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صمناللهحنصالملخهسألتييهلىلهذأألبهعابىنو

لمتمائشسندادىأصسنشبتنحدأيحرأشهرأواا1امالبموإالعوان

لفأاأنهاليعلمادهالمميرةكوأثنيه3ننىأضماواألللجزلزاأمتعاضما

هانجوعوتوالأدلتهاأجؤاشاثوبطاتممثكاعآأضضلتانواأحتمها

حماوصأدهاأحلىروعهـمالياصولقداوالوتهياسهتأقوا رهـن

شخحىدالمبهنبفىوساءأالالصبابةيمكمبابةأالهمنشأقااأجهاعفاوخأل

أحعاىمجمانألثبالأعنوعجزفوهميمايههااأالسألشربذومعماألءأاللنانتزينله

حملددححداقوخفنابالمجملشحتوفنيأضزحثسابها

اكنأدهبانألىرنتوإشهلواالولطيارصحنوحملأأحسانهم

11اطالهمتعامحاايمة4ارتاضااإلاكحئاالئخحتمرالانااا
اليبنءبفاأأمايزيد16منا01رميض



وآخرووورننغاوبييهكوالأنعمعااللهاثرحناتونالمسكوا

شةالوازديادشاقةلسأالنلى3بالناسيماالعدكأبألدوأربعينستسنض

كيأكبرىبالمحببهةختمتوفاشبماخاصةعامةندبرتندردال

عصاثبهسارزوبألىءوألرجاالمنؤبجثءبامتودعصاثبههاأشعيهليظ

اوترجيخسأنىأالبتأالوانةنزصفيابىاتأالخوأهضستناككترت

الفئزألذى1للؤمباللومئحيرونرجعالوراالكوأننبيلبدعل

همحذوركنغحرهاألىأكححرألعوأطفلمأأنفامعلىولضحوننى
منشهـايشوأبماحللأوانهطاغخلعبروفوصهالبمحظورهجوثهرسأ

وبخمنهوأتلعألأطبهنهاطإجمتنىلهخبرارأسافىوألسهاعانهخطرب

إنالنلهولمبوأصيربمالطرآلنعملىبمثسملرجواترهمعذاهول

لتاسغخمألأممننهاراكبههالألىأهرعنببىأتأاوإنتجزأطهار9كن

والمعادأالمبهثيالمجرنعىابرأسمجرت5أدوأالسأالصعاهـكىالله

لسرضىكيلالآلثمةوتخوبتافحيهاححثةكىعزتهمن5لهايا

ارزقياأالصعاأضودادبلحوترضسردنثأستوبأنلهاضحيههر

تبرسن9زالوأأبصبمالكلىررليزررأليأوكادءأصماهظنأزمن

ألىصستدرجاخللأانااكمثمءإيبماجاساإلعجابوسعالمعاض

تحتممألءالبرأتوخلواسئأنرأالفمركلاسيااافيشالرللأغتمار

جمىحبمألأبعدبتوذحللسمالأداممروحبتأنعبالدهبعلهاةاتاضماا

النمححيحمنبهبلغحتوأيشأدمصبالنحمشدأبهتخنةأالجهماد

1االلممنىتالحبماللوميخيروتاالىوبنخابوت11مضالالغاهرآل

اأهـلمنهااعليياناالمئمظالاكأالماال2علألحابيه



حليبنعليهرمروضوأحالعلىحالاليرأسموزلثوحانهايألفعحى

ولمطإلاحانهماتلهوزخرووضعاحانهارأ1بحرلهرأنألىوأرتحال

وأبنتجاوزتألللبشكوالأبنأنمهىجتمنءاالبتداعلىانخممربه

نحمماخمنتأعلىوربماأالكمالرأنوضىالغفمميأتولىااللرضحي

بجريروبأنسقكيالمهماخالوأنأمر2انعراوحذ

بىبهذأباحفكتاباءاأالدبحهابضواصدتالعرومأجالعلى

إثائهالعلمبمجالسأوكألمصندنمبعهكحا3ءأالكمعا

حنوإسفشهدتبشعاعهمأشنضأتينواللىفيرنجباأمشارعكلى

نكيارهاءعنامنأفمعأنبثوأءبإالييمباالسانيهدأنيهتأوضماعهم

كنابيبربنبماأطيللثألمأحذكهكلىالفليلادأوكنيرصمنه7أتج

بنمحدابوبكماعخياابهباضرنيالرأريدبنانوربكوأبيعنورذ

فاسمخدأبيالبرعنسبدعهـربنأبيعنأليعنمثانبةجزأبيبنحد

زكرباأبيعنالموفيأبنعبضاعهرأبيوعنعسلونبنمحلىأبن

الفاسمبنليحاقأأبيشبيهناوحالمازيعنكألهمايالعاتلى

بابنوبعرربيعبناظهعبدممدأبيالغاضميبخطبغرأنألشعبانأبن

المشايرااللفيسنأبيههعنأيضابكوأبومالكثوبرجالبروأخبهرزيتجنولعثما

ضنحعذيلأبنالمحسنابيعنالغابفينوحبنأيرببنمحداللهعبدأبي

أبنالثهعلىأبيعنالمنرئضفروأبيضنجيهعانجاحبنسليماندأودأبي

ابيعنضمروأبيألىأالسنادأولهتشعبانأبنعنوشيهرالماكهيالفاسم

1منماولبخرالاألمنا3وتعربا3دمناعيباكثاناالحائيى



عنأليههبماحارثبندكأللهعحدأبىعنالنجبعىلىأبنحنالهرعبد

بأساليهدأحدبنررربإبىعمنيههىألوكلىبحططبعهوفرأت

أبوالفالأضحىبهدلؤكىالزبيديبكرابىنعثهكلنوط3رأرذممى

سنأأبىعنومناولألسماعبيمالنيهسحوأجبتبمىحلىبنحلىأأنحاب

ابنعنالنمريعثمأبىتصميخربشتابدألىعنألءفراالغعهضأبن

بهنلهعهأبنعنإببألتعمأبيأبمنأالخبهوأضرنىعنهااللرضي

أوبر3بالؤبيدعنول1عبدبتسيوقأكأالفعنبرخسنأببهرنوع

رذبهـلسركلبنأنثمروأأليفويحبزلرحبنريمبيؤعغريربهاسقي

شبفبمأللالعبدأببىنضثرنىاوكميرامنرنفلتثالزبجلىلطبهات

ابعتعمحزأبيأبنبهاخبزهـلبلاللقنبابموربعمص5الطلبطايمالسا

الحاكىمروأنلىعنماليهنوساعخالألعممت01رد05رأصال 000001بطعمسلىا

أرشنإلروعمبؤزبلىشنبشأآالغاأبوامحةىأفأعيباحبهرني

عروانىأبرفوعنبالعخالولبهدأبعمنسجارلىأأفابنلمالرصدتسسنأ

أبوأيفماوأخبونبالطشتضكثحمااخسالىاصلىأبىنعاثزأبن

سفيربماحزأ3حىبأسنسحابنشربسماأدفعمأسىااك

أبنبهاضرنيالطليهطلإحلىنبححاعفالناسأأبيءالفاضى3نكيهناو

احقعبدوألفوإلفاضيشروبآربنعاأبىأبنأكطيهبصنحزأبرب

مممءوماعنهحجاريإبمالبنإلبأفيرعببكرأعناماعطبضأبن

بمتساببنجععرأحدأبوأالستاذبهباخبهرنىالباذلنماجععربنأبيعدطبجر

الرحبىاعبابنالدهعبهدأبيوعنعنهأللهصبيدنبهاأبيناللالعملى

سنربيهبماالبهافهقجعمربنأبيعنألوليلىسنأأبيعنالمخزرجحب



محغهجهؤأبيابنبهياجرنعياحنأاللضلأبيالفانيتعمألممناث

بنيحيبكووابيباغاللىأبنالوليهدوالفيالربثادأبىعنوكزلكث
اباشألإلباغأبهانهاأجبأبموأخبرضنيمربىأرزقبندم

واجبأبنبهكاخبزنيءبالنخحلوالناسمأبوثنعمجمبهقاوعخهـهارزأل

ربأبيسكنيهمااإلسغادبهذأةخنهخبرتببكرأبىعنأخردنح

1الشلبيالفديمبنيعبشءألبهفاأبىصأصحىأبنابعفبهتنىوحلىأهلى

تاريحخهدمنماعسابمتالحالمأالفمالكاشنكبهقاالغنطرهـعن

حلىأبنلىألدهعجدأبواأإبهتنيىصوالشامدشلأيأكحبر

سعاتتبهاروانبنأحهدأبوعنمانىظاأوأخبرزعندراالردريع

أبيعنهحافيةعنهماكبصبماالسلعيرطاوأبيالعنيأزبررأبرء

غلونىبمسدبمغلبونبندالدهدعسأبوالفؤببداضرلعبيادعهـربن

بنساجمالظألربيعأبوظصانحاءيمالتفخلىكعبهسىأبووإلنافعنه

عنهبالفولكىروبألىاتاسإلتبررأبينعأكدفإمسابنحوسى

ادفيوأأيبهصنبيأعاديوسىنبدالدهدأبينسثمممهماالربعوأبو

وشكيهرأبيهعنعيادتربجعأبيأجازألصماحبخاالرصعبدبمأبولكجاج

توفرأملىساليانوأبحبحشابمنالغاسمأبيعنيهاأالسنادأوبال

يوخغانخلشيصنذكوينالفيعميهسانومابخطهماذلأحش

المعنىأألادآلكيأمكنرأههانماأكأوكلفعنممبهنونيبحلى

وابوأفجيبىالرحنعبدبنداللهعبدأبونىبايعهمالدهحازهـ

1أيهلشبلى01



روأيآسكلوحضغياليهندبنيوسالمبنوأبوالوبيعاللحوطبنليمان

المألحيحمالفا1بيعنبيهكانبامنهموأجازآلاعسنعنلي

ربأبيسنلكىوكلىسنهمببحدثتألطياسانوأبنسعدوأبن

ببتاليمهعننغملقهبمانفطةبابنالعروأديإلبغلىالغنىعبهدبنىح

حتىنتهوبحاشمىلجبهونعمفتهينفطعاسنهادوهماوالمختلىالمؤتلى

البرعبهدبنالدشبدوأبييونسىبنسعيدأبيعننناثهأيويخعى

خميديدافيوولنحيوأبنععجعصوأبنوالماجتبهقالفتشيبمرأبي

البيموالطوقبهارسهممنتهوأستعلىألتاالليمهمبيتهجلىصماوشكيرهم

أبنتاريخكيوبعضعهاحؤهاالمفكودعنيصرغومايطرل

بناللهعبدأبينروأجببنءخطاباأبيعلىجميعهوفراتالمرضي

أبيشألنمريمصعمراببعنختاببنمحدأبيعنظيرآلفرالرحيياصكبهد

نخطابأبيعلىأيفماوفرأتهابشكوأابنراريخوبيعنهالزهرأويحالمس

أالسنادببهذأونجرهماأكاخماينهألينعنلهماخزجتوماآلفماصمؤلثهش

ألىرشاداأسألواياوإاللجادالعصمضبيأضرعوأدأالدهرباوألى

الوكجلونعمصسبيوحوبيدلمألالرشادألىنوبيفاالنؤبيق

هحه

1اللمماءباافاكدنهطحما



9

أحمدباباالبىرهـح

اباغحالولن1نجثابماأهلمنالثعلبيخالدبنأحد4
صخلدبنبفىعنرووفالنسبهميوربعالرأزيذكرأليهمللنسوبض

وماتتيهنوأربعينستسنشأالعلىعبدبنيونسبلنىؤرحلير

نرطبهةاملنبازبندبنأبرأهببمبنأحد2
أالندلمسبهادخلالتيقءالنوأعنهخذ31أباألغزأزسمعبابنيعرهـ

ألمازءباةسمؤرشماحبألرحنعبدبنالصعروعبدعنرحلنهبىوروأها

عاموجحاعش1همؤدبكانوفالالفزلينمنأسهـواشتهرذكرعألينالفىجص

التغرالىجدرياباةصححبأنهالبرعبدبنالثهعبدابووحكىامعاالمسجد

أغلذلوأبرأهيمتألميذحنرخلررعةابيبنوأحمدخالدبنهووأحدللربا

أبفعليهوصلىوماثقيهنسبعينأربعسنةبطببطلةاتو51بمجريططريغهبي

بنأحدعليهيصلىأنحمىأفوأبماهيموكانأبحاعفالأمامنوذأأحد

يمحلأسحاقأبونالندفالبابىظيهالصألآلغوضتنعشهمفيمأبلهخالد

ادفاضمىوفالابنهصكليهملىهوأحقحمدباكتروأبنصمميبصنودميحدحكلب

أاقناثاكاللما40961بافهثاوله4ثاللاللمأصتل5أناسكثامم86اح
5آاثابمشاياأثالهعا3بمثال33ءةتىاامئا51يايميمكةحاألألالعهول5أللماعبم3جلمإبملحاح

ند3صثأالاأصسأئأصلإللمألكث23ثثا1سءنةالبيرآلكورآلثمئ13قلمأ

صصاجولولأل434كاااللم1لمول1040إالمناعوذبثكهال4ءلمال343أ4



الماهدأاللبيهري1يعنيعجاهلىبنيحيهىبكوأبوأخبرنياللهعبلىبننس

آلىالفربوجوةبمميرأجلعزإللهثؤأبظاحاغرثابازبنأبراحديمكانفال

همتعبهدأبنلىنوونساؤبنوالتألوبئويكنتصواتاعرآتأيفرعونابيكهلأوكان

كياسهعتثرولمابوفالبفرطبةامعباأمامالنللغوآاتآخرفاركأوابن

بغدأألهبلغنيولغدإفرآنابالتمامعالىمصرالوهمئهأبكرإلدهخلق

كجاعتالجهلهسرضتحاجةبىالعزيزضبهلىبنلسلمأبحعدابيألىااليامبعف

سورآلهم6إالولىالركعةكبوفرأالممبحبهبصاعداأبوهفلمبحأألألألصم

نتلبحسنأحداسمعتماعد13أبولهألممألآلفالثنلاندلما2ألرضلى

رأصلمةزألأبيوإبنالبلدأتمنبلدجميوبالدينسوبمكةلبئءفو

نزكتبوأنحأغرحثيذكزاله

فرطحذأعلسنالثهزياعربندصحبنأحد3
سعيهابنعريبذكرومماننينوتسجنستسنةىونوبنيهاكان

بنعيسىبنسليمانبنيحيىبنأحهد

تحاامزينبنءزكرياأبيتمطبآلبفمرولىلسياالنلىالمعابريعاصمم
جمضرنزيلتلسهأالنلىحبهيببمحهربنمحطىبنعيسىإللهأبوعبهلىعنه

تبعمرأبيعكنأبيههضننجرمؤكرسية3حؤصيكتابهأبيتلبهربأبونناحلى

بف3تالؤاسمأبووحدتنالكالمظسعيدبنالغنىعبالدأبتيالبرعنعبلى

أبرنآفالشريحبنمحدبنشربحسمأأبيعنفرطبشأيفماسكتابهببى

1أنه381صسأول3ولولالولأءحاا01كهخهةلمالولكهوللممهـلملمءلمىكها8و

األمئع04



ليكنبهحاكىالباجيالثهعبددبابنحدبنسببنألمحهعبلىلى

أبوسحدآاصهواللمظالدهخبدبندءأبمترراللهعبهدأبمجدفالبخطه

ألمجوجعبهربنالغيحابهصرفالأمماكظإالزدحبسعيلىبنالغنرعبهال

حبيببنعيستنالبحلىعنرقالأالتبهتراوإوزأفأتالمو3دض

3المعاهـضاسم3رءاسلمألألملردأنآافاأاللولس روركأبمسىبتصاىىب

كاذررلسييحمىتببحبىآلالكزرنتابيأبواتبلحيمنآلسحورفالأالنو
عزفولهفيالنالاتسثبعنلسبأالنلىشضرتبنآيحبحفالالهممعن

تحاغرأئيبيديتأذأهـالغنععبدشةضزالمرزفال1أخضودوطلحوجل

سناأبحشبخناشلىفرةبخطهوفرأنرزفبم3بألابوشفالاللبمنحال

ضهربنأححدأبوالعبهاحماأخبركىاأسمكلإناياأحيهصيئستبمالدهدعىتابى

أفاصكيصمبزابيبنوءأتبمأيهلبإنآفالنعمكفالرءبالعدتإنسأبن

سدرألبنىخدبباثانآفاللمحاخوسيأررنبمليتت3يحبسأرافال

آفالىااللدلسيكيسىتبدءأنآفالاإلندلسيه3سصسقافال

أأبنالنءاللبهشىيحنلميحيمكزيسبرصمف يرأناقاأأيحرب

عنماأبطتضمزأبىابنتنهاحفوذكرفىضرنبيحيمءحدتغفالأنمميا

ولمجاأعنسوباأعلىلىاذكرأالسنادأهثيوفعأهكقبمتلرألحذرءب

أبمزيرآللىأثحندثةثإبرالىسىبندىأيكرنأنأالالمرضحينأبكري

يحدثءبالذعيحمعوذكرالتيابفيههانىيمأنهحارتأبنعنحكىالذي

حدأشيوضريئشغولمالدهعبثأباوكناعيسىأيضمالكلهيدحبوذكرضنه

11امنما0ط43كاألللة011انحضمرحمااألأألولولأالول3في11ا0أ
4الالوث



بنررفالعشحورآلمضربنيحيىألنعسيرعنهذأمالكثوروأيةو

أبنلنبروذكرالىردةحالفيوروهـمضربنيحيىلبابةعمربن

التوريسميانعنالطليطلىهندابيعنأيفماذلرولىاكاأنشعبان

التخليديممحبهوذكربخرتليدأالندلسلهوب

الفةثأهلسيذأأبعوبنحكيوبنأحد5
ذكرباليهاوكانوغيروغاحأبنعمارولبيربهايينالشابيوبيئص

لوأزيأ

كثيربنيجىبنيجىبنيجىأحدبنة

عبدأبيادفاضىوأدديحيىبناددهأخوعبلى1أالليثيوسألسابن
العلملأمناتكاالرأزببيهفرطبألفالأحلعنضيسىأبيضيروالده

للشعريفولفارأويةباللغةبصيوانوضفصأخقوضماحبنمحلىلزموممن

وحكىالملعبهدبنهورحعاالفحمىالتغرألىرووسانأاالبيات

ججبعالغلزمبجربيموكبجمعصالمتنىبنعتهانأنحدتصأنس

بيههيفولالذيشعؤباذثدالطائىتمابأبيثلمااأبنأ
يأالوهمأكنيصربي3امعتوشىأكبرعنءجاأكبرألل

أنهلوحسنشعرأيثغىأبنلهبفالالشعرعبتدأالبيهتذاهوكاث

بغولسالشعروأبخندأحبيبنمسبيكذأبوفدتلصءأبتدأ

1ن403الولثايكثكلن6ززااللايةر3نثبتحترت
رول8ولطيمالهءلألسكهاثامأمو613بم7ياكاصجيلم1مسجرتالكااالس

ألبمشى



ام

االئقائمضمئيرغفذألخلكئمئمشتجثالبقحاأتمدخمن
أبنئشفالتماعرألىإلبندأصذابهـالشعرالتافيالبهوموأنشدالتم

أنصرأكرميلفيصتمحبيهصبنالسبيعظمالشعرألناأنتأيتنى
كنأولوكانضمدلهيعريؤنرألشنبخطروجلرفلىعظمفلىوحببهحص

وأدهـأمرضمىأأبنوذكرلهحبهيبغزلثنكتهيهوااتأويفالفاللتععأدخل

اشتهباليوتعع8اسدقاجدبيألىنسبهبعبكلولمصخنممزاذأيحعابن

أخذلغويالحوبابنيقااتكاالةبرهـنليأحرر7

ءبباإفىأذحرزأكعبناللعبهدلنجابرعن

ماكفارحلنرطبهنيبالمدبويعرهـئحانمبندأص8
ثألثماتششتنزيمأحلىسندحجأالىوحهنهيأبمجاعسزبناللهعبابا

نأببانصربعدوبفىمعناحجةدبحجفئنعررحجععنهأسنوكان

الىدأرةنئاوبإنحمنمإتجخمسأبمملتحجكينحجحتىثهسؤ

أخمارثىكنارردقأنهلىناساىأعالمامغحهاكااللهول11 كلطرصيلون

أصححابهمسزبنا

أيشرقألىرطبهالرحللأعنفىالرصمعبدبنأحد3
رةذأاللنجنيب113أيعفبمنىوألىشمابولالعرأتفىظموطلب

زءبحاا

المكايولالمرلمنملم12197211ءىلم1و60طثنكاالسيحطىفال

الزبجدىذكرالغرلسونابترىبنداام8ص31كلحممرالوعاآلطبغيةجى

حرشئابىابنتءاخدفرثمونةسثنىمنلغويانحوياابفيوناركات

ءنامعبناللهجوعناأفىنألمأزرال3ول12ثارلآله



فالفدطبهدولتآلقجيهاناحلتألكشسعبدبنأحهدء
رصإرأأوفابنالملىبؤبسلنهـوالمشعرذإكربااصاحنخمالركنالربحد

ذزيرداحجغبناتضمبمأحمبن1لظرسءعنا

يجىبنيحيىبمايحيهىابأللاعبدبأحد11

احصيأأاخروكوتبحبنأسدطعبثأبيههآشرترهفرحلصذاغانمحياال
إىزرأبشوأالشعروصمنأزرإأىبايحناحعبهدورإرازبأذكرىضيسوأبىحى

حةإألاذةاأوؤداحدسجررحمنشاأصرالالرحمنجدأالحاالعاب

هضلطهـتشخطهـأااثإهـىتإررهـاخحاغثدأضنلهضهالمدألهـأ
حبسراااهـور

االزرلطاكنىدكثىبجتولىسيمارغررراوصعندحبأنصسترس 11لتسلهالمسلم

انفراألنهعشرينعأرلنهذ

دخدلنرنمىنذررءكرطلمىأكالكااأ دىلباحثى

تباللهمحثلألساأذآفيأحمورأىبدخسهنجم3ذحموعثسبهخنو اأص

دكسوعذروبثههـاوذررإكاصرأ

فوكثمافاإبهماووفرإسأهقنأالولعكبمارربنأحمدءا3

بنصابنميلىإشؤأزورأرأبنأصآنحح5أبنءعموءادأألديرحارب

بكأسمىاكبالمرتأبرددحمثإرارقيأإح6ردغيثثزأسعزأسا

21و1ااروواااولأكطاأاالماأ511ااا1اا114ال1أا011ااائرألااااقافىااىا

اااعالاااااا11احكحاآاافيااأاكاايزاااأأكلملململماكا711بمعأااألاراي

نعولنااااأاااألا1لمااءةا6اااح11لتاااع16ااحالماكلمااولالاتااغ

111ااثأاأ53كلماكتنأيمحعااح3االملما1واالأه



51

تآلخحطفمعلأكنإدحبنأحدشابهماصكيربأحمدأم4

بحألرروشحكاألمجمصخأجمياصتبأالردستثوالخشأبحمهباعالمانىبألسأبا

ء3حلنصارفألذلمالبنشترت4سضرحااأتأبمذإأحرألماإ

اأضدحرأحونأرراالإلمارحاتوفتاليهمنضثتأفيستحمو

صدببابعكبن11لتععاويةلينكأشلىإبنأحمداح

طأخكألىرثءنمإأأدحاندلمحمايمكمرأحمعالحبنصعاويشأببا
أأحبألالأهدل1رالرارتعصخمأثاأةصذكدأهثءديهانىبيا

للةدوراه1أ11ثلعسررإأاحسنى هـبمتر

خمابحالىثبينمأبألقبنيفاربنأحمد1
أبررثزتبإأدأقأالحربر2اديهاتحالرأشدتخل

رأئرإءأشحشألىابضليوروببثحبمتأكأشتلأنسبتوحاجق

ر11دءتلدألسكواصأل2رثطك3أورذحصأتأشنلعدفحةألشم حنسبطت

001األا

1رأألشاتأتاناتخنوثىأنألىأبهحاقأيزلمالالواللى

دكرأحمأحنأاضةرائرألانبهغرإبحرررأكيغربفالألتصالذواربعيهم

حخاعحبما1أصهتبمحعبرأناتاحيمأبمتودكرحازتتأبذأيهت

111ا0111يئواأااااااحثطخحيا1ني6ااالمااالماالالاالكأاااال1
101101111111اسااااا1111أااأاااا11خال10111لموااخ111151أالثا111أاإلاأ01اااراناء3

اا111111111ااااا2رالملم111ااال11ااااالمسا11111األا11111اااااا11ااأااول3111

لملمألململم01أللمأ016كأاكولاايم6الحدا
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أواتلىتألتماثةنألتبنوتالتسنذكالحبتىءأدءنبنبنتلمألاأنحميهسبوم

بهاالنكمارحيقبنحملىأوولىوذوألهايررفةأضفأأفيألرا

شبوخهات3بهاسمعفوطبظأهلدنحاعدأبرببنأحرر7
فيهاوكانسسزبناللهعبهلىاباوححبنالكىمعالمنرقاورحل

لمائقوتألناربعيهمطصلنةلوألبهروأعمالجرأككبرحوسورعا

ىعبابيبناللهعيبدبنبحيىدبنبنأحلى4ال
كانمايمكهوسمعحاجارحلاألفاسىأبايمنىلبفوإعلسنبحشطهأسمهفوأت

أبيعنسالمنشبتتمانألونألتبنداننماتشحقكالشرابيبنسعيهدأبي

حمظأحاهالحجاليآأبيأخيأبنالسرأخأسحاقبنأبرأجممبن1حاللطعبها

أربحينةسسنألصالممحاابئ3صمه1ممثنإلبنعلبأبيحنبمصروسمع

كنيرحواليرأننسمبءبالذعجسىوأبوسالستأبمبخطذلعاوفعت

الىأأجمرضيأابنذكرفىخاشتويرواوبلإللهدعبروألىهـيىبنيحيهجد

حيهربلىولمصترحإتدأوأابنأحإلورجععرلناللهعبوسنتحإالوق

ديتآخرصيبطروجداىباللهالمستإسراكاوفالخهئرشيههسط

بنأللهدعبببنثبحيهبنبنىءأنمخظنخذأنابنشحجة

وخسيهنسبهعسنآأحمأليعاللبهمىثعبممأرينببحهىتبيحيهع

حةأوتألنم

111ال111أأنجهـاا11لها8آوأيألالألااا1ا111آالولاالم3الا1لم9111أل

لمننألاأإأءلململمولماألم11أأظ11دأالطدالرالمأل14أزاء1لمأثماألول21115ةزا

إإألألولم111ااهـأيم



عثعربنبن1اأبفماكهدأححدبنرركعبنأححداإ

المجررعبدررنإخاأمحبربنلىاإلععببرمحهدأبنأحد

ذمماريجبربنالرحمنعبثىعبسأببىبناللعبوأبن
يعوثريمابافلطردصأولتلموسلمعاجمهـإلىإححداللهرسودبخساحح

ماألثىأج5احدأأحهـرأدالأصاى5أثرتورأخىاتعبهسكطأليباب جمهاحصاظس

ة1اضىخىأكالعححورأدحكامأخبيمأرامحىتأيمد

رطحةاحهـدكصاحهسهالمبنأالولدءبنمحروبندأأ

111سكاأتصتابمتنرارولسأمحوربمأءأسمسصخإحادأ11ابوأبنبعرب

ءلي2طوتوى1أبدساحمفركأصغدشبودذنالأكنمثااتركا

1إجمرححىأألحطلما9سنىأئأقجعبوخسسحاتلخحعبهاي

ابياتأحسات2دركبأكماأبنبىعىبهماأححرأد
لملىاصورحادع3سوالرالدفأىححنلرالعأللألرحىهابعنرو3

بهبلرعنأذبأحمحأدرراثبنماأالعطتضصعالبةبناالحا

شوفألبأصأرنرسيمابوعهثحالمالكصرععنىأيحالم

بعاأالإاىهبهرأأان1احآلنإحالأحصأأحدورهميإبئأعحابثدكرأت

او1اباااطاااألاألأاإلمااإللآللاررررونااألالأمولآلاطاا1اا

والنبهومأاااالإلألأل1ا1زلململلالما3كلماكلملمالماالمألاالاايى

غواا110ول2ال8ثماولآأللملمابرا11يمأ06ح3لمولم11ا1ألشونبرطبى

األااك1111ا11أاا111111المداأألاااا11111ااا11ا1ا0101111ااثلى0011111للاا7لمحلمأ111افىل



8

اعدروأبتهكالسكادأثوكيوغجيىالمغاثنسمعووأحاةألدألمحسنابن

غربسمعثىالمالءضكهارجل

بعربمرمح01بهمايأثتأحيونسيأبنأحمد2أل
عمرأضحعصرحلبلألدحاأابنيونسسهلأبيوالدوحوفيباخر

مارحلأهماصيوأبألطءاعاطالحموعرحاأدبضدخالألفاححوثيولذجب

ورلمالمائشوخمسيهنىأحاسنظالمحمننحراألدولاأحيأأنحركذآأعوأمزعت

أحملىوبغىنهىأعمرحتأأثأأطحاثهسائرمما3وألنبسهامثمغكا

رحثأودأهـذهاالىةالشرطا2اللو11أةدأأ حووميىوصاحو

غبهيحن

األنإلصينةثحىأملسالمكتصضرسيشبنأحرر2ثة
نوبشحصشأكنبمأتأصمحاحبهاأاسزفأبنبوعفىصهررأباببماخى

هالاجعالرشأبرببخطدأحثححاخاؤرأترجأل

ادعدمبطدصعنبهاترالناحوياسعيهدحبنحدأك2

2إحإسنةمعأكتدأبناجىالأةورالمكاأعااببمسماضهتورأب

مائسةولألنمانجنو

11يألاأا1حاااالألالإلأجا1ااعدطاا5111الم111ا110اااال6ااأل1ا3تنلمله9أائا1

3خةااتانلكلالحأنهال17كألأأأ011الولإلفيإلول24وثاثلاثفىلألكأللماأ

لمعلمألململماالماث5اةاوعالرماألا1وأولثمول4اولاولوللمإالأكللم3أكألمم1

39البرلااأالاداه011الأل21ااغااااخاااأااالحاااول50161ألأ11ع1اولاالمألع111311
ابماألئبماال5أل111أ11أل111أح4األااأتجإلأئأو1أدا4إاألثاخال01اطألأللمألبماابمةهءح

ىاحولم1011أألة56أ111اااألداألعئماط011011أوأولول11لملبر5



أ

غىلفوطبةأعلثنيىاحاماكدبنعثمبهماأحهد32ر
هووأخوينووفرثهوشةدوروإءأفخحولىاناللبابنلعروشمرأبا

بنيجنبندالفاكيررنجمايحبهرالورالعاءاأكلنحكىانببحبى

أبمتبخطخبهروبعمشلهاكأفراتولدالنىاثشتسحنسغذمحلىألوكىزألب

أنجصضلىصحلالئشعورشبرابوافاصابشكوأأبنأرحرولهاحبينن

آلاااةباروأبةأعخنجالعامحيإلباععهمقممهكانرفيألىىاحنبميحم

برعنابةعلىالردححاصبدكوانبنأحلىالضأخىكناؤأنالمنزليمعلى

نيماووآلط3ارححجرضامربيراإلمنحموذحو3يحيرأخوأتدجاما

الثبنظقوىأتطليطلضءفكماالىثاأرراجمغهال

يبهطأحاتمبنإرحنأعبدبنأحمد2ة
الماويألسمعدبنءاحاذوصموسىبالطرأبايعربرطبشأحملحن

أبوذاذوطبفنهأللطعونبنجعالرأبيعنلمألبوفيتانحدبى

أسحاقأبيعشالسماعكيحبهزأةأكأخؤإلنياللهأبوعبهدوفالانيالغمتكلى

عباشزا

هدفرأعنالمكتبعبدالمدأبيبنأحد72
دماطأحضسمعرحلةللكانتاوفاالمفمقيأبوضمرونهـبحرسمعاباجمبهنهى

11رقمؤزوررارووفثم1ال5امألألاباالااال15ابهثاااألااابكاافينبر
كاعب131ةىأأهاالوالمأأاالنهااا5اااخابماأممكهـا11ا59لأااالئنإ1أاابه

أااألأ9116311باحأءحالااءونمألأب72ألال3أث11لمأظ



كفأررهـعنطيم15صىأعسالؤكلشعرأ2أر1اطلهاللماىور
بوسهـررهـرنتهـىصبهـ

تاأأفأحيوآإنتادرتثبنعحلىلىتادصأحبماأالبهماتأالطحه

سدظتجسأبنوعنسهلبنبحرنعالمنرورالؤأفبحنوبتبمحلىإ

111ورألءأعصأد راإلطسنرسوصننرهسروتالمس

لرشوسكنءنرطأحلن3دمحرربنلسجفبنأحهدألل

بحىلإبعندورلبتأببنثأأممماادتألينصمءروصاألاشط

ضثح35وررأاأرتسرعمم11أدأأحوثأسأد بؤتهـحأتاطاخماورلم

صعودأروشمرواإحضساأاليالسيمابنأحمرإكأ
أسالهلموصحخهدكأأر3سصطىملحأسءطتاهـ11ددااالمأ

بصبترهـ

ألىعشبرمإفىات

01الإظالاسهـهكراتأضكىمثثطحربنمحبنأ11

أرلألرطاحصأاضمشلىأرادألشاطداالطراال ثاسمطثرر صأ

فيألىأألال01ذاأص صرهـحدنبن1اتبهيتبمألمحالدصموأليألىأعواحعثربم

سىأرأعلىصت1وؤولحهىأأدض19كآ111111أ11 ألت3وهـورهـثحوساصر

نملىاطرأأرررطءد13رهـ3ألد3ألىأاص
ثناتواترصس1تون3ليط3

لى1أصاألاأبمةخت2أر3ذأئضالصثالل3زت2ر1ح روتثؤ

11ثألااالأاااعااطىالسيمةااالاأح11لمأسيوطااإلع111111ألورعب

ررصارالاالحااألمهالم111الا11111حإاالمئنألالبأبررلمالمياا1ألملمعثابر
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أثالململمورالمألألءلإلحاالالم1وأظيم1ا1ائلم1اا6داء111111111ا111زا1117كأ

ولأفي11للملمألا11راالما1إاأاااألولكاالملململململم11رل11لملم1آأكاول

أئابماأاااءامااا1ا11ارإاا



عنرروأبتهونفئثكخاربأفاسمبمنألرحيهأضبدأبوانحسناتءالفوأنهه

وممواباأبوعصرأسمهىبنهول1حيرتوابخطهحن

البضيعطالوعبدبنأحيدبنالوليعبدبنأحمدككا

أتكابشرنحياكربةأصحهاأالمنسوباالقوبنحص2جععمأبابكسألبلنسيالأهلحمن

كالدأهـعلىافاثورظرالحعلسصاكنبرالمئوبهمبليهغاخاعرأأتب

ءررأاسألحعحقكمحبربماوممنبهأإلسألأبماحاجهأروأالتغةوأالالنحروكمحب

بلسميهشعاوماسبانغلمهتحباللهلعنهاالفنحئطوراأحرفهآيعإمنتيأل3ولم

أبنبخطرأ5إسمدفعاواربحمائةانمنلةأتنهاسنةيوذل

أنةوأربعىلسحبنسانةأتأكهأحلأنىوحزيمهـأبنودحرحبهيش

أااطأبضارأنناايالرشاوذحر

اطنزئهاألثصىاثصيترفوأودعحتألأآلىأدإلبهويالنوتاغكمئمت

خحوثهاحلهالمنممممقأعؤبحيهبهصبخيتضلزالىلماأهـكلىو

األأجعمىحبأالبهننجعبربىنالحيهبتئحصأل7العثمالمافألثاحزاللصدأتوفد

صومأاللبثيكىصستوكاقألثهاوالحثرفلسبهههماأشغبهادحبلثنغالمادحماوأ

والمخحلالمزالبجمىالمنعسببهمدأبة

أبابكىعلبطلضإهلنعاكربنخيسبنأحمدثه7

1يالمكثواألادقألاحبمولكا1ء15أاأل5ألللمالمنن3الأحارا7لملمسلمالم4

3المكالماأللململمألاأل4اااأراخ4ألأئألزرالإ01اذ6اأاالحلملموألإبالم

اببماحكالىالحلملمس3لمألكلمأللملءلمهـبرنرلمرلم7لمء2هـنركلبملململمأهـثاول333و

الأهخلمكأأل1ك19أخ611111مملأللملمرهانحى11أااالابماأياأالهةافىألااح
ابأاهاالأالحااولاباهماطذ7إلمبمالملململللماعلملمالمألملم71ءكللمكالملم

غاااااا3األةاخاأكااااا6طال2د3إل



بأفىباأأيةعألذأإلوفشىألويىبىاتللىسنذجمنجأبنبولعربعمر

ذحرةالشوفرتسصالححظلهتويمإللسانعاثمىشاركةووالههندسة

دءصماإصمىثا

إبمشابيعربفسطةسمأعلهنالنحوءمابنأحميثلكا

خحانبصحرإتهـتححانجبرألتاعنطاحرأبابكنىأسماصبهل

حبكماأبن

أالنمعاريمبأحمدبنكطععبنأحهدإلأ

ءبهـثأكدأودأرأمىالمالدهرعبمأبيعنثروالعبالهـماأبابمسالمركأأ

لنلىمىبذاللجعفإجازتلتوراالطرهمعشوكبأليمتاثباتلرك

واربعهاثةتونسعيمحس

أبافنيببههألتلأعنتليدأبببنمحهالربنأحمدئا5
الدهخطى1هأبي2تورهرأجازأبنماأنربن1ءبسرلىأبينها3رعص

ثأبلماخمادتاجوأبيبنعمرأنإبوعنهت1دحاصبيهراالباغلىأأتلمدحصأبن

رباغأأخمابماولبوا

كأهـبحرسيأهلوأجدكنبنالرحمنصبدبنهدأة

بىألالجماسألوعنهممولممعرزيل1إولرابنهشألفعنروأبةرصرجعأبا

عضرتدوصحرإبيى

1مم3أالمللملمىلم111لمكافىااإلثاولأنرأولول1411أل



آم

أبايقنىالمريوناحلنكالمفولقلبنهدأر

اصرأهـعفواتتالمنلدأزا1سعبمتباللطدأبوبباللهـجصأمبهاسأ

ادعأبن

ضهرأبأإذاإزوأأابفإلتنبالكاسجدبنأحمدأثوة
ومىالمنركأدداأبوسمع3أالروبنرأآلوحآأعنرإلبروصلرألن

أصركلىوالداوديإليلخطإحذفيأتسمافألددلمونالثال

1االنصمارينالرحعبدبنخدبنأحمدز
إلمجىوأابننالالياحىأأبالألحضىو4فىأإممابىبعرهـممثشبلنهرأجةناوأسخاا

أءأفاأذاحرإإسدضلىذة9إأ2احدأىعشرأأالحزا خبرراساس

حفأبالمروألشثبتضكرلى2تدسمهـثانجآل3ثتجوخهلىنسجعرى

عصووصالساوءبايهلأض3دجماوسهأممصأهـاخارحاحدثىأرمحىاأ

الروأأئحاجوطريقاحرأفطأأحلحكتدلىءلثأالصرفيكهايهشأبالم

تصوالبتأبمأطدوالبضستوأمدإلالتأواثالألعلىأسهأوأنه

إولاحهممسنآكاكربىانرىس

سأحاسألالجميأليتبماحغعالمريتلأدشدطلنأحيدأ

لمىالتبهنن1اأمأأحيا5ءأأألم1أبر1نفهـالصيصماأرعمءأأصأ ونأتصءاسور

اتأضزظبثأرراساأبوعالول1أ



أحلمنااألالنحويخلنيىبنأحهدأل
طءبترأبىأنجوعحععرأخاأباوببهنىطرلهيلبابنيمرهـيشي

عريرأبندخرماعربيضعلميعاوكاناسيدالبنأحسناييلن

بباكسبألفركىأمحشلعنىنهياأأألسمهىأوحكىرلمطرشميلأصسوين

فدررلهرورصةلىألعنىالنازافاأثذأرلعىالرالنمافعشرا رد

وحمسمائأ21تتلياسنةبمتاطبهةكانأنهشكببروذغهسماتة

اجريأالرحمنعبدبنمحدبنأحمدم7
إرلبهدأرفشررو3االعبالدأبالكنوارةنعنبابيعرببلنسيةاهلن

توابرسعحزأتبنحلىأبناللهعباألعباسشأبيرالونبكربنوابيوكشي

واخلىحدلللىألىوصادكهاححرحلةلرنفضالحورإ هـجمص3كبب

رجببرواحثصالموطاغهالسماعووجإتالمالصىصغيرمجصعرلهه

وحسهاتةتالتخة

ادعمالطاابىاببهنناطهشكرلأسالغيسيهشامبنأحمدنا
زبثابوخهبرأخبهرعطوعهبعصألزأعلىاسويإاللسحاقأبيعنوهـ

طأنحاأللهعحأبيررواإميهري

باجماوبعربااائأهلعمرحنبنكبنمدايمفى

اداحالمنيطالإللمىاذاألدلملمملمنالنيتالاحلعثالثانا
اامولاولاصنملمأأ17الاابمءدااأغلااعا07اايملول1عثعانىاالألاءساهع

اإلأللةالتلىأأعثهااألال5111أاا31العظااالااااماالصأ1أااارلملمىثا2ماالفيأل



فأللتسنونوتوكىبلدلمءأفموولىاالعلاحملنثيأتبصرأباولبهزماط

حكلبشأبنفءوخمسوأشنة

ربنحرزبدظاهـبنكهدبنأحمد7ال

رأأالمترفالىشحلالعجاسابالكألفشاطجةأحاصأالنصماري

بنسيهمتأخاللهعملىفأليلىفرأفدأنيمأتروأبنمبعثأتالنرآششقرر

يىالححفحهوشبنرسبنبتتسمأواليلوزتثألىاللهبألبنىكى

صنمونجربالمحرأبأحضصأمرنأتلليىبمثيسماوأ

صنمانراأزأاأرهـأعممتأبدالمئأخأسىأتالرأتىكعابا

سخضبرىفالولنشمودئلائةسىسهـأرنمسحأسهاشالبوكأ

نسبهليباالغبعرهـألرغبروذحلاسأالذثرأتذربعهـ51توحمسبهماربع

ريوءباناماتسمعوأللجدتااأأشهـن4ئخرانىجهابأثاثوصورالى

وحوحمسمائةخمسرسنةأالوثءأدكىعواهـحمأساالأبرفحهعشر

ينر9ؤلحىذأهـحرزحناعنالطبهويالمتضيباليالظالرأبرروابةببادتأبم

يحبخماهنظروفماتءوررعشذلحر3المنروصهإلبىيبالمكم

رجلببلنسبشعببصبفرأكانالمنكلرفدداصابااتالذليتبسنأأبيضن

أذصبايوأبودأودلهنالفآلافحألبنىآتاإمحرافببالث لعو

فالدتهنعسحاجآلرلىوذلثت3البهتىخجلبننازوجكىاتأ

غبهبرالأمذأأطوأدرءبوإلالبراوزأزوجداركىلهاونظرطرؤجها

1كااهحت1إابمألبااااحأاشاألاألالا6اإلألاا115له3األااجءاافيااإلاطلع1د1كاكآناللول1116

غلثنأالململمولموللمنن0الىغا0إباه5اثاكأالالااالالعدص



اباببهنىأشببهليشاكلثنثمويمبشربنأحرو7

تفمهاصانوالطليطباللهءسأالبرنحنالرثالقاسمأبصبسعمرروء

أحملانسوذحراسالفهأجىاالعلطابخنحردالمجابناللهعبهدابهعنه

ثيخرنأبحطنوحسمائةسصسخضعرفيألومحلطظءفدأ

شسطلطدسأهلنالنمعاريعهرأنبنأحمد7س

بفرطبشعهوسلشنبأيطربأليعنببارروالعباسابابكحىسبهمظ

القأكحيعفواسيسىتلياللهصمدأبحت3وبسبهطأريالعشليأبمبحن

عبهاأبيلىرإالتيثنيبهذتإلب1اكإطأأصمألضليالتأفموقالعياح

أنيأتضم9ضحدنتاصيةشابوأحافى

حنبالكربركاشيمابنصماريحسينبباأحمد7ثة

صسهاوأبيشربحبناللهجدأبيعنأتءالنراإررلسالذأألعماأبا

وأخألالموبضحأدالمشوقألىورحلغيرهوحاش3بكأللبيرالثهعردبنضلب

همعشوصباإبربأديأ6ثؤاأكبىدنأحسنعلأببعنلهنا

ألناحأضنهوأخذءلإلفربمشانكحتالطربالهـحممددسسبناكرب

أرأبوالعباسوأزألملمسافيأالدهعبدبنصمنأبوعابعنرترهـلو

رحلترفبلأاللبطثأدروالالعاسيرأجاللىأبنءبالموأدحلوحبنىخلىأبن

رصابأم

1شالماولولللمسنن2011قهاألدىلملماءكثالاأللم9أقااللول2ول

كأللمكإلسالم118أكمألا1ول4كاطهأالم



بنسعيدبنأللهعبدحرزبنبنأحمد7

طابيعنربالمنتانجشيءولعربطليهىأهلكنيةأبنحرز

حرتمئرالماربىخطاببنوضمرأيوببنوعاصمنتانبناللضبها

خبرأبقالهكألديبأبنرسرربابوابنرعن

أبالكشىأشبيديةأهلنألتنوخيبرتسبنأحمد7أع
النجاعةرصمناعألبالعددألالمعرإولعن31ضادكانبابنبعرباالعه

