتفاالللفيدهراوا

لمزمتوصاطاةتطر

المناللبهونانذالثمن

متعددهلجواةاواخالى

معالساوخدة



بذىاظياممتىكانفال

اقولاخراليحطلى

الصبانلماسمذوطلموح
شوكياإمععاصبهراصبم
البشامواعنواتضهارجويد

بهيسعاكالرايحةبهرطيب

يهالماانووجههقال

خرهاالياسلوبعناذانفل

فيهالفاذهذهافول

مذهوكاالقيقاأنقلا

سوراظاقيافيوريا

التقديرىالنقلفيذا3و

توجدىالسمذصهو

ساذادأنهالفازرهذه

ساوبالامنقبهخالهماين

ووزورنشاكاشلمزياده

الثالمالىءاالصفافيرغبة

431أل

صاضرابانةفالوصاواثككلعنئاوالكفىالغعبهالىجربممفىفياباظماا
النمنهفليعسااللتفاتقبيلمنيرىوانكانعنهماالخباراليبئكنانةخطاب

علىلتفاتاوقديطلقانتاوالكوبقوبنوكنانةيزجربممبهلالخاطب
علىياسفىألمتالقيلةصتةبجملةإيمثرهااقيبتهاحدهاأخرينمعففي

طلاباناطلالهقوزهفيتعاليقولهفااونكومماءاوالدعاالمئلإقطر

مهمكألوفيشبهمتلمواللةفسفواانصرثمشتعادوزولهقازهوكان

متىكأجريىقولوفىفيالظهرفاصاتمنوالغعقرظهرىالفقرفصم
عارضيهاتصقليوهىطافياظيامايتهاالفيثسقيتاوغطبذىمياظكان

لمجهاضالساهعانوهمتمعنىنذكرانافىإةواخابثاماسئبثمامةبفرغجمأل
كلدهءادابئقوبمعودكادبمقىئمالجهتاليزتادكالمفتيئزشىء
لماقالكانهفرمهفنيحفولناوالوصا4خرأحةايأسافيوروسمهسفال

آجههوراحةاجأساوفيبقوفاجاببهوماتصنعوقيليدفالصرمه
اسلبىآالىاساوبمانقلاىااااإلطالقعلىفاتإاالنحعوجهاى
أشآمعالهشارواشوبطريتمناواحدائاتجدداىتطرئةانكان
بلطامواقعهوقدمجنتصيهالماذالثالياىاليهغالالالقاظاواكثر

بهنحضصووجهلطيفةالطامالوجههذاسوىالتفاتلكلقدبهوناى
دبالحهقالحكراذاذالعبدفانالفاتحةسورةفىآالمقاممناسبةبحسهب

اىعيهإالفباكمحركانضهمنإمبداذالتدبسءخاقلبعن

وىامهفااالصقاتصامنفةعليهاجرىوكأباطدقالحذل
تعاليتولهوهىالصفاتتلكخاتمةاىتهاءطاالمرالىبولاناليالمحركذلك

يومفيطهاألمصااثماباطمدقبئاطإاثذاىانهةالمعاالدينيومماالصاكأ

علىوالمعنىاالثساععلريقعلىالديخايومالىمالكاضيفالنهالجزا

صديخاقعميمعدلةدمحذوفوالمفعوالالديئيومماالثاأطرفةا

دالثعلىاىعاثاألزثالانقوةفىتئضااانحرذالتاىآيو
تالمبفيواالستعانةاظضعبفايةتجصيصهواظطاببالحداطقيق
لهاذادعوتءبالدعاخاطبتهلعتالطابباظمتعاقتخصيصهفيءوالبا

بماورلبالحداطإلقذالعبدنحآطبانالمحركذيثيوجبوالمعنىمواجهة
نةاالشعاوبانيراتاللهوالتذللالحضوعيةظوهىإدهءإابانتخصيصهعلى

االستعافةاطألقمنمستفادالمهماثوتعميمغيرهالمنمعهاتالمهجيعا

االحسنوأ



أل531

العويانااهدنايونودهطالباداهعلىاالستعانةيرادأنواالحعش

واالستعانةواتجاططلبالىالوسيلةلذاتهلهبادهالهويمونالماللعتالئم

انعلىمابىفيههوانااللتفاتهذاهويعبهاالختصةاطيفاالمماتفي
ذلكنفسهمنمجدوجهعلىلهامريمونانيجبةالقرافياخذاذاالعبد

يقةوطرالمفتاحيقةطرعلىجارإلمصنفذكرالذىوهذاالمذكورالمحرك
العلنعلقإصفاتاتلكعليهواجرىبالحدالحإلقلماذكرانهصاعثعافا

المعلومذلكوخوطبفالتفتوالعبادهءبالثناحقبقالعثمانعظيمبمعاوم
لهإدااانعلىادلطاباظليكوقنعبدصفاتههذهيامناياكفقيلاهـاكيز

واغرقايتيزفيلادالخاطبالناالبهالعبادةالعقالذىتمبرااثذالجل
انيقالانويمكنبالعنيةليشعرالمتيزبلفظتعيقبهالعبادهتعليقذكانفيه

أوالهوتميزهوحدوضىديادايوصوخواصهالثكأوازمذكرازدياد
عليهاجرىطماةبالعبادةالجقيقالذاتاليقسااتوجهتعالىذكراللةةئابه

العالمالمدبربانهاوالوصفوقدذلكازدادالعظامإتالصةتلكمنغمة

المعاشاهصمالنتلمواالخرويةالدشويةالنمبانواعالمنمبانهوثاياواهله
فانصرفتبادالمعادواليهيبالةلعالمالمالكبانهوثالعاالمعادالمصويسئعد

يهافوطبالصفاتهذبممببوتميزهوضوحهلتناهىاليهبالكليةالنفس

سازعنافيإهبدعنداالخققهعلومبهونانصبهبححفاتههذهمنانعلى

الصتعنايموفيهؤإمبادةالبشاهدويرابحيثفلبهفىوحاضعراالذوات
وإليلتفتيراهوبهرهدفيكانهحاضرقلبعنبهونانوانهايخجنىالمحبادة

اقامعدةاوردالظاهرمقتجنيىخألفذكراليكالمهانجرولماماسواهالي
الخاطبتلقالمقتضىخالفومنفقالالمسندالهمباحثمنيمنواخلممنه

مجملفىوالنعديةيرفىءوالباادصخالفعلىكالمهمجملبغيرمايزقب

لىالذالمغاطبيماكقااقىاناظمامرامقتضىخألفومنوالمعنىببيةلس
ارادماخالفعلىالمحاطبكالمحملهوسبببغيرمابزقبهكالمدرمنه

القبعزىمولخاالراداقحهمبااالوليآهويراكذالاىانهعلهتنبيها
لىءالحملنلثـاباعدامتوآاطتجاجكونصاللهالمجاجوقمآإلجالصب
القولمقولهذاواالصبدهماعلىحلاالهيرهثلالقيديعنىاالدهم

حلبانمايزفببغيراهوتلةإوعدامعرعنهىفيوعيدابجاجبرشعزلىافيا
االبياحنىذحتىسوادهغلبالذىاىاالدهمالفرسعفيكالمهاالدهم

عدانهالهطببقال

اإلولىيرصالةذئاثاى

افولاخرهالىبالقصمد

نولهافىيرالحضانجاا
ناالخالطراجعانهلىء

اليراتجعاوجعلهادهعص

سهـوهمهتونإمزبرساثت

ذىعداليخقاهرفا

فىبذاثوقدصرحفطنة

انعدفقالجثالمكما

االدهمفرساعاللالح
مبر51بفحسدباننىاالوهو



راداهيقتضىماسبقعلىقياسامهكألسياقافولاخرهاليمجالهيراالوليالةذلثاىانهعلىتإلكاقال

ءاصاانأصوابواالبعيدبلفأاالثارةورهويؤهناكقبمايترنحيرلةبمنزاهـأنهيرغيرماتطلبإةاذابقوله
قالحعثالمعنىفيبذلكوقدصرحهناكآلمرأدخالفلةنز01فافوراخيراإذيراااليعراأالىءولهفى
اشارةالغيرذيثقولهازتجعلاثو631اسبباعنالحناخراعنيسأرااننمجالهمواالليقاالوليانملى

اصوادامنمافيهذهبحىياضغلباسذىاألشهبااليهوضمهالزىمنماصلىفياالخيرالى
هواالولياالدهمالفرسعلىلاطانعلىهفنقدامماهـاالحاادادبالمحىالمان ةوجوعسااالولعلماحلهدمولوا

بانديراليدوبعطهإتملطانافيااليرلثمنكانالىيراالكلثديباناايضاالمعنىمجسبجمع
يوزقويقيداىيصفداناالحمفادمنبهبوالماليعطاباناىيصفدلىااوحنىاوفرنأن
يريداححهونإلنإلفىحدلىاإلدهماىانالاتئالهالجاجوقالمدهكمنأيانمنإمموانفعمابعا

عطفسائيااامرادهاخالفضحنااتداطيىلفيبليدايمونانمنااصانواىلمصا
اىيرغنةوالهلطتتجنزعالمبماتكرلالساتااىبادأطلىء41االهذهجعللممخمافاجما

ذالثحال16اثألوااصراادذلحاافهعياجهاوالايرذلكاتبغيرماشطلبالسآئللقمن
تاواىفلةاالهعنيسئلمونكتعالىكأواللهماواايلاافيهاواذابانصرحبل
ونفصانالحيفالوااسنوراتهرفازيادةااختالففيالسببعنلماسألواواطجالمحةوالم4اطعنكان

ثمويممتوىصتالفليالحتىقليادبزثماصيمايمامتلادريئدواإكالااإلالماوجهفلتفانفالحيث
إفرحنىاانبإتوافاجبدةواعالحالةوناالجمبدأودحيقيأاالفياوأيستعالطقولهاتصال

بهايوقتمعالماألختالفأذلمجممباالهلةانوهواالخالفهذامنمنابىيرتأزاآبانالبر
ومعالموغيرذاثالحصومواوريوناوحالاجرواكعاشالمزتهماموشالناسأأ4فلت4بمازورهاظ

عنإوابصأانمأثقإوالاالودمحدانالتنيقتدذالبهافالعنمضنديسوامأةلي
أاإةدفامنماصعلىونةمبونيحالمهتليسواعالنيمبباإلعنالفربئضسأصاخهانةفيقيواطحلمةاال

ؤلينفقزنمطاذابئلمويتعالىلهوكموحنىصبهامماليتعاقيئهأالممايفعلانصإمعلومتمامهـ
سألواإصبيلاابنشوالمساكإناليتاىببنوآإلمرللوالدفيجرمنشأنةماايمسةاالاليمونزرالىاللة
اعهاهوالسمؤالمالمانعيهانالمممارفلمجانواةاجبفقونمانعنفدعواادهأعهومصلبالة

فذكرلالنفاقاءخبرفهوصامافيهموقعهاوصيقعاناالاإليضدإمةاإلنفىوانظروابمنهؤالا

اأالتعبيرأظاهراماتتضىخألفمنش1إومنهلالقصونالثنبنبليعهذاانغتفاونهاواحدةةع
إصورفصعقافيدخيومونحوفوعهخققلىءكافاضىالممظبلاعنقالشئفىإبرامنسىا

أهاالةأهكقاإلخىالىااضطرادااديمونلمج
لثزعوبعاديصئهاصنوواتالىمنأمواقيتلةاالهلماذكران

لهامةافافيكالامالاالفاأتةفىإاصانالتةلمزسعأىأيرمهحنىفيامانموزث3ادىلنمافينهايفعدوادجمهرماكانوىال أاالنصارمنناسايركان
اتعالىآللععكيهمتمثيالالنابههـونلئئواحدوبابفطاطامناوالوالدارحارظااحدمنهمخليدلمموااحراذا
واسباثابوابهامناصوتااوأتوهعنىوقالثمظهرهمنويدخلهاجيتاباباثينمنكلفيهممثاانوسؤالهمفي

جميعانعلىالقلوببطورالنفستوطبنوجوبادوالمرواوالنعكمتعلبهاباشرمجبانالتىوجوههااالمورمن
3منالممؤاللمافيعنهاليمشلذلئحتىفىشكاضىعتراوالشبهةاختالجغيرمنوابوحكمةتعالياللةاضال



اكم

ذكصعالىكقولهولإةاافبمبلفمأعنهالثعبيرونكلوهإواذلحيطاواليط
والحممابوالعقابالثوابمنلمايهالناسلهمجحعالىالناسجوعيوم

إفاعلاىاصمنصفتةفانأظاهرامقعضىخالمناعليواردذاثوجيع
بهونوجشذواررلالماحنىبمعزيكوناالستقبالعنىيمونوالمفعول

علىاالفعلةدالانااليرتفرفةءمنمجمعجموعومعنىلعغعإواحمعنى

اذاكانلفباطارمنىالكلمجسبعلميهودالئثهمااوضعابكمبستقبالا
منكماثكنوأنيقلتهرالعاطمقتمىعلىواردأبهوناالسنقبالمعنا

ولهينرزانلهتتوانالفعلفييسمادانهوالوصفتمكنعدالداللة

لههمعيوموذالثصأدفي1ااوقوااثاضاسالهوعميواثوذتعاواالدفيان
افعلاهوبقعجمالمالطاهرمقتحنىانوعلىمابلالفرقعلىلتعزالناس

الننلرمحلبعدلىئموالهذافيعالونحققانهعلىالتفببهصفالواليوالعدول
اوةازكالمسثقبليقعلمفيهاوالمفعولالفاعلاممأدطفيخالففلت
اواقحاالتىاواقعاكيرفقزيلكزينعنداضى111وكذاحقيقةكالحالافعو

الىوفهالنالهرإمقتضىخالفيمودطلموآهوموحخوعتجاعنهيروالتعب
شابملمالمااهاجزاخدحلىانوصالقلباظاهرامقتضىخالفومن

اعتباراليالداىبمونااناحدهمابانوهوضعرمكانهخرواالخراال

ماصوقحاذاتابعاالمعنىويمونعليهمغ11ةوففبانالففاجهةمن
عاكضباايمرقالهقققيقولهبمفةمعريمااموقعخاماعوشأجمرهالمبتتموفي

انوالثافىمنلقثاناموالوداعموقفاليكاىوداعاامضكموقتوالللى

نصأتابعاإفظاوبمونعايهلهمتهـلؤنفالمعنىجهةمناباالداكطيمون
مقوالمعراللطاضافةاعلىكنىأضتعيوالمعنىوضىلىااعاآلقةضمتعى

مقواوشهعناويرمحفوضالمصاليبهيمبلاكادشلهمابهومهاعليه
واظاشموةانماذلكونحوحاالفىواظاتمالرأفيالقالمسوهادخلت
بالمعروحقوقىهوانالمنابلماكانلكضهمغلروفواإلصغوالرأسظوت

وامساء3باأالعىوههناكوالظرفاروفلمغباوتجركعليةعندالمعروفى

اماتاخبىكانخحولىاليإلنكظواماقوأالعباذارعايةأكالما
بفوالوحتىالمثامبثمفاتافووانحماكاسمنالعهوددذهبأىحماركأام

فلبأنهيلبيرشاماهجيناكانشهمانعمانالباليسنةالوصفهذاعلي

االصتفهامنءالباإلبداالمقدرنفوعمصظيانعلىبناالفظاجهةن

فألنهآشكارمامالا

هتقولاايحصعقممعنى

يومشنشازفيتمصاوعبى
قإقفتممهأممورافىحيت

وفىنافغزهيلإانععم

وىتاافىاخروحضعمو

شاكانبمفالتاطقاعقفح
لهقيالىداللةامنصاهر

ؤزلبسدثإجمرومالى

ابوابعباربدلدثولا

اشهااخرىارهبعب

اوهىالنضأرشواندع
ارطفىالخالةءقلتمرله

الىولوالمألافاملىااع

صانااليالتقاواخر
هإلبنيرضامنءيفاأمىممة

الناسقخةبااانول

زبلمنائابهونلىوانب
نحقااالبإناإذااالم

الوندالثكانستكذاالماو
اثهبم



831أل

عااالودلمثقفموواليكحولهفىكمافةبرصرقواظبمرسصمالافصاراولىبالفعل
لوجودانافعلحذفاماتزباإمزهابعدوماوقعبعدامماوقعبينالمعادلةومجصل
هوظيزبعداالمذكوفالمقصودكعدمهفوجودهمقصوديءوبانهالمفسر

امكوكانهبتدأظبىانقوابعداملماوقعمعادلوهوفيهاعاملاالفعلال
أقوحاامالداراهافيارجلنحوةيبزبعدا1ءقولوإجهرةباءاالبتداوصعبر

االستفهامفيمجئوصىانمناكزاالسمفيةمزاهاخولالونظبىعلىعطف
الفلبلحينئذقاميدهلنجالتيتدأيدزيمونانلىءفامازدفولناحمعئ

ضريفرجليقالكماعرفةكليروالضيرصكاناصمالناالفتجهةمنثة
ااظبوالمعنىهواالملاالقبرعنهاكالنئالمهجمههمنقلبفيهزلماياككان
حمارابمونانوظبياامهيمونانلنبالتسوقيالمقصودالنارااماملتكان

الثالمرثممايوانهوفالوفعاايغطلقا4آالسإفلمبااىوقبلهفافهم
المحاوراتفىويأفىاألدتباسوامنالبالغةلليءويمثبمومالحةصنا
انانهطلقآوالحقآىالسغيراىغيرهوردهيلإتزاوفياالشعاشوفي

اطائإ1منىالسجعلهالذىأقلمبانفسيرتإطيفاآعتبارا

أفبرةبانةلموتاىةبرمةفازةءاىهءورؤبهفولاىكمولهتجلأ

وهسلارضهلونكاقورامةالرجاععهونواافاطزارجاو
احفايمرونهااىنولهئنىوحذا4كالاوناىمحذوفضافاوهه

القلوفيارضهلونلنرتهامكاللونوالمعنىكاقالقلبباباالخيرمن

بهيشبهحيثالىةالغبرمنبلغقدءكاللىاأونبانإلشعارقىكهفيايسماالمبالغةمن
النرداالماتاعتباربتحنذلمواناىواالبرةالةفياالرحقلون

الكالمتطبيقعنخروجحنيهتقتنكتةغيرمنهرالماطمقتضىعنالعدول

المقصودعكدممايوهـنالداناحدههاينفعلىوهولالحتمىلمة
عليهاحمنجرىانفامااحمنباالفتهيصفامطاىالفىاىقوله

الطيناىالمعياعاانقصراىبالفدناصطحاطينتمنطينت
امرتبعدهلمافولهوجواببالسياعالفدنطينتإمنىوابالتينالخلووو

يقولانلولقاةتستطالناننظنونحنلطخذوهاالرحالبها

اسعياعباالفدنطعنتكماقولناضنهساألثالناقةحمنفىالمبالفةمنجمنانه
االصلبمزرةصاراناليالكزهواهغامنبلغقدالسباعانالبهامه
عكمايوهمصنثانوالثافىالفدناليانحبةباكالسماعاليهبالنسبةثلفدن

المقصودأ
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تجألاصبولموقداصبتانصرفتثمدكقولهالملىأدخلونفآنقصو
انهعلىاالفدامجذعالصيرةقارحوالمعنىكأاالفدامفارحالصيرةجذع
الجذوعةالناثوذإاجرحلمبمعنىاصبومصرفتافىالفيممنحال

يرإصىواالرأىوصففالمناسبوشاهيهفدمهوالفروحالسنحمداثة

يقالعةإذباالمعاركفىواالقاماالفدامووصفبالقروح
كسلهامافيهبلأطهراعتاالقلاهفهفىفليضمجربورأىغضاقدأم

حالأبصيرةاجذمولهالنأقالبابابمنليعمبانهواجمبقصودا

ووجدتهالفيتالمثىاصبتمنالفلومعناهاقربالنهباصىلمفىيراضامن
الصيرةقارحاالفدامجذنحالفهاوجدتبلميفةابهذهالفلماى

منهومحدرجرحانهعلىيدلاتاالببمنماقبلهإلناجرحلممعناهوليس

أيساالقدامباناعالمايمتولمجرحاةعلىالدالةالثيالمىضوالنالدم

مننارزضانمقورالعوانبفيالفكركقىعلىوححاالمحمامبعلة

لمصلمجرصاىوفداصمبتفولهالنمجثوااليحناحفيكذاالمعاطب
عليهفالقرسةالنلمبمعنىجعهوامااجرحلم3بمهاصمهبلمانلىءرصة

النهذالثفياليالهالجرحاتباتعدإكالماوداللةانظبزامنمازتمع
باطالةأطفاهذهاجرحلماصارالمعنىباصلممنحاالأبصيرةاجدعاذاجعل

فاالنعمبالفلمبمعنىدهلماجطانهثءالبصيرةقارحاالقداهجذعجرص

والجوابودالقتأذيةاحنالحاالالنهثانيا1مفعوةالبصيرجزعمجعلان
حاليرةالمذعوهوانعاليهاللةةرزوقىالمراالمامأراليهاشماالمرضى

اكأكاناايرتهبصىءانهعنعاريرةالبصذوعجىوانصرفتفىيرالضمن
االفداهامننقاعدايىسطرقولماألقفمفىندمإذاتهإهرحقلماوالعليها

قالالندوذلكالمحروبممارستهقدطالتانهعنعبارةاالقدامروحو
واناعلىوامنىارادماينالواواءاالعداتاردتمانلتفشوقداؤصثمالمعنى

افواالخراقثلرقارتافيوالغلاماألكفيندملىورليلماالولىبمميرق
ارزقىروتممارسكأاولفارحاروباطفياقداىارصهقدإل

المسنداحوالالثالثاالب

وفيحذفهيهاالمممندفيوانمافالايىادخدحذففيمصملآمأؤ
واعظهإكالمافيركناقوماصهاالمممندانوهواطرغاية3قىصمندالم

بهاقنهفطالفعاذكرلملحيثانسندالياالحئياجفوقاليهواالحتعاج

ندالىانالياوتلاشارة2

إماالعدةالىصابه

وسيسفوماوالركن

حتىبمادواإتجهآااب
كالماافييوتجداذالمانه

ءاقعنخذفذكرثمنهزجمط

نحهذالمقامقط



041أل

فيالمثابةبهذهليعنهظالمسمنلىنجالفلغرحقاسقطثماليهاالحتياجلفرووبنضافيزولاىقال
ثالحاشابنضابئقول1كقولهعقلغربهواليوقىينركانزفيهواالحعياجءلاجىالبررثاط
الالساسفييهرالة1وقيابىفىفملهقفبالمدتاممىيكومنالبرجىضباايإرضىفىضبباتيقأل

اشحرومعناضرلفضاليترسدوقاراسمومأوامترلهفياىرحلهفيءالمافالالدآاحتباتاذااضبواا الرعزلصقمبىاالص

لغريباقوالمعنىالعافطكفمندالمحذف31ربةمنوالتوبمبئرالةعدضابفالرجلسمىومنه

ءضيواااهـإاإفىلعبحثامزاهـوإالالإا4ختاالأصصءألةالغباإقامارآضاقاليمببئمنومإبراصحموا
05ثءواوإلدمآلسابوعدة

وصرزيداخوانهـأامضىاكازلاسملعدالعاتضاعالبافرادهممروبئهاالصابنابئالمةن
النانالءلىفاوءاحدهياوجهانفيارارتفاعوفينطلقالوصالبراجممأيقاليمث
بعاملينراظارتفاعبروإليلرماظضقءبعدفطالهفىيمونتقديراقدماظبرالوسطىحلالمفاعلاالحفى

تفعيئانثاقاخروااسمالكلإلنوعروذاهبانزيداانفىنححلفبنواحدهابرجمةابعاالضا

دئمفاالىاحمرإشاأدةالوكلقاطئمفوالدإباسرةخوالجهذماأدناوفألتثدابافريسممااروزثدظ 4رسمرو4جاسمويخلافول

غيرفياشكافاالغترابلىءاتحمراببنهماقوقيامداقحانوعألقياركمافاللءايمحمل5و
لهانجموهمانإزباشوؤثإفربباقلوزثانهذلكانايضاالعقولذووىرووفائملعزيداتقول

إيتأقدمهفةافوىاوالاطحمشوتالنرالةعناقأتىفىعدقياريةمضافءيهةازوللمقطمت
ىذهـمنألهسانهمعقياراانعلىاتلإظاهرامجسبدفعآلعنهمااالنجاسهوزةااالعلبريةا

راعااقحداباالغرابهاالخبارعاشعماقفىءقالأافدتماوىالعقولقصهعلىةفحاءبانه
انيالذيئضنعالىفولهفىفافيااصتجطعهوالذىالروهذاسهووكانهعنههسضفنىص

بتدأإؤنالحعطاوفالبةااللوالصابونوالنصارىمادواوالذنامنواانوالصوابالغاأهن
اخرهاالياصوايئإذااناجلةمحإمعفلوفةعلةالمحدوفعوهوإثابيناوإفالزيداقائم
مكودمعانهمعهالتنبؤنالصنقدصمازرواباالصمناأالمحلاخرهاليالمقامالخقلها
والعلىتممانشعءانعلممهمايابءواشدهمضالالريئالمأيهاببنباناااشارة1كازازول
مماعندنامحنوقولهالمقاماليحتملهاابحاثوههـنالغيرهيمالعانفاالصاعلىءاالولالوجهبهمايرجع
سالمذكوبانرعرآهذابنحتوالرأىراضعندكبماوانتاالولءلىاواكاقالثاق
افىرقوالوكذاالسابقالبيتبمعلىفوفبراالولوالثافىعنلفريبملقولهيانمانوالى
خبربرياعدانفرماقالطوىلاومنبرياكأووالدىمنهبامىكنتابإربراعنونوزانجمبح
انعلىالخاةعهوروالمفردعطفمنفهوعندهمحذوفنتوخبريملوالدىانضرالمحذوتيمونو

المرزوفيآلومحزوفاضيماهـءداباالفوعصووالدىخبركنتالمذكورروبداوشانلءفيجازذالت
01قولهفيثر
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سوالمجرمزماابرمنوتدكانفجودهيتواريهفمعننابرتولهق

ملاذاانهبيانواليمنطلقوالمجرامزإبراصهالهعنىكاننأادتفديرجداسباتفحمصالمجرانا
ارءلةوذشراالقربرفرعيهالمعطوفتمامقبلإهطفاواليلزملةاطعطفمنفيهونمزعايضأ

افمرداءنلءفاالمحذوفرواقولوانهماملنكروراالواخافدميرنيقالتأفىالمتدأهذاإلنأ
دوالمجرمزعاالبرمنهياوكانابرايحنووالدىيابرمنهاىكصةبامنعصوالثاقمنأ

كأاريمدمجبالمفردفهـلعلىدارحنلمروفاعداويدقاسالمفردكقولناكانعطفمنايهونعاايضامز
ألمتدلفرفاالىلهبزحرللدعنمنالبثازعنشاالفنحلىلفوفيوصاىووممريدمنطلقزوتوالثأ
هـات

نموةاإالمهءإهماوفالىءلمامصحذفودادمويدزذاظجتحروقواامالمةضجقير
اببرلةععافمنجعلىواذاخاصاريدملفاذاالوجودماقعلىدلالمفاحأةاذاالناالسمثالساخا

مقدمادرافانلةاءلىخصوصيةزععليالفعلقديدلنماسذكرامنفالبدوراكباوقاعنافائممثل
اوسءحاالمعنىانعلىدلخركأفانالمذكورالمثالفيمحسمهمدشفىا
بمامهالمعطواللعدمما
01هـعدهامالزوميرادلهالإئالحيةهىزلفاذاقءوالفاذااخااونكوالالا عاودا1اجزابعصعدإ

لزمخراسقدضواندلىخرباىالهعنىعلىحالالعطفوقلالخرونيدالكأمةمفاجأقزاى1لمافباإ
مقثلىهـ4تدمتفالصمنفينئذجاتأذاهوظفيلفالعابالبابيدوجودزوقتفنكالجأةإ
ةالعمورحفيوزوالمةابلالىحنمافانحيشذاليكونفالمحلىسهواظإماملاالناحرونسبهوكأفارفاا ءا

وادبيانيركاسيثيراليهالتأزيدنفبافاىالمبتداهـهويكونانميوزنمظرفاذاانالمبردوقالا
لماذازافكثااصابانيدزذاخرجتنكوفياليثلرداحالضهالثحرطيةاذالمشابتهاتقديمهوالتزمأ
واناقالى4بالواالفيمحالواناناالعثىوفورثاوقولباليابزيدأقوفافبالىكاناذالمعنىيالباباأ

ليئنوالصاشبىفيالواووصاحبكمبيسافرعفرامهالمضموااذإصفرافيوانتكالإص
اةالةافباعزتالكونانخرإالاليعنهاإناوانلمحلواليادافياضااناىبعداوطوالاومهالإ
إلتأملصممايظذالثىيىاليهمافىسلىوخنماالرجوعصالمضىفدتوغلواالرفاقروالسفارخاالا
ةرالرةاالفيأدقاوصاالختصارلقصدماسبققطعانجالفظرفوهوههناالمسندزحذفيبفرعنأ

وافىادفراذفيوانقالاظذفادالطرمالاالشاتاحمعالعقلاعنىلمينالدإثافوىاليأهدلوا
ن1ولااحرهاليمهالفقالاليالهذايهسدووزدوضعممرواوانزيداوانولداواناماالاننكوفىا

منىءيرظرتءاذاسطملتاولمفتامحممنلمانلواشبمدالقاهرقالوإداوانمالنالهذاا ا

رالىبدالعنجعكالوقتالمقامضيقايضاهوعنهالمزجةبثعانهالمشثفلةلهالحاضنةالنهـايجزا
ممفبزمانادفرفيادفىالمقامضيقبدونلالخارمثلمابعدالممنفالثعرمالمافظةاعنىا
نءابدأتظرجلتهوانأىسلواعدمذايعئمحالانلهشوعليهفالرواوانيداشانبقولهأ

واحدروالمعنىالسهفىولهةوقولههمنالمقامضيقبدنانهديقولمظرفاالثررهاانبرحذفهو



خذفعليوحملهقال

اخرالىلهموافقالمبتدأ
صعراونلااتوذتولا

ايهوبالمالتعالشذفىث
بئإصدراحالفي

241

زفتملكونلوظبمونتقديرهبىرحةائخزغلكونائملونلتعالي
لتعذروهواننممنفصلالواوجمراعنىالمتصليرالفمنوابدلاالولتملكون
اوجلةاصعمنقدموفيهافعلههأالمحذوفلمسندبهمكعلءماصقوحلىاإلنصال
تغسيرالظاهربهذااالتبانمنلمقصوداذاالعبثعنازقىاالمنهوالغرعق

دونالفعلعلىخللوانماذالناليهوانماصيراليهيحتيلمتهاظهرفلوالمقدر
التقديريمونانعلىايضاوالتأكيدالمبتدأفذوالىالفعلفاعلنمظاالصم

اليعهـدوالنهالجلةحذفمناسلالمفردحذفالنطكونانغلونملكون
مايقتضيههذافالصاحبقالكيدالتاءبقامعاعاملواالمؤكدهحذف

علىداللةصهتملكونانتمكوانأبياناعفاماصأيقعضيهاباالصعا
لمااالولالفعلالنلغالمتببافحونإلختهمالناسواناالختصاص

اناسعيتقولناانيعئبرواظالمبتدأورةفيالكالمبرزالمضرالجلسقط
مثلهأكونهتملكودطازنمفكذالواالخعصاصيفيدوخبرأوهومبعلىصاجتكفي
عندفتعىاناقولناانعلىالبماالمبهذااستدلممنإلمحباصورةافى

صرعالكالموهذاتأكجدمتقدبمبلبمبتدأأيسوانافعليةجملةاالختصاص
حذفاآلمصمحعملصبرنعاليوتوا4اللهعاتوحهفمنافضةفي

صبرفامراىاوحذفيالمسنداليةلاجيلبرفحه1المسند
نجالفلنالمعينمنصملىالكالمحملنبامالفائديرتالكةالحذففقجيل
فيهعوىالثهوالذىياطوالصبراحدهافىنصايمونفانهذكرمالو

أكالماسوقباواولىعللفالحهـاكزبانهمأالمشدحذفوربهحلاالي
لهحصولهعنالدللايلاطبرالمبانواالخبارلهالصبرمجصوللمدح

حذفعلىجميالوحملهاصبرصبرتاىبةالمنصوالصادرمناالصلفيبانهو

حذفعلىصاليةبنآلربهالصبرفيامبانواظبرحنىدونلموافقالمبتدأ
والحاليةلفظيةقرينةاجلاعنىاظبرحذفخصوصعلىوليسالمبتدأ
اصالالحذفالمجوزيفئذالحذفشرووينةالقروجودالننظرهذاوفي

خيرالصبريقولامافكثيرمكروهاالنساناصاباذاانههوههنايةوالقر

ايضاالمتدأحذفويرجحبسهولةالمعنىاهنهمنهممايفهمالمقامهذاصارحتى
االصلبانوجميالأصبرصبرامعناهنبالنصبجيالفصبرارأمنضرأة

وانكانتاوليمعرفةأالمبتديمونوجهعلىالكالمخمليفالععرالمبتدأ
يرصبرشمناجملانهاجلجعلصبرلناقومنالمفهومبانومومموفةالنكرة

جلىأ



االولاماعلىائولخرهاالياالفطاالياالثصالعنامجنلىعندكممرووأوامكرعندكنئلولختامظل

امزدفامشكوافعيةواالخرىاسكليةمااحدإيكوناخملفتااذازةوابعدامإوافعتينالمتيناطالننجاالتفاق

عنددامعندكنكواكأيدءجزفيمعزكنبننتاسواجمراالخرىدونالجلتبناحدىخبرديمونجةعروفاعدا
النمنقمامةفالظاهركونهاانثاقواماعلىخألفبمنفحعلةهنالىامفانقاعدويرامزيدافائمالكقولكممروام

المحندفىمثزكتبنرواراحميتبنمزيدامواقامنالفعلفيمشزكنبنتافعليعبناذاكابعدهااقعتنالوتينلماطا

االحميتنينتالفاهناكبهنولماعنىممروامعنددنحوازيدخدالمموفيفاعداهواهاقاغازيدكوإيه

دبهرهلمامنقطعةالصورالعلثهنهفيامانماالولىالمثالبنزيناالخرىنداحدبهيافياظبرتقديمفي

ازاختالفصامتؤنانغامادعوتموهمعايكمسواهإتعالى341واماقولهاخرالىتقدرالنكبقوله
نهامتصلةعكوفعهالجلمن

إنقطعةباااللتباسمنلالمنلوكايمئوىاكثودعامنلا4اعلبلهداعلىالمعنىوليعياجميل
فيدثتركتانلنانقالةاآإوجمردااوفىالتقولولنااكطثلثةواوالتقوشتعاليفولهاالمرين

اذالماقولاحدالجزئينوالمسعالتفولواللةاواوالميزالموصوفثماصابرذفةاا4بئكراوالولبئ
منىءفيالجلتانيشتركاشيناقاطاريداذا4والرتالعباداستحقاقفيوونمىاىثألثةهوا

دزيدامنحوافامالجزأينوقدصاحبالمفتاحفالالمبتدأذفثالثةهمرلورشةمفةفيبوأحد
عروفاعدامةائمعرووازدازدبهرادكقولكماليسالىيخرجذكرهانعءبناندالمعحذفبهون
عروقاعدامزدوافائمالاالتمهعناميخرجعندكعروروامكلعندكاهاوقلتجمرونجانكامعندك

لهامرازيدواضرباحدفىزكتانمثجلتانممزوااموليتاذانهوذلكاالنقطاعالى
الممعولفياالشزاكإدالنخافامخواامدةمفردايغاععلىوتقدراوالمشداليهالمسنداعنىالجزئين
لمنأخرونهوفضلةالذىاوعندكعندكعروامعندكدوادفاعصامقائمدعرووافامزبدام

اصاممقطهاإدشعخجزموااليوهوايربعدامفردباناالتجكلدركالالمتصلةمنقطعةعروفام
ال

وربروءنالعدولانقطاعيرءمنواحدنمدبركالمومابعدهاسمانبلهااكوناالنصال

لةمتصكونياواالندلىنالفنحوعناحزازادفردالقدرةمعوفوفااالنقطاعدلللةادالجهـ
هذاذحإمنىالهاللىوهلصالنفعدامزورواةامدتامنكواقتالفاعلفيالمشتركنن يءس12كانمر

4منقطهيكونانالفعلبنمعنىبينالتناسبعدممعومجوزمتصلةمفىفاعلمن

بدإصءوالبوزقىداجواباالمالكوفوعقريخةمنلطذحاآولتكلمامزدقاممخوا
ليسانهالىءبمونضناليرخلنكتةانهعلىبناهضنقطعةزاالكانتامكازيدعنلىاذافكبوفسفالنجونهمنفالن

احدجرقحذفانواعلمالفائدةامأقوإإخايمنلمحعاتحتصلةولوالثاقعناتوسأاالولعنبتفاضرعنده
اذاكاناالبالمتصلةتلمبالنهااماالستفهـفيبهوزوالةاليفاهالبلانهاكوساظفييجوزةافقطهامبعدالجلة

انايضاواعلمقبلشاذممروامقائميدهلفولكنحوفيهلمعالمثصلةإلاستعفانزةابغبراالستفهام
بعدهماانوالمفرواىسأويلزاعامليكونماويهاملاقبازةابلىإندفاالولهمفراذاوايهاالمتصلة

والقيتالدارفىامعندلىازيدنجوويجوزعدكاطمابمعنىجمروامعندكازيدمخواىاليهاضيفماأويلت
ههنادفعاالمباحثهنهنقلفياستقصيناانمااحسنالمعادلةلكنحعمناجوازاعروزيدامواعندكعرواامداز

أالرحمماظهالناشئةالمئعلمدفدفة



نظمفيالسوالباناشعارفيهولااخرداليالننرفىمنمافرفىثبوتنقديرعندالكالماهذالنفال

تحققيماذبهرافرضىيةاالفيفيمجواولماكانمأتسمأبانالمقدرذلكاذاوعمحققاممايحمميروالمجققليسيذاال
مبقوأالمرادهووهذايةاالفىمحققةوهىوالاذاتهىسةالقرانتعوانتاذاتحقغاتهمطريقعلىيخها

فيكونفاحابوااذاسعلوماوبينانظىلينفالفرقيخهاالمقدرالمفروضىوهوسؤاالالكونهاخققلسؤال

يةاالمفروضىوابيةوأبواليةباوابوابالمحوالاتصافبانالفرقوأنماقاسةالقرهوارزلىاإصؤالا

الزبادةلموتالمثافولاخرهالىصفهنعحلهمناولىلةطءلمرماللانواباولظهطإكإقةءو
خبرهااحميةفيماصا4فيكونوالاالجوابمطابقةءوعسهووتهاالسناديمريركللكا

اىاللةليقولنواالرفىواتالىخاقمنمسأكقوخوقتوالبقواشتططفعليةجلة
منمافرضىتهديرصتدجألماهذاالندإتاذفاللةنةعندهم03اميمابل

فادذدانءاورالغوقةوالعنوايايمونءااواالصرورماذاممنتصرحوابمر
هـاماولىاوقينبلهاعداطلحهـظ

وعنطفعليهحمىاألصصفماعالعنلةواالءاإااددلىاوانلفانمظل4وولىاالةليلواعندعدمالواقعوانزوله
فحيمفعيةلةذفاط
مبتدااللةنقديروصدرعنهالفعلفعلجمنالسؤالاناريدوانالمعزبليمهافيايمالماكن

الفعلتقدوانعلىاتدلط14ينةأاكذاالمههذادىراخااللهفاكة11 مروىوواصإبمهعألركيهءإباا

جلةالءادانورحة1خلةاةلمهلنافىفىلصاصوإنلاواعيمالنأولىابافىقواطالمهمذ السؤالليكابقنعايةبرجملةواظتجداهـ14االولىلؤثء44تقيعوالىاانحلدالان
والجواباهم3كنهاسولوتقديمأفعلاالعنفاعلاعنمماهواإصوالاوالنصلمغورةعورذحاس

نيءالواقانالزيادةمنلمارحقهناعالسأحلساولىعلةلىءأممالماحلانقاممنقوالخاانذالثإنب
واالرضاتصااخاقمنسأقهمولئنفيتعاليكقولهضليةلةالحذفعدماوزدامأقاملمها

اومقدريةاالالعظاممجيىمنفالتعالىوبقوالإمليمارينانخلقأيقوإنازيدفاممالالثيرضالىإدخا
ضرإقولنحومقدرسؤالعنجوابامأكاكوفىعاعألعقعالنوذداتخالدكروامام
آضآرعفقال4يممنفيلكانهيزدلبيكلمثفييدبنينثيةعىفينهثلءونهاوليلبارةم1اال
النثئبعيعلموابضارعمتطق4ظصوذايلاىارعيهاىولاماالبهـفيهيخقعيرامتة

ئالنهيلهممنجلالمقديذليعمجمألطللعلمهاآمحهضعفاارلالصحفآلدواااالمجرالىلجاكةوضماريداإلخخصار
ءرتالثعلياجماالدالةمن

غيرمنروفلهيأيكالذىالخعبطالطواحمماتطعحومحضبماوتمامهكاةإاالذوات

وسيدةالصورفياملمةابلفصارتالفعلكءديمهاتةوجبالضروأمذااالستفهاملمعنىةومتف
فالمطابقةالسوالاصلعلىطيةةبمالجوابابرادفنبفعليةهىالحقيقةوفيالذاتعلىمايدلتفدمقرو

اللهالبروالمجرفلفاتمنيخيكممنفلتعاليفولهفيمانعمنهاذامغاالالتنبعهذلكيزكولمحقيقةحاصلة
رميموهىالعظاممجيىمنقالنعاليواماقولهألمسمنداليهتقديماوجبنااالختصاصقصدنظميخي

علىوردففدالعابمالعزبزخلفهنلبفولنرضىواكلواتالىخلئمنزاليوفوالتالذىمجببهافل
اوبقالىمافبلعنكودعحفالمقالهكذافيهاذالمانعاالصل
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ىلىمطيةصحمعطواعواكواالطهاباالوهىاحهاالطمنوتطحوسيلة
واليقالاحالطوواطاخهإطواخاطوحتهيقالةعاتحجيوياسالغير

لامنئلياىيةمصدروماتبطيتعاقوكاإهياتاوالالمحلوصات

علىلمحعويديزالمنانجاهألكالجليبماىقدرابإترااوماإوفاحااذهاب
ائلااالصذااثلصورةاستحاراياعدلالماضىممعنىينانقديرا

مبنيالمفعولالفعلمجعلانمووبدضارعبزأيبكنحوفضلاىوفضله
لسوالجوابامخروعابفعلمسالفاعليذكرثم11مسضداالمفعولفعوي

دهفعوالينونصبالفاعلءابناباضارحيديزوهوايبلثخالفهعليمقدر
لبمكلماقلالنةوذتفضيالاحماالضاصندالفعلاذقدسنادا1رش

001ا

اىضمارعفاماقيللكإيهنهءالهذايستنداليعباكياهناكان3فقديزيدا
وانوافوىاوكدتبنمصاالسنادانرالشكمفصلالىفقداسندضارعوريم

اجاالاالسادانلقطوقداولىونتإفسافىاوقعفحيلائمالآالا
ا

اسنادهالمعلومالفاعلتعبينعنسؤالالنهمناعنىالمقدروالافىا

وواخدااجااليناثاثمىثلثاسندفقداليانعاصواالجالعلىاليها

اذابألهماإبامممنداجملةءجزبليدتجيرفتنعلةيزخوبوتوعويالتفحمم
غيرالفاعل3عصولمعرفةبهونوفضلةفانهوليةالمافهعلىنصب
الصاعكفحهونذكرالفاعلائذكردفىمتامغيرالثالماولالنزقبة

ذكرفيطعفانهالفاعلبىاذامارفبضالذوهواليحتسبحثمنفارت
الفعلءبايدويفححبضارعدبزيبكنكويفضلانولمعارحنىفاعلا

اطحاماعلىواشمالهكالرواالصفالحنهعنسالمتهبخألنهعلىافاعل
انهميرةولجهيزيدنحونصبالنالظاهرحيثهنالمتنافضينجمت

بهاالهامانيوهبمالمظهرالفاعلعلىوتقدممهبالفاعلاماالهدونبهمااله

لالمفصتقديمحعالناعلذكرفيايهالماوذااطاعفيبانولافابااالهقامفوقا
زالذكرالمسنداى3رهوامآواعزاوقعحصوفيكوناليهيقاصو
خولمحذفىمةالاالملهوذكراانهنالهالمشدذكرآقمص

منمولسأفنحويةالقرعلىيلتعوالضعفاالحتياطومنقائمزيد
بغباوةيمقالنعرومنفيالعلبمينالعزخلقهننليضواالرضىاحمواتاخلق
همفعلهكبيربلتعاليرلهومنهفيممنفالمنابجونبينافىنحوحمدالسامع
يتعيناناوذلكوغرابراهيميانناأبآهذافعلتانتءلهفودبهمذأ

1

الحذفعنبالتنال

قولافىخراالىضمارواال

لةالقراذاكانتيقالقد
نوخظاهرةالمحذوفعلى
محيثالهمنصبااكالمامعنى

لنامعانحأحبمعداأليستعبم
واالخارذفاطنذاهـ

كماافظاسقلعلالعنىيمصير

حثمبافيالعبةحصء

الوجههذافناالستيناف

المأكاصناتمنن

اماوفهخألعلىجماوهص

فليسلقتلانقإقتلاقولهم

المثابةبالثفيهذوتالمحا
وانعبابأظهسورامن

فلمذلكاليهالثالمفوى

أكمولطتعالهقوعليهرجح
هتهبسالجوةالقصاصق

ذفاطممط



ممانضمهالمممندفيالمجيابالنكونقصدالعلىاىاقولاخردالمعندالىنفعسعلىانمأتدلنةالقرالنفال

بكسباتقوىامايفيدجفيخفالإلصنداليهاشادجمروادممااذرقحسدعلىاليدلاقيبيقحدبةانخحث
الهليعنخروجهبلفبها4ادضااذالمقصودفراداضىابطةمنخروجهيردبةلمافولاخره11هـالتكر

لدفيواوقالاةإاافىازالثرلوىالتةافادةعدمفييخدخلقوىإاافادةاعنىالعدمهافآفرثارزىا
ادرثاالفادعنروجهظانماتعرضىلكنهكالمهلعممياقوانعمبالمعنىفيرافاالالتقوىافادةعدمفىاى

الضابطهصبلاعدعنفيخرجانقوىافادهيندرجيهريبااطكمتفوىافادفبواساةانهمنلماسوهم
الحالةواماقالحيثافولاخرهالىالمفتاحأفظبهششعرالتفوىقصدعدمعيقلفىوانمااطفاايحشا

وامااطكمتقوىالزكيبنفس641منالمقحصودبمنولمفعياناذافهىالمسندالفرادنضبهالم

اناونذكرهددلتصاواوتاذدثةفالاوت60اسدةالىانهكواعىنحصهاصورةلليمهموله
سوقمايقتفيهوص

اقراقاامعمدفسدايقاوميدكقوااليهالمسندمنيبالمقصدلىءيدكالممماواولهالءاذءالمه3
النممنوعالذكربدونجيبامهـولوذالثونكوبهئؤوتدعسيفهصحانمافالادئيمونلية

فنىافبالذكرالسامعايرطمايبوامالعالمسننفسعلىمماتدلايةضايقلولموىاألافادةمدم
معغيرسببىفدكونهجةغيرالمسندجعلاىآفرادهواماالظأهرفيعنهألءافيوىآالىدمءح
نكوالتقوىاومميداابوهميدزنحوسببيااذلوكاناطبممتقوممطافادهعدميصالورةحمردمنما

زيدمنسبهوفربلممنكليدلمنتودفديسوامانكلوزيدقائمفعاتجلةزكوزدقامابعدففوداثدءويدل
عدممعاهيمماطتقوىإفادةعدمعونولهصتقوىااتحبارفيقامدناعافقوىافادةدم
التقوىنجطماجفيخيالمصدرفاعلفدفعااطتفوىتالزنغصافادةوهذاوىالتةقحسدمدم
ونحوذلكفازيدانحوانالتأيهداوحرففتوفتكريرنحوعيالمجسباوةانإنءالهرو
دقاممخوزالخصوصقيبالطروتأكيدهاإلصطالفىاطبممتقوىيقالاومن13وىاكدةاظفان

صايصورةليسالمفتاحفظلهكمالثعرتقوىقصداعدممعيقللموانمال اعدمونقوىلصدا

اقمىيقصدديهلمالتقواىفاوماقءاااللتردحصاجتفيخهانامعيتلامنصاوىالتافادة
اممجفيخيقصدانتقوىعدم

4ايصالغقصدعندسيتانانحوبانالمفتاحلصاصواجبوىالتةفالاليصيصاصو
وقداناسعيتفىكماالجلةمفردوالمسندالمبتدأمقدمتأكيدوانافعليةإصااهماذصءضايردنة

فتصاىفححدالتقوىعدمالىراجعلافيفولهفاعلانيتوهممماورىالسعلىيردافرادالمسندفي
14ايضاشوهموددسلمذوقماعندمنالمعنىهذاعنيأبىدثلقولىوامامصويدفعهشامالونهليقلهلم

لظالكالميسنقيميخرجبقولنالفولىرلانيخبئهذاوعلىباخص3اافظالنغبعمقفيفددل
المالكفنظمقالحيثذيثالىاشارةاحفهعبارقاوفيافولاخرهالىاالسنادتكررضرورةيفيدهلكنه

وباالعتبارالعافىاطكماالنقوىاليفيدنجرهفتوعىمبتدأانايبكعلبانظاهرعلىىمجرانوهوباالعتباراالوك
لفيدالعاقباالعتباكأانهيراليثيصإنحمكافياالفادةسلحصلىقىأنيفيدالخصيصيقدمثمااناموخرلقدرانوهو

آولذلقاطلىءاصةاالءانوالحتىوهوظاهرالجوابفمادهذاالياشارةاقول4مافهفتفدعيقالاكنماأالتقوى

النلحتهماتغوىالزيهيبنضىمنالمقبهنفوامولمعنلمحصيصاعورةوحينمذيخرجلتبعلقصدشوابالذاالقصد



قطعابائتقوىاليعندفلتوالنبعااصالالفصدااققوىفيهايقصدلمبمارظتنشعاظمقصودفيهالتقوى

وناليثتولذمصفىصتبرهعندهممعتدبهاأدةافىاعالماالنمغممدابمونهينهمااركيبااواليوصف
اثهالبدلبالثبوتقواعنىاهفهافولثبوتباةومابهمحمهمفهوئايمونفالواصءالبلغايرغكيبلزا

بانهذلكعناجهباقولاخرهالىالواقعةلمةاطإلنمفيدغيرهذااكنقاللمبوفكأاذالمهأهاملاص

يدزيدالىءتقيددبهمعواإلبمسندالىنفسهفىمثاالنطألقبل741يدزالىىخمناسنادلمجملةال

االبمنالمر3بوعهاوامااعنهعدلحالمفتعبارةفيالفعلىموقعببىيرءفولهوعومايخهفتعى
4ثالإلحمهةاألعسندأطليوتثباومابهومهمونبمابمالفعسهفدفالمفناحمماحبالنإصنفا ءمسندصالنايضةالعببىشلانهالمصنف3فزعنهءإةاألتبااواليلمهند

باانهااليدانماالمقاإلهماصلىلومضوتةمحماالسنادانورةصعنهءانيباالتاواليهللندوتاثبابهمحكوم
ؤاأ4إااالمشدعلىيفانتعردقلمالنىيقولانولقائلعنهبننكيهاوالثئألثى
برسأبومصانطاقوزلجهالقمنابوهزيدنحوفىالمبيالمسندانسنبينالناالسببى
شكأاليكاتاالتسلمانهونالهرأفيخبراتوكأ41لىاالزيدالىإنجةباوانطالقمنطلمق

قووإلوولمةآلماللفأيالمبرءالوائبرلمةاالندتميرهذاتإجمهنيدلزاوافطافظلمقلمبوتبىمة
اطيمماللمهكتالهفيرلىاظاالسنادفحروقدضرورةياقداسندتمتدأ

مايكونارادلهاخرالىول

من4زففيومهمةبجوتكمافالبدمنضحرورةعنههثناااو4اطبوقىوهوامالمنهـهومبمفهوم
تهومابثبىخمأمحانىالجهاطثاالبمشطالقروصكوفوماهذانجى14بمعنىابوهيدلزانطاقمفهوم
عففائهواتءادلتالتسقفىقةثحةبالفعلوتالثادههنافلواشاعتبارىوصهـفانهاالبمافىماية

فقدبطلفعلبامعنداالمجموعكانواذايةاالغباراالفعإةالمعشداتمنبمصير

إرالى4مقاإلرالثاأإلدىذلااهومهـاذفيهافراضىاققوىقصدعدمهعفعلياالمسندكونان
نلمحاصوفحرهىالىفافينجالففعلىابوهمنطاقدزفىالمسانهظالمفتاحشحرحقالعالمة
الف4ىجمألامهةبدونهومنطلقابوهمنلقلدزفىخدالمانعلىاصتدلئممنمالمقابوهزيد
موحابوهمنطلقزيدفيبهفافيوممجملةأيسفاعلهمعالفاعلاسمبانابوه

التعيقمطلوبلثئثابتان03مماإالزماالناهرخوهذاطاقابوهيدزنجالفهوالمفرد
ألفعلىيهكءمياببىنداابعرلموحدهمنطاقهوالمسندحررنانمنهينزمجوناابوهمعمنطلقنالجم

وعواليالحرحفىندالبفعلىليعابومنطلقيدزفىالمسمندانقالسمرادانوالظساهر
ميندجمهونالمعنىالنافىاةهدامنثاالالفعفىإوردانالمناسبنإبواالسيىبليسانهصما
مسنداايسمموغواابئثابتابوهمنطدقمفهومبانادقولضاوالهيمثلباناولىفائهالنهالقبيل

ويققيإسنداطابلمةقهالمانتاحاعومناقممصفىرالمذكوثممحضخثمابوهأنامفومنجالتيىلز
يمونانهذاعلىيلزمانهىالععلىيردنممصيدزالينظرابهتقيدهومعاالبالينفسمنظرافىشطالقا

عناخرجهوفدمفردانهمبمندالمافرادضابطةعنبلالفعلىالمندعنخارجاابوهمنطلقزيدفىمنطلق

مفهؤمهمايكونالفعلىالمسندففالإفعلىافيالدرأجهبعحنعهموقديرطفلجنهماواسطةفيكونببىالعالمسند

تعسفانهوإليخقعنهباشفافاوابيهالسندوتاثبامحكوماحملياانتساباكيرالىانتسابغيرمننفسهفىأى
الفعلىالمسندتفسيرهفيعبارتهمنمتبعيد



المسندالمجعلكونواناقولسببماهسنداابوهمنطلقورزكويجعلانالقياساكانهلىوعلىقال

آلابوهطدقيدنحوا8منهثنىتبلجلةالكالمفيالمسندلكونموجامطلقاسببا

جهبانهيضرانويمكن

الجلةايقاسببىلهوفقلمألكنهأكرابولفعلىمنطاقمخويملىال3رامهان1إولافـاخرالىعلمت
لةاالنعلىإسندايرتفبعدانمحصاحبراوردثجعاواصنفارةءاقضرهذاتحتالطائل فيهطاضقرقديرااذاوقاالصاورالداروكرتسامناكرونسخهاءندالىجعاواكونالنهم

اذاكاألالظرفبانالمصنفعلعهواعزفىاالتهالنافولىالءاوحصل4صخائإدىالببعا
ثصلمةحىدالىكونا

فوعهيخالدالنالعقوىصلوبلةالمالينفياسنداكانلةمقدرا

حساكفيضلطالنارواىعلىظرفاااعمىعلاغاالبادأبالفالتقوىلمةأواواماكوطمجمقا
بالفحلالإفاعلابايممقدرمإظرفاانلىءىاالولالمثالبانوااالىانفالبدسببيالكونهاو
سببباحتىاوإلكونهفيه

لأوالظصىكلفيودطاذتضولهرصلةييىااأللممقامماةاإقامثملىالمبءاإكونعرفةالىبةيتوصل
طخهذالجىجالزكيبيصعلمبهزودمصخايمونحتىحقردلوقدرالنهوماعلةمالثافىالمسند
لةاومفرداكانايضاحالتضميرهلىالمسندالفهامثلةاالذكرىالنمميقصدولمانيقتضتفسيرفىذص
حىلةنهكواولهرف

دل3وإدضااللمممنفإقىاكهأماالانااصالمفرداإالتمثياوخدافاضهااعىكومعلتهفالسببياكونةيعرف
هوالمفضاحصاحبوقال

بمبميذكررفيهاتقجمنوأظلاوتالةمثلةفرفاا11دماررأانهقصهبكركاالنالممممندالمممندكوناىاقولإ
اعىضرهعليهيدلسببما

المقوىوذكرالفعلىذكرفراداضابمافيمنهقدوقعالنهالمالهذاإضااالمهق51وونتجان
مارفافطنظاهروهذامناسبااليمونبهماتقسربيناداالفرلمةاةفثوسيماالمةاواذاكانفالجث

يفصرهاللممنطافابويدزنكوبالسببىوالمرادإالثالمونظمبالزيمبصياغةقمعمكاعرفوانماسببيا
يدزايضامخوالفعاقيلةبالجهـلفىاناالوليكانحنعبطهوتعسرلهالضفبههولمحدهءالسببىمن

الانبثروربعاذالمبتدأعلىعلصجدةبانهيفممرانيمنوابوانطاقوفولهدمرءباالول
مفردالنهابوهمنطاقيدنحوزرجلمةاطالثفىاءاضداالعاذذلبمونالبناجقتفعىالنابوهانطلق
وروشدفامزونكوبعاذىإتجدألياعليتعليقهاالناحدهواللهقلنكووالذىعايهئالمهتقدم

دوزابوهفمدوزقائمابويدنحوزفيهودخلاليهمهدالعاذالنهوفاحمعلىيصدقفالكاالساس
يدغالمدوزفرسوزيدكسعرلشرجدارهقىعرابتريدوكأبهرتصدابوهءمبئانهواؤطافنس
اجراناالنضيعالصالحاتوصلواامشوايئذاانخلعاليولهونحوضحراوباالسنادءالبنابلدوو
دهاةاوواملالدخولفيانيمونمنايمالمبتدأالنممالاحسنمنجمالونانهووقيللما
ومتالىالجلههولمجوعبياندالممهذافعلىوعبرهافيمن13والعائدممماالمسدعوممة

لثكأثابتبانهبهـاطكمالمسندفمفهومصنهوانالمفتاحفىوقالتدأمبخبرعنهفائهاواتلثىء4طبو
الذىضالبهونهوقيدالمسندوابوهمنطلقنحوفيهخلبلكنهمعاالمجنليربةيقالتهطلوب
ابوهمطلقنحومنهيخرجفالالمسندكونالثافىفيواثمزوولضفلذلكمنطاقابونحوايضاعةلخرج



ضابطةفيالحئاجوايضاامولالالمسنداواذاكانلقرلانالمناسبوااللكانسهوانهوالنجقال
فعلياليسههناالمسندالنابوهزيدانطلقفىابوهانطاقا94نكوبهيخرجثالثيخداليالمممنديراد

ودمنالمةليماسةققإئرضالتعطيقمطاوبكنهاوئتفنيءخبرااوجعلمندالمذالثعليهبئالذىا

اآيمخراالقوزأنفطدانجوععنهنفىقاوتعامابوعيرالةلذلكاثاتتعلبئالمسندذاثعلهمابئأ
اا

انلدةاننصنمقاذتعإلقفيطاببالنقاوالتباإلثمابعدهاالسنادالىفعالبعستدىالمسمنداوبهونماأ
وشئاؤلاالمسندمتعلةمابدذاثكونلاونقاشاتسوعماقبالعلىالمسندذلكأ
الافوللمهاداحردذاولهظبوتهعليهاطممممعاقمنومافانمنطالقزيدابونكومافاالولبببا
التافىشإاانلىءسيمءاهـهناهإلنعاطالقمابئمجردوزباالثاتبزيدقدعاقابوهاعنىلمتدلة01

العددانالبلايهكبءازدمحوأقحماهذامنفسزجعنهخبرامثألنطافبتدأداووقعمماجعل
أوإالتإامنذالثامالااثىءكلبمبنىسءإفعلاواالفاعلداسمسمحإلنابوهاوانطلقابوفلمقأ

التىالمالبمدةإفاويةانساالىاسندفعاطضمربفاناخرضربجمرونجوإفوالثتفممهمنتاص
اما

فىالملحكزنزاتىهمافهمتعلقالةخاايموناتالالثممروصمافملهععاقنجاخودوهولعدها 05ا

لئذيمونحسالاوإماممنصوبفعالندالمىاوبهولطوفوإنالسبيفدفالىجمرهاليومضافا
اخرهاليصمبماياخالىإصبياشدالىانهـمبعحنوقدتوهمندالىمفهـومونثانثولهعمععاوف

المنبادرالنذلكافولاذاكانولهلىءحوفمرفوغاوبمونفولهوانفقمااالولالقبممهو
ذدذالتاويللىءالعبارةنااواذاكاناطيمىتقواريداذاىزجملةتيونهالمقتضيةالةاطواما4فوفىأة

مغايرإلسندالسحبيعمندالمانإالالمسنداذاكانيقولانالمناسبنيمواإلسهوانهواليخقسببيامندالم
وماذاكمعهومهكذاالذىرعاسمعإسااللفموضسفىاذاإفظكوقىعاالمحضادولالاذالوجه

فالهىحيثمنالجلةااللفظمناظاهراثمببياالمسنداذاكانقرلهاعنىفيهالتباسالالذلىاالفربفي
تجلالذىالزمانوصوهاضمربعرووفيورإلمقصمنطلمقابوهيدشفيالعببىالمممندانالمفتاح
اتولاخردادمانكشؤولطفيكمالمةوقديمونينافالهدفيفىمفرداؤدجمألونوانيمربءهو

ملكهالةؤتكنىساثريمونانمجبالسببىالمسنداكانفصلىءمايدلفىكالمهوليسانطاقردابود
يمونانثلجزممانشظرفمسنديكونانمجبسبيمسندالمالفىاذاكاننكالملوانهالالمبلها4
صألوناواننلرفالنضهالئنىلمةفياالالحهـونجماابىادندانمناالمسقذاوهـلةالمالذداث
اخرهوظرفزصانإزمانفامحذمحنافابمنرنهوانقولهقىانيقالانكنويمأمبعلالىدمنداوفعت
علىداليبزفبلمركذكبادياتااذاكانولهاوالىأالسبيالمشدالطغائديرصوضيمأنوالز
يززبانفيلزمستقبلزماندةالمهتيونإووزكذاادفدمومناذايمونيادادنداناوالمعنى
لالمشقبفيقبلوداواله3وغبممنذهواياضبياخىالىيمونئيوحكذاوقتكونهسببيا

وانريئذدالىالمرموثفعالفيتقيمدخدالىناىكوواماكونهاوالناهذكركمالةاطوهونف

الدشتؤحاطالمنشاطآذممعنىبمكزمانفبلالذىوهوالرسانالماضىآاعنىاآمنةاالآصإلضد
خراالدتعرمأخوذافيأثأجزوهووالحالماناشبعدمذاجودهوقبيترالذىالزمانومووالمشقبل

هذهإلنواهعةفاقشاتانهاقالمستفبإلواطالزمانوسبأقالماضىالزماتتقدممفوامثالفييدفقوهكذا
وامادصمماشابباواليخطربهاالمقماهوالعباراتتلكومنهاالغةااهليفهماتطبالتعريفايئ



لظالظوأهرلىءالمبنيةالففيةااقواعدادونئالىجانبنجهايالحظاخرعلوممنفبستفادفبهالتدقبق

منالمركباغعلامفهوموعمجيانعممايدلاهذافول11وحدوثهكلأانجدديقتحنىثهوحدءالجزددوث
الذىالممميندتجددالمقصودوانماقصودهزاوإيساهوالزساارزىاجزئهتجردةحارثمتجدديرهءوالزمات

جمررنانجاثيءاضى11زمانارنالمةبلقارنهماددسإليستلزمصاناشعددااخافاعاالدلجمرهماشثءاطاهو

التغيرشاةمنالذلىالزمانخولفىانواباواألىتاللةأايممقربموتانولدهـكحنربفيهدئااتجددا
عالهذااالقتراناكزواعتبارحبنئذماببتالمنهاشةالنوذلكاطدثفىانجدداباعتباريوذنالألملوممففي

هونحصوصةنةباكأانهااقزعلىالاإلتئدلإفااثالمهفىاطدوثاعتباضلىابلأبىاثموانممبلىاوإوتجها

الدإيلباعثوابدافاسبةنبيا051ألاإللذانمنوماذكرنهابدوسويفىذاتشهونثالغااهلان
صتالإذالثرالمعماعلطقلمى

زيديفالاخومهـلةيرءمنمتعافبةالمستفبلواوانلالماثنىاواخرنالم

إواقعةاإصاوةاءيلواباقاوبعثشمافىلوطهخىثانوالحاللىأأموضوعافعلاكاىا
االوالفوصاخىلىءألاطفيوافعةلمماؤاكيرةاحاناتافيأأدخمولددالإلفادة دوزنخامفهـومهالزمان

افاحدالفعلواماقريةامانضالطتاجفانةاوغدااالناامسقائمخوزورأإلتاستعهـواذاتأملةيذالت
إإإدحدوهوتياطداافادةأاسةعاليلىيدلضدثفهـبصمفهـومهءز ءزدوضساومكلنجكأصوئذاالزصاكااوإنماناآاالمورالمسزةفىاألفعال

11احزاؤهغعألالذاتقاكأخرمانالزاناهروظوظووحإيافىلىضىلص11اللةيعلماللة3كقولك
إهذدالحذمناتمحازكانت

عكاورداتاوكالتممقفطرنواطاىكقوالبعمقمعبشها
اطالفدبالارداذاهذا

زيهزتوكااخرونفىتدوناثؤتؤثوتحخكانوربءالوقووأواماءااشاراخوثىا درثالذيهبمبامصيمامواقومافعييفهمعص1اابضواظقبيهلحثةاإتجددوالقفالجهاران
ذااتمندثبماالويحاإوجوافمرسباىيؤسبمفوعيبذالثإةاالجساطهجئافثمذافاشي

حنالةطةةلىكماءلىانيعنىظةزلىخةالنظرطمنهويحمدشفثمدئاشدئاالتوسيم
دححححخختحاحاإفعلاوممذداخال

أعدمهمافالفادهاحماكوفهواماهمالصاكافلالبنىطعظوردوافتىإ
اةموصححمنيمهمبلوكصعا

اضإلضوالدواموتاثالفادةرلإتجدداواةادةالمذكوردصاممحلىاىأإقدالماقاماواقتضادتا

اأيمأهـواإومااافي4لحياتمماوواماصوالذاحألاإدافكأعلقلهبذإتأ11اورواماارغاتافىدلة مإشتقهخةقدسوةددىافيآ

يمرهعلبهمحاروىااعاخموتدءيدلمثالكعالمبماالسمافولامإدشواوتاثةالفسلثقالى

امممنبممتغاداءفاامأدواوامااوالىةانهواائحددلسعلىكانءسوالوائهإدوحنىتعريهوأيس

دونالحدوثعليبدلإفاعلاامياناطاجبابئاصميخفدذكرفلتفانظالفاجوهرالمنوالمبالغةالمدح
سمالااتاعلىءبناصرمجاالثبوتمندهيسنفأدعالمزدنكوبانالمفتاحفىرحقدفدتةاثيالصفة

تاثيمنالكثرمنطاقدنحوشفيالتعرضىأغاهرعبناخاوقالالثبوتعلىداللةاححفةيراوتفة
فرقهمواماالفاعلاصمفيجةندرالمشبهإصفةاالميداقوجعلقصيروعروطويلزدفيفعاللهعاالقاالن

تصدبهيانجازالفعلكلالفخافيجاريالماكانالفاعلاسربانيوجهلىوضيقوحنايقحسنوحاممنلنب

هالمفامءباقتضامعهادواموااخبرتااالمجردوضعااذاليقصدبهاالمتعبهةالصفةدونالقراقبمعونةالحدوث



ارادبهوتالثعيدلقالنودولئعئلقااطادبهاشدوثاطعلىدلاطآمنبانالميناليناطحفيشكلفر
لتجددباادالمرانإخالهراواالعىتثبىفىالياأاإلخصنفىومنهاخصوصبأللهقاادكرايألبقرضىالخددوالتةزفى

زيدمعنىوجخانىلامافىومصثيمافعيئااصتقضىاودثاقياضعاومهكومضفيإقبرلماالفعلفانالحدوثمطلمقهنا
العنىهذادبهلديقسانفارتجااعلىفلتانينبنىجيهووهويراوزأأجزمنهلمجحاالنطالقانعاللقب
رإأوإكأتقعاثاالفعالىوالماضالىارجدانثوضعامتبعداالفعالوممثفىمعنبرذالثجعلإلنسلفح
متثئانهاااضارقاةاطادةيرتفىاشخبالتالتالميافىالفعل151يفةاشاثانورىاناإلماناش

يكطولاساطحمهدا3قالطصاعتارغرمنمدالهثابتنماالقاانئمناوصايمرط
لىثسكانصان

لإةبانمماءؤفالمعاإلثاتهوانكأنصاراالخمنالممصودإهراءمحبدااثإ

كسلىالوتلءارودلمبنهطزوتاتىذإاتانزصعاساا1اليغإخرثقاكانوانباالسميكونان
والذدلالةالنساليرءمنالثىصىءاكييثبصانمحألمءاالوضوعاحاوقالبالفعليمونان

سائاتالكترمنمنعالقزلدفىفالتعرعنىفعثيحاشيئاوخدثجمددانهءاقثضا

إذىاكىسدادصورهصردلئصادزتصكيةانهلاياواماووعروفمىوبليدشتمفىلمرلهاالنطالق
ايحضاقالؤحقةمسندء

صاوفىنهواجحزنيممعحمملقلرحهاانشحفلقزلدومعنىدوثواط
انولدإاخرالىابااوكنعة

بروافياالسماناوالذفيغيرمنالمعاضواهـاليضعنى3قازيدنزلةانةزيديقومقىوقولناجيوفي
ببرضأواتبابكانفىافماعلاعممنصبوماملاتلىوامماتقنعألاسنلمثاضوااللمافترأق

كانوإةإمنىواذباإلامنونحوهاوعهاوفيماولاوكللقءممغمعولوغيرذلدإوالمفهـعول
أثنزاإنرونخاوحالونديادازالمغييديوصازدإدويهاالنتة5انايدةافامزبيةءثناواإلتتمييزو
ايلبرالاوندإءزوؤحنلرفإيهاالمسندفىمصالذةالوهلغالموجبالبعدازديادوهويوجبصوحىا

وربافىدارزدهوااإنوتقيدولالمضعومماهونضربمواتوسوالمظنذههناكانول
ااالداالز01حازبلابرافيولطاصبمابربدونزيدنحوكانفىاذإلفالمىائدةاغابيةأشأسم

صتةااالهدأانفىوثااو8طلةفيدكأوكأنفىوالمميداطفقااطعمذالطميتثنىانهاداشار
والشكزورالاتاعاقفيشمنطلقيدناذاالمصليقةالمسمندتنفصاصطلغااالألكانشللقاا

وفائهابودمةاتصأكاانالزمانفىالمق07دزفولكفىتالمنعااعوقدابخذماتصلىءدأللةركاندج
ااالدءهالاالءحصغمةعلىوطبيتهمةالىكصنهعلىلتقريرالتاعلالبابوضعوأيضاالماضىا هـوريى

اواداامندكأتاعامنةاتاكاعىدانهاءسانيومدو5وإفعداايرمصدرذداء
نهتفنائهبواسخغماألأشافىاصولاطالىوناحباالمححفامتإةبابممناذقائمايدشةيئكانلفاثةا
بنااإلولأيرورةاباالمتطمفبالفنىمتصهـفانهمخيخازورصارومعقنعىالفيوداووااا

ثصبههىفتماصتنيميرعلىيانهمعناهاوقدبنىاصيمابرحكمعطاإلحميةالمةاطتدخلالاالهذهانمنساقيل
مثيدشغيرصفةلىءفقالـقعداتبالنرالتعريفعلىوزادصفةعاعلاتلتقريراماوكنمعالناقححةألاالقيا

تالىوالحاجةهادشمهىةحصنغلىالفاعللنقريروضعتفانهاالنامةاالفعالعنااحزاشالفعلذلمث

التامةواألنعالزؤهانهالموحنموعالمعنىذلكانئالمهلكلنىوضعالناذا5فرلكمنالمعبادشالنالزياده

الحمغيمونةعذذحعالفاعللنقريرمركضوعةاننانصهلواإلتمعاعلبهااصافاعلوتعريرلصفةموفوعة

2قولهمعاإلفالتاكبمعاقمتصغمةالصفةتلكعنىوفولهالتامةدونعليهامنطبئلنعريفامدلوأخارجة



أل251ا

حكمبرأنيءالعطاانهامنوامعنىوهذاجطالمافييمنلمانبعداطصولا
نوعاوهنىهـالاتإكااالا4إلالتةااصمالمثالهذافيئالفاناهامف

أضقيعداكقىاىواماقىفيالاإلنعبهذهدثمةاالخباشاهذهفكوتتحةفيخرا

اسإبنااجإدااةءداامعآإالإةااديمااأبمددمارذاءفإآةقىرأثأإاداالمآع11انمفوأمعنىوهذا3
انايتحصوراوخوفبهتتعإقاحنىإلعىذاثاوغيرنهاومالفعلزمانعلىمعناهامحنبرااعاال

4اثومىاداوةءنهوإدفتيرطمالىءهـاوفاارماكعمانبأخاحميمونالفظانيضصى
محمحماالياكنافتهسعدكاوحعل

منىاوانايمهـجمركاانكرككوامرروبالثافعلااممى5واماتقييدذالث
مارينمرفةءاألالعرفالبهدهتفكايئتوحاإلتاتازثرتحهمكاكروغايةإليدضهاشةمعناما
لاتمفصهذلكبنوقاسيلاضفهـامنفواسورصثاحروفاىآادواتهصارمعنىيقاطانمايوجه

خفال5واإلننقالمثال

إاااعآتهـاوؤتإإتىءالليلةزاببمخابمإايموفىكأنافافليروالعإتوإإيخاوإمنتقالجمونهبلباالننقال
آلاوااليبزامنإلءاناكاكليىإااذإدفىفالميماوالخرجاياىعلىمتفرعمعئوهذااليه

برصكتهكءاكرعقثامرمكناوالتنسرتصلةافالجهـسنانخءزافأبفقديمفهوتقالال
فقول4مجبوفتكرمهامدالىفاصسكبعوانائيةاةفابلهـءانشانوانبممعأعمنجرصاشاعطى
نفمهافيلةمحبقيدكأعموسمقيدةريةجلةإخعرطيةالمةابانناحإااصصإتقيفيمعنىكانإثوكذ
اعثحرووبدوناوامانفصمالبرىاتقيبالذمندمجثاندفيعلىءنجاااعذبواالصدقاستراريماطاللهكان

اذومهامكاالءااالنثماافداخرجتهدفاطالناءبرظتفليعسءلزاابراظفعكونهلماعلىافاعلا
ارحإاكرهوامامااضربدبستهانراصعوالهحينمافيعلدماليةدفةعبهامستراصفة

ذبأباهـمدقالكمحظةريئلمةءالجزااصااددعصانمنالعالمةالمعنىكمابخرثاتصف
حححالمثالهداوفاشاإفنىوفوله

التقييدبهالمعباشرووالتتكييدعندةضذاقطالىرانظاىطنفسهـفىالتىالاطاللمهاالشقالحمكم
قاوصلاتهتوعناصابريعنيخرتجهاإسحرفىباداقفالناظنلءناصاقالهالوادلا

مناأطهلتاذاقىضةالةأانفينهابةصوايىذزولهذهذالإلأإباأءاامصاةقولهمنالمادجمره
صااصاقولميةغالةمءاطءتفعاشااوتالبرمامةحرطهةإثااىبالكونالمتصفيامبالة

اناكانتنافقوينالقضيماببنطبالرطحاوتعاقذبوالبمدقالصالماضرالوجودفىاطصول
شالياقولناوكذااكذواإيدقوالمحغةقيطاوءإكئبالةمتصفانهوقولى

شساىبالصبرورهفالى

وإمجصئدبملمووقتهلىاكرملدهرنزأ4عاولناحلدثلئاأببيزمكاالادبواتجمنلمانبعداطصود
الماضىفي

كث



أثىالنةمنثانياوعدقأتحةاوحماهاقولالمباحثلفائسمنهالوهذاعلىالمفامهذاوتحقيقل

داوزمانفياذاقيدشبمءأصاانانةوءاؤغط4تكممفتحتمانائلوالطاليهموهخاللىمنهعهجذالصاوص
قه2تس4رزفصىرثيصالمواذا4ءورايخهمهدإ4وكذدتاءاذااثمعإومانلزااذالفي4يممقبمهـدقهكاناخر
لةفيوقالماتامنقتأإياهبكضرتحاقىفاطإلاالصمتفداشويدانجدكأسااقلتفاخكلقابلهيهذبهلةاطفى

خاتإومحمقإهابكسءقئشتهدحىفالبداءصاأاومحةاطلوماضحربهاقلتاوكذباتصادفاواالفكان
عاتدتإبئااكانإتالتلبم5باكاتبهنامالةاهـتاوفىمآلايريومتوقتهساوبهصتضلممفاندهعهالة

افنظواهأميىاءاتضلةباصايبماؤااخيمافانالءمستةولى9االعاولىحماضيابهونزماانفىبهاضعركقولئ

بهساتقوالتولىتويم4عيدلإذىاحاذلبايميدمص351حيثتكلالمقيداننغاهبيوجىيرتمنعءاو

تلىرزااوقائماهـلههابومةلمنننشفيابحليةستامهومانالمصامذاهـفىقيىوالىمجيئاصاإ
فىإتاثةبصإت31زوهـارخهـفاإهةصالصالثكازتانقلنااناناال4انعرلاهـاراكأمحسىهاسءاآ
000011أ

بصإثادناثألبمونءوأاضواالدومخووصرعيخهمحثومافهـايةالعراهلففدمجودا

ناليأأنرااايرامالواااإخمساطاوغيئاللماتةءرالنتبتالوجودانالقضيلةهوموئيد
همة11وصبواياصدقاالاحسعليةماكانىباقءالجزاانوظاهرأ
5مراإبرا4أنالهآاإمأ1امحندوامابعدماوبمذباذيةإرلكودالوثشببمماطمابضةارباعفأ
االحا11أةذالقمثنهبومذوءالجزاهوبةوموالمحووصاكهوعايهءفالمحكوالمنطقيإن1

ءواودحبررتمدوااةذوومباالارركمااردافادوصالشرفىءدزاابلزوهااطبمم

إحاصالوبدواذااولماامالثليايملمابوامدتااواتهاليذبرانيعنعالعاتدرفينامنمحابعدمهـا
01اذالةذإةهـاواتحهـزبرإقاصموحنحوعمحاىدوانهـافىاطاتثاركانهاإواوفا

كاسوطافيمابوبامماقنجرألألوناإوانبريانحاإتتانمؤلغطرفيهاباتا1إةوتحا11
إءإنافإوتجهضرزيدس5اكاكازتبمقرننااناإليرىةإثاطبؤالرفخرالصلندالعلرفابان1ةسأا

بداياىصتفتبدفياكأصساكطلموغأمالجودافهاشواشااضدهءومهءودوصارإةفاةطالإ
قةاذاالى6ادقانلماانالوناهراخكلساحالوعوقتثرفيوجودإنهاشاالمتكدكأاننحاةاوعند
داخرةااذالثلح4نابصإتاااامأةامذاونوأذاإينجمألمةبمفعولهدسنؤثيةخرلة

ىاتقياافياتفاذافرسنىأوإواذاتانفيأنغلرامطالفىوإيمنالمباحثنفأئسمنوجهاهذاا
نيلممأايابةسلتىو

إوقتاذلكيرتفيإضرباناوجدءسواباكاذوقوعهلىءدااادهـافيكونواقعاالمةيدبهإضربا

ادقادهذاماثك4تصكهبكضرانضيثوكنتبدتضرولمبضربكإاذاالنهقعاإطدوذالثيواولم

ماذمبانواها4ااجزبئبةاطآلخرإلبابااضلرفبنااحدإطبارقعاقىاإلخباشاطح3فظهرانةولهفاعر

والعرفالعلومفيعهلةاياإشعنطافهوماتاكاإمددبوهميهفةإمرااهلكألماإفكالالميزايونا

ببنهواالرتاووالمقانطالىهاثماشوفيهإثاقامسبييةاالولسببيةعلىندلاةاىاببانيوتإضإوقدصرح

لكنهباسرهمالعرجميةاهلالىفنسبهاغزبذلكوحالشااختارهمايوافقىالمحكالمئبمءوالجزاإسحرووا
هلىاشاورطلتشارإوتكايألمبئ1ااحضبلىإلتوداورفالضرشجعلمنامهماىاليههـئادطاهركألم

هعرفولذونيثكاووقمجعئكعلىتفديرمكلراقوالةبمنزمكاكرجثتنىانقولكانذلشمماقدبقالصة



جموعانعلىالتنبيهلةالمنزتالثيلهتنزمنالمقصودانويردعليهباخمليةكاليخصصدركتابهفيبرىاظابحم
الثحروركونالمعرفةمعاقاالجزاكن51معراالالغرحنانءدواكالمءاافىواأصاا

صالةاألفىرتاذااونظاحوإالمفىالمحههلةالشرلفماضهااخدفا4وماتوههليءإقاهكل 01ض3سمرطةواكتعليقامعنىل
مقيقعيمنمااداعتةفىالتنرووبويوعزمابعدماناصليهنديررةعلىوالثمنادص
الجزماذاواصليلاقاومنبصاوعلىاطكايةإقراإلعلىتعالىاللةلمثمجعفوقتاوكث

فكذاالرفىعبوقىالجزمعدمانفييشزووانهقلتفاناعتقاادهفىقوعهبولمافررنأهعنجم11وال
ائاابانهواصوةالغماذكرهبالومرعهمشابعدمايحنعايشزدءافالزااوقعراذا
الغرحيقالنفلتالمصنفلهلمايعرحنىنمإيموكةاالمهلةالمعاقفيلشصشزدفاصكهبانالض3

االسمبالفيلدكردابموفهـفىم3اشترالمىااتواننةااالزشوجالانفاجائكادانالأيمان
وزوعمابئمعلىاواملمهيزماوعدمالروومحيمبوقومبابوذلمثباكراهداويسقأمور
لموعناظنجااالصلأناحالمفيذكروكذالأافاتبإلنكزكالحمراعلىجمرامهتوصوان

امايهرمهادأئلإليعلمحيثاكرمكئرتعوانكرحالثبوقوغالجزمبرااذاوعجماتأويلىقياس
عوفىانهافاقوكذااالوفوعباالجزمعناظيوكزاطاثمحانمنالفىالبخدلمنإتإذيخامراإتجدأ

الجزمانوظااهرتةاشبمهدزاممامفىسمعهلةهـحقىاممقىاباالثكنالمانثهيدوصالىعااوالأب
الزروفإولماباكوكهءاأشهوصرحداإلنحرداكبالوؤوعهوانماناهالنادادرموفعاكانقال

الثمارحالفاضلوقدسهىيلأوآاالىثألااهلىاحتاجلماايضاالموعنهاوهولموههنابكثاقولاه
والناىآوإذالتبةعالممواداطبإخرحابوقوغمماهوادالجزمانفزعهنافيقعوابالجزميردلمانة

11الوفواالدرالحكمنحبةالجزماذاواصملغبالوقيالجزمعدماناصلااطدئاهمعالموكضعهزا
آغتناايضلذالثآوإفالمبافىمقطوعيرءالنادشإلنالنوفعاهادعتةاالمايهميداربلإ

افربضى111الناأمعالستعهـا1فيالمثنمارثلفغالىءضىالماافظالجزمامولنماةااالرابم
إاكانوانعارسعلىاللةالالموضوعافظالىانظسبالوقوعامطعاالياولذلككانالمحاوراتفى

أمعنىاليىادايقلمبالشرطيةاذاإلنفبالاالسعليئالمانىبافظرونعاالذاالوائوغملخون
كانامبصناطءموسفوماىمنهـءجافاذانحوانالمهصتتبلاالراجحانإطاعناأاندون

حس001حصحاوالمتساولىالصمويوعاسا
11تمبهموانوممعوخنبضصهمجههذهاىهذهلناواقاءوالرضا

لنصرهذقوإواولهآلمعأهوااىلمحوسىلمايرواأبألودبئةساواماإلنوفعرفينطا
حمحساىنلميعالوقوعهرجحإذكىا

اذامعضىلطاظدلماحممنبجافىبىالموشينمنمعلىومنىموا4ليأواالتاهكلوقعالمثىء
عرفتولهدابهوعمة1وحمىإقاا4الم11ةتاطايرادإفيأرألناداطكمانوالشك

الجنىوريطلقاثعرلتضفمها3ثىوانوأنااسعتهإاكاقيمصعهإنمسآإبعهماخالوفوعهراجعوقوعا
ءاذااالالنموقعايمونفأل

ااندرذاواهاجداليصركرةهظالحممنهلوعمجالءنوا01

أدهمنفضلاصابممولقحسمةتصهموانكتعالىكقولهالنوغئصدلهبمأبئعدم2جرد1اعلىكأفي صازبلىجمصانوا

ومهفاالذاموضااليكومنهالنموقعاالىكونهالنادرافربيداقاشيقالاونهبوروقدمسوعالر



يراوتاوالتكعيرائتعظيمعلىاكبهيرمعألبحملباناتولاخرهالىنحصوصنوعيقصدبهافياالمهمل
حمهـوصاكذلولمححللعءألموجالجنسصولقعاالبموننئفءماجهتفيدتصيصابوإشوراامنذاث

قماعانيرإتناففأهرمندشافيهواالنرديةاومطلقعيآلالومطلمقعلىانوامااونوعافرداكان
انكادجانواعهمننوعمامنديمضناإلفىاليئتئئالجنساتورةضربكصولهقطحموجاالجنيكمول
اءاانوت4ثوعفيص4صقةدءوانسالكزتهوقوعهباجىإوكاسخةاطجاتهماذاالىؤفولهفيالجفسمهجنس
وجهحيفئههـفاليينهةذكر11وقوعهواجبصحمعنةتصهموانتعانىفوفىمطلقااءنوعاثكلف

قاسرتكانكنوأكطاىإملمامنعانواثءانازغولانادفيرقالبانامماىواالخرباذابهنالالتىلااضصاصى
والباذااوبانكماالصتوردولألالثةتعدتوا4جألاج5اىاءامتراانتقولوانصألسذا

ادإبااامنكلاشإلفصينمنوغفىوممااولصىباطفلعإةادمءوشإادمءانوهوبنماةوهها
لماءدالعهارادوانقالؤالاصأليرالتدأءاطفىاالفراوفردمناإلنواعمننوعفىواصاينهءاوفرد10

اؤوإطاخردالطمذهبهرةسمااوفردمانوعوساإكصطحأتايوسةاولمىطعالةالنا
ادابانهالثثعنا

بذثلىءسابفتشأحؤإوواصاطضبمءادأع4صيناناالمإظادوإإلعلورالبءصإ
رالعفتوتعروساطاانجسوإحيثإضتاحاصاحبلىءردافسابقعريفنةاتعربفيكون
إرادااقانهحوامذهلىءأادباكأانالنهوذللئاإكرغةاقبجنىاانهوإيمرعهـتعردحهون

اماثم4المللمهاطيمنةاوإلتقديراقاةةالصالةدبهراحدمأاذاجيئفةمورالجهبمذهعلىدالعهـاإ
بالمعنىالجنسماصعريفمنمينةححمةالىمحسداءاونيمانفجصلمووسالهاكأهاشالالالمايهونا

تاضعروامانهوىاذااوانحاعاوتوعكزةبهااوغاافىالمحالمةةااالرادانوالمقدنساب
اخزناإذىابالعنىسااالنهاللهنهملفعلىلاتونةلبالغةاكقاتحنىانهماقيلرشادظذاوب

الىراجعانحنارهولماكانوقرعهااكثرفيإليشاثانحقهاكاامودةالمهةاتجعلحبثايهءو

وحينئذبهبرعنهءدماوانالحصوليئهيرظتالقليلةصيئةاجعلمعصولاطاميهزإوموعا

قازخنىوجمالونلاشالسطاتاالمعودمترلةتؤةاطدةانةاطانعءنجامذهبهالءدادالهاش

لوبمررهلماةارالتانهاشدوكزةيهاااجتاأللفرووايخهمصحبكانهاحتىإذهنافي
نكونالقيثذرككليدلبععنهذافالمهاهأاليالالشارتمنرولماؤالالغةلحىافضىوبمنرنينهم

فيااولاولانتمالعالمةءالثارماذكرهطلاةفيمدهبهعءفساتعريفإ
بانحسءفدجناوتعربفهسءماكونهامعهودةالياباذكأعيواذالثإواتوفوعهكشطوعا

اجحفااغراألاوماذلكهانهمافيةسحاكتكودةكونهااذهابافتوفدصالمطلقةسمنةاطصالمعرف
الىبرزهـانيرفيمناقنسشتعربففتاوعياختارهمالىءالجنمينوهوتعريخالجنهمدورهاوكزةاإيهـا

ودةماعاامامجفتعىالمطقةآلتاطانوحاصلههءهبنيلىءالجنسيفتعروهومعهودةاكونهـ

اطسنةسمنةباطادإلمرإنالمقدشانمنكرمماذاافولمةالعالاصارحماصادبهرلجلبهذا9ولظذالتبدوناو

بهواغصمنهامعبننوعالمقحودبهااناذمرادهقولهيبطلاواتماعهوفوعهالكرهاطوغالمالمطلقة

علىحملهاذاليمكنعليدظاهراالنجاثهفولىيطليموراطمذهبلىءالعهدارادةبطالنمنبماذكراوءوالرظ
نصفكيفمذهبهعالجنسيفتعربعينهالنهابضاليطلولوامكنىالعميقهطرعليالمطلفةصنةعهـداط



افولداخرالىعبارةانهامعهودة651كونهامعنىبانالجوابويمكنلظمنهغةالبألطقففى

دمىالهكونصذالمار
النمعاملهمءسوعلىأطاثفاجونهمنىاماالألغآلقطاقفىههدايف

ودالمهنزدةمبإلةافدورهاةشبىاشقلىالرخاواضإصبوهىاطسصنةذكراتقديردإبقرينةتخاش
احقامأاونيدارزفياالصانعددإللةرإمهاتعريفئئرااولقدتعانىإقولهفىالجهمماي

الناساتجعماعياللهرونواليثلممناتامنظائمالههذهباختصاشينبالىفرعونالذناا
دعوممىاذايسالجنستعرينافيذاتوأليلزممصاملةاعنقاداواصوأهمازصومعنىلهسوا

طإةادوناإلولىتديسمإلنه3اجمااقةاستوء3دلاقاثاقاةاستضالمقامبالمرادادقةمحاا
الثافىدوناالولشفيؤدفانالير1يماعلى3مزبملميلاللمحاصألراكوإلقىءمنوالرخاهبخاظ

ان4عاتردضىةيرن
اذاخلىليخوانقودةموواتعةجمالنراتامحداابهـاذانتصيهنألعالألاما

ولمقيدبامعااذاالجة

11اوماواللمهاباندشدخللىةواثا1ءوايركاالفانالجسبئاصواءأدادبانيمبماناالرخاهاصاصب قالماذبهـ1نعرلةجمألون
ءاسوزجمهونغمرهالمعهودوعبههالجنسمحاصهرا10ترمنلزماياواولدض

ضاحنرورةلحسلعرث

اهمااامنكاامااطهارتااذأإأصاهاوأوألهامآةةالحهسوزغ ءإسجمافرادمناوز
وكاثاداعاثضطاحىالسولدجوزهاطسنة ماتلمممادراخاتءثلمزشإةاهوعنةاطمحاناالمرادحألاخالملموجمودة
ذالهلىءلكالمهلطفالئ

ةإايثاجمهولهاااللزامفىلصواشاإلذحكاالعاهونهغهالاقءاقضىانه بارفقدجزمالمثسضنواما
خةالطادالمرحونولةاانملاواطدسجمطامإلمعهودنرحاحالى لعرلماتعيالحسنة

ابايموالمطلمقصنةاطبهاالمرابهونإقولايافىكودةالمهصنةاطعنمهرتيصظا
باظوهمااصإصنهنقىمتيكعن5صاءانهامعهودةكونهذمعنىبانطاقءعلىسنةابحل

مخيرمنءوالرخااصبامفاقاإالمرادانالمحاكوناومعنىوالرخالاممحوالرخااصإكسب

ةواثبلرضةاقطىاقحكونهفيكرماثصةريغاوبهذابعضتعيينيرااليةتففيحاشاثانمولط

يئةإاالنانعالمحنارعظبلنهإصيئةاصانبفىبئاىاااةءادإةنامبايهشافانقالعن
عديرهطجممليدلحمهرتزاواالمعالماررفالىصبةاباالوفىعرناصاعلهـيكهانيذرزكااوالر

فاذاقيآحالىقولههنكراقةالعميضفىاذاععئالالاسنعهءاكفانالياصاتجزثمقةلنمثا
ءعاولىفذالثص4واذاصتعاليقواءفيومعرفاإلهـاذاءنساناءفالكاقالمطلقلةنةاور سسء

ء00100101ونضافاموالراصبوكا

والياملهمعنىعطكأايةالممعالىاآارالىولاوااللليالنيوترصأفالاافيماذصقاولي
يريىفدشمساصاالىءوالماحنىاذالجفظفنهالحضالألتبهت1اطفيإاإشاثالاليفىز

فيسإحنيافألنائثافاوامايهولحطالمةمحفيحاحقهلهدثرس11اقولإهالىاغلةامعئعن وئادرمنفيمنهلماتقدمهذايافي
ضىاعياالؤصانكمناكلااواةبقوله4عاالمدإولساالمعرضلألزصانسهعكذاببمممكاننعاليموله
أونألىيعظيمعذابفيهاخذتبمفيهالمسكملىتقودليلاتقليلإعلىألمسظءاالداللةانزعحيثحنا



االهأل

هبالثىالمألنسانهذاشلءالاصانعلىوالماضىاذابلفف4تاشهثونأى

الثربوفوعالجزممعطمفيانليستعهـوابهوثلهوناتبب
إدارأفيصهل4سيدعنإمبدااذاسئلالمجاهلامالمنهءالفتفيااهألف

اذاودتالحعىمنخونااهليختياخبركمهأانكانولجزيخهاانهيعلموهو
ثخاهلفىكذاافعلليلاوينقصقالصغيعالمعانفمقولليلنكاسمطالت

لثذبكلمنكقولكالخاكنبجزماولعدمهذألىءوقسمجراوزاتوا

فىتأثاوقوعإهالماإضلبافيلتزيلالىلهآوتزئفعلفاذادتجتان
اابااناكاشااباهيؤذىلمنامواليمإإائاتمةلفمهالىاهلطابمترلة

يراايواوا4يؤذاناهلماىكفمةنوبمابوبانةعلهمعفالتؤده
عنووخاسايقلمعماالءصالهالشاهاإةاانيرودكحواضروواعلإصناطب

الاكقيفرشافرمفاىضهإفراالامامااثذاىلماليحامل

بصونحوافضضخوذلخاواغةالمباواماألدزواتيمأحنيالهكابفرماقاةكقرلة

كاوالهـاالميمنومازتالفرأنمعتبسفنماجمهمانهـاىآكرذاعنكم

فوماكنتمانضنصاواضىلألعساساضااعىاوعيدصواوالوعد

بنمثر3اىمرؤبنمكونهموهوحصاكانفاسالكهانفرأيخنينمرف
انوتصويئرافاالعلىئجالولقحصدابلفمابىلكنبهمقطوع
واققديرمقدالنومجرلىءاالالبهونانبقاماهذاوقالعاقلمنافاالسر

ممااليننهماافسءاألدانءالدالةإتالىءامالمةلالشاالتانفرضى
المقامئماقتحةمجمبءادعاالمحالكزدةوامعالالعانلعنيصدران

فيتعالىقولهفىوكلهونانيخبزاالتالمفرسفيالمستعملاليقال

فيهابشزانهمنلمامساندوناالكحناميىلمبواتجاماولوحمعوا
لقالفالوقوضهبالمقطوغوالمحالاوالوقوفهالمثرولبوقوعالجزمعدم
لشالمقامهدافيالااننمولالناإوطاريقالإلكذاطانكانااللمارطان

نئتجيتادلالعنانءوارخاالمساهلةلسبعلىبعدمهماالفطغمنزلة
أمنوافاناالىتهقولهفيالكافصاحبذكريخهأنالاشععهذا

دواحداليوقاادينالناكبهيتبابمنانهحالحلفقداهدوابهامنغماممث
اخرديالواحثصاناىواققديراصفرحقسبيللىءالعكةبزثملنه

هذاكانانحمغتعالىفووفياهتدوافقدوالسدادةافيلديهمدماويا
رهانيىءفعاقبناحقاكاتاناىكأعليناهطرظعندكمنقاطهو

فىاحاانقولالناقال
قحاعمااللةمترلقىالمقامهذا
نلتنانيرلاامهبعد

الةاةإلدليوابذهـ

يقافىاناذمحهقتححهلطا
اهأفيانتعملا151

إوافيمالجههلوعالمةعرولا

ان6الينبنهماانهعدماتأب
اتالالهمنمدورهصهون

واللهماتومقعاوعا
ءهـياادااللمهجهالىصاجله

مالةش3المذااثتجعلىخم
فىقلتبالوقوعهفعلع
جإللةفادةوراةالىبلىزطو

نخاشوفياتامةالمبالغةهى

المقاماكأبقحعنمها



أن3ورالمذاالضكالجوابفياليفالاىافوكاخرهاليبرشاهووموغممااإفىكياكيقالفال
هـوالىةوهـاالستقالفيصثكوك851خهلالاطفيبةمقاوعتفدبرالععليبلىءابرمنإباألشعدم

بادأتعالباطانهإدءءاهعحقاحمونهذابإءاقوذماتفتهزفىادوالمرالاشفانامخفأالاصتعىفى
صىحىفاناءاندنماعهعالجواوهذا يرءاوتفلىيدقطالهاولولدتللرخغكانانللكلتعالىقولهومنه
ىحححمأحصإتفاااندعيهادبم
الحصواطقطعىالقياماذاكانالمتححفعلى4دالعثراى4المتصفأر
الاالمتصفواالنلةحصرذةث

كذانولانجميعققولاخريئالىإنعمبةباقطعىيرءوبعمقالىالحبةباا
يملىوفوقطعااغيامامحصلمنالعلىاميقومونبانهيماللقطيملمنتغليبااالحالفيبعدبباالرقي

جمحونانلصئآاىصاتماينالمرتادأالضامعدىءلنااتمدرفيفيوانأوجوداخالفىمتشاركان هـبمملفياباالفىدمهءواالرتاب

ءمذةالدءااأيهماآليخبعطوايئ41باالرإإنشالمآءواباللىلءتجالفراواالباإلستحعخبفان
ينعدالمرتانحاطبينامنالمرتابينيرتخليبببيمونوانلىتمااللةمندمننزلنهامهولءاةاالتفيالاظ

ماارتيابإلكانهنالجهلءفيممايمربمفاداواقءامرفتمنمفلماكانالتش1قالواطالىالماكتفىهعا
ؤكراوعابهرز5يمونذذتلىإحمرارمءالنخاهـدواشورذص11لواالثءعكانداللةإقوةازالث

الءاالسفيسابسا1وفوغهوممااإصروواالالمرلانإلاستعهـيصعةانوللهنمحثنصهالمحن
الصالرتادوثءإمنىاضاليحاهراظولناانةالدمهامحنجرافيدحراللإلتعاتاهد الوتجودولوصا

والزجاجابرداوقدزصاذافاهفاعهانانارءوفبرنزذاوابلافىاالفمةاألفعالمنكان
ءدايقااراذااطهةنساوذكركثرمنباداالصتفمراكانالتقيبانانلىاادشاإلنمئالجمصار

فقدقلتهانكنتتالتعالىقولهنحولفغاكانمثرحلاجعلانمعالماضىمعنىمنماليةورإووهـارزلىا
النلهضهالمضىعلىكانداللةقوةاوذلكقبلقدمنصهقهوانكانطمنهألىءإداللةمقفيووحئ

انالراالمنهفاليستفادبراظمنمستفادمدلولهصالذلىالمعللقدثابفيسفاةأوءزالزصإق

فالالشيطانوامايخسينكظلتعاليفولهفىإيهثافاصاحبذكرولناالماضىامنتجردكانلىءللاك
تجعلنهىاقبليخعمينكالعثيطانكانوانيرادانوزب4اغإرزكرىاالزمعةانخصوحداثا

فاماتجهاكرناكذانبعدفالتقعالعقولايبهرهحالنهبننهزئامجالسةاخواخهاذلكأفيشاشكان
مرتاباالععقكانلمالفانالمضىليستقيمفدركانماضياالصرورارادجعلهذاعنوالنحلفال
والبعدمشابهمباالفطعكانهيع12جعلفطعاتابغيرصوالبعنىقطعالموذلثافولالاالش
شىفيالتغليبمنوليسامالماهفهفيانالاستعقىفيتةفيقلناهذهأرتايهمالتفإلبتوجهمنالألزمالن

نجرالمرتاينقطعاالمرتايننعلىغليقالاالبانلاالشمذاعنوالجمااكونالمعابقالتقديرعلى
نووعدماالرتيابمنهميبوزمماإبمبارالنطعالذيئاعنىظعابصدمهوعاالخرفى

افرنابهقطوعاعلىبالثرورباتصافهيرالمقطوعتاواشغلمبالكالممعئعامصكاال4الص
تفليعبالذكورمنهيرةكثفنونفيببهرىالتغليبوضهالمذكورالمعائافىيهااممامرمناابحتىعدمه

ععلجنهمالمعنىمعثزكةصعفةواالناثالذكورعلىمجرىباناالناثعلىأفحمامترلةالمغإلتترمن
طريقةاعنىالمذكورالمحالفيقرريهمثكوكاالمعرفىبهيصيرونجهلىءالتفليبيقررانفنصفييعدمه

كعمانحوله



أل951

عدتآينتاةامنوكانتإلىتهقولهأبمةالذكورخاعلىأجراجماطريقة
كورالذبهايرصف2القنوتالنالتغليببحكمالقاتينالذكورمناالنى

ءداالسبلالتبعضىمنالبهونانويحكلاتاسقاتشتكااسوالناثوا
مءمويمىاخمطونماصاباعمنالنهااقاتبناقومامنثنااىكانتالغاية

وبهتبهربهأانجسفيصعدلتبانهطمدحهاالغرحنالنجهاسهواواالول
خوقولهالفضحانبعلىالمعنىانبتغايبنيوألالميعينمنوكانت

يرالضنبةالةياوالقياسأبيماطاءلمونفيقومانعبمبلليطته
لخاطببناعنمحبارةىالمهفااجمهنالرامظااصإحهونهبإفااظطذلةولةلذادقوم

بئكادرآونحوانابوصهأوالغيبهجانبعلىاظطابحازبل
المحسصيخنواطوالقرسكرينواعهماتعالياللهرضىويهرصالبى
اوكمماحبيناكاحداغالبحذلثاشبهومامانهـءتعالىاللهىربنواح

ماالذالثئماثمماالسفىلهيلقاخراجعلبانخرالعلىبهينالمفإ

االفظاصدبهوناناالاالخنانغابانويخنىماصحيمالهموقصد

منريئوابويئانصاثطوالصكثتكالتكرفيعدالمؤنثيغلفانهمذكرا

تغليباذليسإقانتبنامنوكانتفيتعالىقوتجيلالماالقيلهذا

طربقهعلىيمااالمزلىالوطمفعلهماجرىبانخرعداالاحدها

ئةثماسهفيخرلالفتماءااحديبهعلبانبلةخاذكوشعدااجراثه

فياالتفاقمنيدبلافظافىاالتفاقالمعنىفياليمفلتفاناالسمذالث
لهـرفيالاالكلقرانفاليعالقيدفييينبالمسالزيديئتاولواولذاالمعنى

إهينانايفالاالنداصىقالفيالهونحتلفقلتوجفىرطالعلىاوالحيحنين

دوناالفغافياالتفاقواطحالففييقروننهمالميزانوعينساثعنفى

فيهاإستعيللماالفغاإلندازامنيخليبابابشوجمازافاحنولوسلمانى
فاطالتفاوابهذاصوفبنالمولذكوروغموحنالقانتينانيااليرىوضع
االمثلةجيعهذالىءوقمىاماوحفععيرتعلىاطالقواالناثالذكورعلى

صذايرءمنفردعلىفرادايرثابمالجنىتفليبومنهشةواالالسابقة

تعالىكاتولييعاطعالجنسذإحاسماياقبانبينهمانمعورالجنص
المألئكةمنابليسىعدبليسااالدوابفدهالمدواالهألممةواذقلنافي

ينعمببانجفسمناالفلعلياالكزتغليبومنهفيهالجنهمواحداجنيالكوف
والذيئجندياشعيبلمحربةحلىتعاقولهكزباالنحتصفولمجماالي

مناالنئىسكدتقال

تحكمبنأشىالةالذكور

فيأشاقولاإتلبا
صفلمحومبالغةذلشزيادة

ةءطاباالعمالمعليهايمص
جااللرانهامنقيادكااالنو

ايمافووامافعافىملبنالكا
ولهةاحاتاكافءالنسادون

ياناالدو



شعيبعلياثيظباذودالهذمبةفيإتغليبوهوادهماماذكرهاانئغإلفيهقولااهملعنافىداولتعوقال

الخاطبئغليبمنهولظعليهمبكاظفيالسالمهوشيجكليهىبئاإطباكتغليبالثاقوعهاتبامأعليما
علىالخاطببتغلياعنىالقبيلهذامنثطلونقومازتمبالمتفانااقولوزلدأللخاخوانتاخائبالىء

واحدضئقدابهعالىهناكاصماحاوالفيبةانوذاحدةكالتغإيبمنونوغهـباتجتعنالدايرذثاايافب

منأباضماةوتجوحضعاومهمةوضهثثنإاكلىكقانورزثعاازخبمعالماحلىقيرماةان
الغيبةعلىطاباظتغليبفهناكوانمفظومالمجانبعلىوالممىاصذواتبانبففابذانابالمبتدأداخحيث

اناظاهراافولابرهمءوالمكلفينمنسواكنجيعوقالخعواةاصفربخاإفاةاضلىالخابىنانغليبوهه
ءالعقالتغليبرمملوفيكان061ءكمالبالىأوااانالىنخارفانمجمابنالمهيزغيريأناوليرهمتإفظ

العودفىالنغلصمحكميصثادخلألئأللتناقتعودناوالشاقرمعاسامنوايرفىداجتيزيرهمتلىء اداصرفاكتاءااللعا

لهامنمنلمتهمفىصاكانواإكاايعودقأؤحامماافىنصملىانالصعم4إ011 إواوااخشساسثمن

شاصفعلناواناورلدنكواناوانتإكارثاراإطصاصلىءلماتغلمىوماااللامةاأال منحرممطوحا

اللهفالذهلنمأقومواواتوزدفعلمآواتتإكائباعلىاباداتغليب4وجارقوهذاابحااعيث
انتتعهلكأوالىبططاءافرأنيمرزفجماتعهاونبغافلوماربكننةثتعاداملبافيفيهكلبوحخعص
سوامنإبيعتبرخمااتوسوالصيرهموغفيطتالىمنسواثمنتجوجيديابيبماوناناكماللعإيصاعلى

غيراواكزمناشاندوامفىبايخاطاالشاغاخنايبتجاسءايرغمنااوالكحابمجعلاكانامحأاصا

براؤآتجهنفاممامشعكتفنكبهتعالىاور4وقالماةحعاواوتفافلىجقالإاتغإلابالم
والذيئخلقكمالذهـربهماعبدواالناسايهاياوقأكلمننجزاؤكوجزاوالىبخبلبااتغاثتنااطبضثمممت
قداشيرشءلىءإباحمراا

إالهاطإلذىمىتواقاللذألمةلذنمطبهمظثاطاىلعنمألةلطتسإملالحولاايمأيذرؤعدتطفولهفيذالتاد
مطيةخصوان2اوفيه
بدوااقولنااذالمعنىينالخااسبأكدرءيحتىاعبدواالبقولهمخلقلإلمدخاإواوولاتلة
علىءالبالعقالمحصافتاباطالفيخرهمكلءالعقألبتغاهومفونكمغيرفىالتفيميقاتجاعافىأ

ءاعقالبانحتصهملفظفانورزقهمواالنعاماسالىاللةخاقتقوليحاطمنواحدةكاتءلمالاله
يرهمكقولهءعءوالعقالغائبلىءأطباتغليبدواغاففيتمعوقدتجالختصاصذلكلثاال
يهمخاقاىنهفيازواحايذرةحماماالواجاومنانفحيممنملجعللعادتبمبقالءقالااالبا

ايهاياهروإوانتيازولانتشولمثفياقولأعطفغيرمنكتراواشااناواحدفىكألميخاطبانالتناغ
دونويايدانويازواننمكااقولكفياقولبمعاوطنعهاوفالوممرويدياشوقولكضألنفارجالن

وماكأبكتعاليقولهفيفالقفتتغليبيرتمنددمتهبياطانوسفعممنةونتعالىتقولىتقيةان
العطفمنمجردامماذكرواحدفىكالمابلساادواإللتعدحالباظحقيقةعلىدعلونمجرىانعثؤالخفاب

إامزجمىبهونبهوزانالحينعلىلدينوذاثافولااعبدالبفولهمخلقبقومنعلقلعتهمالنقاليرءو
مئحلقالثواسواذاتعلقءالربلالتقولىءلرجاأيعتفهمةالالنالخاطبمنوعلعهكالتهالمالممن
هذافيحقيقةلعللفظةكانالمحبوبتقاباشاىالماعطعئالتربىكالهثيهالالرادةهعمتعارةجمئذإهلرفيلنة

النصألمىاجمافبهااوشلةالمكروههوارتقابالذىاالصفاقدوننحداشالهالغلبةنجصوصهالمعى



تمعيليةاستعارهناكوفيلالتقوىومنهمدامنكممفبلكمومنخلقاكمقيلكافهاالراديشلزمالمعنىبذلكبىلز
قىكهاعنوالزاجرالهالدواىونصبلهمالنقوىعلىوافدرهمخدقهمانفىالبهمبالقياسخالقهمصالشبه

انرعوقىكهتجىلى1ءدراورةمنهمجىالمرالىبانقياسالمرتجىالعدمهامنجمحاشوجودمافحاربذاث
جمعلتاذالعلفىالتجرىجوهلو51وهذااليىحألماللمزمفالثحنرالةادونمجازرةالغافىسثعهلهىلوفيمنهودو

اقولخرهااليواصااشانفمناالنعامجعلوهومماقدروهقالماجمةالالفعارهشهدبهاعبدوابقولهمتعلقة

واجااشاالنعاممناكموهووجعلأسثارخاماقدرنقولئمالمفناح161دونصافالفيبهصعرحالتقديرهذا

ملح11األ4بمفطفياكانضهامنايضااالنعاموخاقوانانادبهوراجذعمنالىمانفسمنالناسايها
بذالثانواالتالناصالىالفيلاببراقهذافيواالخامساكةااتحزعبمنمواناثاذكورا

اليقتضلطبىمعإليذروعيمثيرفقولهوايبثوالمعدنلمنبعوسناسلواالوالذمناقثنمنأ
رؤآيذفيضاباطنصنغلببديخهالفيبةبلفغاالمذكورةواالنعامالخاطبينلناششاملخطاب

اكالمإقصبلمابهمخاطربقإمواالةكطاسطاعنىالجعذكرعءلماواالالغائبعلىالمحفاطب
ءنمااقتلىءاوجزالةعالجخطابعءواالليخرلىجوتغليعالعقالغيباالنعاالنالخطابإ

وذاتطاباظفىومايقالانالقياسنلالتغايبولوالتغلبباقلفنىآفئءبالعقألالختصآبالفعا
عفةالناسفيدصظانهإبطعااجعليقولاناوإقائليرءوالمغعتاحوإفالكثفىواياهاكذايذرؤم

ءواألبقايرالتمنثعأهىافااللنانودرةاءااظهاررصنىالةالنإرراالصاجةيمضلالنعامشامالا
افالخعااالفيا ثمانفطنعامافيودبهرهاالدإبرهذافىالناساإايمشآوالممنىبهمحتصسحى

شبعمالصفةفبانصرحاليهماختاجونبمممصاطمناحموهيأأثنامعلواالتوالدمنممكنحيث
ديثهفالذلىيرومعدنهيماهاوفعظوادثيخهـاكماخلفواإلنعامدأالواوتدبيرالمعاشترطبفي

والعابخالسليمالذوبهالنقديريمونهذاوعلىبدوامكموتدومببقابممازواجاتثااوجعاتأكون
كونهابيانانالمشقممجعلوهولماقدروهاممالابنغامانسبوهذاازواجااالنعامهنلكموجعل
ءوالبقاالنكثبرمنثماومعدناوجداذايوجدمالمعلىالموجودنغليومنهازواجااانفسهامناالنعام
نوااللمطينععاطناولضمتعاليوجدكقولهيعكانهاطنهحعلدالوصنبشوبعضهالمثئبعمق
ذلكتقدبمألمناسبحينئذومنهاالبعحضهينزللوانيهالمنزلطوالمرادكأالهيئلاقىبمايومنونوالذيئ
النهدبهراالنعامعالبيانكألتعاليكقوالوجههذابنيرماوفعلىءوصنحبوجهماوقعتفليب
اجاوالازوخلقهمكةمنبخابللورءرىاالاوليئلاالطكزاالناإلدىذكراوريممبمافدمتذلك

ازوااالنعاملقلهتعاقمنإطبمملثبتقدمصأقوالكاننللنههاآوتزتغلياباالورهـكالوافع

امهلقداإأاعامااغطاألباوحعلونادولبعدهيلهلمايذكرتامتقرارالجمهوالنفسفىلهمعلالفيكونامرهاول
منلكموخلقازواحاكتمخاقفبلالناسكانهاليراجعةمنافعة111أاواشاالنعامخلقجعلاختعيارعومهفى

بالتناسليرالهافيواحااشاالنعامخلقفيانصلهبرواماتغديرالكسثمافهذالتدفىاوابليمزآازواصااالنعام

ضدضالصقالناسمنفعةانماهوااةاالةاصفةماهفىلىءاالنعامخلقاناماذاانومامربهذالثالخاقفيابقاو
بنيرهذاعماوقعليعضوصبوبماوفعومنمتغايبلظاخرمواضعفىبهوصرحالكالمسإقمنعم

ذلكجنسمناإلفلاالكزملىنفليبفيجهادراواالوليحدةعلىالتغليبمنعاهذانوجعلاقولالوجه

8كافاطعلىباالكزنخععىلفنااطألقفيوفديكونلنعودنفيابركماباالكزالينخوصفنسبهفييموف



وفداطلقكزباالصمختشاوربهمفافدبااليدىيزاوللاادجنسافركنراندبهمشابماقدنعالىثوله
فيالممناديةالذمبقافيكايهونذلكفانالنمبةفيفلهاعلىىنجمنكزالانفليبالىجعاتجعالراانولكيعاطعلى

انغلبالجيعواقعاعوقدجعلعلاادجنافراكثرعواعاالدىتقديمفانالتعليقيةالنسبةفىيمونلتعودن
قويامثلانعليكاليذاقولاغمهريدفاكراطبيانحواخباهـبمونكوزانصاقااديممإمماقدمتعنهرفه
صحصوعلىاطالفيالطابعالحاصليقتيختنعبالاالستفىامهكرالاطالفياطلباملىبغاهرهزيدايدلكرما

المجةقاألسئقبالاالحتلب361علىإقرينة01بواصطةالفاامجملباناولاذااالالمستقبلفىمامجصل

لعحصبغرهااطونمضصولآهوصاكقداذااناإهرهاعدثمظاورالةايال
سفالفرقنهامصصشوت

اكلمزتءاالجشحصولجعلألمعنىءيردمتعلقإلاالستقهإفياصرورااأهرااةاوفيمابب
انماهوالنبقإلناعصهلقصاقانبهووالاالستقباسافيلىالمثصحصولفامااإلكراموامماوقععاجزا

حرفقدرفانتدلخهالداانتاذاظانكلىااليىاالسضقبالالفىالتكلممانشفيامنإشاءءعلقان
منجلتىكأمنصكانالمستقبلالزمانقاشادخولعلىالحريةعاقترليهومطلوبكانهحيث

النهاهرفخاالمرووامابئاستقبافعليةءزاوابإصررراننىواذاانزيدفاكراهممطوباثاذاجا
حصولهفالنءالجزاواماومضيهئبوتهيخفعاالسحفبالفىالحصولمفروحنىءفاامنمادبهرمعفيلزم
ءثابتالحمهـودالحاتعإيقتخعاالستقبالفىاحراكعالحصولمعالقإطلمبىانأويلالحالفىالطلمب

طلبيانانوزبزااانفيخانوصبهبالمستقبلفىلمامجححصولعليهنعاقانوامىالبرىبا

لالمستففاالحدوثعلىلداأللتهاسعقبالىلىرالندفاكرمهزيدهجامكنحوانوكانوجودخيثمن
الاالستقبفىالصدقمفروضىفانهالمرووسانجالامرعلىيزتبانوزفهالحالكاةالفياصابالما
بالمعنىالفظاتطبعتةاإللناالمذدنكاوفاوالفاؤطلبياربمونيوجدزيدكجااذالتة

اثارةلفطاولهوةفئ1ثلقتضيرانتمنأهراحتاطاةمةنحالفةعنادياوتةفيطلوبامنكامداياهاكر
لمعنىظماضويةاوفعليةاحميةاواحدكبمااجعدتكايمواناررناناليالطليتأويىفيلزمالإا

الطلىصهونالانوىبرباظ

نيمذإكصمييدواكرلهصقإاإإلطااحركراممطءالطبىأولهالاكأىامتقباافلتالاللمةاصالوبابلىلىتعابالمض
فطامنسلسفقدكذتهـواصفالتحزنمعناهذلكمنرسلفقدكذتثجزاالمالميملنإليم
ظاهربخألالطويلة

يصرهمعناهكفرواالذيئاذاخرجهاللهفقدنصرهوهاالشصىلهوقيقباليالىتالنهءولىيو
اإدماأللالجمالجزاذوشتأفياطلمقاولىاقساآلداليعزئفرودإالىنهدومهنصىبأصفياطدوثعليلدالقه
كضتمواننحوكانلةلىإضرااذاكانإسافىمالستةااليخرفيانلؤديستصعدداللةعدانالمستقبل
تليستالمعتقبلفىالحدوث

فيالطايإءالجزاسأورليالقانلثمالمستقبلفيحدرثهبلىءيدلانهمعنىعلىالمنالوباليبلالطابالىبالقياس
كرماالطبالمسشردشقاةالمجاشممايقشضيهعلىووالثرعنمسبباكونهمالحظةلعتهيأاريمبهانماباظبرلى

عنممببامالحظهكونهاليمكنهودممتفادمنهحيثمنلكنهعليهالطالبباعثشىمنمسببايمونانعءوان
ممايقعضىاواشقاقهبالمطلوباوالطالباواعتبارتعلقهنفسهفيووجودحصولهاععبارمنذلكفىالبدبلش

الصدقاخمالوعدمهالتأويلعليوينفرعاذارجعتاليهالمجعجداالوثهدبهيمماعاذلكبرىباظتأوبله
الكالممنيخاسلفوقدميالمجتهالمانفسهفيالطلبكانوانطلىاجزاؤهالتىنحالثرطيةوعدمهوالكذب



61يم

امالمةهذافيييخكذهات

اطلىاءالحزابلوتأوفالالواواصاحدالتأيممقامفىبهااذابىءكذاصشكفيواربهنتمريبفي
وممروليكترمالهاندونكلوشءجزائذتلهواليذكربطوالرصلالوجرد
سالفوهمىباصفاكأانفياوطىكالمالهابئقولفىكماقليالجمرذلمثوفيجاهالمئيثاطوان
صمكاهاإألاخرحنرأألىاجناكلهدتثواناخااوقولهنالبالاكنكفالينيمالدهرمنكالألابقتبك

بءفاالتئثىءالءباننفااالمضىالالمعنىانلظهورجمهغرجالنفوسوجداتنمدافيصهـدورها
ى115نفانصخاصالسديئببناذابلغحتىكأتعالىالمحاضىكقواذشلوقدتاالستقبالدون
لعسالىاركقووإالخمرنارااذاحعهحتىأصدفعنالنناذاساوىحتى

قىساوااصدقانىرو
لإصاطحقمعرقالحاصمليركارازتتمألاقافالواانواذقاواذالقواش

دلزمال4دقتضح
ءياوحبرىبماسماانعقادكذاحالاشترشاكانوانصوفيايتأحذةاألساأقوة اللهالودالبحبامتماثهمن

هناكتبمونوازانبسباظعحوكذااصلغيراصاابراكأالعلطاالسبابوةةعلىعطفاوكوناهاالشز
عايهتتاخرمقتمقاىلسااطمعرحيقفيالحامهـليرءالبراشعاللااكاالنهـباوبعدماعاف

لقيفانوئماذأالمعمتقبليعبرعنانهمنبقمتانأكقولمكالوافعوحماهوالوممون
تأوأللهجزااذاحازوقوعهوتوعهفىةاواظارالرمخلاقظاوشفعدتطبيهاالماضىبلمفظ

طاشوعهورءيزوبراالتفأولمثاالمهذايصةعامجممهظفرتاننكوالثروروقوعاى
يرءهذالمتةالتأووليبذالثلالحاغيراز10بقتفىالرغبةارانانياناداشاشثمالرمخبواظهار

حتةاالملةافانالزماهصحمولرغتغغماتاذاإباافانبقولىالحاصلمعرحقفى
علىمعناهالىءجزااالصذلصلمماتفراالصذلكالطالبصورتاىاياهإصوركصز
شرطاوالتقعقبالباالسعداىأوعإلالماضىبلفغاعنههبر5حاصألابىالعاذلثالىاليه
لمعنىمنامبةلنوعوذاثءطالبةلىءفمعايمموارهـوالتفيدماليوردسإوقوعافيةارتاراظهـ
الفعلمعنىمعالثحرطيةالمعنارادقنفيغبةالىتوفىعلىداللةالماضىبلفظبئتحصنااردنان
اادوارةسمباتادصاألكراجوازبقنضىالمحصنبارادتهناهاالكرعنالهىئعليققلفان

المثرطةتلمشكذلثلءانتةبقتحنىبالشرووالتعليقانالنعماالولبوجواجبافاعندات

مفهومهرمثايأبىمأنوعالفالمثصروورءاتغماجبيرووإشاءاتفاباناللواالتفاثهاتعمدالمعلق
الصدقفرحنىعنالصرخفمااةااشزاكمنماغاإلنهالسقوووغايةفيوجودالثىيهمماستوففعبارة

شربطالانضتأرإذسهوالجاالثسوجودعليهمايتوقفهوالمحوىالشرفىاناذالنملم
ذهلتوأنقاألاإأادوامحنيونعلبافمساىلةمضونحصولعليهمعاقاواخواتهدان
علمهشروولعآلالفوىامعناعنمنقولوكالهاحصولهكدلةءاتلك

امولرهاصداحنممااشروانوصانساناذاهـائاكانودصاةانااليزىعالمةجعلهاذاكذا
ناولاعقماشديغىبعفىااالهصبلبانتفافوالينتقانساناعفىكونهالشوففجمواناانكونهمعءوجزا



نفوسناكنألبتادا

امخنواشذهاترجال

مداحنبعحنمماوفى4فه

اوقالإبممايفة

الرنجةاراواظهـإقاؤلا

منإتاولالثافول

مننجةواظهارالرالسامع

مرىءانفعدهذاالىكم
طابباظظفرتانقوله

مناتفاؤلفياخلهركان

اظهارعكسلىءيةاطثى

يقيدبهماانفينبىغبةالر

ماجماهوشلصللىعايةر
رمنها
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الخالفانهالثاقالزمءزاوامملزالغالبفىانحوىاووالثمصإلنأعكسبا

ثصريظهراذالماننفائهعندالحكمءاتفاممايقتحنىااصرووباإميقاانفى
يعنىكراالعنالهىفيالمالغةيةاالفىففاذتبماوناوصبهوزاخرىفازرة

يردنفبناتقىيةاالاوالنساادتهـبااحقفالموليالعفةاردناذاانهن

االكرانحرممعناالجرهوابانإثالظالزنامدالمولىههنوحرخصنالع

210االيحرنألتصهـن1ارادوعندعدماهاالكرعنفإيماعاواطلب
فعلعلىانمايمونحينعذالنهاالكراهءانتفاضعرورةاهاالكرعنفالاوطلب

15االكرالئحققالزناعناالمتناارادتهنعدمفعندنقيضهالفاعليريد

الظاهرنظراصباالكراهحرمةءاشفاعلىتدليةاالاناناسامناالراععايه
فالبالقاطعيدحوالظاهرعارضةالقاطعاالجاغأكنالخالئمةمفهومالى

لمادبهراواماعلالحامعرحقفىمجراطاصلازابئاىمقاوالتعرصمالما

ولقدتعالىولهنحوغيرهوالمراداحدالىالفعلينسببانالتعريمق
لمحمدطابظظتطنلمبكتاشرثالصارمناأليوالىالكاو

اثلالشحراابرازاىالماصبافظبىلثنبهمقطوعاثركهوعدمالسالمعليه
اكاالشرعنهم1سصدلمنوالتقدبرتعريضامقالفرلسهعلىداملامعرضفى

هالضاالميرثتئانواللهفتقولاحدتمكاذاثاممالهمبطتقدبانهم
كرذواناالشعراكمءيصدرلملمنالتعريصىئالمهانةعلميكوالصكق

نوعالكهـألمهذافىولماكاناصسلهعلى4أكوالتعريضاليفيدالمحضارع
ونظيرماتقدميعقدذكرواالفهوىالمحالىجهنوالضعففأاط
المضارعقامالماضىمالاستالفىأالثعريضفىاشركتليقيرنظاى
ومالكماىنمكرقاعدالذلىالومالىتعالىنولهقالتعريالمرفىفى

المنابنلالععريمىالاذلواليةرجعونالذالتعإون

التعرفيهذاحسناىحعمنهووجهارجعواليهلقالاضايةاالياقب

البزيدوعدقاطأاعداوههمالذيئينأطالمكيماسماع
الباطلاليمبنلالنصرغكقىالوجهذلكاىوصغضجهالوظك
وجهعلىيعنىىالطمنكألمهذاوأيصيدالينفولهعلىعطفويعبن

امحاضىفيادخلالوجهلثذالىلكونهقاطقبولاىفبولىععينة

ماومنافوعهذاويممهدلنفماالمايرلهمالمتكلمداليرىحححاننض
فدانصفالمتكلماوالنبهالمعكمقدانصفكلهخاطبفالحمعهمنالنصالمنصف

من



دنعدىانئاقالضربفداعتبرئاقولاخرهالىجموعليكونالثاالضربمنناناالفيفائلظ
عليهإلمطوفالزمعماوفوالمالمذكورلشحرووالزمعليهفالعطوفءالجزاحيزفىماوعتعددمجسبالمزوم
كأخر4أثاواذا4أذتايمهجعاذاربقووفدرهميكألعىأل561المعئفيعلهشرطاولذكبقدير

منصهصانان4يئاالفافىأ

وهتقدكانائاقاضر41االستدشاجاإلضدشايفايسىطبشهألىصمنتجتهمسحماحيثنفسهمن11
ارالايلآنزافياالساليوقدكزفطامنوصنشلمم01عاناالذادممألا01
ءاءاعمإمفوآبهونواانأس3وايمباناىكأوآانفيتعاليقوالفيقلتفانوالمحاوراتة
دا111ايرااوآاإيهماويدسطواالعداوةاعىءتماامحدالألميمونوابمميفرواوحا

ودواايديهميهماطسطوااونفييمووودواوالعماحنحرباولإقضبااىءبالسووالسئتهمايديهـم
ثلثالاصلهـوعصسفألجالونأقدذكراوالفنالالعداوهتفعوقىمثاكونوافتديهمعنززرواانتمنوااىا
صبمونبلداواالزماأالمااضىافظالىبالثالثةوقدعدلمتعاطفةجملثلمثافرووهذاءجزاموضعفىأ

انهاالزهقالتقدواحدةاحنىالغرانالكثياففىوهوالمذكوراحدهصاوتجهانيخهفلتذلكفىنكتةفاى
مافيلىءدالهـزردوصيرلدونالنهموارتدادهمكفرالمومنبنفثىرلصودواانهمعلىالداللةمنها
اا
االلتالجلوعءانتاعإايناؤايردواانعندهمالمضارقاوابوالدفياورشاامضاربهملمحقخثاا

هناكفليعسواحدالزمذدواحاالإونشإلنهمارواحهـممنليهمءاعزالدفيبانملهممفارا
بمونليمتعددةلزوماتمادؤالمهاراكةيردوهمانمودادوماكفانالمفتاحفىالذكوشوهواوألناشهما
االاوافلاوضعئضهاءاامكواكلقاينوالزوملهماةالفمنالصهنملبهموالظفر
إتءيردبلضبهمن4لمثياإلنثاباالصبمافىامحةواالنهاماإصاالىاالفىوبسطهم
فرادادةودتقياناضرلكوفكفرهممنأيهمااصوالالبتةثابنةالمؤمنيناممفرودادتهم
شحالدرةاحرفىباقاتمةاوارتفاعةالخاادةسامالنيإلشركين1وانفهبالموفبناالشيا

مطوابةاصالنهاةارفاذلدىههاءاشتامجوزنانهوااللسنااليدىوبسعاالعداوةنجألفوالمشاجرت

طوااولمماايهماذاقوأكممنعليهنشاؤاوبماوالىارفةاغرابةاما3امابإلبتذكرالمصادفة
اذايىءاوردهاماسعلىنفهووانايضاالمثحركونيسلمبانفرهميمودانةانتفاامافاصححكتملا

الفربمنيةاماقجعلجوابعلىشئعطفاذاقلتفانواخاندانهالصؤفىلثنعالضامم

مماقررناويظهرلثيالولالمذكورينمنعاوجودسصوراناحدههاينوجهعلىوفالممروو

وهوخاوتهنجمدلاإلشانقطواللمثوااعطكتأتئانخوءجزاوقوعهويصحخراالبدون
المذكوربالممرووالودادةاستأذنتميرارجعانثوعليهطوفالمعلىالمعطوفسوففان

واردالفازرةعندرالاواادشاصواذاتادننهاعراذااىبندكلوءالمعنىفىوهذاوخركأ
نايضااممشافاعدمافيليموناألقمربالحهمنكانانافىؤاجمازالدالفيكذاخرجت

اماةاالثأالالزملوقيلاخربامنكانوانالمفعاحمافيلمايصواحداالزماإتلثالاببوغمجه
اوكلثاظلاطوغصكخلفروابهمحاصلةالنهاةفاذاخرووالالكفرودادةتضدفيبمنلماالولا يرلعوعدصاشواحد

أشرووباالمعلقالمجموحالنفيهروالمحئهـاألولالقسمالكعثافمافىدصنختاربماتقدمالمفتاحكالمطل
هبمجيةاالفىالظاهرثماوالعداوةالودادهباخملهاالنأويلاليالفالحاجةحاالةاجزبعنوادبمغيرحاصيل

ماكاليحغلماتأويلذلثويريهبالمذكورلمثرروءجزااثلثالجلمبنواحمدةيجعلكاانالمععارف
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الثمرطيسةلةاطلىءاخاءاوودفواليمونانفاالولييظفروالماوبعموجههوقدأفال
القهفالإحالمافييربرهااصوتطالضءتعافاتوحدهءزااعلىالفوامواظزدالىعاتاطالعمن

مروناليضعماتشاليصرونثمدباكأايوإوماتالوحميةوانرزتالىاخرالىالهالحاجةات

مكعيهلاقىلوالااسوفالالتعانىاللهوقالءاوالجشاالثرالمجوععلىذلكمححولافواط
انهاظااهرافلتإواقالىءالثمرلمجةعحاتكألاالعصاغىكااءمواواتراضامجباخلناوهذااقوجيه

والشكمقتكياتهاءواستيفااكفراودادةاظهاكأوالمراداالولباحنصامنوهوماصرحواخدالمعى

داوةافاواالاعداهكونهـماظهاشالمرادوكذامإاطراعلىموفوفانهلتيقهىفعندهفوفييه
بلتعةابىبئحاطبفيإتقىيةاالانالاللفيظنروااولمظفرواحامالقطىباالمتناعأالمتناع

تعالىاللهصإفياباصتعدادواخبرهمقكةمممرىالىكتاباوجهحينعئاث1فالمههذالثن
دإوةءفالهئلهمكنكارايناشونهمبهمص3ينالمحظفرلففمأقآلمولالريمااقليقبااريداذا

شذتفيمومبندوهمووبمنكلروااذاظواماايهفرااكاردودادوالءالجزااهتنعاىجزما
هناالنانقولالكفرالىالرددادةوشنوااللىاألدلىوبسماالعداوةواماثتحققافطعاالخرورالمتناح

فرايماحامنوكإواينالمئنرالىاكتاباوصللوانعانمايهالشرطىأنعبقااريدبهانأ
النبىاباصاخذهوانهماليهـيصللمتابابمأاقإقصةافيوالمذكوراقوافةامتنعاناذمؤداهلهةفال

سولحهلععابئاىفىسوإولكلريقااعنلموسليهءالى4اصمأقنعالماضمافيشرووا
عاقعامعالماضىفيركنا4الثرنمضصموللجءالجزاونمفاالمتناعفالبهون4الجزامط

امعاالكرمشكجعتئلوتقولالجزاءااتغفيلزمالمرورءبانعفاظانواليخطوعابه

وهىائفحاحعبارةواماالالكرامءانتفافيلزمباشنهالةإقطحابافياالكرامعلىقاماهذافياالعالي
كرمعكلىإوجنتكقوالثالقطعلسعلىيخرهبامفعاشغماققعااامفهومانسجوانايةالشعر
اوالجعلإلنهلاشافاطبهثنيامنامتعممااكرامكالمتناعمعلفايهامنهكرأتعيقلوهوا
زاابامتاغالمعلقوثانياحلالثصامنناعلجهعاقواالجزانفعسايعاقأوجوداوقاحاكأ
منمقهوجوقدمنهافسادصوضوحمع4وفرالثعراوايعاقاصوانوتقديرارضا

ومعلقاامتنعماامتناعلتعلقانهااىافالمضفصعلىبانهبمليهاطمبامتناعالقطعيلزمهومالمف
فماثالنالهإلحاتجةاذواظنالمجىمنامفعمابامعناعاكرامكشاعالالولىالثرفىالجزامالمتناع

انهثمنامتنعماققعاتانهالزتنهؤص4بايئصعرصفاسباجمهماانهاكالارادايقالان
ضبمفلماثمعنىوهدااهتنعئاقرلهوكداامتناعهماتهـهذامبامعناعالتنعاالجزالتلق
لنعإلقهىفعندهمتقنىكتابهمنالمهرةنحهوغضلارهاهىءىاعتنعاووضبالعاىالثروو
أقطحامعبالثبوتوتإنثأتعيقماذكرناوعلىىالقعباالتناعناعاالمتلفتاهـ

االولالمتناعزاهااعئالعاقالمتناعهالمةاطفقواحدآلليخفا
اعنى
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خرواالاشاتااواحدممااونفباائاثاءزاوابالمركانءسواالثعرفىاعنى

اعتءالاكرمداةتأذئلمإونكوفينومكسوبائاتاالنئفامتناخنفيا
هذااألسانلثبوتاالكراموتاثاعئاالتانعدمالمنااالكرامعدم

ساباالولبانجبطاطابئإئجاعايهواعزكنابيرمورلنبعشهورهوا
اسبابلضئبهونانوازبالمعببمنااقديهونوالسابمسبباصثافىوا

نجألفالمسببءاشفااليوالسببءتفاظلألشراقاثهمواإناركانلفة

فيهمانولألتعانىقوانااليرىالسببءانتفايوجبفانهالمسبانتفا

ااالتعددامنناععلماالفمعادبامتناغإيستدلفقمماالفسدتااللهاالكةا

اللهيفعلهانلجوازاداءفااتةاالتعددءفاامنلمذمولاالفثسدون

انادققبنمىةوقالالثاقالمنناعاإلولالمتناعانهاقفاطاخربسبب

يسببابهونانمن13عندهم4التنصفألناالولاماحقودعواهباطاءدله

ممااوغيرلججتماللىاوشمرطانكولوكانمضىفالعالمطالعةلمحمانتنكولوكا
ملزوممالشرفألنالثافىواماامةطاالمحجوداكانتموالنهارلوكان

اموضوعةفهىجمرعكممنومانتفالحالماشيوجبالألزمءوانتفاالزمءوالجزا
للهوماكأومارزىادساثامفثونزيختنعونالمضمعدرمجزاؤهاليكون

ءازابشفاالدلاىالعاقمتناعاالولالشناعكىاوهوالجزالزمهمعناعا

رفعيوصالتالىرعاناالستثنائىالقياسفيإواقاولهذاالشحرووءاشفاعلى
حيوانالكنهانمعاناكانهذالوكانولنافالتاليرفعاليوالمقدمورحالمقدم

بيوانليعسانهالينتيمانبانليسوقولنالكنهبانسانليسانهيننيليحضيوان
اماقيمعنىليطنقولونحنإقبولباهمغيروتلقادـالؤولمناعةهذاماذكره
ساقاةااشاععلىلابامخناعدلتيانهاالولبمإلمفالثاقلؤالمتناع

بلاالزماواالمسببءاشفاعلىالدلاوالمئزومالسببفاهـاتانعلمهيردحتى

أفعنىولااتفابيببانماصاظارجفيقالظءاتافاانعلىادأللةانهامعنا
اعندهمىالمثيةءانتفابسببمماهواالهدايةءاشفاانيكماللهءيوشا
نمحنءاشفعاهىج1الخافيءالجزامخونءانتافاعلةانكلإادالحسنعل

13كلانااليرىفيماهىءالجزاءباشفاالعلمعلةانالياتغيرالتمنرورالث
علىوجودانمعناهجمرالثعدولوالاإلولودلوالثاقلوالالمتماع
ماذكرناعلىويدلالمثلممرانعلىدإيلجودواممرالهاللىعببحعدام

ولكبنعابارجملهميركةانوكاالدوالتمتادلوىالمعرالهالهابىفولقطعا

وومراكفىاوالالعبارةفى

عالدااعطنراافيوثايا

انبردولماالمعنىظهـور
طا4بافحرءالجزاتعبق

ظنهاالمتناعبهو
طواإلعقمجعبدل
مضطاصفوحنىتعر

هـأااعمقاانعدبهليدل

قىكىالىتقديرقشعاافي

قىئزنمأتصيردفاإلمتناع
نفسميرفيالمذكورحناالفر

اعاالمفذكرانهاالغيره
فماالمذالثعدماتفا

ءفيالىتإلقوناالزما

مضساهعدوالمحبعبارته

اممفهومضرةوالمتبادس

دلمزماتلىاارةالثامعئالح



يفهمأفولاكزالغةاآعدةعلىاخالهاوجدناناواذاقوالىضدجعلواالمعقولباباشومالظ
علىواردةالكريمةيةاالوانالمعقولالرباباألصطالحيةاالوضاعمجسبهوانماالثاقالمعئانظاهرههامن
اضهاالتهمفىالواردالغهاهلعند861المعتبرةالمعافىمايضاانهقواطبعدجداوفيهاحمماوضىم

طاكماءشلئاالإقا11141اض01أماقديقصدونفانهمفاعس
لصررفلىبحيملعيحمىءصريرىدومسفيمورالهافىاللاال

طرلموللطارتظلقبلهاصافرذوولوصارهلسافىلقياوكأابلدادفىزهللككايقال
ذالحرماالحزألزيتاومالةفباعاطرالتألحاا11ووثوأالولةتائمافقدانءودلألىإضعرفيهاذاوكانالفتقول
مضورشابعدمنيعتدلمجلمعظ

محومالمقلىعينءاستعناعندهمعءاوأولااافابااااطاالىاآدامنكايرممىاباوروياعدمكونالفيملى
وزسععطمؤاعةطاصاكنلموجودرفاضهعةسوثاطررقةدا4مثنطاليءكال

لمزوم11فااترورةاالولاهاامعلةاصاقاءبانتفاالهانعلىلداللةاالاستهاظايمضهـابرهاشة

أماالىكالجادافىاكأأبإاالمهءفأتإلااأنفيآإآإءإإلاومذافاأكإظاكالمعنىاألواالمعنىمن
واذااصكسباآالعصبلاالزمااءبااآل11ءاباارءدالىنمفيسنذكرهالذلى
لىءلمهـإستبىوءاكأذادءيملىاآاحدناتاومذصأفنصهلماوليخفلولمصهيب العنعىوكأالمهاللوينفال
انورلظهـلفععدتااللهأالةاامافلوكانالتعاليفودهفيفاعدلهمكرامكامحووالايحنمالوال

اننمالؤةكالااةاتبسالسانة3أ01زمددءباننفااقصايقمنهرنهطاةاخرهاليعاليلثالثنيتاياكص
كرتممامصعالتفمنفاونالىصماءوالعاائصمنرقمحاواوتمااغلطافااااأغطلىقمماخااذازول 3زحيثصمالىالمدهب

دمالمواصالهاعاتخومرلهصرااءالنفاءزااءاتفالزوممنلوالدةاواصعااالسمان
اتاثالنىنفىالنعصيانهشوتوااليلزميعمهلماللةفيصأولمصهيبالعبداوقولهفيرهضللفهفاعل
وإوانلقديسعفلناصبانالهبعدمسهيبمدحالغرضىالنفاسدوهذاواستقربهوارلطهتئذات

اذاوذالصاإيرطماقصدفىاالزمنةحجفيالوجودالزمءالجزاانعلىإةادإلالظاهرانقائالمبعن
الشرورذالصانقيفىوبهونءالجزالذالثاستلزامهيستبعدكاالثرووكانامنناعتفيدلوالتىااش

تقديرعلىءالجزاوجوداسقرارلمزمزءزاااثذلمزامباسوالقاشبلتدالثاقالمتناعاالول
ونسبتيثءوالجزاافروركانسوادائاجمهونعدمهواضرووإودواادضبعدالقبثتمح

وكوواونخافنصهةلماللةيخنلولمونكلاومنفيبنعيكتالستنىأواوافعلاءانضاعلىعايها
اللهياتابحرمانفدتسبعةبعدمنممدامجواافالمهشبصمناالرضىافىانماايضاعلىالباقهعناهاهع
ءوجودالجزالزومادىاذاةاإلشهذهفقعإلكالثنيتتكرمئأولمونكوحروفسائىحشقكانا
إطريقباالثعرهذاعدمعندودفواللزومهاستبعادمعالممرفىيذاصرالثاوالعلىفتئاف
كليءبتالثأاياىكرامكألوالنحواأيحنلوالكتالىذاللوبستعأالوليممرلهالثعلىيوجدلملو

وجودتفااعقااالولفبنتق

كيعئالثافىءوانتفالتاالولفيأوالمفيدهثمهكانمنوثبوتءاالنتفاءجمروانتنكاهأللىءالشفاعنهتعالىاللةرضىعلى

طبتالمكاكريوجدالولمبمعنىعليكطيتالكااكرإوالفوالصايكوناهذافعلىتكثاىتألولمقولكفيلردةكا
واماعليوعدمهاالكرامتقديرىعلىارهاشرفبلزماولىلنقمضهلزومهارزىااالكراملعدمالزمءانعناانفيفهم



انعااذاحذفلواايالوكانتالوعلىةالدالوايستبرأسهاكلةاللوبانالفائلينوبنصراذهـ

موجودهسدأبعدهامبهالمرفوعبانوبابداووتجوملأةاحذف961اذاممفريؤقىانباوجو

الكندشإظفالحا5اذالنرتاتجردهتقديرلىءبمفاالكرامعدمشتقفععيككأ
تااالشكبالثهادصمووا3منمالمذااإإوفىجمهونانصبولاطةفانالوتعألإداخلةاودولوالقوأضاينالمعنىفي
ديرىلىءاادمهوزااانعلىءأتءالجزاءافنصاتقديرمنااماعلىالاالهه
ولمثوالها4رعدامممرآعأإنتصىالهوسدماتمهذاجمهونانفيبهوزمثالاظوفبعدمالمرشءصياناله

لىءاءيىثالئؤفءجمراولمتهـعلىءبنااألكرامابعدمسطالمرءالعناءاننفايقدسوكذاالباذفباطالمرتبما
دملزماانودانبرثمهءبالثحرفىاالرشاكاندالىءالينقطفلصباالكرامالمرشعااالف
3رأماالزمافيموناماالصلىددبالثرتفنلواالالثرووذكرقبلمنذالثيهىمماواءالجزامفهـومفي

امصاحالومستراايحنمااانقطعانعلمونحنبالمجىطاتاكرامامصالكرمتكلوجعتنىاذاسلنايهرارا
عاتويمقالعدمواليعلمجامرباالمرتبامكراالاماالكرهونفعسشكالكرختنىلودولنافياففى
2يماطفئكالميعتقداناعندالمقلحظاملوبهوناقبهباوشولثىشلزومفيلدمالهكمأ

إسانهدسوليتعابلمفظءأالجزاوقعفمستفيمانهبااطابئبوذهاصاثئكالذوقعداطيهم
اخردالىضرااهملتانكعالنيتالوامنتنىنكلوفىفمجوزإثبتمموماذالئاكدونالمثبت

وعنعجتزاتلاقىالونكلوفيمفيلفالعهوميفيدفانهالنقبنالفالمثبتغيرالمنءاصثنايقدش
يننحنيفوتزنيعحأاالتباتلزمإنىاؤفىوتقدرثنالوإتامعاان0إهصافىيعصهلماظةكفلم
فيقيدأذىلىءيثمتبهاذالالمثبتفىالجزاهمتهومفىبالشرفىافىاإلهـاكأانالنهوهموهذالجناقعقو

محةوإلذىوجيهالثايةدافيذلدبرفليعفباهانهمرتبهمكائالميكءالطيتاهنتنىوالمعئيمونحتى
دمباانالمنانلرةضاعةفيانطامصعصيانعدميعصهلماللهنجفإولمفيالمعنىبهونحتىضااالمنى
المذكورزفيبينمراكبانأمصياناعدمويلزمدةااءباقفااشفاوبهونانوزبوجةبئوفاظبعدم
اقائلاماتوهدذالتجانالاومايلزمالفهالىعلىاجرىبليعتبرلموانوفااظبعدمطتعصغير

شراثعصولعدملبنالمهاالعيرفيماللهسلموولطتعطقووامانفيااوثبتاكاننفيه

ذالت1الماةاياتتىللمهـاكاأتآلبمانفيصزافىاإسفىصموألءانهقيلففدشلتولواولوايعهم
لمسكسلالثيرانيهمبعلمانعلماتفدبرالنهالوهذاجراشولوافبهماللةلوعلم وثقىاوالورنماإسأادللةيجباالوذصكل11ىهـوبمملتانصابانبرواجيبداالنفيطبلولىإامنهم
اللهأنيردلمالمثحرطينسبن4إافاس3ووغوهوممشلزوميعبنلوكاشاياتجاشافانماسلمولوبمونعيةان

آلاياماةاوفيررتعالىاانجاالواديخهميراذالمحمالخيرايخهماللةعلمالنممنوعةالنتبه
لهلاذالنتااالتازثاسإفافيكالماافصحفيلمجتعللماوعااغلحاالنوهداالمحاليستلزم

ارأدجمترلءفضكزاالزلياقطمقنقهمنهالممتعنىاالسنثناقاسالففييستعلانمااقاال
ملاوأتجانه3فويمتاليانفيماباضفالبرحولرذامخيرالمشاعاشاالممناع
والهالمعرائماونوأنجثحرائمافيهاهملتفياسافونقدمماتعالىالحالكيبمكالمفييعنقدانع
وهذاواماقولهأبررطةاتلكليدلمجثطبهوإلحاجةالشبهآلكتيندفعشالقلىبهفاوالقياسبةارادلعدمعالمة

6واادفععندمقلختاتالماهواناييخاالةفاسبعدمالقياسيقوالحكمتممليماذليسمااذلكمنفهرايضاكلما



اشالامهالستلزممكنغيراالخيرالتنزلااتغيطهقلتفاننممبمايممجبعدتترلالدفعدتزانغةهومبابا

فيهوسعهبذلالذىرأساوهوالمطلوبالثبههلماثيخدفعنحينعذقلتاقاألقزاغياساقاجالماجمعاوق
بمنتفياأسوليانكلن01بهووإقولقالإفهـائدةاعنعاروهوبهلمطلوارقيقةاطفيتلياثزيمون

احدهاامرينمحلىلصثاعاالصءاخابسببنتفيارااككونيانإلنىبفيهاقولاخره11الذات

التوليءاشفااعىواالمراذافىفيهسببهءالنتفاواحاكمنتفالمسببذالانافىواإلمتوصببحماااا

علىولزوماقولىدوامخالف071كلألنجاستوواهالمذلمقامفابإلهومذقهمفىالمدخإضنم

111اننتهصةصولاالطاقياسايركبوهلاتذافىتيونفائدةواىاجتا1اأئهوضإغ5اىث1تث
إيعنىالغةافاعدةعلىواردمهمالسخيرافيهـماللهإوعلمشعالىلهزااطباااااخاألناثاذاقإتلم
أأاضولوامموايسوفولهاشداثمممؤرباالعغمحدمصءدمواالياعبمااساورجممأإحنواعيتواتعوشت 01اوقعداشقد5اراسترحمورت

اتقدبرعلىالزمالتولىانإعنئيعصهلمماللةانحإولمرلمةيطرالاخربئكرراادصزلىءراإلقت
إاصصووكسداكاعواإئمااافهتأحمساصفيمتلملىواكجمأللممالنتانمجوإخاؤأإفىاللهعلمإواحصافاصا
اأمهـديرتةلىتادلهتأالنةدمءواضىاعناضاإلصوآلتولىالنااوأاكطآشخيإمااإضمالت

هذامنريزمولمءاضىواإلعىإولىامههقتحثلمءالئهذالءااساىماللمعالعااننداعابا
قلناإلنسملم3فييرانذكروقديرولىإاءااتلؤتاىنادلهاالنةةأعءحمواةحتىبهمالمات صواتوممعهولواالمدفين

اباودألهلوإوكاالنوايراالوهناااالرإعولمإتانقادواوايثاآلوالاإأنفع11مةافوإواى
فيهخيراليعةافدشواالقموةمءمحلىءاالمتعدإلنليدمءفاااشعهمفاذالثالحاام

لولمزلمنجمألونانلزءلر101طلم01إهحىاودتغاليلالزاأإفاقولطهداومحافهإكاا ووفاالطنفععدمعنعبارة

لمفأوأونمإاىليزاووافا11واامانوالرللىءونارأدكقيمم5اأيادإتمبدمائفاعدموبمؤة اعدتقدوىخر5ومدا

دالضحرلوواذاكانجكرورةصرفيالمظثصاهلفاذلكملاييماسلالمرالرسولاءعدإورواللاىغ1ال
اذالثبوتالفرضواكاثااتفيوالمضىالعبوتعدمفيدزمالماحنىفىأئعالىؤولهدفمرلمتةفان
اافىدلالدضاافيواالستصبالالفرصىوالجصولاتعاافياظبرجهلواواسواو
استعالبلالمىفىلسكلانهادالمبرومنصااللنكتةيةالماهوإفعيةاصكنافاووإوقالفاخر

ااقيايوماالممبهماباهىيواقاعباولوإممانكواطبواثابقلهمعاشوهودمدالرتدواؤوازصدإ
الجزعماختفقالمامادجلفيوإووضعتغءابوالعالقالقعابالوأاواثيستةاواوكذبواذالم

والقدوباالوعدمأبالىيهذيباالرتدادعقبوإذاثتمراراالعالصجيولايثنتصفلتفمدهالآشاثض

لزومهفىيقدحاوسدبهيهكاانفعنهمالسفك3أالزمذيبواقأكفراانفالمعقالدينفىإستقامةا
فيلزمكمامصالشرووءاباتالقطعمعاثاشافولاخرالىالماضىفىثرورلوواذاكانقالاياعم

القحعاالنالفرضىمهـولواطالتعيقمنافيأصبوتاذابفواشارهوابءباالننفاالقحمهعوتانثعدم
بالصينطدبهموقتفيوكانواىافولبالصبنوأوقالسلفافركنىاحولابعإلزمنتطاةبا



ااواهأقاسظرفىلم4كاافولدجألءمماالىركائلىوشوقبغدادمفارلةملىتأاسفهبصفلظ

اومعللبلاحاوامنادفدلوظصدرهاعلىفيهااممتوب171فانالسقماذخاليايضايراجعولمم

مالىانةاإلرقنعنعوبنطرأالى4ركاصوفوإفداارقةمةلىءأسفهبفإعوالوالقلوباالا
مالينمالىطفدادوةام41ركاوكضعانالىقعصدابلوءجالكنهوضتانوالمعنىةدجءمما
اطهـوأإأهـفاالصةايهعلوع3فيوصمأءالرجاوانقطعاالشنهدحصلامركانهدجلةءمافي
التااأكمعصالى6نيرهالبمياتاوونسفىاضآرعلخوأكاآفدءنماباة وثوكيوجبىمنء01

إسراواباررحاسلىءاووقتاوإلإمضىالمالتمراسالقصدامالكوادابفاإوشغاى
حلهومنةبدادنهررلوناصتسومالىءم6أسلوامالةاا4عاالنىارعلاشرارادتهمفىكانالذ

اكرشاعءابرقثاااباالمرمنكأنرفيتعالىتوبدلملعليهممولىامركانفىرأىمأعنكالوانه
ءأارماقوادارىيقللمحيثمستهزؤننكنمماابعدقولهبهميستهزئاللةتطالىفولةفىآ

اغةخاأدشالدهرمنذليالقناددطـبءتزااالادحدوثنمهداإفامحلاابلمةبمتهنرئمءاللة
واناازاقاهوصكفافواالريةاهوءواالصتهزاوقتلعد

لىدالثدونتازدنالوء
تجددجمزلةظاوبالياهالمنافقفياللهذكاياتوهكذاكانتبهموالحقاره

اسراردورهتولوادشعلاارااسترصاةزولهفىانحعلالاداانقيلفكاالحاالوتحدثفوفتاوقتا
هثهربرسدباورلو

نهر3دانممالرزلىيمنمءطاعلىهاشراشءإنانضبسببهمتءإانتةانالمعئونليخالاالطاعة
قثدأوىزانزلى11عنامتناعهكراربامعنتءانتفاانئالمهانمنالمفتاحلماذكرقىإفنحافهذا
لدباثفزونشازصعنإغاالتالىاجعااإلخمراشونليإطاعةاامخناغارادبهوانمعتاطا
ابمفىإمرامامناثزفدخاإلسقراشيةعمفاشالالنالماحاكاممايةخالفوفاعةالحا

الررالالمجصكأنظ1ريثتةقوالثمواالولاهرالغافلطإاإلمضناخاراسترالاالسقرارامعناغئايفيدالوعيه11
افقيديدانمجوقيالثبوتاتهراشلفيدالمثبتالمضارعانكاالنهوجهايحنا

بااادتافومانالاإلضهباالمتماعلوآسزارإتتلإداايديةوانقاتمرارايى11
افىوعفمتاأابتبعتحنلأخقاحرفامحالتادواذاإائجيىوااهإدواإثبوتاتفيدهاالسلمةاب
ئعادتثولهةانإوافازاوأوتأثاقاكيدواألفىوشاتهافققاكيدونت

لىلموإآطاءلطقىبتفحريدامااظقىوانهواواباغلىاظانامأنبررداضبزوماهم
كةلالىصالةذاالنقحرتنبدشانهمعاالختصاصإخىإلاضاإلختصاصرتيدمسومابن

قالقالإالوالمحنمارغإوخلىدخولومكألفيئىاطنوايذااالخثصاصديص
وتاوءاوااللتأقناوفىلمولجهالذذماصمدلىاباظىولوقىنكوفى

هـعادراط51إاتاطاكواولنوماوهاحتىاساىالنارلءااذوقؤ4الرومن االاقىومعنادإفةسمضوا

اخراليفارةواوانإاعلىكذاوقفتهفولكمنعذابهامقدارفيعرفواخلوهااوادتخهمهى
ههناالمقمعناهاافولقىفىاوكأافظامراأيتلراىوفلوتوجوابفتهوصاذانه
اسمالقالىمنةيموناونيالمجراذساولوقىبهيمرعندوفونموأظالموناذاىولوقىليتعط
بهءهزافيوالحقارةوانأاإدخال4استهزامنالمستهزئضكىالنوالممببيةعببعةاللعألقةشهظمليالمثئ

6اىعنتهمفالنالمعنىمبمجوامافظاهرالفظابحسبأماافولاخرآليهواالولوالقامرقال



األ2

الألااشققوفى53وقو6
عيه5ااسترامنيلزملمحاا

يا3ءاطاعدإصالما

اسعتعبعبونكانهيستصو

مايعنفييستعلوفبد
امصضاللامنذالثوفى

مايعاقبيرذسجماااليالقو

عداحدفقماالثبالرياسة

بعمقفىاياهيمواماموافقته
اسبالبماثفةونهماير

ةبالمعرلحالعهمواسقاوبه

المضارعاىإصدورهالماضىلةمنزمالمضاشاىلجهتنزمناكسوارؤص

ممواتالىكيبيعلمىإذااللةوهواحارهفىإلخألفعهنمارحاللا
وقوعاعتقاالماضىبمنزلةعهبوفوعةاخبرإذىالمستضلفاواالرحق

بمنزلةجعلتخهالبئالةفيتكونمماانهالإسنفافىائاهىالحالةفهذه
طوحيفئذبالماضىانسنحضثواذوههـالوفاشلوعإواققاالماضى
إلخألفمنكالمالنهارغالمحضلفظاليعدلإيمةرأيتولويقالانالمناسب

بحسبماكنىقغفيمستقبلعذاالماضىبمترلةعنددفالمحضارعاخبارهفي
ااصلرأيتولورأضهأسهماهـيهنلمتاالمسهأقدانقحنىلكانهالتأويل

الصلوةعليهالنبىطاباظجعلتوانالمقامهذا3يةانينبنهمااذهلمجيا

فيانضاالمضارععلىتدخلءتدوإلناستشهادفالوإوقنىوالالم
انااللضاحفيوابوعدمراجالمهابئماشافدفانهفرواعارزيئاإومار

الماحمافىقيلالإلنهاماضيااناجمهونبماثبفوفةاديمبعدربأواقعاالفعل
بعدهـواالستقبالالحالوفوععهـلومناالبحناحيرتفىابوعلمازوص

احدقوليفىالماضىلةمنزارالمفصبلنزمنكمروافيذ61إوئارتعالطفقوله

ةثىوءذففيإودمماكانراممطقديركانانهلىفناوبموؤوأمارينمرءاا
رببهالمتعلقوالفعليودصيوفةممانكرةواماجعلبخرالماكاناستع

اتفامنمافمهنقفالوطتكلمقكفرواارزينالوداثئرباىمحذوفا

فيبهتونالقيهةاهوالهمتدانهبمعنىةالنممبلتقلعلناوربإظماوبز
ابنوذكرالتكنرفامستعارةبهووزانوبذلكاماتمنوافاقةمجدتفان
ارعالمحنعلىدخلتفداذانقلواكاق6عفاالىليلالتقمننفالتانهااجباط
علىبنمسلوكانواوبداللةمحذوفيودومفعولقغضالىالتقليلهن

تقولكاعنهمبرتالنهمالغيبةلفهعلىبهبئ3لودادكايةوللتئان
ان3زمنواماحسناسديداايثنانلالئلمنوإوفيلليفعلنللهباحلف

قوهويودعندففعولمصدريةحرتاتمنىمعنىيفهيممنهفعلطبعدواقعةوا
صمورهفيقتريلهفوعلىعطفاوالستنارالصورنسوكانوا

وكذاربناياتباوالنكذبدفىياليتناالنارقائاينعلىموفوفنرينالةرؤ

شقاوأينرؤسهمناكسىوالمجرمينربهمعندموقونبنالمينالعاروثةصهـورةا
فيتعالي4قوبعدارغالمحبلفظمحابانخترتعالىاللةفالاالتالمةبضلك

ااقدرةاعليةالداالديعةالضورةلظكتخضارااالرياحارسلالذىا
اهرهإا



مغايالمنكريةقصدحانعيكالينقايولاخرهاليلاذاظالمنكريةحاذاقصدفيممايدخلوليظ
دههااعليرالعنءباقتضامستقلالقصدفيمنواحدوانصبرامعالهوالعهدوانكانالحصرعدماقحد

اطالةوانقالحيثالمنمخاحفىبرأنهمقضياماءصمجعلانفالصوابسفتهعنالغخراالفيداخال
تصدبقارجلعندىقولكفىرجلعناخبراذاالمنكريةحعلىواردااظبراذاكانفهىامنكلنهلكوالمقتصية

المرادبالمعمنداكنمعرفةإيهالمسندااوكانفالثمبهرهاليهالمسند371اوكانرجلعندكالذىفقيلإك

والودمعهغيرفوصاياعلىواالرحنىءالساينمعرااسابااثارصورةاعنىاالهرةإ
قالاالنكصارمقصوفىصالاعلىدلطمإضارعاإلنوذلكوتهطالمتةالباتواالنةوصرآلافأ

تيمتطصحياقصسوقدالصوكأةتالثالمحانارغبلففاإكحنرإهدكانهفيانشانهمنالذىاطاضر
دامفهاماالاسمباداعةاوفرابة4رثابهتماصاالفىذلكواليغعلالسامعوناهدهاليش

اخرالىئددضرلهالصرفةالةلدالارعاكلا1ووقديمونكأيرايهالمافىوهوذلكاونكو
الذصمنمفاقولأكونهالماضىإلمفظعنهكبرانعنثززتمجيثالفظاعةمنالفعلانعلىإ
مبتالابوكمنابوكاناآلناليلأوتوادثنىالاقداصاكفيقولإةلهـافىإوقوعاعلىممايدلأ

لثضعلمدىرمهـومنلحاكلمةاعلالياننجوتعدمعندولاليتعرحنى1وافىمنىلمابى
ات3وصدرالكالممايقتضعلىداللةخيردالئهءمنوواتقوااموامولوانملتعالىولهةاحمية
نمثمادرهمافيآالاطالبتةاالفعليةفالتقعاألواللةاطوامااهرفاالنةواسعقرارهابةالموثبوت

االخبارجوايهسإلومذينوةادالحمحريمارافالالمعممندتجيراىواماتنكيرأا
نآلمتحهرةعنبمعرفةتدحعصاذاصافيهيدخلواعىوممروثدكأزبزكقوثلفتعرمن

روداونااضمهاماخومنوانرجلرا3الذىاتصدفتقولرجلعندىفائلالثفالاذاالمبهركأ

غلىمقدمتفعضيلافعلهىاوفمحذةأرض4اعلىناورىفىاوللفضرزالمهتعلمكنتأ
لمالماةكحلمهواصلهخبرهالمدكوناوالمفتاحماحبقالديششانكومازاوسقيراممتاباذلك

لازلبررتوصفالمممندالنكونتنكيرحينئأمجبفانهصاضركنانجيلةمنرجلنحوةنكلالهأ
انمالناكرتءيرءابوموعندمنهرباالمفىليساواليمتنعظتمغفلمناءواةمرالسندوانكرةاشداليها
مقدمبرالمثالنهذيئفيمحسلهاامضاللاليمونولهوةكىالوثامنكوقفءالشاعركأوالبكوفولونأ

ادرواماماالئمةنجمقاليبهوزونالنهممحغأيساطالفهدءوهذاامىعالقلببابمنءوما
خبرفيماآانفاالولىمالكماالثدرهـمطوآابوكمننحومعرفةبرواظاستفهاماسمنكرهالمبندأكونا

