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36غزجموعةانظرلمجدانباليل

أوائل8منجماعرالحوىكربخاشبئ
ثامناالخايسليفعيههاتينفرئلمحمعفئ

انسسنمهأةبالمطبعقالم



مةاصمالغين

حسبنبنالشيئتأليفلمجافدهـشرجمثالعشرحمافىايةال
أبنيقعلعقفرخمنتأليفهااناالفانيصرفااخودتهاطأترلهخليلىبئحزبنابراهيم

اتلهههعايفاألحداكابألكتمضارربفنحثلدضنمشاهةرمضانفى
9202نجح3ولخاناجنسشهرصفرةفآمنوالعثهرين

اناحرنحا

لؤوىاآفيليفلبهيفوضسقارعلىالياتوتيةانفصوص
ئفعالجيميفتصرلؤحدفىفالحاللتهاأؤلهامثمرببموالقرشاعالمالجاوكطمناالبتنى

انةلحدصمصطفىدافنبمطبعةوشهـبمعطأننحقفهبهلالمحلىقات
أول6إلش9انخاخنسلمجارياضالغولهةبهالصثمها

اول6شح9انخبمانسكالسابقةأخرىةلمم
مهمأألانخاخنسكلسابقةأخرىنممورة
3503عن8انخاجىحركطكالمعابتةأنسغ

03هن9إلغانبمانسكالسابتةةاخرىال
لكقبثعلباوفالمعرحيىفيحملىنعباسأاألممللافصيمامم

الثسألثاييمكأكفىتمتءمعتابقلتجلدإسلئهـةاقوفىوىا
هأقع304إناجنمامهآلسالعثصركنمرصص

انمربمعإلمننحأولهكالمبالفييتراصافرحالفألحأ
عآنفضانرمفمفتأليمنقرغكموجيدرتمتعريفوولبود
3همش93انخاجشمعئادبقلم

فشال

أاقىلهابهئكلىطاعرالميدعالإلثيئابفتأشهالشافهةيةلقفاكل
أثناهمنتأليفمقفرخجودوانعدمفالوالتصريولهالجوثوالماكرمءبيالالذىالحدلنه
أاجنسشادلابمعطنسفقثنكلداعاهزااالئة
02م3شسانخ

البتايافعط

لمثىاحرف

لجيلاكطالبئللهاعدحدبئمامانظم



العرفمةثكللم1

مصططمعتادثبفلمقكدأبالأبنىاللتهإطأؤلهاةشسإلمنعئما
الانخأخنسصفاشئلنةفهـالشطفىبلخىثالمئىابن
احمداوفاعدلشيئوصاشيقمافيبنبدرالدينشرحانظرلألال91الشح

فيمجثرع

ي9غزصبهيوحةانظرأصىشة

حرنحالمبمأ

طآشواررمحانيلثالبعكلالثوسقهـ
عصدد

كلابراهيمالدفياصالماالدبانميرمنباسالصرفأ
ةسىالمتوألسشاماالسفرافيعر

منسدىالباكعالمذكورلطاشكنلىثرح

044رنعخانيمىأص

45اخعهانخبم3نسكللسابقةأضىجموقيأأ
مضادبلملمحصادأتةجمرأ11
دء

اصىافبهالىآإثةأاأالديإصاشرحلىأ
القورىاالخدىالدششهااحمانثنحطعادصهـقلمو ئ

شنةالقعالةذىافىصفرغ

ناقصالعزىالتصريفكلىاتفتازاعداالسضرحاأ
3202شاهخانجمؤسخراأ

لمةشلوالخحثلمدقجممهـ

بخمسعودبكلىالصلمراحامم

داوهاخبلبراهمملففماثلابالالعزىيفالعصر
عنةسالمتونمااكصجائابراهيمبندالدينعط



31حربررمميهصبهحاهرسصمن

اسالموعهاابع

امابعثفانبعللدلةأئلهينسبللوماكاالعطمعههـالم
يفالتعركاحدأرنثصرعيقؤااالعلوالىجموسهلرال

لمألالهنامتها

ركطبالعربارحهمثالفهائغتصثاألمثقهـ
لمبتدنعالذهانصزينالذالحمثهأنرلهاالعثأألنر

35انخج6نسإلقولوسثرحباثمال

349نعإ
ابم7نىإلشئسنةدوالقطبععلساقةأشوىعقهـإ
54ش35خن

اج6نسغلىلوالقثطجعلسابقهاخرىجموألأ
554شس5نخ

ابم6تمىسئخةطبعلوالقالسابتةاضىجموكهـإ
65نم55نخ

هالشح15خانبم6نسكلسابتةأخرىصحيوعتهـأ
ييداثبهاضسها5آهـاآلستانطبعلساقةإأخرىجموصه

الهخانج6نيىيةبهابالعباؤالزاالمئأللتىوثرحبالتر
85شس

لوالقطيبخرىأببمعةأ
اح111
اعزمحةا

هانخبم3نسودالمق

804نح

3

األمنالوشحالخسقمتوغالسابقبهاشئلفةلوالقأعطبأخرىأفبرأ
002شح15خانج6دذىتقاليدشهابأوبها



الععرههـثملمأى

ثلالشرحبهامشهاهـثانرتاآلسناتطبعجموعسفهـأأ
ررخفىااتارصىااودنجيطهدالشيد

عمددا

نااىأتاراخيوشاهششكديةالهـاحء
ارأبزىاشييراأسالصكأبئثلرسالة

مطالتعرابوابمنكرفيهامابئسذالثاأواضحرالقرن
كرهاصاحبااذالتىيينالخستوالضألعلىزادهاابراب
ع155ش06خأنبممنس

كهتجلممجلدألىمحموبئأ
لمتعارادتهابلهافلمقصودارحلمطلوب11
شالحةذىفىكالهتمغة1اال

هاانبخملىمحصدبهفخليلللشيئثثرخالمقصعدأل
اوجومالمعاوبنالىالذصصرفالحددنهأثرلهشفنة

35نع36انحجزساآلخرمن

ةمعتادبعلمبلمرفىعة
عدد

مويعسللميرالمقصودوتنربالقفعياه

لقوالحددن

زأحمسدالشهيربرفيحسثهابنالهئعخ4ألرسالة
نثالبنابعدمتاتصوث11دبىابأمنامابقى
61مش7النخ

هاتقاييدبهامهثسغبقلموهىمجلدبهاحروملى4

المراح
امزشا



لهثماشمى

فتعرث

ثعصود

ى18لهة

ل

سضغآلةحملىمحط

فبلهادكقمييرت



الصرههـ1

لكةتايعا

اكة111
لعزمح111

المقصودا

نااباال
المصرحهزاعلىممغيروكليقةوشوحهابالعربىاالمثقهـأ
ا153ش01انخج6نس

اةيهلشرفبالمطبعفوفلهـسبعكلطمجلدلىأضىمملسابقة
ابم6نسوغيرهاوالجاربردىواوضىالقآصرسبهامشهاتقاييدمق

اول97شس59نخ

6نسشلضسيإلىايطهعكاللبمحهدسابقةأضىمجمو
03هممشاسانخجء

ابهـامشها4ةالثصرفيهبالمطبعةوشهـصعثطهلسابقهثضىجماجمكة
5350311م21غانج6نسوكيروالقاهىاتتقيعلى

بهامشها4ةالمجنيةبالمطبعةوفيصنزطبعالبقهاخرثكقهـ
أمالهخحاالغانج6نسىوغيراتاموسااشعنتقيي

ا13هاشاانخج6فسرىكاالبقهأإلكوعة

معتادلبقلمجلدجموعةأ10
اعسدد

اقرضبعلىصحثابرجالمثعيئتأليفىالمبعدبدايةا
اصنهافىفراللهسبخاعبالوهـلنسهاالمحربمقأليفهامن

شحهأالملألصالمحةأا
101

الحدولشهائرمولغهييعلمالعزكطهـالتعربئكلثرح11
شأنمأقولبقالوههفرحنيعهئكلىألط
اال81شانخيمنس

معتادلبقلمنحكلدعقهـأأ



االالديرهةاإنهلححبئلمفيوسا

سسدد

البخمالىالميقاالفعالهـا

اخحصنبخثددألمجالسعااالسالمغ4ثعاشيه
اؤلحاحمدناغوافعالاالميةعلىةفىةالمتوق
بياورفاتويلبهاصفعلىفقجعلنلثنيعبدكمرف

9117شح9خانج3نسمحثلفة

طةىداةةبدفىجموعةتمر
صدد

حانةومتبرالمييةفااالقصيدةئرعىصركل11
لأالسابعاترنعالماأفافلواحدمقطوهالمؤلفاروع

التممدوأثلالجسامايضنعمعلىرإصلتالمح
حوديمناقهافيقرينيعاكفاكأافوليقى

فافرعاحمعيلبئمحمسدلثبخطنةنظمهاسمنفىخأ
شنة

الهواءاطورالقالذالوسوئااافظؤآلثثرح11
وأقىاللقألئدالمقاولراآلذانذكرهتضحقألكانأصتىأوله

الزأداواسعدافضاامياباىاممويودحا

16انخحمنمىاآلخرنافصةمعتادآلبقلمم

3نعأ

كؤذهودىصبنلىتدفياحمامافتأليبواحاالراخثص11
بندبخكلىأحوداوألمحاللهاقالأؤنهتجتئكوعلىلهأقلموةالةبخيقالوطفىالسبرطى

يريبطمعتادبصلملمحعلدمحةعوأدبىهاتاالعلىأفيالعأناعلمصعهد
أضانستأضيربهاتفدحمشرجبمآمغهاقفرغايخكالديناإ
كالفرعارجمدالىحمنوفرماالرراحأرواحانظر35ع4الخأن

56جاناجنسىكهصئوالقإصفيلمطىإلةولناحررصنى



الصرفمم1

3101د

طلولمامىخربهمادمخابقمطمضقأخحرىأ
فعينفىالقياهىلجعالىاعدةويليياسئهم
اأال06نع

35كزجمهعةانظوأخرىشطة

ناقاثبأشبثرحناهشدالغ
ادنصقفقوافورباقألجثباد6صأل
8ه9ذع84غاقانمس

لمقصورافرحلمحعااللملوب
أدةكهءاللهالدازةعنمعاحة4ومأراأت

ء

حعد



61يويهحا3تجمالهجصيمثه

صافيسةالمناهاال

ئيابئأيصةلعسألصاشيعة
ااثهولمحكقبطلوحزيةبلدئباف

المجاررينبمقرةففىففودهين
يفاتجهاتألماطلمشيهدهزالمعاق

افاأيحألفثىلئالاكيرهامن

يرضصت

رهىاشافيةادئرءفىالحكلنهةعالمناحلى
المولودبشنوانهاسالديخالعمعنوافىثبأفىالقطباربن

عنخمآسثسمهأاالحدفالشذكطالمجةيملامئى

يظحاابيأنابنانتصريئفصرإنداالحدقهولهط

يادثةوزوارقصغيرافىالممشفالمحفولفيهاوصلبل
اضأنسمعثادفيبلالنهمزةة

له

لطفامالمةاايفتمالالفيةاامعافىفىكشاصافيةااثنالهل

األغوادهاهيطاكئيرمنعادةقدجرثمحهاأاعلمأولهايركالمجايلانياشااعربهطفىالله
معنادقلةكلنسشقثنكلفيمقدمهلثصروعاطمواعييأنالعلمشونمدطفنباض
جمالىثافاعثصراالشيهمفركمهالبالبرتفالىروفااودبمحمدانطدبخدبخط



الضهكلمم

هاالله

أصنهلجطاداودعدبنمحمدبئاللهألمجكبدايفتأ711بوومة
مادممهـبقلمبةصكئىشئنةالمتوفىشضبابنأبروكالمونودالمعررف

الفرضرينالاعرالمجتبمانظراال9نح3خاناجنس
المعنودةوالجعهرةةةالىوالجوهرةحروميهاطلوصالبريةوتحغةةوااللؤارالب

لىذةاوالرةثةااوالرةمحثمةالواررواهىاوصاااللهبالشيئاشعةو

وشرحخالداشيئاوشرحجبرلالديئزينوثرحىءالىكفراوثمرحالمنظوماليم
الحمنيةكهوالفواوشرحايهودواثطامثاكواحوشالىملىوثرحالسيدأحمددحالن

فئعهكةففىافوإكاككيهواسنعكاالموايةالدراكبايهمواالمروطيةوكشف
الغرةجموعةخنولةرقاوالىم13غرةجموعةضنذالنيوفرحمالم
لعليةهبالمواوا

دررتمننهالكبهذاأإظمنويوجلىطصرةجمرثالبعوىافن
دالمءاهمةفلم95أولءالىالمولول3أةءهفلمةت



الهعيوان4ادفيرلمعامن

ننىاشدفىرحاطصالااللجباالمعروفعبئمصأحمدبنلدينشاساأشيماتأيف
كوغألقايسمثةشثريخمرجبرالخابعالمقاالربعاالمتومحيريا

كورالسنقالمأمنمشرالنوفرنهسثانابيرمفنفمساعاتشتأليغهأابيال
كانيشباصرقبحلىالنوروحالهلبهعلرفورالصدشاهلمنثرحافلحللتهأويا

انثالثامحياءفرغنكلانياعبداواحدبحنبئحفيصتادبقلمقفثلد
31361لن514انخاجنسةشلوةاآللثهرجادىافتتا

إلندصهـقطفرالىاجميبالندنحئرحالهدىطالاحابة

نيجمصرفىاالزهرالمتهلجامعصوقشاننىاطبهلكبدالقادوالمبتيتىعلىالثبئتألي
رابغاشلالالهلمجنوكاالاهألايتأصنفرغالمجاورينبةبترودفنوستيهاوألف

ابمانسدئبعدهطتفجملدنةةرشابانعث
م983الشس3الخن

حثبمنمختعروهىافوقياالصولفالجليةاألجوبةاأل
لعهآوديماطهوشهـثطبعةفرصاتأفماطراشومالؤسأالمطالبعالثى

م846نح64انخاجنسميالدبة

لممىداألئيهلمجكلبداللهلمقافويقاالسئعنيةالمرضمجوبةا
ط53غرةجموعةظراالمشهوربالىاعى

أبأثيرالديئاالمامتأليالعوسهـمناصيانرباارتشا
خو3الولودفىاطىالغزلعمىاالفىبهنحياشالضفزىيوسفبنبخكلىحياشمحمدبخيوسف

ضقجلدن4غرمنكشر21الثامنتئبالقاهرالمتوفىنةلثعمال

83انخبمانسدسنةذصالمجةسلغفىكابةغتعادحثبن
الص6نع

تأليفئسديدةالمواالجوبقالعربيةالمفيعدةيةانضاألسثلة
هضانرء71االثهينيوبضىوفىاطهطاواجمدارحبمأصالهشيئالعالهة

م4آلنمح88انخايمنسةعادىبقلمحجلمدأةن
الكفيتهـالمقيمةفدشرحالشافيةوانلالصةاالهـإرانصافيهأ

اأزمنالبالقربئ1العمنرافىايةبكطابراهيمبنامطعيلالدينامانعألمقاليف
فىنشنةحمأدكثاآلخرفىتألمفهامنفرغاالصعاتخعلهالنىالمحدقه

3363حتأحأنخبمانسىحهاخرومعائيهبقلممجالأ
كمدلرحمنالبركتأبعذالدينةحافيتأةامراسرارا



3

لبمماصياللكي

سفلمحدلته

يسنةلمحةساد

لةحرىمهـمة

سسلحةن

الضلعلم

ىةلهعيانسحلمحعة
ميخايوبةتله

فرضمأحنااحسنكما
المدأعتصرالقيوظا

لعمصري

نسات

مصمصةفةسمثعقميميوبريليجمنأججصرينةحروطبعقأفودأ



مواحعلهجأمقميرشى

ميهاآلبرعراب

بقلمتوبنحتعرلهطرحين
اخةثأسهةمننما

اعرالمجاألظهاأل
عراجشراهـا

اانسخليفقوريقة

ىبنلع

حرمحثلعة

هرلطرحل

ممئوث

ير

سبم

6

دالعثمحرينمن

ث

مح



نسشدهاتقييدت



يةسحهي

شثتامامعلىيوطىاالدينالعألمقجاللكطخرهااوفىاررنمرضى

كلىيبيرثهبراايرمحلىببنحملىمكأملعلوههفرح8امتاالالذأ
أبيئلناصرالاالعرابثنالباساالصمةصااالولىالمتولمحدجمادى

4المحعذحالشصاواهزاشئنةبتبرينالمتواالفىالوهـمعرابنلسعيدحمبدالله
تأليفمنونئغاالليبابلكبهـبفعضدتدريسهأسطفىاكلذفي01عبمادعلىإلموس

اشانسنسئكأبةغتهـعادبقلمنسفقدمجلمدأنةشث
م6الشكلهن

خرىنس

حرسليحزد

دلع

عو

طبعةحرىطبةلص
هرله

سءلةحرى

منفلثارحمننجاعبالتهرصمظ

بهالمشهاشييداتمان

شمئتالميتوعرارنضرىفيمحمودإسماةآلمجامة

ه



الضهكلم3

فرخالشاشاالمسئظهراللهعبلىثامرينعلىبطيكادبهأخرعثنكلرأةنس
شبهائهاتقييداتسشدخةصملىعثصرالصادسايواكأبقافىمن

ط416عن31انغج

ضوكابتهافرغمنألمهواسعسصطحقعادممسبقلمشجالخرىنمضةا
31خاناجنسلهمئللنةاالولىجمادىصريخمنوالعالناقكهاألنة

5163ش

افىخاناجنحابهاخرهدىطبضلمجمرلدفىفىاصحرىع
6163شس

بمانسشكلناالحألهبمطبعةهـحروملبحأخرىنممة
ماامالشههمغن

مام3الشع45خانبمانساخرىكلسابتةةنص

8833نحمولخاناجفحهعادصهـبقدمأخرعفكلدنصن
منالنماألاهجودالموليالنسالمحئرحأصبيلايظع11

بنعحظجداقدبمعادكطبقوهوأودالمقصوروالىبابأؤلادىيلمكتالةإب
األ388نح64مخانجنسالشافىالباباالشهيربابناعلى

لباهااحرفي

االمتولىروفىالمطإالاطاتفرلثببمتئيالاببحيثإلمطاء
4اطبوفصطبعئزمنئنجمريةسصلنةرافقةامهالديةنسلمح

دم6ههـشألهغانشانهسئهل
0663شهخأنضانسسامهاخرشاكاخةنى

برهانميغمألمقالشرحوهىاؤظانفردساللةءهارفيقاجمأ

نةسهلالمتوققرشاالعوامحاىاكابرابأحمدبخكالبئبنابراهيمامصقأبالدين
ابلطفيأحبنعلىالديابكلألهلفالشهالعالهةلشيخطائفاةرصالحلى

رحالثهناأفتسلىبالقسطنطيمةالمتوفىشنةالمووداروىىانب
عثصررجبرابعناالثنمتهفهيمنفرخأهلهقعايمهبؤصنارالعلملمرفعحمدا
أبأسيىمقافؤباهنفدريةبظاهرثغسوإئمءضرا19بالجزيرةبمتر4ةلمخ

يكلشحدحمنبئدحبقلملمجلدفىخةنمهفىيافوناللعروسيرىالمؤىاحباسا
65صانبمانحانةشعثصررجبالهنالجصةمنهايومفرش



مل4دانلييو4ذمهباافيرستمن

ييىأالماالليفلشتارالذهبشذوبنصراألرببلوخ
النىالحاللتأؤلهسمئضالمتونحبهعرسنهبسذيهةردالمواالنصادإل
شنةروالعثصريخمنصقارابعايوتأيمهننرغبنااانضويتاحجعسل

الدينأشهـألحمايفإالمزاطوعلهاتعييداتثهابهامعادصهـآلبقلمنسضقفكلمد
اكباباقىيغابرخطبخطأثناكاصاسةوفىصحثوتحقيقةفراهلمجقرأهاعليالقايو
1963نع18خانجانس
93ضانبمانسمحئللشطوطعادكطمةألبتلمحبلداخرىرخة

أعبداسحمنالديناالحألصقجالإاللفيفهـئرحفىالمرضيهثالبهجة
أإللدنسفةالئكانعمثالليمعلىأخدكأؤلهانة18هـاالمتوفىيوطىاجمراأببن

93الهش553أنخضانسدمحهـطبلمالر
ئامنلعةانهايوهفرخصانىاولونىانلرربخكطيةبشطهادىألبقلماخرىمخة

م9هنح65خاناجفثاصفرشنةا

فرغاررالحبخاراجيابنشالدينتاالبخطعادمحهـبقلماخرىأضة
مالهخانبمافساستآنةاالولربيحعسنانحثااهطنهالليألأ

1593ط

111بمانسانةآاسىأالمدارسبمطبعةحروفطبحأخرىةنهمض

آخرىمة

أخرىنهع
عن

دس

تمت

ال

جاى

ءسيرثحريرلح

أ3

اأجفس

جموعةانظرردىالمين

اعيدأدةحدتلألمهـلاكأبامحيالهقفوالصيلاأل

اموابغتهـأويتهماتىمأكملىولهايهـباهمن95وؤةفىكورهوم يلإتكأنجاتلصدلمطماأولهفقاللقساثلحزمنماصفتعلىيهركنمدع



المننوفىبابخعارالمشهوالجمافىىاالنراطافىامحمسدبئمحمدعيعاللهأبالدينجال
البهازقهالواالاافىبلخانهاألاأالمحتعرقوأومابيةمصنفاشالأعظممنأش
جهـهكلىممعتويثألأباتللهجحوالهيهصلفالحاالتادسبلظهرداشاايثاكازمذعقلحد

روأوخالنحاأؤحبملمحمنسهماويخيماأضمخبمفوائدهتنبيحلىواروههقاصىلتألييلبكلىا
بهقيوسبشطىعابقمبههيبااللهعتثهاباالخرالى2تهىاالولالجزلموجودمنها

المجةذىرابعفىكاتجهمئخفميةرالمشموثضطبانجوفهـالمحمنبنبمحمحسن
م866ش66انخضسآص

بهنمحمدبنمحمهـاشيئامامااماساالةوهافىصباباح
هامالاآلدابةوراباالةمللىشرحونةشاطضرسالمثهربحرق

رولنهاطأواللئصرحةالمتولىابصرمحىاورريرىحلىاتاسمصدااثالدينلاط
اوهيةةبالمطبسثطبعجلدضةفإلبيانوعلهاالنسانخالعغلذى
نسوغيرهاقاوالنىاكوالنالمهشرحهنوفوائسداامشااش



لحداالههرت

م57شالمانغبماىسعثشةجمىطبمعأخرينممخة
س676حالانخابمنسأخرىكلالبقةنمفة

ابمعثهالبطوافممابراهيمانألعفحروميةاآلالفاظحلفييةالبمثه
اكيومكادىبغلمملمدأءنضهمبادتهفىانتصبررخالذالجدللهأولها
ص36شاغانأجنحاثأنةعهثررجبثالي5االر

االديباألمامتأليفجمباغنىعلىايهألافىباخمراتحشة
ابقرثهاجعنبنشاتبنمحدبنأببمسعربنبنأبتجربئمحدبعرالدفياللغوى

ثسئيهديالسكندرداثوالمالكلبابهناللدماميعنىإلمعروفياللهعثناالخسزومما

يادصالحسثةاألالتربسالنامنانىادتهاطيأولهاةفدنحشجالنباالمتوفى

لثصرحاهلىاصراالهعالمظفرلثالنلشايلدينراناغلةاطالشاأسااأؤلهساعلىفىبئأ
كللدخةنساطأشالمذكوربثمربالدالهضالن4هرمهروالهلثااللجبقرامهخنىحين
63الشأل6انضضاسدلمحاطبغأ

رفاعقبئابنتأيفساليدسةالعراالكةلتقربالمثتايةالكفة
رودثه9اأولهماشثأةالمتوياشاصانمألهنىالالطاراؤبحلالسيلىا
األولىتجادىثامسابحاحايفياليومتأمفىفرخالطعالمكاللحعألماضوجصياالذىا

ااجنىسمئشنةاالمدارسىجمطبعةرحكلقمكاطمهاألم
63ول4شيول3ن

نطر11الجرحرونظومقععافىعلىثرح

اابقيرالديناماؤنيتاالئيلهرحفىالتدييواشثميل

أولدوتآخرشهالىاطىالغنرفلممىأانفؤىصياشابنيوسففيسلنولهعففيصلىحيحيا
ء4ضاطء محعرالئاموإلعثرينبالفاهرهتىالمتوفىبخزالطهمالينعمررسسثض

لمعخوفبهراهشوالمقو1فاعلاعمابابثناانآوسابعاجودمنعالجفئالموةسث
طسالعيادممطهـثبتيهتواتابعماالأولالىشااةماواثاالؤىء

ال



وأرعأه

اتناأولهامنوالسادسسوانلىرابحوااثاشوالماأاوهىأخرىكةهنأجزاخمسة
أحمدبنمحبخطكادىبةيهوخرومبهاوالكبخرالىآوالخبرلمبتدااباب
نسةةصفرمنهايوكالسبشعامسفرغالشاهداشيربيبناألصرفىناين

663شس36نخهج

عادىبقموهواآلخرمنخرأولهنىالمييباسعازيدتأولهورلز3جمبماانمجلدم
01نسنششعبانفئاالشرفاطا1اساطاشااقفهانقديهثتولمجكللهه

اال018شس06خانش

مجدرروهوفىدهابابخرالى3ينتهحاثستثرابابأولهأضلىةافالمسمنلجزا
ااشس063خانجحماألعادلىبقلم

جمموعةانظرالجليلليبالترثرحفىالجيلالربب
633إغؤ

االمافىنيلتسعهيلاظرواملالثوعفىاملأتمصريها
كحدكبدمألعبطاطابنافيةعلىهوشرحوفهالمتسهمل

لمارفعصاففىافلطلبمىاالحعدئهأطهاشكثرالقرشالئاعاطهممطعنباذاصبرصافلىاررقا

سفعهآبالهذبرطبعكررنحةظنلهماقيفتأليغهمافرخ
0863نح87خاناجحما

أحمداهثيئتأليفاهـالجرصالمحثرعكواملاالمافىنيليليعهت
طماعأخلصحمدمناتالدرإراؤعأحمدكأرلهافطامماامصطئبئينصالزبنا

طبعشةنةشاالولسكثرمربيعاثاانيخاااليومةةفراالمحالإ

شإلؤلفبهامشهاقيبداتنةشكممهصطفيدأةةطوفا
191مشسههيمانخابم

2111ح455خاناجنسلسانجةةاخرى
م615ش86انخاجنسابقةاخرىكانممشة

1503النح6ول9خانأجنسلسابقةأخرىذل
11م815ع096خاناجنسلسمابفهأخرىة

أللهاكإخالدثيئلتاعألوهوشرحاقوضعضجصاك
أمضطالبنبالتومجالمشيورمالكاأوضحمحلىغفبالقاعرهالمتوورىإالنره
شنةجمفككرفةتأليفهشفرغدهلخمالمهـدتهاالثرهذاأولىاالنما
سثدانةذصالقعدةأماشؤىاصبتايومبةكتعائحةألبقلمروشلىنسشة



13يوناللىافادحعبههافيلين

9663ش6النخاجىنم

مهايوممرغبادىبااهثهيراقاشمبنحمدنجمكإلبخطدىعابقلملمحكارريئاخرىشخه
6ادنح96لتخماجنثانةشلالهانيةجادىاالثنيخاثامن
أالهمذم2س4أاجفسضادبقاأخرىأنممفةفطعقمن
كامشهاةةبعقمحمدأفندمحهصطئعطهـوسكلطبحصجزآنأة
بالعلالشهـيرالثانىاطعىعليماضيئكدبهئابهرأببئينازينيسلشيئحالثيقا

ال3خن3يمانمى4آرمحشعبانعثالحدارمعرالمتهديلقى

033امنع

م3103الشول4نخ3بمازسكالسالغةأخرىةطن

أصهـعادلممجلدأسرههفىخرالمالى2انعوينتهىابابأولهأفيىشةذعنثاجز
ةلعهعثعرشعبانظمسمفمييهالسبتفرخاوزامحالسيوطىحبالبنمحربخط
أل89نع3ااتخجنس

ةبنآحلىلألماروافيقاإلالدرةشرفىيةتعليقاتحالالأ
االسلممالرىب1بعدهاميمرولموشاقوئسلمهمابنممصانبئأتهكبلمحمينأص

اسلمةولديريةالمقلمانمارروههكيرشلرالحىالمالرالثصريثمىهالمعروف

11لفيتاالماماعلىوررمنوالعثصرارأبعالشينايومصثقؤفيويشبثصر 101واوىاكشاوالماالصلرالمغرببخكلبذالومطىبنجميىزكرياأالدينقزألا

أاأالثصرحمفاأؤلهسالقعدةخزىاالثنينأؤلمحبهعرييمالبلدقالجزاشالقاي
اخرالىيتهىاالؤالجقههالموجودمالغاتاسافىحملييهبالغقالعرالالفىلندتها

منفرغيخهصبنصيمبئلىبنحلىبشطعادمحبقلمنحكادالفاعلبانااباب
95خانضنسشةشدمحاآلخزجمطالنافامنالنصفن

1663ءن

الثألثاهبوكابةعتعادحبقلمألرؤجملدينيهتوبيندوكبالمذاامنضت
06نغ3اجنسنةسثاآلخزجمادىرمنعثاروادى

663عشس

الققأفىالينتهىولجراوشامحرامنوأوامافيهؤأاوممنأخرصكرنمةهنبحز
عدةاذكاعثمزالئامنفىكابةئمعادعهـلمبهبههوبوالنةيهيراتعريافى

مم63شمسغاجنسسئنع

فيحسعينلشيئامفاتألامواسااعرااثىاتة1ينعأ
بممسمءهصصا



سمقي

راتاالذعروعدةإأوالعثصراخرالعررالثا2امنجمارادبزينىالشهيرأحملىأ
خرهارسالة3ولىشلنكابةكتعادىبقلمقفمكلنسبالكماد

1111س6الالعال5انغاجنسالزكيهباالفعدالعوامل
االعالمةفتألهاالبتدائيطألبنامالمدارسربيةالتقرجمنن

اأؤلهعثرالثالثأالخرالقرنعياهأفاضلمنبهليالمعرالمرصمحمبئأصالشيئ
اجمرطبعةأنةسثايفسهتأمنفرغاكلابصغالئالمنعهتالمحد
63اولالنع9انخاضفحاسنةاارسالملىجمطب

أارروكهىسهغالشاكرابئعليئالجامميخطبةعلىيراتتتي
اامرصسشيلمقصماللهـاحمدكأؤلهاخوالقرشالثالشكشر3اهعمنالبارمى

ااجنس4كسالقلصاطبعهوهصثطهعنحةذ
6المشحالخن

63ال3شسأالخانصأانسكالسابتهخوهـنسفة

م3اماع6خاناجنهسةأخرىكالعماةسم
ثرحطالرحدااحالشيةعلىاالنبابسدالمقالشيئأايرئرأ

ااجنمسسننةاثرنحطجمطبعةلسطضةناالزهرله
الم2نحألالغن

م3الهحال6انخاجنحالسابمهكأخرينسغة
لألشوفيافيقابخمالكارحعلىحاشيفالصبانعلىالتقريراشة

صهـصكلطبعمحشرإدحالىالقرنعياهمنمسدارولصاالشإلمةالفاتأ
م1863عن8م6خاناخنهسنةاسبالمقعىآالزهريه

س8أعش8م7انخاجنمىكالسابقةأخرىة

عدخالداالزهرىاشيئاعدشرحاتالمأبعدصالئيةريراخهـ
زهراآلنا1لجاعاشغحمداالنبابثهبئالاالسالمثبغاسالمةافتألآلحروميةمن

ااضنسىابمصرسلجرطبعدنحهإأصلمخت
م586نع8امن

اجنمثافةعدالرانقشكبلىكطشبئاهبهابعةونجصأضشمألطبجصة
3هـ831شسالخن

إماأمنع107غانبماسمىكللساقيةأخرىثمةن

ا031الشخاناجنسئسابعةأخرىأنمثشة



نلىايةللتست



ألثعلمتم

غتالمحعبلىحمبنبخبحيىصحيىشطأكلبهاتلفةبخطوطدحطلمأخوىأةنم
2أنخبماتش4آهـضررجبصادىهالخيثهيكابة

م83ش

النسهيلعلىوهوشرحثدالتسهيلبثصرحاقهاعداكههال
أحمديوسشبنمحدفىينالدمحبالعالمةياتأماللطمحعدبئاللهألمجكلبلىالدفيطمامال

المجةعثصرذىثأذفيوماتشنةولديهئالمشهوربناظاطالحلبيائمعبداابن
نسلعلدىبنلمحزابهاخروبأةظممخالموجودمشهسمث

1513من943نخ5ن

وهوصاشيةغهرااصفاأالىإكااانبمعلىلمالبراطض
كلؤرعدشرشدانةالمهويااليستاطىاثصفىاررلتاهرثمافيأحملىالما

فضعماتالرافىاشورلنهاطالهـهشياهزهأؤثاابخماافيألىاالثوالمدكشلى
نيضقفىورآرراالوءدطعشرضامسدبءبهانلىمنتأليففافرغلجناب
منكانجتهايرمفرخعامرالشهيرباألكوليءهمزبخثأحمدبنثحطممععااألبقلمجملد

6خاناجنسةلىانهولابيحكرتالمعالثألنا
يه666طح

فيلمحاالجامحدكلىشرحعلىاشيةوهىايةاضياايرالفهـىاثرتنوأ

ةنهسعنثهابعدوشلنةاليفاتأاتجدأفىبهرماكطاالحلبمجاللرل
513خانبمأنسكاتبإخرهاوقفةوعادىأبقلمنحكلد

3االشس

الدعوامحمدللعالمةوهوصرحالرشادالعباداألرثهاديمفئأ
المولودالحفتازالمتبسعدالديئالمعروفعرمسعودبنللعألمةرشادأعلىمانبأمير

بميرقندشيةالمحرموالعرصمنالثافىثنليىهاالثنالمتوفىشنةتضازان

بنأحمبخطدطبتدممجلىأفىةبالتقديمالموضوعةاكاظإالأولىالثصرحأولهذا
نسآ4ةالقعدهدىحثرمناتاسحاههاامهافىفرغاالرمنلرلمحاسف

م76الشس56مانم

ايميعيلبنمحيودفتأاالممابعدقواسثمرعمابالؤضيم
ممةوسعلمالثحليصسلىحمدبدولةالذصرفعدئهاطهاولهرتبرقىاظئيلمبىبناللهإانج

السادساليومفىنهافوغحملىبنحسينبطعادصهـبقلملمحجلدإشةاالسأله
االالالشس94خانضاىنم4شالمجةعنصرهذى



حييوله4جعاامامهرمن

حرف

لفاعةابتأمنظومةووئهاآلصجال

عزيعرباطداللسانحمدذىعنأؤلهاشا

اجنسشثانهةلوالبعطديقىة

أالهمادىاطلألالالريثالجل

اشجمربناألمهللراباآلدوهوامحاالعرابأجواح
عشرشوالسابيمالممبتيومطروهيالمموفىلفارسدكورىبالشييرابهرالممرسا

واهبالفطراثراقسقطراعرقالنقيرعفوربةأؤله
أببمربنحمنعبدالىاللديئبالهوامعهغوثرحهلجوامعاجعؤثنظم
افيذىفىنظمهمنوفرغببتالفاستةأبياتوجمهوعرة11ورالمثع
شادىبخلمطمضقفعالدأشهوركثينمدتنظمو
6863شس8نخ

اناجنمس4عادىبقلموصابتةاأخرىكاة
م44مشكل

كا
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لاعلمأم

المولوالماالثالثعاذلىاالمعرىلمنئابخجبريلخافناصريلىيخمحمالبخكدبنجمدبنابن
عثصرصفربحراالسبتيوالمتئنسثاللرمضانأتاهزثعالصألقالعصربا
اللهاالالهأشالوأشهدلعالمنلللئعرلمجاااولهااوزيبيمنبالقربودفنةة

المجةغايضهؤىالخبسيومبةغكتعادممألجمضمقفبهدلنالماثمالحدالمج
63ال9الش7خاناجنسشنهلط

لقهـالمهولاحرف

الصباغقا3أحربنالدينابلعالمقشهوهوابخقاممعاشيقا
ابنالدينوالرجمالاليةالفاظمابنرحعلىيدنغاكاالعبادىالهثافى

الحادكطوالعثمرينالصرودنىالهثسوجمرىبنمأحمدعالدينفطسمنحردهاماك
االولىجمادىمنوالعثصرالسادسثالثاالجصرلهلةالمتونهلههىمرضان

مهانخاجنسعادصةبقلمنحقدمجدررأنشلنة
73631شس

جروميةاخالدعلىالمثيمثرعلىانجااالسميدعدأباشيغث
وههـصكلطبعنسعةةئخلامافىاربيعالهمالراشلايىهيفهاتألمنفرغ

33انخبماىشالمذكورالمثرحامشها4أةوإلقعلبعقا
ا

363اس

63مهنحممانخاجنسلسابقةاخرظة

63ه6شح3انخبمانمرأخردكللسابقةعنهه

انسكوراذالئرحهابهامثمشثنهدوإلشهـكلطهمعرىأشة
3سمشس17ولأنخج

53انخاجنسةجمرسئلةجمرثالضعأخرىكالسابتةة
س6ألسن

ااجنسلتشجمطبعشرفشهـصطبعكللسابغةأأخرىةاا
6581ش305نخ

803مشس556انخأجسىكللسابتةىةاخمن
ال3ألانخاخنسشلنةثرشةطبع4اخرىةنمم
م061الش



3الدلكنمامهرلش

8061النعمانخاجنسىلسابتهىأشةاذ

لهمصعهاوافقكبةنمضماشاعطبعقاهـحروثدحكللسابتةأحرتنهم
391امن165انخاجنس

331دع075انخاجنسكللسابقةأخرىنسمة
03ولش356شانآاىنكللهسابقةأخرئنيممة
403اش7هسانخضانسكالسابقةأخرىفعمة
م3مع6هانخاجىنمأضىكالسابقةة

الخمحمصطقىاقنلىحمالطمعةجمهـوصطيعأمابقهأوىكاأةنع
91الهش515انخاجفس

55791نح695انخاجتسممالسابقةأضىه
اذسشفةأةجمياظباطبعةهـوصثالبعصمابقةاخرىكان

ام07شالع5انخنج
6061شحالم6انغاجنمسمماصابقةأخرىة

الالانخاجرسخعهاالمطبقالمذكهرثعلبحخرىألسضة

نسسلسافةحر

ء3دجملىىحرى

آشاآلخرئع
بضلمحكلدأخرىفة

شههآاآلخرسع

حروفطبحأخريأخة
4الشولله13

بألطخرخليلبخطلحيم

انغاجنس

الحيبىيوسصطألدى
مغانبمانس

سننةلمحهيةمعة

عنالتاسعسبت

لضهـرسكالية

ساش

لسبنةى

أحمدينمحمدبنالديخصدبنتاخوهوالعالهةااللعهفراينىشيقهـثم
لباباألعراسلهكابعلىةشثالمتوفياألسنراينىانالهلباالمعروفسيف

ربعاضهاضوتيوكافوخوراثؤحمودبنبنبراوحمئءبحظعادمحهـتجلمكلدأنحتن
ال9يملتاعخاناخنسشئفةشرمضانكشهاف

راالممرامادابخكبدأصيحممدبنوهوالعالتشيقاالميركلح
سيمئلنةمعدخىزمحاالفننطنومالمترفىآالخثذعالمحةالمرردفىسنهاوى



نحةهناالزهريةدمشهعلىخالدصيغاصرعلى

663ش3فىانخاجندأعهآسئه

763شع02خأناجنهمىكالسابفةأخرية

80333نعمانخبمانهىكانساتجةاخرىة

ةمضننورلمحقعؤاهشلماشرحعلىماشيناألميرالمثقد
351غاناجنساتبهالمشهانقييلجمعرشدأحصطبحا

3ال55شم

ليغهاتمنفرخالبخهشالماللببخنىعلىاالصراققدهماشعقهـإ
الشافىالمباطممطقبطدىطبصللذه4ادراللث

9463شأالاناجس

المذكورالمغنهاامشهااشههآئرفجمطبعةهـحروطبعحزآنأأخرنمم
581الش305نغ3اجميان

8581عهخن3اجنسابقةأضىكلممة
03فى56ش736غنماجنسكالسابقأخرىه

6603ش6مولخنمضاسابقةكالأخرىةس
64الشح7م9نخ3اجنسلسابقةأضىسة

نيخاثافييهاالطمثفرخالفرسيسىابراهيمأحدبنبكطدىبلمأخرىةهي
م093ح48انخاجنسشنةااألواطحر

مأمعن48نماناجىنعمادىلىإةألاخرىنسشه

له

بهسعد

حماى

ترمنشرحعلىوردىلبطاحثامه

خراة

ىسهة

وصصسل
حكلهاقهكلته

لسهدمة

بهطهساه
لقمتا

صيدلى
لهاسص



3لخيبربثيفالىلخافهرسامن

يخرههراواالهاكابمهاكنامننرغمحمدلسلصكطىعادبقبنشتبهل
م9ش63خأناجذسسئئفةرمغمأن

شمرواقاثالكلىموفياميلامثموهواالحاميعثماشسية
كلطبعةاألجروميهعلىكفواوى311ضركلىةنةصباألزهراالصاوره

كا36ش6مهانخأضفصىآشالستلىبمطبعةهـحرو
2643نع636أنخأبمنسمماالبقة6وأة

أسثئهاثعوفىيربجدابمحقالشيئةلألااثيقهـاأ
ثأليغهأمنفرخأعدائهلعضماشمبيقاالمزؤحأؤلهطيهامبنالقطرثرععلى
يةالتوفوالالجمطعةونحهـسطبحنمضةالسشوالمنالسادسلى

3الالت371اتنهـصركهاذافهمهمثطتا3اول



عمواصمم

0503نع6ال6نغاجشسمملممابقهأخرىة

3بمانسشثعصهبالمطبعتايايهحروفطبععلسابتةأتأضىن

3533نع18انغ

33نخأمنخماضنستةممالأخرىنسض

أدسوقىبكرشقاأحملىمحالينششاقااملألوهواوقىلداةالمايض
اللبيبالبنضعلىشسهآفاثشمودلحارركطوالعئصرين01االوبعايومثعتا

لمثوفىاالدسوالفىشمااجردهاولدرئمالمذكولمغنىانفقدىهاعهثرركتجهاحلىهشام
نسفةةهـاانيةاكصهعادىشابعااالثنينةمتبهرررهاليوفرغطثئمحها

المققدمالفئاثماحهامآشئعطبعتلبىاليألحروألطبعدينيى
3اال5عاانغمبمانس

3األ6ش211خنماجنسمملسابقةأخرىنممشة

االمالع511غاناجنسنحكارونابقتجز7أخرىة
3اال8ش611انغاجنساصابفةأخرىةنم

أل3االعااألأنخبمانسكألسابقةوىاطة
المذكوراالمغنىبهامشهاةاشنهمهةبالمطبعقالموفطبحاخرصبعزانممة
533إلش518منمضانمى

33األهشا6خنماجنسكالسابقةحرىأنسهه

محلىلماارقافردامحفيأصامالمةوهوارقافىارةادف

111ساعادمحهـبتلمقفجلدأنضالدشيماالعرابسادقواعلىطلاوصل
األ51شيس8خهـانبم



طوييانهلكمامتمفمر

سمسحرثادقطشععةءحرىسم

نعن

نعىسلسالقةىممع

لستسقبييمدقةحرية
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احمعوسم8

االلغازبهامشياجمعرطبعجموةأنممروةنعئالمزمنأوايقنالكليمهماعلىاللهم

مااش9خانبمانسالمالكبررة
سا3ش013غانأسنالسلسابقةياضةنم

افاأابهامشهاشهآرحمالمجمالبعقاونحهـسطبعأضىنفة
م313مالنء55انخاجنعسداألزهرىضااخلزالشيئأالمذكوؤتع

م13م3النع65شخااجفسكللسابقةأخريضهن
الصبالنلعرفاألمجاملىمحمدبنامشيئالالمةوهوااصبانكاثحايف

أولهطمدلىايخعالكألفيةعلىشيوفاثرحعلىورةاالولىطدىفىاثععثت

عثصرمنابعشالماما11يوماينهانبئأمنفرغانمالسوابخمنناجهنماوكلىاال
شعططبعقدوالقحروفطبنحئألثقجلداتمفهنأشيهأفرص

3ال38شانخدماجنسلوراهرصهـاذابهامشها
م38ش181خن3اجنسمملسابقةأخرىصيةن
اليمءش81مخن3اجنسمماسابقةوىأنحة4ذ

3أل5ع381نخ3ضانسعادىبقلممجلدينإفيأخرىظمة
اثصرحاهابهامشمهآاالزهؤةبالمدمةوئحهـكلطضيحرأجزابعةااضىة
0103الشساخناجنسلورالمز

3صااش37نخ2شانسكللسابتهأخوىثهممه
تجامشياشههابالمطبقارريربةلوفصطهمكلأحزلاربعأخرىةمن

118دخاجنمىأحدارفارلشغتقريرائكوالملىحسالث
ع73ءن



8يهبىناللى4اثتفهرشمن

صعنتاتاانمبداكثمالتاقيجمطبعةوفحرطبعاخرعجزآنفميفت
1313ولنع017نخاجنسكورالملىانثصرحابهامش

13اس9حاالناخ3اجنسمابهمملاشوىةنمم

اممأاألنعمنخمبمانسأضىكلسبقهة

امماحاالمنخميمانسكللسابقةأحرىة

م3331األشخنماجفسسابقةكلاخرىةن

اكوقاممميااالديخامدىثهسابنيملمحلولمحكمدااشيةثع
خفودالمولمحعبداصاشيةعلىشنهآاالصلربيعكثرمناثانحابسياالكوتالمتوفى

الحواشعيقكبكلاالولمنهماتقرهـررفيثسكلىنسصةانيةالضالفواثلىلألرممكلى11
ثطبمبئالىمماالصواقيق4لمححاشبانتهىروالغفورالشعلهالفىيمواك
3ال69س491نخاعنممىطثانةباآلفانهونحةس

3اجنسسلمحتبكلطبعثدوالقوفمكلكلطبثنكلدينأنونسه

ثسالقهى

سمه

على



صعوعمحم2

نسكورشيااقماذبهاءطلتجمطبعتفرفلمبررشوعأنحن
اا56ش3ال5انخش

3ه4ع696انخابمتساخرىكللسأيقةة
306خانبمانسشنلنةالمطبعقالمذكورهطبعأمحرأةنمم
91ال6اانع

اأال6مشح306انغاجىنمممالهابتةاخرىة
اأأل36نع26نخ31افسكالسابقةأخوىنسؤء
أأال6نع506انخاجنسكللسابتةأخرىلممضة
اأال56ح606انخاجنسأضرىممالبقةة

ال42خاناجنسشلعنةالمذكورالمالمةبحثطوىأنسشة
م1411نع

4113مش7أنخاجنسمملسابعةأخرىفةذ
أل99انخبماشنةسثالقنيونحةصبعالطأفوشاصشة
43نع

48خاناجنسةةالمبالمطبعةوههـأضصالطبعصة
7633شس

633شعم5خاناجنسءإلسابقهأضىه

فالمعواالسؤأيئبمحمدابراهيمالديخهـعصاملىاثعاشية
أولهاياهالديالسالكالكلفيةدبامحكلىالفهيانيةائداعلىلهـالتوفيابالصا

011خاناجنسىصوفطهباآلستانهطبمقفثلدأصمالئحامدك
3ال39شس

ماأل3ش111انخاجنحاعادحبتكطقبلدأأغةنس
نساشثلبلىتجامشياتقهميةلعهاكأبةتهتعادبقلمأضصثدبحلدأنحةك
01371شس2أسخانض

الحافىيوماالىفهافرغبخحسبنحسنمحمالبخطهـدطبقلمكلدأضىفق
اال53نس8انخاجنسشضاالولمشربيعوالعثصر
ااجنسشلتلمحرجببةضغتهـتعليخرصجلمهـالبقلمانممض
ل631نع93خن

المعوىمحدالمثمافىبنسناوهوالعالمةمطاراةثمالض



سس

أسغمىتأليفرضخالدللمثاالزهريةعدشرضشئمتالمتوفىاالزهرالجدمعشيئ
اتبييمنوقرغوميةالبالدالىالتوجه51عنعقصالبثغرئياطلمهاةالقعدةفى

هسهـصعتأصضصداالسأبعثصرمنجادىلئالناهييهبممثمق
41الخابمانسلورهالمزاثمبهاممثهاالةينةجمطبعقبمالق

3ال41شس

3ش91أنخاجسبممرجمرالطهماضىةنهم
111أنغأضنسشملتببرالقههـكاللهحاخرىقينس
3انع

ولمش003انغابمنشطساقةأخرىة
ممشحمأخانابمنسمملسمعابقةوىأنة

أل34غاناضنسمىببوالقاشضأوشةثطباخرىةن
1813نع

91813النع82انخجنسةاخرىمملسابتة

اىنلمخنسأففلموهبىبمطبتمصطفىهـحروبعأضىة
01661نسفى81خانج

ءال3ش36خانضانسلسابقةأخرىةزر

أاجعاذشلنةبمطبعثرفصهةسطبعأضىة
1381ش318خن

05األشع346انخبمانسىابقةلذنحةاخرى

انساضكلنةعدأفندكعصالفىجمطبعةحروشهـطبعأفينمن
111م3منهالهانخض

703سش6هانخاجنثاكلحاقهوىةا

أنسأينهقكباواااشيئمقاثطسهـصوثبمذعقأضء
اأم57شع36انخشة

391أل6نح65خاناجنسكللسامةأضىةنم
03الثش646انغأجنسيىأشرىكالبقةنئزو

م57النع3الانخأجتسكالسابقةوىاةنمم
403ألح6غأنابمنسأضىمملسابقةسة

أبمانسستهئفةيريةبالمطبعقانلىوهةصبعقأخرىطم



حمء8

3033الش157خن
3ميم8النعهخاناجنسكلسابقةنممتاخرى

اال3النح05انخضانسدمحةطبقلملمحعلدإاخرىفسشه
151خاناخنسانيالمحاليىسبطعلدحبقلمنهمفقأخرصفكلد

أالم8نع

ءنةطالمحرهكأبةيوكاالحدعئصرىغتبقمعلدمحهـلمحعلدأأخرىة
االأمش35غأناجذس

باالجهوردلشلالقاهرىشالبرهاعطيقالشإلنحطيةثعاشبقا
قابخمااللىيلابنفرصعواورينابةبترودفنإةسعصرالمتئ

األ39ش32خاناجنسعادىبعاالوإلمنهطخرم

اسلشالمتوفىالمالكليوسفششوهوالعألمةيقالنيثىكلحاش
عادمحإلكابفلمألمحكلشههشامالمفورالنرحعلىرهىالمجاوربةبترؤقنبمعر

333شمانخضأشانلخافىطيةطبش

اال63ع15غاناجنسعادىبقلفكدأوأذمح

أحمدنحسعالمةأحمدبنلهشيئاسألمةلوهوأثعالههيقالقليوب
ضالدللثيئدةاالزهرشرحعلىسلئعوالأراضفىالمتوفىاشافىاالقبوب
حسسنشابراهمبخطعادمحهـبقلممجلالأقدبنعوشالكلالحدلنهاثنعوتأثرلها
اضانسةاواآلعنمرمحبهادىربعاامفايومفرغالحنفى

433ش3م3ش

خطمقكتجهاالطبالصمصباحبخكلىحمهنئحطعادكليلمنحبلتاضىنحةث
71ال94ع65انخابمانمبهلؤملنةسدالؤلف

06خاناجنهىاآلخروهمنبهطهـدطالبقلمأخرممطخملكلدهنعم
الاالمشس

جرومبةااضالدعلىااشرحهعلىلمتقدثماشيقالقليو

دمحهـعابقلمثطكلدةلعبادالنغعنفسنصبمنمقامانمرقعجلتمااأترلها
3383شسم3اخاناجنس

4هانخضانساألفيمنخرمجمهطدعادىبتلمصضةاصىإ
االال15ش

الىفيهاوملاىالكلفيشربافندمحكللىالالمفممالنيقهـ



جمحكاحهرسا

مفافغصبئعبديالتهؤطدمحهـطفيكنكللدإةابدلابابأنثا
هشمألهانخصانسأنةىمه

063نح85خاناجنسعادمحهـبتلمفثلدةاض
3ول17نع153انبمازساثبقهمادمحهـأخرصدمجللىة
ااخنسسئمضلوالقجمطبعةصوفعمهمثمأخرىنممفه
683مش063نخ

بخكبداللهأكلبننحالثبئوههالعالمقاالمدابهـثماشية
االلفيةالشونحطثرلىءةلنةاصفرشيهـىالمتعاالزهرىاشافىاالمهطاوىأ

ءفرنممشهثتولىحميالمبخطهـطدبقلموهوأنحروماالولولاالجزماالموجود
61إلاش03خانشنسآاشثل

ةآلبروسيةاكلىضالهشتكاشرعلىالمتقدكابنىلملىاحاشيهأ
اال45ألألدنغاناجنسعادصهـتمشجلدأ

رطفىاعياللثريىالثرحالمشكلقهنالمواضععلىثماشيقهـ
اللهثعدلطافتألىلشةلولعلهذهالمألغةعلومقسمالمفتاحاشعنالهاالقمهز مإلى
ششضابةطتةنعايبقلملئوبةسننئنةالمتولىالتوقافىشحابنأ

ليمطربنمحدبخيرالديخبنزألتدثأليمالشغيياثمااجأزس
4آعئصرصشعهانسداألومثهوتحامعريلقىبالطجىالشهرالشافىلحماا

حملىالبخهئهـاممشهواجعهامننحاايخجمناناالحلتهأئرلهابخمالكاألفيةعلى
قجلدينقامموغيرهابناحالالناظهؤنافيامثرحألؤلالنصفااأللفيقر
نسنةااصلتاجبالخيكاهردممنهافرغلقرإلهاقشطعادىبقمأ
أمل8شس773خن3ج

حمعهاإلقطروثرحملفاكيىمخعلىألالمتقديسثعاشهقالشيئ
قثدأنئاالوجودمنهااىااقافامقابراهماشوالثأبكرألمثنواشهشكاحوامن

أقئايبيبملوصالسبتعنمبومفرغورىاجىاحسنعلىشطعلدصهـبملمإ 93ألن3ال7انخجنسسلثانة

11الثرحبهامشهالنةسالمينيهبالطجةحروقعجزاوىاة
4033ش59خنمجنممىالمذكور

م454سنح698خن3ضاشكللسابقةحرىقالس



الضكاء

عادىبقمقاتسجعدوهىيعلمكاسلمأصلعلىاشبتهـث
49ول6ش61انضأضنس

افيرحثصاشيخلىوسقطالهدىربثياشالفدابنحس

مزالممالكلحادالديخهثأحمالبنأحمدبنالعالمقالشيئتاليافدىمثنأعلىهثما
محممعرفامماالعالمةسطدخطبقلمنسعقفكلدأركثجمامالقرشالثا

ااخانبمانسثمصنرشملشةاكابتهانححامنفرغلهوقىاا

3ألنح

بننحسللعدمة4الساراضرابماظهارااهراراالخيارألحل
عنالجيل31مرفعالذاطداثأؤلهاخثمولقربالثاخراأواجمابنؤادينى7لشهيراحمدا
بعطلممقيجلدلسئطلنةصاآلخرطصنعمثشلحالمساعهيسالومايفتأمنفرغ
0163شس88خاناجنسشنهالآلسنانهينحةس

01انخبماسانباكاسنانهحروههـلمجعوىأة
يم396شح

الانخاجشاالولمنمحهاخرمعابقسةأخرىكالنسس
71ءالالشح

اجششنةالوالقدتصوفليمالطبعأخرىةانمم
3963ربع18خن

173عأمانخاجنسكاللسابقةىأتصة
العألمةياثأوالهـثواهلىبالدالئلثبتتقىاللقواحدمعافدازحل

أمعالهافرقعالحعلتهأؤلهالعافر3لمإإ8منعالبشثنىأشيرامحمدالزيلىبئأصلششا
فىبقصبتزيلىتأيعهمنفوغجمااعبادمقالتاغايخشكاتزلهنثابفعلااهاا

هادعهـتمددلمحنمصغسلطووانفيأنانسالجكاارت
لتاسعاحدامفابعدعريوفرالماللمحلداعلىفيلىصنثيئاامهأكاطفي

اال4انخاجنستجامثهاتقيداتسلحهاآلخنجادممطوالعنصريخمن

لقلمبةأجمتولمفعسلللزمخئرىكاوشرمئشرحعد
الأأش33انخاضنس

ولمهاصلمثلمالمحقواصداالعراسطالبااصل



98ةبربلةانعاابثمقه

سنعلدىبقلمقفكلدأدبمأعرلمجعرجعدجملىمواللنهلح
ال31ش

ححروميةأضلىشرحوهىمفهـالعلىاألفاظعلى4المحلهوايى
بمعرالقراشغأبالشافهاالمقرافمهـاااوفافىهاللعطاهاتوح

يانالملئالىالحسددتهاؤلهشنمههأاالولىدىثاشعثممرتجعطينا

صادىالسبمنهايرفرغكللمطمحمدابنالنسخماعادىبتدم



افىثم5

بداللهألمجالديئللهألمقبهالىالمشهوؤبااللفيةوإلضهـاصلىأ
ؤفىوشنةاللغقولدافظافاثوامامالشافىافىطبالطاثبعاعبداللهعدبئ

كابةكتعتلغةبخطوطعادكسهـبقلمنسقفعلدأةضرشعبانثافىا
31خاناجنسشلهةزمحالمجةمنمضينيلللثحتالسبعئلتعءاا

يسوصاشيةالطالب2غرينتالمرفيةبخدالالكالمأوفعاانظرم596نع
المرأدىوبرالدينهاالصافيبلرالديئوالعينىوابنلضبوابناالبناصبرهاشالدينوثرح

اندكراالساومنهبم533جموعقنهؤفكةماصلىوصصرساوشرحوالمكودى
6173ع49غاناجنسهـ3كادبتلمأمالفىاخرىشةنم

كنيرةيداتءألتضسئئنمةجبسلغبقفيغعادىبقكلواخرىزخة
ص6أالش59انخاجنهس

69شمااناجناسثئنةاببوألقاوشهـثالبحتاخرصاندم
663شس

9الانغاجنسشلثارسااولبمطبعةجمرطبحيقاخمن
9463ش

ع007ش81انخابمتسكللصاتجةاخرىنمخمة
81مم5نس84الخاناجىنأضىكلسابةةنعم

81مم6نع8خاناجنحاتةلسمابعأخرىنستي

ثالومفرغالبلماكحىالمالكلبظاللهعبهبشطالمأخرعيجةق
امخاناجسهامحثصربذكطالمجةساساايناال
ال801ش

9017شن3انخاجنممىمتادتلمةاصركسلمبحدإعنه
11اجنسبهاضمشداورمحمدالرلهبخططدكعثبقلمأخرىةن
م13اشولافىغن

11الشةدههاوشنةامحمدالمجزررجمطبعةجمرطبعأخرىمعةث
م4م3نس8الخاناجنسالشبراصحبدالله

3م2شع8ال5خاناجذلسابقةاضفةن

بئثريمابخكبالابراهيمبابابنجالحطتأيفضألصقاالمرالمجهـأ
انحثفكلدنمهولمحاالنعامالمحددنهأولهاالطرزىملىكأسالمصباحفرحوالطومىحشالن
االالشمغاناجسضادبقلمأ



يهيولخدانهافهرسامن

دبةللغةمسة

ستفاعطجتصطعحشمة

نيف

15

هبىفندىسى
ن

نسلسالضخرتنى

سكامفهـ

حيىالدينقثرثالعنويةاآلبرنطمفىلبهيعةاالدر
اطنرأولهادشالةاعلعاهمنيطىر11

هوللتئخيرملموضاانمفلىالتها

احمدبكطةىعاألبقلمجلدنشقلسنثئنةالثانيةجمادىنظمهالىمنفرغ
سشحهصمرجبامثرالثالمحوافىكاتجامنفرغالمالكلالرىعطيتا

م6ءنحم6خانبم

لىيئنالتأيالعالتبروممتهـ7االفاظصكلثالدرإلسنبة
األبالئهاهالميوالحولوالفقيرساالحسلناولهاآاهـءالمتودألالماااندساشى

الربرينىالدينثعمسالسيدبئوحمناعبلىبخطعادمحهـبقلمصصندفىذفةالعطيملىال
33انخجنىشههااالولشهرربيعأواسطفسهاقنفرخ
عهاال01شه

أبطيحيمالماالشاشيةوهىافمةاالنرححلىةةإلررالىأ
أولهفهوالىافيةاهلىالئابخعارالديئبثرحعلىةتالمتوفىاالنصارىيازس

يحلثمهرفيوالعثصريخعنهسانالايفهافىتأمنقرخالنامفاعلم6الذالحللنهروطشيها
شوالكتهرابحشنايهبةخغتعادىبغنشقفثادةةاآلخر
3االانحاخاناجنس

ايىتأربيقهـالنححووميةاألئرحعليالشنوافيهالدر
ىااقلهزكطلوعبااثعوفىلشنوافىاالدينبهنشهابلبخاسعلسيدأببهرقالعالا

يخهالغرنجكوالعتمنوبلخبمتبزالمجطورينؤاشمهالحةذىاثاالحدنايىممن
الثصرحععيهبرىاصاشبيتهاختعرهوميمةاآلبرلجلىضايثرحقبمفماوبى



واثم5

07إجموعقزانظرلومبةصاثرحوقالويةاا

العقاحمدالايتأأابروميإبنالشيئبحلكابافظوماجمادرا
احمدكأولهآسعملوالمنمخرب3ابمالىجهوهوشالمئهفىيبخكدالبقوجبا
أببخطدىطيقلمقفعلداألسةأنفوسالمحوالمحخفضباهأحبامقالمرقعيا

نسسئلحةصانرعثمؤبشالسابعااكابقايومسفرغالدفيالعهنبن
3الاشس911انخج

حضرأتتأياألبتدائيقهـارسالمالزلتالمىالمحويةالروسثا
الموجوديناععأفندىومجدطمهمصطفىلشغاويابدوحمدأفنعىنامسفأقندىحغنى
شنةاالقلبىجمطبسةحروفطبحمم8أجزثالثةةنهشنةن17
م3593نع6غنمبمانس

م13هنع168نخ3اجنساضىكلسابقةةنهم

وهوالصميلإلمماقعبهلبالمالتمهيلقرأعنالملمثدقع
يالينقدؤنسقىعلىبنحلىابنبالئعامقكلىلاتأليفثمالفوإئالبناشهيلعلىثرع
لمطافىقالدأودهانالعلىأومقامرفعالنىالحددثهأولهثصرافانعامالفمن

جملةوكلشمناستاذاوقشاخمدانلضياوىلىمبالقرااشتغلتسهكنمدينثؤش
وايرادشاهدطاحلهـلمممنجقطفىاوقيدخعألرواالتممهيلالبماكنمافرأشطيهممت

شرحتعليقهثهقدهاىقسمنابهولشغقىتسهيلااضنضدنممقلىهامشومهالعلى
شيضباشارتمننسشتىبهامشماقيدتهيرلمحالشتغالفنصرعتافاعتدربهزةيهمختحرعد

ربضعسادسءلعةاريوممنهوتىغةيهـ4آالمحرمايفمرجمعمقتأابتدأفىالمتقسدم
111انخاجئستيقمهـبقلممجلدأشلمهآدنخاالول

السامشس

شهرخيلشمنللتسعنأبعاهالراقيومضبةغتدىأبتليئفكللىأضىة
اال11حم4غنمبمانسشحةاالوليجادى
شلمهآطالمجةذمنءإارا8انالثادتابتبومثمعادلمحهـبقلمقأضىأأولعنجز
117مش53خانجنساالفعالرمعانجهاأبنيةبابلأالىنقى

8اواحرفعا

محدبخهدأحدبئبنأحملىالشيئتالليفأحكامألشادرسالة
عادىبفاروشهفةااسكعثصرصغرسادساالثنينالمتوأطيلىلىالمم



35يثةوندطااالتبدافيرستمن

لسصههأالثاليةدىبحفرغمئكأبتهاغسعدالمطوفالبيسهىسعدبنبئعلىبشط
3المولنح631انخاجهي

سةجمنطوالياقامرلمثاائكلىلكلدافىثرسالة
07لرة

أتشئىسثكتاثعوقىالحمنهورىعدامقالشيئالةثدساوة
أاهاعلىالمباحمدالمنأأبراباربعةجعلهاعلىتخويةإلشوأضأبعىاحرأبلى

جادىالحادعوالعشريخمنالربعاهأييمالوتحريرهاهنتبييفرغبقريرالعباراث

أنسبهاسثهانقبيعاتدمحطجمقلمكنكلدكةنسئهلتاآلخز
مم66شسامانضج

حدبهنضلىالعرفانبهدمدمةابسماعلىالكبرلمجهـارسالةإ
أمىكلاابتحيمالحنااللهأئرلهابسمشلةوداجادىالمتوصالصبان
اصازبهامشواوةبمطبتلبىالق4وفحرطبعنختفكلدبالذى

الهثيئاملاسهالثيخكللؤايكدلعدهوثرأمابعدجمسائلعدبانجازاالسعد
انممىانلطاببصيءالبالأمابعالالربإلجلالنىالجددتهأولهالجوهرىخنبم
73م9ش31الخانج

اجنسلخهلياوادكماجمطبعةهـوصالطبعأخرىةنه
15181شال3نخ

03ه6ش16غانضاثهاممابقةأفيىكالةمعن

أولهاوغيرماثالممنارعاناضىتعزفخلىمشتمثرساقهـ
أنىسعلنةجمىالشهـثالبمةالمبتعئطابالثالأذهاننمؤيناالحددئه

31111ش813انخبم

طربرىسلطاشمحمديفممالعلىتااال1اعراباقىثرسانة
كلبقلمقفجلداالعلىالمحددتثالعلىأولهاةتانحشزالبماكةالمتوفىالداا

