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NOTES ON AS-SULAMI AND THE CONTENTS AND PURPOSE
Of HIS ADAB AS-SUHBA

Abu 'Abd ar-Rahman MUhammad ibn aI-Husain as-Sulami (al-
Azdi an-Naysaburi) was one of the outstanding personalities of the
Sufi movement in the 10th century. He was born in 941/330 (died in
1021/412) in the city of Naysabur. His family was a well-known Sufi
family, the most prominent figure of which was his grandfather,
Isma'iJ ibn an-Nujayd 1. It was he who taught the boy, as-Sulami,
the principles af Sufi doctrine, and it seems likely that it was his
influence which first drew him towards Sufism. The information we
have on the life of as-Sulami is very scanty and may be summed
up in a few words: We know that he used to travel a great deal.
He travelled from Naysabur to Iral,( and to Hijaz, where he met Sufi
scholars. Since he brought with him the ideas and methods of thought
of the Sufi scholars of the East, this meeting brought about a suc-
cessful exchange of ideas, which proved very important.

More light is shed on the personality of as-SuI ami in the manu-
script 2 which was written, as it seems, by Murad ibn Viisiif al-Hanafi
ad-Dawsi as-Sag iii (Brockelmann, Suppl. I, 779, Suppl. II, 927). This
manuscript contains a special treatise called: "Sams al-Afal,( fi gikr
al-ba'q min manal,(ibas-Sulami wa-min manal,(ib abi 'Ali ad-Dal,(l,(a~".
This risala or treatise states that as-Sulami learned much theology
and religious law in his youth and that he got a certificate of com-
petence (ijaza) to issue fatwas and to teach pupils. The author adds
that he received his Sufi training ftom Abu Sahl a~-Su'luki who also
gave him the "hir15a" and invested him with the right to instruct
novices. As-Sulami was popular with his contemporaries as is proved
by the large number of his disciples, among whom were the famous
scholars al-J.<usayri, al-Bayhal,(i and aI-Hakim. Only his reputation
and the respect which he enjoyed among his contemporaries can
explain what is told of Ibn abi I-Ijayr, that he was sent by his
teacher to as-Sulami in order to receive the !!irl,(a from him 3. The

1) Sulaml also mentions his father when he quotes a saying of ad-Dfnawaii
(TaIbls (blls, p. 327); and see this book, p. 60.

2) in my possession.
3) Nicholson's Studies in lsI. Mysticism, p. 14.



best and most convincing evidence, however, of as-Sulami's signifi-
cance is provided by his numerous works and their great influence
on the following generations.

HIS WORKS
According to his biographers, Sui ami wrote more than a hundred

different books and treatises, but most of them were lost. Brockel-
mann has 16 of them in his list 4. It is worth mentioning that an-
Nawawi counts him among those who wrote books containing 40
lJadits (arba'una lJadit1n)5.Another book of Sui ami "al MilJan as-siifiya",
is mentioned by Amedroz 6. A book entitled "AI-Maknun fi manakib
gi n-Nun" was ascribed to as-Sulami 7.

The most important of his books is "Taba~at as-siifiyin" which
formed the basis of al-Ansari's "Tabakat as-siifiya", which, in its
turn, was the source of "Nafahat al-uns" of al-Garni 8. Mez states
that as-Sulami's work is the first compilation in hagiographical lite-
rature, and mentions that Abu l-Mahasin made use of it in his "an-
Nugtirn az-zahlra" 9. As-Sulami's interpretation of the Kur'an (see
below) was mentioned by al-Oazzali, who praised it highly in his
"Ar-Risala al-Iadunniya" 10. Many of as-Sulami's sayings were quoted
in "cAwarif al-ma'arif" of as-Suhrawardi, in "Ta'ril! Bagdad" of al-
tlatib, in "MuCgam al-buldan" of Yakut, in "Kitab as-Sifa'" of l<aqi
"Iyad. Complete paragraphs of this book "Adab as-suhba" were
quoted by al-eAbdari in his "Kitab al-Mudhal", and there is hardly
need to add that al-Kusayri quotes him frequently and refers to him
many times in his "Risala", It would be no exaggeration to say that
a big part of this "Risala" is based on the traditions and sayings
which he learned from as-Sulami.

AS-SULAMI AND ORTHODOXY
The Sufi world of the lOth century was torn by a struggle bet-

ween the extremist and the more orthodox elements. Al-Kusayri in

4) GAL, I, p. 200, S I, p. 361 and 955.
5) An-Nawawf: Arba'nna ~adT~an,p. 3.
6) JRAS, 1912, p.556.
7) de Slane: Catalogue des manuscripts arabes de la Blbliotheque Nationale,

No. 2043.
8) GAL, I, p. 433. 9) Ole Renaissance del Islam, p. 282.
10) Recueil de textes inedits, p. 85.
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his "Risala" and al-Gazzali in his various works endeavoured to
bridge the gap and to smooth away the differences. We may sup-
pose that al-Kusayr], who expressed moderate views and who wished
to see Islam united, was chiefly influenced by his master as-Sulami,
The same influence is noticeable in al-Gazzali's works, especially in
"liJya 'ulum ad-din". We have clear evidence that Gazzali was impres-
sed by the works of as-Sulami. We also find a reliable report on
the conciliatory attitude of as-Sulami in the writings of Abu Nu'ayrn
al .•.lsbahani 11 who stresses as-Sularni's faithfulness to orthodox Islam,
as made manifest by his great endeavour to base Sufism upon the
teaching of the scholars of the Hadil, of the scholars of the religious
law (fukaha). and especially upon the "sunna" of the Prophet. This
attitude of as-Sulami will be more comprehensible when we consider
the training in theology and religious law he received in his youth,
and his many-sided proficiency in the Hadit. In fact, he was mainly
known to many people as a student of tradition and compiler of
Hadit, As-Sarn'ani in his "Kitab al-Ansab" 12, strongly emphasises
the fact that as-Sulami was an authority on Hadit, Likewise ag-
Qahabi in his "Mizan al-i'tidal ", al-Hatib in his "Ta'ri]; Bagdad" 14,

as-Subki in his "Tabakat" 15 - all stress the fact that he was a scholar
of Hadi]. The tendency to base his doctrines on Hadij is apparent
in all his books, in which we find many badits and many names
of scholars of l:Iadit from various geographical areas, which is easily
understandable in view of his travels. At the same time as-Sulami
showed a surprising knowledge of the Sufi traditions, of the tales
of the Sufi saints and of various Sufi schools. In the course of his
wanderings he faithfully served the Sufi sheikhs of tlurasan, whose
tenets he taught among their brethren in 'Irak 16.

THE ALLEGED fORGERIES Of I:IADII
A matter closely related to as-Sulami's work in the field of Hadit is

the accusation levelled against him of forging Hadi]. It was al-Kattan

11) I;filyat al-awliya" vol 2, p. 25.
12) p. 303(b).
13) vol, 2, p.368.
14) vol. 2, p. 248,
15) vol. 3, p, 60.
16) see ad-Dahabi, Tabakat al-Huffaz 13, 33, and compare Ibn Taym1ya,

Magmu'at ar-ia;i'i1 , vol. 2, p. 305.
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who made this accusation, which was cited by al-Hatib in "Ta'ril! Bag-
didJl17 and later repeated by the biographers of as-Sulami, Ooldziher
also agrees with it and refers to it hi his treatises 18. Abu l-eUla "Afifi
considers this hypothesis to be a generally recognized fact 19. After a tho-
rough study of the problem one is more and more inclined to consider
it still unsolved. first, it should be remembered that many of the most
prominent personalities of Islam, such as Hasan al-Basri, were accused
of forging tladils 20. Then there is the fact that scholars were not
in the habit of treating seriously those badiis which were concerned
with good manners and morals, and did not trouble themselves to
examine their authenticity very thoroughly 21. In spite of this fact, as-
Sulami, whose hadits are concerned with manners and morals, was
suspected of forgery. Having made a minute examination of the
hadits in our manuscript of "Adab as-subba", which is the subject of
the present discussion, and having found in the traditional hadits
many passages similar to almost everyone of them, I can state with
confidence that there is hardly any hadit cited by him, which did
not appear prior to as-Sularni's time in one of the collections of
Hadit, the Adab literature or the Sufi writings. This proves that the
accusation of forgery, at least with respect to the book we are con-
sidering, is without foundation. Of course, there are in his works
many hadits transmitted by men unreliable according to Islamic tra-
dition, but it is certain that as-Sulami did not do more than inno-
cently repeat the hadits.

What then caused this accusation, or more clearly, what was it
in as-Sulami that evoked the anger of the orthodox traditional scho-
lars and impelled them to accuse him of forgery? It wasappa-
rently his interpretation of the Kur'an, "tla~a'i~ at- Tafsir", which was
strongly resented by Ibn al-Gawzi in his "Talbis Iblis" 22. More details
on as-Sularni's "Haka'ik" have been given by Ebermann 23 who cites
Bartels. The "tla~a'i~" is the third Sufi interpretation of the Kur'an.

17) vol. 2, p. 248
18) Vorlesungeu, p. 192; Z. A. vol. 22, p.317.
19) al-MalamatTya, p.75.
20) see Ritter: Studien zur Geschichte der isl. Frommgkelt, In "Der Islam", vol.

21, p. 2; see A~med Zakl, Kitab al-Asnam, pp. 13-15 of Introduction.
21) cornp, Muh. Stud., vol. II, p, 47 and 153.
22) pp. 174-176.
23) Islamica, vel, 4, p. 130.
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rt follows those of Sahl at- Tustari and al-Wasi1i. The Sufi opinions
expressed in this interpretation are of the 'Iraki and Naysaburi schools.
Some paragraphs of this book are quoted by Ibn al-Gawzi, In his
fierce attack on as-Sulami, Ibn al-Gawzi plainly emphasises that as-
Sulami is the man who gathered the Sufi hadits and codified the
Sufi interpretation of the Kur'an, No wonder that he puts as-SuI ami
on a level with Abu Nu'ayrn al-Kusayri, Abu Talib al-Makki and al-
Gazzali, who were among those who laid the foundations of the
Sufi movement 24. This is just the kind of accusation which we find
against as-Sularni in the treatises of Ibn Taymiya 25. And it is curious
enough that this accusation continues to be repeated by the opponents
of the Sufi movement right uu to recent times. The above-mentioned
manuscript of ad-Dawsi cites the opinion of Nasir ad-Din al-Bulkini
on the "Haka'ik at- Tafsir" who says that this book of as-Sulami con-
tains the most sublime ideas as well as the most unworthy ones 26.

But the paragraphs cited by Ibn al-Gawzi prove that as-SuI ami
appeared to be no more than a transmitter of Sufi hadits, repeating
the words of others, and show that his interpretation does not differ
whatsoever from the one chosen by at- Tustari. Like at- Tustari, as-
SuI ami also made daring use of the method of "ta'wil", and it is not
surprising that such an all-embracing interpretation enraged the or-
thodox scholars, who opposed him in this field and sought to reject
him completely.

THE BOOK ADAB AS-SUI:JBA: ITS STRUCTURE
The book begins with a short preface in which the author stresses

the moral character and qualities of the Prophet, which conform exactly
with the precepts of the Kur'an, and calls on his readers to follow the
Prophet and to imitate him in their deeds and in their relations with
other people. The preface is followed by a short passage in which
the principles of social behaviour (suhba wa-Tsra) are explained in
a popular way. Each passage begins with a short heading, defining
the matter to be dealt with (e. g. one instance of good manners is
to forgive brethren their mistakes). The opening sentence of each
passage is followed by a hadit or an Aya from the Kur'an, or
a saying on which the author bases his statement. The author some-

24) pp. 174-176.

25) Magmu'at ar-Ras~i1 al-Kubra, vol. 2, p, 305.
26) ms. p, 62.
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ti mes quotes verses of poetry to support the truth of his views. The
sayings quoted are sayings of well known Sufis or other personalities,
whose opinion demands respect. In this way the author has collected
some 80 hadits, some hundred sayings of great personalities and
about 40 poetic quotations. At the end of the book there are two
special passages. The first one (p.. 4..) establishes the different
methods of making friends with all types of persons. Every type has
to be approached in a different way, and specific modes of behaviour
are prescribed. In the second passage (p. "0) the author emphasises
that the methods of making friends apply not alone to the general
behaviour of man but to every single part of the body, the eye, the
ear, the tongue, the arms etc., all must aim at this goal of making
friends.

THE SOURCES Of THE BOOK
As I have already said above, hadits and sayings corresponding

to almost all those included in this book are to be found in the
miscellanies of Hadit, in Sufi and Adab literature. After a thorough
analysis of this book, the conclusion that emerges is that the book
forms a link between the Adab and Sufi literature and that it belongs
to the type of the early popular Sufi book in which the Sufi themes
were not greatly emphasised. In Gibb's opinion the basis of the Arab
Adab literature were the works of moral preaching. An example of
this is to be fou1td in Ibn al-Mukaffa's "al-Adab al-Kabir" and "al-
Adab as-Sagir". Here the religious Muslim element hardly plays
any role. Other early books of Adab literature, such as "eUyun
al-Agbar" and "Rawdat-al-Tlkala'", contain many parables and wise
sayings by Indian and Persian kings, as well as maxims of Greek
philosophers 27. It is characteristic that Christian literature dealing with
manners is written in so similar a way that the book of the Christian
Abu Zakariya Yahya ibn "Adi, "Tahdib al-Ahla\s:", was attributed to
al-Gahiz and to Mul)yi ad-Din ibn al-eArabi. In the course of time
religious influence upon literature grew 28. AI- Was sa' already quotes
the Kur'an and the Hadit in des-cribing his ideal of the Zarif, There
are many passages in the "al-Muwassa" that correspond to passages
in our book. Both authors are concerned with the same subjects and
often treat them in identical ways, giving the same examples and proofs.

27) cornp, Hitti: History of the Arabs, p. 401.
28) see Tor Andrae: Die Person Muhammeds, p, 310.
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And it is even in the literature of Hadit where we find special
chapters concerned with the Prophet's attitude towards his friends,
towards those around him and towards society in general. Those
hadits, whose chief aim was moral education and which describe
Mubammad as the ideal person, whom it is a sacred duty to imitate,
were quoted by the compilers of the Hadijs and the authors of Sufi
literature. To these early hadits the Zuhhad and early Sufi authors
added hadits on the manners and behaviour of the Prophet wide-
spread in the circles of Zuhhad and Sufis. The dominating element
is Hadit ; but wise sayings of kings, rulers, and chiefs, fragments of
poetry, maxims of philosophers and sages are also cited. Such are,
for instance, the books of Ibn abi d-Dunya and of Abu l-Layt as-
Samarkandi, which occupy an intermediate stage between the Hadi]
and the Sufi literature.

As-Sularni's book combines all these elements. We find in it many
hadits, many sayings of rulers and chiefs, maxims of philosophers
and sages, fragments of poetry, sayings of Zuhhad and Sufi sheikhs.
The parallels given in this book show a variety of sources upon
which as-Sulami relied and from which he drew. It is clear to the
reader that as-Sulami's uA.dab as-Suhba" is a compilation. As-Sulami
gathered his material from books of Adab, of I:fadit, of poetry, from
books dealing with manners and behaviour which appeared in the
9th and lOth centuries (mentioned in Yakiit's "Mu'gam al-Udaba'" and
in Ibn an-Nadim's Fihrist), and added sayings of Sufi sheikhs which
he heard on his journeys from the sheikhs themselves.

"A.DA.B AS-SUI:fBA" AND THE SUfI BROTHERHOOD
The development of Sufism in the 9th century brought about a

living interest in Sufi education. Therefore, the authors of Sufi books
of exhortation focussed their interest on the famous sheikhs who
had trained many disciples, and on their attitude towards man and
life in general. However, in view of the sharp criticism to which
they were exposed, they also wanted to demonstrate the resemblance
between their doctrine and the Surma, and to prove this they naturally
quoted hadits. Hadit became a part of this literature of Sufi education
and Sufi brotherhood.

The problem of the Uhuwwa and Suhba became the basic prob-
lem of Sufi society. This fact becomes quite clear to anyone who
reads the list of the authors who wrote books on A.dab as-Suhba

7



or Adab al-rnuridin. This list is to be found in the fihrist, and some
additional names are mentioned by al-Hugwiri.

Although there is no originality in the basic subject matter of
as-Sularni's book there is nevertheless an approach rather different
from that of most Sufi writers. The book does not use Sufi termi-
nology and is, therefore, clearly different from the corresponding
chapters in the outspoken Sufi ul<ut al-Kulub", The relatively large
number of poems in Sulami's book show its affinity with Adab lite-
rature. The construction of the book resembles the works of Ibn abi
d-Dunya, These features of Adab as-Suhba made this book attractive.
It gained wide popularity 29. It is nonetheless a Sufi book, because
its aim is to outline manners, to fix the norms of a high moral Sufi
society, imbued with the love of the Prophet and with the ideal of
Sufi Brotherhood. This simple and attractive book was ideally suited
to the man in the street, and contributed to raise the level of moral
standards in Sufi society in particular and in Muslim society in
general.

29) A clear evidence of its popularity and importance in education bears
the book of Ibn al-Abbar (ed. Codera, Madrid 1886) where as-SuI ami's "Adab
a~-~u~ba" is very frequently mentioned as one of the works which were read
by the pupils of a~-~adafi.
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THE MANUSCRIPTS

MS. "c;.", acquired in the bookshop of Sheikh T. Sanhuri at Jaffa,
contains 100 pp., 11 lines to the page, naskhi script, 22 x 16 ern,
Title on first page: "Kitab adab as-suhba", without mention of
author. Colophon: Completed 19th Oumada 111257 H. by Mubammad
at-Haddad. Each chapter headed in red ink: "wa-min adabiha". The
Ms. abounds in mistakes.

".::...": Sehid'AIi collection, Istanbul, No. 1114, pp. 53-84. I take
this opportunity to thank Prof. H. Ritter for kindly obtaining a pho-
tostat of this Ms. for me. Size: 14 x 10, 3 ern, Number of lines: 11-17.
Clear naskhi script. Title: "Kitab fihi adab as-suhba wa I-'isra 1iI-
ihwan wa-gayrihim." Author: Abu 'Abd Allah (sic) 'Abd ar-Rabman
(sic) b. al-Husayn b. Muhammad as-Sularni. The Ms. contains a num-
ber of additional passages, but omits the isnads.

Ms. "o-": Escorial No. 1789, pp.62-89. Number of lines: 17. I am
grateful to Prof. H. Peri for kindly obtaining the microfilm for me.
The Ms. is carefully written in clear magribi script of the end of the
7th century of Higra, The isnads are given. 13 pages - corresponding
to p. 65-87 of Ms. "t" are missing. Title: "Kitab adab as-suhba",
the name of the author is mentioned. In the middle of the title page
there is a longish note giving the chain of authorities by whom the
text descended to the scribe, Mubammad b. cAli b. Muhammad ar-
Ru'ayni, known as al-'Adabbas:

Ia. Abu l-Kaslm-al-Kabtauri
(d. 704 H.)

2a. Abu I-'Abbas Ahmad b. Mub.
b. Hasan b. al-Oammaz al-
tlazragi (d. 690 H.)

3a. Abu 'Abd Allah Mub. b. Ibrahim
b. Rubil al-Ansari (d. 693 H.)

4. Abu I-!Jattab b. Wagib
5. Abu Bakr b. Abi Laila (d. 566 H.) - Abu 'Abd Allah b. Sa'ada

6. Abu 'Ali I:fusayn b. Mub. as-Sadafi
7. Abu Bakr Mub. b. Ahmad b. 'Abd al-Baki ad-Dakkak

(d. 487 H.)

1b. Abu Ishak al Oafi~i
(d. 716 H.)

2b. Abu 'Abd Allah Mub. b. 'Abd
ar-Rahman-b. Ibrahim b ...
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8. Abu l-Fath "Abd al-Oabbar b. "Abd Allah b. Ibrahim
b. Barza al-Ardastani

9. Abii eAbd ar-Rahman as-Sulami
Ru'ayni has marked the variations of 6afi~i by -c, of Kabtauri by
"J". At the bottom of the title page are two verses by al-Farra and
two verses by Sa'id b. Ya'kub,

At top of the first page: "Kala as-say]; Abii 'Abd ar-Rahman
Mul). b. al-Husayn", In the colophon the copyist states that he che-
cked the Ms. again, and repeats that the two mentioned saYhs
(Kabtauri and al-Oafiki) handed down to him the book "Adab a!?-
suhba."

10



....<<ء.>.بد0:د<.

>رسىمنعامنا~منمنعدالر~م~>أز
ساوري0اانزدي9ا´اا~ي

ءايهوماقحتى»

~هري.م.



اهواب

اانراه

أنز:اللهإالالنهافأ~..:هه2م

نبوالبيتانى...ة«~5ماكارم«».)مأخوهكان»د»)فنم



فيااصوفياا~قا~ة»~بوريالنيااألزديي8ا_الرهنعبدبوأكان
في~_~ولد.ااصوفيةالحزآلمبادىتطورفيبهيعتهثيرأتأأووقدعالراااقرن
جدهكانإذ»النعموففيعريقبيتفيتهأنثنتوكا:».ابورفيهم/».~54~منة

فترك.وتنثثتهبيتهوتولمنوهو~»بورفيوفةالمتهابرزءن´بحيددزاءا~ير.
والدهوكانى.مهمصفافي~دهأقوال»زيوردما.يرأفاامه~ابالذاوأأنفسهفي
فيوودبعاذلكعلى_.د~»المتصوفةثميوخأقواله~عزنعف»صوفيأيضأأ
~بنأهداءبامىبيأولةبيهأ~تابمناقتبساا~أنهابليستلبيي«
الصوفيةأقوال»نا~البيتفييمعكانىأامهملدلمحتألزء»ومن؟`ميوريالمد

فىا~مندونىمامز.دوالىالبيل~ومردهياهكا9ذباروا9ممير•مواراأم
.ماطوأةا!مموفيةلربتوا-م

~~ ~بمااال~طةمنخذهاومامصادرهاحيثمنيالطاقوا~لدهفيبدوال
وعل.ثبوتموا.قوال~هصحةلمبلغيأمحووهذاو~احوا~~ووف~حياته
والمعلومات.أحد.ال».أهمنأخبارهكسرد0لمفانهعليهتطذوخد>»منوفرة
يتذملن6~نهو~االئهطالبأاألقطارمجوب:»كانأفيذ«فا´عا»يةلغاقليلهحياتهعن
وثير~االلبربمحتعفي~ر~الته»كان.وخراما~_وا-بمازالرا-بين

الحجازمثيرخا~ديثينقلكانا~>»6خراسانشيوخعنمحاثمموكانىلحصوفية
.ل2خراسانعاءإلىوالموا~

ممووةن~مفيال»لةضثالسط~عناليناوردتالقا~~د~نوحيث
بنلموادانمانظنءألفوطةفيعليهعؤناماهناسوتأنالمفيهمننهفا_حياتهعن

ءلمخمله~لىبفى~ت(جدت324:2هرتلبييا)

>248هر2جبنداد~رئ

«،<«»جلجرالراجح:»)



هامةوماطفيااسر~ذ~وردوقد>~رويا.زهااشاذلىالدوميالحننيوصف «_
مذاتبمنضاابهذ~فياالفا~مىءه:يالدومهمما~اةالمخطوطهذهألرما»ن

اا_لهير(أياثهر-»«كان:الدوميولية.تردالدقالةبيأ»ناقبو»نااسي
درو«ممالضريزلولمء_»بهالماألسرايخ»شعل~اظا«رابالهه.اه~لفياثتغل
وأفقفدرسءوا(تدريىوىبالفتزةإبوإالهةء_كلو-هداءا.فىعد-قأوال
سر.اقفيالدودياايذ_ايقلو.~اق«توفدهبه(:<إل91مثاءالتوفيقأالتهوفقهم

»أ-ذ:يقول-.ثااصوفيةةيةا:طرفيلهيااسرأصبدءعن~ةتذاصيلكالمه
لكالمسرالته.~ااحارفاالماما:شر.-ءنلموكوارالأطوء«وفةةيةالطوالسريرأيلم