نكرقومابعدهايهونهالصتدأوقدصرحواعتهالذىشاىالمعىبمولنانعلىد صنص01كاماوكدا

دااكبابفيمصمعرفةضهمواضدلخبرلهبعدرفةوالمأبتهتفاماالساسمبانذالثحيمفى إ

صتبعمقفياوقدااالصلاناالولنبوعقالتعمعرفةواظبرجمهرةالبندأاكونانمحإ
علىالمسعلةليستبالجلةوولياذلكاختيارعلىمايدلهونغالشآاباصوجوهضابطةفياباالعيلباب

منضهفماهوكساليقدحارذلثاالاوقدصعرحوبهرزوننهمالفولىمنمايتوهمعليهامتفقامانقياعلى
اذاخصصمعرفةوالممممندنكرةاليهالمسندكونامعناعانعمادليبقرعنوسيذكراالطألقميةعدم

سببوبهمذهبعليمنمابوهافضلبرجلرتفولهيبمثلفىدفقوعمياهذاعانهإتهوانتعءإةرإظ



اال4الىاصطالحمجردقال

نيالىفىصهـلوابهالعثىءالعلىاطيممالستلزامملومايمونانالمعنداليهفيرهيبنانلاقىاض
دكدتفيلمبناقينحالةبوارتإهرفةبااراالفىإضائدةالعدمالتبهيربعمقبازااإلالفاخلضة
ذلكعلىملالهمجوازحإستلزمشىماحسبحكمطماةانالثافىملالهمنختافاتاقافىإا

المتباعالشئاصابذلمالهإصتلزمعايهالعقلمحوجوازالحكمبذلكصىافيمنااكصبراىان
فالناالولاماالفسادخافىهماوكلووهاواننومااليعلمدابعطالحاتاالصهفىإصعالثكا رعااىالفااالال

ةالنكلبلالخصصةرةاذالمعرفاكالأكونهإسمتلزمالمعاوماكونهوجوب

ماوالنبو3ا1يتدىانماالثئعلىواطجموجهمنقىعاوضةالىرواعتبالإسباتاك
والنالمعشديفتعرتبفيشىغاحالةعردااراالفيةائدةولهألينبعحضهمقالالمرجحات
صوالمطلوببهاعترفتجااآلعلىمماورلاحديرلىهماذصاكضافتهالمسندوبينحموالت

معلومايمونانمجبعيهالىبهوماناالعلىإليدلفالنهالثافىوامااالمتناعاالنىضنرقفوو
أبهالىاشتلزمالىعلىوازاطعقىانعلىصمعرفةمكوال4باإليوهايقيداوأليسنداالفعل
واماتخصصهمعلومااليوجبكونهوصبهالعلمجواززمكايسادلنحوعاافاحنواالسهاثاتميو
أفىبائحمالمليدرنكوزفاصوصاواجليدمخالمنكوزباالضافةإا6نايايعسندأوإلثمفيواو

ندالىمعوإلتوجعلإفايذةااكةيوجبصوصاظةياانمناصاحمومهنامسندتقييدعناك
جمرداصورحالخصصاتمنوالوصفواالضافةقيداتانكوهوكالحالالتنبيهيدفامقيداسناد

ممااالنةالفعلوعوالثالشيوعنقصعنعبارةعندهمنحصيصاالنلوهااالسمددتالفكلرقل
فيهالذىلاليجىوالوصمفيدهتالواصومالممجرديداحداالسصثوامانح

الكزةعلىالداللةباععبارشيوع11ارادانالنهوهموهداهـمممهفيفوعإصاالفعلارانفباضتبباحدالمعنين
فإوصىااليمونانفصطليستكذلكااليجابفىالنحهرةاناهرإؤوالوليدلوحضعهفىاصلهمجسب
صكلأصدقاآحمالباعباروعث11ارادوانصحسامحضعالملرعووالتقييدمطلقمعئ3ق

اجابخافولكالنوحأيضاثالفعيافقالعينعلىداللةغيرمنومرهـشفرفقديموناالصموامااسبهس
يمونانليدزطابوكذاوغيرهالركوصالةعلىيمونانثهلزيدومالععلىمادلث
االيرىتخصيصوالتاوانمييزوجيعاطالفقوغيرهااففسجهةمنوضعالامجسبحولواك

تخصيصكفىاىكةواماقىإوصفباشديداباضربتكنعرقولناصةالىوهذاياسبهوانخصيص
مننعتقععدالمسندكقىفىممافقفظاهروالوصصفباالضافةمندالمكافرجمانالفيأقدشا

اىلهمعلومامركلالىخفألةاهواماتعرالفالذةبيةترباعتباشفهىانثتقاتواما

المسنديفرتهعندمجبانهالىاشارةهذايفاقعرطرقباحدىعاإطالنهاالفعلمحفيلا
واظردكرةالمبتدأكونالعربفىكحرماذليسمعرألاليهشدايكونانمعئعلىاأالشماتملءا
بامراخرمثلمعلوماهصماعلىحالىبأخرهثلهريةاصدلمةبرافيمعرفةلا

ذلك01



يفتعرنسوابممطلقاميقالطرئياوألبمعلوااليضاحفىحسءفداقولاغااليضاحيشعرلفظوبهدال

يافاإعرالرقمنبطريقمعاومامصعلىايماماإصامعافألفالةتعريفهواماافقاليرهااوتباالضافةالمسند
خوهانهيعرفواحميخه4وامبعتيعرفهوهويدالمجثماكأاخالساهعكانااألقاعاثمكذلكلهاخرمعلمومبامص
اخوهزيداانشعرفولماخالهافعى4سوااخوكزفىألقول571اخوهانهنعرفهاندتوأ

كلج1اأانامإإعىا11ءسواالتعرإفطرقباحدىالصامعاومافىكونهءالمحكوماالصذالثإ
اللمقالمضهزيدزكوختالفاناوالمقطاكوهـالراكبنكوانيضالثاشيىا

وحرفاذالماادادت11ومانثبىدتوادهاادتمغايرةيبهبانهألىاشمارةخرباوقو
االمضامحذفمأولشعرىوشعرىالوالشمانافنكوداهفالمااايهونا
ذالتالدةفأل6صرالااخالهانا

لىإال3ااالتوشالمشالمعروحااىاطجماكاسعرىمثااالنلشعرىاىلينالحاباعتباا
ءينهـماعابروادأالمتخا42دتاتصلمامافيدالزمأويلاكذا5وليطلمةالفاتإصالا

رصاكباطاكرةالتنقاومتهفناغزيدلثوإخاوشفي11الحاجةاذ00ماتوههلىا دثهءا
اماثفي4ور3المهـاهام

ااوثايرءمقدتةلزيدوذاخرالولميعتيلمنبراضيدافاتبمدفوهواألاأ

دالمباناحالههفالناوالاعلىمحالزمالسمامعاوالفادةاىاءحلىءخافءحكم3ذالثاوالزمأ
الكنصافةبامعرفااذاكانكونأنارةاظهذاواخرمئلبامصاخعريفاوهشاباحدىمعلومامر

امعلمعاوماهكونهلمالنودةةفاذالسامعمفيداإبمإلماكوعاالالفيمعلومبندأواصيماالمبا
اماالقاالطاثلةمنافأعالمابهالمتكلماوكودطالمبتدأالىاصيماهـاننسابهوصالمالمنالسامعمايستفيدها
أإئملوفألعرنرقهدابيناأألوالحااالخرالىاحدهماسابباإعلماباليوجىهـواظادالمتبنفسوالعلما
دمسشذاادجهـايفىورهددفيبهونانوزضإيخنهيئامس3فدحإطاانإ

صيرواء4اتاصندالا2ولمأيداخوكوشفيذإتاصبىالخاروإوافىانمتانهااكالمامن ماطفلهمهو
إكرفهإلمنعدنبالثعي01أالعهدتعرباتحاراالخمرالمثالفىنطالقاكونالالمنالقوممروا
ن4الإلثيىاالخاأأالفالىءدكطارةثصجلماسع001زاا مرورحروكاربدتهدولىوس

داةساذاوؤصالمحنمافالناالجاقنمرمنفانثألجناتمنءبراجهونوافانخنواسابىمولأمدا
هداانمعنىمحسيانوالحاقالمحافىالناصرانالعىهوهوإىهوالحا

ودهلهداكىأولمسهاأ
حسمنهماصالملىنايةاباكنافةحوازفىمالذالفرقهذاوذالىذاكا

رألدالمنبلموسيخ0001
ممااكالبلاطصك11لىءفىالىيةظابفىملؤكوالالمعئبمونانمحوزوخراالالىانحافتهاا
عاتدبمماجدمافاليمتماوالمذكوشيرحالهيصعحىقىجناثفقدجنىإفىابنصرمنيردانولمكاصانا

بماالمسنديئءمعاوفاالحخافةلغيرانكانالاتعريفانالكتصبفىفي
السارحلحصدىوثدىعبين

اإللبانولالجدألمحىبشعرصاإواليهالمسندهعلوميةاالعبباالضافةكانوانوالمسنداليه
االكفافةكنيهناظرادنارافمحيددوذالثيأبىءاخرمحمعالومباهصقوالاكنااليضاحاغظ
إنزيدواناناكالماالثمقوحاصهخمعنبمانقلهدواألشالافيعلهاماطرأالىوالثاقوضعهااصلبحعب
بداليإسلثفالبدانغاهاناسكاشلهحتىايخحوصةالذمبةتلكباعنبارهعهودلغالماالضافةوضعاصلمجسب
والخاطبانتكلمبينالىمعهيهونهاوغالمالهبهونهاواشهرهمغالنهعظمادكونهبزخصوصيةومزبدكالم
8لياصراشادةمنزبغألمبامققديقاللكنغيردوناليهالفظااطألقيرجعبحيثانبهونيجببالجلةو



ولقدفوفيمعبنالياشاربالقدبستعلثممعبنلواحدالوضعاصلؤالالماشذاوذلكاحدمعبن

انوهوالمقاليذاأخمعالحالعلىاطالعزيادشئتوانوضعهخالفعلىوذلكيسبئالعيماعلىاص

فيهجماماعرفحضوشالياشارالالماتالسامعذهنفيالمضافحضور11اشارهرفةالىالياإلضىافة
الجنيوتارةادنحصوصةاوافريردنحصوصنارهبالالمبهسايقتصدبالمعرفيفإكرامعىمنماخققتهعلىءبنا

إفبالمضيفصدكذامرابعثصاوافرادهاجميعكلنامافيوجودهاجثوامامنهوهوحيثمناما
أوجماعةمعبنوأحدالىثارةااوظانهزيدغالمكقولكاوافرادنحصوصةنحصوعىفردتارهالمعرفةاتى

انفعءشدبااماقوالهوحيثامامنالجنستارهيقصدبهو01خارجيمعهوداحينئذالمضافيهونمعينة
بىصكقوالثجعااوالمصافكان671لاادهامفرافرعحعضعنفيودهاحموواصامندورامان

دمماذكطويوباالضافقاوغيرهاالتعريفكانءسواالطرفينمعلوميةمجباشاصىئماوبوراظز
لغالماالزيدغالمالتفولفانكداعهالعارااإلضافةرذءانمنآلشاةإثكقوإئنهانفىا

الىلضربهداذالمزغالم

قوااللمخامانهمناللغالمانجسبةتاكباعتباسإطباالمتكلمبينمعهدنمافائوحالوناحدبعمنه
اصاهذاانمحاةأمندققلثأضبهقدذكرنعم5فوالالمعرببنقزاذهنبودامهذنفت

11اظفكتآكابلمهااليامإرفلةأيمإاافادي4ز3ىربخقالالضاةلوفاوصرحلقاالوضاواضعوااكمابعةاالشفاالشام
كانانباالضافةرفالماكنلاالستعهذااإحنهماحاإلومافىالوكنمحاداصلربروتهربىاظاداله

واالصتغراقالجنس

ماولمىعكسةيادصاليداطامالالعرالفهمامنماسعينمعلولىلحاأاحاالبهالفالذامممدفىجاريذئدالذاوا عدمحومالمعرفهالىالمثناف

المقديمفيوالضابعاعروطاقواكزيدوهواخواالمتالينعكسونحواىبالألاهرفافىاةياجر
باحديااتصافهامعااوعرفعرياصفاتمنصمتانالثىءاذاكانانهنحواناةولإوصىوا

مافالاظارجفيمتعددقلشيئنوصفنوناتانمحوزحتىاالخرىدون
انزمكمصوهوكالطالىدهالذاتانصافالعامعيعرفمحيثنكازيدفدلقصدلهغالم
ء4بعتالدنرصسالجنس

واياصاكانمبتداومجعلهعلبهالدالالفعااتقدمانيكبباالخرعليهعكمفيءرإهئكاافيجمالون
نجفيهاولذاتلمبرتهمجكمانلطالبوهوبهالذاتإتصافلبث

زيداالسامععرففاذااهـوتحعلهعلمهالدالافظئؤخراانمحىنحهافوادكادسودىا
االشارةاىالجفمىيفالتعر

بععنهودالمعياعقالجشميةبالالمرفالمهفيحالهعلىباقياسامعاذهنقىالجنمححانورالي
هعلومااخوكدزفولكفيالمعمندبمونانينفالمنافاهودالمعالجنعهذاافرادمنفردفيلكانهالذهنى

الجنعمفهومحيئذقيقةاطالمسندفيالناصالإخاانالبعرفانبنومريفإاطرقمنبطريقإشاطب

المفهومبهذازدهتصفلقينهبهموصوفةذاتاهناكانيعرفلمواالفةابقاعدةوهومعاومالمضاف

باالخوةوفةالموالذاتهوتالثالممعندحيلعذفاناخالهانعرفااتنجالهىاذهنكفيالحاضراثالمعاوم

عايهلحكمالحاصلاذالبعينهفردضنفيالجفسبهفاليرادزيداخوكفولكوامابزيداكأدهاوالمق
فديقصدنماصالصاطباكاليعرتمنعليبالتينالحكمالمعناعقولهمنهوالمرادهذاوكانورزهبا

زبدالمنطلقلكفوفيلفةمباوأالسنغراقالجن



السزاللذكمبالمناانوجههاقولنظرمحلقولهاليالكمثمافصاحباشماذكريظهروبهذاقال

مجكمبانعندكيعينانهوتطلبمنبقولئانتإبقدانساناانفتقدعىالنكزيدالتائبجوافييقالان

موهونجراعنىالتائبالىاجعالريرواأمبتلىالمحوالفىمنانابهوجوهايوشوكلروازورابانهعليه

اصاذغيرئهروالياميداالئباشيلباشتائبكانهعليهمجكممعينعناسواليمونغمذهبسيبويهوهواشهور

بالتانباحدبهابععنهاعمجكمانيطلبالتىصوصياتاظتلثموضعمنيةفوضعالعبارةفىاختمرلكنه
محكوماعلميهافاليطابقهمثالكزيدواغصوصيةبهمحكومارالتائببهوناحيطلبوالابذلمثفالسائل

كانيبوغيرمذكاهواالستفهامنهمقدماعليهاخبرومنمتدأاضديياجعلاننمالتائبزيىيقالاناال
امحكومابهافاليفابقهصموصيةواظعليهمحكومافيهالتائببكوناأل7اححينئذبالسوالالمطلوب

حلىيدأكنشباقالقالان

وايراداآصنىهذالىءوالازيدقلتذالرفهتهانواردتاخوهبانهانصافهواليعرفواحمهبعينه
تفاعندتعينهانواردتتيهنالىواليعرفاخالفعسواذااخوك

الوجهذالصاعلىالجوابغارباالاصرأيتيألولنافيعوهذاتوكازورصعوالثزورودا
هوايرادالذىالمقعنبمعزلكرانحوحقظالحتفىرلاوإولالشابرماحهاوالجمعالرماح
ئدواوتعالىنظيرلقولهإهـبىكطواءاانيعرفصامعالىالننقعهماؤهصواباانماوهنقعه
تقديرعلىالمفطونهماتصافايعرفواالقاؤطانسانمنكانانه4ءوزورافاذاصوكذازهت
وغ4ودثالىالندالىاردتوانحلقاكزيدقلتذالصاازطعرفهواردتودالىطاقالمهبانهزد
لنظرهذاننواظومامحمنويقولالتععينعلىيطبهانهعلىءبازيدطلقالمذلثانتعرفهان
صدربالتأملجمنمدرمماا5ماانريئوبهذاايقإينزيدعواليصذيدطاقكفلمظطلقاك
تقيدالهيرهتعهاونظرثمانكاذاانهالمفطونهمواولئكفيالىلىقىفيفالكظبصا
ومبليخاظثرفلذالصاانظروفممحلالتائبزيدفقيلهومنتهـاستضثمتاببلدكاهلمنعاناان

الشارحأنمنهاشهرواجمبافدالجانمتعريفاععباراى1اصاقواالنعريفطرقسائىماذكرناعلي
أأففعحلناكالكلقدلواواقعتحقيقامطابقااس6اىكقبقاشئعلىءشرافصريفيد
ىوامنومامبالغابلغيرمحقققصرااىاومبالفةاميرسوادبهنلماذااالبرزد
منءلدطاممظعلبارووكلفكساودارافئذيثفيالجنسذلكرحهالاىفيه5مافيه

أفيدلىدئراممربوااعةاكانتوهمصورهقفترزانكالمافباعةفيمداياىمجآ
فاممنجوابفيزيدممبقومنقوحنقلناوالاوفقعلى31دليكونزبتقديمالتائببزيدمجاب

المطابقةالفعليةوالجواباحميةجلةوالاهـكانجثالفظيةاالمطابقةهوزيدمتفيالفانتانرفىولم

حيثزدوالتائبلتائبوزيدازدواخوكوكافكوزدفيارعايبوجوبالمعاقءطاحكمالتىويةالم

إهنىاهذابعدمافصلالمانتاحصاصلظعليهلحكمطالبطباتالطساسصورعليومجيانمايقدمقالوا
معابلمعرفمبناذاكاناأدالمتملىبراظتفديمالمجوزويينألغفولمعئعلىاعزكعليكماتلوفتأملتواذا

ومامجابفاممنينحصولهاحققناقلىاناملىاشساقميظالفظبةاالمطابفةالمبندأوأمافهوفدمتإمماا
ورأتتواضبقةبه



علىالقاثمومفهوماالنهمانهومفهومثماوظانمماندشفيالمحمولفالنااولاماافولنظروفيلىكظ

المعرففيصراطعلىدلالماجعلههىكانهىحبثهناهةإلموضوالجى13كانفانالمشهورماهو
فردمامنهامفهوماعنىمعللقةوحدةبقيدلمحاهةموفوعاكانوانمنقوحضابةيرىوإكالمنهـاظقبععنهجاريا

عليهداخروااللىفردلالنسالطالبهونانلزممخصرفيوادامخدبزاذاالمانهومهذاالنماذكريدزمقكذلك

افرادمنفرداكأادمنماليكبانهولوانيرانبزيدورامتىدمامنمفاليموتفرمفهومافيومالمفهذا
مثالاداالنسانافرفردمنمفهوماعنىبللعروحنىارشالكلايشتبادبابمنمغالطةاددبهافرسائىخاثالىبناالنعان

بسطالنهلظهورافاقدونعرفتهـاالنحصالمنهويلزمهراالولالىبهرفيالمحمولفانهوعليهبماصدق

اماواالمصنفسبحسبانمعاندزفي871مجابالالميرتكانوانحقيقةحملفاليدعينانكانالنه

رتبةعنهالقصويرهءثحاعةاالعتدادلعدمتجاوزهالثضليهةمقصوشامننردصدقالنةثافي
مجاعواكزلديراإلونسدأمتسالجةدالمالمعرفلجاذااذ3ول1اال3فيزيدعلىصاناالافراد
صدقيستلرمرالمنصاظ

مجامحةواكشلقصمراالمارةافادةفىماتقدمدينبينهماالنفاوتروورلمزيهطاالؤصانماهة
خرااالءافىطاظامإةافى1ايموزإتانإالماإلنوذالتدعروءم5
اواماثالعافيهامححارهامضه

مجاعشوصاميرزدطقوإنابمترلةظاهرالنهفامرهالجنمىالممايقاللهاكأتءافتثنعامنماذكرنة
والحقفسالىحلمتوانلالرصصالرجلانصيضةفىلءواالتكالدصلاطوالصدق
رجافيانمحاعإثاسوجةاعراإلميرسويداشاندتفهويةالانلمزمبيىارصواالن
الطعامتإفامورإوجودافيبالموحنموعدالمحمولانوراصالاخاصعلىعامدقيعه
شدقإصالانبيذذخرااللءبنىااالحىأامحالوعواليزاالمنولمفامعامهومافبدل قلتفانالقمصمعنىوهذاوممرهزيديصدقداالفاانالثبرورلو4و
الوجودفيدانفازكمامثالاوقائمزدانسانخوإبرالىبهرافيربعينههذالراودالوفي

ولالمحهقلتاهرهافىوزورنجرعلىوالقائمااللمحسانيصدقالانلجزم5فابنءهـااتطلمزم
ااووردبنكادامنوالينرموالقائماالذالنافرادمننردوممنهظازاوالرراويهانضهما

انفسهوالجنسبهالخدكأنالمعرفنجالفبهالمنناهيةيرالةاالفرادجميعخرباالاهاصدفان

اظفيهوالجنتكهدطدأدواغرالىادتحهمالحنغيرالالمعرلحاصلررانفاليصببمزحالونوراونالث
مخصةالئثههنواحدص

ءسواالصناعقهنهفيدتهفانهاالمباحثهذهامثالعنمقيعرانواالوليعهانواالىإلقياسيوانكاطمنه

علىيحملانوااليخبنىظفالحصصاقاالسنغرعلىلناهفانفصدالجنسمعزيداالميراذاقلنابضالوانفضوال
وحينعذكرايضابالمضالمقمولاطهرظدالتعرلضاععليهصدفهواريدبهاذبهفسامفهوماتحادءادعا

يعدابلسقصعىالثانوينبنىاالسعفراقماعلالحهـمنكصلمايرلمافالموهذاءادعابدونهسالجةاليوجد

يرماذكرتمعنىبالالمالمعرفهـلكانمنعيدالقاهرؤيماىالعيغعنكأفيهانقلمذاوقدسبئمهاعلىشةعي
بالممعرظبراظكانسوابرلىاعلىمقصورومبتألجعلانالجنسبألمالمعرفانلفالحاقالدفيقا

ثقوفيبتدأكماجعلانالجنسبالمالمعرفقلتفاناقولاهاادالغبرالتقوىاكرمنحويرءاوالجنعى

حدواصأذاكاندأابئلىءفصرأدااالمبردزفولكفيكمابراملصواناظبرعليأدقععرازبىاالهبر



المبتدأعليمقصوراابرااظبروانيمونعلىمقصوراالمبتدأانيموناخلالجنمىبألممعرظواظبرالمبتدأن
االسحغراققصدلىءىيالقصرالناظهراظبرعلىالمبتدأقصرهناكقلتخراالعنرممااحتميزذاني

احدهماانكانوذلالصفاليبراظوفيادالذات4راذالقصدانسبأبالمتلىوذلكاالفرادجيعوشرل
الكرمقصرالمقصودنظمالوائتقوىالتقوىإممرمااواخركقوالثقدمءسواالمقصورفهومطلقاام
اذقدلقصداظاشعونالعامااالحوالكقوالثقرااليفيهالوجهمنمموملجفماوانكانءادعاالتقوىعلى
احدهايمونوزانبتحقيقاقلتالقصرفىمموماليصورفلتفانعكسهوتارالخاشعينفيءالعامافصرتار

براوباتحادالمبتدأباظحغسواالمقصوديخهاافاليخاالتحادوامادعوىهذاصدفاياتساووانمفهوماايم
اخرالياظبرعليهممابصدفواحدمعمدحينئدنمابالن1971فالاظهراالولبهنسبالع

مماقدكهذافافولاواالميرالتاكطقوىاكاوءرمومخهاويخرهنساببالمظهءالخبرنسوا
الاجطإظراعليهاورداصالهعرفغيرنودازالماوتداوزذا5يرواالالجبانالاىالباع

فسادهميلهفىلجناوقدمنواالماممرافيكرمواالتهامصالىإتفويمقوااللهعاالتوصنحو
حواأفاالعزدعلهمما

بدونقفأليعبراظعليدممايصدقواحدمعجمدحينئذالجألسالنمريش
تومملصلىانالمعقالنيغالاننجمانزيلزمابطعسبدونلمةابلىفيواحدمهقتحةنيمنلاراحدذالث
بضىتفوسلىادتاللةعلىامرامافييمونانيلزموالاومربفىبمونهصافاالعمقصورامالكل

تعادوعماكرمااللةادامصاذإودقةفيفانفايتأملياسالةهذاىءوباال3رماالتحممافلىءورامهمةا
جمهونانفيدزمالعربفىللهبمونهاالثحصافلطءدقمرالحهـيفيدللهدالحهـفىالجزسيفتعرانمريظ

علىرامقعسواالكرما
ألنالرفينهبماالثصافأوممرواالميرزيدخوتجداامقصرفهونجراعلوانمامصد

وبالمالمعرفممنزلةالبابهذافيالجنسقصدبهالذىولوالمومجاعءا
مومموفبمونهفردمنهصدبهونوةادذكوراالمثلةفيطدقافدجمحونورصالمةالجنثمالجنس
فيمنهنردفاليوجديخهـمكاوعوذفعولاوماوفارفاوحالفبوتقميدهباعتبارغصوصاجنا

الهاذمايلركابخافيكونحلىراكباوهوالسافىوهويمالكلهوالرجلاوهبالفةتحقيقاالقموفىكفولك
هوالواهـاالضشارفالفاالواهىوصالحداحدسقالحمنالوفي

ايلزمماكرصوظجمألونهمو

قالدأابئبرعلىصرااحاللاالمنئةايطهبئعليهمحرالواماعثاراامانحاضاالمصطفاةالمائة
إفتعرانرابروالسوامطدقابةأاوالحادكانتبالىمطدقاالمائةالهبةاوعشارانحاضاكونه
حمداذافصدبالحاصيظهرانماهذالاقىاخرهالىبموفالاالنصافعلىالحدقصريفيددللهاطفيالجض

بداللةتعاليباللةاختصاصهيلزهمماهوفاحيثمنالجنساذاقصدبهواماالسابقةاالمثلةفىمافررناهفياسعلى

المبتدأفصرمنذاثالمجعوادبههابهافراخعصاصفبلزمتعاليبادنحتصاطجنسقيلاالخصاصكانهعلىالالم
الضعدابالعربلكصرعلىمقصوالفرميردمااذلمرببالهنحنصصكرميقالنظيرانئالمهفيهوبلبراصع

لفظاإلخنصاصهناستفيدالمقصودالقصروهذاغيرهماليعداهملبهمنحتصاريدانهبلبغيرهمالختصالى
الناصالسوفاخعصاصيخهايلزملمالجنيسفعلىفلوحملتاالمثلةتالثواماهناكالالمومنهظ

قيملمبتلجوازانفيهمادهافرانحصاراليعمتلزمالعربفيحاصالبمونهموصوفةاكرماجنمىبانالحكم
ثبتناكاصابهعيرةمونفعهابمالتىالمقاصدالجلبلةهذفيلكبمافررناونحنفرداخركنفيولعبرهمفردضن



ئاضيئاذكرهابهنةوههنالالعنكبوتلجتمناوهنمماهوعليهألشارحماباهااليخهاكيالشكن
ذالنقدويذكرلمدلكنهانشالحبيماب081كألتقديرهالحبيبنتقوئاانلظاهر1نولاادبازادالنل

إلنالعهدباعتبارالمنطلمقزيدقولنامثلهذاوأيمىاوكيرهااإلبلهبةكانتاوةةلاطقرلىاااقي
ةهىالىالالنوعلةممتروفهـقيالمننحصوصسالىهنادمهالةالجديمصرلببمن لمييدهارباعهالخكموك

ازاالدالئلفيخعذكرهانكهنةوههنانحصاثبمزلةهىمحخصوصةزيدقوالثفيلرف
ةالمحانهحىبيةالمجوفيملالانكمعناهليسبيبائيانتفولناانوهورلمزموحاجعكفيالقارر
ثيءاحدامجبلماحداانوالمجاغإثاانتفيبثافصاالماالدفيفيبالمهصصعقصرمنه
لىظلوماانتفرالفيغرلمجةجنبهافىالمدباتاشساؤحئداثمحبتىمماهوتحرمنفهوعايه

عدلجنبهفيظلمكاكأكاناصابكالذىإخلماثلظااحدايصبلممعنىؤرجيىوالوغممترلة
ومئمحجةفىححأيركلوليسعليلثمقصورةتهاثمئالمحبةانمعنادبلإقيدههاااتاالسابقاذكر
مننوهـانطاناالوردالماالنطحرقفهكانالذمماىالمنثالمقيدزمثقدراليقتضىاوهذامقدش
واحدةداليتعولمعاياثورةمقملتهاثمئالمجةانافىإلنميةاوكذاالنفردةبميئجعلة
زيدقلتولولمجنصميةاوجهاذالالمنطاقدفىهنواواليتصوىمحباندمنطالالغلرفكونيقتضيه

معئفيهضىصحاجتكفىنصعىانمثانثيمنارزىااىحاجتلتفىإضطلفايرشاعنىىنحصامرشملى

فداليفيدادانهقداشارةبلفغاقديفيدلمجرقوالابانتفىمثهذحيذةالجظرفبااتصلياالنالمتكلم

ضلدفعءإجمااذاقسغشنحراةاثسمصفىءاامولفىالقحرحفىنحتافةاتبعدمسيوجد
الىالدتحاوزهفجلىءسنابةدىالمفازهـخالاصبرتالحسنثكرأيتشهاسئتخحهاافادة
سكألقصاذألملفتعلىءاسااذالدوالاباصههكسنلماال510شالمقيدعنوجضىفالية
ادقلهمنلىءفىماالتلىءلىءاالحخسنلملقيءءإازجحاولنافيممنزلةاعصوصاجنمكونه

شوخرتجهصناطئهابطبتانانآرفرضىورخاماولباساليبدركمحصممااالإوحا
االمذموموالجزعاالعنكعيودرالصقللىالقهمنيرهتءجانيفرساعنىفىاظباصالة
أقصىبهوناناومبالغةالقصربهونانيبوزانهماقيلسفماابهفهوعليكدولصإةاالنجمابئ
اخرشىالياوزهسانهالغرهكاهأليهتحاوشالتانهممعنى4كالىءالحههمىاتلاقىفىاصالي
روالمرالهان4بمارمن

واليشكعليهاليهرظاهربراصباظساابئاتصافاناضيفالضرومعئدالمهرفاقياةجر

ووالدكنحزومألتدهاالددانامسالعموانهتايثاناثمدالهاالعالممن4كهـومافى مومءدشةه فيصذا3بهامعرونانيهااالصلمهبمهرثثم4
زمهـاصوماذالوالمضافات

اراتجمونولأءاينافينالهنسونالصئدثاثرمافىتينانازااللدال
غبرطلىءنسرهابعفلحنى

ااطدليستالتىالالمانجقفدصفلخادائماالقصحرمفيدانسابيفتعرغاالمامرفافي
اليهاشرناالذىئالمهوكذاوفروعهشعبهمنالمعاقباقىبخوانماهىاألههودالنيميرتطاثو
إلإلنافيفلةاءلئفىإإقالمصرباآلحبماليموانممااءرسفيزيدالمنطلمقفواإثنحوفى

م4ث4درةزبدقيقصرعلىانيماكن
دزفيالممروالمنطلقزيدفمالفيهمادداذاقىتعيناوفصردزنجرنهكوالمحاطباعتفداذافلب

فعرةاالمثلةههلىفيالنصورنمعروهذافولكوممنروئاخوكبدزقولثاخوكوكذلك



يدشيمنمشتركينودبنالمعهوالمنطلقاالخوكونوغيرهذابينمثتزممرويعتقدكونانادالمئخاعالفر
يفتصفاليمونالجنعىيفالتعريفيدهاليفيدالقصرعمهومافيبالالمالعمدىبفالتعرادانارولعلهوعرو

نجألفلبدإمحيهـدلانالبابرهءمحمرهءةوداافيآصدفاذامرأقامحادالةرؤااانطريقادال

ناادماذكردكيراخراقادطرمةافعسءخراقباالسلىءداذااقمعرالىءيددفانهالجنستعرت
صرةادمءادحالمعدمادبهيرانصؤودءواصازولةووخدةألسابرتصدأديهالئآوةالمقول
ابيانافىدركمممجهرعحفىفالتمذاوعوالمعئبذالوالعدقمحرالمعهودقإهقلفالذلثشانهنكا

بلخاطبايدزاصختثصالفواخرهالىالقصرلمااليقال181دراالختصاهذامثلوفالقطعا

نوارجمزيدأأفابئخراالابدوندهاايصدقفالدأواظبرايتتساوىيفيدالمنلمقزيدفى
وفيحءجمعأةإاواااذاذاجعلوكادثوزثوكذاذالصااشبوماممرودوهـدازتانتفولناوكذا

4صكاوالممدأولبالماإلمقالإلثاالختصاصهذاثلواالضافةوضمعامملهومعهودافإصظا
هإسانوهمتفبهلهلدالقهاوتأخرتقدمءلإلشدامتعيناالسمويلاالمطالحاقصرفىاله

حاالصمافيرآؤعداإلزالاوتأخرتتقدمتبريةاك4يتإصفةواإذاتاكل
مقاطالجزفىإلالفالايىسندايمونهبلاوبهمنطوقابمونهمبتدأالمبتمأيس4النبماص
اليةاتاوالبيمونالإبهجموكلمسندااحبماونهبل6نانياونالمنوفابهلبرخبرااظوليسالمعنىتالهومث

ثرءزيدافاناقولآخرهناقيدفلناشفعمواايشوبهىأحصفةواإيااالشوباهىوالذاتالمعنى

عهاينزعمتاخسلةذاتبانالفولمذاوردخبراوالمنطلمقمبتدأزيديمونزيدقاوا

عليههىلصتئيةإنااعيادالةإصفذقدحعلتفاالطقيااأاتاكا سمصىصى

اثئلمءهولواوقديبقنداوىنىامصمحلىداالعلواالضمبهااوسنداالذات
ءا

البالرجوخذداترإتايراظفىإليشترعندمنايهاوالالحاجةاالسمهذاحبيدبصهـتاويلانإوهماإ
سلواماهاصاالذخلرةايىاإلتإجانابهوصالبصرببنمذهبمنوهوالصجمشتقاانبهون

جوفعداعازيدعندهولابوانمايخهةأفضذركفقدصامعمااانجهةمنهومماا
وماحقيقةملليسلكنلىهنىا9الفادهاموااحالمااذوسوقزيدماصاصب4بموافهاتحم
الميزانبعفىكففيوقعونإقىإاالجزئىالنطعطواجبيلو11فهذااقينالمنعندواما

ولولقىثةاطنرقابانمنثخصفىانحصراواةعافىوانكانكىطعثىتأويلهنفالبدأبتةامحيوال
كثيريندوندالواءخبرالوافعةلمةاباناالمحاةهشيرمنتوهئمقبهدةندالىاواماحهونهآ

قدلاظظاهرىقكالموالكذالصدقلمجلهوالذىبراظالنانثائةحونانصحالدأمت ابلولناةلامنهمكشيرتو
لفظاكاشترنعثأمنغلماولاإيلالدانفىالخفأافوكاخرهاليانثائيةفيونانىالالمبمدأضرالوأقعة
المبتدأشاثايمونانخصدأالمتضرانلهودفقاكالدللواماذكرهالمبتدأخبربينوءاالنعمابلمايقاباظر

ا

الموجبةوالقضيةبرىاظبالالمجوبيتصالوذااشيخهموجبةموقعةأليهنممبتهأنيمونمجبانهمعئعلى
ذيثفيخليخهايخديمكااواوموضوعةوعةمركانتءسواانبوثباالمبتدأالينسبسهيعتبرانمجبدانهاربل

يازعانممااليخبنىمالجهوتبالثواعنبارالنسمبةعندلىلورصاازاذتقديرهعندكيدازلكنجوقوفياظرفا

مهاحمنحكمالرجوهمنجهبوبهبمايرواإحونحالإطرقانإقبمادالهأينهممبعايذكراالمبتدأالفيه
6ضلاأمعمبتداالثافىوفيبمفعولاالولفييدازبالحكمسهضراوزيديدزبتفعرلنفرقوبهذا



حالليسنداليهالثاقوفيالفعلعلبهلماوقعيانااالولفيذكرإلنهوذلكمعاالصورتبنفيعليهواقعالفاعل
فنقولهذاوعلىاالبمنماقزيدمعناهمنطاقابوهزيدبانحواساثولذمهاحمنوحكماحوالهنء

دأضرلهفاذافلزوالمنثئإصاللطافائمإيهنهحاصالمعهاكاعأوانهسءاوطلباكاناثيةنثال019 ى

واشقاقهحقهفيقوالاوكونه4الباعتبارتعلقهزيدااطحواامنصاالالجسوكامبالمثمةقاجمفةبإضساأطز
ذلثحففياومقولضربهزيدملوبيلزكانهالحيثية5هذعنهاهـوقوعهؤيالخاانذال04يقالان

بالمبتدأكأبطهومنبهصءطلبصاكتاغعامنفيستفادفيهيقالانعقانهمعنىلىءبلكايةاطمعنىالعلى
النافياالولالمعنىمجسبوالكذبالصدقاتهالمنعهوامتنازيداباضسقوامناليممتفادأخرمعق

تبتدأاخباراالواقعةاالنعاماتفي381قولتقديهرااننلهماقرفظهرالثاالمعنىمجسبالهماا

يرهثابتالشفاليموننفسهفينجابتليسواالنشاالممبتدأثاسابمونانمجبوالنهاتملررالىقومئلفى
فلمااوإيهذبواالعدقتملالمبتدأإلماالياسندالذىالمبتدأصضرانجرابهواما13ووةبألماالص
ةثوالةبراظفىهوونمماجآدأالهتاضابرثبوتوبووااالةاشتراكمنمصفاليحمىبهفافرزيد

انااليرىواالنشاقاالخبارىمن3اهمنيءاإلسنادالندأباهـمطلقالفيهوبلبيةقواعدالعرع
لاليانهجرعذاثاثبهوصاالقتااهذاومتىالصاواقذيداينضفىالهإرفالقواعدنماتألخميهايض

حبابممالميانغبلتعالىوكناقولمبتألبثابتوأيسوابمذبالصدقوالايلتفتالمن
دالىءكأيدلالرنمونحواإلسد4وزيدكافاضربهامازبدوقوالتزيدااضربينومرق
اونكونهاتقوىفاتصمفذلكيخفيالقولتقديهرانواليخفىالقولينالمعئتجببهيداضصوز
واخلبرالحكموىةافاعدمحييرتءكوهافراانمنآكامريياقالمحضاتعسفايعدهنهظ

اليمونانهاالالموصموفسببماهومنمجاليموتاالذىإوصفاكلزلةالعببىبووانماإنحاةابمق
هواالصلفىالسبفالنفيمىبهمتعلقاىذلىمنسببهذمأوقىاالجملةاوصملةوفتالتىلةءافى

ضاحالمةصاحبكرهماذعلىاصقوىاوسببيثىالىبهماتوصلوصالحبلالنكيةخركونها

انمايصلحرهبجاهفاذاشئإشنداليهانيستدممماأمبتلتهونهالمبتدأانصوالصفةةبالصجحتانما
يراومتالضاعنخاكانءسواادنصهـالبتدأافهصاالمبتدذلكيسندالياصفاطبايوصعوللتعري
إلمحاليمشابهااليمونبانالمعتدبهيرهلضتفنااذاكانثمحيبينهمايخعقدجثمنصوفالموو

عقوهكمابيختممىثأنياادالمبتدأإضيمأذلكصرفهميرامنصمةابمفهوناتصانهط
زيدنكوعنهويخرجدأالمتصيرالطسندابماصهونالتقوىضصهذاوناتانزوجبلةوالصى
سهضرالفانبريةاظلةاطهاوهذلةاطذكرتلكقبلحصولهخالالمعلوملحكمنتينمجلتن

ماؤلرها3ذاالدهدمامضصحصولالخاطىاليعرواخواتهالمسوالطلبيهخااتواخوكبعتاالنشاشة

فتوقدصأشارحمانقلهاليواثاربهبابهفيصئهانشاجلةجازكونهوالنحصصالههعرالمبتدأخبريمنلم
ةالاخرثمماحهناكالبهوناناليستلزمأالمبتلىفينحصوصمانعءفااتانهناماذكرهعلىويرديهما

رأيتهلورقحاؤافيكقوالحقيقةفيوهوالنضمحذوفبقولمحكيةلكونهاضةالطلبيةلمة12وقديقع
اصحقهفيمقوالاىواقلهاضرزيدانكولقيتحااليقعاقولاهذاعندهقول5قذاىالذيبقما

البيالبكونالحالفيالنأوبلاوجبضدتقلههـاالناسوجدتنكوظنفتبابفيثانجاوممعوالأمولا
فعأملالعمتعلئاصعلمتبابمنالعاقالمفعولوفياطالذىيعة
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ا
يخاثاكرماواماعلىاليهسبقتاالشارةسببعامجعلانلمبنىوسهضر
قدديثاطاالواملالهعنمعرىبهاليوقاالسمانوصااللمجاشلءدالفي

وراالخبارشبانكإسامعةقباثمعرتفقدزيدفلتفادااليهاسنادهنوى
لدضقلبهفيدخلفامقلتفاذابهلالعالموتقدمةلهتولمحةفهذاعنه

اإلعالمأيسلمةوباطوالشكالشبهعنوامنعوتلثاصئدوهذاالمأنوس
امجرىذالئايجرىمانواققدمةعايهـالتنبمهبدبهمعابئةبتبالشئ

وزيدسهفعرنحوزيدفيهفيدخلمواإلحالتقوىفياالعألمشأب

3صعناضرةواقباإلمجملةحنمرتلمنهصكفانذالتشبهاومابهتهـمص
لحصورسعرضىانيخبغىنلكنمتعيناواحداوكونهاميفهرةالشان

بهمماقصدذاثاشبهوماقءجاورجلحاتجاحافياناسعيتمثلالخصيص

ضرورةوىأةافىداخلهوقلتقطعاجلةههناالمسندفانتخصيصا

فافخااوالصمهكالغسإللعالكانءيصواالتقوىقالنهفاالسنادشج
بذالخيثاشعارفتاحاعبارةوفىتقوانهحيثمنمخصيصالحلالتقوى

إتقوىاااليفبدتأخيرواديمالتةاكأاعتعدمانعرفزلدنكلوفيذكر
ذكرإلوقدفإنخصيصإاالاليفيديقلولمنححيصايغجدواعتبارهما

ماذكرهنسادرناظوبهـتأكعدلىءدااإلتأيمالصيثاالجسانمماامجثق
4الاققوىدونفقماعهـيصيفيدانهالممنىانمنشرحهفيأصالمةا

الحماجةالعرفانتممليموبعدأفعلااصلشوتتمليممنالخصيصفيإلبد
التتوممىاالصحهلالجمهونالمسندبانصرحانهالعصثماصانوايىالتاالى

دقحلمءحاجتكفىإسعبتاخكوفىالمسندبانتصرمجهسببياعاولكونه
الختصاروظرفيتهالمامروشرطيتهانليتهاإواحميتهالمةؤمحمبصاا

فىاالصلالناالصحعلىلإةبادرةمةإظريخةااىآآالفع

االخياجعندالوليظبمشابهتهلثلممااالفاعلمواالفعلهوالتعاق
الدارفيالذىئحوفيفطعابالفعلتعلقها6نبتقدوالنهاالصلالىيرجعان

براظفىاالحملالنامخاعلاماسالمقدروفيلاوليعليهفعندالزددالحلاخوك
المفهومانهوإفاإلئعىانعداالعرابفاالمفردالصالةمفردااناجمون

نانحوياعباره6أستقراوالثمتاوصنقرفيهاثابتدارادئزولناةمن

قصداالغمعلاليلمةاطيرءدوالمصنفمجهلةمقدكأالظرفانالمقامهذافي

ادرلمةايمونذنفذتإفعلامعفاوافهـادأانتقلقديرالفانادا

ذكرماعالوامافال

عازوااللألالدفىجخاثا
مولامااخرالىاالسمانلو
ات51كرذلىارزاالمعنىاهذ

بينضزكإتقوىيدايةلها

زأخرتاذادأافيبارا

جالتكاةءواهـعنه

إطبضالعاقنألأتدرماو

لوانعوثلةاظبركون

احالمةعدمافيهناك



ا

ادبهالمرإنابهتجووقال

مقصورعدولالةعدمان

تدافولااالتحاف

فوفايننضافرئقررفاسبق

اناومرفاهذاقاتاناما

إاتذهذافعدقياسمافلت

ههخايقالانيخبغىافرقا

ايالودوإظرفاتصديم

جمألوزانيقتحنىاشفىاحرف

وقكلاصهنبتثاغولقالحإتىا
فاذانقفامحلهاوشكخطأ

ثبتلهخرخوراالمحية

خوراعنىامايقابامحلية

عبارةعدذلكدلالدنياو

لىوااووقالثثافأكثا

قصدافحرفظرفا

اناادوصالمرعنبعدماالى

ويخهالبالرفيإخر3خابا

جمهوزانههـناارحاوزلما

عدالمضقدمالنحرف

الهاصندامنءجزندا

انامافىالمانعفاعنهالمنأخر
رفاطجمهونانمناهذقلت

المتقدم

قولهممعنىالنفلاذالمقدريقولانلوصهذالكلوفصدالجلةفعال
لعبارةالمعنىوحينئذالمفرداحملةإقديرافيلانهلمةباطمفدرفسالظ

افادتظاهرهاعلحملتانالنهااخرادافىنجهاانمعالاكالمصنمف

النواضعوفسادهعءاالضرعلىالفاعلباسمةمقدراظرفيةالمةاطان
اظرفااذيقولانيذبئنفإلجلمفردالمدهبذاثفيأخرفا

اليهالمشدتقديمفىمصاهمالمسنداليهذكرفألن3واماتأخيربالفعلمقدر

خدالىعلىاليهالمعندرلةاىاليهبالمسندهفلتخصجتقديمهواما
القيامعلىمقصورانهزيدقائممولناصنىإلنصلاوفيضييرفيماصلىء

بانواعتركقدنيااخوشنجالفاىغولماكلوالؤاسقعوداالإلياوزه

جزلةعلىبلعايلىبمقصورليساليهوالمسندفيهااعنىالظرفهوالمسند

ولالةعدمانهادالمرانابهوجوخابادخورعاالريرالضياعىورصدرا
الىالئخاوزهيخهاصولاطأاوعالجنةخوربقاالتصافطعلىقصور

جانبفيافاععبرتوانطفىوالحمهـولطدتاوشبقاالتماف

ناخورفيينونةالواالحصولمحدممحممصورغولااانالعيىفاادند

المسندعلىمقصوراليهفالمسنداسدنيااخورفىحولاطعدمالىالجماوزه

دحهممعناهنديئولطدببهماكمضالطنهفولهوكذاقىحةغبرفصرا
بلىاالتصافعلىمقصوروديئبلىاليصمفبلكماالتصافعلىمقصور

توههالعكمدونالصفةعلىالموصهـوفقصرمنفهوبلكمالسص
االعلىحمعابهمانتعاليقولهفيالمفتاححبالماذكرهذلكونظيرالبعفى

الياوزهاليئربىبعلىاالتصاتعلىمقصورصابهممعناانفيربى
علىمفصورادبنىكولنمنبلزمحتىحفيقياالفصريروبعاالنصاف

ديهملكمالىتهقولهوكذااصالغيرىالىتحاوزانبلىاالتصاف
انماالمفتاحشعرحفيالمةالىماذكرهفساديظهروبهذاغولوالنيها

الجماوزوديئغيرآاليالشتجاوزازرينكممعنىعليسههنااالخنصاص
الديبهمدينىبىوالخضالديئديبهمبهمالختصانعلىبلغيرىالي
قائمااليمونغيرانالالعقوددونالقيامبهالخضانزورئمظمعئاكا

والناىويذآأاغانوناعنواظروجاظبماهنالمفامهذامافيالىفلمنظر

هوالمعندعليالذىالظرسايقدملماماذكرناعلىاتخصهصيفيدالعقديم
شوتعليهتغديمهلئأليفيديبرالفيهيقلولمفيهبالفيفيالمسنداليه

الريصأ



581

عماخنصاصعلىساةاباظماداللةمجسبهالىةاللهكتبسافىفييبالر

اتالفىوصاالكتبصائىدونتعالياللهكتبفىسافيلوانماظيببالقرأالر

والمتحقييرتيمونانالفابىبلحقيقيايمونانبليعسالقمعرالن
خورةابئخورابلةمةفيالمعتبرانتعالىاللهكمبباقىصالقرأنمقابلةفي

ءتفداىتخصيصهعلىعطفاوالتفبيهيرهاءوباتالممثروالسائىالدنيا
رمالياذالنتالئتوالممنداىانهلىءاآلمراولمنالننبيهالمعمند

المعنىفيبالتأملالئتبرانهبمايعرالنهاالمياولنوانماقالوتالمنهع

النبئمدحفىانصفولاىكقولمبمدأخبراكالمافييردلمانهاليوالنصر

الدهرمنأجلالصغرىوهمتهفيلكبارهاضهىالهملىوسمعلعهاللهصلى
مذاثمالخبرلهزمتانهفوهبمهماعنىالمبتدأعناعنىأظرفالواخرفانه

ليصيرلرصالدارفيمحوةيرنحححصءةنكلالمبندأاذاكاننيواصالتقديم
كالفاعلاطكمذاإممعكوفموصكانهعليهاطكمبتقديمالمبتدأ

برظرفااظيمودنانيثزورورجلفامنكوعليهيمماطلتقديمبمرةيقعفانه
بدالأورجلبندقاصمانبمونوازباقاسااللفالنرجلفائمفكصهو

مالمالظروففياتسععواوالنهماخبركونهعبنفانهظرفافنجمنه
تعاليكقولهالتقديمفالمجبنحصصةالبهرةاذاإنتواماغيرهافيطميعوا

اذاكانصثإتخمهاانرجداشافينكودءواورددهفمممىدوا

المحصيصانرورةنحصصيرءلىءاطكميمونالحكمئقدمبهبب
نجصصمالبسعلىالحكمانتالواوندالحكمحصولبعداالالمحصل
لىءمبئالمبعدأتنكيرجوازانوهودهانابنماذكرهالمقامهذافيلحق

البابعلىنكورجلشئتتكراىعنخبرةحصلهمالفائدأذاائدةالةحصول

سعدتفينكواواننفأوذأعةالساانقمقوكوكبلمالىعلىءوغال
عدبنقولاىقوواليهالمسندكرذالىاوالتشويقاالياموجهكبغرة

محااضاليهاصندواالمعقدمهوالمسندهذاثلعةباللةالمعنصفىوهيب

إدشااصعلهوظمضيعاارصبمعئاثرقمنآشمرقعليهوماعطف
اىاتجئيقولهفيوراجدوهوثلثةاعزالموصوفالياصاذايروالض

بعضهموفدتوهموبهائهاأصلثةاهذهجةمنورةالدنباتصيراىمجسنها
بنعلىبهاومفعولالدنيافىظرهاىوالدنياثلثةبرصاليمسندتشرقان

هوكفاسقوابواضصاىكسهووهومععدضلمعنىقتثص

المسندأمنجزالمسندالعهعلى
ئمهفيةصهونعضالخرن11

صاهذاوبطلماقلمتانا

لفرق01ارامنبهاعئنى

اريهبممااولعلهلجهما

ملىثويلاتامناذكره

المسحدمنأجزاكحرف

الطدافصأللياواداله

منمرحالمهانيكون

مواالثاتنحصيصاجزق

تجةوالحاإصورااكنرفىكما

تالتانامافوالثكمافياليه

فالقهتتكةوقدعصذا

مالهذاماقالىظرنليه

عنواظروجانابحامن

اضإبعاماامرلانونإقاا

ءضاصاالانثثن

فتصقةالحضفاناهـ

زمحالدجمانعدمش

8باليقاومنهـغبركوليا



هـغيرالىاوزاليةدينىانر

انعلىءنجايقابلنىمنوهو

ومنيرحقبئالقصرف

انمعنىعدفولهانحيث

كتإلدديبهبممالم
اسريبهمءعبظاهرهيدات
نحتصاايسيئودبممختص

شهاليغهمنهالبماوذالثجمي
مبذولجنهلةداكثزازق

قولهفىالمالذاوهـح

لنكالددبنىبىوالخض
الخصيانجثومن

فائمعئاالمذكورالمالفى

المسندفصربابمنيدز

لهالمهثلالففيندعدا4إا

صوجالرااماوهزلىء

مجعللمانةجثفينونأقا

مفيداطصرالممخدتقدم

484إاداتا

أل1681

نحوكيفاماالستةتضكلنهالمسندتقدحبموممايفتفئوأقرباللدالمعنص
مااهماوقدتحقهامانالرمنعديهعوافتكلمعنداهماوكونهزد

العاقواماءاالنثادوناظبرفىالكالموالنهامصرهفلثاإلولاماالمصنف

المقنضىالمعنىهىباالمذكورةعتباراتالبالمقااعتباراايستاالهميةفألن

وكاجعلهإيلىخداالمىتقديممامرقعلىلهتفاصلالمزكوراتبخوالتفديم
فعىكواتجدداةافاثلةالجمنالمرادالمعنهـبهونقديماتمضىإصكاكلماا

اختاللنوععلىويثللجمواثصبماعنيضزكالمالنهننهطالمحوتركهزيد
فمجعلىوتإثادوناتجدداافادةلمةابناراداونجمماوانقالانهوذالث

نكوعنااحزاكأاالولىالدرجةفىأيهاماايعمندعلىالبتةويتدمفعالالمسند
الجمرمندهماةالييستندفيهالفعلفانحاعصوزلدعرفتوانتفتاناص

العايةاوررجةافىاليهيستنماقبلهالىالضذلكعودبواسعلةئمءاتدا
المبتألضرانقصرعايمإلماهذااناحدهماوجهنمنصهلواالش
االوجطالدشفييرانضااالفعلفاصنادالمتدادجمرسندافعالكاناذا

عثسعلىبدلاطكمتقوىنقريرفىوكالمهإثايةاجةأورافىدأالمبوالى
دهةءنأذاحاشثاءايىصندتاندىيدأتلكونهاتجدأانقالحيثذالث

كانءواسحكملجهماهقدفتنضمهالىالمبتدأصرفهاليهيسندانإصلعما
خرااذلثفهصيعيالضحنااذاكانصمنالهاوالمبتدأيرسعنأماخا

قادوانالمبتدأالىاالسنادانفىاهرومذاظةقىجمابزيهآصىثاشاالمبتدأا
انوولالشهمااالتناقمقهذاوهليرإضاالىسناداعلىمدممابلاطحم
اذاعرفوزلدعرفتوانتفتنحواناكلاعنىاالمثلةهذفىافعلااسثاد

يصعفيمههألمصاثعلىاالولىالدرجفيالمبتدأيهرإلىاالسنادكان
منهمامتقدمولفىالفعلانلطواباالولىالدرجةقبقولهنحهااالحزأز

عنبهابانيمكنوانتاالتهـهذاوهلاالودالدرجةفيإثااسندماع

اسناداواكاوالتأخيرالتقديمفياسانيدمزشةثلثةفيدصزنحوفيبانولا

اضيراعودالمبتدأقبلالىالفعلاسنادوامتناعاقصدايقبطريدزالىفص
ءااللتزايقبهاريدزالىاسنادهاللثهاويدزيرصالي50اسنادوثاشهاعوع

اماوجهثاشةةهياليهاإلسنادصرفيستدىدزالياضيراعودانبوسلطة
بعدوالطرزفيتحققفبلقإتالنممبةاداالشفالناساقأعلىاالولتقدم

بعدالفعلائابهونالفاعليرصانوالشكاخرنتىعلىالسوقفاتحقق

أالمبتدوإ



أل781

الثاقتقدموجهواماالحكملجنهمارانعةدطالطرظجمققماففبلهوالمبتدأ
البعمأخيراليالفعلاسنادانفيعسههناوكالمةفظاهراخالثعلي

يقبطرنىالنىوهوراعودبوساطةالمبعدأالىاسنادهعلىمقدم

المبتدأاليالفعلاسخادانعلىمحولماطتقوىمجثفيوكألمهااللتزأم
دأالياليولفيراانادهاعلىيرمقدمالضتوسمااعتبارغيرمنأقصدايقبطر

الزميئاالهاحدانفالمدىأنمىألةبرالفوتوببمااهاالدشيقبطر
مولهالناسلثةاساشدباأقولاإقتضاؤواماالتناقمقكالمهاستدزاماما

يرالىالفعلأسنادعنعبارانكانثاياالمبتدأاليراذلكصرت

االسناديئمعكانغيرهوانكانثانباوتارةاوالتارهجعلهاللطفىهدتنذ
لالةاتادلةةاالهذهفيداالسانىاولكانلبانهالعافىوعنثلةيئخراال

كانتافعلاعلىدممةاالسنادبهذاالهوالمسنأقصدايقبطردأالمتألي
المسنداليهيدظزفعىنحونجألفاألولىالدرجةفىبقولهضارجةهذماالمعلة

اعزاضىفافيكنلعليلىمقدموالفعلالفاعلهوفيهاالوليالدرجةفى

الىءانجداالضصمنرهادمابهيشدفىأفعلافانقولهانوهولهعالدصهـعب
االوليالدرجةفىبقورالمذكورهاالمثلةعنلالحزازتعليالصحالثاخر
المبضدأالياسناداوليةوالمطلوبفيااليالفعلاسناداوليةءانمادلالة

فىاوردمالنكالصاعوانمااصالالمفامهذاقمعئاالكالمذاأفاليمودط
هذاجتاالولىالدفىالمبعدأاليالفعلاسنادانعلىوراطالذىفانهىالنقومجث

فتاناصكوبانوصرحالمفتاحشرحفىمشانجتبعمقاوردماخالصة

تصدىانهثمدوثواطالمجدددونوتاثايغيدفيدصوزفتعيوانتا
االسنادعيااوهوالجدوىقليلكالماذلكفيوكتعبالفضالبعمقلمناظرته
االوليجةالدفىاالسناداالولبينضحروهوعلىالفاعليقنضيهفمدين
اداالقاصطوامزبدظنكوفىبرضاليالفعلسنادئعبالواسطةاى

موفىيرالضصوسطتدأالمماليكاسنادهشئبواسطةاىنيةأداالدرجهفي
وقوالثاقاخمماعلىمحولنفسهاليانتدأفهصسفقولهالمبتدأيقنضيه

االولالقعممناتثاقالضربعلىمحولثاياالمبندأاليالفيمذلكفهص
هناكالمهالتاقمقوحينئذالفاعلممايقتعنيهالثايةالدرجةفياالسناداعنى

اأرادانواتأسانبدثلعةئخققالفولفمهأيخوعواالنقغبعدا
اذكرماديتةفودأباالطانفعلجمرداداسىالمبتدأيهيقنصماباالسناد

البانهالثاقوعنلظ

هذفىاإلعانبدأولكان

اليملالةأالسنادمثلةا

دةالممهالقصدسيىأبحربتىأ

عدممالالسناد111بهذابها

شلةاهدهكانتلالفه

الدرجةفىلهبقوجهخا

يدفعىفبئوليا

سناداكاناذااقولأ
6هنفياالول



الىالفعلباسنادهوةثاال1
فياالسنادهذاالمتدأكان

صوفكيفاإلولىجةالدش

بهذااإلشلةهذهخروج

كونتانيبهببللىثاةا

علىانقعندةاروهفاخلةد

لةلقا01القاعدمنماذكره

علىالعةيقدمالفعلان

الدرجةفىاليهاسندما

لىالوا

881

بواسطةالفعلالسنادمغايروانهبراظهىإكأالمةاطاداتارادواناخيارا

المبتدأخالىالض4ادبواساالسناعلىتقدمهجهةبيانمنفالبدافي
مثأئانيافانهالمبتدأالىإضيراذالثفدصءهلفيمااتاذاكانثمقولهإسمعربه

ونضيرءضساواةأغافظبزيادةمودالمفئواليتماهيلهوفدلثاال
منكالمىءفىيقدحلمانهابصإنواسطةبوونمماإلجماالولىدرجةاا

مذامنالىكاىقصوداغقيقحقعرولماخياامنلمافيهيأنبهولممالشارح

عندلماكاناتالرارحالثعالتثنبعفىاغباثمخيالوالوليرهولمالمقال

مننظرارحاثانثيئكالمفىاقولواناضليهعاجرىوتشدإظرتالم
يدنحوشفيفعليةجلةالمسندنصانفىصحرخالمفتاحلفظاناإلولوجوه

يفيدعازبدخووانوتالثدونإتجدداالفادةمماهوااوينحالمقانطاف
اوحصلتقديرحاصعلددبحمبإتجواوتاشهكلالداشفييدنكوزواناتجدد

يهنلماذاذالثيموناابلوهمالثبوتيفيداصييةلةصبانفالصول
ماإلنحقاالساديئباعثبارمعاوتتوادكعيىابافادةانقولوافعيةاةايخير
نفاهركالمااالولىارررجةافيوقولىنهحااحاصحاصقولانالثاقبطالنه

دأالمبااليرادالضيفعلاانماهواسناداالوليرجةاالفىباالسنادادالمرانفى

اسنادعلىنفسهالىأالمبتلىفهصصالعقوىبحثفىآولهحلانالثالثزمما

اسناديرءمتدىيمبتدأأكونهالمبتدأانالنعمبمالنابعيدالمبتدأالىالفعلمجرد
الفعلانيدقامزنحوفىمايقالويرإلتبراظمعخاهواخضايفهانوراخابراني

مااوايضاكثيرعةهوعبارةالذىيرالضاليمسندانهفباعتبارالمبتدأاليمسند

ايةالمعنوالنسبةتادباارادان14الراحفعلبهالمتصلخيرههعافعللقال
اليالعرفاننمبةوهوواحداسنادالفتاناعىنحوفيفايسآلخصوصة

دايةالعراهلملببهالذىثوصىابهاراوانأثبوتباالمشكلم
اليالعائديرالضالياالتادانفظاهرمسنداخرواالإيهاسمندااردغمظين

عليدخلمتبولنافياصطالحاكالمجرورثئالذلكالىاالسناداليقتضىشى

العواملبعدولوبرواظالمبتدأااللنليسعندهماالسنادوانفقاميدز
ارادانانهاظامسمااعتبساشيادةزمنهفافألبدملهوالفاعلببناو

معالنزاماطعلهفالوجهلمةاطصالذىاظبراسنادلحيراابواسطةباالسناد
منمافيههعفصداأالمبتىالىالفعلمجرداسنادوجعلتحققهعلىالمتفقانه

السانياذاالثلثةعلىلالقتصارفالوجهيرهءواشارادتبادواالستبالعاالا

صنعذأ
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اثناتارحثاإالمبمفاليرالثالثيأاالياسنادهانثافىالمبتدأالىملالمجرداسنادولابعةارحينئذ
الىبذألثاعزافعنالعالمبتدأهـهىاشاابرلةاسنادالراعالمبتدأالىرابواسطةاممناده
فالجثلافىاضانظهريرادبهرتفقدفلتفانرورهضاليهتاتجغولماحدبهبقلممالماوهنه
اصنادداولةءانمايدلالنهدأتاالهالمجرداسناداالوةدرافيباألسنادادادكاىعصليس

المودأااواللفياإلةئةبتاموافغيرالمعارحنىوكالمبذالثاعترافعناليضلموايضاالشارحوكالم
كوعنهاحزاشقاتمخوفيالمفناحصماصب3المزمحغفيفارأيكالمقصود
وعدأ4عاالمتقدمفالفوجاالولاماقلتوتشهادونددأالفيرءبانهصوغالىمعاناعرفت

لطءااإاخراليابوااباالعتبارمغايرإناتباواحدشةإاةالدروفياالودالدرجآلفىاإلسنادان
التوضجهزالثشتاناالوليإدرجةافاالسنادفيفامحلانهثءمنسامحضانأفعلااليهاشدماالن
اليالعاذيرالفعاليواالسناداخرثئعنعبارهانهحيثمناعتبروان

عإللمطلمايدسغعظقررهالسنادظاالةفيالاوتالنةاإمنىاقىمنشءاذالصاالىاسنادشى
ناذادأخبرالمتفنقولاذوهـالفيرالياالسنادإمداالالجمألوناعتباراذهـالناانيةالةلهمزجةافى

دظظيرهصالياتالفاسغادهباعتارزداسمندقاهاانفقامزيدعلىدخلتكوفياذاقلنا
اليوقفيرءالصالىالفعلو3إلمهالثاقءاالولاراالتدمتفىمرناههـو3لمومهيرهضاذ

تمةأتسالفهآةطاللفغدإذىاراظناداعنقالثطاالعتباتأخرمحاالدلالقوىثةفي
ريربقولهالمرادمبتدأوهواكونهالمبتدابستديمهىإذاالنهالمبتدأاليلمةهواببي

احدطالمروعداهذاإلناالسأدهذاعنمتأخرافىاظأاالعتبارمماكانوإنفسهالىالمبتدأصرت
انحخرتباالجزثاخرمحالسوقفبراظوبعدخققالمبتدأذاتيقتضعاالسنادهذا

آومرادأزألآلممهودأأذوكونهيرالضعرانتفبارابعدمماحونافانهاكافىاالعتبارضالت
لهوصفيرمتفضاوتالضيممتضابراظنو3ناوالتالمبتدأالياعا

اتجدائداليالعهيرهذاانارضذالثصوـلفيمامتضاذاكانثمفالاالعتباراذ4ذاءمأخر
ايممخاورأاااعنلىباراءثأامتضظايخبركاناننفماليبراظرأالمبضفسءبعدبعنىنانياالبتدااال

دألمرادثاالعتباربهذاثانيةةالمبتدأمىالىعلاسنادالغلزماليمسندااىاضير

ارالاوسماباالاعفمعاحقيقهلالحصيرالضياليأفعلااسنادناناشاهواالمحمبارالثاقهبرااضاذالصافهسءبقوله
أخرعنشفىإإدآلسةيسنلزملمحينئذيمنهاالولالالتجارهولةءااعنادوعلىعليهوالمتقدم
داالرقاءلتوقفهاالولازعادقدغادتبعد4الواءالثلثداالساضواليقتضعاضناقاكألمه
وتالفدونتجددادةالةالمرادباببياداكانكالممانههعنىفهوانالعاقواما

آنهاوإالمعللبي4إداطكلابافعلانلكويقدمفعلةاصتلكفيالمسندالواقعخعل
ءفمىزدفيآخراسنادههناوجدءسوافاعلةالىلعنىاالولىالدرحةفي

8عدءبناخبرالبدا



هذهفيبةالخبراصاعان1
لفعلااللمةبلىهواةوراليص

اثاصااارواالهـوحد

اذبعدصأفىانءأخرت
شماالمرلضبراوافعلافخة

ققيتصخرباالدهـماا

بالتومفالثازاالسناد

العالثوامااخرىعدش

ذلكعلىتوففهنهوع
اركوناعفعالشوفف

دأتااالىعائدايرآلف
االسنادبمونعنهوعباره

فىتجدأااالىاداات11

هذاانوالشكقةتالحة

إفعلابهتيالىيرلحضص

يعرففالعنهمتأخرو

النالثوذنولااضأملبا

متعلقاتخوالافيالمال

هاوخذنادبرمنإفعلا

الاصفيالهـطوتقد

منحداعاوابضاوافعلا

فيدالفعلوالمفعولالفاعل

ولهةوايضاكسأادون

ماقءبذكرفاذالمابعدفي
الفعلدونبالمفعول

ل091

فييوجداولمعليهمقدمخبرابووفاممبتدأزيداانعلىزولابوهوقام
تقديممنفيهاوإلبدوالحدوثالمجدديفيدآأصورهذثجفيزيدعرف

مناالوليالدرجةفيبقواحززاالوليالدرجةفيمايممنداليهعلىهلالة

الدرجةفىنهأظالمبتداليالضيرتوسماالفعلاسنادعنيعنىعرفكوزيد
زانمجوبلالمنداليههذاعلىالبتةالفعلاتجددتقديم01افادفيواللثترورالعانية
حصولمعفعينكوزيدفياليقدمبهورانودزوهافامفيعليهسقدم

تقديممنالبدفانهاالولىالدرجةفىإاالمسخدخالفورخيناافياتجددا

نحوزدعناالحزازهعئوهذاالبتةبقواشارمادبهرناوالىعليهالفعل
الالنهعنهاحزازانهمنرحالشالدبهرالماتعرفوانتواناعرفتعرف

والنكاقبلهالمندبابيعنىاباليهذافيممادبهرظبيهكعيرلمامراتجدديفيد
التعريفمنيرهماوتوالحذفلذكربهماكاضيرنحتصايهالمسندبابئة

افطنوامماسبقذلكومجروالتقييدواالطألقيرواقأوالتقديموانتنكير

آايرهـءفياعتبارعليهاليخفىالباببنقالىياىذالثاعشباشاتقناذا
بعضهاالنكاذكريرةعفالمماواإاوالمضافابروالملقاتالمفاعيمن

المسندكونوكوالمسندايهالمشدجمالينيختفانةفصليرابالبالينكضينحت

المسنديىءيمونانفأليصعدائماسندفعلصالنبالمسنديختصفانهفعال
جيعهاانالىاشارةانهمنمالقالوامافعيةجملةبهونانعثنمفعال

اليهالمضاففيوكالتقديمواتمييذالحالئكالععريفغيرالبابينفيالمجرى

جرياناليقتضىبهمكيرنحتصالبابنفىماذكرحقولناالنبمثىفليس
فيهمنهماصجريانعنفضالالبابينممانغايرفيصالمذكوراتمنشئ

إفايرمااهواحدفيثبرتهنبالباباالخشمماصلعدهاذجمهق

الفعلمتقعلفاتاحوالالرابعالباب

االحوالمنفيهاكعيرلىفدمجرالفعلمتعلقاتانالىاجمالعةاثارفدسبقت

هاالختصاشهابعمىتفضيلالييشيرانارادلكنهالبابينئالمذبهور

بعضاصاكخألفباحوالوارادالبابهذأفوضعدقةوروعضكوضىبوع
مهدثمبععلىبعضهاتوالاوتقديمالفعللىونفدبالمفعول

الفرفىانفيالفاعلمعكالففلالمفعولمعانفعلفقالمقدمةلهذا
الفعلاوذكرالفعلمعوالمفعولاغاعلاهنجمرصاىاىمعهذكرمن
لكنهمامنهمابكلالفعلتلبمأىبهمهتلبدةاظبالعأمليعرفنهماصب

نيفترأ
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جهةمنبالمفعولعهوتلبمنهوقوعه4جهمابالفاعلتلبسهبانيفترقان

ولابهذاومنقالبكذفهصدهذاالنبهالمفعولبالمفعولالمرأدانهذابعلمومنعلعروفوعه
4تلإلانمنومماذصاىذكرهامنالغرضىأقكذالثهلقاتاكجيعبلالمفاعيلسازوانكالط

ءوقومنولءباذيروتومعهولهفيهكالوفولحنحتلفةجهاتمناتلبعمهافاالفعلمع
احاالثفيبهحسءعليهكماملارةوقوعاةادةعلاعدبهرهمنالفرصقليسألىهطداوقوعهدهاظال

هواللمفعولمرادهانإفرفىاوكاناذوفعمنوعدوقعهنبعلمانارادةيرءمننفسهفيوشوته

إمثاصواغابهالمءمولوعيقالانحينئذالعبارهبلعبثمامعهوالمفعولالفاعلدبهركانذاق
منقرلمهيهالمفعولمحذفوتجودجمردعدالدالةافاظاالمنذااثاونكواوثتاووجدبإضأ
ولمنفيكونهلأرفاـه3ذولمولالمةكقىفقمانيوحممنتلبسهيدااذا14االيرىفعلا

ذفبهزاب01والاايىواتوللفهوبئاعلالةاثقىفقعلمهوقغبمندلبسهارورواذامعه
علهظالىالمممندالمتعدىالفعلمعاىمعهبهاغعولاآيذكرلمذاظ
إداواماآلاثمز3نيعنهداونلفاعلالفعلذالصااتاتاىنباتهاانكانرمقةال
اهـلالوإفاامنيريرادبانالفعلفىعوماراعفيرتمناىمطلقافاعلهعنالفعلناى
إمعااللمةوبمونململمتعلملهقعبمنلمقهتبارتهايرءومنبععنهايرادباناوخصوصرادهاجيع
الالزممنزلةجنئذالمتعدىافعلالقىوصهاوخعومهعنفضال

الافوإأطالوفياثاتالدامعاانفيذكوركاارقرداللةعلبواالمقدرالنولةيقنرلةولم
لهالمتما3ءالبمنتعاقهاكأتبالءالفامنافعلابوقوغاالنجارالغرضىانمنهايوهم
محوطوالدنانيركانبعطثهواذانالتانكااليرىالمتكلمضىكىنينعقصعليهوح

مامعطاهواليدرىءاعطاكألمابهونومعطياكونهحالاليانءاالعطااولهماينجنانافرحنى
اليخقاحممننلوهوآ8طاامنهديوالطنقمنالعإدذانيراغيراةاعماثبشألمنمع
حالالفعلمجعلاناماالنهضربانالالزممنزلةلقىالذىالقعمهذااى
تعلقهاعتباهـيرءومنفعهوساوخممموماريراعفثمناىمطلمقانهكو

نحصوحىشعلمقابمفعولنهحالكوالغدملاخاذعناىكتنآبهفعولبا

يناذاىيستوهلفلئعاليكقولهالثاقخعلكذلكاوألفريةعليهدلت
يراعتبارءمنعنهمونفيهيمالهاتءارضىالهنظفياليعلونوالذيئيعيون
والمعنىصاوظعلمبمعلوميراعتارتعلقهتومنوالخصوصرادهافيوم

العمطلقيجعلهذالمومعأليوجدومنإبماحقيقةوجلىمناليعتولى
باعتبارالنهالعاقوانماقدمالقربةعليهلبمحصوصبمعاومالهعنكناية

اقلالسغرالالمافادةبحثفيىكاالذكراشدأهتامامجالهعهوفوكزة



البمافادةاناليقالفال
يافيكوناغعلاادافرفى

اونفيهلفاطفالغرحق

امعنىالنمطلقاعنه

داالطالقفىإنعلم1أول11
كالمفىمذكورايس

همارزاتهعباشلىسما

االفعلنفساليإقمصداوا

الالزملةمنزللتعدلىيابتتر

انظرقماحطعبدلوذاث
ورلالوبالمغمعولإتعاقاعن

اتجارعنالنظرفطععلى
اوالفعلافرادعوم

فالوحيدذاخصو

اننمعلىكالمهقاعزا
ذكرقيداالطالقحصنفا

الشارحممانقلىصهوف

علىكاىاكالموصعل

السوالعليضفاتجهذك

االعتدارثماظااتبهاها
ركيكحالثصفيالمذكور
اربابعندالمعترفانجدا

المعاقهومصأبالضةا

ايفهموكلملالمقصود
جمهونوماالالعبادمن

يعدوالاليضدلةادمقصو

زاكيباخواصمن

لتمثفىلىاويذافا

اليبقماشلاظاصية

13زيداقىكببمنكة
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غركريممنالمومالصألقوالسعليهاستداللياكقولهالخطاياالمقاماذاكانانه

االستغراقعلياوجعامعرداكانبالالمالمعرفحمللعيمجتواكافق

ججيخهياشاطقيقةتحققح5اخرفرددونفردالىصدالتانامابعلة
القصدقديمونانهالمفعولحذفخثفيدبهرثمخراالعلىالمتساويهطإلحد
معيئالييعطىمحوفالنفيذهاباالالزممنزلةمدىاكبتزيلافعلاىنضالى

افادةفيالمذكورطريقباةالمبالةايهاماقةتةاطهذهدويوءعطاافعل
ثمتولهالياشارالمذكوربالطريقولهالمصفبخلاقلالستغرأالمآ

بقولهاشاراجهوااالصتغراقعلىبالالمالمعرفحلاخخاالمقساماذاكان

غيراعتبارميطمالالشمنزلةوتتريلهأفعلاشولتاصلمنىالغربعدكوناالىئم
يخهيلمبياأالاستالإظنالمجردفيجمألياخطاالمقامناصأأكشاية

كوناىذالصاالمذكوراوالفعلالخطابىالماماااىأاآبرهاقامبنا

فعالكمافرادالفعلفىيماإمعامطلةعةاونفيهلفاعلهشوتهالغرحنى
يفعلحينعذيعطىمعئانوتحقيقهاخرفرددونفدعلىلهمنالالزم

ميصاطقيقةبالممعرفاالفعلهذأؤصدراطقيقةهذهوبوجدءاالعطاا

نمقىعناحزازوكويااتاالعصااستغراقعكلىإطابىاالمقامفىيحلىان

4ثبوالغرضكونينافيالفعلافرادفيالعيماافادةاناليقالاحدإلمتساوين
الفعلافرادجموماليعتبراناالطألقمعئالنهطلقاعنهاونفيهلفاعله

أتالمناالنسمالنانقولانببميفعليهوقعلمنوالتعلقههااوخصو
مفاداكونهعدمصودواالفرضىفيمعتبرأاألكونعدمعناذاليلزم

المحوماععبارالعدموملىعدماعتبارهويمالمنافىداواالكالممن
اشارالمذكوريقبالطرقولهانالمفعاححصفيالمذكورصمواضعوالفرق

االنكصاربفيدالجوادخانمنحوانمناالستفراقمجثاخرفيهماذصالي
هوالغيرهيعطىفالنفولنامعنىالنالعدممنزلةنحيرخاتمجودتنزيلمبالغة

كرماتالنيةمرفافيهافريةرىوهذاالغيرهاءاالعطاحقيقةيوجد

يوجدانهادأديماعلىاذاطنموالعقلنقلبهيشهدالماطصربنمن
ءاالعطاكيراليوجدانهاماءلالعطاهوجداغيراليمونانفيلزمءاعطاص

فاليافظماذكرناوعقيقهالمصنفماذكرهوالظاهرالعبارةهذهاليسعهفما

يجعلانوهولوعطمنجمالبعضهميهاوقعمإقاماهذافانعليه
باطةالمعتزفياجمزىاكقولنحصوصبمفعولمتعلقاعنهكنايةمطلقاالفعل

معرضاأ



391

اىظباحويسرمبصيرىانعتاغيظومجوحادأباللةلنبالمحعضامعر

الخالهرة5اخبارعبالومحاسنهحربالبدركزوذوحمعدورؤيةيموان
المضارععلىعطفنصبغيردفالمجدوادونالالمامةغقافهاسعلىاطآلةا

ازعةالىاالمامةجمنونالذيئوحساداعداؤدفاليجدالىتجلهالمنصوب

الرؤيةدرمنهبعءاالألزملةنزولمجثعيرىلقىاناصفاطيراالمامةإ
اسثاعواالرؤيةعننكألمهياجهثمنحصوصبممعؤنعاقيرءمنواالغ
الرؤيهمطدقبينالمالزمةءبادعاواخبارهمحاسنهصوصنحلممفصالمتعلقين

أئارهعداللةباكأهااموصالممكالغمطاقبهنوكذاومحاصنه5االفيورؤث

راقفعبصرهاصخفاوهايمتنعجثواالشهارالىةشالمنبلغتواخبارا
فذكراخبارهاالإوامممااوإللهأتااألالرائىصرالسبلواعولمجكلعهاصا

نيءئالىهذالفوتانهقوالكشايةااإقماطرعدصاصادالالزمواشالملزوم

بانااليذانمنعنهاضىواآلصجمرهعنالتغافلفىلمااوتقديرهالمفعولدص

لءبالفحنعاالمنفردالمههلمحىبصروذوعذوسجمهونان1رجمهفىففائله
المعمندالمعدىفعلاامعذكرالمفعولعندعدمالغرحنيكنموازاىالاوآ
مذكوريرثممفعولتعإقهقصدبلمطلقاعنهاونعدلفاعلهائاتهفاعلهالى

اضاكصاواعامافعامانالمفعولتعيإنعلىالدالةالقراكطبديأوصإ
مطلقاعنلاونغيهاثاتهيقصدلولمالنهئفعولتعاقهفصدبلوانماقلنادخاص

غيراعتبارمناوعومهاالفعلراداخصوصباعتباراونفيهاشاتهمصدبان

قلنااذاكماإفصودالفواتيجزلمبلالمفعولتقديرمجبلمبمفعولالتعلق
المفمعولتعيبنغيرمامنءاعطالفعلاىلنتاوعيمصسنةصيعطىفالن

بينوالفرقلىمفعولاغبارعرمناععالعالفعلانهقصدحيعطىوفالن
الوحودفيتالزمهمافرضىوالطوهماظاهرالمفعوليموعلافاافراديم

ااامنالمفعولحذفاكلطفذاطيخموالقصداإلعبارفيمابيهفالئالزم

المثيهفعلفيإماماإلبعدابيانااماشةالقروجوداعنىمالمقةقابايةبعد

بهتعلمقهبمنمالمولجينهعليهتدلالجوابفانطاشرقعاذاونحوهـماوادةاالرو

ءادإوثااجعينامدجممءنكوولوشايبآكىعولبالمفالمشعةفعلتعلمقاى
علقتشيئاهناكانالسامععءإوشاليةمتىفانهعينالهدبهمهدايهم
اوقعوهذامبيناصارالصرطوابثفاذابئعدههبهمضهلعليهالمثميه

الحزخوالصبربثعدةنفسهيصفوابنهيرثهالريمىافولنحوأنجالفالنفسفىا
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لعهوماحولونالانالبابمافي

بهبلإفعلافصودابعس

المقاممعونةمع



491

ددتهءراعبراوالىوأيخاساحةإلثبيهتلىدماابرانولوشئتهإعاا
الدمءسالمثميةفعلنعاقفانفيموإعارزخايرباالماياوسهمفيلحةإكلاذخر
وامابهالسامعويأنيامعالنفسفيلععقرردبهرالمفعولمنفألبدغريبفعل
ىيرتفءالعرقىقبورالجوهرىابنماعءلاابىلقىو

المثيةمفعولحذففعلىاتكاشالىمنهفليعمىبهلاتفبربمثياانفلوشئت

أضرامصاحااليهوذالوهمالىمامجقعلىتعلقهابدهغرابةعلىءبنا

المثهانعولمجذفنماتفكلبهيتتفكراابانولوشئتادارسانمن
ءكقعاقهابكركصاضاشيةاتعلقانالتفثرابهيتلوسئتيقلولم

ءالالرادباالولالتالقيلهدامنأيسبانهوصرحإوهماهذافدفعإدما
تفاكراتتفكرابمحاانإوشئتولءيردانلمإلنهإبهرىاالإلالحقبق

ويثثتفاحتىتكولاطرغيرضمنىشافاانولاالماقيقولاناداشبل

بدلشهاوخرجاجدهلمدمعفهالأكأتءتسوعصجفوفىنحريتءال

اليمعدىغيرمبهممطاقءعليهالمشيهارادايقاحالذىءإفاالتفبههرالدمع
وبباناالالوليرتفحفألبمرتااليدىممقيدالثاقءإبموااجتةاالتفكر
عطيتادرهماطىتعاناوشئتاذاقلتالمببنينءيمووانالبدلنالمبالن

الماماهدافيافدبروقلةلالتاءسومنأونمابرازالدالفياكنىيندرههـ

المفعوليخهماحذفقبيلمنليسوالمراداغاليتابرولةفيامانماشيل

مجيثونحلتضعفتاقيريىانلقيالاليةاخررضىوءدلعداالبهامالصان

ابرانتءلووالمكماالتفصرءجلىءاقدرثبكبتفصيإدمعامادهفيشقلم
يخثونزورامتكروابتضرثيالتنازحبابمنانهعلىتفثراتيمراتف

ببقفلمقولىعلىالكالمهذاتبشالنانقولدمالبكيتهابانثولوثقبيلمن
سوىألجسبمرالءالناالخمالهذافسادعلىبدلتفكرىيرتاسوقامنى
اففكرنجالفيرشيخهوقوتلانلىءوقفدالتعاهةامواوافاالس
طحنهجرظاكإدمابدلءلمجصهـبكيثقىاطالبمعدالقدرةعدم

وممافليتأملالنظمؤئبيحسنذالتفكريرتفيهتالانعلىيتوقف
امرتهاىفقامامرففولكاالبهامبعدالبياناواسطةباولالمةفيهمجذف

وهوبالصقامرناهماىففعمقوامزفيهاامرنانغتعالىقاالللةبالقيام

توهملدفعاناباماقوذعلىعطفآواماوافدارهمتمكينهبمعنمجاز
وآنوتإحيترأااىولهكةتوهمبقولهمتعلقرآاادتباتراات

ى11
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وآيصدللماذاعلىفالنتحاملاليحاثضاملعنئدفتاى
ومميزهايةبراظلنبصادشواذافصلتحاملمنفولىاكيزيةبرالبيتفيأ

تعاليلهقيوىالفعلذلكبمفعولاليزأماليلتبمبمناالتانومتعدبغعل

المفعوليةعلىالنصبهتآومحليةقرضامنامملوآجناتمناقىصآكلدأل

ظمادالهإالرهنقعاىخزأنووشدتهااداماوسورة
دذكرساةتجلىبماتوهمراتممكرأوالمحمأاعقالممعولذفء
بلكانالعنلمالىيخفلماتاطانمامالالىقولهوصمالمصابصدمااى
عهنغيصورفيوالوهمهذاالساثمنحعليدالطمكرذفترلثالحمبعمقفي
دجمرهارواماالنهالعنامااليردلماحتىالحمفىضاوراناالصاولمن

لفظهصعلالفعلالعاغعكولدايخساالمفعولذكراىا
ملىملالوقوعاىعيهبوقوعهامنايةاأكيالاظهآرممولالمنفمااى

كوهعايةككانوانيرهصعلىيوئلنإليرضىحىالمفعولا

اىلثرمإحوادوادادفيدالخافيؤاطابتتيترىااولأىإ
نجدلملهشفيالمناسبنلذكراذلوالفخاامنالمفعولمذفمعالطلبنافطقدأ
علىالوجداننايقاعوهوحنىخرإثتفووؤتدهضادفلمهيىبفاناالتأ

اس
هبعيالعنىهذاوإلجللااوجدانبعدمايةالعضصاللالمثللفظغاص

أصابانصهونئيألمرىفيالرضامدحولمكلألمولهفيذوالزفعثس
رضالةالناهضيمفيأثاقوايمااللفظغسءفىولاالفعلاولالنهنماالا
وزوبءاالرضاحالفبذناثاايةالضوبمصالخامحراائيم1علىالمدحنايقاعإ
مواجةكقىالمحزىللتفيالمفعولحذفسبصاىالمسبصبهونانا
ا

لافطلمصالنهعهالتأدلفيلفةطالىاليقصداالهةدطادالىإ بوحا

وتجودهمامجوزاالاليطلبفلطالهانعلىءباهتجوفيعلىكايدلمحاصءإ

االختغاتارمعآلفصافييموامابعداالبهامبيانالحذتهذافيوابضا
وهذاةالمبالةمقامالمقامانلةبقراحدكأالىلمامايوهنكفدكاألكقوا
وتلفضهلالىكومدضيغةالمفعولذكردسعفادااماالهعهـ سدوديم

االختصاربيميمالمفعولحذفعلىاىآوعفعهجنئذاالختصار
إمالجنةالىالدعوةبانكلهمالعباديدعواىالماالرالىودواللة
بعثالمنتختصإيهااالموصلالمستقمبقالطراليدايةاالكنكافةالناس

مبالغةومايفيداالولفالمثالمستقيمصراورالىءإصامنبهدىو



المفعولفىالثيمافادولا691اداخرهالتعبيمفيهفذاطاجعلانوههناختوقال
اكمزوحذفدمثعورعلىء

هناءاالزانزلةلماقىلفبمنمحرباناحالوانوههاتحاةثفىوا
احملفانالمفعولالىمالمقطهذافىاقصدااندثةاصذوقىاالئأماةتفياكهـبموناندهاا
جعلولذاالمقامومناسبةالمتكلممدبقحمتعافالمعاقهذهمالاعلىادرلىلولينرعلىتد
يماليوالقصداالزمانزلةيلنزالمحطثاافالنعواح2ااحبأإيمألمايذكرفىانمثلعام
واياكشكللىطولهةبهولافايخرفيامموماذفابلضوحولهإةافدكانيقالئماحدفىلغرظ
العبادةءاداعلىيرادانلوشيهيستعاناعسعماعلىاىنملستعبناشاثفالحداطماكىاامالولممنا

صارواالالنعيمفيهذفاطماجعلانوصخثافوهاممالمامءالإتنايخادىئذثامهوماان
دلتفانوحينئذالقراقبحسبالمتمعواطتقديرفيهبمابنجيلنهوانمااذفافىلدروالدالمةإثذ
جرءالمقدرصواجموممنفالععيمعامااصانيونثبقاانكليخاتحرالمجردفلمفالجصبافى
داللةمنمماصاكرذافالعهوماناهرفالغاالكيمعلىالدالنةوالالاوحذفإايقضدانأثاقاكماربصا
كرهذاالضصارلمجردهوطاوالحذفعامرالمصانأقرينهاليتوالمفعولفىماله
ااؤاتقدررعاماوذلكالىهبئيئ

ندالنغصةلىمحعوفدوحتعسارالمجردواماولهوهوييهطا
الحاجةالقرابصديرةاكوؤولهفىقلماستذكرةووهـيخةؤمامةظيرينةيرهناكإلحهونبان

سااالختصاردصدوفاطيئانعلىدالةيخةقرإمعندالمعنىانالاوإامنممامبنذعلىتدلالحذف
اهدملصوكالعهومات

نحواالخنحاردلمجرمحايلىجوالواالفسامسائىفىجارهذاالنبسديد
توورصذاتكالىاياشطاارآارقتعالىقو4وعأقاداايىصغاحاطالىانيالمقامفىالمفعولذكر

احديمونصلميونكوالمفعودذكراذادفمطشمدءافيهذااانمحءعامانجاادتقدير
الحقبئاالمعراقيوهمالفظاوفالهرالظاهرحيثمنالفنااعلىاداإلعبماخرقىدنحاصديرتة

االفاللممظاهراالعقلعلىاالعقادنيهونفحدفاااواصودهـقيسوصاخراالعلىنالحدالمتعاوي
هوذىإاالتهذفاطانعفحهالمقصودخألفواليوهملاوزهمابذكرعدمكأءاففال

يولمدقالانإلمكناالختصاركقىاذلواالختصارمعالمقصودخالفإليوهمأوااذهـلىالمغمعول
بالذىالعبمتقييداوالفقلتاياهايالمهوالعرفالعقليجوزممناحدكلعامادنديرتلول
ذتالجانا6ناويهاحاباظافيالداللةصاالمقممودحخألفاليوهماالولوجهاعالفدهص

فتركولوسلمالمقدرعومهنصتفاديموامإااللدفعونيانماذيخذفبانوايمفلذلث
لماليعيوالتعرسمااليهطدخاعنىباطذفاختصاصورمصالهافعرحندرديهونقدالمفول

واللهفيتعاليقونحوفياليمتقيمهذاانوثاثغيرمناسبإيهماكأءاكذالجالونوقداالختصار

كرذلىاذاحقيقةواالستغراقمافيههـصدمماالمادااليورعوايتيزاالخقصارويالمعالتعيم
الهذفهوفالذكرتهماعلىقصوداتحقىالمقصودبلخالفاليوممنيهـااحداحعندالثاش

اللةادعوافلنهتعادفولهاالختصارلمجرداطذفومناالختصارمجردسوىاالمعليهاثكلخراالعن
ااوادعوانوفيقأعلىوالتاكالن
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4زتفانلأفلمفقالاللهكلادينوةءامدلىاخاتاةتسأئعنئءاأوراانءمالرحمنواءاواد

قاأوح4ااادعااصعىءاداتوكاناذاخسنىءاالحمافلهاياماشثوكهالرحناس
ااتينتاانالمإبئاالرمسغيراللهى6ناركاررلزمواحلىهولمةاليالمتعدى
نماواللوالى1هـلإااناواوباصعوانكاتاراهلىلولىانكاننضهعلىىاكعفولزم فحادالمزفىاجمتدةاايثوساماماابئواغرماالماكادقولهبممئاتإحاراباعت
يصابالاحدههواالثتأثألاهنوناييراالقوالنافيبرىاشيئنااالالنباخعاليحضه
الىحنصافخروجعألمااجماعةاشكناثمناحداسحهوناااياالنتدعوامااياولهيمعالوايضا

المفيرلحاعناخدمماخا
ووجداممموإسالنةاعاتوجدمديءماولماوردقيتعالىوامافوله

وباقبلعدهوظلمصيرشالطافثالوصاصإقاهراءاهـثيخافذهصالتذودانامرأتيندودهئممن
تعذشوأحدةالةعدصدستاقإالزمانزلةلمهنزتولاوراسنةالىدصصالةهـولاةاتذان

رلىوفلصالمتقديرعنارجفغنماوارلوالمزوصقىالىانوامماالذودوشهماأسقامنهم
اليالدلىالمنكلرلقىاالثفىهياانوتذوداباممإصقونأوقدشصلتاذاوخالفهيوهمبلودالمق
شاإوافانكأالمهفسادقىإاضاخاسواارزودااتانمنأيسياعاتحمااشاانوهمك
لعدسألثاايرابألنذودانغنعاتمافاتاذاانكترىاالابلمتسهوغمارزودانةجمنبل
اباؤحمإشااكانفكلرشابوغاالعءهوثمنبلحهوثالمننمعمحراابهتاضا

احااألبصما1الىءاوتذودانيهمواليسقونادوالمراإلختصاربردانهالىالمثشاحصاحب خمإلمثعونوالنفيئساااقرباذوهـيةاالرز9فى3ورةإتاالاالفسافىاذ3و51ض

ثىوالموااافالمحضولمنبلاسامنعنهماوصدوراسقاالذودصدوجهآلمنايمناامزحما
دواوصماافهالمعنموكانيرغفهماتنذوداناوكاشاحىممواثإناساثوسأكهذودها
11دلوخراللاامغدفةةةلفليتأإكزحمادمغلممثألاغئرلمدواغيرإصقونالناس

االيةفيالمفعوليقدرروابنحهطوغملالشيخيكالمفيملإاداحااصصاةبرءا

ادقذاوفياااداااخثىواألئجالىزولهةنكواةفاكصااعلىارعايةواماماتحمعنواكالفا
معئوعورفواكصلالنفذفالكمااممىوماقبكركءماوداذاسبءواال
االغراحقنعدةواحدفالفيمجغاننماامخاعوالفاالعلىلىاال

ذوفورالىظهـصارلفخاىاانههناالكثعاتذكرصاصولذاةالمذكوس

ستهجانالاماتهإحوذاكراإذاكراتوايراصالئهإكريئإذواشل
همارأيتاعةتعانىاللةرضىغائشةقول3ذكرالمفولأىبمص

ىاخرتةوامالبمإمورةااكلمنىوالرألىإوصعليهأتعااللهصحالنبىمناى
اونكونعينهءاوادممابنهاوتهاليهاجةاطستانهسانمناوافكنكاخفاة



رداظطأيذكرلمالمصنفبانيعتذانجمنقولاخرهاالياالحسمنكانبلكرهذانلمصنناعلىنفلظ

طناولبحيثمممثلمانهماوابماسبق1891ةايمالمةعلىكادااحدهالتأكيدبومنبهوماينعلغااكاإلشزفى

ذففرواصإذيئالينذساىنمبمديداباساثنريشالينهاللةقالذلكجافيفالنالءنشااال
الفعلولماكآولهفءدمونأله3رالمنذوروالغرمنوالنإضهصعارحااعتذرعنهبرا

اضقدعااسباببعمقتركفى

ذاإثونحوالواطأظرفواواصروشارإلجلالمضعوحوالىضووليدقاتومعاومفال
كداالمنفتزيداصالتعينكقواثفيطألرداظمالماداءادآعااالوالصيصالقصر
انممانفاندعلىصوعوةاعنقادفىمصيبفانثهيدزنحيروانالانمنانافتعىاخرالىتأيملىتأيهدا
فتالردزيداصدهذاادتأيملتأكيدهوتفولد3تانهيهنتهفيخطىانلمياصااليقبساقول
لمنفتاعييدفواإشا3أدااليشزافيثألابلردايحناوفديمونيرهءالأيسدتأيملىءدتأيمص

وحدهفتيداعسأكيدهإوتقولاوغيرههرواوزيدافتصانكاعتقدلككلافانتخصيصاوقصر

طااظلردفولهبدلايقوإامناإلحنبلكرهيذانالمحصنفعالحكانتأكيدغلىمهئمزيدالصان
زيدالكفىونكلوالتلثةبانواعهاحرإقايخهإيدخلاالختصاسإلفادةامالوالصصصدتأيم
عناليخلوفيهاصيماطاردساتحبطفاننهثاوااالميفيالبرموعرااكراملءصدذأيممرالقهال
األصهـابةمعالمفعولتفيأعاالرديمإمداوالناىاوإذظفكاوصنحصجمدبوتجهتا

يرهوالتبتسءادمازاليقاللمةاطفىالمفعولءإملاوقوعاعتقادفيورالعروفقزقءجافررفى
رباوقوعريةقدعاثفالناالولاماايموضربتيداوإلمازمدراذاارهبتهزيدنكو

نفيهفيعسيرهءالوقولكاالختصاساكألمتحقيقازيديراحدتلىءيصيرحتىمؤخراالمفر

زيدامايقالانصمحسدقتسيسأاكتقديمانألءيرسةقامتاذانمرهبتزيداهكذامال
بتسورازعاثوكلىيرىهذاوالتانافلتماذكرفىيرهبوالتكيءيدبزعرمتعلقفالمفرهب
فالنالئافىوامااذاكانمانجالفلالختصاحىاشقديمابهنلماذاوعروافاناالختصاص4وكل
الواألكرامافيوابااددههرإضربافيأالخماانمحسهااكاءيربضعهلقالمفراكجعل
مازيدايقالانوابالصفريدهامدءاحبإضحروباقءعالاظعدوجهتعلقابهايضا
المحدوففعلااشدزكيدانهبخفتهعصداواتانحورواكنوضربتفلهركونهضصاصاال

واالهتهبداصزفتوصصسالمنخنوبؤلالمذكوربالفعلآلمفصراالضصاصافادفياوكد
فثهكىفتعىردانحوشبعلهبلالمنثصوبفبلصالمفميقدرلمواناىالبلموانرةاياكمن
اللهممبفيرالمذكوعلىدمكالتكلالمحذوفءدمالتالنئخصيصلءيربالضشعلفاسالمفى
ءااذالاالختصاصوجه

امريدااقومصأمرااالضكيدصاامىافيأللغوإالمجصيثإةاتمليصالفعلعىمقدمجوانزاكاننصهفيلذالتضىمص
جءلىلكنزاذتأكدهناك صجصوالىحمرالمهليسانومعلومدالالمفبديهريرامند5لمات
صاحبقولمعنىوهذاالةءكيدالءابازدياداتةفوىديم1دءدايماعسإبلناصاالدافادة

وهواوبهدرهتيدازالمنانهونهرواياىتعادلهقيفىاوءشافااالالهمدابزالفعلتعلقفي
االختصاصمعئيقالان

ممافادةفيشهدجز3يداألةافىوبمدفيمنهاالولءيؤكدالجزوالتكريرغيرهعنونغيهالتعلقائات



اقولاخرهالىبالمفعولتعلقهكيفيةاليانالفعلتفسيرجمردمنهالغرضىالنالعصييعتبرفبهولملت
خالفهوأننوعامعهدومبلفيهوالمحذورنمفكرالمفا99عينحيشذالمفراليكونلقيفان

ادفا7الهةافاكاعلىالععافاثفابانأففتاحفيحوفدصبدنهايالىمناالختصاصافادةفى
سبورواسؤمما2اوفالمهفىبانإيرةااقةويتىونفارهـواارههاياىديرواوةالمحذوف
بمجمىحالكالايراكاان1نهارفرضالنصييصاصايخهبعتبرولمعطوفادونختصاصاعليه
نجرفاالخرىالىينالرواسعةارضىانكآلتعالىواماؤوفعولبالمقهتهكيفيةإلببانالفعلتفسيرمجرد
ئدةةاوليئبتةتانصامحبهفىإفمافانوابيءفافاياىتقديرعلىنهوفاعبدونفاياى
بئادالرهافرءايرواجمولاادةإاطهـواضافاناواسعارحنىانالمعنىإلنمحدوفشرورابص
إعالثاباعيكإللهالمفعولتقديممنهوعوثنانرحفصتمغيرهافاخلصوهادفىارضىفي
فيفاالةمحنلكانهاآلذكنللىرةاءاجزفابمدونفىءإفااعلوفىكشافاافيكذااالختصاسافادتهمع

عمهارهبهبرهبهحصوهاتالفاواماهوهونيفاعدوازياعىءزاالماهوتفمميرانهعلىءالتساس

فزلاكفادوالفةاورولهبيةصعلىئنيهاوابقيتالخذوفالثرووفيائتىكانتهىفاولهالثةا
الافيةافرادهارفيءجزاإئانيةواخراالىلصوالمافانواسعةارصىاذاكاناىعافبله

فياشاخاالالمذكوروؤدثحخالذبعضفيوفعوتدتا11فىكاطنهةاريرامساصئأليةواإسرووا
وفارلةكانه4ر1ةتقديرالمتناعوذلتيصكالنضاإليفيدياممنيدوامأعوواما
والفااماينيلفاوحودتزامهمالدنمفهدياوامانكومقدماالفعل

4تمسلىءوااموىرهبةء

ءااوةدوردواالوليمىفامفزيدثىمنبهنمهملهافقائمزيداماقولناانالمقامهذاقفو
تطوأاديناوتالولزومهزدقيامبوقوغجزميدكذاشقياممعهيقعالدنيايثىفىيقعانبمعئ
دجرهتنزالوزفياالمرتةفيكاايخيقع4فادنيااومادامتالديخافىننئاوقوغالزمال4الله

إصافاتوارصفىال11مالقوممكوراميمواكأمنيهناعنىالشرووهوالذالملزوملحذف
رواثادلثموانكاتإصارضىاولصهافلمالشمابعدهابانالموذنالفابئوازيدوص

لااناوالثذالثفيثصلءصدرالجزاموفعهالناالهذاهوقعلزيدواالؤليعافقياملزوماعقأ
وانابثاالزقىلىءاعنىمفيكالالملزوممقامزيدااعنىمالمظعحدفالملزوممةواظالخفيف

فيمياصة11خاآلمألهمعالمتعارفماهوالمثروومفامءالجزامنءجزقياممنوحصلشرا
لمزموالاولىحيذذقإاالغماهايحنمابقاوحصلآخربمئيشضغلانيخبنىحذفهالزمماجزانمن
نالمعطوببنكاداالشهولذاالكألمداهاسفيالسييةالفااذاليقعحقهاهوالماوفىطةمتو
يلاوةكنمعةهةكلانختلةدلوالتالمعينالصاغمراظرفواالمفعولءزااءاجزامنءإفااعلىيقدم

ذءااآضاإقامتنعوانجلهفيهاتءاغاابعداالاإستنكرواللهمابعدالفالزومممايغصد
ودصلخصيلهانحجوزالممةاضىاالغسهذهالجلالعقديمالنالموضعهذاغير
حكبايرالكألموروليإتختعيصآيساضقديماهذامثلانالمحقيقهذامنلثروبماالماعءالفا

الاداعمارادأوفالصرااالشترازجمممنعدرداهمءدونثموداناهدياالغرضىأيسانأظهور
االخنصاصاخريئيئاالمصمفيدتقديمهعكونعوضاعنالمفعولوفدمذالثليجالفاوداللةالمقاممرية
16وقصدبهداتاثمكررالغعلرهواظىواهكذافصارالكالمهوحقهاالمالفيشوسةءاوفاصيرورهو



واخرتفسيرالهاكجعلاليالقصدوجوبااالوللحذفارهبوقبوافارواياىهكذافصارالتفسيرالى

وعألالمحذوووافرووعكدالةأل003اكونعإفااعلىيخهاذألدإللةيكزفولمالمفحرانىءنماا

عناكأاألثممادارا1لاتااضرحقاوادادةابااتااوازفرادبمبربكوساقياسإاهذا
نهألجزإىوافطهرسالكوث

المائصتمرساولشؤماعخمذاصالفىفاهنفيدوإساااكلامماإتهىءلىفاامازداولتةلالعكنإهاإئىنغايرأشفاا
زيدفواقومثلاىوكذلمثإزةواإلهـامااللاصوتبأفاعانولمبعحنمهمحصوقداتلطهأ
زيدوكذايرءوانهبانممانمررتاعتردانكلمنرتبريدصاثإفوعرفتامئالفىدراماولقيإن

صربتهءاوتادءثإدابيوفيتصءحةاصلهيوموفيوالتعهـاصائىرسأويهذدالمقاماشافال
فىاليفكإنخصيصااناصعنىتاالمدحمالمفيميصكلمحوتجمصوباشيالثانثانزةهذامالث
دااكثىالزوماصاإتتدمالملةايعنىيرأااماحقهرقدمعناالصاإباصتإلعصساثاققديمهذا

إباضاوقولهصاحالالمتوراىناالإخمغمإلةعلاالفاشااامخركيقالفدنملاقلاخرها
بركاوابامهاردبدلصثصىالغوناالثؤدمءةااانالطارةاثتقديمانانفاإبهافاعن

اواصبمحاةاورعاتمرالثاوضعرورةحإالىالم3ةوااواذتاذاواالعوحناعننقدبمالمألمول
إظالونانضمانوولكدجاهمليوماظلأللجادتاللهقالذالصااشباومالةفاصاافادتهمعوفادذالثعرح

فاساحولهاعاذشاسبعونءذشسحلفىثماوهابصمثمغلوهخذوهوقالشانعدفالاإلخصاص
واماكرفالتةالقيمفاماوقالناظرةباادتالافطينبطيهموانتعادلامعيناكونهحمديمايكون
كاالمحمنالمواضعمنذالثيرءالىدثءربكةكةاوافالتهرالسائلاودمنإةاإزوماافادفا
اصمائىاإتلافىاالزيرادهماصرحلىءعنهامالمءأضوإغصصااعتمارفيهالفاقبباوصاعالما

مزماوشاغألطاشتوسعمافي
حماالسالنظمصشلمراعاة011اهـاالاضفداانذ عيىلعبدوثلىيمكرى

دامبعردحددهأتزما

إباواشارىنحئنصالزماقالهءاراللالضصأنوناحرفعدصذىاافىالةاستياذالاصتصلال
إدةاءباخصلطمعناهستعيننبدواياكاياكفايقالاوإولبقولهالمصنففييمإترةااذضااحاج

اآألتامثدبإلواالالثااصهفادهاواالالين8الدإللةوفينةرهذااليافعشىممراحد دمهيرااإةاذره
وبهذاسقماذلكيقتتنىايضاذوقاأدطمعرتبزمفلاسعلالثاساثانإاليرراقةافاأ

والاملالهدأدواياكااللةونفىيمةنمنأابوقلىمادجمبلصيصههنااضقدجمم
لنبوهالمفاممنذالصالهر

امواالعليهدليالنالنضميرائمةوقولإذوقاالنصلمحصفو3املءلدإاصانادهعصلواعنه

فيأنقديماأوبفيدبقواضارواليهاالخضصاصفيالظالنه11حاالحهـاديمالتةانظهرمنهامخقيقا
شانهالذىيقدمونالنهمبالمقذمامااهبعدامىاءوريعفاذامديصإتاءزوايد
ثيعاالتقديمفياكدوانبهدهمانالماألعازلدالفييخالثقالاعنىافاهملفإل4عىإلياامالمةكان
ثئايةاووجهمريانينبشكناواالهقامذغيرالعناتلامجرىيجرىاثنذاافوايدااتتاعلى

ولكوةالعنايةقدمانهيقالانيمئافىالناسكثيرشظنوفمعنىيرفعدمفىهدخلقاتحةا
اهمورولظبقلورصملماافولهارادذلمتاطهعويدلصيصالمقدبمجعل



أل103

ايضطيماطأاومناهمنوبمالعنايةتالثنتايئمنكريذانيرءمناهم
لىءتوسعةانهيقالاخربانفىمفحديرءوةفاذفيكالمممداالتقديميجعلان

مايدلاضظمالىونانيمالبععداذمنواالجماعالقوالىفينبإخواالشاعر
اللةمفياالمحذوهايقدشوإذنظروفيهكالمهحهـذااخرىوالدلنارة
سكيناكالناماالماصاالحدفيكذاافعلاللهصمونسرمش
اوحدافمصدوالعزىاالتاباسمونبقووممب11ءاباسيبدؤنكانوا

اثراسماقرأواوردعلهماوالرداملالءباالشدااللةاسمتخصيص
لوجباماوالالختصاصمفيداإتقديماففوكانالفعلدقدم4ةا
4ماخجرعابرعايةاحقتعالىاللهلمرم3النربكباسعمويغديمعلاإؤخران
ةاوقراهاالصنتقىسورةاولالنهاةءاقراايخهاالهمتجآنثاوآ

مفعولهوالىاشتاقافرأبامتعآقبكرباعماىبانهوسمافاجافياهمكذا
الى4تعداراعتيرءمنقرأةاداوجىاالولىوداسذىاأفرأ

المععلىالىتعلقهاعتباريرتمنءاألعطايوجدالىهطفالنيقالمقروبه

المفعولةلمقتانخافىبائرأربكباسملمقتانلىءكأوصالمفتاحفىكذا
واخذتاظطاماخدتكقوإاثاوروامواريرالععلىالداللةءإبااودخول

افعلاىإالزمالةمترهنزالنههاكيواقواذاالولايرأانواالحنطامباظ
لالستعانةءوالباالقرإناقرأاىفييممامحذوففعولاواواوجدهاالقرأة

المذهبعلىوإليجلبهومبتدأاوبتنكاربكبايمممستعينااىاوالمالبسة
انثاقبافرأمتعلقاربكباسميجعلانورةامنعيهافاوهوكواجمعا

حموالتاىكوألنةبعمىوتغديماللةبأسمدولهولامتعاقويمون
مقالبلىءعديمااالبعمقذلكاكملاداكصلالىبععالفعل

نحوفيللىإةحكامإلكاذالصاعناىنيلعدولضضىوالخراال

إكألمافىاليهيفتقردهكلالنهالمفعوللىءديمتةاامهـلهفانعروازيدضرب
الفعالمنءكالجزوإلنهاخقدحمااحقدوالعرفيهعنهيستغنىفضلةوالمفعول

اههدداشواعطبتففياالولمولواداشههـنثصلالانينبى

اىاحوهواطهإفأعليةامعنىمنلمافيهاألقالمفعولعلىالتقديماصله
2بةالمفعولثمالمطاقالممعوأتقديملاالفضليالمفاعلتيبفىواماءطاااخذا

ئمنالمثمالزمانيخهالمفعولثم4بالواسماالذىثمالجرحرفبالواسطة

عقيبوالخابعالحالذلىعقمبالحالذكرانواالصلمعهإفعولاثمالمفعولأل

ءافربااالهصكانفقال

االعصنكأثافولأهم

اذاليخاصبهءااقراخمصهـاص

منمايؤهمفاليردالمقام

تعالياللةاسعميرتكون
نجاوهومفالمنهاهم

باقرأربكاباتعالقانعلى
إبااخولودالمفعوليةتعلق

امدواويرتاعدإللةإإد
عبارانولخرهاالي

عضدىهكذافالوجهالمفتاح

نجلامعنىعلىأئرابحملان
نكوعدواوتجدهاالقرأة

لععلهفالن3انىقماتفدم
وجهبنااصدفيويمنع

المفروبهاليمعسدىبرت

مفعولربكبامحمبهونانو
هولفنةدهبهذىاراأا



بذاتهابمقروشعلمقغمرأا
إهصءإبااحرف4اسعاو

حارلمهشاالجساولةمانيى

رالنخقحلصألناتجتجةاقرأا

فطعهنيماإلولتعالقالعند

اكالهقإشاإخعالاعل

ءخااإلولالمحرأانالمضحاح
التالىتعالقااعناخغلراؤ

ممكزالبالمتروبهتعاقداعئ

تهاحائعوالامالقإا

عنإفظراقحاعالنوإقمربا
أباترلهاخثصاصالمقرؤال

هوفيهاإلفىاضااإلواالول

افعلفمولهصموفهرفناا

حاىواوتجدصارأتا
أبمايقراقعاقعننظراتطع
غيرقالانهعدذالهيدلبه

بقلولممقروبهالىمعدى
منعولاصانولهوشمفرالى

عدءفبنابعدهارزىااقرأ

أل302

ثمداقأيمثمالنتتقداالصلانتواجاوعنداجقاحصلغيرظمنالمبوعا
قدآاهمآدمتإلذىأبعمقاذلكذكرالىذكرهاوالنالبيانثمللى11

ماللىثايهاندالىفىملهاواصنقديماألكصلبمونقيهاكاداألهيياجعل

موافقههناالمافناحوكألماليهالمسندقديماالمقتضيةوراالمننرهةوأ

كأبالعارضةاالهآلضاههباالهمةالمصنفنراداليهندالممفيلماذكر

كقوإلتاالغراننامنلغرمقخاالامهواهبشانهعاسااوا3ازرحءاعتنا
ايتفلصاربىاضيمافتلاالهمالممصودالنالمفعرلقديمتنافالحمطاصالرلؤ

لقانةفيهالمقدرطنيدىاناكانجالهـزيدقتلوقوءثرمنالناس

الفاعلتقإلماآلصلانبعثيإةا4صدرباندهاراالخهاالهماناصغرةاداا
صتمكوئيمرالنمومنرجلنحووفالالعنىااخالالببيانايرخاافياوالن

غحمسلةمنانهقوهمايمانهجمألتملهقيعنعونرانيمنفازرلواخرنها

جللرذكرقلانهيعنىعونفرالادمنممنجلالراتذاممىانهيفملمة
االوصاتاشحرفاألنهظاهرمومنفءاالولاقدبمفيوالسبباوصافثلثة

الناوصوةاالفاليوهيمانإثاضااعلىتقدخهلحعمببإخاقاواما
يملخقدهموسىيخفةنفسمهفىجسنكلوفآوحلةكافياالتناسبكربااليراخالالتاض
وجعلإفاإلعلىىادلفواكالناسصاعلاالءوالمفعولوالمجرورالجار

قبناومخيرهالامعوالتمننسوابماىمطلقاالعنايةإتقديماىالممم

عدالمعرفسأالمتديمكتإتتديماهوقدماؤثاممالماصلجمألوناناحدهها
غيرذداصاالىالمعرللماءإملالوتقديملظاعالمعرفلاصاظذىوتقديمراظ
علىولالمعركتقديمعينكنصبنفسدفىونهامالشقديمهالعنايةيموناننانهماو

األقالفعولاونقديمكنىىإذامالخاقاللمنممئابباطوصؤوالثفيلالعا

فانلموايوالصافيألءألبمصءللهوجعلواالتعالىفولهفىاالولعلى

اليعرضىواماألنهعينكنعبنفسهفييهونهاهمباطوجهوذكراللةكرذ
منتطراليهملتصخاطبدانتوهتاذاكماعينكنصبكونهيوامى

اصلرورعدبقدجممإسجلالمدينقراقمىمنءعوجاتعاليكقولهاذكره
المقامنفالريسلاقريهاابالةعاءسوعيةاألمافبلالشقالعل1141

جرامممهاكذالثبخامنبتفىهليآلالقربذكرحديثاللمامنجتظرالسامعانمقام
أفصصاسورةفيشعاليفولهالفبنالهنصبالمجرورجعلمارضافهذا

فياذاعرفتورضالطاذالثيخايسفانهفالمديةافمىمنرجلءوجافيا
عأخهإا



ل303

فومفالذيئمنءالمالويعاليقولهفيبالمقصودالاالشلمانعااعنأخير
لطاطدبمحمالإدبااوةاافيقاواقىخرهاالءبلقاوكذبواكفروا
صلمنافتوهماذأوتأخروافريمإرزفيأأعنىصفالوعلقومهمناعنى

ممنيتعدإدنواوالهاسوأيستالدنومنتفضيلاصمههناالنهااورنياا

ونهافىالبتفديمسىمورهاروشابرباثالىتهقوفيلةالفاصلخاملو
فىؤلهاناحمدهاهبوصألمممنفعاتواعزضىاتقديمبافماموسىانمع

جعاواتعلقيمودطانجمتنعفياتوثارلالنمسوقءسكاشللهجعلواو
وكذااباللهضعلماجعلبهودانالينكراذءمركاتعلقاالباعتبارمنكرابالله

أخيرهولمهديمتفلنيفألنزقباللهتعلقةباعتباراغايمرءبثعركاتعلقه
االاحدهمابذكراالعتباريهنلممفعولبنالىمتعدلكاانابهلىوقلملم
تقلويمهتعلبلعلمخراالعلىاحدهمااذاقدمخرباالتعلقلىباعتبار

يرتمنبالةجلوصعلقالمهبهرالقعلىمادلفيكالمةايرانهوأبوانايةابا

اتمباللةنايةالهكنابهماتعلقههـالمنانكالمهبلءبممركاتعلقهاعتبار
اليردعلىانهوإلصقالمؤمنئننصبنفسهفىلكونهأهمالذكرفيوايرأده
عايةاولصودبالمخاللاعنلالحزازديمالعةجعلانهوثايهاماذكرههذا

امرالمذكورحذازافانألمسعوجوابهمنهوليساقالثالقيمنإفاصلةا
يابالدمهقومنتعلقأنأمهاوثااعينانصبنضبنيهونانجبمالتقدماضىعا

عاومىاإداانلىجنااالفعاجهدكاعسحاوانكانقأخيرهتقديرد
صافوناقى01وإإةعنىءاذالفالمهجهةمنمعقولغيرلثفبنآمدىدلووا

ماااإصالمااوإصالهاتعنوحقوممننتدالتىوةتاطفيونعهكاهمالكفرة
منفريةكانتاىنوحقرمجوةمندنتيرادانمثلبعدوجهلىءاإل

حقلبهإفالمثالفىكافثيهكانواناالعزاحقوهذاذابيةشيماحيوثهم

توألمعتقديمبابمنانمئعلىلمبةاطجهتقديمملىبانهبعضعترفىوا

اققديمقغانهمناليهاشرناما4وجوابدكذالوايسفىةعلىبعضها
حةدنماظعلىواوالمبثدأالمعيعلىالعاملثفديموفيهاوردانهبدليلمطلفا

وفةاالفاذلعمطاطيهمممئملكضفبععقعبعضهاالمبوالتلتقديمامجثا
خيثفدبهونبعمقعلىإمموالتابعمقادتقدبمطتنبيهبانهمجاب

وانمافاعلاعلىحولالمكلتقديمههنالمفصودالعاملعلىتفدباالبعدجمتنع

اتىلمةتعلىيطلقلالمضان

اطروفبواسملةاغعلىأ

ؤدإتعدتاوكذلذةااصأإ

إولباامعنىءعتطالق

لهقوولجهعولالمننياسعاقا

لنحلثشألدمماتصعوطع
لفصإيربةأثعاقاعنشضظا

لهانعالفاعنالنظهـبالبقاح
أمةاسااثنارمامروعلة

كاالمرامتبانواكالماا

منهحمثدمازءمااكرء

فيءاإهـاادخالراعقامرنار

هاوابغيرمولماهوث

والمإاوااقعريرلىءدإللة
زواكمنبماوردسطمف

ضإطامباخذتا



أماالثلثواخواتهطفالهارادبهكانهافولمعهودبضربقبمىشئتخصيصعاالحاالوفىلمحال

أقيامالىءورفزيدبزورصماماضاالثوواماوحضااالمندوتعريفصلاتجمراحدماوامامعو
ئديطالافىاضافىبلقىتوغيروتالإبقرعنذالتادشيروسالحااصتصراؤال

مايقابلعلىوفديعالمقاكنىاف403الواماحقيقيةااةاحناحماللرفئااألضىمايقابلعلىئخيقىا

علالفطعلىعولايمتقظعالةضحررأاجهمنكلاننلهءديمافاجاأمعتىهذاالفؤثدالمى
لةالىءديرتةتنتلكصاكلىاشممنىذاكحقبقى

أئىآتجراساافااكلاكأاتاصثثهانااظاهروا
ححمحمحححححداائئإلانة5ظاةال

ورىءث

يرهالهدشجعلتاذافرسىعلىضعيئارتقولتجمطذاطااللىوصلمجكىمماااصاليرهت11
أايركأووهوودمعبعاربقىبنتبئيحرنحئاالكصطالحوفيقااحةااوز

11ألمصاونفسدةثالحةبجمالوناناماىإثباالثىتهاحصبالنقبةاةاإصءصىإصشاةتقيصلمه
شىء11الىانممطواافةضاةاومححممصقيقابوصالاكءحرهالىإليتعإوزهال داهذطبالزالثارزواكزالموث

لدعكوليذباهـصصإلنافيالقيرحةءوهـوإثاوزرابإلتباناخرآلخصضعنداطالتالمعئ

ااالتانقساكبمعنىواممطالاةإزصازوااللطانداالخرمحتاليواضالباولاقاولااحالىاملىااءصثمىواماإدمهمافىسا
ماتاالضالمىمطقاالتض3الالاذ01االصاةاطالانهمنىعدباخرىإتا

منميصودىدإوثاهماىبعمقالىثإوزه

عجدوأاراامهلهفمالططصىرإلنهوقاتذاطتاواالحةةاهـصهآدإألهحفلماصامصهازممىبومعقزا
تخصجم1ااواخركاناوبوصفئاندونبوصفهالموصوفصيصهااللذإثااللثمتراكطاةكلثت

النفسريتناملذاواخركانموفحوكاوذادواتوفمموإوصافامنبههفىاج
لنةالمح11

من3اواخراثانانه4كادقصصماتواخرقانبقونهالمرادنإيرهءوحاغللروماواساصتص
كعيرعنهارجءواالداشواذلهقي1ماالزالىكزاوادااوجمحونانالشارحصقىيرحةحاتثيج4

أحفمافياالقادالخاذاصإةخاا
اوشاعركاتبانهاضتقدلمناالكاتبمازيدقولكايثشايمقيقيراتاشلةمن

03احقيوهوغيرقاللكو
فليئاملءراوخالداوجرايداشاناعتقدالنماشاعراالزيدصقوإاتووسمانصكألفورداضابل

ءاثافيثلةاالقداوردانهنمقباطيربةانتضيراختححاصممنشأتوهـاذةصف4
ذبالةوععنزازاواالوزوعنزةإيماتبارءاقىيرالحغمنيرفاكهذالفمنمحالمقاصثايحمى

ساثغرووإلجسالغيرعرشازيدمثلالحضقفىاهرإهىلةءاعنوالمهال3تعسفالىضافالخناحتاجا
رامثحدنهشتأملتاذاواالصرازلدسءوروماشاالممراصتااالومثلماافيباالاثالىانوهـ

ىإماليباالكخاؤةحبمون
ماشاعروفلتالمعماتوتهأوصرفاعلىافقادخلمتمتىفالالفهـاحيثممتفاالى صهعاث1المقصموعدامى

اءاعرشإديخاافىقواامحا3انكاالعاماإلدممالهوتهثالىلإهة01بكجمإقاتجهتواباالكنهمافةونساجمقةةوباط
قبيلةالوفيبالقياسبالمثئالخئصانالىاضافيانظراانمالهاهركانهماعداهتجالى

العبارةفيإلسبةوااالضافةاعتبارالىاصةباظعنهيرالتعهفيالحتياجهماضافيةةخاصصيهىماعداهبعمقا

واطالبارةالهفياىالمطلقممايقابلهاالمعنىابولاالضاقانالاحخافياضاابعيهرهقحؤيموت



يخهـمطاالنحصارالوبافولالموصوفلىءالصفةوقصرالصفةعلىالموصوففصرنوعانل
وهوالمرادبقحصوالمنمموبلىءاليهالمضوبفصراانيهونفلىابةابإلشيئبنفيمحموراس19صالقان

الموصوفعلىالصفةبغصروهوالمراداليهالمنمموبعلىنعموبلافصربهونانواماالحشةعلىصوفالمو

نتواقليشعرثئالمهبخذافةالصفولايربانةئمظمعنىهىالتى503يةألمعنوالصفةادالمروالإ
ا

إلمعنببناوالذإآإمقابلةافي10افاإولانصرووزالقوااوانكاخءشعراكذافبملةوفى
واالخرارواعبابفىلنعتاقىاولءثتأملطاىاهـوعالهسادالقصايداالزقلتففاثلذشوته

الاءهـفسارشعباباقوافرقآتوصوفصكالالضفةقمسةالىءقصعرالموصوفنوعان
لدهوتافالالمعناهالناحسفةافىيرهخساكهاناليمتنعاالولفىصصوفالموفاواكنحببفما
قنممااةحاصتلونانوزقاتذلمثلدكنالصفةغيرتلثلهليسالموصوفهذاان

زشااؤولذاتكلليعمتالححفةتالثانعناهالنالمشاشكةتالمثيممنعاصثافوفىأخرلموصوف
والتفىحسضثيعنبهالتماأأجمهيمانشىيجهخاأصدإتجمالونانيضعؤجمألوفصىااااللذالث

تانجنهذافيايدفكتذأءأإيراللةفاصمعنىالعضاهىيةوافينحهارصااخراتكأحوفالوصا
ذاتلىءاليدألءآكالفماوولأضيرءافيهـذاشومعقعكيبعهوىالذىمحمةالنعتالا
ووالصفةوصدقالعلمهذااعنىالقيوقالععلىلتصادقهطوحهمنممومأ كبمعولااهـاحترزة0001
وافيالرجلعلىابدوفهـوصدفهحسنالعلمقولنافىالعللىءالنتبدونيةالمضوا
مومكالةفى8جاإلثسممادلوهافمالتىيةالمضوأخحوالصفةربهتوكذاجلالراذرتقولناصا

العلملىمالتصادقالإلرصفىءحافىمالتححادقهرومنومودعإقحاصمعئباعتبارذاتلىء
لم111أنائلالهمجحألأفوللنالالرهدافىجاقولنافىكسباورممأسالمااافوفىبدونهوصدقهاعالمأ

والمذخسفالكهتالهأالصاماكوواماانصبلواالمنهماهذاههناقيوثبالمعضالراديمونانمجوزو
اجاماكياظتةمماوقعذالثيروتاالسااالبمااخوكداالبدومازاالزاص

اأااللىأإلالإالهـلصادااههـعحظااواخاكيداش31ونعدمقصورافاذالمعنىالصفةعلىالموصوفصرفن ىضواطقيمنالصفةعلىالموصوماقصاىآوذوافليتأملاوساجا

دواحوكأفةمهداثآاأفىادوهوالصالكعابهبرتأممطآنرهاعهـغطتأنهاريدأذانمباثممازيدة
ءألثعذرصفاتاالولهرمتححومناذماثىالدصافاتأالحاطةلثعذريوجدآ

اسانتاوههـاورماإهالمجه

ابالكليةماعداهاونصفةلىءهفصصمنلىحثبهاةيميفاككلمإحاطةإ
داوكاقالوصةكنمانقالمنفةفةلممنالمحاالإلىمفصراوةمننوغاهذااننقواليل لمةمنومغهـداحواالنعت

اصالىآفاابهطنقحفااأرتفاحلزمإصفاتاجيعنصتفاذاالصفاثمنايضاوهوالبتة
وصىسصفالأنلزميرهابةفالضانهمعئعلىاالكاتبورماكأاذاتلتمال

همااورارالمئيإماأواخاقأواالوحوديةعفاتايراداتاالالهـممحالوهووالبعدمهايةبالثماص
4الىمىأذلكانأسابماحهوذاتالثاقوالمعنىأيركالهبالالفائماالهيهونفساالولأذالمعنىالمباية
صاقاكألمعنىانجاروايضااشيهءيةالمعنوافىالقالنوذافولانهبواالوللظكالعالمأ

االمعلةعمبثهولفيتكلفيادةزالييحوج



اختارقيقاطمنالثاقمالفالىالمجرورافيرجوعاقولاخاقبااىبهوقديقصد9طظ
قمىلتناوهوالفاذكأالىمجعبواشهـلاصحمحللقاادالحقيقىوعهوروالسمياقفغاامجعمبوانسبافرب
خالفقطعماموجودءوادعامبالغة603حقيقباقصراأحممفةاعيأالموصوفوقصرمعاقاءالحة

دالداراالزفىمانحوبركثالحقبى30الموصوفعلىصصاحراممىايقياراقصردعليهافص
األفسامانايعانبهبوزيدعلىمقصورالدارفيالكونانمعنىعلىقضوافالاكمامرتقيتحة
اليهسنثميرلمافىالحففىكرىالواقعيينافيوااالمراإخلثةاقىةاطيرالةالقصرلين
لقصد3ورالمذيرءداداالعىددمإبأآاحثافباادمرآومهـوفدآبالةقإةاسروالة
اقيوالوالمعدوممحيدافيزاعادافيسثجمانيداالزارإداافىبقوأانولألفلتقتدةوادكاا
اخقبإقصفامودةافواتيرحمبفىالقراتادعائيماإلةاصهذاالموسوماصرالنتوذ
فيهذابردءاننيمواكةمباقىبافىإوااهءقىابادانوحمماناذاكانمتالفهإكاعلى
اتالئاالعتدادبعدممحالءاادفهـةءالوفالموصرةفيرةءاااثاداتحص

أممفاتاؤساسلصوم
ملفليتاقدقيءوادعاقيهبالةالحقيقىسقيثاوالقصابيرالةسقصاجمتوالفرق

امرصمىقيفىطةةالصهءوفالموؤعر14واالولاعتقادفبهاليشزورمنه
طحىءأءاالنكااخالىلىءلصاسنا

عثهحنيبةاصضصيصانهااوجماخرىصمغمةدونبصفه

تخثصيصمقةاطغرمنوفالموصصألءةاسراىإثاقوااخركطوالقلباالفرادفىالمعتبرة
اعلصااوذالخاكنواك

لهودوتفسيرافيفالشاحنوالاووافغاةنهباواخردونداصمفة01
ااالعدادعدملقتعنى

لىاصلهاشتراكأقدالمحاطص1000اوطمصد101001
اللطحرىمممهعنرمصحرىدوممااواذاكانفاتإمائىطبى

لاالفيدونومعنىاالخرىوبياوزباحدهـمابصصهواقكلمصمبنأ
يراقليالثممنهطااذاكانذاكدونذالقالالمثىءمننمادملبيخداكأحقيقة

إمفةاتالثماعدابعنى

يهاتعثمالثعحرففيوردونزيدلوالرقباالحوالفىفاوتألةااداتهووشهوعنه
يقولاننلواقطحكالىحكونخطىخداليخاوزحداصفيلفاستع

ودودا4اخرواحدةةصهـغدوناراديهاناخرودوناخرىدوننولهن11داخااحمدلىءاطصضا

11عدمفمهوالسءااالن صفينمنكثرافدامربااتصاعتقدالخاطىاذاماعةفقدحرجاخرواحدمصأء
18والصنىاتبحماهـداهءاال

كاسااعتقدلمناالكاتبمازيدفولناعويئامسمنالكزفةإوبوتوازفىمعاشكانإث
بكروزيدوممرواشتراكاعتفدلمنيداالزماشاصوقولناومنجمااوشاعىفاوفص11اتصاف

فقددخلواطعواالثنبنالواحدمناممادبهاسوانذلكيرءويةالماعى
أصفاتاصائىىدونفةبمصاهصصمهصسالنهرفإةااذهـفيفىابلىالقصرحمرالتىالصفههغابر
ذاوطعاوفالمو

اخرىنبفولهعدالكالموكذااالمورسائردونبامسصفهاونحص
دلنهماالفر0115ء دىلصرء

انيغتضىالصفاتسائىدونبصمهامرنحصيصقلتفانإخرومكانباكفانقا
الخاطبعتقدانالقصريقضىالنالصفاتمجميعاتصافبماكاحابيعتقدفتينفياشزاكهاعتقد

سوتبنأصضااشزااعتقدانهارادبهافول

اقولالخاطبامحفقداذامامنهفقدخرجتالبلتأواليعءلمصفنبنلمن4اشزاواوقلفيه
اوموعؤفةلةموصماانعامبقداذاحاصلاوقمعراعنقداذاحصلالذىالقصرعنهخرجاى



الصفاتوفيفيمالصفاتسعباهصاتصافاليعنقدالعافلالخاطبالناتولممااليقعوهذلظ
هذابهنواذالمافصفاتسائىثونبصفةامصئخصيصحينعذفالشصوراتجقاعهايمتنعتقابلةماهى

خارجدموصاهيليءيراالالمعنىبهإيااذاالمصنفذكرهالذىاطدصدقيلزملموافعاالنيص
الخاطبعتقدالطعضىيقساكراالموردونبامصصفةتخصيصفانواقىاليفيابمألماوتدودالىعن

ائردونبامىصفهئخصيعرفاليمونفاصرهالمتالصفاتفيكااليقعوهزااالموريخمبئاشتراكها
ماعالهذعلىوممىالمحدودعنخارجموجوداص703علىداطصندقفاليلزموافعااالمور

اناالقولهدالحالييالبواقىفىأكالماوكذاإاليقموهدااالاواحقطعاطماكمالفاهشوتا
ارادالمممنفانرظثافيآلصعلىاتفقواانهمرىانءايرحرالضأةباصءتطاالتذاهـ

ودوناخرىدونبقولهالدافيافاسجيعانداعتقهدمنءرداانمرليعمعحقيقيااساالزيدفائدار

إنهنماورءمنوالاااخرماصايرءوقبقاطببنمثتركالمعنىوهذااقاكالمرادصإنعنهيبهابانوكن
ءومنضمهضبلالتعريفمابحصددليمالنهقيابيرخصصهناللكيقاطا
ذحينةتضيرفىليدوهذانواوافياالفرادفصرالىالتقسيمعليهيفرعانالكالمهذاا
الندقولهاطفبئالقصحرإصمفاتايخنجامصافانمىاليعتقىاذالعاقلالقصعرالجقيفيالمجرىالتقسيما
دون4بصامصتخحيصوكذاذاثايحنمابينءددوإلهـواحدةآليرصءمنالصفاتمحمهجاتصافها او

ميصكاوبالصفاتساكراشالومنالمابماهذاامنفعالىهـهافكلاألمورإاجيعبينصفةاكاشتر
اإلمرسافىدونبامصصفةمحطهـفةاسوقصةصهالىءالموصوفمرقمنواحدصاناوفيلفظة

أبئاياباالمعنىالأنخكيافالوعيحىاخرىدونمفةجاعسفصيصتحاالولبانضروفأالموأ
ال5ذصفةوتخصيصاخرىلوكانبصفةاعىتخححيصاخرواكثالىدونبامصصفةأا

اعىالسصكمىاخالآللونعثعلىالموصوففصرمنصلىحنربىمنباالولوالخاطباخرنمبامص
ءصمفتبنسكةشاىالممركةمايعتقدالموصهـوتاعأصفةاوقصرالصفة

ماتكاحصقهارداتسا41إمناموصوفبنوثعركةالحصمةلىءقصرالموصوفواحدقموصوففياواكز
بمنجاوزشاالصلذلكالصغةباطاكنحتىوفالموعلىالصغمةفصصفيواحدةمةصفىكزاوا

الءاالماكانصقولخاعرووالثاللكتابةلعتقداتصافهمن4إالكامازلدلقولناأ وعنهماثيةنهاسساهـءا

حمرودفيموئإااهنىفصحرافرادسإالقصهذاويسيىإيهتابةافيوعرزيدايشزاكريعتةيدمنش
101اوصلىءوفوابالثساقبالخاطاىأوبالثاقالمذكورةإصحركةالقطعالىمصكةاللقطع
ودوواوهـقيكانباصمصصاواخرىكانفةامصوهوتخحمعيكابىصءمن
نياوكأالتاداذاكانفطعابمهونتحتىبممأكانبضالذىاررعبهساكطيهممقادبعنةمناخرنم

باناالمورائىاوزوئياالصلذلكالصفةتلكالمهكملمبتانمعنااالمورسافىدوطبامصصفةتخصيص
صااداوتحقيقياحقيقااذاكانالموصوفلىءالصفةصةفيموجودإعنىاوهذاعنهاممفةاتلكيخق

قطعاباطفيهونقبقاطالقصسرانالمنىكورالمعنىبذلثالعزصيوفوعسفانانموجودوكالهيا
مجابانوجمنفادبماذكرعهابخابثميقاساقادءشبهةءاابنلىاسؤادهذاانايوردفاالولي

هرالتقهممذالتعليهبعنىتعريفاانهالفهمالمنبادرالياذاالظاهرخالفالنهيمكنمماقالاافولعنه
المقاماتهذهنجظائىالألئئ
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وقولناماشاعىاقيامادوندبالقعواتصافهبعتقدمناالقائممازيدبقولناالخاطب

آمصرإقمرااهنهوفييدتهرودونالشاعىانيعتقدمقاالزيد
يعتقدمولهلىءعطفأظاهرانها5عنداوتمماويآالخاطمبمحلقابقلب

العكسيعتقدامامنثافىباالمحاطبالىفاذددصرعااليضياحولفظالعكس
يرهابةواتصافهالصفةساكانصاتاعنىاناالمصعنددوىتمنواما

حتىةمغقصرافىقيإصااليرهتافواتحصإفهسواتحمرفالوحايقحفى

محواليعرفهداوقااماقاحئيبمدانهمناالقاخممازيدابقوألبالخاجمألون

انيرءمناوممرواسازيدإصالثانيعتقدمناألزدماضاصوبقولناالتعيين

ينمعيىءماهوتتعيينينتصقصرصرإةاهذاوياانعصينءيطهه
وتخيصاخرقصرافراددونبثىشىخصيصانفاطاصلعدالخاطب

وياحسطوانقلبصفاكسفيهاطباكاعتقداخراننمثىشئ

اقكلوعينالخاطبدعتاناالصاتعماواذانظرالنه4ووفصرتعينعنده

بصفةاهسالخصيصاخرىدونبصفةاصنحصيصهذابموناحدها

اكانهالحشةلثتاأيمماطبتحتىاالخرىالصفةطتلمالنهاخرىنم

والقعوداقيامامنبواحداتحافهاباعتقداالقائممازيداذافلتانكاالنرى
أغيامباؤصصهولمالقعودمنجماوزابالفيامفقدخصحععهائتساوىعلى

وكذانهمأقياماتوقعحتىبالقعوداتصافهيعتقدلمالخاطبإلنالفعودنم
ونفىبمىشىتخصعيىالمفماحصاحبجعلذاوالصفةقصرفىالكالم
وجعلقصرتعببنالمصنفكالالذىصروالقراداالفصرببنمشزكاآخر

احدىباالخرىادالممشفمصفلتفاقفقمااخرفصرقلكانلمصيصه

باحدىانصافهاعتقدلمناالفاصممازيدفاذاقلتيناالمصاحدوباالخرالصفتين

احدىهىالتىاالخرىالصفةنمبالقيامزبداخصصتفقدالصفقين

نمقولهمقتضىفلتقصعرالصفةفىوكذاالخاطباعتقدهاالتىالصفتت

باالخرىاريدواذاميةءواالخرىثاسةالذكورةإميفةايهوناناخرى
انصافهيعئقدلمالخاطبالنالمذكورةالصفةعلىصادفةىةالصفتيناحدلى

انصاتاعتقدبلمحالتحققهاالنالتعببنعدمبثرووالصفتيهنباحدى

قتينالممنواحدعلىصصادقوهدابالتعيينغيرعلممنالصفتبنباحدى
عليهايصدقبصفةتخصيصهبلاخرىنمبصفةتخصيصههذافاليمون

الصفةنقطباكعتقادابموناناليقتضىىاخرمكانقولهفلتنظىاالخر

ةرلمذكوا
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خاوالالخرىإتواثايزنوصبهيخهفىحاباإلحرهـاتواثة3واذا
الثابأصفلةاوناناتجوبمهافاشامحنددااالعصإوداذارالنهذالثحى

دفةاالقاماكأيدفلتفاتبئالتعءقعودهوايموناندجوفةهوالقيام

وهويئتبااعلىاوتهثجوزإلفاالخرلىالحسنتكانامبالصخصصتال

وزثلمممننهإمإاتصهـافهد4اتاذافانهراثقحراالنجالفرهذاإقعودا

كانإيمتابهبالزلجىاصصعثتباالحصازدقوالثونفالصاحديأكاءنماات

النتإنهليمإثفاذالشايختجبتطاشبعافلتنهامفىبةتصاالثمعرالن
اإيمصنهـاخرنمبثىشثط8كىثخصأصعحهناعرؤقىرصانافهذاغاية

اإقاضاايدماشقواثالناخردونبثىءكأثىهسفيدتيمتنعأنإليقتضى
لهفاالمدكرذاظودوةاءادندامتةبالهخحصيصامحموداامتإةابهنددديرلمن

زنتانلمزموالتواقعيهنادفابهنكاثاخرممدونقولهونجمذألتدضأ

عندهتساويااومنافحركةقديعأمامنيلتىالتالربموريعتقدمنلهالخاطب

هوتقداواضياسايخالمألمهفىانلطيانامالمةذاهفىمايخألنوشكاد
إحبماساصعتقمدمنقثوبااغندهيااوتساسكةاتتبعتقدمنولبابالخاط

االسواعندهتساويامنبيهاخاعلبيمونالذىالتصرولمجكلىعندهاوتعماوياأ
احالمكالممتانةالصثلىدأتفىويمثنؤصرزوراخرىكلكاناوشااخردونكانا

11عنهتصدشهفوةوإمالالتكلفهـاتهذهلفتقرالىاثهالمالهذاوركاكة

عدمافراداالصنمةلىءوفحاالمورقسووصآوةالخالفةالىقحسدغيرمنا
ونتهاجموفالموفىاجاعهـمااكابايغاتحقادحلكنانوصنفيإ
المتناعفصخاكلإلكونثهاومنجماكاتجااإلشاعصكونهيدمادوافافىةالمن

ويرشاصتجلالروجدانهواالفحامالن4ثإفحوايةالشاعياتجاع
وناجينصالوتنافىاىكماتناتحققفاجاإصفةاعلىوفالموصقصعرووشر

االىماجقبهاداسانبلرالنةويهااليحنماحيرهاكذاقءفماباتمشعرااثاتها

اقولنافىكالمامةالمذكوشاصفداتاكيرطمااثباتبهونانمناوهامبعمق
مااتااخناعاضرورتالقعودوصيخرهاءباتنكالمشعراقائماةامازيد

اقمراإقاهـبأتهاتاالنتافيهماعلىوقفالتهذاالنوانححففساده
ثباتوابالنإصرحقدبلوالعييناالفرادقصرفيالغيرءباشفامشعرا

تاااحشلةالتالثبطاكاشاتيمونانييارادوانقاعدفاصثمنكلوزيدما

إقيامكاالمنكلماائبماالتىوهىغيرهاءبامشعراكالقعودالمتمنفاها

ال
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وازصدبكناظافهوفلصففيهوناباالمضجماطصاطشحونحتى
ويقولبهاطباكحسيصاناخرمعلوجفمنمعلومايرأءاءانتفايمونان

كاتبانهاعتقدلمناالشاصمازدقولناحينمذيخرجوايضااالفاعدمازيد

إلشبهـةانهعالوالكتافيراكخينالتنافيإمدماغصحراهعاماقعناعسال

عدمفيولقداحسنالمفتاحصاحببهحسماعقلبقصصأنافيكونه
مااليففإقابقراحسنثروراكاهذامنوامامابقالووسالثهدااضتراوو

حندمءنسلماالناعليهفالدأليولوكماحنااليلفغايأباهبلاالفظش
الننافيالمرادأنمايقالوكذاااعصالاعتقدهكاشالمنثاصاالمازيدقولنا

يمونحيلئذاالشتراووهذاالنإنالوصةيخهالمجتمعبانادخاطباعتقادفى

اعنىالعكسبالخاطفيهديعتةهوالذىأقالبالصرانقدعلمالنهضمايعا
فصرفيالمفتاحعاحبكستداتوايضاالجتهماوزقجممالمةمانفاوتث

يشزورلمأنهخفالمحقولعفالللعكممعتقدااطبالرنالقلب
قصاالفرادقىالساشتراوودمءواماالوصفينفىتناالقابقصرفي

بنثالنهوفصرينإضاسؤ4فلادانهلىءكافإوصفينافيشاعدما

كوناعتقادالنافيبنتيىءاوادينمففيهسفانالوصىبهونانآمنامما
اعهامتوالتماعهمااكاناىاليقينالمتعتيناالمصباحدأموصوالثى

منبهنالتهصأقصمثاالتص4اوالقلباالمرادعرلقصشاالتحه4ادةكل
القصروقدمجصلةارةورههناىوالمذطرقوالقصرعيرء
القباملىءمورمزيدفواثوحنوندم11يفوتعرالفصليرصوسطس

عبارةاالصطالحبمجسءالؤجعاوااصافكانهمذجمهاثومابهشصوصوت
الفصلمجعلانكنواالربعةالطرقهذهمنبطربقبهونتخصيصعن

الختصاصبرههناذكرقاكآقىالقصرأكنطرقمنايضاالمسنديفوتعر
تقديمواطفالنجالتفيماسبقاالتعرضىوالمسندعاليهالممعندمماينن
ههأالمذكورةالممندكالطرقوااليهنديرالىءيرانكأماواشسبقانهرا

هذااليءايمافطوالطاالوليقولاندونوفهامنهاشفالمفولفينوص

افراداالصفةبملىالموصوفقصعراىصرهقيكقولكطفالهمفا

بهوناناحدهاثمالنهعلياعرشازيدكأاومانبشاعرالدفي

وفيهبالعكسوالثافىعطوفهواواكعليههوالمعطوفافبثالوصف

واماالعطفحروفسائىدونهوالوبلالقصعرالعطفطريقباناشعار

لكن01



اذانصدهذاالنهانولدزمنماكانثلجمرومجىمنيمننموانهزيدالعروفىءجامعنىليسانهااليرلىل
بوحدكالتقعيدالشركةفطعالىالقصدفيظاهرامابمون112الكآلمقىيورداناالنسبنئالمه

فيإمالهموحائئدلىلقصياطريصبمانهمعلفابابفىإيثخاحواالمغضاحفظاهركالمنل
وهومحاس7لهمالقآممدآالفائمزيدوفباالهبكثفيذالثادوقداشحرنانامهيذكرهلم
كزادفىااليثأئباتال4ءبمونمنهلمقلهـماتاعءباامالاثباتمنعلموانالقعودونق

الذوفدبهكماءاتمجردخالفادسهذاكلداللةاصقمرنبلريقسالعمعنقداالخاطب
انيقالاندواليإصمليمااىصرصاوفىقالاقازيدماادالكاهذهمنخاالفانهاتاة

أثناسضاوووااليهافقطريقزيدلةاثاصومامصروالعروشاعىزيدالموصموفمحلىالمحثمةةصر
لطالضاااليمنرفعحيئذخبكهلزإللعرواصاالرانعوث
اذافانكراداالقصرفيلالصالنإطودمةةاذاهـ4كءةاااجحوزدبراطدصمةماتلص

افالمةاالكالدناكاطحاأأماتاذالمزبمداولاذآاالصمعلىهـاظتقديميمتنعانهالمنمتاحشرحفيوذكر
رالفاحعقغاطوهوملةطالهةاالوازقثوامالامالمهاالناامالإمه

تصراومهكانلةءاجرىفاعلىالموصوفئصرفييكنالىانهواعلكللوروجهلهامرف
وراالفرادورؤقياالتتحةاالفرادفيالتنافىدمءترافىالابااالونالنصالحااإلفرادثال

كامىإأغالين3المدقواؤغصانةاوازثمئاالبتافىالفالبافردكأممعلىاقالبافيناقاوتحقق
مثالكماانصاولماكماصمواحدامثاالفانالصفةقصصنحالف

ءهوالاخدمنقءماحامعنا

مفهـااليمنهاالزيدولجباشأخرقائىفىمولاوكذاإألصرهـنىلمرالتعيينلقمثالالجحما
ذالجنهممنزلداداةوصااليثسازيدماأافرادافصرقإثقوايمءواالستثناالنقوشاأ

فالالمحىاعئاطكموالىكلاالزدصماظوزلمباافراداقصرهاوفىاالقائمتازيدقلبا
ءظكالااوشطاكاعتقادطسصمماهواماوتواقنعيااصاالءيصهـح امماابعيهمالمعنىهدامضحححمم

حألنزيدامماجاقاأذافلتهاقصروفيانمازيدفائمفلباانماكأيدكاقبواداافرقصرهإفيقوإإثيم
الذاآاقولآخرهاليبانشعرزاالمحدالئلفيثمخالانكالم2وازيدانمافائمافراداوقلبا

ااوالثاعنىا31الممبقواالمرادليعىقاكالنهراداالدوناقلاقصرعلىالوانمايدالن
ارالمحىداصسزلدلففىءصافدشاركجمألونانالتافئعنتناانلاللماوجبالئامنالتأن

ءفآمثلبئممرومنبمنلمزيدالعروانهقءحامعليسانهااليرىالفعلفياالول

والتكادئءممهزلدجممالالجازقهوالجاقانئالمهبلوممروكأيدقءحاقوالتعسكانهحنىزيدمنماكان
فاوءإقمهالياعنقدالمنإلزدممروالجاقان3فزغلطمنمعفهوكالهروالزيد
قصسفيظاهرابالوكاىجمنلمزيدفىءمماافاذأقلتاافيبعينهقائمئالمهوهذاجائيانانهما

كانوان4ةتحقةالقلبوروعنلزيدئلاالذىالمجاءقبلمخيرهزيدءقدجاجمهونانش
لداالماطالزتزكلفانحائيانوممراازفىانزيمالمنروالجاقان3شمنثعكالم

صرةفيءورإوفاالىتىوبههواإلولموااولفجمفانهوحدهزيدالقومنبمنقكالجااالمعئان
فتأملاالولعلىمبئالثيخوكالمءواالسآثناالنطربقفيلحتهلماصاالفراد



الىاشارةاادبهرفيانيعنىافول6أل212النافيةهىانماليتمافيانالياشارالكألمهذاوفى

اكثالمهمالفاخاإبقالىالنالحدهئخوأددبولماكالقاذااشاإتاذالخابعالمناسبناذالت
اداشارارنجالمهذافىماوامعنىلتنصرالةداماةااكاناةاتعنىلهيتهاليران1استضا

الناوذلكقالألماوا

نفمهلىإواعتدمااانصولعبنالجثاءبطماماإلنفىهمهالبعضكأاافيهتالطآأأيسصأاالقح9أدميلها11اإسمالىءاالخاساالذان
تأحاتإماثاالشفىلمةإنازتاماو

باطلوالثافىامممىااوعلىماسواهونق15صائاتاللانايمباراولاادإفيااغحمبايهء
ومااالسماالعلمااألتدخلالطالنوذداتسمتةكأومووتهتجاخباهعماعلىيدزموايعنما
سانهااالتفنخمالمغهاروالثدسااةااعباجمعاتألمادخالتاالشإناؤثااتإةواباتاالحرفىاااج
معنىإشاقىحألسونانيناذفرقفانمزادإنلفنماكازكماحتىمىاواممعنئألمشصاهاااغواجا

ماوااليخهإعى4مكلفايساالطلرقاألءإشحىاونبهوانإسىاااذاانااساراطهـوصهالىنجألم
الىاشاراوجهبثلثةماواالمعنىندهدعاستدلنيمجمىخاافيدتليفانلساعنتيملم

اللهماحرممعناهببالحهالميتةمخااظاحرمنإاضمرآولتةاولمابلطاانجائيااهااصمنهـيأنخحلاا
الميتةرفعالىالرعاةقرإقاهوانالمعنىهذااىهووءمالاشناالهذلىعان

برذعرئولءااوروحرمالميتةلتبورةشاالقرأةاتهذاوتقريراممازلدافعوافحرف
تفسيرفيلذاعولمبنيايلوحرمأ4برفوقرىءايثضاالشاعلمبنيااوحرمالميتةتااء

اذاواؤكاؤةلمحااامافىاساءاالنماوحرم11زكسصقرألماؤاشالدفىيهيبمرئالمهمامماض
يىلواكاانىاهذاباشقماكنيخدس اصالمعنىددكالمقصلملليالعائلهلصىايألانالةءنتأ
ووروووأمادكردلمحايقالاالوهـممعنى
واالمامرومنىخينايخاتانثبتةاقياإلمياحرمحصبارأةافممعرفاذاانيربدواطهلميونأالحمو
والمتةمحذوفإهائدواموصمولةمافيهاالنفعائرقرأةالقرأةهذتتوطالأءاادا رليرىمس

تعرينفىاغصرلمامصايفيدوهذاالمتلةملاللدمهحرىذاانءتقديرانءهـبالتريمحالباقوساان
ةانزعلىطألقماححمحرايفيدالمنعالمقيداوكأيدفىالمنثالمقنحواناتأاليةلىاألإهلىخ

رأةاماعلىقلتالنصبقرأةفىلهالرعكافةفرأمافىإتالقلتمناسبةبيانصبلئوهدص
ليمثانهافظاهرههناودوالمقالمفثاحفىالمذكوروهوالفاعلمبنياحرمااااثواالفىاكامعنىالتمن

اللهاحرماللتأواالعلىالمعتةلرفعفالوحهيراللهمسندالىالضاحرمكافهإيا أاحدههالماكانيئممرثدا

والعايدوصهـولةمايبعلوهواناعيحاإوجهاورهذاجموهوالمتلشيئاأاتاالسورتادصاداالزنمر
الركابالمجالالميتةمعلعمماللهحرالذىانوالنقدوانهـوالميتةوفاذأنا جسصاضفىاقعهواالحر

وانماكافةيمونانديتمللمفعولمبياحرمقراةعالواماالتاويااحاهالمرحمبرردتانذالث وحرمماكافةونصاناختارهاالزحاجعنابومحدونقلولةمووناثرزهـمعاااالالى
وهوبفمكل

لعبقاولىخبرهاذتوااناسمموصولةجعلهانفوللكماالميتةالىانىءأا
أتألمماااسااولؤلولهلاالقاواشارلاالصصوماهـلىءعارولمةانعنمالصماللا4اام

نحفىجماالرعيسىعدبن
ماذكر
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اوموهتةتالمومصعرفىامابعلمايذكرسولىاىماسواهئىبعدمايذكر
ؤطفىاماوهوودةانماممسواهنقزيدوامؤتاتالثونقائمزيدكالا

هماايرئروتروورامفمناهماسونقوقيامةفهوإلثبالتيدشقومخوانماالصفة

إلينفىاندواإصهـمطمومحضفيرقحاامنكافيبعدتالمذكورغاصفاسوى
أولموكعحوفابعدهخيراإلءالجزالالتانهإدالمرانوفديتهالسوامحص

اضدفيقابولهوبةأخالثاالىامحاروبمفوهوادمهوسافىممعالصغةالثاته

ظررفىنأداذاالوممالةمةتاناحمئاياائايماالضع ووموالشممكرمعلى

اتقدماصلىةوصهخثإكذشوكاوواإلتصاللتعذشااإلنفصالءالثانهإفا وع

امتوهوذداتعوجيونحوذالثخرحقبينهـاوالفصلعدالعامل
ولاثثمانااالمالتدومالمعنىربمونبانالثوتحقوفرسسلايقدرفيهانوىس

التىياتامنانهإةإإعيالثباسمعصرحواالفحتبإثإااإلنفحهدأاثة
دضاإفراقالنتيالإنمثليامردإكرصاساذالقواعدشاتالدبهاصتش

7هوالماللساسفى5كداودهمارإذااىإ1رداوعوالزودمنالزائدانا

عنايداألراوحرظءحمامنوظاففدئيمكهثاولمممىاالذماراذاحمىامممااصإ

يراضالفحعندالمدافعإلالمداعيخصانكرحضالكانلىخلىاواذاابهما
ماااحهعنيدافعانهالمعنىإصااحممانجهمعناداحمماوااذإوذالواخره
01خواعناهذالحاوايسماحسمابهألعنافعاثاللاذازيرهمءساباالعن

االحنرورةعصهولهانيقالانبهوزولهوإلكيراححمابهمعنالمدافعانمعناه
وشوإلثييتاءاناانااناعدمسااعنادافعمماوايقولانيصحإلكهكان

أائدآلزاقاولهالنانايدافىلمىااناىرهاواناانحماكحولةماموحألونانا
وايسعندوالمدافعةاسذوداوربححدالمتآمعناألخبارالغرصانعلىدايل

نطافعندولافئورةصنالانيهحانادافعوااصذاذاانايقالانشسق
االىبإمااالفعلاداإكصحفتحملثفانالمقمودفياظهزماوهولألخاالى

باعتاشطدوخحاللجهورلبماتاغيبذالنائبالتعانالنممقلنايرالمتعكم
إيدهأندفالمعلموإوسغائباالبهوناوانتاناانحومايقومفىلانحعفاالممحداليه

مىتحفهعلىوقديتدأغائبوهوامالمنهالمستثنىهوالحتهمةفى
ابوقاغكالاوثاهإفيابعفىبهماصرحطبعدهالواقعةإصفةاواالباممال

عيسىبنعلىعنمناسبماواالئمةتعهنهفيوقدنقلكاباالماقائممثل
بهااتححكثمايهالسندالمسندامناددإنأيمانطةكانتل4اوهىالربى



ثاليدوعروشقعامنيالمزددانلافواخرهالىالحدهاكونهايضافالصوابالعببنفمرفيوامالظ

وتشككهترددعنةعباسفانكان412ماكالتتجوبزهواماابووهوالحدهماالقعامطبوتمجكم

علىلحكماالتأيهداليعاقصراالنقصراهـمىيتضنرانناشةالموضماحتىماحالهسفذإإتيخما
لفداشاتمالذددالمحىهـولمنالعروازلدولككأوالنوذلكزأطااواظموابابافيو
ءاالنهالمحكمنافاصكالل

المجىنفمينإلعروفوالثفىناوحاهزولالتفىفيصرمجالزيدثب

قلتفانورهسءلزيدطتروعننفيتهفاذاالحدهماوتاث3كانإطرفبزلاخداارتجانيقتضى
اضثنىااالشاتاعنىثافىاااماقلتلىتأيمعلىدالتأيمانجاتعلىاتاثهذاوانكانكالتثمفيظا
انثبوتسلمءالنثهكانالحكمنفصالىثبةاباإكنمادايمأفةاالولواماقطعافتأيهدصبانيمولعنرةاء

ماواالمعنىهناحمممااوحنصعذكرتمناسبةهذهانيعمانخبدجرهرلإوقحامنهماجائئواحد
مثلالقصحرمفيدادتايمعلىتاكيدفيهكاكألمكونحتىاطرادهازويلزمواكأفيحرلالمساو

يراقأماحقهـتقديماىافمديمصرالةطرقومناىاركأيدالقائمانانهشكفنهوامإوفوغا
تمبهىوالموصصزفياىآرهاصاولكاةلالةلمعهدأالمت3فحعاموابناحألحكم جمروو

النلمجييعمثااللمالالمثالاهنىالنابهطاءيذكراناالحمشوكانانآيممهعنرةءوانكان
قلبالقصويصوااللماالفرادسلقصيمه4لمتنافباانواتميميةقياتميهالوفوعفيبتساوإكما

وقباك4يركفتأاثانكقدبءالمناداافرهكحفيتأياهاقصمفيوعنخالدداااناهرفنا
فيمالاوصبهطداازصافدةءالمنبدناوزيربهالانفراددتةءالمنه51ضرواطكمهدا
انداشزاعاالرنآلإطرقااوهدهيمتعايصهلالهوالتهيمائىتعينافىاحدههاإواتعاان

تواةوخطأبصوابمشوبا31كالطونياببهابالخاطانعايدذإاثايئتبههلنضه
مقفيوابخهفياالمرادافاقصاماخطالةونفىصوابهيداثباتشتعينهكيفجمثمنالمتعين
وابافافصرالقلبفىواماماينفيهوموعمقفيوخطأعمامايثبتهوهوالوقوغافىوتدولومحم

إوصروفنادالفالوصىونىاوينأوصهـادااءوفالمو3ونمعامابوئوعكمائاحال
أطواظالحدهماكونهضاافالصوابالتعييهطسقصفيواماتعيينطأواظاقولامعافاءوقواوبعدم

ديمالتةاىابعالرفداللةجوبمومنالنأتساوىلىءاشيتبهويزصععنقصراأفيبالخاطإن
مفهومفيسايماقالذشلهمناذاتأملانهممعنىالكالمبمموماىوىبالفأبشوبابصوحمافاما

أالحاصهـعفيلهايعرفوأمسإقصانهفهمالقديمفالذىاكالمآهوحابلوخطأخطأ
لالووضعاوانحعاالنبالوضحبئاالفىاللمتةوداللةالثكءاايامربنمزددببنحماصواباو
اقالالوجهاىواإلصلالقصريديهلمعاناوافءاآواالسفىوالةواآلخرعلىاحدهماواقع

صالضأممافإاطربقفيالىآااللفياالعلاناالختالفوجوهمنوالمقصودبالقصرخالفه
الممبتهوعااوفإاالفيفانالمةاالثمنمصلمهاواتعبتليددقىودفعتقريرصوابه

اا3االعيهماالنميفاللزكباكسبلفيالمنفطحالىقالواشماهوابتعين
أروووااوزديعلوالعروشىتاثإشويدلههاافلاواالطنابايوصعالبامهافلمثةوداللة وانالثلثههدهول11

واافرانكوفاحوااناالالقمرعلىبالوصعدلت

الوضعردمنهااستفيدمادونالفنهذافيالمفصودوهىالمفامبمعونةمفاانماتستفاداوتعيينااوقلبا
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اماالغيرنحوالمةزيدالمقامينهذيئفىاىمارفعقولبمرو
واماالعروضىوالالتصريفالقامقائموهووالالغيرؤمناهاالولفي

اليهالمفىافوحذفوالبمرروالمقامفائموهوزيدالغيرفعناهمافىافى

كالمفيطرروااالبهامجهةمنبالغاياتاتفإضماعلىوبنىغير3
كواوالجشسلنالتىالهىوانمابعاطفةليستالهذانالخاهبعم

المفتاحفيثيوقدذلكاشمبهوصاعداهوالمنسواهالمالمالنحيرنكواى

طفالىطردقلييزاهـبانعلمهاالوأعترضىغيروايسأيسئخوالمقامهذافي

الوهامعلومهايسانحوايعلمزيدالمعنىالنءواالستصناالنئطريقبل
العطففىفىوالمةالمثبتعلىافصكقىبانواجيبيداالشأنحوباالعالماولي

العطفوبهونلهمتماولاخصراغظمقامهويقامالمضفىمجذفبانقدبمون

ولقامجيعاوالمععاوفالعاطفمحذفبانوقدبهونالغرنكوبكاال
قىالواالسواءيرءألجسمثلمعناهماإؤدىاخصرلفظمفامهما

الثلثةوفىعيهماالنصالعطففىالصلظدميقفانهأملفاتإمطفا

قائموانماصاالقاثممازيدنحوالمندونفقماالمثبتعلىالنصالبافية

إثالثاوجهااىوالنالقعوداشالمنعلى8النصفانهصوقائم
عددللىاذالاخاإقاالاماطفةابالكألهإخقااناإلختالفوتجوهن

المفتاحكافىامطفاقطريقللماكبقاوإسااالقائممازيدامتناع
اليقالءسآصناواالناعىإقاآلالصامعآبلبالدوننحتصلمالحالن

بايمقىفينثمئليقعوقدالممرواالزيدوالمايقومالقاعداالقائممازبد
نجالالمنقشرورإلدطيهالمهميستخهدالذينءاللغاكالمالفيالمصنفين

المنىذلكأليبماونانااللمجازودالئلالمفتاحفيبةماصعرحعلىاطفةالى
اوجبتهمابهاتفىالنموضوعةالنهااخاادواتنبغيرهاافبامنفيا

اففيمافقودافرووذاونفبقدثئفيالنئتيدبهاالالندانتبوع

التنازغادوعصفةصعنهنفيتفقدمازيداالقائماذاقلتالنكءواإلستثنا
القاعدفاذأفلتذلمثونحودعوالوالنائمبقاعدصليسفلتحتىكانك