األامشم6انخاجنحاعلدمحهـ
ككلىاللكلوأيضاخألىعرقرضالوافتصاسلافىثرسالة

اثهوفىاألنصارىىاهثعامبنسمفبناللهحبالدينجمالاالماهتأببرام
القائلنحوقولجيهلممفرحفىجناحوأناعلىاالخهانىبأدنىآولهالقالدشض

معنادبقمقثطكلنسالبيككاالعرابينارؤو4دفضالعندرهاالجمفألن
11361ش212انخاجنس



والاعا5

خرالترن2ىباهنالنبراصاللهعبلشيئاالعالمهكلرسالة
3611هـ3ش61انخاجشنهعغقلمأشكلثصرممتربةائاا

النغراوىبخسالمأحملىامشيئاتأليفهـالبسميعلىمالكلى9بالة
بقلمقفبهلدأوالىشادانليراطريقالموفقالحددتهلهاآاشرفى

831فىش9انخأبمنهىدصة

همعدةمنةوالبهةتعاذاالسكاعألافىالطالببنإلض
ة8اسصاالعوفىاالسيوطىأببمبنجدالىحمنالدختلأللوواوالاالصوأكللفقة

لبيسوصىامحلىبحظدطبقلمقمكادالنارلانستعينكذالهماباميكماو
19خاناجنسانةسثااشلرمثائاالربعاكابقايوهنرغ

محارأمثلتهساواألاحاآلجروجةعافييالشفىيبالياضرة
ىعافىثابقمقفكلدالحسينهماالسافىحمادةبن

نةسعثااآلخزدىطعثصرخامساالثنينمنهايوآك

حرماى

يب

حبدفية
انسى



5هـبرنلاسمهصاميرسامن

فيطرببنأصنبمرالدفيتاليراشوارحلنالسرورأ
انعامهعالمحدقهأولهةةخرابماشربهحئافىالمتوئشاطمىأقأحمدا

تهاقرغمنفيالثافرالعافعبدالقادربنبمظعادىكأبتلملمجلدفىةنهم
افهمىالمؤلففةمنمنقولةةسفريخمرمضانوالعثالسادسق

س137شس131خأنض

الس3سعا3خانبمأنسدصهـطبقلمعلدأأخرىة

امثيناثوت



ندسلاابراهمحمدأكطدكطهـعابقلمأحرعفعللىهة
انسأساالصلبيحعثصرمناسهعالت
3ههنع

مخفرخنمااظجماعالبئبشطمادمحةبشلمأخرىإهن
شم45انخاجىنمهآشئشجال

بمشئطالحنيةبالمدمة4وفطبحأخرىأة
انسةةاالموبايثالفكرىسعادقتجداللهتأالي

كالسالبماصديوه

اتناابهامشهاةعرعستلىعطبعةوسابمحرى



ألهلحمبمجمهـرسشالسهشانثاله

م54قث

م8همنع6م5شخابمانستجةكالطةاخرى
5شح6م6انخبمانسكالسابتةأخرىمضةن

شبالطبعقالحفيةفسطبعالفصولدحكريةإامشياى3أة
5503ش6م7غأناجنس

يةثهالماآلجرتجاهاالنصرفبةبالمطبعةهـحروطبعأضحرىأفمم
م65نط6مانخاجنس

83ألهش6م9انخأجنسمملساقةضطضىنم
ح859نع6مخاناجنسكالسابتهأخرىنممهغ

ابمانسلنةةكلمستلىطبعةوههـصطبعدتخقأخرىأ
03أهشس36انخ

فصأشقشكبدارازبئجمالبعقالمألطبعروفالةاخرىنممة
0603شس6م3خانج

م16شح336انغاجندميطكللسابتةأخرىنحةالى
م6مشح36حاناجنسكللسابقةأخرىةا
ثيئالبهامشهاصاشيةنة3سيهصانلىبالمطبعةحروعطبخرىنسطأ

90613شال93غاناجسلممدىاطدمعيلىا

01613شعال03خاناجنسكالسابقةأخرىرنحة

انسمتمةآلعمدالىازقاثمضماقابمطجةدنحهـلمجحأوغانم
65613الشمم5خانج

613الهس7م6خانضانسكالسمابقهأخرى

لحامدىجمهامشهلصشيقاامةةطلمافىطبعةوفثبعأضىة
3ول16شالالمخاناجنس

مم6مشأللفىخانشانسكالسابقةلىأخرزونحة

اأشنسشتأبالمطبعقالخيريةهـحروثطبعأخرىعةئ
م73مشال18غن

م473ألتض4خأناجفسلسابتةأخرىة
أأجنسةةالمصرفيةبالمطبعةهوطبععأضىنسخة
مم56شأالانخ



واعلم5

مم66شح397انخاجنمسكللممعابقةأخرىذمفة
مامم6نيمال29شخاعانصرعلسابتةأخرىنة
م313الألشع51انخاجنهسكللسامةأضىة
لريةالةمولالبهامشهاةةجمطبعتبىالقىطبيأخرىكة
3مهش008انخاشنس

عثمراالثااألثنينفهايهمفرالميافىاعبداوحمنهـعادبغىأأخرة
133امنعهسانخأضنسسثهلنةأطاألمريع

الحامدىالشيهبهامشهاالمجنيةمةبالمدصوههـطبعأخرممطنخة
5904شالانغاجنس

69043نع978شخااجنساسابقةضقأفيى

وعةجمانظرامباغاعصطئأحمالثيئلل4اآلبروثرحأ
333غر

مأمنمؤجموحيةانظرافىوميغصاكالضح
االذىرولته9اأؤالصبريلالدينزيئللعألهةاآلحروصيقهـثثرح

اسكندرافيأصمهلبئاسكعدرطدحطقلمنحلمحبكلتاالدبلمعوقةهدانا
نسشنةسالثافىربيعالعثعريخمنالسادطرواالربععافيفمفاييماالنصالرى

017سش63انغن

4الخاناجنسبهامشهاقييداتنممههـبقلمميجلدإأخرنمهة
0933الش

اقاابطبهرإألزهرىبناللهجمدخالدنجالشغ4حرويئ6اشرحأ
11اضنسشثنهقورولتجطبعةةوصثطهعنممروتضهش
الشةويقالقليوبوصاشأنجاائياشعيةأانظرألمنء301نخ

أالبريةشياهددفقربوثرنوانيةالشرةدواالمدافي
شلحهألمحيالمجةالعثصرإالخيرمنةفىااكأغتصهـمماتجمأخرىممةن

3ال6لن901غاناجنس

ااجذداشئنةاعلبعقبوإلقحروفألطبعأخرىنسه
30333نحال9الخق

فرغهصرافىايفانثمصابراهيبمبنالنادىبشمامغربقلملطكلديننمععأشرى
نغ3اجمىةيضأالمجةذثمناربحالسبشاكلشيفلوممنه



95الخديريثيهانهمبئفهرلسا

أل501ش

58شصااجنسمختلفةبخطوططدىبخلمأخرىنسشة
مم11نع

55دخااجندىشمهاغتكابةعادحبقلمىأأضةنهم
ممأ51ش

افيالمسامثدحالشابخزينىحملىمالسعدأللعالوبآلحراثرح
فشثرفجمطبعةوفيهسحالطمضةبشفةااثنورةةينبالملىالتوفى

8ألالانغاجنسويخرليواتقريراتاآلجروميقمعبماصشها

شنةامصطفىعمثفندىبكمابعلهـصثطباخرىه
32081نح994خن11

ةش005شصاضاشاخرىمملسابقة

اجنساشطالمطبعفالسابقةطبعاخرىأنحه



النصعلم

903منح

م12نع666خاناجنىكالسابقةيأخةن

ع594نع66الخانبمانسابقةلمأخركاه

ااجنسلخقالمجنديةيالمطبعةصغسبعأخرىةنه
3أم95شسالال5غن

3م069الالنع6انخاجنسلسابقةأخرىفةاق

ااجفمىشثتيةبالمطبعفافيهـوطهنشتأخرىإ
الس15نعم5نخ

ء3الهمنع638انحاجفسكلالبقةأخرىف

أبمنمتىنةةإلمجنيةبالطبعهحروفثطميعأخرىنضة
م4اال5من388حن

ماال6نع8حانأجنسمابقةلاخرة

شهابأحملىالدينلهثيابإلصةوهوالويقاللرملياآلبوهرحأ
سئنهاآلشىجمادمسهلالجعةماالتوناالنمارىالشافىارملىحمزةبنأحملىالدين

ةاعلهصألولابيعيقرشكافىكهابهفتهتدطبقلممجلدنممالالمالحدفثملللكأوله
األع9نع4مانخاضنهس

معقأبواالديننجمنبرهلثوصاوميقللشاغورثاآلبرصرح
نسعادىابمطمهقشلتالمتوفىالماسدالبيرممطمبنابراههم

63الهنعههانخج

الىبالرحمنصرزأبوةلألوهواىيهولبرومهة7ارح
قفكلالاالدببناجمزةائضلفؤتودفمااطأولههـورةبمالينقفاسثتئاثايخااا

محدبنعربخط3ىعاببنجمترثنخاآلاجرجميةملىثمثرحعادىلبة
ام8انخاجنسأةاررلجةاذىااالحرثاييعنمقرغصالبشت
3ال3شس

االنسانملانمفاالمحددئهأولهدألمهـالحمالفضالفصلأبياتثرح
اال6انخاجنسعادكهـبقلملمحكللدإةبصنبقألبيان

3الال8ش

بنللهاءبنضالدللشغهطثغوالشرخدااالزهرثئرح



16ءلعيواانهلىاشتفهمن

طالحواجميعاعلىالحدلنهأولهةنلمتوفااشافىماحاابكراالزهرىآ

ءألنحفرمنهقرغدميرىعبدالتعاحمدبنبخطبفبمعادىقكلدنس
والقلهوبامطالىأعاشيقاالميرواانظرالنح501نحاجشى

يةالجووالصواملمويةوداوقراثدال

مالولشح601انخمانثاسوالقوفهصطبعأخرىحةنه
3الش701انخاجشةعادكطبقلمأخرىنسه

أالمشيماولغاناجنساالولىبهاخرآمنكللسابتةنهتأحرى
3ااضىنمسنهعةأببوالقةصصثأخرىنحسهف
3س703شس

جمارومحاالورمنلطصسمفابوبمفرغالجزيرىعلىبخطعادصهـبتلمأخرىأنمهة
أال60شم9خأناجتمىششهآبهاخره

همأتظضاشلمجعقثوالقحررهةعكاللتسيقأخرى



امخواع6

افتهلديخكبابهاةلقفمااوهوقاضىبكايلقاللعالاألنغيةثشرح
افلهماالبأبنلعضولدمناصااشااقركاايخكقيلنهبارحمنابكبا

ليعقاألربعاهبألتاهزولؤفىشئنةالمحرمتاسعالجعةبمرلدالمصرالمبمالهمىثجصلاأل
قاأهلىصطاالهامقرجماباودفننهاالوألشالمفىربايحاثالثهرالعثرا
بنيشدرهـبخطعادممطبقدممجلدفىشهاتزوينىاالدينجاللأدالدحلىلثرحا

ااجنسشتانةهجنهمضيانفرغا9رنودكطيخكرامحيل
ورظالعثبئعدقالموصاشجةفكطئانلىالضانظرم227ح3نخ
لجيلىاوفضكشراهالهومر

الشرحالمحسلىامماصيةثعهاصالثيهامةشثابمعرجمرطبعوكاأعن
مم546ش32خأناجنسركاذ

96خانبماتسىمختلفةشطوطعادىبقلم2كشيرةرومبهاأضىضة



6مالخللونلسحمبئالمشقههممت

16633شم

لثاتااألحدطشربيعييمغتكابةمحمقلفةصحنالوطعادكطهـملمأشجلأخرىفةنم
3س919عن958انخاجشسدثمه

تسائهتاسخر6اعضررببدعكأبقرابعغتمادىبقلمأخرىإكف
33منص068انغج

أبمأنسشانةةيئلىبالمالبعقالحردفطبعثأضىنصفة
643مش198نخ

م2م96شس39انغاجنثاكللسابةأخرىنحةن

بافيبهراثعرتأببنعهدارحنالدينلزينقياألثثر
ضينمسحشنهمقإثيضفىارجلىكوهوثرشالمتوفىالحمفىاكينىا

ااجنساسئصالقعدةفيفماوائلشهبةضتمتعادصبقلملمدأفى
083شس603نخ

الطافىابخماكلبداللهسدنجحمفىحلىابمرالدلفبفهـايهكلفرح
صدحمداللهاهااولهسئهآلمحرماالحدئامنيوممصثقاالمتوفىأشالفىاالدمشقا
بقلممجلدأثصسةثالناظمفياشبشرلمعرهواانصرافاالمحامدوملطعطلشانه

األقميناييممئفرادريسجمدبنفيأحمدبهنابرابأغلبهابطمحنتلغةبخالوطدمحط

م3أانغاجنسبهامشهافيداتةصلامربيعانلطمس
لشيرالردمحوااهباااممبئاشيثانظر631م4شع

فرغالصوفىالشافىمحمدالبالسىأحمدطىطبقلمإوبهالؤأخرىنممشةا
مإنخاجنمعنرمنصفوشنهنهثالمناالجحةمنهلكشية



لشواثكلم6

المجةهايمخهافوغلهدرىالسالصابكطعادكبقلماخركفجلدإنسفة
5393ش3ممغن5أضنسطئلضعمثرلثرالسابع

الىوينتهىلستغاثةابإليةديومبفدمحآلءجمقاخرىنممةمنللؤالثاشا
االثنشأ63مخانجنمدىهـهباخرا

فرخحسداظاجحربنخرهابشطنحتدفهأبخكلططهـعأدبقلمأفيصفجلدسة
53انخاجنسبهلعشهاققيداتاآلخرسفقةوليحفصثافى

ال01مش

لمكودىابهطماعلىبنارحنررعبدألمجزمالمهاللفيقهـاثثرع
امنصوربنيميانصكطمالحىبقلممجلالنفىةفسينققبهداقو

سشلنةلىاالربيعمنوالعثميرينالجعقالثالثءمافرعهيلا
أم31ش113خانبم

والعريخمنهالمحالثافىمفبناالبزبهتىتهربخككبخطادحبقلمأخرىأنصة
113شاسمغاناجنسشدانةشعبان

اعلىأحمدالموىاشيهقالشيئبهامشهاآ4ةجمعرجمرعثطأحرىزرضة
93أألشام5انخاجنممرالمذكوررعانث

سمطئكأفندىجمطبعقصفأللموتصأبعالبقهأءأحرىهن
311امش65اانخاجنس

3391مشسهأنخأجحمامسابقه3أخرىة
64نع867شأنءانسأخرىكالسىابقةانسة

936ألشس966انخاجنسكللمسابقةأخوىةا
894فح7ألألتخأجنسنسابعةأخرىةنمم

اأجنسشنةارفيةالئبالمطبعهحردفألطبسعأخرىنممفة
امالش037نخ

13الشامانخاجنسلسابفةأخرجمنممخ
416اشالممانغاجنساسابقةماخرىنسضه
ام8آآالذعمأنخاجنعسكللمابقةأخرىة

أم382النعم4غاناجشكللسعابفةأخرىة

اجنميىةلالميهيبللطبعةحروطبعكأخرصاهش

ام308النع16يثش



قألفالمحدافهرس

مم308الألشانخاجنمسةكالسانمةاخرى

انسانةثبالمطبعقانلىيريةحررشهـثطهحلسابقهأضىةن
00333شس318انخج

مم65شاانخاضنسابتهنممقاخرىكا
3م39انحول16أنخبمانسافةمختأخركطفبهلملبشطوطة

منمخررمالثافالجزالموجودمنهدالفضالصااللنيةممالثرح
دهوافعلاعرابابابأثناافىتهحاإموماجرصكدبثسنممنيوأويعاقاالدلي
امذىوالعثرطسانلثكابشمنفرخنظراوىامحلىبنعلىبخطصعادبقلمأ

83الانخجنثهالجزاالخيرهناسةيايهشضةةا
93ولهين

محمدبناقوالديناجمالفآليساوعنثسرىلعالمةاشعداثرحأ

بيانسقمهتاحالعرلىعأناددتهاكلأؤلهةفالمتويردإيلىااعبدالغنى
3063انعانغضاذسامادمحةبقلممجلدإنيحنققى

منهافىفرخالىالعثورارحيعجالبنأصبخطدىطبغكعلدأخرأنحهن
م27نحأنضاجنسأاشواآلأواخرشهرربيع

قمسيدةيليهاآهـشهامنهافرغكلىقاسمكطعادصهـبقعلمأضىنممة
يئرثالثىاالصافىشنةالمتوفىالحاجببئانعروعثأبينجطااللىهمال

ءدافاقلسائل5أفداامىبئأؤلهاتأنيفهاعألمةجوازإبغيرأوجوباضيرهاو
563شسمخاناجنسالىعهاتبعضتعؤلىةأويليها

سنءآلماألخؤجمادىفىكأبةثتعيقبقلمأضممطدمجلدنحةنه



وأاثسكلم6

لمبفوهاإاضومبمجملدان4جوالموشلضاآلخرقاالحدئامربمليما
إالصدجمادىمنهماققرةحنظأحمالبنبنسئاولأبأحمسدبنبنعلىصطدكط

93شم7خن3جفسطئنة

خةنىعإلابههوبكلىىلنارالىالبخاليضاحاثرحأ
رهاوىااالصالشاكمحسنبنبركمحمودبنفيحدصخطشعادبقلممجلدينفي
األشخاجنسنةةشهررجبمنهانحارابعمنكأبفرخشانا

9163نح

طمقشهابالةتأفياألنصارصإلاالسالكزيثغبممطةالثرح
ةاطوجهطلدائملجألكايالجاللئهأؤلهالنباطىقاطعبدأحمدبناحمدفيالدين

ربعااممنهافرالمالعكلسوقىعؤمالىمحولالعألمقالخبخطعادعبئبقليشبكالرأ
ااجفساهاتقييداتكثرتجلىبهامشااألخرةعثصرجادىثامن

م6هشهمضن

35غاناجفسمحنتلفةنجطوطعادسدهـبتلمأخرىأة
5563ش

تأليالثصرحشفرغالمؤلفأقخرهاافىاالوليهتوبمنفيمأخرىنجةف

ضلنلمحركابةغشدكلطبتهلمكألةةأرابهثواالنالثاهوربومالمذ
411الهش085أنخاننسشدانة

آأئهلعبانثمنرينلعفاألحدالسادسواممبةختهتعادىإلبقدقأخرى
8411نح85اارخاجنس

اللال3ش6انخابمنسعةعاأخرجماثبقلمشفة

نسشنهمنةرإلمحرآكثثايوهالعثالثابةخكتلممحادصثبقلماخرىةنس
0133ولشح4نبئ

بنهلىثميئلألضالاايهاقأهـالعبااحلفيحمامئبئامهابحس

نرخاالفعالجمحانثمشهاالرحيمالىحمناتابممأؤلهمعكللفوفىالمةاالميرمحلى
هخاناجنمنىمعهادقلمةأئفكلشلمهآتأليف
م656شس

باالزهرملمطالبقاأحلىثممحمودمحعوظياايوالمليمالبلبلثرحأ
انسلنهليةجمىبالمطبعقاظوكلطبةعثصرنحالقرشارابح

083الشس7اانخ

آ

في

بم

أ



6ألئعالخعيواللتفهرششاأمن



وملم7

األ03نس35انخبمأنسىعادبقلمدمجلدأمن
انسعأدعهـبقلممجلدإفيلالمممباحبلجةدثشرح

م7شساالولخأنضأ

نسلىألحتاتمنهانحرفيغعدبئحسئبشطدىطبغأخرىأنسة
اال4اش154أنخج

صهالللعلألمةاليقهايلعرجياكلمعرفةانصلفذوراثرض
الموودالحنبلىشلف11النصآدابخهشامأحمالبكبداللهبنيوسفاتعبنمحمدعبداأبالدين

ذمحالقعدهضامسالجعةيبهاللههوناف8تلقعذةاذييهالسبحامسبالقاهر

ةوونيسثبمةذمكرعاالالعلىاأاقأفلأولعاأولهسلت
انظرأبوخالالهنع551انخاجذنةةقو

وئوحالشيهدوثريقكبادموالسروروحاشالجرموماشيةميروماشيقااألرب
رامهواوشفاددرال

3ال85ش651انخاجنسأخرىكلسابتةمةل

شرينالالخلعاالثنينمنهايومفرغالبلتاقمحدععداللهيهبشمابقدمحهـصأنسضة
الم15شاالهانخاجنسانهسفافىاايعصر
صأسصوالعثصريخمضاللحادقالثألثاماكأبهتيكتهـعادبقلمأخرىتي
س067ش851أنخاجنهيى

التهباخرهاشواهلىوفىشضألوالقبمطمةحرلمحفامكلأخرىندسة
نسإلؤافالوسنانموقظاألذهانموقلىمرسالةوتذييلىرأمرتبفكللى

00405101خانبم

ألخاناجنسةدىطبغىبهاخروآوىاغة
النح

حايثسيهثيايامشئلنةبمطبعقمحمدافثالكطمصطفىوفيصبعأخرىةن
ا55ش105انخاجنسلوراذعالئمساالميرعلى

605نع6الولانغاخنسكللسابقةأخرىنعه

آشنالثالثاصابعثصرشوالجمىهبةكتعاادمحهـثالبقأضوىةنم
ا7مشهخانأجنس

الميراشيظبهامثمهاطنةلسجمطبعقفرفهـحروثطببمأخرىنة
امم8عالشسهحانأبمنحا



86يهصييوالدصسشامهرمن

313النع6انخابمنسكلسابقةقأضفم
13مهالشحالانأبمنسمملسابتةنقأضى

13م6النح8أنخأجنسسإمهكالأضىنيفة
أمم8إلالنح9انخاجسلمحابتةتأخرى

االميربهامشهاصاثيشلحةالمجنيةبالمطبعةوشةصغالطأخردنممة
3ص6نحالكلياقخاجنمدفى

ع03الالالنصولخاتاجضلسابقةمضأضظن
اأجثسشملنةبمطبعتبوالقحروهةطبعفممقأخرى

3امشس508خن

نهافرغوفىحاللبيرآخرهافيغتلفةابخكلدىطبقلمدمجلالأأخرنحةن
األاشأخاناضنسشطآ

امنهليومفرغىالكرداابركوخالمالكلأصبخىميدثحطعاىكلبقلأخرىة
ول65أنخاجنسشلنةعثصررمضانإالثشيخاحادى

م6193ش

م93األنع8الهأنخبمانسالمذكورتبالثهتأخركطبنط
8هخاناجنساآلخرمنبهالخرممادهبقمأخرىأنصشة
3أمانع

ابخالسيدملىلىيعقوبابفتأللمصسباحصقاديهاثرعشش
931اقخضانعىالخطبةةف4دمدلىطبةمجلدأظمضقثئزاد
مأل63ش

نسشتولافياوائلردعغتكابةدمحهـطبقلمأشكاأنيمه
ه334شسم14انخص

جمهماضهةةفرنحمنهاعرضانبهنرمضاشبئبخططدبقلمةاشىإنسة
اال3خيمهمانخاجنساالللمن
القعدةذىضهافمأواسطقرغمصطفىنجركابخطعادىبممجلالاضضةنمه

317مش65أنخاجنسششنة

دتهاصدأولهاظبرشثاطبعللعألنرفئألهلؤاسبماليعحلنولثأفىبهقاهرخالزى الس4

3ال86شس661خانج



النحوعلمال

3ال96ع61الحانبمانسكالسابقةىاضنممخ

ااجنسةسهاجمطجقثدرفروثطهعألاخريذ
8391نعالهنخ

391هنعاله3انخاخنسكللسابقةهأخرىنمم

م63ح36خاناجنسكللسابتةأخره

م62شح6اانخابمنسأخرىمملسابقةة
م074نيم36انخاانساسابتةأششاةن

الجبارعبدبنبرىبئللهحمدعمداأبتأليفحااليظشواهلىكلئرع
ليأالترفيشتجبمنانالمىفىالمولودبمعرغىااضىاالمحرىدصىا

عهـايمبكطثبتلمعادكلجلدةشنةشهالمنوالعشرالسابعالسبق
انسةسخالشمرمضانمهالهألث3فرارىاالمخالبنابخمارع

363مشمخانض

الآلضاالولوممخمحزممنهجودالموهاهدااليفماحئرح
أنالشرحهزاطريقالررغاباباأولالىينهىدالمونثأزالبقبعلمنمافيوألس

شماكتعشهمعنايقولثمكذاجشاهداحلىأيولثميفمأحاأبياثلبيمنفىفي
16انسجنسىشديمىادىلممبفوهوأصكربيشه

أالامشس

تهنرافىأولهقالفيومىاامحوىالشيئرولشذاهشواثرح

نسفةوالمعنهااالكشمنتثبقتعماثأترتاقتأصافىامىفىانعاهمالشرضمن
6173نع61غأنبمانمىوآلألجمصرةحرطبدع
3أل76لةع561خاناجشنسابفةأخرىغنمعرة

نسشثنةااوانقعإنامشيئكطأجمطبعةوفصثإلثأخرةدم
3م83مشال36غانبم

3م3الشح36نقخأاجنسسابقهكاأخرىنهمفة

عفطنشيئايفالدتأشحاألحروميمقهـهمفرعثثر
قالقاتحقيهداحماانيرحالحللتهالهانحخصرأولهلقرشااعيطبالشاممدمنلئهيركسالمعرا

ششةويصفراطىدبالشهيركداافيرعنكواذالدشبئاثرحثلقىفىآخؤانه
شلئهآنهافأواخوإلمحرمفرغلخىالثهصطفىجمعادى4كالالدخق

أال61ش13انخمازحما



االفيرسمالىبخانطلحديرمهـمن

أحمدحمدبئاكينكهيخسابالعالصهاتطرشواهداثرث
ذمررهشثلنةبهعرجمرقألطبعنهالمتوفىانلطيببينىسالث

3إل56نع61سخانش

ااجنسممثنهريقبهرفالثعةبالمالوسثطبسعأخرىةنه
ااالشح08نخ

3هممع6فىخأناجنسأخرىمملساتجةنحف

انهمىهادعبدللىينقحبمطبعقالشبيئوشهـدالطهحأخرىة
م3مألش86انخج

33ءولفىع567خانانمنسأضدكللسابقةحةن

جصرأدبنحمنالدبكبالاتأيجالللمغنىاهالشواثئر
قاالنبالفصاتالعرجالعاربةالشقتؤلئالذكاأولهةاسالممالشطالسيوطى

جيملكوصنيفرإثدفوأثدوفرأئوكرائأودعقاالقريببالفغيتهامنىالمححاشجلى

محوحاكببسيطسصقطفهههدامشوااعلىالكومأشأفردخالرلىواهدمالنمافيفر
لبيتاأوالهناوررالىكبالمحهذاضعلطهنهافعلىلمجاأربعقرقلتهاهمفىمحيط

لضيداأوردشمئثمتحععدةقيلشاشاالجالذاسباهقائيةبشعتهاثملمستشهدبها

يجاأنفاوررركاليعلمثهبااضرمن3سمواابمستشهداااماليكوسطتهاالأبهاثا
أولكوكاسثعفبةلبايانقرابيلعرلهبامعنغيربهائاامستشهدأوالكوحدةواقمميدمئ

2مأنخبمانسعادىبقملمحكلدةمسسنتالمعنىاللفظ
ال031نح

الدينجمسالعألمةتأبرالشذوثوازبثصرحالصدورالثرح
المتعفىاشافىالبرماوكلمامؤىالدينبشراكخزيخالديخكبدالدمحدبأجبدالله

كمثمييسخملمغمنفرغحهعليهاعظبموأأنهأكلديننااالحددئهلهأاسكلت
العهربابداخلوسةالمحربكماةالحعاديهرلسةيالمدةشمتلهاآلخرمرربيحثضامس

إبنهيرلمئبمحمداارحمنحمالبخكبدأفيأحملىلدينشهابمافيعادكطبقمقجللى
هأسلنهولىاحثصرجمادىمادىاكالثاااليمكابهامنرفألحمدىاكاشافأا

9117شس4مانغاضس

اقىيالجرصاقصدارحنعهبئاقالهرككبدااشاكعراملثشر
محهلفةبخعطوطعادثبقلمنففثنكلدالحللوججكلينائناولهأشنة

م056ش4خاننانس



الضالمملمال

اتسدسةطبقملمحجالدةنمالتقدمتهـاالعواملثمفرح
1073ش2ألخان

محموفيفيوسجخططدكطهـبقلمضهزالمئقعمقهـالعواملثر
22انخاج5ششلنآخرشرالالجعةنهابوسفكلرى

71ال8نع

مغايراالولمحبفبشماوركهثمولمجبظالهرارومقهـلمتالعواملاثئرح

نشعادمحقلمروخسقفكاللدأخالداالزثرظيئاتاانهفةاطنلى
كعاأنءأالانخض

حمالالعالمةالألهاتألبفاصدكطابلواخثثطقطراحخمى
المحدلثهأدلهشئصاضفىااالنصالكطهشامبنافئهعبالبنبوسبنابهكدعبداللهالدين

مثمياألأمطاشىالقاطهعقوفطصلمجحغفلجالنهاصعضلمنالربماتاراع
رونثوغطوعرهاةآاالمتوفىاالصارىالفرضلىامزيرمحبداقطرلمشيئاتغ
لشواهداأبياتبصردالفواثدثملالبخهمئعامقواحماالعرابشعرااوياضهسن
انظي3االالش161خاناجنسالمعمصدحروفتبةمي

يانبوحسئمجاسيقالرمايهبيرعإحسنالشيئةوصاثشواهدالقطراعرأب



أل3لملإلبانهلكهمفيرسا

فرخالمالصقلتاوىحمودعلىآخرهابكظةتاةعطولمءلدىكلبقدمأضىةنم
امانخبماسنمسعفأرشوالخامسسثمالسبتنهايومي

إام1183ش

11تألمجشالشيئواوالجاعقهـلهائصلاالهاذامعتلالقناحضرأ
بحرشظوتجمنعلىوهوضرحلبيراالميرئلشيئظيداالصىئدسبناسحلبنيهس

عاالكهـاضضؤالنلحدثهادورأصالنثصرحاذثمرالودىعردابياكاشعاتتمالبسيط

العثريالجعقالسابحكأبقيهمكتهـعادبقلمؤمبهلدةاالحكلمواالفعاوفى
1076111من314انغاضنسسممضاالمجةذىمن

اررسينىلسيالحسيهاامةالعايشتألحاجاابنممفيةثرحأ
علدىبصمقفكللدلمةامننحرومةششالمتوفىالىاغد
3الاش11انضاضنثا

11بادىاحمدبخكلرألدوالمحالدوكشهابمالدينتألمجممفية11هرح
11تجثالىفمكللافيةنثاأئربخمداشخوأصةشالمتوفىىالهنم

م569شع63مغاتبمانسنعمتاللهفيطنسلفييلط

مهانضاجنسىةلحنةكأبةغتعادىبقلمجمىأضةن
7613ش

الحسطنمحمالبنالدينرضىللعألمةتقممةاكلصةاارحث
اوقالشةأوشئنةرفاتهاةبغهقاوطالسيوطىقالاالسترابادى

11رعنناألنيتانصهخرافافىممنفنهالثرحهذاتأيمنقرخانهاأدف
اطعنانئراصددتاتمالنطالمحدأولهسشنصاالولىجادالعثصراألدلمنايفتأ

بهاتقهيداتةلنةباألستانههـحروطبعفجددنسعقبز2

سمخاانخاجنسسماذاوطياراشللسميدالثصري

منهأفيفرودؤىالدنحعساشبنبنسلبرمبخطهـعادبشلمبهللىإأخرىمقف
3إلمشعأامانغبمانسلهمئنثمعجالنمنالتاسعايوما

فرغأشلفكلاالطنبدىمحدبخكداقرثىبخطعادىبقلمشجلدينأخرىنيغ
الممانعممخنآماسنةشالمحرممنالسابعشهافى
افيخليلكدفيبكماسددعاألجمتىولثىهواثومازبهأوقأخرىسةأخيرمنجز

سنثنةاآلخرربيعوالعصرالحادىاالشيخاومقرخزبافىالمرومىساالشار
أاألم53اشآمخانجنمى



اصوعأل

األ1شع3الخاناجنمادىبمللمحعلد3ىنحقال

محدبنعيمىيداالصالمهايفتأدوؤالمذكلفيهةاائرعإ
لمحبلدتيناشثهاعليهاوااكقءبممهلأولهانلطبةمحومنمتالمثوفىاصفوىا

مقالحدمحكشرالخيهىومهنهلقرلثصريفمحالتجكدنججدالتماصكطلمادىبعم
3ال09انحأنغاجنسآإشالمجةذى

قلىنسالمظىابايعرفاشهـولغهعيهبمدو4الثفيةكلرح
فرخنعرأبصالحثيئاكلرانجاالخواجابئالنعبيأحمدبنخطمادمحهـبقلممجلد

االسمشح55خاناجنطسمنهالمحشعبان

الجبروتبالعزأمابعحدالتمالمننردأولهاصكلفيقهـاعلىهرعأ
أحمدبخأسعدبتخطعادىبمبالعولدمجلدأوهفعرحكوتوالملبالملكالمثوحلى
81انخاجنسئضسفاآلضشصهرربيأواسطفىمنهفرغعو
73شكل

ناقمثامنفعيةالهملىثشر
غعنملاعثرحلحاجياابنابعالمصضاا

المألالألانعال5انخمانس

قوأيعبرالكلفيقهـعلىكلنرح
عادىالبصلىوهواالوأطمنحروم

هوش

بةالمصنفا

انس

لن

انلىكبرعندالثرحقمزاةوطراالومعنمخرالكفيقهـعلىثرح
موإخو4ادخاقاضعلضكآخوهفىوجمتوبالتفسيرلشرحوعندابقولهاثنفول

للهافلىسووضلياعلىامداللهقرافىلحااللهعبراريرنجكبلىبنجمداللهافطرحته

اجنسنةالالس3أيالخاشمؤظنقسعوأدعمحمدالخقىولسدمبرئمعي
س04ءن43ولش

صرح

ثبخمااللهعبلىجمالفي

ئمعأدىقلمثألتعامد
بهاغمنفرعبان

كلومصالنيةافية

بقىالطافىالجهافىىالورلم

المبنأحطاماهلألمتاالاصشماة
هسنةشعبانامنضينفئا

صسدلئهينجاي

ةمسقاسص

يرشامىلتهعهي
سسع



يهلعميوجحامهرسطمن
ه

بئفهابخكبلىلحسناعيآلمجاميخثاالثالجسببولح

رجبننينثاادلؤنحبمعمداديومماثتينالسبعينإبسيرافمغل

حههبنىونحتافةبشطهطمادعفلممجادأشثتربةئالثة
انسآأولارربيمعلعقسابسعثايومضىبه

3ألمشس631نحسج

ئدوااكحروكىموضعإلدةوابابأولالىتفقهخرىأنيمةمعنأجؤاخسة
فرادىيوسشالبخعالبناطيفحبدالدموفقاالماماسالمةابخدممطط

3ال93شم31ألنخهشنسسصعض

2ثثططبقدمافاعلالمشبهتباسبمأشالعالصنقاالىيطحهىأخرىظممةولمنجرأ



حواصم

شعبانفىبالهنلىطالمتةئخكنحريةالموودبلدماميئكبأبفيمجص

بهدةفافااالمحوفقيهلورباثعريةههالمشيوعرالثوهزاةف

66خاناجنسبهاخرمعادلمخهـبقلموسبةانلطمحفرف
3081ش

فيعلىبنيعيشالديئموفققاالمجالبمةالتأليفهـالمفصيكلثرح
لبىاطلضوىايحيىمحمدبنالكريهبنحمبدينالمفضلبنحمدبخعلىإياالأفيمحمدبنفيعمش

رليسلقافاالسىاثتئنةةرمضاناثاالموودلمجنىائغابابنوفا
قفجلمديناالحسانأبدالذىاللهلىأأؤلهشنةاالولىجمادىمريخمنوالعث

ماجنسميالديهلنةنمطبعهاسليبسكبمدينةهـثبعحرو
أم31سشال95نخ

نسطلىافىبالتإثههنلهخروهوأبهعادمحةبغأضكطأسشهمنثانفي
هأنح3الولاننجج
جشطالمجروراثذاولهعادىبضلمنحقأخرىهمنثانس
م9اشسكلع9نم

فبنتربابأثهامعنأصدطبقلمالواآلخروهوالاوأخرعرنهمضةمنجز
813مشس083خانشنسبااأثناالى
رمنقولمالمصنأولالىيعفىعادشدهـكلبقلمخروكرهو4أخرصةضةفىأولمننجز

جنسافدماالولطااالفىأفةالجزمخاطبتهزاتسوسواكاالهماصناف
13مشس3انخ

آلخرااعنجرودثايصلاووقدجمرثنامثصلأداضهينأخرىفأولعنجز
ال8انءأنخجنهىعادصةقلموهوث

والقافيقهـوفىالعروالععركنارافىيةماشالالمقثرح
ودبالمووبراايوالماالقاهرىيرىولةالىفيصمحدالمجالقامممهدلنايفألهاقأ
اهالمنرساالحدلتاولهثهنةاالصدجادىفىبهةالمتوفىسدشةورجب

انهأكلبهاظهرعلىإفققيبخطوطعادممطمثفسمغفكلدطلالحدعلىكلأ
ال8اشح83الغاناجنىفالوظ

بنبخكلىلقاساألمجمحمالرثيسالشهطوالعرابمطقاكلثرح
عبدمهخطدطبقلمبهاروأةعلخةشاالمتولبعرثايرىلحرابخكهطانمحمد

وفىععلنهلصامثصريخمدوااشالثامانسابعمفاكلهافرغحالمفيبنيعيىبنارفي



الاليوجممحجمىهرساص

لجساالس3ضرهايوبمكنبهالمفرعبخاحيىبازصأبأنسنلىهثهامايخيالتراخرها3
لمأ5رع33انخبمانسسثشعبانمابع

ااجنسلهعجمطبعلوالقذلمهـصكلطبعاخرية
ما781ش83خن

93النع53انخاجنماكالسابتهأخرىةذ
اابمنسانةلممنعطجعقثرفلطمعأخرىإنسة

641مشس6امنخا

3691نح6امانخأجنسأخرىكلسابتهة
56811ش416انخبمانسلسابتهعأصيىشةنع

6691شس516انخاجنسكللهابقةأخرىنمفة
6891النع616أنخاجنسرىكلسابقةأة

ااجنسةةيةالمبالممعةوفسأطبعشضةاخرى
م3الألش8نخ

ءم63ال8ش3مانغابمنسةاخريمملسابقةنمم
لمجكلبداللهاالدينطاتأليشفسكلواختصاوالمالةفىةكلضرح

إبلدتعنابيرباوفىانضريرالمالمالثريئياالندليىابخحابهرالهوارىأحمدنجملىمحمدبن
لاىالتىصلمااةنحعلىرولئهاطاولىسنهنةاآلخزجادىبثقلسبألداالنل
3ولانغأجنسعادىبفدملمحكلدةمايقصد
13انح

لعالميغاربددتاهـأوظهاراةنحثراالفعرنتاثجئرأ
دخطبغمقدمجلدفيفالمستفورسيلهلسالهكلىقوالصألوايضالم

61ا6نع4ولانخاخنسفيخرهالوقةب

أكالمتابراهباتأييألطساالمننوالثرتجتهـالبايةهرح
نظممنفرغوفبابماألنحمداالحدنتهأولهعافىاسيبويثاالماقبالشبسترمحالنهقشبندى

بهلمشهاللؤنيةبئتعليقمحكللدةنشفهايمخمرلىةالبهنهـاية
ةراولمهئصاميطصااالمؤفيشعنةالمتوفىالحاجببنممروعثماأبىاسالمسا
عدعبذالفهابينولاضإاالمانظمفىوااواالعروضلمحظىجيربالخزهورةا
شتانتووتالمغربالجيمنىبابالمعرواالسكنمرىممىاالندلالحزريايكطاال

0613ءن53أنخاجنسأشئنة



الضالعلمال

امنالسابحاليوممفالىفرغالهادىعبعهادبنبشطهـتعليبتلمصلدقىأضةنه
االم2شألهانخابمنسصلنةصفرد

لتجطبنالعالمقكبدالملكتأليفالشذوربثالصدورثشفاه
ةجمكةلمولياجمالعصامرالمشهوينىألسغرااالدينآعطحصيانجحسدوالديبن

انتمبالحدشالنهـسرنخمنأولهمقيحالخرقدودفنسثنةاالمثصرفةبالمديفةالمتعنا

ثرمناشلثااةصبةكاكتدىعاقلمقكللدأيخههوأجبنلعالبهو
3ال65أنحهانخاجششلنةانرض

اىربرالجطحنفيأحمتفرألدينللعالجبيغاورعكولئعلىث
هاوأصامسالحماجبمنابنفيةعلىثلةأسوهىشتلمحرمضانفيتبرالمتو

وطهملفلىالهااحمدكأولهاأمحالهبأحدمناستعانةكتجرالمنخيرمراجعة
ااجفمفىسئنضالمحرآطغفىبةحمملمتعليههنحثلدأدفةالحق
3ال6شس661خن

المبمقةلضاداصأ

حمدامحمدفيمحمدبنلدفياتاجلعالمةوهوشلمصباحاعلىلضو11
ةنمإيفاشكبواعوراكؤماتتوشهرزأحقانأولهولثتوفىااللهمفرأبهذالم
انظي6873شح481انخاثنسعادىبقلمفعلثاصدأ

ط6غرةبكلةأبياتهإشرح
أواخرحمادمفافىفمعربهطيوسشطمحةدبقبرعاطبةأنجقانلىبمطكأخشة
581خاقاجذلثيرةهأقييداتبهاسثةررلاالهملى

المم8النيم

وىواررناممفمحدبيوبنحسنبخطادىبقلملخطبقأيفماأوبخعنممزةاش
افسلىينةخنأدداصحثمؤناثامنيمايوماصلثعمفالجمفرغ

مال8شاول6خانض

81ألخاناجنسعادشمةبضفمثلدكللسابقةإيأخة
9873ش

المهملقةصشالعيخا

عمنىاررمنجمحمالعبدافنهالدينللسيدجالااالجاثرحفيالعبابإ



ل9بمرلونا6د4لمحكهبانه

لطسنىحماواادعلياالكلعةلهدلنيالحدلثهأولهاليلمنبئالقعالهكلرمتلدروشبنفز

حدبخطعالمهلمرسجلدةمننةسعداألجمادىئمنتألعيفهفرخ
نسطلينهاالولجمادىكأبقافىمنفوناالسيوطىفيلحلىألمجبهربئافي

3أل9انعأمانغبم

أنسأاسنلكأبةالخطتكتمحفرفةعادكثاتمقاضكمكللىنمم
االلأل3نحهانخج

فىتاعينةةلحىددةآالمأابماألهايبهمأثاسىرثتفئاالمشسهوتلىإكطاأنسيلهثعيئا
ا858ش5خانضانسعادىبقلم

لثيئتأليفالىحيمارفيإلنهممبنضلالنظبمالراحقأ
أفررانيراخأوضاحاهزيراقينيفافمنآاطلعإنىادتهصياأولهباباصلىاالسالم
بضىلمجةاراقالواهقلهأضعانيدبخكسنيتزلمجازالفطاراسلطانماسألنىقالف

قاحمممبرهامننطرةووضخخالىفاشرخالئهحيمالملرااللهبمممشرحماتعسزن
معتادأبقلممجلدقنممالخوعلممنعليهاتحكمولمئارواأماديثلمحفضلهاذقي
اآلصثرجاسالطااليوممخهافرغاراأمعفليالتارعاللهصدبخكبالشط

أ34نع31خانابمنسشندانة

اشهنصورشاالتاليف4االزهرحلفىلجوهريةاوثرال
جمحأحميمنأياالةلنةالمجةرذىرابهثالثألناهيوميالمجألوممطاثهولمحبه

ايمهـثراالمابعوالعصرالسبتهتأليفهاصلمجقلقرغمنحمداخالصسقخلقفىيهقا
ابمانسعادىكلبشلدبهاخرمشبهةنمضهس

االمشس3الخن

أحمعدبنبخصاعطاهريئاتأنيدعدثالعربسبآلمكلكد
نحومماممنهاأنبيانهبصدقجزلنالرامعالحددتهعثصرأولهارعالراالقرنعالمنالجزاكوء

018غاناجسسوريالوأليةجمرطبعةنسىامنألؤإب
01233شس

اللهباللمأبريناكسللعألمةهـهونظماهقوداظمفىالعنقوال
أولهثنةسالمقوفىليلىإنلىدالمويخالامدبن

نالومنالنبىعلىةاحمدوصلطرقعاالعؤألنذىلله
الخلسىنىمنهافيخفىلشالمجامنمولابهخلىأصطمادصهـبقمقفكلد



الصلع8

3ال9ااش9خاناجنسآمرشمن

دع63كزمجوعهانطرااحواثا

ثبمةاخياصتحا

اعاأليفطمجبماطكلفيغافيفخرحانطالىأماثأية
إلظشئفةننبرقىالمتوفىاتمولىالمحزوعاوأررفىآأفيبئمحمأصينانن

يفعايخاعلىخلطى5المحازاوقاقأولهلجودمنعالجزمالثانقالمونحغانينوتهر

ؤنهظهرالورققاالولمحشماعلىبهئنقديمعادىبقميىهوالمكبالى3ا
والعرالئالثفىاآلئارىشعبلنبنزينئفهاسطمقلباإلمدرسةالصؤمةلسادة11

زاوا0183شي803انخجسسئهترجب
االنجليركطبافمرهبالمضىقجمرجلى01هفمنبالهؤامن

يهتاكباخرأ3الىؤيطهىاخاعلىمعاأئحامنأضحرىنسخمنثانفئص

عشراسادسامعمفرنجاجمشهداالمامنجالتللىذنعلىفيعادىبقلمي
ص3النعممهالطخخنسشمالمحرم

حفداللفا

بهنموبأحررأصيئافتجلأمابعالعلىالعكوفىثداوردثفا
هـالمتولمحصرةلىأعىسنىالموودالمالصاكيثااجامحملىأحمدبن
نسلهـمغرسدةحلمدفىثةبففلوتءهدىانىاالحيددتهأوله
الس3ألشسام5غاج

الدينهدبرةالضهالاتأيفحقةفاكتاألحرالمجباحالمجاألفا
يددأاأولهاشضالمتوفىاألسؤأئىدإلفاضلسروفةااليفأحمالابئ

عبخطلمىثبققفجللىأجعبنلهمحعو3خيرخلقهوالصالضكلىينالعاأ
شالمجةمذىالثامنئتمرغازىالشيرطظداتبخكربخثهعودبهفرجب

االلأل83نعأانغاجش

ينالكسمألمةايتألالعاهرعبلىبهللمحضرأفاخر11
11ينفبعلبكبةساثولولرنبالبعنىألمجكلىبنالفمنلأتبنأضالفخبئا

عثصرصغرسأعسهاإلمحروسةبالقاهرةلريةإلمفوثلرسةيئإالحثاينسبتقالي
اأولالىينتهىماررنرالالصلودالموالبيانولفاثخاقالنطالمحللتهأوله



ولامبوبه7جمثلهممهزسا

ىصهالخيمهاآغكالسلمصنفجمتمقابلعادعهـبقلماالستعناهأبامنآحر
3م9نحم3الخاقجشنةلسثالمحرممسظ

بنصيلاالشتألياكهـالبصباحثعنقفلةااللواسافغ
كهاالئفتبييضهـممنقرغقيبالمجكتبهجميعاشتيالذىالحأوالجوهوىغنيم
المربمعداخطمادىبقلمنفكددأيهسللطآاالولشردعثصرثاف

أخاناجىنهطضياالولىتجادىمنهاغؤقرغالمالكل
841منم

أحمدللعلألمقالمثعيئوهيماشيابخخيعئرعلىالجليلفغإ
علىعغيلبناثرحعليةلعهأالمتعالمجاسسأجىالعثيئمالتاإبئ
نه11شيهررمفماتضعامنالجعئليلئينعصريربملمنتأليفهادفرغطعاابناالية
دوالمذالثمرحاشهـبهائهلنةبرالقعطبئهـوصضطهلمحبهلدنممضة
3الهنع41مخاناضنس

3ال6شا4انخاجنسكالسابقةأخرىنممشة

شئمهآقببوهـوطبعوهىأحسالهابهاهئنيسىلعمقأخم
3الالانعهانخابمنثابهالمثهاتقبيمات

873جممت621خاناجنسلسابةأخرىنهمزة

نسالشرحامشهاب4قدوإلقعطهـوعفىأخرىإةطم
73أش21الخانشأ

بطاخمنفرغابمعيوقاالمانكلمحدالخعرىبمادطبقلمأخرعفجالةن
41انخاجنسكئلنةالجةذىحفمرمنابحالعليسيهها
3ال05نح

انسرحاإبهامممياشلنةشرفبمطبعةهـحروثطبمعأضىنحةت
611شس195خانج

58611شأهمأنخاضنسالبقةأخرىمحةل

مالألنع146غاناجشأخرىكلسابقةة

03ال8نس06غاناجنمملسابتةأضىممةن
403أألش156غاناجنسبةسااحرىاشة

تقريراتالمذكورمعاشرحابهالمشاامنهسوالقوههـصطبعأخرىئضة
13ا4النح43خنااجنشداالنجابالشكمللهاشيئا



المولم

51813ألتع8غن31انسلسابقهأخرىة

االحدانالهسمنهاييمفرغالشاقىعهطفىوهفيطثعبقلميدمجلدأضة
اال3اش30خاناجنسنةصئسهبالمحمن
ااجىنمنهشالمينيةباطبعةهـوصطبعأخرىأضذ
13733شس93ضن

3مال3مخعصانخأجنسلهمابقةاخرممىة

33933نع68مخأناجنسعأدىطبقلمأخرصثنكلدأنحةت
العالمةروهونظهاآلبروميغالبهيهرةاعلىفهرسالبريةأ

اشصىؤتاثعوفىالمولودسلمحثللتالشاشرىأنحدالباجوعالبنبنابراهالشيئ21
اآلبروميقلثصرفمالدينظمعليظاللنهصاقعدامذىوالعصرأثامنااندييسوممناا

رعلالصةدالمعالىألىنفسهمرقععلىماكأحملىالعصرحهزااطىافىأأ م418عناهممانخج01حمارهدىطلممرا جهامشياةنةجمدمقكسدافندكطمصطنىىصطبعلدنحكاشى
91ال65ش795حانابملحا

اأألالهش895انخاجنسكللسابقهأخرىهيان
91ألهع915خاناجنمسكالسابقةأشعرىنحذ11
91أل95نع7غاناجزسةاةمملساأخرىتإنسضاآ
91ال06شح17خانبمانسكالسابقةحرىتأإ

لوؤالملىةبالراهائبهاسككأنهببوالقاغحروثطبعأخرىأنسهآ
حمم6ش108خاناجشالليريطىل

مموحعلىوهوثرحويسةاآلحرثرصلفىابريةاربفيمأأ
وهذانةسناثمئاألزهرىالشافىاوىأببهوأرربنللهعبدبنج اخالدالف

نيفاثمونحئىاالزهرلجالمعبايخصالملحشنىائبخبهدالضادرالنبفللعالجلىالثرحد
ماسىالسبشتأليجوهمنفرغاتحففبحالهمنامرافرودتاطأرنهبهمراوستيهصأا
رىالبثيئالابنداوبخطعادىبئمجلدأفىمشةنسئنلنةةأدثإ
اناىنمشلمةأءجةاذىالضامعمنمكانمهافرغطوىكتاإ

533شمصخت

ااجنسبداةوومكىبهاعادىبقلمبلدرىأةنص
م369شس163خنث



8ملبربهاانهفهرسشالممهمن

وميةاألبرنعليوهوثرحوىلؤللشيئحملخطيقفرأظثف
الذىالحدقهأفرخأولمجاهدالنبيالحكهبنعبدالسالمللمثيئالجليهبالكالكبالحى
ئنلسطشعبانعثصراإلهينمنتليفيومفرالعبلدرتبمضننمجنفسملنفعرقع

نصالمذكورالنظمبهامشهاةثاعلبعتبىالقغطبيحرةأ
م0381الش03انخج

813امالنع64انخبمافىكللسابتةاضىمةن

سسللىظهرانظراللضلظهاللرةئراللهيةلفتوماشااجم

هالمحألتأاالزهويةفرحافالأصحليةلوثفرازرالعقودال
ةولدعصراشافاالعاهرىلمجاصرأفيأحمدبعلىنجاهبمبراانجلؤرالديخكلى

منالرنميحداأؤقبرإلمجاوريئفوشنةاخرشعبان2سبضايومولؤ
مفافرغطيبلعدابخطمادىقكجلدبيةالعرلفنونانتصبالالمق

مم3غاناجينآخرة7اربيعمنصرينوالعالثامن
83م4نع

وهوالحيدالمعبودالمحدلتهأتلهدرربحااللمحاهدمنافوايرإلفرالحا
الباسالئافوفيملسبضباحثالحددئمافرأدامعنىبيلننىاالولباب11بابينعلىثقلم

إدولاىؤتخااظبسيومضفرنحمؤلفمصثانقىكيالضثهلنهالمحلمعنرح

محمدالدهيرىبئيميىشطعادىتجلموهوأشمضاألترلممعروالعصريخمن
نسنةسثالئافىكثصرربيعسادىاافالفامرقتمهينهمنفرغ
9الال8شس493انخاج

بالمئواالعروفةاوهىهديافواشنخصرثرحفرأجمالقألثد
ينبخيوشأحمدبخحسمنبنموهدفيأحمودفيلجرايدبنالمجمحمدلالمةاتاليفلصغرى11

ولمحداينئاببعشنةالمولودلمحرمفمانينىالمعروشبالالحنئتابمحودالعن

منالناتمنتأليعهاقفواضرجعأشعلعاأؤلهاحمالناصعداشنةالجةذى

شالخطبةعلىويلهانرحعادصهـبقلمقفكاروإورةالمجةزى
83مشا8خانبم

أشافىممهـيلالدالرحمنعبدبئاللهمحمدبخكبدبشطدىعابقلملمحعلدأضىلة
917انخأجنمىئخةالثانيةثامنجادىكأفيتمت

م8امنع

مةانخاجىفعادىبلمطهقوهاإانلىمنهاضأضىة



الشوهكلم8

ما18ش

الشافىجمودالمحمياقادربنبخكبماابراهيمبئقاعادحثنحبلدأخرىعةذ
م13انخاجنسسثمةالمجةزىعئصرمنانالمسمفانىفرنم
83ممشس

ااخزحماشئنةاكليشلىعلجهصهـصطبعأخرىخةنه
61م3الشس01نخ

61ممش11أنخبمانسكللسابقةاخرىنممة
ارمنهاحممعيةفرغعدالعيئمحدبئأحمربئبخطعادىبقلمكلرأاضىة

نسكباخطبقاائرحويلعتهكثرجملدصاآلسانااالرجما

اال8المشسمخانبم

خبالناصفاالديبتأليفبالعرااكفافأصولالخطابفصلأ
8شاالهثايسئغعلهالنىالحددنهاولهلنةسررتوقاىالمالبنافلليازجمااف

ببيروتحرونحهـلمحعقفجلدأمالديهةلنةجهإواالقعالفرغمنتأد
3ولالمشس533انخاجنسجملألديهشلنة

باشاكبداللهسعادتألبفالممريغفيألالفصواللفكرية
طبععةإناصالعرسزاعيطهأفاضلومنومهصلعىالموودفكرى
ااجساالمثلىاعرأجبعششهـابهاةفالعطبعقضرفحروف

68391شسألالهغن

اأمألولشاله5خأنصاشاالسابفهأضحرىمة

1503ش116خانأجنسكللسابقةأضىة

03503ش396انخاضطنصهلسابقةوىأنسة

م135عن97دمخاناجنمىكليسابقهأضلىشةنم

ولجعهابهالشهاتقييداتلنةلهمعلبعقمحمدألمجزيدجمرطبعىأاة
أل06انغاجنسوأزمافالنوامبوافىأاحرأبفىورقاتأربع

همأالشس

433النء16انخاصنسنسمقأخرىكالسابقة

ااجسالخنسنةرفبممابعةوفسثطبعأضىةنهم
مأمش9مخن

م4أنع418شخااجنمىممالعابقةأخرىة



58يثىميمانللىلهششالطتمنفه

33البوعشزانالرفةوةاعرابماآلفيافائداربهيةث

أعرأبعفعةفىرهوكأبالكيهاعرأبعلىيةالفوائدالشافإ
يئأحدعاماهربزيؤادهثااأحفيالعالمخسنتأليالحياجبابئالدينجمال
الخامسالعبتصقملتآليفهمنفرغيهكلفيظاانعمهالمحددنمكلىأولهكشرالثا
سةالاآلستاذوقصطبعمشةأنةان4مر
3563شس05خانج

15انخاجنسصانةباألستانهووشةثأضىنيمة
563مش

اادانةسمرصليوأفىكأبةتغعادصةقمثأضىأه
0383شس833اشض

اكارررااالرحمذبئعهاللمحولىضرحوهالهائدالفديائضه
ثبعهوالصالمكللىألهللىليهأؤلهاوراصاكالمقابناممفيةعدسثتبهثاهوفىاك
حروفعطبنةألسخهمانخصرمنئؤآلسبتمالحدأيفهتأنفز

نسإلشرحاضاغقهلىكلىبالعكللكهعلغضهارسالةوباةإورياآلستانه

ص518شام3انمج

لاالاحمسدصجيزىشطحرهاافةصضتشطوطعادصهـتجلمشجالدأأخرىنههع
ابمنسةالمسشمررضانمفاييهاالحدثامنفرالديروطى
م618نع413نخ

3ا8نع613خاناجئحههـعادكلألبقممجلدأضلمحاقةلمم
ادانةشكصررمفماقدسابعهاالحناعتكاءادىلمهجاضرو
ما9نحامالخاناجنثا

عنهاثطصفرفرغخضربنلقهابهمحالعربنخطمعتادبقلمبهددوأشض
61ااالنح7انخاجشداتبهامشهاتقمسض

2خانبمانسبهافيهيعادثبقلمجلدطقأض
أالاماش

ليالعالمةكاتلنكزبا5تداالباممههوظتولهعرحلمحرراكاللنواند
المولددوئالثافىالجراساباهيراالغنىعإبخكبمالهادىمحمدبئاعلا

الحمدتهأرلهالىانةسهالمحهمبدعمؤتوتوفىتقريبالسووةالمنشاولدالدمثمئ
يمثنمهمعرلخجوزدىمااناالفيياأحوالمنامائيمقبناالجمعرفهعليناالثثستففل



عألواثي8

ثعةلىاالىسالةلمنظعهااغنروئظرمنثوذلئجاعتمااأشوشاايبهمنلهاالبتدا
اتجةفيذىأهـاقىالووفىلحتالديخاتاجأحمدبخمكتوملولقاعبداأحمدبنفانهثيئلعال

نخيرهستوفبولمانةسرمضانالعامبالطاعونالمنوفىسئنة

فمجلدةلجيعاتئريماللعائذهاأبياشمبحبهابصيالحقتاتلهعوظ
ماول3شأماغاناجنسةعادكطثبم

بفمأحدكهـابباتصارمايتعلقااخاناقلةثالفواثدا
08أنخجعانسعلدىبقدمثصرلقفثلدأالقرشالئاال
أء5شس

جااللدينالعالعةقأليفكمقاآلبروميهعليالجنهةكهالفواإ
اولهاشةفىالمهيسثلوالممالشافىدقىالفابخكلىأحمدفيعبدالله

اثحرجبهاالحدامنشييضمرخففملموكربدمتىواشكؤعلىنعمهعلىاللهاحملى

هامقمةثبهامنةثفطغبمطبعقحروشهـطبعةأشنة
لمالالمابالحطابلشهيرارعيئاحدبنلديخمحمداشضىتيأليفبيةكراعدوميقفياآلص
66181نع4أل6خاناجنمى

3ه5نح6أالانخاضسحرىمملسابقصةا

المذكورشالمقامشهالةسلمبىبهطبعقاوفصشالطبييمأضمحةت
مام5عألنالهاتصج

ماممالنء6هغاناجنسمقأصدمملسابقةنى

الثاففيفهايومالثألثاافىالهثالترأنىحسبقنحماعادمحهـبقلمفمكادأقأضىنمم
يا53ش85انخاجزسشداخةعثصرمرص

ااجنسلسنثعنةيريةافىبالدعةوفسثالبعتمأضرى
3373شح8اعنخ

33ال43ح33انخأجنسحختاشدكللمابقةذ

مسكلممهـاسهكدعاتأليالفافلشكاالغوذجفيروزج1
عثصربنالخنىالسبتيومجمهايفتأثمماأنمعلىدتهاأولهشل21جمداآلن

شطنةارسالملىبهالهعةوشصالطععقنكلدةشطالنانيةجماد
ام9ش389أنضأجش

01381ح84انخاجنهمىلسابتةتاخري

علىاشبةوهركهـاألفتراحطىمروفىراحنشراالنثيمض



الدبوانل4أششالمححمفيمن

موصىدمحممدفىفىلطهبالعالشكلهانيوطىاايئالىباللاالقربئسا
ةءادينقفاسوتلالمديخقالمنرريلاطينرابابئاشميراسكأالمطالغاهيالفصرفى

فالنحولمكهـزاريإنأدلهساولقبرالسيدعشودفننةاسثاالمنوربالمدينةوق
نسمنهاسئهمحهآفصالفىمحمودبخعادصهزطبقلمتيكلعنهمجودافى
3ولم6شي233شضابم

صكاال

رعبهالهادىالعالضاشألبفالمغنىحواثلىقعرالمبئثا

شههلقشاىاثامنعشرمنذلجعقاايممحقءاثموفىلثافىاألبيارىاكالفوانانجا

مابرفعأجلماسراهالغىالمغنىاقهحمالأولهاالمغنىعلىاالميرصاشيةعلىالثسيهوهو
المابأدلالىينعهيانثافاألولوالجودشجز3الموقموألالمحخدنتصباسممنا

أويهمنئالمةمتنوهبيقوبهامشهمامنبالطبعقاصوفعطلابالثاززتفسير
مجنممىالمغىميرعلىائنهماحاشعتاوبأعلىتنسيرالجسلةئمافىاابابالمحا
4391ءناله8خن

نسبلساحرن



واثكللم

جمرصهانطىواالرمبااللفيعلقهكاألظالمشفكل
م01غؤ

األمامكلألهاتيأليفالعرفموالفوفىالهطدىثرحفىال

ةفممهصكالياكءانلزرالمعاللىأفيبنوهابابخبابراهمبنوهاباالمعالمحكبدايمةال
فغامكباهفاوليسشمنمغايفاثابخطوااورقةماحداإلمؤلفبخطيمجلدفى

63كملىراالمجروسقبغدادةةامذىبتهالمحالعثصرالمزلمنبم
االمشس66خانماس

اللههدمحمدبخللهعبداأبلدينجماالللومامالشالكلفيةكال
نةسعشعبانكلثصرثاولؤفىةستولدالناالجيياقلطافىأفائعا13إأ
افادتبهافيهاجثهددؤىلمكدوقدماابنقالاولهاإ

تييداتبهامشهاطهـدطبقلمنحعلالألضةمالولحددالوأبياتحهذاا1
ماالثالبئكلفيهاهرخانالر143لخم93انخشاانهى11

المنوقاجبافىعروعشاشبنأبالدينجمالللعألمهالكلفيقهـ
553انخبمانسبهاتقيداتعادمحهـبقلمجلمدأةةسف1ا
واوضىالهندىالديئوشهابالىاوضرعفيةالتمعهيلانظرمألهشعا

وغايةطربردىوكوكخمليهاأصاتعلملموخمسقثروحالمحغوثوالعميدعبسى
الطالبومعوبءمخهاجحمإالوئسوطالضائيةارالشايخقوالفواعغواواطالباأمات

11ضطنوالموخدمغفئصحوسةممنأساتهاحوشممصنمسرهعةفهن واوافيةاالكروعةام

111الثافهةالفواندافامثياصلبومعهاباالسبالهندرطبعأخرىأفممفةأإ

اجنسلىالجديدتددألؤدالحواثىزضلزئابكالعاحراباأةأقلي
8161شع4هـخاناجنسخقلمألفإلدممأخرةإا

ااحسزكثهـوافييداتلىد4يقلمكللدأضثنهمورة

ازحاصضةلكالةغتتقمعداتبدكيلقلمأط8لدمحفىأنحرفطأننجألإ
أأ

5411نعهسخناأجب
نسواآلخراامنثهاتييداشوبهاخربهامهـتعليؤبقبمإحوىةأ



بومألالطعمنيرسشا

دئلبةتقتعليمحلد

تليعبعالناعثصرمى

9

ليمععسرمى

رذ

عهاال93دم6ح

ةأشصفرمنههافيفرغأسدالسيدعالبخطهـلمينبقلملمحكلهأأخرىنضغ
انسةكلفانروباشكاللكهلفتنهريبقايضحرواثكترةبهامشهاتف

االشس6ماانخض

فيأبوبثصرعروبخعثمانالبحريينوهواماآجمهـسيبركتابإ
ونشأبالهعزارسبالدمنلبيضاافشأصلعباططرشنبنىيحولىوثففبرالملقبب

هجودالمووثأليينشيهزاننتينوطجالبغداىقاالخلىالصجعلىةشاولؤق

نللوال2ااأللفلمججوكصمايمجثرةابالمجحنالىمافيهحهىاجدقدكبتلممحلمد
ىنتىعألمجكثهاشاثارراحمدبهالسغجأبىواالساموهوروابةالمصاد

3الاانعس9انخبم

اائشقشياتملكوئألتأولهامقدمةونىمجاليددطألبقلىكورالمذالسكبمنطة



ولاعلم9

بنعاعيلاالفداأبثمالمؤورتهادالدينتماثيفمالمالثالكثع
المحومفىالمتوىنةشثاالولىجمادىقىالموودحماةلحبااليوباالضلعلى

عوبعادمحهـثبقلموالعرفالوعلمعلىيشملدلبراالاالموجودمنهضةسث
قليلقوبظهراتثييدبهامشهوألجمهالنهإمأدطكملفهينمقافيكراغعاتهأكلبعلى

38انخجذالظنونصاحبكشفخطفقاالولمحمنها
ماالهعن

أصالشبيئمحمدبنايفوميةحر7تمتاضرالدرلةالكراكب
هفهايلةتأدمنفرخبألولياثهواعنلةةالتجبشرافعالمحدأولهااالهدلابارقعبدابنا