ولدهبانهاابايعةءايهوأخذالذ~واة.»ا:صدلمو~لسرمابياألستاذااربيلالواه
ا-ا،ههاااعماءدنونامبمهءااسرراءباةوأسىهاخلوقاهبادظأمىهوسرئسأ
من~~عدادقيناافقراءخرقةأإمهم.ءيهادهفتحا»نإلينيةاألربها~لموةفي~نه»
وقوةالبصيرةينبهورأىااشرخ01أطلعحقالخلوة_1تلفيوإل.المبار~ةيده

>ين»~اا_~اللهو-صلحقيقتهيهت:حالىاثفتحعن~8الهذاأناافرامة
و~مر.ديهبتربيةذا_دبهاخهم.يدينالموبتربيةااهإزةاعطاهذ(ذالالرب

ألويلوح~م.تويته.كت»نومحرجوامحبته>عدمواواننهإليهواوانتخلق~
فيالمرصئ.ااواردةأقوالعى>اريوا!اقيياألذهأقوالعىذيما~بهداعتادوسرو
بعموفكاننهأعلاا-بيرا!.ا»يفي.الهبحددليهوااذ_~ح«.داعيمرحث»~ب
.وشيو-ماةااصوفدوأرءكاءفيئةودفى~نةذا»»ماصريهعندواال-اللاماال-ة
~وا:.يمييريااقثمورينالمشمتالميذهومن

أبيبنسيدأبا»:فميتأحالذاوفيااها~نثسرته»تدارعىدلنمتأنو~نا
ا:فضلأباخاأثأ~.ونى~لاالستاذذ~دفة.تالءأهءدادفياخيركانى
وفية~ر.ااهةاطرقاامطيليلبسهذ«.ابورإل»الخيرابينممعيدأبا»مويدهأرممل
فيبهتعهتي8ا(_لمدكانشرا»د-يوياا«الينحصيةشفياوممااه«.أبيوأقوال
~الميلةبلةو»فىدعالنةكا»نالصوفيةأومماط



.)«»ءهما_ةفي»»»صل»>»مر»جربيالاألدبد_ار.مخ«)
ادنا_يحه7<الره6جهالزا«رةو»انبها>ظرةا»556ه~ا9ا6».ةاآل__و.ةاإللمة»لم
مه~ه<جر~الاإل«ب.ر.~_)»دهمر))اتمدار،.ون»«:اا.وري)»>
كى_فوة«<»>هرللرازياا_ديزفرةادآتا-تة.>ظرواء«.»ههىا(ئارة»)ال

8ههرورةالمذثهثثلالر،اوعكالا3ر،دن8تاذاالسر<_ر«اوتطالطته-_مح



ءمبسرممثتد»السلفمناا~و~ثلن_»ماعلىوتهذيمهالمتصوفةذهبهبتولهثة
-

الجم»نالمتو«ين»مينالمتخوعنيؤثرلمامفادة»9متبع_ثاد»مملطريةمالزم
وسرعا_غذيماالوممولمتابعةعندهبالمذهأاهحقيقةرذعليمممنرالطائفةهزء «•_
و-~ماالثارورواةالمتصوفةعل»منبالمحققين!لقدوة~هوممدعإليهواشار
منااصوفيةتيجاطةيهماكانإلورالوهدبمزيدترىأاافقرةوهذه~`ا.ء»1الفة
-ا~>فىيمنهأبيإ-ارة~ذميرإلكتأر-وال.العصرذلكفيوةألحطتالنزط

أنلنايثبتاليفيءنهأبيفقول.الطائفة»هذهجمالمنممينالمرردين»المتخر
الوسطفياالبا-ية~ية0االتياراتيقاومكانوأنهالمحافظينمعسوفيكانالطي
كانأنهعلىتدلااسلف«مناألاألوبينهماعلىالمهذبأوهو:ارةوالب.الصوفي
عالةالفيس8ذوكن>ىو_اةفيدةوالشرموالسز.«لقوا~التسرلمثتلىمحث

البوط.ممالتهفيامتا.هقفموقف•التثيريفانءهز»اليويةلذظأؤأالقثيرية
أنقكإننفرطالأ»اونظن.ااتصوففيا(محيحاالمالممبادىعلىبا~افظة
محاولةا~ىءض~بفيى>وأذ_االسلميمناليرالتههذهاممتوحىالتثيري
اامط~ومنسج.السلفعليماا~يكانىاليبط،»تةالقه~لتهإلىبالتصوفللرجوع

»رميأمقتهءبه~زيا-~والذيالتشيريلهيزهالذي~المنهجنفسهو
.النزاليمامدادواالمالمدبته

ءالشريعةعاءمنعالمأكانأنهالشريعةمن«ذاالسرموقفتحليلفييفواناوال
«~يقلقاهااألحاديثطلبفيالبادانفي~ذ~رنا~كاتقار»رأمثوومحدثأ
معافيالعذ»رواهماوهذاتالميذهعلىاءموكان.المختلفةاالسالميةا.قطارمثيرخ
.لهبقاتهفيوالسبيتاريحهفىوالحطبأ`ره«األنابفي



فيينتلفوال.ى8الجو>قز~ماالىأمتنه~`رولالةاهه»راوأجولد_يرو
ا:»اذالفتوة»وأهلوااعدوف_ةة«المالمةفى~بهنىعفاذاألمتفيموةاالهوهأا
.ال`ر>،م:«!ا_ك.:يوحوفا~نهدبهيت«ال

في~ب~صريق~في>طا~فيااه~»نم»ةاأمهذهصباغشبينأن~ولناوقد
~،••>

انى.هح~يثاا~تابهذافيسدقدال>ناا>ؤ~انىطيعوتهاله-بة»اداب
في~لفيناهثأديثاألطهذهمرأجعطلمنبودماببذلنافقد.كيالحه>وفم.م

قهاؤلغينالزهدوفي~بيةاا.،واأل~د.ثانيفتهوفيائوعظبوفي~تاألدب
بالرتةألهالتىاأل~ديثو~حتومةا~نإلوادتهينا.هروهعاهأوالغاليقوامب

مبررأ.لهادبال_«»واهية

الوجتقد»األ~ديثعوفتسرةأي»التهمةهذهأنبالذ~جديروهىا•
كا~.~إنهوقالوا)امبومري:لحسنفيطعنواالقاءأن-قالمحدثين«ن~
الغرضاكانإذالموضوعةاأل~ديثفياهلونيسركانواالعطاءأنبيد.~`ملدسالتد
فيعبيدأ~يثيرذلكوإل.األخال~~رمالتحليعلىوالحثتنطالووضعرامن

.يآا~بهذافي«لمثموولثنه:يقولحيثهالمحبينروضةه(بيتابمقدمته
كىيذهصكاليسذلكأزففاءااالممرا_يةا~اتأوااضعيفةاأل~ديث~
اثهرفيأمحد:المامقال.األ-~ءأ~د.ثفييقشددونكادواإأاألنمم`لمؤلف
األ~لاثلفهفييارووإذاذداألممافيشددناوا-رامالحاللفييناروإذا:عذ»
>االممايدد~`رفي_ا»لمنايرفعهوال-~يضعالوما

ه.وفعهوال-~تضعأنما«الأيقنااليرواهااأتياألما.يثفي~~نظرأمعناولو
الحسهو~جتنابواأليثار~لز~وائتواف_حفيىالسي~تبفياايفاأل~ديث
يدهشنافال.مميث~وذوالحياةالخصالمدحمنذلكثا~وماواا~بروالعجب

ا~بيةنة0باالمتال»ذا(ورا_•»ءمهمر.»،.~راا.اه،«.»مرفراتالحا»ل»
ه»هر»)»»)»»هراالمالءية«ا(ذارهفيرااونااثءاا.في
،->.~ة.ر~ننار،«ء»ه.نة»««جا~م«ر0»ءر._اال_داذمبدث:را،بر»)«

:ورا،مءا~~ابن:ئ_فشأنفي»هه»_هرمذاماأل~تاباباشز~ىأحدفياأل.ن
مه:مأ~بشيآفيالما(ننرلم:التالن~دبيأقولذلحرحيثائقرانتاربح:نوا~
».هومر»»هر»جالحديةالدرا~ت:بعورا؟.ز«هروومنة«)»المدثفى



وااما1ف.)ا~ينا~الويت»د~األطسزاله~:ما>~في-أدا•.ذا
موفيأوزاهد~~سانموالمأشت»داإل.د.~أطويشرخهءنرواها
.وامهاو

_»»»ء»»
مو-وعهاا~مةاداب«اهاديتمن-ديتاانا-.ادااكبداقدانهوااواقه
«منار.الحديتهالدينعلوم«احياءفيوردفقد.السر~اتهاماليلو~دنا
في»المذي«العراقييأ~ولم»االحرى«ا-داهاتفلين8اا_مدلااياقبااذاالمؤمذين

~~ ادابفيكيالءاوردهةبا»ال-ظةا~وا´عاةالقديةالحديذفي~الاها~ديتلهذا
اهتدياأتماذيو»الحديذ«ذاءوافهوالسيأندق>هوقد~ذاا~اااعد_بة. _
اصالمجد)ةا-رمذالاكوه.`~ار~تهلمرب«ااةءقوتفي~تابةمه>«_د_ليه

»~:فيالمناريوأبته.احبنهاذوانه~نأناارىسعادة»من:احديذ
ينطوي-أرمذعىءؤذاأتماغير..ا(~وكوساورتا.ا.ىيا-ديذأدنأق»الدقا
وهذا~تي~~ا.الء«ااءة«روضةوفيا~.رقنديءاا«افلين»تنيد»فياامنذنمىعلى
فىذائعة~فمائعةكانتاآلهاديذهذها~عىيدلواا_~صاحةتبرئةعى«ينعا
.ااعموفيةماطاآلو

يواهوانفود»الحناباةوء»منتهحتىمةالمبهذها_لهيريعىيتحاسر(•
في~تاب:يميةاينقولفيوا~هذاوويظ.قبلمنذ~نا~كاطانىائةالقمة
فيا.ن..ه_قال.ي1الاهأدم_انتقد-يتااندبي)~جعهلوالرقمى««ا(مهاع
-~ياتاادرع)فيايمذا_فيااقدءياهرطبنو~ي8اا.الرحنعبدابو~مه
تبدابو)امنبخوكان.دءهأساالسلفواحوالبالعالهخبرةمئاليظزوانارأ~
~مح8انعىى(«1وا~ر~والدندوالزهير9.ا~فيهاا_لمرنالره _
منفي~يوجدوط«ا»مجدهماعدوده~مة~وافقااتيثارواا´اامذيوخ~م مد~
تمدمةالسرزار71~فيماويوجدالدينفيبهينتفعماوا~مااعدها-»ثاراال

اتحقروايتهفي:وذفاأنامىضوبه>له~برةالمنيضرماالمردودوا~م
وأ~ؤ.مماى»أ»ل»نالرهنعبداددذ_هةيقولعنهروىإذاكانقاابيم

منيرخهاجعفاد»كانعنه»الرسالةصا-بيويالقذااقاسرابوويمايوالقا~_ت

»»سفأرم،اامرنب0م»)1امص)-ال/لمم-ممىما~م_م)م
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الجوزيابنواوردالقراره~~).فيمموانباطالطمامفيو.ىم»نبوالعبم.ا»ممه
ا~ها_نوقالة1باطانماعلىووه~ياا_ه.ذسرير»ن~بتفاممير~ايات~ئيرة~

~ قول»ذ~هاهىا:تي~فاق»71»ءسرسالةمما-بواورد«~~).يحلال»هذيان
اجلان»اءا•ااتفسيرأق-قافيراءضاقي(تاهذلااتماااءة.يالدينفامويخالت
فى~بهاا_كيحز~اعبدابوجعهماءلمم.ما~رهةا´ذ،وىاتيداخاقوالمنجعما
ذقاهماتأملومن.رب.»بنبولملهوة_بعماسائوزيهسرودانه1́7..-قاأقمىال
اط~حفتافوءاووحهبهجمبمااابينقهوالهاطدنطممتباالمنزيهوجدفيه
كيالهااتدبيربواءط_ةتعال»01منومنحةةا(نب«»~ة»ناأ(»لةاءافر.نيوءا

مىذ»وقفاذاا~بط_أااا.أ«ارانكا»الو-ديو~وااتاا.ظريوا(ته_و
وموارد.ا:_~عيالفاطاصدمةءنوبمدتملوم0ااء_هةءنذدتا:يماا»..تموارد
االواحه_1-فيرابااىوهوه>~اوهنه«_عمبتت~_~دفالم:لما(-واب
ااإلتمينيايمالاطوقدرأ~ار.~:لهمنقوعفي.ولعلزائدبوتعهدردة>~
~~ا.ها!فامحة»ة~ممدملىالداللةفية8الراءاا._ارةألنابفيزئكذ~

يفو~~71وزيابابناقتبساااتيهيرااتفابائدقةيطاحالذيا:نزيهالمتأملوا~
فانه.يةات.فامعيرعنلمفتخت7ريالتا:تاو«ذهرى.آلهاومميوالتفا«ده`ن

أويلواتا_اونفىيوااحاني»واأئزعة:-وحطريقةا!تفيرينهذينبينيإل»ع مه»
.اا.اطنيةياتاالمه_انيالىوااليماءوالرمو:تماراتباالفارالحاويارااتامرشه«و
فيا!قدماءااصوفيةورهإلىالزهادوالاةنقلعلىصراةائااا_~انكت»ن_وا

ء~ قا:قاطفياا_اليماألىا:قا!تاويالتانربااذو>ناسا!»«د.يات1́7،ذمير
خطرأاا~~هذااعتبرواالذينا(تررمةءالاءاوماطفيااامت_رهذاائارتقد
.يحااممدا(سا(مالمعلى
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تعثبراننقاراتناناويدو.عاممروهاوزمزأ~1الوهامؤلهقباايا.كادث
نوعمنوانهااصوفيةواا~كاتباألدببين~عكوصلهزة«ذاكىال~ب

ا~ةفيماابرزلموالتىدرالزهاباألحرىاوم0ماااقها(صرفيونمنفمااأقااتصاذف
>يةالنضروفيةاله

مصنفاتنوعمناا.واهيلمما~اهدءةااةاألدبانى~.بنذ~وانذاو(ين
الوءظيةالومماثلهوذ~ا(«ربياألدباملالىجباذاألمتامتاروقد.هالمتهبن<

.~~رم«منتا(~>ةكانتبأ_الء~ابو~القيةاهإرعاداتتلىتتتمل>ااي
التغييرات.~االساليالمجتوبعفيحدث~وامحأتعبيرأا~هذهءوتوقه
ءبثمأفانث.ديةاالهالالدينيةا!صبغةاتعوزهانماكاعريةعناصرالىتتذدالفااما
اا_.بهذهفقدكا:ت.اا«ال»يةللعقائداثرايالمقنعابئفي~بتحدانتحاول
العو«_ةااطبقاتواامماليه_حالمجتفيالد-._لمةالمتقنةاتالط.ةميوا،تماتي

ا´~فةبتؤونىزائدأا«تهامأوابدتاألجنبيةفةبالتقامربتتااتياعليةا´دارمطوة
الوفاقمعاماةفيإرتاداتتلىالتوياا_.تبوهذه´~).ااءار«يوا:،اررخفانيةاليو
فيوا´يونانالهندفالعنمةككهافاةوياا.لموك-.زعلىوالتالسلطانلورب
عداماذ~وأ(ا_هالمذيماإلدال~~دفانك.واا~اقةوءةوااا.دبابواب

-. .وهاهفيا(.يعلىوااىالقا~تابممدرفيالقل(ةوالب~ت)ابسلة

ا~ماإلمتدربدةإذاألدبكتبعلىطرأتذ.يرأ~يرةبة-ةبعدذاسو~
الثا>ية~أورهاتط»و-لمةفياأل«بني~تبإلدفاذك.ديما:ةا(ءوبياتا(ة>ن
األدبحفامب.اا-المصدروفيةالجاهلفيمة1.-نوورماهتالرهإلاقوالمن
ااتيا-_ديةالمعانيبينوديمااة~لعربياتااةبينيجمعمزيجأهذهمر-لمتهفي

ءاهيترالهاظا»رةاالدبفيتنجليالمر-لةهذهوفي.ا~سراليالمجتمعاجتا-ت
»ذه-قاة_رالذياالييذوذاكبذك_ننيو.األدبفيتحولإلىادت
يدمادرتواطانبالة.مادتاامتمنبهللوعتاة~الت~ولم_ن.`~اسراطاألء
»~همدىمىتقفانويتذلمث.اإلتدبعفيآليةالالت-عد.ة»يفااظلنافيوه

4«)ا14أ»األدا<0ادز-واذناألدب»)«
ال«>هرى:دمألال>ذ».آةةلحرا)3ا

ء<ا0اا~بدار.ز..ن»).



فاذلمث.ا.-بار»»عيونوبين~بالمقنعابنين~.تابمتال>رذتةاذااتفييرات
ديقايالاتبينا~.طعتامتلماتاللفمنلذةيةبأعااتهابئطالعث~بلو

مىتحوالفيهبارزةالدينيةبغةفالهاال-.ار»»عيونمثتاباما.المؤلفينتسب
~~0 .الزهادوا-باداانبويةرثواالكادنيةراااةياتاطلف»11زيهذ~روقدااقارى~

ورهإلىوالخلفاءعراباألاقوالمنالمنؤلفاوردهااالعربيوالذهفيهبوزوة-
اكه~ه_1والغارمينافىاليواانفوذلحسذلك~نبوإل.ورينالمشمالجا_ية

