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واسومج0امملاكات 

ممرط

محمداأن وأشهد والآحرين، الأيلين إله العالمين، رب لله الحمل 
وعرعليه وسلم صل اللهم والمرسلين• الأسباء ■تحاتم لرسوله، هميه 

الدين•يوم إر بإحسان بعدهم دس أصحابه وعر آله 
وس:

الله،عبد بن عر بن أحمد لولفه والمملوكون،، ر>اكلأكة محاب يعد 

الشالمربى رانا ر القليلة الأعمال من واحدا الدلجى، الدين شهاب 
الجمعني المهمشة أو الدنيا والفتات الشراح عر الضوء تلمي 

كببه تعنى ما حلاف وظواهر قضايا ونتناول والإسلامي، المربى 

الأحداثعلى الضوء تسليط غالثا همها تجعل التي المام، التاريخ 
القاع،فى يدور عما الطرف غاصة القمم إر بعنايتها وتتجه عر أس 

تاللئ،فى والكتاب المؤلفين كتابات معظم عر غلبت، الش الصفة وُي 
شريحةأحوال مؤلفه فيه يتناول احتماعى بعد ل فالكتاب إذن الحقب،• 

عنهموذوى الحقد عاندهم الدين أولثلن، هم المجتمع، أنراد من خاصة 
بينمن مميرا كتانا يجعله مما يحنمبوا؛ لم حس، من النحس وصادفهم 

الصرفة عن المعبر بمظهر الدلجى نه ؤيثلهر الزاخر• المربي تراثنا 
وتعيراتاجتماعية ظواهر مجن فيه تفلهر كانت، وما فيه، يعيش كان الذي 





وات4فاومنامملاكات 

ا]د1جيعبداس بن على أحمدبن 

معروف،غير امحمه إن بل بشهرة، الله— —رحمه الدلجي يحظ لم 
وهومحيطمحدود، محيط وني حديثا، إلا كتابه ولا اسمه يتداول ولم 

يدكرومما العرى• الائمحادى أوالفكر الأملأمى بالاثماد المهتمين 
الميلادي.عثر الخامس القرن في كتابه كب الله— رحمه — الدلجي أن 

حلدون،ابن منهم القرن، محيا في برزت أمماء الباحشن بض ويتداول 
-رحمهالدلجي ولكن الله، رحمهم العيتي الدض وبار دالمقرِ>ي، 

التداول.من الحقد هدا ينل لم الله— 

حياته:

وشيوحهالعالمية وميرته الدلجي حياة عن المتاحة المعلومايت، 
تاريحيعرف فلا واحو. كتاب إلا منها بمالنا لم الص كب ثح شحيحة، 

انميميمحمد ض القادر عبد هو وذكرْ له ترجم من أدل ولعل، مولده، 
حيث،الدارس( أحبار في )الدارس كتابه في ه(  ٩٧٨)ت الدمشقي 

فال:

ايارذتم(،الدض كمال الر كاب اض عن نتابة بهاراا يئس *وممن 
الدمشقيثم المصري الدلجي الله عيد ض علي ض أحمد الشهاب 

ثمالعقلية، العلوم س وغٍره النحو في وئئل بممر اشتغل الشافعي، 
عشرةثماني سنة حوالي دمشق فدم ثم سنا، بها فأقام طرابلس إلى تء.جه 

دهئق.م الأتايكية المدرصة يقصد ( ١ ر 

٧







اثقلأممرار,دالومن

هذا،شرح أى مترجموه يذكر ولم البخاري. رح ث عر قواني ١- 
البخاري،اشؤح أنه المدارس( أحبار في )الدارس صاح—، لذم 

لأناياري فع أنه بمدد ولكن فواندارا، فيه وذم فيه يتكلم للكرٌاني 
وس، ناحية س هذا الشافعية، عالماء أشهر س حجر ابن الإمام مؤلمه 
أقربفهو بسير، يقدر الدلجى عمر بق بحجرأى ابن أن أحرك، ناحية 

اسءإراوؤلف.

علمني وهو معلول، فلأن الناس قول عر نيه تكلم مختمر ٢" 
كثيرة.فوائد وفيه وتقدهم، الحديث رحال 

مججالدات<،في للزركشي والخادم للاذرعي التومهل بين الجمع — ٣ 
الفضلأبو فال حجي. ابن شيخه اقتناه وقد الشافعي، الفقه في وهو 

بنالدين بهاء القضاة فاضي تركة من اشترى إنه النويرتم،• الخعليب 
فضلعر يدل وأنه وأكثر، صخمة أربعة تكون مجلدات، منه حجي 
الزاني.الفضل الرحل 

وهودرامته، ؛صاJد نحن والذي والمملوكوزلأ ارالفلأكة كتاب، ٤" 
الذكر.السابقة الدلجي كتب س المطبوع الوحيد 

والمهلوضن،«؟كتابه:»الفلأكة الدتجى لماذاسمى 

واحتيارالعنوان غرا؛أن هو الكتاب هذا إر النفلر يلفت ما أول لعل 
عروتفضيلهما وارالمفالوكون، ااالفلأكةا< الكلمتين لهاتين المؤلف، 

بقوله:س الدلجي علل وقد ، و)الإملأق( ورالفقر( )الفاقة( ألفاظ 

.١ ١ • / ١ الدارس احار م الدارص ( ١ل 
صاحبم( ١ ٤  ٤٨- م  ١٣٧٢ ٠٠٨٥٢-  ٠٧٧٣)قلأتي العحجر بن أحد بن محمد بن ملي ين احد الفضل ابر ( ٢ل 

بالقاعر؛.ورفات، وهوك مسن، مقلان امدمن البخاري الإمام لمحبح قمح اثهر 



واث«دلومنامملأكة 

هذ،أن ونحوها والفقر والإملاق الفائت على الفلأكة لفقد اخيار ءووحه 
الفلأكةلفتلة بخلاف مدلولها فى وصريح نص ونحوها الثلاثة الألفاظ 

علىبالمقامات لاتقة معان القراثن بمعونة منهما يتولد فإنه والمفلوك، 

وتفاوتها،.كثرتها 

وسالثوحة، بالخاء أصلها)نلأكت( فارسة كلمة ولفثل)الفلأكة( 
عنوانمر المزلف بها جاء وقد الحفل. ومحوء والفاقة اوور|رر معانيها 
والمهارةكالخءلا؛ة أوزانها و؛؛عمرر العربية الكلمات صورة عر الكتاب 

الالفثلiتارهدء ت فيقول اللفثلة هل.ْ لاحتيارء سريرا الدلجير يقدم والخباهة. 
الرحلالاستعمال مواغ بشهادة بها ويريدون العجم' أفاصل من تلقيناها 

ّوفقره، لإملائه الخاسر هم، المهمل الحفلوظ غير 

ءد'ه\الخير الكثيرة الفلأكة •غناهر بعناية ؤيلاحفد الكتاب يقرأ منؤ إن 
الألفاظمر أيا أن يدرك المملوك، منها يوهم، الخير وجهاتها المؤلف 

لفقديقوم.قام أن يمكن لا والفاقة( والإ،لاق الخلاثة)الفقر المربية 
المجتمعة الألفاظ ط0 أن ذس معان؛ منر نوحيه بما يشع أو الفلأكة 
فلقني)الفلأكة( لفقد أما غالتا. المال هم، والندم العدم، معك، عن تجمج 

الحفلوصرء البؤس منر تحصير لا حالات علؤر يتهلهم، المعنى فضفاض 
أبناءالفرد.ع وعلاقة والمل،، والصداقة واللم المال هم، الوفيهم، وعدم 

متؤياتهاتتعدد وجوه ويي والحكام، المائيين المواطنين من مجتمعه 
مجتمعة.الخلاثة الكلمات تحملها الخير العاني، كلر وتتضمن، ومظاهرها 

اللففلباعجمية سلم كان ؤإن فهو )المفلوك( وهو اكانى اللفثل أما 
معناهإلي، بعينؤ ينفلر إذ مزدوجا؛ موفقا يتبك، المملوك لفثل ح فإنه الأول، 
الأعجميؤمصدره منر متولد امتعماله هم، شمعناه اشتقاقه، إر وبعين، 

)الفللثخ(.بلففل وربعله عربيا لخآصيله جهدء بدل فقد اشتقاقه أما )فلأكت.،(، 



واُ«مالومن

دلافيالجوهمي الصحاح في يرد لم )الفلأكة( لفظ بأن فهوبمرح 
القاموسفي ما بين نرتا هناك أن يرى ذلك مع ولكن للزييدي، القاموس 

لهذامصححا يجعل أن يمكن فانه الأمر، في لج إذا مليكا ررئلك وله! قس 
وعدمالإملاق س يلزم فإنه الإملاق لأزم الأجاج أن وييانه الأستعماك 

والدلجي. الملزوم® ؤإرادة اللازم إطلاق باب من فيكون الأجاج، الحفل 
بتضعيف~ لثل مردودبأل التكلف من مافيه وهذا،ع ٠ إ بقوله هذا على يرد 

مقعول®.بزنة منه المفعول امم يكون أن بمج لا تفعيلا العين~ 

جمهو الذي اافاللئ، من مأحوذ أنه يفلهر ®والذي الدلجي• يقول، 
ويدانعهمراد0 في المحثلوظ غير يعارض الفلك فكأن بالعالم؛ محيعد 
صه®.

علىالملك من المفلوك أخل جواز التقرير بهذا صح 'انقد يقول! ثم 
أنسلم ولو التجوز. جهة على مراده ني الفللث، يعارضه الذي أنه معنى 

ئادخافيذلك يكن حرلكتالأفلأكدNنالم مع 
القضيةكون إلى لاتحتاج مجارا زمانه إلى الفعل إضافة لأن التجوز، صحة 
•يحصى® لا مما وأمثاله قاتم، وليله صاتم نهاره قولهم! في كما دائمة 

المفاليككلمة أحيائا استخدم الدلجي أن إلى ها نشير أن ويجب 
الفلأكة.كلمة من دلا الثلوكية وكلمة المفلوكين، كلمة من بدلا 

٠

عشرالراع القرن أواخر في الجراكة للمماليلث، مصر خلصت 
وثلاثينوخمسة مائة لها حكمهم في وقللوا الهجري، اكاس الميلادي- 

بأكبرالاحتفاظ على والعزم التضامن ريح بينهم تود وكانت عاما، 
حساناحسسث، إذا إلا للحكم الأمير يصل ولا والثروه، الجاه س نصسث، 



واأ4م1هممنا|فلأىت 

واكاض.العداء روح سهم وث ومالأهم الأمراء لهؤلاء 
الصرأبي المزيد الملوكي لطان العصر في الدلجي عاش وقد 

المالLنSدولة سلامحلين أحد ام(،  ٤٢١—  ١٣٦٩)المحمودي شخ 
كتبوتحكي الهجرى• الثامن القرن في حكموا الذين الجراكسة، 

جملذكيا وكان ءاما، ١ ٢ وءمرْ القاهرة إلى الشام من قدم أنه التاريخ 
جعلهثم السلطاني، الحرس في برئوق، بن مج المالطان نمه الصورة، 

للشام.نائثا ثم للمج، أميرا 
فرجالسلطان مقتل يعد الحكم بالله المتعين السامي الخليفة تور 

للملكنائبا المحمودي شيح الأمير عين يم أشهر، منة لمدة ابن؛رةو3، 
المزيد،Jالللث، ولقبه الللئ، في شريكا عينه ثم ه،  ٨١٠أول ربح ٨ في 
/م ٨ ١ ٥ عام أوائل في باللطة الانفراد المزيد ١^)؛، استطاع ثم 

أخاهوعين الإسكندرية إر المتعين المباسي الخليفة وأبعد ، ٢١٤١٢
م. ٨١٨عام في مكانه داودخليقة 

المزيد،الساكنان عهد في الاقتصادية الفنالم أشنع وقعت وقد 
إلىوالمل الظهور حب عن والعد والدين والتقى بالعلم اتصافه ْع 

قليلكان الحميدة، الممات، هد0 وبرغم ذللث، ومع نقول: التقشف، 
لمالظلومين لنصرة حبه ْع ولكنه والمواطتين، وزرائه أمام الحول 

يفعلشيث١ل١،.

تعيشهاكانت، التي الفوضى لحالة امتدادا الحاكم ^ا عصر كان وقد 
الصراعاتبسسّيا حوزتهم؛ في كانت، التي والشام مصر في مواء البلاد 

يدوإطلاق والأزقة، الشوارع في بينهم القتال إر تصل والي الأمراء بين 
ص، ١  ٩٩٣الراض، والترنح، للشر معاذ دار الحبول، الرحمن همد بن حمد صد الاثصادي للفكر دراسة ت١( 

١٢-١١.

١٣



الفلأممداسميمن

دونعشفة وبصورة شتى بصور الأموال لتحصيل الشم، على رجالهم 
الاسلا،.لأحوال مائة 

وثورةكاب فيه عاش الذي العصر عن منبثا )الفلأكة( كتاب يعد لدا 
منالمفلالومين المفلوكين لهؤلاء وعزاء والقهر، الفللم صد اجتماعية 

أيضا.سهم أنفمن بل والحاكم، الماص 
الفصلنى المؤيد الملك، عصر نى عاش أنه إلى الدلجي أشار وند 

)رالمادس الفصل الفصل هذا يعنون حيث الكتاب، من السائس 

#أذإلى وينتهي الهلاءات<( من وءلاءة نفسانية كمالامحت، الملوم مصير 

اللهمالحرف، من وحرفة الصنائع من صتاعة كولها عن حرجت العلوم 
وينشرها،المؤيد  siU^Iأيام فى ويثها وينشرها تعالى الله يحييها أن إلا 

المؤنقةوباراته ويرء، بمعروفه والشام بمصر المدارس عمر الذي لهو 
يؤلمهالله أبقى وشعره. شرعه اللم معالم وإحياء ونهره أمره واطع 

المشرفين،.بين ما وتلكه القرنيين، بقاء 

والمفلوكون()الفلأكة ممابه يكتب وهو الدلجى أن أتصور أكاد 
اعشرناإذا عاشها؛ المى الفلأكة حياة عن أويحكى ه، هونفحياته يصور 

الكافيالمال تحصيل وعدم بلد، إلى بلد س والانتقال الامتقرار عدم أن 
الملمس قدرا تحصيله من الرغم علي، الكريمة الحياة يضمن الذي 

الاضعلهادعن فضلا إليه، يصو ما له تضمن عنه— كتبوا س "بشهادة 

ممابه.في عليها نص المى الفلأكة علاماته س معلميه وس لماص اس 
القلية،اللوم س وغيره المحو فى وئصل بمصر *اشتغل أنه ورد فقد 

,١ ٩ ص النجف، الحد٧٠، المهلبعة للمقريري، التقول ذكر م العقود ندور انظر )١( 



واء«ماومنامملأكة 

ثمانيط حوار دمشق قدم ثم سسئا، بها فأتام طرابلس إر توجه نم 
نمصدْ، وحظي حجي بن الدين نجم القاصي ولزم وثمانمائة، عثرة 
بكفرْالحكم إر وصك مضطربة حياة ،.. ١١دمهااباراقة وحكم أبعده 

أكثروما سهما. حدث حلاف س حجي بن الدين نجم القاصي من 
الوقتذس ر بعصا بعضهم العلماء بها يتهم التي الجائرة الأحكام 
العلميةمكانتهم لهم كبار علماء منها لم يلم التارج، كب بها وتمتلئ 
وئدالادعاءات،. هده تكذي، الي الدلائل من الكثير وحول برغم الرفيعة، 

أوالدين عن بالخروج اتهمه من أكثر فما الملك،؛ هذا الولجي طلن، 
يتهمهمن مكانة أومراعاة وتمحيص، فحص دون كتا؛هرى، ر الزندقة 

روكأنه قاطعة. بينة دون بالكفر الناس رمي وحرمة الشنيعة، التهمة بهده 
؛الزنل.قة.هوشخمئا اتهامه يسلإ_إ لنمه يتتقم ذللن، 

منواط؛ باعتباره والفقراء الفقر عن كتابه الدلجي كتب لقد 
اعتمادهالكتاب مراجعة توضح إذ العيس؛ شفلف يعانون الدين الفقراء 

وهعايشةاللاحظة؛المشاركة على والفقراء الفقر لمشكلة ناوله تر 
الفقراءيوصي وهر ذلك إر يثير فهو منهم، ا واحل. باعتباره الفقراء 
 _L،،يقول؛الفقر. ظلمة نى بها الاستضاءة يمكن أنه رأى الوصايا ؛؛

أنمثلي، الخفالوك حموصا الهصعلفى، وأحوة الوفا ر أحي يا *اعلم 
تستصغرنفلا الجسمانية، اساُت، على تزيد لذة النفسانية لكمالأت، ار 

الدنيا٠.عنالث، زويت، متى فيها الله نعمة 

الخفاليلشؤإحوار معشر يا منحتكم ءقد ت قوله ر أيصا ذلك، إر ويشير 
.مثال،( سابقه غير س مخترعا منوال، غير على منسوجا المثال، بدح كتابا 

را(اللارسفياخ1راسارص،ص؟،ا.
وغيرهم.الحري وشمم الشجرازي، واكلب اكلماتي، والعمق القدوس عبد ين صالح عن كب ما دا"؛ع  ٢٢)







اثملأ;ئاتواسمومن

ذلك.ني الجب وبيان همرهم من لهم وألزم العلم 
وطاعةنفسانية كمالأت مصيرالعلوم ني ويعنونه! السادس لفصل ا~ 

السسبوبان ال^^ف  ٧٢وح^ض اكّسام من صناعة كونها يعد إلا ليٌى 

نذلك.

علىوالإملاق والإسال الفلأكة عثة ني ويخونه: المابع لفصل ا- 
دللثا>في السسس، وبيان الإنسان ٌوع 

استخلصالتي الحقاس بيان ثم قانون أو لنظريت نص الفصل فعنوان 
اافكرةر١أوهده القانون منهاهدا

أنإلا حاليون، ابن ومقدمات الدلجي كتاب بين التشابه هدا ورغم 
كتابه.ني مهللما حلدون ابن مقدمة يذكر لم الدلجي 

الكتاب؟^١ ٥٧٥ماذا

ونيآفاتهم، وتعداد المفلوكين، حال، وصف في الكانس، يهس، 
والغلةالقهر استولى ءهش أنه ويؤكد الناس، عن والعزلة النزق،، مقدمها 

ومادوالتخسج، الكدب، من رديثة أحلاق، ف؛ه حدك شخص، على 
يتعرضالذي القهر بين الربعل ويحاول، . ٠٠والخديعة...والخبئ، الهلؤية 

تنهىأيصا ارواذللث، الفلأكة لصمات< واكتسابهم تشتتهم صني الأولاد له 
اكلول،ومد ويومر؛ترويحهم والعبيد، الولدان على الحد إرهاق عن 
أحرى،جهة س الدميمة(. الأحلاق، هل0 اب، اكتسس عليهم خنيه لهم 

الرشيد،هارون ومنهم أولادهم، موليي إلى الخلفاء برماتل بتشهد 
حتمايقويه فالفرلغ، الابن استحلي إذا بأنه حهلرة مسألة إلى وتيقفلهم 

وزيا.لغضبه يقيمون ولا الناس به يستهون وحيتها الفلأكة، إلى 

.١٣،،١٣١،١٣ا؛قص•ر١(الم.؛عال



واسمومن

يثنالاجتماع أن على ويشيد والتميز، الغنى بين الدلجى ليمرن 
مفقودةالتمدن حكمة لأن منه؛ فانية لا فلأكة أكثر هم ومن المفلوكض 

لأجتماعحلافا وتكاثفها، الفلأكة يهماتضاعف، الأحتماع وغاية فيهما، 
ونملتهم.الأغنياء 

أوءلاiهم،في المفتقد حظهم عن والحث، بالمقر المملوكون وينوي 
غربة،الوؤلن في رالفقر علي• الإمام مقولة *ع المظرة هده تلاقت وربما 

المتحيلةبالأسايح المفالوكون يتملق كما وطن"، الغربة فى والغنى 
الزور.شهادة ومنها الضعيفة الهواتية والحرف، والكيمياء كالمجوم 

بالغسالأسواق كاد يقاومون الذين الأغنياء الدلجى ويكشف 
للعياءتوثيقه وفى الللث،• ح والمحالف، الوء بوكلأء والاستعانة 

المفلوكين.

الهلائاعندالدلجي

يعرفومو ، الأخرى للأنوي علة جعلها وقد المائة: الفلأكة 
مالئا،والفلوك المالية،٠ الدنيا أمور ش محغلوظ *غير بأنه صاحبها 

فوتهي عن عاحرا يصح إذ فلأكته؛ مغ الممة، لصفاته نتيجة 
مثوالمستحيلة بالأسبامحح المعلق إلى يميل بل الهلبيعية، بالوسائل 

إلىتحتاج ولا مستقرة غير بحرف، الأستغال وإلى والكيمياء، المنجيم 
الضعيفةالهواثية *الحرف ميها يالمى الحرف تاللث، ومي حقيقي، جهد 

تتيحها.لا وند الممل فرص تتح فقد دائمة غير حرف لص الصدفية،، 
لامتهانها.حقيقية مهارا'ت، اب، اكتولاإلى جهد بدل إلى تحتاج لا وص 
الاعتمادلأءتياد0 ابالممي، دانتا يقنع الذي المفلوك طيعة هع تتفق وهى 
أبوايها-غير في المعادة عن الحث وض غتره علمح، 

٩!ًٍسًً=====ءس=س=ًًٍ_ًٍ= 





وادقأومن

يدكررنومرة الشعرية، والتشبيهات الخطايية بالأدلة المالية الكمالأت 
وحكمةأعيارا عتها ويصوغون الفلأكة، بمقتضى اللازمة عوارصهم 
وليثغالواصورتها، قح من تنقينا فاتقة؛ وكلمامتؤ راتقة وتشبيهارت< 

صورتهاني الفكرة عن الكلام محامى من فيها أوردوه بما الناس 
نكتةأو أدبية رقة ؤيجعالونها نقانمهم ذكر إلى سابقون ومرة الشنيعة. 

عناواس ليصرفوا محهم غيرهم يذكرها أن نبل هزلية كلمة أو شعرية 
منرأيح الأمثال،؛ في قيل ولذلل!، المعاد؛ تكر0 المموس لأن بها الاشتغال، 

هنفس يتأنق الشخهى أن لما نفوسهم على أحمر ذلك وليكون معاير 
غير0*.ككلام كلامه عليه يثقو ولا غيره س يتانفه ما 

لأمابغيرهم س لهم وألزم العلم باهل ، ٣۵١١الدلجي برأتم، والفلأكة 
والكيدالمكر على مبنية والتجارة عنهم؛معزلط، )الحكم( فالإمارة كثيرة، 

حيليلزمها والحرف، والصناعة وقوعها، على دليل يقوم لا التي والآم١ل، 
الكاذبةبالأماني متعللين الاكتساب، عن فيقعدون عنها، يأنفون ورذائل 
والإملاق،•المقر في مقعون 

فييتوهمونه ما مقتضى على بالناس الثلن يحسنون العلم وأمل 
طيمح،ؤيحاولون وزثا، ومعارفهم لعلومهم يممون لا والناس أشهم، 

القضاياولكن اليومية، الحياة شؤون في الدقيقة ونظرياته العلم قوس 
تجعلهمالعلمية بقواعدهم وثقتهم عدة، وجوه س بعضها عن نختلف، 

هذهلايعرفون الذين والعامة أصلاورأما، ويخهلثون عقلينا حبطا يخبلون 
يبعدغير حازتا ص أمامهم حزتية فضية كل في ينظرون العلوم 
غاي.فلونهم في ويصيبون مساعيهم فتتحح العزيمة وصعق، الفتور عنهم 

بعيدةاحتمالات، يقرصون العميقة الفاحصة بنفلرتهم والعلماء 
عنالمثبهل احتمال، وبملريه إلا شيء س وما بونوعيا، ويجزمون 



ُال4ملومن)مملاته 

الفلأكةيي فيسون الخير مظان عن لذلك فخاانون وا>ءمامتا، إمضاته 
ليسوالعلم بمليء، لهو العلم تحميل ني العمر ويقضون والإهمال، 

وأنوالإنكار، للجحود قابل نهو الدقة، وجه عر وسرق، يقاس ^١ ٠١
والجاْ.والتمويه بالتليس أمله غير فيه يدخل 

تعرضواأو فقراء عاشوا الذين )المملوكين( الفقراء العلماع ومن 
والأدباللغة إمام والأخفس عبدالوهاب، القاصي والاضطهاد: للجن 
الحزأمحو العبامي الوزير نهره عندما غما ه  ٣١٥عام مامتا والنحو 

)توفيعصره في الشافعية إمام المحديث، واكرمذي عيي، محن علي 
الفراهيديوالخليل المقدصي، الغني عبد والحافثل .(، ٥٢٩٠عام 

عاملتوفي الثاقب شخ واتجري الشعر، وأوزان العروصى علم واصع 
أشهرمن يعد الذي الأعيان وفيات كتاب مؤلف حلكان وابن م(، ٤ ه ٠ 

المعقولانفي عمره إمام والشيرازي المربي، التراث في التراجم كتب 
وابنوالأدب، اللغة في عصره إمام دريد وابن -(، ٠٠٧١ عام )توفي 

الدينوعلأء اليغدادي، الخشاب وابن المشهور، الشاعر الأدلي مانئ 
)توفياكحو حجة وسؤيه المعتزلة، إمام صناء بن وواصل الماحي، 

المسابوريمحكر وأبر شريك والقاضي عاما(،  ٣٢وعمره  ٠١٨'عام 
دممٍ،ثرد نقد وموذ، علم عائلة وابن وونبرا غث كان ؤإن حزم، وابن 

القراءاتإمام والشاطئ الكلي لحية وابن —، ٠٤٥٦عام الصحراء في 
البلدانومعجم الأدباء معجم مزلف الحموي ويائولت، ،'، ٥٥١١وأصول 

الميدانيالفضل وأبو خزيمة وابن ونفطؤيه الإمفراييني، حامد وأبو 
العربالفلاسفة إمام والفارابي الجماصى، وابن الهمذاني الملأء وأبو 

وشهرته،علمه ذروة وهوفي دمشق، في يبتان ناؤلورا عمل منازع بلا 
والرحلأتالجغرافيا عالم والإصعلخرى المحدمحنخ والبيهقي والهروى 

٢٢





واسوكوتامملأكة 

عليهمنعيت مض وأنه والقدر، بالقضاء التعلق عن وإلحامهم معاييرهم 
أراسقلألأ ناعلوئ إما لأنهم ذلك كان بها عليهم نودي أو فلاممهم 
مفلوك،معنى تحقيق عن الدلجي كتاب في الأول الفصل •(• • • مشاركة 

فىالثاني الفصل ش مباشرة يدخل التعريف هدا بعد الفقير' تعريف أي 
علىهدا يدل بها> )الباطل( الفقراء وتعلق والقدر القضاء قضية مناقثة 

دراسةموصؤع ني الأول الواجب القضية هذه متاقشة يعتبر الدلجي أن 
وهوالموصؤع، بهيا تبدأ الفقر دراسة إن أخرىت بعبارة والفقراء، الفقر 

للحالةاستلامهم إبطال وبالتالي والقدر، بالقضاء الفقراء تعلق إبطال 
ولإثباتوالقدر، بالقضاء الفقير تعلق ولإبطال الفقر. من عليها هم التي 

منهاتوالتي التالية الأدلة الدلحي عرصى فقره، عن مسؤوليته 
مشاركة.أو استقلالا إما فيه"" متسبس، "أي فقره فاعل لفقير ا" 
به.يحتج لا والقدر القضاء أن عر العلماء تفق ي" 
تنافيها.ولا بالأسباب التعلق تجاهع للسعي العيد ركة ح~ 
واجس،.ذللثح ولغير النفس لإحياء لاكتساب ا~ 

اللهء.على وتوكل الاءقلها للأعرابي; قال ه لرسول ا~ 
فيحرام ذلك فإن تردالأساب، التوكل شرط من -ليس 

بمحارمه.الله إر يتقرب 

ه-حّد.ر،دظم حدوأ ءامنوأ ١^؛^ ئتآخا قالثؤ وتعار سبحانه لله ا~ 
[.٧١]الماء: 

وهوالعيد عر الدنيا ويحول الملجح، في لا اليدين في المال جود و~ 
الرهد.ينافي لا عنها، حايج 

والقدربالقضاء الفقراء تعلق بلل الدلجي عرضها التي الأدلة 



وال*ةلومن

الشدةصحة ني الأول انمصر هذا ويمثل للفقر، استلامهم لتبرير 
الأساليبيبن الأولى الأهمية له بل أهميته، له الخصر فهدا الاقتصادية، 

الفقربعلاج يبدأ لأنه وذللث، الفقر. بها يعالج أوالتي الفقر، بها يواجه التي 
يحملهلأنه ه، نفالفقير من العلاج يجعل ولأنه الفقير، عقيدة تصحح 

العقيدة.من تنح مسؤولية وهي المسؤولية، 

ريفمن هناك أن دللئ، المعاصرة، حياتنا في أهميته له الأمر هدا 
العمل،عن وقعودهم والقدر يالقضأء بارتباؤلهم لمين المتخلفج 

عقيدةتصحح إن حيث، القضية، هده في الخاؤلئ الفهم يبطل والدلجي 
أنهذللث، من المتعددة، الاقتصادية توقليفاته له والقدر القضاء يشأن الفقير 
لجمعهعي فيالمال لعج ويدفعه فقره، على ليقضي للعمل الفقير يدفع 

يهمله.فلا الحياة في المّادي الخصر لاعتبار ويدفعه وامتلأكه، 

الفلأكة:كتاب فى الاصادي الجانب 

كتابتهتكن ولم الفقراء، وعن الفقر عن الله- -رحمه الدلجي كتب، 
والفقراءالفقر إنما أحرى، أوموضوعات موصؤع في كتابته علي تفريعا 

كتبهأنه دللئ، من أبلغ بل عنه، الذتحآكتب وحدْ ، المتهدفهوالموصؤع 
المفاليلث،إخواني معشر يا 'رمنحتكم يقولت الفقراء، به مخامحتا كتب، ما 

مثال،سابقة غير من مخترعا منوال، غير على منجما المثال، بدع كتابا 
نيبه وتصرفون وأمثالا، مفاكهة تتخذونه وإعالأ، وحكئا وتمثلا ملاه 

بهيترفعون انتزاعا، ريقه من أيديكم به وتنرعون وإعالأ، ردا ظنونكم 
لإ.. ١ ثراعا. والمقاصد الأغراطرا نحو 

وأنهوالفقراء، الفقر عن الكتابة قمع. أنه يزكي كتابته مسبح وذكر 
والإهمالالفلأكة غلبة في المسبح ص ائلأسأل ررلأن بمانبح حاظبهم 

٢٥



|رفلأممتواسمومن

مصدور،نقثة ذلك ني للكلام نشاطا مز فصادف الإنسان، نؤع عر 
.٠ . ومعللثا.. إرادة وافقت، يعوم حطتا، ألقمها ساكنة ونارا موتور، وصربه 

الكتابحأن وتفصيلاستؤ جمله موضوعاته ونتح الكتاب عنوان إن ثم 
والفقراء.الفقر في دراصة كله 

الاتصاليالهمع تحديد بعني للكتاب الاتصالي والتصنيفح 
فيدراصة إنه عر صنف والمفلوكون الفلأكة وكتاب به، يتصل الذي 

منالقديمة الموضوعات من واحدة والفقراء فالفقر الفقر. اقصاديات 

نسبتا،يعدحديثا اقصادية كدراصة بها الاهتمام ولكن بها، الاهتمام حيث 
الفقر.اتصاليات العنوان الدراسة هلوه وتحمل حدا، حديثا يكون فد بل 

والأمريكيةالأوروبية البلاد ر الاقصاد ر تصدر الر للكتب والمتتح 
واصع.اهتمام موصح الفقر اتصاليات أن يجد 

الحادالتفاوت تعارمن الاتصالالحر نظام الرتتح المجتمعات إن 
اتصاليتقدم من أحرزته مما ؛الرغم والثروات، الدخول وزع تر 

هذهر للاهتمام كموصؤع ه نفيفرض الفقر فإن ذلك، وْع وامع. 
المجتمعات.

يدرامةالاهتمام دائرة إر أيئا المتخلفة البلاد دحلت، وقد 
تعملالتي الاقصادية الدراسات بتوجيه ذللث، وحدث الفقر. اقصاديات 

الفقر.ياتماديات الاهتمام إر البلاد من المجمومة هده عن 

تحتلالش والنظرية التحليلية ائل المبعض الدلجي تناول ولقد 
أحدكان الله رحمه الدلجي أن بعتي مما الاتصال، عالم ر كبترة أهمية 

الاقصاد.لعلم الأوائل المقرين 
الرراعة— الثلاث المعاش وجوه عر يقال أوأيصا اردلجيت يقول 

٢■



واء4م1ومنامملاكات 

إماصرنا له جدد دخل للإنسان تجدد كلما إنه ~ والصناعة والتجارة 
اللذات،ني وانهمالك الشهوات ني أوإفراطا أمثاله على والترفع للمباهاة 
يحلهفي المتجددة الخالات لأن أو والأحدوثة، القالة سوء من أوحوئا 

مجفلوكا...٠.اليخمحى يرال فلا صرفه أمور تجدد يلرمها 

الواقعولكن الإنفاق من أكبر يكون أن يجج، الدحو أن الدلجي يرى 
الاستهلاكوزيادة الاستهلاك، زاد الدحل ذاد كلما إنه حيث، آخر، شيء 

رميدة،عير عوامل نتيجة يكون لقد طبيعيا، ّيثا تكون قد الدخل لزيادة 

للإنسانتجدد كلما وهو الدلجي يصفه الذي فالواغ حال، أي دعر 
عامة،اكاس كل يين عليه متفق أمر هو وإنفاما، صرئا له حدد يحل 

خاصة.صمة والأفتصاديين 

زيادةنتيجة الإنفاق، نيادة عن المؤولة الموامل هي ما ولكن 
عواملإنها بقوله عليه وأحاص، الله رحمه الدلجي طرحه سوا)، ا الدخل؟ 

منها:وذكر ءالة، 

الأمثال.عن والترع الماهاة، أ- 
الشهوات.في الإنراط ب- 

اللذاتفي ج-الأنهماك 

القالة.سوء من ، الخوفد- 

صرفه.أمور في تجدد يلرمها دخله في المجددة الخالات — م 
حيث،الإنفاق، في الخصر بها يقصد لا الي الخمسة الأمور وهده 

دخله.مفلوكامهملاشؤون الشخص يبقى أن عليها يترتبر 
الاكماديةالللرية أكدته ما وهذا للدخل، متغيرناع الاستهلاك أن أي 

يعدم.ومن كينز يد عر الخديثة 

٢٧ًٍٍْء=—ٍْء^ًًًًٍٍٍ=ءً^ًءًس 



امملأىتو|سمومن

عنالمؤولة العوامل أن تن الله رحمه الدلجي أن ذلك إلى ويضاف 
الفئةوالعوامل الاجتماعية البداتل هي الدخل بجوار الاستهلاك زيادة 

اكرنيالاسهلأك ومحاك الأمثال، على داكرثع كالماهاة أخرى وعوامل 
البخل.مجن الخوف وهناك 

~صاحبدددزسري كيتز، مبق قد بذلكر الدلجي يكون أفلا لبعد، 
بقرونالكلية الاقصادية الفلرية قادة من يغيرهما السي~ الدحل نظرية 

عديدة..

الأتتصادى،بالفاتض تتملق المابق اكص من تؤخذ أحرى ودلالة 
الفاتضر،توافر أهمية المحن، ذللث، في الله رحمه الدلجي أبرز حي—، 

والاعتبارايتهالعوامل تعدد ثانتا وأبرز والخلف، محوالفقر في وتزايد0 
للأّتهلأكلا/تحدداقل الي والاقتمادية والاجتماعية الضة 

العالمخلق الكتاب، أسلوب، ش تجلى ئد إنه نقول لكلامنا وختاما 
الكمالحقق أنه ييع فهولم ؤإمكاناته، وحدوده بقدره وعرفانا تواصنا 
'وأنايقول؛ ذللن، بمكس ولكنه ، قاله ما كل ش الحقيقة كبد وأصاب، 

يقول:آخرالكتاب، وفي الغرصن، ولايمبتح الغرصن لايوافق أعتدرعما 
وشحضر ومما مهل مما الغرم، هذا مح، كتابته لي نير ما آحر 'هذا 

فيه،.القول عل وبمعاودته من الضن 

وعالمالضن وعالم اااغة لعالم وجاذبا ومميرا فريدا نصا يعد الكتابح 
للعصرصوره من يقدمه لما والمورخ؛ الاقمحادي والباحثه الاجتماع 

المزلفح.زمن في الماتده والفكرية العقلية والحياة فيه كتب، الذي 

معريين مححمد الإمام بجامعة اكوؤص ميثت مخر الرماني محمد ين زد الدكتور/ وتالي إعداد ٠" اتصالية رامات دا 
الانترنت.'مر منشور ~ الإسلامية 

٢٨



واء«مدومنامملأكة 

الكتاب:في و4 مهن ما 

صهحيحةإحراجها هو إنما التصوصن تحقيق من الهدف كان لما 

ومحصمانى كل يذك فقد أصحابها، وضعهاأن كمامحبق سليمة 
فيواصتا البيل، هدا في طاقة من لدي كل.١ وندمت جهد، من 

وحدرحيعلة من الأولى ءلسعته إلى النص إعادة تحتاجه ما اعتباري 
إنشاءمن يكشر أصعب، أصله إلى النص إعادة إن حث وأمانة؛ ودقة 
جديد.أصل 

نسختين؛على الكتاب، تحقيق في اعتمدتر وند 

الصادرةبالقاهرة الثمي، مكتبة طبعة عن المصورة النسخة الأوشأ 

بهامحققة نسخة وهي صادق، خليل صاية ^ ١٣٢٢)عام 
)ط(.بالرمز إليها وأشير الكافية، غير والشردح الهوامش بعص 

العربيةالمخءلوطارت٠ بمعهد محفوظة مخطوطة صورة أ الثانية 

درقةكل م، درنة، ١ ٠ ٧ من وتتكون أدب• ٢ • ٨ ٤ رنم تحمل بالقاهرة 
وتمتالأخطاء من حالية الجميل، النسخ بخط مكتوبة وهي محيلرا.  ٢٣

أشرت،وقد الهامس. في التمؤيبات من العديد وجود بدليل مراجعتها 
إا؛ءا

اكحوالتالي:على الكتاب، في عملى وكان 
يمنلا الذي بالقدر إلا فيه أتدخل فلم الكتاب نص احترمتت، ~ ١ 

اليوم.لنا المعروئن الإملائية القواعد وفق ككتابته جوهره، 

لهمبدكر ولم أسماؤهم وردُت، الدين الأعلام لبعضن ترجمت، " "٢ 
اكتفبت،فقد مرة من أكثر يتكرر الأمم كان ولما منفصالة، ترجمة المؤلف، 
الأولى-المرة في بترجمته 

٢٩=ًًء=======^^===ًٍ=^=^=^^====ٍ 



اثفلأىتواسم>من

ماأثر أو حديث من والنئرية والشعرية القرآنية الشواهد حرجت ب ٣ 
سيلا.ذلك إلى اسمملعت 

يينوالزيادة يالتقمر مواء الاختلاف مواصع إلى الإشارة — ٤ 
.التختين 

لغويا.الغريية الألفاظ يعمى فرت — ٥ 

معجمة.تكن لم التي الحروف أعجمت ~ ٦ 
نىمهم دور من لها لما كك؛ الكتاب ني الترقيم علامات صط — ٧ 
•المعنى فهم 

والأعلامالتبؤية والأحاديث القرآنية للايات كاشفة فهارمى عمل ٨" 
الشعرية.الأبيات وتوافى والأمكنة والبلاد 

لهاواخدمة قدمت ئد العمل بهذا أكون أن القدير الٌلي الله أمح.جوس 
رغموالشهرة، التتؤيه من ّتحقه يما يتل لم الذي ولمولفه، القيم الكتاب 

بصورةتجر ما وهدا والتحاليل، البط عر وقدرة موهبة من يه يتمع ما 
أيديننا١بين الذي كتابه فى واصحة 

٣'











واسمومنا1ملأهت 

وتتقاصرإلهيه، لكمال ري|توحساالشكن وهؤيته، الحمدلذاته يستحى الحمدلمن 

وئدنسورأفته، ألاته لطاتم، في الأفهام وتتحير وأك؛ته، أقداره دقاتق عن الأوهام 
وفاعريته.كرياته في حتزى الأفكار وتقف وحكمته، مصنوعاته كمال في العقول 
علىيثاء كيم، يقلبها تصنفه في والقالوي، حجته، س١ني معحجوجون مقهورون الخالق 

ألاؤ معلوم. بقدر إلا ننزله وما معاووم. غير حرائته وفي إلا شيء من ما مشتتته■ وئق 
والخوالشئ، الخين علمه على [، ٠٤]الآءراف<: ه وث أق؛ بارق. وألأي أ-لثأوا له 

_،في كل امره مخرامحت، والبوم والقمئ والشص والكوى. والحركات، والضئ، 
وهوالأمثاي، ثيات، الموريهل أسانا، وللمسييات، كايا، أجل لكل حمل بحون. ي

عنوموغني العادة عر دائما الأكل عقيب الشح وأوح بيات،. والمالأمحبامته حالق 
منالحظ به فتقص الميىُا، وركب، بيل، الصراء به فيثر العقل ينب العادات• 

آنثاوؤإثأآ مستقيم. صراحد على )ربي( إن بناصيتها موأحد إلا دابة من ما التحصيل. 
وأبكى،وأصحك، وأرأى، أغنى [. ٨٢]ص؛ بٌ ٠؛-^^ ^٠ ٢٥يمل،أن 'تثا إدآ 

[.٢٣لالآس؛اء: بر يفعل لأتثدر1 ؤ دأحيا• وأمات 

وهويكن لم يشأ لم وما كان ثاء ما له، شريلث، لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد 

•الأم)، واكصرذض انمل ارجز لابمن الغزوان الفم؛ ادم3، ٢ ١ ١ 
رآ(اض:ارض■

٣٠



|مملأهتواسموضن

وأشهدأليم. عداب أشد لهم أعد والظالمين رحمته في يشاء من يدخل الحكيم• العليم 
عنستنئتا فه ؤع؛؛بز متقيم■ صراط إلى ياذنه الهادى درموله ب-0 محمدا أن 

وعلىعاليه صرالله [ ١٢٨]اكوة: ه وءرفقمر ألثؤجنت< ءث،=ظم -ثرُيح 
^١.سلينا ونلم ومحبه. وأوليائه أتاعه ومحاتر ودويه، وصحبه آله 

علىمنسوجا المثال، يدع كتانا الفاليالث، إخواني معشر يا منحتكم فقد لد؛عا"آ 
تتخذونهوعللا. وحكمه منلأ0لااوتمثلا، مثال، سامة غير من مخترعا منوال، غير 

ريقةمن أيديكم ٍه وتنزعون وإعمالأ، ردا فلنونكم في به وتتمرفون وأمثالا، مفاكهة 
لهد0ك المم وكان شراعا. والمقاصد الأغراض نحو به وترفعون انتزاعا، التقليد 
الإنسان.نوع على والإهمال الفلأكة عنة في ابب عن ال سائلا أئ الكتاية 
ساكتةونارا موتور، وصربة مصدور، نفثة دللث، في للكلام نشاطا متي ، فصادف
ولاالغرض يوافق لا عما أعتذر وأنا ومطلثا. إرادة وافقث، ودعوة حملتا، ألقمها 
الالئائق،أسرار استكشاف، بأن بالعنض، الجوهر استبدال وعن ٢، الغرض؛ يصيب 

والصوارن،البدنية، العوائق «ع يتعثر أو يتعدر مما الحقائق، أنوار وامتثفاف 
كانت،إذا فكيف، زاءناا بحرا الكلام ومواد باترا، صقيلا الخاطر كان ولو انثة، التف

متقاصرة،والبواعثج متتاصرة، والصرارف، تالياله، الملم من والبضاعة كليله، الفكرة 
اختيارعن صق والومتا والتهذبيا، التنقح معاودة من الخغ حد إر والشواغل 

غارة.بعد غارة تشن والهموم مستعارة، أو مفقودة والكتي، الترتسس،، وجودة الألفاظ 
بهالا وترصيم،ر'آ،، بتدوين ولا ؛تمنيق، نبق لم الش المخترعايته أن ْع هذا 

الملهل،وصمة من العصمة أستمد الله ومن أبوابها• للمعاذير وتفتع نصابها، الفائدة 

يالثمءمحر؛هنمو الأ؛امص: م رممنلأ. رمل«; الحا؛، مف إرضام الالتفات ص بملك اي ادم.ان س ضلت م ر١( 
إلخ.ممخانرته.. توله: ضر تبله والذي المعس هذا يإر مثلا، 

الهيف.معاحا: الثاتيت و)الغرض( القول، موصوع معناهات الأور كلمة)^_(^ ، ٢١
مائة)ثان وهراصف. ونصف غاوئنف رصعا ترصفه رصمه وتظنه، بعض إر بعضه الثمء صم ت الرصف ، ٣١

رصف(.

س ٣٦





راسمومنئت الملأ 

الكباتالماحث ومن مله، اسل صلق ماحث، هي عقر: الحائي الفصل 
للامان.الخاملة 

مقاصدمن فيها وما معناهم في من أو المملوكين أشعار في عثر: الثاني الفصل 
هوالفلأكة.إنما عليها الخامل أن وبيان شتى، 

الكتاب،.به تختم الفلأكة ءللماُتح في بها نتفاء وصايا في عقر: ١^١^١ الفصل 

c.:;••• ٩٠٠ c>
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ااغلأكا3واسمومن

ضؤه2ول 

اثهفلوكسى تحقيق في 

الاستعمالمواغ بشهادة بها ؤيريدون العجم، أفاضل من تالميتاها هاو0 
الجرمرىبحاح ني دلس وفقرْ• لإملائه الناس في المهمل المحثلوظ ض الرجل 

صاحبنول إلا المعنى لهذا بملح ما المائة هذه في المحيط القاموس في ولا 
الاستعمال.لهذا مصححا يجعل أن يمكن فإنه الأمر، في لج إذا مليكا ثنلئ، القاموس؛ 

سفيكون اللجاج، الحفل وعدم الإملاق من يلزم فإنه الإملاق، لاذم اللجاج أن وبيانه 
تفعيلاثمل بأل مردود التكلم، ص فيه ما مع وهذا الملزوم. وإرادة اللازم إطلاق باب 

الملكمن مأحوذ أنه يثلهر والدي مقعولر١، بزنة منه المفعول اعم يكون أن يصح لا 
ويالاف٠همراده في المحفلوقل غير يعارض الفاللث، فكأن بالمالم؛ محيهل هوحم الذي 
يشتقأن يصح لا جامد اصم الفاااائه فلأن اللففل أما ومعنى، لفظا فاصد هذا قيل فإن عنه. 