اطبعوتسعبنسنانهسلاآلخزهادىمئخاتااليليينلغا

اماجنسصاآلحروميةثمثمامبمبهاتسثمصطفىحدأفندى
اأهولش6النخ

اأ95ش86نخاضأمنسلسابقةعأخرىةنس
06811نع106خنماجشىكللسابقةأضرىانممة
16811شس016خنماجشابتهأضىعشة

6891منح116خنماجشلسابقةمقأخرىاان
عداللهاشيئافتأااللفيةمتنكللىوهيفرالسنيفهـماكصحؤا

11
افىقيهمعهاالسقامحاحسئعصشطألعادىثبقغلمحبلدةىاشداحبفي

1133نع58نشأخشاخة3أرجبامس

اةىح
احمدبننجامحيالديخمحمدفياكالمةالجاتاليفاالعرابأللباب

منماتناعداللهأصأوله

بنمصطفىبخطعادىألتجمحمهجملدجمأثهرقمافىمارجمإاواصعكلىضلىرليةفراألعولسيفا4إ
11بمافساتكثيرقجدابيالجاالنةمنفشعبلنمنافىأعبداالحدفوغ

اس5ش653إنخ
اأباطااجالاالمامهفتأمفاوادحمرأبااكللالبابا

دالحأهلالمحددتهالللسئنائعادىانبخالىبخالالعكبارربناللهعإ8البقاإ
الحسينىمحمدمرتنىلسيلىاأولهاظفىعلبهاقديمدىىبقدملدلمحبهفصةؤسقه

اال8لن2م3انيخجانجمس



اتحما

م16جموعقنهزانطراالعرلبعلمفيلبااللباب
أجموعةانالرلوبةالالعواملنحضرعؤكهـاالمسائلىلمعأ

مم7غرة

33ألأجمرجمقنهزانظربووميةاافالاحلالعثالسفيةا
كرفيصلىبنالوأحدعضدألمجالتاهميأيهالعالمةلح11

أولهسثنالخزجادمحالىالمتوفىيالعككطساالببرهانبهفابراهمصاقاابئ
هـعلبقلمتبهلدأبحرلونكوفيونسونملىتألثقألوإعتحتهجنسيرنالخو

هانخبمأنمىدمىدااحمدبنبنعيدافهفديمجدابئ
اال3نع

ىنحاكمأ

رالقامسممحأضاالمامتأليفالحؤوليةثرحفىيةاهلثالمباصمال
نحسابمالملىفنةدالموافورقىالمرصىاالنالسىبهنجعفرالموشقانجأسالئا

العالمخسينصنطعادمحغمالبقلمبهاخرلديئمقنلجهـعاثفهسلشثةرج
ةنةأراخرجادمحالثانيةمنهارفرالمؤلفخطمنطقاوىابازاابن
م868شم66ناجنس

علىهوضرحءباليكهوالكلرجمهـايمتعلئتصيفىماالحكهمبسوط
صهالتبريهتىاألردبيلىلحسنألمجافياللهكبنكلىالدبغلالمهاجمتأيالحافياكلفية

نهفئيطممممىجماداالحدفهأولهولثانحثصرربئسابعاقاهؤالمضايلنئ
مناألحدالتاسعوألعشرفيمتاتحطصهـدطبقلمجدروأفىحةمعنضر

مأ5منأم3خاقاخنس4سثاالولربيمح

عالحىبقلمشبلدأةبيهر
حدد

خوهيخاحريمرواعهمدبنلمحشيئلءناالهكلثعف
كاتبوقغهلهشامالفيباالعردعدفوا

أولهةلويإبرإاعواهلىأفثبحقيهالدلاسالمعأ
أهانبهسعممافيوثومامايةاحسن

إطرزىأاصهااسكصبرعواالعراجهثخال
عفانبنيملكواعببهنييماابرجمصافيدأداجمايتأ



المحوثعلم

لمجموعةتابعيم
ولتيواالرفىفاطراالحددتمولمحاالنعاماولهسيوىاا

م73خانجسنسكاثوفغةبةواالنام
933نع

صهـدطبتلملمحكللدجموعةأ
سدد

لعألمقاباالماماتأليفبيةلعرلمحسمنيقفااثهدمةا
ابراهبمفيبنشانوالبابهثعاذبناحمدبنطاهربنلحسنا
سئمهةرجبالسادسااموماالمتونحعشيةالمعرىفوىا

لدنهكأبمنواألسستترأبالقياسمستنبطلمءاضواأولها
بعينانالطيبالهاسمحمدبنبنجمرأببحظجالفكألم2أل

شعئرألمحرهثامنمفافىفرخاويتون
المزكوزالبلمةالمعلىوهوثعرحالهاديةثالجيل
ومخربهالمحاملىأمابعدحمدافمجميحولهأدوبرطاهرألمزالحسن
98481ش83اانخجمس

دثانةأفنلموهبىططبعقمصطئهـوصثطبعؤلمجلدئحفهـ
سسدد

شيئوهحامنظوبةقواعسداالعراجهـئمحكاوهالبأ
أولهاهرأشالئاجمامالقرقمنالمثهيدالبزالويوسف

سالمللعسالنوااوأفضلالنعامالحعلنحلىا

مةلمناكوهؤشيهابالطالباثمومل
لمالكلااحمدبخكلبشبنصالعالمهماماتألمجركولمذا
الجةفمذىاثهوفاالزهرىالمعرممطإبلهمىالطالمغرلىانهـافلىا

بقوامدالعالمباحرأبالمينالعربالحللتهأولهةشأ
الثافىنربهمنافالمسانليسضحويفهتأمنفرغاالعراب
0393شام8انغصمنسسثانة



لهلديواثهالىشثنهمأ

أنغبممشىكللسابقةاضىجمومةأ
انخبمشابقةأضىمملوم

طدسةبتلمثحكلدثبهوعقة
عسلد

زىثطرالسيخكلبماناصرللعالمةباحلمصاا
بةختمكييداتهبهامشمالنمحاأمابعدحمدالثمقآو4
س

ثتمههداثبهاافىلجراقلهراالعبالاملامتن

ابنباشاسنيتألمصباحانمعرحالنعماحا
3م6انخبممنسالديهناألسودال
ص839ش

دىطبتلملمحبطأهعصحنة
عحدد

رجمانئأامبرومبفهـ6األفاظحلفىالسنبهالعةإ
ابخك4وهولميفدؤراثصرلحيلىاكالماوقرمنايابخطأغا
العوييةمدقائأنعمشيهماكاطاأؤلهاحماللحا

ا91سصفةااألولىجافىمنهطفرغنقافىحمدالمعركأبكط
احمدقشيئجروميهااعرافىيهثالغواثالرم

اندايخأفىوسلمكليالتلىالنيرفعفىالحدفأهـلهااناليلى
اطنراألربعامنهايومفرخأصعيراالشبولىحمدامنطموأما
أ3الانخج3نسطاسعثلشعبان

939311ن

مادىبغنحبلدةجمعق
سدد

صبشطاإطرنمباحاجةدفرصعلىثنرح
آشثنلعاالدريمنفوغسلطنبننا

عبدالغنىحمدفييئواالملجطلالعالمةثرح



محمو

صى

واعمط

أولهشىالممسأغوذبمعلىةةفىلثضاالردبيلى
تبالمتقمالفيالبيانمفتاحبيةالعرانمجعلالحاللتا

مم83انخض3نسشلمنهقرض

83مشس

هـدعابقلماإدبفي

فيأحمالبخكللىالدينفينحشهاببروميقهـاثثر
نحوهإناالمحدقأولهفىلجلصللعروتنصورالحيدى
أحمداالوىأحمدبئصثظ3ومحتهلفةبخطوطقوبالاصفيائه

مأنمالىلللتهاأولهالورالملىالثصرحعلىاشبة
1313شم13خانبممشز

آةدوالقجمطبعهقحرطبعمجلنى

لحاجبابنحمرومثمانللعالمقأبةلاهتن

تكلثإحندخاثنوا

كلىبرةشهيراايرعليةعدبنتسارألضليالرا11
أسالمحوفى

اسشىترآاثىالبالشيئالعواملاتها
م39مش3مانخج

3393ح33اغأنبمسنسبته

دمحةعابتلم

جبريلالديينىللشيئ4حرؤأبممتهاكسضر
الىاآلخرويتهىيمنمخروإالدبالذعهدانللعردداطأوله



يهديواللئفايفاجمامف

مومة

لمجالنعتباأثناه

ايفوميفاآلبرلىشرإ
المالكلالمباكالسكندرىدأ

393شس33منخ

محهـعلدبقلمنحكللىأ

بنمصطفىحملىأللشبئ
اشنثا

دمرثمبالمعربخلهعبانقهصطئهأل11ثرح

جدفىالمحددئعافىاؤلهالمصباحعلىشنهالمتوفى
صاتالرفىمعبأافاعايخاا

روعهمانأبحمالمالدفيةكفبقالعألدعرب
أجمنسخةسئثالمتوالحاجبابئ

س539شس3م3نغ

عادممطةبفلمشعلدأ

انرللشيئرمههاألبرلغاطأحللسنيهاعةك
هعلىفااصلهأثرلحادمحالقرشاعالعبدالفمنابنأفا
ااطلأولالجبئبةغعتيةدالدقائقمنأنعتا

فيبنأحملدينقشهاجايةوةاآلبرشرح
نخعكوالذالمحطلتهأولهاعافىإوفالمعريلىراطمنصو

بمجمئهفرخبلمتااهصبئأصبنهبمابراطاصفيائهبقى
بممنسشلنةالهافىعثصرربيعسابعالخيس
م639ش233غن

ممطهـدمابقلمكللىأ



9

ا

4لضاعلم

العألمةليىيثواالستفامحنيهلبةاالجوأ
الماليصىاالندلماصجلحدبنعدبئدنجاألمجكضدالله

وكانمنسنقشفبغرئاطهولدالقاهغييفئموربللىاكلان

ةلمجةاذىوالعثصريخمنالسابئؤفىولمعبعمائة
افههحسالدرإيةقاالعلمأنيجيعماماالجددفهأولها
أحمرهمقبهنطامجاشعلىتشتملسئمآرأربعونبعأوس
شعبلناالحدسهابعههـيمئهافغللمالفيالدحمادا

شللعمه

االلغيةهوحلصيثميرانلىفىماصهثخريران
مرمظفربنخرحنصأبلديئؤيخالقضااقاضلألمامنثها

لشانىأوردمحاابابنلمشهوراورلبىاراارسلفوأبساحدبنبنا

عضسةوالعثصريخمنذصاابحااطلكوشباالمترفي
ناصربنعلىحدبنفيوتسهيلتبسيراحمدالثحلىلهأ

ضةشىاالثنيماثرصفرعشيةمنفرخيرىاالجمىصلدينا
13المنحم53خانبم3فمس

كابقلمتعليقمجلدفىثجمر
ورعنىحسنللعالمخابىبخعلىثيالالعرأسهـا

امثمرالئاالقرنعالالكؤعمنلبولويابكدولسسابن

منرخيرنساصاحاوانعملنطيبكهااالياينالهأ
احدسكدبناحمدبنكماوهونة11شاأوافيربايفا

شلحعهآفرلمحأنراثلابتهمن
وهوالجليليبالزثرحفىثبالجهلش31

للجليادعيبانترعلىعثصرطرىفىالقرناالحدعالرح
هواطدلناولهتجكوألتفتازافسلسمعدالديخمسعودالنمو

بكطشنةاالقعدةىاكامرماقىتأمنفرضإلمج
ثالةاايوظهرمنامفاوئشااشفرغلقراأسبنجحمالأ



يوييلانهنكبعشامفي

لمجموعةاتابح

شاينهمفرعيراناصنا

393ولنع633نخ

طةدىطبقلممجلالأفىعةأ
صسدد

ألآل

اج3فثة

القعدةذىهابةتمثصباحاهاجفاعلىأثرح
تقييداتمشتجاشلمه

كنههاليبلغفىشاطداأولهديعاجقللصباععرابا
313هـشص3الانخضمنساد

عادىلمبةمجلدفىلة
صدد

بئوعثمانألمجكرينلدالجماللعالمةكلفيةدامأم
األلمخرؤئخنةسالمتعاالحاجيالما

ألعراجهـاعلىفواعوجاشبالةالزاانقلبدااقناعشاأ
البخهشلهالمعونىبالعرااقهاعدعناالعرأبعلىوهوشرح

أدومنلحاكريممحمدنجكبدالاثيئتأليفاتس
هائياكانحوأههااأنيجهلاالمحلاولهالسلطاشساجمان

نلتوالثراغاعلممخمميل
س3شخاج3نصىهديباجقالمصباح

093نح

لمشهاتغييلتتعلميقبقلمعلدحقهـأص
صالدع

لحاجباالجمنكليخهاامتن

نلمحلالمصباحمق
صبشطاتاهراروكلحافىاعبدالثيئلوالاي



لالضعلم

لمجموعةتابح3ا
اصىاعيلىمنعليلىفيالبروصبىاعيلاه

1483نح933خاقج3نس

دكدطبتلملمحبلدأجمكةأ
سسدد

اآلبروميهمعليوىالعاكفماثرح

انسماالبهشامالشذووثاثرحمنمطعأ

313نعم2انخج

عكادصهـثبقمثمجلدهعة
سسدد

عبداكينلمحدبطالبهـداالعرافواعناألعراب
4بئيالمتوفىهشاهبنيولفبنالله

محمودبنالئيئاالحمرابفولكالفطشرالضرابوضيمث
لمحطلثهاأولهبرنىلخزالوذسنلىانبلىمبفيللهابعبدعيلا

3نسكلفاالسالموسلماشكابمحمدصلىولةأنحرغا
2283ش43مانخج

دمحهـئلمئخكلدوعقهـ

االنزئجعلىاالردبيلىلغنىعبدامحمدبئالعالهةأثوح
عصةلالقعدةذىفمزةتمكابةيزنحنصر

للمصباحاباجيةثعراباي

لمتئازشاالطرلسيداعبدبنللعالشناصىباحلمعامتع
أنةل

لمحخرهبةنمعللعالمقجدالفلهرأجمرصافىاكواملايأ



يهانلييلىقانهفهرمن

عةلمجعثاب

99

صثانةسماالولىبعطلى

م541شس

هـعأدبقلملمحصلدأبعة
صسدد

33مأنغبم2نع

اسمدمسيرسئحتهتكابةالمأدلهاثرساألصغيرة
اشئضة

ششنةابةتخهبروبة7ا

233انضخ3شاالمصباحباجةيامرابيأل

93ر6نحصى

عادىبضمكللدجموعة

اشعثالعوئنجعالكالمشهورباأللصةلمألصةانلىتندا
بهامشياتقييدات

دابخعقايلالفهالديخكبالعالتجهاكلثرح
11جمنسالمذكورةافيةعداألصئضس
13الشم02غق

دمحهـثمعلدثبقمءكهـ

باكاقيةالمعادكلغيةاثرحاباجفرحرسايهـدا
رلولماغااالحددتهاولها

نفهالمحأللهالبخالحاجباكلنيعةااثأةعلىثغرع
لحليماامليما

المحوالملكالمحللثائرلهأئاشالمتوسطكلثرح



الشوثم01

لمجهوعةانابع

االرضالذمحبسطفطدطهاولهوأبياشالغضرحك

اارقعى

المفمالعليمالمحدأدلهالمصباحاتأبينرحب
شربالحدلهأالممباحديباجةأدهاشنوحثرح
العافي

العالمينرباواللمحددتاالرواحاحال3شر
93ا8نعم6اتخالجنس

عادىبملممجلىأفىبرعتهـ
عسرد

ينلىلجااللعرباألمنجةعلفهبراشفوثر
عدبخطسلثالمتوفىهثاميوسبنابكمعبدالله

فىللثصرفةبتمبهكةفرعمنقيالماللقلتىسوأمحولبنحملىلبن
شئرجبعثصربناثافىا

العالمةتأليفرزواندالشفيبثصراصدوراكلثر
ممداهـلثللتوقالبرهاوىالداصممحبالبنعهالدينكى
ظنوشانهاكشفوفىافةامناالصدبظهراورقةعتوب

فىثعوفىاالحنقالقععىأحمدلجرالدسبنأببهوبنمصمن

ابركهديتكلأنىاالمحدلنهأولهفتاآلضليعنالشر
اثشماليقمنبمنهعاكفدشكابئشفرحططشمياولهقالد

تيالبكوهوالنقرببطربتةعلىفلرئفرحهااأليضاح
شنةرجباتأسععثمئىلتابثعفامقفرخالمنقنم
مم9نمم9الانخجمنس

تعليقنجلمجملدأفىةء
اصسعد

المثوفىالحاصأبمروجمثماشبنهالمةكلنيةاامإ



101يريطلىبالكتبعنفه

المجمومةتابع
ا

اوائليربيديملىمنهاحسنضالحمحرابنفطشث
هثلقييراتكثيربهامششثنهضا

عبمالسيدالمالوزىناصرالعالتتأليفثالمعباع
أسنالتوق

لجرصافاحمنعبداثعاهرعبداللشمللعوااق
93الشم86انخبممنس

رىئزبخيراكالفعبنطبقمعادكمجلدقكةإ
احمسصالد

تاجمالدينمدبنمحربئمهالعتأليفللبالمجاالعراب

أهاتناشتاحمداررصكلىادلهشثتالمتقأحمالالسفراينى سلتابتداوانلجادمحاآلصتماتإديهلعوبمن

أأولهالعالهقالمتقدمتأليفالابلمحكللمااللبالفاا
شئنهاماثرمنعفرافللناتمامعماجدمئالموالحدلنه

081منم86اقجتس

اتكثيرةبهامثمهاتقيهفلىشبالهندطمعجمرلمحجلدعةأ
ايخللهثيئنمأالمداباالنفعايتعلقآانطثمف01

مايتوثهبهانمأجلاويهانللثعثمراالقرنمنلحاهعسعدالله
وملىصدال

بنمحمدبكبداعبدالفأبينجماالماملاثلفت
شئتالمتولىثقاااثميافىااالرولسىالطاما

المهنعهوركوردهىللعالمتهاذالحرنحهـكألبنيقاألفعالنى
البألمبفال

نساحمربالىلثصرشالدىيحيىألبروثةها
3193نع093أشبم

ب



الضالكلم01

هتاثهملمؤجملدجموعة
مسلد

اةوافىابللدخعلئذتهعىحوافوفردءقمائعمهمتهـ
ألمجالداسشالمجالدينتأليلمحداثنهاجخطبقفرحمن

اطحلئهاولهاةةاثوفىاشهيرجمبرةاالبهـبمىاحمد

احدبخأحمدالدينابوهـبخمثعهنقمهويداقعنعميواحما
ارابهثعيمنممعنفرىبابخاالشهيرالرحمنعبدا

شمهرمضان

مابراالمداااالصالمشيئخطجعمنحواش
بالقرسميطودفنلثةاهـابمهصع2هورااثهيداالتافى
عيرأهئيغنكاعىلهمهثىهواالفاضيمقاىعهاباياضبة

أولاالحدغشتببيفمايومايبهادجهدبالالمرالمحدلتهأولهاعذمها

393خانج3نماسثحنةأشهررجب
أالالالش

شههفىمحمدأغازابشمادىعابقلمكلدأل
عسس

الحاجبألبنائتهـ1ا
لبركوىكلماالصهارا

اجبمنمىلمجرمافلعواملمترأ
15101شساخن

نحتلفةصشالوطدكطبتدملمحجلدأة
عسدد

جبارراالبئفتهـالكلعقا
ممىثاتميهالبهامةباللرفىةالمصباعمتها

01اهمنح2مانخبم

قديممعتادقلمثجمرعقهـ



301يلديوانهامضشلمفه

وهويإالحايقالبئااليخقيىثمفاكالطالب
منوفالعرببهمنعمألهمعاالمحددآمكلىأولهبالقوليح
افىعندعالتااللهرايخسكأبقيوصمبيةللفرققاالثمعمالمفارم

تثاآلصحريمعشيررمنالوسطا

عدالخبيعىبخابحربنمحلىااليئثص4ثالموثع
رااعلىكفيقابالحاجبقىوهوثرحثامقاالقرنمنمماه

االربعاوكأبقتمجعمأكايسقواحملةبصدالبهمأوله
8اال3دابمنسسصعةرجبمناالثا

17061نع

مادىبقلممجلدأفىطةألبعة
حعد

الحاجبالبئالىعذكهـثما
11بم3نماآلخرمخرومالطرفىباحالمإ
ااأل8سشهسنخ

أدىعابقلمجاروفىمجئموعةالو
دص

فرغعلىخليلبنبخطللعألضالمطرفىألانصباعالرح
شتأذمحالقعدةفىتهـ

االردبيلىحمدبخكبدالغنىجااللدفيالمةإدأثرح
هذاأولزمحثصرىبمنمئاكتابعلطشئنةالمتوفى

صتابهتمابياناالعربيقمغتاحالنيجعلدتهانحمالثصرح
خةسالد

علىبئخليلبخطلمعمباحايباجةدالرح
المتقدآتمبهنكللىبكماخليللمالرفثمقظألمصباح

31انخجسلسظاتتاجمة اال4ش



العم01

عادىنجلملمحكلدأبزعفةأ
حعدد

محايخط3مختلقهالبهنالحاجبعظوفىكلقيااأ
شضهمنهفرخبخعمعاللهحمسن

الشييرببيركلىبيرعلىفدبئرارثماظهأراالم
سعهآالتوفى

55انخبمسنسيدالمجالعواميقي
االفى5ش

بهامشيالعألفىاىلمحافاكبدلعاوريناينزبثطعادىبقدبلد

ثركىدلشهيرابيرعلىالعألمدبنألصرارظهارااجم

منوالعثصريئاليوكالسابعفيكأبةثمناسلاثموفى

نةداملاالولرببع
عبمارحمنبنالقاهرمحبديئاالعرأبععيامل

47591شه6انيخجمذحافىاكل

بخكلطعنتلفةدىبقيطنحكلدقهـ

بننوعثطدوكروههلحاجبنجاالةلكلنها

شنةالمتئالحاجب

أكمحشرىبخمحموداتاسماأبللومامجالغناأ
نهشثالمنوفى

لمتوفىالمطرفاالميدعهدصركالعألمقالمصباحاك

حمدصخطآضهامخحانةصخطوطمعتادبقلمشلئة
6البخانجسنسشاإةالمرعى

االنع



501انلىيوييادطتشامنيريست

بقلمقعلبقكلدأةجم
ععدد

11حمنتطثلىالمجالربهشكبدديقارالعرأهليتابأ
بيمعنمهالعطاوطغطاالممشفاطدلتهأولهااالنبارى
اقيدات

أجعلذتالحلللهالجأطاالمحاثرىحإالحاشبلهئلدلسلطامجقصلىب
مذمىتابعالهطهيرالناسوظلهاالرضفىاسلطانا

اال5ش86انبخأ

محفلفةبكلطهادىبقلممبهلد4ثثوعف
صعلدهـ

بنعرفيمحثمأنعرأبالديئلجالعنية11

بهامهثعهاققييداثنةثالمتوفىاغاجب

ببركىالشميربيرعلىلالمقعدبناظهاراالهـأرأ
سسععهكالمؤئ

الجرباليعبرإرحمنبدللقاهربناكلمدالعولمل
96انخجايه

6217شسفى

مختلفةبكطرطهـدطبقلمنحجلدحة

يعلىاحمدممنرربنةاألحرولمحثرحيةالمحوالرةددأا
سابعيخااليراففرخورطابالصعاخعلىالحصهنىبنط

انةاولياآلصدىجطعثمو

محمدصنطاذاكلشللتفضلافعللىيهألمافىةألرسا
صادىائهألناهمنرغتنهااألزهرشااشلنىاموئاابخسدالبي
خةشثلتاتالتعثصررببم

حرفمعاقمنظوصكلىوهوثرصروكؤاالخوانأ



كهـعالص



اللبم9وردنهاشافهرمط

ىدطتجلمكلدعالموعتهـ
محدد

االوللحاجبردمألبئاكلفيقهـاثم
المالرزىالمصباحثمنا
آالانغبم3نسثعشاالظهالا

ال941ش

3

ةميقهثبقلمهجلدثجؤتة
عسدد

باداجىلكلفيةاكأ

واآلخركمنبهىالرألصاننهـاراا

اج3نسلمجرمافأاالئفهـثمكواملىا
أال05النح3نخ

يمتعتادبنلملدلمحكقهـأ
صدد

باننرلءهوثرخألبخيالحاجبالكلفيقهـهتعلىشرح
ابمذسالحاجبألفيكلفيقهـن
أإللأل15ألنعنخ

قديمةدىطقلممجلدفىألجه
غصراكنحعلىحأنجالمممعوبنالمةاالئرحجمارود

ألئهانزيدمن3لنايوجباصاطددتهأولهألمجكبادفيحمسن
تعرالىعلىالشادحأبرابزادهاخسهبالخرهذا3وفى
حكلصياوصوركاالهمزؤصاوبوددالفصوروابابوهى

المحروفدشأأالمجاهدبابططيةاوبابيفىوكأنجتها
اضطرازللشاعرأذبالمجعاجموو

بنعدبمعمقاامحدالبهطكلالعرابقامشرح



وارعلمأ01

عةلمحمواتابع

ظيريومتمكابةسئلثعننةالمثولىالبرىبرىعارر
منسشتالمجةالعصريخعذىلسادس1الثالتا

اال35النع5انخج

ةجمدينفغمفائهمىحمدبخالحاجفيمصطئبخطعادممطهـبقلمكلدأجموعقألأ
نةشثفمانرأواسطفايريهـثت
عدد

لكلفيةلغاتحتوااعرأافىالفصاحا
مشكألثىبابرازحلىورفتاشفألكألمرسانة

61خانجمسحمناالالكلفيقراالجوبة
االيمهمش

غدمحةبقلمنحجلمرأجمهكةأ

االزهرىجمداللهضالدبنللشبملاآلحروميةشرحدا
الذكوربخةالثصرحعلىابخاأبالسيدعالاشيقهـ
الساباسبتانهاييمفرغالشافىاالحمدىالدالثمس

مذسطلنةدمحاالفؤسبيطعنهنرينوا

م13م3ش6مغانج

جمااللديخعطالعالمةتأيفقطرألندكلدهـشرحالىالنرأ
اواشفالمتوفيفتالمولودامثافىاالمكللهىالغاعبنأصبنالله
كثصررجبمسائتااثاييهاالثنينايفتأمئ3فروسلطافلعؤصخفضامنواقعاللتهاط
مفىغشاامنهنجكبدالهادمحااعأحمدبخفيلعادبقلمأجلةنم

86خاناجنسييداتبهامشهاآثانيةالدىبئععراولى

المالاواطىعيلامنصوربنسللنبنبشطعادمحهـبقلمأالض8صدلمجلدبمصها



901يهولهااذهـفيرسشالطتلمق

83اإلنع963غاناضنسمفاشلعنةفرخاالزهري

اثانياهربيعينروالعثالسبشالثامنمكأكأبةيحالتجهلىأخرمحكلدة
عالولممنالمانخاضنسأسلحها

ااال38ش4أانخاجنسىنمهغبقأخركصفكلدأنشه
نسثداشتليآ3ثلمثهـاتهاالروومنكاخرمعلدىتجلمنحكلدأخرىة
0291نساله9انخج

جادىشهالمحكثعرىجمركفرغلشهيراهافىلىاهيمبراابخطدئطبقلمذمخقأخرىأ
م3مشع6فىانخاجنسىآةةالئاني

اسعيلبئعيممىعربنطابالمجاطاألمامالغقيهتأليالمحريهـإ
سعركلليناشوصرفاخلقالمحددتمالنثأنرلهولمحبعدالسعماثةلحنفىابالهوىوفالمو

كبهطرسولعنعلىغرفيبئسفكلربهنمىاسلطااتأنيفهفطكدلأنذالحيىان
مجلددفىرفصوالباأبرامفامغللصكصرمقاألشخنورتههعلىواداأليوبيهاال
آضمنعامرفىبكليمقثةساآلضجمعرمسظاالئنينكأكانجةجمععادكسهـبقلمأ
مضوهاالمحكالستينهصكليتدقرلياساطاشاثتقرمالمصنمنازةافقااهذه

نمىالمصنف3ضذلثخطتوشنةاآلحرمربيعالسادسىالسبت
مأاش983انخض

فيدئهعبدلبقااأبالدبنيصكصاتألمفصلثركالالأل
جدادفدءلممانيىالمالفريرالمحعنىالبغدادىبرىااررسيخافيبخعبداللهالحسين
زاجودالمولخةصاخرايعئامنرةلالحدالمنولمحليملةششأوابل

تالمرأولالىىنثالعرشبابهماوعجمكلامافيمنوأواالولوآرالثا

بيرمحكلقواررسينىللهابخعبهلىلىبهنمحمدبخالحينالسيدمحدبخعدبنبططدكطهـبقلم
ةفشهرجمادعاالولىمنوالعثرلثامناالثألثاآخرهايومكالمى

م498من93مخانجقذ

يابمعطىبهثزلمجأالدينريئفصولهـائرفىالمحصول
لجزبنبئشالمحذيئاجالسهدآللعالمةالشرحوهزاةشساثهعدالنورحب
الحدلته4أوشنهاجمةشرذكااشئاقالخيسطمالمهوالبغدادىإلزبكبدالئا

ديألبعمآششتجلدشزجمكبادفوكهكاورضىكاليتحشالجيانفسملىللفي
شئصعرمالحادصوالعثهـريخمناالسبتمفاجميقىمفغاننهمجابخعبالسبخط
مأولمش193انخاضنس



11

يرلمحتارلنشر11
وئالتفمامتدمةملىتهلمجزات

ءمؤاافييظهراأمشهاتقييدات

واكلم

ؤلالمن
لىىلحدلئه

ىبةمجلدةب
نلهثأ

يتلهسأعليوهوثرحالفوائدشهيلعلىالمساضدأ
علىاقهبعدحلىاطالشعضاقىفىبخكقيلعبدالىحشبناللهيهنكلد1151

3ول6ال56اننااجنسعادعهـبقلقجلدأ
عزتأليفبدرالديخالممنفإبنئرحنحنرحالمسعرالمعبن

ايخبوعباالمهلىدجماعةبنهععداللهفىابرإهيمنجصدبنيهتسبخعبدالجمأبىبن
تفىنماكريماالتبعدصأولهآشردعاآلصهطنافىمطعتوارة

اجنسكبااحرافىدغاماةابابتبمنصبهاؤمةعادصهـبقلم

ثطءصيملمس

كا



لحلىاتحانهمكلص

لعألعهتبة



المحوكلعلماا

شبزأننممآأقسااربعهكلىرتجمنعيطعالعربيةجعلنىصدأناصاللهأولهشنة

ابمانسباررسكشعمبطاجيداقديهعضبوطةىابقصلىأفى
والكلوالمحصليعيشابنئرانظر83أل3عذم17خن

نحرجبمناالفريلأصبئوبيبخطعادىلمبوهىايمابغةأخرىنممعة
الم3انخاجنسرواكرثبهاضهاتقمبذاتشلت

سال2ش

بخطدىطشمأثناماالستثنابمااللمحلمنأتدامنوهىلااللممنبهاخرأخرىة
شتاالولىحمادىمخهاشمشصففرخارازىلقاهمالمجابنضصرألمبنافالعماأبئ
83العالممانخاجنسجراكثيرةشهاتقييداتبها

هنهافىفيغالملتببعالمالمحمودىجماجبمحمودفيكلبخطعادىبقلمأنحرىه
نسلثيرمجذاييداشوطاراتبهاالنةةرمفمانكأالثاثةالليل

83ال6شالم4أنش

ؤانهاوثفراسعيلبنبحوببناحملىنجطعالىبغجلدأخرىةظ
ااجنسشنةوالعثريخمنرصالناسبشانخافىامامنالكبرى

اال313شس149خن

ااجنسسثأةباالسكنمريةهـوصثمطأضىأنخة
عءمهش9خن

نهسميالدلهنةلسثكرشيانيةجمدينهقحطهررعقأخرى

مهالهيخيم9الانغج

دمم6غؤةهوظرأايةآلمفيداالعراب
العالمةتأنيفافهقهـاالشراهلصروحكنئرحفويةداالمقاثم

حمدوسبهطبنبخحسبنأخبنمومىأحمدبنبنألمجكدحيجمرالدينلقضاةاقاضى
شزىقاهزباؤفىوسئمفنظثاسنيصولدبالعيننالمعروففىدمشاا

ثمياهدبالوفبهوالمعرالوهزااالزهرقرسالجامعجممرستودفنىلجةا

بنطعادكلبقلمنسقوسجلدنعلممالمألااعيشامنحهديامنياكاأولهحبرىا
الشعباشوريخمنالهالثامالهاموالعثصركتابقايومنفرغالمالكلرأوصومنصر
ألم17نح951بخاناجنس

3ال0636انخاجسهـكادممتلدنممئتأخرىزر

3ال16136خنماجفسعادىبقلمينلئتجلملىأخرثنحههإن



311بثةلدبوانالحهبئلششامقه

همابراعلىحمدينأالدسالمتشهايأياودنلمتذمتااعأل
فايخابلوزاوقدضسشاالولىعثمرجادىعةثامنالجليلةالمتوالحظوىالفيثمى

أمامش3اانغاجنسعادىبقلمقكلدأ
ألنمزمجموعةإنظرضيقالفشتالى

ماغزمجسهكةلنطرثلذبايمالبنالمقذمقالمحمة9
مندبخعلىمومنبنبئكلالمجالحسنالعالمةتأليفلدتربيأ

ذىمريئاللعثاوابعإثتوتاشنةالحعرعاالشبيلىاىراحصغو

اثوجمدمنهااألولبةيهرقلىعادبقضنمبلدأظشئتمدالق
أأل9شعءانخأاجنسودباسالمفصوروالىمفيل

كصيوم4صامنبانضليستفغالنملمالحدنتهأولهاادكطبتلمبهادإأضىشفغ
ال9خانبمانسشحنةالمحرمدالعثصريخمناسبالرابحايومكأبقفى

اال65نس

النالمحللتأولههلىالدينمظامتألالمضلشرحفىالمكليا
فرخانهالظنرندشفاصفالؤعاثهأرضههلأشيةاأوقرعايليقبهبرياله

نسقديمكادىبعلمقفكلدسئحةاآلصحمادىقتألبفمن
وممممشس133غانج

طربرىابخكثمانمحدبنعلىبنأتاممماكااياتأاالعهـابلهأ
أرلهاشلنةالمتولىالبعرى

لايرلطولثداىذمجمدلقولافتتاحابعدأقولمن

ثآاألضنربيحالىابعفمشكابقليلةغتعادىبعمكلدسة
س69شص66انخاجنس

ااجئهااتشهاتقييالجميالصئهنةامجرطبعاخرىة
9ال08ش693نخ

أاجنسبهامشهاقفعيداثفهبمعرحمرطبعقاضىنم
81ب4ش59قخ

اص3صش69غانبئانسكلسابنهأشىنممة

شجهمامشهاتقيداتفنجمركابهطبعقالطوشطبعانحرىنممه
م115ش386سانج

غهيداتمابهاثاسعورجمطبعقكدأفيجمرالطبحوىقميقأ



حرى

حر

حرى

لعه

قةممه

لسالقة

علص

عرالعد

مغء



11يهثديوادمصاتهمهيممامن

سنع3الولخأنضأنحاعادىيألبقمفأضصكلداانمم
منهانرخالشافىيهىاالبشوحمدصذيقابنخمربخطعادمكلبقلبهلدوأنممشةإ

ارولىأطىلعالمتالمثيئاعليهاهوامفبخطآةالمجةنصغذىالخيسيلة
3اش3ال9انغاجنس

سادسالجعةتيومخغى4دممططبفلموهىولابخاخحركمنلمحكلللىى3اة
سولمشمخاناجنسسنحنهاألولىهادى

بهدصهـطبقلمكلموهوكبانوا3الىىألنعتباباصلهأخوىةنهمنثاجز
االولشسء6خاقجنهسخررم

شدغىبئخرها7محنتامةبئطمادكطهـبقو3ىإبهاخروممجلدفىأخرىة
ااجنمىاسرمفرعثداسعالهألثاهشهايومغانزولابن
األ39ش3انخ

الثامنؤاالحدهاقرحمناعبدهدبنفيأدىبقلملبهلرأخرىه
54اقغاجحمااالوقمنهاخرشدانةانرمنرينأكههـا
األأل5ش

هاالئنينانهافرمحهـمىصىرامحملىأحمدبنبخطقادلمعبقلمنحكلدينأيأخحة
كلألاالالهشخنمضانسانةثادساالعثصرحمادشاثامن

آ93م6شع668خاناخنسعادىبتلمثنبلدإأخرىنة
نسسئنةالمحرمغعابعالخهيسومكأبةكتعادهـبغأخرثنممة
3أمالمش6الانخج

اليفتأويسةبو7إافاظألالبرارلبمنالعلبةامثا

محمدلحبببأنمرقعادلتهاأولهاايرالماتاوىبدرمحدابنأحصأسبنبئثفال
دكطهـ5بقلملمحكللالسمةاآلبروميقالمدكوروهواعرأسكلىقصوراوسدمكليافنلى

ااانخضانسشطناالدلىنيرجمادكطكأك
االهش

شالعألمسةتأليفابخارولحجبكلفيةعلىسحوهوءالموفهـ
رحيمأاوحمناللهجمممأو4ثامنلترشااعالهمنانلبيصىبكدآببهرطرمحمربئأبماالدين

لمجأخدحهمنبئعلىعدبئبخطادىبغقيجلدأنىيعدأكالسضقوأحد
ثياشييداتبهامةلىأنهمالقعدتالحذكطمنكأبتهافىفرخائنعالىاااالنهكى
163شم6ألخانابمنسروالثيربئ



باويالجرللهكبداحالللشجاعماالحراسااالطالبيمو
شنةنالششوالتأليفهمنرخلحدهمالملالحاللتهأولهكنةإالزهرعاثنوفى

كابتهايوممنفرغىالحنفاخممااللمحالوقامصطفىبخطءعادبتلمدنكلنحةات
983ألشسم59انخاجشسأاساالولعلثررصح8الثالثا
ضهايومقرغنودىاالطبببالىحمنكبدئطعديندفيبقلممجللىأيأضىفسشة
3ول89عم61انخاجنمفىةثررمفمانطالسبت

أنممىسثثئلعنةشعبانالحدعصرىاكأبةيومغتعادىثألتجلمفدمجللىأخرظمة
4983آنح79اشش

131ولخانبمانهداعادىلمبهشجدرووىأةم
0093ش

البلبيهمىاشافىامحرألخاليبفيوحمنابخضبردبخطعادىبقمنحكلدإأصىتئ

اجنسلنةةااللرببعوالعثصريئاسأبعاالسبتنهايوفربخ
ماش193نح

اشعبانعثصررابحاالننينمكتابةتعنتافةبشططعادىتجلماخرصفكللدة
م9مشسسانخأجفثاشئلنة

نسةشومفهـانثاصسأنلضابةيومتهتبقلهعادىثةاضصثنكلد
3013شماغانج

نسشانةثاشرممنانالخيسومغتكتابقمادمحهـكشجالدأبقلمأخرىةنمم
4013شهصمغانج

الجعةمفايومفرخالقرميصىأصبنعبداللهجكطعادحبقلممجلملسضقأض
5013ح03لانخاجنسةةارجبسابعا

6013نعم2انخانمنسعادمحهـبقغلمحكلدإاخرىنمغ
ثاقاطسمنهايوقرخاعيلاابنالعزيتىعلىبخطعادىبعلمفمبلدأأخرىنة
93الشس503انخاجنسشلتأافىءاربيع

ؤىأدلفىكأبتهامنفرغالباقللبتتعنىبءفيعادمحبغثمجدفىأضىة
ص809ش603خاناششسةشنلتالمجة
الحادىمنهافىفرغلجىئراكرضواأحمدبنطكادلمالىاضنمص

909عنسالانخاجنسضأصعرشلعثرمن

م14خم3ولانضأناعادشابقملفعطأه



أأالةوبانالدانهعهبهاممه

1113نح903انخأجنميىدطكلبقلمؤمبهلدأخرىخةنه
اإلال15دخ85انغاجسطدىبتمأخريةم

االقحانبمانسآلعادبقلمكلدأخرىة
صننةمنهافرغكريماعبداروطبمامحمدفيبخطملدعهـتجلمرإلمحك3يأةن

أأل06نح38انخاجس

13ولعزجموجانالراوهاغاطألبثموصدا

ثوفاالنون

ينيفناباالدكلوماتأيفالنرالجئحلمحثرناللترى
فردالمفمالعسلمالمحدشلهاأةثدلهونااللبناتبرالبازجميالماللهعبال

يالديةنةعلئبروت4حرسثطبعحقولمجلرتمنقأليفها
أم16شس63ألالةخاجنس

حمزفيمصطفىالعلألمتأليفنلهارانحثرحاالفكلوتاصثذ
المعافمالبااللفاناجعلالنللئاطأوكصرالحادىالقرنمنعالباطمالمشهور

اخةمصانريهنمنرلعئوالسابعالربعامالثبركحلوكااؤاقرخمنتألهغها
كثيرهاتقييداتبهمامثةاةبرالقطبهةوههـسثالبعلققتجلد

ص359عنه05غاناجنس

م359نس153انخأجنيىكللسابقةأخرىةمن

س9هخ53مماتبمانسعادعهـتلمةاضصنكلمفةن
بخامثمالمحلقرتحضهافمصفرعربنعبداللهطمحهعادلمحكلدثبقلمأضكطفسة
اششنةاالظهادالمتوفىمؤلدالبرمقللملالوهعهامقاتتقيي
5593ش3هسخانج

عبانلمحثخاألاتاضىإمحبنالتالرعلىبخطعالكطبتبمعلدأاضىة
67971نح6انخاجلسجهاخرمةا

ابمأثسفيهاوقنةخعادىتجلمفمكللدإأخرىةا
ا56شس055خن

ااذصدصنهابرمفرخالعثمافىالصنفللهضبدخطدىبضلمأضرصفعلالةن
م4شخابمانسلنةةانثحبمنوالعثعويئالسابع
األ6انح



و

اسامحربرعلمحدة

لسقفكلدبصقييومنمناالميلهنيدنهاسلىأولهطمثصر

لكيقاكنريرمختار



سحشمممط

ههحمسبنحصربىخلىءسىلسة

سهةس

ه8



والمام

اال3ألع632انخاج4فدلفةعت

أبيناقثرفالعالهاتأليفكلالثفايقهـلمحثرحايهلهال
كنالنههدىانمهدانالهاوماإلتهاطملىأولهاشتالمئوقىقرشىدا

بشمبانأطعرالمؤعليههاخطمغهماتجرالصلطين7زججودمنهطلمو



106يمايلحدقمفهرصشالع

ااجنسةاممفياأشمكأللمعكلىيهماعثلقويليهاولثيرتقبيدات

661نصول9قغ

ذشةبهامشهاتجيداتقليض7ءتجاغرعادىبقلمكلدإىأضةن
ه617الشس09انخج

بلغولنةيهالثاجمادىثرمنافاالبمبكمداللهالمحوفهرشمكلبع
شااهاتوي501أجزأوا51أماشغامناكلشكلعما

لبالفةافهرسشعلمنعاكثها

العربيهالكتمعنبالعربيهايرامغ

حمدعدالببالوىالميهىأص



للبالكةاعلم31

انبالكتهـثع

هـها

831غزجمهكهانالر4تجنيىااجناأ
محمداحمدبنروبنأحلشيئالعالمنافيثأازاأفىامالراالحرازئ

طعةءعلىوهوصرةاةيفرحثمرلمدسماالئالليلةالمتوفىالشافىاأط

عادمحهـبقلمكلدإنمخنصصيمراطليمامزذالهادرودثهالحأولهالمجالزفى4
س155نعالولانخاجنسكثيرامشسهاتقيهداتلم

نسالمولفطهنةفكليابوبهامعثهاتقيبداتدممطهـطلمثوىعهفقا
الع3الاشانضبم

االصراايفقأهـوالجنااالشتقاقبينثحالفرقىإتجااالازالةآل
خآ7ولميموتشدلجاكاىبغزماخفيالدولةنجهييىسفلمحاسناأبلرالدين

أقرنخراقىأوفوفىسيئةولدالميمغدارالحدافىاثعلبىغامقابنابخبركةعمة4

عادىلمورفكلدنسابالغاتمنقر3ابعههمافىعلىتحلعلبعزيلهإلسالةال
ااجنسأيضاكاتبوخرمورريلهاوقفةكاخرهتبوةبآخرهاو

6153شس31مغت

بعضوسانحصورتماومباالنفيااليسيلهشارماألا

بنأحملىالعئيئلرمغاإنيىتهـعفواندقرابذالطتبعاتويةالدميااسنا
صمعناأولهانةسثاالموجوداألالخليبىالئافىانحاااجدبخامهاعيلى

كنهآلقعالاعئصرذىمابحلالخيسيىمتأليفهامنقرغلببادالقباالجعل

تقبيهداتمهاممثهاصآمصطئمحمدأجمطبعحروفطبعمة
آس107شح33صخاناجنسايظالمذكورطبعلوا

3ال3شح43خاناجنسكللساقةأخرىة

جمنمحمالبعربشاهيخابراهيمالالمقكميدمالتأليفالاألطول
نهصالبشذراشالذاسغةئنوسهطظاثعنةسرقندةتهفىالماالسفراينى

تطيصامحرحوهوشمنةتوفىالظنوشانهوفىادالعهبهدالحىءالفالض
االقبالاصخيلوفضالاياابسمتوصحصالصفعلىاأولهالمفتاح

ااضفعىلخهشباالشانهوشسمجالدثطلىبعز3تنممفة
أكييماةرسانطر431أل6عنصنص



أمماليهنرنلداشالعهضماتفيمن

43ألألنح3انخاجنسكللسابتهآفيىة

هأنغاجنسارسمابهاخرالمنغهلقهطكلبخطأضىهنس
23ال8شس

الس3ولشعانخأجنسعادمحهـتجلمأضصبهلىأخةق
مةااتايف4اثنتاحتغييرهريةماشقافاضقالغتاحإ
تأليفهامنفرغالمفتاحالسيدعلىفرحقكلىوهحالضبالمحالحممنىبئالمنقالشريشكللى
تقييراثشهالبصقبهطمعتادبفلمملمجلدفىةةثارسقاظباولسئض

481مشماهخااضنس

حمسداثفقخضوفيبئاالصماحقهـبفبوعفالبالخمةأنبوأ
سخةانشأيتأدأفىاتالهياتالهاألئساشنيخيقالحددتهأولهاالمامى



بالغنهااكلم11

للومامابالكةرااالجمافوادعرائلدألضمناشزيادمحإلمفتاحههعاخالضكاأياوضم
العئمرنهاقفرغكربنىموبخطعادصبقلمكلدأنحةهنافىعبدالقاهرالجر

اانخشاىنمشاتا2أفياثثمهااانظرأسهمنالسمرماطداإلص
421خانجحمااالولمنبهالخرعادمحهـبقلمأصرىإنممة
أالنح

38681ءن61مخانجفمتىدصهـطبقلمجلملىإنحةافيىنى
الجورةبوممانيىاياؤتفرغرابرادطفيعادعهـبقلمىأأخمنمهفالعقمن
اجنسجوارزمبللىفىيهنانرمشريخمناواارابع

اع013شس91ألخن

افىاصافىارالمابخعحصربنلحعشابنعلىطمعتادبقلمجلدفأخرىنممةاا
3اقاجنسىصعنةسهو7اجمادىولاءالسبتمنهايومااقرخ

صى

ههتلدعميشلىبناساتقية
والعفريمنامسابماحدالومت



531يثيونلرثتبئلالىشىفهمن

الجةذصنتأاينقسابعفرغائعاممالعبادالهديعمعالفنبيانطالىالهاداطددته
ض4فىىطكلبتلمكلدهناواجرضاكةمغرثألثةلىرئبعكلىمهاس
933منح3م5ادخج

لعروفالمسرمحمسينبئعلىوهوتقربرالشيئابعاشهـاتبيانأ
يرالدرفىللشيئاالخوأنغفةاصاوممطلثرحاصالشةعلىآشاآلنجودالموبالبو
شعه37شههررمضلنفىصننأليفهفرغلببموالمةاشافامتزهاعفىحنحمميمكأوله
ربأسغلهالحاافبمحائفهابأضلىحمسثاصةبمطجقئرفغطبعسنمى

مم5فغام3خاناجنسفالئصرعالتقريرالمزكوروبالها
6803ءن313خأنبمانسكاللسابقةأخرىفةد

مهـغغجموعةافظرالبياشهـاتبياشنه11
لقربئانخمئعاللبننالالكبماحدبنالفئشميئيدللمحرايمأ

لشيغلعالمهههاشةمنمشهواهنلسعدبرهأكلبهاغتعراشيقضلىوهوصاثمرلثالشا
ةمن31ادامشهرجمادصالثانيةستبرروهالمحالعاةفرغاصبانحدا

انمىشمضااالولنحخؤرديئكأبةغتعادصهـبغلمجلدينأ
سنح7نخمبم

11عرالسعدجهامهاعررآقهووفطةطهملمحثادىزرنحقاض

عداتدحرتمة
دط



31

84نع11نح

ومعتلالفراحاوسبرعر
لملمحبهلدأخرى

5841شس31خ

بةةاخرصجللىأنس
تبهاشهاتقيعد

انطرأضىهن

طراقاخرىن

اتنويراإ
أباجورىمحكراأفنر

اضاكلوجعلايها
أانخابمنس

بةلىحرىةدم

حرىكاقس

لسامةسىةص

لسالقهحرىص

يص

البالخمقهـفعلم

ودلبلمعافىيض

ةموبعتالخيصصء
لهيرسقبيدتممث

عرحبببسكط

دسا

غزجموعة

ابيالنوااضورشراافىان

اأصمهآسشموجودا

حروهاثطبسعةنممحله
31م3اش

نس

النس

املصلحموليى

جولحلنىصرحمد

نةعالسعالهعة

حى

اسيوطىاوحنادعبلديناجاللالمةالجناسثجفاس
بقلمقكللمدأزرطفىاالذحبادعلىوسلموكفىلللتاأؤلهاسعههاوفىالمة

33النحأنخاجنسعادى

المتوفىاصفدىاايبمدفيخيلالدينلصالحجشاشالجنلمعأ
البثرقيادمن8لئامنوملكجشاسهجنالنحالبدفنرفعانثطادتهالحدأولهنةسث

7م8ع8انخشانسبضهكادىممبلمددفقنىعهاف
حدبنحبياوحمنمةعاانالمنهشيمالثالثثفىرووهرادكنون11

افىلهالقرشانعاثرلحاممناالماخضرىاالماهيابن

رشادالياشمجعلىالهادىاباليحالتهطدا



31الرسيراغدمضانهمنفعسا

العهونوئئا

أم63نح051خأنبمانسلساتجةاضىكاة

4الحرشالحا

اليىجمااببنلقاسبمالواهيللعالمةاليثاشيقأدثحا
بالمطولمصهورائرعاقفيصعلىتاسحالقرننثافثشاافاعالمنرفندا

نهمنييانالبائعلمجدالمعافدقاائقيصلهماافصالحددتهلهاأالتفتألافىلسعدالديئ

غأناجنسسثثبةكتختعلبغبقلمكلدأ
143النس

نوناميرالمالكلحدابنمحمدلشاسالمقااثعاشية
فرخإلمجيدإحميديئالثمنكالحداأولهارقنديةاالملوكلطكلىحخىعلىهآش
بمفاردادانهاالدهىآغانةشدأزاآلمنحمادىغزربعاايمغاينهامنتأ

المزكولمحإنشممهابهامهـسثممهآجمعرجمرجمأطبعبجلدنيمصالنحربلب
53ولألشهانخبمانس

أاجشسئلئنةكأبةكتهـعادلمدأخرمحقنممغة
53أشأل6خت

بهاهشهاللثصرحهـلتفىمىادنيمحهلىعطيعةهـووثووأخرىنسفة
91أم6ش61الغاناجفمسالمذممور

7191ان861انخابمنساخرىكللسابةةنس

13انصم3اناجشىكللسابقةأخرىة

303شا3ضاننانثاكللساتجةأخرىة

م120احاناجنممىلسابقةقأخرىنمم
3غؤجمعمكةانالرنيمغقأخرى

ألمامرسامافرحءنبابئابهدشألالسثصشيقيثا
05531الالنعخاتاجنسمضادللمكلبصفصئرنما

ائيردمحدائباجورىبئابراهيمشااالسألهشغثمانهميقة
مقعقيانفعدذموالعئصربئالثامنالخمسلومىضاقوفىسمرويلت

غذسئئهلمتشعبانذاليفهامفرغخضنبللمبياتدئتىاأولهادقيالصرقن
اشأنسلورلذاالمتههصهابهانصثعطبمفدبرالقههـعطأ



قةلألااحلمإام

س355ش8ءش

553نس18غاناجنسأخرشاكللسابقهةذ

ه555ع8مانخاجنسهكالساأخرىة

7003ءن38انخبم41دنهكالمعماتجةأخرىة

53الهنع8انخاجىنمطدمحهـتجلمبلدإمقأضىن
يةرئنلىابهاممهامقةلهدوالقبمطبعةصصىطصعاضىخة

انىنةسالمتوفىالشافىجمورىاأحملىأحمدبنالشيئوتقريراشالمألمة
م81مش603انغبم

3االمشع3الخاقاجنسحرىكاالبقةاشة

ام6نخأماالجهـ7انمسع3اأاسلدانجدبرالذاطبمحسائتةكاممئاخرحمهسأأال
ميمم1عشحيبم

ااخشستأنةباطبعتاينيةوقصطبأخرىإنسةء
713شحمم3خن11
3فى81شسع3انخضانمعىعاللسابقةأخرىعانأأ

الشامحممنابخالسيالمحمدبركشالبقاالشيهنكربرممتمأثاشي1
يفهاغمنتأفرختعاراتإالبطلظمطؤتثرحمعلىعلىالقرنالثالنعرعال

شههآبالمطباوهببةهـحروطبعلمحكلدسة4ةذصالقعدة
1138ع151خاناجنسكورأذعالضهـابها

م5ش111خانأجنسلسابقةمححقاخربمطإن

المتوفيالمعرىالبهوقىمحلىأحمدبنعدبنالثبئالعألمةاشية
مطاأولهاحمدالمزيناصرقديةاملىالعصامثرحعلىةسالمجةذىبههعئعأا

فرغالمنصالههدشبةنمثىهواجردهامنوالمعلىالهمانبهماببديمالمعاقإ
ألبقمالطءشفةنةشنخؤ7هسادصامنثئموأباتثاااجريدهاليقةمنأ
53همعأالنانخاجنىمغربىة

المووفنىباالشهيرأصبنسالمعدفياشيئاالعالمةعاشي
إفةسفااالولحنحريهإفوقسشنةالجبيصمحمعربقربزنقريةةمجأ

نسعادمحهـثبقلموبهاخرمجودفيالقدةالموأتيخصافربموهماشايخلى

ااال3اللتعاأمدضبمن



يهالخداقمرشت

ممديحيئعدفيأمولاثيةكالواولفيداحاشيه
لىضتذقاحالمةمهـاتنيسعداحلتعرعلىاثسحعلى4شييداتاتوفىالسعد

83أشحغانانسمختلفهلمجللبشطوط

يسافىصعهاوآفرءاألزهرثاسويفىاعلىمحالبنبشماءادفدبقلمكللىإأصكطثقةنم
ورفهانحلثستأثمفرفياتسكةإكهذفييهموةمثاولاتيعكسررئا

61شأناجنسنةسثفرغاظنوخانةاكشوفىمةسث
ص9ش

ااجنساالولمنمردبهماعادىقدمةفكلأخرنممشة
9081ألش541ن



شهاللثمزبهاهلممثاجمطبعقبرالقونحهـصطبعجملدآلفىءاخة
ط365شس9غاناخنسالمذكور
3653شح09انخاجنسلسايغةأخوىنضة

اشضة8وفىاالديخكئمانمقظاماوهوالملطالىاماسئمة

نيمافىوبرالغالنمأعطيقهامرابغماعلىمالهـحمدكأولهطعلىاعصاعلى
31خاناجنسكاتبضهاوقفةبدىطبقلمإروفإل
71هالهس

شعهالقتدةفتحمنبضليالانلدالمالستابقلوبمخكىمهـعيلموىأةذ
31خاناجنهىالعطارالثغقوحالبماخطيداشتبهامشهاتقي

الص9ش

11غرةانظرأجموحمةأخرىةني
رقاضىتهبنمحملىاحمدبنلدينالعألمتضيابهوالحفاجمهـثيقاثحا

وقدسئحهرمضانكضالثااخالثاهالومالمتوفىاالمعرالحفايالفضا

افسفمسودتالمولفاوهذهالمفتكلىيأشرالسيداشرحكلوقسعيناأناهعلى
لدنحقفجذنةتاهلاآلنوبيعيهتمشيررإمثصروادثداااليومأفىتأليفمنفرغ
ا096نع61صخأناجنسى

االماالدلسوقىةصيدبخعفئوهوالعالمقحدبنهـسواذةثمالف
المتسعداثرحمحلىسمثانةثاقامزربياكشرينوادىاءإربامالترأقا

أطلهسوامنوالعثصرينمنثطايفثاتأمنفرخحالمفتطنيصدعلىاشهثتازافىااليئ
ابهامشيانةسىوالقجمطبعقهحروفالطبمجلرينهفامةألهى

م312شمخنمبمانعسكورالمةالثر
4443حاخنماجنسابقةاإخرىمهن

سثئنحةمنهطفرغصلسلسالمةكطمعتادابقمينبهلأخرىة
0443شممقخماجنثا

بةامميرشاعراهالعطثرحعلىويبارشااصذلخبعغاةمالفال



أمانثدلويثهنهاشمتايتملمنفه

ةسالتامعونشعبانحدالتابخثيوآغدمحهـبقلمقأخرىأ
اولأنخجانسكهيرهامشياتقييداتتوفةعقاباكلى

ال203نع

ممغزانظرأجمكهأخرىة

لوتلىساثهونىمحمدالجرحاقهـبنالسيدعلىثعاشية

مخهلفةشطوطدىطبقدمقفمكللىأنامغتازاقالسعدالدلمطوللىورء اء

3هـ6ش3مانأجفحا

شنةكأبقامئفرخعاجمسألمامحسمبكطعادبقلمأقبهلحر8أةذاا
53ألش3انحاجأنس
اأراخرانحرءفىهافرغالمؤنبخكلعالابراهيمطلتعليقبقلمبهلىأخرنسه

أل653آنحانخاجنمىطممئههاتفييالتبمكض

أالنمزجموعةانطرأخرى6ةنس
كل03غوةجموطرامالطحلىالشيرانسىاثعيةث

المتوفىنديوتملىالماصالوىامجفيأحمعدالششثماث
أتلحمأنيفمنفرغالبيانرسالتهثتاظوديرحلىأحدمهيدىالعالمةحشعلىصلتأ4

صيلداتصحبرامشرئنمواإلتاسعمانيسبتممجمةسينلحأاؤمامالحالمثيقممرفهـن

ابمانسالمذكورإئصرحأبهامشهاتعععرشجمرعثطبنسحة
ابياناتيانطر31اله2ش101شةن

3اله5شعامخاناجنىأخرىكالسماتجةةنم
ضالفصرحهامععصهاستئلفمصطددأفنمكطكمهعقحركبئابعاضىنحةنه

91المش071انخاجنصىالمذكور

3011نح671انخاجنسنسابفةأحرىة
م20مشخ581خاناجنسكللسابتةأخرىنمممض
مهالن6خاناجنسلتاخرىكلسانة

متعالولاتغاجنسكلسأبعةاضىةنس

اكورالملىبهاسثهالشثرعنةتانديريةبألبالمابعةثإلتجووفأخرىة
6343شم3الخاناجنحا

مم66شيم33خانضاطمىلسابتةعأضىممفة
إاإصمبئإشافهـطاعلىإسغيدبئهوالكالصباضيلفط



حرى

خرط

حو
ممالقه

عبدهـش

صرصرمي

لمحة



48روسيماأنهمشالكلقيرلمن

153ءدعادح

أررطبتلممجلدأفىخرممطانسخ
بتاينجلديقاخذصي

شممهاألخؤجادى

وفطبعأخرىخةهن
ااألسس

أخرنههية

حرسة

ماعمثرنخرف

س

حمدرصع

دس

هةسىستانه

محلوىمة

صبالعياتسما

ال

نحرط

31س



أللبالغةاع31

فىبةغاألوللجزاتمدصهـطبقلمفطبلمدأن3حزةبياناعيهااالنسالننيخلمغا
اجسواسدتنحوتسعومولانةتارجبالحادصكنمر

سهفى5عن7مخن

نةاسىااآلخزجمادىأول8بعااألرملتابةكتهـعادلمثلنكلداخرىنمنع
653النعممخاناجنحااتقييداتبهاميشءبههـيبهاحر

خراجادهنصكئصرلمحادابعاالرابقلبىمكتاكتدثطتجلمينألرأضمحنحهذ
نيالماشيتالمزكورعليايسللشيئةاثيافىالجفئامبموواخررونربءاا
نسةاجمادكطاالهملىمنامنريناثالمحوااألربعايوماتالينهـامننرغ

م13مشمم6خنمش

االدبإذممانظرعاشلافمععئئتولهملاإحصمنإ

يعقالييبيمابواوالبيانالعاقانحمصنيحاثحمي
الذكطقهأولمالمحاضة3مصالاآلندسرههمافادفاسمهدالهمحيتالثأفافااإلمةل



531هـمليمناءشالسكمضالهفه

عدنحتصرالسعدسنةشأوةسعالمتعداالزهرىاشافىالعبندمحاسقاابن

األانخبمانسعادكعبقلمجلدذسشةأحدتالمزتهجعها
933نع

االحدكأبتهايلمنفوغمصحبنسبخللهعبدابخطعادىبقلمحوائىتطعاتن
أضردهاصابئااالعزاضاتحليلهاكتا4اساآلخزخسهرجمادىا

ألنسانأخلقالذثالحددتهأولهافأحمدالكهـبنمقيهيىللةالمفتاماحكللىااليمنا
اذىادىثبفنسالناإلشيهالمزااليالنلوامرفانااظهارانلعايا

313ءن3691انبم



بالكفلمعلماس

تألبففهـنأاابنمنظؤةثفثرصالمسحنرالفوأفىدفىأ
معانىمظهـالحللقهاولهامىالفرابلالشاثىركطاقبابهنكبداطعودالمشتهربنمحمدالعالمه

سنمهاآلخؤطالسبشكاشرجماديىايغهائأمنفرغمصثاتهييمبيالبدياتثدآ
القعدةشذىهانمممنفرخأبايعراضطاطبنأصصمظادىصلمبخزسة

م71عنمسخانأضنسممصئنة

متهـاالذالثحرف

قيمعالشاالستعاراقيقراالشاراتوخرالعباراتكجدرذيلأ

مابامملتأولهنةاسالتوفىالحوىمحدالحمعنىأحمدبنالنسريامسباطوها
يفهتأمنفرغاطابوداأوثثابراررنانأهلإخردعيىوكبااةقاأذ
عبدالمحسئبشةعادىتجدملمهمقفننةسئلشواقمنروالعثيسلىفى
شسلتانةافظخالمحمثامقالمجنهاجمىمفرغالقادرىالمحنىسافي

ا

61ما3انحمامانج

لأمماة51احرفإ
علىيعامثيئاامرفاناأياصالاليف3أتتيخألألىعهللة

هكداالحمدكاولهساشنةاالولىصعمادىفىالمتوفىاورندافىاعحباتاا
شدانةخرضوالافىيفتألمنفرغحأنأضوأصاهعنإةااقصمعنطمناتأسلكلل
منوالعثمرينإعالرامنهافىفرغأاشيهودالعاأصضىدبقسلمؤتعه
انظر3اإلهشعخانبمانمىعنةعإئاتيةاجىاد

أإشهنحكاللىفاوماشيةعاليعثىاشيقالشيئ

اعلىبلتوفوتأسلثاقبففشهرربيعحتيمبقنهطادىأصنسحة
الس15شس51انخأجنسنعمعقالمئنإف

مفررراالمخلالموضرعأشالفظاعلأولهايمألسخعارارعلقلىقي
اضانثالعادىبغوهىاغضيقةله3فعمالواصئعلاكباأومدتكي
الململتاخت

فعرحهامالمقالعصااءبوكوشثحلاكغيىمةاكلتط

اجذىعادىمعلمتلنةخمهفةإلماكإلممهإنوعافىعراألصكل
9ةصشخأحن



لمعادور

االميينالديولىصضاكاثمنفهرسسا

ئةوالحلةدابعأدلهلحوالبلساناوالمحاثعافىتةإلجم
بالؤالنكشوااحيتمنهةبلعربياشأاأحواليخمكنبصلم

أأقخبمانمسيهاسشهانقههداثأاولوركأبةكت

محمورلطسايحملىلحدلنهةسه



لبالغقةاعايه

علىالملىىلبميلةسيراألشرحعلطثسيةديهسحسيرليراإ
أثرآالهـضانفيالمهوفىاخملوفاافىكيمجلىبئالأتأيفالرتفدية

ثسفشئنهايئأمنفرغلعهوااصآداالزفعالفخادألمنووفالىأأ كولمذيراأالئرحائفاصبئعد
19581ش551انخاجىنعالمذكوربائرلىهاقتويراتهاوا11
إ

ا006نح651خأناخنسىكالسابقأخرثرض
م555شاخانضاسئهكالساصخسا

م65نع81خأناجنسالسعابقهطأخراععهإ
30النع01انخاجنركمابقهأخرىنممضغ

عهـإمحمةالشينحرفل

عضدلشفهأفواثدالغيائةاعيحمدثبغاالاابهرىاأحشإلأإا
علينابالهاأعأمأالمحددتهـثلىأولهنةلصصاالمتوثإحداثكشجدارحشال

قمجلدأةلهمفالمحرمصففىتاليفهفرغايأناوتعليمالمعات 101اأ2

ااجنسفغامحرمعشرمندسلمحةثاالنلثبةفيكتلحفىءأإ
53حتالغضأانإ

الهادىلؤؤيضهنكلمميدالمؤالحدالهأفى4تصنااثطيأإ
ااخأناجنسعادىكؤبقلبماجفخهرطريقصألأإد9