~ ~:انجتالمنوالهذاوعلى.واافرهرالهندملوكو-كمنعةالفال~~
~ ليفرائتا«أهمنودواقه<اا~ب»ندهبمنو:صايفت_ةبنا0اصريمه

~~~ و~نا~ووالنهانوةوااتاأروءةدابباا_~~علتواطداالرتفى)اتاديي
ماوعىالر-ماةوهواالءداءصدقاهلألاماقالفيرواطااقولفيوااهمدترةااث
األخالق«.ىرمءإ-الهمن

ا!هحبةفيمةظ~ب~أليفعلىاألدباء-لمتا´ييااا-تماعية~توالتطور
ا(سلطامت.لربمنالراقية(طبقاتاهأذوا~تبهذهاه.حتفقد»واا«ثوة

هذااألدباءمنيفلهلهرةفقد.واألمحابءصدةاألدحاء(ةفيجارواةين)اوظه•
»~ابظ~-اههنفو.األدباء»«معجمفيفسمبهامماءياقوتوذ~وعااوف

«~برالرقىاثهعبد>ناهدجدذوادوعودفار_»~اصرممعبماألخوان«
ا-سزابووأ(فالار»4هى4جالمصدرنفنى9اامامترة»ادبو»~تأبهاالخوان
ه»-درالمه(زفى»اذالنو~اوراتاال-وان«راه،الت»~.ابرر.افىما´اه
»»ه/هى~~باءجاالدءجمهموياقوت»~اإصرمت(ااذمالنددبناو~«هرههى
ومذف~وانىاالهاالادفيمىيد»اب.~بءاهنينأتهمحارونينلملأن

~ان>ن~وأ(فهم122اهى9جا~رذفسممى«الجل«ادبه0ء)ابردكتابأ
النوقافياحدبن7وأ(فواأل~ب«االخوانفي»:.ز-رقعاهالمزرباي~تابأ

االخواناب«~ةا:مدمريا~قفى~وه.فهنلميهاألداشرةمه«~اب
_~ل.~ص_~-ر8المهنز_لواألحمدقا،«
انلكالتمنح(سرلهيءحدةااهاداب»وااو،ى»«>ين~بالثقارنتواوا
بهايأتيا´تيرثاألكادنذسأ-يانأتييأىه«)اوشما-بوادنالتب»~ةهو-«
»نيوةههقطه_ةوهاك.ى8اليعالجماتي0ا)اوضوعاتنفى~ا(جنهوأ~~لحي

رم



~ مناله~»»ادابو~با(~ب«ذابينيحد_حماعلبهاأستدل«الموش»
•ااشبهوجوه

>بمردةيزو~أخأبسوءيذ~وو~رفيعأ...يفااظىبيماه.وال
ا.خالءومعاشرةاألودا،مصاحبةفيممزو»ن<وءدأ..يحلفوالىدأيحونوط
المواتاةوحسنالجفاءفيالرذ.ةوة(ةالوفاءعلوالدوامالوءودواإلنودا(مغظه

عفةوالمسافة_دوالمنوالتفقدوالةبمنوادث_مأل-_الموالمماىدةم_ودام
ماامجيرعناألذىو~ا-وانممعلالمؤنفيوتخفمبأمواطوالمعو:ة>أانممبأ

يربالصهه_بوا(ةبا-.انها~_نومقابإةإسراءتهعندم!رءم،ماا_يآعنحوااهنه
.~~ا.~ير»لوالتبب
«ااظريف«بدلت~امتولوءحبة»ااعد»:دابفيفاوردبشىءلمفيحت7وهذا
-ء•»

.هحبةااى«ادابه»يممنلاافههذابرتتان~ال~مك»بااؤمن«اويده».لمر
مرائهذا_فياك_ارى«نا~تابمنفااياأل-الةأن~بريفالطو»ن
عنى»ثفيتحتوالاال«ال«.ةاأل-الة~.بماءالحمااقيحالموافنفرتتناول
الندبم)5.4~~5راليعهبنز~ياابيان~ب-قاال«الد._ةاا~
.~اأ-رىمرة:(مربيبنالديناليوالمرةظالجاه
دفةياأل-الةاألدبور:طفيااتأ:يرمن)افالسرفة(~كانمايفوتكو.
ريد«الهاأءقدار»وهاألهب»ءيونارثاألدبفي~ااذالسةوالأةمنا~~ورد
.أاىوفيونونااصنهااييثيريأاكا»مواقتبى.اطراثوماقالء«اله«روهةو __
ااه-بة«اداب»فيوبحد~ألا>اا~وفذ~مندحبةااهاداب«كل~بو(
فصلذاكفيثو.~ف.اافلسفيةاألخالقيةالرمما:لفيمجد«ااأقصرائف<»ض
:نونزدعنبي،اافارانقاهمنعير
»االياالىت»اتهغيرءااقلبفارغثمابأيكونأنا-_~ةإهت(نينبغي..~
وقأصهويالوناألذاامعبابمنثيئأاامافلىيحتار71اليثاللهبأ8»اازاممح
ما»ال>تدينأا»ينأو_ونبا(_~فالبالط_حصافلالذبأ8ااصدث؟نيرميتكال

منعلىوير-مالحلق.>.ميآفظأوال~نى...مرعيةااشروالوظا:فالدينيةباأل~ل



لالل~معآوالالموتمنن-فآ7وتم~أوالآ~الكون7وا..الرتبةفيدونه
مهزمممتهذامأرادوان:!:اس»فيالوقيدةويدع..اليهيحتاجبماا-،جةبقدر1́7

ذ«لساو.ءود.ذال_فاهبالسرمحلتهون(ف.ميدنهم~لموانى»مؤاقغيرذعداإل
ء~~ا.تميقه_.فووذلكذملأن_منهاريفهبمااألخوانويعينوااعماتالخيرقول
الذياأريدهواا.كيعنداآلعلىالمتلىوا_~التوأميبنفسيوميا_مطينظ
»´~فم»رابيائذاعنداآلطااتلأما_نهال-وامعاملتهفياا~ارةدرهبلغ
الرواقيةاآلخالت»وتحبه:الةيتهامينءردنا(~رأصابقد•يقي«>..´لحة
عيوبهاال>~ندةتها~تكواللين...اآلو9وزهاداالمالموفيمتهعنديضأأ

~~).ء0الجه-دةوذةاااذالها>ذهوأواتيبنالراآلخا~تيينالىتو-هعادةالنفس
~ ا´ا،اليالد-ننةياابالحديتو«واتاآلخالةلذكتباخرمصدروهناك

مالميه~~)7ابالتريعةءواهاتغمر7ء،مماربعماةاالسالمزروعااأل-القدين~ل
~ يحبفانه»ا~شكمعامات»فياا.يادابذ~ومنا-ديت»ن~يحلو~بوال

أ»سراباآلدهذهانا!.طبيعيومن.وتصرظ:»ا~الهفيباا.ييقتديأنالمؤمنئ
-

دوة.وفيةااى.وكالمناله-بةادابفيا´~وئؤلياآلدبلمؤلي~تبموا-ه
وحلوءاوفيةااهالتعالا(يمااضافواوانمااآل~ديتهذهفبنالمتصو»نالمؤلفوناقتبس

~ء0>
أبيابنليفتاالنوعهذاومن.والزهادالدوقيةاقطابوالواة~الولياء´~
الأة»~يات»زهناكاما_لىااخالبهوالنبويء-را-ديتافمزالماااقالدنيا
.،ا´ماحوااملفالزهاد

ق8ا>الوعظ«نها(خرضكانوتياابالحديتايف-همنصظنوعوهذ:ك
ذاتأهاديتتقييدفيو~الهمو-«ىوقداآلخال~؟~روالحكمى

ذموفيوالورعو!:فةفف_لفيا_~ما~«ذهمؤلغوويطيل.فماصءنزى
ابوضحآ.وقد.يموقنهالدائليتابيبيل~ااةهذامن•.81والحدااننى
الزهدعافيينظروا~اافة»علىيقتصرالاتزينبغي»>.:قاا~حيتدهمقاهاآلت

»»»»فياانانون_«المنرق»طد.الم6وااواذية«~ل:آءيذءماذااأل-ورمقالوامع».)
ا!.»رابي.:ل»._،ةي_~مماال.الههذهآذمولحداا_»ااأل:ورمناذ6ا_لىولحتب•4•هر
(منة«ءا«ء«»>ه~»ااترقيات»ءكفيمحنهفىروزذ.ماا،ف.،-:ذ9اال:يهذاالىرىتاوذء
.»)»»هرالربعسة».)~.~اوهر.ااراو»اايهبذهذيماوتا.كو.)»مر»~ال.
•><مرااربنار.ئ:«ق:آابهودءمع•»«هر»اإلتوجعا»لينى:ادظي
وم



عؤفىينظرولماافقهتعاإذااالذنانالمالحين»فانوفي-رثىاآلخرةوا-~وفي~م
تتا~وهذه»~~)>..01»ن«يدااقاميلمبوالةقلبهقا_~ة8الزهدوا

~ .النا-.ومعاماقحبةائهداببايترقزياموفاتو~يثالحةبين~اال.مال-اقة

بعةاال-تهاعيةاانا-ية»نا:صوفيةوكاه8ا.هما»يرئوصعهامةالحاجةأه.-توقد
هناكنت6و.تهامجاطدتو.مها:ثالثرنالةونمخففيااصوفيةالحو~ازد»رتأن
ااموفيانيه»نموقفهتحديدوالى-اعتهمنا´فقيرأوااو.دموقفلف.طجة
ا:مويةآاشيبةبتربيةمتطافقدالدوقيةاجاعاتأنذا_:لأضف._11وأ-.»
سماكات-ةااصرفالغرةوكانت.االرادةشروطتحديدمن>د«:اك.النولم

ى.تبرهنوأفىاا~ابةوكالإلىعقا~دهامنتنشرزيتتدأنمحاول~نزعاتها
مدارهالصوفياألدبمنكاهىنوعنتا~وقد.ياكفمنةمنة8ستوأقواهاأ~.
الذينوفيةا!هطاءامحاءومتااذمبمماهوذ~.االخوانىوءاشرةةا:صبداب ه__«
~اذبناليانالديمابنويقول.اأويدينواداباامحبةادابفيفعوا~و
ااربو/في.ين8ا>نهدوانيدين«اار«~تاباءه:ااف~بأر~ه»»توفياريلمالر _

داهبن~بنءيمن8ااباوانحبة»الدءاداب:اممهمنف~با»~<ه/لم:وفي
أنااينالوه~)_وقداا_>ين»»~تابمماهمذف~بأ_~«ر(توفيالمصري
وبب8اماحب~فوأوردا~).هاالخوان«~ب:اممهاديا~.أأبىالبن
راالرادة:~يح9الجنيدوذ~ااتأنهذافيألغوا~الذ.نوفيةالهلرهاءا، «0~
يدمز~.ل~دابيان9مذيااترعليبنو~اثوروةالةالرعايةميهخضروبندواه
الليالرحنعبدوابااثهعبدبنومولالوراق~وابا_ر8اا.قا_وابا

`~ر.والقشيري
خماثىبينإلمحو~هو~بى8~هااى-بة«:داباننتورانويمننا

فيهتحدانكإذمراامناهههة~حفيهوتاممفقد.ا~وذيةواا-تباألدبكتب
مثاهيىو~والجاهليةمالواال~واءواثعارالزهادواقواليةالب»ديثاألط
الوعظبمت_ونمااثبهاال~بجتهمنوهو.وا~~~اء~لحلهاوالواةاارب
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لماادةم_ةب»نوهو»األذاابىابننقاتومهارفين«ااهبتانى«نوعمنوالزهد
أحادثإلىأقربالطربهاءبااتيواألها.يثءاأل~بمن~د_ونماوبأة

»رعيةموف»»متداأ~د.ثئابأفااماوءةااهااؤلفاتأ~د.ثالى»نوااألدب~<
أدنو~ظن.اا.سرط»لااسرمبهبامعلواا_~بويمتاز<وااطرفا!فلوإ(مطرفتلم

وااله-،ا~هاتوالرموزالمدانيمزيته»كين8(_ه_~إلدوجر_أكانا~:ب
إلمأعوقه»العامةوءظادةبكدكانفيالته>أنالىمتناذا´امتأ-«´ردوة.ونيةااه
.م«~~`وأمما(يممولذم~،».م.و.أثرمحأب:مالءم•ه._ا:رممذظوقدالدينرذ_ةمه

مأو«برهرسرهالبأبرادأان_ونرا-يأورةااههذهعل~أاا.~مهوفوربا
.اال،الميةوالشريعةالدين>»أمىا0ء.وميأنهعلى

ال»<صرهالحف)4ال





فارجاخيكلممو~تاممتطهماا-~اجاقض
الحراجفيهقنىيومالفقاياملمخيرفي
:اوالو»وبيمةبئلسعيدالشعرمنويثان

يسود(ا-وانهعلىمحايمنولمذ-لكوءلم~اذا
~ميدنعىاثهه~.الر-<الرهن01»بد:األولااصفحةاعىفيءوط
لهيااسرمومىبنتخدبنا~ينبنمحدالرهن»~دابوالشيخقالومما.واله~

الدقالهثايةءقابلتة:االخيرةااصفحةفيوورد«احعليه....اثوالنيسابورير~ة
يديعلىااصحبةادب~ب~ر:التالالطروفي»«1أمنهالمذكورعليبن
النافهاالهابطعنىوقهامهصاهيسرالعابى>مالرعييالدبنعيبنمحد
و~لهالنبيينهاتم~هياناعلىو~لسالووااصالةااعالمينرب0والحد.وايامهلياليه _«

.~~ر~»يهبه»تابى.اا~ير~با-روفا:~_ةاسىوفيا~».ر~~بته
أبيذ(_غيرفيالمشاركوااءوبيةالقوادةءلهيفياالمامشيخينعلىمقروء~
ا~شدخواابراء.أابالغةعافيواألماوالمديونذقالفأ~دبنابرا_ا«-ا_
مقابل»اهالقبتوريرمحمماذقالغا~بناادرفيعبدبئخلفسرااةأبيوقتهفي

اهها~حبةأدب«.تابتعالىادو~وحدثافىعليمماءمه-ح~يمما
محدبنعليبنمحدمحطهو~_»~ذلكقال.01وههمؤلفهرلىفيه.ممايدهما
...و(ر...سدا»منوجعلهر89..واقتفاءبالعااثهنفعههذاذوةالمذ~رالعد«س _«

.تسليماوهاو~بتهوالهمحدعلىوااصالةشهوالحد.ممواهوبال
:ااوزبالألبنبيتاناامنمحةلأمنهفيوورد

:كلوامالهقضيةالذيىندبهااذرىرعاواج8اإن
حيالتهتماسابا~.فاعاجةطلك(صا-بقذيتذذا
.مماماحمبذ~)اخرانوينان~



.تمدهيحفىومنمناةالخطوملةوابلىمةةممل

لنااتضحا.ذويين.لمخطوطتينوعارفمناها«~ر«وطةألطعلى-صلنا~انبعا
ضبطأا.-ررينينولحتأذماتذرة~اوأاا~ةىيماتذلب»~و»ألطوطة~ا~.

واة_~فاة~رفذم~ؤ»~»ةوطألطأنقبل»ز>اذ~وقد.نأواتقا _
وممبق.ا~واثيفيااترااتا~فواجتومررعداكطا(هاذاالقا.ىأءايهيقفماوهذا
القارىعلىمحفىو~ءء~»ةطألطوفيمحذوذةدرثاألطيدأمابأ:ننوهناأنلنا

_0ه~هروطةألطأما.اا~ب-وا،يفيأوردداهال_و:!تحررفالحطأا»-ى
-وصأالمذطوطةفاسرخ>دىوأ.با~ركاتاا~هطنبوا(_~ات_(ةافيمفاألغالط

ا~تبمضفو~عووفذ~هماينالتيتينالروافيود0ا!نصركااتباعلىلحودأ
.ا_خريينينلحتاذعلو>نر1وا~االملمنربأةطةاذماهفرأه.ااتصحيحعالمة
ألىاشيالحوفىوأشر>«ماهونهعلىمدنااعتوالأه«~رم«ند~امحزنافقدذال_

>»~»و«~دفيوالزائدقطالسراذا~ين»الفاتاالهتمنهناكما

فى9ذ~>وردالذين«الرهإل0اعاوالتوار.خااطبقات~تبفيققناوه
واتاااصادرعزجرمتراتمقلولم،بعمنمم0ائ71نقلمتابيد~ا»السياهاذد
ظةالمالهال~جةهناكأنذ_رأماعنهيزةالوهوا´امثارةااهمدربذ~وا~
>االمانيأرب~جدين0امما-،طفيحنفلماتانذ~انعليناوبحب.والتنويه

ا~يامماقي3اواألقوالا.~دثذيماوردتاايالمصادرايرادفيو.و-_نا
امتقراأيالمواردليتبينواأل~دثاالقوالهذهمظانرلارىالةزئهأن
.ى1المنما



_
الذيينتنمود.شى<ا(~<ورا«تاذيالىا(شرواياتلمصاهعارفانواود
منالة~االثرهذانشرعلىيهوشرب-عاليودددفيالته.حر~ةبحثالهدالى _«
>مد~ةمناممدىماعلى>يت>اص~«الد~وراذواالمت»اال-/يوفىااتمدا:.ار

لالستاذ(ا_وفيمحواطدقاهعناءبراناودكازلل»ن>قذوأخطأمنوتدارك
القيمةاثظبالمالهادلىودمةالمةال_بمط:ذيلالذي~~ولوي.ح.ا(~ر

علىا(بمد._نيو.ا(ثماءرواال~د.بوارشادهتهسراءأعلىواو~نى.ا(~رو
اا_~بو»راجعةا:نهاذجرا»ةبةا»»ةملى«!.<نوام.م.ال~.وروااخو.ةظا.»»اله
فيابلم.موا(~رر.ة»،ء0األسر،اءالمة.(_رمدينأأز~لوال.طبعهعند
والدارةالمخطوطةندخملول(-ه9روده«لواالذينويا(~ورتاذواالد
ا:مور.ينلإرسعلىة.طنطذةفيءلثسردوت-فيامدرفي<ا~ويال»تحف
>مسريتينا(ث



محيد«.
اكقوةسنوهشرا!ءبب1؟_



الى-مالمر-مئاثلس
ادهب~)ال~وامووفقمادينفيلفةباا~عبادههرخواأ~مالذيشهأ~
)~نيةالوا!ثيماا~يمةباأل-الةموزيم~)المؤمنينعلالفتةووزقمالمخلعين
فيومتأدبين~´المر«لمين_يدوئرتهممم8ووأخالقم~)فعاطفيمقتدن

_0
لوهعزاتهبادب~)هوتادب-ث~)وداعليهاتولهالفيينامكادابهم
بهنه~`ءا()ءظمحاقالوانك:الفةبهعل»~).فأ:ئهأوآصفيبلطوىك

9وثاورمطنفراتومغمفا~•بقولهااوهيةواألنحاءريمةااكاأل-الةمنإليه
العشرةحنمنسرانهبهومفها`´وعا.()اتوىو~ةءزمتفاذااألمرفي

>()حولكمنالنفعوالبالةغليظفظأولو~:لاطأنحبةااىو~يم

ةطماةرال~ام.<.ر:واهررةونة.أل~م:جفى)2تميننوبه:تفيزيادةا)
انمالهم:توجفي»)التريفة:تل)4لمينال:تفىم7تفى

~ لما:تفي.)وا:ئ:توجفى»)تفىأرفهه)اجمينالهوكى:تفي)6
عا:تفى،1ر.ن:زج«).

_ةدتاوجلءزتهاالبعالماتمن:اا»ريوناكزيءن.ا»مر»هريااقذه()
10~ايال-ةهتزه:ونظوا؟و-أنهواهر»وأوأفعالهأذالقهل1و،يهطاتهلهاته«هيب
القاألذفىو،ار-ايهاتهىهاتهدر.ولواالة.داه)االلأ~:ئالمذامذهبأموا<:»مى

رال..•:»_~«ري)10(ررسالج1!وتارن،األعالبيحفيةاكوانالمروالبأمال
دز»كانهاا_مابحإلدلدةاتاظ.><و.لمءليهاتوىهبياك،مةءتااالاتهءندفعةاللكلتحه
؟4مااةعورة)22ا6»ا»»الدهرية:ئه؟»>هرىاخرات:برورا؟>>اة.وعمن
ولمآلترانبأدبتأد،ت:قالءظيمنلقلمى<كوا:ولهة:ا.7مريةات:ذمير:حراب

~ ال،ورة)3يةاال-واال~انبالمدل.أ»راتهران:تمالىقولهوهو.«دردهتتجاوز
.م•«ن0مر



خلقهكان:فقالتوماعليهاشملىاا.ي-قعنمنهااثووميماشةومثك
~<> لحهظ>~)لمينهابمزوامرنىبالعرفوامرالعفوخذ:تعالاثوقال~)قران0ا
~~)9هدأء~`)ميةالاالخالقبهذهوأ~ء.مآاسية.لرتةلهذهأهل.الذيلثه

~ ا~د~مر»~9وعوا)``0لياواأل.واألكابرا´اخوانه-_ةأل`)ادابال
~`~اآلدابلهأله9هداالذيأنهومرمليهاثوملىنيهوأخبراديتخالةواط
أفاثوو~نلموبهمةبينألغتماجيعأا.رفر،فيماتمقتألو:تالبقوله
~`)و~يهاا_رةحنأوجبت~`´وا.خوةةاأل-أوجبتفاأللفة.~)«.م

إ«رحتهوسةبفولمهذكىوييذممبادهمنياءمنلذا_يرفقواثاامحبة _««
وماوازوا~وابحابهوالهنالمعطناميهىىاثهوملى.مليهواا_ادروليه
.~`)ا

_
حزوجوهذلكفيقومو~وجوهعلااشرقوحنااهعبةادابانؤام

~ه وحسناخو:»حق~ا~يحمظانآاؤمنومل.ااشرقوحنحبةااهاداب
)~ا~» .ااهوئر~«~_ا»

-ومات~~`)اء»ورماعلىلاامدةبه_تدلماالمذلةهذهفي».ين«وأ
واالنيأر.واانبباءواالبرارلياءاالروأنعالةا~لمين«ترق~وااب9المر_يز

أدب:رفي»«)و_ا«م:تفي•ورا«م:جفيا)«المرمية:جفيا)ا
:~متفي«)»اال،وات:جفياا6ياتاآل:تفيا)«تفيفيا)ءأم4
حبةأاهأآابذكرو،إ.عب«وهوآلهكد>يدناكر:تفيم•أه~ت:زجزيادةا)»
•جفيوفعهب)ا5زأ_دنروىماى:تفيا)هء_تهو«_ن:تفياب)ه

66هىالمفرداألدب»7هرا50هرالذ_امخ_7حى72هىالجاا~انى:وادبع)4
فيا(دث«~اوتو.«»6هى164هرءوارف،اهص45هرهج~.وز»~همى
الىففي0«:وارغا»فر»زذه_را~ااةزلقه~ن-ةعاتو»رةان:6حى»66هى

الهههىها»__اءج»اخ>>>ول.ةأناالط~ا(»رةمنواد_ت«ت>بايةالراألذ~ق
ىيذمواء_موالتذفدلمة~يإلحذلقرا:-ا(د.ثتفسرأ:6هى2.6هر،راجءا6حى
ء1.5األءراف،ورة)5>>>:رىكاادلمتىسنمنذ~ا>.>ورذيلةنقيعة~لعن

4هوهر)35مال-ظة(40هرذار~._د~حتوانظر»ا49هرا~امخ:ورادمه
.6هاألنغالعورة)6».حىالمرواتعراةوراجعءه>وهر



أ~نهمبعلوأنالواحدكالجسديك8المممدأ%اال`:ملأ~»ذلثلن
ابوتا8ءالالا~لك.`~اكارهاالعنهويدفرا(واتعلىقىالبه.ديك
اناة`اهأل)صفيانبئاالءن)~ااناتاألالافياعدمبدار~`بئعليمن8ا

ممدتتالبتربئااذ»)ئذعنعاصءنزلحرياعنةمناربتيبىاةتالصاحبزيريد
`لجد«ارم~تاءموق.وادلمفيااؤد.نلتنيترلوملعليهاتومديراألرسول
الةبدادبزليتاوانأا.واا_مباكرهساشتداءىمنهغدوتات_.ىاذا`لمراءا

تالالمباركا.نأ~ااناتالمد!البئ.زيدأ~´اانتادسزيا~بنىالحممنأ~´1اأ
ا-ولتأأللة»و«ىأبليءنجدهءندةبىأبينبداطةءببز`29يدبىأ~)انا
دالةءبانا.´19أمفببدفهيقد»لبأيانكاالث،نالمث«ن:وسلءايهاتهملىاثو
عبداآلبئألاناقالا~´منو.انفنا~ناالةالرازهالرحنعبدبزكلا«ن
أل`´أال`اا_اورابيبزاآلسء.دءنأ``اال`اد_افىا:_اة`لا`)~~)كامارابئ
~راترسولتاللنة`~`سرددنعن)89ا~`ر6بز_رت8اءنكارمةءز

:تفي؟وأاه:فى_)26وا(»راتاا_كارهم»:م:تفي)7ام1.>>رفي)70
بدبررا.بح،.ز.>.زيج»)هانا.جفيه)4بذدارءي:رفياال)و~.أا»
يانت>ننالى:مرزيال)»»ه»هر»جذ.بالتمذ.ب.مزيدردأابي،نء.دامثوا،ن
جزىال)»آا_اذر:جزي»)5ااذ،اذى.سزيال)8الاد:حىفيال)7
عنهاثهر«ي:زيا.ةتزي)3اال«ةبنرث8ا:وهر

ء_دا!خريزبنعاس،نان«ذد،نسردز8اوه)8ا.6هر1جءراليااثفي.رجته•را17
يناا_«ما:راد_ح.»/.ه•.وذي(اا_الوزياا_ويااد._اسا،و>~ااثد._اإدنالذ>.ن
اائاري:را«~،15»»»_»ء_ا~رجا،.ز،ه«<_»اا__يج،ب)له«مر
ومه>~»ج_ا«يا،ه»مى0»ه_-وارف•«»»~.ن~~»،»ءمىوء.ر•ج
»ااتردذيجءهمى»«صءاا_.ئاريج:را،بحاا0»«مىهصاا_.»،مالمب،»مى
ا5هره-وارف،•مرهامراا__ما_ا،ن،«مى«»»مى»ا«ا.ج،همىهه0~
؟«)ه4»(.وؤري8ارجنهادو.رادة>نالار،نء._داتهءندك»و()1اهمر
لااوهاألزدي»_>و«ا،و~ران>نااء_.اذى»و()42ا6هىه،»دادجتار>.-نظرا

بيأ.ناأل-~-.دوه()3»»»ره«ه،.دادجمذتارد:راد_.؟ه)»ههلم.وذي
58هر6رأ.باا.مأب.مزي5يا:ربةراد_ع؟اا_~وذياإرام«_ءودا،والز«ريالمداور
عسا~ابن:راء_ع.ا!.ذارديالان8«ءنروىلمار:ي8ااز،دي~دبنا(ارث«و)14
ووممىمبر ر



>>>وأمحدجفى،،ا.ئ(ا34سره:زي_)33جره>حىزي•رد-«زيج)32
.ردهج>له.)~زارواكهتفيزيادة.إ6وىالفيت>وجفي»ال)ديرشكا:.«»

ني-~11ارنوةإلمهممى»جاا.«~،ءهمى»وممى»ج«اود.وا:اب~ر11ث
88هرووف»؟)ار>>..في.»ةباالدوا»االرفىزيشه:تهدأةدأله.ابلموالةورن:اائدأا
بي0دد.ثن0د.ام0فياذبى«أاإن:المغنوذي(اههىا47هى2جءاد_ا؟6حى

»ههرااو.ى؟»»منه3رها!~ءد.ق؟)ةء.أت.تحد.~0~ة_أ1د«ا!..هذاريوفي»ر.رة
»هره»جاألدباءاتداذإل؟»»««ر»جع0بءا»-ر»6»هرذاالدادبء6ص
اال6«~23~المالما~ا:ذ،داألدب؟2ا~االما~2_ب5األ´،~دج؟20د~
،وا«و()6)ال_دةبنرتا(انة(18حى198~1_~ة-1-_4~
ت_وخمن~ااروزي:ماا._ريمذ«ياان-ءء_ة>نرد~-،>ندك،ن~_دأ،«>د
اجبر)617~5جاد،ذه-0تار:ر~.ذا»:ظواءا74هر7جة.أ~نظا؟ا~الي
ول.تا«أا:،ياذط_اءامان،واقأ´ل:ا•ومىا6وحى6وال»~5هروا!.-»اتءاألمحا
