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لادلاللكمعيجزئية هنماولاععدمهاهعرمافيرونادلظلالتم شارة

ْ الافبناجبالشميءة لمن والتبرك سواءقلناانالباءلازم كاذنا روت
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اا بدالماءزلجنإجبس 21اما

موصوخة أوموصولة للعبداداس رككارةمن ىما جب بناشة والثان
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دضبالدينفلربردان ل دلتموعول الفاتللمدش وهلااختصاص لهيكزاليد
ان جزة ج
للم:تساوياالنسبةاليهافكو
وانك
نا دنر
ض_إلت
سهاه
ةز.
0

-لسوت

فبوتمضى تقد لغظانتدككنالمفتطوًالىارضَ؟> سبالممًا مافؤىعندالمتكلم

عزانلإ[بنائيداككوننقددمكملمدزببلااهتماممبعلانفللمدفلاهختصاطًا
 ٠فك ل

كماذنتاهداما!ذالريكندنهاختصاص فالتقدسرلايكون نزردالاهتاميلاه
قصد الاختصاص والمُول بانع[معةىالصاحبةكع خوولهتال وآىّالال

عليه خروجعنالظاهرمن غيرضرو يأفعنهلفظةإبضاوثامنيه
حضي جد
حقروكا نفتضسه اللاحن

و

ا و

ا

وهوؤولهلمكناحد اح منهروناي واء3اف

ذكرصنانصاحبالكشاف قائل بالاختصاص فد شمبظراه فين 2
:اعلا نح ]هنا لكلزمالذى هومنمداحضنلاتقامموقتلشفبيسباة
 ٠لكشا ذحهحثدب

ل

اوه دبعضهمعلٍمانناهللصاد

الىينصهها العرب فبماالمغمرةف لامخعبا ركمُولِهُ شكراوكضرًا وعحبًا
بتزلوها متزلداذهالهاوسد وبأمسدهاوالع ود لالىالرفملللدالهعيدوام

المسنىوا سمرارهالقىولوهالم باشحناولذلك صلاباك فيه واياك
شعي لاشباندهمكانهكف تمدون فشملايلكنعبهكاذفات

مامع:ا لتعريفينهدلتهوخوالتعريف ف راساباالعراك وهوتميف

ظ

انس ومعناءالاشارة الى
مب
اغرفهكلاحد منتل ماهو والمرالف ١
ماهومن بإناحنا سنألافعال والاسسغن تألذى يوهمكثرمنالناى وهم

احااعت ا)
دشدحئذكان
بهالحانمعناءخر ا
 2متهمشزهنىشلف بوجي
0
حمدغبرمعان مناللتكله شالعلإنالصدد للعدد:

,للسافع انبهوك

كنض عد  001111111000111كات بموله انالك
 ٠حم
3

93
”7

٠

حت هناليد ذاور عليه
امهيلك واناك تستغيتلى نضول هنالكاماتو

السوال يانهاذاكان المئنماذكرتفإالمتععمريف مه فاالنناسب
نارم الببانالشتكير واجاب أن تعردقة ميل ندريفضالعاك بعواهن” ظ

دين ولنا بين بقولهاباكنعبد واباك
احشرم نحيث وجغوديهرفىمذع
ستعين وهذاموافئ لظا هرعبارنه ولضلماانكهان معنا حمدا

كاناللصرددللتككيد فمكوندالاءإحمبعة المودمنغيردلالدعللافرديهوالسؤال
دصنادك امسقة تحاصل لواببقولهاباكنعيدوابالت
القدرعوكيف و
 1نعيناناضت عنامقادنللمبادةالنىم ضزاليواجوالاستنعانةالئفى

بانمبكفلافادة؟

ذلالقلبدلانقتصرعؤجد المولال )ف اوسردالسؤال

اند داللكوفافائن التعريف فامابناندتمرنف اس ليت ارة
المالمامة العلومة كواطسمنح

الؤجبيتةكون

ثهىماالماك انه هاضر باعتاد 

وجودهافم د مابحلافههينا وتعريف امافية مشرّككشْهمارعاهةات 

انهارامنس ومنعهلوسغرالقرعادةمضه واللغتما

عمالدالاختصاصالفرد دعلشاناخمتميا اهنيس باعتبابالكلولايخفى
زلشاخبانالاخنصاصين منادزطان وكطمنهيا
حصنئت سقوط اعيا.م ا

ببًا
وامجلذه
مابة
مخالف لمكهبهظاهرامو فاىئّلهتفأوليلداكون رع
اادي
' لاخنباايند ون الاستعزراقولإبردم ااوس السيد الشريفعللق
 0عننادكاحون هدعاادنس باعتسادكرالعلمهبم جوز للدعللسغا اورت

ناعتمادتغزيلمامد غيهمنزلهالعدملانينهتطويلالمسا ذة والاليجاء ,
[ك
رةنصد
ونفب
ولاب عنك
جص
اضولْها
.  ٠.الممعونةالقاممن غبرحاجة دَ
عليدوغبرهلانانضمامغيره معه
المذلقة تخصمص] لمارة مشاه ا

ذ بعيأنككسؤينه اك حالحمدناانابجمعدبساءئعباداتاجواج دالاستعا

ت وكلووابرين بفوله
موال
لالس
ازبر
 .فالاتوتخصمجموعهابك ونم
فانكاتوكلت حالهيصنكذ لايصرازكرناخيّباراهلحشنلرعابة .
مسة
اددمسد
سنلي
رللا
خاتنصاصان متلا زمأنب
ال
مادالهه

-

الفملوالتمللايدلالع اللشتيقةتكنامابنوب مئانهوانىانمعرفة .
بعوبيانه بقولهاباك دداياكشتعين ولطلملعالسنغراق دهم
نلاين وفاذ يصبراككلزمسوقا لبا ن التهوم ظ
بطللبابع ا

الببانوعزهناسقطاعناض]لاج بطولهنهنظلانانا
ظ
لاد اتا اغبا عاستاب يبه
در

ناوا الكودبضولهفانقلتمامواانغريففشكناذ ركهالا

فانهاشرابعنالمنكرعلىء ولميبئجاله وله والاذلاك لاادلىفبيانناكايعرف

لوتميناجدها :امالتبادد روم نض اللفظطولهلكثيرشانفالاستق
3

صفةلس]راحم تعن لشبدرعن:نضإللفظ!لننىالركوناسسمالمكثيئا الجا

لحر
المنمادفماف فولنالا رألهن اكد ذانالمشاد رمننضسس للفظا
المؤصوص ل
دكناسنع| لهذلاميهناالىنا دده لنابعملونؤىحمر يزقة '
سبىاةالمسادر ذاه موضوعة محدشمن غبردلاللهعولحادة والئزة شاد .

اننبا منتمشرااللفظ ا ذْى وس ىاعندهذا الراثنالمرجئ للرسسغاكدََ

صرا ول لائه
انتما لحنشدذان الاختصاصين متلا رماتاخلئصا ش

53الخغتما وصكالحد منالىافد راخنصا صرجههاوالاستغراف

بدلعإ هدهابخلانما! ذاكا نثالماثنالمرجة الوستغراف ظاهرة فات.
لل
لون
اماد رصن نفسر]للفظ وا نكا نه
اربا
قسك
اونال
ين يك
نماد

الراك الاستعزاق وبماحزيرنا نفعنظرالسبد قدّسسرٌه| ما الاول فلرت
دتالداستغراق الفاماتلطا سةلإبناق ثب|درا لحشرمن نشرا الفل
واماالئاخ فلك ززمبن الاخنصا صين خلاتأرولا مفُضْلرُعن نارعلعار

وثامهما وهؤلم ل|يعنصاحباككسنا ن فحواشه ان اللاملإيدلالأعللتم

واللما
اسمللاآيدعل سمما نفا
ا ن مستا الماهية منحيث ىا فالطاق

ا-ف.اد سين للامة دماكان
نمسته
بماهيء
حاءال
شةا لوحلا ؤاسملجنس
: ١١افادتمببنةالواحد فافاللكون داى اليدتدا تسغراىنظوً النمنن

٠ولالشللفتظ|لاستغراق وه لاندتركالحقبقةمنغيرفيمناةنعةعنها

عح شالسمد مدسستره بالترديدحالايحتىوكناما شل
وبمادكرنااندف ج

تهنا لرجدادمعدمافاداةللاولمبدلشاريى دقدظهريك ماكز
أ

7

| انمإشهممناخنارصاحبالكنانملعل مشروالمثمعن الاسنغاق ظ .
مسمفار من جعله ولهايالك نعبد داياك شستعيتبيا نالمدهرنائد:

0
0
ا
ا

عاض السيدتحمدانله بموله كنول

1

0

السمد تجماهه جحواشىالككنلاتناانفهوللهسفارنسؤاناعزما نقدم6
تير للامالتمريف وبيانلاوضعلهبعدالفاغعن بيانمعكودداعرابباورده
 44نطربىالسوال وللجوابءاهمَامابسانه وكانالواجيان يفولمامعةلازملا

انمقالمامعخ

التعريفا شا ةرالماناللااملتعريفا تضاقاضين اننموضوع

لجس والفولبأبزموضوع الاس مغغررااق وهمفانننراغاستفاد منمعونةالفرإئن '
الدممول جواش سهنأهض عله بلزهوند أكنبردهعليها يعدمأدن
وا

ماوضع لهاللاململمسبينمأهوالم| دمنه هبنامعان وظيفة المضرهنا

فاما ان يقالانلضفه متعينالادادةمالمدصرف عزياصارف فلإيجل

كلدمدا ولعلا مغصوده م بناانلاملاادمواماان نال سليلنراد
ضةرمنحث هووفضمنكلالافادفضه اشعل
اشارةالجويزإا رماد

تقدالاستغر| قيضيمعنيكونولدابانكعبيديبان جادهدماانلاسفز

امإبداد لبعدللجنسكا صرّحوايان الحكران مكنع الماهيبة منحث هى

ع جلح
لابيا
بلمنحمشالوجود ولتكنثربنةالبعضية وكناالمقامخط

0

بلامرعدهبناحث شريف وهوانقل عاة  .

حبالكشافاءا نارجه لوكان المادبقوله« .السلالة علإخنسا صاقد .
د ذالرإداختصا يبوتنوف
دع
صككيوددباويكونةالمراد
ليدبانحمل ثولموا نب حضيق تسيرًا لاخئصا صل

عا

.

د 1110101112

سكا قاحردبه تعالى لإبنىا ثرلونال
هباخطريًا لاسفا قكاففلن
اشباءلدلإمنا بون لاخرىاذالمبادة هنامااذا
0
ذهنىالكلل بعدمطالمةالكشان ومابتعا بهفعليكبالتدبراللا 2
فانضدوا جد طبلا لافزنداود فع 5ضاناظ نهنا .

سككاوه لجاروالوور موضع المصدداكلبسمبنًابناة
لام ن
المق

مما فذهدكثيرمنالناسا و ؤموقعالحاملنضميرسنيالى ليسرمنيتًا
ددتماتلالماشعدكثورمن الناسعرمااله صاحبالمذئة وله
ظ او ن
شلا

/

رح-مح9

-2

77
-

تمالىكانداأنااولخاق نسدهنارة اخرى «القوللبااب ناشخاراس وصنيا:بدلمنهأويخير

بعدخبركلض فولمبعلاماهوض عإيههنذااةشه زرمتضوياغا]تي اولسين
اناهزمانكون حت ولهمهنابظررَلنمانيكون هناابضا ظاهرًامًاذكر

فشعاا كرعؤمتملقة يفولادد باعتبادالاشاتلن امنودلمكو .
دسجل ند.كون دا ندا فضعبت زيئابالسوطبوفد يكونقثا لشونه

:

 .كافضعيت زيئاقائٌار دكيكونلانباتدكادماحنمهتكحانهضل|متهينا
ظ ش

مراع تيددتمعلمتهابلالانعامذلابرد ان سبوت جنر لمدعلىوجه الا

ظ كدف يصق ابلالانهاموم! شلان نهع [للاضشاءاهدوكيليك
هركااده
ف لهال وىلككبرواانقلدماهسكفضا ندممن غنالظا

2

لدواما
عجا
رعل
عن غيرضدد يكار علقدرجرا سد فالمائادوردم
١

ععيارهالشدانه
ىدرامتناعهاص بهالامامالرز وق فلانتحوك م ت
 3 7 3علت

جز كينشق تدديسذماينانام انهفلك ن ماعليه عبارةعنّا

0
3

ف
بتوقضعليهالتعلرمم انلستعوردغيره فالادلحانيقالمعتكلفه ذالمعطوذ

 23علي وهلاه لتقب غربنالتقي يفيدانالزاعمقا تلباخمابالئفيه
ْ

ْ  3ش  3عرماذكرهفلن قالتعسف ولوكان مرادمجواز ذ لكالتمّدر فاوتصحف

ادلا بناعءاجواهدفالميسلمنهدق صوحبامتناعه
 0وميد لشممني
:مفاغلرمصسولرقةمالاستثناء !سانلخاجب ول فدعسف!اى سلكالطويقالتير
وكوكء
عدرب
امص
للما
اوجم
حرث بررَلطِكَالاسِروه
سةروسإ

 002امكنمنمكزالشئ مكانةاكاخن مكانهزم تعض لنمببامصيار

اناءلمسارم !مانم
 ٠والأفهومالهاءالستفاد مناضافة الصددال ل

 ٠ضمنااستلزاماعقلبالا بق الكص صو للصقوص اانا عاد اللام

لحديه وبياناهلاتنغر للمإدبلكرالبعضٍ ظ
علوا
الاللك
بسةق
سَمُمريا

١وبدكرالكلتنصياذا داجمالاودعبلرالتاقلاعبا داقماصارةلعد ناا
سل| ولافادةً!لاحاطة الناقصةكما
صعض
تذنا لب
اطةلكاف
دحا
الا
فالاحمال مكناوه الاختصاص بشبئوهوالمدكورد ون شْئهلام

محمنّعا السّ

ؤادبوالشلام» وكناذهاب فنس لسأم اعلىكمد هب:مكنااف

ظ اسذألددإرندوكهياششئشاانةامرناهتنراقْالالنصفصعرياتكباللبدلمدافلةالخاليكا لمانمسناك
فكعي عضرلاتومننان

ث دمهوتعامليانحيثعطفلالانمامجوعدليوهلأ[اصولما تاج .
راهلوباهلانناءوالبباس دالمسسكندغهرهما نلتكم فوعادلؤذياث وقد بال

احترازاعن
الاموراكوزسة الىصراء الرباقبا:النوع احا ن والسنع| التشرائم

2

والشارع والمعى 0,فاصول ا البه<0

ذكارلهااوئجفمربعععمهلشمهايوع مداختلالهبلدعماقلناذكرفولرفاراههبعه -

ظ

عطفثولمان هنالاجتماععلفىلدثانهصي ايه وعدم

ادخاللهتحنهولريتما
ونون للوع فط ببان لفوآهبناج| وجلةمسنائقة ظ

جملهاحالاًبسكمزه ا
ةلميفولرمطالكنادةمفةان يهحتاجالال

مركاناغيراليضريدخلاذلابانذناهشعنابال اض يررف يريك

املأالاشمعان ذككتابءغعيرواهوبقاعدحصبالاعلامثانف لمان

بتوكنلرمهااشواطلردةخوااعللكنابةع نلقدرفرضوضعما ,ككم انباهامنالالناظ '
الهانمعطالغ
قرالث فنمولصيراها النطنالظاهر

انعا كمعسانانا لوي

0

دضعيية أاملأملهن نعالىاومناهل للغةعم حفنموضعهفلا. 799

00
 3ع

سالنوجهعول ر
خضلص
خارة
صعلال
يوصي
ماللتعلي
صدهسل
فات
الش
لاثةالل

دكورةمنهونمفلمم اعماهبانزياخ و
داحدمنهمماتاج اليه8

مز
اح وبعمطمه ماعن فحاضالعجنته عوص مااخدمنه اروم[

اك نستواء الماعماه,فقلطانهدل ولسريخرومعنح ادلاستواع '.

 42 30: 3337افملاماليادبامنكلندامكلاذم]دلءالمد لا إلسرعطتا

5

,و4

 10علالمعاملةعليمادهنوكدعاردراماناستادل لتمولا ههواليب

 3 3الهاماعلانمعوهرفديكرنغابومتئية ومعاواًلهذالخاجدتديكونعل .ة
باعنة ذالاول من الاواللشاى ملنااف ذان الرعابة مكرسِة علىعطف 

ظ

|

(70000

0
ا
وتيك كا
ل عمد0
ا +
لقوالسنيا
دك يك  0خرننا 7 2
ه
را 00 4اي ي
اا 2
و

0

0

0

0 0 00

2

ا

0

مه ا

لمناصعل لإىاهباسْمالرع لظ لان والتَنِيهعلةبلاععشطةفعلاالمتكور ولس
لّه ذاانلدفرعمهااشلنانائماحصل
معاولأله خ نأخاجداانملالسمعلَولنس
ننا نكورضه نوكممالغلاىفالزمنااناك
طمد
مولا
لا ن
االس
للفظ
خراد
بإب

إالتعليمنيجهمالنوجويهد لعليهالع املمطادقذل بكخان رغموراك
فابناتآدم عالليصهاوة والسلاسلميع الاسماءوالسمماتمنكل اىئ :لويوْظ
افيسوانفلفظالابسا يراعلزيمن عندفضسهومعاومان لايٍصحم

هناالمفإعيرهتعالشكون منهتعالىفال اظهرانبقدمفوللامنعند نضسه
عق لمعنعنددي لأا ق مدهللتأتبمككرناثباتاورور[شكلآدف مايه
ٍ

مالل َىٌّاله الذكررالتصيع بالغاعليان قعدم النصر يدككلء :اخركا 

ده لاشارة الماناهنلافم]لايصا
ْ

لؤيرهتعالىوك اشارةالالمعرةباشمالم

عزالف أن الذىهومجرةولاانلإخض ]لطابمعزلمدمايهازماسولغر]

ولمااننادلمراادلعرأن لعدمحص الع وم النكيتتبنها:1اىبفمه ونا
الذو يمكنالح يردالمنشاهمات
ل
اكلكلااداغليتنضى! بنكو نمك ك
قنضعلا لاله (ثمبينلحن والآطلفالاعتفادات والصواب
علأدكم
اهزة شْوَالتفِرْبَان المتدالئاسة ٠ .
مبد
للا
اياه
تصؤ
للما
لطأ لذااغاك فو

ا|م
للاه
الما ذسلنخعضالراء نما فرقمنهما 3الاستهال نقا
دلايفالاله ول بالاسّراف خالقاموسالثرفيكة الملودالمكانالعالى والجد
 ٠وللكون الابالاباءاوعاق امسسانزى ذقولهومنلهخطردف لعنرهتنصيصس
الادسْراف بِشّرفا لاباءاودعاو هسب وسانانه منص بالمقلاءووخالكنت

.يناف

نصغببه اختصاصه بالا شكرادنرو لتتمعطاه فرالماموبالطر

كلتنض ض ]اسه كالطبادةطبركتنصر وكرمفبوطاهر رطبروطباه
ماعاطهادوطبارىبراه ووفدلاناف مأشرح الكنا نى ميزأةنجعطود

فا ناز لاعامةالى ]حامر محنث المنى خاناهلغه
النإببه بصاحب واصعاب توك وصكابته فمالصا د دكسرها عجارن
فالرنماء والرادا دعابا لرسول صيلادته عليهوسلوهرالبطنالتتصرّم

عامطدنعهليهوس مسلاينوقسبشعرطالريةوف هرمونرأواالنى

صلاسهعليهوسمفمرجاعحخيرب
الدليققادباملنشودبىدمنات
الخفنةفأيحمالو

ظ
البسموالمشددة خالدينوالصلح ومداكرناامليها ا انه
احا ع
نيرافلالتغضل فان لهإبشئولاو ككونه الَمّدرا هلمن

خاضنراامكافويروااافلفاسضخنل:هاالمنفآح:لاتجعلمعنيللونواصللداىغالب . 03

ذالمموسممباسبطةامر مد بمرماككرتوم فولمى]كرا
كبةم منَهُمومأوالماامنحلدة لزاعماركا

ثلاثمعاانلادلمالابعف عيارلزمانمعتضمنمعيلشرطخومهيا
متازتانيابنهالناالزماندالشعرط مكونظرذالذمالشرولكفول)كك

ما نط طناك سؤلد:حك نالمائا
للم
ابا
ست ؤىام

كس م
راك لاله اديسم برب دكننامةذضامعيلرهيراجع لل
مهسادمن شإسانممالتكردالهوماولادخالالزمانامضادا تكازممأ
للزمان دالش
رط ذفاعله منشْئدمنزا لانالسشط ويحكريغيرالموجب.

مفوولالفولقشعسرتطامال الى فخ وهناليكبدهومابكونالخاصلبيئامواالفاء
جخلاف مماذنام
ان
ججز
زءاء إ
مإزا
اءفهانوا نف

املوثمرماذقّطدالفاصلفموثع الشعرطىا سججئفى متعلقات -
فم
]وائادتمثاما موثعماللاخرّصا دمعاكلونشرط نال
ما حال

المامةالقىدلعلبهالناإءزائةوكنالمبتدأفل موتاعلاسمآسشادةالى
لشيسم

غ
يناممنهسابقلبالا,موقاميومالهاهزةراد غاامليمذالم '

ذ
يلمناوفلنداضزعنت معنا]كتضمننجل:لواب ول فالبالىفالشطواما *.
خا
ماداع
بًاض واضل
غالما ول لصوالاسم لازم لإيتيا

أ
عُمصْومْفماشصوئفلهشلئانامعامفمانناانليلكاوصقنبالعهوتررادمامفلبناوماصوف الاسملبنأ * 2
سم ذاارغب
لارمعليهلنا *

سواءجعلضفالازمصفةالوسماوالصوف ولاحاجمةالمى تاحاوابهشر

أن لص

والاسملام اكثرقلضولهتعالىاماا كانم انلمغريايندرق
دكي
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ساربوامأ المنوخانكان ل وللايخالإَمنّدبرمستغ نه
مالْال
لحاتندق
ومارصج

دلالديعللياهل اطراادلكرنئمقضاءالمقدعاة لمافرمنفوللمها الفاءولزمها

لصوقالامماى فضطذلكتضاء فاناللزوم !ماهويجلمايجاعلفاومان
اكالشرط والمس حدما الفاءوالاسمبة وابقاءلهاىلمكات بقدبالامكا نه .
ابشاقه باعتا دادما لازمهثولرظظررفآكىيم ااذا وموعمومي

كي ظ

ااذظلئُُ:
لرخرند مرزيد هواينفعه الند م ويممة| لأخحواننش لماعله ح
بمعنواذااليهذهبابنمالك دفالمَئا نداحسن مماضلانه ممحين ذانه

حبنئنيكون ظرفاحدماوللكونلازمةالاضافة اللىجهل:قوميلهقمآمكت

ماضغالما بدونا لضاءوبالفاء فإسازوقديكو نجهملة
 ٠لغفجزاوه فى[

اسعيسيباذومضادعامؤلابالماضى,جميعالاسشتعالات دافمفالتغزيل
فواءشهمنهبععمم رهوباخ روفجماهنا لنبادرمعموعإلاظرفة منه

وقالفالخفدقالبءضهمرهوالصص لا لنوكانظرف مضا مله النليه
كانعامزه لإمزا,معا قديكون مصهتاباذاالمفاجات وم الناضة حول
اعليه
نلا
ملث
موُم تضعال
تالفلااحتواباسن اذاهمها ركضون دف
ظ الموتمأدلمعم نوه ومابعدهالاملذماضلهماءابضائد يتيعالفصل

|ذجاء السشبرمع اسلايجوزلفصل انامض
بينلماوشمط تكل:انخوضل ا

دالضافالسوإيضالوكانظرنالماص فلِنالمااسل دخللجنةلمدماحاد
الزماثا لان يدمالمبالقة فولمعلالبلرعم بالمعئإلاضافا كالملالنى
لدمزيداختصاص بالبلاغدبان دون لاجارا نف هرلفظ العممها

.

ونوايعباللدلالة علار #ورمعطون اعللبلاغة د وت العللمابتوضينكن

المضاف ممّصودً بالنات لاانلفظ العمذالكلام مف ر وحمل علالمعى

المبريكلفنانيازمحبنئذنضدلظالصاف فىولوبابعهاكالول
إجزءالمطوا رجاعذميرها الاللاه باعشارامعا لاص وصعدعمنافد

ضميدبد جده الصا علذاكرناللو لين العدينمالا
* لابزيزرم وان

ووت هد نالملينع اللبازغةمما لاططلدف
دول الشام ذماساق ومسم
اج
©

دهوعبارةعن طائنةاله
دراان ضبة الاجالىالضميال م
لاالوضعول د

مزلاعنالفاعلا كمطنافةٌعلومراج قد رهمأنالعلوم ركنفاولمسهرًا وي
سمالتْضسل فا لظاهرفان الَمّدبراعتباد
 .ادق ستزهامنالعاوم ولباازمع|اس

لكهاولتالشئ فولملانه
ست لماهالفاضلاناستأء وا مل
هسراجلمنعا الكلرموالفقهوالتفسير وايديث وم
لماه حئبردا ن إ

احم طائشفةفةإلسكونبعضتلكلطا ئفةاج منبعضها ذل يالرم مضل
سنال الاق (سلارم مرحي

علاليم لكو وعلومنينة تمن نلكالطائفة نولرمعآنهناللسن

الرادا م ادعاءامرمالف الواقعفانالعالرلابفج سشئ رار دانه
كال عنابتّه دذجد بذاتالعل يدىظاهرًااجابته بالنسبة الىكلالعا

تعلط لبموللراء اجلرءه بالساةالالبمضكا عن التالا يا"
ا فاش لعْدَالعي
مطلقّةوالمرا دالستعسك توواكمشكون منادذ لاعلومسِرًا لند
اسمأرهامتغاوتمعض دكن كشوريال  11نجيع سائله

ادفوهناحاصمانفلعنه ومعلومان  0بيهاداكيعضب!
فن"

دي كزم١

منبعضمبالا اناجميع د كَأنْمّهاد01

ْ/

صم
ارعولرلا

'

0
الكنانة ذادكشفا لاسنارعن الشئ يسرازْمم روس ولرالكوثاه.
دايما زدن مسدالمعرفم بنلكالصداشا المان معريةا
باالومعبرقال

بطربزاالم ختصهناالىفلايرداهاتحصباككلامابضا ذلاسصخم
لبانثطلراثليمعرنفةالنَ ول لاشمالهعإ|لىخا 2والد فإثىوالاسر
المتملقةباللفظ العرااتعرف هذ المزرماروطنااخروجه الاحلبة
عهناولجاد دية نولم أكون مجنامل لاوماتآ لماومبطاتعل)نا
وقدبطازعل لوضوعكمأ فشر المواخض وحولاتسائلهنا المجالدنا”

رئنالى فالقرأن رموضوعهاالظ
اارالئ
واسعر
سجوه
وال
ا فدا
انهب
ما ل
لى ن
ابفلتهحال المنديحشهدالرفأنذكومنعاد
ىطا
ضث م
العرفٍ مشنحي

نككوموعنلومه اجل ومنش)”
ر لمف
نحيارظ ن
لفع
مناجلامعاوماتافند
ا

ا

ي
د
حم
ا
ل
د2-
ن
ا
ِ

االملدرنكعحَنسْسمَاةلناطقة فوثرهوالن وفلسرلاأىالاالن فدُقمسحصر
مابه يكدارلاعاذ قالذوق وهكرفية النئنس ها رال
كوا دا
صلمزايا الى

اعسّا دالممالكناف فىهناا ع
اراذدبرا
تلمحمحص
 ٠فالكلامالبلءغكالاوا
بةااللىايحا زلمُوله
ولمجلاغ
تولمونفس وجدالايجازاى نسرمريب:ة ا

وجهالاجاذا مرمن جسر]بارغةا ونضيلاعا زنعيلك|ون الوجد ياد

 .إنمكواتكشضالمناع عنهوال داه اممستكشهالشناع عندلالم

باعتبابالامكنىعنهذلاتدافمبيلكلومينمحفئيوهي فولافملعنى

ددا بجوعكلامهالمتكورسارقا فقوله انمد ركا!لامجاناح001
كا م

 ٠انه لمدادمككدنقوكل.هْمالمّناع معناه لامكن ودبصيفاهنهكالملحة

واستقامة الويزنوسارالوجدانات الئىنددرلكامكن بانهامما
صلك حيثتااللشاأعنه| ذيحبب بدرك ولاعكفم
فودبدا
ات اشبل اىلكاشلفعل ميصدلعولاامم
ايدلدك
هعثانا
تويلمبل
فنه وغذاا ندفعالتدافعبينانبات)ككشف وعدمامكا -
ص يك
واعل
بهل
اهلكشن علالادراك فالاات ويلالووصافلسان ةالنؤ وهل
ب

راجدلابلاائجداغذعةإممرمئيَةجمبنالا

يمزادا فادهنظراىزعاليا

طاك
ملا
اهلحمس
هلاولوح
وجم
وجمعه نظرًاالافراده!دعلى نضسنلاعى| زو

لعبادة الفتاح دفرالسيد هه يبنوجدالاعا زونضس| لجا ..

ففالبمكئكشضالفناع عنرجو اهكلباللاغخةواًصاوامزايا ونليعكل
نمسه واس[ |لوجه فىوول ودمنى وحه الاعه|زعالتيل دق ثول

واق
لوب
اكشَفٌ الضناععناولجاهعها زعلا لامورامودبةالسه فولره ل
كشا بشارزهالمدفعالنداثم دوانمين فالسكأكىحمرا لادراك

بلدماسط علل وذق وحاصلمرصالادمراك بالواسطه علهناالم

لصسبكاك بابدضاحيث قالوطراكتساب! دوف طولخدمة
واقد
هنبن العإيئتكل :الوصملية الدالدعلان نص ضالتْرطاول بالجزاء

بالنظرالى الهمالستفادصكلة اغالابالنسبة الدفعالهاثمحيرد

انهاذالمبكنالاد/إك بالنوفالكشب لايندفعالسافعدضلاعنكوناو للهلا

الِتقدحرفرتلَببليحمآيان لفاناةمتب ادلهبمالشبةلالاوم

ظ ولامدخللرئدفع ندا فورشَورالىهناِقاىالانهاغايدركهنا العم ظ ظ
از
يلها
عة ا
ابلاغ
اعماقال ا شيرلان للممي به ان الراجععهازاعمرتبةال ال
|مرمنجذسالبلاغةاى دعمنهلاطربؤالممعؤته الأطولخدمدهد يليت ظ
ككنه بازممنهانكو :ن نلك ند مهموجبة لمعرقدّ الايما زايضا اق ا

لاعلربعدع اللاصولاءفول لاطربقاليهظرف مسشفروف با اكلاطيف

امنوخظينرن لعنو
موصل|لموالآمطورلفوع علالبد رمنمحاممل ااو

مونلعاتيبجاونتكونه ملتضمالقا بالمنتؤلانةا يلجنبصب والشويق .
انلذترهب
كلتؤي
ىغوطا
حبني الَماانلا لمر اعرابيةوس

االليسهجراق فولاارلجلشاثبيه بالمسافذكهيا لدانمالك وك
نطريتمرؤوعًاداليم نوا واالاطول حيرا
انسكون لاالمشيمبة بيسن تنكلا
تودبمسسزازاترل يجنا اام بازسارت  1111مدكورمقلها
فالمطوفليه لموله ولااكثئف ذالظاهران كونز دبكااا"

سج ئ ىسنا لنصل والوص لمن أن الصْكاذاكانممما فاللمطوف
عليهفالظاهرتضيه المعطوف يمكمُولنان لولمعة سورت وضويت ردنا

ثرلايسبقطوككنهاإنذامارمفالتطابياتوالسبردالشريفب

افلشمنتاح جعلهضْدالمطوفعلهفقطوهوضرفمسفرخبرلا

ك
ونفد
صكان
حلاعل
اومتعان بلالانعلالامبستافالندمئنىلماعرفت ك
عالاصولاىا لكلزمواللئْه والصرف والضواكثض منهيب انلعاليما
ذمانية شفلاابد فكشنالمّناع عن وجدالايمازمنفرا صلالمى ولاك

إلجلسمعة و:الموكماانعللها ذى وكككناق
لفالحاياتالمثعرة بالإربة ول
منالعلمبامتناعما عإوذاءْ نعالى ذانهلولاامئناع الاسمواءعلامهل احملنا

تنعان مالكب الماكمزيرتصقف
فولرنعالالمنعلالباستوى علا ك

اسنواء وجلوس نفدافع نوهكونعلالاصولككشفمنوم اناي لم
45

اوكانالظاف تاباك جكان إنلزاكشفيةعاسر :دهنءنالإينكا

ل
علا
مغاص
لرطا
ئامسًا ركدعل اخ
ضطهم
ن مل
بضامككا
عفنشلوكاككس
:

زاتميو

العم حضف

ذلاررد ان شوتالكشف لعنها

كاهومفنضىا انمض ]يناةحصم المسدفا دمن تولهواحلهاعحازا مر
لبعدهو
ممكناه تصد قا ْل وهتغربر ا
من جسسرالملاعملم ثولمه ل
السئال انا شىئىما قله وهو

ل ناموجنينككا لالكنف

كاناموجبين كال معرنة الامجازوكند عقت وحاصلالدفعاهنمأ

لعالنمصاها فالاكشفية
انا
همات
طالةكنفه ل
حداناك
ان ا
لبا
انوج
لا
غهوانالكش ف |
ملتداض و
فدلستفادصهنهانااككلاموجه ارد ف ا

تحماْصد]ٍعءرالاحاطة ولايمكنالك ضبرضالامتناع الاحاطة وليس
عتق د رحصولمريمتنم لإبدل
بقوى لناتوصيف العم وصفص ]له ل
عإسّرافته والعزغيب شه ولوشلان لكف عن وجه الايمازحاصل

اوز
جوج
لتتبه
فادمعمسباكنهربسلم

البلاغةاالوجبة لديارفْل اماموهوان يتكرلفظلهمعنيان ويب
هنا
ىكهنكاكاا مرالمعينالمعلوم
عديك ثولاراسماللكلزمآه! ا
ببرا
اعيلد و
ون

الوصف واليسرالراد ريض لفرأنلب خدْلضِه

مضْالتلاوةوالقراءة

السشاذة لم :المفكطائه! ىمايتكم بهمغر كاناوجلهمورنية

المماهة1ه! كالنواائسار الممعماف مانلنادسلبالات فا لوضوح
وللنضاءاشارة امهلالسيان علحسب مايمضه العملف ذلكالمقّام
متعائهجاعإإلتنا نغو:مظنا لكيننظمالغرآن عبارةعماذكرنااولان

فاظ فرادهاستعار:لطب باضه الك
لاماالاسانيلعن
المشكورايالدلخؤالاك شُهرالسا[سكتعبر لفظ

النظولهاوشلا

بعقدالد ددوائيت املانظمولاحامال اهلحجميندصفهباللطانة بجو
اذكون قوله واشادة آاهبيانا للطانة قاتكعد

مان

1

لم
فدة
لماأ وسضْائهرة االملان!نلضاملثكان اككنابك ككونههعم

عبازمعنانعظغمالىمرنا سلبمةنهيره اللاعفمزاالععنا! ىواعقظمانطممهكر
مله ل ومضع ىلل الهوالنسفادمنكبلعتبربعدارجا ضعميرمرقيةالمشبئ ظ
لملابردالاعترا

 0رحسن ويسم

الشمالثا لشاحسن لمهثامفال!عكونهالحشقترجاوو تدراهااى بالنير

كاالم لالد يانالششسبه اشارة اللحسن تنيبتللشالكب ذل .
ماقالذكاينتكمقدابنخصملايكرنذامانترجبقاكوو ا ص

لقالاللككودفوالرلشنكيلبوما ناعلرهزوا د ككونائم بالنسبةإلبالايناقى
استاله عللمشووالنطوبلفىنضسه شولمكود مزه منالبّى

لأدوع

لوصول والص|ركبُى'وأحد لايصبراحد #اجرء منالكلزمريدون احنرجزما

تزسبمولهاوا نتكونالصلزبعدبلا ففصللرجوز :تقد سبى ممعولا

عليهوامأنْمْديم مض معولاها علمبعض نيه نئصل مدكور

ذالوف

ظرنآذمانادمحان واشببهلحا ورالمرور فومرلعاهباغلسكوفان لص
ان اسماعب ليه السالام| بلغالسنالنى كد دان يسومع ابراهيم ؤقضاء :
حواحهامرناهوبألنم وهذاالمئ] نمباحسل بتعائمعه بالسىوكنافاولء
بنهب ادى لابشارى فججع
ولاناهدتكمضانافه نا لوأفالضلةٌول ححككرمهمااااولول

عآننااللضف ظ
ممعا
الماحكامطكوازا نكون بعضر|حكاأمه نمابميعلنظلهوفلودل
اماحضة يتمالنمريبوشبهالشئ مولعليهتولرربيكنفيهناداه ولذا

عدتنهباد رالموالمسدرى فلوامايدةالمالتادسلقك
اجاامد
ادللاسم ب
اهالزا
غظعن
االاللف
كالز
وهو

ند  3اوماد اندجعكشانعل

دمسموااوكان منعسنااولاكفافلمىكنبا ومناوالتطونلمصد رعو ممق
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فاتكانلهندظهرلك ماحرناء انهنامتصودالشاح فال تافل :

|

ظ

نا

هنا
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مافاككتابلكضابته خالمنسير وماضلمن اانلمرادبالاطناب التطوبلوالاسثناء

التككيداك لذاائدة هاا صادكا ف فلتمعالاىلإيوشتوتفزهالوا لوانلاي

فمكونمخلضالواتمينألعونلهشا فالامل رك لهان نولالنطويلواجب

متهروخالا لصلكناة تدئعرنالابا نه دلفائلإلاعها زالخصاحة الاماند
دفالاساس سقاه لا صطًا رهوالن ىاحخن توماو ذهب لباوٌهوغلص
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الِمستصَض كايردهْاموهضول|ادالمبد اب فنالصدق قالالاانيكون احدها
مزل افشللدخروااعيرمنهفانبكونومبدالاعمصادأ عردكالاخصلان.
الاعمبِصَدٍحَمَنالتمتاد ف هامادذ لكل ناالذاتالمهم المأخوزة معالشجمةة
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وغيره ظبر.عدمصعابلنماواند قمالاعغراض فا منبنامءكونالرادممامالا

فمغسومه السلبومايدخْلفِِهقا عللاتكونالصاحة للُدعرتات
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بسعين وليكونذ ساتمالالعربلاعرياءذلانجم مسرا ىؤل
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الصعرف دليسسعرد اكنه عكرامفردلىكونبا السبة كان م هنركوت
ممغزلةالمشئق وض ا
للركمات النا خصهمدخل خومسبلىفنأرفصيم دوت

مسإوى ولس بشيئلناالا دغامفالكلنين والنضاء الساكنين ممألين
منتواعدالصوكأنصّعلبه الشاج الرضى حشر الشاضة واتممواعل
اتسغينراًالمانفراد نالك
الءثٌ حو
ان الصرف حكن أحوالاكبكزشالث

عن اد غاوسار مرنفز اذليخنوككرنه منحبذلريبوكناخومزانك
حزن

رمكعنيب
بذعناحوالاهنمنافاسقط ف لادرجدالوانبئداء ؤبوايضا ب

كرمع اخرىوماجلندا اخ فلالمعزدلانهنلحالةع رض ةااسع
ول لجع الركبالامافضعهااق بناشحعوال الولمداتلفصف
توذككانه قاللمفالقاؤنالصر فهرلقاعدةمعالاستئناو خرااجرا

الاجلايسككامةذانهل سسيموضوع هناالونرندمه أنالاجزوالاج ال
بناؤها واحد ودضعهيا داخدكا نزال قات نعي ذالمِرلنسليوضوعا

|لخصصا ,وبفكه مروردالفروراتالشعية
لما نهنالإبناءبالادغام مسنم ا
الماحوزاذاكانت ناس كلم العري الموترف بعرجتهموةلسا لادغام:قفكلة

لسرمنبازئمفلةلا انض نامدعااهقارقمدا من لال صوات لا
ينهأن انمسامالعامالا لسمين لاس ازما نمسام خاصاللهما فالضؤ

ترك هانلاستد لالوالاكتفاء علا قالمتنذككنره متا باعلةايضاح
وبوّطئة الوجد الثاف النظر مواانها د خاْلداكالكراهة فالسمع داحاه

ااحالده مد
فالغراية معنىان لوص عنبايسارم الخلوصعنها لا
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لبطلا نمهسف ناىضنعسهدولةمداملد لبا[عنفل لظوردامن
ااىجة
ا اهلسّ
للفة
ذدمخا
االخناوصعنالغراب د يستازم خاوصعنالننا فر
منتش ز راواجا[لايمسين
المذكرهاابضافضمها نالاسئّلنامشموعلا
لعدماعناجهمم! اللننقيرداخنيع معالتاتفرالاءلدمخالئة الات
فالتا علان هذاالاععزاض غيرموجّم لناالاصل ذكرجميعاسب باالاخااً

مركادنك التصرع ببعضها يحتاجواؤلّىحبه ودر رجهوصف
ال
ر
لغاسيش
اة بلأوحشمة ذمانعهلنجس
ىل
سهواها د للوحشرة معى

سوعالءئم بذكا مر كلظرودكليمانإلرشىامااملنعمزيليب! لذىف
لكوك يناعلسمعنازع زوق ا مستياوم انلعزرباككريالل .
معلالتمدرينخا بجعن غريفالفصاحة تدخاو ص عن الايرابا

رجام هنا بكوشمنالشم لشاف كأجزمدمابعد لعدمالاحنياجلبه
فرتوفاح مايدلالعكلارناهة لازمه العز|سحي
ملنظ
ليها
ادؤم
في

أوقةدفالسبدقولمككرهصفة.
وقلالكون غريبة وحشيية تسككره اكو ابغبرم ل

كاشفةكنلزانالغربد لامكونمكرومّاوعدمالالفةلسارماكراهةكف
دقد قالواقكاهدبد لنادورووضضععففك امنأ لال فالمرومدنعالملازمةع فلل والا
تقل الادباء
ناصواتكما
فار ضنلبالفصاحة واماالثاف فلرن نا للمظلم ل

وكونبعض|ككاراتمكروهةعللسمعمالابيثفمردسواهكانالف منكسل
الاصواناولامالادفدعورا بمؤانوفرعهفالفرأنلاإبدلمزعلاتاكرام

مبية ماثعنكون ذالب
لعسهب
فالسمع مناسيابا لاخاولوا زناانمن

كالروسمااليازقاان نيالوا
ذخل
فصي معسيبالا
 ٠التنازاوتوعدفى ول نمالالماعبسؤفوابه ان ذكع هنالككان وعجلالنا
لامللسات فلريضرورودا لمنعليهوكناماضل| مب
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ايلتج جواامنان يمل نفلعراسا بالالحلال بالتصاحة مععر»وص
د
مافنعالسجية يأدقميدق فالمٌأنيف .اده يعرد مععاثارن أسمعذلت

لاثالكلامى نسابة لوق ليا تو

لامناسان

الاخلال دقماذكردالمئصاحة عارضهواسط؛ الؤكبفصوزا نستي

مرحا اللافرا دون الزكيبلَحَمْنْماوهواليزكب ملاتولم حالعنالفمير
]ولاو زان كون صفة مصد رن وفاىخلوصّاما نا معفصاحراولاَ
ممععإبعنىبعد ]فىقر هالىانمعالمسريسا لا منمّارنت الؤاوص لرصاهم
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الكطراتاذكوم بعدهاغبرمعا دفىفصاحة اكلام ينالممنبران كور
مغارثأ بفصاحة كلاتعن المولبالجذن والج|زلاجو زم ظعبورالوهء

المسيمولاججوذانبكنرظرفالف اإلخاوص ل ذاه نمنضى تعانمعخ] ناوص
هادمعينها م اعلفاعلا و المورؤيهفمصارا مم خلاووص| لكلاممعقصاحة

الكامات ممادكريخاوص|الكادمممداكرومن دصاحة الكلماتسواءاشارط
ذالمفمول معدصصدّ اسنادالممل لكاذهبال ابلاخ راد

إريشترطما

ذهبا ليهكثيرمنالخأة مكلالمعنبين بامطلكخاللايخونىصتودثرلاإثاد .
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يمنا| لسار لمانمردااللخوصاميدبعالفصاحة بناءعلان
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لذلملامدلبرد مانوهضمنانه بلزمانيكونبدثادتهالي بدونبيه فصكًافاد يصدق .
ناوص
علهانهخألص دكجالكو,ذَكلاتدخصيصة رهوحال ادعاميعاليهلا

لد بانضماريعيد خارص حاكعمدالناوماحمافجلة الىما تكلاميات
التلفظل حال لانضامغيرااتاْظ حالعدمالانضعام لوكو الكلدمواحنا

التصرلانهندتسقفاسعلابوبهعنهالابداف:ك لانهبسنامكبناعلى
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ةعدللهيْجهالنؤالس ن دامنالخلوصالالنافراليّد معنصاحةالكلات الشايقك
لاا توثمهالاشارةالىمانمّلعن رجاه
القدبدب
يادكمان ا
لتجهدافش سو

فاتحاشية بمولهه لناايميالعطريا لطر لادلانشول لوسفضا اذاكانت
الكلمات مننافرة مروفمعانمسْلهليلامتلعذرايفات واماذاكانا لكليات
يرتصعة ولائنازفاكروف نصد قالتعريف وباجإد اذاجملتهاحانا

م انككارات هلجدخالاعن شراط فصاحة الكلمات فىصاحة الكلرم

رصديف برنعالا نهلابعممنكون التناشامد بفصاحة الكلمات
سىو
ال
ادانك نعد مالنناشرمع عدمالئصاحة از وهوظاهرفئدترذانه كباطال

كلامب ضانطن هنل شابرنةانم اندهقن وكا بكرنللخانداذا.

كانلتألسفتلنلالشماناؤن المشزروفيرالمث:ركانف سانلااضمكالطا
امرورلفنلًاومعنى وحكرا ا ذ الك:مبرةالراد بالممىمايمالاذمار
ومع ل

حك إبضاوكاعنىمنصلالاحانانعنصورةالننازعاذاطلباناوللافاعل
ول داعماالثان خوضدفى وضيربت زيدافانه فصي بالاتناف
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غهالدخوك السب الما ذمفرومه قكاجازالاضمالدركشلراقصورة مفعيك
نلارمنك اكلبذوناعىصلوراةلمتصل بهضير
حضاع
ايرال
بهالمنصلبهغم

المفمولالما خروالمواب:زما وان شااولياافاانااداتلذْمملابَاغضاَاءُ

الفاءمفد ف لالامظةالمقلبةعلائمناء الضمولا شويع

بعد شبمةٌ الصدور كان الفاعل مد مانا رتم لامازم ا لاضمارضلا لذكر

مطلقاجخااخصورةالمنموددامامابئؤمناناقتعناء القاعطاشدذلوز
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وحبهفثروالواوكلهاللناهالمناتنالمالممو لوافمه يحدى ذانهحالومشاركتها لورى

للشاعرمغروممن ل ظم ميومعاحتياجالعطفعلالضميرالم نارفامدحدالثاف

الاعتباد تقدم العطف علاعيباد لجزائيةلثلاجدالشرط ولليزاءوالمجم|ممى
علىلااجتماعمانفا انلمشاركمالمحمسنغادمنالمطفركلزهاخادناليله
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دون لككلدمحييث الوالكؤكل:معصاجسها مقامابس ,متها

زاككونالكلارممضالآفشربذاك وجرا كي

معتريا خلوصيهعندكاامكرنغمبرظاهراللدالةصفةلبهاونالمصدرراهلمبيى

للفاعلناما الاعغراض بان ماذكروهنضورللئعفد اللنعقبه فئترمندفع
لانهعلنْصدٍركو مصرد راللعول يكن معناوالعقدبةوهصارةع مولي

الكلامغبرظاهرة الدلالذاكونهزوظاهرة اللدالهذاماانيمالانالراد
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مسلا لضاعبناعإظبودان المأدجعزر غيرظاهرةالدلاك والاظهاينيفا
هذاتورالتمضد الاصطلاى فلايناجالمجعزه مصدبالمنمولولالى

ظ

كلت وصس  | فر3عإ
للى الرادبغييدالادمتازالعصّد عنا انها

كدثللفغيرظاهرةالهلاعللمفو حل.1د اخلفلت
اعريفاجرج 0
المنشابه دأجلوالمبنك فان عدمظهور د لالتههالسلخلل ذ لانغلموالنامال

٠

لللادادة المتكامضفاء المرادعزبالحكرومصال لمان رفحل رطلِنانًا

2

لنعناووجنأهعخصارلاعشا الايناذ الكحلام!ما نيرادمعناء
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دعلهنالامكونالتمجّيدا لالخاذلالنظلم|!اا
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المعزدات وهنئانها الركدبيّه يكون ظاهرًاوب
ارادغيره ثامأ انلايكون شه

أ

امطاب وذالالمع لزوم وحيان لبقممنهلاداصااضكرنبدن
لامعفذافا نهعبا رهعنعد مالغارود لاععدنماله لالهواماان كونالازهم

اهيا فانكات الفربنهعليعدماراد:المنىالطابؤظاهرة ذلامدا صاد
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واخنفكياةناتوكوناللرُومدمْنافنفْسهاولوجودالواسطة بحصلالتمقفه
الخارغالانسمّالهناوماضلا اودخلنوفلاالناظمفالتعريف بلزمإن كوت

للظاحورذغفاىالابهوه بمعاقللان
اجتماعامودكلداحد شهاسْايْعالاسنمالخن
اخصادموجبا لتمفيد فأحاين يغنضى رخول الاجتاع المدكور|إلفخناظم
االفاظ اشارة
سواءكان ثولكذا] د ااخللزتٌعفربفا ولافول بانلالكونلرب

امعلانذهن امادكر
فل
النان ابمارالدنظه ترتيبا لالضظع فونتريبا
سادق منكون الالفاظ مربّية المعاف منناسمةالدلالات عإصب مأشتضيم

مفل
سلا
للما و المان ولخ
ابع
العمل فانالنظم جبنم سسامللرعا

التيد لاسترئ وللتطأف نادرة الماف فرئرسببتهدما :داح ديا
ًا للدخر
ْاممس
ازمرنْم
َانك
اشادة الىكون كأهما مس:مَاوُب|لخالال ومانك

فلمجوذكلونوكالحد منزماخلا ذ لااصلدالاولى ول مكرضعمالتأ ليف
كانلخلغالى انسزصاعومًام ونج شوجدالضعفبدون النعقمدفو
جاءقا“مهباالنوين ويبوجدا لنعضد بدونالضسف قصو ره اجتماعامود

عمى
يصل
إدس
لاىا
كا ولااحدسسناعيرالوج مهانكاؤبيت فزدق ترثئر
ابنالا ماظعلل ون ربا مما هكنام مبالنأااخته نماانلمإاكت
موعأّلمجداء مناه بحكرر اهدلااللبنالاوكبهمالنلانملانسملعنه

انالعْض نغإانما ثله احديقاربهوهنايميد نثاْنلبكحونناَلماايقاد
اذاهلظر متدافع لاقمضا وهجودالما نلوالما رب مع
ظنأخ
اوبالمكسن وه

عد مهؤدفمغراف كماك هناالساتبناءٌعطإاعدعكوم عله وكفىجناقلمًا
انرئأى ماضل دميد علالنوجيهالاولنغالممارب عنالمالادنغالماشْل

عنالمفارب عاللئاق دذلك لسن مقصودولا مسثار ملهوهناالمفاد

مندا لامتضاكهوجودالماثلوامارب بناءعلىان مفادكمة م نؤيكر

ل للاكريار ااه نشاف انانقنا السرقا هالضعة هاما
الصفةاوبانسّفاءالموصونف وامضاء عدم وجودالما تلعلالتوهيهالارل.

لكاكنريانتضاء المقارب دازم

كلكانتناءالما تريطراناد وعله

2

يجودالرقارتعإ التحبهالثاقلبصراست نامملكاعننقاريهملسوسبؤإلتدانم

لكلرقبار ةمع لاثذمهبااليمالناظين فاشممكون

رصم هنبشأف.

عنبهارة الشانحث عطف با ريهعلاثلهيعطفالا ربعا المائلوماشل

اشلولريكنلامًا مدعنومالمائلة ااردزعال
مام
اثن
ناء
كلارنينالماك مائاً
غبزمقارب ومقارنا غيرتمانلخاغاحه لوكان ملكامسن منالحك امس:فاد :

م قنولموماملح يا دبه ام ااذ )مكسانتشىمن بغادبهذلا[ولمريزلمتل
ببدهاللاردهلافادء النمغّادبةالن هزمبعد نإلمئالة ثلراكىوت
ظااهرهارلدللماللاةاىلاكرنالكلرمطاهراله لالةعلالراد عندالتامع خارحص ل

قانسمالذهنه منالعئاللعوكالمعرادالتكاري بابادا للوازمالسعرد على
مأفاماعمزانالتصغيد العنفر فالكارفهوان.فارضاحره ذكركوْمِّمَّفهِ

ومشكطريف كا الىووشم بنركخ حووسكَمٌ كرك و معت ظنك
المانلائدرى منإينتوصل وباي طريئمعننااههبتحصلفاهمدلاناتفتالارادة
ذهناللتكلروتنا وبل ول ذلك كولإرادللبازبغلارد -للك مابراداللوا5م

 7لاللواررمهامجن ]الازم واحداما ناومئعد دإناءعلاننمعالمعرفاذااس

انادةالاسنغرإق منهيم علحشرا راكاقفلهال لاز لكالضاءكنا
فل
فمالوسائطا ىجنسالواسطة التضغة بالكيزةبانيكونما قّالواحد

واامّد اللازميالبعبدوالواسط :بالك
!يرة
للان
رللو
يزمب فخللازومه
دلناذهبا لامامالراازعالىان كزلازمدب بينوكنااذ اك نابواسطة واحلةً

فتخصيص| للوازمالبعبسدةامقر الىالوسائط لانومالغلكبون الالالمنكود

منهناالقيلهناخص للوزاموالأخفهياكولنكمفنلازسوسبمارواداراة .
اللازمائسيد المضغرالىا لوسادط والماد باللواذم مصطلعلا,العافدالبيان ظ

نذكالشئ'وجود ه ماإسلس[
شعة لاخريكوذ لازاللاحترعزده وران كان
احض منهكنا شرح المضتاحللعلامة وانا ايمللإبرادالملرومات وكون
المرادالمارورما لذهنكما زهبالبهامصيسملجعصو دالاتسفا لمنالماروم

المالازم ومناللازمالالملزوم ا

مام م
فلزومًا فالذهنلامكن
لوؤي

الانتفالمنه لانلامعالمناللزومطلنهالاللازمالذهوطريق

راض للكونمه

ف.اعتبكرامتلعلىد بابدعدوالً لقالمتكرنالممنى دباعردكىعتكروفيه
خفار لل
اشارة انان لأبوضئيسبة طلبالبعدال دارلوت دصل عنضنيه وله

كتايةعابامكا مجملانبكاءكنايةع لنزن لاالنبكباا.رلا فوفامسأا.
اشهغرراللشروحب دوحه الزرح الثالقب خصعدمنها 2
صن١
ذا
مالعند لوصولامادلماغوجرى منطريوتاالميئلاا

ناسنالل

فاط

اللازمةجما وحم[ الفراقكنا ب:ةنعنعكلهماشلنا ندارتكايةبون ء
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دنه شكونعلةعدمالتول لظ بلي فصامول فط وسلكبدخلك ذادة عدم
المول ابضاعلة  1فقعنبضهشاانءاهللاتخصا ريمع والمّول
صبىئره مد
بانالذوثاللمسريشئضىذالك برددعوى توثلصدقملعالادراك  1اكانا

هذهالصفات را سكرق ىلهالازيصد فعلكلواحدمزباملئ:يقند دبها

اً)لس
عالتعبعاللتكود قوللاساراث نهسبابذ ناالسب مالكون موْثْر
ذل مطابقتهلمئصئخالأى مطايمتطبعمضي هلجالبقدبالط

صصحم ف الئلدمنمانهب اعلنتعريف بلاغكلاماليارى ماللا نيراد

داسلّمدرتطكافءةاوالحناطب تموامواهولالنلسوصاتا لي ثعبا
يده نباالشاحكدضوات د لالالظ الئتعفيل
لا ي
عافك
فعلالمع
لا مَدْحمَنًا لبلاغةق لكلل يدون عكايبفيات الدلالديات

أكلومالمط اق لتتضئ كالموديالبط الاتوضعيّة اى مطابفين غير

 0ضح وللفناءنماذى الميد لاتعمَلبادتلنفالوضج
والاضالايد دنهرمعنابتكيفمة ال لاانلضهايما ا

|

مسوم شاع عذهف عارالممانكمايشعربكازمالشانَاعممنالصو

الىيطلععلمباذعرالمماق وكيطيات د لالاملام الى بتكلفاعاء!ا42

شفلاايد فلااغتمنرعاسهما لبرسبىوكبافههملا يطلعون مغيظى
الخال ع[كيضات دلالةاللمظواماىالانبعنبرل اشارهناالفسيرالمان
التكلريد ونن الاعشأردالئتصد غميعرمير عرد فودالماملبان .كونلوي

منقبل اهلو لنااء ردأكيمةمع ودنكالومة جرس اموس

حصي بالشْئ<مًا وخصوصه ودهْرٌ وخصيصى وعد وخصهرة خصم

نضلماونارّلىمراد اللخامئامرجمله نشرالمصه رصالمة خ تاكرالناظِق

خفضغباطهاخافات وثروهومةتضكواكلاى:إك للضوصيية دالت .
داعا دلخيددلماكانممقرعفتزضى الحالموو ذاعامعرلفذهال قتوديمفه 

بيك اعضوم بينمعولطامقة البئصىشم بماديهاشارناك_

فااشحشقة هولاسوضة كابدلعلبهلالصخماكلمنالتككيروالاطلدقلل
ا وحل لذكهنا وسمجاجئ مزانهعب|ده وعكنادلالتْممل
نره
كاذك
دفرلهوام

عللخصوصبة ذبلدءعزنوالمذ لكاسجيئفوثرومعنى مطابفته يعى

انالرادبالطابقة الاشممالل ماصطل المنطفبينفلمفانالبارغةل رأيد
انالفصاحة نرطلتةنالملاغة معلاتايرة مفبومه رلن لدع ئبره

الاتككلاىسواقادلغة بالموتمكام ف نىاديةالعنيحثالهالختصاص نونية

خحوافصبالاكوبابراد انزاعالننربه ووالايجكاكزنابة علييجهاو
 ٠دهواىمعنم ]حال اللتصوا

تدعمدراسا ملاعم

ظ  .إيتبينماسججيمنانارتناع شانكلدمبطابفةالاعنادالناسب
وان لدطرثناعل وأسفل

 5الاخئضاء لامنحسّالنا تت لكل

ئاذ نمتضى موكييرة
مىلمالسزهم لندت
لمن
اللشت
اردعلبة النغتل خا
شيا داحئاولنا بدكريلةصووبّةَ واحدةدوائىم عدد | لرباعشا رنوؤهم

ككونهلحإتغناالاعيا دمعتبرف مغهومالفاممكناالنيهمالثاق ذمغرومجال

شام مالغاابباعنتهنراا ردداانلفمالشفدمّك وهوالامالراع معني

لتص
لوصي
ويةق
جبكون
هانمانقاد
لب!ال
شفروم
مولسر
يهذإ
تساحنف 

 ٠ردان وجدالشمبة غفايلردماذخهلومفادبحص]التضنإم قالمفه.وم

بسبيباووج ذللكالتوهرانطباقالمفمصنىبالامرالدائما نطباقالرزماف

ماضافته ل وللنااخناد
جضا
مولترويآ
ناملمكيانق
مالضزمااد
لكنب
واالمم
 .المصالمفامات علالاحوال ذاننْفادهًا ظاهرفانضمايوفمااليه
1عوالمقئتضىكلاف نادت الاحوال وللتزنيهعلاحادالفام «الرالي ش

توكفمدزل[تنويعمليفلفانمغاماتالكلاممتناونةطفتركودة

ريكرها
جالل
لهإناةالقد مغر رد و لنالرب
اصه تواكلإناعتبا .
صلاوئقصية
.أهكالوامر
االلءنخبال

التىهى مقتطى كال الاانالك

علمبابالغاءراذا لوحظ منحمان لاثقهناالمامضر ورك لا نارشْه
لاف ما ذاا لوحظظمنحمساندمغتضيهال ول وماخناهاالمعطوف ظ

-

قاتشت ناد اتلنامات جوشتن اجاتملطعي نوكل
رن

المدمماعئ تفارت معتضيا تالاحوااقول شرعللمعطودف

من ثولمفانالمقامات] اما عا ل ركرهدسَفاد تالمقامات فرشرعفتنصابا

م
ؤاهد
هيهلاش
لنوهف
اتكلةشرابكواماالقولبناهمعطوفعلم
2

معتضبأتا لاحوالا كأكزها ذانبعضها مإيعاقبنش إةكوقيع انيب

موقعالانثااوباكسسوبعض,أبنعان بكلماتالاستغبامالى إيستب
جز للمىاكترساحث الانناء نوالمانمقتمىالالالالمنصودمنهةة

المفتمةالتنيهع[انمض الممناءمناسب الاللامُرْمَيدالذى
ان اضا خْدَالممًا +المالتتكيدمعي مستا
ونه
علغاه ع
لعبشذ
م

اعون

!