الفلأكةلأن الاستدارة؛ ممى س فيه لما الفلالثؤ س اشتقاته يصح ولا مفعول صيغة منه 
أنمعنى على الجاز عر ولا 'نيء، في الاستدارة معنى من ليست الحفل عدم بمعنى 

بابحس وإرادته إطلاتها كان والجولان والاضعلراب الحركة استلزم لما الحفل عدم 

الوالاضطراب الحركة مهللق هو الحفل لعدم اللازم لأن اللزوم وإرادة اللازم إطلاق 
)ننئرل(.وزن ض م كلمأ)تنلوك( يتمي ( ١ر 



واسموتونامملاءات 

الفلكأن معنى عر الفلك من اشتقاقه فإن المض وأما بالامتدارة، المقيدة الحركة 
تعارالله أن املامية الكتب، في تقرر لما مستقيم غير صه ويدافعه مراد0 في يعارصه 

محالم،كلنيء•
رأنتهنالوا فقد ممتع، غير الفللثج من الملوك اشتقاق أن الأول، عن فالجواب، 

الحروفمن اشتقاقهم ذللئ، من وأبلمر رنته، أصتح لمعتي ورأيته رأنه، صربت، يمعتى 
مننول ر التخريجين أحد ر الاحاتية الحرفية حاشا من أحاشي اشتقاق في كما 
الجملةلفظ من اشتقاقهم ذيك، من وأبغ أحدأ١ا* من الأقوام من أحاشي ءولأ نال: 

يةوهونالعقلي الجاز نيل من ذللثج أن الثاني— وعن والهيللة• والمهلة كالحوقلة 
مالدللث، ويشهد الفاعلي، بالتيس الفاعلي غير للتلس تشبيها مجارا زمانه إر الشيء 

ففيالشؤم يكن إذ أو ثلاثة، في ®الشؤم لمت و<>عليه الله صر قوله في العلماء قاله 
دساتمنآصأذ،ذس،الروايتينلآ،حزتا اختلاف عر والقرسء ثلاثة: 
أنمهافي هي أنها لا وصدها، لها مقارنا الشؤم يحمل قد أي والاتساع، الجاز عر 
ءباد0من حلئا فيها يميت، أن تعار الله قضى قل الدار تكون فقد الشؤم، توجت، مما 
حلمهوالله مجارا المكان إر نللثا فيماف والوباء، ؛١اهلاءون البلد في ذللتج يقدر كما 

الذيأنه معنى عر الملك، من المفلوك أحد جواز التقرير بهيا صح فقد ولدره• عنده 
التجوز.جهة عر مرادْ ر الفللثج يعارصه 

ذالئايكن لم دائما الأفلاك حركا>تج ع تدور لا والنحوس القعود أن سلم ولو 
القضيةكون إر تحتاج لا مجارا زمانه إر الفعل إصافة لأن التجوز، صحة فى قادحا 

تا■،:دالت إف، رالأسوار الفر بن انمان •يح م تمد؛ من الذبٍاي. ليابس بت ننز مدا )١( 
ُلأاحاثمسالآماممناحدي♦* الناص فاعلام ولاارى 

او)حاثس( ندمن مصنتذ1ر مداالنعل)احابم( ان المرق ييرى )أسم( بمعى مناينل راحام( وكلمة 
لجوة-اصثنعمالأنها بعمى م تعد الم الأستشاس٠ )حاش( 

لمومُالزص( والراء الدار م تي» م اكرم كان رإن صر: ابن من ٠( • البخاري)(؟ ردا. صحح حديث )٢( 
والدار(.والمر١• الفرص م تلاثت: م  ٢٣١صر)إنمابن  ٠٧١ب ص سالم ءن ارمرتم، طرض ص ٢( ٢ ٢ ْ ) 

زياد؛س)ط(.)٣( 







واسمومنارملأمم3 

ؤصؤؤث\تي
بهسلق الأعuلوu خلق في 

من، الصرىر الحسن دأبي النلاسقة وجمهور الحرميزرآ، إمام ^١؛ ٠٠٢٠٠٠^
والإرادةاصرة تلك م والإرادة، اصرة المعتزلة 
لحدوثموحبة الحادثة القدرة أن المعتزلة أكثر وميم، المقدور. وحول يوجبان 

،الأشعرى١ الحس أيي الشخ م، ومذ فيه. ااقاليمة للقدرة تأثير لا وأنه مة.ل.ورها، 
منوالنخاررص أقواله أحد في ^٦، ١٠١١كر أبي والقاصي أصحابه من وحماعة 
وإنصفاته من صفة في ولا مقدورها حدوث في الحادثة للقدرة اثير لا أنه المعتزلة 

وإحداثاإ؛داءا الله من حالما الفعل لهافيكون مقارثا مقدورها بخلق العادة الله أجرى 
)ا(فيط;)اائيمم(.

فبمحمدالجؤض• بن يوم ين الله عبل. بن الملك ب- ابوالمعالي الدين ضياء هوت م(  ٤٧٨— ٤١٩ت)الممن إئ، )٢( 
المولمن[.]معجم القرآذ. يتمر الين راصول النقه م الكتم، من كتم له اديسم، ممر متكلم امولن 

التمانيقخ،كثير أصولي متكلم المعتزلي، المري المليب بن علي بن محمل• هوت ( ٠٤٣٦)'ت، المري'. أبوالحين )٣( 
•المؤلمين[ ]هعجم اراوندي• ابن ض الرن ض والانتصار الفقه، أصول ني المعتمد منهان 

)؛(في>ط(ث)نهوان(.
إرب بمس اماييل، ين مالم بن اسحاق بن إسماءءل بن ءش مد؛ ( ٠٣٢-٤ - ٠٢٧ر•الآشعريث أبوالممن ر٠( 

]معجمالإملاميين مقالامت، امهرهات من كثيرة مولفامث، له الأناعر•. فرته إليه م، تتسمتكلم الأثعري، موص أبي 
■الزلفن[ 

علىمتكلم البصري، القام بن جعفر بن محمد بن العلتسمه بن هومحمد ٠( ٤ ٠ ٣ —  ٣٣٨ال.اقلأنيت)ابويكر القاصي )٦( 
القرأن.إعجاز اث.هرهاإ من كثيرة مولفامت، له الأشعري، مدهم، 

م،بنتهم خلانه ءش المعتزلة إر المنمؤبه الفرق إحدى وهي التجارية، الفرتة زعيم النجار محمد بن الحين هوت )٧( 
]انظرالمللواكحولكهرستاتيا/ص.الفاصل. 

٤٣



وات4م1ومنامملأكة 

ملينتعر الكب تسير ر واختلف لقدرته. مقارثا لوقوعه العبد من وكسثا 

لطمني كما ومعصية، طاعة وكونه تعار الله بقدرة تحصل الفعل ذات أن ١ أحدصا 
أعمالفعل مفهوم لأن العبد بقدرة يحصل لوجوده تابعة له صفات، وإيداء، اديتا اليتيم 

هوالتمايز به فما الاتحاد، يه ما غير التمايز يه وما وقعودا، قياما كونه خصوصي من 

ولكنالطوالع، شراح وبعض المواقفخ، شرح في الأ؛هرىأا، صرح؛دللن، بؤ، الك
أقواله.من وأحدا الباقلأني بكر أبي للقاضي مذهثا إيراده المشهور 
عرالفعل، عر العزم تصميم أنه الكسب، نمير في المشهور وهو الثاني: القول 

تعارالله يخلق المعصية عر العرم صمم إذا العبد بأن عادته أجرى تعار الله أن معنى 
الأشاعرةوامتدلتؤ كالموجد. أنه إلا موجدا يكن لم ؤإنءآ، فالعبد فيه، المعصية فعل 
منهاثرتص يلم الأفكار؛؛،، أبكار في الآمدي؛'آ، ضعفها كثيرة اللث، معللوبهم؛معر 

الله،غير حالق وجود للرم نفه لأفعال حالقا العبد كان لو أحمرهمات ملكين إلا 
المعتزلةوأما الملزوم. انتفاء اللازم انتفاء من ويلزم محال، الله غير حالق ووجود 

العبداستقلال لولا وهوأنه واحد أمر إر مرجعها كثيرة بوجوْ مدهبهم عر فاستدلوا 
بمايدم ولا زيد يمدح لا إذ والمعاصي؛ الطاعاتؤ عر وذمهم العباد مدح لبطل بالفعل 

موجدايكن العبدإذالم لأن والعقاب،؛ الثواب، ولاارم أومعصية، طاعة عمرومن يفعله 
مناستحقاق غير مجن والعقاب بالثواب مجيتدئا الله وكان عقابا ولا ثواتا يستحق لم لفعله 
لأحديثق ولم الأغبياء الكفرة وثواب الأنبياء عقاب لجاز كيلك، ولوكان ليلان،؛ العبد 

لولاوأيصا الشريعة. في والخبط الدين تثؤيثى من ذلك، ر ما يخفى ولا بعمله. وثو3، 

■تم، الأمّ احد الدين سف م الأبهري<إ ٢ )١ 
ي■يئن )إن؛ م)خ(:  ٢٢)

سعتطم•• اصو.لتي*تكلم ؛ب صالم•• بن مد بن يلي ام بن  ٠٠٠٠*الدين سف م -( ٠٦٣١- ٠٠١)الأمدي: )٣( 
المولغضلسءم الجيل،  ٣٢٠م الأمحو ُءايت الإحكام اصول م والإحكام الكلام، علم م المرام غايأ مانغه: 

يمْها[.

وعلمالدين آمول، م ماهتم، اهم من الآٌ،.ييعع" الدين سيف الإمام تاليم، من كتاب الار.ينُ اصول ني الأفكار •ايكار )٤( 
مشوع.الكلام. 



واصقيومنامملاكات 

انمد،وجدايكن لم إذا لأنه والتآديب؛ دالوامي بالأيام التكليف قلل الاستقلال 
بالكفرات ولا والزكاة والصلاة الإيمان بفعل اتت يقال أن عقلا يصح نكيف لأفعاله 
وهىالأنبياء بعث فائدة أيصا ولبطل يطاق، لا ما تكليف لأنه والزنا الخمر وشرب 

عملمنهم يصدر لم إذا المعاصي عن وزجرهم الطاعات فعل إلى الكلمين ]دءوه[ءاا 
فلأنهماوالدم المدح في أما الملازمات— بمنع والجواب — يهناق لا بما التكليف فيلزم 

لقبحهويدم وسلامته لخنه الشيء يميح أن يجوز إن الفاعلية لاباعتبار المحلية باعتبار 
والعقابالثواب وأما العيوب، من ونقائها وصفائها لخنها الجوهرة فتملح وعاهته، 

عقيبالعقاب حلق وعلى الهلاءات حلق ءقي1، الثواب حلق على جايية الله عادة فلأن 
الشعيخلق كما يوجبانهما وهما والمعصية الaلاءة يوجد العبد أن لا المعاصي حلق 

ابتداء.يخلقها أن على ندر ؤإن النار مسيس ءقي_، والاحتراق الأكل حلق عقيب 
نلنا:الكفرة، وثواب الأنبياء عقاب لجاز العبد فعل جزاء الثواب يكن لولم وقولهمت 

فلايشلث،ممنؤع والثاني ملم الأول العادة، أولاتحيله العادة تأحيله جوارا ولكن الم م
والدعوةوالبعثة والتأديب التكليف حديث وأما عقلا. جائرا كان وإن ذكروه ما انتفاء في 

عليها.آثارها العادة؛ترتيب، الله وأجرى الفعل دواعي تكون قد فلأنها 
بينبديهية تفرقة أيصا ورأوا الشبهة، هده عليهم وردت لما الأناعرة أن وتخليصه 

وزادهموالمرتعش وجهه على المحور حركة ومن الاحتيارية الأفعال من نزاوله ما 
العبداحتيار إلى الفعل إضافة عن شيء كل حالق الله أن على الدال الرهان ومتعهم 

كونيقال أن فأما المائتين، التفسيرين على ب، الكوأثبتوا الأمين بين جمعوا مهللما 
وتأديبهتكليفه فى كاف العبد بقدرة واتعا ومعصية طاعة كونه من الفعل حصوص 
العصيةفمل الله تخلق العصية على العزم صمم إذا العثل. يقال أن وأما ودعوته، 

كالموجدالعبد يكون هدا وعلى فيه الهناعان فعل الله يخلق ااءلاءة على صمم وإذا فيه، 
و٠الاوالدعوة، والتأديب التكليف ش كاف القدر وهدا موجدا، يكن لم وإن لفعله 

)ا(ض)خ(;دصى.

٤٠



واسمُمن

مدخلفلا تعالى لله مخلوق الأفعال من فعل والتصميم الدواعي لأن مشكل أيصا 
تعالىادل أن الأصفهانير١، ءررْ كما الإيكال هذا عن الأءتالار ووجه أصلا، للعبد 
تكونبأن لا الفعل، فى مدخل لهما بحيث ويجعلهما العبد ني والإرادة القدرة يوجد 
مدخللهما بحيث كونهما بل الفعل مدخلافى لهما أن انقت لذاتهما والإرادة القدرة 

اللهيخلهم، المخلوهات جمح فإن بهما الفعل بمر ثم الوجه هذا علك، إياهما الله ؛خلهم، 
لذاتهاوالأساب الوصاتهل تللث، تكون لابآن أساب بوساؤلة وبعضها بلاواسهلة بعضها 

لهابحيث تعالى الله خلقها بآن بل المسات وجود فى مدحل، لها يكون أن اقتضت 
مقدورهأو نعالهم، لله مخلوقة العيد إلى المشوبة الأختيارية الأفعال فتكون مدخل 

•الفعل فى مدخل لها بحبنا وجعلها العبد في تعالى الله خلقها بقدرة للعبد 

ؤإلجامهممعاذيرهم وقني المفلوكين على الحجة إقامة الفصل هذا من والمرض 
كانبها عليهم أوئودير فلأكتهم إليهم نعبت، ض وأنه والقدر، بالقضاء التعلق عن 

والمدخلية؛المحلية ؤإما أومشاركة، استقلالا فاعلوها إما لأنهم مخيلا؛ متجها ذلك 
فرصتأو الصرف والقدر القضاء باب من ذللث، أن سلم ولو تحقيقه، محّق ما على 

والقدرالقضاء بأن ءلافحة أبحاثهم مجارى، في العلماء فكا1ما;ت، صرفة سماوية فلأكة 
قال؛وملم عليه الله صلى النم، أن صحيحه في ملم روك، لما وذلك به، يحج لا 

فقالالجنة. من وأخرجننا خيبتنا أنت، آدم، يا موسهم،• له فقال موسى ح آدم •اجتمع 
عليهالله صلى قال منة. بأربعين يخلقني أن قبل ءالإًر الله لأره أمر على أتلومض آدم: 

لوقالمنا العاصي فان نلتح: فإن شرحه: في النووتم، قال مو-ى"ُآ،. آدم فحج وملم؛ 
بنشص ب. ين اب ار تب يرجع المرشي، الأموي الأمفيام احد بن سد ين العض ض ض ابوامج عُ )١( 

٠٠متة بأصهان ولد اف، مب  سنةرفاته وكانت وشاعر. وأديب وناية موؤخ الدمحب، ندي ينداد، ونشا  ٠٠٢٨٤
الأص.كناب كته أمم من م. ٣٥٦

تآدم له فقال الجنة. من وأخرجننا *صتنا أبونا أنت آدم.، يا موص: فقاو موص آدم ءاحج ٢(:  ٦٥٢برتم) ملم أخرجه ( ٢ر 
هفقال - صتة يخلم؛آرب*ين أن( نل علي الله نمرء أمر عش أتلومتي بيه، لك وخط بكلامه الله اصطغاك موص أنت 

مس٠■م-يىفءحآدم ^٠٣ 



واثمقلوضن1|فلأىت 

فاصادقا كان ؤإن يذلك والعقوية اللوم عته يسقط لم علي الله قدرها المعصية هده 
منالمكالفين أحكام عاليه حار التكاليف دار ني باق العاصي هازا أن فالجواب قاله، 

الفعل،هذا مثل عن ولغيره له زحن لعقوبته لومه دفي يغترها، والتوبخ واللوم المدية 
الحاجةوعن التكاليف، دار عن خارج نميث فأماآدم يمت،• لم ما الزجر إلى وهومحتاج 

ا-ىدتخجتل• إيذاء ب بل فائدة له المذكور القول في يكن فلم الزجر، إلمح، 
منه،ليس الحاJدث، بأن الجواب في واعتدر الموال بحقيقة اعترفط ، كيففانظر 

لعلوالاحرْ ني الأساء به يحُخ أن فجائز الدنيا في به يحتج لم ؤإن والقدر والقضاء 
المعاصيفي به يحتج لا والقال>ر القضاء أن بتح ؤإذا والتخجيل. الإيذاء عن مقامهم 
الاحتجاجمن المع اهتضت، التي العالة لأن أوالمقايسة بالفرق فاتل لا إذ كلللث،؛ فغيرها 

والإ.>الاتراا.بالخاسة تعالى أند.ارْ غيرهامن في مجهلردة العاصي بالقدرفي 

 C ٠0ب••

دلاك.1ي تخك، ب راث اي: الغر.. •يالأعن ب احك الطر، وبعي. الغراس، م الإ-محالة: ١( 

٤٧=ءٍ=ٍٍ=ٍٍءء=^ٍٍٍٍٍٍٍٍٍ^=^^=دء= 





وا|«ةاومنامملاكات 

الصللؤثالأ<

رفر،أز،الأ>ملأبمشصو،سب
اثيدين(في اناو كؤن لاينافي الرص وأن 

التوكل.مقام الأول؛ المقام مقامين. على بالكلام يحصل الفصل هذا ومقصود 
يكونبما وحص الغير، على والاعتماد العجز إظهار عن عارة اللغة فى النيكل 

القضاءملاحفلة حن لئام عن عبارة الاصهللاح ونى تعار• الله عر منه الاعتماد 

ودوامالطبعين. الأساب عر الفلر اقتصار دون الحوادث جمح والقدرلفى[أا، 
أوببدنه العبد نحركة وحينثد ينافيها، ولا بالأسباب التعلق يجامع الملاحثلة حن 

الصائلكمقاومة صر دغ أو ]كالأدحار[رآ، حقنله أو كالكسب نفع لجلب إما بتدبيره 
إماإليه الأسباب فإنماء ورفعها المضار ولغ المتاح جالب فأما كالتل|اوى، قهلعه أو 

متلردا،ارتباطا تعار الله بتقدير بها المسببات ارتبهلت التي الأسباب وهي به مقهلؤع 
أكثرياارتباطا بالأّثاب ارتبطت، لالتى[أ'آا المسببات وهي به يوثث، ظئا مظنون وإما 

رط(.من راكمؤيب رأن( )خ(؛ )ا(م 
رلكسمل(وانمسبس)ط(./،)٤(: )٢( 

المعص•لإتمام صردرئة زيادة 



امملأكاتوال«ماومن

له.يهلمأن ولا به يوثق لا وهو موهوم وإما نادرا، إلا بدونها ٢ ا-ي*ءصلآأا لا بحيث 
اليدكمد والرغ، والدغ الجالب من إفقاره والمظون )إفضائه المقهلوع فأما 

عنوالتنحي المقمرة، البراري في المر في الزاد وامتصحاب الحاصر، الملعام إلى 

الباب،وإغلاق المائل، الجدار حتؤ النوم وترك الأسد، مفترس وعن الميل مجرتم، 
مراغمةوإهماله التوكل، ينافي لا ذلك فكل المجربة، بالأمور والتداوي البعير، وعقل 

اللهسنة وجهل المجردة بالقدرة الاكتفاء وعدم الأساب نم، في نعار الله لحكمة 
علىالحتلث، أعار بإطاق وإبلاعه الهلعام إر اليد ومد ترك ضن وعادته 
لهالله يخلق أن أو الملام، عليها مريم ولدمت، كما ولد له يحمل أن وانتظر أمافله 
بالشريعة؛جاهل مجنون فهو فيه في ويدحله قيمضعه مالكا يرسل أو أكل، بغير المح 

أوكان أصلا والبعض الزوجة لفقة والأكتاب واجب النفس لاحياء الاكتساب لأن 
جوعاالنفس وإهلاك حرام، العيال، إهمال، ولأن أيصا، واجب، الصحيح الثابت، في فرعا 

وتصييرحرام، الأرزاق قدرة وامتحان به العلم حلريق وّاس عليه الباب وإغلاق حرام، 
الإحياءتفي قاله كما حرام، عليه وتضهلرب ذالثإ ه نفتهليق لا لن الجؤع على النفس 

الصبرعلى اعيه نبأن إلا يضيعها أن له يجوز لا عنده ءيال، أيما ه ونف ٠١وعبارته! 
يجرلم عبادته عليه وتتشوش قلبه عليه ويضهلرب يهليقه لا كان فان مدة، الجؤع على 

انتهى-التوكل له 

الله!على توكلت، وقال، بعيره أهمل لما للأعرابي وسلم عليه الله صلى قال، وقد 
فيوقال، [ ٧١]الماء: i ؤ تعار! وئال، اراكلأ،< عر وتوكل ،!اعقلها 

ئالهم وآعذوأ ؤ وقالا [ ١ • ٢ اء: ]اكه ول؛أثذ.وأ ؤ الخوف! صلاة كيفية 
والتحمس[ ٢٣]الدخان؛ ه للأ ثلترمادك، ءؤ لموس! وقال، [ ٦٠]الأنفال؛ه أستثلنثر 

)ا(ضرخ(;ربمل(.
الجاع.رآ(الوذاع:

)ط(.س طط ترمين بين ما )٣( 

ب)يرالك(.ويم الأوياء حليت م نمم وام الترض روا• ر٤( 



ُاسمومن

وسلمعليه الله صلى الله رسول واحتفاء _، العدونؤع عين عن لإحفائهم بالليل 
مفلتون.سب الصلاة ني الملاح وأخذ للضرر الأعداء عين عن الغار في 

العيشةحيل في والاستقصاء والكي كالرقية وتحصيلا دفنا إفضاوه الموموم وأما 
نمراتمن أته لما للتوكل مناف كله فدلك الاكتساب وجوه من الدقيقة واكوبيرات 

دوامعن عبارة التوكل أن ئدمنا ثل لأنا بالذات؛ التوكل لخافاته لا الدنيا وحب الحرصن 
وتدقيقالاستقصاء ينانى إنما وهذا الحوادث حمح في والقدر القضاء ملاحثلة حن 

الأسبابعلى الاعتماد عدم هو التوكل فحيثنذ بالذات، لا اللوازم باختلاف التدبير 
اليدفإن خالقها، على الاعتماد يكون وأن لا، أم ^^ ٠١١؛مسببانها إر كانت، ممضيان 

وغيرهااليد على يتكل وكيف تعالى• الله قدرة من كلها مثلا التناول وقدرة والطعام 
الهلأكإلى يودي مرض تناوله من أويحدث الهلعام ويهللث، الحال في تفلج١١٢ وربما 

أنفيجب، الأفات. من ذللت، لهاكل وما أوسارق ب، غاصالسافر زاد على يتسالءل أو 

أنفررناْ مما واتضح بان فقد الأسياء. هذه جمح دح في تعالى الله فضل على يعتمل 
والتدبير؛القلب،؛الثدن .ب، الك|وإهمال ؤإحلراحها الأسباب ترك التوكل سرحل من ليس 

حرامكله ذس، فإن ^٣٢، عر كلحم أو \شص كالخرقة الأرض على والقرط 
عنالقلب، نراغ *ع منه كان فا الادخار وأما بمحارمه. الله إلى يتقرب ولن الشرع فى 

نمنغيره وأما ٢ الإحياءل؛ في به صرح هكذا التوكل، بمللأن دورته من فليس المدخر 
واستسرفروذكره عيادته عليه وتشوثت، ه نفّث، واضهلربالادخار بترك فلبه انزعج 

الله،لذكر لتتجرد القلوب إصلاح انمقصود لأن أولى ئلأدخار انس أيدي في ما إلى 

الشالل.وعر الفالج يسمجها تف؛ح' ، ١ ُ 
^صدئ;لكسمىنابوةأسئة.،طروح،تروك )'أ(االض;كلثمء 

ذللهمرمم: ض لحنا ورمم وحصر، حس، من الأرض عن اللحم ومت، ما الوصم وصم؛ ير كلحم )٣< 
رارجمهم

للغزالي.الدين( علوم رإحياء كتاب يسد ( ر٤ 
رْ(اثرفإراكيء:مإف.



واسمومثامملأتات 

هووالم٠ءالور عدمه، يثغله شخص ورب المال، وجود عنه يشغله ثخص وريث، 
عدمها؛ولا وجودها لا محدورة غير عينها في فالدنيا وجودا، أو كان عدما الشغل 

والمحترفون،التجار وفيهم الخالق، أصناف إلى وملم عليه الله صلى بعث ولدللئ، 
حرفته،بترك المحترف ولا تجارته، يترك اكاجر يأمر فلم والصناع، الحرف أهل أي 
فينجاتهم أن إلى وأرشدهم الله إلى الكل دعا بل يهما، بالاشتغال لهما التارك أمر ولا 

القوىصواب أن كما فدرحاجته، الحار الضعيف فصواب الدنيا. عن قلوبهم انصراف 
ج؛تالعياله ث، قوُت، بادحار اكوكل حد عن يخرج لا المنيلل١، وكدالثإ الادخار، ترلأ 

وأماتجأسنته. هولت، لعياله وسلم عليه الله صلى ادخر وفد لقلوبهم، وئكيثا لضعفهم 
ليفهلرادخرها خبر كرة في الادخار عن بلال ونهن؛ لغد شيئا تدخر أن عن؛ أيمن؛ أم 

يضر؛،•ض،الادخار إئلألأ«لىفلأن العرم، ذي من، ولاتخم، بلال ارأنفن( وهاك عليها، 
ااصفةأُاانوفىأصحاب بعض أن الياهلى أبوأمامة ماروى وكدللث، يعضر. دون الناك، 

فيدينارين نته فوجدوا ثوبه" ارفتشوا وملم؛ عليه الله صلى فهال، كس له لجد فما 
يمويت،الخلين من ءيرْ كان وفد ®كيتانُل؛ا ت وملم عليه الله صلى فقال إزاره داخل، 

إظهارأن الأمرين، هدين، الجمع؛ين، ووجه حقه، في، ذللث، يقال فلا كثيرة أموالا ويخلف 
تلبيس.الدنانير تللث، ْع والتوكل والفقر الزهد 

النكرعن، النهاء بالمعروف الأمار ا الخبوشاتي؛ الجم ترجمة فى رأت ئلت<؛ 
المال.اصم النمل: )١( 
اسسمتمراآاي(.1رردءالأوانىذيسم )٢( 
أصحابدهم المهاجرين، نقراء إله يأوي كان الخديتآ مجل ني "ظلل مكان هنات دس الواّع، والهد الظلة، )٣( 

برعايتع.يشملهم وسالم عليه الله صر الرسول لكن حيث الصمه، 
ديناراوترك ثدني النمة أهل من رجلا أن أمامجه، آيي عن (مرفوعات ٢ ١ ٠ ٩ ٤ ر رنم حديث منيه في أحمد الإمام روى )٤، 

توملم عليه الله صر الله رسول فقال ديتارين، تٌ؛ي'آ'؛موترك ثم نال' 'كتة''، له■ وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال 
■كقانء.

ال٠ناJريتتال الصوفي. الشاةعيا الخبوشاتي ، ّعيال ين موفق ين محمد اليرلكت أير ، الدين نجم الزاهد ، المجير الفقيه ، ٠ ر 
أعلامنمير وحمماتة. وثمانين صع ستة التعين ذي في مات القشيري. اين الرحمن هبة عن وحدث ٠ ١ ٠ صنه ولد 

البلأءاآ/ل،آآ[.

٥٢



وامحملومن!مملأكة 

ألوفله وحدوا مات لما أنه الزهد في المثز به يضرب الذي دونهم، فمن للملوك 
يصومكان أنه من ترحمته في ما و»ع عب الخاء في له ال٠ترحمين مبالغه مع هازا دنانير، 
عننبوْ مع الكلام فهذا حرف، كلها بيته وآنية الحمار ويركب الشعير حبز على وبمهلر 

إنكاروعدم الدينارين حديث يئن الجمع في العالماء ذكر0 ما ذكر0 مهل المقام هذا 
تلمس،بخلافه والباطن الزهد إظهار أن لما ذلك وأن آخر، مت، في الكثيرة الأقوال 

تغتر.ولا وعجتط الخبوثاني لحال فاعجنه 

أنالزهللأساشضاسلشاستي:

وفيالدنيا. عن فيه الرغبة يكون بما خصمي الشيء، عن الرغثة اللغة؛ في الزهد 
الأول؛قيود، صابطه وفي الله. لأحل عليه القدور المحبوب المباح ترلأ الاصطلاح؛ 

ايوبهل١ لا ما فتارك الحبوب، الثاني؛ زاهدا. لايمي الحظورات فنارك المثاح؛ ترك 
وتركهالمال فبدل المه، لأجل كونه اكالثج؛ زاهدا. تسمى لا والحجر كالتراب إليه 

الاكرإذ زهدا؛ يكون لا الخاء في والطمع القلوب واستماله والفتوة الخاء سيل على 
المقدور،الراع؛ ليقمر, آخر حظ استعجال فهو المال، مؤر أهنأ القلوب وميل، والخاء 

المللث،فير الزهي. دعوى في أمثالنا من، ، ٢١٢٠٥٥١ابن كغير عليه يقدر لا ما ترك ضن، 
تتيعض،،التوبة أن كما يتبعضؤ، الزهد أن إلؤ، إمارة المباح إفراد دش زاهدا. يكون لا 

وأمازاهدا، كان بعض دون والرياسة والغضب، الشهوة من، التمتعات بعض ترك فن 
فقولناقيه، ااد.أب على لايحمله ترجيحا عدمه على المال لوجود فهوالرمح القاغ 

ترجيحاوتولنا الراصي،، وهو زواله يكره ولا حموله يحسا لا من يه حنج الرمح 
وهوسبيلا وجد ما فيه ويهم، عجزا يتركه من، به خمؤج فيه الدأب على يحمله لا 

لدخولهافضلا لها فإن دنيا كانت، ؤإن الحرص، مرتبة وهي المرتبة وهن.ه الحريهم،. 

بجدلأشأف.واسر،ولأ.مأفولأ؛يمبم.
السم،رلل، العجلي، ابواصض الزماد سد المارق، الإ،ام القدوو جائر، ين يزيد ين •تمرر ين المم ين إّرامم ر٢( 

الهجر؛•من الماء حدرد فم، 'ولد• الشام، نزل البلم، الخءّا'اني 

٠٣



واسمُمنالملأكة 

وملم:ءاو،< الله صلى قوله بين جمع وذلك الفقر، فضل في الواردة العمومات تحت 
عليهالله صلى نوله وبين عام•ل١، ماتة بخمأمحياتهم نبل الجة أمنى فقراء اريدخل 

الفقيرتقدم تقدير الأول بأن سنة، أربعين أي حرما® اا؛أر؛عين آخر؛ حديث، فى وسلم 
الراغب.الغنى على الحريص القمر تقديم تقدير ُااثاني الراغسح، الغنى على الزاهد 

إذالزاهد؛ الفقير من درحة وعشرين ة حممن درجتين على الحريص الفص فلكن 

الفقراء،معشر رايا وسلم: عليه الله صلى قوله وأما ماتة. الخمإلى الأربعين بة تط0 
الحريصأن فلأ#لآأا وإلا نقركم بثواب تفلفروا قلوبكم من الرصا الله أعهلوا 

عنه،الدنيا حبس من الله لفعل الكراهة الرضا يعدم المراد فلعل ، فقرء على له ثواب لا 
منكراهة ولا الله على إنكار بقلبه يخطر لا المال فى راغب ورب 

اليدينفى المال وحول أن فاعلم وأسمائها بممياتها الحقائق هدم تمايز عرمتح إذا 
المالترك فإن الزهد، ينافى لا عنها وعوجايج العبد على الدنيا ودخول القين،، فى لا 

كلفى ه نفزد من الرهائن من فكم الدح، أحج، من على سهل الخشونة وإظهار 
عنديستوي أن القامات أعلى وإنما له، باب لا ديرا يلازم الْلمام من يسير قدر إلى يوم 

عنوقدروي فقده. إن وكدالئ، يتأد، ولم يمرح وجيءلم فإن وفقده، وجودالمال القلب، 
بدرهملنا سريت هلا جاريتها؛ لها فقالت درهم، ألف مائة يوم فى فرقت إنها عائشة 

الأيام■دصحس جاس، ض دالترعذي ت ي داود دام مس م احمد احرج« ر١( 
مثم.م؛ اص حدث س امدد'س مد ض الدنلم إروا• سمه ونال الدين إحتاءمليم م الغزالي اورد• ، ٢ ١ 

محهم؛الكذب.ابان بن العن احدبن فه 
ض)ط(;رذلأ,ص(ومزاطلأ_يمبمص,

والقانمنهماضٍن من \سو\. خصوص شله ّان م ٢(  ٤٣)t/ للإمام الدين ص إحيا، محاب م جاء ر؛( 
)رواء ٠٠٠وفر كفاثا عيشه وكان الإسلام إر ندي لمن ءطؤيى وسلمء عليه الله صر الله يصول ؛اتال دالصادمن• 

فالأولفلأء وإلا فقركم بثواب تظقروا تلوكم من ارصا الله اعطوا الغقراء مثر •يا وّاالمت عليه الله صر وقال ملم( 
فضلر الواردة السوماصت" ولكن فقرء عش له ثواب لا الحريص ان بمفهومه• هذا بشعر ليكاد الراصي، ومحن•؛ القاتع 
المالم راغب درب غ عنه الدنيا حبس ر الله لفعل الكرامحت هو الرضا بميم المراد فلعل • ■ ■ ثوابا له أل عر تدل الفقر 

ا.م.الفقر. ^ثرُلأكرالأتيسسايمهم-بثٌاب 



راسمومن)مملاكان 

بالدنياممونيالا،مشضل لأوالكاره ^اك:زذكنشصك.وذس لخنانفطرئيه؟ 
الله،عن ححاب الله موى يما والشغل بها، مشغول، فيها الراغب أن كما 

ماكل بل أيصا، الله عن مجشغول، نمه ببغصن رالمشغول الله، عن مجنغول ه نفيحب 
التفاتفإن والمعشوق العاشق محاس محي الحاصر الرمس، مجثالا مثاله الله، سوى 

قليهاشتغال حال فى فهو حضوره، وكراهة واستثقاله وبغضه الرقيب إلى العاشق قلب 

ثزكهحب المعشوق عير إر النظر أن فكما معشوقه، بمشاهدة التالدد عن منصرف يه 

والأكابروالأولياء الأنبياء هروب وأما ونقص• فيه شرك ثبمتحي، عثرْ إلك، النظر كيلك 
بغيرأس بدلها نى والراحة الشهوات، إلى مدعاة حداعة الدنيا لأن فدلك الدنيا من 

والتعليمللتشرع الدنيا يتركون والأولياء فالأنيياء الله، عن بعد الله بغير والأنس الله، 
الممن لدنهم ومن فيهلكوا، نوتهم عدم ًع بهم بمهوا أن من أتاعهم على والخوف 

ومزلةعسير القك، ر والححر الدهس، استواء فإن وحرما، احتياحنا ذللث، يترك له ئوة 

الأولياء.وأفراد الأنساء وهوحال ندم، 
الأرضحزائن إن الزهد. ينافي لا القلب بدون اليدين في المال أن ذللث، ويوصح 

ووضعوهانأحدوها وعمر، يكر أيي وإلى وسلم، عليه الله صر الله رسول إر حملت، 
درهمألف ألف ثلاثون قل يوم حازنه - Upلعثمان وكان منها. هربوا وما مواضعها ني 

وتركيالريدة بعير أك وترك دينار، ألف وماتة وحمون درهم أك ماتة وحم
وكاندينار، ألف ماتتا قيمته القرى ووادي ونسر أريس بين بها يتصدق كان صدئات 

يمصرللزيير كان عروة! قال ألف. وماتتا أك ألف حمون وفاته - Upللزيير 
المدينة.أpراضرر من عليه ثمدم غلان له وكانت دور، وبالصرة حهلط و؛الإسكظ-رية 

ملثّفيما كان س؛رينت اين قال شاة. آلاف وثلاثة يعير ألف عوف ين الرحمن - Upوترك 

كلتاتصيلهانهوفي مشغول فيها الراغب ان منهاكما والتخلص محها اكم في تف يعل نهودانتا كرامتها. اي ( ا) 
وسيلا.لفتا بها مشغول الحالتين 

ءل؛هابماء.ليتيم ماس مس. م انها ض ءلأ،ت سياج نحاط ارض ممة الأرض؛ رخهلت ختلن، ■بمع خيل؛ )٢( 

٥٠



واسوءنالملأكة 

فأحرجتوة نأرع لترك منه، الرجال أيدي تجلتارا، حتى بالفؤوس ^ْلح لهب 
ألما.بثمانين ثمنها من امرأة 

ألفبخمسين الميل ني عوف بن الرحمن مد أوصى عروة؛ عن الأسود أبو قال 
بالعراقيغل ءللحة كان قال؛ أيه عن التص إبرامم بن محمد بن موص درء.ى دينار• 

أوأقل أو دينار ألاف عشرة بالراة وبعل ألف، حمماتة إلى ألف أربعمائة بين ما 
بعثرةمنة كل غلته جاءُت، إذا عائشة إلى يرسل وكان غلاين،، له وبالأعراصن أكثر، 

إسحقحدثني الواقدي'• ونال درهم• ألم، ثلاثين التئمي صبيحة عن وقضى آلاف، 
يعنيأبومحمد ترك كم ت سأله عنه الله رصي معاوية أن ٠للحة بن موسى عن يحيى ابن 

دينار.ألف ومائتي درهم ألم، وماثتي درهم ألف ألفي ترك قال• العين؟ من ؤللحة 
وماوالأموال العقار من ءلالحة ترك ما قيمة كان طلحةت بن محمد بن إبراهيم وقال 

ألفومائتي ألف ألفي العيزرا، من وترك درهم، ، ألفألف ثلاثين الناض١٢٢ من ترك 
العاصبن عمري نال ر؛احت بن علي لقال ٢• عردضل١ داكاقي دينار ألف دماتتي درهم 
كلني ؛هارل"آآ مائة ترك عنه الله رصي الله تميد بن ٍللحة أن حدثت، ءنهت الله رصي 

رمحلل.ثلثمائة لغة والبهار ثور حلي- البهار أن وسمعت، قال؛ ذهب،• ئناؤلير ثلايث، بهار 
وأيصاالكبرى. محلبقاته في الواقديل؛ا كانت، صعد بن محمد الله تمل أبو كله ذللث، قال 
عمالمعللمبؤ تمل• بن والعباس الملمي معرور بن والراء وقاص أبي بن عد لكان 

أنذللث، على ويدل كثيرة• أموال عمر بن الله لتمد يسلم عليه الله صلى الله رسول 
رويوما دينار. ألف ويقال ذم،، أوقية بثمانين عقيلأ أحيه وابن ه نفءا"ى العباس 

العمل.من يد0ت تجلن ( ١ ر 
منالحاصر الماو والمتن: والدنانير. الدراهم شيء-رى وكل والئلع المتاع من المال وعر عرض، جمع الثروض: )٢( 

فهرللداتن، المتحى الدين عر أو متاعا، كان أن بعد عينا تحول ما هو المال: من والثاض المضروبأ. والدراهم الدنانير 
غروصا.ولا عينا لا حاصر غيز ولكش مال 

القاموص.انظر رطل. آربعماتت ليه الميل أبقا وهو ألف، أو أربعمائة أو رطل ثكماتت وهر به يوزن شيء بالضم هو )٣( 
وروىحدث حافظ، محدث الواتدي بكاتب الشهور سعد ين محمد الله عبد ابر ^( ٢٣—■ ١٦٨الراتدي:)كاتب، ( ٤ر 

[.٢١/١٠٠اعير(]صالاسمان )كاب 

٥٦



راو4غا>منامملأع3 

ذلكمنه رقيقه فعرف أعطه، يعجبه أرا رقيقه من رأى إذا كان إنه عمر بن الله عبئ عن 
له.انخدصا بالله حدمحا من فقال: يخدعونك. إنهم له: فقيل فآمحقهم؛ شمروا 

وسلمعليه الله صلى الله رمول فأتاني مرصت قال; وقاص أبي بن سعد أن روي وما 
قال:مالي؟ بثلثي فأوصي ابن إلا يرش وليس كثير ماو الله، رسول، يا فقلته؛ يعودني، 
لأمرهمؤإلأ لعينها مكروهة تح ليالدنيا أن يدلك مما كله فهذا الحدث. رلأ،... 

•أموالهم من ويم؛الانسلاخ عليه الله صر 
ابنفذهب الصابر والفقير الشاكر الغني بين التفضيل في المشهورة المسألات وأما 

وجمهورالجنيد ذللنح في وحالف الغني، تفضيل إر روحه- الله قدس - الله محناء 
وصفاتالعبد، وصف، والمفر المحق وصف الغنى أن من عليه أوردوه وما الموفية 
والغفلةوالجهل الرب، وصفح والمعرفة العلم بأن معارض فيها ينازع لا الربوبية 
الغك،س أفضل القانع الفقير أن لئ، ش لا ئم ]له[لا،، أفضل فليكونا العبد وصف، 

لمحااين، نال الحريص• الفقير من أفضل المحيرائت، في ماله المنفق والغني الحريص، 
الرجحانوحصل تساويا إن أنهما الأصول تقتضيه الاJي العمدة: ثرح في العيد 

ناوياإذا فيما الننلر وإنما ذللئه في يالث، ولا أفضل. الخئ يكون اuاية ؛المبادات 
متقابلةالمصالح كاك ؤإذا يوفيه، ما بمصلحة واحد كل وانفرد فقط. الواجمب، أداء في 

فالقياسالثواب بزيادة الأفضل مر فإن الأفضلية، ير نفإر ير-بع نفلر ذلك، ففي 
الأشرفحبمعنى الأفضل كان وإن القاصرة، من أفضل المتعدية الصالح أن يقتضي 
لوءوالرياضة للأخلاق التطهير من للنفس يحصل فالازي النمس صفات إر بالشبة 
الصوفيةمن الجمهور نم_، المعنى ولهذا الفقر. فتر-بح أشرف، الفقر بسستح العلباع 

معوذللا، ورياضتها النفس تهدما على العلريق مدار لأن الصابر الفقير ترجح إلى 
فياليل. دقيق ابن قال هكذا الشرف، بمعتى أفضل فكان المنى، ْع منه أكثر الفقر 

لشكي لما يشاء" من يؤتيه الله فضل 'رنللأ، وسلم؛ عليه الله صلى قول على الكلام 

)ا(ص(زاُ؛ض)ط(.
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،.أ الحال الممم... والتعيم العلى بالدرجات الدثور أهل ذهب قالوا؛ الفقراء أن 
التوكل،ينافي لا بالأساير التعلى أن المقامض هذين في بالكلام واتضح لك بان فقد 

المملوكينإلجام والمقصود الزهد، باني لا القلبؤ في لا اليدين في اامال، وجود وأن 
زاهدينلا محتجين كانوا مهما جدلا عنهم الدنيا انزواء ر التوكل أد بالزهد التعلق عن 

وغايتهيتلزمه لا المال ينافي لا كما الزهد لأن معه كلام لا حقيقة الزاهد فإن حقيقة، 
له.استلزام ولا منافاة فلا المال، لا،ع ونم المال 0ع قم ثمين! على الزهد أن 

ثقراءصع)أن الك رصي ! رAjJjص ايمان صالح ام ص هئام بن الحارث ين مدالرحمن بن بكر ام سم؛ن عن ( ١ ل 
دالتعمالش بالدرجات الدئور امل ذمب ند الله، رّرل يا لقالوا: الم وسعالمه الله صلى الله رصول اترا لم؛ن ال

■نعتق ولا ويعظون نتهبمدق، ولا ؤيتصدتون مون، كما ؤيصرمون نملي، كما يصلون تالوات ذاك؟ وما ناوت والمقم. 
احديكون ولا ؛عدكم، من وتموز ا سانكم من تدركون؛٠ ثط آملمكم 'آفلا وسالم؛ عف الله صر الله رسول فقال 

صلاة:كل دير وتحمدون وتكيرون •تبحون تال: الله. رسول يا بر، نالوا: منعتم؟• ما مثل صح من إلا مكم. أضل 
مثله.ففعلوا فعلنا، يما الأموال أمحل إخوانا ّمع فقالوا: المهاجرين، فقراء فرمع صالح: أبو تال مرأُ. وثلاثين ثلائا 
سلم(..)أخرجه يشاء■ من يؤته الله نمل >ذلك وّلم: عاله الله صر الله رسول فقال 

٠٨



وا}ضمن

لرؤ»منصل 

أنوذلك ،، ١ والأرق١ العطن صقة فمنها القلم. يحملها أد تحمى أن من أكثر وهي 
الصلدرمعة ذلك من وينشأ وتخلخاك، الحيواني الرؤح هوتفشي والسرور الفرح طجعة 
بحواتجهمالخواج أصحاب تتحين ولدس له؛ وانفعالها عاليها يرد لما النص ونول 
وتجمعهالحيواني الرؤح تكاثف هو والقبمن الكمد وطبيعة إياها- يسألونه من مرور 

ومنهاالخالق. عن والانكماش والالحراف العشرة وسوء والنزق العطن صيقة وينسأمنه 
فيهحدثت شخص على والغلبة القهر امتور ومتى والإكراه، القهر يلرمها الفلأكة أن 

كانتتولدلك والخديعة، والخبث الهلوية وفاد والتخييب الكذب من رديثة أحلاق 
الإكراهوغلبة عليهم القهر لاستحكام وااخايعة[أى والذل يالخن، موصوفين اليهود 

ويومروالعيد، الولدان على الحد إرهاق عن ينهى أيئا ولدك أحوالهم، عامة على 
الدميمة.الأخلاق هذه اكتساب من عليهم خشيه لهم العلول ومل ، ١ ;ترويحهم 

والخيالةانمبر واسع الطن؛ رام دخلان الماء، عتد اكتم وتريص ألإبل نترك والن،ن• انمدر، انقاض عن موكناية ( ١ر 
الغضب.عند والهليس الخفة بالتحريك رالترق المال. كثم مخي التداني، عند 

)آ(زبمفي)ط(.
رمفي)ط(:)؛مويجهم(.