االزيدمالقومقلتاذاوكذاالنافيةافبامنقهوشيئابهانفيتدفة
ثئهومنفياالجمروكانفلوفلتالقيامعناههـوغيروبمراعروانفبتفقد
فكانههابغيرفولهمافاثدةظتنوضعهاظعنخروجوهذامجرفمالنقبلها

نيرهاتالمرادبهقلتاالخرىالعاطفةبالفبلهامنفياامنصكونمجوش



انحمنالالنشقال

أيحضابقولهالمصنعتلتمرح

اخراليإةاكالتن

نوقالاهـاالرلاإ

يقوأطاندوناالحسن
انالىجنجاالصموابنح

اطالقمنفاالىادرتا

صعاياصرنةخقمامواك

ثاذغرهفىالاتذالتو
اإلحمناناالحعنصنفاإ

لفااشقالكاعرحئان

إلعرابتيدأبوش
الخكالاتوالاحعمش

بابمنيأتجنىووهبقالان
فاللخصياوندإخقولىا

فطالإقاالطرهناكونص

الاذاهـاناالثافة

روالهفوالنتجوحمص

امهالمقامانعدلدل

بهاتجلانقآلخصيص
الجسممالانمفااناإلمناح
ناصألاحورؤت

أل613

وىكمناضايهإونعنحزاهـاد1وفازرلالمثتأحالبخهماصرحلىءنئإاتا

امتنعشلهالنضلىدالةافعالامناوبشئميماذاشاسامعامماشالمإا
نوذلصافىاصاعالفانهاننقكالتن5مدالثمماذلدوخيرتوابى

مناذكرتامماشقإاطاتمابقوكنااتتمالمحسرحاننححىا

فانهيىءؤذيمطاضاالأإصريمااساالرصطدأاواءفىاأابانحععيوةإوهما
يرااإلنيركريماوتايركراوءذاكانودسوايخردإئرذىإلانمندمومالمه

ومعالومفىالمتذالبهانوالترفةإتاط1هـبكأالىيرمابنهولهنستثاالت

االتيانفبللفهاالبالننزينفىاننإليمهاناذاليخفىاأقبلمييهنة3اندت

ثا4ءاناجمهونعناحتراشانهوازكلمذهباإوهبماهداااخذشنكنمهمبوابهـ
داتأيماضافبماودأاخاإمحدالفامحدإلقامحدقابموروثاألخرفيالةاكافالبأل

بدلصمواناندكاسءوالينبوالشمندلءاأااأكأجاافااووث11

أتميىاناتاااقزتواققديياتالىنريناإلإفمةإبئاابالقالحخاثوإا
الناحسنإلممرواتكنريدانخوشةنجاباواوإلضرأطينإووهـإلقيسىنا

فانهءإلمحضاوااخالمألفثلجحسيرمىخيريناألصافىافيهيااأ111

واذاأنقاكةوتجودبهحصمصفىإلنااححابهكلألتالمنفابمنلمماتواأ

ونفيلىطاألافىجنصحرفجموناوانفاليداخواو3باناالجمال اطكىيردالما

ضكفاااللىءايداووحعهااعناخروجهمفالثاإواإحىاالثإلمشياالنة

رالاحىماااالااماالالىاناعإىاأاااضا وللهدلهطصاعسكت3سىأ

الالمنذدديقولوهواألاحداةوااللهاألالهمنممااويمتعذدئاويقولوكلأ
عنفيلدضغاكليقاالذاوهـيخيهالحإليدئالمزاإواحذفىاثؤصااااثالاأ

ئاواناابلىبساليمندزعنابرخاعحارقدلوانالنهروإلكلصهالإ

الثألىعنشفىرولقولكالفىودطفلهثالىامتناغايجابانصرتممضاه
نفياؤيمونإخقافيصرخ4فماوإلضهزيدءماجانجالفإإلولاوجبتدماأ

والسالمجئعنزيدتنيماولهبةاتشيهفااوحضعيعنفيخرجابوهواثماا
بالالنىانجهلىإلمنرعأاإخاحمفىساكأالحنحاااتولمن
امتنعاعولناداللةاذصئالقييثأاناكالافىالضقبالنألت1اقمنثتاطفةاله
يقضنهى3ظاهركألثمفاليتأمدمجاصولإلصيناروعدزدثاعنزيد
إلنااليامالسائىاماطااليومقرأتانقعودالقيامااإلزيدابىقولناجوا

ءباإلستثناالتصرنجانلقالاناالالهماكللإخمفىاكالتمنمنفيابسايسبالالمنا
ا1

معر



الصنةفصرفيهذاؤولامموفبالمومختصاصفانو12ألاليمونانلثالثمجامعتماشرلظ

صوقديةاوصوفالىماقىكالؤأةالقيااإلزدسلمابهحصالمصمحفياتضاالنبانمثعر
لىءوفالموسقصعاهـاطالهبألخااىامعه4شرىالسفالثمنجتنعتلااالوم

قابم4ضةطدرقااقياإمدمفإوصباخصصانضهفيصع11نالماإلءممااالثإ
وفاناليماناانينعفانهييعوتاشذفيتجيبئاثوافاالختصاصعندذلدأفىازرهال

ديعوإكحاإلممناربئاألستصنالج14إبلمعاقلطهاذوناليذفيايقادال

ل4اغإآالناوالزبفلى6عدوقالبزفانضهامالفاخصاصاذإلروالزيدممايقومانجالف
يرهتقمحسنلمحنتصاصفإوافىالمذكورهمعةاد1ثالفإقاهرا

إاثاطمناثتةامماةدولمأيمواقيقأليادةزعندقصداالمتناعكلاذالدإل11
صأ

انقصرالىءدإللتهؤكاناسضاناوالباالوجواتقديمافىالشرفىهذاكروالذإ
إخااماالحمنقالفىءومىاحانستارةدمةفىإةاؤاءاكلفىاكاناهرعبدالةقالثمانمامنتص آا

يمرهاوبطان11مذكرانتوانماريدلشقئابانحواسأخراخرىوكروقوانماحلزيدا

لىالةسنالطفىالصإاةاليلواإلفالدالعاحاراففافىالميماإلنمجثبرةطرثبمحايهمألهصتأ ا

ثطود9وبقاعدهوايسبداالقائمماشهـرواإلكلابحىايااالزفىماجانحوستناعال
لمسباتااقالىمندواماازاحرناقإةالواعصاالنذيرصااا1وأقاقمنبمعانتوماذالتنزث

حالوناكااالفرأخمعرفىوهجصشمنالرافع4إوجىاالىاثالثاافالدثفموالخاطبكالمجهللهاسنعيلأ
وامافصرطفةافقفىصاكااالمنهولهاسععهلإذىاابيهمبمونانءآثنااالسسالنفىأصعلاناالختألفإ

ت01االافنكيكتاتهولادتعهـكماجالونانلهافانيماانحدرفرهاينواسفاطصاامحءا اى

أبأجمهاهيامامعاالااألعاشاءليدالعننفلهواحإحنالالفىصذاوالجصرهباطاهايعاههيخهإ
لىدنزاطاولماتصرهوالباطالىلمهالبايخيرمجىءانائاموضعاناعقالجثأ

اوفلإايهثبلىءقوكحاارإداأإوكاىنالممافيالاالدالخاأكالطلاءؤآعبااصيمافطألماثجمألوربأعلالماحالانزاالطا
إرلسولاومامحدئوالموإلينكراباالىلهالانشانهمنظمجىءانهالثيئادمسنذبممالحإ

يسلافىلمهةمنفدخلتفىمالمواحالونهذاقاءومحايهـإليسيالنهظبيداديزولهشانانحتى

اقاوإولواصسثضخطالةعلييصميالمقامفيائخاطبمعانمايسلكإقطرانوصالمفتاحأ
بدبفميمفيبقواساساعهـملىالمواخراجاللملمينالمنكايتركقدالمهصماليصصانعليهصاىأ

يمواءدانخايهمنعدخلوهمقرالث3إبقولهوقىكهيااالمايناهثلة11فاشارهراطإلمقنفييخألف
إفرحقابديدبعدخلمودالندااذااىيءااذايىشانيدماهومنضبااحبوقدرايتلح

إلةالرسفيسلالحبضةنةالمعالومينزلوقااإلتحقادهذادءكصرايدزحيرثساذالثبكصا
فيوفىاللآلاألزامقواالنقالىآاخآفىاالمعاوملذاثاىألهفيهلناسبنزلةبرالععباراا

2ليقمناضوةسالمإاعليهاصبرتإواهثلموانهملتؤتئءاتالوحمصهوسالقصمعولباناشعاس



ديهبقافيالرطمن

دثبهالكووتجوب
وؤثفلىاسقصرفاخلموه

لفديموشزجماالمنطرف

إةبيامنعايهتبا

تعانىقولهاعنىاألحرطيةا

عدانقلبنملاوفئافاشمات

تحقادالقالعقااصما
الجمهونسولالرانئلبناقاا

لخاطبينااراصعرعاحربئ
ائولسائةالرعولىعدد

الناطبيلتنزفىصالمنشأ

اقولااذهـفيالمنكرنزلةا

صالحالمحاطبصالهو
االبقالمثاللخاطجوفى

فقماالخاطصحال

812كأل

رلسولاالوماممدكلوافرادئصركونلحالاىاداافرءواالستثنا

وهمفالخالمجونالكاامنالمبرىالىاهاالسعدالرسالةعليمقصوراى

يرتالرسالةعلىمقصورابمونهعالمونناجعنحهمتعالىاللةرضىابةاا

ااعيماعصهالكهلماكانويعدونابهخهمالكاامنبرىءإواببرالرسالةجامع
افلهفاستلإمالكااىاياههماذبملةنزهلوكهمامعاباسلقى

وشدةنفوسهمفىاالمسهدامةاإلشعارهـوالمناسببارواالءاواالسنف
ضطرونالكالهمحتىابينهمإسالمواالصالة4عاتنياءبقاعلىحرصهم
صالكونهائاقا4وإخلاىاداافرفولهحكلىعطفآوفلباإبالباهألص

اباونانعبدعاكاناضاتصدونايدونقىامثلمتاالرجرانتمانوففلفصر
يمونوالمالرصلوهمكالمابذاببنالخافاننمبإنبساطفأتونا
ققادالينالمنكلمنزلةواقىأكخمالصاإذينوإلمنحهرمرافيبهونمجاهاين

الرسالةعوىدعالاداطبهناصرارمعحراراليبماولالرانآلقائيقر
دونيعتحركانوااالانغاناعنىأعولاأمداقائاينافارإيماالنااى
سلوالرخطأممهماالعشقادهذاكانوانإوافعافيالرسالةفىتايةالبثران

منزلةاراويممأفنزالرسالةاكافينإوااحديدعونكانواالخاطبون
بينالتنافيمناعتقدواعدساءبنايةصرأبثااعنىخراالاوصالمبهرين

مقصورونانتماقاالبثمحرانتماناواوقاوعدوهاطيهمهذافقباواالوصفن

سوالمظنةههناولماكانتدعونهاالتىالرسالةوصفملإلسيةالثرعلى
مقصوروناطبنأكوانوالرسالةالبمريةبينفيقدادعوالتناأقائليناانوهو

حيثبشريةاعلىيئمقصوىفوابهونهماعمققىوالخاطبونيةالبشرأع
جوابهالىاشازعنهمالةالرسشفايسإواتكانهمصمثراالبنحنانإواقا
بابمنمثلكماالبمصرنحنانلنالخاطبالرسلقولاىآموقرأأبقو

بعضطممليبممعهوالماهلة11اسناناوارخامعهإتماشىااىاظصممجاراة
حيثاالطالعوهوراالمنوهوالزالعئارمناظصمأيثرمقدمأليه
فالرسلآالةااشفااللتسليموالزامهحماظتاساىيمتةيرادت

ذاثواكنالنبهرهحقمعلكمبثرانامنمافلنمانوافاكانهمالسالممعذ
الرسلباشاتجواباوهذاثصلحبالرسالةعلعنافدمننعالىاللهانبهوناليمغ
اظصمكألموفقعلىفليكونالقصريقبطرائاتهاواماهمالنيةالبممر

قولهئاشلوهوانهاخربوجهالمحواليرتقريمكنويئالمناظرهوداب

نحنأانأ



فولهالىنكتةعلىءنجابنقصرنعمسمامالمصنفالذىيعنىافرادفصرإنهعلىصاحبالمفتاححملهاكنفال
االعىنفىفيدفبنصانهمبهرقاطعونانهممعناهلنصعادفبمونهمالرسلقطعاالنجقافولالسامعينعند

انامرهمغايةواناليخبىكام8بصدمظانعلىوايذاندارفادافسارالعندصادقنالبمونهم
ملمايخبنىغايةبلاالمرنضفىصادقنمةبهوفطعكمهنمرفبغىالمعناهبكانذوالالصدقبينيزددوا

هذهمااإصبهانعالثنئذوحفيهاوكاذببناإلمصنفسفىنصادفكوجمبينمزدديئاتثونوانشابممفي
زددهبظاهرحااريدواناالمصنفعبوكذبهصعدفهفييترددانحالهظاهراذألهسالمدصالبظاهر

مايخبغىالكالممعنىعندالسامعبنكانلهفوبهمريثعنده912اوكاذبأعدالسامعصعادفافيكونه

مدتفياددهدشانإراالولدعونةبلذلكالينرونالخاطببنانمعاثضواحمرالناالثخنانا
االعسنفسمجسبوكذبممةمحرولابمنزلةايعلمومدلتزلىهـاشهلوهسليرالمقنببهواباوفقا

دقهفىالمدىددكماتأالصالةلمهءعيسارسلكذبواحينانطايههاهلعنيةحاليقوفلب
مميرامععنداوكذبهااالبمذبوننماانى3مننالرلاقىومامثلناراالفيانغماوادالم
كالماظاموعماركيالمهبونححذاالادتمانواماؤولهنالماقررنامحقلفصرساالفيانتممافقوله

ونتداذالمقصودابهممنفونصادبانهمونيعلالروهمالخاطينإلنقلقصرإظاانهظاهرأفا
سرواصاناتةفجمماراداؤصرهالىءالمغشاحصاعلهاكنكاذبينكونهمجمرونوقطعا
ارىاصالرهـطوظماالخاطبنىالبمافمارقىانوهىذممتةعلىءبناقصرتببهطالمصنفحماهالدىيعنى
ىإصاعبارانواعااالبتةفلااعندصدراقهااللجنىصادقينمبهونيمقطهانعلىموتن
ويممدفىادلىتمفالىاكأاحالظاهرهووالكذبالصدقبينزدديئيمونواانهمامىغايةبل

الصدتانعندنااريسالةحافءوالثة3وأتيينفمحرأكذباعلىفقصرهمامعيناعندالمدى
نالهربمونأيهذبواابالخاكرهاالمتهليانانمافىاالصلانيعنىلصاحبككقواثقولهعلىا

لادىااذالمدىحالعليهققهقىانيدقىوانتيمويذلكيلملمناظاهواخوكآكقواث

ااورودأناوألتضانلدثعدماذكرناباواالولياالخعدذالشامخفقاءررذإاتنمنملصاناى
وروأعفقيفلمالمالنهظاهرامقتضىلىءالاالخراجمنالمعالهذايمونان

ادالولهخلرفاوادؤةقااوفدينزلعدذالصامصصغيرلثضهبايخهليسانهفزعاخطاتهناخيه
دوىيسيمرعرمالمخاطبيمونانشانهمامنمنزلةاىلمعاوممنزلةولالي

الى4لآذااكانلمضكامالىوممانكواا1ثالعا4افيتثلظهورهالدرهأانعلى
ينثخعندناتملسالىطماكثافىظاهرنامصمصطينانكونهمادعوامصطوننحنلحااالهودعن

وحينئذكاذبوبانكممونجازنحنبلوكاذبينصادفينكوفلمببنمزدديئلسناوالمعنىوالكذبببالصدق
غايةالمعنىهذأعلىلنطقوكذبالدقهفاصالمماحيترددانحالهظاهرالنالمدىحالبظاهرالتخإليتضع

منبعثشهمماذكرهالمفتاحعبارهمناظاهرفااخرهالىذبالعلىمقصورونعندنااننمبلقولهاالنطباق
القصرطربقمعهيممملكانأثهكاندهطاعتقدالخاطباناعتقداذاالمنكلمانلىءأفرافصرجعهانماانه
ألمدىحالموظاهروالكذبالصدقبينبئدافىالكفارعنداعتقدواكونهمالرسلاناممقدوافارأل

الصدقببنعندنايئداهـغلمعنىعلىفقصروهمإسامععنداوالكذبالصدقببنادائىكونهيعتقدانمن
اديناعالفصرافرانماجعلهتقولانولثالكذبعمقصورونعندناانتمبلذلكفيمزدديئولناوالكذب



كوةمنللدىحالظاهرهوكاعندهماوكاذبونعندالكفارادفونانهمفيمزددونلالرسانلىء
دقالالمعزمبوالعندنامه033ولهةهذايمونعلىواوكاذباظنداالهعينححادفاكونهبينكزددا

أعليخللردالمفسدونممانهماألءجاولذالثبمردتواااكءإلاتشبيهالفنويمبهذبإةا
أهـاظوتعريفالثبوتلىءاااللىةسالههلةاايرادنىقىا31عندنابمونوكذالثإهرنا
االموكديرالفصلوتوسيماصدأبمثلىءدنأيمصىأوناصاعلىاأدالنحدناتمافىولهفى

إلماربمونمضيانلىءالدالءالتفصهرفالإلمأاديهروزمىصراالفادةإجمألرزباعالنثشوش5
لءكاليدلأصألالمابزمةثمباندأيماكثمكروؤةتااةوالىطرالهمإمنىابثباإصبماذمهوإل
االربعةقالعاشدينانفعممرونإليفعااجفولهووهوايوجخمرجإإلنزدالرساطإواقامكانه
رإةالىء1دالكانفىايأولاضاثةاحزاكإشوثالثهصقيثءرباار3مثكادحصادقينجمالمابينكود

تإتاعالبلوالمنالممبتعلىازاىدنهـعبإلساففياالجرةاوالثاغإوحضعبامبانوااجزإلء1يافي
وحمداوهذادناعضإذلون

علىانمايهومئاطفةءأاالمعإمعةابحةخيرينا1شزاكوشنائيةفقما
والنقور3إلذاتاالنباىأانفيانيافىاناى1لإمانهاالهدهاهرعىكااالفاكوطواهـ

يدفائم1ونحثتإاثمثإتاالاولمينهفانهنماطاصهاإلفتامواهإاصهكلكردالشارحكاذالدامربا
ادالارجحمعايمحتاطوتعقملةاعدبلوراخااشئحوإبمسالىءالقاعداوإعلقصرانحفوالق
حمتالفعلقصحرمسثالالمنمعولاء

اواخهدامإواعاتاءااالصاوالمنعرإةادمءالىاومماريذلىءلءإفاااد11
يثاتعرنانهأبباألإواشانماشدخوآنريكامماامواحاىاالىولافاواك
آناهـنمكطهـلتأواارخاخاسعأصاحبمجهلمهمكايرفىمنانكفاشباناإفكلكومثوهـحيثناه

اموىدتهاوتقرثاسىاذاانكاعلماليئقالايماشبمنالنغلراىكطهـحاالشلهةةصهونإتولبالمت
ولثنمناهسإنبعدهـالماحبااليراداذاكانبالقالبىماقىواعالفماجالونألدمىاضعربوالثةزفى

كرذانماشقولىمنالغركقأيسانقطعالمنهفاناههومقتثنمابامرأتعريمااازدبصحراركلا
أكميقالانماشيمارزمانولثنمعناهظاهرسامعون11يعلمانالباباولوااوممةانبمعنىعروإصأء
دبنيةعماصكءرواصادأالمتبينيقمخمنراثمايمكالهـالجهـلنرحمنتدصربامرايمونا
كوماضربولوالملءاإفكايرهياءؤاالزيدثوماقامأعلواانفطأذاوممرولىءورةصهة
اومااالدرداشاعطيتنحومافعولينوايداإلهـممرابساومازيداالممرااميئورصرصانهلىءلاا

قءماجاكبارااألايدشنجطءماجانكووالحالالاطوذىاإلكأيداافىعيتاريخرؤالمهلءلاذاواصا

ووأظوفاال4نةفسإلإمافكهودإدسأقاالكهاتألوفاكنرتإايافئاالشولدماو13بهاداأادممرواكأكنعرباممصثق
داماوخاصرايضربولم

االزدأإلليووماصنلصاالمنإلاسهوالداابدلاإوحجووماضاااالافاللثلوكذاصابيردابوزماذكروفيهم
يداشانمعناهسصالانايضا

ومعئاالمثلةفيكمايرلىءاالستعناادامععليهاكصرر1بوخرءاالستعنافروحضارباولى3ونهءورمة
المفعوليعلىلءالفاالىالمسندالفعلفصرمثالالمفعولعلىالفاعلفصراإجمضارباهنو3ىلامداال

وكلألجنعذيلزمانهاجمىهعئممراوهذالداالضعربملشقيلكانهالصفةعلىفمرالموصوفمنفيكون
عنهاامتأخرفيدهكانانوالاكلةعلىمامقدعلمهالمقصوريضآكوناميلزهاوفيدبينالمقصورعليهاوالصفةبينللفحا
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وفالموعلىقىإصظارقحالىعقيقافىؤيرجعبواآلافياسهذاوكلأ
اولماوةافراداحعقىيروتخققاوحهونفةاعلىوفالمومراوفا ا

فلمةعدجازاىالياابحااتفديمهوزلذلكاعتبارضقوالعىابهتها

اةواديهعإقصهـوراكواحالالمقصوزعلىاالستثناواداةعليهوالمضحديم

قحصورواعيهصورانقعلىمتقدمةاالداةبمونانوهوهبحاءاالستثنا
ديراتةإنودواعدافاعلىقصعرافييدزصراالكربمانحواياعيه

الفاعلعلىالمافعولصقصفىممراداالشضربوممراايدزماضعرب

رهاااليافومكىاثالإضناعىاقولومخهيداالهـاشماضحربواققدير

يقرولمسواكيمتلمنبمموفولهالحاجبوالدفاغيراالبابني
آالسئلزامهذلكمماقلواالىموالتسائروكذانملالنواعاالعلياصااحدعلى

هىاالولفيممروعدرةالمقصوفةاالنكاءكأاقبلإصسثةاقصرأ
الضربهاالئاقفيزيدعلىقمورةايدوالححفةزالىالمسعندالفعربا

والمفعولاالولفىعلالفطتفديممندفالاصراالهطاقروةالمتعاقإ
ا
التعاخمبذكرالمةإقيقةافىالنهاقلةمعجازوانمامفةالحتاكلتمالثافىفيأ

عنطاخها11عتقديمهماعنازاشامجالهاقالمماوااألخرقى
ماكنربفىكالقالعليهورالمقصعنءاإلعتثنااداةتؤخربانكانهيا

ثعاحهنالفاعلعلىوالمفعولاالداةديميداالعراضربمااالعرازيدا
زيداالممراضربمايىىالممراضربويخاالمفعولعناالداةتأخيرا

تنعانجفعلالفطعناالداهنأخيرصعاحالنعدالمفعولواإلداةاعلاابعديم
مجبعليهسورالمقانفالثنابمااناتصودسواربمالمعنىاخاللمنفيهلما

الشابعهوالمفصورعنينمتأخركاناءسواءاالسنعأاداةيلىأن

منعدهكاحنااتمجالهطهمتقدانواعلمالقايلهوعلبهاومتقدمين
همينالىاالاثايكومافىألتعالىولهفيظرفاإواوفااةابعض
ميراالوكذابابباددالرأىفىوكاتممفراىكصوبلألتالرأىبادداراذأنا

وعفيمصالثاقالبيتفيوالنواعاالميرباباثمتهىلاىولاالبيتفي

ممرالمحةوافارعلبالظيبقىاالولالفعلالنعثوفيهافواخقامتاى

هذاومنبالمنيواخرالمرفوعاذاتدمهذاسياصعثنمتتىعناوال
ضربماوتعلزثبمضيركانهمنعموباممرفىزا1ماضربفولنافياممرانيخل

وفيهالمصففالعراضرباىعرافقيلضربمنقيلثمزيداالمنا

اسهذاؤثوعدقال

اذامىولاإبواقىا

لةاالفيقصرامعنئحقق

يئصالقصاحدالطجعرةباؤت
ابماداإلشقءفخوماصا

عالالموصموففصرمن

انثبادرامعطاهاثحمةا

يهاادكألمكأمانفيبداز
ووبئوبالرحصمةلىءاال

يدمناإلزابمنماراءما

عدالموصوفصفةاؤصر

4صنداناهرخاامناهالن

لمكوبالرآلههلىدتجا

ابمنايدورثااللزطبت
صلءواخدحلهمثالق

نيمايئالقصرمنخدوا

اطلالاخدهيااتأوالءلهفى

فالمتارمافيانمديرألءو
هـااإلالبخالولهخاهوا

براإلمبابتيكارهااالياموم

واطمحهبملاطوالدفاغ

إصاعياؤتقصر4عدا

باباشتهالمهمانفينفسمه

4واانسححنةلىءاالمير

الهوصوفساحصرةومنفله

يضاالانيمبهانوإكصفةالىء

يرابابكااثفيقصر

لمةاهلىحبمهـباموكحوفاعي

وفاموغاالشعداله

6ومنةلهادةرابصفة
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علىالصفةفصرأل

اليانيمكنوالموعموف
لىتالبابهءااصهـفمر

دونلهةاهـكرجرا معط

قصرمنوفاياهارادف

ثمعدالصفةالموميوف

نحلمانصئاءااخه

افتلمالرادطهماممعتلز

لشئايمونانازهيتهاكر

اذاتكامكروهامتها

انحازهادالذعندمةالمحر

اداهنفوراصالثىءحالون

ةالمريةاالدوكثعربعنه

ءااليتهايخلفاتىالمرعنلى

بينهفابلهـحاالرادهميعمتك
باختالفاهيةاحرابهنو

الدضولثانيشتكةاب

اققربمنأفيهلماالميرل

منفيهلمطجمولدههواله

نجااطاجبودفاعالمذلة
التقربهوهىلحقمققا

المذلةتألثوكرالىو

البهامهضربمنالنوذلتياوالمفعولإفاعلافيصالقصإلفعحضالةنظرا

وممراوصرايدايشزاذاضركانذحتىالفعلعليهوقعمنجيععناستفهام
هذااليمونفعلىيخباطتأقحتىابايغلميداشفقلتبتضرمنلكلفف
ونيخدزاالمنضربيقعولميدلزبامضروالمذكورالاكفيعرويرء

فنعواالبيانهذابععشهمعلىوفدخقجميعاوالمفعولالفاعلالقمرق
قصرايدزمايئفنالقصرفيماداةأيسالمضلرالفعلانقائيماءذدداإلقتحنا

يعاوالمفعولالفاعلفىالقمحرءااقحنهـنلزمانامالاننيمنمالمفعولفي

افادهفىبباأىالجغووجهالمقامهذايرتفيالم11هذاةونمغ
ذلاوغيروالمفعولوالفاعلبروادأالمتببنفيهاقصراءتثاوالالنق

أغعلامرغتئتىالىي9كقىالذىوهورغاءطأالستثفىافكتان
وهومدممتثنىمقصوجدالىبعداالالمذبهورئضباعنهاإلوشغلفبلىاذا

يرهءوتمثنىالىليتناليغرجاهنهيقتضىاجواالخراجخرااللالالنبم
احفهاصماصقالمحنصصيرءمنصنخصمياوائالاالخراجفيققق

نتادبمجعفرابفرأهفينتكافييرضثتأنينقولإعواعلمفياناقىولذلك
االلىالفىفاصبيواسناطرأةفيإفعولاسفياىةوفيصعبالرةاالص

اشعراالضاوعاالومابغيتالرمةدىبينوفىمساكهمبرفعهساكهم
ءاشياالمنشىمعنىالمقامءالفتضاالتذكيرواالصلفظاظاهرالنظراليتم

فألمنهثنىاحذفاألبانامابعدالىإهاملافرغاذاانهوهولاشوفيه

صاحبالكشاهولعلفيالفعل9نيثتايقالانفاالحسناصالالفعلفيرص
المقدرنهالمستثنىهواطقيقةفيفانالغاعللعيقةوااالصلالىنظرألمفتاح

واذاكانمنهالفعلوقوعادوالمرالفاعلالياكالفعليسندففيمواال
أيهيرعازرأصالفعلفقبمذكورقوهوليعالعامالمقدرهوذددحقعقةالفاعل

اليتهوكقوغامانحنعائدالييرصناسغفانفتأتئةغدااذاكانمقوفي
عاسبالييدضيمفاعلهفانءأيابافرأفيهناتوابمالفرحونالذينالمحسبن

منبدالاالهندماظمفيمعالهنديمونمذههفعلىالفأعلحذفالمتناع
سقافىانصبمجوزاولماالبدالممالقهذافىالزملكناحداليالعائداضيرا

المفافىماليسالىئدالطيراعلىواالقتصاربالكليةظايةمنمنهالمسآكأ

نكلوفييقدربانفاجفىنممألمناسبنثنىالىالىالعاملوانصراف
نحوماجاهقلباصاوفيجبةاتهماكسونكووفىاحدماضربيدماضربماالز

ابماالراأ
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نفبلمنعداشانهمعازمااالوقاتمنودامةإبلىااليومماسرتوقوالاالمنالحالء3باكائااألرا

الفرطإناكآاماعىميمننصعالوسطثالةاهنىلىءواالمكضةمننسفيسالىأالفىتمافى
ءاالةجهـيىءاللواالصإضئاءاطألفهعمجيثنيءالمممتثنىبهونالجنعبانفييرالمناسبةتف

والاالمنحالعلىكاظساهـوكذاقبةداءاطألةصعمعلثيعابةاأل4ماسفىالمقداذليس
هذانلىءفدلمااالعالظفيكونهيعنىفتهآوفيذلتنكلاخالمرادبلكورةذ11االمثلة

واتواهادجمائمهاارريةالمقدسهذااليشوجهاالنقواذاكانذالثاومجراوصاالاوظرفااومفعوال
اذاحتىيوخرهاحيثالمقدرذالتادئنمنهاتجبفاذاوصفتهصهجةفىإصدثنىاالمناباا
ماعداهاتمسدعمنايواعلمءاالشفانمةلىءالشىذاثامافيبقارةسسءسالقصبإألصاشنئإ
منسيأسلهـانهواماهاااليقومنكومازيدمبعدأهـاماوهىالجلةانفرغءاإلستثنابعداالفىقديقعانه

فالاوالايضآكةابههذاالزيدقءماجانكواوحالاولقعلىااللقومرجلفهبمقءماجامحواوصفة

لوؤعاتاممالمفيداللةاال4تإلامانحوواواوددعنمجرداانسداالمآالاايرامايقوكثثيض
ظرفةةداالصىةلةابلىاناتوذالحأءالألصاقبلمناناهماالادمإكتمنإنماتإيرالثماثدثاوفيتافىا

ااحينامآإساىذوفمحىوهذاءوالجزامرحالفاشبهقبااللمااالدماةصونبتعلزومقصهـدنه

منؤتاتابانهموصموفاماآيسوالقديراىالعزمتاويلاإلعلىلهمانبمفصنةمضممااليقارنالاط
كالانهاملواطءاافاقبلخرجدقهمكقنقبامناتيانهمعلىعازمااالءيرالنعماءادمبئمنيطأنا

ولمانلهفبامناتاهمإشالحامهـلإوافحكابهالمجزوم4عاالمعزوملغدابهقرصمايدامعهاالمير
هذاماستعخاالمفاماستدىمماوحيراالصأقيدفااصزييضعرب121تقولطوخرالمقممورعليةممااوفي
االنبانانلىءدلبالةاطئقيماىوزتقديمهوالصسصورمحاهوالمةبعداالبهونعالوابمزلةددة
وألاليأسالزالةنلمهمنقلةعلىءاواالستثتاففىاجازفيا4فااسىلاللبيرهءعلىمماباقصورعليه11
االشانتأوبالىحاجةحوردالمقءزدمءواإمداالس3وراذواهـ4ثءإوركمهالمةانعلىءبناباساالدمله

تقبدالىوإلعاثزمبالىانماضحربفيفاوقلناـلمعنانمإيمالمابلاالمذكوراوههناليعساواخرعنه
فيلفانءبراألمافياالشاالزيدىبسمافياذاناالماضالفالمعنىصهساتجرازيداضربءاعرازيد

هذهمنلالشالطالمعنىاألقدمبلىهوالمذكورعايهورالمقمانيعلمنانهلىزثاالممراماضرباص
اومانداالشةاعيداديمافنضماذاكانصائئالمقورمحيهتقديماننظروهووههنااواخر
المعاودةبانابربيرهاءاطيبابوالتزريىعإضربالقصراأنهبتسممازيدااقولنافيللقص
ونفعهامنداليأسةاليهاكنويماالالذةناهاماذصاىذكرناهاارزاوارفةءدفىلماامما
افوىاغاعلىهاتدلءشنفعءوالوهنواليسكذانمامنمستفادرالةكاناذافيهااممالمابانالجواب

سكااليئالىوئلالوطلىءالصفةوقصرالعصغمةعلىالموصوففصراىيئصالقصبافادفيكا
ويخرهـامنمهابالكليةدوماافراداشاصهـازيدتهسفصفىتقولوتععلناوقالانراداوفاك

وبالفةكزاأقولاهذا

يثلحدبافصدلماتاطباحيهنا



الىآخرهكذالهالموضوحفظوافولههرغليهاتلاالنهالمالالممسدريةامعانيبهاوارادقال
النسبةبثنكمتعلقةنفسانيةهئةوعلىالنفمفيزيداليالقيامذممبةىءفقددينائمزيداظلبادافلناافوأل

وانجموغانثماقلفظىكالملفاظاهذهمنالمربهلمجموحظاكذلبوامدقالحلاعنجهاخروجهلىء
االفظىالماللذلكوضوعةأيستقييةففأهراننثائىالىالناالمجنمدإولمصاشهامنالمركب

يعةااضالثعةموفوهأبل632اخنسمانيةاةاكتوالالحداثاحدهـمااللقاهوواللمداوله

ةجحىاليالمنقسمءالذساظ1نف امتناعولىالمقاممجهمبباالعتباربنيرزيدءماضاصهاقصروفىقلباغيرفائم
يدسءثاعروماإلنحماشاصدتمطالتقولآلااألنحائةادالتالمعنىبهدااكلنى ساالنشاقالكالمءاقايفسربا

النفىاتمنبرهاةصالمنفياءباةونماطشنمالالممروالقابهالماردباتمئاذانم
ءاالنثاالعممادسالبابقحانحصوصكانافىاف

وقديقااوألتطابمهتطابقهخارجلنسىليمميطىااحالالماعلىالفديءلقاباالمفسرااالنثن
انلقالانإلصيئيتو

هوإلثاهااظلمرسمهاوااتماإلىالططلمبراالوفاممإوافالاإتطااااللأللعهـائلكألىلىإوضوعاالفخاأ
افظواقوالبقرينةعليهاالمخلالحالمالقي1دالمصمعااأأااللةحترلماالزليت
كرماعالاقنىكأكلالفادةوعموتثءاتانوفاوكذاايوعلهضىالموااالنحصوصإقانثمع
اسوالنعدلالفايةأإلماكلضان
يرتمنإمجثاكونيقنضىاهنىانوإليتوهمالوافىوكذااتمنىفيالذلىاتانورهـرءوقاكا

شفهامابكابانستاهفاالاخراالصيهصنجراودالمقحىالنإافظ1أخوالامعنىفادةضوعموشحر
والذمالمدحوافعالالمقاربةطلبكافعاليروتكوذإاثووافهـىواالصاالملتاذابرواماناغا

بالنظروالمىاثذونحويةبراظوآبوشولعلوالقسماهقوداوصغكماهوالغالهرالوضصمل
يراكةدروإلنامجثيذكرفيلمامجاثبمزيدالخئصاصههوالطابههادمالهفياجدروربلحنية
قالأءاالنشامعنىالينقلتانجارسلافييرالطلبعةالاتاالنثامنكالمالقاعالبمعنىئال11
طلباانكانءنثماوالطلبشاالإبرارهواالفيفيالسابقااقالمفتاحاحباحداثوالبمعنىغصوصا

جيعانكطوالغرطلجالحاصلالمتناعوقشالطابلمطلوباغيرحاصاستدىسلةالخصوةثالى

اجراؤماعليحاصالتحالمطلوباذاكانحتىذلكالستدىلاانواعمحدذالتالزشهاأحفعئ
اوهىكهفيوانواقاماشماراقارقبكالدى5وقاطمعناعامثالالعارضةاالحداث

انااالنهءوافداوافهـىواالصواالضفهآماكلئاخةالمصنماذكرهءفيزدالىمالةقيلز االذمبةلكلتالمازمهالننص
حصولبهالمطلوبنادبمواالولطألمحنىالثاقاوالكنامطلموبهيقتضىكونودقارهـلاعن

اظارجامرحصولبهالمطلوبكانوانفهواالسئفهابمالعاللبذهنفيامصاوربمرإقالاركأب
نوانعليهمادخألكونذلكوالينافيالنثاعالتكثيريةوكاظمليلاالنشاعفاندزباقولإكأاظوبم

باعتبارنعبةخموعدىرجلعذاقلتظوالتالثئالتقلعليرنميبذءنعبةغبوالكذبالصدقالبمالما

استكزتهمالنكفالمجقلهمااياهمواماباعتباراستكثارلىوالكنوبنمصدقلمحخبرىالرجالكالماليرفا
اقولفهواالستفهامأالطابىذهنفيأمسحصولبهالمطوبانكنواالولقاللماضبرعنكزنهمو

انبقالالوليظباسنفهامىولبالطالبذهنفياهيحصولبهالمسلوبأوفئكلنىبمعلنجنقعقفيل



بهالمطلوبانكانواالول533صالنيعلىمطولر
فيصوجمثمنمطلوحروفءررلىباكانذانشود4وأكانزالوافهىفعاءانعغمااالعىذكانفان

هامفهوااللبأاذهنسبيلعليشىحمصولوهوحالمعباكنىيرآمنفااواالفصوالندافءالدا
وندقادفيكفيأمرقوااماكتيرااللمانالنالمتنىنأمإصوأليشترحلهالموضوخظوآالالمجة
ذكرنيالمعللوببانمجابوقدحهونكألدازليتممكناكماتقولقدحكفهو4يطإلوالأمجب
ىوليوالنفهبمهوالعيماليمونانلمجبكناازاكاننهليويعودالشإبأيتكاتفولمحاال

ذهنفيحامالاامسذالتوألاوعىذلفيهوإصتلاقىوااللصاروقوعهفياعوطهـتوقعإا
حصولأمتلزمأصوانالطاطاوقديتنىقالازامجاينىفيايسعهلدالىاظاللنىعموضواهركر
فبهامرحقيقةعلىلهبمتنعحينعلىإلنهدهيخالةنالميهحيثشفغمنليهلنحو

االصفانكاشؤلقالبذوتهأالجهلستفهاماءتدعاوإسالحكمهذابانضفلمافىابلحصولستفهاما
النهىفهوضلءانقاةالعنااكلاقنىهوابرازإيتعنلوالعدبهلاتمتىفيوالنكتةفائهوا
يخمقمقفاشرلاقولنرفافمثيآبآوخنايىدةوفائهباصالجزمالذىبمنالمورهصىفى

بانبثاالزناكاقىولنابةاكصلهاعلىلوالجستانعلىتداطسآلإنسبقوافانتحدزثتقديرفانلىتبالنصب
عدمهوالفعلءانتفاادالىتةااضاالجوابفىانمماجمروااناحمارءبعدهاالمضارعاذالنجمب
دءوئهطةاتجثمنيطلبوافعاكذلكالوافعكيرباويغرفوكأهوالنالىهقاموالمناسب

برأسههفهومحيضانهالمنالقئسور4لومدتجىاوالتىاازوقيلوفوعهفيمااللمحاعةوفوعبلمت
وفدحققنضهفىظملىالقنىصلعنإياإستغنىماوكثيرايةلممشمصىحرفوهمألوتدهنودوانحو
نواالمازومابحثفىذالتاللهلظمالليكاناودإواىحفاماللىلوكاننكوبعدهاأفعلاميبءة

نالفئلفاذاتايرههـوةأالتمدمحروففىكاثآنتآقالالمحسنينمنكولتفاكرةلىلرانتعالى
الزنامنكشءدرظفةآمناولوالوآهمعءااابلقلهواوهاهالوالمحضميعق

14حوامنصالانهحيثالمزالومامعآعصكبتبننهماحالكواقنىولوارننهلمنمأخوذةنهاكااى
مالمالنحالفآلةءاللجوهـولتةىاكضنفيالثئلجنوالتفكشينملقوليهعلةلعخمنهما
فنضهفيهـذامنالغرحقانئةاالبواتاثالنامتضاذاجعلتهباباكذاالكتابخنت
فانالزناكاقىلأذافماباتلاللولدنباقتئمعنىنتينولوهلجعلوالتزامهالتركيب

ظاملصرىاههناك11منلماىلدمنهقيانبلانمنىافارةليعىآىكأينهماكالغرحقانيعنى
اذولوداكرمخزاهألنحوالتنديماالضىفياياههانينااتمنىمعنى

اموليالارهانالماأوفياماالقيكقىلىءجطدنادماأليهـميداكرمتهاكتمعنىعلىمقاكرما
المعشفادفئيهحلوتدهنفصداتقومليتككأمعلىتفومولوماهالتقومنكوالميمقاقضادح

المفعولمنهبعلمواوومناماكانعلىالوماوااللغضربمنيخلوفذاومعالقيامملىحثهالي علاالطألقفيذوععوااافدرااثصةقومنهطلبانفبلالخاطببععالانبب
دريةاشلوحرففلكمنفظن11ه



علىالمفتاحعبارهفيوقعتممذامىكبةلفظةاقولوساالهعمركبةلظالنهامعتلكننماصللظ
حروفاعنىوفهـاطنالمثانورد633لكاناخرنجراوجعلتفوعةمصترنتفاصيغقاالفراد

لنهظفيمصرصابهيخمالموانوهذااصاقامفعولأكنىاومعنىاالولالمغعوفىبغمرليىضتالتئ
إتزامبابامطلوالمزيدتينماوالمععىكبهقللالكهنامحاصلنهلالمغشاأولتانفالبدالوماح

بعمقفىمالقعبامشعروهذااقنىمعنىولوهلاهاشاعهالنبأكترصحبااصاألولءافيبتري
المفتاكالملمحصإدضالدوكدوكنامماالتضيالداأؤهـاصصكللب4 وحوولجبعىلىءسماعالوماواشقرنتمعاإلول
منهمتوادااكرشلمثأتالمعنىنافدازاكرمتهالدلاذاقالجتحاالمنملترجىبةونمه
اشديمامعنىلنفصيناالعصاولمنكيبهماقىمجصللممماواديماافياحمغيالرورفىيراالض
ولوقدهلنالمناسبضفنضىعلىياجركأ11معنىتوسماغيرمنتححضيعقولةشيلهشالى

ضيضاواالوالمالوماتقديماليعاسبمامضىئوءقالتييتعيالنمن3ءجااومفزلةواحد
ههساكاانجمونالحقالبذلكطعاااوومبلفخاكانايهألماهذاذكروانمانانااعاقاقفلذالثالم

صرفافانالتركيبارايخرئقيقاصححنواشديممرضوعاحرفااالور4صمعلىمر3تجبن
وينصبليتمحفععطىبلعلجمماوفانحاامننيبمأباكاتروفاطفيبخروالمعنىظاالمامفا
بالنصببعدالمرجوفازوركاحجحالهنحوآانراضعلىالمضارحجوابهفىودالمرلهفالفج
التىتطوالمكلاالتالمحاشبهإصولاعنبعدهفبببالححصولصشيدلافولمولحاطعن
لمحعاوممكنمحاطلبانهمنلمامساتمنىمنهفيولدوموعهافىلمحاعيةةمسقعهههأعلانملى
اليقالثمفنبكموالوثوقطشىارتقابفانههـرجمهانجالفاوقوعهـفوالمرمانالزبىمعنىفى

ارتقابمالمحبوباطحواالشفاقاظاطحاتقاباالشفييدخلوتغربألثصلعلحهـارقىفحاقنىفدشابد
وبهذاالساعةاموتءلهوفادكروهاكأتقابثفاقواالتعطينالعدكنكوإتمنىممىتولدمنهثض

االستفهامأالطلبأانواعومناىفاوبطالبساثالترجمىانظهرثمبفىخبمامهناعحى
وفوعاالصورةتلثكادتفانالذهافيالثىصورهحصولطلبوهوأيهذالىءووابإ
التصورنهوواالالنصديقاصنجصووقوعهااوالالشيثينببنالنممببينوولولرينإفرقا
رمتىوايخواقتفووحمواىوماومنوهلربمالموضوااللنهـاتوةالإامعنىافادفىلرء

ايمسديغابالصنخصبعفهـهاوافصوربطلبكاافبعفوايادادإساوالتصوركقواث
دمهفةهمصالاالعببارذاوالقبيلييملمافىءفيصالتبعضهاواظادةوافىلمىامءأالنافى

أاوالوصالنممبةوقوعاكأدساىقماالبصدياالسالطلبإبمنااوتاالمصتافاتولالزقفيدبسدام
أتماواطلبإيخباالكهاواىورآماوالإلفيماوزمبيمابانلمفاملفياممزهابانالقول
إالتافيادإساليدإتاصورطلبفيأواكةأبةالفيرتااثواىلاماالنافيادبساتتو

طتصورالمسندفيوتعينهوالمطلوبشيئاأالناأفانكصعسلاماوالمشداليهتصورلطلب حصعلىالمسنداوغبرهمامبئ

اكينونةباعليهممحكلشالدانلمتفانكقفافىاملىدقيطاظافىوالمحقبقتوسعاالفاهر
اظايهفييزدلهلمبعدالجوابوبوجهوالعسلالدبسفدسصورشالسائلابضاظالتصدبقلطلبانها

بكيفسيطابماجفالوالعالالتصدبيعاصلفاشفيلماكانعليثصورهاببلالاشئتصورهافي
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بوجهمعلمومذلثعصيفىفالمطلموبأتعيهنهواوالمطالوباوالزقايةافى

الثصورلطلبمزةاولمجئاىاآوأتفصيلهباالستفهاموبطباليا

يقبمولممقامإزدهلتجعازيدفامالفاعلتصورطلبفىيقغلما
ققديماالنوذلثهـعراعرهلعفتعرااممرتصورالمفعولطلبفي

اطإصلحصوللعالمبهلزيمونالفعلسفسإضديقاحصوليستدى

اوالمفعولالفاعلوتعيبنصور15ابونبحفانهامزةاانجالفمحالوص

المرفوعتقديماناذالنمفالقامنكلوازيدفىنكواممراعرفشوامافيظاهروهذا
مذعلىلذالثمحقلانههغاباضلابنفمالتصديفصصوليعمئدى

لالهمامزفىتقديمويمونالتصدبقلطلفامازيديمونانفموزعبدالقاهر

نحتصقدالبانهصعئهلبانزيدقامهلتجععللانههذاعلىوورلونكوه
زباعنهالالذىالىأبهـحكنهولواياقصديقبطل

اعنىإفعلانفعسفىالشاصااذاكانزيدابتاضرفيكالفعلاهرتآيا

تعلمانباالستفهامواردتزيدعالالوآفعالخاطبمنالصادرالفعرب
بتاضحرواذاقلتمنهبححدورالفعليفالتصدلطلبهنعاعلفهىوجوده

قصدثوالتحاكرأمامهواضحربالمسندمحورالطلفهواكرمتهامزبدا

نيمسوانديقالهلطالبيمونانلهدانمثلاحدهثابذوتصاصل
افركأقوإاتوخوالقراقببينهماوبفرفالمممندتصورلطلب
اكنبتومخوالفعلسنةوجودعنسوالبهفكنتالذىاكشاباعن
المحصنفكألمانريعاوبهذاالمسندنفمتعيمعنسوالتهاشزامالكعابهذا

الفاعلفيالشكاذاكانزيدابتضرتافىوالفاعلتعسفعناليخلو

اذاكانبتاضسازيدفىوالمفعولزيدعلىضربوعبوأالهوخمن
المتعلقاتوكذاساشالخاطبضربمنقوعبوطعالةهوحمنالمفعولفيالشك
كباجغشونحووارابتهضرواتأدياسرتالجعةوايومصليتالدارافينحو

ارأيتاظشعرافدتتفولانكددلدذوممايواالعجازدالئلهفيثيخالقالذداث
رأستانتءفماشعراقلتانتءتقوذانعوالتعانساناثاليوم
انماذلكالنهذامثلفيهومنالفاعلعنالسوالاذالمعنىانسانااليوم

عرالثهذاقالمننقولاننحونحصوصفعلالياالشارةاذاكانتسصور

مافيلأمامعبنعلىفيهسضانممكنكاذاثاشبهوماالدارهذبنىومن

ممايخنصاليميطالنهثةاثذفاذاالطعلىانسانورؤيةالجلةعلىضرا
لحسبالثصديقلطلعبوهلناعلهعنيسألحتىذاكدونبهذاا

هوالتصدإقالحاصملىبان

االناهفيالمقاااخدهبان

هوالوبااوبالمطمثألو

امعيناحدهابانافصديق

هذانوءاالناوتمثألكالصيل

لماانهاالنحتلفانالنصديقان

عتباربابيهماختالفاالكان

دهماافييااسندنصن

وكانخراالفىيخهتهعدمو

الحاالمهـدبقاصل

إقدتصاباناوجمهفياموتوس

هوالمعالموبوانصاصل

اوالمسندالمسنداليهتصور

قالودهثةمندقياو

ضحربتانتءفياعلاوا

الفاعلفيالشاسااذاكانازيد

صحربفوعبوالعلممعهومن
قمااطالقولازيدعلى

انعههنايدلشكا

ينبتهسعلقديقتاطلوبا

شكاذالالمفعولاوالفاعلى

اتالتصوشئ



هدإقافاتفانفال

تبالنصورفمبوق

سصوالطابإصع
امفاالتحديقحصول

وعرامقاميدإشنكلوةافص
هواصلابديقإاقلمت

احدالىاقيامابنسبلةالعلم
المطلموبيئكوذالى

عداتعيبناخدهماصور
إسابقامحمورايرءوهو

وشاقعالنهعداقصدلق

قيئاااقولمابوجه
انفاومارناهمافروابابفي

ايحنعاظاهرىكالمذكره

ظدطاصعدتصورالن

ادالقيامهانسبتانالعيين
علمانبد4بعتاحدهها
طمالةاحدهياالىنسبئ

فيهوافصديقفالمطلوب

وورزيدتواماالحقيقة

نهوانحصوممهعروث

والاصالالسائلحاصل

الموبااصدلولهـااو

مرخصوادالقيامنسبةعنده

علىمماالنحقوهذاااخده
مممكهذى
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المطااذاكانقاعدممرهـوهلزيدمهلىعولتناطلىءودخل
هاالختصااىذاوأممروالقعوددلزيامالكولطشقالتصد

دلعلبعدامالمفردوفوحالنممروامفآقزدولضنعاحديقالعاطلب
طبوتالصلممعيناالمصاحدتعيينلطالبلةالمتمواممتملعلىكونها

بفسالصديقصعمهـولدةاتصوراطاباالالشثونكثأإطكماصمل
لذكراذالممابكالفكغتدافعفبيحاالتصديقااللطاباليوهليهما
التضدبققلتفانيهقلماواليمتنععفانهقامزيدهلوفيلروام

امفياقصديقحصولهعحورإتاطلعبمبالصورمسبوف
اليالقيامنجمبةهوالعاععلاطبقاخصلياقلتكروامقامبد11نحوالمتصلة

ورالسابقوهوغيرالماقعييطالءاحدهياتحورالجلموبوااحدالمذكورين

اتقديماالنبتضرزيدالوقجما4بودبمإتصواالندفطأتجصداكل
اميلاطولطلباطهلؤيموناخمعلانجفصىإضديقاححموليستدممما

يفحصرهمحذوففعلمفعولزيابهونانالتهالبمتنعلممكالوامحالوهو
المفرفعلاشفالإحدمقجتإيهنهضحربتزيداضربتهلاىاهرإخاا

شصيصايرءاالهكامدبمبميمقلىانصانالتهالتنعلمالوؤتيربالض
هواالختصاصالتقديمفىباالانسوىاتقبسشذتصالوجهالنهنظروفه

تصاصاالوناالهقامفمءاتمنىباهوحالنيووهدا
المفمصتقديريماوازضربتهيداشهلعلماىسهضردن4والقائلا

العاملتقديماالصهـلالناربهحهذابلسهضربضزيداضرهلاىزيدفبل
أطلبهلفيكونالفعلبفساشصدبقاحصولفاليمتدمماولالىعلى

الكالمفيوجودالفعلمعانهاانحاةامنالمحققينوذكربعمقفينشقالثصد
اختعاربوزفالاظاهرايفمصرهبمصمرمنصوباوانكاناالسمعلىالتدخل
رجلهلتجعىاعلوؤامظااياايالئهامنإلبدبلضربتزيداط

لمابقالفعلبنفسالتصديقخصوليمتدىالنقديمالناىلذلعرفا
عرفاصلهوانواجىعرفرجلضوالتأخيرالتقديماعنعارانمن

اظلىالذيئأبخوىواسرواتعالىقولهفيفيامنبدلأنهعلىرجل
آمهلمزومحذوفشلفاعلرجلونانيالخمالباالمتناعممحممالموا
ليسرفالمهالمظهرتقديمالنعرفزداهلاليقغانىالساى

قبجهامعماهصعالفولفسالتصديقحصوليستدىحتىالمصيفى

جمبأللفاقأ



جذممةديمىوعقيلمالكقراهمالقالإلنطرباهماالغرياناقولبالغريينالدارعرفتاهلقال

كذابؤصهيومفىخرجااأللمهءيةمنبدمايغرنالمنذكأء932بنانالنهالنبينكىايماالبرش
يخادهوفماطكانصااحافى عدلعدبرحرجزدهلمحوانمنالمفصلصماحبكرهوماذاةااباتفاق

كطإهـخاإحربأكاللطرةالمزاناوصنساهـناوهمشحشايعانهدإباحاالوجهعوالفعل
مامهلمةإتحربزثدياناإلبإليووممةلةحمفاافاناخرىنعلامهانجمهونلجواشذالثلزوم

لمز9ااحعازلكلقجىااذكرهلىءمألالانةابامافيفعايةمطاقاالحثمءفاات
مرماقجعىإصايراىغيرهوعلملقبصهعدميلزمانهالعرفزيد

نتابرافىالثبانوأمرواصلهاالصقدفيهالبمعنىبانعرفزيدعرهوهلجلشهلادقج
ؤلماألوفة11هربناوحمغلد41ءوؤوزةل1إؤصزةاكوقىردينبالةالداكأ3عراهلكقولهاهلكأ

برفاكماعةلساجوقدم1ءاالسفىاليءةاتوذطزةهالاممةهماالقيبم1االثفىا
حىوركبفندمههإميفصعالالانتحنىيهذاؤلمتفانبمفاهاماهمااذفعسالاالإوازممنا

لجناعيهماوامروقندءةاعرولهـعواناطرةاهااشاصةهاالالجلةعلىادخواويقج
فيعألنصهبوتجعلثإضاإفرقطاذلتفامزيدلهـعوفعالابرااذاكاماينوبيةالفرقطفاواال
ؤكانوسةويومنميرمةتااوختبالمحامحودارتصطتحيزهافيإفعلارأتاذاانها
ذاكانبينهماكرهسءيضغفايزهاهقىلمماذاماخالفيابااإلسيبافزاحنقىولمخهـوعانإوفالمأ

طإعمناولزههـيراباإلستقبأذالمحنمارغتخصصهلاىوهىذاهلةعخهاتسلتفانهاا
واشثااإخوكوهوازلجىثحنعربهلعفالثوسوفإسينكاالوضعمجكماة
طلمعثمنفاولبوسهكااليوم11اتالقكاراثهليالاعإلايىإمنىوهواخولىزيدابساتصعية
طرباظرأسولثيعطعاثفيهمزةالعاصعتعوانئلاتمنىالحالفاالواقعالفعلا
والرخمنتنيدويةوهمأوادعاعلاارإلناصحفألالباالالمضارعتخصصهلالنوذلكا

بدمهويغرىقتلةيهامياذكاكأالمرادانعألقريخةوناةاخوكوهوبقولهدالفانفعلطاطفى
دتفاانخلمقاالغريانوفداستمبلفيمربإتاوفوعناميستفهااالاطالفيالوافضربا

ايصهوناخوكوهوبقولههذاانواعاالاطفياواقحمربالضيمونانفىوقالبذالثكاىالمرحء
اذكاشالمرادانعدقىقراممعنىالانيفيإواقاأفعلرااذحمالمرادانعالقريدإتاذاصارفيمااعاالمفا
الاطمالفىالواقعحربالحهولهةفيااوحاالثالاهدافىأجةمقانةالقرنتعمسوايقعانئاليأانها

زوعوعنمطفاالسالسلطاناثغواتباكلمجاتضوفوالملماالتعاوناللةعلىاتفواونكتعالى
امرلاداخربسالضذالصاامحنعمماالمافسادهـظوبذاصايوهذاهلوقوععاليصنهظ
االذكاشةئرت34وامامقارنةالواالنالمقارنذدملهباطالدإلدمتقبلالمالفعلانجهةمن

االستفهاماهراذالمعشففازيدجمئتولشاحةانااليرىهنوعههناواتفاؤهااغعلالوقوعالحال

بمونهالمقارنضرباعناعاراعنىساغسلاسئءاقاليراالكليدىوهوبينزلدابسوصاارابم

يرينةوفىاخاواماانميدخلوناقنؤلوفيفيجالبانمااللهءفضاعلىحالبابالسيفأ
الحنربمقارنونهاانوإلشكالحالطزمانفىاالخوةحاالشوتالواقعةلةاطهذهظاهرمنيفهمفالنه
أيضاالحالزمانقالضربوتثفبفهميخهاالعامل



انولليستفوفيماالحالوفيفيمامضىذواتالذواتالننوالىهاخصاااعئألوقاءضااواماتال

هوانكالصفهعلىوفالموقصرءتاألولفىسالةوجهوتحقبقهكذارالقحباحثفىكلطاصاقال

مازيدتوجهقلتاخرمتىعلوممنيطلبذلكوتحقيقصفاتهاتوانمانفيهاتنعالذواتانفعسانعاهاثبعلى
اعرشافيكونهاعالترذلوانماكهوماشاالبياضهوالسوادمفالفصرهطولهفياعالقىحنوصفالواليالنى

الموصحوفعلىالصفةقصرشعنىالثاقفىالقصررجهيقخةوسالقصءجااعرااليثفاذافلتالنقاونجماتاويا

والشاعرخاعرامناوماماشاعرصعروقلتامفوكوهووتهادأسصهـفالولىءالنألتادخالتتىانكهو
اكقولخاصااموانذاشعر3قبعااوقءاعرشاثاللىفيعاماكقواثاناإلدمماثبوتهاليالعقلبحكمإخقجماتو
هكذاهلمباكأفىالقصروقال033افاديداالقلتفتىلذلكبثبوتهفىالاولفيذانوعرشاعرزيد

مدرمجريدسبهبانهةطاافوللماسإهضهمانهذامنواعبداخريئأماطالىهلىونكوشا
41مهةالاطبكثفاهىذلماسجمالخةاالآلالءعنقىاليالمةابلهـاوقداواالشفطوتبالث
هلمتقبعفالثااليستمبالاحرفكنءتجريدببالباداقيالؤلاناالثباتانعلىليخازىة

الذواتالىانلؤالوالنق
4عدخطسايادىووالمه3لىءالدإثإنحاةافولواوردبالحاللصرب

مفاتأاالىشوجهاانمماوا

إاأنهرصن8إنكهىإدجلىوالاإإلنحابافإجمالليالإلهاثاناخماامتحاعإتاذلثآليمالصثالمصهالستدعالةو
أءذلكلمايحشملباالسستقبال

أالألوداىااقصديىوالحصاصحدوهامدهبادوملتاءمنيهامالةاإلتمالااناتعوازت نخصكيقالالتصديقيرلمجيعهاوعدمالتصديفلماطببءمقصورةهل

الدمسلهاكانباالستقإلارعالمضوتخصيصيركءإلنعبدمنىأعبادةبااتالذفاتصابمونإ
ارةاظبرهمبتدأو3ونهولةومماراظهزمايا3ونهااختضآصذواتاالناتذامالال
فيهاذواتهماهىخثمن

ءجزالزمانالنإفعلكااظرزمانمفإذىادالثىءاىالثونراساماو
راالمتقبالوفيالاطوفىمضى

أممأاحهاأظافروليلذالثتآلصعاءإيدلفاانهإاصمإالنجالفأومهمظالفاماصيداخئعمضاتذافلزم
فالنلذلكقادمهالكااصىمىآصاسامىاالوااواتاؤهالكطلىيماصهونهمفاادونلأ

ةاىطصى5ووركاالفعالاظازما3ونه

الينهطسوكالااتواالثوالنقاواإلشفاوتأثباماهواقصديقالمذكورنقلكالمهلشارحظ
منهمهكااإذواتأالىالهماثحمناالفعالوالتدهىكاافاتا

اثصرأممفههلحبمبافى

التدلواواالثلمضق1إااحعدمءإالدإالستتبالاتإذاتمالاعدملىءكطإصادايلملبان

تاعنهيناماعدلفالمصامهمىبهضعماثالىويشيرالمتثابهةعوااإفىكالمهيقلاندأبهمننو
عوارضهالحبدلبلالطتىافانهـاماالهىبالذواتادالمرانىالسعننقلانهزعامنمنهمتقولثماللريقة

بصيربلالمطاقاسعدمانهبمعنىالبالبنمنجعميذانهوامافيهماالنوعيهوصورهاوالفساديرالكوتفي

ءااجزانفيهاببنحيثالطبيعياتاليراجعةوالةاطوجعلإخردااوالنوعيالمجيةمورنجبدلسما
يفاخروجمصأجاناذلكبعدكونعليهويردءاظالالمتناعالنقصانوالالتداخلالمتناعالزيادةالتجلالعالم

وهمأءأالشياحقاهبالذواتالمرادانبعضهماختارفلذلثالمحقيقهذاعناالعراضىفيالواقعالقصعر
ياوالمثبتعنهاالمنانماالمجاالنىتوجهفاليمكنالمعتزلةدتحاعلمجعللمجولةليستانفسمهافيمتقررة



تقررمناليهماذصوانايظويردعليهإلمالعالىموكوقذلئاقوئحالصفاتمنومالجبعهلوجود

ايهاااتواالثالنفتوجهقالةاسىبقتجاعلبهاجعليعاقانغيرمنانفحمهافىقهاوحقاءاالشياذوات

لالحاخصيلالشالةلايضاث4فااواقعافيفاسةاعاوجبالذاتمحالفانهاواتعافيمنتفمةجعلهائعنى
خهلباكاذفحبماوناألفىراماوصدقهكانهافىشكلىاالؤلفانهااوانتفالمبوتهاالحكمإلبمعئالثابتاتواث

ممعنىإعالمقأذاتاانحمقالانبعدوالاإولارونثاقااالمعنىمهناقالموالكأالفوهمديعتوااللمكن
المسمقعلىيمايقكذإصاافاالعيفأليآناولبذاتهالقائمبمعىوياقاضىالجواهرواألعيفعتناولالحقيقة

ةااإصاقذةوعنهسولميانعمايصالذاتواماظئوهذامبالذاتالمطوفالمفهـوماىةءوبالمف
شاتاالوفىبالميماطانفيخذفاخرمومخاةرلةاوناماجم132عاىةبالمفولالصمااللىء

إهباالىنمماشوجهطا

ذا3فهـاتكصقاهىاقىإآلااجاوفىالحألوفىضىاذواتواتذاالنهىحيثمنءاساالوالمد
الةاذاوعرورتفانكافىرونيثاازتملكانمعللاصبىيداإمامضاساوالاىاولوليست
ادواوالىاواالفاندازؤص4احونتثاشملوتشكروكلثمنآتطلمبملىادل

السابتاكنىمعرفيماسيبمددازابرالنمحدوففعللءفاانغبالتكريرالن

والاإأأخدتيتأتمهالرلمملمااالصرونوفلفيامملهعلىئهابقطمنصولهطقيالعناتلعلىادل
مهورتتصواناتتااتقالمعلعلداالناحهرونزاشمهلوفيقيقةمحدالفعللدا
لاثرونشاحانتمفهلوايحناالظاهريفمحرهمحذوففعل9اعلاشمالن

ايمأفادبإللمامااالكرومثاللمةلهـار3ونداعتيوتالثواألكاونءشاافانممنالثكرطالبعلى
احنعاااتاثالفاوأةأيمافألاصاذاعدادلهشاىامعزكهزةهزامنافعلادممماهلالنةالم
املاقمممااتهلوالناىيذاوددصبهماثصولثالعنايةلعلىا

ملهاااماماذاالإلواكاإللةإبىادبهأرزىاالنةإلغااإلمننطالقزيدكلاللمجمعنإمزةامن
اماوالصوجودانسبةااخماليفرقفانةحبيراتالفدثإوصامعركقفيددقيوابرازمااتالى
اإثناكاليمااحدههـالىلهواالفعلعلىيدخلهانبهاالوالانزيدفقينطهلنويلجنه
يمكنكنموالنفيهااتهااثودهصأوآلوشداوصابهـإببالتىوهىبسيطةأآفهلاىوهىإ

يهالمءءيموما11تييرداناإتطاباشاوهىيصبمودةاوإلمووجودةالحركةهلكموفا
وداواةؤورولااوبمةاناوالدادادربهاقوالهايمالدهوصاواللثىوجودشى

ناوتالحظالطرفينلمألحغلةلةااتجعاانوامايدشالىإوجودانسبةانممبةاهذهاوتقولواقعةزيدالى

واتأاعلىهاووتعاتتواالباياطحمفظهرانأماواشانفجهاخكذيمحيبيخهماانهاحالةحيث
واياالتعرفلةوااطرانهانإوظهانهاماحيثمناطيهميةإنهمباههالتىالصفاتاالعلىاناليتواردبل

قدلهفةهوجثمثالمناصواداانبهيردلموالبياضهوالسوادههوالقصسطوفياغالقىوفوالوحين
بةإفاايفهمإيهاحضافهاولذلدلىفةإيهالهوانتسالهباعتبارخموتهواداارادانابلظاهرهمنذكءئخايل

عنفهصصمجبالشعروهووصعفشوتةالمساوصفاعلىقولهوكذالثالحقيقةفىالصفةهىالتىالحكمية

واننسابدهبالغيرقياحيثمنخفللمذاتاقفسيرذكعلىالذواتتجيلمننفسهفياليعرمفهومنظظاهره

الفصرفيجعقيقهويتمناهممادبهريروالذلدالينسبتههىالحقيقةئفةااوانكانأوصفعليماطاقاما



تعلموانتاطقيقهبحسبواالثباتالنئعلبهشواردارزىاالمحلبهايعالتىالعلومالىراجعةوالةاطبهون
نشةمعاعتبرتفاذانحصوصمانبهفاختصاصتمالانفسهفيلهيمنلممفهوماغيرالروباعترتاذاانك

الصفاتفىمماذالثاقبالباالاصاضتحااخقاازتلدساتارزهفاااالتهاذالصافربماظايىهيىاوتالوجود

كمامرولهااتشاواالنقعايهاسواردانلميلسبانتضفعا3اااالنايحنااألفيماذكرهوحينئذتجضع
واالنتسابذلكأللصلمريةنجهاتففانالمشمتقاتفححضهاوثضعانجاختصاصواخمالمنةاألااانتساب

يدمضاوكاناالفعاللىءتدخلانهلحقمنؤكانيابعضهاعارضاناإلختححاصواتهالاالزمنةالى

وسيطاالسعمهذاحسثاناإطافالاهسقةتةوترمهكذتحعحفيلهصمابيهذاظاماصا

اليوماوضحمعنىالىانهيانلالصم332الشارحةممافديطاباقولوضعمعنىالىوانهمفهومه

إوجودوفييراغشيئانهذهفيفداخلىاوالوجرودةالمحركأاماوروجوداوبابايرادوحوابهقالتصدث
وفيولمحةطالودفيإوفاايهـآاللفةمص3دقاذدككازتواحىءاالولبالماحثوهذااشهرأفغا

حممحىانسبوفديطاصباالغوبه

ورالتصلطلبانهافيتشتراامهاالستالفاظمنوالبافيةرابطةالمربماالسمءمادللصهدة
لبلاخرقيشىصوششهافيالمحألوبانجهةمنوتخظففقماهوحداجاالوجوابيه

مفهومةينواالهذايثرحانأجاطاءالعنماماقولنايم3االمماشرحوالملوباالسمعمب
اومنافةاهذهمطكانءواسهفاشهربايرادإبفيموحنععمعنىالكالوانهوروهدابالمباحثنمهوا

اطركةطتمامممولةاهوبهـهوإكأا4حقيةاىعىالىاوماهةآيرهاءلموبقعساقالافآلثاطع
والفصطنسابمنصاتهذاتبايرادفيهاباالفظهدامىحقيقةمااىبيهثاالترطبقىابسيطةاهل

لطلبوالىاالسمحصإثإكأاماببناىبينهمالجبالفيابمميطاهلويقعإولمافظاذاحمعتافول
وجودثماالسمشعرحارالبطلبانالطبيعىامزتيبامقتضىانيعنىالماهياشالومامفلهانتعرف
منهشالااالفظمفهوماليعرفمنالنوحقيهماهتهثمنفسمهفيالمفهومبيانعنالسسؤالمنك

حقيقتهطلبمنهموجوداسالانهيعرفلممنثمالمفهوماصاذوجودطلبخصوصتماجماالوتفصي

هوهوئاجونمابهالماهيةالنيقةوالحلهةالماصاذالمعدوموماهيتهموممامانفتافاصواما
يفهمالتىالماهيةوإكنلمةبالجهـاالفظمنالمفهومبينوالفرقلهألمويةوالمعدومذلكخصوصيةتعرفولم
لىءفماووفهياهماصحمبخوطمنصفانقليليرءباقفصيلدابمنعنتسألاطفلكومالمف

المرتافىاالمحلميهفدفالتاطواماباالفةعالمااذاكاناليهيدلالذالشىءاالوحررناصمميتهوص
بصناعةفتأاشصوبعدالمعنىذلكلخصوصموضوعاالفظاذلكبموناشتصديقلطلبمرأله

وبعدثانياوجودهاوالثملهتفصتطلباننسبا1لكنوجودهعنتسألانابهنكإالابمخصوصيته

ناالمبقدذانصورتهاظاالعيانفيالموجودةماهيتهاىحقيقتهتصورطلبكافيبوجودهالتصديق

فظهرطلعبالحفيقةعلىوالاهذاتقديمامكنكوانلهالموجودةواحوالهصفاتهعنالسوالحينعذكاتجم

تفصياللصرحهواشماللتىوجودهالطالبةالبسيطةهلعلىقطعااجاالهقدمةمماالمفومحشالتىماان

المرفيهلعليقطعاومقدمآلةالبسيطهلعنموخرةاطقيفةلطلبالتىواخمااالوليلماصءايةرعيهامقدمة

ببنولمةبابلهـااللممنالمفهومبينوالفرققالواولىماهوانسبعلىبنهالوجودكلعةالمتفرحواللالالطالبة
اواحميادماحفيقياكاالحديبووديألىالفرقالىاشارةافولفلبلغيراوربالنفصيلمنهمالتىالماهية



افولوالحقيقةالذاتمجسبحدوداكابعتالحدودتلكصارفالالمحديدفيالفائدعدمعنماسوهم
االسمووكنمعاتجاراتاممفىاصانصورهاواماائهاباهـوعياالسمالشئحقيقةنصورالراضعاذاكانهذا
قاقالتضيدذكالىتحبح11امطلمةالهعرفيىباطيداراذانمالحقيقةرسمامجسبيراالفمحممجسبالحدفانبازائه

إكحدبقاحثانلقدإصؤالابهأالسائللمتفانافولالدارفيمنأكقولناالىلذىنحصاكالعارضىفىو
الثصديقيطلبسواوزالالرفىيداهتالكأبانقلتىمغاي2مالتصديقومفاالداراحدافيبان

أطابمنهونتطعاالثاقادود11كانإفاةووماتهـمةاللماكانوداتاوبناقاائهنجبصناعةا
ورالتدونقاثصدثلماالمفهوماتالهابهنلمفلماالمعدوماتوامااطققةصوااللمسص اب
زهاافىماذكرلمهعدتياساناالبداليكونالذاتبحسبداطالناالسممجسمباالحدوداأجمن

مابإلفلتلةاامحإكأاءاحدوداالثمنالتعالماولفيايوضحانحتىموجودةالذاتانيعرف
لادانوذالثيرياثماإلعمشحرححدودبحباهىالمالهءاثنافيوجودهطمحدبرهن
ورتشلمالدارفىممنالذاتببححدودايخهاةالحدوداثشامارعليهبرهاودهاووالحت
روويدازقيثصهـوصهـجمونانجازاراحدواباانفءالشفافيالشيئذكرهكذاقيعةواط
فساذااسوالاذضىبمقثحصالىبالقياسونمينالبالقياسالذاتمجسبواالسمسبحدا
فيزيادةبزيدافااجباإلمريمنإطلمبالىلمالهلدىمحصالىاآمارفيببئوينوواخد حصحا

سبب4إاشدألصورفانهداراافيمنكقولنا4وتهتلمثصهدثفيةأالهدذيعرحنىأرزىا
بكسبهويختلفخصوصيتهصنصلفالربوواباباواتشصهممايفهيىكوهوبزلدعناب
فالفايضاثمدبقاتحاانذمنممايمعفاذالصااومافالنووانالنابئكووناكلمةت

لدامءاناادبرفىفوالثضشكفىارجانيفيافاإلوانكصاربصبنحصثالمدنيفهمالخاطب
لصورإوابازتذإلمحتاتسألطبكاكالالوقالاتكاتاومازمةاازفااصاالالثءكانتاا هـوىاود

لرأفإصدمجردالةةوضكتابوجواعندكءمااالاجناسالىاىماعندكتقولالجنسبماعن
زظاوذالىوزسأظلنااجناساىالىالكلمةماونيوالحؤقةالماهيةعنإصوالافيهيدخلو

افااا10تيمحيه

طدهـوووهووجوابهاعمةااجناسالىالىاالسموماموصوعمفددلفظوجواهى

ذكااإالإىإةااوايدنجاالوصىاوحكنالثنئةمنةباحداالشيرءنفسهفىمعنىلىءالدالةكلماا
كاىءإاصالولابآاالمفردوندسبقفيرواديهىاطوفىوخوهيمكر11وجوابهمازيدتقول
الحنعنماأأدوالىامااتوالذاهنراالالصونالذاصالوالللهإرالمقردونومارتي

امهوالراىيلجرمنتقول3الهذوىمننساطعنممنويسال اسشاىاهتىعندكمامولح

انسانوالهونداثااإلثتجوابفيإعع14الجنسعنلموالانهنمماذالنعلروهجئامصا
امأوووإباوفرس115ومحوذاثالرسلالىأوحمطبايأقىمالتانهجوابهبلكميقالانيلجبرت

أكالماوماوفاطرومالافصاومااالسموماالكلهةماتفولوكذلك
فالبدلذالثاصكليةاماوتقوليقولانالظاهروكانكذلكبقولهمافبلهجمطوالكلهةماتقولفولهلنبفصلقد

قيقةواطالماهيةعنسؤاومابعدهطمةااماانلىءالننبيهالفصلانالثرحمنيلوحوالذىةذظمنالفصل
السائلفاننهاوتهالحقيقةابضاعنيسواماععدلىفولكفانمماسبقبالحدلمجيزتفصيلهاعنسوال4اراداكانه

هوالحقاثقاالجناسخصوصياتصبقمنخصرحظةمالمنهمابدونينصوربماروالحقيقةالماهبةاىالجذعن



ثصرصوصأباطاسالثم

يدلباسمابهاالفيعاامن
ماجنسءخمموصهعد

إماعندكالقوفىالاا

نجصوصيتهيتصورهرو

تفصيلهعنيصألثماصحماال

فيحدلهبماصيابف
وشهمالكلمسةمااصاقوا

عنسوالمامبقلظمن

دالموجوالماهيةكنته

ومابعدهةالكاماوتوله

المفهوماتعنسوال

4ثاالصهـطالآلءاالعتبار

المفهوماتتلثاناكانتو

جودهمورمواعدنةصىاد
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يةحتعاليقولهفيىالسماذكرهواماوتعينهتخصهالسامعءلحايفيد
ادهفضهجنىامالثهوامإعصرااهمهاناموسارصألفنفرعونعن

فانهمددثملمقهىءحلىعثاالذىباربقولهعمموسثطجوابرمناي

احليزمماباىيسألوماذكرنايمليععهوينهتهكايفيدفداجاب
ابآاانحناىمقامآجرالفريقيناىنحويماميفيالمتعثماربهن

دمحباباصهموالمومنينينرإصافانوسهعاتعاداللةمحيد

طاحدههـعاجمبزاوافسأيقيةالفرفيكاشاثقدوسلمعايهالىتةاللهصملىا
يوضىاىايىفاضممامضونصفيهشتركااإلعهاواالمرخراالعن
منهفتطلبهىالثيابافنقوليخابعندىاحقائلايقولالمفناحفىقوو4

اليهثمارالىاضيفاشاانهفيلةالثوفياعايشماركهـعدكيميزهاوصفا

واذا3اواسمالحسيةلالشارةنماعموابهفيكذاليف3إاكقولنا
يسألوللزأإبهوحاطلمةابليوعاليرءالكيزيىوابهادكىاحنىا

اطناهمايةتماىبإلذإيئمنهمتاانمايمراشلكأسليالغددضعنير
واالستفهاميعالتقرالسوالذاثوالغرحنىذلكيرتامثلثناميئاعصر

منبزيادةأنميزعايةوكاراشاالعلىاسفاطبلاىيرتقراصتفهام
بطيئرهمنيادةشمتعسدوجببععلكيزهينوبينهلموانصهـواذافالوا

االستفهاميةيزبمانانحاهامنادققينبعوذكريةايخبرفىكمامصهعولدا

ثعميطتحابوازهعدوالدلوالنثرنظمفىبمنمجرورالهامحثراي

لاطعقبميسألولينهايةمنتيناهمااديلعاسنىلولواةاموا
أنعنناوستقبالماضمياكانالزمانعنممتىوالىكانعنبايئو

واقالكيةيومادانمأليممثلماموضحفييسكلوفلخقبل15
ألىلوأآفعلبعدهيكونانمجبوبمكماكيفتارةيستعل
ثصاعموالمأقبهوبعدااردتجشقاىومنحالاىعلىاىشدم
منالىهذاألكنحوالىايئنبمعنىواخرىهوبمعنىكيفيدزابئولم
يكونانلمجبانهارثسايستعهلوفولهيومصاالالرزقهذالكايئ

وايضامجازاخراالوفيحقيقةاحدهمافيبهونواننالمعنيبنهـمشتركا
ظاهرةمنمعيموناالشالفىانهاالاينبمعنىافىانانحاهابعمىذكرقد

مناىهذالثافىالينهاومقدرهكقوالاينمنالىلناونعثراقمنموفى

جههمنكاشذاثءسواايئمنبمعنىيسعتعرلانهالمصنففقالايئمناىاق

فيارالا



يرتىءمافزالئأالفةلموقالهافولباالبنامافناتانفريمانبهالعاوقماتعطىبنفعكبفامل

يروىانوربهلثبالمئوضناحبتهاىاناارولدهالناقهراهثيقالالبنعنهوتمدشكلهبلفالترامهولدها
صنيناالولىءإىتهولمةانهومنصوباعلىبهيرالمجرورفيالفمنبدالومجروراماتعطىمنبدالفوعس

امجوزةالمناسبةةويهمازاعالقةيانمعوبةاوذالتاقولدحولهايكمممالماقالتسهعمعنىتعطى
دعوتككوآءكاالستبطافالاعداهافبهبنوتسمالمجازيهاوجهبهعماالمواضعههنىفينذكرومخن
اقيااالنءاوادعاعادهيهثاشالالمتلزمبهلابستلزمايا32هلةدعددعنكاماالستةافول

ارءيمماوماوايمونأتإالتصديقبطلمبعنحةبعضهااالستفهامكالتانفظهراوبدونهمناراال كطالتحالفاكدسعأةاكالمزامإإلموبعضا4ءأتنياالءاالسماككأالتحسوربطالبنخصوبعضهاكل
م5داافىهامرااقصوروالصمديقطالبفانهاتجىزةماكابيةشترك

الوسمألآطعابهـلهذاياهءدطداعاالشلقولهبمزةاايموىامماالساتسائىبعداميقعانصبهوزاوأولهاماالست
اوكأفيرةلههـفاهوالذىهذاأتعاليوقوفيوالنوراتاظإانوىتعهلامتعالي

ىالىةولهفىولأيخنهعكيفامفيالعثاعسلوقييأللونذكنخاماتعالىوقولىجندلكم
عناالستفهامنصراللهإقأالشههـناواملألباالبنماظناذاانفريهانكبهالعلوقماتعطى
لهلامالنصريستلزمانااناامشبماتعادكقولهاسضقهاماعفاريرءمناداخرمنكألملالننقالجمهون
شدزميبهلوابمانهفياياقبااكذبغكألالىتهقولهفيمافعلحلوبهذابنهوهذالذىمنخير
الناوادماعادةاستبعادهافثمرطاشلةكانتانامانمنفيونتعذاكنخاماعلباواتكيولم
انبفرثاهومباالزااهروهوكصذسزاللىوهـزاايلىخرواالاحدالمشويبنيبهاان

اوامابنسهمعاوماحهونأدعدهامامةاالسماوقوعفألوجهوالهزةرلئءةمنقماوانكانت
ئاصواإلنسبباماراته01

والبئححونانربأصملةءانهامنوابابفيمافيلالىوالصاجةاالصتفهامعناذأليستفهم
80تبطااستالزمتبعادهواهنىانمخملونكنغشىفاىبوايمذواذالمبواحكلماماكأبتموالمعنى
هزظافىمادبهرناءوزسمماياسبالمقامأااليرءفياماتقعلكأنربئاالستفهـاالكات
مالىنحوإتجكبوإفىالانواعهمننوعاىمنانهوبيانالمجازهذاكيفيةوتحقبقأقراقابمعونة

افولهداولاارىالايقولحىتعاليؤولهومنهدعوتكنحوآءكاالتجطااحدحولهبحمممالم
عدمسببعناماالستضباشقلنارعوفبماالمنمألالسقماوبيتاللهنصرمتىمعهامنواوالذينالرسول

لالجيستلرمدهدإا4رؤلىء4والتنبهدولاارىالماونبكبوااوانإوابألونانلءونأ

بألدنويةالرإءاقاأأإلناادتاءالماألدبىءلملمنصافواوالونذصونفابننحواللا
تذمونمايئنحوالضاللعلىوالتفبيالقالاالسبابولةداالوفوعالقيلةاالمورالدراكتابعةنفسانية

الثناللةواضعطريقافاذاساكاليهذهنهوتوجيهعليهالخاطبظهبسنلزمالممئعناالستفهاماقول
امفاالستقهـضألظبهاليهذهنهووجهعليهفاذاشهالطريقذلكاليااللتفاتعنمنهغفلةذلككانبزممك

التصرخدوناالستفهاماطااستعهـوفىضالالنهعالحكو4التبتلزمالىاليهتوجيعذهنهيستلزمالطريقذيثعن
يهالاتةااللىمجردبهالعلمفىيكقخواةامسضأللطريقانكونهاحديهمامبالغتانضاللطريقبمونه
كقولكعيدوالوفالعنهالسؤالاليبحتاججثالمتكلممنالطربقبذالثاملمالخاطبانايهاموالثاية



أل633الادبءاماالدبهىءلممن
جمعنىوقديقالىبيتثواقاعنىاضقريرقدبقااليمهـذلناصاذاب1اقولاخرهاليئا
المصنفقصدهوهوالذلىايهاوالجائهبمايعرفهاالمرارملىاطباصكحملتأبمهيسمتبمامامتامذا
لىىابخاطىلماايزةيلىانبثروراىالهزةانقرربهبايآلههناأةاايىءجزاعلىطبالىأ

تمولىرهالهمنهالمسزلهايالمناالضفامحفيقهفىصأاالفرارأكيرهعنلصادرةاإلدبم
اكماتفرتاصردواصاملاكذااالالئاباألإإنتهفدتاتإذازيدإتاضرمدهويلزملتنبيهوهذ
وشرورةسءوأزافاعلباأالعدولأسامقاالدسوفيعلى

فعلتنتءاحبملةحتعاليقولهالفاعللمعقريرةزهومماحعزألاء03 حمايرءوااللباكلمممهذمااللى

االصناممفىبان3مرأراعلىلهكصارادالمياذليسابراهمياتناهذاباجاليفالناتادءوليةبان
مقوأفيالفعلالياشارواوقديهفكانم4بااالقرارعدلقدكاقاابهامالنقعناالسقهام

نولدالنيعلالعقريرولوكانهذايرهمبمفطهبوقاكظأباائشلتنتأاناعئقدالخاان
لاإلستفيبوزانايمونبانهعليهصناضىواعزافعلاولمفعلتالجوابالىءاقدماثاصأديبفلنى

عكليهابراهيمبانعالمينكانوأانهمعألماورلإممياقافىاذايسلهاععافاالالمبامنوفيهاالسات
وأجيباالستفهامحقيقةعحلهءطتنعحتىصنامااصكارزىاهوإسالماوالتقويرظلنحق
ظددهبقولهقدحلفوالسعالمعليمالصالةوهواياالماقبلعليهليىباةمنسنفهلمااقولآ
علمنإواكاالصنامساسلمارأوثجمدبريئاتولوبعدأنكماصمامكيدناطجيستلزملمعلومامي
انهمفالظاهرابراهييبقاللهيأيهرهمفتىحمعنافالواالظالمنلمنانهجمهتناهذابكاهوارهائئعلىس

بيتفىوؤكوههربواانهموقدرولىاالصناموذمهحلفهمنفدممواذلثمنهمعلوم
فوهليحرعونيأليهاواادبمسرهمابمحروهفالاحدمعهليسصنلما

ئاهىسافافزهابايرائتقرأذاكانيعنىامزةابهالمقررءبايالوقوله

يمونهلفاناقىالبوبالفوغيرهاوالمفعولوالفاعليالفعلالتقريرنيء
بمايتقريرستفهاميةاواالحماهايهفاراثوبهلمحوالحكمبنفسالنقرير

ونحوقتلندالذىذاومنبفالنفعلتوماذاإةمناطناهبممخوبمعنهبهايسأل
59هزاباراالجماذاكانعنىهـزهااالمبهرءبايالاىكذالثرنوأذألخا
وهوأتفصبلاهذادالمجرىلكنرلالنمجيئهصغوانغيرهاواما
نوذىكيفعوذوآذفعلكذافاومنوفعككذاماذايضركفولكثل
الكارفهثالههزهواماذدداشبهوماالرندمنارالعرمارىذابئومناباك
منعامايدكونذكرفانهمعاجعىوالمئنرفيايقتلنىقوفياكالفعلمايذ
مايمجقعلىالفعلمنهحوريئممنليشوأةالفاعلنكلرفلوكاالفعلمن

ربكارحمةثقصردأاهمكأتعاتىقولهفيلفاملوذاثالياحتابملماالوهمالىا

نظ



3كم

ولليطفوفىلوكالمفصالقةالنفساغاحميناهمبمونواانالمنكرفانأ
تعاليواماقولهاتحاذالوليلياالويراللهءهواتحاذهـالمنفانآلاتحذوالاغيراللةا

افعلياؤليافاولةاالاتخاذهونغالمنكرفانلهةااصفامااتخنىفيا
المتعلقاتمنذاثيراتويراليهااراجالفوكفىوكابالزةاا

تقديبحسبالفعلنفهيوعلىالمفعولرعلىاالنيحتملسهكلوازيداضرو
درؤيةولالمةرالنثنأبعهواحدامنااسافيدتولهونكوةرالم

علىراالنونيفقدالفلىلىءالمرفوعفدماذاوكذابعدهالمفعر

علىرالحكمالنوفدبمونكاصصيصالمضعلىالتقديممجملإعلالةنفص
افانتصتعاليفوايفتاحصاجبوجعلاتقوىاصبردقديمابمونان

الخاطبانالىاأالذكارنظراروكنميةتقويلمنالصحطعدنتوافااالسيهره
وجعلهماصاحببهءادانفروالذالخافياكهاشتريعتعدلمالسالمعلبهوهوالنبى

بايمانهمشغفه4لفرإسالماعليهانهالىنظرااشصيصتجيلمنثإيهيافا
نزلةراالنهزةاليقالعدذالصافدرتهيضمدكانهذإاثحرمهوتبالغ
محلهففيمقطعاانحصيصايفيدالنوحرفمايلىأنوقدصالنحرف

حرفبمزلةزةااانإوسلمنقولالناالعصصدوناتقوىاعلىىا
ثابلعلبل5ءوافقحرفلىمابينيفرقلمكالفالعيذالصافيالنق
مظهراانكانسصيصومتعيناراكالطانوانحصيصالتقوىكال

قالثمالعفصيلكرهذاتذاليهناوقداشارمعرفانانوالتقوىفننهرا

كرياالذنانالمرادفلييالنقديمعلىلكماذناللةكأتعاليقولهفالتحمل

4كاروهذااالحكمتقويةمرادامنهءاالسداعلىالحهوأكنيردءدوناللهمن
اذاساعدالفاعلرانوالنقدلىءحلهجمنالتركيبهذامثلانيوهم
اليحتملالمعهرالمعرفانمنفيهابقاليهماذهبخالفوهذائالمعليه

زةابئمناىومشهالؤمإلمذهبهذادئنهفالتقدبماعتبار
ونثقلهزفىافىراناللطأللهكأفاىعبدهفاللةاتيسيطرلالن
جملاىلمتقريريخههزةااانقالمنادآصالمعنىوهذامماتاثالن

المةوهواليسأالبالنقفوهواللهالنبمادخلهآاالفرارعلىالخاطب
اشبهومايتيامجدكوالمصدركلكنمعرحالمتعاليقولهوهكذافبم

اتضلمحنوكألهماالتقريانهاوقدلقاللألفكارالزةانفقديقالذلك
بمايعرفبلزةاطيهدخلالذىبالحكغيكونانيجبليسالتقريرأنا



منحداالافيوفوعهخكلنوالنفر833هتهاكربمعئانكارالثئافولخرأالىذكاركذلكيواالقال

واىذوقاثالناسقلتانتءتعالىلهقىوعلعهاطحمذلكمنالخاطبيقعانينبنىممااةادعا
ذامنوالألمالصطوةعامحيمىممايعرفاديمريرالةافىاأننا1الذهنتوجهعدميممدزمفيه

رانصوشانمحدالكذالثشواألنففونهفازاذالزدقالبانهالمالحبهلبىىالمسضد4أتا
زااةملاكاتالرلىاخرىصوروكانوإزةااالفعللىانفعلا4عةاماالستةاليضىالم
لمناامتداضروازوهمااخرلىورلالففيوولهب1إاشارانهامصتغاالنقولاو

جمالمقهانكرتهـكافاذايئبةيضقدئعلمقهيرانتمنماإلبااتنزمابهإملامصك
ين3رالذاقلتعالىؤولهوعليهبهعاقيمحلمنالدلهالنهمألامننفيتهإوراالذهنجهتوامدم

رالخرمانالغرصقفاناالنثننارحامعلهاثهلتامااالنثاممةإضاف3راهـبأظا حريى

الفربيرددممرولمنامبكصاكأيدةنحولءالفاولهااذاوكذا4اعنانالبذخىطاةضندوادعا
هذالمكاناسووافىارإتافىامهذاايلكانإاافيولافايراءماوبلهدامحوضاقعاشنص

يألونانيخبغىادماكانخخالتوامارواالنالثيرت11دجالىفىاالتكذيببمعنىاألكاال
االستفهامهذازفىوازحيانصالهنبكتامحصمخونالذىبماالعصذانكلواصلونلتوالنهثممال
افوقكألقولهوعليهيقعاناليخبغىانهكانممعنىروانعثبيتابمعنىتقريرولاةاداضكص
ولأعاساص14مابادزكاشامنشائبةمعالتقريرفانهمهاديوضهـحابيصونعنامذأالست

د4الالصببذيثلهةاهصلمونال

العصاعليههاليتصابخااللةممعنى4دلكإحماواإأثالىافىاوالوذامالزدلهمعتاحلباانءاد
حمحىحسحمصحسمح5االدهاقصاع5وادعا

اللفاالالىثفمااىباابىلزحألوعهاركتباخواننصألبمطاالاالمستقماللماضآتئاطااأتتحهمواءاتزاالياب
اماماتواطالبهاءحرآعداالهتداونةافبرمحكمراجماىاوالحيمالحالهذهماستعلىلةبابلهـو
االصسانجزاههلادنهولهةوعليهااللزامهذااليمونكأإون1كااقالبهإيهمأابياسمن
ادحراذاومهتافىيدحرالضرناموهلاعيالثولوةاالحعماناالتجصاداالويلايرإنحةوا

ايضائجالضالنقبمعئالذىشاالناستفهاموفديمونفيامهلهالطعاملالراالمومذةمنالافى
االيمانفيعليهمووبالعةاىبمعئباللةلوآمنوامحيمماذانعاليكفولهفانواصحةلألستفام

عطفالتهكمفىيخهمصلةفكلوااليغوالتولذموهذاالنفاقوكراستلزمتئالىعنامةاالت
هذاواورقرنحومنمايإداباونرنزكانلىتاصنحواصلوتكاالستبطاعلىقارقىاباكلا

ايرائلئدنجيناولةعنهماتعالطاللةرضىاسءققرا3يلوواكاليلعضالحقيرالنوجهمن
حمحمىسححهحصصبخحمنيلهبرلتهوبعاالايه

هـإشللرعونممولهدأذكريعواالهمقدبامحوولهبعااءاااناعالعانكامالهائلاالعىاخرالنوجه أناقتخاتوته

الحامتاذااميئاصةاناطإوأطهرظاذاكادهـعنهلوائجابعادوةوعهبعالوالبهيخافى
علىأمعلوماأيمونانالوليظقوعالويبماهوفرالنايفا



أجباطابئإلمحيهعارنضاريفهذانهافولءاالستعالجهةعلىكيركففعلطلببانهوعرفوهفلل
المطاوبابزملمفدوالفعلعدممجعللم4اعلىءبناءاالستعالجهةعلىيركفتقولهاعنىالقعدهذأواعتبر

أءفوردأقابهذامراتعريفعنهىالاخراجالىحتاجظعنةىاكالفعلتءالنفسكفافهىفي

اعتبارانلهالكفنظيثيةاطويعتبرالقيدهذالتبترانامذهبهعلىلصوابكذاظعننجوكاكسبطالن
هانحيثمنوالثافىالزناعنقولككففيهومطلوباالعتبافىوإكذانفسهفىفعل4وا4ذاحيثمناحدهها

لةإبطفاذاقلقالفئقولكفيمطلوبهواالعتبااوبهذلمالحظتهواكةاحوالهمنوحالفعلعنفع

يرمعتبرفءاالستعالهبانايضاعليهضىواعزالتزدطعنهوخرجنااشاعنفصفيلىدخلفعلانهحيثمن

المفتاحوفىااللوهمةدعوىمعراالضعالهصوضاذالصاذاتأمرونعونفرعن933يةحتعاليعغوله
االاستععنى11أاستعطكاةاعاالعرإفةاالمرفيانصتت

المقامأماالسبالقرأقعونةمنهشولدهحقيقعلى
ستعالالةطعدوصهالوقىلواثعوإنجزلنحضروالثفألمصه3راذنيولدأتاكحرنحصوث

والصلبءقتماباعرتالنهافساطتكالممنلقيطاثفيآاا4ليادادونأداةفياشىإفاا
دباربعضهمعرفلىابهرومنمجرلماومالمجرى

فلهبمولىأدونهلمنأفائدقوداثنهمودءعداصستتةانإئرينإىبأمزايماوطتجعإدقاهوسألمة
سءاليءكراألثملسلىءوصةالخصالصيغالداستعهـيرأنءنء4دواومثالشسمعنىلىءذالث واللةويالرواستالمرفبافصعلميلطبلاهنحعا

آلاةاتعالإاالشةاااللىالعفإلعلىهعثيزكايددصااالميايظباعانوناىءوحبالآادىا
ءاالستعألجهةعلىللاانءورلاحفيالرمءاالستعالجهةلىءغيركففعلطالبعرفبانه

والتىالصوسهنىاوامالىظفاديهالدباولبهعلوبقولهافهىعنالكفبغيرواحترز
سبماللىءمتعهليبموحضوعةماهلاقبيلهـهمأمنعاالنسواحمامالواطريقماطلبلىءاىءمالا

اولذلكموضوعةانهاالخفهرالامءاإلسنعاليخرجوالف1ن4فاسوااللالدغانءاوالحإقة ا

زدالىولقمخوتمعنداسطعراالنهملنبافجهحقيقةونتصوااخساتثملالةعناكففصكوعنه
اسواالءرامنوامافوتواالمرثحافقمالوجوبففيلشعتلماذاواالميصيغةانفي
ثمالغراقاعتباهـملىوالهديدوإالباحةوالندبوصمابلالمشتركالقدرلوقيفقمابيىإللوقى

هالااللءسأللىءورإفاالىانفيةوالشعقالمالجهمشتركةهىلوزتءااليتزةجعاطلباا
طنهماالمثزكيقدرليىبهونهابالتومفوقللفظا

اذاكاتبممنهالملوبعليإالتيانبهابايورثححصبصصا

ذاظيعمتتبعهوااللمنحخلفةجهاتمجسبالفعالوجوبابهاباستتبعالمائورمنةمرتاعلىصممنءاالستعال
إسنفادممااالشارحولعلاطلبيراتفدضوأاللمإوجوباتاظلىرالمذكوبالشروراالخالاصلهذهصادفت

انعندهتاراكانمعءاالستعالةجعلىيركفطتفعلءابافتحضأالعصعرفحيثالحاجبابئمنكالمهمادص
فيأيشاالحاجبابنحوبذالخاصهوالطلبوالندبجوبالوببنأاقدرالمثزاأنوالمثهورمأموربهدوباك

فدرادثشكاببنءجهقاالستعالعليالطلباذأجعلثماثزكالوقيللظحيثلاضيغةفيالمذاتقرير
اخخارهلمانحالفاالمشزكتاةوعةموأمميفةاكونالمصنفعنداألظهريمونانلزموالندبالوجوب

وهوماببهالمشتركالقدكونهاببنبالتوقفوفيلللوجوبموضوعةكونهاحبثمنليورأ
حيثسنحففياطاجبممايرهمصكبارظالمعئمذاعلىالئوفحملافولالفظىااالثنراكوببنالطلب



لفظيالاشترلىمشزوقيلالمثزك043الطبوفيلالندبفيماشمأبوجوبالوفىالجهورحقيقةقالال
أءضوففباحنىاصقااوىشعرا

اضدبواجوبالورينشكةهىرلاالفأكااإلسترابهنالعللوصيرالضانوهماتاذشاا5 االكزواإلذنوهوإنعلثةيمنالمثزكالقدشوفيلالكلعهحضوواألباحةا
والىكوخهاهماراجعقولهفى

مجزملمذلكمنبثئالقماةبىمةلالدالنيلمالماوجوبافيقمةغلطكنهاحذثوالقدرالمشزكموحنعوعة
واالظهرفقالاصاراتهلقوةالعقلعذراظماهوالىرواظخملىالمصنفإمغاطمزاكاااشزككوإ
كرآممراورومحواكالمجضرزيدكوبالالمالمقزنةمنمهأصوبإوصاالىال51إقرإ

وتحنضمةالجاسبالالهنةالمقزثلثفاالولالمصصعيغقاافساماقالىإةاخاهذافىالىعراانهقاطوالندب
بالخاطالفاعلمنالفعلبهانطلبانعماثوانئاقباضاطالثاعلايعيئاانوالندبباوصا

انحاةأعندوهوالفعلطلبمحدالامماشنالثواعةاصالمضحرفبكدفههاأيايضاةأكاءاالاالشزاك

أفعلاطلباعنىاالهحقيقةفيماااتوفابئواإلوالنمالالءاسمنأدغاثبذالث2حصءوفا
اوفىاالمرصؤصةتهالقاءاسواامصانحويوناحمأهاءاالستعاللثسعلىافيقالوصشمن1عا
احماةئاكانالثالثواماعندهمامصاغفرلىالهمقواضافياغفرإكظانحتىبرهاءقالمنمءوصولار
صالكوناىءاستعالالفعلطلبموضوعةبينالبايينااتمييزاعىسالوهاالثاالودلثفرقوفبافو

اىبهائاعنداتمهملثبادراوالنضهفيعاليانسوابمصتعلباالطالبالفدرالمشزكبانهانلونالقا
الفمالىوالعبادرءاستعالالفعلطلباعئالطبذاقالىأالصيةكالعانهاةاوااألقخايةا

اضافةعلىالغةاائمهواتفاقالمفتاحصاصفالالحقيقةاماراتاموىمنوالندبوجوبابينمشتركة

اندوناالميوالماالميوهعالاالمصصيفةمبقوااالصالىولقمنكوجممانهاقالوادفياالئالثةاإلة
سبيلعليالطلبفيحقيقةممايهونهامئالاالباحةاوالمإالباحةصيغةلقولواطفةوبإواامافىقيةتخة
صيغةاكمقيفياالميانالنسالنانظروفيهاالمصحقيقةإلنهءعلألآالمامعافقطاوفيالندباوفي

وليقمتمنكوفيحقيقةفهمصفياالمصبلءاستعالالفعلطلمبجمنىمعألاالمصماإلندرىكشااباالشزاك
بدلعلاظاصاليالعاماضافةمناليهوالمثالالصيغةواضافةذلكونحواماألؤهزمنقوابهـ

فلعتأملوامعالهماوالمضارحالماضىصميفةمقابلةفيذاتستعملونانممثةاالمذاهدهحمعل
واياندونااصقموتمنحوتسييتهمكنكاداةاطابانويمكنبالعوففعالقولجةمحعش

االمريغةصلوقددليالعليهيصلعوانلمةالجهـفىالثدمثألابايرفقاهروهوالذىاالاما
وذلكالقراقمجسبالمقاممماينابءاستعالالفعلطلبيرلىاى5آوءباضوقفالمحمميفىعنى
ءإالستعألسببلالعلىلكنأطلمبهاويموناصالالفعللطلباليمهونبانةالصزالنوالناواما

والقديدسيريناوابئالحسنجاسنكوكاآلبآضبقواراثاالولمالىالقراقعناذابردت
دهاافسالااالنذاالنهاكلهـفالتضاالوجوبايمنةجمؤقف

فومحوحولىوبفعصرحىإسطوووثىدتلىءامىاإخدبوا
معلههنبممورفاتوامحوواذمجيناماشئشنحوحاابوابداحفالاقددءعوةالنالةالفظىأاألشزا
اذاوحديداجمارنحوكونرأوأالهانةءتنكردةولومحويروالمرادمفاواماصاإايدرى

أيسأبوجدأابهمانءفيالمرادمنهاالمشزكالقدراالدرىفالنهالمضوىاكاالشزعلىتقدير



الطلباسصاممناتمىانقدبفلتفانافولأخرهاالقيي1142امرئكوتوقئواكلظ

ابنه01حثافىاافهعسإحنذلكمحفدرتمدملهاوجارةردكونلكم4لمبنعانالغرضابس
فحينةامحبةليسعلىالشىسهوفسرعةدالليهـنقردةميرورتصصوصلءاورالمهيرتإفائ

اينىقيصاشهاذااالمراذاللالثإنةاالهـوفيهالصونورافىلهسيرونهموامردةاياهمتعالي

لإلفهءاإيدعكابعنتفوانكواصبرقىوالتمم3إالمباالتوقلةاهفهـحنىرالغواضماحجارمهـيرونت إيسانهميوكانهاالباحةفيافىاطبانآلاإلباإيئإولجتافرقااواوإلنصر
الجمهنهانااللالقمالشويةوفيكإشافيالحرضممحءإنلافىلهواذنقلبالااليانوشي

نهفاتكااصالالفعلحالمباذإعفرةاليهإألصبباارجمحوانفعكاشاوالفعلمندالطرؤياانهميوكانه
هواناالولالقممحمادانااالاويلالاالاايااليساىءامصتولنحواتمنىوامابلوسوى

االمصالمعمبرفيإحالمباليفيدااالنكصاتءالواالضاصجاباحاالغلباثمناثباحاالصصىاوبصغلىافي
لقحاىيىماباعنىمالاىعنامناضلبافإجمحاسواقألثماحمحاءاثإتالمكظأيزلولية

هذالىثيضوماالالمعالموبامالزديمئفييؤنهاكأىوالنيالاقاسيهاارانهـهرعااقاسالفىإ
يفيدحازانالاالباذالصالقلبماضهدالثمحاليقدرالنهبالاالطابالغرحقشزاعلىالهرم

فالالثللبمناخرنوطالةوالاالشآياقءخاوأوالجوىتإرخشاللفىلىحنهاصلمتصاث
وهوطلفاللثعاالققعلفلهذاثوالتوتحطياعيةسانبالئاوأاليترقبنهءاليلةاثتا

ءاسنعالعلالنعنالثفءبالاالببلالمحلطاصكنامحعلاالباونماياكماشافىوادازبىاادون
ف3اكأحللبلائولالتفرعسبيلعلىالفعلطلبفانهأحنهفرلىربولدعابئبقولىاشار
استةعلىصكفثثمنالتضرعوبدوءاالستعألدونافعليكاويىلمناسكقواقوااللإ

قضإلينءأاالصفىمامصمننوملعالالماليقاليطءافالهفىسااللطصذاولثنايحنعا
قالأصنااعنوالثكفبةانخاهرمنالندهافورا4حصإتالاالمصثمامدغااحدالىالالعضرع
ءعالاالسفيالصومواالعستمفياواضبادرإنداواتفهاماالفىاإلنصافعندالطلت

ععلاطالبكانلماافولوأرادهيئمصاالبينعنجادوناالولااالعىيرثتةالىفهال4االمسبعدكثفي
ين4مشزكا01قدءاستعاليآبادرءمااحتىاهحلبموملانتيلهقالثميمبدهلهالوداذاقالفانلزاكأا

طلصدلندكولزوأسثماإإبناجإلعارادانهالباآلحنصاغاالمسالىامبالةاألولاااإلمصيرءانهاذالفهـم
رمح9خلوعنىذلكنالنانغلروزتااحدهاشهـممطجاعواالضإقياما

إله165هلالةعنف13والزاكأمفوحقوالفورءاشعالالطباإلومهمإيسبلالقراقعنالمفام
عريمابينقدرامثزكااىيمعاءشىملىلألعصالداللة4فادمهءويهراركاإقرينةادا
ىالننفراهةأيمواحرفولهءاشعالالفعلعنكمفااطلبوصآىأالطبانواخهن
المثيزكالقدرهوضوعامفةااهذهنفصيمصالشاةفعيفىوالتفعاوففىآلالحادوصوا

علىالمصنفمامندبل

دعهالختارماصخالفالنهءاالسععالفىالمروهواامصاضليممىاستهلمعنىاىفييا
االمصفينلمناابدمور61ثهـ



االخمالعلىىءختالفاهذأانبقاومأنافياقدافولاصهىامقتفىانفىاخعلفوافانهماقال
فوجودذلثعليهباطاسبجحاملأل242ممألعنإلبنفاتوالطلمبفالاومقدورلأتاعدهانفى

الناانلحقاذاااجصراوعدمالفورعدمفيسكاالعىواالفمالىالمتادعنسبماباطاملابا اخردالىإثدلمباذالث

راجعاوالنهىباالصالطلمبانكانىالسوقاليهرارواالفويقتفىىكةالوجالاذقول11
وانالمرةفاالشبهكرأثإلركراثواهـتحرأثناالدوالثصلحءالواتضحالىرإذسااهافيقيا

تتالاافياىتحرككماألصفيكتوالثاواقعايالادراجعاكاناومسإإطلباتش
حالبشيرفيسحلوقداالسقرارثيفاالصمنالتالمشركأنههاوفىقوالثفانكذالثييوعنه
التركطلباوالبعمذمبهوصاصالضعلعنآالففوالتمقدربهاكرملتمحتءاكر
عنالنفبىتىاكضىانفىاخلفواقدفانهمالعمقذوهـقوالاكرماتبهرحمتان
وانذهباتالتفولانغسوهوالفعلقركاوباحداكنعدادشتغالبااالنعلملثافيامااصااان

اليستعهلبانالثوهبءميرءفىأفهثاااصتعهـثقالجلةفقبانرشقط

ىامصلالتمثكاهصاليمتثللعدقولكتجإتهددخاوالتركإالكفلعالصلىبش3والمذدزافا العداإيرصاطبااماكر
ف13ورللاولمجالعللطفاعنممفهطابادالمرليعمانهرفاط4فابراإبفااآكرطالب
ءدعافيكونالنحنرعسإلاماعلىبلءاالستعالسيمااإلكلكنااوالزلىإبنهي12المافى

كقولكاسالالفيكونالظطفسبيلاوعلىاعدافىبىممتالدثماالوإفالاهراميروصاالص
امإداالمبكاوافهـاالهصئلوقديمملاالخااتصداالنفعليكيصاولمندهابوجشاووابةاالعلةالن

ممحراداساااهدنانكوااشاواالفعلمنبإطاكماعلجهعلىاتواثيوانةالفاعةلعمعلول
التنىارمنىبغاالوهذهذالثلىءطتوادماىغافالاللهوالتحثنلعاةعماتمماثكا

االجزوايرادآبعدهآورحراتقديروزضوافهثااالمراماالستظازولالفاعليةلمةاله
اىانفقهتاالليتئاكفيأآكةلثمرفىامعالمفرةبانعقيهامجزوماالغائةلمةيقالمالهانالمناسب

وفيركاش4تعرتاناىكاشلجتاثايئاالستفهاموقانفقه4ةزارانالمعلوأملولةابوجودهـ
حنالتثتنىثاالوفىكرملتانمماءجاناىمككرااكرمنىاالمصألهلمةءاهعتهاكازتوان

هذانهمااصإنوصفتتحةفيذكرآوقدالفخيربملآلتشمغاناىالفبرالطابسبيةفىالثالمفان
عليهالطالباملسببعنالينفكوالطلبالطلبمعئفيهط14االراطالبحاملسببصل

الغاشلمةالهالنارجانيفىأطاباذالثعنبباطاملببااصاذفوجود11ابإطااسبيالفيعايه
ويذاافاعليةلةءدلةمحلة1مماهتوانكانتافاعليةاعلةبامعلولةبرجودهااوطلمحهوسبحامل

وهذاعنهاظارجفيتأخروالمعاولعلىالذهنفىقفدمالغاشةالعلةانفالوالةااتةالوااوأولوقوله

أسمبجاطاهلاودوناعنىقيذلكولماكاناسلاخركرالصاولمقوأئعلىالذهنفيتتقدهالغائية
المببذكرعليهودلالطلبذكرمنمفهومااغارجفيالطلبعنمسببارجافياخروارملول

الثرووحرفذصرعنيةالقرهذنهاغنتعلحامألسببايصىلمالذىقدروانيودماذكرناعنه
أأنجزقافطومسببيةااللاالسيعيةءالجزاالصرمعنىاذايعالببلةءالهعلولةهكذا3الم

السببظاهراأتعمفانايضالمحعلوللةءفبكونهعلولالفاعليهالعلةلعليةوعلةالمعلولنجوسعاالفاعلبة



لافىخرهااليالخاطبدةاىغبراالكالمعلىاطاملوعليهلتكلمحاملمنالبدفيهمصاننيهماوثالظ
اليكونوالطلمبالطلبمعنىنةصةالحءثميااهذهانالمفصلشاحايوذكرئعاهوالوجههذا

الرفىمعنىوهذاالممببهىنها31إبذاذكرالمظلمممببسببانهاالمعئفاحيفعذفقدلفكلنتلغرضىا1
نجالفوهذاورالمذقالىالينظراانييافيهامعنىاالربعاالوائلهذهانلميلاظقالفلذلكءوالجزا

واالعنهخارجلفرضاالاليكونفانهالعالبنجالفعةاخرخارتضكلةيموناناليلزماظبرفاندبرا

الثاقاواليرةاظاخرالىهـفياظنجألفولهجعلواالولإوجهامهاولكالمنفهماليثمارحكاناكاعبثاة

والطلبوارادبقولههلفعاتاالولالانثاقهالومنهإرادواأل342احدووجهمهكألوعىانوالحق

منأبالالجمعرالمطاضااللفرادمنزتالبدكاكالمانهماوثاءااالثهذهربمقدرةبانإملاطممببا
ولهبةوارادنفسهالطلبلىورفالخاطبافادةىهـاظالكالمعلياملواطعليهلتكلحامل

عبمايمونانهعبثانوااللالةذلكيوقفئيهاولفيرهلذاةاماالمتكلممقصوداوبالمالطلبىكون
0005الطلمبكرتذفاذاالثعروومعنىهوحصولىءيرهتوتوقفحصولىء

يمااويىاتهاتاكرإذالهااالمطلوبذلثكونالخاطبجوزالمطلوبعلىهتوننلممالصبعدهتذكرولم
النيرعالالثشوقفيعئالمطلموبكونهعدظغابذااثبعدهذكرتوان5وللنفسهمقصودا

انولاخرهاليولهحصذكرمعأطلبافيوواصثساكأمهاذنؤجمألئرنكوراللنفسهالمذللذودامقم
ذلثفيكونلقالراناالبهونالنصالحاربعةاهذهبعدالمذكوراذاكانهذاظاهراصئاذلد

وممببالطوبغآيةيرعلةالضوقافيزيداافربلجتاخاايئيولنانجالفالسببيةمفهومهاوقصدبهجزأهن
فيذكرهاظارجفيعنهفلضتعالطقولهواماإصوقافىزيدااضربفتعرانلقولنااذإلمعنى

المعنىهذافاناالولالوجهىلةيوناناليلزمالثرووفالناصلوةاايقيرامنواالذيئلعبادى
علىالجزاهتبقىملىادلعلىظوءوانكانعليهءالجزاتوففذفييهقبلءزاابلحصولتامة

بردهمماذصالمطلوبالمحنارعقىالسببعةلقحصدلمواذاصلواتكصحتوضأتانآخرنحوش
لىفالشافحرفالاقوقرجالرمنحواتحاووكحفابونيلهوضهمفىكوذرهماماصالرفع

تامةعلةيموناناليدزموامادعوذكحويممماقدنهسوالعنواباالىاواستينافامجبك
فييئبلالجزالحمهـولفىومجزممرورلهادهاءدريالتىءاالشيااحدإهصاعدهاضاواضىهـاله

علهاالجزتومفذدفوآيراتصبنترلادانيراتصباالتترلاالثكقوالمضارحجوابه

ححاتوتوفعإثليآكبممحودخلتتفامالهزةيخههكلشاابلءعدحباباهوساىعفهاماآلم
نزولاعدميعرتالنهامفاالةحفيعاحماوامشالمنقفعلاعلى

رالمذكوفولالموتك

تتعيلوانهااالولعلىاقأةاتبقىعلىفدلتالممببيةفيفدغلبتانكهاناالمولفيتبرةاتالفي
بئنىضرانفولكمنالمتبادرانففاوالثطفطهءالجزافيتعضهالتامةالعلةمناخبرهوجزالذىالثرورفي

بانعدأمهويخعدمعليةسوففانهالجزمابعدحصولمثاالولالضربعمزتبالثاقاشالفربتكضمر

الذيئادىلعبقلتعاليوامافولهاصطالحااثروومعئكاهومقتضىحصوبعدحصولهيعتبرانبدون

قولهحتىكانالعمالمعليهالنبىفولاهتعالالييأبادروأاننىيخبمنبنالموانالىاشارةففيهالصاوةاجموامؤا

لوتكعءوحضأتانلكجمذاقوالقولذلكعناالفامةتاكفاياهااللتئمتهمسبباالظالصالةاجمواتعالي
2امجةشرفىءوالوفقونجالفتهااوحدهصلالىنهلوتيقالمحىفيءأعتبارالوضوفيبمبالغةيشعر



2

شهومالمففانالصلوه2

فالفقطالتوقفمجرد

15فاشاخلتدفراليموزالب

مريمانيعنىاضاراخلذأس

فاخالااخلتدالنعماناو
كررزدوثكهةكاقل

إمتئاةولآالقريةعلى
اتلالثيةقرالنتجعلبهوز
وعاالولالمثالق

حسءوفداضناقاالاالفي

اليخقأكناالئمةنجمبذالث
االشاتيريةالنقجعلىان

داالسمننكوالتدنادرب

رلناالتدفرالحهـيأعو

وذالثجعفراناوتدناناى

فهـومعدانثتالثهاد
عليهوارداوكونهاالثبات

خلتدنحوأسلمالهكسوانا
ففجمبعداذالتسلمانالناراى

علىاشمالاإلشاتفىلي

ولذااثكانالشوممف

اشهرمنهاالولمإفتجويزا

لالنزحنىصالحالةبغرتولدمنهفتالمحاصلطلبايمونعنهفاألستفهامقأل

التزلانالثاليذبئافكارآىهزقإمخافيوهذهمنهوطلمبدالخاطبعلى
فانتترلاننحوهدهالمثبت4اضراتعديعفاكنااشاتانئاكاروافإ

اكتقدعفألجشهامنيبماونانمجبءاالشيابعدهذهدهـالمفىاشضا

يعىالنارتدخلاواسلمالناشتدخلوزاليمفرالصممالسوبالعالمثبتبعدا
القريةعلىتعويال3بهوزفانةقالمخالفاالناهـتدخلالتسلمتكفراوانانأ
نحولقريةالمواضعبرهذءفياهايئغفيتقديرافرووووضا

بكقوأارادوااناأنإولطهوافاللةءطتاودونهنواذاامخ

فولهالنإصيدواالموليصانهدووحدهيخولىانببهوالذىفانها

اناليخبنىبمعنىيخختوهـانانهإلشكفانسواهواراكلاناذاضاما
تقديرنرءمنهوالودفاللهترعايلهإمزتبذوحينءاوليااللهدونننداث

مافيهصليعمقلتابادةتحقالىصفاقهيراللهءتعبداناليخبيقالحاش
زيداالنفعربتولناحسنبخطذىمحنحقالثرافىذالثمحولحكأالعهمعنى

االالمجهمنرفانهاناستفهامكواخولزيدابساتضنجالفءبالفافهواخوك1
انيقححدوالماخقابمعنىراالناستفهأمجعلواوانالنهموذلكاواواطاليةباا

وقوعصحثوانهالتافاوتنفسههمنثقألذسسلمصأصالالنطنهماالفرقا إ

وسيتعرحنىاممالكأيرافىإشعروواخروحذفالوقوحعالحدهاحيثا
ءالنداالطلمبانواعومناىومنهاتعالىاللهءثمااناالمجاشخثفيلهإ

وقدالبعيداوتقديراكاياوهيالفظأادعواإبمغنائبمجرفاالفبالوهوطلمبا
الذىاإلمسالىبالنسبةاواوصاهياحقيقةنائمااتبعيداكونهمزلةيخرالعيديزلا

مماهوحقهإلبوتالخاطبانحيثالينعلوالشالمنبالغانهيعىلىشاديه
واىبعيدعنهغافلانهفدجواعتفرغوسعهبذلوانفيهالسىمنا

اليغيبالقلبفيسءحاانهعلىطبيهابعيدالفيخألنوقدثالقرببإممزةوا

وامايافقيلنسقلبىريعفيبابممتيقنوااالراكنعىاننعداححالكقوياسإ
البعيدبلوقيلمطلقااالقبااللطابالنهاوالبعبديبالقرفىحؤقة

ةمصعنواشبعادنغسهالداىاماالستقصاريباصقرفىواشالهاا

معطبافوانوعلوشانهاالمصعظمعلىالتنيهوامااللهياالمدعونحوا
البكالاكفمابلغالرصولأيهايابعيدمخوعنهغافلكانهثالاالمتعلىتهائالص

4بألدعلىيهالتنبواماافبلياموسىبعيدنكلواصكانهافبالهعلىواماوررص

وانهأأ
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لملاعن4تبعيدانهثافىواماإلخعالغافلايهايانكواحمعاستنجهمنبعيدوانه
وطلبومعتاهيرغقءاإندافةتصىاممتهتستعيلوقدهذايانكو

بادهاعاللصيصفانهظلمومألميتظلالمنوداتفيإغركالاالرإل

واالخمصاسحموىأابصأوافخالدةزمحاؤهاغررصالاالواحانهالثو
صتتخحصاصملهالرجلااقواشافانلالرجىامااكذاافعلاناتويمفى
خحسيصالىونقلىاالفبالطلبعنمجرداجعلثمعليكافبالطابإدىاك

اكرمانانكواقماخرمعرحنفىاماوهواليممازسبنالهابنمندإوله

ضوإغيمصاااوفتإفياامكرباالرصالبينماصىبتاىالرتجل111فهإفىا

يراشضإذاتالمقصودياناولمجردبالمسكنةصانحتاىالرجلااالمسيهنانا
هدارصكلاقوماااةرأنةمحروالرجلمااتادخلوانااغروالالالالخفاخر

صبااباكيردبهلمافالهواباوماجعلالنبهايسوءدااامرورةتهوصى

النهءالداحرفر1انا4زواليبوزالساصقالمكلميرصعيهممادلارسك
ومفادمضلاااافقولباداتهخصتصابمنرهاصهـألالندامعنىفيهبقلم

اقافىواولاالحاعبالنحمحلفىوعهمجهإيمنءالنداافوغمصوآلرجل
ماالىمغامنوموقدالالربينمنكصصمامتضاىتضيرهؤنفا

اتاومضتالتاساىءاإحربانحننكلوبالالممعرشااماموبمن

قاكحنبابااتيمثيهماونجاعاماوناصءوالنورثءاالنإياعاشعراناونس

اونكوامذاالجالونالمنادىالنءالدامنفموالساايعرالحاابئ
هدمتهءيافموبازحمونإنقلااالمربنلثوالمضافقعاولمنهالرجل

وقىشالمراالمامقالصاوااحممابمديرشسوباونفيامرفالثوكولمه

حاكصلركأنبعسبانإينإفرقافيالبالندممانهشلبىانااقوله

الىنإكانخرا4لوجعاكهصالحبريةعلىيرفعانوبإناإلختصاص

اوجهلفيهمولعنواالثإذئاثفعانوجمادابعندالمعمهنفنعريف
تتئلمنأربهراناكرافقالذلثمننانصبواذابشانهمالخاغبمن
اناالفرالممنخوياللةاالسحغاثةأاناهفايسنعهاساوموكذاكداالنفعلانهث

ني4بىاتويصعرهدعوهلغراتهوياالدواهماكانهءا4انكوياالبكبونها

محولهونحوذاتاياوايوالمنازللاللالءندافىواشفبردلهااومت

مموسممطصبركبماناندبىلدافنتجدىياناقفيزءقىوسماكايئسإكازلاداظ

يتوارمعنكيففيافبرفيقولهإنحسركواالتوجمهنهاوواتساىواحألسى
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عندكاصباحبينءياكللىودهحخامزامجرالبروامنهوفدكانجودها
الكآقصثفاناالىتهوتقولتدعوهكانكياعالهغمفولىبمالندبةومنهاأل

براظفيقاماماياسباشرجقأمليهالمافىكعيرهالمعاقهذهوائال

اكأاالحاصلةاالمورمنانهعلىالماضىبلمفظاتفألاماءاالنشاموفعقديقع
الظهارالحرصاوىالتةاللةوفقلتكقولكةماكنببافعالعهايخراناحة

شئفيرغبتهتعظهاذاالطالبانمنالثروومجثفيعيوقوسكهفى

رزفنىكقواالماضىبلفظيخوردهصاصالاليهخليمرجمااياهتتصورهكر

التفألاىلمجقلهمااللةنكلورأتباثجميطاناضىبصيغةءعأوالداقائكالال
حترازالاوإاراتاالتهدهعنذاهلكوباثجيراواماتصهـاطارواظ
يقولاندونساعةاليالمولىسظرإلولىبدالهقوليماالمصصمورةعن

إطعبآكلطاولحآمقةةاطفىعةاوشفاءاثكانواناالمىصمورفيالنهالظرالى

يباىبآاطاابهدبانالخبممنالخاطببمونبانالمطاوبعلى
صاممغداتاطنىصثاذيمآليحبارزىااحبككقولثيهدباالى

منكاذباتسءغدايأتكلىانإلنهاالشانعلىوجهإحافباخملاطنى
امامحازالستعهاإصورةاهصفىسفاظيخبر01كصورفيمككال3ونلظاهراثث

المناصبةاتاالمحتباشومنفمهافىايهكملضانلوجماوضهـالهتفي

بصاطأككانحتىطلمبافىالمبالغةالطالقعهـدءاالنشاموقعبراظاليقاع
لموبالفقبالخعالاسةالياقصمدااءواالمتثالىسارع
إتاسأقوةنفسهفيالوقوعيبقرإطاوباكونعلىالننبيهومنها

يرئفيسكانياالنثماطبيهاراتاالطتمنذكوضوعهوقوفيالمتأخذه

دوالمعوالمسنداليهاالسناداحواليعنىلسابقةالحغيماالبوابفيكاذص
ءاالنشافيهاركيثالذىاممثيراذكاىهـفليصوالقصرالفعلمتعلفاتو

االنشاقاالسنادفاناتالعباوأطائفاتاالعباهـفيالمتأملاناظرااظبر
اومحذوفمذكورامااليالمسندوكذاكيدالتاعنومجرداماموكداايضعا

مطلمقاوفعلاسمالمسندوكذاذلئاغيرالىاوبمرمعرفاومؤخرمقدم
مذكوراومتأخرمتقدمةاماوالمععلقاتاوغيرهاوبشرووبمفعولاومقيد

المناسبةواالعتباراتفصحراوبغيرامابقصصايعناونعلقهواسناداومحذوفة

بمابقاالحاطةبعداعتبارهعليكمجقواظبرفيمامشلذلئافي

المرشدواللةا

البابثهـ



انالزيدثمأوامانحوفولهفولاجلةماوالليعمتك1ءفاالي1742المسندةوالصفاتلمصدرلظ
مأولالنهلةوبمالمحصتصححهىىم

ودإد011الإاوالوصلالفصلب
تواتاإهـوااذاتباضحهاعلىععافكقى1تركهوالفصلبعمقعلىلاطبعمقعطفاؤص
وفامماااإلعداهالنوصسلافدماوأولةوالماالعدمتفايلمافلغلحق دءلمه1ءلهص

وءااهـطوالوصلاالصالالنهالفصلدقدمفةالإاصدشوامافىضهامملتعرف يلهاوالااصاتسنادها

سااالم9إتوايلءابالىكالمءعمافكالميقولاندونبعفىعلىلءابعمقعطفمماتالواعليل
قالاتدإذوداةاهـاثاسءلمةوابلايهالماجمعلواوانالنهموذالثاباالعىمنمحلاإكأاللهالا

واوواارادلهرانهاهالضمكااالنايمالمامن13لمباعداناسهورااألصطالحلثنزادنين
االساديفنمالةواصلىاسذاتهامممردانواالمماالسنادماتسفثن

اقولالعماتفاحرمنافاعاالىمدةالمىحداتوالدراوالفالمصارزالمهودامةكانءواصردسا
وراناظوىءدلمتةفاناواووصفاضراالواقعةلمةواطلياااسنادهاليسلىالنلةوالليستكألما

باناصعرالمعشهزاارادوداحمىمهسنادهااسالنالمحيستولمةوذالصااواوصرلةامرطاوثحاال
اخرهنىارادهالاحهناكاباالعصمنلاأ3ونراراماوفالمةبمدءلةاتتفاذالذاف
اخاالكاهناكفاذاهوقلمتدزصىاناباالعىمندمحسأجمموناندسدتضءاىأآلودالىءواوأل
أبعدواالخربعيدهمالالامثاىإذاابصااحكمفياىحمفىاسالواشااآ1إالعايكتعثر
نااءيقرأانوةاالولامادلا21عاايخةإافلءوذناثاوفاوححفةاوحاالدأمبوكوخها

المهفاعمباعحخوددفردفيلرجمالروراذافاولإفردإجورالمذلكعدالتثعرلفا
ضأطاإنفرعرجمهونهيمم4عات4ةثهءيربذالثيرءاواوحاالولاومهفاعالمقعونهابهاصمحفي

إجمرواراادجمملقرأاواإقاابمونزسردغاوقعوافعةوهمااابالالعيمنمحفاونالجلمةواصب
المحرواتالىءفاحاءاالودمحالثاشةتعاااىكونكوندكرتلىواذاكانكنوإاالمفردحككل

و03جهذةواقاولىا1لمةاببرفياىمابليمونانعوهالبالواوو
ررمنادحأللىنلىالواويععلىاضناسبامنإصعرواالكتاشةلماببنضعروبكنحوزيدجامعة

ةاأللمةاصلهإتءاويشعرصاويمنعبهتبزيدنجالفالتعنادمنلحوالمهءأاالععالمابينعو
عطفطوحصوشالمنردعلىالمنمردكعطفهذاالنوذلكونعطى

شلءإماإكأااالولىلىكاتبزفىنحوجامعةقىجهـلجهمابهونانممبواوأسباالمفردعلىالمفرد
ووصوشولماالعرابنحوالواودهاراد14اظاهرإخووفولهومعمازيدكاتبفثظويشاعس

ووإمثااصوهذاكونالنفاسدوهذاوحتىوثملقاعلكايكراعلىالدالةالعطفحروفنء

المفردسلىالمفردعطفطفاااذاوجدكانمعنىوكأاوحتىأغاهامناكلالنبالواونخصاررعهذاأ
الجلعينبينانيمونوالمعازدعواوالجامعةجههعلميهوالمعطوفالمعطوتببنوجدءسوامقبوال
هةحاورء111نحالفأكشابةابعداالعطاهمنهلصدراذاكاتيعطىاوثمفيطىيمعب

ىمردبو

اعطفطاحروفخوالواومنادبهارويقالاهراظاإفظيزكواالظهران



ةالهودعلىالعباتمعنامعاناقولهالنلهكيدنأانهايمسثافافيأئولمهحفيكمهإلنامعبيانالنهلظ

معتدابهأكونهودازعبمرلهبهفابالشئالمهزلىالننهميهودفعردلالسألمنشهزانماخنوتو
لىديمتأانهالمتاحوفينمراواستينافاصافقدعظمسالماحقرامنالناوبدلكيدانثباتهتاالمثئنقيمقودفع
السالمرعليهمحهـاباصماناترهمعنادوكانباقلويهمهواناادبانامعمالمرنكيدالخاالةافىفالفانهافاتاو
إنمرقاعاصكفىالتشينافإالىءخمله82انمقررافشحملنمعتهزخنمماازولهوقعاناال

زولهامءادحتءذااحازاليدلهاااذلهدألفانهاو11لفايهمديناثياثتتوبين ءبوفمىحماسوبواالجسياناجعلهوان
بيىبهرممناشةاذالكريمالحسينابىمحبروانإنولىاانضالمصالذىإلوبدالاوداأيمبلواو

تإمحاتانذاخؤيرهاونوىنواهنسوابيالنوىةاشومسصيناطالمييكافإايصعلممانااوت
لةالصحملةماخاهراومحعهواعالمفردمفردتعحتجعلسوامقبولاللهيمونان4لمزاالهـ

ولهعاصحانيفىسالجامعوجودالناأالةمفعولطحووموعهباتجارانمامقرالمبلمتزىء
وصإسابقاإبيتاإيهلدااههواندراسمنعلهبةاطادكألماالنقاويدالاتأكيالإحنهايكون

عتلفابخورسومباللوىالذاءعفاصداالةمحماهوازتعتولهاناوابانااو
وهوءبعدالذىابيتامفاوجوابافمسهواكفىطابواظيبةاطضيمعليهممصاعوكذاال
ومفسواليإفاعلىنضىجمللدتءوالإودادافنعنأسماسحمقوسعنزامهاسآينافااذاجعل

1تفطابهااعيمحفيلالولىالئانيذيلثحمىتثيقصدلموانالىوااليكونوامقواللهمبهونان
وواذافودبايبىارزىادلقإضاطفاامنلجزمااآأشااعناصلوابتمةمنايضا

لمابهميميكأئاللةمتهزونمضنكالأمم5اناواقأمتصياالقخلواامممماباالمقدروصأصوالا
مزواانيعنىموةءمأسيطأفهسكماناأبمىءكأيىاللهفاطتوافقونمعنااجمهمصعان
بهبمبممحهزئاللهنلوعطفإواتامنعولانهكلبالنصمحافيلىجمانافييهذاهـاالسالماهل
إلممنالنهباطلوهذاقالوامفعولنهفيكو1ساشكلونهلزمعاحهاواماكالمهـممالم4بمكاث
االنانطالنهنيزنانحناونفىانامعكمعلىمماقالواالمنافقنقولمتولفدفقدفححلمشياطيخمع

منمحلىاالوونإلانيرتفالعلىاىذقآااوعلىححهيهنملمهاهمستهزؤناخنا
تماشمنىءلىاالولىغطاكأبطاىاربطهاتصدانؤاباالعياواولدالاتأصيى4وإح

فيخالمهموايستعنافاا
امقااعااالصاذاالولىءةااتعنىاعطفتالواوسوىورقيبهمنرئيصعتماللة
عرواذاخرجاوثمممرورجيددضلوفياخرشىء4ستراا3لماتصالنةظلمهوماولهف
ايفيدالعفحروفمنإوااوىمالىوذالتاوالمالةالتعقيبقصددونكايةواطهـفنحن

محمافقىاليقصانينالعاوالحتىانذالثلوتفصلةمحثصمعاقاالشزاكثعداويمالتأمثالأنهالمحرى
اووإيتالمنرداتععاتفيمثاكاللهافعقوامواماواوطلاالصحيفىافاواالستيتالبدل
لألفيحاباالصمنلمحىافييةاالفيبارركادهاداالشةةعنالتنفلشلءفتأاباالعىامناالمحل

يهالحفيفذلكعابخهمبيعخهزئاللةفححلالىتفرانانهلاصواطمنه4فيماالمحيهاالى3اظا

صمتهزونانحنءافصلنظراليوانالمقامهذافيبهاستشهداالعتباروبهنااباالعصمنمحللهاجملوفي
آينافإاواكيداوالبدلاقأبهيستشهداالعضباروبهذااباإلعىمنلهاإلمحلجلوفىالمحفيفذيثعاقبله

عليكفاسيردالثارحمانوممهدفعفيبهليسشينالكالمتوضيعفياطنبنامماوااباالعسمنياالجملجلفي



االفارذفياماافولاطابلهف4ءفىإنالنةبئاطالهوالحتىانفالاليءؤالمةضاهانفريبن

زيد4نحىيقاعبمدشؤوناأتخووصاكامحهفرداتافيالمحرطذالاإشبوغ4اثما1إقتالنةءوموص
إلنوجيداساحوقرامأاتاالصاامنااءكأالاالءااليتحركأئبقاكئسابالعربقاغليس

لاممنيدصشقوالتءضاءسفىاانالنهازثبررعءفألبله4ؤوؤبم93دوجهضادسءءالمناباايمتي

اارااذلءإنايمتةإلااوإفأصاالىإلىولهواوهرانرثسابصاحضالخألائفولهامعل
االثعءانامحىرلئءاالضرابردتينافاحرفصبلماتاانيزيد

افيلىااسالمراثانلأداكأكإتالونا9زدتأازإاإفمرداتافىالمهـثللىافىودلقمافيزدعرف
األمإااتاباإلصكل1ا00

ااالفيءلبماداماؤ11داشاهـالدؤحمهوالااطإشامناخرافمالي3ضاكالمشعالاالدصاواسااخاطا
151ماااكاواارو9ممابهـااخاثفيهمالالىتهممقولههعحألوتااحكبمفى4اءواإلول

اواتسأساافصهابلاالوبتجؤااثالةلهاونضكلدكونيءاإففاوجممءاغااكواماونكل

شاتنرااما1ء11شجيرؤصحىءمن1امالىءذبمإافيتعصالما3دعاإورإذان3ودثيةوقلى
لعهـاكالهقالصسرىاابرابأواادنملألاطاءولهةالزمانا3في11ماةممرنبتمح1وزضيانالي

احإةا3اهرونارصاكصاااوذملىاضارحءفاكا1هيئشإجماشوىزبأس1زتينضانلىس
احاابابئلي1ءبوممريثنرخونادىفيوااهاضاطصتةتءابإاذاضاهـءوهدجدتجرىءإيمبص
نا4اثقاخاكاشاليدشامموكنرلحاللإلااإثقاهمااياناابأااهء51اابهه5اقريةمنبموومخالشةربه
خداتكلبئىضبضفيدكأشومبلبإاررصئ01ثانيمانامالينااأطاداالجيءعمياالت

غأتااتاةوأأاءاإيخماتاءاااصاتىاملغالمرفىةاصاااااليخاقكواةرالمهـتيبالشنهاان3تهروثم
اطأذألتوحييغاطءإاتطاامناطاشالهانارالماادثألوله013بهائهجمزالاهـاذاكاناطوثفاكأمان

حمصهأيماساحاخمتإكنطر111طوتبتعقيدىطاصاالفانضرةمحشرضىاافتبمما خرضحرس

نعشداتإطاةاالإايراشأمزامبأاشجاكأوحمماساالاالتماماؤخضضاالهـجمخثمواوقالمدهط
آاإتإاقاهفىآلاندمءاإلولىعنافيإالةابلهشادومصاثالساماجتىءيركضااحالمفرد
اؤحاإوا1زماثندإويءمبرإنمروا3إذيئانكوثمسااقاثأزااةنحوثم4مناتجه
ابط5اواعرااالتءإضوااقيئإذامننثماكءزلهفىحذاحنىواالهـاصالواتاقنجااالشراث

6انروااءاوكنىذالرنبوفلمثئانالبهنلةاشادبهثا1مقبةاازنحمناللهتى اتءااخاجممدإتااتء
تهـالىءاللهاف4تاصباإغواألنفثارةااكابئدءال4التولواثمربالم

ىألخراى5إكأ01جط

دااألستأخمارروبجصففيجدءإالمبإشدابؤدخىىصانمنز13ولياصتترفيوهذا
ةاطءاتاتءفيوكا6اجااةثنألنمدـشااءتمادنانتيولهغكاخوبزإرءاتهنءاالكأتفا

لهـمىا4ائاةتةحابكشااثماصمظءأإامعاشياثاخفومابخلاليلمواذا3وفيهجلىذناصاادئبليه

روفوأاداطاأعاالجرذعهمندبواكتكهءاذامولفمذاتاذاعيالديئمايوم
تمالىصاشبانةوعلوشزإضلىهدشدلبحىاماوذإثلاقىالهمناسإلرمءواألولىعنااليةلةأط

ءتقداطقاثاقااطاالهشاثاأمءاسكهاتدتتجامالحااهـاإثاإاالولاالاافااألوليلةبا
اتفماةإلىاإلشوماحذكرإالقاىبمثفيجرتالئنانراطءتضاألشأجدفيجوالتدشالترتبلمجرد
إفاكاههمائمةاألثمةنجمقالهجلىسبادةمنابيهسبادةئمابيهسيادةمنواولياخصنغسهسبادةفانالبيتفي



يكوناناكللظكرذجرىبعدعمهاوذالمئمذحفانالعاملينجرافنمينبرالمموىنجشملهئوى
امناالمحلجلفياوبالوطفاله053ةفاذالياشارهفيهاقوليضرإاثقورجوعاعنينفعلكفي

يعمافاذالمنانهااإلعراب

انجالالىحاطاهـإثداالنماعاخلهوصىااواالوممىاالفامحرئددىناءمالىلهصمماللمةلاوااتاحةعكماكت
مواذالباطواجوتالر

الجكالينفطاالكلوجمكنلنلةءيداواحاإوايهغافكناألمتأالنضاوفالنهإافياونامخاجمحعتت
بطريقولالجفىآ

كمثالقدرهذائلمتاإللمجاشلءدالفىابطااللهكذاويضرقوالثرجكالعنيفعاالنامر05ورواذتثودكمسإا
مامحنكييزمتناهيةغيرمولدابمحرفىالمثزكآلالجلووشءااتاواوإوا00010 ابىااخاخرىهاالاألحىاايا
يقصد11واناممطواإلالعراتإفحالسرإرزىواسمءمماإلفالمهفىا

حنحواورأفابعفلى

أطحلجمالفىدللىلألااللوفاصصالمزإالواحصلفالفحصالثاناةؤهاطءاا لردوواولىاغائكللىءباإلولىاسالأرااذالمائطإناالجاللةان
صهححححىحمحصصىحمامحرىعداكااخدإ

فىارإثالاإوافاعلىبهمزئإصتاللهيعفلممااليةوااواذاوثورولاافىنيههمحنهواجهاغ
ويخرهالظرفمنعودونمعولاتقديمانمنلماعسبالظرفاالختعسادانرةثنرلةإابداللة

وخالهممخدأوهوانبهماللهاهزاجمالونانلمزمفاالخصاصديةااإلمنفطلىفىافعةورا5ا1

الصعاءنالررحركأمناياهمممتدرجا3انفماوأسولتاورطئهـمجعةألوتب
االقاتفانبحمالانقطاغالصلهوبلأيسكذالتوشياطينئمادوهمأدةقموادآلاهذهبمونال

ةرطاذافىاملاانءاتلىءوسرطيةباطريئخايةاالاذاان11واوباثواذاعطاطمإإ
دردلمجوهورلاالخشصاصيفيدمديمأاهدامثلانلألنملمءااصإتهوأبداللةاإلبهاغمححوردل

تقيديوجبلىهـقيدسلىالعطفانفألنسلموأوسلمالستهامكااالثرورهاننممموإصةا
الاضعهـاستعملتاخارؤتاابعتهمأاسثرطأذقاتإغىابذالتفطالمهإتننفىصسالاسدإللىا

القرأناقرأالمعنىيدإقرأناقرأتخاوتاذاقولناانوالشكالئنرطثتالضالواعفىن
يمقياانباعمباراوالثرفىباعتبارمفهومذلكجعلسواهاذاخاوتاالرشنطبوقيفىبل

تعسداهرافاعليهالمععاوفعلىمقدمااذاكانامدااحىاإلختحملفدض
اامعروالبايحمادوالاىعاث

امحلمثجئتىانوقولنازيدابتوضرسرتمةاطيرمكقولنابهطوفاالمألاصبفيهابيناالحوالذههـ
تلتفاناصماطالياتفىإنهماالىابقالبفطىليسانهنمواكسماثسحمداؤلمذلكعرصة

يهماليمتأادههااح10رضراذء31فهالمىاغمامحكليجواانسىالهفءاادأقلتيفانقالاتالبرزت
سولحاوردوقودفاوبروابلىثىجفءاذا

فىبباكونهصةبواسببافيهالشروووجمهونعليهعدالمعطفيوقفإكنضرءوفالثصر
ذنت1اسبمأذاشاىوخراستأذنتاالميرعاذار4يهموالتعاعوفاالنسزانهانايعنىانرل

ررماللةزاهألكاواةاعطالمعنىرزوبرايصىرحنئذقلتجمتخمل111أهداواآلشرساتاذاتأةإاذا
لواأل3إرلىيسيالله

بهميستهزىاللهوعثهف

وهذافهومبطربقيمتشعيااليخلوهمنجالءاالشهزااخعصاصاكألماافادإخروراجوابعلى
الجوابلوصاممنوعوهواشةبافيعايهوالمعفوفالمعطوفنصاواشقلانذلكوانمابلزمفىإضا



اضزأللةثذاألوذااكأواكانالعافىبساءلإواذ152االولباضامنكانعطاذانه

وأليخ3منفامادحدهرااضهزانغعىمماهوعلىابهمالمةءاستهزااعنىءالجزاالنمستقيميروهذاش والوقاانهمرزبدايلزباناتانفسهمعنرهماخبالعلىاياهوارادتهم

اخماصلزومافاقزامؤاخذهمعابهنلمصرهمعنوالتسلمانضهمعنلدفعهمذلئا
إفولامانؤزااالصجمألنلموانالىعموليكانفانفولهلىءمابءواالاالبرازدالئلفي

باناانضهمعنراألنجطوالىءزاحكمااونالربانوذلكلفاشةاعطاؤهلقصدلمعلالولي
منجعلواذازؤنسكانفاناإكناايةالاعطاوهدقصهنولذالصااوقيونلمةاومةء

المإاتماالولبإضافابهوناتبدوناىاماباالنقطاعللمتيناطببنالىآفالجت
لمقالح11عناأاسااىاحدهمااوشبهاالنصاللاوالمؤصودخالفايهامالفصل
إالمينحامجزوماجوابااتلمجعلىكمالطهبدضهجمولنلمواناىوااللاءاينسذاالتجمالينارحه

االصلإرالغرحنىإلنفيمتهصلاوكفااههاحدشبهوالاالتصاللوالايهامبالاالنقطاح
افولاولةافىباءباإلرساونبماوانىبإلشاسبضىشدفيوابربنمحلالواوانذالصاقتوتحة
اثولةإنءاالرسالاودعااالنبنيسينلىاالاصمناصلإواعألور4الشئعطفيلزمئالمغايرةبينهيا
ءساباالشيممامصيلنهزصيئسالثاشةؤهطءايقصدلممحملإلولىنصولماباالعيمناأالمحل
اولةاإفىبهرنانإطءإلزاولةاعاإلنقعالبهإثالثااالتصاللالثاقاماابالاإلنقطاعلاألول
اوقيللهايهواباالصتطاقوإصادشاصاماإلةمعاالنقطاغالاظاماالتتصالكالشبهالرانم

اولةسواالشقىبانيهماصامافيفصلأاإسمابقةاةةاالرومحمالوصليريناالخىيخمالكمالينبين
ثوالاولةلزبهونانعلىاليالمفعترةيرةالمغافامدموالرابعالثاقواماقالمناسبةدمافلهوانثالثاالول
هاكاالولةوالترااعاالنقاكمالاماآلللةااتالمقاتكإقفيفاخذالمصنفاطبالهبماالر

اصاقثاوعلىمعللاصلفظاخبرالمنيناطاحدىونبماىلفظاومعنىءواثابراكافألختال

ازمافىصواولهةءيالزبهاااوااقىسو11همراذوقالكو6قوملفظاءانشاواالخرىومعنى
ءااالريحيراعنىبالعبههسءاممالواءألمالطلبالقومشقإمالذىالراذفيبمقدارمجرىقامسحتف

الءإفاااولالمنرلةااونعابمخاوااىاولهاقىساةشهابالمرصاىالسفعنةارسيتمناافواىوارسوا
االوللىءواماقطانفعىعطموتفاننقاتلوااقيومقدالقومراذفالاىبالمحيروالف
اإلصيصيرهوانصكساينةيرالصالفوفييرديهاالقداموالنجيهثفياالوفدرهاللهبمقداربجرى

2وااإنراولةةجاداالراواوقىلفظاومعنىءازصاسوااشولماكانماذكرناهوالوجهلخمرويخل
الجزممتلهسبباماجعلهانرحنىالةالنلالصجوابامحزوماايضاعلولمعليهبعطفلمخبراكذلك

سبباالمصللثانععلةءيراالرساكأتحبءاكلبازمابفىواالمىبالمزاولةءرسابااالمرتعليل
مقوالغرإملةابانفانأخافىاالتاتدعلىامكامااالهذهقلتننةاباتد13فيكااولةإلفى

سامدلهوهوشاتالهذاوليالملىوااالعنىأتمنمحلاالولىمالونءالانوهو
سبدرىن

فيكوشاستينافاالالسوتقدي



وابإدانالراثفىكألمءلوهوصثليإتباود8ةااانوزرريقاللمينلىابيناعاالنقعادكالصدسمثالذافقال
ممالهوالجلتانالمصراعهذاانماهولاكالنفالتصمنمارواليخاباالعىمنمحلأماايسههلموفى3
ولاماصكلابإلصامنمحلاهمتهزؤنانمانحنمعاناادتكللهقوصمولاوهابالامنلث

المافيأكالماانعيدلاداخرهومامجزاالمجهلمموعاعالملهوةمنماتقدماوالفالناصاهبلمهت

إصالثواماورقكمماتالجترمكأااساوءإسباإلشاألمصلتهإر91ئدالراقولاعنىوادإىاا
جوابالهلىمابحزمانوالالرائدفىكالمارداوااميعالانوليممر4نواعلىإئدالركالمث151وأ

االنقطاعللعهـودتمثإةاانالخفأنهفألاراتاماوفيهاأردولوكاناوالجزمدزاشإوابماكايةااللهالجعربا
ولإاذاكان01بإلفدصلاباليوعنىواشحااانثوبرااواختألفهكنإباجمبينقلاجبيووت

الفاآلذالثلمةنهافيحكوقولا2د3لىالىحتلافىفاردوقدوفيماباالعيكاساص
ححىإواوقالىتعطقولهوخ

3رانهذلمافاتعيؤبمبقالعول4ااعلىالنحصبلضفئاكأسواقولهواإوانمروااب
لاواالنقطاعلاباالعىمنايالوإثإلمحلكنااليناصإلبينقدسألونلىءزصذالابهـانعص
ببنادكونهايرزظرءمنالمعاقمذهقتكاداشاشكالخواومالاالزمحسورةنافىتوازالورطجى

المجردمئالذابموناوالابصا1منمحلالولهيابهونبنالكالجلتينزيدقالومتلدبقواثنو

كالمفيهوصالإحثباالممصهـودانوقديضالينلمفالجبيننقعاألاافيوصلةلوالصىدنو
إمممفامنمافيهوالصقاباالعصمنخلأككاالجسفيكالمهلمتانواطالزايددواسطايدلوءيىا

ذاوااباالعسمنلءالهمفيلمرانليواإحكراغااذهـوئااالمثالالناالواللمةابلهاواامأاايثن
نمحلىكااواثأناما

علتاباالعىمنعلمالهنزةتممانحناانامعحهمتعالىعوفولهجعلاالوللىءواولباااالص
خبرااحدإييايكونبانمعنىءاوانشااهـالختالفمااىاومعنىماصهتطةايكزخردقعهان

نيوماثنسلفظااوانشاطئبنبربهنشأكاوانحنىءانشاواالخرىمئابصاذاثمحفىاالولى
افالنماتعلىطفهءمحعكأفالثمءاانثوفهالمه4إيراىآالله4ركالمفردعايهاعطنت
سياقكأقابلجاحاالالثمايرضواالختالفعلىععاتاوالدذاهـشروركونانوذكروا

يمؤلدزووجهحنلمالهوالالئموممرويلطودزعنالعالجاهإنانوالبواوفطالى
ىحمححهمعةطةجقمنلجهابينجمون

اابياذااواـعنهبدلاولألولدةسةاإةازنظبمالاالتصلواماببنأهطفاقياسلىء
وامايلنموافىولمإمعةاإلجهـواكتمواإفرداتاحكمفياباالعىمنمحلااإئالابلوادفةديئإنمرا

برواةءاكالواالمذكورأصربكائءاواوباتطأافاذةظهورلىجسااءثماوااااالختالفالىمالقمذاهـ
ئءااالحوالتالثؤلوكاناباإلعينااءاالولىلمجملةونالجموموانافاقصمةافيونحوهكرفاإلذالث

افىابالقمماالحوالاعبارتالثوتخصيصالتضممؤلثإكااصينافييةار5ونظائىاعاالنقعالمايوجب
ءمفاماسوااوجبهبإنهمااالنقطالحلاوجبانفقمامعزاوومعنىافظاءنشااوانجريئإاباختالفقلتفانضايعا

اجزائهادينالبوايستالمفرداتموعواؤكةدممحلاماالتىالجيلاوالقالتاباالعصمنالألون
لابلىبلدالقولبةاببرلاوصافيةألنشاثواةيخبرتبامباألثتافتالينفاتافالبالذاتودةصهمة

ابذواتممصودةوجهافاناباالصمناالمالالفبنهموقعهاهىوفتالتىالمفرداتحكمفينئذ

المحعلىباعتبارداللتهاكنمسالمصراحمماهوهذااافالالنقولهفالنواماثالثالهاالعارضةاحوالهافيعتبر



لطتبففيهبهمىشتباللةشهزؤنممانحنامجادانعاليواصافوئهذلدفيوالنعسفيةالحنفشأباعتبار
افانتاوااءاوبدإللىاالدايمتأونهااجوذالمثالمهمفي3ممانجلهستزؤنممانحناتعالىفولىفملاحدها

كانماألءكألمهيةحبالثفشةاالثزظالقعلدواصازمحىاألعرابهنإمااطالاإلولىلةفاببهذالىءو

بلهمماةبهمءىصرشاللهعلةفىواكلماعمورتهءاوهابةكايةاطفيأل353أليجبواحداذالمجيوعكألمعليه

اإلاولىدلمةفىدابيملىاوذإاللوثوعااحوالومضمحلىيدلانهاالاليانعطفعنكيزلممفاتالنهاوا
اباالعرنءا4تافياااالوليمنيةااذتنزلملابلهـفيلهاالسعةالمعنىوهذاإحألصبأانوابييبمال

ديةداالشاشااالهـذا11وزصترهمأدفلالودبهونأبخدةةاالجعلثماخوتامنالنعتلةمتر
لماأالمعنويماقأمتردةاالولىمنشايةاتنزداناماإلنهكالنوفواوغاط

اساصاابضاوندنبعياىانادأصاسفلةشاومئاإفيفااللحءالتقرهـاةإتفىءمتمومن
منتةيىلتفانلءفتأاثااحض

اهـتغدطءذاءوإبحألاذالثادبةاذباورزتدبنكوالشولاماالعئإدااتسفي

الم3كاودههالمةالمضالاناابألااوذاللة5ءإمجمافحمراوائضاوطدةةبءاآلتجحالمجمعوناان
لمهإء3ألأثالاالمالمأحالراناوجوهإرواصزمجعإمحا4ءواماعولءةثاصحاللةؤتوالردبثايةلة
ثءإبااوإيمشاباتىكساى4ءعىفيإغشودماعنجةخااخر
دشثاتالداثاسالمرداووىثةاقىابىاناغنمابازرصىاناسقاىفيصىبوإقءإوفولهفى

كااادااصمواررلانااراظتاوتعراذالحاأاالمتلطصسلهشفيءإبااملمقتبوالحوبقولهأاجمالفي ااكأاء

ص01الصاغااإلنةالعناديئللىءدارةباإلث4إاند11هريناانمنلماهىوذلكبالالما اا

نمانعرثانبمدسوبعدخايملىتهالىيعهددهليبربما4وايزبما
ذاعنىوكلافماةاوازثادا03وصاونبالءاوبإواانحواللةحقيقةاالخعصاهـلفيدبالالمالمسند

إد4ادفيء4أصهكاتقولناؤصإاةءفيبحألاكاراهءابيمالجماناماابجمألاانهابخالافاذالخاءؤ
التافات1ؤثوهـبلفهذهوالرجيفىاطإحااىلوالروعااباصكلىاساالأهـإالذىوانها

الممنبمواإواونوصحإهءح
مذهمببيجوزباىلماوابصاكأبرجلليايىجةإنباسواهمنكان

اواوالطئهفانوللىااصإاابلأل11ذالثتولهاىانهأورلإازلكلعاإاوتان3ورةإذاالمبالغة
اآااال3إازعأياإلمهناإأااإفغاعدنانجيإيىوبعىرؤيةعناإدشصىيهونانينءهنماجزابهىيئ
لناذاتىتالمحاببرلفيالىارهـابصفوالمض4ؤتيبإلهـمولهالىعاذش11والمرفوغولالفعئالمه
ابرامهاكالماواحدقولهلاتجزتابالذالصالهقىانهمقيانلماحاكأسالىاحااذالثقوله

ءدكاواحألونانشسلى1انهفوزتوهماإ01نفآبالذلدتابعالقوفيههالر
بةقىاإإالةبلىوا1احاوهدممهـاىنحوهدىإخافىاونفعهدتثءحافي4نضوزانالريجفيه

114لإزمااواقىاعنىاحهكأليدكأكىصوزالةدكأاغدايهاافيايهتاباداانهامةانقينلأا
بى1كأهمنكافهـاالولىايصكانهحع4ناتكأاكوكنهيمظءإواامبهـامندىجأليرفيلماا

نوهداعصااالنضايمالإهلةالهذهيةصاطفيفاطالهفزكواحدا9ياجعدهرافبصاءدةوالمعئ
اشاإيطوابهءالوعالمفاحوالبعفىعلىدلاالبانهالبهانعطفعنكيزلممافإاتنتواماتالالشارح
لهالخققكاإنجوعااحوالبععقعليداالالتابعكوناىاقولالجلفيمماالتحقألئالىوهذابالعاكس

الذالالتصلملصحيثمنلءالكنمليهامحاكوماالجلةفتوااللالجلفي



المعنىفياثفافهـمامععانكتابذالأفولهمقررازيدزيداممونهفىءحافيالعافىزدانوالتقينهدىانفوقال
طعقينمدىوانلذالخمالكتابومقررموكداعاالريجفيهثافالفىذكرافولفيهالريبفولهنجألف

عإلتجهتةالمفناحلمافيموافقوهواصكتاباالمذكورفىواماعليهلاشالعواوحخافيهالريبأقولهموكد
امتعاعوالالكتابلذلكاكبتافيكوؤكماالشتركهـمافيهالريبلىءلتقينعدىتنحانحينعذاالنسباط

لماكانيغالانعنهوالتفصىخراالعلىاقأكيديناحدالعطفالمؤكدعلىدأيم11ععافغإامماوا
مايفهالهيوهماكاابقةادالمةفا452ازغمنصاساتكدبهاإوداالجملةمؤكدانجهيبالش

هذامعنىوهادالهعفزالقلولمعلفااسحماالمصدشمراجعلحيثةمححندابماهوافشاباذالتهه
اااهطفالوالتيمارغ

دأوةالهـفيلهكماالهحألوالمراثلءاحاابءالكلهسمضاالنألضاباذالث
احاالموين4إلهدىالنهاك

عسبلكأجمهنلقالالهدايةصباىاةمجىاثسبداالمغشاحاشارصاحباوقدا
هبحعباىهـصرواصدروررابوتقديموعددهقدرهعلىاىذلكأبركذالتقالثادذل

الكتبقديفاوتفلتفانكرهاشالبحسبالالدرجاتفيتتفاوتضقريىالمعنىبنةلكدممىلف
ظزبابرطاصكشباساشفاقفانهإقرأنكاوبالغتهالنؤمجزالةبثذإتبزالنقبلهاذىد
اىافشفىمحيهودللالعصهـديئالىارشادالنهدايةأافيهذاداخلقالتوقإلررجفيهشابإيما

لقولهمقررااكونهزيدزيدفىءجافىزيداثافىوأنالمتقبهطهدىوزاالكوفبمليزاإوص
وانكانفانهفيهالريبفوخالفالمعنىفىاتفافهماحالكتابذبئإلتةهدىوفولههاديا
ذكرولكنهذانوىالمهالتأكيدممنزلةجعلذامعزفانحتافانامقرراكنهاهدىصإلثتقدوه

ذلكأقووتحقيئونوكيدانبدالريىقوالانااللمجاهـللفىالثغابدلسبتإولمقالاخردالى
فيعيدالكتابهوذلثالكتابهوذلكيقولانلةوبمزطاضلىوزيادةاتحاايهدتأاعنإلجمزالنهالكل

القعبماىلالوليموكدهولهكلطفهااوبدالليثبته6ناشهةمصوعهمفأفظءلفنهاالبان
االولياىالااالوليمنبدالالثانيةةالجهـيمونانالااللمنافىادونهبالنسمبةالمقصودواكه

التشبهوايخةفانهاآالعانيةنجالف4الوااوكيرادافىئقاموازآلسيهركأإهاوهذاطئجيىانجألف
منرضالةالنالمرادبشاناىهاإثاعتناهضىلوالمقامالوازتغيرااسلىلاصفىلهققاهما
لنكتةبشانهفيمايعتنىانمايمونوهذاالمرادمبأوايخاايكلبموناناالبدالابصاإمناهـلكأالا

اومحمااوفيعانفسهفىإوالمعاالمرادملكونالنكتةتالاىآنه3ك41الواذةاليزى1ايرل والرالتاكدللافىلىمحهال

قبوعهمنالاواالشالبعضبدلمفزلةاالولىمنالثاشةفتزلاولطيفااإفايرلةالبدانانيالمعتبر
بدليعنبرولماالنصاللمنمنهوالمبدلالبدلببنلماامايفأليعفالمراداذإلسوغاكلفظ
افممبةباإقصوداوافيمتبوجمهيرافعاء4لفعااالبانااقأكيدثءالتيزالنهينابألريرهالةلدايمبتأ

دونهماهوفهاصوراليخاباالصمناأمحلالتىلا3القيدجمذاخرالىعناحدهماالتجيزوخيدذ

نالتأكيدظعنممتازااكلابدلبمنزلةماهوالجلفيفالشصوراالعتباربهذاضااتاشازفالبالنسمبةمقصود

عدمفييفظىكيداالتأويشبهئالىاتفاقالموكدمعلفظأفظهمغايرةفىالكلبدلإسبهلفصإأتأيهداماجعلتهقدت
كوالبدلفيالكبرىدةافلتالكلبدلبمترلةسبهسلهولماالفظىالعأكيدممترلةجعلعهفاهاذاباننمبةالقصد

ممزلةالثايةلةاطالىالقصداستتإفوانكاناوليلفظياداتأيمنجعلهههناوفدفاتبالنبةمقصودا

لاواالشطابعمقايدللةهمتراالوليمنيةالثالةايخزلويذاجازاناتدالفرافيافسبةقمعدأ



اذإلساههرانلاظهارليقالانواالظهرالمفتاحهكذاعبارهاتولمتهالفااهةالكراظهارلكآإل
اظارماواملهكالالثراهالالمصودابليركاملةءالثراههابوزكونثفقحاالظارلقصمودا

نالتةلداللةائفالتهااوثااعلىةاطفييدلايهراهةااراظهـانبثءاالعتناالنحذفممنههوالمراد

دالطهااراثرلير1ناكافىلمسضعهـنالتانبرلىلمولاالفاشهاكراهةاظهارلوهوالمرادعال

ءنمتعهلاكأوليميرشااكماواظهارهااظاسلنجهـاالهباضعهـوفدحصلمحةواداللةشدبدةعلىكراهة

التدانممهابايهنافولالمطابقةدونإنزامباالبمون552بمليهفداللتهقالالفظإافمه

إليفرقمنمركأمحدمذإلإقياااليملاصلهـفيلهكمماالالعىااذوهيى3اذنجالفدونه
قولتةواإلراالباليناممدآكوااوعفىبدلمزلةيةالثايزلانوهوفاالولاالعرابمن
ويرإةامنلإىاإبطموالمقطةاعالنمالتنبيهالمراثةانوعصونإتفيبنومامذء

اواالؤاإن4اداالاعنىوايافمايرءالىقىاوذتسهنفيبامطنوركونه4بشااعتنايقتضى
وورومصإئاقاداللةاىآإةدألالمرافىتأدتاى4إدتأاوفيإاإمالةامدآله

زاهـاذهـاكحمحححى امو
من7روىينذءا2لخاطبينامعالةيراش3لبالور4اانمعلىاعيها
طالبلثلمبإلكمافرقماتعإوناإالناالولفياقاكوللدخى4زيزنمااعفىوزاناوجهـانهو
شاعةعباسيرالمنملالنهبدلمنزلةإاينزلانووهـإةأفىواابرهـوتناتوابينوالتاالزمامليشي

15كراءاارإبءوندءطآروابالعركناإلفونانأليخنارصعللهأولمخولاالش
والجهركرافيبنالحالءواامنالمعملم4علممايدونعلفدهنحلقىلماناى تؤصارحماجاةمنهكاالدثاعرحح

مالىاساالنثغاءدإل3وناقامةاىإلقامشهاهةايمرااظهاللاشبقولهاىادبهالمرفان
اتغانالىابتدذإطناباكرعيهتهإلإادإالمرورثتألىاىأدفياوعندناالتقينوقولهالخالمحا