هـعادثبتلموهوألولواآلخرمخرومحابفتامصصأيصعفىعثاالح15هىد
أروالمطولطهالوالمحسراإحأبصرتمىب

يأنجكبدالفتاحأصالشغيفتأالدجماجقثعرألععدرأ اؤضانثافعساضللومرلمحوفىداإالؤهرىشافىللواصيرشافيهرايصغبنم11
هعسابالجقوهعهتأمرغسلمهأولاألنهمزبيصحنثفىشاانتوثخلنه

11بقلمفىكرالسةهفةنعهاللهيخرضىهالمحادثاآاقتعآلةوركللتادكطائانيههأ

الثعهرإهابعالجعقلمنهاميمرششافىالعزفيىءإومىبئقفيكطءبئحطءطفيلالمثلءأل2

11سحعلكنةرأودازافىالتةلمدفىمسعمطمعدالدفىزرلألمةث3ثأرأ 3ء38دغ51ثااضأدسضرانةحتة4 ثأ



بثيوكططكثلشافهرمنم

عملىحردمحة

آخرمحدفيسضة

شهةسس

تيلثس
مجأحرىسص

ط

هـ
مفىث

ءسادسفىشماسيربئ

همتا

931



1

يوعسرل

مدررلمهيميته

صامجلدمن

لطصىسمشت

لبألكةاملم

لمترفيبرااببنالرحمنمالممثبالاوهوا

عةدعبددتهاأولهفيحخيرلىحملى
3نم531انخاضنس

نسةتايةهماباكلبعةلم

مه



16عهـيهلودانهافهرسشالفهورن

بهالمهاحليقايب3تاتبمطبعاثيفحرصشهـالبعشكالتأخرينسنة
بمافمخضرىينارروهرالمماكنمعلىأحعالدمنيورىالشيئالمصون
811شاال2نخ

ا16عاال5أنغاجتسمملعاتجةأضىظمضة
991الش671اتغاضنسلسابقةأخرىنسة

91أالولقصطالالهانضضاجنثااسابقغوىعنهفقا
91ل3اشال8انشاجنسكالالبقةأضىةنمم

3االتخإضنسقاريخطبعهاشفاخةكالسابتسهأضىة
مطالهش

م3نءامانخبمانسكالسابقةأضىةن
اجنصبهامشهاتتيداشتنيءأدمحالبقلمكلدنتأضلى

العهش33خن

بالوكىااءعالألتنيذاثمؤفدامحمدبئعطعادىبقملمحعادإأفيىنممع
نسطحهآالثانيهجادىمنرالعفمرينءلهيرانلاهاسبييقيومفرغ

كلاللمأشمسانخج

األؤدتثئهرونأماداربعاهانرشعمثبةءدعطفجلمدأخرة
7س06ءتخاناجسءالرصنالشطاتجدين



ستكاءء

الفاكرونناثجالعينووشحهراراالميروالخنىاألممير
811كموألكرةابخأفيىةنمم

ررنالديئقىبنلدينامألسقكبشثقاابنمقنطومةشر
فوغمنماناأولحاألنسانخالقاابىصأولهاحاهراالهاقرنمئالجوىيواال

بمانمسدصبقاطنممصةأشعثصرشعبانملبعفىتأليفه
63اولنصمامس6خن

لهعالةاالطاهصف

حمزنجكدبنيثجيىاتأليجمازاحعائقعلواطارئا
أناالحددتهأولهلئامنالقرنياعياهرهعمناسنسشرضىافىاالمالىفسبهىالمه

العثصراآلضمنفىتأيفهمنفرخأجمانعرالبالغضبافمغبعاالنسلنانلمأنطق
الحبخحميلىأحدبنبشماىادشاقمةلمحبهللىنمهمهلمخنةساثانيةأصحادى

انعىلعملاالولىجمادىكطمىمثصروإاألحسرائتالسعمهنهاعفافا
013شس3ألخاتبم

نهسسصئلنةفرسفىكابةكتإدظءإقلمإللمدنأبفىأخرىنسشه
االلت61تجأ

ةالممهملةكيناصثممئي

تأليفاالشعاراتفىبةمعرقلىالنرحكلىثمطإتباصل
ردهوعثالثاثالقرءعالمنالمصىئثافىادبأدسندأحملىفيإحمىينىاهابالمقثءأ

أنبمماعلىدتهدالحيأومصاماضرحعباراتبيانءكبارادغاصقنديققصدالسععىمرح
صدانهالويمءفرغصؤألمحافىطولءادىإلبقنمعلدثنمههامباراتعينيمن
3اله6نع301خاناجنحانةفركصكالظمقأفامن

الطاشاكندشاعيدفافلاافأنمماالميزانثرحفىإبيانأ4ألجما

عادىبقلملمحكلمدنممصةيرأنلياسلىلىوثطامببهميلىاتمداأولهات
أالال5الضيسغأهـبمانس
األدبامتهثلممزانوياشلنستانهإقيتحرو3ءحأبفىخرءنحهت

ااجنههىممهانعحةاتوفىثاهعرتثفبميرءاإنعلذكوفىة
الال6ض31مخن



4بهرربصلاففيانمرعمن

محهسحرى

41ط

سهمامبء

كالته



41ق

قحو

سحماف

لس

ابألختهـثعلم

افتايامهـاالستشديةتوراضن

عاثرشوالمشقرفىانةشثد

لدلمحةةوتخيمحمبنمقدلىرتبب
مهءن631خهـأن

فحرف

لممميملعالمةيفهولىهر



ا5هـانالديريمضامفههت

ببوالقوفطبعسكللىإةةلنةقرنحمننأليفهاإسمنهورىمحمدا
351انخاجنسىدورقثدبقالمذاممابهطيامئنشلنه

5853النع

6853شماامخانأجدهنمكللسابغةأضىة
مهألولع811انخبمانمىاتجةعكللأخرىة

لهلمخحنةاقرغعخهمامميالجضاوىافيماحيماعبلىدمحهبرططبقلممجلدإأخكنة
م85وللنح511انخبمانسالمولفخطمخليمان

سشالمهمع

نةامنظعمغابنانظريانوالبمائقالمعافى

دباعغانطرتبرالشاعرلماارربفىاسافىااثلأ
دىتلمثفمبهلدألجممهء
سسعد

تاليالعالمةالبياشوالبديععالمعاعلمحعمكاللمدخل
خةشالرفىااالجبهىبخأحمدعضدالديخكبرانرحمن

فأعلىمحمداللدئبملىمحمددتالىاحبرمخيسلههثلع ءعهمد001
11

هععثنهمنهفرخاشافىايلوممااوفاكلباممعيلفي
53انع6ولانصج6ش

عادىألقلمإورقبوعةاا
صدد

كودطوحمزفيتؤرالديئلعالةيفتأكاللمسالئهـا
ألنهضاثقيخمنالقاحتعاهمانسلناةعلماغيعلناوت

سئهنةصابالريق
فالينحمدالثماعالمحللفهأولهاهيااأغرسا

منىاألدثألثخيتئومجازئركاتفيهاطرعادا
م35ش16خانج



البالكفةما4

ايلمايرامحمداالشلعالمةابخأمادبتلمكاللدحميتتهـ

االمطولتهتكابةملىالحكيمعبدالثناشيةرودا
شدافة

المحطبهنصداررسعلىللسيدالثريئثماشيقهـ
11بم3تسسئهنهةكأبكتلالمطاأوا

353شسالخن

ادمحةممشعلىموعةمج

صسدد

حدالحيخدالمترقبنحيمأحمدبئمةاهاقياكل
االماليافىلبكاصقرامصرامحعلىةشهيداف

بألاخرمدانةشالمجةاشعثرذىثااإلثنيغفايوهفر

3نسفي2القزالدينللجالمضاحكيصأ
953األنعخأنش

دصاءإتبألثامجلدالموعةال
عدد

اشاىااتقىامفابصشطرقنالياعلىالملوىثضر
نةسمداالمجهصهنصذىاالمصايفرغالكفرسؤى

فاالستعاراتيالملىثرحعلىاقصيراتسثخورالحورالع
المحدأولهاالثصرقارىبهفكلمدافهابراهبمبنأصالشيئإمفتأ

خرربيمهاالثهجط3اضهافرغالمؤلفصطتويرالفئماالقلى

811خانجحمامالابمأداإلغإ

عادىبقلمقةأو



21اليهيولىاضاشابمنقه

سددع

ضصوالالضافيئنظماالستعلوانثهـثمنظوئ
الثالياهبرمالمتوفبحرلطهالوىاناصرالديراالسالشيئسبط

شلنةاالمجةرذممطرابهش

رهوعالفاشابلألبمنبطالمحازسنليبهالزاال

ثافأبرالمزنجايوسفبنينسفالهثبئنطوعدضشر
بممنسالشدولىعلىبناصأحمدبنالثيئالمةلل

953منح111غان

طةعادبتممجلدفيثكرعتة
عسسدد

جهـسثدالسوافيفيابديعاثنعلمافصاحةالروضقا
نكطخلقدآماالحلىأولهاازلاالقادرالحنئبخعبداببهرابن

محمعراأضحكأحببتقاشنالأولهاانبيانلحهاالنسان
الموحزجمازرازازااألسابيخاأالفصاحةوفستابرعمىي

غكغاأبئالدينهمانمموروللمؤملطاناالشموأثر
ةربهليصلةخغتادلزقىارسالنابىابن
ةالمالعكلأحمالجيزسبعبدأوكلبخط

النجفرفاسلبديعهدافوابيعكلزهيالى
الحابخعرإياالعزيرالدجمطكهدصفىبيعية

عبدالملثبئمنصوافيتألفألاتجيسأجنلإ
لبئلثعااكلابرلنساعبلاعالفي

لحىتافيأبصرينافئإهألمهاروبعمه

1063انعآ8خأتنهنسى

صثانهمفافرغبيعثوبنمصطفىبخطعليقئبقمصبهلمدأكل
رودعى

إلسعالغعععلىمافىاظخثمالنالدبنمنطيقةاأ
عليردىاغعهأبمالدينبئبراللهءإفأضلكااحاضبة



البالغقهـكلكلمآ

الجموعةنابمح

مةلمتقداطائىماشيفاق

األ33شح

محنتلفةطوططصدلمحطلعمنحجلدضهـ
ضدد

14انخج3نس

والثروهوبظيةالميرقهلىعلىمامااالرح
3نخلولتسحبتهخمنمرغهىالبداحمدااليخبنسلطن
اتتاييلىلىبهاصثآشلاآلشجطدى

لصارحيبايهكارشجمعسن11خضما
ماضرربيىالمجةومكمهطفراالشبوليسليهاناثشدكبخط

آسلاناذا

لوراثاالحاشيةمننستأض11
عبخطوهىالعصامثرحاشيقالحفيدصلىأةا

اارالمحههفاعنمثامنالهألثامنهايومفرالشافىالمنشليكط11
مأمم3نح3سخانبمفىنسأ

أ
وتعليتىدىبقلمنحعلدإمحموعقةأ

حدد

وقنصوباالولغروالفواثدالغياثيغكلثرح
اتندقييدبهامثنبو

والمضااتالمفبيخاافصلجوازاييىرساشهـأ
يهالإ

ضمبالثقدتاالعنثيلمحالجياسكرسالةقهـهعار11
تبةو

أكزاأفندىمسبنفىالثلوجأوأطعلىآلعوايق
برهاوقفة



931انلمديوانهمشامغفير

لمجمومةابمعتا

أفيهينمأعإممئاأنيوجوفىثللغنيمثرسللةا
ال6صشاالغانجهنس

لتااتقييدبهامهثهامكادعبقلممجلدأفىة
ادعلى

11اكاقىحطجخطالممرقناليهـعلىالصامثر
مغيرا

أودسعشنةاكأدتاثعمرددتغتاخرىكهـعابتهةذي

أرقنديهأاعلىدءثرحفيلىاهـيكاحاضأ
اأال36نعألضاثبم3نعى

أأأ
إأتتهيداتهثمهاببهادخعاكلبتمنحجلد2ثمبهوعت
حدد

مقفردثةالإسنيفالمفتاحثمفتاحتاليص
لمستيننهـتعهأوشضاثعولىاخلدصالىطمبىافى
بئالححيسىبئبمفئحهإطنةدظاهرةفمعمالعلى

أأوىا

صضحبنضأءاالماليفانابياشهـافىاهبيان11
لكلشعىال8دأإثألعفملمتوااطاهطسرانطيبماقعبدافيا

صدتاتبتبالحىهشدكشطرهمءكسشهان

أمطفمهسكئكمهمعباتفمنهفرغافايزر

اأالتمهعنمخانج
تفبيدلبهامشهابضىعادعألتجلملمحكلرأكأجممهعة
11إعسدد

يةفحمراعلىىامثعئاثرحلىنىالشبرايةالش



البالغفةعم51

المجمومةثابمح
ا

فرغبخليلمحملىالمحرقنديفخطكالعصاثفرح
شئمهاشه

بخاببهرألليىاقاساأبمةالعحمرقنديةثما
القونمنالثاالنعمىعالمننجئدىااليابابالمعروف

ىالبلجواشيةوالمشكلوتحايظانظراتاسعا
إلسنبةالحعولقطالموىحوشطاروماثيفالى

ال663شسخانج3نس
3

دصهـطبتلمجلدبوأ
صدد

أحدبنلشبئاائيفلمولناتاوامثراشاصإ
الثسيقكلىوشئاضةالمتوفىالشافىانطعفىليرس

إندخصارولتهاهـأولهاصرقنديةاعلىالصغرلملولىاضر

الهوريئىوفااليمنصرأبىاباالدقاثبهرقةاالعا

علىاالزهرىاالميرالمصرىلىاشيئامةالعلثحاشيقغ
ياكقكقيقرواطاطأولهارقنالاعلىالملوىفرح
رجبسغالجعةبةيومعتشدانةيفهـاامنتأفرخيابيد
كليأالمش2عانخجمسطثآ

محظفةعادصهبقلمنحكلدكتهـ

محملىقرأالينألمااالجمازدرايةفىاالمجازكات
نةشثالمتولىابخكرأرازى

حمبالبنبطينىدلديخالتزلجألالالمفتاحيصين

خةسثاألولحثخرمنالص7رإالعثلىمنهطفرخأحد
44انخج3شساتبهاصثياتقييت

ال083نع



آ15ينييوااتمنههش

منم36نمزاتالرصابرهـكيررويعيتابنثرحجمدسثكرع
الدبا

الدىبنلمنحكلدأثجموعقه
عدد

وءاستعاراشالعرجتىجماالربثبلوغ

لىحمداأولهرتجدىااقاممااألستعاراتحالبلمشالةمختعر
لبيانرالمعااطكلشمنالهمكلىا

منعىلورالمزاالرببرغعلىهـركلثا
م7132شم53انخض

اثهعاتفتازأنىحمرامسعودبنسعدالدفيثكمععرالعالمقهـ
مورضرحيامننحمدكأولهللتزويىحالمفتاتتيضعلىوهوثرحرت

وصلمجحإحنششتايفحتأمنفرخالمعافىابياشداتايصلئ
أدذةمسأولممسنةافقةهجريقاخغثكلكعتةيضةبكلى

دوالحوائىيقالحفوصاشادبناليإشبهرورااظرمهم3نع18خأنج
ىتهديبلجفوفرحيةطاررصااظاسعيةووماشيتدسرقىالتجامبنكتاوا

ثاىثنابمفههمفالسوقىاساابراهيمخطعادىثبقلمأضصبهلىنهمعة
م335شأناجنممشلنةالثافىربيع

جمادىنوالعنريختلسحاكأكضابقبيهالئالثاعادمحهـكلبقمفمجلدأخرىةف
مأنء03خانابمننهىشلنةاالولى

الئالثعةاةمئهاليفرخالثهبممهزىمهدىبطلخئدعلمسفعلدأأشةنمم
فىيخالتفتلؤالسمعليالىمكوانالمفطقذجمكياهرعوافاداآلضرلبمععثصرمر

تبالبخطةشيهاانهباالمتوفىاليزدىمعينابئاثههبلىايالعالمنالشيئتأ
ه4حهمانءافسآرصلنهاصاك

11بمانساتتقيهلىجمهاسثعهلبضتهليقبقلمدبمأضانممغ
635311شس35خن

ابمأنستقييداتبهدشهابضكطمحكادبقلمصومبهلد3اةنس
يم35ألنع5خن

ااجنسبراتتصبهامشيابعفادكثةتبمفثلدأخرة



انجالكقهـاعإ51

ههمولشس55نخ

عابحبعاهاالرممنهايفرغاشافىاالعالعبالبطعادىجمقلمنحجلالأصوىنحةف
م935نع65انخاجذسةلنةعشررصان

امالانخاجشاومبهاضالىعابقلمأخرصثجلالمةا
االالهشسا

831اتخأجنهمىبهاخرومىءابقلمشاشبكللىحألسه
111االهتع

89081نح61انخبمانهيلىعادمحبتلمجلرثأمضةل

3المانخبمازسمختلفةطوطكألفيعادلى4بةلمدأخرمى9لىأنص
نسشنلطهصافرالجعتوابدهابتيومكتبتيكدكأليكلدخأاإنصه

م93اطشس3خانااج
أاآلخرأؤلربععحمنهافىفرغيوسفصافظعطيهـدىطبتلملمدأفىأخرىهشةنا

اسخاناجرحماروإشوبهاطياراتنهيرةهبهامثعفائةهحفخة
رال73العن

سيىشعالنأشبنبهنؤبخعلىأصمحدبنبخطمدىءةدبغندبتأخرثةنمع
بهامهثسهاانةسفمرمضمانبقيناالحدلستاالكفمفرغكأوشجحيناش

ال863نعسمخاإجنىتقييذإت

تتييداتهثطابضبهاهةىسغتكثابهبمنجىءلمألبقلمجمدثأخرىةصىز

الم6بمن3صخاتنمأنطى
الدباهلمانظرلساهـالىكرعض
ارحمقعبهلدلعضلرويححوالهبياافأالمضخلثىأإ

6نمرةلملمجموعةالضلةيبهى

ادىاحلىببهىالصومحمدبنصاشيقلدوحدثادم
تأليفهامنفراللهاشهداناوالدماكالنهتدىذاانطاقداننىارويتهء4نسماكاثت

فيدخيلبشطعادسألبثلمهتثنكلدأةضالحلمحر3ننرالصامثيأبرم
ال3المخأنضاشةشلنتاألواإثخربيإءفوع

16غرمجموعةانظراصحالئكنأ

ةسىالمدأتغمازافاعرأنسعمالديخمصعيدبنهـضوشثى

اياناودقانقالمعافمناحقانقأالذىالحللتهأوتوينىثاتمزصخساعرجؤهوتا



أ3ألحميويثقادانهيهرمهشا

ربعامابهايضهتامندفرغزمخواخرصافيةشئثحةانمرمفايغآتاابتد

انسومبهكلدممىطبعلمصلفىةلصنرامرلمدصمهعؤن
مرقندىايشااأباشيةانظرأتعليقانلومهمحألهانخج

وصاشيقملالخصربروصاشيقالفشايىكيملمحيلرمهرااوحواشى
علثرينيوباألهامفرخالشاعبدالعالضطعاادىبقملمحكلدأأفيىة

3هامشسهغانابمشبهاشومسثضةسثعبان
9أنغبمأىبهاشهاتقييداثتعليقبقمأخجلدزرنحه
3هسمنع

بحاالحموايربمنهافرغالحنفىبغامحماليهنتطلوبخط4دلىطبتلمثللىأأضىة
سهس3ش06غاناجسشنهالقعدةرذىخ

لجعةايوبهافرخندسوقىاعمحمدلعيئامألمةااصخطأليمدءبتلملدأبخرىصأ
11ضأنمهاثوبهلمشهاءثاخرمآهاشأثافىشربيسحثا
4353ش16نغ

اوالافنايىقابهاممثياحالضصةلخألمجمكايالداجمرطبعرىاتنسة
انستايمااالقامعضأبهناتومحمدلماظحوفنالقامموأبالشريف

3همعهش36أنخض

لناالننءبمثانرخبىهدالثريشالمغربئضبداللهئألءأدثبتمأخرثنس
األ557ش341غانضانسهـعصتعاثررجب

أااجنساثجمهاصيافىبياصشهاتتهيداتنممغبقلمأخرصفكلدأررمحة ال3االءن353ن



البالغةحلم51

ليمنهطرغالعقادممسطفهشطهـعادبقمجللىأفىةبالهزتالجرفىوصج
93انخابمهىنسيئدانةشعبانمنانرلمسمىءالالالن
قممماالدبظراأل3ال5نع

ورأنكلقلهأابأخائخثباماألهفيالمةنةلموبمابالموتتاضكاالصلىء
هصدقفالىفىاالأليفرخمزمنةراهالىمنشورجلىاليطووانإاللسنهبهظيج
والبيانانعددصلمفيوالتالثصوافمكللموالئاليالعرفاالئرلىأفسدهفثثةالى
الستداللوذكافىهديبللممواقىخواصوهونبعالماكلمكللبهاكثملعلهدال

اضأللاادارغفىخاعللمشعرالعكلألمفصحماطاهلمآلغرفمنبةمإتثمألمنطقهحلم11
حمالبنمحمدفيبطعاثكهـثبقلمقفجلدهيربمالعزةكلفىبهمإلمجونحدحأ
حبابعنةشجبخمؤالسابحلالحلىممنهافرغلؤوالدينفىمعطبن2أ

س835ش56انخاجنسنومتالمحروسةأتاهزهربا011
المفتاحومفتاحالعديدالسئرحانظرأ

نهانحلشوالفرخالحايجللأبمحمودبهنماسدبنبطعادىبتغأخوثأنمإ
3هم9ش66يخهاناجفسحهاخرمخثثشهأ
فثاشحواقمماثيئااصشطصامعادبقبحإدتراثزيمجااصامنالثاهممأ

ابالطاابنموسىبنصليبخاللهصدبكطعادكسهـلمبةحط3نعفى3األالنصاحهثثإاأإ
اضنسيداتايهالممثعةتثانرمنصيافرغمأكلضا10

لال3ال7ايخآن

اجنساحمدبهنمحمدبخطتطيقبقلملمحكللركلسا7أز
اللأل3نعبهابمإنمأ

11

اثولؤاثتهرثألعالحثإالماهاائلللاءلىسعدبمممبنمحيينللدتألمجمامفنأألجمافطمصنلسأ
اانىااطعدثهةأوسمرمضانوالعثريناوابعاقوفنىصخةعىيرازفيا
نحةننةلمتسهآخررجبيفاتأقهـفرضحةافطوابنصتىنسانادخهفىعا
ةفشهوالأوانلفىنياقرخجمرطأهيرالبنخدىءبغبلألد
ه805ش53انحاجحمابرماخاة
جنسيامثعهاتييداتةأخرهـماىأءأهأخرثةفتبتأ

امامسمت91أتغأ



551بهبىثانمقكضامنفه

طدلحلاالخطيبمبخمظفرمقكالهلالمغناحقفيماأمغتاح
دتمالنكطفسههكلىاأونهينىالئزوالمفتاععصملىوطمثرحشمثثإق

محمديخبديرنصورفيمبخطعادمحهـبقلمنخبلدأةباطنهونعمطاهرسااله
نسهاذمحالحدةتاسعالسبتملتابهاهنفرالطهبولمحالشافى

االم3شاءانخج
9غرالجرأمجسعةأخرىنة

نصارىاإلثىزألمجيحالاثيملىالمفتاحلخيصمفصأ
تفكللىانهأنيلأعلىوالصالةلنهعلىاطللتهأوألشثالمتيثت
أبمانمىبهاتقييراتتشألمحرمكتابتنأواغثكادىيهـأ
3963رطحامأش

امانخبمانسسشناخةببيالقفاصيألطبعأخرىة
م5953نح

64533تعمأ3أنغابمنىأخريكللسابقةشنئ

عالمةاكلوالشفيعجمزسالبديمنكلعشرحالبم
عثمرالمحرمعمابعلقايتيراققبهصرالوأهلشيغالمعرىنطيدىئالبخكلىأبنارحمنعب

اهزظممنفرغواألفهللبامبدبممبانحبرالفىدتهالحيأرلهشلى
ؤىأسراسبناهيلىعأزينطثةطدالبغلهثجلدنممصتتةالهالي
انمىسئدنةيخهاثابثادكالمنينوالعيصمسالخاثالثاصغهللومنرغالحنؤ
م006ن31الغانخ

زىتفيءسدبنهغةثسهويناالمناالحلليدلاأأاالثالنمامنظولترممطألوانا لمجةالبعومفلاا

أثىلهانهسلث6خراقهمرريعئا
اسطناانىاوسيلهعلىانهوصليالحدلئه

إنالما6353نع36أقخاضنسءأدمحمهـبتلمنهعشقفكلر
هبالىحمنب2كرعةالممئدلنوارراد

صعفومةعوهونرحلوألبيانالمعاقمائةسحناصواهب
أنسنتناأضاتفنهلىلحمكاأنفىمحالعزشثابنعلىلعالمةاتأفيفنةالعالمقابخا

منبعمنهاداتفرغاسأقرأنحطدمحآلثبغمقثنجلدإهاالبراضع
سهنع76انغبماحمادانةلهمثجب



بالفهاثك51

يعقوبابنلعالمةالملياحالمفتلخيصشرحفىلفهاحهباثعوا
كتكتابقيومدممطهـعابتلذنحقحلدينأابيانباساليبالعافىأباأولمالحدالن
مم9نخماجنسبهاخرومشلشوالخامساالربعا

133ممنع

لانواصف

أحمالبخلؤساحباساأبتكيفثؤافالتوغراافكراننائججم
وآشبرأوانلفىإلمترقردااألزهرشااثدنىاررإفي

كعراألنسانانمضاالحمددثهأولهاوريةاسطراالصغيرعلىالملويشرحشيتكلىصا

1653شلأنخضانسعادممهـبقدمإربئةنممعالدقافا
3غفئصعةإنظرأخرئنهمة

تأليفالختارايعبىلمحمدهعطشاالهحارعداالزهارنفطتل
لمعلودابالنابامىصىلمعرابراهيابئحأبنأمثعيلبناكابعبميصلابنلهعبدالميبئا

منوالشرارابعاالحدوممعرالمتوفىشخةالمجةذىلمححامسمشق
فركمناألجمادواالتفانبديعالحمللتهأولهيعيههعلىوهضحاشاخعبان
هؤىعهدالحىثبكماعالثطلمحكلدألبقلمةةشامحادئجمادلمحكثرتألينه

ألؤدفيهامشهابديجقأخرمثمةشثجبرمنصاواالجعةهنهاهفرغممرالشاف
951انخاجشبالهامشاتىابديعيإكقهزف31و
اول3ءن

أخرىيةثامثهاروستقعطبعقلودفصطبعبهنلىاخرمحزرخة
اجفسالطبيبارحمنحإالثغاعماالميةشرحأكهوقطرابلونف
13ع2نعم4نخ

امم5نحمهخاناجنسكللسابقةأخرىة
لخرالديخمحمرنجراالماهتألعاالجمازةراثفىجازالنهايقاإ

تثكاررنهتافىتاثرو2تامشمابمالمترمكندتااعلهممصثايتوفىالرازى
آشنسشعهانوالعثصريخالسابحاكيسكتانجقهـىغتعادخقيم



األهةيريالكمبئدعالخلىمنفالجمت

عالطوركودمنحمزتجطلنورالدينكلوهطالمسايثهـشرحثالهوادى
قمثلدااللحاظثتاولممونقكنلفألطفالئداافككلقالمحددتهأولهاقرنمالعاثر

93شعس6خاناجتسدكطهـطجمبقلم
ائامنلىشطنوغ9ئينىةلىطور4جعبمالباقىباورعادصهبكطجمقمأخرىلصحة

54غاتاجفسبهامشهأئقييالتشئالمحعشرمفى
ال3اعن

إأنشالئانيةهادىعمشالحلممياليومقىبكمدالدنهالبالكةكدمفهربخطتم

أويتليهام8مزأهواالجم58لشغمنايهائهلشهابلخت
األفيفهرستمتعلكقهااششا

أأأمرجمهمغبرالكبا4أكنبالعرمغبرا

11انعيالوىحملعئىأحدالمجهى
إ

إاأ



ىفعاع51

ضحاكلثلم

شالحاماثهملفهـ

ئااقاوشبالمعرالهياحمعسلطابنإلمقضلىلاأطشية

أولالمسقنىلصالمةاوضعرولضرحعلىبالمعالةؤفنخةشكانحبهاكةالمئو

اجشىمعتادلقدمقفكللدأاسصقىاشعزلةفهـالحاشيه
سعنع2نغ

7غرةأجموعةانظراخرىنممشة

غاشيئلاكلهى

ضعيةاالضديةارسللةكللىلمحمرقنالاالليثىمملقااأبثثرح
ئادبممنحكلدهمبانيهالكلألضاعجمزقااالنسانانيخصاالححفتهأولها

بهوتأخيراتقلىبهطةشئشوالمنهالىفرغتانالحفناواتابعأحمدالقرصىبخطا
الااشخاناضفسكثشااءالمحلدوط11 الربرصبإمن

5نمرةتحجهوعةالقوكىبهنكالالديخعلىلعألهيدقطهررلمهـئهيقالجلى11انظرأ
اكالعالهةاالولياورقةبخنالعفهـددقهـاونجعيةالرمالةكلنرحا
عادصهخطبقمسقفجلدمالمأفضشكالياببوالميامننحصركأولهىاحايأ

امبادىاقامممابنلعالمةممشاصسلثخطنقلهاهنلمثافىازهرىائلشوبهرىأحمابنلىء
ألممشسانخاجسا

ابنالمالطعإالثغطاتأيفكلثرلىالألقالثثرح
صأنماينسأؤلهشثهنالموجوداآلنالعفىانمكلافتنىاجمدالوهابأشيئا

أوشةطبهوةشاخةهتتأمنفرألمهأوفاالبمرفةاالنسالن
0323شع8انخاجنس4أسصنجيةباثطبعقالث

مم6أشعانخاجنسأخرىكاالبقةة
بهنأحمدانهعطاههاتأييوضعاذروارغايقالىخشرح

مشهررجبوالعثصرينالسبشالعاامالشرحتألعفمنفمغزهرصالشافىا

بغمجللىفيةنممارركيماملبماأنتانكاااالماعناالعانكسأظخةا11ى
84أد8خانبمانمميصعضاد

03ةالمهمالصادسفصح



951افالخدلوشعكفي

بنكبكللمسعيالخليلااكألهلياكاتأيمايغ
ةسوتيلسمثلمحلطإعريمشكالمولوبراشافىالقمعىالال
جميعسهعمالنكطلتاأدبهشنةوقهلنعلالمحرمألثالأث

نةسهاآلسجمادممطلىلغكابةغتدىطصلمبةلمحبلدةهبلم
89سمانانخاجنس

ألسشالفا

العالمتكىنأةيالننالنعؤهوالمعزةسفةثكلفرائمفوائد
ألهمنامعزةلنىالحعلئعاأؤلهامنىاعاشقبشامثلسعيدالكوائمى11احمدبئا
االشعرىفىمالاعدالغمربخطدمعتابقلممجارونفىلمعارفواثقا

89ال8عمانخاجنهرالمصفىخطنقلهامن

كاحرهالمبمإ

طبعصلرثةتسشالمبحروفبقىبعلىالمعاقمبين
8الهـشس3انخاجقسلئلمهطاآلستانه

ستألباآلستافلطبعجميعة

محدالقهثالديهنممألاروةروإشيقاورا

رتمدىابثىاالقامهمأبشرحعلىوئختالمتعلى
لضمثةافصعيتاكسالةع

لنصف3عالمنغندفآليالمثىالضاصماأبىكلغرح
أولهأهفسديةاعبهاارسأتحىرشائتاسحاامقإثافىأ
يغهأفرغمنهدكالاأصفاعالنسانبهعزخصىاطىلحللا

صثننةسبانمثعلمحرابع
حيديئأئالقاضثاعضلىلمحهارضعيةائضدله4ساإ

ائدةةأونحاهـحهصثودصاكثآلصسأحمفياؤحن
هانخأ3نعىاغةووتقسيممقدمةسظخلى

أصرحاقظر8اش



آلاوفعثم61

زادهاشهيربنافياالحلبىالفالىمحبكطررمحكقيمنحكلدأمهـ

علىيرانسىمجداليمالشيئلرمةاقهـكلماسث
ضعلمارسادةعلىاالسفيايثىصدبنهعمابرادينأامعمخمىح
اوسالةعلىتقديرتقديهالذيباجةلحاليققولهالأللصمد
آلةالثافيعةدىتجمنرمثالحادىقكأبةغت

يرارشهـابضىءاو

كطلكرحمدااحيدربنبنههمبرااماللحض

سنلحهااصرجمنورعاممنكاشبيهلسولجمىاررامشااالةعممدئمباأأا1 اوسالهحالدكلصامصرجمملىبالكط
فبةغفلورةالمزالسمةمننحلثهقرشمعالىتيبيممهأد

تقاريريهامشسهابصقةورةاآلفيمربيعالتالههع
81امش6انغضمنسأ

كتادءلمبةمجلدفىعقهأ
دصلىأأ

اليصلمحشالكؤصحلىمحبداللهاضيئايةثاأل11
استاذالمحثقتعليقاشالأمابعدفهعذأؤلهاالمضدية4ساأء11
إيلارحالثعلىأ

هامالفرحعلىمحدالشيرانمهاليئهاشيقهـ

شحهالقعدةذىفىغتكابةالعضاليةالوضعييةأرساجمنى

71ممشحصطأنغ7نمزاأئخوإ
أ

اص

ممادكاننيثلمربفئألدوفىهـأ
المعروفالهروىسلطانصبنالعلمألمقطةأشبث11



ا16مهـيوالالهلدعمالعفيرسشا

السوفمدىصثركلشلنلضاشوفبحهـةالحنفىاقارىبا
قىلشرالفوشإالأضالضعععيقفاأاالىسالةعلى

ادالعثرينالهاسحبقغتصآلعلدكهـبقلمنسنئالمئمزص
نةسفاأرجبمرلثمن

عهعلىللولىشرحماشيثالهروممكحلىحاشيقهـأ
وذمتخليلىللهالغممالربخطجهالمنتندىمال

أدىالمىبىاايمنهافرغبخالهوهىجعفراورشافي

أجمنسوالثصرصمنشيرشعبارزشثض

61االالشنخ

ةهانيلكاجمادعثرمناليوعاالدسفىاللهحمداوضييمفهرسكللمبم
ءامألجزاهوامغأمذالكياشتاأ
اللغةفيرسعلمتعالىاللهنا

بياحرالتبإيرات4لعركلثعبامغيرا
إببالوشاعدعداتدالميأ

قيشك

أكقلوها

أ

أإ

11
13

أأ

أ

إ

11



لكةاعلم61

افغنةثكللمأ
سشاللىإ

انهالظرفعلىوبيمالقاميسبذكرمافاتاففوسابثهطأل
انبثمصهلىاالحاطهإنكطجعلااظاهراالباطقالحددتهلهأصالقاموسلمولفى11ؤات

شدمتقلمأكلةملالحرتعلىرشضئاوإالولهـك نعزرقىع
اول005انعمخان

ندننقفلىاأولهة6ادترفىوىاالدققىراائغوسالدينتقىنملف11
ممااسساثعادكامأافىواالىلاا

افافسلإالقاضىاأأبئإلعهاساافاالىألأاأانهاماالقويا 11اجنىباءاداءأ

االمنعأنصعمحه اعشىالالابتوفكتجمويهبنكلعرمسللقاسماللعالمةوأاصامامقغةكفحعيرسأ835أل
مثصرالرابعهفافىفرالفىانلمطفىبخطكطعادبقلمأىسقدحه

5993شساحانابملسطنفاألولىدثحميصأم

انةملوهىأفندعطمتقهصالفىثحروألصعنحعلديناخردها ءا

اولء66نح56أآناجلهى

76581شح57انخجنسمحارركالسأبقهذعغ9
381ال4حااولأنغاجنمىابقهكأخرىةألممع

381ولش911انخاجنسسابقةعأضىنممعي11
03م6مرعام5نخ3اجمنلسمابقه3خرىةضأ

36303ش631غنهبمانهلسابقةأخرشأدممشهن
اسلشنةادلمالثانمةنع3إالنخ3جزسبقةإطكأأضىةن 001جمالماجمرجميمغبةغتلمحمأممقمأحمركطفكلمدأعهإ
اال6انعانغاخسنكابإلاممنبرمؤباحوكاتء

ااال96نع3خأقاخنىتادىأبقمأخرخممدمجمدفةاعا
يأاالدبدمممانظرطاالعنزا
االدبقسهـآىلهاذباصدبرخ



61ميويي6شأنمكعإلانههي

رلسمأفااليفتأثهارداوابيةفععالعرفىاقرساالردأ
وفلبهنساقخقناالنتهاأؤلهااللذلجزالمرجودمنطالبناقااليردؤنىاوا

صصفطبعقاطالماثهمباسااضالجؤالىهذنتهىوئالحرعلىرتبمهثهيك
61ولأنغجنسميالديهنهةببيروتالبعيةبلطبعق

م35شس

كدععمىفيرفيهدأمحالغوكاماالولنطيعرواالشباانفاظمم
تمضهشهعهوساشالىنعقهغمافةلؤيقنالحيندجلارولتهافىأولهسعيداألنبالابن

بمأذسنهسفسئثلهبأالمجالمنياعطهعةحرونحهـطبحلطكلدأ
53613شيافىن

هؤماكالعالضعاليفتألمشالمعبممةلنا



االخفهـعلم61

طأخرهانحتلفهبفطهـعادبقلموعىوالعاصروألتلسعوالثامنوالسابع
تسالمؤلفصجاشبكطواالفاشلىلبالضادعليهاخطوطبخكلمصطفىأ

3104ءنأغأناش

اسئهلتمنبالمدهقالوهببعهحرصمطبعأضىنممةضقكللدأخعن
امع91نخ5جنمسالعبناخرصالىنجخىطئضأ

13نعمنخ5جنسىأضىعالبقةخمستكلدات
012شعأمنخهجنسلسابقةاتحممطلف

شعهايفمنافيبالمطبعةوفصطبجاتأمجلنحعثرةأخرىنهمة
م3ال35ش361خن01اجنسسندانةالىأ
م5نع461نخ01اضسنةبسانحقأاذ رىا

وأحمداالزهرىأحمرمصحباحفيكثعأبقدمتأمجلدشسكلثرةىأضظمهإ
النوشالىبابمناسينالكلقبمنووفغةأجمضورقالتامهلمجزوثيأشناهألبناهىا
االال3خن01بمأنسالنعنبابثمنيخأكفصلأتهماه11

حمادبنعضلألمجنراماالماتأليلالعربيهوصاحدلغةكأتأج
كبوسمحميلحمسداأبالشراليةنةسككالمحمرفىارابئسهرهرشأاا

غانيةرئسلىحمدوآلهوالصالقعلىلؤاةحفىشولئهافىأكى4ثطلنيا
ةنممتهبهاوقىوفصافىعددفصالصروتيخقوعئهنهاثمببماةلينوكأأا

ورقاتبأؤلهاخسوبهامشهاتقاريرنةشببوالتحروشةطبعلمجلدينأفىأ

ء6نعمخامنتضأجامجلمزسننشاكالهواببئعيمصهاافأيأأ
اأ

شنههمنهافيغالبوشمانمصطئحزهئيبحنطمعتادبقنيلنبلداخرىةنهمع11

بخطعادمحهـبقلموهماأالعينبالىينتهياتفىوالعاأدفمياااخرخنمعنخثإنمى7أأ
92شع51نخمجشبالحرعتمضبوطانإنفحمأذءعدبهنعيماأ
البعواصلآشاوماشمنمخراعنشللثالسابعبموهعاتحزقمئرقأجزاسمنجزامجذبهإ

بةخقاليخظلدىطبقمالمبمإبنااسآسضللىانقافابهنوجمإئامقا
61انخجنساخردبهماتقدبهثىفمضانفىاتجدبخنخوص

إ

0104نع

سنعهلقعداعمصرنمسابعئكأتجبالطاغدمعتابتلمبهلدعيأفيممىنا



461ميولنهثششافهمن

فىااانعالأنحبماقمى

التافبابمقاولفي2الىبنتهىادبقلمكطفكلالأقأ3ائرلمنجر
66النعمانخجفس

اثقرصالموصرربكددنجةصخطعادىبقلمجممجللىأةنأوجز

الحيمبابمنئمقإفمسلالىمافييتتينةكثصرصفوسمادثالثاامانفوخ
الأ93شع59غأنبمنسبالحركلتمضبوط

ابأمئافصلاولهجمثبالحمفمبوطدطشلمأمشقاخرصيكاجزخاصهمنن
61خلةاضنسالنوتباتمنالممخرضل2الىبهىبالمجاثيم



ةألألكلم71

جمااللديخكدبخمالكمامثلىدلالمقصوروافىمخفقايولرد

أ2لهطمنطووةوفىاثاحبااللفيةىاالرويأذافىالطافى

وبهلهجمهمنههوللنفمولسسنابحهداللهبدألت

قيهـاثموفىالطغرائىيدالىبخبالحسيناحميلالدورالبمالؤديليهاألمية
أولهااكوشعمكيقزعانهعنحوسثنةنظمهاببغداد

نعرالهورينىالشيئبخطدمعهقلمجمماوالخطلعناناتنىارأىاصالة
ااجنسماقامدمشءةشحالمحرمثامئهماعريههالجعفرخ
612خكل33خهـنه

ألقاداعبدلتيئالديبااأهالمهلياقاهىلشاايبفةقعوأ
نضقدجملداشثعالتوفىسننةالموردالغاهزقىللضرالبغدادىبن

3789شطحانأخنساآلخرمحؤومةدىبنلأ

اثموفىالجرصافىمحملىبنعلىفشئااسيداافاضلىايفدشتأ

اطالعايااأللفاظافىووشالمحاهحررتبهاضلىصالمحدقمحقأولهط81شضة
قذصكروالمففىلصايهيخرالمحاتررانروالمحدضنهاالفرمخالصماه



61أ

لإلدلفضلثليئللياألملالصىنتةادالدبلدةالتكم

بااللنافالمياقاصغلوالرىالعلوىهلىبنحيدربننالحيخكسدبنلحسنا
ثرنعرملجمعشفياتاأهزاكماباولهالىولسئنةالمترفىنةصفلىالمولمد

علىأماسقيعالواامااسغيفابفوفيعليشبرمالتافىلجوهركطدابهنحايلا
ثطخويبكتابحوأفهبهدنمحليممذمحصوفوقاالوسعهاشفمماادجم
وغيرلميوالمعارههوحهمانأفلعربميأيإههغأخباراؤالمحووالحديهلىاللغةانالقرأ
اسمئهنهفرفرمعجمصقوثالجعقالعاورسامباسللنثافغتأامفهاوقمنفرغئذ
ابئبدالمعزعدبخمشطوسكلباطمفمبيطهطقلهـهستفجلداتةمن

جمطاالكربانجئضلالمعودشاسعبداللعانجبحمدابنقهحمبيداالنشدالمدغبنعث
طئنهاآلخربيعجصرادساحدااممهاصيقافرخبغدنمقاالذببابثهبها

التىوللىأصسامايهابيانخرطروق3دفىكبانأمنيهاصشهائقييالثحممير
هذاقأبلمابنيدأندحمتىلعيداكبصعليهافي11الههلمؤبمنيالال
االولحريخرهانالهجاخزاالىمأو4القاموثرحمعلىضوعارضمكلى11

مم9أالشس3نض6اضنثهشثعها

4عانخشأنسيضىتمارراألثلوأآلخرأولهخزخمهامخروه3جز

04م6شس

صيلأفيثيئتأياعبهـفهأفصعاثرعفىعلئتالأ
ونلازينكلجهورالعاصالأمابعمناأولغوىاالخوىوالهركلىمحدا

أمالافصيئايلكايمذيلبدانهامكاجابأمزهمجغالوومنيعنينأوالدهم
ادلبفدمحدابنفأيسالعزيوسالحافظطببنئبىمحمدعبداالدينميفقديبهثعيئا

السموفةافثطاالهنمعرفةتفممأنينبنىههقشةاثمئالغعىاالغو
لمنيسلعدحفواررىونحهـسثالبعجلدهماإلداتهلعببزفصجامافىكابا

م3أنغابمششلنةالىشلتمن
104الش

االدبذمماظرأياخهـاوواغاليطعلىالتنبجهاث
اااالجممأبسزالدبئثيىاالماكأيفالمغاشهـوا5االمكنيب

ابمالمحمنوألعثصرأةالمولودذشافاةالولوىبخحسبئحسنبنبخمرثابخلهرف
العيريخيرجبربعاأبهللالمتئبالثامئتىإورأبلدنمنفيكطسلئنة

الالوجوااللفاظفيهعحمإثالبرئبافىكالممنيضالغنهارراكلهشعنة



منفيهاابسايهاجمألممااوفيةوببموالىوالتفاوجيزافبراوسهط
اثاقواااالولفاالقسمينوصلوالجوفيهمهممةلفساموا

قدىمحاةست

ابهماخوومنجالتاكبقعمماااضمالنانحعناوهااخرىةمنإرابعاثالثادفئ
اللهفغهماعااللعتمنفهخخرهاامكتوفيىألماحمدبثلىفطثقدرمصكادبقلم
بممنظوعاجوطىانرابابئشهترأاأحممالمنفأللجىبنصمنأحمربنبنيكرأيطييمربانج

813ش5خنجنثاخنتأشيرنيهاإنطانقا

جوجمنلمجعلمحكلسدفقطاالصاوهوفسمالمذكوركبااناألولملقم
6أنخجنسيدلهشضالىشمهاش

ىى

حربء

حرمة



66لحبربيدفهرلما

دتجغطوهواواضلايهتهىالجبمأشامصفالجرلعنلينأبرررجلالغةاأهل
األ78نع311شخاجش

انهسثافهـكمهالخلبنسحبخطعدىبعمكلدرءأنممبم
االاالشانخاخنس

االدبقسانالمنطقحاصنيبمأ

فيةأحمدبخيألزهمهصورهربنااماالتايلالامهزيب
3اوافيجديشقهراهاثعوشئشةد21لمرئالهسرصمارىازهراالزفيف

اصاراثعرامطةمتتدأولهفىتالالأنربكلبادجميماحمدالحللنهاولهضةشث

وأسدبالمبيرتمبمهناصرامواختااالزنمذاعلمهمعرفمهـهمهموقعتوكشالدين
اليااعداروبرجعوشالىمعابخيإلوأالغيثتبعوشمساقطقدنشوابالباديةاللؤاو

دويهالبشبطباعهمويتكهباباكاويعشونانمويرعوشازصاشالفيظلمحطضرهم
اسارهصمفبقيثأوخطأفأحشخنهمطلمحهجدودوالكتادوهاالئىايرائحهم

لثيردؤاددألغاظاجمةبصمابعضيمومحاورواستدتيمنغاطبألكمهراطويألت
شابمغدعابمءاينالىاالثمةشاجمباىباصيذاسنهباواقعيامنكزهالمحأقصأ

عارجهاوههنهوفئيبلحروشمعتبرااعلىرتبهلعسالاأورعروأولهبانهزا
زشصىفىفىشأكقخغءحءداتيبوعررفاثهىا

كةذشلممتحخلدبنأمحةنىاومبفنرلىذثفادتط
منذرامادةااصاينتهىمنأمغزنخمنطعشوماالطوالجربالحرممتضبوطة

ممعنخمبماثمىتاطسهامناثسااللمعشلابراب

الملفيصادتصثراإلهمئوالسابحنحرومالجزارهىبمبهاخرداخرىةنهممنأجزامبعة
أولهاتاسعوااهاليهلهبييونحاقأولعانيمفىنحررماألوأرالثامنصنحالمالدق

رغر2آوالحادمحشثمخووبوبوالزاىالغأهـلبابالمىويمقىىواتابراسانر



ثعماللغةال

نع01خالنشنسشضاالول

واواىبابمالغبناليمهىويودلىاىاندلمبابالتاسعأللهوهاأخرىةزمن2نبر

خرمبهولجيمجالالمحأريختهىالكلفهنكابالمضاعئبمابأولهرلشثواثا
03من11نخ3جنس

اسالمةاالماهالشيئتألمجايفالتعارمهماتعلىالتوقيفأ
اتاهرىالملثانمدىاررررالدينالملثبزيئااكابدينازينعلىبنينرفلعااناجفيؤفراعبد
فرمنشهردالعثصرينالهالثوكانلماقهاقوخةسثالمرلودالشاف

جعهيهزورتعريفاتالشدئئعر8وضااتعرفماليفاهنانمالمحدلتهأونهستا

ئلىبنواوؤمهاالتر3نألناظقيمنؤاتمخكتاسارانجمفىيعةوكتاسالنرماففىا

مفافغمحمدالتعرىصشطعادحبقدمتحجلدنسشةفاشابالعنعشرجهامنا
ال6انخبمأنسثدرجمادمحاالعثسادسحلىايمى
9أل8ش

الوشالمجم

اسفبخاحمدةارسافاصلاتأليفاتاموضامحلىالجلسوس

وبمعصجلدأةلسئثنحرودالمتولمحالجوائبالشدياشأصاصا مأم60من151خأناجنسشباآلستانه

ابراهمبئامعقابراهيمأتصنيهالشبئاالدسهـتلدجمالجامم
أولهطلشستةعلىجلهورمنعهاثزجمترىحمدايميميرفمموالحدلثهأولهنفارانجاا
اثألثةاابعكتاجؤواتوالىالالمثكتابوافالثالمشالكفهاتكتابواساوكتدلمجا
العاكتهفمنكتاكلوجعلالهمؤكتابىرالساداذربعةواتابذبمسوانلىاأ

قنثذاصحةواسئشيدبلالشعارااالفعللعلىاساوقدماممافعاألأشطرين

افرغفىبنحمدبخالحسيزسالحلىكلىشدبهألمجمركلشبخباقدبهمضبوصهآلءأدىبقلمأا
ااضاداوصيفبهماكنإلتآخرهاونرفةتلسضركسيرراألحد3عنميةمنها
531104غاناجشىفىاوشبهاتاممأباالشيغوالقا
11أولالىينهىو8الثاباباشايسممنوأولعافأولهمقرومؤلفيعلمءمنكأتأولجز
11قالبابيقولمثألاالولرالثانىرفاالمادةصمنصارولمشكللىصىالالىصف

اببخمداقمعواننابراجممكطءادكىتلمثحدأومصراوهوأحعوحلىوادأتم
ابهابهغيطسبوقابلهانلىفيلحمادافيهقابنبخمصرفأصكتبهاةفمنلحزأذنقلىأ



أاألإلليودهفئمجمامنفهربمشا

17اشتشصشنةلهنثحشهررمظريةاالصن

فى56شس

قرتيبنيآخرأدالىديعهىآبالمجاللأللمافيهمنأمودفهيلمأخيرصنكتالمجلمجزا
فرمخمنهلاثأتجمخطبظوكلماتاالسطرتفهيراهواممثىكثيؤتينبكالقاهو

أل3انغبمنسنةسهاآلخزشهرجادىمناجمهارابعافى
6النع

ابئوربهطعتالهيةدربنعنبكرمحمربخالحأباياالمامتأثالجهرتهـ
طسكهبالبعشولراالنسبنيعييلىنسبهينقىالبععرىاللغعىاالزدىحمممئحن

اهـشهكأشعبانقيشعنؤتيحثالننقاالربعاببغدادلوؤوكفصاع

الشارحمرسعنباالسالحظهرسعصقالجإلبالثصراللعباسيقمنالمعروهالعباودفن
مأبمهكاللويلددبهنكاقهبلىميكليالبنىببالدفلرالكبهذأددادبباالعغ

أحمدلعمليلبخلمجاقىتيبقيبهتيصنىتبمعواممكللحدبنفيكهدلدئهجماصاعيللعماسا
شىبارثمنىاثيباثجاثنافىباانفدفبدأااتجمقلوفالكاياطتامعلىخترنابتاالقأل
هفاىوبابلعغردالنردرفىوجسعااصيولحغااسدادامىالذاباصرارمطقثم
لمحلبهلماابامجمانالموجودالعربألمالجهورمىاختارفيهاالنهبالجهقئبال

بع1ملرونحوباهامنمابعهمعاللبامراابابلثأواللثاابحواالثاثالجثر

الالدالمحأواسوياتهىيمأاالعالفىتليهمافىلتىو01وابابمافىأوله
ابأبادابحاولوالمامنلعمابمأيضالجزآناثخلداالثافثهنولحعيمحيالثالةثو
ابحرنحعفىالثاللحقماباألوأولهلثامنوانحيماصمدالئألالحرقىباضادمعاصالواا

بقلموهداشالمجلدانالحيملجىالمابأالمحأولوينحهىفادماتشصصونحايين
11نجاحمعللهلبىحلىفىتألمجالحعمنمنبآضهاباكمعارضهتدبمممهوبمعقاد
اء8ش3نخ3بمنس

لثىافىسايمعلفأو8البابابهزوأدلمائواآلخراالولمخروآأخرىةمنجز
مضبرطارمعتجنيعصغراوهوأبباسماتكموأالىلىوينأصحاتلييمالمحالحأل

اال08شيم151ضانفيفسركلتبا

هملةخامااسفي

بضريردؤشاالقولينظرالقاموسعلىالقرألىكالشعيه
وسأماافىا



الغتاكلعمال

سالمجسثخه

لمههلىسف

عصامآاالسالسبئثأيانلرامىآوهالىص
لبىظافأفثلكهكباداامابعدحعالتأيلمانةسعثاثموفى

ةحدمنتطمأفىكتلبهاالااسهكومنلباببمب

رى



اال3طثيسيويهطسهمني

ديللناسيستعمهـمعالكألهر

مملطرق

لمهملةىمصورل

آحدبئمحمركاآسقالمتبئالعألانأليدااألاسال

جميالمرمايناشاالئماالوفيالقسمأظسامأربعةرتبعكلىشتالمتوئىالميدالي
قمعمصغياتالسفىوارابعياتالعلىقرالثالثيهااللثالحيوإناتحوماوالثا
ذكررخلىوافغعارالمشهورصبااالسئشهادعنقيوأعرفولرأواعلىيشكل

نركضهانىابراهببن3ئباالقاأبجمروبنجخطىعلبعمجادفىنئنماللغتالمأؤؤ
واثؤلفحلىقمقرؤقمنقهلقمننقلهلمنةةخر7اعشهرربي
هانغأجذمىميداتهاوبهامعنبهتبالحمضبوطة

17الش

اوةثالمتوقىجنىفيافهعثمانألمجأللألماالصناعةسم
اأحكلعوونحاثعهرأحوالهافيمكلىتكمبالوأطهالعمامتاحألحعمنبقامكأطاالللهتره

عهاوصناكاكطووفوالحرالفظاصوشوااعىيمالعرجفمكلوكيفيقموالعهافي

11يهعكنبانةمنقوكمنمعتادبقلمنحجندةفعهادموااواستعماهـفالكاوتعر
افهىلسالماالصألنرأزأففلاحبهاعلىريقالمنوبالىبكرفملزاالل
اول2اولشكلام3أنبم



الغغاثماال

نجزينبخعلىنابهالدبخدسارثرففدلالفاموسخطهةكلثرع11
اثعهئىشالمونياشافىالقاهرقطااثعاوىادىاذالدبننجبؤفيأةشإمانيأ

اللحاالمحعةهـعلهوصلىنةسلعثمرشمنشيربفرصةائاعثسىيمآلأ
ا

والنداحمداالهثيئيخايخرنوفيالمقيممأنثمأهاضاالتىيتهكزيهتدةمفي
االنمجطداتاموسيهبردهالحدلنهأولهاارمانفىتماماتطشنجيتالىرقيلتضتا
11اجنسنههـبقلمبكلدبزفدرانممشةص8شتةهىدء

األ3ءد6دط
بناحمدبخعصالثغفتأالحيصأعامنىصصغرأدألئر

يكثصرمنامافلالثاليعواكلحنفىاالمهرىأنلفاسينألفمئهشىةدةاأأثممحمإ
دبافىتاجحمدجلاكفئهأحداأقلهتسعيخأأثنحكلوقدأحسثدنشيرفىم

اغالصومنكييىأاالنتصاراكعاتدلسفهألحريركطعلىايصعنطق8لخى

نسةلحهاحمنصررجباالربعامرأبعصلنعابقنرتدىةءصءتاللىخه
9ال8الماليخيت

العروسأتاجانظرمىكالمماأثرح

صنهطمعتادكلبقلمفثلدقصيدمعثنهأنحفالرببهـنوع
68النعانخاخعىينأدحسكهـ

ابأنرلهاافمىابراهممةاتألياقطربيتمئعهقميدةثستأ
ضةالمهلبىبركأتبنالحسقبنعبالوهابلقلعبهينروثهفعععمدجخنبماأتبفهأسا

انىةروء2ليصحصلراالمنئعأفىبضكضكلتفيدةبقبملدث
761عشم9دت اساخأ

م3جمثقنهؤانفلرلبهـفيالعئلىكثرع119
ايالعالمةقأبيلالدعنلعربهكللفمافيلغميملإسثة

عثصرمنلثاالئالثااثهعقيوملنفاجماالرفيشهابمصفافيضىعرةمدبئبنأصأ
بياناابحمةأسانجعدحمدالتعالنكمنأئرلهشالتأنلفرثطنةسمنيرثهثر

نةشئاوهببةإلمدمهغصطبعمحففجلدفلحردفكلفىتج
ممشمولأدغبمس

2م3ش93أنخابمنسبتهأهـ3حرثص

03خرو4ينجألاتهـكها

أؤالنعلبعالافااسعهائمهلميابطسعيديندتسأهـ11
11



االلدبريمهالعقتصالهفهرعن

11علىوهويعئلئعمعيتوصرالافيأصهااحدعافى3تسجعلثكالنهاحملتك
أسميعزامحوواإوماتعدقهاكسننهالعرسبرسواكلوآمجلرىواآلخرفىباباكثين

11إثيتعابقلمفاجملدخمنقصعالكنيرلزهاوهوجمنانملىباألستهههادبالقو
االشةأنأضنزادمؤكمنياسلمأمباشالمعرفسبهتقيبظ
ةاالال4تح

أنحمنوإيايفأةاوعيمآعاأامرلمجمنامكلودوااللوهثمس

أإنشونالحسنأتررللمازمنوئحزطنعألمقاالجيلالتلضىتأليالمحويف
أأنجذثمنفيلعثصرااؤابعالجعتومبعدحعرالمتلىالحرىانثموانابخسعيدبن
أيلبوفسكامسإالعلبمفيالعزاتادرالطيااؤاحعالقدبمالمحعثهأئرلهاشئنة
511األسممنلكلجعلثمأهمامرأفعاالينهطرباسكلصلثمبابالمكاصفوجعل

أمحنسدأوحلبافعاألفكاشسرمثافعالعرملعكؤيجضامقوذهثاالباباواالفعال
مفىةنبضمقتمههكرفىوذومرالاالحكلعواألحألموأسهلالتفسيمالحسابدنبدامن

عوحرنحالداأئألىىينبعقأجهاأرتجزلةمنلاالجزالمهجودمنههـفانتصر

أأوءفرخحميرالمحيرأبعدبسعيالبلمعنشراعدقدبهخطمحهـغابقلم
إفىمنخمغانبمنمىفنةاشمشهرشوالالثااالربعا

ةايرببةاعادغضنابمانظرحثا
إأ91نمزجمومةانمةالباحثا

اةالهإهـيفأصأثالصبضوهوألأحارالمحمنثصفوالىاح
ا1صصتخءؤءوألداحعىوىقىدسنكأالانياالحللتهاؤلهبخعيىعهدارفي
ئةتألشدرالمعاكممثوزمزوهرىاطهأماونسهذعرونحمأخعبهوط

أابردءصعئالناماكرمصادرهاذاالثألثيقاألزاشائرزأوادمنتمأفعاز
كاىدءعمخدخةفىمالموفصرتبهكليكرهاذالقالعثصرينينالموازواحدمن

إأمهشماانخاجنس

أالمهملفةسلعصشا

دبءسزمءيا4ضاايى4ألفاخروالمبابارإخرايعيابأ
ثميتتثلهوفىاالصعاتخمالعمرىهيبخامربنصيبنالحسنبنا

نرةلمكفطدقرتطيخهجكأبقأشهذارألطاقتبعدفففملىمعأقهالى14
31مزذغربونغثئفترلإلمجلدادجودصهالموالمعشبزتلذكوروالتصانيف
حماتكتثمفمبئعتادبقوهوإالعينجمررومنفصلواضمافيعادة



العتهـاكلكللماال

هةسمالغين

غهبعدفرالمئوفىاصسألماسماهبيؤآبآماويبالمصنفغرفي
يحفىفتكمدنعوتهاالنمعلنلقيقخبابأوتئه321لمدصنةىسمإفيابختهـ

لناراوالحئواشااللروالسالللراواألبنيهرابكالأثكاماانخوسألدأثنعم
ضتفكلدنمونعوكاوكيردتىداالكالرضانررفيوالجباطوالى1اةتمروأخعيو
اانعاامخانبمأتى4دىقفية

حر

لمحماصكللىت
قيهسثلمص

دت

اثسعىامفسهنريهوساألبتآليفلاشروتتئحيهأ
صهحراألثرالاللبعنراطمنهالموجيمخالهيبيندينرقأافاطإ
اجنسميالديهةءاببيررتأيسوعيينأإا

عمهيببنفىعيدعسدالمدثبنآرجطاثغعكىاألملمأثتطألنوف

لمجأدنممضغاشوكأنيسنةعن34اشساالموألصفىألمنهبلباكنى
اأشقااللمانيةبايايهماطؤطاتجميةممآةبععشنجأيتقجملىوفصت



ومعجمطحجىمئمي

ىيهدضنفسبرنحامصتيليوهـ
سهايقعادزنس

اتاىصلى

لممكولى

ملألماصلاألسىيختانيفةأيهألانظامفىآاالرواقامو
نعممهيهؤعلىونالمتواشث3ااتهعلىمدانحأدلهصرعالحاسسنالهمنجماىفنلى

االحدمفاينيافرغالديخالهسدينلجماصشمامحادصهـبقلمفثنثلدإلمتوافؤ
فى3ش4افىغاجنسنةشإلشالمحرم

ثاطيطحرايرذهبمندأمعأورأوفطوالقالوسالمحيطاتالوساخ
زىايمبادمحاوزاافيرنجلكراجممبرأادفيسبنهيقوبنالدبنعرقااايفداالماأ

العثرينصااليلنحقريبامنيدليلقالتالالبراثهوفىجمزروتنةسلهـىد

أاالبيادةقنىإابلغاهاعنطايخدفهأدلهاوزالتمسعيئؤدشحهآنشوال
ذنحةهناحظهاالىكصةتحافةاثاإبهةالىكلمكلةاغانعارأفهمفد7



نيالكلبؤاصطالعملمنلفبالمؤففقكىجزككأتاورفبو
الممتحم9نغمبم

محرنجيكبدأحمدبنبخمحمدينابلدمطبداءبخطهـصعتالمكلبةفيلىثنىأض6مينن
نقليانلىباحمشافىااالهلقينىلمتهقاحبدألحقفياصمطنصيرتزسبئهرفيهذأر

بخطهجتينمتوالمصنعلىتينفىقريخ4اليخافضاتهامنأمععداالصألحيقمهعيد

أتاربربهامثهلبضجمتضمبطتالحسئننةالسبئيمتهيربامنفر
مفىشس04غنسأمنسيأ

بابو3الىيخقستالثىالمزحلىطءعثأدبقمئخبعدفيىأسةوليندالجز

مهشح13غأتنمفةالمبمالشين

لمحيسناسعممفافرخالتبتاللطفيأصخطألىأدىتجمرروكفىأخعهت
اال313اشحمأنغابمنس4اةئثأتديععغ

منهفهمالصادبابأولهالثمهـهفافىخماعلىدخءبفغمبنلىضيرجز
األ413نع31إتسخنسصكاإانة

بخديخالمبسبرثلومحمبقصدبئمءعادكسبئبقملدلمحفيكىفيت
نسةلىامرمضالذوإلعنمرأدعىيالذفغفيلمثبرنفايث
األ3ت601هات اض

سندانةالىنةثهقالقفيسوفبئمبضالفيىفطخوى
دئتللقرافىللحلؤصرللمولونجذمنغءلهورتصرااالشيهغيراتبهانهانمروشتيخيفتف
نمسئحهستتمألزمالههريئنهلثيئاجتهديبثوأوكصيغتفىإسيدامرشا
أأله3شيمأمتن3بم

3813ذغا2غت3اخنىصأممقه9غمدفيييئضهةم
ئههافههمهماألسههكدبرءاعثحماننفيصانصظأتعهعققجصبئأئيمحةف
االأل5شأتصصأذ

آصصدمنهافرعالطالقاثيافىعلىتاهربحطغهـألثبقفيفكندكأخرنة
االآالشيمأاتآبمنسى

سثثنةاالمتوقسشاذربالرقثأيفثأايهـةيئ

اسئهلنةايصهتأمقعفراتانيإقعإمهـربيقأاخىلىاأديألصهيه
5ءث

11سىألدبهبفةئثمتسيروررةرفهإلطبورفيثتتلى يرأءعفئه



أال9ليهننسافاللىفهرشالئبنامذ

دمتكىيمصاشسالوممههـالفاموخريرهائثاالوسالقوا

انابعالمحلىدليسرزالمالىاثعمالقرألىبرالدينابخيونجسربهندأبخيهى
صلنرسنوالعثرينالئافىيسثاراظالمتوقنةسهرعضانوالعثصرين
جمعهانحالحادىمنعفرالغاتبأشرشاباللىلىادمنزيناالمحددئهأولهاشنة

نسبهافيمهـعادبقدمكللدأتقىشضالقحدذىنشء
ألمش3انغج

اجنسلههاتخارالمؤلشكمالدىطبتلمعلدنىأخةنص
أالأالش31نغ

اولهالمذكورفىرافعالقالموسمغلتىبثصرحؤساالثالقول
ابراهيمبطعأثتجنمالدصالطكملد7يناصقامهورفعدالدينكأماالمحدشالنكال