٥٩=ٍٍ=ٍ=^=^ًًٍٍءً=^=^ٍ_== 



و|صمن

أمينإل له! نقال الأمين ولده لتادب الأحمررا، حلف إلى الرقمي هارون أرسل 
المرمتين؛أ4يئ رصعك حيث له فكن قواده وثمرْ نمه مهجه إلك لغ قد المؤمنين 

الكلام،بمواغ وٌصزه الئس، وعلمه الأشعار، ورو؛ الأحبار، ومفه القرآرا، أقرئه 
فانيةفيها مغتنم وأنت، إلا ماعة يك تمرة ولا أوقاته، فى إلا الصحك من وامنعه 

ماوقومه ويألمه، الفراغ فيستحلي تهمته أو لهثه فتميش تحزنه أن غير من إياها تفيده 
والعافلة.بالشدة فعليكا أباهما فاة والملاينة بالقرب استطمثه 

الناسأوسمه شخص بها وعرف الفلأكه اسحكمت إذا أته وذلك الحقد، ومنهارى 
موجباتتواردت فإدا ومغبته، غاتلته من وأمتا بغضبه مبالاة وعدم به استهواتا إغاءلة 

وتقريعهكمالاته عن والإغماصرا نقانصه عر توقيفه من عليه وازدحمت الغضصث، 

فىالكلام باقيح وجتهه أسرار0 وإذاعه أستار0 وهتلن، تقصيره على وتوبيحه بزلاته 
وتجربه إسعافه عدم أو مراده في ومعاكسته عتبه في والمبالغة اعتباره وعدم وجهه 

موتورضربة أو مصدور بنفثة منه غيظه ينفس أن أو نكير موقف، ذللث، فى الوقوف عن 
إلىذللثؤ عاد بالانتقام إطفائه عن العحر أٌواج وزخرت الغيفل أسباب واستثحرت، 

عنالفلأكه مواغ وتعوقه وسحيمة، وصغيتة حقدا وتحول نارا فيه وأحج الباطن 
مجردة.ومعصية سوداويا ووسواسا صرفا ألما فيصير ءأعماله 

كماالغيفل مقتضياتؤ توالت، إذا إنه أحدها وجوه; من الفلأكة وتوجبه الحد، ومنها 
يقتضيوالحقد مر، كما وضغنا حقدا ذللث، تحول الانتقام عن ال٠مالوك وعحر قدمنا 

علىذللثإ يحيل وربما منه، له الرمان بانتقام منه يتشفى أن أحك، عجر فإن الانتقام، 
فالفلأكةوبالحملة * منه ينتقم لم حيث الله عند له مترله لا أنه يظهر وريما الله عند كرامته 

ثقةراية وكان م ١ ٨ ٠ حيري ض توم والحم• اللغة م المرة عالماء من حيان، بن حلف محرز ابو الأحمر؛ حلف ( ١ر 
علامت.

الأحمرحذ الرشد uرون تممف عن الكري،الحديث ايياى اممطع وتد الفلأكة: عن نشا الم الأنات من اي: )٢( 
ععادتعد اللغوي السياق مر الذي إذ تلنا وليلك المعنوي، السياق عن بعيد؛ ليت والقمة الأمين■ ولد• بنائب 

الضير.



واو«ماإومنانقلاكان 

ذلكعن والعجز الانتقام، إرادة يلزمه والحقد الحقد، يلزمها والإغاظة الإغاظة، يلزمها 
اكيءرا،لأزملازم ولازم ^^ةمبهااكاوثاللأزمتالإغاظة، 

لهمجناو أصاب فإذا غيره، عليه يترغ أن المقالوك عر يثقل أن وثانيها الشيء• لدلك 
ولاعليه يتكبر أن يطيق لا وهو عليه يتكبر أن وخاف جاها أو مالأ التمس صفات ني 

عنوعجز وستخدمه، سصم0 وأن عليه وتفاحره وتيهه صلفه ياحتمال، شه تمح 
يحدثما وثالثها عيره• عن زوالها أحب العمة تلك ر يه واللحوف عته الفلأكة زوال، 

تمقلة ابن ثال وليلك العم لتللت، الاستحقاق دعوى من المملوكين نفوس في 

السرنععزه من خ ثامني رني ى اعلص رأيغ وإذا 
الموضعبهذا أدلأني ان كًا مدرها العروق النفس لإر نالت 
اليالثم أن يرى حد إلى الاستحقاق دعوى به تتهي من المفلوكين من إن محي 

أيديمن ماله لزوال محنالب الخممص والمالك منه، ومعصوبة استحقاقه الناس بأيدي 
لامحالة.الغاصين 

والحقدالغضب أن وذلك منهم؛ والنص الناس أعراض في دالطص الغا دمنها 
وحقداغضتا الملوك امتلأ إذا الغسة على المفليمة البواعث س ثلاثتها والحسد 

والغوصالفكرة إلى التجأ ومواجهه ^١ مقتضاها على الجري عن وعجز وحدا 
أكاذيبإليها وصم عوراتهم، على الامحللاع فى الحيلة ؤإعمال خصومه مساوئ على 

أوالنقاتهى نالك س سلامته بنفسه الترغ إرادة مرة الغيبة وجه على ونشرها وتنميئا 
ثرير؛أو قاص فلأن يقول؛ كما التعريفي، سبيل على الكمالية بنقاتضها لأمانه 

يامافهتعريصا ضعيف؛ وكلامه ركيلث، أوذهنه جاهل فلأن أو ذلك، س ملامته إرادة 
عنوكفهم حصرمه تعظيم فى الاسترسال عن الماس صرف، إرادة ومرة نلاث،• بنقائض 
القبولوصرف تنقيصهم يوجب، ما على بتوفيقهم ومحسهم عليهم المتاء في الإفراط 

را(مرخ(:ردلأنماكم•(•
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وأسمومن

فيله العظماء والنقائص؛مشاركة اوئ لماتصافه؛١ من ه نفعذر بتمهتد ومره عنهم• 
المقدور،يحسب نشفتا الأعراضر في بالهلعن اللذة سل على ومرة المساوئ. تللث، 
بعودثم اشام. أعراض في الطس إلا الدنيا لدات من سهم، لم الأعراب؛ بعض نال حض 

ذلكعالي ٠ وياعد ونملأل١ا، وفكاهة حلما له نمير حتى العثليمة المعصية ^٠ لسانه 
هوالذي النهلق عن عبارة يكونها وآلات أدوات إلى افتقارها وعدم وتسهيلها إمكايها 

للحيوانفُي والتنفس والهواء الحروف مقاطع على المجرى في الهواء انضغاط 
فعالاحلق فالإنسان وأينا كثيرة. أدوات على لتوقفه المعاصي من غيرها بخلاف 

الفاعليةمن طبعه مقتضى عن يتخلف ولا ا الإثارات١٢في الشيخ ذكره كما بالهلع 
الكلفيتجشم إلا راولتها يمكن لا التي الشاقة الأفعال ومحاذكمافي لمارف إلا 

وجن.فمهم،ا المضمر، الكلام من الوهس أو العقلل الصارف في وكما والموز، 
كانولاJللثإ عمالها؛ العلثيعة ^، ٠٠الكلام في كما الفعل عن الصارف وزال المقتضى 

ثدييا.عسيرا السكومت، ولروم الكلام من الأمتتاع 

وأدواتهاثة النفوكمالأته المفلوك محاسن على ومترا غمناء الفلأكة كون ومنها 
عنيغثل أن فإما ومقاصد0، ومصنوعاته و3لقه إلى تسري الفلأكة إن حتى ومعارفه، 
يوجهظاهره عن كلامه يصرف عنهاؤإماأن بهاويعرض ومقاء،دْولأيعبأ كلامه محامحن 

ادفيدعى أن وإما مراده، غيئ عاليه يدعى أن وإما منه، مراده يفهم لا أن وإما التأويل، من 
فعلكما الجلالة بعين مرموقا رجل إر بنبتها الكتب بعض تريج ولدللث، فيه؛ قصده 

الراتقةالفائقة عباراته بشهادة له؛ ولست، الحرمين إمام إلى بتح نحين< ررالورقا>ت،اا في 

فعلوكما والحكم،؛ التصحيح في رلالبرهان في لم،ا راااورئاتاا ومخالفة كتبه، باقي فى 
قالهكما الغزالي إلى نسبا بث أهله؛؛ غير على به الممنون ٠ وفي المكنون* *الز قي 

ُاسذوالندى الء—تد طل رنات ركدايغ تامة س الم مجالي دم الشراب مع ساوك بمر ما النمل؛  ٢١١
وأتكنرت.ومهلة مألوفة عادة المغلوك جاب من الأعراض م الطعن بمح ان. والقمري 

والمتمودم(. ٤ ٢ -٨  ٣٧• مار بن علي ين العض ض الك ب ض المن ابرعلن الربص الشخ المتمردبالنخ: ر٢( 
والحكمة(.الخض واكهات)م الإشارات •يا؛*: ب)اسمرات( 
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عقاليه،آلام سها لرمه أونبيه أوفاصل عالم على استولت مهما الفلأكة أن دمنها 
أشدالقلي اف يكون ولألك الجماني؛ الألم من أقوى القلذ الأم أن ثك ولا 

منحوئا الدب المشاى عظيم يتحمل وليلك الجماتي؛ التعب من للبدن إنهاكا 
الجماب،اللدة من أقوى العملين اللدة أن كما والتقرح، والملأمة والتوبيخ انمب 

وكلماالخلأتم، إدراك عن همارة اللذة أن أدلها" ت أوجه ثلاثة من ذلك على والدليل 
منأقوى المقلإ الإدراك لكن أ-م، اممزة كانت أشرف والمدة أشد الإدراك كان 

وحشهاوعوارصها وأجزانها الماهية بين فيميز الشيء، باطن في ينفذ لأنه الجس 
المقلومدرك ومهلوحه، المحوس بظاهر إلا له شعور فلا المحي وأما وفضلها، 

الملوحالحز وندرك المالم، وصع وكيفية وملائكته وصفاته تعالى وهوالله أشرف 
الجماب.اللذة من أقوى القلية اللذة كون وحب كذلك كان وإذا وعوارضه، 

وليسالهائم، أحوال من أطين، الملائكة أحوال أن بالضرورة نعلم أثا وثانيها- 
حاللكان وإلا أين، المقلية اللذة أن فلولا الحسية، اللذات، من شيء للملائكة 

فينفسه على غيتْ يرجح ند الحيوان وثالاها" الملائكة• حال من أطين، الهائم 
المعلعوملذة من أقوى الإيثار لذة أن ولولا إليه، حاجته عند والشرويح المهلموم 

الهلاكظن ْع المعركة في نقه يلمي ثل الشجاع بل ذللئج، كان لما وإلا والمشروبج 
بت،اللذة في ذللث، بتؤ وإذا الحياة. لذة من أقوى الحمد لذة لأن إلا ذللت، وما أويقينه 

كنسبةالجسماني الألم إلى الألم هذا نسبة لأن والجماي، \ذطو■ الألم في مثاله 
القليالألم بأن طافح سنا وابن الفلاسفة وكلام الجسمانية، اللذة إلى القلية اللذة 
الجسماني.الألم من أقوى 
تلزمهم:عقليه ألأم والباهة والفضل المقل أهل من فللمفلوكين كله ذلك تقرر إذا 
أنثلث، ولا نحوها، أعنانهم ومد والعالي المكارم إلى وتشوفهم تشوفهم أولاها 
يلهيبما الاشتغال وعا..م تحصيله من التمكن وعدم ءد.مه ع المسوق إلى الشوق 

كمدهمفي زيادة تكون بل والمواسم، بالأعياد لايبتهجون ولل*الثح مذابح؛ عذابه عنه 
٦٤





وات«اقإومنامملأكة 

-محرجلما لأته اليدين؛ إحدى ذام< الوجيه، الرئيس والجدل،، والخلاف الأصول، في 
،ذللن،ْؤحضتافعمل تطعها إلى الحال، وأدلت، يده، فقيلت، دابته عن سقهل نسابور من 

متاظرايته، اJغدادى١١المجير وبين بينه يجرتم، كان ذللئ، دُع يالمح، التهمة من حوفا 
يده.عليه ينع والمجير بالقالقه المجير على هو فيثغ 

محققةإياها إهالتهم وعدم نقائصهم بإذاعة الفضل أهل تخعبص في والمسمط 
علىمجبولة النفوس أن محتملة موهومة كانتؤ مهما عليهم والافتراء والتلبيس 
للثنقي3سصييلأ وجدهمت، لمهما عاليها، تفوقا لغيرها تحمب، ولا والمباهاة ٢ الخساماهل 

يحسم،للماواه وطليا للكمال، تنقيصا دلكته مقبولا تلبيسا ولو الكامل كمال، من 

الانفراد،ألم وثالثها تنقيصه[لمآا. إلى حاجة لا زفإنه ه، نففي اكافص بخلأفط الإمكان 
بحيححالغير، عن منفردا ه بنفيستقل أن يمكنه لا بالهلح مدني الإنسان أن ]ما[أا٢ مع 
حتىبالتعاون، إلا لأحواله قوام ا للأ[ل ز وصروراته حاجاته في بأحد تعين بلا 
كثرةكثيرين صنلع إلى تفتقر وأعمال، بآلامحت، إلا رغيفا يصير لا الخبز من ٠ الرغيف— أن 

مدنيالإنسان أذ و]لا[را'، الاجتماع؛ هي الحكماء امجعللاح في وانم.يتة بالغة. 
الغيرعن متقردا ه بنفيستقل أن يمكنه فلا والمصلحية الكمالية أحواله في بالعلع 
ق،أصل. والتجربة والوجدان والصلحية، الكمالية أمورم فى بأحد تعين يلا بحيّثح 
طزمهموالمفالبالثط والإلحاق،، القياس تصنع والإحالة ثة والخاّذسط، في شاهد 

المفلوكإلى بالإضافة - الناس أن ذللثح في والسك، محه. لهم انفكالث لا لزونا الانفراد 
مطلئا.منه أعلى بقليل، منه أعلى فلأكة، منه أكثر الفلأكة، في اوله مأمام: ربعة أ- 

الخدض مع المارك. بن المارك؛ن بن سرد الدين سر التام ابر -٢١_( ٥  ١٧)اكدادي: المبمر )١( 
للازمم[.]المر نفلأن. لأبن ممرالخايلر؛ دكان >ابالملق، اسل كا والآءُل،. واملأم 

رآ(فى)خ(:)الارا؛(.
)ط(.من زيادة )٣( 

■صروؤية زيادة ( ٤ ر 
ره(في)خ(:سم(.

.^١٥مهم ت ُ ودرن، اتسخ كرمي: بمغى اكوب صص الئام'س؛ م )٦؛ 









واتمفلوكونامملأكة 

فيكما والقمر، اكمس ثمره ويتصج ويتكامل ويشتد ويقوى ينمو النيات أن مثل 
ويقاتهالشمس يمقايالة وإدراكه التين نضج وسرعة بالقمر، وغلثله وحلوله القثاء امتداد 

سمتعن الشمس يعد يسبب البرد أن ومثل الثمس، عن يخماته الإدراك بهرء لجا 
الحثليس وكيلك رؤؤسنا، سمت، من الشمس قربه سب الحر وقوة رووستا، 

وتفلهروأكس4 أماكنه من يخرج وبهيمثه ناحلمه الحيوان فإن حللعت، إذا الشمس أن في 
الشرقي،الريع في الشمس صعود ازدياد مع الحيوان قوة وترداد فيهم، والحركه القوه 

ارتباطفي ولا الماء، وسهد عن الشمس ميل هع وتفتر الحيوان قوة وتضعف وتنقص 
وتحركهالمحهلمي وورق الليتوفر انفتاح في ولا الشمس، بحركات الأربعة العام فصول، 
إداوالهند فارس بحر في الحاصل المد في ولا عنه• غابتا إدا وصعقه الشمس بطاوِع 

الموصع،ذلك، سماء وسط إلى القمر يصير أن إر البحر مشارق من مشرقا القمر بلغ 
حرارةوالقمر الشمس تاسر قي ولا المذكورين، البحرين في الحاصل الجرر في ولا 

الهواءبواسطة والنبات الحيوان من العالم هذا في وتوابعها ويبومه وبرودة ويطويه 
لجرممقابلتها عند عليه مثلا الشمس شعاع ؛انعكاس والحرارةللخونة وقبوله 

وبرئهاتكامها فى الأبخرة أحوال واختلاف ؛ذلك، الهواء حال واختلاف الأرض 
ممزمحاذاة إلى الاستواء خط مكنهم كان لما ودان الأن في ولا وحرها، ولطفها 

نويتأوٌرتثن مرة إّْا المنة في رؤؤسهم على تمر الشمس وكانت السرطان رأّس 
ولاعقولهم. وصعقت، أخلاقهم اءت فرطوباتهم وقلت، شعورهم وجعدت أ؛دانهم 

محاذاةإلى أقرب اكنهم مكانت، لما الغرب أهل وبعمس واليمن الهند أعل في 
وأحامهمأحن وأخلائهم أعدل وطباتئهم أقل فيهم المواد كان المرطان ممر 

مساكنهمكانت، لما والصين وفارس وخراسان والشام العراق أهل في ولا أنصع، 
سام>تإرأآالا والثمى ٢ الكبرىل نعشى بنات محاذاة إلى المرطان رأس ممر على 

والدبالأكبر الدب نجم عر العيب طلقه ما هذا المغرى نمش دينان المجرى نمش ينات المجرى• نعش بنات ، ١١
الأصغر.

•لتواجه ونوازي تقال امت؛ ن، ٢١
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راسلومنامملأتت 

برددلا شديد حر لهم يعرض لم لدلك وأن ^١ بعدا عنيم تبعد ولا يدوسهم 
هؤلاءأن في ولا فاضلة، وأخلاقهم معتدلة وآجامهم متوصطة ألوانهم كاك نديل 

أتمكان الجنوب ناحية إلى أميل هؤلاء من كان هممن ذلك، اختلاف بحسب مختلفون 
وأشدنقونا أقوى ضم المشرق ناحية إلى بميل منهم كان ومن والفهم، الذكاء في 

التركأن ني ولا والرزانة• الين علهم غلب الغرب ناحتة إلمح، يمل كان ذكورة،ومن 
كانمساكنهم عن بعيدة والثمن نمش لبنات مtئدية مساكنهم كانت لما والصقالية 

ينشفها؛بما الحرارة من هناك ليس لأنه عليهم؛ متولية والرءلوبة عليهم غالبا البرد 
وحليائعهما ر رخصة وأبدانهم شمراء نبهلة وشعورهم بيضاء ألوانهم لدللئ، وكان 
ماتزيد الإنسان بدن في الخي الأخلاط أن في ولا جامدة. وأذهانهم البرودة إلى مائلة 

ضوءنقص فإذا وحسنا، رطوبة أكثر البدن ظاهر ويكون الزيادة، في آخدا القمر دام 
ولايبنا. البدن ظاهر وازداد والمروق البدن غور في الأخلاط هذه صارت القمر 

نقصانه.ْع وتناقصها نصفه إلى الشهر أول، القمر بتزايد الحيوانات ألبان ازدياد فى 
أنفي ولا آخرْ. وتنقص الشهر أول تزيد التي البيض وأمقال الحيوان أدمغة في ولا 
عليهوهاج والكل الأسرخاء بدنه في حديث، القمر ضوء ني قعد أو نام إذا سان الإن

القمر.لضوء طعمه؛انكشافه وتغير اللحم وفساد الكتان بلى في ولا والصداع. الزكام 
فيولا آخرْ• وضعفها ونلتها الشهر أول وسمنها البحر في الأسماك كثرة في ولا 

إذا، iUJL]قبوي وعدم الشهر أول غرت إذا للنمووالنشوء والأشجار الرياض قبول 
آخر0.غرست 

والشقاوةعادة المن الملية الحوادهمث، جملة في توثر النجوم أن في المهمثا إنما 
والشجاعةوالشهامة والدالة والكر والخديعة والشح والحسن والبلادة والذكاء 
وانقصالاهالكواكس، بامالأت كله ذلك، وأن ونحوها، والمقادير والأشكال والجبن 

ولاعليه الكاوب، يجوز لا مى بخبر لا عليه برهان لا مما هدا فإن ومباينتها، امتتها وم

ناهممت.لبتة ورحمة: ومترمل. سهل ت بلة ( ١ر 

٧١=ءٍ=ًءٍ==ءًًٍٍ^^=^^ٍ==^=ًًًٍ_ً 



واامملأكة 

وتهمسا ورزق١١لكذ؛ه يظنون دتخمص حدس لغايته بنظره، دلا العقل بضرورة 
علىالرد نى بالعا والفارابي ستا كابن بالشريعة يتقيد لا من إن حتى وخديعة، وحيله 

معشرأبا إن وحتى الشفاء. آخر ئي سينا ابن ذلك ني وأطال دالنجوميض، الأحكامتين 
التوهم الغابة الأعراض كل معتدرات قال فإنه تخمين، بأنه اعترف، أئمتهم س وهو 

تعلقأقوى كان ما وانظر توهم• من أقوى نوهم يكون وإنما يقثثا، منها شيء يكون 
كانت،وكيف أفعالهم وعامة وركوبهم أكلهم ماعايته في حتى بالنجوم ، بتي.'وطدلإ

النجومأحكام لعلم وتعظيمه الوزيرأ'آا مقلة بن علي حال وانظر الشنيعة. نكتهم 
علىوالدليل ولسانه. يده وئهلعت نكبة أشد فيها فنكس، سعي،. ءلالح على داره ودخوله 

يغرقونوخالئا حربه، في واحدة اعة في يقتلون كثيرا عالمل نشاهد أثا ذللثج يهللان 
مختلفة.أحوالا عندهم واقتصائها طوالعهم القءلح؛اختلاف، ْع واحدة ساعة في 

ينفعهمولا ذللثؤ، في الاشتراك اختلافها - Upلامتع هذا في تاثير للaلوالح كان ولو 
لأناله؛ الحكم فيكون الأصل طالح س أقوى يكون ئد الوقت طالع بأن الجواب 

طواغفلعل بتأثتره• القول ويحيل المولود، تااجرم[ل؛ا؛ْلالع بمطل بعينه هدا نقول 
أمانلا إي الأصل، الوثوق؛علالح فيرتغ الأصل طالر من أقوى المتجددة الأحوال 
لوفانه وأيئا ثيتا. اعتباره يفيد فلا وحينئلب اقتضاه، ما صل بعده ال2لوالح لاقتضاء 

وأمافظاهرة، الملازمة أما مثله، فالمقدم باطل والتالي اختلف، لما ودانيا طبيعيا كان 
الأنوال.بهدم المخددعين من المال لكّي، طريقه أنه ويعتي الأصومج، هو عن)خ( نقلا انّتناه وما ط)تروق( في ( ١ر 

التارمعابد لأحد ادنا كان الوي جدهم إر ينتجون الختاسن، تارخ م مشهورة ناوب أصء أو بنوبرمك، )٢( 
دعوتهمظهور من ايملباء المثاميين حدمان في ٌحاللا ومليمان المحن ابناوه عمل وقد ولشه)برمك(، المجوص، عند 

امرتهمن اثراد -مع الثلائأ واجتمع وجعفر، الخضل ويلدا• حالي بن ص منهم داشتهر للامديتن ومحاربتهم 
صةض لكبهم عاد نم دوك أرجاء كل ض نفوذهم بعل الرشيدالدي هارون العتام الخليفغ حدمغ م - وأناعهم 

عليهم.حشتض هُاسشم ١٨٧
الخنوبالشهور الخل صاحب ( ٠٣٢٨— ٢٧٢بن«قلأن)الخن بن محار أبوعلي ت صوابه اترزير، مقلة بن علي )٣( 

للضرب،مرة من اممر وتعرض همام لأكثرمن.حليفة مرة أكثرمن الوزارة ُلتي الخل. محن شاعر، أديج، إليه، 
له.المؤلف، ترجمت م محياتي كما لات4. ثم اليمنى ياء يهلعت أن بعد الجن في حياته وانتهت، والنعييت،، 

)ل(فى)خ(:)التجوم(.
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^1^^امملأتة 

نميا:الطائي 
واللعب،الجد بين الحد حد؛ ني الكت-ب، من إيباء أصدق السيف، 

والربب،الشالئ، جلاء متونهن في الصحاتم، مود لا الصفانح بيضن 

اكّه_،الب؛ة لاقي اJحمينين ثن لامعه الأوناح نهب ني وابم 
كذبدس مها ر-مف مذ صاعوه وما الني—دم أيذ نز ارواتئ آيذ 

لبمت،شعلأ،إداسثحولأم_نب،مشه وأحادسا تأمصا 
اتفاقهمذللئ، ومن درهم. الق، ئها ست، كل على أجيز بيتا سمن س نحو وهي 

القراْعلةلقتال، حرج إن بالاهر٢، المكتفي أن على العاصمي أبوالحسن زعيمهم وفيهم 
عبيدبن الماس؛إ وزين، وأخافوا ذللئ،، يقتضي مولده طالإ وإة دولته وتزول يرجع لم 

القاسموزيره عاد ولما جميعا، وأخذهم المكتفي إليهم مخرج ممه الخروج س الله 
ثلايث،ستة اتفاقهم ذللثح وس عفليما. صمتا وصمته النجمين رئيس بإحضار أمر 

كانوقد المعزية، القاهرة مدينة بناء جوهر القائد أراد عندما وثلاشمانة وخمسين 
وأنيبنالها، أمره لما المصرية الديار إلى الدخول إلى بالمعز اللم، مولاه سق 

أوزحل وهو القاهر الكواكب، بطاغ ويكون الاستقامة، غاية في طالعها نجوم يكون 
وأمرالرصد فحققوا النجمين جوهر القائد فجمع القاهرة، صميت، ولدللئ، المريح، 
التيقظمن نهاية على يكونوا وأن صعوه، لهم يقال حتى الأمامي يضعوا لا أن البنانين 

تخرجلا الفاطمية الدولة أن على واتفقوا الإتقان، ذللئ، على فوصعت، والإسراع، 

أينا.شجر والغرب؛اكحريك وايمهام القس ت تحمل ثجر النع؛ ا ١ أ 
بمدينتللمكتغي يوح يالله. المعتمد أحمد الخاص أم الخلينة ين علي يالله المكتفي الختاصي الخليفت هو المكتفي؛ ( ٢ر 

م.٢٩٠ّة وتوقي المعتمد أييه يعد م  ٢٨٩صنت الملام 
وكانواالمجوص، أفكار _U والكفر الضلال س أحلاقا مادتها في جمعت اواطت؛ة س فرت فهم القراهعد: أما 

ممنولت م ييحكوم المالم ض سطرون اتهم سها وس بها تغر انها زعموا الم واكوءات مءذ؛التجوم 
ماودكن -( ٠٢-٠٩  ٢٨٩)الماكتفي حكم وبدايت ( ٠٠٢٨٩- ٢٧٩)المعتمد حكم بنهاية يراءتهم إحدى م حددو■ 
وتعبما المؤلف اصتشهاد موضع هو روعدا الكاذية.. التيوءة تلك على وتضن هرمحنهم المكتفي حيوش أن عر حدث 

والقرامطة(.المكتفي يئن 

^ٍٍٍٍٍٍسٍٍ^س_سدس^ ٧٤



امملأتت

المصريونوكان أيوب ين يوسف الدين صلاح عليها استولى فلما عنهم، الدوله 
حق،المنحمون قاله ما أة الجهال توهم يومف ين الله عبد الماصد يدعوة قاتمين 

دصعمحن المدة وكانت كديهم. ئلهر المياس يتي إلى الدعوت الدين صلاح رد فلما 
عنهماعتدر س واعتدار عاما، وسعين وثلاثة ماتة س نحوا الدولة وانقراض الأساس 

سهولةمع للدولة الاحتياط ح وتغييره البناء تبديل لأن يعيد الأرصاد البنانين بق ب
أيامنى وثلاثماتة عين ونحص منة اتفاقهم ذللت، وس يه. يتسامح لا مما التغيير 

خروجعند وذلك، المبيديين، دولة بمصر فيها تنقضي التي السنة أنها على الحاكم؛١، 
لدولة^ ٠١٥١١هويأنه له الطالمر وحكم الأموي، ركوة بأض المعروف هشام ين الوليد 

يبقولم أسترا• الحاكم ويأحذ المصرية، الديار على يتولي أن يد لا وأنه البيئيين، 
أيوفكان الحاكم، منجم بالفكري المعروف وأكبرهم حكم؛دلك، إلا منجم بممر 
أنوأمرهم حواصهم دعا أن الحاكم تديير س وكان وأعمالها يرقة ملك ئد ركوة 

بعساكرهركوة أبو فرحم، ففعالوا، الحاكمل٢، على ياحتيارْ ويطمعوه ركوة أيا يكاتبوا 
الحاكميةالماكر إليه فخرحت، مصر، س فرامخ ثلاثة على ب)وسيم(؛'اا نزل حتى 

أ<سيتافأحد وطالم، عسكره س كث؛ئ حلى وتتل فهرب حديعة، أنها فتحقق فهزمنه 
-وأمر٥٣٩٧سنة يقتله الحاكم أمر ثم مشهوتا حمل على القاهرة إلى يه ويحل 

معهأصاب الفكري أن للحاكم الفكري استمالة نى والسب، فمتل• الحاكم؛الفكرتم، 
لمحاريتهمصور مدينة إلى أمعلول إرسال على عزم الحاكم أن إحداهما قضيتين، فى 

لمإن المهد، وتكون يختاره طالح فى ليخرجه إليه تدبيره يكون أن الفكري فسأله 
)رئيس(موريس يركة ياحل أن له يكر أنه الثانية الأسعلول. ظهور واتفق عليه، يظفر 

ودلي، ٠٣٧٠-ة دك المرد. ئي بام الخلأس توف قل يلقب دكان النايين، الخلغا، ّاص الك: بأم الحاكم )١( 
٠ط الخلافة  م.٤ ١ ١ سة 1حض والظالم. باكطط مرنات، رءرjت٠  ٠٣٨٦

ن،.ورنتهم الحاكم ض ايتفضل، ر٢( 
الكري•تال مصر، جتوم م كور• رميم؛ الكسر، تم باكح دبيم• ،؛ ٣٧٧رْ/ اللدانا معجم م ي الحم ياقوت تال )٣( 

بمالراسمر،ءتءاقربم ض الفطاط دبمرب التل النريأمن الضمن ض راتمرإرالعزأوم السلاط من نخيج 
مر.من نراسخ مرثلاتت وم •. ■ • وسم ليا 
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وار«ماومنا}قلأىت 

منهو يناه ؤإلأ الكنز ظهر فإن هدمه هو يتولى أن وسأله كترا، تحته وأن ممحدا 

بمثلالمجمون وقضى دولته بتغيير الفكري عليه حكم ولما الكز. إصابة فاتفق ماله، 
دولتهفى متوو كل إلى نمد معنويا، دولته"^١ يغير أن الحاكم نفس في وقع قضاته، 

بهيأمر ما بخلاف يومه في يأمر وصار عماد، بن الحسن وزيرْ وقتل منها، فعزله ولاية 
أمرثم احي والمالمنابر رووس على عنهم الله رصي الصحابة بب فأمر ه، أمفى 

دأدجبالأرض، من  ٢١١الرر■جونشجرة بقطع وأمر سهم من وعقوبة سهم بقطع 
وأهملالخمر، ثرب وأباح الشجرة هد0 بغرس أمر نم الخمر، ثرب من على القتل 

حتىالأمر صتط ثم حمامة، نه وثتلت، القاهرة من ااغربي الجامح نهج حتى الناص 
درهمايساوي ما له عدم مى ينادي وأمرمناديا ليلاولانهارا الحوانيثح لايغلق أو أمن 

رجلين؛بشهادة يعضده أو عدمه على يحلمح أن بعد درهمين المال بستا من أحده 
الفكريمحل لما ثم الكلاب. تدخل لئلا حوانيتهم؛الجريد ستر فى الناس تحثل حتى 

وقوعها،نل الحواديث، إلى التهللع إلى النقص لتشزفح ه نففي التنجيم أر يزل لم 
الذيالحاكمي الرصد له وعملوا أولا حمعهم أن بعد ثانتا حمتا المنجمض فجمع 
الجبليتعاهد وأن الحمار ركوب ألزموه فيما فألزموه المأمونى الرس فيه حالفح 

كانكذللثح دام ما بأنه وحكموا زحل• يخاطثح وحده وينفرد الأيام أكثر في ال٠قهللم 
وانفردعادته على الجبل ذاائ، إلى بحماره فخمج به، عليه أشاروا ما فلزم الفص، سالم 

لهيعلم فلم جثته وأعدموا هناك، فقهلعوه بكاكين قوم له استعد وقد لكوكبه ه بئف
م ٤٨٢ستة اتفاقهم دللئ، ومجن مئتفلر. غامؤ أنه الملاحية أتباعه تقول هنا فمن خبر• 
مغارةلفه انخل. ص إلا الاس تهللثح الأقهلار ساتر قي تكون سوداء رح جريج ءاهم، 

كماموائي، رج وهو المجزان رج في اجتمعت، كانتح الكواكسه أن بسجب الجبال في 
فحملماد، برج لهو والسلام، الصلاة عليه نوح زمن الحوتح رج في اجتمعت 

زرجوتة.الواحد، احمر، يصخ قضاتها، أو والكرم، الخمرا محركة: الررجون )١( 
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ارملأكاتواث٠ةلومن

الموعودالوقت جاة فلط به، أندروهم لما امتدفاى المغايررا؛ الرئع فاتخذ الموفان 
ومنكذبهم. وظهر الكرب من عليه مم لما ذك الناس أهم حتى الرياح موب ئل 

ماتفشما واو، فيها بموت لا الإّكدرة أن على الملاحية الدولة في اتفاقهم ذلك 
نخرواليها ثم ه  ٤٧٤صنة أيوب بن ثاء توران الدولة شص المعثلم اللك، بها 

ستةالله عبد بن مردكين بن اكين معد واليها ثم  ٤٨٩سنة الله عبد بن فراجا الدين 
القاعدة.هذه انخرمت، ٦ ٠ ٤ 

جعلدعاءه ستجيّ_، تعار الله أن أراد إذا الإنسان أن المنجمون عليه اتفق ومما 

منمرفأو به متصل والقمر مقبول منه بنظر أو المشتري *ع الماء ومهل في الرأس 
نفلرالرأس إر ناظر متصل؛المشتري ^ ١١٥١١أوصاحب ١^١^ حب،  ١٠متصل؛عنه 

ذلكيلزمون اليونان ملوك وكانت، قالوات حاصلة. الإجابة أن يشكون لا فهناك مودة 

توجس،ولا المحوم بحركات يتأثر لا تعار الله أن بملم ر,الٌاقل ءشاْ• فيحمدون 
ثيثا.عليه النجوم 

وحرقالمرامات قبيل س ويثر يد عر إمكانها ر  sLptJفلا اذكيمياء وأما 
كماوالغش التلبيس وجه عر تا ظ١٠صبغها تصحيح إر الوصول ر ولا العادات، 

مهلردة،صناعية طريقة عر حقيقة ذهتا المحاس تصبير ر البحث، إنما المساق، يفعله 
إنكارها،ر الة رس، تي٠ية١٢بن الدين نس الشيخ صنم، وند صحته. أعتقد لا مما فهذا 

دار)مفتاح المسمى كتابه في ه نفعن هو حكاه كما الجوزيةل'آ، فيم ابن وكن.الن، 

ومحفار.ومفازة رمتار، متارة مثل مغارة، جمع آوالمغاترت التغاير، )اآ 
الك..بّ بن اللام بؤ بن اسم ب بن اس الماس، ابر الدين م الإسلام شخ (: ٧٢٨- ٦٦١)يب ابن )٢( 

الثمنهاج وانرهمت، الراص إصلاح ن، اكرب ال—اسة ياؤي*، مجوع من • الخلي الدمئغي، لم 
.٤٠٧١^٠^المؤلفين ]معجم والقاJريت الشيعة كلام تمص ني اسمية 

الخلينم ال،-ثءي ّعد ين ايوب ين يكر ام بن محمد الله آبوب الدين شص الجوزية)ااأ-اْي(: نيم ابن  ٢٣١
حيرعدي ني المعاد زاد المنتاتين، لنزهة المعين روصة تمانيفه: من مجحدمث،. نحوي، مفتر، مجتهل-، اصولي نقيه، 

•آسجماسملمءنا -ننأض،دارئ مذيب الماد، 
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امملأممُاسمممن

أبووالشيح أحرى. ونفاها مرة فأبنها إمكانها ني ا ١ الفارايى١ كلام واصطرب العادة( 
وأن، ١^٠٣يصخ والفضة الفضة بصخ النحاس بمخ أن إمكان ّنم ، سنا بن على 
سلبالمتؤع القمل يكون أن وأما نال؛ التقمى. من فيه ما أكثر الرصاصن عن يزال 

الفصولتكون لا أن تشبه المحسوسة الأمور مده إذ إمكانه؛ لي يفلهر فلم يكي أو 
وإذامجهولة، وفصولها ولوازمها أعراض هي بل أنواعا الأجسام هده تصير بها التي 
مهللماامتايها في وللفلاصفة إفانه، أو إيجاده قصد يمكن كتف مجهولا الشيء كان 

مجهولةعناصر من ام الأجسهده تعمل إنما الطيعة أن أنواها فمن كثيرة، حجج 
مراتب،العناصر تاللئج ولكيفيات عندنا مجهولة معينة مقادير العناصر ولتلك عندنا 

هومعين زمان والانفعال الفعل ولتمام عنيتا، مجهولة دهي، نفسها في أي معلومة 
لوكانومنها؛ الأجسام. هده عمل يمكننا كيف، ذللث، لكل الجهل وًع عندنا، مجهول 
لكنبالهليعة لما مثلا بالمناعة 'آا تما[ر'لكان الهلبيعي لليهب، مثلا الصناعي الذهبج 

لمايالصناعة يوجد أن جاز لو فلأنه ثانتا وأما شبها، نجد لم فلأنا أولا أما بامحلل؛ التالي 
الأجسادلهده أن ومنها المقدم. امتناع بت، التالي امتتاع ب—، ولما بالطتعة. حمل 
غيرمن تولدها حئز فمن للحيوان، الأرحام بمنزلة لها هي معادنها وهي طيعية أماكن 

الأجسادهده أن ومنها الأرحام. غير من الحيوان تولد حرز كمي كان المعادن تلك 
إعدامها،ولا إيجادها يمكننا فلا لنا مجهولة الفصول وتللئ، النوعية بفصولها متاينة 

أنحاز لو لأنه وتحصيلها إزالتها يمكننا لا لنا معلومة الفصول تكون أن وبتقدير 

الصابغالجوهر أن ومنها ويالمكى. حمارا الفرس يجعل أن لجاز نوعا نوع يجعل 
يالمعلملقب هتملف، مرصيم فب، يياضم، طرحان* محمدين ين محمد صر آيو ( ٣٣"٩  ٢٦٠)الفار١م٠ت ( ١ ) 

كتبعيدامحن وشرح كمالخص العلوم. إحماء الموميش، إرصتاعت المدخل الغاصالة، المدينت أعل آراء ت مؤلفاته من 
ايرييتإر ترجمت أرسطوالم 

فيوف،الرئيس، بالشيخ رحب سا، بن كلي بن العن بن الله عبد ين المن علي أبو ٤(  ٢٨-  ٠٣٧ > سا: ابن ر٢( 
وكابالعيتت والقصية الشماء ومماب الهلب، في القانون مماتيمه: مجن العلوم- منر أنٌإع م ثارك شاعر* يب، 

الحدود.

رم<زادةمنرط(.
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راسمومث

فإنالمحن، متأد أصر المصوغ يكون أو المصبوغ من النار عر أصر يكون أن إما 
أصرالمصؤخ كان وإن الماخ، قبل المصبؤغ يفنى أن وجب أصر الماخ كان 

امتويا،وإن الصغ عن عريا الأول حاله على المصبوغ ومحقي الصابغ يفنى أن وجب 
،الصائبأحدهما فليس واحد، نؤع من كانا النار عر الصابرة قي استويا فكلما 
فييحصل إنما الخلمعي الذهب تكوين أن ومنها المكي• من أور المصوغية دآحر 
مخصوصة،بمواد مخصوص وجه عر الأرض حرارة من دٌلخ بإنضاج كثثرة سنتن 

إذاثم البشر، ظئآ به ير لا مما الفلام هذا عر الذهب عمل ر النان الإنسان ومرس- 
يتكونفكيف سنين ر يحصل إنما الْليعي الوجه عر القديمة بالقدرة تكويته كان 

الأرضر نضجه كمل إذا الزبث، إن اتجيميون• تال بترة؟ مدة ر الحادثة بالقدرة 
فإذاالرطوباث،، سيلان يسيل لثلأ جوفه ر وأحماه فأجنه المعدن كبريف إليه جذبه 

يسمونهاالتي المعادن من صروتا ةلائ، عند انعقدا الحرارة وذات واتحدا احتلaل١ 
الزنبقكل فان المنهلرفة. ايار عر الصابرة الذانبة الاحاد السبعة وهي الفلراُتح، 

معتدلهالمعدن حرارة وكانت النسبة عر أجزاوهما واحتلعلت، نقيا والكبريت صافيا 

والحمرصاتوالمروران الملوحات من ولا والتبس البر؛• من عارض لها يعرض لم 
الأحجارمن إلا يتكون لا وهذا الإيريز، الذهب الزمان طول عر ذلك من انعقد 

مثلإيجاد عن قاصرة الإنسان قوة أن عندك يتضح وبذلك الرملة. والبراري الرخوة 
رموزهو إنما الكيمياء كب ر الذكور أن وصوحا ذلك ويزيد وكيميه• مائه ذلك 

وأحلنللئ< من أنفز هو بما المالخاء صرح فقد بها، لصرحوا حقيقة لها كان فلو 
الصحيحةالأحاديث، بين والجمع المشكلات كحل أنول ولا حقيقة، ك كان مما قارا 

رهو إنما الثحث، فان البحث،، ر تخليطا يكون لتلا الشريفة القرآنية والنكات 
والفلاحةالصحيحة مات الطلر وغيره وحشية ابن ككتحبح بل الدنيؤية، الأمور 
أوفوقها،كالكيمياء نفامتها ور الصبح كملق بابها ر هي السحر من وأنوغ النافعة 
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*مملاممت

باطلأيصا فهو الدسا إلى عزد0 لاعتقاد المدخر على يعود دنيوي لأمر الادخار كون 
علاماتله فرصتا فد لكنا به الملم طريق رد إخفاته في لباكوا كيلك لوكان لأنه 

خلف.هدا بها٠ يعرف وأمارات 

علىوالعناخ الحرف لأة فدس المقصود إلى الشهادة حرفان إفضاء عدم وأما 
بدلا ل يلزم لا لثم ثمرته، عر الحصوو وإجادته به اللم من يلزم قم سمتزت 

وينبغيالمعيشية، غير الهوانية الحرف ومحار الشهادة حرفة ومنه أخرى، صميمة من 
نحنفيما وبيانه المقصود. إر بإفضائها وثوي، لا وهدم طبيعي، غير معانا يسمى أن 

مقاصدعن التعبير على بها يقتدر مالكة الشهادة: حرفة حقيقة أن الشهادة، وهو بصيده، 

وعلىشرعية بشروط لمقاصدهما متوق، متعارف صحح بالفظ وعاليه له المشهود 
المشهودعبارة تحويل وغايته شرعية، غير كانت، إن شرعي فالمح فى مقاصدهما إفرلغ 

صورةإر الفامحد تصورهما وتحؤيل الخشماء ترميها عبارة إر الماميات وعليه له 

والرواجنمرتها عر الحصول، وإحالتها اللكة هده تحصيل من يلزم لا ثم شرعية، 
عرحصل وأجادها عالمها من فان وتعحوها، الحدادة من الأول، القسم بخلاف فيها 

بهاالمارفح إفضانها عدم ر والقابة كالدلألة الهوائية الحرف ساتر وحكم نمرها. 
فيقال،الهوائية، للحرف رسمثا حدا دللئ، تجعل أن وللن، الشهادة حكم مقصودها إر 
أنوالحاصل ثمرها؟ عر الحصول، وإحالتها ها اللم مجن يلزم لا حرفة دها حر 

عاحلةونقاممس مفاسد ولها منها، والمقصود شمرتها حصول، من موالمر الشهادة لحرفة 

الاحترافقبيل من الشهادة حرفة أن منها فأمور: الخواغ فأما أحلة. أخروية ومضار 
والجحدللخفاء شيء أتبل الخامس، الفصل ر تحقيقه سيجيء كما والخلم، بالملم 

والتلبيسوالجاه بالحقل أهاله غير إر للإضافة شيء وأقبل صاحبه، من بقدره والجهل 
الهيثةهع الشهادة في الرواج يدور فقد كدس كان وإذا منور، عن منور وسكوت 

التفسيرعر الشهادة بحرفة ، الاتصافمكان ويخفى الفاخر، واللباس الظاهر والني 
ينشدإوهناك واللباس، الهيثة بفوات الرواج فيقول—٠ المابق 
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داسم>منامملأتات 

رالقعر عيب لذا قرئن بلا بمر حنوها دلكن ثياتا أرى 
معووائفون ;أوهامهم مرُوطون وهم العوام، عر الشهادة حرفة مض أن وهنها 

فلالهم، لذاتي دظيقتهم والتقلد وكناية، كتابة يتفهم لهم نميتز ولا عاداتهم، مألوف 
منويلزم مكانيهم اد إنب لتوهمهم لهم مجهولا ومكابهم وناتقهم في ستعملون 

■الداهرين ودهر الآ؛دين أبد ومجهوليته حموله علي، استمراره المجهول، اسعمال، عدم 
فأماالقول،، مشول، أو;تشهير ;قدمية إما والشهرة الشهرة، عر ارواج مض أن ومنها 

أيديفي للشاهد الض الكاة كثرة ل مكان في الإقامة طول ;ها الراد فليس القيمة 
عنخال والدخيل يعصا ;عضها بتلزم التي استعماله في لدواعيهم الحركة الماص 
يفيدلا الكناية عن الجرد والكث، يستعمل، لا الجهول ااشخص أن وهدمتا ذلك. 