ارصادعلىوالمحسننبطألعبسومنياازياجهوكنهـعحعأهللىءيبهاورؤكا

ذلىلسالنالأوأحلى1بالزرفالذالحروهـإطليطاأأسحاقأبي

اتهووعهرونحذكربىأوإئبانهأوألؤكغيشيوخكابعمقرهإدلب1

بيالرثابتبنألدهعبدبنثابصبنأحمد57
واسعشهدوضكبيأبطعنءيروالغاسمبأليناضصيالجععروللىأبوأاللنيهالررير

الدهعبدأبيمعبرشلولةغزوانالعسامنصرهـ4الجورتوفيعشكى

أبوأوزأرفبنأوذونهماجأابنوفنلناتجلويتوأبنائمةتوألياجأابن

بنلىاوابوالغزوتايمبعالمسلميهندليهلالطرطوكنيأجأتبالدهجر

الحربزعبهدبنالدهوأبوعبهلالالردهـفبهوونبنالوليهثىوأبوإلألردىأمونىيد

عاهمروأبوالمستينمرلىشكيفءشناوابوبلنسيؤاأعنجل3الوزيروللى

14أاولكولثاعهمطأاالمآلمدعلملململمااكللم7لمااالى3أكأااسالم6ا4

وألقيالىلممسململمهلماللم3لماا17اأساولكولزرفلسا41لم7ااألازرثاول
ئروللالحمنىع4عأاألنمأاأ5ا1شاتجغالفي11اعااءااا



وعشرينالعربنثنحوتالتينبىلروأبنسعادألوأبنوأبنرالمرشاذىبن

اجأبنفبلافارأجألوخشرينراجلومائنينكالنرلسييهمالمرسانكن

حخسماتةنماتسنةليماولإببكللنيرمىوذلثوغبرهم

خباطةكننهاالطليطلياللىعبدبناحمد77
إلرعنهرتءالمنههـآعرردوياسالماللعحدإرفنعمرروفعاال بىن

عحادأبنشحونلليدبأليتبمحلى

عببنووأنببامحدبنسروانبنأحيد87

حطابشاكربنبنرجابنحاكربنمحدالعزيزبن

سديهانىأبونسجهياكىيفولهلذافىيزالتجيبيالعبدبننابعأبن
ينمىتبطيهمأكونبزبتألهمزبمتحأثوحوفيهسيوأصىأوشكبرالمهحوطابن

اااخحمثشبنةغربنهمنصموربنحراراتبنبربنررأوبألتبنمحرا

رانهافينانهعناصحلرأنىرلرسبنالفاسمأرببخطفوأتفيسأبم

روسضببعيونويعرةفرودأرساللهبلغحسيةلأمنلجيبىينسبون

ونسعلىبنالدهعبلىوابيبتيالوفإولبهدأأبيعنروبحرابابمض

ألبروأبوعبهدعمربتإبولرجازووغيرسيالصدعليبوأبيالفروي

لحملهـاحدبلنسببجاحأنخطبذوولىاغأجسمبنأنرثوأدوأةاهـجىبنورالمطو

11لةاخضبح3احاأعش13الحالاثاهولولالشالماألم7ثهأهـلمىلماأ111

اءممالنةكن3ناأاألولحأولكل5ولوفيال41ال4هـ011كماحج

نجلملمىول70ألالا5ضاالسراحأنجول1هـ177



واربعماثةوحمسينتسعسنهةوموللىوحسمائةعشرآلهـأحلىسنةلوبىبفما

عتادبنوخنبعكسه

أباحععربكىمرسبةأهلثنسعودبنمحدبنأحمد37

جاروكتبهرأروأيتسنثعنهذوأتطويألزعأل3فديماالحدجمىعابأبامححب

حدتأعلهـهوتجبماأبيبخطذركثلىترولور

نجاثبنصعاويشبنأبرأهيمبنأحمدأل
الأدوكنجسبنأكسينأبيسنيروىالعباأباشبإفوصاأهلن

أليعنبحملوذحرأنالغبهاتأب1اصأونسبباغأالأبنعغهتد

بنمابفابنجععرأحلىأبابعنىأصحابهبعفبأللكتأخبرسرأجبنتهروأن

شورالفإسووفرأدافالكماوإشولىلخبهمممهأسنجارافلىوكاننهصل

أحطىسةحعرآاللمخاؤنهالحسمماعرأبتوبخلىسرأخبنحساثأب

حسىاثذوعشز

جعدرأالببهنىإواثاعبدالعزيزبنعبدبنأحمد18

عنرذاالعلىووفالتوحوثبالمويةلنيهالصمدكيعلبأبيتأروهـ

رحصرعابإبوفالمباشذاسكىوفبلوخمسهـاثةعسزقاربعسنذشعباتى

1وفيعذكتندبىالده

أممجرهـالفاسماببىبنالدهعبدبناحمد28
1النءى111لبهه3اأسااجثيبمة53هـاااا6ألابئ151بماط01ا3همالاأحابراا

االظ4اسظ01كللمما2أىولأهسني



أم

برجبنداللهعملىأرتتاتءاسفرأأخألجعمراباببهنىشاطبةأهلحن

رعصوأثعنبماأفوفاوالمعليمءرا1اللهع9أأبوخاهـألىكناسى

ووحمشأثدأىؤلواكارربأجبمتحمبمتاصرحهأعبدبنرثاللله

اديبنصهرأبيسنوخصمىأئةعشزسخ

ءوبعمحعبهرأبابكنفرطنجألاعلتسسباكثبنأحمدكهثه

آبىأحنرعامألألأألولىثأأودشألوالمةالنباأحلناكافطانبال
أبنبعححردكروخمسمالهضشزخهسسنضراذأححدىخابدالدعوث

صدوزبنرأبرليفالبهأنافرأتذأأبرعلىكأتنى1ابشكوال

نااإلأأخألبنعمرأإبىوإخمبهسهثأشجارفا2رأولعثي1تاللهرحروص

ابايخالتبىجملماافأ2عحغماأالءفكألجازألتكثتكننمسىجى

تمعاتأثالكعلىضلبياصوأليانرألكثثضمسالنضإذيالذهوحاب

تأكرباتبشنسأىلحربروإتأعذأبهألوعاصرنفدلىربابي

المتبهبكهاثأأنيبهماعمرأبولنولوكيماجاهـبتلكثكميرأيحملأ

كنابرأحءوعصيح

رفجعأبابمخىزحاطةأملنعممانبباأحهدلمح

حاجاحلوةخمسمائةثحرةستسنةببلنسيهبةصوبنأباىأعرلكطمى

نفطةأبرءذمابسنربوربةباالسكناووأمرالسلميأبوبلنيه

أفيلثا11اأاشاطامرا13رااأأنافيلمأاتلمأشأأ

لماد



المفوكأالدكأذروةممماكدبنأحمدبم9أبم

ألمغاصاللهعبدأبيشالألـالفرأشأخذجعمرابابكنىفرطبهظنوسكماجمطلةس

ذبىصنفدماالضبطلأنتوعنهاخاسأذواتءأوتصمدراسألفيبباور

اكلركأخلىوأجازله1برناصجالغسافيبعابأليعنوؤدكلباعزالصم

وأبو6مبنعاشركروفىوأبوتافرنباوأرسأبو3ذلألكيتوصأالعأبا

صيهادتأببهمانجركعالماسىاإباوكفأسكيألشالمسهـبهىبماسحأمحتأكممه

أباىتطفرطبهشإحلى3نالعطاراللىعبدبنأحمدأل

اصهاووءورربرةالمركولمةولفبيههاخرحلةإولبالنونكيىبعرهـو3العا

ربألىكادوغييعناباأأأضياللهعبهدولنورالبجاربصمحيهع

كرألذرأغملتشحوخهصعبممىأرسىالبختأبعنررهـتثحلى

سحاززصشزاانىسحدردضانسصودوالمحلة

يىأئحيربنأبيبنزيزالعبدبنأحمد7
اباوبكنربالموروريبعرقرشسةسدفسللأسنبئصحار

الباجي1الويىأبيمنسوعالمورورباللهعبدأبىأكأصيأخوجعمروحير

أبوعنهمالمتنرفيهينخهشيهرنتخايالملىابىابووأستجازدألو

بنتابتالمعاليبوالفادردعنبأحررسنوأبوالوبغبياأرال

عبفبناللهررفافىوأبوألعاصىانحسبموأبوسواربنوأبوطاحرأردبش

ؤلماكملمعاولكال011كغثيلمكلملاألاثاأ311زلمممأل1ااس711أإاةالمل

العارحمه



الح

اسمرنئاتسثيوخهصعجموثحنواغملهبثكوالأبنعنصروهـوطبفنالمالوحاب

بعاماخيهبعدوخمسهاتةعشرنسعسنةفوجم

أيضالسراخبناللطعببندسعيبنأحهدث
جعبرويعربأباتثخطهسريخنالموجينةلىلأمنالمفر

أخجارءبذفىبهدبنسعبدألمحسمتأبيعنأتتالفرذأتباخجارب

أبوعمروعنهأخذبالربيهةيكلمنالءألناكافرأطةسرفسألىوأنمئلبهها

ضفوطأبنبخطوفاونجبمعيادأبنثذلذحربالبلحجحليالمعروهـ

سىأثةسنآكاولرببهعسلحبناربحأهغسراجالبنأجارتهروحوالملى

صنصوروحدنرآلفراعوبعفأبمسافي4فراضلنماأاتءالنرعغهذاتأله

سماثأوصالعشربننحوكىونوثضيليانبنءغمأإبوأبفما

كغويأخلبنيؤسبنيضبناحيدإأ
صنحهتحااالماجمبادودبهدأبيت3يروهـجعالرأباىبيىالتطب

ورأجازأفهرباللالتأبوب

بنباخلمصسعيدبنخلبنأحمد

ويعربءادعباأبايكنرأيربؤوسكندأنجأأهللنأليحمصبيأيوب
عمروأبيتهاروأيقخامصوعألبببهوغبرشيألوررالوأمبصنورروحبالمازءب

امعببمصنسمكلرأصشاانبهنويهالأمأبنرعنهأرؤ2أدرءوالالمفرءث

1أشادمالحاألاىألىلم1011الغأالسباخما



بن1وذصروغببرممالبرأذععبنالعبهاسوأبواليميىابنالعبامماأبولربة

بخطهوفرأتسابأأيهبامحاجهفرأالوأنيسعيدبنلمحهدابااتأعاد

بنعاأبىمهروصميظبمثخببذسعادألبلماسىهمصهرأنأبىلىشخهادتر

أثةوخمسحوعشرينأتغمتنسنةرجصرصىىربياصأسكوآل

طرطودسضأهلعنسسعدةبنسعدآلبنأحمد13

بحبصبنقيأبوصعوروودرألبباورألتجعمرحلىأباببهنىكأفاصبها

أحالروأبنذكرنبهامذءامنوواكيرهاالساأحوأبنبهونعئر

تتألاسكشتوكىذاححعبرألىمىحببهضسأبنوفالبتنرأباوكناةناريخهجى

وخمسمانضوصشربن

بالغبنسليمانبنالرحمنعبدباأحملى2

ورخاحزمأبىسنربمأباجعالربكنىسرفسطذحلكحننصحاري

رالمشرقشحوخصمحنأشقميرالححمضلبأبووأسنجازدهالئزوذىدأبن

غيرعنيهةوحسيهشابنخمانأكتوأفىرأتقوأاسالفرأاحملثهنتو

أالتىسرفسطهأعلنسعيدبنمحدبنأحمد3

بعدسرفسطهوطنهحنوخرجشاورأبفبهاحانأداجيئبابنبويعمرجع

ضشؤإلننيسغةضانرمنخلواتالربعءكألربعابواملحاألرومصدصهاحصا

أبعبدأبرببخمافرأتيمابهاتومىأنافىبلنهسيألسكن41وخمسماثذ

1لثئا01وذاألسأللشلالاسإلالوأ8الىوللماللمسه7الفي1و

ار4لمىلمالكلماألأ60ني



4م

وخهسمائشوعسربنخصصعرسنةمنالخالىصلومعحمرنوحأبن

ءبيطاباببمغبزودمن

بعرهـنمبهحدبهةأأحلحنملمبنأبرأهيمبنأحمد29
روتماشربحبنأللهعباابيعيماأتءالنرأأخلىالعبالهماأباويكغءفافباللى

احرأبدذكرذإكأالجاأسىأعلبنخللدأبواخألنهببلدءلألفرأ

أحلصالهمدأفيخلبنعمربناوأوك
أبىعررشبنرطبةجعبرتبفرأباببهنىوثأقنييلبابنيعرشكرناطش

الناسممفوأرالعوبنإلوليزوابىالضانىعابوأبيرجبنأللهعبهد

2أالللهاجلدصارسوالثتبهاضلبههودارت9ببهادالحألةوولىدبنالمحعبغ

زالبهبهرمناءالدنمهافياتكىبىأغالفبنبدالابوذكرالوفدأيشاورين

احشربنرابوتاالاسحبهمأعبألبنالدالعبهدابوعنهوحدتوأسمعدزلما

بئلمولىصأغالدالبشبنأكأسموابواجاذشأبنجعمووابوعندأظرأوذ

سنشفعدآللأللىوالعشرلنماعالخارأكارببومىوتوواربعمائالستين

رخمسىأئشوعشرينست

نصحازسعيدبنيحبنعبدأللىبنأحدكل

أكلوثنروااإجارلهحبجببنعاكرأبيعنروأبهلهشاطبةساكنيحن

أالىلمالمالع302أااالقلمولحأللوأكا8اداأل5الط74فبألل01إناء

لملمامأال1علحالمحعصاإللولعلألولألااثأل3ألمنيالممأكل3كاإبم3ثةكهـكلءلمأإلمى

571لأاألاا6يمأيماسكا1اااءأ3ااالبمالأ111111



سمعرحلةلىالعباممماكانصأبوكاللصمارهـسعيهلىبناللهعبدبنأحدرفسطة

وأليىحدأأعلبأبيعخيرتثرأتبنالمظعربنشعبكربرثنبيطا

ريأواليىأبيأصمولبعمنذلكعلىوفمتودبنلبعبهسى

اتأوناهماامنحجتثماداللعاقولاأححو

بنحسينبنأصمبغأمحسنأرثبنأحمد7

بخكسالهأولكنعميأنخبتوتبنرحنموانبننسعد
بناللطعبهدبنالرحنعباالؤأسىاأريجدرحولياللسيبهـويعمعمرابا

روصىألىكنابكىدكرفعءأالنفىوولىألعلياأحلثنحاذأثا

يطحلىسضأتألصسةوحألرذكوالإفاسماأبيشاليبدن1أأل

دأردبنعوذدالشيهخكمابدنأبولالءاحآسنلمعليهالدطحلىالكبىشوال

ثاتحجهولودربسز

بستبداهلثن3فابنلصعهربنبهاأحمدكماربم
صمحيحدخهسىحازشربنبناللدأبىالناضحيعنءررالراسمأبابطنى

خيهررأبنبمأبيأخوالىاولبهاحطضليابيتعنانوبخطهوكنتهأربلبهش

فريضعن1وآلتكهنكابفىأأنحصمالبنأحمدلمحر

رمةألءاولالدععكلمحىلم19لم2أنملماكاا31ااهالاا9أل34ظثاللم5اااألالم101كال

لحقيا44ولاةلماناانىحااأل1اإاال191الأخولثألألاإلمألولألرلىاه141

الكؤشريئطناكثاول44كلرأل01لمولزلمال5أليتاةرةشفوهالالعا
اثهنحه3ا1اشثلىأأبأكاااالعص1األوالأظح53اأاعولة4لمااالألااعالل7أل3أكاثألاااط



حنىياتروأوأبىإللهعبضأبيأخوبدسعفرطعألولكنسآلطا11بممتعرهـها

باغاللىأبنذكر4بهاوأرتسممكيالحخطآلونولىالمفهأملحننجعالرأبا

يخرعنوسر

المرسؤلأسالتجيبيىمحدبنروأنبنأحمدأم
بىحسناأبرعمأتءأاللرأأحشالعبالىأباضىولشاببابنبعرب

سماعبفرطبةولهالتقغىحمحسنألىسحااللهعمدابيوسصوسمعشعيع

وسمعتغبنأحسنوأبيبللى3بحرزأأليعناببنممهلىأبىحمن

ومنماحبيا3أحوالنياللهأبوثجازللىالعربيبحربنليأبفماسن

ءوحلىاالفرآنرأوأمومحيأنكعوربندبالدهعمدأبوالشرفلا

الحغلأجلمناللفابسىآجرالآلنرعهـلىحسنكألمولهبالعرببةوعإم

لرواحمج31عممروعوبألوصمحححااللألابابطاهقحرحوجمححهاءكسراكأأبرى

ععزابىأبنالهلبالنالمأبوبرالمنوأاللئغالفركأعهررأبيرأهـوو

اإلباغأبنعهحكىوأضحعهكنوسمعرعرجاعنأكتابحملوكألهما

لبتأبرتوأخكاللهأبهأصمدأدءىوكانخبعبعفوذحر

ورنرطسأهلمىأالددأيحعداتسماذبنأحيد04
والمصوحديمهبمهفالممأبميعغرانالعامأهلعننالعباساباببهن

حروالغنرداخظمأعنرحظلهنووأخلهـافهاالنعسبىدأمبحغابا

1محالطبغاحيطبركل3االواولول3قي3دالهعهرألأل3له3ث5أم4

6شا11أإلااألولهعأللمتي3لمسيماالالاءةلماالالبم4األالمظابرل71أااءول8أ

حالول11لماألئركا3لموللم3ءممإلأ



سأكىبكنابهونأإسمهوجاأدركتهوفالممحنيرضربعحيهزبنبوألوليلى

عنهمحابناأنروأصغيهر

بهرالسلميبنالرحمنعبدبنأحمدة23
صبدأبوالفاسموابيةروايةلهأصلموءاالنضموفىسهـرأبأكنىليالمريضأهلنحم

ورمحزصووحهـىأوغيماللهعجلىنوأبرزقابنعنهءبروحرأبنالرش

ابابه

بنمحدبنأللهعبدبنجيىليبنأحمد14أة

أبوالناسمإلنصضندحإاسركسطةحلسنيعميرالثغبنيمابرأ
بخطهكىذءاوفرأرأسنبمضالمألرء

طاحطدضأهلكنرالكناذيبأبيبنأحمد3
أبيوأالوهوكلىتخكبهمتأببىءويعرماإحبالدأأبايثنىفرطجذونؤل

الكثعوطاعليههتهءوبمرأبرخبناللهعوأبانجرطجنسمعأسلؤللخسمأ

9سروثخشنيأاابرذرذلثدخرأبنهسمو

الغيسبىوضماحبنمحلىبنكسالشبنأحمدالل
كووأبيالصدبيعأبرتعمروايشلرجععراناباجنحمرسةأحملس

أبوعنههروهـدأمجبطبوعاأوسماوأتحلىوشعيإبباألدنيجعمرأبيأبن

أنلييتالقولىابمرسيةجالستدالمكناسياللعبدأبووفالشثابراتتبالرجال

1لهـا17لملمىثا5أماأللممامؤزتااأولااألإلأالثاامث3ال5أ6إ



خطهمننفلنهسالمبنألربيعأبوظحاأنىوالشالشعمعنشحاسهع

وضاحنبأبوجعالوألشدفيبفالنغاجبنألىالرأبوكالدبعبألشدنيؤال

شجرالسرويممبهىلنمعسر

النكودفيالوزقانلىحماغأصد41الئزاحمياأأبتكىمغيعطشسترهـأتا

خفمر1رأيانهحمظأعلىئآباةطملالفادنأعظافكلفدكسإث

وحخىأاسمدتينأدرصىتو

خياربنباعيشونبنخلبناحمد

تأببهفأالاسعبالياأأبايكخعأشبهيهليشأحلكنالمغرىأعيأبمتسعيد
بنإللدعأبىعنأتءإلثراأخذاقالنشاسأبنبجعالريعربأبااغدبا

ينإفاسماأبىالسرفسطحباللهعبهلىوابيالعبهسأنحسنوأبىتربح

لهـالحجغإبوإحهداجازأنياللىالعجلمربربحىبنرراللهعبروابيالخخاأس

خوالفيأالدتسبهـوالي5أدغسازعلب71وأبوئزدأبنكألىمخرآلتبمععسى

جتةاعةءضغصواتذافبهاأوأتذوأربعوتسعينأربعلمننةفربماالفرارولصلى

صيروابوبنبصروابوالشمانعبصحبغحوأبواذلألببمجعالروأنهم

ثروأفمفرأعتهسئبالمحرديشمرنوموسوأبيملمتانختشأمخسن

النرأنناسخىلرقأليورالضبطجودآلأنخحرعةبصعذلكثبىهارنهو

سنشوكولوانآلسىونألنينأحدهـسنشرجعبصرررىتومونسوخهو

1حهحلالوللطثلمأرىكعزااألهيالكهممهـلمري13الكمااعطاجعن

النضمصاغضعلىااثامةاعوالاالصالالمل4لمالوولولكأطألبفد

مثلالملكلاليةسئكسيت5لثناولباتهاأةايااحإلولولحما
ةلملثاجماأيمال4تحجقى



عنخبرنروأنهورباالباذشاتأبعننسبهواربعماثةحسيهربع

حبيمشأبن

العباسأبايكغىأييهمياأبمثتهدبنأحمد4ال7
12لشبأويرئهوأستفزاخارجحنكرسيهةزلفاتإلىنسبهة111بالرتفىربعر
ضلمسنهوأخلىالحمنآىسالقلرلنوألىالممدمىعأصسمص بببن

ىألمحقأعلبملىعلىأينعكمينشيخنلسذببهألدكوتجؤلكهالصمول

أكحمسامبىشعروعساتلولهئطافطحاتكليالىىمسلةوإملىوفته

ووعممرخيرأعلهكانخىلبلىأبيبحربنأباعندسألتشيادأبنفال

بحربنبووعياحنبنالمضلإبوالباذالبنأبوجعمرشنهروبالعدأ

نامجرركىباغأللىأبنعنهوحكىألرحيمدعىبنألمحهوأبوعبدالنميس

محدبنعيسىبنعليربنطاونأحمد4

بنوليدبنبرجاباخرببنرصعيصبنحنيأشترأبن

سفيبنحسانبننلورأنعمبنأللىعبدبنوليد
بخطيهثذإجدتووالباعاللىابنخطكننباتأبنسعدأبن
الطليهطلشأهلألىبركمبألذهـبوناعجهكىذجاتأبن

وشيىالطرطعائذبنةجيكبنمدأ304
البخارءبصححيحألهروذز1ئطئبرابيعنجبنالساكىأسمهتجلىكذأ

111اؤورحبملىولللىأول5اللمالأأل2لالاألااشأكا1ألأاع1ل3إاااللالاألاأبماة4ألاااا

اض31جبميمادزاايمرااألئ4ال011اثه37نألألأللمأل



ألأدأأكءأال1اركأررتر0ررراأل
رأظصاحورهـ

لررضحمد23الهححذذةأهيت115أاحأخأارألشأإأ ربهـبرصهـ

9اأطأإاررزأأأ15اذاحالأءديمأروررحده5عيأزذاوأ
أءربابت

دلميصض1عروبمصونشزالى13دبزتالليأححرأا
ه1ااإلح11أكارصإاتإأاصاأرأتشأبمرذءأسأك

ات3ألراصا

1111111أأبرأدء ءأ5صسط3رضطحأرهـلمهت5حإلةر طليط34اا

ءإ3اردح1ر111ادذاه
كأتفس3سءوطء

االفتآحىثااةاأ2أحمدبنخمدبنررأحط111

أخإشأأتاالاآأادتورحىصتاسمصاإإححيأءأبماضمرفا

ورإأ3إاإتهأا1ءإأرداأإلىا1أتإأر1إأ11أفىحاأر3 طىررن

اأرإأأالاأيمأصالثأت01ضلءدلإلماة2حمسدإطإخاأثاأتأسحمهأ
رصهـصرا

لى111 ص1أسف11 34

أنبألدصدنىأبصىكبجمأبالخمابأحرو4ر
لمىهألألاطأأأرصذدرراأ تإبثاسرأالماهـءوسالحرصب3تطسجمآحم

وروألرزأءأءادرأت3ءتلأداأأراأسءراالأثأثأ
ط3هـصبحاا503حا

111ا3ااالا11األألاآأأللملململماااداإجااإحنحثضجيأااةكالمحيم711اا11111110
11أال1111111اااا1111اااااا111111ا1111اا11111011اااء011اااطا1110111111اط3111اشا11أث

الماواحااصااالاام11111اااالاأاالماا111111د11ااااااااأرا11111ابطااااا11اااافيااح

7اااأل111الم



توسشماتقنأضرصأشرتجفكعبرماكمبرتولضوألىلد1لنلثبهن

ألوعابعبهثوأجازلهماخمىصدالمحرأاأبراهتبلحبمتخساأبوأحو

رلعماث51رسغذلالدرهأفى4مااروىك رنصسرئهاه

بفىعيحسثابناللهدعببنفىصبنأحيدااأ

أبيحطربننهعاحمنإلصىألشتيمهـم11لاكحنميرأجنزكأبى
عدهـألن4سماتثرأحاالهءت3دهمحطحمثالمالهدعأور رتهـءب

إعحألتباصئدوه

ءأك2تدبهاكهدحىحأبنلىصنابنرأااما

كرسمعءببىالرحوالمحروهبدأتبمتحابمسأرصمدإجمأ1اكأسالشكالحس

ادوعارحماول0001حةاهـو151ءهـالمرألإص1حأ5كواأزر1ار 3ورسررفصص

ءأ3ناثأ5

اأجفأهلىثناتحروأبنركموإأفىبندأحملمار
9امأاكأل11صمضررالماءأىإشأمارحرأحافتآفرطكلشتوسيمالم هثرتصص

رأجرأهـاأبىلحثأ1أدإربالثثعباذحآلحسأثبهااتضالفني

لسفالؤكاءثدونوالعاتباأنجطبراك1كصداىدحبحربصطخ

الرأفيحهنورتثشالححنقإرإسأبهنحزتدثهـاتذعيأرنوعشرلعلص

1االمثاطثدجمالمث111ا1011أللمزرالمولوللماالململماددال11لمولالمول

مقىط1زيألا1أ3األأألحأللملمأللمض011ألزربم1اوااا11ا111اكهاا1اأأالإلث

اأألزلم



بنرأ1أالكمدألربروذبشكمالتابمبخطوررألهجانىتأبمتعبرلم

نىسحأنوبجصأوحبصمأبىأ9وكزاأدحيابعمربنيردبندهم

لرأجارخزرخن13رسعهرصت3ألكيبتعرووأزبهبهاجضأد

أكيوالثاسةرص1ولروابدولرالوذحووأربحمائضءوصينرلمياخمسنروأبمه

داحثاصء1سألأالورحماأألمعلي3ضأرصأالد15 صببطاخاورت2لماكنرهـ

سبووأكأحىفإطلهنأرابوحزوورأرذن3وششوفسنضكىث

أألععمهاذفأنبروأألىأل1تضمرأأبونبهاتباللثعيوأبواللضمدىأب

أئهاربمطتالتيمسغةىووصل

أتصلىءأفيأونزأخكاخىاالمالموصرأوددبنأحروأ11

تببحمأبىبىالثنحالامخا1تصالالعبأأبيمنبأإإلنسمبهب3وص

سصممنونربارعبأدسجزبلحخالرفبهلوباببههءاللممثى

بخمافراراطبانىأااعنإتءراو

أعلسما3حثسيماجمطإحعكاكرأبنحدهممادأص1ا7
1أص5انحثأسلأكأأليدابيالبمإفاسمأأرأعححبجبهرابانجاليخحافيفو

دأسثسصأرلألرأولضالكمطجبهثأظتحسمب3ألدأحلسما1تثماني

دعمائة51نحمراةاأ2النابالصماعرسىاوتاءالنمثا رهـططلليهملمخمات

بخاولدإثفالتأثبتاتكضحىلىلهبألي3و

11ال7ااإللةاااشروح13ءوخلةاارزاأاأودالاله01
شنحجش01



أبافزآلإولرفممإلأبهماأكاجمنيأهـكحممماأحمدأأي
ااخاأرأكأأرأا

ابوورهـ1احوردتبمخساتبمجمىحرمسخثهىضرثعلى

اإلإحماحىازادخالمحص3رثإيهإأتإمبم1حداأالاحىأأرإص115 صربهـ

بفماعيماصدبالخالدأحبنعلىبهاحكلدأءأاا

اأسأحئأاأبدآلحمكروذننالاتحمأحمبدأالثوببماأيمنبنكتألمىأ
ارذرأأرةول3زتأليذترتصطصاكأافىءيرأ

ررءرءنحىماوء3ات

لالبصأبمبءلجرحأل13رسيدثبنرريأحبرأ

ا5أرزأو3زأط5دحمالاأألدحسأر3ءدتدلمثأءألءجوءأأررإل هـآلتصسبورضطت

ثثرصذاعمااأرألأسظلا3حاأإيمااأضت1خاأالاانثهمماحر 3أتاضا11

اتاحيأبمفاحد3ذتألىدحر3انوندعىلى201ترأرلعظور1أسند

طالخحمماذعثمانبنحسنأبنأحصدأرا

الماااطأبربماأبربضرشبعأباظبمحجذأدشآأااررفيأبهجانطأصأط2ى

أنحدأضفهـحوءاآإاصرويمزأكأباارلهاليباحناحباغابمأربأل

مإألسحدحثبحاتث11اأاقبحبالماأبابههعءدصوأشباحاأ1أحى

أأأفيإصأشسإأرأشإرلىاار5ا3ءإثأأزردأذسرألد
ص5بسنأرحاتكاصهـلمءرس

1111أ011لملماألملما11احا3ااألاألااالملمكانم011ازال11ر111111الواخمحض

ىوالالسضححا1ااألااا1101111ألاس01ألالم101ا11اطةااحااحمحالا

الضثرآتاعراب1ااالااا1011اااالااا111ا1ااألأ111ا111اااااااا0191101حا
01ث111ألماا111الململم111اأإاأ



ثفانأثأحميأعمدأنىلىشاتالءأماكحأوجمرتاجمننشوأسىاأاخاخمرأأبط
11أذءسدسازس13راأللما6ءأ111داالذ

ماءابرءممطسأ3ءاودستلمء3

كياحىالاابالجىبإأنحامحالنخيهرممصلنبنركتدبشرىأيهمخعكلخا

ادفيلسفأوعخهماالدرخالأبأكرأورطأطألإهـااححبدشاللسلأكيأجارلمح

نحواتاليلششتثأرفي1حاأتاإنحرأبابواءاكاهمإفىأتاتالوأأصاطمد
دأاأ1111ا11111

رصأتوراالوأكأءا2رححوبصرححيالحرو

احادآء13احووراض01وأاءأ1اسأذلالم
كهاطحههـحةخماممرءأوصمام

1اصس611أالااأأذخآ11ارصالىلىكافىثأ
طالتسوثبمحااتوجم

صبتنروولفرأتأئحالمأخلىالمصثبصنالأدشأليءإضأ

اثضبعم4رأدالالربعيهماضكونهادهءأرألي ورهـب5بص

ليماهـبأنلريمأابدبمهحوهـأركفئاحر أبرأأ

جرحهبؤأصر3إأءارهـال1ضاشضقءاررحآسوأ3اجرأرألأإحزالنشحهصتللز
أرأ1ألالأالر1ررأذا11رءأر9ذأ6اأأد

اصوءبىرفرررلم2رص32

بثاببههتصبنصمر3تأرطضابضأ1لىالركستإلبرصيرات1وش

أ5أرصلطأأسآأفىأالواألأمدءرأ
حلرصتابنربتحءو

بنيمأبرأبنأحمدبنأصنمأببهاأحمدحسار
شالىا1ماضألددأنجىردكالعأبايالإقنبألصأحييخهـاالإنحبم

سطأطرحث6أإ11ز01حصءنارءدأداالدمما
ءلرترصلرسن3عاباظو

أر1حارهـءهـأر
شآرطوت03رهـات

01111111عؤيزأاالألاوحدتوألهااااادىاأاااالاألمهأاخال1آل1
للمكاااهـناأظ



تثأبثبكنأجميتباككمرسممأباكبملىحعبناحمدأ

لىبنابعنأأبوبالنبرثأنستسممعرحاصأتجاوريهنىأتلمالل

ااالفلوبآلصيهىأبمحفأبشخهتوحالمعإوبىأبنالمعروبالثاسمأرفأبن

تجثدألمبىذركتكرثنزدأبعأبمأحممضناإلالمررتأكابأاول

اأأكأترأرزأألا
ت02ر

عمربنهدبنأحمدبنأبرأصمبنأحمدا
محثعاليتأحمحإكطأسحيأأأباشباربدأاعىكحنالغسافيأسودأبن

ءروشحهمءشسإكسألتأاللال1عدمأسيش حنىاأرحاىحىو12اباوحمماألتوربتا
ألسه9أ3ألقحالأسصما1ححأر011أر01 فوفحركابنجمدفوسخريدرفاح

وأبعفتالموبوشبهماحسمنصلثإلشرأسءبتأتبسنأنح

ماابكرلىالمويةأوأتربصدبإكثداإالشحثجب1سعببأالط1صس

1ااوأبممصأبنذكرلمرأبنأبياعبما6تأالحأليأبحطصكالدتو5أم3آ

حائذلاهـختسوفذتهأرولخيماضثحرأه9 ربهماهـاوىهـهـ

ثقببنذرريربنوقحىبنكهدنلياحهـدأألأ

أباأحشوألصاأمرلذنحنتلىتثفلريفذيرأأبئما

1إلثاألمكاألالملمكبار9أل1اإلاأاااألمالململمكظلم3فىل61اللملمألا011اللم

االالشريةكخهصث1ااشاألثااأحإزرينابنخعيربةلضاالاااااااا11ر1اااا
لماظاالمو1ااألغااأاوأألااا5الم31االم111ااةألاعااااألالما1ألااألااكنن111111

ها01األاخاالةلم3االمدةالما1زربرلمنمالململمخ01ألاااظاأاااأاأااحالثصااالما111111ا

الشرقاطاهربناحمرر



نعيسىبلقاضطعنليطاهوبندأحي3

ادصأشثنورإرزهـهلت1أبأأأبتآلءحررحىأئصعاريسبادة
اإحأحألىأليثسوألهاأرجمرداإجللاورشرأ3حزفكحبلكسيذ

مإروأبةأبإمااللدالجراالئل1اسأولمخالثبى1أكأوكمبونشأ

اذباحسهأبشاأربالمرلدصإثأابإباتبميمونثأيخرداودأباباروالأيز1بى

ثصأحيأابأأإمسمأتبمتثأاأض3إأتبمالمحالثشبأوأبعشطخابمتشمأوأبا

أرثسكلحساححهبورخااحهاشاأأأليرلوإةاشول3خكاطأتلالمحطأدرا ءن01

حطأحيبضاكررألءا2دإساأاىراافى3ىفاطىأفرزثححبنخاهـاأفاسها

اليلمءىرلرأ3وتأقىأكابرألأايذبحفيلطشىبوخروأنيأاتحروأألي

توصداورصأسحالظثبأأنثرب5داا1كربوأصهءورأراالالدال1ت

دكأولبضبحرلراءفيأزحىأقانبن1اباتأإنىونححيهئأصعوالر

1حاحأحساإأليكحأءتدأللبىالاعاتيمذلىثتعوابىأفرأئهالى

كأإ9اصابصصلعغهىحبلمأكآابرحرواتصلأبرصاالرجاأأتبيثثعىأ

أضحثماسماأبصأأأبكولشاخىأألبابآأأللسووأألىلرممنبى

وأخعاستثصدالب05ثساصابإبحشححالحطعوسرخحهـحخمثحإدإكسعودالبي

أبمرشعدضاخشاتا3أسإالركىوخحمبمأتحاهـطزادببهسطه

لسإبأووأليأسراحمآلضاالدطعدرهـوأشعبآالدإأالحبهـالي1ىألىأعبدأبو

قأح1والمشرعمنإبلحيالرشاحاف1ثأرنههءتدهـحفزابيابن

11الم8ا91اللالمالملم17اأاازرةاللمهثا01احاخولنملمولانملمجنماهربناخرر

رصحجدتعيحس1إاا11لم4ألول3ك711



أطأافكهدخلسعكل5لممممثالإخطحلشحمه5ضاحى5أتتأعححلاألهه
سهـ

ارصصزتوص3اكإصااأإررروءادستحصأأرأزرضأهـت1يها ت02صأ

أ25أأارأإنمأا211صحشحرنددكحهءأثأك
بهـطب5براط

رأاليشإمخجدأأافبهأفىإأممفابى1إأتبشأوأكأاليإحاأسكىأأ

أكلنمااء1ألزعسرر3أكارضأاسعالأاروأأت01أأ أربءيرقب

حألمحمذأأذءتالمغرثبمإثئىأثسسثىأليأألدثااناصاأل
لد11ررءأصططاوارأررى13كحأشءممأفأركا310أل

طأتوورص2صهـطبنأ

أإلىسءإألىأرأءأحال11اأرد1ألرصأولاهإرتثصالزإحممأدلد3أل
ومم

االاآأرأاراباكر1اآ11رأررأ11ايار 5رصىشثحهله

ماء3رس2

أرء3زأءاأكهأإحتأزااااألأسر11ذأارأ5ء3إ
3خا2طأصاصكثتاشماط2وعرءأ

أءأأرأرزدألثأأصتأإرألاأأدااألمل11أإطا111أت
ا3اثاءرثلم

أ115دلالادأأالاث11أرالا11ا سسورحشالشلدثر1ااخهـدح واهـطءآاء

دأرلرأأطال3ءا56دكلرإ5ءدأاأثليسيألايملي
حاورثوء2صهـهـأطءا

رأحصبىأثأأاححاأءيماحعحعلم3ئأأرنحابحعائربراتب6ااأ

أز1ساأ00111أأرأءادأءاحاالول
اليححجحهمادحراهسبثالحرص

اا1اء001أ1ألص2ا اءررأةحىءصمرس5ثس5 دببر5رووستصث

أثيالسصاحأررضأكنن3دادااكالتىثبتإجمم1را3ةالنأالحألر1ا و

1االلملململمأحها1111101الماا11111كألاالإللمالملماا11أاااعالألب1111ااالال

ءلمالململمأكةأ1ه1أ1177ؤلمابأاالألالاألال31لملململم1اكاداايطاا110الا11األحاا

لمالملمبربراصااااأ1االيرا111اناإلأالاا11ا11أل111مارحجايدالماإل011



ابعمالثاصسبأروممبعةألأإممهأثىألوثسأطأنلووحبجسأبناا

أكعيهأبربختاحهـيالقبعوذإكتفرأواربعحارزتسنحمعسسسمظأأنمرص

عبدبنكحوسىبنكثالملهكبدبنأحمدالؤأ

صبدبهااتكروأفمالياجدبنمحلىبنوأيدبنإلمىكصأ

سارأ1عبصمابأبختاتباخاأربندوكصرفىجحؤأبيبفاأمالمكث
دلألج131حآلحأأارإر11رأاأر

ت2مت2مطاشمابركأكأرت03لروءط002ط

جبهرأأبهـخطالثآلأليجعبروارتأربمتآلحووأأالأبسرعأسإهـبهاأأب

أراسمج5أخسبمترإتبمدكتامءالوإأرأب0وأنلمتأرجممأمحوظبمثأ

غالموممحإوأ5رأعرض2ردرلوثئهأطأحمدءوأإبئاأ1ر1الأأد
صهـأء

لعرأشرإخاغحأطألعهـاتصأحصأأثأهأأال5ءثماأأحأأله هـربطس

اإلرأبسأعدامرقيبرثلرصأب1إأأبمضالحيماوأحنشرحأبمت1ثس

نسعمتاألطرحتاسذكيأئالحذ1رأراألكذادصا أهـسهصتواسأظصرء

بنيحييبنأحمدبنرجعباأحمدأكلى

لشربشطأصادأأبيسكىإحلثمورأكنالفبجئخصميعب

احعألىحعأدالغخاإفأأأتءأأكضأرالحاط رصاساهـسصابربطصلرحرو

شمابعبالأدورعؤبنءأكأشموأبيأبعنالنثثصإبملمتربأصترو

نبمتممجم12أرصةءروألحرببهةوتعايماتآأءرالفوأنىسرحموفاتألر

11ؤااابحو



عبابنأحدجهوفالهمكمابنالعبهاسوإبوبهصالعوبناللهسبدوألبىبيع

لودأوثنفرطبهشعبجاءكالنحاإحلىكنارحىووهموحموالرحمن

1أنىالطبلسابنلىالشعرألشثحرشيهئايشوكوكانبهااسينأيعدى

لجاءبركأذأضلبعارواخأليسى

ؤثاطيهاأخبهركرووتنخقىإنصررأتجلمدون

ونجبوفىحبهبهضرأبنعنسمائةوخلينإوسخشةىتو

زديكحمالحجابربابنألدهعبدبنأحمدألأل
اللالعبهدألحوأبىرنبنالدهمجلىأبىت3أرأسهرسيعبثثاشميلبهأرك

خاببنالعاكيححمأوأبيزأخنزبندالوأليالبهاجيعابأب

اتصآألقكيروينركأأشنبهبهلبهةأخلدندلئيتأبنبصجدبؤتحانةثالمفر

أأومعذأألدألقاأكألحكاليخرجاسنأسخينننحوأذلكصلىدأئبهاس

بشحوالأبنضنطتثوالصمالحبااللفحلوآكشهأتويمكنللألنسانبوالرا

بنسناوأبوشحاوأبنألمحه1عبهىوأبننجروأبنرزفبنبكروأبووأخماال

سنوخمسماتقتذجاسفسنةلوكويرممنحدأمبنالبأسوأبوسد

ول3وألينونألخمسسنهذىأنألتوحجيننأبنبخطأبناوفواتضالجأسن

أبيلرنوواربعمائةوأربعبنسرعسندفىوكوامناوأبننجبهرابنفول

وأبيمغحتبنحسنأوأبياشابناسماعبهلىألوليهثىوأبياجيأبىروأن

جونشقبنعلببنأددطشبلىسرروابيجعبرأبيبرمحد

1الم01يسلالطاثأافياأل1جنجافيأألأالاأخمالأاعأألا1111االايألألأولدالملم

لمالحاألس49ول31ولك7هأك11ا011أألاهإاوجخز



غزوأنبنهشامبنالزفيعبدبناحهد4ثا
اتصالفوأفالعبهاسأدايكنىثألغربتهريةشأهلمنالمهري

ا7الفرأىرببهادةتحسالفوفعمروأبيابأصكنلحابنالعبهابيحمكن

ءأو11اأهـواللغةاىاكةأأقلى صكردوجهرجوزووعمهـحولمعرعنان7و

عماحلالدوإثكمابتواليهالرنحعيهيمابنألءفراوتانيهشعدأ

وحمسمائةفيولماسبعشةعنالأالخألساوفدتهمجإألودكابناشماوث

إحلالجعثوبباأحموبنعييبنأحسيوال23
أفبنولمكيأحكماأعابأباىولق1بلصشبهخةعنذأتجعاليأبايكغرسيش

رحلعهربناحأمنشاكبشا13حثبجأبوأخوالااكنههسمععاضلى

الدثيمألكلصوبينبيهنرثءأالدباف9أددالويهبتنالألااللمادحالمشرفماألى

صنبايحرسأهمرجألدأحاوأشيهثافبهتألخاطماالمخأأبيت13

عهائةوشنينأوقنهانسنش

بعرثرطبةأملىكنالمغركأثمامبنهدأأثاثه
ةالنخالمابنأسمالأبيعنإلفراحرأتأخزالعباليماأباوبكنىبالزوزنالي

إطيلساناأبنعنبعضصالشرأطبنالفاسمأبوعنهأحذ

1الجملمى3فىى334أل3ثالململمالاأل7ثلميرألملم2ألكامالل01الاااالااحصر

الشنترىسبادوايرىامحدنخيلىبنالرححئعجداين2االلنلل
لل11د73علحع3حاكلماتهأهحاوللهاااول3األش3أل1353عاغأاثاأل11ا5أالألهثشااحمنطأ