انىةإسبمامناتمبشمستيلراانهأبوءقرالشافىكأحملىبنمهمىا

هاالالولنع11أنخج

السحبدانغبضأببمألاأللظقصحضفىالبتيانقعل

كنألأبعلغقدول3لتالمتوالعلمهسلزحشلحسينىادمرتضما
بعذمنسهفرغءخرفايغكتابشهزعنوشهدكلؤصلهتعرف3ديفالتالوتلفظتحقهق

عطكطلمبةنتيبهلدينهسالمجةعثمرذىرابعالظالةبلةمناالعهف
9ال9اش3انتماانس

نحةيحرشا

بناعلثيئابنأصلثعيهثلغتألفماثالشاصفكشاأ
أوثعثمرئثاتالقرعداالتهالؤصعلحعفىالدافنىابرإلفالرمحمطاصمربئحمداقافا
الحروفمىرتبةلىاورءليفهةمفئفرخانايلونساتاخلانىدتهالىا

اطهحجمندينأفىشفةصيلىنأرالالعربيةأفااألقىفنفينكلوجعه
ياةبخبألىمملىاقعةقلغاتةتفثعبالولهطآشيألبمديخةونحمأص

رجبلتلجعةةصوبمفىلمموفيمقنرألديئانبهؤسالقواععالمحطقيأكسيةالرساكا

شةعاليخاالبنعهأيزثهـةوضأغلثمقافىمصدمقؤالثبهتحلى3رعش

لأولشيمانغمج

فيدفيمهعب2بنطبأصةصاهصاءمربخهوقياقهض41كنأ
لمثمزاصتابمومالفىكألمجصعوةلصذالجدافىاوبئالمعروفلهمىالطرادتهعبد



س73وال

االسالهيرامنأردعناهيبالكئومكي

كاألحإلىألصيواللحيمأيملنسأأإثب

تجطفهلةوالمفروائنباشبغبرذث
أاالخ353ن

ابصفالتاربمأفيهوألصفالت

بالواالرفيواواللواحب

عقحيرس

تىلى

ضءنسشة

أحزةنم
أنس

كنملالحسإئااهابةفي

ابئ5فمعلربهؤفصلمقاذأ

دنحكلطبعبهلىقانمإسرف
الول8ش

اجلطسأ

حىبننهماخدملقق

لحمثالها

تنرالمقهـ

حمامة5قاهو

صتلمهجا

حلئ

دلنه

11لذمحىأزالغه لمقدصقيعضر



اوليويثهـأكانلششالمنفه

فيعدلفضلأبطالدبناأطجماوىالماكاااينأبدهركللساشا
بقةبخحاقامألمجاأحمدبنبئىصللحسنألمجالديناخيبلرمالعزأبلدينااإلبر
شعبانالمتوفيةفالمحوهثبهعرئالموالمصرىرعاالفرلقنطمنالوراا

سيدهاوعمزهوثمذيبابينفحهلجوهرممطوبماابتفىلىتبنهاسا
ياتاالمنشوااهنبهأتىارعيرريانجهاةاروودنروبحهرقابناشكوحوالشيوا

معيثئضنجةاذىمنصروالعالثافإننيناجلةفىمنقرغوأماديشوألهعععالو
كبقدئلثألثطالجفئأؤلهابهاخردملعلدىبضدشجزأأخممقومثصرجعدهنهالمو

تمحمدكللعالاألففلجمعنوالعشردىخليماخطااللبلجفئخرهاال3وممادخقشت

اهـضيرينىاتضىمصامارمفالسيدهوافالشالمبىاطاسىااحمدبنبئابراهيمبئا
2شك7نشم5جنس

الىشمئنةمقبصالقهـحردفبحنساشالعربأكربعزأمنأربعه
061نخ31نستقاييدبههالمشهابعضيالحركلىمضموطةثآ



اللنيتهـرلماخول

ولدمحمارمقننوالدينساتألعفيرصهـالنطلحوثبحربنخممة
اقاالبيان4وعإنساقاخلمغلمنالمحلىأوأ4تصرألقرشالحادأحدضالطنمفىيصكوت5

يذيقحلالغواالسوظنربصددمنالحرامخفىأوداإوفتدهكحمحءأوت
مئتأليغيوفرغارهاأستأدبثألايىغرحنسفئعافثكابنأكيترشأث
سديظجمرطبمعمجلمدفىجزأتاتمخةرجبداممداهفىت
فىهنع66انخماانسنهإطتفأللم

منيتىفيبةملىعمضثةالنجه
ددع

مادبخمحمدالجرنحلىلشراالسينعرلفلتكا
فىموهبشطحمدحقالحعلتاولهطإةخفىالمش

اشأواضرجبهغهافىنرخالكفعىجمىهمفابن

إءأوافىوشاماحلىنأليشهتيالمجاعأحأة

الجربابمليابقىكجمالهمنإابعممااتىاسرلتها



برس

اتسبلملفا8اقفمااصهرقاضىعدبنفىأحصرإلمةالتتيف
عئخهاكثمرومضانأءالالمتوثنوبهالثالالديخانالي

هبطدمنررانتهبصدحمداأمالهااتسعاكناأوقال
بمثمنحرداممافايخهجمعتجليلقالهذاكتابلبيانا

حوأسحملمامننهيمتونياالطلمعوبأشاياكاذلللضا
ذثثعالهنمأرأتةبهاشاشأالمرتجقمندققومخناديه

فم4تةصمتءدحفقألدخوانأهدأداحبتبرصؤسبة
غأتبممنارردروفلمولدرتهحلي



العه



أ5هـبيو6لقمفهرسشا

ىولفياردهوآعثالناتنمثامنخرال2الىارابعأرلمنأنونسضهمنأجراةء

عئهثالمجهثرذشاىافىءيهاالربعامنهطفرررنجؤحدنحطصعتادبتلم
ع9ش05خن6شئسحرمالسابرسبالحربالخوبأواطثبوطه

طبمساسأمادةالىتنهىابسعوالىاوالثاوالثاثاالولره3أنستيمنأجزابعةأ
بهخاميلبنالتدبخعنأحدبنحدفيبنأصبخطعادىبقلمأوخر

فرآرناكمنضاامايغإبادىلفيروزاايئاكبكدكروعايهاخكلالمظضربكسا
ءادازكدالفىشالالصأاصهـاللةدصانصألضالقأصاصانحطانسكلاناارر



ء

صه

زد

سعر

سعد

مح

دلتعابعضكلمشهابرهيىاابخمهيمبلدحلىحرممى

108نصألاتعضا

7موادطبعوشهـصعضحألثنجالى3
اهلمححهولخن

انااجنسلمحاينةسأخرك

أفىابةسلآلغتدملتمغكلمدفيخوى
06561شانت

يي

سئثاتلنيلء

لس4شسكيه

ائس

انس

ادعأ

صمهألجمؤ

حما

نحما

ال

ن
س

ال

سضيرية

اجاساساكهيمكطخر

انعىصئنهىروأفنثطعصطفىكلفبيموتيقيترى

ى



يهديواظشارمنقي

ةشهرتدععالث

حتقطيشلصبرمجطةمىهدس
ال888رع51ادمج

مباهبنعورسقبالاتأيرل
شدأاالمحيىالمحللنأدلهدشثاثموفىسيدبافيالمعرلرفمىروإا

تأخيرزقديمبهاخرمغربىإلبقيسبعقرصؤأةنس
38ءنول3ن

اال



ادغغثكلمأل

30انخاجنمىتثثشيركعوةضثصرمنالسابعأثنينأل
4نع

501انخاجنصىمبهاضدكعءقتجلأضىنممة
أأل513ضح

3خثتءسأقنددمصطفىجمطبعقمحمشهـحرضجملدشعثاجزأخريصه
4611ع631خأأجنحط

611همشعالغأنبمانسىبقةكأفىأضة

نسفض3سحمديفنميععطىجمطبمعةوفصلحبعجزأتأضكىعنهت
9553نحطمخلتأص

065ن31مخانبمانسكألممبقإخرثش
165شاه4خانشانسكلالنجقةأفوىنسزة
انسصتهانةسهالخيريةإلطبعةيألثنىصضببمفبئأشنئ

3الم55لنع561اتخج صكلسأاةإفأ
65733نع661حمانأنملسبعهأصى

كىوضبدشيرصعابهاتخانروأبهاخزمنلءدءإصىالمجلرجمطقخةءأف
اآلخرالعثمفىيمولغهمتعلمزالنراغكشىخرلىأهكتربالموأفمخةإتنميفيز11

األ9نح9شآانشاانسفىثصالمجلصثإمؤشعباتإا
بناللهللدعوبلطفالموكأجلبىتأليالهاالضطمعر

باللغاتالمنفقحميدإلثباتاننهسأشعنأولهى6ءموجيداصثأكجيوصفا
آوالجيرءامناتؤبالىئمليطددبأدقدشوآدصإءمحاءاألمفياعترا

لمحكلدخةها13الكمنالىأولمنأنمحبىتصضبقىهيخيوهاراتبرثسلث11
المذكورةهطاهلللىحلأسطرهاوبينفزسأإخةتئيرتعيعلعىءبغإ
لتبشممهدةمذمنقوتةلمتسآلبعمبمئهرأشاسيسعاجملىلخثإ
651هلتع9تأنانمنسالمصنفا
ا

بنعبحرمحداللهأتجمهساالحالفتءثالفاجإعصقعمامء
أولهسمكؤخةقىاقىضةآجمديكوصروإبكرلىاضبنحؤيرعباال

جمارواالتديثاررسلرردفىكنبكيتنمابسذالفيضارنتضاتصدتص
والمياواآلئافىبالواطمىاروإألرففىكيدشثمزأشعاوإثقوانرتا

إدقىصزاقمىساجمصنئبملمجفسثقىيرزبث1لىاأ



يرالهخفهرعن

ميسالالمحثسدالثالىةتآطبحعالجزماالولجمديضقجؤهنجمرال

المنعاطالحوفمللمحراسحيتبقعلىكورتجاللمواضيالمذافهربشاممطهبكخرهاهـ
االامأشامشاأجنمى

ألمجمنمهالغوىايباالتهييضالصكمالكألمامئثالعر
اكفالموؤدلجحقابالجواالخضرالمشهورعالبنأبالهرأحمحدبنلمجابئموهو

5دتابهفاأواقاللىبيبابوثفنببغماروئنةألمالمحرميرألصلمنتص
بمامهومرميلليالمكمىسوتبهكلاألجمىلثألماعنالعربماتكالتعفيه

قيبرءالينةالشسبمدينقلمبسعلثوصكاللبعاللمحةفنظامه
فللمحوفىلهنمعرااموأشكلبااثدكوؤتئاالمعريةااللفاظعلىتشزقيرصت
ء94شههانخبمانس

لألجموعتنهزانطرأضىنحةنى
13جمومقنهزانظرأخرىةنه

ءأحلىقىلملىاهمصففىشااصألمةاتألعخيللدلمعرسوا11
أامحوومأسالمتوفىلنمماملمىامالمقااقألمزؤومنالحادصعثعالترن

فلةنحةالفمصأعصمةأالحدقاشاااقملهالشفوأعدلمافههأورض7ا



ادغقهـثي91

11انخأجنس8خنةنالثعفرلالخيىكهانجبومكتمضالد
األ16شس

سندنةلىاالودىأواسمالظكتذغيمتجلدأفىأخرىةن
االدبأشسممخأنأاثمى

أحلىمحمالفيكرفيالناسبمحمعدبنأبىمةااتأيفألدب4ةمتدهة
سيثهنهيلقكلوفةالمترشمجرحانيشواررعنة6الصلمحزصور2ائرءن

قاالولأفسامخسةرتبهاحلىنملشالعرباأللسنةييمعفىتضلأفتتحمدلهاأ
فىالخاساألصاقعرفىابحإارتألثافإالفطالطننناضفىثة

كلبقلميجلددههثاالفعللوقسماالصاهقسفياألولنرفىأيدمنهاالموفعاللىمرف
وبيااللسطرتضيربالحركاتبوطهصئتاقعدةأخرذكفئصابةصتبهدهـء

األ5ش001خأنجنىتافافىائعةتة

الناريخوفائدقكلمالعإيقكليهاالغاتةيموتخرإمرباكاتاكلديزدت
لىاالمرسللمصرىاىوفماممتبعرافناسأفندحعزخقنىفئيء4زثتهـ
جمدينشبنارةقبلمناهيعمزتمرإهالىيقشلىرةاحرأوايهبوءبنىا

طبعضماثمااشاعدحملموفقدمنأصابأو4هبريةتصفمخرءوائلى
ماألممش351انخاصأنستةشدثبهوثس

3الم31شاهمخاناخفسإبةإغأخرىةس

م3االشع51أدغبمانىنهأممأتء
المهشاههغانانمأشاتجهضء8ءذ

مالمهشه651أنبمانستإبةزإىأطمسعه

اظرلمسيوصىرسهـشمنالنرنيهماوفيز
امطزوء

سنحألنوشه

أسلهإالزهرىهمابرللمسةكهثعاضنخقضأ
واجتبانازسألمةلمهدىالئهاص

قرغائطسوهىحماللمسالوصربنسعدنجصدجمطخضثألدىءسبمملىثيرث
اابمنسىهثخحرصرولىنعهرنربيمعشرصتشطنىـبمت

أألولصعآت

يفااابراهيمإلحاجبئرصثىببشثتدثءثياثئي4فيت



19يمةميوشالحصاتاهيرمى

االشسأالسانبماؤس

أرولهااثاالقليمومىالثيئجقيالرثننهمثلثات
المنانلمهينحداوا1امثانالعظيعمامتها

االهعأناانأنسيىةعادئبتمففكلدأنس
ممأجمعيعقففئانظرنظممثلثامخفطرب

لىانالييدقوحسناشبئانطهاامربانظهمثثلتفىاالربالنهل
ءمذواحم8اسايقواسمنءأودهاسئفانةابئفرشكمىسئنهأالتوفى

طءوةفليراتةأمثهابمشثحهببرالقلشهـفكلدثطبعظم
بمأنسنطارسابعاجمالمثرجمحدأفندعفنىالظضلجعقىجته
4911نح831نخ

08941ءنام9خاناخذكلفابقةىاشه
اثالثةجمماتضهافيرسعشاةباسببوالقهـوصثطبحوىانض

غ5خأنأبمنسىوفاروتبتكلىهيالخككةالمزكورتي
0381شح

ام3اأش6غانابمفسكللسعإلتةأضىنسشة

تميىل

يربسكمدعهدصب

طههـصطبيممحبد
أنح

قاصرن

شا

ث

ةطهطلىضاشا

دلح

عا

ءد



ساص



تصرساساللرلمهوب

المجمةالثونحا

بهئمحمدأاللمارىدعبداقالديخأبئهااالماهفنظمكالنثزرجمقهـ
سصنهااسبىبألمجارويفالمةصوتالرىيهناالاالنرأممىصزريانلى
اؤلهطشئتأو

لننىايهمالجرجمأنواتههلةادفعرفيإنيزوللمعز

س7اعادىمفاقىفرغددلمودلحاساهعجدبنحمبكطليبقلمةأذم
الفاخؤالعجنانالوال93يخأحناجانسآشعها

نوالمفط13صغجموضمناطىالغزأليشصمىادثرضوئمربنالبريةهةااا
إالريةامفاتوادفعةالمر

لعالمة

هدست

بةلىص

المههألصشالدا

ذدبألأبنأنالليىالمحشلمالصالسبعلنصرمأيلى
المتوالخلبلىثمبرىبراباسابرأهيمممربئيمدابزابرم

شرقأالقضاالميزاأتراذاطدالتأقىةتهحدثأل
054لنم3ن31أنمىتبثاوئه



مواىولعروصرلى11

ةرجافئعاطىالغزالفصربفاليلىاثرحلم
بمامخؤ

أحمطهـبنقانديعمألىدألالىإماعىعسض
واآلخراألفىبهأخركمندمحهـءشغصقدشجالدارص

م364ضلم7غن

كوخةاتطر

الدليللمؤل

اابمنس

لمهـملةالعيهتاسفث
أا

اوهوفططةالمكفكستوبإمحذألبرجهصراعر
النهبلغهالمؤلفيئيخناخىرقرامقابلةأبيأتممكزبعسكقخريهتوأدتأكرومه
ااال68حم8اناجنمرءإدفنمنحهايراأ

ا

اعلىجصفربنسؤاقامممأأبئالعهألمةتأيففيانبامىامروفأ
حمدالحدلئهأولهةمثالتوفىاقعاثالمسققاأشالمعروفدالمغلىالسعلإا
أا

النمالحدفمذىأونهعألمقاثزحموالقهاعئئأفىالمحتصومععألأمعترشدنمها
منقرخىفصااشكاللقددأعلىكاماءادىلمثنثللىأهمااسابغةاأا 003

م002شخانبممنسشئةألمحرمتأيخلتاليلثماأ
01نمزجمموعةانطرغاننععرفقاألرائعنوبن

عدوموئرحاراهئياعدنجالغامهخزالقطاميرت

اقرئهاهـاجوننسلطبئمحولبنكرببئعربنبهرأشينفيأؤمةجمقيىانلزأ
نة3سهاكولودبسثنريهلوالمطلمصديئىبئيااللزي4ئينروى01

سمعلثخزاقجصادأفىطفهأثتاألىئؤافتضعبمانافىروأكالدةالمتوفىا
ةابلاريقادهعهابتامىفممبسائيفعزوثملصشوفىاثنحثوطيثثهاطءأإ
اديمءغهالرأفىةسشصثتسفىت4ت3مأهصعإألدةم11 كىأا

بنحعاداخعثملناللنصورأبى1الممبملفأثافعخهاقابذشثادبهأضرأ
انعسةدتةالحبمزذىريئيوةنتفئدثكقةتدعيدطأنشجرأكاة

ألمأ5تمإتانم

صياوبهاشمشةأأراقئبعإضهلمحيئةممحثةثنحجىىحخهت
ادثصلرصالمتوفىكرشصحيىأتءفيدسيئيةتئزدهأبنعرابربةإبفىؤع

اع7هـ8عص9أنأتفعىتةاسث
ام6هشانابمؤةةاإعهـءنيننة

أ

صبممهمطىبهجم



يوييالخدنأللمكتبنافهرسشااصن

س

اهـ5

عبدبئاعالعةوههثرحالعروكنىنحثرحالنقوضفغ
بخثدابمحصرعهداقهالمامئدلمىادوضلعراعلىالناصناترت81عاالميالقيعالمحسن

ئخنهاثعيفىالمغربشررابابئالمعرثطسكلدصمالمحزرجماالندلىاألنصارى

بغثلمحثلدهآلنساللؤععلىالطيمأعنعرجمعألمةكلىأحمدانتوحالثأول
63اةانضاستأسحابهكتادى

لزكرسمالمالثغجيهنررملقعميره11بشرعرسالبري
ذنحقكلدظومادزاشاكبهرفليالعروضعانثوضماالحسنقهأولهرياالنط

ينشرلانالمسالخيسمضهايربمتمنغفىامتاداحهعسيئحمدفيمجنطلعادىبقلم
43ءإلاشاأنضاضفحهانه1سشعبلنمن

عثماننحهألليزهإنافؤإهادفدوىعثماشااضيئابشطرركطهطبقنمأخرئأة
ااجتصجمهاشهأتقييعداتافإباكنىالمعروفالمزمعنوى

لقملمهـ



11

بهموعةا

4ثرافداالعردعلىأ

فىالمتوفىبراالنصارمحإلمحلىحيذأببدالربخنبمومعلافي
تألشوسبعشسنةعنهةةملىألةذى

رالمزصيالهالشبئلفأفيقالقصعدة5بئلنرصزالجو
63نح01غانآبمنى

رراظتقاعنتقوشطوطليقلملمحجلدأعة

اثههئالخررصالمجممقأبفلديناضباجيةنىانلى
ششت

لفنااطمبلهألاأنلكلمأدلهاثقيهرساقدعم
ةاظقيائاختلظ

شاداالانظريمااللووفوانىكللىثيل
دداوالخمعرالهنوالفواللوافىانممافى

رالعربيةاموواالمنفؤارمافأحماهفىرسلله

ائراجزا

هنسمورالنارشفوئجؤأكااهافىلرسانة
3633عق61أنخبم

عادصهـتجلملمحطة

إمحعيىاهفمألمجزكرتأوضوالقوالمحهـافىاؤأئإ
الشيبافىبخسطممحمدبخموبىبننامحمدفيبئعابئ

المتثفىسئتللوودهالتبربهتالخطيببابخنالمعروف
شضولىابرجمادظبئ

أبللعالمةوهومظومالخليلعمفيالمقمدالحليل
لهانة6سللتوفىالحلببفيعروعههان

حالوفضلىلباسابلسمن1علىيدلىالعرشاىرردتةاط



إلحدبويب6شانمكمن

لمجحمةبسكاتاا

اأال

ايهانطرأن563نع91انخبم3نس

03عزمحمؤفعنإراكب

الكللدىالوابلالقبطلفىشانعوبخطعادكطقمشكلدعقهـإل
4شلنكأبتهالمحشعباقمنقغالموث
علد

تايفالحاجبةابنثرععروفىكايتاراكب
ثىالقركلبنلحمعينافيلىحيماكبدحمالديخأبالعالمتبهال

جادىفىىفىانهشنبؤالماألموكماالسعوصالمانى
طصياالولى

اوراجبللعألمقابننالليللمحبملماتصدالجليلأ
663شمحاتشنس

صال3

اشاشكرومااالخليلىححدينظصهعادبقإبلشهبهصعقهـ
اسدرر

سصتالثيلىاالدينلصفىأبمرالشعرثنظم11
فالمعوبخىمحملىعبراقتضأليلمالعروفىسقىأ

شرالنللترناعنعالبالسقاط

بعبدقالبالدسألمحغايفتأالعروفعررتتلى1111
بالقبافلمعروتالحنفىالقادرا

عدبخأحمدصماعاأبمريخهالمهعيفالالعألمةكلنرم
كلىنهشئالمترفىالمبى2اإلغزياعنىحداابن

يعاماحوهوانسعنفغاينعراطدلتهاوذانلزرجية
نسدنررجيةأرلشارافخطبمتهكلوميفهمامن

6النمامانضآبم

ات
ادىنجملمحجلتلبكوعةا



دلعراللعروصحمى11ل

كلسلد

تقييداثبهالخزرجمطلدفيلضياممماللزرجيأل
كثيروطبارالة

فناااجهزااأناعلماولهالتافيةاثكاتر
انعافمةفىخعمفواا

ألفوافىغدائعررضيوافىتهافىكل
الفالمشيةالغةباسيةالمجورالفاممصفىألرصانة

ال613ءنمغانجنس

نحتئنةخطوءكهدكوئه
دلىعى

اجمطالتفىالسالمةنظملللالمحمالجبلائرج
هوفىالمصرىنارى17الترنىعلىاودبندمحمدفيشبانبن
نةسئث

قيكبىااالجزأناعأيلهاوشلعرافىنهر
الشعربنهلكثمؤ

للمةاايف3لعروفوالتانيتهـاطعافىانياإلحلةأ
يلقىالمزارىالحلبىلحشفىابراهيمفيعصطفىبئابراهيمليئا
رتهاأهـاآلخررشهرربيعبهالىالمتئمةحننق
لقافيهادلثافواحروا4ئالدامقصدفيعد

ألمجكلروعئمانالعألمهاليلاظفعلميخلألماقصيةإ
أوأخرفىلىءأإلمعثدمعشعىاالمرودبهىالحااجبابئ

طديعثرليييمرانهيضحىيةكد3لبالماتوفىأشنة
3انخبمفىنسشممهشهأط

ال93الش

كريايوسفاثتأةنقعابووفىانعركاشافىهافىإئفصبيه
شصآنحمعهاعاامفهامنفرضقعحريهصإبعالالموتألصرتخلى

يالدسئدفةجمىوتحمبعمجلدأقلىقلبمناتيهانجحلضفؤاخيالثيه



33االشمم5انحبملسا

السسيدسهااهاايتأكلاامعلىثافىاالمحضراأ
ةاينعرسنغهوسيدالكلعلينجمنئرننااأآلإلحصراشقااللمنهورصاثهوفى

بهاهنمأةسثشئبالمطبعقافىهعيةهـثطبدمنسشغشثافةالمجةخؤى7
63نضا33انشاشنعسالمتهأ

98من33انغضانس3صثإةلوالقيمطبءاخرئأة
3ءالشيم3غانضانحاابتةكلأخرىةنم

م9غاناخسافتافةىهيقغاالمطبعهثدحأخرلىنسشه
341سنع

91صشسخاقأجنسكللساتجةنسصفأخرى
م355نع3خانشانحهمابقةكللأخرىنمممة
مهءشح23خاناجنىكلالبغهأضىنسة

5503شس5انخشانسسأبقهكلأخرىةنعم
دسةسجمسرمبداراىقحشمللىجمطبعفالشيئهـحروصبعأخرقة

5833شحاانخبئ
433ول6ش4أنماحشكالساتجةأخرىةس

تاناجزسا3ثانةسهـلوثطهعاخرىذمورة
3ع13ءن

عره

للى



ال13

انوشةاثرف

لحىىتأليمحمدأقندلمطالبهالشعريافىانمةنبلىا
08انخاجنسشلحنةدالبن7اتكالبوفضبنسهض

143ثع

م59ش6انغإبمنىاسالقةكاأخرىشة
مقاصدمنلنشرماراقالبفشصضهاتوالظصهرايهطتئبئبئ

اولهابابخؤاكورىالمعوطعممحمدبنعبداللهأمةإيسالفىدفىوجيعا
صخطعبعاوحمنعادىبقمالجلدصةنمعروبئامالكلاعردضابععقيامنبممعك

أضانسشدافةإألخرهامنهليشيرجاورهمىالحبائبأبئعلىأبن
مالمم6نخ

ةجمانظرالمجبابئفيثركثربراككاية
لم03ةف

اواوكلرف

11كؤجمهكهانظرالعروضررالغوافىعلاؤاقال

ططمالعروفيواالوهوألخيقفىلميلانفلكلمليلجماو11
المعرىتادىاآلالقرضكنجداودبهبهنكلىهععبانآاشمإبألديئيبزينقادسأسأ

اولهطةثللمتو

لؤألهمخاعلىاحمدهيمىافكماةلخنئعكق

عبدالبربنبشطعادمحهـثبقلممجلدنمنخسمفاخرجبميالفىمنعء
هنممننقلتسينللشةضانرداتبتهافىكةكمنفراشافافئهرىأاصتى

373نع3الأنخابمثهاشءوقوبلضلمؤففطتلمحلي

شنانةالئانيهجمادىلتاميجئمرمنايومةىالئهصثملىفىانعرعمفيرستطبغت

ويعلوها115جزاوايم6إضغامن4ءأحيظكااء4
دبافيرستختعافىثهأنحشاه

لعربيههغيرالكتبالعربيهمغيرالكن
عداليالوىصثحمدالمجه



103يييالأنهتجالطتفهالنه

وألموراتاكهاالهاتشرخلىراتوالمةاآلإلت

4الدبالمءإ

فألاحرفأ

الطبرمحالمبخثركالحسينىجيىاقالربخكدلسيدحبدااللعالمةرودرابنمقصور
أولىبهافىالمنوئخةصثعسفرؤالعثريخصنلبعااآخراليومدبههالمعلوبالشافى
اليميغمفىطلمنفغالخياجمقموراتاالسالماالئمهيامنأذلهشنلنةشواك

ضؤتيىهغتكادةعادعهـبضدلمستكلدألنةةانرضعهؤارابح
513خانبمانهسئئهأالولعثرمربيعالصاآميعاال
ساص5نع

6غزجمهعانظريننياألباهكعرقاث11
بئيمعبمالكرافيللعألمتاالختارلنبىمدفىكالبهراالظكلر

ميراينلمحللنهأثرطاتاسعترشااهنالئاالنصفأدبامنفئبالطرالعررتضرنئدم
وفههنصكلؤظيعلىفكوىقعدحزنىقاالذالسانىانابمبااالنسان

يخانظرتوسملكلهةاعلىلنبىبصعانماجهوأرحاهلىعئمؤرقنهزةعثبيتاعثصريئلمجإ
ألصاأوأطتخميساأىطاهطالفشأجواهرهالىا

2افصاسدرافآفملذجفاعلبنضرةأحبةنبى
ئتصدىءكلبفنملمحكلدفسندجممزلفؤوااشتياةأذوبأنخميساواوق
ااالهشح14خانبمافىهابتخميأبهاتئألثة

اكأجصلىةدةنوهردنلىصفاتشالمالبات
11

أخهصض36شفئتىاتماذطاشياسؤقشرفحمموبنعلىاورصنأت
اةعاليابهغعكفدرمفىجعلوينألفنقااننكشرفالحدنتهأترلههداأحدفضال

ا165أنخبمايسانألخرامقبهأحر4أدكىىلزبنمجيد
ا516ط

11اضالراواياالفكرةأتبعهراتايرازاجاعفي
المعروفسمبكمثاجمايكلتبجماارربقفغاكبذيههـاإأدب

أجمطبعهوظسصبحلمجددقمحةتتيهانتهيممأصأبعرحملىاأترةتهثقال

امولمعثالهخاناشسهاخةسلقبر

ام4هدع9أل6أاتأانسةأسابةفيأفحرىضةنع



ىمه

كة

يسسم

لدينانجخياثلديئاختياالسيداثأيستتاأساس

هكلدممشثيغهمنقألفرصيمانيكاجعةاللعالوامالللىأصئرله
زريمنوالعثالخاماليومفىمنهافرصالهرالسميدىافظتجطأة

ألم8نس4انغشأىنم

والجالهليقالخضريخاتممينأشعادالمتهزفىاضفاشباه4ا



ط

نر3

حرس

ك

ىمح
لال



أللباثعم01

حدبنبنلمدارحبدصوتأبلياالمامتأواالمازالجمأزا

حصالقهامابعلىأرفىخةلمفاثموفىنهمثنالموثطبسابرالحمعبيالثعالبىا
الشيئجمالسبطثحطبمفعلدشلمتدمجدالأنمئيرابهثملىرتهؤءاس

5561عالانغبمانانفموواببئص
ااخنسسئئنةاألولىجمأدلىضالبةعتإعادجبقافيىنسشة
781ال6ءن355ق

االاأبىجمبكازيةواألاالصامىطاألجمألفى
فااطمالوفلمعراالخطوىاقوسسفىانصرىةة

إس

اأقىأنىادلئهاأؤقىقيصعنهرمنبنوالعمصرهنرلمإ

مكادكسبقمتجالدشسشبئمألوثمرتباعىجعلةوطش

سكدبخكلىس

بهغد
عالفه

نس



إيولىالهحمباسعتمهمن

اوشيدأميرالموفبنصيشالمحتارتيكبإلكرالمائهالمدابحأفتالمجةعثمرذ

ظللالدؤمفاماذمبوفجعمهأحتماديثهـويههابيهاكرإءاقاالعنفيدجمحع
ةصةتصئتىإيهطوأنسبائاقاعرأصاضثوطردفحارشعر

باياموأشعارصتوسيربارأوثارلمبخرآابهجدوهبستعرفتألتيقيهولمعتشابنت
مةناالسألمفىوافلنفاهالجاهليةفىالميكققصالمآفىروأخبانىهاالمشثورالعرب

اشبعهاطجمىالدبمفبعةدفطهعجممكثمرمجلداتجميروشجزأ



دبأعلمم



تحمعبرحر

ام61نع61أذخبمانسشمندخةأالولهرربيبمثثا

مشلدكلشمعلهواختفاالعامعلفباباأوقالىأضهـجتهىصصهدأولمنجز
امااللطاألانخشنس

المحغةعزبهامنووردجنييشقعهيفىفاصاألهاذنرالمشه
القصصجلأولهاحسدالمنيهاديةدمعوعنماسجألكرولجأحمنريةالغزلساو

يةألسكنلربثغراطنعةلمالمطبعباوفحرماثيدةلسكرضيرتذكابدفى
9ألشهـ83غإناشنىنةشئ

اكالحسحبابنأصطبايثحرثبايآلةلسافىماشال11
لملقباائطالقافربرادأحمدبنبنعبادبنلعباسادبنكبااصاعيللفامميرألوارا

وائعثصرينأرابعةالجةهزصليلةثاشامعدةاذىلمولوفياالثفالبألصاص

اإيسمئاثرسادالضللمهاأولهالخرأللولةمه2جعالمحدشتصفرمن

انىكصهـءليكلبتممحقكلدبافوكاقءيفربمصثسالماةأناليسيى
1113شس11انخبم

إثوربصرتحبمارييىلفيطاتماقأشال

أأل34شي153انغشانسميالديه

أطءألاجماظركألميداأمثليا

اغرجمهكةأنفرظفربهنأحدبنلمحلىاألبناهصجاهنباكل
أا3

لطافىروعحمسنذسألمضيئمةلوهومطار11انثا
عئنسمقبمثبعقلبرفطجحرلمدلمحمحةتصحانةإلمهوفىصثافى

ام5عتمهخاقاجنثا

13م6ءن6تااجنىكالسابتهاخرلىلسة

اأجفىسكأمهفمعهحروفعأخرىورن
3األمنعم7ن

أصمتء8انغبخانسكئسنهطبييمأضىنممة
11شنةثسهبىىإظئجمطجقعمحفسطبأضىةنم

أاااالهش07خإقبم

أمافسإسنفةثلىبهولمتكااثبىطبمأخرىأنس
1091شس36ت



هءل
مء

51091ش6م9انخأصنسأضرءطصئسابقةةاا

بمأىانةسثرنحموىجمطبعةلسطبماضىةا

7191ش7ن

ااالتت6اخأتبمانساصأبةثأضةا

ااجفسةلنههبعةأبالمدتىصيمبىأنحةانس
636اليخيم6انغ

ابمافمسشدنةإلمزكورةهالمطببئفبحأخرممىأةنهم
37شالالهنتة

136مالنهانخبمانسالفساتجأخرىةنمما
3603مالشح15غنأكتصةلسالةخؤتمعة إ

ااجنسةةالصألبمحنععقمرنحموعىسطضعخرىأنحة
6سمتحالنخ

6صفىالش16غانأبمشىابقةمقأخرىةش
603سهالش6مانأجىقكنلعابقةفصقأخرى

انمىشكلنةكإنزإزقاصالعغلمحطبعةوشهـمفعىأضةنمم
3عشول39اقغأ

آم09عول39أتابمنسابتةأكأأضىنأل

لصناثو4ئشاايخيمأر4إنخلعمرس

ألعادىإلبشلنحنشحميةلموادفئهعواأهرذ

مع3المادتآصعأدتأبمأذس
أسزافىث3ضىاتفرحعوالثمنتهونحتافىصضاعاتئ

إحدامأفظبجااقونةطئبهائووثدببغرفدشزمعبألىاه

ةاأألنصاسءنعفيرعدةحمدفيطفيآلشسغةةمجدشتتهفسمأخدمرأ
ااجنسخمننلىسكهمزفىسالحالصرلعت8الأأبمنسامافرغ
أع115تخ

حربنماجاأمفأالمةاليةالهغثرتزصواءشنؤإأنفرإ
أمحناقىرواأصإلمهدبنتياذينغىثثافىشورأزلمذكرممرتككزثرممألإ
االاوفىالمىةفأببيسمميقربهفزتجمآلمزفوخنجؤصدةغلحثةةستنعرلىاأ
أافايةضيفئةحعزهدأبماتهـئكلزأ052زربمرث11

ش



جرمى

مجلددممعةسعةساعزسءليفا

13امشاعساتش

رينالنافيوالعثمفليوكالخبسىفرغعلىبنأحمدبحسزيهبكطعاتجلمأاض6ظم
الأمثعخاناضنسهشئهعالثافموبيع

محملىصدبنابخفظاميطكلىاسالصةوهوثرعبيعوراألؤا
لمححدورباصعبهكالمضسئشااثنوؤبللديخهالموكالحسنىالحصبنىمصوم

طغأوالصلتبكلشغلىشواشواالارويعغهأأطةبريعيتهىعلنةهتأ
قمكلدزجبهااالتطوبلبينلثمرحوألداعشهايفرجيمأبديجقثرصاا
1313نع13اقخاجنسنحتةبكطوطوصطتجلمإ

ألمجالعتاههدلوانانطراأللؤاراوبهيتهـأ
دليىاثحيذناعلىأنظراوحملهـأشعارومىتمألؤإرالعتولأ
البؤلىكنتعروهيثر4خيرالبريهفهـيمداللؤلرالضيه11

سواالمولوئمنىاااحمداكنابراهممدأحمعدفيمحمالبنئالدينالعالمتبثم
ققلىقثارودفهالمحالوالثا3أرولهماخغ7أولىفىطلىلفأضتاهأ7



ةبيالثعمأم

دثحهـكلطمبعةهالبألطينثسلفممؤدوسالمعأوبيهوهوحباتومنثور
33مهتع88إلانغابمهظئسهسهجملبعقيرإلق
عمم53نص949أنخابمنسكلداقةشتاضى
سعوبرسعيدبخعليهاروهالعمهـالصيةعنالمبهمايضاحأ

بتأليغهامراللغويةالمونوطثخمالحقاقاياألمحمدأفتهغأولهجعةبابىامحنى
ثدفعبدالمداألثرنحاابناأحمدلعباساأباطدنوأهدامشايكنلدنب

للشيملحروفاداثداتياللمأومسا11ضومعولحالةاآلضمنضبهفىشاانهريف
الهـضلىوسلميانتمئدرنعينعدصلىافطرقعالحلمنهأولهالحئاضىالطوالمئمحمدتهر
منخالدلجاعةقئيئاآلبروميةاقرأفرحدشدأولهافكلفىقالوالرسلبنمااألن

فىورأثانعلاليلوالدالمماديللحرنحعااليعالعهفىااوصاتالمحقولدلمبندزيخها
أيشفازرتفىلحرفوالفعلواصمابينحيالقييرمند4كاميمووامراهزا
بةحمهوشاشرحهاكيمهـفائدةحبباجهدفأفرتقلحراللمفااالشغألبروصبةامرح
هـعثصرفيالمنالالمالشينفرغمفايرمالمالميرىلداحمرابنابرايمضطدولطبتلم

مممدهش9101انخبمافصخلنهيعرسعثانة

بنلغغناصرايألمجاتأبرىهتاماتحاطكلعلىوهوثرحاليضاحاخ
نرجبزالموودبكىارالخوارزىىفوافىنفىايطرزىالىلمجربنعبدةملابى

او4اشتمنصحادضاالوليدصوالعشرينالحطانعالالهلميوباثوفىشعنة

نسفيغهقأمنوقرخاملرسعابيالنموالمحابهقدمةأفعول8ال7اجيدعلىاثألمحدلتهأ
اجنسسعالجةشدذىبقغتبمقآدكبقمتدجملدأ

م983شم9نخ

يومغمهاكأبةفوطبرىبخكئىسبنفىاحمزخطدىءبقلملمحجلدإوىاورقه
امغانابمنسةسفانفرداالدسحا

لماسث



أميوررالشاليكهه

1313شس

3313ع3انغأجنسمملسانجةىافيةن
اثيئواثوالسالشهـللكلتباثمئببحماالنشاوالصناتأ

تىلايعبرؤيواثهونبلىاألمىاأابجمربنيرسفبنبئكلص
زهرابالجلمعجمىعنفرالنالوالبيانوحالهجليةكاالنسانطافاطدقأوله

لجئاكلابخعنموربنسلماعيسىنطىعابقممجللىظمفقنةسعث
أأجنعىشلمةدجمادصاااالربعامسابييمنسضهابوممنمرغ
امممشمسمن

ااخنسشلمةبرالقبمطبعةوفنيحطافيصفجالرأنسغ
ع31نح93نغ

53الطضابمفسلتشجمرالطبعحشهإخرى
اص53نح

اأجذسشطنةئرفيبمطبعةبةثطبهحررفأخرىةنمم
1661مش318ش

ااضنىسلنهآوكةالمأالمطبعةاكلطبييمأضىاشة
5091ش166غن

6891شع66مخاقاجنسكللسابقة3يأة
603م4حال15غانبمانميهابقةكللأخرىة

م536النع35انخاخنعىكللسابفهأضىنحةنى
636النع35نخبمأانمركلالبهأفيىه

أل5انغبمانسهةسلدولذعوراتطبعقاالمحأخرئه
3603النح

ابماذهـدثاتممهعنلىعلبغةهـوصطبعاضىأفضة
83603النع55نخ

011انخأخذشدأخهشفطبدنحثبعضى
م3الالشع

33الالهنأأأنخاجنىالبقةأنوىظمفه
نسسئراخةاراذقعبلىكاالثيئعلبعةهـوصثبمرىامه

9733شح659خاقش



لح

آ93أدنعالهأنخاجنمىكلالبقةفأضىنمم
رثابابنوفلمعربهواابئصعيلالدلعالمضرئحاثإلييفا

لهاأالبلرعأنراعلؤعإتفيهامانقوحمعسبنجمحنةالسى3اثهرفىأيئاالشافى
فحيمفالئنمالخوجزولشبماكاماكنرعففرذشاؤ

4زمزريقاالديبعويلييالقيدةاضالفىبلياالبنابراهيبكطمادىلمتبةأيهتر
بمانسمميوجعهالعنزليعقأنالءأولهاالتىابغدادىتجاال
6313نع63غن

المتوفىالحلىسايادالعزيربنالدبعبصفىاالديبهـوريية

ثقلملدمكتوبةلمحةالعمجيرعنجثشسلعافسلانأولهاسصنغ
9الالهش073انخبمانس4ماى

يهالدركاثاانظراليرد

131الغزأمجوعةانطرجمالحالهعالبىبردالم
الديهنعبالجالللمحالظالفارعقابنةيإذنرحقااالبرقأ

لتابةغثشمهـعاألبغلملمدقفعنةولسىائالمتبراليوطأبىفيإلىحمن
افبلحرالهورالمجانقميداشبطبهاىآالثموانسرىالجهبهم

هءص3يممشيمم3غانبم



3مبرجالخانهصعشمنفه

يرشفبنأبتراالطمتأللملممى2اوانسالستجقاببمأ
آلبيمتجيهرظسرريويالجعةثواالقرطبىفرىاعاصعمفيكبايبردبرالبربنكإ
أدفائمابهدينقثصاطبهنةشاآلضيوكهفدئيأضالجعهلومرفىاس

دجعتهالثهجزبألحمدالئعكلىخطابلهفتغوالتابإطاتجأككبعدفأن

اطثياثوالعالغهالحواالنادربياتوااساثىهااالمناثكتلبهذلعنفى

لحبالابابالىىتنتوهبهاخريقطعسة4جعدرالموباباعثصرصقةماثقوتجعلىووخيرفلى

كورىاغرلىابخعليحبخثأيوجيبييمجمممىبخطالمغربىبغوفلووال
هربرصنوفيلويليياقعيدتراثيففيسثالمجةىذعثرثاثيانهافىفر

أولهاوتشعيفابهمهموتبايمعايثهمأجنااختالفعلىالعللم
يمهشأوفىصانعههبمنىفىراحتفازتالحالذىذا

ااأل33شبم434خانضنمى

طدثبئعباضا7الىوآشعهىرخامرالوقارلهبابماغاىاضنهممةمنجز
ألدلابيعشعهررصكرمنلحلائمنهفرغصاعصدفيعبدابنضالنمحربخط

ااالملغ53اتخجنسنةسكث

محبيببخبهربنءخمرعالنأبئآاالماتأليلنيهينبياشرا111
فىاهقمالمعزلةتزإلجاحطالغؤكاثعرورزسفلباررالمعروفالبعرىاعف

أالههرنيعيركاحونكائرلهصنوقدعطوزتهزتسعينحئضالمحرآعؤتئبا
وكردإلبيامنصنعىجمعملالفتنةئكانعوذبلقولفتنقامنبذانان

خطبلهلاصعوليتومعنروباذسمضنةانلطبوالغقرأوعواألصاديت
هيإعرأوكاتعبفوخطيبعنعهـثيئلضأاليسخغورذجيهرغيرافىوادمذهبهمالعرسور

ابمانمهتلقابقبمإسقدجملمدموأمتعهانيتطأحسنمت

حصحعصصممجييمأ9ي9الاضن

االتحرفأ

الجوىتبابنلمعروفطرأثتؤالذينثعالكرئبماتليل
ءطدبقملحؤإكصجوالموىصكلتالمزفيخةسككالموودبصا

دصلىنيقثغطخربهس3رنجتهفىععضشعاعداستحياقألمؤتجدزمن
اول6ولمش155اتخيمنس

اثعيالأفيبناتعبلىهالبقهأبىالسالوهوخىلمحبيالئا



دب8احم13

ببغدادالمتوفىخةولش3المووررهثطمحبالديخالعثالحمينبئائهعبابنااتنأبنالهس

اثنيالحسينبئبأصااأبدلوانعلىمةثالآلخرسشهررمببمدثامناألايآ
ئوالقحرقههـثطهعنذضقجنهاحطالحزييسلطاتالعالممدلثه2اأؤله

ام16نع16نخماشثاهسمثش

363613نح3اجنهىابقةاىكاهأن
م4133نع8نخ3بمانىكلالبقةىأخهلس

بنعبدالعظبملمجكلىاالمامبباعمتضببرصربرا
اهثاحرامموانحانصرمحاااالصبعأببابناتشهوربهثصللهبدافيظافيفياواصاعبد

ثفلمالحعغهصنةوغؤنيوشتوةسأكعرشواالالىثاثمولمحبعرنهوالم

بتمنفجلدأسصةمستلنأينهمنثنالحامدصاغهايتعزبص
نسةءنشهررهضاندالعثريخاناللمساظجمكأبقيوبمغتهـءاد
ا956نمعهيمأقخخ

ايالعالمةتألواالشعادواالمثيمولافىرخيطالمكفة
تبقأسرارتيسجلبىتخليغتريعرنحأيضاجماليرثللةاانتهبخعبرمصحفى
اثعوفىاظنونمئشاوهومؤلفيااللسلطشهأيقدأرؤيرالمااداوابعمإدامطاد

مزالحدثنلها7حئتالمجةزىاكلثمريمنوالسانجعابثايريةةأقبا

ايئفيالمحلضلتاقييالدؤالؤكعاوحمحالهمجائبهررروفتيبافىزئماعجالالدجلر
انسالمؤننىثبخطنحثلدنمهشاخةتاسافرغديإتوالالئاة

آال11ش5انغظ

4ابهطعالنضميدةالمأخوذيخعنابيعتنافاظأحلنبرانلخفةأ



يريانالل61فهرسالكص

دأنمعليعببهوالىاالنسلنخلئاثىااطلقهانرلهاصفهافىبأالمعرونشثىدهيحمرابرأ
لةوسعررحملىعمنطصربريخدالتفؤابألمجالنعرالىجمعهابالمهألنالسلطكاللسلن
مقسدمهنبياعلىبافارسباءبحينهاقىبهلىبقشتبلعرالشعاراااطائمنلى
اهآسيئعبملينطهرابرطهعقفطدغهأبرايموظجمثمز



بسءصم33

لمحطزسضهفشرعشفياقصدثوصدرهجمزمهالبرأخمسأنببت
ااالم5نح4م6أنخضانسدىبغ

االم08ح05غأناجكانسحادىبتلمهانوىأنه
اولههـالميفاباوردكلخميس

جلافوصوعلىالالأيهاوجسلصكشللذاللههنلن

كزلىراذكرأالغالعشاأناكللمارمصواذا

سهزلثوحالفصلائزلط

عيرالسلدساألحدهاليممفرخالعطناوىعرشععهاصكطدىءفابقدشة
3513ش35غانإجنساخة3المذامخه

الحالمرئسالىبخعيمىأحمافاخلديماايهزذميس
أولهسخمهاؤىلخكلمحخسثهعقأ

خنايهاليعتربظهورألغطاعنهبراميطأنت
4تحوعالالنبيافىكيف4اوالاعاليانبيايه

مىحماولقاطاماساي

أفممثابهاحرمعاءبشلملمحصللىأةىمخلضكيهامنقرخ
5493ش5خانض

دسعئشستالمتوفىلاتجيايكخليلزفياكؤصالعور
ابداأولادثىونجاشجاصتالافىبلساديمرالبابأوالمافىالجزجودنهاالمو

مانخجنىدءبمجلرأاوصاياوالعيدعثرفىانالمى
71ال3مش

حمدالنأولهالشلفونبخقارعىيوسفلتبهالمطانجمأفى

نهلرلهباالسحروفطهـلبعثنممةابياتنشرفالنالةءااألتسلنتضيكى
ام4ولشهولأنغانمنسىطثلنة

13هذل95نخ4بمافمىكللسابقةفتاخرى
اابمنهسستدتثرفيألعالبيرفيحأخرىصمة

091إشح7آفىنغ

1141ش6صأسانبمطفلمابقهصاخرةسص
م046عال6الدغاتنىكهكالرلىأخشة

م6ان67غاننأاطثأغتأخرىفى



ييممالهاحهرس

هآستلوؤالمزاثطبعةطبعأخرىفةن
أمممس53سن

633غانبمانميالساقةنممفقأتوى

لمالماتخأخنحاابقةقاخرىكالمنمم
مولانخج4تسابغهأأصرىسهشة

لممانخاجنمدىابتةأخرىكاةنس

عمثهـاللنكبديمعطبعقاالرفطبعاضىفةف
صال3شسم709انبم



ابمنمايهةاآلضحررحثامطربيبعاهاالممحهالمرغكردح
5513نح55غن

الصبابةادجمانوبهـامثشةببالقكهـوثطبيممجلدفىنمشقاضى
بالمغربلموودالمغرباجملةأبىيابنرفالمعرجماأحمدبنالدينشهابلفااديبانمأل
651انخأجفسشعئهةافييؤكىفدمساثنوذستص
ام65نح

11اجنسسنهمهآمحمصطفىحرونحهطبعقكألفنلىطبمحىأأضنسع
11أل17ش6النخ

اأألالمنس6الانخاجذابتةممااخرىضة

أألال3من086خابمافسهغاازعاكاأمتت
ااألالنع6اأنغابمنسمسابنةنممتإخرى

91الالنح386انخبمانسإصالقةاأخرشاعة
ااجشىلنةبالطبعقاالزهويهلىصبحاضىة
اأال7شس37تغ

91ألألألش86انأاذإصابفهوىنحقأن
االأل8ش586غانشانمذمتأخرىكإسابقة

91الال9نم6ول6نجانبمانسئسابقةأضشاعنةف
91النع86أالاناخنسلسابقةءأنرذمتي

انىنةشاطلبىأحمالكطبعقالشيئنطصطضعأضىنحةذ
3م6األت03انخآ

مم86شع9امانغافىالسأفيأفيىلممة
انحاسستةالمجقسابصفرمغتكابةدىىبقمأفيعفجلدأعهثم
ألعمس61انخةش

انحدةحلنقرالبربرأتحيع

يلىاعااوميعبعالخالقابئفظىفىاأصمثيئأفهثايعثطحويرإايخاسثاةا
لمالنفارالباشواربحمابينلمسدعبرانكرةأمن
قلفإلممنمعاحركلهجيثعاؤتمصفىكرهمروأم

19انخأجتسنةسثثطبعتبرألقشهـصطهعةتهت
ي3علت



61يرص

بعقهمقسعادفئالترابهامنصراباطنهةالكةانعرثثا
اوأثلفىنجةاثممقبهكةاظههرالئيئاالمجالالبئالثيابنحدبلضغافيباشاف3هـى

اروالملكلعتلمملهاولهسثنكلنه7نوهوموجوداتسثثاالللشهرربيع

تيبهدزياداتلهابعضجمقوضممقألبمور4جعوبئورصبرأيارجالكبريامم
9ال6مش173أتغاجنمىعادكبفلمإ

اتآانسشثطههاثالرسعطجةوفهعابعأخرىأنهمشة
851م9نح693نخ

لسغومايتعلميئةامممروهوفطيبالممطهالشرهطلتعرا
برشبابئالعمجيىبئتئبألعباسالديئاشهلبتاضىاألديبالمتااآمالىاتأيف
ةءعريوالمتوقىنةبمشدثالثيمثوالاثوكالعمرىألتهفضل

ىأدىثبلمكلدةلمأنستةعلىجصلمبزضائرارتينىافئهالمحأ2له
بلمزبمشنةذصالمجةتاسفهـهمنهالىاطفذبلىاكبئبخعبدالدحلىبظ

13الهتءالهخهـااخنسى

صيئعهدتأياينينيماكةالقصيشثرحديةالنفاحقاو
الحملئمالذأولهط7خرالقرشالحإمكمرأحدعالهوىااالبىكرابنسالملعطىا

ظقصصاةدالتعشمرمقيلىنافىنهاخصللهقاتإلعتللهاألشالشوصاته

اانليقتدبيمهأبطالبفعمفيعمامالالمشوبةةيفبيرقارلمحللقكرعهرفتذو
3م6نخبمانسغبتمتفبلهـأفناتلداررالظحي
س632ارح

ئيبمشسألمقزاالدبنرتةرثووهوالمش4بكرأببمل
فهاكلاوتهشيفىاثالسألألتدمجماإلمووأقالجويثلبنعرمىاسا

دمحطبقمفيبلدعائنةالمجةثفذىنأليهمفرغاهـفبعلحانبف
م93ش3نخ2اضىنه

انخبمنميىسثآبمطبعتبىالفهحووفنهـبعأخرىأنسه
م01شكل



ألسبممثد83

4نخضانسشتالمحرموالعشريخمقثيهنالنافاير
13مشس

الجعةايوآفغالشاجمىعبدالمحيدمئحطرولطكلمكلدينيفاخل
4منخاجنسةلهميالىجماوصاألوالعثعريخهمنالتا

3813نع

ااألفىش39ألدخ3نانسىعلمدشكلديخالبقلمأمحرىنمشة

باشاوالىلىهالعأفأإنىاالتسيهلثرحلىثتقرظلتع
قدلمغرباباأوأفانلقمنيظاتلتغياهوهلثازحثصرالقرنحدححمااشلمس

أل3م3انعانخاجنسمكىمجلدكلبغ

المحابخبهوربهاليبالتىلجونزفي41لىساشرالمثونغأهأ
المورداصضىايبحابنخلبلالدينالعالمتصالحتأيفكأحبسهجهاحسعتطغ
نفقومبهلالهباالسدورناثرالذىفهلىاأئرئنهعافئفىطئت

م88خانضانسبهاخرمطلتسهشؤأللىتكأنةدصةءبتبرأ
ممش

كلالالآ3اغاناجنس4عادىتجلمأضىإةمن
ألمجشصورجمسدتأليفالمحماوالمظؤفىلمحاضزوااقثيل

اماأولهايهميمتالمضفىسنئنةالموودابررىالنمسالهعالبىاحمماعيىفيلملك
محامالتوالسالواساكاررارلؤابهحردعو3ولهشمهوئفأتةداللهافىلى
األؤلبعقممولأررتعسلىاغضرانهىفانذريتهلصنوئنرمحلىايتهبرمفىيرتتكي
دوالقااإلغرأفعننوننعالىكراللهمزذخاتافيجر2برهـاواالنمهزثدخلأفى

المرأتوثوطبقاشالمناسثرقكنالصاقرالاامناألمئاىئبردثلنانخهـسياقةا
ثخهـسثفىالرابعشيااجميعمئلهاقثيللمحمابهالعالثالختلفهوالصناطتكنهالمنبا

006انخاجنثاعادمحهـلمحكلدثبمسفةفىغرفنوفموللىها
االهشس

ينفطبااهكاثأألناثلىةزاباألبياتلمضرءواايخلأجم
أحسنأثلهةلسثالتوفىالحؤبنمنتىالحنفىالدضحمدبئالدفىةطفيهـحملى

سلطانافمواهداهاأءاهوفيهاوروقئعاندشانتهجمىلتفىثوةكلرأتطرونقه
اشبامضبهايوشالمجمصعلىورتهبهداللهالثريمرالتهالغاببتعىربأ

رواتبهامشهاتوشئنابةكتءادىبعلمصصندفىةابياتاأوأنل



فى6سالكهممر

اسهمشهمانحشالس

بخحزعلىيالقاممفماالماتوافهـالىأغاليطكلاتفبيماتاأ
هثوجبيوضائلحمداالجسدلئهأئرلهنةلصيائرفىىاماعوىاابعرى

كتدساالبلشاللمجحنفهوالشيعافىوأبددادالكبىلؤاررألمجزليطأظكالىنينب
واصسالحلمصناللمجكيدايبفررأثعلفصيم2لبرداحباسااالبىلكلملراريضرلدا

ومبهاضهـطبتلممجلدأهتئنجإالدلهدوارصوثيواثاالنىالمغطق
ام36نع36انخائجنس

جنىكانبنالغغالبئيماطاسأبياتصئعكلنحئرثالثانيه
إديهألىالمحقأوكهنةطثهصفرالمنونحديلتاينابقيئشنةالمويدفبل
فيزاقارعبئعلىمجظعادىأبتمثمبلدةئممصإاتقيخأاملغبحةاوحسن
وتجرونةسعجمأدكلدإالسدمننعثرينوالثامنيوبهالثألظههامفرالجعفرد

اسفىشس9صانأبمنس

لمكلااصفيرحمقعبدالثعيئاتأيفيجلغرااالديبننبيهإ
الشأطايهتاأدلبعمريوانوهوفرنياائباعحمدالمأرشالنافىصأؤلهالسالض

اأحمدالهخماوىالشيئبخطتعليغبقلمصلذمتيةبهـهوخاوباقدمةلىير
35خاقاجتسصثانغكأبقفخؤشهرالمحرمكت
له6شي

اثصشاصوهؤصدصيتبتثلىأضاهـالمنافىذئكلراتنيهأ
الجذثاطعلتهأؤتناسإساتوفىقىهرىاةحسالمجلزكسابالشيئاسلألمه

دىبقصاةنسةهاصئالمحرممنمثرفيوادانالمسمنفرغالداب
خاناجنساةارمضاتعشرمأرابحاظبمىبهثاتجيرغ
م56ش



الالم

سرعإلثأليفماللمعرسةيرملى



م3منلديوجااتالمقهربس

ااحنحلىدىثبهيسانخاميعىكقولههعيحىرالنئراطعتعمااللماظمالهجمهاوفي
نمافغالميمىكيلابأبئصيالشهيربنسفضنجمادىطتجلمكفكلديمباباا

اثوجعدوأولداعنوبهاضلىاتمصفررالعثمسينالخامسةحريهالجفم

33مشح3ماتخأجنسالثامنالبلىأثناإمفامن
اثبهربخكدالىينثللبتئألمحاضرأتألقغرأقماثاوراث

اضاهاتصكنابنهافىأرراقأمابعدحمسداللتهأولهافسمفالمتوفىجمئاكئابئ

رلوالمكببننيهاذودفآهبيةبالمدهتإوفمصطبععة
اجنىتجقالمنقغالفيالغربلرتأاألحدبلبراهبثيئأحدها

0091مش6م6ش

اش6ألماقاخنسعادنجةاللوأةنس
م97انضأالبمانمساتجةكاللمرىاة
3603تع08خاناجعىيكاللمابقةطخذ

م96مماع9انغابمنماخرىكالسابقةة
افيألطوبراقىئلئمكاألديبحندترأنرسإنياولثيرا

لمجزادمهتالموجمعشوبمأوابامالقرنأدصعيدألمجبهسهثسنبخحعارفحسين
عنلوهزازتمراتتمبوهنائمفعرمممهمنجعلاطددتمافىهاولاال

رهـادىعثأتهـابآغانىالجزهزاودواممغوفباقوعهصرينأربعسا

أضانمىلفضأؤضنطبصةبلتطببمأ
م8أنشمخأن

بملصنحا

تطاثأئتعىشأباتيأائهرالممفهرالثراامع
وشرلمحشلغواطخضقشرعدهمدلمصائت4كووةاشيسداانيالندركها

حفالعحرضرحلعواعكةثرقىأاائنظثرحوئنلثيةأعزءاأالثعريف
لوالمطبميأثرنخحرألمغتي1أصيوطداحىفيثرشأفيةيوالهدايقوااألئموذض

إتزتإساحفمحمةكرفد4ورثباد3برمماهـاضإثتدمنكأتإ

تةيةأودجمرلصبيبكالمحلمحضسخسىييئىصوأليالذاةأواثسل
3األنح07غاأجنس

قامغوءإمأفضلمثظخدنىنخريخئيمسافى
وتبالزةنردما5بادرشداااقىثلىيراتاابراهببمدبنثيبئيعقوبإهرمدبنطأرقيولص



بكلمال33

بأثرتوأقلىستهأحمدااولهاسئنةشوالاسيفالعيريخناثهوفىت
لعزاكأسوضعثهوالكعيسالعكيساباحةمنعاعحلىكزوآشؤصدبسكيد
قيهالتأنيفأسبالىوإافياوعالداواأصاوبيكتحريهالخرقاألمينعبم

شعبانالمطلطأنالىامبعدقأليغهدأهدإثجموفصعلىهاأحاهورتبتأسمىهذالى
انسعضطصفرحدسابععييهابةصغتامادىيمأبثشقفكلد

ااالشاله3ن3



553لييىلهعمبخافيمئ

يئلعاثرالثنيارابميواابقيرمكتغنهفعبقلمظمشقفبلدإلمجماكىفدستبخلىهي
3أألاألنعأنغاجنستسثلجةكمامق

انالرأبدبيشرفلبامئداالظلمحخنبىومعهاهرأاممأ
ثعرىابناكبن

نجاايغاالعالهةاحمدبهةثصتألسإنشلمحئرحالجوهرالوقاد
احساانافىلهالثائشعشرلترفياجماأحلىواكترالثينىااألنصابخابراهسيمكل
المجةتاليفعيؤامنفرغأبهانااعلحمدمنالجنلنبفعجوافىابوانثمرحاثعاتبه

ادلهاصلىطاكتهبمالينههـيصطمعةةثمرمضاناسابحا
أجنهييمزكورالشعهـهاللىيويلبهاشاسادالمزكعرعيدتبانش

513نخيام5خن

العاسأفينجدإلتعلىوهيئرحتعوجهداجهداثعلأ
لنمالهمنألمعروفآالتواعربنأصيئتأئياةشهاثعهلىالمعاوئاالسوؤىأحمد
أهاسمءايةتافيهمفىالمعليأتبعهصالداجملميدطياعلىاولهمرالثلاقطاعال

ضةالثاأألفيةشاجمكرصعندالعئلسابمماغتكأنجاقممادكصهـكلشلمصتفكلد
45681مشهالمانحاجنس

االهمالهـاحرنحالحاأ

الشأفكلأياجورئدابابراهيمثوهوأآلاباجودصاشميقا
مذذعألععرةوالعثصرفيائامفىيمىافيبمجممنالضسوثالتوفياتاسالاثوود

عرثأولوبةنبيهجمذعءرالمزشرأرلهابهعيرابربماننكلشئاخة

ةقصتمؤاةءياويهاخهممثهبىأفنمىطفىمبمالبةرشهـبييم
96161تع3أالتناضآنسيرىبويةالماف

اثرعلمئيبخةإسئتضفىإشفعرجمالبعةفطهىأضنسني
91آ9لما466غأنبمانسأيمناألردةىلدجمظالت
0561عن566خاثأجىذةمالحاةى4هت

8603ألشيمول8غانمانسمماصاقةأضىظمبه
م96التح5انأبمنسكإلساتجةأخرىنضة

6الالت6غاتابمنهمىأضىعاللسابتههن

إمنافالدشبئجهضإثبمقيأألقدتكاكىءأخرىأضمشة



بالاألملم33

ام3ساالانخبمنممى
امولص9نالول3انغاجئسكللسابقةهأضوىن
ايانةتحافنلصمطفىبمطبعحردفيطبحأخرىين
3مالطنحه8غانج

3م8مش48غاناجذكللسابقةشقاخرىنم
فسةلنةعهماشكلهدارازقجمالبعقالثيوفسطبعأخرثأنصة
33فى19نع898اشأ

3م98مش088خاتضافسلسابتهعمأضمىسفخ

تأليفاالشتارلورفانقيهفاالخبارلطلىزهاراحداثتى
المحدلتمالذىأولهااشاشعثصراجمامالتنمناطاراالدفيبخزيئبخكللىمحمالكالبيث

ارابعاباباألىهاجيدموالموباخمسقوعثصريخبارثبهأعلىانلسانبنطقاالنسانقفلى

جنسعادكبقلمفممالنحكلدأائألعلىرهومثغألعزفى
ألل3الءن3متخ

احدبمحمدبخكللىلشيئتأليااحالفىحقاذاشاسةأيقةثد

زأموشللمأولهامحملمنشكثصرااثاالقرنعامنداالنعرنصاروولاطيمابا
علبعقبرالقلطبعحروفكلنحجلعدنحهفنعمهىالملىنزتحأينامفتظهف

ماألهالتبمهخاتأجنمىئخلت
امال6ش67آانبمنحافةاةأنحرىةحم

نصنةشسعبداوازقععصاتالميئةصهـوصبأنرىأن
اال6نع66نئأ4ج

9الالشس166انغشادتمهإاكلنقأنوشركأمى

1111م6أالشأغاتأجنسرلسابفةتممهةخركلة
896قعاانخاخصطمابقضعتأخرى

م196عأ5خأنأبمشكائعاباقهىأخضة

الىبخلىمسبئساطأمثيئلمعاهىاقةرطرثءدكلصري
قجزآنعسداداأربدينكلىوتجهاأقديراالقوقافثبيولعىألحردقلهأأالحدأدالمعرى

دىتجاكأنقفالعنموأالخيرمنغثلمهفألثبللخيمصظدفءنمءجمندأنى
13ال4ألنعغاناجنمرضةضثءتي14

محمودنجاهـنعهاسالدينتألي4لالتزهلمحمعزائعحلسز
احعي



آالملاكالخميوشمنفي

ممثععمكمشبلموربراإلنهاسكرالمنهررالحنبلىالدممتىخملبىلهفهدبئسال
شفهعباتلناففوالعئصريخمقهنليأللسبمقبعداذاشالعثعاالثئانة6ء

بخطدىالإتجلم3مجلدغنهمحهامكأاأختاألثسالطنسمخباباعلبعدعودإلثهبر11
بمأسةفاوهبيبالمالبعحروهعأضىا
ا

أ63شح184عان
أ163ش38شأنجمأنىالسانجهأنرىنحةأف
رام9منعامأنسأنىالصابقهىاخمهان

6ءالت96شأنضأنسكلسالقةأحرىنحةاذ
أ

افيلمجعالمزدماألصايفجغمعئالنالثناكلحسن
ظنلىاأثقرىبئمحمدلعيعثىاأكألبنحمنبخممبصدللىحمدبخبمعىبخاربئأحمالنعبامى11
أكللتهلمأرفياشاقبرفتسثص7أجلدىنىفزالترنجملمااالمالكلأ