.<»،ارفا´عااحاالرود»>هروا(ةا(دفى~اا(_تدءئالارةإت_وننأاددهمانيهو«م
ذ>اا~ذرالو»»و...5يذربةيعرفذسراناالراهولذأل».>.ام1-د.اتااقا»مط.اا.ب،ذ_
ة_اراحاألر.ذاقوداءزاثه<نأاالذ.ارذ،رويما~ااذابمالفىقاك،دءء.رراذ.ا

؟اخ>.>االولباأل´~ررذتتدامباالدسراات«سرتاذاهاظ.لماتكا»اذدتى~ا_ةنتذ~طماأل-_ا
بز،.ا-،_ا_م_أ´اري.د-«.ردنه~االاشرر_ولاا~وة:ه~•»4.~0جدا!.ةا«~_ر•
فيا(-»أا:اقيالءراا.ي(وفي»_»4الهر2جهاد.ا؟اخ>..اك.~د0ة_أ´هرى~اه

هجا!.~.إار~نزء»الحىه4هى<قدااه؟ي)ن-د.ثدنذء.ف!سر.دزيبوااطا_و،ط
.ي)ةىنالد.اليإاه4»6ص



اناقالالهوويا~ربنالانال3ا!فقيه~`)البنهانالوليدا~بواامشيخادا
~زهيراناقاليالطيالداودأبوانا~~)قاالماديوالااطر«وميأ»ية~ابو

عليهاثهملىاثهوهولقالقالهريرةأبيعن~~`وردانبئمومىعز~`)~

طاهربنالأنشدنا.(~)~للمنأ-يمفلينظرخليلهدينى`لموء:د~
:ااندراىلبعضالمطرفيأنندليقال(()األ:يري

قرينهعنا~`وملتأل_~لمرءعن
((´`~)مقتد.لمقار~>قرينذ_~

قريهوابمر:ر0اا»ابمعزويتفيء)0انوردان:ر«فيا»»ة´ل:جلز)3»
ييت.زىائهادرااهبمعزوفيالمترفي)4»

.نمبةبنحنالء«،زءداتبنماربز«ارون،نأ_بنكدزء_نوه)18
ا11~2ااد-ىر_بورا•»)ه)ه(:وفيأا._،وريريالوا._داةا.والماهر.نيده
_وداذ)مبنءن»ودى(روىافرتيوزىا(.نياماالىا(_يالمذرا،و_بنز»ههو)19

ااة~يء1~»ال3~2ودجداابو_را.~)3470»هر3جأباكأبةةادظي
اههرروعة0»مرهمرا(_كاماا.ن،م>مر0»مرى0ااو،»>مره0مر2ج
بانا~ءتباروهو~ونه.»1ةمنءالىزيهما»رزةءل)االلاءهمهنان>>>_»هر

الذر،_ة»اخ>..>مةالهااعراا_)«و«ا«ذالموند،لالرهالنو.ود»~ادثه
قوت0اا«و4د«ادج.ربح،«»ره»0مر»~اا_.داز،»>مر»ه4ر
يرىال،ن~_.ةلي._رال.دد،_ملالمر.:«»مر».»مر-وارف،»»4مر4ج
ءاه_ات_ااو6»هر>«ا._ة»ا«مراه>هرالاد.اءرءسرهكبرىماملا،
بنالدبنا«رطبنالد«و)71ء»>6و0جاا.ال_ذ_»»3مر)ج0اددبا
~وباإيت)572»4مرلىماا~ه>،«را«و»بريالووادمرابورالوذبنا(.ن
ا»«مر>»4_»اا~،رج..رر«ر(»0مى»»•ر0جاا..،مرز،بن،،يال
ا41~2ريا0ا((.داندذي1»~»ال~~ة_دذجدذي1آالا4~`-»ى(ف
»4ر»4همرمررر«ر>ءمر<ه0مر».~جاا،ار.ر>«مرء.مراا_د.قرر
اههرااه.ونمرحنيهرذ~ال«>_وباا.<-م»«مر»»ءواالءءارإلازاالوو
اا»رريتانوذيا»مرههر»جاالدبا>اتمكاهفيا!..-ابهبذ~و)>»مر
•ه0مرءر،.رنمراا.~_.نكورابح_.«»مر



~()الرهنعبدبناثهعبيدنا)ل~~)دادببفاهينثبنا~~بن~انا
عن~()باللبن~~`»لميمانناقالا.صمه،ذاقالاليبئز~ريانا~ل
ذ~وقدلر~لموباثوطالب~مأبيبئىلقالقالالشريعن~~)مجالد
فقاللرب_هبة~~`له

وإياهك1وإ~~~~ا~لأ~~-ب7
~~)ه:ظ-_ين~~)-_يماأردى~»-لمنفك

ما~اه~~`المر»مااذابالمرهانوىية~مى
وأ-»~اهمقايسريآاك~ولنيآ
176يلت_»حيند~ل~~~القلبىوللقلب

اقتدا»واره-ابواألقرانا´(خوانهالخلق~~_)حسنالعثرةاداب~~
~لحادثبنا~نبئالبنالحدن~أبوا~خبرناودا.عليهاألهلى01رسرلبانة

هقر~نتتهى•جنيءاتط)4»مجاهد:نيج)4•ن7•:نيجء)»
:نيج)46المبا»ر:ةرفالزي•ا_ودانها:ااتدى»)هتا0و،...:اقر~م
:ااءفعة«:هنروءى»«وما:مرفي؟«وما:تنى)4•هواظ:جنى)4•يماه
وسرن:جفى»ب)»لبالة»ن:جني)4»«).غالتو-رعالمة(ونوتهاا(رءما

تذ~ةراجع•نىشإ«يهبابنا(مروفالواعظدأه،نءرنبنأمحدبن~رمىحنهادو«و)23
؟«الا»ال(:وذىالد~ريالدادوء_ىبنحنالىءبد،>زاتهء..د«و)24»•4صهج
بحرا•ه)ا6ال(ترذيا~يميباللبن«و،ايمانى)25الهاهىا0جبذداددختاررانظ
ووفةفيلبطاابي،نءيالاال~اتأههس.ت)26ا76~4جأيبائتريبتوف
ونبت،»هس«ه.مرءجا«يا.رني«»»_»جرتةر«ي،ههمى»<»مر
بذرووردت»»»س»مر~جء.ردنوني».س44صهجة_دالءيتاه.ةالابيالى
9الهرد.قااهوفي4مىاهىهىاارثوذيا6ص7•هراجاا.يانزياال،.داتأهه
لالمقةبماهوذ~_•اممابيذبيولم».سههر»جا««،ا<راتءاهونيومر
بنسرمىاذال..حكدلموالدالمماتامداود،ن-ايمان،نما:ايةالتاااة»ة»»مىه04مر«ج

4ااقصرذاهبنىهن:قال.،نةء.«إثة:قال(مناهوقحتمذا»~:لهالذةءرةءىواقح
فر»نا:ويشر»رمنبا~ات»فقورفيه~بذاذانظر:ر.وءدتهه~أا»ادريال:قال
مراردى_~،ة1اهذهووردت؟اخ.>..السروهأفا:»بحبفال.>.اخ<..ط-راهقرىمن
ببالدأمرالذية._لا.يكا.ة)9هر66~3اجء.وذماءبوذ~؟ال2هرا67هر
ادرالهبممنىهىووردت>>..اخالجهلأظتسحبوال:أركادمامنر~نءىوامدابومال

ا~فاذة.أفرىادآت



يؤ~بند.اوداناهأل>«ء~أبواناقاليزقالهعبدبنعلياناقال~(´ا~´ا~رزي
>هألوساءلميهالهصلىاثهوممولأنهريرةبيأعن«_أءن~(`9́̀ا.ودي
بن~بئ-»دءيأبوانا.~(ا)9~ق1انو-_نوىااتةالجذةيد~لماا~
-_بعنسزياناناقالزيرأبواناالةا~ن>نموءيىا،اقألالرفاء~()عبدا»»
ءلميهاثهلهاثهوسرورقالقالزرأبيءنمثبيبأبيبئ>.«ونعنثادتأبيابئ
>(()حسنبألقاا:اساتروظاآ_ما~_ةةا!.ثوأابع-.م~تاثااق:اوه
بئاامباهرأبواناااروزيا-ا:ظسرميأبئأ~د>نالر~نعبدر<وبأناأ-»
~~أالمروري~>نرا!.هذاثألء.داد.بنأهداناقالالمروريوجيه>نومهب
أءءاىما-يرمااثهر«وليا:._1ة•قال،_رلمثبنا«:»ةعنءالقةبئزيادعن

.~()0~~خلقحن:قال~~)ا.ذ~ان
_
اا»ا~بئءبداثوءءتفافي.ا-وانهءيوب»ن.هاذ»ماكدينادام،اومن
إذوانهمداذييب1يطالمؤد.ز:ولةم)9~مذازل>نالد>~اثه8يءمتيتوار

ءلأباءءتوليةءبداثه>زد.عدورممدت.(()إ-وانهعؤاتيطلبوالمنافق
سر.»ينلهفاطا.واإذواذ_~منأرزلإذا:وليةا(-«ارحدونمممتلية.وا:ثة

زفه»)»األوديءدثاالة.ز.د.ن>><<:«يج)0ايكاورهاا>جزي»)0
:جفي»)4ااروريآ>>،اا.اوا،وئاالم:جفي«زفااله>تزيا«د.ت»_أا
دذور(ء-ن«اق>رفيءآا(ده«ادمروكر•«-زذاق.توؤجفي«)»ااءامر
ه.اركا،ن:يا»االهفي»):»)»غاا»ء.ح-اله.ةةالمالءظ

4ه»فيهراا!~.هءنهحاه_ءا!~__رزيالمارت>>ناال_ن،نكد،.نالدا(سز،وأوه)26
فىتربدتهراجحءاا_وفيتاذريالزاالو«ي.ز.دابونهالء_د،>ندز.د.نداود«و)98

ص»جا»__ء»»س76اهراجمذيا؟.ة_اح()60>ههر7جأيباا_متوأ.ب
ااراد،_لمورءااحى35اهى4جال_دركء4سا66هى-وا_فءا_17ه
الدو«ي».«اذ،ند3>>زةدداتو،>ندك،ن-.داتهءدن.!6،ق.د0ءيداا،ووه)30اه6اء

ءهءره~ههراا!.ة.»أيج:را»مح(؟)2»6رهنيا!._»داعذ»را»برءتسرالواالرذ:ء
اا.ووي~ء_»5هى4اد.اءجو~ذاكء6_46رهالاد.:دج،ا>5هردنا!ها(«ءم
_راد~_:)0ه0سه،»ره-.ارزء>مى»مى»با«~ج،هس»ومىتار.»ن
638~6ا-_ا»__>>>ااء.دءا_أتماذ~ماة،_ل-7<-ر»66رهذ.ذةابي»_«
>اهىا»6هرال_اد~ءجراجه~)33ا»-ر«5هراا.ردألدب0ء2-



عذرا_.ءونا_اررظ~أ)حيثاذذ~ماهيبانفاىوا>كقلوتقباه)فانء_رأ
وم0_..
>ادعباهفا

مد
:~~`تعايادوللةودطنهظا«رهنيذتهاما0،»بديثق»نعاشرةهاد:بهاودن

-ء
~لهور-.اهكاد»نيوادو~.ا~خرمواايوباهيؤمذونقر»_إل_دال
ددم.~،،_-

ا_دمةوبا~رءةوالمشا.خاألكابرمعاماشرةظ.وهوبعلوالمعاشرةوااه-بة
ا(و-ودبذلوبالنه.-ةوا´او-اطرا~األة»عوااعاشرة.م>أمثغاطوالقياملهم

يد.ز_را>اذراألهمعاشرةوالمه.ءأإ.~ن(ما)9~األه~مء.دوا(-ون
،~ اابو:طنوا-~مالسنةادابوااداا~`ظاهربه.وبماعلوا~لاديباةو«ااارشاد

>األدبنكاءمتقو`~`الىدا.ة8وا
~«« :.«الاثهقال.ما»لممممم0>تاواوك´الخواناءراتء~فحا(هادا.ماومن
،ب.أوالو_ع.ةف»ال~ونىانيرفيااةفي`~_)قيل.~(`الجدلحاامنهفاهزح
~بنءبداتههعت>((~عتاببالرذى«ومنأألوة>ب.ةامهوالتوقيفوال

ل)اففءمتول.ة:~خ1ا:ىيهدوصءءتيقولااصاغزر-هأإءءتوليةالرازي
ا(مبدعليحبو~~~(`واناالهءؤاتعن~~`زحا(هوةالنت:ول.ةء.انىبنا _«

في.سرىانتمل»وا-ب«يده~لك-أمةاداببه(_،نلههيتعاطابفيااسر
.ألفهااؤدن:قال»1ا~~~>«ضفاذ>»واله~امتةعلىليعينه«:مرهمنلمبط

»7~1اء.د:يج«)»و:داله.اركولهة:زيج»)»سزةتيه)»
الذو:زج)6»ذ،رفينب)6اااقو:وجفي)6اا!ملمهرظزيو:>ي«)>

،اة~البة.´بي(ءن0مره»»مر»ج،ا_ة»،مر0»»»»«-ارءر6اا:را«~مد»)
•اخ....ءذرأنبأذيكلةل1.،.اني.أ.هلة:ا6واء«وءا«.ا،ج
ره»8::ىهانيكءناتاكاذا!>دينانقال:ا»و23»~6جء_األران:وتارن
»»ااءر،ورق»)6»الادلة8ا،ورقهذائرألهإل«(.ارأ0-لو>>(ر
ولهةفي،.»اشري،يرهءنيةا(.هنالدكا،قأ~ل:»3هدياا،ةه~:را.بع)3(

•مر»»»«مرالجاما«رابع:)38ءتاب.الىهالمهلةا._لعاا«ه:أامنحتمالى:
.ا0~ا»»~ء.ا«ف_ا0~اا3~اة~~ي



بنعبيداهاناقالثماهينبنامحدبن~انا.وسجيةلهبعأ~~ويواايهالمؤمن
مساوى~تامر:اعوابىقالقالا.صعيعنيحىبنر~يااناقالالر«نعبد

.9ودا_يدماال-وان
وجعمابهاطعلىأدلونهفامم»ادنياطالبعشرةيحتذبأن»>زالكروواجب

الحيراهلمعاشرةفيويحتمد~عزماويقطعهإل:»طلبعنيبعدهالذيوذاكومنعما
~ بن0عبدابنمحههعت~لك.مواله~~)وطاءةا~الخرةطلبعلىيدلهومن

يأوه:مفارقتهوقتالنونىزيتة.قولا~ينبن~«ءحتيقول~(´ماذانى
كوتذ~ممحبتها-يرعلىو:بعئككأصظاهرفيمنه1_منبممحبةعليك•فقال
)55هء»0 .رر~ء

- الدينيدخهزيامةموانةولزوماالخوا~على~لحالفاقاةمرةالثادابومن
:ولةا-يريءثمانأباىتولة01رحهمجيدبناغاءيلجديهعتوا(شريغة
.~)9ءيمالشفقةمنخيراالخوانموافقة

~». .ملال9ياعدلموإننياتهمسنهعلىر-وادثمحمهانالعشرةادابومن
:هه~وم«لوقال.`~)~لهخيرهنالمؤمننية:قالوماعليهاثملىالنبيفان

مافه»رةالنةهز.ء«)وطب:ومرجفىد»)>>>يواليهالؤ»ن.~لف:جفى<»)
ى:
را«..ارم_ءه)مهه(:رفىالرازي~ابومئاذانفىالعزيزعبدبئداشربئعبدك«و)39

:بزمريما«_ىالواوة:االهراا4هر7_البيان:راجح)76440هىهج،نداأ
•~ا~ذرةفيورثب~6د.اةة_~فيويزدأتهرؤبامتوتذ~~دن:قال8لسمجامن

.»ءهم»صهج)امدال~نز؟اخ...:ذ~~منوامإل:اروة:7مى»ه4هرالذر.«ة
انالالمءا»ر،د.~لهدنذدااؤدن5ذ:ملههولهة؟6حى77هرا_ئ:وادبع)4أ

ووهذلكمنىبهءن«-زذا«لمهذا»و»دوا!.-ومالصدقةو8البر،وابوأاالنيا».ويالمرهن
ه-لىاثهفان:6ومىا»ر685هريته8امحتف؟اللمهمنذ_دتهفنهتليهالنيةممقود
««>و«..نينفي~لنهألا!~_ئا_ديد_و»بإ،««لمهدوزيولو»،ءلموالبيتهالمنةفيالمؤمننحلد

هابةرابدأامتهير.طانناو.أكانالفبذتهامتهيخالهواعاوبافعاهابه_امايقععليماوالمراء
•4هر75هر4جوتة؟ا•حىا67هىتيه؟االسا8اهربتان..•اخ...بدأأ

و>~>مدبئءمل«د.تمنبرارالطفيا(ديتمذا:النيفي(المراقيالا7حى4احيا»_
»»»صهجبمامحءا4سه»ص»جااأذلءالمنيفو~همابئ،_ذالنراعىأديت
>6ا0•م86هر2جمألاله؟~فنى)أعناالعانشبفىالبعهقى(عن22هر



:مالاتوك:تفي)6ال.أ~ك:توفيجلب)6»دتىهءسن:تل»)6
...المدكاده~::،دا(_>..هذاوردتفي»»)_0-لبد:»-هذال.ءل
والدمها،و:نيجال)ااالو:جفي»ا0اتهء.يد:جفى«»)

وقال_1-»6-اا»دبق:وقارذ•»3-ا59ء»ج0اءا!رابع)52
»4اا،_ا».ورق؟)).يأادطإل_ن>.»نرم(اا.يةبه.ناذيهمزيرفر)من:ذا_وف

«دت:اا.يفييااواق(ال_ا6»مر»ايادج_3<»هرادجاات:راد_ر»)5
»ه.فهوز.دزرأءنقاتيالىيزبديةروامزيمان6اتبفييةوااما_~تي_لمالى

•)ادءأ_فوذيهأك~ونأنا(ابةدتطةبنعظاالو.ءياا_ابرافىورواه
»»»مر»ج«اردابر:رابم1»5ه»مرالج~..رز،»»ر»»مر»جاإامح
،»مر«6دهراانراألدب»»مرا»0ءالناسخ_3_ا»»ءالادياءج»»ر
،»مر«هو4ريجادذا»ا))لبا.ن~ءن(«»مر>>ممر»جبا..
»راا4مرر.مةان»ا4مراا»المفرد«ا.دب_أ0مر631ءاهداإلماملال
0>مر»»»مر«ربامم،0»»«مالمرامبارغءلهاءاناللهالياىمن:دمهاا.بيتادر
_بروا»«)ال4»(:وفياترمزينو_ابوااهبزاعاءيلبنمدنبنى«،نكدهو(»)

>».»مر»سرا«حارمح



«ف_ان>ااقالااءمرييزيدبندظنااقالاامذءافي<~~´-.النبحهذااقال
_1ءاثوله:ا.يقالقالهريرةبيامتن>يهأء.زصاحأبي>ن.ا»مءنالثوري
رلهالأن-م_ادةاأففل~ال_اشرمبةونومتع>ف~~´أودونوببف_عمان71وسا
0بداةذاا.~أل)االءانمنءبةه_اء8وايقو8ااءناألذى.ماعلةوأدنا«ااثاال
،ا،1قااالوادبوأناا~)9دن-وبغالببننحدناأقال~~´ياا_ه.ن~ب،نحدابن
أ~>~~ايدزبن_«_د<ءعير8اأبيعن-هيبأبيبن.ديزءن_د>نالدث
د-السر.-يكااثواه_-ي:الة.يأوه:1و«_»1ءانأ«.رال.يقالرجال
فيةبن´أ~الحسنذااقالالرازيالد>نءمداثذاا.´~´ودلمثة«~ا~أه

ءن~~)يمهثنااالةآل~´يالواءطءايانبن~«_دنااة_ال~~)~ال)يا!ذ<«
:و-مءا~»اهلهاثودولالةل1ةوةبأبيعن_ن8اءندنزادابنمذصور
.اا<ار~~´فيوالجفاءالجفاء»نو:ابذاءالجنةفيواالء«اندنااليما»ناطيأ،

.ردةا-»،~و«و»ء_ا:مر.«._منبه-اهيطالبأنفيجب.أن~~)<وةوالءا
.إم7إ.ترالا:ء._ةفاناالةوصنعاء

سر_د:زيج)64حىوجفي«آقطب)77و،فح:•فيأ73د.انزيج:)72
ر.واااه!~في>>)يات_~:.رج»>)«_ن!نرج>ء/ز.دا..ر



_
الغيظو~ظماليدودمطابااةوسةاللسانولطفالوجهبثاثةادابهاو»ن
.و!-وانهء.مرتهمزرزقءااا»رحوإظمارالحر»ةومالزمةاا_براطوإ-ة

»»»ء_
بناهدسعت~لك.ياته_يما~~)عاقالاو11عاإالتمحبالانادابهاومن

.ة~ل(~`ا~ينبنيوسفمت«ه.قول~~)فار«أ~متول.ةجعفربنعلي
ادهوالةلااءةمنأ-.ن-لمعةعبيده»نعبدعلىاهع1-ما:يوولاانونذاصعت
ادوا:ا.وىةاتذلكوكالااطمنلأففينةبزز.نه7واالعا>نأجلقالدةاثه
اناقال~~`ااط.تميال~>نا~يناناقال~~´د،ندادالزاهه~بن>وممفاافتح
بنءبدا»عن~في1اب.«قنأبيءنا~`~ةا:اقال~~`-_در>نالر~نءبد

اناارى-ءادة»ن:ومماعليهاثهلهاثورصرلقالقال-دهعنأ.يهعنالحسن
.~)9ينمماهإ-وانه~ن

_•
منالنميمةولوةطواا،مدحةواالمحابلالخواندرااه-المةادابهاومن
البفدادي(~`ا~.زبنالد««دت.(~`رملبقلبادألمنإال:تعالىولهةوأ«(»

~.~ماألمانالاال؟جفي»»ا

مواداه5<مر»»ج،«دادااورخ:رانظ•اا-وفياال_بابوهيىبئفارهىمو)3ال
تاريخفيه.»مراجع،م»)ال<»(توفىازيالوب«ةادوعلي>نا~نبنيوسف
،ه)ه«ه(~وفيواهرالةحالتادو_وور،زرو»ف»و)38»ه4هى»4جبغداد
سرد.نهابنالسين»و139ه»»مرسانيال؟ه»همىا4به»ادجرختار:رانظ
0>_ءج~ندادتارم.نرا«.،»/»»ه(تر>~ااما.،يبا.نلما.روفالبزازعبداتابر
أن.اار.__د.مناربح:قاذ:»أاتر_لعنرري،0»مىو»مى.بيهرابحهء)
:جوتة؟لدهمزيوزته~ونوأنما(ذاؤهطوفابرارأواوالدهماالقزوجته~ن0
،8مماأخ»نفيرااال»المبعدءبديأعطما:تاا<نهأابالخط>ن»ن~ر،»«مرو»»مى
نيرأ>»اةأراد>ن:الدرنفىاالخوةعلىالننا»فيملعموقال:ه_»»ءمى»جايا،
االذظاءنهغروبأدرث:ياكزيي(العراةنهأطرذكوإنذكره<_يإنمالمأنمد.الرزة»
ذوأباال»يراتهاراداذا:ثقةطحارثمنداودادوورواء.االمير0فيذال»انروفوال
ا_ايدنالددوالبي»ءديابن_منعذ»أعا،»رأكوإن،يذلحرهإنوزرر»دةلهاب
:كذاهورابح.صالحين)افوانهان~ونالموءسادة»ز:عليمدرثفيالوحبةدابيا

هج~ز،)تند_»فيوردمباظ،مى(ا~8اادولط:»»مى»»مىوومنة
بنااممنبن~مو167»»راءالثسررةأالااللمي)(ءن»»مى«همى
».>وس»بغدادج~اريذفيوبت»راجحءى0والهاذر»ىالمباهرابواحشاببنمعيد

سر



~وهىعبداناقالمحبدونبئ~اناوليةمماحبئمحدبنأمحدموءتول.ة
الممارسال_ةدالاألدأ-_القمن:ول.ةطرالةسرءأسرتقال`~)ائقاسر

.لال-وانوا:_يحة
>.ءءمد
النبىقال.النه_تمنفانه())محلفههوعدا~~`اخاكدتهالانادابهاودن
أخافوىوإذا~ب-دثإذا:>الث~~)اذقالىالمة.وماىيهاهملى
االمين«معتولية)9~~~´ااراغيربن-ءذوسرمت.~~)نناؤعنوإذا
قالأبا~.بنيززالهءبدءنالجو»ريرا«يراتمممهوليةب«صهبنأحدابن

>أ~)بغه_ةبالمودةنت..دلذتذفهدأموىأ~ك:ءدال.ول.ةاأ»وري-دت
<~~´الوزيريذصرأبووأنشد

:يج»)4الفاقج:زال»)إذوانك::يت»»).اة.م:يعا»)
الررري:جل»)6أه.ها(ودةل0:_>.:جفي»)0بي0المر

»وعدأ~_د»6واآازحهوالأناك´ءارال:هاس»ه»ص»جأيهمال:راد.ه163
وورتذملالزانوءدتهمالهإلزفأدا-.كوءدتاذا:اس7اهراازرداألدب؟خلفهة

.مه_اال.القر>مرم،وهمىم.>وص»مى»»<صءوارفىءءداو-ويدنه<ينك
ءداوةو.ينه،يذكبورتذاء«0ذاا:جزهالت«.~ثأاكنأا«ددنال:ول~ةااءالمءا»داوالكاذ
الهصيالقت:ذ«د؟»صا.ءمى»جمذتيااترءه«رهصاريجاإعذا:رابح)64
كءةالتذةددد،نسردتوبث~الىات8ار:ا،ة:»ادبانبياءند~يوة.داا~
نذ_يفيانهاأرىوالاخ>>.ذقالمناءال»ة:والدالمااىالةءأ»ولهةورلتأفىخراساندن
رفيء.امر،نوء.داتهمئالببيا،ن-يا-تزأ،ركفيوتعما،ريفيوتع:ل0وة،يدذب.م
ات_ردلة:أقاالذ_!سرما<تاادأاهورلتأماانمذ_أاابدت-ءدذو>د~سراااة.لموألتوةماء.ماته
ة..ء»أالهفأ~رنالفافأذنالة-لمولةوقتو»ام»1-اتهلهأانيالىذأ«.ناك1-ات~مالمينا
:فقال.>ل:دلمنا.اتواالإلهالأنادةمتطا_ناأ:ا_وة•1و،»1:امتهلهامتهر،ول
>ن-لميهقرر~ماماكىاءنماأ:قالتم.تهاو«دةذانماداة:الة.الاالة»ذالهءنر»دنماله
نقال.المينرأيكانوا»ءم!دا.ا.إءتواوا!~ناروالمنةور_»و~تبهال:~.»وهباتوياذ6اا
.لموة8افيااءالةفيو:-ءدان~«ليانلنماأ:الةام.إلازاالن0ذاه:و،امءا»امتهله
؟ا0~ا74هى6جا»اء؟الههى~ند»؟افيمنةافيالمانة6ا´ي:اد0ذذ.منه:اناذة

•~•م.مىه~.0~.•مم،م.،.م~اه.م-تر0~ر.،>•ء»مم0اار.ر<
.ال(بها»هرليالد»مارابح؟ي0اارادكبن»«ذركدا،و»و)65



؟دنه~_-يامنلسةجابهالحياءأه.وا:_~اء8ا.ممنىقااء:ا07هرديتا:ة:را»بع)86
محد«رالا6...يتالو~ذ:هس»»هىءرر»ءي)»(ءن»س»ه»مى»ا~~ج

:وفي(وافالهبا،نوفه»11ءي!وا»~داته<نيمآراه،نا،بحاق،نا(»نبناحدنم
»ه»ء_اميا،ج!را«_هال)ه»»س»جبنداد.ارأئفيترجتهرا..ء«/هه»
واتهالمرهنفاذذ.ءيرذيا:ناذدوذوا،ديتناجىاله:هسهههص»ااره.ذيجراجح<وو)
بندك»و)70المبارك)ابئ(ءنا7ر>0هر6ج؟~زااؤدناذىءرهوجلءز
.وف(لميتيبااسروفاا»ا~_»ياا«نبوأابراءيم،ننقط.>نء.دةبنارا«يم،نتويدا
،نالمنذربنلمحهمحنالءبدابو»و)7أ4ه5هىهبغدادجتار.خراجح،)«»ه4

.ه»»ص»جتذ~ةواحبر».~ربهواةروياطمميد



ءن>تئابئ~)9~ونااقاليا(ط._ل«اود،وأنااالة~~)ا~الووا~ن´بن
~هلأو.ؤذهذالمؤ»ن:رب~نىا(نامى:~~)~~)خيربنييحالرقالالةيهأ
~)9و0عراوو0ن

يمابواه>اا.به9ر:ء_اث-_بمارةا!ءث-.ننكاإذو»نتطلبانااد´بمو«ن~
نااالة~دبة>ااالة«ذ.ان>ن.ن8ا>ااالة~~~~~وب~بئ~بنأ~د«زا

-قعبديؤ»زال:و~._»1ءانلهاثرسولقالقالنئىأعنقتادةنااقالهام
ااقاسمابا-«متول،.ةغمر>~~بئ~همدت.~~)لنف»يحبماألخيهيحب

``اابئكر>اا~~´.يعاشركعنءثاهاكرف~~`~قرةالعثذوةءاه.قولا~
قاللمولبمبنإسر_اتجدينااقالوب(~)ةه>نيوسف>ا~قالثا»ينبنا-د
````الباالفلا(ففباط:وليةء.اثى>نرابابممعثقالالمؤدبا-س>وا>اا