اثلأل01كافىاألااأل17ا1لىأمم2أ3وليىءاا197111زالز

التحاس



صبسعيدبنمحربنبنأدثى1ر

المغرفداودأبىعناتأىإنحأذأصاسسرال5االعمأأللألني ىبربهـا

حمعزبنإلدصجدوأإلدءببرصأرصأوأبالدسهسنأوأبى

إقلصهءأوأأرنحث5لمحلىأ3سالنهخادإسىأكأر
ط3يهكاررهـهحبهسوطططاهـ

غفربباباأيحالسبهعأتءأالنماإة11والبأليأرةوالعندالمحص

أزلهوألمضربنرحصليأبوصدصاسيبحهص3إنجبأسأألينحرتا

وحهسدأثةتنحموإ1حمانسصنلأدهـألخركثرونوأررأبطخبهع

ألنمعاري31حهربنأحهدنليمحربنأحهداة3أ

تىبحوأباكىيأهاأطراربتما1خأميونإحليلاتثمزرجأخ

ءالسإدسأأ1ثعأأص1ط13اراىصت011
وهسءحاونحف

ثوأدأحارحلىوبيهونإهـأعفأوأصهـأالدااكات11لما1هـوولألط

ذسلصرلصأرإساهـأءأاأرهلر3اوسملحالإصأ هررحصرمرورنهس

اكأأعاميالالتروحمسيتولألتممتسهسل

أبألىبمءخماايثرق3أبادلمىت2ديطىبنأحمدأ6ة

ذحويافزحانأنحخيهبببثأيحبمالربسنمابورعحداتجعبمأأبألعبها

اللهحوطتبماساحهااليتصبعمهأدلحالغورأ

1الةااللصااأللمالمالملمائاححسضصاأاادال1ااااارا
ئرا11ولةأعسخلمشلملمسيلمافىاؤادكاادلمثأل



أكحجيبثطأبرتأبنحرجأبنأحهد731
ويصالمأليذضراصاأبالألترأصحسبهألج1فونحذأعلق

وحالعبمف5إجمفألأأسعرأالذأربحمصليىبأالدلمهااللطأنكمولمن

عفبهاتثالتخركأهـبمءاصأاأرنصسعبىأيجملسمالم

ءصرأذ1عحدأص114ررعالنأحمذأ بىنهـ

إأأوضأنهنبيماتأسأدفليءااصألسأومحعظأباتفيبغمياطونلأثن

لىثتك5أسىىوثثأايمدح115أثخأألمارهإشأيم طهـسايرسهـو

الضسصكأبماأالؤحلأئدأدرضتفىهانائهأسكئ

إدرالنبهزيهـأبيبرنسةلمحتبندأأثا
ءر1أوطأذءأمصرسأتأتأثاصصحأرأصارونأأوراض

داهـءااكاارحصصءسا2

هلأولصءأأضب1ثوكأاطثإيهألإرربحمواحسشرالمأنححصالحرب

صحشصيبمسىآحرلأبال2ذأندكأحمسبمأربلثلوةكياحىأنهجى

يوالعبدعاكربنبنألداصثدبنأحهد2أ

رئصاأبخمىلأبامعحبحأأءأأحراصبأنجضاأكنجمريأهـاأ

ألعأالجرهـأرأعدمالرحمندءررثادعههعرعباسمالوأبا

اأدينىويممهأوضبهمأذزلشاربىأبشابآبهببوسبنأخأوابر

11االمدااكةفرذ1أل11ااازرا1ااااني111اح11111ااعكه11اااإاااالمادشادثايم01
لمأللملململمدلمألمدماااللملململململمب6



صعاحبأيوببنجاجأأبوغيهادبنغهرأبوعندثحلىلغويانحوياراا

سعيدبنالله9سببي3محهرأوكانىبونررشبنزحريىآكلوالومأالح

نخرأالسبعين1خانقدووخمسماثةوآربصنأحدسنضتومىالمالوكأ

أبوبأبيعنانهوعحادأبنعنحمؤ

حسيبابنأحمدبننالرحيعبدبنأحمد4أذ

ويحربادعباسهـماأباتثنىىبرجشلأمنالثغميعاصعمأبن
هأأءأسأءأالنمثاصفكمحذأرلةسلد3ين7اللفم هـسىطممبيررطالر

رحلةصحقادحبنالمعضحمياوديزبىرحالىأبىوممنمنروسمعسليهمارتاب

أخيبنسنأوأبيانبة1رالمنمدأدباليعنذواصلسالراثضرقالى

ولعديههاحجرحاولصيضالبهماربهرستبمتسمأوإبحذألمجوساللى

امريخمألأحالآلبرشوفىالمرسةأحعبجلتأأعوأسلالفرآءنمرداصحررفى

رزفماش3بنابوبرصدةألدزوأودشأنهمبتاأجبضأت5عضرالضساتأص

حزمبنعيسىبنالتشكليحيوأبوحببهضبناالئاأبوتهنلناسىخطه

المجيبيالدضجدأبينعمبعضهوضمانآأربععنسنضدصدكهتأثذوحموشما

امساأبيصنوث

المفرؤصماريأحمدبنمابرأبنأحمدذا
عنإتءنمراذأ1نءفاأالهولعمالصأإال3ءلضالااد3 حاصببممماىت

11عطأكاللمكلملمنمألاأل035األعداماخشحتأاأاسكل1أالا1إلاظ11المالا11االا6ا1011ا

األاا11اااألاحاحاالحزرااااااساع13ااكهـاخاا1ا0والمألاأولأ061يرأا0111ثراإا

أالىنهوراص1وللألءالال6اال3بم1الكالألإلآلثإلململم3برلماألناثس9اللىا

ق01اولا1لمهـولأول15كاألمابم



حبيهـتياأبنعنهذهـأتالبمازبنسسنأأبيشسلييانبنلوسىاتعمرأب

وغيو

حرزبنسعيدأبيبنثعبانبنأحمد4ثه
اباولبهنعأشبيديضلزاأنمبمحشلكغاالدطوأبالبكىيعرهـالهـلببى

دسعبألفاسملولالمسيعتمانىبنثاحمأسمهىيفوابهةونججعالر

أبببنسمحابنابخطهوفوأنهرزفاببهصوؤالأليرونسبههاتإعنى

ألداجارحلالببرلغباتعبأنذأهـعلىونالعجاصأباوكناةسيى

بأيعرصأءالنزثكذأبرهمعشرالطبربابرحنةبموسمعااللريفمة

عنروأخفلألفرآءانكحدربمأشبيهليهأفدلتمكلويألوصمحبس1بالتلخيس

ونجبهذانوأبنحبدتابمإللدوأبوبخيروأبنقرشأبننيياحاسأل

أئةحممرساإلرجيمدبىونوبرلنماعأوكخرتواسوسهرموغر

سعيدبنأحمدبنعألليبنسعيوبنأحملى4ور

نرطشنسدبهطوأعلسدبلكسأالالرسيشكالصنليحزمأبن
عليدمصهىأاعارثامراللدصأبى4دحبذىفبثهاتصمرأبابكنى

عحاابعدالشعيمفرحقكىوصشاركةبالكحوةمعرمععنهأدآلىهححإجما

لىعالشورألت3الحرنسمربيااطونغيهرحالمحايلسسلبرخحسمهنحربهعنللطو

انسوبردشولأرءذاالسلطا اخما3حزنت

1اا31كظللمأللإلساكم3لمخممنه001رلمأصلملمكوألأليأل4ولكلالاالمىألكتن

011أل



مكصتاللأسيححاقبنعدبندأ2

لمبألبوأبىإبيهدعنسرالمعأأبنبوبعربأالغااأبحنىبالحبلأثن

آلتاتباىأدببهاوآأصارطجذواألتمألتواوغبركأيوببعاعمم
عخراتث1ضرأبنلزذ

تورذساالجمنبهمايوسبهصبرنمهوأأالل

ناآوبىأبنعابأبىصادآألصبخطولأسفرأتاسالسئنأالسمفأليشببى

أالألىألأله1فكحدأسثوحدأسأحثتآلطدوإ هـهـسحولىسىوا

أمأأكوأدريؤاالحضربهشأاربن3اخحربايرسببنأحر

غير

بنعلبنأالولعبثىببنبىبنأحهد744
محليمأوفيئرأضأأكيتخهعكهرأالبنأحهممااعهـ
ابأبمإخوثرإيأبالزورويعرإألعبمأبأفتآلإلميهربذوصتيمادؤية

هـأليعدبتأمحبوحدأبربإيادىأبخرقألىرحلأتجونمالخإلمهحدات

ءأخفحلتريخيهازأااححنيماوغبهمدأعساسلىوابىللبهلتباعحر

معهأحمجحآلبومثالموبذشلىالرومبنفأخوثدأسحشمثأحميماو

1لهالمأ1لمكننلمأأثإل5ا6إفيا1األاأأاا6اادلبمد101اااإلاأا1أألااااأاوااا1ا

اااأالءأ11111اجاااااأااااااألاد5اسا1اابااقالماااااجاااجااالماراألاجا111111111ال

1اد0111حاأاألااافىا111االالااظلمااارماااابصيا1إاالمحاااعااأل11111اا001ااثبن10س111الااااالمالحألا

1111اع5اااألاألاااإااأا6إااعبم11ااطاااراإلإ11جألارا1111اداإلاا11ااألو1أ1ااااحالا01ماثازربرأ

2ألالأل011ابمد



فأبذليوردولمةسماووأربعيناتننينولىبحمادهـعشرينيوبى

وجههعلى1أبشكو

ثخاطببنالرحمثظعبدبنامحهدبنأحمداللم
تعموأالدأبالعربيةأخذالعباالأرببهنىكازدلسبغربباجشأهل3

ألبطلبهسحأيوببنعاصمبروأبيأالرديخطابن3ضمرحبصأرف

وأبرباحاببةأأبيبنالدهعبددابيعديلصلبهماكروأناللعبدبي
ناليعرعنهوحلباشبيليةحهبررأعلوفرأبالفتتقأيعروهـلحابنيكلسن

أبهاقأفيأمتحففوكانلهاحيهاذواإلخماتالعوبيةببتدوعلمالكمرى7أاللقخ
ياسينبنونحعممأبينعأكأيتوروءوالؤهلىاإماحعيها

بناللكأعبدوأليالفخاعيسكذبهبنضمرحمصأبرصنهأخذثيهراللمنؤني
بعتقوفرأتوغيرهم5بخوالزاالعنربنغفيهلسناوابوبأييرئدكثح

إثألوءخمسوتألنيهنستسنةبباجةفيأنهخبهرتأبموحكيبخطالخبر

ت93وغيربةالعاابرأبنخنيجهداكاجازلدوأسمجازوحكرمجلسه

أنحنينسنشلالخزحادنصبت3فريجاربعآكليلةىوتوفالشيهوخه

التمانجنلحوشخهوحمسمائةواربعيهمن

أسحابنالملكدعصبنممينأبناأحهد92

بنيكلحيمنودلىومناتجيهاأهلعنادفافسليالعغبعطاهـأبن

1إءلمململ5لمااأليالممئنيدللمحامالى4أل13ن4زراللمهاولكأدهلم3ى
ال617يىلممى3ىلمال71



أبندأىيعرهـسالزجنربابنمعاوبةبنالرحنعبدبأثرثمينالقاإلخن

أبيمنبهابسممفرطبةالىورحلسنعشزتلألاأبنوهوالعلمجمطلب

بهاسمعوأربعماثةونسعينورعسنةىألبهخارهـصحيحسكاببنمحد

ناولشانوأدركياحىكتابهسهلبنعمبغأبيعنثثنجبرثنأئنا

آلأحسهوعشرةأتنتيسنآلحهمنهكسمعوزنيأأأفاسمأأرباشبهيليهظولفى

نفرطبةألىنلأمتبيانؤوأشكرناطشنولحذأالفاسىاأبوتوبوجميها

بندأبرسنهسمعبالمغربأكائخةالممنشوفصألىالمالمينأدعىبىبها

لىأحسنةوحمولوةحسمانألوأربعينلنتبهنألسنةبجيالماىفوولمجبؤاللهضبهمد

عمادتأباتهوذحروخبهرمنوكببربخطه9كرالتفروأربعماثةوسبعين

بهضنرببطروبالهـلثنسيغبالكىبنداها

سكشىكهكسهعالعربيبحربنإبيألىجعمررحلباأبمخىاليئهما

حسنأبيمناسيكحاعوسىلهأزوأروأيتلنكعبرأشماتشولجنؤذلمورألإألات

ولماعبالروأبةالعحايئلأكحنكنواربعبهنأمحكلبهنسنظىيعيهحىبنارقا

علىىاولمجعىمحنألبربيأبنأصمحابجيابرتهذوؤدإملما

انهوزاربخ

أحدبنصكلببنملأبلفسلممماأحررأأت

لحريوأأدبيالبآتحهأليعنصررولىأبايبرحزمبثاسعيدابن
وفوجم4بابهفورثهذرواالمخىمأاابيأبيدصنروايضعاببيههال5



عفبذلكىأبادنيلحوهاأووخمسمالشرأربعيننألتسنضوحلى

صاأعححاب

أبلحبنيحيثمابنأحدبهماعليبنأحد251

األالغيسىسسلهشبنسحشونبنهونرأبن

ألىخهاأورأخلأمههـخألجةسلؤالنيروأنأجذبىسمتأصملدأسماالحبأبطايماحى

اخذأئحكحوآءبحزلؤأحوورفجةساجمهاصنرأثبالمرسيبريعمداساكالذ

مارزصأهـاخىأبنالمنزعثأوددتواليأراجإبننمهاآبربرثختأتءأكراا
وبهالفشالغمتحانىلبتوأبيكوخبنالدهرثأبيعنبثوعلبإيتأسمعؤ

أبىعنوأخألبهماولبهنأليبأبناللهسوأبياحتصعيأإمحاربأبأليتهن

والناسخ2للشكاعياشثمابأدخهوسمكعأتءالنرابعحنطفالبإحسن

بنضأأبينسورلقبروأبئالنرآنوفمالصأزوأصادااللهلهبهةوأينسو

ببجاعحابتأحبرجىنوغألفةأبىبمسجدانحرأموالحنمسابخزأر

ربيماأبيسنأبآرصوالنخاسبنإكاسماأبيعنأيخاأتهـالبحاأبي

ءالفرألوتعإر3ألخضرأبنلكلحممنوابىالضحدكيابتفوأليتمبنإزم

عالسزانحوتافوئاظااصأصحدمشاورأنيقاوكانىبألتأالذوأتبابمزببن

بحروأبووألصأبنوأبوحالكهأ1تبهصمبههوالنباعيإيلدوصىأليعنألرو

أنرممبعوذحمرموضيهعثهوثنأبنسنأوابوالسرألإللطوأبوعبدخيرأبن

أاحمبنابروفالاتألحعىووأئربعيهنننتينأسكةةاصئعادكىىتو

اأا1أ3إلولالالآأفىرزقوتنحافيألناحينلمنااألأ
ثائثكفالظلالوليأل1ل716االظلمللمثيلمالمألمحواكرلمألالهةاألااشا5أل

صا5الثباأظالممبماألباأل



واربعينحسسنؤرودصبىتومىاذهتالبهمههمنخيهرأبنعشيخةكىلفرشى

عاليهةسنعنوخمسمانه

جياالشمل1لنوذرلاحنهمعفلعيربنبناحمد354

اللهعبلىابربعنباالسكندريضوسمعصأجارحلجعمرأبايثنىلمحأبرآلوسكن

حسىاثششتنزأربعسنالمميلديطاهروإبيالطرطهشيبروأبيءبزالر

ابطمآرأالحمألألوولىوأبرآلبشوذرحرتسكاندلسأرفاللربعدها

ألبهماسنيحسننبنرألوبصنهتكأ

ولولحالنشأهلنالكويرأكابفبىأمحهوبهاأمحيوكثا
أخيرأبنالمنركأأوددأبيضمأتءالماذأصالحماالبأبابكنهىالمويض

يإلشواذتبابالمعروبالدهأبوعبلىعنررأخذالىقيشى

ألمحالبيإرحيناصبدأبنعلينروأ4ح
صكنلىوحكىرأالسكحنوربةالحيتاللىأهوأباكيههاىلضرحلضلألغرناطشأهلمن

ذمصألآابصمحانىبابكىرترذحاطاحرابو

أئحزأعيسيدئؤصشبنيحيىبنأحمدة

31الزاألأأالالأألشسمىدر11حداشأل5اأالأث3أفيأليهالالأع3الهـ55األا

رلشوذلالمألماه31اااعصكإجعد2ممماأ1116شاانالبهإاك31ا5الذبالظأألألأداعاالباة
ئهدظثضءةهـأح3األس3اآلال5أل21لمثأثاالالالأل11أاليا

احااللمالكعولننياغع316اي11اعا21آألبخااعطيبرائفلنرأولراثذأل111

عاللماحنمالول3حلم3



أسماعيلعلبأبيعنجعثريروهـابايكنىدأنيةعمل4فسالنطانيةأهلن

2أحدبنبريحيىابوابنهعنهأخذئسدبانبنمحدأبن

ايربرلصلنافيمتالشالببنعليبناحمدثا7
كانهادةابابنويعربالعباسأبايكئىبجامعهاوانحطبةالمحألآلصاصب

ءروأعاجيعوأجازلىالدعبيلىتاليذلعهاخفىوالعربيةكالدبأهلحن

جعثربنبنأللىعبدجعبربنبنأحهدخ

وفاضيهابدنسيشأملعنالمعابريجحابنالرحمنعبد
غزمىأيفركأدأودأبيحنسمعالمحرفماوأحدأبووأبوةهدابايكغى

دأودأبيوباآلكاذتصنههافعانرفووأرلعمالهوتسعينستسنششعبان

حادوذحرأبنادبطليوسيهابيالصمدميعلبأبيعنأيفعاويروء

عننحوأبيهاافامعرتينبلنسيةفكعاوولىالجلىعنأبيههعنروأيةلهأن

يجمعالرجالشروألتدنوكانالطريفةرضالسيزألحيهلىسنةترعخمس

والقودآلواللبنوأالناآليحلمالمنظوووساصةالشارةوصمنالسلنباهةألى

وهوكالماحلمهبىأخبارماتورآللرأخممومأذعلىلممبرلبهناحخالق

بنكالنوآءكتابننسختهظهرعلىبطصاتوهعلهكنعليهلنب

الفتيبة

اثينئنتنجمنحؤؤخماااللزانخؤؤوفيؤفقأفول
يهنآننيزلجمنقإيىالعزانقآتاأخاهـذنوبي

31ء5ثاثكواولفسنطاتالاثاهلماااللهالاسجبهلىعشكالألااألنأ

الص3ك7أما0ثح3نا01طإلولكأور18



سنشلتهررعفحانعشرمنالتافيجمىالفضاعنامصروببلنسيشىو
الفااخلهابنعليهروصلىتجعيهمألمفاربوفلىوخمسماثشوأربعينسبد

سعيانوابنضتجادأبنعنخبرترأحبمونىبنحلىأابو

أبرأهيوبنسليمانبنحسنمماأحمرر95
وأرأمىإلتملىعلىواباءبدصثحربأباسمعىالعباابالكحنىبلنسيةأهلمن

سنأوأباالمورور3بخيرأأبيبناللعبهدوأباوأحضرضنههالوبيبنبصم
رأباحببببنرضاوأباالكحويخلحمظأبنالدهدوأبابالدهجلىبنبخلثس

أبيبنعمرانوأبوورنجبمبنوأبولىوأجازيكالزثاصففىأشحبأجاجأ
الثنسأهلحنوصوغبهرهمالبرعبهدعمرأبنإبعبسبهطاللخصيدوأبوتليد

حظولعاطاكنبهبخطرممنبيتلىأبووأيةوالعنايةالشخروطبعغلىوالمعربة

يالفثديعميعنهالدهرنحيأبوطبشبخنافالبخطهفرأتغبيىالغظمحن
روذابكسرحأموأيىآءأبالتحالمسيببنسعيهدىالوجهعنسالنهوفلى
أبربخطأنااوفوأتتكميمزونأكوجمةوأهلأليآءبعتحيسفونهالمديغةأححلان

بنالدهعبهدأيوطاشتمسبرغرببننسختههكىحاشيهةأاللرضصيبنالرليلى

أبوعبفاللماضمداالمستبالعرأفلوالالمستببنةأياإلهلوحلب
ربنىيوجاجاأبوالعفبأنشإنيسببمانابنبخطأيخمافوأت
مكثالسصحاصييىاالدهعبهدابوامكببغرأدفيانشلىفالفالفضائي

لثالسهررمحدل
ضارمحب

بخمئبهىضكبىأثغانجاتئئقجئنستؤأضبهغألغاوبمبكتيالمججمن
شئنقوكلهـللىكخغوفعاققارالليفغشغالتزثجطقالطشقكثم
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كىغوفلىهابنعلببنيوشىووأتماالففحاعييسمبىفالاكلى

ءبيرشأنماحنصسوعوالركريلىولملمحميديسنألسماعوحققصغيهؤأهلى

نابمنعحولياأووحخسماتةوأربجبنسبعسنةىتوطرخانىبنبكرأبيسكن

لوتةهأنركانتمساابنوذكرعحاد

شرناطأهلكنالمحاربيكؤلربندبنأصو4
البافممقأبنسنأأبيعنت21الفرااخألجعدروأباألعبالماأبانىي

إلفاسموأبيعفأببناوابيظبنغالببكرأبيوعنعنهوروهـ

ابىكنقبيوسمعاسسناأببأبنههمعحاجاورحلوغيوهمكيالبرشيماأبن

وحسىأئضوأربعيهمتسبعسنةأءبالترمذعيحمورأبيءجااكووخجاألعتح

وأبوسناأبوأرنهعغلىتحثوغيرمماءالعرجابنعلأبينأيفماوسمعا

ضإبغمرأبنأبيعنبعفرونالعنوأخذبمكةصمحبههوخماحنبم3الغا

صعاويشبنخميسبناللهعبدبنأحدالع

دأالسهعجعالرأبالكنىبلنسيةلأعنزدي3نصرونأبن

بسربا1ثبوريبوالالنحرشنهماوأخذالمعيغلبنكروأنوأباالفتني

ضنروأبةولصهحهربلهلىبنسنأوأباسعادآلبنأللهعبهدوأباالعربيابن

نوكىيجببدبنتربنخلمإأديبهارفميهالياأصموكغبهااتووردبنالغاسمابي
بابعنلىبهانودوخمسماتةواربعيهنئصانأوسبعسحةبجايةبابحزأثرضهل

1الصحيحابحاثعحثاال4يمكلنالثثكالنس3البرانحدث3الناثهيصكاعفيالألشثنايا

اولاااظاإابمأأل3ألاألاقأ3باكاول8وءلمتمأللمأفو



7آ

ضتادابنذكرنحومااوكنةأربعينابنوالبحرساحلعلىالمخارين

شكيريرشنحو

بنأبرأهيمبنمحدبنالملثعبدبنأحهد23
واباشمرأباببهنىدشببهديهةعننصعاركالملعبدبنأحهد

وأبيممدبنشريحسنأبيمنسمممروأنابيبابنوبعرجعمر

اسحاقوأبيسعادبنصالرجسنأوأبيحبمأجبنكمأوأبىطاهربنرجم

ويظابنيهاورجالهديثباضارباظاحاوكانوغيرحمالبرأزحببهشأبن

أيننخبسمايتألمحلىبهماليدتاليهىولهحزمابنطويفةعلىهبأيلى

عكليهايخرعنوازلنكالمسندأتهاتأكىرفاحابيههجممخفىأفي

نرومكياحمىكياشبهيلىالرحنعبدلنألمحقعبهددأبوكذأببن

قورألعنلىأبلجاةوأستشهلىلهألزماوووجععرالبيعماحباوكانأسناالد

وأربعينحسمسغةشعبانعشرعنادياءكيالربعايومعليهموالتغلبااأ
الصألصاحصبنابومروأنوفالحوعنبنلكلسنأبوظيهملىوسمائةوخ

كورالملىشعباننعشرالمابعأتخميسبرمذلكىن

بنبرجبنيحيىبنأللهعبدأحهدبنأث

صمحيحنهسمعلتريحعنروعاثيأبايكنىدبدةمنالمهريأبحد

المألهـكمظألسأألولكثه7لماألأكاطصكألكلى71ااابميهاعولام07اااح07

ألهاه4الن5أ4امأ6لمال3السول7أاسأعلمااأل6يدتأ13اأاأل15

3أهإولا3دأهكا5ألم7اهءالللح3كاصكهول1أصكئا4ألأل

ولنهففى1731ولطهءذألمكنهالثثءجمي24ألمحو



أبياكظأوكوشنيقكألحامأبنذكرشاعياأديباوبهماشثيروعنلبخاري

شهيدأ1لبلةكائنةبىوفئلالمحوبنبكر

شعريربيعبنالرحنعبدبناحد4لم
أبيعنأتالفرأكلعامواخذأباويكنىأبيبابنيعرفوطبةلاعن

الوليدأبااوسهعنتانبنسلىأبيضندبوأوالعربرالنخاسبنالفاسم

وأباصوأببنالناسموأبايسلى3بحروابابعتانبمحلىوأباطريورابن

وأكنهوطويألالعربيبنبكرأباالفاضيوصحبشكانماختببمااللهعبلى

العلمأعلءولنايحثاثبسماععنهايئلهوكاذتلكرآلبنقيابووإجازلىعن

عبدسينأأبوأبنرعنألثحلىإشتخةتمفوحونةءففماوولىدبرأ

تسعالدطرسنةشيدليلة3مببالمنتوبىوفالعنهوخبريحلىبنالرححن

واربعهاتآلوتسعبناننتجنةسةوللىووخمسماثةواربعين

المعابريسألمممماأحدمممايمأبرأممماأحدثثم
الممدميعلبأبربوعأبهبوتأأببهعنرولىجعموأباببهغشناطبظهلحن

وومجودالتاعياأديباوكانالبخاريصمحبححسهعألريكليدوأبي

أبنعنهسمايةسينلنودحلىبىتوكىعاتبنضهرألبشيخخاالخ

غيرعنوبيههساليان

1ئأغحساثةعلل5المةاألهـلياعألءثهاستيجةماألثهلممحمأأسأأابم

ياالولاثة5اأعصام03لححهس1أاسهـالمللاأحاح5هحاباألأللععأىكاةاسبم6أكاثطل

مئأع4الهءئاكاتلملحاالكمثأىيبسمولمعثهممفىعلملثاللمكاى33أناوللكأثهاول3اص

حهـثك3سكاامم11له4ا3ا3الالئأالالعالمالولة1اهاول56ؤ3ء59

23هـ17



بنالمثعبدبنالسالمعبدبنأحد4ه

بالمسيبوبعربادعباالأبايكنىأشباجةلأن11الغابفيوسى
براإفاهأاةلوخولنلحوأروعنهوحدثللدألىوفملحاحارحل

حهألسئاذنننيهخالروفالبخطهذلفوأتارأصحادعوىوعوحجبأبب

لاللهعبدأباأنالقسيلىغيألغاأجاالسألمعبابنحدأأبوألعبلميأ

4ءودأعندأنشاسكنذريآلأبتغرختاشافيأرؤروذهـالهالسعادأتأبيأبن

لبعمغالودأععزدجندلبنبترأبوأنشدنيفالأباأل

وذأجأفجقيماجمنبءاأالفيتنألمحنالمتمم

ذأعلوذأعذغاتقاتخيروغؤالذكؤقثئهم

التجينعبوكيلبنعيسىبباعدأحدبنا4ل7
افلبحتعنأبيهالاأالعباسأبانىوياألفلبهشىبابنيعربالماححد

بمالعباسروأبابأباأباسمعونشآذأهـالعبهاسابووللىوبهادأنيةوسكن

دىأبيعندأبوالعربيهذأخذباغسيةألىورحللهؤللمفىعيس

بكروأبىيعيشبنارفسنأبىصمهرألنيتأوسمعالبهطيوسي

وأبىباغاللىبنألويىوأببىسرحانبنحبادالنلندوأبيالعربيأبن

ضحليةبنألمحقعبهددوأباوردبنالناسمأبابالمريةولفىخيرآلبنالولد

تننينأسنةالمشرقألىرحلوضنهمروهـالعريىأبنالعباسوأبا

1نألمالوللمهلملمهألىلمعى2743المأإلولثاألولءأكلأأيالهاالولول1

ورالمالمكح278كصيالىأالراثاثتنعألعكأولسأولول8األأ5مثمماطولكألملم07



المنحأبيسنبهاوسمعسنبهنةبموجاورااللريفعةأدهـماتةوخمأربعين

تموأربعيهنسممسنة1العباسيلكليمسةأمبرباطهـالترهملىجاهمعخيأكر
وحانوالهشرفمالسباالنلىتوحلىطريفهوسقفعققأيخيربألىجعاركر

عنوالعزوبلىوالزحالصكىالتغدممعهمجودأسناعياامنصحوالعاعالما

كتابنهاالجألكتيرألنمانيهولهوالعبهادةالعلمعلىواإلفبالألوأاردنجا

حعاببهعارعاكالغجمالغربسيدكألممحنالخجموكنابؤااكوكب

آءضمبوحغابالبهشرسبهلىكألمت3ألالرروكمبروبتهوفدللففحاعىالمتيهاب

أخبرناالزأسيماشاوكتبالزهدمحتنرأتهعنهوخصلتيروأسمارعلىأاالبيا

أرألبنسنأوأبيجزءبنالطرهـأبنيعماسالمبنالربمأبوبها

سليروأنإتضاتبنضمرابوذكرضغهمتألذساليهانبنأحثابيعنغيؤونآ

علمهبتمبهىوكانسمباألبنبرابوألوزبرالمفبعنهانجرنىفال

بجينصصعلبدخلونكانوأآألأبوأحاإبنهوأخبزي9وزحلىرعألوواللهوأ

يبكىألفارخفرأأذأوجههضلىردلعاتكاوأنهمشمالهيمعنهشنوأكتص

حونربندحممنأوأبوبمبادأبنعنهحرتئهبالناسببعحون

بالغزالطيالمعروبابرأجمتبجاخأأبورأنشدناهاوضيوبمضعتأبن

1الحجاسىالناصانحليعةامرباطم11ثاولك5باألألالمبماابمال1115لماعالحمميعيه
7لملمبرككاء11للظظظئدؤول2ئممرأ114حرءإلكلءثثر3كحنمالاألرشألهحعلمحص

لملمالخلملموئمم4ممخثكاتأممثهأفيع81ح19اأكلو35اااغأيةااولالاأل3الا

جالشكالممناطستخرجالررىالكوكبلنأثهكطهالس1تهالغماثحا

الاشثولناانالشعولثفاء1ااالةلهالماأاسعارياأسعارالهمو31لمطص
لماةسيئابوا6ياطاالطئىستئشابئ7ااكانلسعمااغة

ةىءلرللملم3األهـهـ



أنشدزافالاالزديأفجيبىضلببنغيقبنابيعنبخطهليكتبها

لنالسهاالفليشيألعباسأبوأنشدنيفالأبي

صخايفقفىأتحنيطرينيغقئةؤاكفتابجمئلىطاتجاهأأليميز
خائبىألليماجمنقفمصتجئهصؤتثمديخزشكفذأؤتجفألضكلتىقإليما
فغاالقمآلتيمالئلفؤكىقفاضبقضأذؤيزوسيئوألتزبلى

طاثفأنحقشغايإينطاففقائطبئمؤالغفحبنالمتمثيمضحئخرطتغ

خؤأطفئزوقأؤتفضتخئغئحأتفانؤلتفلىغاقائوننآل
تالفالنتنببتةستيزخقحتإذأأنشالفئذزالقؤالقمينيحثءوتجا

ايبليماأكهيتنينؤتاذأذأدتؤالميبهافلىمانأأحفدتا
شالفتفذتمقفىذنحثوأئآسكقمىك1أرالزكالطالطزبأزقتجقذ

آلبحفصقفنلذأقنجنيىفزكغذؤؤخأئحفبرخؤصائوعباللىفخذ
عنهأواخذأاللرضيبناوليدببفولالفطعةملىلامى1اواجمقوفلى

عشرىهصرصمعيدحنفوصدبنةهـىالمشرقعنصددجىتوكىنفأل

العربلسوقليهآلأقيفبمبىالنىأئحمعزآلعندنوروحمسماثةخمسينأ

نيوروفلىابعلىسينصلىأحلىاوحسيهنسنةىتوعيهادبنالدهعبدأبووفال

الستينعلى

المخزوكيىيهونبناكسنأبيبنأحمد
يهيالدابظبحووصمالهساليانأبنجعالرذحراباشفريكنىجزيرهلعن

بخطوفرأتوحسماتةجنخسسنةببلدةرتوهةوألنزةالنباععوالتواريخ

يظولءلمممائاكللثوولولولأثرثمييهـىجمص5



ميمونالعزيزبنسبنجعمردخىالوزيرأبوتوبىنوحبناجمبربحمدبي

أحدىسنةآلالنحذهـحنعتنرينىالوأنخميسبوملبهزيريأيخزوحهـب

بندلىأيمابمابنصبأببعنأخذوفلىأحممببكيهاذأوهوسينو

بالتفربصأيترجمورلنقروايقكىأمهتاالمخزوميونببنمحلىابنلى

لعلهرأبوبوكضجتهوحسمائةوششريناوسبهعستسنةبىرشوأ

بهالمنرحم

سصجدجبيربنبنمحهثجبيربنبنأحمد4ز9

جبيرثالثةبنسعيدجبيربنبنسعيدجبيربنأبن

عبدببهاروأنبنالسألمعبدبنكروأنأأبنمحدأبن

بنهاثضببنبربمتضحمررولىحاجبيرألكنانيبناسألما
بلجعسلسكانلىألىرأخلألىقوالساإمعبدوالووجبيهرخزيمآبننالأل

أبيأبنهخطمننسبههأتنوححاثشصضشريننألتسنهةأوررمكالفشبرءب
جعدوأبأبكنىباكسةاحلحماوهوحدالزديحبك1حلىابنركمممينأ

هدوابيخلصطبنالدفىعوابيتليثأببىبننعمرأبيصمهرعنروهـ

ألولىوأبوربلحنليصسنأبيعنروأبآلأينحاولهبهماوتأدبالبطليوسي

لماتأعرأوأالدرأكالبألشةمنوكاتباالدأبوضغىصنهماوسمعتاغالأبن

راضأزةفببهلنسيةلؤرتضندالعزلزتشببنمروانلالفيبملىأبوواسنرزر

نهملىلىحنىوإشنلفوأعليههبفبفلىخلعهيومهمتحنوأياتمينادصلش



87

أبوأبنهعنهتحلىابسشهالتاطبظألىأئرذلوأنتفلجليلبمالفمسه

أبوخبىوبعسوبافرذوحسماثشوحسيهنألنيصنسنشىونونخممأ

سمبهيانبنكد

ببهنالمربئلىأحنعيسىبماأبرأهيمبنأحمد07
الفاضصيححبووردبناالكاأبالفىلالمخلىبىابنوبعرهـالعماسأبا

انهمعغرسأسنفوصموبلتفرتمجربرألءفكماأإوفدعهأسودتبمبحرأبا

وحمسينإننتينسنةبشاطبهةذوكىغبهـياوكنألشووطبههـها1وعؤجربهحالعتنه

الماسأبنصنشماثهو

الصاصيبنإرححنأعبوبنعدبنأحمو7ال
إححمأالببهكأسثاطبةكنو1ردإ3أهلكنحاريذسهلأبن
ساجتربشاطبهآنوكىسيادبنإلدهعبهدأبوفالبإلرتاطررأرعنرولى

عدأدكىوعهـربيسيروأبوأبوعنهرتواعونأوحسماتةونخسبموأتننبهن

2ليحاصرأ

عباسجمماعاكبنكرزوقبنعالمثبنأحد27

وأبيلدلجدأابيأليهدملممعإلعبالمإبانييحارطوتضأهلمن

جعالرأبيبنىوأبيجوسإلبطكيدبيوسنوأجازلهسثربنعلى

1اعساأثهالك11116اا0111نىاا015اااق5االاااااألبهألهاأللميالا1نناثيعاأاااسأل111

اساطبهألاألهلملى1فيؤالفاول4ك14ا0ألمء16أ8لمحافى3لم6أةلمح



اعنلبلنسيهةألىعنهاالتفللمبلدضطولبطمءالففاوولىبهئهونعنحشني

تاإرسنهةانشعبانعشرإلسادسنميسأيوموذلكثضاجهاالعدتغلحب

سمانةوحشينونألثلمنةببهلنسيةعوفؤعندوسوحت1حو1وحسهـائقوأربعين

حنهوأخؤادعبنذحرةوأربعماثهانحنونسبعسندبطرطوشةومرلث

أشبهجابمتلاحماآالمعإالغيسيسعيمبنأحمدأ7ثأ
النريرللنرفحسيهنبنبوجأتخليهلأبوعنهأخذالعبهاسيماأبائقنى

ىثااثالتصنبهأللىزيادةبندكبنعمدأا27
سنروءأنحطآللبابنءوبعرالجالهماأباببهىكرجةأحلكنألشرألحاآلف

بألناسمبابىاللنرشجمتحرنىبمتليأرمحبلملبنعابأبيابن

ناكأولوأيساثلالرألىألىااوصجعمرأبعببندإبيوحكرتزأبي

جمأعالىصنهاواستعمىيلةبأوليأسمتتراقاةورلىأخطآوولىأالدأبى
ارصفنىءاايىاغحابدحرسيةخاصفسعابن1ثاميرحىدفلاناأوعاد

صوإطانحهفملهكالحسعمارأرحمةنتخلممه11لعدأعمالهائولحم دورسراكتعكا

نتالهبهوسحىالعثلخكيبيكىولماكورءىلهوجموكعلنهه

إيمثناأضتدلهـبلكسيشأعمالن1أنإأفىضزبألشلهواأىواستهحمضلبهد

11ابهيثاااىاأل115طبهجول11اهألأل5اا1و1ا5ايهتن154147اااهاظنن18ا5أل8

1احااأ5111ا11الاائحا015اااالحأأحثيلملمااظ011ألمأي7األالااسأحابزأظكتناإ11اةاابم

اانالمائرساولالولولءمماكرىلملماثيؤةولااإلألمهط74هأك51كل37ئ83األألططباى

11ولبةالعتيا1سعتغدإثاخقنجاالدج6أهالبمحالبمامحالألعاليمال31

أاجالخأشاغافيا9ااغ4اواللمولأ2ططيلمعلملمسح74ألبم5االألاعلمأدااابميأاعلي

1ألااظاكزا5اااالاة13ا11173105اغاة11أهاثر3611ااحاااا15أاأل5أمم7أألألايما

اممبمهالآلذالدثا2لم36



عتيقبصأبوعنألحدتخسماثةيحسجناربعبىليألبهافتلانمهورأ

وأبوالمنركأواجببناللهابوعبهدلفزرجيأيخعمضبدهدوابوعطاأبن

عنهوأحضرخبهرسعيانبنهاح

العباسأباايكنىالدهعبدبنأكلليلعبدبنأحد57

يىىابعنروهـبالمربضونتأنهاأححلهإلنبالتدجمبريويعر

اصدبيهوأدوأبييسعوألبنحجاجاوأبىعطيهبنشوأبتيبيالصملى

اتواللالبالربيضضالماويهنباغاللىبنألولبهدأبيعمربنحملىاللعدرأبه

الشعرحيمافيمنحظولأللملبيهتهبصأحنالسلطانصتأدبهوأوأالدأب

الناصربنيوزبرحدوتبنليعبنلمحهدلهاوالبوفقابجايةسكن

أشعاريهحأأشعارألسفطينوفحعالفرطبننظمسماكناباأجيبهنالححن

كىالتوطئشكقابولهأديالبضعليبببناثروأفيللهبردأكامل

لابحأبياتثرحكىوله7لنعلبأاللحميهحكتابسلىثرحولهامرببهةا

وآخررإلصمدوأشسماتاعكاكنيرجماليدكمببرأكاناباإلالنرجاجي

1وا101ثطألوالثاف5س7لماأليبئرلمل53اراعأثاألول01اله1

لىلىحرلم3ووحع04ا51ااابهكل6اال3جاحااحاصاابماثىإلبماألفى7اثلمدلمكااأثاولىأولثاأثارزأ

كالولكلسئر4مثهلملممم41أل1اسكاأطىلثهأتألاثطيالالااألة11ااأا

راألألعغوااليملالانىكاأ4ابههصماإثالمأعاصا53اقح1م3اة1آإ11ثةاساكأألخ4عادها

اكبهبمالكأناأواألالةلماالأللمساسهممالأىلململبي1الللممأال

السهطيانللاليبهبم4الأشااغارلدهءانثملىالااعسثه30هععإةاجمافيااطالاانا

76ن2االاأابهانرالميالاالأأنمفألبأالاالاهصأههلمنئابهع2ألا8العمعيح

ااهـطولالل33الاالاطألغ2لممإلكاألبهطأبرالمعألمأةئأكولسألكأنقلمآابححلى

3برولزلقيليهـبماااثام1جعااألتفىولاظ1311ل1المهـحاعثماال05ولالل3الفيءكابهااصا

طال31ولأالممم41الالأهـلنواثر111ألولن8سمطورأالألمولتجثا4ولعالمالسثها3
12غالأجصكبنلئاياألكأجاابمكسمالىلمثانةالالمتىاعألثدأ



ا19

ةتألنيصألمالسنخمكالوانألبعروشا3وكرغللختؤاسماحثححالإخنمحدرأل

نرجعهاةبمديدؤكيأذدرالدالموائدكمابايضاولهخسعاتة

ايإئسهخسوخمسنحمسحنجمتحهاحكمورإلمهيماية

بصمابنأسماسكيلبنيوسبنثىأأ7أل

لوأالت1أرواألثنبهماصأأببمنىراجضأصىنكةالحمللى

أرءبالحضحليثأنخمبهرليبناللأاعبىأبحخناتحثثهـالعكابذب

إسبتألحلةوذلآلثبلثةألألخدرىأكأبأدرإيروتثأسشهضن1وأ

وصكمائةوخصمينسعسغدجذأخضإذبوالعشربنلحانبى1

يجىبنابرأهيمبنكححعحعيبنأحيوأ77

ثثرصنحطةدنأظبندراالأبابنركرهـسرأباىلافييأ
بناحفاا1بسحلىابيحمجيببنإكرأبيموسمثبهاونشألبهةاسوت

اصههأبنصعنإبوأليرباعإأبنثإوأجأبوأجمحبلحثتبحممنأوأليةعط

كامعبهغأبربأفيلبفدبأممسعادآلشضيمبأفىاعدعالثرشأبيتبررتلىوأبي
وولىمعاوربنالالعبهدأباسدتبتيمارفأليرششوقأظرإلزمسأدربسأبن

بصمنناالااناحابعؤدماجالبووطبالتىالمامملنرفىببلمنؤرىالخطظ

تيبهروأالصرمآلأهلوعنتيىلىألأصنياجشلىءورروعاىاتفظدفضا

أأكأاكأثماأولألكاول4ألملمئألفىبزحهـيطحلماحالمي011ول5إلوللأةا2ئا5أ0

بنشرأا9إثاأكلمعط5والنألمشجرينبناللهالمجوعبدألماحثاهاعكلهأ
ثاولإ7كلرالأل6ول2إلملم1اال7311اسكشررأ7



الفمبماجيهلىنخطحسنيانهمووعوالرههاوكناههاباسمالههـىالروأنرأرذكوعلله

وأخذدتصيدلمهمتنابيهههبفبهدبكقباكىإبمعثمابتألمسخألشعلىبادؤ

بنأييأإياأربحدلمتجادأبنلوظيزبرأضرأجميرالبنالناسىاأبوعند

التانيشالطبندةوؤثبلحاتاينبهغبمهنوجالإرإءسماحكهحاأحادباعأ

نلأأبادحالىوسبىأغاللىابمألورهـألىيعكعلينإيصأئمةت3عنر

ورعااتأوصبرحمحبهبهتثمابنأفاحمأأوأببتحوات13اجموأباعياحن

عرحؤفآحرضميماكىدرتزهوضراإدت3وكدوخوأحنعاأحألأمفبن

ىرانمنمااتكيحنمهاأذأبليبهاشيهنهبأتاأللهالوعوءإثأنىابىأصأ

سشضرلمحخحانحهنععترتأحماأيأحربجةد1رإنولبراوأكأنأأوج

فماالنهورنمروعاولقوخصمىتسمح5الى سسحهعلاللهأالأا
ث

دالثفاالةأيحوءحوأراللةإوأإذأأهـثباعحسهذزردمماأنححح وبصوصكص

أبوعمربنبىذإحثأحبهزيإرجاوانحدعربقككت7دلحرأكنمكوال

تومىأكأجكريخثةأتإلدلحركأاتالجنأليالسعميهوأتثأبنععات

سنشصولدبمحىاأحوالولوأتوحمسيمسبهعةأمشاباخأيماالونمميمابمدبحآ

ادعبثىسهرأبيةثلىكانمالةوخهسخصس

أبايحنىجيانلأكنإفبضيامحهدبنأحد71
نستمألدأبرأالعرببآبهاافرأرسيةنراألمنهإوهـأبوبحربما