دمفىفىافيشكالآلحادلجرادهوعهعرخعاآلصلىااألخالقمكلىهصافىطلمأىالذ
م35غنبماانسرحمرمثط8الىىاثمغهنههأطاللزوا

ا
9العان

9ال5حم35ذحأأجنسذنسابقةافيىأانه
فيعلىاكادسبأظرانوأدراثهعلفةوالبلىاحلبقألكميمطلاأ

لألونأهليلىدلمجتلالأرممؤحمىإفويادأئرالاللجسدطهدثلىاااقيدص11
مماشحؤدوالمخالصولاتجرتلىبرتأشرقيقو3رتعمثلىآهاالنئبابقثوطرفافغ

هدفيسثدعنهحخهنسثشزثسمأشثألذهـفنهاهتأليمنفراةنفيرسشراأ
آألإ3الكقامانبمأنصطأ6ىقأأعطبعقبرلى

ااغنعيئامةادتجمرشعمتهاكلىعصحمرونحطعمفيىضأ
أ

أول33نع5أنظ
امبتث6ثإئءانصظمماصياوىفهأف

آ7الالتح19ضأاتبماتس4ةإة2ااخرىة

653الالأ9ألب3عبختضزشلبأأةصخرئمإل أأولهإكللماةخلىيننلنثممىأل8بوالمصبمهأللأ فىضةمبريهايضلمتلمولاممتيمتسيلأنيفىئئماأرمزإلتهبسإممللثهاأ



اضدكطهـطتلممجلرأ
عغكتعادنحةبقلماخرىأةذم
كلي133انعالنغبم

زلطراكلحابفا
رالمجموباشابنشاصاعبلعهعانم

نسشنةرفبمطبعق

أنسابقهأضىتينه

أنىأضىكالمحابتةةنمم
انسابتهكلىأفينممبم
انسانجةمكأأحرظنية
عتالمدألمطططميصاإضمحة

9613شس96

اسيصفرس

لسهمفةميرلمصونهدلسيدهو

فطبععهسس



ةيألمثامهئه

جطتاشيامضءبأفحفطبافكيالثأرت
بئسليناحمدبخكبافهجخطمعرلمجبفلمقبلد

ممشوعميهاقييدئاباطبوطةةالسثأذمافيمفى
843ضيفىن

933

حمىابعمريتهـكاللجاسه
الناصرصألالمدتافهلبرسمأيلبعاالحسقفيبم

حداتدلتهالحلهاأنةثممىلأللروكلش

ببنأكلحوادلحعنناآفيليئ
اثئعزفيلممافيبرلسفين
باباعشرطكاتبياحدصحواذنقافي



دبيءحمم07

عذىسرالعثريفأندعالععبتيوفبئولؤفىااشنةعسشابانلجع
مابهـاقألبفهعكجهرابالحدهراصوصأنتءياعأولهشئهطألقعدة

لدهقفنشنةاائاذاشهرربيعمناأللشنرإنلىجسمنميربمراكهاإ
133الشمامألانخاجنسجمعرجموطبع

133لنعم81أنخابمشلمحاتجهضفأضىن

9133نعام9انخبماضلسابفةءخرىخ

ههلحم



لحددههياتألست

عليابيغغيسالهلمنممنااطللته
التاذالعامولوفيساهالما

عابقلمإجلدفنممفةلليز
اابمهنمشنحهأ

لة

موىنحليوهـية
عسرسيرليتالث

ملى

فل

ودجمقءثألتيرعبداتالترهودانهومواتوأللنمثاظومراكا

ةثاصفرمورأالثعيضينأليمبتردالموانىثاااتينهطجمىاشميفأطادىعدالحال
وفبعإلكهيسثاالقعيةزكاعناسلسيمداالثألةاثلمتونىا

6ألأتخاجفسشنخقآضسانمبدالىاضقالشيئجمطمعة
91أل8ش

الأ9ش6االاقخاجنىلسابتةأخرىمهن
7ولالش53انخاخنسكالسابقةمشتأخرىن

0603ألتعم6اشخابمنمىمماسسابقةنخقأخرى
016الش3إلعأتابمنساسأبتهىنأخنس



ممبيثعم33

كبمكللبعسالفهحلمالبنجلحملىمعهجديدود

80أنحعغاناجذ

اضدالثمإلاانظرهـلستقالجاهيكلصراريخالشرأم
ااالسوداالحنبنفىاكاسادهوألوالغضلحنفااكلديوا

أااثهعفببغدادألمميفوراسالشا13حمصةبقالىنجبيثبئنسلحنفىظابن
أنهمةألمجمحروظقاصولمحعيتاييمبهرعدبئالديرأنررايدطاسئلض

11اجنسشئهاكغتابقفنهزرجبورغبضلمعلد
أ066ن35انخ

النصارىاجمنبنشاطمحمدبنالديبوهواخلأللدابنيطنداد
ففىنعمالسكلتبشمضةىفىاادنألضكبابنالمعررفطلىاد

نسشعلنةالجةئامعثصرذىاالئنينصملتابةدكلهمثابمجملى
ا6التح135اتغبم

الغضلأدلحاظاماضثههلبالدينااوهيقاضىجمربناشارر
بهعريوامنةسيالمولودياثمكذإلعسفالفىااثعالبخالعلىبخكلىأحم
امابعدأولهوالليثاشافىاماهرسيخاالصعيثاقرفإودفئثانجةذ

االخوانهاشخماشغالمالإلخوباعافهأثؤاعسبعةعىجعهحساااشكى
اآلسطدىبتدمقعلدنمضالمناطيعبمثعاتالمخألمحتلة4عرافكألألعزلهات
3م13شاأعانخأبمذاآلحرضهمن

5مجعوحتنهرةالحمجدكاانطرادجمان

محدبنسطانمحدبنلبدامفىألوانفقياوحيرعبىشادي

المثامحاالثشهورالمولودعئملسمالخنهىبنصالىبئإكأثمحدبنيمىلمزثبهئصصحموسا
الحروفلىتبوهوصلسطوفعبابالةنةختفرغبهاسبجمروصنعتىإ

دىطبشمجلدإفىانوهىاصففىالنةهذوأضاثو4صيادبإا
اال63ءق95اخاتاجاش

بهنعبداللهالفأبىبنهمبراقبواوهوأخغايواند
بقينربححلىهاجميائالمنةصثبانسيكالثشترمنالمولؤببهزبرةىند11

إاشههأالمعانرعابرصةجمكعبعةثبميمخةذتثشوأمفى
آاش101غانبماسالعمدفتبقعدسإم

101

يئبجيىلىعدباصنتهوههابرعبلىجمألياشتافينرلوفى



6جشحهه

بهانحالحادهـحمثصرمومضلناثعشنةالمالدبمشقعشتأاالئلبىدقة
3اقخأاجشىهـدبغلمجلالةشعه

53851ش

وهمأمهاهمعبنةدالدبخعبيداللهوهوعبداللهمينقدابناديراأ
بنعونأببببربئافىثانووايةايكداللوااالسربوهزإااشابهتجبنمصطاحدفي
تحايلفاالصرابهاالمثونىالعواكقافينكةبيربناربناقهبكلهرثابصبهشمعصيعبدالله
بقلمثمثلرنمةيسنةمالعموأرباوئمانينوقدبليمشئنئذعالقعدةمنبتين
االهش606اقخأبمنسصضكتابهإلكتنعيفه

مولمحكبيدحريمبئامباصابئكلوهوأوالحسنهـارابناكلدي
خلظمنبعامالحلتيئبألريرعادبعدطلىببغالثووارأبجعنرالمنصوبنحمبمىانئه

نسثولىاجمامألبلتجفبقيتامناالربعامهومايؤاجهااثئوفىءهارص

افىقنعهىصيبهقىافسفقعندهفهالحردفعلىابربهرالصولىفرشوممششععؤغرمزنج
3931اناجشتويمادىبقلمفبهندالهاموهأثنلرقايخة

ممم9شكل



وربأء3م

مم3منع331انغبمانتيىاتبهامشهاتقبي
311د33شمم3اشاشنسكلنسلمةهأنرىنم

نسصئنةشحانعنالثاثالخيسكأبقبومهعلدثالبتلمأشه
39681شس065اغن

محملىبنعلىدمحمدبنلداكاكالمحشوهواالعربشابندجما
نانشهرربألرراالطلسمنالمرودبرسيورلهىأجمىاإلحائىبدأثهبخأصابنا

ةسعمهاآلضمربيعامرالعثصرفيالةلىلجضفطالمههنةاسث
ام3غأناجنسسثإةقبمطبعتلبردفصهأ
3333تع

3آمشام4غانبماخسالقةالمأخرىفهن
م9353نعأولخاناجذكلسلنقةأخرىة ا

ممهش998انغاجفسكللسابقةىأضةد

بننعربننعرالديئالمحاسقعدبنوهعأمنبئأشاال
االثنينولليومالمولدالمشئااالصلالماكعفىالدفياثاشبشرفأألنعايعننفيلحسشا

قروسثشنةاالولربميحعثصرألثنينلمولؤقكلشبةشنةشعبانشاسع
ااثاالثفىنهانرغابخارىذنمالتهارراجكابخطتعليقبتهلمتفكلدايضأ
814ضإلابمنهسلنةشاتمكبئضعروأل

36661لع

اظمسيوممفافرغبهدالهنهلشلوثافئمحطلغنهتجلمشكللىنماخرىنها
4151خاأجنساشلدؤدىجطمنبنىالتاصوا

األأمش

أبعربنالديئلمحضرفتعطبافهوهوالعارفالانظوفىدكاشابن
لفارضىابابنالمعريىفىفاارواوالدلواالمعرىألصسلأالحوىعىشدفيلمبناعلىسنا
أاألولىىجافىمنافاناثاالثيرمولؤقىشمنةالمجةذىمنبحالىو

وهوالشيئولدىمكننافالهـمبطحلىجمعضقالببلقرئامنالمقطمفين6ودضئئهشة
أأوأثدقوسيهأقابجمقاماالسنىحبجهاختصافالحضأوكهمحمدالدينعث
59خانبمانسصثبمصيجمرثمكلدنهشة

اوئحفالبورينىسحكتتاشافىارثراوامفىأبرقاألإفطر5913عت كراوحوا
ا



أمبهلخللأجمادششمممئ

نسزيدشىآمحمدأجمطبعةكلطبعجمرأضىة
ااعن6الهانخج

491نم6هولشخابمانسمابتةكالنيمضاضى

م07الرعمأنخأبمنساخركطكلسابتة

06ألنعممانخاجنسىكللسابقةاخرىشنة
73الألشعم8أنخبماشلعابقةىأحمتئ

بخكلوفعبدانحرالنهافغادهوأالأديواشابخقألقس
األحزالموصآبانقافعالمىاالزهرصاأللهمكندافمىبخقألقسالقوىبهنجالكل

نانشثعوافىبعيزابالمتو3خنةياآليعحشهرربعمهاألربعأموااالسدكنعريه
أخااجنسلههبقلمبلدأةنةالسث6

اولولءن

اوفياشهـبخفيصشاا
لهععراالمشامحرالقرضىبيحةبهشر

عانسعئصراندأخبقفىغتإء4
ا36م3ن115انخ

امهرممايوث

سزن

صسعدمما

جمبنضوقيالخبئ3بخقيهمىاهـحمكببد

ثبقنمنهتنكلالهجزاألواالقرن
اتىششحهآاألولى

لرثاشرنالر

أإلدليلاثباتطرا

بئالمعتربخالتوصبنبدالنههوأبرالعبا
سئهسطمششبدبضبنبلعالمو



االثبهثكلمم3

فربألمجالقأسمضيلحسنبكظدمحطثتجلمجملدفىنممثيمشاتصعلت
ااجىنمسئثإتثهرربمندالفصريناقاسعاابهممنيايقظهرا

3مم6نحام6نخ

ض16جمادىمنائالثايههالخيسبةلتاغتدىبلمخرممصلطجمدإا
ا36ولنعهممانخاشأنسسئئت

حهادىمنينوالعثصرإالبعنحمنهافىفرلثبكثمىااخلبخماابقةايمىأة
2مامشااالشااضذلحثانةسىلىال

8غؤمجمومحةانظرنسابخماترر

محمدبنألوحوصربنالدممطاالثبصهوهواألمامألثةنجادإن
المتوفىصئهشةاالكللشربيحاليوبمصرإفافدالمعرثانجذاىصنابنعمحمدبن
أوروفافىهوالىبمبيركيرمرتبعالديواوهذةصغرإيتاهز

سعرباالوثعتبهرقءئخطوالظحةأقابأصا

تاسحاالخيسيومنهافرغلعنسىبخسعيدةاحمفماألثعدىبقلملمحكلدأةنس
855انخاجنسإففاالولىبادىقءالعثصرفي

ا196يم

االسثندرممىضالشالولئثبغاللمألثنحطعماررثبغموفعداتبةهيأحرثنحةذ
ااجنساخةعصامرصينإهنوامسءحداأالهنهايرمقرش

م34مميخيمأانظ

جشاكهمريةباالسثطعحالمألكورياناقطعفمن
م6اسال5قخ

91603نم67أنخجنسمملسابقهظعة
6آالشعالانغبمنسكالسابفهفطعة

أمايعدأولهاصغيرشهوالديوااوهدابلساااالديص8نباتهاثثديرا
حروفطضعأةبريهثالمولمداأنعذامنفيهجبمعبادهميرنجشااشموحمدا

3أم5ش511انخبمانسنةطئهىاوطنيةباددمحة

بنالحسنبخعربنالديخكللىلمحسناوهوألانبيهـادنراشابن



3كلمملالخلانهبعشامنفي

أبمافسةففرئىأفنلىالغنىجمطبعقكعلىرالطبعمجلد
م43انء191نخ

833منح1مغاناجنسكللسابقةأضىة

الخمسالمموئحبالمدينتالمفورتلعلةالحلافتهفغهـاضاابنديوا
هأشأطلقهدحماهاااالغرفداوخمدكببقيعودفنةبقبممسفرشاأنماق

يفمصطئةنطدسهـءالمصقكللدأناجابهبعضحيعهبدوراكوساواغةالهل
813شولانخاخشىآصههأستابةكئمتإطراباصىا

أنىهسلحسنيهبعةبالمطهـولمجمأخرصهسكلدإةنس



لمجةتالعمام3

ممالقعفالنافرالعئصريناالثنينملتابقاتمتنسغثبقلمرعجلدضأت
81ال7مشساماشأشنسمىطئلنةس

كعبهاالحنؤحزةبنبختجممدرلنجلمظغربختجمابظألىعافيلدأبفىحرىأ
ماخركااشمنةلمحنافىععيرصرئالثاالسبنالومهـفرغسدمالمسرى

ا

ام3األش3خانضأثى

آضرجباألننينىهكتابةتملههـفيجنسلىأرالدكوالدجمأتمنلمبة
ال3م8شم8اتخشأفسئعهآاط

مبهعمرثاشاعرألشهيريلتعااكاكبخعاعكلاخسنئيتد
أضانثهعلىبقلمثحكادإلةتةصثصولىاحالهـطدهعما
بأة

81م65نعال8نعإة
515انخاجنساألشحربهاخركمنىلءمماللدأحركلطديإضه أ

81المالغ

11سررربئبننحالقامملءاهرهوألوامحق4العئايأبأتدك11
اثمالناالثنينببغداديوبمالمتوفىةشتالموؤدبعياقرإحئإلممترداليسمانإ

كبمالبرنلكبداللههـسفالوعراألمامهعاصلتاآلصةاعادىزظمثأوئخز
جمديخقشاطبقرهوةثاآلخرصمرمنمآخرالجصهبمالمؤفىأنقرطكللىفهأ

قرغاللهعبالبنحمئعبداخطدغهـطبهلوثبقلمزستأالمفيحرتجكىصيخر
ااجئسلمنةلسثاضمرصفىوةىلهندينةااظم

51مش43اسن

دلهنةاثسيدبروتاليعودإأةدحرثعفهأأخرةعث
نسالدوإنذاالغويبفئردمنضهاتفيرماس3وفئبالمحروفتبععقمص
3صمض61انغصأ

3صهاسألخانافطقىمرضاأخرىدضخة
صدلناشئهبخحدمعمدامالاأتبنررأسث01بهمصرشةتتدي

ء1أ0ءط اعاالرردؤفيومتللىشتحالابئةألموميفشءثاصرعمفيوثء
كالةكثعادصةبتلمكلدأكهفسعحرةكشهررمنلىتنم
انالر33م8ع31خاناجنسئئاةفررزأث
اششبنسففىثتساث

نسيلألديهخهسحىثيرةةإبثههاعدنثطحرتتأاصس



933لبمانلدبركمبئلمناافهرستهن

اء6م8شس18انخض

ءامنهائرغاوشيدىبخحسنشمخكحسنأحمدبئبخطتجلمعادصهـسفثلدإوأنممشة
إة3أنغخأصدشلنمةاآلفيكثهرربيحايالحدثايوبم
611م39نع

اأسشكاإئععباترتحمهافطالعينهـبنبأابراهعمبخطهـزأخرمحإلدأةف
أ81ال13شس615خناجنس

بنشأالهتيوالجايلاباثقامحنأبدجمان

11جملدفىنحةتتثهالمتئأنحائعسكرىبخمهبحيىمععيدبنبخسهلاللهعبلى11
11اإلول7شيم7الاىخأجسدمحةطبتلمأ

أأ301ااتخأجشبلبمنوفثبعاضىفصعة
مفى140تع

جودهلمحعانإططلأترلهكعالشلزلىسهـالمماأبدمهـانأ

سضصئكفرنمنائاتايهألثاكغث9ى6داعلدأسهغالعام

لماعأمشس31انخاجنسى
اةامزلىائهيربهراالبئممطفىفيعبدافتهقمنانابدييانأ

السبضيمهافرغصمحررفيصخطفخبتئكمددنحةعموهاصحيتبعلىأ
ألده3غءم6صأانبمائسعمضجبهـىرهثإثالشاإا

أباحمصاإواصكبدهافبنسذلهىامرنراأفيدجمانإ
أادشالةششضوئاانولوديئلنةأحمافبأثالمعروف8ألباالحماكمىأ

أأأ1مولغاظفساةاندمثجمرطبعةأندم 3مم8شس11
أال43يمتم5عاتبمالمعىيكطنجهكيجمأخرعنجلشهأنع

ثتبنسةلعباصرأبدفيئدوالظغرثوهيبنجيواوأندأأا
ألمتمثبرإذميىئمأمكاةثءاعدانعاثقمروبناصامبأهراثي

امقطنسصفدتدبستةصثالمسهرمزينلعثصيالخيسيوبأصبهانا
ئئثهمزكفصضثةومرارقممعىفلتخيدةقالدإةؤفقمهصآالمهـادأ

اكدااأل6عذه3انخشةانىطدشاآلطيقلمجم
المقلىصدجإ

انتملفلئئثةنأبرشة5ثثرثبميبألثهدةءنبمبةبهلذأخرىإصا



جاألدعم3

اثالعرافياشقمابهامثمحهأتقييالقسمعلىلمتههنشوالطالعنممر
اأمنع48ضاقشاس

عسدبناحمدبنأبربهرينانامعاقاضىوهوا4ليماالراإقثلى
كلهضششنمةولايعينقئسشنحشيررثبهلإلمتوشئنةالمولوديخأرو

80غأنأممنسبمرىبقلمشقكلدحراللمعم
6االغع

زادهأحالشهيرعلسفيوةةلكتابةكادتجبمأخوىأضة
ا7المشس45اانخائأنس

هقالنغوسانظرأ3وسراممنددبئابوإنكلد
ةاالسدىضدلسبنقيهـبئوهوألوبمهيرملعشاوأ

1معلقتهأىلهألقجرسبعةفالمتوفابرأضيئيىبمادبيألعثىبيواعالمثا
اماللعهاورالالمنم

جلراأيهاعااثطردوهلحلمرفىكبعااهريرةسو
شنةاالمجهذىيمناحثمووانحالمابعبهكصصادثبقغفمجلدأصةأ

ا116ن65ضاناجأنس

لرالقدلىأليىالوجعؤوفيلوقييوهوألوالعباساشاالعىثد
اجمدأحمدألحوجهفيءأىبتلممأالموفبملىتبتململىبكحهملائرسإ

اةانسلهماآلخرةبحادنالماصالوثاهالهامفاجمىافرغ
ا827شأهمغأن

عروالحاوشبئجمرفيبئحضالجوهوأوووهببألئحالتيىإريرشأحص

أااايالديهستضادصفىندىأاثاورلمربنةصبنبلذةمبنثصكيراابئا
بمانسعليهاتفأييدلممهغرفيبةلمحجلدضثووالمعلأأ
لرالبليومىاوزيرأبحأفاظر61الالعحممخا

ثماقسعالينىااصبنوهواالميرعلصاماىممهـ4ئخشليلشاإلوجم
ثامشعماناألحلىملمشقدالمئوفىنةشمبوأالمونودباازولالإ

ذعالمجههنأسءعراانبمكتابةشدثءالمشررياذنحهولمم

3أماش11غاناشنسشئسنةإ

أدكإهمقالمحيرألديخنالرالزكيرعرمواالةيإثألدلمحات
ىلدمعيربنمحدبخحمدبنالدينمكيىحىاطتحهباكأقرنمنأخاأصفلن11



مأالخديوثلهلىمنقهرما

يقتوأفافةفعسيرثماأفجهالملماالالاؤئذمحرنسب
اثعطقؤاكعنفمكلديفهملجكنثصوععرينطوالطير

ايشمولماالديباقبسراذاظلدبئأحمدعدبنبنعبدأدئهطبضدصهـطباقمبةمكتو
ابمادسفيشوالاالحدئامنممنكأبئهابالعباسةفغ
مع549نمم03نخ

دالمولمألطاثصحيىعبيدفيلزيدوهوأبوعبادةألالمجترىاىدأ
عيدالىهاببكنطدولءنفبمجلدأفىةعفت43افىالم03عنح سموصمهمى

ئسسهآسئاآلصريموىيملىواعرالم81ربعاال4عتابتهامنغفمأجمااسالجن
مدوالمهاتاتجثنجظراالهفىلشح516اتغبمالس

اشاتنجعقائمبيافرشالمبابفىحسنبنصطفىءطكيمعادشابقلمثدبلمدأأخرىنسمة
7ممنج63أنضبمانسصنة38هلرجبأعثريخوا

الكثحوأئغااكهئجودئوالحروفكاعنبئعلىءادىبفبمأخرثأاصممض
ألم13ءند3الادخبم1نر

لطبعةجمرطبيمتمنال



أل91دتاعلمم4

11اضنسسحكمنةهبهالمالصبةشهـسلبيميمأسىنح
1163يمتله8خت

31انسنةستسجمطبعتثرفونحهطبمىأخمةشمص
آ311ءالتأمغتا

م16معالنغأتبمأفسمابغهكأإخرىةااخمم
م6أاألالشاقخاخنافابتةخرلى4س

ااجنسءسدإضرفجمخبعةحروفلبعحلأخرىة
51603القع9مغت

616ءألت3اقخاتنمىسابتهتجثشكةأخي
م6األالش22نخشخمافةأصا3أخرىةن

ااجذسينكلضالمزكورةلمطعةبيمخرىةاا
461ثعول6متض

م261ح68اتأجنستساللقهخأخزنح
المس3ش13خانج1فيكيئءبقخقأخرىااات

أأدباهإلبزأرالمثمإللىاأفندىوعؤإلحمقءأشائبزازجملى
عغوفصماتملمهحلىداالجوهيلشيثدثإثدسيزتةجعهاعرابتسمرباثلفىا
انسالذكورالجوحزداءدفنلىشقيرفىدمحثوئهدأتبعتثزابم

م3كلي8لشح819ضأتاابئ
آمألأل6ش519غاتجشكألسابعةأخرىاالسشة

ابنلدينألالببرومراثبنلىدعارفينأهشأإباالرلىدجمزن

امنردالىبهرإثوالىكارميرلعافيمزتالمطبموفحرمكزرهـاصحمندأ
المجةذىشكثرثأادزإمالةرليكوجصركأبذدسفيبرينزمىسئهكأإنؤتاأمحإاا

دقفبمنمموانشعماياظسأجمهممالميحروفوضحهإتنكمهـصنزت4ضمتأ
ذا

اص58شيم58آاناتلصىلمصببمإ
تجيحىعلىبنحلىبنكنزهيرلد5صالغعنقثهوألوايربؤيبد

ولدبههالصاطىالمصرءطوالفاقىدىالممالةصمءبنممونربنجعهىبئالحصزإتا
مصاتشعدةءشاذردؤنحبهعحريهوبالمذيئئبممةلماثاف7لررشصشمونث

ا

شمممصجمهحثرنباألمشغلمييفبهؤحرمتثوهداا
3م2ير31اكتات



ط3بيهيرنالوحيضائهمنفهرستا

ماأغاناضنسانةالهحىأبمعر4جمرطبعاضثأنممشة
65أشس

60661شي11اشاجنسابقةكلثأخحرنمعضة

اواببمثينايالكأبألغتدحسنيبنبخطعادكطهـاألبشجملسدأخرونةنسم
ا186نحهألهغأقضاذ6طئعشسلقؤمنهاتميريئوا

اابمنىالئئمهآبمطهعقثرفوصجمالبعأخرىنسة
أ3الدع156ان

91ممس56خاتاجفمسكالسابقةأخرىقينس

اابمنىشسضجمطبعتثىفجمركلطبعيمأخرءةمن
م3595ن7ممنخ

اأظثمهطآالمذكورشكاالمالبةطبمعموىأنهه
النء516م3انخ

آأهالمن7آبختاجنسكلسابتةأخرىانسشه
هشألم5شآانضانسبقهكإلمماأخرىافصتي

هبريةسيئشنهغمعاممتبالدادكيترمنقبرخجمدينةموكروفإلطضمقرأنمهإ
لجمهنرىودوميويةجلير5اةاالةرأكولمزنيهحقىعيثتىامحلااس

هـ53غنمانمنسذبزاطانيقؤلصثدرصةنىهـالاأمدر
33ولاشي

س

حس

همن

س

هالدمصاء



الدباعلمم

غلىاورسنعالعكربنجمعمكربنششالمتوفىبمى4باالمعروفربلىا
شعهآجمعهرجوطمجلرقفىصنسجففمولورتبحلىئعقىالدمالفلىمى

3م03شس031أشإمقعى

ااضأنسآسصثرفألعالععةحووفطبعأخرىأنحة
033الوللط9الن

خرخه



م4ريريياالكهيألشتمنفه

3افىيهشساالنغ

آ01أنعنخ1أنسلسابقهأخرىفغند
يلمهعدليداحمالسوولئبرالحسننالخشاجهـانءروإ

جملدلمهقلىةرفىاابالمعروهبأنرمنالمعرىالشاقىقألحهيايص

ا6ألنع93خنأجنسعادىبغأ

بئمععبنمحمداتثبئاعبدمحمدألودهويالدتلخفاياأنجمكلد
رةكاتهتعادىلمثاررةنمة6ثسالمتوفىفاجمالمثعرسنلشانلى

015خانخنسأتسىيي3االولزشيرربيعاتاسعااليوم
ا136ش

طبصاةحهىاالهلىإقاسماأببنوهواصانثالصفكلدجما
أجنسبلألداضةطثسسبروتاصابمبابالمطبةوفء
361الش883خن

2خاناجنساطئلنةلجمشقفطبهحراخرىنحة
م3033ش

ابئالالمحليةالثرصبنوعربنتممافأضرهسانلااندإ

11دآدفوإوثأحمرفيادطءبقلمجملدثىمةالبمةلىشئنةلؤت
الدجممانلىدنصرع3يداثاتقيبموثختنحنهايقشههذصالقعدفرنحمفابهة

ءضحرضانالرا666شه635انغاجئها

إميالديههعمانتبيرفئبنءعمموإااآلعلجظلمفثمرطءأخرىفستي
11يبالغأههاشعنوردمحممدامصئراسعربكماعراتلستبثاعزتنرمعيدميا

مم35منء9الصانخاجنعى

11أنئألئعهادبحميدثاالانظرشووييوإنحاقى
طبم8منخهةسئعفىأحمدهوالالدانجاالطمماد

إاألول9دضأاجنمىسنكلنةاألعألميهبالمطبصهةوف
م591شس

11مأاصولضأان3طئىإبقةاالحرشاأنم

أمسعورربنتسكممنةءصالسنءرلرراألىذدكلمان أجريةءتةشنيسوافىنربنمفرياسباطاتنيذتالىصبهئىثتثةما

9681الببمت65آاتاتزعىتإديمبقئمنحصارر4ئممع



أل

العائددألمجمنعوربنحلىفيسيناالفغالبعيياألشصرحبهاتقيداثأخرقنممضة
غتكابةمادىبقلمرهىأقبلهافصائدكنيرالتىةالنميمكأشةاكهذ
7مالش3أنغاجفساشثتأععباتاثحأالجعةم

العوبأحدرمازةأسيالبئكلطالهأوالمرقاكاوموأاركياتاندبه
ااجذسعزمحهـبقلمصرحأكلوبهاتقييداثدمضحهلجلشنة
االولهولءن6ان

جمثثرممةأنقيفي
هدايتهسثهحيراأورأأوتة

نمانيا3عابقبمفيمجند
ورانتعاوكناأسدهـا



م8الألبهيخانكلىشألحمعانهفيرلهمن

بمفئيدترفيئثسنهصادببغاوخكلدانثصربأحمعيهظمنهماللهطالبرضىأببنعلى

نمريرىمحبدانتهبرروابمألمجكيمانيروايةالدوهذاتسفالمحمحدساروسلوكا
كانافىملىوشكوىاالتخلرالفافمالمريمفىالباباالوأخمععقأبرابمرتبحلى
دخدذمةإالفنتلحمممرلىاارربيبشووصفالمشيبالنساييفىاوابعنحاالثى

تبيهنحعزاالمؤبربياتلجداشواأكيلبهاالمعموفساللوالمجمرتجسهفهاباسمنركل

سعدخطرسجمتإلحفيمفمبءأدىبتمتفبهلايضاالمجموفصعلى
انسدخاعةءألواضصنرسنةفكأكباصنهابنابالركأفي
صعداصراسأإانالر0433شسانخج

اشللىوينعههبابماالفعاالضاثلبلااالليمناسفاثفاأؤشنوىقأمنمجللى

كتابنميهمنفرغبخحلىاررسينيننئهحبدةبشعاديمغبقلمعبماكتوبأ11
اهأنغجىنخةطسالثالكثرمرجباالحال

ا368ش

عاورىبقلمهثتجالنملةبنرلخالثمطديااا1
681أالشولخاناجإنىأ

عبدعبدللأحمدبنمبدأث2حزأصىالدينالههالبأد

للتوفىتسثشأوإخرلىازالمولودبغمعالبزأنرزثلمزجنمالعزفيعببئافم
صلمكلعلاثأفثعصفىاداثمرشفىئرلارلعأنثهخشرتجهكشانحرم
نثمؤفىالعاكيرهماةوبخقثناودوزفىاءثمماغالناالطاهرينوآلبيته

ءزتبقومجالومنعصزدباهينهـوبيفهقفطااؤادلزشاغزالزصهتحوثطتمم

واثمضاخائنىفاتنقىا8ارأصإفعىأضيرذئةاقضعولمرضةو
الفصلالىىنهمعبئالمحمذالمهجولمنهكرب1وخنألأالنملسهطهـئعمعرأخىعأ

داجمرهفيوانعشرلسادمرنوهاألربعأيرتمحيمءلىبغاثائفدجملدا
381الهت4آلألخانأضذشاخة
وابمامصلاثناتنتهىسالشللغريئعلىكابخطىلمءبغأحرىسة
ا6متع155خاتأاض

اأجميعاالمنوفىءالمبلمصرثلمعبأثمثضثاباند
أملادقصلجدموصرإيهمزأثهر2لثعماةقيزاشرواودالمنأثرنهخثلحا

11انأجفسلنتجمعرصثسببمالصب4شة
ساممت



جةداصكلم431

االصرألربعيوماشوفىىوبنأالمومهوشاالدينلمبإلدجماشض
11انبئهورالدجماخهوالموهزاعنوستوشائنلنوعزحمشاضةعوإمنفاليتاعثمز

المداغأتاثألثئنصولورتبصكلىالمومموىلدينمئمابعنوقحمععمعتوقابنإ
يعتلمحلمهجمعرجمرطبع3لمجلمدفىنمممةرفةياميأكإلهانلتلمثاثىئافاث
3آمالانعالشاتاخإنس
ااجساعةشثثطجمالبعقثرفألوفكىكاللبثخوظافمة

مإفىثالغأن
مممالشأانخاضفستةتالسحرظعهة
مم3االشحانخأضأفىعةاصاضكقهأش

ع3عاالاخابمنممكسابتىيإتمكة
11ممهاالش3غأناجنحاهعابةأفسخرشاعية

111دلعرينىفىافلسأفمالحصحيىأحمدفيفيشثهاسلفاصبابظآألديرن
أاأفالدلتهأأؤلهسئعنةيبائقاهزالمعةةإلمغرثسأدجمآللموأدا

اجنسعادثبقمعلدضعةالغرهرفاأحثمفىاشقينأجعلذ
صأملتع311تأن

11إمخانأبمنسزيرءجمصرجمرطهثأاضةإ
م31إنح

بنبكالحمنبئالومنمورعلىئيسءوهوأصردلىقدجم
لدصهدنهنةثسخراسالنطببلرفىأئدالمتودبعاثبللموفردألكئبلغحلا

مهشهرفكثجهالنوابالباكيرالمعرءصاىأليرمحعدبتليقبقم
ا6معنهغانبمانخت3عمهزضات

لنشللىاالعساشرمررفىبةنكأيدىءفيثبفأضىةضن
81الهشح117اضظانمى

يخافسشياصكيىأبرزسزرينأجمالبوإصرصرثايردااا
لهأخئنهلههاقئضريرادضداسىسهء2السألممجرةممربنبئوصوبهسىا

همسيدالعرممواخماطرشللسملىبههذأماؤفىقكاثهجزبلىعىلمحلدته
نراؤاضفىتهابةغتلثدتجشلمحجدنسخعةصمأصاحروفصتىرهوعص

3مأش101خاانمصلنةأم

أخمابنءلىيابنحافياعزيزوعدارهـأفىأنشصكفصألأت9



لونهرسئالمكمطعن

بيمرشمرسالجعةيمالمورالطاذلىاياصراالعزفيافيفينعرآحمدبربنالقاسم
بهديمننساشالبيكاافطغأطمدتهأولهنسالىائىالمتوفىصنتاآلحرش

بنما4اللدعلممحلدقلطفثلالشنعلىقلبابألحئمراتقلىرقبثعديه
انميى8ثاتسألمجةعثردىرابعاالئنينكاتيرميشثدكتاللطضبال

ا566دحهس5ايم

انسشمهآاكإنة2السىبدمشدمنوفصطبعأخرىةلهص
30133ش9منخغأ

مام2نح9ماقغاجندمأخرىعحابقةنمه

العراؤمآضرءاالمالثهبهجمالبرسملئاآلاطدىديواشاإ
أنىجمرعانسةاترااثلروهومزاالخذاهاللبنىومجى
651نع43شحاج

م9ال8من23خاناجنساصابفةأصحركةألمم
ينافىعيلألووالكظورالدقيوهومؤآلثدنراشالطغراتئ

تجنممحللىأدضةةنهىسهالمموفىمسبهاذطدابداعبنعدبنعلىابن
نمافممىشالولاربيكثمؤنألئاالحعقهغضكتإ9عادى

651ال6نعط01نغ

نرئهوأاهأحلهانظبكالنمعصبشهـعائتتاشاد
المتوفطئصلبعاقمفالعرأكأصفاعبمشكلديناشعلتة

ميسالديهيالشاتبىبمرينهمفشسييمنسحةالديهمبةات
أالالءث4الأنطاجنس

ررصا15اءحديئهيرآحماللجمقلمومنأميرالديوا
0111ئإء5أاهأتال



االدجةلمثع8

ثطبكأذكالمبمحررفعلىبرثوصشانةنفلوطببلد

آضرمفافىفرغاقها04لطالولمانخاجنسجمئ
لقمنهأخرولانس8ال9انخأجنسكلحابتهمرىألسفة

محرهأنميقالانطرألجمىلهمشسيمدجماشاك
ىالمحزوتللترشىاثغرجمنبيعةأبالبنلدبكلهدعرديرأن

امنالمتونرفنهريقاشلسجرصنة3سلالمجهذلىعنبقيخألوبحبخصااألكنيلةلىالمو
ء4السانخاجهتغذأبقلملمحجلدةشصثنة

ا53أسع

نسشاتفرنحمفاابلىالشماحبدارجعاددنمبةأخرىأغن
االول3شس6أتغما

الالبروصالىويمقىاظر4اجممروسانحاد
ثيبنكثملشاعىبنبراهياكاوهوألوامقءبلغزادجمان

ضحراسانبالدمنمهوونبمااثوفىلىهانبدبغزصاثوثالشها

11عنةآألفخسةفيهجمعوأجبانتهصأصابخلىأرلهبهافرفقللغانقيخمسعحة
الدجثغنلرمانإلمرزبربهنالةمأسمركمرالدولالدبهاهحعاوزجمىحماكسشعر

منوالعشرالسادسيس9امهليممنهافرغالعلىءطحملىتهربنبخطدكليءبضلمإ
3آممشخ31مانضأانساتارجب

أاتيحاصعصعةبخآلببنمطنراسهرألمألافرفئدثارريوتد
ابنعنثصحمدبنأمماثقهـهسغةيامنقوعزكتلبعرةبلمتوقا

يالديهنةخمظسالىمثمنيسبافىعديغة4فعابهوثاألعرا

11صعغةالىاةؤنانهلوسيرلوالدجمجةقىمىوثذنئطموأنجهلزاثثجدينا
الى33الةمعلورترهومىادروالترجةاشازاطحمفىطلإولثاثآالمءأ

11فثادامصتوهومالعربباكبايخانالمنمييمىأومعالالمتأ
لشففالمطبوعاصلمقاالوكصهلربهالموةمىصوخركاتومضبي104

3م16116طت3جصمهاا

ثضافقحممئىدفيىإنقرزثا
ا

111لمدنحبمصشهلألىانهىثماثيمحهيربنوحمألفطأهىأدكاتكا11
اانمشبئغايمهبنموعرالباربئغ9اأبئتإضثاتبر33ائيءئغتاتءهأأ
اعيتنةإوإطاعردعثصرصادسدببتهاسمصمززروئطا

اطا



املدبريهلحهشادءنقيهمها
سضح

تجافةىلم
لسص

بهلمدمماءدجمابنلوحسد

ررمعطدمحةءسالث

ةطللجا01سمعرأمفىبى

اانك

بحمى

منأدسبنحعمضوهوآبرالميكشاانزد

نمالمكموفصلىماطموفورتبىبدالفهعبنألوبهرمحملى
بةمجلدتنمهانالديهحمحأتروماثحاجثنرض

اجنسششهررضالنثافممن

لمملهبى

سحةهى

مجاصى

لهيدط
حمىمم



يالدجةثعلمم5

هالمنبىواوالمتنبىغامفدمثكلجمافيضرخالى

آسعممنهافىفهـىئمقههدنجقاسمفىهمطنجطعرلمجهـبفبممجلدأئتأحر
ا

وضاورأخرىلجلقمنويليهلمقطعاتالحروتبقكلىضبرميونةصإلثعبأن

سه433شاأمانخاجسالإصامراأك

أ

يمئنداثصبهاماورتجمعر4جمرطبنحبملمحدأأخرىشحا
09861ش604اانجهـانصىأنراحدى5برىأأأثو

علىةتغيرصالديرمحوممهقاالبأبىهبقاللةبماعأدئحهـبقمفيجلدتتسفتأخرىأ
هولمتبىنههقهوقىتيبا11لنهذهفىاتممباشاهزاأحدلىفاكليؤضفمنشفلحرا

كشش1هات33ملى
عبعالثهبنهجهاحبداللهاواحدىصرعالسئأشبيدبموهـء11 ةاةهـاألمحرمعثصرمنانالمسيمىبهاوفرنحمفاعرزدممثالمهتمةتة ا

ا6ال3نصه3انخبماأفس
86انخاجفسقلبألمصثهأتقيدأمفبمخأخرىن
039ءن

ا

اتامشهاتقيياةررأجمطبعقمحمدجمرطبإأخرةتس
07911ءال3ألتصااأش
16191النعخاناجنستأخرءطكانممابةةأاض

6991الالهغانبمأنإسألنهىأخأضة
هءألىءبتت

6191حالت6عأناجوص4بهحرىا
96991شالالضانضانصقهإساكأاخرىخهالس

ثأإ
أل3س6شس3محااجسطآمحاررنةدحرهـعها

جادداالولىمنينوالعثرعارائنيناليويمآلبةصهمكاكتقمخرىسةاف
ءالمالسشيممستأئأإننسإةصاللءأ

اصاىاالطابلهمىىابعوأيئحاعبئجمدفيتأحملىأثيثارءردأخىأداإةرررحمه
ااجنسصىده1اة005 ألمعم

شتأالمجهذىفرغمتهافىأصحلىبنشععبالىتجطةيمنالمبمولرك2خرةسع
ال3أمنعص5خاتيماف

احبىصاحطاصماهيلملوخآبنابنمىهؤةإبفىفرننهاكابأ
يحةيهسليانبضطددطلقمملوتدمابكلءمحددثةاا ىأ



3هءبهندبرنعالكمشامفهز

ههأقبمانسعينرسطنةخامسطهالالعلءف
األشس

أأبمنسلنةةشفجمطبعةحرمهـطبعصظمضخا
80011شسماأت

96نع6ع3انخابمفسخرىكالبتة4أ3ما

007لتغابمانس4إسالمطبعقللذكوؤلمإلطبعرىأحة
11سأش

0011شح56أنغاجنسلععاتجةأخرىأنحة
م915النعم6انخأجنسأخريعالبقةنسة

م006النحألمشاشانحاتهكللساقأخرىظ
م6اإلشع83اناجنسكللسابتهششةاخرى

ال9انغبمانسستلفاثذكورالطبعةاطبعأخريشمغ
30603ش

م6مالنعمخنبمانسلسابقةأخريه

73ءالنامانغانمنسأخرىطسابةةف
اضاىنصؤنجمطبعتدوالقاغصلبعدألهاخؤصاةنهم
36ممنح9م9نخ

آخرألقرقجمامنألدمشقىبالعلىالشيير2خالحلبئكودادجمإ
أحمزجمهكابخطىأدىبقمقفكلدأءلشجوداكلنيموالتالششر
لمخهآءصانئانيهبمنخامساالمممتهافىنغكرأبىبهنمالابخابراهعبم

4681نع65صخانشانمى

ضيرمنواائعنالطلتوفىماطللعمفوتيحمدافعدىثوإتأ

اشلسعاافلدغةىفعمعطفىخطحتجممجلذأنسهشىللمالشكثصرأا
اإلولالهش6اخأنضنسىشئانهرجبعيزن

موذادنصاالغوابعريعالمئعهوفىالوليديمبئررثاشمسلمأ
فيإلمجدجموألوشعراهمنمسمممكنرربرانلىأسعدبخزرأرداواييبربهبر
ومعهةرلب9شنةأتإيلتعديختبريلعطبعةهـوصثطبحدلغ

ام3خأنضاصىونكيرفاألشلنااوليدوأخالربىبنمسلمصجقى
س12مح
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سللسالفةىة

جةاألم

المداشحإلضرانالرالمبرعثميوأ
أمامةأباالذبيايكنىمعاويهخروبنزإلدبئهـذبخيابغنأبعةدلوانأ

افىمفرغالمعريبالبارودىاألميرحمولساكدالثهيربخطعادثبقصلدشف
وقزقتاقبريرىكاليهاخطنحثنقلهامناسئلعثصرخلمنثصالغعالالخيسم

ثرحاطر65781شح6االخاابمنىعيه
غةومعهـالزصحئيابايالديانةولسىولياريحجمدينههـسويثمابحنحقأفيىت

امش9الانبمافحاديرربرجيخغلمسيوهوقييهاالفزس
خصئيرةبنسليمالمحايبنبئوهوصداللههـناشيقأبغهوانكاد

616خانانسمبةدتدإمجنعنيتىنىالشيب

عزحموءطرىق

يبمشغت
محلدسةلمما

لغسالى

خطتعلمئققم



553بثهـافنالاليواعقفهرش

603النم69انغأجنسكللساقةأضركهةنس

إألآف

عركدبنالقاعممأبيفتأآلاالجمبارونصوصاألبرارثررع
لعيريهخنالسابيوااالربعاالموودبرمخنئريرمارمحثصرىللهاراغوارزىمحراحمدبن
حت3كهىقكرهـليفةيهةلخبعمرجمعببههرجانحقخوارزمالمتوفىشهجب
خياصراجمطمعىفااقالقصثببالشالمحالمدبمودادعبادالذداستهالحأوده

اتخرأبمفىافكواباجانةالمتعبةبهبمدجمقلووقىأتمريلائقخاعنلمنعافلافىالناظرين

551أنخبمأنسادىعأبكلدورنحةعفمرخباياوداثع
3م55

ءمجلدنحرمحبمحة

الصس

حماصريمساس



دبدكث

أ81مهمشسأل4حانضاس

زمنأسااناالحدفأدلهالؤحلدبنلنواآلدابفىثرساث
تسعضراوائلالىصحالموأبأبكلرلدعالمحىعمائسلمحااللعلبخدورأفكرأش

اكفسةيزسىلةنسولداتاالنىرحوأرولجههاعادثبتبمتيبهعدن
ي3منم6انحمانعاجنى

أوذكرصبميااالربعثرالسنةضعلفيمافيشلعصلكلرسا

11اجنسعلدىبفلمحمعوبةرغارهاوغبرنيلرهاوأزكأصبالزأ 9مشحنخ

لفىالهمزضعيدبئلهسايأبيحيىالجنألالففارسادل
ةاآلخزجمادعيرعنالحادىالجعةبهرابوملهوفىاومانايمببدلعركلفا

ةاهـالمتوفىدوشألعدبئبنمعيدعيدارمحنألمافىجمعهاخلكلنابنقاا
م58شخااجنسلتعليقهبقلمقفجلدممحمدقالحددئهلها2أ
ط3ول5ن

انسئخضبالجواهبمطبعةئيصصعيمولمبنأخرنمضة
936شسمخاتج

ررسينمقبابخعأللديخيهاسينلنضلوهوأبراصكرسائل
نةف3ساثهونىضةحدؤتالموؤدفصثىاتةطبانلمالمعريىافي

35681نع635انغاخنىعادمحهـمميبهلدإثشةث

بنابراهيمقامابكبدالنممحمدنجأبلالماماالكركشيمثارسانل
رابعينصاسبهالمفلسرفببندالنفزدلزةكالالوورعبمادجمربنأب

السهاألومتمنمالهوالتصوفالتوحيدعلمدقاثقفىتساتموهى34ثس جب

فرغمحمفيللهعبابشمغربغألجلالدينيةاآلدابثنأوكيرذمأديراأ
9ال9حالهخانبمانسسلثإفةولىاجمادثأوأثلمنهافى

محمدكدبخوزفيأبوعبدالتيئالدنوهورارسالمحهـائلكلرع
منمجددبهاخرحققىثنقهدبربفووهىلجلغ2فىأكواقا

ءلجةهامؤشرينوالهالخامسىالهومفىتابةتغضادعهـلمثبقوهىالىطرل
313حن43أنخابمفصانهتس

محمدأحمدفىالععاسأتألفصفىشزاايهطممىفىثدا
اص



53ألجبعأنميرمممنمهوجمبعا

وأسضضرأقهابستقماعتراةاةأشتقفهنثعهوربابنالمالطلبأاا
اباصلحضيرأسأدبقمنفر9يثهدبنظرتدكئيرمنكتالقاالقنقميهاستبعاداس

أياخأربعئشضلىمحبوجمابزطرالىأتألأعقطوااثقديمماأرااجمهكثأنيتفأصإ
شرمزمهانتلسىفرغالمألجمئدبسأسظعادصهـبقلملمحثلدأشة
أمالح65أنغاجنمىشعمنةاأشوال

1يامالمةالئثةفىمئاماتثوهبةثلىمزالممحرافىلىإوثرشف
اكبحدادغأؤبىأئتسلت2طالزأطىالسبأبثرأبئارعنعبالايديئحاللاا

11بمانيبمعمرءصعأجمةنسأدريهأبىبئالللرميسحؤأ
3مالهشاالهان اح

853اتحهولانضانسلسابقةأخرىمةا

دبئهصأسحمالبنمةإهـلعفانآشبيمهـثغزمررلنبياثريشف
أؤلهرفىكانفون8تصقءإجمعاونأبليالشييرصأنبكمحمدفيروبئهيبنا

اامألونفاععاشئنتشبيهالؤهبملنطيروالببهتثكننرايمبقلىنقدسإمقئااص

اأةشاتمتصءحءادلمبهنحخلرأنصفةةغوظألبربغايخةغدهاورتبعذكرعئواح
11ألانغاخسأفرسأكمنخاإحدلعألثاآجمهـ

453811ءن

11أحلىإصيلفرمىإسدةثئلرنشافالنلألركأة
أثلسئثلبمربأحمرشفصةضثتصرلى3ورقفالىأروذعيئذتميرسةنلأل
م93تاتأتاناشنسالديهب

أجةثيوشرعفينرةلممصأمعفىعالمشوؤلمجبرعة
عقشععثنةافيظلمحبةاطبنحمتمحمدبنممئفاأفياطهكزقافئالثر

اسىشنعوفتجضلرهيهـءسمىبنحىعدبئازبمأخمنالمةاتهورإنم

1أنضر3صتصوربهةفىفبتجأةنىة3نقصهـريدفصهىهالمتهديمماألنصارى

ترامسنيعثطصفاإضىحفعة4بنبهلىتبنبخيصيىمحرثمعقهعراصرصآفىجعل

أبئارهنكدلىءتبقىجمتأكلمرلعبمكىلذإطبردثهالمثرحهررة
طبرنعرءةإيرروستصبماةسبنتبهر3صالبئفيبخبركلشبوسحفبنثبر

ءمنهافرغئثمصمذمبفيصوألنئروترلمهصيبةيلقىسنيأالصثيقا
9ثتتأنىت311مزلهشعباتينعشرلموفىءألحديىم
الممشس



عبدروهالدينوموشرغكلليهاالمالمقخس5لبراعلىوقما

آشسحقبلالمولولىئاتاهاعابالبئوفالمعرنوهردىفىسناأيفيصلىبئالرحمن
ة4أنإلمالشحمعمقانىماأمابعدحمراأولهفةشانعثرشعبعادىالمتولى

نةسهلمحثز7اجادىعثصرىالجصةبمضصتهالبفمهـدبلملمدإقدبةنن
0633نع061اتغاجش

األثرللجزاجوررمنهاثوأغااتلمحرواوالمهافىالمثتثونات

اببعقاألياهوفسأطبعساالفىانطعنلنعأيساآلباأحدحملوالثاف
661نخ3جذميالديهشاتشبروتاليسوكيبن

99333ش

انطرالحيبلىدبنالسصدييلمحالممايمالعوريهأروايمأ

58غزكوعةاا
مئجكوحزكولياابيارطوبفرنسابهاقعكمعرنتقاماليقاوا

برلجةطبعهمغصطبعةاعصتىثاديبألئتايمقسليمجعمعرفيويلذ
77انخابمنسميالديهةكندريةمصربأألل

14111شي

أ
افهاوأهداهاللسعاداانعمركالسيدجمندعالبستافىداتةايثو

ثطبحنسهعريةاعيملريهؤةوولىلتوفيقيهاصضؤباشانجلمبرعباسا
اجفمياجمالديهفةشبالسعكنمريهألهرامحريدةعطبعهوثأح
971شبن66غأن

دالدشماالصالهتكلماألبراروبيهنبااألضاربئإنال

لممأ رتبهحلىأبباتامنلفإاءعلىالهنيااؤكنحهدكدثالمتوفىعقوبفىات

ااجادصدهـسبقلملدلستفمطضدنزغشهعصوخةأصخىإ
هم5ءاتهتثات

اابمفسنةنخالعطبعفدولثذوفخءطلدجمءتأخرفيةث
3ه6مت651شا

م8خاناجنسسصياشةجمىجروفبأخرئاصة

آم9طع

انخاجفسىهاتقبيداتإلبهامثتىتعمىأفيأنث
أل3ثاتصا



لبممهحمربمن

يحولهلعبدعطلسالقهىصة

طعولةلفهرست

عةسىم

م5

ااجوالموبناذهلم3صاالجمنيوفتاالنشار
نمىميالديهشئثاهةبالصمكندريةسؤطهبمكلنسهالتانة
3مالنع1السصجا

م636ألنع6سغاناجنسكللسابتهأضىنة
اقاممجمدالفبناابىأكالعالعةاباالاتأفىالكةاثررفقا

أةفكنهوجيدألسادسترناأدأنلممامنالملئالمعافىعبمحمدفيابن
منمحاتجنالشعرانخحاالبامااشابخررلجسيلقالدأودهالكلبأولمذكورفى

لغوةاايعهممثياكاللؤاعغالتمأوراألشعتالئهواليؤخذألذايوحلىدالعابياا
االمعافةاملساإمةداكادا9نأالمقاهناالثاعنهأصالىكأعلههامثالص



دلمجثمكمأم6

131انخاجنمس4عجمطبعتبمألقوثحةسالطبعألممورة
923أشس

33ئح051غاننمائسوىممإسأباعشقا
أ

1533نيم151انحنمأطبقةكافأخرتنخه

س06مأنحهماناضأذتإت6حرىىإض
دممهمنحاهعخأنضأانسبةبرلىحوىةعضم

انسشنعلنةاشيخكثهاشكلبدائرافقبملبعةألفحرفبهياخممت
ما59ش1001شاتخ

م8ا6نع0101خاناجمسابةأحوىندصه
شهرمنهافالأوائلفهغسطفىقرفيخليلئحطالءألبقمأخرصدمجندةأ

سم64نعأماناصنانسشالشةوماث

حمئنةسشوالشفيافموانحثراأيصأفيكأكأبضير3دمحهـكلبقمماىأخركاة
المألشيمضآسانابمأس

ايااافئفأ

أببئهلطفرأبهسمرالدينتأليلمضزتهـءاجمزادافى
األولئعرمنالعثرليساوبأعمبهأتنىلمتصاءفىدبودتحمدفيأاسا

مناظراتءيشزأحعيهدواخنبيلرانألعلىوأكالبنأضزبروأوثتتثس
أجلدسفنإكةداطاألففىصأضرأتلمحيامنيردلمفثءنه3ثانر
سئهةأاالولىحأدىحممؤنانئافوتاالارثمتمفواءضدهـءتجم
81إالالم3غاتأئهس

كوىأاأمإ13الدثيئاكايستعلىءاتجمنىأأثحهشرلى
جبالمتهؤسألنهاوفىإلبغذادىتااثمحتىدامحبفاصيماأبفيلى

قهببالبوخشواهوكذدوثرحبارلحاحببمنيدضراتتخزإنهيىس
والعريهنهنالئاصنكتابئقغتمغرنجبمبةطبمتىثثةص3دنتهفقوشملؤدفى
8أ7شممأتغاتصى2داذإحعووبتسصتثزكمت

اثتوفىاالصفهالمحطداودالظاهرممثهـأرويويبمءرئزل

يرعنوصاتكاصإلبعامزتفائثهكالل9اوءستتنجبلىأدفرحمزنةألتس
فىأذسيتانةباسكلنىبمأئالتدثمت2سأئيفذشتء14

الشعاقاذجمةالبلفيةلخسينكوفىدةحووةشهىمص85رعإاكةااب



جمرشاحه

مقإبوصسدركلومإئاسبزلىفعرتاقنبيكلىوجلىلتمكزاآتعظيمامحمنبالقية
بلباانيميئصلىليثملىاالموجودمنالجزالباسعليهايبنىحكهجمنئراسبهئمل
82اقتضسقشيوجمعقوبلعلدكأتجلمولىيخضرب

لسا
سممبمىث



االثبماملمأ63

ام5خ
بنالدينالدينمحمدبخنجمسخيراالئاميعدعفالمحامع

األشينمبهالاثهعلىةقادبمثاثواللعمثسقىالهأللىجمالصالحىلمعروامحمه

وهوتسحاعناتاسالئيتلىجواهرطميامنأحملكأونةلفرعثصرناسح
أبهاتورحملىوصوسمعليالىلبربالمبهقمدخأوفسكوعفصركشصميرخىتاب

طبعةأنهكلوبيتاضنيالمقرثاسبعقتحالببضرألفكلخسمانةهفمالقمائداأ
اا

339عأناجىلةفجمطبعنالجوانبصسهـأاص
عم9ألنح

طرمحدبخصأبلدينجمااليباالهـالهاماتأديفاللؤقاحي
رلمحوبيعاالولالمولودنباتةبابنالمعرلمحىالمعرىالجذأىاذشبنلىبخكدبنأ أ

قالأصرفكاالحهانالنىألمحيلئهأولهحنهضثإقاهزتمفربالمضفىتشأا

كتبواعليهالشامالؤمكلهنفرومشقأكاذذاطزةالغرهبججمهـفدوافتكابأثأا
لذثخهبعكلجمةقراثبعوذصقىاجمهثمأحمامملمكبالمحهزةغريماشنجمعإ

انمىدكطجمقلمقنمكلدفيهاصحوملىليهتباتةطبنقمنبنإتقريق
3ألعيخيماالانغبم

االتاممعالقرنانجافمعنعالهاشهاباتالمذةلعبعألحداه
فيدتمصألمأدروقالإميوناجصبشجوفىيخرباضالنمشحدلئهالهأق

وصنهاكلثانلالونأشابيتافأعلموشؤفعهايتايفرالحمانهـلهيوشووعىا

جمعرجمرطبعبهددإىنمهلوابوسبعةولصلةومقفمةصحلىر
9ال45شسس7غأنبمانعىظئ

بهرأأجمااللدينمفاتأابؤلجوشرسائرلعيرنصرح

دمجلقثئلهالحدايبهبلىاطىالمحللئهألاألمئياطمحدبننجبالة

مم6ألع61الغانبمانسبمالجعقموالقلصثإلط
سم86ش861انخاجنعىلسابة3ىأخمشهن

دم163ذض96غن31انسكالسابقةىأصصة
اغايةالثالئاهمقركمنكآبقاإشلفىحنخط4دكأءبقملمجلدإخرةنمإ

اهاله9شس38خانضاشنةسألخرارربييماشه

ةنيةلثااصعادلىمنلسبعالنتعءبةلضكأغتبقلمنحقأخوىت
ال553نع15غأناخانص



31بهـثييواءنكلماجمتلهق

اأجنعىبخرهاوضةصيمعلبقلمثنكلدأخرىذ
ك65ش35شس

ثفلطمادالهكيإشوالمراسألثثلمواالالمنأسفينقمامعه

محنتلنعهشالوطعدهمهـقلملزلىاطفيللىلصفىياتقالقمأللداألرتاوفألفوالطي
المهولنعهأنخاجنمى

أبرىاكالمحدفهأدلهاكب11دزلعلىلصانهىنحفينقالدررع
مصمننهلمجراحرمثمسفينةقالهذاحقرالباللةلمحجلراالفكليحفينقا

وروافيمراحالروكررأخبارأجيادالحسلشالغولعقوفاافواطواللفتروظمهم
ابرالجمكطصمفيءدهثعإلتجلمجملدوكيرذلكتغربهسائعوقمستعفبه

بمأذسشلعهاكتابحهاكناواخرشوالنفرالمجيةخطي
الالهشس35نخ

ممدبنالدينمسهابدساثأيةانلألاومضالمالئاألسغينة

انومماباىىاأهلىعلىحتملمااالالحمسئطنةالمتوفىصالمعرىبنعيلا
هيخااثافىاالموسيقىمعوفةاألوإفىإبيرئألثارتبهاعلىالموسيقهلمحكلموسدافراق
ةنعيفعلقؤعثكلىبتاليزخأردنيااهملعاتواالتالحيناناثانيه

ئهالعرةوفرنحاكىفطأحمدبنيانقلهاوأفخطمنشقونةهـدطثبقلملمحبلد
ااألأنخبمانمىةفالنافىبيعجماعشهراسبضلقسحا

3االمشس

ألمماالمخانمانمىسرجمرطبعاخرىنهمشة
3ألممشساالسانخاجنسأخرىعحابتةمة

همولممؤجممكةانطرالمعرىالعألثاكندكأسقط
عدلدفيىثخغإيئتألعاألتبواتتأسلواشالمطا

رشعرنافتشجاعاهبمااعلالجلثهأو4صسةهالمتوفىقلىأجمنعدتأطفراا
نصبرثقدلئأ1ئهـدفوانفامىثثالئانتبفونتلغهالنزفىاألولىسالناتخمس

تعرسعلواتنحاطيزخقثةدهفألرهدسضطفىافىاوميامنهافىاوابعهوعوائده

9الهن313نعأبماس7ادىإلبيكلداثطاع
اااليفلثأجمططااكباساوذيرأبمفاخرلىلمهتداسنىجم

الغربمنيلفبغالىنمسبوبليالذلمعصباصالمعروفبخيومىقاهبمفيأصثيسكلى
ءؤكادورألسحذاتجمممائبياتءمألثأبأوةتالموؤدقمىا



دبخيةالاعلم73

أراسطاينههنتأونهيئاخايهانوااوافساوزيراانحهزلىسانلىائهوالتعامن
منفرخأفضدىمنجلىبخطءأدصهـبغلمنجارركسفةةصثاألولىةادكى

اجنمسةةشعبانعفصرمقالفاعثثعيغاافىتاي
عألم3شاال2انم

ابعمةينالمثف

11فىلمماامدينفيكاتهرهلىتزئاهاناووةءراقىنرثىقا
ظطلهمصنهضلؤمحشرىلبتخميميىرأشدئؤبهودرر5لئابفأولهانحهفىات

برتاالجيعووخمىأخرىتآياألبيتينانرفيهـفىعوزبئم9بنبمرفيفسةلمنبئا
هاشنحيرىا

اعنهاحعمحكلعقاربسشيجهوافيأؤأيفخمرالمقما
ثااروا4خباراآلهقاومابهأقهإنمنىعنىهرنضلوا

عادصةلممجلدأفلىصثهةتحخاىثاسغألصدامب1ذميستحمنفرغ
الم06عنإهأتخأبمنس

أأاللهعهلىينالحسينألمجهـهمددالحسنبنتنليفلالهذيينأشعانوعء
بايممهكرىالمعروفافئمحاللغىاثهاللعتكلبئعفرةهــبئالتفيإحمزعبداات

احدبناروسقأروايةشفةألقعلىءذمعلغالجصةجملىأاثتر4سنعثئتنوفصو
اأتجيالموأتجسعيدالسكرىكننوإعدرأحمدبنيعزانحىكفيعيمى
بهاضنسديهميليلنةطهثنالرهجملىيةم3ثسطبصأسادفىا

5633س561غت
سا

يغبرعولهوزنوختكبماوصنأخزفىجيدةثدئهزولأضبقية
يةجمىإنرلىنهتملخالرترضالأذمبمأافىثش

فرممأمنءاعبداللهبنهبدالماحالوحعاألورررتاثثرعكل
ونكادعبالبريعدأبديباةتصيععفىدصلالترنستتتفصف8د
بهاسلوكيثىاقممتوائسةاوهتسثاثهوفىألفطسغيربوثرثاة

أمابعدصالشرحأدلهذآزمانكىكشاضدذاندهأقزة3دصمةةفي
جمديخقليدقحروتخألطبحشبىنكحةشةائعدسعنتفأذاذاته

تبقكلهالثرحزاجمتبالمذكورةوديخبافكرصتدتهدالثتخرث

طبعيمصوراكباذاىعلقرنجساربةغهفيوصلتاهـويخيعألحردف
اممشممالتبماشتديةمدبألوف



أنمعبرمهتفالبظلمنقي

علدحرىنمم

53

ةثلليلموانججعثملنلنغاوهوآبوبئابنشر
أأاثهنبالحسنكدبئاطيباادأبىدءلىةسثسفرمنلميلتينبذهتوقا

عأحطيبشعرأيىآنمأشأصنمفكمزءارفةمنكلوأحسقككلتسدافنهأداماتلسأ
ثواهدعلىوأقئعفالاخراوريهعوايضاعفيهشيااوايراكانجهزيفمالمتنبىاررسينابن

بضملمدأسصثثتمبزبئامعثوألؤمنمهصرتكائزئئذالئالالىكاتافرأيتكريهه
مغاتاجذئتلطاواخرربيعاآلفيكعابقغتعادى

محمالسءسمدحمسبنمرح



حربميم

سى

غزفجوحةوثيرنضقى



63المهـئداثاكجمشالمنفه

تجمالخطبقثحلديسيرمنخرمقالبرخرصشرحآأ
الع36شعهغاقبمانسىادممط

ثشاالطلشفااظرالبرةئرح

الثهدصيمعةنالواالبردثرح

بربنجمىلعزلديابرمحربهدالعالمفكزاوهواجاعةفيمتانرحا
عنصرئاسعفىدالموأصالفكلاكأااابراهجمامعغأبينبرهاشامحمدابئلتاألمجعبالالدين
انقهشممتادصاظئرلىصتثصرائماذلمحالبهةالمتوقنةشثائحرم

أيبدالدينغوالعالمقاألهااليفتانثموحجمعروهفاباهممأفيلماة
سثئهضالىرادىافروزااالشيرازىدبخابراصيمثنيعقوبرعدبناطاا

دوبكيششالىبمأحمداللهةاسفآشواطمنالمئونحليلفائعنممرينبمررون
جموبهكطباديررزالةقكلدأرزفيالعألالفارعطكلضكلةدهوياابالاارف

اأعهألونوكوقارراقصلىاعقنحعيسلهويلبهااللثالثانمثمدتأليفهبخلهاصولهفى

ابصدحالفيمعالمةبادوزاباعفرالفراناصاكصوفى3013حددالكلب
ةاؤسسايهلتلىحمصتارعيغامأعقاأأددبنناهبماكروهفىكىعدالزفىبمر



ألب

بهطكدبنبلوالديخحناطمةاتآليفاقلوفعابناادثنرع
يةضنىدالىالثافىبنالبوضااالصلرئأمهفواالرحنبالبهنفيبنعدبهئحسئ