حزاسض نا وزازاادع لاتطالئ |0000

ع فتلمضهابين البدأ
ةلبمليغ
متمانىجفنلظرا
سنكعااف
الاسكس
والؤيرذالرضمالكاضالذى بدخلعاإمالها معان ثلثةاحدها شذنيه مضمرث
لجان ولس لماحبنئن ماعا
لنذمن]اوشبه لاا لاوا ىناما يي

اذاكانت جارة نكملانكونللنعلم] ذالالاخضسى ففولهتعالىم ارسلنا
ل
ص|:
ااء ج
لباجز
اتمت
شلكارةوثر اماان يكون
سرسلولناااكي
فرشكر
فللخضوص واكاندخولالبا»ع لممتصورعلبه ل نكالذابع الاسمممال

دخولهعإ الممصور ذالمىئ| ن لاتغاوزاجزاء لج[ متالاع :ذالتا لاعتباد
ذلاينا من ذاك الاعتبار سدومىااجزاء يارذاندفعماهلاناريد
بالحزوا

رنج المفعولوحوهواناي"
وهوالنى يعغارفانعقا دلجله

اعترلاخصمقالاسناد والمسئد لهوالسذدلاننيدالاولوالمفصود

ححوا
نصعالاجزاء علينالكالاحوال لالقصراالا
راجغة
والعللمبا
اع[لانا

 ٠المالمفعول ووه احوالللسددوالمسند اليه داوبواسطة وكذا ندث .م

مازان الحذف دالامات لساخاصة باجزا!,لها 1مرّنوكامال
دلكو الاسنادجنء!مزلتهوا!ظاهروعة لخجل: :
نفسن!لاسن ا
منامّسا ماللفظ اماباعنبا راك اجزاءيااوباعئيا را ناللالعا ل
3ريز
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2

الاسنادملنوظامااضالتكالاعراب! وتبئاكاطيئةاللالتعليهمدجبهغلضالاسناً
شرل ليح غالمر|ابدأجنراءلإ انعرمنالاجزا وماخجكربامرالابنمع دلم|زيدون
فوشمتاكرنا نم[ لخولهوجوبًاواو دفاوتي

نكا وومصونأ

خبريعد خارلمولهككونه وكذامابعء توثعإاسنلا ل اكالذىأسند وهو

انه فضسغة امسن مسد الىليرا مسترالراجعالالموصول ل الإلفل

1

-

عه ظاهحانظة ف
اذى بعدةواغالعل لسن م ا

كاذ نذالشادد

منهدهالعنا رةهوالمتكود بعسنهخلوكأنالمسندلا يصوالأباعتباويام

لفظاللسند بلسئدالبهبخلانمااذاتالالسناليمف ناصحم وائكان

الدفظاالليمالكلقمانمين معنىمغائرللاخر كنركاونله ماغذرواد
فالسئدممتضىالحالمع قطعالنظرعنكونه ذملااوغيره جخلانا راد

المسند اله نذهاممأيمعاك بدا فااصدهلالمعئ ذناجم ل! شاب ذا ندال

ماذكرذاال:بده !سببرداعدلذهلمكإلافراد فمىاح امسن دوت

يىن يفرلداا تككونهمغراوكل
سنضممال
االسنطليه فاضاللرادمقغري

بكرن فالمسذدالبه اياسسبشوقم مضهتانلنعاقانكالنغمل
الضارب تق اعرين الول لضرب

وشبهه باعشدابمالط لذاعلنى ثولنا

المسندال |لوصوال والمْقدرالك ى غارب يدا مروووفدهيو كاواداة'

2

دله
مر ا
مرالهفىوالتعاناو نايعناظ

والمسزدالمه ومتعلفهاوشرط

ارنياد باهلذسمشرط فبون|اظرالىلمك خوان ضعربت معربتاولاعاف

اران سريت زايذاضرينات واغاز يف اجا1هلداشةرول رونا رالا ند
ملاى خلافك[منهابع ودجودالعنالف يئرم
دذولاومغعول بفويردلكاو
عا حيرضنه الناظرون مئانمَمْضْىإنسانن مفامكل واحداكوا
ذ نأد ف م

رلان
هقا
ضاحق
ومنب
بمكل
لما

ّطاد
ّممخر
مدو
لازة
العب
نكحيرهنة ا

ظ دامامالان الكلومعلالنوزيع لابصمفالك لاضرادعاذت فالعلايية
الات يم ددمضا

خااليهالفظكجإا معرنماكااىاملقاامورالمدكورة

بين متهماخل فا كلهاتنصالنوزيعوكون لبون مؤلكدلاااملع

وكناماشلا انلرادخلاف نفه ذانهلايدف الانشكال جوعضميرنفلاك
فاموناشارل الممٌصودمن ناهذا اككلرمعله ذانه نلاشسه عإشراح3

ثومخان مشامالاولاجم فلط
ااب
لممشط
نعالم
انا ب
تفامم
ععةل
حايث

ذال وكنامفامالكلدموعالى بمغاباركمكةل
ارممع العبىفالرادبالخطاب

مأحخوطب بدسواء!ريد ابلخهصوصيا نا واككلرد شهع يلبوااللمقدامااى
الماهوال كاروالتبادة ببراشلبه فوله فانلتكال تتجلسئكنا اسشارةالى
الإججاذ داكانجعله اا دة الىمممام ذهبكونخطاب الدّىعسا رة
عناللقام وللنطابعمنا ؤمدضاهإل
مخصوصيات! والكلزم متم عليبا

دهذا النوجبه اظامرلنظسر ابلاىق فاذالكلل مف تنا !ولاما والمات

المغتضوإرعايةا لاعتباراتهو لطاب معالى لانض| لذكاء وعلالتفدييٌ

ملفا لابشا لنغديه دالمنمتطو لخداهتؤد ليا ب

01

|لقوة الرادكس دغ
ومخ
جتصص
زء
باا نذاالتنيه عإيغبادةالا مع
دفطانئهيحصلجن !ليانابضاما سجيئوماشل نصاه لانهناباعثالاس

دمأقلهباعببا دنشسراككادمفيه ان الاعتبادات كلما متح ميرننس
الكلاموالمفامات اعوالنَواعىالىرعاناباعئبادالعير فك وكانالاشب

اللإاكنملاغمالنالماشاب لماتمساتممالاخرثاشللزبينما | 2

دماضِل اسمنْماعومًا دخصوصًا نبوياطللحا لببنابيمزمافات
الذكاء بالسسة الىاكشساب الاراءوالاقىا ردالئطنةبالفياسالمغم
لزه ليدقمع الىز ادشادة المام مومه لان الاطاب يتناوت ماعب
زالخاطي مابردعليه وعد مهلاباعبّبادككشساب الاقكاروعدمه فلم

شد قوةالحوغابيه الجدسلقو ذلاينافى ماىشح الاشاراتمزاناليكا,

انجموعمدتعدلسقبواصلفظاذرءالاولاذئمعنحبرفًالمرقمدسعماعاجلينههاعانىشكاكلحلكشلنااوحبشضافا

محل دخاى لوعضكر مأعبنب وىفبعللاوجهالادلمعاقلحمل
المتعلق باكككامة مأانه لوذحابهالذا نى معان ببلاوض
اعاللمتكىلان
مر
5

دأ

ظ

واغهالرجعله صفكارا رحالاضها لذاالدفاماسس كز اككائزر::مصواحبنبااه.

وعابا
كسنونيه اموباملكاش الكامه”مع ضاحبتو|في ترف ان يدق و يجت م
اجماتالكاآمة الاخرى  05مغها مين معالهم اشارة المنا العيّس

المصاحبة التّصدية دون للصاحبة الاثناذمة وذلك لاالنمصاحبةننعرك

امشلعىول واحب بنشسهتخوصاحب اروياامعتخوصاحبث معبذيودلانا.
المالمتمولين احدها بلاواسطة والتاق بالواسطرةاإراسرقا 1ه نالخص
ئدبمرنتمخمدكرن الحخطاة الصّداعتيمع صاحتهاكا نه
مإسدلطا
معصاجئيها لاحادةالاك معغبرصاحنها
ش المام ممصو دعلكسامة
واشاصسه بالمثا

ال

ا

اد باصلالممهد رار كيبن
ملمرمنى
لامضا الممامل لخداداةلص ال
بماهامالمبالشميلا0
الكلمنينكاشرط دالاستطيام المشاركئط
التشوظ ذالرادبا لملاقلصذدىافززاءز لك:ا وابأداةٌالسشّرهلامر وك

الشوطهكنا ولمكناتبا ذاشعلماذكره ممع كلامل بصكونةجب

دمكاراعبا رامناسمةذلاكون ووْلكِهنِاخطابالدئمع خطابالغق.

شن االاروة
اّزا
دفولوككلكلةمعصاجتهان بل جخلافماف
كانام وخطابالفىينا؟.
لال
المعارالسياتلانخطابا دك يزنااسبه

طة
رصل
ذاكتيح
ياسن
الحقبمة دالشاىاشارةالعا[لبهيعفان)ك
معاخرىكااطباوالتجنيس والمفإبلةوالسيجعذا ذكرعالاكون وكله
ضاتْساهًا دالفاءق ولغ
ّام
سمن
لانالكلام سان توفامدتمال
م ذاكرجملانيكونالتمثر:
ب دعابكرنلتعلي لبخ قرلروارنقامتان
الكلزما! :ا

عات وكدمرات العرض مترماسان نود

لكش وضوا سن يعسىيطيمان واستب فاق

ظ ادنضاشانأككلامالبايغف بىاباسن الولواعطاشؤنف
كسب مص اد ذد الكلزم ,ابلق يد تهوالذى تسمه مقرضىالجال
ل

لنم فإ تسن
ككأد
كلم
داهشروما صاد ذها

فةنضسه والصُوالعندالبليغارفعداعلكراكاناتنقصكان انساهضلاطاباءة |

لعل
د رنجداوو تمأّحسولاً معوالمن علطبمانام تكلتاشاع

للغعناء هك
للشو
ادوا
المكلزماخرفيانامسنسواءكا ن باصلاسن وبالزائ
مطابقته للاعنيا دالمناسبواتخطاط دمّد راعلدممطادقه “فالطنا لاسفز
ادنفاعه عاككلرملنى نه وهرالملكئ راصواتاليبوانات بدرعسفزاة
للاعبّادالمناسب ماجايه هيلااص سن واخطا طرمعدم ذلك والانه

بالاصوات رقكذااللحطانا ل وسطوالالعفانارتضاعكلواحد منهماً
بالشمنالىماحته مقدرمطابمته لاعشارالمناسس واجابه لحسنالزايه
عإما وراهخطاطكلواحدشها بعدم ذال القد رمنالمطابقة ودذلك ١

جنفااللاعل نضح .
شكلْامي
التعناوتفالراتسااباعنها رتضاوسا ل

فالغلةماككفةواماباعتبا نضواتناابتكم فاالرلمايعثفاينر
1

كّ

علرطاةء
0

فالبلاغة مطابقة الكلامميع مايتضمه لحالكاز  :مام تكسف

بنصودالا رتضاعوالاخطاط والممتيرفا بلاغ مطابقةالكلزم يمع"2
 0ندفعاملاطضلااإنيقةسبب لنشرله نسلالرانفاعه وعاله”

اسطنملان ذللشابرد لوكان معوالان
افلةساسبخلعطدمل
اللطاب
انالارتضاع سقبلسبنالمطابقدوا خطاط شهيسبب عدعهاعلانه
اوسلان معناء ذلك نالطايمة مراف منناوندضعمانيمالكلارنفاع

السكلبوبمااسلنمطابقة ندكاأن ننسلسن ايضابالمطامفة .
ذ
قلطا
تائبا
ركناامد مالمطادقدمات متعدّدة بحسب تمد دمر
طبإعددقة وان كأن اسناء
إنلسس
ااط للكلزمرفملس
طلكل
اخدنما

اصلكن أبيضابعد مإلطادمة م قديجاب بانالاد ا

لكرماء

احة عندالمص فشأكاال وؤرها نه
صبا
داص لمن شلدمهانصل
ااذ أغبراككلامالىماد وثالحق
مفل
واس
هل و
جئ موننو
ج.لأ
سان
من

نبراافه بالاصواتمنحث انتفاءهذا
باصواتالمدواناتدااللاغ
اسن فلادناق بفاء_حسنه منحبسالتصاحة نرك بكسن ىؤباب

3

الحسن وببسناالوجهاحيمز عار تفاعم فىغيرذالعالمابكاألرغب والتزهيب ذفان

ارتفاعهٍبناالوجه باعتّبا ركدزةالناأنبروخأنمهالنصيئ :خا ناريا عدسنا

الوحجبها شتالهعككثراةلنصايٌ وكالاعلاريملاواقمب فااعنتهبادالسدف
المخعرذللت ماستبا طالعمَائِددالاحكاموبياناحوالالاخر لوماخطاط
بعدمهالجسلصاحبالنتاحالادتضاعو الاغطا طكلمما بحسب مصاد ف"

كلدملمادلئ بهذماكالماشى وعد مبامعْدٌ ذدعبا رما ولاشلارع ماله

لاحاجة البدلانالارتناو)الاغلطامت ما امنادافةفرلالمنداضم

بعمدمابااشاارة الىاثعبارة الضتاع خناج الىالتمببرواقاسان وايضاح

لراده فوثموالمرادلفاككلامارات [جمارةالضويةاىالصوةلإا
تلمتاسبكأنه نضى
اختبرهنةهالساد:للشنيهع ات الاعّباملازمف ذ ل ا

الاعسادزرا واعّارهنالباهلايستفادمنوله مطابق للاعتبادالناءب
اكالممئبوالمناسب منكون الاعّبأ دحاصارّحال نمانالطايمة داشلي سسب

هناالتعاتكافجاء ذالرجل لاكبعإما الوا إاكونمغرجصغةلعزةنر"
الكاسةيمتنركرن الافرادحاصا لمحالتعلناوضعلابسببهبعنروطافا
امليامنيرم]اللفظ فالمئالا و4الذىسئتوى شهالبابغوعارءميعاد

ااةللمف
فاللفظ ثاناتيع اعشاره فالمنى فالهن ندالاثماتا يمنايموئبب

الصالمبورادللذظ عطبهه وذلثلاتناللفبظليغ رطقبالمممالمدبرة الا
ةاى حالكون سَلسًابنات للمئلاممئة لانه
سات
دمالن
لور و
لاءق
نالب

ف فلومبالمض نوكومارادللهنذااذاكاتمعوانلمغنانذكلاد تناعلكا
سببالمطابفة رخكلطااط فمابحسانزبعادمّا علىماحررناه رطق
مافالفتاح فالمرادا ككلرمالبا ,م وهوالهلاهرلا سانا كلدم ؤالبلاغد

ّلد
صلك
لن ا
امئا
مدة د
لككوناشارة الإتكن مص ء الارا
وبيأن مرائمباذور
| بالنصاحة مددكؤذذم| سبق  5حم[الومعربناعلالعيد كلايردمافل ٠
امي
 ٠اثللدكىرصرجا دم اسناكلامالمطان وؤضمن لدف

البليؤع[االكارم تبهبالفصاحة متكرمدجا ناذما

مالي  -5-5لة
5التكرا اسلواالشماارةلتكتةالرجة ؤئال

ذاللبللاغمةتسصنغاكالشفنةاقاء امد بالحسنالناتماكونميم خا
بكب
اشابمناه لبش مام
البلفةادنبيخاج نباي

نخ
اك
اار
عال
لمة
بلاغة أىتعينها ول تنتضنئ الهو
نحسن
حات

2

عدانن
الا
1اس
معسا
ابه عفإطابلق مماتاح حبث فال وهواىمابايزل
بلكلام ضيه ممسضى لجالأن يقالمقتضىئالحال هوالاعتيا دالمناس

عند نأوالناءلللترذاخكىرفلاات المرتببغةسير بعد وكالشئ الات

لالم
الرمضراجع[ل] لماعينّبااسب خرابلكون مم
ونضاىال
طعاو
لمًا
وبت
نيرال ا

عكسس ذلك ذفانمابلين بأككلاممعلوم

سابقًاوالمطلوب نطسبر ممفةشطوالجمال وصنئذ لاماح دة المالئه شَؤالنك

ذكره الشارح معع مدما مبتهقوكبمطأبمَتها كالمطابفة سبب دانزمعه
الارتمناغ وحواوعد فاك تقلناه فالفناح منارتضاعشا ناليلاميكسب

مصاد كته ل |مبلقبم ولكنماشمطتابضقةىالحال لافالمفتاحانتمناد
لنا
خسن لكللم وقصحه الانطباف مضه الالوالأرنطنا فيخ
لم
لسامنْل لصاو اللاابطرورولا صاوة|ا!لأبالية ذان اماد يأحمءالسببية .
|كونعضمو لملانينسيا فربيًا
اذ ولبسرلتناىبزمامووفنا
عملاىوهرو هلاناضافه الصدداجلماالرضىمنان اسمالجشنلذى

بفانمعلعملل والكثير بلفظظالواحد اذ اسنمل ولريقمدبن خصْص
سعض مايصد ف عله فبوفالظا ه ل
راستعز ن لجسرامنا مناسنغراء

لمهم قمولازابيابنوسالمكربارةا كلممانانناهناللاهبتات

حالكنا ذلوقلت فوولهمالوم ينْمَضْالطبارفان النوممعالحاو لان

لكادمناننا لنلكا للفظامْرى سيران الظاهرفما خنجنه استغرافتمي )

ماايلصدافرعلتيهضاع فسقمط ماخلانصوزاذيكرن لاسناذانذالا .
وحود ذردمنالارننا بطجرمطابقة الاعثبادالمناسباويغ يرمطابقةمسمى
الحال لمان ركونالرادل١ىككون ذأناهاواحن اسواوكا ناختئلفا ميال

و2

.

فربكطلنمال:الراد ببطلانالهمعربطازناكك راو منمكاهنا درفقىف
صوق التإب انلكلاولوزعلنمدبرصد افلحصعرينببطللكرساق فىكلمنما

كمابط
لرمط ا
ا[ي
سلبكبرحافلنبُوق ذالاخروفصورة الهوم

لبسوفٌ للاعرفباعد لاضن ذاندف معانؤههمازنر
رصايس
كلخ
حل
ماارلوا

فصورةالعومالمطائا بضاسط كلارامين ولاسعيث بطلانالغصعريةالاخص

لببطلات الككراكل من'لعصر فاللخض وإلحكرالشوى منالحصرؤا لاعهم
ذال همهانفصر لاخو د خاعدبماذزرناهسادق م لنلطابغنين سب
انانتتامو ادعةماخانهاذاكاندايا م اعلاعميجب تناولم 1

هلنقبدرصحةالمذمدنينفمكنمنع ,قواهر -
بيع فادهحسفا ددر انمع ع
المقدمة لالدبثاةع[انللصددالمضا ف ليسنضا فالاستغراىاننا

بنا
اارت
للا
بانالمعلوما ارنفاع الكلاممطيقةممرنئلهالالاش
رعتال

يللاما لاالمسأواة اىعزما رممتنان الوصوخالاعمبوجب تناو تلاديه

نة
سحاد
ل الات
اجِيْ
نببِي
يالمَك
بهنا
"لبسصريخًافالاتادل فان مثل

ت
رناتف
فسياك
السب ل يبعلا لمكالكرمنا

اولئكهرالمفاعون دانماقالصى الا ظاهرفالاضحاديناء عإماقالوا
حفن
ايالءا
رمكر
ملنانضاا ذهكالامالذ لالركعنبد نخكاا نلل

ولركنثرينةالبعطيية ددا فالس ذالظاهرفماغن
ثأيشهيكو ,اللو نىالحال منحيث هوض ضمدالاتحاد وان
الفائليانالمطلوبهوالاحاد فالمغوميغا لملرمءا الظاهرلنا عانض
 83فلموهنااعىك هن لز ردعتمنالمص رحمه أدلهفالابشاحوإمين

لافبادة الا نلحناظد نميوناااءئطسيق ولاتعاقلهبالتتريع الا وال
ا هبنلبياهاول نزتىمعان خوكا كالعاةالىيحث عنباذإو
عجضركالتم .
ظ وه لاحوالالعارضةللكلمول لباعتبادتركيب بعطرهام ن

يتاتالئناع الما
ل اقلايضوطضما
والتتكيروالعمظف وكوةااعخ
ألا صليةاوالمعاق الاصلية من حسسْاسْماله علىئلكالحصوصّاتكدا

جا كل
رماشمشار لالاحتمالينوبين كلتما بلتخىويعال

ذألكلدما شارةلازتعرزكامحالركيببعضهام بعمضد و حالالاذكنا

لمت حسبالاغراضا الشتتباتوالحوالمئم همعو ايضو
بأبرادهاءإحسبالاعغراض فىكلامهسه رابا علمها ىكلزمالفير امار

الظم بالتيتومعاننيارلوضعالمريبعليهاشارةالىاانلوضعالى يكونيدون
الترخلايمتيروالضوةٌ والصساعْدٌ زركرىكودث ببرايرداسَبّه ناللف

الكلرمعإيحسبا لاغراض بصيباغة الالرفزادك فالمسؤالاص|بالا
بالخصوضّاتكالموا نلمثا3قك :فاصزالفض:وامنبا زهاااللصصوورٌخصو
رمعو لاجابالانبا لقص دو ء منامكلزمعد الملفاءوزلذرذلك لال

اكالتطسي ي االنمفملنمسردالتوينى لا حصا لنظعلالوضعالخنصوص

اده بالئيخا لوضيعا صوص ك :
كنر
سوال

يمرا م
دعلرم

االونضعالمنصوصالعنيظنطبيق فابلتطاريقلنشظنوا ترب لضي

ل

دنبالوضعالمت بالنظجرالفيا 0

المكدبالشئ متىدلاك المشبئاقولراننض ك
علامكم ككلواحي 7
رمركباشمنحبش ركيب بعطمبامع00

بشئضءه الخال

الموكمتيام ياتا ااا الاطاوننكا صل

وذللتالوضع قديكون بالسليغة وقدبكرنجضمدتعاملمعاؤلونمل

ععلقواشاباعيكونركس بكلامك ع ططبغبارهولاشرقضعلالم ها

وذلك بلالينكون ينهضع التالبف والتمغيد اللفظواقالميدكر

الولوص
اعلنا
ملم
ممد
نوى لاال
نممتصود تعريف النظوا لذى حصل به

صلاللاغة
لرهيوجرصد اشمّاله اعللخصوصيّات والمزايامسب
الاغرا ظالمطاونه هادان اد تالمراد بدلالا 7مطائبة ومائكوالث

املناننظم عبارة عنيكيب الالضاظمتناسسبةامعانمننا لاا
فتعريف لنظلم الاكالملبالناىبغحهصلباهلكاملة فضإ ئتنظر
الما“منشة وافراده وننكيره وندا ثيره وجلردته 000

ب

معطموالفصلومكوندجمله اسمبة ذلكالياخبوالرتبأبقن:ة ان اللهد

اً أفتكرينطق نيدعلا ذلك700
بعاتداد
فالامناة اخنااخاالالجبمارم

للك شيا مدنا جونذاللتتدسافهه وفل ع اللتزلن و تمق
رلفالخون عرفب
عطنعل وامنظ اى بعدالنظ إلالوجوهناتداكنا
الاق ا

 0مافاوالا

وللمنراء
وذامحدوضع ساب
كأناباتارماتراهنا التقارةاروفباعتادنطسسمعانهاود ب
 71خألا انظ نالسابغاتكانا فالممد وج وهناالنظاهم شع باعنباً

الموارض الث عنهبافالخومن اعمط بالغروف نلف :وتركهنعف .
بالسإسقةادبملالماق موض كولالحد مبنهحاشبا لاغراضالمطاورضبا
ذيئ ,دك موهصوده ولرونظرفالئربف

هدةدعو رص عوخئضصه

رم تركانناىمكا ندالن كابنضبه بحسب
ضنا
دمشئ منالمغرداته ذل

الااغراضكإجنه بضولممملبسهذالاموراح ونحسبلاً معانبتعرضن
بعداعتباد تعلمّه بفوله سيب لشأديارمتملرؤفحع يممنىواحد يفعل
واحد اى تعرض لماسسببا لاغرااض كسب وفرعنعطبمن بعضمئّصلة ظ

نإنصابتكافؤلمص لإعليهوسلرانت مئىيمنز لذهاد ون مزمو
بدبهش ا

اعطهالاشارةلانلككل:معا
لدي لماماانإفكاستم ب
مقامو كاله نانثا رالملصججمه اللاهلىماذكرناه مناما تنص لاسا ل

لا ملومراكو رةلكا
نلاسن
هلم
الببهالمصاجمالأبنود لودلسرالا راللبهقو
ده البابجالكب نامل
صذى
ف! ل
بالمخ
وهمردواء منعان بافادة لاب

نوه كو مددلرنا اكيب فلم وذالك لإإسيانلتعزعرعلمانقدمرمن
البلاضةفورضروم!1هنااغا يد لع إن ما لاعراض والشتمالعلل

بات
ضاها
تتاهب
مافاد
مواما
|ككازم
ملاغا
ا فىب
لالانم
فْساف
 ٠ممْسط
 ٠الاغراض واسًا رهاوالاثارد لعلالوكزفوم نصبعل لضاف فإلرضى

مانام الظطرضة عندسيبوب صفة زمأناقمت مقامدواماغبرسسيو دنأ :

وصرفالظرخة دام بوجبوها انرىنلنااماراثا
ااختلادمواتفكال

كونه منصويًا |عاغاذة داريجمؤوصفة لصدر حداوفا عكاطدلايرا
ااحينان لبسرالراداتٌ
لانالسَمبة هنا معنىلاطادفوإلنهمنصفة ل

د دلانالتأننث حنم داجب ب!|شكان فالاصل
من
احما
مرصوذهالا
مادصآن شا ئرمفامدو ِب نصيه ولذالويجمله ملي
صل
ا

سإدماءالظاهران يمول لاندضغة لكينفلماى3كتيرمنالاحبان !دنه
ودصوف
مه
لعد
اري
اشارة الما نفدضا

وا ذامنه مقامداسمًا لذالك الاانٌ

إشهاهنابحتاج المالبيانفولردىهنا قافدالبلاغةراجمة لقو
ادادالاكادادافنا امستمن صفات! لالفاظ منحمسث هىىى ثولروجسدد

ل3اشانالفضنامىعناللفظ والامماتلهوكلثانلاشتناودمضافلاممئى
نىه والمنْد تكوفا راجعة البه
دتالااسلاتمنلهئلاكونها داحعة ال

بالمحنايَة فلولسرةتاذصهطيءللركناتصمغن قال اما لفل
النصاحة اراد منهامامنا

يعنت فق  :اللمفظط اراد

اصمنا لصفا تالمدكورة منشأما
مذالنو
منهاالسلاغ فول ولانزاعآآه ذ

اففل نمنسه وا ثكان مناعفد اللمنوى بالتناعال امو و
ال

انضافاالهمذهْضلت اكالفضيس|ه الئنقعرم النناضل بنبسا لاعجاز

زانالكلرمالنىبدةل اذلكلدمالذىلبسلمدمنيانلاقةد يدول5
صعه
خبش
لمبول
اغة ال
لنصس
ب
بلهوملضن باصواتالبوانات قوم يد
فان مالسسكمّصود لىسعد لعونلدم

نولماعلملعغنوأىاوفعني

يستغاد مناللفغلبالوضعامامن نمس دكاسريف والشتكيرذا نديدك
علممااللاموَأَلسَوبناومناعرا كا لماعل والمؤمولية ولاشافدوالة

ماه الحد'ف اعلران 56/4
يك
ديتية
خلركس
ته ا
للب
رعدذ لك نامامن
 ٠اشاح نوعاضطاب ذان اهنا ريدبالمسائ الاولالممأق اللععوية | عي

المدلولات الركبببة هياص لالمئ.مع التصوصببات عزمابدلعل/كً)

المنمولهعنالشاح قهن اللاوهو بناسه ماسسأفمن هفوالافرامنا

للىافنا لا ولالممزومة اعمزالمزايبااداككيفبات حِرثفشرالا الال نض ميا

لابالكلولات التّكبيية فان اريسههاناكالمموميًا تبسادنه فلمرهوالدذف
نبدللفظه مععلناءاللعو كالذانه.دل علان الما الاوله ككلولاالجمأً:

المد لولاتلركبرة دامافترهساطس
هعاف
لنال
ولا
لاثايما
اوجد
دال

المنصوميناتبن رانصلالممئاعى مياخرجب اهلكلامعنا لتمقبدق

االعلدمبعلنضداء اددباالالرماعاق الاوكل:صوصمباَتاجوَامَإد لولات

لنوبةٌلاثللمط بحسب معنا اللعنوى تفهممنه نلكالوصو صّات واصل

الممنعسظئغويررا يبعهندهرفلسعدلنللكالسكل:أكاناللالوضلة

فالاهوالموالك ل لاه ناه باعتا فدالارسةالثا نبةواتكان2 / .

ذالدالهوالاغ نكن تنؤسطالمعى وادلالهفىنضا ثانة وهنةالكلال "7

ولوبالعف واولماادلمةلزقة والصييلية والادعاشة فلعلا لمةالمصر
اعنىالاغراضالى بصاغطاالكلا لشن الفاظدساذادة نهو

 ١مامه ممز لل ظف كسبا لركب وهواص لالمئمع الوصوقات لتقل
والتتكبروا لم هوالت اخر ولين هالاضم زاد لشن لاهالاغراض

اليم صدها المتكارصن هد الصَّساعْدْ ااىلجكمازممثمملاً عاهن
للنصوصصات منالاسّارة املعىبود والتعظيرو لمر ودفعألياكأددالتك

وغيرذلكليّمحنصوّامبار ادلااغرلاضماتكامرهنه للنصوصيات لاجلبا
هبذاالشسمة الىعلالمعافوامابالشسنة الىعلالبيان ذالمعاالاولف#ى

مات
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انهمص برلالؤبتي:لب ااالتلصرمقملاقاىلافادة ريا فلمملاقرا
اذ ويل اللطاين مشي ك بينالممافالاول المؤبومة منالالفاظ واللميلفة»

الشوافو اللمَكصوَزدَةٌّممهنارما مدخل ذلااا ةككون الاولوالثلافف.
مد لولات خالافالالماظ فحاخنهصاوصيّه بالمعانالادلككرخامد لولات 
لمابالنات داابائهلل|ئصأنالاتفاظالنل:ك ةهبالبلائذ فك فالمى
اى قاصلالمعئااد ىلا
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دصف لهامجنلا مرعرض ذمعناءاوالم|دائه لرميزبانالصا تلبفد

المثرورالئىهرصفةا لأفظفنىمسه وبين المصاحةمعؤالبلاعه" -

دهنااظهربالقسبة الف يعإواانابالفصاحةلفك مناقة. .
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ان بخرج مقدارافص رسورة مندعن طوا لمشرمعاننالمهر:لاناكل ديا

مراالبلاغف نع الاباعتيا دماحمننه فولمقالتتفالبلا
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لايحاذما لدلب[رييكرمناحد الهاي لفلرورع اذلجمواببالنعوضه
انوّلِملِم)ا جوز بظاهره نأ عنه وان مأذكرهفالسؤاليدلعك
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مقدمتخارجة فز

الاعلرحتالاعى| زالَانفة
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عئالمعافى والسسا نكا فلباساتهن سنالامرين من حش بتعاق هما

دنا فاللبلاظذعلجاغادكفال هداغ والعرة ,
بلمنوىوماعياة ,كا
انهدذلك لانعارالمعاكأت[للزار عن لشي ا

منالامودالممريرة فالمصاحه لاتمان لهبالارتقاء قالبلاغد ولاعد

تمشسورعل لبلاعه بعلل تهمانبالرلوغة ْمل للَعْدَوا نووالمف
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بامامهسنا لامرين وأكاله ذلاينات توك بمعضرهب
علومحر و لادنوقا لم لانلا :م رع ولرشن انه واحاط

بمكالاخ نولمفآنالمننعلعلقدماتالىذكرهاالم فسرعلالت
فمَولهلابعرف منعاككضالهو"دوله فامكان الاحاطئمنع لحصولالا

دتالدارمفااطنلةلهإقسدغشرلةطقرذاوهمكاشلينراامونمنزرةفلوللدواممنعلازلتابطاالوعركه[:اباىذملععارفتةقمان

ع ددالاحوالوكيا خالد والضعف ورعايةالاعتبائات بحسالمقام
ال يىسوقضعلبالاشأنبكلامهوغالط فالاعلةماراخرناتمانلهبكر
 5البلاغذوليستنادمنفهل دلوسٍ!كنالهذال لملاظلاعلمكوفلم
كمامرففولهاذيديكشغ عن وجوهالاعئاذ فنظمالمران اسئارهاوئ,

ظامرهنةالمبارةلالابلمطو عليموامرجفعوللرمعنكابلةستناء

عاتالحت,امع الرتوبمةإدقب منمريبةالاعى|زليس د اخلدًذذااركد
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الاعللوحاص لالدمعان لهابجوداد خالهذالط فالاعطاشرمبانرىاله

البلاغةلعدمكونهابحسه ولاوعبدفاانرهابالحقيشة جرث

«ننجزثبات البلاغةلازغفوراقلإبة الس مزلعنوعفرقوهو

العماذدم مقيمنهسنشيسامنه|نولآمنالطنالاعلابعهاناراد

البايةالموعيئةوالحد معنامرتدالاه|زمنترىنزعالكلزممطلفويف
ملنإتوسىنشفرلعنكلوالماوالراد يوانالىد_معالابلاإبعزالرننة.

وها يثالاجاز ومادغرب منهمالامكنمعارضئهكلاهاد اخلان ذال
الذىهوستتى نومالبادعةفركفلايدف الشسادلانمنئى لش سواء
اد حَسِمَيناا دنؤعيًاللكومنتعدّ د فلايصّان ايفا
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منرف

الاعزائمشتعا لبلانذامراننابةالاعمازومايقرب منهاوها

انماالمنوىغابةالايجازاوالمرامش ك سما دماضيلا مسنميل -

اجر ..حكراككلٌ عجريام وا خامنهامقامهفاذايمعدِمااذاكات ظ
حي لكابادشرطشئ عا امذ كان كالهبشرط شي اوبشعط,

ااشبى فلدكجانهاخنين ذدانككرنهسْرْىككرير
زنهال
ساعي
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النوعنذ ومااشللفش واحه
دمنان مابدب منظئناولج يعات

ا لاتحاذلانمابقرب منهابة الاعمازهالما الى هيمندم[الوسط
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ينادسرد
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نهببالامكن مىارضه فلبخصصهبن ايضاعلإن الظاهرالادان ادهو
النادالإننر ماحدناهمنوجه لضا ظع دسمااضْلة نرْصبهالت

لنامامإدعانْالعمطرتابة ذااملاكلامالسشرياث بلغمرتبلامكن
منا
اوملايابعىازامالظفالاعزيوع نه ضفات
ةلم
دالااتبوانتمث
الضبشر

كلدمنع:المشرعنالاشّات إمثلهرقربمحدنا لايجازبانلادع الكلرمالبشر

ولكننع  :مقباقرصارسورةعنالاشيان موللهاه منديعحسالايجان

بفعلالاعناز وااعد
اعت ا انولهزقامقر عظ
الاعماْالبلاعْةٌ ف|فُصسودما يقرب منهالبلا فمقدارابةاوآسبث

امران الماف
مانئ
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كزغ
للبا
ذوهوا
تتكانه فقلماالطرفات واعل
الاعلإتنابسواهاحدْحممما اوبوعينًااعد قودلموهريدةا اتالهب
د وشبشحه لاتكونالحفىعسارة الكشان معخالمرتة لاحستكونرف عبارة

ملحعدشنهى
اللكمئاإنماعنلاظهاظاهرالاتحاد ددجهالتإبيداشلولميبكان
ا ري اتمواللملاازبملهازذممنكون غ ببعرضادمننثهمكون بعضمة,.

بالضاهايةالايجانوكون بعضه رمج بلكونبعضهبالخرتينا ايحأ

وبعضه تاصراعنكانلرإتبه وما ذكرنااندف مماملمنان التأسه
معلاايكون الشمبرمرإجمًا الاىلجدلرلابجوزان كون اجمًاالمالامجاذ
0اعجؤا لز
وللهد معوالزنابة وكون:امن صغةمَعَسكاهوالاصلفالصغة وراحمااطلال
د لاحاجةال الجوابباثالاصلارجا الفميراللالضا ف وحصسدمذلا يِل

منالموالبكون الشغة كاشْحة نوللكان نبرمنه 1

اكان وه

ازلعاينحداعذاءالعيتيةكو تالقان فالمرشة الاعلىمنالبلاعذوكات

المفصودمنالابة اثباتانالقرًا تكلهوبعضهمنالهتعالىوليكن
ثة لانهلأكونالاختلات صند الابان بكرت
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النعض مندمهم والنعمضعبرمعر :وهواح لاف واحد واكاممل
ْ صاحب كناف وحد وامتعد يماافلعىولين دوْلكْرامفعولًا ذا
واختلدنا معنى نامامفمولانانًامصبرالمئ لوجد واالكثرمنة

مادا فاجعلللوزمعلتمدركونمنعندغيرااشكرن الكنبرمنه مختلشمًا 0| 2
معن بهالزمانيكونالكلْناناستصانا علالاف كافقله الىيصبكر || 2
فعمادم عليهمنانا أ صغةالاخئلا
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صف اككراةولاكككثثرةيرصلفانًا لاشرانّالكيز :صفةالاختلاف

فالنُظميلمفعول رَجَدواومااود عليه منانهم منول لكانبعضم ) 2
بالئْاحدالاعه|زشوت خدرة غبرهنعالىعلاككارءالم :وهوباطللانا
اناللهتالاعالبعض
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الذىدثم دترت وهوم اراتوكاردقميته لكاا

تمالىلوج واضهالالخئلا ذالمدكوررهوان لأنكون بعضبه بالقّاحٌ

الامجماز ثراعالطنالاعلمعإ:اخذالطن حسماواشا ربابرامطر

معموقالوالماناعتبباالعطفمقتّمّاعلالاخبادبيصمالهركمد

بحتالاعىاركلاههالأكلواحدمنرماماصع بدشاح الفتاعلانالصو
تمديثمرتيمالاعئازى هشه لاسان مابصدن عليه وجذاظ ودر

الخبرلمُوله مإيقرب منهوجملمن عطمككل:عللكإنمغوت للُصود
دلنام بلنغتالبهالنا نََومااعترض عليهنآنسموذاككلام يدلعلزمراره
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مااذاغبرللبيانلمارفالاسفلوعلببان الشانبوتهناالنمم
بل.نعان حتالامحاز بانهالطرف الاعللومابةرب منهيغوايدان الطف

ايان نه الابهللحضِمََة والقصود
الاعإحنز قيقلا حاجةال ل

اامان .
للبي
االما
متاج
لهمح
وائ
تفلف
نلااس
تمبانحدًالايما نبخلان

معارضةكيمانلوصولذمبازبمندالمبناى مابرب

منلتماة 

جنهموهومابصد عليهانهلكنمعارضهليم جيءمرااايحاذ .
ولايدخلغيرهاولسناملمصود انهمأعوظبهذ العنوان حتى,د انكر
عإإلمفالاعلمعمالايمكنمعارضةبندأحذالايما ذلافيانمنلاذليس
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معلايجانسوىعدم امكاناللمارضة قر اكمنلطرذالاعلآ نتفلير ٠
د إدبضالانعبارة المفناح حملانيكون مايِمب منهعطفاعإهو _
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ظمانهرالن داد د اعليهلااخكالالمدكوركخكناهدنالظاهي فالات
ردتيلارستانسار رمزناج

تلبات متفام شي

فالبلاعةمع بلوغه حادحادلائما زلدمائابنابمتضرااىا لبمضرالمتهدى
بها عاطصف" منيعض بالرشيمبة فلاضرف هناالأوزمدذ لكا لئفاوت

اومات فالبعيضدك وكسفادانكا تكلمنهما
قفا
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اسب
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ان

مطابسَاجيع مايفنضهالحال فان0
السلاعةلماعرفتمنان السلاعةأمطابقة الكلاجميع ماتقئضيه!
لالنتنا ود رجاءأواماحسب رعاالاعئادا كت لالاندنمالغيرقائه

بالحكةمنلا نالحخاط عاجزمنضيه دتدترنائ مادذالا شامؤوم

اعمطرنالبلاعة التضيمن لك نو ماعبارة اعلنطرف السينيه عا_
كونهداهللةاطال يصاشخالاءهناحا صل مانفلعنه تولم
اكالمرندلاذالفاموى دون بالغئدض نوفأمعؤال ماد وؤشالكه

غتت
لسا ح
االتص
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لالش ذادقرنة
العاومهناد و نه اقرب منه وصنيرد بكي,

النحث باالصوحابتوانات وعإ|لشبينلإسوه صدلفتغارييف

 1هذالتاب
اللعزطيروالرسعى و سوكطبهة ف

0
لاخادلة في صف الوجو هبالاخروية لاشمعاوممن دول

اهامداناللطابمه دالمئصاحة ابضاسبّعانالللاغة قلسالفاض
ظ الاشارة المانالوحوه لسست تابعة للملاغة فالوحوددلا متخا
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بعادما ادلمتكامخالكلوماصعدالطياقوالجنسرإنه صموممه بحس

كاالبقناطلبيعقدداباد اللمولنصيوانه,ليوغوضيعكسوبا 1
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مكون ولفهساراههبذاالنكإرنيكوتته جرعمايسئغادمنه فلور للزمك -

االانمرالادل تادخللهنان ألاخصارضتكا لاخئ ترلخءوصادمقا 5

خلاصةان مقاصدالكنابخصرة فغلالام ونزابعباىامّ فالتطبة

 -السلاغة ونؤابعها مخصرا لماومالثلثةاله نضا لصوت قوت
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حمها وابرارانؤاعاولاجكاك
زناية علوحبهارلا مك هل ذلك الملل
رهواك1ئلان النصاحةامر خارجعن ماهر اللا 1طلخئنباما اثاز

البشهاج تمرفيضالبلاغة ىفالياسسكاه يعؤانالرابدالمكس
تكسنالنرلىامنطق فروكانلااخناكلابضاع داماخس

اسلالملثااةغة الككلوملاتكونمرجمًا إدلاغة المتكامبواسط هكونرمجبمًا
لبلاغةالكلرمكا بشيداليه ذماسباق بفواهدالا قرتعداليبا !فولوهو

و راجوزكونه مصدنا؟:
مرجب يمئانالمرجع اسم مكا
جحلا
رناى
إمعالمرجوع اليم لعمن دفالايصال اذلايمكن رس
ااسرلرئائرةاللصدد
وم
عاشل
نا ن
دهي
كاف
ل :الىلاانلرجعنشي لاحنزان ةلشلا نهما

بشصرمج|يمفهااللاحازا ذباعبارمف شهيصعان يفالبسجعها
عائناليه باعمًا دافن والضالرجماء مصدر ممالا عنالاشا رة

لمااذهدزين الامرينترخث علمماحصول البادغه خاونالرهع فانهمشير

انر

إ
00

نشررعدلهن وفطمرمرجعالصدذ داككدابالدبماءكرزاظهرات
لمالثوقضكابس
المُولبانا مرجعقال مع الصدد وضمبوهو/اجع المالرجعببعناسمالمكان بعك

وئن مد رالاحاجدالىربان ميللي
الاستزرام لسنينئ' اذعلبمودكوت الم
ععذادتت بلعم

اسمالمكانوكناماضلانمسا حاصزالمعى

ولانهنالحاصلحبا يدكردمد مام الكازمة أرحئى مار امكاناوفلفكًا”

فلامره ان الامكاذلاككونبالغيرلانه الالمكانتااق فل مرجعالصدةلل

قاائكصكبدادإلخبرلان صدقبارة عتكرنهحبيث يطابئحكردالواقا
ان الطباق واللاطباف تسر لصدق والكد ب لمارجعرم نارلطءالبىافا

طك
فحنا
الالا
نق و
عالم
زنحر
ئادكاعلاهماعود الكلالمجزبنا م
ا وللايخدلينهالاحازازعدا فيه الشتوعا اننظ فكفبنةالتاد بف

عهالاحارازعن !لطأهُكبغبة الساد يلاف ضنسها فدولاولهماإلااغ]

 ٠التريضاءلهاكتكارماعئ| لاحوالف كيارتا عالنرتكنمرجعالبارقة
الاحنانالتكوريمانحصول البلاغةب ودن الاحنانامماعلنطفالتا
فلايكونمطابقالمْتضىالحال فلاكون بفلار وضقنداه بلِمّامف
ا فدولهرواضم
ضاقسدام
وكناالارةالشاشة شيدترفانهد ذل إوهال
لانالاحازازمذازانما يص رعضًاللهلمسنئ واماكونه عرضللطابقة

فلامعف ل وهكمن!ضالماميكزلىأدها افلامملت[كلم خجعارماغرضًالكوت
اككلاممطانمًا لامع لهولوقد دانكألكسلفزمفما ايلضسابزضين
مالس ليفواالئعاغرض] فادةالعافعلىمإشعىكنا نملعنهفمولضت
هدابن لأممين|وسسوقف علمما لانهيسسّفاد منالعبفان بادغة ال
.
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ساببلأكن ل
الحباارا عن
لمف
كما لبليغ مفيدة لهوالاليفبلحص

ف تادبلةللمالم|دمنذالاكلامدميا لص رعنغين كرونالد -

إمندضاطومانهامككة ومعلومانمككدعل خصرياريتقبا

اذ امِب ذاكاةلاقشنارعلالتاليفخصايككرارال ألبضاموف أ

ع]لامر وكامادٌ موا المعاومما تقدممصي رقال فاادةوالتويع

للبتجادذالمكوف علدغاينهذا ناخاصامنكارم لصإنالبلاغة اى بلاغة
اككلدمفرلروالامشدارا لماعرفت أت الاسارخص كالماشه“شك 70

المتكامإبضأمرجمهاهناناالالاممرراانءيلأواسطه والمهواءا لانفيا فا

سهننالوص طن قاللذتربحجلعاالبعلاةعة مطلقاالىتلكلعلومامابلرئ:زاالكلا .

فسظاهرواما بلاغ المكاء روما لادارع الائصاذالمخصاس :
المرادص

العلوم ودبع معدلا اك يسرايزالقعبين النضيوعغيرهوخانقة
اككلاملاسوئض علره وا نكا نت متوقضةدعلصىاحة عل لمعا

تولرفبوانهمركبلضمبرلالنداجعاللىمن والشاناللىمينهاليل

اع اجزاءهمهالسالمع غنيرهصف لركبو تاماكانموكبا

لاْميزالنى

عنغيره البتحميجزواعتالمدكومة لابكلواحد مونلباايصردى

ن لفصر غعبرنهككوها اجزاءخ راجيةلمذلاذه
ينها
مبئ م
عرش

بعرف[ ذموكرنالمينا كور نبافعا ماناللغهانرص ]بسب -

كثل_ ماالئهمعسارة عنالئّيزاس ناد
ىسث
لا د
اسن
امرمبين دنه فا
شاالناللممرييزع,يا 3
مجازى دالممئ منهم اسن سيبه دبمذاكرناندفعم شال

عنالمعرفذ ولامعىلتببينه عا اللعناةوغيره فولرمتنهمرايو | ب5ع8ص
دبز الفصوعن غبره يراتسب سسبراذاالعاد فالصرف!وذالخواويد
الفا د مالف ملومابعة شثراءوالشايُ فهذاالننوكلء اوكا
سججئ ذلزيردانالصّوامإبراد الواولانه سان فجيعالعلومالدكوقٌ

لاؤاحدها ناوالواللتفمقظ.لدىنا ندبحصل م لاضعفالنالمضاول؟

امور رواحدمنهخالدذولاكا[صدلاحدمز يعمب االغرفادي
بالمساى يزيد رك متملمّه التي وهوال نانزوعد مدكايد ل علرهقيلم

 1بديدرك ذلااردانالميزعبارة عنالعرخة ولايد رك بالمسى ذلك

دكي
عيدر
يان
ميدبييزلاائهلا>صل به العامبالعامولاجماج الممالمول ب

ببحاصللثحولسمر]ى بالو ذالمحيالى هوكالحتن فالادمافكيل
اىما ببينالذالضمساجع الىماللفسربالميزاتالمككورز لبموككرْ

علببماعدكلسمبدلاممنوتىوْالضمْمعبلرالضائاى ماعدى م تمقالعو

لسنهناكلم ىا ل رهوماعدعاليدالمنوىمفلإتمبيينن [1ا؟؛
التميزاتالمدكورة كابعربهعبارة المتن باعبّا داغَاسَين قالعلومالتكورة

اويدرك باحس وباعيّاداهابحفنفاعا جبالاحغازعنبامناسياب
هناعنه ولاشلكا ن تولموهوماعة.
مىزتعي
رحةا
تصا
حالغ
االب
ماخل
ال

ذلك بضمد نسيننك لمبؤات بافىاهاغد ىمينالعضد الممنوى وتعبان
ذل ابناه
لىا
ماكز زهاعنه بناه ماعدىا لسمممد الممنوى يرب عل
ليقبمايرجعالبمالبلاغغةة لان مدر لاجذليزاثالامرينع اللبلوغة

زعا عبلىين وطميريها راجحعالمىألكونزه عسارةعز اله[
ان و
هناع طبنمامرّمن ووولاجرافه افي ع

ردعولكط

كيز حاترا عن سرب صن الاآنا فَنْدكٌخأنهقد دل ضدالا؟كلأ ف

أن فلحت رزعطئ علىدغبائ أوعسلمين تومل الصدباما.ااي
كاقوَطمشمع بالممردى خيرمن ان تراهدالمسئالم ضمن ولروهوماع؟

التعتيردالعنوىتبي الات الىتين فالعاومالمنكواريد رلك
باحس والاحيزا ن سك | لملوم ماخبان كبر عنه منالغراية ومخالفة

الصّاى والضعف دالسنا فروالتم ةيهاللفظليليم!منهذاالنعيبينوكؤثاذ
وخنآ
الس انامابتوقضعلمهالبلاغة لا لااحترازعنالملافالت دابدلاع
دو ى وضلا حزان يكونمأكنابزع :اليراتكايشعرنهه
مب
لعف
عانال
طرف
عض
زمف و
 ٠عبار ال

علبين سْمْدبرما وضمبيغاراجع المىامد

اننثككودعبا رةاعلنولو مو امس ومافتوىلعما:د

6

شارمقد مهمطوي 
عاج
والخالفة وغبرذلك واحبلنئمذاكت

معلومن اان الااملودااليحاجزبعنككوهى يكرت عاماذكرؤلر ”
لبعإلا8اذجرد نيينمأذكرمنغيراعياد هنهالمغدمة لرنهلان

البباق! شيئ وضلا بحملانيكوتكنايدعن اسبابالالالال

تباث فالعلوماوتد رك بالحمس وينبغإنكبغلوه ويحترسكلة مأكنايد
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عنجميعاسباب الاخلدل ويكونالامعلوعارمضتومرنالى بينفالمام .
المدكر رةاوند رك بلحس ونان امور يجبدشب انك زعمبأؤبعس

الارمليمإنتلكبريوان ليباكرككنلابلامرهن االترجبيد فولمزمجا
عقيد -
الىهالبلاغه ب اللملايم!.ثيمشولمسقمناسباب الحاناللاال للزلواالتي

دصنتدالا جتاج الماعتبارنااتامداملدطوي وككن يناج تفي -

كأ
تمه”
كما
الاة مافؤولهمباي
فنىامبنماما
سبابا لاخلال
تكأرةماالقدرة يضئئانيش جيعالاسباب والمجملمابجبمن وضع
المغزيرموضعالمذمروالمجملمادهادأجه الىالعلوممن غبراعتا رشيد

اعخىالمدكورة معهولإلجىسن لانماابسميمنابا لاخلال لازجعرنه
بأعلومدكلوميق ملجح رتنيعنهبللعاف والبيان فوثماولا امي

باعتاركود مدكورًا ذالاولاهاب[لشافقرام ذادمنمزالال ماداامذو

د اغلاطكتيرة لانه ذ
بدف
اسللجمعلء الغادول بع
ورفم
نعن
ان
اال
تةرض بانهإبسفيالاغان بعضاللاضاظ اج
علغ
وومن
خمعؤند لمان
عبنجه فالكتب البسوطدةحااج اولىجغي
مرلكطة

اا ا
ه ثوولمماعد لكتاْمصْيد المنوى دا
مجم
هووق
يلد رك بالحسومل
الارّذئى فول ومحاترز بادلعانولالممًاس لئاق الذىهوىمز الفصيعظ

ول الشنالادلعلٍ ل
امائفدعرفتع

يد  0ديجةل

المماف عااللضانولد دن المكسروان معد جر ث لدع جمبع

الشكوك الئمعرضت الناظرين اشرذمكره السشارحمناخصا رممّصود

الكناب لففانون ا
اان
خلثل
صاث:
ركاانالكل ذجزمًا تمكاهوالظلاه
والقصود والفنونهتدأن ذاكلمنهماعبا نراةلعمماخا والالفاظ

نسح ري لالض الاقلعلالمسا لاملاسمنللمان

ارحملاللافاظعلاللافاظ واتكان اخصارالمظروف فالفان بباكني
احد اعبار عنلالفاظ والاخرعن المافيكونحل مفلل المعنى
لسنع
اوب
سلسي
الم بجلاكةالدالنةوالملدوليةم اعلاشارة الل
االمك
ال

م0

عإلما.

ان نتظصوارلؤخغايةٌ الوضوعكانه عبنالعنىوانهلإيزيهاللملعل
اماق شك سيره ضاملالشوىظ!|للخظ كوت اما فلولكرنة
اهسلرمشنهبئىيورها
ادلتانصهمف
منهلا” دمنهذهتسمىأصالب

دهآسَْائه الآاانبتساجمته باعتبادالامضا لكنافحواسمج الذتا
اليلها شلهاللاتصاله .
الشربيمئان جرورهاابد ط نوق
فامااث دممدْعلّعا دمٌخااصًاما فالا اطي فشحالشكوة بآ[
تولهصإدنهعلردو

ىنم
سر و
و ها
مبين
انن
انت مئ

ثولرمن حناى .

لءة ومتعاى البرخاص والباء زا كمنعأىانتمسصل
ان١
صام
دئد
مب
هزار ونمنموسى وامّاان نقد رحعل عام ذهب
ف ونان لمى من

ماشفىشتراح منزلكائنة
لحو
الليسهيدا ريف حيث خاالف
ادسلرهكمو متدصلاة”
دناشئة م ىكن لز:هاد ون منموسى ذابلسم
.وناذلأمنهمغزلةلد متصلاً وناذلأمنالركبا

ولكونمنزلته

كائنة دمكمنةزلة المعكاد" املنمركب فثرريعددعاب ل لاضبفراد
لفا نالواقع بلاذذلك اديادم
خلضظ
شناا
اده
رايسلادانيهعرفبلهلض
|سامديمتدبهبعددعايةالمطابقة ففركيه زيادة ل
الأبراداف ي
دزا ذعلالمعاق لسنمعنارًا فعلإلبيان لامنحبنالنات ولامجث

ل,بماداع عذلتامناااعبس
المؤبومككن فاحغرعبورماْلببيِانرضْد ماهوا
فعلالمعاق وهؤعو المطابقة ذيكونمغبوماهلبىلامنسغبرةومالبيان
هذا لاعسَاد إمتزلة المعزدمنالمركب خلناقندّمعليه ومّلمعناء ات

لربهعيات دهوالايرادالمكود معتهربعدلثرةع اللماف اعمط
لبيان باعتارهزفيه
(مناقد
ععبلّباىرثعرته
ذسكونعاللمعاافبا
ان ارةالعارين معرفة الانرادوالمطايمّة لانض.ماولاسكان معرخة

الامراد يسنبعدمعرقالمطابمة ولوسلرناالرزمان يكومْرةلمدهأ
منحش الحم برمنحيشالاعنداد جمدحفر ولابسلوهنا الاخرص
وجي نمدم احدهر| لعاخرالاءرىان كْرَةالخو معتعزام فل .

ولاتمدي

لرعلالخوليور ون
ارك
لامكبكس
بوط :المصاغا رمك ل
اش س ولالالقية 5

السيمولىوجملالشي البعناجب املقتمصعثريضا لعشدافبة ملمفرةالا
داوس خس كذن احاجنال.جعلهو؛له الموؤد نمامرك وسسْيمبه ,بهسبايلا

جب النعديم والتاخيرك ذاءماتراإلاخات اللسرمفداى تعريض عالمعاف

معئ سائ[لانهالرادلىة دال اتلءا ءالازاما

|

ايانالقصدىوالتبولاثلفظلممفالتميفاكان معواككةكوت
تعرمفا للائل شعاد نكانمعئالمسائلكونن تعربفاهائصداةول جاده

بصيرة اىلوكالحد منهما لاناصلالبصارة بحالصن[منوربوجه قا
اللسنإعقمعفلاوجيياباذيكون اصلاليصبرة بالتعريف والزيادة .
بالضببط قولركلعاخ[خارضىوقدندخللافادءعلاشبنرككلان مضانا
المئيرموصوف خوك رحل ذاهد رهرواادوجالا ول بانظ الىهششنراللتسررون

والثاخ بالاغرالىغابتهفورلباعنبارهاغدا!ى باعتبارهابسععذ معان
داحداوا ثراد هابالندوبنولذاالمنارصغة اللضابتعههايبة الشاوية

لحاسوارحانت الهرمةولامعتمبرنهالوضع والخادةاوعبرهاىالمبة
اللأُحنوذة منالمجولات وحلامووملن'كيرها لضان وصو
لر ا
بنطا
ك
عإطالبكية تضسطراججة اليحدة دكلطالبكرةكناك فعلمه انيعرغأ
وها
جب
م وحد
ل

طاليالمعاقطالب علهوطالب علهليه انبعرفه

.رمه رحدةشعالطلوب فرك إلربةاىبالبة ساد فلائازيطوت ع
دذالك لان اهذا مرجخ!هايبد امااذ لاسرااصلاًفلامكنطإرباوككأة

ذمرزحادل خ
جصا
اما
ك اكونيعزة لامنجمة الوعل نلمناحركثكيرة ذلايد

منمعرذةك ولاحدمنلككثارة وجهافللشروع بخنصيضليع ونه

مفعرذة نالالوجوه ويطوت عنه تاحصو] ت
وشال
بال
شكيازةلامنم*

مساوبةبلجبةاعر واحصلهاالناد فاعالمالاخصككنرجوزان بشع

هاالاكفاعالىافإداحترمن ذ للكالاعمغينلد يضيع دثنهدمالابعنبه
وهوالمّد الاحرويفوت منه ماعنه اعوا لاخص| وبعرهايجبة'احصٌش

26

|

شفوت منه يعض مابعشه دهوالبعض] لاخرمن الاعمالدى لابوجد شهاهالجن

ولقنتنارداك ملب الالخشنك سوسة امام ذلونيافداءاكنا

و1

صه اذلهوصو فةهن الصعة

لا ازمعارف مغرومه حئبردا نه يلزمالتكرارف لضفه بِمُوله ا
لاحاحة" الماعشاره لمىة التريف بوبه والمرادبالادراكات لِلرْمدْالاكر

المتملمة لبعزاوء الستئحة بلالثلالملكسةاعئل دص علهيفالناى3

قالمككةينه بيبعالرادداك جنات اللاحاكانمنولايكلعالارائعة
حانالاستحضا دممالابلما ليهتولرستنبطة لكفؤحالا لاسئنباط
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حتىنصترا نه لاجتاج المالبان فاالو امنان الشاح مانعلدفعاعناس!لفك

هاركاف له
استم
ظل
لمما
الاح
باالنتعريف فلااسسدسّلزامها لدممراوالجبال :فا

ننداجكوازاداد يزاكب
البلالئسة ت
دممناذاكلرعهبارة محولددعلإ

البلنناجعنسخ التوجيه لبسبشىكلاجخفىولنالياكاون[ ولت
لانمعنوفيةخواص|لزاكيب حهااعطأءحقها امنداذ ل بكابرادتراكيب .
نفسدكآ نقنضيه النراص وهلتراكيب غيرهعلمهارلاوناناد  :لجلفم ل

شسكونامراد بالؤككب شراكببالبلناءلانبلاغةاللتكرلا تنباللبللابد .