والطحبعلمكنحظلهنوفالصيادأبنيلوبهاأعمالهاسنالمالش
وخمممماثهسيهنوخنسعسكةالولألوبيهجعثعشرلنألرأبعتوبمرسيق

5األانشااحالأاابمالكأر8اأشا6ا56اوالاعاااراعاالالا111إلاراءابماأظج151ا

يألالمأاأولاألاآل1الثعأ3ءولنالمح33ال



لأمنحألنصمارءبمماهذللمحهونأحهو71

إخمعمشأوأبنباغالثنأبصدعسيالعبهلىأبابكىتغومانوأصحلربلشسأ

هـاثلبةفرأرحلوأهصعنلىوتالفهىأشوبندوأباأسدبنربابامس

خحالأابيبنالدهشموأبابزإصأدببنجعالروأباانأبنالدسثأبابها

باغصءففحاإلىلوأسعجةفكألىحاجأأبممهوفاعخهىاأكأذتااللموأ

1وشموانهالردألءمشأثو2باثاوإلصرهورهمنناهجنألىذلكعلىافام

اتوحاسرنهنحماجملصانجولبهأالللةش9أرصبألشرفالمغربألدحبماكيهرحسما

بنتوالشووطدلعأبمحنحابةالشعرصحابسلحموباإلدبألىبهبل

أصساوحصأففماثخماأراصخاشم3دار95ارلمثكص5ر3 اتصنكاهـءءب

ببهاشةرسإلشوخطةالثصغاربألغيخأصصماأابربأبنغححالثكجمبصنحا

شطءالسآراللرأدألالخأللأرالر سمرحنحرةهمرجمىنليماجمىص

ألىوضرببشغحمتمنوأ1لابنألأعامىببلنسبةياأحأيوأربث

وخمسيننسمعسغةألفعدذلىمىعاجمهفحبهناحصنوومكالماتسفوجزبرأل

نعوخمسثاثةأربعساظوردةالسمينلحاعلمجاهمعهابفبهاندهصمائةخمسة

سعبانوابنعيهادأبن

رنصماريالرحيمعبنربناحهدمال
روهـالعباهـماأباولبهكىدعيألحر3إليهـويومحرسيةنوسالريةاولحن

الماا313اا11احاذخألثمداء3كا4ازفى1ؤأالكولأايهاالقىكا

لم5ألمألمولم



ازعنفةوأبنبثووأبنءأاللرأبناللهرعوابىشديكعبنالمحسنأببىن

صنهورعابابابمنالدلفعءشنرمصتبتأالتسأبيالبههأخيصبهثىوردشألفبن1

وغبرهماغإثبنسنأوأتشقاببنرركابىأوبنرطجطضنطتاتألمخيوأبن

0حرأليك1صىأأعلىبوأروبيمبإحرأابنبفىبمأثأدحمأأبوإورراجاز

بحنماولمإأرءحبهاأنناحتياالرسآللىكوناينووتجرحؤوسيالحطا

خسصائة1حسستسعىعءاهعش سنهسيهدبمرعنهالسماءوأبىأخذهـفاأبطبالف

ونبزبنببابوكىورخابنأصآ48

حاأليبآلنحىربمتنسهـصنطظاور خاأصحاطرأطذءسأالل3ححياثأاأرراإلسؤأدإرر5

01باباطسصحغبرجموخلدسبأبمبباوأإواتأبيههكنروتالعبهاليما

أحذورضجاالتأودخصربعحقوروعاجهمتمتيأيوأشامركشالم

فالسالمبنالربأروإناأنمناوسبمتاأوابرالخيمامبنجعبرأبوعنه

أدشيماررأفاطةذأراخآلداتورأصهارإإصىأأالشحخأدشا مر3نبءبمرهـحا

أشماأدأأفاواكااإلللمأسأألحسماذأتلماءأءالالحاسمألو لىتسىطأ

السصاكبيا

اديركاملأمىتحنيهيئألوحذاأخمؤصخنراأألخت

بثالبهنانكلشادتجهلوفديمصاجمبءنوأطاوأكنخهولى

أالبيهاتمدضأبوجعبمذأنماإنأبخطهابوحتيألوبىعأبوشيخنافال

الدادماإثيتالمشءأوعنههوءدايم15ر01ألغاسس يويباارسبرمب

11اظأاعالأألألاايبهزاازنجالةال3ال91ممالدمم2أل7ناذظزنم

اعثاأهعزنججه



سننستابمالباجيصلىاالوأبوالفاضيلهأفشركهـاأصحطابات

أذألشأكرأورذأ1المحاكأ وحويهـودنلهت02

اديألغؤأفبراوعدموالخفىوالحمعوأليأأالالعمبغهل

أهلهمن2أوأسيدبنحسنبنأحد31ر

سينأوأبيءاأدءأبناللهعجلىأبيعنرولىألعبهاسأأبلكخالند

ربيالوظموغروواردشن3أفاساوأبىغيفتبأححسابعالحلرأوآلثابرن

عباأبوعنهتحلىالشعركرنمحطلصاكحألاهرأكهاللحصانوواالدأب

سأالصدالىاسيهودمتكعهاخرىأنحطلوأروأاللحاردنالله اساببه

إخجانأبىبخطوفرأتأتنانومماباآلصالملفبالنارأالسبجب

انشدلىزالعنهالتحبهبيالدهعبدابووأحبزهـبالنغرهـالمالروالمدرء

اخدسدسيدبابنبلعروااللغىالعباسأبوأكحلألالنحوسنادأعماحبخا

خطببوحغبر

أفضروالعتننشىءبالفؤابخلؤعشللمكحنانقخمفرجمىورحف

تعحيههعلىيعيمتابعمرأىكنماأجنكالفابعلىصنهاناظرغجى
أئألوحمسىالسميمنعولعىقو

أملمنالفيسيسيدبنخاللصنليأحد781
كاكىهمغهوسمعيخونبنالعبسيأافأليتعمأخقالعباساابببهنىثببهليهةا

111األكولماولكاكهـعلململمىمالا11272األألرالاأألا4أسالا716يالااءاا1ه

ككملىألاسلهولء29141ؤائي3نءامثازىاأ



وأخاتأاللربفمةادهـحاجاورحللتريحبناللهعبدبرر43أتءالفرا

وعذأبخطدذلثعلىوفمتوحهسهاتةوسئيهنىأحالنقجمىحبعنر

وأالشببلهأالفيدإلكأإبالاهألىتإال

نصماربةسحاعيحمثابنبننصربنأحدث

لمجعنلكنطبوولىشاطبهظوسعنثلسالمينألدثلمدسأجعدراباتآلحز

أعاموروأسىنيالمنألرحهعرنكلىاللطصثإببىعنروأيهوانهاجه

فيأعبدبنأحدبنررنليأحلى4ك

جعدرأباحناصماثنالتبهوبودإرباغسيههسننممارىك

سمأكىبما1ونهوسمعباعاللىبنالولبلالإباصحبهمشيونبابنويرهـ

وكانعاندوهمجيروأيالهنءبمياغجرفيبوبهوخمسهانهشرينحرالت

1أسنةعدأأذوىتوجمىوالحالحأصابااثرسحودثباكأحلىحخنياهـ

عمرأبربعنوساثرخبؤأدببنالدالعحدأبيعنباتدورخصمهـانأوسعيهنما

أللهضحبدبنسعيدبنمحلىبنمحهدأحدبن4نال

ابانىويكزوبيأابنبهـيعواآسوأدهـلأثنمارذ

11ألأكاكمل8ثاأللملمككسي3ألاألغاااااالاأ111ا5اااااةامألأااظاااادلمئنأ01

المأطبملاة5ادأاولدا5الاجااالاةااس1ئالالبل311بالنناابخثاعةأدا11فىا

ثثادااااكأاالث113ا1اذااابهاقججلمايايهيهداأااا81ألبماس5يكأاذج1أللع1اأمم

أألشكااإلاابم8أااظوالم5الغا771171ةاكأع3مميكولممعظلملم3ا

ثنرحاكال1اأحاااألالاأالاخبم1أياهاإلامملىلمنم1أطا7أللهأعئلىبم9

3مهااحألمىال5أاجيااانرالأا11اإلح31اذلمح3الإلمعغلاألملكاعذثاعأةااا5والاأا

اأامابشرألهألماولسثاكايمثولددهكللم1اكة4



بنأنحسنوأبيقأعبدوأبمهظيةبنبكرشثالبأبيتءرلعباس

اافبياأوأبيسخاببن1كوأبيالباذشتبأكأصسنوإبىكوز

وأبىحبناللطعبثبوأليطربالصبنالوليدوأبىب31إبحروابي

وأبىةزغبنالدعبهدأبىحوعبتبحمسنأوارهـىبنشررحألخسن

والممسبرأدصءالفردححطنجارتالحاروابخنةءوكانموفيوررالصحلى

نلىاربماوأالدأرراللغةضلمعليربعليوألعسحوأكألموطهاالثنرحولوأ

ابوذرعضرت1بياوألمخطحةصالحألءأمناأألىوهـءدرلألفوواحتحاجمسمرأ

تفالهارأأحأرخمالنصاألرإلماسمإأله5المخ برهـونبصومرردهـس

وخمسمائةوسكبهنتأنميمةشىوتوخميؤأتاإلزرررألله

جعالرأاليكأيآشواثأحلساألفابتببااحدثالم7

بهاذرأعطألبندىوابىأصححىبنتأفصسأبينعبغرناطقلىر

وردتبماصاأابربالمربذسوتالغهبحاهـإبىنبرأبىتعأتءإلرأ

ألملألثبهوحعباإلفأرذعروبدأنثحظلهأنوببإدشرور

سنشبهاروكعتانىأبرسألأمالمعوفمحزطنرعماسعديأرضجحهأبن

سدبانابنعنخمرعبباتحبهيهابنعنانهوسىائآلنسضيهمةتالت

أدريسبنعيسىبماالرحهنعبدبناحهدأك

سمعادعجالماأأليببهخىلهامأالحوصماصبرسيهةأحهـلحن2أالتجيبي

ئاأول1طلألأل3اللمى61ولاألطلمولك3ولاندلمنهانالأ384ول8

8الثايكاىأ3المااأنقولحلأالكاهماةأموالم3ولز



أبووأجازلربراجمغهجعمرأبىبندحصوابايالمحدقيابازبلىأبابا

رلسالىرأشاحاكظاهائوكدناوغيرالمفووأبوداودالعبسينسسمأ

حظلهـيالنا5آالؤعلرملشاكأوهالشرطسكالحكةءلتفدص رورلقسورواوكراى

ولىأنلعلىعلىنلمدالالفشاكلمواحالشورخطةلىنناكالدمم سعبوىط

نأبموخآلصوالنزاحمألوأضعاكععرربألسيهرآلكودحربتمثاطبهةءففحا

أحثتأمبرفصدظعنمحعبأبيروأبة1االوأليهساللىفرأانهعجاأد

أبوشيهوخناضنالصنناجدأأنخطردفنسماعرناريخأولوهووخمسمالة

نبأبوحرورروغلبهوتبنعدبنغاجوتدوأبووأجببنابانخ

مرودرإاااسعر1حأألنهاد دمرسجيوهـلوكىمصبهرشيحوبوتبووعى

بعدءالتالزايومودمنحسماثقووسنينتالتسنةكالضحىجاناديلنين3

وتحانياتنمالةرررأهواتهوىساليهانأبنذحوالعاالظهرةكمألة
ء11

سهربعوو

3زديمحلىبنالعزبزعبلىبنأحمد4الفى

حدو3بابنورويجرالعباسأبايآلغىاحهاولستوبهـريةونشأةشفورألأهللن
ولهوأحترعندبهللىتبيموككبزوعاتنربندأباالغايرصمحب

11جثصأ1ولمهضالمعبرألاااجهلالة4اظ804نرولالبمثةااألة11اااولافىولولالباول3أطه

دولالمولأطألولولوأأجغابئايم11أحاا414أل3الأولغابهال1اكلىابهواا11أاأللساالمااالوأألااا

ولكالبههألمحاابهئابخفإايهيالالوال54الشالكالثاأاألولكلكله5ئثه84ول4الولااغأعااااأ21ألبئ

اكأكال23اأاكلبخاأإلاابم5191اال11اااةالمحبمو4لمحالي2اظاكاهلمم37اكل

أبميهاألأل6األ3ثالاليهولثرل1اش5ل8ناالوللسز5ثاااألار5اابهألدالح

األلماالكأءكألأسىللمومأورب13ؤأ4إلألكهلىولولا1جثتملماألككنالجهـننيكاا
51ااغنبمادأك7أءراع53الماألام3آاابمأمبملبالمىلمقى4مأاكلهـابخصكبئ1ءاج7501د

85ع01أاأل3611ؤ3أاجااللمةكلثثيأ3رثثالمافي14



18

بالقيفظاعرووالمهمأرذممأهلمنوكانمذبلبننسمأأبينسهاع

وأبويحبمبناللىدعبإبوندوووبألالنرطبهيةالطربغةعلىفدأودرلماهاصاللى5

األاغضأفافيىأللأبنالعبسأالبيوأنحعلهاوغبردبن31سبهووورر

بمرسبةنتورالألىهوفروصأصمتهاضيأسهىتذدمدلأبنأمارآلى

اتأألىايتالنىكريولؤأسفماالهاأضصاهـرمضطأطحةففكألألىوأرثفحه

زبلىوأوربولة1أفضاكلادوأتسرحتمورأسئنهـوأضناللأللا13حبن

المحرمىذركأيكرلىوبصرسيةىوتوثالشوربثياحتالمواربخحلة

9خءحروسثحاأءمانةوارلسكه برندبثخوحمصسصط

حنرأححلهكرصيةملأكن2عمرالمعابريبنأحلى4أل3

بوأبيسكرآلبنعلىأبيصنررىاسالعأباويألكىزنوو2أإنباوبعربكللبيرفى

أكحافطوأبيالرشاطيدوأبىالعوبين3بوإبوا9صدبنرب

7أنفانيالرللىبنأاللعحأبأواللأمحجرحلةولهالبهزأزوغبهرهمحبهيهدصأبن

فالهمماصنرألألششالغزاإبحاملىأبىأصححابوقروثأشزخستببمباور

المؤرللمابجتإليأخوألوداعكى

يكمللىدحؤإأبىأذأتففميتأجكمأغوربعحنبكانئت

عايهمجمالنثمألمياحوحاناوبردكولمكاضلىنتيوأن

ثووكألأكرنلىابنسندوابنهادشأبوعهربنالبهيهزبنتذيروهـوفد

بنمإلدهعبهدأبوالغاضىأنشدالالأنشادأقالبهبنالفاسمابرهـعي

1االلمفءلفضا1أنااولولساوليألالولولهلىمال1511ةاالولثادولا1رال2لمعحلمع3لم3

ث3لدلهاحموللمكالهكالم411االرزررانفاتادبمآبهاابمزنيشات54
ألءلما8أل



ألساثحرهـألسيدبنعلسنأأبوانشدنافالشبمعسعادبنوسى

مافيكومهلن1عبخهركرلبرباطالغزىأبوحاأذشرنافالبمحش

لتيوخماعنعمهدتونأاوثوأزأصماكأحاأاتأكرندأبناتوكاماغيرعع

المعمرسمعسعادةبنألدهدوأبوأليسبهوعنهأخاتوأبنأنحعاببو

عندبتهىتعالاناووفرلأبننماايطرحكىومودهوأجدزبمرسيهة

أعلماللعخعاإبربححابأ

اللخميأهارونبنعثيانينأحهد194
المنصمعبحدأباصصاربناممأبابغوناطةىأإلعحاسأباىجمتأزدلسي

وصجرالسالليرية1يمابااللعخهحعبحاجاحلوعنهماوأخألسمجوتإبن

فالذأبعموالعبهاصأبوأذشدرعمانياأدأبيواندىفوأت

لغصهبغوذأطةجواتسبنالمنعمعبهد1ررأبوالنايرنيالشلى

وأعتفاديصيهشنيافوركيإالفللىوجبهاحثل

والصسادأكونعالكالعالؤابرانيلماوجبهاوكنحت

عباسبنعيبناللعبدرنمحهدنليأحدأ2

لكشااصأأشوعنسلمدوأصحلفوطباهلكنبأالزدديرأبن

عبهدبنإبخلبهلعبهدسنأنميوأبيعتاببندثحأبيسنرولىالفاسم10

العرببشببهلدةوافرأألرناءففعاولىوأدبيهاوراعياكانبافبههاوكنيهرهماالعوبزو

1و01لمألء4ثثألغ3كاية5الخغلى3عرذااكااااااكاااجااكمكااا011أألأممذالء

ألاأاظاإاثة5ال4ا5خزمفىجه3ثاالثألثاكابخ7أاءةمااثه11ثفااأل15ا18األإ
كا4أزاابئالةشاثأل1زال



1

كبهالبفاسههفبوربمايبأيحبىبنجعالرأبوعنهأخذوأالداب

أحيوحوإبنأنبهنحخاىاوالموابلخلىدلكىعلىوفالتوفددأبنسهر

األديرالمنركأبناللهدعبنخلورمالفاأرفي

العبدريأحمدبنيصثبندأح91ثا

أبنفالاتجاذشأبنجععرأبيعنروآثجععرأالبكنعاطشغرقلأحن

بطولسطيأكاصامأبنهوصساحبناحلأبنلعجاندأباسمجاد

أباكاسنأدسمعتينوأريإمبأحدأبنبحبنحلىأجعبمأباسمعت

أسماعملبندراعأباسمعثبنولبأبنهحهفيابنعافيبنأحدجعالر

اباألفالأعمىسمعتحاعريفوابنربأباالبفحهسوريفولعزين

يغولالحوكيهابندالماليهنيهودسأليسمعىينولأالنكاللهصمد

بكرأباسمعتبنولأالئصاراللهدهـبنأبرأعيمنمموربن2آنرأرأسه

بخرفيشزصشلىاللشهواتحوأرحاأرفحىندينوااوزاقأ

بنأئحسنأببىعنآخرلنىوأجعببنإبأكأطأبوبهأخبررأاالند

لمتلدأسماعبهلبد1معامرأرنالكعمذ

بكنىأوربولشأهلثنإمزأركأيوسوربنأحيد24

نحهذأتجملسناوباباصلىبجاححعصطبأوولىبالفرآنشعيالاتالعماسأبا

يهنالمغربشبوفكىولمقاهالتجيبيىايلطدأبوثكئحبخنها

1ااأحلالتأألعاا7وامأال05أاألشهاسنضص



الفيشريالمحسنبنمحدبننمابنأحمدث
أبيثنعسصجعالرأباويطنىالكحألآلصماحببابدبعربفوكلبأأعلصت

لأعنكنذلوغجرألرعذهـجاععسكنهوافالعربيبحربن

بإاصششتأاللهعبدوأبوالدعبهدأبوأبنهعخدترروألماوأالنلىأندبثا

طيلساتاأبنصنأحضرحبهيوغيرباأخيب

صاريأالنمصكدبنيوسبنما4كل

إبيتعمأبضرلهنفودفىببهميهألحولىجععرأبابكنىغرزاطقلأن3

نحطوأخألأبغرتاحوفلىحدوإلبظأجازلهلىبنيحشمسنأ

أهـالكبهأمأخزوثيحصمابندأ79
يلخميبنإلمهجدأبيعنأتءألفمااخلىالعبلسارايطنىفرطبشأحلن

دلبافماصإإرولمررىبفبندبنحلىءأالفاابينيثلىأوسمع

وصحوماوالعريبناتاصوألفيتديىباوأيعرفيموالدءأألذاهلصنبماو

بنبزبوبنداحمالفاسهاوابوبتباألشناللهرابوعىعنرأحتوالثكملبالممألح

دكعبنأخقعحثررحدأبوأبضاضنهوأخذملكثثوطاخليهوضوكنشيخنابنى

نالبناربنإللررابوتويهعدعنهخبرنموأأكعألنفراصنزرجيأ

الغرطبيمالحبناحدالعبهاسأبيعناكقالفطاربنانحسمنأبيضوخ

شكيرامذاوأأدرءبوالبالعدوآلولفيه

1أللمإلثاأولسأاللىمأتيالى3محعااشأمداا4كولطلكاكالم3لرافيلم4



أم

أبيىبهاكهدبخماسكليفماحدنررأح

أدألئربابنولعربحعمرأباكأسببهرتأأهلالندزيالعاصي
دإلهةبىسعحىبنالدعمدألىتعةبشطاالدالدأبأببعنأتءالفذأص

برإكمأ1ءسغأبحههـاأصونسهثصأءاالحرأمرانهوبعااباوخا

تجوالاواأغطرإأشعمحعتاعصراحنااتكاصمؤممرلزبهلألمصث

ذذأحثألفمااركا
هـنهـ

رضحبنسعيدبنصيسىكلىبناحمدإا

ءبادشنورلوبعرهببهضفرأحلن7فيالزاكوشانمحوربنأبا
أبنرعخسأخؤعاأصنشألسأبناالصحمأبيصنأتءالفراأتحههاصحلدن3

سمخهءلفصأرأل2ودأحبهماىليءلوطاحمسسنإ

ثإصضكأسبهيانجعبربنبنمحدبنأحمد2ول

ألياالعبأأبعححبتأببالويعرببرأباتآلخنرجزلزلحسن

الموصالصنحىذواصبزصرأبيالعروبأصحنلإتبماللهعردبىأوليشيالك

شمخفأسمعتجاجلشأعوالآشليانالقأزركرأهىاتابألىوالمحموألزقد

واليسارالخروأهلعنأخاوكاعنسرذلكفيحأجببنطابأأبا

دلبنديهىاألأنكخاباضمعرشأفركنيماعنحظولالنبهاحظءاودروبثه

11رلزجرآل01لثلىلمه33ولثلملمسال3ألأبماألءأكأنلماإطكلذا47الط

ألوألالءحلةالململمم31بم3ابرأاأ3ولحابمألةأل4ننالحاطآلعرولا1اطساكأاةاااألولعثهظكالىالولكم4و



ذل5ادوحمسماثآلنولسروآخرسنركىالروألوضعبطدصوترخيع

رورهـإبنتولأحهعنولمالشييرةألطويآلحاصرنرألى

بعإهـآلالو3عفأوجاهةبذلثحالوأحصممانقوءوسنينسبعسنضرجبنسلخ

جبىتآببغقضيادبنضعرأبوأعنسلرتبمعظمهاصوبغوالأنسمياأبنوأخنص

صأالربعاتاففصلمشيهخغاشتأتتلمأبوكمرخخصوحىالحميفلتأب

راذجم

اذصماريمحدبنالرحمنعبوبنأحمد412
راأرروافاكذأالعماأرأ5رغالرأر5لالاناحاضلأكث 2وحماحمهروظءرهـن

كنوأععاالوندالأررأزالكمأوكاخطهدالضرأطةصممأنألسلعم13 هـهـبخاوكا

لهعأربةأثأأنمغللهأباشبئتكملتالمعسدالضلىغهاخرجنجسمحلص

العريلىعخهىاذوأصبرشأبناسمألأبيضالبهاذنبمنحمعماأبحنح

فرضبىالمشاركةثأالدببالمغهووكاداتويملموأهماحماتنواإلدأب

حهنوكانالمالربثوأءبئباشعحإءألفحنماوسطأأعؤروبرالنثنبهاهةعالشعر

بعدالألوالىآلعلىىذلىلسشىونأطلبالأأحابرعدجدبححر

أبفأاصحبعحقلهزفوأنشث

اسرصماثرألىكمحلرأكنحتانىطفخعبظأحرالعدوأركيى
لغفمائرءالةرتنفأنحه5السمزلوحهالفىثكىحناكص رمحبس10001

كىحبمرأذواعذربنوإبوخالداللعبدإبوأبغهعنرتد

1ئالماياولاث31لرنمأأحلههـااالىلمنمألأبغغاالأإلم3لماألاالأحهاا3رلم

أتثرلمررفنضاالأأاتااألبهنن111اببهالحا



كاولربيهعشنكلكىبايربشالثوللىصنجمسىانةوسنبنلسعةسالولىادلى

وأرلعماثآلونسحبهننأتغميمسنة

العبدريهذيلبنوسىببهاأحمدمه2
وأباأباجعدآبمنىبلنسعهعهلعنرحممادأموببطرتوسكمأبيهستةلأنك

إفيرأسعكيانادتبنيوأدسنأأبن3وسمعحاجايرحلالعباسى

نوبحسيراتوحثىطنص5ألوفأثةوخصموعشررنحسعسندريألباالسكش

دحإللطدأبوبأبنرعنرءرصرآأأأفرأوفأنحسابإلمرأنحليةحرأد

سالمأبنعنوخهـسمالةالسبهعبهنحخودىعولر

إحبدرءبأبوشإالالمدتمدءبنحدأ2ثاه
واباثرثأأباأبالمعألبجطارسىبرإبنويعرهـجمرأبالآلكعورلصالفةلأثن

بنرأولباوإباءبوربعروأباطريورنوأبمسؤابوأبعطجةبرب

لممبيتكنوهوعخراخهـاورجلىسركيالبابوعلهأجاررلتدشغيوههأ

ورالمابنبعفمرئوخهسىأثةينمجالبعدلوونجاحة

أهلنزدئنعلىبنيوسنماليأحرر02له
اصحبهغبنالدهدأبيعنروهـاخأبابنويوبجعمرأاللبهنجيان

أكنفحبرأبيبنربأبوألفاضصيعنهتحلىجهاحجرحاظولىبفوطبة

1ولاطاأ013آا3أثانجلم301ألبراقىآااا3أولال3ااأولالملغأ51ال51

هاأالحالألإحاةثاثممالى311اعلمألأهولأاإلنم3اولتلماحار2راال113احالمةأنا5م

شعنجرصاالاهـيأكأثول1كالثاقىثدأالالاألألن3االلملململمال011مإلمرببطرلطاهسأ

ربلنسيةنغوئءبالباابجشةمئملهاكفى01أحثاولطكآلثالأ8لمكاللمممأ7أ9ا
ل5



ثناصلهبلمسبؤلأبهمااثبنحربنأحر

وورلماأديحاطنوألعربهبيماربنإبيعنتىروارلدبكوأباببهنطةسر

رفأسكةأشبهبهاصقبىروكشعربعتقأبنطابأأبرسبخناعنرو

بأتسأبنعنبعكهوخهسمالذسبهعبهن

إجاأفبصكاعجبندبنافيعبنأحولكبه
تبمليهدااأببىعبجابةم1وأالفليهضميإحباأأبرعنءثويرماالعبالد

تحإبأشابرتةدأنينصممانةخواربعبهنتدألسخذوخ

وحمسماحشوسبلماتنتجنأسنةكىعنه

بعأنحلبنالثخميلالعزيزبنعبدبنأخلىت702

بالفحسيبعرهـبدنهسيهقنولتيرركألأن7الورأففحمماري
خإكمبناللهعجاأبيصنأكأذاحجالمأأبافوبذأسؤالمماالعجمبةءبالبا

أبإلدألالربمقتألفمهـحأرعالوةأحطيولسىأأبيوعناتبشوبوجار

يعهاثبىرأحألوأأنبهقشاعماأدبيانأورأسوأإسأالنبألدكلجولوت

فمععانوأوبنأالكنبخطهوجلىماسأيطوالظكابأالتنانععرو

رلواتبالحوللىانثاوحمسهاثةوسبعبنأنكمبمتسنأباشبيإجةصبمووشل

شيادنبمثححعنماأكخرخبهرسمانةأفبل

1المئنةااراألداىكااداساإلأوالالال3ال3ألا4الألل
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إخزوصأسدمبنأللعبدبنأحمسد2
سسنأابيكندمعبروطةبابنهـوبعمجعالرأباببهنشنوجزبرألاهلحن

أبوضنهضيوفلىلتععوأصأزلى3خماجيأأسحاقباوعمحصبيلهلىابن

اجيبأعننهفطعابهادءعمربن

بنالعزيزعبدبنالملكثعبدبنأحهد953

ياااللخهيألدهسبنمأبنالملعبد
رعلحمىبىالعيبنربوأبياببهن3روعمرأبىالبهنىأشمباصقإحملحن

إبننسمعوفدموضكيهيحجاجبنمأبأليوعنوأجازلهاجدبورا

هرسهسهعاثواالنوأدوإللهعباأبأبفأسنهاتاصحابالصقىوحهـوبتكوال

السبتبومالظثرسصماإةعنلىوكىإرلههـاأوبةالرحلىابيمجدح

شيضرعإجمهلىوتسمانالجسبعصأربمسنةاةاربيهشهرتهممتالمال

ثأيجاحبناللالأبرصبم

إبسىبنحلىبنبىعكبنمحدممماأحمد02

جعبهرأباكى3بلنسبهذالوسكنطرحاوشذأعلدشاشميالهعمرأبن
شلبرإلناألوحوممنبهكليأاكعمةأوابنسعادظرأبنهذيلتأبصنسمع

رصىذطرطودعنحهخ1ءوردرأنعةرغأسعا3أولؤلماسممو سطا

1ازرلماالخاألولاىاولململمكظاذ7اااااإىكلملمالمدلمإالااأل11لمجرنالىخ5ا
الوأللمأثهـألدلمأللم1آلال011لما6ةفى1رررس



عنسياخذولمسليهـالألرومتغلتنأونحهألاملوحسىأثةبعبنوأاربعخة

سنؤنحوكىتوصاهرالمعفغوكانحذأأصعحابهابعفنعموأتضتا

أوتجبرأساتأبةنخسىأنةووسبععنحس

يحبىبنعميزبنالملصكبدبنأحعد2اأ

نيمدادعابأبينبهريآلجعموسمعأباببهندورفةححلاتكم1الفمبى
وخمسماتشضشرةخمسسنلىفرطبظأجعبهوورحلأبننبنرتوالي

جرالمورورءبأأبيأبنوعنعنهموأرلتدوأبنشتابأبنت3عمع

وبعدحاجاورحلأتءإلدداعنهأنخيوكاخلىبنهمنمحبىالفأواصنىوغيرحم

صنفبفحاوكانرريثيضألسمعببلدآنأأكثأبصةااللمءأدأنممألأذعمر

باورفةلنيهاللحوطرانت1أبوسليهماتبوخناعنعفهحواتافوأاصعرأثزأ

دأبيوالخيهرأبأزلهتاتوصوسبعيهنخمسسنة9النعدذتأواللث

بخاروةعمبهزبنيحبىبمنأجعالمأبوفرببماأيكحاسغهتوحدذإكتاف

المائشفاربوففسمائة5هـحعبهمشمارسبسجعسكظىنورحعرحشأوأت

بنكثأعبدبنمحهدمابليبنأحمد3أأل

إباكأبمأشبيديهةأعلحنأتأفحويألكافيلسيدبنسليمان
صمغعكديب3قببأبحرأرإثبىلئمرإلقراءلعر5امباسأ

وأبمببصرحمالسدأبيىترواثوهعاشحارجغآبزعمورألأرإلع

1أةإلوللمدواالولرالاع9أل51فىأالأاسأولاللمكلولثاأللمأةالمأالملم511اةؤتم

مأللمألألطلمكيأأز9أالرز3طهـوأ195لموعحلمنرص131أللبمانابرحزتربمثأل11الحلمحا



واللغاتوكيادأبالالربيهوافماوشيرهمععارآلبندوأبيلذجمنفنبر

نصوعدونوثعردلفاذلعشاعربممناعخثانحففادعليهاؤأتماانو

بخطحرفرأفهما

تزفشتهزلتؤلممعلىهـلىثاوالقمناوهـافل

العودعنخعيتثحنمأاللمالتىبوقجسهـكذأبروف

ضبالمحالمنيهراعيوأهـأئىأرءركيفجمنلث

اللرحهأو3بنحبببنمامابىسعريفرأسلبهراوكارحاللهشعرعن

إفولحيهتنهأشعرأنافالىومبىكمربط

ذبالأونجماءالظلىأوبىشمسااالغبأغىكىنوأ

1خيهاالصهماهـأناهـولوأؤؤححىعاتنضبروعهم

اسالعبوأبوأيإسمكىوحلحلإلملجومبنأستمإئأإبولمةإنصنهوررهـ

وغيهوحمجممملىأبىأنخطابهـأبورزفونىبمتسيمأبوأشبوخنانوألثابحما

تتاأةتأننتبهمسنأدألومحولىأئقخوتسببماتتماأوسبعسنطعونو

شماشآو

ببادبنسليمانبنمحدبنأحهد2أثه

جعالرولجرهـأبايفرطبهأأهلعنوسيذصعاريمبكاسليما
اكاءإلذثالبيلقأبنشضراحبلثطاسيأكأليورءاأاللطملسه ايوا

بصأنىطأيسبلوبيومكلىسكرشالحرر2أخددسجلسصديص

11لحالثالماثأولوعحهـلر



سمعتانبحلسالماسليمانابنجايهملطلبتهيفولبرشقكابننسس

طالشبنألفاسوأبيغيتبندوأببىحوالبشوأبمحسزأبنعن

أبنهأبنذثحكىاللهعماأبخهعنهرولىتنرلحعنأتءالفروأخذعحهر

سماذ3أنشدنيافاأبيأنشدنياقأأبوعأنشدزبأوفاالفاسمأبو

لندسهكيالبرلىبنابوالناسم

أسحجثاوراألهمأعياشمذنبهسنعاطملماأسوديأي

إلعطيماالعلىلغموأنماكامنرركاظمومماذروي

وحمسىائشوسبهعيننسعوسنشصمتعمالناسفندبكرطمأنوبى

حياألزةزبهمامأبرأمممازالزبنأحيد2صيرأ
أخاتأنضيأيترأببرجعموشأبابككعبلكحمبهشكنوسزشطهاهلكن

أيغالطااشحرأالمحاكاوصأنمرآتباوادبأورأقأكابمبدفأبينءأتءالفوأ

تبألمحهأبوعبهالنحجخناعنرذاتدالمجربىكازعألفشلىذوأالنفأن3

أسلىوأجازبماخسجةشيخناأدةسبمتالدهأبوعبهدولغبهروعحمرفوح

لثنىكاسلىيئلىنزيللمأخالمفمالششربنيأحمد2ال
جخسوأحشربناللالعبابحبنشمأبيرعنأتءالفهـوالعبهاسألي

بنسعهولمرأجأالبأيلطأبوعبد

بناللعبدبنحىسكمانةكهدبنأحيد2نأال

11الاللريهماادا11حااللاأثكلمالمانم63وألس1إ11دازروروللح12إللم411ع
111111117ألرداراظأثاأاإلل1111111ا01ا01االنا01احوىااا011ااالااطغرىء



حوطاهذيلأبنت3أباجعمرسهعيكنبدنسمبزلأكنالعابيشأبرب
ىوسمعالنعمضأبنحنرشاتلكثوخيرألبخارحبوصمحبحمالث

11أئخسهضجايربةشباالسإهرالسلميحاأبىنثوجمهاحجالخعرحلتر

كهاتحإا4توأسموتفقشلهاتدكحىوفاللدثمشمفهلىاالس سء

لصوحكىمسالىتأبعننجمبعضبازحمأبناالعجالدوأضعنهبروجطرشى

إلنمانجنوودىتوجمىانصدلالالمؤرخأررأبجآلأبأبباللهأبوعبهلىفربيههـ

ثىنزمماحىشكاممماالودودعكبهدبنأحيدأ7
وأبيسعادآلبناللعبابيضيمررجعأباببهنىبلنسيهآربيطرعهلنأث

ووفىوغبهركمحمبضتتبالناسموأبيعرببأبىإرحيمأدعبمتباللعرد

عكوعغابةروأيةذأطأحسمالبهبتنميهررأشانبههااتوكاربطمح3

طوصالفاا

إسزشطيأرينمعاأحمدبئمايىصكبناحمد2أال
مادحاجارحلهالمبابنويعربالعبهالميماأأبىببهنىربهثغحالالسولزلشها

االلئحوأبيأنحترجمثنأمأصءالعوصأبنضلىإبىحنبمحهوسصعالمربفمة

يسممحنالودبأسمالأبووأخوحووأصأزلهالشيبهانيأيظالروابيأكرشخى

عنولفىماوضالبهسطاصيشجانوأبيناعربنأاللضلابين3أيضا

1زلمللماول3وللا9لمممماول4كالل01األ1أاكامهاااءولىبمأجمهـاااطااألممحااال

4أل1هلمأكلطأيزأ2لممال7
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1أنخشثنيرباروكنالغربياتطابلصقوبشوفيهاظاهرهامنبجانضباب

فبرعلىرخاملوحىصكخوبوباتصوتاريخ

بنمحدالعزيزبنعبدبيظيوسبنأحمد222

ببهنىفوطبةاملحنالورأقالغيسيىمحهدبنألدهعبدبنرشد
رلنعدوأبنصئابابننثيوضرأحترموروشألاركهأببهعنرهىالفاسهاأبا

خمصاللحاوأرأسماضلأوأرتدىط3واءأسىآلدوأدص حبحربرءربس

صوحواتمائرلهوأجازصنرسمععياصبرالمفحلوأبيأتخشباوأبن

عبدووأنأبىبسثهالحياتسمحالطاجةعنبفرطجشلمنباجازفهيإنيملأ

شوخناناعةءعنهواخذتحدبخطهذلككمااالمرجون9للد

كسؤإدأعمىاوكانلطرالبنأنحسنوأبوأظالطوأبنبفيأبننيهمموغيع

ونررانوكأالومبهرأحكمانوسايةآلعتنمتتألسنةصدي

أثآخسىوأنيهنولىأنغعينسنذسمعةأالألصمبعد

محدبنعبيدةأبيابالمممدعبدبنأحمدثهـ

ثأحضرجيفاأعبدبنمحدبنعبدالرحنبئاأحهلىأبا
عنروحاباجعمريكنوفتهاغرناطضمكنوفابجابآلونزلفركلبهضلأهمن

صوبموأبياممجاربالرجموصباإبطروجيجعثوأوأبيمكيبنالدعبدادت

1فيافماابنعمراتبئحلحاتبنغلبنبنوبرآلبننمصبئخشين
فضامحونؤاأبمالاهأبمالولال9ولولثهـسلمخبهأال2711أاولاالظول

لملمثاابهام01اإلأولدولكأىظلمممرىع81احاصممأكاأساولاللوللهاالحمحلم

07اممالمالأولمكاالتيول3االأممظأولإلول4لثال4مبما14ألأل
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معنيانوصونجرهمضالأإببىبنووردوأبنثبنيحوشمالربيأبن

النبيمأحمىتالبالىولرآخرعمربئبمحربهفوروأيتصيتبالمحلى

سماآخرالمورونوسأكوأشألقالشموسآماف3سصأودسلياشليرأللهكات

وربفبنالناسمابوعنرحذنناكيالبمانإحلريىاحقنعمرأالصلبانىعفا

اتنتينةسجةأدلىعنحبباللمادلغةبىىونوالدهحوطمابداسلبمابوو

خسىاثةوعشرآلتسمسظوثولدوحسىأثةولمانبم

أحمدبنالرححنعبدالمطرأبيبناحمد222
سعيدبنسعدبنسعيدبنمحهدنليالرحهنعبدابن

حورثصلىجريبنماسحلىألسلىدحىبلنسبهةلاثاجزابن

ادعلجهأنربادتأبمىأبحمذحدحودتأوفد4ميأاللرتأبمالربخ

لنطارفمانسمأدادحزلهولمالطلوسىرإداسسمرأرالكإ اجالرعهـ

كدمظيدلبوغيرحمفليشي3العبوأبادبىأغالبندإويىأأبايعينتى

حسنحدسوفاتنآتصبلنسيهةبثيأمعبزلللععليهمبنعدابسوأالمماتف

ةآخرألروأآلنالبطليوسيعنبالروابةأبردحنىأحنجاعلىأيموكصخحا

عبدوأبوسالمبنإربيعأوأبىذذبربن3ساأبرشبحناتممعنهحدتالمممماللي

دبنالطيصأسمالأبوكيالجازآلكىشنهثورطثرسمعوأانالخعمابنالل

ولمانيهنتألتسنظإيحرمضفبىتومبررإدارفبنوابوشيس

واربعمائةوتسعيهنتسعسنةفحانىرىوللىوشهاثةو

المكأفتنكالهءلمأكاولاجمثااأالسمالكلهه



01أل

غرشاطخسلأحنالهألليأححدبنمحهدنجناحهد22ثا

بفوآلكناببنالوليدابىمنجعالرسمعأبىأببهنىالمناصىبابنابعرهـ

البنااالنمربعكنهابزضمجةبناللهدباببوحنالجماجرب1اكألشارأت

اللحوطابنفالرأنذوخمسىؤنمانبهنخصثاسنةىتوبهماتحوابلمج

نشااللربمادلى31حبؤالوفيهعةتيمكانهسنةوكخمسمانةسغةوكولرال

قنغورحرشنحرجنجالةيجو

بنخلبنسنأببامحهدأحمدبن22نأ

أباألسمعنزئجالبابنإءوبعرجعالوأباتآلخأنيهةدأحملعنوييجبى

بجامحكلالبشوورنيهاوممننهيرهماأسودبنبرأباوالفاضمي

ساللهونباهةأنهبلىوجاعةذأكاذالسلطانضنأللهوكانتففماكبرهةوتفللى

وفدوخمسمانةنمازجنوستسنةكالوفىحادلىك3بلدبىالدهرحصتو

سحةببلنسيةلنبتهوؤالاللمبنالربيعأبوبحشطهيىكتالسبعجنضلىنيى

كأفرأتالنهروأجميهعلمظاباجازداليظوودجمىهافلىوكانوتمانينتلهـث

برنيالبنبحراباأبيسهـعتبفيواألترجمةصاحبألىسمعهأنهبخطه

يحكىالمفالبألثفيربرالسرفوسيأبيبنالرحمنصبسمصيفول

بابسالللمألأليؤذنىكلكأنألالصعفلبناربنقأعبلىدأبيعن

1كألللىالثحدلكالميأثدةعنىبىالوجارةمحولسعربضالىشارآل3
ليلاللىاألىن3يماعثةاولع3الهـثبرىألأثمؤك4عههبا06دالا

7جنجالةناألالداا3امحةاسأاناليهذجمأاتل7أبه111يلانبهسعبم6ا

لأمماثهأألاحسكاكالعممولهألأ7اهااولا33لءول64ث7



العلماأهـفنمااوبفوفالبيخهماوينالصجمزنحبنالتبيبنبيفطعسجد

أببخهمالألويهالسنةأق

العزيزعبدبنخاللصبنممامحالدأحمدى7

أبيمنسمعوجصيباويعرهـادفاسمابابكنأشبيليةن1الكألمي
العربيبنبمإبىحنوسمعالبخاريصححيحمحدتبشنريحأنحسن

شديدحرأحىالسبزهـحسنوفينرتيأشبيلبههءمافوولىأمغير

بيهاوألىبىالبمائنوعنىبالوتاتبحعبرعارآلرأللىالشواهلعلىالبأس

وخمسمانةؤلمانجننىأنبةشعبهانكىىلووالناسفسمعهحسناحتابا

اللهصطأبنعنيبعكمه

أملحنأحسبههالمفرىانصعارينوأربنأحمدلال
المنرثمحدبنالدهعبشدأبيعنيرشىالعباسابابكنىلسللىكهشكرب

خياربنتابتسنأبوأعنهوأخألاسفوآنأفراالمغاحياصحابكن

ريةبااللكنالساجصينالساععينبىالطيهلسانأبنرذلذأبخيافي

الشبلينويزبنمحهدبنعليبنأحمد
لحكمواللهيرآلنملوأربىوفلألىيكونانوأخشي

سابفبنامحهدباللطعبلىبنأحمدالمث

بنطاهروسثريحربنبأبمنسمعالعباسأبايكنىأشبيليةلأحمن



شألعمروبأبيبنسيناابوصكنهتجداولمجرحمالعربيبحربنوأبيلى

المساجدببضألويكحةصمألآلكىموفلىوالحمألحبالمنلهموصعوكاوكانعظيمآ

بدكن

أبمبارعبدعاحربنالغبوربنعبدبنأحمد2أثا

ىشاأبين3وسمعجعأبايكنىتاطبأحلثنالغبشيالغرشي
بأسحاقوأبييعيشبن9تالرةاررأنحبسعجلىبناللعمدرأبيوحبيب