.>نككالمنيدءةاا.لمثةاامذيهفانمنك
_

ا(_لملر.ن~ا`)عدبنربد«هبنعدىرو.راناا،م._اادا~~ومن
بئسر.دنااقاليالمرونىاابا«يابب_ارءبدبئل)اففذااقالالهرويشرنااقال

تارخرادظ»لم»266ماتلمالوراقلاامذءتامتهى..د،وأءندسة>نا(.دن«ن~د«و)72
ءترجتهرا»~ء~وؤ1اورياة.ز.دابوذ:.م><نالربيح«و)73»ه»رههج..داد
بئأه>بئاوا«.م«و)375مىائا2حى2جءا»يا:راح)7ال»4رهاجتأ~ة
ا(.ن»~ا(د.تعح»«)364لم:وفيالوراق،وريا´.د_ااألزاويا~اقا،ورباءبئدك
ء»«6صالجء_~رادنفيتره.»را.بع0اخ>>.ء.دمنثال:-د.توروىمنه.انابن
:هرا~()ااذراريهرطبنهك،نا~دبئا،را».مةا74مريهالقتفياعهوورد

»ا.س64مرهجاا_دأي»اد،36~اجماب»ابزءادمر6مر»جالبخاري
ولة.»6هراذ)(»>ار»زما،~»•،~ا/4هر»اء.ادجء»هسوه>هىتهيه
سر»ا»هيالب»اا««ها«رءب8أنالمال-«1»واهره.أذبال:اء_ومداهلذياتهوممول
ا،وبئ-.انىمسرانفىلمولاا.مبئ`-ءاقبنوب.»ة،ن.و،فوه)71ذئ.لةا_كاربامعان
بنإ،ءاق»8»ءنحورا_ال21هرا4جاد،ذد:ار>ز:ءنهبعراءات.رذياالزرقبر
>366هر6جاد،ذدتار.خو•7هر9جتذ~ة.البهلول



ثالث:الخطاببن~والةالةدإلاهعن~اأ)ليثءنق.د>نهاداناقالبيرةة
دا-بو~ىوهلمسابفيلهمحو.«لتيت»اذاعليهتساان.اخيكودلك.~ين
.~()إ(يها-إثه

~اأ~18و--تهماوهالوبا~نعلىوادورها-يك:ئبع~مانومن:دابها
الهروياا.أر>ن~اناالةاافة.»هدبن-_ان(دااهابوخا(تانا:حسناو-ما
ابرا_ا:اقال.::مح.ن>رمىاناقادرأاا)رجاك>نروحباعالزابراناتال
»ناذوال>ءضال:~قالالميب>ن-ميدءنسه.دبناليعنطيبةابيابئ

ياتلمماا-سنهملا~لمثاصف_عانومماعليهاثهمملىاثرسولامحاب
.~آ)~´`)مكفيما~ا`)ذ»

__
فيمرةلثالمنازلهموعناباثممارءوءناالخرأنا~»ءنااسؤالادابهادمن

بم:)99~ا`´اا~يالزاهد~دا<نبنى>ناثوءبيداخبر´و~ك_.وقمةه
اذ_،قال`اا`_)متافيالدبداودادواناقاللمواني8اابراهمبنإ«-اةا~نيل9

~رابنءنناصععن~ربن~ا`)اثء.دءنءلبن~ةنااالةنازهبنالريح
اا`)ال:تة(.اتفتمإل:ذتمالاا.ذتوما»1ء01ملى01ر-ولراف:لته

زيه:تفياا06رح0اا:يهفيا)0»(:ةنيا)0أادت:جذ>ا)03
:رفي«).»اا.اللهااه.دمرفيا.ك1.•ما>..اآدا_ماو،ناا._ل«>اورد«).ال

جفيدفءها)ا0األء.ه:جفيا)0»فيا(-ء_يا:جفيابا.»اه~ري



برة<رن>)>«ا_ر.رن)0<<رزم>رن>)<<ر_رد0رز>)>>
واسن:ساكرادنزي)<<»هر:جزيالم»»م>مذمشروا.تي<)<»
ماه_وعل،تيءا•جي>)»هتي_ا.اا.ياوادبروعةويتيا)»»

ء_دمزابي:~ج0»)»>ة)غ:ءحيحءال»تاا_كا،ةنوة(ودنعبأت:وزرالمزحة

اعهمزناياابلالمال._لآىاذا«»««»همر»جىمهاة.رابعا»ا
~»،<ههمر»اه_اءج«.-0»»مر»جتوت،للردةلاوهفانههووممزيهأوامم
ي0.واه،_،رالةءةدوا.~_:.~هه»م»-»جإلا(هألز_»4هد»>»«ادفه
السرمانء»راح_يةالالمالهبنالا،ه»ه«»)<.ااه»«ا»مزاي»جامال)>»«در
»»واإ«ا.ةزييةاليالباهالالهبزالهاللالياتائهه_هسر.-د»)»0»ء
أدبزياالياتهمهووردت،»0و<ءمريقالدهوز0ر»»»مرروتوي<»

ر)امادوفى«اه.)هيذ«روا»،.»هو<»جء،اكربزوا»»مر0<»را(،ا
~الاا.تان«أان>__أأ)اال،اتتر:__فيانتالنااك00أكازا:دةا~ى،ا~ا
مجازاالون»»»مراإ_تريحاتوفي<>و<0مر»رءرنفىااراءىحزالءد>نا

ناإ_ازاز0هورر>،>مر»>»راالدلذ.ر:رررا،0>ر»<مرراالء«از
ولم»<مر»مرءراالدبا.ء_امرا-وفى<>مر<»مروالوى_»مر»0مرالود.ق
يقوالمدهرةذاكاالزا~:مر(وا(ربيال»ه>رءرةاكفي_بام،ماه.داناهر
.)امادر)ر،لكآنمتك



رةفة،ذ:ت»)•7لمأدأ:تفيا)22واأاز»آ:~وجفيا)6ا.
؟ففرت:جفيا)7هذ.ي0::وارفوةح8ا:فيا)34تفيرولال«ة..>والنظرم

•تأبرت:تىمحاال6رتذاءتةهابههءينهوالز»ت:ااسر.~يزاا.يتء-نونمى
لةهامحتولو:يالبوفيذررفى»)ال6إلردت:ءررفي؟:در،ت:واا~ءوارففي
اال:وااموارفاا_محفيا)»6العازتاذاادرءر_المولو:-وارفوفي؟أزتاله
ياتاالديبترفيافتالفوارفاادوفاال»_حفيااال.جر:الد_يفي)0«»

،<مى»،مر»جبامح،ه»ر»ااتزدذيج•المر06.مرهح.»1انبرراة«)
ا_اا.لحراد_يا.وا،حاقبزاددبنال>>نال>«و)86»_»»»ء»م»جااروال~نز

جرا.بر..رن(»)»»>مرءج.<ير.زربتهرابح•ه)»»»~(ترذ1اا.«_-رح
قال!)0مر301هراجدامة>•اخ..المرلليى:ا)لىابو~رنةلة:»مر>«_
مببنيوستال:»«مر»ه4مرا(«د.ق•اخ...الء.ودرادةال!»0اتوىرمني0

•اخ...ب0الموافيرالظ:ا--~.ا»وقالت:»)~اا4ءاج>.•اخ>>.المولد_
دمر:اط>،منى~._بفيو_د:لة:»0ثر34مر0وااله>اا-امنء»»4مر»ج.اية

)المر»»»مر»جء__را،ن0مد.قا.ء.لوالرثادآا»ءودوالمرو»ةا_-:وب
نرروو01مر34»مرمرارفول•امر»)0مرااموفياالياتهز.ت0رم)88
.ال»م>»البيجوفي»امر«-



:نلبانمدلىنال`~``مذ.مانأننهدلىناللبىالرازعبد`ذنىاننهدفى

ا~`).مدسأمد.ق~عبنىاغض

بامل~~`)االمىمزبأليبمابحأفي

يذنبىخدأمن«غبر-م.بيوما

«أ)أ~`أ~`)فعاول:باااية.هادنهالته_ن

:´´3إغومدله.فيأنندنيتاليالرزمالهر<نءأنندفي
~ا):ما.بهالالذياقلممديقك
وىانبهاأ`)مرة~~`´ذبمقا«ف
155به«تار.مفواا:سوأيءثتظ

الترحد~:ةروففيا)الالتأدأ:جفى»)77مداما،~:جنياالا)
أالمز:مم،>فوا،شرد:زيادةتفيا)الهاماول:روفةفى•يحاول:تفي)ا74
برد>ن،شراروه:جفيزيا.ةا)36د.تره1،أء.شأدن»ئ،ذةاامأويىدنقاه«
~تفيا)ه5دأواهاذا~ت:جفيالا)6جفي،آقطال«ت«أااال76اال~ى
دوالمه:جفياال4ادواه>جفيا)4<أمى:االدباها»راتهل•ذذأ

اال،ات«~»~<ت)90لمزاآدانأذران،يتأن(وهناكا4هره8هرةروف>بعرا)89
6جوالمقدط)ذةاالوليتااب(وردههرا7هر•جء_ون:راد~.برد،ز!تارالى
6جىااماوانود)75(دءىء»اا6هر632هىا.-ة_يوالحا»آاالول)(اادية305هر
»»همر»ج..داد.نو.ار«س«هرهراك~ل«>مى«ههمرر-والزه«همى0»ه~
»ه»هروذررههحىدمى»جاألدباءراتوه_اها•هرا7ههراالياوادب6هر
»~»»~راا_د.ق»سه»»~ررون_ة»»مر»همرواالءبازرااليبر~از«مر
»«د:نبئدكبن.يدأبنداهوه)9أاحىا4هرهيريالتوالحامةماد.ما)يأ~(ولم
.هه6هىليال.ماءنهواجر•االزدياامداواامباهرابو



- امتخفوء~اخر.»ذهبتاء.لقطاستخف»ن•)لاا_ركابنعن~ي
(~)~~ا´مروءتهذهبتاخوانباامسذفومن«ياهذهبتبا.مراء

_«
تممه.بلتهةاندبهتودهوالمادقتهان>مددرقاه:قطهالانادابهاومز

~~ا)وقولسر.دبنأحدبن~مثهولةعرو~~`)عنبر<نأهدبن~
~هأحدبن_ل1اطقاليقولاامذارياعاءيار>.ز7تعهقالمعثرابوحدثني
-يومئقدمه>الكؤمن»حهتة_طفالادقتههواذاإلردةدبهاالممد.قأملئتوا

عليأبا-توليةالهووياثهيد>نرمنه»ءحت.~~ا)األعداء~ثير»ؤمن
فان(_~فو9•9وردوبااليمانإ-واذ~~~``اقبلوا>ا!تمصار~دونقاليقولالمتي
ماو.ذفربهمركثأنيذفو7اثوإن•~ال»شيئتهفيينهفبينماهاوةتعالىاث
.~~)يثأهلمنذلكدون

هءمد
اال-وةامث.اهويعهيه7انصد.قاوباخظفرإذااد:منانادابهاومن
ري)اببوبيعةاباءءتول.ةا~ارا-دن>نأ~دبن~هعت.عزيزةوالصداقة
فيمنإلى~وف~:يقولالرتيااءالءبن«_الل~~`)هعتيقول

الر-ءالرهناثوبسى:إليهد-.:ب.~ويفييونفهبشيآاليا~أندرجته
واحدأو-دمن~ذريطأوأثرمطفيقصرمنوفرطلهإخوانال»ناستر-ثر

أخدانوب»نأددمراأل~ر-بررت0ادانولوه.´ياه~~``وجداذ»بعده»وفمنهر
ا~ا)أخءفنإالظفرت19-نة-_ينءمذ~~ا´ط:به(~وافيرءراذةمدرقأو

_.0•فىمم،مم~ر»رم-و0مرر

تشير0ا1ا(~نه>»رأل«مقرةفةذت-ف)145

لحيأرها)48كاءت>••~>:جفى

~.ق!جءم)ه~

....قول«6مده:جفي.:ف«))4
فيدها)4»-ل.لموا0ا:جفيا)46
ممط:توجفى«)4»م.>.

ا،_ذفم»ند.ها«ال_يا>،أل:ةء~فاتن0....:الحد»6مرا!.ه:>األ«ب:رابح(»)
،فياذتال:ال»~ا0»هد_تاذ•مرد.تهدافإ؟ذوا:ا،ءفن0وأياهأهكبالوالة
ادذ:ممنمد،_اهذء.ت~71باا.:<اد:د»نمرد><»ذ«.تذواذإئه0،اد>ن:ءييةان
را،--ة>نألنأه_دأر~.ءةالاتلا!ه.:ا»هد»~آهرم•آخر:د.«.-اا_نبااه
ياذ•1»مداا»مراالنجادبرد»اهه~اجاال-،اذأذيات•اخ....فيلمطال
»».اا،_<.ورة»)3.».مر»«مراال



واصدقاه`~9~معادف:`´9~:الثالنا~ا~واعا.~~)~´9̀وتفلتعيفترد
..وجدماقلوا.خعزيزةواا--قاء`´9~النا~~ة>ينفالمعارف.وا-وان
~«
الرحنءبد~بوانااخبر.عليماا~برتركوا،ال-وانحااتوافبهااداومن

اناالةمىحهبنأ«داناقالأ`´9اابزازيكبوانااقالالدهانىبوببنعدبنا
ىدانهبنيديزعنتادقةءنا-جاجبناجب8اعننمطبنابواهىنااقالأبي
الأو-ىاثهإن:و،معل»اثو«لاهرسرلالةقال~ءأ~أا)ارهبنعياضءن
وءداثومطربن~أ`´هووبواناا.~)3داهعىا-ديفخرال-قوا:وافان

بوانااقال~أا´يكبني8اناقالء~>نهيرابراأدثا~أ`)قاالالرازي
عليهاثرهاثر«ولالةقال~رأعندن8اءن-وشببنامااحرعنيةمعاو
وذ~وامعواةااابادةاولووهااعمت:ا~`ابءب7:.مبنالاربح:سرو
.قولنارا!هاعاء.لسرتولةالحافظجعفربنر~مدت.~)9اأشيآوقاقاثو

في<)ه»د.رة:تفيا)»3:الة:تفيا)»«اد،ب:جأا)ها
•عار:أللىواادقما.«ابنفيا)«6:ا(بذارجفيا)»«:توفىج
عرابو:جفيا)الهال00-»جاام_أبتهذ.ب:رررا•ازه:اما»في
دء~:جفيا)60جفيطماةال.و)(،.زا)ههاا،ة:جفي>)«»

ا~_«_بءنء-ز»..ناحىاكأت-زتايةقالتا7هرا45هر2جنمج.رابح)95
.اليةوكانةهحى4»صدادواالفا،دز8ا»م».مبهرظهمنفيومنهنهوأءجناناالذو
ءلموانىمنهبن´لد0نءنل24و20هىا»`و:ى_االذوائذ»المبفيذرطن0اأ.اهراعجز
اا.~بويتا-لمموال>>>:7هر93هروءاآلألوح_)األه»دي(-ن2.هر6هرا!مدديق
)راباالءد«فى-ن(6هر»ال6هىمثورء)5»ود:المو:قاي(أءنهاوباالاالحر
»جايا<،»0مرمه،<~هج«ار.ا..،ه~هء~«»ج~«»ا.ن!رابح»ه)
0را«~~اله)»»ه•مآلميام.ايخ،ه>ه•ءهمىهاإ.«.اارج~.ز،ممىوموم~
»ندينا)وءناا_الممىيم-ليهينمى0-(ءن4هرا•4هر7جوتوة6هر3هر4وت_ة

ووهااه«تن>رهواالفيتويرالاربحةامتهوءولالة:ماالىبناذمىعن.اهى8هى.تنيه
،مذامىدم،نت«_ى-<ند._1ا«ذاوذ~~ءاا:رو«لمة:مالىامته~روموالتوافال.ادةأول
4جاحياءءاخ<>>أ«ب»ناالامنهدط-ماالارح<ه،~2•3هر3جاءياهءاللفظ
اجباح»ااهر3•اهى4حتدركالمسر_اخ»>>مبتااليدر~الارح-ا9الهر
مم~مم~



رحم~الذيواابالءالترافعماحبوايمامطمحسدالالتىالنعمة•وليةالمبرد«»مث
.العجب(~)`~``عليهماحبه
~~`)الحسيناباسمتيقولااالميأ-دبن~مموءتمابها:د~~~ا)جوامعومن
ا_دبهمحسن01_هحبةاله:الفةا(عدحبةعنعشانابالت_أقال~`9الوراق
تباعواإالهبمالزمةومامتليهاثهله01رسولمعوااه_بةوااراقبةةالهبودوام
واالنبساطبالبد_االخوانعحبةوااهوالخدتباالحتراماألواا،»حوا(صحبةااسنة
لنبيه:مالى01قال.-رمةلمثهتاويعةشر-رق~لممامعلد__ر9اوتولث

- وااعد~.االية_اب:ا«اينءنرواءرفبا(رفوا«را(«فوخذ:1و،عليهاثره
والدعا»مثذمإلملكلمحيثءايك01نه«_ووؤ.ة~لر~ةبعينماليمبالنظرالجمالمع
.~~`الجملبالءمن01~~`)اذمليهلهم

ه~ اثهلهاا.يعنروي.~ال_بتةااثأوةواالهااقدءةالمودةذظهادابهاومن
ومولعلد-لمتامرأةانو~`´القديمالود-»ظيحب01إن:الةنهاوسرعليه
-ديجةايام.أ.ينا>تإ._كا•ذة_لذا_فيلهذقيلفادناهاو-اعليه01ئه01
لطاديغدفيااسريبااثهعبدبنرناا-بر.االء_ان~~()منمهاام)~~ا_سرنهوان
عالبن~نااقالا:تنو-يءثمانبنسددنااقإل(~´)~~`)ا:ة-يسر.دبن~نأا

عنمملةاابيعنا،»ءنابي~ئيربنيك~~`´بنالمؤمن-<_دنااقالا(ه.ءاني
بن~~رابا«أءت.معذاهتثل1و>عليه01لهاا.يءنعنمااثهرميعا:ئة

:به:نفى:»•»
:بها.مالهالدعا؟ونله0

:~فيه«)4اا_ناإ:رن10»ه«ا_>جفي)0»ه
في)166ىالبره:زجا)65:~متفياب)64

أنة:
،~~مى-~مر~~.،،~-ر~جا.-.،•،مر~~~مر~ج_~رن_.ا~)5(
ا!.اربيانءاخ...ميمادكالذ_آتقرف»ل:لبرره،ريلة_2»مراا»هر>،ةران
ابرار(ا(_نابر«ر)98»مر3>مرنور،)رزرمء_ن(«4مر»»ره

»»مراجرافىاكدفيترجتهراه_)ه3»0آ.ل.وف(الوراق،«.دنالد)ا(_ن
هرمممو>رردديير>أ-~0~را)1)005ممرممو<>--ري0ر>~»»)
ههراا_كامأ.مزء3-اا»ءه.قااه_ا3~ا5سر3ءدوذج:أاجع~~´)
الدبن>،دبنال>وه`.´9(3مرا6»ء)جاه.اد_مماذاال»ندااملحرم_0مى
>ا0».هرلىا_همهوابو»ياتره



ت0دا:رذمفي•اتنا:>وتأ)11»ادمازي:جفيا)61اإدي:جلا)6«
ردمن~.اد9ام>أفا))»اا.وتد-ي:أجاالا)مب:جفي)110
:تفي)115ذ.يام:جفى)1»4...إنمندأ´:رة0واما:.:تني)1»3تفي
ج:فيا)االر.طه:جا)في1»الة:زيادةتفيا)»6ا(«يرو6ادو

.-_بروال:جفى)1«5.،.أ~ةا»مهإ~و~و:رهقدإر._-ة_



القنفسثى-وكأعدى:الةنها1و-عليهاهلها(.يعندوي:قال.ءدوه
بن0يداناالةألإدبن~نااقاليربر~هابنأههبنعليناا>~)أ`جندلمث>ين
جعلقد:~بنالقاسرقالقالبيأ،ااالةاا،~ي0عبدابن~نااقالثمبيب
´)99اادبرةالر-ممنعوضأا!باريقااء.دفيتعالىاهه

ر_
الدهان~بواناا>وا-بابوممجرمبحواواتداما(فقراء-قو~رزةمهبهااداومن

مومىبنلائفنااقالالرازيحيد>ن~نااقالاابزازي8>نز~ريا>ااقال
أوفىبرابناعنة._لهبناليعنواقد<نا~ينعن~~(`´~``نيالسينا
ا~رملةحىيكانى_مت~بروالنفيأالاوهءا_»ادملىاهومولكان:الة

.~(´`هاجته`~`)لهذيقميأاسرين
ا~ينت~ه.مةمعاشروحدن~~`´ناال-واحاالدبمالرثادابهاو»ن~

و-ثليقولابسر«-»دتيقولا-(دينويربن-ءذوسرءتيقولافعرااشيك>نا
قالهماوالجم_ال~~`)اا«ا،ءعشرةبينوا(فرت.ال،مرةحسن:فقال،األدبءن
والجالانومبد>أا(نامىوعبدوامبقلوماهءبدوا0اا_اإن:الرا:ي»ءاذبنى8