ما انلاريرادا ودلةا المعنلمشملهينكونالمرادبال)كيباعم اكيب .
نضسهوثرككببالبلناء لانفلمتاالدميعةائ وقولروابادانؤاع اللبأ عنه

يهن انيكوت
عمال
تنلا
فكا
سكجاججى ولانه لادخللهى بلاغ المتكاروان

شنهيفة بمئانلابفهمإلذلك
امؤع
لاصنلمان
اذلح
المرادهوا لترادوه
باعلندظروالنا مل الكجلاموماسم عليهمنالمةبانلسايقة وهوناديم
المعاق فاذ يمتضى تاكرب هاذ دابباعلىوجمههاو لالاحمهده ابراادفيا
النشيه والجاذدلكنابة وهوظاهر وإإذارحة وه الم نباالبلاغئاقا

هالقدرة علتاليف الكلامق تادبةالمعاقعلما شغلا عليهالمى|كاسني

كفب وذاد لشفل بحييث اسّراةالى
ؤالي
لا لت
ابادعلى
واهلاكن
منغيراتيكون ل
|نهلايازمل سلامدبمال طلا رمعسلايه شواللمتعريفالماها ملكهقنيد

لاتإخاخصباةصبة الشئماللبوجدة عبان"
هاعل:التبكلامبايوغللمل
الساءإلالئةكافانت

اتصوصيّة ذالحوااصامّاجمعخاصة بمعنىالخاصة
١ق١
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إ اوامومع لخاصه وليف [خاصبهةان رافش نفشلعا واتعادلان نئإلتك

دالاكا رلسسموجود اهشمد اولهثولرمهنا بتكل:اىفالوجود وان تفائرا
مهبومالا لناهمصد رمنالمتكأراله لواحد.سبرعنه ثارة بالنوقية وشارة

لايق وا مسق معشار فكلا منضه تكذاالنوفبة والآريا والوجد
نان صل قد تكرالشات شرع المنتاحان معنانطبو عيَمنلابراد ول

فلتالممادهنايسنه معولتطبيقااذك بانلإبراد ولركاشمم عند أذ
لتأدبة معانالئرولالتأدية معاف غنسه بث]كبالغيرالآانبرنادالهنأة

معؤجازىكالشقررر ولكشفاويق دد بقائبوبدانوفةخواضالاكيب
كاالففؤظم
داب
ما إتلخبرالصنتاكءباماعلمذ فالضاذا ملعل

دشملتماضلت وشبعة نهالابفهممناللفظ فائدف املمنامْشْةادها

السردا لسندفشر النتاعباشعجونناايراداكيب البلئاووتكونالعنى

بلوعالتكلرىتأدريةالمساقبتتاكبهحصثاتلهواخفنبصالمثإخواص
تكسالبلنا بحهافولءالايكون للا دالت اشادةلا انلتبااة
علالابراد ددن الببادبالشومم يقلجيتبو لبوكاهراللونبالج

اشانةالحان الابرالدابنعلنلاأبالانخاص دانرما ة لضظالاضاعالوق
الماثاللمتيى
-معهنت فلك اتخاصيزعدون نوعقات

وم

ذه عورد

برادٍ
انه
كصنلا
همالا ل ىاالمتخ

الاتخخاص دلباالنوعاذ لزاعلهابصوصهاكا سْتصنيهالاضافة

فلل بستاكبد فى شرجالنناالشان ماحاصإءان خوا ص

المراكيب مابسبق هاالىفذطىرة السلمة علتغدنرم ها
عمن لهمضل مبزومعرقه تابي ابرؤياحنبااتزض ومن
افيال]الإسولعككدافام

ل واليك ب امادره عنع رلبء

لانؤلواعنا لتأكيدوالذلوعنه وعنالنقريف والشتكير والجداف والاذ
والمتقدرهروالن أ خه الغىبرذ لكوهن” النصومثئيا ث ذال ع اللهواص

دللاها لشنضىلالمتضنىالان غيرالبليغلابردنلك النصوصييّات

عفلوهر اص ولايوؤباحقّهاكلاذ لاعتدادفانهان عدمالاع تاد الابمْئْضى
ضى
سهاهل
عدم

وحور هالاعزوجهالاعئيادقالدانلرب]11كد عرا

لاحاجه”الىدعوكالااد دينالمؤرومين وارتكا اد ه|الوحود ذشاللبااضاد
المدعرضتائ لاجونارادة اضاعماهم دمجاذاه ذلاضاغخصوصها

ىا يلزممنهالنذدمب[اكتقي تفطسىبهبمابلزمرون شيو
دل
امسبرلا
غلمي
ذا
ا

اكلامبوث د ذهخواص |ليزاكيب حترباواويرد دنه

أمواعالنشببهوالجاز والكنابة علروجبها و ناسلا ن الاعنراض باقبجالهعل

هاناتنس قال املدئرصودمنع اآلعراةكنافالياضاع يمفانالمراد

مض منعارالمعاناعوالمسا ثللااخصا بالعلر
وادلذى
هفصود
اخصا بال
ذاككلامعايحد فالمضا نا والطميرماجع المالممصودالسْمم عليه عإوللمات
خلابرد منعالاحصادبانالعريف وسان الااخصاد والسئيه داهان ؤعلر

المساق لكونه عبرانلالا ل الاللتمّْوم]رعلاالئلا دايص حصإلكنافبك
فالمقد مةوالضون الثلائ :وغبرداخل"فالابوابا لمان والساشاالث

ت!:صاود
مكزا
لا ل
نآخاصاد
توه ونيرفالم وابلياانخصارلل :ف4
كامسا لئاكللواحد منب فاانهجزءالقصود قل

لاالكطواانكازالتعبير

بالممُصودموتًا لذلك لصد تهعلىكلواد منبابناءعن جزءالمصود

ع
وتكلموا«4

معتصود وْلم والالصد قاكانكان الحصروا ساتلصد ةالممصود عؤكل
ولخامئها ةالتطن دعلببهلصدقعلالمسادنعليهبشاءعؤا انلمراد ظ
مازلهسا تْلْدِهحصمَةالمالمادمزران حصّفة كلعرسائلذلكالعر
ن فىدض بميامالاسماعمنانذكليرةمن| اه
والن
رانيو
ادفعم
ذائ
ذبردعإيدأن الممُصودمنللش خابج عنهونإلك!لامورلس تكن بلاكلشبته

المع[المما دامابْعيضيتدٌ تكونراحلهمممالكل جزب واامابيانيه
فلا فائدةخمزبادةلظالمتمصوداللامنورا لثاد تذخهرج املنعليصده

بنواب
ااها
نلظ
الالا
كعنه
لنضل
إاهر
نلوظ
كاتخ املنلمصود فو
اتماهىالما ذثاللتواعد وامساجزاء ]كد انيى

سان خلاهرملاهالص
رمه

دالت اعغيفواوخص |
الفمبرعسارة

عمعرافبإن لمظالى! لذىهني
شل ل
مودمنع
لمتص

عننسيالمسا لاعنالككهٌلانالظاهر انلانوابالما نمبزه

المسائلوانالا مخصاراخصا بالكلفالاجزاء والمسالاست اجازلاءم]نكة
داذائالظاهره كنلاملا نحدو ذاشيكونالعامعبارةع انلككندارجاع
الفميراليه بطررؤالاسعنا اماوككون مشعابالمسا ئلاولكو000
نلنائلباشكرمكل زمرصلة
اقن ويكوطاللقضودعا زة ع ا
الل ف ل
كونللسا تلمقصو د تعن للك اهاوسساءالىبا باوانا
 ١المصود ومعى

قااللافلظمااشيةه لراانتنإك الاواب1لاحوذانكون تالف
مقات بالمسائلوتكون المفصودمن عاللاك
صرةدعن
نبا
لابع
الاانو
مزلتكه عبار سعخنحضادالمسائل لاناوسساهاليه كونالمعنى
كامل ن

وخمراس ضارا مساثلالذىهومقصود املنماك لهتاصدديقاتت:

اككوبرةواانبد! مخصارا لكلفالجازاءالالنست ضابه اولا
الم
ا

يوطسةيتتةيك لو اسلللتصود توإماحوال

ارممح وفك صتّحبه خالايضاعاىاعاحث
الاسنباردك رفععلاندهخي
لها مدكورةٌعل لازن اليه
كلج
لدهد
احوالالاسنا ادكبرىٌوكناما بع
بواماهبعة مالميكرالواؤدب مشاكويئٌعلسيللتعداد ومقوفة الاواخر
وتكسرماهومضًا ذالىمابعثلالسْمًا:الساكتان يرده عطنا لوصلعا!_
النصل والاطناب والمساواة اعلالركا ز توالشاناءشكون لسانامللء

المختصةبهاب وكبت]علنسبة 1ا5شتمالالهالعملال لدوللاما

لكلل لاجزاء ذائهمنمضلمتكارىابدلعلنسببينالرعفيلثله>ا“
ومةده الاص سنس لتكلم
ج لف
وإك!
بم ت
فاىلنمنتسكلمدصورما تا
مام الوضبااللملتاكنلميعد نصوّدا لطرفين بسب حد اهلامالاخر
لاانه.نصؤر شب ,ماده خااصة مانمّلعنه لاش كاذناكا انمه

 ٠فالجبرهوايفاع السبة داننزاءماد فاضربملاطلبالشرب فم
ضشامها بنْضرالتك كوف اصفةطا موحود نباوحودًامناسل كسام

صذات النعسن لاالىامعهوالتحاصلةصورئبا فذىهناهلغطعباندالحتبتي

الممضوّرالايفاع والانئزاع وبأنالوجودفى نضسرمن ذالاضرب طلبالضريب '

لاللكلانمعس|بة الما فى
ونيجصابتلاوجرانزى غراند لاا
المتكأملا ب مضى ذنامباهها فالوافع حى,د ان كلامالساك والمنونومن

تبشنبحلافمايتكامبكلا ابارمععدم ضباام لننضبنههمقولء

له ياصنميملا نهنمسم للكلامباعتادالنسبة خلايدمنوجودها

فالاشاء فولتماناحدعجرا لكلام2امد لوالتعاوالمدتكور لبلا

ماسببق ودصيانها لاحاع فولسواءكانابا اوسليًا لالراد

اونطى
بملسك
لبص ا
احيث
نمأزلمد جزفالكلامالنفسى بالاخر
عدليههوخرج عنالسوفلانهخ لاكلاماللمعلوىيعناصطلاح اهلالمم
تولاجانااوسلئاهابطلمًانعلالماع دالا نمناعدعلالونع واللاوق

كادكرهالشاج اشلرفحناح ولراكا ننبةاى لشبالمنروممةئه

ناههذناخا ربعنمد لول الكلاماىحاصل ببنالرفيت -
لاص
لخ

مع فطعالنظرعن نالفل دالفهدرمنه حمللانتطابئهالسب
رانلابطابقه ردان لميكنكد لللاكبكأنكون لاهخصابلجدكا فنسام
الطلب فاففادالهمإصغفات نضسة لبسهامتعاق خارجاوككون لمخانّ

كن لاحتملالمطابقة واللامطابقةكصيغ المغودفانل اياخا
بوجدينه الصّيِعْ وأست لماشب محمّانلانتطابقه الشبالمد اول
اولامطادمهاوماذك ناظبرا ن لهاحاجة هناالنسيم الىكوننك
النسمة مشعر :بالخابج ودال عليدمافشر المفاصد حبث تلات

لةنتافهنس ذانتكانمدلل
للمكلادمالللوخنلا نا وهبوالاتسي
النسية النشسبة فوا ار رانكانمع ذلك دلالة واشعارباث

لاسامهارجا رولاالماعنا رالمصدكا امم يحيث ذال
اوكوة سمه حث يقصدانيكون لماسب خاحبذولاالى|عشاد
طاوذال فولوابلرلفلياديا
ااجك
كوحتاكلشحلسابةبة علانإخ
الاحوال
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الاحوالالخنص بكلمنالاديمةمنبابعإجلةلحصالماابواباريعتولرلات

الانشاءابضايهانع مدالانمس صا بشوى)لإشتضىع مدالتخمصلجوان
هصت مععادلماخساص ف ننسهككونهاصالاوا شرف
جاعن
مون
ايك
وإادلمطائت ول

وكلمنالاسناد ا 'ذلايك لمن باب سأدس لعد ماحدميا

شما ذركلقوحجاقنرنت01قلويدلهمبنابسابلاذحالللكلامي

لل اشر وواسي كال لوقتيه لااذ ساللأمَاباعشاد ذاش داما

باعنادمعرد منم رفمات ذملاالخنصاص له شما تُكرفاريدلومنينات

فلملاطانحتد قدعرنت يم سابؤان رحباهفراكدلمزمامؤروممنلاميص
نتجمائته احسنمماذكرهالا ألمفضادكلامهالإلاعنإممالاهنكز

ظ السبشمْلع زد لاطا كاذ احصعفليًاولا تعس بقصيهٍ
بالترديدالضبط ونقلبللانننا دبلجملمداره عىابدا:الناسبة 2

اليجملتوكبا اماف مصترالارب ةعالسَابغَة سالافاملارريناناً

فلابرداث ماذكره ممذالئللب المصرمهاللها ذالفصل والوصلنه
ول
سازه
سابعدالامتًا,سادىوالاطناب والايجانو الساواةثامنولل
بعىعإرمن تنولطمابقه اولاتطابمه مغبومالمطابفة والأومطاشةداخصًا

لثما والتيمسساالك ن الاؤلصد تاوالناكذباناللكوره نا
بلخول تنسبالاذالةانضا نةولموقدعلالهم
املا
]معلو
لاحتضاال
المقدمة اشارة الىعدملزومالود فىشربمالصالصدى بمو مطابفة

كالخلواقمجشراخةالويرف تىعريضالص قمعان الصدك مأخوشذندت”
للخبرلانم الكازمانحمم]الصدق والكنب يعنعلريمامرف وىجدالاخصالي
سئسىعفنعل
االش
ارعن
بوجه لبود نعلمعرفة الصد فلادود تول

نونا يرل
وجه ومانالانبتائتهىملتيسة به اوعنالموضنوععإوجدم ن
اناشفاه هوملسن بهوالاول اقرابل المعئاانانالىاننظكلاان مأهو

ظ صفالتككرفاللاضىف تىريفالنعنائنابعب لدعلمعيك متبوعهونال
اومتعلقهلكاناعملسخولخىرهل فان امبوه وفالالسجد السنه فجاس
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كاناللص نش لمانرحلو ذٌانناابوهمعنىين دهاتكاناعنسارااميت

أ

الاحتالبنرد دالمنوهرصد فالتكامرناناما فسنصد قالكلزم|رمى:

“مرو كل يحصو عإصد ذالكلامكالحضقة ا|ظاها 0
ع للتكلوواذ اكان صد:اميك رصب نالكلامحضقة منغيروامت :وببااهكديكر -

شتعريف صدف ماتكلميزعن السشيئع ملاهوبهبنعرريف لصدةاككادم

فمّداذ

الميرفتعربفًا لصٌد الم أحوز ف تعريفالإ ارمالدودمال

ارسايقوها ليق لتمغل! ذصد ذالادمماحود د دلالكاانلكون

حث ك
لنهاال "شه الأباعتبا رمانضافا
يليله وهوصة ذا لكارضكر
الع نف
المد 0ردعربفالصدثا كلامو تداخن شه اكرام أحووز ذوئف
صد نالكلامنال وجوابهلاعلانحر لهوابمور علىنانننرتيبا10

دهوانالسكا اك سندلعوبطادن تعريض كبربال
دمإلدف والئنمب
بأد ورقٌ دعر ف ا
الصدة بالخبوعن الى عإماهريه دالكذب بالخير

عندلاءإماهريه لواج
زابوالشماراعنهل بدان
ورس:ع مقتمنبايخاد

لللخعورفايفين واخادالصد و
فالئنذب ذمدادهاتغاده
لوو

اننَثضبهْعلسىرئامه اتاد الصدكين وفرععله الدورواجاباسيدبان

ميماروموارلعدطيرداحا
الدصد ف غبرصحمموزانمةد كبرممماامابتير

ذلك لوكانالجبرمتنا إبضاوهنافغايه الوضوحذاندفعماتلانالجواب
الثافناع ولدإيضال:مناهيشامتادالىذالجواببجونهدلثى
غبرصحم لاذانلشاعا برد لوقاال
شام ادوسإرنالصّك قلب[الشات

منعكلواحدمزالاضحا دي انبثداء وفرععمدمالزدور عليهاقلامخكنير
سعد د شا ضوزلاااوملاد ابلكهكلامالخبربه وهوظاهرد الما الاخباد
عانلشئ ل شالوكان ممسئالحئر بدلابصعبانكون تعربئااللكصداز
فملان
الصدق لسن فطلاككلدما يرنهولتعد نبيهون قصب تالكلامالاناد

اعلنشئ! عالاعلا بالمضبة علىماهربه اىكاونلسب معاإناجه|عإماءها

به ذاندذ ممأ شان صد ذالكلومكيبن يمكنتريهه بالاخمارعن السشَى
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بوجه فملاادوس فال وامّاعإإلثاقاعاوانهنا لايخ اذاياما
معئةالمهم نالو رلازماذالك سي 00ذلازملودوك
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المتكلم لصد ف الكلامالمعرف بالخترالماحوذ ىنع مف ص
لدكذلااهم

همطرابكنلاظام اننا علىمافاكشّالشْي رمثندوكله فلادرد
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برومرة دعدفل
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فوما!دلور
رتمقلز
مرئينمرة فولله وتإمعضال
وانِضًافالصد فاللمققلزومالنؤرفى تعربهفالصدةودامائلنا

ناوب علران
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نه لاقف
منانْصد خاككلدملاس  1113002لايد متناابا

عرفتدبرفانهلذمهلاشلبتمكنرز لتفا قدامال يكيا.

لمانكاتالكلاما اذىدلل قدمرؤمانقلعنه منالحاشية العلّقة
بفولهلنانلاحالدبشملعلنسبة اذنلك لشبة فابرع|لايفاع
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صالوذىد
,لكحلام
والانتناعدفالاشناءالطلب فالمعئىنا

ابليشنبكيسا ابا اساسا وايللاشختىبكردلهولوالضبة الذهنزكة
امضرنات ان مدلاوللوه
لاوعتعبف بى
العافإىبضاع دالا نتناع وم
طثمافا إنن
 ٠السيهتمعةالوفع واللدفع المراد محندصمنوحي
رجع المالإبفاعوالانتزاعتال
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سمو
لهتنَكل مر
ىلامىاله بشم عه امد حاصإنفاىذ
خعءان ماءاولالؤمركيك م؛عفالايفاع دالاراع
فىذهن السًامع فالتزاا
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هنن
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ااهم
فحيث
تاوع والأودفرعمن
ماعدفىالونوع دانللاادفولع لومظ
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صمع
حإبس
غبرالايقاع دالانتزاع قالىوجودهلهاشا هناالعطضاإن
اهر بجبل وجوده لهعضووجودا لوض
نعلي
اوله
لضام إرندائصائه بم

الوضوعبناءعملغانوهملنة الوضع نال ت[لتاتوجردط 1نور شيعه
اذ اكان بطريق وجود الرض للموضوعه يمنضىرجود
رئ؛
خ شْ
اول
لحص
ان

ناكاستبىابضادال ألحازا ضانالمسم بالسوادالعد ومخلانمااذككان

بطريالاتصان وللملذانهيمتضى يجود للدت ل ده ون مني لجوانا1
الانصافا انتزاعمًافلابردماتلانقولنازبداعرقضة خارحّة' 71
فالخاج ثمأوصدقا نالممىحاص ل ريدفاخا بمعنى وجود ه لملاخرصو و 5

التوايضااغانعالهىداهلغمة لاالنمدكنورذظماوتفننمدالخا

لوجود شْئ فنفىئسه نمُسُْضْىكونه موحوداخارحناردَوْيكا لشامحاصل .

ولده لزيدفلايك
لزيد اناج لسركنا ظ لفواجود الام فلىنوشسجهن

مناثيشالان وجودهلزن نبعْسَْضىرجوده ف نىضسهيكونلإنا يا
لوجودهفىنضهليمالنعزيب ا لارد:لسن ال رادةلاكرى فالسبالف
اطراهاامررذهنه لاناإنارج مراددفالاعيا نكاحريعفد س سترهلدرظرفًا

لاطرائنافضاوٌع نان بكونظرذالهالما لامكونعاللاحمسادبال|داملوذشرٌ

دلنا

بالسداممالناجلادرابفالالا
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 0-00ان انارامع نمضسسينلامرظ والنضها ولت خارحية

نغسرالامإسرظر:الوجودهالان الشبالم ْدكوِمئموجودة دنس
ظ
مس" شعسىكون الشبة خارجيرة اننا رعفعى
 :الأمر

ننسالامرظر ةالنشاولس خارحي يمانامنا معنالاعباناس
ظرًالوجودهادلنا قالالشات ا نلع اقلطنعظراه اشا انانالراد,
بالحنارج نمنانسلامورتعرضثائبالعرق باعنبادالغفية نعوالشعاقد
فااد منولوللعرنافالظاهرح دسى
نلم
سلبل
نمزوله فاذااذا نطمنالح تم
انالا مصلانابام اميلريد سناذا كفمقط ليذ ا

(عرنا

وهنامعئالنة لناريصةاىكر,ناج معئ نغسر]لامرظر فالنضمباول عض

لبباث سادالثاف اع حصول الام متحفقفالاعدان لظبوئوكونه ممْررًا

با دديودن لجنارجبة واعدمرعف
انلعامو
حث يقُولوت ان اإللدم
العْبضداذالغصود ادكو النسبذفالخاج بالمموالنىدكزناء لاتفدم
ذهماه لطرعدهرمنان الشسبه” منالامورالذهنة دون أنرحيمً!والا؟'

فلموأوخط داذاكاالداعدّما د صوانابطرماللاطواحفمنتين قولم

ن وهذاالصّمبامأ
الطا
مميشإ
ولوكاداطخأتكيف اذ اكات صوابًا فنا
مأخنوذ بقوينة دك فالصد فاومن'رجاع الضمرالىالمطابمة الميراة

لم معت تداى لمْوضْةسواءكانلراعرّماد بلا نه اولاوهناهلليا
النعيف بعده مطابقة الاعنمادشن اقلاظلاهران بالممتقد بكلا
كفسخالف و اكالاىمزوضخطا شه اليه ذهمالرْكُسْرى فال

ف تمسر ثولمتافلىولا يدثل/بنّمزاد واجولواجيك حس:بنالواو

تامعااسنيد
لباه لوفسال هانااللمق
ت هن
والمسىمروضاعها بك
كرب
اوالماكىا والاسمضال علي دالفرض فلاغناج المللوزاء وهناسفطي

الشارم فاشلنكشا ف فوتلعهالى ولامة'موئمنةخ رامنمشركةولد
ان الواولوكان حاللكانال مدبوالحال لوكاانكلناوسامدومعيكابة
اوككنالسقديرلكان الحالكنافلمللعطتٌ والجيزارحنرف يدلعلى لملة
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اعقراضة دجونالاعةراضخاحراكلامواللمتصود منهالتكدقوللا

ايو حير حي

الواسطة دالنظاملياوكجما.امل رجه الضعفا النبا ردعناميم
الاعتقاد بموله ولوخطاءوحودالاعيّفاد فلوالمكمعه ولانمردبوفك

لان
كا لذى هومد لولالو مع ليما وا لانتزاعثولم
دا سا رة لم

حبرامحاللانكهلام شتالمعر .سادوايسباضش :ا ميكونحبر وااللسطاخ
الكلا ماهرلمانلظساكماى عإاسكلريئتضهرزبهيف
0

السشفنظعرليمفألرالنصسد بتاهلكاسندلعليهفايسبشئلانفين

الصدق داككنب بللؤيرفرق قالواينظريهاعلماص فالس فا

صرّهن اىاطلاتالكازبعلبلطاتالواقمولبجويزاتيكتوعبا عررةد

لانالكذب حسشّن امات بكرنعبارة عنعدمالطا بغنين ذلابصمطلا”
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لالط
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م ذكبنون مغربوماككان
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يبباللفصندقا
عمحنعايجدةيانلعىمامنكلاضيابقلاهسلّااعظنرقواتودوسالسبياعوواهو
المطاو امسدّد لال
ر
الكلامشه وَلبانلمكا ذبون!لبدليلقلومتالواللهبعلانكسول
فالكشان نان ثلت اق دالةف ولوااللىله بعاانكلرسولركلت لوكال

لذوااضمبدانكلرسولالله وادلهانانلْمبنانقين لكاذ بونلنوهمر
ان فيطمرهناكن ب فرسط نومافولوهانقهبعرانكلرسولهلمرطهذا

الإهام وللببلد!! :فان اهلنتهاكربات تأكرداتلاذازثمرنالخير م

علهمهناليرشكون نأكرن لائبرالضمن فىشد ومنهنابمإررجه

احثر للرد وهوان التكن ببراجعالمثرله نعالى ا نكلرسول انهباعتار

لازمخانك يردمبنعرضلهلاتمألهاالملمجءوعااللتؤكين.ربالفمنى .

لمملاشناءاضرب عنمتعكونه يالانهمنعالسئد وارّعىأنهاضما:
للكونا مانالمدمةالو عودهو رج
اوع
لاكمكنشبا
بلود نلدرربلكس
اللدغلع
طلبذولكرةاذ لومان اخباناعن لاد فالاىلاوعلاللا

اشم وجودهاشهاد  احرىعنهما فررهالشااح ذامع ؤلملات
منلهنايكون ل[[هناإيضاايات إلقدمةامنوعة لفأوكلننيا ذالطبى

شرحاككماف ذالالراغبال باد#المتعارفةاصلها الحضور,القب

دالتمبينمم يمال ذ للكاذ اعترعنه باللسان ولذلك مئّإطان لفظ

المربادة عإامالنظآررسمان د ونفحصوله قالقلب عتنكبال

فاشغاطالواطاةالاا
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اللو سسب

احنارعنعا من١ رودوهوالخضوددالاطلاع فو فلسن المنبينى بينعدييل
الاعْمًا د ميعادلمطابمه للوائم لشااعنفاد لفماّاموس| لبون بألضممسائة

دين النملين ويف ولرفظبرعاذ نأمنازيجوا ب علنقدبرنسلمررجوعه
الالمشبودبه ظهمرضساد مامزلا ندظهرا نهمنعا ولسس/اجمًا ل
|بكون! لتك
المنعالال ماصل لاسادفْبه فانكلامالنظام مبتىعز ن

راجملِالممبود بهباعبا رالواتمىأهوالظا هرخاصلالجوابا نالاشم
هبححسسابعئفادهر
ذلك جوازان,رجعالالشهاد ةا والشمبداورالمالمئرود ر ت

فاويدفالضادلانشه اعنااق منعاناحده رااج الماشدباعنا
ذانه والنانالمه باعسا رش ولسسالئلن* اسنادالنعواحدولراك

لواب!لنمدتي” :كان الظاهرثلة اجوبةول فغزاة غزدة بوك
02
اوغرزوةٌ بدىئ
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والعاسة ذادنمنصوب صفةعبد هلهدابالون ثولملى رهوسعداث

عدباادبةسيمحصقَه والماهوسبد قاولممهخزرج وعرفددمهنينخاحرضقي
نأ تن تيسنلبه درب امّهعدا لنّهننر وأخه وكان جه وهو
خرجج] ددضا وإمخلفواا ى بالهوما 5الواجوابلمم اليد ننه

بناف ومعباعبّبادمن معهل ذاه شع رثايئاف!لاسودضعث رسولالله

صإاانلتهىعلعرهبودسانته بن!ق فسأله بلائضته مان
ذالمن
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شبئا تولرمآآدد تك[1:ىماردت يهناسْتبًالاهكنببنك
كفويلاكراخ
بدا كلامو لناذكرموُضنًا والسْمّدبرتاالحاحظ نولاامأمعاعتماد

الإمكنادقع فشر الملامة دفالطبج شرعالكشاففتسيرسو”
المنادئئبندفالبيضادى ف تمسيرثولهتعالانكنم صادذنولم

لواقم اشاد اةلماضميرمطابقنه للذبر لاواخملبصوجاهعل دص فته
افاد ؛بأذهمطإإنيمنىان الظن مسشُروقع حالصتمي
 ٠تولممعال ع

مطإدقته للد يارمانع

ارا
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ةلممالانللم شْنهالمبدوالراد منماعّمًا دانهمطابنفلاردانالفمير
رينا
ف معهراجعاللىاعمادوكددترهباعدئادانه غبرمطان ملزماحدلاف
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اراجع
واجلو
عان (ريغد د الملىكز لهمعموادنه مار الايضاح

حبثأذفاكلرا امطاب لاوافعمععفاد لخيلهرعايةماوم ذعبارة
الموميا مرف حصن ولبجوزان كرنا
للظ
عم
و معلا بالطابقة

إذالطائقة متعديةبنضماالالمغمو لوفدنزاداللام التنتقووييةةائهاا
ولابقالطائْمعه فالول

شين والاعسقادةفولردويازمل::اشارة

الممادثم
ف بعضالعيا راثمنأن الصدق عند الماحفل مطابعفت4

للوائمالعااد بكي معدمالمطا هتين راحم الىمادنا فازمئالئف
يانه'الشبةالاشة
و
بانّه
مطائصنئن ردساذاكانالى مالاواة ا

مطايقييه

اوكان عبرمطإئ
واعنفد عدمممطادنه للضحت"لبوافتبينااتم أ

 :المطايق
ة فيضي لامر وحودارعد ماومعلوماناعرّماد للطائفة

يسّازم الاعنقادبالمكروجو هاوعدمالاتّالعافلا مابعنفد لكر

الذى ستمّدا نهمطابقلواقمشم مطابقه"لخببالاعنفاد بجكر

النببايضا لان اعنّمًادالطإدقة سنلزممطابنة الاعتفادوكذا
عنما د عدم لطاب ةق يز معدممطادمّة الاعنفادلامرسوام
دين الاعسمًاددالوائممو فامّة اومنالف فلحاحة لماعتا راف
الواقموالاعتماد دالحوابا ناعتفاد الطايقةامايسازمالاعتقاد

بالككرالمغريتب

علىذالهالاعساد حفن مطامفةحكن رلعانما

 4الحؤبروالضيد :فعدندةعب
مار
طةاعن
يفه كرابراكانتال
نضمر| لامرثلاديد مناءيًا ررافىالواة والاعنفاد بالمطابفة فى"

2#
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كرفىنلمناس|مرشمى مطاباقةكير

والاعتفاد فىفر لامرةك يمع قط ف هذاالفامإتمرث فش

عاضشرام ولودغيرهباالقسمينمطا ابلقرةافومع اعنقاد

لالامطائقة وعدمالطابقدمع اعنمادالمطايمة درلاكالاخمناعنى قطابقة

الوائمبدوالاعتا وعدمللطابمَهب ادلناعتذاد وْإْروقنْؤْبرمد هب
نعىضهحكون الممّكوك واسط عن بواسطة انهإلسى
اللذظظا مرحرث ب

الىعا دالعانّمّاد ذالكذب وعدم
دة ع
تاسط
بكلامدامالزومكونه و
لرزومه عَإدْمْدِ رعدماعناره فزن رالشا كامر فول وقدرثعهرثا
فش الفتاحأه عبارةالترح همع

0عص
د
 0وهواالحاحمظ

انظامعطمىاظنالىطباقالحكراىالحكرالإنالوائملاعتسقهادالخبراوظنم
ال
اكرالنيرالمطابئ لاراملنلكاى لاعنادالئى
دلاالطىراقداى لاطباق ح
اوظنه وعلىهذالكون بينالصدق والكداب واسطهىكون بعض| اهماد

لهبعثْ
االي
خرراككهرلمناساحير
دوات الك
اننا
نو]ك
لاصد تا

سواازلمااتذعالتتقاداداخطل اظوصنواال اشاحفشرحه
وااللشاعحامة فهذالمارضسط عطيمروهوانههران فول الطىبافلكم
اطضعبا لذلكهكرالخير
اشارة ا اللكإلمرودهاولذاىلطا بق للواذمولجعل
المطاباواثم انه عائدالىلكالمدكورالن ىخشره بالمطاق ولشظى

الىوله اسلوراكعامنذّاملاتداوالفلن وخصطوأايًا والمات فوا
وااائلميمن,اداذنمين لكأنبولنبس بظاهره ماللاهنالذمعى
ظ بجحناجالمالتأديل.هبوليالملحيث سمتاىهو فمواطلواثمودرواتف

 ٠الاعنمادكة مادانمالككنبهومالابطابن الواولا العتفاء نر
هنال مسيم واسطةلاصدق ولأكنابشاخازعمناهخرراونته ال .ا
 6ل
او الاإدريممانتدلاذكرلم فىكلامالمئوموهوانلخبران طادا
تصدق فف والأككن بم كال وهمبنأ ملاهباخر فىعاب ةالتئانه وهران

لمان طانالاعتقّاد فصدف دالا ذئذب واطاد قللص لمكو 752

كلامهبد لانعلانه ريده ذالامذه ياوزنااوثلهالنوفى فجواب

مزلككشارة اللفكارودحنى يازمذالف
يماه
للءا
عنالاةلات ا
الواجعوالمرجعملمسيم فاللرجع بالطإين وخا راج بشبرالمطا

وكقددفوقع مثلذلكمنالشاابضاف يانقولرمطانفته للوائممع
الاعنمادالوامزوعنالشافنان معنىفلرسوا وكا نذالعالاعتنانش يا .
اولصواانساًّاانرهثالصّدف واكمن بكونألااعترفصاوداخنطاران 

كتاحمنئكرنه صوا دما دخا التعهمرنرخظالاصًا مالاربعةالئم_

واسط يرما دلعانلش انهارجم]الايدد لعيللهناالن همعف_.

بنشلا نهلبالايدمل فزعاحتباجه الممالناولط مداهبار ورصث تال
كن تكدلجنباود مثلااذا ذال لااسلاما طلوتصد يمنال مثلداذاه

السلامتجا بالتطمعطهذاابناءريستوجبانا متصدبقهت]

جاكالنافنونفالوالومذاك
وتكديجنا طلب تاوبل لنولمنما ذا
يىركا ذ بين ث وله انك لرساولذه معكوز 5امد
لسانتأنمهثهىال

يك
لدفلدعمنمما نامكات الطابلواازة
اًار
لم الا مد هد
كان شمتهمكاذ دينلاعلىماسبفى وا مادا

فه فىعلىرينقله
مفك
حاغ
هاب نا را
ذنهذ
شعلنعم امساذا
الطببىفشو الكشاتقتف جدسورالةمنا دمّين والمّاخى فْتفسبر
ذوله تعالانكنم صادذبنكَامَاوْله موعرالذمهممور ثفندهباأؤمرير ذأنه

لءمر وجع اككربالمذم,ورةورريهلانهالمبورفاً
امل
ذال ههكذنا ن

ذلك ليجلعاراللفتاحازاا

امتاحدالن؟:

امماع بك
نظا
المكرو منلفنهلظاهرالتميم وحمزه علمىتهبالن
فكلوتنه فاىغلايسةئاذة كااماداليه ولنا سدمةلاللا لذىف.

ذكرهلسكا بحعليث ذالناه علدعوى نير المئنرعنالىنبمى
تماحه شابانهلوبتبكلرعإحادذالاعنماد
ظه رار :لانو لاواحئع
ماعنقا
اوالفلناىإحبامه دععلوىكا ليزى بأنه رتكا ع.إخل دا نالواذف ف

فبعاثد لهولس المرادانه لريتكارعل خلا

 00ظ

د اببلاعل دعنالتكارخجادضالواذ فمظهرارزا نكلااملعا5ل”
ىما نشمّصى منهالهجهب ذانذهكرالنؤجبيبينوقدم احدها علأل”
رجنا.

رجانعندهفالوا دبالنظإللادلبلةتشع اشاح علىهنالربعابصات]

منهاليمب

قولمممباضىمنه الب وتضاء اله )مامهاىتل منماالنعت

حولاسق بإفهنا اذاكانمعىالفناء لاشووقة الاك مسري شق
عليهقو اومنفْضا«حأجته وجو زاشكو من كلتتاء لمحدد ف 28002

معن هعلالتيتمن نضجتكنادهلنه اوبحكربا لهجيمننضيبتَكىنا
مكل ةتكنافالاتل :دو للانككضارال:ظاهرالايهٌ مدلعإطلب تمربنامد

اتدعلبهو لسال .وينفاعشتادلمتكمحيثالاخبادبالحثر
حلالنيوص د
ا خسبرفواهامه نالعزيرضطبه
دهود م ا مزطلبتبان احدحلاف
يوت احدالىالينلئنرولاشت نشوت اح ادلهالبنمُثالواسطة مال :م
ْ تناهمادكناتناههما فكقم سبال لايكم نننايهمافالادئفاع بسئاث
خيرهبالحنشرلاخلر:عزاهدال ماريناتناإن شكونانلراد الئاق ماهر
مناف دتسمرللاقل ومعلوما تالس تدخا |الصلمة عبيارةعنملا

الوا دمقط واككذب عهناعلسلمطادقة لهاومطادقة الاعتماد ل

ومعمدطايمنه لهشكونانعبارة عنمطابفئهما وعد ممطا يئرم وهبى

المطلوبوبماذكرناظيرلكان لاعباراغممع سبيلمنالخاومدفخللاأ

اذ ادف ل اخلمئلاعالى هومسكل:امولرججباذبكرنغم

َالعْمْنْ فسا نكونحال نو خبرحال الكدابوإللوصفُبوملضْيِجٌ

الماط عن|يسبإهنع الناوفرالانماميسقدواصدته لابنفالسؤابٍ
ككامةا رفناعفاد احدالاعل شين الاي اران نار لا

م
عمئنم
دنأ
لاغارعبار لصنولفمصند|ظب داال:دمفامبرد علال

الاعنفاد بالصد فلاىبنا ف اليزدد نه وبينعيره دعئانمعنىثول-
وبِممقْد وااه سعد ونعنالصد ق غابة البعدبحصث لاعرن كيه
لممااتاظهرولكان تمركت
ظ بريدو ذلك عنداظها دكن سه تولمك

 ٠لاغز لردمدّمده خضيته ىمعمدوولءصًاوذه” بعدمالاعّفاد واثكان
|لظاهرالمساد رمنةالسالبة شؤلانا لاظهر لرلعاعد مارا دح

 ٠واثئفيولرالصدق معطوف ع وعابرالكنب ذطوللهاغهم اعرد وادلسل

عمإاعلداءرادة ولسرخبرالمئأمحنوفاعزهوالراجع المالشاؤنح كوت
وولميم تقدوعاإدلبعلدامالصدق فولرفان ذلت!لان اجلعر[دمعاضة
زرمبهيموله فالثاف لسرضيم لكب بناعتابر
فالممد ملذلماجسع
وملا سمه مقّد مه'مد ال"بان فطعلواب لاطاعل ١

١
نشمه فسهه وكان هناالسالمنمًااى لاضؤانالمصد معتارقور
الافغزاءولاشًا نالمعئ دصدالا ماء دلزمان >كونذل فالالهغ ص نااك

مزه
سلهلا
ألذىئهوممنصصنباا ممارضبعدالممعدجامنلالد منعًا لمو
 ,عاجواذ 1نالمُّصد معسيرًا ذمفيرهمإلافراء
كانئعندؤ لهولوس] ا

دعجوتابنااده منخار اوجلكساونالالمتكرا الملاهتد الممنوعزباب

غصبا!:
السندربن وظبورا شتناء س:داحزر_بلز مانبكونفؤلمفالاولى
بعلامامالاسئد لال ياّات القد املهمنوعة5الوجدان نال معصود

المائليردالاستمساد وسانان اجلردهجاككرن غايكرموضقنر
صمبنه مئكننابكوت
خلا ذا للهوالاصلنالاو 1تال فوتىؤح
يوا اومماماالنتؤجامهلالعسابدنمماسة الترميهالثاةالذى
ضاالشاح تولمفالتتسداكنضيد الكداب بالههد سواوكىان
عض
اخثاره ع

د اخادٌذمغبومال فارنامءواخعانه مستغاد امون الفا فهو
جئوكابوعال ر ديانايناورده|ع اللنوجبدالازل فولمولشلالإبراد
علالتوصه الثائ لكررمموار نالاولى تلأماناوردالسؤال اللااحى

اث لم الاهيرًا,هواككنات مطلمًاابرادعا!عنارالئصد فمفرومالافر»

لمطشي
قاك
صسانل فراء ال
اليد امعافدرل قام

الابوادين والجوابام ذكورجوائ يماذلومعنى ليردبد السؤال ,ملاتا"
ولخوات دينلسربر نبنكالحضفة' واذكانكلدم صو لاشههالعل

المسنداليه والسدد والاسناد خالاوانالامحصارا نىطول انكلم

لمرون لومم ةف ككنا خصاوراكاكلولمفاانلبماء طبلاعزك

,

بالختصراككلامالصًا دن

لون كلبرقاقدكد غاطدننالناظد

كال لاصقرلقحكزمااحوا ل ظٌاهرمن اللاتبرئء والاستئنا :النصلفال

لماكل يحنبشزديكاولناستثناء منطغم ونس لك بكالميج
مامّل:آابئلانالصد ف واككن ب
حاحك
اانل
بإدبمهالذ ماللا
منالاحكامالنابنه لماهةًالنسبة منحبثهىوالملوسة ومعهدا وكنا
اسمفادها من نشراللفظ وعدمها عارضتا ذلحماومايالناتلارزك
حيد لالعوارض وهنااندثمماضاابدعكنالمزق باالنملومية داخخل

ذامالهبتةقلبنيبدية فلايجوز قطمالنظوناإيخبلافب

الب ةكيرب وكيف دمالان الملوسة العادضية بالضًا امنا
مه يه" ا!لىعاد لوجودالخاطب ناضلا
نلسب
امه ا
مو

عن لموعستمال ذهال فظ رببجذاكرناكملان المشارح ضارلبتطعل
لف
لاه
قلذمالدنظذاكورا ب
وإروظاهر اتّالضبة للش الصد ا

المطائالىفوالرلغصٌد دقهوا ,داءالعرقالؤزتا فللداسمادا!:لا تِْ
هقا والرجوع انلوىحاداً
نلدز
اعدم
اهلنمقد مه مُظريدٍ لدماا لي
العف مقاما لبرهان تولمالىما صدال ما ااونهضهاكاطباد
وشق
لنح
هعرم
ونهاوانتضائه شالوائمذانلشب حبنئه ش
ّلنا لصد ق والكلاب جخاوفااشب
اهح ذملن
باحر اذكار

سد ,دقوللت زيدالخاضلاعاؤمإانلمنضك
تكلا
النتسسه بذفان
شت فالمكبات
لكنا
ا لم
فمت
تابثلزنهبلاعلامان رْينًاالفاصل
رى تطابقها
حوقرع
اه ب
بيثه
النْصِيدية اشعلادهامن ش ح
ب
سشارة
لإذهه|
اث ان
اداتطابفها بلدما شعرت بذللك منح

حبرب مشعرٌ الثباذا رجة وهناهوا لوجها لنكافادء السدا نه

فيوم

مة فموثمالمبندأدالحبرولميات
ئجإن
اهوا
وهاو
لإ
توم ومااىج

:نيانللمكرواشادة المانالراد بالحكرالر قيلعدلدافوع قاوفلر

أالاخرك اماباعيناره  2نضخك فالطسعية اوباعنا راغادهوصدته

000

عإشئأكاعاذي رضهاشاءةالا

حملية والشرط دمن اذالفان والمنخصلة مضيئنان لعا

اك

ااةاحواهما المعرنيتعلهما مننا )كن ارنان عاض الإلضاظ
آل
كالنكروامن ف وكونرمعرخة غميرًاًاواسوراءنارةوعلاو'

اسم اودملاًاوجمل" اسمده"اوثمليةاوظردية وتوا انص

:5رك اند ٠

مرا !سند

اليدبا :دمن بيااجراء حك الك لولعط|لنالدالمادبالمستداليه والمسند

هوالغظلاانلنصلاميق اعبلالفغلين شوّملاانالخرا ص ءالمزياانما"©:
اوزللااذالمان واللائف باصطادحاهلالمماف أناتشبرالمسند اليهبالمسند

0ه

لاسنلزامة انلابكون اعلأاق ؛بلا

تاثس
خلاع
اتاكا
لممان
حاولالفظ ور واناابتدا باحاثالير
يي
وب

'

اك فلمنصوريا لصُوراكت منكوزيج اسم اليد
كلاو رات
وظرمة وشرطئد” ولرادمضيهه نتدخد #0هو ووه سْائمًاوطليثًاواتكارًا

مجاعم

ند الظاهر وعاإخلافه ولروبهبفاى يحصلاءزايالاى

العكظوش أن
هل االكتنالصلابمينان وفالكمونال عطضعشو ر
فض1لالء ول
فاملكلأراىم/ررحملهما
لنابفالن
ر وه
كممم
لتغا
:ىالا
رهر
خاصزين بزيادةاللدمولالان هدؤين رفن لخانْصان حضمالادلااشئا ؛
ضمادع وصنفة
كلدمالعلل ولاالنافيه" فكانمغل الوامرايجولع املا

ابوك لاوالمضارعذلرإماكز ذااملالتاكيدوانالصم

بالنسة ال الففدلالئع,الوصوفهماوالم| دافاحث ذباهماوعزا ىف

نمّديرلا.ردان علالمساف بح عنغبراحوال اندالب والمسندابضا

اده مسرنلم ماانيكرتبصددللاخبادفالخالاعلاموفللم,
التلفظل بالجلمهم"راديها معناهاوان لوجصل ا لعلولناقداعلتكافمأ
ااهب صثرحبدالت,
عويع
تحزبر
لٌوا
اوحر
اذا نلمان اير مهدوريد فهب

افلشكشاف ف دشيرقولهنغالىوشرالينامنوافنالحائيبرهالبمدى

لون
5

ل

0

ا

لت

لوف لبالاعزل|اصطاد احلمرفل
اآانلهبسيرلاادل
امىل
لربا
تلفمل
ردال
دآلايص
در

الا بقوفداتكانلاطبخاللذا ه انسنشوينلماتل7

فل
امكمَو لإ!:ععرادهامعناها ذا انلنلمّظ مطلفالابقا لءالرقاء
0

نذاالأفظ مستم] ذمعناه كنللالاعلوميلالتترفات

اظهار خلامفابرحوه دلزمهالت رودكنا فالاممْله الاشة ا

بأخباراكلس باعلام كونالككرول زامه مىلومًا لاشماششا ٠حولا
شاهناشنان هوولمامالكسوا كان مدلولملْحضعاد1

فدوا ولارلماردادالكذانالمعْصودا لاعلم انكئيرااد  :الحخاطب دق ا
علضبةارة
بالإمقاع دانان:تزاعوسم لة'الدهذانالحخاطب سدضيله> منالؤبرلينمةل

منهالىسعَلْمْه الذىهوال مٌصود

بالاعلامة|

0

الاصطافادة الإشاع اعادراكالوؤع دانكان مد لولاضما
,

مناندن لاءةالالنا ظعلالصّودالن هله وسوس طباعليمافالناج فول

جسئحئ من فرلدوانكانمتكرامجب كرد نا
سامد
سكاد
الان
مكانا
لم
لاحوال هنالكى ا
:ذ انكالاراد دالا شاع للربكنو لائكارهمع لامتنا

بناهط
لبعد فرابقاعالتي عابملامرق اذلعلايردد ووعدامز
شي

فافعالاشكالالى خيرينهالناظون دتحلواىده لفان َلك
الإاممادضة يعاد لبككرداند علانالرادبالفكرالو لفارالعايناعككن
عند نامإسئيه وهواهنمانْمْمْواعيحصرمد لول ار ن
ق الهكررعا ني تث

مدلولهالوت ومعلوماننلايكونالمقصودمن الخبرالًمدلوله حضفي ارمجازنا
اوكن
لانا
الص
ل

ماتالمئصودلمئننرمد لوله ومد لوله الايفامدو

الوؤ)فمصودالخبرهوالايماعدو نالوفرعفاندفمماشلان ماذكع
الا ئلع نفد رامد نناشتانالايا مدلولاؤيرلا|نه ممئصود

الحوروازان سكون مدلولاًولامكون ممصو دامافالحان دالكناره قولر

حكانببروجودالسآوعالدادكابوفوعالسيةولعلوتالماك
النسبةبانالشئين ف سر لامرتولل ادئاعلنك 1بخ
:لاف مااذا

كآنم لدولالراباعنذانك سوس لولفهالوائمفلملاوضرب زينكاعلد -

قصد معنالحضق لعن معناهالىوضعلداىعنيطسسنعاله روجاامن

به فلابرد ان أخار,اللفئظ عنمعناه لحضتىائمكاةالحاذداخا الحالاخادزه
علند
صل
ّول
وذااب ل ع
ونم
لده والصٌواب لس بصواب لان وعدجمودالؤت 

ابستازمالخادعنال لىول مطلا نلعنم لدولهالح ىولم صنت آانا.
لكبالتخاوم ااذ ككان مد لولهالإبشاء فناكينبباعشر
اعدمر
مد لولاهلواثمفدو
االزم
لإنعادض
طف رول لماصالتنالنناض

فالراميها متنامضين دعندالااد بالمننافضين لادلاالمخما

م عا[توفنافالوام جم ذامااذاكان مدلوله الايضاع فانهلإبلزممناللإبقا

اوفرعفارإزمحمَيّا نا مضين فولقل ظتاهرال :نم للازماتالشلنة

المدكو ده ا صتجبه اشلرمعذناع سندان الفبوتالسب /لايس نارم

بوه فالوائمافدللخابلرهعلالشوت والنناؤببامسهنمانزهم[لشوت . 553

الامرحىالحيالزلمات الثادش فلمواغ رمادوالجمامسنأنهكانه
شل مفعائكلا لممانوم |نه لايدلاعللمثوت والاشتفاء و
لعد ملخرو

احامالىعمخنشأمنكوند لالهالروضعتم جوضزفخااضا لد لوليلم

فلمبمولسمعت منذلونفان شأناسماع به شنمى جود نراق

به إمكون م لدوخلوجريد ضرزوجل الإىردليودقوانلا بنصيوناا

منابننىإرهذا نَملسمعنه وعليممن ذلانكان سد لالالعطللوب

ورجرييث ميد العاملإباهولشسماع قولرولوكانلمعطفعلقولم

وظاهرلل :وابطالاموالنكادعاهالتّائل بمولهانٌ مدلوالخبراماهى

حكالمزبرلوحودامع د نااوسردذميرالفصل واذامطل لكمركان مااكاء .

حالما مان الحبردد لعلامكران:سمل منهالمالشوث والانتفاء خاشلان

المشاح دلورمكبرلايدلعللوات دالا نئضا :ولريؤلمرش يدل

عللمكا شارةابلضىانب بلهااطلاتادبل منشاؤهقلادلندترفلكان -

مذبوملل وذ لكلاذهاكاتمذلو اللخيرهلككرخمطمنغيردلالذغلي

7

الشوت والانئفاء قالوافمكانلكربكالادشا,كالدلالهعلالنسبة الذهنية ٠

ع
لور
ائئض
نتمطم غنيراشاربالسبهفنابجبةفبكون املدلاولبهفاع مع
لاالتصدف بانالنسبه" دادمه”!ذلادلاعللهلىاهلوؤع ولاشلكانمن تلظ
باضه صو دقوعاله مركنيمبوماتالسئمضبايا ذاه وموع
زي
حضي
امف
ةرو
الاوئاث ولاب,نوت مفبوم ضيه منا دما لسوت مغ

فتدترفانه قدماكوعل!لظ ربغ راهلنملا زمة فورش !كنويدمايا
ان للهااوللتصيى هاولاثليُوت والانئنآء فمالدِرلوتلاك :هئ
ولبسرلأكيردلالم
اليد والكداب شث مرنجوا ن :منالمدلولعنالدال

علبهخلان مااذااكالنذمبدلورلهواكى ذدْط ذان الصٌّدق واككئزب
كرما احتالىعمل دلفئبردللادعاللتئ'مممافندترفانهكدذ نه

امناءالناظريَ فاوشلعأافكدراالنلىآا[نشمبته بالضائثة امهنا
الاعتّارفان الفا فالغتخيوككهداده وكرخنه سوددلكك

سيانليجهشميةالثاهبنالأدذميسوانالل بنكعزالشابون
شفك عدباشكون لاه ل زامه الادلىددن العكس ذلدس كرامخدمة

نهائبه
خاشل
ملاعا لإل
ْزما
تاللا
الشائةاستطاديكادهنلاى
لازماع” بباحلسوامم مىئلومعومه ذالظاهر ان ,مقافىاهرك الل5
الاعيّفامعنى فلماه رحكراللوزماجبولالمساد اد همالاشاب اتكنايد

عنالأوذمالاع سا لوائعلااوعانضاد قاتيرول الساداة لازمة
.لمها الاعجسبا لاعتفاد فقط فظاهروامّاالاعم حسبالوامم فلا
لامسأواةضشه خلاءارزمبرعنالملزوم باللازمو فاش الكنادة يم

ب
ساعر
حمانخن
بانيذ
اواتميكسب الاعنضاد و ناك
لاعنبحسب ل
الواقم يرد علياهن ادخالاللازمالاع بحسبالوفوعفيحرولالمساواةممكونه
معلوماللؤمساى دأخلا نا لاد دمنلفغل بول المساءاة اذ النادرمنه

ظ ان لبتعأتااممممساواتلااشاتلان وانهلاخاة للنتىيالمدكوردْما

د
بناك
سنندو
تخ

فشرحهالمكنابةللعدننمالاعن الراتمنذداا

بولالمساواة لعدمباجزمًا كان وذحاككارهالوزما لاعروؤهد مامزواته

لاخاسمةل فوىوك طره كاكنابهمعإههامه خلاذالخصود والمول نبااكئا
ابلغمنالضبرعاخاشفع فال
بمقام
واتمافل
لاا ندكنابهعنلازمالاعم
بجسبالاعتفاد ذا حرولبة لاوا ةيت
لباد
ارمنه
كا
ونن

معاومة والمتصود املننشهييه بمخانٌعك لرازمعر

مساوائه

اركت الوك -

الاعرللاعتفادق افلاأنوزمهتحغئعند محفالم لزومداولنمكسن

وانكان فاحدها بحسبالى اذموذالاخر كسب الاعتفاد فيه
انلا فانات هنا الشنيه فآنالثاف اسراظهممنالاول رضل| حسف
فضؤالراد بغواهاننمدلشاتتاعلفكربالامتناعد المكريجد مالامشيتا

دشدا نخلها ن لاوادمم اعنالامشاع داللرامتناع فم
هاخ
بنحصسب

الواقعوقبلالمشنع ولامنع عظاهره والمقصودالششية يمغانحم

ماضن ضه
بككورالللو
ازملاملجسا داة غالامئناع واللوامئناع وانكات
فاحدها فالواموذااج اناد وسندا
انملا
لفان
سةش
قهن
ياه

معند كأ المراد باللازمالبول المساواة معناء الحمّستىواغا! نمساردعل

اللزمالاع شار الملانالمطلوب دهوكون الثاخلازمالوللاجمتاج
المأ ات عومالاق دلكضمه عدم لعارمساواته للارّلودجوجاوزداكة

بددثم شراال
نلمر
اإدب
عالموزتمحسا لاعقادبمجوازايلحمفولده يلاق .

المازوم :تنادلماتعدود عمومدوم بكرن خالاعن عنفادعو 7000

وبا إئمالاكون معنقدامساوانه ذان ناعدماايرامتدكررعلاعتفا

المساواة فااللسشاح فشرج المضتاح اذالرنةاعملساواة ليتنع عزد
العمل رجوداللا زمريد ارلثملروملان معنلا متناعاعفاد المساواة

كرن اللازممانومًا نفتئىو| نتف ا ضْلكبقدمنا الوزمالجرولالساواة .