اسدبنبصربوأليالنعمشرأبنسعادآلوأبنباغأللىوأبنذيلنوأبصحىأسش

مالالحدرايةلهنتوىشاطبشجثاتعنكوكمثعبغيوأسقئتنيكبوحىأ

ئسمعنمحاتإلىحمحبههشمرآكىصممموأصمابهبالشروطظوهمعخ

نيءوأنتسىسالمدنالررحالوأصنهلءرالسعيدنظمطأاولاللخله صاحس

انشدنافالأحمأليعانىأبرحعموإنشدنيثهالوزفالتربطاتحنونغلنه

موزلصسربنطاحمرأنحشنأبوناانشثافاحبهيبماأبوضامربد

فمواتيحألبامضاعشوصمعوصذغضوميحركينرغفككنتأنى

نبمالشىحكلىوأعلىجافىاداكيتكدهدنئاىحمرأنظرلمن

اعميهاإبنإبمفملاأبربفوأتحتبخطهكالهروالبتهأفؤال

6وافباأأدبارالعينتىواضملسبصبشناليدحمنئاعيساءأتنكل

عاالدونرنالىواجنظرنادباوفمنألىليهخطرت

وخسماثضتالتسعبمفبلىنو

المعابريالسليمبنيوسبنأحمدسرثث
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داللزحمالهواللهـاحيالنهطاسمابوعنهجعالررولىأبابكنغرناطشلأحمن

عنابحرآاالفمعلياتفراغا

ىبكثرسبشاملستصدبنمحدبنأحهد2ثح

أبىعنتلىأوسمعيللىلمتسنأأرتعنأتءالنذجعالراأبا

تحلىوكاامرلمهوأسارأولعلمآالدءوص01النالص للرنبربطسحراب

ورالمأبنعنضمهاثهوالعسينبعويلرعنهوأض

سعيدبننليعحربنالرحيناجمدبنأحمد7ثا

1عهيراللضيبنهندبنءصكمابنعاصمبنصيى
وأباالعباساباببهنعءشذورفرءنواحمإرطبضلانأبمماعلفافس

وأبوالموطاعلجرهـاأحرنمبنلمه1عمدألوشهـأاعضن3دلبهجعبرور

وأبنروجيالبجعبمسأبوربأبوعصر3تأألحربرةشبهدبندأجعبير

اسماوأبوأبرمحفبنبحرأبرسزشوأبألنثبمبىاللىأحووأبوحمالاأبي

بعرأليصنوأالداببمشالعمذوأصوغيرهمأتءرأألطشهذواركىأبن

لوبحعنماأخلىأشبهيليهضألىورحلخحبببنالعبالبوأليسمجونالبن

وسمعربةأألنعام21أكالربنأسمالأباةكازمكنبهووأبنعناءفوأ

اباالويضبىولزطحنربفيمهـرسماصردببيالوبنبحرأبيناشثىت

أباش5أشاصالأحأأخاةأحةبالل1اثوأبششطبنقدعىثحى

11ااأل1إلأثاأل01اعزرلململمكنم01مازرارأااألاالإاااالمحلململمااثاوال11ألماللممءالملم

011آلفاثطااراللملماوا1إأا2أاااااكاضاالرسا



وأبنبموأبنواجازلهعيهاحقبنأاللفحلوابامزحبايححدبنمحلىالدهبد

الروأباتحنشأحنرموغيهرثعبانبنالعباممماوابوالباجيمووأنىوأبوبندلض

ألىوحالالمويشهمدينةعاألؤمأستهولىكاعندأسمعتربفمياعامتحنأنلعال

الىذفلمامباءفكعاووركىفيتحغقوتغذميهاوالصالعرلبهظعلم

اتضمرابناعيسىحوسىأبيالناضصياةويومبمرأحشبمماضشءففما

إورأدياانحلقالسيرآلكوبمجميلأتووحسماتةوسبعيمتانتماسنهشضتعبانمى

لثهـربهاالتىالعربيهضولرشنخونىكاصشاوالشعرأكتابةعنحظ

2لالججاتمامديليغضهالالغرآتلنزيروكتابرالمشرقسمافىميدتاليوو

سماالكحتاالتالمىاىسلطوردضولنلوفخحهوفدق س1101

فالذلبلغرولمالكطأشالمممهومنالبهيمنسبضهاالنحوأتهضننزبر

صءخاعةإنآعغهياتانحءأبناأرضحغاؤلالنطاحقثيماباكبهانعا3لحن

نمالعشربنالسابعحشميسأبومءالفكاماعدمروكارأسثبيهليهظوتوشبوحنا

سنضتوجمىالدصرطأبنوفالحمسمائةثتسعبهننأنتهيمسنضكياحهادهـ

نمبحمأومبحنمممصالمألةفبلىوذأننجبروحكىنلاوووحاتلأل

بعلىودخراءدوالعشوبنأليأأأندقالألورفبهدألى

أبامهروسبهعشألنألحضغبهرسنةوسمعبنسبعاصمرررقنتأبممعشحمحألال

انالطداأبنوكالشىأثآوعشرألحأحثىححنداصبطواأجمشلرمحألبفرطلى

دأنعملكلوباترثشنأأصيأسصتوحيماألشحترتللسنةألدطررلجلض

صددةإررأأ

ااالاطنطقاصماألحححاأاطشرفماأنا11وولالامول14الثةأااإالللأس
8أ67ئثأ



بنعيسىبنامحهدبنيمأبرأبنأحمدثثهـه
أخوروبأباببهنىسيضبلأحملكنبرأالنمماريأسعد

ئفبااللرالعلملأمنوكانهـطبغترالنعمةأبنتعمرولىنسمأأبيسناذ

سابألتعلبمشفعدوالممألحالشألعلىصمالتعاليمادجار3سابوأ

تلثسخةبعدونوكبهننالوأبالأهلعنجىاعضعنهراخلىسةوألهنلى

سالهاأبنعخبهعخسىأثةرونسعين

بنرعتيفابابيىبنعلببنأحمديهثهـال
جعمرويربأباببهندسنغونزلفرطبضاهلهمن1المغرأسياعيهل

عمابجعالربنربنركىبأبىسنببهدداتءأئفأحألأاللنيمبابن

ثأيشرألىرطتمالدباخبنداصوأأبينوالحألآلءبنرأيتأوسمع

أثنيمعوسإلئرطبيسعدراتبنبحويحبأبىعاثدالموصحلىأنإفرآنهما

سنضتالميهاذتيحمبأليعنبمةووسهعساتبأكأساأبيعم

عمدفشبناللطعبدأبيوعنوأويال3المقرعنوسماثةوسكيهناربم

الناسعنهأخذأالسماعءلألفوامحشقربىنحستممحصحيحعالثاخ

وتسعبهنسبعمسغآشقبىنوبوألوأعنبذحبالياونوكان

سنششعبهاننححبسميهألومبنوطبلموعولشاللىحوطأبنعنخسىأئةو

ىفوءأربألرفانىسليتبعيهسىرأرىاوكاشهاثةووعشرنلمانى

111أؤائرثالاألولكاأولابرلملميم1511اااألأمعألل11األفي4الكنولأالهأاااأفى

األالالدابرىأللمدالنجىالمي
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الغدعنودكىوحسمائةوتسعينستسمةضانلرعتنرالسابعأالتنينيوم

شقبلىفاسيونىبجبل

أليسرالفشيريبنخاللصبنمحهدبنأحهد2ثا7

بفوألصبنأوليدأأبيعنروهـجعالوأباحىبغرناطةلأحنالمحمتمب

روذلجمىيتكلمالفرطبهىنبدأبروكانأيرطساعليهفوأانهيزغمكان

بنجعالرأبههـشيخنانهسمعلمامأبىبنمأبرأسحاقأأبيعنايضا

وحوبأسرعربغيوحوالحسماثأمؤلسععمسعسنةالموطانحهوأخذآللاللى

لمبالمحألحورصمعهأللببهدصنبعاحاأالرببنكحايألالغاسمأبوعند

ءلالبشىيعرن

سالةبنيوسأحدمممابألسالةجمماأححد2ثه

خىويالحبهبنلبابنيعربإلسانوسكنلورفشأهلمننصماري

بحربنوأبيأوأبشوأبنباغألثىأبنسنروءالعباسأوأباجعمرأبا

حبهبهضوأبنرالسهبابخارالعوأبنأيابنفرفولبنأسحاقوأبيخعو

ألعنابضلأعننموغبهرالشريمخبأرموبنبربواليالدطعبهدوأبن

سهعحوتوأالنفانالخمبهطكىوالمفدمبحمناعتكشوأيعمخديتباأكساهملة

بنالدهوألمجوعبهثىأدالسابنأبوعيسىشيهخنا3تدعنروروءأألسغر

الفطانبنأئحسناأبونهوسمععحمدورالملسانيبنءزحررأوأبوأرالصم

سخضأ2رالسادسىىتوسالمبنالربيهكعأبوظحال2اإلتفليوأطنب

ماثونرصوتسعيهنلهان



العزيزبنعبهدبنحكمنليعليبنهرأأث
خإبتالعزيزبمخمثتلمرربنمحيههوفيليوسابنحمد

هـأليدنماحعالرسمعابىأررنغرناكلةلىارسنبانحإمطارويعرهـااإخبهسسأ

1حاركل9ذلادلطثعألرةدءالحخاصمحصمأخض
نجرببرررطعسرت

ت3ةجععروأببىشاكتبنألمفاوأبرتجبسنيبنبرأبرفثمشحاأر

بأسحافوأبرفأبحتفبأنحشنفوأليكصحبأاللهشوأبىشماأأثإصأ

وأبمثغيهرروأبالعربيوأبنبتبمماأإبولهوأجازضبهمجهـمبغى

سوأهياخبءخماالنجاجأوأبوماضيأخاكبنرسىورخمىنابإتهـ

رإبوبربإمظهإأرسألىبجزولمامسصمحيهحبعفوالتأبنمنح

برفثالكسضلبأبون8أرساعجيمالنتمرفسطيبنلسماتلمنجم

أنحنيوكأالكلأندفيغبالمتنرألش3حاشيوخهثمالهاصيأاصككأث

01اصأءأء001اءوصحدفاتفةالةأهـاالةالرن خربووبو2ويرهمشيوحال3عرحهرلىوروحس

ةولوألئطاحالمأحشأأثعمنباخزصالبرهـالمزمباعمالأنكبىسحبمتم

شأظيربإبتوبوانىااسعربمتاللىرتأبيضبصضرإطشيلئالمبم

لضقالشلىعهررييس3والعشرينالتاسعوفيلوالعشرينثماالصمادخشىأ

بواأصاحهلىوالرةبابخارمعةثأبومهلوطودبنخسمائةؤنسعيناند

بضأهخعبنلعتوىأئةمحومحتنزتاثتةسدالولىوبخازترذرتبعفبر

تل1وألىنثوفيللهالشاثكنابءص
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اابمذأصييوسبىبنداودبناحمدلمالمهؤ

مانساهـأليصنحرجععمأبايألحنعغرناطشعملايشأبنباغراهللم

صواطبإأابىتاصاللغوبانحشديياكانريالسديزبىبندأود

تا2أالمثىضرحكيذأتثفتالمبهىفشضالبنأكذأبادأبشرحهالث

اذحوهـأحسدحاله5بنفسحاتخحاشذكىرءفياثدوصيوءبلل

بقسنابنأحمدبنمنأممصبنأحمدلمهـرك

أراكربمضرسببدنيهذتإشلضيآذإقخمأعاس21الغفماعيىحسان
صإيحأبىااألهشرقإالىارالخدبنانمشنأبيعنرروفحع

أروا3ننرطارإطا5ألينقدتبىدكاوورأكأذصشكوليآديارإبرن

ادحأغيرممالرأصبنأالسىاثبو01عووأبرتبنهدأبوليما

اخنادحاصبعشقماخدئألدعالمحرألىعاافمتمق01وتجؤلدأدبع

حااكاأبئاحرواث6ددتصببملهإعباآبعاحففاحأبوجعمرهذادنو

ثونحأدصسأرححصإفاأهال2دوصألعلمونفيث صالصالتحىأبنب

حمافأأتالحونببمرأجلوجىروحميرضارالكألتهببهادكيأبن

سنهأخمسجبنيبهلغوأمخسماتشوسبن

إسكعبيأعميزبنأحدبنحيىبربناأحديال
ثمهـبمإللال1صجأليصنذألعجاسجعالروأباأباببهنىوسيشاهلن

ااألأةالرثننبانلملمالمكوأللمث014ءلولما9ول4الملحعهطق72لمالحلمنهة4ثا

كارمماولالدالرلمىأبهمااة7أه01اأااااألدافيحساتبىهداثلنا

الم8ولولالملمءالملللمى171أ



ةجيشبناصفأسمأإباهـمححىإلعشرندصثحفأصليعناولهو

الرجعموشواباشأامخاربميأوأبنبسبهنةاللهعبيهلىأبنوسمعطريل

لللثعبنثجعدرأاباأببهرعمبنوكوتربنسنالفصيروأباابن

يبأبيثهطمبىلئهـىحاجارحلتموغييبثكثالأبنوأجازلهعمينإبن

بنالثدعبوأباصوهـبنالطاهرأباوباالسكغدريأكالشبيبانحقعبهد

1إفرلويأالعضلوأبالجلثوأبنأكرانيءالتإإأباااللصلأباوأخالفترحيي

أشهألالرضىأبومعهسمعوفلىدوغانبنتطاربنتالوفمىأبا

وهمسلهاالبخار3بالبىساوهـثحاديىولهادالبختيلىأثأبمتعلبنايأ

فاحملنوأسمايملسكاثربنكساالبوصحيرءالفاسموابابربنحدشأبا

ءبهولفىشيوخهلعفعلىالسلثيععسهـعوأربعدءوهؤالالزيات

عاتاجالوفاححثثغةأفحبهطهـاالكغلصمصخكلدأحسنوكاننهيؤأيانشي

نخووعالأضبىاكتبمعاسابخطهوكغخبشاالكبينتأتلبهامحنؤباالورأفة

سغطأشهياسيدبممىتوكىأمحصحابناوكبارشجهخنانثاغألعنهروهـنظما

انحاهمسلالتيومظهروذلبسؤةفبىرحقوبههكاخرجهدمعليه

ازمحيهىيومحمحرثودبوخمسمائةؤسعيهنتسعلنةضرالربيعلشهروالعشوين

رحوشهودةجنازترنتوعليهحائطهاوفعالنىازأعجختهجدبص8عإ

ادبىتوبرالدطابنوفاليالمأبنعنهبعفسنةواربعينبضمأبن

نرومياوهوخةالسكنولىك

011يطالغرفوىىالغزنوةهدثاهلالعربوىأأالاعاالهالكومولال

9الهخلمع1هلم1يمأنثثاسشاقألأولثكيثىاعر



السعودببايمابرأبنيحيىبنأحمدفي4ة
جممرابيعنعسىإسالعبأباتآشفرطجضأملندرياإصبأ

ويخرههامياطاحدرالتإوأبربأنمتكحالأرببمالىألمجأبروبرالصحلم

صحاحبالعارضةوىادرةإتاحلىحابظاإبانوصأ3ألعاحعرورلمحص

رارداانوأهنعاإرراساأأبرخحهنونبربركصثخنارينجمهصوضحشلىم

ااوذأاوراأبنضندنآدناربآالستهذبامتأفيفيهذأقبلغنياسبرا

أئذسلىمذتسهزوأتاأرمء13رء جسوصوضأىلرله

بنهدالبوبرنماعبدبنعيسىبنأحيرك4بر

ايهاسمعأباالباتثنونلىكيلأكهنبرالبكريأجملىبنعيسى
بمناالغاأبابنرطبهةولؤاختبأأنخيماأبابوأحتحمحتبمنجأل

حنههابسمعرئدانبنيحبىبحوإباصخليلبنالدتعأبارالبش

ثحوصأفرآدوأفوآوضبهبرهماتالساءاحرإطأأركأانفمبنووالأبرولماأزواص

واإلضرسرنهشرداحهاأصتمنخااأدالاالطرإساأرندكمسندرأ صريشماهـص

خمسمائذوفسعبرلسعفهعامباشلق

حزأحبمبنأللالعبدبنوسىبنأحمددفىنة

نوبأتالغثأصخعالماأاالأىتطدأبشالأحن1صيأللحتا

11ولسأرربهالنهءألىالكظوكهالم5أللخ3ناحهـالاللملم71ظدءلألاولكقلملمثل11

أليا2سالبأفيا1ص1اااسالياهاالالمةاالثاالااالا91ةا9حاا011

كاااانننداخبم1ألألاو11حالةؤأولاع11طااالالألاظ111ال
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حرآشاإءإلفمإامخإصاكدينشنرلاتأبابنتمامحالعغلبنلىح

4ا4اأتبصإلمثأنؤىألتت1أدللثبرخاهمنتنأبالالربيهإضاديباش

يالغابةيرنسبنألدهعبدبنأحمدلم
راألاخابمهبالثهتأسكهتيحضاحبهااابايكنعلبهاظكن

اااصتىبنزيادبنأمحسنبنمحتيقبنأحروك72

احمارثأجعبأأىبألتحالصبيعبمالمريذنلمحصوأمحساةباخصحأقلىجم

ء11إاإلحبةالعيمصمجعدراأبنالثهتصإبيشنتأصالفر1تأصالعبهاس

إتأاكلكضطنابضحبهالتباكعهأاكاإبمنرساخللاخاشعبه1ءمىكابأبها

أاللمصتعهارهءرإطاحسماإهءإأأأيخاشخبهؤمببهال 1صنص

ضيهاربربينيذلصأأأإماأألىأأكأمتإيمآلاببنخاسىااوأبونححؤفأ

ايهات3اتالأفزببرصلهاتلىاحثوأشجمعهافولتاركأصهاس

حغااللهآداتحمآدنهاذالىإفائقلىالغؤتلالسشاطإل وسوحسنم

ءالبصنخاببمإراصأهاإ1شملمآبالعثمابكآللمدرحنش

ااحوأباشدليبتلثضمإمنسأعحونتإترأالعازحألفيابرنحلبرف

5اإشتخةشمدناالسإعانإعذكأأناهرعبةاتزألغنخليلمصمنة

اتاإخااللكأثريولعنداخألالعرببئكرآئربمممصثنجدصالطلبةعن9ءنظرأ

ضأحضختتاسنذأأدىكأذلقىةأبركنايغربجبتبىفاحمد

ألىانأبعنإخنشسمارذمينحبعأةلسةظضعولى

ااادااالامماولاأصاالرنمكألمثأآأبهعثاللمأ4يالكةءبر



811

نمعيربنامحمدبنيمأبرأبنمداألألبئ
الباذشنمابنجعدوأبىشنذأصالفاسمأباإلحنأنحيهلحزذرضحللىاس

وضماالتثرالبىأتبىالسلطانوتحوهـماروفيحسعودكنبرأبور

سحظذأشحاحاورجاحةوهـرواادبيهالندلسجاالت3ارحلمآل

انالخكوجنأذحذالمحرأرارنمنمةإبحفنووالشعرالهاممضأ

عصحامبنسليمانبنخمدبنأحمد3ما
بالتضمأئبضبتسألىنسبةبالبهأللبيبعرهـجعبرأبابمخىباخشبشأحلىتحمم

المصماصخمبيوبرألمالفراحد9توأوصمعحنهـارألجربنأبامه

وماشدالردخشاافىإعحالرلهشد 001ة

بناللهعبدعمربنبنحبيببنأصمدلمللبم

خاتحيهيابتتتواابنعمتروانلأثنبفيرالغاشا
محدوسممنالسههيشخناثأءبأبرصأإركأاابوأبلمع

ببجماوأعظأسعدإنبنخدبناحهلىشا

يؤوهيابخنروفالعبهلمأباوينرهادأصلدتالشمترينيبا
ءادحفاأبيبنالثهإلإبرضنهداترصبالتللوعخاشلسكاذبيدادنجول

سنشوفالغزاليلىحاالبي1شلسحذاللىالذإؤأءشإلوذرخحويجرريرلنبهط

1شيشعأ5ااااالاابالاأ11اااآالثغ7أألهـلمكاليشاللمالمحاألااد3ابمااابمنا913أااأ

كا011
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مخالادثهبالولببإبوأسماسبلصجموافيأرانأشنىأئأترأللم

ذايهلىاال

1الرعينيفدأمبناحمدبنمحهدبناحصربهلم
محفىرتأءأذااااساأدادكنعسلشمللىاد سماولطاصرررسوحرطبت

االاس
دينحبىودبنهوبانهحكمرقلمراحسجههصعثجحهربرتبم3ره

ضاأأرإكس111أالضأضأمحراءأرءأادأ
سربمحبوربئاسيأبسهنصصحبنماحار

اطوأصاأزالعادطارسكهأأرةعظأ151اش رركبىىايولىبربىروحسيا

2الزذررأقرصىابسفطظاستظهرشحرالمعرىحادهـراسمهص يبها11أالحا11 رهـوهـ

سنشرلثضكتيرالفاسشنهذوأشويحعن1إسىىالرحيمضقم

ثعبهاورناوبىعتوأررحمضامموإللدبرإبرأوفاآخسىاةضشمت

شمماتذأربعسنقرإألغحىءأكهـطبر

أحمدبنالمجيبعبدبنيىصبناحمددنح

أباجععرسمأباتبسنىبإكسيلأصننمماريفصكلبشبأبا

ثحبنباللهعبهدأباأيفحاسمعثعهالعريشبخمامبدشروتنوخاللثى

بغونبتصاألأجععمأبحتعلىناساررحمشذيلعبنصرشأ الوأرتء2ثا

حجلوالتالبهىاواهلأذحجائهمإعمحابهكبارتموبهنالعوبثأدههماتحالخ

وسخيهماوثألتأتغنبهنورنيجمولوءلغفانذخسسنذلمرأصتز

كرإورثبىتيعؤالشفالماحأبنمأثةوحممى

الم1ؤ01ألألهلطها41الكالهاصى011لمبرألاارراالاأعاظ1بهالا1ة14اةكاألهـابها11

أأهـ11جابمسثهثثهبهياأ11احاثألماة1ابهـس1أاااااابه3لملم3لملمادأثااةا

المهكالةاأليسأبمألأنالث



إمعدكيأشكيلبنعيىبنيعيطسبناحمدربر
أيااخحىعناخثضيواليالعبلىأباتطنىشرورتلأن3إدلب

هـءالافا1إلبامتنرفحكيرنجممالدهأبوشدالفضاثو4باررحبخةصمتأخأل

تمحاأبىنكأإأنيوسهاإم17شالخإبىبسربمإيا3تريملمجقالعم
اب13ضدعافكسالعهراالحميحألالناصكسنا301001ار وونعححصبصسبرثوء

رر11ذأقل113ائذحةأورحامحشلضحكل
حمت2ولضاوساءلونضصأ

المالروفاأبكببنداحلفةوبنأحموحصؤأيركث

تضماتإخماأذأصالناسيأاإأتإلكأاشبياجشحلأناثنمثالمفرالتميمي
حماأخى3دصأورطلحشرحاأس51ححاالم طلروبوبطربومايسجا

ىلمسإإاجؤأخابمرمىرابيابطاضتخأوأبياللحيالحبتبالدهثالص

3رنجحوأبيهـبالبنإللهىىأإلؤهويإنحسنأببى3نسمع

دألألةأحامرلحأرصاحإصه3أسحاألسدعح حسروحسرلرسطاص

داحماالشالورعأهلنصمكلنخماأعدثأخبجإرردرلأللشعغز

برفازدتوأجااتإعلياصأأبنتصمملخمأاالدأبالوبيةعلمعن

زحنحادسسندصآكالصلربيهشي

المالتسحبدبنأحهدبنالدهعبدببماأحمدكآكأ

أبف1رحالسآلجبهااسامألأطةمياحاكنإنيالهمدشوأحيلأبن

111صاأطصحىالم51افيالداإاااالم7انال
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3أافالماأخالرإدير2صااااال
بررحمابيمالماطررطهـ

بنخوبرحاجبنابهإدأجازرشبرهمربت2إشيراحمهـصمنرأبياكأريا

صئأبطماعربنبحرأبولجاتتبمتاالحابرشبى3ألبنبرابو

شابفات3تبمهسبهوأشصحججاةشإرريشهأمحنعةالبهحلروجب

ءبمداثبإليتمبألدااحسآورثباالألخماسعوحعالبهطاجمابنبمممتأ

االأباالجإرشإفىثواصرأقماشضممصندتأخىاتحإتباأجلشخىحعأ

نماإعلدأاأراإولأسماثذنوضنرأتنحمنماورنيدإعهممالإلمخألعت3أدخن

ااضأثأأضإكألقابومطهروطدبكأخمانرحىالما1أنا5ال01 صعهرخهـ

21هـت3أقيثادلمجإلكنألةسعتنأجذأباصخنههـموالحشرين

1ئرإت3ألربص

وسينصماريخدبنلمبىبنأحمدؤ71
إحاجعبرأباضع5آشإدتتهنأصملرشباخشلسكمفوكلبضلأت3

اعجإنحرعليبوإبعصطلحآلبنحععاةءإكبوأاتحممبمشابمبليأبيخا

االدرأذأأدباأيةإذاابشكوالتبأفالمأببهااوصهاأحعيى

خفختتألدأحانهدلسوراسماالطأرعندتح1االعلىءأر سسماهـنطيرب

مأدتأازبإدمنذللىتمببنمىأفاأنةوسآلتلنألفعدقءذ

نئرابمجمطأضنالرحمنبدبندا2ك

ابنعهةأوأبنهذيلأبنعنروهـجعدوأباثحاضووتقؤتبابمبوب

11أاالاالاآإلإاااالاااااحااألفةل



11

رخابنمحتابيشالمفرفإرألططبنجعثمبرخبخفالبنبرضابيءإأص

سماتأليىولهااعمشفاديباوكانوالنضوهـبالزهاوشنىوضيرهممااأكفثمء
صايروفلىوالياصذالتسويعىحبلنواالتنجفاذالغعلةسغآسفاظباالس

ازورذصااذهـ01 سريحا8

بنالرحينببنالودودعدباملىالبمايبهال

الهألليءاصمابنعيسىبنيمأبرأبنالملكعبدبنإبهلى
أبرببهحىاذطجأينالحبيستيمانوكانضرذإطةأحملنبخطراسههرأ

أبادسمعاضألثفيبإلملفهوايلركنسمجبابنويعرسماال

بنأجاشاوأبىاأيرإديسنأوابابخلابنربوأباالودوددشدم

طاهروأبوفيليالعمربنبرحصأبو18جازومماألألغربنأئحسنوأباشآإبم

مبئوىالرماصمةوابنحبهيضوأبنابشكوأوأبن6برذبنإسحاقوأبوالسلبى

ترأذإالظماأديبابفجيانووفتاذرطبشبجاععحطصبالغالجبكافولى

تاالدبتبثأشليهيغلحبوالعامالمضحلنظخراسع3أبارع

للبجأةناطلبغىلؤضنهالووأيقوبالتنيحابخاوكبهارأشيوتاعنجلةعنط

تفوآبيهماالوكوالوستماثةنمانسنهةخرأبيعالننهرصنيضثإرابعاالحف

وحمسمائةمخنرينشإنيهنتهآوعاخعنعشرتالتاأليهمبحذعمبمخيه

اللخصيمحيشونبنمحدبنمحهدننأحمدلههال
اعشوالدهحوطبنىنفشابياببهحنرسمعبأبايكنىمرسيشاهلن

معتبتوبىرأبسادشبهنيهررفحاأعألكحنطائعةلدوأجاوشيرهماناشيعن

وسخنمائطخيانض



امم

رينحعااللهعينبنيحيىعإلبنبنداحمفال
بلنسيهخسسكنجعالرأباارويكنىبايعزذررإسأبشوقللفرتبنخرلح

إبالفىتممحارببرأسحاقبأليكنمححغمكىبياأخذارجمةاز

النعمآلأبننوندكخيهواسمععركاتأالنرأصسشذبامذيلبنهشمأ

قأدوالدهعبيثوابنالريمسبدأبيبنالدهصاأبولألرإجازادغسعأبن

بىأيىالرصدةوكانتصكصرالاهلذلحورألألءدرلألفرأتصشعبالي1

والتحولوالفسطثىلدأنسهعحناكتهدصأصلءوأعهذكالصكوز ل01

باشبهيببضأفرأوفدثجوخهجانسيةببه9رفئتملىوكانءأالدأوحسنوأالففان

جماعةنبافروأيقهبىباضزوأضحطربءأالبناءباشدذجماصعميوطال

خصورينألىعنرصأيترعمحظعذلثعليهينكوشيوخنابعحقاتركار كهمأ

تمسيرالفرآنىبروالنهعمةأبنتاليورةبفرلسأنعرلندحتىضنهمتارراصل

سأعدصتءفوأاحمللحححابرمأأحلىاعلىاؤلآنظابرالمترجم

بهدذلكتبعدعنةوأخذتهاوأجازلهتأاءالنرأالدطولرفوأكضنهاحذ

خميهسأيمالمحبحعألسدثتومثاجارأتجهرتمجمدةيهتمى

قبالعفابالمسامينسلىظمىاأأكالنةفلصهـتمائةتسععصعوصنهةتدا

بمذجرألطذحشالححالعكمومنلمألةودبناضشريوأحدبجيانأجمشت

لمعولىثاللهحولصيخبرباببادبنافتفاربوفبلنعسصذخارجنانأكأجم

وخمسماثةالتألتيننصجمأفهـةبهف

11الناالبدانيشاألاأل411ااإاألا1ااظ01ااة01ة1انألالولاللولالءال

لممهـيلملماإلاء



أبملح

جعمننلربنبنأحمدبنقارونممماأجيد2نا2

بنألخشماإشأباأباةعهشمرلأنجاخىيشاطبآلعلسنالئمزيعات
أأحزحيمأضباتبماللهعثأبابحبئنرتببرأباسعادةنلمالدهعبهىأباذبلص

ثإبااليكقنجنمبأبوراأصبرهـاشالعزلزأنحاكطضبهدبنعببميسنأوابا

ححبفابنصجافىأءممبهادبمأيدوأروعبدتتآلوالبأبنشالنعمةتبمنأ

سوأوطاثصدرآلابيبنحرأبويربنالدهبوألياللهدعبمترأبم

لنالثالأباتبالساعالعرإباعثيىهالبويفحءبآدالشرفالىلر

أخصبكرأبوصأأجازانوثإلإهرإطاأوأعوببنرالطاأباسأحهحع

ء11اء1أأرحاق2رالثاسههـ01شىأكرتاللهعمف01أدوص جمربرجورتاصءص

حراظإضواالورايخنأينوابسيرتالحىلماظأثااتمهاتيطرانىثوآ

رقشاالورتيالضاضالبهاإيآلوالرإيذاتبالىامحوكلحهاءتنبحعظبشليل

ا1إصالمممهىآذنوربماأخشنياجمسأتجميبياكلاصاللىأخهابمخلى

أسحيوصحعنطعخلىتالكترحإإخظمأحطححدخلهصعةخلىدالةىإلمل

جدبلموستىائذحيانرربئ4تألءورذأاللهصوأباحجبزأكأبيهكحمآلأ

تاثبالولسناهآخوأأش15النىبالعؤأكيهعأ1ووازباذلكأنر

خسؤأحتاحتهىألدمشلأتحبىألفواسبمازتوجميهاالسامينضلى

1جمنبتىثالتضلومودخارالحيابوجثلمألجشثمذثخبها

11إلكاا7ألتاال6أاألاأأا4أ11أمياالحةتا101اةلمألممصيلمىغظثلمأللههـالهدلمبم

ياثهـا54ام5ال3اااأألظأعاكهالمسلململمإبمااىلململمءممالهاأل5لااااح11

أةة6االق



معألأبومسأالرأعدىبسيرالإلرفبهاولووحتهانذعتهـون

مماتذتربيملمنأتننبهمسنةأوإلثأضنح

ابرأهيمبنببحىبنيمأبوأبندبنأحمدبئفيأنم
اأألمحهخاصظاشح3اللهطلمأطاخأرإدا تيركىىته

أدارردنالدأداثرسمعحعأداف3قاعظمأصعياىدءإافى دابصلمصص

1ءأخاشأبطأالثبمنجاحبناللهعموأبأصمموقبنمدوأتوأباقمياأكهالحلى

ءببمتياسبحرفأليعنأتألنرأتوأصارحأكأجمساروثش3دبرر

ابدبأبيصنشاللغاتاإلدإبإموبينادأيمبإر13االرجرصس

الدحمحأرولوأحاحالىألفرالسءالمراداءحأرالعمح هـرتاببات

2تدلبهةفربهيإحرقدرارالتهلدمررإالنمعغدتتصحنآخراتوثأاصفأصإأ

حنضدعاعرومشاريملهاليمالحميرأثخالاصاكاااللسألأصشله1اللنإ طاوصسماس

استجيهزإناننىوأممماأشهتباخابرنخدرهوشلتمرثالثروطالثزتلم

أخنحاشلمامجمخاللديأينبريخطحبهـأتاعامعهضغسإبهأبفوطبةيهـهـ

اشهرإأشةتلمننحرأكرمدبداشفتمشامصيرأبطداأاءأباهـالس

لىارفعاحهحاسماتةصمضأمروبةءالؤأعاحهلحخى11
وثووىرورسرلعحىط

والعترالظهرصحاةبينفوبرثالطيدإنأبنوإلجممائةوخشوينبع011سأبئ

هـاحمعشرينالموبررهوأنخميسيوماصعحمودناآلإعماودبنءكياربعايؤاتكهم

صأدفبيمثحاأتوإأنبزيفالكونرسحلىنهمنوبةضلىساولامبمنبوة

ظاهحميضشريننذشنجهبىبعنن11



621

بنمماخلعىأحمدمحعتدببابنأحمد2لمحق

أبأيكنىبراخعبذعملدعإذإهلنالعبدريخاللىبنسليهان
بنيوسدأبيعنالبخاريصمجحةبمجمسمعحاجارحلثالولب

البر11يالشاواإلنجسصكاسإبحإلكتابشقوبدلهاضنميايحج

الثغهكتبنذلغيمعبخحلهوكتجهجعدرالغرطجيابينطرارأ

ايغربافىلفيلمجبهيربنسجنااباوصمحبسأهماوعنعنهماديتوأ

ششروسفمائهقشعجانبربهاوتوبىعنهوأخذهنالكثوحداسألاسحوطن

بقخلبنرأكدبنبنوأكىثثق

ينررباالألرويعرجعأباىيبدخسيةأهاعنالهاشصييححجى
وابيننماروأبميلثصموابنأكأبنعنوروهـكاأعمالبعضأفىنسبهة

ابنسكملهذأتالشروطىثهجموعولهاذأطأدببهاوكانبالفرآنوعلمسعاد

ؤدالئعالجهسمعحروتعليمهعبموخرآلغيونرولفجشيوخنامنوغيوخيز

صستماثذعشوسأذممبىجآةوتوبىبواتروبحقعنابعرهـ

هأنحمثمنأبوأهيمبنعدبنأحمد2أثال

ألهلمسااااألنالدتاطخالكل7خحثهـ7اللهحهفىخثااإةمحاأ11ألثع3ؤنالة2الأل

041مجولول2ول4ممطممسأس8فىالمأهاةأاللمأسلةسابمانممكيالمةاليخ

ائاكلألاإههـههملئثثعاصألألاليخا4لملم1بخاسورول3الهـاالفليجرآلاألطكالهفاةالماككلم
ااتاهاثجههـث3ىظمالءال671و01اثفاااعدآمماااءااللاباألانىءولثحلملمبما

االمهـالي3صأالالألنالياله5المط0ألأالال611ألالبخاكهالاأكعثه



ام7

دئنربطسثاآجزلمهـىباإلجربعرهـجعبرضاباتتسفرطلأنلم

طاحزضحلبنأسحاقثوأبوأنيالممدخالىفضناتأالغرأىخألنسا

عحيثهـأيمركيتيألمحفحؤينبمالدهساباعوببنالهـاهرابابلفحاجا

سمعوأشرفبالثنجيحبسجفبنالفرآبآفرأبللىألىوفعلحمغيموثينآكم

عضثابرمعبهاسنأبؤبهـودبنءوبرتجرالغابربوهـاؤكانىيتايمهين

انحمأصءاحاسبهعيمنابنووسنصاثةسشرالءثاحدحقسبمحمدترالسادس

اناطملساابننكم

المهرجمبالملكعبدبنصممنبنمحدبنأحدئىل7
ابنعناخلىثفروبابالنركالنجيريعرهـحععرأباألحزكرسيهذاهلنص

هلأانصالنفددتنيىوصعلبهوفمتتبربيهماوأبنراكعتيذإصذيل

كجارتوتصوتجبرةحسمصحيحبنهسهاعولهالسبعاتءأإفماكلحص

إتألهـقضنمماحدهـسنةكيارلىرببعشيوعغحببنوبىووأخذفءلألفرا

أبيبنمححثىبناللهعبدبنمموبنأحملىكف

حنىبفرولبئلأمنبرجبنسعيدبنالرحمنعبدالمطرهـ

3النسالصنورعليرسهعجععرالبطووجبابيعنروهـالفاسمابا

11شهطنطظكأظاالهألمهبخجملهلهلكلجراند3لألمثثلها4هلمح
8اول3أالىلهاجيمماخا4الاالها7أثنالءئألسثالال315ولفى5وللىال4

1بمؤ3ك3ث207ك318مابيفربةمنحصئصحمه18لصك

للمأهممالمالمحغرىالسننالاطالآج7ءنامحاولولصابمدالالربىزمر
الااصبهاعأك7وأااأفهـااححولأأكا2



ابم1

حونءررراأحمأسخاللهضثحضمأهـطأءأرفي
اطحهبطثطبيثىىحب

الهـسنزلرنوحاشور1رأصأع2رخأاالإإصى سسأوتنحاص

ألنعةتحومروإسقآلحؤألىأسورصرةبؤللتالسسهر جمس0001

رألإهـألحخأبلرضشرألرأبعءتاالفأبومأتحىرصوزالاالطمأل

حوزرتمصثنمنربذشررإقيأمربثبرإربابوآضئوبنثأخد

خمسماندرضشويرفطخطةهـهمو 1101

أقلحنرتألىنصديككدبنررأحالها
توأببالفشاالمتصعنوأثرأضالبشصآلإنأنسموجعممأثالكىاصذفىس

ولرأهلعتجتألتأموأييسألزعاكنالمووإزبإرثابيسمجو

ادأدواالمرالى05التواأءدعفأنهاحلمإطأاحأل01 وسربحنءجوانبن

سائأونخزدأخىغذبلولضال1الموبىصأفهـوملربرافا

اهلنالبصريأحهدبنمحدبناحهداك
وسالاأذذارأسحاأرتاتالصادأالتأللمفم ووصروءلومماهـ

تمانذلمةعشمءوراحاسنهوتوبىالذحآلنيذلروياتىأشالراأحههـ

جزسبنأيوببنيحيىبنخرربنأحدرا

اررءأفالؤاأالألكلكهالخشأدسحلىامأاصسةإصاعاكا حبرسمهدرواصا

عثاحبأفىءباالبماإيسمتاليعدبالقتنفيايعروهـععادبنالالشست
أحححابخابعحقعنالتثس11تالفويعةلممه1

11هأإبخااكلااالمأولاكاكلم711ل



جؤارجمالبنإفياأبلىبننأحلىل
اتاسنبهيرليأأاسقاحأفىفوصبمجااأار5ءيكلسبةخمأدلنم

أدضبضأبىأسحيصلأساإتااجاعرسيخليهرداحثبغلبلنجيهبأسممه

صأعرإالصهححآلئاأتأيجرركسبأنيبمتالعبماأباحثأب

محزهدإنماتتءاتحهالزءأنحشحاألمىلملاجاء هأيمنكهرسأرم

مأحيهد51إةأثسعشمتسنزتأنحوولقؤإلثثوأخرأحمابرىهوؤ

إنجتاسجهريهإسىأ

حاقبنكىبنجمأبرأبندكعبنهدأأل
ثانجبرربنباإعسى3احماأأباور1يألإشبهياجأعاكرأممئاضالث

اصننرشضاابعفثحماششالةوضمرتتبالسأةمحلوبألشأباححبههيخرأضنل

اأزت5إحارلىتسحمعأنااطراأدلتبالمطتجثشاءجثشر

صروالةعنمثرالورسد

بنأللىمحبدنسمصيإنمحدأحمبن472

ابمناالمزذلينتوأفرطبهةأهلاكاصرمناثسوحأةأبنخاهـ
01أتبفأرباوبهطبئصطذ3خعنارالحاأخبهأبنعمروءجعواحاشيلياخخلم

أبتعبهلىضلىوفبنىثشفىينواسمشهفالساتالحلجاساأبمرفىذدأتهمرصقعبم

ثسبىيونسءشنإاباسمعتينوافأتسم3نجادعباالقأكعبزأإب

كمور3الغباصقنمبموتببهترالنخاللزرببنحرابوعبهااسحمعاريفوأأ

أخمبهىارأيتأاحعايوإيمث1امطنسىصهلتنس لركسمل11011



ام

أضررتووسعزشععأربمالغومبربيههوسليالماعليهاللهعملى

ودبنأبحاموللسجفبابعلىوصالعليهوصنهائهشثألتتأللمنةجداكأذي

خهودآلجمازتروكاررتفوطبةفبلىءإلصحلحاضمةبر

أفدزيمنأراسدبنعلىبناحمد2بم

عبهاالمرنمابينكببذأدعشسهبالمشرقللحبمصالعباأبايطخىلسيزثم

أكأداأاأمحماصؤحهـاوالأزامصكللمكعيم فيفببهمامنلنرفتإب

ابحبمحابأمنمماروجاعؤالحعهربننبماأعبهاسعالأببىنوبنيهسابورك

أمروحكىظوأنحهبالنظحبههوهأدببغفننطضأبنحنهسمالبرأويالدت

بالأآارأزونيأأبوحلكأسنىأنأليعىرالضتتاسنةبوررافيخخ

وأجىممماخحدعمربنبنخالدمممااحهد72ز

1سيالغيأجببنعمربنوأجىبنعهرابن
وآخرلسالذثأتبشرأروأيقأإيةسحاكلأكأطابأبىاتتبماضسونبلالبيصأهلخن

حهفيواخذالوتضاوإالحتأرأسىإصخوإلنأذحنالمحلى برس

النصذبأحسنأبىاإدألبنالدالصىوأباارقذمبنبحراباساترأص112

ابينليهذبصموسمعشأالدأباتاالفقيزربثفيجثهرضالربضنعام1ثت

راإفأأدكنالرحمدنالمحطالىأورلنمل ن0001اص5ص

ويركعصيجدثهانيجرأبنأجمماابسمبحدإللالعبشأبىصبهجب

رامويراأإزثربألىملواخهـشبههضب3أأباساشأندصعنثآألصخن

11ا10زرالثا101للملماأكرأ011لمأل



اام

سسواللمالمفاصألرطمةكسمسمانقيوووراسغد15 مبسبدرعسعير

فوإأهبسابهاأةالردراهأفتكميمبعهاش2رحإزرفعنهنمأ

مغهبسهعأسنادأشبوخأليىءاومووتؤلامنأدهـفياتفزهـأباتلروأأبانلىو

إمخعهاؤألنحااللىأاأصسحأسعىالرعمءحإهأظدحالد1احأ صطرهـهـ

خبهبنربأبيتعمألنججاباعسىحرتديماجلمنسماغأإبضنرمي

بمتبخصوأبيثربنأسحافأبرقيتبالزحمتأخسمابر3تر

بالب1المنكىاترذبنالدهسبهدارفضمتوأتيسيمشطاحيماأأد

لمالولارلصاللمحسرارهالهةهوادلعالددصشكي اهـوبليحاهـحربرصا

001الهف1احاأرهلماأدسإإل11 رصص6طررقلرليو8بنو2رترونىء

حصاراالغرنااسحاأل111ءث1رأألل بياووصيصاوبوهـجرطببوهـكير

طحإلؤوراوء3اللهشمحبمحدادهألكلخا3داللضماألهالم طروطهـث

الر41أ1رتات1احأأدسمرأإحأأداراأتإآ
مهـاصرت02ص1كأفطصريربت03ب

ربوأبنالساللىاحدرالطثأبوالمشرفطا313دأتناأليهويهصاخإصسي

راسملنفعت1راالنئاتألسعاوكارآتأ نىاتانرىبهـ

بماضثابسلعداماراتفرىاأبنباصروأبةأدرحدىالعليةخنرحدححالأو5

بلزأونحبهدواصحةأسغادوخلزاسدحأبعةجأللذإآلنجرتثاأك

ةإرالمرألبرتخخثوألورالدبنىرلوليهاأكسانواإمباأص

8بحىإونحفقبهوبحرلتأثبصخاعكاعاطسؤإيئعوأظلارخثيهذوتعوا

صاثأصشاطةبمنرحإقيئوثهاكنبههعجىاتابحتتهإرجالألأل

11لفىاألم01إخغصا1101االم9كاأكلمكإلنهاا01ااإلرااءابا









ام5

اليدأخاابالخجارألشأحؤإخأحنرباسينآليثرزلخمطنوألتلبهلظأفى

ثحسماتةوتألتجنأحلىسنةل15شىدهـكراعمرثكلولروايفلعلى

بناسالإبييإبادتلبستمائذعشرآلحتسنآبربمغزإلفيههاثشنهامراال

ادحنحإرالسبهأالحراصالةهصءنهاذهاحالباأبوجألفكرزوات

زحمهالمتزتتلسذكاليا

بنيجىنةكوبنأالررعبىممأأحمدتر7لبم

المفزثأليعمريصاسماأسيدبنكأدبندحى
تكمرلمجاتادأرأالمصارخاكماطجإالىع2أبرظاعحلرآلأكنسلأفىتم