فىحقيقذقوفيدالعرفعبالمعدابقةهالقاالثراهةاراخمالوهوالمرادعلىقالداللةا

عؤ4ثاقاةاركراإالاعلىبالمطابقةممادلاعندناالتقنقودهقلتفاننونامناطاصلالتأكيد
ممعهحر8شإمالالتؤوالفانؤتاءالمركراهةطاظواماالنهثاوعموضىالنهاالقامةعناصكاااللب

حتىاوكراهةارافافىوقبماننمقلمتالمطابقةدونبااللتزاميهونعلميفداللتهومقتفباتهلوازمه
صلؤقييحةجمحوننورواقاتاركراهةاظفيحميقالعرفعنددثسبمالنةقوأفاصار

ويهتوراقاكلكراهـفىةةتحةارمجردانابلاالفامةعنعفهلهواليرادعندىالتقممايقالتراصانهحتى
لكههطفالهءيهاعندناالتقينمارفحكأالىهذالعددالبالنوندوانتائيحورهكراهة

ونإةباد13واذااارهـاظه11لهامايقاالذاهـمنوقرربةالبالمورالفااهاعاااظىلمحداال
اةدالةإحالراهـالدءدلقصدامنهعدمايفهمدالنهبلنهماوضعامممدظاالةدإلإطابقةبايرد
قالاعصاظارهالوااظهاربذاتحصلإكاطةااكراهافيالتقينلاسعفاذاواضك

احهلخامروداقحىلىكنهـعماوبرتمعنىلمتفهماذاالفظالنودالثاقولاخرهاليهذامنبوفرث
يصللموانةشهـنوعالبرأزافيهلكونهذلكيهونوانذكرعرظفيهحقيقةصيرورتهذيتانبهون

منهفهـومافيكونهنحرجماإهالنةاواضحماله9اوالأالموضوعالئاجزأدكونهمجرواماقةفاطدالي
بكاسءودافعالفظا



صتنفديرعلىوجوحصعيمذبافئاالهصمنجزداثاعنالكونالنوذلمثولااتصييوتال

معناهدالاالمعنادهواركنفي652ودواوالتقمفخوهقيقااهـةاولتئكرفىعرةقيةمارحإذفا
لارفىاذلمايأبتسارأا

أبالفاتاإأااظهارلأء4دالفاحاألهالراآىإةالفألثاذةعرف
اماباالذالثعديدلاإلدانىءثفىبسعاالولىلمةابانفألماحوا

هأمصنالمرأدانعلىورلفانهاإرابمراافىاالفحنآلولهةرصبةىاف4ا01
طوساست

المفتاإاتاكلزاإهاناحرأراخبننحاألالأداتااارزآأأكاءثطكرأردةلةدأرلرقمصؤلاولنم5جممونال
ثزذداصاضنفىددةوةلمةالراباراتاصاهلاشالنودلتد8اكااواقىارسوا
ءجزساالقاقىإحراهـاارانمالاناهروظكاااجمالهـااذاكارآل8االقاضنالمقاامذلكفىالماجمماذى
ىانهيقالانصحنناةباصهعاث4ادالونحفلاروم3نالىمهخاجالثورولىء
علىنبالضيدللارولهزةدنءكاإةانثاثبااالعصانلىدتءهحبماناكؤنادتلا

4وؤتمىأمرفابب4اقاةة131إإظووهدناغإلتقمومةلىءيدللةاراتاس
داالمجافىاصوزاننايىءالنقفىوزاناممىووزانهأفتعىآلوازثاتاإلولىلمةابان
لارلهدالقويمتأقذإلةزالحهـونالاالرثايرةاالفاهدمتيمإلنحىأيةاأويرااكادابمرااآم
الاالرفومةفيداخليخراالقامهرومتاىيربمبيةءوصاوبدلكانانهفىالفوالاة

اشقاليدلصمونآإلزمةوااالبرألانمىإبينهثاعآقإلدلزالحهـونيئأواافيراثالايراداإلولى
يئاهاواعرولمااو

انولمافعولحونااللبةوصلاراعنىلىاإلولمةابانفىالمإجا
وانهاليانوزوإلىقال

ايتهةوأاونااإصادأافىإمالمااكاماالماابماإدإأجااالفالاانلطءاااديدااالماشفإلمانلالانالببافءترابن
نادهـااامءلىءاإدالفىفأتااوامافيالاالصمن1ؤؤلماةاإلشامافىعن3ارإابئازاذاالنا

االتصاللمنالنالثالقمماىمؤكدةعلىعطفاوبيانالهاودالمهاأبمنطانااثائاتلإتىا
وعهمنانايىاطفءنزلةفىمنهانزلتاالونىايئااةايمونانإودسوسمجاوتريانالق

اذااىاتوللأهـنلمت

الوفالىةالجهـاثناوالمصاىاالتهنإإمااإءاأافالآاالحنىاالاةإنيأاالافماعداعنافئاراإلصاة6
فالمولهوزاناىوزانهفاناليبلىالثورراظبئلىءادداثهـلادمياونظرناقالوسوس
بياناادمياقالجعلحيثرآخونالو4اا13ولهفىأرعوزانادالاقمأعنىافعايئبرداالى ملاصاومصاإقوسلىوسا

حفصالبىياناوتوضيحاعرجعلطاانإخمهالمهااوسوسأقولهوترضيابموناناقالإصح
الفاعلعنهـاوااذاالنالوةنأباعطفبابمنانهالقانوزوالبامافىةنه3االناالولإإ
لمهناالىصإبتهدلأنلأوسوسمجاوتوضبانافالأجممأناثائبهعماتورماليةة لهاالوليااومغايراأالةةالء1تأب1لءآلىيانالال ء4فياللدنقولبئاوسوسها

بكونوذواهيماورةصوفىابنابمونيذبابعاءسوإصوموجمالنعلقمالحفةناكاق
بانراوأصلمطاقنابيىوالمفعولالفاعلبهذاالمقيداقولاانةوالثلالولبيانايصححىايضابالمفعول

افعلبنداجمردونالجلتبنينانماهىلذمبتالببانبةظالمالىعلبهادمصتماليسولوبلالثيطانوسوسةوالوسوصةا



العطفمنمانععلىتهلكالملمةاجبيليكونانوهواقوللألحتياووايحناقطعهافظهرقال

اوجوبالقالالمانعذلكعلىماهومثلعلىعطفهاالسوهمحتىنهاطفينقطعفيهالمانعوكألمعليه
اتهافبلهـلمةابفعنقطعمانععليلمجلمااكهواليوسجدمانععلىشقلكالملةالجهـليمونوهواناقول

لمةاطالنالبيانذالثاليبهالحاجةيقالايمنافوالأالمثرطيهلةابلعلىعطفهامتناعنبلمالنهفالباجوو
عياطفالهامعناعاوفدبينوغيرهاوالحالودهاكالظرفقيمن752فيدوووالمصرءاالجزهىعنده

ورإهنانجااقولمخاإبئاورلماوجثالعذابوتضميراأسوموعبيانالجهاراوحفىمحيثباواو
وحابرمىاكلةلمينسكانهظاهرةزدادةوازدادعيهـابذالهجنسعاوفيبإنأالنهئجاقدجعلا

اليجىحتىمنالمر3بكقوثهدامفرمنالمفردوتفسيراناثلكونهعاقبلهالماطقطحوفديموناخر
عليهاإمطاامشاعسانجعكمصبانيرالبماليومعذابينفانهمجعصالتهاليصبريريوعذابذمالي
ولمايرغعذاحهممنارادمااشدعدفادرأنفئنئصقادرعهومنالي

سيهقالعررلارهالىوقدبيءواماكونهافقاليهميشاليشيرانارادواالنصالاعاالنقلمن
زاالىءالععافقلتفانعطفهاعلبهاكونفاالوليأعناىهاآكالمنقحعةيةالناالجلةاىكون

وجهبنعلىصورقيديخافساداليممايودىغيرهآعلىاامطفموهمااالوليعلىالعاشةعطفاى
جزأالقيدولباناالولوهوالعمافنمانعقءيسثتلاندهباعتباراالنقطاعالهذاجمحوشبهالمعنى

اوالبانعليهالمعماوفمنمابلالصابعالتبطاتفميناواجراءانشالفبنالختانالمرادخألفإلماماا
علهايهالتقييداوالثممببنعدفعهاجمكنرفاربىهذافىالمانعالنولهاتمتمالمث

تراكجمنئذاالياشافاليلزمالبىماابئاننىسىوتظنمثالهطعاصالذافصلاولمجكلىقرينة
منءجزالنهدارالثفيوقولمىوتظنئواعنىبريتيناظالجلتينبينيافانتهمالضاللفياراها

مالحعليههأوفااءاجزااليهوالمسنداظنهااراهامعنىالنندالمسفيالتحادهاظاهرةبةمناساراهاا
يعتبرانالعاقماالحمناةيوهبمفالتفئعلىاراهاتعطفلمكنأمحبالثاشةوفىوباالولىفى

لقيداوالثمعليهارءويىسلىظنوناتمنايضاهذايخونالهوهواقربابفطقولهعلىعطف
كاخبالةذلكفيهونثانجقشيراراهافقالاظناهذافياهاقىزيليمكانهاالننتينافلوقيكذلك
عليهطوتاالءاحكاممنعنبهمشهزئيالةتعاليقوقطعالقبيلهذاومنالضاللاوديةق
عطفهفانمعكماناقالواشمياطشهئماليخلواواذاقولهاعنىالشرطيةلمةاط
اطوالمهوبينبستركابإلرعامرفاسدالهها3ومعتهمانالةاوجيفالوالةصحيعلىعمافهيوهمعلها
اللهطفيجعلانمجوزلمالنهالىكاىزعاوجوالالبيتهذافيااالحتماايضافطعهان

لمراميطجمعتهزاالوبهبمصايعطفامتناعأظهورقىكهانهاليقالالثعرطةإةاعانعطفهاتأعلني
الثعرطبةاسبرلةلىءالعطممنوعاالولنقولألنالجنهماالجامعانهوظهورالثرطيةعلىالثرطيةغير

العطفمناتاظطاالمتبادرفينعليهبقيدمعقدممقيداكاناالاذاأعليهالمعطوفانقدمفيقلمشثدصعرح

حيثية1ماجاءفاذاحاتعاليقوفيفاذاتقولقاتفااكعفيالقدركافوهذاالقيدفيواشهزاكهما
الكريمةيةاالفيمنهافوىهولدليلالمتبادرالظاهرقديخالفقلتهواالثتراكافهمااليالمتبادرانزممت

فيدمعالمقيدعلىيعطفانفوجبنفيهفيفالظظاهرةاشالةمستيلاالجلمجىزمانفيفاشاالستقدام
أظهورهافيهناكمثلهاههناالقريةلبستفلتالقببلهذامنبهمبععينراللهعطفةلمجلقلتن



المحففىالتحادهابلفال852اضعفئقرينةكألفتهافوىلقريةاظاهراخاالنةمنيلزمفال

3أواخانفاالىجاشاافول
تعاليفولهمثلالمالفيكثيروبالهبمسمخيرهامحتإصرطافعحفامماااظاواتاوقاتتاالماتايتلك
ءفاذاحاوقولهخاالعصحممالةلناطبمولواقىالثعلميهاداقىوالاواوقاكنءإؤباماؤفىاستهتقدةن
المسنديننلظورالمناشةالثافىوكذاواليستددموساعةاليسضأخرونماجلهـعنالجوابصلآكمالفقال
التحاهمابليمالمواتااوفاتبهذدالمقاالخممموتقاومبتعاداللهءزااشهاخماالجمساالامنكللمآبذادؤال
ماصءهزىسقابلمينلألوزكماالهمندالىيننوكذاالمحقيقفىادممامنمولاأ
انامعكماوجلةإواقالةصحيعنبهمزئتاللهقحاحعللانهبدليلخرباالؤالاعنإواماالصلان

صهكاالثاقياىكونواماكونهافليفهمبإلكماامبىابالبعدممماصااعااللمنألبدييا
ولىااقتحنشهوالجواباالثايةاىفلبماونهاباإلولىاىبهاءوانشابراختالفاوا

4ثمتفىوليهلةتنئأكونهااسوالمنزلةاىآآنرقاالودأفينزتطتةاتاالصفيفصملازصألون
آكألشااروللفصاالولىعناىاكأنةالفظلدصىتلهاصبهإلاعاالنقعللشبه
ايراوتقالاإلتححالل

ال11اذلةالؤمنقالثصنوكاااءشصإاواثمإلالأااالزحالاباكاأالمهكمتنجهلاقولاثذ
وروتوروهردورمعاكهوادؤحالتهلعد

وقوعهقالعرمباالفلبويواقعامنرلةوىبالفعيهولالمدخىةإقالسااوحإلمان
منزلةافوىباالسوالوتنزليثلذالسابقلمرمالعنفيقمابالهصصامعابالدةاوعلىموال
عطفشإلسيعاوانيسالانعنالساعءكاغنالنكضةاالأيهااليصاكأإوافعاااالثلذالثههتنوعدم

كالمهاممياعوكراهةتحقيرالهشىءصامعامنحالبانمئلاىءاضناعداينؤفالواباباداكي
اللفظظيلكأجمرالمهيماليالقصدثياوبمكرمدكالمكاليخقطعاناومثلانىافرحفىتبايئاتجلتين

داللةىالمفيكالمفديسذدداوغيرتالعاطكوقىإصوالاسقديروهوألفافولواالسدوب

نظرالمصنفنفالمصنففيكالمكاإصوالامفزلتهتترلاالولىلمةاطانعلىلمةامنالغرضالنوذإث

لكونهاكالمتصلةالمحوالعنوابابفطعمثلاالولىعنالثايةفطعانالىاالخدىاعضاداشاالولى
الىوالحاتجةمزلتهوتزيلهاوالبااالوليتشبيهتقديرعلىانمايمونبهاااوالااللكالموتقريرماي

الجوابإكأهىاالثاتشافيسكافوالاعألهاالولىلةاطإلنكونذاثملالانكقابانهمن

قصهقطعمماوافالحيثالكثمافصاحباليهاشارمالءهاكالمتصلةيةاكاصبرلممنوالغرحق
اقبلهاالنيةاالكللالعلميهمءسواممفرواالذفيانتعالىقوينىمارابمافيهماهمالثفاشلىءيعماان
الكفارانلبيانسوألوالثانيةنالشقهموافباقيالذسميوقاماقباعنوالعااىاقاممن
ااداسعطرتعالىاللةإالتعن

علقالفاانواإلسلوولااالضىلغفيئعالىىلهلمنجالفااصلهطفكيصالعاأصممنذكرالمومنبناعندملذكر
اكطاالولىفىواالساوب

هملمهضدينادصفهدإكالمنواخرجاتهإعقثمااوجممتثنافلفةأاكالماكصثملهاآداذعدبهمأأطفيماالداهطريق منالمثقبنأكشاسوجعلا

كانانقطاعهالىءاطبيهـبانالثانيةتصلىولذلكيئفرالعليالحكمالثانيةوفيعليهبهقعاحكمت



أل952

احرفنوانهااإلوليعنالمبتدأايممالماان11دصةفلتفييعيماالبراشاانفيتعالىقولهفتلكان
انهالشالعادوذالثقالفيلهادراجإثإوذوالتقديرعلىئوانهافاالستتلمهسانالمتقعميب

ليانعلميلفالناذاؤيلارىكاقغثةافوأظاا1فابتدأنوانئالمهفىلهوتاببمالمتقينمح
وصوعاتهسإلبعناإلولياقتضهؤالجوابانةاكونبىالىلكذالفتسلويمىعلا
ا

وذالصاالالولاانهصوصفةسضأتحىاصينافاممىنضهاذالمةابوكذاقينافاواأ

نالنامربصانعاذاسسامعااماعنودالماصلىتفالذىاصوالاالنباصيئتايافاليس01اىا
تصهـديقطبذلتوصدطويلوحزنردائمفيإحكتاتقادالكيفعوهطلقااطبماس
انافصديقلهماخصلانفألنلاذاانهالىادةالنآوذلكغلتكاوماسبمابعالماباككاى

غيرمنلمةابلىلمرضمعمببافىاااليماذ3وا3ذعأبسلهـيقالانالضصصوموعلنهسببعنيسألأ
ثىيالحعاخصوميةانابعالنسانواطالسهرضهمصسببملاقمماقلفافنواسهرا

صرالدفالتىاالسبابمنوعدمطحاصايبندشالمطلمقسبب11عنصؤالاانفعلمالمرمنىاسباب
ادالسوالعددفيهتاصفيوماونيهماذالخاصبسمحكنوامابذلكمعرمااتجندالتأيما

تصورهادعنادلمبعننملفةءإصوباامارةإخفساهللفكانهءوإباالمارةسالةاننفمئابرئ
ثنحصومينهاببحىةاناصإاىالسعناالممواانحكلىدإصلدةانأيمءوبالالمارةأخفساان

المطلوبصورهاويمونتكماطكيدتأقتضىالفروهذاإليؤكدسببامصالمقعنالجراب
السببتصورخصوصيةلىطاالحثمفىازانكانالمحأطبانمنتهاالشادلحاحوالفىمرا

اتابهونالتصديقحملءصعلىءاالقتحناخاهـءاضىباالالمرادانفعدؤتقوتحن
الطلوبسبباتابعالخصوصيةولهحقالعبادةانربكاعبفاذاوطتاوجوبالسإلمحاناالستم

اليتحورالتصورالذىاعنىإصادهةاقالتواذاالحقالعبادةهااىاظاسعببالعنواللتجوابا
ا

بؤكدددحىوقىشكنيلىاوصلموضوعحرماإهرظووصلإصألبااقمالمظاهراننهولهحقا
انورفركقوابابفيلحوالهوجوااالستتافتقديرئخوصلفهولهحقالعبادةاذافلتا ءاو
مثالناحيةاحقامصفييغلبفعتافاوتابواقواهماواابلغوهذالهبادةيالناتامصلماىممببالمطلقعنا
انفاذاحمممخصوصسببالمطاقالسببغيرالىصنهايخرمماواصاالمقاماتتفاوتخسصالثلثةهذها
ا

ربماتوجهفيهابمقفالناهصابعوفيمعابراهمفاذاتالاألمالالماإوانكلوفاصافاسإلبوالأ

الممببذلكخعحوصةاليتحتهمكانتإلنتحيتهممناحسنميجاهماىسالمقالفقيلسالمهما
مبباعنكونماىعنلوطعلىالدالةبااليهةوضيهماس4نعهاىوثاطعلىالدالةالفعليةلمةباطا

هوالمطلموبنحرنلمرضهالعواذالكرهفياننىهواذلازعوقولههمأعأيصلوماىوتاثواإدواما
الضحمموردونالتصديقولماقواص4قوبدليلعاذلةأةاعصال4عاذجاعةبمعنىعازلةجعا

واباطفيالتأفيقتضىاراتالغهـاكزهوشانمماستنكثنكرتهانتوهمانمظنةهذاكانا



خصوصينةعلىلانوامااالولالمثالفياطألقهعلىانبموناماابضاالسببيرغعنالالسوالنقال
تصورإتبالذوالمعالموبالمقولمطق1063عنسوالفالبماذاوالافانافولاكالمثالفيكما

صصتواطوبنحصوصقول

عاانجواصاممدهففصدللىاذءكرغيرددووالناالاكهفابقواستاكفياكذبوااصدقواوإإث
السببغيرعنوالاالنممثالنالمصنفومثلصدفوافقيلكذلوااالزعنجصوادهيأتبممط
فىيةوفلىءيثلىانوامااالولالمثالكافي4اأوولىنانامااإتاالممصودهظهوراوا

تعبينهعنالسوائاأوانماوالكذبالصدمناحدبوصاصلالعلمفانالعاقالمثالبكثايضاهوالتصوروفيه
اخولالستمنافتفسمهذاوالضامنهالمحاسنإفىمواسعالواالستيناتاوكبعقالقمدس
ءبءصمماياقومنهمثومن

انتمجغافيمالنتااحااسىالحدومالىستاعنهاأسهمماةأقاالباعالبالواالمفعوالنكذااقولغمتهبامالمحة01
ححالكشافعبارفيوفع

عنهاستؤنفاهاصافةعلىاىفتهعلىمابنومنهباالحسانحقيقزيدزلد

استينافقصدمنصفاتمنالستنافةاتجقالمسندالهبمر01دوابادالىمهثتورالىفاظ اودمى4طد

مناوضعةوهذمالعباشعلهالحدلثلترتمصتصحصفةاعنىعنالحديثبصهالثئذإتذصدةا ءصفنهاعادةالصفاتهمن

احسىمحولماصفااالمقدبصفهفيهمامنؤالموالععرلذلدااىيماآديقكآصدزمااليعمفتاحمةيهورةفانهالميستحقيقة
دصفةالممنىاإلستعنافاىأذوالقديمانمالالحذقواوهلاليقالتعادحتىسابقا تلءاقااهلىمنرانهفاالظهـ

كقدمالمالموصالسبببياناصثلىالخماواحسنالجغعنهاستونفمافيئااىاقول
الوصفعلىالحكمتبقىمنالفهماليلماسبقالمذكورالمثالفيافةالصدماةلىءستمنافاأل
بصفاتالسابقالكالمفيعنهفالمستأةعقبتاذاوامالهعلةفالوانالنوذلكعنهاسعونف

اكريمزيدافداحسنشادكقولكاالشارةاسمبلفظاالستينافكرتةذثمههناإالشاراسموضع
تعاليقولهوعليهالمافىقبيلمنانهاللمحرظباالحسانحإلقذلكالفاضلاليءايما4الضييرعمو
االستعناففيأسوالاناكانفلتأنوجهعلىبهمرمنهدىعلىاولئكنذالثلفىنهفاتالعمتلك

عنهطاستومااممباعادنسوابمالمحالةبيانهعلىليشوابفاالسببعنفحصلصاضهالةالكريم
قوفيالسبتياعلىالثهامعنىفالخيرعنكانوانصفتهملىاومبنيا4وعلىةاإلباالحسان

باعادةسواكانانبيتالعواذل3زوفولهسالمفالفالواسالمافيتعاليملانوهوأولءاإ
فدرثمحكملثئاطتاذاانهوجههقلتالكالمهذافاوجهاوالصفةاالسمبباوونيزالذيئ

لهواهلالحكمدذلكهسشقانهباشسببذعنهمجابسببمواربالنعنسوالويودعبادوبنموصموال
كونهالحكمذاسببانفيفيدمئالذلكاسمدةباتارنفهذارراباوفكموعلىاالستيناف

الوصفااطكلهظاشقاقهسدىدانفعضتهدةالوآرةهلحقمقا
حوهداربهممنمدهدى

راالستعنافصطوفديحذففليتأملصموراالستينافصافىهذافيمجرىوليسلىءواماوحصوجه
منقبلكانهرصالواآلصالبالفدوفضهايغمخواواحماكانضالهلوهوانالراجحالوجه
هاذاانهوجههفلتفالاشتباهبالالقبيلهذامنفهوأاستيناسافعهاليبالغيبيوهنونالذيئقوله

تولاخرهاليواهلكمالهذاسمىثيانهنباشعببمجابواريدانسببهعنندرسؤالثمحكملعئطتا



الخاطبشالسويقدرهناكوأيساليهالخاطبهواحسانالمأيهورالمثالاثبضلزيدقشالحكمظنحتلذاكالم

سصورنماالختياريةافعالهلىءلهالحاملةسبابباغيرمناع163ألوهوكبضاليهانهاحمسببعن

لدأابااههلإذايئاعلىاىعدزولدرتجالزاونملىزالرجلنموعليهرجالفقيليسبه
لياعانحنسالاماستينافالمةاطمجعلوفىىاىمحذوفدأمتخبرالخصوصيجعلمنقول
لقاصاانفالصوابلاصامااالستيناهاكاكذفقدمصالمهمافاعلاتفسيرعناسوالجوابا
تاحسةكلصاصعصلمتاخوجماناتمزعاسدبئواايىالحهـقولنكومقامهشىءفياممع

هلبمألانلهورافيادزءاافيحلىشتجحارةافىماالعروفتيناقينالرقالفاتاىالفطمأقريش
حتىباالحسانقثوحةهـالرصلبنفىمزلفةاىاالفيممسواالشاماليفثافىورحلةايمنادا
اؤما114انه01فواحوظابنووقدحاعتوخوفااومنواجوعااوفدبعدهوروفتبنالمه
و4ورثينافاالهذاخذفكذبتمفقيلكذباام3الزهذافياصدقناقالوانهمفيبم
يدةلفيالفاذاامهموجمالونانلولإداللهممامهاالفكموأيسفامأقولهوافيمكا

وابابدتمفةانباالققيلماقالالمحذوفكانهواباباقتضاهلسوالجوابااالفلكموليسالفكمقوله
الممدرواداقيلصوالاعنالبيتفىونفاالفكموليسفامأذقالكذسطلمواقائمكااككلم
لذاثهل1القديمصدبقكالفأتولهالنينهاالولاواهواهلىفلتفانااليضاحفيكذافاناسآينا
تابهوابمازقداقياناوجوابااستعنافابهونانسوىالجملالمحذوفكذبتبمابالنسبة
4بمواطحلمووهـيقةحةوجهافىجعلهنهفانوالبلىالتأيملبلفلتالمسبمابمقامقيمظلسببه
دبر4آوغقاألالذالةحةىءءيامبدوناىذالثبدونآوبيانالهاوالمحذوفابدبركدامواالول
بذالثوالقدممةإيودامبارالخمموثولمنعدفولاىولعدنحناىاالهدونافنمنحوهقامه
ءشىيقومانيرءحميعامنرالمعتدأواظخذفنحنهماىمحذوفمتدأخر

ويتقوىقاقءاليل

سنوااللغزممونحححدهاينصاكطافىشرعللةالمقتضةآلةاالروالاالمنفرغولماقامهما
اللةدكآلوافكقويمامااللدفعوصاوامافقالاوصلاالمقتضيتبن

االايرإالصاالمراواآلمصكذالصاالجساىاللففاالمركذالثلهـيلة4كاإقساإلملالردمولهـفة
اإلاوالىلمادامىلهأاكالمابفبالدعابمعنىالنهامعنىانشائةفياللهوايدكيةاخبارجلةذهف

ءاللهالدكاللوقيلفانهالمقصودخالفيوهمههنأطالهكقىأكناالنقطاع
لىءلرىءواثىليساطفةبالواوآلهبىءوهماهذافلدفعتأيدبعدمالخاطبعلىءدمااةقوهم
ضارعالممنكايةاطصيغةإتاوككماقىالعيهابكلمةالمداولالمنفيةيةاالخبارعدالدعائيائيةلالنث
هفعولئإاصفةاوعلىامااىواماتموامألالدذماالبيتسياوتظننكوالقطعورهفي
القدنإخدألمالوىحفليإاماجالصضهمبهموندوتوهـاالتصاللوعالحااللاشاجمنللوطصكالو

حنئذيسقضولهلواهـوقدعالسابقهاماعلىعطفاعبااماهووانماعظيمخبطفىفوقعمزه
النهالجوابفىشيافنقولواالنغطاعاالتصالكمالببنالعوسماوأمااالبهامامالدغالوصلانممامر
عهاالعماللملمامالىلهالجالناىافاذآالتوسماالوصلوامافكذاااللهاملدحالوملاما

فتأملأيهااثحرنااالسققاقموجبدكرعنهيعمشغنىوفدفيهاالمزدد
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هابلحامعوجودمعاىمجاخفقمامعنىاوومعنىلفظاءواتشاخبرا

نجينهماصامعابإبهناذالمانهمنمماابقعنهاستغناهاسقيداهذاوانماؤك
ونتانببينماامعاانمنهذابعيدايذكرواالنقطاعل
سينرخىلمتناطيتاانىاذاقققيصااكوالمأتفاقواوكذاكذا

ونايبانقمامععنىنخىعاهيااوكانكزالمثناوانشائيتومعنىأفظا

ناواعكبااويةرواالنيةلفقاانشائيةاالولىاويمونفظاااطينانث

فظاضريةاإلوحهوناواافئثنبرتخىيمونابانفقمائمثنئبماانكناهيا

وهعلذظافاإلتفاآلاتحامثمايةفاإلوعيمسبااومعنىةإضماثتىاوا
أرالوانزعيمااألبراااكاوقولهخادمحموهواللةادمحونتعادتكقوله

شعاليقولهلثمعااتايسإلفيوةوفعاتتإيبشإةنحااإفيألبرسافيجميماللت
يذكرفقماممعنىواالتفاقثاإلنشائيثفىاحرفىهوالتبواواضحريواخ

امامنينءقىعلىتلمجقهناثوجالىايشارلكنهاواصاالمئاالالمصنف
قوويمقاقفقتامعئاالتفافمثالانهعتأبيهافالفيهواعادالستة

وذىأحسانافياواللىباواللهاالالثبدوناشلاسدكطأقسثاخدناواذاتعالى

عدالتعبدونالوقوتفعصنااساواومرنجحمتوإاانيتاوبىآقرا
معزفيصارابدونالنهالنعفانفبماليمالفعااياواناالشا

باغوهوايداإلمصاقىكنىتقوالفالنالىئذتقولدواالؤاىءاالفثما
ديئابالوووقوعنهبرنهوثالضأالالىسورعكانهالنهاالمصخسمن

المبالغةعلىظبيهاالطلبتمةفىنجريقدانفامافعلمنالبدالاحسأنا

يخكوطبدونالتهعلىوهوعصفاحمنواممعنىوتخوناىثورةالمذ

نستجنرنكاضأهمابانفقمامعنىاطتينانثيموناانوصاخرلضمهئاال
اىاهرإظاماهوءإطالباصرخاالمراولمنيقدراوأاف
بمثروثفاسورةفىتعالىقوومنهاحسانابالوالديئآشواوا
هلاشواذيناايهاياإلىتقولهفيفبلهتوشونعلىعطفالنمنالمو

اشواممعنىإلنهوريسولهباللةونتوبماعذابمذمتجيتجارةعلمادل
بديلخاصةونالموهمباالولالمحاطبالننظروفيهالكثاففيكذا
وهاكأوالطالمالصالةعليههوالنيبالثائوورسرلهباللهتعاليقوله

االمرعلىلخاطباالصعطفالصانهالنجقلكنمتناسبينوانكانتا
مولهعدانياجمرودوابتميدياشنحوءبافداضافحرعنداالاخرداطب

تؤمشون



يئفربماعقابوصفلةجمعكمعوفةفهثالمونينثوابفوصهوجلةبالعطفرالمعوانمافال
قدجوشقاتفاتقوبدهعراالمباحثهذهفىصاهوالمفحمموديردبهلميممثافاعبارةفىلةاطلفظافول

نوخذعحافبايهساةكءاوءاالنثائعئبرافيمجعليرانءاالخبارمنعلىءاالنشاعطفهـثافالاصبح

فكربالهادالمعخلحانجثموحمابهاريدىإلىخراونمنالحاصرللىءنيلاباحدىضرنمنالحاممل
سإدافثإاإحبفساينفرحاامحقابربنقصئهوعمحالؤمنبناثوابيخايهنفممآلصكيوعهـو

فةسوىخراانىرضلةةوةمىصحلكنمبابمنبللىاإلوعيةمناسبذاالايطابلمةاطكلىاحبعمافبابمن
ثريذولماحنفالعطاشدكانازحكالكانتصبنالغرديئالمناسبةوثمرطالالمجموحفإطباوالمقصودالخر

ورهئامعالمعفكذالجبهلمماندارحأامنبوالببكالمهال2آ3انتهىعحافاانالقمبمهذاكلماأسيا

لإهالمةاارةعهمناوارؤلىفةلتمطيماوافاصكانهافتاالإقطرلءلمهالرليانهنونتئ
إلجسقولهإخهـثافىاوالالعسم

هواالحاتبااكإذلىاااداصؤلعلىفعاذنفاألحعليهبرعطفعفألاامنياىباللها
فالشعراىمحذوفوعلراوعدكذالفلاىمنوااالذقاايالت

اعساكامصمالهيطابء

لىءيىءتىأمعماإبريةافيالجقانالفقومماسراىفالرحرتهفييمالبشرويامحهبى
دايمإوااإلمرلادوااللدواشهدوااشاققالدتعاقولهاهـاالخهمعنىءثاانيةوالثافقما
مإؤخذعاتالمتعالىفولهبمسوبالواشهدعاىممانسعركونبرىءافى

الجمألونكاحيفاعلاعناالنهآإءذاافءماؤواسودشقاطاألاللهلءواوااليكلانابجمألتايثاقا
انلفيلمزاتالولآوتج11يرتمناإلحباشلىجنشااعطفالثشاتفدجوكأصاصفلتالتقريرفاناستفهام

وافانةلهبالموحالهوفثءامحنهونمناصاصلامحطإؤلسالعاوعاالنشاجمنىبراظيجعلان
حىوضانادلهاالمهلىءألىالعولهفىكرثثاخرىونخممناصلاطعلىالجتيناحدىا اهـ

مععاوفاعلداعنورالىاألصواهـتطبالىتمدالىالجسانهانوارالذيئوقولهاليملواولمفان
هوكافاءباالمكدئاواعلميهبعطفاونهىامصمنمشاكأيطلبحئى

ونصفاكذالفاتلتولى11اصاتثتوفريناليمعقابوصرفلةصحلىءوزآلطكاينوشااابثوفوصىلمةصمي
الاألالىاالميعماتمنأدرتيذاهـفلتالقواالطوةبالهحرعروابثوواالرهاقلىثبالةإعاؤبيد

لىتطااالندوفاواأااكنماذكرهةكالنسلمءوانشاخبرالمتينااتفاقيعثعتروومنلكنحسنإ
الأاءمرااااال4إداإاأافئيدخماذشلىءعطفامنواذيئاوبمعرقولهانالمصنففالذاواا

طالتاواإمفوباصراصفياقهـبالقيدواإلديعافبزوةايرفيقكالممندفانفىاكاالشترهضلزيعنداليهالى

ئياحداعثلفأسناااوخبراتمختاضلناقاهنابااخرحقلغرسوقةىخراجهلعلىفىلغرسوقةجملعلت
إوافقحالالسوعأررالةدازعلماقصةحالهحسنكلكروالدالةقصعطلفالمثالبذاثارادقلتاالخرىعلى

اقببهكأيدقالكانهمهمااباقىامنهفهمياويخالعردهماصعلىلنالقصتاقثصرمنلكنهيةاالمنبهمامثل
قاللمجهاروماحالهاحسنزاالقواإلطوبالةابثعرممرويرذلثءالىهاخعمصومااسومحالهفابالقيدواالرهاق

الىإححنثفافالااالمتاالونصصفماإليممءارراخبراولتينالجقاتظيشزفىهناكنحندفقهذافلت

عحافىاهاوانثسينكاطانذااثواشترافىناماقرعبلمانمهعلىمهفىكالمنوالحعالدقةاقولاخرفىـ

6احدىمخونمنحمعلااطيوخذعخابلاقووالحاصلفيهأعمماالقىاباالعيناماالمحالتىلاط



اواالنشاثيةالخبريةفيلنفقانمجيثاحديههايلتأوارادبهانفانهاالخرىنمفسمناطاصلعلىالجلعن
ارأدبهوانكازممهبإليماطفالهمناخرالقمممالتأوايلعلىءبنابالعكساواظبرعلىءاالنشاعطففذلك
احديهمابمعنىمجعلانغيرمنسبالعاو462يةبراظعلىاالنشاثيةالجلةعطففهوهناكيلالتأوانه

فللىءعمافانهالمفتاحابلوظأنواالذيئوبفسفانذرهماىمافبلهاحنئذةفالفاذاالخر
اخراليورخذللأفوال

عليهالنبىامفكانهيةاالخلقكمالذىربمماعبدواالناسايهايافبلاداص
ريبفيكنتموانقوفيهقدادرج4الكالماهذامعنىودىبانالمهالرفاذفدرادمناهرإاوا
انىلزلداماقللدزلهوقدضرلغالمكتقولوهاعبدناعلىمماؤلناالىلاوةضومرهـفاذاى
ووابيءاافاسفاايافل

الجلتنبهناىمايئمعواطافمبانواععلبكالمنمواناغالىب
حولصرذالقطفلهيتفرثرلم

إإداافيعتباالممتباارالثانجديىكداوامالمةإادإاداممتنواااليالينةفيآططفمنعلهبلعدالفصة
الشعرابنالظاهرةإمناسبةبمتويشعردزنحوالثايةندقوالمسهاذحتاجظلمةاطعلىلة19
كحالمناسمذوللهصمالةلرهـلتقدا واكحءضاداالعطاعويعطىوااصاحيالىاولعارالكتابه

إضااماينونانجمالبدةاههـايرتةءندوامامااليالمممنداداصعنهذافينظرهادقمادرجاراللة
وممروثصريللدطووعروكاتسوزاصيدوألقوايىاشارحافهاصوماإممالمأيبااسا
سمعلمعادبهلمنيدطنهاناالوالص ةوالممداكاالخوةوعرومناسبةيدزممونبمثرطاناىلذكماسبةءج
منهاوكونياايدفوايدمو

ومألبسالهخراالمنببىاحدهايمونإلمةاوجمكلىذالواهداو4وامنتالاإطوناليؤ
ومحرويدزبينسبةلدوناىآبدونهابوعروفيشاصيدزرفنجافولقلاالمدركةوىاا

مرحءاإإفضا1قيواخاكأكافىلامحومعناخققالمستطالهاعممناىالمواماجزئىاماليىالمفهوم وهىصورامازقوأ

برجمألدالفإللاأمةممالجموطولواإيااكاشهنطءاادمطالاطوعدووءرإالواساطباحدىالمحسوسة طحاامامالظاهـاط دورهس

ادثمنسببفيناحددابفيعنهالمحدثانيمونصكلبانهاالعازاعلمممةالمنتزشزاإلمورابوهى
الخيهمجرىصبهرىمافافىعناطيرانجمهونيخبغىكذالتاالخرىفيعنهووكلوسةالصورالمحممن

شاعروعروألفامةيلطودزفلتفلواالولعنبرلكمقإوالنفاوافظيرالثلمةاالفساممنوأحد
كالمالممشفنقلفدالشميثينببنالجاعىآتمنمأقولامنخلفانلعىافدركوحافظمدرك
اوالنثرحونحنلهاصالحانهظنامنهمختالبماجعلهفيهوتصعرفىالستئيصاحكمنفىوما

االختاللمنالمصنفمانقلالىنثيرثمىاذ3رهثالبقال3المااذهـالعوارضىعنألمجدد
ومنهاالكلياتالمدركةالعاقلةالقوةوهىالعقلالمدركةالقوىمنفنقولوحاةظهقلءهواالمادية

الخسوساتفيالموجودةالجزشةالعائركةالمدالعاقلةالفوةوهىالوهمالمبدأهووازمالىء
يدزمنوالصدافةالعداوةكادراكواساططرقهناليهايأدىانبرءمنورهرالحهومدركالفيافى

مالاخرىقوهمنوالبدالذاكرةوحافظهامالوهوالمعاقومدركاظيالهاوصافالمثزكساط
الياالشارةوالمقصوداالدراكاتكامااحوالميأطالسبعةاالموربهذهووئخيلةكرةمفلسهثمتصرفه
الفنمنرظوانكانالضبما
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ورنيتجعمعقوةوهىاظيالومفاالذئبئمعنىالشاوكادراكمثال
التىالقوةوهىالمشترلىالحسعنايخلبعدنمهاوتبقالمحمموسات

فتدرصهاوهىالظاهوةاصدواسطرقمنصورالمحسوساتالبهاشتأدى

لموونعئاطاالصغرهوهذاهذابانكالحكمالظاهرالمحسوساتنيكةالحا
ومنهااليمنماقوبالىالظاهرواساطباحدىادراكهمايمكنبالصور
الحسعنالمأخوذةأصوراينوالزكيبائفصلاياموالتىوهىالمفكرة

نوماالنسكندائماوهىبعمقبعضهاحبالوهمالمدركةوالمعاقالمشزلى
اىعلىادخاالنفبلمننظماعاماانيمودطنهاشمامنوايسواليقفة

اسطةاشلتهابوواناتخيلةافهىالوهميةالقوةاشلتهابواسطةفانيدقىنظام

جمحردالعقلالنفالفنقولهذاهداذاةالمفكرفهىأوهميةااقوةاومعوحدهاةالعافالقوه
كاالجزق4بذاالورركرةالمفمندالقوةمايجمعهماالجلتينلينيرنانانهىسرالسذ

اقولهوجزقحيثلمتبنأبكنةالجمامعلطباجهةاومنالوهمجهةاومنالعقلجهةمنجعا
لكونهقالجمطالجزقيعنىبسيهامرالعقلىبالجامعالمرادالنصورفياتحادحمامبيحهونبانعقلىا

منتمنعمعروضالعوارضىلمتينابينيمونانصىالسفالالمفكرةفيلمتناطاتجقاعالعفليقتضى
واماالمجردفيارتسامهالوصعفودهامثلقيمنقيداوفياصابراوفىعنهالخبراالتحادفيتحورهثلاامخادفي

المجرداشغكمدمنالجزقالمصوراذكثيرااالميبالتصورارادفظهرانهاكوذلاورفاوالظاواطال
تجواذفىالكلياتحكمةفأتمدوايةالتصورالمعلوماتعلىوالتصديقاتاقصوراتيطقما

المجردئارئممامهالثيصونسبباثاراليثمكماتصورامنتصورئاىقنالىاثلاو
عنالمثإلنعرورالعقلفانبقولهالمفكرةفيجعهماالعقلبسببهممايقتضى

الجزقبذانىاليدركمجرداهقلاالنلجخهعاالشددوفعاظارجفيالتثكص
منهوينزعارجاظفيصةالممعالعوارضىعنيجردبلهوجزقحثمن

فيكونتحديئصاراالمثمصاتعنجرثااذاثالنلمطظئدركهالكلىالمعنى
الناظارجفىالتيثصعنخروانمافالحضوراالمفثرةفياحدههاحضور
ساهـعنمتينانهضرورقلىلشعىمندفالالعقلوحاصكاما

التاالبوائياتالجزدركالنهبذانهالجزقاليدركانهوانماقلناالمعلومات

بحبآوالحاانانسزيدكقولناالجزئباتعلىطياتباممحالنهمانمةالجمه
بانعةوكذاباآلالتولمجزقبالذاتىلمادراصلكنهعايدكماان
اظارجفينحصالنعنتجربدههاشقلتونحوئلكالطمغيرهذاإاون1هذا

انمعلالعقلفيطيقعاصلةوارحنىبعنعدداازاتعددهمالجوارتفاعاليقضى



التشبيهبابفياصاذاويسيتضعبختصاصا663نوخلهصفنحواكماأيشترثللطباادالمرانابالجوالوفال
تماذكرفىـالنمجثفيهاقول

صوأقاتيئاجاولالجزأاوانهبررههـكلوليدوونافىاثزااكالةااللموصعافإفىبتجريدأمقلاانكالمنا
وهونظروههنانهاحفنحمصةارجاظمجسمبوانكانتباعتارالعقلارجاظفيصتااعنلمبناك

علىشاعسوممروزيدكاتبزولناصةسوقفلممعاحااذاكانأتماثلانممااينااعنداذبرع
مماثألنالصهماونحوذاثوالحسداقةاالخوةومثلوجمرزيدبينإسبةااداالىكأبلةال100
مااكاشتردلبالادالمرانواوابطالنهوقدميشةاالنسافيهاالشراكاشاالثممعنىالةقيةاط
حماصاختنوعفصصو

أزفاوتت4شببالابابالتعوعدبهمايصاصانوعلهصفكأالثلخهاناالماالابهه

لمتعقارطأالياصىباإلصاشدواتمرصبصاآحفياليمثوأكآل11بموناآلوماقيقةءآنزلةالوصف
رمحمصمحمصتاكإواممزلةعدأ

عنهلمهامىوااللصداالفانإحلىءاأثألانضيالاايناريهمالساثاابلااخراعييرنكأعدديصنالتألاأ
31شواالاواالؤكاالضتعقالىمونهمابالقياسواحدورلولعاخرعددلفىفانياعندالعد
خراالمنوافلاخرعددلفاشااهدايرعضده3كددصلفانافولاآلخرمنكواقل

مثالاالولالمئالانالعالمةرحاشطوذكراهنمرهواالخرواالواحدكابثىاذاعدارديئ
وساتاممابينائفالتحنمعالوالثافىاالمورالمعقولةينبالخيائفاوبالألشينواحدبااذاعدا

والمعلولالعلةمفهوىنوانماالتضائفالنفظروفيهوالمعقوالتقىفاالفاتفالذيراو
اوركذالضاواالكزلة

إلمسواصاذاتتعصلىانىاالقىىلالذاالببر3واالاالقلوممهـوى

ليالرجالمنخمةتعقلوكذاوبالعكسنحاوفاتهذاتتعقلالياقياسبااننيملاقيفىـاليآض
وانالمحسوسأولةمعةوروماتوالمةوبالعكسستةلتعةاليبالقياساالقلةبانالمعالبنينيفرقا
سقوالبهونوإنعوسابمونيبهوزانكزوإالاالقلغايمانصدقانارادسيالثاناضايختانيةكثرواال
العلمةانارادوانانمحسوسظنهماوالثريمىمجاروالمعلموللمالهبهذااذاالحدشعندفانتةال

ذالثايضعاكزيةواالفاالقليةذمبيتينونهمالمعقوالنوالمعلوليةشحرةهرالىاالؤلاناتبرنا

الوهميقتضىبسمببهاعصالوهمىبالجاحادوالمرععلىقولىعلىعطفهااوفيكأمناالحمحرافاهو
يؤأفانهقلالهضالفدالفيكتالإوهمااناعنىإجصرةافياجاعاكذادعددواليصبمافي

لشبماتمايهاتشمورببننيمبكآوذالثالمفكئفياجقاساااليحكبمهونفمافلاالكزفاصاذاجعلمناها
انايسبقةمنمنالمهـمرضقربرزقطاوآنانوصفرإضىكوفىأكسوروااالعدادمنمنها
هرففانهلالعبألفارضىاهيافيزدواحدنوغااالوهماليإضاوليسعندحدافالية
واسوادضراظوكذاهواالونجنىمحتداخالنمعاشانننوصهماأثكوالىألعلعةفيالاط
عالهنبهاخرجهبوواثكدا

الجخهماالجعفىويجخهدالمشلبنمعرضفيزههـائىالوهموالناىولذلكقإلآلاانوهورحافي
الكرةفيبادلمحياتلهطاختصاصإذالوالمعلمرليةالعليةنجألفاالالعمياتذاتابارضانالتهاالكزيةو



يراالقيداهذااقولاطالفغايةمالجنمواحدمحلعلىتعاقبانوجوديينيئاصبينوهوالتقابلقال

النقابلجمىمنومنهمإمثرةواطإسواداربنالمعنىادبهذاتآل2الفالقبقىابالتضادفيانمايعتبر
كاللهوذماندابيئهماحيحضصممحى

ررإواءااىالهمناخرخءدااديخاقارثةذلثكبمولهفىإكااالثلمةببنعابلحصنالمفهرةاا ءالصءا
ورىاكدحنصاانا5وهموياكثاالحنعريرزهاقوممانراوامحقوابواسمحىس
غاردأخإلموفيخلاذالمبالهخاصاتتواثوارحقبالهفتامماواوانوعمنلثةاهذهان

سافياراالتذاإووعواضحرافبقعاشفىاشزكتئاآخروانوعمنكالمنهاانيعرففانهالعقا
تحماماتترإفىبلتمامادصورثبهتثبموناواثقاسابىفىذالحماانعلىجتهاةالدئيا
فاءوؤداورهثاإقىخاتابإصمواحملحصعاناقتوجودبينامرلملقبيناتقابلوصتحضادإ
يىؤإذا4يادخنصإاإألرآفيغرىاواانيمواوساتالمححسفيأبياحنىواوأدكاالفاخ
اتعإليموناقوصاخراكايمااخالمداقتالتقاباطوالملثةإمدماتفابلمايانقواطقوالتالمه

دإيئإوجهاينمسااحدااالنضولؤبعنىاإصرورةبابهئحهماعاجيعفىمالماصاعليهالنبىهوتصديف
11مزااألخراالىاستاقىبامعالمحطقييننققونالىءمافمصرعكوالجودءعرابامنلهواالذعانلذالث

مماادوإائضتاعنالاناالاكمامومنابهونانشانهامنكلااليمانعدمةاليماللمسانلهااالزا رورر

ودئااوارادباالنالتركهفثومات5يهوجودياإكونهضدااليمانونفححذالتمنىءرشازجمالثن
فاتاإلتشوءالمومعنىمثلقديعلههرفااواوالمومنواالبيضىسودكالوراتبالمذاىبهاإ

كنانتيىءةوموتوهاإدفينههألمتاومحصفينالىءإكماثهاباعتبارمتضاديئيمقواالاإليسود

ءنحوااللمرفث9الوذلكادانتحنصفاصألفالمحلعلىالدواردانواالزماوالبباضوادا
ااماناالفأنهياألرحنوافىواالرحنىءلحااتضادكااوشبهالمحوادمعهوالمحلااليسودمثالالن

كاايوالضارجانغايلفىكمااحدانوجودتاثضادباعتبارااشبهلجنهمفاناحموسات
9ماؤمااحونانالثونهـامحدالمحلواردانالتخهماالكطاالقىناثفيواالخرىاالرتفاع

2طخرا1ونوبمرتفاعا1فايياخاقواواالولينمادفيءيمونافألاشاالعىنداالجمهـامكا
وحضمااناالخطاحاغايةفىابموانوليرالةعلىسابقابمونإذىهوااالولفانوالمقوإلتوساتا

المالانالشااناعنهراتباتحاديناافاثفصمااحمدبومسبوقابمونذىاهواصوقابالغيروالتاق

يمونانكاالسودواالبيعائاارةعماايموفهمادبن3صالداايماكماااليمكنفوعلىااثه
صاذياهوناعدتقدهذاقودواانكواعلفلتفانةوالثانوتباإلوأيةالموصوزينلمينالىعن

فيومويئاهصومينالمفوثملفااديئاناواعلىأاشقااهـبااديئالمن
تةصةجافياترجاظفيالفرقاألئااالتحبارواذابهـالقبيهذاايضامنوالثاقواالولواالرضءاساا

دشتواذالمضاديناكهـاافغوجزواالبيمقنكواالسودفيالمتحاناديئإوصفهناانالفرققدت
قاالر

اافرقاآنرقاضطوااالولواماخارجاناالزماناافالهماواإلرحنىءطوالسينسالفس
ناواصاأواالولاماادقفهةطلساغإيمماتومةمنش جزةوالشانوثاألولةكانتوان

جزربئوالئانويةوية01

اتمبإساةاهـويتنامعنبراسعدماانمافافىمنابعدأعاثمراالنالفاظيةبيخهماظفليس
اقيداهذازاثإانواإلوليابالجوهذامننليتيادالتحنيفتعرفياظالفغايةاعمبركانهقول11اظالفغاية

يقامامابيضعليخهماصمعهومفيدمعتبارالهاللنبوجوديليسايةوالثانواالوليةمفهوىانيامنثابماذكرويجاب



أمضااخذوانبالعقلمدركفهوامركىاخذمطلقاانالنضادلمنافولمعفولةمعانذالجيعبلقال

وانكانتماذكرعلىجزئانممالوادالمهذاكتضادجزقاليضادأاخذوانايضايياكانيىالي

كانتعدأوتهمطلقبهااردتفانزيدعداوةقلتاذاممالمهافئوالالجزئيةالتوجبقالجشالياالضافة
ويائييتشكمجيثالمقيداتمنغيرذلكاليمعيناميالجلمعينزمانفيممروحبهاعداوتهاردتوانيهة

كانفلموالتضادمثالمعقولينثللافاشئلشاذاكانوالقارناثللاحالىالتضادعلىوتسئيةجزنتالمعركهخ
امروجزقيىاوشيناوجز862ألييبنيننسواجمثللظاالألفلتومياإقواقايامعاجااالول

وهياصامعاهالوشإقضادكونسدىلمنثمدلينوحوالممونانمههـامفهـااقتضىاليهاضفتمالعقلااذا
صوكماوذالصاالنهيئمابل
ايفإمامنزلةالتضادوشبهالتضاداىينزايهاالوهماىفانهبقولهوالعصاعزففى
ولذلىخراالهصاالويحضهاةاوايشبييناحدالمتحنماديئاليحضرهانهفيالاحفادطناقحا

اضداداأيستالتىانغاواتمنضداحإبالباخورارباالضدتجدمعالجاهذاكلثللحفا
يعنىواالرصقءالهطوكذاضابااالونحطروادابانجاليخطرؤفىفافلهنسوابمقلالهموبالى

خراالعنهال01ماكاليععلقللهواالظالوممحكمعمبنىذالثانالعفلممايدرصالجاحذالث
قواععطفاوخياليةالمفكلفياتجاععامالقتضىعندوليسالتاالاوبواسطةبالذات
هالمففىتماعهماااضريالىيقتبسببهااصالخيالىباتجاحونعنىوهمىاذانظرامصاقعنمادفانهواما
ننيمبانوهولذكمقتمقغيررزاتاحيثمنالعقلكانوانليناطعيصمقلماليهالعقل

ذالئاادموديةاللسبابطاعلىسابقايخالفيتقارنالهماورقغيرنفسهفىالنهالمتضادق

رالثابتةالصلمةالدلكنحتلمةسايالافيالتفارناباسباىآآوايسفيهمجتاجبلتذلكاع
خيالفىوهىخيالمافىبلانفكصورالمنعاووجفيقىالتافيالوهمالىفضباحضيالالى

مماالقياخرفاخيالوهىخيالعنرالتغيبصواصعالوآمنالجمعاخرمماقلتفانلتان4اذمن
ابوايهمعظالنامعابمعرفةالياحتياجهلافىالمهعاولصاصملمقاظادالوهممندهتيهص صتركهوللمنكعااذاانهمع

ىمجرانماهوعلىجعهفانيالىااليهامعالجاعلىمبئوهووالومهـلالفصل4ببقتضصهـالفلماهمالو
الاصاثخزانةفىالصراثاتقىباباالسانعقادمجسبوالعادلفاالفطعاذقيكتلولمحاصل
المفتاحفيذكرتياتوحامثلةالحصرولهذالفوتهممااالسبابوتبايئانمامةالحففىاالدراكةلمت

بالعقلمدركاماجمهونالعقلىحداباالمرادأيسانماذخرنالكرناوفدمتعلقاكان4وايىونمفمهـ
التضادالنالإثبامدرممايكونيالىوباظبالوهممدركانماجمبالوهمهوالقوىنلاوجزقمه
ليسالخيالفيالعقارنوكذاالوهمحهايدالىالمعاقمنليساالتضادوشمبهاالدراكافيياتستعااالت
يقفلملماوبعضهممعقولةمعانذلثججعبلاظيالفيتجعالتىالصورميألةاالىقيالوموةواوة
علىاسالحوسائىادراكاتفىبهااوتستعينتشثلهـوالنفسلمحسوساتباالمتعلقةالجزئيةادرااللمعاقالفي

المعقوالتفيبلألمحسوساتتزعقكناكالمعقوالتفياكابماربلالحسيةالقوىسلطانالوهمقيلولذاث
لباستعطقلالىميقتضىالوهىبالجاحارادفاوساتامباحملهاوتيفيهاتطولذلكالصيرفة

ولماكانالوهمبواسطةاوبالذاتالعقلمدركاالجامعذلكنسوابمالجعاقتضىلمالهلمولوالجلهاعوهما
بنسباحتيالبالبىمابنعلىاالمورالوافعةوبالجلةالسكبنالىالفطعنسبنسبماليهملهاالفتهذافيالةالوهم
العقليقعضىامرانهفالشكالمحسوسةالصوردينأنكانالتقارنواماهذاالوهماليينسبوخالفهاالعقلالى



اباينمعبالصوروبيناوينهاالوهميةالمعافىببنالنقارنوكذااليهففسبفيهمدخلولخيالابللعاممببه
ابضااليهيبالمحيسوصاتعشنالمنتزالمعقوالتينالتقارنبلاضماياليةأصورامنالمعاقممايتزعاالوهمالن
يالطللضبهنلممتقارنفيهالوفرصقالصرفةالمعقوالتنبمايضاياليهاظالصورعنعةمنزالمعقوالتتلكالن
قصوتغصيلزيادةويخاذكرناهاحلممرالغةافيالمعتبرةاالمورالعرفيةنبصددممانحنلكنطمدخلفيها

دتوبىزوخاورالجعةالجنديوماالميرهنحوهزفيالعمافبامتناعالقطعواضعوفسادهقالالشرحأفيلماذكر
اللططالهجازالجعةيومفىالوافعةاالمورعدالياذاقصدفانهمطلقاالعطفامتناعالنميلافولفعه

الواقعقلئاالموروقوعانالىدقاذاوامااليهملتفتصامعههنافهوالقيدهذاهواالصلىالفرضى

وكذامناكاليهملتفتغيرصامعالنهبلمجامعليسنهالالزالعطفمجو1963افالاتاةقيدالجعةيوموجعل

ألمشدااليهصفطالحالميبففوسانمالضىوالبياسوادالباناوالضىاعزاثذعد
الىرىموخرمامضادالالءصكونالجامعبانثاياواحابوهمياتامنمجعالان

ثلةاومنلحيثناماذصاسوادتفادانالناالنسسدوهذاظاوهمأاالجمهاليىجزقمعنىوهذا
االختالفيرلةاالنقطاعثلفجزقالباضىاوادوصااهنىادشانارادوانجزقمعنىوالبياضىا

دبموناذسماخبراواالوالنضايفالماثلببنفالتفاوتجزقمعنىاصاامعهوتضايفهذاكمعهذا
خاطركفيويقعثحدثفيكانتياتزاالياضيفثاذاانهاالتضادفيوشبهوالتضاداتمانلوشبه
لجىاخرالجامعثحدتتتةضولجعليصعنيهفكياتكانتكلياتاالماضيمتواذااتجزئ
بينههـابوجهفيهانتيعاوايالاورالصهوتقارنيااظالجامعانثميااووبعضعقليااالطالقكل

اكيرملعفتلالكنىتايعماذكرناوجيعالمعاقمنالنهالخيالفيتسيةعصصورةجعلاليمكنانهوظاهرا
الد3رفنوودهءفيداعذعرهمشعربانهالمفتاحكالمتقريرمنماذكرتقلتفانفتاحالملفظقبالتأمليظهر
كانىقالاللعامفردامفردمنباعتبارالجلنينبإللنوجودالجامعطفالهةيمق

ذكرامجلةاهلمفصوتلمماةواضعوفسادهودهاثمندقيوفيالخبرااوفيعنهابخرفياالتحاد
اليالماوسردامواتموالسكاىفيهزيدثوبىوضاورهةابيومالجنداالميرهزمنحوفىالعطفبامتناع
ىخاانقلتتواقالانباذنجانةوالفالمحسومخوضيوفاتمىلنبىنحوخقبامتناعمعنرفايضا
لمتين2اببنالجاحناالطالكالمهذافيليسقلتمحدثةاالرئبارةوص

وخلكرفالصبصعيقهكمذامافيالىالففومقامالعطفصةفىصقهلالجامعهذامثلانواما
غيرملتفتلكنهحامعالمدفياالتحادبانصرحفقدوذكراظفاظاتمذكرببنالجععنمقامكولفضيق
حازاشيقولقبالصعليهاوالحكمبههلقةاكالضيقهءاالشياتعداداليمكلمقصدافلوفرضىالمقامهذافىاليه

ثتلتفالصنهإلكماالحالوجهبنمنواخنربصبرتفىكالمهعلىفتأملضعيقةوجبتىضيقوخضيقضاقى

اليالففوحقامالعطفصةفيهليمقامعابئهذامثلانواماالجلتىبينالجاحاالبيانالكالمهذافيأيس
امطهوماالافيالجلتينلينالجامعيانالمقصودالنسماجةفيهافولاخراليومابعدهالكالمهذالمافى
األمايصحنجالفعرفاالجلتينببنبالجامعحمىالثاسالبيضماحامعاواليصهـيرمماقطعابإلمطفاصةفييكى
هذالفيمااىفجاوفرصعرحاقولهواهناكفيألذعاخرعموفينلذواليصلععموفيدنماحاطنص
قبلفيماماصرحاأثارهنديئاناظبروانكاناأفبرينفيماالبناسبالعطفومابعدهبامتناعالكال



وىفي4ءاتابعدمنفيابهحسءوماكأدةزباالتارةوميباذنبهانةإفواساككوفيإهحافاامتناعن
اعئهناكالخدالمفردوليراصألبرعلىالمفردعطفمنفالنهاألولامافيصوفيخانبقوخفىفيقتءخما

كافالبلطفااعتارعنمؤخرافيههـونمعامهكةموضربلالمععاوفمنولمءالمعطوفناهـلةمححدش

واحدصفىسيودهاتةهناوقيدااواظبرعنهشاكفانيخهماخنفالفكهااجامعااثالعافرودتحمااواي

ضهلحامعبرانيفيادصاالإنيهصرحنهفائاقاإوامافيبينىالحماتعخاعاأهانايمونءإشبئابلتين
وكذاقالعنهنقاخاهفاظ072وذكرانيا3ذكربينحاعننجوهامالمةذالتفىإيدهامانئمتيخر

نحهماساكببنالساسبيخاطفالبامتناعيخهمادصعرحو5ومابهالمإجاأطنضئنطاطاىاا
هماتهيعاداعتمابهوناااطاؤفااتكااإمنيهـاقولالثحوش

رلحرميممابراطواتنواشباوارلداندااثذا

االيئءاحصالحهأدواشمنهسهوامعإاانفىمهاتكقلىاعلمفسما001 اداتقولةامةءصروكأافىاداثولهآمواوراثاينابلهناذلىاقىارزهنافااحاطملةالصزة
رالفسادنظودهماقيمنيداوفىانإبراوفيعنهرالفىاإالوكفىكالمهثإؤتالحوا

فووفىمهوثاوئضادائاتماشبهماتصوببنبمونانقإوههاور4فىأنئذيمونالنهمايالىافي
السوادنفسهوبهنمماايخرءضاداإلننارماتئسهـورإينيموناناخإاثمونحينثقولهعق

نفلينهوائطارنالتكلوكذابهماالعلماعنىكاتصوبنالكنىاصوااكماورفبينااتتقا
صةوجهونيحتىموجمهمامةاتموريرداؤيبواأحمحمولطئنانرناتقا

كماصلمةاصبيفىوااالمفردموشباويئإبصايئءإصهبا1016ازرمنقامااماوإكاسدواناإشتلد1ءورز

علىوحمالىالءالمإبماهناقدردالنهاغأفهوببلىصطاادذاصوهـاالولدونئاظوا
عليهمماالدلالمعنىهذاانعلىاصاإحهيرإتعازابهـدوقمنهسهوانةأإوهماافىاللمجرىأوثاطاات
الثالمإيباسامعرفةلهنءعالخفىمعرفاتحوسافىمولهأباهو4نامورتينالحخنيادبينادال
فقاكواللهالفنهذامحراامنصاذكرتمحلمحميقهفانمامامذافىحتأولاتتادببنالهنإذاأق

والفعيةاالحميةفىلمتنأبلهتاسباتوزابقصدتحشصلبراناثمنوينكضاإااولاتاةاجمههـو
عةاالمحنضىافيالفعفتيهطتاسبوينمحلتاهنامابهواهـانكمافوانفالشيئين
تعرحنىهـءمنإلخاردامحردت11اذاالمينطسولا3بمونهـذالتثاصمااكياومذااغريريدت ءسو01

وزدممرودوتبىزقامولاناتةلزمخرىالفيوتاوادإهاافىددااتجعصةطولهونصة
حالشاشوزمماقعدوممروقامدوكذاصاجمالمفتاحقالقاعدوعروقاكاااوبمونموابإلىأوهمىا

كأيدوممروبهونالناحمتننهماكوالتهالكذا4لقوفصلهاانةمدهأعالااداوراصإرراماإزآلاتش
االمثءالتايةصوااطقااوا

أعلبنوممريدىبمونبانطيإنفعنايموالطبرهيااولعدمودايئمبااودةاالفمتوارارص
اقاماواظيالىاثماتلصثبهابذيمونانإوهمىاقولاتاذيالفيهعنهمستغنىمورتعاذصإحضاوا

االجارمجردارداذاقاصافياارماالعاية1والعبااراتصتتكإثهردانهمعتقارنمابينهـومماجم
نسسبةجمرددالمقصوكاناذاافافولاداخرهخرىالافىاصوتواإاصفادالحقالعرتمن

وإالصنقبللوالمفىوتوايثالمجددمنواحدصعمجاالمافصودهذااقيثعكواوراليالمعندالىالمسند
الوصلفيناطمورليزداد01هذفيلتينءابتنااىقىانلزمكوعدمهاتقولىوااضقييدواواالطالق

طمساب



وفيبنالهبمذاليبسنداسقوحلراغايةعنالكالماهذارجدفعبمكن3ألاقولالممقوغايقافىكالماتمل

يحوزفاميدشزدافىوهوانيقدرانالفعلعتبناواحميبناماايقدسانببهبعليهمافدماوئدلفام
يماوالقاآفانمهجماماكاناصقواسمايةفيكالمانهولعرىفعلتطواالخرايهةاحديها علاعالل
فليةلةجمنهماصفىهـاظانالفصلوجهبلمالعنشهدزصهانيخبهنها
فال4يظالصرمذهبعليةرعاثاخااكانليئلةحارةاسلةحتاذاكاةاالونىاداناراث4وفي
بىالم2سفيالذىاإميإأاالاإوقىالماولتانكصلوالالمناصهعفاآلخاهللهالضااصةالثافيذالت

4عاتاوفافىاننلمحقق
محوفيشعهومناسيرافي5ماذكرءمبنىوهذاعرودوتفاممحوزيدبئصحر

قامإقتيهوجمينالوجهفى4تاالصلةابلىلىءيمافءفابيرلمةعرونراذاانهمناكرتوممروفامزد
اضالىيناذاتالقإمصالمبتدأواهـهأالىاففعليةعلىعطففهىالفعلسقدونصبواذا

جبلحااابئغاللفالاقوليرإضاكرذالمثالفي4واثاقىواارهدفياوخدهءاممرتءواكراىوفذمحى
أحاألولالمفصألذثرحوقجممماالاشطولميمفعيةلةضرهاتاصصعلةينرثالالغرضمه

ذالىاالافىلةءبععقكالمبهيثععروالذىالسامع3علىفيهداصوقدإضاباعتبا
وت8والالتينوذات1الرآمزيدلةصوهـينإوافيعاتفوااانبنادقة

لمةصمإلتالةتماصحمايمتينعليهالمعطوفوفعلعتهااليلىبالنبالنحوااحمباليبالنعارفالرفع
ةساألليءالروبهذاخصلاالعتباريئباختالفاالعراببنفمواواحدينالوفى

ةورعوركاطعنهذهلوانودقته4ءإواإطناهذامفاكعلىفقوالالمناسبة
4ماةالثدتاوءعمبواوفيددالف51داصفىاداتايلثاإللمافعإخولاكاكهلءفىو

عاربانابارةالهذهز

الرفعفيعلهالمعماوفاالخرىوفياضىاإاحدإفياويرادءفىاوجمرودظنممثلوتإتااإلخرممط
ءلفاففرفيوقرلهفيوبصدونكانرواالذينانميلبماتعالىلهمثلالمحنمارعلة
مفىدواىثضصبواركأداخرىالوفيالقاالريهىاافياويراوفريقاتقتفونكأخم

فيبااليممأوللرفعلواوتلزماليقولهومنهايثنعاثرملتاوانزدات4اكرلبالشراث
يمابرالى11نغاريةبالباضثص

3وويهةالفاذاهوىاذاباببتعةشبهتذيخببعصاقلنىمللناولواسمالثيهلالوال
النصىانشعرعقازرلمذداواواحمرديراةواوتارةبالووكونهاالحاليةلةاعنابكتباعلوالوحإفصاا

إوحملواالفعهـلابآلممهذاننإلسىءدنابةالثىعلوهوبافذيخب

كوف6هـمعاجإدوتقدذاءابلحنيونلتقريربايودهمؤضربينمحوالحاللهوجمهيمل
الذىألاألفيسيبربهالم3ليستالتىالحالانقواطرأىعلىامطلالجلةمضرونعدرأنمااإلحمية

آهرمممهءااجاشاوردهفياشزحلنايضاأععليةابعداببرلةمايقعاخرىكعيراولوفئةتاشطبتمما لىيرارمااليجوالمنعقلةدةالمؤ3يخراخركاليبهعلهاانمهيزاحميةلةصحمإبعدكونهـالموكدة
ذاهـأفانفالتححمصاارتالثددةااواومحالليهتالمضتقمةيراسةلحالفبالجلقشةنااودائمةولنم لىصسى

لاوواالفصللبابكبمانالمنتقلةلطاطلاصفقولقلهاعناهفاكثفالاقبلهـبما
لصالهصااواوالحالانالىاشارهذالثفيافول



عهـ372أل

انمابئءاالصكالفيواالعرابالبالمعيةباالصالةمعربةالنهاواوبغبريمون

علىدالفهوالعواملمعشكببهابسببطيهاالطاريةالمعاقنللداللةبه
أخرتعلئتكلفعنمفنمعافيكونعواملينهاوببنالمعنوىالتعلق

ؤنهافقاذوالنعثابخرعلىبالقياسذلكعلىالمصنفواشدلكالواو
ختهمالمعنىفالكهابدونهاالكالميغمفضلةالفعاافيوانكانتالحالاى
المعنىبالحالطبتانكحيثمنالمبتدأالىبالفعمبةصاجهاكاغبرملى
براكباتشمالركرزءحاالقوفينكلىهبعدأظالمعنىباظبرطبتكماالحاللذى

اخباركفيمعنىأتزيديهجعتانكالفرقاناالراكبزدقولئافيلزيد

نجالفعالعبسبيلعلىاطتهبللهالركوباصاتءابداتقصدولمبالمجئعنه
إهنىافيالحالوالناىووصصجمعوفصداءابتدائابهطبتفانكابخر

الحالفيتقصدانكاالالمنعوتاليبالنعمبةآكالنتلصاحبهوصف
نيطوالفعلفيدفهىالفعلمباشرةحالالوصفهداملىصاحبهاكانان

لذأتالوصفهذاحصولبيانالمفصودنظالنتنجالفماوعهولكيفية
انيقعجازويذامباشراوغيرلمفعلاضرايكونهالينظرغبرمنالمنعوت
التىالصفاتمنذدداشبهوماوالقصيروالطويلوااليضوداالسنحو

بذونانيكوناوالنتاظبرحقمنانلةوباطالحاالنعتايخهاانتقالال

براظاماايضاالواوعقديهونانوالنعتبراظقاتفانالحالفكذلكالواو
وخبرعريانوهوىفاصافرفاماصرحصىاولكقولبابكانفكنر

ةالوالجلةفالنعتواماامارةاالولهاحدماكقولهمأالبعدالوائعما
والداللةبالموصهـوفالصفةلصوفتوكيدبالواوفدتصدرافاالنكرةفة

وفولىبهموثامفمسبعةتعالىمستقركقواميبهااتصاتانعلى
امثالقلتذلكونحوفيمعلوماألولهاكتابقريةمنامايهناوماتعالي

المفتاحاحبصمذهـانعلىبالحالتشببهااالصعلخألتعلىمماوردذلك

لحالاوذوفممنقاسياقفينكلنهالكريةقرعنحللبهمعلومكمااأوتعالىلهفوان

بصاحمذهبكماهوصفالوعلىوحملهصعةخنصونكرتاكونفةمعريمون

لاالهذاخولفلكنآواوبغيرتكونانللاصلسهوالكثات
ماالفيدلعاالاطمضونالنلةنهاكوانماجازوجلةنتآالحالآذاكا

اصالجلةآالمفردمضونيمونالجلةضونالقبدانيمونويصع
التعلقعلىشوففانغيرمندةاالظمتتتقجلةهىحيثمنصاالةالوا

صح

اممافب



373لفياطعمعاول

بمصالمالتعلقعلىشوقفةبلغيرمستقلةصالهىحيثمنوانكانتلمها

ااوالتتأبلءابدااطحماتاثالباصدصىالتانكمنلمامصاإقاعليسا

لمة14اجفبه4النبعسبمالعلىبتلثكصلتدمنوتجعلهااطالبهتوصلثم
بصاحبهاامابرباالىهلةهماتمنشقلةاكونحاالبسببواتعةا

يرالضيواالصالربطصاعوانواويرآلفغوصصاالعنهجعلتاذىا
انهاصالتمعنىروالنعطواظالمفردهالاطفيعدقتصعارا1ورأملا
ا

الربمافيواالفالواواشد4ااريادهشاصاجةتممىممالمالواوانحهلءإالإ
الىاحوجمول11تمامبعدمجىءانفهـلةجمهونهلناطالهالموضموعةالنهاا

الواوكأءاالربطوضوعبماهواللالاااصماإكأالمةابلىتفمهـدشالربما

صالنجألفاااصتقالملىشقلمابازاالصاولمنايذاناعاطلهااصاا
فانهالنعتونجألفكالمءجزفانهبراظونجألفلمحستقلةستفانهاالمثردةا

تجاطفيفاكتقتماممنصماركانهيخهمعنىعلى4االمدالوكونةإلخعوتلتبعيتها

رفبدونهاالثالمجزاليتمالموممولفانلةوافعةالمةلكاصا
اال

فنفولمقامولكليربالضحوفدبمونبالواوونفدزاطاليةلمةابربماانا

ققحالتى4فاطاليهونواحهاصعايرصعنخأليةيموناناصاحاالإكأتقعالةاط
ونأصالواووجبصاالعنالذديقعأكحآصايرضعنخكانحاال

ا

عندصهمةوجوكأهاالبعلىدزحرجتوشفالمةشقعغيربهشطةعصا
اىانايلىانوارادالواويخهاتجبلةصحياىانولمابينفلةعلىالمالبسةظهورا

هوصفقالفيهاذلكوزالثجلةواىإواوباحااليقعانجوزجملة
بانرذاثحالعنينتصبانبوزالذلىاالمماىبايراصعنإيةأألخ

مححنمةةوالبمرااوالهبتدأصطاوفدكرانححومعرفااومفعوالعالبمون

نالتيقعانجعآنيقولهرالمبتدأصالنالحاليرصاصصعنيقكممالمموا
اذاكانتاىبالواوحالعنبيختحانعايحوزاىعنهحاألالجلة
عيحهلمحاالعنهلمةلهـاوقوعاعنىءكاهذانثبتومالمالواومعالجلةتالث

تتاإتقعانوزماضرعنيقللمممااوااالجمازعلاطالصااطألق

طاتالنارعصبابلمضيراالحنعنفياظلةالجهـفيهليدخلحاالعنهلمةاطا
عنمعاليختعسبانبهوزمماغهلحاإلعنهلةابلهـتلكتقعانالمجوزممااالصما

مالعنهيختحصبوزانيرماضحنعنخاليةجلةصفولهيمونوحينئذلمةأطق

بقواؤهااسنتيخمعالمذكورءالعنيةأاإاغبالمحناححدرلمتناوال

811

جلةاىانإينولماقال

بناراداناوالواةبكب

حاالتقانيبهوزلةجمىاان
صلىالحاوافولاوأوبا

الواشةةالجانإبنلماانثه

كاخيرأيحانتاكاذاحاال

اوالواوجباصاح

حلةاىانبنانرادظ

اعنىالوصفداتحمم
عنذاثخاحاالاوفوعهـ

اوااونةمقارحبهاصايرضي

باوص



ةااالالمجملةقال

صاالتقانالتصوهى

ضسصهايعنىلاقى

الألؤولهفيأقولباأولة

اولىااليالىاجذب

لحالاانإصكؤقاإلوىاسر

لمةابلقدراإقولاصهناك

فالجمألونلهمقولةشةاالنثعا

زاحدطاالعدسيدحاال

لمحذوفاإكاماهقامالقيا

اذاكانفالحاالإوافعا
راولىالمذكوفىثرالضد

السابهضاالثحرمالثلذومباللز

غالنىفيهكذاافول
انوالمجعرأباهاالى
الكالملذلثالستدأمبابقال

3أل

انيموطالمجوزنهظكروويتميدصنيءنحوجانجتالمبالمضارغالمصدراال
يمونانمجبمثلهربماانماآلماسيأقزدعنحالروجمموفولنا
التصمحقوهـاالنعائةإلجماقيشاملدخالمجهـعمافولهقاتفانفقهأيربالضى
تكصيصالاطمنرضىالةالناااوبدوإوالرابعنتبمواحاالتقعان
دادةحيمونانيخصالانمفصحصوقصبوعاهلهاحنولغقيو

المرادصقلتاالنثائةدونريةاظوهوفمضصحصوللىءراللةاهـ

الكالمسوقنةبقربالنظرالمقصودةالمااطفيصاالوقوعهاعقيله
اذاانهوزعواذاقنعواقدالفلتامصاالعرطيةاللمةاطتعآعهلقلتنظ

جاقنحوعةالاطاريدمايرعنخبراالمثرصةتجعلانلزمذكأريد

ثرطيةالدونحميةهوااطالموقعالوافعفيهوننعطهيسالانوصزيد
طرتدالالكالملصدرالمفتضىرفباطلتصدرهاالمثرطيةالناخأوذا

والنعتاصلسبرفيارزلكءافتعنادوصئفوةفضلبهوظاناالفبلهاكأ

ادفىكافيهبعدهماوعنفسهالىيصرتبراظعناستغنائهلعدمالمبتدأفان
المعنوىواالتحاداالشتباكمنالخوتبينولمابإلإنتاوكذاأداثلوح
حمحاحبهاعنتقطعفضلةفانهالطاطخالفواحدشىكانهماحتى

اوذللإكالمامناقبلهجوابهعالدلولاالثرطعلمةالداالواوواما

هوالذىالسابقاكالمالثلنىباالزوماولىاذكورامرووإثادتناذا
إلواواشتىوانمهاصشولىأضرااثذاما15ابعنلعوض

فيهاوالعامللللانهااليالكشالساصافذصببالصينولوالعلم
محذوفعلىمصفإانهاالجزىوفالوراصبروعاتالكالممنماتفدمه

لولمالهلواواشتئوانيممقئلمانااكرماىالمذكورالثمرحضدهو
اعراضيةانهانحاةامنينالمحقةبعمقوقاللنبالصوأوكانبالصينيمنلم

مسمأنفامعنىمتعلقاالكالمءاجزابينماسوسمااالعراكضيةلمةباطونعنى
ىصقىشوقولهليةاوالطالققطأنتظقولهبمأتفاتاإلاطريقعفظا

والسالمعليمالصالةكقولهاكالبعدتماموقدمجىفييااظوحاشافبهامن
لمواناىخلتانقولهملىواالعطففيربموال3إداواناسيد

افعليهوااواحميةليةيكرنانفاماصاجهايرعنحاالتقعالتىالجلةخل
ااومنفمثبتايمونالطامماوالمضارعاوماضيامضارعافعاكاانيهوناما

اناالعيفيهتجوىوبعضهايمتنعبعضهاوالواوفيهيبهبهذهفبع

وبعضهاأأ



2ال

فانبقولهاسبابهانوذلكتفصيلالىماشاشاحدهافيهيزجمحوبعفها

ومجبالواودخولاىدخوالامتنعمعبعتارعمحنوالفعلفعليةكانت

عايهماتعدكونكحالطالئهاىائتيشننوالنحوآيرالضيءااال
اباالصفىالمفرداقةراآدةالمفرلالحطهمااطالافيآإلحصلىاألنكأيرا
علىتدلالمفردةاىاوموقعهوعهاوةبرصه4عإللمةابللوظ

ماتقوم4ثاوااوالمفعولاعلإناهاعاالتىةثالإبمانااؤسفةحصول

نقاراقلةالمتالحالفىاوحالمالنقىيرثاشةصةامعنىذاوهـبالة
طالامنحقالغرالنماملابعنىدائهزتالإالماجعالتصهـولالحذاات

رفةالمةمعنىوهذاإلاطحوالمضرنحلوقثاءعامامحنيوتوقوغص
ححىا

لمامقارنئاشةتمفةالحمهولءدلنجتاغإفهاشاالىوهوكذدثا
ولاباماالمفردهفىثعالواوولصركنعردةكالمغدالهقىتاحعا ا

علىتدلفالفعليةفالمئإلتافلكونهيرثاسةءصافةاحصوطعامادإلقهاى

ءامحنتارفقفونثهارنهالمواماعمولالحعلىتدلاالشاأثاعدمالمدد وووا

مابلمشزكايرناناماعلمااشحشاإلمحاليصلمأالسنقاد4يصارعالمثنا و

هوالذىلالحاانزخاروهووهناقبالاالسفىبرازاالاطفىقةتاوجمونا

منيئمتعاهءاجزااطالحقيتةانوفدصالتكلممماهوزمانااالمضارعولمدا

يامقاربهوانمجبددهبصىنحنالذلىوالحالتقبلالىواوائلىخروا الما11

حاالكونوفدثماضياونوهوفديمالباطدقانلاونموقوعلزمانا

المثنمارعانيقالانواالولىدبغاشالمفيااالدخلفالمثضارعةاشفاالوقدبهون

هثلهالواوفيهدخوليخنعمعئوبتقديرهظالافاعلااسمموزنعلىالمثبت

والنزالظمواوفيبالالمثبثحالمحنهـاءفدحاهوانهالاعتراحنىانةهنامولماكان

وأضلتتتربالهبعمقآوذضمنواماماجالقولهجوابهااشا

نبرتاظافيرهعظاخثيتالسلولىهامبئمبداللهقولأىوقوالوجهه
فئكونارضهموانااححاثوانااىالمبعتأحنفلىءفقيلفياكأقاهفموأ

ونولدتعلمإتؤذودفالتعاليقولهلهوثالواودخولفيصعاسيابيالة
وبههوأصكقتاىأآآلواسايالآوقددئودوانتماىكبلاللةريسولالى
اىأههدالقاهرءوقالورةسآوارهنهموتاىوالعاقذتثتأ

اللحالآالعطفوارهنهموفووواصكنولهفىاىآدجمماالواو

4ايثنابيالنهـفالإ

اوالمفعولالفاعلعلمبهاالتى

حالونانتجطفيامول

فيقالتاالشطيفةعد

ضنيرماشاكبالشفىزفىءجا

االالهيعهعلىلتهداللعدم

جمهونهااىوبذالتالتزاما

يغلهرتاالشطعدصيغة

صفةدعدحصودانهاذ



تحصديراستبثعواقال

اطاألضمباابعلماليةاباطيلة
واالستقباللاطلتنافمق

هذاتوجيهلفيالمةاجملهفي

الفويمجحداستبشح
خنالذممىكأبالمهلطواط

مطزةامنمعكالنجابدددد
التنلمبو15المحوعلىاسلثةا

ضرالحامانلزاممعئلاطا

فىاالااليصتاقبالالمقابا

مجدصالاصإإفظاطألق

ذاثواصفظيازاكاثامخهما

تصديراصتشااللقتحنى

قبالاالستناقياتاالمةبلا
يردوسعداخدالخق

علةعلىكمايلسكلبك
حاالآلإواثالمةابلىفىتجر

النةصاحروفعن

رتوووالحعنىقال

افولوعيدبامنهـنهجمر

واناموجوداصرتاى

ى4كاإصفةاههذعلى

هوعيهـاجلانهاممفة

ءادعامنابلغيخون

الزمانفىعليهااالسترار

لجبادرالوهماناالالمأضى
11استعطلفلبةالنافصةالى

2أل6أل

االماضىبمعنىالمضارعبلمالراهناونجوتكاوجههطقتالمعىوايس
الماضىلفظآمنعدلورهنتونجوتفيتآوصثصواالل

الزماتفيماكانانحقيفرانومعناهاةتالماضىلللطدعكايةالمحنارغالىإ

علىولقداهينكقولهالمحضارعبلفغاعنهسةالزمانهذافيواقعالماضى
مثرشامعنعارعاالفعيةلةاطفىاالنعلاذاكانهذارتعصممعنىيسبئالئيم

وقىصالراودخولئيهانحافئافاالمسمنفياماارمثنالأللوانكان

والتايانفاستقيماكوالقابئمرأة3بالواوفهومجيئهواماججيرقىءن
هىالتىالنونوتلفالنهىندشنقذحيدفانالنونفيفالىففبا

لحالاواسافتعينكونقبلهاإلمصعلىعطفهاخبارافاليصحفيكونفعمقالرعال
قبلهاالصعلىمعطوفنهثهفانهالنونديدتجثوالطبعانالعامةقرأةنجالف

ألنومنومانناووثبقولهإاشاراؤااواويرابةوامامحثدأيمالإونوا

وحقعقعهباللةيرمؤفبنءكوشاحالثانصموالمعئإكاطتىاىاهـبم
نةالمقاشلىءاللتهلدىالطاإلمىالمننهىاكأغافىكالجاشواايماننامدمماسبب

مشقانهخيثمنوافئنفيافعالونهلمولالححدونمعنارعاكهفي

الحصولءامبااللتزيدلانجاةوانإصولاالعلىمولاطعدمعلىممايدلا

المنهنابالمنوالمرادالمطابقهالمعنبرصاالكصللكنالمنفيةالحعفةمالقابل
خلوهاالطالواقعةلمةاطفىويشزفىاصتقبالحرفالنهالندونآوالمما

الىإلواطاالإاءهذالنوذلتوصعومماولنلنكالمصإلاالستقهحرفعن

وكبداءزدمجىلنافىفييركبافعاالنحقيقةاطتاتوانالاالعتقبلقابلا

متكطمآلفاكأمانساللمهباللالستالقابااالعنىبايرحاذءالعنىاابهنىضمال
واالستقبألاطاللتناقضىاالستقبالبعلماطاليةلمةاطتصدهـاستبشعوا

النالواوبدوننانيمومامجببلفظالمنانالخابعمقوزعلمةاطفي
اطالعلىبظاهرمايدلالعهانظماذاففلمحاك4هيحلرداالمضاكأع

عبداشقالاثذاجوكأولصاعلىالداللةفواتانماوجوابهوص

وماوكنتلالوتوعدوقدىمناقادوارفيعبئمالكلقىفيالفاهر

الحالموضعفيالواوعيهاالداخلةلمواطتامةكانانفيالوعيديففئ
وجعلناقصةالجعيوالممنىبهيرمبالءووعيدبايرنهنهءووجدتوالمعنى

انبالضءواالكتفاالواودخولانيانلمجوزاالمىوكزايدهاومئواا
ليافىيمرنااخباتعالىاومعنىكقوألماضيالفظالةاطفاعلالغن

غالمأ



ثعالمسجهالوذلكاليالمقامجيهتوفيفداتجأ9ؤالااخراليالمظهذافييصالاننمايموغايةل
يمضهالرضىمنكالمبنالموضمهفيقوالموانكانأوجهاوهذاالقومكالمبهيوجهانمايمكنغايةوجعله

يتهااستقباشهافهمنةة1اباحداختصاصاذألهقيودوقتاذاالاانإصوابواىقىضىمصيرء

دتيثذنمتولبسآلتقيقهاامعانيفييمماماناهـااقياسإلباانقيدذلكالىبالقياسايتهـوماضووحاليها

الينغارامافياتاوانبلهصاشالىراصتقبالزلالفهيمون772حتىاحثمبفياالصرحدوقي

ابـه3رالدلوجاأفارورهمصىتسحصاوصكعلهوفوبالواوالبروفدبلغنىنحالما
34ونمضومإهـاكاناارغفهـابهفعنىممقاغىاوامافظاماحنىاصوهذااواوابدون
الىصبةباساضياالركوبذالثامثهالىرواظكيالالىارعالمحنمعنىيقلمماهـبمالفاناولإ

لصزالث4إءدما4المجاءاتعاذوؤولهرثخءيريحىلمجولممغالهلطونحاقماولالوبقوله
اواذاالهالامقارزقىدغاملعالىلهوقىءومءلموننلالمةمنإضثهنضلمبو

ماتهقدفرعاليهلمتادلظملواههنملكمقيلمنخلمواانذيئشلبماميأزولماالجنةتدخلواان
بئاراميةالمجىممرماناشاثمهواشيقتضىقياسالكنعليهيعللعلمالنهاواواعنمجردااإأنا
بالرصءدااياؤكانبإإخهفادالالمنبتاصاوبقولهمنفيااومثبتاكانالماضىفىيناالمجوازبيىال

نرابئدماكالةءكانالمقارنلةندمفلمافعلزلثونهثابغيرتكصهةولحصيعئصولاعلي
اذاظتوامادواماندقاالمفارنةعإتهدالمدمواىذاواالابإليقارنوالماضىماضياونهآ

علىليريزققديقربالنرةمقلىاوقدئالهرةمعبهونانافبتىالمافيشحرفى
المجىتالفىاسكوباكوناطبالفىالمعالموبانوهوالمذكوراالفكالههناودولاطامنالماضى

مكالهقيطركبمددتثونبمواذامالناللزماناملاحنهونمهـولنهـاطمضروالحمقارنة
بصوفىالمفامهذافيلفغاعنىاواعبنمضاشاذاكانانينارمتقيموناااىترهـنمانحواطالالعامل

اإوافعذحاالمةادخربمابمونفرإكأبمازصانوصالستقباسااالمقابلالحلملالىاناضىيقربائادة

اذإوبالاالسخعألممعنضيةالالممنةزيدفىءاقولنافىالعامللمضكلوننتهمقاشدملهلسبباالماضىفدفى
اكون3إذبهـاتدسكصوانىالماصليةطانالمقامهذافييقالاناماجمالنوغارذرسهركبقد
إكاادعااقياسباإواطاالنعتبايانزقثامالتالمنبهيقرمماافدولفظةادعاطهبالضظركانت
هصماعاكاا101فاتوالمةاطفىالواطالماحنىفيلتناإليةواطالماضىالفظاستبثيرالكنهم روس

اذاقلتانكمنالعإوىقهصبىرالماضيذوقدالنةفىدجامزاواوقاإةاهراطظاقدبلمفغا
المثتالماضىتصديرانفظهرستقبالاحرفعنالحالهالجلةخلواشزاإ
ديالزتببموالئتاتكامامانفيإوازعافعلالىورماوكيراىخرةاناسبدردقدلمفظا
ىااحاوودااأاوكاةاداإلورةدسرتدبمةرإفظريرهتصاجنيألإولمةفبالغإوفئىإ

ابهـتبسمالانثاالجزهنجاءوقدمحنممتابةاأشرعاذاكانحاالبمونانوسواككامالحالالمجةحال
لىءركيمافالتقدمناثاحهالماداوجدتوانى4ـماذكرناالىكالمهيرجعشذوالمجىءحالفييعنى

يلةاوممدةقبلهانجعالوبالماحنىمايئامىانشوبئاقعالواضلمالقيدااوكأننقالالنكاخحانتخعالتخطمته
التقارنبهخصلوجهعلىيلالنأومنذلكمثلالبدقائولاالستبادرهمنمسوقديمصربالفظتثصديرنل

تعاليفولهفىعتمبارالعاواالالمعلبهموسىبةاامترتانهوالقصةيةصئاصدفهاىالقصةاعتبارمن



ومجردهذهاحماننتعلىوانتم873كفرونيهفاىيةاألامواتاوكنغبالهتكفرونفيم

الفعاياتهدةموسىابةصامزتوقالىصقهـافءاابىولةمناليغنىفدىظبلمديرالنح
اواحصحهـونانالالهـليانهىالتىاطا510دالمةدالحهـناكتفوافيفالشبنإقا

ءدعربوإولومطلةلوفوعهاالثات
لاأليظرذابهـوحقيقةأهتباينانوانهيالنمزمانهىإكأااطال

انصااليمونانوزؤالبإدزثوقدصتاذاؤاتانكمناصهراولىاأضقافياوقممدةعص
وؤدخارقىالفىشرعاذاكأنحاالجممونانوكأوثضتانةؤاصألستابةاكانتالفعلراساذااالستغراق
نهمابالشاصهءجزءفالنقثنااأسمتديمبهامتلبساطألاءجزامفىافولااخراالىاصعب

وامااباطاإلرصالهحاالالماحتىلفخحهـونانعاإءودوامهالهااتلرصهبانيشعرالثالمظاهرهذا
حونهاهراناولواحإثهاكأنهإةاءإضاتعاشااالهسىجاشفلفىاةاىلماحعالادليحنوبلمخو

اىفىإاوامافقاديانيادةادشزارزاةاخفيئفياجاصاثةاماكنصالماضىانرمانخاإفيخرا
اماولعىاطدونرنهإةادءإةإلالدفىاإنىالمافىفيمصاجوازاساانيدصاعلىوحنعاوماتقدم
نحمنالمتدادالنفىاىيخراقإكرساافالنبئإرالملءاخهدالالىاألولمنيشغمادممااراقاالستغ

اللجصدماكنةعدمءاىدماكولمايخةيدسندمخوأشكلماخيطالياالشفااالمملانعلىءإجحاش
ءإالمجمزمانعلىمتقدمانتولمماليرالشلادتهأءوصإاهـومهوالموهذاـاسرار

زماندونءاحاانةجازوانءنغااالذالثاشاسزاىءرتمرارالاالمانوماالوضىعاكصلسبثمنه
ادبأوثقلةلمهفيمإوماربنهإسءادزصربلممنساضامنداذاممماايةاناهـهدبم
11القاالدجةالمقاكأذلءاممآاإتيءأللةالاشاإلسقرؤتلاإلمىبانماولوبالناتاالثبلمو

إجنرااءزوافىءتإاوذالثاخطاالنلىءدلمماتدفادمءعندادلمؤيدانهضربفالردمن
احمحمحاحمىصحىحسحسنوكاناقاللضر

دداة9اةاعلىلانغوحنصعفانافلتنحالتمأاربملدا ورصربوسءرفاناقوإلاياتادائمافىاك
اصفىفىشالعيدشحنربفاذافلتهاتهراساالسنانيرتمناأنممإااذاكانقلت

رااقواإإااامرجؤادوادالفاوالماالثابرلااإلزمالطاابإيخاغباكثتانحهونوجبلألسترار
منخرداتأتاضقكاإلافلوجماواضىثنطرفيفيواحبزماتانءبىالمةدلواببرلمةاتافياثالنفىنق
ادءبوزوالشاتافيواةناص5ننالجزتفايرواباؤضىإتاقةيتص11ءااالجزاضواذادائمعدنقانقا

منواقلاصعبعلالناهـاذاشراألسنغراقاافيوقصدواولوميمطلقاإتاالثبتاكقادائمادوام
ائباتاافنقاالمروكاندونابمرارهوجباىاذاكانواركااستراراذاورلىشاقلتلمةاطفي

وانصمإلماهذاقكادووخقيقذالثونكوانفكوماماذالملداثماالموروداشقاعدالنىكأن
سبمابالىتقرأليةالعدماسترارانثات19بالتاالستراكأاخقافياالكصلوالقاالثباتكزلةعإل
اليابيودهووهواسترارإدثاطءابةاشايعنىوجودااراسضبؤالفيخفيددوامدعدحالهالوا
اموجودبمنالبدلهادثاودادوالووصدعقيبموصودالنهمولبسوهولمةافىالناانن

االشسادوام
نحالف



أل2أل9أل

انتهيهةجمألفىبلسابوجودالطفالمجتاجعدمفانهالعدماراسالف

ايغتقرإهدمااراسترانادوالمرالعدموادثافيواالصلودالوسبب
ادمنعصوهذااوجوداعاةءفىااداتمافئقروواالفيخهيوفىموجودصبب

لاالالكانلمةوبابلهائوجودمناكنبااولىوانهاليعللالعدمانقال

فتعسوفدالمقارنلهعلىالداللةاطالفهمنحصلتاالتجرارفىالمهفى
هذاياىمتحوطهآاالحصولعلىداللتهعدماىخافىاوامآماه

قىكهاجوازورفاكايهةالجلةتآوأفينليةلمة14اذاكانت

لىءاالسإللمهلداللةاىتءاالضىبألقمامرحسلالواوكقىاى
ءاإدوااعلىاتهالدالخةثاغيرصمفةولحصالعدقرةاونلارنةالمة

وعودهوه9رفعيخنبدئهلىءعودهورجعفىالطفوه4كبنكلواتوائث
المنعولممعنىمصدرءالداانعلىاتدأهعلىرجوعهاىءاالتجداعلى

تركامناولواوادخوالاناياوروالمثاىادخووان

ذاألستيناظهورثيعاعدعأليئاالساصإلمةاىادالدملهأ
وانتماىتقاونوانماندادافالتجقلواللةخوراطةزيادةسنءفيها
ذجتاماوت11منابذومابينتعإونوانغأووالمعرفةأملمااهلمن
انعبدالقاهروتالفهالواوعنةاالستجرداناإنكاةأمنكثير

برهكانواهاوساساوالحالذىرضاالحمةلمةأطفىآالمبتدان

محرغوصزدءجاكوكالاوايمهصعوهوزيدءجاخوفعال

إاوششماعاملالةفىتدخلحتئالواونجهاالتزكإللمةاالناصاوذ
يمننعظاوهذااالثإتلهاستأنفاليانفىدالمكلنجفديروتقدراالثاتفى
زوروجئتدبهراعدتاذاالنكاووهومسرعيممحرعوهوزلجىجانحوفى

ااالثلسهالفيانكفيصرمجااصادةانزلةالمرنوغكانفصلاكبفيره
إلجوفاذكرددةاظالناالثباتفىايىوتفلابرءالةفىسعرعلتدان

ممثضيعةالمبتدأقىكتوااللكنتصمرلحبانهعنهيمافاسبتقصدحى
امامهيعرغوعروزيدقءحايقولانمجرىوجرىإبينافىلغواوجعلئه

فاالمالهذاوعلىاشاتااصعرعةادىتألولمكالمانفشالمانكعمفئثم

سببلفمببلهبدونهوماجاالواواألعاالحميةالجلةالتجىانوالقياس
وذلكالتشبيهمنونوغالتأويلمنبضربواكلهقياسهعناظاربمالثئ
شهجاارزلىاطريقهفىذاهبابدلئهعلىعوثهومعثىمشافهافيالىفومعنىالن



83

اننيءياوحالذىلإظ

قمخوفياواوالبوجو

اوممرعصرعوروزيدبز

إاثوذفول11خرهاالي

بمترلةكاناوألفالالنه

انكفىصريحااسكللىادةا
ملفي5اخرلىاتجدسإلالال

ةثبضيمدتذكرا

فبدكونصرنجاهاسباعادة

الثبهنحوجهاقوىالمثمبعبه

لوظالمتبادزمنهماهوعلى

ولانىمجرىياوجرثا

برعوممروزبدفىءجا
الثوذصال11هذنجعلمهاما

فيفةاطفيبلمجراهجاريا

إلثافىاالولايضاشبهههنا

المننعبارهمقيميةالذىو
ممااواالوكروجولمجذان

يرضنجهلمبتدأاايموفهو

عدواشماعداالحالذى

يناالصاشجومنكورالمث

ومخواماالذكروأواوية

كأيخهسرعدززيدوصاه

المبتدأفبهبماجمونلهقاف
الظامرفيمذاالنيرانف

يهراخطاموضع

نهفالمهـالوداباهسحاةوجدتهتسمألهواناباهصاتيتااذفيوامازوله

ءعنداضرااىراهتاضوجرتهقراثمنإهنىائقرباظبرتفدمبسبب

ونايماتابهوزوفىكالمهمإمزيزسأغيرامنزىءالثلينجزوموالتىدالجو
ئملدفيذاكالمهقدهـارأدةعلىالماضىءجاالواواراصةعكذلكجميع
يمرخلجىوزدفىجاكوفيالواووجوبانمنهياوحذىوازاالبا

زيدفىجانحوفيمنهاولىاومصرحامامهيمحرغرودوجامزاوصصعاو
فىءجااخرانداذاقلتموضعفىراقلعبداايحشاوقالاومسرحسرخوهوث
فييقعدإلنافراكألماكانعليهالتاجاوخرجكضفهعلىمينهطالزيد

اضاجوهوالشوخرجسيغدمتاقلوصذيدفىءجااتقولةنزالتلاإلسض

وأكنكذالصاقءجاتردلموانكاتاثوابداحمالميناف4اعدالعئاانفي
إواواعنتجردهاوزهألةااللةاانمنهفأروهوكذالقصاه

افالكثحاصككالملعروبهذابالمفردبيوالنمافأويلمناالبضرب

اذاعطفتآلاالسلمةاحبانجبلقائإوناوهمبياناظلتعاليفولىفيدبهرحيث
واونالعطفحرفىالالجاسدقاالالواوحدزتصاتجاحالء

اوصراجألزكءجافقولكلالوأستعيرتفإطاواوهىالحال

لىتعقولهفيوذكربيثؤسفاشهودزقءجماواماغفالمأرس
ابليسمابعادديئالمصعاىالابموضعفياندكعدوابضمبعحنمفي

النهفارسهوزيدفىءجادزفصسوهذاالمنهردمنزلةوترلهفاولهيانهوبعاد

ذلكبنذىأواخبيثبانهحيازامذسافاشيقالانلوجعبذلكلرارد

وفعصزدبفىجاهقلتاذاانكمنااللمجازدالئلفياسغامادبهر
خرباالايخيينااحداوتحماسراعفيهخيئابهطتانكفيسحرع5ءجالنزلة
دحأسواذاتلتةالهثبهذهقجانلتاكانكواحدبراخىالكالموتجعل

انكلىءالمعنىتفهكاناعألكاووسيفهلدلهدبنيسعى4اووغالهصرعوهو
الحالونثانياالهومضاتاوايتأللماصخبرااستأنفتسمالمجىفانجشبهبدات
بمخوشفىبهابئإواوباةباالوليالثايةلةاطمايربماالياحتجاوأول

بضمجمتبةعنكونهاإكأالتخرجهااالواواايئوتاكروومنطيق

لربتءحاااةفياعاطفةابمزدةنهاالثرورظجوابفيءجلآلكالفااليةج
ءالجزأترلةحصيعكأدق8جانحوفيألجلةسضهاكاتقىانممثمانهامنايهـىلة

يدصشكوفىلمةاطكبنفسهيرطانشانهمنالنءانفاصشغنىالم

ألمعسع
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ايرألذىءااطزنزلةاكتفهعاووسيفهيدبةلينيصىاووغالمهمحرح

هاكثرفىالىفستفهنحوعلىيمجعلفاتثجاكاقادابنغسهيرتبماأنضأنه
دةبناحياإشثفولضوإواواكادقىتربممأالحالتيئافيا

بداعلىندشامرفااااسوادعاقآالزىمعجتخرتهااوجمالنى
اتجرصىإذاصازلىيتصاحبامتكراقتهموفامنهمتخراعرنهمولم

ألءفتودهإدبمافارالسارمتيرءلاالتخالةمنشثماعلىصثمقالايورا
سماونبمانإوتجهايخاصالقياتواواةةكأكصالااليلمنبفاىسواث

يقدرانبئينودأإلالااذلىعدالعادهالظرفمامذافاعاللولءفى
يقدشاناالمأاأنجعلادوناعلاناسمتقدبرفيأرفأااناخصوههنا

الارجوعدعلىنماابالعديرهضاختاارئااهلالمصمنفدوفامعماضيافعال
إفعلىباريرةإاجوكأمماواإواواترذاؤثكزداوالمفردةوهماالاطأمملى

رحقانالمةندودساتاتالىكىءاأاعصانوخثآكقولهكابالواوقياثالماحماب

ثنارعداإوجازالضقديرالنعيالمحنصاشيرتمالىازوثممالماوصبئراقءيداواةىو

ؤيهافياداألفراالاصإاصلانالنهنغكلروفيهكالوحذااواوبااثمجإلمتنع
علىلالجفىادفرااختارتقتضىخاستهيذكرانأواصفاانعتوابراني

جيوغبللثنماصآلتقديراكأصانإلنسلموالنااضعتوابرافيدونصوصافي
المهاإليرىاراحنىهوإواواودوعندالمقديموانانواهـواوباامتناع

اواوااعبامتداوالالمفرانعإواواضحلمهذاوبعردبالمنتفديرهةا
نوعاعصاإسمابمونانلغثفمفدشيملىسكأوانواطقالمضاسعمن
زبدارالماافىوثفىذالثجاااليمهيلمةابزحألونبرهإظرفاوارباالت
حوناوإكنصاشااواكسىباةقموشفعيةبمونانتملوبزيدواقام

اناهااواوواألجراكشنيهوشإضعوالنواالاالناعلاسمبقديىدةمفرحاال

اطالاحبنحاذالمهذااواواكقىزتكزهذابماجلنإواوافعهيمتنع
فارسجلقجاكواحصفةبااطإليلتبسثلاوإواوواإلفامتقدمةبمرة

خاثاجمالم3ومعاومابيمااالوأفريةن5اطبمخاوماسفكتفهوعلى

حرفولادتاراإلسلةابدهااوالوكرلاالزاثومجناتولهايف

دقفىاالنراكقولهاالرتإوومننوغالحرفدداثكصلالىأافيعلى
حردمندوااواالسحوالىئخإلمماصمتصربغاانىىإتفة

إئماوأوالحرتولمةحاالمنوقعتاحميةلةصممأالسودبئ4فقوغضباذا



ماتالثالمءضرآلالقال

ءطوالتقيقاذاإلبترك

افودمرفياصعد

حضافةاالوأذمبةاإلنوذلك

المحنمافلثكمبعألالتخل

منماتدارلماوالجسيالا

ونهلنفسلهفيشعإنالمإعا

خدمزواصبلوراتاباو

المقاديرصماصخافهلى51ادافر
اليبهالملجسةفاذاأذالث

اوباالطنابففاتاخرس

إاثفذاةالمساواونجااال

اليسةاذاروبعتالمإحمخا
هذفيصالهيئبدلاثال

افرادتمايزفالإفاالوك
بلالمطنبادافرالموجزش

صاتالوافالينبطلادت

االبتعيبنالموصعرفاتو

انوالضكاليهالمشوب

بذللثاولىاالوساحفشعاش

قهلالتقىهوإاثلذينهفحه

وهذافىعدأمرعرءوالبنا

نةاوالىالثمةمايةفىكالم

اوردهشىءعاليهاليتجه
فاصشا

أل382

وجوانيكنافيافياهـاليحوفقوإواواإلبااكالممجسنلمعلمهاكاندخول
زىادارةالزكصيهنوالفعلشمنببهافاحرفلمافيءتإمنال

الروىابئاىآءحاذخمفرديعتبالحالةااليبلةاصلهلوترغ

41يتقدولرلمحالاببرلةفذهيملتنيداكبئثبماساقآاكياثيةوالله
بهوناانمجوزلماولمة14اعنىوالحاإلنالواوكترلمجهاخنلمسالمافو
اكافدكاوا1حإحصاددةتالالواجمولوناناوالمترادفةاقاالحومن

اصبجمحوضادانوهمالمةدااكوالامناناجمهوناوزوثناكلكتبةفي
ؤولهلبههانلقةإصااالابعاتلإضاسذىااإلسعياقأخرةالحال

الاطيرذىإتجدأصاناناخبعشموقساثإنافىيرالحنيمنحاللتجصببردا
ونحومبتدأكانسواهةالجبالمدرتيرؤالحنينانبمواالواوثبا

احرما3حاكنعراوجدتهنحووجراعدواإبعفىمبعحنعواواهبعفيآلى
وهذانالمةاحاولفىالرابطةونلاواواعنجمردابضفهمنالثمحودوا

هغاعسءالمااإةافزولهة3متقبلواإلؤكوالميلهذامنالدانا

ألمناااباا

ظكموكثاواالطنابااليجاشاماىالسفاالالمعماواةودانابوااشاإلتفى

اخرشتعقلالىأقياسبااتعقابموأكأاانسبيةااالموكأمناىآنحيمابن
اجالونابالمطوكذانهيداشرمالىكصبةاةبازامورنيماصاالموجزفان

تحصاإبزاتايخالحآلمااليآصرمنهانقصكالمالىبالقياسمطنبا
المقداكأبهذاصاناالاتقتأفحةواإصبناعلىيقالاناليمكنئةيتواته
كالمالىاطممبةبأوفيالم3اذربناباطالمقداروبذلثاشكاإيهالمامن

ملىممكنففبالمعلشوكذااخركألمالىبالنمبألمطنباهوبجضهيمون
حا61محص غرفىعلياهصءاوالبنااطناوروذاكامجاشهذاانيقالانمحديدةوفى
الذيئاصااالوساتعارفوصالعرفاهليعرفهاصلىجابناباواالالى
عرفهممجرىفىكالمهماىآوفهاهةوالمماةوبالفثاحذأليعير
الكالمهذاالىوصوالمحاوراتعامألتالمعندلمعاقتأديةفي

االحوالياتمقتضرعايةدملهكهآإالبآفياالوسارومنمدال

والفاصاوضعيةبدالالتئالمهصلاتأديةضهمغرالنشهميضااموالذ
إقصوداءادااهـفاالافبيئإمحمعنيخرجهاتتأليومجرثكانتيهف
االختصارلكونهقالصممنهاكنزبااواطابارفاراعبارةمنباتجل

بيا



وةرفيبوصالثاقدوناالوكبالمعنىطناباالالنافولوجهمنممومايحنايئاالطنابينوالنسمبةقال

اذاقيلجدفيهايواالولشزنافىااوبالهئشيبااسالر383واستعلمنىالعقماصوهنربسعالي

لىءبذكرالمبندأنجاهءهذاؤوآخهءزماف4اعباكونالىامادمبقالىأ
المقامذالثصقيتةإسبةإزىاماسكاادمنكراذمبابماقاخاتالمقامكوناداصخرسنارعث
اذافابئبالمعتيوجدوإمفىابةمامحاتوامحعارفذكرطالمرادوإيسإيمماكرهذ

االينناراالمثالهذافييدقىووداءإاباءمناتلبمونهئصارباالالمالقديوصيعنىاالوهام
لمةتإةاالماسبةمنكرماذازقرله3إفاصاهراىمةمجسبمامباقىإالياةإامنازليمونهبهصىيو

وغهفاتفىاذصالهلتفةفاشاالىلماباابانداطضفيثالرأسمزواشتعلالعظموهناقرب
ازاالببهتاوكاقاليأناررقاماللمهامإةالمهتكنتمايةالطآلءباصاشاتةوبميثشتبياشافولووهـ

ابحااننوأقأتاإسبااويباكابسعااإلهغاإلماللهفبلجعممااننىيخةالمثعيبوالمامالشبابانقراس
ولاباالمعناىافوالافلسألمالكوناحدههامضينيباشلالانفعلمجنبلمغالطصذالثفى
ادوص4ومنعومامموممابذوالمقامنالهرمقتحنىمماهواقلكونهوالتاقارفالمتةعباشمن
وهااقبتعادولهفىكابمالمذامحفىقضورف1ءإاةاءنقاؤلوهـفيقههـدصادوجىمن

أسأهـاواشتلءقمغلمانبداألوالوصمدقاالضافةوياهءالداحرفذفبتقدرباذافيل
ابلناإلدووصشيبااشعارفةماعبااؤأهانةدأالمتمجذتنمساتياذاقاقوفىأشاقا

االدونولااكأءاباندإاذفيقتحنى4لحسيةالمقامالنالمقاممقثضىمنابلوالجسنيهذاوص

اؤتاذانحاافاقئاللمإمغاماهنشاقستعالىلهقيفياالوليدونالناقومهـدقمصهاا ا

ابقااذاهوقىفىزلمهذاإذهنااقالنممهقىنهليمايعانااباألطتفىالمعفينينتاعتبارهـيهنوإيمنى
ااخكسوباماعىعلىالمفامازثاارنوكذالهوبممنعوماالضىإبنضااالطبننصبةإوااالصارمماذكرلىالد
االمكل ايمذختياكأباذاقالادينطاكرقااطاىاصاكالممنهموفدتوفليعأملاالفىابينواقاككأبا

األوأاالمعنىازاالصننأاالختحمماشوالمعارفالىأألصبةبامابهوناالمجازانهوالالضصارمجازاالا

ومعالعافبالمعنىواإلحلخابباطالتحسءقدىإسماالنوهموصالمفامىمقتضالىبالذممبةمايمون
قاثفليتأل4ومنأباخرطالحهسالالثإزالاوقهايعنانيالمتعارفمنازلعلىكونهاالخصار

حكمصزلىإاالنكاروفيمواباتعدعآمقتحييالىاطممبةباماصلىءيطلقهلمالنه
لىءاجاالالقباألموىانيراةيمالنعاتعرخقيقاليقتعنىافالثىكوناال

فءامنلاكونهكاالبوة1إقتايفاتبعروزمرفمعاصهاقفدتحةةاالحنعافيوالمعاقالنممبية
تثفيقالثولاةايمقانكنال14يتيربعدمالمرادانوجوابهونكوهماانجوهوا

ارئاءإاالياسءاسةالاألمحافئدكأصذاوهـمامرلءابإااوذااشاياماحلامناغدساهذاانيعين
ولابرتصىاساذكرهالناصالهمامضيبنانالبمكنانهالمرادواليى

كحااالكحاانوإلأطافاا1وإكلونهنفدجمأممالماامجاشيقالبانوفحعرالموإبطشوااهـالمتهعلىءإثهالت
نبفيببايربمواجمالمذكوشايمسالمامنابسماالمبمخايقاالقامانلوقديموفالمتعاشمنافل
العبارفينعيبربادقكتاباامهقفيعنهنقلاخردمماذكربابسماخلعقاتارقواليكوشالمقامإبقاليدموا
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الختالتويهفيتهااالوصاووعارفميهةاليعرفالنهألةالجيالىسا

عليهيقاسحئابسماامنيقتحنىمقداراىمقامصانواليعرفطباتاتهمأ

المعاشوالقدرةفوابىفافاالانوابهوكزاوامنهاظاكوافنبانمخوأ
صىبسنماذاثعصعرثصرواوالالطولفانحتلنههاتذمباشالمعاقتأديةعلىا
ءاواللةاطهاللناقوساونواماءاصدغاادأمنهىمماااماتالممناسمةأ
ا
قيتءاليووادثاطفى3يهابإليجرىالبماالممنمعلمومحدالمعاقثفهيمفىماأ
علىفالبناوغيرهمءالبلغاهعلومافوالمقممودةالمعاقعالالوتعمجمممبلدلأ
ممطفاالموصوفإبسطاعلىءإبنااواماجميعاماإابالنبةاضانتعافا

كاوانالدممايقتضىمقاماىانيعرفونوهمفمفاءاللضالمةوالىدارلة15 صبوا

فالالمسابقةاالبوابفىذالثنبذمنماميعلىإبسماامنيقنحنىمقداراىمقام

عنبراقهإليآانافهـماالىاواصواباالىبواياليرالةااالىردا
اوزايداعنهنافصايبماوناناماافىاتثاوالمساولهبلفغابموناناماقصودا

فسذهاوالدالنايموناناماوالزائداوالبهاوارتحالونانامااضافواا

التصطرقنبزلالمهامادودانصأنواصولةمةاشهـزثةطرقخة

غابلاواذالمرلالمىاىساولهبالفظلصاثأديةنوبملمراد

ايهونانفالهساواةلفائدهعليهثدازفابلةاووافكنهناقثما
انطناباواوايخابهعنهنافصااالفظاناصهونازواالالمراداصلمقداش

نجمهمىانوصاالخاللعنبواافزعزواتاذتعازائداف11نجهونا
حلذةقارثاطاىكقولهليانهوافهـةالمرادملاكعنناقصااشظاإ
تحهححا

عيشمناىطنوالجهألةقاطاكلطأاواكظاللخبريىالهاليماجمرى

اكصلىانكتتقلىأاطفالفيالناعاىسعباحدودااىآكدااشمن
العقلخااللفيقثايمئالهمنهـنوكانااللفيالناعمئقالهانمرادهأ

أميشاانالعرففىزداشهرإلنهنظرنحألوفيهيمونةبذلتوافيرءولفظها
المتأملينءالعقالدونقىاطلةابعيتقهوممااالناعإميئقااعنىبهالمعتدا
أ

اأنااأميقاعنةاثإنوكاظاللفيشأباماقملءاالمورعواقبفي

جهاثاربالطصهمىاموفيالخيريئءعقالاعبثرعنثماقكنايةاليشواله
يمونالمماقاعيثاواناالنامماالبموناتةواطلاظألدفىاهيمثاانالي

ويخبهكالتمارارنلالعفلظأللوفى3النالإوذكرانهحىالعاقلاالعيش

يكونانوهوالتصويلعنلدهبصاحزهـأوإظأللالفظذالثعلى

الفظا
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قولنكوازرنيناالزنغاالواليمونةاللغعاذادالراصلعلىااذالدفط

يهلرااالديماوفددتنمشقبراممةذبءالزبازدءصذاالبرشنعدى

عالجفىحدوالفاذاوممعنىوالمينباخألذوااياحذباومتفىجدادوالفىو
لراهشيهيروالفعاعبنالذشباطنفيانقاالعوالراهشاناققديرالتقيممانج

واحترزالىدشوالمفماوعنأءازباوقرلهادتؤوفيلجذيمةفىاوفي

انءوهوزمتعينااذالزبهونمجيثزرةاللفاوهوالزيادةماصوايضااعنبفايذه
كالنذلىفاطشوالمفسدبمونةاوكأهمفسدايموناناماالزاذذاتالنا

نيااحدىافىاىالوالفضالطهيبابىبيتفيىالنشعمظاىقولهفي

يرءنيةالايهصوهماوبثاالآقبئاأخماهـوصرخوايدىباعة
ياإدافيلمةالففىانهافالمعنىورةساالفهـصاءواوانتأيخثامليةفسمنص

فىعمماثاومذاالموتتفديرعدمعلىاذلىاعلىبروالحمءوالععالإصباعة
قاماعليهباصدلمودهاناذاتيقنمجاعاثافانءالعطادونوالصبرإصبهاعةأ

مابرالوكذانملفذلكفيبمنفلمالكامنخوفههاملهاركوالمهالحروبفى
المكرودعلىههـصسعليهاممرهاناءوبقااوالثداذوادثالحبزوالاذاشقن
رعلىاصصاالنفوسلىءونإممامراطولبربلعنهصإبالوثوقه

إباذلافذممرنوحافيفيايوبصدانيقادصذاورهالم

ابذفيكوندائمااليهالحتعاجهالمالبذلعليهشفبالخلوداذاتيفنفانهماله

اناذكلفيقيلذاولهبذعليهانفقدبالموتاذاشقنواماافضلحينعذا

بافدالمرادانلومايقطلجللاآلصوالبالزادصفاللاخاكلمواطيتا

عدمتقديرعلىوالنهالندىلفظاطالقمنالنالاليفههـىبثفليعالنافسلبذ

االهالكاشانمنالتىاالمورالخرزعندمءاالالنسلبذلالمعنىالموت
اظلودفيوهوانجنىإبئماماماذكرفرباواإسبهاعآلائبععنهوهذا

صهكوتاففوسمالمجثنءرخاالىشدةومنسإالىعسرمنفعهاالحوالوتنقل

واثوعناىدكقولهالمفعوغيريرفحنلالمالذلليفاليظهرالبزس

مسواالوم3بمسىابىبنيرزلفىفيقبلهمىبرطفظالغيرالمفسد
وحمعتهبعينىابصرنهديقالقلتفانمافاغدمماعلمعنواكنئأفبله
نحوالنزيلفىلوقوعهصواطمنهذامعلواليصيلدىوضربتهباذق

التأكعديفتقرالىمقامفيانمايغالذلكامثالفلتايدبهمكتبتممامفويل
اتعاليوامافولههذهبمينكأقدكتبتهياهذائاكتيهمعرفةينكللمنكمابقول
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بهيفوهونكاهوااللفظبرهانالئضدهفولانهفعنابافواههممقواذاث

القولالنوذالثااالمعاقلموناسجراهىقأالمالمااخمكاالللهمعق

بالفمقولمعنىوماالالقلفيوفىمعنادوافمباقولفاقيلةمعنىمحلىأدالا
1المساوومفاوبهفىإسامامبازواهواونيخيماتعاليالتدةالاوانيىءال

وقواالباهلهاصئراالموالمجيقنحوعايلىسوالملاالحالنهافدمها

وادخلتمدرىصالذىلكاالآفانكاقابوسايخاطباسنابفةافولاى

ذوسعةاىواسععكبعدالىكنهتألىاقالموضعمراسمالمننأىان
دوحالماليفوتانهالعنىواوهولهنحعسحالفىوصهـنهالطهلباالدشبهـوبعد
والنورهوطولمايملسعةرصقااتصىالىارنحامربافيابعدوان

يخرصعالمثالينكاليلةفاناكاربيردادالواعصكاكاتفاقالحفى

اببهازامحموناالمرورجوابحذفابيتافىوولكأتاذفاالتفئالنا
نوقفانغيرمنصةالقواعدالنوورعايلةظثالغهاصانجارذافإأمساواةال

ونممايربلاطنابانلبذالثحلوصحتىالمراداصلتأديةعلميلى

انهعلىموعاالمراصلعنناقمهـاإيتوايةاالإفغبمونلمةبابلهوالتحاوث
الحاالءااالثمرورا10فىالثهذالثااهءاإة3فدصرا

وعمرعىهـطبواحيراح
نسبحذفايسماومومرامجازالقفعربانإزواالثءزاابالىاثضاج

4المرادالنررسظوسمعنافانيبلحوةمماصغفىولكالا ام

الضلعلىاممااليقدمادداعيااصاذكانلزمتهاقلانهاذاعماناالنان
نفلعضعضهمالناسقلمنكثيراقصاصهواالذىاللقتلتا ارع

الفعلحذففيهيسالقلتفانفيهوالحذفمخبوإقتلاارتفطع

احنياجلعدمصقىووجبمسدهفأظراسدلمافلتالغارفبةتعلقارزىا

شىتحدف4ةتليسانصعالتطونحإوذكركاادالمراصلدية
وهولفظىاعصرعايةجمردمماهواالثمعلوتقديرالمرادلابهايودىمم

كأئعلىئزلهإنرجىاىوفضلهبفعلهلمقةانالجرالبدحرفان

ئالمهذافيتحالماوجزعندهمماكأمحكلجوةالقصاصفىولكم
يناظرالذىالمفظاىظرهحروهـبقلةتيءااالقتلموهوتو

وماحبوهالقصاصفيولأللمقولهمناىمنهافتلانقالقتلمئوإه
المناظرهفىلهالمدخلوأكمفولهالنجوةصالقصطفيهومنهناظره

حيوهالفصاصفىروفالقتلانقالفتلقوأكممعىعلىازاذآيهوف
احد
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ااشالضلالفىاقتاوحروفواالفعشحرةينوالفاعتبرانضراحد
بالعبارةينعلقانمابازاالاللطبةالمشوالظةالملفواطروتوالمععرعشر
فانهؤوافصهيئوةإتاهوإذىاالملموبعاصاوالضإقىايمتاادون

حعءاكلمايتحيإظ5اكمنءيرهيرديمآومايفبهاصرغءاعدلاليى
فاهذالكممنىفابواحدجاعةفتلمنلمهعاكانوأاياهمالثتصاص
علىعطفيمةاوافو4عغإلحيوالقحصاصهوالذىالحثمنالجنس
صلةااطاصابرةوهماوةتاطمننوعالقصاصفىل1اتعظيم

العاعاوفيالقتلعنباالرتداعإقافىواقتلهيقصدالذىاىلقتول
أصاحبهفارذغمنهيقتصانهوبالملاذاهمالنهالقاتلمنباالقتصاص

حبوةالقحساصافىجموولهةونحولاف5ااطرودالفوومنهوسااقتلامن
هوالذىالضلنفوإكمنجالفوريوةسبباقامحااالتصاسالنمطردا
انقظاماليستلاتاالناالقتلطاقالالقصاصوجهعالمايمونالضلانق

جوةصاصالقفيمولشالىوخلواىوخلوهألىادىبلالقتل
انهحيثمناسصوااشلاراشتمحللمفانهمزوأبشالفايهراراكا

وإليلزمعليهخلمماافحنملاررالعنمايخلوانعقمالىصعوبارمنرت
الجزارديهراشاهذافيقيلفانبالغمثصاحةمحهألاليهراريمونانهذامن
كةمنبلرارالجهةمنأيمحسنهقلناالمحسناتمنوهوصداعلى

االحسنااقالوأولإثكرارواكاادارجيانإفىتلوهذااصدراعلىردالمحز
نأمىصونباناصارحرادالىاليودلىانأكصدشاعدادزردفى

تقديرعنحيوةالفحاصفىولكمفوءباستغناواىواسعغنائهاخربمعنى
المطابقةوقىكههنلالةانقلالةاكالهكتاجفانهقواممالفمحدوف

أقححاحىكاصاديئ11ببنابروهىالمطابقةصعنعةعلىباثهاواى
يتوتفوتيفىاقحساساالطوالغرافيمنافيهايضاورجحوالحيوة
ةلااالسبابتواليعنبعمالمتهووةللوظرفانامجعلولدوة

تحركبنحرفبنديمعاجمعلسفانةنويمخالفاكالماسالسةتضقمقالتى
النناقمقمنمقواعليهليجماومجلوهواحدموضعفياالصعقبنمتال

محعمنذغرابئذلكالنفظروفيه1سهنةينقاشالعنئوهوالظاهرمجسب

نقديمنوالنوفهةاتمبألالختصاصالمبعدأعلىالحبرتقدممنفيهبماو
ذفاطوامجازاالختماصاليفيدجلرالدارفيمثلآلمنكرالمبتدأعلىاظبر
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ءجزاماواصدصذوفكأبكذفماصألونوهواقصعرآصااثعلىفطء
ممعتقالمدةكانيمودوالبهشاكأوإمماليمالىكرصاذبالجزيعنىلة
القريةنكوواسئاجةءجزمنبدذمحنمافاوجلةمغمرداكانفلةاو
أثنايااطالغوجمابنناافيالعرلقىوييموموايةاقراهلاىا

أصعابركابالىاياإثتاطحرغوزلمالنبةةالهآلتاقةفوقتعرالههاامةنععاكأ
ااىضاالموشاوجالهاعصاجمألمثمفالىجآلرجاطابناناممطاموا

حركاإلفيموصونهـاذتلألالبصحاذاكانتالصذةانوفياالموموفذففي
تعالىكقولهبقاوممنالمجرورمنمانبلهكاصوفالمووناان

الزماثاليهاإضيخروفىهذادونأقسومامافىوممقوداصاإإثذدونوش

محإلنهينضوامحاوحدفناالههفلشخالمةادابإخارفاضىنافةاف

عرفيرمنحءالالنهبخلأليدأقامأخالماعلتاحميزيدافخوالىتاتخأنقرلهيدفىكز
بهمماختصليإوزاهذاالنةافياابععمقتوهمهماعلىعلإفاووزنلعامية

اهيةااداولادةلالفانقماذالثقهوفنل11يادةكزدإدةزاولهواالفىاغعلا

المفردحمثمصهفواالومحفعاللمةاصلهوجعلىفاعلهرضمعهيرءااذا

غصباينةسهأخذصملثماعوونكوفةاوورعدوافاألنصحرفى
كأالىهذاومايودىرةميويراوتكصالمةكوهااوصيكلةةريسفتاى

ئااخذالتكانالمانلىءيداطنهفااعتاانفاردتتعالىقولهوصمافبلهبدليل
شرووآوجوابءاالظشابابفىآخرصاوشرورانعجةدونةإصىا

حمونفىلعلكموماخلفكمايديكمبينماآتفواموواذانحواالضصارولاتآتي
3إرايامنآيةمنبهموماتاجمألتعالىوهوقولهمابعدهبدللضواأعضاى

يعنىلمجرداالختصارقولهلىءعطفاوالداللةمعرحنميننحهاالكانوا

بهطالآشئفىالثعرجواباىعليانهآلداللةرووالثجوابحأببهون
وهاتجراوبامطلورواليتصوعبهنمذصاالهعنفساوليذصنالو

يمصهلبماورتعينفانهذكراذامانجالفتهءاألمراعخامبمونانمجوشاالوهو
تزاتاليقئوسقتفواللةلعبدهاذافائاالمولىانيرىاالعندداعص
ضربعلىمواخذتهمناونصاحمفئماالاوعيدإضةمزالمهالفلنونمنعليه

بهخلبمالمفكارلهاإتاشاباوصعكشاذارأيننىعالمتاذاقالاتوكأذابالهمن
الوفبهالسا4عدااإداللةفايئمثأللمحااالههاابوبابإواقى
عاوضوااذىولوقىممكنمزهبكاصامعالىىنفبلزهفوات

النارأ
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كواناموناذايرلوشوبمعندشموقوفونإضألموناذاىآوإوقىاالر
يراوتبهاابواوقحتاصاؤهااتحتىنمألتعادفولهومظبهمعندرهمرؤ

اذموشاذالتيرتنزفاوالىاىووساكابصقولهعلىفعطذألت

نكووكالحالإسابقةابواباافىمسواالنعلوانفعولدواتايىكالمممند

ينضااليهاالوالمحنافلدسفىءحايدزنحوىلضممغالوااىبممضينإيمراإسا

التلجرووانكوأقما3جموابوياغالموياربنحوااليسدوجبهةذرامماإ
إهطفاحرفموكالمعصوفرينلمىونلاافيفاماظلمأئحووجوابتحرا
دهإمنفانةومنأىوقازنطإائيمنائفقنشبمامإممخوىالكوأ
انفتواالذينمنصجةدشامحنلمءإاوأإالتهقولهىومابعدهلبدوقاتلا
صببكنسيهلةصحءاصاجزجماععطفجلواماجملألوقاتاوادإمنإ
بااراابمولنهوالادنللإطاكالوسقاطلصىصهورنكومذإ

سبباوناسااىرماالىءواتجناهمهمفمصةثشاتفىسوهالزماناق
ندرانتفازفبراطببعشاكاضعربفعاخاخبهنيتعالىلهكلنكوكورإلمذأ

لمذكوهمايسببخذوفةلةبهابهفحنرشولهونآيخحبهابهففر
ثزدةواةءااسالهكأكانئعالىزولهلمهولجلدفانتحرتنالادزولهةووأ

فيوالمفاخىلهكالإناسادبنلككمتولىايدااللهفبعثفاحتامواالىلدهاأ ءا

لةمءجزاوذالىؤحألونأنجرتفقدابهـابتصفانرسلةانوهـوضأ
هوفاللهقباوارادوااناىلالإولىهوافاللةننتعالىوركقولهشرههإ

انافالكثونالهركالمنحصعةءةايىذاألنجرترلهلثفىءإنحاواإوذاأ
شرطاالمحذوفحونانوهوالثافىالتقديىعهمااشافصمةاتميئ

ورشوايئديرالةعدفصيمةانهاوقيلاحهسأعلىالمفطاحكالموظاهر

حراسانافقدجئناولالةشبمبايرادماالحصىخراسانفالواقولهتمثعلهافى
بكتفىماعصعلىدونالماهـفنسوفباباشباسهيرءاىيرههاءاو

بروحالخمهـيبهعلمنقولوتبروانيدأالمتحذفءانهمناالستيناف

انبئمخواناجلةمناكثراماوالمحذوفاىأكتراوامامحذوفمبتدأ
ففعلواالرويابرالستهيوسفالىفارسلوناافيلوسفسفايلهأوا

بفدادالمحعالياجارقاءلضوبئطرالسصطبيتومنيايوسفألهومافاتا

اعاودهاشابمنالروهأاسكهافاخذتبنطرالىكالومالىنأوهناما
فواطتداضتهاوشدةمعاودقىكزةهنالىصقضيتاناليودافعنى

191

فالالنوووتجوابقأسا

فاالاتولنرللىوتلهإاس

عاطافيرلىافثلافى
اندساوناينالمجهونله

ياالرشقدمدقتايراهبميا
الابهمماينطقنماكان

منالوصهـفبهاوالث

ماواغنجأحلهماشاسث
ممارشولىتعاحمدهـماللةو

ديخعامنهعاتبهانهمماعد
خلمولىبعدالعحليمءالبأل

فتءانحنفيتسباايموماا

منتطسأالنةبئوت

احينىوواالهـإثوابا

الذىاليتهالةانورحنمو

مطلوبورايةإيس
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محويقاموانمصالمحذوفقامشىءاليقاماناحدهياوجهبناغ

تكذيبإلنواصبرفالتحزنالىلمكرمنرسلففدكذبتواشالبمارزبوك

سببهوبللىءجزاوقوعهيئممحزايمهذييهعنمتقدمقبلهمنسلإهـا
يروادأضهكهدللمنالبدلهذفاطثمالمممببورأمفماصبرظوااطزنلعدم

ئعيينصكلىظفراصوذوالمةتاطعالىعايهالعاتادلالطماش

ماالحانعلىداطالعقلفاناواتاىآاقيتةعايمنمحرمتنحوالمحذوتا
والمقصودوفمحلىمنههنافالبداإلعياندونباالفعالتعلقممااسعرعيةاة

اإلشياههذهمناالظهرغرحناااالنتطاولالمحذوفانالءدلكراإلظ

ايضالنانهااالنبصشليناالكتقديرمناولطاقاولوتقديرااوات

ليستوالداللةالداللهبمعنىيدلانالنإعفيدتورلانشهاوقولهحراه
المحذوفبنتوتهفاطتعداىاىعااعتداددانا4واالدنةمن

علىابئامتناغعلىيدللالعةفاناوعذابدههاعصاىبلتشخووجاإ
احدهيطاىإصداباوااالمسبانهرزوفالىبنتءيددونعادالمها

يدلانومنهافليتأماذابالوتعيبناالصيينتهعيايدلانهالمرادوالجسا
دلالعقلفانفيهلمحنئىإذانفذأكوكناسعلىادتوالهعيهالعقل

بلنحصثذاتعلىاالنسارلوممعنىاذالذوفامثضافافيهقيفياعلى

لقولهبهفيريقدانلمجضنهفاوفلمحداكناماوكبهلافءالممماثا

فيخلفصاستىألهوفىنءفتاهااودقىلقواورتهصوفيحباقدشغفها

ياالمفرااللنلمهاودادمىاقالضءإلتوالعادةاودةالمروباطممطا

عليهغاتهوصاصووابرالمنكلرلفهرالىايالئهرهإدةاءافىعليهحبهمااليالم

اودتهمييضدرفىانيتعينوونالشاماللىلسماندوالفىحبلىفييقدرإنعفالي

نماىفيعناعالقتاالدعلملوضارماالعادهيدلانشهاوانعادهاالىانغار
ادلةوهنالىومنفاالمديةفيءاشاروابالبقااواوللفتالدصمنامالىقتا

هوالمحذوفانعلىممادكامثالالشحروعإلنالفتهقلفيالتعروعوهاتعيالس لمحذ01

الجارانجهةمنهىممافااطذفعلىالداللةواصايخهيثرعأذىاالفعل

علىبدلوةالنوأقوانينأمابشهلىعهوبهتعاقلمنلىالبدلروروا

الىهبدألهتميةاطماجعلتفيقطشاللهعيبنحوالفعلفىآلثرعبنهته
أفعوداوااقيامافيالثعروعوعندافرأاللةبسصاالقرأةفيوععنداثربقد
41ادمناصواناالقتراوشفيهيثرعفعلكأوكذااوافعدافرماللةبسبم

نب



ايضاحهوااتفسيرذلثماىيفيدتفسبروصردرى4ماعئل192حصثطلبيفيدلىاشرحنظظ

ظاهراقولاخرهالىأبالرإكرسإقوصاععلباباواداطالمالزاناةرزوفصابهطتب

ححفةتقرروبإعلإردجمدلاكاسالعرهفارالكالمهذانكوتظاعرستاىوالبن رفاتاطيقاواالنفاقمطلفاوالرناهلمحالبسةءباوااعرستالمحوفان

الىشهرحااىلمحذوفاماالدةشاحاتآنجاالتخابواالطمنهماوهنتلصاكاذاارفازروباك
نهأممنوالمبادرصمدرىرةهوخرلىواةطاحديههـبنةةنحفيئءورصفيإمنىايرد

بالفعلالالمئعاقالالتزفبرسااللهبع51لماتمكنفحضلالنفىفيكناواقيواص3منخيروعامائا
صدرىالجلاضرحاىلاوشاوالبنانامناونينكانئممبهماذصثراذااضاانمنيه
مهـوداةاخعلطانامالئنهوعوراعهرمانواطةإذاك1االدالنوذالصابالمكمااىآ4العلملذة
تعالترفيالربمازيادةاوالهلالجفيالممازمورثلهلصىلماذافادلالمرما4صلالمحي هوأوبو

صابهـمألساقزباالاقدوتألمتعااالىاففشتشوفتوجلىدونبوجلىرصالثبهححممل
ثيلانواماجماثفالحرورمماالملمبدهلمالهلذةكلتاأليحناحلاتسمحبهالعااامملفاذااياه
والفمهـيلاالجمالقيلشىالحاولذةدانإوالذةلذدانوكانهاافوىواكللاإللعقيباذةابان
بدونالنصماصمااتيفىاللةتأشماناليخارونهلظإدتهمولهمافيذالتيواومماإلمااعن
قالثانإوابوادزيادةالرحهومغانىإذامإطا3مدأالعذابجعلفانهفيامالغهـمنظلل

تعرحنىيخايصاثعرحمنءانمراذاجااناكلكانبدالثتمنءحااذامراكالنداثونل
الفةاصالالمفعوللذالثولذالثيراظشصثجثمنراءجااذاتاسرفيماليحتعبكانحبث
جاممطداشرحئوإإتمااويصااجموتعيثمنيهاينهغاسابادذهنكعماعقاكانت
المضروحانمنهماذبةلىهيلىاثحرحفانممدرىلىحاولشرونوناسذجمهونوامالماللةمن

غبلةابلهفىولمتعلقامى
دايرنفاىلعسيرهيميدوصعدرىأباطاااى4مالثئشرحطلب

قالتضيرالهصدرىإذاننىلالغراونصانليخإماالبهـبعااليفماحوهذا4وايحنماثئال
اصاالحبوانقوهذاتواوصهـوتعغاببناالثئملذالثوفدبهونالمذكورة

لاقىاخرألىىالسنجواذيرلمالىورءونيمصبينقطوعءهوالابراناالمصكذاليه
اريداذاوههناآلأيهاكطومنهباالمنعافيتادءفوايقللممثالبيتمندالفواابراهم
زولدملكقاالختصارلبمنمولعاقاىاينواءارالىنمبآباماالراحاالومن

انهماوالثكوسوبئسيخلفمازيدنمكأتاشاالارداذاومحذوفمبتدأبرالخصوص
وايحضاالمساوافيلمنبولالصاوالوعلالةمابهباامازيدكانالرئموداالرجلئج

علياثاوقدتلمبقبلمنقالاباالطإلمايغاءدإطاقةارءداالختبانمرمثاالختصاراريداذلووفوله
االختصارطرقبقفاالىحسنهووجهكاىالمالحىاقيواوهذاوالمعماواةازااليوييملم

اقهفالألطويلاإمفيإكالماابراامإاألبعدااليضاحكاماذتزسوممطنمبابحسنا
اةلداوتاولهألظاهراالطاببمعئالتطوبلبالمفا
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ازاالواليزورنميقملمنمحيثوجهمنحلناباالىنظراضتدالاحنمعر
بينالجعوإبخاماالستينافصدسهوالذىالمبمدأحذفحثوجهمن

يننالجعانوالشكبااضفصوااالجماكوقيلواالطناباألمجازانتنافيين
انهاعندوجدالنفصفييظهرالتىالمسعطرفةالغربةاالمورمنالمتنافبن

يصدقاانالمتنافيينجيعحقيقةالنالجعابهامأقامماواسيبوانفعالتأش
واحدمانشفيواصدىعداعههـاجيمفعوصفانواحدذاتلىء
آالؤشيعاهاالبهبعديضاحامناىومنهمحالوهذاةواصجهذمن
االولصمعماوفئاشهمابهطباصهنكلمحرفماممهالثالمزقؤقىأوص

اريدوإواالمللطوطرصاطخصالتان4ويشصب3اابئإصيبمحو

لماححاواوالثمابهمخهلاالملوطولرصاطفيهويثبلتتيلماراالختح

علوكافالمندوفإمعاناإفإوشعاإلننرسبعااهنوجمىقب
واصابذكراسندفابعدالقعانلفبمزلةينباصالمفسربالمثئإواحداالمعنىعن

بذكرونئاالبهامبعدقورامابااليضاحعلىيماتآإهامابعداظاس
وامافالفلواواالبدالالوحممفدونفامحالسهعليءذالبمونانبعده

يهمضاى4اففهعلى4التنبوذلكعاوتنلالعامعلىاصافابعطف
فصىالوفىالتنايربالنزالعامجاشمنالىصهجزمنعءحتىكانهاصنإا

االوصافمنبمالهالعامافرادرساعنامتازلماانهكأياتاتأالتغايرفىمنزلة
واليعرفالعاملفظكللهالبئلهمبايئاهاماخرتايرصىنهجعلالثعردفة

مفردفىيمونقوذلككهوالتصرخعليهتنصيصامجببلمنهخ
اتالصلومنسطىالواهـاوسطىاالمطوةاتالصلوعلىحافظواتحو

كزقالقىعألصراااوةوهىاالوسمااالؤصشلمموامناوالفضلى
كأللومبريلوورطهومألئكفعدوالهمنكانفلتعالىقولهومنه

ونبأمياظيروالىدعونامةمنثموإتكنتعالىقونحوكالمفيقديمونو
النوصابرواآصبروافيتعالىتولههوفيالمبعنونوإلمعروف

هـباقترواماوصعوبتهدتهصصاكتنصدبهذكررالىمنبابابرالممهـ
لخونتسوفكالفياإلرزاريميالئطواطناباليكونقيلن

يكودطالنفسهالناظراليخىانهعلىوظبيهردعكألآففولهلخونسوف
فيتنبهواعناغافواانذارلخونوسوفبديةتمالوانهمهنجالديخا
اللةءلقاهولصافداهكتممنلمتماناعاعيهاتمأيخاطاظونسوفالىغنلتم

وفي
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انعلىداللةضبلفضاالتياناوفيواألنذاردعاتأكيديهريرهوفي
لثاتولثبماثلاقىإلنصموحتقولواشداالولمنابلغفىاآألنذآر
رجايلمجرثفدجمبهأاحضهالزماتاشقىعلىلةالدثمحمصلاإلنوذلكالتفعل

بعدإقائضناوالدرجتالثينواتبعداشاشاااعتىتمنءرتضادرجفى

انعازروواللةئمواللةخوبالفمااالولكررإذاتذكالزصاطفىاالول

براممثربمتهومنفياامايوآادريكماشبماورقامابومادريكومات
كألماصاتفقىاتيعالالمملةنةعنوااليغانلصهـعةامايفبثلىء4خدبايادة
الرشادصيلاهدآاشرنمياقيامنالذىوفاثهلدتصقولهفيولباشة

بريخلةغألورةفيوالمحسرجعالشةياراشوتعنياالالجوهانماهذهياقوم

تمحنيموياثخبمعامضقياءلتخاالكأكقمنقينمرةانشاولمعنا
بإدإدبرماتذاوشنجزعاوالمجرإهـاةءوزدكانفيودهثتواش

انخمتيؤماالتولهفىإماامجردأعنونحقااضكريراوهذامالفىطول
إاادهمنبكشاذحبرواوصاهدراخممافننوابعدهنهاجرواالاديئربك

اذاةإتلتاتوتاإاكااطمحلماوردتمإصاصاولةلىوفيفيرلغنو
إدقالنالئحعئعالىلهقيفيرابماعبهونوزلىفيخعايهااتىبعداما

ذابالمنبمفازةمفالتحممذلموبفبجمالمأمدشاألئأوحازاممايفرحوت
لالمفصكالبحدهيفرحونالذيئثىاللقشيمريرهمصبفالتوقور

تضيرهفىواخلففيهاابعداذاالبالدفىاوغلمنإللوإفىاا

أفيفيأةالمباادهكزبدونهااهقانجنبماضةدتبمايةليتاتمصلتدة
دىتةاىاقائمصشراواشاصراخيهاتهسفىءإلهسعاامولفىاكل

5كانلطيواانننارأسهفيممأتميجبلادمملماحبكالهااإ
ابقواأتتلبمحنارايةإهباعروفاهرءتشبيهودوودمبانةواف

ولهفي4القثاتقثغ3وادقوةاإإةوزيايغااإشأفى

01حاأرااامتاكطشاخباحهـولأتوحئقتيءنخإصتسافياعصلقياي
افىازالجربالثئعوهوبالجزغإوحثاعبونآيشبهقبلمالذدعالجز

ايضاالطفلمبقولىاقتلاوحثاعيونبهفثبهوبيافسوادفيه3اذا

االسلتبالعيوااضبهاتتقوبكاغيراذاكانالجزعالنالتمبمايهقاوثف

وانماياحنهاماتابداذاسودونهماكهاحبيناذاكاناإبقرهواىاا

كلنااممايعنىالصيدوالمرادكزةامونثبعدسواثوياحنىوفيالجزعصبههاا



نممنشلمقيافملظ
اإلتاوررامنخايمشلى

اشناهامعنالزقولاإ

وأرادالدرمنخانمشل

يمملمنولهوهادرثغران
بنجهولىاباصحاقبيلهت

هاتغرفىيبمانلم14اإحدهي

اونهتغيرشااىضال

جلالراظالونبانلثاقاو

ولمأبممشانهأمظماالختال

ودفعاليهلاليالفبتقبعله
تأقىالمقعمودانماغيرهمتو

ذكرهالثاقجهاعدا

492أل

مايلبطالنينوبهالفيسئاعسديوانشرحفيعندناكذاايوناكزة

بمبلوارحالهمالوحوشالفتاوزحتىالمففىتهمهسايرطالتقدالمرادبهان
الدرمنخاتممثلنممنسفعمفياالمقمالجتفيغيرالمقصودتوهموكدح

اكاشاوكانالدشمنتمظضيقامثلكائساالفملماجعلاقانهخاالقيلهبثمتلم
بأشوصفذلكدفعبقبلهكانهحتىلميىاباهلمناحدكفيهممابهرعغالبا
آوقيلإسمعرباالاالينحتصهذالىؤيرهءفكيفمتبهركميقبلهلمبانه

لواووالمعنىيغةةبخممايفيديههـالماخخصبلاصعربااليختص
اوهماجرتحتماليمنااشعوالمرسلميناشوامدإفيفالليتعاولهبةالتإرز

الىالةدولالرإلنبدونهالمعنىممايغمهتدونوهمقولىفانتدرز

اشإمعهـمونصالتخىاالرسلفيغيبواإلشاعلىحثزياد4فىلثلت
لوامابايخرةأدنياواالاخيراعممفتزتجمهـمدصةبكلونوقىضع
دالتويماالوليلمةابلىخمااىمعنالىءزرتثببريملمةلهـابوهوتع

ومخيرهمايهختمفيبمونانةجهةمنااليغالمناعفاقذييللئعفيبعلةا
وكيدااوبغيرلمةالجيرفيديكونألإاالنيمنهواخص

المرادبافادةيستقللمبانافثلرجتشرجلماضحربضعربانتذييلااىا
ورااالنبهازىوهلوفاجزياهمذالثنكلومافبلهدتشوبل

صوصاءزااذركىنجاشوهلكأالمهبمونانوهووجهعلى

لكلعامءاالجزيقالوهوانخراالإوجهاعنزلجهواحز4بمافيطاثون
لاستهتحاثابةاالخممافيخرىواالمعاتجةمعنىفيذارةتستعهلفماتصع

لقيهمبهفراعاعىئاكفرواجزيناهمتعالىقولهفيالمعاقبةمعنىفي
الثافىاخعربامنهايمونفعلىبعالبوهلبمعنىفورالاالنجازىوهل

افانيةلمةلىاجمولونبانافلىنحرجاخرجبسوالمرادبافادةالستقاللها
الاالسعهـوواللتاالفىاالمنالمجرىارياعاقبلمهامنفمىاكاتمحياا

بانالضروفدافيزهوهانشاحمآلبااناإطلىاوزهقتااطحاةوفلكوا
ا

كمافيدونظاانهممتفانالخلدابالصامنلبصصروماجعلنافيتعالىقو

االولبإخيامنتذيللدونطانلىفهممتافانفقولهوتاذاثقةنفصأ
ماعلىتذييلمنهياذكالاصئاقاالفربمنتذييلذائقةنفسكأوقولهأ

علىطبيايضاولفظاخرىةبميخقالتذيلاىايضاوهولمهفىا
المذكوويئيناالييخقمانهفدعيعنىمطلقاااتذييلتفسيمهذاان

وهوأ



593أل

لتوهملمحنهمنالوأللمةولهوآلطاآينتوفساكمالياقلعمممضربإاضاهوا
بموناناماالسابقةلمةاطلتائييىيمونانالذىفالتذيلهاتنببا

تعالىفوالقمنطوقالباطلقزصفانيةاالثانجذهمنكل3لثأ

متولاافىالذسإبنةالهقرلاممىكقولهيدمفهوماضاواماؤالباطلوزهف

يرصاوعنايفىياقفيوعهبوحموااخامنصالإالاخاممساق

نقدراليعنىملإتابارتالخاةصفةبمونانمننحاوهذاتلفيألخاطب
اىخلصمحدتصلهوالإورالبنكونكحالاخمودةءاسآبقاءع

اظعصالالمرضىإنحمعالاالماهـآالمهذبالرجآلطاىخصالوذممتفرق
االذبىتاولمجزهالرجالمنلاكاانقعلىومهجمةدلالبيتفصنز

ىويليمواماباالرجالفيذبالاىزكارالهفاالشفهاميرالنوتقر
لوفوفيهالمىعنواالحترازهواقوقىاالحتراسإلنآايضاآالحستراس

ممايدتدالمفصوخالفهميوهـفيكالمبوقهوانوالمقصودخالفايهامعن
يمونقلىاالباممايدفعإلنينماوذصاالماالذالبدفعبئنىيوقىاى

نجسطرزةولاىطآغاالولواحروقديمونالكالموسط
قواعقيسفاعلمقالوهوديارايرمضدءاىدهاغيرديارد

زسيلاىتمىوديمةإيالرفاووؤوعهالمطرولقىاىالرموب

قومبؤذالثفدفحادهاوإديارارابسبباظقديمونالمرزولالن
ممةثبقوماللهيائوفتعالطقولهخوأثاقاومفسدهاكير
عدوصفهـواقنصرفانهفريئجمعداةاصالمومنبنعبلةاذبونهوت

كبماتعالىبتمولىصلاتحسبجلعلىأقأحنعفهمذلكانقوهمالمؤمنينعلىبالذلة
11لومنهنتتواحنيمباشؤالساااشواشصمأتواااولدريئفرإصامحاعزة
هوعدمعلغاطفإنرلكانهفالهمعنىلحهبعالذلعدىولذا

شرفهمحانهمعلىالداللةبعلىالتعديهبمونانبهووواقواضعصذإلا
اقعاهذاومنماجمخانضونايونبنعكونضلمكمطوعاو
عينفىأاطح4اهزينأاطمااذاحيمالغنوىسعدابنكعبقول

امدنجإزالزهتيمنذالثانالوهمبالحلمصفهعدوصرإواؤفانهفيبإمدومها
ةاالتاسدعضمماجمهوناوهذاألهلهأاايثنؤوقتفىلمحاهواباناحإوهمإا

منممايفهملالزمديمانالتاالمصنف3فزاقاألعراغالمحوامازينايمنوااللم

انمناحسنوهذاقال

إهرفالخاةةصصجمالون

انالثذوبزولاملىءاضابا

فلموكانلتعيماحفىيةإمالمة
مااخافولهنبملمصهـفاو

عهوتثطعيةاوصهـفاالن

اخاضاايسانوالمممود

ممايسمتبفىااخعابلضىمص

4عايدلهـضهيلممودنه
ذبالمهالرجالاىوله

ئالمهناضوحصفجمعلطاذاو

مودةءالسفدرعداستبفاانك

النلتباوفمواخ
وانفلتالهوموفاتلشعثه

فالثمابعدهمعمهاات



باشالبعفيةعليهضىواعزالكثماففيةمذكوشالبعضبةعلىالداللةانولإايل1فىبهفيىاسواففال

انليالقومنإديستةذحسيفءاالجزاقى692يةالبعضالاداإلفرفىابعضياهىالتناكيرمننفادةالى
نبعضفيكانءاالسرا

وميقظتالالةيلمأنداطاابنفياليموناإيممببأيماصنوابلهزسقإلإاإطالالويموااذافالصوابمدواللةءاجزا
الرمبمؤخطرالناوراسةاالعمى3زالدالتبمكدالمفهوملتاتذسالهذا3واأوهملدمحاربمير لعفاوالفادهلىافيءاصااليه

ازوداليئهـفيايهجمهولطأاطنالمجمحهنحالياالجالنرنمنان
اليتمعنىانابالباخعاوالذىبأبدهوالابإظااالكعضبدبموناماماالفيالنفالإ

وذااثبهيلقاظااعصراانشنادالمءبهممالعروادإحااقولهعلتععسةث
لمابهيبامليماسالحالةتالانالفىيوهمالحثمرمحسنصاالفىاحكونهالنانيعنىازولالبصاتلله
وهماذالصافنفىإصااواالغضباثاكأوعدمأوجداقةالوساشةااءللهلهفىلىءوفطءما

صكسنإشاالةاطثتافيابمعانهيعنىبدومهالهعنفيلماطمعلهبةعلىمعطوفومايسثقون
الةاصااثيخرفىفبميرهضيفيدإناواتالهابهيمعثلماطفيهاملونوبفالمعنىاتاإ

اةابمتلةضىدةوثكمصاةاإلفهماليوالمىفيإؤقىوانهـوإلتموامانجاالبنينمنشهونمابئالنضهم
حهيرفيإضاواضاحاضواوهـفىءلىءمامإطاونويطنصالةألليصمستقرامماعنىرفإخوا
اأاتكلللهإضياملواذابمإااصبواال4حونهآيلصاىإمءاالأنوانانياوايسممعوالوع

اراداطلتأديةإلنهميهممانحنفالجوألىالعطؤاسءونهاثالىانتجهاتخحعاونشعاقا
اقاعليرىصبيهتعلها

رذكريشئنلموإتدهحرىءااذىاانهعكألرحالىفولهفىالمدةيىيئويميرءعاليوالمثنعول
المننرلىكإافاثابداالمليلكاالنىوانالاوللمراواألجمألالوء3أاأللاناهعصبرعاالنالتلموباسعال اءمءباالهصةولننمعهـيرانالفيصمونان

11آبماالخصعبناةإاالعيكاكاالمحنأحألاالفياالاترادلمةكأالونانالواحدافصل تءمسخروالالدهامعهواللها

اهـلالولبياناالثأفىبمونأنالكالمينباتجحالوالمرادوالتواعإفكالثادالهلىءولهوالهـ
مونهسجعاتالبللةاونوثتعادولهفىقينجزيهاوبدالشهجمدالهتأاذاكانوازذالثءيد

اللهاحنترافىقياقهطبمواابماإبتواإوطاقونهيردتهافاأصغماكسههأتاسمواملىلىتعاوله3مافصوطاةدكلافىعا4 وسلى51دبمولهدلهنماجيروب

وولفيلدعاحاىتلرلهفيءوالدصاإيهاظسبونمماوتفدلمجهىانهسلةاصازعيأكدا
يميعىوجتقداوبلغخهاازينالانوضهـعفههإجهوبمصميبانىمححدااقالمعماوففيلءابهنىءوكان
لةمبلعهافقواخربلسانهاذافمصالمهصحمقىيقالترجمانانىواناقااالستصوىءص

والحاليةةءاووةمتالجتراضيةاوالواوفيبرهاواناسمببنمترضةبرهغدونذلثبهـمأالئقا
نعطفوإفىافإيهاصاحبإصعرماذكرهوبهاةافابضذصرهالجالبحاننتوان

ثواالهلاباالعىامنالمحلةثاعزاضصإانهـالخاثابراهيمواتضداللهفيمايثهونموقولهوجعل
اتاهاأفتأملهوالعويغالذىالمقصودفىفصورابوجبصاليةلة
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عطفااجطواوطتهاتاعوجوبدكهتافادتهاجلةوالحوادثاتاها

هعتاوعلمااللهوثالتعالىقوفيساذكروفمعنىابهنلمإكأقبلمهاا4اطعلى
اقولهفىورمناننئاوضصاققولهببناعتراعىاةالنثىالذكروالجس

اتارقدؤتوانفرفباطأصاسإماكإيرااالعزاحنىهذاومثلحماصبةلصي

إلمونظنغاودإمنلاذخمنىاضتعالىولهفيذكرحيثافاصهضاصبماإتا
برفيفىاعبادةاواكنحعونواننىلإبصاظبدخماىصالالمونظوانتماشؤله

شنيهيماىقوق4وأتتنالظلمعاديهمقومنغوااىمنعترااواكنعهامو
ههاندرامامممايأفوماسانمهيهءالمرأفعلمءواالثماعراقول
وتعوانواتإتجةادراتالمةانيعنىفذءالناإثايىوالمتتلةمناصنففة

ضةمعزجلةمهيضةالمرأفعلموقولةلالمصوشهيلاتسليةهلشوفييرتأفيه
جااةوإصلمجةاامر4ءشاويخهـايةكزاضىاإفطواورومفعوإاعابن

يسااآلبحالمطكزآوهوآلمينبينوقحالذىإالعتراضىومناى
اللهاهصعثحىمنهنتوزإالفأقولهلةحاكزمنببنهصاقاسااناىكا

اللهالنافقولهلكمتكمنمتافيثلةاومجحبالتوادبنخباللةان
محهابنمهلمرمين3ينلةحمنفى3بااحنىقىءالهريناابواشوارينيكب

واإةيانإبممحرتاؤآزتعالىألولهفانبقوالبراتتصاارواثمعنى
ثهـاكانهوبهاللهاميعذىاالمأقانبعئاللةاهسعثتمنفأتوهن

تآثوهنفألهـوةاالفعضاالنماطبىاالنيانفىااالصرضالةالن

جماأمزغيبااألظهزاحنىهذافيفالفيهةاكرحناهذامنهيتأقحيثاالمن

إذكوريئااحلىخصيصاضىاالعتربهتومنعنهممانهوانرواسهآابهشاص

بوالديصاناااليناوودفئتعالىكمولهبهاعاقاعصفىداأليميادةبئ

انفقولهوإوالديكثإرااالتمينظفيوفصالهوهنعلىوهناامهحملته
إدةإواباوالتوصبابااصصاثثىاحاعترحلتهوفولهيناأويرتضلىاشكل

لقىفيحطاافواالتالمطابقةكاومتمفرداالعظيمكالحة3يراونذخصوصا

فقولهفزتتلرأثياجنتىلهببةرأيتلوقابوخفوقفيالطبابى
ؤالمربالىياناوفهءبطافأواالصجهنممعإطابقااعزافىياجنتى

شصضوإخاوالوحلاحةراإمأساوفىودليرفالفيالشاعرقوالفيبةاغر
بانفببزسإلبهبثغسامرالصصمطلموبااطبألبهجكونفانفيمهتكاش

كرآيرماذثفاعئرافىاىآفيهالنقدكونوموفالآحةراياسالفى

لىجصرااناوفنقةإل

قتافولاخاوصيرتف

إديكااوولىجراانلهموانا
رإثاتعاقماثمن

يناكوولؤنفسيرأدبنأو

كروامرإيهإلماألنسانابوا

يرقيداتذمهفىتعالى5بابمر

يئإتإواايمرانعلىاماررتف

الجهانعهاإلنازلهآليث
ورثقيااددبمشامءاذعهرعا

قرينارسافياصلىءواما

إمحنرااذالتفىوالىدإثكر

طكرههثلىءثزدادة

الربتتديمانلماءواما
فدمانعامدصمرانالس

اةزييرهالتتإصفاتلىاعاسا

برأزاةىفاذاواحسانه

يةكخوعدافاالمبركانالة

ببرالواتعالىشكرءبادا

يخادايرلةا



انالياناإلمانافال
الىلةكاناذاحقااإلعز

نختارنااعنىقولاآخره

ددالترمنإثاقادقا

فياليشترورنقولوالعمابق

اشاالبكواالعتراسمعالمق

صعراباالعرينلله
هلةيرءخوكفيهولمهذث

طااذالثلزإثبلى

فاذالصالةجمهوناحنفىءا

اباالعرمنلهوالخلىقال

أتاةصاجىكافالجمهون

نكناللبالاإاتذيدت
نلهماالمحلوديدخا

لمةعحهونانيثتاباالعر

النامامحغالؤشهـااقلا

صهورانالبدةجمونماالبم

فلتفاناباالعرمنمحلله

اوالجمورلففابامعركانممار

الذوفلتاباالعرمنمحلله

اباالعرهوضاالعترامنن

ذالثعنءمماوامطاقا

اباالعرمن1االخلى3بقوا
ثث6هناببرلةعدانءنجا

اباعراأونالصلةهى
عااللهمحالوال

893

المقصونخالفاماتخعداإلعزاعقيكونانمجوزبلامإاالفعوىكا
قدصهوناالمحتراضفىإححضةابانأقائليناانعئوقوعهبعضهمجوزثم
آخراالعمزاضوقوعكمتةفرزوقتنرافزفوااحناتاماالعد

اخرفياالحتراضرالفيكوناصحلةاالتابانبهاتصلةهلةالتلهالة

الكثافمنعموافىصعرعوهذامعنىبهالمةبءغرهلةماإاوالماالم
متصلينكالمينيمناواخرفىاوالمالءائنافىإوقانءهوالعنلفاإلعزافى

لاليئاالواكالفواآلالنهمأنياباالعريامنلالكثراوالةثيرتصلينءاو
بهادفيبقىشصلةجلةاائاإلثوجوازاماالعدباونجواشالفيإ
يرالبهذانىعااالعزخلزالهضاباالعرمنمحلااالبهوناتاشترا

اباالعرناالمحللةثحونن11وهولترالتوصبعنهاويلآاقد
فيلقتثكانثمناصوالطلضاشهنرقىدثمناسوماماتىءالحهـائوللى

اصااشداوهماياهملالةولبئمهقولماوصلمهاللجمااااخالعرافان
دالكناوكألمهفاتيهممنباالشصاشتهمبووهماهذافازالملحضعة
يعراالمماوهذااالعرابمنمحلاأالجمهونانجباقديلفيلمةلهاعدان

اخرىمجملةنعقباالعرابمنمحلذاتصحلةيمونانوازبنضبربه

منهأالغرحنىبهوناوتأكيدااومنهابدالباعرابهامعربةمعناهاءعنملةث
اضىواالعتراالمثلةعلىاوواالشترهذهفىاكدانهيقالاناالالمهمليكيدالالوتا

االعراضمناالبداوالفحنلةةبفممابهوناالنهالمحميبايئيرالتفبهذا

االعزافىفيالنكشةبانلمينالقامنافاشهفرفهاجوزاكونهوبعضمهم
عندهمالعتراضىظجملةيرءاالعزاضىبهونانماالبهطدنحفدبهون

ماانيماهايىءاوجمالةمعنىمتصاينكالمينبيناوإيمصالماءاتافيبوقان

بهىليآاوروإبحنىاققعمصورضالنفسيربهذاالعمزاضى1لريثمع
وتقريمعئمتمطنينالمناوبكالمءاثافىوافهمابهونوهو

صترصافالوفرفةثثااليضاحفىماذكرلءواماظاهرماذكرناعكلرمه

االتترتلمعنىهتحلمنينبينكالاوالكالمء9نناافىجصرناناالعتراضىفي

احدفيواقعاماكانيماكمننملطينئذثجملذمناواكزةبحيمونان
واقعطماكانيلاكومنهتصليهطكألمينبيناوالمالءائنافياىالموفعين

اواكثرجلةمنإفلاوكانجاةاإلعرابمنلهوالمحللنالموفعدافي

محل4االيموانءهوالعنداالعترامنىفييشزوراناماالنهاختاللنفيه

منأ
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دالمفرالنيرصحلمةءتبهوفيكونهيصلمذالثاشزوونظثفاوالاباألعيمن

صملمةبكالبهوناصألالنهاالمخممنشديهـثلولماباالصمنالكالمفيالبد
منااوالمحلقوالالىفالحاجةيشترفىلواناباالعىمنالفضلةوالبد

لءسوأكانإوفعيناحدافىوافعاماكايميلمنلفيالثهاباالعص
عمدانشنزجملةكاناذااضىاالعزانيقالاناالماااواليموناباألصمن
مزااوجاةمناوافلكانلمةوامانولهاباألصامنامحلأالجمهونانءالهو

لوالتمهال3الجدةففىاباعىلهجمهونانمنالبدلمةاصلىمناقلماصشهوال

واماتجذابهامادامابااليحضاحبموناالطناباىيرذلقبةواماخبماعن
بمسبمونحولهمقرالعرشمحملرنالذيئظتعالىكقولهيرذلكوامابوكذا