أثثااالربعاومربعالظهثمقبمالتوفى3شإتمنانمقعنتصهـىهايفاغور
بقلملمحكلدينةاألدلمجوأهلهالنثصرفعالمحدتهأآواسئالولىعثمرصجطدث

نخعنهافثوصىلابطعبداللهبنصشصوربنىموثعبديلىحمنطفيبمءاد
ا3حناجنساسفالاحدغرليررإثمعءيهاضوه

3مولصءث



م16يييدمالخهـالكهشتنهمن

بخمبدافهسينالحنبخاطللوماامهـبهاشالعودالنميردليرئرح
شسصهداثولمباصسكرىفالمعرسالعتكلالهلبابقؤفيامالمبئابنالىحنابخكإ

6انغاجذىدىطبقلمجمفنحةسئئنةالمتوفى
2781نع

بنجؤيةئىأدفيلسوهؤلجمكةيشةررانديوشرا1اا
خالشأميرؤفىرلمشهوباالثاعرألاالعبسىحبسفيبختطجةمحالبماللفبهنفيعزوم

ىالعفدللىاللهالىحمىكنحالععالبضنممدفلملمحعلدأةنانرطلربنرلمواإااا ءاا

ههفىغانبماشسثئعةااخرصفردساخهانحامنأفرخا
اول686انع

نالليباعلىجمأياؤعايأبتة4لمحاسةاررلواحثكى
اشقعسزناصفاتهيخبلغ4اننوألتهأمابعدصأرلهورتالمتوفىريرىالقب

أثصطئلضنالرجببيتوكاالننينخغت4ىادمحثبقلممجلراتخهىا
81الألشساله3خن5إج

كلديأساهأربتوهـنةمححوالذجمطبعتوشطبصيخردأنحتأف
مم813شسماالخنمضاإنس

لدفئالمرثمعنأطدبتبأحمدبنةبخعوماملنألاسحةطترأنحكلثر
أكسلتمنمالقفهةواةالجزمنهالموجهلىنحةاصةابذىالمتوفىصهافاأأ

بابوجلينعسهاألثرجمابأوثخهذئبيالنوأشتبيينيزإجماعلمعنمالهالنسانإ
مانحجنىفدبمةطدىهبلمدأفدناالئى

ص63شة

ئهلىثلنسميبئالتهعبدبئصةكلةتالثقا9اشادجمثرحاا
ألمترلىنق3أسىدثؤهسإلتكنمتسلفلاللثنةإكعسآالمووالفالمااساأ ورىيلىاي

نةى5رصتثهعنهبريركاضهعلىبئؤكردأتروأإست

نسسثضركحفابعمفىكتابألغتكإلكاىعابمتمصلدفىأنممثي
م8هنع903غاناأا

ء5أ

أأدرؤإبرجألامتاتايئالهرضأدب11
هـلمزأمربر4ئز4ءسلىتعىثضرعوطبيسةأطتكديخانشوأأ
31انسإدكلدءبتتوجمةاسسنأمرأعنأدلمأأ

11

مهالشسمالغأن



الال

بنقيسضبهعةماألغبئجمأهغانبنبنشبوخرنقدليمينفر
سنقوهشانجوسإثنالسألمانقهلكااهليةعقئشاألمهوهىعيدارفقبنلبقاخن
يخقالمنؤزبالملىكتابةغتىبقمشكلدنممنئالعألهوثعرأبيرانمرايةالا
870انخبمافساةسالقعدهذىعثمرمنارالمق
81أل3دع

ابيةقالاالمصرورابنوبنشكرضرنساهديراشائرح
رينوالعثالسادسفىكتكتابةعأدكهـبغلمثلدنحفتجزفدلهـصسثقىقيت
نساشهرشانىاقمتاخصعودبئابراهبمشطوهىفلسثاآلضررئعمن
األهشألهغانج

غؤنىةالمتقدالنعنئمنانقلدالالمدطىعافىبتنمابقةأأسىكااض4نس
301مانغضالساصنهالمؤلىصجهـادىزنعثانالسنهافى

م254ش

البنبةديواندترنرعأ

عدابعرصالتيمىابةثربخزنائهعبد
قمعيدةلةيهمكقأ

ثةخمترقاالتهاتحفاوممطافيقا



أاليهـافيتجنهاتلهذفهر

مأهشمام3النخأجانس

غرألانظرأجموعه4ىأبساشزهيرفيثضرممد

كيمىبخنببدأبةتجرؤعبداللهوهوابرالشعثاالعابمأدجمضرح
نسغكلبقبمنحقذكبهلددطبرااللهالدينفدجقصيدةعلىالتكملهثهيرأكلهالرصازا

ثخئنةأالولىثتحطمناظاسنالايومضهالفرغاىالبغدبهنعبداللهالرحمنعبدصطا
اهالأنغاجثسىاألأصنىامحشكفىدعتتدنعلشمن

681عإق
لحممينبخاسنأمامر4رقياتاقيسفيلتاشكلبهلىجماداثرح

انسكاتبألبهادضةتعايقبقمبلةتختصشمنةالمتويكوىاإ
81الأن016نخجا

بسلعيالمتعقصرفيحبيبمحمربنلمالهـلئفرفدأدئر

أبمأالسءادىبتلمنفتجدنملحضسانجةىشق
اال3شسههـخن

ثتئاحدىفاااحملىفيعلىورمذأللعالمقأفيءاضالمبدكلعثرح
قبرلينيينجمدصغصطبحقفجلمدأالنىلهرابخدتععىالجلىأرتة
0653اشمعاناجنساشحةأ

فرغالطاوىعيهأحمحمدبنبنويىاألديبيشطادثابتممجلالأخرهـىفىنحةنىا
بمانسنةشسهصفرألضريخئنالاألنننقومصبماأ أسا

الس3شس031نخ

أالس53تع31انعأجؤسعادىلمب4مجلدقةأضأعسض لتبيما11نظرألسالمتنإنثئرحمد
فيههحنوقيلنبروهو6العبثلمنقبقلومثرح

شتلمحئههومحيفىفديئهىهوثاعرفىىعوعوفبئمحبرىفيثعلعخواثلة
األح3515اذاجنسشعألبقمجملشبئساصلألدله
الم9صت5انخضأأضءوشأألنقلممأخرىأشة ا

اللبقبقهزمعسيلوبنقىعكلهكابياقننابغفلضدمماتثرع
ا

منهافىغحوجدأبئالنبئبخططنجبهـهـخبعممجلتسمكمولعرب8شععرمنلىاأل

أهمضابمانىنةعمثسشباتهنائسملداألحديرآ
6681صانع



محلدءنعرة

أتقصيدةأفر

ال

حمابىىمو



3ألميهـعيو6االكمتهرسثمن

جمافييئفيبخهابخيميئلعااينكمه11الميةشرعأ

عشيربرضاسررالخبلمبربممجمئلموأاصنينصاركلماالالزكربنبرسفجما

حمراأاشاحمنأنرلهةسثؤليافعمرربيحبهااثموفيةةااالؤ
ةتفئسعثصربثهيالطنافىربعااهظهرلقيملايفتأمنفرغمعدالكبيرا

شاكنمئشرالعنصرثامواايومالجعةبةكأكتىعادبغلمكلالأ
ال3همش9غاثأخنس

لمبهأايضاحاانطرجعهابسعبدللتاجمالميقافرعجمأ
أنثموالعمانظرهـلمحضرالمجماليقاثئرع
لمسبماكبث1انظرمالصنمىياالميةشرح
بأأجمبانطرالعرسللؤمخشرىاميةلىثرحأ

انهزجمةانظرامرسيماميةثرع

اثغةفاظأفىفيمماجمقريهـوافمافغهاكلعر
فىومايرضهعاوأمافرساخهلووفاثعهاالعرسوأهمايامالثمعراموأأميلهصفيالشعر

اتمضادرصطهفنافشفطانلىةصفامهيتشهامموضاالنساالمل



دجةاثحكلمألم

دكططتجلمالداألالمححىاتلتقووثألثقمبهللىجودمنهالموىسابملكلىهزئبالئع
81ال6عناالهقغ3نأنحى

صدفىافيالحسثطقهعبعداعالضأبجهبلملمعهفالخااهرع
4رثلشدهمإاحروفطبعيذنحةنةشثالمشوفىوشكأحعس

33مذثممانخاجنسصئشلهه

س3امنغ13خاتاجنسلسابقةأخرىنسنئ
اذسشنمدنةارازقكبثماءشيئاخطبعبرفحمأخرىأة

33الالش49غانبم
م3ألش551غاناخئكللسابقةأخوىعص
الم15نع2ألانخاجذتعنيقبقدلمجللىأنحقأخرممشفىف

نجاهيلمحمداحمالبنجعنرلعالمتأبلممهعالمعلتلثاكلصرع
نعىنةشالمجةفاذثالفيلاثمعقريقانئإماسابابنالمعررفكركسأشفوىا

47مش62خانبمانسكابهاخرومدىطبتلمحكلد
المجتمهايومفرغالدىاكمحملىفيعبنمحبخطىطبتمرمجلىاضىشن
البمةممشمخانأجنسشانةافيعهصرذىصابع

صأبنارحمنيفيللثيضانالبمبملمعدقاتةهرحأ
عادىبقلبادلىنسةإخالسأواثاونثالزئرسبهينئهصمالمعرىالتمنومئى

أاأل65شبمغانجن

بنلقاممادأببهرحمدبنأفيالهامتأليايأنفكمنئرحأ
خلعذربمباالحدالصيضهمزتيلةأثيهعهعىاألنبلوربشافىبنصافي

بشطنيغقدةنحكللدينهةسلنالفرعيلىليلالمثوفة
3اجنسإتثشهاسفرغالحسيئدثالبقداانتهحبلىبرانرحمنعبي

الع3طغن

ألمجكبداللهبنعبالتهانبقابأإهألمقجالحريثقااثرح

المتولىتالموردسوليخإممبريخمحبالفالحىفيدائهعب9ااتمماتأرر
وهوضرحالعهيمففلىأوكالحدلثحلىشغهاآلخربميعرشاإلحدثانخثأدتيلةببقد

96انخاجفمسصهـىلىبقنملمحبلدأنحتعرجداصة
ال3ألصتح

اثقاالتأانطرثمطاحيرالدينكايهيرصراتالمناصئرحفي



كلغ5بهيواظلحربامن

يىأيصرميهاسلوهـيمسوالانرحتالكتجاسودوأللىااؤآو

تبهلرمنطاتةوأاوسحلنيععهمتىمذاثوبئتتييدإيهمنمتحريفا

ال3ال6حال3انخأضنسءادصةاأبنم
كلدةربرافاينرالثلمظيهيرصلمقاماشاطاثشوخ

انعىاتسهاعثصرعرجبارابملىكايةكتعادصبقلىأ



إلدلمجةالعم3ال

ص3ولئع

11يمهىرالعمصرينئالثةألمقامقاشرحلهأاخرىكعمنثاتبعنئ

ؤمنهفرخالمالكىبركيلاشسيراهالكايممنبزطعتمأ
آاوليعااولانخجنسصثأت

الهاالمقاتالمحئرحتنتهىضرالتاضقعرحأوىأضنحهفتقطعقه

61ال03ش91انغيمنهىعالبقم
ىفرغامثافىاالقراحعمهينبخطءاروىبضمأضصفبهلدأنعممة
ااجنسآلمحدصثااتجطدلىعههرمنالناههع

لض

صرشعمالى

صألجمأمة

الحريربةالمقاماتهاثتجاستهافلوإلقعطبمثإلعآخرىة

اللقة

تمحهه

صحرطهع
ن

نسإعابتةاضكطكانة

ني078صن

بخطومدمحانه



يهيونثدلكبئظفهرب

جيماثلانفراالبيوؤصهـخدلجتثشوح

محمدبنمحمهبنامرأكيخكبدالحيدبخهبقاقهالبالخمقهـكعفرحأ
ألشغةإثهولىشثعتاشاعرالمووداالنفالمعزلىاننىداولدالهدأبابئ

يفهتجدأفىتجوصءكلملسواتفؤيالكلفكلاففهابأواحدالعلاالحددن
يعثجزأفىوهضنمهشفةسسفرغنوفرخشئنؤرجفيفى

منشعبانييمتالهاالخبسقيرآكابقهبكتعادعهـبقلممجددإتمحتوبةإ
81االاشأله6تخ01اضنسشغةا

كميرييداتهالمئنهشثاالعمببكجمرطبعلمحكلاليئاخرىة
33آ6نع733خ3اجنس

يهدورالكميتالبعتأهلبهاامتدحالتىالهاشياخهـثرحإ
بياقعمائدويلمادىأبغندجمالحنسئههآاثوفىسشةردالمسا

ا6م9فح905لتخااجتىملجاهليقوكير51الشعرامتمن

محمدمحمدبنبئلمنماعبدمحمدبنايدبنكسعألمةكهـلهمزاثشرح
انرةسنهوسعتينفيصكنخةسالفيلمحرصاتوفىفىأاتاهرىاثمىالحو

عادمبتممجلألفىنجممنهأاالشغعبعوهيليداللهءانبيناصخصأنىالثهفىا
ام86شس6ولخاناجنىأحملىعبدالهالمجبنبظ

أحمدفيبئحمداينمقشهابلعوهوصنباعىيهلهمزاثثرح
زيةاتجدثرحاثحمدهلمحلطخبنأذلهإماشرابئإقأواضاعفامنطىالسضالحقحبما
باماعتمايمخأتاءصهها3ثمالماأاءصارراثماالحلالناااال



الدجألالمألم

افهليالنبىألموامظبإنالقر2بئفرفوألئاالبابزمهوكفلالباباال
بخطوطعلفةكطهـءلمثبعمنحقمكلدكوأمثلتهاليابالثافألقسدشلمعلي
71آاشس05خنبماانحأ

الم6شع6انخبماشدصهـء4بئبهللىإمحأضةهم
الحددتهأؤبوصيرىقالمدجعفيعوهوشرحاطالبينشفا

أنسلىاتونمىادعبعم3امكوبعتعروهيشرعمالينسا
اال46شههمانخبم

سفقاكىالطاعبدىالحاجتأليفألثومهل3لمحمدحالمثببم
صطعادىبقلمنحعلديمعهينوالصاوفيةلفمزلؤاللىخبمعلىيخلفيبوه
وربيعمالعصرينالخلمسمنهلفىقرغدالتللشافىااحمرالبابلىبنحينحابما
11الم56نح16غأاضنسشثيأنه7ضا

لبةاخادالمهفأ

بيتألئفىوثمنعهالياسرتعفىنلوةالجنههإاقااأ
يهالهباربلالمعررفمىعيبنحمفئبنمساخىمدفيمحمالبنيعلىاباكيئنظاميريث
أؤثتشثبكرصإلمترفىفدادااكباصىاضمهـىاله

ئلسانواملباصغرزحباتإطىلئهاف
اناسكبابياذكرأؤألسنيننجمعشفىلتووبيمرفيذزتدو4ميرسمفنظث

نحبهلدةصفدبادإبثإيودخوةترنأنببىءصمذظرغوالفمانل
مالح8الدخااتفىاآلخربهاخرممدىئشلم

أبالدينشهابآاألهاأليفاألنشاقكتافى4كثمىص
شرىقالسبلهالمنهلفاهؤنريلثاشأحمدالقلتثمنىبنأحمدبكللىالعباس

أئثدكوهىقأحزاأربعالموجولعةلهمنةوشيعزخئختراآلخدىص
أترلاكتويخقلريرالماللىمضلقإثثكننفلرلعربجزيراثفالمقصدالنللىأترله
ملولىماؤكنأتباشامألمابعاوآبزريهيوملىلىعقالصادرتماتلل
الصمممأفى4سإندفئوأبتلب3كطصداذىاتةنتالععمةئرقلىنجنهسيلمإرانالى
اأدافىنمسوالمرؤسالرؤسراتمسىبهتبرثنبهـخوأااتالمصحقفىفافط

اانخاشهاثماةمقبمائرأبعأمزلهمتىأؤإحالغورلللىفغلىالهضيروائنخيرا
أيكتجمنفصسمةندألمحانجبعسالربىندثلفلىلنصؤةدسالمىانرأل



ع9هـببرلخدا4اافالشهن

يإتلملباقيعللوابمننللثقالبماالنيابةاض3ىلادينهىفأطوفيهالملوكإلشكنالا
دهال663نم36غن2جنسالعادىأبقلمبهاالسلطضةحشفىاب
أصشضؤاانظر

يوسفالشبئمسهإهـاتأليففىىتاكحميثعنالمننم2ا
نلفضطالمعرينفئلىااتسمأئرتإتربمإهـارديىالمترفىالدمشقىأبديىا

تألندونبأممنوأحبارهثخنالالمجىكرأبذعلىصأليحضعلىوهوقيالخزدابفىهم

شمهرالمحرمكثءصادداأليمةكتاديءقمركلةنسشقتحلدأشعار
ا66مشسهسهخاناجنمس

نقجزادالعألمةبمرعيالثاتعاتلمولعرنجمهائصكوث
عالحعبعلمحجلدفممدخةفىيهةتبالىوفييأنولأأوأثيرجبفىجعها
ألأنثم6انخأضنهس

هثةلمعداأظإلحرفمط

النضلابالعالمةتأيفاوندهـسظحشلىائسمطأضرإ
شئعمضةشجانسحدألموودفىشالحتحمىكطلخوارزحىاليخأبئخلقاسما

شثمتاعأوإئلفىايضهتأهقضغوفيقهـمسوذافينئهصحمديبمعلأوت
36انخجفىدتهأتقييئبهاتعنيألبقممقفكلن
6الش

شعبالدشامألوفظامترافىكأنةكتلمأىبقلينمجروىأضنشة
الم87تع6غأناجفيى

351غزولهوعهألخعورأنعأللمعرىبإسقماأعنو
عثإءسياطوهوعتعرلمهمرلفئوئمهـنرةممصه8صو

ليسلودضاثتوفىتتشتىئلكؤأصةلوحوباألسللملثرأففأ
جهال9رقةمنإفحثاجهيؤع5بلىبيمحرتمىأصبالمحتعرهناانعلى
ماعلىضواكدلتولختعوالموجودمزهذاذثرنزمزام5ووفةمنوث14

فأفيالهنضدفيبرنطبنإقاضىخزتتفىهز3تخديمضهارهوةصهـأ
بقلألهوبيميةىافىبالد7صيمميإأمنثأأاتيماكىلجزهذهى4وفي
11ظا16هـ36خجءطادء

أبهلهفايهولىاؤأطرعنىيم9بنر4أنهفنىاكنهؤة
أابهأأماغاسلددثهأدثيرزدءثصىنش5ء5صدثاءهحبمابماش



لمجةالدثمع

انهرتشصدةثصومأشبمعادىبقلمتلعبهلدوحماالبراب
مأنعولغابم

الالطاسف

وىبخفهيبفالدينهيماسسبنجممالىهالبالشعمامهـكلطهقات
فيينسمففكيلدنةشثمضبصرجساثمعلىشمللنةالمولودغوىا

يالألشمنكابتهالةفرغروارىاثغرلمجاالفاضىبنانبىهربنبنيىبخطلءاث
اول7امن05اقخاجنسسئعئأنهرجبضلوشمفى

اثارجمأاأمنمانظر
مةومعسقدثتايدنجمدينةحروشطبحكواذاباالسنلجزما

8301خاجنسةلغتالفنيهقلسيوريزسدرزنجمتهروقى
083لغ

االمنولىانلعابمحدبخخرشهابمالدفىحملىمةاولالسكلزار

أمابعدحمداللهآولهمععينلتاعلىوقدنفافعتأمالعاذعئصرمنرمفماتالئالنرم
هـفكهاتضمفافوائدجميهمجلساحمسينجصلمعلىفضالندصببيرافئلنىأنعلى

اضأنسئئتالوسبالمطبعةوشةهالبيمفنرغزذالثإدببه
3م9عمانول9نن

م09شح091خانابمنىمابهكلرىاةأ
3م9اش91اضاناجنسءمابقةأضكطكللإانسة

شنحهفررجبلثهاالحدسادسلابةكتهـعادبقلمكلداخرىة
الألمش66انغنانس

اشصالنلتاقاسثفاكتابةعمتءعادىثبعلمفحلدقاضن
ءالاالمشيم6ألانخبماانهى

ا

المشاذ4الالسشا11

ألمجنمعرالمأيفثأدالمحاسواالضدانىللطأنشألظمائشةاا
جمضايهاقيتواطلئفشالمجألظائوايفى4رتأثعالمىزاذاأحمدبكبدأ
سابررىالةالثهالبىامطيلعدبنالمنثبنيجعألمجمنموفىمبدقاأللمحايعالممرقبتالموا1

اسمشاحإخميرماصللدلئهاموعاأولهفاتنةشترأسنمكنادث
91مانخاجنسةسئئبمصرنئاطبعمةعتايهاما



يويهنلاإنهلعكنفيرششاهن

صم9نح

نعىاسمابقةأضىةممن

ونحهـحرطبعحفاخرىأنس
60091نح6سنخ

نساكلأخرىةنم

نسكللسابقةأضىهن
طلمكلحابتهأخرىة

نآنسفةاخرىكالسابقة

انحأسأنحبما

شعهالثصرفيةئطبصة

ن

ال

ن

ئما

المهملقهـلعيناس

سيانىبالثدبأأدالعالهمةاستاليشاأثكبثالولعد
سثئئههأالوأطيحرربضينلتالتىايرهالجعندمغىلمعرمحالمووئالمعفئا

نألكبمالمحدجمةلرلمحهزاذنةنبيعآألئثالششهررانجعةيمبهااثعوق
جمدظغرفياكابخطيقالمكعولمجدآضرهايالجدنىانمواالغلطمىأصعمماىبئا

رينقالمنوالىمعهاأردفرغااتمولىاافهثغثبطتعلمقبقلملمحجللىنةلىالهالثهـ
م89غاناجنسكهمثاضةالتاسعمنشجانفىيهالمحيالمدرلسةفى
اهول3الشكل

ممردسط

ههـب

ااميكطلسااددهنىءاراص

شبلثعتااسيتسوصاحهرأدةذ

سثأفيفيتهعحالبنبنعبراللهروفيأألديب

لعرماسهـبم

الننؤدضلعافر

ألهاتسطهما



الدلمجاكلعم3

ألقطارالجازيةاالىانيللوحاقاأحواارسياالقهالككلىاهالتواوالمحللنهاأولها
آضهانحهلنةوطبعلدنهمشنهشوالأوإسطعيلالبفغمن81الى
األ05نع4ماانغأضنصمغربط

أصبئخرالثيئابتأالبرضبدةثرحأشهدةأمميد
فرغمحكحئهيراشاعيرساانكحألفلواالمحعفهلكثرأولهاثالغرشاأحدعاالانلربرفى

انسسههاحىطبعفةأةةسثإلمحشهروممنننأليفهبمن
ام3شسولمانخبم
ااخنىشمهبمطجقبوإلقوخصلمجعرىقأطم
ع03نع33نخ

نوهزيادبلههـاسنفالج01النمعرادواوفىلعقدانفمن11
وعروبخالعبدفيالعابىيهدادبخمعاوئىبخرعنزةالذبيافىبالنابغهلمعروفبفاصعار
جملتمنبنألمزقبهئأبىسلىدزهيربنهابكربخرانلناهبعبطرنتااثعروين

جمربنضدجزبدأبرؤالقيسوامصافصلالمعروفسبعلقمقاأغيمىطماشااقبنضب
عريفزولدعديفرشبانضيألباطثالمعروفأيهنعكهاثأابخاور
يبلوطغاالنحزلةبالغةيرهةمهيومعهبرأم6قاسنةالمواميالديهنةسفا

ضاللجهآلذمؤكرالسببلحوطيقرالليدنمهمقوابارياانحقااتاماوجدقعسلىجمل
ألهردنجوليمصصعمسبوشألفاشاتتمغالىأيضالتملياستفواثهـالثسراقبلضا
93651ش3الانغخءأنمىالبررصط

احملىينحيظفوفىنغعدثاشهـسيعولىجمدنميالعتء
لهاارروهغيأبألنمثدبهقا

طنمامومنمننلىكسابقمنشإنللمقساردثلحدا

عاكشالديةفيثقلابعةباجمرطبيعةسانة3تفظسمياهنقغ
آ53م6شاالانمابمنمىمهآشن

م3هألمعأالمانغاجنمأضىممالبقةة

هدرلهبهطخدفياصألمجثروالشيهلممااينأيدثالضدالفر
دىعثصرجطاالحدثامنبقرطبقيرمالمتوفىةثاندعاثرالمولودفىالقرطمكا



3موسللانهافهرمن

ئبكرأقزتبهانيهاالخبارثيمعاانسىلثمعرصبهمااهدمنثبكبمفاتوحليصكلاسوا
ضلمنقاالعهاناعلىوبلديتهقاصأنملغربنلمكلىبناهفافيالناظرفىيعلمثععرىمئ
اطبيووفي8أجزاةكرثةنممكأباخسغرعيربنرتجعلىروالمنئولمنظمامن

ماملللىباج1وكرأههـاآلدابنبهامشهاكابةلنةقعلبعقهـبر
اشاعالمشهواالمالكلدافالتيرعويباالمعروفبختيبخعلىاهيماألمجامصهاالديب
هذااليعانبضميلةاالنسااختعافىفئإطأولهفنوانباقيرالتوفى

نلفطهالترمماحالغعوالهثعروانالبرنبألضسإتثفىامنكفيةخششفيشطعةثالمجاك

033آنعم3نخ3اجمىوبنا

عمصش303نمسخاصياابتةكللقاخرىنس
انسسئخةيئضمبماريفقاثبمالبعقوفكلطبعىأضةن
اأاالش6أل3خنمب
اأاالأعن6ال3نخسبمانسكللسابقةافيىةل
18603النع9القخ3أبمنيكللساتجةحرىأنحةفى

36النعنجنماجنسلسابقهاضىة
36عأالأنح3بمانيىكللسابقةخرىقن

3ابمذىلنةسبمطبعةشفصغطبقأخرىأنمم
56833شس819غن

مم668ش919غن3بمانسعااللسابقةأفيىفعه

لمحةمحمدبئطزنيأبيمالماتأليفالسعبداللكروصتعافرنا
لحرأسةجباهمابملىكطمحوريالدروفناالطأءثالمتوفىالنصببىالقومى
الثانضففالسأطنةوائصفاتاألخالقماتفماأربصققواعلىرتبهكلىعاده

يإداتمااعبأفاثطلوبتكميللىارابعةالهصرائياررإلناثالثالثةالياتوا
نيمثاهبىافنهـكامعطفىبمالمبعهلوفأطبعقفبهلدنمم
59361نع33انغج

سصحئضضانبهعشهوراوانلقىلمابةطتعأدىبقمجملدأضىةن
األأنح4أالغانضانس

الألمع6خأتبمأنسء2وىكلبقلمجمللىإضته
ئلالثيمجعالمصلىهلدأبافيلةالغوللىلىاالعقد

ةزيهابشيخاواالمافيجعلءقهاطاولهيعمالفاذنوالترشااعإلحهنتذحاله



دجةدهعلم3

طهأحملىبئاناليراباثهلمبنمحمدأبالملىصولدائدعمدقمامنفيهعاقيلجعللنباقايافىا
ااجنسطدىبقلمثفجلدشدانةؤففىذاد
الأ15ش953غن

ثأليالثيئلمحزيرالسبعئنوشاالدبيمهـيشيهالضيدتالدروإ
ذاناكىهالايهابالكربمالحدلتهأولهاالربعثاساصاكلاناروفيإلىاحممر

قدمجلدياوالمواوالتحاوكلنبيشوانرجيركلنيهواللرالهثعروالتوهىبعةا
6خاتبمانسىالحلبىمصطفىفيمىبئعادىقلمإ
اال4ن

يسصواليسوصاالسيمجععجهـمتاألخلشاهيرالعاألدبعمأ
عشعهآبيروتبيناألبامالبسبمطبعهسحرلمجعنأنشبز3

23ماشانخماجذ

به8غزمجمهكةانظر4اظرظواوفااروةعلىأ

بناخسئعلىأبتليشاالديبالشعروثراجنعمالتدمحاسن11
قرمحجزيربقمنقعلزروالمتوفيةشملميديةبفافىالفيرارشبقبنعلى

كلىقاصلىقهالمحدوهلشالحأولهانةسفاتعدةالسيشخؤدمحاهلةستليقل

خليفمحعدمئعدفىلسيداحدبن11بخطءأدمحهـةكلبقبلدفيقخلقهمنصفونه
مناشردأالثاالجعةبرمهامننممفرخحما2نيراأضريفأخليبنحلىإاابئ

15871ش65نخمبماشىتشئةاقاشهرزى

مفايربهاالحدقرغهانلىأحمأخمدفيابخماغبقلممجارويهظإفىىأضنهمش
الهغتماجذسلنةاآلخرسدكيعالثانحعثهص

اال31نع

هـسعيدألدينزيخاتفاليالبرسكدثتازن2نىهلا

41سمثانئعلىالشلفىئاركطالعنمافى7االقرشىانعرىلىراودمدبنبنشمباق
اأربعقالفبهاصخامشكثيرثللبرديخاخقومنهاعلىصبماقالنهاسانبكلالمحيلىئهالحلىأوله
فاولهاأيضالبردةعلىاألخرتجنميسلهيهافىااالمحدميمىئضافوشسمافىالصنعقلىصنمن
أكلنباكأحناقوامحملىالدسجإماصاىبربنيخكعلىاحملىينمرالدتخب
اكأتاهبنيملبرابنلاهيداذفيصهالقظإضىاثاصاةواسثهثتةارص

حبيباررلمبىعربئنبنابطاهرالدفيفيكاوافانةألاجيدعشموطنوأ

الدينتهدلىبنحمدبداللهأبئالدينسقاضىابحؤلىشتاجوممميدشا



م5ناليريهائلكمفابسشقهمن

عباقدقىقىضةسولداشااشهيداابابنالشهيرامحابراهبمأبا
قفىةةآأواخزنحالمجقالحراإلىكبهنعصحمنوفىغععرااسطت

3م69شح691انخاجىذهـمابقلممجلد
خألصألمجاتأايالثيئبعرألهيفالعولمجهاالدبعنرانإاأ

مىفرابيلنوعاالاالنسانخلتىانىالمحددئهأولهاشاصالفيرعاالغنيمىصادا

ألاسلمبرفبملاللعنشوالوالعثمرارابحاالثنبنميايفتأ
91انخاجنسةعثمرضفرةلالجضهلدسكتكاتجيم

3أمنم

للميئررعملمحانصلغومجميهاناالذبستانهـابياناعفوان
الويدشاسثمبلالشهيرلشافىالقاهرىكانجضرشالديئحمدبخكاصفيعبداقه

سعبعقأساليمبطرتبحلىأساربهنلىأأظيرمثنوناثالناطمدتهاولهنةششالمضفى
وادصالنليبمطبعةوفأطبحهبنرسمثلاسألبوضاكقواعقبص

933الحاأألانخاجنسسثانة

111م893تع811انخابمنسلسابقةىاضة
991شخابمانساالميردهلجلمعةونحيملضيىلقأض

3م11ع

هاشتستسؤمي4اباطبعةهرونطغاخرى
3101نع636انخج

أ31نم36الانخاجنسكللسابتهأخوىشة

1أجفمىتةفيبمالبعهصهـكلطبعأصمىصضة
641ال8شس666خن

611أل9ش66الضناضنثهكلالتجةقأخرىذ

مم85جأالساىخأجنسكلسابقةعرىأةنس
م653االفي4خانأشنسالسابقةاصوىة
ع56االنع5خأنبمانسكللساتجةىأضة

11بمأنسصششنةيهاالقىسالمجعةحروفطبع6أفيةذي
مم16أالنح6نخ
م6آشاالإلمنبمأنىمملسابهاخرىةذ

63ماالنحولانخأجنسةاكهكالأخرىنسضة



اأبمنسشحهطبعقبرالقطبحصوفأخرىضة
1333النع89تغ

ااخنسآشجمالبحرفصتطهحرىاشة
مص8الش818نشن
5693غانبماذسلسأبقةأضىة

علىألمجالحسنديبلؤرالدفيباتالمرقصاشوالمالرواءجمأ
أفدياهررضهـافيعطرالىذسبهينقىااليملهىإطىلرابخععيميعىمرانزيراا

انامابعدصأولهسضهسيلثعبمانلىإثموفىهشبغرناعدثالموعنهنعط
المتقدمنرابالخمةتمبكن11هفاأباالحيواتأفؤاعساشعلىنسانثرشاافى

يالريبئبنكلىألفباشلنىلمالرلمرفصاشوااوجعلمهعدمقباييمشعوالامنفيلمتأضوا

لمرخمسقابياوسثألالمذكوركلابالمعيخبنيائاللبتلشاداوعامااؤتصلىو

المعطرذبصئجمطبعةمغالبحةوالمؤوكثوبوالمطرسرالمقبيلوا
3منع003انصأابمسشثانة

أخعماكاتصللعمادالىيدمالقعهـوهونحهعرضثباب11فاعو
افنددتهأأولهسسنهطآقاضعابمعرالمتوفىوىالىاهـمروفايفىمقعلىاا

أجنسنمغبقغنتفكلدأبريىاتضدمثنى
3صاشكل103ن



3اللجديراضالةالشتعفي

الععتاابراهماشيئاعالمةأولهايظاتتثراولهاتالثنىهـذبتلملمحكاوإلشخة
أاجنىعدشهلباثيئالثهالالهؤرفاعقبكرحووثانيها

سالمنعالضن

متهـاطاعالثحا

لغعصطبعاشإأفنممعياللهفغتالليفخاطغابةأ
هنع38ولضااشنساشعهآرفجمطبعت

طبعنجونهدأهننجيبةاثهـسرواألتدويناإئيكلك
أاجسةشنةباالمعكممربهالمحروسةقعريرةعوص



وبياثلم

ا4نع092انخاخنسشننةلئريثهرشعبان

نسرخ7اراالفلضعمنفلىيهبهعادكتجعمأضىهناشمنجز
81النع965غانج

ةجماتطروالعوسهـأصماألميتىبنرحدباثفي
5كز

الدينسمالعالعألهةتأيفااميةلمحثرحمضاألفإ
ورفعتأدبصلرمنشالنىميلنافىأئرلهئنهتيدالمالعمفدىأجملثبئخديل

اوريهباالسكندرحمروشهـطبعمجلدينأفىظيفهوئأسالعلمقأهلفدرمن
الغيولقىانطرسمأشسم9قخمأجنص

رحكأبمبهامشهالمحنةسإلمطجاألزهريةهـوسثبعأضهـةمنم
ماجنسفباتقالمعرىمحمدبرلجااللديئزطونارسانةئربئالع

3م36لنعألقغ

963شسأل9نخاشفحاكالسابعةىأضة

االربمانهايومنرغعبالنتهفيلتوبمبخعلىخطاثحهـكلبنلمصفتجلدفمضأخر

الالهحاالانغاجنتىسطنثالحةسابيعدثرذك

لفاهاكلصف

ديبشهاسالديناالعالمة8الحرفادهةوضاكيقللخلفاهفا

لىداسشاهاثعردنحبايهطرلحنئاروكااصلاالدمشقىطابرالجمةعلىبنمحمدأحمدأبط
الصدهقمنبانالنقاهاثهئةفالقعرةمنبئالعثصينهسانثاوبالجعة

نناتشانشهلىانمىأؤلهاللحلىةشجبعثصرشيرىلننكظممقاهزترحماا

وههكلىمثمشآلوابرتبثكلىالسياساتوألؤأعداألدابكمالحدهوكأفيبرحي
ثطبعجملدفىنضعهةثصصفرلسامنهمهزتأفركبكلبلثردمنهاأس

مه13شام4غاناجنىشلنةقصدهإجكطبعتبم
ودهنهليلهبهامشيلةاجمالبعضفوفطبيصىخقاض

391ممش46انخبمانس

91ممثع056غانانىكلنساتجةأخرىذمض

م8865نح08نجانبماشإصابقأضىكامممم
م6ولع48انأجنسكللمابقهنسقأسى



مولصدجملهنجىمنمهـرسصا

096نع608انضاخنسكللساتجةوىنهمقأ

ولهمانغاخنسىنئلنةسكورالمطبعقافى6اطبيحوعنصفا
ام115نح

1513مشخاناجنمهىكللطاتأضىنه
اماههشيم558انغاجدسكللسعابةهتأضىط

1513شهغانبمانسكالسابقةوىأنسه
ام515شعالهغأتبمانسكللسابغةأضىة

بنالعالمقهالعلىتأةبانتحعادلمئرسعلدافهباأ
افالحللنهأؤإلششمهششواثاثتوفعبهكةنفىالقلركماطساطيثدالهروى

لعثصريئواثاككتابقدةغتءكتجلمفكلدأنيبادامنعداالخلق
3م93شيم93غانابمفسسئلنةالدمؤى

يةزأالقمهيدةضىاشميضلىالمحديةبالغيةهاالالفتوصات
ممربنبنةاتثميئألاسالمةاياأآعيرىالبهممعيرمحمدأبالتهاكارفانظمهالنىا

دورصالقعدهوالعصرالحادكأالمتوفىلبأصلىالمعردئافىاامحيلىمنصورا

والمرسلينياتباساشىليوسئماعلىسيدفياخداالنيففلالحدقهأؤلهانةسث
أةلانشهررمفمنيئرالعنرعالسايسايرمنالعدفىاينهاتعيلتأهننغ
هالمشماسئراخةسثمجرثصببهلونمفسموىالباقطبالسيعدأحملىشجاها

0133نعاخاقأأفسلوراذالهمزية

113ظاتأبمنسجمعرسشلهةجمرعاأضىمعةن
1133ش

منأتتهىسثحثنائبهاصممهااملهعنالحيريةبألمطبعهوصعأضوثةمر
58غننمأىاشيقالهفنىجمروايحشثتدياءعألضر
ع01ال3ش

امال3نع158هانبماشابقةمملاضىنهمة
أمالهءش068انخضاشسكللساباقةأضليه

م1ألسيم16انخأمنسىابتةكللسأضىهن
3اله6تسصاماننماشأضدكلالبقةقينم

اضاس6خردهسفيةالمبالمطعه9وفهحكلطنمقأخرث
آ863نع9خت



لدباالعم01

م663نع9اانخ3اذسالساتجهأخرىنسشة

السعيأبىايشالقانهاتأوبقودالغولياقمولطصوكا
لمعرياسعدكماحمالبنفنهبخهبقاحملىالمجعباللتهلمادشيهابنجعفربنفهاهبةلقدما

قايهذاإلقلهزشئنةضانثثعهررؤلىاالعثقىاثهعلىنةشثالموو

تودلالننعوصيفحمدشعكرولوالأعللوألوالجملفينلرتيكأب
هثارواومدمحوحملكركلممشكوىمتمموزكدذدغرردرردئرناكرولاخة

اقاضباالعروإالببسائعلىبئوحمصداءألمجملىلتالضدجلامنفىاذوالنعى
ىالمجوجذوعلىلسالثلىوامدحرحملتابخهلمنشلوكألالمعظمةكتبألنلغفلا

الظاهلىادملماإلشاولبهاعظياافغيعااطقفىالثألهافكمئقكنرلماورأا
دهرىألناضوأتيهبهابهاركللمعدشرأذاثامنقرجهاأرولونالغردانثاالواا

النهانىمايفبداثعفتاابننااعلمهلخطعادمحثتجلمسبهللىتىد8دأبنا
أل3الالمألن3غانأغنشهنهاشلمآدعآانه

لمنيفياالطريقةحلىأبرقردانشرجمفولمحمطيفهاالفعائدأ
اأنىاالحمدفهأؤلها4ةالوفىالجىأامحدأحمدبئأحمدبئالثيئمةيخالتأ
اطريقعلىثحيرثكفهنلطيفامعنىالقهلهفامنامعكرجفىقامههأرادمفىوة

غتدىطبقلمقومجلدرربيانووغولغةمنايأمجتاضطضامااتضا
111اجنعسوخةسالقعدةبنمنشهالعثرينبعةكثابقو

9ال65ش63منن

لعألمةحوهؤسناخالدقموقررفيعيعلىازردالفبض

مفنىاشافىادىغدااررشنىالحسنىالننامثودنجكبدالنهاألرمىاأفيارربنعهألب
السبتمعوةافهفىتةمثعبلنمنتصىلمحتاالمولودترآببغدادخفيهاط

االديبنظاائإالداليةاقصزةاعلىةيهاتمعدذمحامنفيوالعيرالخاص

وىاالخالدنمثيئالبههاهااتديخمأبأضياهبهاموالنانىددوافىبالشييرحيدهبراألمفاف11
خمرفىتأليفهمنفرعةوفىالمالنقمثبندىاألشعرىثسافىالالكردى

بهرجمرطبحصورلجلدأومالعينأمننحهمتمدتاليفهنوخمضةالمحرم
م3امشام2غانأجنسطائض

3اسمشم31نضااجسلسابقه5اخرىةنس

ناف11حرففي



191يهيورويالنهسصاعيربسا

لىبنناطسابةالعالتأليضةوترهقانلططرقؤافطظر
قريبااشنةالمولودبالقاهثراررثئمشفىاثماقلهرياالبمبعاوىلسودفىن

لنغوقىاممصنعفهضالثهلحمدااقاالء6هيليهالجعقمنتصربممشلمنوفىا

ملاقسمينلهكلىبإمجلدالسردردجدمهالحزنمناشتمااصالوربممرثا
ويلاالمنأنراععدينثستملاقأواالجدياتونكيرهمإمنوالغؤليحالملىلىيعثتىأ
وشنةالمجكهاجمقفمثهرنجضدكيقلمجالنسعةالهزاليلثإ

م93نع3م9خاناخفسمحمفبئبنجميدالىبنىموابفط

اللهص3ش031انخبمانسثعادىبلمأخرىإإنهمى
اديخعبدالعزيريالشلعرالنرصفىللألرريرئياشهـانلىاقطا

اوأئلفىاثونىنهساالخريشيرربيعفامسالجصةيومالمووررالحلىصرابا
خرهاكاأبيوأثرلمالتبقكدسميدضروفقصبدةحدهيخةست

اأرقفياةغاباأالمصيوالمبههأحملىجمباننههساشعفوعثصرونحميقعيوفلحرامئ
شثوهبىافندبمالبعقمصطئهـصدعطبنسكةإهـمكشدنطمهالتسعييوما

333تص33مشاآأنس

م8ممحنع3م3انغاجنساخرىكالسابفة

صئزالىفيلايمفانهطرزريسبالىاخريدأأهلجواهؤوانداشاراتواتوحيدئداعالأ
حماالمدلىءأيلىايألىعرسالديعرسكلىلعأليادإ

ةاقافافىرفمالذللشأسلشمغسزاالأوائرحطاتالىفىةمتغاكلظةافاتحدة



سصم7

سممةالولىحمادىعناثاايهالثالالالمتوفىشثةالقعدابنثطفللى

همرسيوتجللسوقىومعهاضذمةضسجمدينقويناغسطبعأ
م622شسم64انغابمنس

أنم4غرةمجموعةانالراربنبيقهـثالعصيلة

بنانتهبهنعهالمحملىبنافغنصرأأاالديآللومالامتمانيأتالزرإ
اطدفهاننيراضأطاجمدينقهأكشةةالمتولمحثمعالاالسلىخاقاشالقب
وأيخالفمثرساهلمحكلمياراالولقفقسامبعامكاللىجعلانقاطأعنتناحتىلنالليات

أعالم3والقساأعيلنئاالثاابلظوفقهاللهـالمجواواهأوزرحليةخرلثاذة
طبسعصلمدأغنىاشهالحراليراغ2ةالاالنهاهبدائحالسعازاساهأااهيطاأ

3مانخأجنسأتول3ءبرالقبمطبعةرنحهص
ع033نع

مم13شمإمنخشانثاكلنعابقةئأضخةنم
الموودالحوكطةبنابىجمونجكلىالدينتئتأليلنئااقيب

أحنالذىلمحدأولهاشنةنشعببهانحمساثهعلىتمئثب

لمناشيروالقاليدأأئنأنعثماأرردقيهاتجممدنعبهديهاأقلننايخعناعلىنشلا
قرخالكفاهاابشمامحمالقلءثبقلمقنكلدثظاشهـىخيرذاتفو
533انخيمانسةسمثوالالعثراالوإمناضأأامشهافى
م032أشس

باذنهالؤلفلمجالالنوايحمصرفىحملىغاييهاجمهـعبغئملدىقأخرنعمنئ
ااال6ش3ولانخضاأنص

فصثامرفكإ
ىلبراالزدالاروعبينيدبنبنمحاللعهاسأبماتآليىكلملا

نةشكولدهاوؤفالمشذد8واهصرابألخبردجموربغرأدالمشبةليالعوأملاثةأبعوىاأ
خفشاسطنبنعلىاررسنأبئعنأبرأبرجمشهاشسععدنجدافىلصئئنةوكىفىأ
أئفناهبجمحدعنازافالدأصديهرفيببليمكنبراحمرألمحللتهأزيثألمبرداهباحمىألمجاعىا

اكقراخئهارنامعظةسلزومشلعوفوحععركألكمننوفىماكنهأاالاآلفىامنداض اب

كلألمالكسعنفههذاماوقيمقركيخفنعمانواتبساوكليفةمصرضبةمئأ
هفاشلغياحربمونثرادكوامنئصايعرضنثسرحوفنءئأنرصطوب011

عصنحجلدةمعمعغتيايردفىأحاللى1جعأتنوةةيمنقىتألىكأف



بلحرلنهقهرستمى



الالالمخح31انغبمانسبقغكللطيأششن

نسلهحثماليهيةاللدحةدفحمىثبمأضرىنمم
م1014نح5001شانض

اآش6001اقخابمنممىشاصرىكالمحابقةليمم

دالعبمحبيبكربنقروبنعثمالنأفيثومامألاطيوانلئابأ
اثعوفىاثعيزلةمقبالجاحطيةالعووفةايفرسىبالجاحظالمعردفألمعرىاليثى

البهقوعععكإللتطلىجنبلطءاسعنةاوزممؤتستينوسشضالمحربمبالبعزئئ
نسمارىبقلمجلدةنمعتعباالمعريخزبينوجعلالحيرمت

اول86نح655انغض

حنبدموافسلدساإترشااحالضاطالمحافراشهـرلثاإ
لجنطهوش7زجالموجودمنهنةسثربيحألصمثراابمعرفىجوكموألمزهب

عبمنسهـإنهلئعبانثرافالملإلغطناىماثأتجلم
33عسشسم33تح

طاهرطهفوأافضألحدبناالببةالفنوركافظومحتاب
فألثفاجؤاالموجودمشنةوترلىةشتولببضدادخراسانأبثاهلن
وأخبارمهنمدفصرباتهوطوجواظشالشاللىسليلريتنالحادكطراهى

اليوجدلمفهالمشلساتوقصيدكلعلىملنوالثانخعفمشمنههنأبرأخارأ
بافيبهابةجزكلؤلىخظائلعشرلمحنمسوامنرائاوأعبعأيعلتمتابنها
كلدنطبرلهاجميعهاتفوتحدأبرابوكلايرنصفيفتالدعلىلتأضواونثعع

مثراقالعحااالايوبممفرخاررشأورروسنجلثثمالنعفىصبخطدىبتلم
ااالول6شهأانخجنسالحضاةسصلابهمادثن

أيباباتايفسبمينتبكلىهيلتوالمحمظأيوقالخ
اجنعىلثيوخرصعبهعأدثبقلمبلمدهيثاديناممعبدأفثهإ

االههعءن2اله

لمطوباعنهمناأكتابأ

دئيلموثمهاكأبإ

لئهثلهأاترذايعابثإجماأوضىبناافي



م5لحدجمىيهاممعاللهلمفيرسشا

خؤفىفيأهيفيابرولؤاممعبورداهجريهصنهنةسنفبدنيمسبربرييبه
أبمذىصطوظائاوصعالثهبامألالنىفصرشاالصامرالى

م3م05ش69خان

امثيئاقأليشلطيوردأالزهلىاعنمحمشماالمرإردم
القربلهلمحقرالبععدإلمحطهاءلمالوامظتهالمقالمىظفيأصبئالسالمكبهعزالدين

جمرطبمجعدأقفاالستبصارإنيكىةوتألالعتباراألهلمهعظةجعلبعالفى
9ال85عم66أنخابمسنبكحرشلت

اابمضجمعرسشثنةطبيعجمرمممماتجهأأشىيمورة
9ال46نح3المنخ

1111ابمشسندنهجمطبعةصرفوفثبيهتاضى
م0372اشصص6نخ
363ض301الغاناجذكلساتجةأضىفةون

11لتصوفوهوئركبطربقهالدوألنظملمعالىالجوالمكشف
أحمدفيفناأابفياقويخكلبلىلدالالعألمةئغارضتأليفادبنلكرنيفالتااكل
كأقالعدالوجودجبعررتهفلقاألىفثةاأولهقيستالمتئضىال

1111بمأنى4عاثىلمثبقمجلدقفىنميالدعايليقبمإيمبعرعله
وفتهالانظرعلمسم08حال6خن

6غزمجموضةانظر4ابغاكادكماأ
دضعبيالبايجالنفوساالخلرفيلىتابدؤودمنياليأ

جموااللبررفىلبهاناالعنةيقكلىإالغفالفهديدجعلهمللئمالهندالهندملدبثمليملفيالسوا
أربعشثرتبكيوهوهيمىنيورالعبجعفراأبكلتىمابنالتهبيخبداللغقالعرالى
اأبمكسنسئهببوالقسونحلبعصلرفقفنمبابا

م63ش3م6نغ

3مالمعآألماتخاجنصىسابقةأخرىكالة

انسانةفبمطبعقبموفسطبعاشىأنسنئ
333شس83غنبم

نالبكماورهاثانةسانرإسبمدتوفسابعءأصوىنسة
ونللجالهـيةلفرفساوغقابفناثء2رصؤيرحهاثزوإبومعهالعهلفسفمستردساهى

أمجمإلىم98يةمنالمعأتةآ6نيولمكلمنصرميمراالمذكو
3ث6اتتآنماأزحماةةتالىئآليةفؤشادثإوالمطوظات



صععمئلسععمي13

ه63ع

انسسئشنةاالنيلوادئطبعه5دصطيحاخرىنحهت
اأ95دع64أنضبم

6ألنع8أماتاخشىعاتجةكلل3تأنس

أ9أبمنسسثلتئبوالقجمالبثبيورفغأخوىنهمعض 353التع69دح

إا35شسأولالانيخابمسعنايفةاحوىةنس
انصخةسارافقمبلىجمكهماقاعةسشفاليمابمالبثعلبعظسعقأصى
583شح9ماش

مم69ش61مخانخأفطسابتةضلىفيعأ

ونرولمحداثلثثرحأنظرسإوونأوقرضركهرعم

اوفياقالاوهـفتهـبانشصعاغرحقالمرالىكف

ااأبأبمآلالإللهمىجلهأورلتهأحمادىإثبرئخذأصتضابخئركنفيأأطفتجماوءصأ
93331عن93نبخ

11المشيرروهىهخيرالبرحنحعلىويةصبالدامالإ
ففهاكمبهنصمادمسيدبنعرفنهعبدأبىذينابالتشرفصاشؤلانقمةلبردباأ
اشوالأوذ8لثالالاابيهـصيومحهلدبناسيضالصطومبارفلضهنلبهالمعرأهألثبئبخسماناخا2

صخطوصإلذهبرحالناثحبقلمصهأيصئئمطكندريةبارقىعضهشئ
3صعآ3مخانآافعىألتابقاعئمنرغيللىالعحسن

ىالبماويوضالداضوااالفقههئوثرعواشقرشااماجملثعيقااانظر
همىدتخموالعمدموتخملسالصدرحلشيهةرعصههنفالبينوصعغيا4ئؤارالمفمعها

لشانرايهبتلنةرالبردموتئعيصىإ
لبرزفواالمحفاصصلعفىواكرطجيدحغثىذفيأنحرثخة
جنسصالتزانهبرااليوانلىحةأربعوصففىعؤتحوهىالحابموأكها
61نح8خن

االأل8شحع85خانضنمالهبمىنصعبتبمأفي6ءنمفه
االألالنحهخانبمأنثادامنإحربأسكلهكالبفهنةل

اجماوبهالمهاخواصلمضريبمياكام4ثؤأمحىلمأللمجييخأخوىخف



م9الثديوبلفاشنيلعن

ااألألش66أنخاجنس

أ155نع918شحاأجنععرجمرثإخأخرىذمشه
ا380شح005انغاجنسكللسابقةظمتأضى
86فىانغاننصشاتجمرعطبنحقأضى

091م3نع

091ممشعهاشخاجنسأخريكلسابقةمضةن
ابمانىةفجمابعفالسيدعلىجمرلمجحقاضىأ

16603الالالنعغن

الالولنانبمأنسضنانةالمزكررةالمطهعةطبعرأة
م76مش

م366شأالألخلظابمانستاللسابةأخرىةنعمم
46603الش08أنخأحنثااليعساتجةاضىةمف

لجواهلأحماهطمشههبهاجمعوارشيدىيكطبعخسنجمرطبحنقأخرى
دتخميسرنجالبوصيرىاالقصيرةويلبهاانهقاسنومىاابراهعميئالمث

بمانسىالسماهمأكلللمثيئعيرويممالضمافىلجمنيراولهاانايدنالئى
0763النع18نخ

م766عن7ولةانخبمأنسىكللسابةأخرىنسة
م66الاليخيمول3تانضانسكللسابتةقأضى

أابمنصىةشدقجمطبعقلبرحرونحهـطبحعأخرىأة
م453هـشس9أل4نخ

م055نح9ال5انخاجذيىكالسابقهاضىة

بةمصنخاث

اثنسوبانسليشيئةانبرياقصيداكميمالحيهثىسلثا
بخريةيناقصالأردكلوء3أثزلمحؤافالألميههايليهلشمممثلقصيدعدتاني

لنمدحلفديإلهمافصوةةثلمحتئإنغارضكفيلسيرصكرمبالوواأ
لاشعمبهاخومبهافيدىءبقلىفارضأاابنالعارفالمحميومدحإ

61ال04شسع9انخاضأنس
سهلىلحريةثغرصصنةالبهيهالصحةفباثلالفيفيهلىاال



انمرحالخألنجأللئمافىلسقنمحاولالديخالمؤمقالشيئرفينألينوتيةاع
المؤلفابئيدلمؤارفوانحسقطبككادىتجلمكالكلدهالمعيدمحمالخيرات

33منعم8مخاناجش

نجللثافىالقالهئفافلألحهـكيالقصهالةالمحلىلأللوالىطبة

عبالعرميكلىربالنىغهاأولهالناصرىظعالمةنقبهرحأاةعثسيووهخنر
لعبدلحيراالجمسىأبؤهيربنقصيدةكعبشرقالخطبهالهأنىقالسالزاألنام

طرفايملهمأقاكىنطهعساالحعلوابخهعثايرنحوأبالالعباسلتبراددىنبغداالمية
امامامهشطابنوجعلشثرحالمواردكلأردبلوأحدلؤعوالقععرعلىوأخألشعنهاطرفا

رمحسثميهأامففهااضيرمقاالطقادعوالعوطارإالفصلتهامنأقىكلماقتدفله
كبيدسثعطروفياقالمحثمىفهوالمرأدأفولىوحيثدىابغفاالقاصانعالهقكهال

المولفابشطوالثنطيردنحتفكلدبظيراألملىعلىمبذاشرماثروجصلركوالز
اال9الش4م3انخاجس3الدعطاوران

اربنمحبنبئطيانلدفأحمدحهدلمجالعالوهصأاليلزملز
لمالثساشيماعندمغمانجعةلجلعؤتاشاعهـألموواركطفلغواائتنوشالياه
شضاآلؤلصعلعهثافرامنابالمعيزاورقياألحرمفىرء
مفاانمكمةفيهاصالقلؤخهتأوزانلنيةاانشأتانىميهالاكشمنسوالفأؤطثتول

اروارالقوافيهاببنكرمقثمةثقالدنيايرمنرتحهينكيرلناهاتىبضدثهبدلماهو
اتكلشاالولىثألثالتأفيهناتكنتاقنمةاآضهفقصوهعاأليكبمروش

ذللقبالسكوبخعلىلالشوالجلررريههالهافيقاشيجىآخرهاعنالمبهوفصيختظم

ثبقلمعقدمجلدينلحروفاأوخيرذيئيمنأباهمفىحرئخيمثئكلمعأفلزثالثة11
شوالمنوالعثصربئلمحلظامسامهضمئءفرأحمدأفععلوىانشيئبماع
ألىكافيبخطثعليقهابقموبهامشهاتقييداتممنبطبالحرممىوكلتتسئ

اول73شس194غتماضنسالمذكور

5101نخشأنمىدىطكلبقلملسإمقفبعدفيمىانمأض
93م91نح

8نزمأجمهشانظروالالشناشهـاللطاتمأ
ا6ؤبمزانظرىإنثطيمالمطكالكأمحإلمعأ
لىالمطابىقأليفبوجهـأسرارافىجمنىأفافىالفدبمعطأ

المتعدببغمادبمثعفلمعرالشانىأئيمااولعمالوابلىاطفىمنصمئبناعبدفيىبرعزا



انالاليرالسشالتهصمن

شثالمجتيسابهكثمومغريو
نح9هفىنخ31نس

م

ابثصف

رريصعراتألياالمااليهانحالمفاشوالمضافيهعلهايعو
اآلسلالهوىفىنجراددااببهرالدفينجققىالديمحبمحملىبنبخعبافتهاللهصلفييخاءأ
اسصأدلىاثرصحمادئثامنياذوفيةأسصاالمولودوالدارالحنفىالمومقىل

غلواتجمعكتابهفيالهعانثأوردهافيجمعأجلمايعولطيهنضنعالىحمداللهأئرله
فرغماىسعلىبورافافتهاأشكثيرقالبلمنايمألفااهرحعوضبطثوأناف

ابراهيم2نهههـلمبمجلددممبمتئأنعهاشهررمضالنمننجخئالثاينهتأمن
ال8أنغاجنسةءفهامنفرخالغوإنبكافظالمعرو

الممخ

605ونمر3اجمعاقنهؤالانالولثعلمرءكاللمبهج
مألمةاآالمالحاليشاشامحراتبولدبيااالسثعل11

أذ11فىأاسسسالخد4عههدرر3الاالالدهنصالدميثالةأد



سحعفربرهبرلدممعقدسمالعركملى



103بماالخليرشمتامعمميمئ

كهاالحمداحمعيلفيعلفيهـبقمعادسبهللىجموجمأ
كسلد

بخبةالديخهبعالمهميفرفيثصانهبااطباء
قوؤنفهالمحللعرمباالاقه

عربنمحمواتاهماااراقةابههللعبغالنواكهااا
بعنثمرصننىالاأؤلهانةسمثالمنوفىرىاكمحنن

بغالكلهالنوهفهالهاالسوايغالفم
ولهاممطرومحننللعالمتا4نمةميأ

أصىاجممابعثليتستعمضىاإلتاركبالدنياوااياطا
6أنخبمنىببتاوعددأبباكألكونأللي

ع01نء

ىالطيفىالحنفىممناشبزسلمبخططدبقمفمكلالكلبكوحتهـا
ااعدد

كابقيوآغتمقاالضهافىللعالافهبااطهاقجما
آةنثانىاشهرربيعثألئامرابعال

االدلببزدالمغربوهوالالمةنغابخزيمكلرسالة
عىلةالمحزولجوشابهنزلب2بخنلئهمنابخفىليهدأصابرا

شنةبايئبيليةالمحرثناحمتبقرطالموك

لمستكفىفىانتهـمعفوالدةالررلملشاعلىأنثأهاوسالةاوهذ
الأروفأدلهألمافلغارلمانجبخجوسالاييرألمجماوفيابا
13الءالزانغيممىنابهنؤبدونجةفى

سكفياهيممصربخاكلااللحبآأاالصالعالمةبطيبدتجلممجالأ
رالبشكلبالبدسوف

محدفهأعكعراالدفيضمط4أبعيةلءكاثرحتاص

الععيرادلةبااأسشئهنةالمتوفاابراالنددممىانج
بخلوسفجفرأجلىافيصاورفيللعالمقشمااورىخيرمرح



اال

اشتالمتوفىالغزالاألورلهىعيقعالدالى
ألتوايخالبشتكللىشعيدلجراابراسمرربنلصالمقع
اولمدااولهشة3ةاألةدجالهنصرىثالحامانى
مقرمقتتعالهأفيقلماالمثالعنالرفيعاالكاطابلزع

وهوثربالشغيعالمحاقثرسليعلىبالالتوأ
اطأببنبكربخمحمالاببننجملىلحمبنبخالىيخكلىاالمتك
االوجادىسادسمتوالعشقبلقىاطنبوص

االهمبرابربعكهالمحسأولهكمتهعدبدثثعقمبعئهنة
الءصاجمادمنضرنرطمساهشعلىامنتأقرغالرضو

منتصالمحبةغكلإالببدراصهوفرغشمض
سس

ااحمدبنحملىللهلديخالمجعبدااكىمةول1ثثرح
الموأالكلالماالفربرالهواردرىمى4نلىبرادبنس

بديبعلىشماألخؤسحادىفىالموفىنف

مادعلىاطددتهلهأرىخيرالحملىمميرانالحيالا
ااا16صاس11115با6ء



لحالصئهلهههرست

سىتجعرشهآتجرطبعاطانلىالحنفىالشييربلدمشقى
هم09ش09اتخش

نسآةبمعرجمولبعةاثتالةاتهضكئيراعناخرىنمفه
س193نع115انخبم

الانخاخنسنةجمعمرسهأأثطبعجمرهانحرنمم
أ603لثح

3النعولانغاجنىكلسابقةهأفيىنعم

رتقيأشاائداقطاعهاوةشأاطوكهجمطبعقاطبعجرةاخرى
943منء117انخاضآنسالحلىالدين
1503مألنحانخضانسمابةكلأضىذمضة

مالقء594امانخبمانكلسابقةىسشفاض

دىتجمرنحبجموعة
د



محمو

دثعم

الشنحمىف

العيغاملىدارحمنعبصابةاهالإشرغ
ثالضلفاالعبيدىباقهرثنصوابهامدحالتىنراريمةلةاضيدة

للهمحماليعبدااقاصمألمجانظممنوهىوانبالقيرامببديينا
أمانخج3نسالنزارىافالقير
133شكل

المصيانىلمعااقجمعيانرلمذلمطبعهونحهـمجلدثطهع



يمسي

دلهس

محهـادهتجلممجلدفىجمركأا
دص

أولهالتىيقهـينبئكاقصيطا
جملةقكلىصثوتنببصدوطئزشحبارم

تهاطالبرضىأبىبئالمؤمنيعلىأميرحاكممننصاثحوحم
عتهلينعا

الحدثوالالنريأؤلهاثغصهدقوعظيقهـا
سنساظوفةاحرسعيرلىوانشدقطهق

3ءانحاصانخج

قصاثمنبويثلىعلىشيهآباألسثانهجمرثلهعجلجموأ
البربرتوخواسهاأولهايوايأابكدابراهيماطاجهجوخيرذللواستضاراتونطغ
م614ش613ضانأجنس

3اغاتبمنسةئانيطهعةمناالالةخرممالبقجموع3
3انع

نلسفقراالحعكغصيرتكابةمادمحهـبفلمنحكللدعوعة
الدء

خد

لعاميعيليبى

رابمعفهرس93



باالدثعلم03

ألأفارشكرباسيداندهدا
اأالينفلئفاقلببالماالألبرلباقصيدهلىثتنمي
ىالنمولدقيلنامزا

محرومتمنصىلحراعلىبنهعملتااباعداتامالنا
منسارابعقمثصراثنامالمقاوأولهانعهامنلال

913نشاس9خنبم
مم

كثفلىبددأ4جموكة
مسالد

بنعهدالعزيهىالدللووريبسنىاخدثفياة111أألقهيائلى
الخزبخحالابئنعربنأحدفيألقاممشبخأفيعلىهرأياظ

مسالجعفمدبيهالمهاطملىالداشهيربعئاأئسثضمىأطاثا
منةشاوانلالمترلمحفىتكىآلخرسبيمحررضه
أبيالكااوللمبمونحا3تبقكلىقمودشقعبالومئصرثسمعوهى

اايتامدقصعدقمنهاندعقوعئرربخصالحروفكاضهامن

بةكاكطننظميأتسعيبوماتمتارئيهبئننغأبأدأموثلئمأكا
هآعماألسادىب

نأدوجمرمحدجمااللدفيوهواالماهلنباتهبنوأند
المولوبمعولمحربيعالجذاصالمعرىشاثتهدبنحدب
اولهشمدضععغرإتالهزباألمتوفىشئتأدءل

رمنالدلوأشهواوهذالماممندادألمعوبسبعدحمدئصا
ءأ

اجمسادالملىائحهأبذامىآيمايخهأخلم
أ

نححلفةطوصثهـدءبغللىأيفى4جمم

نعرأبىالدينكالعينإحمحنطانيةاةاتقبمىثثرح
مدحايتىصشئنةالقونىإضطواذاقأفىجمالصالبئ5



مأليهنميوالهاسممئيرسشامن

لمجموعةاتابح
ا

فهـهمننهآأفىنعميهالحيغفحلىاوأالمبهانطا
حذاثيئىيلىلمفغشببهامهلالغموىاوحماشتعليتعحمن

شتلمنئالشنهعبأميرالجيوشيههالسبتبمرفيالغمرى
بنيكضدارحمنالسهدحسبنللصالمةالجمأضيع
تعأدافنهرضىنسعطاالحسينعاالمامىخطيالمآلإلسك
اكصمبذأننمضعدأبراالوارأنالثيئدقدأمقالقبدهأعنه

يهماظمسمجلتابهغتأمرامتظتهـفييلهـهطماتأجداد
ةررآرجبينلعصرابعلىاا

أؤلهاقصيمقوعظبقا

االربالىوالقنكرمليوقالبمغبلاقسادح
لضافىانجمحمدبخكدانطيفىأحمدبهطكلىبخط
8383نس833ادضجصفس