الجهالةفي سه يكن لم فيه تكت_، ولا مكان في الايدين أبل الدخيل أقام لو حض شيئا 
الأنوف،يض من فأعز القول مقبول تشهير وأما البتة. فرق، والجحد والإجمال والخفاء 

الجرجارأى•القاصي يقول هذا أحث، وما الإكسيرءا،، تصحيح ومن 
أزرىأيى فض كب لي، يك ولم يبي حز الأدم، في يكن لم إذا 

لهز;ون لا الذي والأجنبي الدخيل عن وصرفها صرفة، هواتبة الحرفة أن ومنها 
الالإمكان تحت، الأشياء أيحل من والدكرٌا؛ والشعوذة والاعتدار والحيلة ;الواطأة 

الأكباد،وغلفل والقحة القوة من لهم ما ْع اإقهلا من أهدى اللوم بملرق، وأهلها ميما 
فيالشهادة فلأن الماجلة والمقاتهس الفاسد وأما أيديهم. من خلاصنا الله أحن 

والشحالفص ومولت، الهمة وسقوط والدناءة والمقالة الميالة تلزم منارمان هدا 
يتقاسمونوالمحامد، والدابر والقاني والمائت، المياغض إر ونودي والقحة، 

ذهب-إر الئخيعس المندن تحول أنها يزعمون الأقدهون كان مركة، مائة ! الإكسير ( ١ ) 
-٠٣٩٣ط ■؛مّجانرش م • ■ ملأ" ط دلابمرق العن، ام الجرجاي. انمن العزيزبن ب بن عرعلى ر٢( 

اكايخ(■و)تهن.سج المجد( القرآن ر)دير وحموعه( الغنم بجن احلت ت)الو،مؤلفاته من 
اانغع.اانك:)٣( 
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وات4فلزمنا|فلأىت 

والدرهمين،إلسرهم ويتراضون وال^^تين، ئى ويتطاصسون والفلسين، الفلسى 

ذلك:في طهميلة أرجوزة من ١^٧١٢ بن عمر قال ون. ويحتليبرقون 
هأحيمن الأجرة ويرق أييه من الأمغال يغيب 

يحملعما فضلا الشمس من أظهئ نه كدبهم ما على والعناق ويحلفون؛العللاق 
ويعدونهللاشغال القيام رعة ب ويتهافتون وعقلا، اسرصاء ذلك، ويعدون ااكذ'ب،، 

فىقالت، وقد وكينا. دهاء ويعدونه وثعيذة حرمائا الدخيل ويوسعون وكينارى حدئا 
القيام:ومادرتهم تهانهم 

يغيثاميمونا الريح ثقيل حاهلثا ولا جهبه بليت 
نهوتأّرءءم كان دلكن علما الإخوان أكثر يلئ، ولم 

وجوه.فمن الآخروية المضار وأما 

العدةانقضاء من شروؤلها في الأسفلهار عدم ْع الأنكحة حضورهم أولها؟ 
حكمهمعرفة غير من عقد على فالإئدام الجملة وعلى وغيرها. والكفاءة والأولياء 

العدالة^١'.;، وهو الأعغلم الممد هم أنفمن فمعهم الشراتهد وجود بتقدير ثم مّام، 
عنعبارة الشافعية عند والعدالة عيره. من يعرف لا ما ه نفمن يعرف واحد كل أن لما 

الثلاثةهده يجمع من وأين المروءة. ْع المغائر على والإصرار الكباتر مباشرة عدم 
اك_،وانتشار والزاريث، التوالد من الأحكام من عليه يترتب ما وكثرة النكاح حطر ُع 

إلايجب لا ما ووجوب الأحكام من المنتشر ذلك على يترتب وما إ كثير؟ عيد إلى 
^^لطلأحلإلأبهإرء؛رذوكسالأسىكثرة؟

كالئافعي،البتة حوازئ بعدم قاتل قائلان: فيها القائل الأبدان شركة أن وداذي،4ا: 

باّنالكنديانمزي ام,ردى ابن الدين زين ابرحمص، المرارص. ام ين مصي *م؛نءر؛ن ين صد . ٢٠؛ ١ ١ 
وتدوشاعر وأديب ص ومر م  ٧٤٩ط م حلبا م الطاعون رتوفى - ٩٠٦ ١ سنة النسان معرة م يلد الوردي■ 

الشب.ابن توفي عندما التقتب ين محمد قاضيها منام وتام رحلب ودمشق حماة في درص 
العاقلالفطن.الثلواسة،وارجلص: الكيز: )٢( 

٨٣ًٍْ==ءًءًٍٍ==^=^ءصٍٍصًً=^ 





وات«م1ومنامملأىت 

الخبير.العليم عند ينخ لا مها هذا لأن استرعاْ وهكذا تحمل هكذا انه دلك 

غترمن تقدمهم عمن تلقوْ طويلا كلاما الأوناف كتب ني يكتون إنهم ؟ وسائسها 
الموزنينعن فضلا العلماع أن بدليل عليه، المشهود الواقف عن فضلا معناه يعرفوا أن 

ولويمعفلمه ولا به يتلفظ لم والواقف منه الراد فهم في المحال ثاني في رؤؤسهم تدور 

فيهابد لا الإنثاءاُت، أل على فهمه. بدون شيء معنى إرادة لامتحالة يقل لم عليه قرئ 
معناهوأراد فأوقعه فهم بلا الطلاق لولمن الأعجمي أذ بدليل المعنى فهم من اللففل مع 

فيهإليه نب يما الواقف، على فثهادتهم الجمالة وعلى يع، لم بمعناه ، المارنعند 

حرمانالجهل عن اياشثة الفاسدة عباراتهم من وينشأ بل جدا منكلة يفهمه لم وهو 
الجملةوعلى لحوله. ثرد لم من ويحول فيه، ردجع لو حرمانه يرذ لم الواقف لمل من 

فليتأمل.ظاهر نفلر الموضع هدا ففي 
يتازكرلم ما حطه على يشهد لا بأنه والحنفية الشافعية من الخلماء تصريح وسابعهاو 

عباراتهفي ول هوالمورق أويكون مدخل فيها للشاهد يكون التي القضايا فأما الواقعة. 
فيهالتدكئ يتحيل ما القضايا من م ولكن فيها كلام فلا يالقضية يذكره ما وكتاباته 

ذللن،معنى في وما المدة، طول »ع الجلأيت، ظهور في الحكام على كالشهادة عاده، 
الأقدام.تزال من فإنه ذلك، في قلته الشاهد فلينتمته 

وصوروالمهحاصر الهلويلة الجلأت! في المحكام على الشهادة في الاكتفاء وثامنها: 
فيه،بما عليكم أشبد ل: الشاهد لقول جوابا نعم؛ ل؛ الحاكم بقول الطوال الجالس 

قالوقد تفميلأ. ولا إجمالا لا فيه ما الشاهد يعرف ولا بل عليه، يقرأه أن غير من 
الحاكموقال الشاهدين على يقرأ لولم إنه للقاضي القاضي كتاُب، في الشافعية فقهاء 
؛دللن،.لمثكتم، خطي فيه ما أذ أو كتابي أنه علي أشهدكما لهما؛ 

كماضمنا بنثؤبه شهادة ذرائ٠ أن تجه«ع يعرفون لا من سن، الشهود رغ ة وتاسعها 
٨٥===ء==^===ء==ً===^=^=^^ًًءً=ًصصصصد^ 



هوإنما والكذب الصدق مورد أن عر الكلام محي الجواح جمع في آ السبكير قاله 
والنسأبسهادة لهص دلائ، أن ّلم ولو طرفيها، من واحد لا الحبر تضمنها التي النية 

يعرفلم لو إنه والرافعيت الروضة في عته نقله كما الإمام قال فقد صمنا ولا أصلا لا 
أمحيه.لاسم الشهادة قي يتعرصن لم ياسمه إلا عليه المشهود 
حصولمواغ من المهام هذا في حضرتي مما عندي قوى مما ألكرم أن رأبتا ما هدا 

ورأيتجبه، التصريح يمكن لا عور ذللثا ووراء ومفامدها، الشهادة حرفة من المقصود 
القائل:بقول ذلك أحق وما أور، محه الإمساك أن 

ضاقعر ا الدنيئات لوقلتها ا أذكرهأنطح لا أشياة الشص في 
أتوكلر٢ا,وعليه أصمع وإليه منها الخلاصن ر المسثول والله 

نمه،سمىبينضينبامماضاصص، 
ثتملمشهور وهو■خنصر الفض، أصول ني وهٌ مونفاته، هوأحد الجراع( ورجمع ناثر. ناظم أديب مورخ» أصولي، 

دانمهاج-المحاجب ابن مختمر على ثرب ر ما زدآ على 
نمليداين ويعل للقمل ختام أته ظاهر هنا الكلام ولكن انممحت• نحو المؤلف نخة في يياصا هتا آن التامغ يشير ( ٢ر 

مقصود.الصفحت هذه ترك نلمل حديد، 
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|مملأممتراسمومن

رانحب مما اربح وتطلب لخدمته عى نكم الجم حائم ثا 
انإنبالجم لا بالنفس فآتت سعادتها فاستكمل بالنفس عليك 
—•٥٣٣٦سنة المتونى الفارابي طرحان بن بن'محمار• محمد الفارابي وبقول 

للحقاسفيِيكن —ل أحيىحذهمذي؛اط 
بالمعجرالأرض في المرء وما ا لنمقام دار الدار فما 

زالموجالكلم من أئل ى عللهذا هدا يناض 
__زستونعلىشلةنئغنونمن إلاحطوط نحن وهل 

المركزفى التنايس لماذا ا ينأولى الموات محي3؛ل 

محالةلا فهم تقرر، ما على أنظارهم في متلاشتا الخارجاني الكمال كان ؤإذا 
وعدمإهماله مع فكيف تثميره في الفكرة ْع يتم لا لعسره وهو بالا■ له يعملون لا 

منوصناعة حرما كونها عن حرجت، العلوم أن ومنها الفلهر. وراء وإلقائه به الاعتناء 
فيعليه والأسدلأل تحقيقه سيجيء ما على قبل من صناعة مصيرها بعد اتمناعات 

منوحةشريعة على العمل فكيف كيلك كان وإذا الفصل. هدا بعد السائس القمل 

العلماءرولج أن ومنها طفئ• ند بممثاح والأّتضاءه سد، ئد سيل لوك بوالوصول 
بطيءالعلم ولكن لحرفهم، هو إنما الحرف أرياب، رداج أن كما لعلمهم هو إنما 

الكسب،،لا الله س الوهصب، عليه الغالي، والجزء تقبله، الهلباع كل ت، وليالحصول 
نمورهفى تنقمى ثانية العمر س وطائفة متته، تءحميل فى تنقضي العمر س فءلائفة 

ت،ليالعلم فصمة كله ذلك، بعد ثم تحقيقه، في ثالثة وطائفة الشيؤخ، عن وأحده 
والمقار.ارالكمية ياوحله مما ولا والقبح، كالحن الذلاهرة المحسوسة لصفالت، اس 

الأحر،على المهللوبين أحد وقياس والنير فيه؛الدراع التفاضل ليعرف المحسوس 
كالشجاعةأحد، لكل مكتوف ظاهر والتهلق، وهوالبيان العلم، صفة على الدال ولا 

فيوكالإحادة الأرض، على والإلقاء بالأفتراس الضعيف، س القوي يها تعرف التي 











واث«مدهممناثملاكات 

زفاصاصل 

مملأتص1باوطاطضاسماطت
جمةاساعاتجمممساسمف(

الحرفمن حرفة لكنت العلوم إن الأول؛ الأمر أمور- ثلاثة من مركبة الدعوى هده 
منهاوزال صنامة كونها عن حرجت الأن العلوم إن الثاني؛ الأمر الصناع. من وصناعة 

شقرذلك وبيان وطاعات. كمالأت كونها الئاك: الأم واست. الاحتراف مض 
إرمقدمتن.

بقاءبائية وأحكامها الشراع، لجمح ناسخة الشريعة هذه إن الاوش: الثو،ة 
ولاإيجاب في للعقل مدخل ولا تعالى الله من متلقاة لكها الأحكام إن ثم الدهر، 
بأفعالالمتعلق الله حطاب الشرعي: الحكم حد في قيل ولدك غيرهما؛ ولا نمحريم 

والقياسوالإحماع المنة أن لما الله، |حطاب فقيل - التخيير أو بالائتضاء الكلفين 
وبيانهباسمها. الملوم إلى شقر الشرعي والحكم والمة والكتاب إليه؛الآحر0. تر"؛ع 

الصرف،علم إلى يمتقر إقرائه حالة في وصحته به يستدل الذي المقرئ إلى بالنفلر أنه 
مدلولعلى اللففل مملييق وفي المحو، علم إلى يفتقر اكركس، صحة في المفلر وأن 

مماونحوها وتآحيرْ وتقديمه والمفاته وإصمار0 إفلهارْ وفي اللمة، علم إلى يفتقر 
وكايتهومجازه حقيقته وفي العاني، علم إلى الحال لمقتضى الالفظ م3لا؛قة إلى يرجع 

وصوحفي مختلفان طر3، في الواحد المعنى إيراد إلى يرمع مما ونحوها واستعارته 
فيو؛المظر البدع، علم إلى الملمين هن-ين تواع إلى وبالمفتر الميان علم إلى الدلالة 
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امملأثان

الفقه،أصول ، Lpمن طائفة إلى ذلاائ، ونحو ومجمله، ومقيدْ ومaلالقه وعامه، حاصه 
وفىالضير، علم إلى معانيه امتيضاح وفى اكزول، أساب إلى القرآن مواقع وفى 

علمإلى الأدلة وترتيب، به الاستدلال وفى القرا-ءاتؤ، علم إلى متعددة حروف على نزوله 
وفىالفقه، إلى وبوامطته منه المنقادة الأحكام وفي البحث، وآداب والجدل المنهلق 
وحفظهاالسنة رواية علم ستلزم السنة فى الطر وإن الفقه. أصول إلى الفقه استنباط 

أنسابهمومثتبه وألقابهم وكناهم الرواة وأسماء والمتسُخ والنامخ الحديث وعلم 
علمإلمح، يفقر الشارع في التقلد ؤإن والقمص. والأخار ووفاتهم وتعديلهم لجرحهم 

علىأو الاستلزام سيل على إما يه، ومتعلث، ببعض مربوط بعضها العلوم إن نم الكلام. 
والأوائلالحكماء علوم من حملة تتلزم المذكورة العلوم وهده الاستمداد، سبيل 

عالمالمجهولة والإقرارات الفدائضى، بواّهلة الفقه كاستلزام وسائعل، أو ولوبوامهلة 
الوصيةأحكام اختلاف وبوامطة والمقابلة، الجبر وعلم وهوالارتماطيقي، الحساب 

علمإلى ونحوه بالمرض التيمم وإباحة وغيره، المخوف بالمرض معناها فى وما 
معرفةتعين وكاستلزام والمنْلق، والرياضة للهليعة الكلام علم وكامتلزام الهلب، 

ُماضدىُ" ئوأي المم ٧ ض اُ اراض'"' رأي م دس م ض القلت 
الاستشهادواستلزام الوقت، لحول معرفة وكدللث، الهيثة، من طائفة معرفة الفقه من 

مرتيهلةالعلوم تجد قص القياّى هدا وعلى العروضن. علم التحووالتفسير في بالشعر 
الاستمداد.أو ببعض؛الاستلزام بعضها 

ريدء.أبر جل، بن .معاذ ءمرْ في بكماله للقرآن الحفاظ أن الثانية؛ المقدمة 

عدالقام ام انه: وتربع أحوهم، إلى شر ما المؤلف يقدم ولم ية، النهذه يحمل مصنف من اكثر عناك 'لر١ذعىت ر١( 
موزخ.مفتر، ،اءنثاا اصود، نب، --'؛؛ام(: ٠٠٠٠الناثم)القزُيم، الرام، الكريم مد محمد؛>، بن الكريم 

الآ٠ّالم٠'جليين،، م الناقم ند مثرح الثانِ،، نته يروع ن، لص لاغزالم،، الءا.بمز مماب ءر الخم.> ذح دأ 
المس.يرسرياني ئ الثار 

حاظ،ؤ محيت، الشافم. الع،ئ،ما الووى، شرف بن يحيى أبوزكرياء الدين محمر م(ت  ٦٧٧—٠  ٦٣)١ ال-ووتماإ)٢( 
واللغات،الأماء تهاويب، الثافم، القمم فريع ثي المتمين( وهمية الطالين )روصة النوؤية، الأربعؤون له• ^^١■ 

المران.حملة آدام، م والتبيان 
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الملاعات

بنوعثمان قول: وفي بن'ابت. ونبي عويمر، الدرداء وأبو الأنصاري، عمر بن معيد 
الإفتاءوأصحاب الأنصاري. أيوب وأبو الصامت، بن وعبادة الداري، وتمم عفان، 

دأبي؛>،عوف، بن الرحمن وتمد وعلي، وعثمان، وعمر، بكر، أبو ه: عمره ني 
ثابت،بن ينئي وحديقة، ياسر، بن وعمار حبل، بن ومعاذ عود، مبن الله وعبد كب، 

اللهب إلى العلم أصول انتهت، ثم الأشعري. موسى وأبو الدرداء، وأبو وسالمان، 
علممة،سنت; عود مابن عن فأحد عباس، بن الله وعبد ئابتج، بن وزيا عود، مابن 

زيدعن وأحد ثرجمل• بن لعمري ومروق، نس، بن والحرث وهميدة، والأسود 
وحارحةذؤيب بن نمة ن بقوله ؤيقتدي رأيه يتح كان ممن رجلا همشن أحد ثابت، ابن 
الرحمن،عبد بن وأبوسلمة الزبير، بن وعروة عتبة، بن الله عبا بن الله ومد نيد ابن 

بنوما الله، همد بن ومالم محمد، بن والغامم الحرث، بن الرحمن همد بن وأبوبكر 
*محر،بن ممد ت ط هماس ابن عن وأحد يسار. بن وسليمان عئمان، بن وأبان السني،، 

أبوبكررواه هكذا وءلاووس• نيد، بن وجابر ومجاهد، وعكرمة، رياح، أبي بن وعتناء 
الأصمالعباس أبي عن الله أبوعبد الحاكم وروى المديتي، علي عن باساده الخف، 

بنوأبي عود موابن وعلى عمر ستة: إلى الصحابة علم انمهى قال: الدوري انماس عن 
'مّيرة،أبي منة؛ إلى الرواية أصول وانتهت — ٠٠١ثابتا، بن ونيد حبل بن ومعاذ كعب 

وانتهتاوعانثة. الخيري، صعيد وأبى عمر، بن الله وهمل- الله، همد بن وجابر وأس، 
ٌّثه،بن ووهب الأحبار، وكعبا سلام، بن الله عبد مة: إلى والقصص الأحبار أصول 

التفجرصناعة وانتهتا الواندي. عمر بن ومحمد إسحق، بن ومحمد اليماني، وحناووس 
والندي.والضحاك، وقتادة، ومحاهد، حيير، بن وصعيد عباس، بن الله عبد ت ستة إلى 

في ٢١الجوزيلبن محمد بن علي بن الرحمن عبد الدين حمال كله هدا ذكر هكذا 
اليني.القرس، ءإي. بن سد بن بن الرحمن بّ ابوامج ال،.ين حمال ْم(  ٩٧- م. ٠ ١ )• الجونى: ابن )١( 

تاندبالقرآن، عليم في المني مفاته; س مؤرخ• أت'س،ا وامفل، فب، شتر. حافظ. الحباي. العدائي، 
الأثرامل ليوم رتلنح اض كنا؛* الكتاب إف ك وذكر الأمم، تاريخ ض رالمتظم الماسين، وراض الواصفلين 

ير(.والمفيءٍوناكارخ 
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واسمومنl_؛كان 

العباصمحني أمحيي محكن دام صة، وعشرين وأرح محنة خمسمائة أيامهم وحملة خليفة 
والأمصار،والأقطار البلاد لجمع قاهرة أمية محتو كاك كما البلاد جمع على حاكمة 

ترتيبمحهلولهالتعرف المقدمة هذْ وإنماذكرت المغرب. محلاي العباس بمي ص فقدخرج 
الملوك.أحوالر مححب المحواتد وتنجيد الملوك هومحتغير إنما الأحوال تغير فان الدول، 

تعالى.الله بإذن ذلك لك ومحيتضح 

الشريعةاقتضتها ولكن تكن.ا.ومحة، لم الإسلامية العلوم أن فاعلم ذللث، نقرر إذا 
وتلقتالأولى، المقدمة في تقرر كما إفاضة، وأفاصتها لزوما واستلزمتها اقتضاء 

وماالنول، محأسثاب ونفقهم الو-م، ومشاهدتهم حضرته. س أصولها الصحابة 
يتراجعواواجتهدوا وتناظروا اءلوا وتالحق على ثابروا ثم النوة، أنوار عليهم أفاصته 

إمضاءعلى وتعاونوا وتواصوا فثه يالمختلف علم مزيد عنده مى إلى اختلافهم عند 
والعلماءءل٠اؤهم، اكاس وملوك حملتها، ؤإكرام محها الاس وإلزام ونثسيعها الشريعة 

تكونكيف المبتدأة الأمور في هوالعادة ما على اكانية المقدمة في مر كما قليلون الكبار 
كلهذالث، من ويلزم ملته؛ مع إليه المحتاج محالثيء ظالتخ وما قليلة، وأولها مثدمحها في 

المخاتلكانت، ولدللث، فيه، والرغبة محه الاعتاء ومزيد العلم تحصيل في الداعية وفور 
غضةالنبوة أنوار ولبقاء أصحابها والمولنفاق الازدياد في تأخذ والعلوم والكمالأت 

وحاشاهمالصحابة، ازدادت ونشنا تمهيدا الشريعة ازدادت وكلما الماص، بين طرية 
كثرةعفان بن عثمان خلافة في فلقدكثرالمال ويسرا؛ سيادة بالدنيا، هممهم علق تس 

ثلاثةإفريقية غزوة في القارص نصسث، حاء حتى تقدس ص خلافة في قبلها يكثر لم بالمة 
لألواحد يوم في عنه الله رصي عثمان كلها فأطلقها دينار ألم، عشرين أو دينار آلاف 

اللهرصي والحسن الأربعة الخلفاء ص الخلافة صارت نم مروان. لأل ويقال الحكم 
صحابيبتن ما وهم اكانثة، المقدمة في تقدم ما على فالعباسين الأمؤمحن إلى عنهم 

قريبهمشريعة حدمتها- العلوم التي والشريعة- المبي.٠، إلى سبته وتدل وتابعي 
المتلزمةوبثريعته به.  ٠٧١١٠٠١١على واستيلازهم وفخرهم وسادتهم وصاحبهم، 









وال«ماومناثملأتات 

منحرنه الملم صار بحرفتهم هؤلاء استرزاق فوق بعلمهم الخلماء واسترزاق إليه، 
ْعيدور أهالها ومهارة وكثرتها مرجوديتها أن الحر؛، وقاعدة تقدم، ما عر الحرف 
ومهارة؛إحكاما الحرف ازدادت وحضارة تمدثا القهلر ازداد فكلما والحضارة، التمدن 
المدنصغير في ولا الدن، في يوحد ما الممنوعات من القرى ر تجد لا فلذس، 

لأنوإحكامها موحودبمها سر هو ومائها الحرف رواج أن لما مميرها؛ في يوحد ما 
يستلزمأهلها وكثرة المدينة وكبر ثممق، لا أو تقبل لا حيث سلمهم يضعون لا الناس 
واكاوبالبدل على احياحا وهممهم أغراضهم واختلاف الناس لاحتياج النفاق 

وانتضاتهوالخالو الشعور عدم والنؤبة البدلية لحكم ذللئح واستلزام المصنوعات إر 
مستلزموالوية البدل على الكثرة مع المجمؤع على المجمؤع توزع لأن للنفاق؛ 

انتشرتفالدلاائإ وحضارة تمدثا أكثر كانت، والجم فارس ومملكة محالة. لا لدللثح 
وعظمناسها لكثرة غيرها في يوحد لا حد إر بليعا إحكاما وأحكمت، فيها اللوم 

الحرف.س وحرفة الصناغ س صناعة كانتح اللوم أن تبيين في كله هدا مملكتنها. 
وحرفةالصنانع س صناعة كونها عن حرجتح الأن اللوم وهوأن الثاني الأمر أدآما 

كأعمارمحلبيعي عمر ولها يبرم، ساب لها والليل الحرف[راا أن فدللثح لحرف اس 
وكناالخي،ن. كالأمور التناهي عند ونتنائهس تترا-»ع المعنؤية والأمور الحيوانات، 

إظهارعلى تشايعوا الأول الصدر وأن اقتضاء، الشريعة اقتضتها اللوم أن قدمنا قد 
الحالفاءبعد الدول أن صلثح ولا لدللئ،. واللماء اللم فراج وتوابعها ولوازمها الشريعة 
دونلكنها مضاعفة أضعائا والثداد الأنتذلام في هدا عمرنا فوق كانتح وإن الأربعة 
القرونءحير و|امت عليه الله صر قوله لدللثح ويدل وسلم، عليه الله صلى ءمرْ 

يثأحدهم شهادة تسبى قوم يجيء ثم يلونهم الدين ثم تلوثهم الذين نم يرني 
حمادعن الحعد ين علي رواية في وسلم عليه الله صلى وتوله آ شهادته،ار ويمينه 

إربند، دمشق تارخ كتاب م حمام ابن رواء ما يهو الكتب س عدد م القرين الس)حم بهيا اشتن )٢( 
مئيت رند ترني*• القرون ءخير وسلم؛ عله الله صر الله رسول سععت تاوت عته الله رصم الجون ام بن أكشم 



ثلاثون»الخلأءة وملم: عليه الله صلى الشي عن أنس عن ا حمهان١١بن معيد عن 

الجراحبن مثدة أبي عن الموة دلائل في اليهقي دحرج ملكا*رآ،• تكون ثم سنة 
عزالله، »إن تال: وملم عليه الله صلى الض صهمارعن الله رصي جل بن ومعاذ 
وكانتعضوصا ملكا وكانتا ورحمه حلاقه وكانتا ورحمة نبوة الأمر هذا بدأ وحل، 

علىويصرون والحرين، واشون المروج يستحلون الأمة، ني ادا وفوجبريه عتوا 
شعاصم أبي بن، بكر أبر وحرجه دجل'رص عر الله يلقوا حش أبدا ديرذنون ذلك، 
عليهالله صر بعده الدول في جدد الأحاديث، هذْ ر ولبنحومختمزا. المنة كتاب 

فيهوتجدد'ت، المللث،، واستعجم وملم، عليه الله صلى عصره في يكن لم ما وسلم 
ومضاعفةوالحجاب الأنيقة والمساكن الفاحرة الملابس من والعجم فارس أحوال 

لموأسماء ووءلاتما أمراء وأصناف، والجوندارية والجاويشية الوزراء ومن الحجاب 
القتلوتشنيع والتعازير الحدود وحدثتخْلي وسلم• عليه الله صلى ءصرْ في تكن 

الحياءودا-ة الل.مة حوف من البداوة أحوال وزالت، مرعى، موح_، بغير ؤإيقاعه 

وحدثت،حلما، الواضع اتخاذ ومن والركب،، واللبس المأكل في والبذل والكرم 
صلىإليه بنسبهم يدلون الذين الماسين على والمتغلبون الخوارج وكثرت، الحوادلم، 

حصةفخرجتا تميم، كما للعلوم الختلرمة شريعته سيادتهم ونزول وسلم، عليه الله 

الذيننم زم الناص اض ئال،إ ك يسلم ءب الك محر التم ين س الك رقم ■ ٠٣ين الك ب ءن المسمن 
بمثاحسم شهايئ سق حنق يعسم من يتختف ثم تال،ت ارابعة آوم الثالثت م فلاآمحري يلونهم• الن-ين ثم يلونهم 
.٠ شهادته ريميته 

قاموس.\م اكاأا،ين من مجحوث كعتمان جمهان ( ١ ) 

(.٥/٣٦(و١يوداودفيس٠ر٤/٤٣٦همض:ررآ(ررا• 
نيوةالأم هذا 'اوو توملم عليه الله صر الله رسول تال ت منه الله رصي صاص ابن عن الكبم معجمه في الطجراني ردى )٣( 

فعلكمالحنر، تكادم عليه يتكادمون ثم ورحمة إمارة كون ثم ورحمة ملئا كون ثم ورحمة حلافة عون ثم ورحمة 
فيالأياتي رذكرء ممات. ورحاله الهث٠يت رتال مقلان" رباطكم أفضل ىن الرباط، جهادكم أفضل لون بالجهاد، 

انمحٍحة(.لة لاي





واسمومن\سكة 

لكريعةالمخاس العمالية والأمور السياسية الحوادث وكثرت تعظيمه. في وييالح 
إله؛الاحتياج عدم إلى ويفضي اليالم يساط طي يقتضي سا بعقولهم الحكام واستغناء 

أثرمته بش وزال شيء صدر ومهما الشر، فى المحاكاة شأنها من حكؤتة النفوس فإن 

وروايتهيه الاستدلال وزوال النفوس من زواله يستلزم لا الظاهر وزواله النفوس، في 
الحاجةوعدم العالم ساط طي ستلرم كله وهدا والاستحسان، الأستحلأء سبيل على 
صعقوإذا مرة. غير وأعدناْ ئررناه كما وتوايعها الشريعة لوازم من العلوم أن لما إله 

وليلكفيه؛ ويتاهل ياللازم العمل يضعف أن فأولى فيه وسوهل بالملروم العمل 
ناموسيوحيه ما وسوى القديمة، كالخدارس ومعاهده رسومه سوى العلم مجن يبق لم 

مظنةكونها عن العلوم حرؤج عندك اتضح فقد ظاهرا• يحقه الاعتراف من الإملأم 
يباعكما يبلع الدينية الوظائف صارت وقد لا وكيف الاسترزاق، ومهلية الأست،1حقاق 

بالقرسيوصى كما بها ويوصى ^١^٠١، نزولا يسمونه الذي وهو والحماث الفرس 
الصغاريآخذها الأموال تورث كما وتورث أيصأ، نزولا يسمونه الذي وهو والدار 

تحدثالشريعة عن الخارجة الخوادث كثرة أن ]تجد[أا، رجمت، إذا وأنت والأؤلفال. 
بزمانهمدهم ملتكهم، دين على الناس وأن وامتدلألأ، وأرا محاكاة القوس فى 

تدورالصناع وأن فيها، ينفق ما إليها يحمل أسواق الملوك وأن بايانهم، منهم أسه 
بإففاءوالخاءلة والخاكة البامة س المحترف وثوق وأن وعدتا، وجودا النفاق مع 

وأنالدمحؤية، ثمرته إلى علمهم بإفضاء العلماء وثوق س أكثر ثمرتها إلى حرفهم 
لذللثاب وما وزوالها، اضمحلالها يوجٍذ يغيرها عنها والاستغناء الصنعة إهمال 

والعجم،يالروم واستعماله بالشام والخكمة المنهلق إهمال س وتشاهده تجده مما 
اللهمالخرف، س وحرفة الصناع س صتاعة كونها عن حرجت، العلوم أل تحمفث، 

الذيفهو وينشرها، المريد المالك، أيام في ويبثها وينشرها تعالى الله يحييها أن إلا 
وإحياءوقهره أمره وس١ني الموفقة وبارانه وبره والشام؛معروفه بممر المدارس عمر 

•را؛ذيادأءمُر؛؛ 

١ٍٍٍ=^=^_ٍٍٍٍٍءًٍ=^^^=^^^ءءءًٍسءٍ  ٠٧









واء4ق1ومناثقلأكة 

ييبهم يقتدي كذلك والعلماء للشياين، رجونا وتكون والبحر، البر _L^، في بها 
القولزخرف أوليائهم الذينيوحونإلى الشياطين بهم ويرجم والكفر الجهل ظلمات 
مدتا•

••■:0َ:؛ 





واأ4معهممنامملأكة 

ُمزيا نصل 
رشاسضتجامملأهييورالإ4لأق

ذلك(وبيان الإنسان نؤخ على 

غالبأن ثى والسب البشر؛ حض على غاف والإملاق والإهمال المفلوكة أن اعلم 
فىولدتأكعونء مدافعة، اتم^إ المإحقاق ويلءافعون ، ترميقا العيس يرمقون الر 
إماوأشباهها والغنى والثروة والمجد الميادة إذ ]سكعا[ر'أأ. بقليل فوقه أو الإملاق محلرق 

أوتجارة إما الطبيعي! المعاش من الإمارة محوي فما بة الكتفأما موروثة، وإما مكتسبة 
الأرباحوجوه فى كثيريدار مال ورأس عة متمادة إلى مفتقرة فالتجارة أوصناعة. فلاحة 

ولمتعان؛النافقالأحر، ينفاق مضها كاد ليتجبر المتاجر؛ أنواع على ويويع والتشمير 
فىالكاسد ولكيلاثباع للنفاق، وامحتدراذا الأسواق، لترالة ارتقاتا الكامحد؛ اذحار عر 
لمثلالقابلة المقنعة الأموال عن حالية الناس وأيدي اده، وفر؛ح وذهاب كساده حال 
بهالثوض كاملة وتجربة وافية ودراية تامة بصيرة إر محتاجة نهى وأيصا غالبا، دلك 
صادقةفراسة إر أيصا ومفتقرة كواسدهم، السماسرة وترؤج وحلأ؛تهم الباعة يس 

ؤإغلأء،وترخيصا ونوتا، زيوتا موضعهات حاق في صالمة كل ليضع صحح وحدص 
العلومعن لخلوها ظلماتثة، غالتا الناس ونفوس وتعجيلا. وادحارا واحيلأ، وحلولا 

لمالثمءت م ورمق رش، به ياك ما أعطاه أرت رش، يه أٌاش< أي1 بثمء، فلأثا رمق يقولون؛ ترميئات المس يرتقون ( ١ ر 
الحانممارمة يمي هتا المس ترمق أن إر السياق ؤيشير نشيتا. شيثا لقي الكلأمت ورثق يحث، ولم عمله في يبالغ 
وضق•نمم م المش أوسانا؛ لها، ءك، باض 

باحذونابن لايدرون •تحم؛ن أي دموئ■' تنداذلك• نثب ض ناءلآ ت يتلكع 0مو0ا■ م)خ(:  ٢٢ل
رمآ(م)خ(;)س(.

١٣



وال4ملومنامملأتات 

الخاطفةالغاصة فالأيدي وأما المرة. عن بعيدة فهي الرياضية، والأعمال العقلية 
المخادعينوخاصته الملك وحامية الدولة ح لمقهوريتهم التحار على تولية م

إلىوالالتجاء السالوكة غير والرهون اJاطiلة واJواءد الكاذبة والأرباح بالامتدانة 
ذللت،تكرر وربما السوء، ووكلاء الزور بشهود والامتعانة الشرعية والخيل الإءساراتا 

.ماله رأس على أتى حض أمثاله عن وأقعده فعاقه الماهر اكاحر على 

القرطين،والهواء البرد من تعد، أن من أكثر ماؤية الفعوارصها الفلاحة وأما 

وشدةالثلج ومميل والبزل الخصى كبار ونزول ونته، غير في وكثرته المعلر وامهلاع 
وسباحةالبت، سوء من الأرضية الموارض وكدللثا المنتشر، الجراد ومجيء الطر، 
بحراثهااستكمالها وعدم أوانها عن متاحرة الأشياء ووضع طينها وخث الأرض 

دالثربؤع،والفأر الجرذ ومن الطلوبة، الأشياء حلال المضرة الأشياء ونبات! وشروطها 
عدمومن غلاء، ْع الادخار يقبل لا مما معناها ش وما والخضراوات البقول رخص ومن 

المصلخية،الكمالية الأعمال وتفويت، واختلاسهم، وخباثتهم فيها المعاونين نصيحة 
الفراتصوفرض مقاسمتهم، شروط وتوسع واستعبادهم، عليهم الظلمة وتالي3ل 
حالمح، زراعاتهم بيع إر يإلجاتهم الظلامات، وأنولع الجباياتح وحو0 في والتفنن 
والبعدعنوخشونته الميثى رداءة البدومن أهل به يختص ما ْع رواحها، وعدم كسادها 
ذللثجمع ثم يالملوم، والتحلي الطالب وموحودية ، والترفالرفاهية س الخضارة أحوال 

شمائلهم،وعلى أحوالهم في وظهورها ئلؤبهم في المهانة دخول من عليه هم ما كله 
الدل«رآ،.دخلها إلا قوم دار  ٢١الئكةردخل1، »ما وّلمت عليه الله صلى قوله وناهيلث، 

القوي.مليها تضرب مقوّة وحييي؛ اقري واسمريق والشجر، النخيل عن المعلق النطر صعانيهات من النكئ; ( ١ر 
الكتاب.صاحج، إليه نمد هوالذي الأخير المعنى ان وسدر بها■ يحرث الم المحراث وحديد• 

وتالالذلا١. يحله إلا توم ييت المحراث، اي هذأ، يدخل ،الأ (; رمأ/٦٦والرارعة الحرث باب ض البخاري روى )٢( 
لأنمتحيه، الزوامة لأن كيلك؛ وليس المدله، تورث الورامت ان الحدمث، مدا ظاهر المشكاة'. شمح م القاري 

انمحاةيمثغل كلأ ذلك وصيم عليه الله صر الشم تال إنما بل خايائ! س الخر !اطيوا رلخر لكاص نث فها 
لوولأنه العلو، يترب ّن حق م هدا ونيل: ذللث،؟ عن أشد ذلك وآي الخيو، ملئهم فيغلب الجهاد وترك بالممارات 

آ.م.مليه. العدو بغله الذل إر لألي الجهاد وترك بالحرث اشتغل 



















للرحمة،طريما كوتها فيصعق وتؤلف يعتاد الدانمة الفلأكة إذ الفلأكة، على نيادة 

الجنيةرنة إن ثم مماءفة. أصعائا مرارمحا الإحسان على تربو الزانية الحال ونالك 
القالبعن الدنيا حب إزالة كانت ولذلك تقدم؛ ما البحث من وفيه الأحر؛، أمور من 
تقدم.ما البحث من وفيه الاحرة أمور من 

غرضمن لهم بد لا ل غرض، بغير وأموالهم منافعهم يدلون لا الناص أو ج وإذا 
مثاله،بإحسان الإحسان على المكافأة عن الفلأكة تمنعه والمقالوك أوآجل، عاجل إما 

أعمالببعض ويكتفي تبقى لا الاحرة مرجعها التي والأمور الإحافة. من أيصا وتمنعه 

ماإن ثم لها، بوبه غاية إلى يوصله ولا بعينه مملوكا يخمن لا وغيرها عنها البدنية الخير 
؛واهمث،تعحريلث، من الملوك بدفى فلا وحده، الباذل إلى راجعة أمور الجنسية رنة سوى 
دانماقدرته تحت، ه نفلالخمالوك وصما ويكون إليهم نفعه ير■؟ع بأمر الناس 
وقت<.كل تحريكها على المملوك لقدرة تكن لا دائما متحركة الإنسان داعية لمش 

وصلفهوتيهه عليهم المملوك كتر ويؤمن وعزهم ميادتهم تثلهر وتملقه فبخموعه 
سلفوْرا،ؤإن إليه الإحسان فيعاودون حقده يأمتون أءل.ارهم وبثنط بمراده، بإمعافه 

ميلاللأخلاقب، القالفى أن ولما الغمبية، للقوة للبشر يلبيعية الإساءة لأن وأدى؛ إساءة 
منأكثر القدرة تحت، الشر يحول ولأن الشر، فى محاكاة النفوس فى ولأن بعية، ال

لوجودإليه للإصاءة مفلنة والملوك والهدم، والثناء والعداوة كالصيانة الخير لحول 
إلاالداء لهذا دواء ولا عملها، فيه الطيعة تعمل أن بل فلا الماغ، وانتفاء المقتمى 

ااوا،طيرى:أبوالجوائز قال الأعذار. بعل 

إو4.إصاءثهم وتندمت نثغ وصالنوئ )طتر•(. ط؛ م ( ١ ) 
يذم.ضلا، لمزا مواد سكن اسلأء، من كان الواطئ؛ الكاتم، باري ين محي بن صلي بن العن ا؛والجدار  ٢٢ر

ذكرفإنه ثقة، يكن وللئ، وغيرء، *كرة ابن عن وامالي واناثيد وحكايامت، اخارا عته ُءلقث، نقال،ت تاريخه م الخطيسمح 
ذللتق.وغم والأوصاف ا.يح الم اكعر حن شام! ادتا وكان ذللف. عن يمنر وكان سكر؛ ابن من صمع انه لي 

(.١٧٣)رجمة ١(  ١٣- ١ ١ ١ >؛/ خملكان لأبن الأعيان وفيات، في رجمته انئلر واربماته. تنمن - ته - وفاته لكانت، 
١(.٢ ١ - ١ ٢ • ا/ والوافي؛الوذات،سدي)٢ 

١٢٣ٍٍءءًء==ٍٍٍ=^ٍءءٍس==^^=ٍء=ءسً 



ارقلأىتواسم>من

تامحلا أخلاقهم في كث إذا م عنهالود واصرف محلنا الناس دع 
ناصحالمحقمة ش وخل حلان، درهم الأرض؛ في معدومان فشبان 

برئوا،:بن شار وقال 

همشاربو تصفالناس وأي ظمنثآ القدى على ثرارا تشرب لم أنش إدا 
للفلأكة؛اللوازم وعجزه وقصوره تقصيره عن يتجاور إليهم الاعتدار محي ويالمباس 

المفاليك،بخلاف الاعتذار عن تغنيهم ئد ذنوبهم عن غناهم من شراغ للأغنياء لأن 
إسعافهمفيكون إليهم، راجعا ونفعا روحا فيه يجدون ومناصحتهم -مهم وبإظهار 

إفضاءاكثر الأمور هذه ولكون إليهم، بالأحرة "وراجع سيادتهم لوازم من بمراده له 
تفوسالأدنثاءلألأن ^١ تجاوالأحم-نيشالأعالي بالمفاايكإر 

فيهوالسّسؤ دلك؛ من دولة تخلو وئالما الأعالي، بخلاف والثملق الخضؤع من تانف 
نهايةفي يكونون الأولى الدولة فأصحاب أحرى، دولة وجاءت انقرصت إذا الدولة أن 

عليهايعتلوه لم بحقوق الجديدة الدولة لصاحب ومطالبة وأمة نمم ففيهم سعادتهم، 
للوقت،والحكم سيف، والونتط الأولى، الدولة في حدمتهم أوجبها مما هي بل نمنا، 

المللث،وسياسة المرتبة، بهم سقيت، وإن ومتملقون نصحاء الجديدة الدولة ولصاحب، 
كيذذالأعالي على الأسافل ترم جرم لا وأبهته نظامه تقديمه في س تقديم تقتضى 

احامحالأّيابواصباتوالدواءي
عظيموأشهدنا عالمنا، مباغ ولا همنا أكبر الدنيا تجعل لا والعرمات، واليواعح، 

أحدانخاف لا حتى قدرتلث، بيالح علينا وتجل سواك، أحدا نرجو لا حتى رحمتك 
لظهريوقاطع صبري فوق لمواك والتملق لغيرك الخضؤع أن تعلم إنك اللهم مرك. 