رشتمبمالةأءإالجىبنتسيهمأابيسبهطوحإبااأبالأإلنعءسدأالىاللي

بربمأببوااحصماألألحىابحجمنرببأبيشضتعمه

باابنسهرأبررشبخات3بموأبيزرفوابىاللهتوأبحكثأ

باحسهيحجبهىأبنشاأبشأبنعنأتأوركأءورتاءإنحرأصنهاوأث

آتصيهىأتبآيجاأرأبرااأاللوأبشنشليتبدإأالدهسبيلىصاوا

دتفبهاتباثدرتوربىرأفياتدانريمةالمشإحلن3خاعآأجارله5وغيهومها
أ1أحشءأ03حتادالورأكثأتاأإثأشاكااتالاءال كراصحربعسرورثرهـ

تبوابوجحبأأبةعنرتحلىثلذببتردااواوالعربيهةألئرآت

ستحمضأخىمنةآلخآأادىغحبهىولفوفالصحاحبناأإتبمأ

أحونفأثذشضنرتاتماسذإالإديورمنتهممىعوإثشمو

شيمسأضشإحثىممغحمسينست

وزدأحمدربنجههسمنزربنبنأحمد2م



الأرقيكنتاءأاأخلىإادعصأدبمخىببلجشأاأمنملفر
بفطريوساصإلزاييابناللهدءابيءش1وعحابنأب

ياممق1هـوةءفرأبأججىرآولراصناساضندثأختل1سإراطييماكرأتتتىالزف

ضالانموبحبثكلعلجمهاوآاألالأتنهحثذاالدأتليدحرسدر

نعلىوفاصارآأنأعنهتالبثوأرالاواصمحابهالرالزإخلرتتثمتها01

ءتوانيفكأرءذآتضرأاذربىحىآءرأخئإار9رإمص
0101

ءروسحمىيرخنطص

فعيمهبنحوسىبن1المؤثنعبدبنأحمدلذءا

رفاحاسأأباتبمافرلشااهـحنااتفبعديأنالمؤسبدأبن
زاكوثبناللهقي4طروألييهالبنبحمأبياأتأبنحمأفاليرت

ا11أ19كماكأأءا1ةأألأ
ءوحربءلريهرحهاوثروبنسيهمتحبةاصكمبراابص

رورجاجعبسا1رروأكأباللفأرسيأانحاألششرخأفيبياابادااصاش

صا01لقأراأطا5آإدسةأكرافسضنسحرلرف ووسحرصراأل1011

أدرزاخنحرإمربأححانافحقناحيهرحعزالبتالعرمىوإالمحشحمؤ

فلبضبلنمندطحرببنتصيىإتأ أنأرخظاشفااتالسإنحمشإاأا

حرترأىاحيدبذالصوحواذأثة3سةصشوستلخةكىأشبهيايئألىبمش

برهـالدامم1نبأ11اظااصولشولكالمالمذمععبدااولزر416دالم1

741ءيألولولثدولىلماللم1تالنالذأا0102لم28ول1ااالأك111

فىاا0111اافي3اسااااأيئالةلثا11111با11المايالأثأا1ألمة01إ11أألكل011111101ال11جهأا01اأ

االاآيهلما411أ



آال

رعنحذإجعرنوأروابرضرشهمعانزثأجاربعخدصليألبسمعتاتت

لسعسنضبباثبشريشؤلوجألحيرإعرأنيهدإخيهكرأرأاأح

بقأحهدبنهصثحاسثتهيمبنرأحهلذالا
إكمالعببافتآلنيإباحرحنوأعاطسضجيااأداتتهماااجهرأذيإراثجض
بنكثىوأإلفاتفزابأصلالتأبرءكأثتأإنأسبرأرأنر

درأبنضدرحبهىابعنأدبؤثعسىالمترألاإااحهاحماح

بمرالمحزتحربنبهراذشسيءإعاأثسبمتتليءأوت3اتأأبحمو

01أرءالحهأعةءالسهورارهـ133ت3ححهاحأثشس3د
صماسرونب01تا

ضصائت2ثألافأزوهـده9أحسىآلضارأكأمشحااأأدم3صألرش رهـصصجيص

إحآخحاشبحالفطالرخطالنابصنصد

كىياكأعبدبندكمبنطلحةبندأحرني
دالبحرخطالمراأصأوأأاحىأتارأ1311د بربيدييماسوتبر20

زرفونىبنأللهتأنوسوالحربيونجبؤأختوعأتحالحنتبمس

تي1أصأزآ5ذأاصروأأأنثأما لحوق3ىمدصثىوحبرهولاتو

شتىأفحألعمنمم

خينبنأبرأهبربنمحدبنهدال



اعث

أأاخبأليأدخماصرتبالمواعبيعمعالرأباخىباشبيهاجصاهلاسم

أبجحمإجبتوأبعتقنحهاخلىوفر

11المخزوثحبأحمدبنخالدبنمأجمأبناحركلهي
خشأببتضءرأتآلؤزأزأبو8يعربجعالماباتآلررفحاونفملاعن

فيلحثأفبنتضكابأبضداباالصتالبإخىحاصأاحلشبلدشيصمن

شربرث1أتاؤأباووظدزفإذضفاوفاالمجفأإرضفرءو

خصحتحسرنحعشدفيأتافاورسالمنىكلحا7اتبابتسم3أابهصدينالى

اللطحثااسهالأقيتبصكااألصإتأبن
صحأكأتبونبرباإ2صألدأنهالىخهوخأيالثتجز
شصخحإحصكرخاشجمألصايخزخاخرتانآلنها

لمحءثهففتيإقلثلمألئرتآنماركأأب

خدنشأسهاعيلبنخهوبنأحمد2ألأ

أحلالتصحىاشطاسمالثاأسمأأهـلكت5راطرساللعرهءسحخمحلأحمن لحأصاهـص

هبرتبنكأااسبكىإأبوأصأزلهبماأحتصجتتبمسمالطوأباب

توىإأإبتبناللضإفأسىابأأبوبرفبناللهضمكئثأبوالفرنوت

3حتإلطىاإلثسنماركزبطاثإ1لعالثغهررتاويم ارهـط

تااشصلنتدىأخلروأفألأحاذلشئهةإال01اكحله11 رثسطسرصاص

االماا11اللىولول4االململمبملمباآألتهأالمالسولالناتبكواالررول4
ءرزباااأاحاااجاوللمااااح1إأاكلهكأالول3كألول9فيالململم111لمنملم1اااأا141أالة

1111لبااإول3داأثاولعلىتالمجش



اأم

حإنثضكىخنهاإيكاىليصلىبىنمأيتخئيليهضأنوجييعندعثزثل

1اأتااعع30حماعةنروسهكهءذإتواصشرنسعسنة ىسسيسطءا

حنشنممإكأصادتاصسبهتأبريوساتجبرصلىهمنبألوسيهضأعهاسنطىبوفجعة

حسماحذوالستينفبل3ثوررحتمائةلعتنمكلنماقفسندرجب

أحمدبهمامححدممماأحمرربنحدبهمادأحهعيم7

صأئؤسمماكأباحىنرطبهذجأعلممن1ارشدبنأحملىأبن

فشفوخوإككالاسمصيهراصوأبتنتلماحناسمأأبي95جلىاصوإسأثأب

إبتآلبساعةدبرشنودخنماحةشسشربمتاننتجمسحغ1رصكسعغب

ءاإمحطياساأابلماضاضمعإ

بنخهدبنخالبهىبنمأبرأبوأحمدكك
ذكوعندكذابمثديهسلعبأيحرجمبهرايناشأاللهزيالغرشعببرفد
اإلجشتلملككتؤرتمأصملهجعبرأباءإلخلملهءشااتأدأعىنيباابط

أحاترنثأومحنوضمربدحموإبيالد09عحلىحفاليحشابجضنررح

هـالخحمدكتهأاماسفآثترثس1نحىااألءوفضما لسهـبهاروا

أئشلسنهىضشرينإرر3إضرسنظتمهرربيع3تغرءبحاداكألربعكألبومأبلال

وأربعستقوالبوكخنيماحةبهنبهؤمءبصأخهيهسيوآمححخيرثنود

وخمممممائض

1لملماإلالاأداكاالراآرأكلأ011ء05أأالاىامما11101ا011اكةاااثألاسهكننألأاابمفى011

ألااباااطا11أاا



ا

3بسانتجصيوبنإيعبنهدأ37
عملحنليتةفنلةؤركعمل1خرإلسشاتصإححإالعبهالأبابثنى

اعلىو1ألىأرااأ01
عموشروأبنحبنرأبنعدرروهـشإببماىحرعز

تحئاىأررأصلهالعلهلمادطوساالأإشظلحاعمداحلماآلإاا سااو8وسررأواووس

أربعإلخذكاخرررورروإث1ثتأتتونوهكألشلاأيابممتظكيانخماهـأوذعرش

اتأإطروإاتأبعانالشننضنري

بنتمامبنسالمبنالمجدعبدبنأحمد
ت3بىأيعرهـمالغةأهلندجريأسعيدبناعيسىبنس

وحنمخيثهصاوأحنرإجمخاروالسهيابأأبنكسم3أاسبأاراثإلكأاكأب

كنبنرحابوندهـسمعتبوبىبشابنحى فىحعساطىتاسأكأ2تىاامماكأر

وأبنوكوداباعذرأبنمنبغررإطىصالشرأطاالئاوأبيءابتآلوأأبن

كؤصانرنروأنألوإصلاوأحاشؤرإأاكرالأراسمحهألمخيماهـ حبب1وطهـتا

أهاحننجبراساشاوإنجبهبشطوط وءى3أرحصاللهعماأألمدأأد

بأبىوأبنفإكاشىأأحروبونسبنأسهاوالضءخثووأالمسإميةأيش

ضنسوأخثتتحلىآوصألورخعأيأصباليضدأبألذانويسوأدأألشحطث

ء11101لمىةأشهأءررصفي أوالرأرنمعءثأأجاصقدشبهـابىبنثالحصييطوءار

11اليسانةا11الا1و111101110111اإاااءفىاااالرا011لمأااابناااااإثاا01ااحإ

ااالاالهاادلمألكلىابااماسإاكهؤاااثااألاا711المل8دا41اولالململمأللماا7اقأ

الننااثهاا9أاابه0111ااااس1ااىااب1اااباااالم01اا111101إلألأااالالالأ111ااباا11

اةألآلهل7طأل91733ةاولتمإلاألأاااةأعاع1إلافاالااا01111الال11األلما

ااألاالملاثاااع14ااألاااألااابهيالمكابماااأل1ابا11اابننن1أااإاا3لململمأ101101اا

1011ل1بملمااكاول118لاكاكا11نآلماأإلولكهاارلمالمظلمعألسالأللملململىشلملم4أل06



أاغ

إببربنأئآشوسنوضشويمأبعأسغةيهالخربمادينإسياصالعضأ

إفألبنأخمانقففثونهف

أنصثيأأحمدبهاحموبنأحمدإلهثأ
ءعمتاءأالنهمأأخأرهحهاعابابمرأباحعالممحةشةأ نكمصعزىكاثربكىءص

أباإنضأبمتيشالمرتءاحعزلرأسبنبم0ذرلوألفىاالبمممالعبهاأبعب

11صيهحيهابصهاتوأخحانىجمماثحسأباع31سالجاحبلررإ

ا3ثركررتأبالثخارتوأبمألسيابححرصوابنأبشكوأأبنحمنسهعش

أتكأافرفأبمتسهـأدألنأبماصنعمذأنوأبمأرحبىاأجدبمألمح1شرأبولهكاأجاز

لنحهتيىالسفإكأصلىشيإصوأألفرآدما9بمإبىاكرأمسواأدظببنالدهرعب

ححذادتبكىاثأسيرأحبارررونوجمحاابغوناحاصؤثبلولتةالطيلسانىأبم

حسمائالتوأربعيمعإرليسنذوعراوربتمائةبنوششيمعأرليسغة

أحمدبنالرحمنعبدبنيزبلىبنأحمد22

أحربنإرحيرساأعبدبنلمدحتثبنأحروبنححرأبن

ن3إبألىأبىكاصري3يزيدبنخلدبنبفىأبن

لىإرححأررثحسنأابا9رجألرإبجأباأباالسممعاسممأأباجكأفركاكةلأ

توأشألىارةاإورخاضابأبشكوأدابنأنخؤرجيأنححعبدبنأللهصدىءوابا

احبهتأمهياباسأتمموسمعآوغيرهـاليهئضبمبنجالياألأباكرفلىتوابءعحا

11الداااشاااظاراالحبهامألممحاوللمااةابهأحأفالكلوة11بمحه11األااكالننولولءأ01101اىاااااكااأ

أححهالاالظألاالالولأألاااالحالاأثناأ7أثأالنسااسيرااندوشراححاأ

وشيأنرااانا173الاهاابماءاالالما5ااالاتدوجرع10أهاااكالمماالأالتا



أآأل

وإبوفزعانوأبنضامأبنوحودبنشريحلرىازوأ1اأالئورالروتت
فدإسرجااالتحنوممنأوس8سزكوابنالرساححةوأبنخينبنتسمأ

بإالثيبتأالصآلوالدحماالحلمبىبجترحنأعرقأكييعاءاوبهماالالأ

فنصأولىءهؤعاحاأأففولدبائشجباجةإجيإلصبنيوبتبثوطبذتصغى

سبزكرتبخهداالعإباأثهتابةأإالمطاخطءأذلشأباربأشقهـبأ

مذصمولأضحعارهكعأكالتهأتأدثإ أل1ىحىحأفابمراءكالكثطاححربثراس

اصناسأعهعبجسيهرثسىوبازلؤعنهحربإبلءفكحاتفألداناألجنرالظ

آخحوأكاصااحارآلدأكحصيملألاهألعضاتقالخالناسسه2 ىونسهـ

فماصثحأتضبأبنعنطاأربووأبةوأنجرداآلباالجالنرلحعنت1ذعمت

إنااذثفالبصرأليعمرتبارحطيباناتوالسخسىاخاإطاأأبنت

هأخممبنيءبماتأسياأأبواخصتإفإ

األنيخآصببههـاديزوصأكأزأذعينشحرأحنبهاأثإنماإال

بالعيى3ألنسنرأموأديألتعادكلزمخرذإتارثأدارجاا

إنشوستىوضشرينخسسنةرمضانى3تششواسسأخأجمعطألانرأبهش

نثورأضارعأىضمىبعد8دحولىبن2جلىذبرءأزاضباسأبنبمنبرةت52ة

ججهسمائؤوتالتجبمتسبهكلسنةنعدةزلننعشواسنانبىأاسمبتاروم

لبيالحانبنحسانبنحسانبنأحادأ6
واخبرتإثأسماأأباإلكأشوفيمنثطياطقالحيهةتمكساعحلهإشبيابئلأكهم

1اا4الاأإاثهولااأبحأأنأليمجاطه31للمالماللململم011الةأبم6إااأاا1االاا11اع

اااعإلولااألأااجاابمنهنن1أاابهئالماأليي3وااللمعلمخلمالملىالب4كاالااابزا011111

ابستني113الولظلموللمبرلماات2ااأةأااالا01طحاا



الح3

خألبشبى1لسليمازثاعجرب31فىصيهراربنامحمااأخطاابيوللىممنألد
لكنمالكانتءاه6ص1ءأتآلادمءالماحا
ورىوبنسيدقدءحمس

لكعرجبربعحقربنبأبيءضواخنوئدبنتسإبكهنابملمحوإلدآلأالههض
لالددىألىالمثاساز01111131ارأحوودإأللماكا حسحوسروهرروصسراتلم

خاحتيهنأكنيهراأروأالسوأرا31وأكثبئظأوركادظرآص
المهرسحةبلىعاثحدزادنىشفوناباأشعاإأاأخىبردحفإأ3إد

سذبآحادالتانحمحلؤوراونحررألة11ور وفىهـظ3عشرهـوألرهـ

ألرلثعأر12ر1يمانآلحمسكهنسدلهوموصرولسيممهنرثشه ءأ010011
ست

ذإلشضاسلحندوريمثإهـحاآد
ابرء

نصعاريسعودبنءربازاحيدبنثى
اباتقخىءيعرخاممناأبالحسبذضملخاشتاالجكإإنواحاولفوحافينسص

اكحأداالفلاللهرثاكأاأرأىاشأأأدمحممكلحعه
كموكبنشبصتءهـ

اطشبابسيآلصشةبصرعبسأس1أالزشرألألىواحمافاإكأدىتإبم

فبنرطذوترحىتثأوفميمبتوحفاإنأخإرأاءاوتجبرصأنى

لشنمانةخشربنتسشحسة

أححيرابمثتجمهههـبنجمنالعبدبنمدأحةثبه
إدأوالأخىاحمةإليبالمحعراالعإبىشاريمنجععريمأباتبغرتبيهاجمآاتأحهـاتس

إباأحبعتقعنتبتههـايمرفلىجمرمأفيمنكأإينأيشور2الضكلحجدآلءا

11ال0101إلااإلثاارلمحاااااااكالألةاالاإا10111ااااإالمأاالااألار1برلململم11ااأ

011لمالى



بإواتاسىأتشنهأسمعياولىاشيهلبهشعزتجبولنبهترف

ائضوسمصنوثحريمسبشهالممرممح

رنىاعبدبنوأبرأشنأحمد2إأللم

01أبجعبهرصاباييمابشإاملى1إئرقأحلثنالتميميحلر
تإدأربتتالمشرأفىإحلوضبهرباللهشيتبميبأليعنروحصاإهاا

اححطأدلجاحتبماللهأليبمذكسهكلححمماحذوتسبعيمنآروارافى

تثفوالياشمىإإنسيىتبم1كعوأبيأدقيغأإطاخآأبممرووأبيى

أاصدحتوتشءتبالطاهرأصارلشتهـأالسثبتولضيوعىاالشيألى

اص5أأصادحثرفجىبانحواواهـاوغيهوب3أللشىألأحروءأ

خالئهمتجلىكحاإفيأشكرثاون3لشألحوببهظكلربنةثخاويم

3رشخسكسإظمممتبسمنةرنوثعصنهاتفامذشحظالبهمت7ااصدإرربئ

0150001

وصجرروثتخابعمحمرروصم

نرديمماكد3أالبءبندخمبنأحمد3لم

إبسالأححتهانرأبيعرباألثااباآلخحرسشصيلاثأسعتملأ3

ثاداوإلاتءأاكضنهذاتمألحايلهضملىأالخضحم3رالفا سءبوطصاا

الروبرشناركةإنتبمدأنيهشءكتاأرووارآ01اشثرلربجاالنفقا

حمسضتاألعإدايهاتواالننباحظاسنزاحوأإروببإخباحمأعصباواالد

لمقجمايراة1الماااهـه5اابا0111111االاةكاخاا1اداالغ1أاأللالمألملمداأااةلأ
واالالاولياحالالالةالغش01أالالالفتةافيلمح8اأنهاةاأهـلمبولاالإ011الباءألألئادا

ت1ونحاالة01116شغجزيرةءافن



541

ألرإر3أللمرتورأللصاحمثىفللمخلص4أحارحدصاإلسما هـهـصبندوع

ثبالرا91ألنمرتدعىانة3توعشرنسكلسنهاشليهألوالريبعشر

شانيالعياشنليرأحبنكهبنروأإل
نهإححوطايماوالبشبنالفاسمأليعنعجعبرسىأبايألحشمرسيهةأملسن

الثكحوطبدقيأليءبفرأاأبحثالبمنوالثنبىثلحيه3بيحيوثرضأية

21اوأهـاكبعتلمالمبمسهجمحجوخمسهاتةوسبصنسصكسنأللشرقألىورحل

اتأإمحسفبممكلثمتبفشوتأأمرالأضأليىفىثسآالشاإصيازإل

ساأذأيري3أفواأصرجمىوزأثأدأثصاعطنيأالسادأأخضيرقيأكألم

فوإصكالبعاتذخاتجضىحوبت

أشلي1ألىشصالمحصحماأدحمحاريخرصآسدنوال
ىإفبمحلىجمبهطتءردرأعحتنرالحممتلمفنل

حالىأراوالمهإل11تا2رالناأخمصحمو كبصا3كبرسممطصاسمبءص

إوصىدسعجنعسصسنذيورنرلس3الىوفملءاألنرنيعجاترالميا

انحوحأوؤسهانةوعمنحويناتاتسنةبحروبهىألررياصبهارآليحسننروبيمص

ماثةحونوخمسيمبنأزسنظرةولىومذأثأنرعلىىرنو

بنمحدبنأحهدبنهشامبنأحمد92

11لمظاكإلا1ابماااجالاب2ا3أ3أالالالىبرصهـهالاىأل4اإلك3الاصيماة2ما

ألوللمالأل41ا6اأابأولصاالابانألس2ثنا78111أاإهكا3ءاللموللمنم

الاأأآلبماالبماألاللةاؤأكاطأأكلاالشتثه2ئةالالسثآألالمححجالاذكاأأل2حالدل

الملىثظفيلهـماهآلكالكننااصياااةاان015ظ11بمل8نأن



العبهاحماابابكنىأممضريهثامبنخلبناللىبد
وأبىءمكمابنالباصأبيعنأيةرولىأشيهافيوسيمانفوحاجةنحاأ

انوحكىاتإنحراأضححابنابعشنيذأصرغبرحصاعلمبألبيحيىبنجعمو

خسىألةوسبهعينسءسبماءالعشاصألبعئطماثبنوطؤليلقدوال

سمائألصشرلنعانننذ9فعاذيععتببهإلكأبومفلوو

التجيبيىعياشالنريزبنعبدنليدبنأحهداثهم
بالناسموأباوأجبنبمطابأأباعسىجععرابايكنهىححشرولكن

وتلوسانلمبهكضفحفأوربالمغيمثللوءكخحبباالدأبوضنىنهيوهمابن

وستمانةيرينءرسعلحشةأيحرساكشنو

بنسعيدبنصكابنهمماثليكثأحمدمثا

أسقاصابىابمجعبهرويعربأباىتآ8أفيلأعنالتجينيمنرصاكلبلى
جعمرأبيعنوبنوحاجةيالبياحسنونىبنربأبيعناتءالغرأأخذ

عفاألفماصشراغلبرنبنخدأبانجنابميرولولنىيحيىأبن

قيهمكهنسممالسصعأتءالفعنداخثالضرلولربنعلأباظرببلنس

وأبهاإتءوابنرأسعادةبنالدهعبهدوأبيوأبخببنلفنطابابيوت

بنقوعبدبوفدجعالربنوأبنيزرفونبنأنحسينوأبيوالشنتياليبهفى

ابيعنواللغاتريةألوأكأثشبهخناحنءزوأحترلكلرجيد

الممألحأهلمنوممنوالقعليمرأالسماعءلألفرارببلدوتصلىبربوعبنالدهعبا

غرناطضالىهاعضرجتانيةزأبدآلالعدوسلىتغلبولمانغباضوأ

وستمائةتينالنابعثيثهغاوتوبىاسنوطها



سليمانبنلىبناحمدبنحوحبنأحمدا3

بىاببعربجعدوأببكىكوطبةأحلإلوسينصماريك
وعرثيهخهـسناعةعروستالمحضالناسىاأبيأخوووالدلمسان

بىصاجهالروااحبدبعفءورسةخرحرالعرائروكاتالثروولبعفلى

شس1وستحاتالرلمألدقوراالحمنةألشراوالعشريالمالتح3آ

ح5أسحابثنابعحرصألأنالمارحبهاواستنوغرناطهألىأزخنلتمإلنةص
أوةءذمنرءإررأص
حسسسإجنخرنجمىهـ

أحدبنجمننمحدبنبوسبىبناحمدمثأا

لحمحجعالمأبايكخسالالثبابريعرهببلكسيهضن5شوبيطرأملثمن

أبانوبنإللالعطوأبالسعبنالمحجيررأبانوبنالعطاأباسببولن

ألىرجلوخيرهمأعىأفعلببنضنبقبرواباوأصبنطمابا

إباسمجوابراللىالموإبا3حجعمربنأباشبغرناثلغلسنلىكضرب

وأبابنالمنعمعبهحمواباعطبالبنعفيأحبواباطاشفىألدءريار

ملوأباالشبهخبنجاجأباوبمالغةزمنجنأبىربنءليربنب

المجريطيالعباسأبووإجازلهاحهـرهمنصععنمبرومخجرصطيحبأ

وأبوحسنونبنءوأبوليندأمبنعباساوأبوجرابيبربنأبو

بنالفاسموابوصغر3حجاجبنكموأبواشنرأذروأبوحؤكنبنأنححسن

11يالووولول4لمألولجممإاألهـ047الاطا11االسثشأيهثمأالوالساول4الالةلملمسلمء

3أأهأولساثول4ألش7



ا1

تثحكلمراوطإإشدأافصللشسة3إثآلكاطهالملحؤ هرطسرساسواو

ءإإألأخشربنهاشهساإاثتشاتبحضلهاورخااذللدراثقحسنا

حافالت3رهحذاااااداإارأروراصصمىذتاص نلتثصاشاسةطسا

1أئضسنىتوتاحمسبنلتبئءالحماثبخالمىأدسحمسابرساليلة

بهـرليلظ1حرهـازذنجرتضساتحنهشاابىبمثعردثساسعصراإحمألموش

رحهالأموبىاللهححرأحثإاصحبرذأئةحسمرءإحمويمالأاظأص

أالالشايوسااحححااألواسبهذجملساإلماأراذالددأثبررثاتافىات3سأحمحخا

إلميىلمالتكملمممسمابعأحا

1إتيثإأرجثحببنهدبلماررأحىلألةي
ثأحراالحهودثالمدأدم5فكلأإلعأدكفإيشلمش3 راهـءلربسءت

أاسشأأإفاأوأبسارضتبثأاأأاب5يثورسرابتزرفوتخأئلهعجاوأبا

ءاىألاالعابكالىصلمجوحياصنجولث3خمشرأ6وابارجىأخصالمنمموب

بابسحتداللهعبب1ابرالأثةخسهوالثىأليىبعىالعحةاحباركأسامحث

اصبهربأبوسهجوثأبنإلشبخوأبنقمارأبنهولهأزاىذإبنهيأ

أدثفوسمعالويضحةادايالىوربعتحيملنىعهمأعقصالرستنفي

أاللحوأبيالسجريتأأرفاباصمتأضدحاوضكيمصتقدىوالموصل

أةحا001ثألأأااللضلىادطالارلما جردهرسألولمهنرساووبلمبس

111اطبهاة01لعالالحهلثسالهلمحثعجم711فىاثةوستدوتالتجىخممسسنه

اسدأةاأطالاالعاءاحىنياااادشأع01ولمولاهشالمءلمدخ71الح

والمظخثأتجهـهلثهلملثاهبراك3ؤأك1ولبمإللرالةأنحاكألبمة

ثولالالولاليهولىلمالالمء3و0794اةكقاجالرطانهاوخس
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حير101أوألارأأاراإل011
فحىعررهـينىحسريلهرهـكيترورعيربخط3

ررفونحاننسأخأررعلىحاالماعىالماهـفمفهأدعأر ىبحاتم3ء

اأبماصاكاواولبابقرألحاهرحارتشتبابصرأححمكص ل11

12حرادمدئرحمعثبهالاخااأسخاءعباأبرى1أثعسبنحثات

ءابحىتصددأصبنأكألحاأالثااإ سبحعىسىا

ارفتلحإأإحأهـحااإروأخحريىصجابرراكاىأاتحرأبم

ؤلهـببزتبااابعربئءأيهلهتدأاضوءرعجثاحتحوبىبمبمت

بغينهرألهتكأحإاألصعلندييونعثسشأبيهياماقشتحاجمربأمتإ

األيمأوتالداأركاحلحالنيمحوررراستهحتى3محناصإ3ش رفىاصص

يهألضريشضءرضدسمهثلدس3التوححسهاشة5005ان اسهـنصس

ذإفيوحلألضاعابخثفسإخدتييإبناوقايسمانةببمالبهنث

فأرثالوامار511ت ت02بطهـت

وأجببنكهدعمربنفهرثبلقاحلىةلأبه

ءخطاأرباليخمهأبرتثيسهمحسرأأباتثىبدنسبئأهلاسأالنجحعب
أساءاثألدأرهأوورإفىررأءر01ررزررءأالطأر

جلررصيواوئاروعوصصفرهـنت

ولحصعسررجىأإكعمإعتثموأبواتشسنوابنخقىاتوأبماللهرصبهبوأبم

طىإللؤغرأكلاثاءأناالاحاأ3دقالىك شزتوطبنير

وناأإحأاحسنتمخمابما3الباإلآلالوبحيححابنىيهوحووفتاانهعي

راألمبم113اولاانالاعلمثااظابئاولأعاسا91اظاااالملمولأ8أ1

7اأاألاااااألكااجاطءول11ألثه7فى4إلال3ولول8سلمأكأءبرااألءالاث

سسيمالا6ة01كاأألمابم



31

كألدبندحظلالعغلورصاحةاليتحمةنبلماحوخورأفةموأبربالعرآنى

اسابهوأختأللالولهربصدبسبرمحواسماجرسامخدعتس

قطاسمىوركرذابنوفالإلحرربيعضهوأبممعذألثأبىاينارردك

سبيئسكشكاولبيماىلنيرىوإصدألألسىتليهلألسبهكلسخةثحرسه

وحمسيأثض

ااصمثدفبنبىعبنهـحمبنلهبمحبنهأةنهه
واخثتالمشرأرحلالعماسابأيكنمبقنلنلوبمطرأحلتص

ببماخارأذتاللمثغتالبرباليبمجعالركلالىاصنورأاللرأت

2الوبعثكححراوأدححهـالهداالفااسمإمالثن2المحرررالر ساخا01س

اخشر3ثحمناافرأصرعحثتالثصومدزراكالغمارحعنواس سصرىخا

أرألفسمرإلزذ1الأكءألرالتأص
بربلثرشصىرشصمرتسحمبحف

دكىنجرأيأدأرورسوثالربصنلحمكىلوثصأتاأأورعدث3ي

سنهذبمتآأصىأبنهاأعم

نرلجدلأمأكنالغيسيدصبنخهدبنأحمددها7
وجاإلشرأطأالفاسألئننسىجعبرابىاتتيمانجقفالينبابهـهـيعم

11اشا0الولدلمول2الململىهـهحولبخ51االمقبما4كالمااكهاابرناألممإثا311لم

ا111ةبم3ألاللمالالهـألكااورأا01هال1االل11الا5ال01رالماألمالملمامململم

كلملمنىلملمنماول1األدل3أل21ااانا1اصااشاللنىايااااأاا5اولااممإاابةااا5اح

311األلمإاااعانىاالإلصالئه9أاق11ااث2بههيهاهاثأل6لما0111يهااالاجهإداأااااحالااياأ

ب011ونالا5الابااأل1اةقاااأألاةاالفيثلملم7رلالىىلمممبمااأممأ1االلىألملمالمسمل8لملما

6أاا5ل1101لم7لملمحبمإا0الال3ءإاحاليلما7ة
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إهازاإاااللهألدنتنامالولرورحأدىنحدوحنررارته بسيروسمعا0000000

ولمايجريطيتاصباساوأبيونجبةكحكالوأبنحمصوأبنبثتثوالأبنكين

نهاخخهاحنخابحآللبولألاحربيهةباأإلخعإآلماشالفإلفرأصروحصثتلهيججزوا

يحيإلتبهصمرةنهختصرشالغيوبعثمآياتالنليبتمهيمابوكالعباد

ذلكوضمرالعربحةبعالبهياترأنوأعلألباتاللسادلسديإبوك11اتصالفر

خحغالحرواملدألرأطمأةلثأشسلعض وسرصصءحروكم

شمائونأتتألسنةدثشلمورفأترذإيمثخلى3ثتوءرالشلي هـربجهـ

أالنمماريخهدباصلىببنأحموةل
أإلناأباةبفرناحاعسيالدحامبابنيعربشاحاجعثمببهزصالششلأحن

المخونىتوإبوأجببنانوحأبنشبوخهالس3دالزثقبشمءسهجواتخااب

نوحبابنوأنحملثششرصمراللوابظبهواثأبنعاتوأنجنأدةسوأبن

تةأبمالالهـدعبهبوابنزرفوبنألمحهعبدأبمنأزلهرإعنهاصرإنالحماعنضبثهاء

أبصألثاصذأبروأرسعرووأبنسحلىبنأالمغكلوضبلىونريمهـابنرباعش

علىاننمفسالكعبحلدوفنابهاولععشعليهاوإورأفةأرأثقوكانىوضكيهرهم

بىرنوعنهثأصدوربيةالبىستناراحنريوصرسجدةببرح3الغاس

وستماثظربعيناسلسنظكاولىءجحاد

بنالمالثعبهدبنأحمدبنثحرربنأحمددالألةا

11اكساألكهراسبمأاألبعثاال3ااحابهثااولن77االيثمفانثالكالمقبىاأاسمورنصظ

إشوتبماامماالمئنالألمهـاللرفي4الفيالارزنوت



آظ

ررالالظت
الفشسخنىاطةشكزادقهلحلواححلالنصحبلأحنريورو

يهتالمعحابنحمدعحدأفصغأبابإصمعنبليابرهـ الجاأباتآل

خاأليأممعبضخرذأخفىضالمبءإككاأض

شاطجةلصاكنأجمألصركأوبنكهدبنأصمدااال

ىوتندمخنامثناروضصاتأبنسنوحنأبضن2بلجحبهواباتإل

1توأرهـأاذلمأيمثظأكاا1101اءأ لىمهخثصىروربزوععمعويبههث

ذطاللبنحسنأبربأخاضيأبمجاسصعذأحزهبشببرابجرتبسيم

تباالتشهـردوأننوحأبعنكالخلىبرفأشنركاإلدهحلرتاللياجات

فاذوخهىاننقثفىبللىلأألرومأحدعكاخرنشاىبروضتجغببى
أ

بوإولإواليفيدأإترعاودت1وسعمائقتربىسماصسدسنرعشحسهـر010001

ابط3ص

ذممارباحمدبنيرسبنأحمداثةأ

ابىعناتءالنراأكأالعباسأبأجارلألخىالبابنلعرهبأشبليذأحلت03

شاثءلألفرببهإرروفخمآلرصماهـبنبحرفأليبنالوحمنعإضاسما

يبوتءنيأخألنلىورشروأيةبىهمجموخلرفترالبهربيظاصع
أ01امواءاأأيمحممااس111

لهوبربعبهنهـلسصوثحمسسنجهواس3احح

1الئنافياأحاابكابمآا14اااظااححااال3اأاحاو1دااإلالنملم

كثثثنهاأللهـألنثيااالأكايكظااا2اااكبناكألاابالااناابهـدااأاعااابر7ولااأل16اا11الهـ11ا0

االولساجاأفيلملمعهمجملماكهـلمتااا2لاخ



اءم

بعاجماكلىبنأححدبنيىءنأححرةأث

جاضالأبانىزرفوطاملسنصمارباللهعبدبئااحدأببما

حمثأبأاتءالفوإشنصتهـأصطيهبأحعدراباعسىبصالبطبهوويعرب

عاحيهرالنادصيهر2بإتخهثتصماونجراحمأكزرجيدكنقأضبها

لىضسحمحونأدنإول1أحالالوشاكناءاوححاخمعلحةحاولؤ سمحمهمىنتث

أولىالىل5يمأالدهـوطالمضثعفكاتا13رسص3ألص
صلرهـىوررهـوطا

توأخشدذلخطدماللفتهإصألأورعللغاهـاخماوصسغااننهحظوإ سماا

عاعطالممتننملأيعجموتإحانانهمسواعنذتأصوحاذلكإنوايمبهرا

بيالمسلسلكناكالكأأالببلبهظهـهفيسورتآخركهاشحعيتنهأاسمائم

حهيسومرعشبهشبمنزلىجمعدبموناواالتميميوالطاحببىااللغة01

رثنحساثوهـختمائقواربعمنيحتسنقكاصرابلشهرالعترلن3إراكأ

ءقيونحاألدهرحوجيحاوحبعهارجمبىىوأحجبودساك

أثبحهـيماعاإطميهميأصاىعاجمبهألءفرأبحطأيجأبنث3ءلبالممماليم

بسبراعنياكأوفابعلوبهماوكانىيمجمةاللزأنرعثاناد1ألس

البابصذأكالكنىنو

شراخرآنالنبهارأوأياةتنزلغرىأأحمدابو641
11حلتصفلنضدفأردار9المعرالنطماطاللهرأ ىررلههـيدوببربطبمدص

وأربعماتششنبنسبعحغةبرضأزفى

االائاأللمالثاألولكه3الم3كننكمئرل2انفاأ3الأللملمىلمبهكقو1لم8



اهلح

تريووهـالصمعارالبزتشتيريبنأحمدأبو43رص
ماروصذأالسنهةبىأمشالراأبصرصبدزلرأاتلروأابيابهما

ف3الشكرالأبنوفالديب3سلءأسهاحناللضردبنباكمخالشأبومحخر

علىبعفهوذرأت2تحيبهشالبنيتأخنلبكذأبأيرادألعنبصبرنا

صببنبأيواعنعجالماابنصنبد1رأأبىصنبهاضافبحم

فبىتبماللطببنرابنتالوأصمشتتيسيرصاإمحجارءببعنى

لؤلالفرطبهيالنجالدهثسبتبمحوجعدمذأأحدوأبوجىصنأبيرعن

نتقأاأالطليطلىلاسماسبنمأابوحوضندبهاخحمقياصلىوأكللبطدفي

أزرتبنوللهاهـذأايالعلهبحجبها7زاريخههمجعالمبىأبفذلكىء

ظأحجميههاقيزرايلهاللالعالرذإكأصتاءالحبمأكحه

ءاخرب11شام4ك

وررنءصربرنأممارثبهماسنأممماررأحي46تا

أتاتأكألشنوإأارثأبنثحالكبنيمابرأجريربن
داءأحمإعمداللمكسالثرإالمولصرثكهـألقدسظأالحعبهضص ظصاطصراطرى

11اظإلاللملمءورولكألكلثالمكثالأالأليانرخأالمةاةااعاا1حاهااعاةاخبثالاال3اثااج

611ارالمنمول3إلاالبركلملممملما20لمنااأال3ااأ351ابمأالله17أ3رز44الىلمئمى

للى7ةالكثثالمسالميجممال4كاللزثحاالممهـا110االهبربرىلمولصبمولولولألمييبى101كالل

الابهالاللهـاالعأ5طلميريبمئعلىالردديثامختلعتأويىكتاب
التنانقعليهالمدعىخباربااكأممأثااالننذمم3أثاال5هماالمأا1اح7اللى

أالهالاالةااال15احهـبرنملمالايهالهـممزثاأل9إل41ألولثييهالمالتاب

النخحىارثامحبنباالشخالمحروبآأتاهللعههلمأءولغتء14ك
11االلال4إلولول01يأللآلثانااألااأحاغ
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اأثخآلثارس11ذاحردأثالالوردصطيمأتأصأدبإبروبنىوبهجمةأممو

11ببرتشوانزلهاامناعنهوتاسدأعالكير

آإنكازأاركلأكلنثيواتءأيصبنأحمدثي1ز
ل01ألاصةلمثحال513الزإصأورعىعاةكا تروصرنر

3شتىاوتال

ألالرردمهراالالرحمنعبدأبرببندأحه76
موبتبمنالررشأنكمرءبالمإنحرتأنالرعبرأبينماأب

ور1رالغةرمالمبىا11دخواطاتويمدؤرإأةوالغاضلىكسرثبدأعل

بالشكادنهحراحليهفيسص9ألإمحمإضأرآكاحإثةلالتهارجمعبمت

حيانىابنبهـد

اشاأنميهمااهكهنتمببمبنالربأبربمماأحهرايم
إشعحبالدهعثابنعبلىعأرنأكأدأدبىهايزيدأبوذان

أهـثألدلكاييمارب9تيمكةفرطبلشلصي3أللفدحلنأعراتأأرسوال

311ألااالما1115ااشاولااال1111ضلةاالمكرااللمكلفث11ألمغلثاخالة2كهاشاو5لمغثرلمليهينم

11أل7ر11إاأ11اةمألسىرشفيلقكصاالم0111الم11127لثهوللثلم9كاألملمول

لمعلمدكل6لمكلااراعاولئتنااألانجحاانا31ترول4و8كااالءآلثا01األأنحثحك111أ11اهاألابم1ااجا

طكلث5حاعاااولتي81احال11االلاحاألءااالإللأااأال811اااألاا01شك111111113لألثاأل18

اكألكا6ألاةاثىامخزأككإللملماال11اليإعأأراولأاأ513أحاش15االول

لمولط5إلالقمملووظرلمالميءااا1نالاحاربرااللثشاا1ضاااطألطجباالنالثرلملمنىلملم

األكاألاها5الننبهوللالاظولاولااالإالاساول81111ااةاااااأ01اطداأحه01ثهااأأل

رماالأ11اكالااول1ا



األفى

بحسبهصأبببناأحبىاببمتحمادوعمبهلثاأثالاحسنأكف

اصرإفأتبرالمححوت3اللهللالزبربأنبهالبنالى1تارلخهبالمخرس
أأأأأدايمضاحارشرأسأصتأأثأأ

ربببوبثىرجيبمسح

انرأجالمأحعميمابو01اصهأأحأأررأسأ

ادالبثأصأنءالفيروأذيبيالبباعرأصأا
صإصايثخيولمإصفإحرثابأيأساضإ6حألزالىأفىمااءأععاأ

ضماالبىكالذمتايممأئذرحى3ألفرافحححشأأدطحالكعم30حنال
وربكاهـلىرصاترط

ألرشتأ

ثأفرأكليإجماصأالرحنرعىبنفىءبناحيدلضا3
أأج119راأأاأررزااثص

تفصنروربولعرهبثءبيمافلما

باعابءأحمضشمكأأبحضسبناااأوأبيعباحنت3ضلالوإبرحر

أبهوربهثاسعبسىشبهضبابهـأسكاذإبىاألدبىثشيهرورأشلجولإبمصإالماثضى

لماع3باحنيأنأيتهـرإولاعادثاجاأبملنروهحالثتبلحبننسمأ

سمتافيبنعمرأبحمأأبويوخناخعنعغهويروهـعغبهحاتالممالص

ممائةأحوأ3وإحاووخسىائلىحنوسصوبرو سحربا1

1ااجحااالبالاإااااإ1اااا1115ااة115أيمااال111را11111ثماكااتياالا1ااةأا11ا111011

اااااكاأالثألثالاليلط2ول2ثالاهاول6ألللولازرال2ولالااهاإلئ111115115نراألس

ااالااات19أكراااأل01ااثرأيإ11لكل06ذن1أال4األالا3اعامااا

لر3تركأمثاول3وللم1111امم01لىلحالةغااانىنرألاء8ذ741الةأاللبم11ربميه

المأأسه1الملمور2الول2أالمالغيرواتءشعرابحاتفىانغانمالاأألشا01
1ا1ظإلا3أاألللآثرسلمأءلثثإللم01كلم7ةألا5اة26اأااالأل11عولااالمننأةفأ



اأبتكبمصيشاأحمأءبالزرمؤبأصخنورأأةأل
لراجاز5خاحبدثفراثنهاصابموحاجواتتبأأحىإفاأبوبئتتدصالجاس

إغحطابأدربولروأبته

الربعىعمجةبنرصبنحم أصعرررارر1ألر

اصاصمارأكاررغمصا2سيماررإس3لااحعإأأبكىشتتنأهمحتبالتونم
أداختبميبمابيالسيهضثضتءضحمحبصأرتسنويصحاءا

أررارألتاشضنهءأواغممصسالحابسصبااتسهبانأسىااكفوأليتيثالم

حسصبم5اأنىولتتثآالخءجادلكخةابنااحساألباالجا

انوتأبملتصءث3ألذسوخ

كعءأعرليأيبسرأأمإممحللىأعكبولئهاأحداك3
ايشرللىصبهحبومبني5تلسبهدتاظمنأصحإضممراكمتمنسالبألي