خمهأسهبمطبعقبوالقوشةصثطبعلالمةجمقأ
دصحسلى

بنحربنمحلىرالريمنديبالررسالمقائصباانسبمأ
دأمابعاؤلهةةمصالمنيفئبىبخحببجالحعربحسئ

ئألثيهصالوهوخلعلىالدبةأسءمتاأعلىالنالفهـحمد
ابلألدتلفقمنلمحمقاسزنح

تأليفزهأوألوالىنطيوحماعناإلهراكفأ
أدلهاوامظكأكالمقدمأحمدبنآعبدألسفيزالدينك
ألسنةملىاعثلواثصلهمجمتفىلقربلهلبعيدنجمقراتاطل

اجمنهىاالزمارالشوامارانجطداتافىيوا
ممولنمع33ولنخ

م93تمم13انخبم3نممىاللسابقهىاضجموت1

أج3نىثآفرفههطبوطبحكالصاتجةأاأجمعة



الب

8ل8تمع397نغ

نسكللهعابتةجميكة

نسكالساباقةبوعة

فىممالسابتةجموعة
فمىلمانجةجمرعه

آلبقغنحجلدهوكهـثب
لماامادىاثإهخلمنأمثمؤ
ررعسلى

ن

ن

ال

ئح

لةغتطى

فهب

االتباحلمحكثوانجمسلواشالمطالع
11إلصقنىففيمعربنيناسف
أضلةاىلمالباسنىفيتعاللهلناثهكراة



مايعصيولهبىعيرص

محهـدطقلمكلدأعقجموإ
ععلد

دبئشهلبعالدينديبوهواالتلخركطهـدوأنأ
بالمهصلالموبرالتلعفرىالهثيعافبركةيولصشبزثعودفي

ةتشوفىاثتشعث

مهصنامحطقلشكنونلسألسلاإلكأللإ
اجمنسلنةلفويدراثهوفى

ااأل55ش34منخ

انيقندةشاهسيمابريرخواجهعلىفبرسطفيعلدحىنحكلدجممةأ
ةءلمنوراينةبالملىلثاابيعمفالمحوفغ

اعسدلى

ورعبهألمجمنمنأبفاللرسهـاعفخكابأكبمن
سسبعةرتبحلىئمةساالمتوقالنعالبىاعهلاثمبن
اإالب

أماأو4لورالمزلعالمةالضؤاجالتمثيلوا
تابههواولالنىللهثوحمداملى

انحمدكأوايضاوالنهتيفالتعفىيةالمحا

اج3نهمىكالثممطحملينامتكشاكرناللهمكللى
امع9نم

ىعأدبقألكلدنحجمةأ

زنحشرىمحراعوربنلقاهأبالعالمهاطيةكلم
فيلىتهمق2أدربخصدمابرأصدأوةلمحثسالمنرفى

كرجمظيةهمقاخستألثمناجمابأ
تحصصأثرتمقطماتهزبمرزسالمقاالمرخ11

ارئاداسشعهـوعلىدااقىدقرغبتكيتكانثهأحذ

عثؤثصوقعقىسمثهىفىساتوههألصإقينمعم111



م1

المجموعةتابع
م

الدجةاثعلم

كأئغرفهكد
نله

نسلمكرطمة

خامنيالتسعفرمجهافلوأحملىخدبئبخأثأكابكطتممغبقلىنحجلدأص8إأ
سعئهشةابثهعباتعمت

إعمد

احمعيالملئبنألمجمنصورساللعالمةألمبهجإ
احاوسلوااواصتاستفتابهأفةصثستوفىابحهعا

باالسبححارتباورراكررآله2ئصطفىاسنبىإمأا1
الحدلنمربأولهاالمتقالمسالمهآتلمرةرأ111
ثممخهقرتبهاعلىالعنياقؤاالبالتداوالحوأعوامالمثظا

6أنخبم3نسأمولليدضمضنبهالي6أا1
أأ

نجهكتة
رد

أأ
اأ

اإا
أ

أبرأ
خؤعيأ
ةتمثبماكاأ

ثفأ

سععةحبلقبهمعتطةت



يانلديافادمهرسا

حمعه

عىبقسحل
صد

ملىتئتم
سهة

ممعلىس



رلمجهاثعم13

أشسجمعراثتوقىسثكلحههآالموددبالين
هسللى

سناربضااخينماالدبنىعنيماصصلهناراالقت
سلبقجناناتاالخوانفبينسالمهلجصيفىيالمحيالفىأ

زلالنوورفىأفميمها

حمدكلهاقمابحرصعلوالبهعرألالهفرتمهتىأ
عفمكاليهصبكا

بصيماممهبعنالمكبمالمذكوريذصفبآلرول
3نسالشرينينبالدالحرمينمعرالىبهدعهدنئألتالمر

33ال3مشس609أنغبم

مألممنء9الانغج3نمسكالسابقهأضىالأ
ومالمرمهـبارالمممرصلحبمالىددأمتعائدالشامبهمبوأ

ااجنسشاضةإليالقبمصبعهحروشهـباشانمطبععبعلىيم
ح353ش309تخ

م453فىشسمانخيمافسفاحوكأالة3وعجم

عادىبقلممكعتوبأامتاهيموغيرهامأثدوعظيهقنعلىليتمءجموأ

أاجنسصثلثعباملسبضبحمعاطثعثلعةلجوطث
هال3ل8ألسسلهضأ

المشيوؤالكعببضمنةأدبيخنقوولطاثفوحباسلتمسليهئهحيهوعإ
نستجلمعادمحهـمكتوبإكلدءئبادجماكاتالليؤكاهرالألصغهاذس

أل83شانخ

اكطببقشكللدصير
خدهـ

المتوفىاالالفىأوسبنصططعأتالسد

يملىحتيهيهقصيأؤلالحردممافىجموهركيرهيطعئعئعة
االزهرىبخعلىربخمهصواللهعونكتبهيسفدبخهبهاه

جمادىمنصررفيلعئطراضادةكيسىسماابتصمندفوغ
ة6سهائاو



313يييرثدانهامهرسيشاعن

المجموعهلمجسق
اأا

الرملىهـيناوهؤبرالغنيدبئأجمديخانأ
أحمدوهوبخألمحمودبنالحركليتبهسنةةاثههد

أعىننةكلثفثالعثصربهفمنسشبان4فرثه
ألم38عأالنخانشما

113

عبدالغئبالدعدبهشبكطمنهغلمعلىفىمجهكلتهـاأ

ورصناأبرفيوهومرفبلدالرضىلابئاجماندا
بهاالمتيفىالمعرصالمولدصلاالحعىعلىباللرشدبنسلى

تيهثخصرالمحومةامناالربعاصمكابةتمنةسمث
دبنابنضلىبنهالدينحاللوهوأدجماشالهادمح

اهننرتمكنابةالقرشاسوفهةأفلأحدألسودىاحلىبنابرابم
ابم3نسصنةيرعالمجثرابععفر

7م4ش58دغ

ءادىبقممجلدأفىيرعتمأ
صسدد

جاكلإيالبفمعأليفلحعراالحييرألكثأايلىبنجرجمرآيمنىرالثيماااإ
ركلاالجكالىبنصينئخالحةأئعرباليةثرحغ1

ال583عاأدغح3نسأ

نحهـمحللملثمكلدقأ
أبرالفقىيئتايرلخوهوإوششمىإئايمإلتإلددا

ععرالمتدرقيدطرأكقىضمفىيردمتجمكمدالرفىرحمفىعهد



االدجةكلكلمدم1

لمجهودمةافيابح
ا

افضردجبااميزأهلنىلتالأةحيبةذممىفى
مانعفافصا

دلىارجورالوزيرالمتقددسالشنافاطافيأا1ا
اصادحكابياظببتاجعليلعلىئتواثنانكلسبعوناتياخصطأااا
والباكما

اب3افىايضاوملههدنالحرفاوثعوااللرفاجم

العديم

أمفاالمزكورثودببالدوجةمئ
ا

يموضاثكلقسائالمويدظألاللسعدانمصعبالخطاا
قراأربعزنجسيمببنمحاورالكلىمنالةر1اا

يخقهأشالجمهمطرلحدمجماالآلضلمحصفنشرطمنهكا
صقهنابمبعبارا

بخكدبخشعبانلىشكورألالمجمأفبيالرسالة1اا
8مانخح6نسالحسيقثهيربالطبقى11
م68أنع

اااهاكالتىكباايمناعروبن4الوعلىلمشخنسةقصيدةصكلىلخلأع

3خاناجنسدثفيلىغيردكمعايالقسألى
ألم8إلصأن

بهافصيعتسهعطفلمعفهمقوتحنمبمهاوعلىميظئملألنشيرظايخيكلىخ1كلبهوع
اجنسعادىجمقلمالبيشالعنيقالىالسفنابراهلملمفعلحنأطوكاحلى

883ش8غا

أآللىطبافلمئيخواأ
دبنهلدينارضىالثيئاز4ئا41ياصيخأرسالىا

الموودكنربالحنفىارولمبىالحنبلىهرئنثااابرهيم
االوزجمادىرعثثالثربعااجلقااثوفىسنئت



بتلط

لمجموعةلع

ا

أثالسدنة

نبيهيلعالتاوئسلصألدمععلوعمم
نماشنةقرض

أدلهاأبفمالهعيماالمداغفىثاريائمالعوديه
لبنلمحثدحواثجااضالحلى
اولهلثأيفماالصباذدبحوصاظبما2امر
الصياححوالمعناالسباحعفالقاط

ئولهاااملهشهـالمثالمجللىكطكالمنشكتاكال
حعالوالبرولنالياضدك

لقصدالسامعجماجماهتشتملعلىرسللة

األلبابفهالربابالمحدافىءباأيضايثنيالمسامجت
الدبوسيدا

احمدبخللاللثياظيفهجمعهكوراذيئفثاثدجما
دوقرمحذمحملمابناصبنيمهااكلتبييضهأفكللشاا

اج7نسىةةكأجبالعمعراألخيرملى

الم98نحولغن

ادىبعلمشكلدأئهـ
دد

شأبىتألاومعىاطللتنبمسرناتعن4داكال
دففلهلناعلىأبواشالثطااطدأررلهاىليالأحمدابندمحمدسع

فههاجحىلخطياملىثعايسعدابلىعا
ضإعتبارأيلروفونرتعسمعلىةننأدهملجسنوالنالنزمن

لحيوأسلنههانااماهبنانميصلقهدهـاأدبالتوالواعبعا
اللهم09ءد6غأنضمنس

هغبقلمنهشكادأعقه



1

صدس

صصت

دلمجهـاعلم

ازيريراندثرخ
مبألدلهشثشت

د7إنشالسعاةفمير

سلىلىس



يرسر

كيأولبامحتبارأوابرألصائدمادتسعلىتبةصائومىتجيلعيشمتملح
االسواتلغسعيمحالتحالىقهإطلىلأالقمعإةبهاتغنىمنهابيانمالنغمتالتىةضيلىص

افجمجدىدبألقصدعنظجمعفبدفىاأحاسنيكلىمشتهـوحهفامئئقالفهه

األحدفىشيافرغاراللتبالمعزألدينالثاحمدابئبكطعاررلىمنصهأ
091خاننماشاخةاتأسلجهوالعيريخمنذمحاالسابع

ال3شس

ةمحنتلهثالبطوطكلبهخه
صالد

أإاو2النامرصاياناأمنهكبصنمادلاإلشالنضميدكاأتأ
ا

اامماممارصثالعدحمالم

أاكهيرتقييالتبهاحما
إمنسفواخطبفعؤالممباحعألبةماالث

ال513نع11غأنض

وأيثيالنبانذمةحمكلفئاشهـىبقلممجلدأفىأبمعقهـ
داصكس

يخأباتئثمرفالهـهسعابهىثكوتاثرادلن
ااقىلهنةمثثالمتوقاألبرشهقركماحممأبنحباتمعيدث
اعلىامممسدثاضلىرهوشتعلالرممثمادأئالهادىهاسلطن

1اميساهلىلمثمبهوألببانشمععادأنثما6قىهيربنكصفمايد
كابقو3تحتاووقيوسبممحلياللهصلذهـصنهعندز

النهحنهعشمودرمضادخطرا

المنيووةثرةإبريكخيرافلعلىعوافىاكبأحإأ11
يشعكرئفلخفدأتناميرساكخطتومملمجهىممعيوتالمرة ا

3خان3لمىانأصرىالمسأإخإفااا
الأم6شسا

مإ
شعأيقبتزفىبحفىبصعتةإأ



الديئكانشأهاالتىنيةااللنطوألقعميدهمائرح
شحةناالطنطرافىعبزارزاقأحممدبننجعرأل

جمهيزالشميدةمنكرالببتيزانالثصرحاهأيقوطر
المعنىاالعراسمنمثممافيمماللةصيتكمثمليةاشاالغةبا

آاسافهـربعبمنؤاففغتبعرالي

كلىالمحدافىلهالمذكوؤالقصيمةعلىاشثوح
ماثنرة



ط91يثرسأللحديومؤفيرشش

لمراالدبيلرالنواددواالخبفىيارختاومسعبرارمحلنشت

ضدبخنجماحمهـمحمدبعلىأيبهرعالدفيمحيىرنحباقخطالىالكبرالعالثيئتأليا
شثةفلممىمنئرسيألموبلبهظلعرلىالمعرصىىلحاكىالحااطااالت

العأالنثاالحسمأئرلهاةواآلبيعحمراثاموالعممرينافىإمشغهالمتو
نةثبمعرالحمرطبعشدمجلدنخز7كاضئرتالبراركعالفوائد

كم7مآن68انخاجنس

مصألشس3ال8انخابمنسابقهكالنحقأضىن
36غش6بمنسدىىابضاىانحةنأمرلعنجفئ



بم

3المولنصالم8اقخبمنساالضرانياتعثرلى

أرلرروالعرانالر1ثرتضىياثصراكالضراث

لمعدوداالعددرا3لمراكأاإضراثإ
بخعالبنجمطتلىافهختيلراالماكهبارباءأشعلرامختاضات

شنهشمممانشهرالموئودالثمبريمابناسعاداثأابىإلحعئأسلوافئ
اكساممادثألثةقسسئهتهثمريخيمؤضانلرادساثثيبمببعدادالمترأمحا
بنيادمحوفصيدتلتعنبعرااليبناقيطمحفاقصيدبدةحنعربننتىاعلىخلضأاألنر

بخمر2وقصيدهتبشامةلطاقااللهأبكلحأوقصيدةباهللألعثعىألصبهـةأبهساحباا
ظسوصدرتاناكفوممطاصعدثىوقمميدةنفوأشنوقصيمةفئمنيرورؤصد

ا

أبسفازمولبثصربنوهيهـشهعوعثعريخفمميدةخسعفىلدأنعاتنهأطترا وصادصيلى

رلثععممختيثتىعيلىلثالتمحتاسشمعؤومعطممواوثتاعفمزاشبنشمضنعبيلىا

االمامثبكطمقككلالناثقطوعاتوىعثمشتصيدةذاالثوذثالحاليفقإلأخبأؤ
األشه5خأناجنعىكورأذ
5تطأ4اأطمتتعه

صع



م13لثمئانلدجمبسامفير

بنثوعبيدالشهبمغوىااألمامالفهندأالعرسهـمخثعرامئال
نسزةاطداثاقابألضاالعربالذعخطإلحملتهأترلىنةثالغوعاثوفىآسال

امماشاتغشائسضأدصةقلمشعلد
أحمديئتالرالتصيفالافمفنإطريفوامحهعرالتائد

اأنىصهآبقالىضنبهفصرطبعقيداسط
أ53فىنمفى98نغ

اع55نعأتنضاىنع مملساتجهأخوقشة

ائاسةشنةسافيلىوادىبمطبعةلىحوطحأخرىة
أ

31581نهشن

أ65نحهأنخاجىكلحايتةتأخرىدإنس
ابمانمىغصثاطنالمآلجمفبعمحووطهحاخرىأةا
م639شعا6اشنا

31031ألنح8االأنخاجنمىاالصابتهرىأضة11
803عتاولغاناتضأخرىممئعصابتيةأإ

أتمانسأشهأ2أخهلابمطبعقواوفسضيعاخرنحهاق
034شكلاولصت

خرىء

خر

ابتمه

صشالمهيإيهميتحلبقاختعر



الالبعلم3م

أواضلهمهررصفياقفردبخعالعرررىأغلبيلبخانحهلفةبشطوعاهـد
م613ش613انغانسشثت

لفغبااينلشاعرلعنباماكتبوالجاأدلسافىاثهلكلتعرا
االمثلىحفشهسطمنةولىاثالثيرالجزرىبافيرالمشيوإشإلذبخمحمدانعراقنه

سمنةاأطضحتباشرالخوالتقليدااوساثلواونقلدواعنقشرحفىوالمتكزا

هالنرومععادملمإقفبنهخرألىكب3فىجعلوبهايقحموعالى
23شع3ماشاجنس

لفضلابنلىىبنررسينعماتاالءباالدشاضراعهـمجطثص
تدنسطاثهوفىاالمعيوطىصرأبارحمىعإاالينأختصالرصالاالىاكب

سثأفةرجبثاموالعثصريئيوهالخيمىتمتكتابةدصهـتجلممجاد
المانخ9ألغاابمنس

داكسبفثلهـاشهـاالحسدشمنوصفالغزالنأغثعي
األنسلنافكنقاحمدافنأولهةفاثهونىثافىقاللالنوابخكلىحشفىفيمحمى

لمحاالجناسالثاكظامابواألللداألاخيقابرابملىؤتجتقويماحنفى
لضاثحالفعلبهنحاللىابعنيهيعشوالصارربابافالشدأرطائفواالمناصبرأريى

31ايسمبيىأدصهـبقلمقفجلدأالئاتيةالمغأتلممهفىانلى
أاالشسه3نغ

605فئمجونظر1ايوأشالمثعااطرةاس
الحنبلىالينالصبازوىومزبحلظبا21يهامي

5غزأعحمكهافالر



عم3يهيوالمماظبيعنمه

أبمحمدفيالعالمةتاليفالطردبمراالنحرالمربمأل
خعىىفهبلتوكنالمظرضالحممدنهأترلهاشاسعاالقربئجمالهمنالمعراالسيرطى
لعلباإشكالمجرعلىألصاببضىالوفتالخسالحواسقىالمألذوباعل

هناأجمكللىفأصببتأنباراكببنطلبيقعرأصأشاختصالروأجمببهاألداباسنوم
بابصابرالمجوضلتخسهبنيتمكلىوكلباوحمشمداامثال4عهوروأزافوال
يرإلتاانللشلىهـاانسببالغزلواوانثانحانحفىفابطباسعتضوأضبخ

الرمجصلىمنكيرماشذميلزمقجوانللسىاالدبياتفىعوالراضياتوار
ال03نع001غاناجنسالمؤلفعبتطايظهرا

ثيئشياب11ألعالمةثأليفالمستفرفيقنفىالمسمثطرت
لمجدالمحاضياتدهمثادقهانهاعثاالالقرنمنمفااحمداالبشيهىالدين

ستياطبعلمحجلدنتبزألجبعتوغايخهأرتجحلىميابآلدمنرضردب
مالم9لتخم17اقغأنهمىشثجمطجعفيوالق

ولانغبمافسإلقناطبعبفةىأضفةن
م083ئع

انسطئحهكسعلىلجععةصفسطهعينأتسفقأضصفمسجل
طص18شح83انخمبم
ول3ن3إبمتصشتأجميألقطبسحقافيىأس
طص38نح

3م3آشول3نغ3جنعىكللسابتةأفيىنعة
لحريهنمؤىماالخامىئنينالىبترغغتطدىبقبخلدينأيحقأن

833شمولثنخ3بماسننةشثالقعد

لنةأفضليمصطفىعفبعتخلىلياصهلهمفيجمللىطقأفيولن

اأش336نخماضفس
99981ش36مآنشاضتسةعالحاأشىفة

ألبهطكامشياثحرإشهـابرنىأقاخلسفعطبعقثوشهـسبعثنحقاخرىفى
اأالولمشح6نعمبمانيااللغريبموذيألهاوش

891الش6أنغ3اخنسكالسابقةاضىنحة

اأ57ح096نغمبمانىمماسابقةأنعرىكاةاندم



3

نمسكلنسابتهاخرىتم

نعابقةكللثاخرنعمه

رفحرطبحأصى4فيز
7ولنخنضام

نسلسابقةاخرىنحة

نصصابتةكاأخرىنه

ونحهحرطبعخرىإأنحف
لحألولش78ن3بم

ألدبع

8نفى19نخمضأسألسابغةقآخرءلهم

1101خن3ضانسعهأشألمطبهقالمذكورةدابيمإخرىنضة
االطح

م812ع3101خنمأنمنىابقةلاضىلة

حشهررلبشمابحامنهايرمفرخعرالشبراملسىطءادمحغثبقمأخرىتة
ألمهشع101انخانمنىنة8الالاالفأط

نحثرىعوارمجودبنالعمماااتفيفالعرسيمأمثائىالست
اوفاكلتالتنداس8وؤإسثلعاماقهيألحتأب334زالمف



ئعامهرسا

اطدفئهآوكهزهراالجامحفربجمدوسقالعيئؤنسفالمحرآمذالجعتالسهابحليلة
عإكابقمنحكلنممفةأولياثهعليعوسلمقيبللمثهعملىنببند3بالفمفرح

سأشيالنااثاثهابقايريممننئغدمحالشافىاالحمفافىللىاياكبلىإرحمئحبدبحظ

ممشمانماضنسستاضةضاربيمح

اللسطبعمرانثأفندكىاللهفغايفتأالمشيداألحوال
18103نع3الأشضأنسانةسثىأ3جمععتشرف

عالاالدبالصالمهقأليفورالهمونحمنافلرالبعومطيمإ
جيلالفطأولحطاورةاثموالعزولمحاللصثقىالبهافىاللهكععلىالدين

االالودو3رباثنأزالمقبسابأداؤبهاسلىالبعوركلدطالعةافألابلغاناليا
زلمعادكتأترمنيشةيهإشوالعبالواشاالبلغةلمعأكأنمىمائيلنعهامنوماشاكل

مةتغمبمانىشنةثطشوآءانحبهامحنتلفةبكطوطدصهـ4

نحرىةلطم

ن

شةصىلمممة

قهءحوسحة

ههـئرىةلع

ممالقهحرئنممص

هـطبعم

نع

د

هن

د

ثن
ال

نيهف
س

صت

د

ط



المحداولهطشنةبالقاهزآلمموفىنةهـكعيررممنانبلىابعرييمط
لعثصرسرااالثبعاايريقالمعزلقلهزتأليفهابامنىفلعلىمامفتاحالحللمحهـطحلاقه

لخئنةلبعثدبرألقاوفيصعشقويجلدقيثمضانمنشير
0533ش053انخأبمنسى

م153فحم15خأقاخنحاماللسابتةىاضانم
مم35مهانخبمانسكللساهةأضىا

ةفيفمفاسبطىمحدبيحيىبنأحمظكطادقلمجملدأفيأخرثنمممص
033انخبماتسىاأفيذىكالسبلىأبعمن

61ل5ق

الجعهمنهاليلةرغيلوشبنعثمانمحمدبنصنطألعاإىي3كلفكدررفقأ
15انغاجنصسنمحاآلسجملارابعقكثرمن

االم18ش

عبدتأليشعزألديهنألمجالمعالىشعارثطىكاصعياللنغالر
اقئةاحصرأولهشئتموجودانجاليجماكلزااوماعبابراهبمفىاوطب
قفكلددالبديعفوالترأئعتعونجالعروبايةالهدمأضرفىمنعلى

اهـلتأسعشعبانفىمفافريررزهرصابنزينمحمدةبخطصهـدبقلمبئ
989مانع7غانأبمنسى

حمودالحلبىبنعبدالمحسنيتأالىاحنحامتداحأالئراحكلمافتاح
والقدمامقدينالمحدثفيرايشطانفآلشعرأمعنالمدقلابألحدلجعنصعلىالحهالتأترله

ااترفيهوافاحببثانالجاعةرئيصلمحذهىحيهاووجدشأوماظزوسفها
ولعيشعارهاشعارداحتدانلالعةاشءستعااوسفهاساوانمأتبكلايثارهلم

وادكلفىالشرأهمنالمعتادلهياعادلئأمراشاحدهماعقدغطمدااالالفهممقثيأ

لئتلمجراهيئربتمىيرجقالىبهرفيأثخاشالملشألمنمورتصىفيلساشانييماارإ حرالثبملىمرثالشرابوصفافياهنافنالتداالمراغلتىهو

انسوللنهافرغالعتينأبئابراهجخطبغنبئءأفيبهلفعمخ
األ3مدع306اانع

ألمجالععالىجمعالعربشعراهفمناختعاراشبرسألمضماشهـفي
ألجزمفاجمدالموحكحسهوشيئلقىربههوأظهعزهوىاآلفعبيعفىمكيدبنبنلنضل1
فااللمانيهالمغبافىظاتومطهةلمةبمدينقلجسينتفيوفضئىول11



انثيبوانهفيسشا

اىاالنبااثرحاتظرع813النع39انخجنهد

اصيلالسيابنمصطفىكليهابطكللشربهاتقييدانظيفجذاعارمحهـبقمهأ
ابمانسطثاتجمادكطالبانبةمناثعاسعالبواهـعهافىاالمام
االشال87نغ

آاألماقصعدلىءهفرخيقهـالبوالمداغفىةاسدااكال
فايىتافىمهئحهالمتوفىاشقراطيماعلىبئياجميىزأمؤشمحمدضهأب
للشلضالدعئمقهنجىاثدابراهبمبئامممعيلارحمئعبدممثعااابدينهاسدمالمقهأ

المتولىتتسجماأحدالرفىورممعقالموولممةربألمجدةالمهوالمؤوىاالمقرى
ئدمجلدحمبرالميناأوصكللىالنىلنهررمأدامافةتايععثصررعضلنفى

مسالشالفىغانبمانسةادالبقلى



دلمجةاعلم33

نمسشملربييماالعشرالدساضنهايرهآظمايىحمرشعدصيوىا
ألم8شأالخانض

يابنوفوابخكللىوحمنيهنكلبداالدثافيجاادبلتلامقامفي
الحويرئتكقاطقاتنضىونهشىاقىيحاددانبغلملجوفئ

ةسثامربشعبانصىعاللحااسبتاكئابألبخرمكتالءدءفمعااتحفثحهأ

ابمانسقاصانئاتيتنموكعلمنامانيهاوأو4واالتعناتنعع
أا5صنء29نت

أحمدبنبخعبادالبالسيمأحيوهودالديبلألإبربيرإشاغأء
عثمؤتيهـقخلتلعماايلقالخيممشتىالمنوذ15تاحباصإذدلئغراإبيرورا

صرانسلألفةأنمهنتحديفهالعرداكمنهذبالهاحكلاغهامذذى

06381شه4غأنأبخنحاددىبقةأذت

بنبكلىاماعيماألمجكعاالديباالمامانشاهلشاإتالمقاكإلة
ضهىالباليعرةالمتوفى4شالحرامحالموشإبصرداإررسسىضمانشكسد

قفضرربقامونخمعوصاناماعيهنعلىدلىدهأنممجافىوإمءدةيحبمفى
منكلعهشينيهاةارساطاحداادرسلىانتااشحىصااهـجمليخداقمرشمفى

أولهطالنحطططةبئأسفيةطذديبالىلىاالنكيننلضاحرثعهمنزكات

صعهاصينيأفاارساموإنعتهمانريهثمعالمئ4النعراثعقيىأثعغفىبمأالثتىدشا
أللنىبركطيرالملىألمجالحسنالميكأمينتاطقتيهاصصينالىتفي4ثفأكاصق
رومىاحالمهـعاهـمأولهابسربإنفيصرمغياذاألىحصحؤفاهءألادسفى
تايمبنيمابراهعدبئابحظأكاءأدصهـثمبةنخخمفبهدأتأثدةسوتحأف
انوموشيرازبلالةفىنةشثاألخؤدىأكىاثرةاحبأأجميثا4فرغتالمح

3م35ث3هسغن31اسيىقايفالمحفسؤاططأس

اوإزىالدزينثرةوهراثتلقاراددالعدتانرلمئرحاتتأثألانفو
أضيطثسإثثرح



ص93يييوانلىأالكمفهرسممن

م653نعم65انغأجنسطمعاتجةأخوىةنهم

أاشماأصئملفةسالقجمبعوفبعأطأضنمتي
533العنمالهضن

م8انغاخنثاثيلنجمعرسجمريئطبعحرىأةنس
مس8أشس

أنمىةيخهاتاعيهلحاطتبمقهادهـ5ىثأخرىنسعة
9533نح903اثخفي

فاليلةمفرغىاييلإريميرمفبنمحلىترسبئصخطهسهـمماثبئأزرنحقأخرى
أجنسنيةشالثارساللهأشالماييةاوييهةلنةالمجةغايقؤهـانإلمس

ه03شم7ش

مفساننمفغينىاصحيمبنىألسيإمييخطيأدفلمدسجلدأخرنمتيا
173خانضاطزفةحمئتسااللبيحأواخراألصث11

ا

مام16شسإ

أاجأصةنرفجمطبعةهـوكلطجعسأضىةا
ا565نح505حن

ةسثةارببمحدسابعكتابألصهاغتألعادبقدملمحجلدأأخرىةنممأا1
اول636عناهمغأناجفسانلفببهاخرممن

اضاسلمسطئشفطحعشرففصالبعنوىنمم
603الإلالنحعغان

ااخنسايةكاتكههقجمطبعقلولىوفطمحقأخرىأ
3ام4تعول6النغ

ام53ش6خلتاازسكائيعابقهضىنةنى

اخآانسةلتشزلجىثعهأتبعهجمركاالانمرقذت
م353س69النض

مماهسنع69ضتبمانىضىكاللسمابنسشة
صارى4مزأببئلعزبخبر3أحمبناردالباط9سادءبقلمشجلمدأخرىيضن

طهاأفسلأدمفىأزاشايمئيرعليبامهـثكهاعليهمن3لفراأبعدمؤلفيخطلخهامن
ظلممالمخعاااشلفادكتبأبنالمبلرقصةتإ01هألقبيغةبنالمؤلفأرثأولهاة
501اتتبمنمىأتحفآلخدأررلمحشعبالنلىةجمديئة



ال903ع

ذجيعلشنبقمريركلطواعهينيةاللنانالىسرسعهاتمبئتجلملطكلدكلأصة
فسآشتحهااقعداأواضشهرذىفىتفرغزدءأحهكعيلأصاصحنط
اللألامش601انغش

فرغالمالكلالمشقىاالنصالماندئرربيمحجمرفيطغأبقلمأضىخه
انسلئيؤبهامشهاتقييداتنةىمثرشعبلناألثنإشسهعيممنها
سامإنحاالاقغج

لثالمنةاثعامقالمهئئالعافيهامنالولوأابهالؤثقىدكابضمأسفأضولعمشه
اولخاناجنسسالرالعربيةاينبافارسيةيخوصعهلزجمنهابااحضلىا
الأمعنم

398بمزجموافظرمقلماشارغضرى

المئوقىيوطىاسطراابفيالديخعددارحمنجأللضامات
وثألثثرادرأدبيةسنعهآأثوئاراعنربخثداقجمالمةنميثيخمدية11سا
أمشخااجنى4جممرشأتجركللبمعن
الزظرشفانالر3م59نع

6133شم6انختانسأضىممالمالمتةنمعشة
أبمانىشثاههالجوانببعةبمطونحهـصطبعأضىظشه
3ماش9مهنغ

المشيورالمحزابخالحسنأصوهوأبرالغفلافمؤاشهـثشامات

لنصفأطبعلممفةمقامةهـخسواحيدسشفةالمتوفىانارهيعيلى
م9نح9مفىأنخاجنسدآشطبقالجوانب

ميإليهشنحةفبيردتباماليحصع7طبصقاةشجموأهأخوأص
نجخميرثعصدكليهالالهـستاذاسنيعصأسغلرصهافىممتباررلفبهطة

انمنىسئنةشيررمضاناشكثصرمنالثاتأايمنفرغاثعفته



عاهلبهئثأللحفلاجمشامنع

3الم65نم8انسبم
33الألهنع901اتخبمانسكللسابقةافيىةل

ينعملىلجألالكمطفوتةابقشونجةلمحالنلمقالسعنلصيةثا
7ابمأنفرسولشءاولهالضدباةهـااثعوفىبهرالسيوطىاببناوحمن
9ال36شعالمخانأجنسجصرركلمابعشكة

سنثنهآائافاكثمرريعأماالثنينثاومكابقلمهثطقلمصلدأأخرصفةس
661هولنص51انحاضنس

روأبفلمحمذأفنكينرربيهفقااايإضيقيافيهرالثمةلمقااقا
ةنليريةلبعةاوشصطبحشفهالمحييزيةةايبهدرسا
3م6الولع89مأنخاجىنم

م6هش9أنغاجثسكللمممابتأخرىة

بنشاثظراباطنميهالألاالفىبتاللمفيةتاالبهواثعا
الباطنههظكةا

اللمطاصامالهنرةامتبئرإيخيماانشاثمتدمفولخيفععوبتهـ
أودعفمنايامنذلىنحمىأولهاورنةحعنمبهعرا4آشالمووربطمطا

اني4اجمطبعنبوالقونحسهلبعكلدإنمفةحباالوطان
9133م99انغس

3نعماناجنسكلحابتةضفأشىل

م3منخ1مخاناجنهىكللسابتهأضىةن

محمأحمربنالعباطىأبوهوأبرانظفرمحمدبنبيورشنهـامتالعاثإ
بضحموأممصراالخيسيوهاظمرصالععرماببنلمحبأمبهاتاتعووىاالاسساراابن

اثاضبمعررمأبعنصنفجلدإشاالولي
م93منحم39اقج

دءدإأد4ماماللهاالضتلهناءوالشاتشمف

مسه



آلب



333هانثديرقمهيرصمتالحمهمي

احملىأؤلهانثاسنأمنالفدددنصفمنءالالثقفىااقالجرابراهمفيامصق
نممهباباأربعتوعئعرينعلىفيهوهيهاوأكااأحسئببهراأنجطشاللهما
الئلنشعبللىالسبضمنهابومفرغالضومماحسنعلىبشطفهـفيجميللىإئ

681ش515خاتاضاشنها

367غؤجموعةظرأامابرابئرويعيهثرحثذالى

لتراالقرىإمنلأيعناويهملالهمزيةرحالملكيةالمغ
الهيشبئبركمحمعدبئأحمدفيلعباساابشهلبالألينالعالمةايفنأالقرىام

لعةالغرأقلمممنالهيمئملمحكطئيتفدفالجبالمولمافىاالنمارصاكالسعى
الةبللعودفنالعيريخمندجباالئادالننسلوجكةالمتوش

أخرعىبكلهـبسلمهالتحلعسلىانجينحدلطمللتمالذكداختصالأقبقالطبربيئبز
قجلدخةسئثلىدمحاالجطثاققالمجةليمنتأليعهقصغالفحا

مابعاالثنينيرممنهانىفغالدمشيتىاحمدبخميعىبنعيلابخطىطتمكل
س63ممنم36أتغأضنمىشلفالقعدحثمرش

3م6فىش63انخصاضهـمدكلدكلبقلمخرنمممق
فرغافكللئالمترلىحمادةمحمدنجأحمدبغمحمدبنجمطلعطبقغكلدأنخقأخرمح

563انخأجهىةشلفرالعثرمناثافحداايوضه

مم56نع

ائلأمنهافىفرغجميكبدالهارىعبدأرحفيعادمحهثبقلميبلهصفقاخركي
اجفمالبهصيرئللومامالهمزيةدالقصويليهإنةشالمجةث

مم76عل77خن

اكايىااشيةوبهامثهاسئهتعطبعقبرالقوثثطبعنةاخرى
أتانالالمهمه3ووالمزالمثرعةلىاتأنتوفىئالحفاحمدبخمالملجفه

ااخشستنةاالربعامكرثثععبلنايربمأليفهنممنيلدررأفرننلئس
633الش73النخ

11اهشمصامانشآنسدلىءبتلمىانمسفىنقطعب
الثللىحبهرتمنريخهةأسبتأءبيببهكطكتدىءقلملدلمحنسقأخرى
اغ5ش16تانبمأأسدماصاسدانة

أشثأثاتاسثمهافئفراؤدافىعربخمامزالقرافىصخطبهطاخرىنه
01081عت6مسأنانع



اسالعوالعثصريخمرجباإلسامللهابةغتدى2ىبضلمجماجلدىأفيضة
81الخأابمنمىكورةاذسقفيهااللمحمزيةآومعهاكرء

مم9منع

محمدألمجعبداللهينالحهؤفالصالمئثرشابهالمهاعادىبقمثالدعفكنعففأض
العلىديرىبوجمااصشاصسناكبهأللفياتهبخكلبهمحسزحمادفيينسيائ

الامع81اسخاجنسةدمفالمويشننة

الام9نع511اقخاجنىادبتمخأضىفية
صزهرونابراهمهاللهيابراوهوأبرامحتىلعااكلمنثتأت

ثعرالقخلمزتيميألنفتىاألثهنبهغداثلوبموفىاالباالحزائخاغحيونأ
انسدكطهـطبغخفقفثلدنمسعطنسنةعزاحدصخةثش
ال3مشح611انشآبخ

المتوفىكأيببئالديخخليلوهوالثيئصالحلاسفدىامنثسكت
بقمفوسجلدالرغراسيرسيمنلبناثعرالعالىانشلىقعداقلهااتث



ياهيىالبخايشنفه

م38ألنم619انخاضأدس

مودبنثحمىهوأحممسربرتبنثقصهالرفدولموااثنهل
ادالمهنأيفغاضاوشتهحهآالمتوفىاحدأنرانيمثهالحسغايقحعننجأ
مذىههادالخبهىمقيباهاثعوفبرادصانشانىالثينبخضركاهيحمدفيبنبدالله

ضوكيربميضهفينهمنأبآلداباالبابطافمزيناطحلنهأولههاسمالمج
وسسلمكيهأتصلىألىمدحافصيدةاوهذةأثامسنرسالحادمحوالعثصرينالجع

آشءالقعدةشهرذىالهاشمنفىكابةتتدطمكلعألمئ
مماالامشااالنخ1

لوبيسدفيادةسكلهاوأأدببنالمجتهاكحئببناطاابيغزنةثواا
كاثالمثأبهرخطالملااألمدىبييىيثصرينصنفىالغاشمااليأبلمجزجمامحبيدا
أولهاهفائعألطخألفةفىتابعزالاثهوئميهطاحدالهاةعمدابق

غامأببينلموانىنةانيههتقدورعلىاكمسدوالتيفهئوالتأييموازاكاللهادأماحهت
تولمحلدألهاتسشصؤءمدالمضءلصالىثممادادفىلهالر01أب4ما



دلمجةلالم3س

والفارالبلافياالولدالملأووابحمثعشزمعكلىدفأهزوالباطفةنعمهكلدلمنةسلئه
اهالثاطباحاآوذحهراالكتباتحرملىتطأبتهوقعزواسولهددكساللعلاثا

روظهوالهصالللىبعاالىعطباحلالنسديموايقألطيلاثربومدحعرذهياعاهئمطا

فىمردئغريدالطيرالهنسيمرقةلفعجروتحاانئقافىانلىامسيافانقمؤواوكالهوامثألئ
لعفلوارتغاعواافحىالثروتحوافىشالثميعواسادسايلىالدبياضصثمبر

اشامناهوؤاالىكياكجواصاديهابئفىالمحابعلىكوفالفبموربرالا



مألمبمواطنثلقهرسالعن

دبانثباربسجمرضهـصطبمحنجظيدسضمتردسلهىأديالزبرنججمممسيم
اجذسكوركلسيواذالغفالعزلساويهادابعهاترجتهايميلىسكدانة

ممم5ش1301ش

أسعدأفنلوجسجمليررسها11ارسافاالنشاثبة
جمطهتلصفسطجحكنةاأللسنةحمدكإمالرثالليماولهلنمدكللدممهقى
6ال6اتخبماقسميالديهشثمثضأباالسكفدريهالمحرولعحةدة

81791شس

91االح77الأنخبمانىلسانجةقأضىنمم

603ألمعأل46انخاحنصأضدمملساتجهةمن

م36ألشع56انخبمانسكللسإتةرىاةنم

م6ممالن66أتخابمنىتأضدكللسابقةنم

فيفبيوساحملىتأليفصالثيئالهمزيهعبشالمحبقللسنيه
نجيسلتالأهلعلىجوكالئعىأتأشلمحللنمالذىاأولهاالمالكلالبرلهمىاألفيطع

فانيةمنلتبهوثمثسبهمالناضمنالولىطتنألشاولهفذيوافضالهجود

صالهبكربابالفالثففىالهمزبةنطمكشهافىأابالفقرعااسطيعإنمامماهألفكبيكنى

أأالعربتنظيمشانقؤةواالواكماتالعللهامنخبهلىةإفيتهاوماوضربرومهاالقصيدق اأبمنسضمكبتيحدمحيمسستفكلدمليالضعارهم

الذلىلىاللحرلتهكاأءابقناواأخافىطعصاروأالاةقىأ
43ع3عمممقخ

لمصهمشطيبملمحجادمهأبرأبخزعليبمريمئوأحمىوصاألثساشوخلى

إ9اإلالم3أل9غانبمانعىتفىممكندريهاألسجمدبنة
أأ98ألإلمت3ولأتطاخنسكلسابقةأضىشةنه

أأللىأ13ابضفىدأبتيالجامعفنهرنلبابإقى
أافكثينزأوفاحمدألذلىالثببنفيألديئهعزاالزيرالىتبفيهاكأببرالمغر
111نهعاددبفنملمدفىةنميخادأرلىجعليامرالسزإالدبافرافا
ال3ع6انحممخأنج

فرصأيخاأةمنهائجفدغىالعااهيماسالفيفي4ىعابقلمأضىنحةنه
الم3ألش31ماشابمششلت

أبكلزيوشبذلحدروتضههسائقروزينةرساكلزهة



الدجاكلعلمم3

نةلسقةبةستجطبعتصطهم

391امع56انعاجسى

3391منع56غأنضائهاكللسابتةأضلىنهعة
13603ألشح8انخاجنسكللساضاضنم
33603النع94خاناجنىطنسماتجةقاضكطنمم

آ6مسشال05أنخبمانسكللساقةأضىنممشة
عوأببهربنمحمدبنلدينبدراالمامالعألماتأيفلغيتادقى

أةءالمتولىأورماممنىباالمعروفصالماالخزوى انثطأروافهمابعالوأء

ماالميةثرحهكللمحفدامعفاشومناقثالوهواعزافالعزااجلبهيتو

منهاجممفرغاشافىابخييمالديئبخنبهممحمدمعبنالدينبخطعديدلبتلمفجلدنس ألممه533نمكل131اتيرارهنثأت510ءاكأءفااطة



مم9لطلليردهلكقاففهرشاامن

ثئنقاسبالهشطبعجمرةدودرالنلىووالهثطجؤبنرضىاريإض
3فىصعن33انخمانس

اضأمصئخانةمههانببملبعقالجيةوفهأدلبعسرىقأ
3م903نيط6ش

بنالديخخليللعالمتالعاتأليالمماشالمئلملىاثافىكلنصزأ
قاالتالؤالبثزتغاشحللتعالثمفربفهلالأولهاشتالمتوىالصشابيك

كلمواخفاتأوودفبهضالدافىالةهحمطكيانالساشاثملعلىوفعالحديدأبىبئالد
موافعأتتجعانففليالفأحببثأواكثيرأغفلقدوجدتهالسافىثملاساص

للدىيألتجلمهبكلدتممكب11اهلىوادئدهايدالحلىأبابئكهافىاتحالتىالؤاخا
أنمىةامععنرالعلبعبخصبدمنهانرغيهللىوبمحمذيبخط
ام05نع8ال3انخبم

اسألمفزفيصوهواارلةبالميفافيالمشهوولنصمقاالخهاني
ملمخهض3ددسالمبعلىابافيروالمشمحدبنبخمظفربخكلرعرئبرمعشيالد

أولهاالبنكيليةيقنبويلهاقصبالمبائفىذكراالظرالغزبىعترلاولهلط

لللباينتهىالمرياوعندهيغاضباصقاشحلألمهبط
ال3األنع7انغاجىنهبقمطدأ

يدممعاغمكلوثيثهـندرواللويةأمحالالمحعهميهالمداغثنظا
أناحملطأرىن11سألمهمعطفىلمثيئاالديبلعالمقاابقانظممعرسالىباشاوا

فيلموالعثموامافىمدفرغنةأسجمعياروأفىالمداغوجمعلهاملوكالااغملى
أيمانمىنخعانةنجالوطاىالبقلمفتجلمدشهـنةمرجب
اه6ولشص59نغ

عودالقامبكاالبافويبغلماحلمحضبغاالنم
ممرألئفتازافىدفييسعدالديخسعتأساكهفاسلدمةالمتعلىممرأرمخثصريان

الطلبةطألكيخحورانهزالكلنعامايهخيرمابهتالطأوةنسكالمتوفى
حملىووفظالدأريننىنفسسهعنيخفىووئزفيالعبدزلفىلهثمايطدأحقهفالفها

النيلسةعلبضوأوفصبحهبهدنمكبنسإروشلمنلىنسالله
م4مش033غانأأنعىعخهبالفاهزص

همادمىالحدآءذصفامنفرغناثلياعدبخطادىءتجنمجلالأفىصىف
1383شعمامغانبمانسةشاالئانيهشهرجادى

بن

كل

سيم

دد

سعد



جألداثكلممم4

ريخعربيكلوالعالثابتالمتكتاطيوعرالثهلخطءأدىثييفمأضىنعمة
33مممن88غاقاجنحاشدانةش7أ

صالمةلاتتألى

أالذدكلىيةلهاأيهابوصرناأبردادننرساشماذيهااتاتا ركبررعنللهدانهشنمالمعمانالمتولىلدأعالجنراوىحسنئيئ
السمابعثنينلظهريومتأاليفيامنفرئناتإلحقائقنعيعنهافتبسؤراجم

فىشظنةععرلتجمووسطبمعفيناخةسكدجبمتوالعنصرفي
تألصمسيديهالقصبدقالضركليهالبدرالطلعةسهابهاصنمهثالجؤااناللمخأجزا
اجععأليناعلىلىانيهنافضلاكالحمدثهأولهأينةاألمتعقإنابلممىاهعمالغق
منفايقعنداااعيلنةرلسالبعضوابهمزشاثوموتننيألالمريصالنااالنإل
الةلبكركمرلامصطفىىسبطميليهثملذاالكدجدوفيابدالطرارض

واويهاهميبالسخقالنبوواديهاألخالقتلقهرالنعمواشابياقاصيوهلىا
اإا00661نح01نخ3اجنسمذأهلهدلنصوفالليسادكلنهـملى
م6ال8ألغن3ابمنيىكللساقةضكطه

يدمحمدمثملشالميرخنىللسألمحائماثصطفويمهـفىئعلشاييفيثاك
911ألانخاضأنهبجممرمجرثطبعررنحةالىكل

03مصشس

م38لنح91ولغانبمانسفةاصاأكرىمةذ
ااأللباذيلمحدرجمانةوسرأنةاوزثحنطالصانةارة

صمببناللهبخنعنلإبنمحمداالديالمؤرخمةلعةاالمامنأيفياوريخالىلحياةزلرك
لحفىاراالمولدوالىمشقىالدالهلالحوىالمحداودبنللديهنفئنيبهزنئلدفياعرمحببنللت

هراساقأفئآولهاسللمنهاأالولىيدلىعشرثامنفىاكىفىاطتانةعهالموردفى
االولدهابااأبرابكايخهزبهاكلمأئهتعافى14صاولفيواثتءانوةوئحألى

بلغامارثرمالهالثللىابمغمحابالزارررأداثاذطااصيؤامئضعواكلهـسنعي

فيالسادصنااطنلهلطأئنقىلممسانلرينوالتلوالاائرهـظرأفىالرابخ
فىنممضهلمغربأذيهخافكاةاثامانجاهمعرئبكرفىلسابيمانجألنجيلنجنبغا
مفى3ش33اتخأانهمىءاروئبتلمجملالإ

منهالىفرلدمشقىثمعرالحىبئاتادربداعبخادكلطبقنملمالألمحثاضوم
ال3م8نع431غلتابمانثاشلالهانكزرييم

أنشأالتىلرويهفىافىالمقامةحاوالمنتالبهيهنيهألىثئإاجم



8وربهالديمألالثمششافهمن

يبرالثيحمبنمحولهثميئفاالمقأليشالبلاحمرألمجامصيلصالحفىوردلهوأحميافيا
وهمنكليعوسلماصلىبقربعضرجمخيرالبريهكلئنةااباثملرإرئابيةؤنابمبخو

منقرخنعالىللعوابرالكييراجميلأحمالشالأحمهلجاأهنرالثانوا2طاه
نمىمغرببتلمبهلدأظمنةلسكزالمحرميهاالربعانأايفهالى

33الشسم3الأنخج

اسلصيئالعالهةتأيالثمبمالؤروولعاكضببناثكةأل
أدلهاالترشالثالثرملئنصشالممنكال4دفىالشرالجمفانصابخمحمطا

رتهاياثحالستنةيواردالحاقوسطائفمحلبقامادالبلغلعمنأحمدافيحلى

ومناوأبعئكعلبقيربهاطبسغثطدكلثبقمتفكلدابرابخسةسليا
م38سنحدمادع3أنغأجنمىآسطئه1ولىاادكصاص

قسخشنسعبماواثاثهعمانالبعقاوشهطبياضىإفصتي

33األنح89انخنج
6مالنيم99انخأبمنىكلسلبقةأشىة

طاثمنىبرضمرلمبيالأبربهحلقرزدقادابريرببنلبقانضكال

ثتجلمجلدضنصصضأكهوفىشللنةالموثعولمجالخلوسالتبمبئ
سمؤتاآلفيةجمادىمصرمثااامفائفرسالمعلىفيابخطبئنم

81ال6انع6انخاجنس

394غزأجموعةاظوهعالىيهرالنىيضالتعكالنهابة

ىالمرالسمدالشرثجمعالضاحتهـوهشرعالبالخةكجأ
لمويرببغدادينألطالفيخبعالحعيزوحىبئأحصرالحيئبخالطاهيأدعلىالقاصبمأب

اببغمادشولاةجمييممشهرينروألعئالخاسىاالحالالمعفعمةت
لرآللثهألمجخالببنلىكلألكأيراثفمشيقارفىحمعممنيىالمصرأخيهجمعوييلهو

11ائراثعنبنفألمابممننهوفيلمائهنحنالنإلمحلىجعلناللهامابعدحمشأولهجههو
شثئنةتبريرجمدينجمريمتمبتدجملبمعهمنعوواكاهومنلى

ممع3مخن4اجنسىكنيرجدابهلعشهاشيداث

9ال6النم3الهخااجنىلجرإلجميعياطبعرىأذخ
9ال6ولنعالع6أنخأبمنصىثسابهآنيى

ولحمثهرمنالعنرينءلهـالخاصتابةبمعىالضغبعلماخرعيخلالنس
الم03اشم6انخأبمنىشدات



ي

يزتأيفاالفرسالةاشرحقبيدواررمممينوادرا111
لىااشعثرآضالقرشالثالبفادصمنااررممرىبغقالئصيمبههيأبراهلعال

اعاليضياالغرهالةارلمساؤمكلىقالالعربأشالنيلباسناوجهالحللتهالفلسشين
المغربرالقاشميرارزاالىأرعلهاالمالتنوشاشاشالمعرىاتعباحمدنلعألئي
يجأولطافآاالضتممارصمناالجمالزحماقارألفهامؤإتملىبلغتفايالفرأ
واقلىواالدبشنمريسالحكميةالمهأساأدسفيعنأثرحهاثرمانفيمماأنالىفبال

منروإلمحتاشاعلىمحلىباشافيابراهمبناباشمافاقلمصطفىبهارنيرالمتجةنحرو
كل3امشع31الانعابمنسعادكطهـبقلملمحجيلد

دضاشالميرغيللسيالاعهـالمعالنيمدحالنورابراق

11انخأجنسثانةبمعرجمربعكلةاد
0383ن

3س7نع0001إنخاخرونعابقةالأخركةنم
395غؤجمهكةأننرمعادانهلمحشميسالمرأال

صشالها

لىلمحلثه

فييتعاقه

قتعىلمعان

جمعرحىبعحمسي

لتعسبرء

سى



3مييانلديوانهفيرجمالعكمينه

مةن

ل

صممبنالمئيئملىاألءتآليفالعرباييالعلوالىثالوسيلفاالدبيه
تسعالنانيةجمادمئاالحدالخلهـساضلةالمتوأحمدالمرمفىفي
شمئنةتغثهـوئخهـسكلطبحنسشقبزثنالىشاددبيتفنس

ا513شس96نح3ضانس

ام61تحالخناجنسكللهصابتةأضممطة

يغغأبسافيالساياالمامنمأالمنظوملمحصلهالزمىا
صىلمعرلشيباشااحعبدالوافيايهريماعدبخعهالمحمدبنكرآ11بخأباللهلديخنعراصا
الئوفىاشنةئعبانصرمحجممكلعرلوكاظابئالمورثعزيرهصؤرىاالثيرابلبن

تبمكلىافطريانهاةفضهكللىالئاصأدلهنة3ثألالجاديخهحدببغدادلمحا
لمححلالئأدثالترآنياتحل3فىاخااشعرادلفحلصاالالةفصولدثألنةيقممة

لمخضاتببيرلفنونطبعقئهرائحاسوفلمحبحةإقةلنموراالخم
133ألأنعم3انخاضالس

ال3م316منخ31انيىهـعادلىإلققاشىم

ل

ايرمحرأبايفتأمعراأهل5مشعراهريمقالدثأ
أددططشتشاساثونةشعألمولردالفيسابررىلعالبىاميلاهيمحعدبن

ألواعمنهسايخلبمآإأقبهأرالىقسمهـاخخايهألاخيرمالجثئبهاثرلته
اشالعالئااأهلموكيرهمصنعرااشوخمدلألهمعطر2لمحكاسناألولأقهماممول

فعماهوااحواقأثععارأهلائثائخفكاسزاائقسيمأخبادهممنلموملولمإلمورهاومعروا
ا1وفعصيعيمذفممودرطملؤاادهمأثبهامنومايتطقألةاضلاتطبقلجيمنلداولة

وطبرسحاورناتبرودفافىلجبااعاسمأشعارأهلفىاثألناالعسمدسلمنهم
ابهأخهالإميامالغضافاءكاراكاوسافىفظسلشعوكتاممالوقعناكأللهةالددداذ15اد



كلماالدجةمم

نلهمنقأسييشمشهبالمطبعقاثلبعحماهأربعقأاخوةذس
50133أشسامنخض

م6013شح331خناجنسأضىكساقةةنمم

وآشرجبوالعثصريخمناوابعنسبثجركثادباقهرشمطبعقال
31ماعددواالجزاهطة31اأتمهكلددامابهامنبرع

8اوألجهالالفؤنبيلفماشهزا

جسزهثم

039613ل

انهبي

جزنضه

العرفعلمدا333ول

افوعلم1501أم9
لبالغةاع333

اوضسعلم31ا
العىاعلم061993

هـالقوافىامروشاحم615ول

األلحبع31ام983

جسزسة

ما83161أل



بم5كانثاندببهشنلمنفي

يالداممفذلعكةأ

لىنحاصكلفيطهفاعقلتبافنهنمرتبةامناالدبنسلممابيانمسلىل
كبيناليباارتسهمالوتقرخئعالبا

إالدبهالمويظفئاأاههويثةااغالمثنن
النعىأطملقر فكلراالفأ

ايناقأهيتخميسانظربهاحلقوباتسادد
ازددثبئالميقسخميسمصههشامابنرحوادقادوالجوهر
لمشانةنسعادابالينوقصالباجطىصاشية

وعظبمقطعاتصاكلدالولوأدادنهواالحمدلةوالفتعمات
ابميدناعنراندلمراىنعلرطا

التواررصكألمجدالمواعظأبهاومايتعلقالبربا
زبخاآلنمانطرالكلهالنوابغىفمبسووتخحبساالفارالممفيهرانظ
بأنرأرالقكاهعوحلدماجو11وحاشيوتشطيرالبرد

جمثعالبىالمجمبماوالثيئالقفهماحوشوالىئقدهال
النجعالطثايةقصانالوعظيهعلىيهلءبراؤصرةاطالبيناوشفالوالبعملطخقد

وكيروالنفحاتاالنرارماووالعمدهالشهده
المعالالمررأتةغأالشاذليه

نامهزبابرىدجماشالعر
نثمهـقاالخواتالمدبمرباض
إلجلهليقطغضزيندوأوبخالعرلمالحامبع
جمييتعلقدسااكمانجيدعقال

معضبئاأطهـأندفيهنصذالا
ءشرفرانيديشابهنقعىأدالمتاشالسندسيه

ثرألصرفيهانطتلتا
إثقفىإتءتتادلهاقالنوراا

بكرأيخضرحأخنرىشتايمىاحمنأأدجمايردتخميعبإبمبرسمىدأكىأاسانلىأ
مبطليمةحرشرح7ثضالسمنباطىصولىاكلوصيحأ

ضقأئضاأنطربهريرإنأدأالئيهوألمحةالمكيهوا



لمجهالادممنعلمثننر3

االسفاركيقهالحافىدنون

السفرتنميقهأفنسعدناحيماتيخأ

الحياةكراتمأثرثانطردبخاشاخنساه
الطرازحيالرمعاثدجمات
المنسعقأللرالبمتأزيليها

متالدرالمةاإشماغالنهطرو
نفالاتاندهكأدمصتمرأدجما
األلرخلدثأشاإةةاشكلد

ابهأجمرتأدجمروناسكىسىإندبخ
أدانخابخالحنبلىيعهألمجردجماشكلريئ

لحياشانجمحيوساىنهغاشءثراتظرلفرزشادجمان
اجمنخاجهررجماناشالقطاكأد

الخياانادليانالخطبمفيديواشغيس
دلواشلههدت

فىإرسحىاقدساشانحد
بنلمسهلىشاأىاسعموشليلىد
وباأبقاتدشرحساظالنبيللىانابغةااقد

ضيخاثجؤدابنالفابغقافيبافىدفي
افالرضاابناررجماصكرىالعؤلشبراندثرح
ئلبموراطيتهبواشاطسآثر
قالقساىاتدؤبهدجمانثرع
إدجمالندنالمعشرزرهيردعرح
ععتوقإدلوأشااعاجااندلثرح
لمقرباافيديرأاكلالحد

ىكانمابئندلوأهاومايثالقهلولدفياينهـةك
نمأللهاشاند ليلىلدأشاشا

إلنبمبهدةافيديثةاألشعارخميداألشعا
اسىاافيوأنأداصفرالثعراح

بخوفاادجماتابالايموقى

إهرحانظر

أمحنهاردليرإنهانظر



مألالكتظفطالواللبمقهأمن

اكنحمصرىدجمانهافئيواشابن
يئابخالشلوسهطادللصيثرجهانظرهألمجظيوان
ارفاالهنربئدينالمتنبىدبواقمشمعمشكلهضرح

يفالطروإشالشابدلواذنهإ

أااللطاتهحناغادجماشالشعرأوىاىاسناابيوان
أضىادجماشالثمشالعتاهعهأبليوان

اىروالابديرأثعرألئعهابورجمالطصرحهانظرالمجنراسوان
دالمواهبأفينران

اجماشصردرأنيعلةألىلوان لىاطفيالداسئد

اطغرأفى110011أدأبرصلؤاسنيوان
أأجهالقلانطراالبيوردىديوان

سالنصيرأأسإعحإدجمماضااألرصافىديىان
اطصرهوأوشفكدأئشيئنيوأثمىأحنشراجمهديولوان

شالغزثلوض4لواساالبر

بمكشماجمإديوناالنجشارىيواق

أأاتبيانواإنازأظراقالىحىاتورحرايوان

آالهمذؤئبيعكريباأالديبوتنيهافىسيرأجمىانالرالبتروان أوئرحىافىاصوشرعجنىافيثرح2مإإلز
صشكلمحكهمثحوائديوقمعئكلىاشالرىل اللألهالمنيولحلويلنمألمجتهامالبزازايوان

أحظماشبهيدالبكرىيران

آأسنظرأفيفيثخودأرريخأنليىاشالبهازهير أإبامحليدشعسبمإدلاتلفوىاواقت ىإهـللىرجمانيواشالحابحرى
أإصودنهنهـىاةاأدكانللناللىيواشالهقائق
اأأطزأملىضالتنوإنفرءإفطنهواشانلىشاب

كطالمنواالوا

أأئلرمإإأيواشانللوف
برفيالىفيهالداماوىوانت



دجثننالكغعلم3

ودىألبيوامقالعات

لنعلاضطعات

لجلهلمةالعرأيشعايانحفاواآل
فرهيخإيي

دبةناللدحماستارسأسنفاثرواالشا
يهالعضفالنامر

لهلعاااشعاألةه

مربالميةفرخ

انطرالروزقالسمبعالمعاقاتثرع
نخعر

اسلمحابنبعاملمياقاشااثرح
ىعزخماشاثلبحالمعالقاشاشرح

العربالميبثصرحدبعنوالشا
ااتعصمعاهدا

اسبقفيرءالموائدبقمايشلئ

بودمةلهااغالافنفى

لثألثئدابتطلمجايهرااا



م8فنلديوجمهيلمغيست

جالهفاالمحهوالوالمعتىبشرحاالدبكيث

هعيهالخيدتلمرويااأروفالغيثقىانالرالغيالمجما
االمثعروالعمدقيكاسناردأ راالفيفىا

عائىانالرأمحهعزرنعشآلدزالسالئلاأالقصازراالرتقيلتا
فرالمروارامعواضاكمثسفشرعلنظرلتاشةقصدظ11
أجوأاك
ديهلىريكسنيه1البهانظر4بهلةاردةصالة

التوسلنآهمعءأ رديهالتفاحةوا

فاالدبيهشيلايخريهالضيدةنحتخمبسيهالحببلىا

المروماوكطأالشاميهاقصاابوع
هـنالنتهالماتلمراسالاور لموانهلىا

ائامالعاالداألتورخرإلعلمنثم

لتوثعتىألفثعامرااألمقصورالقصائدا
ثعاناأروبع4اتاللمقصواآلل

لقلضعفابظلمستورابارقع
تبهالمجمانشهغزشجوعةربدمقعمعؤآبئشرح

فاررواإلعاالششاهنقالشعروصنااقرض

ويظاثأبهمايتعلقوما ارلمممىقمتااساس

افمفافارسائلاالكهفاب

لئارسيللبيمعأهـمارا
أعبرىساثلبيراتحريرا

افاوسائل1وهوخزانتاألدبديمأببكر لسائلاذةفىاللهددعاتيصلا

نمثاةرفهأتسلىاانحع
إهربيهاصكهك11المعمهرشف

علصأإضرصينيوالخريضافبهمايقعضرح
الكثيىمنحملةخعلىلهخلىحموعانهؤآالنماببعاالكتاالشتا بهاالعثى



باالدملمثةفدأط

لسيوطىاقالعاتوغرجماثلحلىوالتقعيرالموامقثتا
الهمزافعقاماتلثكابتمش
لاالمثالصفدممساأمآتمن

اسافئالمهاالالنناخبة

لقماأمثالألعبانمييم
االمئالجمهرإدولاأثأنيإثثىاإنظرئبالغةكبم

خبالوالمهاااألدبيهباثلا
األمثالجميميماغهألشوماينلخءاشوسفترا
أالمظلستقعىانهاالمانى

اللغرامياشهـأاباطنيهيهةلمتعريب
السوفيخاثأفىتامإدتةوام

الهاأدمعةروشاظووايقذإت

نصبابالدجماد9باكمؤدحلصا
أرشدئلببباليواتجالعيون

هؤاقاطفا

أنو2بأخفيفىاتيبكو
لمحاننض مرلمفا14ة3ا

مخهـهرانرإلشواإلأافوإئدإالطيفا
األنمسالجاليىإاالصرركسف
سهالميود

مختعراظررسل3ىلاافرلبظأافسثتالطاول
االفراحأمفتاحألمجرينجمميم

ةاالالرصاأقئاصثيمأ

تاينثأالجوارىابوزىأبنإمقاماث
واللأفثابربيرمفمها

المحرمحةصاشرحويضاض11انالريهيرسفىأثعالمات

محرألعهوتءأهطهرلدينوثرحابرىأرحورإزىأ
الغزالناتمميلبالجوهرتوالمقاظبساأ3ثحإ

الظباتيممحض1إعكثرانالرالرمحشمرشاتاماتا



لحثيولكمفانهصربم

صحةط

تظيى

ساص

حالمدانظام
الدفثعلةا

ثالخاثذامواثهالهـباا
لسالسلواالنطلا

لمنفمودلدراا

ىلجابهأز4رسحا

لعيوناهرخ

ضاتالعزاشوااخذلموثا
هـااليطأظعلىتفبياتا

خشاببهنااسالة
ادتافااها

ألاباثشوالمحافراافن
صمدرلأدلمجا

لقلىاعتمأللا

وااليخألالجماز
لغاذواابمنإفىجماز

باإفأ
البنأ1نجانهاا

ألمفألنيس
لمداثهارائكل

ددءبرا

قانجالسب
لتحبنايالشيمااا

يبلغراههلت
تحفقاالخيالر

لؤارراإل
ندىاةكيور



لصالبمى

حوهرلعبم
لقمم

عهلمهاحديقة

عويعة

طرسليح
لمصىسا

فىء

عمةلث

لعال

دجمهـالااملمثغنلكه

اماخمردا

ررفىوارلعرا

رتزآنه

كلبردكلصلى11

حماالداكتاب
يراقاكماب
امعادسلقرشااالحدعيطكتابنممنصآ

ليلفمانحاوالمضانالامايهلعلع
ألدامجاف

يهأدطائووحبمأخبألجموع
الدبامحاسن

محنعرانطرمحاضراخاالدبا

ارالبرافزمحا

ادراالخبارمنانحتار
اثمقطرف

لدفىنفعنلاالشهامشلرع

ررلبدالعمط
تاالت

المنقب

دبامعمموا
نثاراالزهلر

رلدركا

رالبصاقىهنا

لبالتالانرهه
أيهلما

ارسليهنحمئرحعهيقواالدررجملمالنولدرا
االفريمنيهاا

ينوالعثصرهافألثامالسابعنحليهلحداخبكللهرسشامناربعيبزطبييمتم
ريهالثبالمجاالبطمركتالتىيخهالعفطبالمطبعةهةثرجبمفى

التاريخعلميالمسفئفىاأؤلفىلىألقةإهثشهلو