.وأ(سر،تهممممبداوأبومبقلوالناهىوعبدوانقسرمبأ01ءبدوا
_«
قال:ر9بلذييهبالوبنعليبنبوا»يماناا.ااخودن«راوا-فظءمااداومن

نااقالااروزيا(ذئ_ل>وأنااقال(آ()لمعة،~~~`)مبواهاناالةالطا(ي>اا

نيالشر..ا:جوفىتفياا»>
.ا.ااءرهالث:تفيا)83

~:رز•»رء»مراادر.ة،»مر4ر»جا،.ا،•»مر<ءراالر:(ه()رابح
تدةكبنامماةتال:»»مر»»ر«جءيوذ:رابحا)هة»»هرالامر«يو
موى>نلاهاكأباأنور>د.-»»»مرءال.دا:ا)را«_5»اح....ات_.ل
(:ر-~»»ممر»جب0ا(رتهذبنووورد،واته<نالمدنعنيروينطيااليا
ر~ل»»>)>>1رردارينى.روينطبادياكمومربنالنولأند)واةبزااحمين
مت_لبزماواهاسعاة~ابوءو(»11«»»ء»ج0ا>يا•ا،مرا»مرا:«_
(»)>«6>مرممالىالسهراسر_»»»)4(تريالنهنياؤنهبزاحعار،ز





ا»:رفى»).>أفي:جفي»ه»)اماهه:تيا)»»ألنه:»يا)ال»
ياة::يت»)>»اسرن<را:زج»)>»تةط:-ن»ب)>.وزةمراهه
،ير.جز.»)•الرق.جز«).هااويري.-ز،اإزري.زر<).<
المز:جي»)>»اتميز:ج:ي»ب)،هالنهةوأما:تي0»)<0

_»الىقولهفيالحن(عن»،هى0»همروومنة،»»مى»»<صروفة:را«.)0»»
وقارنى،«دهمنبه.تانىأ-بو~ناليهميكتاجماكا~:قالاخ)...وشاورهم

اءيا>:رابحووو)هاا.رسررة»و)5الشاورةفي»»صهجاألذلفيوردما
بليىاستل«.ص»ههس>راجء»هص»».هىمحوارف؟ههص0ه»صهج
ه»6هر»ه»»منةاالميريةاإللة،»ههصالمتووفون:~لسرنىء»س»»ءه«ر
<7~ا7•موارف-رن9قا20



ذ_~مماءةءم~سروىالا>أ_«مااليا.وليةمعاذ<نيكتهمهيقو~5ر8ءادن
.~´~´ما»:ملمثنعيبقليارعاببمذلمثإخواعاعوةزرا~وك~ا~´طولمبه

~» والر«بةبةالرذدونوالدين``~)الوفاءعلا`~)اال-واناحبتهاناداءاومن
:يقول~`~)ريالجرصعتولةماثوعبد~نالد~`~)~رأباسمعت.ه_حو´اط
ااشافيرنا!ةدل:حاثر:لدينرقحقطواالنا~زمايز«الدممبينذيمااالولا(قون:مامل
:م~`~)المروءةذ«بت-ق.لووءةاك_ا(ثنالةر1:ء_ا»:مالوفاءذ«بحقباالفاء
(((´الر«.ةوبالوغدةيتعاملونااناسارهثما_اءبذهحقإ~ياء>حالراالقرنىتعا«ار
ا-ويرىلحدألدىةا~~مهذهأمت_سنو~نت:أ`~`ا(_لهيالر.هئءبدبوأقال

~1>اقال~`~´:لواءظأمحدبن~ناا.-~أفزادها~`~)للشربيمثلمأفوجدت
~الدعنعديبئا(يثمنااقالجدينااقالالحارثءنال_دنااقاا~ا~ءينبن
ته_اءمروامالدينذ«ب-قيالطو>_أزماينبالدااناس~`~´اشرتهقاليااشهءز
ثم~`~`احيا.ذهب-قو.الطزف_أبا-ياءا~ما>_و:موءةاارذهبت-قوءة1با

.((~´ا~~)»نهءمر«وماذلكبعدتيسرأأظ.»•والر«.ةبالرغبةتعاشروا
بن~امىالبابات-مه>~~~´.هاشر»منمعاد.نفىالدافنة>ركامدا6و«ن~
هرارسرمت>قولريالجررتسمهوقول،ممير>ن~بئ-ءذرسر«تيقولا-«ن

((()غيرهداهنأونفسهداهنءبدااماءرامحةم_،ال:يقولاثوعبدبنا
(~مايرونفيماموافة_ر~~~`وكريىواناالهعلى:-_الفقاةادابهاومن~

~ فقرة>مدمى>~منهالده.بك...برااداو»نل>قرةوردته).هتزيمحذوف»)>»
المذ_اةجفي)»«»اآلحرار:جي0»)»..ا..ته_احبانأدابو_إو»ن
..الثااث>رنالة:»ا»لر:ره)»)االوري:جزيء)>مكدمنربكبأ::ج>~»)و»

ني»)»6>><وك.ت»وال»>..ةتوفي،ج«يساقط»)»ه•فرطءاةااارو»ة
الميا.ر...زمزال»لم«»تقادر:جفي»)»»الواعظكردهأناا:جفيه)«همتله:ت

راشيه.جزي»)»»تفيلئث>~ية681»ذهحذذت»)».جفيماقط
ى-_ر<جز~رممر

ممص»وهمى»جايا»ء»<ص««>صاللمح،»ص«ه»صهجا(بيانىاها)راجح:
>»مىو»مرا(_«.ق،»»س»»ههر»جعيون:رابع(ا422~»<»مرالتثيرى
.»~26مرءرفين.ألنودى»5~ا»6هرالتثيري:وامع1828



~)ادقاقأهدبنعثمانسعتيقول~بئيو«فهعت.واامنةلأليئألالفأ
أبيبن~سعتول.ةعبداتبنمحدسعتيوولالوليدبنامىالبسعتيقول
يصيأن~أربعينا_دعرت:يقول0ا-إبنجويوية~~~`«معتيقولزيد
.اال-رانئالنةمن

.لهمواالنتصارمعذموالذبوا.محاباالخوانباء_ذارالقيامادابهاومن~
قيل<قولالما~ا-مينأباسعت.قولا!قزوييهربنعليا~نأ.سعت
~~.`لحرايثربونالألنو_مقال..أ~ن~أحابكأه.لما:ابنيا
~~~)«اليزنونالألنوم:قال.صوةقوةبهممباطكا•لهوقيل.أ~جوى_
فيما:الة.وانائة_موارذايطربونالبالهمكا:لهفقيل.نحظورتحتيدخلون
:قيل.يقرفوووعيهونيووعدبأمونزلالحقو~مالطربيوجبماالقوان
لهم9ها:له~ل.يديمأ~أ~~´~األ>»قالمما:دالةعنديطربو~.الأل.لهم
ال:لهقيل.~~~)والمجانينالعثات~النه~ه:قال.الرباعياتعنديطربون~~~)ال
محداذناامتقالو~ثيئأهذافيأقول7ناأ:قال>النامىمنوميننحرم8•

يرضال01أنإحداها:-اللمالث:فقالذلثعنمثل-ين~~~`ااتاب
ممحائففيم-مهناةيحعلأ~.يرضالنهأانيةواك»ؤالءط~~~´هؤ~ءمال
صراه0ثي`~~´~عن~ماهرلىا~ا~~)يثيرونىالقوممأموااتالثة»هؤالء

.له~()وأفردهم
_•
وذلكا~موطيبوالوهةااشفقةوبطالغمنبوة(ةا~الذىا-تهالادابهاومن

ماتط1»»6مات:فى»»»)لرذير:يجء»»)جريرة:جفيمتفر»»»)
ر:زجه»م)ماراة:تذ~«»»)وا~ة،.~ال):تني»»»)ئت
يتوفمحهاال»)ييروا).يت.»»)لهوال>

وابر:،الماكبابزالمرونةطالهروابويريهبزاتهعبهبزأحه،نعشانوه8هه
ابرذ.اتتال»»:مرءجسرادتاريخ.رابع(()5،»»ر«»جبندادتاريخ

ةتارذ،اح...اتال«««ال:تال)الناهعنرد»ف8أ-حاثبالماوصلجمنرالتماب
ءر>كاملتمالاةأرواتومالورية)(ايممةالنرذزيءنمر»<:مره»االر
مي>كلملاترممظ



ال:الت~~ا´وأوبزنعنهرجللهتالءنو«معليا`ألملىياك`تولو
~أا`وقولاا~مطيبالغفرةدويباتمن:وا!مدالمالةاهعليهولهوةتخنب~اأ

~ا`.يرحماليرءمالمنفي.-لمعليه´طة«لىذبي16

منأمواإلإإلسانوالمدةل~~`1و_إلنفساإل:وا`مملةاإلومن:دابا
انا.ااقراةبالمت)~~`وذصلحقمافليمأتهانالوالبهخمىاأاكمل(أففها~لمآ
اانبيدرعامرابواناييا~)أأا`تالاا_كسدلمأبوناامتال~ال)9لمجيدبنإ«»عيلجدي

8أبرمناتويار»ول:قت:تالب_اهعنا~يهعن~مبن~~البه`بزعن~ال)
آباكم»آمكهمفال!من:م:قلت.آمك~~`م9:قالأمنم:قت.أدلمث:تال
آل`).9ألقربظاآلقربم

بينيرىال~إل`94أبأو`الالا:نفس_ليافيإخوانهب»ا«النهيجتومن:د`بها
أبوممالفييبدطكانو»معليهاته«لىلنبي1ا~~`انروىفانهفرقأذلكفيوينوم
.االفييكرأظذ.و~راالفي8ذب»إركا

ذهكعننيوسرلمعليهاألبمدلىا!ذينظمحاسدت1(التباغضلمجانةودن:دابها

:جنه»»)متلنيم:يتنء»»)جفيساق»»»»)آبز0جفى»«»)
ر.م:توفيفيبر»»»ب).ن:جزى»»»)المد_ملرا.و:جنى-»»).جيد

دان:ت>ر•انا:جئ»ب)7«>ىجةطماةاألبويةقأواىث»»»)كا_ة
مبر.جنيم)مم

وجعين»ءوسهههمى»الترمذيج،»همى»»مىوجالبخاري:راب_و)9/
77دال23د~في؟143مد3ح0اهه~؟2«116هدددمذ.آل؟16د282~
لادظالمغه_رة»وسرات»ن:طالبابيبن»لقادر:»مى0»»مى.نديه:راجحىو)م

ءحى.•مىلهجط_ة:وقارن•76هىاالخالق.كارم،المسلياذ<_»ءلا__رور
0_،»تنبيه،>»~»»ه_»مزيجالت،ه»رمى»»»اريجالبذ:ه»»راب.ه
ممسوم»مر.الونيرا(دعبم،»»مىاذرداآلدب،»»مى«»»صبت_انى،ءهص
وراا_ثيا~_باابعري<ن~ماعزبن1مد،نعبداتهبنابرا_ممد~ادووه)629
»جماجهابن،ههحىه5ص4جئاريال:د)راجح438»»مراالماز:راجح
»احيا»ج،0هحى4»مىتند-_،»_هى646هراجيالترمنه،»هى/»الهى
.)رهههوص»همى<ه»مىالمذيعا:»-م،همىالمفرداألدب،»»~وهممى



أكر(آل(`.إخواد_أادعبادو~نوا~دابرواوالمحاسدواوالواتاغفال•ذقال
وأ~>األخوةدرجةعنأمقطانواا،حاسدغمىالبانومرعل»اثوملىزئك
حيهفال.اا_ذدومةالا-ههذهعنمنرهماكانالد-بةو~ماألخوةا~~´»-ة
.األخوةا~~)بد-ةاالالعشرةحن

االنحالفة~~~)أ-و.نبينهتمالةنهأو«ماالخوانمعاا.ا~لفاومن:دام
ةلهالمخااو_عا(قفيئ._واالعواهىالدنيابفضهولفالتالواه.ادياببب

~، فيمنخيروالمألوفالفاااؤ»ن•و~اعليهاثلهالنبيوقال>االخوانبين
.(((`وولف~~~`وآليألقال

- ناقراتمنة1-01انيعرا»~~~_)واألملالنسوانمعائعثرةاداب~~~)ومن
توهمان»نءيها«جبلهنماحدبءلآلآل()باا«ووف~~~´نشرهذيعاوادينااتمل
~~~_)-ءلنملنقدام~.الىاثفانلهناهإل»للمبما.ءالبمنوالنموالهالعقل
عقلناقماتمنيترأما:و«متل_اث-لوقال.ر-ارأدةبثمامرأتينادةثم

وسا-يهاثولها:.يأل(`وألنأ~~`~األلبابذويلالرطلعقولأذهبودين
اثماللب~ماي.نء~وقال~(().ألهيأ~اب)نير~وأنااله.»ير~هفيرالقال
:االيةمذه~-فمنادووممثل،عقا»الوجارلوبجالهاامر~ةلءة:و-مه

ياف:رنيال)»»واذاالء.ف:رفيه)4«د»حبةو،ةمب:جي»)).
ي-نفمامره:جني»)»فيجىتطماب)هء»آدا.ماودن:تي»)»»
تونورى»)»هد.م.زة»اذك:جزى»ب)»ءنف_نرهود.زءتل:ت

توفيجفيأاتهأل»ى)ذدالمنااوأءب)»ه(ااد..لمرادة

»عمىالوالمى6.تومزيجإ5إهىو77هى50حى4.~ويج:آ)ر~جه~7(

ألجر~»8~إالحى128هى4إللوتإ7•هر60هى~منبيهإ2ص61الصروضة

اد~>إ1محىا11ص4إلقوتإ7هىو~~كإل~ز~.~ب_ز)19ط1/صا/ممى

_مي~جإ25هى69ألهىكو~لرلحابأ6هى1هر~~~~~مسئإل2~6ال9مى)ج

>ل)و~-~6694صرر».~سرءرنى:ةكركول)7•صا.صارإل~ي2هصالعلممر

60هىألههىرمحا.تهإ)2محىأل68محى2ج7ال~و.بوإ5صلم»مىاصاب

•ملممىمهصا_~~ال،2سى))صالج~~«إالالسا«الص~~)و~لى»735





محليث~~~´الثالتةشرذاك:قال8علي~دميقهلها:لة~~~_´لتلبسعاوابسا
.يامةااةيوم

- »سموعدكنحلفالاناربوات~´99ا(سروة~هلمعاا»شرة~أ~`ادابومن
في7إ-تمكمناألروجمء_مال~>»وتعا~~~`«وايدهمخالفمفيذوهمتهو

>لمثا>وتالحاعلىلمومكبوقتفياتهو.~~~´ى.ممسريرهت01قضالذيالوقت
علىااقعودفيإخوانكوتعذو´`9~ءلهت»وقد:الة»ثأبهاوظااليا~`9~»نتر~ما
يدلهلوتذا(ةلمبطفيديجتماود..»قضاءفييسى~يو~.له(ه0تقولونوتلحاا
وقرى`~)`محيبث>وتالحاعلىودكقهفيذترى~~(`يفيىضهبويناعلى>.مىا~~)أو
والإليك01ماقهرزة«الشهانفاءاأثيثمنكيشتريفإءكو»ن.ا-.لمثعذرفيه
ر«_ة8ا2́~3ا`مروفبهذهوالنةبأل.اوألذبوالبيرين~~~)مذ»بيعكوبنتت

بحرورذا<اهفاهدكترفاذاحالال.إ(يك01ماق»رزة_ألمثنفعىلتحرم
اثوملىالذيعنروينهفاورككد_ءلمثبذا_~ر-لمثتفرحثيئأوباعأخوك
إذاو.(.ف»بكماأل-يهب8-قااليمان-الوةا!ءبديجد7:قالنهاوماءيه
فانالتطفيفزرواهعا.لمثالذيوا(قدطااحدل»يرانفاذ~ويدكانالمينا-ذت
امالىاهفانى»سرأمزكانأل~أل_`غرماءكنظروأ(~~.(»طفغينيلوول:يةامالىاث
.وملته01أمانفيلملعنناناوته~(`»يسرةالىفنظرةعسرةذونطوإن:يقول
،´دمأاقالمن:ل0ةوماعل»01لهااديفان،وعلشهفييلكيتأ~~`منوأقل
ه~ياكفانىفارجحيكألهنتوزفاذا.~~~´القيامةيومتهعؤ01اقاله~~´9تهءة

البرية:جفي»)»ءتفيإاللنلسمما...زوجي«قفا(فالرةذةتردام»ب)ه»
اخال~مني:جفي»)ه»ىوةال:جفى»)د»بهااداومن:تني»)»»

عرلااومرلرادةتفي»)ه»تسيرهت:في،ءا_»،_يرهج:ئ»)ه«و»واعيدهم
:جني»)»<بمتاذاالتبهامتارمااو«هءغنت:وابالهادلو~ته،:تفي»)هه
ممه:توفيجفي•.>.بنتتر:جفي»)»»ء_مله:جزي»)»»يسىو
ي»)ه»ما:جفي»)ه»شكغرما»ن:تفي.به»ب)الضروب:تى0»)ء»
يممته:تفي•بيعة:ج

..اته.ميبلفيذمويزكبير.نبوأعلى_مىكانإن...ء:.س»ه»مى.ب»:قارنو)هه
بلوغ•»مى»همر»جاحياءو»»»»».ا(بترةعورة)0ى.»اطغفينسررةو)هه
.رءر•م0~
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االدبيدبن:جفي»»»)كل...:~:فيج»»»)...رزقأامةرزقك«نى

يذالى.«رجمه»<)

بحرااليه~)ه~».ص»جإد-_»،_مىه»ص»جماجهادن:راجه16هيه
،هههر».»بتانءهص»»»س»جمذيالترءهدمرمههمر»جماجهابن

واالعه_زااليجاز؟>الحى.»»س»جمروج،ههرهمىا(~مأ«اسر_ن
»»،س»»»مروجمذيالت!را.~ه)ءههءسءه»مىا~.رالب~•0هس>هر
ءء>هم0»هص»جالممال~نز»ءمى»ههمرتذبيه،»هىهمى»ماد_»جادن

ر،ولناالخرج:قالغرزةابيبنيسةعن:همرء»»مر.»جمذيالتر:.يه~)راجح
يكضرانواالثمطانا(ثانالتجارمشرياال:فةالساهرةندروالنوملرعليهامةلهامة

فر»8ا(.يعإنىأال:ملممياك..كاقال:»>مر»».صتبيه»ةبالو«ةيمدودواالبر.ف
»ه»6م».»هر»جالممالكنز»أوكقلءاةباامدةوبوهفيوا(~بفيواطاالفر
~ادومليمانابيبن_يمانىبنيحيبن»ا_ائذبنمارون<نالحدنبنأه>وه(ا48
.»»مى»بندادجتاريخفيرجنهراب.،ازلى0ا
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أءرادىبعا»:قالالخدريسيدابيءن...:»همى»»مىءمابهابز:راجح»»)5
فانتهره.قنيتناالعليكاحرج:لط«قعليهتدشظمليهلهكانديآفاهيتقاملممالنبيالى
بعهمال:مملها(.يفقال.حقيأطلبإني:قال)~م»نريتهأ»ويحكوقالواابهأمه
تىرهنينافأةءرئ«ككانإن:لهافقاليمىة،تخولةالأرملثر)كنتما(قماحب
االعرايفقضرف.»فأة:قال.اتهرسرليانتأبادي،مفي:التة0.فيكخنةرناةينا.أ

...أ»ةقامتالإنهالنامىفياراوال:ك:فقال.اكاتهأوفى،اوفيت:فقالوأطممه
4.4هراتوالصفاالمحا،؟9هر.»هر»جمعط•الهر»16هرذدالهءمالمه»اخ
يوماكويل:فقالتأراممكىطمام»نومىامتالظاذرىالقالمرأةقمة(وردت«وس
اخ>..أمةدسرتةأل:ولهالةأ.»دتامةر~ولأقال.•.اخ...كر__»الملكينح
همى»وممهس»جاإامح:رابحوو)م





ادبغالالزاهدا~´3كربنىيوسفانا.واالسترسالجهالىلهالقتاآدابهاومن
لهاهراباناتالكدبزالويرانالة)(أل(`2)اعدبمىبنالعباسابواناتال

الةرسولقاليا~)تال9بابرعنايهءنكدبنلمندراناقاأللمحدبن«و«ى
كدانا(أل~.المبوصيكبوالالوجهيكبدالطقتالىاثإن:وسلعليااتوملى
1ألبزهائمالدرداهابوحدثاقالااطحاوىاناتاليذاادالك~الحاذنةالممارابئ
لىهالةر»وللةتالبرطعنعط-عن~أ9اجريجابزعنلجرنبعراناتال
إذااثةاابثوالما~يكوالشدا<والصديقينالمؤنين`ذ_التمن:ودلمءلميهاة

كا`).التقوااذاوالترهيب~ا~`والمافحةبرزوا

هواا~`إلنخيفاالخوانمنالمحلفيدونا«ومنمةلمخهاقيا)ومن:دابا
محدبئاا~`اطةعيدناذبى.لحذكدممظاتمومسيدالشدويلاومثله.فوته
كداناتال~´~ميحهبزكدبز`31`الةدباناقالبهاي´´اأالمب1الزاه
مزعليانتاا.ااقنطرىالسريبزكدأ´نأتالمرد.ةإبنللعروقمى~´~1الب_ابز
جوففيتمناتلمنؤمنينأميلألمونعنداةت:ا~لخثهزبيكييتالتالاثعبيد
أميريا»واتمد»ءطتمانقتأنكشأما»يكبىيا:ة_الفتقلبتعلثانوأناااليل
دعرتا~(أالؤمنين~ادىيا:فتلت.ما<منوزبا»نىنبمرقدهمننوب.نينلؤه

عنجدهءنيسه2ءناى-مدثنى<ال:ذه_الأزالمدء»مترأ´~`اال»لمخادم
أ~.8دممظالقومميد:وملسراثمملىاشررسولقالقالعامبئ`~9بتهعة

دة9زت«ياالههيصمه:ج«ر)2.4•..~.و-:هابوانا:فيجال.»)
تزاوروا:تفيه)ههحريج:فيج»)5»رمنهامةرفياالنصاريعبداتبنل

:~ج.م/«الرا~0جني.سر).~ات0رمنى.<و»/<ن.جسرو»)
جفيماقط>ه))عب_ص:جفى.ه)•هرفيوامزحذداال´دم..)6عبداته
.ال4المرالجيبالتهنهبتهنه~ءهربنعقبة:را->،عت_:فيج»>ه)



زي،ته،مر:عزيء)<«الوو:يقالمدزى»)ه«تا:دااد..رادةفرج»)<«
مااذ:وممعميقوالوداا،تدزء)«.و)اةي.هدبىزى»).»تممه:«-م
-تطب)3ا»لابت:«فيال)ا»تئهة~ةأءيث..ا.>م.دا(رمزنترة»)»»
تمةال:وزي»ب)«»إد»إيملما(ادا:جيالهاشعلىال)ا«رنو

•ةشهزاأخرى،اتأوماك»»هه»مريقالود•»»ء»»»مر«رالت_)6ء7
»ه>4همر»عاالدبا،ءجم:نيااال«.ماعبداتبزلدسرمراكأذياة_وتوذلحر
>جسراديغارمنارا،»ه)<»رز(المأ_ديمي.را~ربزمرىبنمرمر)0»ء
يخزارربترابح،»ه)مهر:~(التالعر.رايج._بنالمار.مر)0»ءه>مر

مق.رء~يما~كر:لة..كا..مر».مرور:رابح)0ءء».0ر0جأداد
...الفظعرمةيسدوظالل
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اسماعيلبن.حد<~.ءاموالواشمقالةإخوا:ملل>ةالانااداموءن
-معتبقولمالمبن~~مت>قولااممئاو-أفوبن)افذار-معتيقولاألزدي
غيركئلمثأخبرغيركبر8أ-بركودنيكهنمارليكنم،ن:يقولأحدبنا-ايل
~~()«~`~)تتاتالجنة.د-لال:ما•ءايهاةملىاا.يوقال~~~).بحبرك