ورأخروهواالًازمالمساوى فالوا 23انهلا اعفاد بلاناوأ ولايال ١ة

منشاوه اذلمزدير  7-2كالمعاومات ولرومعاللزم
إاسىر|لازومسئهما باعتادالخئنْجوازلم
كنرمن غيدمجوداك

جر

-

والخاطب مبضمااوعع نتابخاببدلالا فاد دان اعنمالشاس فالافادة رعاير
لسو عبارة المرصث لاالشكان فصدالخرخبرها ناد ة الحكروالمراد

صود
قمد
مم ]
ّبالم
ئادة
رلاذ
منالانادة مابئ سعليه اع الى|ل ناا

منالاحبادد ون ال وكنالحال فالاسنضال فالأزومسسهما باعتبارا

لوزعم[ل رمك طلدفالزتم

00

قنضه ذاناللزومدينللءاوميئ :باعسّادا

ددا العليين بأ :

كو ذه غاررطى ععنندداكاى لمضويكه خلاذماكن مكنان 855

يااها
باستفادة الك كك لس:ذاد عبرعنه بالاستفادة سم _اعلاائئ
مرثسه
م.ح
نامن
سئفاد ةل
لحاىث
 :بظاق عليهلغاش“امن

به
ورفلص دك

نات
الإاحِثالى ذاش لخبيلامانت ه يفكواولا زمه ولاماكردهوكر

عالمالماعكرايضالل ذلاعلنزموامدين نضسرلكك روكونباعلالا 0,
انلتئادهاوام اللا ن ذاش للنبرعلرهما شالمجالأّخوىٌدالاطرق

ماذكن فحتنتضعارلتدحببث ذال واذاكان ااى لزياليه لسند
معلومين كاذ استضيدالتا

ابو

فاطاق كيروداللاذمع االستنا دد ا

ب

3

سء”
لات
ماكع
سياد ثبت ووولر

َلذائهماوعفامتناعال نمكاك بايلنعامين افلحصو|لما ذالتقدم

ظ حصوطل]1اكالمريض انحصولك[منهما انماهرمن ننس الست
اعشادا مراخرمعه حبثكلناللاد د  3فدكلاحد منهما
ولسراراد نهد ل لمجميعهما منانبرنضسه علىماوهمرذاومرد عليه

ان التغدمالم تكرومع اذلاذكرلهذماتق مد نولمذه11تاىبلس
فالايضاح لدنفظالتّنسه اشادة المانالمكرالمنكور بدفى وصك

لنناء فولمولامشتععطف علىنعد اخل من لني ولرفان
المصاذالل
ظ م اعتراضإودد عض سراحالإبضاح بطريالمنمعلىتولرمع ات

ع تومنالخبركافم وعلفلجلواذانتكوثالاول! م امدم زكر
الدلبلعليهما فالا ابضجااعبعنهالشار باشات القدمة متو
3

بالكلب[الذىلتصهسابقا فمولهدنهنظمنعوسندمافر تائيه النقرلء

عدنهيوت الاكتفاء لحم لسماعبد نو الىلشامنغيترعرضالزعلاول
ووله ولوسؤرةاكوابا نا بالممح| لل ى.لا نداات لود مةالحنوعلد ولسن

ح بطرفالنعاوالممارضة لموله والادىمتنع
احصه
شلال
اضًا ع
اعترا
بد دن الشامدىا ماما لاؤلفلاته مقدمةمدللوان ارلجعىمنع "9

د ياه اعاى فلم لانعلاتتحصوله سماعالجبرمن لزبركانالهواباعادةان

:نموامالشاقتفتكارن بالاحلواو
الدمنفوعوه:لمرهاوضه نظراعاد لل
حكن منعًالغوولهلبخط يبلاناالكذ ذلها تفاللاشطذاك
لنمسًاند اذل بسك |ن
لظم
دالنغولا ذاهرعنالىإرا لىإرويكونفوله ونه ن
حلم علا ناا لد املهمنوعدكا لاخف وكون الجوابالخاق منمالللادٌ

المكورة بشولاهذا سممنابيا وحصللنامنهالدليسكنلك لاد ؤلم

نام مغصود نمام فعا االتقد مةلالممنطومرزيوروتالاب .ق

لاانه بارشلا ن فوإنالوجود عله لإا لنداهة ثولموالذهول الإسسان

لم .
ععل
ّابهووال هوناهمعوولم
الناء غلطالماثلزا تلدعن!كو
التصورمع وجود مايشتضينه لابمعنى

عدمءانالتصود انهلاحصول

الل بالعلفولموضهنظرلانالاضَلان هذاضرورق واتابكو نكاك
َنات النفنس
رنهم
لد د
الاي
اذككانالسماع عَلْمْمس لرمه'وهوه نع اذ
واحمضارانروالحخير دامتوصلرويمكن ان يقاللمبعفاناللدزمعسارة

اعلعناومواللزوما لمبأككرعلماهومغتضىالسو تفكحشفوييا
الأوزموالزومسم,ما فاخن ئكاهوالتباد رمنالأزوم! ككذانحمالم
بالككرمنالخبرتح نتكرنالمذبرعالمابهوان ١بَحَذْئا لمإربهوالضول بان
الماؤويمسن نرغسلريككون اللازموالمازومعل وندرةداحياً دالازومن

باعشادالمإمن نجباالمازومو باعشا الحمنمنجباللا مف
بآناللزومهوا ام[ذالا بدالزوممن طرف واحد منالوجود النارجراوالد
ذال وذكرلط' دكا وّلالالنزومفالا ذاد :شررب عنلايلهلاروميبزما

[0

لسرالأباعسا دالاستفادة يعطض علا العراشارةالماتحاد الكلوالضاوت بانع

كاذكريا قال متصودالسناتم عندمالّذومييزما بقاعلبادالأذويمنليع
الأرومييث عنس لعلوللمكريكون المؤيرعالما,باعنارحمنا رزومين معلل
تا
اد منحصو ليصوا
الملذوماعا لممبالمكرونسر!الرزم فالابادللباعمأن
ظ المكرالادمراكالمطان ل االتصوّدااللغابلالتسدوق قالستطضة أن

دلويجا نافلانافىماؤالمواضئ من أناطلا فال عإغواالاعنفادللهزامللطًا

عالعرف الخد قالاذا فلناللهناظاهاذاشلافاد التكلم
خلافالشد د
ادهرات معنا «أذاد حصو لصوي
الح
لرظكر
لمكروامّاا ذا هذا ذاد با

لمكرواملّااعاتقاد بهجمستطاد مز مورخارحد عنالذبرقال وقديتل
الخاطبالادمردالسكأى هنااككلدم فاضاجالكلامعإخلان مغثمنى

الظاهروالبمصراشاًادهدبهامبنا المااللسامنحهلتانراج علخارفه
صلاوصه منكونه ابسَ!لاو طلبثًاوائكا رباعإنادف
:ككا
امنبوجردأ

الاصوصّه الىمسمسةظاهرهال واذلماضخًنانءناهصزالكاوم

المإلعالرالنى إلى به الالمّاوسنزدله مزل منلاعلله منغبرنظطالمكونه

اظاهرالنظ الك
خالب]وسائلًااومتكرًا ذا لاضراجعلخلوفممسضع ل
مداككارموهنا النظرالماص]اككارمموله وكد بغزللك ءفك
فيه

علدولملاشكان قصدا براواللمُصود منه انالافادة ابلغىصدها

منهوادصلدادذما د كد يكون حضِقًا بانلليكونامناطبعام هما
ولزن ان كأنادعزن عالامدلاسة تمنلاعلله همامادير
ظهران مأقالهالسيه منان جاهلاعمن ان يكونخالنًااوسائلاً مك

والمادهمبنا الخالىكما فالمغتاح والمالثد احخلف قولروكد جمزعم

التكروالثافمع اومان المغابسة لمااس لهيهناالكلاموضروم
ظ

ظ

ا
ؤ

عن متثااللصن والشى ومن لريذئيهطدةلدشِْفَْةَ تاالكأاونثئاتت
[ هذا لكلومفى<ادن مغْنطءا لظاهركا فالماح انلناوردهالمص
همبناجوابا لسؤالمنفِدْدوهوانايملًاح لؤاينرقد لإبتغصد ابرهافادة

اككرادلاذبملهبئأئن] لك
للا
مالا
رىلم
تلاردغما
كدرا نالرادبالخبرمنهورصدد
الاعلامدمنلابغصد ايهافادةكرولارمهإيسبصدده ف1يومثلهلق
[
اى
هموتكتابهىعصاى ذناجواب الام لعلو امن ون عاميهب
عله دهورلك السؤال 4ك دوهوامعضاراحوالالمص ابطر النفاوت

بلبنلب والنغلبإبهوانمركنجه نغزمللخاط من
لرولالبجايه"
ظ الماورمانا :وا دهلناتالمشاوهروا شيت اك شليل١ 11

منالتتزيل ك
ذلاسى د بكلدمرت لمرةٌوهومّالمملضعلا الك

ا
لادللجوايا لشم افد رو اللدمالتانب ة الوشسا,مطل لعا ومناشيناه

متهأحنيره ماله الفاحمرة من خاو وله تحازمم مولعلوا لخاد

التصيب ومن زايد لتكجبدالنتؤاىوانلملفعلىان مناسيد لكاب
السربكاب اللهماله خالاخرةسئ منالنصجب واألامالشلثداإبضا
حوانبالضم وهارالشميه"معطوذهع التسسة الادلىوالواوا م
7

مره الفا ى فسن لمر ص بالنممحد وف

اكدالله لشن شاشر واحظوظ!نئسهماى باعوه اشروهأى ير
ذالكاسشراء ولوشرطمه” ومفعول دمونومد
مونا
نل

ا

١

دزا مداوف ىا لوكايزايلونمدامومه السثراءالمدكورا واواؤالة .

السلاملشنشموراعانءذاللكمتكور قطعول يعلون بعبنهمطمونللار
الىه مفعول علوااعنىمناش,راه ماله لفااخرةٌ منحلاف لانالوا

اكانمرجب لرمان فالاخر كان مدمومًاغاية ال موسنة فاندفيماك

ان مفمول يعبلون ماد لعنليه
مبس
سن م
هاش
جرو
رابه
ااعفى ملميهي

السّراء ومعطعول عليوا! شلانصبب لهمفالاخروةالماريانهلانضيب
هم ؤالاخرة لإنأى نئالى] معلوسة الشراءوباانيم
اتف
بداحنه
ذلا تارمل وكين جدلاجد سسّرنا نجواب! لامرمن -حالمعى

ارحالءمن ذاعلهاومفعوله رصدرهء ممعولالال والثان بص فف وك2ناف

 00منشعوله ألاول والمعى هدبك
رلامر
وبال
اعز
جنيد
داا وله
0صنا
لا

نلكيف مد
من قا
ويع
هكيف
داصطالاهلاككنا سابال كمت ي
قمحرالامونذماءفإعلوله اى مقولاًف حقلكاوف حقهلريأتبثئ
نهه فالاصل معو لاسدّمباميات
معل
غكدم
لعدة
ناكف معول لاب

يلمنوشأتنلليمؤانمفعولشئت
ددهم
ال من
للجيرم و
ا .ا

ننزططالعالرمط اغالاالمالرباوللااشزمها دانكان سوفا لكلام كه

لاالناستبعادا ماهرفتَنملالممزلم) خافمىوصيّة التعاف
بتلنقزيل يجودالشئ مله عدمه م نعطء التُظارعرتخصوصّة

السطرؤولراعيرمن فانةلجرللامستطادمال غيل الإىريشبئ'محص
مثلهعدمدومعلوما نه لامد أخخلصوصّه
شكئ فالتززيل
ا"لدا

خطإسِةاى ملضلوابةطاالبىنوهصناعة بطيبدالخاناعركبا

له!اجآلا موافلاذهنا
الب
مععنْدّمات مقبوله ذولمتيل
روحع
مراع لبسورعللوفرضكونه ملغىالهم فلامع كوفزءالمنمِفمو .
لوا
معل يهوبعد
كدف وذد تتحنعاوللهى ولفدعلوا نشِضه وه
اتاوالىفلامعىاك:ز يلمممنزلة إلجاهلبانلسرمبهعلمبإنمناشاناه
ن ولايد مبتنغإزلنوا مثزلةالجاهليان
الا
ننخل
م3الهاحئرة م
كاف ب
ملمع
ابا
بلك
توبا
ّلجا
سنه
عنا
اككل
لامئ
مالا
فها
الليث
لبيان.

 .افهالمكنانتوعنه!فواللهوابعنالنالال لدعاشادالهجمولءلضي
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كافاع المينبانلسر معاواانجبهمانزهللؤ ذاللكشرا ,وممتنى
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بطريوالتريض لهاهكساب دهركازا عاللينبالىللبت ححتبهاويف
اإلعفتهم نز يلاواذلادلكتربهرمان نرريضاومعلومانهليس الْصود

هالازمالفائكةشكونمنفل نزملالمالر منزلالجاهلىذمالاأرميت
حضفه لكوناللامرب ذا جاعنطوقالسشراذ رست صورة اإياشرة

اسببابا لرىهماجتان نغارىداشاش
ولت والنؤ!مروامه.
ذالوسردانه صحمد لانكوتالمنئواليت واحثاوالكلوم ممهكالوم

لالآانبرادباككسب يرمباثلما اةملااسهباوبللتما رناعمزالفابل
وانمكوانلمعئ دممابت تايا اذ لانا ثر
رطاةلعانزللدعبدا

نرت
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ي
ان ذا منبجىمزا دو التْرط حدوفد عليه الكلدماسا بن رمدصّح
بهخالابضاح و وحد اللزنائ اذاكان المئصودا خاده الخاطبكات
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لاه قال قاد ة نؤان تنم خاليكب عاش يا
ولإبزاد عليهحدانالعلزنوفا لكلو مولا ص عه حل راع انويليله
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ْ واللّددفومكمافالسّاماعئا نادةافكروا الاحناعنى فلهدال دّدمه ذنالؤدد

فناهوفالر نوعواللودؤع دون الابماوالانئزاعوكونامالاعككناورخاق
اا
الذهنعنهان لإككون حاصلاضشه وحصوله ذه الىاهوالاذ عان باه كمكولت .

المع خالاعنالاذعان وبالئاوعن الاذعانلاسدّلزم الخاوعن اليدد ان
الاذعانوالءزدد مسا شانلاس:ام ذلوءزاحدها اللوعنا لاخرفهر

م
كوعن
هولغل
 ٠فساد ماسبقالىبمطللادهام فان سنإه عدمالتنته للم
وان مشاان معنىكادماشام عإإلاسكضدا مبارادة الابفاع لعنفط
الككروالون عنخميره اوعإ !رادةالٌذلوعناد راكالوكروخصصه امد

ل
ليس بسيىكيف وامُّصرف للننعزا لظاهولاءدد نمبهعد مااحة الى

الرْدَ د غْاسّه عدمإزومالاسئد راك دوالمعانابووعالنسبة ل عتربا]كب .
االايدلشىمسعأبانلغماةدهوا ذمةاوليست بوائمةللنصبص علاثلفك
(النبةابكار :
عببراه عنعدمتعافنالعاربا لوفو وعالأوهنوعسواءتمانلس ب

الخلوع:الردّد فانهلايددمن نصورالبه ولناقال فانالنشه هلفى

داف املبادكرالاس ؤيامبعدالبه فلملا منغطعةاتال :ردد

يسَمْلْعن حكراى ل|استؤبامعزحكراحرفالرضىفالسسوبهامف وك

ازيدعندكاملا عمقنطدىاةكلانتائلان داعني فاسيفم مجر
ادكه مثلذلكالظن فلاسهرعنده ذمال املاوهافااضعدئطعة

لانهلوسكت علىولا يدعندك لفلالىطبانيربدأهوءندلك
امراسرنعدك ذاوبدان تكونلمتولك املاخائدة ميد ده وهرتضييد

ظيكونهعنيةمظنان لبسعنءءوهنام نعإ نلتطاع والاضرابانرف

واذامانت ملنقطعةتجاناستهاله اممهلفاهاشتملمم بيطا
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شذيارط فداكلتركيببها معد ل:ولروحرنا لصَله”

امجروفالزيادة افلاغنرضمنها النك)ر ودلبسستموضوعة لماتكانتعرد

زان فالكلامابسنيربالمعى يخ ونان فاهموضوع الن)كرد سير

بهاللعىأل ألرادانام لاحماجةالىهنةالنسيرات ككوننامدورةقة -
وما اخصر قال شهوواالااززددد دضلبود ان بكونالنبه'حا ضر ون شاط

من غبوالتنا .ثأ دتما ولارفعيعا وطلب!دماعها وا نئاعها ولواب
ا نالب ةللكة هالنسبة النامة كبوا عئلضي السشعرةبالونوع
رتك تون دد موانوحظا لووفاولعلودفوع نوالشسبة ا

ع
بايلنشسئين يمكناوح باب ودذ كروارد د ذالتمكناعبارك[

ان قصورة الئلوا ؤاد ,اللو زملارمدلن لاخادةةلشكردمكناعيّا رالصيك

خةللازماهف صوورافال
جذاد
لمرْ
عنالتككد لاذادة الحكروا
ادٌردار
ذافلانناكهدلا صللاحكرولابس.لزمنكيدا اميهالأ:واسطة قدهل

هاتاعنفاده بالحكرجمبطعابقة ككرمانطماابنفنه موكناونا

بامتا
عننكانقام
رند ماشلاشلائنا وثبين
دب ناوك

اللو ؤاكزدٌدادلا هار خان شما منهالريم برعلوجه الاصالدفاللدذم

حت لواعبرذلاك صادالأوزم كا ع و يكنا عيبادكلّمنها ذاالدزمعلل :
وج هالشعبة قال جبعدالفابليمبنبد أنمعدالذاءاكير
منغ كيد

لمرنصود بمًاءالنرددوالاتكا ردلاحامة الىالتككرد هلان صورفتف
الميّدد والاتكا ر قاصلالضاردة ذانهنعدا لذاء كيرا باون سمير

دشاءالزدد والاتكا دفلايكمضنالتكيد فاندمن١لابسصورخاوّدهن
الشاععع التكامه.ذاالمعنىتععدداال لاضاءككنه تود نللاالضاكما ظ
فصو خ'الزدد والا يعار ذاه اسصوران ملالالفاء ولاتعلويال

فهاللشال
الظامهرلكا بم شاعامان ماذكرناءمناعننارا لاحوالالذادنه
بألمما سالا الازمهلاف ظاهرافهاللا نه بطربنًا لكنابة حصت جمل

اعتادها فاصل لمككنابعناعرّادهافالأوزم والظاهراى ظاهس

ل
:
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وزدممًما اصليًا
الحالانلتاذ١اعئيرت هنهالاحوال للا صزامرافاد ةاصللا

دافادة اصزككممصو دابع ضْنوعطمتنىظاهإللا سنارعنهعاسشدة
صري ضكرحنبنئه ذائدة الجبروماحريرااندفممالان ف إرثالظاهر

حبش دقنينهامكأن اعنبادالخلوبالضاس الالوزمسافلممرّمن لمكن
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لعااناذ
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لإالًاثينه تفمناصانللليسلماكسب
بان هضذقاهنااء لاو كد دوت الرئه” الالومن لاثما رحى لويرك معد
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الفطع 00صا فج أبتكنف ريدوتام قجدابا ام دبداو ةاعدمزعيد

لامل بد لان كس
تأكند انمافادآن ذُكران فىعما رةالشيمعرسي !

ذالد إلصحتجواب صامبد دنال كرد ولوكان !كال نكوخصو ما
بانعنيهلاو,ده مؤكنًا مقدنا ماسوىانٌو مأشلانه بجونان بكوكنلامه

#اصوصًا بان لكونهفعاللاتككرد مضنالغابتهفض انهلوكانكناك
لكدرالك لب[مضه لواب كرباحنريد ون أن دلوضلان لاكتفاءل2

الأكنضاءبتكرصا بد ون النكوردينظهرج لواب بشبران بطراقفٍ
دنواهدلمإ بهمكمض واش ف سور
الادلىخْضهاتككونه عملاؤذا
كاد خلان ساثلَكات
تتصد
رد الاعتناشان كرسغير

وستمل فجوابالمزد د فلااكون مغيبدالذابنهثول.هواخواب تيف
ر بلمن شيلوالدك المبد!
صالم
لكعوظاب لبس

ككونهككانالمواتع

معلوم مم بود فظميرالمصل لككردالذكروكنا انكان موسابتأما قال
اكنزمواثم اذلانه مدجئى' مد الاعنناء دشان لكرووو رالرغز شه

ولمظلنافناجابرلظنكا بندنهمفمانلاظبنالمنياللتوعكل
مفدذعلالى وما ند دىماالمّاعةان نظن الآظلنا وليسىبالممئ إلاصطلا

ك
ةد
فظنان
اانلم
 ٠اعلؤإئلءاعاتلفاجدانمحةبردانه اذكك

دلوادقائكاد ةلمرذاماتيمل[ عاما د,الجواب منغبراغواالشعرط

المدكود

امصلضا يرالداوهنم فاكوللستتيزىالكونوراداوك
ومعمذىالظاهرة لرمالاقا تبه سف

وقد دوثعىلامالمصحاء يخو1

فاللىكنات ذلتعليقال قدص ةك ل
لاخو
وا
انل تاقوا

فتجميعاللاستضامفااهوبا |ي الخبيرنلاهالعالككراعؤالرفووعاللرور
دالمطلوب باسنا دهوالتصد ّالااموإاصطاعوااعلانجهالذاككراذ)كان

أعبمادنضه بعداله بلالضبة والطؤين بخاصوصلممتاوصلطلكب” .

اذ كان هالته بداعابّحنداالطرؤين ويد منفودهافرولطامالضد

كاصتح بالذاحف بن الاسنطبا معد ملاحظة الاصطلاع لاورود

دالااعث ولبوار
ليإر
رحفملان ل بص الجواب بصا ب
ا
نضال
اا ن
داة
ال
نتصي
ودجفود الصّلاح والمطاوم! لنصور ذال فالواًا بل يعي '
ان الوم شاحواف هموكاموثانالهما لطلب التصوره

ان الطاوبيها التصديق بناءعيإنا
علتص
ددقاالح
غاصولاب

للإمنازعنا تسد الحا صلملهجيم انلكصودالا باعي للتمك
وفدع رفسا نملاحاجة الا لغولبالشاع قشال
ان استراط لإيمنى
اشنتراط السينيشنضى عدمالفرق بينطلب ا صللص ودين
طلبه بخصوصه ذا زلا بحسرالتكرد بد وكنظلنا
اف وجسن

مذاعلداولمان بغر بنهمابا نه ؤكد فالانالاممئرذد لتر

سواءان ليظن!لذلاذاولوالوك ذ لااقنلحصول التصدق قال

.

هناك وكابننقض بطولهنالهىاجسبا لضان لجع عظامه ظ

عل خاددديث علانشوّىبنانمبوغوامالستبريكرةلوالقال اي

إلانج ذابراد نظنللكرنهلطلبالتصدت صومِيْتشك
بغو
إاءبناعل
راك
ة صغراء فجواب مالونها ذال1الابازمللجواذ

ان بكرن مشررطابنأيكو الال ع١ صلالتصب وفدندا نه

 .بازمانيكون اندصا فجوابكمف ريد خارنالاصل فالاعتباد
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كسالك نانالأشخاطالمذكورعرهدعوىلاد لبلعأنه وهولا”

ريل

ان اللديعلإب(هلاستغراء فلسبشِئلان الااسنفرا»دلبلعإكونكرموفايه

نلكصا”
انك عدندص(
وكر
سرا ى
اناللقد
لراط ال وه
لبوا بلاعإشغ

سفتاحسا نالكردولايازم نيكونمس ّالمتجبع صوراولسلحت باز
معصدحة صا فجراب كف ربد فال دامااىلانمبسنانالصورةالف
ذكرها السلإبرادان وهوانككون التالظنعإخادفد فابرعداد خالء

فالمتكرودنه ان اها عفاد نلك لصورة ذف يدج فالتكرفال
تصد يكضول.
ااصلسوا
لالمخ
صشبب
لنل
اع
نلسو
عانا
لبلل
اض
هالانالنشسلاماو بالسّوه اونا سوالعنالسب الطلنذانسؤال
عنالتصدنن صوص هكمو لمسبرد الموح طنوبل ذاجنوهاب على

 005عآنك ول اذكنبهاالظرأفالووللاعللكيه يحكا باذ
فااغنهض قولالغيروه رآيصضاحماككماف حبث قال نففالك

رملا دلانا مرسلونلموكانراالرسلون اخرًا لقالناتلاوَّلابتباء
اضار والافجواب عن دكادامزىبعئان الازٌلادضا وائم بعد

ناوف
هرة ال
التكنيب تكسضبكونابدااحزبادال ان لتكذيب فالم
د فالثاسِه ولخاتنلاضاككلامان فناالكد وافلشمحضتاح
 000فانول إبسّداهلخادالنضلاحانجوعالشلاث"لوسسومنهم

اضادفلاككنيب لهمقالمرة الاولىتح الشاكمدفماع اللاعننابل
منهم مايرا نرىودندان الرسلالشلوش كانو)بعالنمكياترهروالكاة
الذرعمعالمتكلرابشا لمايزا بنناءاخضادوملاإشانءزاخباد
بالنبة اللالمرةالثاشلةاحؤرقه دشلمعناهان اضارئغرسبك

باارحاخر رلابخؤضعفههاوع ندكانماذكرالسكاى سىعل ان

فولمالى فاضّلالمواكارنمارسالون ممطوف علفولمفك نوهاخززنا
والغاءالنعشب ممناالمول صاد رع؛ الثلاث" دمدتكن سالاسان

والتعزيز ثالثكاهوطردقّةالمتكلرمعالعبرمكون المتكىارولحنا

رالغير فق معدذلابردان معوتكان سكا مح سمَّاحاله تُكرفيمال
ان فولماناالكرمرسلون صادرعهالثلئهة شكونكاما م ا
علمتكرينفاء

مذكدا بانواسي لان فلمىنرهتشا بعاالنباكرلرسلون يد

كد سبالشلائةالميتنبطلوهاكتاالوأابماشنرممثلناالإففاء -
مكنا دالتكرداث2
7ا
صحبككناف مبىعاإ معطو ن
ؤعا
دك
ل.
أذحادها اللوسلونوا نه ت
لملصمْصٌه المن
60بعمولماذ عاءغا لال

بنىو
ازن
ال
ثلفمع
لاث فالضاء للتغميل مولنمالى الوااناالكمرساوت

بياث فمولمااذلارس
بالهنام! شين ذمكونبسّاداه ارمامراصدلا تنيت

ارادصغه العتثريرًالشأ انلخبردقرلمالى ذالواماازا مني
مثلتأوماانكل رجنمنشبئانان الأتكلادون سلامنولمككدف .
دفرله نمال دالوا رنا,

النلامكريلساون وماعلرناللاابلاغ المية

سآن لقوله عرز نايثالث نأنالسللاا اغلمسينهوا اهم الرسال  بالع>.

وهوالبز والطلية ولانوسن هنالتشرلوفاقنهبالقصالتك ظ

طماد ظ
 ٠فالتناسي وملامنه لسوالايد خانهكك نا رَلحَاال نفول ,

 ١مكحاباةم دصت بعضال نص[ بفولهتهالىاذ جاءها الرساوث"
افوله فعرّزناشالث شرفصات تمصببلاًنابطو قالوااناالنكمى
مرسلون الىدلمخامد ونث وعدم احساج هلجع لالا ل
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دلبرتصوص بناع:للافاات
نميش

لإدرجد ل فمردمافمكون ناظرة اليهبخصوصةكاغا مد
مزدد
كةنظ
الشائل وبزذدهوماكنااند قممأإضلانسبز لاماوعاللجنىبر
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عبد مادنكنافالمّاموس ول واضعاعلالمض فالتا الوضحه .ب يجنا

هادنمسجم رنابددانشادن دفثي المفتاحللكاشوالمارضالذى
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فباال هنالهكاع جمل رجودالرسب٠ -
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دلنالوراعالمتكورته
 ٠نوعطهناالوجيه اناحبالا نابج و
ك
تلا
مشلا تاكبد المعنودىرهوانخانتكون ل لدفتعتاحوزذلاكون لمنم
دفكجه سشا اانا
أرق بكوة
فال
اكبا
من

إن

الموكدةلامدانتكون مغررةللم رالاولىدالالمكن مركرةةا
كانت بغزلمااللتمكعدنوى والنمعدنىكا نت

ظ

عتزل:التاكد

اللفظى حدمبرالمكوا»حبالأاذمممااهوئنزلءالتأكبالمنك
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لتككجبهالشككرصديحالأوزمقمر الااتكان وماتلانالموا ابلحاسمرلادة
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فالعا بللابادن يكونالبعثعةانلجطيإتدفذكامروالبمث عنما
ابسمنهنللرئه"اذلربحث عنالدواعئالمضه لإبرادالحزيذوالججاذ

لنمما هام
فلمولآا وىان لريمتورالي لبمزضدهاو افللغاوري

تاه معطلاغانناتتسايةوتاملتى 000
جفم ]
ذاذال
اسئ
سند
اريطا
افتع
مأورى
باضلل
لهالغ
عترحب
ارةص
فومقد
له ا
مم

البهالفعل ندخلذه شسمةالضد دوالمشفات لى فواعلباوله

ماشى” فسرمابالتكرة لانالنسين غ ريمعنب و لناقالفاالمىمالزد

ل فهولمنعانبالظرفةلنبابنهعنلفاعلول بأنذلبنصبممدارالشِقم
واالمجلازتعلكدضابرا لفرينذوملحطنه اباها وذاكانت الملوبحظناما

مياا دبرانامرعرجودها ظلنياعتيرنار بةنصبالمرينه ونارةبوجودها

كلاوسيجاومدنافوللفرينة فالوضعماذكوكهناالتوضع مناف :
| سسعجئمن قولالماح وجوابمان ما نعدالمتكاماع منانيكون عند
فإلطيقه اوفاإنلاهرفانه بدعلد متباد كو فالوائمذالضي

لكر

ان .ينادانماهولدكت للامرينايكونل فهالوا وانيكون عن

فاذاضد بمو عندالتكامصار نضا ذماهوعنه فد خلمابطاف 2

الاعتقاد فمْطشمعد التعشه بهم لانبكرلنتع:كادمايذالاعنفاد

َإلْسِمَد وان بكرنذالظاهر عدالتمّسهبغوكفالنلاه

مداغلإلبنطاهذالاعتذاد فالْبعةوروص ]فمسوامكانقا

اعًااملتماالءاثيارش فولريحقه
بمكالاوصا فالموجودو6١وصمنز
الابصزر

ارنصً

ا لبمسواء ص ملهعإساهولأكاصتحبدوذارلن دهفعرهم
باى
ن إس
ينا
يس

 ٠حلالوصفطلاول نولمومابطإننافرافقمط الاعشقادلكنيكن مطًا
قلالظاهركا سبد بداح ركلدمه فول.للنايرف حالهوهوجمنباال اخعتبى

ادن لانم ا
للذكا
انط عاارلها ديكو لمتكم محظرابسل لم1

اتكود يجاراعنالانار والمّكين مجن معادلغرفا نوالاحنايوم
كلومغ ل

من وحجه ارزعد مرعرذانللنافطلبجهامعراالتكلمداالختذكالركييا
عرذاانننا طبفاحدال م ءا لابشئيعنالاحتركا وهمنولمنواهلا لعيم
وه من معذدكره ان امم ممحصرة فالاقامالثل:
د قنال
اكور
مد
كونلامّاممقا مالسان ذانللسصمحقالابضاح با ممه العفلب

اريعةاخرب داولدا له"لاريم وعندكن هذا الثالمزد بدك
الشالث بانيكوناللرادمنذولهوانت تيلرججئ وانتتعش دان ويجئ

سواككا ن مطاالاو فاولا بكو لمذلاّلسمين ماشاليإبطنابنها
ومانطانزالو انمدوتالاعيقاد والشاح نبعالإمضاعحيث مع ذه .

با انلرابعانقواالالكحاد الس حالمالمتكلمد نوالذا طب وانت تعلر
 ١تاللا بالمتئاللخمصاد والاد راج سمال :باليه فان تقديم

المسنءلايمعلانالفل ندربنيد الهمارةللحرازاذ)كاتلآشه
لم
كان
معاتلم ب
انيلكون
ؤنلاامنالحذاطبا ذالرييكنعالمابانه لميجئ بجونا
اعتهدان لريجئ ذلاال صدئ ذلا ز لوجودالفْرسْه الصارذة اع عر

الحخاطب ببعلتلكلريانه لرجحئ ولاعخل فالفرينهنلاكلوخاطبابضًا

عالمًابانهلرجىموذامالتكاما فولهذامابتماذاكان لا بدمولراات
تلزانت تقد ممطااما نلاوائعاولا و قدلا نرحية ديكو713
المزولك دالا فهنا! تالواللشارجحلإيرنضيه ويريدب لاملرمعناه

دككونعللااطب
المبورامتبرشْه لطابة تَبعاد يضاع وحينئ ي
لريجئ مسازمًا لعللهبانهلزحجئ للانلعام
 .للبتاكلنرعالريانه

بمطابغة الشكرلاوائممسنازمالناعاد بدالك كرذاهمكنعلان

جى
يبا
فعلىد
نون
بانلكرعالربانهوى بد

قل لوجودالفرينةالصادفة

يسرماليخاطببانالتكارعالربانه لريجئوقدعرفسناةنصبالفينة
د دجودهامتلا زمان ذلابردان بجوزان يكونراكللمرءالى بلالنخاطب
١

١

يعل نوكسشدنمدانسالا هلوهامىلا هج
هاذظلا

تصبالغره قمولارمالكره :منقَاد العملواككشساسةوكثة البلاهه”
 00ألفاسود ردبدلاندةاللغةالغفاة بمادسمئية الشئ

ععزفد وذهب تلمهال غترديأ 3لماموسى قال تررقف
اذا

هايطبإحال
نلم
لىحاالا
حالة نالند هنهلالد انامنصوّر بالنظظال

التكاروامابألبة الالككارؤلوصومالحّالاتكللسمبووا لط
اذالغروضانالتكامع اليالنرهجدئ ف لالتكلردربترنوله كلدم

المغادبدلا:اىاككبالن عاشدبهمامت عزدالتكاممنالسبة ف

سواركان منةااوغيرنامهكناف شح المنتاع اللشربافىل شممضقة

المقمة باضاءها ل مرتفلمك_جملةوضعتّباً كينها وانككر

اكالسبهةالمفادة هاما ن عالذلاوكجه عندادف

|

خبربعدخبرلان الاشارةد اةموجه الشمب اك لك ارلمفادينهداائعمؤعة
الن كلمعندالمم قرلماممالايلس !:لسساذترك شال
دتفعردف كس
وبناكدعاغهرما ذكرش ريف مقابله لايلبقالتعريفات نمحودة

ف للنطاسات والجاورات فر
لاع صنانيكونلل.أى اا

0

انكو نامافيَاة ماعندالتكارف لدقيقة وم لانكرونماع

داس نضا كونه عن
كدال
ل ل الحشقة حي بلرمعد مصد للحد

علماذكره وهناالقددشماراب ع عدمالانكاس والاضراب بقوله .

بلدلالتماد فلزومالاجامفالحد وائبات د حولماك فالورفعى
ندا لمشمول ع1نشي ليل واسومةناء! شام ل دا
يردان ماع
سندههفد اعياملناظنياكهونرفإىولاوكنا ماعنث
وم
خلاشي
ذالظاهراعمنان يكون ىلم
صم ماعو
م مداو
ص
اوور

ي
رسي
م
١عرب

١

موحنه وامذاكااتذمظشاما يلمانيكونماعنلة فَالحم مهفمّطدون الئل
د اخادٌ فَالَمَيِمَدٌَ معانميجا ذويجتاج المانه لورودالاعارا ضلإبفاض يس
اه :
عنه بم
لُول
لدشه ليمأوهمذااعنثهراف باسمد داكالنعرض للعومقك

تالعن! ضهن نضسه الالانصانان ل:ظد ماالعمتكلراليدالاعط
ُومعزله؟ ويحصوله ذفىهنه ف له موّاأكونه ممثعااباه فأنايييا
منكون الظاهرعنوان الباطن ولناكان رسولا دصي|ده ل"

ممؤحبد مالريظهرننا كه ذال ده
لكا
امظ
بحكرباسلاممن تل

هذاالفهممستغاد متكون تالجامْنًا مفسالماادكا 1
مدُحه :ناللايمحآاه لوجمل ز
لامن لفظل عن
ااس 0
دلبلا عإعد مالاد د مطلقال ع عد مالباد رمن للفظٍ نئسه

قالينسممآلناصّسام محش فانهكانظامالعينلايجاروبال
فأنه نديد فالعيين ولسىهمبنادمرهشود المامرمحنصئ]لاءالاكما

لمل:ظوال
امطهلمةرناانا لظ
لوالامزلو
وكانام إكاهيمة لالجرد:

المناءاعلتابناد دعلامةالمشيئة قال علممول رهومابطاقعلب
هذ لاالف وظلليختيا ن كهكلتمافلاسي
حبدتاهدااك والباددياً

هاج عرلفللابدلعلكونهل حتضسم
بةا3دد لناالجا ذالعملاما
اسناداج لا نو
لهسخخ
اجب
ؤال عند ى ذا نه صترح قالمنتاع:بانالهان

المعندصصابنااجلةاخرءت !51إل4خادها غنمودرىالف

بضدرب مزالت و
أيلولاشكان إكحلكفاد بموهااناه سال وادباه
ربا لخاد دينالنانّدّدالامال خادمعنموضعه فالعملاو ١
وكهو
الماصارت بسسسبكرة ألاسال والا دبا دمكاهاعزماوغتمنهها

نماد الىغيم
سلآ
فبوجاذلاشمبة شه ذمُولااسبدا نالازال
آمع
ماهوله اواككلام الشمإعليةمكلاملماعنى اهلانهعندالاصىا بغير

ظ 8وكونهعندالاصكناك لابشع لانالثمعائرضطلتعريفه
لضفه بانه ددخل ضه مأهومجاذعندالمومفوغيرمانع قال

قلتلخلاصة إغواب! نالناقة غيرماهوله هنالاسناداجيا كانماهوله
بالاسناد الماىدضْدان التيادرمنان ندال ماهولهوالىغبرماهولهكونم

ماهولهوغيرماهوله وسيإان هيكناهكاوإتنركن

لكبعدان سزبالمه ال

وذدظابرلمنكا ىكونشى' ولحد ماهولء وغيرماهولباع راسنا وان

ولمكاتما سمت! :ذاككاناديتوهاخلاف ماعندالمقل جوت

وبادة لعنواسلر ذلامى ل سانادالغماللمىالاتعلق
نبَجاعامْلِئا لمع
بداصاوفلمالىذاعاوممعول! الىذاعركوى ماب اداوالىمضموك
خوكائهابى لسشزجالبنهأويموله ماهولهاىالنمككا فسلدهاواحتك
ازليلدخارنجأهلاجاسنادالى فاعلاومفعول وى غبرماهوله يحفه

ان سند ل تسولعلماصح بد عاالفرينة علارادة لضاعلاوالفعول مام
بدحبث ذال سذنااد «عالماالدماالمضعول بهاذككان مننتًالهحشقة
وماضطانهلاانغتالامئالذلك فاع هاتعلما فرمساك

عدمالننمهلماسججئ منفولروقداس دالى وتراسلتعريفان بقولم
مان
دلدملدسات شق ذاناذ ك
ننض
ملما
تيا
ّكا
ننما وكذامافل

اشاللازمماصتحب اهن الاسنادالمالضاعلا دالفمول حصِغة الْأانك
امدق كذالك ذانهجملماعت به ثرينة علاراد الغا علوالذميك

منكلة مادا مكونط حف فكلك ذلاذ من مساواةاد لدودانضا
وكنامام لانالرادفماسماةالنا عادالفمول بهعْضْمَّْان لانالاسناد الى

الفاعلوالمضمولالخربنٍ ممق فالها زوهم.ناالخرنا ناخ لبنأذلاتم
كونه كرينهلناالمرادضا دنماسماقالضاعلوالمفمول به لاخوباتىاهرا لاد
وسبجيئ نانهدهثنرذا نهفدلضهالاقدا موخبط اضلهاموا منولم

دالاسنالرباتانكلخللانكان لالش حةع[لصخلبنادفعالاعيرا
فبهاص
باانلاسننادايتاعدلسجمق :هولزياوجان مككنحية عل

عرتربعبدمفنكااسلملص
مفاسوبيلقرمىنكضالك فول اشيجتا وهت

عليهوايسسشبئلا مناسببقسندائععدمرشمية المثملهمولناالاء؟
كب

مسسقة ولاك ان قولا شيع كأفئة الشمية ويثريب عليه

الخال ريضنالمسعل|/اش واشالف فلات ائناتعد

اطرادتمربدضداخلولسالجا زاتذبه دذلكنيتمذككانثنلأامكونه

بحاا وغهمق روح عنلضفه والحازنول وامّاالشاف دمؤإن ضرد

ابه ووصنا
ّمل
كلض
هودماهولراجع الالفمعذالمشماد دانيكونتذاالكا
االنضة لعدمكون الغملشباوصقًالااس:د
لهجازم خروج ألحفمّ

البهلاقخصقة ولافالظاهرواناريداعيمنا نيكون نضسالفمسل

وضافالاوعننؤحيشمناك الحا كر الغملمنمنالني

مفمه لدوم
جل األقكاه نافد سخلاطجازاتالمنئنفتعروي

فاللعىمومالاسنا د لندفعان يقالان
الاشكال زاد اص

النريف

ىلحمائيَ النسمة الاسناد
سنند ولسن ف ا
نلأ
الن 1رنتمغا اندلا نه كا

بلنعنيه تلومعناءظاهروهواثبات!لنمل ماهووصف له نولشولفماعا
هوله فأن ريدماالفمل وصف لهخرعالما المنضة وانازيد عاشي

الاووكصولاادنغدئإلفمانماالنفكامكلدصاف للمعلبقنمسهج ليشن
براليررعنالنىضي

والاداودصورة الاثسات نهمنلعانههولكواب! لظاهرى واالمخصتى

ننرثئى
مالل
بواسينضظ إ
ااوه
متن
ومضك
أ شونااليه ف بع

الفعلفا تكانا سناد .الىمحاهضولشهفة وامكانالىغير هازصّلا

فاللهى فادبعت تارف مغمونمضت يادفمفيكرنما ذ1
لندذلسكغصد
مااذا فلت مارحت خارنه مط|لتاحرنضه ذا

اسنادالننىومغمونهيل بتصدندقااسلمايم وكنااذاقلتمان
لبليىلا امت ف لب وعلهنا فقسانّىمخادصة ان خصورة
النؤاناريد نقّىالاسناد خَمْطخْضِمَة داناريهاسنادالمئبان

كدان يما فرارحث
نهايسنا
لْضمن
الين
جمعكنابةعنا سناد ه
يجحادغهمانا ربدبهفارع حفط كانحمرقَة وأناريد ده4اسات

لذاه واشاكانالمدكورنهامجوا هبراّظإالانم سل
امكن
منًا
امسا كان يحا

كن صورالتئحمقة اويجانا باعاداشارنا يلوناجوابلخي تونانه

ق ادمجانضامفبالكن باعببادنلالما فالوا
سنف
بضدكون صوم

منانهبلزمعزالموابا لظاهركان يكون مثلن لوناما دحت ارتم
بللتااحرننسه دمجا رالان انه يمازلا نالا ]ان انناالك
وددعلدبها نئي ازذانه ورد علاشاسالرع لنضرالحارة مبوحسفة

كاذ بذ ذااللمشا شرح ككشانانانلدسال يجراةفىروكت
تحاره عمدم ليكنإدةعنانسلن لان بسذدالغملرب خاالنئمل
رة املإتاحىر فانهلسىهنالها زفسبئ من مااذاكسق
ملارخحتاا

ما
مصام
عغن
وارى
سم
رعئ
ماف
وط و
ينا
ممل
الزخلانماضا

-

السادو ماناملأسلقص الىنفالضومعنالنادونغلومعَناللَِ[نَي

نذدامنالزال3رزكال شهدال ذادامنولموكناالكلد مفسام لانثانام

ذاهايجاذات لاخهافرواعلاحببارات التيهىيجمانااتندا

نالخص

منؤيكا شارك صا املاكمان موحااًناكان النصاشاركصام

امإششكان حشقه ولسنتفيع)! للم لوست با ال
اددصدنداضخملاننبادى لانفاانالذيؤدصصم مطافللواثم
داملرّ

سبيو
ح

ككنهلابفد ذاتُنتجد ردوكذالال الممئىوالح والعرضوالمٌسم

لما زاحكيتًا'ى مضوباالىكك اعمل واككرالذىهواشوفا فراده
ات
يذًا
اد ومجا
لشب
ااقا
فكرمط
داغلبهاوالىالسب ب نايرادبالح

بجوي

اوكونهذالنىفع الاثباتواسنادا ممازًا
فااىلنسبد مطلغ ا
مانىسوبالبهالشبة لوووعه فب واشرفافاده قراىامنادالفمل

اى نشية“”الممل| لاصطلا ]+ومعناء دنبة تضددبهاد تام خاريه"

حسضف هاد مقت رذكا مزف تعريف شق دمن
اداتنا

ناده لان

الماد بالملارسى]لمل:اسنالصطلاجاعفا لولل الملوسن لصفى -
الاتاقالفملالاصطلاح بدالا باعشادالمعنى يصن بلفوذكي

“امون

<2

ازممناه ثولماىغيراكلاسفال وصولباللاس رعابثٌ ا ولاكلامدسف
ااشلناشقرة الى
ولس
فتوضماهدولبالملةسى والتحقه أعنى لولهه ما
عالزاقدةهاولاىشناكمافالملاسن  1للاحاذعالاكون ملسا ماهوله

توا لتخرالضاعلابناع؛لاتهلك
ابره الس مطانعنيناش ل
منان ماهوله لقماومهوالفا عزككون السبة بطرالضامهماحوذ ع

لاهعولهروفك هوال عشوكبمككونالنسببة بطوينالرنوع علإبهمأو
دااثم

3مغبومه نتولملمنعواندباهنعل انويلدلالبؤابسةاوالتببج>
لماان يكونم صحمدةامص'دودفاً كاسناداملسا
اواكاإًدلاعلا رلعاسس

با ول اوعاالاحلكاقل فانذهحنذوَاول بالالعنخبرالمتدأمزيضس

معدم فولممح فد لإزاىالملض ىلنادلتالكالا سنادعي
عنه بالشى* اشادةالاىن الشبة الىالاسنادبخصوصه إبسثبمالخوذ2:
وَِرِتَظئْتٌ داخنيادتطلت عطلب تلاذدداعنا وك والاسْعاربانالطّك

ة
فلح
لف لضمنا
كرعل
لدالت
لاباز مابنكوند بافإعيجاردالاعنقاد ل ل
لبمااناىذماخن فسداذلابكونتلادكشي طلى حش نه هناذ اما

الجا نحشفدكفااتبسالريعالبقمفاانلناذلطلب حشيقته وهولاسناً
مااهلوله! كاله البقلفاليمفيلااولموضاملذىالم عطفع
اىطلب مانلا لهذالكالسانادمنجهة الم]هذا

اذالركناحضفة

كاامدم باك حل علرك ى فدمث بلدك وى عليكفامَّه
لمجماهذ
لاحضقة هنلا زلعدمقلادضااع الملانا نه موهومركن م
ججيئ كحنه وناههوالموا ثنلن هالغ
سعن
ولا
العمل وهوالمّد وم

منانهل راازمفالهاذالمم انكون لرحَصْفَة دصل فهىنحهلالعبارة

انمعنى ناوّلتُ طليث المأوال ونانيكون مصد ر ماعيياجعئى
فمصال وا
المطمول كنكون معناه نمولا لمهعو[االجلنا

نيكرن0

ولفا عي
فبكونمعناءاللمذوضكعاالح مكون قولراوالموضعمعاطنىا
ئماوم
مانل
له س
ضمم
عرمن
للوفول
اؤلا
عنان
ماد

بطارت دمنابرْداسِم

دنهانلااض]رانمعنتادَلت طلبتالمأ بلطلبنا لاؤلا نهلامعئلان

|فلسدانالألنان يالا والموضعان كبدؤل فوانهحاراج
اسسامككان فمعن ل
النفلمعاهوالبادرمنه منالعطف والنعلقازيب معخارهعنالض انغ

ئةننهيره عإم هسهخانجاذكا لابخ ةلاناتك ألدلبل
اللمظم
ئ نطاو ملت 10ل 07
عزا عوقهد ثاتات طابمان

هايالطلب فعنا

وظلءالاَدل طلب مال

إبه يذحالصاران] علن عنمن اواكا:لى معناءذة”

ماكررحاصار عإسساككناط المنطهلاانب مإبول]ل للف
واد> 53
جهو
ونصت
لال
وتابع لنصبالفربزنداى وحودهاللاعرفتا نمث ر

جركالزرعند اقصثدنات وحىلدق ة كلمو لذولايصددعنعا قل

ش نضادُعنانيكون سناد كااوكاد ناواذاكان الامكاة سولق معنا عمق

ودصبا لين" معناهكككزافا لاككون ذكرفول ولا,د زمنؤرينة .زإئنا
والاسيناد
لصركاماعلركنابه والتأرللصص:المازاذلولاء لاح ت

الىعبرماهوله وكنائضبا لفرينةلعدمصعنه بددومتبّافاندفلكك
الثلفهً! لئىعرضت لبعضالناظرين ولراىض لعداثان بدذلكالمان
اخرّادصبف لللودموافطة الموصوف وَِمدواالصدناكا لذمول المطائن وفنا
ظررانالمراد بالملاسات لللوسات الاصطلاحم_ د و لضفب اذاس
المصدد معني كد ث ملادس للضم بلنضسه قومبلاسر]لقاءادباو

حارفلجخوكضباللومرمرتبزيدوضربت ذالداردف بوطملمعة ولنا
لردقل واللمعول ونانلهمفعول لالنهمما اما سطلمان عللاصوب شفده

ف فاللامهالمسمبورخهادذا

يواونظ

شزاين /لماجب والمفعول به واس لحف

ف والادملارمقو سوط يو

الشزابنالىاجب تعلقه مما
للريم
بة لها فلديدخلالزمان والمات

ض دهكاوه وماك ناظيروجه نرلثالم كراد
لطتجحررف
ااس
دو
 01ن مطمولاالداركاما قدبىالامبالدبنة

وم

مصاتع
خدوكب

ولد وكوهامن الى والميز فالللايف:ءماللب"اصلاملماو مول ايو
يخلا نالمذمولله ذوان لسن لابلهلذم! الح بولككنه سند إسالمارم

كاامللشهاح دافمياد ناككسان ذاجوذاسنا دالجولفالايل

اغطاب به نفساطب نمسهكناذا لرضىفولفاسناد هالالفاعلاهاىالى
انلدظاهركا محف فهوالماد الضاعل طلم
ماهوذاع لا ومفعول بفدع

بهالاصطاحيّان ضعههااالهبفالشءنالحتيغاةلانه بس
سناد اللماهوذالعظعاندهذراويدخل فالا ذككنراسناذًا اكير

الضاعللاجلالمادسة ذمالم فغولهق:ترسفل[شارة الكونالهكدل

لالفا عل
امستنلاعشدم ةالا
لالا
لرمن
فير اريف مب فول
والفعولحفيردعليه انهلرينكرهآ مامثانالاسقاذ الى للذعولاف

المفعول فولروالىغبره]كلادبسةيجاذ كمردالص| مساةالهازلاسناد

الفملالمعلومولم يدكرمزمانْإنْ الحزالا اسلنفامدلالجبولالا واحنًا
نا ناسندضنهمعنا|ذم[المبولال لازاعل ذنغولاسناة
كمل
اعمفىس
الىالصد لدابكون الحاذا وميرب ضََرْبٌسيد واسخاد هالىاككان

لان انان سوهطيؤهلفوامد نهيمشن ة خرض نلا
فالباردفيومطشعة دااتلكاانعضلاع باجراهًِ| بمرىالنعول بسفاعبا
للبكانمادا وضرب بوم مذوالناردالنمول له
دقع النمع

لامسندا لهالضملالرموالسناد لالب لبوامغموللم بزحاول
اخراج اسنادانحرولالاككان والزمانب سطى كتدقو وال غيدهابفوله

لاس

دلمرنعرض لدخوله سمه لظبون وقديمالان فصون الا؟

ما ناف
لقال لسلشطلها رمشتهرةالسنناو؛!لصووةةق

وضلرهب ف يومطيئنادفالددااولقضعرب ذه فافهمفولولاذاد:
وهنثا أمنفولركه|استعبرلارجل لاشججا]ولرشسْميه هذهلتم لل
شئ للشاهه هما بولاستعارة
لىاش
ئمن
فانه استعبر كل
اصطايصة لانه إسرهم.نالمظلاس ملف غبرماوضع لهوشيا

هوالتشهلانهمسب ممصود بالافادة خلافههمناذانهمشسيهيريبعليه

المخصود بالافادة مرمزن"اففتعارللاريلمل
ماء الانمال ناال
مىاءل
عبس
ي
لكك للانممخاونا لسيلذانهفملاوا ةال فبومعوالمطعول بحسب
المعىالتعارفالمتاد ددانصمبالمعوالمصد ركأ بضا ذإزا مالوالاولىثراء

بعتن هسهلل ادنه علهالاجيث بانمعنهاحرمشله وزلممل

اما مال ملهلاتكسا بيسبالاجزهالماموحشفدكن شببهبهووه
عليهولعلهمايانامسناادهالوىل دكن سادقالابطالطرد تمرىشمم

نهارلبامطالكس رينمجانونلمانلباؤنللناء[]9با نزييق ديت |

المسةلومكنا اللمضمولال:لانحلككبررمبنانملنضم ١مصاككما

 .منْضْمًاالاموركا افلاج دفالتاجن باب ممومالمين إ4اللاضىوالسْسّل
الهكا مدغك كارشد ن فولازمة ل وكلدمه!! مفدمدنائهل انلانا

فتفريوفلرإم
زد
معطونع لتولرذ ناالمبنىللضاعل!١٠اىكلادجمالص

ظوراساهترشقلكنافو ل وكناامخري من تعريفه ومن هال
مل
دنل جة جدالخ: :م مروصف
اصدوم
فاعزرل"اىذ عاليهااسندال ل
الفملد[ لمم فكرفانتيعالاسنادالىالصد دان المنابهإلالم
الشادم والضلاك يستملهعلبعدكا ند لمرو نهدبسد ول
لامجازلانلامرلبسد الواروامعد د رده صاحبالكشانباناهبمع

ذميل معنمف[ رايسيجازعنهلإلاناند سين مالوبسنامتال

اعناه فلمو التمبراكيساالمتعليهفالهازاامملاشرمااسندالبه
دم
رفبىفه منغبر
دامخله
بالفاع الاناس هملبهذااللماسسْ[ادَدمّة ت

كلت فولمآ نلا زالمطقنميرلوجودالجازفالشب الإبفاعبة والاضا

اباجاز

لمندفممأربمالان اطلدقالهذاالمفعلمبا بطويقالجانلشاه

المتخادصهإلوابا غضمميوالشماونيالني وحاانلاستناكند

علماهواعرصن باكنرن صعريمٌااومسَّازمًاله والجازاتالتكرمة
اسنادات صريكاككزب| مسدازمةلماشكون اطلدتالجذا عحلسمبّاقَة
ل

دلبسو مارابدهباطاتعلبالجاباعتا.سانامبالماحفيردامجنل لكر
الشعرهبىفالطاسنا د نلالهلااسنادى ذالهررنا نخد غاط شه والاظهر

ائنرادبالاسناد م اطق لش دكا عرذت ولإبرد مالز]نمشإنككون السبة

الإبشاه"فْضريت رُينَامجازاككيها سج لبالضاعلالىغي لانتلاف
لشمة
ال
ل !وست
بسة ةللكاهفوىمهماسذالركن بنفهرففات

اهلننهسبة ال ينآ لشرجحةالجازيكمنابةعنبماإبفاصةبماك

انه
لإل السب اع دسبةادن الماالمنصودة م
لااوب
ملزومة ن

داساب لازت لاننالذاطب صارت هوعمزو ندلنملوك
لانهنزي ب

لعا معا ناض ذلويكون مرادٌامنه دسه ان السام
التعبرعنه اذلادلاال

اماد رمن فط مهناعندا ييحفه وعند اهلالسنة إلىعرذ لالت

ان ذلكمرشبرهومغ ىع فوطمواكان منحث اللنه:اعر فود
وحبنكنبدثمآ امى حييناذ احاماعندالعشلاعمندقاعلاعت ١راض
الاولىدهب:يمبطلانااطه 1-1ندثمالاغراض اماق وهومصع بطلات

المكس لانراذ كمان

اعمكان خوكسا الملمفة:داخلضه فلوكون خلا

فىخلاف ماعند العمل خلا بدمن ثبلدهبمُولهخلاف مالعند تيلم

وصله ماعند
خللبخدوكساللذلبفة أكمبة لفد دبعلا لات بملحم
المتكلرذامئخد؟سصة لراد منلذكامعجل تالتالضادلة وهواداك بحر
 :كسالخمفة ولموم دضوب منالنأومل فالإعاتية لايدل اهام"

0

فوا ككاذبة وحصاسمما ذادلفرك وه اخرااح لايل

يديد يصماسناداخراجدهالى كلواحد متمالكنبكرنحصويها حلي

دا اعدبرالاخراج دهل

راوسا

ج بلالشء ليان

لركإديللجكهان يشال لاشامبعللنا الطرد
احنراجالحزرمفاذ امات الام
أولممملماعنندالمتكا ميدحول وللداه|:2دجه:دعوله دضعوبمنالكأوبل

لاتكم لاجملاذائادلةخمتصة لولاه لبط[كس هدوهنةهالطاذة لكك
مترهعلككره فطولهلكلاشن طردهغابة مارئيةعلفولهفاوقالمت

دنا ون ألتما ككسدل
ذاشنفهالغوض رخغىع |سيرهقدس سرّهومنجاءبعدهدالخ فرللراهق
لإافدحنامًا ادذلانهذامولمننمحامت بفهحوعولاهشىشرعه

لملفرتامعبواهانلوزّمماخن!صوصتً!١ ذاكنالها بادطو1

دشاثات والممنم لاصورة له وإلْعمل
ذلاسصم_منداادالامردلذا كراصل

ا للهعمردمل فاؤيكونمزد رادها ستعند
عه ذلونوت
ماورضو
ك

المقل دآنمًاافلا معنىولهملمص عند وثبت ماحصل وبت
فىلناضىمأرعندا لعضلمالامكان أماالارّل فاللانبهادركا ذكرف بان
يموحد حضِمَة وآماالشاف ذلضلهلاما ن نصؤدالكوازباىماحكم

الممللجوازثونه فنفسرال مروؤل الدهرىلاككرالمم [جوازشونه
يدًا
طنرالى
ماكو
ف ماعند العمل ذل
افى
لاخاٌ
فنمسر| لمرفياكونخ د

يصندكنفم
دآمّانالنارهرخنار الام فسلاجئ بان وله و
لاعفا ضانادل دآمّاماشل فايهوابمنان حاصقكادمالك كانلمك
مخالعانفدالمتكأم ذائدتينحراج ول إإجاهلوادخال وكا لليف
الكعبة د ون قله خاذف ماعندا لمم ذانهلبسشه هانان الفاميًا

ف
عمق
اندا ل
لن ماع
دلايدمذلك حصول احد مباموله خلا

حرو وجلاه نه ١نهل ذاائلةفتمعهاتينالضائ دنلانالباعث

علالعد ول ابسرالاًاحدهماوان احدكا لكمرفله لثلاهتنمعكسميدل
لماعد ول دانجوعالفائد نيناعنى عادنماغ
امنز
عإاستفلا لفكل
ن ةعارعلامجالتا وبل
لالمعدو
الط وعدما مسناعالمحسمترتبعل

دقولهإكزيم قال دالظاهرل بوبهلمبادةالنتاعفبمحثعنندها

اعنفاض لصوالمنافات التكورة ذاالالرنادماعالنمدلقافلمه
سدبيهد
اب
اشكلاب
ما وَلفلنادا ن١ داد ناّمراد السكاكك ذ ال
باحث

تكلدمة علبهفبردعليه نلهلاعمعنالع
عدو
ما رة لوملاجاضاد
معوازادمن عبادهمرولابفهممنبالئة داريصعابددانا راادناد

مر

بلي
0

نلاامفهوالمّاانَناهلانلها ندل بصعارادة
الوم ذلك فلامعنللامّْبا دعليه بك
نناد
هناالعؤمن ماعندالم ملعل ذان نواللغةلانهدظرف مسّقرفا رادثمدعبا

3ل شرت وجلعلانان النونتالن لقي تاتفدان
المؤجيمهالمسّنادمنعبارةالشا كاعرنت سابقما تلالاعنضامفلايتك

حنمذفخادذماعزه!لمملكالريبخلى خلاف ماعند التكامذاوسطال
ل فالواماليواب 1هنااعادةل ذاكرسابهابقولء وصانضامايدل .
عليهلدبثولهدبردعليها نه منا فالمنغبرفادُّة كالنانا بم الموس

اذلاه !عليه ولامللاتماأكد فهلاالجونالتسير بدعقها ذلادلالثللعام
ع إللخاصذلاكومنرادامند وشدان الشإئع المتاددمن أولممهناع نه
الىحنيفة وعنداهلالسنه لى عبرذلك انه مرضهم وممُنضىعفوطهمم

 ٠وائكات اعرمنحث الأعدفال دلايكونهناكر نااجلةلدنمزهلادتلك -

يوج
زمتك
لهليفجواب لمعلهذاكانالاشيكللاانلمترتبعرلللدبطلال
الططد احنهاصل بمولمبكربمنالتديلدانليردلفوملاذكريت
مننعربركلولصم1فزاالداتفمزظيرلان لاليكوى سكاباقادل!
بسنه د وجه الساّعادانحلمكنربان يفا ليازا امف ب تآكلامالفاد

يافف
رسو
تومعنعك
بدخلاف مافنضسس|لامريضعب منالتاٌل ملطو

اذى ذكرههيبنمدبدالال ذلومليربغيرماهوله خيرماهو ينا
الامربلاعنَ اراخضبطلطرد العيضاوعكسة فندتدقول وابلل اهإلماماذ
كارا ولافولم
ذعرر
ا مش
مممل
بمال
ولاءكا نكلا
ىوبساج
اال
الاسعارحَنمْنا ق

د:قربنةعذكنرىهاكا ان مأهوله متد ببزلدنالظرفين يكونالخيرمش)
اهلمممابلهمإيد عليهاوللمهةاإعبرالوا قا ىعندالتكام ال وصارحع”

دان ماهوله مد همق تعبف لوقه شكونمشا
الي
مو
لتصر
واالمخ
رايف لمازوسكون الذيرمط ناوالالزمانيكون الاسنادالى مانغا
هم

|اامدرداونلمتكاز وول إدهرىف
فتىسيا لامرلامهولهافعىتنسف ل

ابت الرمعالغلمجاذاحمللفظالفيرعبعىليسيخالفلماص به

سأبمًامنؤلهاىغيراللابسا لذىهوالهدولالمصا سخاده الىغيرها لللاسة
يجاز وللخضاءمن فلماعئالغابرفالوانم مع عد مككته ف نفسةلا تريمسمنى

انبكونالجازالامسنلاداسلرىلايكون ماهولهاصلالا فىنس لامر
لاعن التكا لإا كممدوناذالظاهر بن
ااءع
للد
مو
ّليد فحىبزالئى

لم يجن بدحتلخوفل لاهلادلانوالاككدابا

رادهماماككره

اخارًالس
فؤال بقوله ففدخرجكوف لالجاهلوالاؤال!لكانيراعتى
انمتالرسيعالبهءال تاوااللىاذ ,م
اعن
لائيمنولزل مامرّقنعريف

امه منحوخانا شال اخلكلها ْممامحاله ول اضرتبهولنة
اه وانلمان مع
لككئنتبو
بتَاوّل ذلانجانل
لدا
زلى الى حالهملرولان

اريم لشاراليداشخاط لتاقل رمعايبال شاادليموكود

مدكوراصرجاذرلالص:ان الماموسالصإنارنكد شعراءع ررق .