العالمين.رب يا سواك عما بك فأعنتي درعى، عنه ويضيف، وسعي يبلغه لا 

وادركوتدم،غداد، المرة نشاقي الشاعرالشهور. الضرير، بالولاء، العملي يرجهمخ برئبن أبوساذيشاربن ( ١ 
يالساط،ضرتا فات بالزتدئت اتهم ديوان- قي بعضه جهع الأورا الطقة من متفرق كثير وثمر* والعباصيت، الأموية 

الأعيان(.ومات حلكان: رابن وماتة. وتن نمان ومل مع، —نة بالصرة لدين 



واسدهممنامملأكة 

بطانل(منها عنهمدساهموiممظوا تقلهث الذين اساء تراجم رقى 

اثرئبيذسمط:قبل واقوم 
بأحوالاسشهد من إن ملخصه: ما )الثماء( أخرويان ني ، عياض١١القاصي قال 

والأءجةالمثل صإب ؤلريق على الدنيا في ءاليهم~ وسلامه الله صلوات الأنبياء— 
التأسيحلريق على ليس لحقته، غضاصة أو نالته هصمه عند بهم التشبه على أو ه، لتف

القاتلكقول وصمح، في إعلاء أو الهزل أو ه لتفالترفع مقصد على بل والتحقيق، 
القاتل:وكقول أولوالعرم(، صبر فقد أو)صبرت الأنبياء(، كدب فقد كدبأ، )إن 

وانرصقلب الله فصبر بتا فاستجار الخلد ن حمم 

ومألوفمقاله ثنعة بحسب تعريرْ وقوة والنجن الأدبر٢ا القتل عنه درئ إن فحقه 

المامالمم ثم الأدلمي، الحمم عاض بن موص بن عمرد بن عاض بن مرص بن عاض الحافظ الإمام هو ( ١ ر 
ثنماء ولي ر١يام٠م. دانابهم العرب بكلام الناص أعلم من كان وتتبم• في الحديث أعل ؤإمام المغرب الم ع- 

محوالأعيان' اوفيات في الدين شص القاصي ناو وأربعماتة. وببن ت صنت ني ولد غرناطة. نماء ثم فيها، ومحولي، 
وأسابهم.وايامحهم المرب وكلام ريالحوواللغة ٠ الناص؛علومه وأعرف ونته، في الحديث إمام 

المالكوتقريب )لمدارك واترتيب ثٍخنبم، ذكر قي ~خا ءالنتية ر طء ~ المصطفى حقوق بننعريف ءالشفا ماسفه تص 
فيمحليان، ط،ا - الأنوار امحشارق و طح[ ]ثم ~خ' مطلم صحيح وااش-رح ط' ~ مالك الإمام محذهب أعلام معرفة في 

توفيءاكا٠^٠. في وكتاب الحديث مصطلح في طء — الماع وتقييد الرواية أصول معرفة إلى وءالإلماع الحديث، 
٠ممجكولأ. ٤٤عام 

الش:المنلم؛1نث؛4 الدال( وأدته)يثشديد الحميدة. والمادات الأحلاق محاصن إلى رحهه ت الولد رباكخفيفه( أدب ( ٢ر 

١٢٥



واسمومنامملأكة 

ويرفما غصا ولا سبا ينقمن لم وإن كلامه لأن ذلك، حلاف، أو كلامه وقريئة عادته 
حقها.أعطاها ولا الشوة 

تدورالسديدة غير الأنوال حكاية إن 4الخصهت ما حكاية إيراده في أيئا وتال 
علىالهدى أئمة من والخلف الش، أجمع فقد والمع، والاستحباب الوجوب بين 

وينقضواللناس ليبينوها ومجالهم كتبهم في والملحدين الكفرة مقالأمته حكايامت، 

عليها،والوعيد الإنكار وجه على ممابه في المفترين مهالان، الله وحكى عليهم، شجهها 
والتنفيريقوله والإعلام والإنكار بقاتله والتعريف، الشهادة وجه على الخكاية وكدللث، 

وسلمعليه الله صلى صته حكاية وأما والدب، الوجوب بين دائر فهدا له والجريح عه 
الئحفاء،ونوادر المجان ومضاحلئ، والأسمار الخكايامته وجه على بمنصبه والإزراء 

يكنولم عادة، غير أو قصد غير عن كان فما المع، في أشد وبعضه ممنؤع ذللئح فكل 
يعم،نوم يإن إليه، العود عن ونهي زجر استحسانه بملهر ولم هو، حسن، لبشاعة اس 

استحسانهأفيهر أو له عادة تللت، كانت، أو احتلقه أنه اتهم وإن له، توجي، مفهو الأدب 
.لمثاله بالحففل مولعا كان أو لدللثح 

ُ.دايتٌيتركوا سيله، هذا ما والستر المغازي أحاديث، من أسقطوا وند قال! ثم 
عليهالمفتري وأحده قاتلها س الله نقمة ليروا مستبشعة غير ذكروها يسيرة أشياء إلا 

ملخصا.انتهى ؛ذنبهلا،~ 
والإنكاراستشهادا أو كان حكايه المدحولة الأحوال ذكر أن كلامه س فخرج 
الحكاية.في الخكمة من الفعل ذللئ، في لله ما وتبيين والرد واكعريف، 

مالدنيا عنهم الله نوى الدين العلهاء تراجم سن.كر لأنا المقدمة هده قدمت، وإنما 
عصالفلأكة اق مفي العلماء ذكر إن الفقه; من طريا شم من يقول فقد الفلأكة، اق م

علىالقاصي قاله أولافما أمحا التوهم; هدا عن والجواب بحرمته؟ وتهاون العلم در قس 
ربدسه(.رخ(: م )١( 

=^^^=^^^==ءٍ=^:=^=^===ًءًً=^=ء= ١٢٦



والم1ومن

هومحيإنما التفصيل من الله رحمه عياصن القاصي قاله ما أن على كلامه، في ئررتاْ ما 
الحكايةفي التفصيل هذا مثل مجيء سالم فلا ثانتا وأما وأتيياته. وعلأتكته تعالى الله 
أوصافلأن التراحم؛ في مجيثه سلم فلا العالماء في مجيثه سلم ولو العلماء عن 

الشخهسإلى وسيته وصفه يشعر منهما واحد كل الكمال غير وأوصاف الكمال 
وتدليناتليينا لكان أحدهما على التراجم في اقتصر فلو ورفعه، عته الأحر بانتقال 
أقلفلا بهدمها الترجمة ذكر يرجح أد يعيى لم إن وهذا الجهل، على لحملا وإغراء 

بملر؛يها•ذكرها من المع عدم بمضي أن من 
هذانى مم، واJفالوك الفلألكت لفظ لأن البحث؛ هدا إر بما حا-بم لا يقال وقد 
منالمعتمدة المصنفات، من لها نانلين العلهاء تراحم فيه نذكر ؤإنما نادرا، إلا الفصل 

والعيرالمؤرخين، على المنقول ني والعهدة أحد، على مفلوك أو لفلأكة إمحللاق غير 
وتصنبئاثامناإملاء ذلك، يذكرون العلماءوالمورخون تزل لم أنه نمله في ائاعهم في 

فيالقاصي كلام تقدم وقد جوازه. على لف، المن إجماعا فكان نكير، غير من ذائعا 
منالبحث، سبيل على قلناه ما أينا وتقدم أوالتنفير، التعريف، جهة على الحكاية جواز 

علىوالمفلوك الفلأكة إيراد عن الاعتذار وأما واتجهيل. التدليس من أمنا ذكره في أن 
معراةالفصل هذا في نذكرها أنا إلا يتتقيص أثعرُت، ؤإن الفلأكة نقول أما فهو الندور 

الفصلهذا ني فتعرى لمعتيين حاملة تكون ما كثيرا رتؤ ١٠والكلالتنقيص، معنى عن 
أحدهمامن فتعرى لمعنيين حاملة تكون ما كثيرا رالكلمايت، التنقيص، معنى عن معراة 

هيواوالحال أن الأعرافج صورة في ذكر ما قمته مواصع، في الكشاف، في وهدا مجازا، 
مجازالجزء في الكل فاستعمال الجمالة وعلى الوصل، لمجرد استعيرتا العهلفإ واو 

واللغةحلاقه. الأولى ما ونؤع القمل هادا في المذكورة بالفلأكة المراد أونقولت ناع، 
فيوالملي كالخض نمنم، في معنى عليها يدور التي والألفافد قول. على اصهللاحية 

كالكلب،لسانه يدلع من اعتراض التقرير بهذا سقط فقد اتفاقا، اصعللاحية العروض 
منير.كتامت، ولا سى ولا علم بغير مجادلا 

١٢٧^=^ءٍ=ٍء====^^=^ٍء==ص=== 



ا}ملأك،ت

عبادكوأذى الجهل ني وطال ياعه، والدين العلم في قصر ممن بك عيادا اللهم 
يعرفولا ويرصاْ، يحبه ما إلى نلنا الناس وغمض الحق بملر اتخذ فقد ذراعه، 

الملامةجعل ممن بك ولثادا ويأباء• يشتهيه ما إلا المنكر من ينكر ولا المعروف من 
إسعاثاوتخذيله وتنفيره وإشفايا، حدارا وأذاه عداوته يجعل نصيحته، والعذل بضاعته، 
؛ركبتيه.العلماء زاحم قد أنه ظن باصغريه الجهال على بزن متى وإرفائا. 
بهادذ*ز، مالة، فلأكة أحدهما صربين: عالي الفلأكة أن فاعلم ذللت، تقرر إذا 

الأول،الفصل ني نررناه ما على المالية الدنيا أمور في محظوظ غير الشخص كون 
واكانيالفصل. هذا في قررناه ما على المالية الأمور في حلاقه الأولى ما وقؤع أو 

الشريعةلمحامن أو الهلبيعة لمحاسن المخالمة الأوصاف بها وتعنى معنوية، فلأكة 
عرنتحوإذا المذمومة. القبيحة والأخلاق المكروهة الأفعال أو الحرمة لأفعال اس 

الأتيةالتراحم مناسبة للث، اتضح ومعتوية، مالية مين; الق هذين إلى الفلأكة انقسام 
المترحمينألفاظ فيها أنقل وأنا الشرؤع. حين وهذا القمل- لمقصود الفصل هذا في 

المستعان.والله ذللث،.. ني عليهم المهدم لتكون فيها؛ تصرف، غير س بحروفها 

راالقاضيسوامئب«

بهوثث القياس. أصحاب ان الاس،وابقية كان المالكي، نصر بن علي ابن 
وحلعفخرج فعلها، مخثا في الأيام حكم وعلى فضلها، بذوي البلاد عادة على بغداد 
حملهمحابرها وأصحاب أكابرها س ثئعه عنها فصل فلما وظلها. ماءها وودع أهلها 

عدكما غداة كل رغيفين ظهرانيكم بين وجدُت، لو لهم• فقال كثيرة وطاتفة موفورة 
يقول!ذلك وفي أمنية. بلؤغ ببلدكم 

فمضاعض،لأم لها ويق موطن كل في بغداد على ّلأم 
ارفملا جانبيهشلي وإني لها قلى عن فارقتها ما فوالله 
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ارضلأى3رادمإومن

ثيعلى يدخل ذلك. يتكلف أحد فيهم يكن فلم فارقتكم. ما يائلى كتلجة 
نأسردثديي؛ وحر ضعيف شخ التقشف؟ هذا ما تضر، يا له؛ نقال مرنؤع ثوب 
مم١١/ولكك لا، قال: الخلقان. بهدم 

الثالمة،وند البالغة يمعتى القياد إلى الحديث، يهما أدى أن إلى الأحاديث، تجاذبا ثم 
الالقصد هو إنما المفتؤح أن له وبين عليه النضر فرده الين، بقع المأمون فأورده 
فصرفهاصهل، بن الفضل من يقبضها درهم ألفج بخمسين انصرافه عند له فأمر البلغة، 

. ٢٢٢١٠٥ ' ٤ بمروسنة يتوفي الصرف. صيب على لنونه عند يدهم ألف نمانين له 

ا1صغير«»الأخقش 

الكبير؛الأ؛حفس وهوغير والأدب. اللغة نى إماما كان النحوي. سليمان بن هوعلي 
أبوسعيا.عدة مبن ّبد لأنه الأوسي؛ والأحفس الحميد، عبد ارخهلاب أبو لأنه 
فشكاويبنه، يراعيه وأبوعلي مقلة، بن علي أبي عند المقام يلارم الصغير الأحفس كان 
الونيريعلم أن وسأله الإضافة، وزيادة الفاقة مدة من فيه هو ما الأيام بعض في إليه 

ففعلأمثاله، من يرتزق من حملة من رزق إقرار له ويسأله عيسى بن على الحسن أبا 
نمذللثط مقلة ابن علي فشؤ، حافل، مجلس في ذالئإ وكان مديدا انتهارا الوزير فانتهره 

اللجمأكل أن إلى الحال به وانتهت، لها. فاغتم الحال صورة على الأحفس ونفح 
-.١٥٣ ٠ صنة فجأه منه فماتح قواده على قبض إنه فقيل الصء، 

شملين النضر ■حدس نقول: الحؤين احار محن نقلا ( ٣٩٨الأعان)ه/ وفات ي حلكان اين القصة محن.، يروي ا ١ ل 
حشاوتةنشمس. ط؛ ما تضر، يا فقال: مرمع، ثوب وملي ليالة ذات حلت فدمء، في المأمون عر الحل كنت تال: 

يهففاترد ننوشديد، وحث ضعغ، اناشخ المومين، ياامر للت،: النلقان؟ مف م المومنن امير ءش ندحو 
ا.م.جف' ولمم، لا، فال: الخالقان. 

فيالأياء في)نزم ترحمن* انغير ابننا، ما والصواب الناصح، وموحتيامن ٤( • ض)خ(:)٢ ويد ولد ٢، دواية)٣■ وني ، ٢ ل 
٣(.• t/ المولمن) و)معجم ( Uo-Urالأباري)لاين الأدياء( يقات 

•١٣



اهلأتات

»الد1ففوى«

التلعفريالله أبوصد الدين شهاب الارع، الأديب عود، مبن يوش بن محمد 
بالقمار،واتحن ا معاشن حلمنا وكان شعره وشاع ذكره اشتهر المشهور. الشاعر 
صاحبهابها فميح حد_،، إلى فطرده به، يقامر ش؛ثا الأشرف، المللثح أعهلاْ وكلما 
حد_بخفي فنائي الأشرف؛ المللئ، لك ممعه مسالاان، رسوما له وئرر إليه فأحسن العزيز 

الأرصن،عليه كايث، معه، اكب، من الماّس فامتغ يده. قهلعتا الشهاب مع قامر من أل 
أيوزراامنفي بقي حتى بهاويقامر يستجدى يزل للم يمشهم(، وجاءإلى الخدمة وترك 

وستمائة.وسبعين حمى ستة مامحت، وبها حماه صاحن، الأحر في نادم ثم الفقر، 

»اثترماتي«

وقهفي للشافعية يكن لم  ١،٢الشافعيأالترمذي أبوجعفر تصر بن أحمد بن محمد 
عشرسبعة في مولت، أنه أحبر عثليم. حال على التقلل من وكال أولع، ولا منه أرأم( 

محيييكن لم فال: عطت؟ كيمج له: فيل حبارت،إ ثلاُث، قال أو حبات، بخمس يوما 
وتعينحمس منة توفي واحدة. يوم كل منه آكل فكنت، لفتا، بها فاشتريت، مرها، 

ءمرْ.آحر في احتل3ل وقد وماسين. 

»يحيىبذاعلي«

إمامالشيباني، المبريزي، الخف،، زكريا أبو بسطام بن الحسن بن محمد ابن 
ذللثج،وغير والمعلقامحت، والمتنبئ الحماسة شرح كثير، حلهم( عليه تخمج والنحؤ,، اللغة 

الحرب؛وارن المعركة رقرن الحتام، نار موتي كير، ّرقر تخفف(؛ وتد المضمومة التاء وتشديد الهمزآ ريفتح الأرز آ ١ ل 
وصرادتها.شدتهآ 

عيسىين ■حمد واسمه: المجحيديه، الشمائل وكاب الصنرى، والعلل للسنن، الجا،ع صاحب الترمذي الإمام مر مد )٢( 
ترّذ.مدية ترى من تريه م المولود الضحاك، ين مورة اين 
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وادملُمنامملأكه 

)نهايةمنها الخان وصنف ودرايه، روايه الخدث في وقته إمام كان والملاح. 

لحللما أنه منها كشره، ومحنه جزء. مائتي من نحوا العباد( حير كلام ش الراد 
ماتةفي عليه فاحد الصحابة معرفة في الخافظ نعتم أبي كتاب على وقف أصفهان 

إزار•في أصفهان من دحرج ناحتفى ليقتلوه ، ١ الخجندىل من فهللبوْ موصعا، عين ون
للعقيليوالتعديل( )الجرح كتاب فقرأ الموصل لحل أصفهان إلى عاد لما أنه ومنها 
بنالبرهان ولولا وحبسوه؛ حنيفة أبي أصحاب عليه فثار وجرحه حنيفة أبا فيه وذكر 

الخديثيقرأ كان الموصل من دمشق قدم لما ومنها لقتلوه. حلصه الواعثل البرقي 
مرعفكان ئبول له وحصل إليه الناس ويجتمع الخنابلة ؛حلقة الجمعة صلاة بعد 

بعديعتل أن له نحسنوا الخنبلي الناصح بهلريق عليه ويحلوا الدماشقة نحده الدمعة 
عقيدتهفدكر العصر بعد يقعد الخافثد فصار الخافتل، على فشوش النسر تحت الصلاة 

منوحمامة الدولم والخطب الدين ذكى ين الدين محي فاتفق الكرمي، عر 
الناّزأصل فد هدا فقالوا: برغس الدين صارم وواليها القلعة إر وصعدوا الدماشمة 

وارتفعتمواصع، عليه فأحدوا وناظرهم وأحضروه مجلنا له فعقدوا بالتشبيه. ويقول 
فأمرنعم• نال؛ الخق؟ على وأنت ضلالة على هؤلاء كل الدين: صارم فقال الأصوات. 

سالخابلة حلقة في كان وما الخافثل منبر فكسروا دمشق جامع إر فنزلوا الأساري 
الظهر.صلاة ففاممهم الصلاة س ومنعوهم الدرابزينات 

الملكوكان الخديث، يقرأ وصار الطحانين عند ونز,ل مصر إر الخاففل مافر ثم 
إذافقال: العزيز إر بالفتوى وبعثوا دمه، بإباحة ممر فقهاء فأفتى الصيد، في العزيز 
مصر،إلى الأفضل وجاء ومات، ه ينفواشتغل فرمه عن وقع أنه فاتفق • أحرحناه رجعنا 

بزهدهفترف، العز.ز، إلى نقل ما إليه نقل شكر ابن وزيئْ ومعه مصت العادل لحل يلما 
الخدين،،يذكر الخصخ مجد في الخافظ وأقام إليه• الدحو.ل عند فأكرمه وفضله 
علىالتجسيلم ويدكن الناص، عقاتد أفد قد يقولون؛ شكر ابن إر مصر أهل فكتب 

را،لماءهمكءرر-بما•

١٣٥=====ٍ===ًً=ًًٍ^===ءًًٍٍسء=^ٍ 



امملأكةواسضمن

الدينتاج الشيح نحدث الممب، إلى بنفيه مصر والى إلى فكتب الأشهاد. رووس 
بنفيهاكب للكاتب: فقال توفي ند الحافظ وكان بنفيه، ليكتب ؤللته الونير أن الكندي 

ابنفقال نفاكم. هوند تتفونه، تحتاجون ما فقلت،: بموته، علم يكن ولم المغرب. إلى 
ندم.كأنه اءة ّشكر ابن فرحم بموته. شخص أخبرتي الساعة قلتؤ: وكيفج؟ شكر: 

سماتة.ستة الأول ربع س والعشرين الثالث، فى وفاته وكانت، 

ttعبدامذاق »محمدين 

الرميالمحدث محمد بن الدين شمس العالم العلءل بكر أبى بن رزق ابن 
شعره:ومن الساعات،. تحت، الشهود أعيان من كان الحبلي، 

الئش١ذللث، إلى وأشجاني ووحدي لومحي يبلغ إنسانا ولوأن 
الحشاأسكتته القلي، لهسثج ولولا له أرصها ولم عيني لأسكنته 

الطريثامح، لطعلته حماره فنرق حمار على عاد ثم شهادة في ممر إلى سافر 
ليسقىفآتى يمشى إلى متوجها فمج مقصود له يحمل فلم شاكثا القاهرة إلى فرجع 

•—  ٠٦٨٩سنة نوني حبر• له يُلهر للم فغرق ، فرسه؛الغريمة١ 

استنثهلوهوالذي النحو، علم نى إماما كان الأزلي، عمروالفراهيدي أحمدبن ابن 
الخشنالعيس على صبورا الدنيا من متقللأ كان وغيره. سيبوبه أحد وعنه العروض 

حبيس،بن مليمان على راتب، له كان بابي- وراء ما همي يجاور لا يقول،ت دكان ارضيو(، 
يستدعيه،إليه فكتب، والأهواز، فارس والي وكان الأزلي صفرة أبي بن المهلي، ابن 

جوابه*الخليل فكتب 

وشاءيلأ منه ينتقى الذي الماء مورد ■ الئريعه ( ١ ر 

ٍ_^ٍٍسس^ء ١٣٦





راسمومنامملاتع 

تزيدْننكنا ٢ ١^١^١^١ رييعة عن يحدثنا فجعل أنس بن مالك أتينا اكنعاتىت الله عبد 
العناق.ذلك في ناتم م ها برسعة؟ تمتعون ما يوم■ ذات لنا فقال ربيعة، حديث في 

مالكعنلئا يحدث الدى أنت نالنا.' نعم• مال•' ربيعة؟ أنت له؛ وئالتا فأنيهناه ربيعة فأتينا 
أنعلتم أما قال؛ بنفسك؟ تحظ لم وأنش بك ■حظإَر كيف فقلنات نعم■ نال• أنس؟ ابن 

م. ١٣٦منة توفي إ علم؟ جمل من حير من؛■ولا لا مئقا 

ءاسازنيء

النحوهمر عصره إمام كان البصري، المازني عئمان بن محمل. بن بكر عثمان أبو 
عليهليقرأ قصده الذمة أهل بعضن أن المبرئ• رواء ومما الولع■ غاية في وكان والأد'ب، 

لهفقال ذلكا, من عتمان أبو فامتغ ريه، ناو في دينار ماتة له وبدل سويه، كتاب 
علىيشتمل الكتاب هاوا إل فقالت إضاقتلثج؟ وشدة فاءتكا مع المنفعه هال0 أثري المبرئ- 

كاب،على منة منها ذما أقن أن أرى ولت الاه، كاب من آية كدا وكدا نلاثماتة 
المرجئ؛بقول الواثؤر بحضور ■^١^ عنته أذ فامق تعالى• الك 

رجلأ*رآامصابكم إث *آظلوم 
فلماالييتؤ، لإعراب الواثق فآشحصه ونصيه )رجل( ري في بالحصرة من واحتلم، 

دينار.؛آلم، له أمر أعربه 

فاهتلث،*ع المنفعة هده أتري الخيري؛ قول الاستشهاد وموضع ه. ٦٤٩ستة توفي 
الوؤعيد ني. كان إنه له المترحمين قول بدليل زاهدا. كان يقال؛ ولا إضافتك؟ وشدة 

زيش.يم - اكسن المر أل عور نريخ، امّصن ب ام ين ريتع؛ ضان ابو م(;عو ا"ا١ الراي)ت: ربجعأ )١( 
مجرو مض  ٠٥ iJuص،رايماس، اراي امسال لاشهار. الراي؛ بريعان يرف الدطن. امل ص الجلل، اكابم 

يااملنتالت،; ريعأالراي، حدتاص نتالوا: العراق آمل حاءي الجراق .بمن U ية: ام العزيزابن ب تال طن، اد
"المحدبن مماو عن وص - عيد - بن يعي دكان نغ،تع• لاحغظ احدا رايت، عا دالك الرأي، ربيعت تتدللن العراق 
أقرانه.من أنه ■ع له إجلالا التحديث من كف رسعة حضر فإذا يحدث 

قلإالثلأمتحي؛ أهدى ^جلأ ثعتاممم إن أظلوم البيتضامه: ر٢( 
١٣٨



و(سمومنا}فلأىت 

يارمهاالدانمة الفاقه لأن له، الموهوب الألف قبوله بدليل الزهد يستلزم لا \فوخ لأن 
هيإنما والدنانير فوقها، ما ولا الألف يها تقي لا موحرة ومصارف مجتمعة حواج 

الحقيقة.ني دراهم وهي بغداد دنانير 

)راسراشء

سويهكتاب قمح اكحوي، اليرافي المرزبان بن الله عبد بن المحن سعيد أبو 
منهيظهر ولم معتزلثا وكان الأخلاق، حن عقيقا نزها كان مانيف. عد1 وصنف 

م. ٣٦٨سة نوفي ؤاكل. ينخ يده: كنب من إلا يأكل لا وكان شيء، 

aالدين »نجم 

القضاءوولي فاصلا، فقيها كان خلكان. بن الدين شص القضاء قاصي أخي ابن 
الرْ،ان.حكيم أنا ه؛ نفعن ويقول بالحكمة، مهونا وكان الشامية، البلاد ببعضل 
المصريةالديار إلى فسافر المقيدة الحلال إلى ونبوه ومشق المثب بهيا رزئه فانقطع 

هد٧٦٢٠سة مات محي الشهود وضد،ع 

ءالأنماطي،

ابنالطاهر أبو الدين تقي البارع، الحافئل. المحن عبد بن الله عبد بن إسماعيل 
نا'راس الرواية واسع فصبغا حافظا ثقة كان الشانمي، المصري الأنماٍلي 

-.١٠٦ ٩ صنة مات المزي. الدعابة»ع كثير كان إنه إلا الننلير، معدوم الشبيه بعيد 

مالك«بن »بدرالدين 

البيانبعلم عارفا نحويا كان ماللن،، بن الله عبد ن الله عبد ن محمل بن هومحمل 
تليقلا من ومعاسرة لثب إر يتب أنه إلا ذكيا، والمنهلق، والأصول والروض 
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آميئابالله يز مدة أبا ه وقبضلوط على الإله صلى 
أملتتىأثقلته، أن بعد ومحوته ظهره مكست، هدا. امح أصمس، يا لى؛ فقال 
الكاتبوكان اليت. حروف شث هي ققال! الطاء. يستج لقد ت نقلت ظهري* وقطعت 

البيت:وبعد أبونواص لها 

سمناحاورت وند احتينث مند متهم شك يلأ عندي فانش 

مآم.٠ ٩ محنة نوش 

»ابنهاذن«

بمدهّتجمتهما كان الشاعرالمشهور، الأندلسي الأردي هانئ بن محمد أبوالحن 
الأنسمجلس فى عنده فأئام ببرية شخص أصافه الخمر. يحب مشتهرا الفلاسفة، 

-.aVIYسنة فقتلوه علبه عربدوا إنهم فمال أياما، 

»هاعد«

فىمحسنا كان الفصوص، كتاب صاحس، العلاء، أبو البغدادي، اللغوي الربعى 
رقصفلهيا نقله؛ فى بالكدب يتهم كان إنه ض الأموال، استخراج فى حاذيا الوال، 

فيالفصوصن كتاب رمى تثبتنه وعدم الشل في كدبه للمتصور ظهر ولما كتابه، الناس 
عصره:شعراء بعض فيه فقال النهر 

م—وص—و مي— م وهكذا الفصوص كتاب البحر في غاص يد 

أنشدتصاعد سمعه فلما 

الفصوصالبحور قعر من تخؤج ا إنمعنمره إلى عاد 

مبصقلية.٤١٧سنة توفى 



رامحملومنامملاكات 

اساسء»اويى 

ولهآدم بتي أذكياء من كان العلامة، الإمام محمد، بن إبراهيم بن محمد الدين بهاء 
وصغروالتجمل التكالف، إطراء •ع والمدق بالدين مشهور وإئليدس، بالمنطق خرة 

عامةبلغة وحهلا؛ه تعليمه ني تحدث وكان وانبساطهم، النحاة ظرف فيه العمامة، 
٦م.١ ٨ سة ثوفي يتزوج• لم وأظنه همارته ني يتقعر دلا الحييين، 

»أبواسس«

صاحبالمشهور المصري، يونس بابن المعروف المنجم المدني صاعد بن علي 

يونسابن لكن كار• مجلدات أربع في يونس ابن بزج المعروف الحاكمي الزج 
طويلاولكن العمامة، فوق رتباءْ ويجعل طويل طرطور على يعتم مغفلا أبله المدكور 

الهيثةهدا لع له وكان لباسه، ورثاثة حاله وسوء لشهرته منه الناس صحك ركب وإذا 
علومومتفتنافي أحدالشهود ولكن فيهاغيره، لايشاركه النجامة في غريبة بليغة إصابة 
الأرقىفقبل يالمْ في ومداسه مصر صاحب العثيدي الحاكم على مرة لحل كيرة• 

الأرضقثل انصرف ولما منه وهوبالقرب يراها والحاكم جانبه إلى والمداس وجلس 
ّآم.٩ ٩ ستة توفى • وانصرف ولبها 

المواكهمء»التاج 

أكثرهاعديدة علوما حصل المراكشي، يوسف بن إبراهيم ين محمد الدين تاج 
كثينللناس م|ءتقتا عجولا ذكثا كان للعمى، مقارنا البصر ضعيف كان لأنه بالسماع 
منأحرجه حتى القزويتي الدين جلال القضاة قاصي عليه عمل ولهذا فيهم؛ الونعة 

لأى٠ ٢ ستة فجأة توفي • عليه مرسما دمشق إلى مصر 



واو4ماومناتفلاكات 

الأمفؤني«»اسم 

فاصلارحلا كان بالأصفوني، المعروف المليم عبد بن محمد بن أحمد الدين علم 
الالحد إلى مائلا الأخلاق شرس كان لكنه حيدة، مثاركت متعددة علوم ني مشاركا 

سةتوفي الملم. أهل من عليه الناس إئال يرى من ميما لا أحد ْع صحية له تدوم 
٥٧٤٩.

الفارسي«»الضم 

كشرةمصممات له الحدث، المحقق الموفي الشافعي مصر، نزيل الفيردزآبادي، 
فاصلاكان ذللث،. وغير والكلام( الأصول، و) المقل( وعطنة النقل )مْلية كتاب منها 

اللسانبذيء كان أنه إلا ومقامات، ورياصات معاملات ذا بليعامتكلما فصيحا بارعا 
يقول،فيما يفكر لا الجرا؛ة كشر يعرف، لم ومن عرف لن الناس في الوئعة كمحر 

عنهمانقاله فيما نقطات وابن الحاج-، بن عمر قاله كدا الونت، غال، في دعابة وءند0 

fcطن توفي طقاته. في كثير بن الدين عماد  lYY._

aارقيخخاضراا،كردي«

حظثاوكان فيها، أصاب كثيرة أشياء في السالطارر كاثفج الذلاهر، الللث، شيح 
لهوبني أومرتين، مرة أسؤع كل في إليه السلطان ينزل لديه، الرفيعة المكانة وله عنده 

قدمتؤقد ادلaلان وكان الخمر، وشرب واللواؤل بالزنا السلهنان عند عليه شهد حامعا. 

فدفعهحضر للشخ المالعنان فأعءلاْ نفيس ، كأر١ حملتها س اليمن صاحت، س هدية له 
.١٥٦٧ سنة توفي السلهلان. يدي بين الكر وأحضروا وأحضروها بها يزنى لامرأة 

ثوب.، كاء ت أكوار I الج1ع و ت كر ( ١ ر 
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وادق1ومن

الخفاياa»ابن 

المشهورالعالم، العدائي، الخثاب، بابن المعروف أحمد بن الله عبد أبومحمد 
الملومفي له والحساب، والفرائص واكست، والحديث، والضير والمحو الأدب في 

ناقلاالذمي الحافثل زاد والملبس. ؛المأكل اكتراث، وقلة فيه؛داذْطا، الأولي.كان اليد 
علىعمامته نقى فدرا، ومحا بخيلا كان إنه القفطي: الدين وجمال، الجار ابن عن له 

علىفتتركه لزقها المصافير عليها ويرمي الومخ من رأسه يلي مما تتقهلمر حتى رأسه 
حيثمابالثعلرنج ويلعب، مكورة بجرة يستقي وكان تنزي، ولا فهل يتزوج ولم حاله، 
بصيامهمتعللأ يعيده فلا الكتاب ويتعير المرود وأصحاب الشعبي على ويقف وحده 

عليهقرأ أنه ضنها ، حكاياين، ذلك، من عنه الجار ابن وما3( مراحا. وكان كتبه، بين 
الجاجل٢،؛قول، العلؤين بعمى 

قتنريوأم، أطزتا 

،٣١٣ثإشاطتياضا 
سألهأنه ومنها فاستحى. الكش_،، في عندلمؤ هدا له: فقال فيهما بالياء الصبا فجعله 

مثن.آي ندة وحال الهينة، رثاثة ت اللواذة )١( 
نالنحا نم؛٠، ك، لقب والعجاج ات. وم الثعثاء، ابا ؤيكص ئميم، نيلة هن ط صخر بن روية ين الله محوب. )٢( 

يقوونحين، أيامهم، ؤيدكر يقومه غيها يفخر له، أرجوزة في ماله لثطر الأصم، 
ءسجا*نغناهن بمج *حش 

الإسلامومي الأُ.ر، ونشامها؛شاته الجاعلة في العجاج يلد لمد الرجز مي امحه ٠؛^ يبغ حش العجاج ين رذية ابنه لمدنيغ 
أحاديث.صه وروى مريرة أبا الجليل الصحابي ولقي الأولين، الصحابة أدرك 

أحرى:برواية ٢(  ١٣الأصمعي)ص: رواية العجاج، ديوان قي الرحز هذا ورد )٣( 
يشريُأنت، ألمربا 
يدارىان يالإنوالدم 

تطربهمف يقودث ُيدود؛٠• ان، بالإنيتمزق الدم إن يقول؛ داتر. ويدارى؛ القديم- امثر النس العين والثري؛ 
وعراالبهم١ عليه أش الذي ا.هب. متله. ولاتجربة له، لامس ومن المم ايميوفيعذر ؤإنيوبخه؛ن-للث،. كبير، وأتت 
العجاج.النئ(ايس،نم الأاني)نإتاثا؛ياثا فافلر ذلك 

سسٍٍس=^^=^^ءءءًً===ءس==^ ١٤٨





واسضمن

بنمحملو عن ثقل وكانلكر١، كتاب، ني ناظتا يرا0 أحد يكاد ولا حدا المطالعة قليل 
كلنقس ماتة زهاء مجاله يحضر كان أته اسة صاح-، الأءرابي بن الله عد أبي زبال 

ماسنة عشرة بضع لزمته أبوانماست قال كتاب. غير من وهويجيس، عليه أويقرأ يسأله 
.٢٢دل  ٢٢١سنة الأعرابي ابن توفي ئهل• كتانا بيده رأيت 

ثمبالشارع، الحكم قي وتاب الشهود حوانيت، في يجلس المذكور الماحي وكان 
٤١ سة ثوفي كله. حله في المكلفج عن وأعرض كله ذلكؤ ترك 

ءالبري »الحافظ 

اتتهتجبالمزي؟ ، العروقالحالي يوسف، الدين حمال الحجاج أبو اليم، بكر 
الكمال)تهدي-، صتم، والتمريف،، اللغة فى إماما كان الأرصن• أقطار من الرحلة إليه 
الماسعن متقيصا كان ين،. الحد بدار ودرس )الأتلرافح( وكتاب الرحال( أسماء في 

٧م.٤ ٢ سة ثوفي فقيرا• للتكلم، محنارحا 

جسر،،،أبو 

الفضلاءس كان المحوي، المصري المحاس المرائي يوص بن إسماعيل بن أحمد 
سيبؤيهأبيات، ير ونفوالمئؤخ، والمامخ القرآن، إعراب متهات المفيدة الممانيفح وله 
ولهالشعراء، طمات، كتاب وله وأملاها، دواوين عثرة وفسر مثله، إلى سق لم بما 

عمامةوطب محإدا ه، نفعلى وتقتير حساسة فيه وكان دالئ٠، عير وله الحماسة، شرح 

علىفيها ويتحامل بنفسه حواتجه شراء يلي وكان وشحا، بخلا عمائم ثلاث، قهلعها 
،٠٣٣٨ستة بممر توفي عنه• الأحد في كثيرة رغبة للناس كان هذا وح معرفته أهل 

الآَام•ابن -غد ىلت> الطالة ص الانقطاع دكذلك اي )١( 
الأداءوسم )ْما-ب'آا( الزبجدي ربات ،■( AU/\T)النلأء ايلأم م ي الأيواي ابن م-بمت انظر )٢( 

(١A١٩٦-٩/١٨.)





!مملاتة

٢م, ٩٧محنة توقي جدا• مثله أنت فاجمع هزلا جمعناه كتاب 

uسقيان بق »الحسن 

آباط•تضرب كانت والذي خراسان، محدث النوى، الشيباني أبوالعباس عامر ابن 
الأدبوأحد ثور أبي عر وتفقه الأفاق إر رحل والفقه. الحديث معرفة في إليه الإبل 

ربممر أصحابه من وجماعة هو كان أنه له اتفق شميل. بن النضر أصحاب من 
فيهاشيئالايأكلون أيام مكثواثلاثة حتى الحال عليهم فضاقت الحديث لطلب رحلتهم 

نفوسهموأنفت، الموال، تجثم إر الحال واصعلرهم للقوت ييعونه ما يجدون ولا 
القرعةفوقعت، الأمر، بهيا يقوم أيهم بجتهم فيما فاقترعوا تمهلرهم، والحاجة للن، ذس 

انصرففما ودعا وصلى المجل. زاوية في واختر عنهم فقام سفيان بن الخن على 
وهدمإليكم يعتدر ؤلولون ابن الأمير فقال؛ الهيثة حن شاب دخل حتى الصلاة من 

قارصفجاءه يختلي أن أحب إنه فقال؛ الخامل؟ وما فقلنا؛ منكم. واحد لكل دينار مانة 
الفلانيالمسجد في فإنهم وأمجحاته الحسن فأذرك قم دئال،؛ الهواء، في رمح بنده 

نة*آ«*آه.جياةا.وفيّ

»بقربنغيات«

راجالمرمحية، الهل١نفة تب وإليه المعتزلة شخ المكلم المرسي، الرحمن عبل أبو 
ابنقاله كما فاحشا لحنا يلحن المحووكان يحن لا كان عنده. وحفلي المأمون عند 

فيفليم المحدث الشوبيري ميد عليه وصر ه  ٢١٨سنة الخجة ذي ر تدر كثير• 
كانهذا عبدك إن اللهم، قك■' صلاتي؟ ر له يعوث، ، كيفتمعون ألا فقال: ذللث، 
ستجعله فلا نبيلن، شفاعة ينكر وكان القبر- عياب فأذقه اللهم، القبر، عداب ينكر 

مامعنى وهدا عته. الكريم وجهلث، فاحجيإ الأخرة الدار ر رذيتلث، ينكر وكان أهلها، 
كثير.ابن قاله ينلها. لم بكرامة كدن، من لفح؛ البعض قال 

١٥٢



ا1دلأتاتراسمومن

>)واهاالبنعاطاءاسزنيه

المتكلمين،البلناء الأنمة أحد الغرالين، لملازمته الغرال العروق، حديقة أبو 
ولامنها كلامه يخلص كان الراء في اللثغة قبح ولكونه غينا؛ فيجعلها بالراء يلع وكان 
بقوله:الشاعر أفار ذس، وإلى ألفاظه، وسهولة الكلام على لأكدار0 أحد لدللثح يفعلن 

واصلكأنك حش وتحلخي به تطق لم الراء وصلي وحملت 
ماهذا دصااح لا يكاوم4ت أن قبل من فقال هميد بن عمر إليه فطر العتق ؤلؤيل كان 

م. ١٣١نة حمتوفى ٠ العنق هده عليه دامت، 

الأسا>ت،الحفاظ أحد الرازي، الحنغللى حاتم أبو المنير، بن إدريص بن محمد 
اللهتغنيهما الرازي، زرعة أبى وهوقرين والتعديل، والجرح الحديث بعلل العارفين 
وحدثالكبار، من حلق عن وروى والأمصار الأةهلار وطاف، الكثير محْع برحمته• 

الرحمن:عبد لأمه نال منه. أكبر ومما الأعلى عبد بن ويونس سليمان بن الربيع ينه 
يكنلم أنه ويكر فرمحح. ألف، من أكثر الحديث طلب ش قدمي عر مشيت بتي، يا 
مناسقرض حش شبا يأكل لا ثلاثا مكث، وأنه الأحيان، بعض في منه ينفق شيء له 

ه. ٢٧٧نة حمثوفي دينار. نصقإ أصحابه بعض 

ر)سيويانح،(

النحاة.إمام فيه، الحووالعلم فى الحجة البصري، فنبر بن عثمان عمروبن أبوبشر 
يبلغواولم حاصله جواهره من وامحتخرحوا بحره لجج في فانغمروا كتابه النحاة شرح 
نحواكانوا تصنيفه فى جماعة اعده حموقل ؛تصنيفه يتفرد لم أنه ثعلب، وزعم قعره. إر 
ه.لنفيبويه حمذادءاْ ونكته أحمد بن الخليل وهوأصول هوأحدهم، نقنا أربعين من 

١٠٣==ٍءءًً=^=^=سءء^ً^=^^==^=^^^ 



واسمومنامملأتة 

ونشهالمرزياني عيدالله أبي عن الرمان( )مرآة قي ونقله ثعلب عن كثير ابن هكذانقله 
العربأوزان جمع هوالذي سويه أن على لإجماعهم المرزباني من وهم هذا وقال: 

ذلكنقله بعد كثير ابن وقال أبوابه• ورب وفصوله الكتاب أصول وقرر وحصرها 
وناظنبغداد سويه قدم ولما الحان. طقات في اليرافي اسعده وقد ثعلب: عن 

فقيل:الحو، في الملوك من يرف عمن سأل عليهم يظهر فلم وأصحابه، الكائي 
الموت،مرض مرض ساوة إلى انتهى فلما خراسان، إلى فشخص طاهر، بن طلحة 

فتمثل:

لثالمؤثJئلالأت١٠فثؤئلثنياكش_يىله 
الرحلومات المسيل المسيل أصول يروي حبميا 

صغاروهو الودي، والفسيلة والمسيل ه.  ١٨٠ستة وثلاثون ثتتان وصرم توفي 
الجوهري.قاله الفنلأن، والجمع النخل 

aبيك س» 

إسحاقأيا سمع الكوش، النحعي القاصي الله عبد أبو ثريك أبي بن الله عبد ابن 
ؤإمضاتهحكمه نى مشكورا كان القضاء، عر المنصور أكرهه واحد، وعير السبيعى 

سريالث،صاحب كنت الهياج بن صر أن ينده الخييح ذكر الأكابر• على إياْ 
أصبحشر١،لقد له." هقالت، كاء، وعليه قميص تحته ليس فرو في إلئ فمحرج يوما فاتيته 

احلس.جفافها، مئتفلر وأنا نجم،، فلم ثيابي أمص غلثا فقاوت الحكم. مجلس عن 
قدالخيزران وكانت مولاه. إذن بغير يترحج العبد باب نتذاكر فجعلنا فجلت قال! 

رجلافتعلقفثللم ^١، ٠١له لايعصي عيي بن موسى إلى دكتت رجلانصرانثا وجهت 
يفعللم كأن ترؤج العبد في صر يداكر عاد ثم بيدْ، منه له فاقتص الرجل؛شره ذلك 

الشحةينام وفلان النوم؛الغداة، والتمسح صاحا، أمته فلأتات صنت تال الصباح. م لحلوا القومت اصح ( ١ر 
هتا.القمري المعني وهو يصبح، حش ينام آي والصتحه 





»مح4او«راا

ابنالشاعر اكالمسانى، الدين عفيف العلامة الإمام ابن الله أبوعبا الدين، شمس 
نالهكما وحلاعة، ونمب عثرة فيه كان الخزانة، عمالة دولي الكتابة تعار الشاعر، 

المذكورمحمد الدين شص وكان ت الذيل في نال، الإسلام. تايخ مختمر في انمزي 
بمستيوالدي أعلموا لهم■ فقال، عندهم ست، أن منه يطلبوا المشْلوب، أولاد أصافه قد 

الدينعقيقه الشخ والده إلى نبعثوا والوالدة. هو خاطره يتثوثى لا حتى عندكم 

عفيف،الشخ لإعلام صوره الفتيان أحن من يومثل- وهو إسماعيل الماد ولدهم 
صحيةبهما و؛عث، البيتين هذين بدئها الدين عفيقح فتكلف عندهم، ولده بمييتح الدين 

المادإ،اماءيلت

والهيفوالأءهلاف_، المرابف حلو ه رمالتفي رمولأ لي بعثتموا 
ينفالضنى بائي ني النار أودد.ئما إنكما ذالث. وسير وقدتما 

الرفعة•ظهر على وكتب يديها الدين شص ولده عليه فرد 

ف،لأأ،يمقتطلحديه لورده تكن ولم الرسول، عنلن، انثى كيم، مولاي 
الصدفإلى ثم، بلا رئيت، فكيمح وه لولالحسن ذاك بعحر من حاتتلن، 

لقبالجزم، مدن من تلمان م اسع مءلن إلى نب التمام، يان الدين مغم ين ُعد الدين شمر ص )١( 
العصرشعراء من شام؛لريمؤ ام، النيالدين هفيف اييه إلى ب ، العقيم، اين ايئا له ؤيمال، الفلريف، يالشاعر 

مهادبهم، دعثت،، إلى ا«ممم انس، ثم الئلريمح، الشاب يلد ونيا القاعرأ، إلى الجزائر ،ن ايوء ارتحل ااسلرما، 
الأيرالحلماين نم وداما٠ واديا عمموئا كان الذي ائو• ع؛ند،تهم رم عمر• عياء عن لعدد تتلّل-الله. توقا• حتى 

MW ، ،<مالخزانأ عالة وولي اماة، نمارص اديثا، الخط حن كان دضرمم التوليه الدين، دمححم، احمد ؛
ٌنوالع—رين، ا؛عغ اايتخط لم الباب يعو٠٠;، العغيم، الشاعر توم ُعد.حهم. عمرء اعيأن ٌن يدل راتمل يعثن، 
شاكرتحنيق . ١ ٤ ص ديوانه كلماتهاانللرعام حلال، من والحرته الأّى شرر ضييءيتطاير واف رثاء وند عمر•■ 
حكر.عادي 

,ربمرتشف( الديوان م وردت ( ٢ ر 
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م. ١٥٨ سة توفي ثم أعوام تحوثلاثة بها وأقام إليه وأحن فطلبه مراكس 

الكلبي((لحية »ابن 

بابنالمعروف الجميل بن محمد بن علي بن حن بن عمر الخطاب، أبو العلامة، 
البسامأ؛يي سبط وأنه والحين، دحمة بين دوالنيتين ٠ لشه يكتب كان الكليي، لحية 

بالنحوالحنة والدراية الواسعة والرحالة الفائقة التمانيف له كان الفاطمي. الحسني 

الحاظطول جماعة. عته وروى حماعة عن وروى وإسنادا، متنا والحل-يث واللغة 

وكانواصل: ابن قال قال: أن إلى رحمته وأطال عته هو روى ومن روايته الذمي 
الالكاذللث، وبالح التقل، في ؛المجازفة متهمابالحديث معرفته فرط مع الخطاب أبو 

الشهابأحاديث على سيئا يعلق أن فأمره بالقاهرة الحديث دار له بني وقد الكامل 
قالذلك على الكامل المالك وقف فلما وإسنادْ، أحاديثه على فيه تكلم كتانا فعلق 

فعلمالأول، يمناقفة الثاني في فجاء ففعل، مثله. لي فعلق مني صاع قد حين: بعد له 
الحديث.دار من وعزله عنه نقل ما صحة الملهلان 

وهوالملام عبد بن أبوالقاسم ذكرلي لها• لاحقيقة أشياء يدعي كان نقهلة: ابن قال 
فخلطتاوااترمئ-ى ملم صحج أحفتل أنا يقول: فكان لحية ابن عندنا نزل قال: ثقة 

ابنقال سيئا. منها يعرف فلم بها وامتحئاه موصوعة بأحاديث ااترمذ،ى من أحاديث له 
الأسعدديوان في فثلهرمحت، له أنها ادعى قصيدة أربل صاحب للمتلفر وصنع حلكان: 

مسالىأا،:ابن ؛خ3ل قرأت> له، لاحقيقة شيء سه وكل.للئ، الذهبي: قال مماتي. ابن 

الدين،جمال مدى)أبويكر، باين المروق الغرنأطي، المهلص، الأزلي، يرسف ين موس ين يوسف مومحم،-ين )١( 
إلىمنها ورحل غرناطة، هن أصله ناثر. ناظم، أديب، مقرئ، فقيه، حايظ، محدث، ( ٠٥٦٦٣— ٠٩٨)المكارم( أم 

شوال.قي يها وكل بمكة، وحاور مصر، وسكن ودمشق وحلب وترض تلسان علماء فقرأعلى المشرق، 
عياءمذاهب ب جمع الغريب انمتد مجلدات، ثلاثة قي الشيؤخ معجم انمامك، بأعلام التاملث، أعلام تمانيفه! من 

انمران[.ويان بالوفيات والريارْ-]الوافي الج فضل في المختارة والأربعون الحديث، في الميلان الحدث، 













و\سلوكوواامملأكة 

»واهووا«

اللغريالنحرى الإمام الغدادى الحموي الردٌي الدين شهاب الله همد ابن 
إرالألباء ؤإرثاد الأدباء )معجم ومماب البلدان( )معجم كتاب صنف الإخباري، 

الشعراء،ومعجم المتأخرين، الشعراء وأخبار مجالداُت،، أرع في الأدباء( معرفة 
وكتابالتارخ، ني والمال المبدأ وكتاب صقعا، الخختالف، وصنا المشترك وكتاب 

اكاصعلمه فثار محه الله رصي ج تنقص أنه مرة له اتفق الب. في المقتضب 
مروواّتوءلن خرامان ودخل وأربل الموصل إلى ثم حلب إلى فهرب يقتلونه وكايدا 

إمح،لتوصل شدائد وفام، بنفسه فانهزم التتار حردج فصادفه حوادزم لحل( نم يتجر، 
له؛المحاة تارخ في ااقفaليل١، الدين حمال قال الدمى• فال داثر• فقثر وٌد الوصل 

لماالمملوك كان ومنهات خراسان على تم لما شرحا الموصل من رسالة إليه كتج، إنه 
بأناغترارا الباهح، الزمان حل_،لآا واستدرار الجامع الدهر استعتاب أراد مولاه فارق 

وركبالغربة، إر الأمل ظربل'ا< فامض الاكتساب، داعية والاغتراب بركة الحركة 
المفتون.زمانه له رى ولا الخوون دهره له يرج فلم صحبة، كل ْع التهلواف ركوب 

الخراتكتم لم أنفسها مب، عن لونئلت والأيام ^١٣ 
الدهرام ابتالحفل عبوس و«ع أرب، أوإدراك وطر بلؤخ الأدب حرفة ْع ويهان 

وهيبالإياب... الغنيمة من رصبت، حتى وعتاب تفنيد في الدهر ْع أزل ولم ،، الكظ.ر٤ 
ه. ٦٢٦ّنة توفى حلويلة. 