إالدابليعالمانىوماضيرليليأسأررأثوأبمعبنالبهكعلأبيسم

لإلصطانىوأاللىسعيديراتضلىمتووزمملئاتماعرأاللساقبليغطاحا

دإلرباألموذخبكالدبصمموألسما1نحبيحصلكيأسةععنىىكقأبا

أ1صايضثابنسهلسنابوايخنالانوعنهألناسأخلى

جمارأنبتعببنرركاللهتتجبو1سالمبنالريعوأبوهوجةبهوناالناليى

لماكلهـالمىلملمأكالولالنءولكال3أحبممنااااالألألمءكهـ4ا743وراطعاطممسشاللما

شهـاأللالالغخاحةاثالبخااع4أاحالحالغربيالحياسة04الاالظاآلنإلعتىللنأح
4111اةأل35علم6أ3كالململهاالماكحلمأااط4لما7هـألكولمبمكروويلمآكالألممكثهـثىكهـه3ل

الأللملطلمنملأللملمالحس111كالاللململةألسلمدهلمىدىءللمئلللملمىممفىا50لمألللمأل1اإلالألهألا



أظ9

عتسىسنةبرأشبهيهإفيبىوتواالىاأوامرثيالزثودخلميهعالرعيه

اجونعاسننيميأتةون

أباىحزإرريأحلسنإمروصنيألى1ابنأحمد3سال
بجالشبمديغةألعروكنيماعلمأخشالعربمحىضتايثدإب3باضنميأأكباأ

أناأبلةهـطلىهاولبمرلسيعنهيأخأللس3الناودحلأدباتاالبعمكت

حازابنأئحسنابىهـااحمحاوأدنيهأئشنهـوربعبن3نحوبهاكلىلو

اللرأتيليعبهماصمجالبنحدبنأحررثه52
توتجرأشبباجةسالحنقانهتيتأبنبوبعرثالعباسباحىبباسلأت

الماتبناأبيعنارصعحرضثبتحلىاإهـنرقابىؤنهاوبفمةاألى

ناقحالأ

الطيىأيأفيالمالثعبلىبنحىبنأحددة2خ
لهوفقاداشبيلحطوأفامنشأوبهعاسجةوسكمنفرطبهةحنأصلالعىاساأببالك

عارباالطصبىيارنهعمانووغييإللهسبيابنررأبيعنرهأية

شةبىبمرأختنمىلودب3بىدشاركااتتانضجماصاحبيتحفبا

وستمائشتخمسى
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أبسرأصمبأب

كررحنباأفلممخنبلوياضجزبنابألهمث72
والهـربزاليبنأحبهححلأبعفيليدأافلىطسفرعملاللوطجم

الكماإلعووعائذوأربعينتسعةتجانىكى1أحاويةبننإرأح

ىصصاأسغةجةأذقيبىوبشحمسدقمنونءا هـاسافأأء2

121إر3ءأخمسذمسووإتهتقخرانة ءبنلهرثوحميهنط

ربنحبنحىسهبنثباسأبنمأبرأوأل
أالعاباتآخىفرطذاهلممتعروأنبنالمدكثعبدببماالإلليدأ

3أسففنمااوفالرار3أالفكىتاىحارابننسبسأسحاقأباجملوي

ودأنىولحبنبحيىبمشورفرطبالعلىإأأى3بنالرصرصبدآالض

حكىانمخيحبوالعدصنعسوإكررمىصنوأصعانهوحبىضدلشنحائهثمح

ىجاصسربثاأيروانيالعبالماأبوالفاضميكانفاللباببنعهربنثلس

وكانحىالاناإلبيتكسربىلنتسججاريتهوأنإلملصيبنينكمىللم

طرالشتويموكالغينخمشرهـحمسأوعشنرأربعسحةوا3وهيذفىبترو

111محطأاظاالااإأللصياالثالسالألانها3ءابخافاألالاا1صأ

دألثاأثااب3عأافىاألماليمك3731عخاالحمجهااصااغافيلرمنييلمأفلما

لىلممفىلمنممالثىلمكرلىممالى5لماافلىاولشولالماالمااهـاالآلمهـنهلمع

لدلالبركحممالكلكعمثالسبهأل511ألءول4حثلهاأحهأألىلابثص01اكاالاح

ىألالدول3اولمهـاواول4ثبمأابهههغشاعاالاااإ6وحات

هاج7جالماعهفىوللإا1دأاأفيأالليلماكاأط



06

أبروفالاانسابنعنرأعلىجنازرتضشريمتللسثةبىالىألية

ووححاقأأبابكشألنوشيالبسالمابنأبراهيهمالبرصببنالملكىعبهلى

أعالىصاخاعاظرجألنوأكثالجوالنوشميهنؤألعدوأنإتأدلنىص

الئألخاابوالالوكاحوعباأيحيعتبعبأشاربهسمافورا5خرأ

اىففتيحبىبنفيممارطوتالسضبئخقمهبطهـأبدرأستف

ببيمانوعانغينعشؤلالتسنةءالفضماعنمهارأبعرل3ألسرعناالمههة

أناألخحاولفاصىرلحهـصبهأأت110رزمممحاثأخداا ثارثرططسا

ائغينوسينعشياتنالقأيغنى1يابرانمسلألبو9الألرحمنسثد

يضصأنينبهغىالأثاللماالمدسهبحببكثالماصبهدبسعابةرضله

حرسه01وحراحماأرثذسذحفيلآلثثعدهـ 2كاأحربشركنحهه

فركىالأبن

عهربنالملعجدبننأببنابداقيم3ال

ابنصرعرويماتخكماأبابىبصلسيأذثمأبنمانصرأبن
بوليابنرسببأبوذكرصميهر

بنأيلعبوصنروهـنرطمىلىبايمأبرأمثاثة
تبأتبنبدنامجنايعليا1اتباحجيبإنسليصابوتيفرحبهجعب

نظرشندقيويبهعيادتأبمبخط

11الناالألبخفى6غجافيعلمثاكأول14المالش02زريات
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إمأإلاللرعبدبنحدأنبنيهمإأ3ا
اللالديبنإسصاشبهلعنيماسااعرفألءالنالرروهـاسافطإبابمنيحممتإل

ذءالراروفرعبفأبرعنالعمعملىبنصفمنانمروبعسأحل

المالزوعممابوديمهفيشسصعوأضبمشاساةنبفىعبنمريرأجدح

خأللصأئضشز5أزنهسخذمإلمحمكىذفأرسبندسعبمأرفعنحكى

خخابننرتليتشروفففرطأصسضإن3ابهاصرةأل2
لثىلنسمنوادادكاأاععاداآ برىعمدبرحورىت

عاعموبنعاصممبنخصميببنابرأهيمأ3ة
أ

ءعمتذحوأالكومسردأصممتآلبفمثرثنتيمفرحلبضإحلهمنميسث
لصالأصكالمانة بهرشيهسوعمالوأبؤكرصاعنحمىرحنشألس

عاليابامحوصموبرنإخيبروابينداا

إفيأأعبدحشيربنببماأللعبنأبرأهمة6ممز

تعررتأزذآلأملنالكلبيابرأهيمخيربنبنوانصن
آونجموعان

أنفرطبهآأهلثنبرفانبنسعيدبنيمأبرأ33أل
أبحصىبىحسصضاوغاعلصذهـبىععلىرأثفوالبطباسا

االرازيفبلرنأالاثي

1م3وىلرا01



سحورحلاباألمسحعلسياتخالبومابرأأأث
3تتأحمجعبمأصنهرصءوراوتجبرعمإبياإلتبررأباشبناإبر

ى5إعىأبوذأحنإلمأشوثبامفااأاليثإجدداودبالىنكحم

خابمءإأثمحاركرحبابدعحإرتإبألاحمثأأأسبهـزطوحيماتجرأحبرت

ثألفرأتصنه3داتالضنلسمىتأالذصصرلمترإلعنهعح بء5

تخبمبنكحخابنسرحمىأبأعنأحشصموفيششاجميمبنحوبخط

أبوذفاصأعنبشرتبماللهعبإبتععه

أحجابنألالجمدبننوحبنلسهلبنأبرأهيم76
أسحاأأر1آلتآلأحاتترالسوتصمحهاسكحاكرأ وربحرماىحمعىوسصرا

ثبريملأبخألكهءحآلكأبهياالراابنحل1ااتاسأابوألشعواأالالعلىبابن

ايالدوحبناربىحأرونتبمتحلىحيجمهل

ألمحمبتبالركرهءورطذلاحهملأسهاعببنيمأبرأايال
هصأسأالداحهتآلرارةأخلهيهارتأقأسحاألتآلخع وموسبرنليب

ترراثالمثألىزجهانقألت1ضسسيمسمىلسحةاثأوورىكبىاأماولاورهـ

وصابح1بمريماتطز3ألىادصتوأبعوحلأصمنمألنبم

وطوأوإدةلأبىإدأالجلهاألحإعسبأحإللاللطخحدتبمبرنحىأكامحيرهـذيم

رحعحبربمارآالفاأوفأحعبأإنرسحاإباءمحنللكهشالضوؤالغ99المى

3نييموالعجى2انعبالم1صوخمصاالجلىأضابدأإبلرثكان8أصإ

2اتمنىوالراأءألكأ زصافبفىوكبطأ

أآل05لمابملاالألأ1اال06سبلتثرالما



أم

أبردحونقتاحلنس3ألدضبليسبنمأبراة
أضرا3ادزرضرأرءأثلمءطاازدى1حمتمإ

ا3ثشليرواطأتفص

شحأناحاألتتبمتاءثا

اكح51ءورناصأررأاحم3ذةصمدرراأهمم12ريرأ طهـن

اارزونإأءاأ5إؤاأألنم11ىأالول1ء111اورأ
ءاط2لرليتحءبىتكلر

أؤيمألءاحص511صألسنةا1واصقمصحأر3أليثاإصدحالولإهـهاأة بخاخاوهـ

فطأحخوبنمنحبنأالررعبىبنمأبرأاأحا

ثحمحىتلمإفىاصالبءبمحكمبمناأكإإاياأبئد1اخابغيبأحسزم
أد110اءأاأل11از

2حتس6بىأسأحبيمابثتإدمسسي
األأثأفى111دمشر2طش112احدا

حءليبت2هـءصفت2بررتور

ثااجمط19اأراطابيء3ر3برهـ5أربربأروألأاراكلخليثروء

اثإحااظ2دوصلصسارثأااالاطراهماذبمروايمإنحااإساةت2إررألض اطص

ءشتهماأأإاثسءحطأبالوثتأبررظءرضءببهسجماتث

بىأازخأ1إختؤاااعصفي3صاديم11انجاف613اتبزبعماأ9ي

توكووهـالعجثاأأأهـاأركرائذألخمسوتسحيهمتحمسثضوويىأصمبة2أ

فا1ألكم1رأزفالعهافذ011ءر11شةأكأححةرود35قررصت وءط

إختارأذ619
سهنلممسم

1اظإللاا110رأإل61ااااسى8ثالم1ااءكالمفيلمااا

الالاااطظالاغاالاحالنط1كأ1دااااألول9ثيةثأاحاالدالى1الكاتحىااط

األاااللال11طريبىالصاااااااالكلتاذكا



اللالعبيدبنأحدبنحدبنأبوأهببمأل6ه
فأليهالأصضإشوكاحعطارأبابنيعرب5تأإأأبزآلشاجمقكوادل3

رهدأوءاللهضودبنيوذساعيأفواالنارشكبالمطرحروتأليضمتءبرالمأظال

إصعسثهعرأفاسأالاصهعتحالولونأأضفنىذتال اتهـنمو

ودحرعيادأبرإولااللجؤىعبصىابرورصنالثزأربصناووالباررائالث

نحوخإجصردححصرحالثاإثإأدؤثسأفاحىأخنلمحبههرط ناظنظ02لت00001

إبىحألآأفحنبىأاوحاصالئامحييونحياإسرشسانادتروجد2

أنذبعاأضشرشحنذإست

بونسبنأسماعبلبنفاسمبنيمأبوأةهأ
ناحضماألزأأأبشكنةلمحورشثهنأصالهفالمريمحلمحطعابري

نجدل3سهررببعكىلىأجازابطاتبمصسناأبوصهترهـيمثيرضببل

إهـفطأأللصمالما9ك4أذارغحاأإهـاصارولركاوأشرثد رووسيابلىابرى

أديأبنعنأحنرألقجيلىبنباببنخىوأبحاوبنسب9وأ

غطوكأيمأبوأبندبنأبرألهيملألؤبر
بىشاعمكانوفالالغاكيعحاسد8رذأسحاقأبافببهشأثباجةأهلت

سنفبطشمكنلموحعوأربعمائةضئرلنبمصرسنةوترايعارهروب
هولخمل

كبإلحمصزأحوبنسعممايمالأبرأثهنه
وأحلفيانهاكنوأيشاوروننهانهارأسكملىكاةفسلىإحل2 بىسرل



61س

ةاببمطذرىدشاالشمثالأدأليمإطاممتأشمرفألينحتكىيهرأيلى

أتانعابنأثهعاسخذأ

2افىالاافىندصنىأكدامصاذبنمأبالأ4
براعميماأباكعصعتاقأاثشتأبمخآلبهىأفاأباتآلسالترفىالغي

خعطأشحياأاأحضأاسهثاصحىاحبهغارلمحصذايمرذيمالارألزا ت2لي01بولت2ليهـت3دبهـ

حمىاأأأا6تدداداللالرألتص1اةدآلياللادأضرأكأأ ططرءررررنب

يهابا1اترأحةخطحهكلمراعاحمضرانولاعاناذف3بركلناملنحىأ

لببيمبيونأأعحبنامحنتبنبهطازأخنرانلوأعلىأإااحكححتأخوأب

ااأل8ثهسإورأأثنالأبصإإيمثتانا

نأبمأبنذتاأهـنالتمبلزبنيمأبرأا
بإافحاثدكفيهانااصخابنإحىصصنةبأبمنبههاتلأتوء

أ6األصفيذ3يإهرتبه
ىأصص

ءمايماإجمرطأذتدأحلىرحبهبنمبأبرأأ3
صاذيمبعاسهبمعوأبرازأحوثضرإألهمأنجبامبموالنعوالعرربحةارأإمااأما

رشأبرقإقرالثف

أحبطاأبيبنابرأعيمبنسدبنأبرأهيمأ

111إااللمارفتاخضاالماال01زرلمقةالأللىال



إ6

ألارثالنادنماحلهأقاساابتبكه11شفخأعلنإفببمأ
أئوارالمتإألنيإتسسنونتواداارتنجمإهـرنىكأداتاا

ااإلأبط1ىكرا1سوحءأركالدباءيمت3أابراكيهتب1خىإبهرأ

راءإأأسررأحسلنثوسىلنسمألوأالمألب ورر000001

ورهمنسبمأطاهـأأررتءادحالاةاأررانجيلصأحماهـأحمر
طكبرحبلىء

ل9إإعىابإصتحممبنابىتممممافارفلىقأضرأتارحححرالسإبسر

ضبممبشفشهاقأبعماوأتبعيم511اأنهخونادشوابرفاصأ1ولببمم

أأرسأءأأ
ثرثلبنندكئف

التصيبأدريسبنإبرصنمبأبرأإا
1برإمحهالربعربأقمحاسابطأءبآلألطإفيطاخاوأسخوط11أيفبةفالأفىطد

أأدإيمثرإزرأأدص5ذشإث01اذأأل1دأإءاكل1ثألأصت
0101سرافات

شرا1ءحا32ءدإذطإرط01901ف5حثأاءاعاءدسنكطلطايما1رحاه صأل3بصارةهـتصههـ

الذبصارأنسحب11مكةبإربنفىتلثألاابأإلكضتهـراوإط

األأدأألال11ءارذآلحلال01ارك
وربسءصرسملماررره03صسحنرصحس03و

نعمدهـ115اثألالر3ألألتثقرمطاحطارفيأدانثحالذ
سبهـسرأ

كىأبعإجهأنحتشأنىكبهثإرراككاثسدإلهـاعإءهصأحادبل

1111ااءلمااأا01111111اااألااا01ااااأللوا101اا1111ااااااا111ة1118ااةاحوا111أل0111الة

01أااإا311اكنيحالةاجثطة111ااثه1األأبلملمبرلملمرأؤلملململمالملننأملمالمليلم

ثأاأا11111ااطاالكنيأادا11المصةألاحااىأ11101ااااغا11ااأثاراأإل011011إلىاةداااا

الم11111اةابااا111ا01أحاالحااعجراودياألااحنحاجرض0111االاك115

لمىليااأااااااالمعاأاعا5اأ0111ألأااااألااتؤأطاولااادااة3آللهءأا011

أااآللململمس3ألم011آ01



111

أأتأحغهودأبثبربرثسيزفىءكرأأنلرحوالىمهأححمماثبا شط

تصمبماكأربلوجمىاتأايةإحرليأواتأذرخأصأفدإلكأ2أخهإا

بعماروناالأ

11حجببىالتلسعدبنعثىدبنأبرأهيم

فأ3ءورإاثاإأاليثلموبرألارءباألليكربليذرإطأأت3حصادإاأ
دأأتررأاهـإاأصاأأمماءارألمحالت

وءأءاشااتءلرءقجاكلتأء

011الحتد1سء1اثءسإصأل3آلسا5أالظأاي5إلهأممإررهـا1د
طصهـرهـاس3ست

اخو1رحىتشآلشاعأامحأتإنأاحماتإوتاالرستكويهاتأإباعالجمطا

رصححإضكأاممسىتبمثاإشأثسشابواحهلتابطثءاااألاسحس

ازثهط3ضءنإإرأهـأر1إأاررإفأحألغأهـأر
تتراصهـنىاصت

بناابرادثإوإأابوإجغالأذبأشداوإتأالعى1أأبتثعيرفتأااف

د3رضسأغثاتقاأشداأحطدشاكنمةتأكدثصإأأصه سبوحرور

اةلنبال1أللبهبريدحعودنبمعبهرا3إاإثأسحاأبوأمضالساأاحايرالخرذ

1إألرصاخسإجىاذأساهاثأحرباثأنعأتجءصتد

ثأهـيرعنهمببأدبنثلمولها أارإدثهلأ

راثشبشاذبمكمستنظاصنىأجابهف3ضإفأزأفيأ

إوأصأضبصىابهإجلدفكجمنبهالده9ضأليبئأدلالسأهـعممكذأ
فالوواأشأةانئألصابابنالإللبيريحححجألبإلمحرشبهوصبنأ

1أاالهاديدثمه4اراسالةااللولياورطاسسلكهسلكللطانمااولياولد

9لملمىلمءلمكا11أبإلااأللمااال



الحمناضةكىوالرخأبدخأنبمارلتناهاثأنبآثتاذتالأرالنتلب

أحىنآرحمواحلىأعصألسطلن1أسصم2خرنحالشعربلى صاءوبه

دأرءأر ررهضهذاأسحىاقأبيعنشيسبنأحدالبىشصسنءافأ

لالمازةالأضأذ
رهـت2هـف

احمدبنممماممغيحثدصبنأحمدبنمأبألأب6
شإطابهمالمأحنيىموإأغثبندأبنكغجىإنأ

للحإثوأفىعحأل2داحااشخذراورالهممالىاألإساهـاتيمات هـنضاهـطهـ

بهرالممع3ألتنعاالللعاازجيطلحطالذءأعنالكونىذتبنأعصلاور

نمكسىرإخسيهذبأحرأثصباليتبمأمزبمأعبهااالمححوتبمآلثالمرح

أئةأرلعثاحنأحدىذسش9لرثنخالسدصمعهمأبس هـبىكاوارطب

ةزحةفهدفاحذحالحلىءاأكلاصيالعالألسسألدح
اتصنوصناهـثس

نءوجمالمنرتثددأوتابىربعهدأئذوأربعممتدتببمسنسذاالأد

انحااأب

لىأكحنمرربيىأالمدكثدعبمبرنأبرأهم46
أبوضنهترأثأأسىأبازرتالعنزىبابنيعرثبطاجوستوسحإلمبإ

دباغالىأبنذكرالبهطإحبوسبهانبغالبمنأأكدعىبنيرسزأزأبرحح

أعلحنابحمئالخخالفبفمامحدبنممأبرأر

11ممالمبماامحاااةااكال3لمبخهـاالثهـاأددااأابالمرالثهثاولير4اااأ01االمالكأااكاللصاا1ا

11اغثهئهأالطيلمأمم6ا42ألهـ



وأبصكهختآحنابنطاحعوشانىأبيصنبرصاصمااأسأباءييمالموية

نظرعهفابساحمغصاللهحبد

بنبأبنمأبرأبنلمبكصحتبنمأئرألآلة
اخأنيأبنبىبحرثاقحأأباببهنصؤرطقاأكماكجمبيبيطيرأ

حاجارحلدب13عبهسبنبكرحعبهووأباصماببمتايلهعحثىأباسمع

أوإوبىادرأبارأفوأربعهانذلألننأحإفنذىالبريتخأجأدف

تبأشبثاللالأبوضمدإلشهسالغاصأحدأبدماءتاتحإكهحيس

وأربعمانالولسعيهنأحاسنآالمىلهاجارأندروذيمخلور

بهاأيوببنعبنبىحتبنابرأهيم76أة

11إءالوانمابرابياأحوكأفىحططفيلىأحنالباجيجيجيلحأحوأدرث
برهـااصهـرورضفذعصتوشآلحبهثهد5أجسمتأيعاألأأرتبمامى

اتإفىإهـآثإصءث11اهـإىدحضطخماو

أصلدأعالنفاشالضجيبيببحيىبنابوأهيمكلئهـنه
دالعامبرعحرراصلىحمنأسحاقأبىاأثويألألزركالآلبابنيعربحالميطلل

الىنصالمسلىبتحهاحيهنسبمتلهأالندلناتوإماالزالخوصللوالرصما

شالنحوعأألالتكنلسننطلشنناكصأسوأحاحئأتفمىححكلأهاكنافي ساتس

فبلىرصمدأكتهرنوواربعىأنسةتمالينسنةحمآثبنوطبشأرعادثوآخر

51ااول5كمكلساول3ملى411إ09ااشا160األئكأللمأكهـثهالمبمةإلياول

اليهـولصهصمالالهأثهـئأاك1ا011أألكثثاإظئأال8إلاال1ثبنلممألملء

لملىلم01أهـ7ال4يههولكاائىاا



011

سأبيأبإنحادرأشوإاصثاإلونىءثدتبمأياخواأبامكىطلبهطلةإحذ

أنثاتمموطمأصأيامافراجةاننأفيأتالماخونبأسهـاصيهللنيجبا

يؤأرولهوجآلاورإحتمالتامعذاكأبوستصمنهذساالالسماعقبربهاسذص

ءااازاة
رربعىورسالبجنورد

بنأحمدبنمأبهابناححدبنأجمأهيمبمأ3
ت01أسأباءتالمربلىأءهميصطنأخمحىإأأسودبنعهوبنكهد

حضتبمعيمبأالتارنئرررإالمخالأحبأصإتأسأثأبأبورعمتثرو

أدأ13 تأليهـاءاإكأباسأأجمبأجرأثعتبعمموبيلوكابمعهرت

ارأسمذلمحححاكىأوراألوآحمدأل01حمحتفأأسحاا باهـاابحبشبىاهـبلمان

أبرفطالمرأثبمتالثهدضبمفوالياكتذأبجاأالحبهاأحببنرب

01باررأ0محأتبخإجمىأإفاأإبياحنزعيهمابنحإثصبنأبراحدجياأسحاف

أبىشعرءبا9تابننرأثتجأنحاسىاأإفأوركواننبمأفماالحتوألي

ترأاصىأاأبنسوألافخاريخراكأاابيبنسحصشابمإبسر

نىاصىمترحابوالعلعمةبنتآلسأبيزحابذأبعبتبماسليهمانضشابأخسن

فإلحافأءالرقابنأبروحالصوفيرجأللةعإهـأبيهتدنبالروأبهالعنايةكبى

ابرأهمببادبالرابواصغاحميأابنهضهور11ص9إححبنأبرأحيهمدصإةخاشاابم

اتحاثةوأربعتوتسصتنثسنةهرالموطاسمعأندوحألكأوأيتهابجميع

1كأاااجثااني11ا1اللمااأإلا11افيأال8013اانأكأللالسلم11ااظإأتأظ

وللوال10االأللملم4117ألااايثالحذوك1الآسا3اأااللرااالال1بهاب

ااننجرواوةأافىاياىاااألداااالقاثاك01فيالماالااجاجضاللمطاالالبااااللما3111لماالالاالال11

شهأعاى9أاابماجااولا5ااطااأا41اااةااأااليأاةاماجألالاحابمايابهحاعال11اول



11

تثأصاررإلىاأ4ارااكأ1حص11جأأظأأأإصاعأله
ورءب3بو3تت3أرهـل

اذةارزخمسنسضإووعشر

غابئ1تمماإةأسأابىثلطميلبنأبرأهيىاألألأ
صامض2أأاااضشأعهمت11إدابححاامأالثعررحب

تحاامأحاةأأصصصألشىاتاحنسازإطضلعمولصءصحاسأإولا
طصاصصاتصثصسا

برأراتإحثإاص
بكيبرلياتم

يمأبرأبنحمحسالثبنفىكحمممايرمأبألااأأل
ساإا4سرألهصإىااس51إتيماأرصهلنهالشاها3 هـتصاولربت

هـثزورأدأثكاتزهاتهـأر3اركامحاداضث3أىالار
تهـهـط3

سسسفخمالأرراإأحهسالطالحدصسسهشخحعمنولالارنسحه
اءرحصبرظطور

151أذدصيملتةاصااءأدأردااإلرىاس2لمألص11
طسهـهـعسوءرطهـاهـتلمج

أرهـيمتإصإتدثهافىأاثا95االمأردأد صصتهـسنرلفء

سشاإتءرءكدا11فياكهءورأأأارزالديمهكلرآ
اب2ط03طواهـنئترنهـ

أسءألى105أ13هألح111أرشاهـأفى
صأسام

إفيسيىهورابفماسربىعربنبيأبرأألأل3
نبماىأأبمتبمءبهد01إحأأأبعء1إاحوتأاأابثلأليئبرلعلالمن

الماتء1اآلآاواأراألء1101111اكااأل1اااااامااكااأرالم01اكإلاللماولثا

لملةلملمثياا011هأل



آال

دلثلمذابدصسولباأبيأبيههنءأبةرشإتشمنوطنجهورا

عيسهأبعفتدوإصبهإثه1أوأآلبمتأبن

المجريصموأثبناورمعلأأجمبمابنأبالصمثاةا6
الرهـابيرلنعوابرأيعنروحوراسصاقارأثبيماكأحلضشأحلحن

واوتجأبوكالفىإالكة5إكربحآباامرجةإاأنثنىودقهـستبأكأصات

الحىأاإنصارردبيهوإخبهاجقتبماقاابوثاكهبأئهعلصاالالد
01راآشاالمااأل
ربوورحصبرفولررضصرشهمححروبصجهوور

ابنشرضتمأصبماظتامأذليثاأبنوتسألرليأسةالتبوتوبر

رأانيبرأبوصابعأوترضؤ

حميوبنالرحمنجمدبنيمابوأصز
ابي15ثءأسئابنزبأالفاضىشنءوراثأإاباتآلكأأنيهذداقلت

بصرأليىأبحالمحنزداودأبنسؤححلىدياإلتسمابشرحب

تابصندحبماصافللىألبنشمأأبوإنحيهدأوبهرأنيضعزيروغيهربأبن

عابطاألمحنبمحهبهتراثدإاحهإأألنكمأجرجؤببرتأدكال

صيهر9ضنربيههأدصستابإحرلمأظحسم

بنلميبكةحتبنلساليمانبنمحدبنيمأبرظساثقأ
اددرأبيأبمهعمراسحافإأبابسادزتىأحلكمالوأحدعبد

1إلملم1لهفىلمفى



11آ

لهضاجارسمجونىتابروأإذيالابتتاثبنأرمربوألي

نذإلتنهت1اثىأضأكااصكابمفيهعيىاجتختصصأجيإبأدءأسوأأواليأغعىالن

جمعطهفذشدفمتمممانةساتتما

نحالمتبمألدهدعببنأسماعيلبامأبرأافالةأ
أبيعمنارأهحأأاليتإلخمالمربهأحلثهمالمندويصكصرأبن

الدأدربنادرأليازأسعإاىأبارشإليأبننخممهأأبيشالمذارةدا

تلخسنأوأبيءصبنإفىأعيثاإلفجحإبصانشبرشممأبياطأكأ

النئىيبهدأهلنكاتبثصسىشنهوأخركىاححأبتوأبيسنثصم

بوخالنىإبالمىأستكأبىتهملسحتهألىأرتعثعيرأشبخطهريمبأعجطرأ

أرنمكيالحرسنههابعىخككممىخهيأبومرسيذثلعىنثةأبحرحااصثه

تاضلمألروىشأنررخلىائةىوضض

نصالىيحعارببنحدبنمأأبأ3م
بمشألاسمأكتالينةاذحتباإلرويعرمبحاقأأاللكننرطبألأعلن

حسةسأبتهرسهـاكتببعحقعلىوفالتنحهثوالنخاس

وحمسمائةألت

بناللهعبدبنابرأهيمبنكدبنأبرأهيمطث
ويعرثكةأرألبهنىثرقأاألففسوفافيكرسضأهلمنعمصام



31أراأء5صأاعمألاضاارءالهإد1111رأ
ىعمءآرفكبفنابرلي

اتجاءلمخمسىأئثخمىصنةىاهاباحبابىتثحمصرثأشبأتفخ

ةتالجم5إصذادالقيمسخطرداألدهدكتنحوأصهالليتأاأوالال

الىءكلءأشأااأليسررأةاكوسنيأيالنكصاىيأعمأصأخ1ىههـاسا

شسضاروألىنجضةبمسءلوحوإخاوذرعييمادابداحطإورءاخيال

صحأبنشندألدأزةحعىششنيم3تس

إلمعابريسألمبنيمأبرأبنأحدبنأبوأميمآأاع
حارتبت5الحإبتاليضتتأ4تأسسحاأأرىانالدطى01لىاتتم

ضدااادلوتء3حرتأراإثيشدأباإلححرأأحاناتجميما01حمشإبإايما

امربمصتاباؤنحسثافيأال3دحبساروودرفبألدبهجعمرأبودإاثأ

إرشراراثب3إثبولىلتر5حرلددبةثعهـلالندةفحعةىوىحهـهحبأ5العخات

غريمترحاةثنواشكلااصعدأبهمالوفيعةخألثتريئحسسط
خدسبشنشأنهحآلخورأمحألنساليهانىأبهتيدعرحمسحانة

احررحهاإثأالتأذاصهإالألىرأجمحرثنركعبهأغننهم
صا11ط1111

سحبحىرصرجثلمثهحلمجوهـتمهـود

أاسثرنةاطثنبتوالفادربنممكبدبنابوأكيماث7أل
ألأةأ111رأشاأاحأككألاال9أصتإارا5 رصحهتانحمبنحرس

يمأتؤإملمااراوأسبىأاالسمااللىطاعرأبوشقبصضحاحارحلعنه

11الز11نكةأأكختناالم1أااااااول11الناول01االفىلماأا1111اشجرفة



51

ثيباشحونأبعمانةاأبسعيمفسنةبرالفيدولضنحألهودرفيكيأللحتبماض

اذرروءإيىأإذنمطدشاببأك

الطاريتهامأبيالعزيزبرنعبدبنمأبرأ7أ
أرالععحمصخمهأأرر3دةاحناحماسمحاألارأديماتقأووأهاحح

يوهـنءجطت

المحطسثثأدخهسمعألحويحدحطأفيشالغساذفابثأليرختلبمألمحطع

أهصسسهاإحرأراشمحاكاأارأرأاار
لىبرحوررممولىربنكأفءبننءوثفءن03

حمممائةسزاألنيبئورمترجبدإللىألموحاأكالححأليءا ط

سأبوزسدناعجلأسيحلىصأأدأ نبهماريم

خطهبحمبوحأزألبالورصحاقءأابىأآلكحتمطونرذأحلثناأح

11حتنفكاصاحشحرزاالثرأكهإثعمو1إصأأحبء
رىسسفيسهـكصورمثر

لءضعنحدحأبنعنحسمائدنأةروةثثأصد

بن21أالعبيدبنأمأابيبنأبرأهيما7أ
جالسأسافأباتبماتسسنرحزبرالاهلكنأعرأأاادقالهواريخبهاجش

بنأسهـحمىاقأربسنت0وابيضإصاعابأباهـوأث1ناأبنرانعأبا

شلروهـالشآنذابىاختنرولوربنربأبىنعمورعموأب

11فلهاسااالم1ااااأاكهاا6اااااا15111أاادناالد9اااااتااةاؤأأكاح11حا11311

3ةرأاظأل1اثعابم1ابم6امعا01ااؤاأاااألاإل8ااظإلألاكالمثاثاكاظاظا

إلظماللهعا01اإلثلم101إلكظ1ألاللمنملم11ةاولجولااااللمولمتهـاأإل

ك7لمألم31اذأ21لم1117ف81ااحا1ولأألوليابم011لىذلثدلمثالماول9ثا4وللملمأللمالمخأااا

اعؤا3حاالإألمللىاىاألؤاثاأللمثهولاجك8اللممهـلميململم3لململم7



691

ألتنعرأهـأكتاببطننلىثءالبلغابررأ2صىباالدأبسالماانصهسنيشير

شبههاوستنبباونيهاورادصازأفرألطاطىأديشدتبربيرتكىبتحرب

بتزهـعموورآللمالوكلىءرصابممدحوالحالشعميتحسبالكعسسرنريطنىو

مروىجمطرضنالمحدلمحماشعزأتودلوأنححيهعهن3ةثبطتحااصلىفنضحمفط

الاحدعهافاأالداهـأالدهأرتاحاال3ذصنه برولصالورمىو

وعيربسامبمنالخسنابووذكر9اشوبمأوالهأكثىيموالحلعو9دونسبهج

رزفبنبووابوالبهاشنقبنجعمرابوبئثءوابىاتأث3لبىتالمفئلبيمكيت

ربوابوايلهدعبنىحدوأبوادتجبنشرأبوشرفوات9خاباأكصبووا

أأساتبالرببهمأبوناوألشابزممتطاحقبنيعئموبيوشىأبوأكصمندى

تلألدسشةسجبصغابهونىبنالاحبأبوشدناانافادرفىنجربالخممميآلبحعاضر

فاكالثهرحبيشىبناالناابربابهحلشجلمىسحسماتةتنمانبهم

باررةشفربجمهـبرقإكعسالخداحلىن3إلبقحأبحببصمأبرأسحاألأبوأنشدر

اتهـإءحمإممغممالللماإزا1اأثألكمسهست3وعشولفرعى3 خارتت

حهاميابشجوكألجارحنيآاشالدهموعيمبلساأال

ااأملورأثزنادتغعبحوالستينوبركمهاانث

أمإلررصإكمعىت3وحكاكسلبهينىلبازأتيوحنركنت

مالظنهادعررذطءدمطمالحححالطالت هسا

البشامحمنعأدثببىاذأأنس7إسوأإلبشامبهانىو

أوامصالظصإ5دئلدءلغاأالالشماة اسر

آالسألسرخكجميئاضلىهـدنثوكنتبابأوياكلل

أأ4الراألأ9ثط41الننهاححاللمنا2للمم1011111الماألململمحراح14أولا
يأيسعلىازأفأالتنوى



11

اتآلوحسىنورياذيهمت1اقياسنظاراال3تاسعشربماأثىلساكاحثيومتوكوو

آإأيإول2نالوريبندكاللوجدأاؤأسنةنإنيوتأتختعمنأبنوحو

فبرءيزلوإمإئقأربحىكماخسصشرةثأحةستالجم2ىإنعمهأل

اهاأاوأجاصلحامالرهاااتاأاأخلبلنزلروأبحزيزبظأعرباهـعم

ائةشيكأملياتسآخرسكلىوه

ثتآلخ3ألضأمضا1إبمبإجمجمصتأفىكحبنهيمابل3يم4
كىالماسلروإتأأطاإزبأببمضأبمبناحذاألأسأبا

أحاجاذضأصعهأشحماصأفأهـعهؤحإجىباتحل

ودعنأخعبربنجعثبندأحبنهيمأبر3ز
نمارتبآلربمإباححصبإسحاقابانرثبميىنممبأحدلمليالباه

نيهن1والء1زالنحوساخألهكأ1داهـإذ3تأثثاخذإخبوصطنيوأ

ايعلحز001010011أ خسربستقيمأهعمابألإلماهمنبمتربه3مبمنوحهلبجمهولدسمو

أححثىمماأهتأأبيبنحلصظبنأبداهيمكة7ز
دأهـوهيبدنسيةلعألأزا13نالففماعيالدتحابيأبن
خيهروأتتبمدسأبينعسىأقأسحإباحيإلفينرلسبشرقفخاعة

مىوغيرألوحححبكوألرجميىإمحىأبىأبيشالأبحببندرأتعيرأببى

توؤدثابةإرأبىأبةصذأمماخاشدماألبطإلسيثأبولوإبأز

سالهاأببصنأحخنرألسىاثةوربعيمألفثتومنهوسهو

111كااكااظ5صاةتن8034لممملكطلململم2امثة



111

ألثحيمار1بنكدنصدأبنجمءإرأألما
إلمأضتتاليتتءتاأقاسأإأفتاءحدأادتاحتالنجاثبإأجمطأطأ

تإءاأصأطأزركأأإسأإكلعالىأتاإءحرأواالساشذاإأرخالاالمغ هـأهـصارسط

رر113ححشوصسهاطتاالذأ15اأحثأأداعمالاتتنئ
حا

15تأأرأكنزأاردرحأرصأفىا
فءاشهـكألمءلمبءن02روص

ضإدأحسهظملااأنحوبى

ءدجاعظبنخاصضصبندأصبنإرأميمألمآفي
اتأثاالأأبترأل6ارإأحوأئملمممابثوريجمأيهيى

اشأد11أل01ر11دللى111أ11ااد
احعلمة3تلمصت2

ا15اداراارااره11أ
ورءتكأشأيلمبةضآبمبءىب

1ألاأاآ
صسلءصصءىردحلم2ءحاشوورور1ت اى

عإا6ا1تنجإلحارأضدالء3ألا00أ11ذراألر
ت3اتءاوءلم

حالحمماأةلمليمأراإصأشدمتإاالرأاحإصد

ذلمضبمورءتهاإخيهءتضكأألوأخ1درزبلإأحمزرأحم3ءكاثضت تأ

3111س أ5لع51اسذادصاح30دمرألتخمار ص0003رىء

بأرثااحسإإإلمشثصإأراأل41ءإصؤلتإزحاانح31و

1د1تبالأحاتأت3باإتاذأ1ؤاأاكنإزإبكثاالءر1ور

011ححبصاهـسفيشاتراألسخذ

111ا111ارالااأأأطلححنيأاالإلاألاإل1اللملمثالم11ألاآلم

المالما01
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زأابأإنهجصبإأحلىبرنأندشبنطمأبرأفى3لما
أأصأأرارعألرأردءأاااهـ

ت2اض9تفوطبرتأرتء

ارضالحصبإحثف11محبيحألحونمح7اأجاأوحردفاعإأ2رأط3إت
األا11اص

ورأرب9ولفىردرحمعصاتدإاب1دالص
ت303ء3ورهـثصت

01رأءإ14أا ارصورخاأأفأضإيراأوحسةب

تطاألأأو511ورتارخستإيزافكأ91صلعألاحأب
أءأاأصر621ألبأحأ3رهثأارإرأإأاأدلمتأ11111

اأتاتص

11اكاأحا11
ءالعىثرحسع5صالاورددحماأحتا3دحه

سسثهـصحمطصص

إكاحإصأاإتإءاصرتلم
ءمءآلتمثلمأءء

دسعكارربحبنسنحأبندحشبنمإحإلمأاأولإء
ص1تللداتأرارصضءاحىأأأرع1داا

تسطا6ت3ور

أصيرأءاااأرأأأق11111 شبتنأكالضعوحمحطمححسحاصهراح

الرأءأألم1 أصححغحونيحاحزالملأصااأحشأجم جهـر01س

ءاأتأفىبأأةءصروراأر11دايرأصاا ردسكأ3ليلمبأحرت2بم

ةىاأجطأر5هـاكأراهاصأنأأ01اثاورثت3ءررصإرسا أأ9اأهرأ

ح11أأاأأ
ءء15ءضووردمموروعرحعالظسىا اصصا

أاء
5ءسيس5ارإتسسالعاخفد3ذإفيموءاإأ

اجمنأبمكاتبعشدانهحوإشهرأش1ألزقيبسمماأ

11اسراااححمسححررصءااشااإللملماكىولولمالمكو11بأ11أأ4اأ6ة

أداا11ااوإادآأئحيب



حصماليات3ابوأقهبنأحصمابنببمأبوأغ
احإسىادأبابميعوبأفطأسأباضىبفي2اأأك5رألى11

صاهـرجىأأرحيإبعشنأوأبيصبن2خاصأءاليتتاءانماا
اصردأ1اكأأر11بمأر15امحراأأرتص
واتتأحسنفصرئضشاحمرليالوابفت3

01اأثمأفاالارزا3أأاصأ5ر1كأدرقي01
هـجطخاص203كاخاخاسكاخارس

اجممءبىحاأطأ3صرراباحالموالمجوأتأتبمنضشماوابىجماأالأألمحالس

حلمتاللهدوأبئينيبذإبئاإءرالمعلببأليلىإحرآنىأأوزإلهـاد

كعإدثأنمكوأأدضابنخالما19ببساأضماصا1اهـأشتمحولصااخاماافلىثإبخأ

ايلدضصفألوهشداتأسوالكآأو5صيمذأرشياتأ5اشز15 حهـرهـصصهـ

ر01ءذؤزلشالهرجهأخاتألااربما1
3ررفوولمصفء3طبخادةرو

ااالر01أزفيورودءارحاأداأأأاطذرأاشص
خاس2ترهـنءءاست2ء

أحلسةأإكحألمصحت8أأالرط حددرنلرحىنمبرأء
دداأدلهواط5أس3أثاأاضاإححاا13صأت3إلأالصل ولىصاءت

احأتأبمواأعذصاوأفياأيادحاالإأاخىنأبالمثرت

لمأصاناضاهـااربمأالأررالمحر ظبابرحمنونبمبرت2بوإلمكربحرو

ا1نضمكصءاسحتأأايرثبخماال

سةطالأن3العيشأبيبنبفماتبنجمأبرأألال3
ءدا3ضغصشحمللمببهلضوأفراشن1تشأكأشأضدأباوعاألتاأبابنى

سادءأرهارفيدأذظلمأأ
نت3وةبئروسليهـل



18

تعبأترحيببنلىىبنأبرأهيملمح
كأرا0راايلالأرصإأححهـارأحآلآلحرألاك فدبنءصحبنوررشثىءت

جلواصصرألحالاعمبايحطبهةوأثالصاعابسخخلانغيهرحهالضاصثأ
3االمأارءارورضإهءهإحألىأكأرلثأأ11اافا فهـطاحاسبحروطء

طارالخبهركرتذوأىالعشفأتبمأسافإبووأتأنثعمابأكأجمماءلشالمع

نهشإاخكنشخىاأصحألحباووححدفىترحيهباحمث1تحجالتأبماأفأثاص

هبأدضت13افامممىأئخمتأكأخهـسجمدثبمنون2إالبهاص3اتإظا

سيدأئضصمحسورحوراصضسى

اكمأالسلميأالعبدبرأحدبنيمأبرأ3ئجر
الأر3ررالأدصأأارألآلألأل19عررأررءأحاض131كل

رتنءرشطاكىاوتربسلررت

ااحنعىاتاللي7ت2عاىأاححضر1درلمساألمعمحعيوذءلمس صلاا
ااصاصا

أيخمطاألودثتإهـحمياضنحمحهاتط
لسمدأال11 أسناللىكفألدحم1صدرسسيص

افألىإلدنأدكللألاليئصا11ءأالصأأرلش4حاأعلمأريم
صصأرصبوردسب

ورضرؤور0حإلداأافآلستسىاا11ءركأ صحرصزرمتءض

راراووح6ء0311ألمحاا01ألريمأر
اأ3صصهـاحصحمببمهـتسمحونى3ابوشبناكهت32

عرلمتصوأصبهونثت

مماأمصأإممدبيأالدبنأجماهيملىأثأل

1أااراأياححهال1اكرةثأأالثاالماكفىكااىكنناأثبما101دءدصألا

حيول1ل31لحطارياخا



9آ

صهصـكهـآتأليجرسكمارهاراصأأردتأليتمانبونإترأوأجمدأإبا
اذص1دألأاأأدالسءصإزال1ثحأأها حدراءبثمامكاةأ01 ر3تحسصهـحى

دأأرونأهـاأسأ311ةأول51
شاسناىوتس

بتأحماهأدكءأمحهربنبرنكنجورنليمأبلفخغلم
أطرزلنأبمدث01اطءادسشأأتنرتتنترحبهةإإإررشألأسات