دخئد موا لميدى ضبةلعب الس يال عقبَتإيضاوْف2

اىعيلاناسناده فالككلا مجولع!لحنذاى
سريم
ناا
اده خوقيل

اوعل|لاسناد احازىا دعل اجوّزمن|جراءوصف الجزءعللكلولمرد

أن معنى تولمعطالها نعلان اسناداشاب وا د
لمج
ااد
زلان
عالم
كادة
ما
لممادا لريب(لبرهراده لامنْظ:دام معّدرة ذناهلإجونحدف
الافىال الناقصة سوىكان سما اذ احد ف بع
لضهحبل
اان
صل

العئى ع ما مصد ديةنايع نظ رف لزمان المضا فالاملصددالوك 
وفصىلمبا بلدراىجل عز امللدهةاانتنا »الملروالظنحو| ذاعم

احدهاعاللها ز
وهللارظن ]عادكل لراشارة الدخولرحت
الْنىوان المصود انتفا زيمألاننتض
ااء احدا لامرين مم
لماي
زسم
انتضاءما د لسن نفد طحق بكنراللزديد فالانتفاثين تحنل

المفصود فولمان قاثلهلمردظامرةلربف لرنمئندكا فالفتاملاق -
عد ما
نلأعدّ
ممَّ
ساد
ىى] للاماريكتى بللاردمنعدم الاياد بصب .
المسهد إنلميمل رجن مالريرد ظاهرء ذ لاردمن العلواوالظلن
عدر

بعدماراد #الظاهربتصي! لقرينهفلم[ لعافملا نمماساناده اولىله

عندالتكأرذالظاهروماف شيجالممتاعالشرغهزا نه لبانيدارعدند
وءااللكلظن فكونه ياجوأحنضامْمُىاذ ب لان رميكون حغيقة
اناشفا
كردمتضئ

نداذالريملاعانشخص ولاكذوان كركذ فالظاهص

كلكبفرركارلمل بع مدالإمان اعدمالامريلإجانكاد
إان
,مد
فت
كو حضف ذانميكضه عدمالء اكوم غبرماهوله ذالظاهرفند بر

عدولل مطاتلتملحن وف
غس
موما
فلمو ريسندلبسِى لآذض
د ل عليهفريملروالمراد بالاسئد لالالىالأخوىاالاصطلا جالا بل
المداهة فلابرداث عدمادادة الظا هركمدون بدهسّ ىاسال شه
0
الس ااانه ول قداصبحناءابادندى اصع
راضموكأهبالرفعالضِيد لهو ا

رفانماراسوامراه ون
لزقامل باالنسبالضيدانزالهومولا ن الكللضافالالضميراس تمل

لعوملااعلمناوى دمنانرأأت مضموا ولالهاصلءالنذى
الأت كمًاملا وام
انرةا أذا صبحت تذئىد نب لراصنع شسكامنه
امسرشععوالمعوان ه

لرؤشهاراسىكراسلساااصلع ذانةاللنا ثسبغطن الشيبنا
شلّهرة لرؤية داسذكرأ سالاصلم ومبيتنةلوجدالشبه
فعنس ع
مإز
دم
اشلب مشعرعنا لرأسوالفتزعه بضمالماف والزائ وفضه) ها

عدرنفجنةوال لارالكناذا لغاموسقولرىا بعد تغزعاشاة
صاجنلدشبه

يق ولا ىمضمباام
طقًا
ن طب
تعىا ى له نعالى لرعكبت
عنم
بانع
لم

فالناج لذبكشبدن فالمنىجداباالى مضالبعضوالمادلازميا

اعفىمطيرّا ويجئ بعضها خلفبمض لا نهالمبرجب لمنلضنانععنليا
دالغناء وعبئرباللالىعنمطاذال ذامنةلانالعرببورح المبباودلبالل
واللاشارة المسدغأوكثةالقومفهافلموفالاساسل ذالم مفى

ككثالال اممزعره تارمموللإفخبااللاااكهنالناس ف حقهاحنالبُسير
دالرفاهيةإِنِْنٍوحين!لمسروالضينوسارعر|دمنالمشاعرلا نه بال
أكامنجابالزاعر,

بمدالمعزالتكورعزها فولاركرنال مركلدالتيدلكلالذعإنإبماأمويمات بامرهتعالى
مسئزات لحكه لخ:شد حُمْنْد لم اخرعؤكونهموحناة ل|روكوزان كوسنْعْطعا

اكاستجنا فاع[سسيإللاتمنات ف لوراىا|مرهداد دايهفترالضلاول لابامارلمله
اطلعذانه مفعوللصلا تكانمصدرا اونبلواعطف بان لهانكا ناسمًا
وكذلك لفظالامركتما! نكونمصد دااركو ناسمابعوالصفةميين

ارادبعطنالاراد عمليإهلامادمرصضقة عندالمن واماعنبالفائل
طلامي فنلاانانة الاممستاالات اطلتى معنىكوف طالعا

شلعرلط يه رهونشتضى
لادخ
كلإحغاينبااولن
ذإيحناذاواراانفا
جرك
لعنا
طنم
انتكون ماجْلها سبي موٌداالمىإبعدها لذماول با
لبممدنوع حنى
بعد إبسب

شبئ وتما
مهعزماف بعضلراش باابلز
يا :

ليلوف ذاعجىا
لتطاب لاملئبادر7-"5النومدمنهنا ظررسادتشيم .

اصبحت بصادث ول فناديدلكل 00الاخنااللراادتئُهعالمشَان
الموحد دانكأن هانلاسنادإدضامجا زا ولحوزانيكرناسنادافنائد

يرجوااسا د متنحمضقه لاتجماه افناه ملأللمّرنة لمولمهتزعنه
اأبازلات ونام
نب
سي
االمرادف
امو و

0

دع شابوالمرادهمبنا الوالاذلاوجهلارياد #حماعز الغسات داضاذئياك :
الثإماذلادفى ملايسة باعنبارحصول الكائنات والمسادات شد وجل

الازد بادعليه وليزداانالشباب صفةالماندالازدياد صفةالدى
ا

و لإعناح الىنكلنا ركه الناظرون فالعنى

معالا رض وأحد نفلا رشا ازد بادفااهاالثّاسة ولوالتوأي
ؤ

1ززراغصاطافام] 1واككنابذ دا هانغ الضف ةالطافة ىش د
اشرب داككزايم د اخلة بحد ودهاالثلنةاىللدكورة ذالناع والمقا
لمااغاهو الصبرم منهاوذال السام دحمه اللهف شرحولالتظين
أخضفة قالمعد والكناش نش كانق  5م لحضمقتين وَدمرقانة

بالنصيع دالكنإدةدام|اككنإبة خلةكلدمخا نهلاسادنا معناهاجد

انا

إناكلعن
لوم يقمتصوالرإد لومع
ادلاكنلامفا ن يههرالد به ماعمع
معجوازاراد ة اللعنىوصناه عإاهماريعتبر وهاث لْخصِمَة الالاستعال

فالوضوع له وامّاانلابكوغنبرالموضوع ل مهرادً!فلكنهمن فر ذلاك

ويجزميا ن ممه مطامًابهاب اللكناشغ ماذكرسات :زاك كينا

عي سين شعخلراكئهافاداد ة للمىاحَضِتَىجمامنغبراطاد قاسم _
المضشمةعلككناءة وهلاالا صطلاح مالرخه منإلمُو موامّاماضا_

ذلاماريد بنهفسه واسندالمهالفملاومعناه كان ىأنا
اا
ظان
من

كاف تراك سر أنإذاارات لظ لب فانهيجاذلاانلسو منناخظ
مامةٌ دلامجارالا لنا!لظ اذا ريدبرنضه
حنى
 .جا واسىطرفه اع
لصف بالَصِعَة كأصئحوا به فباشيسئ' لناالّرورمنسماع هذا
دالشمعلىمعناه لامنحىث ذاترهولرمزد مسمّعادرد
اللْظ منحىمث ل

زطىمة والجانة لملاسنلاز
حاس
لال ل
استع
بالا
بشالك ل انللفظ مل

أن الاسنادالى :ها نسعندع نمهلاان ثراقضهاكال؟
للاشكال شدلا نمهح فاخركلامد نفاىلكناية اناككامة اذااسئذ
فاسنادها بحسب راكالا عات دون دأبنأ!ماانيي,ن علد عفال”ت

دعكا ولابكون دالا لههتة ولالدشاهوالها زضها ىنا نه
صارعىان! سعد وألحاذا لمملبين صذنانلاسنادكلالماخولىالاسناد
الال شئ فو اناريد صازغخاره والحازهوانساد الصومااباد

ذالنعااد لايمازد3ص!سونماالما دالرىيد لانهلمع ريد
ولعادس
صاممرف فاده فتّدير ذمخنان'الطائف دافا كال دون دأننالانداء رد

الجازاامم الها لاستعارة ب لاكناءة ذالملمتملومن اهلإابلاودهوق

التعدادولثالريمطف مابعةعلب فهولمانام للاخيتاى دمركمًاللاخنصاد
مع ان المناسب لبان اككيزةهو لاتعاد دهوايضا منالحسسنات وإارنجد
منبالعدمالاخصاد ذماذكري قلوانالعلا والضمردة عليهم باجم
ئمن
بمنه
حراد
املوممانين والم

لزذاانشدثكمال بانه
احا
مؤمنواوزعال

1
كايلفزييصاعدة بالّباسالى سكرىوفوعلجازذان يهنض ىحصولاصزومن غيم
حأجه لانيمالاص الإمانبهحاصل بيعضرإلابات والزياد ه :باخرفاخاد
ماهراالهو

بتاكو دأدةالمكلالايات والمانيقالالزبادة كدساد به

الامرالزا وتدهقوفنلضاسيهمْنَضى رجودالمزيد علبهقولرعانه مفعولبه
لننموناه اعلاناص ]فون مون منالوفادة وهودزط الشبا ندسْعلٍ
الىمغعولين تالاوّلحدا وف والثاف بومعا من فالضاذاى عناب بوم

حن ف لمعلاعنهوالمعنىدكبفسْمُوننضاسكرعنا بيو وقد ستل
الائماء معى نر ورد سودت ةا

فون وملا نيكرن مفطر

كبكهفي والعنى ذكيف بحصلكك ١لوةإيه اله
وذداتكو ف
عيدم بوم
حمل الولبانسْسًافا لاخرة دوزالاعبى وني

00

معف
دملاالن مفعول بر
لج
وومًا
الميمه فبومنصوب عالغطرفية ود

فبسس بد لاعنللنقوممتكا وذ ل دحل تضسيدمعةلضم
الممنا دل
ا
بدلا بدالضاة فالفاضيه ذانهبلانوستماللدعوتاوف
كاضرم بآ ميمعلاككفلش بحتاجالىالمممول ولانالنطاب لككفاثدولم
المممو ل به بواسطة من
المعمككاانهاىالممكان دنذععمزهالاخراج بوسه ا

لاآلمالفذنااللئىواخر محنتالارض ؤاللاارض تال ذنيبداشسععااددااللمن

الاشعادمن برد كامتمن ذانها نزاد الي رككنمنالنىتزاد فال ييه
كاخالضىا

ةي

 1الشبسلادزأ تلةعزد .عض وكية ناا

هبيشمناائيدما لاخنى نال لافى ذا بالدمايزمابرنامنلعالامالذاف ذال
ذا نالاسئالن لازمك فالتاعانا  602محال سّْدنخاولمّاموس أل ٠

م تأئيرمنالاسنواءالىا لاعوجاح دمّداسحالقلاالالمملدعنالنمميز

ع انلنسبةل لشاعلموعبناالزضماع(لنيكون المشلمس خباة
ولسنكذلك والحواب ان ذالككثرىٌ ولس بلازم يفالت سلو مذ

امإ منصوب منها بغمل بِمَد دا إِنًااسناد ه اليه مضاذا الالاقك

رحد بريدانهبِعْدباسناده المةفاغلوٌذذاائلت ليثنضْسمًافهو
0

ا

11

١

متقولوعزااللغااعصل[طان نضى داشاد بقولغالبا كلتم ولمعاولزل
ورووالدتهال دغنالار لص عونا دالىمالايصملاد

أليه ولالا بماعدعلنه '

وا سلالكوزماءالك اطوش يشاوم اكن  111رجلاًوفالحهة نشوح
نلشسبة  1انكون ذالاصل
أمغى والتزامعمضهمفى كلّمبزدقع ع ا

غاير أت مفاخموتةادلهالكوزماءً دخوطاب
مذمهاوكن
سلم
يلذاع
ْلعم
ل
يد اناج راد ان نيماسناضلاب وامّالواب باا
االاعسئنىى|للذاحالركا الوا مفنىل! متلاالكوزماءً نمفاعاملؤً الْنك
سضمنه امثرلكمفزفماهالنمزْم| نكرنالئميز ذاعاؤًاضيا لا مراوللا
0

نمطاوعًدعا ف نأالارض عسونااىاانضرت عوفأ

ت ممصضدارناًا
نقا
كطااوا
دالاحالة سسمطاوعًلااوسحاد ولام
عل
ةامس
تنان
رنا
غاو
لهول
الالخ
امقلف الزشوإضاف الصردنا

كونه مشعولَ امَايجبئ نابمبعدة مونيصحوببالىح“لاالفاعل بوبهاوش
دبصان جملفاعلها
معنونولاشك ف ناتفاءالطرينةهمبناقالذل
علمة افد ارلهااركالى ولهحافسْية
ازلعنضااشم
دماشل! نه ي

اككونا ذا نفرجوزا ن براداغنالعن الفاعلالحن وف للصدر فبردهاترق؟
فاللغة دان ماذكع السشاد )ذماكون الفاعلمحنوخامرادًاوتماحخن

شدايسكذلك قال! ىسع لدَعمْلةاوعاد بدبيانلج صالالمءذ دالا

فةاسلقسدرةر!ىغير
نذي
فالئفدبراست ليتع رعادةقال اوبألظ

الغرف ظرئًا واخلهارف وحداذه شا بان فامئالهذهاككارات سال
هناشعفالشرع وخالماد د:فالمفل دشرادعادة معفلا واللدمفةله
فالعفل والعادة زائد؟ سانا للفظا ذلاعمد دالسامغراق ولائينات
للعدس ذلاددالادلا نلْعملّدِوالعرف 3لات العملا قبعضلانم
باللامالحارة واث و ف بعضهاجرفا ىوان هم الات عطف علةولم

بعفىكوناءا رادبالاسكحالء المقلءة ماذكرلاهنالان الهمكفقل

بشمطالئلة بالاسخال لابصيد ريه علاحجا ناذامناه شط

دعلالالتعلمل لضولهلإبدتىااى ل بدمما دحجواذذ السالما ملانالحئلى
مطلمّامن غراعبارداأ مرارمننظ !وعادةاواحسا ساوجريةالىغيرذللك

دنهعىالا دصُول اذاخل ونضسه مدعل لاف وبانللادطلد نعط اورلك
ولماب صب]متكا املف نميل وذاعشا رامراخرممه ب[ معثد

لح

يمسي عزانال] دالظبوددلخفاء بحسب

العإإلابحسا لوحود تولمريدالزيعىإاذلرادبلهمنه” مإبصيرحضشفة

لاماهو
حشقة بالفع[اذ لاخلادف فانهل جب ككلمما حفقيفه وإبفظ

فاعاراومفعول داميفل ةشع خدتاسنا دهالن كأذااستع يكن حور ف*

كأبمتضيه السوةلانالاسناد لاصف بالظبود ا

|

ارمضعواه وخفا ن تهوإراىليزي
حدلسكاتَا و
نجبةاىمن جنا
ل
نام
انلحي
يجود تأنه غابة الكالى نفسة كك إن

0

ل
ومنه
صيد
حاذاار
التأملوالشظل ول سرتىرؤشك هانلامول يىاز
الشرورعندالروٌمّاّااذاار يدانالرؤية موجبة للشرو رفوح صق ول

اكا مسف نضضى تدرالسكاى فىهناالمالالفاعطالنفس وفماعداه

١الدسيى| نينأ اعل[إظناهرانلحاد ثالن ى ,بمظبرفاعلهبنسبا لبه
لى ككنلفان النمالص دادهمينا
انه
نلعذا
دالذى لامظرربدس بأ

هوالقدوما سما ادلنقسوالناطقةمد املهردنكلنا !1ب ا
عنداه[|الفة وكناجملالنئنسذماعداه فاعاءً باعتبادالنوليد مععدم

جربانه فىصر كلف فلا جملجحناةلة قالفش المناحالفواومزيت
فاف مفعولى صترسما بالحالاوا لو واللحالولشال ناممعاملكردال
ث

علبداى صيرةهراك مضرردبًا باللؤ الملاك!نزى وعبانههبنا .
مشعر بالوجمين حش جعلين للنلارمفعول ثاناوعترعنه بالحالك قال
لمزا
د [اعلباظدلماهرة مشعرعماعرفت
مما!
وهاج حت
ين ذالرهوان ضرمب

المذلمينوىه ىا يشعربالمئلبالاشيابلجنىدليضلعيوالشئيلمالى

الانتهدآلممطوفتل نو وعالسامطكافرك لبكرجي
١ص

االهالتالاموما سجئ مزانجوازه مشاروط بان سد معلالمامككا الك
فامذلك نلف دنهذانه لرببكره ف شرج لشم عندتعدادشراريلجواز
تغديعطل عطوفمعانبالخذفاك وذكرالتروط النْمْمَدْوالخذتلغة دبأوان
مفامرقديروى حبق بالياء
َجّتّ افلامجتعكلورمف سساللىاملالمئنر

وول ذخا ككثاةلاسنادالاالف الجازىدنزلنالاسناد
انر سارك فلل معت فش
إنلك!
تذاعكنلد كدومك
اوله
الناعل فولفا
:مل
وا لم
جبا كا
سنكدت
ادٌكىلانك صدرّرت
وىحن
سصد
راد
ىاعل
لالندم
لع
مىدُ
ئل
اف
وك ذ

المّدومبصورة المار ما ولاق بضوراةلقد مصالفة فكونه داعا للمّده
فل ف عارفهد ك سوىاهن ممما دلاموهومًا فضاوٌعنالاسنا داليم
بالثمإمنهد ذلمكنلااخستطيع آه بناعءإتصوبرك الصّيد ورة1
لافبلهعااذلريكنللفمل
زيادةٌ ولاتصيي رلاذيادةفلم غالاعبادتترع ع م

انانالعملخاعل بناءعإ|نتمناالتمل وكونفهمؤانالد ضامعايا دق
عنالكد بان تكونالمعالىهوممصو دالمتكلمم انككلومرومك لين
موجودا

ماككداب ذانه لاوصودلم ذْغْ!خدمى بن كان إيكن

تعادت
اولقحدن م
ماكان كن ناوكانمتم كانمغلم أذذأاممآناتعطف

علواادل وببأنمناطكوناككلوميجا ذَاعمَليادهوا شاذ)كان
المعؤالن دضع لهاللفظ موجوداعل جمد بباكنرن مستعلوينه

مرادًامنه لمكن بجماذفذاك الأؤظنضسهككونهمعو ذومضاعله

ذمكونف لككرفنوله!قدمنىبلدك حتلىاذكان الاقدامم تا
نتم المنزىوضعلهوات ن موهومًايكون محاذاافلمكرواتكان

مستهملاً مع لعل!لدومكانيجا دافا قدموالاسناد علحضشفئء
دكناانكانامس ناز هالمفد ميطر الاسعاد بالكنارةذنلفص
نمكلدمه امنتلا مدمى ءادحجما

وما ثلانهيا ذاخالفت

دبحارًافالاسناد واستعارة بالكنانه واحرّيرزالكا ندهمالشكوك
ا

الئعرض الناظرينالنن ليقدددابعري جود

نةطلسطرا ذانهماسب لهناتياكًا
ِاام
حللسىاز
ابط:
دلضا
ولرهنهاكاناان كا
و«لاصلامامحةتكن عإبصارة سراماح ورميسات فنا الماح ْ

فداه لشام انمو لاا تال شن بيرمندحىئ تاو مال؛
حمثتال ولكوا بانوعادل
مم
هعنى لإينا قىكوناللفظط مق وا ١ر

كوديحافمعخزىااخرغإ الامراتمدلولاللفظومايشمّ عليهليكوت

تإس
كشادبل
نلزم
با بضالانالتسودثبوت ماهرالرجتها و لمديا

الى جلي لا

ا ا تحل5ؤعبارة ال
 5اماق

فانالشارح ممَنمَالمَامعا لامزيد علىهتالبلهوف لضفه :1نسي

لان الاشكالاغاهو عاللتوحبثموالال ناهثذىأل موهومة لافاعللىا
داام
لما ئلون بافهاموجود ء ذد نض الاسنا دمنذاعلها همف الالجازك
لناف
فلهاسشكال علهمول
شال
ااح لابكونيندا كاذاكانهن الاثعال
امعد شغرموجودة حضقّه خلافمأاذاما منوثجودة دواهظهس

فسادماش]ان 3لالىاشب وجب رحان مدذهبالسْ ذفان حصّزوات

 ٠الاضهالالمتعد بدالمسكورة نفلىاتاا مثبْلصدميوهن ذااولخاء
االسمايناد
د اس سر تإينبالى|زالمة] وليك
الممحةلق و
5جم مدذهبالم عإغارهقالوااذنظرتكالمقبهند وبينالاسّتعارة

صود بلالن
بكاكنلايمةتان
ااست ؤّاعارة الالئة فىنض سكن جماه
مفد مّادف هنهالبالفدٌ فالمابسددناكا نكلمنهماسازمالاخضر

َالفمْمتالضهانالذابت ما كرن لهاحميقة لدمجودة اومعتدابها
لاناحضِمَهَ مطلمًا وعبارة اليتيناد ىعلنافلىحمقىة مطلفافالوه”
ماحرّرنامنا دلا فعامرقسرك

اصلدواغاهوصور 01010

الاخدامو اسل الا
الح
لوهنا
شما
اتك
جح ا
جل
فش
ضرتاح وانااظن

انّ ذمكاره السشيا قربا لصوا بالنظإلىمةغصدأككلدما ذإسرإلقّصد
 .اللاخداموئص بيرط الىد صوبموممن قولءداكرهالسكاكلموقال

ماعنتكالجا زال مام فلااسشتعارةبأككنايةلا اله إلا العملباحفاله

يةاى فبااسها
كتعاارة
بًْاانلالاس
الاستعارةحى برداث|لاحتماللابكوننان
باككنانه"فللمونازمإىسنا واد ف منمّكد كانساولزامه فولالسدايه
مبةشه بفرنة لاحقامة
لاتس
اوي
مقا ا
لمطل
ااما
لشم سماىالخنصد به
نوازمالسبم أى مالاكون ال لهوكان علالارنحانرك
حصمث الدعدقله م ل
قشت مطائالاستعارة ان نك رحد طُ
سا فكلامهدحصيث
الصسّيه وتريدالط فالاخرمدّعءًا دخول الشمه والشبه,روأ لاعإذلك

بأغائكالشبهمتاإزضصوالهشباهبماوللتكرعزادا ةالنشبيه
صص
رحيث خ
ادٌ عن االزيوملامن
عدرتالووي|
يقا
ذلاللك يدافرلال
ا0
ذا تغالىفلبردان انعا ك نرالرّسعكاري ا و 3

هالوىوفايشا علدت
مالابسة الاثياتبالرييمعينملدرسة بذام تع
لأسباب البزية اليش يخصوصه بكرن اد عاءامرركبك وم حاف

د
با نك
االاش
مرمهن ند  1لاخالنصىدسان ماد كون منبا
بيع
|ن مخان ولاحفهاعى فول
سظآ
اين
عسلياهبقداعى ولل ذل

لقم
م فخول
اهالدى تنهشأمانهلكاف
ادبن للب واليراب لإبيان صل
من تسن واحدة فى009

فالشميه لساكنؤارلاممراحسناً

رهوراى ١بعدالمطابقة دوضوج اللدالهوماحن ندمنلاستعادة دهف

سُعلمه مئوضو اك لالةلكرنامشارمكرةليهحث! اريد باللففل معنى
وبالفمبرمعواخرولكبة مختلفة ميلملاانلنداءه21ضكون الامرايضا
الذهلإجوز دتاعدلخاطب كلا مواحد مئننغييرةايعطف وما كلام

يكوا يكونالامرهابانيامرالهلزملابنا؛فيها شخربعاخن يمه

لانةحيدئنيكون الجازف الطرف حسماريدببانلاامرلمكا ذْكْأحيث
ظ بذكن دودكلملازمة بطلا ذلازمها تولروحم لالظ الشة اهدهنالادهاء

افلدافعتراضات خاشامند ذمذيجرهارادة المشبهبه ادّعاو[احضقة
واماهوجواب سوال ودده السكاى واجاب عذه عا ذكررهوانيقال

ع باسمالمشيهكا ليبلاله
يخا
صنا
تيع ي
لالس
اناد عا,لسعب د تاكادانبكرنغير

كالءالاعترافمد انطعبأنلهريرغديمعنناهالموضوعلررحاصللوابنامل
اسمالله مناسى|ءللشبرد ب بمحصل!سما مين منعارذاوضع بازاءالشمءة
حسقه كلس وغبرمتعارف وض ب زأاشادعاءكالنيه ذالمم بأسير

امه لابنافآتعاركرن نفسالشبدبهانماناشدلولركن هنامن سما .
سىى
ذخلف
جلند
مسه ب فو
اجن
المشبهبعلملزمينادخال الشبهف
السبعفائمتصعيعباانلمرابدالنةاموتوكشي الاخدالاعاوان الت
كل
لاءشكابن
ارسو
فلضا
موضوعبديامنالالنغوس .منغيرفرق.دينالناف دما
المخصوصا وغىيرةكا لوشثنكو ,نملوفظضالوسءبعًاله ادعاءومعلومان
معقة
حوضو
منة م
لالر
لفظ

ااد ذينملالسيف بالصّارم
فيكونمأنك

 ٠داكا اطادةالسبع عإيدسن]طلدقلامامعإ:اصهلناذالالتكأكم يدنه
ع سلبميلتسلالمانالواضعكمفبصمنهان يضعلمظين لحشقة واحلً

دلايكرنان مغراد فين مزهناشئذكرهالشارجفىمجمختصءالاصول وهو
انهاذككانالمربادالمئية الموت بادعاالتبعيدل لريكنهنامغماع:الذول
لدد داولنرمات
بكوانلاسناد يجا ربالانحىا لامنثاتلاان اسنلدقا
المشبهبباملماد رالمتصوّربصورشائول اذاكان مبوالاستعا ره علدخاللسيه

به وادك راان يكون ششًّاورا وكاناياتلالزلمشابه بسكلا
فشجضبىه!ل

ننااد سناد الىماهوله عزدالتكلرواتلر
ساءكا
ماد مبنِتّاعهن! الارّع
الى ماهواعننلذةالوتاوعلملهذاوجدتاركلمفكىهنلاب داماماابيب
كاندابة مخْبِلبةعن ذانالد بالخالب مفاب
لمّع
دهمنان مربه االاس

غابة فى لش حتين:
شالخ
ة
اله قبت بفلان صورة واهةيلشيحب ب
دحفه ان سند اليمفسن يشب كلانه سىعلىكر ن:افرش للسستعارة بأككناة

نمرازا لعف د اخادذا
يه وإبسكنلك ذانهاذككا ال
يةلفا
نير
علزلة مم
كمالنفترسنةق مثلاندشا لرمعمثلومستعادف معناامبف وسرصممع
الشاج ذماسساق باذكل واحلءٌ املناسنعا و علي والاستعادة بأككنا”
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مملّكادحعخنراى عنءم لوماعغناضتركال رهوان الأَمْظاله حصنن ستل
ف ماوضعلهعيبب[ لمق فلابنهب فعالاستعارة القهىيجازواتعاء
التسةلاجدى نهْمّألان ذلك لإخرجهاعنكرن موضوعًالعضا

دف شرعالنتاعالمشريتومرماجابعنذلكبان مالدس جنارجعلضي
ماعكمكق غاد
سلفظ
مون
لداذااعتبومعه مرصا رخارجّاعنه كر
ا ماوضعل وخلاصتدان اراد بللن >الوتمعوصفالشيعيةه وذاك

غيبرمرضوعلهلامعبرّب|خداارج املعموضوع لهفندترؤللانينفضلح

استدلال الستكتاككا امارالبهاشابمول والحاصلاإانكليعمقايل

ل

ذماما
نغرنةول
دراي ل رخ واوا يلتال
ا

بوهاناتنقضاف.
بألكنابم ها مرّمنعلصغإء مس:نابا يسان لاحهال
فان دا
ومل
ى فالازاامضلالنى ذُكرضهلطر
اذا ونلااستها د بالكنابة

لاشئراطر منرعذدكزالمشبد ف دتبرذانهقدزل ف تىقربرهالقداا مقلرانضخو
رات لزاعالخ سوا وكانبالباءاوفن والممىراث بر فلوناسد

دمنعلداانمماننهاسد فولعلوجدرتئعن النشبه دف ؤلنافهاره
صا ولاه ا هاسنكذلاتل نالالتاضسًاافندلااسلةمشبهالستعاد
ل ناذه بالزمسفارخصر ص لامطانالرادقا ايكذطرف

يه
شالنة
نج[إلم
لع ك
اىم
فخانه
ا خدمابه
ضنس
اكان
لنلو
الششببة مدكرري

ماجم
ميانء خاندف مامضْلالاغنرق نبجييننالماء وغاره ص
كاافل ج

اهحادضكه دو ن )لاخركريامذةهكما اضاخمائا ملرانوا
جد المالمبهب دف نالما ءبالمكس ولرعلةكرالطةيف -
لضشاف
صاانا

رهوالفوزضدمارداهاوضمرغلالك ولرهوشخصصانُمطامًا ذلوكد
اصلشابههابلامراد بدالمزنعاناه االيلتصىبودامعاله ذاومكوت

2
اماركرير
سنعبراعت
نضا فذالى] املكناض خزه واهرقرم

ما بسلااعتبرهالمشبه بركوتم
صاطاعًا قال هذا ليكونابعدميّكونشي
صاعًا ومن لبقف عإمرادالسكأكوزعان مذهبهفالاستعاة

بكككنابدةادادة الممشيدبه حققة وكأنالظأهران بهنمهناالكلدمعا ول ولام
ر
لض
كوللب"ا اجوب.عن ارود نفلادستازمالاكخنره اشّارة المعدم

الاحنراميس شا دانام هوتزيرمعند بهفاولروالنمبموىلواذلللاتلساتنتعا راذا
فكضابنرتراضيهةوالممبرلاي[الاستعارة الأباعتبا رضايعيريه عنهكان

اراد المطنميرالم شدالمثمبهبصاجمها غير ليثة الدكورةىالعنىوان

كانتمنحبمثا مكرااحلَِفمظّاله فلاثممرفو عشةراض صاحب
عدشها عكعيشةراض صاحبالمدشى اجليمووعه صفةللعدشة المدكورة

سمنولاالمذعزكالرله الجببوماشلانمافردمافدرم اعنالمتصود صل

بأنيالالمعىعيش راض صاحماعلماص ب الكماشى نيما نات

العيششة فيافنمهد معماشبرنضى اخلافما!ذا شلضروفعنثةراك
صاحبهاهاوالص حبصن هوخبدذالام
ذعو نهراضقاليشة التىهوؤربا
ولابلزممن ذلك ان يإكوبنرعضىبد فيه ادذاككلوموك
فيفس
اةد|ة

هاذلائكيب لماقددعلنْقْدبارلكوانستعارة فال مغيرلافىتكتا ميد

لمن يبآضاف ادلىامالى كاصربلاحظ لك ركعلبهبناهصبامن حيسف

التجادهنللناصنلامنعن تناه با
الاظلو
وم للانيك ]طلا نيا"
اللضا ذا
مللا
مشخ
ا ي امنيكونصاعًأ دؤها انلمشمدب املزبارلسومنسم

الصومعنه فلممناضافةالسةا الاسمفالضميرفنىبارهراجعالملااسم :
كانهشللش مر سمىبرنيدصا نوالنرمداملمنا ضاافلاةسم االلىستّى
لعدمحرنها وعدمكونه شما بمدعدمصص حإصاعٌعليه هولارمن'لمىلودت

قدعرافلتتملاتهما ئكرناولملاحدضلاقحآةنالاالراد يميابنييمه
التمإن تكوالندا هرذالاعوز تنعدطدالب مكولولمد نكر ازيل
هامانياناككن| امراستّاءاصادتوالرولريجرفلبيردانلوكافهنا
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لمكب الصاد ارّلعسنلغا؛ااسنعارة باككناردلكانالك بصتّم_ا

ي
اك
د
لا

د ا سّْاعلاعنًادالتوشق رعد مد ميعندمنلربرعؤب ولايصمعند

من لامبدعه وسلكسدالك ذانهذ البزككرب شامدمنغاربوقف

لاحر

عناحد والمكربصم |فاندخماعتراضليده قدسستروكااموق لاامم2

فونيسب
ما عالامورلءراضتالجابط ينلااذظمتمتضىالحلا ىكك
ال
خضردا لمن حرا م موسلنااالحيهاجة اله
حى لاباردلرفعالنمهعسار

للالنصودان الامورالمدكور لىهذا لبابعارضة للسند اله باعسا ركونم
كذلكلااننكأماهو.عارضله هنا لاعن رهومت 5رشه كانكشيامناح

العارضْةَلرمنْحِث هوكناكلريخرعمنالموةالالضعلدلندون فللمنانه,
متاق بالراجعة سضعين مع لعروض! كالراج عه الما لمارضة لنارباد

خناواسطة ف لعارونضاوع طن فالكلمامبكوارسلاوا لد علرمخاوم4
كواعارضم نا كب اعارضةٌ لاجلكود ماندواالسسرطادبالئيت
ومنهذاظبر أن شداميسة النغسداكالمارضملنا تالمسندالس حال

كونموصوةالكوتم مئالم فلدينافكرنبااعزا شلب ذو رد مأنوهم
من حشأ ممسندا !ملاتؤجدفىغيرهولا زمه
يسنردا
امحناونال ل!ل
حال ختص به عرانالمصوث ثالناسهد ذالستدا لم ودكن ونورعه 2

ونذكبره الىمغيرذللكلا مطؤخن الجدنواانكرمملوشكرن ضما مؤلاويك 
بالنفيتماكخالتكرتكننَسان احوالرانضااولى بالنفسم ولملاتذععبااءة 7

لبا

انه ن اللمظامن حت مفرومهاللغوىااعذ مايا1

ونالختهعلل ظغ الزلت اشادةالىكورنهكنأ
مشعر“ابلاممد بعدالتابان ل
سكامنْزط فولروهوم ةدمعا إلاسَآت والاان مد مع ساء| -
اعاظلم
ارال اىالحن نالدّىحن سْهدرما
يصف
كوهاماتنس لهالا
فاعلالصدروناعل
يكون منوثّالالهن ذالنىبكون دشا مشيراًكن ذ

الخم] الى لذهمول ذنهالا بناج المالم.دمنرلكعودنرمم ان اذولروهو

0

كس كنأف معرفدالحذوف لانوجودالفرئة

 5بالفمل فول لوجودالفا) صيرغة معبالنظالىتعدد
4رداىالفرينه الدا لاعللجد وخخامصاوصه اوباعنْا ركونراحد
الاشياءالسنة كاختعن ذليكهب دنضرلسا معكم ذهب كن

-

1

ذالرحازازللتعليل

ول ألما]سواوكانحاماعإراون نمازتم عليفهاللومف فىلم
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دمن هناك لدمعردالاعاءالمكوت

مراذق :المخاطب سيب لاسئوان الاجادل ومفارقته سيل اسكواق
ألاذلال دالنوسلق الىعظمه حرث سحن مراذفملاج[يمإفقن لذلاكت
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رلفرزاة والسندائد بلغت مندهًاو | مني للف لشاينةالياصف 2
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اظلناحوة باطلدٌ لزرف مإساوز عليهوهنا الممليلادٌ عاف كاىولم
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رك والق ا لم م لك وانىا نهناالمو ل دعنبتلينات وب

المعدانا لتق ما
ات و
لحص[
وحشة

والبكاؤهاردوسنه رحرنرالجل ٠
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المولين منأف كيرالب عليهلفمُاول لاخرولايكونئااللثواحد موسا الوليشين

المتناضِين دان ارادانالصرٌ معونةالفاموسوةا لكلومبوىال جنسار
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تدملاوصولا واحّرومقصود الشاجهوالادٌل وشْهان التععيض بالتمظه
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وعله باعندلندا سالاد بلاملةاناعتالملة!لقا امهو” 011
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اكحضورو شنا علىانماسم بصاره مست| .مضوره والالحازان7
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الضَلْ فالصاد اخْلدٌذالمات خارج عن ارال فلاسافى كر
ماباعدنمن الاوصاف والناظرون جْيْروالمنهاللطيفة
لّهإ ن
اصلد
ال
8
ظ
ظ
ل
ع0
00

27702

ع

2

اثة والمرادر
لصوصلَبدد
رااإسدنق لفكا لو
طيمبن
ناراكو لض وه:ه
خفط كالالمناسا يفالرهوالءم ن لل ضه بحث ل ن الذبنومنون اانك

مفصولاعن المنمْنْتخلم” اولئك علهدى فومجالرمفعاعل:دخابرلاذين
بؤمنونمعخبرءجواب السئوالكانشيلماالبنالفينخشوابالمدى دهلهم
احا بذلكفاجيب الذينبوٌمنونللذلويدان يكوناولك اسسّارةليانين
ومنون ليرتبطالنظىويص الهوابوناكان موصولا موي ان

اوه !

عاهدكاسيرنات لامحالا وهوتجة الاحكاموالضشغات المد مزاوحوابه

سبوالكانْضل مالأو
صوذين/بةة الصفات اخْتّصوابالبدى ذاناسب بكو

يت تؤمنوت لزيولكوسيرى عل لصفا تلمكو بالنانوامأ
شرمال
ار نتاف وبالضغاتالمدكر رة ادم لمدونْن ال»امقح

همات
يما
لهرا
ذندان المصتر الإمانالَّل|ين بوٌمنونقا الن ظا
تَعْدّمالكراتمتضبرادالمضمرذانه لازمفا معرفبلومالبد اناه

د قاساملاشارةاذكان للشاداليمعبنًاغا واانجمايرغتضوا يكوت
ابراداسمالاشارةعنخلدف معنضئ اذاهرلسسكدلككاعرفت متفوا

عنارغىططلاانلهمنةّه مذلاشا الباغائما مإلمصود اذكتوان يفال
رظن
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اسلسبدل اذ جوندكاكون ذلك الوإحدالمسعزد ريدًااوعيرًااونكوًا
غنثال منهمنامْسْة خان مضه نئىفوموصون بالوهلة علالاطلوف
مام تأت شْئةقله
ومو
نزًيداًااوغيرذلك لهشك
ساوواءعكمارو

ولمّائلان بقُولاكيمان “للديمان اسمّغإنالمفردسوا ءكان ب>رف
النعريفاولااشملمناغرافلفوالبيبانالذى دكنالمصرلابجرى

التغكرة ان فلام للستي موم اعسلناناما!١ 0 71
وب بغولهفلاشلرذات ذالمعري0
واشات للساواميزْمااسسنابادا ولرمنل

١كالمعرى بادمالاسم ل

كرت مزما مواللافرإد وان فرقينهممنحرشانلايسذ و2

مللمعالولحدوالاثنانوللجاع ذاليى
المسشنغرفا]الواح وش ن

ئنال
لاعلا
نلرت
جاشسر
فىمث المعرفءلا ىم ن لقرهالاالعردوثو

الاآنا منوااىكلواحدمنهمو

لإيجونان مولالرجلبرقمهذالك

ل

و

مهتحجيوه
موسمانتيو
,دب“و
اصعر

لابينمعاادال لتكرممً دالمج ضعطياسئئناءالواحد دالمثىدامع
زليادين دالارسارذلكل ناالجعانحلباللدمف منلهنا ظ
الملبسااللس
خو
الموضعدسم ءبعىكلو منكرمضانا مر وعيرهنماضت الملاء .

اًاالم كاعالميت ركلعلاءانبى والسزية ذلاشات
عرْدن
لالا
كنو
كيد
لز

 8 -مستهلللجدىلطاذادمنغيراعيبارمعفامي نووللمتصواءأىبأنداويلل عمرفت مانمناهمناضى والصّواب تركلط
الممانالحادم امععنليدوالمُوممفرو الأفلجعالمنىذاناسهم

٠

لجمنااعلرجالخاصٌّ'فاستغراشكون معنىكل و مذاوبعاستثناء
اريلدمآنهباع ارانبجئالموم سسازميجبئ' الاحادوندنض الناحٌ

اناس ناهريد غاجالءمفوىم الارِثابا عيباداالنمجحمئوع سارها
كلواحد فلمم اعمنناع للكجاناىل[كمنيرنول لعدمحغونط
الاسسْناء المتصل وهودحنول

شق ش الست منهلولاالاس:ئناه

لراْنينالبسراعء وامّابالنادملبانبراد كزّوزدمنلاجماعدلان بجت
1

لجماعند نسازممجئافر| هركا فولكلمعلعشيرةالوأاحدااىو3

جزومن العشرة وف فولك ضعبت زيداالأداسه! ىكإأعضومنه لم

فلاإنجالستضادحض دكنفالاسن بظابدقولمبالالح[بإللدم
ْعم
ككفمم ي
سم ذا
َكرع
ضالائ
إلان
ءلحا
ْم دا
لساى خلدقه وليسن
للص وهنااعاملد
لدملا
اس
هنااسا ن لد مةالمنوعد فا انلمنوعارد عإ

المتكور السوالأان الات اعاد:الكلبلالمااسار اللانالى
لكا بزعا يمنشاهدصدف عزنللكل لروعنفالاسي
ذهدممَاسِئَه لإبضراكند بمد عنعبار:الشامقال بسنلزمكارا

فشجه ساح وصنئدبنط ان ل تاّداضلللجاعات واحزاماحددًا
/

:

َع التكراروضنه انه ند ؟كون :

ل

المسنغرف وص اخرعبررصعالا ظ

ذااشزاط عدمال اضل|مريزاندعم ايفيردة وضعاجزائ وماضل
لاشساد فىهن ا
التكوارفا ذهريمعد

فالخاي ولارلرمان يلوحط

نلمخىا نكلفردمنلحكمعليه ابت للهكر
لمعتلىمكعررجهار ذ اال
الاحكو

اذا لاحظ المقلالشلئه :سُلدعلالوجوه

المكورةاتيراكعلبا خجبهباذاكرا

انالماد ا

المسشغر مع فطلعمالنغرعنللكعلمهنات

ادفاللوحظ:المفل :دلا

نالواضعحكيسلمن وا ارف مفبوماللظ

كنا ماضطان متؤهنادام ذالتتزيلخو/حزب بملدمفيحون وك |الغى

نباف وكارخلت امدامنت اخنبالانالرادفالابات الكوالياعات
ا دمراسلاحكاما لئ نبب تإلبافان مالد ىحبغيرمالرك
ئأةابا مر غيرماالممرةاخرى وكنا الاالمباخلز مرةغير
لاخغررم
ال

الامفةا لنأخل مد اهرى نالأ بطلل"نالك تلانلجسةاتما

بطلةجانبالكثرة رامنفاالغاةضاقحقليوزتخصيصهال ”6

دتاهزيلعلإلاسنغرإقالمة
ياسججى؛ف لاكاةولتارجاعندى ر
شلعبداذ لادص لمولناجوعرجاللادينادرهرقالا
فلظاهرا ل
ظ والا

الطلماى غيرللد بالاجتماع م اعخر وعدمهذالظاهة س
|تغراقله
امال

ات ذااللوحدة املاتلعدداىالوحدة شرط عدمالاجا

معاخرفال مطلااىسواءكان للجميةارلفاال سنن لافارقلألباعنباد
انه

جلوافل
رحدخ
االوا
لالاّ
لابصرالاسئدْنأ ,منلارهل

فاشيمع استثساء

الواحد والامّنيئن ولشماعة عذاياس ماعرفثدفاحلبالأومنالمعنيبت

ششن ونغإلوحية المعإسلء للتعد د نال شه معان ن فى دف 7
ل
إلبىةزرنفالوحة العارضة لجاعحال امطاسية ذه إجسنونئف

لجئية لحمل ن ائلومدةالعارضّ_ لجاع لنافا ثرا:ستغراف لماعات
المعد وام فانزعوااىفان عواان دول واحد
المغادة يكامامن

امنعين لابنشتضىبثوتامكربكلواحدمنزمالجواننوتلحكلبيد

كلفرذا ل,ب[هواوملهلاملغزاعانماهو ان ينوتلككليراعثر
مس ابزمسوت الكرلكواحدمنهات٠وم فظبرا1اىان انمتا نلجبمعوامفرد
ااانا اسدطا يط "
مصيمل[
للص
مسأ ونان فالمهومنولم

8

'

ذلكتالاش ضلا اذكان مابىلكملونتاح ماكهالشا كانبأطاد
لهمفولمهل
لس

يم

ييه

كان وهنالمظام جم لهناالمسئ فصد سْقليإللفظ بكيرالمعنى طعا

ذلدبطا ندانولارادهاداالمئبعبمدعكلد مه غان.البعد لانشفرع هنا
5معرداش لمناسنغ قالمعحث فالم:هذابعرف
ساتاعزا ال
نكلادمع
ال
لطن ما>ككمه اش نهالمعن زكرا ربتانّدهنالمظممئ دون وهب

المعظلماست ورص] بالغصارا للم الناطناتاامئ فلموهنالامضيعيت
ا22

اصابطاهوتوامالدن واشكمانتركب ممناه تعكبسافهلانالوهن
اصابكلالظا مدابجحمله وأاحد مباوانكا نالممنا

لد رمات

مضشل ىهناالوحاننا
موهم
كزما فارأن ةالمصيد فيدبرهواوأو
9

 : 14نا

لكانلمذج
مهوم
تا
كن ملناالع كان
لبنلا

0  ٠جوعالملاممن حرشهوتجوع | صابدالوهن وان دعض عظامه ما ريصبه

الوفن وبرعلس امن لي اعلمعرفعدلىرةجمل علالمنحيثهوك نمياضياه
ان لفكللكاعمنانعكون باعباد بعضر|لاجزاءتكبفبم عوإجنالنغية
طامه مالايصبهالوهن وللكواران هده
لهككانالمصدالمان ععض

الافادة مسنمدْعلمامزمنان المتصد ذاككلومناظرة و بادبلا
دا لنردصبه كلغلم لمانا
يرد
فو
شلد
لقابل ككلمنحررثهكو

بجنهمادانكانبسزمافر حمبنشالحسمكلاكا اللمومفظم عللااست
وصاحباكك ان علبكسنقرلم ليتنادلكلحسنجخا فد مااذائل
يا.ل يننا مضه ادن وهاه ةن إللذ رحد فيولمعا

 ١فارز ممع1ز 2سناءسازضاهمزالان سابالمومزاماسض
العالراىممااطائعزمه لذفلالعالرلانه مشرك معنىلالغلائوا لافزد

لتلزهررا:ايفمرد الما لبراوعدرمفالاستغ رن دانكانيشملل].

الأانهبكرنمولطم لا انلسالريطانليجوماسوكاللتهعالىوتات

000

وسويالك لان باه هلناتهم ١

دالعال المىسيس بانلاسكون ١ وهمررغت
اذيكونللرادبقوله ربا لمن رت ه ن

لك 52مكنحلدعجعلالنامي صادةعنمقاد
انبرادكأحنس ليطيدغاالسحّمموال دي ازبتطعودنسزهة ف |
لهاذ:اذلكركانليمد [علرهان الممزوما كاناثمل_
عصلشالاسرى ولر للاذا
خانهاذاكان المالراملم المالين ركاناشُماينهباعنباراش بدخل نه
كإماستى بالعالرفوالاحنا س كلدذالهالين ذاجونان يج منهدواحد

واسنأتفلرفسناوطاليمدوالمعزدلانديقناولالاحاد انضف فى
ولهسملم حشن مالف الاخرفالماهمة فلمككلكدلدممصصدد دلوهوان

استعزانا زا لمعناستتزافكمفلمماديا الم
جرال عرقلا ضحم سفدّدا

هرد من حصثث هى| لالمعضص

الافرادوان براديعضرا المالواحد بانبخصصه حنىست

نهواحدامًا

لقمفلوو ذ ختصصه ا الواحبلانهاذاللهمذومخلويك بمتقناء اصل
داد
حن ذ
اتم
وهوم
لمدة و
الى وهوذ ألغزكلْشسٍئمع الو

فجمع

المشرمعالمعررةداله ثالئذاوامنينعا إلاذالرأدين فلاجورة فيصم
ةا خوصلباصتاكنا ذكره الاح ذالناوعلبه

يكننفما
اطيزامرا لاصولوللهاصرن ل فانربقجامكاكهجئانره ا

|
ذجانالمط :رامذ لمنخرة# .تانامامرة
إلحشسإذاكان عل
لحصاينهور أراد :الواحد منهناذاندالمن أو
وك رفلانيكبالبزعام جدبافالباسدسود سلطا ١١ |
الشابعيا0 ].ن لايم

"
دمنه
ريطل
جمنس ر
عن/إ
نات شل

دل

صيحوانانه بحنث نباوزجولحدة معاذ

علىمامتيبودثااءلالواصاوالغمالركن
تنا
لس ا

تن لامر شنعه بكون آدو'0

اللميه

.٠

ورب اجن

ذباللحنسلان دونهابفاء

س و 71ذكرنا ظ انماشان هذاسانا لعرقبنالفه 
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اسااه

ستغر ف د ذكثالشارعهمبنا م امنأ كلام فالزد
منس
لإخ
المع المعرفل بالام

دلخاملستنغرقبناءعلان لامالاسنغرا تإنضالامإجيس #السو فكلدمالشانَ
لارل تلوث فلمه ورولممنوجماحمرحث درصفالوحه
مقاناسه
اطا
با

نصود بان المف زو تقمرف حزمابوجهغير
بالاخرشاهداصد ماعللامّ

دفيية وبرامدناء
ماتكعوامالشاففلاف لهلممعفم بلامإإينىمطلعنل
الواحددجون داةدلجعمنهلانللع[لىع قبا ماتلنلاعااسغرإف على
االحدفذلاأهر
مامحبهالئوضيحق ا نرآلتعاب الناءيحصل تي م

منكلومهالاجلضلأهرينإرلد لظأجو املاحتمالالاوومن تغرييه عياف
اسنغراالمزداشملالاحتمال الثاف فلكلوالاحمماليت مشساويات وأسى

٠

احدهاظاهامن

اخرتلرماإدالامم بدللالاسمالمفزدكرنه قمغا ناد

النذنه دللىبدليافإدهعلىوحدة معناها

مطله 

 ١ننه واتكات مللطتقراذايلكبة قيدتدلدعاءفاطامعداخرمغاد

 ٠شنواننات لاغ مقتمناها فلاجحفعان وحاصللمحوابا لاف منعالتناق

ظ جمابناءعلساسغراوالمدممعالكللا]دى| ١ككلوردهزدومعقطعالنظى
عزنانسكون معد اخر وكلزدموضوف بالوحد معىعدمإعثبادا حمر

معهلااككقجرعاعكلزدبرط #عاد سي منافلوسدة

د
ام|
شعد
ععنى
|مراخرسه وهوالهواب مبىعإإن لمودل اموزدالوهدة بم
|اخرمعه
مر

لااعبار عدمامراخرمط لم رانماذللك لمدمالد عليه

داحلاوصولابا لا ول انساانااننافبنزمالكنلامالسغ ْالمضية التمدة
يله جبعرديد" عنالوهلة |5انعادمالل توسإن امأ
لده
عا ي
ا

بمنه بعد ربدعرأدهنامسىعاان مدلولالزد ارهدبمعن| عببارعل

اخرممهكن لكيمنيقاذان لكتارلطويمة اع
ظ الأانين دلإياعم وجاذكمناظبرلت ان وسَالقيت تقد لواب لثا

اعلااوك وانما مد امشدارةالى جاننالانام للعا
افبىملف التثية تلمع .
دادا
| قر
الم
لسم
سنّك فىدلالشه ع[الوحدة لكوم

دكوناسملجنس رهوالاسممعقطعالنظعن القارد و
االنشئيةو! موضوعا لاهن

اوللوالنئثرة لادخل له هننداللقامنال ولمؤاللريغرفبديناسمالجن
ْ

والمغزدبناء
“علايجلااممجشى
دمي لكفنرق جنمافان
اسم
مض
ا
ال
سح
و
غنات

-

لوا
ل تنه نشنااخريسرد:لضو تي7
تو 1

٠

لانالاحكام السمي| :جار علبا مانن ذدمن ردأوا زادكلها

اوبعضرارخلاصة كوابان الوحدةومانديكانو له بحسبالرض
كعبا

بردمك[نيشبريال
مدلولء والاستعمال فلل اكاانه
راءكا |ا

 5اناسع ناكامداسملمهد زحول ار
كاثنالشاىجحواززوصهرم

ا

بستكملا نه ف معبامعفكاحونا لجال

الطوالحوزا ارح[ لطوالا ساباللد دمهبانامتناع وصفهاممطرذًا

داقدلنشضعالب
رح

لذ عل لا
شه لزناملتحافظ
فنشاكل
ل

 000والنعث'ذ كان وصمًاله حال نه كوفما مىب.ن
لنات واغائلنا مطردالاشجاء وصفدبايم ذاهلات!لنا ا لدينار
 0والدرههاالبفوصبية الموهمالطوال دملل“الت يني
تال اذ ل
مسلشا
هحظء وحدة وفرديةالصوابان دقول اذلسرقيه
ماوحغاءٌ وحدة معالعاففالخ ذااليمكنهنالكماراخرؤره ان الوحلاً

مداولءإلزدكا لتئنة وللممعيةٌ لصِغه” النئول وعالمولباستفادتها
منرعمداب لع |ريد املنواحد تكآنوكد عرفت كرباوب باهر

الحق مونّادئلرفآاللكمان كلجلا دالوكا ن كن لك ل منن ظعرصف
إلإىنضاناكملزبميالاللامعزد غانمالاسنعزا ف بمعكلورودلواب
اذاعسابالاستعراف فلمعبعد وصفه باعلك فالعرد فالف ب
لبرمدب

ككالقذدلحرن المكرذو نا اهلكالناىالبن
دثائالصض والدرهمالليمن

منداا
لابسبلاعمباعدارلحضوّةدة خلارجعاولا
دبعابّ
إلطي
تعةضافا

ا

بالصغرة والبياض ول بااعّبا راصم الميرالمسنة متوحبافعباندها فركلد
ذالسئاهال”النا سكلتردذرد ها غرختصاهلالاكهبغرددوناخرئال

فالاو الصّوابذكرههناليانتائدة ذند عند بور ولكونه خلائ

ث
عنا
لعدمع
باى ل
القن

دن الوصوف وامفدكمرعاسى ذؤيرمناسب

أكون علفلنااما لحاتاج هناكبياانننا طإده وقعدرلفتيك

فلم اخصرطررًاى باعتا رالفيوالى ذش اتا مان برىا

واامارتابالتكتة تاللزيدزيف :الشرخطنالا

الذ كاهواه ومناهواه وهواى وهثااخصرهادف ولروهنا اخصرمنالذى

شاهاار المىاككرنا فلاحاجم المدارعكاوساحزميرمزجميع طرزاليف
أهو

اذهب ليدبعش نلاظرينقولمرككرضبالاضاف الياالتكلومأكثر
لشي وف بعضراحنا رالاكتفاء عللالكرولمعالركباسوجمع لواب

دمانينجم بانصر مقحدافوالعب»والمضدععئ:نهبا الال لقاملنوث
رىا
ضانا
الغسا
عإخل

ئحد لذمااء لاءلاالاكنين كناتالواوالاظبر

أشحد ف يأءالج ويعوض عنب|لالتعإجاك فالصّاى ككثرة الاستعال

عند فالارض مضى ذالص|ءمحداوف بقريزة
والحضف وم
اشهصد م

المفاموسَّعد ككل اعلبادسفادفهوبيان لمئالراد وذاهب ذالارض
د قراء تدعلوترنمكرمغاطنان ابعدلازجئيلااف
مصل
اتلا
بيا
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النقلضكالاخى تومخووججاا؛ فىللا تكلئ:م لللدغمراب سواوكا ن بعد
فاب المّصرانهاذاكان يعدالنتىيغيد الدمس
الانأت؛وبعدالنئ واختار ي

ا إلبنك رهوماككرهبموله ويشطسلييد
مالبه
عبًادللسكاى بناءعلما ذهب

النفاءالك:عنالتيوعنطماقالسوعاشكراالاانخبارمن بيك
زبداذ أكان غلطااى يمساق لان عنلدتكلرمانانتذاذهد

ظ

بدعنيه تال ومعنأاى لسمعالخلطانهغورمط ]دالواق بملأث
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اساناوالشيان دهنالإنافكوه للصرف واكولنبو
لا|سب ا
ومت فعالعً
فك إشسكوتعنه ددنه نعريض للشارج بان لمم فكلدمانالواحب ناس

عنسوءالفزمويركدمد علمإبوهدعبادنه واتكفلاومالشاح تماسجًا
اط حيث سهههسبدل الغلطمع فانه
لمك,
من
اوْل
غد ل