•اخاردك اتجاة• ■ارخ ا صاحب الممري التغطي الشيام لبرامم بن يوم بن ص ابوالعض الدض موجال ٢ ١ ١ 
يتجاوزكشرا شينا الكتب ض جع عتمتنا، مالتا وكان عصرا و'تارخ ، لجوب• الُاغار صتفوءا وما المنفض 
ائت.وعشوأربعين ت نت رمضان م ماٌت، يحلب. ووزر الوصف. 

ؤيتتشع.ثخف ثم ، طن. حش بن،. يومض التحاب النلت،: ر٢( 
محانار-ل،محربشاتلاضمب

والثى.الظهر بم ما ٠ الكابل والغارب 
)فظ(.(: ١٣٣الأء؛ان)ا■/ وذا>ت، م ووردت، بهاط ؤيضغ الأمور قيفت كظ؛ رجل اون مب(  ٤)
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وات4م1ومنامملأكة 

عنين«»ابن 

الدينشرف الريس الأديب عنين، بن الخين بن مكارم بن الله نصر بن محمد 
أييالحافثل من >ا«ع المشهور، الشاعر الدمشقي، الكوفي الأنصاري المحامن أبو 

القي،على واشتغل ااعرcُّ، أشعار على مهللئا المادة غزير كان عساكر، بن القاسم 
الصدوروهجا والوزراء الملوك دميح البلاد نى وجال الرازي، والفخر المابوري 

الأخيرفى أنه إلا الميامان فأحسن ديوانه فى ه نفمقام المعفلم الللئ، أقامه والكبراء. 
وركوظالمه عمه وكثر بالشريعة واسهتائ الملقح فى وطغى اعتقاد ّوء ْنه ظهر 

وفاتهفبل ما إلى الخمر ٢ ١ ]يستورد[؛ يزل ولم ءاJهم الله صالوات| الأيياء ومن، الصلاة 
م.٦٣سة•توفي بقليل. 

))ابنح٠وJه((

أبوالإمام حمويه؛آ، الحسين بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن علي التندي، 
ذكرهمحلق عن حدث بغداد، نزيل المحدث المقرئ الشافعي اليردي الحس 

مصنفاتهأن شافع بن أحمل يخط وقرأت ئاوت عنه روى من وذكر الذمي الحافظ 
بماالنفس سخي فاصل فقيه أبوسعيد نال مصنفا. حمص عر رادت 

هذاحررج ؤإذا ، هذاقّد دلك ^/٠٤ إذا أحيه وبين بينه ولمتهس عمامة له كانا يملك، 
أنهإلا وكراماته مشيحته فدكر ترجمته ئي وطول الذيي ترجمه هكذا الأحر• قعد 

ءم.٥ ١ سة توفي راهد. قالت 

مكانهاتضع ان ييمكن يرنهاالا-خ)كذا( لكتب واردراء)بور( ثم منتوطت باءغم دأص ثم من م—ومت كلمت ارخ ر١ 
عن)ط(.نقلا أثيتتاْ رما المعس. تودي أحرى كلمة أي أر )يشرب( 

الاسمكناية وتدتكررت تغمؤيه. اين الاسم؛ جاء صاحب)الفلأكة(— عته ينقل —الأي للذمم الثلأء( أعلام ثي)صير ( ٢ر 
الصورة.هذه على هناك 
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UVall وا1«قاومن

»ذهاطويهء

وثعلبالمبرد عن العربية أخذ المعروف، النحوي الله عبد أبو عرفة بن إبراهيم 
عليبن داود مدم على وتفقه المرة، بنحو الكوفة حو وحلط الجهم، بن ومحمد 

الصادر.اكحو. في المقغ القرإن. غريب التارح. كتاب نماتيمه: ومن الفلاهرىا 
ه،نفبإصلاح مكترهمث، غير اللماء أعيان من كونه ْع وكان ذللئ،، وغير الوزراء• 

الماسبن حامد التندر ونير مجلس يوما وحضر يم، فلا الصتازرا، به يفرط وكان 
الجماعةعلى وأدار، ه ينففبدأ مرتكارى الوزير فهللب صنائه س هووجلماؤ، فتأذى 

وقال:حامد فاحتد فأبى فراجعه به. لي حاجة لا نفطويه: فقال مراد، وفطنوا نمرتكوا 
وزثا،للئ، الله أقام لا نم بنتانك. تأذسا فإنا أجاللنs، من تمرتكا إنما أمه، من كدا عاص 

تشبيهاوأذيته لرمامنه نفهلويه ولقب ، ه  ٣٢٣سنة تو؛ي ببغداد• وأبعدو، أخرجوه 
بالضدرم.

>)إ4اءرالآنهةانيمي4ة«

المجتهدالنسابوري المالخى بكر أبو الأتمة، إمام خزبمة، بن إسحاق بن محمد 
بنويجى لم ومالبخاري الأتحة عنه وروى خلاتق عن روى المجاج، الحر الطلق 

فىكنت، يقول: إأماءيل أباعمروبن معت، >االحاكم: فال وغيرهم. صاعد محمدبن 
من، اسودمقد يميتى تث، كانإل بيساري القلم فناولته مل■، فامتمي حريمة ابن مجلن 

الكريه.التتنوالرس المنان: )١( 
التام.الرصاص لأنسي الطمن المعادن احد م اJمدانiج اد الخزنك )٢( 
يخضب)نات ياانك>مت يخم، الاه— رحمه — 'وكان ٢(؛ ١ ٦ ا/ ر لنمطؤيه ترجمته م الرواء إناء م القفطي تال )٣( 

ممنأحدا عليها شاهدت ما حاب عر يرليه فيما دالسق المحالة وحس الأخلاق، ءلهارت عن وكان يررته(، 
1إطاتفم الثعالم عكتنوم ابن فقال بضلؤيه تلفه  ٠٣٣٠عن امأ وظرف*■ وقنوت مروءة له 'وكانت، لقينا••.... 

بالنفط•.تثسها ومواد•، لدمامته نفعلؤيه لقب •إنما المعارف•؛ 
يه.يكتب صائل ، حير ت مدة ( ٤ ) 



ا}ملأكاتوار،ماومن

فقديمينك الشخ ناولت لو أصعحايه; يعص فقال وأمك، القلم يأحد فلم الكتابة، 
الحاكمأؤنال وند مني• فأحد0 إياه وناوك يميني فأحدت، ارك. بمن ياحذ أن امتنع 

نالالطبقاُت،: ني بكي النال حسنه. على مزيد لا بما ترجمته بابور تاريح في 
هيلبالذي مغ فإذا الخياتل عند وقميص ه يلبقميص له كان الدارمي؛ أحمد أبو 

فيشعرك حلمت، لو يوما؛ له وقتل الأحر. بالقميص وجاءوا الخيامحل إلى وغدوا ومه 
ولاق3ل حماما لحل وسلم علثه الله صر الله رسول أن عندي يثبت لم فقالت الحمام. 

١ّامب١ تورسنة بالمقراصن- جارية إنماتأحدشعري حلقشعره، 

»أبوعمر«

المشاهيراللغة أنمة أحو ثعلب،، بغلام المعروف، الزاهد، الواحد عبد بن محمل 
روايتهلسعة وكان كثترة، تصانيفط وله به، فعرف، نعلتا العباس أبا صحب، المكثرين، 

عمرتأبو يقول محناتر حنار لو ويقولون* اللغة نقل أكثر في رمانه أدباء يكذبه وحففله 
سمانيفه أغلب، وكان ثبتا. ذللثج معنى في ؤيدكر الأعرابي، ابن عن ثعلب حدثتا 
قالالكدبح. إر نسم، الإكثار فلهيا ورقة، ألفج ثلاثض الاغة في أملى إنه حش حففله 

اكتساُب،س متعه قد بالعلوم اشتغاله وكان ت١ريخه؛ في حماة صاحبؤ المؤيد المللثج 
ٌام.٤٠صنة توفي مضيئاعليه• يزل فلم الرزق، 

النخوي«»أبوالوقت 

الأصلالجزى الونتج أبو إسحاق، بن إبراهيم بن نعيب بن عنى بن الأول عبئ 
الأمم محه وروى حلاتق، عن روى الدنيا، ورحلة العصر ند مالموفي الهروي 

الحديث،هعه ليإر؛وس،غأا، هراه س ماشيا أحده أنه والده عته حكى يحصون. 

الزن،اكض،»ا'من فتح تولج: لهاث له ٠( • )ا/ه اللدان سجم س راسؤيب "بوشخ• و)ط(: بخ؛ ض ، ١١
ناسخ.مثرأ سها مراة، ترا-م من متجر ٠ااد م حمب نز٠٠ بم•؛ وم■' 
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و\}»مكوناسلأكة 

قالمم التوى وأكلت النمل، دو لك ودللغ الطفل، ل)وم لزمتلئ، إني الريس، 
وصدقوتيغاغتثثتهم نصعحوني قوم شماتة ولكن الحرما0 بي ما ووالله لملتلنا، 

الذيإن مي؟ ومحا هي فأين علامة للجاح كان فان ألقاهم؟ وحه فبأي فاتهمهم، 
قواببمثللث،، كانوا هجوا الدين وإن طينتلثح، من كانوا به مدحوا ما على تحدهم 
يمماعة رأؤلريا ، وثدْر العميد ابن فحار شعاعا. وأنورهم سناء أعفلمهم بمنكبيك 

وإذاالخدرة، في محنا الإطالة وعن الأسزادة في مناك الإطالة عن يضيق وقت هدا قال: 
إذاوالغني محصدور نفثان هده نباتة؛ ابن فقال عليه- نتحامل ما استأنفنا إليه دفعنا ما ترامينا 
حالقمن أحو من العتب هدا امتوحيت ما والله وقال؛ العميد ابن فاستشاط لثيم* مْلل 
أقررنهما بعض وإن عنك، فآغضي صنيعتي ولا فأحتملك نعمتي ولي ولمت، الله، 

ولاثمكتاب اصتقدظد وما هذا الصبر. سمل ويبيد الحليم مرة منه تنقفس مسامعي في 
إيوانك؛أبهتالئحصدر فى حالت، ّ ابن فقال مدحى. مالتلثح ولا استد.ءيتلن، 

المقال.بلسان تدعني لم وإن الحال يان دعوتني ة بالرياٌإلا أحد يخاطبني لا وفلت 
وهرذاهتا نثات،ن ابن وسمع المجالس ٢ وتعوصزل حجرته ولحل مغضبا العميد ابن فثار 

إنالأدب، الله فلعن هدا، من أهون الجمر على والمشي الر.اب نم، إل والله يقول؛ 
علمهإليه وثاب، العميد ابن عيفل سكن فلما فيه. مماكنا ومشتريه له مهيثا كان؛ائعه 

ابنتلي، في حرة فكان وبصرها الأرض سع بين غاص فكأنما إليه ليعتذر التمسه 
حلكان.ابن من ميمحصا اه مالت، أن إلى العميد 

ْلالوبيدي«

لهكان الله، عبد أبو الواعفد الربيدي القرشي لم مبن علي بن ص بن محمد 
رتعز.الأم يمش ند؛: )١( 

ضُاء؛اص بمزص ُءومو عاضتعاص ٠.^ صيص وكلام دضص مُس ّيث والبمر؛ الإمكان بد العدم،؛ ؛ ٢١
ءاو4الحل إذا بحسه فلأن واعوض ب- الصواب لجهة تهتب فلم ام؛ صلّ التاث إذا ننتاص فهو بماص، الأم مدا 
موص(.مادة المبت محنه.)لسان ظنخمق ■ميه منر ها التجح من 
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واسم>منامملأكة 

اشتهرأن إلى دارجلأن الرجل يحضره دجلة على بخربة أصحابه على وعظ ثم النجار: 
إلىوبثي رباطا الحربة تلك فبتي سلاطين، الوزارته الملوك عند القبول له وصار اسمه 

همأ٤ ٥ سنة تومحى سنتين. بعد عتها وعرل التدريس؛النظامية ولي ثم مدرسة جانبها 

»الميالاني((

تلميدالأمثال، صاحس، الميداني، أبوالفضل إبراميم بن أحمد بن محمد بن أحمد 
وقفخولما ْثل، آلاف ستة على الأمثال فى كتابه واشتمل الواحدي، الحز أبى 

)النميداتى(نصار اليم قبل نوئا الميداني لفظة فى فراد حدْ الزمخشري عليه 
نوتااليم وعمل الرمخشرى تصنيف، إلى نعمد سيئا، يعرفح لا الذي بالفارسية: وهو 

كتابهفي العالي بن محمد قال زوجته. باغ وهو؛الفارسة )الزنخشري( فهارت، 
لويقولون: الميداني أصحاي، أكابر صممت، والتهدس(: الصحاح من الأدب )ضالة 

اللهرحمه نفله ومن صورتها. الميداني لكان صورة والفضل والشهامة للوناء كان 

تعالى:

يمقامسقاء رمتها رسم، في ي آلامفي زاد لماها شفة 

لامالأقأرؤس كمْللئ،لا، صويت، ا وللثمنجع صمنا قد 
.٥٥٣٩سنة نوفي 

»أبوادلأءالههدانى«

المقرئااعع1ار الهمداني العلاء أبو الحافثل، أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن 
الماعايتحكثرة ش زمانه أهل على أربى همذان، لمدينة[رأأ، شخ الحدث الحنبلي 

امجالأنمن يتعلق؛الحديث، ما حققي في عصره حماظ على وبرع الأصول وتحصيل 
الخط.بحن فابشر نط القلم نال إذا ال٠لريةة؛ الخلاءلين آسثال وس وسوى. نحت عزصا، آوثطعه تشه ; اكيء نط ( ا ر 

)خ(م زياد؛ )٢( 

========ٍ=ء=ء======^=^=ءًء ١٧٤



وامحملومنامملأكة 

الرهادى*القادر عيد الحافظ فال والمير. والقصصن والكتى والأسماء والتوايخ 
كثيرة.أعصار ني متله وجود تعدر بل يرف، أن من أشهر العلاء أبو الإمام شيخنا 

قالنموةرأسى وعلى يوما راني الجمهرةر١ا٠ كتاب محفوظاته جملة من أن سمعت 
ملمأيو مكوئ الليسل لسى اظهر من أول مكسوفة؛ تلسسها لا فهال. مكسوفة 

مرةوجاءص آخرها. إر أولها من أحواله نذكر ملم أبي ذكر في شرع ثم الخراساني، 
ذكرطويلا درجارأ، جلوس ونحن حفثله من فيها وكتب فأحدها عثمان أمر في فتوى 

وورثالتجار أبناء من وكان غيرذس. إلى فثه فل وما وأولاده ومولده ومحنه وفاته فيها 
وكانماشثا كثيرة مرات وأصبهان بغداد إلى محافر حتى العلم طلب في فأنفقه مالأ 

خبزاوآكل الماحي في ببغداد أبيت كنت يقول،! وصمعته ظهره. على كتبه يحمل 
فيالعلاء أبا الحاففل رأت وتوذأ.' الهمذاتي الألم، الفضل أبا شيخنا ومحمعت أدهن. 
نشرنم عالتا، كان المرنج لأن رحليه على نائم دم يكب بغداد اجد ممن مجد 

فلاهمدان في يمر كان إنه حتى والعوام الملوك عند شأنه وعثلم الأفاقا في ذكره الله 
هم٦ّ ٩ محنة توفي واليهود• الصبيان حتى له ودعا قام إلا يرام أحد يبقى 

مكتوم((»ابن 

مكتومبن أحمد بن القادر عبد بن أحمد حيان، أبي تلميذ اللقيهل، الدر صاحبا 
التصانيق،صاحب، \دووخ الحدث الحوي الإمام الدين، تاج الحض القيسي 

انتقاهالذي اللقيهل، الدر وكتامح، الحيل، وكتام، المحويين، تاريخ فمنهات المفيدة، 
تارخواختصار الحاحجا، ابن تصريف، شرح ومنها حيان، لأ؛ءٍ، المحيط الحر من 

نورالملامة بخهد ورأبت، بخهله، حنة مجامح وله لملمؤ، فصيح وشؤح القفعلي، 
تنقلت، خهله ومن مكتوم! ابن ئال، خهله. من نقلها انه يذكر حنة أشياء الأبيارى الا>ين 

•سر م اللممحن _؛ كان اللي مجرة  ١٣٢ المنورط ب ين ا؛و؛كءّ اك اس ض ايبمهرت كتاب ؛ ر١ 
ب.النند :ض )٢( 

١٧٠ٍٍٍء^^=^^ٍٍسٍٍٍٍسسسسصص^^^^^ٍءءصٍ 



واسم>منا1ملأممت 

يجالتيكان ممن الله؛الجهل اسلاه من بعص العلم على الحسد حمل وقد مرْ أذكر 
عندهفاجتمع أيكاله من ، نوJص١١ذلك على وأعانه على تألب أن عر الشهود من 

براءتيالله يعلم فيما الومع إر ب بتي نرسما موبخهله وكتب منهم نحوالخمسة 
إلىغيره يتقدمه أن منهم كل فأراد نقمته، بما زورا عر فه ليشهدوا إليهم وقدمه منه 

منفتفرقوا والمكنة الدلة عليهم وصرب تلويهم في الرعب الله دألقى يجنوا ذلك 
عنمنهم كل يذكر متعادين، الأممدة الصحبة بعد قليل عن وصاروا حاملتن فورهم 
للهفالحمد ذمه. ولا إلا واغتيابه شتمه فى يرقب ولا وغمه أحزنه سمعه إذا ما الأحر 

دمنيعضهم من ذلك يلغئي وحش نحرهم، كندهم محل وجعل شرهم كفار الذي 
له،دواء لا علم كما الحسد داء إذ فعله، ما على منهم أحدا أعتب فلم سواهم آخرين 
فقال:

إةاخلفيقاJبىزسملر٢<ّوىئجعالغثادداوفإل 
القرطم،تلعاضآل٣، ين عيي ين محمد ينال 

يجاهده'؛،كابح ثى أخوفن، لعل قواده في ^ من كذ 
دهثواهبدت مقام برء من أعر الخفي الئمام برء 

وهوهنا كنت ما نقلت ومنه مجموعا بخهله وحدت حهله، من نقله أردت ما اه— 

مقسوماصار إنه ؛حيث، الشهود، س تجتمع التي والوثائق الحجح نلهور في مكتوب 
أوعظيم فمر عن إما وهدا الوثيةان، فيهما ياطنان ظاهرين كل يئن صفحتين، صفحتتن 

الفصل.هدا في للدكر فهومتحق كان ما وأيا عغليم شح عن 
صغيرة.حاعة أي ناص، تمض نىس■' ٢ ١ ر 
ميعلا تلب م حل فإذا له لالواء الحسد داء إن يقول داومتيم. مفعول ٠وىت (. ٣٦٠ص ديوانه، )انظر للمتني الين ( ٢ ) 

رداو(.دل مخرد١ء( ورد وتد واله تم 
الماصين.المقامات إليه تثب أدلي ريوشام رخ(، من والتمؤيب رحمدان( رءد(ت في )٣( 

مكاصح.كانح من الغاعل واسم بعنف، حاصته ت عرينه كانغ ( ٤ ر 

١٧٦



واث4م1هممثامملأكة 

))٧^٧٥•^((

أبوالنحوي، المقرئ اللغوي الهمذاني حالؤيه بن حمدان بن أحمد بن الحسين 
الاشتقاق،كتاب تصأففه.' ومن الصؤتفين، والأدياء المشهورين العالماء أحد الله، عبئ 

القرآن،ْن سورة ثلاثين إعراب وكتاب القراءات، وكتاب النحو، محي الحمل وكتاب 

قرأتذلك. وعير الحمداني، فراس أيي شعر وشرح والممدود، المقصور وكتاب 
وهماحطه في يعلولهما كان لأنه التونين؛ يدي يلقب كان إنه مكتوم' ابن العلامة بخط 

وئدخله، الجمهرة كتاب آحر في ؤلؤيلتحن رأيتهما وئد ئالت ابن- ونون الحكن نون 
المحنأيي بخط المنهلق إصلاح من نسخة عر ووحد عنه، ذكر كما حدا طولهما 

سعيدأبو كان الجزء هدا من فرغت، لما مثالهت ما الزار أحمد بن الله عبد بن عر 
،;١٧٧عر فقال ^١ ١٢انمطاردي 

نبميتثب لم صدق قراءة الحسين عر فيه ما قرأُت، 
نمرتيالثكل متفهم واليدين اللحثل فيه أتعبتا 

نعارصيوق فأوكعذار لجين عر لث، كالمفجاء 

)ا(حا،تالآبءاتمطلكنر:
ماء،صدقلمسننالغض صر ب ا زالم، 

لعنض لكلمك فجاء *رض الشكل مممهم 
باينلمحا حماأذاٌاتم ءادْض اديذادم؛، 

الوينالإساد نرض 
ى؛هذاالشكل:لدريت 

بمينئثب لم صدق تراءة الحسين على ب ما ثران 
عارغينفوق اوكدار والدين اللحني ب أتمت 
ائلِضسممهم لجين على ك كاللجاء 
عارغيننوق أوكدار لجين صلى كالمك فجاء 
الإساد؛الوينشرض رائد إذاماتم حش 

سماّنماروصابتيافٍنالأاتيرس.

١٧٧سس=ءءسً==^^=^^======سسء 



كه)مملا 

بالنوبنالإسناد شرفتي اون لي تم ما إذا حش 
نبميتشما لم صدق قراءة الحسين عر فيه ما قرأت 

نلجيعلى كالمك فجاء ن مرتيالشكل متفهم 

اينبلي تم ٌا إذا حض عارصمن فوق كعذار أو 
بالونينالإسناد شرقي 

صعيئااللغت ني إماعته عر حالؤيه ابن وكان حطه. من نقلته كما ت مكتوم ابن قال 
أبيوتلميده الفارسي علي أبي ح ذلك ني وله التصريف، في صعيئا التحووعلله، في 

الدولةسف أنثي لما المتشي الطيب أبا أن ويحكى مروفة، حكايالت، جتي بن الفتح 
قوله!حمدان ابن 

٠؛١،طاسنه أشجاه كالزع فاؤكما و٠ 
المشي؛له فقال هاصثا، فعلا توهمه أشجاه، لا شجا. يقال إنما حالؤيه؛ ابن له نال 
نتكلمحالويه: ابن فقال كلام الفارسي وبين بينه وحرى إليلثا• الأمر وصل فما امكت 

فيالقارص علي ولأبي الفصيح. في نتكلم الفارستلأ؛ل له فقال سؤيه. كتاب في 
ونفتالعربية في صعقه على وهفت، إذا وأتت نلت،؛ ااهاذورل٢،؛ نقض كتاب، تغليهله 

لهقال أنه وهي شيء في القس هضم من ليته وإنها صه المشهورة الحكاية ّر على 
أتعلمسة متدحمين أنا فقالر''أ،؛ لمار. به أنم ما العربية من أتعلم أن أشتهي رجل. 

ساجن4آشناء والدهع سبيا يان تكملته ييت ثعلر ( ١ ) 
سل.لا اسم وأسقى• أسفا•• بموله• إيا• لمقابك سلا، يكون ولا ؤإحرائا• إسجاء أشد• ت وأسجاء الع*ارس■ • والطامم 

تركم وذلك يكذ، الذي الريع مدا اليارص، الربع هذا م بكام هر نعيام بان الخليلان أيها وفاذكا تقولت 
الاي ءاجعه(ت أشفا■ روالدح : تال ثم يروناوطموها. ُفاؤىاللربع أثب نلك م مم، به الوتت م ألماعدت 

أوكمحرا■تلتلأ سال •' والمعلر الدخ اجنه.وسغم ءالدح أسني فان ايكاءط شر تلومام 
خالؤيه،اين كف ، _( ١ ١ الزجاج)ت إسحاق أبي ثيوحه ير هر رد؛٠ كتاب)الإغفال( الغارم علي أم ألف ا ٢ ١ 

الهاذور■.*تقص ما• هحالهميه ابن تعميان ب يفتد آحر كتابا الفارسي فصف 
)-ا(أيابنخالربم.

١٧٨



واس1ُمنامملأك،ت 

•■ aVU* منة نوني ■ به أقتم ٌا تعلمت *ا النحو 

الجفاص،(ءابن 

العدائيالجماصر الله عبد بن الحسين الله عبد أبو الرئيس، الصدر المتمول، 
الجصاص.ابن يد عر إلا شيء لظ يباع لا طولون: ابن وقال المقار. التاجر الجوهري 

الأفبأربعة ثوم ما والجوهر الذهب من له فأحد م،  ٣٠٢منة في المقتدر صادره 
عينادينار ألف ألف عشر متة ما،مداره له أحدوا المتتذلم؛ في الجوزي ابن وهال، دينار. 
فقالأنتر؟ كيف فقال: له صديق به مر وتغفل. تله عنه ويحكى وفمانا. وحيلا وورثا 

لصاحبه:فقال المرآة في مرة ونفلر حم. فد وكان محمومة، كلها الدنيا الجماص: ابن 
المانب.,رى لا ما يرى الشاهد فال: يدلئؤ. فى المرآة فقال: طالت،؟ قد لحيتر ترى 

الوزير:فقال ننام. يحرمونتا كلاب، عنيتا فقال: الفراتر ابن الوزير عر يوما يدجل 
الدىلله الحمد فقال: الأكل من يفرغ وهدك■• ندي واحد كل بل فقال: جراء. لعلهم 

ولوأتبله فقال: دهنا. فيه إن فقال: الونير رأس يوما يقبل أن وأراد منه. بأعظم سحلفج لا 
-؛١٥٣ ٠ منة توفى كروي. فقال: تديما مصحما يوما ووصف جرأ. فته أن 

»الأدسأبوبمنيبمتي«

والأنتذل١م،الارتباط قليل والذلام الثر نبيل فقال: المقيان قلائد صاحي، له ترجم 
التوهم ،ع ئلوايتحوقاخ صهوات، قعيد قمار زمانه، له صفا وما حرمانه عليه صنأ 

العاني:الرقيق نفله وس يآمار• يطفئه 
كاشقالعتيق اائ^ كالمصهباء ه ذيليحن، والليل عاطيته 

يمعانقوكان مسا رخرحته زي الكمنة به مالت، إذا حتى 

قحانوماد عر ينام لا كي ه نشتاقأضئ عن باعدته 
١٧٩_ًٍءٍٍٍٍءسسءسٍسٍٍٍٍٍٍسسٍ 







واسمومنامملاكع 

أليفوكان طاسه، عصيه لجعل يواسه وأظهر شراسه أقام والتعريض، التصريح 
ولا->شنا، اعتقد ولا •تورعا، رتق ولا مشرعا، نطق ما إيمان، لا كفر وحليم، غلمان 
هتكا،عتالث، وقد التقى يام الئ، وتموفتكا، مجوثا تنسك وربما نشرا، ولا بعثا صدق 

منهالأوان ويلحو روة\ يرتثمه ما له أبت، وند تميم، يما ولا ذم، كيف، بمالي لا 
تقوله ذلك فمن شروقا 

حبالاالشوق جوى من ي قلملا.زياي كيف، 

الامجالناس يهر ذ علنلت ؤإذا 

دالاواعتقواما ر د وكالبهوكالغصن 

الامحرام قد صه وي نلرام من إن 
ضلالاأو رشدا كان واه هعن أسلو لمت 

أحرجهوتكرر انتهاكه مسمعه على وتردد تقرر ْا الدولة ناصر عند اشتهر ولما 
وعقاه.فوقه رسم وطمى ونفاه 

اسموم«أبوسهل لإمام ا٠ 

حنيفةيني س نميا الحنفي مادون، ين ليمان ّين محمد ين سليمان ين محمد 

والتفسيرالفقه في الدنيا ؤإمام عصره شخ المعلوكي سهل أيو الإمام المجلي، 
وعنالملوم.  siأصنامن ذللث، وغير والتمرis والكلام والمحووالشعر واللغة والأدب، 

بكرأبا لقي ه، نقمومثل رأى ولا مثله حرامان تر لم عباد. ين القاسم أيي الصاحي، 
النمليالرنمن الصوفية وس وغيرهم، الثقفي الماسرحسي انماس وأيا حزيمة اين 
الشيليعلى الأولى جمعة يي مرُت، ما ئال،ت أنه عنه لحكي دغترهم• الثقفي على وأبا 

هدافقال،: عنده فرآني المروري إسحاق أيي على الشيلي لحل قال، وأنه أوسدال،• وقفة 
أنهالملي الرحمن عبد أيي الشخ وعن أصحاينا. س يل لا  silأصحا؛س الجنون 

١٨٢





ضرورةتلت الئم هجرت قالوا 

يرتجىكريم فلا الديار حك 
كاسرانرا0 أن العجائب ومن 

شعرْ:ومن 

لنانصوالحضوع الأسؤ دحر 
اودونه فيما نختار أن والرأي 

شعره:ومن 

سوىالوزير عند ما الدستآ آلة من 

يهن يثأزن ولا الوزض فهو 

وله;

لويكيناحتى الناس وجف 

مغلقوالبواعثؤ الدواعي باب 

قينشمليح ولا النوال منه 

رقؤياد الك•ع فيه ويخان 

ثرانى امحيدق في أمران 
رانالمأسنة وحر ^١٥ 

اءإيمحال في لحيته تحريك 

اءمبلا يعم له العروض مثل 

ونالجفبه ثل ما تعزر 

جبمىلمهجو دي ينولا  نلمهجرحبيدي ولاينان بنلممدؤح فماتندى 

—٤٠٠٣ ستة سلح ودفن عين التجاوز وقد وتوفي يغره ولد 
الغني:نقلم وس 

حج_االإمان هذام الناس عن تندي م لهفقث تقرب ولم قالوابعيث 
حرجاما البيت حلس كان من حدت كرب عن يخرجك لم خروجك إذا 

J١لفيعالابقدونموجاهل ى كمظلملميلج؛القرعبابغن
اكنج_^_^ااكدة يعد الله رحمة س م>تثلتا صنت إذا البيت في قعدت 

عافاْالدلجى على بن أحمد وممنفه كاتبه قال )تنبيه( الله رحمه المصنف قال 
وتنقلوجال البلاد ?ناف أنه ثاعر أو عالم ترجمة في وجدت مهما الفلأكة: من الله 

الذوقعندي يصعصحه أمر وهذا الفلأكة، غاية في بأنه محدثا يكن لم ما عليه فاحكم 
١٨؟









كن؛مملا 

رمقتأم -م دأغددني أردح ي فإننلهالاتالي فقلت 
ا"آأمم.منة توفى 

ااخي1ط«»ابن 

محمدبن أحمد الله عبد أبو المشهور، الديوان صاح—، ٢ لالفطور[ر الشاعر 
لحلالعجم. بلاد ولحل الناص وامتدح البلاد محناف الخيامحل، بابن المعروف الثعلى 

الشاعرحبوس ابن إلى فكتب، شيء على يقدر لا الحال رمق وهو حلب إلى مرة 
المشهور؛

تج—ريعن تلرى مني وكفاك ة بمهمماياع عندي يق لم 
ريالمشتأين وأين ناع أن من صنتها وجه ماء بقبة إلا 

أماتانجا صبا من .حدا أولهات الي وهي بفضله تعريما بها كفاه البانية وقصيدته 
0ى ١٧سنة توفي 

»الحافظأبواممضل«

المعانىبن الكريم عبد الحافثل العلامة الإمام ذكره الخقدمى، طاهر بن محمد 
أيناوقال الحديث،. فى بحرا كان ترحمته؛ أثناء في وقال بغداد تاريخ على ذيله في 
الحدين،بعلم ومعرفته طاهر بن محمد وفضل فيه؛ الطاعنين على ردا الترجمة أثناء في 

^١٠—،؟ولعله سرته أنكر فإنما عله مشايخنا ص أنكر وص ينكر، لا وتبحره وتصانيفه 

الأرضوجه على كان ما عنه: نال أنه الفقيه الكرخي طالب أبي بن الحسن أبي عن ومل 
حارةرأيت، تالت وأنه المرد، إلى النظر جواز ني كتانا صنم، أنه عته ثقل نم نثلير• له 

كلوعلى عليها الله صلى فقال: عليها؟ تملي له: فقيل عليها- الله صلى مليحة بمصر 

لا(م)خ(:)اس(.
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الفلأكة

معتكذدار0 زوايا يى ى جملشلكانت لوتمكنت 

همتنكفءير0 من أصحت، ي التالدنيا فتخر تب 
هذومعرفكلهم إذ مدح يال التلميد أحبوبتي إنما 

هحلفمن على الجود ني زاد دا افمحي مهم يحي فاين 

ألم4وحلنا فيه رما كده والمن الكنية حقق 

هأنهلفما مجدهم ي يأيائة معن صاعد من وهم 
هيالجعدنري الف فنص م كلهيالورى هم تقلا 

هانصق هأنصفما دءاْ من ى العللاهوت إبراهيم فابن 
همترفبكرا الفكر بات من ا امتجلهالحكماء رئبص يا 

النصمههلل دهئ) ي أشتكناهدا ي نجلأنفدت إنتي 
التلمدبن يحمحر أبوالمج به أراد إلخ • الندا• يحني منهم يحص فابن لقوله قلت؛ 

غيرها،مدائح فيه وله المالك معتمد المالشسا التلميد ين يحيى ين صاعد ين يحيى وهو 
قوله؛فمنها 

جالباي إلمحاجالللمكرمات يزل لم يحص صاعدبن بن يحص 
احاحية البريبين ما بعلاه أزل م ولعلأ0 يغريني زال ما 

ومنها:

اودك عببل لا أحاك تحوجن لا 

يعودتنلما بي أدر فلانت 
معاء الحكمسد الخلافة ثقه 

ىالفتفما امتهلعت، ما وهيامج مانح 

^——4وصن؛الرمان ئوب من وفداك 
•١٩

أجابايروم أن همدك بن بن 
مناسباالأصول في ر غدا عمن 
االكاتثالفيلسوف الملوك تمد 

اومطايبممازحا يكون ممن 

معاماالزمان يزيدون قوم 



واسلومن

كبارها.من جزيلا مالأ له فحصل أصفهان إلى أتاه أنه ذلك وسب 

»اوناامنيرع

الشاعرالزمان عين الدين مهدب -؛، ١^١٤٠الهلرابلى المتير بن أحمد العين أبو 

كثيروكان وسكنها، دمشق تدم فأجاد، الشعر وتال والأدب اللغة نى مهن المشهور، 
وعزمدمشق صاحب أنابك بن نورى سجنه ذا1ئ، منه كثر ولما اللسان؛ بذيء الهجاء 

قصيدة؛جمالة من وله ونفي. تيه فثي لسانه عر 

ولايتحأن خالرأى منزل في نزيله الخمول رأى الكريم وإذا 

المتنقفحازم الكمال ءلال_ح ي فجد تضاءل أن كالبدرلما 

ومنها:

التكمأن عندهم الفميالأن ذنب، ه وأهلبالزمان علمي لله 

تقولاصكث، وإن قال قلت إن فخيرهم الهلثاع لوم علي طعوا 
—. ٠٥ ٤٨سنة الأحرة جمادى في توفي 

ءاصسء

ولهوالأدباء العلهاء من كان بالفيس، المتعومحت، القاسم أبي بن أحمد العباس أبو 
فييد له الذهب، Lلكي فقيه فقال: الخريلوة في العماد ذكرْ فيه. جاد سهر ديوان 

شعره؛دمن الأيائلوالأدب. علوم 
فلارون المقتوأما الثراء من سعة م لهأقوام بالعيد ير 

الجابن به رأّي دءل5( رام أم ا مقوم فته دثتاثي مرني مل 







واأ4م1ومنأمملأممت 

٠القالي  ١٠

الجمهرةكتاب من نخة له كانت الفاليل١ا، علي بن أحمد بن علي الخن أبو 
المرتضىالشريف فاسراها فاعيا بيعها إلى الخاجة قدمته بها كلما وكان دريد لأبن 

القاليالخن أبي بائعها بخل أبياي فيها فوجد 
يبعدهاوحنينوجدى فقدٍتال ا حولاويعنهبهاعشرن أست 

يديونالثجون في دلو-حلدتثي ا ابيثهأنتي ظني لكن دما 
يجفونس؛ل عليهم بغار وصبية ار وافتقلضعف ولكن 
نحريالمواد مكوي مجمالة عبرة وابق مأمالالئs ولم فقلت 

نضنيبهت، رب  cyدداغ مالك أم يا ات الخاجتحرج وفد 

»انمهقي«

أبوالإمام الخأننجردى، المهقي موسى ن الله عبد ن علي ن الخين ن أحمد 
وسكونالراء وفتح الهملة الميز وسكون الخعجمة الخاء بفم وحننوجند بكر، 
•الفقيه الخافنل الخليل الإمام هو دال. آحر0 وفي الراء ومكون الجيم وكر الواو 

الكبثرإالن، كتاب له التمنيمات. صاحي، الشافعي مده|ٍ_ا بنصرة الماتم الأصولي 
الإيمان،شعت، وكتاب النوة، دلائل وكتاب الشافعي، نصوص في المبسوط وكتاب 
ننبالالشافعي معرفة معناه المكي; الدن تقي ئال والأثار، المتن معرفة وكتاب 
مانئاالملهاء سيرة على كان اسقائ،: في المكي الدن -اج قال ذللث،. وغير والأثار 

ضراماكلأء»ام اعلأم سر ص ااتجاقلا دالمراب بالقاف)القالي( ورط( >خ( ض جا، وتد بالغا،. )القالي( )١( 
كتابصاحب -( ٦٠٢ ٠ - ٢ ٨ ملمان)• بن معد بن مى بن مارلن بن ءءل.ُن بن القاسم بن إّماءٍل القالي، يلي 

الأر.
من)ردم(.بدلا اكلأ،)ا/ا/هه(رلها)ص(دلأ،ن)س(ر)ماتم( رردتزيسراءلأم )ما(الآ؛؛ات، 





محيمهدمته وثممح الحاجب، ابن أصول شرح منها* مصنفات عدة له ،، ر الفضائل أبو 
لرهنا،سون يوم كل وجوامكل٢، إدرارات له وكان شرحتن، الحاوي وثرخ النحو، 

حطهومن الحجاني شهاب، الشخ قال الحكمة. في الطوّي النصير دروس يعيد كان 
بالوصل.م  ٧١٨سنة توفي رقة• دينه ز وكان ت نقلت 

ا)ابوهمازئ

الأصمعيعن روى اللغوي، النحوي أبوهفان حالي، بن حرب بن أحمد بن الله عبد 
بخهلثرأيت العراء. أحار وكتاُب ~كثير، الم^ صنا"ص كتاُب منها. كتبا وصنف 

نييداوسقاه أصافه الحراعي دعبلأ وأن الحال، صيق عليه مقترا كان أنه الحباني 
أين،الجواري؛ لعض فقال ونام، تركه ثم الخلاء على يدلوه لا الجواري ووصى حلوا 

غني؛يقول فقالتآت سيدي يقول ما الأحرى* لها فقالت الخلاء؟ 
قمارمنهم أهلها نمثوى الديار عاتكة آل، من حلا 

ماعلى تأتوا لم أنكم غير أحسنتم فقال؛ أقداحا وشربوا هده وصرحت هده فغنت 
أينلهات فقال الخلاء، تعرف لا بغدادية الجارية لعل قالت الأمر أجهده فلما نفسي. في 

كيلك،ففعلوا الخس؟ أين حجازيات، لعلهن فقالث الأول كفعلهم ففعلوا المنتزاح؟ 
وجوههنفي ويرق، سراويله فحل، ذلك، فأعادوا الكنيف؟ أين كوفيات، لعلهن قال؛ ثم 

لأنهفان؛ لأبي حميد بن سعيد قال طؤيلة. حكاية وهى بثياب. له وأمر لعجل، فانتبه 
تبلغنييأحرى أسعدني هفان. أبو له فقال قيدرص إلى لأ؛لغنلثج صرمحلت عليك صرطتر 

ورحلالجالأت، مختلف م غال فارمم عالم -( ٠٦٧٢- - ٠٥٩٧)الطومي حن بن محمد بن محمد الدين نصير ( )١ 
رالاث.راسفة والرياضيات بئ.كءؤكات>اب(نيعالماس 

العطاءوهي وحامكي، حواملي وجمعها للملابس، المحمص المال الأصلي; ومعناها لياص، ثوب، حامت; من حامكي ( ٢ر 
مرنتاله احرى اي حامكة له وعمل حامكإن اعطا• ؤيتال ا الخدرسن رواتب اي المدارمى وجوامك والوفيمت• دالأجرة 

اووفلقة.
مكة.بطريق نية انه المحيط القامحوص وجاءم مكة، يطرض ئرل انه رالنحاح( قي وحاء مكان، مد؛ )٣( 







امملأك،تواسملومن

يمشونالطلية وكان يقرأعاليه، من على مرامحة فيه كان التميمي، الحن وأبي اليصري 
وكانالروماء، أولاد على وتكثر المساتل، عليهم يلقي لص وشمالا يميثا حوله 

يأكلونهالناص تفضيله؛ نى ؤيقولر الباذنجان يحب وكان حنيفة، أبى لذهب يتعصب، 
بخطقرأيتج ،. هلجوار١ أشهر أربعة الرعان ولوأكلوا أصحاء دهم المام ني أشهر شمانية 
ويقبلالملح مشاهدة يحب، وديانته إمامته على كان إنه الصباتى؛ الدين شهاب الشيح 
لخلهمذللئ، عليه ينكرون ولا آباتهم من بمحضر النعم وأرباب والأتراك الأمراء أولاد 
سرأمه على ولا ّراديل يلبى يكن للم تال؛ م. ٤ ٤ ٦ سنة توفي ددرعه• بدينه 

•اثميري*

البصريمحمد أبو عثمان، بن محمد بن علي بن القاصم المقامايتح، صاحب 
كثيرة؛مقاماُت، الحريري بعد وعمل والئثر، النفلم في الأشمة أحد الحريري الحرامى 
بالمسيحية،المعروفة الصراتي يحيى الماس أيي مقامات الصقيل، ابن مقامات 
وصغير،كبير شرحين؛ فلفر ابن القامات شمح شهنتردز• الهيجاء أبي مقامات 

سمعحمل• حمل نحو مسوداتها وكانت، نيل واحد. وغير دالشريشي دالمْلرزي 
الفضلبن القاصم وأبي المقرئ موصى بن الخن بن محمد نمام أبي من الحريري 

إمامشيح المجاشعي محال بن الخن أبي على النحو وقرأ الأديب،، المقمافي 
لهغنثا الحريري كان الشيرازي. إسحاق، أبي الشيخ على يتفقه المربية، في الحرمين 

وشكلهه نففى تدرا كان إنه ونيل بدينار• ستة في نخلة كل نخلة، ألم، عشر شمانية 
الحريريأن الأدب أهل بعض وحكى ذقنه. بنتف مولعا بخيلا ذمينا نحيرا ه، ولب
حكيناابن إليه نحضر لقاته إلى ؤيتطلعون يفضاتله يهتفون الناص وكان بغداد تدم لما 

أييائا؛فننلم قلته فى كان ما على يجد، فلم الشاعر ؛الرغوُث، ، المعروف
را(ئلج:اًساصوماس









واأ4ماومنامملأكة 

ءثَؤء،،اوى نصل 

ساقىصلقاراه؛،

النياتاالحامطلأللأعيانالمباحث ومن 

الدنياعنهم تقلمسثه الذين العلماء من مله الفصل ني عددنا من قلة يحملنك لا 
فانبها، تمتعهم واعتقاد معثلمهم أو العالماء غالب على الدنيا امحل انبنوعم على 

إلاالعلماء من نذكر لم  ٧١منها أسانا، مله الفصل في انمذكور العدد في لانحصارهم 
ومقعلعنها، وإءراضا للدنيا ورد تقشف وشدة بزهد يترجم للم الدنيا عنه ون زس 

الشخ؛مثل كثيرة طاتقة بذلك 

ارنووي«الدين ررمحيى 

ولايشربالأخيرة، عشاء بعد أكلة إلا يأكل لا كان أنه مع مرى، بن شرف بن يحيى 
معللادمشق، فاكهة من يأكل ولا المبرد الماء يثرب ولا الثحر، عند واحدة شربة إلا 

علىإلا يجوز لا لهم والتصرف كئيرة فيها للمحاجيررا، والأملاك الأوقاف بآن ذللئ، 
يفعلونهالا والناس خلاف، وفيها المساقاة وجه على فيها والمعاملة الغيهلة وجه 

يثربولم يتزوج للم الحمام يدخل لا وكان للهالك جزء ألف من جزء على إلا 
والخموالخم —ان لدش محاج؛ر صر حسيا لتم؛رد المحاجر، ت والجمع حزن*، لت نا كو المحجر؛ ، ١ ١ 

أفصح.والممر .( الحرام ت ذلك كل ■٠ رالنحجز والحجز 

٢٠٣^ءًًًًٍٍٍ=ءءء^^=^^^ءس=ءٍء 







واسوءنامملأكة 

)المبارك(

الفقهاءأركان أحد نيسابور، نزيل الواطئ، الوادي الله عبد بن محمد ابن 
قانعامتجملا كان ترجمته; ني قالوا المناقنرة، القوى للمذهب، الحافهلين المكثرين 

عبارةأو صعق بلازم إلا فقره لي يتضح لم ممن دغثرمم ذكرته ما ذلك ومع باليسير، 
كبيرة.محناتفة بدلك وسقط 

بلالدنيا، عنه وقعدت كان ما كيف العلم من أؤلرايا شد من كل ندكر لم إنا ومنها 
صرح؛فقرهمن إلا أذكر لم أني ومنها كبيرة. طاتفة لدلك وصضل الأعيان ذكرنا إنما 

ولامنصسب، تولية إليه يند ولا بغناه ولا بفقره يمرح لم من أما الجلي، فقره بلازم أد 
ذكرعدم من يلزم لا لأنه بحث؛ وفيه أذكره، فلم وست؛وهأى بالعلم ترحموه بل تدرص 