الينهكرهخمايماالنبهنويذخهرويزلمسلواختصفانهبهويومنونرحهمبكمد
فوكرذاى5ذكروحسنمعلوصاونهلبهاالحباهـالىفالحاجةنهمطمن
لهصمنورشالهحمالةبهلىمماينىااليمانآوانهكارشحرفاظبهمنونو

ظاهوقافليرداتاالكالبصونوااليمانفىاىغيبافيهقى

بعينىأتهرمقواالمقامهذافيالمصنفاوردهاانتىاالهثلةومنئهااضأملبا
التيمفيخذداهذاالنظرويخةالثونحوتنواههـباونويقوالينهوقوله
علىخرهـمولهذاانعلىوالداللةدنأيمالهىةلبفضلةفيهاذفداق

صرةءتدآتعالىاتوالومتالقابأفيءعنةقىبهونيرانءمنالعمنتهم
الزالةغألتماذاروسبعةابصافيايامثلةفصيامفيتعاليبعدفولهكاماة
انهااليرىبرقسوابئالحمنإسنحوجافيباحةلالإواوتجىافانحةاالباتوهم

بابمنونيخدذالنهرظرومثالمخهماكاندااوواصجيعا41لوحالسم
ءاذاجاشصاليتفولهومنهامودالمةخألفبمايدمحعاالشاناعنىيلالبئ

المنافقينانبعثهداللهولرسولهانكيعلمواللهاللهلرسولانكنثفدفالواالمنافقون
إيهذيبيةالامساقإلنسولرنكايعلماللهووالزقتصرااسنهفاذبونل

انهمكاذبونتوهمدفعوفيهممنهوادةإصهـافياالخألصدعوىفيالمنافقين
مجوزعندمنضىاالعترااومنالمكينافبعلاايفىلنهرالفاالمرونينضفي

واالطنلبباالمجازالكالمفكمايوانهواعلماالحهامأدفعفيهالنكنةكون
ححففديوبهذاتعليهااوزاذالمراداصل4مايساونافصاباعتباركونه

ماوخراالىكالمبةاوقلناباحروفهبآتجاركنزةدااللمجازواالطنابالكالم
حنىرةاىيعممدمماماابىقولاىكأكقولهاقهضلالىاتكالمإلذلكاى



لمفتضىابقةالمعا4زىورأذىاالمابما003علمايدلأقوماماذكرهعلىحدإوااوارادبالمعنىقال

اىهـوزتولروتمامهسماداىيسوددرنااهـاذاعنإديخاالمنالىانمافالاطااالاط
ماالىاشارقوماماذكره

إااىاتدذثهالتىرأاالناهدعراءذراالةإكياالزىيتنناهدعذرااررزرالهانمنكريئس
ااثكأالةجانبالطبظاشواستخراالالشاعىولةأىوقولهحماصلىءاداللةاواكتست اتةا

دهنىنافقرالىالوالراحةاعبقسدإكنىالاداهـإففرااتفيءالعلياكانت
11اكماناكالنواكرد

بالملهفلدونهايصاروعةواالراحةناداصقةسواااتامحادةاثإانا ـدإساتدرفااشاباحصث

اصلفىلهواتهولتااهذااانسبةباامجاشتمامابىحراغفتالالىومادساعةرالثوح
وزاالعازباهومشلااشبةبااطنابيتواوفد4أ3فمااكهـاوردممالوااذ

ئلاوكأاطنابايمونوانااواةبموناتوابافضيراليابقازااثيمونانونيهانقولورعاكا
ايفعللمووتعاالالثقبيلاهذاادمننهيقربواباإلولاهنهمحلانعلملمبقوماكرذ

ول1إاءجصرنالآمحىآاءئنارالملماوالحهـوقولإصالونوهملميخرعنيالخىأيؤإياا صءااللىوص11إلالءولمانـيدتجيرنغيرمافىالىنقولنااعهـال11
الناسوعوومحبئونفاذمرياصيمهـزمنابءواقثداالوانااإداثانةعايخابامصويئراذالتفى
مافيالنيغربومماقالوأالبيتالىالسبةباامجازيةفاالمرأالىماتافىدطاواوحإوااورإللةيئا

اايضافعالاوممنهيدزموانكانولبالةنحنصابيتواكمافعللليةاالبعدانحولونينبنهاضالمعئ
11علىنصلىونوالهجزيلعلىرهونكتوفيقهوحسناللهبعونالمعافىعاتماعواللهالاطجنىلمةتابةالإعار

4وصهوصوعوذممنهاالخيرفييناقمااتمامفىتيالتوونسئال4واالنبئىفيلالطثصةان

إبياداإءقاألظافئقبمؤونرغتوشاموديةالمقح

أفيثااحاوكأالغةاعانءجزنهيخبراداجحتاالةدشدإححكدادالمطالقذيراممماانلطإماافاالو سحاليخاالداللةصوحواولمالثم

ايرادبهرفإلمءوإودعاولتإفكدتعاافالضالقيبمتإحاطاالزمااامصهذالمالبمانوان
ئلمه

اإعلىبايقتدركأالمذكهبالعلمعلهاوراللةاوخاوروءسوانفسهانأاإءاذ3و
فمربفىماحقهناهعلىالمعاومهوالقواعدولاالاونغسءولجزاكاتادكأدءواإةأواالمأحتيوريدلمهار

ماتوههواعلىبهااواالعققادادراكهااىاقواعدباعبمالنقديرفليسالمعافىعلىءتوبالاوأدراكها

ارارفيمما11إلذامغرإجمالاحدالومئااإىومفىا3ودوالألاإلئبالمصاغابقةاوااخذمنمعنىباىالمصافىعم
لحورءأمعانالمءانءقإواأقىلماقلعةالهاداللةااللدإللةمأصاءالعالماكاناحألنالمعافىتالمق ءوبمراهـافادةعنثعيالمعاق

بايمبزوارادتهقصدالمتكلمفيواحديدخلايرادكمامعنىبهاعلىيقتدراحمرلاومحمهانحوابيماإمزا
ابهةامذلهيسنتفلوعىبعفمنعلميهداللتياوضعابعضهـونءاالنادةثذايميخةعنالبيان
المعئوتفييدإنالببععالمايهنلمنحتلفةطرقفيتواديدفولناكأمعقايرادمنالريلةفزلش

بالواحدالمعاقعلماخرمنفلذلكاالصلمنوالشعبةالمفرد
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داللةاوضعبعضهابطرقمتعددمعاناوردلوانهعلىاداللةبالواحدت
وتضيدشمافيالبيانمنذلكيمنلممعناعلىاالخرإبعمقامنمعناهعلى

إواحدائالمهاوردلوبانهلالضعارالدالوضوحفىجمهونباناالضالف

افاظبايوردانشلءالفاواالوضموحدونةإباشوااالفأفينحتلفقفاط

الداللةثنموحشفييقالانالىوالصاجةانابيعمنذلماليمونممالمترادفةا

اختالدفاومعنىمنهاوضحماصاليبالنسمبةخقهوعءواالنكأوخفائها
ذكرالىفألحاجةنماوبعضهاوالداللةعواهاضةانالوحنوحفيأ

يرعنافيمحاالقتدارملكةيخرجالواحدلعنىالمذكوريرأضفباوءاظفا

انلىءواطجارثاثواقضففراواكاالسدنحنلفةاتدلعمااالأاا روى

اليخثمسيأفىالوضعيةالدالالتفىالقومكأباهمماالوحنعوحفىاالختالفا

الواحدئاذادايبمعرفةيفهتعرمناولىهههبماذكرانالبب3يفتعرانإ
بهنولماإداللةذكراعلىيفاقعراثهللمايعنىظ11وداللةالمفتاحفيأ

ماهوعدوالتنبيهالداللةتفسيمبوصفطوانيالوضوحهلداللةعاإ
شعىىاإ

اخرثىامابهلمالهمنيلزميثبسالمثىاكونهىوالداللمةاود11
واالتقيأفعاةداللةفاالفعاانكان1ساإداواالمدلولوافافىالدالواالولإ

الموثرعلىاالثىوداللةواالشاراتنصباواوالقعودظووراكداللةلفهأية

االفظخيرااوراللةاعناخترازااافظاالىالدإللةفاضمافإراكعلىكالدضان

بيعيةأاالداللةعناازاخزفيهامدخلضعإلوممابمونيقيدهاانايضاعليهوكانا
التىهىفاإلولىاوالامدخلللوهحجمهوناناماافعا1داللةنوالعقلية

والثاشةوااللتزامنواالمطابقةالىتقمممالتىوهىوضعيةالقومإهاأس
فانالوجععلىاحكداللةالطبيعيةوهىإطعامقتضىتئسيموناناما
الداللةوههاواليمونلهالوجعنوعىعندبذلكظالتلةيقتضىالالظطبع

الظاوجودعلىداهـابءورامنالميوعمناالاكداللةالصرفةالعقليةا
فىااالكمإةاأ انحشاسدالعدمفمدخللوعيمولملنىهىرود
تراوالمصنفواالفهامالطبايعباختالفالخنالفماوالعقليةالطبيعيةا

عرفواثمبذلكمشعراالنقعميميانافىكالمهسوقوكوناوضموحهالقيحد
مناليالممبةبااطألفهعندالفخاامنعنىالممبانهاالوضعيةالفظيةاالدآللة
توقفهمامدموالعقلإطبيعيةاعنبراالبالقيدواحززوابالوضععالمهو

اثذاالولميلةافيفعااالذالثحوفبالوضعواوارابالوضعالعمح

برالمذكورهبالتف5قال

قيمايضرجاحداسااطعنىا
معئعنيرقعبارعلىاقتدإال

معنىإسأنلفافولااالسد

كورالمذفسيرباواحدا

إفالمطاالمالولمدالن

المعاقهواالاصىهلمة

يخابهصرحتلمةتءزيماا
اغوماذكرهعدما5ردسيو

وعالمعاالنهخاكداللةقال
دالجدارعدوصءورامن

قالممااافولالألفغا

دالشوصارادااورمن

برمعلومهدثاالالفظالم

االفمغاالبداللةرا



سفةالفهمالممههبروانالوجهعلىاالعثراضيىتقراقولاخرهالياة11صفةالداللةبانواعزضلظ

عنهاحابوقدالاباالخرااحدهريفرتهعفالثقطعاالصدقفيإنفيتناهاالفاصفةوالداللةالساح
العارضةاالضافةهذهانثمحاوامىلىاخرضافةلبعةتاالمعنىوالفظبيفىنسبةوكضانةالةإدالابانققينلىاضبه

بالوضعالعالمالمعنىمنهيفهمبكيثهوكونهوصفمبدأظكانتاةااايخعمتاذإداللةااعنىأوضعاالجل
االضافةلتكالزمصفنالوكأوكالالمهنهيفهمبحيىنهموكواخرفوأيىكانتالمعئالىتواذافيسه
هوالذىاالزمباايضازكأالممنهيفهممجبثكونهاعئاالفغافهووكالذىاالزمباايةتعرجازبمصا

المبنىمنمصدرفهوالمفعولالىمضافالداللةيفتعرفىالمذكوروالفهمضهانفهامهاعنىالمعئفو

يفهمبحيثافظاهىكونقرلكمإنشالمهالياقياسبامابالزاداللةيفارتهبمونئلىووصفالفعول
ةالفاهانإلهنىفةةوالمإنوابابرزا5ردشارحااوخاالناداستبالةابالامافرتهالمعنىفه

انكانتالداللةانوالحق303بالمفهوميةايضامجزلمافاهمةباإلرةالدتتعرخزفاذالملصامعصفة

بانزحنءوااتزامااامضنىاولءاليخرجأاكأااهذاالممحيدلوالمعنىافرظااجوعفائمةشب
منالمصدرصممهانكانخاوالةاالءصراوراللةانسبةكانتوانالتماذكرافاصااد مكهووب4ء
انكانالساصانةفهـةءاههاخاءاالفاعلاداةالمتعالةبباةاقااالبوةئبالمهلمقةإإفظبافاممة
ووحىىالدإللةظواصناداةاروالااشعقاقعلهورلالالق

المهصعفةذالمةءالهـامةاليء

وتفسيرالدالولةولى4ىصعالماكاإالأفالنحنسنذكرإذهـايلوالتأوةالجرابيها
ئالمهمنهميفيثثايعكونالداللةقالانرفاالوليااساحممعزةالفحافانصفةألجسانهالنملماهاناجوو

يسانهاناالنسلموالهولوضعهالملمالقنداالاكونمعنىصافعانئالمهم1اوانةفااالةكأمنالمه
الفاوحدهالفهمبدانهـافولالمعئمنهميفخيثافظا

منهالفعاالمعىاةاابموطنيمعوامعنىهـمنظكتالمهااالةاصمحعالسافمأكنتإكأصمةوحددواالنفهاملمسامعفةص
انعلصمفردالداللةانبطافىصاايةاينىظإامنالمعنىامانةوكذاإإفظفةالمفظمنالمعنى
ءادرمنسوابمبالفرالداللةفرتفيصحلهصمة
المعنىفهمكالدالظاعلىمحملصيغةمنهدبامافىيةظولهموةولاوالمفهالفاعلالمبئمن
قافهطاثاليمكنمىكصمنهاوانفهامهاالفظمنظالنرقيصرةهماذكرقيلىءأفهماوكانعايقالابص

منهانبرهوتقرعليهالمحمولالداليالدالمناثافمااعلىماجملمنهقثانعلهالداللةعنوعبارة
آلبهفاصفةالساحاشنهمعليلتاليخقفقولالداللقومخنفياقاشتةمنهرسصوحىافظفليصوحدهمافا

مناكةالفماامنالمعنىامعالعقولئافهمعلبهيدلربحرظبتوسماباالفظوواسطةبغيرئبالمهمتعلقةأكها
الفهملمجيعباناارادهذانظصفعاشالفهمانواالخيراسامعاصفةفاالولظاةباوتعلقهبالمعنىوتعلقهالفهمءاشيالمثة

وتعلقهالفهممنالمركبالمجموعانارادوانإطألنافهوظاهرالفظفةبالتعلقبنوفالموالمقيدبالمفعولولن
خألفملىيفللتعرالونفيكبالمردونالمقيدالفيمصيفالتعرعبارةمنالمسمفافىانمعذلكفلهضة
هاكونهلهفةتعلقعبالمعئمنيفهمنمايضافباطلالفأصفةباالفناوكأبالمهاالنهمتعلقانارادوانمنهطبادرما

اوانفهامالفظمنالمعئالسامعفهممعنىانفدعواالمعئمفهومامنهكونهالهىفةظاةباتعلقهومنفهوما
الداللةاشرفواالقوبانيأولاناالاالمممجةيخرالمعئمنهيفهمبحبثايفظكونمعنىصظاةامنالمعنى
يثأعئكونالفظفةمماهومنهمايغهمبلغالصسهعناهيفصدوااذلمذلمثفيلجسامحونكروالكنمبماذ



بماذكريقصدانفالبدلهصفةليمىالفهموانلمفظفةالدأللةانظهورعذالخافيواكدواالمعنىمنلىفهم
محةءواداللةالمعنىمنهيفهمثعلىكونهفظإامنالمعنىفهمداللة3031انثمهوصفنهمعنىيفهاهـتهفى

قويمقصودمنناةاللثاا1فوصضاداالقىالممعئمنهمنفهماالفغايقالانمثلاالبرابمامنه
هو5أآااكأإاضصولالعلممافىمتلوهذابالداللةمتصفانهمنهالمعنىبانفهاممتصف

عاذآلاوافاءإالوضعأكأبموناايفظداللةفنقولذالثاذاعرفمتاعقلافيالممئورةص مئاساطقايوانعدااالنصانآكداللةلهماوضعتمامآامائنيهامدخل
إفظإافالتائتالمرامداللةعنهحاجمحداواناعدمانااالنكدإلدةجزئهاوكل

الحقيقةفيأيسئاالمهمنهمنفهمضيةولهضىماوتماملىءاللةالدعنىاألوليويسهالضاحكءناناال
منهالمعئامبانفإإظصفاايوالداللةىوعالمواتمامعاداللةاالفظمماوضعاالواضعالن

ءسوالىصفةالمعنىانفهامفانارجواءابئلىءالداللةاىيمانصيسيىوعالوا
ماوالظاةامنديموفثةالكلحصولبانخكمالعقلانجهةمنمماهىاعيهماداللتهالنعقلية

علىيدلمنهالمعنىانفهامالزماصولميممتكالملزومولوحمهيهءالجزحصوليشلزمإذهنافي
المعنىمغاليخفهممجيثكونهإهقايةاصونااوتمدخالراوضعانبمعنىوضعيةالثأللحةجمونونطصوالمض
علىحقيقةافظفةوهذهابقلتعابالمطابقةاالولىوتقيدذكرناطيعيةواإوضيعيايقابلبما

مجالالثىوصفقياسوالعالثةإالموهوعالمعنىكنقءالجزلرنآنباقضوالثاوالمعئاالفظ
ةصةليماالبقيامفانهشعلكابهنثزالفضمااذاكانلففانلىوعإلوالزماارجاصيماوكونامشباال

دماهوءيدلبللزدسبهاجمصدقالفيناءشابمحداللهبرواتلااواريدبهوالكلءالجز
مجيثحهوننهوصكولهقيةلدبهارواذاتفشبلإبقةعايتانهـامعلهساوكنمععلىاالفظداللةانها
ابوزدثإقالقائماابوهمعلةالموضوعءجزعلىناالفأداللةانهاعلبهايححدقموضوعةالنهءالجز
دالةهذاالىالحانجانهإالزمواالملزومينسترك11االفظصذاومابقةبلبنصفىأستانها
ثاكااالداللةالنانهاطعإليصدقامإشباالالالزملىءداللتهبرواتالمدزومبهارداذا

بارأدةةمتعاةكانتيةوحنصبدهاردواذاابضةمحاالالتزامانهطمعلهعماوفعتمامكلياالفظداللة

لىءريةبارادرأخاااتالزماظارلىءداللةانهاعليهايصدقمرضوخانهحيثمنالالزم
آخرهاليعالوقانونببععقهالنعنهالدالإلتتعريفيختقوحينئذالزامالمطابقةانهامع
اكماالمالهداافولممافصدواودالةرعايةفييبالغحتىدالالتافتعريقصدلماانهوابفاب

االرادةلىءداللةاتوعلىاكاداالقعودمقةيزكانفألبأسبالتعريفييمعروجهكلالتفسيم
فيوساإمالمةادبرضوعالموتمامعلىظاداللةالمطابقةوهوانالقوميخاببنوشهرتهوضوحه

حيثمنلهالموضوعءجزلىءاخهوالمضرداللهالموضوغتمامانهحيثمن
قوالعنتاراتاالثشرحصاوقدالزمخارجانهثمنالالزماظارلىءداللتهاموااللزحزوهانه

دنناولةمباراواطلمقاففا

ينالمحقةخىةنيمادالالتبارادةمتعلقةكانتوضعيةلماكانتافظاالزراللةدالهذااليجهالحابانه
أداللةاادالمرنصرحمنهوفهممعئواردلهاطلئانالفظفاالوضعنونظعلىحارلةارادةالألفظا

اطلقذااوالالزم8الجزاليهتوجهاالفصدحيثوااللزامعةافصنيةالداللةتحققالينظراالمطابقيه

إرادةءءبلارادتهماعليمافواليوفففطعامعهومالزمااواءالجزنماوالملونالكلعطأالمفظ



الدالالتفىعامالدلعلاالينظرالناقلفكانالمطلفةالعبارةامعنىهوالكتابهذافيوالمنقولوماوالمدزاكل

المطابقةبانافرقواالوضعنونظعلىاريةاإلرادقالىءفوانفألبدفيهامدخلللوضعلماكانالنهااخلثا
متحدونهمابذلكالمحالبقهتخصيصجوعمنواليغنىىااللمجثنقلالهئثاشكةواالخريالطصرفةوحضعية

مناالنتفالتقتضىعضلميةاللعألقةإوضعارثزتلمااإبقيةالمااوراللذااالنقاالمحهذماذكرهقواطخض
ااعتإركلعاليخهااالرادةاعتعاروبعدةالمذكوهـاإلرادةعلىوففاتأليهادانناسبالمعئىالغاانت
كذاثزابنافظامنمفهومااذاكانالكلفانالمعالبقةفيةالمعتاالرادةلمجرثلحصوئهماكنإبااقى

ارادةعلىالداللةاالتوقفالتضفىمعئعلىالداللةفىإوضعاشدخيةإالزمواالمدزومقلاطوكذااقط

منهجزأوانكاننفسهبهمتعلقةرادةاكانتلهالموحنحوخهوئالمهذلكنفاضاحعالونفانونعلىيةتا
بالضرورومنمفوالالزمءابكانالفظامنفاذاكماوماوالملباليمتعاقهاإلرادةكانتااوالز

فاذةملقهـجمهنلمالحق403هوبالمطايقةاستقيدمحكألمهحملانولفنهذافتاذاص

اريدأذافالمحثيزفالالوا4وداالعلبالمعنئةذكاأاطالاذاءزوااجملىابينالمشركالنمنااالناصهـحر
ايعضااريدبهاالخرولوكأالمهاليرادبهاحدالمعنيينبهإادقاطهثنالحنءرعداداللهايهاكانمدا
قانونالنالوضىعقانونلىءادةاألالخاجالاضىألتتلهمىاوحغامثلىءاأالةداللةااؤ1إء

اعالدداللهكانءراطعالاطاقواذابقةعاحداابهاا

ااكافظاتإلىاحماالاللمشترلىاليرادإنوا 6أءالإءعألجزاالفعاداللةاانهـدماءدقوإثصطابقةء ددحىواحدهـدمعئاعلىورط

نضءجزوانكاناوقةاأوراللةفألهإوضوعاامخاحوالتموالالشالملزمفىلاطتوكذالهاوكنع
ضعهاةدالاا030ألفهـامأباالةااعدصطانرادصالىءفهصوابعيهالمعءدألااان
ووددرووسهوالغالهرمناالرادةكء4وقاتلمةءإداللةاان
فاطعونفانااوضعبللالرادةتابعةيمونالطاليقتحنىأاحنيناكفايماالارصيمقولهحخاوراثلءودلمااله

مضاهنتعقلبالوضعلمنوكناالفظااذاحمعنابانا االقةالماحدانقاحقدفعلىنفعلهكانامأشواال
هذاوىإداللةباوالثنىاوالالالفناارادهءسوا

علىاطااذااافمظ101الأيقادااماإللترالشص الشالبااالرادةعلىةموؤوفالداللةونبمفالقولرمدطود
التضشذتلهدالئةبلكلناشضباءزابع4إهدالجملىكانا
ادالطاناساذهبكميرنحتىواإللزاماصاادءلهالداللةوكذااداعيساذأامىءالجزلىء

ناعلىالفظااطالقصالبالمطابقةوااللتزامناحدىقاحقأنواماالملزومملىاصالقهحينالالزم
الستلزامهمماالزاماوالاللضدنازممهلىءابقةمحاانيمودطمجبالداللةتمكالنالهعلىفباقزمإاواءالجز

فظاانالنقمقدفعفىوالمجدىايثنافينتفياناالرادةءالننفاتوقداتثهوماوالمدقإيلىاعلىالمطابقيةالداللة

ذكرواالقومانوبيانهموضعهنءالكالمهذاحرفانهواعلملتأذىلىءاليدامعنىاإلعلىاليدلابدا
علمدداللنهءكانالجزعلىاطلقواذاالمطابغةدفكلناءزاعلىداللتهكاناكلاعلىاطلقاناالنظذلثان

داللنهالالزمكانعلىاطاقواذاالمطابقةالتزاماالالزمعلىداللتهنالمدزومعالاطاقواذاالتفيناأبقةط

المطابقةتضناءالجزعلىدالقهكانالكلعاطلقاذاانهباناالنمبعضهمعيهىحواعترالزاماالابقةمعايه
الحالوكذاالجهةالخنالفذلكفيتحانةاوالمحالبقةواالخرىناحديهماداللتينحينئلىعليهدالبل
وكذايناوثههطابغةعلبهيدلبلففطمطابقةعليهداللتهكانتءالجزعلىقااذاانهأيضاوالنسالألزمفي

علىشوقفالمطافدالمعنىءالداللةبانلىنفعلىاعترعقثموالتزامامصابقةعديهدلالالزمعلىاطدقاذا



ذهبكيرحتىلملسليةفطرةمندذالغبارعلبهصغالكالموهذاههنابمانقلعنهواجاباالوادلى
وامااحقصاقولالملزومضفىفيالالزمفهاملزواالكلضفىفيالجزهفهمالضنىانالىالناسمن
عليهواطلقءاسزهوضوعابهناذالماكلالموفوعافعااالنفباطلاخرهالىءالجزباالفظاذاقصدوانهقو

جزوفتفيالموضوعالمعنىاليمنهلمتقلفظ11عندحماعاضفسافاالكلضنفىءزامنهمويفمجازاكان

اداصليسلكنهالكلكنفىمفهومءفالجزءهوالجزادالمروانبمرادليسانهتدركالقرينةبواسطةثمخنهفي
أواالماقدونالعضنداللةهوواالولبرنضةؤ4وارادايكالضنفىءابموبننهضفي

والقريةحألىعلىباقواالولالكلخنفيالفظمنارادتهاعنى503اقاثاشءالجزعلىالفظااطالق

اأالمجازالتعلقهذامثلفي101انهومإلمقاضنفيالألزموااللتزاماوكلضينفيءالجزفهالعضفىا
هوماذصباالرادبلبالفهمدنامطابقهوالكاعيالداللةمتصماألمجازافىاوالألزمءالجزالفعابافصد
لجزاللىزمااللهأاصبرورأالدالالتببناعج11امتناعيلزمقاثلاهذاهسماذحوعلىتزاماوا

تنءمقدعلىمنىاوانزامامالضنبانكالمنواوقدصرواحدمعنىاكزمنواحدبلفظاديئانالمتناعا
المفظالنالمقامهذافيممااللضدلكنهذلكسناحعالمطالقةيستلزموااللزام

موحنوعالمفظاناحدسماء
ناماليظهرانهامطابقةءاطزواريدبهاقااذاوالكلءالجزبينالمشزكا
معاابازىالمعنىءبازااالزمواالملزوميمنالمشزكخروكذااالتعريفعليهيصدقاخذتاوايهيا

االاإناللقهفظاصالىوالعاكأنولاالزومآااللزامشحروراىشرطهومنهمماالبدقىيألباطدالتانفظهر
محيثاظاربىالمعنىوناىعفواغمارجلىالموضوحجمنالذهنى

اكأمتنناالدوحدلمىلةاأمدمداألالفوراواماملىرحممودهالذهنفىدهالموضوعحصودمنيدزم
تاظارساشوكنسبةالموضهـوحالياظارجنسبةوااللكانتالقراقفي

االولياماممنوغانالمقدمتينادولوالعتةمرجحلمجقىاثايمويرهءونعلهايفظاللةفدالها
و5برالمضاوكفحفالنامتقادمماطبتهالذهنىالمزومذكولوكاناىحنهيرهامابعرالمحتآطبا

كأالىنجفسبازاهالمفظتعيينلمعرعيربماواومرفاطالقمنالمفهومالنهسمامفعسبعمببالخاطب
ممالمقابازائهالتعيينهخاصفعىجمرىممامجرىذالصاوغيرالصسناغاتاربابحاتطالوا
كوالثالمفتاحفيحصالذهنىاالزومافىثزافيالفباظمشعرولهافىاجباطابنالمو

هعنابازاهالفظاتعيبنانااللزامداللةلرلالثشزورلمفهمةبانشرحهفيالهةالهووجهه
بقريةبلبفسهليمىالمجازىولارلزومبفهمانسوأبمالمسعنخارجمعنىالمفمنيفهماعا

المجارزىآهنافالأالمحانحصهكالانزهنىاازومبامرادواالظهراناالحوالقراقمناوبفيرهضنا
جهتينمنفواالاالفوىاتجاعفياشالةال2نهفالالئانيةوامانوعاوالثصياالوضعا
قالاالرادةمطلقاعلىالداللةبتوقفالفارلاىاقولأقائلاهذاماذكروعلىفالتحالفتين
وكذانحدابهانافينتقعقيمونانبجوزومعالبغةانهاايتملىافولناممطابقةااليظهرا

ادعيأوالظاكلالحاجبابنادمسكأبهاقولاخراليادههيانواالظهرلالالزمفياطال

رمبارتقصولم5التنيهرفاذااالإا1باالظهروتعقيبهكالمهلنقلفالمعنىايضاهوهذاالعالمةالثارح
المفصودتفصمبلمن



اخرهاليوالكناياتالمجازات603ألمعاقظرجكصيرمنانروماهذامثللواثزووانهوظاهرقال

وظاهركنضاعدمومانىامعنىالنالمحهتعقلعنااللتزاىالمدلولنعفلاسفمنانلماولاة
انعنايهناالتواالمحازاتمعافىمنهـجكضصلىازوماهذامثلواشترووانهثثبظة11بموناةالالى
الوضوحفعهمماتأقالضسااتزاماالداللةيهالمللالتزاسامداوالدنكوالمعنىمنهفهماطقخما

فحسحوماالفىااللتزامفياشزوو

الوضوحفىنحنلفةبعلرقالواحدالمعئايراداىالمذكوروااليرادفماثإواظكأنفامعناعممعناالذهنى
بوحنعععالماانكانالسامعالنالمطابقيةبالداللةاىضمعيةبالواليأقممىالىتعقلاظاربمكنتعقل
الىالاوأبعفىمنعليةداللةاوضعبعضهايكنالمالمعنىآلذالثااللفاظزاتابتاإثلءولم

االلفاظمنواحدبهيأكالمنىالذلكااللفاظبونحععالمابهناشالموالكملىدالةوالكنايات
الوردفالساحيشبهاذاقلناخدمثالكضعبالوالعلمعلىالفهمآقوقفداالعليههونإلألاالداللعافىا

هذايودىبهونكالمانامتنعالزكيببةمشةواالمفرداتبوضعالماانكانومنمغاالمركبالمجموع
القااواخقالورديشبهقولناخدهداللةمنعاوداللةالمطابقةبداللةالمعنىايةاوالمقايةإاططقراشه
المفهوماتقالثالمابوضعهاصانكانصإصافانهامايرادناكةكمقامساااذااالفظبونرهامومن
وانرتفاوتءمنكالتاتالثمناياها4فههيمالمزادفاتمناياهامهغكانمنفهماطاقاذابحييث

واالفالوانمااصمركأالمهذلكالمترادفاتمنمهململهاحالمابؤضهـعهابهنلمإلزوماذلكترفىيثلمالمعنى
هـومالمالنداالمنهادواجمنلملقولاندونداالمنهادواطاثنبلمأقواعدهوالمناسبوهذا
شهاواحدطأبوضلمانهظآاللفطبوضعهوعالمقولنامنوالمقصودواالولواالصهـولالعرية
اعوهذامنهاواحدممبوضععالماالبهونانواالبقويهـشاراافنقيضهقالاقواعدالمعقولانمب
عالمااويصونمنهاداالشىفالبهونشهابوضعيثىعالماالصهونانمنااللزاملةدالجمنلمبل

الثتديرينوعلىبعضدونداالبعضهافيمونخىدونمهابعفبوضعالرضوحنجهمماتأقايضا
واياماكانملفليتانهاداالبععقيمونانويحتملداالنهاواحدصاليمونمحثفيهاقولآواظفأ
الدورلزمبالوضعاللمعلىالمعنىفهموتوففقلتأنالوضوححهاالمجرلىوانالممىالزمالزمالن
والمعنىالفظاينننسالوضعالنالمعنىفهمكلموقوفبالوضحأالهالنداللةلكنلهالزماكان
هوبالوضحلمالهعلىالموقوففلتلنالمنتسبهمءفيواشةبالمواواظهرمنالزمهعلىافظه
فهمالعليبالجلةكأالمهكمعلىممايتوقفابالوضعوالعلمالمفظمنفماالمهفهمالنالزولالزمعلىداللته
العلممليتوقفالحاالفيالمحئفهمانتسالاممبوقرظامنإهنىااليالفظامنينتفلالذهن
السابقالزمانذيثفىبلالحالفىكأالمهفهمعلىوهوالشوقفاإوضعباابقالعاوالىاوالالملزومةمألحظ
والىثانياالالزممالخظة

بعمىمناوضعبعضهاجمنلمأفاظااللمابوضمحبإناذاانهالنململقينان
العقلفىسهامعاتحفسمحعثاظيالفيالخزونةاظاالمقينصازانسالالزمالزممالحظة

هذهتقىفالىإثائا
يونوبعضهابهاالعهدربولسةوالموااالرسةرةاالتفاتد

لىبالذاتولوإتالمالح
نبارواسمايفتقركعرااطولاتجعهومياكزالتفاتالىتجاجثوايضاالتالداليتفاوت

المعافىعليهمايردعليوستقفسنذكرفيهاكالمولهنيةابالداللةاطاكمهذايخنق



آل703

فكرماودةاليبوضعهاعامناسبقمعااللطاظيعمقمنالمطابةالمعماق
علىوالمعاقالحسعلىافظاخرروقلةبهادامالطولتأملآلومراجه

بالنظرذلكانيهونواظفاإوضوحافيباالختالفالمرادانوابفابالعقل
تزامااللىداللةانهاثثمنالنهاكذالثامتزاالوداللةاوراللةاالي

اوازمافييدةةخفيةوقدتكونبةالقراللوازمفيواضكلةقدمجون

واجبالمطابقىالمعنىفهمفانالمطاقةنجألفاوسائماااليالمفتقرهالبعيدة

حضورعةسءووضعباالعلمعدمعندقطعاوممتغوضعبالمعندالهفطصا
المامعتذكرعةسجهةمنمماصابطؤوأمقلافىالمطابقيةالمعافىضىء

بالعقايئأقتوواالوفاتنحاصاالشباضالفلمفوامذاتبماوإوضعا
اتبعصصتلفانلجوازاالعقليةبالدالالتسأقكوشالمذوااليراداى

اتبوهصاسضينفيالجمكلءاالجزالزومباهصاىالوكنحوحفيازوما
لممىيكونانصإوازاهرفناماشاالفياماامإشاالفىإللمزومماواومالزا

فهيهونالوسانمافلألبسببمقمناليهاقربهابعحنمنعددةملواشواحد

لهلىعةالموضوبااللفاظالملزومالمعنىذلئاتأديةيمنةلزوماالاوضع
واحدملزوماتلثئاذاكانوكذاءوضموحاوخفاعليهاررالةاالخنلفةازماوا

الملزوماتبتلكالالزمنالثنأديةكنفالبمئمنهاوضحلبعثضهالزومه
هوضاامااللتزداللةفيتيالمهالنوذالصاالوضوحفيعليهالدالةالختلفة

فيهحصولهالذهنفىالمىحصولمنيلزممجيثالخارجالمعئبهونان

ممالجهازوماصانءوسواشعددةبواسطةاوواسطةبالكانءسوا

ازملوعدةوليلزيدتجوادزمولنامعنىاواصطالحيامثالفياعسعتقاديااواعقليا

يخكنالفصيلومهزولالكلبإنولرمادكأيرانهشذساللزومنخالفة

وامابعضمنعليلىاوضعداللةبعضهاالتىالعباراتتجالثكأالمههذاتأدية
اخرشىمنءزابءوجزشىمنءجزالمعنىيهونجوزانانهلهفبيانافي

إشاداللةمنضعاوالمعنىذااصاعلىمنهءجزالمعنىذلكالذىالثئفداللة
مناوضحالجمممعلىالجوانداللةمعالجزثمنءجزئالمذالصاالذى
فانعليهالبيتداللةمناوضعابالترعلىالجداروداللةعليهاالنسانداللة
إفهـومنالكلفهمعلىسابقالجزفيالنبالعكاالمربمونانيخبىئل
القوملكنكذلكاالصفلنااالنمممانثمالجوانثمهوالجماوالإالنسالطمن

منالذهناليهانمايختقلاصخنىكأالمهالنطابقةتابعناصرحوابان

صمونانديذخىهدثفانفا
ءالجزمفالنأهكسبااالمر

اقولالكلعدفهمسابقا

مسابقالجزمجزميكون
داللةفعكونبمرتجتبنعليه

كااوضعاثيلىالفظ

ءالجزعلىداللته



التفاتيرشمنالكلمايفهموكعيراالكلبعدفهممومألحظتهافهمناانعلىذلكنجوانهمفقال
فهمالتدزمماذكرعلىءالجزمألحظةوالمركباتفىلطابقةالزمنابانصرحواقدافولاخرهالى

وضعمنلىاالوالمقانمنىلىزإطاوتابرعالعفنبانواوقدخهبهاناتضيرفألجمعالكل
بسببواماالالوضعامابسببهعنىلىءالفظداللةاقلتمنعلىدواوجزفمإلفمنههئلىاافغا1

اذاكانالفظانإليةاناقواعدالقومالمطابقوابأباصالالعففىفيالمجرىبانهايىلهاوشععننقالاال
فهمالفظاذلكاطلقذاظالمركبةااللفاظفياجزافيلتفاالباعتبارادهوصحبثمنلدكلموضوعا

الالزمةصنمةاهوالداللةاالجماليالمهموهذاااجامفهوماأالجزتلكمنواحديلىةائهاجزلةببهالكل

باعتبارأيسنادفىيوذىا803واالختالفالكلفهمعلىهتقدموهوكباتالمرفيإلطابقة

لعدومالحظتهالحزفهمصنالمحانعلىذلئانوانهمفصمالموضوأارادضصفيالجزهومة
ءالجز3باتجارةبلكلا

الصيئذكراالجزاهالياففاتيرتمنالكليفهمماوكثيراح11فهـاكلاعاادبلةمىانةحيثمن
اعقىولمبالبالالنوعومعنىبالباليخطرلمماصالجةانءافغمافيالرئإسءفااوراللةباومودد
يخطرانفيهوزالذهنعنيغيبانامكنالاطهذهفىمابلاطععبةاءجزااالءانوالتفى

القمحاالةهتلاهذالمصكالاأالىاالذلهبللتةالواكاباباأراعأااكل311دو1إااتواآل
هومحااالختلفةيالعساراتالنأدلةمنهضامماذو3تما3كأبمالإةالىفىمماهىااالا

وهـىودمءالجزااوالميعلق

النظاهعلهمماالالعراجرلمفرألمحاابددوااأئإداتفتققليةالألاعدقااأقءجزمففاإلجزاهباجزاه
لكنااالفراديةالمعادفيهىممااالكنايةامثلة10كةالسا11الجز3ةلىمقدماطزه مىودوحىمب

انهثحيممنمهلكن
معناعلىداللةاوضعالكالمكوناننقولالتقييدهذافيالقوملمأساعدناء

داللةعاوالماحىاذلكءاجزامقثانبإصألونانمجوزأشيمافهمخامممازمتاحرعنمال
بتراكصقىكبىمعنىعنوناءفاذاالزكىكأالمهذكمنءجزمايهوعلىفصفهمانكالثالجز
علىيوقفخااةباادامي

جميألجمممراالاإمئلةكامانهذاحخلضوفيماهوفيعلوطرابرااتهاامفراقالءاعلىالمؤففةمالحظمه
ماوضعالزم4راداالفظاثمنظرعموضربوصاماهذافيماااخنيخكلهافيمالحظة

الوجهعدهذاءالجزفمن

ذلكونأإهذبرفيوالمعتادمصانهاحيثهنوخفأوضوحالضثنيةاالتلوالىفىفاالضقىداو

االكنايةامثلةعناكأننبقولهاحززاقولالكنايةامثلةمناوكثيرلظمطلقاالفهمالالمرادمهو
المعافىفينهاظاوالصفةالموصموفعنالبهايةنجالفالزكيبيةالمعاقفيشصوراالالعاظالنمبةفى

عنهنقلفيهاقالاقولنبعدموضعوهوالمقامفاهنعاإلمالمنليماتبحرغايةهذافالاديةاالفر

االعتقادالجازمبمعنىبالوضعفيماذالعلمالمناقمثةممايمكنالمطابقةفىواظفأإوضوحاعدمفألناوالامابيانهفي
وضوحاالمطابقةفياألختالفسصورلحيلمذاقوالأضعفواالثدبلقاوهوفيهكافالظنبليرمثروورء

يمونانواظفأبالوضوحباالختالفالمرادامنومانقدموضعفاقواشراختالفمجسبوخفأ
االحتالفمطلقالمتبادرمنهبلالقيدبمذابفالتصفىاضعارالاذنفعاالصيهدىالداللةنضاليبالنلىذلك



ختألفااليتصورعالمطابقهالاورهاوباعتبارغبرالداللةماليانظرباكانءسوأفأواظوحالوضى

علممراتبعلىاطالعوليسلمحنتهمالبنضبماأهىوهذابالوضعأملمافياالختالفاالمجسبوخفأوضوحا
اذانبمءواضافاوحالوضىلمرايبامحامصإبقيةالممابالدالالتالواحدالمعئايرادطيرلهفالبالوضعطبات
المعلومةالفراقاتبمصاختالفبحسبابقةالمعافياالختالفيةريمكنههعانينمشزكاإافظ1كان

اعتارهااليافيوذإاثالمذكورااليرادثاءصلاليتصوحدهاالمطابفةانعلىدلماذكرولوسلموايعخا
الوضوحنفوامائاشاوقالالوضوحانبصمنمرشهما903نجمبانااليرادذلكفييرماءمع

عواغيرفن3افأفياظالتففيراخالوناجمسوهـمااليفعكزهبالالبعئلهانافظذلن
جميعشصوروبومااواداىارادتهدءلىءفريةةامصاناالتزاموقاوخارجاعنه

ااكل11ئصاألتر413آآشكنالهماوضعادتهامعدعدمئريةتدللمواناىواالثبهاشآلهوضع
ن6ومعاونةوالكناالمجازفياالنتفالانمنالثشالةبااولفىماشىعلىمبئوهذا نالحمهـولفياشتبعية051

ولاإإخرالزمافىاالخااالبنىانمنىاماذكرهوانإالزماالىالملزوممنوانماكايهما
منملالشداللةاذالدجمحالهسالملزوماليالألزمناالشقالعدايهنافيا

ابضحاالتفانلىندآبلىءالالمسالزملىءداللةاانماصواالتزامالملزومععاالزماةحيث
5صرزكرالمدزومانازلافىالواجبانلءيدالالمالهذااهرنماثملمزومه

عاباالةادةعص1ازثثقدمرماسبزءافسامهمنتايلاالفىظاهراهدااليصعالألزموادو
حننرةالمإداللةبامقصودةاصدازادقالمرالنتناها4ء35محزمعناالنخاراللىءااعلازافي

فيواليقدحبهاومؤداةوزبفافر13ففيلزوماارادةعدمءلىفريةامتلةفقماهوالالزم

صآرا5الهاالرآ3الازامهداثءاجةباىماطابااالىءمقدمءوالجرهاتصحيوالمدزوماالزمااالمرادإونانجم داوافاافىلوافقايعنماالوحضعفيفقدمددكلبعلةديانهمعالوجودفىالكلالبه
115514االستعاروصالتشإلعليدشنىمايالممازمنأىمنهؤثمإطبعاوضعا الجزهءجزادهاسمننربح

الداللةكااافتعيناستعارةمارفحالمثمبهواريدبهالمثمبهفذكرمثبيهانااالتىكان
رديموواالستعارةافسامهاحداورىاالمصالتعرشقبلالتثهاىالتعرض

المختالدالنمااأللببهافازوابالثبيهالثلورفيالبيانعمنالمقصودفانحصحرالنجنائهماعليه
اأعليهاالستعارةءاألنيبسببالبيانعلمفيالتشبمااذاكانفلتفانوالكناقي

مااداال4وولحاولاكزتالنهاالستعارهطادمةةمحعلاندونوأسةمقصوداجعلة نحتافبالتضكلنءد

حيثأمنواضإةوحبالوحنصانمقوااالستعارهمثامقدمةصبهعلانتفحاشفواذوصحومحثه
انمنلمامرباالمرادانهاخضماعلىالبيانلم5مقدمةشرحفىأكمالمهذاهواأسفبئاصيجعل
بهمراليئممااطاللمضعنىالمطابقالمالبمايوديهالواحدئالىتقييدفالنواهانالعاوفالالمرأدفهمالمعتر

طمايأبارعلىانماتحملالثعريفاتفيالمذكورةظااللفطالوذلكإتولاممألمالصعوالبدمنهالمهأظ
اشارةالعااقولماذكرنامجرىنبهرى3اخرومبماحثلوظراعارلاالمالعياحملهاجمصورفكيف

هناالىالييانعلمثعريففيشرعمنذماذكرهتضاعبففىمافصلناهاالي



التسميهفيماذكرمالكاىاوالياالنظارمنماسبقالىياشارةاقوكاباالضعلرمنبمافيهخبيروانتلظ

المقاصدفىةداخبهعلهاالالمقدمةهباحثكزةالناجيايةامعداالمقمنمقصداوينافيكونههقدمةجعلهيقتضى

اثبتلفةميولهمحصىماالشةابياالطانفوابهتامنوفيهافناهذااصولمنبرأممهاصلشببههالتانفاطثم

ضعيةأحموابالداللةاليأقىادالمذكوركأاالانمناليهماذهبللوحمطابقمةإةدألانواظفأعحنعوحالوفى
غايةفىانهاردتبلوضعامفهومههاهودبهقىلمركابىوجههاذافلتاالفاصعلفةقالفازرةالمطابقيهاى
تحصرانيخبنىدوحينهاممنايةافىأوضىاالمفهومارادهالتافيالمعنىهذااثةأرنلالمعالفةنهايةوسناط

اريداذالقالاماالضبفي4والوايهتايةوإالمرسلوالمجازواالستعارةمثيمااااربعةفيالبيان3هفاصد
منهارادتهانيبئفاماتقديرص013ءاوالوالماوحضعارادهيافىانةامااوضمعفاادا

عاإبيانامململيقطانواالفرباالكنطرابامنممايخهبيروانتكاىافنممبةاوالورالتشبماثعلى
اكأمناذهذهيلتفمثتغلدثميةافيوااوابشمهـاعنفاالستعارةكنجةاليالتشبب
المرسلالمجازاليالكناية

أإىكصانإىاالاالماإهـانمذألليإفيالستعارإكأاثلىإالستإةلةيرااصيأل41معصالنشعيهاناال الذاللمعا4
لماصمقدمةصودامة

شااوىاالةكأإباانتشبمابهاعنىالتثلمطلقمنعاصاكانوإالثلثة

تعاراإلسدوءشاكاواصءإمث4إاإقطءادالذثملولهلةيرهتضالياوالالنقديممحقفااالستعارة
يماتولمالمظهراصاعادزاواذلثاوغيراالصعارةعليهلجتنىوجهلىءواهىالتىالحهةهذعيهامن
فيدةءالاالولاطثديهافىاالمفاوصابخى3وراااحااإهودالكهـاللضاالخرىالجهةمنافوى

ءعنالكايةاخرتبهاإكاا

إالفاعلىفلميساالولعينودتثءااذاتإساانومايقاللبضالثاققالفتأملالمرسلازاب
اذاذا3فالناعاتدانوالثدشهوممهراللةاواإفةإااطثبماانهاانيعنىشاملميرالعفهذاوظاهر
االولفاالهيمعنىفياخرالمصاعىكةمشاءدلانصيعنىلههدسهممرازيدلفاةولناةأغو

مرشاملاذفهذاوظاهرالدشل4صحاوالمعنىابهوأأقاوااأالمشاصولابروزدوقءوحا
ماناطالمرادذالااماروزقورزفارطوفوقءجاوالثةالنبفيه

إركةعدمثاللةهواصااالبيانعلمفيعليهطلحالمصبالتشيماالمراداىبلملىءامرءيدلزوروعرو
نكلورأيتيقاقاالستعارةوجهعلىبهونمحعثمعنىفىخرالامررادامنالكلءا حءوىلبو

اطفارهاةالمفتضوانشحهنايةبااالستعارههوعوالالحامفىاسداممماركةذاثمنوتلمزم
والأالمامسمشاركةلىءالخاطببةبمللمالالزمالمعقهزابقمدبهلمانفالمتكلمالمجقفيخراحدمالال

قصدبهوانفصدماكعمسصورااليخاالفانهالداللةئمهماذكرهعلىءنجايرالمذكورالتففيفاليدرجمعنىفي
لدممرازقاتليثفىوكذلكتشبيهالغةفيكوناوتعثاركافيهالمجىفيعرازيدشاركممعنىالنهفيهاندراجهيفرلم

لمفاالقتلخرفياحدمالالاركةهثذكمنويلزمخناوبهسهمجاصوممرمتعدقاتلزيدالقتلشوتمعنا

كقووكذلئاالقتلفىاالخراحدهطشاركلونياندراجهوجبقصدواناندراجفالالالزميقصدبه

فاعلبابانمنومائيلالزماكواالشترضدنىوالتعلقاصرعحدمنهوالكلالقتلشوتنوعروزيدتقاتل

فتلزدوعرووتمثاركافىتقاتلمفهوىينالفرقمنذلكبظهربالالزمفتفسيرواللياركاركةلوتفاعل

واعقطعامقالفانمفهوميههااناالواحداوانكانالكألمينصولنواحدظزمانفياالخراحدما



وتثعلىقدلإميفةاامااوالفاهرومماهىااورعرزشارك113ولكةمعلفىالمشاركةلىءالداللةن

مامواحدلكلالثحركةماشىلىءاسد4يئورادابزمخولقيتتجريد1والعلىو

منهاصحرلجزاكالفىأإخطارغءشاانممئمخرفيامرالاركةمثعلىداللةالثلثةهذفيفانالبديعلمءفى
وم005فاوكانغيرمقصودحصفافدئحراةفيالمفتاحلصاحبخالفاحاالصطفيهامهااليكلى

في3ةاالمفنفسلءفافيالتثببهؤعئالتسميهقبيلمناسدمنهاوإقيئاسدبفألننكلورأيتبان
4ولىءالمعقخرفىالامصمثاركةعلىهوالداللةالمصنفعندطالحاال

إيالىكاثااللرمنواأصهالقىزيزادانوينبنهاريدأخواةاصكخاتباواالستعاره4قيثالخةيارةاال
ادلميهـاايماهكلرووكلفىقوجازدعرانحوقاتلمحذليرجاوتقديراظالةومخوهبالكاف
ررآلمخحملمةارةاالستالنألهاممضداارواالستهاتحمميااالستعارفالوانما

منواالحرىوهوامن

منشأانايثخاا3وا4أميااصسثاركأعلىفيمداللةسورليسالمدالمتالفي4إفارإلتاالاثإتوهأا
يرفالىءاحنىشءاألانتحققتماملىاطقمعناهاالالظفارعندهالمراثالالمصنفخرعندالأ ا

رينفرقادمء3ورذابالتشبيهامالمجكهطالاالالتعثسبيهفياىفيهخلفلىتعاليالدةءاثاا
دإقيامزلدذفاوكاالسدكوزدكاالسدتشدااداوهوماذكريخهخألف

وبينينييالحهمبر
يهالالخرةداة3رامثملو4الذثاداةفيهوهوساحذفايخاشالقولعاتشحىومايقرينة

مانوءهةاقواحذفهاونذكرالمشبهمعءكانسواهـاظحكماوفيالمشبهعنجرابهالمثمبهأ
عانالزءبايرانءمجذفممىبمصمتعالىمحوقرلهالثاقآزلداسدعآنحوقولنافاالولا
هاالىاالصداللةمماااالستعارةالناستعارالايهابليفاتلمجثىانهعلىالمحققينفانصممالىالمتجدأا

االخروانطعإداللةاعبهتاطاخهخلواكالماومجعلةاجمباارلهتإ3راذوىلمحيثتطلق

المكمإآلدإلاستلرفهاوايسجمأوسالكالموىاواطالاوالداللةوالمنقولهاليهعنهالمنقوليرادلهالن11
إللتهلىلزمةاتاحدهرعلىاضظرواعالىاظةءثاااحتشيهاباباخرفيوتفصيلخؤقزبادةلهذأ

الحمونأذربماخراعلى4الالمحص4إاشتمثااركانهوصممااالمقصدهذافيااىاركانهفيناهإ
ا

الاقموداكدفىخراالمنهافرعقوفي4واداووجههوالمشبمابهالمثبيعنى5طراربعةوهى

اديخهيئانوينبةكافالةومأانهاباربااماالمدكورةبعذاالرعلىاألركانواطالقمهقالاوفيأ
افولوثتردقوفابالوامماونكراكافبامكافيخرالاصصثابهةعلىهوالداللةالنهتعرلفهفيأا

افنفاامماررناهفررصعليالدالالكالمجملىمايطاقيراثاالصصالحفي4التشإلانارباعت11
رألزأتادلليإذالحااخميااما5طرإعةافصفيزبدكاالسدنحوقوالالمذكورالمشأركةا

قاوجاواالدإةبالطرفينقائممعئيهاللثالشوجههماالصالطرفيهعنالقدم
لزيدوعروىوجاهواألداة4إوصائحالفالبتةواجبيناعلرذكراحداوالنلتمثبيه01لبيان
أاأااامانخعنمفااوإدوالحداطشاليبانمنوامابهوالمثبهالمثبهاعنىناطرظأ
ولاوالورددكاأصوتباوالمرادتالموظفىماجمواالضهوالععوتاتالمبصرفي

البهالمشوبةتئيالجزمنعهااتهافباعتبارانزيياانتسابالظهورواماغابةفيالحهثماالموراليشاتجزانتعاب



ممايواطعدمالنهفال

تيلوانولشانهمن

اتصفممنالجوعدم

روهواالا

213أل

اوهوالبسحديبلغلملكنهفربصاالعنالييعالذىالعصوتأضيفاا
رغوهىابههةواالغءفضامحكناليخرجحتىكائهاخقالذىالصوت

الناعوالجطدالمذوفاتفيوالخريقوالروماتافيوالعتبرالفم
فالضعيالصوتاالفيتسامحنوعفيهمماوهذاعهالمإوساتفيهـوالحر
والوردداطلونانماهومشالبالبصرالمدركالنوذاثةوالعتوا

النايمالجلدمألسةباالسواخمروالرإقطموقاونوبااحنبراراخةوبالثم
العرففيفداشرلثنهاجمامالكونهاءاالخياهذهالنفسولينبراريرواط
ريراطولمعمتالخرقتوذرتءااوكمتالوردابصعرتيقالانأال

أمابلالشبهوجهيوةواطألهاناماحبوعلىمطفاوعكقليانأ
11مثبهالميمونباناومختلفانقهتحماشىكلادراكجهتىسوصهما

اعنىالمنبةفانوالمبعكالمنينفاالولكسالاوعلىحسيابهوالمثمبهعقلعا

قاقوحمىوالممبعيوةاطشانهمنممايوةاطعدمالنهعقلىالموت

بالئنممحمموسيباوصالعحلرفاطكريمرجلوخاقالعطرأشل
تثبيهانيلوعقلىبسهويهاالفعالتصدرعهانفسايةوصكيصةلمقواص

شهيةواطواسمنمستافادةافعقلميةلومااإلنيرجافىءبالمعقولوسا

واذاكانالحسذكمنالمستفادالعلمكاليعنىفقلىفقدحسامنفيلولذلكالها
وهوفرولالصلاصالجعاللفرعيمونبهفتشبعههانعقولاصالالمحهموس

بالطيببالظهـوروالمسدعسااوصففىالمبالغةمحاولإوصاولفلذلكجاشغير
منيفاالطيبكانفىفالنلخاقكلىوااظهورافياشسكالحةفقال
يقدرالمعقولانجههفوبالمعقولدسوساتثاالشعارمنفىءواماماجاالقول

حيلئذالتشبيهعفالمبالغةيقطرعلىالمحسوسلكلذهلكاالصلوصامحعمو

اقوةوالباالقاهراسبالحويرمدركماهوتبهوالمشهالمشبمنلماكانثم
ىالحىفييدخاكاانارادشاتوالرجداوالوهيياتمالياتاضشلاقلةا

االعتبارقلتزلكالالنهاطألباعلىلالمربالوشلالعتبارتقليالىوالعقل

والعقليتفمميرالحمىيمفاثاراليضبطااصحهلكاناالفسامواذافلتاالفممام
الظامئسالحغالحواسباحدىهواومادتهالمدركبالحسىوالمراآبقو
اوقولنايالةزبسببلىافيهفدخلىلمسواوالذوقوافمملمممواالبصرهىو

حداورصموامنعطمجحنىفرالذىالمعدوموهوليغيااصاطفىخلدمادقى

مفاأ



313أل

هوقالثفمحوكاقفولهفيبهاىكالمشبهخبالحسكإورشنهاع

مماواواوسحادسفىاحمروردوصانالنعهـشقايقارادبهقطيفةجردباب
اليمالاىاذانحوبذالثايخكزارضعاحاالنهالنرانالياضيف

صالمءاإماواالىمالاىصعدمىآوليأتىاالمطرصابمنفلالس
مءاالنانجدزيرميترماحئرنوياتوتذالراتوهثاعلمجع

ممااساطالنساطالوررصكاجديةبرالزالرماحعلىالمظشورةاليافوتية

صوسةهيئاتعلىالمدركعنداضرالمادةجورئموماهويددك

جدبروالزماحالروشوياواعحرمنهاكاالإكأقىكبصاتهماثاكنةنحصو

ماالبموتقدادباالىاىلككدآمالىبالضوسبالبصوسهفهاص
الوهئىهفدخلالظاهرةاطواساطباخدىمدركوالمادفهو

شتزغ4فايالىاطإلفمنهيرمنمزحءلكونهفيهمدخلالمحمالبهونالذى
احينهواذكورةاواساطباحدىاىابهـيرمدركءماصاىاقالوأولمنه

قولهفىدةالهعنيقيزالقيىبهذاوبهامدركانللوادركمجيث

وشوزضاجىمفىوالمشرايقنلئفيقيساامرئقولفيبهكالمشبهاى

سلىصقرقءقىالذىلالرذالثئإاييقولاغواذكانبابزرق
وسهاميمنمشارفالىوبسيفومالزممامضاجثاانوالحال

بالزرفةالنصالووصفحددهاذااليمصيفسنيقالإصىالامحددة
لاالدبهممااألغوالانيابنانمجلوةوكونهااصفاثعلىاللةال

لهالتنببهبمجومماالبصحراالمجعستدركلملوادجمتانهامعتحققهالعدم
الهقيالمتأدثلطاطفيتسةالمرإصموهـايالهإتباالمرادالجسانامالمةمدافي

قماصبعدوهماباالمدركةالجزئهالمعافىاتاوههباوالواساططرقمن
مماتأدتأيحستإبافويةااالعالمالنوذاتوصملواالفصلمجثفىتحقيقها

األغوالاشابوالنقحااحساسيتهعبهالمماذالمشزكساطمناظيالالي

انظااليمكناليمتإلؤورهىبلالجزئيةالمعافىمنايممتلنالشياطوروس

لخالهأانحنهـاوليستبهااالتدركلموجدتاذابلالظاهرهبالحواسيدراث

قوىمنانالمقامهدافيقةاقعابلعرووعداوورزكصدافةمخقق

اونعصيلاوالمهإموشابقىيمشانهاومنفكرةوةمغمايسدىااشاال

اورأسانجناحاطلهكانساناالحقيقةءاشياواخزاعيخهاوالتحرف
نساااطاماتمايرطواظةوالمانوصنالؤدائماوهىلهرأساوال

انعهـاااليفاحنظااهـقال

كزيخهاارضاحط4ال

حامحافىطالفولاذااث
معروفنالنعطشقايق

ااواسوامهحمودهوا

حمانهللنعهانااليفثاف

وقالذالتانيضاكزاش

المنذكأمالثبئنثاناايف

فشقاةايىبيخربال

عجدةابووقالانانعهـ
ماوكزحمهـطامرباتكا

يرانلمبماللنعانبايراظ

إقطرفىادبااننحو

ااالراندعيلهساويقافاحاا

اليسوبمةيفقال

قالايولتااارف

حنىالر01سثارفاحصافي
وفتيئفىهـرولااوااثا

اليزصبتميدهابوفال

حنىارمنىقروهىفمسماهـ

يقاليفلرامننوتدلعربا

سيفاليقالمشرقسيف

الينمبلحاطالنفيدثار
الوزنهذالىءاذاكانايلى

فرىعااليقال



وااللمذاانجالففال

حيثهنفولهالىالعقيين

بفشعرافولصذالثه

منقولدـممادجمرااللمتوذ11

عاتوالنحقاتالشاراعن

اتةةلعهذمئالاادايران
اعاماتالمةذمالافى

ممازادشبلنفعالمحتعمالضدلى
المعاقهذصيلتفافييرةحى

فاالوليالعباراتودقابف

يقتصعرانلعلوم01مذبكأل

الريخةاالمورعدئها

ذكلواومايقرب

عدالعلومعهباطالمنهافتار
منايخوماذكرالعقليه
يقاتاتد

413أل

االعتباربهذاوالوهمعةالقوةبواسطةيدىامنعااىعلياتشعلمالىهى
رمنلحىاالعتباربهذاوالعقلبةالفوهبواسطةاوتخبلةطىق

اسبالحوادركتإكأاراالمومنلمةتالمتشركتارزىامدالمههويالىباظادفالمر

الفولانحمعاذانفسهاعدهنلخيلةاعنهاحزمابالوهمىوإظاهرها
واخزاعالسبعبصوريرهاموتتفىلمةضم11فاخذتكالسبعالناسبهيتفى
ماورركقلىافىايحناودخلاىجداننوومايدرئيالممبعاناب

منالمنهومفانهبنثاطوااللماةكاذوجدانياتلمجكلىوالباطنةاقودبا

منبلجداشاتالومناأاأفااعقإليناوااللمالذةنجالفمااطالأ

لماهولوتاداادشالذةانذالثقتوخةيوةوابأكالهفةسااالعقليات
نحدالمدكأدياهوهويلوثادرالمواالالئاهوكلىيثيرمنولعندالمدرك

دراكجمةىاطاماوعمدحمئنهـماوكاهوكدلكثثمنوشرفةا

لموباطارزاثقهاثكتلوعندهايرماهويةاوالشهوضإلةالةالقوة

ةبراوالشامةحمنبصوتوالسامعةبالمالحةاباصروابالنوالالمسة

اليمسحدهنهذهاقالووكذااوتضفروهجوهفىشئبصورةوهةواكية

اليقينيةداتالمجرادراكاتهاوصالالعاسلةإقوةاانفالشكلىاعةاواماالحس

اذةإفاااللمهذادءوزصةقاثالاالذهوهوبهوقلمتذالايماهذاورركوانها
وهذالماالوكذاالباطنهواسباطالمدركةاشااتالوجدمنالهعتالعقلية

اكاالدشوالمذكورينكبناإلدراعنبنءكانافللحممياناااللماالذقزواماظاهر
الحواسباحدىاثالمدساعدفيرةإضرشدخالباةإظاهراواساطدرصممامىلي
االمستندةشاتزابمنماركوننةالصرالعقلياتمنوأيساامحظاهرا

واوفرحوالجوعإثيكااالطنةبالقوىالمدركةتالوجداشطمنبلاسالحو

وجهالىفيهمآشزكان4جهـووذلكاصوماشواظوفانبوالغوالغ
يدالفزوااوتخيبالتحقيقافيهأطرفينااكاشترقصدالذممطهوالعنىلتثمبيها

وغبروالحوانيةوالجكليةالوجودفيبثزكاندكاالسدذفولنافيواالسد

زيادةالالذلىكأالمهفالمرادالتسثبيهوجهليسمنهاضيعاانمعالمعاقمنذاث
القاهرعبدثج11فالاوأفيهاشؤاكهماصانوفصدببهمااخنصاص

نضهفيالثعئاوصمافمنهووصنفياشينيناسزاعلىالداللةالدثمبب

يوجدالانيمصلىادوالمراثكلسفيإوشوااالسدفيمجاعةإصةكاظ
مافيمخوبلواوانحععلاسبيلاالعفيكمهمااوطرفبنااحدفيذلث

قولهأ
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حآهاآببنمأفيالنوالتنوشاضىالقولفيالفوجهل1فو

ابتداعصبيالحثوماواادالثيروالضيالفامةوهىورثدصحاهى
اكصلةايئاواهـتبااأنذكوأفىاىيخهإصبهاجونظ

إكاىشاسيهخالمكأوإنجطفيبيضمثرقةحصمولمن
ودهبياشواذلكالخعيلاإلمحالطريقبهالمشبلهفييرموجودةءيئةاا

يمساإقبطرلزمإوةاقوعاماعةإبشالكااللتنانإاضيراانةمخييلايقطرعلىالمعشبدبهفى
ماهووجلالممنةيعبهانايالاضاأمنوالثقإططإتدىإفال4إضإافيممثىكناابحجهل

ااأءاولاإوربااءاتثفقولهاخالبااىكاتجهلماوآوممماالدعةشبهفكروها
لىوااعتبرصأكاىإاالنبافورعلممأهووكاأسنةاتشبهانالعكسبطريقولزتملماجواب
ءعينالتثذيئمنذوظعالمةاليقابلالنورانكااطلواعةالبلىتقابلوالعلمالممنة
دءادههحىاايفرغادتزاضافىاانسلطثحىإنووادبركاأصنةواكالغإلةوالجلدعةااوناى
يعكساننمموخراالاتإلجمالمخأزالسالمكلليهوفولهنسواشحراقبياضىلهم2ماهووصالسخةاى

ماذكراناالالتفريعماهووصالدعةانويخجلاىذداصاخألفعألواالولءالبيفابالحنيفيه
اقربمشفالمالمألنجببنفيمرعاسوادهدتشاكقوالدالموظصواشياجهل
حارادسوإواالولاقصوابياضامماقاانتحلبسباممىفصار

4ثللاىكتستيههااالنتخنإباصمننايدلتوانشبما
قتحهفامهواداسودفيهثنااهـآادافيإبسوقالثميبطيآضقنجويما

فىإصدااتاتاربنةمىاأقأفباموتاقةهاششا1اىاراوباالنو

الدبىدبنإنجومااثاشزافظهرفقمااإلبحساهـئسبثسوادهفيهاضرةاظ

وادصذكلشىءنيياحنذااشهمافصفيكونداعااليننوالسنن
الحثسقوانوعلمتاونايمتلونماليسوهوتخييلافأويلطريقعلى
فةاإ1نفصداغابينالحتسالننئوالمهاقلبابابمناسداعبإلفن

وجوبمنفهبإلنامنتمعإئاهىالبدعةحتىكانالسننكزهبيانفيه
جدالتيخيهوجعلاىجعلهفعمادبهوالمثبهالمشبهلنبالتشبيهوجهاشزاك

يراممحضواافىاغألكوطهاماتماافىكألممالكألمفيواالقائلدولفىإ
تملالفمخوالنإنحوااعنى4المثفهممااليثزكالمعنىهذاالنامفمدا

فاذامتالالمعولاونصباغاعلارفعكهةمناذاكانالنهآاكزواالقذ
ابهفتوحمعارمندهأدافاضفىواحوفيهحعمملفقدكالماافيذلئاوجد
بنجنفعأسداوكانالخويحصللمفمهذلكجدبرواشممنهالمرادفهمفي



اشكالاولليذبللقداربقالانالظاهرافولهبالجمممكالدائىواحدةنهايةاحاطةهيمةوالثكلقال
موحوخبالجملفةايقالانفاما613اتأللهسطصمثاالونصفهاأورائىاويمودطوالمهمتاحاتكالتاب

الفاسدالكالملوجهعليهإوحثةاوهوتهياقلوفوعهيشضرإلبهعلانواماتدارسهـوابالم
حالمهـاوذثتنغلرةدائىاودهكاة

منهاعااوقدراالطعامفيبحعلباناوالكثرةلةاىلفافالماالفولوااحمابإالفالمهالب
مااواههامصداايااسعهاهوكونفيانتشلجهشانفاباواكزل3اواأبمرةطحكااوا3بالجيا
لىءالدالالتهىائامنافعهاواليخصلإليستقمالمإبماانوانعنىمفمدا3ثكاتناهـاوادائروا
الاظاصتيباشوااباالصمنيخهوفاكاماممراعاتاالقااإةالدافىونححفرقاانشة

بالمحيصلحمالماضغديةاوهىمنهالمطلموبةالمنغمعةوالتكصلالطعامىدثيىواعاوتتداآ11 ارادمصدافكانهاجصيروااممحلجدأاكونك

كالفدذلكونحوالضعيفةواإلفوالجلىإفراجواسااالاباإفللقجمالمقاديرجعلوفيالة
حإلقةاىاهةثةعنرجاماغيرظالتشبماوصاىو5ولمرماصاإتإحالامنالجركات

ادذخ14ءاةياكماضهيااءحاالاإلياننأيماقولخار
وينسرسيوجزوثموطثسودنرزالىقيالجساتئافيادبا1اندا

اوجشهياانوعهيفيخرثوببا4فئلشبماخيرهاءعنااايزاوحلىاضماهية4أالمصةالجةاكصفاتا
اومناوثوالكونهماكرالهمافيذلكمثلمصااصلعتالممآآفا

5وفاللمهزصقولالمهبابا

بهماقائمامعنئيمونوالمحالةالطرؤينخقيقةعناوخارجالقحلنوسةإلىءابفاتإصكا
الذاتفىميهنةهيئةاىآلقياماإصغمةاخاآوقيصصافالوأولاااتاحهال ىحوسمن3لممرو

نأكيفيافيإفىوهىبههوباطعئإداللحامارممامااصالاآلإمهاىأأأررامنلباال4ـهذداا ءكليهازالاد

والشحكللواآلشاآللوادثناالىفافتذتتالقحاالكالىمحرثالو بمريليوتبااامنواصحر

اؤةالدىنحفككلناونهاسةكالدائىبالجعممواحدنهايةاحاطةهثامايلةااتاباالخة
والمقدارموالمقاديرذالثاوغيرنداوارجنهاياتكالمثلثاوثلثعأآلبأسواباتياليم
يمولطانوباالتصال4لذااتجزىإيقبلضاعيبهمباونعنىالذاتقامتصلباوسحىبااداراة

انحهوناتإذاقاكهوبمددالاحترزعنوبهعنديتالقىكقىحدممثالجزائهأاكلقاامبهسوس
قبلاناليهىجممموالمقدارالزمانعناحززوبهثابتةالمفروضةاجزاؤهزاتاوالوبابهونانن

وخطرحقوالولافياقباانوسمقوالعهـوالعرضىطولافيالقةاطخالوكذااوئاياوبالعرحق
الجمممصولحىبنالمتكلهعندوالحركةواصدركاتفقماالطولفيفباالانادبراواماتصافى

وهذاصووبناطوعصصعارةانهااعنىاخرنمفىبعدحصولهنمفيدالذاتفقكونهامحسوت
سببلعلىالفعلاليأقوةامنهواظروجءاطبمهاوعنداالينيةبالحركةمختصارادكانهلهوامافيال

أحمقواارالمقدىاالنزظماالفيااطلىلاتهتأوااتدآآلالذىواتدراالطولهامنبالماقاديراوصا
وصعىمنواىىمثءفمافإقصراوا
اطولاهناوصافهابالمقاديراداسوكافوالنسبةطةقلذاتهااليقتضىالمور51زجمولونانالالح

والقصرالطوإلنبدلولذالثمايخلعلىمحضةتاضاظ

ماذصححتىلالضافةمممتدزمةالكيفياتاليهالمنمموباختآلتعندبالبطؤوالمرعةبالقصر
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مابلوالتوسعاءوالبطومرعةالهنحووبالحركاتببنهماوالتوسهوالقصر

نحصاكبهماالمتصفحواكالحمنبالمذكوراتاىآكامدلوما
ءوانبكوكالضاونواالثمكلصكيوععنعبارةهىكأااضللقباعتبار
والتقعروالخدبواالضناهستقامةوكاواطركةالشكلإرإعتهنالحاضل

إصحواسباليقولهلىفعاسهبااذااثيرءوولالتحتلةالدا

االصعواتبهايدركخيناصةاباطنعلحعلىالمفروحنىالعمبفيرتتقوة
الحادةاالصهـواتومنينبنبوالىوالقويةمةالضعهاالصواتمنإ

الذىالقرعالمعاولوجاامنمجصلوالصوتيننببنوالئوالثقيلةأ
المقروغمقاومةلرحعنيغتفربقهوالذىوالظععنيفامساسهو

وحشعفانوةخنلفوحضعفهاالمقاومةةفيوخسبالقالعوالمقاومالقارع
التدةاالغافىاوتاركماقاومالسةالمقروعصالبةفياالختالفوبحسب
حديختلفالمدتوبهيرالمزافيواذ11اوضداوضيقهالمنفذقصراوق

اناجرمعلىروشالمحسبالهفىشبئةقوةوصاوبالذوقوثقال

وكنمةواطااللوحيواوالمرارةرافةاطتسعاواموالطعوتممآ
فوةوهىإصمبااونفاهةواالوهواطوالدسومةوالقبعقوالعافوصه

حصروالالرواخمقالثدلىئمجلىتبىلشبمااالدماغمقدمزائدقىفيمرتبة
بنةءاوطية4كرابفةااوالالموافقةةاالمنلهاءاحماوالالنواعها
الوةاطةكرامالقارنهااوالىالمسدكرامحهاخاالىاالضازةجهةاومن

هر3طاآنالمإوساتدركبهايهإدنآفىساريةتوةوههاوبآلتمق
بهااكأاالمإوساتاوائلهىاالربعةهذممةوالعبوبةوالرطوودةوالبر
المركباتمنهاولدفبضىشعنبعضهاويفعليةالعنصصاالجامتتفاعل

عوالختالفاتتفريقشانهامنليفيةالحرارةالنفعليعانمنهاواالوليان
اختلفاتعوجيالمتثماكالتتفريقاشانمنكيفيةوالبرودةالمتشاكالت
والتفرقالتثكلولةستقتففييمالرطوبةالنإيعانانفعاواالخريان

فيةيموهىأنةواصلىذلثموبةتقتفىفيةكيوسةواييواالتصال

وهىوالمألدمهارفعوبعضهااحفكأءاالجزابعقكونعنتحصل
قبولىتقنضصيفيةوهانااواءاالجزاوضعاستواهعنتحصل
عمواليمتدوعنفينتقلغيرسيالفوامبهاالمئوبمونالباطناليافز
منوتماسكهالرطوبةمناطنالياليافزلهبئةيمونوانمابسهولةيمشبرا

مةالسضفأوكافال

إتقعراوبلفصاوواالنحناه

ترلاإثصاتحتخلةاد
إنضىتعرءاواالفمةاقةاالس

دباحروتالذ3وامازاللى

ناكاواليصوروالتقعر
فهطراصاالةإعمفثكل

ءلبماالسعلحنحالفثبه
رواالهذهمجعلانفاالولي

مناإلنبالمقاديرشحمملة

اديرإلهةلشعنهـهافياتال
لصطاالانحيةحهكني

منكونهـافياركهتعشط

ربالمقاادمذالويفياتا

الىاعنهـاوضتخرتانم
ممماماواااتهذاعهلوان

يئالكالاتيماتبفيذكر

قالاثكالفالااو

فعايخانطشانواالوات

لااننهعاليتافيياناإلخرا

راناالويبنفىعلاالكاكا

فيواالنفالاالنضعالمن

علىاخاتءرانابهناالخر

لمبتنزاالوإحانتتس

وتثمعينالتانفيانخراال
الالللىواالنندعالالشعل

األجمماماتنماعل4عإليدل
يفياتسارالواجمةهنصحر

فيتهـساسوسعناالربحع
دوتوالمزاجحدوث

أشالمركبات



وجةمايقاباالوايزوالجفافاالجممامسطوحعلىاريةاالرطويةوهىاقولاخراليكالبهفال
الرطبامزاجشدهمنوتحدثمتصالالمثئبمتدوبهاالتفربق9عمصرعالتثكلسهولةتقتضىيةفيم

مانقألكيمالمواضعهذهفيالمباصهذامثالنقلمنوالمقصودمايقابلهاثماشةاواالقليلإسبالياإيختيرا

ورةحصولعلىالعلماطالقافولاخراليقديقالالهفالاحيخناالفيوزيادةلحيردفعا
العابتالمطابقازماباالعتقادعلىاطالفهوكذاعندالمثئمنالحاصلةورةاعلىبلأمقلاعدالثئ

ادراذعلىالمعرفةاطالقمقابلةفي813اوالمركبايمىاادراتعلىواطالفهورقمستفي

المحوساتمناالربعةهذهوكونن11تقادلوهىاصاللةوامةاليمورمذصطثاواقابئ
حمالاالسفيواقعبالفى

ااأمحرأابهاضىكيفةكيةاوولهىةاعاأحما1كمىابمدالمدصورةالملكةواما
مىىوهقت4أءوبفانماهىبالصناعةالمحاة

سوسةمدافعةدامبقيقةاطفيشهـثاوصقصماتيعقالولمادكزصوبالىةالمتعاوالعالعلومفي
أةاصوفافىضهامماذاالحيرمنانااليبهداطرتمعدمفيوجداقوالمهطبلكااقىعيرت

اذاتوخىاكالزآلمنخديجدوثحربموالطةهامداريخهدءازائهاغيرأالىوتخصيص
إلكعماماشهفةااالاو3رحاثصاعدالهافعةواافاةاطألمةلات3والتاىوفديذكرالعلمضققكيف ورمرءالمارلد4

نمالصغاعةمقابلةفي
اىصءحعطفاوعقليةالفنهذاجمرفيمذكوركأاهوذالثيروقاالدراكملعلىالؤاط
الختصةاىالنفعمايخةاكالكيصاتاوعقليةمصاماحسيذالحقيقيةالصفةالظريةلمومأءاولثب

تحاب1معدةالنضتوةشدةالفؤادوهىحدةى1إذكاامنساالنبذواتمأسبسيدئرءوالعل
النتاتجاسشراجولةوضايااااشاجعهسبمنرنهوانوقيءاالراالقواصللعرف

والعالمنشةالمقدماتاولةمئكزهبواسعاةعالالكالبرقالتفاسثةامكااالمإلعدالصناعة
لىوغ1111الىثئاكااوالىاصوليلىالمفمهلرالاإءعتقادآاالوذاحذعولدجرها

رررمطاقامدكةءطاطالفهاع

اضىاالضمنضىمامخوضموضموعاتالاستبعلىايفتدربملكةوعدكماؤلبهالدأساالدراك

وهودلفسرإطعنةياداوقدرمايماببةإمهاءاصاغصححقاالالكالمشاعةح
ءخامها

محعثاصهوننالالوهواوااالنتقامارادةاهابيمسالحروذلبيالوهىعريزة
آالغرائئائىوانكروهاصابةعندوالتضهـطربولةلمجالغضصالمجركهاتعصدر4ملبانهافمرت

ويقربذاشصفاتتصدرعنهابمؤمابانهاوفرتالطبيعةوهىةغرفيجعضرها06صناصمفات
لالعععاداناالرويةغيرمنبهولةفعااعهاتصدروهومدبمةالحلقالغرفياهراناافول
مدخالوكذاطفيزتعليهاكانهـاضخلقتالىاىالنفساظلقيةالصفةهى

اوالنضمميةصفاتاكأصدرءسواعيهاوطبعاالفمعانطعليجبلالتىمجيةالههىاالفةفيالطبععة

يقالالنهمفا13الطباعوفالواالنوعيةالصورأعلىوالطببعةالطباعطالحاالفياطلقوافدنم

فباوالسكونالحركةعنهبمايصدرقدتختصوالطبيعةىلكلاالولبةالذاشةالصفةمصدرعلي

ارادةيرةمنوبالذاتاوالفيههو



13

عةواثباوالقدرمالكلمعلالغرائئوتالثةالعرفيدونلقافيمدخال
حقيقيةامازولهعلىعطفآضنآفهواماذلكاشبهومااآومقابال

صهونبلالذاتفىراققرالجمهونىإذاضافىاالبلعدمايقاتطاققىثواطقي
هيثهليعمتفلنهاممساثباالجةتثمبيهفيالجابكازانةبشيئينمتعلقامعنى

مايقابلعفديطاقكذلكابالحذاتوالفىفكلسواابجمةذاتفىمتقرر

الوهميةلصورةالعقلاعتبارمجممبااللمفهومهالتحققالذىاالعتبارى
انقالحيثالمفتاحصاصاشارماعهوالىإلنيةاوالنائببالخلبالشببة

يوفاعتبارىلينواتنفسانيةأسكيفياثكاحقيقببننحصرمقلىافاإوا

بمثىافهاوكاتصالنفمىعنىاوالعدمالوجوديهونصرمطلموبىيهاكاتصافط

وجهكانلمانوءلظامهااعلىفرعالتالتىالتقيهاتهذهإمتالانواعامحفوهئىتصورى
المركبهوالمجيوعالذبيهعلىباطالعهكالاصامناسهاجهذاوكاندوىابليلةشفاوتةماح

ءاالجزاواحدمندونصالعربباسراركالمواحاطتهالقاهرعبددراالهامفللهينالمتكلماصطالصات
اداخرهالسياليلكهـانواعامثلةنالتكثننعقام11هذافييزدلمفانهءابافاااكيبقىوخواص

الخمافالىالىافولوامااماواحدوجمالتشبيهوايضافبهاإكأاصناالطاوئحقيقاتأتشلا
لىةالهفىداخالإجمالونهالتشهويمونبانياحمياماشكعبادهلىمنمصبهاكونهدالوزتة
منالمركصانضحرورةقلالهانتزعهاهئةبانبهوناعتباريااوقىكيبامحتلفةامورمنمهمكحقيفة
حيثمنوالمععولوسااىوحإلفماستعرفهنظروفيهالمفتاحلفظيثعروحهذاراسعدةمن

البهونوخوصصمركبافزلةامابمنعلىعمافوامامععددأاوعقلىمىحوماهوبمزلتلىالواحدمن
االمعقوالدواماإوااإةنزاماإواحداويخرواحداوغيرهاماالتشبعهوجهادالواحد

كاواحدفيكاالطرفناشزاكويقصدامورعدةالىيظربانمتعدد

صفىاشتراممابغصدلمفانهالواحدمنزلةالمزلالمركبالفبوهذا
كدالمتعددوذلكئةااوالحقيقهالمنزعةالهيمةفيبلاالمورتلكمن

الذىوالمععددعقلىوبعضهحممىضهةاىأنحتعفااآاوعقلىاماحمىاى
لمالثنلمفاومحيعملىاوحعىاماماايواحدانزماهوعنهيزكب

الىيلتفتلمءااالجزمنكاواحددونالمركبلمجموعهواالتثعإلوجهكا
كامهكانءسواالظشلوجهانيعنىيرءالسيان5طرىواتض
يخونوالمجوزانثياالصفيهبهبهوالمثالمشبهاليموننحتلفااومتعدداحعميا
انيعنىشىىفيرامنبلطسيدركانالمتناعدهياعقليااواكالما

ااعقلىامنمايؤخذوصفييعاموجودالطرئنمنمأخوذامر4التشبماجهو
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االجكالاليمونمباالمدركالنصالباطبالعقلدركإنصبهبفيهيوجد
يموناوانعقليينطرفاهانيمونبوزيعئاعوالعقتأمبالجماوقائما

منلبالعيدركانوأزبعقلياواآلخرحعااحدهمايمونوانلنحأ
اوصاففلهمحسوسكأبلبالمحوسالمعقولقيامفيامتناعاذالشئصىاطاة

من13العقلىبانوجه4الفيقالولذللثعقلىوبعضهاحىضهاةإ
يمعىالحاوجهباالتثببهفيهححماثصانكأكلهاطيىبالوجهالتعثبيهة

مشزك4إقشإلاوجهاىهوملفانامرلالعكمدونقلىالهاوجهبا01

فهومشركتثبيهوجهصانوالاتقربكلىليممىلواطتئوفيهاا
ا

نضمبهونالجزئىالنيىهوفيهمشزكعأفيهالطرفبنالشتراكفيها

والشىفهوكىئشبيهوجهفكلفيهاالدشزاكوفوعمنمانعاتصمورهأا
المدركعندحاضعرالمادةفيموجودفهوحمىصالنبكلىىالحىمنأا
وهوبحممىالتشبيهوجهمنثئفالضرورةجزئىوفهـشانهماهذاوصا0

ئياتهجزاىإرادهانحسيا4التشبماوجهيمونادالمرفلناالمطلوب

ااتءوجزرةالحهـافرادفانبالوردالوجه4تشفيرةكالحبالحعسمدركةا

لجنهماالمثزكةالكليةرةاطكانتوانبالبصرمدركةالموادافياطاصلةأ
انوصالمفتاصاحبابامماذكرهجوالثصحهذانواعاالبالعقلمماالبدركأ

عنعدلفدالمصفالنعقلىغيرهويمونانيأبىالتشبيهوجهفيؤقامأ

أمثلةتعدادقشروعىاالواحداقوىقىالتعاجاليقاغفا01
اوصكبواحداماثبيهالتوجهانضبطهاووجهالمذكورةاالفساما

اونحتلفاوعقلىاماحممىواالخيراوعقلىاماحىاالولينمنوصاومععدد

حمىالمشبهأواوعقليانميانحامافطرفاهمنهاوصافسامسبعةفصارت

طرفيكونوجوبنلوعممريئ6نمايةيصيربالعكماوعفلىبهوالمشبه
كالحرةسىواحداطعئرفاستةقىوطاثحرقعاثنىيسقماحسيبنىالحمه

ءاظفاالنتساهحوفياتالمممصمنالصوءفااىءواظفااتصرالمهن

منآولذقالطمالمثوماتمنايكةالروطيبقولهفيوكذاكلوعأيس
تبالوردوالصاظدفئلثيبيهاىفبامصساتاطومنقالمجواكنالمذوقات

الواحدوآيربالحمهـ3الناوالجلدبالخربروالريقبالصوالنكهةمباإضعيفا
الولةمحاعةاكةءالحروزنعلىهىوالجرأةانفائدصءاجمالرا

اعاللثمجاعة01النالشباعةعلىةاطرااختاروانمابالمدجراالرجلءجر
هامافسر
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هلىانيبهبفلتفالرويةعنصادرةكونهانفعلوجوباالبذواتنحتصة4يممااطمافعرصا

المشبهببزيمالمرادليسانالداللةاىاوالهـ13فانهارأةابنجألففيهاالسداشزاكيختنع
اقولهاضالىاوالمثمالنفعالعديمثقهالوتجوديهأفسواستطابةالمعالوبألىلةالمو

يخهالريبمحقىهذاكالمكانءسوااالمورالعقايةمنامدمواالوجودفانمعتوالنيخاطرفاهدمه

معاانمشهـيتضعوزاالعلدالفيلشغ51ماذكرماصبذاويرعاراوتالفائدةارياعنودالو
والقتلتمكاظالمصمادركاثباتكمهاحمناوحكماذالثمعانىمنمعنىكذاطبتهوانالتشبيهانمن

هعانوغيرهاءواالحياكماوالباطلالحقببنبهتفصلانكفيالنورحكموالعاالسدثحاعةارجل
طاهومعاقوكذلكهفردهاوهومعدومصاقالمهالقليللمرجلقلتواذااإلشجاهبينبافورتفصل

استدزأمبؤعالحروفلييقلتاذاوجودهكالشقابلشئمنشبهالهتجتلمسوادمواله
ءواالتهاداواالكاألستعالادظاهرنظرنالكنااالمركذلكقالثمتشبيهاصالتهذاومثلبننىهو

بلةمفرانكوغيرتعلانابيتفانهدمبا4شإلالشكأووجود3وشىموجوذكالمعدومموأص
ءواالسماالاالمعاقانفافىفيماباالسداشاعوالرجلفيهفالمضايقةالظاهرهذااالعلى

والحروفبهاةالمتصالييوكصلفبالعلمحمىبهوالمشبلىءشبهاجماإوبالمواحسيان
صورفالفرداتهـاوصلنبيفصلوالمطلوبورركورباكانالباطلإينولجنهويغرقالحق

فةالواهيةافياالستعارةفيممقولبهبهواوسالمشبهفيماكريمعصإثنجلقوالعطرءإااليثميا
ميكبةتمععليةتكونانفيهامنألفيهتساعاالمثلةبعمقوحدةوفىظاهروهوونشحرلفالكالموفي

نيحماكواولرفبنالمفتاحفيذكروفدإنفساوامتطابةهالفاذعنءلعراكاالزكيبشاشة
يداماهوكةعليتهمتقبلهكونهمافيباطوهالىقثمبيهعظيانؤيماطرفاهأمقلىاامألمنيضاحواال
المالجزئهادراكاتعلىبايقتدرالتىالمإيمةبالعلمادالمرانوبياشذاتاكادرجهتى
كونهمافييشزكانثرعوالوالسببلالدراكشرورةيوواطمعالنحواكعلم
ولوجعلهوالعقلبالعلمالمرادانمايقالهذامنلقربوااالدراالىيقينطر
والجهلالموتينالعمبهوجهابهمااالنتفاعوةوالحتالعلمببنالشبهوجه
السقمالشبهوجهمنايمآوالمرنيمواباايضاكاننتفاحاالعدم

أهطرالبهونمطلقاصاطانمنفتلماعىوعقليتهماالطرفبنحسيةباعتيار

كباناوصمفرداناماطرفيهانوهواخرباععبارسقدممظأيماالحسيين
ولمههناواالفرادالزكيبمامعنىقلتفانواآلخرمركبمفرداواحدهما

انبعانيجبقلتإواحدادونالمركبالشبهبوجهالتقسيمهذاخصص
نحعلفةءاجزامنهيكبةحقيقةانيمونبهثجهاوالمالمشبهبتركيبالمرادليس

وجهفيوكذاكبانالعييدكااليمدمفردانزفولنافيالطرفبنانضرور

113
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فولانظرمحلفاأل

لبمنلملتئهاقةفالشا
معالالنمانجةكاالواحد

هذاالىفمابقوفداشار

نظروفيهقالالنظرحيث

ضعرفه

المزلواحداالنسانيةفىهمرويدزفولنافيالشبوجهاندنرورالشبه

عدةاوالينحتلفةءاشإعدالىيقصدانامزكيبباالمرادبلواحدانزلة

تثببهاووجهاوهعثبهابهمثبهاوتجعلهاهيثةفهافننزواحدلثىافاو
المثبهكالمنبالمركببانالمركبنشبيهفىيصرحالمفتاحصعاحبلىقىولذلك

انعليكاليخقوحينئذتعالىاللهءإششاجمىماعلىمننزعةهيعةوالمثبه

عدةمنمنتزمعنىاليكونانعنىاعنىكأالمهبهذاالواحدالتثمبماتوجه

قىكيبكورالنالمذبالمعنىبنعصبماهطراليهونتحققهفيدخلفهالكلاشعا

لنهيئتفهماوينتزعمتعدديئالىيقصدانبمعنىأعنىشالىبهذاالعلرفبن
وجهاذاكانانمابهونماورثهااهيئةفيإميئتينااشتراكالييقصدثم

الشبهوجهامنالمفتاحفىذكرماانيظهروبهذافليتائلمىكباالتثيما

لكونهحداالوحكمفىجمهونانمااحدالواغيروحدأيرواوتاحدااومراماجمهوشا
اوالواحدهيئةالىوعهاءمنمفصوداظاوواماةئمكحقيقةاما

فاهطرالذىالتثمبيفياىفاالحممىألمركبنظرالواحدمحلحكمفييمون
بئاوفيسالحبناجمةئولفي4التعثإلهكواىفولهفيصحانمة

بضمالمالسمالحيةكعنقودفيىقىالزالصبغفيوقدالحاالسلت
انوحينالبيتهذاكفييدالالمتجثدءوقدجاطولحبهفيايعقعنبايما

اخرجتاذاواةارتالمرنورتالرةإلشنةاراسءاافيكأنورهدفغالى
البيمقالصورلقارنالحاصلة4قوفىلمافيبيانفيامننورها

فيةالكيعلىالواقعفيكباراكانتوانأىالمرفيالصغارالمقاديرالمستديره
لخصوصاراالمضاليمنفورآصةلخصوافيةالعلىنهاكوحالتقارخهااى

يفمددةوالهىوالتالمقالتضاماتجاعتجعةاليمونانهااصكيفيةباوالمراد
ممافربةنععبةعلىوالتباعدالعقاربمننحصوصةكيفيةابلفزاقاال

جعلهاالكيفيةتفسيرفيكرناذالذىوهذااالنجمتلكلنبلنالعلمحرأىصكد
برعنهءالقرسوالبعدومقدارفياكلنحصوصالمقدارتفسيرالقاهرعبدالثغ

جكرعادبمقدإرنحصوصارنهفبينهماجعقدالمصنففيقوبالصاجالمفتاح
وليرانضلوصيبنوالخمهرضىلوالهالطومنمامالأعنىدلعنقوارالثرياوامقد

6ادارمالخصوصابالمقدارالكيصاشومنالشكلالنالخصوصالثمكلبالكيفية

ءاشياعدةالياللثبيضهذافيفقدنظرلةباطوماذكرناعلىالتفاربمنالميعخ
بهاالنمفردانالطرفبنافلناوانمامفاصلةالحايئةأااليوفصد

هوأ
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االمفردفدانوشىنوفغحيهطاعنقوداهوبهوالمشبهالزيالضىهوا
التشبجهفيىالحىوالمركباىوفاالزكيباليقتضىوانهمقيدايمون

هاثارالفباراىيقالارالنقغاركاقبثولفيمصكبانفاهطرالذىأ
بعضافىفيهابعتساظاىتهاوىكواكبهآلليوامميافنارؤسناقفي

صندااكونهيونثلمياماجعهومنالتائينحدىاووذفماوىتواالصل

ماستطيعلىالشاصفصدهاانتىالمطائفمنبمثيراخلفقدالظاهرالى

كاهوىقةالحافولهفىلبيانالهئةمنإووشرحهءاشافىعليه
فيشفرقةارآمتنامعممتطيلةقةسمثاجراهقوفىساىءاا1ع
الشيخققةكماوكذاطرفاهىقىمركصبهالثفىلىظبثىءانبص
المقاوىبالمبلفيهوالميوفالنقعتشبيهقصدقااليثمالغةاارسايهفي

حافبمنكواكباباالسيوفوتثمببهجانبمناليلباالنقعالتشلكواكبه
تفرقتثبمافيإاليقعالصدشالمملةحكمفياصيافناباناطيهموجبولذإاث
وزصبكواكبالسبرفنثليلالنقعارمثقولناكاقبمانهوينوهم
اوقىكبممعكقوبمعنىفياواواالناالتصالنقديىمناليمنعاالسياف
الناقةلوقىكتتقرلانلكليسانااليرىلرضعمهافصيلفاكولوقىالنافة
تهـاوىقولهاناثذعلىايخبهولنلتمالكالملفشفصيلهاكولوقى

اليلالتبعسديلعلىمذكورةفالكواكبالليفةتوتجلةكوكبما
اراكانعلىيقتصرلموزكبوكواليللقالبشانهاستبدةولركانت

السيوفهيعةعنعربلليلافيكاممواكبامجاجةاءاتافيالسيوفلمعات

الزيادقزادتوهذوتذوتجىبلىوقىتعاووهىاكادهامنوفدسلت

واحدةجهةمناكزالياالبالنظفالنفسفاالتقعاالتفصيالالتش
إإضربيخهااالدىواختالتالحرباحتدامالفيالسيوفالنوذلك

واحواالنحتلفةجهاتكاتيطاتالصاانثمعةبيرتيموحشددااضطرابا

المجوفوأنواالنشفاحيقواالرتفاعواالستقامةاالعوجاججمينممتنق
أايثكالانثمبعضابعضهاويصدموتتداخلتالوراالهذهباختالف

تهاوىفولهوهىواحدةبكلهةالدقايقهذهعلىفنبهلعستطيلةيوفال
تهاوبهافيياوكانحركاتهاجهاتاختلفتاذاتهاوتالكوابرفان

كنهااماعنلفئاذالممالهاظاشتستطيلباقهاوىأنهاثموتداخلتدافع
االصدرالمالأحكمفياسيافناانوقورهذاكألمهستداراصورةكلفهث
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الواولكونهاالثاشمعنىبههوممايعلقبلارالنقعمثعلىعطفاليسانهمعنا
أصلاحكمفيبهراانوبمراممراضاربزيدقولنافىيقالوهذامعممعنى

اكباوالوهماليماسبقعلىالمصدربمعنىالمثارانادالمروليسالضرب
ثهتثفيعصعصكبخرواالمفرداحدهانحتلفانيخاطرفامىاطا

الحاصلةالهيئةمنزيرجدمنرماحعلىشرنيافوتباعالمؤقاا

خمروطهدمتطيلةخضعراجرامرؤسعلىوطةماجرامنشرمن

زهرشابهعنهارشتشبيهفىشىوعكسهمركببهوالمشبهمفردفاثبه

كنالطرباعتبارالتشبيهتقسيمفيقتحزيادةذاأوشىضربليلالربا
االهمئاتفييجىآالذىالشبهوجهاىماالحممىيهبابدبعومن
منالحركةعلهاتقعالتىبئةاالشمبهوجهيموناىآالحركةعليهاتقع
تالثقماشىويمونالزكيبفيهارويعتايروشةاالستقامودارةاالس

ممااوصافمنغيرهاركةباطيقرناناحدهماوجهينعاليئاتا

حيثالبالغةاسرارفيالميئارالمصنفغيروقدإإونواكالمشح
عليهاعالتىالهيئاتفىيئانعراودالتشبيهدادبهءلحايهفاناعقال
بعيرهاتفترنأناحدمماوجهبنعلىالتشبيهفيالمقححودهوالهيعةتاط

فيفاالولهافيالبزادحتىالحركةهيئةتجردانقواكاالوصافمن

اوالمثيشقالشمالىاوقولالمعزابئفولفيذىااتشبيهااىكوجهفوله
والحركأاالشراقمعاالستدارهمقالحاصلةالميئةااالشالنفيكفطكالمرآ

حتىالحركةتلكبممببطرابهااقاالشستموجآلمتصلةريعةال

يقاكوسلىئمائئإجومنيفيفىحتىينبعمممابانمكأ4ثقآعالىقى
الذىاالنبسارومنجعفياالولغيررأىظهرلهئوالىندماذابدا
اذاافصفانالوسماالىالجوانبمنجعينهحتىاالنقباضاليأبدا
وكذلكالهيئةيذهموديةوجدماجرمهاليتبينالهاالنظراالنساناحد

عنالحركةنجردانالثاقجهالوواالشمليىفينتأذاالمرآ

لقترنانميقاالولفىالبديعنىايضافهناكاالوصافمنعرها

كثيرةحركاتاختالورالبدمنالعاقفكذائاالوصافميطغيرهاكةباط
المحالاليوبعضهألمحينالىبعضهجمرككانلهمحنتلفةجهاتاليلمجممم
مفرداالشبهللوجهوااللالتربهيبهقإجمادالسفلوبعضهادالعلووبعضه

التحادهاايخالقىكيبوالسهمالرلحركةالمركباالحركةوهو

نجالفإ
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ممفقإساقوصالمعتزابئولةاىقولهفيفالمحركةنجالفا

عباقاانفينبقاىخاوآةعصفانطباتاقارئاىزةابحذفص

التيناطفيئحركفالمالنقىكيبافعهاأنمرقاخرىانفتاصاوحمعةص
الشغةالجهةالىحالةكفىجقيناليواالنغتاحاالنطاقصالىاعنى

فنواحدةجياديركاذالمحركاتهفى3ابياتمنهثةما
الجممحابعاضىاليهاجمرككااللتىابفيتفاوتاااكانويندرويعزانشانه
صفةفيالخاعىتولذالثطاومنمزاانحركافيبالزيمكاناشد
دلبمهقوامعلىرالحرخضكألتلمتانتوكالةحرثحفتخياضىالر

وفديقعفيلافييمنعهاثمالتعاؤقتجتغىيلهاءجاوالرغفكانها
يبالابىقولفيالذىالثمبهكوجهاىقولهفيالسكونهعةآيهى

البدوىجلوسىأيتيهاعلىاكلباذللثمجلساىيغىكبفةفي

الةجدمناظاقمحثةبقوائماىتجدللمملةمجدونبارإصعاا
وكهموقعمناصلاطةاامنولالمعلددوااناالؤدلالما

موتعاالقعافىمنهعضولكلجمهونفافإئهفتإبالمناىمن
ورةذلكوالمواحتلدمنلفةموخاصةورةيوعوالمخاص
ذالصالطائفومناالرحقعلىموفدةراظداءطالااليىوىلىاليلموس

اليالوداعرمصفحتفدمدعاشقنهبمصلموبصفةفيالشاعيقول
ثمبههفيإكسلامنطيهامواصلفيلوثنهفيهؤماسمنثماوظفيتحلمصتوديع

اتاعارأليوالثسلوهواالوثةسببهضىافعرع4تمماتصلالمواطىبالمخ
قريبمنطافانهبالمثبيههننجالفتفصيلوامذكيبابفاطفاظث

منعقلياوالمركباجطياامراكونهإلصلوبالرأىنفسفىيقعالعناول
قولىابهاتفيالععبتحملعئافعبابغاالطفاعتحرمانالشبهوجه
حآلسفارآآلحآيىمحيكثلمجياوهالمثميةالورصخاواالذيئمثلتعآ

لحارانروىنهمورالقاعدمنفزغلىعةاميبمأنهوهوالكعالسبناسفربممر
التىاالسفارهوامخصوشبعاالمحمولوانبهونوهوابرلنحصوصمل

انهواعالمعثبهجانبفيوكذالمحافعهاصاهلاراطوانالعلوماوعيةهى

جهانزعاذااكزمنانتزاعهبلوصطأاظفيقعمتعددمنفدينتزع
أقوماابرققالفوماعطاشاكامةابرقتقولهمناالولالشطرمنالشبه

هذيئمنشئههناواليصعبهاذالمعبمميفهالرجلوابرقبرقاصابهماذاا
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ليابرقتاالساسفقبرقذاتصمارتاذاءالمحاابرفتوحالوجهنا
تعرصتاممطااقومامةاضاابرقتطأفالمعنىوتعرصتلكاذامحنتنةافال

تفرقتاىوتجلتافثتظآرأوهاآالفعلواوصلالجارذذفم
أطكامةعهااشازوماابرفتولهمحردةمنبهالثوجهفانتزاعفتواندكشقولناانوالنجقل

4نشإلاىانتعثميماادالمرفاابيتايخالىيخابلىمناعهبزاوبنوالثببمنزيديصفوايس
تفرعاثمعالشءلقومامةالبروربظالمحابقةاالياتفيالمذكورةالحالةقبيلمنوإلالمضطدع

دالظشدوجهحهونانباتإريعنىانالبواسمادآلآتجاتصاوإنكشافهااقولبالكنايةستعاراال
ثيالبيتالنمويمىءابانتهـممااتداهاتصاليخهكالمثإقصازمانفىزيدشبهثث

اقىوت4فيثموجودهامارهاليهالشددالحاجةافىطراليراانفىواثبتالصافيءبالماانبمعاطه
نبهالمشبهفىلاكأذاهىستاباتصاقفوفىءالؤحوزيادةرةانويمكنلوازمهبمق
هىرلاخافقاتبمثموراكاوراطبهوالمثبالطرفينوينمزكمثالمعئهذانوجمشعيةعارةايجعل

11يقتضىهذالففانبيعأملاعالعقلىالوجلىاتثابزألمفيالباهلتشبيههحينملىلمقصودا
واحداويمموويمدرتشبيازيديصفوالمجهىكقولنااتإلااالعمىجمونانويلزمهالمابصفااألباطه
منهقالغرنإيمالمامنرثنىالطلرنينااحدعلىاالذصارالنيخريهنهبالماهزيدنثمبيه

صالراذاحعلنحالهمامقصود مابلالمرىاقلاليدوماواراحدالصينبينجمعيهرععهاتوص

ثاكوكونموبمءمتصالباشهامطعاءاتدايئبتانالبيتفىالغرحنىاننية3ظبااستعار
بمدرويفوزلجىالساقوفيوليسبينهاانجععزاذاعيخرآلااءبالالمقمودحيذذتثبمه

النكىباالضااحدثامتزاجالىقصديرتمنتنةاببنالجعمناعرانبساطهبثلوحظن
االصفافيءبالوجطثيهـكدركراللذقعرولمصفومولوقلتعاالمقصودانلمابمفاط
المضصىالزطبثمفوالفادةبصتمقولنابهدرالبيتيروقيضهـوعإلهبسهذافىالكالموسيى
ةءإلااسراعنلمهنةدوةةإمهاذكرهباالخركذافمنالوصداربماباضردالتبعبةفيالمعنى

االستعارئيلهومنبلمهـمالمااالتشبيمنايسزيديمفوقولناانوالنحزممهممهاالمكنىالي
اتسيماانانوفدظهـربماذكرناقالثمتعالياللهءشاانماضعرفعلياكنايةباكاىا

فيهاالبحبانهمااحدينبامصماذكرنامثلفيالمركبالفثبعهقتفاىعةا
يمدهنماتمافادةفىاباقىاحالاليغيرنهابعحذفاذاانهوالثاقتبقى
لهذهيمونانخبالوالسيفوالبرالسدكايدزفلناذاظالحذتل

ولواسقماجاكأبالعميفأجمراوباالتبيهلوقدمبلنحصوصشقاللثببهات

ثلعة4البوجهاوقدمرمعناهداظفيالبافيصاليتفرلمالعلثةمنواحد

لثالعافيضرعاالولنمنفرغزلماومتعددهوصكبواحدافمعام

كهـ
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امجةوالراطمواكالونالحمىوالمنعدداونحعلفاوعقلىاماحمىوهو
اخفاهوافئرلوالظراكحىالعقالمتعددوباخرلىكهةظلثبهفي

هثفيابالغرسفادامناخقالمثلوفىاالنثىعلىكروالذقىاىالسفاد

عقنىوبعضهحيىبعضهالذىلختلفآمدالمتعدوبالفرابطائى

الذىواضتهارهادشرفهوشاهفالشانىحهوالذىالطلعةمنتإ
الثهفدينزعانايرالضافى3وااثهباآنممانتثمبيهفىهوعقلى

بالسكونالعثبهبمعنىوئدبهونتشابهاهـتحريكباايثمبهلجضلقالثلالاى
التضادنفميآمنالتشببهوجهاعنىالتثابهمابهناالمرادانحةوعندا

يترلثمخرلالمضادكالشهمانادظالتثنفىاىورالضالشتراك

يغالوظرافةمالحةممانياشانأىتمليهعبواسعلةاتتناعمبمزلةالتضاد
باناتجفيقواستهزاهريةاىاوتهـكمملجأبثئاقاذااعثاعراملح
والتهثمالتمإلخمثااليمونانلهماصهوحاوبخيلباالسداشمبهما
منوالظرافةالمالحةمجردالفرضفانكاالالمقاممجمبابديفرقكالوا

المفتاحشرحفىوماوقعواألشكلفتمالجحنحرقيوسءاضهزااليقصديرء
واننادراوشعراومعلقمةاليالمالوىفييشارانهوالتماجانمن
الالمابنقديملعدىانماهواذالصاالنغلممافوحمالالالتماجمثالصاتمهولنافو

نصةمنشئالىاشارههوحاتمقولنافيوليعالديععلمفيشىالميمعلى
اةإتشلعوانسافىمناتافىلمكلإسىاطبزلفيزوفيالمراالمامفالصاتم

ظاهرلمتةفانوالملجزاامحدبهاقدةاالبياتهصقاؤانجصكالضط
التعضادهوواالسدباناببالعبهجهانيوهمإفديناالشتراكفو

اكموالالظعوحينعذوصاتمانجيليراوكزاوالجرأةالجبنوصقباعتبار
نالصخرومضاداكالمشهانفىاىإنضادافيالججانكاثباعنلنااذاالنا

التناسبمنزلهبنزلثمفولهانىالحاجةيخدرزسفيواقهـمالمالخةمنهذا
لوللشأسدصلمجبانففااذااحداناعلىالنجفلتاصالالمعنىبل

اوفيالمضادفينقولانلناتأتلمالمبهبوجهالتصرخواردناصألمهو
الجودومعلمومفيوحاتمأالجرهواسدفىنقولانعانماثبلالضديةمناصمبة

أناهقىأكنابكلواالجبنوهووالجودرأةاهوضدثبهافيلالحاان

ذأضدثافيالثتراكهيطاوالهكمالعهيماذبواسودواالجرالةش
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إآاانماهوالجرهواسدلمجبانقولنافيالشبهفوجهكةالمضيباالكافىتجعل

آواداتهقاهااهذاميدانورئذاهثمالهاوالمجعباعتباركنا
اظبراناذاصىإإتثبيهكاقالزجاجلظوكاقفالانتشبيهااداةاى

قاظالنقائمنكنكوكامشتقااذاكانوالثعكاسدازدانكلوكاقجامدا
هذاومعلمطلقاالتثبماانهوقيلنجفسهاليشبوافئالمشبههوقالى

وجعلالموصوفذفلمااكنفائمكاشنكاىكاصوفالموعدحذف

وفصىالموالىالاألسمالىديريصالصحصاهـبعينهبراظلالرركاهيسابمالتثاالسم
هـاظوتثإظننداقديستعيلانهقواطفلتوكازئفلتكائكنحوالممد
اخوكدازوكااومثتقاضجامدابراظكانسواورإتمثياادصدمخيرمن

ماائىختنارمانماذوثدفياوااالم3فييرةصوهأ3ذالفصنهوكا
فأصانفيااللها01دمااهااالمثالههالمماثلةءرة ووصرمعهويوىومودىمى

نحونحألفوشبهومئلنحوالمفردكافغاتعكايدخلومحوهافالفياى

إلسداليكولداالسديدكااكقولناهـبالةامابهاتيإانرنشابهل4نماكاق
الممضوقدهومثلبهصدجهاإفانفياناشافوفدارزىاكمللمجمءتعالىوقو
فيهءالسامنميباوكعفيتعالىواماتقديراكقواقالثبذوقصتهصالهاى

إداللةىذرودفصهـيبىذشاوحئلهـرافانةثافيقورمحدوبئظئات

البدإصااشانتهناعليهقءوامهاماماذانهفىماةاصىمجعلونقوله
اصتوقدالذىممخلىقولهلىءعمافهاعنىإفريخةاياماشلوخذفجعصمن

جعنامماواالملفوتحكمالمقدرقالنفالوليدبهالممثبهلمثلظنار

اليلىيخأوااليحناحالكشاففيلماذكرفالبهالمممبهماوليقبيلمنذلك

ساذفيفاهاقىءنباالهاطوةنتلممااختعاإكاقاكمولهابهالمثبه

المممبهذاكاناانهإاديرهإضةلءنخىاخروالبمفردءبالمااصدشاالطتثببهالمراد

المصنفحصصوقدالتشيهحرف4المشبهماوليقبيلمنفهوامقدشمفردابه

عيمىقالاللةانصاشكونوااشواإذيئا1إاياتعالىقولهبانااليضاحفي
إكافابهالمشبهماإليلىقبيامنليساللهالىىانصاشمنرينالمحواربمصابن
السالمالصالةعليهعيسىفولوقتاللهانصاشيينالحواشككونالنقديرالن
ختوقاتياممقدكأكقواوالزمالندريةمامصانلىءاللهاليانصارىهن

فاصبعدامقدرانصاراريينوااطوهوكونبهاصبهفاخفوقهزماناىالشم

شببهادإيرالمراناذالعليهمقاههاقممالداللةحذفاصيبذوىكثل

كونأ
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فالاللهاليانصارىمنالوالضنمعليمالىعيمىبقولاراافالمومتبئكون

عيمىقولوإيئةاراانصواربيناطكوننبالتشبيهاوقعالمفتاحاحب
يينواراطكونمثلانصاراللةاكونوادالمرطاوااللهالىىانصارمناريهتلكلو

انالمرادانوكذاكذابنالتشاوقعاهرقولهظمنبعضمقوهمارهاز
اذالهسبئارالحوبدلمنبنالموابكونحواابانمفيشبهمثبهوالثافىمشبهولا1

هداقنردفولمةهالاوالعارحالمؤمشينبلكوناازكاشوارييناطشبهكونا

بالقولالكونتليهوباقاوكصيباقولهانظيرالبهونحينئذيةاالبانبعضا

دبنببالشثاهرإفاافىاوقعانهاغائلاهذاادصاللطغلماوهذالهمماالوجه

ببنكونالتثمبيهايقاغالمرادانمععيعمىقولبينوانصاراللهالمؤمنينكون

عليمالسالمعيمىقولوفتانصارهواريبناطببنكونوانصاراللةفيالمؤمن

عاليلهقىقالهومضافمثشاففوفبهفالمشبهبظالفىعسهو

كافالممئاحلفظتوجهلىإرحإثاماذكرهنبمبعينهيلءاإسامناوكصميبش
المؤشبنكونتفياممطإتحشسإلتااوقكالمهكتموهوانالقولهذادشفي

لىءانصاراللةربنواراطكونوبندائرااىبندثالورالالماناعدانصارالله

ءالسالمعليهعيىقولبينواللهانمحاشنحنتوالمممهخمناويستلزمايفهـم
مجتملبهوالمتنبهانصاراللهالمومينونالمثجهانيعنىتمصرماهو

قولكونثاندوثضنامعدسايةههـانحصطيهنوااطهوكوعاحهونان

عفاذالافىاالهواالولالمرادايهنماموصرحعإصسالماعلميهعيسى

لينبمونانتشيهاوقعقولهفىبالحواربينادالمروقيلعيمىبقوللتثمبيهكونهم
اذحوارلىوالسالمعلبمالحمهـالةبىحواريوامالزؤمنونالمهميبنواشاط

غيرفضوالتلويلىاى5صكوتدبه13واللهوخلحسانهصفيهالرجل
ذالصااوانماقااليدالبمفردرعنصلمااصبمعصبهبااذاكاناخاوذبهشبا

الحرارنملهاسكلملمولمثمالتورياواارزينالفتعالىئكوفولهعنااحزاهـ

وهوالمثلتالبمفردبلىعنهجصرايهنهبهبمصبهثبهالمفاناسفارامجمل
اضاهث51اورشااةوامنلمواضعربنحواضانالىجميةاصةوالةالحالعنىا

ائراداذليسبخلالرباحوحتذشلمخيهاعفااالركقكاتبهفاختلماءثاامن
نشرصهاافىحابيهادثالمربانقديرهلوإلبمفرداخرءبالماالدشاحالتسمبيه

ونيءاايناصلاطاضباتابكالءاففاواايالكمنومايتضباوبوت

قالتفانبهنلمراليماحفتطيرهييبعسثمالححنرةشديداسنااخضر
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تقديرافالبلىهالميثبيهونةءماكثلاىمحذوفايضامضافناظبعبر

يعرجانفاليخبى4إاالحاجةتقديرهذاقلتاوكصيباليتعتوفي

اذانهمفياصابعمصبهعلونتولهفيالضطناناوكصيبتوبنالف4عات
أممنتمرجعاائىالصلوالطلمباتكشمافصحاحبفالعمصمنإلبدلها

حرفولىسواعةالمنتزالكيفيهاراممأالفىصيبذوىثلتقديريمستفنياعن

يةاالإدشاابوةاطلانماثقوالياإيرىاالاميهالتفبهسادىمفردالتثب

والبمفرداخرجملءبالماالدنياتشببهالغرضوليسإكافاءالماوليكيف

بهايوملهاوااوويااالكاالناسومافيدإببنولهذافىببنإهووظلقديره

عةباوسرالدفيهموجودشبهممااورياكأوااالناسبهيثلمفعبالادوهاوتحلو

خاليةوقىكهاعنهانهوكنمهمعةسءوالديارفيهااهلبكالولوفنسائهممازوا
ذوىتقديرالطاحموجنا7اضاجعمسطلبانهبقيلفانالمههدا
الصيبءذذواتليماسبههالمثالناليقالادتقديرشلاجاالصتاوج

تقدبرعلىواالفتصارمثل7تقدعدممنالينزمنفولالناضهموماصال

كورةذ11ةكالةوعثبلسيتاذوىذواتبهاشبهصونانذوى
بابادتلماانهوابابلخءكماإدنيااوةتابمماشلاصلىطتلهقىفىكما

تفديرذوىءارصاالرمناودبصذوىمصدتقديواتعدالحذف
اصولدالذىكملقولهعنىاعليهإلهطوفدماليمةواثالمقحودلىءادلالنه

أنااقىءقووقدبرانقالمنانناصذبماظهروقدفيتأملنارا
فقدسهىذوفاونهلفالبللمبهلمثمبهظالمحضافحذفلىجماكثل

اممدادازعإتفي4التثحيماعناىعنهطبئكرفعلوقدذاسهوالجت

الدالنةمنعلتلمافيقويمشابلالسدابهمثهواريداإلتشتببمربان
بعداناسدازورااوحكحسبتفيكماويفنهوتالتثييمااتحققع

فصقتانحادونملناءالداللةمنانصابلمافيبيءتادقآ4صإلالث

وجميلذكيظنهوبلهوانهبنياقنبحبنليحمباالسدنشبههباناخعار

والحسبانالعلمالداللةبانهنظرالقطعالتشبيهعنمنبعاأفعلاهذاوفيكون
انمساوأنهتحقيقازيدعلىحملهاليمكنداابالطءلناعليهممايدلواذلكلىء

اسدزبدلناقيفييذكراولمافعلذكرايسواهاينشيهاداتقدلىءبهون

منهحقوالغروبابعدإكانواالقربمنالتشببهحالعنيخبئانهولويخل

المتبهاليالىائدضىإنفراىوصالمعتنبهالييعودغبافيالتشبيهمناى

ببانأ
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غريامصفيكلوذالتوجوداكنامراشبانانبيعنىكانهاان

نظبثإطاابىلفىاىفولهفيخامتطاعهويدىفيهإفضاانحين

يقولانارادةانهالغزافىدمبعحقإسكاسفانقيمنهموانتاالنامتفق
أااعصالارإلمثمابهةموبللجنهبقلممجيثالناسفاققدبهالمدوحان

بععقطعاهمهانستبعادلمنعكاالفاهرفيوهنوابعسهوجذمابرأسه
طممغيسيحصيركاطهانالىإوغابذلكالحاصةالفضانلفيالنوعاحاد

أهوالذىالمساتال4اشبهباننهاامولينالدعوىهاولفاتي
النوجدالتىإخريفآلاافالوصافمنلمافيهءالدمامناليعدانهثمءاورماامن

واننهناعاليهالبيتيدلقلتالبيتهذافى4التشيماابئإتفىفاندمافي

استبعادفالمنهمدوااندمعاألناماتضقانصريحاإلنعألمعنىعليهيدللم
11البشبهاالتااليعدحتىوقدناقاالفىالةدمبعمقادكالنذالثفي

فعلاوحالهآعنهنبابم1اوئثإلنياتثببهاهذامثلوليممالمسك
تشبيهفى6األوعمافمنمفواىعلىبانهبهالمثلطلياناىنهامع

الحالأنإببهنوااللمبهالمدونبهالممبهلون2اذاآنسوادفيخرباثوب
يادةوافئتحنمواإقوةافى4المشهحماصامقداشياناىدارهااومةبينالنها

أاىشدتهفىباتغراباالصودالثوببشإيهاىآتثإلولفىآغوالنقصان

احالنقريراىكانهاجمانعلىمعطوففوعصاوتفريرهاواداشدةفي
طائلعلىسعيهمنالمجحصلمنتشيفيشانهيةوتقوالسامعنهشفيإلمثبما

دماالانهثيةوتقوأفازرةاتقريرعدمنفيهتجددأنكالماعلييرتمبمن
النفسإماوفرهـاصياثاباضفدمأعفلمباتبامنهاتمبالحعمياتالفكرالغبرهفي

وهمماولكاطيومتفقااولبايوموصفدتااذاانكىاألقىابها
اأالرفلكعويومضمولهةفىدهماتاالزسمنانافالتجدلهاخرالاوكانه
وسغهـهفىفلتاذاوكذابخ6المزامنرعناواصمماكاكالزقدمفيطزلهفصر

مايخدفيهدالثساعةوكانهالبصرعحمىاسصوركاقصريومبالقصر
بيومطببمنيمابىبابعندظالمناالشاعرولوطاااكابأهماياممقوأفي

كرهذعنذاثلذلمبشاذاهمنالناذانلتوكذاالذباررفيعالفة
001محئآل

اليصادفسامعأفاىعنهإشغلهولمميهعزمهءامفاعلىخواطرهوقصر

كارومزعيفيهبينأءتااذاقوانثادمنمايصادسهاالرييةمنفيسه
كونانيضإاالاحنكي51وهذجاشاأالعواقبذكرمنونكب

هراالمزامواقال

لذىاودالههرالمزقولا

منتالبهحنعربا

االرلمجتىانرلثباالشا
اخذنهيقاليمالمقاواسعا

الخدىارتاحاذاقياألرثا

اياثاياحرواا



المجموعافتضاهاالمقصوداكنسهم2ذاثيقتضىهااهرإأىافولالعبارةهذظاهرفال
حمإخفصيلاعلىوغاصح

االلثبلىاوليسبهالمشبهبماالواناال13بهاإوهواذابهالمثبهففى11تجهاإقالحصاثا3ورفىاذا
ايصراثبهالثبوبة4إسمهاكونصىلةانمانهحايانالنورلكالمشبهوقوغالمتاغنقال
اتملهالمثعهفىكونهإليقتضىنهلاكانهعلىتالدملهررعالمشهةافلىحمموباؤولبا وساىدرااهـاللولفمه

ثوباناذاكاناثهرالشبهبوجدالممبهاإلكوناليقتضىحالهبيانانموبمرحنىقازلوأل

الهالمثمااوكذمثهـدااءاالمثإنحاكطاحقومجيحآكاالة3اونهإلأإفىألفيحالهااوقالملالارافباالص
عاعطفاقولخرإلاجهإاو

إوافاأدتعثأواعاكاالنةأعلزئاعنفياصتاادوالإنةفيازإلياكالدوكاصنذاواتأغالولهء
اإلتمالىسسةاإلنيعايناالصىنيمحاالتقريرواولإةالادوشدهـنقالكاهـقال

وعدهذاقادلجهصبها

صلمقاثفاناجدرةقوتوااققرلزيادةبهلمجهتثفالارواالثاذاذحمرزولهااؤول
ءاالكشإلوواالستارافوانلشويهاتزييناالنفلنابذكاالربتةهذةالعالرماذكااليلمخل
ينااتزثااليلقلةاسوادافديدندىااوجهتثببهوراكمعريةاالشوالورحنندرةلةالكليتهكان
والنوادبأهـنيهـراوالهماوجههفىمنه13سثاوادتاانمعطرفأيقوانلمهالمثبه

بتاإةكاغاراكإااأادمااالصداوفىلوجيبيناقياثإلمآلماموعأمتناغتباللقل ارداردهرودسهمأوامعوىبثيوهالمشبه

مارةهذافىرباضواوفىاالغرامقصذهبأديةيهلمثبانواخبهشبهـاذكركععدم
المشبهمنانتثإلةفحابيهاعرونيانبهةالمثحقانفالالنالكالادكاالماعرفطواخصححونارزىا

لبيانبهالمشبهريذانعثلمواالكامحاالوىواةئاواخصكحورداالستطراففىوانجولى
معرفنىفيوالالبرازتقريرهواللريادةفىاماسانوالالمبهارلىمفالولىلاعنيذخا

لتقريرايمماووتفريرالثىءولبابولءاتعريفالمعناغأقشويهاوايينإااغامتمنمماذكرهانايفمر
كالىمنببهيموفدجريخهمءتشلفىلراتاالمعرضىاوفياالبلغوبايولأبدفزمر

وهوالواقعاوفكرالمووهوابهالمشبهوئوخالهتناغنقالالذهبتجهسمحىلعدمتعلميالوصيعل
االخر4اوالواهاىابتهكالمغ4وربصيرالمشبهستطرفالمذكورالنمافاالصطرورةفىوذكره
ماذكرلكرالمشبهاوعندحضوامامطالقانالذفىبهالمثبهحضونقاللندرةاىمهكألبسبافبانىذاالن

محدمونهذابموعالعالحالشاشذكركذاادالنوافاستلررفمااىصععدمقاساعللث

لياظاالستطراتورهفيوافوىواخعرفاإلبهونارزىا4المصصاوالمقدارلحانذكره
ياداوةإلإآراكاناال

مدبعياقكالانسبوهذابابكهولولنجايفتعرنماذكرمعناطثلوقيلاستعيمنولهالتثاورثنتزاوايرقراك
لمةوباجبياياخرهانجهولتعربفالمعناغقو



مادبهربعدالعكاىنقطعاظباطلهوبلاجدبعيدتوجيههذااقولاخرهاليعدالوحبنعذل

وفياشبهمناتمنهصامااليفرجعهبهالمثجالىزرالعاالغرضىواماقالالمعبهالياذةالهاحناالكى

ةيفاصبمونانحفهئالمخهالنداصاذكرصبهبهالمثالىالعاذالغرمنىجعلناخاوالظئمالشب

وجودهنامواللبيانالمنبهمقدارلبيانيذكرانلصعوااللممعهاحاالوافوىبهاواخصالمثبهمنالنثبيه
حيايئمعنادالنتمميزادقدهمنلىءكماالنحئلهصاصرلوالةنلالغرحنعلىالمهفى3التثبيهةجفاوحمل
عرفايمونانحفهبهالمثمبهالنبيهالتثوجهفيالمعثمبهمناتمكونههوابهامبهالمثبهالىاذالهرضالةانماجعلنا

اعنىالخصوسالغرضهذاالتثبيهبغرضىاربدسواهىقىمنتظمغيروهذاكالمالممفمناآلضيهضىبض
انثبقالالنهقالالتشبيهمنالغرحنىاقماواربدالتثبيهكثوجهفيالمثمبهمناتمكونهأيهام

ااائدفودأااأحاالافوىدبهالمشوجوبكونعلىاليددالنهدعواهبقاليطلمهفدالمةوباب
كاىاتانةءلمانةانتشواوايبنالشنالبدفماصصنمإمريرانزيادهوناالفماص4التثوجهمع

أوالفرابةاستقباحاوالستصاناةفياتمبهشبهابموقإنطرافاواالش

4إلمإيماداحصفالالمشزكةهوالهئةالذى4النشيماوجهواماالغرحنمجصلاوالندرة
احاالارأااناكضالهتوجهالذىإقصلىالتثبيدابجهةىالادمىبهوناناليعدوحيئذ
ئهـ4ورثبهونانبهبآلاللمهمنهوهوالغرحقدبهرالتمبيهالجلهالذىاالعياعنىالتشببه
ارخبللمهثاوجهارررعلالنلهادجرمنرصقالةاذاكاننيالتشدلوحهاعرفلهالممه

يقالانصيهاليهاوى
حاالىاكلنبمانلىامحرفنهعصبههايمونانمقدارهبيانفىصبهبلكنمقدارهاويان
ثبفىاتمبمونانولمحصانقصوالازلدالالتدبهوجهفيالمشبهمقدارحد

بيانلىشبماتالتةتجء

رربيهفاردثاعداراذااسامععندالتقريراوزيادةلجباالناقصاطاقاذاقصداشبوجه
ذاهـفيإتوالمهورالثوالغرحنىاذاكان4الدثبماثوجهمنفيمايقحدمعروفةارركمملميمونوان
المنمانلىءداللةاصورماذافصدتالذهـفيالححنورنادربهونواناوشويههلجنهاوفئنالامبيان

وااجاايرهـءواالتميةفىبهالمتزبيناىنهاميانعلىمعطوففوغمصينةاوشاستطرافه
الهـاة1وصفىوجهتثبيدفيويهأوتثفالظبمقلةاسودوجدتشبيفىالسامععين

فيكراذرإولالذىطريفاالمنمبهعداىطرافهاواساوربمةااقدنقرتجامدهبسلةمجدور

الثااوالوكلالباحاااتإلهـالذهبموجهالمسكمنئحرموزدجرفىنحميماتعثفيحدئا
والتحثمويهبينوالزالتقريىزياددشكانوالمقدارواالالحاليانفيمقبرالشبهجهبواعرفبهبهالمثانكونثاشا

فيهفالمعتبرستعارافاواماملبالالناقصوالحاقالتقريريادىفيمعتبروجعالشبهفيوافوىاتم4كووان

يرالتقروزيادنواالمالمقداربيانفيعرهواقوىاوالكوهادمماانهوذلكحضورهوندرةبهالممثبهبةضرا

واالولبلغالنقريراالكالبمماويهيرالعئتقروامتناعولبابولابيفتعربامعناعذلثومللواللثويهيينوالز
كوطهاعنىالحكمبهيريخثبتالنقربصورةنحصوصالئاقالنعلبلوظاهرانافولىلكونهعلةوالثافىلالعرفيةلمةء

الكالمنضامختللئالهـالتقرأولماعداثماماللمجميعاالولالتعليليمونانمجبوحينعذالصورمذفيوى
ا

لماسبقيثعربمشاركبهوجهعليشطرافذكراالثمعلكفيغيرمعالنقريرنظميخهاظهرلمجمبعوثوله
الكالمئابالوضالمابقالنعليلالياضارانبمونلمبمابصوضبهوامرتافوىبهبهاثذكرمنكوناف



الزيادعنمةالمقدارالألبيانفياالوليبلارالمقديانقةبمعتبربروايسمتزيادقالتقرفيمعنبرةاالتميهبانصرح

وبانواللشويهبينإشوأاالمبيانفيكوالمقداروكذاالحاليانفىمعنبربئهـباشاالعىووالنقصان

تيالمتنعصورفيالمثازالهـبيهاصتفاهذافيالمشباصتطرفمماادافيضبرهضرالحندرة
حمصمحصحتيقىاريىذاظاالستصراف

قدإبمةوهوصحفمالتنعتثمإلعاإحمهوهيافامطدعاااالذإفاحرفيحنىااادفطرالااالبه1المفصلىهذاعلىاصلمل
يصفحيثالعتاهةابىقولفىاىقولهفىكماعبححشورالمواماعندفىةفياالصلىدو
تىالنفلايضاوتاوتوالتعثويهالتزب

اىهومصعوالرجلزهىالجوهرىفالصفىديهالشجححيارافاالفيإقالسا3المه الرالحقلنزرقهاازصزهايزصيددساقهاحااخرىإفةنهورز
مساركشهلزماليسجهولىء

كاذهاباليوارتأصبماكةاالحرهاراالشبهايدياننجوزيتافىاإلجيمءاعرنيونكاماالفيقلما
اقاثلذاواتمشكامنمجر3برةإذهـاتاافىاضاهاإلطإوااإاليتالحالطراففواعياتوىالمشبدبة

عناقاهدةلمثفيمتطرفالضجورةحمححشورعدحثحورهاندرفينلىماذ3رلالكلو
اوبعدإلمةاله4رمانم

أقطاابتنإعتجاخاوثلممراكاوبرإعابخئمغانابئأداءمتنناوراوامعالمشاركةعناخراجد
وصكزاإتاالنموسميلكألطهوناءاءةلمبممنرموفصاذارنااثهأااعنالكهـالمبمحرفماسبق
ضربانوصبهافيالت4الثشبهمنالغرحقددرصورلىا4إثبااليلاقفصبقريةظاهره
المقلوالثعثلهفياثوذالتشدوجهفىالاكمناتمانهامادهيااأاالفيفيسلاضثئ

ةاتوواالتزيننءاشحانا

ولهةزاور14ءاااكدحسداابهثالحثبهولىالنافمجعلانهرالواعرفيهالمشبهكون طالفريجهةفيياصقهىغرتهقدالصجاحووهيبمحدقفولى
وحهاصياضالصعمداعالءاهـ01لالدءاابدرحوهوصبها وعرروعردىعريكلمهمىوىاجعلههجثلمىاألالماإيما

الوضوحفياحامناتماظلفةوحهاامافصدانهظممتدححنفةاظا
ناالبلبعانحمريمبنول

حقممعرفةدوحاتصافرلةدممعدفولهقىحنمجااطيملمس4المشبةكون لمإلماللكونهلىءودهواالرلمهـاحإاءبالالصىمرحءاطيهدءانهثخيموتم
وجهمنيهالقصدوفةمعر

مراقإوإاأكأاغعادطواالىباالإلضصلالعاثاانمالصاايسيقالانوجمتهنالتشبيه موجهببناظثببهاوجه

النوعهذاعليلالمالتشبيهاىآاهفهولمجكالنهيفبالردارةواالقيكالفءالظبىومقلةصدى11
سإلين11احدجعلمنذكرناهإذىاهذاأفلوبااشافاالفرحنىمنلنواالفالكأرالسواد
السمهاوجهفياضافصااردالحاقآاذانااامواالضمثبهاالمحنصوصواداهو
اللعبيهفيكااوادعاالمشبهالىخهرحقالفيعودالذىالتشبيهفىحثميقةاارلاذىافاالول

الكالموهذاالشبهوفياذآبالف4اكالىهالفرحنىدسدىاانوالشكويقبلهالمابخ
اكشبهوجهفياننذقصالحاقفيهممايقصدليمعهماتقدمالنلضلءمنهاعرفبهنامقانالظبى

بللزافالىملبالالنافصالمقداروالحاقلياناليلاطايانالمفصلالكالمفيواماحمه4تشوافياطالوكذا

فيياماكنايلودفعاارورماوزلمحيعيلمفماحظصأثايضافيماعندىاهذالمجملفيمادبهرالئقريرفالينافيزبلدة
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غيرورمناالمناهفيشيماشريعدابلاشنظنايخاسبقعدسافرسائدبالز
وجدتصواهزازراخراألوااالمرذكفىنافصااحدهكونالىقصد

بمونااطيمالى4التشيماكقىحعنأتوجداولمانوالنقحيادالز

ينالمتساواحدججقىمناحزازاابهوثامفئطالمناحدهص
متىامددوجرذامثد4تشاإصابىامحقءاابىادتولقوالخبهأوجهئ

وقةاممبلاباطرىادشماواللةةفيكهثكأذءءساامالءفن

وليمترلتدبةباطفيءفاالءااصاواسبلتاذاهطلالمطرمعالفاسبللقال
دمعاجمتاوىالتاعتقدلمافيبساشكضتقسءمناممازهمعلىبزايذ
مابلمحمبهقملناقصواالخراكرةفىزاذاحدهماانبقصدولمواكر

ابضاثببإتاامرفيشيئينبينالجعةاثعندارمجوسوالتثماوؤكبهاقثبا
اردمىالفرسبغرةالصبعحئشببالىوعكلبابخالفرسنجرةكمميما

فوصفياخةالمبايرقصدالىءالمنيرمنذلكمناىمنهاكزأمخافىظهـورمنر
منثىءتصداذإوذلئاوونكترئواونر4بمماواالءفباباإفرساغرة

ثيخافالذالثفيداز4المشبهابهوالصغمشباأكرةاجعللولناذ
اثاتفيلغةطإاشفحربيفصدلممتىانهاقولاجلةالبألغهاراسفي

الشيئينبيناطععلىركالزيذاقتافالنائصفىإماماالىيقصهـدولمللثئالصفة
الفرعفييرجدوجهعلىفبئواوجمعاوقواوالثكلهالصوهـمطلقفي

ارديثئفاببهالتثفييستنيالعكسفانحلاالفيمنهيباوقرحدةعلى

الحكمخبانيقتضىنياوإحدالمذجمعقىامتناغفاشقلتيمعتقملمذإكمن
فوشوجمالشبهفيمماهوابإلفمااتساوىافلتاحصالالتشبيهوالمجوزبالتشابه

منولسبباالظرامقمنضىلغرمشبهابهخرواالااحدهامثالمتكمصلان
الذىاالمرفييااضولمالكنانقصانوايادهالزالىالقصديخرمناالسباب

احدماعنكودطاالغلبفيبئالمةالتشبيهكقىاالحممنكانفيهاثمتراكماقصد
حنىالفروفيالتثبيهاركانفىالكالمهذاتمامالشبهوجهااذخرزواالناقصا

وجعهباععبارواخرالطرفبنباعتبارجماتفلهافهواقسامهفيالنظروامامنه
الزتببعشكلىاالرهذفذكرحقالغرباعنباراخرباععباراالداةخرواالشبه

المثجهاىآفبننجاعبآرالطرممبيي4ااىوهوبقولىاالولاليالسابواضار
رانالمفرداىمفردبمفردوهاتثببهاماالنهاذممامبعةارلجهوالمئمبه

خرلالسباالبوالرأةالرجلمنفىثبيهدآوكتبالوالخدكتثبيهيئمقيدا

واالختأللابطراالصىمن

شىءفصداذلوقال

ةغرجعلىبلوذالتمن

والصامشبهسا
اقولاخرهاليمشمبهابه

مالدثىاراذاظتفان

الذىمجبالتتثبيلمذالصا
نهإجمهوبهسهحازبلذكر

فلتودصىذالمةتأدثفيولىةا

التثبيهبثانهذكرهارادبما

بهالتثاكرذبإلمماواليبوز

فحراحعمنعنكونهفضال

طوايخهمانحنجمون

تشإلدذكرعداشصر

االعلىالنهبالصجرةالة
ملاالفقدؤكسعواذا

فةالمبايادلز



ثسه

صعاحبعلىخلواحدثكلالنألأمذلباسوانخمأكمأباسهنتعاليقولهفيا
عالوقيمنصاونمااواحدكطاوالنكالباساالعتناقعند
اتيىواكنايممتعاليقوفايسافاخئلترهالعورالساكالمباصالفاحثةةففى
عليهاوالصيانةاالخمالتوففلعدمسبيهاكفىمدخلاذالقلتلهالمثهفى

الفان5عدالمالراثمهوخعدطانلتسمناليكحمملىلمن3وأإكأدما
المفيدالرائمصبهوالمثبهضئعلىسميهمنالمجصلباندالمهوالساىالمثبه

وهووعدمهالفعلينيئواهوافيهبدالجهشإلنءالماعلىرثهبمون

وقدبهونأوصفباقديمونيدإتاثميئالقيهذيناعتارعلىموفوف
نحتنافاناواثبغيرقديمونوالباطوقديمونبهالمافعولقدبهونوثنعافةالبا

االشلففااصثىكالمراةواكمولهدتهةخرواالدتةإحدهىاغيراى

فيكفبهونهاهقيدالمراةوهوبهوالمعثبهمقيلىيرءالمحموهوالمثبهفان
بهوالمثبهيدالمعمبهافبافىاالشلفيكفاالمرئثبيهاىوعاالشل

مثاركاقئولهوصبملجتفيرعهصكبواماتشبيلىمقيدكير

كايكونانبالمركبالمركبشبيهنفىوضدثقيقوقدسبقالبيتالنقح
المفتاحاحببهصرحورادةمنحاصعلةهثةبهواشبهالمشبمن

معزوالفرادىءاشياتأخذالعربانقالحيثشافالصاحباليهواشار

ءاشياوعمجهمنحاصلةكيفبةونشبههابنظائىفتبههابعضعنبعضها
المربرتثببهثممثاباخرىواحداشيئادتحتىقتصوتالقدتضامت

4ممايقابطرفيهاحدءاجزامنءجزكماتشبيهيحسنمحثقديمونبالمركب
بساورعلىنزندررامعالوابخوماجرأموكاقاالخركفوالطرفمن

أكنحسنتممبيهرقاشبباورءاالونشببهبالدررالنومتثبيهفانازرق

طلوعبامنوسرورالقلوباتمالالتىاييئةيكيرىالفىالتعثببهمنصاق
وقداليمونالصافيةزرققاءرفاشوهىءاحماااديمفيهثفرقةموتلقةالمحوم

منصرفالرنعممخثافيمهاندلىوالمشزغالمغانفيكقولهيثيةاطبهذه
كنصرفالمرغل5أونانهولكعةتدامهتداسرجتدعوةعنإيلبا

ءاجزامنجزلكليععبراناليمكنعثيمونوقدشيعايكنلمالدعوهمن

تعاليقولهفيوتصمفتكلفبعداالخراالالطرفمنمايقابلالطرفين

منالتعمبهبنهذينانالمجعنظيةاالنارافدهاسترالذىكثلمثلهم
وهوالقولبهتمبيههيقدرثئواحدحدالوالجمفالتىالمركبةالتشبهات

طللف01



البيتهذاكاىاجعلفىضافشقدافولاخرهاليخماشحرمنإصروائكوقولهفى4التشإلوجعلقال

الوأحدحكمفيبلحداوااليهونالذىالعثبهجهوفيذكرانه733وذااثبالمركبالمركبتثعببهمن

يكالىئنالنارطسة4تثاليةوهوانتمنفألدفردةامنأههتهواناقاوايذحلال

الجبالممثقثنقوللزياأيااللعنةإننفايةعوانقطباالضاااليمانواظارهناراقدباستىالمنافقشباالولفي
هءبرشالكفارشمبهمنبهوماسعاقالصببماالسالضدشمبهقاكوفيالناشءبانعافأ
مجرتاراسهعلىبتطالىمنغرةانبوسايصقسوابالرىردءآووادءالومنيوماتبالغالط
اتى3بالىساوانصءمفردتثمبيهواماآأصواعقبااالسالماهلجهةمنوالدثواتماليازاعال
لبوقهباوقثبيههااالشلمنرماحعوريامرتباعألمالعقيقتمثبيهمنعصصتبر
هذافىذانبكأيخهاذصاذا3وىقىاموومحمنبمصيمبهراكقتةإثاوصفردءبهاثفادزبئ
واحدكافيبنوتاضبهرداهأهـعلىنابتوافرواالثيفذابزمموقماشببلىاالثأةتثبيه
ااتالثثميمذههـمنقوكابإفىفالممبهملاذالىثقجاصالمقيدوالمفردالمركبوينوالفرقغحضا

االبهثاوتجهفىباشيماتثعبيهوفيءالماعلىرفونانبثرووالراثامماصاءالماصكالراكإعلى
غيررثمباولالشاةثببهفىايرةابىمددالمراالمومنالمربروغهوالماصإبلىاوالثاةقإشفا

جهوكووقالالكالماسلوبدبالمفرالمفرتثممنبىابالنساتثببهالمفتاحساحبوجعلحهااصلةاب
اراثالكانفيةالدبالمراةائتكلىوتشببهوراكوداعنةباالثرياوتثببهإديكابعبنأصسقحااكتشيما
المومابراموكانقىوفيقدبدتقهاصمئضمنوافىخوقولهفى4ثبماالتوحعلاالشكفىممف

فيينوالىمماوكاوةوفيذصفيهامجولفياحيتبوتقةسانهابخللحاصاإيسمشحرفة
النثبيهاتـهذمماواحدمنممافىكاوقولىماواانبهومااجراموكانوقوأ4اسنةامثاوقووكاقذائب

فيإدزكيبااالباتهذفيهثبهوالمشالمشبهمنكالانادذاهباالمركبالمركبتشبيهمنالمريخ

سويىفالثمالتثبيهفيطروكاشماذكرمهوعكبالمركبالمفردلتشبيهحنىيعرولممامورعدةمنصاصلة
ثبيهاالياتماذكرمنامثالقصدبانهالجلىالشاةونئيماالعمقحق4تثبمابينالفرقفاناقربفالصه

والمذكوربللركبالمركبواقانععيفالئافىخالفالختلتمةرالمتعددةاالموفيهمادخلالياالولفى

بالمفردفرداتشيهاقبانظربمآأتفصياياصاحبىإتماماابىفولاىكقولهبمفردبصكتثبيه
منسبمايرانفيملافصاهكذاتبلةالىيتهتقثيقالالننلرفيواتجهدانظريممماازصىابلفااى
بقزيةالعلمةهذيساتااليقالءالتازفثوتالىورفحقيمااالوهوياقىاساالفى

قىكيبتغييراالسلوسوبيانغيبسترهلمذاثهسكلساارانهياقىورفثحمنةحوصالمحةصورد
مافبلهادونيخهاافاالطرزكأنمارواشدخانفرمماخعصهاالنياواالرباهرااخاالىفدشعابه

بالبوتقهتثبييهااظاهرانواارزىاساراكافهثذوقيإيااىمترآإخمىااشافهـذلكالىو5
منذانبزهبفهطالتىرصطحتىءاسءضمومنهاباخضراستفنفبواتازهالارالربهشاطا

اوالمقيدالفيرالمفردتشبيههذايخاوودصوافيصكلفإلممرايلإباالعوادالىيضرب
امقيدكأبيمبمفردالمقيدذهدداناةوموأطرنجناارباعاللثيهآخرسيمواحضآتسامحعن
لظداعمتبعدجبالمركبالمركبنعبيهمنواماجعله1231بالمركىدالمفرنعبمناواالثلإتئكفبالمر

قىبهبوشائبهنعددضيهبهحصمقرليلهمقنرتفديقولهالنوذلكافولتعامحمنواليخاوهذا



اعانتزمنبادراكاالنحقافولمتعددمنمنتزحوصفوجههالذىببهالناىوهومااماتميللظ
هواجزاوهمتعددمنهصكبأكونهك8الالتثببهفيطرفيمتعددمناعهانترمععددمن4التميماوجه

اوالاضياتالساوشاتءاطرلقلىءوقانوهومامافوفظطرفاهفيماوردشارحامهتو
تسحداوبالمفردالمفريهتمثاله

اصعطيادبهزةالعقابيصفالقيهامىاىكقولهبهاكذلكشهباثملىءدفاانالرى
وكرهادىبعضهاماويابابعضهـايررطبااقلولتكأورثإطالىءلاللىعلفيكاىال

قلوبمنىطراالرطبشبهاامطاالقروهواررألشفواالعناباالستعارمنهاراالدتل
ورهثكاعإلجاساذاابالياصفباطاشهـالفواليابسبالعنابإطايستلزملالبانةاغقيةا

أمماىعأفاادصمرالارالالباللجمىفيآالنظلذاححممناايعصااختصنآوبهايعتدلمةافوىيكتشدرجصفكيفالزيم
واخراضثمبهومشبهلمحثبهيوفىوهوانفروقاوتااءينفىمنقسمهىالتىاالضعار

محةالراوالمايصاىالنثرءفهمايصفربماالقشالمرقولاىكةظهدفاليصعصطازالمفرااماذ
حضسحفعانحالاهغمهيضركالان

عخالمنانافسااطروروىكفاالافواطردنانروجوواسك
حىامنافمعكونهمنهماطبادس

نتشبيهالثاقدونالمشبهيعنىاالولفطرتعدداواناحرلينبرهو

حىوادصفاهفيرهوالىلإلمماوصالى3مباطالصرلمخكأحويةالفماممايويدبهلمأسيصرح
عالجطشيمااالولدونبهبهالمثةأصافىاكفهددطتهوانآكالآلليميماقالالمشاانذكرنا
نحبردوليدءافيالصباححتىنديماباتشزىإبسازولاىآولهكةهاالنمظالمجازالمركبإمد
اتدفىههأؤلؤعندن11اعالضاىدااليذالحنماضالوشااالصدممعناهيخاشبهمععلالم مشمحالمثارحوقاللااثبيهت

افافألروشمحهنمودلهوواطنسوهولإجفارزإإإبماإهوحبايممايموناتمثيلتشبيههناك
متعددمنمنتزوجهه

ظبالهألنأالوآلتقدالبيتااظوفيحردةملذثحثيربحفمائءاامثممهاالنفاوالتشمإلطدعنالقيدبهذاواحزز
انظردالمفرفياالستعارة

ماكهذاقوسلاستعارةالتشبعهانهءعبدلالمجزىببتفيكانماالرولباناعترففيم
ابياتوصففيكبادابئالتماحبقولابلهـحوكانشليهتعالىاللةءشاانله5حيثالتركيبإستدىت
دالسبابفيبمهـالجنانبروحروتعللابياتهباالمساطنىفيالبهاهديتفىاالسنعارعناحزازا

نصاأاونسيمالصىدوعاالماللوتاالمانلوظفياورابردووصاصلهفالحتىدإضا

االفنطاينئمثملولهثلىلآاالطتقميمآتلثمتم4انعتباجعبخاىصةقيلطالصورقبناخدىبشبهان
وهومااماتشهآلقواالولالىاراوتةالثوالومةلمتعددباالخرىمنالمنتزعتن

هـبصددهنالىهوفلتنظ

اوأموريئاصمتعددآمنمنتزعفوآوتجههالذىبيالفاىتفسيراالمصنفمتفسيرس

الذقلمرلثدليالمثيطفئودهسارفالىببعأبهمهىالزدتدوالمنهصوإالاضدزأممنلمايزمهطابقا
ثافلتالطرفينفىكيبلابا

حملواافاالطرميكباتاالنجشبيهاتلاثلمحثلوالممماكفبراىانبصلدالعفسيرفوصابضاهوههنا
استوفدناراالذىكثلمثلهمنعاليأمفرديئكقولهقدنجوندطرتميلىاالمثبيهباشابعدفيطقدصرحظشقلت



ل933أ

البيتكامةثاعطاقوماابرفتكاولهفي4والدشيةافيالتوريةحلوا

حقيقيرءبمونهىالعمتعددمنقزعالىاىوفيدذلثيرءالى
امورعدةمنمنتزعاوكانئحصيرءفاوكهودطمتيالتثييمافالحيث

بهاوجهنارلحالغالهودملتشألفىكمالانمثباعمخص
وصفوتمابهافيوالتعبإجماثعنابابالخاالشفطعحرمانهو

ذهاليقولهوكذااضوهماليعاذوبلقبقىوألجسشعددكامركب
منهاحماسفمميرهلاففاذلكاشبهومااضوقدناراارزىاثحلمثلهمض

الثبيئوفالالتثميهادفامىاقععلفيعلاممشافصياواماوراسبيرسان
عقلياالتشببهيمنواذالمامورمنالمنزعالدميمالالتيالبالغةاسرارفى
عقلياوانكانمعلوضربتمثيالفيهانواليفالثببهانتخنرثانهيقال

ضربدقاللكذامثالاالسمضحربيقالوانعليهلاللىاسماالقاجاز

نجالفاىبضالفةوهوتمفلييرواماتلمعلمواطيوهالقرأمثالالور
الىكاكالوعندمئعددمنمنزعاوجههمااليأونوراطعدوصلاثا

المنورنتودبالالزيأفتشيمااثقيئوصنهـااوجمالونمنهمنتزبهونماال

التثبيهاخرتضيموايضاأىالسعندلئظمواوراحبعندلف
المجملفناىتهوجههيذكرمالموهواماجملوهوانهوجهـهباعتبار
مميفهمهظاهرماهوالمذكوريرالالوجهاوفنوجههاهرماهو

همكاطاقةبعضهمقولاظاصةاالالدرصخقومنهزيدكاالسدمخواحد
بعضهمتعيبنيمتنعمرفالمفيمنناسبونهيمالىطرفاهاايئىإلدشالمفر

ءاالجزامتناسبهالمفرغةالحلقةاىانهاؤمنهضلافوبعضهمفاضال

تةمفرغةاكونهاوبعضهاوسطاطربعضهابنتهجمتنعورةافى

االنفراصموضعدأنوانبابةمملولماصدمابؤالفةكالدائىالجوانب
نجتلمحةكالريةاالافولهنىاناللةذكرجاربهوشوسطامقابألطرفاومنهابهون

وقيسالوهابارةوالكاملرعوهمامملةابةمدكأنخرشباظ
ايهمنجيهاعنسثلتالنهاوذكبىالهزياداوالدالنكوارسوانسالحفاظ

ايهماعلمكنتانممفيفالتثمفالنالبلفألنالبلارةكلفقالماافضل
المهاببنىومفامنفولافعبدالقاهرالشغوفالغةالمفرلمقةطهمافضل
ايضاويقولاندونمنهوفوالمجملمناىيرضانهعنهملماسئلالمجاج
التشبيهطلقتقصيماتالمندملاتقسيماتمنهذاباناشعارواماكذاماكذا

اماشهاورعذاثفلت

اطالحقيقةعلىوالمايطلمه

لمقالطااهذقتحفسيأشيك

منهذاباناشعارل

اخراليملاتقيهات

التقمعبماهذادايرفيفولا
لالمفصيمهوماكرذقبل
دذلكاشعارإفصلااضنى

اخرتصياوكاناذابضا

لوالدشبيهلمطلق

فطعاعنهقأخير



بىالعيسسيصجفال
افولفتىعندأاليلو

البيمقبللاصبالهيسا

مناشءيخالمابياضالى

خببدخلنىاىةانشقر

صباحااليلافييرلىاوبلاال

بعندالغصبعفوفتىمنى

اياعلمايفارفنىورقتهو

043

فيهيذكرمالمألمجملن4واىخقومنهظاهرفنهؤوعليععلفوهذا
ثوالشيهوجهاليفيمايمابهونالذىالوصفكأةاحدالطرفينوصف
الطرفناحدوصففعهلذكرممالمبموناسدالفاضلزلدفقولنااسدزد

مادبهرألمجملمنوآاىمنةآويفهمانيخبنىاهكذمجاعةاثبااليشعرضسلالفاالن
همقولهاالتشبيهبوجهالمشعرفالوينىوحدبهثبهالموصففيه

مةيرمعلوءغةمفرنهابهوالحلقةفصةنفاهاطرافيالوررىكةالمفركالحاقة

والماوككسأنكفيياقالذالنابغةقولمرومنهألشابوجمامشعرفبنالطر
اىمومفهماماذكرومنهآلمنهنكوكبدلماذاطاتفيكواكب

سهلبنصناطفىتمامابىقولالىكقوالكيهمابهوالمثعبهالمشبهوصف
بالغضساعةفىكأحمطايرذكركثعندفتىابواالبىالعيعمصبحش

ولمظنىودنىوإتصدفولماعرنحتاىعنهدفت

شبابهروقفىفهلهيقالريقهاتاكاىاواظظتجثادثكالعحب
عنهحلتشوانلهافضكألشصبقورالمواوأهواصابمربقألىبقهو

يعرضىاولمضاعىعليهةفاائخعطايابانالمدوحوصفابالفيبم
انصعرصفانالوانوهننحهحلتاوقىجئنهيصيبدانبانهالغيثوكذأوصف

إلولاالفيإكأوحامهواوطلبالةفياالفاضةاعقالشبهبوجه

4ياديراكضفالنكقولكوحدهالمثبهوصفمادبهرفيهومنهعنهاضاالعرو

الظةلعدمقىكهؤكانهكالغيثاطلباولمعنهطدبتالطمواصهووصللدى

جههماذكرووهومجيلاماعدتولهعطفوامامفصلىمنكالمهمثال

بموناندهمااينفعلىوهذأكالاللىوادمىءمفأفيوزفرهكقوله

بقولهواشاراليدمستلزمالهاامصبمونانأماقواالتثميهجهورحقيقةالمذكو

مهمايستلفىاذثمببهاوجهكايذكرباناىآيئلهمايستفبذكروقدينصاع

لالافىلهوكالصجالفصىاكالممكقوأالزمالهالثبهجهونيهاى
هوميلأالوةاطالزمالتثمبيههذافيالثمبهوجهأىالزمهاأفيهالجاعنظ
المطعوماتخواصمنهىالقالحالوةالوالكالمسلالهيمنالمشزكالنهآعآل

عتبارىاوصففيالتشبيهبهونحبثاالمنالبهونالتساعوهذاىالسفال

حيثيبهالوجهفيقالعصركهمبهونانوبشبهالجابوازالةالطبعكيل
تسامحهممنعياالضقلياالبهونقالمحضفيانهمعوعقلىحمىالىصو
لمامالنوذالصاعليهومعفرعالتساعهذاعنناشالدساعذلكانيعنىهذا

تمامحوا
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مقطعاحليحعىاصوهوممالهوالحالوههناالشبهوجهجعلوانسامحوا

مفواحقلىواالحىاليابااوجهيأسامحوافصعلوأانعلىذلث
ذكركزاقطعاوسةااالمورمنهىالتىهوالحالوةههناالشبهوجه

هوالحالوةالتساهعهذافىالشبهومجعاالنلينوفادهالعالمةشارحا

هىالجرةفياظدكالوردفرلنافىققياصبماعلىالتشبيهوجةجعلعلىديزال
احااالحاملبمونففايضاوسةااالمورمنإكأهىارةالحهـ
الىكاىكالممعنىانبالبااليخطروالذىذاكدونهذاهوالعقيقكوقى

ممااحمميابعضهيةوذوالعقلىىءلمحا11إمفاوجهنضسيمفيتساحممان
الشبهوجهالوذلكشبدوجهاسفبهاوجهماستلزمدحيةفيتساعاقيلمنهو
شةالجزةإالزامسوسةاالغيرالكليةايشتركةرههوالحردبالوداظتشبفي

أوايضافليتأملاحمميمذالمةقبهانثوجهحمواارعهاانانجهـصوسهالى

ماوهومبئذكاماقريبانهوهووجههباعتبارثببهالثالثتضيم
انظرقئييرذفنثمبلالمالىامنفيهالالذىاشثشبيااى

االمربدامناذاجعثهالرأىظاهرفياىالرألىبادىفيوجههلظهور
اأوجهوظهورالرأىاولفييعناهبدأمنهيوزاجعاتهوانيفهراىسو

اجمااعصونهاماالمريئين4اوجالونالراىبادىفي4التث
اادراداناالؤىالتفصيمنافمسادابقلةافان4تالتفيل

حيثمنادرامنوافدماسهلاوحيواناوجممميثئانهحيثمناالنسان
وشئالمجملعلىيثلفصل11النناطقباالرادةمركحساسجسعمانه

املةاللفاتالتعرفىتفدممهوواصاصلىمنفاعسالعاماكانولواخر
النيااتتنثصيلالىثماطلةالياوالشصكالرؤيةفانواساطادراكوكذلث
منيزكوكداقهيتعولمالنظرينلموفالنءحهقااالولطالنظرةلفيوإذالث
ةالمرفيدركقافانيقماالالمرفيذلثوغيراعوالرووالطعوماتاالمموتفاصيل

اتتفصيلقليلوجمالشبهولكونالىجلياامراعلىعطفاوفليلاالولىأ

المنأسبةلقربالمشبهذكرحضوراماعندالذهنفي4المشبهحضورظبةمع
ماالعحضورأمنهاسهلمايناسبهمعالمثئانيخقاذالبهوالمثمبهالمشبهببن

الشبهوجهفافافيوانمشكلالمقدأرفيبالكوزيرالصهالجرة4آكتشإليناسبه
الجرهرحضوعندضوراطغابىايموزالكنروالثكلالمقداعتبرلمجماتفصيالها

الذهنفىبهالمثبحضوروغلبةعندحضورالممثبهمولهعلىعمافآاومطلقا
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الررشمااناذاليخفىالحععقأعلبهالمنبهربمساىورآلتآلبمونمطلقا
كصورةساطعلىممااليهررضورااسهليرمخفءاقرةصوهـساط

بارةاآلفىالمجلوةابالمركلماكممتثمبمااىكاثكلسنخسفاانقر

ذهناافياطضورغالبالمراةمالكنتفصيالالشبهوجهفىفانواالستناره

انمفصيلفلةمماكانوااىإلتفصيلوالتالؤبهنصلىلمصآرضةمطلقا

ساايهررعلىاوارلبالمناسبةبسبببهثبهالمرحضموغلبةمعإصجهاوجهفى

ربالنرابةلةاسبابامناتفصلاانعاالبتذالالىالمؤدىأظهورهسببا
التفصيليعارضالتاشةالصورةقىساطرعلىروالتاالولىورأافيالمناسبة

بهالمشبهالىالمشبهمنتفالاالعةسريقتضىواليهررالقربمنالنكألالقليل

سبقلالتذالسببايرفيصصفيهالتغحيلجلىامركانهالشبهوجهفيبئ

وهوذلمتيبفراماقوعلىعطفغرثثدوامااالولالقممفى

بمرإمداإلبهالمشبهالىالمشبهمنفيهلاليةةالذىالتشبعهوالىآنجالفه
اظهوراوعدمالرأىادىفيولوءورفااىآورالظهـلعدمنظروتديق

االشلفىكفكالمرآةعىإثواكأالتفصيلامالكزةالمرينبهون
النفصنمافيهافتوفدصيخاسبقالمذكورةيثةاصهالتثمبيهجهفافي

تأماليصمعأنفاندءاالاالضطرابدائمةالراةالرأىنغعفياليقعولذا
عندامابهالمشبهحضوشاولندورأاىاوندورهالنظردفيبهونو

وامامطلفايتالبهربنارمجعاجنفمهاتشبيهمنآعصآلمناسبةلبعدحضورالمشط
اشمربهااالغوالكاشابياوتكونهابهونمطلةبهحضورالمثبهروندرالى

عقليامربهااولجدولزمنرماحعككورةيافوتكاعالمخياليا

المذكورةتلةاالمنماذكرناالياثارةمصاعفارالىصاطيارل

كالمراواثهعقولهساطعلىلمهالمشبهتكرراىكأرهاولفلة

جلالربمالقضىرالنهالحعلىركايمرليممتاالشلالمرإتئكففاناالشلفيكف
سابهالمشبهحضورندوروانماكاناشلدفىآهييرىانلهفوالتدهره
المشزكيهونهاليهيختقلومنهمالطرفنفرعالنهالشبهوجهظهورلعدم

فيهمايشركانيطلبثماوالأطرفانامحفروانفالبدينهمايموالجا
حدهـها1وجهبنإنشلافيكفبالمرآآلمحتشميمافياىفيهبةالةظا

ادالحععلىبالالمثبهيهررقلةاقواكالشبهوجهفيالفصيلكزة
يضبرانبمعنىواكزواحداواحدلثئوصفمنكزافييخعارانباضفصيل

عممافاالوفي
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امرفىدللطمنالعضصوعدمإووجودالبععقاوعدمهاجودهاوااالوفي

1عدوتجوهلتفمهااىآعويفلذاقالكزاوااوثلعةيئاوامصواحد
وجودتعتبراىبعضاوتدلحاالوكصافمنتأخذبعضماانأاصكسثر
قرديخياحملتالقيسامضفولاىأولةفيبعصهاوعدمضهاة

قالياالثرتشبماورمنكاعصتعتبرالجعوانبدخانيتصلابناصنانه

هكانمعناهجامعةعبارةلثالتفصئولنااضاااعلمأبلوغةااسراكأفىالشيئ
بهضهالمأنلباوتفصلفواحداواحدايخهاتنظرفانتاواوصافاسوصف

ظرتواخدوانشىءمنكزافيشعراناليحاجةليلةافيالصاوانبعمقمن

دهاااوجهعفديقانهثمواحدةيمنداداكزالواالشئفي

عزلحينالهبفيأقايساامرئنعلبعضهاوتدعبعضهأتأخذان
تتبرهاكاكاامورفيبهامنشرانثاقواوجردهالسنانعنادخانا

والشكلانفصمهااالفيإلعنقودالزباتشمبيهفيككاكأإشبهالمشبهفيوتطبها

اعتباركثمالقربفينحصوصةمسافةلىءماءواتجاواالونوابقدار
عينفيإنساادخاصةتظراانثأثاواذإإثشلصةالمالنقودالهق

قالثمحرةفاكإلجسماالىبلاعرهنفعىاليفيهأالتقصدفانكالديك
واالفدفالقهاالعرفاالغلبلىءموضوعةالتفصيلفىةاهذانواع

نتمكتزاامورمناوعقلياخيالياكانالتركيباكانوتضبماالكاد
ضالدفيئرةاطثيلحاامتعاليقوالاكزعتفاصيلهاكونداات

التشبماآووعهامجهمنالشبهفدانتزعمداخلةجملعثرفانهاهاال

المبتذلالقريبدونإبالفردتالبهمناىضرباكاهذانمآإلميما
والمنسوجةلالحماعذلمبيرءأغرالضربهذالكوناى4رالة

المتذلةالمعاقمنواحعسابلغالغراقالمهانواليخثتالعناكبعليه
اولىوبالمممرةالمافسالنةفيوموفعهالذطلبههدالممىنيلوالن

ورنابدموفنىءااظياألءئردالماههمومالطفلكللالمبصولذا

لىءالمعاقبعضتجباوقىودقهالمعنىاطفسببهمابهونالرأىبادىفي

اليتالورداوللىءثانءساعنقالتنفكالمممريفةاقالمهنظالبعفى
تريمافجاحمادفاذااغكلامناحلىوهلإملونمارالينكتاجسابق

االمردودءفاواظإقودباوإفافرايلوباديوصلامستتيوطربقا
االشقالواخعاللااللفاظطبقىءسوسببهالذىءاغفاهوالتعقبفىالمعدود