تلط

علقم

داهو
نه لاعلعدمكويم مطابفا للوافغذلملالشاح رحمد الله
عإم
داما
ع
اطلعفكلدمهعليمانئاه وعد موجدان اليد ذ للك كسه
ل لايد
ل
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عد ثمفدنلا اشلصمدمناجب بلذلك ذماالبه ال لالاكلى مابعديل
والألكانكل لعوئا قناألكفابددتالتمإ سإ اذلايكنارماعهالل
مادعد ب[لاذتادن لككعنهماول الىماشلا لاسسّ.ازامتها لسنئويت
2ب

100

معاذا لككلكننبعددوككنمغريكرا جلها مضه لمابعدهاعنلككامن

قالبحملاناتالجىاعربدانةيكون مع بكربلجابعرر وحملنف

وأن ممعناأهجبنلاء مرواعللشااعسات ذفان موصي
ندئ
عكر
الم
كبب
ين

دؤإلبه
المسالمالتاع وجمبناص المن
نةا
اسف|ىالترديد التكود
ايكون البنوحعكفرإلتكوتعنه اومضناوث مسىطمانمالاكك
الوقائبوالأفالميرة لجبهلناوع خحكرإسكوت عنهذا نم صرحنبالنلط
إاضىد ون اللكرالنى قال0
فاسوالتبوعي انض عليهف

١

تعنه وهناالاعبّبادكانمدراله لوف ول من,مشول ان الجبئ

سْتعِنالبو  1بثللتأبعفان اشبدطاك لل دل وا ماتللثاف ل
ثولم بانملذاللسّدت مطلمّااى عندالكل نام مْمْمُونارو
لصرف" عنالشوعالمالتاب سواعجم السو ل ا
النتوكا نفامالاح عن ابن لاحب زا علدا رد ذانهلف السعى

تبوع رحللكسكوت عنه |ومحفن
عنالمببوع الاىلتابسواوكاألمْ
كععليكلدالئفدبرين منبابالئلك
ظ مسد سنرنا د و
والمفصود شبمة اليكرالها بع اد ف المنفىعمد اهلبرورنانه

انوإلتكرعنانيعدالاته للشايعذا حنببدد يكوناننال منمكرامك اهة.
مذنلهاكرن شئمماغلطاد ترذام ماغلط شه بعضالناظ بنوله
1ترعضنفاين مارحببالشالركى فْرهه تولء اوالنكاخوشو
حوناالالمرنين
ائىا لمك عل برادشهك التكلروالغابةاليد تككره ظ

 3ال ار إبناملككرمع فط اعلنظرعنحالرااتكاليل
ثولر

جيهأاذادتعبعدالامرو نافد ينسبون الاباحمة

واللغاضييارمارلوقد ينسبوثالىلكوا انلكالمسذلكل نولو كيب
ول لاطأنلته  2اذلايخناتالمع ذالاعتبارينولماى
ا
لخاضاللمق وعا رهالمش عإاحد فالمضا نامايرادا فصل لمل نام12

عبا رة عنه عند مننمل لهماو منالاغراك سواوكات منتن
ادااوتككينا

 0022اذلقاددكافٍتجفبمكو تمناحوالانال ول ذ
وااسمن
السندالبمبا تنهوكناعمّبا بااللمسرندهدى|عي يهعنمعناهوله
دبلاواسطه داعبا راللمندنواببوااسط:الياء شكون م روأ ناد
بالستداليه عالند ذلناهما مزإحوالر ذلوبرد م|اورده الشان ولمله
اناك الا ولام خ
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صهوال ص
هور ثرلمد مكنا

ميت فشر المفتاحوككنا خالاولالا سشهمالالماىدل

هوالثادبعالعردولموجم لسمنبينال ساض ص غنادة صرحدف

ل بعناه!عمجملالشبئ نس لكناإباءلست صن إيستى

بصمالاوك حْنْصّماء الثاف نما به طهربأءالسبية اوآآلدمكورن
مسخول الماءسسا
اليااللخصصانتئالا ة
كاد مالسيدان هذا للعنى مسدمفاادمنجملالخخصيص با رميز
اكونملازماله اومنتضمين معوالامنازهه وكلدالوجين كلنامًا
الادل نون باذ ناحالمالغرينهوا دعاءانه بحزأمئْمورح صاد
حميفة عرشهعر مناحةالالمرسه مالا د بعلبوالتنمينهنا

الممقرينةلللاا

سرامنبدالنام فشر كعشان5
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رم إبستميد وافامية
ااتلعبشاارة
ذكوناظيرانماذكرهالناظرون من
افللمومميرًا بان.شت لمالمسند لكأناظبرهروج عنعبادة الشاحؤله
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تغالتريف
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الكنلاف
شناأك
حقاأكا ذالربعضالناظبنتولرمانن-لححمسكث ت
ففان ! ما للد بانيكون الرادحصّ :معّنه” فأنضندى علرم م روك
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قديت
الوح
نضا
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اعمنالزينبلغلكام مون فالاخرة اومّجاان ي
بلك لاعة ذلدكون ضميرالئض للم مرنلالتكيدوال وهوالنلاهر
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رلذد
مفتعر
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ا لذر
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صيف ا

يلوحط ناريأ

منحبسال وغمذيجوزانيكون ضميرالتصل لصم امالطعشركذالعير”
فالمسنط دادعاعانّلمًقالدباوالزدد علماجمّوزهالسئد حواندى
شع المنتاعفاماللعضواىافوشابةالميمعمنىالفكينلا ضرن فىذهن

 ٠كلاد وفصدئدكونلفكربإخادالمقين دطسعة المفاين محنبث
زذا ككمر وط بخص مغبوما مفكين متا ذاءك:لماعداه 58
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وكل اشكره لاكرا التماذيدوممع لماه
وحسدئداللوت و عادرلاتمعاليه 3تا رعنهما
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برطجوابه شمهموللملرالشرضد صالةلذبن وصفةالمفاعونعبارة

سنت
مم
حصّات
علنمكمبوومندم وصفاللذواَتحَفْموا عطف عإح

الشئ تبقنتهومشأيرج نفباببةالسؤ عل اللقضقة دائعة موتع

المفعول النافحهْمُوا ونْصّوْرُوا من تصويرتالى جعلت لهصويةٌ
لامعالا د داك ولحصِقيّه صفةلصورهر والغميرالاول منفرهير

للتقين والثاف للفاعبن دذعدمابراد الضمر لوصولاشارة الماث
ف
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نمسه علإنهذا جرد دهرر تبر
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اهلذى وفتو بن عإاليشرط السْمّ] غ 1إلامررالئاوشريضشه
المضرمبانلو
عالتاكنارهذا لمكرشا اونهتضاء أحدالامود الثلائ مهنامعنى ولالسم

عبدالاهرهذامعنىد ىكرت اللا مإعنده يعثرف ويلكرواماظةكبر
انهناللمومن زع الجشن لامع لجنسكن مشْروط باعرّادامود
نائلةعليمكا لاسمّعزاق والمبد الذهتى وكونم معلوم!لدتصاف بالسئد

لاد وشاء |تسوه تسق دونوعسد وشبتلا 10

تأجمدلكر هذتاند حلهذالهمبادةبل انلمي

مياد !واكك

ناناذالئاظونئ هنااكناب كعالليدا.ذا

فائيةللفصزجمث تال وه ,فضل”وذاائلدتثلمالء عن الوارد بع
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خرلاطنلةوالوكد را ساب ان خا
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غيره االلشاج اى تكد الكرا ذدمن زياد الرب
لىا
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دفان
يارا
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دل زبداستكه عادلا ست

دمامّلانه لتككددالم:داليهلاشئنزك زيد نمسه المادل إسبكئ

ذا وهانهناكآاوناهن التعرضلالظلمعه يدفعذذانلعماغى
إنيَْعْى] لنغإبركيف والمّصرامًا تمرالموصرف علإلصَفة اوعكسه

و كداكد بعولرتعف حشفنه
بدمدضد
رهولبس شَِْاممْمارالمتصود ان
تزيدهوهوبسله هبارةالشيزاظيرة افاد التاحادمن عباره الككشاف

افظ
لن ل
ووهنالئ تمرك
ت
تالكااوههعبادةككشات لدمْاظلناباعد

لعف
الحضّقة بدنعه كالدحُمنَالنَاماى فىننسهولبسينهدافم

اةلشا نط7 2
رفاد
كمخا
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السإبنًاذخلوصته ا تكلومالشمملا
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فن لاشدثمذااثك] لاخنى
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فثميف
امتسىلببقكون معنىل
قال وظظيبرارنمهنمالم
زجعهية لفان كلت
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افمراعيته تكد وخدككرنا دمااسلببق
ولالش اه امطالككونمراد البثْايلامحاد بأنهفمكضكاازمدكا

انلا عتزاض]لشافابطاك كودمعىتعريفانس ؤلرضوزياافضل
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ماردك
رونشيه ماستض
ايك
صالعن
ُحتم
ممنا
لند
امل.اد
ل رلكمالالعفبالدلام
بلتويزلغايره وهنا علنقدران»3
فياصن الله ]ا
عولص
 ١لجنس وامه
كك

ا
.ا"فمب«#ر
:
ددب
0س ,
با-مر

لدف امع إلةد لذعلا تمص نا سئئ ان -_-

داو
لمي  0الي
افيص انه بالسنباليه مكون النصلمسمْعادٌمعفنجاء فان "

كلالنكربطرى دصراسندعالإللسبنهداؤاد )كيدهانكان بطربق
لسممنا ان
دصرالسك المع سند اقادتأكردهوهأ معنىنولامف

فايماه تاالكبتدخصيص]ذالخصيص
يلدم
الاخابراش 4اقبالمعرف بال
حاصؤبد وسنوماءكا ن مطرالمسد عالسكباليم مثل ريد هوالادم

وهاوللاهلرن! ذاوبالمكس لمكلرمهوالتضوماى لأكرملل التموعانزىلام
كاكرد
مس فضميرا نصللايسنعلا لأالخصيص الل ند
مست
اعل لت
بالمسند بداولتك.دالحكرعل لوجه الذكا فادهاككادمولا سمعر| تماد
الممسنداليهعللسندصاك وذمكاره السيرد فش الاح امرنلا يستهل

مامد تامألكيسنده عللسن إبضا فيسبشعلاب :ملي

إسرنددان بِضْبد تأكرله
الذكيرنالمكراذككات لمنصرداللمه عل[ا
ننلاا اللضضصلائلة الممنوي فولضوككرمهوالءْصّوى فات
واعلآل
وْصف
من لع
نص الكرمع| النمؤى |ذادبهرضا ككرمياللامرلامع

ع أيككرمنضماراعنصللن)كردلكاشمل علىضارالسندلايمعلى

المسند وكذاء المثال الثاى فوماتادلوالطيب الاستشباد عريجيف

المتصل لتكردالمكي صرالس:ناليم م[ سند اذلالحماّلصرالمسند
اعللمسندالبه فا
لستع
ن]صال

ذكلدمهولئمرال:داليه علالمينة

[ د دن
العكس ضفمد تأكردهفال الضربالاد للاعقافانض

الملغفل اتدسْلسيممهمانلوى والاظى بأعْبا حفن امعلنتفيم)

مم2

ااو دلون لذت قبلا2
انلمما شه وهو مفضتنذ ل
نشئد م
اال
كخ[
مون
وه

ضا فْهُوهرا لاختصاص
لامعن
ال هىمنصفاتا للفظ اليهماباعسا رامق
فالممنوم ددن الأفلة وشلستالازل معنو ككوررمضما لك ناي |
بالاختصا ص غالبا ضخلدنا لئان خانه لادفمد ذلاتكعن لياكاصاد -

ِمتا فالاولاشبهبالاضافة
ظفد
دان اذاده قالخلهعندغلبهمنسْم ن

اللمنوليةعالرييدف اوالغتميسصوالثان باللخظةالشدةلىترد
التضف اللمظىرالاقل ١ظبرال لديلمايندمن حفن كومعلب

والجوابان الرادمنهالوجوبا لاسك اف بِعْربنِدان الاص]عمةالاج
والاردد ثوالواحب ذلااد نزاعديأ ذأكان الامتناعفا مالموجد
بالعد وم خاد ف مااذككا كلاهاعد مدادهوظاهرواة)كا ن اكوم
ده عك متاركانالانصاف ذهننَانا تلاجب خغفهن نام 6-0

بجلالاصاف 
اكات الاتصاف حرجايّافالواهب ممه فالخام
بهلاضلروا كد السك ريه موجو اوتا معليه ديكا

ذنيرمكنقاللا تنرتيبالالفاظلل فالواجباأن بكونوضع الالناظعل

ارليمعاف فالتعقل ولواب ان الممست .نانيكوننعم العافت
وسنى

علتسبان2فىالخان وبشذاك صحصلالمتصرد رهركريةالراوجالاولى نق)
امنا لب فهولماهتراىمن مكرالمسند وانكاناجممامدن أكرفناركف
اككلوماهر ادفلالسْمْمْسل منجِنّهالامي احزنه ونويت عط بعنيك
علرمتك فعبأرة شّصحالممناح الشّردىاومنه لسعم جسمه| ذابه
و ذهب طبهفهوكناعنكا لالعنا دهولجونان-ي ,نمنم .لش

اردئه الأببناء صصخة المْضيل مولا الول بالاسنادالجازعا كم
اميه لمجاريامرعالاص[معناه انجميعالداعالى:بككنع

راجعه اليه رحو الفرعالماصزهالمستنسط منهلاانهاحناجة ىو

مغتضبسةة النقدرماللارجاعهلبهاشلحال
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إنعتباط
اارملىم
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هاا
نكك
الاجهرةبناءعإإنتممهه لم
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ثولم حصولالنيٌاكالمزب لتادينافى مايمالان حضول نمم

عادمؤش وهوكرزرف لاسب فول بعضهميقوقب ومهوالمادى

من اموبالال وؤلر.
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لحرث
كابدل عإبهلم بمارنالا لد

بعداداللبيب الأييب مينغلبعسربات ماصولرمهاسلاداى فساد
المزاج وعدمالمادقولم ادلسهب]المس2ة اوالمساءةالتضا ل ادالتطى

امكون صا لتناولوالئطيرعلمافالا يضاع نالفسظنلا

كرصالمًا انناول والتطير مضه امسر اوالمساءة رنقديمة
لتعىلهاواسْادينيادة افظالممجيلالىان ماوثمفاللفتاعواما

مىاع فشئرهاؤْسد”
اهال
لغدم
لاالناسهمند اليبمبصاللنضاؤل فسْ
معنأه نُسره

اوسوده بتداء دامّاماخالمفتاع  000اانا )سيور ١

بصالنفاذلمد مالامم المانافع سمد عه
فا
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شلسن
ب فحص]له مسر اومساءة وذ لتلانالتضاو ترا نمايكونآ

صل
الفا
حانا
لينح
ؤنطؤما
مسته] لكادملا بىذاكزةذ! نن ثارد

مه ناعجلبملسرة اوالساءةممجبل
التنمنى
مدّمالاسماواخروا
الناول نيه مبحّثاااوّلا فنلاالاس كرانالنْماؤْلاوالتطير

|نمأكرن فىمس بلالككمذ إلاساسا لضاءل االنكسزمبعالطية

رض يلت
ممع
مْجمّنها دخالقاموسالال ضدالطر كاانس
باطالت نأواجد و الى شبح اللشكوة روىع :أشرع :بون
ا أدص لله علره وسكا نهخالل لاعد وى ولاطيرة ومجبئالفال

الوا رماالضاك خالكل:طته'وا مخانلادسانهان اداد باكملة

[ ف تواسترللاكلوطيرهنماهومصطلنوفانفان لتن ذال والنطيد
كدرى نومالجان عند
عااش
ضشلم
لقلا
جمل ذانارن
انمايكونانل س
الباعىلادمّل سسّرى ولكن سربغارنةٌ الداعىدنومالبرجان قال لمالداعم لاشرى

هاهوانارادالم يث

لاك باسعارى فتطبرسفي لسرى معانهإسنمس
والمضبه دمولنافىد ارك سعكا وسفاح يفيد الماول بالنطبراذا ومع

فمسممبل لمضة سواء ذد مإلسنلط (اروهاححررئ ابا نالسيدكب وعاية
المشرج ان السْمادُل دُديكون باللغل المسموع11000

د اسهااذها كنصال وثدبكونيمغيظ
لا
لشى
ومهذثاهوالن ى
اسعردهفوهنا
دون
اككلدهركاذ ولك سعد فقدا رك ذناد سفاول بك

السّنا ول حاصلسواء وادلمبهنادولطرذاك مضى تشدعه علليد

و
ورانت
ركانصاحبا لداضاعاشتبهعلهالذرقبلينضا ينمني
اعلبىبلاارداةنالايضاح صعع افليىنضاول باللفظ المسموعحرشهال
اكونماىصالامنلدااليلهلشنا ولاوا لنطبمسم|ناذااعتبرفالنناوك

كوا جس باكلاه تيت بيخفصوك سعد فد ارك مالارنميشا

كلدماخروان اعيرما بعد كلدماه رتك لك النمناولالىاص لباالفط

شل يدطن يكنمدتما]انان موه طن ارلا
انوخا
ؤلملاي استمةعالط فالصبلفظلالداليبتوص
لئظه خوابوالئضلاويا لاضا حنهت خواينالساطان اروص مه ضورطل

فاضل ذالعطمريها صل بلفظ السنداإرهكو صالحاله واظهها ره
جمصل بشقديحه لاشيدلعلانسب اللو ملهدافظنلبهارالتعظيم

اسخناناضبه هناك قاالصولونان فالنص رباد :وضومبالك
لم
ن لمنظلءماق عط
ااذ
ألتكيد
المالفناهسوق الوملهوكذاالىال ا
التمتركأن صما لبادهولنازاد لفظ الاظبادد (ردفلان ظيمه

افسءاعاالننمه) "٠
بال
مرهانجاة الىنامالالسهمد فاىشنرج
دنفي
اد
عنالعظيم والشرف شعاإحلرمتمارف الآان الشاحخرهم رنالود سا

ظ

مو

سناح بامامان اسان
اادا
شرفالت أ طبهممالا لنَمْساله كاانلهار
نلكالطريقة انباءعن نعظمه ذالجزذفاانهتمعمكرنا تسكفلمؤالاناء
عنالع يرد وانفير فلكرد ماناللعمولوابدانانباءه عنالتٌ مجر
|باهذ أكانلمُظ ندا لس صا ًال بتوهره اولداضا فداويالوصف
 .نول اولاتكوشمنصفآاهن السادةلادلاللزماعي لاسمرارو لناقال
اعا
سرا ر حيث دعد
السدد هه يريد ان ا نصافه بمغمونلبر

منالمتصفين المسمين بسيكونهوالمطلوب منالكلوملاجردالاخباد

بحصوله دالاوحه مناتئالاالركاادان موصوؤِم لد الره خم
ماانالاا
النبرهوالطاوم دون وصضصّية أن ر_رهااعسا رأن مزتل

قًصددالاول>! |ذاكات اكد مذ الزاهد وامهل صف ,الدب
شمالالزاهد نرب وئد بمُصْد الاثاكئيك]!ملذاوكامترة الث
وانههليمعرصفًالازاهد ضفاليشرمالزاهد اننؤىوضلاص
مافحواشىا لخاضل الأددى اعلولاضة

شمح الكاذة فالرىببن

خأمريد وريد خاطانه اذاوضع نشت لهالام بمّالريد كام

داذا وضع ذنامدااسلمشئ فالمذزايد وللمللاشْمإينمل2
أارلبا]اسنمرارم تامصلدممضنارع ابللمضادع اذاادلي د
وللهدوث واسم يم كله د أتعلاكد وامال انهلماكان انمد

افادتالاسمماراليجد دى اندفعالنعمادا لكلومالاان يوط
بينالادمية ١لى برها ضلوبيناالطملمة فىدلامهما عنالى د

شط لكناقاحانينيعولجمع شت ف اشلعمفتاح والاظهر

اتجخضفكظوفوظويففلومجيببمنعهسهنالل.
من الاشيصيرمنع ال ندملا اباتلَلد مةالجنوعةاوابطال

انلكامنا رة صرحجة فاللنعوللقع
الخد يعملالسا وات دا

ام اهلتفسيرال لإيذهب علِيك انماصتعبالامٌة |نماهوذِماا ذا

كانالمسسند السمبإجمرذاواللنكتلدمذمالمبلحرفالنتى فالا وف

ان سهد بقولمتعالىارباكمةهو ذ ئاإباو ؤلايلهمغر| لاحثرة وكا رون
ناصح فالك ان بللصرةمماثول عبرمناسب للقاماذالظاهراه بر

انح ضوفلاغيوهربلامناسبلائتوى قول وياجيضسباالا بعنىلررد

صن ذالائرات وهوالصيص
سيلا
خئصو
ماول
ت ١ع
للوت
بصاصص ذا

بالتكد فلم وسهينادا عالنوفرباناراادلغتصميرالكر ل04/

 ١دااخص صالنكرى لايفلا لزباد والنمصانولا عكنحملاضا فاليا

اللاخصمصعل البيانبة مألابخنىواملين.د صصسصه ب إن[ المع

اىصصهبم سلباكامنكاااذنا قلتادابعاناحافى' :اناماقات

دأناسعيت فلديرد ان المثا لابوافنالمن ل دلاماذالسيداشلواريدان نقى

اللنملمئصودعط لتكاام ليبقلعرقبمياانناذلت واناما ملتبحسب
المعنىدذللت لانؤ مااناكلت قصمالمول رمنؤحي
اث ا
نلاىمائلت

دصدرعدمالمولفالادلىسالب والذا معد و لكوسجئ فىسانعظف

"

دالا نتديافى للعمرص مإبّعان بذلك تهاولهانلاناىنضا'!
امالدذاباسعتععال
المالسبب المتضىلا فماداهاللنخئبصروا ل عات

ذلايردان ولرممن ذلك ان يكنالتقديفىخوزيدعرف مغيردًالص
ماعلاسنكأك لإبمول بر
هابك
خلال
ننىافى
لشئ بجودالفتغى_

يلاب منحقَوا شرطداتناعالمانقمال اصدارسك شار الى
انراد اناد:مالتسا ركنلك تتجيعامعانالمسنفادةمرإفاة :

المفتنضيبة نال لانموراالمقرة بغارالأموبالمملان وفرعلاتلاً

فمعا رامد اى الحمًا ثوكثير تالذاميلنت لمذزكالتعض اذادة

النقد مها الهمانابنالالعدماذاداف ل ومري بصصحهماماذاليطف

دااالاالسنثنعاءاال ارلعاؤتكللتسقرلديهخكصرونصاتلةغبغمابساشكنلماولضؤاماانانؤمعنيس
ه

وكذ الخصمص المضاف الاىلممللانانمياعض للالغضيصس باعتّاد .
مساب الممشبئناباعادهفقسهوالانتاباعممناطنيركبنق

من

 ٠الشوتاوبطر النفىنمان ص ص|لفم]بادرمنه'اخصص منحك

الثوت أكن ذلكلإِشَنّضئانلاحوذ انراد منه صصص الفمل

ساوالكاننغمنىحراثوا لاعنعاوتنالمقهام فالمرادبف رلاصرجمه

مصه بالسندالفملم فهبهمنحث النمطلقارمأ
خله
ال
شان محصول الاعءزاض ان الخنصصصس جسبا لاصطلاح لجسب

ملهل
عمت
لمنا
اد ال
اب

ناسب
المشنازعذاهللىامن نؤجنه فمال

اسنا دالتخصص المالئيت لههنا العلاعنىغمال كلد ونمن

ننه اعنوالمتكلمهمهان فولناماجاءف المومالازرد!خصص

افلىحيئنزيد فان ثاءت بالاشادة عالاخمئ فال وناوسله انتال

امالكلومعلمن فالمضان شكوننق|لفمل اناللمند البردون

غينه شكون مخصصص لضملبااجُْثاأهكنالمثبتبكفونئاخ
لاف بينماا ناملتواناماقلتحمثبكونكلمما صصص زد

الهبيشبوتال:دالمنفىوشدانهامابازمعدمالفف لركلناات

معنى تخصصه بغ |لذمهذهبانمكونالنغىعنه دون غفيراهل
با ككرن احد/ما موجبة معد و لءا نولوالنا مةسالمة وهنا

هوالعزق1إن ساف وبناظهرد فماكلمن انهلالزممنعدم
لثم عدمالغرق سلهمامطلفا يمف وان
انحب
الغرق مهمام
صصس
خدع
تد س
لق
افلت
|اما
ملص وان
صرل!
للاستع
ااقلت
مأان
حشسالمى:

وقديسممم|التتوىلانالمقصود لرْومعدمإلفق بيسهما من

اىك
كجهرالذ
ذنالو
لامظلهًا فولءلانه خد ن افديه [:الغرقبي

ارح اذلانلئىعامؤيكونالابّبات
لاسلصشإن
اره
والوجد الذىذك
ؤاإى مادددعليهالنئيعامئيكون الست
نال
لت
االمص
نًاد
 .عام

دوانالاش ةللوسباق
عام فايلدندعظليرهالمتكر ده

رعكناة

كلامالمص المىاأخنارءاشام قل واعازندرعنه١ ىعن تركلظ

كلفولبدلاعزلواوبا نيكون مموناافا؛ اوهلنىازازعناحد

فض هراس لمانا مناهدحدبع رالمد هل الاباب بد وثه

لال مك 1راسمل فال راجصالبدمٍبناصم فالتاوع ال
عالماتاك المثرى بانبراديم دن

انضاطت ءالطو فال وباحتلونة

فا
لناد
لك عفرللصحاممختصبهىالفوعلىما صف

بالوحدة فالعلالاسااك اللْمملىنببرااديمنيص راينخاطب بعيا.

عللليغههبنواممنالوامد دالاننين وللياءة تيلوماذاعا !ت1
دة 6-0
حعل
اب
وعلا
نلَألسْادعئنارا لئان وام جارف خوط م

المنيىعا مأعلىماسجئ فىى مالسبعذلكبرد ماؤههيرمن| نيجود

لدفصىود
اكّذ
انهئالع
سلئه
ّذو"بٌ مسذ
لعضص ه
انا
اكونالا مت
ني
علهاخركلم وإدضاً وذلإجلومممذاكرمان ايكونعل ذى لكالنقرد

ف
سككرة
متنهًام اعن اللحاالريمضىصنترنحبااع ىكا
يودمت
افى

النى ولمناء.اصلال اىحاصلالنظإلورو علماكالالمصرانر بعد
طبور فسانتمل كاد معطريك وكاللاعمرنا رين المذكوربنصاد

تخلما وياق لكروضق الا ا
اتسندالت
للؤظل لحهد وغيره أو دخسفها ىحم ولواب |ن اختصاصاللروم

صعاىه علميكفمعاكلتلبعالا نكللاليزسمإخنصا
قشبئ
بال

اللدزم وقصئه علهكمصعالساب

للحزفٌاعللمتكام فم اننمنضه

 دهوالايجاب الكلثابت لزالمتكلر:ار الحالكذا نتلعنالغاحولم لوفناكضق'لملامه][عطف عفوللمّالالمصو الممشسود
ى
بكما
سان
نممنّكلد مهمعانه عونالبجه إن ىاهتارهالش

يلوه شعو والروه مطزاهجنوه كيل |
ن قر يشدادمة علهد دمسة ١ 2
 3و انكا
الصر

منماانا دأنت احدًا واناما را لعن نض مه ١

لإبعسنه والمفبومالئزامام نك
ملامنقا لروبرعن فردفرد فأث,

اعلنمبصرفرالمغهومالصيع ماذكره الشا كقنضي

7

وذججا واناعنار
لخل
كااس
مررل
صلتكا
ضعشيرل
ديينها
وتدوُيد داحلدإبع
المغبوماللايتزمائجىلكالام| لالز امهما الماك فياكقمرفااللانكاٌ:

التكرة الوادميالنسفيوا#رضوعز بالوضعالبوئى للتهومجا صترحبر
طالتلوع ذبكون نغروي عنذزدردم بفواملهصبرع ادف لفظذالام

الوائعة ساف لدان مومهعمللا زمرلفهومه الصرع ذيلرعر

دضا نرجونانيكون سالغدً
نرؤم
اناغل
ههوم
فالقموال موم

فنىغروي واحدل بامنه لان دمال لتصود فالئمعمرة خيلاالملا٠
 ٠فالغاعل ذلاسعرضالمملالاءاالوجدالذى علالخاط ادبو د ىالل

ملص رلانظ
الاكالغرضنولمهدههىلاكات" ا7ىلاشفللواءردلا
نحو ص
يض)ل
ف بع
مبراض
كلسغطعن ذلرالناموالاعنارين واع

العلامة خضلجرد مسقىعلىالفرى علماسج ندقهادبةاة
الئّغرانمااناراءت احثابضد اختصا ص المتكل نوت سلب الكل

ذلاكونللغبرالتلب الكلنواهبوالتازمائبات الايجابالكطال

هوالهال وحاصل سغوطلفط كلوالاعدارث نماسن لاخ:صاص
السلب الكلل لاختّصاص رممالاجاب الكل رحاصل اعرابضعض

لاسصلب الكلكون ردالا عفاد
امّس
المممقين ان لكا ن شد اخ
|مرّااداوا شري وهوليسن
لغايرنهغ
الزانل شوت السك ابلكالىل

بحاكامالحاذاعنادلاججابالكلولاشك ان مبؤجبيعماذكران
ماانارابت احبدًفامد المنساص التكلم ابلسلب الكل ععىنوت
السلب الله د ون غيره ومنثاؤه عدمالعرن .بت ماائادات دا

هوا لناف
ىلب
كصلالس
وبينانا مأرابت احذًاا ذالمفه لااخمّلمسا
د اولناول ضخاانا سواللمة معنأه انامن!نش عنهرون واحدوا"

ملناالنعاسيرى تحب عنمشيضنىتالفمىصرعانالتكارر ؤبم
عق واحد منالثشاس وانءشث اميه نلك الوم الينفونا وأنبعيقد

الخناطب جندان دركبة ولحد واحدواث اعملتنكام! ماابالانغ| داري

غاصملل مطنافدبه اليهوكلوالامرينمنوبتالرويد
لا ف
اببً
مصي
العامة للغيرواء قاد الخاطب دترعها حالفلايمعماانارات واحنا

والثايناهموجبرة”معد و لهالول ممناه انامنيبتلتطنيو 1

ئلمْصر انيدبت للتكلرعدمر 2
ىدى
ترىضذي
منامس لْاغي
ولمد ممنال
دووليحد والحلدمننا سا علئساب الكلراننشق ذلاعااسار
لعشخقداطب أن ذللك السلب الكلىد 3مر
الكراعن غيرهوااني

المتكاراما منغرءادمعالشركةمصيجاخاصملالضمل#ةطئا قبت
1 10
الماوغكياردانا 71171
اشلوغبرممكن وهناهوالن ىعليه مدارالنغظ والاعمناروالاعتراض
هنا دحاذمافت أن مااناراءت احثايضد نقىرويْ واحد واهد

هاكن للكذمياللمص فالايضاح ان اْالننى
يرورتو
علنالغتكأ
هوألراؤليوا قمه علىكل واحد أن| راد يدان ماود دعليه النئى

هوالركواْيهاْولاعالمظةاهرفبوظاهرا!طادن وان! رادا

الماصلبعدودودالنؤهوالرؤيما لعامةٌالمؤية فبوحى ورك
مياانامعننا فقالدتنقفالءملعنك وُونمللغير
ان قال فب

ونكوث ماالذكرء المشاجبعبينهدان ف اعلاعاض عنهابضأ
هانالمال ونجادةطرا لمللودالانظلاتلكهلياسلءإرحمسقة لهال

ول (مدموانلمكنوعنامااىيكون ذالكلدمالنؤموملات
ل

ان يكوثعام اذ لسن خالامثاءالدكورة

ماوردعليهالنتى عام فواانيكون ابآءاى ذللالاشان لم
فاذا١عنفهآمبيان للغرق بينماانادإبتاحنادانامارا تعدا
ثولم ولابصم ذهداالمماماه عطف على ثولم خكيدنو,ادقول انا

ماقلتشمرًااوعل فولنول خ نا نطولفلمولويملاحداء رد

رمآ ن لادنمض]لشتكيتعستضتاعل| اناوعد معوها ان 0

تضىا نلايكرن 
شصه
رخصم
ل وت
تنثككال
لودح
المذك
بظرا
 .الن
ره

زوف الصفة اعاىكبا ن لابصد عا يراطلمبرامدا ثولملانرمتطى
ت
ا من
لسنأ
ارالا
اشيكون ا سلواء اعي

لإم
كيال
فلاكون ريد متضرد

زقاشلهارمنادي فرندبك مشارواللتكاررة ايكوننمطعروه يأللغى

وكون مفادالتفدى المتصر باع ارجز لد اعى دورب منغعدا

بزدااوشوت صرب زب اى ماا ناضريث سوى ريد عمزليرى واناضيت
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ا لمغرد اجرعا لاعراب عإجرزي/رالاول لعد مرخااعث

بأنالاجز
اء خااضى اج منؤه الىىمع :امه لانمعناها مشافها

نامتللم معامال وأدّت مود اهواعرب ماشلالاعراب منها
رهوطوزء الاوّلاعراب الم دالنى ثامت مقامه وامّاماشلاات
البناء لازماع لان وانسفاءالازن وملاسازم انشفاءاللاددملديارم

منعدمكوندجل عدمكونه ماين فهرلبانهل
اوي
نس:تدل
نا ام
+اد

عل
اسفاءالسناء عل عل[نمه بالجانياممرينعدماكك تفرم اهوورم

ناكد ترلءخمزيد عار نابو الأانه اومروالت ايكون الكلدمرتامًا

والفصود بالمُْسْل عارفا بوه لحمل ناس اىرناء 1ن

00

ماسلنىئاالضميما كوا شخ اكما مذعالدا سناد التامقلماذلام
سن طن كلدمانا ذا سند الإلظلاه ذلووجه لتشحنهووتمعم 0

كالفمل ذدلحامة الجعلافراد ه بالشعينه وابضاالاذاإدهمسنا كم ْا

للمإكا ذى سابقالمافقاىبلةالتذشسه ولهم تولرومإبرك الاج

الرؤبةدالروائ ديد ن وداسكن وبنناشت والصفة حمل تكلم

المعاومروا لج بوللناب ول
عهتف
يلمث
ولطت انالاك ا
المسنههلون فىىلوم
يهم
موال
نضا
ضسىا نكون ماهوىعنا ما

كالما ثفراوومناالشمه والنظيركن للتفلممتل]لمايرجل ع 1وهر
والاشمب ذانهلميغصد ان لجعاحد مثلهثولم وتبرى باكرا[:ذام

معلومام

سد ان واحذا هناك وصنبانه خد) مامه ان َاتاوا

جنا وحدنوا
موا ويا فقرلنامملاكلإوجدماللذننيما

بفصد ؤفوىإنااه نفاالقص مننىلالمئاطب أل وعيركجى

ذفاننفدما اللمرسنهدهمهنا التخنص ص ليص الشنيه بسيابة
المنند فيكو ن
حككوكىالنى والاثياتمذيومامنالنطو فةوا إامكونن
احدش أ كناد عنالاخردردثر فانهخنى عيعض ناظربن جوعاه

ده رج

ح

ي >1ببيه
ا
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بشفةا! انىا لوجمنكا عرىبأاكذرلاءم!حوكذو عليه
سناب
ئ اإكك
ملنس
ب نايرادمنهمغايرمعين اشْممبرموصف مغابرةالمتكارككن الاساتالمكر
تبلفلل الىملزومه اعنىنقى لكناب عننه خارزوهجيم
تصدا
له ف
ممٌصود الشاع ركلاوكين منغيران لجامحدها
لماعرفتان
وسبناءللوحرولان معصود الشاعرم لالم !النعىكايدلعليه

فلملفباسناستكيامللوزمال ول غمرنارادة!إ اى عدلتم
عم سناد منالمًا موس والناح والممادبغرالاطبا لعين#ابشصم

عند عبارةالإبضاح وبرطتحالشان فاىلشمحضتاع فالعئمن غير
اراد اعلدتمصرع بالغيرالمعين لاطب وذابان لإبراد المعين صلا
بدطم
عا
ماوب
للين
احما
كا سلك لاروجد رعيركجى علأحد الا

د ريص بهبانيكعن ذ لكالمع بلاسلاوالعزرلاسْمبارهياوا
الاضاذة العيدوعلالمفادبرالئْلت لابلزمنقدنر لعنظظ الممْلاوالغس

ذمناادفضعلا ن التعريفبالعغالاصطادحى غبرمضفق ْبئ
منالاحممالاتا لشلث ككون الكلد موب الىالنلاوالئبربطرق

يلاد
نفمى ع
الاستعادةً وان١ ديدبهالمعنى|للنوى فبوانم
المنلالمسيناوالنبرالمعين بطر الكنابة الكو معلمه وامّااذااريد
المثلادالغيرمطلفااواريد المعين بالاضانهالمبدر فلافل

اععرما لمهم
فمااشختى لعكشيدين املنداضلوء لم مماث لهو
لخيرالخاطب للوشارة الاالغير فالمتن ليس مايل الل فىولم
لفغد مشل!وعن دالالكأنا لواجب اعننسماالممرنادة التمويض
ثلملخااطبا وعره بلالاعمالشام للكشلوعيرالمشلولسس ناوسا

ركمائل منعلقا بيرك حني/د
بأن يكون ماثل وعلغقايما
االنغيرف عيرك لخنص بغيدالماثل فالشواب مائللهاوغيد
اكوتفىظرف مسش فاع
مقاطب ما ثلوواغيدمائل ولح ل

حالامنقويك الضافاليهلخو وصؤلانمعكن! قامةلضاف اليه
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مفامالشاف واخناده إرعان لغلالخاطب ذانهطالمولد نوالغو رجوذ

 000مكونلذكاراطب بط ن
بالمشلولم اىلرءنيدت
فانكونإناس
سْنً
اا م
ءاي
رهاد ة النعربض رلزمدان لاتكون ناشكام'اادة

التعريضك ا عرافبندم وغ
ويم
اف ض
نلك
انا
لانرالا
اطض
فدعمله 
لافناهلممااذ لاتكلف شه وال السردميصه
رهناهوالوجه الموئا س

االللهمسفرحتاح نك
تدعثريض
المة غبرعنىلااىناسْنًا منالالادا
وبلزمدان يكونناشئا أرادة النعريض دونه صرفلفظ عبرعن معناه
معوكوبمسو لحر ف
اوش لمن زاتريةكٌؤكالواشنم ومعوالف

حيرد
كماننش'لرلاد ة التعريض وغ
االشم وي
لككاى
وحا
ي غير
د راد النعريض|ئملدا برالنعريض وكناضردى منغبرذ ا ف :

وسل ا
مغاسسالنى ذزنبيوانمدة منة الامات وناو
حلت
ن فال
ومعسدجو لدهنالبهراشنخا مرغاامى غيرالنمدالب قهولمبشعاه
اعلسكينلايةا ستهلالنداليهكنلكذال
لاش
:اعلم
وعين
خد
يطاوعليهبداعاتبلااضا كدللبعدديةيدن لسن لذكالدمكنا ن ]م:

دلا ذاشلكومعليهلكرنكلضهم م|صجابه ول خريض] يشاب الاش

تنالعكارنمذلضكاآمكا ناشللذل
نخص امو نماثلنلف.

جنلنهسمنهدلب.تخطابعونالدخام انلك تياروشي

يأزنان بوطارلمعريضكون ذاطبا
ذيا لباسانعبرمعت

احل
الابهراو
لوظ
اذلامعنى للنميضفالول باالمذاطب تادمدماإخل وه

قال وهبعداذاانلنال منوصف اللخصر|مينالمعرويفما شار

الخاطب بعد ماإيخل ذدبغمال نىمريضالحناطب بااللخناانمائمَا
نمادفلاا
من دصمغالماثلملفا بعدمالكل!1ل الحناطب ع

اللفههحرمنه معادئسا فهبالكلابلفىهسرسيمرانن رثك

فال دعلبهفلهبغابكدتىرضهنااللناس تيجدعانه معاوماذ لربود

انيعض بواحد هناك فبصغه باذمخخد]اراد انمإسرمن ضع
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لكن اللفريضم»وجوناحين امرادةّ الشلوالئبرممطلطماًءا
قال؛دوثالاطكقأى

تالكايدلعليهاىع يجوداسستهالالماللاطلءف تال تحملالعيئ

المت لاس ماح منطططةساماد اراس

لفظالتعريض فالمئنلبسّمزجميع الضُويالئىسمل ؤم افظالثلى
والئبرلرااعسب كنال وق عرفت :مولا تاهاسايقاعالامزيه عليه

كبن]|ان لالباحلمتوسيصس
لىس
قال مزكداااًلماعرنت أالناسشهال عل

يبرا تخاطبواانلكلاننتحعتلرنيض بالحخاطب قاريوبداعثا فال
تاتسل لاض ن مادهالتعريض بفيءالخاطب بالحكمز
 ٠الىاجرى عاالمذلوالنبرامى انااو نضمالاالنعريض بعد مالمائلةواي

عنه عبارة الا بضاح ذا الللهمالاات دففالكاسئناء منوداة

اذ أ
الإسا اولامطيتالكناتك لأملاممى التعريض ع 2ىا
اضيفت

النغظعراىلحانطباوالمتكاممالابحمالستعددكا المامشةالمسكورة
تولماعوثمن الاعانم وبناهالملْمضيل منباب الا هال يناعنك
سبويه ول سما امن الموث عم شل لنها اعسإممالة اموس

تكنوثعفىشرج الشمببل لاصيركلعن مركت اندمصددقار

اعونعلاشات ا شه د قولمأبردعلفلميرف تقدامه ا ل ز
ومل2ت

الحخاطبا كانمنكر او مرددً! شنقديمها داجب اوحسمن وانكانحالِماذئئد
حاُزوحاصلالدفم انالنفسم إسنالؤصود منهنمويمللككاإلكرودنه
اعوث علالرادمن امك مل وعبرمن اخادةالكرعيوجد بلعذانكودت

الحكرابلغلبلبرسد اذ لريفل احدبات فولنااسد للرة علاطي مع

كون النمددم !عوتٌان لظ مثلوغبرمع المضيم امعنوثهما عللاراد
مم
قلا
لالش
اامع
ناخيم
دنم

اعون من لنارا ذلااعاند قالناحي

تبوعلدمماللالنزلورميامعآههجممنوماعاكلننانحقزاوبلرهلءاناناىلابركلدناااهنمعملاملندامرمياشهامالبمقشلععاسملااز
عإمضلافالنتييماصلدحاكبلدع
لوِمدهالشم لم بعموققدم

الواومندلهحكىىامّاللعطض علماشله فكلوم اثلماارللءستّدناف وماشل
اللهمعطو ف عاممول وْلاعبذ الماهرعطفالتلينكا يفالساكرمك

فسْمُولومزينااى فدومزينافليبشع ذلامسى 1اننينهناالى|شل '

الجناااملوموايضالابط دففلعبدالقاهرو قدفدللب

لغتصيصه فانهاإمكنامكو نهلملن ل
اتلشين وادرالسوكل
دامها جاه نذاذ داه ليوهميم الفارادو نامشاءزطان بكو مغرود
عاذوليكتذا ل
تبجب تقد
بخ
دونرل
دمعدفرنرميد لعد)

وا لههوموكدالك ان الريك المسدب مغروا

لكمليسنه كنب
دمدٍعه حودامبكلاضات وكلاضاتكا لاتل
شّعرط ار وهوان يككونال
لسن
وداإلي
حهب
تحث
ركان ناعل لد هف

تولشكككللاضشاانن ترا بوه ذاشلاحنوث الهوملوذل اريمثمجاوكااضان
ؤلملانه دال1هدهلال :للشتضى عزا ل نضى فى خمابير عل الننييم
واان
لتربَكّحلصدالديان عل* باشاع المشتضئانكان عنارةعم

الصوصيتة فالمبارة عرظا هرجاداتكان مرارغ كران 10

دبالمانللسندبداكد لع لدورنهولا لا

جوخلاوخفرمااملكلن ماذلئة ىؤل الىنمكم أاككرنطغون دلو

جاه فوله ذانه,بعزيد ذئىلشكراه ١جنان وفرعلاسي جوابلوا
بل
ضذئاى لريدل عاللموممدقولمفا تعل
ركا
حندو ف أانملجن
فىرلط
لرواغااللرفيلملاجخدادف التاخيرتنمس ماعطابياتمخالفة حكىالنني إن

فول عرتجرانالاذرإداهمرفعالاصحاب الكلرلاالع الكل وى ذاتْ كأدللمتا
لاتلكمرة لمممكلدر لاهومطلكلفلميضدمومالنابلكان عموما شلب
مسمارمالسكالهوميرك ادا  :للنمحاوف سلبالهوفابةلاس رطف
السلت ذاوءردهبطرنزالخصر ملاسما ىكر اسشيماله الماتأكنة
خام مشروط دان يكونمضاذا إلىالطمير غبريحرد عالعوامل اللمظمة

فلم صلالدعوى اىكوننغديالمسنداإد اهلسويريكللهومالِاب
(تجز 5ر

١

هوابماة ل بمالاسنهال!ى باستهالالبلئامكذلك والاستهال
دنلاطه
دلب]لخ لم ليانالسباعلاسبيالباءثللوضعيهنا لطرينٍتولم
آهلناحلم شانفة لتاكثموانيامملة ولملاشمر نال سآ هناوجه -
لمْظ القرى بيثالمعد ولدوالتالمة مامد ١دموضعه لكن دحهاد 522

نن اسلبالية
اشانابضامع ا سال ةعلماجئ وَالحَصوّاناكراكا
فى سالتروانكا لنرمطالسلب فىيعد ولءشتا شان لدم لناملاف

جلاشمله عاونال لجعمضمونالملةمف سلبلقا
ك
شها ع
ألىال

م
سلب
دن س
ن للكرعلات أبالاجاب ره رددغمراشا

عن اسان شسكون سَاشدٌ ور نلاشر وهنا هوا تماد ادكه الا صلل

شارة وصمااحابكالجاكات اشلائفادم فلنا
لىاف
الاطوس
ريد قامانًلليكريشبامي/ابدكافىلناقام ديد واالشلولحبكاتومبه
ُ فالاو هويجوعالنملوالضاعلفنلكامرلاعاتل بهاللمىوآعااعنيره
سفافد
اال
لران
لد ه
عفاع
الهاة صان :ل

مالفعل فلس سشّْئلانالممرى

بينالكاومينحفن فالعرب ال حيثيسع لونالوال المؤى دوت
الناهادلولاتكرا رالاسناد لاافاد النتوىكمفوالفاعي المشكر ابا

احنداوهمن| سلمالاححرمالفرتدي انلمولينفإلبطلكواوبمفثجولّامة

 ٠بتجخودامنالناعلوسججبئ ببانذلكفبحث التنوى لم ونلاهلل

اى ولاجلان الواثمكالك جعلمعدولزموجبة والامكونر سالبةله
إدضامنت لددعواء ملرهواظبرلعدمالاحاجالثىولملانالموج الوملة
لن الفمبرالامعللك
موول فواةلسالية للجزي :ة عامماش ا
اعد
الم

التكرة نكرة أ صترحب لرضىذ لاضمير|لذى لم #للستك دانى»
فاىلسناقغىمئية لهومالسك خلوكان بعددخو لكلمضثاله يلزم
0
تدع التأييدعلالتاسس + 7
|لواج<معبالمرجعلد مكو عاما وهنا رجلا

شنا فلمركون ممناءنف

مممعناء والمناه فوتسلافا ,دازف

اظالبلوادتروأمتووجمد لاكلدلاهبسسنرا اسان أولم معنىافياا توياة
الي فس
7اؤنالو اقم والا كير
0
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اهلليصةالعددك .

الماليه ذمْط ولمولماكان ل“اانشادة للىيجهتعلل هنالمكيملوولرود
مرضوعها سما فالن
متى و
يعدك كرونالوجمة المااللعدولالييك .

مردم
شإفلةمالزاتئليبةه'ا فلليو
كارنلا
ينان ك رلمل لةفرة إلىيرن

لابناغانالنعض فىفرا
دالنكلم لاانبهرد ركانمعفىكاومإلشاح

انهلا

كانلكربآن هذةا(ما* ف تثررالكلن مناشة امويهمان المملة

فممل ساشهارة الىسانهامكف وما ذمزل ب
صس وجاهل يعنما
لم يما ف باعسسادلازممعناءواة شمنأهالصر موث اللوشام

ألصدف عإدهالاشانككزهمستازملسالسننيافلس ١كالكلؤي
الضمبرلان الرادالاضظة ولدماذكعالمص مثلاناليا ليهو

المهجاابيلهت عاابزاتممككل,لاديوعكننكلفاردينسفالدسندالبه ليصف بام
انهاد الأمنالاسناد للىمااضف

ألبهوأدضاماذ م اجرى ذمالووضع لامزلاسنغإن :هوه

ان

المْيد لصهًوارنينالاسماد المال لذلاا ملت)كيد املاماضسهشناد
وتفريرهاوزلماذكم مناانلمسند الِرهُاهوضمأ
سفا لبدكل انرادا دف

ذاتمسندالره اممف راكددالمصانكلماسالم لظ
دااثتادراسد_ندا لهذ اللذفلإبض ذاى.خادنالوالاالنرفبعال
لماك لامااضفاناليه ولنأدفالطا) لرحزجاء دون حاوذ و
ماان
ماذكع اعرذ المعفالمستم»ف فطرمغ د أذهوماغبكضيهعدم

جر
لبان
زال
وكلملياتعرص الشأكره علتلاسيس صو اععف

امسندالبهلسر بكقعلان كلمللوشبهغذالت فلم ولماكانااال

الىدبا وام ونان انين خاب ممطىى 
0

كلو الصو رئاث تأسسس لان كردوممتضنىهنالكواب

دصة اليثم
لله
خشو
كدءب شولد
يا!فا
لنمد
انكلوتأكدلافاد
2

_موهندمعه

انوجداي لمماشعقالالروق نه علرهالصذانا يضاعحيتثالدان

سنا تسم نكينالتلولمهوالتاكرد!/اصطاد كارهوه0
برد نعرركر 0ربتتنككرنااصطلدحنًا داس0صاواذ نسي السند

علالمسنسالنه مطاوياهمبنا فلمدالحاصل ىا حاص اللاعثراض]5ل9
للمرجد اده ولملاببقفااللاف وجواب هناالا ا

بطروانا لاملا

مدلولهالمطابئي|هات الكايهرد نامر فمالايجاب الكلثولم
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فبابجواذمل مابمدها دما لهانلافادشرت لتم]اىمدلولم
وكذافولماوالوصف دول مراضيف ذا ككلوميوسعباا ئمهالبال
ذلوثوث 
مغاماكلولفاندذ مماوتلاشاناراد بالمملاللصطل
للهال
اأعون وانا ناد به الحددث ذاو حا
وحة
اال
لىفل
واصف أولم

3
٠.

:ه
ي

5
اا

0

0
0
80

5--

:

ص  0552]1كاليصف

انها رالرصف لذ جل

عاملةيههابانبكونالوصف مدا وكالمدكل ذاعلوّله ساد باكبروهنا
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فىذهن السامعم ياعميه بعد العلباالغلميضرواملىء ارراببغخمر
ذرسملاعجلوالاضزان بعليعازينة ولمؤه لنذلات ردقل لب نصح
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امنأ لاع
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رمن لامربلممثاوام:
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مضردااروشه عرض لصلحبالفناح حش جملا نكردااخخللااتتححتت
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بلفكة ادب[ادمنكنكينا لاعن النازالك وه ش

«العادلاهملمق تابتفالوائمنفدم اللحاحراسلنجرالالاضى مله

الت

إعراديه نه إكيزاء الطلان لماولالامواحثره لما داك الروعالرومالموف

وهانلة قلوبالناظابلنملوك
كنالبان والمؤبوممماعر اتوهاكلاحل
ادنذاننرام»يحصل
والسلوطين ولنا ذالزسزاى دعوم رازدياد امغللددنفار
رصدثمن عط همنا تمه لضام لماكشننجردسك دراليمماه

الوصلزيكالونتلف كنا شرحه انتمولماعنى نَمللكلوم شر كاك

اسمالاشاارلةتهمناسيرتهوا شارالىماتهمكمنًا مذإبراد ولم الف

توك عالدتهومن ردك المامىمال لوضعالفلبرموضع شأمر

وظركمنابضامن لمشوغلإادئهانه عنص

بالمساا[مهولتم

بماءلردمنالسرمنا لتكرار.ذ واّسل]رل ذاايُنةً لفولم عرص بالمسنطا ليم
اخصولا كلدم لسكأكناندعلذلك منولروعلبه ماغيرهتل
لالىكلدم ب

علإدله إبدسشسبئ لانامبومسري اذكماعخدتصاص وضعااظطبر
موضع المفمرامعدأخنصاص ذفلالكملدممن اطاط لىالع لم

اكالاه  4دالكام حداف باقلرمبمنةل|دالثاراليههناالنْمالصْد
رذكمنهالسملالطاند أن المّلالخصوص غير نص بالسندالما
باعببارالشهدامعرخص يهناالمدرباعادالمطائ ووالرندوفااللعبصاناز
أأدف
ذاششاء
ااممابالود فأدجملعدمامنساصهمنيصث 151رول  )/تعيمث

حنصوصداهولالاع أردصع اذامعنىلمالمنصاص ]لسئبنفسهفليا
اوفن لموله باللدمكاء الشخىرا وماملصباء تصصيف 1الشاج السوانا
شدن فأللامصزة لهووجه الاوقميه انن النعيمفىفومليلكلمنلكلما

لايك الغخصص الستفاداملنمؤحبه لشاف اللهمالاان جماكل بل
علالاصءاب عنهينااللتصباعئا نيكون وضعضمطغابُ موضع النكلم
 ١اهملا ي ادللشاملل ولنيرهوم كالاشامسمةا :تلهمساافسً

احمركا ل مالم النّكيرالىا لتانثْدبالمكس ونمجعالمالمفزدوبالمكس

دمنصغة منلنىلنوعاامطإلىمافان لردجمذلاانًا فلمكنمن ملعقانه
داس سشبى لان المعبرعته همنااس براحد لانالمدكرخا لف

لوئنك

»الذذا لاخسام
الئات ركن لاججاعنناواحد مكنااولوالساإغيراو لعلاجم

السنهدانالمسترعنهوالحد والاخشناكف باعتا رالتطاب الث وال
ولرم إاد اابلائمعدىيم ل لمان الائبهتولرووعحمملااءء عماناخل ناي
ثولم مانلفات الهالجبلعالتفات  11دابرا دالوا وللد.نارة

الماشناكساف مام الالتناتلانجوعما مامزمذغةبومدازالواه
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دج امتعوااضي موامثوالدصّلء
لم لاسا باضاد

سشلالوشل ذإالنناىسمنئا تحىد را انالذىسمتامْمحِد|/كان
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دلامكنتصدالاسمارالخّدى منهنال دون الصّفة الشببة ذافها

نإدرلطعا]لسمممروروعز الوت لطاق عندالش ايلراضىب
مناتبات الانطلاكالهناسى علان الالفاظ موضوعز الخوران

|مووضورعإينا رجيم
وت مسفىعاللو
دول الفنامال لهالهعللا

فلاتخالت تال امَاضيمأمحثفالوااذافصدبالضغة للشب

الحدوشمرزّت لىمسمغة!سملضاعلمالغحسن حاسن ان ونا
اقن فال جاربا ذاالولآماى مواذسًالهفىعددروف
ض ضب
دف

ولشوكات دالسكنات تال ولت مظطااوهارالشوث مفطلريك
عليهفلمونث لاخص ابناى شوشالاعفال ابرادهاعاباد ذلكاافا

الثُوت مقابلزاليجددحث جمل معسْطئإ لفمزرةا ليمدد ومتشفى
الاسمية السُْوث فال دالظاهمة لرجهالهاملمتكرريانماغاهلاوكان
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ماضى ف وهملكنالظاهران المادبدمطازالى .ونا وإخصك
الراد باللشئد د

دعدأن تكنسواكانعللاسَمْضْىاولاةلش عب ادلفاهراءنشرعدالشانَ
أنمافضلتكهالمبعلن فلار الاسمة ندلع لدواموالوت

ونيد ذاك لبسعلاطاكدماذالاسمروال مل شركان ذانكلواحه
مزمايد لعلوت مغبومه وانمايدل علالد واموالوت اذأكان معنمى

الفا لمعب نعدلالمالاسمبةوكناذلك نزىيشانه ان ماكز
سابمًا سنادالدواموالشوتمنيافلاادسمية عونمالام مخالفالما
هوالمشوملنال
لاسموت نتَمكلاوم السلياف
دز الاسمية علوىالاد و

عان الاسلمايدل علككيزمالوت لسفهماندلالادلاسمبةعللدامر
ككون اسيًافيكون معويشالما تولم بحصل منهجزبغزولانحَضعْممال
ملان
االل
اغةدع نقنضيه ولمومايشبه لانذكرالفم لات
ضصن
لتلا
كن

بأو ن راكودونا تيدعا ذواكتارالااكسامتةتلناءات
لئان السربا! لسالئم]وشبهم هوالشى منه املعمسنثى وانمااعرة
المستنشى منه مابمتضيه اللشوب د ون المستى لا لكو ءالاواللمسئف

لزاات فاعرببالنصبالى وهناظرركونونا
صالدبعفدةقض حي
سمت
الفمل واندثمماشلان الم
ا نئم
لن ت

منه ؤبومن 0

الامعنى ميد الفمزيه لفل الفائلةاراد١
ااالمشمولاوغببم ف

دكاترمدللا زمه ذاوعرواذاللهموةبهلس ليت الاين ليف
فلغملا تعدىعلبه ثزولدمياادالتشيه عنلضىس! لا يُندوجب

ازديادالخصوص كان اصاخصوص الذفائد كان حاصلبذكراسند
دالسنط له وهناشملالمذمول للطاق لنىللناس لانالناكمد زا تبعل

ا صلككةلمن ه511ك1ىرعهردواخلللذهوا فنكلةالمكا
كيرافت ن'بد منطامّالان الخبرهناكهوئنس
ورا ك
خارذك
حث فال الر
مسندلا

نشيد للسند انمأكاقة نزت هوكان ذلايه ماشلانالاستنا:

يغنضى | ك خدول ذاالمسلنشفتىْ!عضنيد باللنعول وتخوه والاخواجيه

١ 2
الفانْةِ دالمص|خرجه اعلننْضِبد

المذكورس ثأل بعفانخرركان خلدصنه ان

مستاضادت الانايسن
خبوكان توكاان د اخادذخو ككونم فاضلاك
نلذااضعل ذلوكون د اخلذئى نولموتامُسدالفعل ذبومسششىم لي

الذىهوا ضيه وششه

-

جا طرصز ذائدمسثى

ملنزرساتيانة فالا وان ممّال وانكأن داخلاف نميدالنمز كوه
المبر
للفم
]ا ا
مسنشىمن حكرترسة الذائل لاهثالشف ةاسس سن
بالمكسن ثولمد لل عؤمزمان التنفتعن!مه حاركال ذعال وامّاأ
ْاديه مكناؤالرّخضىي
شجم
واى
المشتقّات والمصاد دشوابعلهاولم

فبومن ترمغراذانمت وسكن كاذالما موس ولبنس بمعنى]لتكردلادنّه

هناللعنىيعد ى بنفسه لابمل رلانفا ئدقإسنوالظاهرا م مصدد
مابلىضاعل ومعوال ريدت والاسّات اد راك سُوثالشئّا صاما
مل لسراىالشوتال صل ذالذهنعل رحد الذاعان على
اوسسان
 0رخمحاه وهنابناء عبان الالفاظ موضوئز للصّورا إن ه:نت

مركون النغريوموضوعًالرواندف املاشسكالبان معائيهاشونالفاعل .
اضف( 000االنعزيرسواءكأن مصد دالضاعلادالمضعوك

ولم]

جد نات كركااطااو خُوذالاخباة

ا ا

معناهااعةالزمان دالهدبم نوهاالشجكثر

شابغان دفولعلصفه ومصد ره فان زرئأخضمب
حمثنقايلك

ديدابضا متصف بصغة الضرب ركناجميعالاماكالنامة فأل
االع صفةه مصد رهايّنه اها
لررو
ذاننا رضعت لمَع
لمعززبرالضف علالفاعللان شه الحدشالى فاعلما ماحوذ 3

:

لالسمريرا لضاعل علالضههم نالانذ لاك المعنىي موضوع لم شهأن لعزي

المتكزىلي ضوعانالك الاضال نوكائن :انللو اكاك
فىمعناها ولواب ان هنا يففالفد رالمشنرركبيتالذامالالنائصة 
الذى بدينا زعنسارًالخاهال ولالشها نلبناسبة' الالد راثك

ع

تمامالموضوعلهواماهوهؤء بالساسا ىكل واحد منهمارغمامه ف تمشقاء

منة]ه اشارةالمانملا ذف با
رأ
كمك
توكر
علالفوائدالضيساسِة ثولم خ

صوررة اولاخلدمناخهر ىكونممداسواهقلناانامد مجزاءلففكًا
كاهوراعالكرضبيت الامراقندم د العلل نااءلكابهوصيعأرىبين وم
فو اعلمه تفعىريفا كبرفال
ملاا
اإ خ
مباع
ذعسكفمللمق نضم
اامنيك
فلوكآن معناه! ضريهآهشهان هثهالملازمةانمانموك

بالشرط امللسْمّسد بالظلرف ولسنك للثلانالنطرف شلندفنى
لىثلوتسندالمه ذفانم مطاق خالد
اعن
ند
سمة
لاش
اثا
السندد د

المقدبا لمان اوالمكان ثانتللسنداليم ذمّولنا اضرب زبئابوماجعم

اخبارشوتالضارب الواقمف بىولهمعهللتكلمف بكد فى هصمدرت

ى
لسن
المييدوالشدد مادامالشرفطوؤرد لثوت اناه ل

ثولناانضعب ريد ضعربنهالاا رٍضوت ضبرب المكملزنبفىودث
ثنوتضوبزيفل فصد لقإبدتوخف علنحو لمشرطولزا٠بلعل
ايكون ش نوهف دكت سُوروان يتا فالالسيدف شح الفتاحع
موك أن نضارب رم بصرب ريد حكنبسبة الضيربالىزيدك وقت

د
ل

١اع

وكنا تّ
بنل
سو
ادفلوضعربيعنمروعل تؤدبره وفموضع احترفان
طبة تملتحصول مطمون لز بعصول مضمت
مامولنشخرلا
مشرط
ال
عخ
نأى ذلك لفاانشاء وسفاضعفالانلشاءهدزوانء خلتأ
ونت شبئ لشئ اونضيههكاعهنومغمون الذبر
بكو
الممصول ذد
د فدبكون لوحبه الطلباوا لممئا وخوذالك مماهومدلولا ل شاثاء
صاولاض سلما اما
ا
مننعكوثماششاعفىا صبل ان جاءك ريك ذاكرمه |دعل تفديرصررة
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وب

اا انمهىكلاههتربوصرع ان الشعرط وردلببوت شبئلسشيئ
اونضهعده ذا بر رلطلب شبئ اومشه |وتره والاذشاءواللم

اشارالشارجه نانول وصدشاباعتا رللكينبوتالوجود للن.ارا وحبن

طلوعامسن فانفلتخ االفرقدينمثهبئاهلالعري و الميزانينفان
عزض
بلو
سصص
للفلرقشارنط الععندرايهلية ومخخ
المآ واحد فلاسّا

التقسبرات حترانلوللبد بالشرطا ذالكوالنى ذا إ«عامًا

5النمدماتث رن ايده مَفديًا زوم ة لامتكاهوم 110
بعاالميرا ساينكل ولاحدلشمرط ولئز!و يزلئجنء القضة لهام
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صما للععزاء معضرل]نفدرات
يا صا نلديكون الشرط
آولم
رلاائصودمفبوم الخالف بلهوساكت عن كاهومناحب]ل ث

رثها مكف شهدا الاختادف وإحالاغ
علم
نظ ر النحكالاخما رشكاه

ثابتبويناالنلضبشةاضبة جانصلء فالتوضم رمعا لاخنلاف
المذكورانالميزانباين ثالواان إن الشرطية الواففامةسممالالوب
معناهالككردإزومشىئلشبئ وذالاه لالعبية معناهاموت حك
2

 1على دروت الشرطكا الوانالاو ل مهب نفس ونا
هبألثافمءة ولسن معناه ان المنزأسيت وضعواا لشر,حسة

لمق مأذكره بغولمكف وهمبصد دان مغبوماتا لفضايا

المستعماة ول وشهشارلإنداتكونالاول سيالليانمنضى

اكونخححمىمذمو الاول مفضبًاالىمم مضمون الا سواء
ني

كا نالشكرة الشرطيةبالارتباط بينههااوبالتؤسدلااخنصاصل.
شقحمصوولتح
باشممننهمعاأروط فقالبااسلناى [منلعب
ها
جات حصول مضمونحمل!:خرى ذلاسنسالكا صتح بادخلضي
راق
دعئى
صرطبال
اش
لل ل
خلفف

صنول
للحمعا
اتشا
بلاس
و ذا

الثاق

طلا بالتعملق لان  5حال ولابافصولا لا
رل
شل
لمزه
ألذىاشض

يه مازلهالشكر
مال
وزمل
شولااق لفرومن لناوملبرن
للحص
لام منعاق با
لتكدة ولمكااشيتبرط خأن عدمتجزم العاننول اباد رمي

عللاد شوع
الدزميالوؤع ق لاع ارلفترة د ل خمالعان المإناىالوا
دنشى

مي
سدونبجربوي
١سي1هورجوي
يفوحجسبدم

2 ١ونب"4

ف ننس ألماالمشكوكة اى يراشغنةعزدالتكار,فانالشك لانت مق

السقيثىأذا لاموس ولسىلم] مدنيهامشا ورا لطرفينلىماألرطضى
منان ان يستللساث بللعه الغطع فالاشباء لجاوثفزوعها وعدم

طوع
لممإيممن
دوعها وش إبضاانٌ ان للاهأمفو تمل زاالا
اهمعو عل]نانانماستملكما
بهوقالاتاد د ,شرر المفتاح و
ترجاى/ردد ا

ودين آن لاجكون قولملانلعز
ضصا 00

كزالمسايفءكا
فالايضاححث أاملاان وقاابذهامالللشكرط
معزدم لأيواووعة اسنبب
لكون
فشعال فخلنمامل لظ براك ان
اليودك وفاذانواسملة :لزميالدعلإبنافاش[كسانعدملهزم

لرماوه رفول ولناذكراه ذأكنزيةببان معنا علماهوامتعا رف و ننه
فالمنالعلاعشارعدمالحزميا للادضئانفامث قالاملافلموكنا

فالاىكاان طنانلهمشال قاالبنل قولم ا لنبرزاكنللت  0مهبنىعلى
نتزيل لخاطب منزلء للجاهل باللاوفوءالشوط الذى هوا نفاء الوك

لرمعاشجازمبانك اب لعالررحففه] لشلاجى علرحبعلءمايا
حك فكانغبرعال ركنا شرحه للنتاح تيلمؤبه حثلاه رردالحم
 1ذدعرنتٌ ق سأنولم:امعان الحملر"
-

لىا
نف ف
راةا خ
اشنممعن

ل

واسطد بن وماحلذاانكاهوااظاهمر

كاخاله السيد وجاللهمننالمإد بالزمالجان

الا ملالظن وائم

هد
اهمن
شهل
وي
واسطهة دين موثمأن واذاذلا ,

لقُوم وامّا ؤلم
مناكل

ولذللكىان مظنون الموومُوتمالاذاا إخراذائيى

ب

اليك

لدالةناد فولم!ذربالكىوضلا:لان
وو
متغرؤيل
نال
اعللخضفة دووه

رجمعان اللادفع! قرب المالشاوى مندالىديحانالوتوعا

للا

سنهما وشدا دضد لضكشلهماو وسط الناروى دخسنلدرفول,

كالخصث والرّها٠اديردالكاف فىسان ةا شارة الىثموطا الخمب
والرهاء وغرها واومردكا اىفىتضميرسيئة ا شاره المانالراد دوع

ح<ىي

!| ح#7ضضف ١

١ >.