الغنى؛عدم الغنى ذكر عدم من يلزم لا لأنه بمثله هومعارض يقال ولا الفقر، عدم الفقر 
إنهمحتى المترحم كمالات ذكر بمدد المؤرخين أن لما معنا الترجيح لكن نقول لأنا 

نقله،على الداعية لتوقر لدكر فلوكان التراحم، بعض في بها يعبا لا تداريس يذكرون 
عمروأبي الحاحس<( مثل)ابن كثيرة طاتفة وسقط؛ذللئ، يع؛ لم أنه عبم يذكر لم فلما 

محمدبن من مؤ بن علي عصفور( )ابن ،ومثل — ٠٦٤٦سنة المتوقي المالكي عثمان 
الخثايح()ابن الله عبد محمد أبي ومثل ، ٠٦٦٤سنة المتوني الأشبيلي العلامة 

نثلمه:ومن ومثل)الزمخثرى( الأئمة العلهاء من وغيرهم 
لجاهكل على أريع لم أنا إذا ي فضائلعلي تجدى هل خليلي 

ازلالمنيتلك محقوق أخوالفضل منازلا ال ينذونقمي الغبن من 
لالأماثوق حقالدنيا أراذلها على وفرت ما بعد بحقي لي ومن 
عاؤللالمقالل حناء جيد وكم جيدها الحلي في شوهاء كم الدهر كدا 

واصحة.غير حفثة ءار0 نجمجمه: عاره )١( 
اكصحى.م هعتاه ينفس العامة ني متخدم نمّح والفل وحلوْ، تركوه ت يمض ؛ ّسوء آ ٢ ر 



داسمدمنامملاكع 

مناميم أد شجاني يمما 
نمانيىالبلاد أنمى إلى وءلارت 

مصنفمن وكم لي أماو من وكم 
ءنيسالآداباكضإذا

مولمتغنيا أصحت ليتتى فيا 

ومخطصديقي مزض لينتي ليا 
يأننولو يالعا مقلي فلت 

امضثميكون أن مثلي حق وما 
لواصحمرة مثل تجعلوني فلا 

الحصاعدد أمثاله امرئ فكل 

فإنهالزمان هذا إلى فوبع 

اركانيناكواف_لديىبها

رمحايىالتيرارت سسر وسارمت 

المفاصلمحز ذهض يها أصاب 

لالألأمغير الكف فى لما نثلرت 

الأفاصلرنين حوارزم في أكن 
ليائفهاعة في وأني عددي 
لواتأوكسحبان إياد كمل 

ىائالومحالوزير عند عقلت وفد 

لواصراء ولا حيف فيمهلتى 

لالحافحميع في نفلتري وهات 

الأراذلكبعصى ي يجعلنغلأملئ، 

المتأحر،الغنى لجانب تغليبا زاني يغنى نم بفقر ترجم س نذكر لم أثا رومنها( 
طاتقة.أيصا يدلك وسقط 

مافلعل حقه وإعهلاته المقام هدا استيفاء على يساعدا لم والرمان الكتب إن )ومنها( 
وصعمعتمد كتاب فى عاليه وقفتا ما إلا نذكر لم أئا )ومنها( عليه وقفنا مما أكثر نره لم 

أذكرئ.لم كثيرة أشياء ففيها الأدبية الكتب U ممزاجم 
الدزلىالأسود أبا أن نباتة لأبن الريدونية ددرٍح ربه عيد لأبن العقد في ما و)متها( 

العقليةالعلوم في الإمام والكتدى الإسلام برذجمهر الملقب هارون بن لمهل النحوي 
معنىالدولي الأسود أبئر ذكر عدم وفي الخل غاية في كانوا العرب بفيلسوف اللقب 

إليه.البخل به نعن وصيانته هوجلالته أحر 

فقلماحلاللأعيان، المارصة النكبات فى تبله الفصل في أذكر لم أنى )و،تها( 
٢٠٧==^=ًً=ص=ٍ=ًً===ءً=====^^ 



و|سمومنا1ملأهت 

الكبات.ذوي من يممحودى لائما طريا هنا أذكر وأنا نكبة، من أونيل 

انس((ين ))مالك 

المدنيالإمام الله عبد أبو الملجمة" بالغين — غيمان بن الحرث بن عامر أبي ابن 
الخمورجعفر أبي عم ابن علي بن سليمان بن جعفر إلى به نعي الإسلام، أئمة أحد 
أنهمصربه وسب كتفاْ، ١،،؛^ حتى يداه ومدت سوطا سعين وصربه وجندْ به فدعا 

جعفر.أبى مبايعة أعناقنا فى إن له; وقالوا حن بن الله عبد بن محمد مبايعة عن سألوه 
بهسعى محمد إلى الماس فأسرع يمض. مكره على ولمس مكرهين بايعتم إنما فقال؛ 

بها.تحلى حليا الهاط تلك كانت كأنما علوورفعة في بعده يزل لم نم لذلك، ءضراس، 
م. ١٧٤سنة توفي 

هبثرهبن عمر بن يزيد ،كان المجوعين الأئمة أحد الكوفي الفقيه ثابت، بن المعمان 
أميةبتي ملوك آحر محمد بن مروان أيام الكوفة لقضاء فأراده العراقين أمير الفزاري 

الامتناععلى وبقي أسواط، عشره يوم كل أسواط وعشره سوط مائة فضربه فأبى 
ببغداد.م ١ ه ٠ سنة القولين أحد ني بالجن فتوفي ومجنه 

حنبلءأحمدبن الإمام )) 

علىاسحوذ العدائي، ثم المروري الشيباتي هلال بن حتل بن محمد بن أحمد 
نائبإلى يكتب أن بطرسوس له فعي القرآن بخلق وفولوْ المعتزلة من جماعة المأمون 

القران،يخلق القول إر الناس يدعو أن يأمره مصعسج بن إبراهيم بن إسحاق، بغداد 
،٠٢ ١٨سنة بشهور موته قبل المأمون عمر احر ذللثج وكان الفتنة، أول ذلك فكان 
وقaلحبالضرب فهديهم فامتنعوا الملماء س جماعة استدعى الكتاب وصل فلما 
^=========^^=^^==ص==صصصد=ًء ٢٠٨



راسمُمنامملأتة 

بنومحمل حشل بن أحمد الامتاع على واسمر أكثرهم فأجاب الأرزاق 
بذلك،أمره عن الخليفة إلى مقيدين متعادلين بعير على ثحملأ الجندبابورى نلح 

وليقد المعتصم بأن الخبر جاء ثم الأحتر الثلث في المأمون بمومحت، الصرخ حاء ثم 
بنمحمد ومات الأمارى بعض ثة«ع في بغداد إلى مد شديد الأمر وأن الخلافة 

ثمشهرا دءشرين منثمانتة نحوا بجغداد الجن أحمد الإمام وأودع الطريق في نوح 
وقال؛فامتنع القرآن بخلق القول إلى ودءا0 فجلس وأجله فيؤلم في المعتصم أحضرْ 

إلاإله لا أن شهادة إلى دعا وملم، عليه الله صلى الله رصول عمك، ابن ذلك فال فما 
مخلوقالله علم أن علم ومن الله، علم القرآن وأن الله إلا الله لا أن أمهد وأنا الله 
بنأحمد وناظره به. أقول حتى رسوله منة أو الله كتاب من شيئا أععلوتي كفر. فقد 
وقالوأكفرنا. أكفرك هدا للمهتصم: وقالوا أوردها التي الأثار وأنكروا وغيره دواد أبي 

تخليأن الخلافة تدبير من ليسى المؤمنين، أمير يا بغداد! ناشئا إبراهيم بن إسحاق له 
والياطبايمابيتن وجيء نأحذ غضه وامتد حمي ذللئ، فعند حليفتين. ويغال_، مميله 

فنقلأهله إلى باطلاقه وأمر عقله وغاب عليه أغمي حتى شديدا مرحا صربا وصربه 
فيالضرب وكان البرد. يؤذيهما وإبهاما. مده بقي الضرب من شفي ولما يشعر، وهولا 

—. ٤٥٢ ١ منة وتوفى ، م  ١٢٣ منة رممان من والعشرين الخامس 

»اايووطي«

الشيءعن الشافعي'سأل كان الشافعي. الإمام صاح-، البؤيهلي يحيى بن يوممح 
إلىحمل هولساني. الشافعي: < CPوفال أجاب. هوكما قال: أجاب فإذا عليه فيحيل 
والقيدالعل وبين قيد رجليه وفي عل عقه وفي مصر من بالله الواثق أيام في بغداد 

فامتنعالقرآن تخلق القول عر وأرادوه رطلا أربعون وزنتها طوق فتها حديد سالسالة 
.١٠٢٣ منة قيوده ر بالجن ومات 

لأم..ايتف-نا ام•: رص مرالمر، سا ايراتمض تاءلض: )١( 



واء«م1ومن|مملأىت 

»المادى«

بيتهفي يأتيه أن الدهلي أحمد بن حالي منه أراد إسماعيل، بن محمد الله عبد أبو 
محمدبنمن كتاب حاءه أن فاتفق الحكم*لا، يؤتى بيته *في وةالت فأبى أولاده يسمع 
وئعفا وكان مخلوق، بالقرآن لفظه بأن يقول البخاري بأن نيابور من الدهلي يحيى 

ذلكءي الخاري لصف كلام ذلك في الخاري لبثن الذهلي يحص بن محمل بين 
فلمالبخاري من السماع عن الناس يصرف، أن الأمير فأراد العباد( أفعال )حلق كتابه 

يمقسأحمدفلم بن حالي على ودعا منها فخؤج البلاد، س بنفيه ذاائ، عند فأمر يقبلوا، 
ونجنملاكه وزال أتان على أحمد بن حالي على ثنائي بأذ هئاهر ابن أمر حتى شهر 

نقلتهه.  ٣٥٦منة فما>!، ارحرنتلئ،اا. لها يقال بلد إلى البخاري فبرح مايتج، حتى ببغداد 

كثير•ابن تاريخ من بلفظه 

لنسانيءا٠ 

أصرابه،على والمقدم عصره إمام السنن، صاح_، النسائي ثعيس، بن علي بن أحمد 
دمشقيحل فالوات الشح. س فيء إلى يئس، وكان الحداق، على وأحد الأفاق رحل 
رأنايذم، أن معاؤية يكفي ما فال- معاوية، فضائل س بشيء يحدثهم أن أهالها فسأله 
مكةمادإلى الجامع من أحرج حتى مه فجعلوابمنمون فضاتل• له يردى حتى برأس 

مالهائم، لن مر المثل مل-ا المرب، ■ءهُّي ل يميها س إف اذيم نتظر حاجت يرد لن المثل مذا يضرب < ١ ١ 
سه'م ت تولهم ذلك م الشهود• أمثالهم روس الحتوان• حناء م جاء الضب• إلي رالثملب الأرنب احتكام نمة 
وآكلهااسب ظحد٠ا تم، امملت الأرنب إن تااوا: البهاتم. آلمة ض الرب نصت مما ومحو الحكم• يوش 

لتختممأسناك ت قالت دمحوت، مبا تاوت الضب(! ركتيت الخل أبا يا الأرب؛ فقالت الضب، إلى يختصمان فانطليا 
فكليها،حلوة تال،ت وحدمث،تمرة، إني نالت؛ الحكم، يؤتى ت ءفي تال؛ إلينا، فاحرج نالت،• ا، حكمثعائلا قال،ت إليلث،• 
انتصرم فال: نسي، نالت،; ا->او>تا، أحقلث، نال: فلطغ، قالت،: الخير، بض ص قال: الثعلب، ها :فا-محلقالت،
الكٍرىس.ءرى(.رحياةالحيوان ا.ئالأ(. ما اقواك ندمت قدقميئ،. قال: فاقضبيتا، قالت،: اقممىص(، راي 



واسلومثامملاكات 

أحرجونيالجامع. قي فصربوه عته  I_uمحعاوية فصائل عن شل يالرملة فمر 
"آم.٠ ٣ منه شهيدا مقولا بمكة قتوش عليل* وص فآحرجوْ ماكة، إلى 

))^٥٠۶^)((

مسويهإن قيل الذي ااجا،ع كتاب صاحب مسويه، شخ النحوي الثقفي عسى 
الخبثفنمى وديعة شخص أودعه إليه. به ونالخليل من اممماده ما ءالي4 وزاد أحذْ 

عنك،إله يحمل( أن يأمره بالصرة ناسه إلى فكتب العراقض أمير عمر بن يوسف إلمح، 
إنما؛،، JLIpبأس لا ت له فاو فيده فلما يممييده وأمرْ حدادا ودعا به فدعا مقيدا عمر ابن 

بضربهفأمر فأنكر سأله إليه وصل فلما إدا؟ القيد بال فما فال: ولده. لتعليم أرادك 
.م  ١٤٩منة توفي ،. ر١ باليامحل يضرب 
فالعني• افرنقعوا القائلت وهو كلامه، في واكقعر للغرسج، الامتعمال كثير كان 

فيهأبوعمرويئنا فاصتتشده عدنان، بن معد من أفصح أنا العلاء؛ عمروبن لأيي، يوما 
فقال؛أوبدأن؟ بديى أتقول الإناُث،؛ حماعة إلى صْ كيف له؛ وفال ؤلهر، بمعنى بدا 

وإنماتغليهله عمرو أيو أراد ؤإنما أيصا. لأحهلآ بدان فال ولو أحهلآت فقال؛ بدين. 

ذكرتآخر معتى ااشياء، في( شيع إذا بمدأ يبدأ ظهر إذا بميل بدا من بددن الصواب 
فاى.؛.على لاشتماله اسمملرادا هدا 

يخالدراصحابهاليلية ومع صنق عداس أحباءحاليين بعض كان واللغؤبجن،■ التحؤمحن )طبقات كتنايه م الريدي روى )١( 
وادععفىاسرتاصْأنسهإلهينصر"ضسلرتودينصمبإر اصتودص 

ولوء.تريب أن الأمتر أرائك إنما بأس لا الوالي• له تال عمد فلما ينشده، فآهر الحداد ودعا يه فدعا ممدا، 
فلمايالياحل، فضرب فآمر0< فأنكر، الوديعة عن صاله عمر ين يومف يه أم فلما مثلاياليصرْ، فبقيت أ القدإذن بال فما 

أمت. الوديعة أحد حتى يه ووكل ، ٠١٠۶الضرب تريع أنتقاؤل، م أثيابا كانت إنما الأمر، أيها فقالت جنع السوط احده 
٤(.٠ - ٤ ٤ ص واللغويين، النحويين )مراتب 



وات4مدهممنامملأكة 

»«ح«دبنالزيات«

الواثقمات لما نم الواثق، مارون ابنه ثم المعتصم ونير اللك،، عبد بن أبوجعفر 
التوكلأمر وتم المتوكل أحيه بتولية أحمد القاصي وأشار ولد0، بتولية هو أشار 

الواثقحياة في عليه يغالثل كان لأنه القديم عليه حقد، إلى مضمونا عليه ذلك فحقي 
محددةمسامير وله وزارته أيام في حديد من تنورا صع قد الزيات ابن وكان إليه، نقرتا 

فلماالهلييعة. في حور الرحمة استرحم إذا يقول(؛ وكان الناس فيه يعدب داحله إلى 
التنورفي ومات الحديد من رٍللأ عشر بخمسة وقيد، التنور أيحله التوكل اعتقله 
بفحمة؛التنور فى كني، قد فوجد 

هإليالصس، يرشد وم بنعهد ه لس 

عليههشتؤ من عين وناطح عيني سهرت 

هعلي'عيني دل رحيما الله رحم 
توفيسةّآّاص

cjUbkUlءابن 

كتابشايح البغدادي، النحوي الدهان بابن المعروف، أبومحمدسعيد الدين ناصح 
الجواليقيمحمد أبي على يثصل وكان جني، لأبن اللع وكتاب والتكملة، الإيضبح 

-بمابفامجدا الوصل إلى انتقل ،، ١١العاصرين!،،الشجري وابن الخشاب وابن 
الغرقواستولى ببغداد كتبه وكانت، بالجواد، المعروف، الأصفهاني الدين جمال، الونير 

دائنالجماات؛ني ابن اربمة■ بغداد نحاة يقاوت بثذ وكان لثنته دهرءا ووحد عصر•، ّييؤيه مو ت الكاتب العال تال ١( 
الشلأء{.املأم الدمازرصم وابن الخشاب وابن الثجري 

٢١٢



رايملومناهلأكة 

ييتهإلى بالخرق ففاضت مدبنت داره وكان كسه، لخرنت ايالد على السنة تلك في 

أفتىئد وكان له أحضرها من فأرسل الخرق، تلف، على ؤيادة المسب بهذا كتبه فتلفت 
باللادزرأ،نحرها فيها أمكنه ما ويملح بالبخور بطيها أن عليه فأشاروا فيها عمره 

وعينمهرأمه إر ذللث، فهلغ لاذثا رطلا ثلاثين من بأكثر بخرها أن إر بالحور يلازمها 
ه،ر.٦٩سنة توفي العمى• له فاحدث 

»ابنعاطاء«

بنيوسف عن حدث الصوفية، أئمة أحد عطاء، بن محمد بن أحمد الخياص أبو 
مات<يتدبرها، سنة  ١٧يتلوها حتمة له كانت، وغيرهما، والمفضل القهلان موسى 

حامدالرنير فسأله اءتقاد٠ الخلاج كتب وند الحلاج أمر فى أحضر بكمالها. ولم 
الونير:له فهال، اعتقاد. بلا فهو بهذا يهول، لا من فقال،ت الحلاج ناله عما الخبامن ابن 

أطمن له نصبتؤ بما ءليااث< ولهال.ا؟ للئ، ما فقال،ت الاعتقاد؟! هدا مثل تصوب، ويحلث،، 

شدقيهيمريح الونير فأمر المادة. هؤلاء مع والكلام للئ، ما وظالمهم، الناس أموال 
منخريهمن الدم سال حتى كدللث، به يفعل زال فما رأسه، يهما يضرب وأن حميه دٌزع 
ابنقال منزله. إلى فحمل بهذا، تشوش العامة إن الونير، أيها له؛  ١٣بجنه، يأمر 

ستةأيام سبعة بعان عطاء ابن فمامت، ورحليه. يديه واقني ننله أحبنا اقتله اللهم عمياء؛ 
ثمورحلاه يداه وقهلختج سوط أك س نحوا صري، أن بعد قبله الحلاج وقتل ه  ٠١٠ ٩ 

لت،ذلالث١ وكان الجسر، على أياما ورأسه ورجلاه يد"اْ ونصبت، بالنار جثته أحرقت، 
مقهلؤععطاء ابن عليه دعا ما مثل الوزير مالت، ثم ه ٣ • ٩ منة الحجة ذي س بقين 

مقتولا•دالرجلين، الدين 

ويواء.ا بطن ؤيستعمل ثطك راتيتعم صغ اللاذزث ( ١ ) 

٢١٣



وال«ملومنامملأءت 

»ابناةنبوذ«

بابنالمعروف المقرئ أبوالحض الصلت بن أيوب بن أحمد بن محمد المقرئ، 
أكرهاأهليختارحرويارا، وكان وحلف، موص بن وبشر ملم أبي عن روى ثشوذ، 

يحفظكان الذي الحافظ القاصم بن معصد الأنباري بن بكر أبو وصف عاليه، نعانه 
أعلممن المدكور بكر أبو كان عليه، الرد في كتانا ورقة آلاف عثرة حمعة كل في 

مراعاةالمر ^ب،وكانلاكلإلأاكاليولأثربلجإلأهرب 
عيهوادعى مقلة ض محمد علي أبي الوزر دار في مجلو ششوذ لأبن عقد لحففله. 

رأسهعلى بالدرة علذ أبو الونير فضربه يالعص، فأقر يقرئها كان التي بالحروف 
—. ٠٣٢٨ستة وتوفي ذللث،. بعد ملح فلم مقلة ابن على فدعا واستتيس،، 

)اابيى4قالآ«

علي،أبو الله عبد بن الحسين بن علي بن محمد الكتاب، المشاهير أحد الوزير، 
وفيهإيربمم من شبكة حميعه وعليه جدا كبير بتان له كان الونثر، مقلة بابن المعروف 

الوحم،ويقر الغزلان من، وفه كئتر، شيء والطواؤص والهزار والقماري الهلتور من 
المقتدرالخلفاء؛ من كلالة الوزارة وولي أيصا، كشر شيء والأيل والنمام وحميره 
علىفاتفقوا النجمين من كثين حلى بمالها محي فجمع دانا له وبمى والراضي، والقاهر 

بعدلمث، فا أشاروا، كما العشاءض بين حدرانها فأس الفلاني، الوفت، في تبمى أن 
الشعراء;بعض فيه أنشد وفد يسيتا. إلا استتمامها 

أحلامأصغامحث، ش فإك، واصبر عجلا لاكن مقلة لأبن فل 

ر\(ايماءات.

======س==ءس=^=^ًٍء=ًء=ً ٢١٤







امملأئ،3داُ«م1ومن

ؤءضللءثانيم
ض)قعاراديمض

هوالفلأكة(هكهاإنأ اثحامل أن وبيان عقاهدثنى من معناهم في )ومن 

إلىانتقل الأفعال على القدرة وسلته ثخهس على استوك إذا الفلأكة أن اعلم 
ألممن وتنقيصا وفرجا راحا، الكلام فى أن لما وذلك بالأقوال؛ والتنفس الاسترواح 

يطيققلما أيما وكذلك الفن، الواحد إلا الأسرار كممان يطيق قلما وليلك اياُلن، 
باؤلته،فى لما م3لايق4 فلتات من له بد لا بل فى؛اط؛ه، ما تخالف، أقوال استدامة الإنسان 

اتضحؤإذا القدور. يحس، والأستلذاذ الرأتحة طب إلى مملمح بطبعها النفس أن لما 
انتمايحفى الحكمه وصحت، الباطن آلام من وتنقيصا ولذة وراحة تنفثا الأقوال فى أن 

انيةالفالكمالأت بترحح أنفهم لون ينمرة وحكماء، وشعراء حطاء الفلوكين 
عوارضهميذكرون ومرة الشعرية، والتشبيهات الخهلا؛ية بالأدلة المالية الكمالأت على 

وكلماترائقة وتشبيهات وحكمة أءاJارا عتها ؤيموغون الفلأكة، بمقتضى اللازمة 

الكلاممحاسن من فيها أوردوْ بما الناس وليشغلوا صورتها، قح س تنقيصا فائقة؛ 
أدبيةرقة ويجعلونها نقائصهم ذكر إلى سابقون ومرة الشنيعة. صورتها فى الفكرة عن 
الاشتغالعن الماص لمصرفوا عنهم غيرض! يذكرها آن نل هزلة أوكلمة شعرية نكتة أد 

ذرالثؤوليكون معاد، س *أقبح الأمثال: فى قيل ولدللثح الهاد؛ تكرم المقوس لأن بها؛ 
عليهيثقل ولا غيره، س يتأنفه ما ه نفس يتأنق الشخص أن لما نفوسهم على أحف 
ءير0ؤككلام كلامه 

٢١٧ًًًٍْ=ءًًً^^ٍء^=^ءءً====س 



رهلاكة

ليوردهاالرومي ابن بها هجاه التي الأهاجي يحفظ كان المغير الأحفس أن ح؛ي 
كانأته من تاريخه محي حالكان ابن دكر0 ْا لا ذكرته ما فيه والحكمة يوردْ، ما ملة حش 

الحقيقي.المعتى على غطأء فقوله الأحفس قاله إن ذلك فان بها. يدكرى أنوه يقووت 
قدمتهلما فالإغراء أحرى، عنها وينهون مرة بها ويغرون الأسفار يذكرون أيئا وليلك 

والثروةالمجد _، _aiLJيغرون أيصا وليلك ودهشا؛ حيرة يكون والنهى الراح القمل نى 
ويتمالملونويتمجرون، الأيام ويذمون واصهلراتا، قلما أحرى بالقتاعت ويامرون تارة 

يحنونأنهم ويحبون يفتنون، وهم ويتفتتون يشعرون، لا ومم ويشعرون ديتعبون، 
لاتنذرون،ولكن ويتعذرون يستثقلون، وهم ويتلعلفون الخاسرون، هم إنهم إلا صنعا 

راجعون•إليه ؤإنا لله فإنا مثقلونل١، مغرم من فهم حرجا نالهم أم 
عنالفعل أغناهم قد مترل، يألف فيه العناء وعن بمعرل كله ذللثح عن والأغنياء 

اللسان,صؤغ عن والإحسان الاعتذار، عن والأعدار الفضول، عن والفضل القول، 
دمن؛يالمفلوكين أشعاد من يحمرش ما أحاسن تعالى" الله شاء إن أورد" وأنا 

مثيررسؤؤال لفتا معناهم( في من )أو ئلت، ؤإنما كلها. المقاصد هده في معناهم 
والعتلماءالأماثل كلام هومن ما منه الشعر من القمل هذا في المذكور إن توحيههت 
وشرحاالمفلوكين يلسان ذكر فإنما أونيل عْليم عن صدر ؤإن إنه فالجواب • والتبلأء 
للوحيهءرصت٠ حقيقية فلأكة عارض عند أو عليهم، ورحمة عنهم ونيابة لحالهم 
حاليةفلأكة عارفي عند أو الحالة تلك يحب المفلوك حكم في صيرته العتليم 
علىورد إذا الصوفية— كنس، في مقرر هو كما الوارد" فإن القلة• على الوارد بحكم 
علمتؤؤإذا حالا، أكنس، يمانعه ولم والأستحلأء يالأستحسان النفس وشايعته القلم، 

زرتهعما غافل ولا u_ غير فهاكها عالها والحامل الأتية للأشعار المقتضية الأحوال 
القائل:قول ذللث، ضن الفصل. هذا في إليها محتاج فإنه العاشر الفصل مقدمة في 

هبرمبيوارى حتمح، الفتك، تغر التي دنياكم جور أشكو الله إلمح، 
•الآ؛أ'٤ 4 تئزة تزئم ئهم  ٢١ؤ الطوءّت صورة م تعار الك ئول إر يثير ٢ )١ 

^س=ًًًٍ=ٍسًًسًس== ٢١٨



و{س]وءن

غيرهحسن أقبلت إن ؤتكسسه 

تومنه 

حتسم^العمسل لذه تطعمب ما 

العدمن أعرعندي شيء أي 
الماالدوفيْخائه إنما 

آ1ومنهر 

هيمالالشحح البخل على تلحي 
ائإتالثواب ض دنك أكرم 
يئناعتإلذفضل أصم دلقي 

ثارةالخصاصة العدوعلى وأري 
أضرؤ ؤإذا 

ومنه!

للعلاارتياحي س سعاد عجبت 

لأسيالإةتار>اص

هبمثالمقل نهص ولربما 

امنهمانتفاعك السماكين مثل 

وفضائليالورى عن حفيت ولثن 

وءةمخبأشجارها قى فالنار 

هنفسحس أدبرت إن وسلبه 

اجليسوالكتاب للبيت صرت 

اأنيسسواه أيتغي فها ■م 
ارنينمنيرا وعس دعهم فس 

الأبخوجهك بماء تكون أفلا 

\لأذثأن من أقر الحثاة ملئ 

مترملأيهما مشتملا وأبيت 
<َ

متمولأفيخالنى الغنى نصفا 

وكلاتن أفتيتهوأماتا 

حالجامعرب لهويقل العدم في 

ائحفحملي، بكل الدربع رحب 
الرانحو حبرون المقبه وحبا 

حالرامفوق المدحوض بالأعرل 
الكاشحغيظ ونار الحسود كمد 

ادحالقن يميلها يتاح حتى 
(٢).ومنه

م(. ٤٢٨الويلمي)تت الفارسي الكاتب مررنيه بن مهيار الحس لأبي الأبجات ، ١١
الJUن.باين انمردف انموي محي اإرابي (و.ما،و١  ٥٧/ ١ الواني؛الرذات)ْ ثي الممدي اوردسا المان ١  ٦٧ر٢( 

١٢١٩



واسمومنامملأتة 

انالأزمينو يعانيه مما مريها أظل لكي الخمول أهوى 
الأءص___انشامخ الأذي؛ن نولي لواشا عمقن إذا الراح إن 

وهنه:

ijSiيعلوثم يحفلى المرء 

عيثهل تكامإذا الشص وترى 
ومنه:

الغتىمكأب عن العلم يكب شعلنا 

يوالبنالجهل من حظ لهم وصار 

لمبلم بالذي حش؛زين 
لمملم بالذي وبمحل برص 

ريالوفالعلم مكب عن شغلوا كما 

والمقرابلم ٌن حظ لتا وصار 
ومنه:

رومهراق أديبا تحقرذ لا 

يمس—x_vمن الخلو السؤلئ فالكر 
ومنه:

يبويتهم تارة يي ينجد 

مقلتهقذاه كأني حش 
ومنه؛

الخمإلى بالخضوع توصل وقالوا 

حرمابابان ال الموين ويتي 

هدونأيصرمت الير هدا ليل إدا 
ومنه:

هيفلفرت ما رزما تعدل ولا 

وهنه:

٢٢ =^==^_^

لثمي راح إما الفصاحة عن 

بملمن الغص الا؛لي والترحس 

جانيياهاله زمان صر 
يطالكأسه فوق حث أو 

هوالفقرالخضؤع أن علموا وما 
ئالأبثتُواادهنفي الغني: علث 

المربها ونوش من خر مواقف 

والخثكالخالق يئن دار إلاإذا 



واسم>منامملاكات 

دهتباعمجد من يؤيسثك لا 

ارنمهمأمرث التي الفتاة إن 
تومنه 

داناله حير ثن والنم 
أنالمأيوف والعاجز 

وت:

رقموالرمان يجمع المرء 

لهحيئ عائلا يعادى ولثن 

رةمأُص عنه لامرئ وإن 
ةغربفي ألفك'او؛ا لا 
لسامإلا اص ما 

ؤإنماانماش طف في واكاز 

عقولهموزان عر لويرزتون 
حاجةفي مدمج ألف محار لو 

اوترستدريجا ؛b«JL bJ]فان 

فأنوباأبونا وحدث و تنم

االجيمالأمر يحاذر 
اأتيمإذا يكون ما عد 

رقتمدالخلوب يربع ويقلل 

قأحمصديق له يكون أن من 

رقيفجل بجر حنن تركته 

قيرثنل بكل الغريب إن 

رقيغوأحر عطش من مات ئد 

يرزقمن منهم يرزق د بالج
،١ دق؛ يتمترى من أكثر ألقيت 

قيترفالذي إلا يقضها لم 
حتىالمجهول ببناء هو )يتصدق( وقوله القدوس، عبد بن لصالح الأبيات هذه 

)يتصدقوأصله والخفة العمل قلة الناس على الغالب أن وهو المراد، المعنى يصح 
العقلاءأن معناه وكان المعنى لانعكس الوم ٠٠الببناء ولوقرئ )عليه( ، فحدقعليه( 

فأمربالزندتة المهدي اتهمه الرحل وهدا ولارواية، دراية لا بمححح وليس الأكثر، هم 
المؤلف—تال —كما كانت إذا وها )سندق( كلت م الخلاف بسمي الكتاب، مؤلمه إله ذمب ما عر المت م الخعص ( ١ ر 

للجوهري)النحاح( م جاء وتد بعيدا. تقديرا راء ومحوما عله( )يصدى اى )عله( كلمة حلف ع للمجهول بالبناء 
مفهل بمطي الدي السقت ؤإنما تقوله، والخامة يصدق، تقوت ولا بال، برجل "ومنف ث مدق مائة ض توله 

)يتملق(فيها جاءت نصيحة نديمة لخة أنها أم يكون. ند بال؟ بمعش )يتصدق( كلمة فيها الشاعر استعمل عامتة لخة 
الييت؟معش يؤيد* وهوما المحيته، بال بمعض؛ 

٢٢١



ا}ذلأممتُال«ملومن

ورفلما يإطلأنه فأمر ياته وحسن وأدبه عالمه بغزارة أعجب خاطبه فلما إليه ؛حمله 
القاتلرتألمت، ونال رذْ 

رُهثرى ر يوارى حش ه أخلانبمرك لا والشيح 
هنكإلى عاد الفض كدى جهله إر عاد ارعوى إذا 

ه. ١٦٧ط فل به لأم أخلاقك، لامحرك وأنت لئال;[را، بر. فقال: 
اليمنيعمارة قول ومثاله قتاله. في سا فكانت حكمة تال الفلأكة، إر فاننلر 

الشاعرتالدين نجم الملقب 

وصمرعلى لحنا الورى يقول كما بدايته كانت قد نومرت ابن هدا 
مالأمميد دعو0 أن إر ّعى دجل من الدين هذا أدل دلكن 

—٦٠٥ ٩ سنة في الأهوال أحد في قتله في سا فكان مبتكر بدع معنى إظهار أراد 
عظيمصرر ال*ءو3ا ميما كانت المي الكلمات في فصلا أصع أن هممت، وكنت، 
أنولع•ثلاثة الفلأكة لتكون اللفظية بالفلأكة وأسميهما الحكايتين كهاتين لأصحابها 

علمثألا ألبثا الكتاب، يصير أن وخثيت، ذلك، في ر بدا ثم ولفظية. ومعنوية مالية 
ومنه:الفصل مقصود إر ولنرجع 

لالجذي امرئ عر بعار الخمول ليس 

يالليالخير وتلك، تخني اكدر فليلة 
ومنه:

عارذاك في ا فمشمل في ت، رحإن ياهذه 

اروقرق خقميصها اة الحيهي المدام هدى 

ضريرين.را(زادو 

الأرض.عن و4 يوش ارة ار حف من اللحم ءد< يرصع شيء كل : الوخم ( ٢ل 

==ً=^سٍ=^=^==ءٍ==ص= ٢٢٢



اأذلأممت

ومنه:

اممالمكان يح ولمس 
ياومع ة عالوا؛فالشمس 

وهنه:

فاللسلحمدك احتل 

أريهد الحديأمضى 

اله منوالهجوبت 

الحلأمن الكثير يخمي 
تومنه 

بماقصالشريف يبلى أن غرو ولا 

وت:

محمدالدهري ؤإعدادي وإني 

ومه:

روةنأناكك الدنيا تكن فإن 

حلاتئالثإ عنالإثراء كشف فقد 
ومنه:

وجهيماء لي حافثد حياتي 

وحهيببدل سمحت أني ولو 
ومنه:

اوصاحبهالدنيا ْع إلا الناص ما 

ونتفإن ا الدنيأحا يعظمون 

لدينيمنصي به يزري 

وطضحمأة في تغرب 

نارهيستل لطفه يب 

الحجارْش يثقب والماء 

ارهنالمدح محلويل بملقي 

المرارهمن ل القليئي وة 

سالثمتتكسف التنين ذنب شمن 

غحينافار نإطفاء كملتمس 

هممريا كنب وك سر يا فاصبمحت 

الفقرمن ثوب تحت كانت اللوم من 

يرفيقطاّ في لرفقي 

طريقيّهل الض إر لكتن 

وااتقالبيه يوما انقلبت ما فكيف 

لبواي يشتهلا يما يوما عليه 
٢٢٣



امملأء؛اتواسمومن

ومنه;

اللحظسوف انتضت وئد قالت 

الهقلت أنقمه ما حفلك ذا 

ومنه;

سْسىسص

الخ—ردوأرى صادقتهم 
ردالطقي سهل كالخط 

هكثطتأردت ومتى 

ومنه;

ىأصحشبان الض فات إذا 

معظيمال أو الوجه جمال 
اويالمني يشمع المال فكثر 

ومنه:

همعيقتترصي الذي الغني إن 
محثماام الأيمن تحقرن لا 
فتركهيهوى ما المرء يحقر قد 

٢١١٠٠٣مكان—أبدى المدووإن إن 

همغثتفاحدر امرأ وترت١٢٢ إذا 
ومنه;

فلالكلداك ممازج والدر 

فلالحقليل كث لما لوشئت 

وتمرداعلذ تمروا 

ريعالمدانة ن مج 

ذريتعو0 محوس 

يومذاك لكن 

وبالقلة ممازحمن بعيدا 

بمغيأو ور حمفي يزين 
الذنوبفي غثي الوجه وحن 

امكسفات ما عر يظل من لا 

كنبابالذي يجرى نوف امرئ كل 

نياه تويئطإلى ثكون حتى 

وثبافرصة يوما منك رأى إذا 

عشايه يحصد لا الشوك يرؤع من 

ويانطه.وجهه قي صحك وكانت،: كانت، مصدر مكانزة: ( ١ل 
•آمعه آوتكروْ، بظلم أصابه الرجل• دم ؛ ٢ل 

٢٢٤



ُاا«ةاومنامملأتة 

ادحكذلة بين نفك أتعبت 
نماجحلاعة لا دهرك ونثرت 

الوفي الدنيا في النفس حفل وأصمت، 
وم|؛هت

ورفعتهاالدنيا في المناصب، أهل 
مهجنغير لأنا أنزلونا قد 

منرفهأن قدرنا لو فلينتا 
غشورط جهل م، ثربحازت لهم 

ومتهت

ىالفتعدة في الاه غير كان إذا 
ومنه;

ىللفتالله من عون يكن لم إذا 
ومنه:

تكنفلا سعيدا نحيا أن ثئت، إذا 

يزللم المهم، من الغالي يطلب وممم، 
ومنه:

حكمهفي الدم رأيت إني 
روةثناتلأ أراني وما 

ومنه:

هنفمن المخح وحد إذا 

السراجمحوء أن ترى ألت، 

رم،حلمحن الحياة طلب 

لمبجوقار ولا فيه حصلت، 

زلبمعالجميع عن، ورحت أحرى 

ينهممحقورون الخمائل أهل( 
عندهمالإهمال، في الوحش منازل 

مهلويروم أو عندنا مقدارهم 
وارع_ادمم العلالمتعبان وعندنا 

دالفوائوجوم من الرزايا أتته 

ادهاجتهعاليه يجنى ما فأكثر 

ابدونهرضيت إلا حالة على 

اهمونهوص الدنيا عر حرينا 

الجاهلأل العاقحظ يمنح 

العاقى بتي،حكأنه 

ىحفموت فدلك نشاطا 

ينْكك،أن نل، لهب له 
٢٢٥



داسمُمناهلأءت 

ومت4ت

مفكلهالأنام من يديك انفض 
ومنه؛

لحم،الرمان س يديك انقض 

مصاناوحدت فما صفوت ولقد 

ومنه!

درتتكلي وأخ 

ءاحم،منلأيريى
بهي حظما وإذا 

ومنه؛

ميداالجالس صدر يكن لم إذا 
راجلاك رأيتلي ما نائل وكم 
ومنه؛

ةحاجمني رام إن وأخ 
ةحاجمنه رمت  ١٠ؤإذا 

الهالرد في الحيلة يعمل 
وهنه:

افإنمالباخالين مدحت ما إذا 

رةوحكثيرا غما لهم لتهدي 
ومنه؛

امفلنمثالي آب المافر ؤإذا 
'٢٢ ٍ__

دتعقعجزا وأك يحل شحا 

رهصيملة تفر بتيه واحذر 

ر،غيفي دلا أصحثه الله في 

همشار؛صفو يعد 

ماجهمن الورى في 

هجانبوازور صد 

سالمجالصدرته فيمن حير فلا 

ارسفانك أجل من له ت فقل

وانم—امني يالإنج——اح كان 
احاذقميرا يالرد ان ك

انافمنها أمغ أن فبل 

لالفضمن موامحم في  ١٠تذكرهم 
دلفبالمالنوال متلئا منعوا فإن 

ا،رجالذي من اليدين صفر 



واأ4ملهممثامملأكة 

اهإيم اقائه-مند إخوان 

لقياموتكرموا بوروده 

دا0أمما يقدر رور الكان 

أعلمما اءتي كما'جهلي 
ممحاضااا؛لأممبمكل

ؤإفلاصنقر ذا وعاق 

الماسمن الماسن إلا 

لديهديه الذي ء التي من وحلا 

وتثقلواه بقدوميفرحوا لم 

قائمام أتاهوإذا 
ومنه:

لمرنيماعلمت اجهل لوكنت 
وإنماالرياض في يرغ نالصعو 

دمنه؛

ثروةذا الصاب قدم إن 

همحتإل يدع لم فالله 
ومنه".

ذراالخقدم س الملأ بمال ولا الخطرا لايركب من المجد يدرك لا 

راوطإدراكه من يقص ولم قضى در كيلأ صقرا العلا أراد ومن 

الصدرارآ،يعرف حض الورد لايقرب ظمأ من لومات محن الناس وأحزم 
دمنه؛

زعاجأنت أم الرأي ضعيف ^، ١١لا حاممثلك بال ما وئاتلة 

حائرد المجمن يحوزوه لم لما ي أننالقوم إل ذنيي لها فقلت 
زغرائعدي نهي المعالي وأما وحد0 الخد موى شيء قام وما 

ومنه!

إلفالحمرة، إر مائل بم يينه الصوت، حنن الحركة محرح النثة صنم طائر دالهرار؛ ■، صغر عصفور الصم: )١( 
\ض.م وض دالأدغال راست الخدام 

ادالمكان الامرافص دالئنر: الذي اسث \يو'ن■ )٢( 

٢٢٧



واأ4ملومنامملأكة 

طائيافيهاعرصج—ريت للم أحياهاوروحها ]الص[را، أحمل من 
الشجرمن العار سوى ترمى فلس ا عواصفهاشتدت إذا الرياح إن 

ومنه;

همن حيلا ما العيس فهدا ه فأثتريياع موت ألا 

ياتيالهلعم لذيذ موت ألا 
ديعيمن قبرا أيصرُت إدا 

ومنه;

يبما نوق استزدتك أر ولو 
حياةالموتى على ولوعرضت 

تومنه 

اوإنمرزقت وما أنمت قالوا 

انافعستر كل ٌا فأجبنهم 
امثلهوأحرى نفعت نمرة كم 

سير0ال الكميكتب كالبدر 

ومنه:

درانحاولت إذا سام 

جرىما يكمب والماء 

ةالنقيالدار وينقالة 

ومنه:

انس.)ا(م)خ(:

٢٢٨ =

هالكريالموت من يخلصني 

هيلبفيما أنني لو وددت 

دالمريلأعوزك اللوى من 

يريدوالم ي عينمثل بمس 

ويررقاللييمب يكتسمب المسر 

قالمقلالرحيل لا يفع الختل 

قويخفالحريص ويكتدح صرت 

قيمحسالعادة حرم إدا وبه 

تدراار فصالهلال محار 

راامحنقما ويخبث ؤلييا 

رايحبالبحر يدلت 





واتمملومنامملأتة 

ومنه.