نولاإديهرحماتقال

كانتأةامصاسمرديه
أبهاابتفنهالرماحلتع

ةديأتقرقناويكلفدمجيريقال
يعلوهاناريمعلةإلهبوا

دااخذالسنامجروقددهان

فييقدحالنهإدخاناعن

مناطأبوقصودقالاتشبيه

بالشئالشىتثبيههذامن

هيئةوحركةواوناورةوصه



ذهبهذافعداد

ءالمالجينمنيبفريلاالص

يوجدفيهكذااقول

بنرممانالاواشحخابعض
مستعارالذصالناثذمن

وشعاعاالصيللصفرة
الياالضافةال و4ثهعس

ااغةبلاال
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1القريبالتثببهفيبتصرفوفدهالمقصودالمعنىاليالمذكورالمعنىمن

يبإعاابىلقياىكقولهاالتجذالعنجهويخرإغرإيخعلهإتجذلا
إوجهاتثنظاصفيهيراالبوجهشنهارناالواذلمأتالق

الياالبنذادعنقداخرجهءالحياحديثأكنبتذلمريببالمحسالحسن

ابصرتهبمعىلقيتهمنانكانتالقولمءوخفادقةزيادةعلى4إلثهاالغرابة

وعارضتهفابلةممعنىلقيتهمنوانكالطحصمصنحيرهكنىإيتافىبيهاطثفا

االبوجهءأبهاواسشاطفىيعارضهولميقابهلماى4إلالتعنيأفيفعلفهو

انداالياذانظرتتحىلفبطء11خرانا1فولومثلهحعافيهألجس

اىثواقباطبهوماظما4عزماإوطواوواقولاىآآويمولهابماؤفقاسشه

ورثصال3نذلتومبانبصأعزما4ىاأنافولحاتالظيمنلولماوامعا
واكصإلتشمبجهالتثمبيههذاتمىآطالغرابةالىاخرجهالمأيهور
يدلاوعدىوجودىبخروواوكالهما4فاوالمفالمشبهيقيدانوهو

االرضىإعنبدرهى3فوومنهإلماناوسباقالنهظبصرخعلبه
افالصااوكاناىساكنفالثالقبةوهذهاإلرضىحهنإبدرااوكاناى

ثتفالىاشارواوجدينطرةالباتحباربيهتااتقميممنولمافرغناسايم
3وامااداتثهرباعضباوالذمباىباعتباروبقولهاالداةباعتبار

هومحاباامصخلاىابالممصعصتمروهىشلادانهوهوماحدفت

الرعضاالداةحذفبعدالمشبهالىبهالمشباضيفماالموكدومناى
بنكاالءمالىءاىءااينألبءيلاالوقدجرىصونبالةتعبث

المغرباليراعاإمدإوفتاهوواالصيلءوالصفاالبباضىفيالفضةاى

ووجهىكأللوشهمااميلهنهارافراقورباشاعىاقالةبالصفيصفيو
بالفحونالرعوعبثفيهكلعىالوشعاعصفرتهامعيلالفذمتناسب

محراءاالوقاتبتاطمنالنهلثاالصصوؤتوخصاياهاءقاإاماتاءارةء
فيصالائنعسلحسإثاخضلشوظجرهواوفيهاشءالياليهوردىاالقال

بعمقالىالكاسبقيتأافىالمذكورانلمجبنواالذينقدانبحبذاه

الجموكمعرالالمبقعهوانماالبينانمنالناقدائىابةانفافداالوهام
تجرثهوالثاالاواءالماوجهبهبهروفدايمنيسقماالذىورقااعنى

منهويصقمااصاريفربردفراالذىهوورقهوذهبهقوعيلالهذىا

علىععافاومرسلاآلخرمنابردكبناواهذفيمنوصءالماوجهعلى

اصبياا
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المسنفادداضأيمامنسالمىفصاكأاداتهماذكراىالفهصسوهواماموكد

لةاالمنمربهحههوالمث4المشبانالظاهرمجممبعرالمثاالداةحذفمن

ولمفاماضىالنرارباغه41انآصصبماو4انعبماادايخهاالمذكورهالسابقة

بوجىإىءعرفابهالمشبهناححكانننىالغربافادةاى4بافاداوافىاوهو

إلمشا4صهفئاىيخهىةاتم44المفونصاكااوالاطالطفىاتشبماا

4وفياىفيهبمماطسملمبهإالمشبهديمونكأناوملاكاباالنافصألحاف
اىالةصوصوداوصراآلمبانفياطبعندانىمعروفةافي

الموضعهذاققماسبقفيهاذكرناوقدرضالةافادةعناصفاصمايمون

ذكرباعضباةءااثاافىوالضعناالقوةبمجالتشببهتقسيمفيةخا
بهذامهانسطمنلاصىناطاربعةاركانهانفقوتلىهاضاوةاكانهكاا

ورا3مذالمشبهبهوناناماوحينعذقطعامذكوربهجمهالمثالنثماشعباراالت

يرثالتقطوعدكاومزامامدكوإشبهاوجهوعدالتفديرينذوفااو

ادبعصاخمتألفثمثمانبةميرتحاومحذوفةذكورةامافاالداةاالربع
حانسإأوكاردكاناشقويم44إشاخابراخياكأتءاماباونازدبحالتش

قددهـالداشنويمدزيدكاالسكقوانأاالداةاختالفاوثباعةالئ

ادقوفهـلحافيذكوانبافه1غهإاشكاكاقاالبمذكرارباعفوايم
القصوداهووهداوسعواالالهاءفاواالداةهالوفصوانالمراتب

رذارباالمبلغقوةفى4التفمراتبدءواقالذافلقاماهذافى

وقسعلبإدالاباالختالفمتلقباعتبارفقواوبهضهااركاخهاخاال
واعلىفعلكانهمختلفةاتبصعدةالىنندرباخايمونااتبالمراعلىالناممالم
كطاالركانباتجارذكرالمرازبلموتاخىعتبرااذاةالمبالةفوةفيالمراتب

اسدعوزيدالمثبهحذفبدوناىفقماواداتهوذفاوبعضها

بعدهذهعلىاالاىثميدشعناالخبارمقامفىدنحواالممثبهحذفمعآاو
الثكذاتهاداو4شى1حدهاافذفىةلرتافىكأازالثمعدانةالمرت

يدهـعناراالخبمقامفيردونكوكاالسيدكاالنكوالمثبهحذثاوحفقمااى
5يرلةتوةوالزيدعناراالخفيعةاثياانكواسدفيوعةفباافيلىكوزيداو

اوكاالسداعةافءفيزيدكاالسدنحوإبافيانااالولشانوههاالمذكورلغيراى
خيرتانواأقوهافيشانمقساواالوليانطتانفالمرزيدبارضنعنداالمحةالثمافي

الفوةالنوذمابلشوسطةألبافةواآلربعةالقوعدمفيءتساويتان



معبهالمثلءلماجرالفال
خرهادا4ءالتثيةاذ

اععليهاؤكاجرافول

4فيباستثالهجمهونانمن

معنامألاتواتعلبهمجملألاو

المفئةهاشاالاولد

االذهذامارهااومامحات

ابعدفبهحصوقدايعنا

عيهخرلمإلنهفالبث

ت01والبافيهطهالباس

41مه

3ث6

هوهوبانهالمثبهعلىبهالمثهءباجرااكلاظاهراحيثمنإسمبداوجهاماجموم

وماخالعنهماالقوةظايةكوعبهماكاالولييناضقلفماالغتاهرالينغارا

والضعفطالفوةفيمتوسكوفةاحدهماعلىاثهلوماذالفوالينكاالخر

كاحذهوجهافوىاالداهحذفبانةوسعامةشبيزايفرقاندالنم

نكوإليناغرقاانوهوىبثاهااظاهراحيثمنصبدبالااعبنالمبهملبإصبها

عناالخبااعمدفىداممداوهـقواضانبامحداوامالحهفىإقيتوىهـاسدلقينىوانا

المالفىاجرلىااثذلالنةيقخولدبخاواكاستعارةاطاالويعدزيدحيث

اليموناناحدههاينعدوجهـوفهــممعناشكأتشبيهءعدالةقريةذاتشاة
خالفعاولثباجالرالىامدام91افىلقيتكقولكقدراكوراوالمذافي

فاصمنىتاو9رماوكورامذالمثبهونحانالئافىوشالارةاشهذاانفي
الثافىوالمفعولانوكانبابكنجريبراحكمفياوالمشبهعااجركانانبالالمثبه
اذابهبهالمثاصمإلنارةاشالتثيهاىيىانهفاالحعإصفةواالوابيتءلباب

فاذاعنهتنةاوعايهىأجرئامعناهالنجاتوكنوعاالمإجاكانحاالموهذهتعو
عوهوممتنعمحدزيداالصمعنىاتالثامرإناافىالمالاغفصوزيداسدقلت

التشبينجاتالباالسداالتيانونفيسدلهاامنشبهالنجاثانهعلىحلزالحقيقة

تثلةثوخالتلمشافادةبهكأمماااشبهالناتشليححبانقاخاثحواكاة

اغعلاالثباتإلمالصعوغبللثئمعناه1نجاتالليبهبالمثبهاالتيانفانادا

إجمراجضونافىقصدالتشبيهزيمونالتثبماإلالتفاليمونلىااللىءواتعا
انناسباالنتراقهذاالصورنانمززتاةواذاوتأملنغلراالبعدالبعرت

استعارةىواالخرساتثبحدثاجمىبانإمبارةواالحاالصعفيببنهميفرق

ائناسومننقبنالمحتجوعليهالبالغةاسرارفيبخاكالمخالصةهذا
معالمجعلىالجراثهاستعارةاصدازيدكواعئايضاتاقاانالىذصمن

المسطلينةواالعتصاإتثيهاتفسبرآليجعاراغعاىإلفواظإظعبباهخذف
كذكبمنلالحبرفانحكماوفيالمشبهصءاعنبرابهالمشبهاصماذاكاهذا
اسمبهرلم4الافتةباةماشاتحميفالثاسدكأشهاولفبزيداعمداأيتنحو

معنامهوالبائباتاسداإقيتفيفيهحعالهالبالهاععتعارتهمايدىعلىبهالمشبه

باصماالساالنانحااصيمافكلىبوالمذهبناختألفعلىاسدزفي
مكونالتسلجهثاوافابمعياإداللةاإليقعداهننتالاتتالليسبةجهاك

شمبياوهذاذدكمثلجمافانهىخالكاالسمدائلداالرإظاليرالضفى

أاظالف



3أل

مءأتطالقانطااببتفاتاالالغلىاشاهرفىسثيخاطقاثبماغظىاشضاالخالف
علبهالتشببهاشاةولدحسنأناسديدنكوشاعنىاضبماهناعلىاالستعار
وصيداالخوشفةمعرالمشهاسيهونبانوذلكعليهاطالقهفالمحسن اء

كأتخوادصنيلمبموانااكأضهااسوهوصديدكاإلنثالهارفانهئهس

افربةمااالصامصالقاطكانالمىالىةلعصوتغييراالاالدواتمن

اإلزالفهموصوفةءبهرةبهونبانوذااتيخه4التشبتقديراداةهوصل
كسإصماصاقالاللغيوتهساالرصإعنبدشنفالنحوبهالمثب

دكولالخنفازرالطموفىكثدووا1وبدعناحبألوبهاصفراقواأقتأ

إجنكهأاجمدراالهوكاكودهوشاالبتغييرلةهنداالمنثئفىونحثوهفيما

فىاتصهافيونوقديصاساقهامذاوعدستاليونانهاالإصسوكاحناالس

االقامنربقفنيلماطشااذاثتقديلمااسعجلهذافىأكأتجاءاةإلو

ثالشابةحعنىبرزااالسلىاسددموة3يربيادةشاطألآلكثراةاأليمتعاساسم
اكااألهـاناالممنىيقااطانااالسالافانكفيرعدةةالموتفريمقموت

اكيهعادا5خاالعراإصباثنجسولضالناقافضىمنذالثفى11وكالموت

ايهإساءاإديداتخفهـص4احإىهواكلثازادمملوجىاوملهدونه

بافروصعرقاحقسا1نهـاهاوبدثهلجحترىافولومثلهالموتفيوكذاوقهة

فاصاذالمشإلاالىزتعشان4فاثانجاءاصودتلىشوموضح
الجساصوفاوفالمعرابداقدتجعلىاناجالونلزم1ابدهوكاالمدجمألون

المأتايبةالىالثحفةذلهابدسروحالمهـستيثصانااداشإالهارفنايخهـ
نةإاتتاواحررشإاسصفىاثالمهلبعكأءعويبدرتعرف

فهوكفولثالعحانهناكباتلبللجهماأتثبيهاالتإتضوعاامواكالمافايس

ذامثعكونالاتباتنلرجالكونهإنجاتتقصدلمكيتكيتجازيد

جخاانالبنييتااشاتاالبرإبيتافىالمشبدبهاسمجممإفاذاكرثاذء
تمهفياكالمفابيهالتثاتالتجتلبامحبمالمنكونهتقالارزىالاالصىعن
إكسفةااساتنمااحملأ5واوثبتلداصصقراميابدشدوحالانكونعلى

وسبتكاندخولبمضنعوهوهذافياكافادخولجمضعوالغرية
ضعاقاانكونلاابلبرلمةفىاثااامياثاقاطوالمحعورااناصهونالشحضائهماا

اهرإخاااوخألفسداداقفيهكقولكمثيكوكاالولوالمنثرلباالصم
ستوفدحواطالبه7خةيخامخنوالناسودازداكقوهـكا



43

يفتعرندموامذاقال

آخرهالىازابالنوالحيخقة

خلراةباولاجهالولاس

صالزاوقةتصإةاوى4الى

اذاتيالىباشطرقىوا

لأاكإلىءلهمعزذالاتال

حضاوااسغهنىولاإ
فاقعرضقامقالمزم

هذايخرجهإذىابابىا

إوصمبااتعقهتقديرالقيدعلى

وجدتسرهققتومخاذاتأماتفناهذالحناواشكولابلىءاقياسعايهاكاا

بصفةاخصانةالرالمذصالجنسهومنشىحدوتجماذانكمحصو

برزاالسداقولنادمالمعنىرحنثاأفديربمهافلمواشيوهملميةع
ذلكعلىجمواكأطوإلسصوركورالمذسدااباخصجةحصغمةإبهخحض

المهمحعصولهذاالتعيمالتاقدسنىفألالحقباالسداعنىسا

البيهدرانونثةاومذكوزأبافكاناذاانهالمرناحاصومذ

تعالىللةشامانستعارةاكأثاولفىنذكرمسالمقاماهفىولنااستعارة

قاصدمنإفىإةاوهوالمقعممدوابإقةتتااثبهأاىاشوابةءتالح

اجصباإدةاجرتقأحهناداث4ئاهواكحاقصودوانالب3
قةااشهلثتواتدبمقىدمالهتفابلشبهمنلماببخهماايحضطقالحصعن

ذاوالىماوفحيرتفياستعايهلىوالمجاشلهوضعااالاشعهاللىء
هوخقيقةلهجمألونانلمحاوقتتلموانالمكازوالنةةاتعريفقدم

االهعدماوضسالإهـافرغلهضعمايرءألءالداللكنإمحيحاالمذهب
بكازاوتهـةثةابعناإستيزييناالفوانتوقديةناسبصلاالحنتعرافالةبا

مقاباانهوهمئألتاصتقييدهذاكواالكثرقىاالسنادفيهايناذاالعاقليين
يرهءااوالمطالقسنادافيىافىالىفصتلىاتباقيدفارقااوالرى

حقمنعلفابمعئفعلالصالافيقيقةابفياارعسأعاوفريااخوكاتءاسو

التابةإصاانقلاثبتاذاكأاكممسمنممعولفااوبمنبتاذاىءاا
وعندلحيةالالىفيةالوصصمنلنقلمافءوالتااالصلىنهامفىاوالمئبتة

البمعنهاففصاهرإلنداالولاماالوجهينعلىنيثأالءالتاالمنتاحبمما
أةوامصيفظكوكأجلاولىموصروفهعلىاجرىسواوبونثيذكرعلظ

لمؤنثصفةاالسيهالىالنقلقبلقيقةاطلفغايقدشفالطهالعافىواماعلىظريفة

والمونثالمذكرفيهئانمعخوىامفعولممعنىلوفيموؤماموحعلىمحراةغير

يرعداذالمواماليفأةواهصلىلرونموصعوفلىءاجرىاذا

بنىوفتيلةفالنبئبقنيلرتنحوصواجبدفعالاللتباسنبنالظموصوفه

االصووحفيالحقيقةوبماتقدمعةنغئالىيمفاكمنهذامافيوالنحقفال

عطالحافىاصكلةاتالمثوضعصئمرءفىاىيةالمستعيكلىاا

والمجروثفالجاالعضاطبيقعبهاسطالحفيلهوضعتاىأإطبإتابه
عنثلةباحزعندالتاملالازالمعئةالبالمشعبقويوضعتمضعلق

لكلض1



الىاطفيقآلكلاوافوراخرهإليوالمركبالمفردلينناولالمنعلالفظيقولانالواجبإلكان

خرهالىموحنموعاانايهوزعن1ادارجةقاشاالمجثاشحافعدحدةلءماكالمنيعرفمفردصكب

ءائىاونلءاال3قاتايثينتواماعهوهعاونجمىاتجامحدمعناهنادإللةاففاينأنيريدافوت

أعلصيفةمثألصيقال6انءييةبعفابصةاىنوممطوصعفربمبانضهامعانهاعليلدالقهاقطعاوفيفهو
ءنوببرةتعالفةؤبوجىوانواللوىنحمى93وضعليبازوليعالكأمنكذافهو

اقىلىااأشامالمشإلهوليماوكضعتبقولهمحازاوتعالقةتحةثاالفانهاالاالستيدلتىاعها
فرساهذاصاكقوإاثغلعالهمىاوكنعيرتفىاستعيامااههاحشدينعنله

ان5االمبذصإولوحضعمايرءقداضثلههناالفرسأفغمافانيديدبمنكتابالىمثيرا
علىسادرفاطمقوأالفائلهاوضعيمليعثسلمالذىاشااخاقواازعياانهكماقةةسفا
اروفانيرصقمعنىوانإرةستهاالالناصبهاعالانرفىكاالسديرهطوالفىاطبالغبهحمطالا

الفخافىنابتمعنىعلىمادأساعإوااالثمإللةقاالولرءالوضعيمنيلالشاوموضوعةكانت
هذالتفعفيواالنبيرهءلىاذازااعنبأاكضا4االحافى4واحترزشيلضاوادوتبالمحقيق
انهـإكأمناملاباكأالمهااشعاإذالوةكالثاببدالتاحطعسغيرااخراثرحراكفىلهوكضحداستعهل

ا3وطولتفإمرحاكهمالهيرماوضهـتءدماالاصهونبرازاونفاناجمءإدعاافىتمالشربعرفبالخاة
114111أالتىةوصىتواالذكاراكلالركانمماوحنعتاافرعصالحانهافىافرعاصطالحفى

وطدعواواكاننتفاناافة1اعنىاخرحالحاكفىالدعاهموضموعةطانهـمع
4تالومضمفعدتعر

بهمااربدبثبوتانالنهصقيقةاباطالقالوسمقلتوالمركصالمدردلتناولالمممتعرلالمفظلقولان
خاءاصا7كماتإةفىإرفاالفنهذافيودقحصحثغتايةدتتعرلماكانفنقولالمركبوعابعد
يرإاوفياقيبواومءغمااننضعواىحنعوالوالمفردفيالحقيقاعىهواالصااللمايتعرحقلم
ذإتدنجفيىالثيىدالثهالهفمءيخةبقرالنسهيدلاىبمسعهمعنىعإدأللةاانافنتعينإ

ماقبلبعينههوبااسواليناتالهيعئالمجاكأىمعناهابباموضوغاحألنرنانعناشافيجفض
15شلىءإوردالان115ةالدالنماوهـنإلقيىالمعسامعنىعلىالدإللةاصمازىافظا

ماآلبذصساالفرادىموحنوعايهونانعنايضااطرفيخرجهذافعلىفلتفانبقرينةيمون
مناهءانيدبهارواتةلمقتمعنىمحدمادلرفابمقومعنىفانإلبلهيرهبةمشدءايدل1النه
ظاهرويرةءافةفاسمالنسلمفلتمتصافبذكرفرادىامناهعليدولعهفىووممثحرانهيرءفى
قائمم1تذاالالنطالنالمنادققبنخىةاثاراليهمااليماذكرتيرهءفىمعنىلىءالداللةمعئان
ممعئومتعلئيمةكمباالةاوجلفولنافيفالالميرهءظلألفىثابتمعنىعمادلالحرفاناةال
دافىهداااكألمةاسنغمعديديدلشقمامقواضافيوهلحاإهـافيصالذلىلتتالتعرعلىشمهايدل ا

حروظاالعراحنىمنيرهءووادامعلبهونانيلزموالفهذكرناه11اايحنفباطلقياماحقيعايرءلفظبمعنى

يثبههوماألستهامالفغاانبمونلزميرالضبمعنىتعلقهداروانغيرهاظاوراممعافىفائمةانمعلىلداللتها

ليءفاطنىمعنىقفورامافاسدكماقىثذوكاحروظيرهاتبمعاقمتعلقةمعانعلىأدالةاااللفاظمن

النبعيةاألستعارةفينعاليافدةاشعانوردفهالمحوالثذبهلوجه



ئفعاالنألمجديهكالمهذااتولالفهمكافيافيقبينالعحونبنصدانالداللةمعنىاكنذالثطاآل
غالذبعمقفىابدلهولذلكايضاالمتعلقذكراليمحتاجبلمنهثهففىالجفىـلمعنانبتعيينلمالهانجممحقالمعر
وانتاالصلىالمعئادهاشعن4مانهقرينةبواصطةونإليمعليهداللتهانمهبنغ4تهمعنىإيهنذلثطهنا4بقو

فقدلهالموضوعالمعئصلىابائعقارادانانهعلىعإوكفاتعريففيفممدتإشبامناليفهممعنىهذاانت
الوضحتعريفمعنىتحصلااالصالةمعنىبانمنفالبداثذيردبهلموانيبفرعقبةاعزفاروورلزمدا

افولاحمةالمزدفعقرينةالحيض053ممعىاوهرابنىوقوالذوناددحمهفىارسش
حمهالمذارعدتفدقلتفان

صضهالداللةمعنىأيهنذليدبزفاملةفىهولىاأاإلستفهامعلى

المصزكالانجازفخرجءاالممزكدونمالفىانكاةابااااااسانبماونإبالتعبيناحدهيعلىالدإللة منتفادالى1لدتجمألونة

كامحلطالدإللةقدعينالنهوذلكمتعدداوكضعاكزاوانينلمهمارحضعهوإدإللةازالتفيلمدةالقرت

اكاالنجاأمدأطهفرابإاكاداناإاللةحااوصأبممالمعنبناألنولفىافيبواىمآةا
غرمعننضننامناحدإومانةلهياوعبمبرتصقروإالانلمتالمومضوغاضظامال

شفسهعلهلداللىالمفحنى
الىوالتبادرالضهمالىالمتبادرالنهإوضعيناالىمنتحبهاماداممفهومههدا

ممعنىالقراذافلتينأوكنعهاباحداخحصتعتهاثاصاقيغملةادالئلمنماتاالنيراحةصلكاددا
يةوالقرينإتبارإطالىءالدليصيأزردفالمهمقاطمق5اوالرإثااوحينطتسانعةكانت

معتئعلىصنسهاداللةصينهواحغااتذإاثوخقميقيرالهةأعسفملدإقرشةالانمزاحةاندفت

اوالبمعىرالعاعنىوقوأضااطيمقمعنىلىءبنفععهاداللةعيهوكذااابذاثاللةالىثلىتة7ض
هذيئمنوحصلبواسطةالداللةيحونإلنلالمزاحمةشعلدقريخةالحمقإهاوالجسدافتعضإذاتا

االطالقدعهجمنإتاداءالدإللةوتعييمافوهـنااصخرصعوفمينالوحنصقحنىايمخمنالماعدم
ةبربمهفهىاةابيهمافراو
واخرىهداعلىسصهاللةاللىصوضهعاواانو1بيمابرعالمحازلىالمعشعلىارراللةافى

لذيمالمجوعرءدهمااففهومهاطلقاذاوقالذكعلىلفسهااداللة0
االإداللةاءها8امحمقالث

15معضانالنسلباناالمممناحنىاعتراليوجههذاوعلىتاحالمصالميقهاثذ

لدلاالطالفعندانهعليالدليلوامايمقواطراالاوشاليااةاحشالمصكةمنفهـثاثا
المالىءشفسهدالضىاطئاوالثرالهأهئءالقرؤولىالنبطنيالفرقيخصبدالتو

روالمجازوبظهرالمثزكنريختى

فعمخمردلاانحىوولهفيظيةلةالطبمعىبمبئلهمعنولىالإلجالحهرالةوظغاميبنةعلىصفعهورلشزكاخا ءرواصبرازوانبعتاحدمضييه

انيداراننهالحخءالنامنوسهوجمنادونالمشتركدونتلهفهـىىمعنادانجاشلىءاليدل
الكنايةينأفحدااعلىدالتعبينهخناوهوخراضعوحنععبنالوهذيئمنوحصلقالينةإقربابل
انفالنعيمواحدمنماصعلىالصادقالكلىالمفهومالمفيينباحداداشاناقولاخرهالىاالطالقكأد

المتغذإإثعولويهفبينهطالمشتركالمفهومداوفمعهمنةملثثصوصعهاواحدمنههـلكلإفظااوكنهـح
وفرديهالكلىالمفهومااعقالثلثةالمعانىبينددبراتاطألفهعندولزمافبئمعفبينقكاثظاةاكون
اطالقهعندبانهالقوللزملهيةئئفرديهقريةعدماتزعفانمعبنةقرنجةاليمهاواحدفيمماجعوا

المعفبيبنالزددالوافعبلقططباطلوهوفبهشلالفظاوانالكلىكأالىذلكانالمقصوديههنهلجبادر
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اسداإلنكذدنثاضىاتإزأبضموحمواهامميصالذىالمعنىالطصبةباذالثضاثا

داروانالمفزسيواناطالىإلهسبةباايفعاضوعمواسدايرىرايتبوكفى

وإفاعواصادهفإيمصايةامعنىصإذىإالميرطادإلزمبانألصبفموعموانه
اىبنفعه4فومعنىاليقالسةفريواصطةابنفمصهليتمالالشعلىداللعهان

االولقولالنانلفطعةفريةيرءاومنلهالموحضوعادةارعنمانعةفرينةبرتمن

اهافيزميمإفىواكهحالوإزمرفياخذالموثنوصحيثالدورمشيعت
قة4اصافىداخألازابكانيةمعنوقريةاتاوكاةحىاالكغاىفىالشافرية

انضاإفانهـنايةايمادونالمجاشالحقيقةتعرينعنخرجانهكالمهمعنىقيلنظ

نيثترايهناواالمفردفىاطفيقةاقاحيثىالبهحسماكليحق

النعيرفاتاتقالناهذامحدمهوالتصعرصفىوتفترقانقتبنتكونمافي
وازحنوالموإلزمفياستعهيتمماارللالالوضوغافيثصتمللمةالكناث
ةيالاالفغاكوناليوجبزومالمارادةتجواهـومجردالزوماارادة

ادالأقولواتعاداللةصاانيهنايةابابفيقتكيادةمداشوسيه

يراالئمةءامثلبععقماوقعقاماهذافييائبمنآفاسداهرهلذآظالذفا
احضهكذاعزمنهذاانفعوهمااليحضاحأفظاانغلروهرانهرالعوحذاق

وكفعبالمالهوناجمانبفصاإداللةبالىإصاالاناعصفمالالصاءع
توهمالفماداهرظلذالمهاالفعااناداللةذكرثتوالممتفهـمافىكافيا
مجلفالذاسةاالالفاظداللةاناساقيلبنفبالدأللةاداشىالان

واتواصاالمد3مذاعنهبرىءتائهفمعلىملهثيرهءكالمطلتانالحد

انهب2إواهنءبركأوهوعدملهنفالمطمابطاعااخاحليهف

صهفمعنىالءلةلمداالفادنعيبالوكضعفرايحضاالمصنافاانيتنبلم
لطاطبهذاإبقافاتأولهئمالمهوابالمذهبهذااوردائحضاىالسوان

يعنىصصءانداهذافقولءااثعنكوغابتشيئاحفظتقالمنقول

نجمالىنسإتلتساوىشنحصمناأالبدفمدونمعنىعلىافظاداللةان
اأولوفعهونحصصإوصبماهوصالمنمانادادتقونفذالمعاق
اليهماذهبعلىالىتههواللهوانحعااناظاهرواإواضعاارادةهوؤاكدو

طعاتعباداوقفوااللفاظوحنعتعاليانهمناالشعرىابوالحعنالثغ
المجحمذناتواصكاغجعمفيوالحروفاتوالاقاوالوتعديهط
وذصحاعةاوواحدفيورىصكتعبمااونجاقالناسمنحياعةاوواحدا

مموميقولمنعندمطلفا

كاامتنادتنوانكاالمشترك

زاقراعئارالمذكواتالفى

باخداداشوانالكلعند

فيطتاحدهماينالمعف

جمرمعبنمتاوعدنضه

انهمعنىعدمعنحدالمحط
بعينهاماهذاادالمرددانشث

هناكفليسبعينهواماذاك

باعتبارمنهيفهمثالثمعنى

وحونهينالواقكسابها
اهنابلضدنا4مماحنصوهوإلففا

انثنبينوبىمعتددبئ

فماطلمقاذاالمركقلت

فيقواخضالمعاقنجبممضه
الىصااخدهـاداشنيبن

مفاللفهازابوامايرية
ىازفياعنداطالفدالمعنىمنه
نهواراتفهيهفيفا

انىاالنعلئثلتفرسنةالى

كالكاا3رمماذالكالم

المعنىفهمفىكالملالن

وغهسءفالاالمرادولذال

ظؤقماذكرتهنممابل
زطاقريخئىبينيفرق

مناحدهاوايئوالمعترك

خرا
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ابةمناوالمعىالفظابئاقيعئاعهةاذاتهوالخحممصانالىبعخهـم
علىوراطواتفقالمعنىذدكعلىالفخاالةداختثصاصئقتضطيعية

الالففأعلىكداللعهلذاتهلوكانتالمعنىعلىإاخعاادإللةالنثفاالقولهذاان

عماهعنىداكطميةانولوجبااالالفبافاتا1عاتالصانبلو

فظاالاظأغظكامنماحديفصانالمدإولعنأصداليااثانفكاالمتناغإتمخا

صقاطدونىالمماشئالىعلىيدلبكيثالثتريهعةبواالفظجعلوالمتنع
منهاليفهمكيثاخرمعنىاليمعنىمننقلهوالتعايخربااليزرلمابالذاتال

عبةاللشالمنقومنهاوغيرالمنقواةعالماافىالتاقالمعنىاالعفداالطألق

الرياقانالهطثبنكالناهاالمحافيمثزكابإللنوكضعهعوالمفلماذكروالعرفية
فوالمنومالمفهـيمونانالستلزامهمقواالإالسودنوالمشادفيكا

االسمالن3زوإتءلياراتوهـاديئصيااابنإزتاشضباافهازسوناسملهونا

ولهاا4وقدتأوممنوغاللتضاديئاشفيحنينلاتذساسبلحدااوا
أاماعايهلىء4تنباةاوقااظنءحهسءاإصكابمالذالمهاإلضغابداللة
الفتخبهااخواصانصهافىلمحروفانمنرإنصووانقافاإلثعامائمة

111مواصاوتااثيرذالءهـبينهـوصاواةوالرخارةواكواشكاب
العنابهللالنعنىشهابهسبمىشيئتفىذءااذابهااهالمابهونانتقتحنى

كأاكممصلكأخوحرفهوالذىءبالفاكالفصمةيماطلحقءمافضالجض
يئاتاانيينحتىلبماسرالثىهوشدبدالذىأعافباوالقصميببنانيرءهن

والحيدىانإشنحريككاباوالفعلىإفعالنكااصاضايحنروفاطقىكيب

فعاقلوكرمشرفثلثءامبفعابابوكناهـكةاطمنحماهمالمافى

لطافجاهـمنمفعلاالصلفىوالمجآزهذاعلىوقسالالزمةالطبيعية
صةعاوامدانهاصهديةاكادةالجائئةإعاداقااتهاذايبهوزه

اسرارقالثيغذكرهكذاداالنهاموابهاجاشانهمكأعدوزبهاالى
حاجتىاليمجازاكذاتجتومنانهالظاهراننفالم3وزالبالغه

تصوساليطريقالمجاذقظصايمههالىكانصازئمهانعلىطريغايااى

شىفصصشفيفالماعتباشبفايرباممشأتحيةفيباالتفواعتبارهناه
يةالتفيالتناشاغبافانبافهووباةلهانعمانهكتسئفي
وفيشيرمنبذلكأولىانهويانائعنىحالوضعهيرهتعاالمحمججعإش

فعندلشكلبةاندوصفإوافيإلمعخءبقاسمزووذاولهـاطألقهةاالوصف

الوز
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ااداددلنالبمداتإطداالمعفينأعنباربذداصانميعوتمحعبااحمرحقيقةوعمهاليصعالحرةزوال
خاإةانلهالءااخرعليحهوقىذالثالولوقيبلجماايئةوالمجازليسالحقبمةفى
سةالىءوطاةالدابوتجودينقمقانالأليهةرتاسبآفبعيفالءااالممنبوهمامتيئ
ىتاواحدمفماتخالفصرحقيقههفردوصكبفالمجاشكلىغيرالىفىئالىذالث
لفهالدأطالبيلرجمألولىالكلفوانفرداماواحدفتعرتفيصحعهمافاليمكنخراحقيقة
ذاتعلىاالطالقةهناكءترمعيصحوجهعلىانحابهاصطالحفىيخرماوضعلفيلةالمسب
حيدذظدبيوالمالمالهالكلهةأنتستعلعالمكلةبافاحمززماوضعشلهارادةاىادفآارعدم
فرساذأت4صوظعنماوضعشليرتفيوبقولىحقيقةكااللكلىمحازاىالاالستعالقبل

المجازيلدءاصالوتاروهوعاطبابهالحاصعفىوتولهيرهيااونقوالاوتجألكانمصقتالحة
فيديالحعاوالفوىااضطالحافيلهفيماوضعلاالمجازفيهئيدخلوكضعتبقولهمتعاق
وبعمبرالذاتخصوصيةواننهاجماشءالدفيالثرعبعرفامخاطبإستعلهاذاالصلوةالفظ

ةعالبئانهالدلبمابكىاالصطالحفيلهوضعخاةخلفليسةالجهـفيالعوؤقيممتعالكان
خصوصعيةعلىفهالطألفبصاخنهاطبلهاستعهـاذااوكأالممعرعطالحااعئاطبالتيقعبهالذى

اينعادطوتكلالذاتهذهذاالننوعهاالمعتبرالعالفةمنفالبدمجازاالخصومعةاالركانفيالغةا

لىءالتالةمتعريفآمنلمطالةنرجابالمستهيلةهتعلقوهويصعوجهعلىفولهمعنى
اخرىذاتيخصووجهعلىليساالشالهذاالنالىكابمشيراالفرسخذمذاالمجازكمانقول

علىوتديطلقفيهبوجدارادتهعدمفرسةمعبقوالايضاالكنايةيخرجوالعالقةيمعلعدم
عرفااليةباعتبارئعلهالفرسيرءفىالمسمتهلناألمجوازارادفمعءيرماوضعهفيمسحعيلةاممنايةاالن

عالاالععباروبهذاتجالصوقديمونءغاطانوقدةاوقديمونمجازاقديمونماوضع
بعامافىعلىاطالفهحئىولا1لهلمحوضوعبرإزىمعنىفيمافيمنهوالمنقولمنقوالوفديكون

والمليالحقيققاالصليةفياالصطالحوفيالماقفيمجازاالولالمعنىفيحقيقةالفةافيفهوبراالولث
الديبلهاكاخصوصهالخصوصةاالركاناليءالدعامنانقولالصلوكافظبالعكسفيهالمنقول

تالتملىالمجازالمتفرعفيالخصوصةاالركانفيمجازءالدعافيحقيتالنةافينهظءادعااملىلةا

حقيقةاليطلقبلالحقيقةعفاالوللهالموكضوعافرادقبعفيماغلبومنهبالعكسالشرعوفى
االعلىعتباراالبهذاحقيقةنحاالرفىلىءلمبانهمجردباعنبارلفرس1علىاطلصاذاالدابة

الفرسذاتخصوصيةايجثمنهذازابنماصجوالديبالفرسيةخصوصعيةوباعتبار
ووصعانماالعرففيالةجدردمماهىاالدلجبمعنىورعايةاسداهلهموضوعةفهثالعرفجثامامن

ىهأالمنانجلدىفيببلمجرحيحتىاالطالقةليهافئالمهرعايةفااطقعقةنجالفاتحيةافيالمناسبة
ونهواللالقاالةالالمعنىاعئبارفانالمجازونجالفالدلجبفيهمايوجبصعليالدابةاطألق

داالطراعلىضمالفة132



نةحازاوامافال

وقعبهذلىااالعطألح
اقولاخرهالىإتحاطبا

فيظاالةلشعرطااإوا

انكانزىبإلىالمعنى

وآلةلةلهلماومضعاسبتهلى

ولنةرزاوهولىلازب

لمةبالجهوماالفسطسائىفى

معنىعدشفرعبراشص

رفااإةاإواستعهلحقبق

ابرصدازتااوننجهقةخصكان

هذالىاالنقسامفىقيقةا

نالاألربعةاالنصام

ةاربظاضاوات

صموريةاأهلةالةلمحترسة

اىافولاخرالىلها

لمةالهلةيئاكأحةإفا

المر3فان4النيرقيرالصو

النهابالصعورةريياانما

واليعدشهاالخيرءاصبماز

المادةترلةداثامجعلىان

اصورةانزلىوالتعض
بخا8هرهلظاا
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ئالمعنىذلكالزميخهدعلىكامايواناغغهاطالقةئاهوافيهبقى5ا

الدابةاطالقواليصعاعةالشبمفيهمايوجدصاالأفهاطألقعث
رعالثفيأملوااطألقعوالالدبيبيخهوبردمايصعلىرفالهفى

فيوصوشرىوىلتوالمجازالحفيفةمنالىخهماوصءءادعدكا

والثالىإصرفيواموىاكاإفوىإ1المععننافلهينمايهوصخاص

ناربمضعهاوافألنالجقيمةاماناظهالشعبنآعآأعرفياوذااثوغير
ةاوخاعامةواالفعرفيةعيةفثراتثممارعوانكانبةلفوكىالغةاوا
اطبالمضاوقعبهالذىاالصالحفالتالمجازواماالواضعاكبيفلمةباطو

حهواصعنالطننإلحاالصعاثذفيلهيرماوحنتفىالمشعهـافظإ1وكان

اوخاصعاماالفعرقفشحركأههـالمثرعاححطالحنوانافوىازفابالفةا

ابعرالخاطباستعهالاذااورحاانئاحاثياجلطوألرباكاسد
امجاشنيمسافباعالرجلوقلغويةحقيقةيمونحىالخصوبخالىفىاالفة
افحاافعرعبعرفالخاطباستعيلاذايعئءوالدعابادهالوصاوةأفويا

وفعلعياإبرازاشرصهونالدعافىوةثناجمهوقيكصواإدهامافىصالوةا

صوصاكاالفظفىانفورفةالخاطبآلئلهااذائيهحدثواخاة11

فانهاواالنساناإلرلدذىودابةمجازايمونالحدثوفىحقيقةيمون
لحقيقةمثالبالمالنكرهفادبهرإخافىالىاباالولفىمةحالعامرالهلى
إزىوابيقىةابالمعنىالىرةاثالمعرفنبنمنبمرةبعدكاصومادازوا

جازلىالمالمعنىدبنةالمشاغيرمحةاالعالفةانكانتسلطمصالكأوا

صهـفياالمستعولالفنااهوهذالىءإرةفاالشهستعارةواالظقبقىواط
إمحةتعاشاالتيقاماشيرويممممااسدايررأيتزولنافيدكاسداالاهمم

ممعنىبمولطينعذو4المثفىلجهفابياسماستعالعلىاعنىالكأمفعل
امستعاصبهالمشبهولفظمشعيراالمتكلموبهولطاإلشتقاقفهصعوتمدرالمح
بقولهاشاراهفهوالىلهمتعارالمععبهوالمعنىمفههتعارابهألمثهوأ

المثبهلفعاالىالفماواوتيارنةمسععارمنهلمهوالمثهالمشبهاىا

المشبهالجلبهإشبهاينعاريةطلبلباسةبمزالفظاالنارمسفبه
ضوعةمووهىآاتتتهـدقكاقيالمشابهةغرالالهنماوصالرسل
المقصودالىوتحسلمنهاتصدرانةثانمنلكنالخصوعلبارحة

ةاتظهربهاوايضااأالغاعليةالعلةبمترلةصوصةاكحةشطناببها

فهىأ



اليذفيكوناقولاخرهأاليدأليفيالقدرةسلطانرمايظهـ553كراالنالقدرفىوكاليدلظ

لىدرذإةرثلةةبزانيكنرتءالمنمالىاضارةمنفالبدهذاوعاأيةمهـوواالعلةبمزلةفهىا
العضقماذصاسافالبلدفياليداتممعتنجألفذلكونحولدىيداهوجلتعندىفألنايادئا

اليدلبانرواالظاليدقإقدرةاسلطانمايمامراكرالنهالقدهـفيوكاليداىآوالقدرة
والقدرةاللةتمادبمرلةواالخذأعواةبصوالضضرالبعمنالقدرعلىالدالةاالفعالوخاباتو

ااأعافئاوالراروأفاللةممفادماجممنوناالموالمواالصالةعايهلهفىإدقاواماذالثيرء
لءالذىالمزودفياىمعهماى4التشإلبابفنفيسواهممنعلىدوهمادناهمبذمتهمىويسه
فذلانمصوتالتفكماألواحدةاالدمئل3بإلاالتماقسعوبفيكثرتهم
المتذالطعاماىالزاد4تةشيلركفيرفافىالجهةبهانحنلفوانبعضااليدءاجزإبعمق

ابدحالفللرالالمزادوماذكرهأكمعةجادالتوكلةإلنالمثصكينعلىتعاضدهمفيالمؤمنبن
إداال011ءالمنعنهمانقلناعلىكأعواستعارناهاليدإنمنالبالغةاسرارفيالثيغ

مندنزوراالستعارةقفاطعليهالتشبيدادادخولكااللمجنكاناذابةالمشبهالت
ايشععابلمجلدثاكيفاممنعديمهملقالانشاذالمجاثكذإوهنساالقبولمنممحايه

وجعثليهةااكدالصاهامإطاالزاداىزيهذيالذىالمزودفىاىةالمزاثفي4والراوثواهمس
والمزايدواماالمزادالمزادةكونةمالواالمزادعلالذدعيرالاسملاالحفيةوالراوالصفيالمتذ

الزادفيهملالمزودفهومابهالبئاانواععدةالييرفيانارادعدمامألإرسلاذضرلهالصامالابعيرا
المعذللعفرواطحامالطهالىتسشاممابمونانمجبإلعالتالنوذلكعيهاأيقاسصوجهعلط

يةالراوايعنماآلالمزاودوائمةالنشاتزابمنجزكمافيعنملالنواليشزمحهانوادرب
ارالذىاوالحالغلالعيرابئالعنوغربالهمنينفلانعلىىاصدااالحاإلقماقونيوقةكانوااالدب

جماوالعامةعيدتىيربالهانتيثانببهمثالوجزئاتااحادهالحيانعلىوايوزةولم
صافىووهـراويةالمزادةأنباتاعلىإفيثاقاطجمعانوالمجبالمسببعلىالسبباعميطلقون

مالواالحءر01ءاالعلىمىاثأبالوكنععالءىإوابالوحنعءموكنوزدطامأفومعنىاوهلى

صيئءانرإنابالمزظالمزفبوالمحصنوعشرخمسةإلىذكروماثقىقكصيرةبرةالمالعالقةوانواع
ااتةادة11النبعالئةدرةإةواقىافعهـلىءإياقاطفياوالماسبقغيرتسعةنداوردضا

قىارراالىءلهقىزتالذىومندفاقالةالمجاوهـبعالقةالمزادةعلىيةالراوواطالقيةاصورايةالهمي
ىازالتيهة51هذفيانيعنىشجزباععمىاكتهيةالمرسلداشامناى

هالألطائمعحاظرسأكوراانالالثىءذااثعلىعداطالفهالثىءلجزالموضرغاالفظوهوسألمص
الراويةلقةاللهاالخصوصةحةالجاروهالنكألغ2تساالعبارهفمجازالحيةنفع روحمحىصهحى

انمايصبرازاالمزودلىءلماالعنالنوذلقمنهجزهوالعينأرقيبانحصاكوهىالربإلةفيإ
المزادةلهـيئبالراوممااليغنىءاإلعحشامنيرهاشالنلجعهرالرجلكونفيالمقصودهاخ

جمازامليهاويطلق



عنبااعصريقالانالظامرافولافياليبولبراعصاىخرااعصراراقانحولت
ألمعنىالكتابمافيوعلىغاتهباصم653المثئيةمنوجمعلالفقهاصولكنببعمقفيذكر

الكلعلىالمطلقءالجزفيفالبدكهنحصاكصكانهصارلمالهدونهاشيئااىصحرضرابالىاكرج
القاطوزالبممالبالكلدفمالذبالمعئداختصالهجمحااالسدآلاليهامصيرايول

ومنهاىوعمهمنهءجزمنهماصنكاننييمالرعزلىعرادواالأاللذمجاعانمايعمتعارمال
ؤووفياالناملفيكاالصماحكهياصمالثىءةفيلعنى3ورالمذعكسطصوساومحممريدالز سصلفظانطهيعنىانول

دئاثجرصملةاالفعفينئقاللصوأنهمحعلفياااصادطأاطالعااليححااالسديمستعارلمفوم حصصوسععلىيصدقانمناعمطلقا

الغيثتانحوبهسمحوصممبالىاالعواوخهادالصىوصعبمهالذأاوااأاوالمفزسوانتاطذات
لمةأهثفيإضاحاالفيواوردعنهلماصالنساتنحضيثااىطصءإصالاالاقولهعليهيدلغير

وثاناباعانمالسحعار
منالنهسهوانهوظاهرالدماصفالنقويمالمسببباصماسبباية001

اىيرهتضمىفيفالانهوالعصيئالدسبباذالدمبابىباسمإسمبباشيةمنالدهنالاشةاوالشك
الذىكانالمئالصمالثئزحميةاىعلعةاوماكانادماعنالمعببةالديةواالفألةمجااكالىاالطد صحاطقيئالمعنىببنهشاركة

ىيالذيئكانوااىماموااليعاىتواوانكوىالماصالزمانفيسلهوحألونليةةصهفيىوالمجاش
المئاتذمايولباصمثاءايئتماوالبلوحأبعدإليتمالنهذلكقبليننذعارضطاصدازىالمعئ

الييؤلصيرااىاخمرصراارااكلوبلادتالزمانفيأاليهببهوالتثيرءوالحقبقئءل
يخهالاطناديهاهلاىناديهفليدعومخمحلهباافئشيةآاواخمرنجالالهااكص

الثمىءذالثفيمايكلباسماىحالهباالثىءزسييةوااصدلممدىاكزامرسالبربلاستعار
أآناباهـففياللةةرفقموجوابيتضتالذيئوامافيتعادنحواقولهصداااانيكمامماوا

عدقلسانليواجعلكواآيةاباافىءةتتعاوالرحمةفبهاتحلالتىمثالالمثمبهاعالرجلبستعار
خرفياالفيولماكانالذكرلةالاسبمالعانواحسناذكرااىيئاآلخرفيمعئمناالنعقالبماكونو

أاكزانلالادنئاحمأمقذكرلهالالرقدمفااليفاالمدززماصأيهدفيأخفالةانولمحامفهوماليقيئاطاالسد سىالرتجلىمعنىاليومنهافجاع

اليممتعامنامانيلمعأل4ااأكالمشمةأقبرصفيامماقلتااافيوفالالنمفماصاهرمناتفالفاالولاثباع
وعلىبهراودلزألمحاعلكلستعارمماامثالفاألسدمحالةالهيهمهالمثرفىطالىاليوضىاك

01وموبهالصامهالمثهور

غيرهافيواماعةطاصبهاليسدامنالذهناتقالفيوالشكاظصوصانتفالاوالعاقاهرص
مماغيرعلياطلقاذاالفظاانوهويئالمتأخرذصبايرادكالمكلظفيادمضالىالعارضىمفهوممن

زمانفيلهالموضوعبالمعئبالفعلصفيخيايرالهذلكانحررنالمااساضعهوحعثمنمعروضاف
زبتبالقواويولماباعتجاراوماكانباعتبامجدازحقوبئكاالشقالولبعلههروفىء

بالتوةبنةأوالفرالمقاممعونةالىيحتاجبلوالكلبةالظهورفياألول



اليايضابحعاجاالتقالاشمذاالشكاتولاخراليالحبالمعئممانصفالغيرذلكواذاكانلظ
بيناكانذالةباطوبقواليهارامالجوابماطقيقفاقعامالائىوصا753اقكأالستعارةنقالمقاماضوالقرمعو

انوربهيروعالةينيئالث

يرماتذءاطاقاذافااةاالحميقبالمعايتصفمميرالةذالثواذاكانيقتارإكالخعراكالمسكربالقو
البالقوبهعفيلمموانلمةابلهفيالهقعاطالمعكأمنينتقلارزهنفالمةبابل
وزاليدنالعبمعنىالىذهطشقاطةلمعناهالزمامعنىالفظبايريداندفالبالفعلوال

المعنىنءلذالنةيةث

المقامةموولواليهقىأتصورتصورهمنيلزمانواليثز4ابفيالهالحقيمنالذهنيقعل
هوالمراداوهذيةاقرواخاربىوملفاليضحماواالسعلماالبصيركاطالقمقذهنىاماوماشوا

التفصيلهاوامماوم011ءخرلألءاحدهـماصيهوناناماشذوالواقعسببأوالعادةصب
اال3ورفأليستفادمنهالمذمولبكعبمونقدبينهماازومواعنهاوخارحاالبدوالرقبةلبعضكالقرأن

المؤديةالعالفاتتفاصلاةبراشاخرلالدهاسببيةاوليوالىلطاآلخركاطفيهها
ازابفيتراوماالالىيشزطذاولزومعلىئهلثذلثلمجميمخرلالاحدهماصعرطااويمون

دزيئذاوقالاالنسانفانمثالوالرأساكلكالرقبةءلزااسعلزاميلىاعلىءالجزاطألقفى
ألكللىءاالأاطألقوامااالنعانعلىاطالفهاالمجوزفانهاليدنجالفبدونهمااليوجد

روهذارقيبانهجثمنبلانسانانهجثمنفليسبإمةالرعلىيناله

اكلكالرةبئزالمزامهاقةعالثدينالبيناذاكانلمةباطواكمينالهبدونقققيالمماالمعنى
داليرناالوطفانوالراسإلزومامعنىوهذالمة9اخرفياالالىاخدهامنالذهناشقالبمونفالمحالة

لمبهاوردولاةابدسانفصداىالمثابهقتهطماكانتآوهىوااليممتعاتامالمهافي
اناالزوبردعدمادالمثفركواطاقدماذاقبىاطممعناه4تشبمابسببالمجازىشالمعلىاطالفه

لجزإبمإئالىنللفاأالوأناستعارةوالفلظفىاالبلعفرهاتشلاريدفاناالالنشفةعلى غرمناالننهلىءالمرسنكاطألقالمعللقغلىالمقيداطالقانهاريد
اقوااستلزاههـمالالنساوزدثالواهنىاالىافمجةباالواحداإفظفاسلازصالتشببهالىقصد
نابابتواإوبإكااهوذابوباتحقيقيةقدتقيديئباعتبارسالعىومجازااستعازبهونان

الالزمدزمابادلمعهفآمعتقاةتةتكفاتسلعواعاوادكنىذمياتالعمنفيدالتف
لدلائياربابثللحااميئالمذاثبمنرنباناوغقالاخعفيدهىواشلتبهاماعنىاى

اعنىانإبااربابللعاالففاانمال8اوعقليةحميةاشارةأيهيشاراوعليهيضاننيممعلوما
إواقاثثالتاالمعتتبعفىةالةلإل15االلصءالمعنىذالاحمانجعلاالصلىممعنلدنةة

االتقاللىةت3ظاىةلدىسىابىبنزهرقولاى4قو3مىفاالموضوعبالمعنىتشبيهه
المزمااليزمالالشبالقلالسالحوشاكالعالحشايكوكذاالسالحتامالىآالسآلاسدشاخ
حطأكاالزمباوارادوابهالمهورىبافذفوفيليعالوظاليكثيرابهفذفالىمذفآوالحذف
ابخادطولفوالردثمنماتبدرااللدبفلماتقرهاظظإبدلهوتمامهوشالةجسامةفصارله
تقااطولعتراةشةهثالظلرجلسشعاشههنافاالسداقعلعوهواإقاهبالغةوالتقا3هنكبهعلىشعره

منواحدوادنموصوش

نههاجدبدوبرلملكظذاوجودافيونجعهنساناالاليهيفتفرلأالرأسوقهالر



نحييلاعلىلااعليهقيلافولاخراليالمجيلملىالحلابنااعندالباصمنإظاكلاافال

مهإواشمنلىطبنانفألبدءردبصبررذيماكلضاسصتفياذاشبهوعافاناناتمربالغتاجداالينابليلثر
ثهولواالحاطةالثبهوجهويمونءالمالجيذفيلالتشبيممنعلىجملهنمانواؤبراساالفيلمد4ما

الجوعمناطاصلوااللمالضرعلىلاطثمجهبنالواحدعلىتحقيقتاصنعاربهعلانواالوليالتامةبسهوالمأل

الئسلمالنانظروفيهلابؤسالفحروااذاةفيقالالموالالمحنعارفىلكلفانهالالذانةكثرمناسبةا
انفالشكيرىاهدارأيتاذافيلولايدعلىحلهسةبقريرىاسدارأيتكمافيفوالىاسداا

بهيقصلىولمكاالصباعرجلنىبمع853هوستعلبلالحقبئاهمشفيمستعيالليداا

دنااهـصادءزولهةلىبمةوااىلالوقىصاقةفاهصوهواعالبماإصاوالذاتإلالمفهومهذا
العةقئمخصامصوهذالمألمالالهـلةوهوهـاقاطإدينااالمتمتديرمراذأءافيعينةتنتوارجماتالنى

الظاهرأنوعاطرإساللة1فاذاؤرمادزولهفىاحالمةاوذكرصاالصابردلممإيااكنئضا
الدواللةاعبارةاهذةبمجرد

لىءلتاالورخهـاإداعلننخوأإغفالالءالجرلإنااصاهوالزةاالآصةتانهاحيثمنعديها
ءارادبلىعاعداهاهسازة

ةحمعاشابانهرمتافالصماصإلمىالنمخثوفيه4تهـورالثيحمالاثحيعلهامنالداللة
االنسانغشىماشهفالإلنهتحىجمونوانعقلجمألونانتملءةتءتكة

انهايعنماوالشاتواالبهام
غثعالنىادتواطالبسااعالثهالهالباسباوادتاطبعصهنبهأتجمواالذاتالثضد

اشفاعيدبهوان4عقاتفيهونولحابمنملالحاأضرشابهيريداناالمدثشمخادلمةالمراد4اتعتا
هويالمسبهاوبالجملةىإسماهذص4تونيخقىثإااورثازةاألونذاثجعلاجااللكنه

المصننفالغلتاستعاكأةالاتثيفتوهمكونهعدهاطادتاالمصبلالجوعاحألالمااقوالااص
ملواسهداالمظقماإهبمعهوالمرادلهبماوضحمعناهنثصاتففىحعارةواالهاقعلمقةالرؤيةاتال

حعلالمماالنكطلهمماوكضعمعنهاهتثضاقولناماؤحهلمناولالفعالهذافمهإإفما01فانكأناسدزيدلواذاقي
بهأيتوسداازيدااسدورأيتنكوزيدبةشىلهبهتثتحنينوانلهفيهاوضعمعنىفىلمشعهـداظلة
الموضوعبالمعنىمعناهتثبيهغثاللمالموضوعكأالمهعأللنمعنااذاكانالنهاسدااوكانكاالصداعلر
براشاىاصدازعنةساصمالصيننافومافيانلىءبخفهالثى4تشإلإلةساليهباالهوالماغشبصلر

ذكورةألةاالفىداالواهاءهيااألساليالمجاشتضيمبقريةرضيناله4إثافالةزيهلوفداستعهـ
اسدنكلوزدفياسداانرالناالنععنوفيهاوضعمستعهألفيملمجازأكونهليساانفامارحاكذص
اميتعيخيوالوموعهومنبهاشاببتعلقاستدالمنالظاهرهمفهومهبهاعبرجليراد

سموقاالكالمفيهونباالسدمشبهةمابهةذاتيرادبهانوامااحدعلىتالثنحباالسلىيههاتشبفالمعنى

شبهالئاتأعالماسعاكانيالحةمعناهفيمستعالباالسدوانكانالمثبههالذاتهوتلكزيدااإتال

وهمبدىعياوراريةباقولكفيفحائلينالمفهديئبينالفرقإاثضعتاتدتاشاذاوباالسدزد
نااخرئاواورشاليقطثاماوفيذاتاليرأجعاالولفيالتثديهفانزوريراصتثاتوقوزدشيراست

والالمفهومبهقحصداظبرانعلىءبازداليالذثبيهرجوغالمالاتهللوفدمالنهاالولالمنالفيزيدا
والعأخيرالتقدبماليالفرقاسنادتوهمودفعلوافقةفتأخيرهالعافيالمعالوامااليهلرجوعههعنى



شيراثدىقوكاصلةشايسودزاتاضوشيرشيرزيدقولنالةنزدزيدوازيداسدزولنااالشك

االسدحسنفاذافلضزيداقرمذكريقىخمعناماطيئفيعتعالاسدفدكونزوللتئببالكالمسعاقفيكونيدش
لىممودالظهااالنفديئقاصغعلمدشئاتلتاااواطالهـاالتحادال4التثمعولىدالظإلنالتشبيهاداهتقدي
المثابهةادعاهاضاالولىمصثثةكهخاالمالفةفاتتفاوقصزتإفةإمبضتهمندرجافرادمنفردانهوعليهاإلسد

ادافرفرداهناإلسدوكونهكتاجهاندسءادعاإظاشةااالسدوزيددكاالسدنحوزاوتقديرالفظاالتثمبماباشاة

ارةصفافيتةااقاشات4ءثيتلىاألأكأىأشاتأتصاوالكااااميكألااذشجعاإسثهااتزيداسدقولك
تبليغلمشبه4ثت01الالمنهادفرنهاممواهرافامأبمإايقحيثاطثمبيهاخصتبةمىعنكأقتدفةيةأشااإتفاقاواها

اماطاهاعله4دفةفاباتبهـاافإهءيزفاومعرمسلماااصورتةأل953ممألجطااندشلبلمثثةستعاشاجةد

21ةاشم4آألةصعنةممابقرتيئداارأيتفىحارةتواساصثألونؤعاشبمعنىفيممتعل
فاصراإويئىاإثورتاآلآلفصنادديرزإضاوانةوءاهانتثبمااداةانعال3أوالدإليدشعلىحده

اهرآتاببسودالمؤصدادةاذاقلتبانكذللفمحالفعاحااصدلاسقدقلتكاسدفانإ
3نإولءفرداعلهكانوانالتثهيرالىالمصوجصاسداإليبماودطألناناأنمعلومويدشلىءداألمهاوقعت

اثباتالىحقيقةالقممدامماثبواذلدالىيرالمصإوتجوبالفقلتانبالغةالىصصداادالمهخذف
زوضاغةالمباقبعارإشباةقحياعلمجاكلالراعامحازاذاكاناواقبقاطمعنافىاسدستعمالاذاكان
الصالىنضارااالداةديرتأااسداانيرمممااصدارأيتخوقىفلنااذااناذالتقوضظاهرةزيدعلىحمله

اليننلرايخنلمواناواعالحداللةوااببتمالزماذاللدشعنعاكأالسانهفالنعنىاسمصارة
إكوالالنلذاالحراراالااللحاماأإاسايدسهـزيداسداححلهافمولفامحةاثباوفموكاششىمارهباانهنعنى 2اةاصتعاصفيهونمعناهفيبهبهالمتواشعإأبالمثفاذكاالسدبلمجاعئة

االحالسمابهحراوااكألمهيرءمداارالمثرووابدافيكماصإنراصالمقامهذاخلفىبهالمشبهانناعالماذكرويدل
اومعاصلمزيدااوإإطروإكب4قووصايلعاىبئافيامةنعروبابالوفىءاسدكبإلممقو
اسمعارةحماهـنصاولبنيةأاسواهممنيدعلىهمأنالموالرةالماعإلولهوكآلبايماىشبمعليهبةاغر
محاقارادساتاهرالىععننقلناعليهانتشإااداةدخولالمجنثضمابمونيراصوانه

باصهزوصالىكاالسدشاىاسداولقيتثفيالمأجوكذا حرلةاساوالدلهالتثنصأوألاولهإأإبا01اسداترأتنحو11بوجهااكنأ حعسصمىر4تنداعهااعلى 4ءكصا

ذلط4يئخقولمهطالفتففدعحإصاسانانالعارفهاكةاالستعافىيااادشوامالايحنمااايذاوةاساال

يداألسداستعارةولماشةكونانيقتضىانهعليهبردإخرااسدعكاضياجىزيدشاسداصلهيدزفقولنا4بقو
إصعراإلستداللهذاايولداخراليناماذصمحيدلالقالتشبمااداهتضديرظهـورءعايعهـاامتعاكأفغ

منبهونبلاالستعارةعنفئضألتشبيهحينئلففالينصوكأوصائلجمزئوممففىكلعلىاسدفياسدابات

ذالمعاذالوحغااربةالمقزهاليافيقيئاطمعناهفيداالالسني111ثمعيماالشاعالمدزوماسمقاط
رجلنىردأاالكلاصولقواذاواأةالجبرمنةاطفيمنهومافهوممالشماصالتبعسببلعلىالمعنى
عليهكصدقلذأتاصتعارتهيداإليالجاربدتعاقرريحمتئمجاعثرجللمفهومستعاانهمصيردبهلمكطغ
الستعارةهذطفيالتشبيهالوجهةوكيففيهاالسدالفاشلعاخارجةاصواةواالجرأةيمونومالمهذوك



نعلقفىظبسشعاأالجرمعئحظةمالالىبهالجارتعاقفىايضاديرلعةاهذاعلىئحتاجاليخقفينالطرمنجةر
الجارعلىبهيتلقالذىئالمهفهمالناولىنلحقيقةنهوعليكداجاللوجعلبلاستعارعليكونهداللةالجارله
فيخالادأةالجرمعنىستعارةكانا063كاناذاانهماتوناعكللىيمماوقعمماوعاظهرواحقيقةنهتفديركو
صفاوبويدوهويهومفهـومه

المثهراكنءاالابأجميمأإابهضتصىأانر14إاأبداسماخرأإمااكأأوظاجوتعدوؤداشاسدافيانذكرنا
لمستعياعةفازيداسدفي

عةطاكفيكاالصدرجالرأيتاىتشببهايمونانقتفىثبه11جه
واختاروقدواحدمعنىفي

صهدرذكرهكذاتداعفبينهماالعدفيدااوجملتهـمنالحت ادالىالنصبمااثابابمنهذالةظابراأأفيلاالفافالحثتمشيهالثافىان
جممصمحاد4قولهفيمكءأجزذوءحهونانمناععدراشبايمبابهدامنلءخالهرانا

لبدليمجاعةاكفيداارأيتةااوةفىديرهتمايقعفىالمالفياوجمالرزايعنماكذلثالولإتخلا
ااظيمامنىاالبياظيمالكميأبينحتىفينعاليقولهاالسودقالحيماجعلواانهـعنالنفصىنويمقال االسنعارةبانلاالثهذا

ااظيماانعلىقرسةافحربامقاالطاضلبيانالنتشيهارامناالسود

مماحبكالممايشعربهذلكمندواةااليلاخرلمجوادينءإكضاااالسودفيلةسهعهـونتاني
ونهتثماشركاهررجالمثالاللهضصتعاليفولهانمنايهعثافاانوعالممهعماوير
بهااعموموحعيص
ابهشحرسائغاتشعذبهذاانالمجروىبومايىختعاليومولهلرجورجالسدالغةإاالااواللفوتوقء
وهواالستعارةفيالمشبهذكرفىالمطوىالتشهبابمناصاجوهذاملحء3الهذاوإلاآبيهافي

لاالهداعنانتفمىيمكنقدرإلزكورليسفيالمشبهالنمكلنوفرقاارفىالماناد

وقوععمماامتجملووظانافهلهصيرماوالفىلةاااليحالرزصمجبلمةمارلةانىابااندداذاقىوالتشإااليشعار
داااوتخويح4تا4وتوموفىصمانبهالمشبهاممانابن
وكذااليصحلباستارماياعلىشباعاوهذاليىكذالصارجالرايتليقطن4المثمعنىالقممتعهـكان

هأكولثيهااففيتعالىعنالدلنىاكااالمؤينإوالفينشرإوتلمجراطرلجمهمتععألنأممثعارقواربمكان
تثببهاكانالحقيىهعنافي

منافعفىالعذبفدشاركبانهفراللىءاالحاامجرالتتفضواراداالستعارةالممالتكونهمةالءو
اواشدفثاكالجارهكأتعاليزوالقيطريفىوةالمنفعةعنخلونروالوامومناىبهامعنىفي

نانمثامامكثأصافالكلبلاننهاصعاكأاتمرصتعامنهالأرتبابتناإناناليوتوعإصعاننيتعمالها
االستعارةاىانهاآودليلكثمافاللفظتأملمنعلىضعفهلالستعارقزالضىئاتفاذافسولإثاما

حسمهمصىاالشينكمافىالعالمةهذه

انفيوااختلةمنهماوالاليمآللمحثبهلمحثتبضوعةاسكونلفوىمجازبعدلسدضاالفطربتنهالة

لفظآاالانلعرصاالىاأإليأواالهـطالمشافذلهعقلىوللعووفيبراسصمتعملكونهاشقفبهمطاألمل
ءسواتثبهاوكانامتعارة

ألكامدرااومضىافعلمذكوراباالمشبهكان

تفديربمكنلموانالكالممعىفياداصالميبهكونمجبنموالمقدرامذكوراوناوالالكالمنهأمق
ليتطاللةءشاانلذلكتوضيعورهغتستقبلهفيماعليكوسيردنظامهألنحتلوجهعلىنظمهفي



اثم

الخصوصالسبعاعئبهإلصمبهمولنموعةيرىاسدارأيتكقوفيصدثا
إيبماونمثالكافباعوالمشهبهالمشبهمناعوالالعصعافالرجلكأءا4اال

نقلباقطعامعلوموهذاااطيوانكاطالقحقيقةثماءبههعلىأطألت
4ماتقريخةمعلهغيرماوحنماستهاالفيالمثمبهفياستعالهئديمونإافةاائمةعن
مرعالثالمزاوأفويامجازايمونبهسبهااعنىلهالموضوعادةاعن
فهووروارباعضهبلوصعهفالباعباشالخاصليءامالهلفظاقااذاانهفى
ضافاةرجالتأاوشازصاناترأتفلتزيدارأيتاذاشىانجازفىمنسأ

اؤمذدزثعلىاريئاافيفدوفعجمهضهلهإوفىحااليخللمجتعلماورجلانصان
اافنلممافعلتنمفملمتوكسوتهحهفواطيدأشرمتالتااذافال
ذاهـفانلءأفاتناطقجواناالنصانقولنافيالحيوانلفعاوكذاامجاكأفعلت

إمذكرالباغباشمجازانهتوههونحىالمحصينيرمنكضعيشتجهبكث
جوهالومنجهبوإصاظعلىالعامالدآللةابانهايحنهضونويعتراظاصوارادة
عمارينواالواالشساالطالقمنظباألمدمايقوينالنفرقةعدمومذثأة

تحقيقهاليةاشاشاالمبايفإتعرامجثفىوفدصبقارجاظباعتباش4ءاء

تطاقلمالماألافوىاللىعةامصفيفسالنصانبمعنىمجازممتهلىانهاوقيل
بانبهالمشبهجنسفيالمثبهدخولاىدخولهءعاابىاالالمشبهع

اىااسهالماابجوإناالسداثافرمنفردامجاعاالالرمجعل

استعهاالمئألاغافالرتجلفىاالصدالالمشبهكاستفياالستعاراستعهال
ورالمذءاالدعااالبعدالمشبهليءئاقلمانهاممافلناواآلهإوضعت

نالمارةانلوصاالسمنفلدمجرالناستعارةلماكانتكذالثجمهنلولماالن
يفةلامنابلغاالستعارةولماكانتاستعارةوإجمردكيزالمنقولةاالعألم

رأيتفاللمنيقالانصعولمعناعنعارياالمجرداالسماطألقفياذالمبالغة
اسداالنجعلهانهاسداهلدحمىلمناليقالاصداعلامازبدواراداسدا

حتىفىفةصاتاسدصيرويفممعنىمفعولنكانالىداعلىنااعل

ءهاناسمنفلواذاكاناالمارةةصغانجتاذاااليراءاجعلعهالتفول
اصلقثمادعاهالجقيىاالسداسعنىاثبتافهممعنىاليهمعنالنفلقبعاالمشبهالي

عقليابللغويامجازافألبهونلهفيهاوضعشالاالسداالسدكاناعمعليه
ماليسوجعلاالصدجنسمنمجاعاثاالرجلوجعلتصرفالعقلانبمعنى

المئمبهعلىبهالثمبهمايهاطالقوالناىولهذامجازعقلىاواالوافعفي



بس3

11اىقولهفىتجصبإححبهالمثبهجنفيدخولهادعابعدصوناغاث
ظلاتوقعاىآتظينىمتآيظارأسهعأنامغالميدفيافينلالابى
فافولويروهـبربومنكتظاقاثنغسىمنلىءاعزففميصإثإمنلىء

منلنىتناءإجهـاواشاطفىكلصكانبماشاىضببومنايا
لماكانالحضفةعلىماسلهةاطثالهادالمهإلفااك وحكلسمممامعىوس

ىاوكاخراناافإوجداحعمنحانانتخللانفىاذإلزمعبمثاباذاأ

وههثردتهءالمنوالقولهفيإمجباعنىاصناواأىآعنه
ئقولالتهرءراشاقلزرأشنااغاروشاوخالوبضساهاريت
قحقياحاثجعلهانهإوالعليهراكأاشددتإذاثدازشعايلىاتهيصتزر

مالبسبسببالبياايىممايمرعاانةاوىالنمعنىاقمجصعنهلذكانل
رداىداوردباناطجشفىاكرعانانعبعمةمالمببالبثتيقابالتمر

ااآكونهامىأليكلأبهالمشبهجنسفيصبه11دخوالادعابانالدلعالحذا
فيةمسهاإراإضرورىااالاوضعتفىةثاالستعاكون

ازرخولىثذقخفشصوحماكالسبعهوحنحوعوالمومتالثبماساعاجلالر

بئالقمحدلوانخطبطربقسلىالى9افرادجعلأنهعلىبئبهالمثيبهجنسفى

11اضلمثوةابأثةملفىاسقزةآلاتوةءالجرغايةلهوهوالذىارفالمتهدهاا
وهوااراكيرءاصافاوإاثدغيرألىإبإيشاواالنيابوتالأكيئةاورةالصو

االسدوإفحاصوصالمالهيمونجةاإلفىلدثنةايقووتالمثةالجرهالمثلىالذى

لهمىاوضحتفيلاستعارتيرالمنءفيحافاصلنعارفهوحضوعمماهوا
يدفعوحهذأفعاسايرلةاالمعقمبنإتهخااهـاقالمعىادةاشعن4مانأقريخةوا

المانتأقريهانصبفىيااغاثاالرجلةاالسدىدعوعلىاالصراانمايقال
ورينلمذاتنالبيرفىعهإلنهاوإثببواماوصإمحاكعبعارادعن
لمجيثالمثبهالطعلىوداللةفطق3بايةءاضفاطشبيهااسىصلىءآفالمبناهماوت

ااضهاوااكعبمنبهالمشبهلىءزتبمايصانحىاصألبالالمثبعنالكيز

محكليابنابآآجهينبواسنهذلبأقتفأىواالستسارهايحشاالشبحكلىيرثعن
وىدعاإلستعارةفيانيعنىاجملاخالفادةاكأعدالقروئصمبالعاويل

الممشببهافراثعكوصاقأوبلعمبنيةبهلممجنمىفيالمشبهدخول
مانعةقريخةمناالشعارهفيالبىوايحنهاالكذبفىوإلنأويلكاذكرناصين

ارادةعنكو



ألثس3

نحالتهرإنخطافادالمرانمحددالةلهالوضوعاقباطئالمهارأدهعنإ
ودأصدذلبلالظاهرخالفارادةعلىقريخةهؤالسصبنهظاممذبا

لبنالةالباطلىعوالدتفارقاالستعارةانالمفتاحصاحب3وزظاهرهوتجقىفي
سةالقرنجصببذ11وتفارقاويلتاعلىاالستعارةفياىنجهاالدعرى

عياخالفممابمونالباطلفسرالعالمةحوالمماشارادقالظاهرعننعة111

ئضيرمالكذبانتعلموانىالفييرافافخلىءونمماياحذبواأوااعا
اتخثصبصفالجهةهذاحوىالسواخنارهالجهورماعليهخألفعلى
المفارأمنهماحخصلبلبإحذاارفةقرينةواابادالأممنماريلاقأو
يقابااطلإبااتباباتجذواالباطلبإترقنمجيعااكذبواابافىعن

بقياسإلوافعتامطابراصهوكونواحقالصدقيقاباسذبوالالحق

دانمتزالواغالىبقيايسهلمواقعمطابقااهوكونهوالصدفالهالوافع
ونوالتدةاهرناغيركصيصاوجطاممناشباالصفمتغايرانبالذات

مجعلبهالمشبهجنسفىسبهاادخالتقتشىانهامناصبفنطةاالستعا

1جةبئالمسافاتهالعلمفىذالصناليمفمغاشوغيرمتعارفاقينافراد
االفراااولوومايقتسكىوالجنسااليشتراكنعوالتسصيضضىالنه
االوكصافمنبوصئااششياربسببوصفيةنوعالىاتفنىااالأ

قىالفصافىمحبانوسالبلفىمادكأاوكالدإشبااإلتصافيتصلألمهاتم
أولوتوابؤتمطبسششصصبدااشالمبهوزذةتوقىاإةافاوبافل

طامندإمواالرجلذالتكانسواإلمجوادضوميفيهحلكانةحاتمفي
شعارةاانكاءواساعللثحبموكنوعنالاسايمعلاحغيرهاخراوهن
دوالفرودالمعصارفاكاإفمردوالطتحاتميمونيلىالعأوبخذايرهاوت
صهونيرالمتعارفءفىلهاصنعمطاكنبالجردمفتمنوهواقعارفيرالة

وئييتهاحاكأايومارأيتنحواسنعارهفيكونيرالموضوعتفىاشاال
الموفوعالمعنىارادةتعصانعةةتيانالبدمجازالنهااالستعارهقريةاى
اواناصاهـزجيهاوايرىاسدارأيتبزاثفىواحدامراماله

داطالهاخرصاممىافواتوانكمولهقريخةاةءاحدوصجمونامور

تعافواوانئولهفتعلقانالنبركشعلذاعيوفاالىزيراناايمآننافيفانااليمانو
لداللنهسبوفاابالنراالمرادانعلىأدانةفروااليمانالعدلمنبلى

معانأوبالمجوفالهاصاعةاليوتجأونخأربونالممعرررهزاابجوانعلى



ألثس4

وحينئذواحدالصقرينةبخءأبهونفابعهبوطةآهصملتئقة
آعقةوقالبزىمولاىكفولهكرااوأفولهميهاقكوقصةإليخق
نصلهمنبقولهوفمودأمبانهعلىوبالرفعرباضثارلىءرباروى
وأالانقلباىءابخفامنئننفولهوخرهدوحالىسيزصلمناى

اروسعتاتعبهاحدسيفهمننارصعاعقةوالمعزربالتعديةاآفوفى
امطايااوعومودافيهىقهاسءااناملاىبمحااءخسراناال

اإلفرانباروسوالمراديهامقهلالجربفيكفائهاعلىتعبهااىثمما
عتعارلالخريوالثزةاقلةاعصصجغةكالمنالنحالمالبقرسةالكزةع

نصلمناعانويصاعقةهناكانذكرروحالمهالناملمائبااستعاش

هوعدداالناهلىاطىفذكرالعدداىخعكالعاناالفرارزسعلىلثمفهص

تقسماالستعارةاىوهمااالناملمحائببالاداشانهذالثجيممنرفغا
وباعتبارالفظاوباتحبأرالثلتةوباتحبارالجامعاروباعتهرالطرزفيإباعحب
ممسانف4وستعااروامنهتعارالمميعنىتباعتبارالطرففهثذلكيراخرت

كاناومنفىـإيخايمرالطرفناتجاخاىاتجتاعالن
جعلوهواطقيقامنهءاالحيااستعاشكإلناهحضاالالىخييناهيتا

ساوااللموبالىااليصليوطريفامحاداللةاهماالتىدايالاالممىء

الحوةانتالمصفودمناودذاوهـشىءفياتجاعمااجمنمةالمداثوا
صذاهنيستفلةانحىالميتةعااسواماتماعماامماتمكندايةأوا

اومنفيناهاحينحوقالاذفااحضاللباالمباتصمافاذاليمتهنصلالة
ثئفيطريخهااعايمكنالتىااليشعارةهذهسموكأفاحييناهميتاكالط

اهافولهعدععفيوامااالتفاقمنطرزيناريىلماوفات
النتفاخاىالنفعإضغوهوباغنايهآلعدمجودإلمودومااسمكاستعارةككن
والعدمالوجوداتجاعانوالشكالمعدومفيالموجودذالصافيالنفح
يلةاطآناربقعتاذادوعدملمنالموتجودةاستعاشاصاوكذاتنعىفي
اهلابألمحهالميثاسحبماستعاهـوكذلك4ءااكاسفييموذذكرهتحيالتى

ثمالصنافالشىءفيابخاعماماالبمكنيرةواطالموتفاناوالناحمئماوالعاجز
لالضعفاالشداسماستعارةكانوالضعفإاصدهقابلينكاناانالضدان

الميتاسميشعارلهباكأاوليكانفوةواكضعفعاللامنكانذكلاولى
41فيكوأفعلامنافدماالدراكالنفوةاالفلمناذالثأوليعيااالقلكن1

خاصةأ
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باالدراكمسبوقةاالراديةاطركاتاعئبهانحتصةالهاالنوانالمخاعة
يدالهاشعدتيخهالنقصانكانابهاختصاثمدوادمافاكاالفيواذاكان

شاصصكامنكلاالضدجازبفيوكذاضدهاالىياوتقراطيوةمن

اختاللعنوالنحلوهذاكالمهانهالبقالباناوليكانفساواشاع

ازواإقدروالوابأالههمافوالضكلالثمدةالقابلينالضديئالن
الحنديئاحلىايمحياطلقاذاانهالمقصودبلخرلالاحدهااسميستعرولم
فيدالمعنىذلككانمنتكلوالضعفدةاثقابلمعنىإرباتخراالعلى

ولتممبذلكوافيةيرءوالعبارةاوليعليهاالسمذلداطالقاشدكان

الطرفبنلتعاندعناديئثىفىياصرهاتجاعاليمكنالىاالستعارةهذه

لاتمماوفاوالماليهضالقكميةآاالستعارةاديةالعومناىومنهاإ
لماصاونقيحنمهاطقيقمعناهاضدفىلتاستالتىاالستصارةاىضدهفي

عليكماوتتملعبواسطةالتناسبلةمفزاضنافمقاواالتضاديللتزاى
استعيرتانذرهماىايمابعذابهمنجمرنكوإتثبيهابابفيتحقيقهمابى
ضدهوالذىلالنذاربهواكسرورجمايظهراالخبارهىالتىالبشارة

بانامحديدقىاسداوانترأيتاصاتوصهذااقثماطسإلعجنسافىبادضاله

اعقالجامعباعتباشاألستعارةوءواالضهزاارافةوالعاسبيل
صاجامهوههناوجهاالذثعبطفىلمجكلىالذىوموفيهالطرفناشزالثماقصد

عارالمولهالمستعاسفينالعلرمفهومافياخلاصادمعااباىالةدنقط
بعنانألنجرسهئسكجلسالناسخيرظلالصألقوالسألمعليهقولهنحومنه

يأشهحىتعالىيعبدالهيمةضفيشعفةفىاورجلاالوالرهيعةحمعكال
بناذاعهاتجلواحصلهامنامنيفزعالتىاجمةالعةاراللتقالالموت

واستعدفرسهبعناناخذرجلالناسخيروالمعنىالجبلأسشوالشعفة

طنمفيلاروسبعفىفيوصصكنالناساغزلاورجاةاسببلفيلبهاد

اشعارةالموتيأنيهحتىيعبداللهوامرمعاشهفيإكاويهتىبرعاهافليلله

والطيرانالعدوبنالجامعفانمفهومهمافيداخلوالجاهعالعدوانالطير

االيرانواللىالعدومفهومفياىنبهماداخلوهوعةبمهرالمسانهني

لجنهوالفرقالبالفةاسرارفييئاوفالالعدوفيمنهاقوىالطيرانفيانه
علفبنمحجنممينفيتوجدفةفيثمهاالشمتراكإناسدارأيتمخوبينو

المروروهرواحدجنحاأنهماوالعدوانالطبرنجالفواالنانكاالسد



ألثم6

وذلكالسكناتتخللقلةوحقيقتهابالسرعةاالختألفوانماةالمععاوقطع
العدوانأطيرااسضعارةينوالفرقماقالثمبخمافياختالفااليوجب

خصوصانوالطيرالمرصمنصفيانهعاالنسانالنفالمرسنواسعتعارة
ىعصطارفياوكاقالوصرتخحصوصانوالعدواالنففيليسوصف

التثبيهاناصلوابالمرسنفيفاواخطموحمخالفوداستعارتةفى

عدالمشافرغليغافيالتشبيهفيهاذالوحظذاواثمهالفهبظورءههنا

المرصوضععلىإراالسئاصماطلقإلانأواجحباايخساكانوتالاستعارة

عدوطفانهمأصسلفاتاتخارهتاقالذاثونحواالنفموضع
ذلكعتونلةءافىالمههـبمناعتددتبهاوخاحاوهااالستعاراةفي

4هتقلانكاالستعارةلينوبيضالشبهووجةهفيدةغيراستعارةتهبان

واحدبابمنابهةواانسةوابواإلنفكالمرصلهانسالىاالسم
عليهاالستعارةتطاقفالمبذانممةاذالوالمحةإيىانحوضالفوهذا

االعتعارةلقكونواشدافوىبمونانمجبمنهالمستعارقاهعاقلتفان
والحضعنبالثعدةالختلفالماهيةءجزانالفنهذاغيرفيتقرشوقدمفيدة

انمااالختالفشاعافالتطرزيناوممةفيداخألاإئاجمألونفيم
اسوادانالمركبالمجموعمنءجزالسوادانااليرهـميقيةاطقىالماهبفيهو

مفهـومفيداخالجعلكالاالشبهووجهوالضعفبالثدةاختالفهعوالمحل
وقدحقيقيةماهيةقديمونوالمفهوماطرفينقيقيةاطالماهيالفيالطرفن

الجامعفيمكونوالضعفلسثمدفابلبعشهاامورمناصكباامسيمرن
استعارةكونوفىوافوىاشدلنالمفهوماحدفيكولمهمعالمفهومفيداخال

وأيسبابخاحالمىافةقطعهوالمايرانالننظرالقبياهذامنالهدوااليران

يمثلانواالوليلالسدكالجزأةاالكزفىلهالزمةههبليخهداخالعةاصرا
كضهافةالملزاالجسامببناالتصمالالزالةالموضوعالتقطعارباست

وقطعناهمتصالىقوالفىمقةعنبعثنهادطواةاعةاطيقلتفرصجض
التمطبعفيىوهـومماتفيةالداعالجط1ازامعوابفياممااالرضفي

هوضعالذىالردالعوبخرقلضمالموحضوعةياطةااستعارةوكذااشد
داخلوإنناالوألاالشدفيوممامةفىاخلالدالفبممجامعالدرححاق

سلشوفبهاعاللرداالاسشارةمنكمامصامماداخلوعلىعحف
انعلىالبألعةاسرارفىقاكفدنصقلتنظاثذاووالمعهللااوجه

االسدأ



أأل

وحدهابماعةاللالخصوصةاييعةاتلكفيبهنلثباعةموضواالسد

ايضانافالجامعوحدهالرجلالاثخاعاوالرجلارالانمممنانومعلوم
عوزيالثميئاماكالمفاتظيرهقياسهذاوعلىينلرةافىاخلفى

اثحاعةوإالخصوصيوانأطلذلدموصوعاالممدبانالفطعوتاع
المركبالمجهوعالمجاعةباكالموصوفلفهوالرصالمستعارلهوأمالهوص

المجموعهوالمممتعارلهلوكاناطهلىءوالمجموعداينوفرقاء
داخلغيراانةبارباعالطرزينهوممغفىداخايرتاحاانعايعحاث

باغبارلالستعارةاخرتضيمصاوااالسداعنىنيءالمستعارمفهومفى

داانحورأيتاديئامعابظهوراتجذلةوهىاماعاميةوهوانهاامعاب
اوتواالذيئاظاصةاالاإيهـىءإعاإالإكااالغرررةوهىآلثخاصاهـيرى

بهونبانالثمبهنفحىفيقديهونوالغرابةالعامةملبقةعنارتفعواذهنابه

بمدالمالمئابئمسإةبزيدبئفولاىقولهفيضرارةنوعؤثنشببها

سرجهقربوسفيعنهانهوالبئعنهلقىاذاوانهمودببانهفرصايصف
وفجهسسمقدماىقربوسهااواثايىيعودانالينهموقف

الشثتيايىالزانصرافادإفئبمامحادنانهإسحرجابوسإقراحاعا
ماقبلهبدليلنفسهبالزايواارادالفرسنمفيالمؤحنعةديدةاطهىوالمجة
ادظالهومرعةهثثضيئكمانحاطروكذاثاهالىألألحبابيازوريخاعودته

الؤبوتوغةءبهافرسانمصازيالىداتسرجاامربوسمنفعهموفى

الرتجلءبوهوانءاحتفاصتعارارفاجاذيالىظتداالمحتيةصمنموقعه
االستعارهووحاتمرجااقربوسفىانالعتإوقوعيرهاوبثوبوساقيهظهردـ
اعناناوقوغهيئةشبهانةيقالانوزضهلفكفانالمتنبدلغرابةبهغر

اليمتدايظهرادفيبوةابويوعةبالفبمجازيادايىمالقربوسفي
بمترلةوالععاقانانوالرفيالقربوسممنزيهالغامربهونحتىالمعافيناجانبى
اثبهمتضامتينينالرفيالناولماذكرناداالحسنقلتالفرسرأس

انالظهرالىمتفاليمتدثمالعلوالىمائلالركبتالينقإثوباسبالقربوس

وقدالغمرسنميلىالذىمناعلىالعنانمنإقربوسايلىالذىإطرفا

حاجةكمامئمنقضيناولمااهايةاقبتمعرفالفرابةمجصل

ولمرحالناالمهارىدهمعدوشدتفيماحهومنباالركانصوس
وسالهتباعنآقبإنناناديثاالباطرافاخذناطبراعهوالذلىيخظرالغادى
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وهىريةالمجعوالمهارىالسوادوهىءالدمماجعالدمماالباطحالمظى
ابطحجعباطحواالضاعةةبطنمنحيدانبئمهرةاليبةالمشوإفةإا

محناوالمجعمناسكءادامنرغنالمااىىاطدقاقفيهلما01مسيلوص
ولمتحلناوأرالمطاباعلىالرحالوشددناالودامطوافعندإجيتااركان

حاديثافياخذنااللالستبصالرواحفييئاالئىاةالشلىفيونططمنارالسائر
االباطحفياواضةاالسيوشالناصتعارالمطىسرعةفيإطايااواخذت
فهاوالشوسألسةلبنعلى4االمثالعرعةغايهاحثيصافيسيراالبللير

اسندأاذاوافرادةاالمئفمادامما4زرفزقدممنممماعاإهرظ

انهافادحتىاواعنانهاالمعلىدونطحاالباالىاتسافولهئة
شيجاالرأسواثععلبخغتعسالىقوالفيماحاالبلمناالبالكتيا
انيظهراالبليرسفيءأبطووامرعهالعهالنالعرفىاالعناةوادخلإ

فياليهايستندءاالجزاافىوموادىافيهماامصبينوطاالعناقفيغالبا

اسععاراتعدةببنعباابةالضدتكصلوففةواظاصقلافيبعهاوبالحركة
واردففيبصالبهلماتمطى4اثملمىسالقاصءقولكمافيباإصاالااللحاتا

اذاكانصبةصلبائتطىفاسنعاربالعاولاليلارادوصىنمبألجملىجمءاوناامحاس

بعضهابعضاالمجازايردفهلءبالغثمعندتمطيهطولهفيئديزلبذى
الكالفاشعارلهوالمشقفلهوالشدةساهرنلبعلىبالثقليصفلىانارادثم

إسمالإدأثكاةبالثشاثاالستعارهقيلمنهذااناهرأفوابهلةثاىبهءنو
شةعامواإرلهوالمشهمنهالمستعاراىأالثلثهباعتباراالستعارةو

ىحمنهاوالمستعاراوعقايانحسياناماوالمعمتعارمنهالمسمنعارالنافعمام

االخيرأماثةافيوالجاحافساماربعةهولاوبالعكةعقلىوالمسثعارال

افسامثلثةالييقعماالوطوالفسمالتثمبيهمجثفيلماعرفتاالعقليااليمون
لمجموعظمقلىوبعضهحىبعضاونحتلفاوعقلياماحمىيخهالجامعالن

ىاماحفالجامعإحسيبنادبمالطرفينالناشاربقولههذاوالىأذمامسعة

الذىالجوانوالمنعارلهالبقرةولدمنهالمستعاردأنلمجاليمافاخرجكو
تلذاطلىفيعندالقائهىناراالهيسبكتهاالتىماالهحلىمنتعالىلقعاللهخ

نالشكلوالجامعالسالمعليهلراثفرسموطئمناخذهاالتىةالتر

االجدارمليانقوشمةالصورةيقالوهذاولدالبقرشكلكارصكلىيرانذالصماط
أحممىوالجامموالمعنعارلهمنهالمسععاراىإلهيئفىصالمجامعفرصانه

دركأ
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أسالرواصتعلاليرهووالضمزاهـمنكالساعده3وسابصبايدرك
لجعداوراالصمعطوابإصربهواتعارلهوالماساشهوامنهلممشعارشيبا

هوالذىنعالاالهووالقريخةحمىوالجيمواموىاشدالنارهوفيالذى
ىالمعصإيمناقيبااالستعارةلدتمنهذالماكانلكنالنارخواصمن
ضالفعهاكئوالىحةسالمضارةاالستمنمهواجماكألمهنبهيمثلان

تمبمااالوليهبهطتث4انفالمض3وزحةوالمفيكألمهفانالمصنف

وافاقذاجمهبااشبارةوهداةواالنابباحنىافىاالشبصوافىبإثيا

تالقيتعذراالنبعاحدحسرعةفياالرباشتعالالشعرفىاننارالثيبتثبيه

ربءعمافأعملطواماعملىافياعابيمنتحريكيةشعارةاالفده
إمووإيئعقلىوالجامعحمميانطرفاهاالىاإلستعارةانيعنىحىاما

تعارلهوالىالشاةكوعنإدإاطكثمنالمقعارفاالنهارمنهكدااليل

اعوابصمانوهيالهظالقياوموضعااليليدطمطعنإضميياكثسنه
اوغالبادائمااهيبثعاعصححولاىاخرعدامرثقىمنهقلمات

ءحضواكشفلىء4إخااظهـورتبوقىلمدابدعاكثعدلمحماظهـوربكتر
لموروااإلصملهىالناإةانذاثوبيانلىعةمعنىوهذاابلانعام
اىاليلمنارالنهـ40فقدلحمالبتضفاذاإلنمولةيسزهاعليهاطار

لفيلهأصاقىاعليهرىعاطاإصئا4ىالثعنيهشفوازيلشثا

اهالمداسلموخاركأموهاءكخوذهابدانائةورظ
لهالمسخعارانالمفتاحوصعاصالقاهرعبدإخخاةاعبافيوقعوعنه

أذالقيلذلكاريدإوباطهعلمهواعتركقإليلا4ظإمنكاراظهور

بثععأوااالنالخاالمفىلموندااىمظإونذاهمظيقلولمصرونم
بحعلواجيباالظالمالاالبثصاراصااللخالمةمنالفارورظ
افهارورإفاالمرادوبانار1اكمناالياساظعإقىظهوىاىإقالباعلىارتهاء

صاساطقولفيالزوالبئطههالظهوربانوالملاظلةعنتميزه
لزااىظاهررذالثزوقألمراإلمامقالظاهرريماةابئارياوذلك

عارهافيعنكظاهرةشوتلكاحبهااقونالواهاوعيرؤيصابولظ

عنمقاممنمفاظاليلاخالهةعنالنارءفموزوالعارلهاانلمعنىظ

بمعنىفديمونالمحمانثرمةالهالثارحوذكرغيرهماأكالمموافقافيكون
نحوشعالعثاةاالخراجعنىوفديموناالشاةعناالهابشتنحوالنزعا

2ال



ألكم

ايرهاوتالثاقاليكىوالسالقاهربمدفذمسلوخةوالشاةبمالهاب
واماعدهاكبرقولعلىظاهرخالطونءفاذاهمقولهفيءالفاالفاسقعاالوالالي

يرمزاختطمزاهادهالمايعدفيموضوعةانهاجهةمنيمعممانانولهها
مئلهفيوالعادةالزمانيطولفقدوالعاداتاالمورباختالفختلوهذا

افهارماننيةاهذهفيبالعكسوفديهونالمهلةاعتبارعدميقنخى

دخولامحلهأكنأضالهاادخوليينواللمنأنهارااخراجببنتيسماوا

ذالمثاضعافاالفيالمجصلانممايخبغىوكونهارالتةءاافىبعداالبما

ارااخراجعفيبميفطكانهالملعلوقريامحدالزمانالزمان

كأبمهـاسملاذاتمعاااثالفاااذااناليخقحبمبالملةلاالمن
مستميمفانهإليلاولدتففاجأهاليلامنالهاراخرجليفاالخراج

إصساءضهـوشعيصالانيتقمالفانهإنزعابمعنىلاذاماالفث
االنكهـسارففاجأدهـكوااكممرتيقالاناللمجمتيالظالمففاجأهءواااعن

مالغاق3دخوانسبةحهونرمالظحصولعبنإناالمافيمالزرخوأ
اممعنىالسلغجعالافاولالىبمصرالطاالنكعاشصبةكةالهارءضوترالى

انماجمهونىءالمهأنالشكثذتفويةواقولمهلثابمضاالنزدوناجاإلخر

اقداروذالثنوغالىيفنقربكيثكابواسداباشغرنوعمحاثهلاذاإيئ
فليتأملالنهاهـءضوزوالالعقيبالهارظهورعقيباظالماهومفاجاةانما

يدتيوانتئخارأياثاشععقلىوبعصهحىبعفهلمفتيواما
وقدعقليةوهأالشانونجاهةحسىوهوآاتطلعةحنفيىكلانساناكال

تاناستعارقةالحصفيوالنهوقوعهلندرهالقممهذاالمفتاحصاصلاههـ
نوعاوإلحهونتقدمفييخدخلعةاالخرىوفيحسىااحديفىعالجا
شوعانواعخممةالىتأنوعالتشبيهعلىمبناهاةاالستعاوالنفقالاخر

علىعطفواالالتةاالفمام4التشيمابابفيفدذكرضهلالهاالتثبيه

طرفاناالىفباصبنالطرفانبهنلمواناىلحمميكاناانقو

افوماىآلرفادمنهالمسعتعارفانقدناصمنبعثناميقنحواناا

لمقلتفانعقليوالجيعالفقلرظصحكدموالجاعالموتبارلهوالى
اذاكان4امنبهالقلتعبةاالستعارةوجعلالمصدرفيالتثبيهاعنر

4كاالسواالمصدرفىوالتثبيهتبععةفاالستعارةاومعتقامضهفعالالمسنعاراالفف

نوالمالزماناسمىصفهيرءاووالمفعولافاعلاكامحمصفةقالمث

آليةأاألو



3اال

نوالمهـالةالمجردوالرفادالموتهواطشبيهاهذافيالمنماوروالنلةواال

منهالمستعارقولهفيكونالمصدربمعنىالمرقديهونانلقيوفيهبامالذى

وهومجثوههضااصليةاالستعارةوبهونونحقيقالهالملمتفسيراالرقماد

ظهورعدمانوالشكواسهراقوىمنالالمعتعاشفىبهونانمجباعاان
الجامعلفجامعالمالثنهوافوىعاشاصىذاالموتفىاالفعال
يضةوفرالحدفيهالشبهةمماكونهاواصميرافوىالشومفىهوالذىالبث

وصدقالرحمنماوعدهذاقومعالموقآكالمالاجامذاإكوناالستعارة
ذكرهويةالقرانزعمنلاالفطظهوعدمإمعابجعلنوممالمرساون

ئوعهمنبعثهيقالالنهإلموقىلهاختصاصالالبعثالننظروهإبعثا

بالمستعارلهختصاصااانيمونمجبيةوانقرهمنثراذأالموقبعثوايقظهـاذا
خراالعحعىالطرفيناحداىعطالطامالىءعطفمخملفانواماإ

كيمضمنهممتعاراقانتوهبمافاصدعئكلوىاةالىهووالحىالعة
والمعنىانوهماعقييىاالامعابالتباتجقعارلةوالىوهوحيمىالزجاجة

بتضرنتعادلهكلاساوكذالزجاتمصصيلمتئمالالتنمهاباناالمصابن
اثةمنعلىيمةواظاضةايضرببهمطةالذلةجعلتاالذلةمعلي

علىالطينيفربالزببةضرمءلزحتىبهمةلمصقهالذلةاوجعلت
علىنأطااوضربنحصاكعلىالفبةضربمنهظلستعارمهفيلزالمااط

اواالحاطةوالجاحبهمأصافهااواالذلةتتبعتوالمستعارلدهحمىوهوالحانما
اوالذيبالقبةيشانتملوبيكعةتصرتبعيةواالستعارةعفإلانوههااللزوم

بالكنايةاضعارةالهافيهونلىةالمعدىالفرباسناديةالقرويمونالطين

طنهدايانكواهوالمحضعاروالحيىنحنلمفاشافانإطراى1ذالتسبموامالإ
منمايصرالمعنعاروهوحممىموالماكثزالمعمتعارلهفأدطيةالجارفىآحدناءالما

الممتعاراآنمفباعتبارواالستعارةصكقليانوهاالمفرفىءاالسشالوالجامع
نفسعلىومادلوجنعى13انكانالمشعارالفظاالنهالن

االوصافمنوصفاعتباريرتمنينكعيرعلىتصدقالنمةالصاالذات

آوقملاثباعجلاراسئعيراذاكاسدايةافاالستعارةاىفاضلية
طونماوكذامعنىاصموالتاقمبناسماالولاثديدالالضرباستعيراذا

بهنمواالىواالفتبيةحاتمااليومرأيتفينحوكالهجنسهتأوالباسم
13منمنهومابفكالفعلتحيةألستعارةظجىاصحمألمستعاأ



ماركانهلوبمولباجهفابوووالمثمبهيقئضى3وناآلصبيواطشبيهاد5االستعارالنءنتمماكااوقال

الثبهجهوفىفيالمعبهممثاركتهاتصافهوالشبهجهبوالمثعبهاتصافحظةماليقعحنىاطشبيهاانولابهلحعبه
ىتقتالسنعارهظالثبهجهوفيالمعثبهممثاركهاتحسافهولشبهاجهبولجهالمثبهاتصافحغاةطنامالذلكمنبلزمو

ستمالمعنىيكونانفالبداهوكذالثصوصضثناعليهوماومحفاوحموحيثكونهئطوفالبالالمشبهكون

وصالجةسعقالاو9عنبمعزلواالفعالروفاطومعاقوماعليهموصوفاومحالنيمواصىأطبالمفهومية

لستدممطماينبنىعلىإلمالقثوتحاصىالذاءؤاالستعارةاجرياوهـفأليعايهاوماومحموحمعوفةكونها

إبصركنسمبلمامدركاتهاالىإبصيرتالساناعلماللدالمعتعانلوفنقوملالورفاطمعنىقفثفيلمألبمابمابسا
جالونانكااحد273حاالنهناكثفيازاإةموسوشاهدتآالمرؤءاذازتارتانتولمهصرااد

لمصاوافعكاكضموالولوالأاداجامحالاياهاةداامورةاتادتامتوجها
حرةمبحاةالمراوالشلتاصاهدفياةذأيئرات

مماواواهـلرفلةواالكانواالزمانواصماهابابصاتفدصخيثايستخلالةاطهأهفي
يقتضوالتثبيه4تمدالتثبماتمارةاإلتاألنتبعيةكانتااحواادتاوتاعليكمانالوجهاهصعلى

مشاركانهحاوبهابوجهموصوفابهثاكوناداسؤك1خاوتالانةالمرالىوجهصانذواالت
إفااطصونيةالموكلمءمماتواهاشوجهفإلضبدبد

101حمهء3صسأشةاإااال11حإدصورهاجمهونواعيهخثمالنصعالحةفتكون
سسضموالرموكأاااتالمبعصفيرانظز1إثالمتقتكرءشعاثاهدة

طقهالمثفاتوانالاالافىمضدوناافهـةاالراالالةواخرىبالذامبصعراتأرهابمونص
الزمانولدبواسطةقررةيرءةدثمغأيمونهـااامخوىائءابرةبصباالدركآلاالمعازعدذالخافض

ووفاودوناوصاوصطومةفىوقوالتزيدلمقولكذلئصنعواضوتالباملنة
جوادباسلعوممثبعفىانوصموفواناهرناورزمازتزرركانكالشكايدشالىالقيامذف
الكأباغصبلشاىحذوفنحريرفياحنروعالمةاكأحمنرركأاولالفاانهايداالذالىيامةا

بعدتسايمالديىهدانخاروهوانهناإقوماذكرد1ؤؤيماخامرفلوآلةمإقيوازيدبينصال
واآللةنوالمالزمانءالسطمتناولتصاصعولذالتباالخرااخدطاعسبفاتشاهدهااةمص
عفومحالسواممعنكومقامالموموفيةلىءقيسزمادامت1إاو1عإلصسكمانضكإل
ايضااتجقوهمفااوصوالنقعلذءوومنبشطياذاحمؤةودملىمىبالةمدر43الثاقوفي4الوهذا
وهذهترذابالصفاتالفعلمنققدخصححواماثإوجهالىفىبهااوعلمهاهيهمانكيمخث
ليستأالالمعافىعنيرالتعهاليمجتاجوبهامستقلمعنىالثاقوعلىيئءوبالمذميتقلغيرمعنىاالول

اذاتمهدبالمفهوميآلالتشفلالتىباييرإلمحوظةاالمعاقعايرالتاليمجتاجبالمفهوميةالمستقلةذاتاباظةالملص

سنفسهمستقالمعنىاتكاناونباقصداوالعقلبهماذاالحظهومعلقيرهلةهوحالةسنىظءاداالن31فااهنى
ءاألبتدالفظمدلولاالعتباشبهذاوهووشعامتعلقماجاالاممادويلزبهوعليتحيصالحاالنذاتهمرظافي

عنذلكجهوالخرالبصرةيرىصءدااسمثالتقولمحصوصبمتعاقهتقيلىانوجاصاعلىفلتءبعدمالوااخا

لتعرفالةوجعوالبصرةاديرفيهوحانةحيثمنأهقلاواذاالحفوعليهإيمماوصالحيةاالستقالل
أفضاالعبارمدلولبهذاوهووالمحاكوماطيهمحكوماببماونالنالبصحنجفهمهءيرصمتقلمعنىماكانصا

دوصىبنهيئمءاتجدااللكلمكاالبنداالنسبهنوهونوععتبادمعنىباشوضعالحرانمافيلمعقوهذامن



الالحرفمدلولهوالذالنوغذيثفردمنالجمصلالحرفمتعلقذكرثالماليهاالبالمنموبالتخبنالنسبة

حسشفيباصلأفييخت51مابهرعيولوهوايضالهمةفعتعقلبمتعلقهصلفتئوااظارجوالفيامقلافي
وبالعارانصهفيهاشتبامكماعلىلماتاىفطمهالطيرجعنضهفيفمهلىءليخاثيراصافالثتالمفصل

فيقيلالثاوإتمحخاكأجاراعصتادالباذا3ايمافسفيإداشاكموالثعنهجخاشاصباعتبارنضهفى
الفعإراةاشثاكلى6صدنفيهشباشءالبامحالقهءارتءباءايردتاسافيصامالى5جفيلمامعنىءمادلفاط
حعاتلمالةامتعلقداذصاالنجادراكهاادساذاليمنإذهنافيمعخاهاطمحصااوجباالحرفئقمةذكرانا

لنالدفيللقىاتإواكنعااتمالاقيإالنأهجاانونفصلقعئررمماعواةوهافبافالحلاضقفعدم
روفابمعاقابااعزفانااءاذاالنولاذالطاععهذكر3أللادالفرادىمعناهلىء
الىيم

اصإمراإأاإواللطإلىوا111ثزاالباائاهىبتعربانخواصءاواولباألتفاقبصاناتليست
يرءالمقحودممزصاكأباتذاتعلىبمادلغمةالحا

انزعماناالبهرفاطفتمهلهةاذالساىلالمضلاافاالةواالنإحاهائزمانبامالشقاضرلهصمعا
أواضااناالبتءتداامعنىومنلفخامعنىاالبعلمؤااةاوزوعإشباعتهإدكاناسمالة

يشزياولميلقءذكراهفيلىءاتدالاشزاآخبيلإاسزالواةءالتإهصى11زتر01االألون
مافهارتهنعضاداهااللفضةداللةفىذالتلتإضراذاقآظاناوإلشكمادرهاءالفىنضهـافى
انيآللنقصءونهبالةضةءيرءمعناهاعلىداللةامةناقيداكانبافستربسكتإذىاإوتعااىتأ

الاإلشتراما5نالناوالاممابعاهذاءدنزريااتدهذامصافااذاوكذالبالجهستتثلءإمنىا
أداللةافيإقريةااشزاملمرفباصفسادةلهموكأقافىبالرإوتا4ثيلىءوؤؤرهادارةاتؤالن

اهذعلىدإيلاافالن6نايااماازىالالمعنىعداواساتهإكافىاالهمموداقالمتمثيقالاتإلمحاالوا
دمحوىالنتزهمعيالوأكضيممنذصمهـاساثافىزاالثألنفمسارزاتبااخبمإةاظااواهـلةواألناحماشواالز

اهـكبناااقىاهالنإالالححهبأالذالاءغ9اورإشاااواسمطهـفؤيارادفاذاكانوهذافالهراتإذا
عنوالواافةاالتقى4ا1اسامااإلهمنرأهوالمقحمعودالشبيدسإتانخىئالينهنم

ءوروطعءائاإاكااالااللذكراوجذالديقمىاذاويم
فىوداللتهاالتيروفاطفىهافإاذبمىخاباذناصاا كيهايعهـفىإستعارةاذيموتوحنالذاتمع

اماوثتيهممايخلىلىءإكايذالثهفيءااالطتالمث
مقتاضاذهإتحشونءانإذتلمزمتناؤالاالال1كخدومايثفلىاالىوإبنافىلجإتيفا

اعايصحوجباإداللمهخبمثاإتافاذاكنمهاوحىخا5مإليةانهاإلهومحإثمإلنااصاورنةفى
15اتوقىانحاثاالاتاتلوعكلماإصطاقالالتاوإذااحوواباالفهفةمرادقلهمنبهكاإليقولوذالثوبهعاثالحثم

اليتاثطةااتالاحمااايعنفىإكانتءااحنإخمرواءواالشها8ااالبتلىانمعراوامنافىموالغرحقافايةا

املمزاصبنوثهذهاهتصعافىحاراطهذهافادتاداذامعانيهااستلةمتمماههـاواالاةتإالسمكألىتثاساس
ات1اهباامنالحرفتفسيرفىرداوماوثمةالاألوافوالغةعدااابقالقواعليهيدبماالمسالحرفمعىعندكقتحاذقلىو

وعلىثاطيىوكلقىهوبالمغكأمسئقلعلىشاليدلكضربالناقعصةفعالاماعداالفعلانفنقولالختلفآل
احدههاطاتعىمأحاعرفأوآلةكاطرفإفيحالةانهاحيثمنالمطوظةيميئاثبآلهوالنعمتقلغيرمعنى

هدبهرمشاقوجبذكروجباعلاتاإلباشعصلالالفعلمدلولءجزهىالتىاشبةاهذنتولماآلخربا



وضوعةضربفظةككذهنجصومعينءاشداعاهالكلوضعاوعةمومنافظةانابمالحرفـ
لمتةيرءمعنىاالعلىورللمالمرفاطاناالهـاوخعلظاملميهدلتالذىلحدثنممبةوضعاعامالكل

قءاتهكنبالذاتمطوظابهونانمنهماواحدفىصاذالبدوالمحكومابهضليهمحكومايقعلمبالمفهومية
اعترلماافعلواالذهيةأصوربااظااللذاةلىعايةشالمنعاقذكراليواخاجهيىةوبينلجنهالفعمبةاعتبار

المحاذالضلكالفاعلذكرولجنهماحالةانهاحيثنتامةنسبةكيرالىاظابهأليهوضمدثأطفيه
دثاطذلثجعلوالممكنوحضعامفهومهفيذنكشاتاذفددثاطباغبارمسذايمونانانحناوجب

مسئقلغيرنهوعةألخضومبةانواالحدثمنالمركبمعناهوعىواماوضعهخالتعلىالنهيهامسندا
وأماالصادقانتأمليشهدبهعليه3أل4محكومايقعانعنالنفمحكومابهيقعان4فعتبالمفهومية

قالفشاطمعنىبهتعاقلاىآمعناآلمتعاقصاراطاىلثاكوفيالمصدرلمعنىموفوفالكانااليمم
امعاهـاعندتفملهاتماتروفاطمعاممتعلقاتالمرادالمفتاحصاحصنسبةتبرمعهلمشقل
اليمشوبالعدانهتامة

بمنماهىفىإلةةظوأالكالآلنأاااالوفيوفاإنتإلىاواألماالحروهافاقلناكاتالحكمعسوالبالعيرهـت
حعشمعاقروفهذواطافادتاذا11إهااتمتعاةمماهىواىالمهتمارءاللإفهاانفلمتفانوبهعاليه
اليونبةدثعليدل

الجرفمعنىاقابءلتمثفىالعضفافمولاستلزاموعهدالطالمعانالث3رزالثمافررتهدءلءأ
طقتفي4ءإلمثيادريئفيرالالسثجيرصءنعيةيدقفئكاصفرورعلىشاليدلالفاعلاسم

يطقاالاطدإللة4تشببيقدساىطفالضالداللةاذتجناطلواطإلاطمازأذاتاليبةوؤحدث
إنطفاسجيفىالداللةلدثمحااوإمىلمعىحءدفيءمحلالفطاسمكونع دالذهـأاله101الحضااخاطاا

ويخودطمغمةاإفعلاشهيشنثاثمكاقاكظالمزكورفيسمعاراماباقاويقلتلالفهدونليءكوما
فاضال1اابعمقعنوحمعتتبعيآلوالحسفةالفعلوفىليةالمصدرافياالستعارهاتلءا31اترفىارءالن
محازااعايافمافقاطونجمانيبهوزفاطقاالزمهاوراللةاانيقولالحدث4اليبزحيثمامن
إجمهون4انتشاادقميرتمناالزهاارادةالملزمذكرباعتبارسعصاللذاتوظةلمصءةاااذاتأ

ممونانوزاواحداالمعنىالىةاالالواحدافظاانفقلمتارةامت
لامااشوداطالد3و

نىواالعنىاذالثندكاناذااثإوذارفيداتتعارةاحهولتوارساهصمحا
االأليالذاتوظةنهثاهلص

االمشفرالكاستعهـيرهاءخرواالةإاالمثاحدههاالفةالهمننوعانقباء ومجريرءتفعمديهانف

في4زثايالانمحازواحدىث3اصموعوصار4المبالذاتباتييفىاعبارةامنةاصامقود

إشبةاوامامحكومابهفمجعلاصالةالحدثأىالوصنحانبوتارةعليهمحكوماكلفجعةاصاجانجالذاتتارة

تفتضىتامةنممبةملاءافىبروأالرلهااسضةدملهبرهاغوالبعالوحدهاوالبهاعيهامالمحفالتصحفيهالتى
فالسصوراعبارهامناإلصبةالمقصوئةهىإنممبهاوتالصاارتباطهابهوعدميرهاءعنطريخهاانفرادهاع

لتنظهواطدثأروىامعناهءجزباعتبارنداموفوعهلههيخبلالفاعلاسمفيمابحرىافعلافيمحرىان
الحكمااحدخثمانسصورالكالمهذافىقلتمحكومابهاتوابوهمزيدظفىاتفعايةلة12بانوايمفد
وادخرماحدممابلاضرمنفميرليممامفهويناطهذفيانوالشكاالبثمزيداظباواكئمابازيدظبان

هوفصدالثاقواعلملىالمحكومبهقبدبتينهوبلعليهمحكوماالمعنىمجهمبكأدبهنلماالولفصدنظخ



اكاالفىزيىالىهسنداينمادالقبامهوالذىندلقيداالببلوأالبالفبامبإئصريحاحيفاللظاهر
فطعابزيديرتيلمايصاذيثابوهقاممعنىفلوكاناصألبغيرهيرتبمالميخاالنسبةواوصابوزيدقامأوفك

طرفيهبينممبةالنايقاععنيدهلمجروذلكإيهمالموليسلةابوهمواوناةنصاعص4ءومن4ىرايقعف
مسزاكهاعاالعءوومحليىإىاافىاالوتعلىدالةفانهايرهوايرادصقدمادزذكربقرينة

مالحظهتفتضىبهألحفالىءتفرعهاطةبواصاإلصتعارةانذكرناقدفنقوليخهكنامااليزجعفاالبنرفيوع

معنىانوفدتحققتلمستعارانفبالمثاركةو4اث4بويهءومومحوفوصهانهحيثمناصصتارفه11
ءندااوتالحروخااالسضعاريانجروشفربفكاءإثفاموصووتمحثوماطحغايالاندإليصمعناههومنرفاط

فيقعمتقلةمعانوالغرضيةءواالسمعألفيةروالنواالشهـا3ال5ءكاالبداروفاطفىمعامتعلقاتنم
االستعارةاتعثببمهاومجرىا

اليىصبثملةا1ةسلمصومجااتغلغافيقيبهالمغاقعسدباعتبارةاستعاشفانهأالنممانشفهفيأ
الالشفساقافىحماصعلىالشفةمطالقفيالعيرمشفراعئالمعياستعالارباتا

مافىانتعرةاذ3و1إةءااتمثليإصعوحيذذاللةإاكلإناقااطالقاعحذاهرالعبديخالث
اامه1ازحثمناالفمالإ1اضقطهسكوفاءليانتعالففىفيايقصوإفاإرينعةا1حداعال

اإصهءبموماعتانالتصمحاهداوةايهيقدرتثاىإلعداوةناوحزعدوااممأيكونفرعون1ءصاموسىا
إكادفياوفاشةاووتاعلةاىإعلتهبعالالققافىالحاصملمدبنننىواط

ازتاالضعارةدرفال01ةداوالهفىلافعهثمهلىإولمهواطاةاالكلىءبإشافىوذالتوئكأأتوا
ادرهاعىالعااتلالةأم11زتهيهاساالونفاشيةاتالقهءإافىليستانهـماكانواطزن

انبدفييبهرهلينلتفانأااصءدالم3منمأخوذفاصاذكرهإذااذهـراصدروفىارةلأليىمات

االساالءنلىفلثوأةاللماحهنإلنهالمجاشطريفعداردإالمافيلاقعاتمعنىقالثتافايخها
انيرءكأإوابةإبولكنوحزناعدوا3أوناشاحا4االققاالطدايمتهـ

ميحبمعنىرصلماثورالأل11الجلهلاوفااليفالذىإدامماباشهوغراطهمانتيهلماكانتذل
االضعارهلىشبهوجهملعاثااجمبزوناانبافالنمةإثصامذصلءمضرتوو

إروفاتعلقاتخالف

طاعوانواغافازانبالطمافىغايةاوتجعية4صالهأكانتءواهـهبهذعلىهارهاالتفى
بمونانعوجههذانمفاالممفهومنغصفىإليمودأالتدفيالتثإل

انواعلممشاورةخوال015
بالمضارعالماضعنيراكمالالعداوةبشاكفيانرالنهروشابلفسفى4إحضاثبااشهاره
4إضرفيكوبابىالماتبوبثالوقولحققئفىبألحاصمليرالحاصلفيبشبهباناالستعارةبابمنبعدوعكممه
دهماايئصمحلإافىةعاشاالبهونهذالىخرتلألاحدههاإفغيستعارئمالمثياهدةواجبينالزصب

بشبهانقوأثيدالىباكنربكأسئلفدثقيمتثم4أستعارلهصوتبالقنلهئالثديدالالفربإخبها
اعنىسزىامهاالمعنىألونةبسةفيهزولفيسهإوقوعاتحققفىمثالالماكنىفيبضساباالممتقبلئبالضص

عخريخصاالأقهغايابقيدئهحد01فىصقيدسنهلبهوالمشبهالمثمبهمنواحدفىصموجوداضربا
لحلىلاإلسععارةإلنتبيةالاإلفهثوفاطفيارةاالصخانمنومالةهس3اناماذظهراثررناوبماةلذلكالتشبيه

وانماوقولهمدثاللمحوجهبيمشاركاإلضبهاويموندالثبهجههوصوفابو4اكونيقتحنىوالتشببهالذنبيه
اشإرجيمماتوفيالمثمارحمنمانقلعليهالبردصغديلواالفعالالحروتمعاقدونالحفائقوفيةلويصدح



والزمانالحركةكألمناناحدهاأناهيصعهعدموجهفالانهوهوتهتمليمبعدبقولهييفهفئأيممنا
المدىانقطواسربعةوحركةطويكزمانموصهـوفاكقولنايقعالعابتةالمتقمررةاالمورمنليسافع

لىءالدليلعبقفاليمبهةوقوعهايمتغانهوادليلاضىومقثعهابهاالتغعواالماداطروفهوان
المعاقهواالستفهاممباكألىسفيماةارزاتوباههناقائقباطادفالنالىاالولوروداماعدمالمدى
وميةإفهـباالسعقاللهحقيإكأمانواالحركةمنوصةالثاسالمتقرراالهورمن4توههالماوميةبالمفالمممنقلة

يستلزمعليهومحكوماموصوفاالمشبهابمودالتشبيهءاقتحنافالناالقورودعدمواساواطروفاالفعالدو

عاوإقصوداالصلىاالنهاالولءلالفتضاضواوانماتعرمىعليهومحكوماوفاموبهألمثمبهكونافعحضاه

نجهاالنلداذالتخمفالثلةواالأل673والزماننالماواسمماتااواماهداالئاقعلىدل

11لهالمشبهنحصمالذكرعليهودليرالممةلمإصرحوءأغااطةابامحكوماتقعانلمهعايخات كونفي4إوفااعل
ظلىعيهوكذافكأوعيةانتهاالستعارةمنزنفاليالعبلالموهو

واربدإمداوةااعنىالمئنبهذكرالنهايهنايةبااالستعارةفىكاىالمذهب3رهماذورص1ثارةاالت
عيةالتبااليمتعارةفهـزصسإنجايلاالمسةقرءادعاإفاصةالمةالهاعنىبالالمبهاطيقاانفاالوليقالثت
عايهإنائيةاالعلبزتبااللتقاوودءزفاواالعداوةترتبشبهانهذكفىاااتإصةاانلمهتتفمهو

الىالغائيةلةالهققىءاآلادالةءالموضواالماياكفياصمحعهلثمارباعفمبهةذواتءتدل
االمافيطبابووالغرحضيةالعاحمفياوالاالسنعارةرتدالممههـوالمقمودةهىمتضمعا

إث11اهمتعيرتجثاإلسلىحكمالالملمحفصاالاطنماقتفيمصذواتاتالثصهن11ولمامنا
رفاط4ءعاطءدطفذالصاصالاثفىلهثءإدثازدسانانهلىواطااملاوالاشمقممودةةالمب
تطنقؤدشاذاكلماكاإااختإوهرقرتفواصإس4كفيارةفااليكونانلمممامرةمث
4صالةقدشوانقريهرطعتوبألونماجاانباالنمالاتشالااارةااليىفيدافيهو

زرعية5فاإلمنعاذلكاشيهوماوالظريخةإهليةكافلامعنىمتعلقفيازكارطةاإلورجريان

فعلافياىالوافيةالثببةاالستعاشمرسةاى1يريأومداشذالثسصموربلمجسجها
أفاا101مصادرهاقمعمحسب

احااالايأاإالاناكدإفيصداقعمحوأليضالطاعلىااوالااليقيءتااىكاءودم11
طاىالةزوصاووإودوالضالانلمةالمبنةاطواإللبالةفاكاوالزماننالمهاصواما
عددإتوانفانهااالكةو

إللماالستعارةونفبهااوارثجإوافعةااهـمصادمعاقايضامشهااالصلىالمقصوداناالماباتإكأمتعيهذوات

وبينامهاانفععلىدالةبالفاظتذكرانلوالذواتتلكمجبواإلستعارةولوقصدالتعيهايضابالهايخها

افيكوغااشتراكهبعدافازواخولهنالمابمبئوواخوانهانفاعلكاسمالصفةصالفرقحاالنفصيل

علىالتدلمفةااانفيقتآفترقىشهافةاالستعاشفيكونوالمصدرىتاهوالمعنىءالمقصوداالهبمانوفيمضعفة
بهطلبمايرتياذاالحعاهالعقلصالايرمخصلتامصوهذاقيامامالهاوذاتهاىقاممعئفاناصالتعيالذات

اسمانوفيغيرهاءحاريةتفعانحقهابلوفةموصالنقعانقهاكانفلذاثعدهلينعبىعليهومجريه

عفدذالثاغياماماصهاوذاتماالثئالقيامفيهنممعنامقامواتنباعتبارالناتتعيبلىءيدلنالم
تعريف4بنخقعقولمالصفاتدوصأءاألحماعدادفيوكانيراصفةيهونانعثولىالصفاتعليهبجرىاط



يرهظبدالىدونىءزلحضا4أتزإكها3ال7

إناالطفأنلصوإالزةاأنقرىاإواإدمبارىةفنطفيالخوتهمشعييرماهمتدقلم رهاتثله مهصاطةااةالمنمالزراداصمحيمخامماكاننقدبهازمياثأ

بذاثادهمصلىوذالثةأاليىنفصاتاواشمساظعةانةاالالىبمشوطعناتذصاتباواراد
وبمور3اوراتثشفىفالمنعولابمدهااثسوسعالدهـوزردالقطعوالقالرىكاالغهلبةوألف

4لىماذاتادشاتييثبالمغعوالنوقديموناعتعارةيهمنقرائاعاليةقرلمهزمياتاعئافىاك

دوقىحألاايئلهـئأامصامىانامحاواكرلىفييرىاطركتوليةقرامنواحدصيصح
ةمنالإواافةارزناثصصلماءدايلانابصإواإسامعامنصلىايرتعاقفانالمدساواثااظرونوديةببانا
ءاإتمتلةذاتكلماداطلماءيخمرإأبالدجرفانإيمابعذابنبثعرهمنكووالمجرورةاستعاثانة
ماجناليلشمعبنمشحربنرىوفيوالمجروشعولوالماوفاعلاعقاطاوالىاستعارةبثران
لإدالاضعرايفافىنالمبدولذالصافىىااثواماتطعناوفبالىاالعادىاحمناقطفالنئ

اروانماباتتيخةهالذاتءألجافانافىومأاىصءاذالهرةمشالحزنياسرياحالرتفرىالاصأثا

الاحتاهذدفىاااا4إلبغمرعرىالعاقناإلجمطفىكأءاابرورالناجفشيرخايقانال
إكهانؤازبتإاالطخابءابفىءصإاالنصاراسمرىانعلمانهنةمناالرحدذسوما
نهافىوتنهـاوالمتخىواحدةرةإلستطيةهرلحاصلةيبماونانالمقحممودالنبشىفلياليلباالسير

ادكمراخرىمواكنرعفىالو1اقراقبمإتيرذإءيةإقراحمونانكذالجواشمحايمرداشوانمافال

ىإااكرورباثمسوتماقاكاقىأنمصفيىروفاطفىإقراواماخديداباضرتهاذاضريدازقتلتنكو

طاافولااورااالبملمفةواالشااهـعواإثارفينااتجاريرءاخرباعتباااليمتعارةو
الهايمتصةسشدافيمالاوترنتعاراواتعارالالميأليمهابئفرالمانامانهاافمماما

لهقيةتطاطحصحمحثفيهمالماتفرنقاشذوممااالولمنإشالمستمماياليمنتاوقراراقيياليمءطا

الياالائدشأثبافىاألذاحلةكاىلىوتملىكارإصاواصترار11يأليمظاالم3يعتفراىوأللفرمبصهـفة
اشحمحراكأفيماميلىءوىتياالنعتاليةالمعخوأسصانةإاالمرواسد

ادكقراتوا4حمةلهتعاااياليمممامايرنوهىمجردهالثاقو

حقعسيثسونإلنهءمعالادا11استعاسالعطاهيركةاءاالركركعير

الردادنءدإهاعحااياليماخمرالذلىباوصفهثمعليدهمايلقىءالردايصونصاحبه
اىطحنااذاتجمفواعنىالكالمسياقيخةوالقرالالستعارةيدتجر

دفىهقاغاقيقالالمالرقابكفغلقتفيهاخذاإضكافيشارعا

ادفيوايهارقابغلقتانانجسبميعنىصانفعلىيقدشاذالمالمرئهن
هافبقالمحيثالجوعلباساللةذاقهاظتعاليفولهوعليهالسائلين

منإمعااكاالدشتصملزيمبالذوقاكاالدركاباغاوادكانضميعالترالد



ل3ال8

مماواصوةالىبشالفاألصابةةالاضعارةذاافىنذبريرجسء

بيانمناباصإفظادثيةألمفوتفهـوذافةائموانالنهإوغاطييقللم
هرلهتافىالناتآلتالمألبسممومإبدناحبمههااشايمإوفواإوغاان

ذاقةوامامعلىاييئةورثازةاوناءشناواإخعامنالجوععدمايدرك

االمربذاثاصابنهاباالذاصةالمرادقلناداضبمواطففيمذالتأبالت

طوفوااصإوعقبلباسفاعىابهالقينهكااالباسيرلثء1إذىااطإدث

صاليثداذوالالباليافيوعهالثاطقيفةجرىعندهمجرتذاقةوا
فيإتومامكمنيوحثإذىوامذابااواذاتةصوالضالوسفألنذافى

شبهوهوانةمجيةتحراحدإكمااستصارتينوغابلباسفىانيةاالهذه

الىءتهأبالباسوادثاطبعمقمنوفواوخابعداالنساطماغعثى
الضرافىمنشبمماورركانهوهومكفيغطضرواايإسلهيراممضثمإألبإ

فعيأشافالكدافىاإلذاقةعليهاوفعحئبثعالمرواةطممندركبماوااللمم
هنىصمغثخااودشالنيهئالبمونخانماشالآلممتراإلذاقةيهونهأ

دىبااللةالغنصوآشالذفياوائلثوضمنآلمممتعاشيالبماماترنوهما

علبهافرحثمختعارهواإبداللالسءاألشترااصتعافساناآتجارتهمتهرا
ومااتجاوشخانارفةاناشيئزايرونخإتجارةواالرمنءاالشزااليممات
كقوغاشوايدراثاىتهعأنوقلمواجامتالطمازاخرانجر
الرجلاعنىأشتعارلهاياليموسفالفهذابريدآالااسدشاىلىلتى
منلىالمستعارمماياليمصفإوااهديالنخخاقىهذتغلمفلفاراإبدمقفففباغا
شمزصعاومنيدوالياالطالقكابلنياخنياسواقىاطةاالسدفيا
ئمبالغةاالسحعارةإلكافىثفيافىالغةالمقثتحعلىالشالهيدمحموا

بناهويةوتقوبذلكخقبقمنهالمعتعارياليمممابإنهاوتزفترشمهاالتشريه

إسيتعارمنهأنفصالمستعارلهانءوادغاانتثبياتناسىعلايزكعابىاى
مافينالمعلويععتعارلهالذممىالقدشعلوعليلجنيانهحتيبهشبهالشبم
الشيبافىديزبهاصالديئيرققصيدةمنتمامابىقولاىآقوصاكاناعلوعلى
الجهوليظنيصعدحىوهكل3روذايهمدحفيالبإتوهذااباهكريذو

الكهـمالجمداشفىعإروأالرتقاالعاوالصعوداستعارءءاافيصاجةباظا
لنناساندهانفلوالأحكالهااليواالكأظنالمعلوعلىهاينعليهبئخم
لمانيةالمالممافةجثمنطافيااعدلمجعلهرهانعلىيصسوالمثبيها

كانأ
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يبي

علواعمالجزررعلوالةعلىاجناهاكلواىنحوفىوصماصكاااكان
سلمجبمنوالئظتظبزفىألتبصماهثئانتشيماأخنامىنالم

النوامالزهقيفىاقببعناىعنهوافرىضشامنتظلنى
وجهكأعناواكببلكنلماهشوانالتثعبلىتتاسىيقححدلولمالنهغاللته
ئباتاب2ابمذهـفانالهثاونحهسعالصمذهباناالبق

اصضق3ةضااشاتعشىافذوفهلعمنعارهشوتهيمتنعوصف
انبناوافاجاشبقولهمصاذاأوصقيقماتقريرزيادةاشارالىثمالمستعارمنه

نوذناثالمثبهالىباالكصلاالعزالمع4المثبهألىأالفرععال
وجهفيواعرفاقوىانهجهةمنبهالمشبههووانكانالتشبيهفياالصل

المفصودوانهالبهبعودرحنىالةانجهةمناصلايثناالمشبهأكنالشبه

مرعابهبهوااصالالمشبهفىقعدديماسمنم4ووافباالشأتالثالمفى

النهاظاومويارةاالصرغإفوباالتثصلباالصىالمرادان3ؤ

االيعنماحفىتخصصناوماذكربالنشبيهافاألعزمعاالشعارةلىجالبناهعنى

باالكمحلواإلعترافالتثأليهمعنواواذاوهوؤوالمفتاحظلةعليهويدل

االحننبنباسالهلقىاىةموفيالفرعلىءاوااللبشانلمجوغون
اعبوهوازاهاالىءلهعزاهمناعصفعزاالىفىفامتيمصالثحهى

العصعودكلساثاااىآاااانتحتقنجيالءعزااغوادا
المعدرإءءظرتاتعديمثوبإوالإشااصاااضساآلحقيتمواكن

لهفياعىووحراكوابهذادواعبهى4آاجىإداحءشفىقدسجق

بالجواراولىارةااليستفىاالصلرجمصمعإفرعاعلىءادفالبناواذاحاذ
وحاعنهضاواكرمالوجعلالمشبهاعنىملاإلكذكرفهاقدطوىالنه

ماوادالمفرازلمجهاهذاصعابابهالماءسوالثتذيمبهالمشبهمعاطديث
الالحصلىبمعناهشبلىاذىاالمحنيفىاىافتثاطالىاإففا1فهوالمركبالمجاز
مابهونوصاتمثهلي4تثمبمابالمطابقةالمفظذلكعايهيداطالذىئبالمهاى

لىمبالغةالمفردفيةاالستعاشعنبهذاواحرزمتعددمنمنزعاوجهه

وحاحمعلهكبوالمرالمفردفياالستعارةفيالغايةاتحاداناليارةاثالتشبيهفي

حورةاااندممماثمباالخرىتعدثمنأنتزعتيننالصورتاحدىيهمبهان

ااالنعاألافيءاسصورالىءفتطلقبهاةافيالصورجنيمنكةالمف
تقدمآكاضافىامصفىلمحزدديقاذبهاةالمفورةاعاعكبالمطابقةالدالا



جمغ083يهه

ب

بنانصالىفةباظلمابوعيدينوإيدبنضبكايماخرىرجاليتوخرا
وإوخرجالصتفدمااكأفاقاماابعدلهالبيعةفىمتوقفانهبلغهوفددب

ةالمجافىددهقىةصوهـشبهشئتماعدايدفاعمذاممتابىاتاكفاذااخرممط

وتارةرجالفيقدمدابإذايدهـةفتاساهصفيإيذصبقاممنددقىبحصورة

اتاافيةصوشااهذهمحدالداكالمالميلبفاساخردخرفياليريد

كازىاموركامحدهمنزعاخرىواالجمامدارةاإلقداموهوالشبهوو

شعددمنتزغمدواشاالإتمفليايسكلىالمركبالمجازاآوهلف

المثبهدبهركوقىالمثبهواربدبهالمثبهقدذكرإللمهاإلستعارةسالعلىأ
ديخرتقبمنطماءافإباكلىيوقاةاإلستعاشملريفحوجميةبا

تشإلاشاتختثثلابقالبانإقثيمالمواعناشكأواالستعارةلءكلبقوإنا

ةيراصتصاستفاتدبموانارةاستيمونالمركببوازاوهوانثوههأييهفلي
كذكئخكىاكبلمعانيالمنكلرداتضعوإواضعااسااثاقوخع
يدمحوففيبالزبمضذمثالالنوغصبخصالزبمييدةنجهالمعاالمركباتوضع
فالضلهىاويرءإركباذالتاسصعلفاذااتتبالباسإالقيءموضهـوقائم
واالارةفاابهةتاالقةاافانكانتالمعحيينبينإمالفهغذاثبمونوانبد

المركبفانيتااأمصعدغإيماثاالركبعاممطهولهكضاستعارةفصر

المركبازابصحرحرفيصبواشاالخزتاظهلمشرصالواشاالخبموصوع
الىثالهافسناتامووابالىعنعدولممادجروتعريفمداالسععارةفى

لماءإلةماشاإلحماسءاوثكذالاافاواركبااارإزإلاستع

التمتاةاابموناواذاوحيلمااإلصمعناهوالفىانتشبيسبيل

مجبةاانالتالناالمغوألإلتعيرةياشإسالتصعكالهتعياان

باكان11لإةاادستفاورخارف4المثفىالمشثلبه4ثاخالةوناصان

بىعاشاانذلتعقيقوصالونفاليماسحارةبمونفألبيخهبهبها
يرتغىدؤتوإووقإلصبهيةغاشاخذمندبالمشبهحقصذكطااالفهـجمالونانا

الىالمتلفىاليقفتافلهلىإةعارفالبمونبهالمثبهخصالذلىاالفغاصلماكالط

اذامئالمثلمورديضغارالىااثبلماصحمو4تآتاداسافرووتأيخثااتذيمبهمضر
ناهبمصتااضيعتاصيفبانقولذلتقبلضيعهشيئارجلإبط

االثاتثنحوفصمنمقىكالورمايقواماأةاهصفىتدوردالمثلالنابعااظ

اولكودحلىاتواشمااثلمنمأخوذبلممتلفليىالمتكلماغظعلىإصيفبا
لمفل1ا
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يبباصماناذاكانممةاوالقاصمهااشإقاليرالفغتهامتابةصممافيهالى

بالبممحاائألدنارااشوالذىلمكلثلمفيتصالىكقولهابةغسونوغ
لتعادبوكموله4إمجبامإحااىخلءاالالمثلولهتعاادنوكمولهالثان

لعىت0141تيةامجائبامطعالحعئماؤيماتمرممىاالمتقونوعدإمخااالجنن
بمألعصل

عيأاءرإالمداتفقتإغييليةامتصارةوالىايبمباةاالستعاشمعنىقيقفا
صجلميةةواستعاسبالكنايةاستعارةبفألننضسبت4اخافارالمففولناشلفىان

ملصواناالفنهذانعيهمايطالقاالذفيالمعتإبنصكففيتفرااصكن

ماوالتافىءالقدمامطمنمايفمدهاااقواثادثلتيرجعاخاذإ
عندهولماكاشاالمصنفاوردهمىاثإفاواانهـبغوىبمإااذ

ثثذيلفيفحسالااورداباايخاتعرقداخلمينءمعنواينيئامص

قديفرننالعلهاهماإقماكاكااافإالوأمهأالفمهاتءاالسارة

ولىاكالمهمنإشحصفاليصمتيانفمفىالىاففسفيبمابهتةا

اقممامهوانابتةاواجببهكرالمثبهذانلىانتشبهاؤقؤدبفلتفانالمشبه

التحثمبفىانماهوذلدفلمتوشكهانبماذكراباعتتمايةعناليخرج

علىاىضكلليهويدلاممنايةبايراإلستعارةتبادالمرانقوقلى4ظالمحه
يىءمنإلمشبهمىباعسبلىالثيتبتبانالنسيافيإحمراالتثمإلولذلك

نيامصا1ذلمثاسممحإلثرىاوخاقالساقعتقهامثفاحوان
فالنهنايلىاليمامااكأخيااومخابئإباهاشابالنفسفىالمخرالتثيه

جردةاالستعاشوامامهواشوصدخواربذعلميهلثعابلبهيصحرحلم

بهبالمعبهالمورصاألمصذاتانجاتلمجكلىوالماسبةثنايةخاتيمة

بالالمثهخنالذىاالصذلد4أثاقداصتيرإلنلهخيإقيإشبقامعتعارةإ
االمسذاتثمبةاقنبجنمنكايخياةالثمبهوجهفيآمهاوقوكالهيمونوبه

اشبهفيالثبهجههلبهمااحدهمايننسعلىبهثالمثبتبهبالمشبهالمتص
بغولهاالول11فاشاربهالممبهفىإخهاوجهفوامنبمسصاكإتاقوابدونهبه

اخافارهاعلقتاىانشبمتالمنبةواذاذلىالهـذؤبابىفولفي

لبدالموثاذاعلقيعنىمعاذةإكأخعلاوزةاطإتمتةواالتفعتمبمةصاالنيت
دخعوامفيذويبالبىهالثانهوى1بلا5نحدبطلتبةبدهـشئفي

قولهومنهااليتهنامفابقصيدةمصرفرثاهمالىهاجروجمنوكانواببن
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يسناانحالتقلعءبرةدوعندالرظكألحيرةواعقبوقيىاودىا
وتجلدقامهعاويةرافلىيعودمعاويةعلىدخلعنهماتعالىاللهنحىشعلى

الحمرحابهفياتضعحمعالالدهرلريبافىللمإارمتبنالثاتجلدلىوانثد

الاعففىبخبالىالمنعةنغسهفيشبهالبيتبنثانالمنيةواذاوروقالالنعلي

والبقيالمرحوموالرقةضرانفاعبينيخرتفرقةمناقهروالغايئباساتنة
الاالتكطكيمالىاألظفآاىإمنيهامافاثبتفحنميلةذلىعلى

بالسبعالمنيةفتشببةالتثبيهقلبالغةتحقيقاآبدونهاالسبكلفياىيخه
اقافالىواشارلبتخيامتعارةالنحةاالظفاهـواثاتةأيهنايباةاستعاش

حاليفاصانفيمفمابركصإشتناآلخرولقيفىوبموله

هووهدأعودااللةأفىجممبانصاناذماا4ثنقاايةتجابا
امشاىامقوااتذىمانالاالهاداىآآافاثدتبانكنايةاالستعارة

المصفماذكرلىدتخييلعةاستعارةوهذاالمنكلمناناالفىاى4آالداللة
فىوأيسلهالموفوعالمعنىفيمضعهلةحفيقةذوالمتاشاالخلنكالفعمنص

عقوهذاهوالالجسلثئثىهواشاتازابكالواجازلغوىإجمالما

انامسلخييلعةاواالستعارةإفيناإيمباواإلستعارةماسبقعليارجاالشالتكاثإت

بدونااخدثقالدالمافىوضالزسانريرطمفعالنوهمأهعنويان

يمونانتجبالبنفوهىسالكنيةقريرونانبهبالخبيابئإلناالخرى
اظفارالمنيهفولنالكلفيننالمصفاذايقولقلتفانأبتلىااغييليةاهاري

انهالكالمهذاةتسلبمبعديقولانلهفلمتفالنااهايمتبالسمبعالخه
اسرعكنتلوالسالمحالةاعليهقوفياحاواجنلمجكلىاتشإلتريهخ
المتن4النصفيالمسحعهلةدااعنىاشلثجطقىفييدااحاوأجقلحوقابى

السلشوالهوفيكألمالمسنندلهنايقثئبالاالستعارةتغسيرمنمالمصنفذكر

المجعمعناهافلتجافياتضيرهافه4إصتنباوكانهلغويةمناسبةعلىيبش
والزمهبذكررديفهولالمستعاربذكراليصرحانهوالسلفرفيكألمالمذكو

االسدكاستعارهلنيةالسمبعاستعارةةالمناظفاربقولناالمقصودعليهالدال
السبعاعنىبذكرالمستعارنمرحلملتهنااسدارأيتقولنافياثخاعأالرجل

لمستعارظالكنايةهوشانالمقصودالىمنهلينتقلذكرالزمهعلىناائصربل

ووالمستعارالمفترسانيوهواطوالمستعارمنهبهرحالمالغيرالسبعهولفظ

لمنبةأ11



حشفىالثمارحلظافولداللةعهسففموننعالىقولهقالكثافاحبيثمعركالمذاوبأل
ءالقدمامنكألهافهمحيثثالثااقومااتوالاخشألفمنيلعوقولقدكناكسثافاامنالموضعهذا

بهالمايمانهالمفتاحساحبحسوىمعالكالعبمالمذكوشكنايةبهانمضبمهوابالكهنايةأالستعارةان
ءيحهسالنصإرهستاكسععلىالسبعسماةاادعيمجعلهءادعاالبعبهاالمرادكالمفبهالمشبفىلاذخعهـ

ايهنايةبااالستعارةانتابالهذافيالنافلرينبعففهمحتىالنفعرفىالمتثبيهاانهاالنحناحوصاحب

بفزسبماعاثقوفيوالفالمبعةهاشاعنقييمأثثكونهاثمناإلظنىارهىتنشةتاإانافافاقوانا
اذافيضايةمجاعلىسداالاسخعارةعنفهـوكنايةااليرانالهالكيئىتمسةمااتانهمعاإلفتراسافرانه
وساشاالفتراسمجىرىاسانهلىءإنجبعههوااالولباشقصدالمقصودلكن383الحقيقةارادةشأفى

شاةإكنااهدهخمورةصاءالانموازممندالسماححمححهحهحوححىححما
تعاليقواللىايمصاافاكمعاصقولهنايثىكألمالمن

ا

جاعلفاالسديةاثباتإعنى4اتافيضاتاممقااستهالاعقاحيثفيخعهداللةولخقفيأ
عوتالىشيئناايسبانيالفطعدالمهةإواطمحلىلباياشليتهمحيثمندالهابطالفيا
ا

بذالصاارادارتهعهذهنهمعلىدالبل4لعمهعاهدقإاإينلمةالوصىائاتمن4ؤ11ةيااالصسلاس
شفذعليهاوااصدنقلعاعنهالمهعالاحالصاتاتلىأاالحناعنضوايمممانولطائفهاإصالغةاااسرارمنوهداأ 01دإ

هالعنى1وعاطفيااوماؤلمةءأحضادامارةاالسمنأبذكرشإثاوايرمستعارخاإخماءاذااكر
اعبوشثهكالمهلءالرمئرفنهواذروادفه

ذلخافاحدثةثارااخرتمعنىالكثهـافنفهم
هذااسداغحباامحدانتنبيةفةاقرانةيفزسا

مءرإإإوسمااإاالذاذانولعرىلى ارلوالرارةماراال لهمهاهواممالممتعاراتافيعروهوحكالمه

ءلثناقدمهبذكرإواهـالمرموزاليهصرمجاالمتروك

ااوليتحسورفهييوقدمخفراالعناياحألونانالمحصناقيإجمباةاتورآالسقرتاننيءدنااست خالفلهفيبمصرارووجانعاجمهشافامنلمعنهماء

قىاتثوانىيمةادقلهمنلىءولإالالففمقارةكاستقديمومماتحقيقيةبلنحييليةاصتعارة
فاصاماحبحانوهـهـالماقالذاأناسغعأخهآماىالسماذكرههكإيهالماءويسيهإههدابالال

وؤدةنااتجباإستعارواذاوهـبارالهذإفالةماشسبذكرايشعركحرمهعدالقاهرفاكواما
اعمتعارةإفارالمنيذاةفولناقانعلىوانمادلاللكنالة

انيرورلناخاهـشبههميهبصلمبوجهالمةالهحققه
اوإكتائهقىءاسرارامنذاوهـقالثتقيالعاللهإاعدتثإامابناالجسماةثأتانهبمعنى

وكانهلهءةالرمضاشابتافيذكوافهاثرمنبذكرضئايىوايرهضالمستعارثمذكرالثئعنيعكتواان

اسدمابانوالعالمصبهاحاعوفدنهتالهذاتقللماالسمنهينتروعالماقرانهيفترسشبهاعنرالث
حققهفبىفيوادراكذىعلىألخقعنهكوبهنايةالمذالرادفانوايهوتالمستعارهوابانباحدومجرفة

خصالعقوهواطإضعاحغايدماإلمحةواتاالستعارةههففيدالعالمةكرادماذالىلناخنراشارةشبهةفيهفولم
ناراماابحاالإصيرالينهفةإسانامنمقهوداوالفيكونهحقا4الفيكوالحد4فثمبهةالالذد

االمافهمبهيردلمبلمنهمثىبهيغصدانلاليالعالملىجاراللةانبهالموالياحوااليحنىالمفتاحصاحب

اطحاببنارادانالمجعالتوتفصيلالمعضألتعنالكشففيهودأبهرحانهثجبعينهءالقدماهنكألم
6وفتمعقبالكنايهاالسشارفياليهفيماذهباوااليضاحالمفتماحعاحبىعلىيردوانباالكنايةاالستعارقرية



شبهحيثمجيةستاشعارةانه2العهدابطالفىسكألماضفمقالماجعلشافااصاحبانماذكره
حتانامصواستعارتانافاإغتروااسأالفزوهكذأالمشحبهفيثهالمخلاشلنمباطنجقدإاالطاب

المثهلقغاايحنانااشلصمباالغترافبهاواسىانتفاعاإلسدوثبلىاسبافترانهأليروفتكهبشهحيشبه
فيهفاالصليةبمعاشاادالمرمعايهاممرحابهاقدشبهاتاممتعاونعائرهقضاةاكاناذاممأقلتبهالمثفي
خرصارتاالستعاراتاكعةانهاشفرحيثمناتاشاإلستهذهاخرقلتاتاستعاسعنكناياتيمولن

الحبللةمنزإمهدالطفالقىبالحبلدامهايملتفحيثمنإمهداابطالفيالهاستهإغاث15قإخقاكافانإبات3
وقسلالبطالالنقضهاصتعاىعيلمبلبحسنالعهدلمبلاطةاستعاشفلوإلهلقعنآلمترالىابثااشباحمهوحمى
ولماكانهتالعالمبحرااالسدالخاع483إلستعارةفانهاتابعةافواالغتراساإلفزاستعارةذالتعلى

فتإماكادكرترثوهذااصميعاوصأرالالناااولممخرا1االسمعاراتالمااتابعهاتاالسئعاشهذه
إالستعارةأمالغةاراشافىانالقالكوذقيالشيلفيثاعلإداللةاقثسدجمابلطانفسهافىمقثودةبهان
ءإليافيوذالثنهـاءةاثيمحتاالخركاهاراتاال

اصالياءفياالعحملةانااحدهيئثلىمنفتماعياسعلمافياسثعاراتانفمهافيكونها

إجةايئد14سمورعإالارانرانينإلقيمبرمحااعارلىاىلهيموفزاحافااطذيقةارادةالتافينايذإحألاان
االسداستعارةعنكنايلهصابهامحياستعارة

فتإليهثاليهافيىيمدالذذعالسيواحاإلتصتلزمإثبالةاشاإلسانبذالثرضاجاصال
وررواوسمرعور1هذفىالغمراقفانافييليةاإلستعارة

لالمازمااخهاليدصبصاذاخمومرةارةااكسواةتةابمحرحءاتصاباس
داتااسماتؤيرىمعنىالييرثتانيرمنيداأنماالويداالمنيدةاراظقواتمثلفيالقراقدمتخييلية

اليىمبلبمثىصكتاذاصصيقالانعالالمفوإقداريدانهااماعد4لمتحفاتاستعاشهاأباونح
لثقىممايتااالسدوارجالمثلرأيتيقولنماللاء

مجاذافتقوليرالطريقةتةانهذاةفيالزفحصتتءاطيهـابمطمثمبهاليهخبإلماصور
فمرثزفيالث4111ءداالةهافيألبروةفي11ولأشنلدقدارعدازكااماسيأقاشاروصالدآحافى
اتاثهىةءابئباةواالشعاشقتةابهعاضهابها

تعارألىمنالللقاكالمنزعالشهدفدهاكؤال4 ىذانحيلسيماللىءاصكاللواجهالمعالىال

اعأذدامثلثوللأعنىانكلهالذملةمنفىاأللوررامذهبانهوادمماااليحناحصاايى
تتدطلىعألمذصنايةبالاالستعارةان3زمنلمألوباب

ضكوكييكنلمالعهدابطالفيكالمثالافقضإوكانقلتفاناخطأفقدالخعيليةتستدزماقدماها

روادفهمنشئكربذاليهوايرصئثمفوفاليحغمذكورااطبلاعنىعنهإيهوتالمستعاراوادففىمنصئ
روادفهمنهىاكأاغعةالحاشهامفيئلةملكنايةاالستعارةاقرمنهائىشخاومىاليمونانبفوص

متلزمتالمكنيةاالسئعارانعفصالخييلسبيلعلىروالمسمانجاتهابمونوحينئذعةموتالمالمممتعاش
معنابهيرادانهن3ماهوارأدبذكرالروادفم31العهدابطالفياخقمقضصالماباحصءلمافلتالخبعلية

بلاطوادفرمنالنقعقفانمنزلتهمنزلالمعنىبذلصامشبهماصبهاويرادقىاطهوالراشالذىححلىا

عنهوعبراطقيالمعنىمنزنةلاذاقىفالنهالمجازىمعنابهاريداذاوامافخالهرالحقبقىبهاردافااما

حقمهمذكورلفظاالعاقوعلىحقيقهومعنىكورلفظامدىاالولعليفالرادتابضالمجلرادفاارباحمه



منالمكنيةاالستعارةاعنىكنايةالكنايةهذانثمبالكنايةلالسنعارفريةلمجانوكألهاءأدعامعنى
علىفهودالنهمعلىدالبلالحبلاعنىنفسهالمسكوتعنكنايةليسالنقمقنظالذممبةفىالكنايةقبيل

ظناالصوأسماللةرحمهصاجمهالكشففالإشاعاالسديةتشطاعلىدالواالفزاسلعهدالحبليةاشات

التشببههىواكنبةالاليداثباتهىالخيعليةبلالمحالفيوالالبدفىاستعارةالانهمنااليضاحصاص

شةانهالمعئعلىتخبيليةاستعارهواالظفاروالخالباليدجعلهفيىاعشاشفألفسافىالمف
الحاوصطالقاالستعارامعنىالياسبالنفسفيراالتعثألعنعبارةلىكسنيهاالستعارظجعلهانيريدةمتورموافي
اليدالمذكوراثإتالمثالفياشييليةاالستعارةوكذالصاجعلهباطلفهوذالصاالىدلمجئهضرورةهناكوليسلغة

والماحافوىاالمجازفياالصمتعارمعنىمنالممحللعماهوالياليمالخيعل583سبيلعلىعالاةاطقيقية

اسععاراالاقرونهجممإلوميتعافيمعالىكاأكاعلواالفالقااإحالممىءاذالجمنيوشلهشمحبضلهطانكنمكوغر
لماجازانمحققةرة01امعكونهالنقففانإيمضيةااانهمعداستعارةثاافظانفيالخالفإضااقال
كانوفدحققناالعالمةكرمالىءقريةشيماحونثعدانانمااتاذألجسثىاليشعنينقل
اولألقيداصاةالليالمثاالمستعانه3دالوكذايداالثاليثبتارادان4االمصخاعلىابالدوا

ثءوموهـرومعالسكراسوخالفمنسألمحازااىارزهـقولا
المنيةجعلفىجماتكلفهعليهرااليمماوالظبذلك

ادفاعصااصةاكقدربانوصاموحنصفيلةقيمىسءاقصرعنيقالإطلهاقحصسإىعنالقلب
أالهومحدلعنهواهتفعادقىكهنيءافلمعاذاىاك

ومفليمهالمقة3انمآبعولياالقالمنيهبعكأمعاليهةوالحاداطعنهوافصراىالقلب
والألسلذكرالمنيةفلووبهرلمالمستعتارمسكوتامحعلانراسوعرىاثوفىصةلمهباطاتعليةاان

ايةاكبالالستعارةثالثمثالهذاالصباورواحله

هدامحفالثمحاراللةحققهرادفهمعبدكرهالئمابيليةاتشامنااءاتنفوالخييإلورآورده
ىالغرمااليستقلقدبهونبهايأقادفالراننفولاالستعاركطبمااهالعالتىوهىقيقبةفانحولون

مايممتفلوقدجصرننيةنحالبالمفيفقماالتنبيهمنهةةالخةلىءاحماندءوييلفوافقيللقصلمةالمحغ
شآفاصاراوللةنةمنلالصوكاالنهمامقللياعلىمااسماتفرعياناليفاشاضرورةأكضايةبااإلستعارةقت
ماكانكقىانهببنانزهيرراداوفاللمحعيليةا

الكنايةانانمراإناحققناعالدصإللنالوفياالكافعنفىواصواقطكلامنافيزشيريمبه
لمحابىاانئداخنارانولصاحبمااليضاحماحملهالعلىاستالالاالستعارة1521تلكاليوالنظراالثياتفي

منهالمستعارالمسكوتعلىفقماطبيهاجعلتبلاصالهاانيقصدبهالمهوهومةلمعانسمتعاراتواليدواالظفار
مقصودةيمنلمواالجلةفىمقصودهىمحققةانلمهمستعارةينواالغترافواالفزاسالنقمقوان

معاشهاعلىبافيةااللفاظتالثمجعلانالوليظتعسفاليخلوعنموهومةالمورستعارجعلهاانقوأطبانذات

لعضابماهذاظوعلىاالبضاحصاحباخعارهانخيعلسبيلءاشاتهاعنعبارةالخعبلعةاالستعارةومجعل

معناعلىباقياكانبهالمعثبهرادفيعثبهتابعالمذكورلمشبهيكناذالميقالانبالكنايةاالستعارةفريةفي
المذكورالرادفذلكيشبهتاعلهوانكانواظفارهاالمنيةلمجالبتخععليةاستعارةلهائاتهنفطقلى
8نجبليمةاستعارةبامايةاالستعارةمعهناكفأليمونالتصرغطربقعلىالتابعلذلثامسنعاكان



واالفزاسكالنفمق

ااوفتوأقدواالغزاف

مقامدععئمنوعدنا

المقامهذافىالكشف

تحبهاصةابرشهتانوا

تولداثامنالهنسب

المكنيةاالسنعارةفىرابع
صارهمنذالثونهمه

الموفقواللهالكشاف

63

فشبدمعاودتهفييرالضوكذايرتكبهماكاناألتاىاالتهنجطلتمعاودته

مناى1شقضىاتجارةبمااجهاتمنمجهةالصبىنفسهفيرز
وركوببهالعاماالشتغالالثهووجهاالتهاهلتالوطرفاالجتلك

راوهذالتشبيهمعركةعنوالمحرزممهلمكةغيرمبالفعهالصعبةالمساالث

رةالمذصبالجهةالصبىشبهبعداشيعنىفأثلتلهأيةبالكتاسععارةالنفسفى
نوامئاالتىأوالرواخلاساألزاعنهطأتجقةتلكمايخضضةاثبله

فالىتخييليهاستعارةوالرواحلاالمراسثباتوالسفرظيرالىةج
بوةيصبوصبايقالوالفتوةالجهلالىالميلكلعنىالصبوةمنهذاعلى

بىالصاديقالبقعالصباالمناحافيوالفتويهذالاولاليمالاىابووصع
4اأوقيبقولهالمحقيقيهواشارالىالصبيانمعبلهاىسماظسعملاهمه
والقوىآاويثوالنفوسمماثواوالرواحلاسباالمرارآدآيرزهـاى

اغافيتتأخذفاهاالتىاالسباباوارادبهاذات11اصتيفافيكالةاكاط
واالخوانواالعوانوالمنالالمالمئلالشجابوعنفوانأالصبااالفىآوانالنى

لخققتحقيقيةوالرواحلاساالفراستعارهاعنىاالستعارةفتكون

الىاتاعاسبابارورباذاوحاالدوامماااروربااناعقالهعناها
االستعارهومجثوألمجازقيقةاطبكثفيالمفتاحصامسولماكان

مواضععدقفالمضلماذكرهنحالفااتخيعليةاواالستعارةلكنايةبا

وتالنصالاثلذنوضمحعليهاوطاامانيهوالىيهأايشيراناراد
فصل

يىءمنلهوضعتصافيالمستعهلةبالصالغويةااطقيفيالممكاىعرف

الوضعفيتأوبلغيرهنوهوقوالاغيداالخيرباواحززضعالوفىتاويل
لغوىجماشاالستعارةبانالقولوهوالقولناصععلمااالستعارهعن
واماعنهااالحزازمنفالبدقبقالهالموضوعيرفيتعهالممااكوز
وهوجعلعقلىاهصفياقصرفانبمعنىإزعقلىءوهوانهاخراالأقولاعلى

فاليملغوبةحقيقةفيكونوضعجمامستعلافظاواناسدايخراالسد
النهااالستعارهالفيدعنبهذااالحترازوعمماااىنهاظضهاأاالحزاز
بهصمبه11جنسفيالمشبهدخولءااثوهوطئيرلعوضفيمامسترفى
زيماالخةقولخانجردمتعارفوغيرمتعاركلبنقىبهالمثمبهافرادمجعل

هوهذاتأوبلغيرمنبقولناالتقيهدمنألبدبلاالستعارةاليخرجضضله

اسنى



83أل

النهذلكعنصرةظعبارفلكنكاصالقصدهانمجبالذىإجمعاالمعنى
الكلمةتعداإلستعارهفقاالستعارةعنبهلمحؤزالقيدهذاكرتذوانمافال

ابنالغوباازابلحقيقةيهاوالنالقولناصععلىفيماوضعشلهمستعيلة
والظاهرالتأويلمنضربعلىلهإلصعنعارموضوعامععارالمالفظادعوى

اعززوالالرةوضعشألنيممتعولءلقومتعلقالقوليناصععلىقولهان
مجازاكونقاانماهوقاالختالفانمنسبقلماعوليعساالستصارةعن
ونهاعلىنواةقالدوضلهفيسضعركونهاالفيضقليااميالغو

اصعسفهـوأبالحقيقالوضعيدواروالجلةفىالوضعتجمطمستعهلة
تعاقانفالوجهفلينأملبرتأويلتمنيقولىيخرجفكيفولوكانالقولين
ىالستفوعىفلقامانكلكونفيرتكباالستعارةعنبهأمجززبقوله
استعماالقبالخموضوبمةغيرماهىفيقيعهآلمةدالصيةاالخوالمجاز

ذإاثفىمعناهاارادةعنمانعةينةقرمعحقيضهانوعالىبالنممبةالفي

لةالمعمتعاىالعهديرالةفيوالالمبالغيرمتعلقاطسبباقوفيءوالباالنوع
غيرااوالعرفاوالثرحالمغةفىالموحنوعةالكلمةالذىالمعئغيرمعنىفي

الكلمةوننلغوياحقيضهانوعأوكانحتىطمةااتالمحقيقةنوعبالنممبقالى
ولماكانالقياسهذاوعلفويامجازافحهوناغوىامخيرمعناهافىقداشلت

المقصوداموادلعءاوانهمعالخاطببهطالحافيقواللةالقيدبمزهذا
بهاصطألحفيباتتهصقماوضعتيرءفيفقالمفامهالمصنفافامه

حسطالحاذاثفيمعناهاارادةاىارادتهعنمانعةيةقرمعطهبالع
بقولهفعشلهماواحكنجداىلخابقيدكاالسواق

ماعىعلىلقوىجمازهىالىستعارةاازاببفتعرفىليدخلقتيبالع

غإلقباالوضعبقيدفلولمالبالمحقيقبالتأويلالاوضعتفخلةانهامن
لهماوضعتيرءفىشلةانهاعليهااليصدقاذإتعريفافيهىتدخللم

احزازعنقاتحفباوقولىفالالنهفلقةالمقامهذافيعبارفأكنواضعهذا
المناالستعارةخروجعناحزازالنهفاسدوهذااالستعارةالنخرجان
لولموتعاليقوالفيمعلههالزاذيهوناننجبخروبهاعدم

اتفقاذاممااحزازحقيقتهانوعاليبالظجةيرالةفياشاالوفوليايضا
اسععملاذاحقيضهانوعالىلنسبةالإفاوضعشلههستعملةاعمةا

لفغاالمثرعاوصاحبمجازانساناالفضالتالفايعاقلفظالغةاصاص

إشبةبافولهفيءابالمواقال

الغيرفىأفيروالالمبامتعلق

لووفولاخرهااليالعهد

فولهىالسكرذلم

ءااليناعيرالةفياسعطال

متطقابفيربالذمبةفولهفي

عةضوموماصغيرفيقوفى

حاصالالمفصودوكانله

برليظهرالةاعادممااولعال

انليععرتوبهالجارقلمنه

واماذكرهواالولالمراد

اظهساراةنبالفاسعراال

افيرافيرالداخلابلمنعلق

لمجازاانماذكرهلصىوحا

لةصالمعمعالكلمةدهوالفوا

عةحنموموكألماهىمغامعنىفي

بالنسبةمنايرةبالخقبق

ذتاللكلهحقيقةنوعالي
عمئععكالم



أل883

وهذامجازاالحارخاادابةالفظأعرتااوصامجازاالدعافياصلوةا

نألدعبهاالحزازبمعفكبفجمحازذلكمملالنناسدالظاهرفيايضا
ااونكواتفقاذاماخروجعناحزازاىافمحنحذفمنهنا

الوضعاليخناولاطلقاذامنهومايثصعالوبانىأماذكرمال
فولىوقالبنفسهالمعنىبازاالفظايإتسهالوضعمرقدنغسهالنهتجأويل
علىاالسدازراللةوالشكبقريةمعناهءبازاالمعبنالمجازعناحزازهبنفس

تقييدالحاجقاليلحينعذالقريةبواسطههوانمابازائهوؤعبينهافبهاعالرجل

الهماقبالمحالمجازتعريفوقالتأويلبعدمالحقجقهتعريففيالواقع
عنكذاوكذاحترزافقوذذلثارادوانداطالكيميضاحا1زيادةيراداناال

اولاللجةاالطالقعندالوضعاننمملمباناواجيبوسسامحصبهوزعلىمبنى
المرسلالمجازعنلالحزازلمانماثسفسهبقولناوالنقيعدإوضعبالتأويلا

االمجسبسفسهالمعنىءبازااالستعارةفيالفعااتعيينالناالستعارالعن

فانالمشترلىفيوضعافالينافىالداللةلتععينهوانماالقرسةونصب
القرنةونصبمتعارفوغيرارفمتنحكالناالسدافرادانورىالمستعير

وآالمطلقااالسداللنمارفاكغيراعنىالمرادلتعيبنهارفاكأنقمماهىا

الكالمهذاضعفعليكاعتعارتواليخفىفالبمونالمذكورءاالدبيتقيمالي
ىاومايوفىئخالمحبابهمتطالحباقيدلتابئكىاايضاماذكرهردفى