1من:ا~~ءءفىقالوفاربعد•-ياتهمفياالخوانالرثاء~دابهاو»ن
قيالدمأ~بنالحسينسعت.ا~~)نبهمرهزدفياخوانهوفاءءنده.~
استتر~~()داودبنا>و~ما~لما:وليةاحانأهءضتممه.قول~~(´القافي
فىداودبن~و>~أمعآلط.~نتفة_أللهطعنفشلظموثممنةيهنفطر

ز.<>.<_.>.ز:،.>،.ن>>>_>><><<ة<:ء0<>0 مب.:..>-<<>؟~-:<>_،>0ز><><ن>ء:: تءم:>:ن...>>::::>>-00<<
ميولى،ال-»6<صهجيون»)»من.ههههىرالثفيا(بيتان««أانىورهال)66
النته~ل،»»مى».~م•اا.-~•م.مىمه~المر~ى،مسءممرمهج
من:ه.ص»هسثنبيههراب~»)<وس«»»سالد:يا.«ب•»«س»»مى

«4مىا~مامامن،مديشكفيركالىلية.نهفاعامدياا(_النتلمن_البعريالحن
4البغاريج.رابحىمهم.صمهمىغرر»هدر!»»ى»جاحياءء«»مى
«هصتبيهء»ءر»»همر.مجمذيالت،»ص»هص«سليجء»»هر4»مى
اه7هرروفةء»هس6•صالمفر.االدب•8س166ص»•0اسر´•06هر
بنبن.محهاال~موىر)ه»ه»همالرامبلوغ،»>صه»»مرسراجء»0ص

هو)669(ب)•<وسالسمارراب»ال»)4»(:ونىالتافيالبيهتي»ومىبنالمين
فيومجتههراب،الزمر»كتابماحيمبهافىاالمرابوخلفبنعليبئداودبئلمحد

ه~»هس»بندادجتاريح



هنةعليهمحزنأن~اخيهعىارخحقمن»أخييا:فة_لالموتفتذا~ناالعباسية
:قأليثه~بقولويتادب

((~اعتأرحواكامالفقديكومن~السالماسرثمالحولإل

الوفاة،دالوفا»قليل:`~)الزهرةفي~بلهقوفتذ~رت•قريبءنماتثم
ابامرسعت>منةعليهوتحزنتلمقالتهفيتذو~(()ا-ياةوقتمن~هير`~~ه)ه
بنبيرآلز-معتيقوليالطوعهعليبنا-سزتممهيقولهاألأيبناحدبنال
.(~()9جزيل-ظ_يرأ~~~أكاروإنالوناءاهلو«:يقولكار

سر»تى،ولدهعلىتهمثفةمن~ؤلماوافقآ-يهإ«´علىشفقتهن~آناادامومن~
الرحنعبدبنء.».´«عنأ~نا،ضدثنيه.تمولالنقفيعليأباهعتيقولار
ابراهيم-د:ياا.ممياسر-اتىالدنحدنايقول3̀أل~الر~نيدبنال-د:يلية
فاذا»بعدأما:لهممد.قإلىاألحذف:~قالأبيهعنزائد»ادى)3أ~بنءثمانابن
>نآفضلالموافقا.خفان<وا:بصرالسرع7بمنزمنكفليكنافق»وا»آخعليكقدم
ا:أه>نليسإ>»ابنهفيالالمءلميهلنوحيقول01تسعألم»أل(()المخالفالولد
بنابردا»مدنراثقالاا~رزيالحنابورانشد~(~).مماحغير~لإنه

:ا-_~ءلبعضشعيب

حمنا>~~`9اال-سرا~أكاأكاكآبلغ
آلقا»آلقاهال~وا~.اني

بوؤيهموممولطرفيوا~
»ثراهشدواىعنتباعدوا~

دهر»ا»هر»جاالت_ع»»هر»سبروهمن)قبقعة(هليوافد:راجع(.()
وطةعنطقارن)6.7»ههى»6ءهىه_احياء»»الهى»هاهىمرةاككاتأبألاا)
.«،أكاننظاالخوانلتا»:ييهه>.نأكث.قالن»»حى،ب»<الههراآلنرافابن`

.46هوددو«ةال75»4~ال<~المو_ى:رابع)6«3لحبيرفنم



>ال4س»جالعقدء)الجر_بنعليقال(هره««»مرهجيون:واجع117ال
اخرى،اتأومذ_اك(ههى»»هرالنظمنشدءزا_ءة)افرى_اتأومناك(»مر
الممانيد.وان،)واك_ااتاآلولالبيت(ههىء.هصءجاامانييوافهاةراثه
»)اخرى«_اتاليه.أافيفتوقدااثاكاابيت(ه.هساال»~»»»س».هص»ج

بن(له_ي»4مره»هسغرر،)طفةاك_لثاليأت(«»س»»ههرنونالمفشرح
اته:ولىماأأف_خا:ونمهاآلولالبيتوممهفياختالفالمراد~ا~وفىءالجهم)
أحدمر)0».،»التوارهثوانأفاكااخءدةالفىالمصراعمذاونمى...صبتذا
بغالمالمروقمرياليال_اهالزاهدفبداتهبوأمرداس>نفالد>نغاليبئمحدابن
»همر»»»مر»جقرت:راجح»«»)ء«س»سبندادتاريخ:بحرابءفليل _ر

ادابفىاا،لمي:المذيفى(المراتي»ه»~»هر•جا-_ا»ء»<مره»هىالبداية
ال_مليغالب<نلمحد<نأمحدرذ_»انىيثحهمنودوهراكمسندفىواله.لمميالمحبة
_»حىاه.هرمحوارف؟ا>ياتالحزمناآلولفىالفارميملمانىقوذمنوهو~أاب
كنز»باا.نفي_تهوالمينباادتوءلكاليدالصديقمثل:وقالوا.0»مر»»همىفرر
»>»ص»جمساكرابن،نى)أمنديارعنمثا»_ف(ان..هم«هس»جالولى
لتعنهفيذرجإل»وفيثكهأظى.لةجلالمثل.الذ_ارمي)سلمانى(أيوقال:م»مى

ي8بنعد>نيدامتهبنهانالىبوأمو1178االخرى(:)هاأحهتف~اليه.ن
.»ه»مرسانيالمنهرابعم،الشاعرالالميكدىبنمبدامتهبنمنابى



`~`ملتهابكصد.ق8خماأل´~ثالث
هراتوالالهومعنارىته

زلةلحىعنهفح1~`وا2مواسا:»
الحلوات~~~`فيالسرأال`توترك

بئبئسعد_الحرثااذراسابوأنثاليالسوسيااطرمر«ىبنعلىأسرافى
:النفأ~~`حدان

المحيح~~~`~~`باالظ<منكوائق~ا`9.هيرجنيةإذأللثأواف)
(آ´9قبيحغيرالصديقوقيحبيلغيرالعدوفجميل

الهجرة:بيونا~~`~ا~ماالا~~´بنهزةمجره~اظيمجيال~انومن:دابا
كلالحنابوانا.عذاواشمقاألوقطومداومة`أ~`حبهعلواقأ»لودهامتبقا<
`)~`عنالقذيالغرزاناعبدمنعلياناتالا~رزيالحرثبئالحسنبضكلامن
ناءديد~أ~´بئعثمامذءانأل´)ة99الطرائفيمىبئعبدوكلمنأالأواناحساطث
رحمااأ~`الرأليأأ~`اابمدتيرفرببئكلوابوبرمجديواناحماالثعناقمني
بئيداطةبئييكانال2لبوثنجي´~´1ا«ييابىبنكلمحبداأل~ابواذ`أأ~`)الاة
3̀اإدتي~أبئعبدطؤمندو»ىاناقالاظليلبئعليبئاكلوانحلك6انالةبير

.جى0ه)ههموسا.»:فيجه)»هتهامعفظ:فىجه)ه»فالل:تئه)ه.
تيسةفىه)ههالزبالجفا>:الد«ريمةتفى».ه)أمحدانى•فىجه)»هواآالات
بغذ_:توفىجله)»هالصر.ح:الد»«ريتيمةفىه)ههبالوداد.الدهر
إبقا.أو:تفىه)4»»برأن«رنإال:تنى،هجرتهالءونوأنى:جفىه)»ه

-~بنمهاننااالطرائفيمحهانناا:جفىه)4•المدى:جفىه)4»لمرامة
تال:جزء»)•المز~~.زجء»)ء~0-جل-.-)

الد:راأدبفىاليت_انوورد،هس».س»جا(»رءةيتفىاآلولاليأتورد.«)5
•رر•ر.مىمجماهربنارفيممس»>رواالعبازاالعبازرفيهسه»»_
أزادمبنمنانبن»_روربنملمة،نومىعبد<نلمحدبنأ«_دااسبوامر)0ه»

_.يدرمادراميمبنلمحههو)150ه.هصا(سرممارءنهراجم،ه»)4ه(:وفىالطرازى
فىجتهقا:ظر»»»»)»(ترنالمبديالبوشزبيات«بهابودو«ىبننهالمبدبنا

.»م»مى»جالبي
مم



ظاقالاليقيفى.د~~أل`بنعطا»عنصاب~بنعنمالكنااقالمصعببوأنااقال
يمحوأنلمسامحلال:ومما~»اذهلىاذوهولقالقالصارياأليوبأبو~ا
لالم(~أ`9يبد~االذيوخيرهامذارهىيهوهذافيعرهىيلتقيان»ثالثفو~هأن
:يهلونابن>شدفيأارةالدمشقي~بناذعبددليثأ

المدودفىودكبقاهيترأو~»يقىال_كهجر
الودودفيالمنيةأ~.رأت)3~ألماالورد3́~أقات181جو~م
~~تظروي)391محا»_وتخثىظمأنفرمم_3́~اظتف
~~´´3́أ2الودودبألحاظ)391ورمقهعنهاابفه_ا»زيبوجهتمد

3́الما~ىأأا~ينبوانندفيأقال:لموفىجعفربنأحدبنأ3الحين~أنندنيأ
:ملبعممر«ومرط

•رل.م~)لى.جل.~)،-1اال.-رلجز«)0»~:زج<»)0
تفىه»ظاال:«انالبيتان»»»)وة»يه:جل»»)»ارأمه:جفيه»).سرمر
وكر•امت_الام:تفيرمل»)00المالك:جفي»)0»اسن:جفى»)0»

موخوف:جفى»«»)تللهنوق:توفىجن»ه»)خنواامت:مرلاهامتى

»ره»هرس0«مى»»م~0جيالترن•»مى»هس»)ابناريج!رابم»»،)
ه»ههىهراحياءجء.~صه»6هريهتب»ههسءجما>«ابن»همىم»هومى
•وممىرروسمج~رج،»ر»0ر.<»مى»مرا~رداالدب،و•~
»«همىللننرنىشرحفىاال،_ته~فمنثالثةوردت)183وه»همالرام.لمرغ
ابى~إللمىمضرت:مافىاللط:ههى»4.هر««اآلدباءجممب.:ورابح»»س
~اخ...«زرةالمجرتك...الشاعرولة>،نعنالناسبممنىمألهوقدأريدابن

ال2ص6<س»مرجالدتية:راجح)1_االبيات)لهه»دقيقلذوي.رح(ومذاك
وطتنا.كنطفىورداالذينليناالوالبيتينعنلختلفانبيتين»_االخيراناايتأنفيما(ورد
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يى8نااقالميدنهيرابرااناقالماحبزأحدنااقالا!ممدمبدبنسداش1ا
سدءنعييةبنسزاننااااؤمينأدوياا-ة-أدأالمأ،ونتاحه:تالكرأبنا

_نبنييا:ذتال.،_«دماالوفاةردياامهملقمة-مرتلما:تالألأ´اكرنالملك

د،0فيبت~)متر..
>ر_.نمب:00:>:.،:>>:
ه0ذ>00<!.>و:••.:<>>

ل،»»)ااد_ن:ذع)4»»الر»:تفي»»»)أارد:جفى)4»»
زر:تل»»»)أة_أ:جل«»»)~ت:تفى)4»الآ_-:دالت
ا_:جفيء)ه0مرت_أرالردمحنيم:جون•ومرتفى»~اء»ء)
أعرااابز:جفىماتطه»»)



وإ~.نكمماألأ)9متهخهإنمن~أ)فاهمحبهاجةالرهإلمخدةاللكمحرنت
لجيريدكمددتإذامناه~»نلثمانة»ؤوبكمحر~تإنوزانكمحدته
رذامناه_ب»«دهاميثةد.لثرأى:~وءد«اخنةمنكرأىإنو~~~امدها
دتإذا»نا-محب»وا«~اكنازلة>لمثلتفىوإند.دأكا~:ذاوأءعالكهالت

ه0~»~ ~قال`أأ´.ثركااأ~)-قفي:.ازعماوإذاامركااص(تما.إذاوولكةفمد~
أه>مأأ`2أو~هلم:ما:فقالبيا:ثهديث8ابرأادثتفيااأأه0مجوأبنااا~
مجتمهالالخصالههه.نأحدا~يصحبالأنأ-بىألنهقال.ا(:قلتأ`لومدة
.(((´ذاهينو~ا:ادأءونفقالقال.ذسرزأل~~´في

_
بئالر~عبدناا.اال-وأنعىوااشفقةوالوهةيخااشد-رمةيي:مظبمااداودن

بنآمبنل-م~ااقالأأأ)قالدةبوا-دثاقالكادلبنأمحد>ااقالالحاذظ«ل
الةالأأ~عبدا~ابئبربءنل~أأ´رربيأعنفضالةبئمباركنااقالأأ´9حبز
وقا~(((´نافيرهويو-منايوقر~)منمذاليس:وساعليهاتهملىادرسرولقال

نى_طساةمدمار...ركت8(وإنذ)»هتهحه:جفي»ه»)رظدظ:جفى)4ه. -.ء .بإلرابنل»ب)»»جفيطساةالثركا...نز:تل`وإن)4ء»اهر:تفيال44»
نتر.وردتء)مءاال~زللم!وجزياد.ء/ء-رما.!جوء)»»رتجني~ى
~ وا-د~راالالشسرية~ورتنافى.ردولمءمىفيالها_شعلى...اليم..ظادا،ماو»نل
~ روىالذيقالبةبوأنهأويدو.عالنهبوآ:جفيومإءءلمكامل>نأحد...ادابهاوءنل
.وأملربنالملكعبدبن~بناةعبه<ن~بناللكعبداو»و.»ا~2بنأد~عنه
»)»همىهجالتو_فدب.»_ف.ب:عنهرراب،هه«هترفيءقال_ة،وأء_»فغلب~
الذيبزحبنعاوبنمم_ل~ريظ~كا(و»و»ر.بنممامبن»رل:جفي)4»ه

آ~.الىنهتد(رلم•بيانى:وجء)»ء،»»/مىءجرذبرابقالبة.رأعنهررى
تعنزيادة)4ء«يث)ه9اامنهوهإلماثر

7~»ج7~.مر~ت.ه8إاحى)صالجمحيسونىإا7الم6ا8صفيآلوت_الك())و~ء~م2

`و~-~)9آل)الص49ص.د1و~.مذ_ا-مسئ»2ص6)ص.(صديقإهسالص

ءالسالالامى2.د_.~_،»امىا»لمممى~.ز،ال)سكا4»مىاالترمذي~

ال»لمىرفعرا،األمىململممىمبممرر_،الهارمرالمودراله~ا.نيالا(د~

))/.مالهمى2ج.~رلحنرم)»مىاللم•مى2._~،مامى



ا44~االرده.وا~ين()41إ~ا.ورلىاددراللإبرمز:وماعليهاشملى
.(()9´أ))التوانما(و~ام

بناثهعبدبئمحداناأ`.9ناالمشا.خبكضرقاألحداثتمالأمشدمن~ذابام
اناتالالبلذيالمباعىبزأ)9حدان~بنامحاتاناقال))9با~فة~الب
اناقالأأأ`أأأبه`الوليدبئالحيناناتالأأأ`اانميابو،ىالو»،´بعبدأأأابزكله
-بذةوفدقدم:تالبابىأ´9عن~اازبيأبيعندلىابيابزعنالريرأأأ)بزشر
ينفي:وملهمايهاشرلىهاثونقال،موللحمنمالمنقاموسلعليهاشرملىالنبيهى

.أكا`الكبر
0»هء~
:بيونىانى(>إ»ورهمفيونها-واعلىياانأفراارادإذااالنانانادابهاومن
قالبا~فةنيباالتر1الخفبواناا~أ~´>مهميتوبالذيمهبوفي~جة~`9~مألحده

-ممينبن~ونااقالشافيااقا~0بنمضر0:ااقالالمقدميناهضفىمالمفى~ناا
وممرلقالقالهريرةبي•ءنييها~عنميلنااقالا؟~>فىمحىنااقال(()9الترلي

~ لرانالةملطاواكرامفقرةحذفت»)ه.الي:تني)4»«اكرم:جفي)44•
أحه:جفي»)ههالبكري:جفيذ)ه»الشر~خ:تفي)4ه•تل
في)4»هجزطمماقليدرالوبن~8اناراب)»»»جفيطممأقل<نركد)4ه4
)بيعنرالوفقرة».افىايهبيمأءنبيعرال:جفي»)0»ال.~بئناهر:ج
ود«ت:جفي»)ه»«:ممداله:تفي»)»هجفىساقطةلعنبيراك

زيإكرا)امةته~منه:صله_النبيقال:ههرههصالتتري>فير:حراب)225
»ودجداا،و،فيهالغاليغيرالقرانماملوإكرامادلالاالماموإكراماالسالمفىالشيبة
:وانظر•»4مره»صال»رداالدبء»مى»م»مر»جاحيا>ء»»سوو»ى

ادوحبيببنالوهابعبدبنلمحدمو.ا6ال»مأل»مهصااد«ر.نكتاب:تسيهرجوله
بنالحسينهو1776ا»هصهجئذكرةرابع،»ه»»)(:وفيالنيسرادوريالغراءأحد
ترمجتهانظر؟«)».ه(توفيبوريالنيايهالفةعبداتهادويقالويالقرنءيابوالواد
ههجبغدادتار.خءه»»مى»جاسا.:راد،)6••»ه»مرهجمذ.بالتتهذيبفي
ثمالبصريعثمانابواابادي)(ويقالا(~بىالمقيلياامينبن~رومو)466778هر

م»»مىءمالتهذيبتهذيب:واجحءالجزري



االنعرا»:جني»)6القه:اآلزرىواراجهلالنتونيتفي<»)».إن:جفى»)»ه
اءفيفي:ا~لفي•>ة:فدونلما_رحفي)4ههمنك:الث-ريامةهفي»)هه
ءذشاطره:هىزرا(»~ةهامنىوكىتوفجفىال4»هوانى:توفيجفيء)»)
_._0:جن»)ه0

»يشيج6́ءه»سال»مر»جط_ح؟»»هر»»4هى»جاءيا»:رابعع)665
الشاعرولاطالبياكان0»-رمه»الث-ريمرمحاسر_ة:رادم~ة_)هسه»همى

ءهههرلالمفت،اخ)...اليهذ_-~يه~بكد.يجدهفار،اطابراليهفامتاج...~يق
الىنبا(والبيانى»»هرهه4سنوناافشرحء0»هىه»»مىالدنياادبء0هر

منا~ة1فنالتهصديقلمم>نالحسرنبنلمحمدوكانلمهواههمى»رفلملتءاا.نا.ي)
د.وان:وادراد«)...)ال»ذ~تبتفيرأمنهفراى»سلمألمحددهفقهثرىفأكالولي.م

•.مى».جاالنا:ي،همى00>مر»جاالدبا._يم،».~هههمى»جالماني
.».س»ه»ص»»ال~ج«/0م»مملبتل



بئكد~رفىءيانا:االاممزاد»منيردولم•مرفيادشاطعلىاادثمذاوردم»»/
الحري:جفى)4».مرداأ:جفى».»)ادميذدالمرى

.»»مر»ه>مىاذبت»،مراه»درالمع»هسه>هس»جالتداي:رابح«ممم
»ه»مىه»هصالفرداالدب،»~اه4مى»جا-~ء؟»هىا.»هى4جقوت

؟ه»هر»الاهىاالمالذيل،•و».هراله~يق،همى»»»ص»اذدا:~ج
ومى•جلالمهدز•ء0_»._هبا~ج،ه»سسر«~»اال»با«جممانيات

ه»س«جاألشرافابأن؟ميفي)بنأكثم(منهص»هساا.ريئاب>كت0ه>م
بئعليفىإمعاقفىابوا»يمبز_اذانبئاا_نبزمحدفىكرفىءيمو)6دةهس

رءواب>«اله)6(ترذيوبالحرديوبا~.البالسريويمرفالحيريالمنابوإمحاق
ال«ابويزدادفىمحدفىمحنالمبدفىيزدادمو)6د9ء.مرء»جبغدادتاريخ
رفاات:واجعاه7ة5ه»ههى04جبفدادتاريخرانظ•ه»ه»)(توفيا~ب

تر~تاالاءدأانامململ1قومكهمدتبمممطفىلقيسقيل:هههى»».مر»ج
هلح~نأ.