الصييحة نلج يالمال ينصبوا لم 

تلويهمملء الله يحمد نصبوا 

ه|لاسعنه ير إن صرم ما 

ومنه:

ذاكان إن للضيف يبني لا 
ورهطأبدا يتعدى أن 

هسني للإنسان نالأمر 
هأحكاتيثض وإنما 

ومنه:

امثفشالمال تتقزض أن شنته إدا 

صبرهاكز من الإنفاق نفك نل 

أتوإن الغني كنت نلت فإن 
وماه:

ام3لاعملكا تكن لم ما إذا 

حميعاالدنيا تملك لم وإن 
لثاونمللي من سيبان هما 

يءبشالدنثا من يميع دمن 
ومنه؛

يتشئكلا العالم أيها يا 
هأهليالبه لا العالم 

دلامجإولا بوفا ماثنين 

تبجيلاصدورهم وملء شرما 
لولاميرى ما ول أهيف فال

ليفلطبع لتدبير حرم 

المضيفبحكم إلا يرى دلا 
تحيفأن أو ينصف أن شاء إن 

نخيفوعمل جهل ذو عليه 

المرزمن *ي النمس شهوات على 

—روإرفاناإرنسماي عليك 

واصعالعذرمكلمنؤعبعدها 

معليعالمالكي عبدا فكن 

فاتركهاجميمكما-خار 

والرقيم—-االشرف الفتى ينيلان 

وصيم—ابها عاش هذين سوى 

الرزقمن وب محفالحدق 

الحلقمن مسالوب ال والم

٢٣,



واء4غدومنامملأكة 

تفصيلفى وتأن محه سمحا 

إلألحالواءفىسل

الشاليفيد وما قالا مر 

المباطل الحر وى 

ومنه:

تكنفلا اس U أشرف ايال 

بأمرهاالعلوم الناص صنف ما 
ومه:

الدمفي أجود كم الله أحمد 
نمميفىالآامّحرواك

ومنه:

ردنثالثور حتر لهم دلهن لأهله عرت الموت ئل الجهل دني 
وربالمدر ئل وأحالهم حومهم من وحشة في وأرواحهم 

ومه:

داأبره فقغناه بآن فاءالم ه يجمعبالمال الغنى أن ن ظص 

أحداالورى رزاق غتر ترتجي لا رجلا لكن والتقوى بالعلم فاستغن 
ومه:

يتوئعوما منها مضى صا ل غافأو لجاهل الحياة تصفو 

ضلمعالمحال طلب ؤسومها نفه الحقاتق ر يغالط ولن 

ومنه؛

وأرقبات المأنتثلئ وظالاث م دنياهالورى لذي تركغ إني 
ولاعقاريخربوت ولديملي ليس المعناهع نفي عن وممث 
وضه>ا<:

الخنابد ادمج،تي' الخن ن العزيز ب ين مش ادمجام، الخن لأم الأيات ، ١ ل 
وتوماسا«. ساء الري، محاء ثم تشاءما، وولي بجرجان حن-ولد شعر له الرحلات. كير بالأدب. الياء من تاض 

٢٣١



وات«ملومنامملأكة 
٠٢٣

اوإنمانقاص مك ر

عندهمهال من؛١٧^ اكاز أرى 
سفرنيلي لأخ برق كز دما 

وإنيإذاطفاضالأ>لملث
ءفو'\نشاء جإو ولكنه 

كشرة^٣٢ ٠٣١عن خطوي دانص 
عاساأضاحك أن نمي وأكرم 

صاثهمصانوه العلم أهل دلوأد 
ودئوافهان أدالوه ولكن 

ذلةه وأحنمغرنا به آآثقى 
ومنه؛

يحالسوء رتبي بحطن لا 
منهاالقطر أطفأ ازر كض 

أحجماالذل موقف عن رحلا رأوا 

اأكرمالتقى عرة أكرمته ومن 

ث__الااأرقام لاقت من ولاكل 
متندماإنه طرفي أقالب 

ارآ،ورثملولا أتعه لم مال وإل 
ثكزم—اال>ض وافر أنالها لم إذا 

مذمماالمديح أتلمى وأن 
العظمالنفوس فى عظموه ولو 

وجهمال؛احتى الأولاع محثاْ 
اأخزنلكن قد الجهل ناباع إذن 

امالمقالجفون في الحسن آية 
لأماغتنفخة بعد ولها 

جرجان•ار نا؛رته نمل المعن، لئن لص سابري، 
وكانملونة• و)رماتل( نعر( ررديوان التارخ( ورتهذيب القرآن( ورتفير ط( - وخصومه المتم ين رالوساطت كتيه من 

مملة.ابن بخط يثب خعله 

ومرب:ورخ( م)ط( محكذا ورد ( ١ر 
دلأمسضالأرضارضا.مرّالكمقلأخفيث 

رث*تلا أبن لم نال *وإن ١(:  ٢٨رص الديوان م )٢( 
رفضول(.مالديوان: )٣( 

بلفظ؛الديوان م ورد ( ٤ ) 
ئجتماحش يالأءلمااع نحثاء ودننوا فهاتوا اماتو• ولكن 
بالريات؛الوام ض للرد 
محثا*بالأدأاعحشتجه«اودثرا جهارا اذالو• ولكن 
—١  t٥٧/ ١ ر بالومات، والواقي . ٢ ٠ ٠ ٣ ، ١ ط يثق، الثاتر، دار صالح، إبراهيم سمح تحقيق ( ١٢٨— ١٢٧)ديوانه رامع 

(.١٧٩٨-١٧٩٧/٤الح٠ريرياقوت الأدباء (.وسم ١٥٨

٢٣٢



امملأكاتوال«ةا>من

تومنه 

غمدهأبلى المف مثل أصحت 

صفحةمن فكم صدى بعتليه إن 
تومنه 

حلتادم تعإن سيف الوأنت 
ويكبباكر مطوق ودب 

ببالمنكنجاده اعتلاق طول 

تحتللماء مصقولة 

راروالغفرنيك تعدم فلن 

اراعبوللرهج ه بماحب

C*•سآ

٢٣٣







ا1ملأىتواسلومن

الجهل،وهو الباطل ينح الفقر لهو الظاهر، نح بين لن، لنفتجمع ولا الفهرست، 
الإساءةواجتنب، ومعروذاائ١، ؛مالكؤ عهم تلم إن ومعارذائs ؛احلأنلث، الناص ينع 
يالخونحتاحدهم ولا أسر لأته بالرحاء وخذهم لهم، الإحسان عن عجزت إن إليهم 

للنفوسيحصل فلا حميرهم، وعفلم بميورهم وارض أحطر، لأنه أؤلوع يه كانوا وإن 
وكنلله، وحائم Jاطنالئإ واجعل منه، إلا المقصود تهليج، فلا حالقها، إلا مقصودها 

وآفايت،،سلامة حصولاوفواثا، ومتعا، عطاء ونفعا، صثا الدنيات يأمور الاستهانة ثديي 
لوكلأ تكن ولا فيه، واجتهد فتوحه وبعده، وفوعه قبل ذللتح من لن، لقالأصلح وانفلر 

ايت،كفيوالعرض ، ومصابر;iJبأءيالتاكإ وفلأكتالث، عجزك حرق، ورغ كبما، متحركا 
لرإنوسلم: عليه الله صلى فال الله، روح من تيأس ولا الفرصة، عند والوثوب، الدهر 

ؤإئه>لأئأنئر،محضأشتٌالمح،• قال  ٢١^٠٠١٠١فتعرضوا ألا نفحايت، دهركم أيام في لله 
الش١ءر:قال [. ٨٧تيوّف،; 4 ألمم إلأ 

ليخجلا ومُاو_، ينتهي لا معاني، ان، الغالبوالعاحزان 
لط:وفا 

سغبولا تشي، لا ي فها موصعهفي الفرصة على ني، 
منحير المال من واحدا جرئا ؤإن عقل، قطار من حير حفل من ذرة بان واقطع 

وتحمقالكمالأُت،، كمال المال سمى من در ولله النفسانية. الكمالأيت، من كثيرة أجراء 
ارتكابهاتعثليم وْع بها ، الاستخفافْع وكثيرها قليلها يضر موم كالالمعاصي أن 

إليلن،،ناظرة الملكويته من عيوثا لله فإن والحيلة، بالستر تغتر فلا أوحفيها، وجليها 

كرصوامحايت،• دمكم ايام م لربكم 'إن إبماٌع وص  ٢٣٩٨برتم; ملمة معدبن ص المر في ايطراني ئاء را 
الألبانيالشح وكذلك ، بالضعف السيوطي ءال4 حكم والحديث أبداء. بعدها فلاتشقون منها نفحت يصيبكم آن لعله لها 
آنإلا ضعيئا، كان ُإن والحديث ٣. ١  ٨٩برتم الضعيفة في وكدك ١ ٩  ١٧: برتم ونيادته الصغير الجاّع ضّعيف في 

وفيالقدرا وليلة عرفة، يوم كالدهاء الفرص، وتحين الخيرات امتباق عر الحث من ذك عالي متوافرة الثرع أدلة 
دلما معش عش يدل هذا كل الجود• مواضع وم السفر حال واليمام الجمعة، يوم وصاعة الليل، من الأخير الثلث 

السيث.ماف 

٢٣٦





ا)فلأكات

عمافيه أدحر ولم لذلك. الله حركه من فيه يلج أن عى لباب وفتحا المطلوب هذا 
اكرويية،الحكمة عن وكونه لغموصه يه كاده من الكتاب على حفت ما إلا حضرنى 

ماذا0،حقيقة على يقف لا من يتقيه أو فهمه فيسر الملوم؛ من غيرها مشكلات من أو 
لمايمجانس المائة سع ولم علميا. لا أدييا يه الكتاب فيصير محصا تاريخا أولكونه 

الشانئةعوائمي يتن لرا به ولرذت بالخلخلة به لحمت لأني ذكرته مما أزيد أوردته 
تالقاتل يقول المقام هذا أحق وما وعدمها الكتب قلة ْع البدنية وشواغلي 

ليالتانليس لما دعته ة همذي يأول ولت 

لاحايفي الموج ويغمرْ ه اذّعن للغ ثنمر 
والؤكلتة،الشقثقية قبيل هومن يما فيه لمله مما إليه وأتوب تعالى الله أصتغفر وأنا 

يوافقلم لله قول أو الحق، يصادف لم حكم من أو والسفسطة، التمويه قبيل من أو 
إرشاديغير منج أومقصد لله، تخلص لم للها نية أومن الحمد، ول بحانه مرصاته 
كلهذللت، في الثرة وأستقيله الدنيوية، الاّ.نية يالمقاصد الأمور تعليل من أو شرعي، 

غافرولا هو إلا إل لا كله ذللن، من إليه وأيرأ المغفرة وأسمنحه العازرة وأمتوهبه 
مواْ.

ياالجيم، والمى الميم الفضل ذا يا عظيم، يا واسع يا رحيم يا رحمن يا )اللهم( 
ماوبكل أجمعها وصفاتلث، كلها ؛اممانلث، أسألك يالحال، وعاتل الموال قبل معهلتا 

عنتصرفنا وأن والحرمان، والإهمال الفلأكة صر عنا تكثف أن أحبت به دعيت إذا 

؛التوفيقتكلأناوأن الشيطان، من وقلوينا تتنا أل تحققي وأن والخذلان، اكر مواقع 
عفليم.يا علي يا بك إلا نوة ولا حول لا رحمن. يا رحيم يا بالتكلأن، وتؤيدنا 

ربالناص، على وهواني قوتي وقلة حيلتي صعق إليك أشكو إني راللهم( 
رحمتكلكن أبالي فلا علذ غضب يك يكن لم إن تكلني، من إلى وربي، المستضعفين 

ئ■أدّع 
—ٍءً=ٍٍ=ء٢٣٨







وات٠ماJومنامملأكة 

وؤرؤ>لمعؤكمآا/ّز( 





رامحملومن|اخلأءت 

لمحِقنيمحلءقي1َثا تمرّه 

اثععقحد دس،ا اوسورت ةالإي

١٠٨ ١٠ ايم؛ أشُثوئاهؤ
\'A ١٧١ ابر؛ إلالابنع نا يعي ًْفرد؛ أل؛ث مثل يؤ 

هودآلأ دءآء 
٦٨ ٢٦• القرة هثنى د نؤ 
'ْأأ، ٧١ التاء ه->ثتممحلم -خدوأتا؛زأأدي كأت؛ا ءؤ 

0• \-r اءالت

٣٠ ٠٤ iجتاَةأشُنثص 
٢٢ الآuل الأك ألإلإ ألقم بمدأش ثزأذدآت ؤإ0 

هبمتلوق 

٥•
٦٠ الأنفال هئاأنثثلنثم آعذوألهم وؤ 
٢٣ الأنفال ِتيوامحتهلإهمم ؤ

٣٦ ١٢٨ التوبة عثهظمنير عنقن ما عثي ؤع؛و 
هرج-ر وث— رء 

٢٣٦ ٨٧ يوصف '^^١٣ؤاثث.لأ:أصمحيأقالأ 
٣٠ ٢٣ الأنياء

٢٤٣



الملأتة

\ -A> ٥٣ الحج يمؤ، لئتجثت ثننه آلقبملى ق ما جمل لؤ 

To ٨٢ ص هآزيئؤلئئكن ّتثا إدا آنثاو 
٢٣٧ ٧٧ القرنان

٥٠ ٢٣ الدخان هتلا .نائي يؤ 
٢١٨

٤•
الطور

١٠٨ ٣١ ١كم 4ن\ءو0 وص ئلومم ؤ ادن ءؤ 
٦٥ ٣• المرسلات 4قنب ثلث ظلذى ءؤإك 



و<ر«مالومن

مِّئ

را(

٦٤ الجة من واحرحتنا حستنا أنت آدم، يا ت موس له فقال موص •ع آدم اجتمع 
١٠١عوز من سداي فتها كان وحمالها المرأة الرجو تزذج إذا 

١١ ٠ كالنجوم أصحابي 
٥• الله على وتوكل اعملها 

٢٣٧والإكرام(، ااجا>"ل ذا _)يا ;»ألذلوا
٢٣٠يسارا ولا درصا يورثوا لآ الأنبياء إن 
١* ٠ ورحم؛ن نبوة الأمر هذا بدأ دجل م الله، إن 
٣٣٥أرزاقكم بينكم م ئكما أحلاقكم بينكم م نالله إن 
٢٣٥يحبه لا ولمن يحيه لمن الدنيا بمطي الله إن 

•٥إقلالا العرس ذي من تخش ولا بلال أنفق 
٣٣٦نفحات دهركم أيام في لربكم إن 
٢٣٦لها نمرصوا ألا نفحات دهركم أيام في لله إن 

٠١ ٥ ورحمة حلافة تكون ثم ورحمة نبوة الأمر هذا أول، 
١٢١و4 عفر نفسه عر دآر 'نهوثه قرئ شهوة، اشتهى امجرئ ايما 

رخ(

١• ٥ ملكا تكون ثم سنة ثلاثون الخلافة 
٠١ ٤ ئرني القرون حير 

٥٧يشاء من يؤتيه الله فضل ٥^، 

٢٤٠ٍٍءٍ=^^=^^^ٍٍٍٍٍ^ٍءًٍٍٍٍٍٍٍءس 



|رملأكاتواسمومن

)_(

٦٧الذاب من قطعت الفر 

رش(

٤٠أوإنيكناكؤلمص'لأة اكؤ؛فىثلأثت، 

رط(

٠٤يه رثنع كفائا مشه وكان الإّلأم إلى ثدي لمن طوبى 

رق(

٢٥ ثوبه فشوا 

رو(

١١٨ثاث لهما لأقض ينب من يائيان آدم لاين لوكان 

ا١ ٤ توم دار السكة دحاك ما 
٦هوسلم ^؛١٠ الله صلى الله رسول فأتاني مرصت 

I* ٩ ءالما فيه يبتغي ُلريما سلك من 
١المال و|سهوم العلم منهوم لاببان؛ متهومان  ١٨

ري(

٤٠ تلويكم من الرضا الله أمطوا الفقراء، معشر يا 
٥٣مام يخممائة أغنيائهم قيل الحنة أمتي فقراء يرحل 

٢٤٦



واء4اق1ومنامملأكة 

*^٠٢^س 
رأ(

٩٧عثمان بن أبان 

'٤٢ امحاق بن إبرامم 
٠٦طس بن محمد بن إبرامم 

٩٧كب بن أبي 
٠١ ٠ الغحاس المرائي يونس بن إسماصل بن أحمد 
٤٠ أبان بن الحسن بن أحمد ١ • ٦٧بن أحمد 
•٩،٢٢•٨،١٤٢،١ه،٩•٣،٢٣حنملبن أحمد 

٠٦سرور بن الراء 

ل؛رامم؛نأدهم'اْ
٩٩ المالك عبد بن إبرامم 
١ ٨٣المزي عثمان بن يحص بن إبرامم 

٢* ٩ دذاد أبي بن أحمد 
١٦٢المهي طار بن أحمد 

١• الأذرعي 
١• ٦ اّثري ابأيّلان 

I ٩٠، ١  ٨٢المروري أبوإسحاق 
١'٦ مماتي بن الأسعد 

١ ٤٤الصالح( إسماصل)المالك 

٦١ ١ سان بن طارق بن أحمل 
١٣٢الأموردي الرحمن مد أحمدبن 
٦٤ الملام( آدم)عاليه 

١٨٥أرسطاطاليس 
٢• ٨ مصعب بن إبرامم بن إسحاق 

إ-حق؛نحص٦٥
١٧٣الميمم أسعد 

١٣٩الأنماطي الله عيد بن إسماعيل 
،٦٢عمر بن علي بن انمين بن الرحيم تمد أبومحمد الدين حمال الإسنوي؛ 

٧•٢الدولي أبوالأموي  ٥٥أبوالأموي 
١٣١الملكالأشرذ  ٤٠الأداءرة

٢٤٧











وار«ءلومنالقلأتات 

رد(

٠٣، ١١٣٧^^ ١٦٩علي بن داود 
اآ'، ٩٧أبوالورداءصبمر ١٦•دح؛ةالكليآاأ، ابن 

١٩٦دءبلالخزاءيماأا ا؛ندردآآآ،
٠٧العيد ينق ابن ١ • ٢ الجيني يعالج 

، ١٨،  ١٧، ١ ٦ ، ١ ٠ ، ١ ٤ ،  ١٣، ١ ٢ ، ١ • ٩، ٨، ٧، ٦، 0، الدلجى( على بن )احمد الدلجى 
١٨٤،٢٨،٢٧،٢٦،٢٠،Y٤،٢٣،٢١ ،٢• ،١٩

٨أحمد( بن محمد بن محمد بن )محمد الدلجى 

،؟)Y)Y،YY••الدهان ابن  ٢٨

رذ(

١ذره• أبو 
، ١٧٣، ١  ٦٨، ١  ٦٧، ١  ٦٦، ١  ٦٥، ١  ٦٣، ١  ٦Y، ١ ٦ ١ ، ١ ٦ • ، ١ ٤ ٨ ، ١  ١،١٨ ٤ • الدمى 

١ ،١٩Yْ،Y•Y٣

)ى

١Y ٤ الراضي 
٩٦محمد بن الكريم عيد م القامحأبو الراةعيت 

١^^٠٣٢ابن 
١٥٣يمان بن الربيع 
١٣٨،١٣٧موخالرحمن عبد ابي بن ربيمة 

UOأبوركوة  ٩٩، ٧٣الرشيد 

١• ٩ -بماح بن روح ١ ٩ ٥ الدين ركن يد ال

الرياشي؟واايناس٨١٢ 

سسس=====^^^^^^ص=====ءس^== ٢٥٢



رنا

ا٧ ٢ ، ١ ٢ يحيى ين محمل الزييدي 

١٥٣الرازي أبوزرمة 

الزهري•؛

٩٧ثابت بن نيئ 

اللكب'اأازيدان ابن 

٥٥الزير 

االزرممي'
،١٧٤، ٦٥الزمخشرى*اا■، 

١٠٨الأنصاري نيد أبو 
٨٢ اإرٌانى محمد بن زيد 

(_)

٩٧الله محبي بن الم 
٨٠المكي 

١"١٧ المعاني سعد أبو 
٧٧سودكض بن الدين سعد 

٩٧جمر بن سد 

٩٧الدي 

٥٦وماص أي بن سعد 
١٩٥الإصطخري سعيد أبو 

٠١ ٥ جمهان بن سعيا 

٥١ ٤ ، اليرافيالمرزبان بن عبدالله بن الخن أبوسعيد 
٧٧الءaلاردى أبوسعيد  ٩٧الخيري أبوسعيد 

٩٧الأنصاري عمر بن سعيد 
٣١ ' الأوستل( )الأحفس سعيد أبو عدة مبن سعيد 
٩٧القارمي ملمان  ٩٧المسيب بن سعيد 

٧٢برمك بن يمان  ٩٧الرحمن عبد بن ملمة أبو 
٩٩اامالاكا عبد بن مليمان 

١٤٠اني( التالم)العفيف، الله عبد بن علي بن مليمان 
١٨١الكيته ابن  ٩٧يسار بن سليمان 

١"١ ٤ القاهر عيد أبوالنجس، الدين ضياء ت هروردي ال

٢٠١٠





واسا>منامملاكات 

صاعد1ْلآأا

٠٦اليم ْبء؛ن 
١٩٢ايوالصالت 

٩٧الضحاك 

٢١٢القدوس يبد بن صالح 
١١٢٤، ٧٤أيوب بن يومحف الدين صلاح 

١٨٠الصور 

رض(

رط(

٩٧طاووس 
٢٢الطري 

١٥٢طولون ابن 

١٤٧الثلاعرايلالن، 

ا٨ ٠ الصقر محمد الله عبد أبو ت طمر ابن 

١١٠اسراني 
٦٥ الله ءسد بن طلحة 

١١٠٧الطبري أبوالق، 

رظ(

(٤)

؛ه،ا"ه،لأ؟بكر أبي عانثة؛نت، 
٩٧الصامت بن ءبادْ 

الش١ح٩٩أبوانماس 
١ ٨٢المامحرخي أبوالمياس 

١ ٨١٠المالي الرحمن مد أبوأبا 
٠٢ ٠ الأناري بت، محمد بن الرحمن مد 
١ ٤١٢الرنح( )القاصي إمماتمل بن الواحد تمل بن المزين تمد 
٨٩،  CUالدمشمي التممي محمل بن القادر عبد 
٨الخزرجي الله عيد ١ ٦ ٥ ، ١ ٦ ٤ بري بن الله عبد 

٤٧ يوسم* بن الله عبد العاصي 

١ ٩٥، ١ ٠ ١ مرج بن أبوانماس 
٦٥ المعللب عبد بن الماص 

١ ٦٥المم؛ي، أبوالماس 
'٩ ، ٩٧، ٥٥عوف بن الرحمن تمد 

٢٥٥



!مملاءت

٩٧سلام بن الله عبد 
عداااهبنطامأ'ا،'ا•

٧١ غانم الغش مد الله تمد 
١٠٤المرزباتي الله تمل أبر 

٩٨الزبير بن الله تمد 

١٣٢الثترض محارة بن الله عبد 

٩٧تماس بن الله تمد 

٩٧عمر بن الله تمد 

٩٧عود مبن الله تمد 

٢٦ ،  ٤٣الجؤيتي 4احمال بن يوش بن الله تمد بن الملك تمد الحرمض؛ إمام 
٩٨مروان ابن لك التمد  ٠٦•٤، صر س الله تمد عمر؛ ابن 

١ ٢٨، ٢٢المالكي مر بن علي بن الوuب، تمد القاصي 
١٠٢الشوبيري تميد ١  ٠٨أبوعبيدة 

٠١ ٢ المازني أبوعثمان  ٩٧عتبة بن الله تمد بن الله تميد 
١٤٨رزة العجاج '١ •، ٩٨، ٩٧، ٠٠عفان بن عثمان 

١٦٩إسمامل بن أبوصرو  ١٦٤العديم ابن 
٠١ ٢ عثمان عمروبن بن عمر بن لأله تمد العرجي؛ 

٥٠عروة 

٠٢ ١ البى الورد بن يردة 
١٢١ابزعاكر 

٢١٣عتياء ابن 

١• ٩ ميمونة أبي بن محناء 
١٥٦الثلماتى الدين عقيقه 

٢٢اياجمح، الدين علاء 
١٨٩الهتاؤية ين صالح بن محمد بن محمد العلاء أبو 
١١٣٢٠٠۶^العلاء أبو 
١٧٠، ١٧٤، ٢٢الهuنانى العلاء أبو 

١ ٤٧الأصموني الدين علم 
١٨• نوبخت بن أحمد بن علي 

١٨٢الثقفي أبوعلي 

٩٧الزبير بن، عروة 
٢' ٠ الشافعي الللث، تمد بن عزيزي 

٢• ٦ عصفور ابن 

٩٧يباح ر بن ءُ؛اء 
٥٧الله عطأء ابن 

٩٧عكرمة 

٢٠٦



ا}ه،دءتوا1«غا>من

١ه ٩ الطراوة بن الخن بن علئ 

٤١ • متمرد بن الخن أبي ن علي 
٤١ • الغذي كامل بن حلف ن علي 
٠٦رباح ن علي 

١ ٦٦، ٩٨، ٩٧، ٧١٢، ١ ٩ طال، أبي بن علي الإمام 
ا٨ ، ١ ٣ • الصغر( )الأحفثى النحوي صلمان بن على 

١ه٦ ، ١ ٤ ٩ الشلوين أبوعلى 
١ ١٠• ، ٢١٢ أبوالخن عيسى بن علي 
١٠١٠الفران، بن سد بن عر 

١٤١المغربل أبوعلي 
١٢١٢١٢، ٢١٤، ١١٢٠، ٦١،٧٢على؛نس أبو 

١٠٠المعري العماد 
٢٢٢المني عمارة 

١ ٤٧الخاجب ن عمر 

٩٩العزيز عد ن عمد 

١٠٤الهاح بن عمر 
إسماملبن عمري 

٠٢ ١ عمروذوالكلم، 

٥٦العاص عمروبن 

٢■ ١ كرب معدي ن عمري 
١٦٨عشن ابن 

١٢٧، ١٢٠القاصيء؛اضخ، 

٤١ ٦ المدني صاعد بن علي 
١٩٦٠، ١٧٨الفارم أبوعلي 

٩٧ءاليالدض 

٩٧ياسر بن عمار 

١٧٠ثعلب( )غلام عمر أبو 
٠١ ٩ ، ٩٨، ٩٧، ٥٥الخطاب بن عمر 

٨كحالة عمر 

٨٢الوردي بن عمر 

٢٠١عمري؛>،براق 

^١٩شرجميل عمري؛>، 
٢٠٦المالكي أبوعمروعثمان 

١٧٢، ١٧١العمد ابن 

١٠٥عون ابن 

١٢ ١ أبوعمرو النحوي الثقفي عيسى 

رغ(

١١٠٤غازي الظاعر اللكؤ 
I ٩٨، ٨٩، ٠٦٢، ٤ ٠، ١ حامد أبو الغزالي! 

٢٠٧



واسمومناس؛ممت 

رف(

١٨٠•٩، ، ٧٧، ٧٢، ٢٢الفارابي 

١٨٦اللغوي فارس ابن 
٤٩١^

٨٩الض أبوالفع 
١٢ ٢ ، ١ "١٩ ، ١  ٧٨حي بن أبوالفتح 

٢٢٠٠، ٩١، الرازي"١٦الدين نخر 
١١٦٨^١^الفخر 
١٤٧الفارم الفخر 

١٧٩الوزير الفرات ابن 

١ ٧٧الحياتي أبوفراس 
١٣برفيق بن نرج 

٩١ ٠ التلميذ بن يحي أبوالفرج 
١٧٣ارفصيحيى•

١٦٢الأرموى بن ، ٣١أبو 
مهل."I؟بن الفضل 

٢٢ الميداني الفضل أبو 
٧٢حالي( بن يحي الفضل)ابن 

ه،البغدادي الفضل بن علي بن يحص أبوالقاسم فضلان: ابن 
٧٦، ٧٠الحاكم الفكري.نجم 

رق(

ا؛يمد'ا-ملام بن القاسم 
٩٧محمد بن القاسم 
١٢ ٤ القاهر 

ء ٢٥٨

٧٤الله محيي بن القاسم 
١٦٢الفاضل القاضي 

٩٧ذؤد_، بن مصة 



وايملومنامملاكات 

ىدة7ا،

٤١ * الدين تطب الشخ 
٠٩، ٧٧الجوزة نم ابن 

١ ٦٧، ١٦اوألاكاص• 

١٠٤كمحّ ابن، 

٩٧ىب،الأحLر
٢٠٧الكدي 

٧٧الدين( )نخر الك مد بن هراجأ 

١٤١الشيرازي القف، 

)ك(

ج؛مذا'الكمل 
١٥٤الكسائي 

٧٨، البارزي الدين كمال، 
٨٦^

رم(

طاالث،؛نرض'امآ،اِ'اا،\>•؟
٠٢ ٩ ٢،  ٠٨، ١  ٥٢، ١  ٤٢،  ١١٢• ،١ ٠ ١ ، ٩٩الأ،ون 

٤١ ، "١١ المحمودي شخ أبوالنصر المؤيد 
٢• ٦ الواصعلي الوادي محمد بن المبارك 

٨،١١ْ١٩٦،١٩٢،١٦٩،١المرد٨م

١٧٨،١٧٦،١٢الص١'

،^■^UU' ،٢١٢، ١٨١
٩٧مجاهد 

٩٧إسحق ين محمد 

،٩٨، ٦٧، ٥٨، ٥٧، ٥٦، ٥٥، ٥٤، ٠١٠، ٠٠٢، ١ ٠، • ، ٤٤٦، ٠ ، ٢٣٦، ٤ ٠، . محمل 

،٢٣•٢،ه٩،١٩٨،١٧١،١٢٦،١٢١،١١٨،١١٤،١١••٩،١،١•٠،١•٤،١••،٩٩

٢٣٦، ٢٣٦

١٦٩الجهم بن محمد 
١٥١الطامحري داود بن محمد 

٢٥٩==:ْءء==ٍٍٍءًًءًءٍءءءءس 



اهلأممُاسمومن

٢١٢بنارات محمد 

٦٥ الواندي لكب صعد بن محمد 
١٨٨المقادمى طاهر بن محمد 

١٣٦الرازق مد بن محمد 

٢• ٨ حمن بن الله همد بن محمد 

١٢٩الطائي مالك بن الله همد بن محمد 
١ ٤٣مود بن يوش بن علي بن محمد 
٩٧الواقدي عمر بن محمد 

١٧٦اكرض هماض بن همس بن •حمد 
٢' ٩ ابوري الجندينوح بن محمد 
٤١ ْ الأزلي هانئ بن محمد 
١٢ • الدهلي يعي بن محمد 
١٣١التلعفري معود ين يومما بن محمد 

١٠٦شاكر محمود 

١٣٠الدين زكي بن الدين محم 

اادينادددىزآسم،
١٥١مروان؛ناييحقمة 

٩٨الحكم بن مروان 
٢• ٨ ، ٩٩، ٩٨محمل بن مروان 

٥* اللام عليها مريم 
٠١ ' المزي الحائل 

١ ٩٨المستضيء 
٩٩ بالله المتنصر بن الله همد أحمد أبو المتعصم 

٣١ بالله المتعين 

١• ٦ المتكس 

١٧٥الخراساني لم أبوم
٢٦٠



واسمومنامملائت 

١٦٩ه>٨،٥٤ْ،٢،٤٦،٤طمينالخجاج'الإمام 
٦٦اJغادادى المجم 

دى*ا"ااينم

٩٧مسروق 

١٦١سعودى الم 

١٤٤الجوزي ابن المظفر أبو 
٩٧، ٩٦جل بن معاذ 

٢١١،١f١•،٦٩٨ْ،ممان أبي بن ساويت 
٩٨ثريد بن معادين 

١٢ r؟ ما، ٩• ، ٧٣الصم 
٢٠٤الخد٣٧، 

٢١١عدنان بن معد 

اوعزأ7

 y{ ٦^ص

١٤٤)أبومئة( المش بن معمر 
١ه ١ زانية بن سن 

٢١٣اJمضل

J1٢١٤،١٧٩قتارئ

١٤اسى٧ئ

٧٢، ٦١ابن،ملأ 

٧٤، ٧٣الكممي 
١٧٨،١٧٧،١٧٦مكتومابن 

٠٢الخيري 
وبم،ه؛ا،؛ْا،ح'آ، ٧٣محمد، بن الله عبد أبوجعفر الخصور 

١ ٨٦اللغوي الأزمري منصور أبو 
١٩١ا؛نالخر 



واسا|ومنامملاكات 

١٠١، ٩٩الله عبد ين محمد 

صينوش-\"\\
٦١٩٨٥^^١ط 

٦٤ السلام( رعليه موسى 
٩٧الأشعري موص أبو 

٠٦طلحة بن موص 

١٠٤ملصبزمص 

٦٠ البم، إبرامم بن محمد بن موص 
٤١٧ إبراهيم بن أحمد بن محمد بن أحمد الميداني 

رد(

٤* الدمحياتى النابنة 

٢٨١^^:::;:
١٧١نL-ةاثJى ابن 
الجارم1ا،؛ا-ا،1تم\اابن 

الخوثاتيمآ0الجم 
١ ٣٩حلكان بن الدين شص القضاة ناصي أحي ابن نجم 
٥١ ، ١ • ٩، ٨، ٧، حجي بن الدين نجم 

١٧٣الهروردي أبوالجس، 
٢١•، ٢٣النماتي 

١٢ ٢ ، ١  ٦٢الجوالقي بن موهوبح نمر أبو 
١ ٩٦، ١  ٩٠، ١ ٤ ١ اللو-ي المير 
٠٤ النذر ين العمان 

١٥٢،١٣٧،١٣٠الضرينسم ،١٢٩،١٠١

٣١ ٥ ، ٥ ٠ نعيم أيو 
ًٍٍ^ً^ٍسًًًًًٍْْْْ ٢٦٢



واسمومناستءت 

١٦٩، ٢٢نفطؤيه 

١٩١الضن 

١٦•، ١٤٧شلا ابن 

١٦٣، ١٤٠أبونواس 
٢• ١ ، ١ ٥ ٩ الأبياري الدين نور 

٩١ ١ أتا؛لث، بن نورى 
 ،٩٦، ١٤٦^٣٢

٩٩، ٧٣سد بن موص الهادي 
٧٢، ٠٩،١٩الرشLلهارون 

الواسأاآمارلن 
uنئالأندلى٢٢ابن 
ه٢ القشيرى ابن الرحمن ب

١٧٣اينممة

مآأ،ا"ا/االهردى 

•٩،٩٧،٠٧،٥٤٠١أبو٠رير
٩٩اسمك مد بن هشام 

١١٩٦؛و٠فان
١• ٦ حان حك؛ز بن حان طولي بن هلأكو 

رى

٢١٢،١•٢،٧٣ااواس

١ ٩٨الواحدى 

١0٣،٢٢ءطاءبن واصل 

^١۶٠٦^١٥١
٧٩وحشة ابن 

٢٦٣



واسمومنامملاكات 

١٧٠الئجري أبوالوقت 
٩٩ الملك عيال ين الوليد 

٩٩ الملك عبد ين يريد ين الوليد 

٩٧ب بن وهب 

بمها،ا»ا، ٧٥، ٢٢الحموي ياقوت 

حىينمحم\1\
١٣٤هروددي الأمرك بن حش بن يحم 

١١ ٠ الساجي يحص بن زكريا أبويحص 
١٣١يحى؛نءر 

وحبى؛نمممْ؟ها

٢• ٨ المنادي مرة بن عمر بن يريق 
٩٩الولد بن -زيد 

١٢ ١ ايرض أمر صر بن يوش 

٢' ٩ امحيطي يحم بن يدض 
١٠٣اص صد يوس؛ن 

)ي(

٧٢برمك بن يحص 

١٦٧،١٦٠يحصينسلي
يرياو؛نءبداواوكآبم

٩٨معاوية بن يزيد 

١٨٠حيلأن بن يوحنا 

١٥٠القواس يوسف 

٢١٣القطان موص بن يوسف 

١ ٠٠الموصلي يوص ابن 

٢٦٤





راسمومنامملأكة 

رخ(

طزح'اآاآا

٢٢٥الفواتد 

٤• أحد 

٢٢٩ثغمد 

٢٢٠اجتهاده 

،دا)ولأذا(آها

Af^-I

رد(

٢٣١أبدا 
٢٢٦تعقد 

٦^١١)شواهده( يجاهده 

b)

٢٣٣والغرار ٢٢٢روئار( عار 

٣٢٣ناره 

١٧١الضار( القطار، العقار، الكبار، يوارى، حرار)طار، 

١٩٣مراد 

٢٢٩ا ونضجن 

)AA،)AU(^),_

١٨١)الخبير( ؛التقصير 

٨١البقر 

١ ٨٨)المشترى( مخيري 
٢٢٧الحدرا 

٢٢•سر( الع)الدهر، الفم 

٢٢• )الفقر(الوقر 

٢٣١نشرر 

ًٍٍٍسس ٢٦٦

٢٢٨صجر

١٨٠صدري( )خمري، ري 

١٩٦ممار

١٦٦ال؛ترا

^٢٢٨١

٢٣•العسر 

١٠٩القمر)يالسهر( 

٢٢٦صيره 





امملأىتواسم>من

٢٢٠جاز)طافي( 
٢١ ٩ ، ١  ٢٨، ساعف )لعارف، مضاعف 

١٠٦)ينف( الهيمح  ١٩٠، ١٨٩شغفه 

٢١٢٠لطيف  ١٥٦،( بمشطف)اسف

رق(

١^٢٨ ٢٢٦وامما 

^٨٢٢ ٢٣•الرزق 
٢١٢يترفق( يتصدق، يرزق، يغرق، يرشق، يمرق، )أحمث،، تمزق 
٨٦اق 

١٨٠، ٩^١١ ثي( ممن الخل، خافق، )سانقي، س
١٨٤بمرق( )يعشق، مغالى 

٢٢٣رفتي  ٢٢٩^،

رك(

.آلإوالغناوئ،

رل(

١٨٢ضلالا( محالا، وامحدالأ، حبالا)جمالا، 

JU  ،٢٣١القا)، اوال،(م\ما محتال،، )حال

٢٣٦يخجل  ٢٣٨٠٢٧١؛
١٢ ٩ توكلا( ماملأ، ْتزثلأ، أبخلا)نالا، 

١٠٣واصل  ١٣٧الغاسل 

٢٢٢جلال)اليالى(  ٢٢٦^٣١
١٩١فلأ)جلأ(

٨٩الأفضل( الأولى تنجلي، يحصل، )تحمل، الأمفل 
٢٦٨



رأدممن

الأل)الرحل(1هاخمنلْ؟أ 
١٩١تكلأ)مئلأ(  ٢٢٩٢^

بائل،الأفاضل، الأنامل، الفاصل، رّاتلي، القوافل، ماطل، الأئُ، )^1،، حامل 
٢• ٧ ٢، • ٦ الأراذل( المحافل، واصل، و-ائر، وار، 
٢٢•يفعل)بممل( ٢ ٢ • )بصل( شمل 

١٧٠;حول، ١^١^٠٢٢ 

٢١٠•مجهولا 

رم(

١٨٧درهم( تضرم)أعلم، 
١ ٠٨الحرام( المهام اعتصام، للغرام، اعترام، الإمام)الأنام، 

١٤١٣
٩٢الزحام 

١٨٧اننتهام)انمام( 
١٢ ٠ ٢، ١ ٤ إبرام( بهرام، أحلام)؟ام، 

١٧٤مقام)الأفلام( 
١ ٤٢٠أرقمه( لدمه)فلمه، 

٢٢٢ذصم)الأمم( 
١٣٨،١ظلم٢•

١٨٧محاقهم( أ-لأفهم)آنافهم، 
سهمْ؟آآ

٧١٠حرام)وام( 
٢١٠٢أخخما 

١٨٦مغرم)الدرهم( 
٢٦٠٢المقام 

١٦٠٢المقام)لثام( 
١٧٨ماحثه 

٢٦٠٢ثنثم 
٢٢٧٣

٢١٢الحسا)أما( 

رن(

٧٦٠؛الهذيان)الحسان( 

٩• ان( حسران)إن

١٦٠١٠الحراث)عران( 

٢٦٩



١٨٤مان)المان( 

٢٢•الأزمان)الأغصان( 

١٢٥رضوان 

١٨٤رجمن، الجفوث 
٢٢٣ودس)دطض( 

١ ٩٤صين( حزين، جفوني، لحبي)ديوني، 
١٤٠)تسمنا( آمينا 

 ،_v(لجين، بمين، بالونض، ءارصن، بمتن )٨١١^،  ١٧٧بأون

٦٧اوراما)-سايا( 

١٤٨قثنرى 
٢٢٥حقى

٦٢٢^

بدونها

٢١٢إب)عاليه( 

٢٢٨ذه

٢١٠١تفصله 

ري(

٢٧■





راسمومنامملأتة 

٢٣١جرجان 

٧٥الجيزة 

الجزاترا-ه\

رح(

١٤٣التهود حارة 

١٣٤،١٣١حالب ١٨٨،١٦٦،١٦،ه١٦•،١٢٩،

٢٣حوران ١٨١حماة 

رخ(

١٨٦،١٨٣،١٨٢،١٦٧،١٦٦،١ه٤،١ه٢،١٢٩،٧•خراسان 

٦٥حوارزم  ٢١'خزنتاك 
٥٥خيبر 

رد(

١٨١القطرة درب  ١٦١٧٥

٨دلجة 

١٠٧،١٤٦،١٤٤،١٤٣،١٣٦،١٣٥،١٣١دثق ،١٨٣،١٦٧،١٦•،١٢١،٢٣،٨،٧,

١٩١ ،١٨0،<٢١

رأساورطان'ب

١^٠٦١

ر0

الر؛الةه0

١^٨٠١

رئ

٧٣زبطرة 

٢٧٢ =

٧٦، ٧٤زحل 





١٨٥ناراب 

٧٠المطاط 

مدا'بما

ط(

ا،ه'ا،ا"اا،'امافارس«ب،؛-

١٠فالقلين 

رق(

٦١ • ،١٠٧أ*اا، ، ٧٦، ٧٥، ٧٤، ٦١r؟، r٩، ١١"، ١ ٠ ٨، ٦، القاهرة 

١٩١rمصمآا،ا قا

رك(

١٨٣كرمان 

•٨،١٢•١r،٧١rامنت

١٩٣٠١^

٥٥الدبة  ٧٣مادان 

١٦٦،١٣٠موماكشا،ها 

٢٣الأ-ري المجد ٧ ٤ الرخ 
٨٦٥،١٦٣،١٦•ه٧،١،١ه١r•ه١،،١٤٦،١٣٦،١١r٩،٧،ه00،١0،١٤،٨،٧.صر
١٨،ه١٨•،١٦٧

١٣٢المم؛

.ا،أما،هأا«•ي،الغرب 

٦٢٩، معهدالخهلوطاتالمرسة 

٢١١>،١٦•،٩٨،٧٣.نئ ،٢١

اسأ،بمأ.كبت

٢١٢،١٩٦،١٦٦،١٣الوصله

^ًًًٍء=ًءًٍسًءءًءسءءء ٢٧٤









واو«ملومنامملأتاو 

بيروت،الرسالة، مؤسسة الأرناووحل، ثعيسا تحقيق للذهي، النيلأء أعلام ير س~ 

ابندار الأرناؤوءل، محمود تحقيق العماد، لأبن دمر من أحبار في الدمج —سيران 
.١٩٩١بيرويتؤ، كثير، 

ت.د النجم،، الحيدرية، المطبعة ٧مقريزى، القود ذكر فى العقود ذور ث- 

تحقيقالأندلسي، الربيدي المحن بن محمد كر أبو واللغؤيين، الحؤيين قات ط- 
مصر.المعارف،، دار إبراهيم، الفضل أبو محمد 

غانم،الخي عبد الله عبد ئ. المسالمين، درامامتج في الاقتصادي الاجماع لم ع- 
.١  ٩٩٣الحدبثح، الجامعي الم، 

أبوالثلاهرى حرم بن سعيد ن أحمد بن علي والحل، والأهواء الملل في لفصل ا- 
محمد.

العربي،اكراُث، إحياء دار حليفة، حاجي والفوز، الكشتج أسامي عن الظنون شفج ك- 
بتردت•

بيروت-صادر، دار عباس، إحسان تحقيق الك؛بي، شاكر بن محمد الوفيامحتج، واُت، ف- 
الرسالة،مؤسسة كحالة، رضا عمر العربية، الكتب، مصنفي تراحم المؤلفين، عجم م- 

بيردت-

إحياءدار ممعلفي، وتركي الأرناووط أحمد تحقيق للصفدي، بالوفيايتج لوافي ا- 
محردت•الرمح،، التراث 

•١  ٩٧٨بيروت، صادر، دار عباس، إحسان تحقيق حلكان، لأن الأعيان فيات و~ 
الإسلامي،الغرم، دار عباس، إحسان تحقيق الحموي، ليافويتج الأدباء عجم م- 

ؤ ١٩٩٣بيروت، 

المامراتي،إبراهيم تحقيق الأنباري، بن البركات لأبي الأدباء، طقات ني الألباء زهة ن- 
.١  ٩٨٥الأردن، المار، ٠^^ 

٢٧٨





وال«ملومنااْلأممت 

والإملاقوالإهمال الفلأكة عانة ني السبب )في السابع: الفصل 
١١٣ديان الإنسان نوع عر 

١١٧الحالة( الفلأكة نتلزم اسلة الفلأكة أن )في ا1غملاث»س: 
والمبالغةالناص أعذار وسط والخضؤع التملق أن )في التاسع: الفصل 

صوئاصحتهم حثهم وإظهار إلهم الاصذار في 
وأقصاهابهم المنان وألق ار٠فاJوكين أحوال أحن 

١٢١ذلك( على الدليل ديان مقاصدهم إلى 
دنياهمعنهم تقالصت الذين العالماء تراحم )في اسقر: الفصل 

١٢٥بطاتل، منها يحظوا يلم 
١٢٨الوهابء عيد ٠القاصى 

١٢٩»ابنماااكاا 

١٢٩ثميلء بن »الضر 

١٣٠راالأحفشاكغير« 

٠١٣١الثأعهمياا 
١٣١»اكرمدى« 

١٣١عرا بن *يحص 

١٣٢'امحدى« 
١٣٢رالشتترض* 

١٣٣،االز« 

١٣٤عمر، أو محمد أو ٠يحمر 

١٣٤»الحافظءبالاكي« 
١٣٦ارزاقء عيد بن ®مهيمد 

ءٍ=ءء=====^==ءًء===^=ًٍءءًء ٢٨٠



راسلومناهلأءد،ت 

١٣٦أحمد بن •الخليل 
١٣٧الطبري، ارأبوالطيب 

١٣٧«أبوع؛نمان« 

١٣٨*اوازنى« 

١٣٩»اوسرافي« 
١٣٩الوين« *نجم 

١٣٩»الآنماطى« 
١٣٩اادرالوأنينمااك« 

 s١٤*التالماتى، 'رالعفم

١٤•*الحريري، 
١٤١الشيرازي، ااااقط_، 

١٤٢»ايندرياو، 

١٤٢»بممىينأممم« 
١٤٣يومحف، بن علي ين "محمد 

١٤٣الرفع، ،القاصي 
١٤٤اشتري، ،البدر 

٠١٤٤ عيطدة أبو ٠

١٤٥ااينمانئ« 
١٤٠أصاعد، 

١٤٦المحاس، ،ابن 

١٤٦الحسن، *أيو 
١٤٦ررااتاجاوراكشي« 

٢٨١



امملأممتُاسمومن

١٤٧ الأصفرنى٧والعالم 
١٤٧ الفارص1اءالفخر 

١٤٧ الكردي،حضر واكخ 

١٤٨ الخنؤات،رامحن 

١٤٩

١٤٩ والباجى،

١٥٠ المزى،ررالحافغل 

١٥٠ جعفر،ارأبو 

١٥١ حفصة،ر محن رامروان 

١٥١ داود،بن محمد ٠٠

١٥٢ صفيان،بن المن ٠٠

١٥٢ غؤامحا٠محن ر حم ٠٠

١٥١٠ المعتزرُعْلاء بن 'اواصل 

١٥١• الرازي،حاتم ارأ؛و 
١٥١• ااسسوأهء

١٥٤ نريكء»ا 
١٠٥ يوضُ"ابن 

١٥٠ البامرىٌبكر "أبو 
١٥٦ اكلمس\نىلأالدين عفيف بن ارمحمد 

١٥٧ حرم،*®١؛>، 
١٥٧ الحسنلإلاأبو 

١٥٧ ااسجستانىهحاتم ررأبو 
٢٨٢



وار4م،>منامملأتة 

١٥٨ الجثان*»اين 
١٠٩ ارالسهر«

١٦. الكاليىُلحية 'ابن 

١٦١ ااالممدى،ا

١٦١ »الثاطص«

١٦١ طارق*'ابن 

١٦٢ الفاصل«"القاضي 

١٦٢ بثان"ُابن 

١٦٣ ا؛!صالة ررابن 

١٦٣ Nءر 

١٦٤ »الجزولي«

١٦٠ الكثوى«"التاج 

١٦٦ "رامت«

١٦٧ مض""ابن 

١٦٧ حامد؛اءأبو 

١٦٨ محن"*ابن 
١٦٨ حمويهء*ابن 

١٦٩ ارنفطوأهاا

١٦٩ خريمهءابن الأئمة ®إمحام 
١٧٠ ااأُوءمراا

١٧٠ ايئجزى،"أبوالونت، 

١٧١ الثعالى،اناتة "ابن 

٢٨٣







راسمومنا}ملأىت 

٢٠٤إ-حاق" بن إبراهثم "دٌثل 

٢٠٥)اينالأنارى( 
٢٠٠بشيدله( المعروف الثافعي الملك عبد ين )عزيزي 

٢٠٦)المارك( 

٢٠٨أس" بن "مالك 
٢٠٨ء حنيفة أبو رر 

٢٠٨حنل' بن أحمد ٠الإعام 
٢٠٩"الوبملمحب" 
٢١٠#البخاري، 

٢١«الاش«  ٠

٢١١عمرو، ارأبو 

٢١٢الزيات، بن #محمد 

٢١٢ااايناص« 

٢١٢"اراينعءلاءاا 

٢١٤ثتبوذ، ءابن 

٢١٤مقلة، ااابن 

المقالركينأشعار ني عقو؛ الياني السل 
٢١٧هوالفلأكة( إنما عليها الحامل أن وبيان شتى مقاصد من معناهم في )ومن 
٢٣٠الفلأكة( ظلمات في بها يتضاء وصايا )في عثر: الثالث اصل 

٢٤٣القرأنية فهرسالآيات 

٢٤٥الغوا الأحادث فهرس 

٢٤٧الأعلام فهرس 
ءسًصء^^^ًٍ====^^ٍءء===ٍءءً ٢٨٦