اشلهاذاالصملوةلفظنحوفيهليدخلالمجازتعريفمنهالبدمعناه

الحقيقةفتفيمنهفييدمجازافكذاالدعاهفىالشرعبعرفالمغاطب

مايدنلموانالجلةفيجماوحغمستعملهالالفظاهذانحوعنهيخرجايضا
التأوبلمعئمنلماعرفتالوضعهذافيوالتأويلاالصطالحهذافيلهوضع
بهنحلالحقيقةفاتعريفاقيداهذافاهمالاالستعارةباخراجنحضوانه

اعنىالعبارةبهذيمكنانماريفهاتهفيالقيدهذااعتبارانعليكواليخق

يماةالمستعملةالكلههىاذلوفيلالمفناحالبعبارالخاطباصطالجمهقولنافي

اورورالزممجازهانوعالياوحقيقتهانوعاليبةبالنمفيهاشاالوضعشله
المجازتعريففيمأخوذاطقيقةفلكونالثافىعلىوامافظلهـراالولعلىأما

فيهذكرعناكتلكنهالحقيقةتعريففىادميالقيدهذاانمنوماقال

فكالمبالذاتهقصودغيرالحقيقةعنالمحثلكونالمجازربفتفيبذكره

بالمالوضعتعريفانوكذامايقالانتعريفاتفياليهااليهيلتفتانإلنجبنى
ممدم1ا
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االكلمةاستهمكالذىالوضعهوودالمهولالنانةرالقبهذاعناغنىالعهدأ
اذالعناطصافيلىوقعالذىالوضعالالوضعاثذ4إعةضىفا مووى

يخاهىقولهفيالموضوعةيقيدحتىايضافاليخثذلولوصاعيهداللة
سوىيفالتعربضادوالنعئالخاطبوقعفيهالذىبالوضعلهموضوعة

الجواديولنافييتيةباطمثعربالوصفالحكمتعيقان3واباببلهذا
لةالمعفيطهااهاإقيقةاانناكأفالمتجوادانهحيثمناى4سائيبالفي

التعردفجمكنيخروحينثلىلهموضوعةانهاحيثمنموضوعةهىيخآ
ليمرءدعاافىاياهااشثالهالنءالدعافيعإصاشااذاستعهلهاالصلوةنكو

الدانثثمنبلادالقريةسااوااللماءادعاةموضواناثمن
اصازايضاتعريففيالقيدإكزكانيخبغىهذافعلىاليقاللهللوكنموعالزم

وثانيازكهعنمماهواعتذاراوماذكرنادثالةهوذكراالصلاوالنقولالناا

ماهىغيرفيالميممتعملةالكلمةانهالمعنىلصارالمجازتعريفقكلوقىانه

يرالموضوعءالمجازفيواستعماللههوضوعةجمرماهىانهحيثمنعةموضمو
عفيلهبادضوغلمقمف14ثثمنالبلضوعيراكحيشافمنأيس

01ةالحايةتعريفافيزصجازفلهذاالموضوغارادةعنمائةسةفرمععالقة
الغاحافلىمدخلزالمحبثعرلغهبانايضاواعزحقفديتأملالمجازدون

ينةفربعبقولنانحرجبانهواجيبعوجهعلىبقولناالتقبسدمنفالبد
الموحنوعارادةعدمعلىفريةلمماالةلىاذالشصبمناهاارآدةعنمائة
نابالىيمامثيرالفرسخذهذايقولحيثالكتابالىاشارنةالنغلعاوهذا

فالاذاوكذاالموحنموعمعناهاغرسبايردلىانهعةقافرسةيديهلنب

أكلمةامعنىالىجعاالرالغوىاإزابىالأموقمالفرسكشهـذاا
فاستعارهالتشبيهفيالمبالفةنانبانهوغرهااالستعارةألىثدقنفانالمتض

ايدبهوقىالذثتبيهتذكراحدطرفيباستعارةافوعساستعارةواالقو
ىجنفىالمشبهعيادخولمدوكالمزإطرفااىخرآالرالمذكوبالطرفاى

منانهياءمدمجاغاثاالرجليدبهقىاسدوانتاحمامفيتقولبهاثي

المنيةانثتتقولوجنعمهوهواسمبهالمشبهمانجسملهاالسودفقجنس

بهالمثبهماخصلهافتثبتاأالسمبعيةءبادعاالسبعيدبالمنيةقىوأنتاظفارها
الحعوانعاهاكتاالسدكااسمكتممىفدااإلظفارفافحاعىالءا وهوعى

يخبىكذالثانهفيمعهابخالسهحنىمعراالظفارفيتمعقدبرالمنيههالمفترس

االهورانالجواببل2

باخمالتتنتلفقاا

اثعريةالبدفياالحضافات

حيثبقولنامندالصمن

القيدوهداكذالصاو5

افعاامنمايكذفكعثرا

منورإتاالذهنالنسياق

نهحذاتضماةانهجمهوالتعلم
يفاتترمنينلمنطنياتصح
قدموناواسالحيمياتا

الدالالتئعريفاتمن

مةئااومعلوهالثلث

ابضاحدوامعنىالىباننسبة

ازامحوقةتحةدتكونة

مرضعينبوبلثن
نه
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المنهالممتعارلهمعرضفيالعاريةمعزيرشالمسفأنالعاريةانهوث

كانسوابهالمثجهوجمىبمالكخرليسلهاواالمالكاحدهااالبانسفاوتان

المثمبهىويمممستعارابهالمثمبهاسمىويممنهمممتعاراهوالمذكوراوالمزوك
هوبالكنايةاالستعارةفيعارمنهاانعلىوهوداللالمههذاهستعارا

يةاامناسبةفىوكالمهالمنيةوالممتعارلهالسبعوالمستعارهولفظالمزوكبعالم
حجمفىماساالمهمنوسمجىهواألظفارمثالتعارالمبانمشعراكان

إبالكناارةاالستتحقيقفيخبماالقاله3زعلىمنهقدوقعالجلةفقذك

وفيعنهاوالكئبهاحسالمالىستعارةإىالتسماىاومس
هوالمعمبإللهالتشبيهفيطرمنالمذكورالطرفيمونأنبهابالمصرح
ممالممواأيعإليقمهفيبهاالمصرحةاالستعارمناىمنهاوجعل

القماععلىمابمونليةوالعقيؤقيامنالفهمادرالىالمفالالجهماوقسيفل
لجتفيكماذكرنالاتخبواقلفاتحلةوسماهااخركالوفهقدذوهو
اوحساتحققاكلالمتروذبهالمبمايهوناىآالمصيقبةالمحغمسوفزهير
خررجحروتوتقدماكارنامودفىاالستعارةسببلعلوعدالذثيعقال

بهاحةالمصراالستعارةمسىفىفالحيثالمحفيقيةمنالىمنهااخرى
لنمنزعتصورزبناحدىفواستعارةاإلمثلةومنالقطعمعالمحقيقية

بزكيالستلزمتمثليااىنهباذلكدروىخراروصفرلوامومن

المفردالمجازافساممنقممماكأهىااالستعارةمنعدهحفاللألفرادالمنافي
ورةصسالمتناتماعاواإللزموماتالملزشافىعلىيدلاوازمافيشطالن

االستعارةمطلقمنقحالافعداانهوجوابهوموجودالملرعندوجودالالزم
االستعارةاليالمفرداجالزةقمنملمقوالثفرجمازهأالتىتعارةأالالمن
اونحيرهانجوامااالبيمقيقالمفردامجازااستعارةكيمونإنهاوغير

مطاقبعللمانهعلىقمعاوممادالاليهونوفدايمقفديمونبرانواط

لهماوالنعتيرتفيإةالمستعبالكةإهرفاإفردإدإزاافساممنخعارةاال
والفوىوعقلىلغوىكالنفالسلفعندالمجازانالمجازيفتعربعدلتانه

كالنمنىااليوالراجعالكله5كماليعوراالكلآلمعنىاليعراانف
استعارهوغيرامعتعارةانفالفائدوالمتفنىلهاطنوهالفاذعنضال

المجازالمعرففيالدخالنةاحثماليجعوالمجازالراالمجازالعقلىانوظاهر
ابوتجوواجبصىمورداليسانهفلهماوضعتيرءفيالمسنعهزبال

خر11



اقوئطمخراالىضهـوعموالنهقيقةاطيفتعرفىلمجازاضددخلوالنوىىثنامنماهوامميداروانقال
ذكروماوالنوعيانحصعاالةالمجازفيالمعئبهذاوالوضعسفسههعنىعلىلةالدالفظالنتعبالوضعانقدمي

فالقيدسفسهمعهيعتبرانغينمنالمعحقاداللقكللىالفظالنيهوتهالوضعانعلىمبئولاالكتببععنىفي

وجههبهااقثإتمثبيهإاعرفوالقوماناعاقولاخراليالزكيبيسملزملاثااناناالنسلمالعاق
طرفيهفيامورمتبرةعدهمنمنزعوجههانبارةالههذهمنالمتبادشانالىوقداشرناعيمتعددمنمنتزح

وجهاأمربمتمثيلىابيهانتفيطرواحدمنكهيكونانيلزموحينئذاجزاؤههىامورعدةمنمنتزعاةال
مصبهماوماوجههتعريفهفيلعلالثجهوجهبتركيباتمثيلىالتثبيهفيولواكتقمركباايضايمونفيهالشبه

ماهناكبهناذالمخاواهرهاعلىحلمهابابعريفاتافىالمذكوراللفاظيمأل193اذاميأمتعددمؤلف

قىأتووئناصدالقةنهالىاآلنافئبالثيواايحناالمربرمايمئتدتطاقأكلمهاانالولاخرا
رالمجازتعريففيالكلمةحملفالتعاللةنحوكله

حيصإفتاحابءالىءاعزاضهضاحاالتصاحبلاسقعطالننظروفيوالركصالمفردليماالفعاعلى
ادراالالمنافيبكيازاإتلزمسلالوردبانقال

ءاكعفألثالعريةاصطالحفىجمازالفطاقإكلها
مفرديئطرفاانيمونجوزمناخرينومنادقمبانصرحقدانهشقريةيخرمررورمناكفى

ستعارسةاالدفيهـأاإلمادإفراريزلطصثلنألذاوكتواليهلذالصاسامناالمفردفيازهوابوغيرهااداالستعارة
إهـكىواالمفردمايمجمكليباداشمادنقولال

اضىالممزذلثلمهودفعتمعيليهاستعارةصارستعارةاالالى
المركبيدخللممحصىاكوضعالوكنمعبااريدفان

حيثاحطرفاثناايمالثاقونممهبفىدآو4االشستعانقوالاريدماهووانشىوضلهليعالنهيرا
ينورعهدىاوصصتعارايةءاالومنالتعريفازفيابنقددخلوالنوممماااشعامنايم

تجدانساناانثي4االخرىفامورلوصىمنتجءشوضعانوعياشالمجازىالمعنىءبازاموضهـوالحقيقذالنه
و5وهذاادماقادإلمإجمماوسردلمةثءفىكاةاتداثاانالنساناثااداالصهـ2فيمابينمح

واذاولنةثماإلسععارهللىءلالذذىاالفليوربيهاىعلنيةمارهوابلالزكيبيشلزم
الطرفينمركبكلفيهاءيئااتمفامارةةاالسمرتحهافاقولهفىمفرديئ5طرقدتكواألاتمثليا4واللشيما
لةاالتنلنارااضوقدىإذاثحلمممالتعالى ماهيعلىساهايصا5رالمثبماااخصاكأو

احدهاوجهانلهفقدنغلاالول6مجويزايامابعينهااستعاشيقعالمثبههفامثلانوثبتالفىرط
اصإوفابالعنفودثبيمالزيافيديئالمفر8لثلرصافاوعدمنعامنتزربماكانلىافاالعشببهفىلشبهاشوجم

عريفاتالنفىيصاراليهفالةالعباشالمتادرمنخالفانهمنلمامصدودميوهوفيهالفىكيبطروجههبقىيمفيه
والوجهلىقودفيابالضإشاتثميماانمهبمالكعكممناحديقاولماليهداعيةحنرورهناكيمنلماذاالشا
لجوازاللفظدونالمعنىمجسباكامنهفيتعدداصميماديوجباكطرفىفيمتعددمنالعثبهوجهاعانتزانالثاق

وهواستوفدناراالذىكعلمثلهمتعاليواحدكقوبلفظكاواحدفيصمددةاكاالمورعنيبران
يمونانصعفالثنهاقصداكمايالحظانيستلرمالمتعدداالموراتلكمنالمعبهجيهواعانتزبانايضادودمص
شئاليكوناجماالمجعثامدةاتاإثاليالواحدالمفخامنيختقلانماالذمنواحدظبلفظنحهامبراالعدةلك
اهمنالشبهوجهانتزاعبحصورفكياالجاليةالمالحظةتلكبحعمبنفسهفياليهمعوجهامقصودااش



انواحدقلنابعدذلكلفظخناجاالقاذاالحظناهااليقالدمدخلامنيواحدصلخصوصيمونبحث
ففااللذلئمامداسولةتفاصعيلهاليستوحناانهاحيثمنهىنفولالناعبهالوجهفهاوننزايانفاتالحظ

ىإواليرتحقيقهسيأقاوالالمالنظمفىمقدرةنتكاءاسوادةاالرهبهامقدرققثمتعددافاظالبلالواحد
اليالحفامجلمقهومهبلاالنسانمفهومايساقصدامالحإنملبنمفحذاهاسناطىوااطيرانمفوان

نقديرعلىفيهاالمشبهانوذالثممفرديئالتثمبمهطرفيعنيخهايعبرنماكربمةايةاالواماقصدااجزاؤهيخه
صةاشوقدالخصوهوقصةبهبهوالمثتقدميخاالمفصكالخصوصيةهوقصقالمنافقينالمربهةتشبيهاتالمنكونها
لإاةمنوهيرمت4فظاهوالبهالمثفردامافظءومامهـسااقصتيناهازبنمنوشىذةفاالمفصلة

فىلهمالمعنىالنايال393فكذاثإصبهااواالمتعددةااللفاظتالثعمنبلالذىثلعقوالتعاليفي

11ادىحيثفالمصهلردكالمممايصحاانلىثيبفنكالقصةاضاليفيالوابعاللااليماناظهار
11النهكىالمحوحيهكالمإسواليصجإثزكازاااصقولذالتوروفىاالرادلىمقدرةااللفاظ
6يةاالهذقوالمركالمفردالتشلهفيالكشماف

رحالتقدماراكقولنامشلامحققةمنعدقد
ضهاةمعزولفرادىءاشياتأخذالعربانبيانه

بهالمثمبهمجرعنمليسانهثاصاوالاحرىؤحراؤهاا1بيففاكةءزاذذهـتألمفىإعن
11نعهرالةافيواطاالتهصىبلفربامنلادممتعهـاالموإلمجاأامتتفىق4ااثمجيوغمنحاصلةكيفيةوتشبه

ذاوحناتاداالألتجزمإسؤلمبشيمامكاانافانشاباخرىواحداشيئامادتحىوتالصمقت
ادشىءةاحنحافهآوانإثإاآلزاضىءافىكالىالطرفينءاجزااحدمنصعدانهذادلمهكانك

انكا1النحرشىإفالامزانهـاواةدهااوتقبنضلىفيلمحوظبرأسهشىانهملىمأخوذالمركبفى
شيئالرالصالحتىرتهواخذشلهاخراليضمثم

الافالمضىاققديمهوههـنافاالستعارةبمونللميواحدفظ3ومامةكانماانفقاهرواحدا
إمزددهواهارلىضواىاضإخرنشالملالراصتثمبيهمنيةهذماالصبهوناننجوزنهايضاظكذلئا

احةاافىذالهقوخاصووحنأنفيصراوأكالةموءاةمحطوياإئيثعبهةاءاالشمياذكروجعلالمفرد
رالمثإكنلفعاىعكونصورذالثاالستعارقوالسنن
أاخرىوتوخررجالتقدمشالفغاباالقعلعارواالثالمثانفىوالييقةحةبهومث4مثماصءيندا

استعمالوقئااازواباالممدمعناهفىلفيحكمالتىااالشإلزالثوعكوركيباعدتقدي
ددنقىصورةاعنىلىاالغيرمعناهفيالكألمهذااوالمريإفرداإبنفرقواةضدرةبمونها

يقوموتشبهوعةىئعثرالمركبفىمنهابماياسبهواحدكأويشبهمنفردةستضالمفردفيءاالشياتلكانفى

فىادطرافرنثمأتوهماينمنفلتمقدرافطعافانيةالفىالمرجمطالمشبهعياالدالواحدافيهوناتثبمااياسبها

الذاتمحدبحسبمبممطلمقاوهوامسالقصةيخهاصالمثللفغامفهومانمننعأذلتفلتاآليةهذهفياتشبيها
هوكلابانصمرحواولذلكبالقومنجدأقوماصفيالكلاناخرالفاظمنالمفهومةالخصوصةقصةامع

خصوصيةوكذلكقطعالفعاصهناليستفادالقومصيةخصوفانالمفهوماذانااكأادهماارادوالكهمالقوم
فوالذكعلىوفسالمعللفظمنومةمفليستحقيقةبهااوالمشبهالمثجههىالتىالخصوصقالمفصملةالقصة

بهصثبهماهوعلىداخلةيتبناالهاتبنفيفالاليمونماذكرتلىقلتفانونظارالحارثحلتعالي

فولهبايخاويظهرالفرقالمفدأربهذاوذاتابللعبنإلمبهماتحادالينغلرافقدتوصعذلكفالومننمفنتحقبقه



نفعااليجديههذانقولالناايضااقويسععلىادالطرفينافردعوىةلمجملاليقالءثاامنلنااقىءعالي
هاتينفيالمعلنالفظىإنمائدهاماقلتفانولفظاوهوالمعالموبمعنىمصكبانالحقيقةفاتشبيهافيطرباناعترافانه

فةحقمماهوصثبهذاتادماهوشعلىفالودخولكيبلزبافاالشعاربهالمشبهطرفامافيفلتاآلسين
قدتجبنبذكراليهصوسلخااةالمقدهـااللفاظتلكحذفالنواالختصارابضابهفاالشعاشالمشبهطرفوأمافي
أيةافااالستعارةفيالرؤينابقىيموأنولفظامعنىمركإناكثلياةالتشبيهفىطرانصأصواباانرناهءياقر

لميةانفاالستعارةفىغرفصمهفاانثمبخهبألالطريقءسواعننقدعدلذالكخالفتوهمومننطعاواجب

ححاحبقالشتىعوادفياخرإمأرببهاصافبماذكرناويهثلحاناادادلتزاقصصااحسنعليكفلنقصها
رىاشهـمننهمتميممتلبهمرمنهدىعاوائكتعاذقولهقىآل393ءاالستعالوئنىالكشاف

الثاكمصاشهتدهكمصيوعلهتهرارهمواعمتاء ديةهابالذيدفتارذثومية

واقالشارحهذاقالويربمءاشاعتدامن4ثاهنعندظاهراوهشاحبروجقيدالقى

لمو5آللارممثاىاذالفاه01مماىاالمزاولهمنهحماللانيييةاالستعارةىالمحصمردثنصا 5ماححى
صهاوتايخرفمفاعاقماوالفى3لمحرالؤؤيغصااماصحورهئاهءاىوحساوالعقألبلهناهققبماال

تاوالعقلىانحقفااششىااليشومحضةوهميه

االكأرفىلتانءلونزلىاافإاوامااءإبحاالمنيةواذازلىااقولفىاالفلغماركفغاىالحى
تىالاألغنفيبخداراألمنةفانهانلغارهاانثبت

هوعلىكلةاعىههنانااطقمعمتعاقانعيكم

حنىإقاسوشءداواالهـمنمعنىإقمتانءلماالستنيةاتصويراىبمورتههاتصوفياخذالوهم
دءالغرحنميةموىحنىءوشعافمااالهواالممبعلوازماىامهلواشواخزاعادعبصورة

الفهاييها01ا1لهماعاالاتقوامنماصالخصوعلىلىف
فىاوالبصكالحفدةاإووضااحىالاألسكحاآناتاورةثيصهـورة4فالاىاأزعفكبهالنفوس
ر3هاءاايعنىالمخلعلىاىعايهاثمفقةالىآالظفار

بهفردادالمعنىلىالقيمنىالصاوهـوراالاراالفاةورةصىلشهىكااالصورةعلى

االاناسمانادفردإإطلمةانالااافاماثاإحاصراطالحاثكدقالقداطالقةييةتصراشعارهفهحونرآاأل
اصكانواناقانحرداتةبممفردءبيثدبلالالصوصثبهاعلىادققةاإلظاناروهوبهايشبهإمحم

الئبهوجهبافىتثتإموقدةكىءاجزاذاولوالقراالظفارالمحققةبصمورةشبيهةيةوصورةا
مهلزامورعدهمنمنزعةحالةههناالتشبيهطرفيمنكاواحدبانولماصرحعليهونبهناكبذلكتمحر

هذاشعافىابهثدجمعلىوالمعنىاآلعااحابالمفاالستعالمعىالبمونوحينئذمركباواحدشهميهونكأان

به4المفمنجزأجعلءاناسمهابهبهمامةثئبهنواذالممفردانمعنياناالالوفنالركبالدشبيه
هلحاواطاالخرلىاحدهياانةياشإصاودإقثاىستيهفءهاراءاايضىمنهماثئبهنلمعضاوخارجا

وانومستعارامنماصالةبهمثمبهاءستعالااعئمعناهامتعلقبمونانبستدزمتعيةةامتعاسعلىةكونان

بئاليهونانيستلزمامسبمههناالتشبيهفىطرمنكأواحدكونوانشعاوسمتعارامنهلهامفمعناهابهون

لتجهفاذاميهأالملزاضنافيملزوماالزميناوشاقامىالةوالألتجعامنهوالمعتعاراثبهـابهاهأمضومتعلقعلى
3ثفالمقدمماواحههكذاهذمالنكتةاوردعليهولمافطعاالطرفنهصكبةتمعيليةتكنلمقبعيةعلىفياالستعارة



بعدماحدهاالحقمناستبانلماصثنذانمصبيتهبىواوالمشهوراثالبباشةالقواعدعلىمبينةومحققه

بلطرفيههنئفىكيباقىاليعيتلزمامورمتعددهمناللشبمهطرفىمنصاعانتزانوابابقىفقالاسنيقنها

انصعفالياموشعدهمنانزعاذامالبهبالمثاناحدهاوهومنإبعالنااسىقىوهذادهمامأفي
بههوالمثبهالذىالمقثصودلففدححشهاواحدمنطامهاتنزعاذاالنهالعدهتالثواحدمنمنكطنجامهينتزع

منمأخوذابهالمشبهمنجزبهونانافقديذالصاعلىيجببلاخرىاخرمرةوأحدمناعهالنتزفالمعنى

لثاافيالخهوجلىانفداطبقواعلىانهمالعافىفطعاؤكيبهاخرفيلزمبعفاخرمنءوجزاالمورتالصاعقبه

منزعجههاو5اتمثيلفواعسامورفانهمعدةمنعامننزقىكببصوىكونهمابوصهناكوليساالهيكبااليمون
فيطررمنواصاحزقزا493نمالتركيبهمستلزمورمتعددةامنشالوجهاعانزكانمتعددفاذامن

نجمانالبحبعندهالمخييليةواإنيةاااافاذالكزكيبالمضضىالنبهمازيمماسمتلقمنهاالتثيما
اظفارحشوإمامثلاولواعناقيبالالصمتعارةتاسةعةالىبهونةثوخصوصىامورعدمناالشزاغش5

بالمتكلمةالثالاطوابماناحإباةالشاالمنيةكصااالتادالئملغاةهاثاوبهااوممثثبهوجه
إطرفمنامناانتزاعالنقدحكمانهإثالثاحزما

قثونبالتشبيهحسفصبالناقةالشبيهطكموزمان
اممنايةبااستعاريرتناالظفارففىرةاالسجوزمنردهياجثقىيمعبلوامورعدةمن
الكالمفيمثالاذاليوجددحيدرهـنهاإصنفاآلاناراضوفدىإذاكثلمثامملىتعاولجمهونان
صالمالماالففاازلوافالمنومنههناكقالفانهبالمفردالمفردتشمبيهمن
سامارمءمىمبطوممابمونئشيامفرقاوالصكباواليسإتشبيهاا

تعاالةآهمأىآانيظغغتإتعذسلصبلكذاوليعمءباشياءاشياتشبجهلوكاناصاذإ3 باذالةواحدهوثئالمنافقبنواحدهوحالمحأتئنبيه
مستهبنلكنهءالمالفظفاستعارلهءبانااشلشيعاالمعنىاؤولعليهالرفىفيقالثم91ناالمستوقدحال
قديشبهحألونلجوازان4فلهالدللانهالمصنفوزعمتعددةورامنةكيةيتزغاناالالمر3هببيهالت
بادكنايةفونإسنعارهمكروهشرابظرفثالمالممنواحدصفيفبناخرىكذلكي4بمفشب

شجهقدهالىألمثااتخييإلبهأوواهـضافأااأإضافالماظاهرافمابإلماالتشبيهمماجمهونرامورعدةرفينا
ديرينالتةلىءوبثئهارةتامنئاليألونءالمايهأالمجيوعمنالحاصلةةافياالىلةاليهمتلالتأكدق

دظرفدشههانطنىكانالنضالحنمامستهحناكوندررفيطاليالمجوماجراموكاننمللؤولال
حهمصعروهىعباريههدهنيازرقعدبسادلىمرن

ابشرالمركبالتشبيهمصكباوبانبددةكانجاشيامنعةمنزالةاذاكان4ثإلالتطرفىمنحدواصبان

بركبمركبتشببهذايقالالطببنالزكيبوبوفىاذنفالفرقامورعدةمناالمنزعبنطرفاهاليكون

اماوشيكحولهالمجومحقكالموهذاراخرىامومناخربمنزعامورعدةمنبرعءتشبيههزايقالانلينو

شزبادةاالتشتهىولعلكامااللزشمناعةمنخوفاوتلبيسبرةمباطقيقةفهووابابذيتفيالمعئهذامنعه

بالمركوبمدىايشبهاناحدهاثلثةوجوهاجملهدىعلىتعالىقولهانفنقولالبيانفيوتونيتحقيق
تمسكيثمبهانوثانجابالكنايةةاالستعاصطريقةعلىوهواالعتاللوأزمهبعملالفيثبتالمقصدالىالموصل

يعثبهانوثالثهاتبعيةاستعارةعلىيةيمونوحبنئذواالسنقراراتمكنفيالراكبءباعتالدىابانالمت

علبهواعتألئهوالمركوبالراكبمنعصكبةعلبفبهثةمستقراثانجابهونمسكهىدهاواالمتىمنصكبةهبئة



جبهوعفيكولطاالولىإديئةاايرادبوالثانيةاييثةعلىالدالةااللفاظجيعيذكرانيخبنىهذاوعلىمنهيهظ
نلكمفرداتمنشئفيفالبمونمتعددامورمنمنزعطريخهامنرواتمثبليهكااشعارةااللفاظدإك
كلةفيشعيهاخيذذأعمتعارةهنافاليهونسثعارةااقبلالهأعلىعىبلاالمعتعارةذءبكسبفتصساظرانج
علىانلءااإصاكرمنذاإفيساثص114خرىاخووتوالشدمتةإثقىفيلالفىعيةاستعارألء

واتجأرهافىبلأفيةامألحظةاليالذهنيقرب4مالحلىاذبعديئآلاتالىفيدهوالعهءاالعتألالنءعيه

مقررةاكهعئةتالاجزاسائىعلىإدالةااإلخرااللفاظانلىءدالةينهفراالحوالقراقبمعونةعلىءة
عاللمةيرتاستهيقالالنوالمساغدءمةجمءاالعتألدفصداكمافءاالجزاساشعلىبهافددلالالرادةفي
معناماوإلمتعاقعمعقيتايةالةيئةااإلنوذلكاالوليلهيئةأل593الثانيةيثةامندهاو

مءرومادعااصالةىإإسعرإلذىآ4وعدهذافظاوالداللةمكروهابابس لىاالةهاوالاابرمع
مستلزماءالعضافيءلماكافاتيفاناالوقيجماتعسفرذبمالميةالقبلفسيروفياى

ألءانةلىكاليءلىوالمتلىالةاالعتباراتكرةمن4لمافبقالطريرءعلىاخذاىا دءمانوقدلقالصاحةاليهواللدموادلسلعاليدل111
فلتاخرأكلالةتقدهـاليفالحاجةسهاوعءىا

دمماهذهانباوممساإلمسوكاننهافيهصفا

اذاالنالدحأممايضإاباناأرفىالدبممحتإتااذواإداإالالنهمأسقوفىإغايةفيهذاوةالتضاليباثةتوهاالستعاره
رهأإكاإلسكلتالأقثمدااملوءواكماءالقوةانءفاافيلىءتخجألذكرابوالوهمحمنيممص
دتهـءاخواناطفىالرئهآلحاكةهىاللوهمالمحاه

اممافالحرماانحيثمنوهماشهصبهةةهب

درقجمألونامةانفاللدرقالفنلنوالمدقصداالوهمانبقواونانهموايحنماتحييلياكاوأكنعقلى
لثواقبزيمافوةاكاالتىوهىتمضدمهؤوة

يرظذإتالمأيمامرظفىاديرههوامافاالرادفىاستعهالعندكلىوالجزئبةوالمعاقالصوربين
ونظيرموجبالنغيبرنظمهتقديرهابماكانربلواصةءمغاوالاستعهطوعندمفكرهاياهاالعقل

هس3ذوىيحتدثباانمنحوالهصماذالبم
اىاا5غيريرتفنحييليةلىتضيرهفخاو

امتدشاطنالصألسعاركذاالسالسءاحاتيهاطلمثفماآصهجللثمااتممنىءإخعلاقيييةىساغب
نابئفامهالممثالتثويهفاباالاصإفأمفاالدالاكاكالاتفسيرفعلىإيخاالظفاروجعلالمالإيىا
لتمفاانالثاىاصبداشمعناهفياألسنعاروفىإقيقىاباليدألسوههةورةالثميمجعلانمجبأأ

برداذلمنشمبيدفانهزالمجراىومانمتينعادكقوةاالستعاشدونالتشبهورفىاالرادةفيمقدرالمشبه

االسالمتشبيهدوارسلممذوقلهلمنيةاألسياقبهكدفيحقيقةانالمجريداربلوالكفرسالمابالمجر
االرادقدونافىقدراههـإثفافاإجااجلمحمجروالكفرفراتغذبضراالسالمقيلبهماكانهوالكفر

ألسننءهياذيمطوءآدففيهظاقولتضرفيلظحمثبذاتيزفوالشارحميخرالونهليآلاالنظم
ءتاجكوروالثالمذحكمفهإلبهونخيثاالستعارةفييطوىبهالمثذكريهاكفيقديطوىيعنىستعالهـا

انالفرقومحصداقاديرمستمنعهاإلسععارهاوفيمراديامنوبمونالتثببهأنهاالالكالمىامفيقديرهالى

تاماستالمشبهاسممقامهلوافبممجيثذالثمرادابهالمشبهمعنىفيشاليكوناالستعارةفيبهالمثهاسم
6سائغفراتهذاعذبتعالىفولهفقالثمذلداداكهصالحقلىمعناهفيالمحعريمونثمبيهالتوالكالم



اىتشبيافبكمونالحفيمعناهابنرباالرادانملىأقآطعةدالفيهواخرأفالثاوؤىتعاليفولهالي

اليفذهبوااالذهانبععقعلىالبيانهذاوقدخوفينائوينهماكالمجرالمذأنوالفكراالسألماليسمتوى
فقداننهىكالههالكتابهذامثللثرحءهوالامثالشصدىكبفىادسوالاالستصارةتجيليقمناالهذهان

فتعىعليكماتلوناواذقدتحقصالكالمقىكيباقمقديمنواشلميامنواداعصاالفاازكونصححا
علىمبنىتبعيةاالستعارهونيمأناعنىالثافىأوجهاعنتمميليةاالسععارةانيموفااعنىاهثالثاجهالوتمبزان

افداميهتزثمهفنأببانا3قوامايقتعضيهورمايةتدرالمبااللفاظالمقصودةالمعاقاحوالفىالنظرقتدتج
جعلفانهقالظإوجهاعلىقاتالعالمةكالممجملالثلثةوجوهاهذهالىعلىفلتفانواضلوافضلواافوام

ارواالستغرتمكناص663الثبهوجهواندممطباقسكهواالمعثبهانذكمنيعلماكبوالرءاعتالبهالمثبه
تخيليةيحةرتصاستعارة1ليءاليدالقابمونومنصوالىفانتصورالىتمثيلنعناهمثلواسافو

آاللهماامماالاتصوكىبللهالمشبهبصورةالمشبهتصوهـاالستعارة رةستكل3وعندعروصععيرلفخو
الالل1لتاذاثيدهالمثوصفدصورةهاوصف يةعويهلحقيقهدولفاحمااابات

هرطالةدجةالثقالولذالهالمرضموغ15اصمعبصورةصطالمةصرتفقديرىاسدارأيت
انالتتماحانكثمهاستعاشاليدانفىلمرفالانهكانلءجراورتهاشبصورتبلداال

جدمصهاوجهمنالمشمهمافيهـتصواالعلىالمقصد
المعنىشادإسىالىعاصىدلعلاليدادلمظوع

يأتارادانانهءالمعئبلباليديثيئاثانةلىءمماوا4هوافيذىاالمتااعلىواالستفراراتمكنا
المحييليةفىاالستعارةمعنىممايتحققاالراالرةاللهتاالفظاستعارةانعلىننبيهاءاالستعالومعنىقال

فىاالستعارهالنالمصتدونلمكايرامحقدسبنقلتفانةدمبالةمفيدنلتكلئالمهاليشعاره
االمسمتعارظاةالهومنستبماكاهمهتشبعهضىتيعاءداثايهالتثطرقهوانالصوابانأناكافررت
الضىالفىللمجردجناالمهمداقواليخصقافبااالستعارةفياجبمزكيباوأفظاوانمعنىعصكبان

يرتضمنفلمابقىءاة10اهبمعضء4تثمتويرءمنالمفتاحدبهيشوااليحنماحفىبهصعرحإتممميها
صحليةأتدغرايرالمذكورالتفصصواناالستعاربهامعالعلىكلةفيالتبعيةاالسثعاوةاناضاالنوتج

اواالمالالحروففاساشالتبعيةاصألفاصالاتمفيلية

السلفعلمياجعمحالفالماجمهنواأغفالزاغيمهـيرششفياتمعياثامعالتصهىقلت1لمةهاكءاوااليع
الغوىالمحازافساممنفسماغميلمةااالستعارةانء

اوناتهـفراالحروفكامعاقالنوزاثكامة
اانماالتثمديهالمقتضىاالستعارةمعنىمنمماذكرتلالنازة

ومعاشهامنمتعلقاتوكذالثمفردةاللفاظولةمد

هويهامفرداتهاالمشنقةكالهواالدرهاومصاصالاالالحروهومعاقتيثمنمفهومةازكاحيث

الةاامشبهمابهكأشثامورفاليقععدةمنمنزعةوحالةبةمرهئةلمعاقاهذمنشىوليسلماذكرناايضا

قولهفيللىفياالشعارةىيرالستقرشتمعيليةواالتبعيةاتجاعلخقديميلفانتمثيليةااالستعارهفيوالشعا
اصالةوالمستعارشهبهباشالمشبهكالمهصدفىالوقدمحرحففاسدويمتخللذلكفلتنعقونلعلكمتعالي

واإلستعارةالتمبيهلىصيىثمهواالرادةالةاميتعارلهوالمبهالمثممانكالباقىحذلمثمنأوبىلزامعنىص
هاونظائريةاالتلكالمقصودبهافىعئاواتبعامشهومستعاراابهثمفيصجيرللهلكلمةقباطئالىاليمامن

يفصرمبريدانارواذابالمفهوميةيرمستقلتالكلمةهأولالحقبالمعنىافكماتجعاالهوشعاشمشبهايرفيص

عصرعبرعنمباالرادةانولارذاوابالمفهوميةمستقلغيرههنابهاالمرادإزىدامعناهاكذلكبالزبىعنه



المشبلىوالبهالمشبهفاليمونمفرداتالمرادوالمعنىاالصلىوالمعنىةواالرسالتراعئألمعاقهذمنص

يامرمنمحذهتخلميةجنثذللهاستعارفاليموناهورعدمنمنزعبمركبوالشعاالةامالالفشايههذافي

المفسرقىالحفمعناهامنلعلاستعالماكاننهمشعددةأمورمنفعهفىمنواحدصيختزعفمااتملعيليةحمره
واطنباوردهاالمعزلةولالىءمبنيةلمعباداالختياريةلالفعالتعالياللهبارادةرالمفالمجازىلمعناهابالربى

عةطاالمنيهن11المكلفصالفتثجهفقالضاامقتضيالهبالمقصودصرحثمإفالكثلكالمبسبماهويها

يقولانالظاهرذكاناليفعلوانيفعلانبينالخيرالمرتيبحالباختعارهيطيعانمنهاالرادةمعهصيةوا

وهوكزبىبايعبرعةالذىالحقيقئالىبهالمثمبههوالذىالباطارادالنهالمرتجمامجالإجنااللهصالفتم

اللهبارادةعنهيبرالذىالمجازىالمعنىالمشبههوالذىلبالحاوارادبىبالمتر793متعلقبالمزبىقاحممال

بالحمالفاالوليبالمكلفمتعلقباللهقاخموهوصالتعاكوهووىاالازابامامنهىالتىاالستعارةهو
واحنهاثذمنلعأكنبهمافاملييضافإنقاتةوتس4نحيحإلايارةآلواالباوكناىيراالستعارة أعتاشفيدبارعايةولياذزينأالمتعاقلىاماليساستعيراليةانهالتخيعليةفياالستعارةمعنى

اداالشارةوالتاشمجىالمربحالتعالياللةحالبيهبنشمعناقفارمستعيلاالامخظفيآناعفاروانزاالهوو
المشابهةفاناالرادةوتالثالزبىبينلمهفأاوجهورةالحصخمماايرمعناهتاوفىقيوثلةحقيقةونفقىالحة

بمنيلييولمناواكأانفيانماهىلجنماسموداوفمبرازالةونلباالظفارالشبيهةومميةا قءعنء5الرمعفقولهواجماماقدام انوظاهرىلساهبمذهويحيةلتصرستعارتااال

المشبدوهذبتركيبليوذنفيفالبقولهباقكنمحاسلمعاعباولوالةبلفظهليسالتراعهذا
صبهاوجدعلىهاتنجهحيزمافىمعاتمكنااعنىفةالحماناليبعدبلمحفىغلماوىاالةالمجازمنلميةإقصاان

إشإببدسلهبينوإنقضاثوجاهل3وورإ4لمشبهعليفىلفعلساذكرىخالفهعلىاجاعهبميدى
متعددمن4ءوانزاالطرفينداصفيزكحصمنقمااسشارةالزشجيكونانامحييليةافيكاكالا

الخيمليةفيىالسماذكرهمثلازوآتخيملحة
منالمسعقجموالصعلاطذلكللحداوحينثد

فولهانعلمظالمقالفيتوضجزيادةشئتوانألمحالالنيمأشافياىفيوهبهسورةاتاةمن
عالالثلثةالوجوهلمج4وامثاونإيهمرءدمالىمامحتصبعضىاشاتواسحييليةزسجاامنكافي

فانتهاءاغطاعنفقدكشفنااقةامامماتقماصضصابالمثهىشالمحنيةالمتفكطللثبهالمثمبه
ءلسائتاالظفاركذاثمندهالمشمههوذىالالسبع المشرعهالمركهالهيهلشبهنالوامابربها

جموعالممتعارفيهونوالزبىمنهمرتيالشالمرتيمنالمنتزعةالمركبةكيعةباواالرارةمنهوالمراددالمرمن

االستعارةوامايهشوهوحمعاقىالمنشافهاهوكافتحقيقهافيوقدسبقبهالمشبهاالهيعةعلىالدالةااللفاظ
ففدمطلقااليهاردالعبعيةحيثىالسعندالمحتارههىوانكانتوهىحديدفيهاالومفبصركبالكناية

عنوفيونحنبعيدكبرئالىهذاعليكوسبرددعئمنوماعليهاحدبهبسبقبمالمصعاحبالكثمفذاثعلمهرد

فيهبههالمشعبلجانمقاوبعلىاللهضمننقوليهومناراهثاالتحتذلدليهوناالفعالروبعفيالحالإإث
مفرديطاتثمببهاطرأكانيخهاالحقنفوزمنمائةفاوبهمفيحاةاحالثوالمشبهالخمالحقبئالمصدرىالمعئ

الواردواظغالشئمنمنرعةهيكبههيثةالميبهجعلوانالكثعاففياالولإوجهوهواتبعيةارواالسب
صاحبموهنعافيهالحادثةواطالةالقلمنمنزمةميكبةهبثةوالمثمبهبهفاعماالتحبهصومنعهعليه



بهالمشبهالفاظمنقداقتصرفيهانمععليةواسنعارةمىكببنالنشببهطركانالديخيةاالمورفيبهاالستنفاعمنا

الكالمنظمفيمقدريمنلمواادهمنويةااللفاظوبافيواعتبارهايةاتاكتصوسفىةعلىمامعناهملي
بعضعلىاالقتصارفيوالفائدةشافالفيالعاقوهوالوجهاتفررزطاسبقعلىاحصالشعيةاستعارةهناوليس

بالكلرحولرتمععليةاعلىواخرىانتبيةعلىتارةتحملبانئهألتهايرويههبارةاافىصاراإلختإلتماا
تثبعهالياآليةفيقصدوانفيهااذافكرتمواردهافىبماالكأالثالتىالفواذمنذلكضيرالىانمثيليةزميفت

اليهكاناورمزيهاعليهعنهالمستعارالمسكوتفروافىهومنالذىاظتمذكروتجعامةنخوهـءاباثقاوبهم

اناابطامنالمباحعةفىماجرىبعدالمثارحانثموافهـايةالبدايةفيالمعتعانوالتهكنايلهاباأرتاإلستهقبيات

فكرمضىبهبمااليئثمبث893وتشبثههلىكاحقفءكلةاعنىجزئةمورةفىالتبعيةثييذااستعارهاث

ييةصوقىإةذاوصورنفعحدبرهدوفدرفى

مايخصهوالمشبهالذىعدالهدىضاللةاراالخفاليمونيةرةاطعيةالتهالستعارةايغحالألوفررن
والشارةالرمنقيئاءهواالشتراالذىبةليلمشبهميكباسرةطامنص3ونتمملرماالزخثيلمذ

راةالظالهـ صرهنااكأدكال

شمميه4واخراراللتصوههـركاثدههـامعنىإتاناهـصلةاألنانقولكااالمنردالجمهونرفاطمعنىعلق
ءالةاب4تثبماعلىتمثليامبئفانالمفعحيزفىدمتهيط14
استعاردينمافيهـفئالىارالغاقدسابمونخبالياموربوصفعدةمنعةبزمورةصرفإلالةذاط

شبهاعنبرالتعباناالمابلاذالفرقكأقينالخذددفىراامحتياالبوهدااليواخرسورب

آلزثعابهإلهخؤمىاهتالذاإببناومنالحرفعنىعلقاأفىكونتوندسهفيه 4صىرظتقذههـونةتإيمافيلامارتإلسإحوالمتةذالثذ
اراألكأعنلهرالمهءترااالكلنفناثلمبكل

ئحقيقماخبهرنكبعدوانتومتنهابعينهاعارته

ليعءاالشزالفظانءعإهواالذىالواالستإالحروفمعاقمتعلقاتراداوجوبفياممافء

صفيكصافتضنةفااتولهمهإاوبنىلهونهطاثاىاهـوتعإصقواشعددةامورمنىابزعؤكعبوجوب ملمةكأ5هدعبارتهخفأووالتثالعصاقوطإصمء4من

وفيلهبلمعالموكضوعالخيمافيالمشبهعنالتعبيرانابليقالانصعوابهورهصوكحفلزولهفانضاالم
مهعى4أتعثاالتلةولهفيأالذلمعث4أيرلفظإافئشغاالوالمنتزعةإمهـورةإإلمواءالمسبهفانورة

رمصلبىودمهـومافىالفناتاوضهبنااسندراءالوصهظفأ
ههناالمراداللمثيبهانوهممبعضهذاعلىوفدخقأقا فورةاستصلمةاالومنلحيثخاحالمعبارة

هوأليهاالداالعبارةالصورفارادبوفانهاالخرىوصفامورمنعتنمنزينصورةاحدى

دوقىصوربهثفالجثبذلكصرحوقداالخرىعبارةنماصورتينااحدىعبارةتوفعانقالنهف

يريدفنارامرفيليذصقامانسانددقىبصورةهافتفهذاددقىصهـورةفتأخذانانددقىعورباهأ
اللشيهفياهبالغةارومابهالمشبهصورةجنسفيالمثبهورةتدخلدخبماخريدفيؤخراليرارةجألوةرفيقدممحدهابا

منملىلتبسدالسىخيالانهينافقدابيناومنفوالوامايخهيرتفيرءمنبهالمثبهفوكسوهاة

لكنهالمفتاحعبارمنواتمثييةالتبعيةاتجاعتوهمايئااتفاضلان3واالبانيةقواعدافيصدققدآ
فلدهارحوالكألمهفيالفمعادخمدةاهورمنمنزعبنيكونانآقثيلبةتلكطرفيبانيصعرحلم

مجسنوشصنعاانهممجعمبوالذيئالمقلديئمنواليمنالقوانيننحرعايةانتفتثبتفسادراماوزادذلكفي



كونهكالترثغالكثيفنجوزحبصاانالىءايماقدمصافوللمجازاامنليسشغالزانعلىلولوممافال
معاالولنافقهوالترشيحادانربانافالكثعبارةيأولانفلهباالكنايةاألستعارةينةفرفيوجمازاحقيقة
يدالمةيهننافرقفلفالدالالحبلالستعارةتابعةايضاوانكانت9934استعارةلةاطكأكاقكونه

وبواثعصواباالضاعنالنعبيربانفاعزعقققةالمغبالصورةةالثبماالوهميةورةأهواا
خارجةوالصفةالموصمةقهالميورهموفوعةهىاالظفارالتىاعنىالمثطبلفظبلبلغغلهليس
هذاانولخرادمنهاىافىرامحفوبوالضضىالفرقهذاثمسهـووهوبهاانعحبههماالتى
النفدىالبالفرقادوناحدهمافيفاعتبارهعالزاعتبارهوعدمالخييليةفيوهمالمف
دتإةواهـاذأكانولاكماذكرواالسععارةالمجازمنليسثيغالزانعلىيدلومماتحكمخراال
الوصفضالتكانبوصفونانوزثانهكأاللهبهلواتحصوانبمتعاليقوفيالكشافصا

انتشبيهذيثفاليتمكنهمنشعقىاوهودبالهاوثوقاستعارةلهمطمىوأالتدلهاستعارتالحبل
ذكرفاليمونحظتهال5اال

3وقىءوزةفالوضلينبالفرفمحالبتهالمصنفاعتراحنوحاصلبهبمايخلالحبلالستعاره
دالدثمنادءادالمالفةافرنلمابهالمشبهخواصمنهوالذىاالمصانبهواوزشمغواايييي
اامرعنعبارةطوجعلشالمجازعلىحلناهمئالكالمنيةبالمشبهالخييليةفا

لة4ثهـظلىاألتصذإإثاليتحغلملهالمثبهبلفخالمافرنالترخعوفىلىمشبهشاته01يهنمتوهم اكألوايعنماسهانء
تافزانهيفترساسدارايتفاذافلنالوازمهمعالمعنىهذاهوبهبهالمثجعلالنه

دثالمةصبه4المثاذاكانفيقااسباالفزالموصوفاالسدصالثمبهةااسإلعلبمبحراورأيت
فالبدانمقيدصحثمنرةاوموعنمحانهاايخآلنداراخألفقيقاببالتالطمالوصوفاامجروا

منعيمايدلمنهيستعارالزشغالصرنصذاضقيلنظادالمنيثغاضاشهاإصعاقومةا
دألثفاليتممو3ذلكثءهووالمشبهموعواالمقيدببنفرققلناعيهازائدااالستعارعنخارجا

ذيمالقيهبدوناإلسععارةدادتهزىاوامنهيطالمرياصطموجالعنهخارجةوالصفةالموصوفا
تظباوفاالشعارةقاطأالالستعارةىالساراداىعنهااللمكنىوعنىلدونهتامةاالستعارةان

ححا

النالمحميديةعنالتنفكويرادبههوالمعثبه4شالتفيطرمناككورالطرفجمهونانعهاالمكنىا
اليلجهحوادرالمشبهاضافةافيحأهوها1لفااتاالمنيةواذاقولىفيبالمنيةالمرادانعلىالمث
سببلعااليهونشبهاإفماراالاضافةءدقربخالىيرشذاشيهونانروانلهاالعمبعيةءباد

كرماأكمالمحالكالااالذايدبلهوارالمنيةاعنىهـهرالمشفقددادالمنيةاىايخاالممبعخواصمنهىالتى
ماخواصاضافةالنالخييليةعنالسفاثدأالستعارقبالكنايةالسبعاعنىبهالمممبه

الممنفاعزاحنىمنسيأقكالالعمماجمرهورداالستعارةسإللاالعلىالتدكوناشباليالمشإبه
فالثشكاىالىلىبالكنايةاالستعارةفياىفهااثيلفغابانعنهاالمكئاالشعارةتفسيرفي
لمزمآآالمكنىااإكالاهوالموتبالمنيةالمرأدباقطعآصكمذضعتهممتهلممثالةفااك

دمحلباقانهقوماوربهوقراطشببهافيذكراحدطرفمرهابانالنهكذلكتايموااليعتعارةالغير
أايحنىكماسنذصذلكاليمبذلمنهظىالمعمذهبانهانوالبيوسنذكرهالكشفصاصكالمهـتفرئ

لماجعلالمنعةاشلفعاالنفمىنفريرافولاالعزافىهذامنالنفصىبهمايحصلفيكنابهآقدذكرل
يقبطرنهفدالموتالبعلفااستعلاذاالمحازيقبطرفطالموتاشالهانيمونوجبسبعلمادمي



ادنبنالمزواحدازئطعا

فيكونهصماحبهافاليخا

استعالاااومحاةخئيقة

خدوامعزفي

لكخهالثذتعساهنافاال

لقىامخرالىاعنىالث
الترادفءادعااتصاصله

ونعفالثبوتهاليوجب

غيرفيحمالالمنيةلفنأ

النذالثقاولهحنمعماو

الموضولهالمجعلءاالدعا

انهكاناهلهموضوعفير

الموضوعغيرالمجعق
االستعارةفيعالههوضو

بهاانصحرح

054

ماغيرفىمتعهـلمهالمبالكلمهالمفمهرالمغوىالمجازيامنزوجعلهااآلخرالطرف

االيستعارةينةقراجعاتىالاالظفارنكوواضافة6عقبقباخلهوضه

وهذاكانهبالسبعالمنيةتشبيهاعنىالنفسفىالمفرالتمثبيهيةفرهىانما
االظفاراضافهفامعنىالحقبقىمعناهابالمنعةورارلوانهوهومقدريسوالابجو

مايحصلفيكتابهذكرفدانهقلتافااالعزاضىفىلهدخلواالفالأيهاا
ءادعاتعتضىاالستعارةوهوانسواالاوردحيثاالعزاضىهذاعنالتفصى

االستعارةومبنىشميئايخرهيمونانرواننيالمستعاارجنممنالمستعارلهان

التصرغمناكلالثىاعزافابحقيقهوالجنعيهبامبمبةالمعثبهذكرخابقكللىبال
بهارحالماالستعارةقمانفعلالمثبهمبالههنابانانفعلاجابثمجنممهإمم
مريلتأوببارقاالسدعاالنمحىعالثمناكىاذوابمى
المانعةالقريةونصبااليمديةءادعابينالتناقحنىعنالتفصىيقيألناحتى

الفعاادفاهسبعالاحماالمنيهاسممهناندممماكذلمثحالخصويا1ارادةعن
مليالتثبيهفىلبالفةبخالىجنقالمنيةتدخلانوهويلتأوبتباعالم

أناالخييلصبيلعلىتذهبثممتعارفيرءومتعارفالناجعاافراد

واحدةلحقيقةعوالىالمنيةفظىاحمينيضعانشهصحثفيماضعاسا
التصرخمعلنيةالمجعيةدعولىيقالطرذأبهـهيألنابنمتراداليموناوان
مسنعيالنععةالملفظكونالبقتضىلكنهذلكجمحسناقلتالميةبلفعا
المجازفتعرثفىيدخلحتىنأويلغيرمنالحإلقاعلىلهماوضيرءفى

جنسمناثجاعالرجلمماذاجطناانافكماالحقيقةيفتعرعنويخرج
كانلاطقيقةيقبطرفيهاالسدلفماالاستهـعربصرلميلبالتأواالسدمى

اسخالهيصرلممبالنأيلبخالفاالعمادعصالمنعهاعمجعلنااذافكذامجازا
صانبالجلةوفليتأملحقيقةهوبلاستعارةيهونحتىالمجازيقبطرالموتفي

المحققعلىلهموضوعالفظاوهذاهوالموتابالمنبةالمراداناحدبرف
ادصدماجعلةاكلفظانماقيليدفعهذاوعلىالبتةزافيفاليمون
مجازابلحقيقةفآليمونالتحقيقاادعاهيخاوضعاشالالموتفياستعظع

النانقولوذلكرهانممااليمكنوهذاادبخاىبهالمشبهادبهالمرانوكذامافيل
عينانماهوفىعادالاالالمتعارفيرالةعائىاالدألالمتعارفالحقعقعمالموالمشبه
فيمرادالحيثيةقيداننافدذكراناالجواببلوموضاهرهوانمةالذىالمشبه

أثمن6صفيقبالهموضوعةاصفلةالمستعهإكلمةاهىاقيقةفا4قيةاطيفرته

ظ1



نقدبرثسلجملىءيعنىعنهفيانفلقالافولمافيهوفيهمافوهعلىكالمهتوججهفىنامماهذاغايةقال

المنلثنلهوضعيخاضسانهممحنىيثيةداطفتفااعلىءابحقيقةالمنيةلفظصاإلكرفهواليفيداالعدمكون
تقدبرتسليملىءقالءوابرازايلزمكوفحىلهعايرءفىمسئهكونهاليوجبزاولهوضوعانهث
كونءادعاواماخقيقاكذلكانهحيثهنؤخاوحنعثلارالمنيةاظقواثفىالمنيةلفهانالىاشارةماذكر

قالالهموحضوكونهخاةمذإنتاكأعيخبايوتهوحقبئاالدعاقالسبعنذالثفاليافىسبعاايوت
المصدرىكأالمهبهاارادبهالمثبهوارادةالمشبهبذكربالكنايةالاارةاالستهفسرحيثكلطوال

اناعإللمثفىاليسلاساشلفىوتافىدنيةالفغاتكالانالنعلموفكنقتبالعضاإصومحموانها

انبدؤلىلفهـغ3آواراتأثلىموضوعإنيةاافغالذىلحالىافراثفردامحعلاطهمندلاللمقيقا هـاألسحعارهالصلهءوضوغانهحيثمنيبالعصلهإوعححمعالاسعيكارهااالممهالسدصوال

انورالمثاةارصءادلهموكخوعقدجمهواضاباعتباراكهالوتااستالهانذالصاسانوالدكوشابالتأويل
المصرحضعارةاالسيرتفلهادفعصددحموضموعباعتبارانهونوفدجمفألنقىمفدنتفودضقلفي

بذكردرىىااامقباابمباالعتبارالهفاتاتيةانلفاشفىتعارفيرءااافرادمنردوالموت
يفهمبهالمثوارادةبدهبهالمثثصمنالجسزتالهاستسفانالعتباراقافىابشحرفقةاطإلسلعلىولا1

المثفالةارصالمىاناتامرادهمنمردوالموتحعالفاثصانةثتمنبلقطأعبالهموضوعاطر
انالمرادقالاناالإإمم1كهقماواطلمهماؤتويخالمىافهموهعالمهتتوفىابمنماغايةهذافهمفا
ديررصيةطمبالاراالهوقعهوافعابذكررديفدىعنالمكنىبخالمهلفغاصيهنايةباستعارةا1الط

المعلىكهالمشمبهاطألقمنهمسشارالمشترسيوانواطممممعاروالمنيةءادعالىالمرادفالمنيةظل

ادةواسالمشبدروذالمثبهوارادةبذكرالمثبلنايةبالفسراالسثعارةحيثىوالسماجقعلى

ءكامنفينهمءبدادكاابهاكالعظبهاارادالنوىاصدازافساممناجعالهـوحيثدرىالممالمعنىبهاارادبه

ففااصمعارهرااناالوالالمزوكلهالمشبهاسمصنايةبالاالستعارةالمستعارقبانوقدصرحالمستعار
ارادةدعرىأكنلمهالمشبهبانلمةاتجستعارةا1خثاخرفاحسانهاعلميهلاشالوعالهدا

فياقالمصهذهلامةظلمةاالةمنذلكغيرالىالمتكلمعنوالحالبخالىعناكنايةباأستعارةةإلمف
اجهافتممااليكالتعريفاتقىاطاعلااعنايئدالكلعارةايحالربانالعقلىالمماكأفصلاخروفى
حسوؤدوواماةقطعاذكرالمنيةالىالمضافحذفعلىهذامثليحملانأوجهفالاالشءا

ةرالمثتعاامالباألشقعاروااخعارةباالسالمرادانعدادعاالسبععنعبارهاكونحالبالثنايةاستعارة
وأءةالىوافهـألمتروكافىمهفيوافقءادبهبهالمقالمعبهاستحرالاعنىالمصدرىمعناما
قواطمسضعارالهشعاراوالمثبهواحمهمنهامستعاشاوالمزوك63المذكونسوابمبهالمعبهولمجكلى

بلالمشهولفغااممنيةفيالمعتعاشيمونانيقتحنىهذاتمحرمجهفاننحلاالستعاارةهذدفيىالسانكالم

صإذىهاراالىيمونانيقتضىصرةنحربامئلةاياهالهوتمثخاذكردالوتعريفهالسلفكماهومذص

بدهمايفرقنفاوغايةامصخقةالمحرحةكونيستلزاهجماشوعدمضىطفزوفيهالمشبهلفعامجازلغوى

كافيفقداتجريرهتورةبملىإفوعتصوراالىكنيةوفيبصورلمهلهشوعيرالموتصورتالمصرحةفىان

فثأملمجازبنفيكونانضارجاكاناظارجاعتبرفيهوماضرعالموكأالىعنماهوخارجمفا



نطقثأذافلتافولطتهافرهيةوالفاعنهـمكنعااطنهـئربهلعغهاالمكنىألىميةصاردواختاراطقا

فاثاوالثمداللةأافيالنمافاضعراكانهالداللةاضطقاةتاإملىتاةإاستزكلقتاضافىلىءوماءفااذالاط
عنضايةبالهاضعاشاطالات3ىعنداوةاإلشعاشالثكيةافراذكرابوإتدئعنىمندنعلقت

ءأاإتانسبذالنطوانييما اكاليمإارواخىذازبرهبلساالفعصوايةاحبماتبااإليستعارةجث
قةثوماتالواالفهروفاطفىونصماهمهوبئإتا15اءاإلرداتاءإيمكأاةمعاسأالمرية
حىمححىمصجهـالىةإتبببرداالىاقموا

استعارهادميةيةفراىينتاقرهلعفابكأادمصارةاإلالىاهامالتليلتكأكاقاربم
إيمئاضارةاادقريخةئايةفربعهاةىالالشطجعلوانياعشتياإمنىاارباوند

المنحةحعلحمثابمقاواالمنيةفىىالسفولاىؤولهخوعلىاةع علسهوردلكاصعرح

اذجاطائانطقىفوأضافقيختفاقرالهاكارظا1واعنمافة4صناباليارةاوصبانالؤفثالصرا
ركلهااستعارهالقةاالواطدلتعناستعارةتنماالقوممحودهوامدالمحقثبيه

مجعلمجماكعننايةيمبااستارةلابالبصاداللةالقةاشإلأإاواحنعاوحدكال
زمياتاالملبكأمياتإنقريمقواضافيوهكذااراإلستقريةإصدهاالنتنسبلىاتهلةرالذيبماونو

القرىلةونبةثمءإاسبمالعلطةالشالمدوماتعنقىناثاباارةبارحقلهباوداصكقيوتابعا
13ونلئوالتعالىفقاالنتآسائىفيماساوعدهذاةاإلستعاشيرينلةهاالتبحيةيثذبمونحفاالشعاارة

اصاااللتةةأفائالمةإءاعنبةناباليارةانافىواطإهداوةاشبعلوحزناعدواالرياحتقرىلقولهفى
وعجفىوالكصلمبنثمالىنهمولهفيوكذايةإبدقراأخعللاالمنسبةملوثاذاةممهرةمضنفىاطرياحن
واسضعهالكواالإروفإاعنإيهضايةامارةاتغالجذملبألإئخلااناإلجفىالومصرى
مجعالهـواسارهالتبعيةةقريقاإلسمعاالقوم4مالمةوبابلهذالعءقريةفىههناميماالتفانحاايقافا

اختاروانماخايةبالةاإلستعاشمرلةبجعلألتجعيآلاعتعارةومىاجعاودغايهإباحبوبنصالذباجاائا

ىالاختارهمادآوثاآلفمعامتقيلمنلمافيهبماالحنالىايربإيهونثذاوالهـإفرابن4ضيهاوالرياح
1حقيقةابمذالحاالنطقولنافيخعاقتيمامبعةاقدانىادالسلمهباااياحالرتبءابتداالتبيلسنى

مجازغبعاصيةإاالىالكاتخيييةاستعارةبهنلممقيئابمعناهاادبهاىإتياصقالرإبهتوإلنحيفوا

منهىالتىبهاالمصعرحةاإلستعااقاممناإجهالنةىإصعنداالىعندهااليثرإظبنوالنثوال
يمولطانمحبيخهاالمشبهاناالبهالمثوارادةبهبذكرالمثمبهرةااابافاماةانتحثحفاالثنمماهاماو

تخييليةالتبعيةتجاواذالممححنمةيةصورقوبهونوالعقالبلحطالتحققامالذلثعاالالمورتهذدن
ملفيعنهاالمثنىلوجودسييليةمستلزمةإيمكأعنهاانعارةاإلسيمنزلماصىتانعحإحوروإلثالتث

محالمالالشبدونودالملزويمووحيئذاتخييليةابدونواثأااصيماوووبإاينثالتثعل
لمواناهـواإلالالتفاقالطلإتخياصةاابمكأعيااامظادماوذالث01هذهمنلثىقبعاوالقهرى
اخيصالاتالتشل
1ناحماادرهاببلقةتةعنهاهنىاذيضةقراجعاإكااصةالفيقلزنكأدإيمنهاادةءتردا
11عفاينأمالتهاانرةضرولسالمحازامصةاستعاسالطقتكةقيتجباأوؤدجالونلميسذوقلهمن

هىعلىملتبعاورينئذفيهصبيهشباراكءواذكراالفعلويموناجليااصاياواعصحنغرالمتعلففيالظثببه

إتشبيهاوفديمونمشورمممتفيمىلبالحبتشبيمالدفاناللهعهـينقعنمونتادكقولهإيةإبمبااالستعارة
قوكمافيهكنيةاستعارةلبهوانتجيةاسشاريجعلحازانينئذويةاعلىمتعلقهوفيالفعلمصدفي



كاىااارهاخضازمارأةنشهـداااكامبااطالونثبيهأنطقباالداللةنثمبيهمنكألفاناطالطقت
المإجااهذدىفىلانولىسابمالموالمىاسمهكالال3هذاقالدودمصالردمطلقامن

يمإونماالهالةالاالاانمردمذىالايىصاذهـفايكنهذاسولىةباألستعاثمئوابهاثهىا
أفىإيستلإتخااالشعارةتقسجيمنلىإصكااغيراىيرهءصاذصيخااكأعفالمالىيةانض
ثث4اقههاردابادإضادااالعصاخرنحراالنهيرهـاوضقىبأااد

اصاللهعنىإالظالاتلىدرهيانفيلزلقي44اصرألذلاطأفتاؤوإةةفىتةزلانالهأتلم اماالموحنعحدهالاصإألن

يئإبواةاإجميئباإرةءاههالفةالهلمجردكونانومالقالاالثبعيةإلبمونالفعلفاواالستعارةاستعارة
رذخفحونانضعندهفصدالمبالغةمعجايةاذآكانتممايمونابلةاالستعاششوتفىالبهفىالمشابهة

الورالمثادةواشيهبهإمثامعضذكرإثاقفتتاناالينبنههوعفيصاقماهذيئكةوالتسبيهفى
عمالوالصالهامارةحداالشيولمحققةشتكااذانطقتأنحفاننمملماناالالمصنفحناعزاتجواباعن

زالقتلءفىاأؤتفاوالمانتاحفىفولهايعضامعىوالسمانايجعلبانلابفيبلنطقصفىليعتالغالخييلعة
ميمةنقتعلاذااطالمبماساالعلىانحيمىةةمستدزةلمإتخا110لمااعادبمالشعات عكطا

احدعلىثخقانغاالينجىإيخياصةاأجصورتاالسانبادناواشلاطإنإنثاففاناقالناالمحصنفه
ألءمبانولهةفىلاقينازالحمالمجمح11يارةامنفالبدانإالناالصانازلةهمامحطالالل

اراالساداناراثالنموجودةاعففالماالإافطمتالنااذاامالةوخيياتمحنامكقءيارةا

لابفييممتالخيميلةاقتنفىبهةالفبايئوإلتحعربهارحالمحقممنفانياإمحييليةادون
ارباتالاطفيبلنفسهامنبذبايقومممنبصوىولالىالمبملههذاكألمدوالمساسلطاب

وقدلساناطبعلثانعلىباالتفاقارادانفلمتانقلتفانرةننادفىيظرفيهغيرانمنواحدكالم
اذافلنالفةبذلئاحصكهكلدالمجالاليكومفهوصكاىايرءاتفاقالمذتالانحهـالىبمكأاستلزام

واردنالماالحالساناقنافسالحاحبذكرقلىانهعلىمعفمالفاصلىبصددالنكالابطال

يلةالمةلعوشاانلباوتثبجهاإيهنايةباةاستعاشالعهدقانكبلهعهدايغمحضووتإلإلىتهقوفي
انالممهنجزلةكأهىاالمحالفيبههونالوهماعقالقمحةامصوهذادماالبطالاشعارةوالنقعقبلباط

امتعارةمنفألبدلالنسانلىإااتنحاقارادواإلتخييإةختيقيةاستعارةإصنايةابااالستعارةقريخة

استعارةفههغاإحالإجمماامخيياسةاعناكأكأادانغمعدمانباقدصعرحهلفظاهرالبطالنويخره
اذااوااوخييإلةتكثتبدونهاالخيييذتزجدبلالالمجمااللزوموعندهالسلفمذانماص

نحهاتفالما3اطإلقلنانعاقتبدحسكاىقيقخباابدونوهماتوجدبخااةالثملالمنياظفارذكرفى
المحييإلوردوندتصسارفىكاإلظوهمىقمدراصامااصإكنىاقرينةانقالجثقلىااالمجازفي

لآاالينهـانابرتالصعالريانبللفؤوفىألشاتكامحققاصاولاانقتقىنطقتواظفارالمف
االتوفالعمتاالمايمإكالالاألهذاثخدقلتابيرااهزمفيكأماواابملا
وراثأحبااستعارةهماإكأاإلنالنارفحوهمىكااليىمناطالزطتتالنصحرحقدإلنهكالالىكاالمل

نحيشةةاستعاركاىإاعند
التحعذ5ستصاىالوهذاتولظتمارافىذكرلقالتشلهوهاصلفدسان

كاكالماهرأصماابلعندهط

اطالاقتناوفيالحالاماننهاقتفىبمونانمن3امئالتنثلبامتباشالمصنفاعزاحقجعلانهالمجيب

8المكنعةبانمعاهمااودففماالثاقودفعحقبقةتنوانكانالمانافيالمجعيةجودبواإلولفدفع



أل

الركيباكالتبعيةعدلثالمبرتياارديمكنالمهنكالمهيممتفادنم

الالمحمنفتفسروالخييايئهاعالكنىفىاعتبراذاهاعفطانيعدلغاثياالمصبلانبيليةالتعملزم8
النطقوائاتايمضايةبااستعارةبالمتكلمتعثبيداطالخعلبههذاالاطنطصفىزالناثافيوافالاحالبا
هواالصكأالمهفيمستعهلةميقنطقتوجمهونجيةصارةاسلهافياعترمادإىاام1

مذهـعلىذلكيمكنوكذاالتبعيةباالضعارةالقولارفاليلزماالظفىذهبهء
المنيةإنكاروالاقكيدحقيقةعندهماتخييليةانمنلماصضاااسبفاآلإتإبمبااشاالفتدص
لألفصالوازمنرشىذ
صمصثتاإائلةفىماشوابدثا

لواتمئتيةاغقيااالستعارةمنيههحمطاالستعارةحشائطشفيليعلىيمونانالوا
الممجهوجهفربماءإبتثبيهافاحعنعاأيةحااالسمتعاراأشمدلىايبيلءدوبفالءيئبالتضتماراال
دهرشىايةالرءاإلستعارةاننا

ىواالحسنفىيختبعانهاتشبيهااعإههـمتوذلناإلنآصلعهاابابفىقعاسه
رةمطاالعنالضفاكا

رأاوإتمثهليفيداةاأمننحوكماباإلثطإزاىاافاخالةالآيمآيمالإلةامساةماعليهلىفييليةا
االستعارةمنالغرضلبطلشديالامجةاشاشثاالنوذنكإرهاشالوهذأصرخاباالصكالم
الداللةمن4اشتشاافىدابةوالحاقهكهشبهاجنسفىالمفولدتءهـاااعزشدزمةءادبمكأعهاانفي
بيتشفيإكفإلظئنإصاعساقولبدليلالشجهوجهفيىاقيبهالمثبهعلىكونزجااذقدصعرحيلىاف
ائعاخىمنان3زومنماثماننقثالتحثبيهدةءفقابالممكحمحدغياتتوجدأئخيييةابانقبل

الحدماليمكالماوتفرحمغدقيإكيرمقيدةتللقةمبمونانهماحسنصفوالفىاممنيةبدون

المجردةتياالستعارةانواعاحسننحةالمرالناخعألفقدطرفناإصبعباالشيهةانافارالمنية
حسنهشروووالنالىوإرزلكعصمحةالمرشالىإلمممبهباالحعنعةناففااالمثلةمنيردءو

سيآالمثمابهةمابهاىالثبهبهونانيوصىلفظاالثمإلرايحةاليخمانفدفالنهاماولالفاواوردها
صتأللصيرخاصاواصطالحعرفاوبعبببنفسهجليالناطرفانطصبانىالممصرح

اللغزومنهمراداذاممىفيكالمهزيقاليالةادالمرفىيةاىإفازاامنهماوهمىامصالحالنطفتفي

شرائماصروممااذأالغازايصيريعنىوارطابرطبمثلالفاشواطحصرخوهذايخةظفارا
نلءازاالفاليصيرالتثيهرامجةلوشميراعالمأوامااالستعارةلمةوباتخيعليهاشعارةالمهفي

اخروانانمواريداسدارأيتمحقيقية1فيلكمالوقيحسناليفوتالقانلهذامادبهرهلححى
الةارعالولهمنالناسدوارلةراالتجديخهاأةاإلأيتشلالفقرخنحالفالجوابفى
الناستجدونالفاثقنمألوالحدفيهاراحلةمائةبلخاساكلألوالسالمحباييمك

كانهالالرتجلكلهيرالذىيرالبهالراحلةراحلةازثصأاألئةكاالبل

فةناوا
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اميرعفيتوجداكألىانجةوجوددكاعزفىعباالمرضىانيديراوناقة
باننحمحلفىهاحيزفيمامعوأيستلمجدوننانفولفوالاالبلمن
سمأنفةعلةاوهمافحهاراحلةيرموجودءئة111كاالبلقيكاناللاطمحال

إتحقيقيةاهاالستعاىيخلىماسأقصالىمح13تعثبيهااانظهربهذاو
ارةإستافيهنتأق4إلهثيماافيلماشأقىكايىواثمببافيهيتأقىاواقعيل

ااسالةوورتتعهـعيرفيابةحىاخباوجهاناصألونازصإولاواللىقيةتاكعة
اذاانهمنإذكراىكهكمملوينالمذكورنثااقكايماالبمافاكاتو

الشبهلىاناانهاطثيمااشيمنو3اراالستهالتححنإطرفناينبالشبهخفى

يتءورت4اعتثانيلموالنكامةمةإثواوالوراكداكااحتىطرفينانب
حصلولتةلةثمزتبضفسدقاذاإضىايصيركتثمإلورلئالةاالستعاهـ

تفولضبهآلفىتوفاذاوكذانورافلمبئفيكانتقولالشنوقلبىفي

لحقيقيهآفىعنهاكاالمكنىاالستعارةونإلةفىكاقوإلنضولخالمةفيتو
إصاخساستعاراالورمثنهنشباالنهـبيهإلمثاحسناتجهعايةكابرسا

عنداتكئاإلتابعآلاليمونالنهااعةالمتفىنصمجبحسنها

خممنتابعسنهافىمصحقيقهإلنهاتثبيهكانففىاأوألمسالممنف
الاءإلممنىتابعهكونهابوجوبللمفاماالمنتاحصاحبواماوعهامف

البليغمالاإمجسنوقاااتابعةكانتمتىاكأإيهىاحسنمحسبضهاان
عندهليإتخبالماكانتيقولاناواقاالمالمماناستهذاوإنهاتابعةيرء

حعنتطجهـبرعايةحسنهابهنلمفلىالتشبيدعلىمبيةمصرحةاسخعارة
اتايمىواالخقيؤقىفىذكرايضااطشببها

أللحل

اتوحمهصحدكذالتاالحمعناهاعناانقااشبابتوكصفصةاحاانامحلم
الموصوفاناالمانتاحعبارةاهروفاغردالىاإلححلىابهااعىعنالنقاحناا

لمةاقرثافىمباضثزفاطفىإهروهذاظاباإلعىوهـزدطانإوغابهذا

فالإدهبالزالمجازوامافيالمضاتكأءاخلهعنقدنغلإلنهبكرفيوالرغ
فىودوالمتفىخاشنالعليسفىالجربانوقدكسرحيخهالاألتقذاثققيخ

بالسافافتداقاكعلىأتيهاولقدحالضهاصاإلولئبالمههوالمجازإنابيفن

إعتبارابهذابالمجاشامحمةااتصافعندالزإقعنإصماهعاواجتذاع

اصإكماحخانةانهراظاااباثكلعلمااكأابإحالمقوؤدالفته



فعالرواماالجرصلكحاسفىلكرأقولهاكالمافياالمدأطحمضنالتاقولاينتاحأفعايشعربهوقال
بابمنبهونولأظمجازوائنحعب604رابصايهمألمافيبةالفراالصلىناطكمنالوحيثخاذ

ااخرالىنوعمناابهـاعيتغيراىالمفتاحلألالعرلهوإنالابعىالالىنوجهطيخهيةكدطاا
لىتعاوقولهلكرءوصاثعالىكقولهفاالولتتغآياقزاوالنعاف4إوااوابااولاة هومنبأييهيسكخااالول
ربكاهصءجااىشىءكألهستعالطقولهخلاساقوايةاقراواشلانوصالمماال11

اهلسؤالالمقصودبانااقلينةاقراهللا0الربمجئاليسشالةورهءيدلمائحعيمدادفييوش
هرطداعثيئالةالإنجااانالجرراقانحاهلىراقافىاللةوانكانيةإضامولهاكالم3القذاعلطرعلى

يرهذاءفىوتإوحتىجمماكغرحقالىميرالمصضاهـرزفباطيهماطانااحبالفالافلفالآتعالى
بتخرقديةبقرصرجلكالمبهونانوازفذباطيقماعلمالمقامبىوراكرافلاالىفلاليناال

ومعتبرامععظالنفسهاوومذكراواعتالاصاحبهبقولانفارادااهابادوبىبرفاقرألجسفلباأيس

انهاركشقمناالرضلصليقالنعوامااأوقلأهلواعنيةاتقراصلحيثيرهنقرذعلىيدل

وقدرابيةإقروابكلرحداالكفاطيهماثماراوجنىاركاشبموغرساادلوكانيداخلزلسأاىقآل
وؤالمضافحذفبسببالنصبالىائاقاوفىالرنعالىألولايرقتةااخخا1لذإاتكاناخله

نغيروقدليسخبرالنهإصبهوالمتلهاالصلىكمفاحشى4شيملادوالىفالثثدوشص
4ثهماءجم001قياالوتإحاياربااليشلاذإوكاظتعالىمثلهنق
اكاوخائدةفالكأاالانوالدمجمدآواالحمنءثييموناشىءانفاادذاضقديراذايخةثيناصإجم
مذاوإوجعلىموتجودانه

إالزمانقالنالزمهنجقالمىنانهاحدهماوجهانوفيهالكنايةبابمنجمالنلمرقيااتاوا
الزمهواالخملزومزيدفاخواخيدإلكأشليسيقالىالملزومنفايممتلزهيرءاخراوجهـقةافي
اى4ملزوموالمرادؤفىماثضاهذافنفيتزيدهواخمندالكأزالبدنهالالفطاصوناليملءإقإا

بهذانفمتزيدهواخاألخلذلكنلاخلهانىإواذاخبدلزسأانطاثانارةاافااال
هومثلنلشللهاذإوكانتعالىلمهؤفىادوالمرمثلتعالىاللهلمعليكونانالممبةافىحينئذكنايةاألولا

انهموهوف31صطصاصكرهماذوالثاقموجودانهاذاصنقديرمثلهالملمثلالىالنفىمبنحيث
فمدحواذاتهعننفيهوالغركنىلهاعنلالجتفنفوانجاالثثاثقالواقلىالثاقشادافلهواريدبالنر

علىيمونوممنممايماثهـاذانفوالنهمةابىالاليقصداالكنايةيفطرحثلحسافىيةايعنما
الجهافىتبلمةولذاتهايفتقدالويقونحهفمدنفودافهاواخمىدواهـفلهمثلتثبىنق
ليسوقوثىكاللةأيسولهببنالفرقينئذباوغهوايفاعهيدونراجعههـضلهلشوتةزفى

دءانمتعارتانءوههاطفائدزمنةصاتالامهاالمازهشىلهخعلىداللفنااداستعيال
آالمثلءانتفافيالمململءاشفما

مبودطنانبدداهخماتعقوالومحوهذاتهعنالماثمةنووهوواحدمعنهماوتولاالودبانبرعنءانهاال
عبارةصوالنهالهاوالبمممايدتصوريرءمنجوادصبلمعناهفانتمبألؤولااوتاثالشلاكألنيء

ليسوكذاإليدلهيينلموهااستهانهمحىاخرشيئااليضصدوناصإودعنالمزومادفىيملمزإاسالزم
النوعصذافيايىسحالممتطبصاقاللهالمثوكاشلهفينهذالاالمهنقدانالثاقوعن
انفانفرقكالمامذهبااالولجعلاذاواماةالمبالةقعنمبارلماثلرفىاوصىافهاخصعلىصعن

المعئارادعنمانعةينةبألقرثعاليعنهالمثلنقصوداعنىاشالمهفيتهلةسإممنايةافيةباشالهالطظاهر



دصهلأنبرءمنمهـودالمةالمعقعلىجمةذاثوجعلداالمعناهافيهستعهلةأكالىاالمذوئلىالم

اطتتعالان13افولحرهاالىلهالدلجمنااستعلموهانهمجققال704قأملاصالفيهاماإعهـا

اليإودلهباياالجااافىاإتاطإغيرالىلاالنءدىابفي3مراالثابهشوهدازباملقابعدانا
واهودالدزمنلىءذلكفىةلىأاحنلهالءشادابادجمرالمذومجاذاإعداناللاال

شاانإخكلرتاوكثتلىاوجىلهاحهـاللمهإزاليخالةاطالقااصداشعنبعاراداننرالنهونيهالمحلمف
وازبمحنسضقيأتقىيمةاظإفيافساممنجعلودارادانهموانشزاكوالازااصثللصعءكانسواذإاصافي

لمةهاقاالصلىقالمةاراالتفاقكذلكفليععوغيرهيخناولهميرتنكلباففرلمحقيقةالمقابلالنوىاالمجاز
ايىعنتترهمنإضظراوبااراتمعاختالفمعلهيرماوحنهعتفئيهالازابكونوجوبعلىإسلفا

دداهبلتعالىقويمغيهىاريدإكاكلةوموص3كأىإسمانقلهالذىانتعريففي4اتعرفى

علىتفرغءءإزوطتاانمالطناولاطهفظاهرواالولإثاقاينبلمالحغاةواضعوضعفىلهحضعتما
ادةالراتالتالتناغايابماىالستعريصفىلوااللدداالصصناهمعهلازالنداصلنوعاهدا
إقىاإيمصاإطربقلداستعهـفيقالمامحاليإلللمقانهفعناهيردوتالنوعهذاادازابواماتقسيهمابضا

يثححارتيراحتىكضاتهنااللنايةدبهسففرأياناىالسرتفالنهطعومنةمتصلالمتثنى
غيرانمناوداخهميفبالتصرخااذاقىكتوكوتعنكدابهذاكنيتولكمصدرالغةافى

استعملثمداوبيحهـوشلوهـىإذاإدثردرامنىاحمدهياينمعتلىءإقاالموحطاالصفىوهما
لجردامعنىفىإزااثههـفاالةإنحااالزماجوازارادةمعزومالموارادةالالزمإرزصااكمااك

فاءاآالرمالألزوزابقونجالمصضاشارالهإذىوهواالفظنفسوالثاقعنهكنىوالمعنىبهكنى
دحاالوؤولهوىا4الهافىذالارادةاىمعهتهجوازاراثمعمناهمفىهاريدلفهاكنايةا

ءاالشوافانمخااراوالازصعةتحااابخماطولمعناهالزمالمرادبهادإلنيويلكافظالزمههع
لموسااىشالهلىءكأالممادةآةمناشابمارانهاففعاضااداتالطولقةحةيرادان

ذالصانيصوأمرتفيعايهافظثافامةاطولارادةمعانجاداعاولكارادةدالزهارادةصافعالحقيقى نوفاالثنءورحن4تحاثةاسداعتراثقوإنافيوزالبالولءقبقاطالمعنىيرافىانيخهاليصعالمجازفانه
عمرءاش4عاتوإلصلمةسايقرشازاليفىانضألونلجزمالنالمزسااوانثداطباالييراداااطمامفى
يخاخلرااملءوكاعاثإالزماءاباتةالملزومءفاالندازاقاتهدافىفلمواتقىالحالمعنىادةاشعن
ثحةصقينافلريماتنداوزمعاندثوملزومقةتإةارادةةمعاندةقربةملزوماشانيان3وأئموهذا

شوؤاداإلعتسعدمعنوومجثوههأالالزمبدونالملزومصدقواالومالشىمعاندلذلكإشىا
اهثالفكذالثاخهاليبوكأوارادةإهنىاالزمصايةتاوفىالمرادانإذكوراالععررمنومالمةان
اكشافاقإلماءاخققارادةفيااليةأيمظاانمتاحافيقوو4يثعروبهذاالواجبةجازةكأالم

ياابلوننالماصإالإلاأارادةضادهطوليراداناداالطونالنتوالثفينالتعقةتالحة
ؤولهفىأاالوبمتقهاطالعشاارادةنءمايخلواكضفىإجخااالتدقهواوهذاقاتهطول
آخرالىءص3وااماءةادنعاثيمنلمواناننجادطوبلفالنفولنابحةطعلةصاؤةنتئئ
والمرادقولهوصهبععنفاثبماالعصعاتوامحزحنىمبماألمكفيهنقلنسابعمقفىلقهذاايرل

هقائموانالئمظوالرجلمةاطيومفيسرتفيهافالبدخلالحروفزيادةمنةلناعبارهمليهماوقعكنابالزياده



تعاليكقولهبالنقصانألمجازمناالصولونماذكرهاننمازكوهوفيهمنظوروبعضثذالاثبهوما

الانشعفيهسقيىااصبازامنالجس804عشىليسكثلهتعالىكقوبالزيادةإزوابيةالقراسئلو
ا

موضعوفيوالفميليبلهنيملمموانالفيلومزولاكابابانوزولنايعئلهضعماتفىافظا
فالالنهاءتصموالزمهمنىواهـصناالاد011الءتاالمةاضءاخريسواممعئمنازاباان

يروتاومعناهادواخاميراوغوحدثمناهاءامارخادلصرصهـهصالمرادمنلإكماتغيرحكماالكلهةيدلجها
واوحخايةءوالحةاثاىإأثإواكالمماافىواكةةءةاالولواخاهاوزيادةبكذفاعرابها
اللداراواكا5ذكر

وبهذاالتمعرخوكدمالتصرخفيلفرقانوحقيقيتبنكونهيافىيثتركانصرتىإذااباالص
الزمهارادهمعالمعنىارادةةجمناتجازتخالفانهاالمصضفمرلمريثادههـاولالىآلإكاا

ءولناجامنيفمحالعنىاوارادةاصلمالالارادةادانيرامثنالطجمجعبارةاهرظعايهيدل
أفىمعهءاالأأألوالايررواالجاإمهفالنالىالوأاكلين3إيدثعاانرالنتوباحالمص
ابلافرقوايضماحاافيواماقولهالتعريفمنماسبقبقرينةالمعنىارادةافىبعدماصوبناال
فلميزمهجوازارادةعإمنىاةاراكةءاىحهأاهدادااوراوردوااكازبالمعنىاب
كأالمهإلزمولهوعضاواكأالموالزمولاخأةمااباادااالاالررفرربىبالزيادةازابقه8افى

اثكناديئبينيرهءوكالالسفرقالىفرفيهمااوضوعاللهيرومناجايذكرواودوالنقعسان
الةكاالتإلمزومااالإالكأمامناوحسناريئفىاىأ1فيةآلاالتآبىااالاخرمعنىجمازعندهملىان

شإزالمهفىاى4وفياااةالمالالالذنحادارلوطفتاحااحبذكره
ورموىومناناوزأصملفااليون

وثابضااالايبتمدزومهوالذىالغيثمنكاالشفادماالشاالىالملزومدازإباإمدطاناالولى

إالوماآدهاألكمايفرهـمنافىوارلالزالمزاوماإاالامجالةودأمحواللذىلمزومالمرماإللمان3كالمنوم4اأ المهافىمستعهآلمالقرة

محذلداجالاونءالطاصاادامالالداللةلاومالمغعمنايمونانمبقويردواولممجازا اوقرلضامبووننووتاتالهـتقديراالهلانمانامجازبافا
وحينئذاثاكذايحنزابابموناناليرززلمواوس3ا4شاالبجنئذقلناظفىرولهناضر

المجازقإالزماالىومزالامطاإلنتقالونبملزومامالالتاذاكاقاحيناىاالضامفانذنصالمال
امتنعملزوماصألنمالمالالزمبانساهزحضااىوالعالفرقماقفاليئارادوابلهميىءالمجازابللة
اوهالملزومالىإالزمامناالنخقالعلىخايةإيهاىفال4الماالشقالاهليقالانالثالملاآن

اإلشقالفيصميرمتالزمإنبمونانوحينمئذئلزوممالألشسياواةعلىيتوقفاالهلحذففلماارقرية

انادهمسفيلفانالالزمالىالملزوممنالاالنثلةقىثحومالماشالىالالزممنىعازاقريةاأستعل
إلنممقلنادونهاااوشرفىالمحازدونالكنايةاصضمنالطرفننلازوماالي سورالمطىجاش

لمحديهوجودهماجمهونبالألزمادهمميانالجواببلمحالداااصوماذتعالطقولهو3ذالثنانةاك
اخصزماواكونجوشاواولإمةالةولااستابعاالةحادكطوليئالفمستعبرلشىءيركثله

كالضاحكمجازهناكيمنلمشئخلهليسوفيلاذهوالزبادةاصدازهذاوسبببرازاالملمعنىفى



أل904

ورديفاماهوتانمفيءالمتألشمن3يذانإكنايةفالالنسانوربالةكالضالخا
قدبهونالمجاشالننخلرولحبالعكسوالمجازثوفوهصماهومتوعبهادوي
ااىوهماثافىتافيواستعهاناافبتفىيثالةكاسضعهالالطرفبنمن

عنةعباشباتجاركونهالتأنيثواالولالقماىاالولياصسامثلثةنايةال
منالىفنهاوالنعمبةفةبهامجرالمطلموبالكنايةمناالولطيعئالكناية

صاصاناتامنصفةفىفقتانوهوحدواكأمهماهىاالولى

صوفكوالواذلكادباوصملحأمىفةالصتالتذكرعارضىمعيمانمموصو

ضغنواالقاطحمدذ1اناالضغمجاحظاعنبنوالمجذميفابلىنيضارا
وعماهىماوالقالوبعننايةواحدصمعنىاالضهغانومجامحالحق
صمةمحضصعاتايرلتصىواخراخرالزمالىضمؤمعةتوخذانوهوأمقآن

القالىمعتوىاالنممانعنكنايةكقواخااليهبذكرهاوصعلتهوفجمو

يرهاشرووالىاحاوشرمصبهةخاصةذاولمجثىفاكأاالظحكريص

اصااالىالعاممناكاالنتةمجصلعنهبالماصاالختصينالكنا

وغبماهىاعنىوالثاشةواحدالربمعنىماهىاعنىاالولىكالإصاوجعل
سعمأبئافىإقريخةافمرانهوجدافغلرملونظرنيهالممهـنفوفالةببيىمعان
ازملوبواسثاالتقاللمحابهودطدةإبواواسطةبالاالشقالممايمونالتاق

ضاليةكألهمامعانمجهمموعهىإكأواوامعنىهىإكأااممنايةوامتسلسلة
االظفارعريصقالقامةموىصمنإلتةاالأيسانلخاكورالواسطةعن

ولةوهوساخررطباعفشاههـالقرباوابواباالنسانالىمنهثمشىالى

فيوتكلفصابإلوتلفيقااخرالىمالشضمعنواستغنائهاهالبساالمأخذ
يهخايةاإيهنايةافسامامنيةخااآذلكنجالفوالبعدىصاحتسماودواالخا
ملىطإةاوطولباعةاواوالثرمودإمهـفاتكاباماصعةبهاالمطاوبأ

الطحهنايةامنقالاالجهنلمفانةبيوبهقريةبانصوهىذالصاونكو

مالهااالتقاللآضخةوآإنبةوالقرابؤضبواسطةالمطلوب
اضارثمابخاوطويلنبهاددطويلالفامةويلعنكنايةمكقوبسهولة

بقولهكعإداطويلوإظوهنبهادهلطوناقواعنىالثنايينببنفرفاالى

خصأللصإثااوفىصرصاكمنىءبهاشاليشوذجهسايةإصلطواوا

الىاجطاحتةصروالموصولطالىالراجعيرحنمةإصانماقض
هذاعلىيلىاإلموالهأشعاولبإلوتنصرخنوغلىءلحلؤثاليهصمندمرفوع



014

انبهادهويلانوالزيدادهافياويلوهند5نجاماويلزيدتقولانك

الظاهرالىمسندةااصألونهـوتذكيرهامفةإكابانرادانبهادهمطويلدونأشوا
طوالوالزيدونادالنىيالطودانوالزانجاداهندطويةتفولضانةااوفى
واغاوفالمويرضالىةسنلكونهاالصفةضووتألنمماونثزاداالض

اعنىإصألباعنعارةالمعنىفياانهمعالمسببيرصانىالصفةاسنادجاس

المعئوفياونقااوحاالاهـاالفظفيبالىعلىيةجاأكونهاايهاالمضاف

حسندنكوزهالمذكوشإمهنةاهىانتىءسوانفسهفيصفةءعدالة

الميةاضازيدنكوعرهااوكانتوجههمجسنصباطتعهـففالمهإوجها

فانهثوبههودوافرسهاحرزيدنجالفمتقوبهماىاالخوانوكأيرشيئاى
اإصفةااسنداذاقالتفانالغالمفائمةهنديبموكذااالضافةفيهتتبهع
تصعريكاوهالكانتغتبامشوشةانهاكنايةزتفالموصوفيرص

إثجرامناالسوديااظمنيضااليمايماالكملجبينحتىكلألتعالىقوان
استعارةالابتثجعلالطرؤبهتاحدذكرالىاشارهعلىلكايثونكوذاث

يرالضشباروااليهإحنيافصفةالمعئفيبانهاللقطعقلتأتجثبمابامشوبة
معبرولعنالصفةاهصاتناعوهولفغلىامسردانماهوبالمسببالىاذاله

شساالاالنتةوفتثبالنوخفائهـلماواضمةءعطف4إاوحصبهـافوغمص
نىمعرفانقفااحنىعرااالاللهعننايةمممكسقوروبةإالواتأملء

ااملزوموهوالرجلبالهةعلىبهءدايستدلباالفراورالرأسوعظمءالقفا
صعيهإليطلعخفأنوعالبألهةالىمنهاالنتقالفىأكناالعتقادبب
اينتقلابلودصائةالىاالمىذالصاومناخرامياليمنهيختقلوايساحد
وجعلىدةثالبكازطءذابهوافظربادىالفيلثنالمقمودالىف

إكنايةهذداعنتنبةقرتىكناالوسادةعريفىمفوفتاحاصماص
االبلهاضاءدةتقيهوكناثبلنظروؤالمصنفقالفاالةإضىعرقوإنااعما

يمونانفيمتناعاالانهوالجواب4اإلبالىومنهالقفاعريضالىمنهتقلي4ال
االعصبلالواسطةالىإنسبباسةوفرالمطلوبالىاشبةبابعيدةإكنايةا

علىالمففاحبصافنببواسطةالمطلوبالىمنهاالنتقالابمونكذك

وددبهونالمصرحالمقصودفالوهوقدبهونأكنايةباالمطلوبان

قالاالكانوانلواسطةشقالااليهنلمانهذأكهعنهايةةماهويم

عنكنايةالرماديهرصمشةمطةبوابهاالمطاوباليالكشايةميط

يافالمثر
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اشالقدربهتفاطاحراقإلىكثرهالررومزيختفلفانهالمضياف

كثرةآدارالتىثرةاحادائداففييرصوكذاصاالحرامنكزةاى

جمألصرإنةتضهاةالىكثروشهـاممماالحجيألعةارةاليخونهاالطباغ
الوسائهاةفوبححعمبوهوالمضيافالمقصودالىومنهاضيفجعالضاد

فانهااالشلةحبكءووخنأوحشوحاودثالمةلىءلةإداتختافوكزيها
اىبهانممبةلوبانايةاوكالكنايةإمافمناآلثالثةتحصىانمناكز
بماصىكباالوبالمعاانصاجالمفناحفولمعنىوهذاعهالمراونفيهاميانات

آقوإ4يمناله4واذالصاطصيصبالمضيردولمبالموصوفحفةا

فىأحدىواكيةالرصلاىوالمروةالسكالحةانااللمجمزيأدتولاى

سرجاطاقاختصاصثيةانارادفانهلرجصاطقاعلةبتضرفبة
خصارصزكالامساصدعألريقكانسوالهشوتهااىالصفاتءبهذ

يقولانالءورمعوفجمراونحوبهاصأتييقولبانابباخشصاصه
يقولاواناىيقولانممعولعلىاوفمهاومنصوباقولاممثلاواى
مناهاومكاإلضافةالمعئهداعالدالةباراتالهمنبامحنتصانهقولنانكو

جسثاطالبنحماحةاواالحمثرجبنحماحةلقولانمثلومعخاهواالسناد

ماصاختثانعسرجاطاوابئلهكالحةااوحضلالحممرجابناوسع
اواسنادطباعتباراضافهاالعافىمالقلمةافيفيبةمصعرحبالموصوفإصفةا

صبهمادابطولعنهئىالىاقامةاطولانااليرىاوضيروفالموالى

ابخادطويلقولنافىرهاليومسندنجادهطويلقولناقبرهصاليمضاف

المرادباالختحمماصلييانيعرفبهوالمفتاحفيكذاوغيرفيكثيرالرمادوكذا
جعلهابانإيةإحااليطبهـمامباختجالشصرفتركهوالحصرههنا
جمهونوهماذوقبةمحياعدانننبيهاآفانئفاتاعاتالثجعلباناى

مماواممرجاطابئعاىعيهمضروبةالرؤساذهاتئةاظفوق
إصفاتااشاتفافادينكأيرالدشافىفبابذوىالوجودهذاالياخاج

لهفقداطتوجمزهالربلكانفياالمراثبتاذاالنهلهالمذصورة

بانالموصوفاليالصافةلنسبةإيهنايةازيدفيكوناصنكوفولونحو

ثتبردبهبهأموالكلثبيبينلعدامفولويهلبهاتلمجافمايس
وئوبرديةببنبموشهماذلكعنئبلعلهاكرمواالمجدىبثبوتبمحرحلم

برديهببنوالبمارمينوببنددامإقوانمنمايتوهماددحاراثهذاوفي



اليهالمضيافيةبهانسبةالمطلوبالرمادوالثايةوهىكرهالصفةنضبهاالمطاوباحدإمااتانبلفيال

بهواريداعالماعاحةفيالرمادث31يممزواذافيلافولاتباتيافيدلبنمماسآحتهاجعاوهو

هـضالىاإوواالردااانلىء0101ولكأااااابالعلمدكاهـاثعلىءازيد
رءدهرءقءاسمأناببرلمةفىوريهءايوا تصرغاعاداالىطويلاسنادالناثسكذو4تاداالكاضهـافةالوصوت
ادادالنصاؤقيبافىحصفاذالهءإقااولطاممةفائموصادالفيولااتباثكشاياتثلثاهنانع

هالقاطولذصواناكانلهالقامةولاتإتاتصسذلكزيدكانضييرقيتوالظفةااعنكااحدت
فضاللثوبيهتمداتثعلىداللةثوبناباوفييعويركصريمخالموصوفالىمهاذعن
لذصاءالموكوفعنأخةإخاكرواذ

مجصتىاانالفحالياأسبامماأاذاخااضصحرمثلةاإآحنيمكأودالللمنابتباروقدقالكأدااعنىنصه
ؤولنافىاوزةةإكاكموبإصاااونجانوصاراؤممماتؤلمتفاناخرهالىرزكوهـصموكاظير
ضايةبمهذايسفلتايهاقيتالمتنانبعنةويمأسافىزالرمادجاعنىاالولالمثالاقول
الرمادةفىوهىالصفةنفيبهاالمطالوبيااحديهانالرةواسدناإصإنهلمالىقوله
اؤائاإدفيدساحتهفيوجعلهاوهـايىالمضيافيدةنسبةاالمطاوبوروالثاصحرحالدويدىإساندهمن
مذكورانفدحآوالثالثالتاقاعنىناسيأدقهـفىوفاوصصوالهاإلسالماخمماإصمفةبافيه

حأالطءفهـالمتهاالالتذصكنوكنى

سلممنلمالىايهطايؤذىمنحنىعيفىيقاليرمذكورءنوقدحالئىعس
ووهـانؤذىعنالماألفةصرفىعنقيفانهكناويدهلسانهالمسريذلمذىااالموذلى

منورالمصحرالاللاوعالمق
وازت1حادة5انيسيممنضىعسفىتقولوالميمامذكورفى

عيرضاقاوالمتالالموذىلمءفى
معفرلهالذاشاتعنورمماثوهذارالحةحلقدبءاالانايردجههدقى

يهونانتناعءاعليكوالتالخرحلادباعتتضااالكفرعنفدكنئالمهإطدةهاناالؤوالثاعنى
آلالنفباخصالةأصفةإعناجمهسنايةعداىمذءفص11الصفةعنملىاطزقدحنى

محاالوفاوصىادجردمءءعخهءااونةوفللىروصىالصةتيباولعروخو11راطقادحلءمرباأااعنى
صموفلمواائباتهـعنوكنى

نهاعىعنإثاالرتيقالوجهاىمنتيثناإضمباافثماحنوعىالماربمورفىىذرء
دعريضالىتتفاتتىالىاقالوناحيةجافمناىقوصافياادعاال

قفاوتقالانماانهالمفتاحشرحفيوذصواشارةوايمازورتلمووفوصىاواذاكانمأكيم
خادهااإإجمالااماأاناقإرأالهضيخراحثلداإصآاأصمتالن3وداودأهـلافاقلقسمامذكوركانيرء
ءمالقممدهمتلزايهنايةامن

اعلطلقانالمنابكانيرمذكورءاومولاالدقاوسءااكسادونذكرإلثا
نكذيمتمتوانتموالاذافالتوبفالنأفألنضتساصربضىسممرحاحههـالصافةصإواز3ون

وهىالمافىعاريضاونهاخراصالدوقىادحانصلهبرتاش
صوفالموذكرعدمحهامع
الشىءتذكرانسنايةالالكثافصاحبوقالالثئنءبالثىالتوريةفاصمااصوقالقال

هتذصاشعلىبهشيئايدلصذانوالتعريفىلهالموضوغيرإفظهبكلإشالجتعإنةاايما
يقولخايئالببنرقاقالتفانئولهعنذكرهداجوابااقولاخرهالىلهالموحضوعلألخده

وحاصلبالمجازالكنايةحدعلىالنقعقفاليردبينهماالفرقبيانالمقصوداممشفاصاحبقاليمقوالتعر



ادمالمشارةاشعلهوضعنياسقعالهبضالنعرولهيرماوضعءفىإالفظالعهاالثناثافييرءا4الفرف
صلالمتهالنهالمجازابلهويالمجردةالحقيقةفقماصلهوضعفيهاالمسحعيلالفظااتقيقوالعالمجاقمنلهتوضع

اتجادصنموعوالمولهيوضعلممجمياباالصالةالمستعهلاالفظ314جمناروافقماةالموضوعيرءفي

ىنضنءإئروضىلههماالمانفيعرحنىانىالكالمامانهفعليكالسلمجئتكامهاتااا1ا جلمجاجلقول

ة01اويمازااومحففاحقه11فىاالذيرابئوفالمايرورهمنهيلوحالنهالتلوحولمجكلىعودالمعلىيدلا
صفازبووابالحقميقةييعلىحملهمجوزمعنىعلىمادلكنايهالالساؤالماث

معاأقابينرنايدهاللمصناحيمعنىعليإدالااالفظهوإضىوالعروالمركبالمفردفىحمونوهابيصا ثمعا
لةال01عالموعتصرةألظواالتاوخمنرلىاشاوابقيقاطإوضعاجهـةالمنا

ورىىبالطلبتعريفىفانهتاجباقواللهلةسوفبممنكقولالمركببالمفظ
كولمهلىهتةاببخزلةاىافرخااعرحنىن5كاالىههموانماازاوالمجىيقةةلهيوضرعلمانهمع

أمرضىواإفىوداوامهمةماالشانبوسائاكزتانورثحنصإمرالواياباىيرهاولهوجاتا
اإلقاذاومنهـأتاباللإلنإلنخوص1لتالفومهزولبالابانوالرمادفيكأنروالملزوم

شكاعااويىافلتانيرهالةالمناودمنيركادتتشيرهواناللموخإ محمأزفىابخعلرحقحمصمصم حىا

والتاكفىلةءصقةهـانالرهضإلنمصالرالوسادوعريمىءالقفايضىكصالمزومفيءخفامعا
المحمحرحمحفىالبمأرقياشايوجبوالحدالشفةارةاالالنالاظفيةسبيلعلىمنكيريبالىتير
حرشاداواىالفيوالفانمللمهاكالراداارأيتاوكقولهلىءإلصؤأامماالوساقلتانبرهالة
ازابلدبمونإصواقعرىاقالثمواآلشاإمماتحولتلمثبملمحةط

اتاإللوثداثااوبىطصداالفىاىدونةالخآظصمعماناانلدقىوانتتعرفاذطنىإثقوا دحالمعروبالعريسامحىا
الالفخااردتنكالكنايةكانمعامعخراانسماناوالخاطصالىاردتهـماوانا

راولكااوالشثولوخو

لىءانؤلمحنهقؤاليألهاىكماوالبدؤثاالمدالمعنىارادةينافىدإزوامعاوغيرهاالصلىاالمعنى ىا

واؤوالإرتدهءذهـلاالمىاهواالنمعاناالوليممورةافىالمرادانعلىدالةقريةمنبنورالثفيا
ورااافبهناكاوالونإيمجمجاصالهماالثأخةوفىمجازاإيثونوحدهطبات4حالذىا
اهرنا4تتةي51إمقمرواكقدحونالثعريضىانصايسالمضاحفيالذكوراانوهوبعثوههـناقيءكناإ
إشءاصفانلمرمةاوء3الملسببعلىوقدبهونالمجاسسيمالعلىبهونقلىالمهبليةكنوقدبهونامجازا
4حماكص114ردمشابهقدبهونالتعريمقعبارةانمعناهالعالمةالعثارحوقالالكنايةا

وغويرء

ضرماوكغفىظاالةالافعهـاباصءتاممالاسهةمنازاصدتبهناثهااالولىأصورةاالمازكمافي
لىءيداللهشىءوذكرلهالىمدروممنانئقالفيهاذاليحصولمجازوليسلهموضموعةيرءهىماأ

الثنابهتثانهافالثاشةإصورةافىايةاليممشابهةوقديهونالزم

انمنهيفهمهسذلمحماسوألهوعاوايىء4اداسصموضوعهمأفماظااستعالجهةمن
ارالباحصتلصكلللهثىتاوإلحاأوررخلرخروؤتاالالىاحدههامنالواشوملزومإلزميخهاذالححصورصايةجم

أطقافلذاكلةإطفىكوراماكانواالالفظافيلىيستعمللمالثافىالمئانايضامنهمويعنداالطألقالمعبادر
رةاالظح3فماوضعاستعهـالهقيالتعروفىلهماوضعغيرفيالفظااشالالكنايةفىاعترافالفرقوحامل

2الوضعجمهالمنمعنىمليالدالهوالمفظبمقوالتعرقولهاعنىيرانجاالوكالمالسياقمنلهبوضعمالمالي



هومدلولبلاالفغافيهليستعهـلميضىالتعرالمعنىانلىءناورالياالشارةاوعالجهآلمنبلالمعازىاواطآلت

اكالمااءهوامافيلوإذالئاتايخبىءتعربض4بلوكذالثذالثدمتيالوحمحاتالودتلسبلوسيافاةاشاثإعهء
وفيدالحقيقةواقعريمقاعنابةوازوأبالحفيقفيالمالالشاقوحةالمقحصودالتيدلجانباىصنادعر

اذمجوزضااتالحقيئإعئاءقاةيرادثتفردةيرتةتحةاذقدذخىايةايماكنااحزازالمفررةاىبالمجردةا

اكأفاصاحباعنىوجعلفيهالحقماصكنوالمعنىهذاايةالإتآمرؤحإشاهـافصلوقدارادته
اضثاالالويياقااشارةالكالممنعودمقتالتعريحنىالمعنىهوانالمعتبرأنوحاصلهاوالمماذكرهامماإضيماراو

تالئامنفيهحعيلالمبالمعنىالىبهدلوقدعنهاوالىجكأاوالمجازىقىط51معنافىمثألالفظيمونانازفي

4ناثوالمجازوالقةقياطمنكالمجامعل41إضفالتعرضىعرالىاإلمالةاقبهاروداخرمقمعلىالمعانى

بمونانالىإودى4العقلالطهاميبلاحداليهذلممذهذاإلنارفيهالةتالمحكظفىولهو
كأءإاذالثفيةةونجمانرءمنصللةداخمالىءيدأصاالماخرعنهإحهنىاعبيما
نتذاكااةاصهشااانابدبةير

فشابهحسلساقانضبرازاالوالانقاطلةواليمأثوالمجازاءوراهماككانيةتعريحن

يدكلىاكمنهلدزموءااليذالسررصاطماكأدوأدكادإمنىصىالواأساوالمكنىئوالىلىالهنىاإ
المحسمععرالاديئاموا

وغيرهالخاطبتهـددلهواردتحهاستعةانءااليذادرصمنكاالىمودبطريقاخرمقععنىشه
ءااليذاثثطبالخاطيرءدستلمهاردتوانظيمكاالموذيئالمعئوكاناالشاكأةالتاوخ
محازااكانوتقدهـفرضاوامااماصكلميماءااليذاقءنحاااستراالمئالماألةههناكنهاإبهنى
مقحصوداهكولمياط

فثحلؤهومستعالهاإامن

قالاالالنصوآقةفاطثنابلنيايةواالمجازانعألءأاطالمسإونسلممنلمالفاذاقي
الملزومودوفانلجينةالثىمحوىفوخمادالألاللزرمامنماؤتواريدبهويدهلسالمهمن

مماواظاهووصذااإلزمامنالملزومكانفاعالمفوجودالالزمحكاعنماالقافعريع
الطآكلايضاوااطبةالمجازاعافىائىفياالزومنبفىلاالشهيغاءاالفالمعقموذمعالن
لمءوفدزالمجنوعاألثمبيهالتمنابلغليةواللىاتحقيقيةااالضعارةسإوامناالسالماخصار

اغييلياالنوالخيليةمحفيقيةبااالسمعارةدنامماؤتواقةتاطةمناصدازابلغانءويلزماالنتفاويدهلسايهمن
بباساالقاهرعبدالئيغقالاكأابانوامنليماصتانحهـاادكنىوامطلقاإوذاعنالماالس
فىوسياقاالمالمنالمقصودبهالمعرضالممنىوامااشاالالغظامنالمقصودعنهالمكنىوالمعنىوهذا

اليمونعنهالمكنىالمعنىاليبالنمبةنايةمإياانويعمايمالماققبانينبنىهكذاالمعينالموذىعنماالسنق
والحميقهزدطاوهكداهبطالوقدظهراالففيهلدرايسقعهبهالمعرضالمعنىيموقانوااللزماقطريضات

عنوذالصااليخرجهفيةعرفديصهـيرحقيقةالاالستعيكزةبسببازإلاانيعنىاخرهاليسفقوقدوقوايضا

المعئفياالسععيالةكثربسببقدتصيرنايةالوكذالثفةإاصلاالىانغلرلهضعغيرمااوسمتعمالقاسنهكو

مهـورفيهالثحهيختمللىاالانعنىهناكواليالحأالمهباشموضوعالفغكانالصحرحكزنهءالمثنى
حموانلهافيكنايةعنكونهبذلكواليخرجالجودفيإيداوبسماالملكفىالعرشعلىءستوااصالكالى9

بهألمعرضئالمهاليفيهااللنفاتمجيثبهونيربصفدىبمقخعراوكذلكوفدتحققتهالكنايةعاعلىمتفرزاحينعذ



اونوواليمتعالىولهكة4اصافييضنعرعنكونهبذاتواليخرجظفبمالوهواسثعهـاالالمقصودنهم

ههضااالصلىالمقصودصبهرضالمهئالىااحدوصكارلوابهءإوانعلهمكانبانهيضفانالتعربهكافراول

قىاإحوالبااكأبالمحوةةتةباطاليوصفبهحقالمعرالمعنىالىاسةبااالفخاانتقررواذفدقىتتساطالمعنىدون
لثسعةتاشندجمألونيضالتعراانىبمإاؤقولاالموإإثفيواشتراالعنىاذإإصافىظاالالاستعهـاندةلة

ادثتابرازفدحالونوتىكاثفدجمهونبهضىالعواالعنىافياالفظانبهيرثلمازاباطتسدمحألواخرناثا

فالبدةمصعداليهمعنىعلىاذادلفأاواوردبانالشارحبهوصحرح514عنهالمصنفكانفهاليهإوهما

ءاذءد4حةاحمابراأيفيدالموراهذهمنواحداانابلغيهنايةواهستعاواالمجازفىكون
فانالترايماتهـاليفيدالمعنىالثاتيداتأيفيدنهباأفهخلاليفيدهاالمعنىنفعسفىيادةش

ةداللة1يدلالمالواالصعدهورجرايتقونعلىاسداترأفولنايةصضتفاليخالفه
اوالمجااةةحقسوايفدطالمافباعةفىلالسداواتهفايادةزافاداالولانمجاعةافاءسوا
ممصودةالنهاكنايوالالثالفدعايلالمساواةتاكاالثاتقأصليافاداالولانءضيهاوبلالثاق

مستعهبهونالةاالعااهاقريادةافادزاالولانىالقريرناصقومادعلىاهـايريمقواسنافثضيلةوليست
وانهـشالمعروالمكماهااخاقايفدهلملىالقرىكزةداالثإتكباكالدقأاالولانىألدلالثاقيفدهالم

انهااللياامقصوداكانانيموناسمبداوجهفيواالصل4آمثيماإاااصعااالستعارةبانالمصخفضىواعز

الفغاحتىمودامنمقىلياحماعةشءإلريفيدادافقولنارأيتواظهر3المثمإفىمنهاتمبهالمشبهفي

داقحهواستالثكواثفةوااىوآالسدشميمدلهاالولالنالكاالسدررأيتقولناممايفيدها
انتاوكةبمياالعمناليهمنواسأبانالقوليصحفكيفااليصاعةبثدونسبهاعةءيفيد

إلحلألإلطصدتاتجهااالرناأالحماداكعصباناجابثمهاخالفلاليفيالمنلنسفىيادةزيفيىاالمورهدد
بسبمابالجسذالخاانالمراديسوذالخاهوإيسصورةكماقىبباان

والبةقالمعركأالىفيقةتحةترأتطادؤوابالةدااعهرأديتاؤولصفىقاةيتسذافهـورصامنىفي
انافغاهوفالثثاافى4علااذوشردااولررترأقواظالىانممةالباكااليصدرجال

ةجالمنعدمعنىالدالمنوهموهداكوذالوالقرىيرثالرمادوفيممثيرايفاواليخققةاالسبما
اوالمجازىشقةاطوكنعالهصلباناليوجبإهباراتاهذهمنشيئااناليخغكالممعنىلالمصنف

كارص4فاقاالواحيثيححسلانإليوجبفهوداارأيتاذافلنامثالالمعنىفيزيادةالواقعفى
لهلمايوعافبااذوهـدالكاالرأرتطفولضاللرجبءاشيادةالوافعفييدلز

لىدأاوزرداأ4ألبهونكنافاطعونانامعاونفيهالمعنىشوتاعآليدلبرااعامنالشسرهصذا
امحثفيذلذطوقداومنقحالتاطيهمهذاانرانيمنومالمفاللط عدمادللكنايهـقاليث

انفيقىالكنايقةحلرلىءونتدبميمقالثعرانهكالاارادبلاشوابدةةتاطيجاةلىءلهخغمجوزعنىكل
اذافمتعرتشاذيةفمواإثكافىيحاقعرالعنىادبهصءباناشايىيقردطءمعاوفدحألوضاايعتإنيقصدلمه

الفغلوالثاقادباعساالولااألاالمعنيبنارادهفىالكنايةسبيلعلىمعاكانيرهءديدوتهـلخاطباددتهـبهاردت

ئالمههذاالمقصودصانفىاشابسبيلعلىكالطبهالمعرحنوهوالمعنىفقمايرهءديدتهـبهاردتواذابالسياق

الهادواللةالسبيلافظبإثزبمافيادكأشالمههذاعلى4ولمتنبهلماصيثضانعرعنكونهبذلكوأليخرجوحده

8إدزإواقعادفيامجاناليوجبالعباراتهنهمنيثداانالثيغكالممعنىبلقالالسبيلءسواالي



اليوجبهاقولنالمجاعةيادةشالوايمفيلزبدمجصلانفهواليوجعبيرىاسدااذافلنارأيتمثالهنىافي
داللةليعممتالمعاقعلىدالقهاالناألمسنفممفيمعانبهاوتالتفيدثأمماراتاافولرأيرجالكاالسد

وهذاممااليشتبهالدليلعنالمدلولافقياووزوضعبةداللةههبلعنهاالمعاقخلفقنعقيقطضقلية

الجنوويصواعلىا4اخماانمنذبوالأسدقاباتهالوريةتعرمنلمابتوهمدفعااظبرفيضواتعرايههم

الكنايةلينووالتشبيهوياالستعارةالفرقاانضلىيخاككألمحلئمعنهمداولهتجلفهومماااتكذباه
خباعةافييالةزاىالمعنىفىيادةزاوافعافييحصلانتوجبانايمصنايةواارةالستهااتباتحبارإيسوالتصرخ

مجاعةاكاصلوتثإلتوجبانبانهمابدفعحمزذلكالىوهماذاليذامالمإلياسبممامثالالقرىفييادةوز

يادةالزوتامجابهمالففئنقولمابلدزتأل614يادةالزماإاابصورتتجفإواقعافىقرممطأاواصل

رأيتقولنايةهشفليفانقالانهاذكرناصعلىدايلاوابرىااالسنادااةاثوهماواحفى
االولفياواادانقىءالثيفىدإلموياساورجألرأدتاةؤودداتااؤتالمعنىاكمحلمبوت

نضفالمهحالالقلنافىءطراك1100اهنالمنباداناالنصاف
ىىمنىلىىمنالمصنفمافهيهحمغاكالم الرمادبهزةلمهحهنىنالقرىةثىلئيروالتاخربنىنحنىبمبان

صحرغوهذااسدا4تجعبانعليلىيدلباناالسدمساواتمعثطيرالسكذاةمالمقطاأولوهوالمماش
المعالىاسشماووفىمايغلطكسثيراالممخفيمنماذكرنامرادهانفىاالبلغيةانوهمبماراذ

ءناالرتددارداللةالتا

3فيالمااخرهذااعاوالتهرواتاملىالىارهاإلفتةالثعباراتمن
وآبالنيالثالثاضماالتمامادؤلوهو4أنواإحءوراشواور4اجانااعاياليدلائدزمسنىمح
صىصءصصبينواثذافرفعخرىا

عيخإاعاإثالثاثناغدتأيمباعتباراالبليةان
اعدادهاومعانهاوفادتآلمالتصبنجوهوبهيعر3وهومعنىوهواوقوتالداللة
كورةالمذالوجوهالاشارةالمالتخينفوجوهفةطاياقدرلمهاوتفاصرإةاازوارحتابانمنسافبل

بعدوقوحسناالكالمتورثاخروجوهبآبعهاوقولهفىالمالرصداقاتجارالببينةالثىءكإعوى
وضموحرعايةالاطىضضكالمامطابقةاممالمطابقةرعايةامادإاولمدفىزداد

نعدانماالوجوههنهانعلىالتنبيهالمعنوىالمعقيدعناغاواىلةالدإواةبالىحسءوادالث
اظنازياعناقعلىالدرتعليقيمنلوااليناالصرعايةبعدكالملمحسنةدوواالصالرترأإلفة
المرادبوجوهحهنانواليبهشماكياتحساعئبالمصدرمتعلمقابعدفقولهالمساواء4قانااثحافيءواه
العممبنأدةاعدممنادعاهماعفيتضيادقوالنقصانزنجهاالسصموراسدارأيتقولناومنمنهومةتاإ

فلنااليغيرالثيعخواماقولايضابهاصاببمايدفعوالمصنفاضىاعزعليهجمهوحينئذالمعنىفىيادةزاالستعارة
يراوتةاختالفااليوصالمعنىلىءالدالةاطرقااختالفانإهؤاخرابمعنىعنهبمىباننضهفىالمعنىحال

باالفظالموضوعتارةبرعنهيهباننفسهفياليختلفواحدمعنىالقرىمعنىكزةفانوالنقتسانيادةبالزئالمهنففى

االسدمساواةمعنىوكذلكالمعنىيقبطرالثاقوفىالفظامنلاالوفيفيعالرمادمزتاخرىعنهبهنىو4ابار

هوبعينهالعبارتيناحدىمنفالمنههوماسداطهإمنىاماحيثليهءاودلبلفظهعخهعبرءسوانفساليرفيتال

هذايناوعلىكيدهاوتأالداللةقوةقهناالختالفنمنفسهفىونقصانيادةزغيرمناالخرىمنومانؤ
هماواماعلىكركالذمدفوعةاطدثةوتالثزلكالمالمصنف4مافهعلياواخراوالالخفكالم



فتوهمنفسهفيالمعنىصالضيراللغاقرلمناالشتباوانماوحوالفسادالركاكةمنىماقىفهوعلىلئنارح
ميةباننغسهفيتغيرهاداكأبلوسهـاالمروهونضفيشفاهوالىالثبوتسبيهنفصانازياثضتغيردارادانه
الداللةاخشالفعناحترازانغرصهقوانماةالذاكاذكراالخرىمنفهمألمعىفىادةزإرثإااحدىمن
اغالمطالمةوانساظصفغاانرخاعليهأقىالدالتاخضفانبرختكءواحدنفسدفىومالماىعليه
الديعجمالاقيبديحأاءثافاافنالظالماثو714جعالمرياوابصولحلمالملواله

االمورثاكابااكونهبدبعااح
ووقالبةقغرالىوغيراالتعقيدواظلوعنالابلمقتحىإلطابقةاليثاملاالعفهـومهاامحسناأ

اراثممالماسبنتسداخاوغهالبالغةفيداخالكانءسواحسناالمااممايورتاتذإ
دصسفيالمذ3وروالوداضالممأجمألوناحمزاشالداللةووحنالمطابقةقيرعاثبعدولهونجممإ

فيقدصولاابايدخلإمخوالنهواوافصرفوالغةوالبيانالمعاقعلمقكالجبينالبالغةفى
اندالععرمعنىيقةضاعنلموكافيالماربمةءالإتىالتاإتامنيممماضىحيفئذمافا
االشارةلىلالماالضافةبانصصالمالصبنوجموهاىوممادإعأاعلممنإلجسانهشالممإ
وماوالجنسود115الىبعحضانوارجمواالصالةراتةالهخسبالمعنعينالطراجامضوىأ

01المنالبالمعنوىلدأولكبتحاالنظالىراجعىولفغالفظتحسبنإليخلوعن
ههوبءسكلرع

لمالدالاالحنمافةملبانأماإباوقيتوابساظاواالهوالمعافىاالودوالغرحقاإلصلىدالممصالنا
الحاواىلظشذكرهالمطابقةؤوعتنحرونتسعةبظالفىرفالمذمعنوىالامافقال

الولهنوىمدااعنبنالجعوهماايفهاإكافؤواوالتاسفايحناوالتحشادإطباقمااىو
الداللةوحوصكانهناهادينبالمتفالمرادليسيعنىالجلةوقمتقابلينمعنيبناجضمادفياإا
وىاادقياكعنبالخاووادكااظالفغاثالمبإلواحدمحلطعلىاقواردفينودوايناالمصأ
اولطةمفهومهبحسبانهمعوفىةالجقوتافتقابلمالجهمايمونوهوذلكمنأعبلوالبياضىا

الفغلالتعقيدعنوانياالتثنمادتقابلنويسوااواعتبارياحقيقياالتقابلنسوابماالحوالبعمق
ا

علمالىاثارةليكونايضااومايشبهالتعنمائفاوتفابلوالملكةدمالهاوتقابلوالساباالخاباوتقابلا
صدرفيكرماذعلىنابيؤعمنبافغاكنلحاصلهاخاذوصهوناالمتلةمنماشىمحإاثذمنلىاررلمحا
المعالبقذآلرعاثكاانباسخيىكواوشلمينرؤودوهمايقاظاموبوصنناايممةاانواعت

ونزصالمعافعلمالىاشارةمعنىالالمفىفانهمبتاكتماالءوتمهماكاوصاوحرفنويميت

الفنذاهـرتهدانءكاتنبسبصاقيمالمهاويرمنماكسمبتااىاقضرمعنىمحلوفىاالنتفاعإ
ممترلةئدهناموءدهابادكسصيراصوهايىاتهـعصوالخرربطاضهاثرالطتفعمن واخردأبعهـاوتجوهودوله

وحوانالصارزلكقدعلمذبوسادفستاصحرلوااعقاليخهقساباإليمالنباالكتسابوالشرإ أ

تعرإففىالمذكورالداللةأنولحمنعدفولهعحافلوعبنمنالامهـيلهفىاجدتكانتايىا
قافتأملادقدمةإلعثءفيماسبقءلىدااعتالمعنوى73التعقيدعااظاوعلى4حمجبالبيان
ايسمابعضااليميرادبهامفهومهاصيناىحينئذالكهالمينىبجوهفىاىاقولاخرهالىفيهاورخلالنه
الموواالحالقنضىةاالمطاشهااليخرجقولبلممالالتنافرعنلموكاظسالمالغةلألالتابعةالمحسناتمن
اوروتاطنلالعتافراظلوعنقىالمتبادرفبمفهومهعايضاالداللةوضوحمجرىبانمطلقاالتعقيدعن

6منانهاليتهعفهاشدرجةكاكاالتأيفضعفواظلوعنالقباسمخالفهواظلوصالكلمات



عماصاطواماوإجدجاعلم
ؤادراجيزجمهـشبذاالنر

1قاللةإدالاوكنوح

فاقولالتضايفبلتقا

االالسوايينمبلهاالنصكث
مطابةإظاهرافىثايال

ردنظبراااممراعاةصبلى

ددمةصمنأالوهمافال
أاطقااقولسسخحض

مرنوخحنرحاصيته

البردخىبربيتافي

صاحركةعلىاقصميدةا

ائوااببانجملةاذمن

الجكانتوقالىفي

بواوكأافىاضبالقو

بترةبعدمناالنثاف

ابياردفياسيىعد
الصدرعد
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وفعلحرفمعواصمفعلمع13اقعمامهذإثثةونبمانيقتضىواشة
لمنطفاميتانكاومننكوافةاالولوجودصاجمهنحرفحع

بالفعلوالثاقباالسموقدذكراإلوللمةلهافىبالنتقاهاءاواالايوتفان
وهوالسلباقهوطعسحابااليإقاطبانصإكاباااىآوو

اصاواحدهمامنثتاإحروالمتساحدمماواحدمصدرفييننمعثان

يإوناليعإونططاالشز3اووكذتعالىتولهصكوإلولنمانهثااإلخرو

الطباقومنخشوقواالناسؤالتخسواوفافاقأونياالدابيرةمناهرخال

كرذبانمرهوفزيحهااىضىاالشطراإدخمنطثتدمبع5ماحما

وانالباواراديةاوالورنايةالأقصدالوان5اوغيرالمدحمنمعئفى

الثقابلمناالونهنإينإقطباتضبداخلوقهذاولماكانداءااصاموق

مجعفتدبرأسهوىالمهمناوأيسباقطااآلصاممنبانهالمحنفصرح
لنحدتبندبلنهثابيةصقتمامابىفولاىقولهنكوإحمصناتا

االوهمهااليلأنياباخالمااىإكاكيمااقفااحمروتاشابدممقىكداستث

قتسلىيومسقفىؤلمبالدمةالمحاكاأثإباىارتدالىخحنرندسسمن
ونذكردقدابنئثيابمنخحنوانياتاارتصوقداللةألىيدحلولم
4إحالضاثافاافطمنواغتلىاعنناثاليماالومندوالةةضروافيرةالحهـ

ثتاكوحضيالومنفدبلغقىاصكلناتامنبيتاهذاومافىفةابدخولعن

قولويميةقوراححماذاو4ايهناامعنىتاليعرمناالواليفيهصاناعنيستغنى
ممااسوديواالصرفروبلىازوراونساإلالعيمئفذانجريرالحر
اروتفياحبذاكلالزرقإمدواالىرقحتىحبئسوداالودىضىوايصقاال

والبعيدصفرةلهالذاالصفرهواالنسانلطبوبالقريبفالمعنىاالحمرنل

شدانبافبااىبهورلمحقيةرتونةحههناالمرادوهوهبإذاهو

السببيةمملتعاقخرنوعالبمايقابلاحدهياهاقةمعنيبنبينعبااحدهىا

4متقابيهنلموانالرحمةفان3لجهءرحاالكفارعلىءنكواشداوموالك
ومنحلتعالىوفكوقونهالثمدهدهوكنسالذعطالمينكاسببةلبههالصدة

فضلىاتغاافانفضهـلهمنفواوفيؤثحواالماروالنهااليلىلكمجعلىهرح
قولهومنهالمحونالمضطادةركةاطيععلزمضهلالجونمقاباليكنلموأن
ادضااالحراقلمزمإنارباادخادالننارااوافاداغرقواتعاد

اميخاهييتقابلبلفظينعبرعنياكرشقاباينءمعنمينلينابلىحواالقلالغراق

قيانثلحةا
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محكنضهيعئجلرمنياسابمتببىدعبلقوكاحوقولهآيقالطة11
بنالتقابللهفااطالىذدات1زبهاتاماناوررارخاابرأصهالمشيب

ابمونالذىلمثباباالمشبظهورعنءبرضهلالمشيبوظهوءال

المعنسنالنالتضادامااأإفىىصوثءالبالمعنىادمعنالحقيمعناه

كراقدثصالحغعيقياالتضادونبمحتىلنمتقابمونالموانالمذكوريئ
آودخلاطقيقةعلىوالحلالظاهرااارإادبالنحنهمانيوبلفظبن

جعلمهاذى1المقابلةبايممنحتصماثسبقلىإذاباقصيرطباتافىاىآ4ر
بمعضيبنيوقىانومىيةوالمعشالمحعناتمنبراأسهممافيرهءوكطالس

بلبمايقايوقادثمإاثذبلنجايقاثمالمةتواانصاممطكثرااوتوافقينا

اطاقافىفيدخلآاكزتيبالىءوافقة11اوالمعافاالمتوافقهينالمعيينإ
بمفافقوالمرادلمةاجملهـفىبلمبن41ينمعتدبنحماجمونحذءحياالطه

منحماروووغيرذااخافانوماثاينناسبمثيكوناانالقابلاا

مفلةقآباعليهوقعىذاالعددالىافةباالضسالمقابلةاصصخملةالا
ذالصاغيرالىبعةباالشاالربعةوإخالقةباةإخاامابلةوباالليناإلشبنمقابلةأ

بالضكاقىتيرايمواوإيبألؤإثوازإصسنحوضباالينسالقابلةأأا
نحولمثةاولباالثلةابلةومةلهابابن41إاجمهنزواإصباثمنوافقاكوالقلةأ

مراحالاواقبحاتجعااذاإدياواإديئااحسنمادالهابىولادقوئها
وايالفالسصهفروابالقبحوالغىدينواناطقابلبالرجلواالفالس

وكمدقوأاعحاىمننامآنحوباإلربعةاإلربعةمقابةوطبالزلىإ

فنيسرهصئإطوكذبواعتغنىنجلمنوامااليصرىفعمنيعرهسضباط

بإلءواالستغناءاالتقامقابلةاالظاهراتجاطفىبلإتقاولماكانإلعممرهـإ
اعنداللهاىعنهمستغنكانهاللةؤخاعندزهدانهبأصتغنىالمرادبقوله

االستنافيهونسقفالجنةنعمعنإدنيااواتفياواستغنىسقف
كبقدتالمقابةانعلىطبيهالمتالهذافقءلألتقاالمقابلءاالتقالعدممستلزما

ءاالتقامقابلةمثلانمنلمامربالحالقمطقهوكايزكبوقدالطماقمن
وزادوالرحةالثعدةمقابآمثلاطباقباالحقتجيلمنواالستغنا

شيئينبينصعيصأنهىقاالحيثاخرقيداالمقابلةتعريففىىالمع
المتوافقهنببنفيهااىخاثحرحواذاوضديههـاواكزلنمتوافق

اى5دآكناواالضداددينإحنابينيخااىهشرورثاصوافقاتاواكا

دبمطولاىفال

زبرجعدوزنصانود

منعرشاسحوانةالمىالنافة

زادوتالاسةخز

ضاهواذاشرووكاىا

تولاضمدهثمهووامرشر

الببهبانهالثالمهذاظاهر
اشرلةالمقاالفىجموناطا

فبناطراحدافيعتبرااذاكنا

هذااعتباروجبثروو

انثماالخرالطرففى

المطابةفيمثلالمحكاكى

وافديحضتعالىبقوله
اثنواصوليبأقيال

عندجمندانهوالشك

مجباذلمايعنعاالمقابهفي

مرالخروواععبارازت

التبايئءانتفالمةذكومن
ذاوالمقاباآلالمطابقةبين

كوخهاحديماعرففىلءتأ

عدالمطابقةمناخص
فاصةا
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ءاالعطاينبمعثزكأالتيسبرلماجعل4فاشيهأاالاتجتاالعصذالخاضند

بقولهعنهالمعرضعسيراوهويرافاضداىآضدجعاديقوالتصواالنقا
وهىاتكوالمذتالثاضداداممااحخالتنشتركالىصافممنيسره

النهالمقابلةمندالمهابىلإلتالحألونهداحنرباجالذواءواالستغنالاحعا

ومنهضدهواإلفالسالكفرفىيشتروولماالتجقاعوالدنياالدينفىاشزوو
الالواالشاواقوحإضاسباهماوذيرافغاعاةمصالمعحوىمناى

دبالعحضالوالماسبةاخعضادالباوماياسبداصجعوهىاجضاواقلمفيق
قدحوناوذالثقالطبخرجدالقهوبذااالخربالممماماجمألونان

بنبابلهعحونوسبآنراواسكواعويناإلعصبهنمبابله
المعطفاتكأكالفاالبلمةقكزىاقولاكطأقولثعكوآوراثلثة

وتةاىيةسءاالدسهمبلاهطمهـءووداتمناتالمنى16
ماردبنإوكأوقدحمونوااسموقوسادبنجماالوتاربلفبرأهمن
خقاوؤتايشالوعداسيعيلىنمأليرإوشاكااتانتإوزيدادالفيمبعحمهكقو
ممطوالوصعالألقثافيلعقوكنزاببنونوقدصقلممدداظراسايوسى
يافياطعنولتالىاإوقىثاحادثننقديمدمتالمأئوريرامنشكلانندفىمامعناه

بروااعوالاعغواإموةاربنفيهناسبفانهخالئيماالجمىعنكفالمجرعن
امجرواءياواطالسيللنبايضاناسبوكذاوالروايةواالحاديثئورالمأ

قيالرواثاذجعلنعناافيبالزيمصةمناقابيتاماقتميمف3و
والمطرالمطرعلهااالجولطفاداإلصاديثسخدفىيقعكابرعنلصاغر

منهـاوعرالشاعاهادماعلىدوحالمهيمصلهاامحراومايقالعمجاصلها

إبمرمآكتمانوهوفااالطرتثابهفهـمتماتسيرالنظاعاةعسمناى
ماراالبعالتدرصنحواظاهرقديهونوالتناسبالمعنىفىشدائهابماياب

كمدشيراتكونهياسبالطيفانظبيراظطفوهواااالبصاروهيىلدرك

يرالهخبيكونثمئكالمدشالنءاالشيامدركاكونهيرياسبوافيلالبصار

فانكمتغفروانعبادكفانهمثعذبهمانفيتعالىخفياكقولهوقديمون
الرجمالغفورلةالفاصىانيوهممتغفرأفانقولهنظأطيههـمالعزيرانت
يستقلمناليغفرالنهالحكيمالعزيرصوااانبعداالمليعرفلثن

غزهمنالغالباىبنفىالهكوحثهعليرداحدفوفهليساالمنالعذاب
خارجانهلئاليتوهماساالحزعالسبيلباصإيمميوصسثانوثمغلبهيعز

منأ
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ماسمتاتحمتغفراناىلهصفىافئيضعمناذاطيمةبماطعن
بهاويدقلنهفصازمةواببمذالثفىالحداعاتاعزاثكىفلإهذابا

ابموننبالفظلنمتناسبغيرمعنيينبإنصعبهانالنفأيرءاةكلرااى
مجسبانركوالهاواوفههنامقصودينناآبموانانقنابمعنيان

بقولكالهإلساقرحقامنكريالىيخمالذىجاتااىآانجماو
مافالهيخاخلقاتعادللهانادياىمجدانيىاقماالذدلهرعإصوا
اكوكبائجمالونتدهصلإقروإسلكضاسبانحلموانإمنىابهـدا

التضادامإافيمصإالتناممحبااسىااولوإهاخاسب5وهوا

بدالجالنولمراتحتحنونوحرفاسقبإتتناسبااابامومن

عدمعطوفةمجرورهوهـالمهزولةنازآلالرفالأختعااعيرهالرسممءا وا

رنماابصوالنونخلعادداإلماقالرهحاعنلرأتادابفاليتالرهما

المرادبهاوليسءواالنحناالرفةفىالناقةبهشبهةاألبحروفمنالمعروثنى

دالاثوكذسهربتضراذارأتمنفاعاساادمءوراماوهمعدالحوت

الرسومعلىصاتقاطربالنقماادواشسوكابرؤقااذاالركايبدالمافاعلمءإ
منؤكبانعنبببةاطهذهلوالمعنىءراصفةالرسميؤمنوئهالمرومن

فهيكعرباالطالليادهلزابىاإلعسايىبمنونكاء01اإلنوةرافىماهىافوق

لمانبةإبياهذهاصانيريدإكزالايشدةمنبهاحركةاذليهار

المرادبهااناماقماوإدالواوالراوالفونالحرفذكرفقايمنةذوات

ذىامنوفبردماقومنيفبالتفوبعثخهميهصماتواماالمعناسبةمعانجهـا
قاليملةممعانالمافىؤقانوهوإطوامحدبيفىطووؤتنمحد

بلتمحرعابايفمنوليمالمقاديربةنقاساوالمقسادييةستووصحل

ريمبالفوشننمهـللسإبضاكاإامناطرمطارزكافيتطرزتحزوزهنويشيعا

الوةوباقصأاصااىلةشسرجملئغربالبلوعبوضحاصاعودهباليدظلونقعئق
عارفوالمتالماراشفذتااممطتحلرزتحزوصهازوزاوشقوشثوب

وبإاعاوهواشطىعارزوالاعالمالهمصحزمنءرداوهوطرف
ثدباابرووشوشخثشاونورانفعوضراعسوحلاشالجنديكقوللو

إبناإوافقانافعاإتاكضاراءاإلعدااكلعصءلألولياحلواالىكنيبالمعالى

اقلمابرلىءمنوارحالهيضلىمنحااكاممورشنحاشنلمنخشنايألينلمن
ندبالبقالاواجمعالهالىاجبالىواتدبالمفسدينحالدافصاى4اذانحة

الرهطعنلصناال

لتعةمناخمادةاالماق

اقولرهماماممالفي

منازاشإالولهعاالرلنج

بهوتأزرتدثسققجاود

بسحهافالمايمةااغيعنىاالماه

افوصصؤدؤجممونآلءر

حمباطأحااوالبرر

دزااقهمزةجوئايا

احهاالمعنىجمهونانزبهوو

اصهفيايساسباكبمةكر

االولاوهعاحدنامة

اقطالربئرمنالضا

مهفي
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ينىاونهليرظإةا1مصولااصشإلةفافاجابدضادلهالىدبفاتالمص

المتقابلةوشاالبينجعاإيموندهاقأافىداخلصافىواالمتناسبهاالمور
رحصدتهمنإقإطرافىباهـاونمبصمادإشاوىالمهمنامنو

لجرسدبميرصدزاقومصداا9دإيتصتالذىبخالىدالرورقبتهاى

افيهوهوبردمسمالتسييمبعخهمولزتالمؤواحدوابءالوفيلىوىت
بيتيابمنزالزفىوهىاغقرةامنإمجزافبلخعلوهوانبةمشوخحاوور

كاغااليقرخوفقرةلفهببهواهراالشصاعيمآحهولهقىلموءأصعرامن
راخااشثافقرةلماءعاغتحاالصلفىوهىاخرممطفغمرةومحنبرواجر

اوالفقرةبيتامنكةاخروإمجزالىءاىعيهلدالماإبيتاناو

صماداالرفىالجزفميجبخاااىدلبشعافإفلرهخااالروىفعساذا
قراوالطياتاااخراومحاثلبئإاذىاخاالجروصالروىيعرفمنادإنسبةبا

لعدممحزافميعرفمالاآلرصادمنفدجمهونفانةهنهاصفىهشصهرامجبو
لمفوافاواخدةامةاالاناساوماكانانملئعالىولهةيمالروىحرففةمعر

انيعرفلولمفانهثفقلفونيخهيخابينهمىلقضبكرمنسبقتكلةوالو
وايةااوفياإنكلواافيهاهمضامهبئاانتوهمالرالنونالروىحرف

اقاحالممماانربالسبمابكدحرمتجرميرءدممامناحالتثيوكعولهفى

مملقياوقياانيعرلملونةابخلامثمتهحرلذلىاالجسوئممحلحالتهىاذفلير

قوالتعالىنكوالرقرةفىمادفاإلركلمجرممجزاانتوممممالروكالميسالم

قولهكلوإميتاوفىأنايغالثىمهمانفمنواصمكنوايظامهماللهوماكان
صالى51زوجاويئفدعهدتستعلعاذالمربمعدىبئورؤولاى

إوقوعهغيرهبلفظالشىوهوذكريةالمشاوعامناىنيءولئسمطييم
اىاكراوتقدماةحبالحرذذلكبكفىكأأثاذالصااوقوعاى4صصفي

اشإ4عاثحتازكزمنشيااقزحاواقاقوليفاالولقدرااوهـقامحةعاؤوو

اقترحإلمنإتحكمواالتكلفاسبيللماء4وطلبهيةرويرءمناياهسألتهاذا

يخثتماالعليناسبيرتنهاإلرتإلمالزاحاألوشهاسدعهالمثى
فيمجةطلكالتنىخصمالينوصاالصادةمناالمصجوابانيهعلىوممجزفي

إطجابلفظةبابخياطهذكرخجطوااىصياوؤةجلىااطع و

نفسدمافى3اوالنفسمافىتعلمونحواطعاماحاجحصبفىوموعها
4صفيعهوقومايمونوهووالثاقتعالىاللهذاتعلىنفعااطلمقحيث

الص
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اللهصبغةولهةالىاتيهإاتروماباندهنااةالوماالىلهوقوتعديرايرارء
لمأمدمحاللهبغةلهزوالىوهوعابدونلهومخنصبغةولامنحممنامنو

11موكدالححبنمعيهاتفعالتىالةابوهىجدسمنلمسةكابصعمنفعلةإلنه
لىءمهامماونفاضفوسايطهرأناالنيراللةتطهاهـباللةالمنا

مؤكدايراللهاتحعنىالدهصبضؤيمونهعلوداالإؤمنينالنفوساللةتطهير
بالتهناءالاموكديإجمهونهالنعاتاإليمانادالنآلولهؤصهونالددناباافولهونلمض

تقديرابخإصهبامايغرعنهبةصفىيراللهتعاوقوعطلهألمشاياناشارالىصم

الحميبغباعظيرالتطرذوصكا11هذافىاىفيهاالصصلوابقو
واونويةودلاوالاصمفريسءامفياوإلدهيمممونشكانواالصارىأ
اذكبولدهممغرالوالافاألميرتلىءالماذالشافىابنهاىانه
أ4دااظوافوأكموايقوباتالمسإونفاصحقابؤحمااصاآلقال

أأهذايرناتئتيإليراثطهوطهرنالهصبغتناالمثابغةبالاليمانالمهاوصمبغ
إاإينهالماباظاذاكانوأماينفرالجمباللةاآمفوأوافىطابافيكاناذا

يممصبصكتصبغولمحصبفباإلمماناللهصبغناوايقوباناهاعسبناانفالمعئ
111بةصغفىعهلوفييةااإساللهبحصبغةالمبااألممانعنسفىالنصاىانها

أامنكزولاهماسألبمحقااللةاطهاقراآبهذهاتغديرالصارىصهبغة
أاوصالفضاكذريذلمواناالصفرءالمافىاوالدهممارىالنحكس
11الكرام11تاعيحصرجاليدهـفالنكايغرسسغصابهاشااليغرسلمنتقول

ألموانالاطلةبقريةآلصماالغرسدلفغاطناعاالعنوفيالهمويحمين
1اوجشوصاوالمزوىإامناىورونهالإولافىذكرلةنجم

بينحيل3وأةفىالمصدريرصالىمسذاكلالنانلىءالمزاوجةتوقعاى
إواقعانإنمعتيبهلاىوالجزاهـالثرفىفىينمتببنوالنزوانيراا

ألىءرتبمعنىمنهصاعلىكايرزبانفىندوبمضءزاواإصرروافى

حبهاعنوممعنىاهىضاثااذاماالعترلىمولاىقولهإيمخرا
مطالغالىتاسياىاكأاساالىإختاصئولزاهوىابىفبم
اوجاكبرابهسافبمعلىافتريخافمدقتهينسهويزحديةيشىالذى
فىءواجدزاحإضرافيإوالصهناالوانئىالىصاخةواصااتناهىنهثابين

حتاايرماتاخترباذاصاضىاتقولهومخملهكأءشاجمابعلذبايراا

روتذاإلحزابلنباوجكأاءودففاصتبىقرااتذكرتدماؤها
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لمةاالبعتةومنصاعيمشئانصىفذبقىفىوالجزاهـمروراكفىينإواتابىالقرأا
معناهاانمنالوهمالىالمابقماذكرنامعناهاان3إلزاوجةذكورةا

نهىببنافرحفيجحءاتئافىنيبنوووصاثافىجمنمضيانحضان
اذالالبماولجاجاشىواداالاسحابهنءالجزاوفىهوىاولجاجالناهه

تفااجإستهلماءفلميدشفءاذاجاقولناخافيبالمزاوجةقولاحديعرف
منءجزيقدموهوانريلوالتبسالغالمعنوىمزااىومنهعليه

المعرمجةةإشإيروااالءالجزعنالمتآلدمإؤحرذلكنمآإخرالجزءاصبماالما
اخرتمافتمدمتعثسصمءجزالماافىيقدمهواناواقاتومالةماذكردـ
كتعالىقولهمعلعلىفيححدقالمصنفظاهرعبارةوامامافدمتوتوخر

يلمطمإعاافياايعسفيإشاصاوقوليم3اخثاناحقاواللهافاسثىوف
سالعويقعنسوالعكأيعبمحرالندىدامماالىالجسل4وجهه

إطرفاذالخاابىفيفاومااآلحيفىعدطرابهنلحيفانناودمحدو

وهواداتابهنقفحزإصهسافانالعاداتاتسادالذداتنحوعادات

كأوؤومحهومهاداتاإياكايالذىوهواساداتابينواحألمادطرفىا

ومنهاداالعاعلىالسماداتفقدمجمسصمدالساداتءالعاداتقدمالمهلجنهما

تامقىابخرجخونجحفبنفىفعلمينقعالقىبيطايقااإوجوهامناى

واخركاابفدمبانتثوالىارينسالعفقدوقكاطامنثاويخرج

اىهـاويئجكفىفعلمنضعالقانههاوالجىاخروتاافقدمسعخمهتاتا

مجاونهموكملخوإلمانقحلىفىنإنكبينايىلغالوجومت
منفاخرهنسعشمهملىءهنقدمحيثوهمهننبالهكصوقدوفمإص

زرثيئكاقلتلةافىطرهنيمسانكاوشجمالتهنطرفيفىواقعانلفانوههاهم

تتتعاطكنفىلفنونالجنونا9خبافاءرداوشلهاونأةاازباحراوإت

هووعالروهـالممناىونهنونإقورااندتبنتهاوحثالفنور

ادقولكقولهبةإحمهإطااونجمحنهـاىصةبااابرقإاماادالخهودال

كألمادلخإديماواحالرواهايربدوتخاقدمابعنهـامكالاإديارباففيرز
بانهمهونقثاليهعاد3دياشامفلمبمإمهداوتفادماالزمانتطاولانعلىالسابق

إدهشةواإيرةواإزنوابةحاوهواظهاإرلكحةواالمماياحافىهاءقد
فنقصاالفالةبعضأقواعقهإجهارجعحبمقتحةثوالبمالماحبرا4كاحتى

كالمهثص
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ذافافوثلهاديمواواحاشهايئءوامخدمانىاهابللمرماصابئاالمها
أاوايااالبئامويحىالتوريةالمعنوىمناىومنهالهلهإلبلالدهر

احمحمحمحم

خفيةينةهـهملءإدااقيييجىاويرادوبيدقريبميخانلفضيطالقهان

يمبقراااثعنىكاايالشميئااكأالثإمعاإبةهـالضوهىدةمجرضربانهىو
ااضودوهوإجعيدامعنادشوىبااراثفانهاضوىالعرننقعنكلوالرحن

لنهاءآضسحةوصااالستقرهوىإذايبالقرئالماليممماتئبهنايقرولم

ئالمةعنلمهالمؤدىالقريبالمعقمماياليملثيئاتجاببماكأاوهئمجردةعلى
البعيدهعناهاارالبايىفانهبايدبنينااهاءاصكالواخوقبلهامابلفظلمراد11البعيد

الخصوصةحةشاباعنىإقريباالمعنىماياليمبهاوقدفرنالقدرةاعنى

يصفلزيعاعياحنىالفحنيلابىاضىالقزليمبعدهاوبلففانجيناهاقولهوو

يعئنلواطدهـارينلهاتفوقفتإاةحربمبرالمدىكلوقمنالةفزاواكبارداا
إدىابرجؤطإتئزقلالهلمةفاثفهخرارتتهامالولوامنكبرثهساكان

بوقدقرنسااكهدثإباعاهاالةإكزباارادلاطئرجالولاطاوانفي
اوكذادبهررافيدبهرايثاالرثبمراداعىايسارزىاقريباالعنىاماياليم

بزالمحقمابهيتاالخرىاترلشينورتامنادجمألونولوالدىا

بئباارادالإاوانكدبقالرمئمتهتهاإإعاطاصإدافتراذاصدقماأ

إيممعامااصاحبقددبهرفلتفانيلةاكاالوبانياالسمناعةاطإهموباظأظا
لىءواإالسلماكاناإلنهئتاندىاستوإمرشاعألالرحنئهألتعالىفولهفى

ههفاامتنعاوإالمثإاعنكنايةجعالوهالمالشاايردذثيرالماصوسورشال

هواىمغلمولةيدالئئهودثاإتوقابتعاادهاكمولاشخىصاهـالحقيتكأالمه

يرالتفوالبسماشليدوالخيرتصورغدمنهوجسوااىمبوطنانلدابلنجيل

اعواممسيرةابيانا3فيافرةوالىطنالهكنميقمنالتثنيةلوآةبا
جالو4علىكنهوتوقيفوتصويرلعناتهتميلبايدنجعناهاءاسكالواقووكذا
عمةالواظبدةاخذالزالطبيذبلاومجازقثةادبااليدىذهابثءمن

تنسيرعيرابماوقدشددحقيقهأومجازانهالمفردليتيرانءمنالثالممن
احمعدبهراورةبالقفايمينواءباالستيالوإالسقواةإقدشوااليدىأممةبااليد
علىتفسيرهمالتااتجددكأةأااجمنبااثالمرإوايقونوكاوانااللمجازانهمدالئلفي
نمهـالعتةطراتمناسمامععداخوناعةبسرإرحةابنقالىوقصدلمةابل

جعافىتتالمحئدجرلىتالتلاكأتاطريقمنذلشاواالؤكلالتخبيهواهل
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ومشينصالمثمنظاهرااعانبراثصاصوريةالمنالنيتاالت

اخدالىااخدههـانعتتلنظلهاديناوهودامسااآالمعنوىمنالى
االخرمعناهالثظذلئاااعاالريرإصبااىهىإضييرادشمينالمحف

ينالمفاحداىااحدهيإفمفاإ1اثذيرىصاىءاليركنباحداويراد

ااداعااذاكفولهىيمإلوذفاخراالمعنارحرااليىحنبااىباإلخراديرص

الراجعيرإخباثتالءإبانحاااضناباءكانواوانرعناهبئؤومبارص

نيهااليمواالغثنهفسىشإتاقواللالىإئاقكقولهاأوالنبتعيناهمنايدااقولااداإلشقال
4ىارااوهكثفيموبالمواواردااوعنأيمااصاالئنفيكأ3دريلواوهـاىاكقيخذمنلمنصكيباهنىت

اخىالالىينالراجينش

اىومنداكشةنارابلهفالتىكوىاناسيصنمااناراجواضدجمناوؤدوانحذمتبومنهقحاكحه
كرذضمالمالوآيالالتنهثكيماولكلمادتجد5كروثودنثروااالنماوىانيمنممايراسحمحأههضاقدقطع

إصدمايممط41إيردداامعالىبانتقةيرتعيبنعاتكلددالمتاحادهداكامالكلءبالحاوروىحقهص
دسإللطتعددانجمالأاناووفاإلولمامحولهالىدالعاهذااحادمنمنكاوالذاللةالمههـ

اشرامنااة4اوناضاصااالبتيبقىءاماانثحراإلنبازسلثىالفاإحنىاكتؤطاىذت

أاإيم3تجعلىرركاركوبالترتلثءذاوهالضافىخاقوااالفمنولللنهلةوالمهةيباوروى

إتفحمميلاعاكااسواناليلدبهرافضالولنإخوامنفيهنوايملدأنهـاروالااليردلممذىاالمعنىجعل
امزلجبابطءالمةففامنءإوهواالبتهاشااوماؤتصهونوهوالماالتذكرثماإمقذكرافىتابعااوال

االولحهوناناماالنهبانوهوضرافإ1تإلبقىاىتببلىقىغيرعالوامانراخااليالمرادفرد
معحوسولتسحمزتايباعلى1وه4لمأقوالتافىفاإمنحراالالفثرمن

الوكزألمنوغحعةفتاسلمووافيمسعيوشابنفولى11كموزتيبا

النقاوموالمحقتوالردهضاإلغصنوالقدلمغزالفالمظاوردفاوقدظاب

انحتالماولتمممكذاوالبهونواالستدارةظمالفىفلالبالشبهالرملمن
اوهواقأةواوشباعهءبهاوجوداومجرواسدتههوكعواصاإمرتيبا

االمنةابيدخلوالنوقاونبهاإلجماالعأليسبيلددإاذكريمونان
انالفرلفذكرىاشمهـواودالتواقسافىالفيمفاناوأصارىداصكان

المذغوفافعددخهماكلماذكرخملالتفصصرونالاالطرإفلىء
فينالقويننفدإتفانهريقينكاقوللهقياناولقانفروهوااجمال

ببنفابضاحاثفىقولهعت5وهذاالخثصاهـإتوقاوداقيإتقااىإوافا
بهاوالعدصاصرحهـالمذكوهددءإهواإبااباهمماقبيإفمافانإتحولبنا

حمماحبهـ



نىإليقتومجملمفصلإفينرينثثروقوعجمردانعيكاليخفىائولسلكهأطفمعنىوهذافال
انخرااعسامنهناالبداإانايىاعإمنالمحدثقابأااإلتببالى734تدىالشبكيثمسابههلطف

أمللأااحبيمناأبامألنمماريمأاكالمامأتيكرإبئااؤصاثايينزإتانصقالثثلنتاحامماحب
4ةا01100101هـ151وثااتقااكلطبنتتهءمنباإلخرياقأحدههـمضعالقطعلمامش
منكرلهسوكاناإلمنابيدخالإنردأضحماإتوقاهوداكانالمناانايدحللن

لحذاطاظنمااؤةواالباضاةإحوااحمااتادماالحابىأقواوالقينالفربينفافدصاألكا
إياآاواثأيهممءلمااايعصماحيىألرصكلاصاكضاأالولهولةكاايقلرصايردالسا

االراالماءاىاصحاتليىالهودوقسالتهوالصاحبهخةابممايدخلاانهاداعتا اؤءأو
هوفيهـالشصوربصإاوهذادشىءودابهـاأيستىالنصاوفالتثى

عاتر01إالصاأإمدانااكرذانوهوإإثالمصفالحمااالخامناخرنوعاوهوعدمهطبإمزا
تباااالجالعلىالمتعددبذكرذلكبعدهبوقىواصكلمايذكرثمعيلانةاعلىشعدد

كاشابالمووبفىماألنالدوهذامجيلطواالخرصاطمااحدينإةببنصإتاقزااومقدهـمافوظا
وخرجتممرااواعمليتيداإتكفرقوالتوذالث4مملاطفمعنى
ايامومصصاوالالموبا11تبهالىءذؤولهءإءوخاذلةإتحرتاكاؤءوكرامواالبأدتءالرلمدكذامن
بأفييةمعتبعدةخمواياممندةدفرسىلىاواميومنكانهفيإخهرابهم4دففن
محليءاباإليامصوصجةفاتاللةوإيههبرواإصدةالموابمولراعمايدجمألنموالإيصراصالنماللتهيريداحر
إمدايةبراصإهذرايلءاالإةافطإصثثاماحباطقالعرونئثوإمايممماهدبممعل

قىتولاباواتاةاعناإةإلمشماهـعلىاللهإيهبرواالعدقزلوايمءوءتقدبرطاصبثعليهمدإولمحذوف
اطبقدراالهكاالليويامالحسإصاماامصمنماذكرلةبميعنىذالخاسعشصهرونزصمول

رظفى4تإافةإمذالثفىاباحذفىزخمضانورلراةاءعاممراعاةصالمرواعصافهر

يماونأ8اهألفإدانانماااالةثةشاصيم3ءماعلةواحألبروادةااممراعاةاألصعلةالواايهألولهفةانفطر
رواالزانارادتاىزبمرونممموإإفماراعهدةعنواصيروجءالقضا

االميإواشامالاصهآااوؤىالتإدالتادافثثاالخامننوغوهذايرأواتصتمزاعلة
ركماتوالثومدإكصراهـأااناوهوكالاعاودكألهذااصاناءعامامندتالىاخقابااال4تبيضالى

أقءمالىءالناسصإاشياولمرإضابعهـوماهدأثاامصإالتالملثتفاعصمناالولجعل
وكبمبرورماليمرلهوانارهابلكرذااللموموءااصقثنىاةتةمنيمءمالةءجمألبرواشوجعلايىراجعاالعالمن
فيكمابإليرءمننبعامىهذسلمامواؤفيىءاعللاقتاببيانفىهذصفيرتاصعلتففى
اتإجمألااربءتومومإكإصاهـاامصكرذانيقالبانعنهىالتفكنوالثالمتقديمن

واحنصداللاذوفاهـاطقاةبموذااماليامنبصىءعاللهالببااأللمهإيسالمعآلتئفصيلفىهرا
احنهاةافيازعاتءصاكنصاتابئويمدةالاعاةعسسصأمزافرعدبهوةماتوصلل ودالصاتيملىء

كلوانز4دؤالىإجوماثلمحالابحرفدهباالمرخصاهسونيقللمانهبذاثهدصو
كرالشانلخكثيفادقاخمابالثأماواهراابحسباالخرلىمقاماقامحهاكناإلخبرتبنالعلتينمنواحدة
ءالقضاكبفيةنجعليمانسبدابةأاعليالتكبيرانإمزخبصانجةاولى
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هدطأثااصبعدالثالممنلسبقطافالمذكوهـاناصلفاطالترخيص

حمومهاافحارماعدىكلراعاةالعىالمروامس اهوالترخيكأاكبحصو

كورذاصارفصهءشناالةذتثيمتعاليملىءواضةداللةهذاوفىاخرايامق
اقأةواالعدةعاةحراالمرحثاامساحدهاثدثةرالمبصومبعدإإالمس

ومباإلصعالمتفرغذالخابخوصخخيصشاوالثالثءناالقفيذيمتعليم
قودهانقالدوةالتاخمةمذهمنواحدةالىراتجعاأعللىامنكالفىيلإثا

علىءفياصهرابصوماشاهداإلعسلشاإعدةاممراعاةاالمصعلةلواول

وفيهالالمرخصفىاراإلفحااياموعدةااليمدفىركاإصاهىالعدةان

انهعلىصهراايامعدةلالئنهرصومبثاهدالاعصلعلميليناذالنظر

دةالهبمراعاةاالمصعلوايههوقولهفىدةالهةكرااالمصانفىارتيابال

دإوتؤتافطىماعدةاعاةممر4أحصالمرامسوهوقبلالمذكورالىةاشاهـ

ددقدجمهونإاوذالخامعخفىعددبهنممجانوهوابلعالمنوئمناى
اكثرونفد5يااندوآابيخةشإنجثرنواالمالإلصكقولهاشبن

ادةاواحراوبالشبا1امسعدةبناشعياإتتإهتاهيةاابىفولنكو
استغقاىجداووأتووجداوووجالالمالفيوجديقالاالستغنااى

مااىوشهاثادالفعمىصاحبدمايدعوهعمفسداىءلترضد

قولهيميرهءاوالمدحفيءنومنفياعصكنشااصنايقاغووقمهةرآاوىاا

سشبيومالوالكميرإلهـتأااإللوالما4إوطواازولاى

ءماقمابنهامآدرصلىونوالاإلفعنترةهماعهنبدرةإالميرفنوالفي
علىاسيهاولامااضعافةثمهتعددوهوذكرالتقسممفوىامنإىومنه

النقمميميهونةىإساوقداهـلمهوالنضصرالناعةيخرجالقيدبهذاوالتعبين
القذاعنمغناالضهـافآلذكرانيقولانلواقاإتتمروااالفنثاعمحده

السامعإضيفهحتىإيفيممايذكربلإيهااحلىمااكضافةمروالألافااساا

علىواليقمالمتإسقولءاكقولهدنجقإفانهملفليماعليهيردهواليه
عامالاىإمالهالممدشنهتثئالمىالىيرراجالحضأيرادبهظلماىكنيم
وفداسندمفرغااسأثهذااالذالنألااإلحدبذلكأالماذلكيرادظلمعلى
وفالمحنىامااالىمعمنداةقياطفىوانكاناهرالحافىاليتياعئالفعلاليه

االىإوتدهذااوههناالمناسبألوهوواإلهـإوضىااشيراطإاعيراطكأ
وذابالةحبلقمامةىبرشهبودهصلإذااىاففعلىةيراءأ

اىث
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حداحمواليراليرتاىآفاليرقأسهيصفيدقالىمجعآفيالوذا
علىبماثاثأقاوالىأصإصعامعالربماولااالىاضافثماوذوايرالهذكر

لصمىهازحلىإقريصاالىة1ااالفىأصاوبانوذاهداؤإتفاننثنإ

قبعابمنالبيتبهونذوحيذانتعصييققإوتدفالخاانرواالهالىاشارةبمونان

يخهربالقلانالىاءاالتنبيحرىفىابالتعاوىإلنسقلتوالألضخراتا

جعلمتءفسواولوسلمالحىيرءالىةاشاشيمونمادنيهالىيفتقرقوانهافل
البابماقغايةيناحتبالمهثسبالعاواوتداالىوذاالحعيرالىاشارةهذا

ثاىونهفايتأملجرألاوااالهـفىيسمذاومللمحكنءإاان

كأنلويفرقثنىقأنصلدانوهوفرنقامععاصلوىالم

إهـكاأوقلمبىحنموةفىنارجهدكافواأااوإوقولممط1كقولهخالداال
ةجبانمابينفرقمائماخاركوخهماكافىاطجيبووجهفالبهادخلىحرهافي

رواالحزاقاابجهـهمنؤثلباكاوادخافىءإنحهـواةمن4ؤتالوجهادخال

حكيمتحتمتعددجمعوصيمالتمعالجععنوممىامناىومن
كقور4فاالولحكمتكتمتعددضاجمعهتقسبماىاجساوباتقيههثم
دولةاتووالمهدوحاقاممابإكاتاابىوليمانقسيمائماصعهـحاى
ربئجمعباحنىارلىءفقالبعلىعداالتإيمعنىاالقامةنول

الرومبهتثسالرومبألدمنبالدةيهـىخرشنةالمديخةماحولوهو

وسكونءاابمصحرمةيملحواماشالنحصلميبصححإصمالبانوا
قاداعنىإصابقااالتفىمكبالإفىوحتىاتححارىمحبدوهىءطأتا

وهدهالرومبهتتضةوقدهذدالمديةحولاقامكأكرعساقادايعنىالمقانب
االقتسللاالةاجالروحبالىالرومءشقاجميتاهذافىحمعفقدءاالشيا

المصيلقطوفمملهفىاآلطابيتافىمثمذالتيروتبىوالخهبوا
بإةاولهقووازقطإتولدواومنماجمهوالي11ادومأولىواماحهـحوا

ةاالهاعالماداللةبالعخاهمعيرالتعبفىوالنأخارسازرعواواءواما

وذكرححاصقولالهذوىجنسمنممواايمكانحتئبهمالماالتوفلة

لكمواركنمصتقريفوالممعتذشإدهراثيلقوابيتهذافبلفئاحا
خالعصةكونهافيومافيهادوالهارحقفيهقدجعوقالتغومصمصطاف

الطيبابىديواننخمنرأيااوالمذكورالبيتهذافىيمثموحالمد
قىبعدذهـمعتإدهراوقوحخبالماوردلماموافقالثمرحعليهوماوقع