~~و~لرجليقولالحجي~~~`سمعتيقولفة-لباأيقول~«تببلخالمخوي
عليك.الثناءمنيمناني~~~´لكحي

معفالصحبةولوازم.ومواجب~~~´وجه~~~´منر:داب~وجوه»على~والصحبة
ومىاقبةا~~´~بهود_سذ~رهودوامنواهيهواجتنابهأوآصاذباعباتعالاه

والرمحةبالشهعلىوااعدبوأل~~)اثهبقفوالرضايوضاهالماافيممحتلجأن`~~)أسراره
>يفةالثراألخالتهز»منو»8ن_ووماخلقهمىوااشفقة

تعظييوالباعواجتنابهنتهباتدع~ومماعليهاثملى01رسولمحوالصحبة
مجر~ه>يحبريوما~~~´وجلدتفيمامحالفتهةبومجايتهوذروأزواجهيت»لوأهأصحابه

»نوتقديممتليمم.لتر-معفرماثهوميبيتهوأهل~~~_)بةااعد_معوااعد~
ص~~~)اانيفان~~~`والسنىاأل~مفيتولممولوةمفيمااقولوحسنقدمي»
عليهاثه-لوقال.~(()ا»تديتياقتا.تييمبأومكالنبأه_ابي:،قولو«اعليهاله
.~~()ييأعلوعترتي~~~`01~ب~~أ)الثقلين~تادكإلوها:

ا_~:تفي•واحهلمى:جفى»)»»جفيطماة»)ه»جني8ا:جفى»)»»
:الدنىفي»)«»تالوةو:منلالمدفي»)ء>المدفيفيا(_كلمةههنهفتحنه)4».باب

جفىساقط»ب).»يجريفيما:جل»)ه.امةا،بقف:جفىءلم»•اال~او
وامظين:تفي)4•6اخ..»~لط:؟في)49»ا~»-ة:رفي)484
و~ق:تفيزيادة)4»»

»م»مر»جالمد.ةء»مى•مرا~ممنأط•»مر«»>هىالمع:راه_هةدا
~ورري•»س0ه»مى.بيه:وتارن»0ءس»مرواالعبازمجازاال،«مس

فيثلمةالمالموموت.>.بهاواامتهتبهاذاالنجومكنلالعال»مذل:لطنهامريالالمن
ء»ء»مراإلازات:راجع«)55»»هر•.مى»جكنوز•شيآاليمده_اال~.
اةكتابخليفتينفيمتاركنيا:ه»و»>همى»-جامح•»»مىه»مى«ججا..
»مم_<جلالممكنزء~خ...يتياملوعترئيواالرفىالما»ند_وده_ل
لهذامانيةالبا.ررتأوراب.،0»مى>هومى«.سء>سالنيرالسم،«>~و««>

.»»مريةالمتنورسالجا:تالمد
التاليةالنوولو»»ظم•«»هره•»مر»ر«اج8االبنذلالمهفياكتابالفقرةهذهوردت«

حبة.الهادابعنورواماه»ء~ء»•هر»جخلالمهفيالماجابننقلماقدالمخدطةانرحق~



ء~يحبرونفياأيقموتهلهمواال-ترامبا-و»ة~~أ`اثهأولياءمعوااه_ة
هزاههبقول:قالنهأوسرعليهاثهصلىالنبيعنرويألنهمشأيحموعنأنفسر_
.~9بالمحاربة´.ر:نيدذةوليأليأ»انمن:وجل

أمرذاظمنةألالفةأود_ةيأمرأنإال~~)`لهء_ة>لطنااملط~وااه-.ة
ىو.ملحاثه~حهاك_بظولهوالدماء»(أ()طامةوالله>معذال»ذابمئار
«لاا.يعنرويفقدءء»هوالجادوالوالقأهورهجيحفيلهوا!،ىحةا~)´»يده
بهو~شه:قالأاثهرسوليان1:قالوا.النصيحةالدير:لةنهأومرءيهاثه

.أأ()موماتملما،~ينوأليةولرموله

الشفقةتمامو`~أ´سالنهومعةقاطوحئنبالمداراةوالولداألهلءءوااىحبة
~~ قواامنوااذينيماايا:تعالادقال.الطامحاتملىوهامواأ<نة~~~´األدبتليمو

ا:رعثء~واامنمح»ال(`~~~´وا-جارةاك_مروقودها>ارأامدوأه>ذ~أ

يهيد:رزء)-توفيرفيطة<»)»»باأد>_:توذلاا_هفي)»»«
ل»)ه»واألدبوالسةكتاباا:نالهفي»)»»رالمه:اا«_لفىء)»<

باالنعالوهملوا«ن6أااآ>اةرم:واامالمااعالةمد_»لارة:رادةالدذ_ل
المخدهةنيتاا>مذاذكرمبقو«.ا..~



وملمعلبهاثملىاالوأاأاال~.محمبكأمإنمأاإلزماساوئمءنأاأ`وااعقص
.ألعوجىسانرفينمنوإننكرهاأفنهاإناأ.)كالغلوأااران:نال

~حالقبةوهترسرنالمحانثروااءروفبذل<و)ابدمربدواماالخوانمعوالصحبة
نسرةوإلاوااللبالنفستممدهمو(´99ممإ(يممنكماواستصذ_ر9>رقليلواسر~ر
مذ~~~~).يتألرماتوكوائوجوه-يعمنوما~هونهواالذىوا!بذيوالحسرالحقد

إتالفيممإلوالرجوعقولهموة.ولتهو~~أ´-ومادالز»ة»1111حوااعد-._ة
وهاءلميهاتهله>«_»-لمذ_ا´ءم_م1-.دحيثلحلوممن01عظمماتعظيمووازلواك
>~()نبياها_ثةورااعالء:قالنهأو«اعليهاتهلهاا.بيعنروينهفا•شتهوور

وامجاز1تو-يافيوخدمتر_روالما~بالذذس~~»)،بو~_االواد«زمعواا-__ة
ااآت<حد»م_د~ظوهنها_اةفيدامامااألوقاتسفي~روالدعاء~~أ)ءدهاو

:قالنهأ1و-ءلميهاته-لا(.يعنرويفقد»إأممدقا:مإ~رامو~إعداورمجاز

لرج(االء:رادةوتجفي»ب/»هرء_ية_جفيء/»هوالنر:جفىه»/<
برها:جفى»ا«»مإكرا«م:المدخلفي»)»»تفيماقطمنه)..>كقولم»)»»
وعديما:سفى»)ه»

»جاحياء،«هس»»ص4ريونى»،»>حى»»هسالجا(بخاري:واجعده«)
انوحي:»الس4ههى»جالمتطرف؟6هر»ه>مىالمفرداالدب»»»ص»»»ر
ل6فبرالسر_ءمنعندكملقا:ء...ثلمسراعنيا(قبعه،نالغمنبانىيومأممالاجالحب
اآلفالعبعنزلةالداآلوامهاتمنالذ_ءان،الىامتوشاءخبيراننهنبشأإنياالميراتهأملح
:ىيدةبنعليلط:•حىال»هىواالمنداتالمحامىقارن:ىاممه>..~تالتهاعهان
بطعنالهمةوردنناالحسانءلرالثمئلبتركيفةالثرالنفسومنمنالطاهرةا~ارممن

»»»مىاجمر»نفد»منيبذلىاد(..ث_واستقاللالشر_ر».زالقيلوامتكتأرا~فآة
وامتمظ~ممنالماامتمنارقاطحن:يقولازوراا~<نعبداتو~ن:ه>مى
فقالبة8اعنالبسطا»ي<هيزبواوسر_ل:»»حى»»مر»جالستطرف،راليكما

»«)س»جمذيالتر:راجحد»عاحبيبك»نالقليلاروامتت>ذ~منا_~ثيراسر.تالل
ا(.~ممنأطء»»هىهجواحياءر»ص»»ه-تبيهء»ههرههىالمح،»:هى
.نرعالمرمذافي«مم~_ميربرلداتمحانرلررد1وقارن،ههس»مى



السرو،م~رإظوالحد.ثبوطا(و-»القةوطاابثرنكفياافعوا(ىحبة
>دخول~ا~رمك~اهالمزةواء.قادزئاه.ةورهذم.»وأ»رهعند´`أ´~.وا(~.
•اتهمه.تمولالرازياهيد>نالدبا~أمومت).19̀ءا»لمثبطمر8وءزلك
بنأمحدممودتوليةا!~ءامريءلبنالحدنعلياباسرمقت.قولوريوها.»مقوبيه

:ول.ةزر~.داممر»نءت«هوليةأدامة>اأسر«دتوليةا´قطانزيادبن»يدى

_ز،ادةجفي»).»<دار_جفيه)>»لر«ن:زيادةاألذلفي،تفيساقطه)»>
اناله)»هاثبات:ذلالمهفيه)>»اادذ_لنياال.ناد«زفه)ه>العنلم
في،الميهمنابن:في_ه)مه>ا(:ي:جفي»)<»رفيط_اةازيلمال...كد
فيطمماقلغيره.>.الرانافقرة»ا»»ابوك:جفي«.ه)اا_إلذدابيابئ:ت
تاوا<:المدخلل،بطمامكو~رم.تفيه)«»وال~وذ:توه)0<ذلااه

تط»امك_جفي،ط.امك



1عليذ~_فذ~ر1افلهمسأينهأل~ادأل´هن

أل`إليناافضلرجع~`أ´_~ا`كن-أ`أل`

:يباراالبناننشدأتالبولجرانىأشدوأ

اانق9̀~`ف_مرجنهبزاياأ~لمأ•

5̀أ`قأ•81ط~رقوىط~مد

سرىالحي9́~`قلد9̀̀`نبفأ9أ`ورا،

)99̀تي´شماحديامزادأه~ادف

`أأل`9̀´~الترىمن19̀̀بطيد8اط.`ن

واا~رق»0~ا>´حن
«»«)ر.ر~زقا~ااوأأأا.افر

أتىإذا:وا~<ةالبيانل)0»ء_:البيانفى»)»>أجبا:بتاذفىه)»»
رفيه)>«هرف:جفيء)»»ننو:ياذفي»)«ادددذ:عأ»)ا0
تفىاامراعا»هفيحه)0»<مرف:اإل_رات>ا(تل»اا»ىءت:توفى
:رنه»ه)ااريياةعبهزآمه:تفى<•ري1~مبيداةبزأمه:زج»ه.<

مرإةإبمللم:تفيوه_ف•البيتان)انإمه:رادةرفى»»«)>كتوب
روبا:تفي»»»)>1:ر.الك.زرادة:مذ،ء»»)

0جالبيان:را~وو)م.ه.)المكا.بعنىل(وتهء.مر»»مريأزبت:واجيرهه«)
،ط)ةآالاتتال(مدر««»مرالمجازات،»<ر»»همرالجالحامة،»م،ال4مر

».را.رواكا~رمرابمووى»مر»»»مر»عالحات_المن«ذافيورابح
0»همر«جالمتطرف،...ااشرمذاله8بداعلىثرةوقهألذ..ابولوته:همر
:هدأنبزااولة_فقال1.سنوما:»هم.

زاوهلمن.هبمتولنا
لهد~ا،~.ا>لحر

واطارةفبه،مواغن
.ةالما،رمهاأىاال



:للترققيوأنثدي

`~9اافيف~~أيما>مو~ئينافليى~ما،:ناذيمااامنيفيسترسل

)9ا~ئأدببه)18صغت.مى~أ)9بأهابلرارح~رسةب~مى:م~~أ)
حضرومرزمومنك.درفابة8ودةهنظو9́احوا»~~إلينظرأنى`~أ`اابو
عنه>ىر~الاوأننهيدو~أأشيآأحنوإلىمحا~ارلى>ظرهو_ونالمجا~
.معهو~مه»1ءإقبالهوقتفيعوه
ء_

»واذابهمتأل.9̀أ~__»لماتهمثمماعديث8اإلىحبتاناا.»حواداب~~أ´
ا~وكفان»أل-.ا~»زبببحدث»تقطعوالعنه~~أ)بمركتقرفا(طته
.عة.كلهتم>واظفيهذرتهامتذلك»نيآشإلىااوقت

لسماعئثاهومتة•زر~اأ´ثمبون8»اإ-وانكتكلمأناا__ارو~داب~~أ´
من~ال»لمثط.تةمال-مهفبهماعلىوتدلهمغد._لمثمطوتذل»به.~ممما
والتكوهعليهوفمالو9́غيره~ألأولفنهأوحادثمن>_ره»كأنأن:ءمما

.وءطهذسرهار>قهو~يفما(بماتخاطبه
ء_

امو_ة»بالبر-و~>_»7اأ~~)وطتيؤبألأ).~ونااناايدين~~أ)واداب
.9̀`~بهتعينونسرذيماموممونتعليررالاالشفوعنمعم<قضماال

حبةهادابفىفولل:خارااهفىه»ءلمتفيساقطرفيالف...واشرنيلفوله»ه)
يه)<هجفىطهاةء)ه5اداب:جله)»»ااخردةط_~أنىاعلو.ا»عف9اا
يه~ر:جه)ههأذ-~:اادفلىؤه)»هالعين:جفىه)»هفاداب:ج
:زيا«ةاألذلفي»ه»)مممهاا:جفي»_~هال:تفىه»)هادب:تلاله)4
>..توة«غت._ار:المه~لفيه»)هعذ_»البمركتصرفالاذا~و~اثل

دبسر~أ:تفىه)4<~ن:تفى•~ون:جفي.ال»)ميرهدهاتهفي)536
>الدخلفىماقطةربه...ووممونتهرفترةه)4»



رد»رلةفانيتقدممم7وااتبعحق~~أ)عىنهإخوايماشيأنىالرجلين`~أ_)واداب~
.~و_.5موضه:ليرجعتمإ(_»~~~_)محتاجنهأايهما9̀بمقدار~~إليهبتةنهمه
قذا،وك:قالعياض.>ن)9~~لاازفألنبأذوترمااتقةعلىمعوالنهإخواحقوتعن

ممودهبةإالء_ديةوالين»تمببصرهمأاذاواذ»الذية~»و.«ألةاالخوانحقو~
:ءيرهأوا!.فة»ا.صووتندتأ.~للثنهيقعدوحيثو.قعد

ارة_ههتوفيجفي)04»-_«:توفيعفي«)ء»ادب:تفيب)هءا
.مإا.ترب>وهتر~نمطأ:.ه،)ون>ليته»،منال:«إذواءاموأذ:زارالهفىا»بء»

بوفيط،اةلمااعالة(ن»)ء»نذ_ل:جول-في.<«»ءرأبا:،م>ن.مرما،تدر
:تلرادة«)»»اداب:بول«)»«أدب:تل»)ءهشر:عفي«ب)»»
مالاةإذرلة



فانمموئرقاطلو-بةر»اهظ>راماة0ء.يجبكانهأطههذابعددإ:م
-ءء

اال-الهربمالزمةتدناموادا.طنهودراعاق.اثهارنف>رفع~النهاولباطنه»راعدة
مما:ظنوحن~~أ_االودعودا»_ةبروا!هاوالرفوالرط<فيوان..~.ل0وا

أأ(`.مممفلير~ينيتمامن:قادرو،ا.ىهاثهاىهاا.،يفاندأدور«متما»وااله
أن~ونوتره~ناهبمارا!ظاهفيو:أدباآلدابذه>منااباطفي.أدب~أأ)ذ~ذا
.ينااوزةمن

وأنةاا-ث-الة9اناإلبوانالجيةاالبغالةيرفقنااناش>_أا~وال~
ناأدور>ن،يآفي~وال~ليهر«ا.ةلماااناوأق.وأ-واا:أذ،اانافياأأ`.وفة.ا
لمهوذفءز~وه»ااأدول-_~ذاو~الء`أأ´رط.تنا..رلىوأننذ.:اأإل>ناوأسأ
>~أأ`الو~رذم>-<،نا«و0له،ر.ك~ءءلميهادزواةذاكولنهإ

...(االذ_القذقرةه)ه>ألن:جفيه)4»اللخلقل:تفيدة1>_زب)04ء
رالو~ل...يك<راالرةفةه)»»إعا>.:_:ر«فيه)ه»ر«فى»«فتيوذة_اإ

وء.يباااقأدرفءلاتهلوها(ءاانوبتهوالحد:جفيا~.»واك.هرم_نذرتا
وأ«_لة«وذراره>هوأمارهوأهوأزواجه>»ءاوأهلهآوءلاأ.،_نذا~مكد>ا_دااق
>ك_بحا.ااو_لنمموه«بناوه،>األدنو:مالإ»..انءم،هتاوا«رم.نا(ط<اال_ءن5.ت
ىهالءلاى_دولثى~رهدقا~دذاا-.دذ_كعىا._تأك.تأ.كءلثذ_اءيالهال
ثك~اقاوءلممكدون(الاطمت.ىالءشكتابدة_أءددوا«كبدأأدا~ءأوفيتإذاا~دوا_
به«،ا(ءذءةلأمنهتوفي~.ال´انوبتهواحة،دأأة_أدادك>ا«.دعلىاتووملى
لالفهيليوا0...:داب:زر.ءا.»:>ماأ(أذنةافهوذدءمنى~ت»ءوا(ة_در»ة9~
وآث_ددثاثمىإماذم،واانفرةبةوبأةا_اابهودعاطاامهو»نرأهة».ن...:~ي91

ودمبكلأنمدواآشرال_ك>رمالكوده.،تإالإلهالته:تأ>كأشكفيو_م»الأ~.تث
•احمينلهوآكدناسريهءل~اتهوملا:ماانوبتهوالحد>م~را(>.كإال~لباطء.رك



ا~33اقد»ة)6_ا(جء-لحرابنال~التاردخ~
••رم•

اكرعدابزا<

عبداتهبيأبزيد،ن~ءزىاامطسزن~
القروييماد»ابن

_يهانداودآلديا~ذىسزنه-ح~
ال~تا<يءثاالتبنا _

وب>مة.ودفآلدي_اراال~اب~
الوظبيأته--رياالدمابرامدماا،ن
وااءءاد_ةاا_بياماسرن~مفيه~تاب~

بيالثماامذءورألبي
والنظمالنثر~عه~ماا-سردز~

ا(ثمالبيسنوورآل،ي
النزاليما«د>ي9الدينعلوما«اء~
علىءن8اآلديوالد.نالدنياأدبكتاب~

لالورديمرياليبببنلمحدابن
ا«قفحبناهةبهلهالمغيراالدبابكت~

اباث:~أمحد`محة_ق
فجااة>>زاتهلمبها~االدبكتاب~
ا(ئارياعاء-لبن-مداافرداالدب~
يمةاابيمسرن8ابنالحهاتوالمها>االه~
لا(ططرآلدياال»اليكتاب--
أيانىالبينةلؤاوااالت_اع~ناب~

ا(توددى
الثمااي»نمورآلبيواالء-«زااليإلاز~واالءيأزمجازاال

اعاعيلبنلحةاةهبهآلبىالمد-يحكتاب~البخاري
البخاري

رمءممدمي

ا~> أارد>ر
««ء»»ممر
االسزا._:ه:»ط

ا~مم.طأ
ا18أءنب

•>1~ _.

امبا.
باااادب

ررم•م»»ر

المغبراالدب

ا~االدب
الفرداالدب
وا(مفامذ•االمما
االمال
اال.اح

-<»ه«~مر
ها-ه«.مر

»ا3نءالقا»رة
-ا-«>اتامرة

م«««ي
-<70<ة_هنه_ندة

ه>»»»الناه.:
نذ~ر)،.:ن0
واله_أ

ها»»«:،ط:ط:أ
~.«««0»

التراامدط.بى<أالهدابأبدا~ مأاءدا<ا7

التصالبيمنمورالبراداآلكبود~
الرقنايلحدبنهرلاماوفين_تان~

األكبادبرد•ا1
~ن>ا1



الر.ان

تدحر-.2ال

مذيا`ني•24
مرفالذ.اله

إلالندفىتمسبر.76

فيردير>>.
تيمه.28

بنهاكبننه.»ه

حا_•3ا

ياالانبرد.هه
«_الزر.هه

الوبن~وعثمانالبىنوالتباليد_نى~
الندربي)(محقيقحظالما

يالترطكرآلبىوفضلهالمليبيانامحبرعنته~

»يبنامحهمربي9بذ_اد:_أر.ئ~
البغدا-يالخطيي

الزهيالدينسلثائذا،تذكرة~
5ا»ء»التامرة
يادآميدر

ر•ممم
يا(ترمنهعيسألبيالمعيحكتاب~
برألبيوفالتو´مللمذهبالتقرفكتاب~

هاأل»ا»عر>ريرأ:-ي_ا_~باذياممحاقنم~
- _مللمحدألرالعظ_القران~ير~

ه»ه»ه»عرالتترياتهءبدبئا
ال~نىدالفرجألبوإيساتلبيس~

ء»ه».مصرالجوزيا.ن
وللرسليننبياهاالءمظيثدباطالنازفتزيه

الدرقنديمحد<نلنمر
»ي>نامحدالد.نمابكبأمات.بتهذ~

:يالالمدةءجربنا
النذ.را~«ثمادافىالوفيراإا»~

هاهه<مصرال.وطيالد.نلجالل
االممف_اءوطبة_تليا>االوحا_~

ء»مه»مور:ىاالعبوانميمبيأل
ه«ه»6رمهشيالطااوحى>ن-هيبتهام<يالالحا»ةيران«~
دءوء»اء_ءالاه8اا»ءهنه»اه»ءءنه~ءالللبختريا~اسر_~

ءه_ه0ا0«.كاأ.ه3
اباد-~والشجريبنالالحامة~

العد~ي«اللآلبيااما:يد.وان~
مسين.يالقامر9يمةالشر~رمالىيمةالزر~

نياالبافبالالمررنعدبنا
القاليعليآلبياالمالي-يل~
آلبيفال>اكنزهةوالمقال.ووضةبكا»~

البتيخبانبنالدماتم

ر>مرر

->الو)مرها(ف



الكى.4ا

ااسر.ررر

:يراالنه.،م

بأا(ىبا.4ال

بنا(_دموم

ذ~اله<46

<».«.<.

>ومذ.هه

ااكامل.»»

«)(جا»يا.يأالدنسائلالبحرمحأ~

نياماالهرببيأل)»(جالز»رةابكت~
،~).ر.اتحترق(

يتة<_نالا(~دىفه_الشراهمة_ت~
ال_.>الد ير

وثيرطااطرببيأل)الموك،راج~
نيا(«سار.مااكءبدسرميأألبيد«اباالابك~
يداتهلث_-لمواهغيرعلبه)افذون،رح~

وداا.مب.ا.ته-ح(اله.يدي
»سر_لمر>_ناد._داتهوالث_راءرد(ث«_~

الد.نوريةتبةبنا
نيراالثالوهابا».دا~ىت1بةالط~

>~أبناحدينالدابملث،ةاا».اأروان~
االمرأة)~رريذمامشى(عا~.يالنر_بدد

يق.وا(مدا(»داقةفياالنثا»واأل:بكناب~
ديوهاتميانأل.ي

روفالداه>نالدم_بلثالفررتة_اله~
ند_ياالبهره.د>نبا

ا(_.روردي«»مىألديرذ،الماءوارف~
>سرار>نء.داتودك>يآلاالخبارء.و~~

يذرريالدة،.ة>نا
اأ.قاا_مر-رر»امنه_ةالوثمىاك»اءرر~

واطبااوطوفاادربيالةادءاقألبيمنحةالذا
اا»:.الما»برالىالزيادةه.فيا(كا.»حالت~

>يا(:.ايو«ف~
ا(دد.م>.نالا(ذرممت~
دبا،_ما(ة>_يألشردر_ةااةء_األال~

يمثا(ة~مآ(_ر
ابطا>يألاال.وب«لمةا»هفيلموبالةوتة~

ااييياا«نبيأ>ن~
عدال.ادر>ي(وأالدبأالكفىا~«ل~

دباهالمعروفيديزادن

9ا0354».الفا

ررممم«.ر



بنالسر~ناب.وم

المالكتر.ه»

الدجتانيتمطالبيالمعمرين~ب~
جولدتميهر)(تصحيح

يالهنهالدينلمال.الاكنز~

المال،تى~مد~فيالمقات~وز~
»ء».هممرالمدمع)ماش(ىالماريؤوفالابه
)ه»»»ليأذمردا>و~.(تميحلبيدشرديواذ~
اةعبهنمراليالتصوفنالمعكتاب~

ه1««7ء07ه518)ال7ا1وياطارهااهءليان
م»ه»«ممر~رءلريةهعباء:-
فرالمك_رفالبريةا__زات~

ه>ه»ه«مرلمنر)«هكودتتيق>
رالنهدار•االمرمااالما)ة_ةالايالتعريةارالمجا~

تذكرواادريمين)ءل2ال)األور(عتيق~المالم
«اله>_ة

بادآه_دردر.«.نا~ن.نطا_تزألدربحركتاب~
~.~<~.د~ر

~ردء_ذألدىاإل«ظرمال؟_ع~رما:ل؟وع»».
م0«»هالتا»رةالما.ر)وههاووكر(تسر.حعرالمباظان

ه»»»>ممر6الماهعربزعروشانال،~مالاللجرمة~مالاللجوءة»ء.

»»»<4مره،.يةبزاا.نلتتىىهانكماثلال؟وة~لماالكومةه».
ا_دى

كروعماذألبرواالن_ادالحا،_واالمداد-االا،ن«..
»»»>.مرهظالماهعرابن

والبك«الشرا،وعاوراتاالدبا،ءامرات~االداهعامرا-»«.
روفاهطبزد~التا_مابي

»1»»6ممرمبماياالافببال
هردالفيالمه~نمتكتأويلكتاب~شرااهنمتك»».

ما»ءه«مراايوريتيةةالبزا(د~إاهامدا«
النذوهاراةمهلوالسراالنالةابكت~د«اواةم».

~ءمرزمبنسيهناحدبنملىالالبر
ريالعبهمبداقال.يذلالمه~ب~ادمل،و~

وة»»»»»اتتكالماج)بابن(المشررر



ء امزالرومرا:.>«
ررجر~

مم

81

_~ الثماايسنووربياالااوواتهواة~
المنالبيالمبره~و«مادنالذهبمروج~

المدردي،المينبئعلي
عبداتهبنكدى_داتهآلديالمتدرك~

بوريالنيمابالما(روفالمه
ينالدلثهابمستظرف>نفى~المتطرز~

بثيمياالاحد
ااءاجبئمسلاأسرف>يآلا(ىحيحابالمع~
نسزةرأ».ند~ ر
ا~.ويومياللياقوتاالدبا.ممه_م~

رفاءي/يدفرمحدأورالدكت(تحقيق
>ن«ايمانالقا>_بيألا(»»_المعجم~

نيا(طبرامحدأ
بردىالط>»ربياالد.نيهلاالنعالق»~رم~
ثتر_راطوالودومماام_ااالزالقء~رم~

ثطيالخرا»»فربن~مرآلبىومرفيها
ءن~~رالبىوالفافر~رم1ا~روالمفانا~رم

المنرارزىاأبا_
لد~وروةاأتوا»لوالموزية)االمتية~

يعفيهالعالبيأ
ابيا(.ماورمنهآل.~لاا:تهكتاب~
بناءحاق،ن~الط_بآلبىااودى~

نو)براافدرم(الة.قالوشاءيكي
~بنأه.«ئلاكألبياالث_إاله~

نيبا(-«االمروقبورتياك_
ااراديالمغاررجمهآل،يموخولمكادخاك~
آلبيالمة_دو«.لظماكنثر~~ب~

ا(:ماإيورمنه
ءنءلفيااؤهأميرم72»نالبالغةنهج~نهج
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