سئةب
حصالمس
بختصا
منبأفاروحن سح نوهااشارةالممااد عواال

الاستمفان لجسبالونوعذ ناامسا لركنمخنصذهم و لناالطع
ىمكر:
اة ط
لايما
لى شس
ومنط
صباما
حالكا
لنهن
اه ا
ش
نرعىوخهفه من كلتز عرلىسايلل االسم
حولاطة
ارولعاجدذت
ال
ددفع شعمانغمننوعواحدهعمسب[ البدللانمعدنوعمابومعوان

أ لواف بولعندالسأمعوالىما ذكرنااا دالعلامة فشىرحه حبث
ششرؤل تاهل وىان تمهمرذ اى فزعمارك:صب وعدِمة!.ظض

ووهيكدلدفمازهمن!لوكاونكنا افلصتمعااللىولكمنروٍض الله

 . ٠امنزع باكفياوغنمانزى ولاشلخان وفعالنوععزتنالولحدلمم
لامعأخلمنوفع لبنس ول السرالاانبفصدبمليه الاشاة
عندا

المضعفدلانراد لمننو اعالملعيننكرة ياجع
للننتك
مبر
ظهليا را

لتكثير

خاد ناملباددوبينالنشان احلمواعللنصوص فالإبنينشح اذا
بالأمنراد بالحسنةغ فوملتعالى وان نصهم حالصب والجّماه

لاانباه نذزاللتمبود حصت نشم وبإرسول!ننهصباللهعلدهو سك
ذقالوامنددخلالهد  <0نقصت عارهاوغلت١سعا رهاويانالراد 1

بالمفضلف فلمسخاولئنصا بكرضل هوالفي الوشنايماة لوؤعه وه
انصاانتكووصي بهاى نئلوهزعةب لدلسلمناضنلها!ميهناوا

بإطنان وانت
ؤرزكروانافجواممامداعادان ل مبتك
خوناوائحد
تعبرانشأنالاو لملاسْنَضى صوص الاص ذالان إسرة الاسان

زيند علارادةالنوع المنصوص فلموالصكدقطعادضنهإبضااته
اراد لص قد خطع بعرب افلحنسس الثفبوملاانلمسنغاده
ان لسنة االطلفة كرمغمطوعاهاعوّذت تعريفاهنس ولإبدل.
نه العبد وان اراداشرخدقطعب ع تلفلا
وعد
كهل
صطع
صعلذ
ملت
ذا

كونالراد الهسنةلطلفهفلرلكنالردع,ليساحبالمفناح نهار
كيه ريفالومدعندههورالاشارة الميحضه معبودة مهدملهالذكر
1
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دردًا وعند السكاك الاشارةمإلعىمبئود حاضعريغ اهلنرن
غاا
نْف
خض

لمعصب
أغريض لجنسعند م
لمسمم ا وحصةمنبف
سوا أن تع

درهعندايهوود لم ولوسارانتدخضدمدركناماسبننا :علكالة
سي
ونوعها ثمإجهمواشاع وجودها ذوامواللئدرات11د12اى مقدد

السكاى دلنانملعبار ولمونا ظهمإىما نفلنامنأن الممد ران
ان

ا لطاسمضا دالوصالشف ذكوهالترمنى 1ه

جلعل
لدصحت فا
المبدا فضئ كن لابلامزكرم نباعلرا

السنة للعبودة الؤيحمباان مششكفهافانال!شاكيلاينن بالحصيكيفا
فإسائبالبه الاىهنسفلماشبنمنه تعردظلجنس ذاريصم جعزه مم

الم لم ذهاباالكىن

معبوذا١ونعريف جاضىنوبهنمإماطذلك"رنا

مذ كعاملنللهكون
م انن هذادمنهتعريفامنيس غيملنهبه.مطل ا

لاض ذالنهن وثول .ولامارم ذالت
الوبدا ذم لزن 8 11د

برغ المبد مبر لمبءر الك علد
نهن
عأذ
لجنس بدل علاناللضورمذا

افشك[ريكوت"ملعْمدضاى منه ودع رثا هاهف مرذهه وَالمُول
بالنمامدالدوامة ان اللمبداعلمح|نا ره امطئف تعريف لليضرعننالقهم
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بكرنمنفعتطمذالذىشردبه الداوقا ذسانكونهمع

للتَكنّمتناول إخنسابن
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للممايد مناعزنا يخصوص الطاب مرو اص لان ثولم ينروكرضه
سلاحنكة حاتالناءامزداجًا وخانًا لانىاملاحلهمأزواهًا منئضى

كناوت
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سكرت
اسل شالعونسينكاون نطاب فى يلارو
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دةادمنانمرمنباناطرن اه تصيعماخلناثولمولممدحآه عد ما لفاح
خ

ظاالضبم
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اككجلدملكون تولرومن الا نعامع طفاعالمرءبسمعكال التناسب:دان
اللمطوحتكئثن خلاذ نف ترحيه ككنان فا حناجلحان بمترعطفه

شك نولمالادلمادرمداهلاخؤإن المتساددم نطليب الاكتزعل
الا كن ككيرة والمّؤه'ف ذامماكا فىشسب عليه الام والنن
 ١منواد ذمأخحن ذه ا كئرة والمّلة باعشادعادض رهوالزاولدبالارك
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فألاشبان مام تفإبسالوائم برجعلما

والمكانرممنلرولركيدآه ضدبحث امّا١دل خالانهدازمأنتكو

صسغةالامردالأعلمانالحال والاستصّبالمعان ا

عل

احدالازمنة الثلاثة وامّانانيا نفلاالمضادع بدلعلنميه سورت

فالاوالاستعْبال لذظااهران الاميد لعلىؤجمه
 .الحدث للفاعل ال

الطلبالل ماتلعالقرهااللاحستقبال قن الطاب يلنيلدلمب:

ثداولالمئه ذاللضاعتاك فشيالريك
اا خوك اد م

ان الامريدلعللخدوام اذهيكة ال لا ادلنلهال
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زمان وخصوص'لطلوب مالنلادة وامّاثالثًا ذل نهمازموناتبكر

الارظاهرًاذ الل رامّاداهًا ذلارنلهزمينه ماكنونالاوامر
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شةرط مثل ذتوعلمالى دناكنم اناوطاملاطاب
ابعلدك
منا
فالحال ضِارْمامًا مولتلهالوجوب عزالإيماب ان خا

احليطنلبا والهّولكن المأمو|/ذامات صلك م ّنالشرط يكون عاصيًا
ت ساد
لاظه
نالوجوب علرهحين الطلب اذ
لتكها لوفاأجسنااب
هذهالممّد مه'ظممإلثك ضادمإشئطانة ناللشاف شح الممناح

ئتش
ءاصشعول بو
امزائه
هللؤج
ترطنا
ما أحصاياتولش
ا ونضْهعنهو سطس لجز اوه اننانعلمقكصول وعداطا 
اوالمئ| وخوذماكاهومد لولالاذثا وخاصلانجاءك نيد )يمه

انلتق برصك ةاينجاءمكنالطخلباكرامد اغعن|الجا اللا |
معنا شاطفلاملعمائل اه سئانكلابع اإزنسديلديد بن .
علنشرط ادك من طْراتبيه وماوحظ :باعند ذكرهايه
ا

سدديهااالطلبمنجلث  1متغادمن لاه رق

ٍ فاسويد ا ا شئ باعت الطالب علره وذلكلان الطلب
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هو

اعتبا د وصف معدكا لرجود وللخصول والمتعان والاءساتا لمعا

من حيث هومناغبراعنياً د وصف معدلعن مولي نوكا
بب
عشنىئ “ناذا عنيرالطل باعشادوصفكا ن مولأبالكوهناوالهوا

ا كا اريحااةموضوع للنعإيقفىشع اشر[ دوا تالش لكروضعت

اتلد يكن الادلسببًواالثاف ماسلبسف ادبلهباعيلّة

-

قبكاامفابل
كدلالك لرعلا! سناعونلااشكبانانلضرتالمطا
النؤسه بالظرف وهذالابئضىا نيكون ملدحفلة السبببة باعتبار .

صطز و
فدمادح
وصل
نفسه جوازن ملوخط السبجية باعنبا
وجوه وهسبجئبيأن بيه الطال ونه ىقبحنالامانشاء

أللعهالى وكال:سكو نارف ينات لورككندمن حمث هوسممفاد
ذ
|
ا جواا كوو
مدهفيك انعط
رملا حظتا سْصودالاًبل بدانما طلبالكراممن حا نم مغبوم ل

دجمل معوطا ف ننسه والمغبومينكرهوطابا كراناللل"
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صبن
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85نهاححالوهاله ودنه أنهيأزْمآن ليكون معى| لامرهم يكبالمفبومية ل51
دنالشضمىمعآنالمعربان امدلولالضمى للغملمسسمل بالموب.مه وغير

المسْمْلااهومدلوله المطابفىياعتبا دا لشسة الناخلةمه أووشلمفرم
سمدلف
لصالف
 5ناندمات ل1كئان ككربينهزاء والشرط بالار

وعدمه وانلربأوّلكان الشسبة الاخناشهمقملة ب الشرطوحم
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الابسنادلساتنلاء السبالخناصعلانتفاءللسيئبذان مرنبنه انجتوم
ذحقدذ للكبلنيانالذارقادلينوط لز وامّا سات ثأن اتطلب
أ مرأخردمطمى عدمد وعم بدوث ألناويل ذلويدزاشاودوشخرط

لاد وئدعرفت حال ماه عليه ثول فىبعض]سرأ وهعلدقدٍ ربت
انحنه اذ اسثره وذاعاذ هات يراجم | لاسلىوان وم
هوذاعلمزاج

اجن بمسغة التكأرخصد ورهابالهارلابالمون ناذعهلات ونلننى

أنشيداء لاخؤإن ف فك الشاح وهنابصلارشعبااك حبثليل,
 ٠هناما ل مافوك لاضؤان الشعرط الترىاآء ذالفلافاىكلباصوك
من شه اكشيرط بالعةالمدكورالحَمْل وري ولغوى وهوال كدوربعد
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ان ؤا متهم غاليًه السب دبكارط
ان ذاك !لتكرداناهوغ كب الاصول الشادفة و للهمسنعلي”
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لدعذيه الصاو والسادماه وإسرعامًالم ومعالانيياءبغرنة مأفمله
عاماوهرلان كلمنتكورمرك الىكلواحد منهيلا المجوعمم١
فكن 1

وأحدميهم خطاباعلحلة ولموعد مإسيراكه مغطوع ب خجمبعالازمنة
لاأنسأو معصوموت عانالككنفعكمية وبع فإكون للوزاءاستبيا لما

نزاناك وتوعرمتزلمالمتتكلوتكصوبران ذالمخام مإامدعذ! صلووهأ
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من النصبطق فوىالتطابكال ذةتولهمالى ولا نسلشاكولانبهما

خاانلشرطم انلمتكالذى هويطاندمنانتهاذاكان مواك 10
ممنعداه موجباله بعل«الادىرمنهظهران عع ة
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علماصله اعنى وفارلعلشركلمانال
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ضال بطرق لعرض وهو
الارئداد وتريب لحمل عاإلارتدادولادضيد التعويض ان صد رمنة

الشرك ناويا نرمدحمطعله ملبكونتعربضالنارند جخاخدالا
ذ نأه وانكان مع ال قيل)كن٠ النعريرلصورة اللاضوارائلةة
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اند عيض ان صد رعزه الشرك لحن (ريصد دعنهبناءعمد !مٍِ

بين وى للنطاب والتعريض راناللضامشينغباانضابناء علوعدملق
ى نت مفاد الاضى وهوحهؤ! 0

رمفادالضان وهوالا رنداد وامّا:

الفنووز

كنفاد املنرعراردصعة
 ١الضعف ثلاانارعردض أن ضد رعله شرس
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دص
من
اال
لشى

سلواءدب ألم هذاالنعمضلامطانالتعريض] ذناري ذلك ففولم
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تعلق اششركت لح
انت ذان امود منهشب لبطالهم

علررجهابللغم لانكامنسمعهآهفمالول النصف بامعلفحىام! يقول
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ضلنا
لزعلا
شته

ل غالصئا اومس قاد

ادروآة للان
ةمَناصلخبالئة افلاانعداجمع عدوتيلمناوا
شبرت
لومصد ري برقدنةٌونوعمبعدلوةوالييهذهب البعضركا لف]اواوكل
داوالمقاء وغيرهروا لوداادليماعفرالزميلااندوقموعنالومنين
حفن وجرزان ككون]سااناللهلامصمى فطعول ودوا دوف
ولوشوطية اى ود واارتداده رإوكفرين لسرّداىاهومن ه
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وهوالمدكوراعذاكلكذماغبنومبما

خلت
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ذكرشهفان عا

كسضاوردجواب الشعرط مضارعامْثْلعٌ ذال ود وابلفظ الماضىفلت

الماضى واذكا نجرى باب الشعرطاجلرمهضا ر فععا الاعراب فاث
0

ؤنكر رارئطارداكلا فلانوضفب
نه تكنه كاشملرد واجىلكك س
ككونوة واجوايًا الشرطلاف السيال لانحاصاما تكبف هاهودّواما:؟٠

يعدن ومروجواي! لنرطكا لشرط دمضغاكاهوالاسوصالركان د دوا
جواباارلا واإلواب اذخلد صئمان ودواوان ضوكون جا ريامرف

المضاعببأكنرن ملعطجوفوااعبا لشعط ذرمتكت”وه| دل لاةوعدلاد
ألكمرش لكشلبئ واندا ذاليريكنجا رئاججراهبان.كرن معطوذاعجواع

النغرط والجزاءكان التكئهالمذكون بذطررهبنا لرالىكاهومد لولان
الوصلية وذللك لاحصنن لإكون ود ادر مل بالشرط المذكرد

بدلعل قباضلكشئبريدوندمنمسادالهناواليينواها
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ضرا م
منجار
لاذاكا
اافم
صحؤاذلممرد ان موكرضخل

لا
ذنهج
كسذ
ولن معزالمضادعمرتيأ اعللشرط لكن
اابر
لادمهبا
امضلى
بشعر ونهحاصادطم ملس/زماناللتكام اويرادالمششرط ولن| ,المي بن

بلفظلالضادع بد لعل صوطهابعدمان التكامذيكوناذ
للفملاض

د لالع شلمةدد ادم لكززنمكلمغم :بربدوم واشاحاصا:طم
دأن لرسفهوكر,ولاشك أن ألدلالمهعدلنر عدمالاجراء انلمراكرن
المافى مستهادٌئى معناءخا قاعلتقد «الاجراء ذان الدلا لحكنئذ

بجر التعديربلضفلالذلماكضىروم
نا| منهمه عبارهالكثان مصدي
بهفىنضبرالقا طيحيث قال ومحرئه وحد بلفظل الاضىللوشعار

بافوددةاذالت فشلىكلئ'وان ودادهرحاصة دان بغْفوكم

دظجاهحررنوأجه تخصسص الشارحفل ذا
عفنلن
لاذجاعط
زفة

الشرط اهمرنبط عليوجه الذكورةالنتاع رسمعرض لومروده علاجه
الكساف لانمبنعرضككرنهمعطوذاعاجو اب السعرظيمان وداده

لكنإذاكانشل كلشئيريدولنزهكا
ونماللظضرباواضلمشبثه
المالعدا وه والسط صؤل رجه ااكك
ذالم رجهالماع فإنا ذالالك

كاا ف لمان روماويعنى
لام
فىتعنه وهناحا صما ذكره ص

ان الاضئ] ذا رثعجزاء دانكان يمعىا ناجلكنالتعببربلفظال“
دمعربمن مفرومد دلاشك أنالتعلين بالشيرطالى هوعلخط .
الوجودنناؤاداد تمخلاج] عاحفن لزومهلل رط دعرنهدوع حناء
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ونا لالسيدئى شعحدللنتاعانما د لّ
االا
وفن
لضىع
ملات
للوزاو علق بالنرط هعناء اذاوئم جز حمنمغفبوممجزما ع
تقو رالشرط وشها نه لاسرنف علاءناراللضى عنامنيالك

انمقدموان نحن مغبومدجزمًا علتقد الشرط لايدلعل
حفن لزومه لهسممنعبيةرحوازان تكون ادفامام برلزوم

كماد بللدماكأ نالاشان ناطمّاكا رنلنجااهفا وولوازاعطزاه

حلنرؤججمنداكون جوع همنوحمجثزاء لا نمحبدن لإيكوت
رن

ا

عالإعإطلفيزاءملكون متدم علدتوعدجزاء لان معنىفلت كين أنه
يسنج]هعين والاسمّهالبان بكنرالجوعفجناء بلدلاه من 00
ئ

بمناعميرؤلمفصيدئهلاإبرداءدنه حشلان لاد بضوله بكرناجوعلاررمما

واحدًا جوع هم الئلثبالمربالْنْ ىهيبنا ذ لوومك ن
و لازمًاواحئا

بالجباسالالشرطكا شتلا شنقفوك كريازككرعاداءالملزوملان بسطل
لو ا
اكرام دبش
اموال
وسنته
ان دود واكدركرذلكون هناك لاومات
متعد دةبالقماسالالفرط حى يم أن لرزومالنالث الترل اوطوياسة

الأىزومالاولينلهلم اهاصزوطراء تدحت لا انلث عإماسجئ

شيحث االانلنشالء طشليبئ؛ عاللىسحيوب[ئهة جطوز
لابنيامنأكض
منهم يإنهد رالسط ىْتغسبرصأحما لكان ذسشروذواهولوتمُوا

انيرتك اوشاارة الىماخلنا ال وفرمر ل
ركنما
ا .عرمض لمات بان
لاوجه لت
م لز
محا
لخص
َوم
ّوسد عنالنا ننه بأهالمضتاحوكد عرئت
ْسص

أنه فاعه ذماسبق قال دلملو
لجخعاغهان! لزدارلمدذكورا استقيم
لوبت هالاستهال ر وغ جوعمن حرث هوجزاء رسانولئف دعض

اجز
اا ع
رلط
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ما :نفد رانيكون'لحق .

لاز
تما
عدادمئا
دف
الع
لدم
لزرمات ذلود :كر بفعمضمهاأوضوحاماعل

 ٠ندرا نكونكلواحدةمنبالازماباكوواسوطواسطت فط ضيه

ابلاملدطكوراوالمقه رعن'اذنال ولاخئىعلسك انا للزدريهدايلنمع
دك ولحدمنرهاقالبختاراهلاذه ميقل بعد داللزومات واليامنصت

هولا زموان ربكن و
كلحده م
جنزا ثئرلازمَاخْل كلوالئتيه بالط

عنالذا ينه لمان من لضرب 012لل1اسالشإ اباد ا

0

ظ والمإداظبادهاكد عرفت افالمراد بالودادالمى وكودان إكونالمّى

باعلدطغرذ | حاجةالاىلناويلركناق لمكونواككراع الانالراد:.

العناوة والخلوص| نماهويعدالظغرلا جه ذانلاخجلوعن

شيئ لملنديمة

الذاهرة وم يظنومكما رّااى يظنالشركون الومنينكفا رُاسبب

 ١رسالالمكنوب الهم راظها راسرارالئىصيؤاتهعبدربإ زاهنااف!
ببمممنرعااهههه أن اخبادالراً:امات مكنوبخاءلبالجرعاطاف

|

اللمكف يفظنالشركين ومني كناداشملهنولاسوئكف عاص
عليه
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لدلاثوث المنُمت حوزادعبات ذالنانمأهوذل!سو بمعخالوجودلالدت
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 0بدانتاج,

الننسيداوالشلك ذياكون الزناننائةخلوف مااذاتصدقا'

رم لمونهوالرجلزيد فاشجماذ لازنا:المدح الام
يلد
خسد
ذانه ح

خريذفا لزيد ولرتقدمالتولؤجيعناكمسحيديثنظ لجع

بأنالما ثلبعد مصحة رترعالشانا خبرا هد رالمول حفوىابن/ا
عإماطر بم شح المفناححيث خالل يابوااهلعئةذكبرسنالمواضع

سما نابلأبمدح والن شمن يمل الخصوص مداأوذال

تعاركنك

م

ديرب

لا نمتزلامجب كروف مل بن,زيدومنىالقنّالوكف لهالوقال الساءدخت
نلاندوسيم
اا
وامّامئااين ربد ومئىالمتال لواو اع ارطاااعلب

همبناداخلف اش علالشبهٌ ادليمنببتدأ وايرلاعلىابروصدع
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للفيرهئن ان  6000طئذ وممد من اذ ركان المصود رد
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ماسج لموكانعل لمان رذكرهالراجطا
الاشالتاويوبز
ذأئعين عراعمٌ منآن متفهدا عبر واكقريكرذاديترد دوكوت

فموكلمولك مالالاحد سام ضر كلدممنغيرمونشا اسه

ولد إدخل هالتصربازاعها انادتانج لتم )000 0
الثلدمة مدخ السفابضاففوالناعترابطأااهلانليلا فك
امابنْصوداذاكأن لامع عالمانه شلالماءاكطدم دنالانشاءانما

بشهممن نفسه وما دلأن لالنتطمأاكون ذالحكرولاحكررة الانثا»
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لارمن ادلستلصئورات فايس بس ئلانذلك اصطلح المنطمياات

واماعندعلاء! لعريةفالحكنانماهوا انب الىبصالكوتعلمبا

ولنا متمواامل :الماخبريْموا لاشخابململاجخاتكولعفبانبأوك
بريد سإ نمال كور«مطالب منهالاكراموالاستحتا تاوالطاب
مواربلنغااهصو
معات بملعالامعجلالتكملمالناشاء ولهمفه
ادبعريد عرذت ومزيداعرفته ولرنيدعرفت ومرنهافعودنموالثالت
ابلّمعزالا ولينو لاوابعابل الثالث تولم مآلنتكربراىتكررعرفت
لمغّاءهسفاء انزولا أنه مفد لا
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الششروالمضترعلانلكقدعرفت فىفولماملكو آن1

عونا جتماغما علان الناف ناكد الول بعسهذفاناذاصا
1

انان

جم
؟

الثاك فسن فلمبسرلص سح ئعضق هقبابأ لمصعركال لبالتبسن
ىل زيداعرذته
علللكأمهلااهوزنهة منأسمةاذكرت لوضعالنضدامف م
لاخادلمالفه" جالاختصاصلاانات بالدك[إلمةالا فادهأوحدككن

الشاهدهالشرة دىاسيجئ رد فعاهنةالط ردعلانفىزربااء

اجتماع تأكردبن وللثياسفااسنتاعاا ول ومتوْعًاعيههبا لنإبدكى

مامغ !لامالا تإبئالمايفانا ولو ألهكربدالاسنغاو لكانما وال

ربا الماطمةواكنواماواتماوالسْقيم وهُم_معىماوالاأ نالذوعوزيبا
رهتهاكاذاءلتان ماددكرهالشاسَ غبرنامفوجوريدا عرس افادة

بااللخفتذصاصاما راغتارج لضترلعلتاصرجموية لنامةي"
ن
ارها
لان ذك
افاد ثمالمالغة ذاكزاالبو وهنان الوجم

فشح

الكشان دهوطراخرليان انادهالممالعةه لاجحتاح شه !اسار

اكلعرموتاكرناعط تاد قالناجنوقيكراهنهاالاعتاضا و2
لمبعدسان وجدالغابرة المج العطف باعبب|بالاخنصاص] ركد

سفدك اللذعول ثال ولد ونا لاق لان الغابرةالعارض_ ل تانافالاتحا

اللوار عالسةهاضلضتيتوافيابعتدانماءسائم
فأنمبة االفتمربعداضرداذااكتنئإلشاح علهذالاعتراض ابو

ف شي المناح ى باب الاحاز والاطناب تعيلردااعثراضبالذى ذكره

ما ذ اونحاسدئذ
المسبدا ذا ديد بالرهبة الشاشة غيرالاولى انغ
ااب بدمز انالاضاد اللو سمماكاف فالتشيررالعميب
جلابجبم
يما صةد امارماف ولصو ع0

مهمه وامَارتك خللتم

مندا لز منمرنبة المعرتشاؤىهنإيشغ إن ْو هناالمفامئال

الضائدةالتكرير دهنةالخاد انمحاصلا ذاا ريد بالرهمة الثاغنيدر
خلصو برهسة عمسمبا رهسمام|اذاالة
الرهسةالوالىذا نلاكعايزدنه و
بالناسه عبنالره مالاولىودمديرالرى .داعباارعروضالقتمبللردك

م
اله
راانا
والما
كةفلون
!لنائ
دون ا

هذا ريدبذلاتلقال ب
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فالطاعات دامّا!ذا تصدبهس ناطربنا لاروك فبوللمف خىافإدثهاال
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ااتكا
ت كن
ثاحب
لؤلص
انام
ليضه
عه لمر
وملاوج
فاناء'
دن|

صرحبهشرجالممساعلإكظراده جببعالمواردحومربككشرايك .

نطهروالجن فاهرطالنهفاعيدولاك لوا جاوافلمطف
قال فدصوج بعضهماه رهوالسُاعْذى وذ اللكشف دبرلبكوت

ضابطه" تممأدب مععدمرللماء عإلك !:بهمطرد هوهو وتوعربعد
امنا نوعطتفدبراتاىقاد د ذااعبدونوب المنتا عل تقار
اتأى فأعرد ا

 05للع سملا امركال

بألفاء وأح بب همناجوابا ترط محمد وفاعى إن لمخُلصواا
عاملوملأن ارضى:واسعه دلنااتمّاعليه لدف داياى خارهيونا
الضاءالمذكورة عند لكاى للمطف عللنت,الى نوف ولأدلالنةذه
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ظ

عأكونهمحوائالشرط الدوففلبالهعه ممككرم عطفاع فلا تكردا

واماصاحبالكشان فريصح بتئمن نمّدبرالماء ف لضت روعدمه
ظ فول نعالى وأناى فارضون ركد صرح بذ <ولمتعالىخاتاى فاعرد ف

فمندة حملن كن الذااءل تكورةعاطض وتم انكون جزاسِءٌ
 ٠وجناظهرانماذكره الشاجدشي المننامذحشالجاذدالاطتاً
مذنكاهرصاحبا لكشا ف حابَاىذادهون اخ االمطى ع[لعن وف
اكاناكارسوا نارهون سبوطاهرا لمالا انكون ذذلاكلكنافت

السسط فنواللمامؤاه وذلكلانوصفا ن راض بالسَعدٌ ورتب
طليالااخاوص (السادة عليهدوجبأنصما ب هذاالمعنىالمالد هن
فولممم! فاد:الاحتصاص اشن ضهن قات اصوااك [110

 85لم تكريرهاليكوناللشلتنرعتطرباوعاطفة ومعناها
استمارالصسادة اوالئرةمنمرس الى منْبدَاوؤى ول وبظبرالثاءلام

نظهرهنه آنا لعرضمن نفدب اللزومالئصد كٌدافامّه مقاماللزكه
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الذكرى تق الهكورنشه والنوا ذممنغيرت د واكارشكرت 000

نيم

لاه

١

لتشم لتأيمدالك فلذكون للخخصسص ل مانناعممعمماشالتصد لاشمنا:
الاك أعشناءالمتكام نض كر ولبحاضفعهتوانلثااقءاهما مقلدلتخضصضص

ر ةا
كسا
اعمه
بكنالج
دوناككرنائملرالثوت نم
ولشااف ماله الا ذاد  :غمبنرأنكون مفصوداكامذ حاوف

ضافعطنراض |لسيد منانالعَضنا لذكربانا إنظهرمنمان للتقد)
نصص وذ لك دناخا ذادنمالصصرض و الميجة اذى
فوا ين عمال
ذكرهدشولرولم لكاه دعلك عنعيارة السْرحوأمَارْكاوارف رطف

لس الس ارس الحيوك وا كوبنون لظروودات نز
ل

سمج ست ما تيدم امنيس بالدلبالللىوالافوماد

اسرد فشيمه انام منأن صاحماباككشافتجع هما تولمتهالى

اللهنزْكأحسنلدريث حيث ذالإمماع الكياميئناًوبناء نزلعلده

تأكمدلاسنءاد نز لحسنالحد شالمانله وانهمنعزدهوان مثيه | يجوز
أ بصدرالامنهفيسبالانهجملتميم لسنلاله علال ند
الطعياظموى مط وعد مجو زصدرره منعيرهنالا مستت ْ

كت

اسل عالشظاااملمبوجماتكال

 7دما وممننالْمْدم عدمدع الصّد ورمن غاردد 0

لاذهربكن آبهدعجثىجب

ادم
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كريد لابلتشعنادمع والقصودمناككلرمل:فادير
شدلس السام عارفاباصل لكر لاحب0012

بالقلا والشركماوالمردد د؛ و اقاهر ل حل

نا

مباثاولااعملادشبْالركمًا والذدّد فاعض بان ماده
الشوتل و

الشانللإشؤكرنمعمراشا ذالبنا«علمحالالسام اعلماهرةالاضا
موواالخصص اذمالنقيمغالبانفدمالمنعائعطبه اونفدالشمينٍ
فوللمر
0

الاوّلين علمانلومالتخصيص لقي( الذاذاذتنج

وعد

تعض العولات علبعضحنىبحتاجالمى تاس الن المرادمنانيم نمق
©

»
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ن
سلىبعض
لولانهع
المنمولعلىألذملل ماطان القديملاننُمْديم بعض م
لعنمررصن علىماسرم طبر وميم نالتخصصأه بعئا نالقاس»

.

أبتالشة المالااوقات والاحوأ ليح ينافللزوميل باإش لألما لمواد

ك خاعبارةالكماؤيةوشمرطهاان تكرنتكرغةالنفاولمنالاله نم11اسنذبه |)
بامشلركثيرة منلغرنأكطهامايْه النقدي لرعانرالناصلةا ليد
الاهتمامولوترك بعضمباوادردملااشهغارنامدضاحنرككا نأحسن

لم و اكلخدوهلاىمغرلالين انا رخداوهذأئسوقهِعوأ يلبية
الى كهفالضلمابيصاوهاكاجاه فالناركنا ذالكرافئزؤاق

ظللمعلان]
اننارنالعمظى
القاضئغ شاوه الانبمريكهاأ
م سلسادهرعهاسبعوث د'راءً! مطويطة فاسككوه دذخااوه ذمهأ
دنم
بنأنلف علجسدةاوهوفم ابأ مرهن لادفد دعلحركٌ ر

السلسإككتقيمالىلنداللعالخخصيصالمنابية |
به لوتشغاوة مإسنهما قالش وجونانكون علحنضه بان

الف بعدالاخن منصضاووالاد خالف اب والمماك مثراخما وفأ”

مالابحسنذيهآء اقشدارة المجوازاءنيا رالخصصصصف يعضلله

كا مرككزه بحسن ووهنامللمحت خ لاامليت شعرى مأوجه

اعلدغمول بالتخصيصيمهافلاننبرية عنالشرك واجب كل
مسطرفىك حال وهومطمون اكل:مؤحبد وسو كل ي اهكان

دالتمعالشفليجبذه رذ اعفاد الخاطب مذااذكنا لتم
بناألحاجبقالخالا يضاح ولرالته احد عهلاطرا ياكنمببد

نلملسكاشمثكلفآ
َمْدٍْمًاللهرومااليقعالصارنلا دلبلعليهوا

ضعف انهذدجاء اعد اللهوكنب ف حاشر علىثوللمادلبإعليه
لاالنمسود رصمفناشا خاضصةتالص مسئفا دمن ال لامتة

ال!نعياذر
ينزد اسعقطتراض المارعبعولاهللانن وف وقو

بدلأنعلان معناهناك بالمبادةاعلامسنفدامناندم ولانتل
1
15
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يمنور فإاءئرمنالاضربا كرما
كادملبنالا برعهن المسنىلم بتعدمب ك
معفاللف والقدامواصزي الس والبعدديه"بحسمالرد012
باللغقدمأائدع اهتمامعاما فالضتاحمشأ القدمرة اشنعات بلشكر
مدحاكاناود ما كراهلةاواسسنإنان وغيرذلكعلحسب مإتخصد

اهغ سرجه تتا ولك لةاالسز وااهه نأسدلافادة
كةنام
صمصم
:لاصلوا بد
بناالاهفاريف كا
التَمَدِمالاهمّأ موجهمنالوجوه بأ

5

منبيان رعدالاهتماروانغاكا نجارنا  ركالاصل ان الاصل اعابت

انوتالاهقامابكنكك منايك
ريض منهالمكارزبا

انلعلبانالنقيمرعاينالخصل والفا خط عطماة لكر .
والاباكنانفلعنهولاكتان معنى نولموغ رمفمد لاحخرانلابكو 32

لهائد اصلدط كلاماخربيامنال النشمدم جردا لتوسعه رفعايد
المواق دالاجاععاك يخصوصه كلم ذياله وذزرفبانان بعال

التقدمالتوسعة دان ابلاغش ارعاالفا فهردتم وامفاش مردوراإنمل

الإكملمدد يد لعزنإبراد عولندوليمرد التفدم وسراءالتخصص اهماما
ردعليهانكونكاذمانله دهان الحوبرعارما يكتدش مسوك

اذائيثأنالاخنساصمع اهما مواجبالرعابد ذافرأباسمر ب
وهو ذالوجه انهر علثولموطذابهد را حذ ومفؤخرايا دره
المفتاح حمث قال دا ذاكآن الواحب تمنم
واْ لهمم
رًا ذ ياالثولم

انماعف باسم ريك قدمالفمل يهوللحاك| كلومائهتعالىاحىبا

مايجب رعابنه لم لامباذلسورةتزلتآ فولر
ليممارا سنح
عمالر
ا
بول سو امد زردا عن الزمرءبيخرااجم تولم اىمنالامباخنمنا
 :آه الصّواب باسمراتلكلاونمية تمدع وتاخيرهاعلمنعاقال
كناف فان فلت ترد رتالحن وفمتاخرًا قلت لانالاحرئالفصل

م

 ٠وإهلتوعلاقلبتهعان يدمنقالف
لاتن فم قدالدادتهتعال| فرأراسمريك ف
الذمل كتلهناك بعدالمعلادثعلالاائ سوم نزت فكانالا ربالاء :0

اهمولاضيئية ان بكونالفرإءةبمعونةالام هههم ذنكراسماندعق

ف نمسه لم كأعينتطعالانظظررلالعنطعالسطلرعالمادا
لانالنية ألالمذعواديه

|

 0دهومعرومالمم|اللئعدىف
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كحكف المفعول ببالواسطة ذالانشبةالره ليست د أخله مفهومة
فلومعف لخطعالنضعنتعلق الَْرَاةًانراديه عدمه كرهفولمهو

نزمامكسو اههنامعليجيهالشاتلابدلرمنسانففلمطلاضل

ب١اوجنحعتقويتدمم
هرمم

اواو ا ا
هلتسناين عدم كر الفاوبكرفللهسمس ادا تملبعرد

ارما لبعدفلميدل علذ كاههنهالدل داانمايتم ليكن الناوئيه
لضه ولمفلسقا ظ
بسعررتك فبواسدلابالنئع م
ذائدغكأذاذ ا
اكرهمع؛شخ العوصرنهاالمنادة  2للك
مم
هلان
ماستقا م :
الكلا

فمواضع ستلرمإستد راك ولا نكم|| ثرالى نغوولممتعدكا اذيكفى
أت بعاد فالرجدعند كأناوا الاتعد

الىمويط ةا 00

غيراماه[كوننادرُاغرمسلرفا رسوف
علا لشاف لم من

ذؤاجلسمبين ذالكواشى وناكالباءخدلت ندل عظإللازم:والتكرير
كاد تالنطامرواحخدات بالمنطاما ودخلتلندل علا لبدايئرب|مطلله
نعالل وله احال١كا قرأ,ابا سمرتك وذالضى

وغمالمنعدى واذكان متبغر

يلتعي

باذ ريت ورف 1

ككااذذفولميغرآننباسود وهكنافىمغْا لأسيب فحت زياد الباءقك .

والاحسن آلماحنإنهذالتوجييدسواءلمتلبنزايلا وحن فالمفعول

سازمطلبالفراءة بدوذالممروذاممال فأمّااث تقالبوفواعلتليف

بالحالكاهومدهب دوعتض]نلاساشعخريزيرارالسان الىوت فابعكن

الظاهرائ_طلب!لقراءم ىالهالبد لجوابرص|دلعليهوسرريفولم .

ماانأبقارئ ثلث مرّات فالوجه ماتالههدصاحبالمةناح فلومالباء

2

ونوج
جحب
وج
ردسمج
ربج7

.ج-نر

الحنب :

ل يتما بار لنانتعن بذكن لابين

دوين

المجوابككشا ف داع
اترض
سعلي
رهد ش
للمرلحضهناح بانالخصصصهوت
1ك

ايا موايشاان طً

علالعلا صلالقراءة

هوااتوص الهعلد وسلروامص رمنه جحويزالقراءة :ديرأسمهتعألى

حتىدص دبالَص رحد وجوه القصى والمواب اا

0

شركركينكا ؤايردون 4بعئان نفدم فاه 00

عليدنا لوعن ا ادلحخاطشربالمعترضاعل واللنان ولإبعكاث
اي
اقلملا سمالله متعلمّاباقر الاوَلونامرئك متعلقابا ثرا
شدشافلنساء وتدعر كناك خاعهولسامة:ضى العد ولعت
أن كان الوم صلء'لمَرضى نا مه ذضب

وسقوط النوننشي

ين
لهبالضافن  0000فالفخة .نائه والجارسّعلئ بشع|
يت فىمغواالمحبولد رااان
جلىا
طظع شوادا
نهفر
لعإر
بد ا
الإلماغزران الماالاوك بالخاصمماد بهمأعدالخاص وماالاحترازج ا

الماو لاسب غااسو لما عدرالم الام عاحئ :ل
الثاق| إنكأودهاللا
ش

الست

ال

مولي0
ل سيب تتتدفعسهه 1او ا
الطااياكلسكماتالعان شنطى

ا  3 1لسرن منآل <زعون فلكانانمكن
دآد

ب

سمغه م:

ين
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مادالاً خلاف التوممه الذى نمَاهبمولم وبثقدال نعاناهمندل

مؤن وتكوندنسبرة المكرالمابعة
وها
لصور
بميع
معتى ماالوأيجرى ج

بارجوزااًانه جناجالمحملما يذكره علهاعلجلزءاراعسا ننه
الشاب امهلنفىماسواهخعلصاولص للمصن انغصالاه فشي

المفتاعالشرنىفانفلتاذا اريدحعاءالغملذالضاعلانيلاما

١
0
ُ

1

|

ع »

نبلب انغصاله اولاقلت ان ذكريعد الفعلشبئ
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| لاله وتارده دَمَااناس وانلريدكرا تمل اوجرب طردافيا"
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فالغاموس ولمفصالضمير واخرهبناءعل ناالْصورطبه ذ تاماهمو

 5لون الارمتل الى بعدهافلموجوزاتبقا ١ل1١٠ملاصونا

ك0
د
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انفتصالالضمير وكونفهاعلدنجا اكاهولككرفالاسدئْناء الم أولم
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مصك له وكذاليلازّمانعكاسباان فضاا ء لكات
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نافلدممسنماليه فان ذالك

فنت علينا بعزير
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انا صلمكفنت اناؤلمحك مسوبَابصواب ورمطاًاى حكزولمد
صواب منوجهخط أمنرجه ذذاصنفيىرا لافأدحكمدلحد صواب
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ددر وعبأرة رحه للمنامصرئىه :يماذكرناولمبالعممورىى ذالفاموك

0

 0كالكلهممعناه ومدهيه ى شرهدللذناع دلالازلتشسيمعلاعتضبعن
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اكيب بافادنه الغضيصن من ؤبروضع ذلك وجزمعة لحاف
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شح الكنان طح صاحبالمفئاح١نهقتصطراد اخراحًاللكاام

لعظتامايرستبعاد هلئاه
لمسوعاكلئداهمتفخزلزاسن
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دنههالوصغين الريسالهوالتبرأ عنالملواك,
و تاكارهمحفىافن عن قدا
فقصرعلالر,سالذ نؤما لوم عنه وذره بعدمتهةعدماعريا مسا
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لوصف لاككون القصاءالأصصص

تاتبلاخنملا١ نعلواعلأعقاهم تكاهاء تمدواأنه رسول اكسائ
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يدهم يعده تمردعلمهمينإإهسر|لأرسواك ثالرسل جخلوكماخاوا
كرلام
يجبا لمك بد نهيعدم جب لبمدنركشهمر وهنا ص
المصانى وش هبحث | مالا فلانفولهتعالىقدخلتمن ارالرسلليس
نضا كوم ًراصحمىبكون فزجىبه الفتاح بعدميهه عدماعبا نالو
اناخلانالظاهرعدم أعبارأ لوصف ل سجيئان الهس  1رعغليه

كسان طعرنا لاسثنا ءواذ ااعنارالوصف بكرن الممُصوزعله

هوالوصف وامّانالافلن عدماعريا رالوصف انمايكون بعئئلانا

كان الوصف النْصيه فاشكرنحنمن مهلوالاضالكهصٌد وامّأ
اذككان التم[مل ذلاا بعاد و لنالربعتبرواالوصف والمصبي لم
ناعنالْىماَنالسْرمئانا ومنهنهاذاه معد معنم كابر

الوصف بكرنفاصلرقلب فانم عطاتعبالنتلموصلفيليكون فلي
اهسهاكم ملكي
بانسمظ م
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واماراساخلا نا نقلهركان
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انر/رسول لأكسا الرسل اذاو والتمسك يدش ةكنف واثرارتادولربريد
أحدمنالصابء فىو

ان علىماذالكئات واناراداضء ا

الانملاب منلزمناعنمّد ذالتكابد لعليهلفظدكان نضْهان انقادب
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امرم
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اءعمنل
فتاد
نرذال

أجاء عل لضحاب رضعاهه رعالمكزهم

 .بلكنانعبا رةاككنانلاض شالهفصراصلودا ناهد ببأذمعفي
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المابنعلريطاإالوائم وهمناغيرمطاق دشدانعالفذعرالتكثم
لماهعلاىلخاطب مانلثنص
أرمطلفاسواءكان سبناطاا
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بوجوهحمس احدهاان ينأسالضفة ع الماللابفصمةلاابنلبنرجماواذ

تندمائلعزامهار توا

00000 1

١

راعنا«الواومن ضميرالثاف ازمذهب  0ذه
0بصعرى ولأكوق لاعت |

؟ي*ي»

لبوهالغالخادمه لالبناسبلتنالراويدلالهمهماجابازنابعدها
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ادبالوجه دامَا تقدعرما عليشرالحزمن اللذفظاثذلمابمتنع مالكلمنهلات
حشقه" لد لانلدمكرالمعنى عند طلاقالللفظلماسبجىمننباموفرة على
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علهذاالتوجبه بانمعىقولرانالنضمنف مزه وملاحظن بعداثم
الكزاى هدلجزالرادامائركالتصميم باملباددادمكا هزرعنم

ان الشيراقلبس هدلواللانه علاجا بالناءف ةلمتكمأتير

بأنونعنفكل|لاباءلمات بلغظكانأعدمدضعرجهبن الشككترفم
كمراويوين ذفلاكلمماغناح مانناللظ كانت موضوعةلمفبوم[مكن
 ١ندل عزبهبحكرالوضعدلمكواونءبا تعانبمغبومارامكنانيدلعيله

دادً ومغبومبا له
ءلكان ذالمكغوم لااخر اخ
سكوالاتى
بواسطذل
نبافذنلكيكرن ملت المدل ) 1:ا
ااح
مء ل
تزنا
لجاع
اضار
او

مامت عفاد نمخاطب بعرفوبخبيعرذامكنإإتكلرانبعلوممنالطب
ذاك فكخر آنيغمفل |لنهن املنمعزوماالالاصخاربواسط :ذالكف

غهلث بالانمئال منمعاحرسبب عاك هما
عال
له ل
ارال
التعلقغ فسّ
ؤكلامه

كلزوم !مما للاخرف باوجلهومجنوه اونلرىاخفاءف ذ الع

علا الكلالمالمغلبة انتَمالين والشاق مأنرعنا لاوّل لمنلفن
م لاويجضرإهأجلالشلث معطون بعضبهاعلىبعض ولس ذشّئ نهما,

تكنضلجمنسًاق
لحاللانلجزمقدئبه علبيجوعلهلالشلثاكا اذحلري

اخلصيدهاوانبكر ن ضيه"|ولمروباعالنبة جنهماكون احده اجزء
الإحرامكن فىهذالجالان لاح ضرالجدنس ذالنهن ولما| إنيكنهعف

تكبنالان الطابفةلمتضىالحاللا بمكنالمسفانازإدىفالبتصود
ازلملمازاحنلا

3الشعرط هوهوضعفا ديعير|لوضوحوالمضاء فالثاالم

فامْماسى عأسرعم الافال مناللفغل الللىمنى ويطرؤهالمئوهُ والضعف
بتجحانعدمجوازتكام|

بالمدلول وعدمرريعاش الانرهاء]م ذالواات

اللدلاالمَمْلِيها فؤىمنالوضعي وهوااوض منبنأال ومائكن علسهرا

سوال ممّْددوهوان هذاالاعنراض مندفع يمرم انالممإدبالاخئلاف .
فالوصوح واالندلباككون ذلات بالنظرالى نضسس| لدلالةاى كوت
ا فالدلالء لمعنل فات
يبط
اا و
تبعًا
الانتفال مناللفظالهالمع سير

اننال ازلامهلالسامرع مزالانمالاللىا ذمللازمالا:نالاللحزءاس
منهالمجزءإلهزءوذمانحنذهلدسنكنللث فان ثرةىارلا لوضوح وضعففة

وجب سرعةحضودالمعنى وبطؤاءالىسمرعمالاننالمنللفظالبهف
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اولاملللادمبنلافوضاوءعباعتبا رسرهذ حضورالعنى وبطؤهلابل|نظإلنىضسبانابا
الما اوضعغبرحاصادوبعدئحا صؤناللمه منغير نغاوت فىذانككاء

نلالوت بالوضى إننا:
بثرةالومرود عللوال لعسن
نانش تيد وك
١
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م
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ننسو|لاغتنالم تاغلالالف 2لباعتادس زعتمضورالعنى وعدعبا
ار

وقاصبللواباأنبيدالاحتاننبماذكر

سدفى نفعئًافد ف املناضشة المتكروةلوكان افلتعريف اشْعأرس ولس
يماج
سو ا
م
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كلك مفرشئ وهواشعط تدان تكوهنةالنافْشْة مالسالل تكد
سابةابفولم ان شرام والنعن!رما ست اخملاتالشطفرة وضعفا

حمان باكضونْشْه احزى لعدم تْمّسد الاختلاف باذكرلام خل فالوضع
فَالضويٌالمدكويرة بالنظالىننضسر!ل لدالدكاعردت ختّدبرفانم قد نل نه

الائدام اورمأ بقالاه فجوابالمنافْثْةبتشيراك لنلكال لاحب

الاختلاذاسهواءكان الالّحالفاالمشكورناوام ننغاوتمراءب العلريالضع
اوعنالف المغنسا رقرب لبد اوكيزة الورودعلاكنال يغبرذلك ]الث

فلككود بنضبسطعندالمتكلمحتبراعىفاككلومالمتالختلفة
ألّالاختلاالم
قاللمية فأذالاخلان باوضوحًاوخا بأعئباداختلاف
لاعللد
ااف
خل
اللزومرةكونممبينا زغيرصان لواسطة وبلاواسطة فا ينضبط للككلم
دلملعناىلات
تاملكانطلاع علرمراب ع الحخاطب بالك ذمبكزاابلرداا
الممّلية مراعيامربالالوضوح والكزضاء ولمويكن رعا.م اخنأافاءكنهلا

 5اخخملاففلاطبائننةظرًاامادلإبالنظالا لالاهمك تاياخينا
دفلالءالفاظ الشك علمبا بعدالعاربا لوضم تاك وامّا اناه اجاب
عنهف شرحهالنناع باانليزاكيبالتبىد ليباع ملعانه الوضعسية
حاصبواوتانات ذالعاند اد بالوضعية لامجبهادلامة
فط بملنزللد
تال رامّانالنا فلنا الوضوح اه اى ماذكرت سابفامنبيان الوض

انناف الا لالتتنمنبةعلالتضمنلفالونطبلالبه

اكان المبُعببةفالوجودإبسركذلل ذكالسغنمنيف|ضمنالكل
فمل

ايلاق ذ لكنصوجيع|لل:جمزاابجالألانصوراككل ومىذال
ذالزرجز جزمن ز

000 0
ماهو
حا لصه بتسمْبأفالولابدمنه امف" الزيدان صارهنلاحت مفاالماك
اليمهظ كالوذللكاىلابت
لل ع
اايد
س باقًباوم ذاث تمه العنىياركرهمال

مزاالالشعاادبل لفاناظ قولمبصاولكاومآهام قاالدامنانعانامدا
تبعة منعل لمان راباح مإرجدككيفيد اذ لُكبجخواصها

الىبحث عنبافكلامساقلمملامكل /اننظ المكل مدالممكاءميارهالنّ
هلسن اص ا ب!رأمسهقولمامراديماه ونهاسّارةالىانلايدبةمما منقري نعسإنالماد

دالغرفبيمماباعتبا دالعريية المعنااعةلوضرع ل فمالجاذدونككنانم فرلم
ظاهأكلاماءلاانلظاهكون الم اص مطلفامناالعشم ويحجودكونه
| منهوللهابصمظاهآه بصوناويلذاانلابدفجب اع امهمنالعلاكة ظ
علعالاقةمأهوقسم
الصصر:اننال وهوامإديآللزومهيربنا يبنااذاا ا

مندكاسجئ ولمولس نجلاى نامغاوذاعلية ؤلم ذدكرالشرهيمواررك
المشبهنساارستهارةاىممعيحةإهرمة نظاهرالوبارةوغضيمر

الاستعارةارمع ستخنا كر اتبلبةمثيه ابشالكفا"
دشانجنمئكلم عهلاذكرالشمهببشم لشسمينولم فاطرالقم

مانكميرخص جماالعلالببانالجولع! لمن الكناب وكان

العننمشْخماٌعللا مورسوى ت|لساشادند من نمردينناالملروماحث عه

وقلانوا,بإلىغيرذلاك ول ورخربصصرااللمممئصتوصوددمزعلالبيانفالشئبيم

والحا زداككنا ب وبأ ذكرناظررضعف ماضلا نلواريد بالقصوداعحٌم

منانبكوناصالذاْ يهل زالمالتكلف تكونمم صغئافلح

عوللرمدفوصلىامحن]ننهبامباعتباد»7
لوتضكتهمامناستطلء
كاشرحلاذبأكمعان دلالئمطأبدغرلاالىئمن حبثا ناشنببهواماقلنا
ذلكلاجوزان يكوندُشباه سشْئ باخركاب عنمع ثالث د

ا

+نا بقضى
د
0

اللادفايضلنوهاومبورلنااهلايمالصداة تأكبلم ذاكرهمنكونالنشيه اصللا
برأسهماهولاز ملعنالوضىى واناللفظ نه سمهلغالعوالوض ونفل
مندال! زمهالمتصودبالائاتوالنفىلاانلمصود الاصطذبه هوالممان)لكيه

فعمّلظما صل وهناهوالتلكودفىتمه للغناع فصان

ولموالحوامبيات

يمف
ياذال
ائمدنٌبيا نما انا ره خل
لمْضلهِ
لمنع نا دالساسَوماأدْ
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منكون منأحالشئيبه مقدمة لسرجوراقتاصلرأسه وتأبين
ضسمة الكنا,مَل
0
للما خكاض]
بممأذكره بؤعضر

ذك متهمامنلدةابلاولوهوكنهبمغزل لامكب وهلذاحث
الفسية اميانللعاضل والنشسبهامَا سس حو نائبرا00
سيشادن
1ه
علناا
ارس-

77770
ّ0ه
ع
ت
5ط

اوموثوف للاخرعط سي إلبادوالتشييه مبفالاستعارة مطلفا وكوث
مااحيواع

نجهالشيها نرىرط فالاستعا ر الصرّحة ذغطفالالعلامة فش

الفتاح مبعث ريض لاستعارة ان الاستعارة اماتمدعإوارساملالا
بانيترك سان فىوصف وف احدها اذى من لاخرسعطوالنانص

ك'لوز

ون

الزاائكمبالفاةفحمن ذاللالوصفكأ طولفاتام سدوانت يزيد
الشجاع وامالشاففلانشرك شيشا د فرصف واايشبت

فالشيم

بدك ناوالسطششئئاخفرافلبمتذسلك,وارمبالة فانات

ابلس اظفارهاقاءت تيدبالميةالسبع
الاشتراككأ نمولتاش
بأدعاءالسيعم بسادانكاادن يكونشْبئغبرسبعشيّحت لبأمابخص

المشمكوهوالاظنا دوبماذكرناظبرلك ممابشلغانلاسسعا رةاغماهو
التنسيها لذى ذه وص اسمه اوَّْوىامتنطافسلّناءالاستعاة
دندمكيرتكلا
عإإاننبيهالاصطائى لابنئتضىا سناءها علاز م
نس عل اسه ولك و1كانحواحِمراحشرا:لوح ارازلهمي

كرن النشيهالاصطلاى
تزم
السن
ؤكبدا
خنتا
اانا
نذريف
الآا
حمينث وض
ماص دعامإلسان الباحث عزناحوالاللغضل| لمفٍ

«

ئكين فمع لذىهومد لواللكلة”
يشا
شعنا
سدة
لادلاكمْتضْئإ نيكونعبا

اوالكلاماليا لعلبةكابد لعزرهوْلِموهوالاستار الكان اصاها الستئسهاه
لماضسرالتشيه
اوساشبيدا للعوىعبارةعنهلالمتكامويدزماسابل كنالص
دلأنزىكانت
نعدسهالنشبي ا
الاصطلاحىا يضا همل كارح ث ج ا

ا حصنمنهقم ةك ندنمهاسند لبي الاااطدعانماث بلالا
يام
شصاب
اصد ومعى قزما ا
دوجه انيد دادائوالعغْض ممندفمن
بازع ريب عليالأ ن
لام
ذبو
فنه
ام م
اول تدكرالمشيم بهوارنك
المشنه دون حكفالمسّمهد ونالمتبهره دضميرذصاداجع الىالكلدم
دون السشششيها والششيه ممىالكاومالدالعلره عمسب لالاسئئدام

داعاشترهبفلامتكارلانالمعلحصّتىعندهر ابدلعإذلك ما .