الوطواحقولاىقال

وطوااإمحاحافيتولا
فالحططلوؤتاظفاش

اشبهذاهـعجدةابرقال

بالحصوابعندىالقولن

إفبفاتجلىلرافىاطووالو

صصاراهوالوفالإباناا

قالبالعالشااالتشلبه
تولابقالساإبيتافى

احمانبفادالممانيقولهص

يمالشثلىءنيملالشرب
لفيسرعيرهايهوادق

بادعنمعمراهبلمدهتق

ولرىلهالجعركالموتغ

اخرالىاتامحتىخشب

الىالثلثينماببهطالمقنب

عصاولضاتاكاهيرالرا

عإلولهمعراكأءرمصمد

اليمنيلىااليضق
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حساناطحكقولثماقصيمالىآأصافىكقولهاويرهباياتاومابميماسبى
النفعآطبوااىاوحاوإواطغهمعاواسكتاداحاربواقومرابتاق
وخاقةغرشاىتسانفعوهموانصهـاكأاتباعكلالى3اصياسفى

واصإلمىالطبعوهىلميقذجحآالبقاظنإ6اخبورسيرءمةتنا

بعدالديئفيالحدثلالفىوهىبدعةصحيخبهدغااشحرهالمءفا
فىمماشراينالماهوكالهاإلخالقدألالتسفىدمنا3اوالمرااليهجإال
ابيتاافىصحهخمءإاألاونفعءآالعداضرالىروحهنالىصينةاإلولابيتا

المعنوىمناىوشهكتاإثوربفالنتتبساكونفىافافى

ءياسبقمعاوماايموفيرهتيتعرثنلموآإقمجموتإإقالتغرحإلجغ
التهيأقيومجمنىيأتبومتعالىولىصاتسلتةاإلمورهذهاتتقعسيرمن
اوبلتولهااذكرباخاروبمنحظرفواواهـايوماقىاوهاصاى

كقولهاللهباذناىأباذنةالىاعةاوشغتجوابمنىايقمعنفم3ألا
شطمونالاوموقولهقفوفىوهذاخألنالرلهاذتكااناالحكلمونلةتعالى

وعوآلمهقاطوابوابهـزيهوادأذوناخروقففىرونتيتةماواليوذن
افائهوجبتقىوقفااهلمنىابمضآلاطاباإحذاهوعنه

شقواالذىفاماإوعدائقتضىالجنةلهوجبتوسعيدالولمجريمقنحنى

يئخالىردهوالشهيقاشفسايراخراجالزقطوشهرزيخهامالنارلففا

النهطوارضهـهاخرةاالإصكلواتااممواإلرحقإسكلواتامادامتفيهـا

ربالهولكاالنقطاعونىتأبيداعنعبارةاوهىاالبدنحلوقةدائمة
لمايريدفعالربكانربكءطاالصاثوخوذالتبكو3وماالحبرثاقاممأ
االماشااالرحقواتواامتمااؤإدفيخااحإيئؤفىاسعدوىإذااماو

قلصفاننهايةيراءالىممتديهنهومقحاوعيخراىيرمجذوذظءعطارباث
لمودافيمنءاسثناهوقلتبهربكءاالماصاتتعالىفولهءاالستتنامامعنى

ذابفيالنحادونالناراهلانيعئالجنةنعمفياظلودومناراعذابفي
عذابسوىالعذابانواعهنونحوهلمريربالزيعذجمرنبلوحدهالنار

رضوانوهوواجلامةابمسماهوابخةسوىمضةاأهلوكزااالر
ذكرهحذاتعالىاللةاالنههيمممااليعرفمعإلاللةبهوماشفحضلاظه
اليخلدونالموفنفساقانناهعندنااماومذهبهلىجنجاآلقثمافحبصا
وقتفيالكلعنالحكلصعرفالناهاالسآصةفىوهذاكافالناشفى

مايثفبه



اعتباكأانيردنجيهاقولداهالاباعتباشيختقصذلئافءباعتباراالنتهانجنقضيئمهمبدأمنوالتأبيدةال
ولصبماالولءاالستعنايقالانوابفالالدخولعلىمماصبقيختقضىؤيمءيخا4ابدخوبعدائاهوإلمودا
تياز7ايسوىؤةمااايهاانمحلصأمولؤإاواماانارفىالدوننهألتإؤورااقاؤانمندمماتإء

اتهةاثارتوهموإدفعكأكاانرجنهمبعحخاانالعلىوجلعزؤهوإقااللهوانتهـوهوواجلابموأه

الميماامؤتفىضألالابنوتهمادباليقالبرنزذيرجعحالقوا4عقبباإلوللداشمااسؤتلمءنهكأءإا
إلالاهرااعولباالولولواحداالنالةساقاسيقاانهمامعاالولءااإلسآعلميهكاحملالناتىءباالسآتناعدلصت

مجاويزوتعالىكقولهقالاللاواللايثصفالنادصرعةواص13بألإقريةععهإضاقإؤدعدلو
فاناافولذكراناواناتاحسى

01داوكأفاماوجهقلتالاعكماانهمعناقاءصاآالالكذاااءف4ثةمابما اوصحرو

ايامالجخةفارنواالذينإفاصموكااالمؤمنونوهمإيئافيونانااللىالالجمها

داالقماإافىاهطإأإاايتضلكذفءهااألباعتبارينتقصهـمينمبألمنواأليدعذابم
وبصىالمهيراضانلمأانااالدةعتفمكىتارباعفمعاثإصعادةالالقواءدااالباعفإرأ
كنكاصفيءاالشادمنعالرااابقولهالتمعدمفياالنفطلجعفةالمعاصىبمبشدواوانوحيدإواأ ا

ءبصافىحسءولونابقتاابانمابذيئالفاوقعاتدافرقثملمإكمااقيىفىابمرةاإلننفعماليثتمإ
العحافالمتنع4ب1هذفىفالموواهلاذاإلنفس1وسهشئمبقولهسعيداوبعضشقىحنهاةأ

والمأخرمالملىقامضباومامااالشفاوالىبئابنعيممنماماءالسعداالىواحنحافمقعواحدشا
باوبإوقهليانهاوإلرىاامحلىتمسيمالمىوقديحاخرهادواشإرزقافالمابغولهالشارعذابمنأ
حهححمحمىسصمماأ فىلدلالذكوريثاهلمناتالمتمنورالىمضافاضااحوالثرلذانااحداخرفيينهصا

بمنالمافاةانعالاظاهراأطاتالقىلمصماطفيءباازوداكالآوده4يمكيقمارليوالاالا ا

اإاحالوافعامتجيواناأءاالعداعالوطأتهمدةكتقالشداتمئوااماالكانفيءمثا مصوصماوخ

اممرادايسوالكاتاههاامعرعينخفافءاالمحداحاربوااىوااذااالقماعندتموثا
منهيانجمصالمرادوقوغكل1دواااذيربافعذوملىمهمايةيمالىاذادعواقىااالالىا

الىاغياسبافاالودقىتالمثالمشاحكراحوادذدواءاذادقاتجمامحصاميقومممداواالنا
استإةباىضواانفذااالننشافسامءاتباإآفىواهرناطوهومايفاسبهافهااالكأواكنماف

لةاصلاصااخرلىطائفلةالىذكراناوجهماويهفرزكور81إخالمنويهباناتاءيمالمنإكبالىتةكقوله

االادااهـاروضتقىإلاإونواليولدابمونانامااالنسالطفاناكةءسمامنويجعلئاواناا دروير6

معماتواحدةايهايمونانولزمالمعقسمدباوواإللةإمطنااوجبمااحداوالىتينالمذكوإطائفتا
إنتواحدتطائفةاتتاذاقهاماالهذهانذلثفيروالعمعاواناتدبهوهـفقمااوالذكورفقطاإلناث

اياالموباخلمفولماإثبربافياكشواسإوئوعافىاففاتواؤبذآلتلمتحاوائفالىاذافيتواماتألمجة

الةثالمةابفييهاالمشوباتكدولماواففاعلىتنيهاواوباطفءالثلثلالجهـفىهتيمواالالموهوباعنى
ماويزوفالمعنىأتجنافىاعلىايهـباوتععافتاليهجوعبالمريرنإخاداكنعرورةالمابقتينلمتناطفياليهوببا

ءشاكنالتحرخعنالعدولفيةفاذاىقلتفانذلكءشاانمعاواناثاكوراذفقمااوالذكورفقمااالناثبدل

االقساماشهذه2فادمنهاكانسننهلىءالكالمقاضلواجرىاربهامناممالموتغعيرايراضااليالعالثةالجلةفي



اطوتعالىاللةبمثيةطةنو

يلالشماعيهالىعدلاذا

اخرىجمهشةذالثفافاد

المشيةوملزعدمهىيفةضر

الموفقاللةواالصلحضايةور

ت33أل

االقسايماستوفيوقداوانثىاوذكراوانثىدبهرايهونانفاماكانناظ
ءمابثايفعلتعالىانهعلىيةاياقسالنناثاذكرئاقدمواودبهرها

نساناإثاوهماإللةجيمنههاالقىاإثاإلذكراتيمساناالالمايثاذه

نالزصذكربادهاشوعريفافيألنمعرغالذبمورتأجرلجيراجخهاهما
خكماالجنسإنكألاعطىثمءعليإلتخقالذفيالفرسانءالمنبوإقال

بحنلماالناثتفديماضامتأبيهااالناثواخرالذكورنمدمدصاكمن

يتزعانوهويداتيالمخوىمنالىنيإواخرلماقتحضأبلصقدا
ارالفىأححفمةاذلىاالهىلذلكاثلااوثياخراصصفةذىامصمط

ذالتفيالصتااللالبالغالالاىؤتاةاابمبالةةحا

انصحتحيثالىفةاتالمتاالتحصافمنبلغكاندهتالصفمةذلىاالصا

انفهااقاهالخروراىووهـإصفةإافاخرظموصموففهلتزع
احافىحيمحصديئفالنمنلىمقونضواتمبرديةكلنفيونإ
حمأ

معهحداكصحالحسدافةمننفبلغاىهإلصتمتالذىقرياخاحيكأ
فيهااخرمثلهصدإقفالناهنهصداتانداطذكحلىا11

خهتزعالمتمحلداخلةايدتامخيااباالماجممونكاوإصرافاافيادا ا

حمماإصكالحمةإاتصمافهقغباحرابهلتسألنفالناتسأكنمقواكوأ
اتجريديةءوالباانجروريةمنانبعضهموزأصافىمحرامنهاشزعأ

آسداإقائهمنلقيتاسدايدشمنفتمئوفخماالمضصافحذفأعلىا
ا

والخقاسدابلقائةأقمتاسدا4لقيتمعنىوكذاالالسدتثدرضوالها
ا

فىالمالغةلفواتجيمصدجماكافإلنلىقولناشلفيالتقدبرهذاضعفا
ءبابدخولونمابموفهاهلفاتصدشقاحصوالمنلىحصلتقديرأ
تجتالوجوهشاصتمنءوشوهاولهخوافزعفيرالمصاحبةالمعيةا
ا

ديعحنرساارادبهـايلواشداؤكاسعةيرادبهامحودةصمةءشوههاودرسأ
وكطاصارخالىبىتسرعتعدوروباطشدائدمناصابهالماأوجهاا

ءاباواشعاللوهىإلهةالبعاىممعتلئمربهواطواوكمااقالمستفيثالى
المرحلاههعندالىبمرمالفلهوقالففقثلوالمصاحبةإإالبسةاأ

البسنفحمىمنومىتعدوبىالىوارسلهنهمعنمحصهءايرابىرحملمن

انترعحتىالهربباالستعداداتصافهفىبابالمحىاستعدادىأيمماكدرعا
منهالمنتزعفىفيبدخولصايمونهاودرعاخرالبىمستعدامنه

يالتو



اقولتةنحاطبالبمويجعلهذائهمن4نضتجردالمتبانوافعهوبلااللنفاتاليافيورالمجربانوردفال
ابالنشالاتجالمفاوتةصورفياحدومعنىةءارافتماصعلىورعداطوشاكاالقناتمنقصودا

تالهاثبلموغهو4إصمدوفاموكىافيكون4المبالةداكبخرمنصودصوالمتاإالةاراالصمةيئوالهعاصاا
عديدإتجراكأءوالمعنىاتحاتحغةمكلىءاأللفاتاعطؤالصفمةبالمقوفاخرموصثىمشهيتزعبانااؤت
وامااالضعننهماددواعلىكالميماحملاكنممارنياعهياجتحصوفيمافءادعاشاراتغايرءا

لقحمدوصفاثهنابهنلممفاناوالعيبهطابانيبطريقنفسهاعنمالمتهـءافاتجثالفكالهعامقصودانما11

انزعفانتيبالةاالمقامتملصكىصوهناكانكانالوا4سيداتجرذالثناالجمولبهاتصاففيقىالبالة001

رموصوفاايداتمهلهدهنفانتزعحمه3اداداشهمانمهـفىاىطلىداراياماتعادكولهث
هنسوروالغةوهاالصصفارئهويالايماالجلجهنفىمعدةاوجعااخرىاداشمنها

يتزغلمانوىشفيأتفااتاالولةنصاحرفطتوبدونونىإصا1وشدةباف1ادصازفا
أمجردإفتناالتقصعألااىىوكزولمنإلرتبقهفاتاابسإوربنصادةققولاىا

بذءلىءاووراصلهـدءبارحلنمنحموبرفإظفااخنائمانكووروىغزوةعةصلمةابلهاخنائمااف
المحلفانكاكطالعتئرصموتإنااالقالكانهكلرةمضبانمنصوبيرتاوا

انفيفالثثاحالمصاواموتيتللمولذامهفىكرةنفسدكريمامبالةنانتزعلمهزجمقبالكريم
المحصابفافامهامتهامضفاتاالوانحراذإلمعنىبكلرحلفإبهوشإأاعطينااناخشالىقوالفاوه

ايعناضريدانهءيدلمااعنىاإلولالقممنونةصمنىكريميموتاتقديرهلؤتوورتةاعاالنتز
افهلمنامكماكالصعانفشدتجراصودأتجقديرطاهزاادقىاذإلحارنغويخهاتجريديةبنبمون
اكهالاباصىاقام4نضاقاممنالنهنظرابيتافيالناااراداطهلصاؤثإصقعالذاوإعلوالفرينةبدونه
ونلتاصصايا1متافيإلتاتجريدابانوردلنفسهريمبالارادالنهادالغيةاككامنااللتفاتباب

رردةفيمطءاطكأ1ياوذاتهمنسهنةمجمإاتحردالنواوهـللااللمفاتا
اطالقئدةفاادحريداؤمجر

ومايداءادإطبلفنماتناثاذاجااتوللهزفىعواكتبالقثباالثمدصااياإتطاولفىوإيخ
ت41اباإلةورالحاتالبياننحوالحاليخاتبطريونماحونااوتسترحماتكمدىنكجوجاشت

ئتوانعاواهزافىبصيثاىالتمنبهفآكائمتبسوالفيالمطىيركبمنيريافوله
قولهانفامحلمتوصغيادةةيهفهشإجمهوايصحرباداصالمهدوحمنعافمدادصحهشال

لىءحماطانلماثليزطاولربالثلهفقداالنجتالبيىيهفصعربانحهاذانقالنهنايةالطريقعلى
مإاورفكانتطااللتةكلمحدبعهداوقدريمالااثفوذجملربانهومعلمومكريمبم
ونمحزاعانتزيقبطرنرونجةباكاتصافهفامبالغةهناكيمنوالمتكلم183نضىادبهالمرانحظةومألطاباظ
مبالغةفيهوكانمنهعشلمحتممغاشهادبالمرواظهارانطاباظدعوىفيهدكانابخرعلىحماوانمنهاخر

مقصوداقولعيلبهفعنلصالشرباذانثاالنهقاللمءاواظداغاإلنتزبطريقيةبالمحزوانصافهفى
فالفيئنربانةوألظثحيلانرباعنهوزدزقودابواثباتلاحضاسقدوحاتوعىالشاعى

عنهلاجمافىمنويلزمالملزومزفىعناالزمادقنحنىااساصاجمهفدهصشكأمءخياليىالنكونهالبوني
إنجيلاتعن3الثربؤفاملافلىءوالدلىليصودالمةيغالماتداسأوبطىامالمةءاقتضابحسبجواداكونه
2وبودطتبالإلصافةمونماوبلبلدابهرأيهون5ادمغايرلىمنهمنتزعكريمالبمفالشرباثباتعنكنابة



اذاقلتانكناهماذكر

ءكرحالفيثحربيامن

بهفهيشربانهيقبادرمنه

يربانهاليمو

عخهاحرمخزغلريمببماف

رفتاملدكخذالاتكانو

كونعنقىكضاثكولمهان

أمخالثخليرثءالميديرح
كلنايةكونةنمداضرلوت

يمكرهفبهحرضااتاعن

والفرفمهمجاشهشقزغ

ذالثادعاعماعفصخالهر
وانانهووامافولىابعغىا

اخرهالىدإنضطاباضطن

ادهعصكاتاذاعلميهدممايرفأ

مافىتورماذ

بهاراداذاواماكتابال
فالرد

3

كأةفيابخريدمنواالفايسكوسكربدإخنسهانكاانابااصازمماةتيإ
تالمهـ030ءنارلمة3مماهـارا فياليتقينحاثكونهانبرفولماليرفروحودالو
قوالفيداخالوبهونبرأسهقحابهنلمصهلنةأبالخعاوانكالقوانهانجريدا

ماكنفسهمنفيهابخيزانهإتجريدايانوهنفلمانا1محخاطةومنها
ابنولالحآحهقولبهنحاثخمالمأيمااأسيقالتىإحمنةافىلهخرآ

ارادويعدالحاللمانطقاصعداناوالمالادتهعدكالخيلإكاجمباا

لواطوالمالفقداظيلفىثالاخراتعىءنضهمنانتزغؤكالمهاخنهمااباطإل

وداقتتطوهلساساالركانهريرةوديلألألعتىالكللمهو

الحهوددةدوالمرإلنالمقبولةاخهااخوىالىمناىمنهولجلىالراا

النمطلقادودمىانهاكأعمنعلىالردالىاشارةهذوفىادصناتمن

حسانواللهديغمدفاامنهعلىءوجاإفياجمعرصاخرجاصالمجرا
اشعروانخحقاواناافكدساإسالمياعالثكيعرحنحهءإاإبصعرامماواتمد

قولةانهازصنوعلىظألدانشدتهاذايقالبيتحبهننقائلهانتلجت

ؤتمابولغالموخيراليكذاعرإااحنالناورعامقحمهلالةمئللقابا
بالضعصلعنالغرنحنااتالناقوفىعالحععانإنابغةااستدركانوا

افتواالأتيمااكأءالةابئاعصمماضعهلحيثكلدمادةفيمنايقطرناواسياف
يلمندونيفطرنوفالعاماتاولوقتوهورةاضطاوقتكرذوقد

دودةمصوشابردةققاءإبالغاانضىالمرالذهبابلاونكوذألثويفثنن
دودةالمرمنقبولةاحنقيايمتةالىومطلقاإفةالمباتفعيرالىاشاشفالمصنن

باوالصلهةالثفيظدهلوصفلوبدكاانوالمبالغةقالبلوهابقللذالم

اىانهلئاليطنذالتدىمماواعتبعداأوممستى4ءبلولمفصدا

عودهيرباعتبار3يرالضعوتذوالضعفةدثافىاقفيهمتنايخرتالوذلك

مماالمدالوالغلواقطواإلعرالتبليخفي4المبالوتخصعرينعصاحدأبئالى

بانهفرصافيحالقيسئاهصلقياىقبقيغكقولهوعادةعقاللخكناانكان
الصيديئبنالمواالهبالكسعرءاالعدحاحاآفيءاعدلىنجعاثانعدوكزاانريغرقلى

ورباكارادثوروألجمةرينحدواطأقفياالحرافىعداحدهيايصر

بماعينضلمةااثمتكااادهـ1تاالنثىامجوباىالوحثبقرمنكرذا
افرساهذاانادمممايغسلفلميعرقادلميخحمحمعماوفمجزومفيغسل

وعادةعقالمسهنوهذابعرقارواحدولممضفىجمنتوحثتوثائوشراأ
اطواإ



أل534آ

وفينامادامناحاشحنزموولهكةاقفاكىالعادةعقالكايمموانكان

امةالكليرسلىاالوصجانبالىعنهلالثجارهانادىصآلثحيامةالكل
اقواإلغراضبليغاالىاوههـعادةتمنعضصالنكوهذاهاشلىجاعطوا
تمناعادةممكنايمونالطاعالتعادةالناإلعقالومبمجمألنلممانوهـاواالقبوإلنإ

يرلحني1انالحتىحركاكاهلواخفتنواساؤولامملهسضفغلوعقال

يرالةطفاكروحالمهـمنأفهاادمممامجظقمئاطفافكاتانك

ماامةافاستالغلومنالىمنهولوالمقعاشةوعقأللختعهذاالخلوزض
تمسدنآلمولودزيخإمىدفياغعانكوإمحةاالىمالقربهعلهادخل
الالروايثانووزاالواوافراصابسبدرطتةابيتومثله
اسنابمعقدتإطياابىلضاىوو3يئيرلياأمنسناعانونومخهاماأ

كأيراارؤقفىياداتالمثابكسعقدتاىاثايرانالضعيها

ذءاىعليهيرامنهونوعقانييادابتاكوتجتغىادغبارا

قدلاناثصنابكمنارالمرتفإكبماانادممافهاحمنااكلطضاالمبراله

تالثيرعيهاتىانحهنصصارارهاثتنفابجمامزرؤسهانوقااتج

اشخماالالىتمعاوقداآحمنضييلخةآيمصمادةوعقالممتنعوهذاياثاب
كاالقالضالىوةفىاتخيلامنحىتنوغنوتحةاالىمايقرب

وشدتفياللفىبشكلرالثالنلىليضالميلطوليصفجالىاالش

ولالفئيرءبالمسايمالشبانيخادفىيوقاىإفىاجىإمنابادابى
ذلفىرىسولصباادااباهدابقديشدتكأعاجفانواننهامعن

خييلنهاوعادةعقالتمنعاصوهذاوالتقائهااانطباةومحدمليلا
واظالعةزلامحرجاخرجماوشهاةاااكايمربهخيلولفظحن

ةومحبايمنذااداالئنعربلىءعزمتانباالهسكواستقولهيم

يةطرلىءإلطلوبجمهوهوايرادايمالممااالمذهبانعنوىمناى

نحولوكأإلطاوبمستلزمةالمقدماتتسليمبعديمونانوصالكالم
النباطلواالرمنإحمواتافسادوصإالزموالفسدتااللةاالةاافيهما
اولاالددتوصالملزومفكذالهـهاذىااالنامعناخروجههـبهادالمر

انإقراأيسىإجمهاصبالمذانزعثءضااااعرديبااللاثافىو
إيقييةاالمقدماتمنالمولفاقياسوهوابرهانامايمونبذالثارادنهوكا

ةائعدداالالنكذلكإيستيةوالمابوجهالنقيضىالتخلالتىالقطعية



أل634أل

اىولهوادقةالحهوراتاهومنوانماادالناإلستلزامازإ ممماس

جننالدحنوقدالمنذربئنعهانالىدريايعتذقمصيدةمنانةإالقى

مايريبوهىريبهلنفعمكاكركفلىحلفتذلقمناتفتندكرابالثمام
اعظمصاىمطلبءلراللهءاوشوليحيالععاثإابهـواراديقلغمهاالنمعات

لمغاشالمةجنايةعنىبانتزدتكلألناالحالفاعلىبةفالحلفإبالمعال

القممةموضتأنعلىمايوكذبوااذاخاننحتقمنكشاإواثىا
اىفيدحقاالشمنصاثالىءامىمتىكهونالانقمحجوابلمبلفاتوفى

قالرشلطالبورريترددنحعموالىسترادامابالادوارالجانباتذإفي
ملموكانبابذالثفياىتآوكبومذتاددواشءالكالادشمطومنتي

اعلطتياوناىعاحواتربمأاوامفياحهعأذامامدخهماناحوآو
1همممنعااراكقومفينتإتفعلعدهمالمترلةرشمءبامقر3أواافى

علىتإكماواللعاإىالكأثابىاذاثمدحهمفيهمقىفماواصنت
الهـماحصنتوفدمدحوةثوماكاالتالومالىوااوزدجةالمدح

االجةوهذهالىصالمنمردحماكاذالشاذتدءإإلالتكءاوامدحانذكا
اقاصدةإاسصورةالىردهوبمنيخاساءاشقهـاصهصثانذىتمثلياورهعلى
اذنجاايحنماالخاومالاخاذمدحناصذنبافنلالدلوكانيقالبان

لهقىفياإلقزافىاستأةالمحاصورةردوومالملزومفثذالباطالالزميمن

االعادةادظألعلاهونوهودهتيهثماقاصدأسوالذىونملألالطت
افاالصادناالمفيلوادفهـاهونماعوطاوءداامنعيهواصهاساناص

فالافلفاطاحرما4عإلابراهيمعافيخكايةتعالىويولهاالمكانفىأدخل
اىهوبىبئنتهرالجسفكباليسوربىاقرألاىبفليناالاحبال

لباعخباشاشهشعلةوصمفدىتانوصالتعيلحسنىالمعزنا

فيلماموافقاونوإلبمودقةفمءدييخدرنغاراباناىجمرحمبؤ

وافعفيلةءاوصفاذاأرعلةاعمااليمونانمجبيعنىنغحاالمر
صعداعاديهفالنلتولكاتةفيفستصدملهاكدماسناتهنااللماكانو

الندمفعغيريتالوهذاانمنوهمماتشادرأيوبهذاضررهم
العمولااربابسانهالوهمهذاومنشأيقاالمخيرحةصونالتاالعتبار
لومماتواالصولوكانالحقيقل4مقاعلىاالعتبارىيطاقون

اضرببعهأتوهذالواقعمطابقغيرإهقكاإعتباراتيعيبماونانا

اأألى
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علتهاهااذاوكاشتلظيرءاوعلتهابيانفمحمدنانجهامامناسبةعلةااادممااصتهمامعةاحاالن

لمةالكلنتلةالمذكوشكاذتوانعلةادةالعفىاماإليعهرانمامكواألصاإتااريدتاسة
ؤافولقتحهعلةالمدكورةبهإثادلميكللمبتطاابىتولاىكقولهعلةنءإواقافيفلمول

ادهالهفاإملراطومننألدلمزمنأبهاتبببةومبتصاشاىبةاحتوااتبصاصااهغاءاىداثنا

امماحقيقيةلةءأنابمنرداىاطعرقهوعاابإانكلفالمصبوبالىءخطالىافصإيبعيهاوتفوقه
االصسنةفىفىاهموابانهرقدعللهالعادةفىعلةاكاراليناالالبتةةصغالكالبماالمطرفنزول

إتكايماشااصابذمارتىاالتاااشإظاوروحالمهاععبببىئهإلحاإهاعرف
ذذابماوراتثاامنالذكورةانتايمالذحورةاا1عااذإوكانتةكوالذاإهلةايرمحسعتة

اتوذورممماصيةانودلتآمابهبأطابىاقولىالهقويملإتعاتاناحسشفالجمهونقيةحلةء
11

معاذالدقةاياااالعتباراعءاامحاالواااعصافلراءاالخلإفانالذيابمايرجسوأاخالفقىتولكنافياعادلها
ذالثمعكانتنورظااللماكبتعاضامناثمخهظلميصفوحتىمضرتدفدةاالهقئاصتيوناا

يداالجرالةناتقيهةحةعلةالراجينءجادقيانورومحتثعاتغابتتدمأسياطبععةانمنذكره

اىقامنذالاتااعالحتجوايخقىيابإذاغدتلمحربالءاااطالعاعاتيعلى4تد
رفالوكفىورالب11ويمحننىوثبابحفهوكفيإكأمباوهذامافنالهمقانرا
الرلاالهطافاالثواناتتفىذباخارإحتئقىءاباكفىهماتظاممبتولىءةءبااتالأ
القىتاتماصقطالاحالمرأصبوممنأوايناانأرزياباجتربافىغداذايرهاظءويابإذاءإأ ءأا رما
العياعةطقتلافىعرمايمنسباكهمدايحياصوياعدالهأ
قيالربمالىلفيسالىلىاالموافحخياةنوت4االفرالمةذتتصفةإروحنمياتةز11ابا

ويسىاو
االرسلىءامجرائص1ءأتيإوامااحتواسلىماؤالىاجإلمحشوائةمنهماشهاوفرهعاعدافا

فىوالجمزة8س4ودالوأتبنأمولاأىولهقيخبماةآتامآاأاريداثاقاشآلإآايرالاحصفةااهـ
االمرشماقتاوقدنوالسانازك1قاداياكىاشحذىحذاركيهعكته8اسافيناحمنتعحعااالو

ا

حلالرطقواتأنطاقشاصمحهححهححىحم
اخنماعراإفلماخالبمانكبمانىواااسالحةسانقياسنظظأخرقامنكتء

اماوهوحاقالمتساىحم
الىلىعقائبمكانانوىأواثاةاساااسأاصاليحثهـهإناساا

الطافةوأوسطاثدلتةعد
ى1بوءعرماااشخذاىداشحذبانىإواثاةااشساناعرإشااعف

التةحالسأمايومنهثتإدموغافيالغرثمناعرأإصانمحاشمماناممأانمانهنجىأواشىامن
هذأقتولىياماجخةعلىعافنةيرىيماومحمنهفاضءااكقى
ءزاانيةيمنلولمروززالمعنهذاسيافىفاشابإلوقدوحدإلصنفإسا

وحولاضاااكشداىطقاتمنطقأمفعقداعاتترأثلماغخد

ةحصدوحالمهدشءاواففءاوكأاتاز11اطايكواكبالجوزاإ
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ماحهامنالممومالنننرتةختالاكرهذكذااصهااثدقحيرعبمت

ءااحإوشبةحهـوتان4حراضاغإلءالجزاتاغاإومناصملماصلىء
لةاطااعنىعاليهطاتااعءؤروعاصهتالقالضعقدرؤاهـعلةخدشه

ؤبمونحاالىحدمةيخمتعليلهارقحقيثاتصغمةالمنتمافاقإباتإصإلا

انهعضاشتفيإاابصإأالثدامحاخاتاقولهاطاساشاإاربإثامنذاهـ
اوعالعرطإثاطانبماوؤدءلإلوزاأتبزتامةتعصثفةافاإلشضاانادكأ
مناصهءاإواقطزطثحدتالناناخطاصدفةروحالمهـدمةخىبأ
ثاقااعالتاباتآلصلالثالةابالمرااثصوسهوباداهاذكاشصنان

واشابماشات1وثلهـإتاةصااذالالفماتأحصىألثاصاحسفدفىااوآلصا
ممعئنملدتأاللهالة11اهـيهةكانادووأةفىمئاكاتإباأونما

من11وابلىءما4رورؤحألونحلصإثاءغااتلىصاءالجبزاهءباشفادإللاإل

ااكاانمحاتلمودأثاىدوحلهـاةخدنإلونلعلةاقحاالاهيئذ

محمدفديضالمذكورةلةااناطاكواطة11ردءراتاتلىءدليلادالف

اوممىنهثبىالنوإبهتا1بينصافىودهوتصىإواثبوتلةءكودهـا

حقفرااطإايثووإاإصدميئيئألافيكابهاالاةء1وذ3رىومديمع
االولبصاكانأتابمظإاللةءحداني4إخىعلتفاذاصاثإته

بسإتامناضاصلمحزحالمهدمةالفنث3ألءالدإثاالشطاقطاطواذاجى

يدممماانقومنالظاهرالنتكلفعنالخاوقلتاباكفاعزتإعالرا
بهفوابهلمالالفصإوحاذالثلننهسيهلةانهاحبةفاعلةإوح
منملبصاضامالىءطألثونهسكإثالىءمايإئلاقعاتسناى

ابتولاىقولهيمناألشلمثاواارحمىواادعاهـيهالنلالعاتححسن

111فزيرقااطرةإاصابإآادوالمراالغرجعاخراابإصمصإكانتمام
إصتبماتىااإكهزةباءاقارادشفاترقاصبمإثجسغبهن

فعتثبىشضفولهوهولهقىإذايتافيلربىابتسفييراحنيوامهدا
المزناالرصاتتيضطفيهامعوصحادحىالمزنالىخهانجىباارخ
عاللففدلإصطاامحاوااقطراالعطيموهوالمطرالجودمنوحاداإا

الرباتالثتحبيبايتبانهاتمحابإامنالطرترولالشاخالساتلىء
ءأططلمالنشوهيبدبنمحبفولالىيشيرالبيتوهذاعاليهفيفهى

االحبعلىنمببرداإويمزصإبالاصااخدوالزكفنالعنرساشاالمداعا

مثل
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تجببانضهاداكأنفاواوماببتاهذافحرأضقادامقبوقالطولاجدمامثل

ميدةاقالمطاعالمالهدبقحهلهالصيراهذاوجهقاتإتصيراماهذا6ىادروال
وفيالألزعاديآرامحتشازقيثثفيحبلالائىعزدمنصلزافافيلهقيوص

رءتاخروعالهدانااحاباامولهكانتيتاهذااورلوانانءعاب اءا
فىابءاطهفقداذممماابيبانيوامكأابىسنةوكانالقحااادياهـاق

إمدمسحامىلمضعالقتيثانووإحفرأةالمضوىناممطوتالدياراتتا

ستالعةوإعمرإباصعرجهوعلخرالهلمتعالقاطلكذالتاممصااتهاث

ولاىقولهيمراجلابوهوكبايدكأشغالمموفانحوعنوورواحزار

كماكألشافيذلاسقامأحالمثمآالبيتاطادحثقحصيدهمنيمصيتا
خلمقمنلالنعانيحدثنجوناشبهإالامخحااطبااماوتدماوبم

اليعضنجونشبهكذفأخذدمناضاساورصإوميماهوالذدكلبالكلبواجمبا

اجةالرقولإابابارنتىاكأشهالمتدمشربمناتجحءوالدواالاالانسانا
منساوعكاشواساةمكاباةايمىاطولةبقتهطروفيواخرافوملوك

وكصنهملاصتامماحالءفافيموصحفيعلىفرعفقدءصنااكاب11

إصماإدحايىتأوىعامناىهوباحاءدامندمائهمءبشنا
يرءفىذااثجمألوندفواالاإلغلب3االمحديةإتاهذهىفىغاراارزما

ماجمهواوالتنحهيماتعالىقولهيمالماناتنححونوذمواإلمدح
صالكالقدمابماحموااناماناجاناننىسافقداالماءصاالةمنعابا

روخربفىإتاإاوالغرشجيرظوذالثغعرهكملزالثئردفابه
يمتثنىانمافعخابانكنروهونقيحضهايثاشاتأيهدوالجمعم
اؤاخوأديرالثىكإذمدحكسةىانثعنهةذمفةمن
افىبإذااكابغةاولاىوله14مإلمفاصنهقآلمدحتولدالى

داواواحدهافىوشكىافاولبهنموانيرحكمروإلت

4تذمحفالحبفالعهوشتابةسمحنصطمنالىباثباجاقراغمنفل
فثافاولانكاناممىفاولذواتونسانومدحفةصةاءكأقداسة

صيفافاولالىكونيييركوندتقالىءالعيبمنانهشدامفاثبتاعكلب

نجازرمنمنومنهـووالكهخوتحىمودالةتوضغيادةزوهذابتالهمن
إهيباهنإفلمولاوهوكوندغصاادهذاوهوالمذكوشالمحرعد

منىافىإميبامننئأاتاباىوأعإخبالعر4إكاالطهالء

فبهيىاافاكاصااالممفىللهـاإليوحىاقاايديثاحىيقالالتعلميتي

حايعتوةدبااهننوقال
عدبزلهاطاعنىتلىامو

زبادةمنهنهوتقديهر

كونالنأمقحممودكايعتو
عالبتالمنشىءاهـات

5فإافاولكونتقدير

نجاهمنوممذبأامن

صإاعلىلمهمةماءانجات

كانانتولهيعئكورالمذ

وزتاتصىافالول

ن01لهفىانهرأخاااذاثب

ابيانعفتالىفالولكان

إنجاقالإلمهاعسإثاادلمر

نانالمجب3انازسثاعىا

وتولهعيافإصهانالول

المانهطيغةصعدفائبثت

كمرغءصصفالمحمنكالم
ادكاصهماذكرلماء

حماضارمفعالالجسوإسناعرا

المذكوسحالمثعرمبنياعال

اصاكلىانهتوالاجز

ذيأوومعنىافالجدا

عدتقديرقولهمنفالبد

منههكو
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ا

اإشاكدعوىافةجهمنجماسإتاذاهفىإذماصفةونقإدحدايمأامم
والمعاقلباصطبالبمنىشوانباتهـثالمحالوبقيفىتعاتةالنكةببي

اتثاألطلمىءفيلأالكمصانةمنؤوثابتهـهالهفهدماساابالمحال

وتجيراةتقلىلىءيدالمممقنئفييدخلمجيثمنالمقمنىكوناىأاالئحمطالا

وذلكمنهإلصتثنىابتاثايمماطعنالهااخراسيتثىادبهرإيهونءاألستثناعن
ءاستتاافيصلاكاضااذأشمهاواصىاهـءماتلىءاشبمطااءاالسآفناإلن

اجادضيوهمفماأالىرودهاماكرذلفياداتثهفذكراالتحال

إسمنهكأتة15وهوالالداةلماحاىاقباممااووتثنىوهوآشى8

نفاهماافرادمناءشديخرجانطمالمتكرضىاناوخانهصاماوهمفييوقع
كأااتتوههاليبتإامنىءلصمءؤااكلمهحتىتهطاثيديرواشقامن

وتكولدحء4فيصىداةااىطوإثافاثيرىتواوههظنلتهاى

المدحأعالمدحشلمارلىيمإتأا8جااالنقطاغالىصالاالتثمناهاالسف
ماممدحنمةعىاتاالطاضنىفا1يتكاذمنمةصص4ررتبلممبانهعارثاوا

ادحاديمتأمناصافماالبسإكفاوداتحدوبذتأخىوتىالنوعمنزت
نحرممباءافااباديعقبمدحعفةحإشيخبتانمإذاممايثبه

هدحممفة01اإلاداةكااكالخاذحدالىصمةاباتبتعة

شبيشقرمنيداقإمربااؤضغانانحوىءاثالذالثاىلهاخرى
ايحناأخرباهذااىااالسواصلااالساةوهوايرفماتممه

ثءات11إيهألوننمطعاالوالبصافيءاثهااليانامنقعحمونان
هوءاشتاإلىفىاألصلان4قواليافىذاوهـفهاستثىفيلدا

دشيةلمابساافامحذاةاذااالستتاكطنلأمللتالاالت

اذوخاهسنهاإعاالنقطمنالهألءبقىبلىاالولإكنربافىخشصال
دشيةواذالممياالمدحصفةدخولتقديىجمهنعامة4ةمنةذمعةكالحنرب
افىثاإوجهااالمنديمالتألفيدفالالمتحالضربهذافياإلسآحنماه

ءناتخاالعاقءفىاالصلانوصاآلولإضربافىين3ورالمذينإوصامن
اتهثتلمهـامناشىاجاخريوهمئالاذكربلاداتهكرفاالتصال
فيهوإليتأفىدالتأيمجاهاخرىمدحصفهاالداةبعدذكرفاذاءاستثنا
البالىالعلمقلىءمبئالنهةببتإصىءادعوىاعنىاالولوجامندكهالتأ

هذاثلفيائجيىانوإىاىاولورتمماالستحناتقديرمحإفيا
مربله11
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11الفادفلاففىاالولحربادطخؤزةالناق4اوامنمربا
تاالصالماخواإا8ونالستعالىزولهواماالوجهبنمنداقصأيم

انايمونتلفيمقالدتيخاالفوفىداخالاسألميقدرباناالولإصربامنناوحانلعصفأ
واناالوبصاتامنلوبذالخاداليكلبانااقاكبصأامنجمالوتاوانينومندأيماتفا
أفىإاصأامنبهوامصالءااالسآتثلصاااحىلمجمنقثاعااكصلهءاآتاالا حرووربووما
شهراإظطالاقىكانةذالثعناغنياورابواهلقيبالسال4اورضااإصالمامعنىالنحقيةإ

قعزفاقاالولبصإضانهفاالكرامةفاذمنمافيهأوالايملمالماوفضولويافيلمنظاعر

دادلنوفضفيادالمولدالضطؤتونإللمجوقولهاالفومنالنوغاالهذاإنجوافيهـايسونالقعلأ أ

واالهتأيممااكأرممايضبهدالمدحتأيملىضصمنصعلىحملهيمنسالماسألمااالنيوالتاثيها
11ةاالألمتثصلأثناهاالقيقةاعقإثإثااإواألء4االممالذ

الهاليمحاالافطهصاح10والنااعصةمالا اودال5وبعرء
إضربافرادايجارفيطتمندصاصمندوالمودأ

كالذالثيرىإكوالاالولتاقىثمدفيترتذانالمأحافىااسوأأصاالادص4إوهوااثيما 14

اليمنالذىاخافىاضعربادااالااصوالرجلقاماجولتةانلثاإلولمنطاءاأثبالمأ
دةواذاراعتاال4زدتأيممناوروجلالرذكرتأخرانواجباكاناثذاولوقصدت

فيلمهكانادوانأيمالوناحفرخاءاسآثبااليؤقانووأخربصالذميشعبماالمدحا ء5ا

واحدةذالءاناالمناوماتنقموالمدحئممايخهتئنىوالىالذمكامهممارالعاملا
هونالرارادلمهولهدأيمالةااليمانوصاوالمعاخرعالممازباصماصااإلمنابتنهاىنجارباياتامناأ
االالاالقلثهألأإآقولالوعلمهوكرمهلمهاذاقموامتنقمدمالذمااللهالياتأ هذفىخرب

فقماادلةارزيمالمريهزتاممىاالفانانجاالفىاومااللةباامنااناالناكونملكتاب11
صينوجيكادالشأيمافادةاالولإكنربكاوهوفىاةائبمهفحون

المدحديماباباممتاباباهذافىابهالفحاعاثإراالااثدراواالا
افحضالاابىلقىاعهـوالفيادانرافادةفيتناهكاالتأذمااإصبمما

ألداالإيزاموضافىبسافابنخانمبمدداقاالزمانبديع
آظطاسةفاإلوالنابلىإوانيإخرخمامانهىوصخزاخرامجراإ

دهثماد3تتأاادمنتيااز5ارابإواخهاصوقرلهإشقرمناقيدقولهمتل

مناىومهنكألءواالنجمنقطعءاسآنناالنهآصااالمنبسهدا

صنةمنكأةإيئآناحدهياباوضروهـاقدحبماثأداأخإالمعنوهـا

ارزماصنةدخولاىمادتخوأمادتقديرآلذمصةالعمىعنةمنمدحاا
اوثايهما4إاامناأيئىإلاؤتبإلخىفالنموال3المدحصفةفى
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إخاسقوالهاخرلىذمفةيلهاءاخاابادايتبوذمصغةىوران

ااقواكيئومنإتأصيىادتيةااا1احنربفاجاهلانهاالقافافالن

االخراعىحمربإكةامنهيأقوماعيياسعدماقتمحةوواحدتجهمن
أةااللهنززثدراواإللههـالانهصنإصتىالنحوالفراءنااالصذ

المدحوصتجاعاالسالمعودكااىآنيوقفاإحاليجاهلطكلض

نهبتإطبباابىفولاىقولهحاصخرثىالمدحتبعيتوجهعلءبث
ايةباحهولأبىخاانكياإداتاثءاممىيهمالوحواالعاشمن

وتجهإصاءااورتإفىضألمةاصاتإوومحثالهؤكزاذاعةاففى
كأتهـاإدنيماجعلحيثااونتاالدنياحلحمسببانهبمحهيياسآقبع

الربثالمجىءبنعلىفالفينحائدةالبثىاحدلمةهثمعنىوالكاودث

االماردونبنهانهااخدالمدحاالمناخرانجهوإلجتافىاىوز

لتلقمفيالخاتلمهاالثاقأو4هاعاواعنظايخبئوهذااالمواك
ةصزالنذإاثرواهلمهااالداالصالحبذالثيقعهـدلمالنهوأتمةشلامم

االداصاإلهـلماكانااةكالبةفيالمانانافلواالهاشةتهمماممااالديا

الثوبفىإشءاصخااشاايمااالدماجإشوىامناىنيوإبكالودسروش
اتخربنى06ارمدحماكاننماقتهالبمنيضانوهويخهأفهاذا

افىالثالمعنىنذااإلولالمعولالىاسدوفدنلضطنانمفعرلمنصوب
قالفنلهإلصوف4إصاراثكألمااقوالجمهونصالجهسالجمهونانمجب

وبمرمبيمنجنواسعانانفوسنافىاسعافنانادهرابىالثماصقولفى

حالوحايثادهجانهبماالمقدمالمهماننااعصودغعاتمهافهمنعياكهلفقلت
لمجغملىزيمونؤيمبهـامصرحيةالاللطسهىفقدنيةإافىالزماال

المدحمموكاإلستتباغمناعفهوافربنلمدمجةاقهنيةوأوجعل
فيهالتخبالعليبابىفولالىلهكقوبالمدحاالستتباغواختصاصيرهوت

فوصضنفانهنبانوهرالقلىالىءااعدكافئأفىاااللذااثفىاكى

ايلاذلكفىالجفافىتغليينزةليعنىإدهرامنيةاآبثبالطوايلا

صهوناننناكنساارادبهاخرئموفولهبهدنورأدهاعداعدبهاكاق

جهلةمنوالبدلىبنااشةافيقولفياواكزبتأطاابىلجتفىواحدا

ونهراالغزلادنفانهههـمالحعاوكلللىنحالهوف
فنو4حامحيودإلنحاابلدوصعنباالستفامذإاتعنكنىاحيثحا

خرال
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محرجتهاماالسةاخرججثاالخوانيرلتةالزمانيموىبذلثااشرا
بذالتودوةاطااكزاابرمناناالضيفماقلممانهعلىتنسهـاهـاالن
بوباليمهذاصلإويداعصلماكاننياحمابداحازةمفاشءيعزملماانهالء

إلمهشودعهنار4صيحرمنوبماناه1ءعزملمالمصفيالمناعدالجهلالموفوف
4توجىاضوىاكاالىأضدوهصااداخىتىاوداياناصااياهءاود

منولكةلمدينكأكينوكالالكاليمايرادوهوإضهدينالىمحولمجكلى
تمنىنمللمحانالءسواعينيهاليترممرولى4إخاوممىيىالعورقال

ذماونزيسإحمباويرانمماوعد4زجمالونصعءاإهوشاإميناتصيران

ووهـارداعتاقرآنااتابهـزثءاوامنشاىوهنىءجمإافالا
11

راتوفىمجبالمهوصاخرارباعتبوتفارقهالختلفينيناوالهاح
اواولبيبهخرواآلقريصينفاااااتالمتثمابهـفىوإكناالتهاءاضوا

ءوامإوااليهوسإافليهطاقرأنامتثابهاتواكزىصاةالا
انماخراتاكذاساتمامولهاصإدكاثيراتذىساش1اىالعنوامقاىإ

ارءإالطاهـبوىاامناىإلوةبالضىاحمالئافذاخمحدعنفمك

كليتهاحصبإلوقاللضيمخةيرهءمسافالمعلومسوقىإسماحماهوهوأ
11

رابواطمجراياثتاطارجىقولفيبجخوإاصتالاللهكالمفىرودهواهلبمبا
فذاوشادمحارجحاكقااورمنمورظماالثبالربهرنواحماهومنا

ابئعكصيزعلماعتىالغانتعلمفهثاطريفابزعدصبحيزلمآكألكا
انايعمذاوبلمااثاعدإدالاكاناإفعيهيتنااهيتإجمهاثفطرا

نبااوكمتاطفىإصكاممامفىليهـإائباإتشبإونحانفىكانصول بسا
ءسنوامحرىبرقالمكزىإباقولاىلهصيمالمدحفىةإبالةوكااى

ااابفمدحفيالحباإخالاالىاتاإشباكاشهاابفامثبنمصباحأ

صالغهإااوأح11وضوقماسإالمحوبينلجنهايفرقلممحيثأ
المافيادرممىالاوفوممطادومايرزهـفولالىفولهفيرزمفيم

اىله9وإاذخاالرجاالإقوماانلىءدإللةفيءازامصناص
اولتاخمبدالمةبئالجهنادفولودفىالجبفىوالدهقيراوبما

حرثإامنأيلىامابمن4لىلالافافلمنأالرحنمنتولىاصاغاحااتياا
هذاومنتدذذنانياالظاهردهاباخصوالضاوالنفسهالىلاضعافةفى

اإكاشالقولهكاءفيامواالوالمازالوالريسوملاطابلاقاا
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111التسلبميهرجعوهلرواجعمحنمنالالقمناالهلاإيمءالمسإىا
41تحالىئلهمويريملمحةوخضلإبالاإشالدشاإلنااثلاعاااوصهشف

صاقلابممممزفيصتماذامضيخبئمرجلعلىندايممهاالكاناعن
بمونوالمكانهمواتواللمحاتإاافحضلعليهدايعنونبلجديد

إفىإشعروكاصاامناظهرمعندماهوجلعندهمانهاالمنهيعرمون
إثيتجاشاالمنذيرويمبالتبينضملرلفياوهدرلهايهىاناوإلواتعاقوفى

فةيقنااصعدحهاباكاسوتوببالموجياقولاءصاالمعنوادماشه

الى5يرإهآفتتتعمأضىااإذالاىلىاتبتشكأعنالةيركالةفىكالم
الىلمهفيتعرحقيرتنكأاكذإتيرفةاتالتكفىكالانتتفتأ

الةفاوالتيراللذالثاطعذااتإثبهوتحقيعرانيرتتءاىمحنهدثاون
االذل1ءاألجنيخرادينةاادءكؤونايقووثيرالةذالثعن

41كناينزلمطايالالمفىوقعتصمعزفاإومنهنواولريسولىالعزةوللة
عنهمفماالمء4لفريةوااتإبوقدالمؤمنينعنايةنيمواالذلفريقهمعن

مقهـفريرإالعزةذكعحغعيهمبالردحالىاللهثمتاالخراجباالعى
وإذداماصاأللمخاوتيعرصولمؤمنينواولهولردتعللهوص

عنهماللبوالمؤدلهورستعاالالدةفءاكأةبالهاإوصوفناالخراج

صاالاممتملةماادهعسخحرفلىءيرإافيكالمفوقعااقوا
متعاقمتعلنمهبفكرالفعااكذخماكاإكأاالمعافىمنادهمصخالفكون

فلمتكقولهاالنمظذالثيذكرمتعلمفابانادهمصخاخالعلىلثاىلبالحهـ

يرإاالمفىبموقعثقلتزالنظبااليادىالهـثقلتصقالارامصاتيتاذاثغلت

عاتقهتنقيلةعلهوفداخرىيعدةصباالتإنوثققاخاالمونةحملتكلمحعق

حبلقالوابرتتنماالبلىكالتطوقالتوبعدانواوالنبااليادى

احجالمخىاتوابرمتاادمتوابرواالتياناالفامةاولتادوداد
ثلاصاصاقواوامايلاهذامناايحنستابرفقولهاالنعاموالتطول

سهامايموخاكهألإالصادممواكننوهازمحلالدروتجهمصواحوان
وقدغألضازلموبصتقشاواوقاادىفىولبماننوهازجمخاثاتصى

االوالنإنباواإضلاهدامناثخاابيتفافيودادىعنوأيهنصدتوا

اوقلإيرالالمخفىيقيملماخركأمهعلىولهالىفااالإلنمنهقريب
ااالطرادوممالمهمنالىنيوالمعنىذالفعدلهطلمه4ظت ىح

ووث
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غيرمنالوالدةترتيعبلءباباااسويردءأوحآلميداهإمتأقانوص
إردابهاكاالكدشفيءاالساثتلالناحاراداىوكاسفىكافت

بةءإعروشهمزالتدفةيقتلركانكقولهإانولةوست6اطرافي

اذاالقومالويةمامايمهدماىعرشهماللهزاطيقالشهاببنارثاابن
اوصاروابقتالاورباناىعرسهمذقدمأحاوتضعحضعتعزهمذ

ةعصيئيهمسلببررهماساوهدمتعزهمتاتىفقدبهلضرحون
سفيوالثربمابناحمهريمابنريميمابنيمحرامإصاتطقولهومنهالحارثآبئ
واوىايبممالفيااكالمتمامهذاابراهمبئاسحفبنصعموبافي

سبعةابيمافىمنهفالمذكورلدكالمالمحسنةهإوصاآمنظىلى11ضربأ
صابهانةزيخرجفاالتلمفياىاالنمنافيماتشوهويناالفييناسبمااؤش

مجردفىاوعلربنحوروفاطعددمجرداوفىبخوساسدنحوالمعئفى
ابخاستجأتفصيلهاوافظكثيرةاافىاتشالمهاجوهوثموقتلضربواشا1الو

روفاطانواعفياناالفحاالىفعاانضهوافامإميرءوتامبانضر

اوبولروالاطانواعمناخرنوعاآلضاالاإواءوالجاإفاالمنيها
فيوالمعاضاعواداقاهـخرجوبهارادهـءاوفيويمرحيفرحنحويخرج

الكلهةقىمثفانخراالوفماحدههادر3إادهـسعوايخرجلمهواتهاهث
علىوشلحنربصوومحناثهاوفهـاطكاتارحرباعفالتكلصىفيةههيم

اتلقىفيوإلفولالمبنىوضربعلإفاالمبئحنربالفضحدةواث

تفواطفغخوخرجوبدعنهيرهتأبعضعلىروفاطبعفىتقديماى
صورةصورتهانعاالفادةحنإماكاعىاقسماهذافىاطعنووجه

واحدنوغنماذكرحجيفيالمتنمانانااخا1اىنافاناالعادت

هوثلةاالالنمتهازالصىفيناوحراوفعلينبنكأإكلمةااغانومن
مفردينناحألشبانسةاوابباالفرادفىاماشفقاناالساانثماخوعافىاالئحاد
ساعةيرءواأثماالمجرمونميقةااىالساعةتفوهويوهنحو
وىاوااللالاجالجالاالحدقاشأصاعىانكوؤولحعيناوااليامتسامن

ثافىوابقرالوححثىمنالقطعوهوأكععرباابئعاالولخمالقتءإلر
ذماموذىريرىابلنكوقىنحتلفانوامااالعارىتادبهوالمراجللح
رمةاطاالولماماذاحإمرباذفيلهوالذمامخشهذدبالهوقت

ولأادالدوطالعالنسلطوإلماعوفالنآالبزوهىانخعباذمةجإثافىاو



جدكنوإمطايامطايافال

عنىالجساعمنازللات

ممعنىمصالافىقلع
اىكاعةزلزدرىااوتدء

هذهانالمعنىلتةصبهايلم

منازلالطصالتو11اياالمحا

ايهاااقاممدكأكانائهاحسبا

اللوالءاتءاال1عشذهب

لماوهوابهـاقامتالزكا

رؤيهـانردءلماتالوص

وفىمجواوشاإلتذكرا

انهابقيتوصاخروجه

القدركاعتزلثبكافي

مولاوحايخاحألوااكافات

منازلقأزيرانادارلوؤت

هاتأزيرمنبلغاؤثيقإطا
خاطبهااعليفاقبلىايافالمحا

واناياالمعاااييقولو

وقفقدجدكنطالضو

ولمماقاإلششهامجثاثة

افىقدراللةجمنءيأت

طأكناالذىروالة

ياااوكأديفارةألص1

وهذاكارمقعدمابقا

امىخوفيركذااظالمعنى
أةالى

أل64ل
اقمفانانااالاىناوانكاسساميطارتفصاوصمجدحاسافىادوممرا

وفىسوحرشايساوفعلوحرفاواسحيوفعلعماينءنوتكررإذ
ىتخالزماحافانهمنكرمماماتتمامابىمولالىقولهيمفعلطارفاال

اخرآتقعبموإجنعاخددهوإيمرمامجيىكربمالتعبداللةبنمجيىإدى
واآلخرمىبمالتامنيسااقظثاالىايهداةاانكانانهوهوامإ

فاتاثزااسنيعرافيايمونانومدوبزيمالاسيصداهنر

خصطاطفيفردخرواالاحدههاصكباناألذاتجنيساافخااىاتفقا

اايحامااصألفىأنحيهاقالتفتغابهامباالزكيبناسءمنوعاهدا
هبةصاحباىذاهبةحالنلمثاذاافاابىزولاممطلهصيم

مطايااياءيلالءالالهابىوكقرلةباةيرءاىذاهبةفدولتهفدعهإ

ياحرفوماحقفعلثطاممقلععنىايسعنهانازلهالإزلهـوجدكن
افرددهماااذاناافظاناففلموانأىواالصأدممطاياتعاوءندا

الزكببجناسمنخوعاهذاصاىصخىاظفيمىكبخروا

القعابىلقىاىقولهاظفيظبناالةالفزافوآلحافراباسبم

اصمامامااوحماملحامإيراولسممصالذماثلناجاموالامإاخذاقلمصآ
المركبالفظامابهونالمفروقباصعمواالخصولهةفىورخللتفانيلباط
ذنبكتذكارعنوالتلهضريرىاكقولكلةوبعمق4منامىبم
ولوقعهام19لعيفيكلءومحممابهصالبلالواهىيحن3بدفيوابم
اباصىوامطممنوالميمصحابهمنعصكبخافىفاكأابهصىومماعملقاة4ءورو

اوهلالمطراذاصابمنمفعلحبااالولوالمعحابهصةضبهعمارة
اليمونانالهفروقفىمجباثالفلتمفروقاجمىنهولىافيبئكيرشفة

بالمرانوالتقمميتينمنبلطةوبعضكلةنعصكباالمركب
فهواماهتشابهواالمواعصابخنيسصثىتطةوبعصكلةمنامصبمانكان

ناذاهذاتعحاعاممتاباعجارفقااليضاحفيبذلكصرحاومؤوق

يمونالمانوتيبهاوقىتهااوواعدادهااطروفانواعفييئمتفةانافعا1
يهوناناماذالصافىاالتفاقدمءالنامااربعةنوذاكفيممبن

طبهاقىاوفيتهاهيئااوفىاعدادهااوفيروفاطانواعفىباالختالف

والعددافوعاالفىاالتفاققلمحتىزاوااثذامناشينفيلمفاأواالنهما

مابلاتسمابهالعدالمجنيسبابمنذالثيعدلمددلهاويئةاااوفىمثال

فيذا
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11عطوهواختلفاواننتالاالربعاهااالفىالمذكوسححذانا

اتفقافيانهذااممهقدراومحديتفماانمنفالتامتولهئاتقىتاالسلةاعلما
طةاتوفقدوفاطرقيهثفىبنانالمتيإفظاالىخضلفاادرانذكر

اخدهيئةافالحرمحرفاإتجنيساحمىتبإشاوإمددواأخوعافى

برداتجنجة3كموركةباطقدجممونالفواالخراالةهثعنافظينإ1
ةبنوابةابلفظواماغغباوإالودبالحنمإبردالخاوالمراددإهـابئ
البردفيكونهتجنةبرداتجبةمقوانحواىونكواالحقالهسالصبمفئ
اماصاهلابقوأممفقماةفافىاالخسلرفو3ونامحرفإصبهيسامن
اذوهـحرفانددإثوادداثكانوانامفرفيءاالرالنفرحاوفر

انجص11لثنروفاطعددفىصلفبنومفردتمفروربهونانتعفى

واحداحرظواحدعدكحرفواحدةدفعةقماءانالحهايرتفعدالمثلىرفآط
بقولهاشارهذاوالىيفيةفيهزيدتواحدحرفالصورةفىؤكانه

منءالراهذافعلىنماحكمافىباباهدافيدداكواطرف

فقماميئةافىمابلواالختالفمفرروقوركالراهـمحرفمفرا

مناخرنوعوهداردقبإاومنكنسااالولمننطاانوهو
االضالفوقدجصرنافركضراإبدعةاتواكوغيريراالولءرفاالخ

مالنالشفانكالثصشركالبدعةكمقوؤيمصونوالىبالجزكة

كنساالثاقومامفتوحاالولمنءوالراوربهعالعافىمنوحمفشاالول
وفاعدادالحرفينينالمتلفغئااختلفواناىاعدادهااختافاقوانإ

اتفقاالزاثدحذفاذاثثبخراالمناكزاحدههاحرفباعأحألون

الفظيناحداانقعانناقصاسابظصكلىأمزتيبواميئةواإخوعافى

ثراواواحدحرفاماالزائدالناقسامصتةهووخرالعن

رشطاوادهذاخرال01اوفىاالواوفىاالولامافيوفهـمديريناومح

االقيوالعفتللاالفىواحدامامجرفالفاالخآوذلكبقوله
االضفىاوووىجدىنحوالومطاوفيالمسائذبوبكشالىبالهـبا

تصولامهبعوآصمىعواحاورمنجمدونامءاولاىأكقوله
دامنعدسوايمدواقاةمحذوفهصفةدامنفىمنضباقوضىقواباسياف

اتةوباطعطفههزمنموافيمثلهااوالتبعيصقمذصماإلحفشعلىهاوزاذ بالسيفبهسءعصادمنعاميهجمعوعواصنيمدمفعولموعهوالواقع
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حكمعايقعنىمنقاضصيةجمعونوانقاهوخحثه4ظحصيمنوعواصم
ادممرباطيومبالحنييمدوناىقطعهقحنعبهمنقاضبجمعاحخبوقي

بالقملحاكةبجوفاالقرانعلىائالتءلالواياإتطءلألعداارباتكن

مطرفااآلخرفىاطرفيادةجمهونإذىااقماهذاامماورفاطعة
الكهةهىانهـاعواصممنكالميمالاخرورودفبليوهمانهحعنهووجه

لمعكء5وونفسكهافىاخرتمكناذاحتىإالوالرابهانأاقوانماإكأمحنمتا

صعزأمابافهاشءإاندةفاذالصاوحصلالنوهمذالثعلمثاؤصرف
قالزيادبهونوماداوواااالفممنهكريذولمامامجرفتوئهءعط
فةحراىالجوداصفااصحاانءشااادفولاكقواخراال

انوالمذثخداسحرفمنكثرانايكوالذلىاهذصعىماورانهالجوئنالقاب

زورنفوفالحراغانوفىإنسبنالمغظالةمالتااناىانوامحافيالنااخى

جانيخرلهشابهاببنهاأبعدالىوخداوحرفمنباكزضالفأالاليقان
افاء ومربصوإفظثاوذجملىنصعرعفظرالجروفانواغفاصالسد

ناكاآنآالالاالمازتوقعاالذانفانالحرخموسلببصفثماوأ
النانواعفهوهوضارعامىالجنااهمهالخرجنمابنقار

فىاوسطاوطريقدامسللهنبينولإلئنكواالولاسافىاإلجنيالحر
معقودبؤاصيهالاالخرنكواظاوفيعنهينأونوكنهونوهمنحووسماا

هنءوالراالالمومابينءاأوازهاومابهنءإطاواالدالمابينوإليخقيراني

اإفىاوهوقاالسانتعارفانالحرجالنلمواناىاالوآالخرجتفارب

أكمااضثاوشاعالطعنالزاوسالزا5لمزنرةصوليلنحوواالولامافى
االعثيادععيدلفعلةءوبافيهاوالطعنالناساعراعفىمنصحرالؤ

حونتفركنتمبمانحوذلكمالوسمااوفيالمتعوداالإلممزولعنةكةضاليقال
لىءانهتعالىلقويمثلاناالولىتمرحوالوبماكعمقاواطباالرص

مويتينأاوالميمانفاتقاربعدمفيالنعشدددهـالحصوانهشهيدذالت
الىاضلمهوانوالاظاواالمنامرطءبمافاذاكوخراةااوفيارظر

عالشفييتفقاباناطروفطبؤفياتجانسينأفظالمفاشواناىآتجهاقى
افظافيمؤخرماصانجروفمنالفظبنااحدفىفدمايمنشةواوالعدد

الحرفوقعأنالنهبانسوهوالقابسصبهموعاأهذآثهخراال
اطىالزتبعلىوهكذاثانيالمههـوالذىاالشةاوالمناالووكلمةايرمناال

نالب
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اشارماثواابىلمبوااليسكلىاكاالحرورلبقىاصإلربمايهمااتالب

حبابإالزتملمثحساصناالقاللةاصكدالئةإالوولقغانكولهبقو
واناسزعوراتاماالنحوواقلبكاءواألعدانكوربتح
القيبسثانسينالتعااممطاحدهياواذاوتعمقةآلمصويسثااتارو

باغاوذتالقالبنيعىإسمااخرهفىخراالصاليوابيتااولفى

فيمهمنىالهارانوإلحقولهاجميصناصانانكاناالفالناب

ذكرهاذومخيرهامانقيبناسنواجيناحدالمتجارولىاذاوحالع

راهكلدوجامضاسابأيىخراالانسالمالمضوإنالهردونابا

وجدوجدماطإلصيئامعوقوويقهننجبأسمبأمننحووجئتلتوراوص
كنبقواوفواساصمعوعواسمثلوسمالدسمبغيروكالنئبايرالخبيذأيمقوو

توافقعلىاتجنيعيوفديقاالوحتنثافححءوإالعداءلالولياحامكاثدقواو
كأويسقينهويحلهالذىوتعالىكقولىخطاتجنياسكلىوبةتاإيمافيالفغاين

حبااشدتطمربااليممعالسالمعاليقوويمنإصففهوضتواذاص

فهالثححقفافعالخاحعئىفاذالثاثذاصارقحفصماسعزككمخالمإووكضاوافل
اأروماوانفمحااطاتمهـالالىفيهسخارمالمإخوعاهذافىدوفدبهذاتردافعاإث

ضللفاوقيلحيةتحنرىالمبجنةيةالممتنصرفىكأيعودومسعودفي13كقو

هاساشذنبناسباودصلقآيمهراتإتفقاليمهتمإشقاقةاشح
االصولروفاطفىالكلشينتوانقوهوقاقاإلتكنغااينلمجمعان

طشتقانفاناالمماادينجهكوخوةاتمالمعنىاصملفيواالتغاقشةص
مايفوهىالمخابهةيىاالفناىعهماأنابإثاأىوصرمقاممن

مايرتجدعاافظينامنفىكايوجدبانوذلكثتقاقباإسوااالشتقاف

قطاالشتواخدقاصلالىاليرجعانلكدتكزاواالحروفمنخراالفى

كووالقدنإينوالقماالقولمنفالفانإقالينامناسبههمافىكوقأئا

يسانيعرفذاوإديااجوةبايتمارضاالرحنالطاثافاتمتعاليقوله
اصببرااقاالشتالنيذالثيراجااالشتقاقاالشتقاقمايشبهبماإرادا

والرتمرالمفامزتببارعايةغيرنولإالوفالحصفيالتهواالتفا

اهرنوصلاكاهداأيسارضتمعواإلرضذالصاووثوالمرق
بلىافغااإلجسشالرهأإلانوصورةطاالثإسبهةسامجيئادواعانو

اادومنهلمباماةاذابهرونوباسوسايةخاختقولهيمربااليىا
93



قاصضلفياىقال

ا1قولااللهع

منكرالذواعاشاالرجل
حصاليمىوبهالحمات

05

االفخمينااحدمجعلانشإافىوصوالحصدرعلىالمجزرداىاالفمن
المتشابهيناىتجانسيناإاوكاالمهوإافضافىبنةاكأعىيئ1احألرا

ءانافحاإ1بهيطادوالمرازصينبالمالىابهإلمحقيناواالمعنىدوناالفظفى

عرفتآوفدافمرةاذافىاألشتقاقاهاويئتاإلشتقاقمعهـماثانذإ1

اماتاربعةونزجمقرةااخرفالىهااخرفىخراالظااة1واهضاهـ

اتخفاناحقاللهوالساسوتخثىضبمررينالفظانبهوناندهاا

االولسائلودمعهجعالئيمسائلكوينتجانس5يموناانازاكو
ونصقاقااالثافظينإ1حثانإثاااوالنالىمنالثافىالمحوالمن

خوقاذاقاالثئةشمبهماضانالراشعاواغفاركارانهريهمفروااسق
االفظيناخداىحدههطايخونانافظفىوآصإينأقاامنامهاصكمافى

اآلخرإفخاإ1واإلتاخرفىبهـمايناوالمطةصينانىاوافرينالمكر

وافاقاعالمصراوصدراخراواوحواالولاغوالمحصدشفي
الممعراعحشواآلخرقاافظ1جمالونانوهوآخراالمعتاحبصاحهـجا

اولىقىكهالمصنفمخهرورألىحرعهددووزهدوحامهكاورفىنصالثاق

نحالفصالثاإخاقااخإلمصيوةادصيذالامدرإصاعاللبهزاددرزثمعقاذال
اعالمحمىصدشفيخراالاالشظيةحوهواناربعةعنددفالمعتبراالولالممحراع

امافالفظاانتقديرورعلىوالثاقالمصراعاوصمدراوكجزاوحشوهاإلوال
اربةضربمنصاصحلمةعخريرازكطتمىالمحقانءاواوتجانسانررانم

اوشمبهاالشخقافعهماخانامأالنهانينةالملاطاوباعتبارثاشفى
اكناربعةفىبعةاشضربمنحاصلةعمنصةستاالقامتتصيرااليممتقاف

باإلشلةإخافرااهدماماداواحىاالثالأفاالشتشبهةمنيوردإالممخف
عصرثاثةاوردراالتحبالذاداالشعقاقضلةءباستثماهاواماالباقيةالئلثة

البيتاخرفىاالنمظيناحدبمون21ررينفالئأاا1ماجمهوناماماال

بلطمالمابنألىسريم3االولالمصعراعصدرخراالالفظينوا
ضوفىخراالظاالونوماتبسحربحالندىمداالىيووجهه

لثيممنتمتعالقشيرىعبداللةبنصةقولاىقولهلةاالولراغا
ةالراثةطبءاصمفرناممةوردهماارصمنذتدالعثفاةبدارعي

لهقىفىاقولمقولوزايذةماومناصمانهعدرفععرارمنوموض
واباثررأتاجارىئيفالضثارفةالمتدبننجاتهولىسأهلواصاحبىلافي

قصننا
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لمهماذالصاءاشافيوافولالموضعينزبنبينتسرعوالرواحلقحتنا

ومنادضضىاشمنخروجنااسينااذائدمهفانانجدارعصثممةعاس
ابتولاىالقيلاالولالمصراعاخرفىخراالحااالونوماث

يدوخبنريةإطاوهاكاهـجمععباحألوااكانبمصآمنكأام
إلقوانجطبالمجوفيعنىابيفىباؤازالتاولص5مامغروثإاةطاثد
مثلقالئطاعلمصراصدرفيخراالظإةإ1وماحالونفرماإقيراطعا

الداشالماعلىلمهوفىتيلمهانانجعتيآلفافىبئساعةاالهعرجيلموانلهقي
يلالنزولاإمإاالماثاةوحثنمايماهلمهاإكاالجدتهاواوالتى

هوايمنضرلمعدانهمعرجواشمبعاتةقااىءاالىءخامعروا

العاعةالىتجالععراكضافةمنتفهمالقلةالنموكدةنةوفليالااللمامضيم
علااوئلقيدةهفهافيمونالساعةفىقايالااإلتعرضيديانبجوشو

فيالتعرقليلاىعةاقلميلمهسافىرواخبروناعمبتدأاوصناع
موهعهـطماكانلةأصوجدتهـالوكااالدارعدتفايعنىاصاعةافى

االبهااحألالمابهالموانطرالنصوكزةااهاةشإجخاالوحشا
االفنالناذاكانواماوجدىلليصفاوفعنىيافاتافانساعذختعر

ولااغالمصىصدرفىخرواالأبيتااخرفىدههاايقحؤانتجاشاا
صاتمالمنكاقاقىاىنىعادجافىاالرىاإةازولالىولهةلىء

ءإدعاامندعاقتيحصاوقالثفداىالعملوقلةذماةاهـوسفاها

اىلهقومثلاالولالمصراعكأوفىاالخرالمثانسيمولطوما
افعصالمعروفائىااوهوببلبمعبلطاصاوازاإيالثعايول

إلمةحعبالبلءتصاإزنوهواطببالعالالبلفانفخبلفاتهـا
لباللىوالمقمودبصثالءواالختسااكرفيهايون4الىووصبا حاأحت

إباباهذامندنواقاادإشبةبااماواالوداداشبةبااثاثاباأبهوا

اخرالمصراعفىاالخرالمتجانسيمونوماخفائونلىامذعلى
القرأناىالمثافىإتبافشعوفيرىأراطلقياىقولهمثلاالول
معافىأيمضابافاتكلةويمينالمامنافلكانماالقرأنمنهـإفاإدالجوهرقال
العذابيةباارحةايةالتترانقظاوقرأنبخوياصحمعرفيكطتأكطاال

طاقالىمناداقكأعمايرالمزااوتاربنغاتاىالمثافطبرناتومفتواط
المصراعصمدفيخراالانسالمةمايإوروالثنىمنمفعلكتدإواا
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فالحتأمتهمثمهمامااإلكأجاقإقاحنىاقولالولهإلولءإقإثا
انإاشفا1اذاكأناماوونجاةنوشاهـفالح3ؤتالجسانلىسإاى
اضسالمصدرفياالحرشإبيتاخرافىااحإجمموكاينبالمتجاقبنمل

ىفىفلمناإح5اافىياءابدباضممإحعيزاقولالىقولهاالوالظ

صحربتالتىيةصبسوااصعةاويةكنرجحائبإحنرآفافيهاضعربالث
اسقداحبسفيالمئلواصملهافلىإضحريبواكاعاتالرجلىوكلبتجاتالر

حشوفياالخرالمطقطومايمونااإلشتقاقفىواحدملااالراجعانفيهما

صانهوراطتخزناذالمرألمسالقئاعصؤولاىآفولهمملاالوالاعالمحعر
مجفظهولممنفسهلىءيهلساالمرأيخزناضالماىبعزانسواعألصىفليس
تخزن4ررلىسالمماواليحفغاغيرهاعنألضزنثهإيلهاضرردممايعود
مناختحمرءالعالابىقولاىآوؤولهقاقااالثماظاخهعمانوخز

برودةااىضرانيفىاكلىراالفرالمامنابذوالهرتكمشاالحسمان

قبندالملىالماوتمثالدحطاوهذامحمانعانمزةإججممءبعدىاناخما
منفىطالهالقممنانهاالاإلرلصراع11وحثفهواالخربإلتااخرفا

اخرخرفىاالالحفمابمونواالشتقاقطةصاحمعهماثاعنىاقاالط

نحةالنحلنكألكنعايرىعيدكفاالوعيدفدعقومثلاالوكالمصراع
اإلحرالملعقماحهـونوماقااالمعهماساكنايرويحنميرمبريحمالذباب

حيننهشلعدبنثيةمىمنتمامابىقوالى1فولهقلاقااعالمصرصدحفي
نائلهالدهرخاكرصعروتورىابمجيماكاناإكزىافىثوىالاسشهد

بواقىإوكاافيالقواطعوفالىاىاقواضبااليمنطنتقدكاورالغهـ
يقلمابزاىعتردهمنناآلوهمااياهاالهقيامجناطعقىالى
هـواااذاوااليثنفاقماايردلمرعرفيكرو4راستعيستعهلهامنعده

االذفيتالىامايقعؤثالالمحشفاهملهاالتىالثالثةلةاالواماوالبز
المصعراعملركفيخراوالمطقبيتاااخرقإقاالشتةشبهةجمعهما

الخمنلهئاملهثأففياليإمناناجرىالىلمحأثوالحيرىالحرقولآالول
اووقماوزعالوثهطمنفاعلاسمواالضيلوحماضىالولظفيالح
ومطلمعالمعافطصكطلعومخمشلهقياإلولاخرالمصراعفاخراال

ماوومثالطيعنوعنامنفىوالثيعىعنىمنفاالولعاقاالتكلميثا

الرياأقدكانىلثرماآلخرقرلقطاكاعالمصرصدرفىاالالملى رى

نهأم
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يائىإمزلىاوزوةاانواوىاهاشفاإمزىافىواهءاالنفاضحىاتىمكانه

اإلكأيرةطهـ11نضعقديطالقوهواتبمعاالفخىمناىومنه
كااالخرىإفقرةامناإلخيرةالكاكةموافقدةونهاباعتباالفقرةهن

ينالفاسطاطواهوتومليبقواشاروادهذااالقهـهـدتواءقؤدوسييم

اىهوىالؤوسووهخراالفيواحدحرفلىءشالمن

اخرفيهوإفظقيإقاؤاالنورثبزتوإصعرافىورنثركالقازثافىعال
المذامحالتفيلاثيرذءاونايراإلرفاواببرأساإصكلااماتإبا

واحدعدحرفتاإلسطاواخرنيناعدتوافىاغاؤاوالتطاق

صعرافىإقواقالنزفىمماهثااقالثتصباالسبصإغسكاكالاادامماوا

ذكرهاوارزانواصهـلاأيقالتاوهماإفقرااواخرفىمحياواطاإاااللفانل

وهرولهالمصمنفارادهحالمسمدفاعدباإلسكألمااندحلطاإاومبالفاصله
انإمنىولهومحكاليمإاكالمقمهـواهذانمعناهكالاؤولمعنى

هىااليمجطغذالتاإلياتاواخرفىالمنواضةافاظاالهىالقوافي

كبعابهمذاتوافماةيئقإباانوإنحقرااوأضفيوافااظاإللف
أنعاخرباحقيعالتيلحوربااىوهواتوافعهمهناالمصدشممعى

كموقدخلةوقاراللهونالترهمومافيأوزنافىانكاالفاكاىاختلفتا
فاصلمتافاانحتافلماواواالوزنأنحضافانواالطوارأوقاشفاااطوار

دكزاكاناوإفاظاإلكابنيأقرااحدىامافىفانكانوزنافى

احدىماؤلايقاىمايقابلهضليمتيهطإقرااحدىفىمااحكلثراى

االخر01حرفحكدماوإاالىقيثإتقةواالوزنفىاالخرىكايأينالقر
بزواجرءاإلتماويقرخءناةاواهرباغباالسيعاتعونحوؤثعفترص
ناوةافىاإلولىمنابهصابكلإوافقيخةطالشلىقراماافىتهفيوعظه

بدلطلواوريةطالتيةإقرامنشىاآليقابوفيلخاواماخقفيةرا
واالاالودمنادلةلمالةوافتاإتايالامافىكثرانجماإلذاناالياغ

مايقابلهمثلثرهاوآلبنيأترااحدىمافىنصلمواناىوازؤ
اونصيأالقراحدمممافىحهونباصااخاوذىالمتواشعفهوا4خرامن

اتةفكوماتجمءيئقةواباورنافىنحضئهناالخرىكاومايقمابلهكثرها

فاصسالتوالمروكلنطفةاضاإوشااوعةموحنحوكوابوافوعةرعسصس

متإكمعاواافاطقحصهـلوإناكةطثهتىتقةااوقثعصفانهاتإمافا
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منلامةناهريأادىامن4وكلاواليموناتءاإثواداااالتوهجماطةلكلاواليكونآل
عألزيرالااققالانحرولربكفحصلاجوااعطياكانانحواالخركلمقابليخنينانقهـاحدىمن
الفظاوكونالتأليفواخضياراظلطامنرداتاختياىائعاثصإمةاكأالىختاجاعطعناكانائحواالخرىمن

نااجماالوااخركتلمحاصدالةزبهتالفقرمندواماوكونالجصهئإتابعاوانحربكلرفصلابموفىا

اإنماخاباإصنال51رالوالمصاناةاألعإناالتدسبم8إصصائياكقولتطويالحاشيتهئافىذجهلموامول
اوةوالحشهابمروشالدهوركأمهوالتهممرورهامهـوهـالهوالتخالفه1ربمونانالمرادبالمغابلةبان

اذالمرفخعناهواذالهاالاالرلوشخاهوصاالملاثافراليميرلممنعةافناقرافىتقديرالكلهات

لفالرسيمواعماالشواصوالبينورداوكرورورالهورميبينالقريةفينمتقديرهاع
ثممدواصهـودوظوطمسدرنحضودفينحوائنهماتساوتمجعااواحسنصفتهمعكوصوفاالونى

اذاوابخموالثايةلننهفرالتماحنفاالوفرائةايانالمبعدائفوعةسعررعسلعالىفوفى

ثمفغلموهخذوخوةاتمااريختهاوىوماضصاصيمممامخلهوىوفعلموضوعةكوابوا

1كهثراصقصمنهـاسااخرىقريةيوقانوالمجمعنصلوهابمحيمحصلفىومعطوففاعلع
حميولهئأيماوتتانالهإفاصااشاجهونااالولاماؤثكعصيرااالابنفالستاليوالصاتافاطقا
إخاقااصهونانقبهاشفينالتهرلاإاوامافالتقهرتماناماسبماتعالىلةاالمايثاهدمنعدالصا
مالىولهكاكتتبكانوايراء3دالءاالعنخرتجهالطوالاإلولمناطواطتعاليتولهفيالحالوايس

مغيفطرنواتإممحادادانهقءإشتمدلةوإدافذالرحمناأواوقاخمعءكوااعطعناكانا
كذالصاااتصه

فيوتعوالثاقالفظاتانكأاالولفاننهدانحرالجبالوىاإلرحشىو
عدفيخيئاناالولينافانفقرثالخمةعلىماكانفهكاتضوبيرغيرظاقرأنا

المياتىإوتمتىلمخاانوةوبداوالاعاتيدفئبكيثةاشاكتأقطنمواحد

نضودعوحاودخيخسدشقإيمنااسابماايمناابواكأالىتهكقوله
إنهـاتاخالسةأتةاإةاوأوجعاتيئفاةاءمن1طمااصثةاذانهـددوظل

عببدىوهوعضاالولمنافصرخرااليمونانإثاشأوانااودحتاكان

جمافصيراالثاقءجافاذابطولهاالولفىامددوفيقدااحماإلنفاححثى
امانجحعيرمجعاثمدونهافيحزغايةالىءااالشهـيربدكنحماعهعنداناالف
لحءالسايمهحمنمجوعةاكاغواملااغرباغصيرهواحنواطويلواما
عاااطأموصسقإيلةاظاةباثرصساذاإعنىاالنمسلهواوعرإضىاوا
اوماشةصشءالىآلذمىونماص4ومشنفعامنماكانيراءاصواص4ز

احدىمنفتاأثونصبانيرإقحصامنمايقربومنهلوتامنفهواعا
اذقناواذاتعالىكقولنظةتحرةخسواكزهعشعرةاتنتىالىعمرةا

نساناال
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واالمباععشرةثامةيةإثاواعصرهاحدىفاالولىيةمنارحقاالاالنمان

حبمإاكاصنالغرالناققراافواكصلىاواخرالىاشاألتيصالونحكديئمبة
عالءطوالتاوففاالبارةصوصفىذالتواليغلأفواانبيزاوجانا

إركةااعتبرلوفالمهآاوماوبمربمافاتابعدمامكقواالسثون
جائزيرءوهذاون4صورحاتومنوحةتظمنءاشاالنعساااتلة
جونيخررأسهمواذالصإدوااتزاوجاعقرصنهبالةوالوافالقوافيفي

بالغدواتاىوالعشايابالغداياتيكافيقولرنلالزدواجاوضاعهاعنكلمااا
بالمغدتاىوماحدثمافدمواخذأقامصاىأقومصإحلعاماوهناق

الؤأنفواليقاللؤذالصافىبكئاظتاالفةأفلمايخابازح11رانعءإ
وهذااصلىويقاذلىآوهاوفامالحههديرلاالفىبمااالنمباغاا
لوفىااالفوامملااذاليقالإفقرةامناالجرةإكليهاصعصابانمعرإ
القولالنظممنومتالهايحناالنظمفىيبهرممبلبالنزغيرنحتصعبما

ةا

إقيلالالمطوصثمدىلمهوفاحقيدىبهتواتىثمدىبصتبهلىئامإ

لنراعنعبارةوهذارىذاصماراىكأندىبهواورلىءالمافيواصلهأ

منكاممتمحناشغانهلىهـالراهوكمرامزهابعنحاورىوامابالمطلوبأ
زحمحرالىتعودبهفىخاووتععيففغاطناراخركأالزنداورإتأ

لتيانالعلاننىوت4زصراماساحمدلهقىوصإقاسمااتافىورالمذاا
ا

ماحىحاالخدمبهولااة1كأإولةااذلىءعالىومنداطنلصرإ
نحالغةلمجعةسالبيتسادممطيئنجعلوهوايراطثاصماثبافزأ

بينتحانبئينةلمجبومولهخراالأصطرافىاكأامةحباا1ال

كاامحبعةالفنحصالسجععوعافيهـإبيتاارىضمنصلباىالمصدشعلى
حوزوعإصإلجسارالشالنلجحلماقاالمفعولانةالعدخراالإضطرافى
ء11 لمارىالحرفقوللهجزمباطالقىتدجعةسينسجىئنزشريسثاصن

توطوقرلةصمعةاباالقىعنالمتربةدئءواناابشءاإلربظدت5ارا

تمامابىتولاممطكقولهاخرىلمبعةبمناءصنعاالىالزساوابىأ

اللهفىشبصلتهقماللةممعتبيرتلموريةفغحهنباللةخحمساالمهيمدحا
هعقااوخابفثوابهرعادأبتةصوانهركفنمايقربهمادراغبأ

دأوجرهمببيرتدوقولهبااعلىوافاقالميمعلى4مبؤتسجعةاالولاصطرفا
االرمطجيتهبلمداالتقداددسهولمقوماميئ11وهوؤوإثالثاإبيتافى
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111
العروضىجعلوهولعصإالىمابىالنخلمفىيريانهالقوللىءبصعومن
إغحرباهـبيماتامناألولاغصاصاهواخروالعروحنىبكىالضةتتفةمقفاة

الاالواتصهصحسالىيضمميعالصاالذيراابئقالمنهالثاقالمصراغاخر
ملاصاعاتصساولمجكلىمعناهكمفىالبننسىمستقالمصراغصكونا

معتقداواركنتثألدإلتاإمدمذاالهافاطمقيساىءاهسقوالع
شطابهمىجاءاذاجافاضالىاالىاجيرءاإلولجمهونانافانيةخفاجمالرى
إدخولابهناالوىإسقطلىومنزحبيمابىذكرمناثقفاتاايفوله3ء

خراالصحمواءاعوضىيححثتبصماناالمصرصهونانإثةالتاروومل
إشعربامةالرجانافىمبوحاشروحمنلغدادممطااجاابئاول

صةفاابححىإاعىويىإثاقبالااالولمعنىاليفمانقىباالرظنإجمالموم

الزمانمنالربيعلمحترلةثكهالمغالىفىطبهالشمغاقغبإطاابىقوليم

صعسالعصهماوباعينصالمصقحدةواقيبافخبالصرجمهونانإسةاظ
حسقولتائممحراعقالمعنئةمقهبىاماقيافغادالنصحربانوهوادءرر

وهذافيؤبالالموتوكائبنمبيؤبمحجةذىفكلاالبرصسدبئ
كانفتىنتمامابىقوالىامجاكأإحونهالمعنوامانحتالمةدرجةلاش

ونانالسصادسةيتعاعسالبيضنديةاافاجمعأجمتعاومصلعفاةشربا

اقعيقسوبإثافىااولذكرهايأفىصهمةعلىمعالقااألولالمصراع
االصباخوماحبهلمااصبهاالطودلالاالت1ااالفيالقهيرىءامصقواطيم

صالونانابعةإاجدابمبوهذابصربممهلقاالولالنخغبامتلناشا

نواسابىقوليمتاورالمثاقصربعوجما4إقافتفاانحاابيعتافىصريعما
فحرغلاطتجودمندتهـوباالقراهـنوبذامنندمتقدإئاثي

بهوهالوينا4جيخاشإصاةااضافىوالتسماكالمهاتإدالباقفاثمءاإبا
مقزفيكىاالكهـاجماكط1ينصاالفااوىزوهما4المواشافظىامنأى

ممفوفةممارقونكوالتقفيةندنوصافياعينسالمصاومنالفقرزين

النإتفقيهاالفيإوزنافيإويانمفرقىوبثوفوفةممفلمفظاوثةمثوزرابى

اقوافىامحلمفيمابينمحإتأنيثاءتادةءاذالءفاداءاقواكءالفامحاالول
إممراماووداامجراهوكغكبكواوالمالوكازدمدالثصفولهلءو

طساوىالانالموازنةفيببانهالمةدونقولهمنوالظاهرداول

انلوضقابئاجمعانوبينهمابمونذوحينةالبتةالتفقيةفىالفاكصلتان

أبريدانهـ
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ذتوالمميةفىانآصاووالبشزوونوافياالوىاؤتيشتريريدانهان

سررلءهـماقادقيقعصوجمنوخحموصعوملحباوبينالجتجمألون
ممارقومملىفيمجعادونالموازنةوصمدفموكخوعةواكوابفوعةعص

وقارارووجعونالقىماجمممثلفىإجسباووثةمثرابىوشمصموزة
هينةالمواشانمناالئىإشلىافييراالابئواماماذكرهاطواراوقدخاجم
اايحنصاكالجرففىنوشافىولمجزهتاوصدرالزملزواذساوى

إصترلمااطهعلىضافببعانةمواشكماوايسوازنةبمءوصاصبمافى
تساوإكمانةواشاافىإثبزوووالنوشاقبناتالصااوىفمجحاافي

اذاتعاولىصماىفانكانذتوقريبكديديراالرفاط

افاظاالمننريةال3ىاحدمافىنعفانثانتمةادونوزنافيالفاصلتان

مااالالناظأمنمايقابلهظاياتينأقىاخدىافىمااكشى1كثرهاوا

خصناولمبمثاققفىمثلهكاسوااساإوةاؤطلىاألخرالقرية

لحثصىمزالةقىءالموازنةمنفثائلةاالمهحممباالمواززةمننوعااهذا
4حرممافةصإفاالموازنةالنحرمالثإمعضىافيكالملماكا011 ودعمال

اعاطببعراكمنومثاالالنزمنمئاالااوردثعربالممايختصثاآلابى

ابعضىامزعبمالحوعلىظمباصةوإلعاجمهنضلمواالنزفىتجرلىانها

تساوىهىقومنإوهما11يسجقاضزباإليختصاثلةااانمنهوعا
المستقماسالصوهديناهماالمستببناليماتاباهماوآطتنكلوفقالاتينالفا

اوانثطاناهاتااإلحثالوبقراىشإوصااامابىقواسااىوفوله

إتاناآلطاظقخانوافرخإوااومكدتىوبكتأنءأطممااءهلىاى

اجمألونابيتاواآلتاكاظاهرأاكاؤثإلذبولاخرنوصاااوإلاذوإقناا
اثلءققااذإليتيتإلجاألخرىمن4مالقابلمضتناغرتااحدىمافياكز
مترىاتوصتلياقالوهوقالماتاهافيآوكذافاههوهشالجناههافيالوزن
اىوشههـرباعضالثدثالموافدميلكامضماكزتيبهدلمالمافاجمم
فحرمنتدأتاواذافاتجثثبإلمإبماجمىألونانوهوباظاماكاافامن
ندحألونوهوماحهاهداوبعنهـلااطاألودكانرفاطاديراال

محيناالمحرألمنجمألونثثفمدحألونإنتامافىاماالنزفىونوفدصمافي
يبماوكابلىؤدالحالونابماالخاوااناشهالالااللهانااشلولهةيمخرلالاؤلي

دوممودتةاقاالشىءالماقولالىكقولىصوعهصلفباالبيتوعب
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اأوقبقولهأيهااشافاالنزفيواماتدى4وداوهلصصإكل
11امحففمحفىإجاباهذافىالمثددوالحرفبهبربكورزلكفيصالتتريل
صريعاكماىاةانااىنيءووبةالماطروفموبرالىالن

اايعنىالصعحجنتقاةمحيتااءنجاوصايابنتامخاوذاالنوشمخوسثا
وزناإصعيقولانولعإثوكانالقافيتينمنالىاكانهعلىالوفوفعند

الشعريمونانيمالتشحرقببهإلنهماصءءالوقوفدوالمعنى
إقصمدةاالياتاثساصلجنىبانعروهفإلنهموففتالقافيتنالىعلىاثم

تويهأتالقااىفعواحدخرمناوضربإالبحرفيءينتااذات

كقولهزلميتأهلالخاذهـشعركنقانتالفظانوالجوابائستإشعراكان

انهاسةصما1ديةاارأةاخطبنالدنجاافيياالحريرىلقىاى
اتإيهألصدوشامقراىكدارا1ةوقراشايالحجالةاىالرصلتس

التخقشلمااتاغاهـكبنندارمنإمابعدامخداايوفيعتاماكأدار
ابياتكاذدازياتوكذاسائرالطاراالمجاليلخدىاللةفيواسيرها

بهصمناخااإلوآلتاقاةاوضألالثازطبهسءمنخانيةاألقايةعلىانهااالملامن
الحركةحهيليهساكناولالبيضالىقحرفمنآخرعنداضإلميليئوالقاهالثامن

إساكناذلكحلثالذهـلىإفساانايحضاخهءويروىاالكنذاالقبلاكأا
فجماحركةمقهىياأهـاياخاطبلهقينلىاالويئاغافىفااقايخةاهواول

ضحةمنيخةاك4قازواكالردىقولهوتمبماوخراالالىالردىشعركمن
ذ3ورةاخراموالوههنانيءدارظةاولةخراالالياكأاالكلمنالدال

كلومملليثاصنكاناواكزقافيتينعلىالبيتءبناهوولوقالاقوافىا3في
حماوقىبوصماكلوتعطإصبالجوىتهتراالىعلىجودىيرىاطرقولا

اذاوتجدلفىفانالتغالمىخالهعنإكشقثمفبهااجمهرالقدبالىلطالمبذا
هوقولهمنهرالظتلمناينعدفانتءأنجاازقدوجدينفاتمنعداكزاأا

االفصاكاناىوةحافةماعاثايئونصحانينفالحتعداليتءنجا

انوصحنااعناتريدوااللتثوالمضثنواامإتزلماالويقالدزمماالوملز
فيقالأيهاوتنعبإقصيدهاعليهتجىإرزىامساوهوالحرالروىحرففيصبهى

اذالاطتروثناتااللينمعالنةبذالثشلرسيىاونوشةالتمجده

اذاشمددتالبيرعلىرويتارمنبلاطقوىبإنمجمعالفتلالنوهذافتاف
عندهديرتوإبيتاالنالرىاومناالحماالمعباسذىابلهواطوالرواإل

قطح
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إذممطارفاقبلاىمعناهاومافىبصثاينقمالحءااالرتوعندانماح
الفقرفواصلفييرزلىارفاطيعنىالفآصلةمنأىالروحرفمعنىهوفى
15معحاالمافيإفاحمملةامنفقرلهنهبدشابسعاكمهـلاوحركةحرتموقع

فريختبناواكزاولجتإنفىذثاتابوالمرادمجىفاعلبالزمسإثماوزة

قولهالمبرولحفىمشبإيسماىالروحرفتبلمجىدبتصاكنزواالفقاو
ءجاقدملومىلإدضابإنىاواعاةبخالنزوببكرىذمنففانبك

ممىءاولمزمماالثلزومققيتيوانماعسبمافيايربالزموصوحمةيماطالمالهـ
لإؤقىانمعناهعهالفىمبالشالجسمالهوزوئيمايضاأثاقااليتفي

اليلزممحاءإألقرةالمةفافمعناهمافياوقبلابيماتاقىفازمنالروىحرت

اوالفماصدتانقافيتاناهماتانإوجعليعئمجعإامذفىبهاالسان
يخهربهذاوبدونهمجعالعيصوالتنىاخابذإاناالتالىتجحبلمجمطجء

واففتةقاؤتاواصافيبالزمماليمىيقولانينبنهاكانانهلطمابةشاد

ماصلفىمجعهالفيمبالألجسماخىمعناهاومافيالروىحرفللهقي

فالشهرصائلاوامافالتقهرإيتيمافامانحوإنحاصلامنروىحرفمعنىق
يسوصءااباينفاصافىائبلمهـءوقدوىااحرفلةنزفالرا

والنظفرنحروالفاتهرفلصلورالصابدونبمعاقاعهالفيبالزم
صروالتصعروالتالتنهرنكلوفىحعإاققلتءااافتوكداذالثونكلو
واضىإيرايةواهـانيورقاحاوانثالساعذبتانزتعاليقولهفىذكر

يايمرعراقولهوفيالروىحروفقبلمجيئهوتهرمحروايقوو

بمنةاولماصوإمانقحاعلمماىجلتهمانواكنلمايدىنيتىاصشان

افالناجرتوفديقالوالىصروا4سللةكرتشاالساسوفيتعظهوان

بداطايادىجعلاوصارابفذفيسروساجمرارادوكانهؤممتهلدونير
والمظهرديقهكعناخزصصيرثءفتىصالىفتىممرومنالاش

تالمرانقيواصأاولقىعنإيمضايةافىيصالزلتاذالنعليموىا
دةإثبايئاوالياإةا4إتاذاقىالثكايةراليفااىبهالنصلتوزبهرماةا

اذااألخرفولحهطريةوفىالزمانادثصمنبهيؤماعلىيصربل
ىفقراكطخماثرأىصاخبهساتالمراراسراوانيرفقرهالمرارلمافمقر

حعمنيعىأطتىباكاديهتااماإفحهلاكباإتمزوتزإاكثحفتلىاازفتلمتحتىمنا
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اءاهواالروىرفباصمالحفاهتالحىلهالمالزمالعىعلهاهقاا
امذفيبالزمايروهووحةمةددةمثبالماالبياتفىارادبىوة

صفاثونكوذوانثقتومنتومدتالصوفىح11قحاإصكلعا
ءاأاطرفكاأتزامااحدههطلمزمماالثلزوممننوصهانتواالسطاآليةمن

صوكالتهرقإتطابدوناإلولاصهووقدمافنحهإتراماىإتاوااالموا

هبمحونلاوفصمنالدنجاباللماتوزنفيالروىافيقوليمسهباو

ظغدواهـفيلىكاكاالوسعوانهامنها4اياواللديواعةسأطفلا

ذلكانااليحضاحفىالمحصنفذكرفدقلتفانالدالفبلمافخالزمحهب
اخارمنإصلاتاراماكلأليرلىالجركقولإحنمااالتعنفااتفىفدجالونا

مهـلقاثايناإحمصلوالإصااحمالمينالفاإتزمكاافانهلاجا

صصإآملكإكأثاءاقاوإخضارصتاراثفىأتزماقدذااصا3ابدونامجال
يريدبقووانلثقلمتالمذكوشالغسيرفىذلتييدخلل3زبدونها

فىأقازثاروففيذالثنرنثانمناعاهءفياوماالروىحروفتجل

انالعاتدفإثالروىحرفالىأبيتامافيحعجيالنهايرساولمةوالفا

محدإطلقاخايلزمسالزومانوالظاهربيدهدااحمنالروىحرفنبل

تمةوااحبمامطااكأماثبانوهصنهـمالكصلةالفااوقىاقاؤتافيماجمهون
كزاوالمتباوحرفحةومحنححركةبئنمااليلزمالروىحرفزل

لاوالفاةالقاؤتفحرهمندعىبناهفىاوماالروكىحرفئبلقولهوان

وؤدجمألوناحإخياالفىوؤولهقرةاوالةتإافىولياتاالمناسبنحاالو

لزومصكىىالقاراالمحتهداثيانمعشادإضااتينالفاغيرفيذلث

واصملإقوافيوافواصملايرءاالياتاوالفقراتفىقدجىلمزيمماالث
االلفاظحهونانادسناتمنافعاكااصربافىيعنىحاثذفيلسنا

اناثوذإظطإةلالتواشعالعاقابهونانالاىإسالدونالهعاتابذ
ظاا1مشنيمبهالمقالفاظااالنفطلمبتايمجصعلىكتقىاذافىطالم

فىالمعطلوجهمشوعةيمفهءافافرباإلاقىوانجيعاجيعاوانوالمعنى

دوغتجهنظرلىءحمعنولباسمخودباطنعلىموهكظاهرلهاكانتابعة

االمتأخريئبعمقعايفعلهيجتننانفيفجغىخحثمبمننصلعلىذهبمن
جيعالىالعنايةفيحمرفونانافظيةادسفاتمنىادبايرشمعف3أالذبئ

إونفاليباكأالىالفادةسوقيرنهالثهـالممجعاونوالمحسناتمنرةءأ
ءنحفا
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تعالىالدةباذناماتبسرهنىالمحننقالالمعاقكةوركاالدالإلتءنجا

البدح2فييذكرهاءاشيابقيتواصثالثإفناوصاامنبرهوتحر
امالهافعرحنىكقىبيبمولهطابهتماضاالولانقسوهوإصنثفبنابعض

وهويخاسالمالصبناراجمعاكونهحدماوالبالغةهنفىدخولههدم

همافهعالفظدونططافىيناالىمابرجعظطاحدههبانضر
الوصاطالوهفيمابقناذكراضةلىاثلتينمالكلمتينكونثلتامن

يهرىرابالحروفاممقولمخملةكألفمنصونحبهالميوقانوهو

ضمدوصغالمةخلىءوفيفضغبيفقنئخنخممحماصبهنىءفكأفتذفي
وردااودرادودرودارتأانوادركفيطواطإواولكةالموصلى

دىاحروفبونحاإااوالقصيدةسالةالروهماءفاماثاومئلووردا

اكقولءباجيذوطءيرتاالخرىوحروفهـابابمشقوطةطكالت

ثلومالرسالةأحرالىيرينفييسعودئقجياللةثبتاحرمافيىالجرش
يرمنقوطةتواالخرىةو5ءفهاكلةصحروفاحسدإكأاوهماءالرقطا

اوخطبسهبرسالةفيأقالشاعساواكانباطفانوهوفذابوشل
امحسبنفى4هـاماالواقاقالمبمحروفمقةيخهاداليوجياوقصيدة

تعلمقخمبمعئفقرةاواالمصواعفاةحانعاقانوهوزددالءفطعا

يرزهـوكقولخبماامحااللةاللةسلاوقىماظلعادخوةأحريمبمعئبعيا
ابىوفوللماتاندىوا4ؤتاحةاصاياقىفيهرهـعالتهعديومايالقمن

يبلءسراصتهجمرالوصبساحتهااالحزانإلتزلءصعرانواس

سياقالءدةفىءطاسايقاغوهواالعدادسياقةوجمىاقعديلومثل
اسيهشوابحصفافموكسولساتعقيىوهوإصفاتاقتباسصاثل3وواص

مقةهطماصىمثلطذكرناهجماالدادايموذكرهفىةاذالفلعدمواما

ادالمرنجمهالمشأقىدالنةخفافىكالمكىقىانوهوااليفاحينالمتاخر

االطناببابفىالمذكورئبالمهتوشجاومشلاالحاخمابفىداخلىنهظمحهيوو
إبياناحسنماسماهشلفيطءتالمونهلاوناتاصدفيوفداورده

معيخئوتدااليبازهعمجئتنانهالنغسالىيمهـالهواكأالموهوكشف

معةذلىءالثهالهبذكرهبأسماالاقأاقمماايحضاالمعماواةومعاالطناب
أقولاومعلبهاومايتصليةافعرقاتالمحرفيأقولاثليخابقدخوعدم

هذهبذكرلثالثافناضمقدوالمصنفءواالنقاإنخليصوااالتداهفي

زرتانكوادىقا

مءدراافولاخرهالى
ببتفىتجنىالنةالعشية
اوالوردإخها1اسىوراط

حمرباوكيومايثمافبا
دىوشفرأتيقالءاصلز

نممابمءرمهـدواوخألت

يردونلذيئاوهمالوراد
وردتهبقالىءايوموالماه

لىءوردجضمباكاوالح
يقالوونوجونشال

هووردردواسدفرس

شقريشواالأكاببنلذىا

طةتاظصلءوفال

فتافرسيقالافول

اخدىكاناذافتاطبين

واالخرىءزرقا4صىعيأت

ءطالرالمهوعافالسودا

ءسوداطةالرةاقول

يقالاحنىنقمايوبه

اعواللة8رقطادجاجه

ابمهـوبا
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01االلثنالخانمةمماهىاائةاظاتبذلكوعاوفححالاخةاوعقدااإلثمياه

بعحنهممانوهمداعكالهقدمةاشتالثةاإكنوتاعنخارجةالبماضابخاتمةوايت

أألخاجمإل
يئواإلضفتباسامملطقاتسبالاىبهاملحويهمراثآإصعرفاافى

ءتااالشوالناصءدااالققولااممليرذالثوتوالتلمعاهمدواطاو
آنحاوامجاعةاباصصلويموماالىءالغرصفىنانأقائاينااتفاق

نكوذااوالاصعانهوالتةسءيعدنألاذالونحوهاوا4الوجىمنوح
لالعةلىالعامالفرحفاهنىاتقررالىررالمعئهذاممانودلىذاث

القائليناتفاقنوانبممالمفىوإصاعىاومعاللفديم41ريشتركوالعادات
01

11منصىوعدائاتبهمايستدليذكرانىورنعدالةدإلدةاوجهفى
تدلهيئاتكرجمذةناتأبموااشابوأإتثبيهكاذالتيروضءنحاواافبهاعة

تالماطبتكلنالهيعاتتاكالختححاصاىهىممنالختصاصمهافةالععلى

صمكوولمبزأساااممطاةالعفورودندإخهألطباوادابوصمفحلهمهاله

جهوفةادصرفحهعرقافاسذتراكاةدءإاذاتيمعةمعنوسبالياصشا

اعلثبماسآصبيهاتدوالعاالعمولقى1فيااشتمرالإحنالغرمحدلةالدال
الداللةجهومنالنوعمذافىالتفاقاىفوكااالولإبروادباوابباالسد

ووالنةذااوالسرنةاليعدانهفىأعامارضىالةفيكاالتفاقرضىدالةء
وااللقولمهءاجزإصمرحاتالمةابلهـوهذهاسإةازكاثفانقولهءجزاكاالول

هابصلولممعرزتالناسيضتركواتالمماىواألةدالاوفىكان

جهومنالنوعهذااؤتيدىان1جانجرباأللثماالياجمهونهاحدص

4احدهياؤتواتابالماضلفيهفينالظببنباناببمميادتوالزقالىأوراللةا
زذمااليثاىهوأوعضهاونقصاالوللىءزاداقاكواناآلخرمنلا

خامىااحدهيأبانضرافرحىاعالاداللةاوجهمنمعرزفيالناس

جهاخربمايخهتصرفعاىخراالوااللفكلالياليبغرنفسهفى
اليتقعمبماهنواالسنعارةيهاتجثابابفيمسنمالفرابةالىاالتجذالمن
نيهتتااعاوالاالدتيعلىابقااحامااعاىاالتجذلوااظاعىبالغر

هذاتضرسواذاالمذكورةلةاالفيابةالغرالىبتذالاالمن4بمايخر

امايرظاهرءوهرطننوعاناالحمنذبئبمالمجثاىاوالمرنهناالخذ

ععافوحدابعضهاوإفعاكهإ1يةآتآمعانعنىخداابرفهو
خة

لىه
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ضههوال4اكايراخذاالفغاكهءمندهـوخذالمعنىواوافصاااماهعفولهعلى

اافضاعه1هع5المهبزخذانارههااباسءاكأتءاالبهذاظاهرافالنوع
المأخرذالانضاالولاضربواحدوىالمهذئراتااقاتوااوبعحنه

اضارافمعاملةءكنىاوبدونهتشييرالنعامامامعاوبعضهالفكلاماالمعنىمم
أيفأوالتلجبالزلكيفيةاىهيزالمظتةيءمنكهأااخذفساناجهابقوا

عمخمخاألارتولمجكىنهقصيهلمهالمومفومفهداتامرانبائعالو
اذاينىاثإخاصفتلممنتااذااوسبئمعنذلئابقولسل4ابئاللهعبدعن

فئاطعليكلهتوجبولمالمعدمتوصاحقوقهتوفهولمفهالنحعاجاتحلماتعما

هاجراادوجدتيعقلانكانرانااطرفعلىتهجلىلنفعمكماتوجبه

مبفحدالويركبفةومعراطعوله4معبهنتادباخاتكووبتدإلبكإاث

اداروازيرهأبوتؤشتاتقعابلحمورتفعاكاعهلفادتحدادبركوباش
عنفياذالمتنالمهانمنبدالاىعهتحفانمنوافوتربعداطمبراا

يركانبالىالاىبحدالىاتعسفاحداشكوبنءاىفشفرتايى

عارلمحقهاوثضيمعليهيدخلاننحافةاقأزيرفيهاالمورصابؤتىش
اطدبردزبئراللةعانرحيىفءدالءراملجوحكادثلمخمامفبواهـ

رابابميابعدىشعرتاقدةمعاوثلهاطصافةثنإهاقهادفازآلمعاوتلىء

التىتيهقصبدفاالمزقاوسبئمعندخلحتىالثلقعبداللةبفارقولم
حتىاولةوالمتدتهايناألءحبماالوتجلىواقىدس011ممركني1اوا

رةالملهوقالريرشبنداللالءمحكقىاوثمهقبلبيتاكااهذانويخاانحا

مرهبثاحقواناإعةالرفمناكأكودوبعوإلمعنىالفنماافقالانهمالك

اوبععنمهاعهااتبالاانايذأافغلمؤتيريةمالممممنىفىاى5مفاوفى

غدقىتاطاقولفيكايقولةغىءوسحرفةمذمومايحنىانهيعنىامىايرادة
المأفىذرسالالطاعانتنكوالعدظلإبغيتهاحلقىلممشارط

القيئاصوبهتولالالبساآلكلانتنانكواجلمسجمأللمبهالمعالتذهب

فيلرفهاورفىكوقياعىالنهاكبقولونمطهمكلصبىفابهاقو
بالناكطالناسوماآلعبدالمعالمببناصعهفاللثيماقاملمدقياقامالماال4اتدا

االعرهفيقزنافاوردهلأتهكضتأمحطاإداباإداكأاشهوإلعهدتهمارزقا
مايحنادهاباالفارودلانبسإضاهذامنوقريبامدامتعرفاقامانه

كريمةالوجموحصانلفمفىيقالزتيبااو9العامعايةرهعئالمهفى
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فماسمصاايمهاوداوسودااالولااحهـرانإنودااشمثألمإااا
ناماد4كأالهبرئفمعكظاإ1ذ1نناحواإلول01اإثارامننوفالا
وهوثاثيئعاوخارةااالخذهذايحىإلكهغااالضىبهخذاواأنااا

بلغاثاقانكانالةاوهاودونةاالولنباغاانابمونامااكآفىإلناما
اواالختصارلسبيىاسشكساالولفيجدالتولمةتبعحض4مامجإالاالولمن
ارإثقول3ولقدوحلثافىنافنيدوحمعنىيادةاوةااليضاحاو
ئفلطاإلنازرهوافبهوشرقبهاإلساسفىهمشحاهـاىاسناسارافبمن

جاالانفانكاتباووفاكأفرثيئتاوقعهوتالعقابيرف
ةالمبمءاباظاصدماسرلىسوفولبالقتلووغلهإرزهـاالتظالإنجحاغاا

ممفابأغالالشساظ3سداالصاسفيتهاتفى4اصفيالثيرذ
حزنااىهماماتإساتاراقبنبهحربتمحوداتهبواسترىورثله

رأةاالشددالىصوراباذةباوفازاوتميزمولمانهعلىانتحعب
انهبعارروايةهعاذابىعنروىخاألواخصعربمديهاصغيت

فيواعذبمنهاخففهوبيماكأفيواللةذهبففالكننسبسارافولالدتقاالني

عإنصفىخاقنايمخراالول1يئتجإووالشسإيومااكتالوالله
خلقناءبعدنجافابئوقولجباوعيطأقوالبعلمجكلرالقنافيوصاجب

اتهابئبتنجىفياصوفاوتعاوناثءكلورهمخافىاقنااباطراف

إطعناوقعحيتمانهزاالىاالضارةومكمايادةفيمهاصهإلخضابلمغ
غةالالفىاالولندهاىأل4دشائافىاكانوانفاكورهمعدالضعرب

قواليمدودميمذمومثاقااىفوأاإلوئافىتجدتولمةفحنهأفوات

هيهاتغزواتالبعكافياستشهدقدوكانتحمهدبنيةثصفىامابى

وهوافبلهبداللةلهاوبعدنيعيافىمابعدهبدايللهالزمانيأقانبعداى
انالزماليأقىويخلالفتىصيختصحيثمنيدىاذننسيتابانصرانهقو

فالالمثعكلةائلالمعفىعبدالقاهرعاقالنجيلمثلهالزماانكلثله
يعزانهيقالوان6اثلنقواهدافىرحقالةالنيرتقمبيتاذافأششيئ
شوصضبالغرداخلفقبهالزمانخلففدهثلهسببفاذاجعلاليكوناوانه

قولوئملألإبهوشبانالزمانبكلحيثمنبلصتتمن4ولمجودالملو

اعفالمصرنجيالالزفاتبهولقدبمونمخابهفعاوهالزماناعدلىعبابى
سمأجودتمأمابىمصرلعلثنتمامالبىاالفىراممنمأخوذاثاقا

االن
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الماضىعلىشاذالمهمحزهبصىة11المضاشبلمفهاولقديموناليبإبىقولالن

اىءمعناعلىالمعنارعوالمعازوفافمثنههافلتفاننالقدلحوالمراد

الدفيالحبسداكه4إااداثهبهالصبهيمالثاىبهالصالضاالزصابهون

نمفقلبذاذامنهابهفالزمانلغيربذهوباثئءعاااقاتالممالهونغالم
باناسلناعليهواعزحنىذكردالمصنفاويبلكذابهالكليمهعحيلصرفهفي
بعدنباقوافناؤهامحدامهواماصملالمةالخحعهإيموندتصعرنهفيياقادابان

امجاداناصلاوذالتالثاصفنصبشاانوكهبالءاشث4ففهتصرفي
سبجالكونهقطباعداههاللسوضهلادهباصلمحييالزمانسدكانواعدامه

سبماجودتمامابىمصراعحالنرنكأالمههذاتقدبرصومحفالناحهاصم

مماالمعنىهذاانعلىعليهتدليةإخلهرقرالازىاتقديرالمضافعنغنالةالس

4نحامنالزمانتعلمالىجنىابئفالاجيتاهنافسرممناحداليهايذلمم
بهانجلمنهاستفادالزىؤاوهولوالصإوجوداإلىإمدمامنجهواخرنحابهف

النيدضىوكيفاسدتأويلهذامرجةاققاللنفمهواستبقادإديااعلى

علىيالبهضوكانعلىمابهلمراد511وادوىبالهاليوصفوويرجلعما

اعفالمصوثذايراقفاوعلىهدايتىوايىضثاسعدامحددصاوهفال

بايحصالهاواوبامجادهكهبهالالزماننجلمعناهالنامابىاعمصرمنمأخوذ
كالدهمااالخذفيولواشزحالمرفطكألنجعلهتمامابىاعسانالثاضالى

لماكاناالوهامبعضاالسبقماتفاوتنجهمابمونكيثالمعنىفى

ذاواصعريطشلهنلاقدعاقاباكأامتفاصيرالنامنداومحشهمأخوذا

الىاراعالماننورجةوابئجنىابئمعنىبعدماذكرإواحدىااالمامةال
دفاةاإلولشلىاىشلهافىإالهكانواناليتاتتتمامابىقولمن

4فاتادلوحارصالتمامابىقوذيمدالولوالفعنملطالذممنابعداكادفا
المنعةالىالمرتادواكضافةالعالباالرتياددليالاضفوساعكلىاقالفراالتجكدلم

يمكنولماهالكهاالىقطالطرفىأوتحيرتلنفوسإطالبةاالمنيةالىيانالب
والمفاربئبثإطاابىلوفىاقطإافرااالاعاثاكادللىنحلماالوصلا

وهوإلنايااأفىيرالضلارواخاالىاياالماماوجدتإباال

وروىالمناياالىفتاكضوجدتلءفاوصاةألحانهلوفىبالسمنصال

والوجدالطوالفراقكالمنعةاظلنابععقمعلهالمعنىفقداخذيدالمنايا

3
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االحديثفيملمقشاالقاضىولذاواحاالشبالنفوسوبدل
سلىبراودغمالذىإورراذالخاهولادمودممطبالاسرلمافيرازكم

التىرلدر51وفائاكصاهذثهاستاثةصمةالالهلمةاحاشقولوفيمعىمدمن4اقتا

إبرمضراكلاابهـقدحثإئاراورشاهمافمالتحعلبنسطبنسعيناكاعاتسا

افىنالانديرتصلىءمماصاإذمامنابعدفهولىوفىكاعينىطتحاةادق
كقرلجداومدواألفهووروالقازتإصاإوشاباتفاققةصإعداداللةتاقا

والسافرتلالبالدفيركابىثلقتوانواالماقنحدكالظنمغفيتمامابى
اللةرحمالعايبابىصتولظبادىشلتىااوالىومناالقاالظفي

تاثماحيثجككلدغاديرءفائدعنوقايغاددإةبعدشعنكوافىعاب
مناإلولإضربامنولمافرغخإحالدامىكختثثفاثثوضىتيركابى

يؤخذوهوانورءقإتطاإخربافيتجستةسأاواالخلمناهرإخااالنوع
اخذوانعدقولهوهوععاف3دوكأالمهاخذوانفقالوحدهالمعنى

واطهاذاقحصدتىباكالمممنالمامماهوحلىالمعنىااىيمىآغااا1

واالنكفاوخوهااصاةاعندإاكماوهوكثوصطابهلهـاذابالمنزالالممن

وهوثااخرأجلمداابوالداالمعنىمنكاكثنافإلمدابمترلةشل

االولمنمااااناإفاقااناكطيكلاتواغاكأةمايرلءاكطكذلكاتسا

االولمنابلغافاناناجمهونوهوااالشاماولااولهاؤاوثلماودونه
هبتدأوهواالحسانالىآعإاالثمأنيرااصتمامابىسقول

اواىأثوانيهـيرفضصلىانلهاعنى4عاالثصلةابررو

آبؤصحشايراظومنبتإطاابىوقوالعانعالموافضىةفىيىفير
الذىااتحابااىالجهاميرالىفيعبالىاصرعضعنىتأخرعطائذاى
اءإيسرع15عاباكاعدكزدلفءتأخرعطايااهلقولفيهءالما

ابنغيباابىفبيتالمثمالتثضيهونءالماومايهيهءماالماجهاماكان
طتجوثاعابباإضلابصحيثحودالههيانيادعدزالثهاله

المجمزىقولاالواطدونالعاقيمونانوهواماالفممهثاناى

الناسباشرافالفاصدلمميافياىاسدىافىلمعاقاتاواذا
القاطعصيفهمناىغضبهمنلنانهلتالمنغالمصقوذكالمه

جعلتندالنطقفيالسشهمنالطيبابىلوقيبسيفهلساقشبه

الرماحانوخرصانهانضبجمرهـاخرححانناخرططعنافيحهمرماعلى

امتياأ
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رماحهمامنةءمضارلفيعئصإيموابالفحخرصواحدهااامنثهـ

فصارتعندالطعنرماحهمعلىاسنةجعلتاضطفماعنداالسنتهمونغاذهاكان

افادمادفانهالنهالمترىلجتدونإكايباابىنبيتاسننهمإنناذكاافىاالسنة
والصقالةحيضاثبشالتألقلةاتخباخعارةامنالمحممقوللقتابلفحهزىتبا

هارواالتوهـفبايىرشبيدهكالمهذامنيلزموإلنيهاالخافارنجاتالكألمكا

كقولآاالوللثالثافىبهوشاانوصاألفسامثالثاىئالتفاوبالكناية

كثراكانانوماىوروماالانالندتش13يكولمميادشابىاراالعر

ذراارحبهمنصولهنةاالراألبلإصواحمغواإسواماوإصائمةااماسو

يمحبهعاوقولناىورحسبهاوالذراعءالبارحبفألناالساسوفى
تاافيإللموكاوسعهمفييرالضفنىافىباوسعهميسويبجعفربن
معروفهولكنيصمنعواليعشعونجعفرمدىالماوكيرومقبل
المواطندفىبرمجهألوالهاشةمصفىخراالوصمولاوسعسانهادا
الصبرالشىيدقدقدكانفإلروبعدتمامبىاقولوموممذفانهاثعإلاالكاكا

االخذمنالظاهرالنوعهرهذانالخزصازماحيرجمافاكبعحماجاقى
االوالالبيتمعئاىآالمفبانينشابهانشنهإظاهريراءوامافةصوالى

ءابااهمطتجةطاىاربمنممشائافالجربمصقولافىااإبيتايمعى

ءالناصساطاتجةمنالبمعنكاىآارواطذوالعرإولءسوايةطجع
ابىوفولعفالحضفىءسواءوالفهمايرجالالنالرجالورةعلى

مومنكفهلهالعربوفبائلكالببئخحضومكربذالدولةيففاسالطيم

ابىيرتبيملهمامةالذىلالرعنهـترجرذابآخحنقءكفهفىبمولاة

فىكفهنواطاربذاتالمرأعاالتعبيروكذارإةورفيكبمنعنهالطيب

خرمدمجاواالنسيباالبيتيناحديمونانالمعنعنتثمابهفىومجوكأخضاب

المحتلسالمعنىاليقححداذاالحاذقالثماعرناذلكاوغيراواتخارااو

إدااوبثالنعمانوعهشوصرفهلفظهفبراخفائهفياحماللينظص

المعقينقلطانهرالصاجمنالىفهو4عاقاتووزنهعنذائييخراو
علبهيمءاورمااحمرمتواثيابهماىسلبواانجترىاكقولاخرمحلالى
ابىوقولمإأشابلةبمنزحصارتفةساكالدماهالنملبوايملمنهمممحر

دنماهونهفكدقعوهوجمردالسيفعالاىعلعهانجيعاطسصبا
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اسيالطوالجرسامحالامنكطالمهقلتهدلهلةكزاشكطاليابمإدمااساال

كقولاالولمعنىمنلاصالتاقمعنىكونانهرخاايرتمنالىمنهو

يقومونمإلنغحناباالهبمالناسوجدتننثبنواتعإثتاذامخيجرير
صعدواقاإمالمصعبانبمممتتنكراللهمنإشنواكابىلوقىعهمقام

لمابلغاتروىيرهمءومكالوهذاثإخاساوهوالمالهبعيخنصاالول
يرةءعليهازمانهفىاصانهاومرمإهـاالفحنملافعضالالرشيدكثرتهارولن

قوالاالبياتهذهنواسابواليهفكتبخمبهمصوااللهالتنكلالىبهاثخضت
فدتهفدمنمابكعلىانتجمبئاسدابالمعلمساحتقالعنددىأاامامأمارون

وتاصوفيالممإاعانآبهرالللهمنسانملدوابالتاللة
معنىنقيمققاالظمعىيبماونوهوانأخملبااهراخايراءمنلى1منهوباطألفه

االومإكمافاتحبالذكراتكليذةذاهوامةالمالجداصتاثاابىقوليماالول

هوالقيدالذىالىراجعرواالفطذكاشإالاالستفهاماحبهءالطيبابىوقول
اذاجعلتهذامحدثوانتاتصلىيقالمالمةفيهواحبقىاعنىالحال

البعضأىهورواوباالممبتالمحنارغستحصذفىوضعلىاماالمحالالواو
لهـحاالطعرارفاالنالمطفواذاجعاتااحبدوآنااىأالمبئتقديراوعلى

المحرمةاناالواحدااليهونيعنىنيهالمألمةومحجةمحباعنىيناالمصدين

محذانقيفممفوحناالمحبوباونألبدواطءمنونومااعدائههن4تة

البيتبنهذينفىالسبببنبانالنوغهذافىواالحمعنسعيصاابىلجتهعنى

4اقيعلىدحااهجدومهونغيذةألتمامابىفاقولاظاهرونبماناال
سببهفبلسبقنغهاتعندهاصاتهـوابفيإثايباابىلثملألوقيساغانغكا

أيهرماضايةمنلمارلمينالعااتةيستذدوحاانابوتمامادواشبعؤاال
دوحاءعطاسائلمنةسبقتانالموالطيبابووارادالجودونهاية

منهويرسوالبانايعطىعادتهالنالمجروحمنةراالمغءمنذالثبيغ
كقولطمامجسنهيهاويفافىالمهبعصقذيضالطظاهاغيرهتاى

لىءةواثضاىحالئياناءاكطءرأىاثألناعدالمايرىوشاالمو
اىثارنااعلىقولىهثالذىالفعلمناوهفعوالصفةمقامافيمالمصدر

منمتقتامنومطمنطياى1اسانؤادهاواعلوثوقهاثارنااالءكائة
طمحىلفااعااكأاامهامحعقبأنتظاوقدبهابىوقوليالالة

اىافامتعطثىفقيمقوىاذاشنهلمننواهلاهإدمافايرطانف

عفبانأ
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حتىالدفئومطماعبانهاعلىااعتااالعالماهـالراياتايراعقبان

إمقبصانهىكائاالمهدوحراساتانيعشلماتقانلىااناالالجيهتمنكانهـاا

والغزاخرجاثالنهالىاءدمافىانواهلاورتإطامنمبانابامؤالصارتقد

أإاماباتمامفانماعاتاأخاالضنقىلىالقةومبالصراياتهبزقالعقبانوتساير
اباتمامانيعزارسيانثقةكأقولةمهمنوعينرأممفواالادمعئمنىءفي

قربمنءرأىولهبةافاداإلنوهالنالكهاالزوبإتمعنىفىبهاخذانما
اوتربهعينأىشةلىالعصلمةتصشتكابعدتاذاالنهاالجيهشمنالضير

موكحنهاعىإفوداالمعقد3ووهداحإفراتوتعإلجابمونمماا
واتقةحايرالىءتهارانئقةقالتياالسمادئلؤلىءواالقتدارباعةأثبا

ل4ؤابوتمامواماودالمقمهإكقاحهدايحنصاوهذابذالخاادهاالعتبالميرة
تمامابىآلواناليقاالر1سانئقةوزولهنعألىهـفوهالقيافادهاكثفي
بقربهامريثألراياتعلىلناوعونعينرأىقرلهبمعيساالمامتانا
جوفىوهوالراثعإطيراخالقديقاذظخوغهذانقولالالإدضداكا

ياداتاإلزومشلهءاىكاامابوارةن1اكصالاليرىثثءكالإا

بقولهاهمتاشاعاثايراوهوزصائىاالنوهمناخذهإذىاالمعنىبعضصنةء

مننهـاقاخاياتالرماباقانواهلىالدمافيوبقولهتقاتلىلممانهااال

عنى1األولاحسنيغعقإاكأكانهامناياتالرمعباقامتهاالىبهاولجثاب
تقاتلنهالم1اإكايراابعقباناياتالرعاقباتخاالمتإوقلالناللتفالمانهااالموله

ئاكاناالراياتمحاقاساالنناطذإثعالمنءنااالصهدامحممنلم
ىإذااالستدراكفيهسلمجتقابمتلاتلتفايحنحاانهاةخاالجيهشقمن

الراياتعألانااوموغإلتاصابقاثااجمهالماناضاتهااوهمإارفحهو
حعمنييالزياداتبهذهاناإلولنيغوبهاقىمعئجونانكلةو

ايوازفاوالصنادـوماذكرهمدااةعالوشإضاتابسايئاعنىولاابيتامكا

اهرالظلغيرتالمذكوشاالنواعهذهاكثرويلواتعيوااليفهـاحلمافى

إترفاحمشمماخرنواغالالهذمناىابلقيمقبوونحوها

اإلنواغهذهننوعصاماكانوصاعتدا1حيزالياعاالتالقبث
اسااممااإلبعدااالوامنأخوذافافىانإمرفالبثثااشدخىحهـون

أصعرقةااالخذشمندابهايمونةاتيبرالاالىافابانكالدتأوعئؤيه

نوتاهركاافىكرذاذداذادحرفواكهداعاالفيلادو
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اىباالصةتتودادصاقجوالوكونهأصاقااغواتدهمااجقادعا
االولمناخذاشاقاالمءااثممايموناكالمابقتوغيردلىالمذكورة

اخذهانهنضهعنهوصكبراوباننضميناالولولخفظإنافىهتبان
ميم41عاتزتبوإلتخر4ا1اعواتاحدهيابسبقعبمامنالواالمضه

االمعنىوالفظافىإقاثلينااتفافاىافاإلنبهونانوازبإذكورةا
االتفاقسإلللىءمحئهاىإطرادتواشفيلمنوحدهكأالمهاوقجميعا

فمميدوشلإنفدانثانهادهتءابنعنمجاداالخذصديخرمن

لخطيةهذابكهبذافيالأقيلفيالمهنداسواهزاهزتهلل4انإلمااذا
انسانيسومهآسولمملهقىلىءوافةاذااعرثاقعإتاآلننقال
بنحربانساتءـافامسزدقاحاضعراغراوكانازومنباسارىاقىعبدالمالصاابئ

ليستعهلاضربادحصايرغفثالىاشيروقداعفىؤافاستعىمنهمواحد
وكانالفالنضسهيعنىمجاشعسحفرغواناىجفباضعرببلكأدقالفرفقال

انقواتةالرومممانهـهتإكربثمالمانااوافيالماناافثااثذاليستعهل
اضبمتانافاسإمجبادشاالحمرشفمالولهومنسايمانعكفضادتنجا

عنخثلالوالدصئقرعبمنسجويفلمافطربهيعمتععقىاللةخليفةشدهم

امةكلصىااالاتيدفيجمعامجشنفمماقبلرهيضلنوالقدشاخروأيهنيراال
مكحاهابولكباثلاذادتيىصعابانمايقولوهراممدثمكرالذ

اجريريعنىاغةالمربابنبقولكافىجاسئماذاكباشاعرواليعاباذانبهافي

تضربولمإتضعرفيمجاشععثعوانسابىفبسبنقالتدهصاق

فانثأعرثداشيفمرولماصيماسجريرستووانكحرفوقامفيالممناابئيسيف

نملظالمانبيفبولماتفصضعربتولاشعمجهسيمفغوانشابىبسيفيقول

زدقإفراكأثاغينابابئكافابنيرالمؤءاجريرياقالثمماشاهدانسفاسب

حهلاالعناقائقلطااألكلبرمنصأللطواالسرىنمملوفقالاجادئدو
وسخثلالكذاكامجفمألماعداهدونلهبمباقالفرسأثمحالمغارم

نةيههماصكنشرىالانوالاكافياافاكحيانااوتعطعفيندتنبوظباتأا
اباعنكيببمايهمحامحلةوممماافىبةضروهللمإشالمحلاالعنافاثقلاذا

كذافالنتاالرلاالولمناخذافافىانيهلمافاثمداششلىاواخا

دعوىمنلمويىالصدقفمكيهبذالثليغتخاكاإالفةفالاليهوفدسحبقه
فيبالقولاىبذاملولخاأنقميطادايرالهنةومنيببالةإملما

قاتسيي11
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يمااتدهوااإلوادوالعةيئأدتضىقتباسافىواةاآ4إمراكفاتصاا
فىلاضباافاسقولاالازصسووتجهءابصراذالمحلىمنالميصاعالالمبتقديم

نزكوأاصاألقباماخراالمنلمحأزثاامههكألفىاناصعرقاتا

الءالاىمنهانهالعلاوالحديصآدالقريئامننخااونانترالتهدرم

اشعارفيهاللبههونوجهعلىيعنىديثاواطاقرانامنالثىذاانطريقة

لىطاللهقانامولاءاتافىالقانااشاحتروهذاديثاواطالقرانمنبالمه

ذلكونحولذاديثاطوفيتحذاوالالمأصالةاعليهالنيقالاو
وعدثدثاطناوإتالقرامامناسالقتاإلناشلةةبارةاجخابافىدلو

انأجمحةريرىاقوليمولافاوماوسغمنئوراماالميمفافيالمدير
خراقوالثياتافىاوينهربفاازصدحقبانئاوصرانجعكلع
لمصبرصحماجرمغيرمنحياالبر5ءمتعزالىازمعتكنتان

ريرىاطفوللءأإثالثاوألاصاويماالىواللةصدابمنامجرءتاتتدوان

تأةجوهالواهتيثلهفيفاندصيرمنوحعاإاجوفىجواو01إهتثقاخا
المكمإسامحدإفاذابنيوماطربدداثانوىمحدصاشاطدإث

مباؤجاىارتجوصتشطوقالالمثركينىوجو1إفرمماءصباااط3
ابعدوقيالخمانولهاىاالبملحوقحمريرىابالوقيناطبنقيضانقغمن
عبادابنقولئيالرابعوريمااعن3ابعداإهيناخاللذقجصن
لمةدطااوالمداراةنال3ـفداشاظلقاسىىرؤهـانلىابيباطلظ

رهبالميحفتيئاوجهكدكاقلتبالرؤتالمفعولوضيرنةوالمأل

يقالواتإصباالناوحافتدباركاةابحفتالسالمعليهفرلهنامماات
لنحهمنفالبدلىنجةكوجهانابعنىمحاطامحنرفايهادجعااذححنمته

اسخهةاالىوهلفاقمثاقامنإيئاإبطاالبدصقيبالرهمكاس

مندمتةالا1معناكعاالمقتبسزتيخملىمالممإااحدههبانص
لىءداإمعنبسالا4زتنةاتاممالفهاقاوؤذربإالةاالت

فيأتاخعاثامدخاتفىأتاخحااكطمماالروابئفولاهـلهقو

رغشغيرذىبوادفقولهغرسذىيرتبوادخىحاجااتفىااقدهنى
عشيخرذدسبوادذردكأمناعشتافنجاكفينعادحفولهمنصمقن
ابئالوقدوالنجاتهفءاالمبوادقرانافيمعنادإدكنالمحرملجتاثغد

العنربهنالفيفومنوإلنفعالجرفيهجفاتايالمعىهذاعنالروى



274

تعرعنلحمامتجردأسهسنقالحامدخلالوجهثجفيآبعضتول
يصرأينأنزالموسىوقدجردمابوساالمالحةثوبمنوالبسلؤلؤ

اوزاشاسالةااالفظفىيريىيرتةأسوإلوسىيااثسوالقداوتيت

ااصعإنهاوفاتعندبةالمغاربعصقلقىاىقواأخقفيةكايىأوت
انالتهالترانفىونااتجعرهـاللهالاناألنئاناختتآونائئدكان

لجتاأيخراعمعرمنرشيئااثاكلناضاكواينالتواماراجعوناباوانا

شعرمنانهعلاىعليهافنبيهمعاومادونهاومصراعافوتاوماكان
احتياجفالاوهـمحثوانكانءالمةحضداراصهـواتذبهنلممانيرإةا

كأيرشعرامنتولهنمواوتالتةسوالىاالخلىعنكبزناوبهـ4التنبالى

تهقصيدهشيئامنعرهاصإثااذاصنماليتناولاحسنوصانشعراخرمن

إتنياعتابياماتضييناوورباشعارافىتهلندشالهيانمتلماأكنهاالخرى
صدرىكناقاذاألانميىاهرااابنإقاهرمحبداقوليرفشمعرالهمندانهء

ادفعوباللةىارمااباحفباللةالألييقامجالىلجتاتمثلتقيالعدىوحص

جرةالثببهنعةباكانتفيبعمهمكقولاصنيهاوبدونأالقاماال
فكسفيكرابمبءخارالفنااتوقعدتفيلهسيرتبدلتوافوتش

صامحزتوماشدارىءإوايداالاقدلاقاتإاخالمترلدونإتفىللمصا

مطوياكانهنبمدتلعاقاقوتااجةالوراشهـكونهحيرالونعرلثمنانه
واذكرلموااسهـاذاماامإكراانلألدقالاهرأوراقديمفي3ندولمداحنء

ممعاغالمصىنوتئامالبىاصاقالبيتخإشناالمنزلفيميألةمنكان
الغالمماشاىييريرىاصفولاىكمولهأشعراخرمنانهعلىالتنيه

فتىواقاكنعاموقبيىيومانثمداقلىءالبمعابوزيدضهصالذى

عفانبنانعبنجمروبنالللهعبوهوالعرافاقالمصراعاضاعوا

بئ4الهوقيلمكةبرإفوهومزلإحرجإالىنسبعنهتعالىاللهرضى
ااوزتإيومافياالمإبئرخروسدادةإرإيومفيوتمامهالصلتابى

يمايلباسدهوصيرالتإسمينيهممراالثغروسدادبربااحمامنةوالكرإ

وقتفىوقءاضااىالبادانوجمافرالمحافةموضعواففرعالوالر
كامالاممفتىواىاماكانوااحوجحقواءيراولمايخرإسداوكأمانالحرب

لماقدقلتخرا1زيهقولأتنبيهاوامابدوندحمتونجاضاعواإفتيانامن
وثجمصاارىا51اعداشيمألتاسروصعةالغقإيمصاولخونجاتهلمعتا

لح
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انواعلمفيصاماالجرألبىالمصراخنبأسمناعةوقوفكمافيتوففا
نفاامصاباقىاقديرونلدىالمعنىتمانادههاصبانصكضالببتمادونينتضي

إمإنواحبدهذحبوسفىس01كنامعاثإشاعىابدونهكقولالبعمانوالتاق

التدىوىتهـالمماعالهيئاوريااامبالتنوالواذلىفذىافىتوالقلب

اليتمالمعنىالنهنهإإقاتقديرهنوالبدمحامابىيتالى1اااااماان
يشقاىآناالصليمحلىادماشينشضاحصنااىنيواسبدونه

الثاعرصعرجدفيالتوطيفةعلىتالىاإشاعراشعرفىالمضعناوالمصعراعاجيتا
دالبيراثوبعحدوبمرانمعفإفغالىكرازذوهويةلتوربماالول

لىلهـرآاالىىاالوهمادايراغااحبئولاىموفىبيهوالتث
فيبارقوالعذربمابينتذكرترهااواشغفحمرةاىلماها

فيالقاوالىىمجروااعوجمرلالمعاءإوقدهـمناالذكاسمنيذكرقو

تذكرتقوهـالومميعودالىيرصلهءوفايذكرفىلمفصانهعلىمجربنصب

بتإطاالبىدةثىملماقحمموابئالمجرىواتالترعوببارقواعذيبامابيهت
والمجرىاوالمرصالضظرفومابينحروةانانحنمموبارقبذواله

إمذيباماببنونصانوهـوثالمصدرعالإظراديمتضوازوقدعرفت

ذيئهـبيولفىكانزاافهماعئوامنهبدلطإيهواءروبتذكرتلمعص
يلانيءإسابضولطوفرساناردةمعاعندالرماحخروناواوكاالموضمعين

جعلإلنهينإهدىامعنإلكمابارقطوببالعذتينهشفىاداكأالشاصنافهـ
برقاباور4اطرئنرفوبجباطهشفبهوعنىالعذبئصغيرالعذيب

أختابعمداهياوجرصالرايلدغقدهازبكزبهوثصابةرببنهمابماو
اشيماوا9إورابهذدباااابىلىهـفزادسوابقالايلايانببهر

معقفىلخىدإتجنفصدإبسيرايرإكأابئضاتفىواليضر

غلحاواصلمعثلاضفلعاباكءدابهودقمبععضهـقوليمالمىأا

متىكلبلاتنابااجألوطألغهوافينبما6وابمروهشيداهـايخاامنوغحضوا
وطالعافياناحاكصلهيخلوفيبملمعإبيتنا3زويعرةالعيحنع

ودالمقعفىلدإثايخألايقيرادطرفلقفىتعرالعيامةافعتىناياا
ايعرفىوفىتبماتينحطواوفآحقهاكاالفيوقعوااىوغكواغاطوالهوقي

مايقطرمحىاضالمهواراددثاهـباوحصاواولتهثموفيقداره

اغصاابنوشحههااينإالىاد10اتجيننتضسااور
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االممبةباوهواالولىثعر3تشعرضميئافداودخالئافىاالصالنعايمالد
العذوامايرالةبشعرشعرقارناخرالنهنواورهغلوبنليلشعرهالى

يقطقىلىءالذالتبءاوالاواوخدياؤرأناكاننزيعامانوص
القرأنمنثيئاألالمااإضنانصاساالفإقطرانفتوقدعساالقعباصيط

إثواطيرارقرأنءكانانافهزسصدقدالذفالنزتانهالعلىإديثاوا
رولاىقويملألقضباسفيهاذالدخلكانإقطراىعلىدعنهإول

امفتخابالهاىحاليدنرداخرفةثوضمصافةزاولهمنمابالقيثالعثاابى

واصااطهمماوالثروامافىوماالبئعنهقعالىالمةارضىلىءولعمدأ

تحإالثثيرايراعتفيرءاذاعقداممابهونفااوحديئامرأناكانوانجيفد
بصاواطالقرأنمنانهالىيراثنوأجيراائتفبيريرياولماالفتباسفيمثله

كنعتاستقربالذلىانلنىاعرساكقولاالقفإسبفطرملىاليمهونوحينعذ
الالعنتكأااهـاخالفاللهفانءتدشاهدومعخرادواثالخطا

اماالالوخيمتةاحمىاجلالىبديئالجغاذاذلقولطغوجوهاميإلد

ازقماخيةايرعنفالبعاراتعخدنااصيمدةكلالله4رالعثافى

اسالمومالوهايهءقولهامحقىةألبنياساوامملمنايسماوازهدودعاتالف

وقىافاصمنأيطن1متشابهاتاموممالجتويينوالحرامبينالحالل

كاادوفولىعفمارقىصانراصالمحمطمنلهوفىاللهمحبلثالديافيازهد

بههسبهونانالمقبو4درووصءونظمينترانفهولاطواماآبالنياتاالممال
يرخمحلهفيبستقراالموقعحشبهونوالطالنظمسباثعناليتقاصعرنحتارا
صارتاىآخالوحنظاتفعالتهلماؤمجتنهبةالمغاقبعآكقولقلق

صضيالتالىودهيةاهـادديالظنصوةيزللماارةالمرفيكاطغللارنخألته
يعاودهاى5ادببهىابئاتوهمههويصدقولةباهماتوتوأسدة

تاءالمرفعلطاذاصابتاابىوللتوهههـممتضىانيبمعيراو

ئهاعداإقولاعهواصلةأسدارغويعيفهمتومنثاثهمادقوظشونه

بقبهطرمايوصمدقائهتباوهنفيسىءلمحونهتحتاناالتفعلاذافبعاى
دمنالمملىءإالمانجقديمعءعواماصهشأهاصاضعدالتوهممن
ابيماتاهذافياالبياتيرتفىفيلقواونم4شساصاوكثيراليهونظرابصرهاذا

وامااراتاشذااتيرءالىفالنالبيتهذالمحوفىرفالنقولاليتلميع
أوفدمدعبثىاقىاذاالشاعرلممصهـدرفهوااالم1علىالميمنجقديمحمعأ

05ذكر
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أمألمةاالشارحفبلمننثأمحضىخطأاههووالتشبيهبابفيذكرنا
صارثماوضعرقصةاييشاربانوفرهاحواإخلمغاينوىحمث

مإيهاوىطفيررارانعواتمبيزلعدممذصاواخذمرااخاا
صهإةاناصاةذكرهاىذكرهيرءمنساؤشلىراراوصقمةالى

الفهةخلمجاامواحراثواالفمةمناواحديرفالضيلاواكاوالشعر
ةنمالطاضارةجمهونانفامااققديريئوعدالنعزاوفيفاماايبماونانامأ

تمامابىلفياىولهة3إقصرةاادفاتلمبحإظمافىاسالاواوشعر
علمينامردتخموتوهىهاعهدناطقالوباوىااوزرحوممإباخرلحقنا

غصىهاءزفاضموفيتطلعرذاطجانبمنمممسبئخراكلواالتثصا
الماى1ادماواللةزعاب4اإصالوباابإموانطولىالدجنة

االحبة3وااخريهمفىالعضثريوشعالركبفىامكانابفالمتنائم
يرهءمهوصدارءالمالىءايراءوحااالفعافىذكر3مجرالماوانالمرتحلمبن

رذاطمنةالهاممسالثاوبكنؤمافىيروالهوازالهلهذنضا

أكطش11اامفابىانائمالماءومولهينذووةاصلزغممانحةانطوىطااالدجنة
فىذمااواسالماعايلىمويىفىنوننيوشعقصةالىاصاشاباسضفرو
ادبرتفالةابييوميئاشأةاتلانهرولىنهظإئهسافوقىطلمبهاممىفصا

قتالهمللفالببتاويدخلمءيفريخانقبلتغيبانخافالثى

قييلهبممراكاعاقالمواممتآمنءفرحتىالضثسرفردلهتعاالاللهفد
اوالنارمجزقالىالقدميخهامصيرصارةالىءارمحنحناشءكضاالرإممرومع
فقوتثاتتاعاحقمنقواهاذاشلهرقمنقااشالثمننعاى

حالثناءالرومحارضاهسصدأومتشءوااالنجدا9إمإاربإاصاعةفىني
تاالىاشااضارانحالطوتلعامعناالرعلىالناكأعطتوارقفىكيرامن

إزىاالىرولإوكيرلضاكشهكرعندوبثرثتالىاهـورالمستيماك

ةمصفىصاسوممروانابأانآلرممنيرفيذممرعندكربتهيتغيث
ياشنججساساموهىلمةا1تااتزاسسوساانوهماقصةاليتاواول

أبلاالهايىنفمالعاقيمناارضفدحمىبوكاثنابئلهيانفيجرممن

ثكيبفىىشالجرىناقهجاسابلفيضرجتمابذلمصاهرةجساس

عهااوحنعرصماحببفنابركتحمتئعهافوإتساصافاصصاهافركيبهافاجر

اايخجماساافقالواغرباهواذالالبسموسوغاحتوانجادسطصفي
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يتوقعجاسيزلمنهانماطهعلىاعزهولحالعقرنفواللةاهدىالحرة
فرسهعلىشرجخروجهجصاسالمغاالحهـعناعدوخرجحتىكايبغر

فضل4فاجهزعاتءمابةصفيئرواتيافقالاليفوثمعبمرىاشعه

يهرعليكاكالتفلمبقيشعيربرارتعإلوصببنإخحرابوابيتاويراممرفيالى

دونمنوومبئكورقودالمثدبمادإنمجواأسوسامنثأمدا5داوا
ودونهلروروااقتاداعليانندالسازلاكالياشارالقتادخرتذإ

العقرنجساسلتلهاذابكاثقالهالشاقاالصاصرباصاداخروو

القتادةعلىرلدكانرفىواظضمبانجمىلهلمحيعرضاةيظنالء

واليكمةالةالىنمافلهفىاثرافىوامايختثرشوكهاحتىااسفاالىاعالهان
فولاشارالىبخغإمقوبيةواحزاننابغيهبليلةتفىظباطريرىلكقمالعثمعر

وإلىشالحاإصماااالرقئقمنضئيلةساورتئكافىتهالتابغة
مافيافيالقوليمالمثاالىالميحاواوالسالمالصلوةعليهيعقوبقصة

لممسأاومنهاإاوتأكالمارةامناعقلاالىاشاشهااوالثهقتهكاهرة
ادباحاالجرمافييرىاغاللتصإثبأقالقيانوىشافزايشبهضرب

قولالىيىاقهاراثالقطايصتيداذاكانوخاصةيدشعفالابازىامن
شريكواشاراجماانصيااإصامناتحبتهنميرعلىاطلااالشانافيجرير
طرفسلكتررااالقمقاهدىاالؤمرقبعيمقيإطرحاماتولالي

يدفيبنداللةعديخلمحارببنىمنجالشانوروىضظترمإصا

ثامماقىبهرناربمحساشيوخمنبارحيااقتماذاعبداللهفضالاللياا

وماختهاكانتكأمحاربوحدتفبالشىءيهثظاالخطلولواراد
حمجراحيوتهااثافدلماخبتتجاوييظاالهضفادعضرىوالزإضققى
اراطابهفيوكانواطبرةابارحةالمواالىثعطاللةاصلكالن

وجاللفعيزديوالبئبرفعاللؤممنهأللىلكلئلألقالقول

فصهـلى

كاناشاعيكملهيأكماءواالشهانحلساءاالتداحسنفيالحاتمةمن
نقاالحثمنالراياضفيقأإارلدفعلاناىيآنقاناوكاتبا

يمبهاىيونقهلمامتدماا8اذاوعآلروضةفىتأنقيقالانواالحسن
افظااعذباملثةاالمواضمتلكيمونحتىمنكالمهمواضعثلثةفي
غايةفىيمونبانواحمممنثفلواالتنافرغايقالبعدمنفييمونبان

البعدثهـ
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ربة1إفاظاالحهونوانالمابصوالتأخيرأخقديموادتةإامنالعد
طاللفاظمناسبةالمعاقوتكوئطوالسالسةوالرقةوالمتانهالجزالةفى

إصاغانبلإحهسااوعلىفتءإاالمعنىافحريفانفنصىبمانيرتهن

الفةءوواالمتناغالتناثممنيسبانمعنىواصحوتالزمتاسباغةصب
االلفافالتانعليهالخافظةوكاتجبذلكونحوواالسذالالعرف

وماليناتالموداتاشألبوفيالعباداماووصفأالشواقذكرفيقةالرز

نكانعاامايقرعاولالةتداالاحدهاذالثوفتلاالستطاف

واالصحفوىالكالمعلىالعاعاقبلالمعنىيمالممبلثحنعذبا
رذفىالحنءالبداظسناطغايةفىالباقىنوانفضالوهـعنهاعرض

خبيبذكرىمنقفانجكالقيعدئامصزولاىكقولةازلوالمتبةاال

دقحيثالرملمنفطعالسقمافيوروملالدحولبينايوىبسقماومزل

ءاجزابنبىوالمهموضعانوخوملالدحولبلتوىصرجرملواللوى

رحوقدصءالفاصعثوااللمالقوهملاطعكاسميرالدخولفيصالدخول
وواشوففوففالنهالتناسبعدممن4ممارابيتاهذاقبعضهم

نمالسبكسهلافظاعذبيتنصففيوالمنزلالحبيبوذكرواستبر
فبايئةغرالفاظفاقليلةبمعانفيهاقبلالثافىالنصففىذالتلهيتفقلم

ويىفيناصايلىياماإلكائالنابغةبيتبيتاهذامنفاحسناالول
الدياركقولفوصفياالنجداحسنادووكقولهكوبر11بطأاقاسيه

األصاسفيفياالياماجا4علهخلعتوسالمتحيةعليدسمصأسابهعا
طبباابىقولالفراقذكروفاعليهفطرحهثوبهؤعاذاعلميهخاح
قولهكايةالوفيمجريمقيومنآوالمذهم3ءفارفتومنفراق

ايعشاقولهالغزلوفىظغاليامابمايوممرمثلالمداممايسلبهوادفايضا

ولجبنىشجرفيكبدكتوهوبرودببئضرامامةالغءمااماريقلمث
قصيدمطلعفيالفربىلمقاتابئاىآولىفيبهممابتمايرلمدخفىلمبفيان

موعدداى41افقالمحنهدبالفرفةإبكاصهوووالعلوىالداممطانمدها

يرمفياالىعلىدخلانهايضاوروىالمحوالمثلوالثىايااحبابك

رجاناويومالداىغرةبثحربانولكابشعرىالنقلوانشدالمهرجان

إقاهااىهـبعوقيلانالمهريومبداأيىتبماىابابهوقالالداىبهفتماير

1واحهنهثوابهمنابلغادبهاصالحوقالعكماخسبنوضربهوجههملى



ألأليهـأل

الكالممابقالياشارةفيهيمونبانبمقصوداماناسباالتدااححعنالى
ولمجكلىءاالتدافيناظرءواالشهاودامبامشعراالمبتدأونليالجله

اذافاقبراعةالرجلبرمناالشهأللبراعةإلكصودمناسباءابتداكون

إسالحازنعدابىكقولاىيخةاكفيكمواوجمراالهفيابالا

دداوكوكبماوعدابخالاالةانبهزفضدثحرىالبحهـبولداحبأا
إصاوىااغرجاابىقولاىالمرثهفىوزولهعداصالالهافقفي

احذراىذاراذوليتمألتةاالدهىإدولةارثيةعسفى

حينكأامابىوكقولبغتةقتلىاممطعووتالثديداخذىاممطبطثىمن
ذالثفيالتفخحانهازعواثخيمإااهلوكانصوريقعفىبالتهالمممإمنماء
بالجدوالهئنداطخدهكافيكضاالمنءانجااصدقافاالوقت

وابىوككأبثالىوصكاءجألنهنمتوفيعهـصائفالسوداالصفاخبيض

واالناملىءباحهنمعظمبلاناامرلىمعاسكاتلهعحنتينءالعال
تاذعوؤتعوفيانجمدحنىالمروالبنةاقهففىبااابىولوكسلمجم

الفنالىاكتباافقتاحفىصثارمامنهوقمالىعدائكاالىكالوشكأيمرماو
وفىامنظمؤافاماكاقزأنالاقىالذىددتهالحهـاللةجاشكقولالمصنت
المواضعناناىكاناتوأعريةاءعامامنجعلنىعداناحداللهالمفصل

مماثببالروجااىنحلصاايخهىشأنقانلمحتكلميخبىالتىالثلثة

ايامذكرالتثبمابمعنىواحدىااماالمةالخحوااسدئاىبالاممالما
ءاتجداكالالشعرقصاذءاتدافايمونوذلكوالغزلوااواصبمابا

لابلهـوصفاىنععيبالشبابذكرفاجمهنلموانتشبيبااميكا

رعايةمعالمقضوانىذالثويخريهواليثفارواأكاالدباوغيره
بهذاواحززالمقصودنويالكالمبهثمببمابيناىطنهمايمةالم

هوفالخلصواالالغوىائالمهارادبهالخلصلهوقىاالقتضابعنالقيد

بهشببمماوفولىالمناسبةيةرهعالمقصودالىالكالمبهافتعااالننقال
التثبيتهوالنسيبالناوافتغالبماالمابتدأبهيقولانيخبغىكانالكالم
هولقالالعخقفيمعهاوحالهالمرأةجالالثاعىإصفانهوبعينه

راليممااونكلوهافعميببامالكفتشبمببهاكثبباىبغالنةنسيب

تشبعباوالمداغالقصائدبهحاكزماثكانلماانهيقالاناإلالهمالفةافيهعنا
منالخلصوانماكانواالفتتاحءاالبتدامجردادواشثالتثهذكرونمميبا

اضالموإ
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االفتتاحمناللالشةسرفباحهونحعاإاالناتةيتأزفاندئ التىفاالمو

نشاوومنحركالطرزبنمتالئمحشاواذاكانيمونتيمودالمالى

كالمفيتليلاتخاصاثمدعثسبفىواالرهمابهءاصحنهاعلىاعانشساهعا
وابهضديالمتأخرونوإمااالفتضهـابلمنماشقاالتشوامتقدمينا
تمامابىقولاىكقولهعيطالثبراعةلىءإداللهوانااطىكااؤتلم

فيوقداخذثقومماضمواصمعفوفىيقوالطاهربنعبداللةفي
اذاتسدكأسمهءممرىواطونةفىافىاىاخذاىىسالمخا

إصعرىوابالفميةعرالىممواالواحدةسريةيخاسريقالولالمحرت
يةسجمعاأناتوبؤاسدوهموالهدلىعرىالبؤنثالعرببعمقو

وخطاساحافىادركذاالحىافاليةواصيعبألتامنناوشاهذاالنذوهدث

الىبةهنممويةوالمهرينالقدمابينخطوقوهاعاظطىالقودةالمهر

الظوريلةطواوالقوديةالااالبلااليينبقبلةابىيدانبنر

ةومساصرىااولةمئانالواطفوىيقولاىداصوالواحدواالعناف

علىعطفيةالمهروخطىفقولهفوانامننقعستفيناتافىقدطابانيإطاياا

علىاالبلحعلىمنواخأتمنااخذتىسالىانبمعنىالقيالعلىلىالعهـحر

ردعفقلمتخهآلآنآلؤبمشاكماتياعطءاولهيقوالومفعولمايؤهم
واحدتبفيماوحتخلصاواحماودامطىوإكنوتنبيهاقوم
قلبفيلئفىءاليهاابىابئقنافيناكائهينأوانودعهمفيإطيباابىممقول

االنتقالفثتجماوماالياليمهالييهالمابهكاشبماباىمنهوقديقل

آمذهباالقتحضاباىوهواحاواالرتحااالفنطاغوصاالفتضاب

وهمالمجشيننادواءباظاالمحضرمينمنييهمومنالجاهاليةالعرب
جذعنحضرمةناقةاالساسفيقالدلبمثلواالسالمالجاهليادبهواالذيئ
زصفهفطعمماكاواالسالماهليةافيلثادشالذىالخضرمومنهاذنهافنص

لكنمينوالخضررباامذهبوانكانواالفتضابالجاهلمةفيكانحيث

وانمذهبهمعلىحرونوذاللئافيهونهمتدطايحاتااالسالمهءالخعرا

االسالمعهاشعراامنوهرتمامابىقولالىلهكقوأنحلصايخهمكثراالكان
اظلداالبرارفيجاورتهاجمرالعثميبفىاناللهلورألىأباسيةاءاالدولةفي

مااليالجمهاليإيهألماهذامناتقلثماالبرارمنصالوصاشيبجمعشيبا

أاومنهبباغسسعيدابىمنخلفااامالي1وفسءشدىبيمصفقال
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حبلم

كقولكالماليمذمنثبئبهإصوانهقلخاصامطمابقرباألفنعضابميطاى
قعوافهجهةمنابه1وصوكذاكذاقدفعلتفاقامابداللذحطلىة

نههاتماليمةقيرماتيرءاخرمنكالمالريسولهألجااثواداللهكالةات

قصدالىإتمنخأهخراالبالكالمإوتلممانهجههمنتخلصيثمبهلكشه
بعدشئمنكابهناىبعدامابففظاقباالبماقبوتعإلقارتباور
عايقسئطالالالمذاارادقمجداوكذاكذافعلتفافىداللة

االديرابنقالأإبطاظزملدءاماداللهبعدئرامماىهول
بعدالناماهوابالخطفملانانااءاعمناإلققونعاثاصحعوالذى

يخرجانارادفاذاتحميددوةاللةبذكرشانذىاصكمافىكالمدئخعإيمما
بعدامابقولىطتهذكراللةببنولجنهفصلاليلىاسوقالغرحقالىمنه

تعالىكقوالهذابلفظيمونمااتخلصامنيقرباسذىاضاباالتومن
اكنباقضمطوفهـمأبلتنعرلناغالماواناذهـإيئالاهـكرذبعد

ذوفرأمتجراماهذافظةوالمالدهةإواواإلنشارراشنوعيخ
إبراقديمونوهـهذاكاذاىبراظمحذوفتجدأاوهذااالصالى

عقيبهيذكروارادانءاإلنجيامنعاذكرحيثتعادقومثمذكورا

لفظاالجمرافيقالأبطنينلتةوانرذهزاواطادشةا

ويهدةعالألوهىإوصلامناحنموالذىإفصلامنالمقامهدافيهذا

هوالذىابثااظلفممنوذااصافالثماخركالمالىمنكالمالخروجببن
الخلصمندقربارزىااالقتحضابمناىةولمصالمضمنقعامواحسن

بابهذااخرحدثالىحديثمااالنتقالعندارادةاكاتبالقىآ

لأفاهذاومنةءنجاخراالديثاطيبتدىلمثثاحارتنورفان

أكأاعالمواثالثاىيافهاوالكتابمنعنأخيراككالمفيايضعاالفظ
شعراكانكالمهيخخأناالبليغعلىبهباالشهاهفهاأتأنقانيخبى

النفسفىمنىيروكلعايعيهمااخرالنهصاتمةباحممناورسالةاوخطبة
منعايجقوعرصاجبحتىواستلذهأسكلعاتاقاهحمنامحاراكانفان

ذلكئحالفوانكاناانتفهةةاالطهبعدطناولالذىاالذذالتقصيركالطعام
لقيأى4كأنيهابقالموردةاصشالىاهانبمارقسالععلىكان

آبالمنىبلغنكاذاخإلقاىوافاجديريداطعبدفيبانيفىاسنوابى

طنىألهاتونظجديرمنكاملتبماوانتياألمافىوزبالجديالى
منك
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يااك1ضاذرفاقالموإيلاذالتثااثلأللضتاققأسدلياحإلاما
اادءااالكمنسزمنكناكمصوروترامانعىشرهااكإاصعذافى

ءأباتهـاذنماءاالشهااحمنالىوأحمندهذأشانجاااحساااومنالمدخ
لم

زلىالمهقولاىقوله53ماوراإتااتثوةنسالوربئنيتتملإاآ

سإلبتءإبإلنصامليلىإبرءاهوهذادتأاسكدنياراسدهأفتبهأ
إنوغادالشمتحلىاةخاتءوؤدزااإخيذاأل01آلأااإ هـءحةومنبروممااألم

لحتحمولحقعابراعةوثامالمةحسنونيإصاصثاهفونا4روكاس
خأا

4ءالإامن1وايمءواو1نحىاإتتثاشاخواووااؤواثاة

فقوانههةإبالامنتأت1آدارتو9حعوإاأتر6إطاتاكأاراتاتفانااث

اواالمازكارتواذاةماإإنهوكالى3صأتاحصصاتإرقإتاانزاصو

وعضدةوهحاياووكلةادظت4وإاإالبمإالمةإونهـناحؤيخااؤكاوجدا

إحتعادهابهشوسالبقىكألى9اواتمءاذاالصاثاصادوظاءهـات5

اإلعالإعلرهخاافىوبخلعزنجارالمبموالفأتواخركاالىوقاوإتث
واخرسءانجااائهرحمى5المجزاوقاححححناذ5وفأتجحااتاومحبر6ءاامن01

اإنااالذهـبعفىالىبةإفداءفخىماافومذاألحالماكانوااضااشقكأأسة
وامتالمارألااواحوالواالفزاغكراإلهواتاذورإاضربكلتحصتاحيث01
كيخمءفشإساعةالزيةشانبدمراتقوادإحاياإكااآحالىفولهايمذالأ

قولهالاسوربعحاناواتموكذاوخديرذناصابرابىاءباتلتأدصع4وؤوأا
اراتوذالوسوشوااللمثتناألوانإبنإحنماااوممحأتنوبالايرصاالتع11
المعاثعإكافىة1المذكوماألحضذكرواإخأملىاعندرانماايظعذاأكاط11اإأ

معنىوهذاملهطمواليقومغيرهفيهنإلثمقالمذامإجملىوانإتاوا11

ةورالمذباالصهوكمنالماتقدتدكرمعابأقاملنمتذكأنظهـولهأا

عدءاالطالالحألنباطاسدفاشاالهـماالهاذالخاظياصاوتفائإضةااصونافىأأ
كاننالهواثواذالةمنءواردنامااخراوهأيخوباالما9اههايمأ

ناتمألوايىاناالحزاتونةكواالاالتتوتثبناالالتوزعمعاكمراذااأأ ا

إحلروانيكههرالمإكابامت3اورخوادثوتوابختإةوااغاإلؤثىوزحإ
بهذاانراأضاإلوحققطمماماالوفتناليصتدحجلتاللهلبمنايخبماأكاكرل

11كصفراالمنعالماادللهئأنهاابعااالاهرواحقاإاااحيالمةدواإفرثيااشانلتفبن5اةالمرإ
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ةبعياوسواربعيناتينصنةفيالواقعانارهحنمناالشينيوماحاالتوكان
علمللهدواكإبياتاعاصالىتهاللةحماهارماشصيةجافي

اوةالحوبمننريقااهسوالىدايةاوفداانيئالنوفى

واصابهالهعألوابريةاجرمحإدانإلورء

الزيهةوسإاذوى

ءواإليفاوامحدةباألحافلةلمةوابالافيحصاكمذاحابءاساسللمندا
الموبكلألفىالمعازيخصعدالمطولبالةإممهابينرالمبخفثإاط1

الدينسعدروفعرالمهسعودبنطيراظإكاملوايرانحراالفاحنلإطا

ضلباكسعيهجيلفىوكاالمجاملةباحعسنءالالمولىجاسلهاقالتفتاش

ىفاشاإصلطانااقاساطاابناناصاطارةحححمرعفىوهـوالىكافاة

عزمهيمايرامقماصدهفيفقوهمذكالمولىخفغاألخانداطهدع

رمباجاطلألإصنىالمالهادمخمطبعةفيطبعهنوصحظبهوسه
إدنيوممابةمأررالمولىيمالبوسنوىىنيا

طبعهضاموتصادفولىاالخرو

ةخلاالخرصمياذئصحااوافي

ئةوثلعثحر

فوا
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