لرمعف
لشا
العل
االدا
نكلام
بعلا ل
رب اطن
نراما
اكاتّب
لولءلس
منق
وبن همانلشبه لفاعله والسشيّيه
ممو
تطومه
كشْيرالاس عمال فىك

وإلشبرهبرللطرينر ابلمذببهوالغرضمنهوادار ولادصم نفبلئك

كيكلبوهاما لدالوام السكاى لاجلهناجم ]|أنثبه مقدمم
اذلاار
الاستفادة دون المص د الاصل لودمرجوعمالمموضوع لمرو كانشه

منالكت واللطا ف ممابوحب الكلؤ مث وبلاغة لاشمرك غاين حمل

معدمهاالتحثايعانبرمنالامصدتولمامارادلا[لتكونالضائلا
امبالم]با مو لعلم والمنا سه نما ولسرم] ده انمعروترمو قوفتم

علمعرفنالطاق فإناذكرتضسورالتشيبه اللعوىاوَالأحلفياعنثاجات

انا لطلىق ذاف لأخااصدان المفصود معرفطماص بالكناور ذ الب

اعالنشيه الغمنىكاغ بعضرصور ايجيدواكالةتاولنمواانمانكضا"” .
منهمةلفانالمسكبعضدمالزايياسججئ فل فماللاماهانشالة
الم لاسْشْسبه المذكور سابا بِمواممن | زم اسع الدشيه ولمفليس
[
لل

0

30

كرنان سخابر ندالوددامنانكدير فالنادي ولهفومصدرثولنآة 0

الفغوصعهاللفظفارلانصوحلهاع اللشثبيدهلكو فصلامتكالبس
بدمناللهاللهس مةماسب اولمالرهرلانال اللكريججئلامافاهوصف
اعت اننا ينعد دالمات مفعولممحدوف لود مالاحباجليدأ دلاءلالامظط

مدعلاخل!لصد رى لاالحاص| بالصد رفانه
لنال
اادس
ءلمر
السامع بدلا ىا
لنشبيهواعارنالتشبيهفالغدجم لس سْبِنابار
لابمجياهع ل

تر اذا
ندعفا شفارك
إايدل
فتكلري
رررا باعتبا دال
سلتك
لبلسلا
رلضملبرليتدكلم لدلوعلليهبالمتاءفد للتولهعلشارك واشت د

ست
مد ث
موواع
كاش الملاممنالمناعلم بمعىلهم كسا ذرت
روعدت

 000عاط شاركد ف عبن حوس لشب

زيدعمردًا فالنادفاشلابفى نَسِْربًاولموظاهرا انملافااشذلللوكاريه

باككاف ووه |ند قعالنمضككنم خالانالظاهروم يفلهبنافلابك

منزياد:الكاف ويكودلا ةالتضم يالا شايععنهاهلللخذ لملخو

اكالدلالعتلاشخراكالمستفادمنهما فانؤرماد لالذعلشرك زيد ترد

ذالغئل وشركتهما الحوئوس سشيئمنزمًاسانوسان تصدبهما ©"
الاشغراك لانالششببه اسريجردالاشاك فىوصف ب[اردنمز ّعاء

أله احدالامينالاخرف وصف ومساواترااه ذ لاناموس شيبهمثلم
دفالاجمائنتكردن ولنانناهالشاعرة تولرماانت مأرحبايامنشمبا
بالشمس لابلأءت حاحببها منابنذال ون نبالل دماحرّرناا ند نع

اعتراض] سرد بنأاذا فصدمناخوجاء فاومرطوفارنولبادلودلالذ

اعلنلشادكة | بغثرا ندممإجهذ لانشبه ليدلع]تسالحي لكزبزما

 ٠اهنباهلوا للا مد ع عكيديلماامليتركاه
نسيىلئأكالا نذااعناد
مم
عم قطعالنظعن اللضرفابنأعولّماذتر

دانلهاملاسلبمهتكامو شب نملالالحنياركالالغااعلنار يدل
عإصدوه منه نص دا حلان الدلالدى صفة اللفظ خانا)نّه

سمادس نكلاماعب رالصد ال لهالزوهؤولمفيكون ييا ١لخةفدعرفت
ان هلسنعسارةعزمجردالشاغراك لل بادمنادعاوالمائلك ابضولمذانحصو لليما
دا كانداحدالدنهآن معضى نمالزيد دتمروكونكلمرماذاعل لمم لومنعولاء
رمعى شارك رايدم رعوكنكلمنهم | ناا الشركةرمفعولًإروهلانالممئ شطى

انيكونتعنصالثابضافاءاؤرمذموللْلهما حىكونان فاعاينلل
ل وماعطلراانالمشاركةاء دن اهن مدلرلااليهشاولتشرك الإيخرذممً

رلسسمد لوللهومدلوكالبيشة ولتكلؤشمرمكدامتعامّةبالاحرذلاكون

البوممنمشادكنزيدعرهامشاريين لم واغاقال 1/اعاكتقويتدكرهأولإدفل
ا! بلاتشبه
منية
زأع
الاب
اداولمص
والالعلارسجهتعارة الجسم ةولمعن

بمشهبعدادعاءكون عرنهلوششبيه الأذلااستعارةبالكناب له ؤحكر

النبرفافادة الاحاد نامعالشيممنالحالوالمتعولالشاقمنياب
عوبلاتلصهد والمضا فكاجبن الماءوكون مما لمكموله ثىالمحى شان

ككرا:نطالبارضرمنالذبطاماسودمنالغر زوللولالال!لمالاووىكلدم ظ
اىلولاالئر.ش اةلحاليةادالعّالبةالعبنةلارادةالنقولاليمف ااذ سي
المبئة المسنة انا رُاى تعبينارادة المنمولالبدرامتناع اراد :
خازادادةكلمزما الىاشفاء المانعاعنىرجودالغرينةالمعببنةوانكات ٠

بااللنمظوظجودالمئتضىاعىكون المنمول عنهمعشا اراد فاندفعانه.
اذااتتهالمينه المعينة دعبن |راد المنمئول عنهوامنشعاراد الممنطوك

10 0قا:فاك الشاح ذشيكنا

اليهداهو وتس بال
انصخناماد المتقول مبنىعل دولالسشية جد !بي

مرإفادود 75
ارادمًا

ل

ا ده

٠ماهولمئد
ا ندائ

بمى أن ذولملولا ءاناراد :المثفول عنهلاالمنئوك .

لبسوبياث النظيد يدتقي لمانا
لمكم الصصنارادنم ذأنححناراد مننئعن75ترموصو.عالوك
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و
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اعن
محاغبر ناش
جاون ا
مك
أذدا
ليها
املا
محن

هسهما

ننكيألمجرضهة
صاؤحببة اككلدملاد لالزمالالحمّالهاعند العمل وهومع
تنحاملالموجاازادلنناراحمالغيرناشمن دلبلفل واطلاذالاركان مع

خروجماعنالنشببه لصطلالذىهوالداالوم ااذتبيهكتبااء ذف
فلمكاًما تسؤدام وإ لا رنامدالطردين داجباى ذاككلزما لدال عاك

ظ

لكابرد ان بشالثمقجوابهليد سشبهالاسد فمّدحد نالطنا 0
١

إُ
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واللدئقولئرةالمدنوقات اى إع تليوملرعين بشعرء,كانافنصالمغناعلسر

جاده فلمبال م اننط ل مزكروه فيسل لزغطعر ذوبمانراتا
يهحنذاةجاللىعنا :لكأنوجهالشب بها الطعرواسنكناملثلم
الشسمكونمكالممونم_النناط دوالافنركان العلرؤانمنالمنوقات
امعان ها لرسول صا دهعلرهوس كانمسدبهمنيثرانرعل

ابابااوطعرغوهراجتنا فاوللجشهبمهاهنض لبياككونه خفبًا
معالاشارة المانالرادبالعاراللكك 9:الادياك هوعامس فأناهن

ب تناينة
الموافن لمولمهلاَكنخامرانًالحب كريماتفزعنداالهاللس:

رنر
كوة
ويل
رنا
هزام
دابتج
زذىل
ععا
ابسنبشوطللجوةاز

متعادخاف زى وال الحسوةلابغنضىإ نيكون ذااللت محعمناسقى ذاونلد

أككيار فغردكالوجودامنادحىفالالمشان ذشر الماصدمنسارض امع

وصفنه الحوةباالعلامتل فعررجعيضين الىمعن داحدومينئناطلاقم

 ٠علمالاصوة ذهمحاذ نيه نضانةالغاهرمككة يصدرعزها|ليسبها
عنالنضر] لناطفه"الافمال الاخنيا ريةسبو احانازعنالفدرةفانشبهبا

المالضدكالتواءوتمتصسله وا4لككاومولروتلز مامتصوانشبه
الي اسل هال شينام واناكان السو سادلمكولاه . 81
احسوس| تحسوىارضممنالعمو الى معقول تنشبيهالجسون بالممنوك
يكونجم ماهوف الوضوح اصادّفا لوضودالاصل فالوضح فيما

دوهوغبرجائز ذاندفعماهلان المشبهبه سان بكوناصالافىوجه

اذلمشهك خنطاطن.كون المعو اصّلومن وحه ذزعامن وحلهاخلان شهلمتار

جبقالاصالئدالو فوصفاليرفا الروريخلاف مالوحاول تحاوك
امادانهمتشا قالطاوموالمكاج 0

|

رلصو
دلا
مال
لت ذ
اركبا
كان يدامنالولول مشلانالا ن ىاام
كة

زة]ئشاينا لزواة:بالسأث
جلوج
اشاللاتوا
افراس
مخل
للغالنسادا
عبما
بال
المدركةبالوهروالوجدا يناتاى م ناد دكملانفوسنام لثكوعوالفطشسٍ
وأ زوالفرجفل اومادتماعاجزا دالنياب نبالالزبالمسىيمار
مركبامنالصو المجائعةف الالفلمك وإحدابد رك بالحس خودت
بعضمبهاريكنحالمَإبلدهئكانيابالاغوال ذانالناب درك باحس دق

الغولتوم من بابجرد متُطسفءوالاص شق قروصغهبالاج امود

احرللبالنة فإحوارولاشدبكونغبرحيرفلهارابدرسميموالنعمان وده
الاماللمغسواّلمفعدررلوضماوملةنالشفائن نطائللواحد ا لذك
لبكرنا ولمن منزعأناسل ومرضمرؤ امنغبروجودل.

تلام

الرهريجنىمايكون مديمًاباليهممرالماذاكزئياهللتعافةبلماعسوسات6ام
ملننامفلسكرنه
ذيد وعدادنذهالؤعلامرفكرنعن نالع ىكذا وح ا
غبرمنلزعمنهلعدمكو حاصاومنجقاعموريحسوسات لاففالنال

نا ان نكأنمنمعانالإ كانهمن منلحتكرمفجس مم
|سموسرلاجزهلةالناسبة ادخلهفالس د ونا لرثى
كل ولد مب ح
ؤلم وتلبنذاا تقاالااها متكريو ا كا لمعفلمارف تا غيص
ديسا
موكًاباليهكن رحيث لوارركاه دعى اووحك واد
هاد لريغلم كرون د

صنّنيولر الماعنى لاانلكلدم
لنرم
اككر
لميكننادراكالأباحواس

فصو سْبمبم بالخاب والناب ثولمبميزعنالمقلاكالمم الصف

لم ومالضحاالجاحتعاهاسشارالمان ل | حالادلامنضاجعةكنابه

لل
جتا
لانف
اصود
دللم
عنالملازمة وان فىالسبيث هلبال ناا

ناةمعى -

2

للونهععلغايلرف بين رجهعدمل لهعلذ الت و وجامل
لمالماج[الىدا
وفرقواملر سم فليللاباداخلةذاحسى ؤدخولم
صعاد
للمت
عإاغبا
لنام ذفالشمرجا مكرك عرفت
المخلادماد ألهولابالوهيآت لإداخول
ها
رلى
ضرحساجية إ
مننغب

ده ولاىنجرمد رك ماككنءلوادرك ككانمدرنًا

فهلمالانالاعلاماه بعف ناالمثالبنالإيزين تكرجالايصه فعلرما نباك
دالو ىبامعنبإنالمكورينٍ خاذكرهالشاح وجهاف لعدمادادةالعا عات
اللىَوض رماوى الكلاملف وششرعاا لمحت
طم ومائكرناءوطن والاد

اللتمبساطبتف فلتج نض خاصرلهي طلمأ دذزملايا

والخشبه كحُسبعلما فالكنان لانراولسشاطبنوا 7002
محسوسةف بعض] ||وكاتللانعياءمالادلياككزما اعلوحهالن ىقصيد

االنلشيايعهبضأواهووكاونخباةهاانعلمنهواتمالموجودات واضها
كي تعره الاوهالست بوجوده فالخاج ولركصدا قد ريك وعلأوة عرر

انما همادابطياول ب اللنمنسهىالىستملبافىشي اللشناح
دالظاهرسل

نضس سمع لهااذ لانظبرفاسة|برادضمبرالئصل والموصول

لم مباابدلرمكوعاليطانةيعض لباسلرادمباايذلدوكجدان مطلمًا
بلمايد رك بالموكلاباطنه فان مسانفهروكسمناد اخلفالعف لمن غبرحا”
تاضلسىيرهابالعفىالمتكور داخنلمزوا لحان كالمو هىالواهارفرة اخرف
افلاملامالراز الىمكوللين محفملذانكانلتوهااه :ذا لوفزيفجريباتث
الوهياتبالمناللثمركات الرجبانا تبكرذادراربا بجصولصورها

ضضلاه فحواشيه .عنليح محننصعالاصول ذندبرفانم
ااملمقمهايع
كن
سلىو
ددمإ
لعشل بكعضكوك لع
رن ذاعاهض
ظض|
ابع
نعلى
لنى
فدخ

المقال قلمانالانةاد راكويللنلبا صلابوا لوجدان معنفم اععادر

تجامعن ابلمردك فالاد راكحدسيملجي اعلادراكاتوفولر مجامها:
مبزهاعالاجامعالتيلاعفالادرلكبالشيفنالادناكالذىكرت

بالشيليسياةنيلخابه فالابردما لآنهنالتعيفبغنضوان اكد
ل

.

الغدا لارمنقبللارداك لا انلمركبمنالشب ويهلابكونذالتالسيعئإلكو
الإنَ ماهيّة وحاضحسلقةه:رعندالمد ارلكمنعا بال وخبراىنككارليتم
وخيريئهعندالددك باذيكونممقباكبالسنهوخيرينه بديلكلالولر ) 1ا
كرلماخع

لابلندبد لواعضيهولايكونمالأوخيرافى نضرالامربلتدابه
برالسشئمر لدو المالشمل وهومحندشأ ضدنشىبراء :مزالمواعدلناك 

السشيئبسمىكالاوباعنباوكونمثاعلخيئاوانما ذكرهالتعلقانأ
باحخرالزيرا سيضيدصتصيضًالكالللمىره بللب ةنال
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وكيرناا وخارًا من وجه دون وجهوالالمّذاد بالوجهالننىهوكال

ويخدرفاء وكمنماحسنى وعفخةفان ذلك اككرالءانامنالمدروسات

ا دالعقولات وفالشفاء اللنلبسنالاًاد راك الملا منج ماهى

اف
لملمسسا امكبروالعقليت نعفلاملبيرقل قراد
ملهايةرفا
القُوةالتضييه1ه! ىاد راك لموةاضيا سسوسِط المْوالعضبئّية -

زابلاىدشفأعالنا زونوسطالفوةالشروثشاالتنىباجدبالمل يرماهوي

اضوالشبوت .فإلاشا
عونهودانلافليةةفالئوة التضديةوجهب الملابرفل

كالالعوالبو مثلاانيتكبفالعضوالنا تكبف الحلاو ركنا
اممو موالماموس دوج اويالالمّر:التضييةان كما

أ

كيد

غلابتهمورفخكبفار لعنانئقةدباالمالوشضالر1ةالثروية 
[

دادراكمالئة ييه ركننامافكالبوافىول والمنوهزبصورةالى
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صباب
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ةلفُوءٌ
ةصو ل
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ائ ر
لووش
اه بص
 .الواه
كوصالالمصوب تتكمّنا لواهد يصو الوصال الذىهومء :حزق

منعاقبالحسرسكال الواجزوادركلنةٌحسسّه رهبمفلموها
مسسدئدالاىلسرإى حاصاة بتوسشطالحترالفالهرادالباطن ات
لا
الاشارات ماماص[ةاناككالات الىتنماتب التفنوااناا
اظاهمز والباطنة وممبامإبتعاق بالمو:الفضدية
الشبوناع للواسل

ومبامايعابنالقوةالماذلةول وهواردأان|الاتالبقينبةبارع

ش

صفداد رأكانهااكاد رأكاننا هرا افن الواجب الى بالعطوكل!صًاد رهعا
ف تيبا لوجودعلرجهبطا تالوائممزعيرسهرةمخضا مدان وانكأ نادرا

للعقولات مطلمًاواد رككائيالكلكمات الضالوكالالاناجلالملاانادركعائبأ

ظ

لل راتماند فىموضعه خاذكره تصوررللةالمفلة دفاحلازادهاراسن

ده رخهنااجلكلدمالنا نّ دبماحرمرناالهف اعلسشكركالسنه
ظ0
لعنضا|ظوين دينودلم خض غاادعب ]واىثمنضا كيل
 0+معانلسشي مبارجرانشبها عاذككانمضهششبيه

زيدبالاسد فالتجاءز لاا ريص شئ منهاان بكرنيجمهشه فولرةالماوالهز

ابلاىللمرعمردضبمهإاردامدًا

بلالدينسواءكانترامماهينهاارجز

ادخا رجابالاخ.نصا صالادتباط واللتاعلاناخكتصاص بالعخالمنبولك

 .الزيادةوالنتصان

مكاف التْبيه عبرةعن اكلال عءلإاش1را
والممئصودائ أ

١مرلاخرف معنوادعاءيماثلءلئايدان يكوناللوجسهشمه عزبكارتباط ونعائ

بالشيهب والشبه فلاعننشماْدباليتهكأاملشغابرالمقلوب مزيدرئاط
سد ذداش شه المقلوب مزبه اخنصاص بالمشيّنه
اره
لحو
اهبد
كلسشب
بال
خ:والاسدكريددلإحاجه ل ماضارادغجااى باحدهامافىفلمهالميخرم

منهما الاؤلرواليجاانهياوا ئمانلماناجيه تاساطاةالنفيية.
نضّ فوىمغانلفااجمللاغبعراهحدفالضاىمحذماممافك طنا
الا ,لرد ععارةالش ابزبوجبكرونجوجّهاالشعمهن خاالطؤين وكومنه
انعنا رمعنبر دكرن.دمختصابا مرهبرمع
رم
به
دصذانابنا لل فعىن

ان سْبئا منهمااس شارطا ذالششبه فلءإلداادبالوصف الممنىمط لاسه
كانخادجااولا وكونهلىننسهان لاكون بالشاسالالمنشه لاا لايكرت
ماد وكونه مختصابا مهبم الاختصاص| لادعافٌلاالوااثمبأنبصد
المتكلراختصاص ذللثالوصف بالكالسشبئميشه ؛بم عغببيرههمن هذادتهم

اشعبارةا نا شارةالىانبارا لتصه فالاغناك أولمعلس الضبل

دأاوليتلاى نسرنالع[ وجعلهامعنن مغنداتدولجججبمئعربطم

البالوسكونانيموغاناو بالك لرمعليهبمالمن درت ليقلطبسعة
101

دنه رتالتكيرولماواحوموالاضا خياد ىملاسة

خيط[
وروي نوداتهوجا يشكبرالضمير وهوالن حكزانا زه فشو الماع ولدحني

ااولاشان المانالصود بالنادهماولمدارب
انالثاف تدمعل خس] ل

٠
لانالمصودظرورا لسن ينا لمدعز ذالمناسب لمان
بالظلذا ؤلالمانالظلةمتقدمعلالبنيدوفان الله نهالحاناين ولد
مرس عليهمنبزرهومنلمنسزمااى بظرومنلمذعلاناليابان|وميه

لامنلعالبرناضاءثولء لاكماالضؤة داككثزة بالسية كلما ناما

انال ملخاغرداعدةلع نافي يادهمو الباطلكا نجه الكلام)
الفاسداى ذاسدالمعى لبومشسه لفاسدا للفظ,بفاسد المعمنحدثْ

ع مدالانتناعوالاسنط|د بالوفوع فال
ؤلةممو
عيإي
خةوال
صيصشب
تااً
لاكخوجهالكجالبناأانبوثفالرصشة والكيرثولموح الدع شاىعاق
الكتالفولموكامارداادداهها.كاراديكثرةٌ الخوذ| لكلامكونالوجوهالعبزرليمستهار

شه ذالكثرهوالوهوه ا لضىئيمفة.كناأكر :بالا رالالوجوهالمواولاد:

حص ككثرنةمهثاشاليرخيكجرن لاد بشلة لخرفاللزمكونالدجده
المويه :سنع يولم ودتخكووذلككاجفاء الوجوه الموبةاللوجب للنعقيا

اللغفاما كنل فهو اراد داث كانكلدااحدمنباعادموجبل ف
هولمككررديلاحتاا
مل
اككرياس دوبمناامتطن الاعض معرب فارسيتةبالهم

ل

بكرن معنى قائافماا ذلابتمنوجوداولجلدشجه 3املطرنذيغن ترورمة

ا! ف
ابلى غوإلرسهمريرةاى مدندمنب
دب
اإبلسحص
ساوا
بااى
ضولم

-

رويًااذ امت ثولممنالالران لربدكرالاضواءمم انباسصيرة بالذاتإبضاوكام

جع |باداحللهفالالواتيم!زعرنعضهمواء هكدالحاطنابزاء عراوبيت

فالحاط ا«اولامملنمطرادالاحاطةً لنامالا انللشبادرة خم لروابزالمبارا
منصفة الاحنباككتفواءتعالىجهلاللبللشكنوا دنه والربا

رمبصماى

كماظلىب|للتسكنواجنه والزبرامبصرالتدنغوامنفدضرؤمبوانلسسم
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دذينهكالداؤة وقد ركالكسرة بفرنة بالجسماذبالصلكلداايزة والكرةنلمااععبزالة
ألحرل لاتعريفالاولعالشا مل لجزرطا دفشيجالفا ئدالشفية جل

النعدفا شافع(لنام بلجشملرط جزءاولسلهمازدد فىذلكابردعلكل
وَامداشكال ذام اوجعلاحك هوالكونمسبرق بالكون الاول بازمانيكوا
الانشفال معنانافابزل شرطابادانجعلت جموعالكوذينبلرغرانللكوت

الامشىالزننالوك دالسكرن ولمتختصة بلأجركلمملامسفعلركبالرمان

للم موإلزوجويف فعالمواتالاديم لبف واكموالبن وأ
منالآنانا لتنثاو
لبضااف فلمولفكزمنالاعراض]لمنسبيةاىغلإلتريفالاول لاشالبنالسيف
زات
وهوي
لطوا
عدفرعلفىا نس
دمن دسالا نافعلاغلعرليف ومن الك
لئوة والىهنا اشابالشارع دماهلعنهلويذ
بنجارم
و:م
أبهلامو
ماهو
لم
من يب(لابندنبيننبلان بنفعلون لمنوقيولالمكفسكفاناداد
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لانليس معولاللصد رلانمفمولمعه والعامل مه معفإلتئب السئفاد  "0

م نكأ لكتوردل ومتازن معهشكون فحكرالشلولدون !ا
البإ:ايسؤعانتبباالادسياافالبذسمعطوفع لاسملكياكنوين.
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شيا سممآد باعتا ا نمفمول معهذفانالسيوف مصاحية 1

المشادمصمد اماهويظاركلومالسْيزاوا

بدعراكا هيه ا ميوعل

ماصترح ببالشاح ف شااذ اكا انلتتبرالنمع المنامكونفالالضمتع
ولداذهمكناصحرفشيللنتاعريشيالنلنصويلاريوجهاستهال

التوائع كنبا للغةالسوْغَيّهالىداهمولسع ملابخبغىلان هنانظل
«اسااررمة فلم .
لعبارةاسعرارلابلاغة ونهفواخفمالشيزامَااسدملضَ
ايكون وجدالسيه المدئةةاه اشارحمل وهاجلشبه نئضنراالسمان
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الظؤيتالمستطادةمن فولفالربئات ظرجز لكروهناالتيعيه ١00
بسروايدفعالستبالتذايكيذياغلومنبدياعلركبالحسةوبينآن 0
عالمتتبمااعلهركد جخاوعفبارة المحفامنعناهايميئالنثبيه فلمبئاة
بانيكونالشمه والمشجم بهووجاهالبه رهوواض لاعببارعليهوالرالا

الضفةومع رفعالجرعليه)كرنلجركةعليولعالبيشةاحلخصوصةكاين
سه

سنسدا امار وا
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رالامنضالوالانغطاعبهديس امراديوفواعلحركمعلرب|وجودامتريزمعبا

جودالمزدمعلكلوبالاستدازة استدارةلجسمواسنّفامتملاي»"
ببشم[لوهالثاناع جردالخركعنالراصان وبلزمستد رالب

دزستايرؤباالذكبباى ركب:للهالبنثاماسنال وفييه الك

إلخسم)ومانلمرىاتالتلضةيمكونوجهالسشبرهمكلمعل مات

الحدهاان بغرنبالركدغيرهأمنالاوصاف فتكون الهئة مكبة .
منهمااوعل:زعايناحدهاذ اوان يرنبالجركدغيرهامنوصاذم ٠

الاللتزون 0

اوالممرر ن شه فركيغيرهامنالاوصاف ولمفتّرالص فأ جعلالبيئة الىتقع

عل ابلشركةمامركبالحسىذازيدمناعرريدا التراكيبذربأهابخممعندول
الشان ويعنبريها اليزكيبرجملهاعلالرجمالاولبجوع امويوالاصاف

 -“ 0العرونئهاء علىوجالاه جوعلمرماتبدلعليمزرا
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بريئه” عن  .ذلكفانانتؤرد انا لبيئةالت
نفععليهاموجب ادبأ

دبفاختببيهرواهتنااكللميئنةلكاينقلدتاكونومغصرونادذجورة

عذبالبرادسوى نا اكلبيشذ ولس كلامماشعادبانإلهاميلردكبة

من ركدوالارصاناوارات ورت وضالسان لبان وجدالتعربروا

ابرعوالتعديلشارةالمياننضسالتطبركاف فجرحهوناكانف .
صعيً| وستهااذاصارت بالتئير دمي عنشمالماد ؤلموالبك الصو
سواوكانتمشيرااومشنا بساروح
.

ول ارد هيلةامركمنوضعالايرموضعالمشمراعنا بشائّؤلم
لفة
لع ا
اموالم
لق فرول
صواش
اةلجسىر
بدار ا
ساسن
جرة!
ىاستبا
مال
و

 .اقلهتنامنسرآه تاعلملكيلتدنامداملنتابناى نلاكلبيكم
يق
طدفل
نلاي
يعاق
فبمن
حلاصطازر ذؤاين فلملبتكفوا ركي

|نطبقالف«امتعليل|لنفبيمالستغادمنأن واعفاضيةلبيان”

لطف
اتاع
للا نف
اجركنا
طعنبر
سما وا
ولميجس
لحالنا
المفكل
وبهأ
الش

 ٠مرك الناطمان رمنالطرذال الوسط نغىك[حالتحرئة الميجهم

واناع سرك فاىلمالنينالملايمينوالشمال ففىك[حا لءالجمنيت
دان اعنبرمعذلكم انلعاوالىالسف دلبالمكس ففكىمال الىثلث
ججماتقولمبعرويدد لعرزةلجرك الىالجبأات دندرتهاؤلماكز ماكز0000

بعزةانا لمزكيبفالامورالمنباد رةااندفلمع فلرامونهلشنليال

امور

مصد شيىوصفا

ا

 ٠لان شر!ل!جرالااذ يكت غالقافتجرد الانفاف ذ ودبدوط
حرك :ماشآ لممنجد لهاكمجدولهمأخوذ منجد[المس:دالى ا
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اللهذالومعناءاحكرافنانرناءحكداكانلامنجدلالمسمدالمالا شانقات
معناءانلوالمجودلالأمحودمعناءالمشنولت ان استمالمفاحكاملكذائاماجاذ
لاانلغمل نزم الاحكامعادة دامنلافئطارنرولمومنلطبفدللكاىمال

0
سركبونك
نبك
مطاو
اليركبب اهللسكون قشاشنابليمبهه لها"ل
نمض ١ ١
عضومنه فموتصه ,ببنالم امنالنىاساسلمط إلركبزمنسكو ك
مندفاموذصه والنعوض للنىاس و لاأوشاروا لكسللسعنصب كرشم وبكا

كبسيب والتنصسللايروان
سبيمبأدالباشا بالشاح بموافللطفرسي

رجداله فهىناالنذيسهليسيركب حسثىلا انللوئمدولك إءةإنرات
دالمكبمن لاستوالعف عض و لذلكتالبعضي لناظرين فل ذمللثاشارة '

اللمطاذالمكوبل مشللنن الور مارها هلم هام يجار

منماواوننفعواءبأكذلالجراجلاسفاراحالأوالشلإضيه معوالمثل وصفه
اذلسامادم لنلهارهشا ل ومهوالئراب و فال افموس|/كبيروجزه

مزاجزاءاللوريه ولموكنافجا السشبهالأالنتيلفىجانبنزيلفامم

لرسملواءبا تأسم بعلوها ولبسر ]لدمنبل عدم النانضاعايها
ال

علىماجللانذلك داخلف وىجرالشمه حبثتالووه الشرهحهان
الانتضاع اه خان فلهنارمتطواءلاجخنانلاوروداءلان مأندمانناذا

كان يج اهالشمهمركبمنمتعدد فدبالط أنهبانانزعمن!قر
مايجبااننزاعدفالنئيمباتامجفمعةانا يفوتالضمنككلوماذ ااه

ك ولاحاهعإرحدةلأ يفعلحلذ نازاموجهالشمه فىفلن يديصغووكويه
رجهاميه كلواحدمنلاشيايعنإجال ؤجالتإلانزدوالاجناعو

شيه .
مبناهلسلكاسنناعانرةوالمول بانالاسنعارةنبالاكنالننهم

انكون وإحئاوا

5

000

ن الضمْيهٌ ذالاسئعا رةبالكنا بلست تل

الجمعة ثولمخافادماافأودهاولالشثببهالستفلوائكان قافا .
اجنماعالصّنات ذانذلكليستدرا فافادةالشنبيه بلدماافاده -

“«النن

ا

راوالعطف لسع الاق وصفدمن نضس لاتضاداكمن غيرماوحظ:امر

سدوقكونلضمام ينلالمتضاداهلخاناءذان الانغزاالمكودبع ادلتغزيل اب كاء
ان احدهأعنالاخرومسمَىب وذللما لادعا:بعدالتزيلا فشحه للناح

02

اس بعدآنثزاء بجدالشدمن نضا بنزلاننصافكؤسن لامرينمنضاة

 90الاحرارضادهمااوشبهالتضادمززلنالنداسبمملحث وكذاماقال
ظ  ٠السبيدفحواشى شينالمضتاحبانكطيدم للتراخىفالرنيةلانالغازاعموفوف

عالتازيلفبرمنخدمعطل نغزاعانذا ورت فاملرعجطراونفع لاسرا

ك
شللام
بتأر

فبومغدمة ثاشة لنعلبلل ناةزامنباعنم وحنه

الشريمن نفس الضاد لاديثر كالضند أن فالئضا دحصقاتء

يانلزتلضاد ملنتزامنااسب فصفة نحمصالتما ثلدادرو :شر
اناعد بنهما فأنالاشراك حمستىدالتزيل دعاق مضرا لضئؤيعطف
الفعلاعللاسم ربالفكسراذاكان ف|لاسم معىالفعل تالاائه نهالىذالن

لفراء :عامممنالنعالىصافواينشمان
الاصباح وسجكعلن لالعبل

كنا ف لخاموس ولمفانكاة
ظكررمظارذذا
باالغللاءك لبجسزاسة ظدرفك
الغضرامهنا اكلامبدلعلعدماجنماممماركلمامالماام الرزوقيلديك

 ٠اجنماعهما قصملكلامالاحعلوانمغصود نبافاللوالبركراليتحنن

كمنهما ي ردن اللخريط ررالغرقغابنالغارورفصلىهنا مكلالنعلحناد
ألم فالالامامرزو فاءند لكوتنبر لعل ممافىشي المفتاحغلط

ابر الىشلقصة
شبسؤ
و
حيمثفلاالمزوفخصمدباالى:ا|و الاير ل
اوشعر واءشارة المجوازاجتمامحمازؤ لالنشميه اى الاستهال هكنا

ناشلوخلبرلاامتنكشة

لو تولعامعال ذلابرد االحنامد قديكرنمضيها

بألاسموناميلاابشببه لمشي بنضسهلريشك ف وتمل وهاتكقيالنخاير
الاعنبادئ فيو ل فملمكف فالتشسبه ابضافه

ضوفيكاك

فلثاه نانالاصؤكأنك حل ذانهد ذالموصوف وحمل الاسمسيب

النفسقكأءانمبسينهفتنبالضميرالناببالمخاطب وكنافكأت نانولضر
كرأننبلخوك كزانيفالان قمع:اننا ومتولدمن ماءالىفولمكمايها

ان آذأكانالاصل ف خوالكاف ذلكفف]كاذ وا لبط الكنابذافىلكمنإاك
لالفاخلابدخل نهلاخوكاا نولممتلهمكشل لذكاستووبا هال ”

المنا فين وقصنهماليجيبة الككووْنِماسبؤمث اللذىكالالنج

الت"

ا كدناناعظمهاىطلب ورودها رهوسطوعما وا دتفاعلمببهاً

افضلااءتالنادماحولالمتوئدمن سم لاامءأكناوذالااضاءت ناك

الامككنوالشبأءبالنارذهباههبشرهو ا مس:وقديناخ هرو مسكر
روممناىبيدمهسكه اللهفلماسللرف:اابلغمزانيقالاذهيهامنا
وخدالطمبر افستوئد وحوله وجمعفقوىلربنورهوممادمك نظرًا الىجاب

اولاللفمظعنىولمكمو لا

وكصيتبالالعطض اتنبيهعإإنكلواحد

منالقضب:نكاذهفخصب اللصودمنالشنببه فبارماشربت
ص ذّئيهنماصدت وإنجعت ملهما نمّدبالختؤاق
خنا
ولا
حا

مانصدت والصيئّب دملمن صاب يصرب اىنزل بطائع!! لطر

طانبتييهقه
تلى:
وه ظ
السك بابيضاذان١ريدبهالسصعاب في
مننظرءاهما ظلةاللملوكونالريّد واليرى فالسعىاب واض وماناريديه

طعلاك
اتأب
تابت
للسح
ظجها
رناسا
رفدو
ظكائ
نلىة
ليه ظ
امرفن
الم
غمامةمعظلةالكبلواماالرعددا لبرفبحبثكانا فاغلالومصئساتبي

فإلمإتماه نضاد جمارن سنا تكأت مكف هالهمم ذلك
لنناملمبالنه ذكراانأل
الرعدالهامل دخاطادفالصابعع ا

سيان يجماون عإوعنانذللت لمملمنالجصًواعن والضا”

نرضعفةدلنفض معهاشف

نادولامرسنب١ئ]11هككنهوانهنا

حمدبالوت عراشمفعولا لهلحلمولممنجيلمادالحدونمنشيل

مالامليه الشمهبه تفهواللىكودؤا! رانصناتدمنا ضًااذلءصدداك
ام واضا دمنانصاة
للتلنوين
اهبا
واوعر
المفعول لقراء يليارياترن

"|
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املمنإائهضافتاحدا لنناتكينالىالاخر اينهمامناللخنصا صائمن جزل
متوجناالىنصارة اللهإمطاق فولحن نصا داه فاندمناضا فالفاعلالل
المفعولوالمفاالصوابالوؤمنبن ا الى لىعبا رةالمغناح وللهيكو نظيرا[ مع

ال قالفالمفناح ونظيرهاى نظيركصيّب قولمخالىايلياالنين|منواكريا
ش اانصاراهظه الامرهناغلط اى هناالردعلطمنالشابج! لملامة ف فالكنا

اى فالغتاعتحنرفوهوكرنالحواريان انصاداهفلماىدائرةلذالم.
اعنىلس متعلذا بالنثبيه حفيرد ماذكرهذلك بلمتعان بالدورات

لظوكاالهمارفتاضالءنظمويجيصصدلزيسالامكلك ويسنان
عطف تضسجرى لمنولميغهوضمناؤلمم ونون ودهاندوثم ىعض

اللغناعالمرمنينبدا
للحوربئكنا فى
سس المغناحالشردفول

قلتهنانفد الاى نْمْدركذ مإالاحاجة الملانمراع ف لش ]كيفية

النغزمنسواء ولمحرفالنشيبهبغردينأدك لانشيبهبهاولباخلانفلكم
حيابتنيااج
ان دلليالله
فثل
لدرم
اركصتّب فان وحناهجة الىنق
الى تقارالم ال نىقدور د وى ولامعرضلهفالسئوال اصلاخ نضمليم

مأإسنّغا دمنول به لمواباهبانيقالفتْجسالاحشاج الىندرد وى
نانمبأبالتقدبر نفد رنالفظ مثلايضاملامنا معطون عليه ويم

لبتلاانئل مولفلبقددكشلمالملاماالمتبرهذلافر بينكما
الاجوا

 .مكصبتب :الجوابامنأن يقاللايمكننفد المشل كالانلفظلمكن
ا ماهومد خلعإماهوالمملة فىتسد المبئ ه بصماشنبيقهاحلالهمجاك
ف للمذلاصاحب
الاكا
للات
ال السو نالا
حره
يادخنذ
شدنم
كنا
ايلمه وعبار :الكشاف فان
ةانئ
جمهن
اتول
حبدل
لفتا
لن !
ركشا
ال
قلت الذىكنت تلففدرهىمقناالشتئبيه منحد فالمضاندهو

وكا وكخلدوى صبب هلنقديزمداهاركب ملنوهقللاتطاب
هده االضحماءنًاركلاامه لمان جلآءمنعلالوارلمستفا ةدط
ضنما (مرجاككات مسفنِ رلكان خملهوان
اللبه
لولا ط

اضاعا زارخلا نولااكصيبباذ الضامنال :رجهاناس |

والجواب بعدملاحظد الاقف لفل رااعككبغبة النتزعنسواءو لحف
النشسها ا
1للا لاحلانزنكبرلاسبى رن ير ثلولمباإغواباه شديحث
امادألا فمغاليب يران مقنارالحذ ونان حتف عليه ماامكن.
نفل مخالئة الاصلءا ثان فالان المئالسأ
لعنوجهالاحتياج نفل
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المشل جوأب ع تقد رمامه يفي داولوتمنقدمهوامّانالافلا اعثراف

بفصورجوا بالكافا ذل اشارة شه الىماكرداملز معان "0
رامثل بناءعلى
دلكل
ئفىا
نس
من ل
فا لعن تقدرذ وى دا
ئاو
سكش
ال

ان نولادكصتّب عظف علىإنى ماسوفدكا نضعلبهالخاضى وإضيء
وضىن السُئدبر
كار
به ذ
ذرعلر
عفىصف نصّ
كذكا
لزاتد
وكاف
دال
بعداعبارالمطن رنبأدهالما ناركنلدرىصتب السغؤل لسن

الأيمندمديرذوى ولنافالمنحذنالمضاف بصيغة الافرادذطااف

إلمواب بالارسبة ديرد فقوسلفلانهباه ونغصسله فحواشبناعل
مسعالا ضىؤلماشدملايمةالانالكاتَكشلدخلع امه ب خالمت]*
١ذيكون دكنافلعنهنفدسى اجن روجمينالعولباقر

دجعاه إمكمكااالممشبه بمقلء اود نافالذلكلانرمنكحي]ول
المصع حا فالمضافأوالشا جم لالتبزعإجاله منجئاعنه فلم
والعض]هتدم العلضيعان احويالالسك نما سا ولماكان اليه
منؤلةالتباس فابنناء سشبئعلاخركا الوه ان بكوانلعرضمنهعائنًا
المالمشمه الذ ىكالمفيس واللذككا نعود الرداغلبكنا مات

والاخلي؟ن دنلاان الخصودمنالتشبهبسا ن حالالشره كن رضي

مفزلعهسابسنآالتياهمجانة اعامكاذالور فلم بلاعشا الي "١
صاو راسك اىكأ:تناصل رأ هيدلعليهوكا ند ظ ظ ظ
دولامسل
اى ن
صونز
ال
ادسرمنها نإنانالعالمننعوالأفكون:هاصاك اسهمشنملمنلاستبعاد
وةاشارة لجراب سوط فالليت ددن اكمعلتنهدمقامة 1مرقع

لبس

لفسىرجروئامعطوناع!|مكأنه اذلا معى لساتنفدبرء ومن لاصلل
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بعل
ااننال
دالظرذبة عللااشاع دصل فال
اعؤاج
لثاق
ئلطن

بالصددف ف لاالخيرينوم قاذلساريعنيذاعنبادالملانذاا
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ب اهليهاى بجهاسمه لكونأسةهراوصا فرتمغلمنها ممعروضالن

سوك ا ملشيدهبد يمعنوالمبزةنحم نالازرمالمعالن 0
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دالستشلسابسل

أالنا منأنذالجاذ
لاقب فانددفمم ف
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ن قل الاستعا ريهنث
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المذكردشه أن الرلإادبسنالزام|لاستئباع واذالرحد الاسات
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داضنهافاهظرودااشنسه فاللامدلاعولا لناق اذ اكا نالاسد

مستبعاوق معاتاءالسود ونيشرطالتناد اضرا 0

ش اتليججاء فكوناستعار:ؤلدولانتنضبالاستعارة ٠
إافلاعن
ال|ادع
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فكلامه بذالكامابشع بان مغروميجنزى ومائ[لعوظ صنابآن
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بالوضعالحفستىواجاذىيكوندلالمعليهسوفاالخظاركب لمان فلت ْ
البوس|
مشعطق عد املكثرة شِنناوك مالاواسطة دنه ولماوما رأرداه
4

لطا لاعن وجودالود فىمكأ مروجوده ثنه

كذابطعن ضيه الجهدلبهمفبوكناببشالواسطذوه استعارة بالكناب
مشي اللمدبشاألانالرا اح قلل الوضوعهرا ا ظلف قيقدكا ففلم .
لستثانأبجا هلاذائصد النعريض لشخص معن بالوبل!وحانضاة2
تعالى ولائكونزا! رلا زم خا خصد برالنورض تكردؤا اول مؤمنبشع

امننا للعالت لسبةالمركينمبنارلمكفرذاذ خايةى نيهر

 .عنالبئقالكماركنابهماى ذالممنس]لاونمنفاناضة

الع يضبف لاسلامعزإلون عالمعينوبلررواملمنوضالسباق ولبانالسن
عنالىازالركب مانكلدمممايكوننْفالمكب لان معام وضبرمعبوهفياه

لماز ستلمد زساكر

وى برف انوي

حثلظ حشيقةادتبا
كاجعبارة الخ التلبانقفلالوضوعمن

2
اركنابئ خانالوضر

فاىمويلدكرهذا مم يرث

اصلإلاحصْفة وامجاذا اماوجوناشا ربكامناوالمالمط فين المدكوبد

سابفافالكنا نومبينالشاكامالنانهوالق وةدعرذ تل

لنهوالاقل

كايدلعليهعيازةانناشرايضا ولم وجعلالنريضراه لاإ نالتهير
| برادالموضوع لرمنالوضضمعللسْتى الجازىفالوالا تيل
مرفرفعل ن
وإرنما وضم لع اللموالعاملياف ياومهآن فلملالاماسهستاجلاا نداناكها

فالانالامولفعرذنا سنجل تككامة كناحتىبكون ليضزمإلاصل
طلبدلالبهاعليهالذ:اذاكان الما لنعورضى مغصوذامن لاوما

اطبكاابْءالئ خرف من
اَلوألوكبالنواس
دغلاْلعرلضيهما افصام

معذالستعالت كن هنااستتياً بب دون لمرانتكالميلفالز
رهن الممنصوّد من أككلومإ ش راة وبين المتصودمرا نعلامشكزوإموزلاٌ
لمكنككل | ن مص مغ من لكايبلبىام بوثلاسلامع:للودف
شيلنكونمفصووًامن سساذالكلوملامن نفس هحمل ردد وما لد
عاذلك ولايدمنالفرقببتكون المعوإلجأزىذالاستعارةالفشانة ميك

م]نكنكضلدمو:موكونالمع لنمرضى فالمعريض مغصود“أمن سباف
ابتوزارهأس
اكلا ملم وندظيربطلانهنه نعوق بلاديلمتررم س
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لمدوللم]لشو اعرفناملافائيةفالزىعنه لسبقالشركيف

الكزع به مقلممسرذددتغمباععاتالركبباه دافا

االلمدطاء
هلاق لنضمنبةولتازلامية اللىوننلهمايختمن
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منغيرتعن دتصدالمتكأومعى فولاالنادلانؤ دكالجا نكرنتكلدماءا
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خماطب ذَ
انهلا ل
عفرف فحغنياس
تذي
سان]
العلومة ممن

اوسحتهنالمؤالخاطبمعغيره لسرككنابزو عدالمانوجدادميديك
علمعن باستم لارؤرهولإمكون حمّرقه" دلايجا زاوكاكناْ ذالمُولب نام

غضعنمستتبعات التركربغطاةع  ,د|ه ذظرًاالاىلظاهفلبمإإراد
درتضوارةالموض بهوالظاهر
لان إ انتمايماذايكنالتعرس

م نكادم كاك خادفدذانهجعبالعمضرا وَل همالكذابنااعانت

لوصوف غابرمتكوركا نالمناسب]ن يطاقعطم اس املنعريضْمقال
ناف فولرامّأبعدفخالناصمالاص اناه وعرذناان
لجكمن
آحنر
فأ
 0فكيامعى
اككناية نوعالىريص وناو ودمزداياء واشارة وفميدك

ا خوللنعريضداذاكانالمغررض سم منالكنابدكا ناللفظ مسنم|وخالمط

ضميه
الموضب ذملابصمدؤجمبهوإمانعبارة التعويضإى بعض عبادا
ون منيلكأوَلعاْنمهََا زومفبه
لنسل
الامة لان فولنااللمس|م
لع

كنابة !ناديدبه نوالامانعنمطأ انللوذمىع نايلهوعنىالعين
ويجانًا اناردبه ن إفلايمان عنالذوكالمعين فمطألماذل,انصوداكن.

ونان يفاكنتفمنالخاطبالوذ ىالالموذعالمطافمٌمنهالى
الموذكالمعبتكاف رىأيتاسئابريئ|ننلممالاسدا جاعم منه
نونالشية
اوك
يصه
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دلوهو
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مالتج
للم

باالنعريض دالكنابعلمات به شرحه للذتاعحيث تبرايد
انجنه دابكيكننايةعومامن دجهنصادهما فُمثلال نسم
كدى
يصر
رر ر
قوكنا
المبلونمنيلهولسانه وصد الكناية وبنده وه
اككنايشف مىثل|ذبن فستعرف عزدالقريئه“المانععنارارالمؤاطب

دعيناادة الغيرذاشحينث ديكونمارا أكنابة وشهبحث لانكون
النعودضاخضم نالكنابذ وخغفبا بدونه من راالكنناةتتهاً

ا
مان
نومهعب
اةل لخكا
الىريض وناو درمزاماهماشار

هارم سندداكفلموذديكونعلىسد |للكزابة وعندكأن مع عاادلسكاق

داكاذمكرضنعاعلكلاببلطبرهيزاجازبان اريم لدلخي
فقط ولسري يازلعدميصا منشه"الانعة لاهوشانككنارة وذدكون

عاطرنن]ككنابلة يمةطبكاانارويادلعشين احدها مُصئًاوالاخرتيًا .
لكلا
لم

هناأ نمسانالكز اعلالانتالمنالأددن المالملرزموفما

كن شد الاسئالمن الملزوم ألملااوزمعمابعدليه ولمويازمونهالتبة”
المكرمن صد رمنه الارناءفلولممااطيبنان لبان الالرنْبالاصسطاوحات

وغبيهرصنالبلغاء بالسليفة ذالهورياكنويؤاعالمين النظاجانكي
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ممه والاستعارة والشثمبه رُعمالونيي

المغببودا شغيالشيد وسمةقاللخةولايلغأ كرذكامنمانالفالل

صد ديل مزع
نلبو
حدالكال ؤافاد :الصو فو شنفاا

كرملانالحميقة وا00
دصرلا منالبلاغرصنبلغمنحدك

متمن نمالايكونليهزداالكنان) وف يلاتهنما بليكون بلروة)
دمامًا|المنبداملئةفبوستازماسنهالاشنفانا ملاطاازيه

واسذهالركعةالتموللان معوالمالئدعاماةالناع كردن د ركان
ولغدالا ان يشا بلالاسنادالمح| زف لمان لاتنهالنم لاز
91ماما اهلهازفظاهرامّا فاىلكنايخاوناللاذما0

موسايل ازومد سا لقرنةلامكنالاننمالمنهكامترخالرآد بللان
المازومليذاهن وانكان لازماف لاخاج نولماناالاشكألا'ليعىان
ا اتارمجوببانء
وجود الوم :از مجود اللوزماذ)ما ناللزو م جم ذ

فا دفاندفهماضل
فجميعانؤاعالجانمشكلسما ماتكرنالدلد
النشْاجرجناث ذىأسبق عند سأن الوالاهات ان | إلزوم متم فح

اضاءالحاذ ذلدااشكال لاذماسب ببانالازوماان هنالذىهو نآ
الانتفال فالرادهيمبنالأرومالذا

لمافافعاهه دملوالسارّعا ره

ابلغصنالششببه خصيصه يعبالئميمااهفاماشانهافاااميه
ازج

ا  ٠في

منانواع وعلمبامدااليلا دضإإلاستعادة ابلمنالنشيبهلاشهالهاعاادعاء

كونامل,ثدمنجاشرلبهببروهانااللواجسنصتعا رةسوىكونر نوع

مزنالوجلم بللاشعطف علماضامبحسبالنوهكا يل

اسركون جاذ

والاستعارة دالكناينابلغ لاشواحد قرا وهذة الامورال.لان فلانكوت

فإلش ابلله منغزر:اعساش للشبهيضمدرنادةليست فَالسْبيم فنع
لضم
ما لان قولمباشالاستعادة صاب التئبه لادخللقالاع
ورا

كيرف بصراها ىكمض بيصم السلبالكلىةولم بانم[دالشيزاه كرادم
الاجاب الكراتكا 5

وامموهنناالوصه,اماذه

اللخلاصةارجينان لمجملوا ثم يفيدزيادةفىنضرلمعا افاد

اشاعل لزيادفلاوااللسمانوآة خالراليم
ملزلموال
الزبادة فا
 ٠.مزطرنزااللمعنىاوئفمنطراللفظط الات اك تمض وهلا

قال فالجا ناولا لةللمضفم ال
نلظتهر
وهوا
ماف دلا لثالياجا زو
نالمىنطرف
المعنإيجازى وال مْشنم منالافظالالمع وامالال
ميع ]ل اىرصنطرينللفظنانفالا ول بفه«المفصود با لدلالك
المعنى ر
العقليه لامشيدنتمفنلالمازوم الىاللزموه | ىاللفظية ركد

منلاشنلاينفلخالاوطلمرنين الع رؤجيربه ان فالاؤلاستممال
لواة
اللفظشبهب فالمشمه لفلتسهاواة املنلفظ رخالشاف لابعالسا

منطرالممنى ذانمعزالثان السام ولدالملقاللغظعلا ولاشك
ان فالاولهم ع اللثانفل الغنلنالك>اليدسبقتفبقهع

عليهففولمالغنلوالعلالاىنوإماىينصورماعبمبعلبسقل
عللر)عكعةةاوالتصد قات بالمسائلوانشمباوالمعرؤة يممؤإلادراك
-2اوضيية
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الزروعمنالمواعداككليه كافاع

االعلاسماانبقين! ذايسفعلالبهب اعلنأصوراتالحسنات وبيان

عدددهاوتفصيابازبرطرييينمذفبروهماتالحسنات العرضيب

واضسامهاواعدادهالس:نهسكاوفضاوغ نانسرج مندفع

لام

ولننااجملالحلسسكاشىن.بااتعن نعو[اابعلببان دا
اريبلعمع
رله تالريه
بملعواتلاصدوراركىك ان العلقدباقعا إلادراكالتصدقى ناس
لماشمع مزائممالئةمنانالمعري تعد ىالىمفعولواحدرالهالى
معولين وماك لاوامنانكع مسائل ذاماهو العلوم4ك يدوام
المعلومللسع ذلكساففجيعبا نللت ذذنااكللغ
لةآلسلرلاالفاظ

ممغرومًا لروكنااتير وللدبث ولساشارة عاضا 0ل"

نةعفيد
لابف
االط
نوهو
علاغة
واذّا لب
اداخ
نكون
لزعاب
اارا
نوولماح
العنوى لوعن الغزابهوعنعنالف:الساس وعزضعف التاليف
دع انلتنافراماعنالمطابف دوضوالملال ذزلانالسثئلابكرنبعد
نضسهوامّاعن لبوافىذاونأليستبعدالطابقةد وضوح ل|لالترائكل
وامنذاكوا و 3اللي كالما لذافك
لم انمدخلالدلب|ل اضملاججوزاا يدخ[حبناريدبوجوة كسالا
مغبومباالاعالثامل مالسردممنضالحسنانالنابعة إبلاغالكلومه
مأسوىالطابفة روضو| ل لدالاوذلك لانبعدلبسرظرفامست عي هسن ظا
التابعة ابسحصوفا بعدالطابقة والوضو ذامل التعرف فبو
ظف انومعاق بالغسين ولاشك! ن[التسين ماعداالطابفة والوضوح
ومسا لمئصاحة بعدالطادضة والوضح مامه الخدم منككل

الذىاسنمطابمًالفنضىئالالوانتكانفصيدًاملتمنباصوانت

البواناكليسلهحسنعند البلغاء ذفاانالنبلابلاخلاءعة”
المطابفة والوضوم دانكانت غيرنا بىةالطابقة دالوضحفالوجود

فتدخلكابا ذالنعرففاهمة فأتختى
مين
ناابلعهكالفادلغس

لعنلاظرين جهالاحدزازدوجه الدخول !فلزمااؤعر لتناؤمشلا
الي
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امراعبدالخناادعنلالثغالسَاى وضعفالناليف فخانكلاافبدوة
الرغسجبناعطبلاتعملدمغبوما النام[اعرنت نالاضرابالدى ذكرهالسيد
بفولميلتمنول ل واجرلم فأنكانالمملوا

 1بنادىعطإلاعاراقط

جرعالخاوات وجوهالحسين لمالطأبقةوه ةال ةفالواذقة وطابتت
به وم
ممرس
ىة ال
فدق
بانالشيئين جعات أحدغ اح والاخرمط|
ا بذينغاه
ماى
رجليه مكان ندنهذ ككراامنيا المتضادين ابقاء ثو
نهاح ولوبالواسطة وابل ممست
لفؤنيج
لنا
الكنالتك
والاماند :الال طناك جن يمامبازضلثهبالسنوةٌاخنا:

فا
كباع
وياعتنارتعلطهبالموتام ناذؤم دنه حت ولجوايار م
لحان فمحل واحهكونا

ينهمامطايقة و باعتادنلانمها

فاليجودخا رذجهاندايكون وما عادالنظبرةوالممبلءعئخظاينمننع

لرنماوع إبضاؤاءابا اجمعيفظن
فجذاىاع
دلمدفك نالطف لا
والرفودججعقرداةولملاممع
عىوزن عضد أوكنضيمعى يمظن
بطاعنياأمالمصرمستذا دمن دطقبار ووارلوانا تناعالدَى
خصاسالدعاء والصّيد 5ل الغبرانتضاع عر الطاعزلاءنها

ركذا لضم عمصية فلم داعال ىكنيرةلان زباالدءلففل نهدل
علىربادةالمعى وهنا جه الغخصيصوالوجهالا ذالاسارةل

سيقه د لجمتمنهال وازئيت بالخيريجربالمل الما عاالث

يعتكزة الل والتصد التامولس إنبأعنبادا دسازامالاحيا:

للبوة بلعملنون معدط ذالاخرة ومن فالد ن| ابام اعالظ
ال ىهواحموة اد ااا بيياعدثاى ظاهراك نأوهواان ذبالإنآ

ا جم لاباطزباوهوم

ولمع ديجالمطرالادض.

منلدي بع ا
انئنذدكرالالوانكا نفس علالبساطنك لمص
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ا رلولاضرؤلم بنعاناحاداهيدلنيهمانا جنملعانكا دلوجالشة
فانالذ تكونسد دلو _ذاممّازعن الطباف خاض]|شاذاكان احدهأ
لارْمالِما بلالاحرحةى يزماننات فل الانمناف

اللازممناف لازق

طبائالا ملعفابرمدفرعاللالنازمفديكون اعزلمكرامسبي عالإين .٠
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تهالىاتلذب عليكرلوه تعمارلانكادحلنانعظيمؤلمعمايفار
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العمدكنايعوكونموهربارب ة وكرزبامككديا ذالالمسدلانغم
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