داضث1أأا6ااأ1اأداالأ10اأأء
آء3ارصمسسابإ02وحرحىتةطدورحا

أأ23هـتإ51تضصىرحرفوأحارركأ11وأأتإا
هـاصصيريرص

01خاركترأسأصاتصالراادضيمإءهـءاأ
031مصت2بصا

أادر11إأأرزالاأاار3رتدءر1اورت
هـات03تءحاثت003طتصطحط

فثألىلىءكأضحلحأهاضححى16أبرضبعأذكحلخال1با11لنيحص1أ

تباصونإأاااذ6اأد115أدحخأنرجمئناطتأ3تشا1صحثاىإ3ءأأختا

ثرممهإإرردفي1اورءأاأرا11ااأ1رأاالا
اوطءء2أتءء55ورى

تجمحصلقشأحذتورآحتءإثأىاصأححىحأصدااتثو

1مدازراى3اأظرليممأحبمأإأبمضاااإعلسشمبرت1تبحاتيمدالمحعصس
11لحيماأ1ألثحأحاادسمهأندإكحطممصدأإتأرلالل1ش11يم

اطططب

سألالمهـإأالأباىيمألمحهعطاريز501وصذأتتناهـشاكأنالد1سضاأشىءبهإكأ1أث
أ

11 أ
01الثجب

حرنفيبرصنصإجدأبنونكبنحبمأبرأألال

111اسا0111مانثاااإل4لماأللمالمالمك7اآ



1111

ط2رءهـإأاتإأاتضهـأفماسحاأإأتإلأهـاردلاط2دلىكيصشاي
اأ13الازول5فشحاص5أدكلحالاضنهالخايم5أصضدإا سسسوء3سارهـسهـ

1111
ءأفىأنأ0101مما1ء إكأسإحؤلاشهصبماتحسبمررحمىثررلم

ءأ3ححهإصححصاألم
خا03

بهاويإلرأأبقأحدبنمانحبابنيماأإلا
أاررالمه11رالأل11اأأ11أرزساذأريرإ

لرضورهإإء3ص9ءبصما

صسءفيإأفيصذءارورابا011دلآأ35إالص3أدحبلاجرأ
هـت03ىستااى

ا1110001اا
إده5ءإادسرفىحإء1ممالط

ء

أأن1ضأخجغبأحلربمظبنفى7حجمماأبالهيإ
011اأخآأألاأوراألألأ11آلقءداذا01ر2دقيرزفيذ3

صهـرصاءراطات

شط1إأيدرلالحماسمطىتأبطضطصااصاثأخمثـرهأأتاباتطحس
11حثى3أر1رأأرأر1أردءهـهدأطأر

هاكاـتربتسخالت02راخاءت2ضاست

01101ءأ خىأأطإ3رأاحادأنحأاا5فى3ج5صر3إ
هصـكاـسأاصصتص

أأ10ارأصما01101أء111101أز
لىعرتحضنهثىنرسحهـدهـءرهـ4ءءددحرتر

طصدمخمذاحىدأحنرعكلردحمآلرتحأياصطاااأديبمرليجهأحكوأاأنحبأبأبرعاسس

أر1116الآطأهـصض5إوراذجةإةفيأذلحه11حمكل
هءمءا3طاصصخاصهـس ن03خا

تط113ورس
رهةنص

أفاودأبرحمآثبنيمإهماأبنخحربنمأبلنأ
اادح105حايم111الفيأارحادأإسمممذلىاظيم

بركبتظ2صةءصبصح



91لح

ضرأتإلوليحترباماخلمسناتبمغركمأسعضبنشنأفأشبهإكأل

وسخيننمأرسخمارساسأبعضاىفبهتحنحباترضاإأأثعاجمبئتأكبا

شخحمانحض

أحساحنأرزربيأأبهأهيمبندكعبنيمأرالني
أخ9تإاسأباببهىبيسانىأهأواقمسأبةضنصحنوأعلصد9إخسص

عابخالجهنىوصكأجرممنهسعلىلحبرحكلربلتتباكأحممسمأرتات

011لماأ1اخالآأكحناالذأذكأتحىلأتتاولعءعكلكاا روررلرنور01سا

يرمبهصتاستشهاءأش3وصعمنءأحواكثاحمأيبنردحعررآمال

وخمدميأئونأنمازهورظبرحهننالالربراصباضمهاأحبط1اميثاأن

ااأبم2ء
ات

رفائضئماليخاليبهةبنخالدبنمحصيبنمأبرألىأأ
اعادثالأررلم11صىأركسفوهـلىأأألالاحاأك3 احىوطرتحلح

اأإكضفأليبناللهضبتبوأليرظأبىأيخجدتشمتدىبويهانيإإشم

نجطأرإإحئنلدبسعةعيدشأررأالشالنححتاتحربمس3سابواءبا3لالصكهطيأثو

أأشيرخدشفصامبىاتسبنابدكوطشىاتتبضمرأبوأشبهضنهدكثحب

إنذخمىوسغبنذسنذصرس

111لةاساألاظاامننا1بخااااااح0111اأاالااإللمااعاا615111132االاااأااااألالوألأحإاالم

111اظ1اللع66أاكماألااألاهللملماإلأللململمخلمنرىرلمىكاأ1ظولتأا1ألإلأل

اإأللألذال01نجق
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بنوأالمحبدبنهمأثبنيوسبنأبرأهيو3اث
بهـحيأفرااأتيم1ارأنياأيالفائثىإفائدأبرنباديس

آتدتبجابذعملجلةأبناجبةعثغضشحمقنهنأصحلهاتءيرحممحخمر

أببحط2دص3ثوسقىبهاونشآبالمربةبثوفربابنيعرتشأقحأأت
ضأهـحااخاكرأرأأردرأأا

نورهـناسوعنبأتخا2وصلىتآ

بعربثاتاهـتبممنالمحسوأليغةاببماإللالعمألءأشحهىلهاحإحاسقأتبهؤح

3الحالو51رحصدىضمنرصاوأر هـأأءغحا11ابوألمحجا11110بى

والوعلةءلنوأبوحىأث5راللهثصارأحاالر1كحارهء1ا حاهـت3هـواهـحى

حء51حملالمفحاأراللالعرثأدهلسماضنحأفي5ادسحهلمأأحض ص6علىهـسابهـهـضاحا

رحألهادأألرلملأدبثمائلالثضر001حمرخك
رطلمهـبتت

شابهربرفأنبتيمالرأبوإجماجيأاتاروأبنبالأبوخثحهأبنإكزلأتصت

أص111أرراتأءأر5ذأ11سىأادأأسث تبىرثارءاهـسءبنظطج3تإث

ثسارأنخمراىعحاضأعرعإلمألمحالأره5إألطسا3رإللمار هـرجهـهـصتص

حياأأكابوسرحانشنشتاخسنأأبوإسمىابثوأبوحعبهيمتاأنم

أشدكلحصنخ1وأخثهاأيىءإلحمتكروأبمأوأرأتماللهتصسالأ1ألرإأ سساولمء

لرأأالالساآألادأالحأ11ح بساوبرالمجيبإسوبحرسصمىنبسسب

ارأأمحكأأر01اخإورأأرذرلمص01أط113 ط3لحببئسقصسءدنليورطة

حصاألااليشنوغبحرلاسثيوأنرأبهىأبهأدأدتىبعهمياحذنياأ

أكااإلالولهـ2ولأأ1ااإالملمكاللررظلثألألمكثلململماو11111اااإللم018اطاإل

2أناولاطابه3ال4نرطكظلملمىرلملمالمل05حاصي2111ابراذ111ااأسه

االالاااااأاظااااماالا11اثالا2ارإالفأأثاأآللهارالهااجدالأأألسفر



11أل

أأل10أورأأارأالمضدظاااحددهء51داأ
صارحههازتمررصةاخاسيعثاب

اأأصءرأ11اذطاممهفي111113اءأأحرأأحا3االسماهـ
سءجءحالابترءاهـ

أدألءإاسحأأكروءأ3ردإمأءكأس1إثاهارتثأ3محسر
انحاءصالم

00100111001ار111فيارأأ11الى11أض
لأدليسافورإلحكاءاتتدراسماهـصس

أ11قأكراصرسأ1أدطروا11ر
رأكأرطا0هـتوستأش

ااش1احأثعراأ س3لم6ححمسمطأاأصثعص
ورسنصتجمرتو

وضرت03خهإإخاألحضطحطأرقحدحممولص3عطالممدلآلإل1ا

لتليجبأبندحمممامحاخالبىدمأبلابمأ
تبنأرصررأءإنافىءبنبهرفلىبنعمروبنأالولدع
سفلهحمأالولعمدحع4حعوةدور

تتضمابصنن

أاماباإا1إا1أددكلرىأفيأسورلهباكأ هـبنى

ردلمشإدءءل1جتأررأأءرورالإهكرفياد11
ءءاتصجالمسا003صسء

أأا1011111101أا1

ادلممتماوراططبؤمإاحتإلمرىبمؤصبمحسة

ذ3ت31إأاأوأالثك305أ2أررثأصأربزدااإورإأأض3
باسأصط02ء

أ1112الرتتدارولاأانىهأربماإأأىأارإبر
ء003أتاأصاطنهالمط

11رادا11ى رسبمشطث3أشإعأةقتحمحلىبمل1أبمبححباب

أ1جاا11داءاأادثاأالرثرالى11ذأ2ر1111 بن3رءءهـطوثظ

11اا1111ال1111111101ال111ساااالماااكا11111ااااااااك11االماااااإل19

لملممإأاااأاإلأل111لمالملمبلم11أ01013111111111المها01بالحسأ01111

جمونالغحا11111اال111111ا1ال1ثعااأل11دإقأا11إلكألالالكلم1اءناأللملمرلم
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ااببناظاااإلمحهردافهـسأصحاإلخننيثثثالشربضبةإحثهـ

المضاثصإةحاألعهـنسمصلخااذدفرفيألمأسإشأألهأهتسش
تاربهـاس

3حسدحطأةألاإأسبمأأأءأءاهـهالأإحماحقتأاشماس3ليإطتر ءحااكات3صص

اراار10الدر1ص511أرألثسأ
ءتات03ت3بصمنتهـألبخات

ورإدأتنصأكندتأخطرأسيمط3إاخاشحهسضححتإأءطاانب11

أصاادأ10ر1سإاأر10111100
3ليبر3أبخا2اتءتلمممهفء2ضما3ليصارصصهـيزد

اأعط1حادأأبشأاحمحثأبحأبمالثهثخحعنبإأ5نررالعمدصتأبم
أرلصذاررراتأتأاورت6اأصثأح6إ5آكأأ113

ءهـا4ءتس

أأأرأطأح 0011ا
ىخابمترورثابتبرشورى

11أذأأأ
ولربهـبوالحطحمالنيبعىلبر3إحيحىز

بفماأحدبهماببالمساممماخثىصأبألزأ
أفى

اتوراتمااأححأأأليالآلسا3ححلخراأكىأحى51جمحى صصىرويتهـ

خواأرفاسمهراألنم3اتسةجممحدوإبحدسموثأصمبمأح
اورطءاطاحاطلمصا

طلمث3بم1دإلرطعدعحى1با1111ا01اأ كحأليأ طليأتجكأثبرنولءص

سءااأشألألدى1أأءأل115احممأالىأأ0110لما صمأسءسمصوالححالبااو طورى5 ط

011أء0001أ
رحمه1تيأيرخدضبعشقبنبههضعطءاشرحمهحث

صحاري1حدبنأبرأحيمبنليعبنيمأبرأالم
ر01ددعىححأخأأبفبإلصشاءتد6أخماصإىواأخةسأآتاحبماازأيم ت3ءار01

1اا111الحسهدلماازمااؤاله1111لممفالمااألااالمو

إاااعاااألااااال011ااااا1101انهلم1111أؤاأحاا1111أأللملااللاألله11أاأ3اط01اااااااااااااا

111101ع111اغح111511111ااااااارالمحبهثا111ااأكاألااااارا01ااأل
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بنىبنإسمألثابنأرجأذسإملياأفثوشاالوالآللبهعخقحبك1تخزؤد
سك9أفاكحهأأال10
01ط

أارالأذأءار01أدرأآ ءجمحبونتوحورصوهـااشااس

طاألاأمافيأكنسلوحعركفووالرحهطوالظلحلاركفا
اتزاسأذاأز

خدممشولعنهـكىهـ

زوكيئأأحدبهماحدبباأبماهيمأئجأ
صهح5أصأجارصأنوابيعوبألحاقأباىزإلفيصءفرحاإأتكيااتما

ااببنقثأكبوأنحىالسلبهيأصحاضابيالرأزتبإلمحهضصااببنبقاإأالصكب

اثأاسحأئدأىاأاأرحيالمسرالممضغدلكحءورأزاالىالمحثع أحنم1ااى

محنادذآالءرنحش5اش1ثآأرأهح11لشتآل3االنيتححيع سنهـسفىعلسهطط

فىألحسصصسعثمسحترزددنيسحمواللهصلحه7ااسإحىأرهصاخحر
صصاحهـطساا

رأرد611أأشالم1رص ى3برربنر

ربيعىدكأسصأذثالمثروأعصدباأبرأإفىأ

خهااطأبمارءطأأىأسأرأدالالمالذرإ
وتب3ولودبرصزكثحتنندتءفت03

رؤ15ردترمحىأدألكاأنلوحآلصالأألزثالدوعحدأسمخخاصخهـ
رهـططراشا

كونأيمأ

بنأرحنأبدببهاأحرواأبنيمأبرأ4أل

1االالولأثلممهـلمعاولألألالنااااأل111111إلرسوثصصثاأزراللملماولالمالم7
1أكلااول01ذاول1أز



191

نصماريعمارةبنخاللىبنسعيدبناتعئما

رربمأبيس2رإرإقالأباتفخعشززرأطضأحلتلمحمإبسرسبههكأت

إأأرأاألأرتأذأدمدممأحس51عمداض
توىاحرربصطءاسءحب

أانق1ال011عماخدأرالظهـإخحصأر13أرةرأشم
وسصىخاصبلررنسمترهـن

ىب1ألسبحروابعرتقابىاتهـأبصغابابرصنسصماجمشفأ

1151أرطر51ااإأالمحه1س01كمتكلأر
طهـبنوررط02سطص0003ط3ةصربهـت3هـ

دضالىحأاء11ءأكلءرالسهآأصاحرأك
ادنليوورمبت3األعورنىهـ

للى11ارألءاءأرط4أرولأسجهـءححىرأكأحعمهأر1ا
ءترمسكأأتتتت3ص

111أكورأظالرت1111رس ءهـإألإ
ضاتدربنصبرت002ت3اهـ

بروثالثإبرألالصسلأاأرتضأنضصدخوإحنحاعلسأرتأضدبس

حركلءصى113دث3صصرإليالمسأأخاثسالبىرلحرأمحلأحرء

ءإلشنأالرأشأرسيأحهحرقضنم5سحتقأسرأئهفأدا11المرإ هـص11ورى

ءبرحرشالسببرىأبرإاروأضنرغرمحهسننأؤصأرثسحط

أكالاصذأثعتماألأسومماناموياأ01الأثحاوشأطأربصرابو1حه
أكاءأراإرزاتاأللنحشص3آلذهزوأال35أوا اهـرورلصا وهـومثت0003

ولألذأكفحيمرهد3محألد01اات51ث11آلاسها حىجمبمورسهـيط طئىص

ر01ثاحالالخماكاأإحبحاعأكاونبغرالزشآخربخأ6أإرفأأتأأحلوأكبسا

إنتراتألضصدإسبالأالذادزفىالمحسقإبمنأعجطاأشأأأكحنكواق1بعىءاألضموروش

هوتهءرهـأءأ3تاسءزءأتلسهأرولطأاوألطالذافىد
رراسلرسن3شا

1111ظادااغ1ادماأللثص6حااأأداذلمارآلالحخسماذ



فىلالهـذإلوال011ضأ11أز1ححأاحماأض1 روكتجمدطءبنبطسىرجو

ادأررؤذهءدحا1راارهاررازدولءأس11أاهـاالو5اتز1إإ
صىآلثرهـاثوصطبس

دار11حاألرأل0111أءركاأاإهلالضذللمر
3ح2خماجمأثليتصم3الالبءأاوتء

أء351دأهـاأأررنجزآألمأزررهـج331شءوءذ3ثحس هـثسص

حثسردحسدورحصم5دسرسيارورأدنيالسوارءأراالرهءره5
اا

هـهـ01هـءط ا

دبرأرةرأاألزأأل3ءدأااالمء0011001
نىاشتمشكاهـصاا1رسرءحمماءىرشمىربكل

حىلمإروأفىأإتساخحل2دإورانبمبهيماخاأسرذ1ودسىطرلثاابحءصكلى 11

المفرولهحةطابنألماثأإنماعإلررأبعدليمأبراا
أرفستاأخالأأخهأقحاأراألآلفى3حاألريمزرهأل131ر ءاللمارس3

01111111ء01111الش
حسربليهـصزبترهفليشنىصءبطاحهالتبرسآهـلي2ح

هدتحاءارااونرأريرادحوتأأررأدسات11أر
اربرءببشفنفاطتء

الرعسثافىءااصاكإراءأرحصاردطحألض ر3هـبصطالبر02ستتس

11فاأألمحال1ء115حادرشفىارءاإاأردسأرأتورء10ءاذ11
ببرسساصرهـفدأكأءصءو02

كا11داراأ11اااأر11سأررد11ص
رسراتسليابرووء

افيأأإعلبمأتأبردمبهـاشرببماب

أأبافتآلءحرأإربملإأحهمتطرلىةمأبللمنا

11اا6إلظ3سااألألظفىول7111داللمإلنن111ظالهاايااظاا1دإلم3دااا111

ألا1111إاا11ا0أنراالواال9اممالملم11اءالم4األآنابماإاطبماأللءأنرللمولاط3يأللمثيلململما

لماحاالأد01الالشا01ادثرواتالنبرالاألاالحأالااالألاااالاااالا1111
11ا1ايا11ايافياعالما1أأااااالااأاألاااألاعااىاا1أ11المر1ااولفياااألآل

اناو01وأآأنااالصسحامعاأفيدااالابالط111ا11إاأجمإلإل
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دأتا11ء111أرتارأءزرأأأدأ11011
طتصطصاربرراثاططبرحاءحمحس

رالنشتات11ات3ارالر11زورأرإأرأإأاأيمأ
طءتطىصارت3ءتب

اى111أأارت1أصاالرا11أرأ11111
رورتات4ءاعصح52أليرفى

ت1إدبنمأهيىأأضاإفىبنأبرأقجماز
تآلفابظأأليوركرتاارتثءثؤأأبنحمحارإرصتج

ر1151ت3اا15ءأأ1د511األالمءا ءحةدجضتات1

ثأإأأصةردط2إاأئهاواتدبرنالزحبإاصإكأبلم

أاالءاإهأأر05اأأأردأأرا بىتضالسببكرهـ02راط

11111أاا0111االصأأا 3عملعم2رسسرادرثإليحدصحص
سصتاأصر

سا111ألاا

ورصالثسد3اتإحيمالات1حالىاكسخربأكال

أ11دد1ادرأ1ألصص11أرأ1 حول311دهخهعطس3وإءألت
رارا3ظ22ت

أأأل11دهـألثأفى5ر113احأاأطااحتااأإأ
دسحىكااكألتتكاظأ

ءأحمأسضداللالأصن6إررأمحتات

قيحأليحصتبربنخدبنابرأ46
اد5اارارأ1111لأل11ألذ1أافىس

شحرطءصماكىطزبء

1أالدأرلمااإ11المس111األا1اأأئجأأاالألااااأاعاةااا0011اك11الالم1ا

اآللململمولملماءاألمالملمأا11111ااأا



9

تبالغيرسمصبئنبحصبنيمأبرأ4با
أأأرألكشأصرأرءسس1آلررأصسإاعسدألض191ث ا6ىورببنربتصأضا

بمبحأبيثهنبصأوسمعرسوربنماإيلهعثإبيعنأتإفراتأثأص

رثأكحصأبأحراتوممامخيابمأتءرأأأحتالورآنىباأضإالبرل

احاخأبوبكأأجبنالله1جس3إبوألأخفإمربذأثهأرححلسعأاللضأن

حشمضاليحغيثفرأضإحبهاجناشضبهملنحبمنيهزتبمحمممعمنأأبواببأبرن

اخردإرغعرابم4تلالخاسةنجحماعحصإرمخسأاللاتعثنإب
افسىأشنى5ءا15لمانممإلرر3ه
هـجسهـطسهـهـ

ررسبنأحدبهاررلىكونبنمححدبنأبرأهيم1111
رأكأأرأبمحورأشجبهاجأكلحهنبحوالاابأمحضركالونأبن

ثبأإبباتالوصبنأدس1كحسمولنوالكاباأانررأبييترلمماحم
11أالدأرأأألصااهـأصأكثأرأأنىأأرأار

إهـرموظرنفتياهـن03

إؤأأأأفىأصأأاد3شاأآأأا
سهأبمبواسهصىرركاشهصهعحومحهمسال

ادأاخأألحناإهـالررآومنثخدلقتلملحرألهغثتلنإزرهـمنوالهف ا3حماهـ

طلمألمجهـخ710حبجىاصةسعاأاحفعأرر001دبروحرو هـنكىط

تايمثألخاب3رأععمزإألأثآحرضلىجي01اطزلهـأاتأتحاحمم

ذ1أراصتوكعاأفأنجراللحوطبناحبيانالبيوإجاراياظنأصلىط

داآفاكأللثنيئأرع1ألمأإلغاألاأدء5اشاصكااولألمزرلمعلمننلمالملململم011أا1

11ألاالأ11ولم44بماطااألمولمأثغألالما31ااكأحالمآل11لمرزأللملما

111ث114داأ5طه7ىننلملم4لماابماأا4ااأحااىلاألااراا21ااااحاال02ايماحاأا1111

411اكهـأللها



اأآ

نرمإثأأابتابهخآاشوأتت5ثجمحتأإازدحمسشتلماشم1أسخد
أألرشو6أذل3111زة
ط01تص3برءوروتش

ررالعص
رياإلجبسناأنجطليعبرند3بنمأبال

اتأهـررأدنبإلأسءابعبمكمماقحمساأالينىإسشسطاإدات

يكرثبملسةبضحصليأتثأفأألأأبداسإ5جماإفأالمعوفيأدلنم

ضبحاحدصحخشأفيولالنمأصخضةباصكىهتور1ثأصتكاطس1

عبرواتأبمىفىصاتأبعلصاابآت1سسبهمليطأص

1درفالمسالىالنحمادخئخماليمأإألنامالألأ4ي
اأرالكلرأأسحىارأدألرردأت1د01ارش3حارزعأورأد

دهـصماحىتصءلرهـشا

13دررألىفألألهما3حمحع5ءاخ3أفأسىأأشنتاءأأأ صيمحا1

أك11أحآ10أدص1أأأأأأر
تممبهوكالثحوهـبالشصحطكرهـاتثرمصصصت2و

ء015ذأزسى5الحمنىارةشوصأرزرول5ءسأاأطأاضأإذطاأر
هـننء5رهـطاكا

101رصذرصحمزهأشا25ارحيمإلمشاثراوإلشطخملعحأصالخ 3اكصءرلوتخماوثح001ت

اوونجصاسكلاآإثلعايمازدخل5اشلحهأدهـأورأذلم
طصطأصواخادحيولماوهـ

إلنثىبثغثو

بندمنليطالعبدبنررأصنليححدبرنأبرأهيمالل
بنثابفبنأحدبنحديبنمنأبنأللىدعبندأص

أإلدولوالأكه11ولأللململمىلم11نألأجثول61أا1ادبراسا1احامماأل5لمنن01اداعلماال

يا1النهاؤدألدولذاشافىنثمالي011إالألاللفئبمالآلأاليما4تهي



11

نصماريالربيعبنىدعبنالدهعبدبنأحدبنثعبان

أدزأب1اأبىابنبيعمأهـحاقأبافباطةغزأعلكنأتحزرجي
بمرمنكعوصكابوأبيثالبهاذبنسنأابيعنهـبوأصمحابغابعقرسبه

نردنااغانمأختنوأبغيتبنكربننستسمابلي01حرأ

اوردالنرآءحالعاهـشمخاححا اأنرصأاطيساأتاأبنقالالمياحيعنرا

أوغبهومأأبرأبنتبحتبتىاللهضمدوأأبنرأبنضنهأيخاتحا

خلبىببامحدبنأحهدبنأبرأحيهمأ5

ذاتأفأساباالنحبدغسيشنولالالطرطوشينمحاري
اوعوأكتابصعاتهماجوسوع2نىأوأبنرلهتأبىتعتأءإخرأأ

العه3وراارمآلأأحهورإلىأرافارالط
بدسسانا

نصماريسالصيونليدمحمبنيمأبرأاهـا
أليأبيرصعوءرأسحاقأباوآكوفاصئىاألتبابيعرهبةأشبيلأحاست

اتووغبهرصمحؤمبنلىالئنبنبشوبةأساأبيوتزيلىبن

أشبياجشحمثالخكرأبىبدربإعمدألألألتوألظامإحلرزححبضلىنيهها

النمافيالعبهاحماأبوضنهتر

لميالطليرركعبأبوأهجمكه21
طاعرأبيثنعبيهايسهرحلةلىأسحافأباحنىوياللفاطنبابعرب



اهـ39

ألبرأعحلألرأدكرعزتبابثهشاألخألينبىخناثألتجيبيسماةالسامجب

صثعالهـالرثممةطانهع1ءالوات15أ وسقكاطوبرسق

صكليبالرزبزبهادعمماكهدبنميمأبلأث3
ةالمعرهأملحمتيملحاقأبايآلءجانناحيهةسألمحفرى

ضرفيبمررحمتأليتبأالسرأعبىإسبحخابىببنصماوإبمهوالواتجمالنرآ

11رولصأعرجصروالطصلوومى

يثحبثموسثبناللدعبنابنيمأبرأابر
3سث9أوراأوئيمارأور3اساأبورلعأسةأشمأعلتصالمص طططحىب

طناةفرأشاشرعسواتبهمالعلمبىبنور 1أص01حث001العوردخرأر

ثصروررتبليثأبضظبههةبنتاحسيهمأبربعنلكعاأءويرشوأحارله

أربسانةباشحيلبهشلبهبنهسالمتأببوالحنهنوأصاكمابالفوآعلمأححادجأل
الركلى1أحأحضنماهرلماأ01 تمحهعته2رودسبوسمعحلهحسىتلبو

ماششخممه

11ااطدلولأطداالعاضملىاطحدتأونأىاولولاصلم7ىلمااال

العامعلىألمالارالمالولولشا4افيأولازربهاالإلولالكألكإلشولص2االلمسلملمالممالال711

011أوالعاصحدتاااألالالهائئللمهـالالأثالولسدحاف5ألاليعول

2قى8أل84ولنناطالألشااسيفرلمولحهـثمكارلمبرلملهـلمإاأالىأنيعثاحااللمقاأبه001

أاللمأأوالطخالملمشأألالأبركإثيخللمئ7وظ20اثحائئثنغأل87إعزلأ3اجاول

811الالال8ظولاأل5أاوللإلثألالولولاالإلتولبههولكحإلول3113ك4اك3آالإأاابه

ولالمكأيهلمالىلمعهلمنلمنمولالأللململمىلمالمهءأألأالأأإأ5سولحا5ث3لةأمحاأ9كاولفى

الثننأألهئخدةتالاكهااأللمغألأاهاعاأالككوأيةأمغهوراألبرثهة4أبهمأأحا

لممأصماإكثأالمكهـبممالأشعولجألأل7



يعفزببنيمابربنهأالعبلىبنأبرأحيم14
ححمحرأدسحأشبضحمهرإلإفىثيمطالىيزخهربنأحمدلماألي

ر1الأل3أ1أزراأل11ئرأرارأأأرأ110
01صىوصماجرم502بلعروسؤتبالس

أكلىأطأأرثراحاهفىص1ح031116 تأدوبءت2لرليتأبراحكلتجكصت3ط

ثرأءأإوأأر1اأرحذرأح1ردأر1مملىإلمث بلمتولبروءحرن

ألهدبثوكلد3ث5ءالأرجارااخمأأتأر1اطأأذإزرأار
اءاهـباءتلم3اور

تالخغثأتولأزتورإزربثصرفيتاكإأزرحكلىرءضمإصأ01ثحت1ثأ

أداسحثسذمشترلحعار3إشكأدإلإثلالاسالحءإت5أحداكإستا ء6صرس

صجحإشأفىط11أرءساأددأهأاه16أثأدصتدرس
ثهـأت2حتص

3ررإأدءاتإلثهأحيإونأااال5أءزحرديمإأ5كإما
راتءصت5صاص

حيبالأدصبحبهإصإصلذأآحوسلاأءسالالوبءوروالمحمنرررتإأتممهـ
أاأالصءألمحال1إثاص كابتبم2خابمسبهتصمرتبروراو1ا1إكأصإلضصمخاالبمهمد

كهءأإهـأاأفي3تددضاإأقححهاهتليلماذثأأأفي صااااهـاصطسماءءا

المغوبألييمادليوبهاثإح1بنرحسالخبذ11إطبواتاردوأسححاأثأأبأبى

أتابياالطااتمذأادأنتصءأأتأخسرأوراثزا اتر3ت3

ثوةجوأبص1تشرطأاضحسنااأكأذذجرمنادإحهـأحسمحداأثاط

ألتسينبالرربشءبىأاللىأتوإدستيمشجئاأبخالصاتةتاطىبستث

01إوراتأبتسمحبهعكىحسمالشو

0111لال58اشلملم4لحءلملما1لململمحهـطالمعأءخلمفىلملماشلمغءلماجملمبلمدلح

الىلمألملمءلملماخدالمثنرلمسء4ااااا11الم1110اأماياألفهثاطلم410أاهأاع



رعبهيبنهـأصبنالسعودسعدبنمأبرأ1
بوردابىصنأيدهـإولاأكبإأليتبمازر111اوللل13حناألكمويص

مأحىإدأألأرحمسضإحنهسحبارحوبمرانجصطوهالآلشأإحض

طوخدكلمخالبتثاروناإإ

ثتآلشرذحخدإإأكيتأوأعظأفماحبنمأبرأ14لم
خادثأحذ5برزأكىاألءأسأبولبتصاتضحىاألاسحاا

ألمحجريخمىسثوشأبيبنماخهدبنماأحيمأضأان
يرلماأ6أأأصلمىأأأرأدالءأكأالد1أكأاكا ءلطدءب2هـرحهتححرجمرمهـصام

بعاللىحواإلمأصتحإيم3ىيحبأألابمطنم11ءااأبالأبحص

ألزصدماريهارونبهاحوسىبرثمأبرأإا
أأديرأأرأرولصأأأرأإلأحصرأحذاأثد

سرثرهـصابولتفىحةثحت3

زضبندخمنليأالعبدبنيمأبرأ4ال
ءرسورمحح3ألناحماأأرأاتأسحااأرريمأضادأ

صبءىمحسمىءحم

خالسءأصنرارءعإلؤشادثاللغحرممةطأ15أصأ
راصاوطهـءرطص

أئةالسنفبهلىءاذهشأبيماربهانتتنيفا4عاهـدىخجف

111صااالجدطاالنرااورند
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حبإلفيخالمماسينبنيمابها42
بيعرشساقأباينىابوأنخطبشالحعألغبصماصونةاأحلت3

أنونجالسنروابةوإورعركترانىفزبنمروانارسمعأطينطابماا

البراستحازدألنواشحلىلمترلصأرواشروررتاورسمصآالقت طرت

لنماتشسنداتطبهاللسالأا

شالبأرديألندكبنأحدبنبمأبرأبر22
بنأقحأبإليعنأخإسحاألابايحغىجظفوهـدكنالمويذحنصأعحل

احإبنااأتحماتوحبالفوآاتعمغيوعصأأبشابنسمأفأوأبيطلحذ

تابمورتأللمجنبراحرارأبهصلفرأأنهحشأتالطيلساأبندكر3نبمشصلوال

أللخمىيمأبرأبنيوسبنأبرأهيمهـ2ثا
صنأتءألنوإ1أخم4ركأرالمعايعربشتاسإباكطرطبةكمإكلخمامص

ملالدخبابمطاإعاآلأشتوايفزفحاهـبنثستصأأبي
ششآلتسحمتذدلنالمحهءأ110أأأشإأصمألةوزاو لمرططريحجمروب

لمجىحااكجبرعليههولفيوسعزسازصمحجطانإطياأتابذالألأحإحسدو

أهأسهدسألمحهعمثىأأضهأرزذإالحماعم
مبووربيوبىبوببىوحممالبىيروحبم

األدلهاذوسفوثآص أئىوستىاتتألسنذلأرببهعرسبعن1002نى

السبعيمضطلمتتعاربوزد

ا1ثمصأجرىطغابا



911

إكابنىأيمابرأبنالوأحدعبدبنيمأبرأله22
اصطأاسمألأليأخوطاسحاأشافآكشبالألحوويعربصرناطةاهلتح

ءابإلمإكالحلىيوميحةعب6مموبربإروبجاسعالحألثورأيةرولهوحيبرفى

ساأبنعنصإتأوابناأعصبعشهادذأبأنةىشخأربعلنةمبمقضشى
ءلالثل
ثر01

أطخهرورباعةبندبنيزيدبنيهأبرألهرر

باللهعبأببهـأرثتأبيابنعءور9تأإسأباببهشغرناطألأحملنحهم

صىتبمأعالرلطوفيكشاربناولهالمألحيعنهت1دهماشصيمىإرعبأتمأيؤعب

خاعماذبإنحيمااعماتبماتةزليااووأسأإبيبناباإدبأاللظابيعنتالمزثحم

السماععلىووفمتسشوخناثنءاالنأبينباللهورأزالبيوألزإجمهأبط

أيثهرحنهأبثهعنإكخحاةءردأتهـلنىأنةسخسنذأألوثابىدغط

الغبشيعثمانأبيبنأسماعيلبنأبرأهيمبرذأ
فمفااسحافأبابمنىفرطةهو3تولبهارياسآلولسلمدرقشنوأحهـلت3

خملصليجوداشاصراوىلنإنسوصبغؤأطةأبدشأإمرسةأوأفوأرأكومو

نحوحااوصسغماتةسلسنةكصتاالذفاتالكحألإحلث صعساهـص

دمحبنعيسثابنلشحةبندبنبمأبما7247

أباىيألقأدلىأحلحنالغسانيحنونببهماشعباأبن
ءأهمتتوبإللهرشتصأبنونلوأبنلرءبناللمبأباسمعأفطأس



كأنزرفنةاللهضبالوأبرضأإنربأبهءإارواجيرأدأحمأحهدأباجبهدن

أ11أل11ءالراأأأللحةءا3أررأأر3ء3ور
هـأيبمءـوررصىبهـبهرصببرنتتطهـ

0اخىأدزرأاحال111نحقيكهوفاتحما55الألأدأنيالذأ115االصحاضح
هـاوهـأ

أئذكوياتأرمذسمحخزرأارالخمهطأحمدصرخدت

يضرإحزبزأألىبقخالدبنأبالقيم71ي
اىوصأرحلحافاأابحهويالصحمبمابلطبحربألياةاألأحن

أخشهدتأزآرفاأإ5اأممحء11رنى1داالح ائان9ساحو2ظححهت2ااحس

صاصألأدالصال11حىصأدقارأارأصراااأر
اءىاضطلصنوضما02وحبونبف

ر1رأازاأح101أأ ربهماماثاأأنتىلؤجممبنىء1حاحمةجمررىحرالمت

خزنهبابخارجءاصحامحىأدكأحبيوأوروورضولس1ألودولورب

ألوسهادرخهلىرسلهحمألمأ4بمبم ويماننبرن

تمحمحثاأالمأأبنبثلعأفأسحإرأحمربمزاليمثضاأثىأولث هـارنألم

اتصاصرزفىتبسطأصيهلىألصنبأجمبسصأصبوأبرحنجىإنتشماأدبزب

إجطبأءكأبادأكينحالرثسأححنخاترإرأأبخاأجمنبهخااضاويمكماعوناالموبى

أااإكطأأبرف3اد3ألزسنرحآأ2ذآلبهلحصولالبر2اسنسصبرأأالالحاألاعا
أاأكار1أالثماالأألأءاأألأزا هميورعيهرجىطزصواهـلجوطجطحطسررحىبوكس

راىبربمانؤكىاأألىأجداأبنخا3إالءأظونيحيهةماإبزاولمحربه

وسممانق3شمخمفأحاآس

11إا115لحيورنحظأا11ا1اكاااللمإلملىنمااألأألثاأكلهدلأ10لااالماألبم
اولثهالمآل3ا41الاواافىااااا111اثااآ01111ااااااأ6ملم2المالابم

أناال01يخحلع



ا

أبيرسيدبنالفاسمأبيبىأبرأهيم1174
وشممتواليآارحبماأكأبمبأليعنءوررء19أسأليلآلخىالتأتلأم
بمحا35أك1ررزلأءاأئأ1اوأ111كسأر5ذاأر

تجورشا3ماقتهـ

ائةشختسسكذأركخهلدأأالنمهـأزأراحىلهـ
ربربهـصا

بناريرعرخالورمممادمنيمأبلا
إحمورءنوأأبتضاياأررساألصاأأإبطزآلنجاطبفولافىحهلتإصمبمادإلذيا
حهأإإطأأرءء11حررإاأثاأداآاأ

اتء3روثتأهث3صتور

أقأسأإأتأرشحأحماذاءرأحصأ4ا تكايبنمبر
ضر11ذكا1اكأرارأرنىأذأصأأا
رحةبرشضربنفسمروءوت

أرروءرذا
ارر6ءت

مقدبنيإأبنكدبنيأبألالابرة

دأببهأألحررحثعحمىأفأاباياألوثولاسباأحلنومحيكأ
أ1ادخسأأراررطورحاأ1أرأغط1

ءلصاجالسوبوبمصشحوبيحا3

اآرحصرأذكبثأشمبهاتأبمتوحسحعبهوخدأتمأشاوباحها1تاضإا

إلحبآاض01ىأخميأأضإررأثشإبراث3بأباححأ2تد3بحموت1أأح

تسمأكادننأبنرذيمألذرسحضحنحزحسلنهذ05أبفكنثسسنخض

عحىإنإة1اصبنسأبيعنوحءحاابيختحبتأأعرخةاتفى

111المةأفثعحد9االل01حخين



آ2

واذنمطسعرءذكوالألسخظصنكيالفرعريىلتنيربىأدبغشعنخرجتمبخرأسا

اوظضبفتلأصإثيعلمؤأيوصحلتيماربتنخعركالالعنوبىب

اللهرحيرذإكأبرءاو

أحمدسوأربنبنخالبندكعمممايمأبوأله6
دكعبدفجماشبنألمجرسعدباسكاكربنألثولحزبأبن
الممصاأردبالعبهماسبنحازتبنسنحسن3كألزدلسأأحلالش

حهالحهأننهنلتمنخخأبئأيوبظعملحنممنقباأهلصىشنهألمحهرعى

أرناتإفرأىأاخأنحبابنيعربواقأسحأبافبألرسكنهااليها

رهالالزالبىالدهعجدهـهـأليقالبهوبنآالفاوابيحطببأالبهسعافد

وأرتاحزرجيمنعالرضبللماضروإبنكوتمبنسنأأبي3تروبتأ

ارفربربأورأبيخإبنجعالرأربذءاربنخاكوأبيسموآلبنجعالر

اوضكالدبىاثألثأعاألحهسنهايوالعملالعاملىأنمتووغبروواصنزلض

صرأنىالساعلكغربعلآأردوأاليههكالجهاعأحلىصنوحترالتكوباصا
نهسننيهألضرءخادغرةءأقالربلبهإةأشهرابثمانههأفا1بشبصرأيمنووطنه

4دسممحجنازتروكانتانحوأووستيننالتأبنووحإنةوشهصشرآلمسص

بدئاكدبنأبهـأهيمبنعاللببنيمأبالآلنألء
خملأاأشطضاليأ3ن3ألديبئىالنياأكلمىبنالدهعبد
إإتسروأنأبىنبأشونةحسهأقاسأباويقنببالزوأيعربفرطبه

11السطياستبةناوكالاجمااسأاامماصاألاع11االث511ألشافيأااحالاأل

11أشاجأالبمثةااابخحهلمااعمحااألهءألأاأاألاةأخااالوللما8ثا4يهـلململمخحجم1إهولييالبر



آم

عبهبنأللألسجلىوأبيربرفلىبنأسحاقأبيمنوباشبيهاجةوأكترعنهانفزعا

سادثتوابماحنعمةأوأبنذيلصنبمسنأفأليعنأبةروإأكلبهيألرراق

ءبالسحدىحليصأنى1وأبييأتؤت2إحمدوأبيانىدوأببريالؤألمحسنوأبي
أد1013األ101را1خهأأرش

4سارسجبن3شايمررصبهفسمحءوبمر3ثت

اااذأغالالدأتكهسوتءضلىثحلىأالر حمجروجمىولتهراوسردهـ

عنههكخجتحبالملالوضندراضرتحوهـسحةمأعىالت3بألشأخأ

ضرؤستآخرسنظىبمياوبىوستجؤولرواشعرحركرأكنموا

خسىأندهـتاربعحمسنذأترتخاىسءدحورسممانة

لارزديممايمأبهأمماحدبنمأبمانأزلمر
إسمإفيأأحيخالهضرثرازعابابنريعربإسحاقأبايحنىألأشبهياس

عسأتاحلأوالةالراعبههادلمحاسنوكاالواثحقعلبهوأخنألكربي

أئةؤحمخعشزسبعسنةاشوأكىعونوأبتأأعحهـىبغق

خيزبرندمبنأللهعبدبنأحهوبنأبرأهيم4لى7
إدولشيخناعنأبىأخيهالعرحلحاقأأباىيآلبلنسجةأهلت

أبىأءإاصعضأبإلييضرهمعبأألمحهعبهفبأليثهنالسوإعبىلتناركهااللري

بعتنحدذأصوفدوزأبنالتحنهتسمهمعدللسحاهدأوكااليئيوحروا

فختهانآضشربنسنةالحرمحىىؤذيسيهرأاتاأصم

اللخصيرربنسجاهدبنيمأبرأ2ك
أبابالعحألآلوصىاصببىأبنيعربءطبهةشاعملإألزةضكمنملأمن

11االالااالزاحممئب



أكرأ5أرحبماأتج3أيثالضبوأبيللهـبمضيممأ5ءأتشءاشسىاق

طتأثلسإونرتانبشهماخاعزنحرمماأخإماآرتاضخرشإتهـاتلمحرأا

فأحربنابإأتبننإرصأصبربخمامأبرأءا6إ
بمايلهثببإ2تسدعأفأأدأ5يمفرحارزلأثهرنصمارءب3
مبحأجالرويرسحالمضأنأعلومممتأأليأحالتدث

2أأل11لوطأص1وأرتارأألراأأكأدرتر1اكأءاأد لزحىوصركت3حيهيرصتركيهحمء

إأصأعذأ35ظد5ازرصهـبسحدهـأا105أاحمإطاأث
اهـسءباااط

صأئىدألوتبشءثحسسنهذاواأاد

بنح3أحصبنحدبنسعيصبنأبرأحيهمحص1
أقأرأألتجكاجمفيإأراص2ألزديأصعبغبنحدبهمارر
011أورأفىأأرورءشءالهأرررحدأأأص كأوبدتخاابمفوسنوررثافخبت0003

ءاددألبهتءأفخوألثوشر53أعسطبمشااللهدءبأروأنجبههحبست2إسمأخض

اأوسمأرةشوراعشرلىأتاأشوالمنبهحتالإلبهخمىأالحر

أأفىأأأأألورأ112رأ2إرءعحررهسصءرأ صامروالومموحتثحركار

ندكحصأرحخألأاللدساءأأ1101أكا تلموركأحيحمترردسعوبيبىنهحسأ

البفياعهتعدوأذويخرفىءبإألأأكورثوسصعطبيهسبهراتأهـولفياف

مائضبوعشولنسمعيونناعثابفارووفىدسحلماسةنوننأمألحهم طا



إرححناصبدنليأبرأحيمابأدريعمىبنأشرأثيمده
2أبيأتتتبمايهلىعلاكن3دالتجييسيماتىأكبنصيسىأبن

أكحىأرأأ1أاا000111
طربيتأدرليوصىحءاث1وتجزأبيهصضلماروايذأول

اللغم5ضنيهصأاضفرنرأأرؤرشالصماإظأأثهةاألثثئأمنثربأ
أال01كأاراولحاء2ءدرأطرأذ1ا
هـطاصيط2حاطلىشلألءهطرحمأل

حوت11إتورحأاصخاضعمإلتلاحألىأتاثءاأثأشمأصشهكلبرورهـ

اعر1اءا113لرص5مصذفيرركوركلحه آءأأءءثإهاأا
وتصسهـ

أأ

مصليوانها

إنلنبمبنويهىبنخحدبنمأبرأبر
افمحىأأأبتالءسبانحبمأإرثربسأكاتحمحمحبأفىالنماسدحمص

صاحاأوأجءأل9إررأبنرصمألثصاجرأءرإبرأرةأنيتباللط1مءأضضا1أ

انرأأيرءاصشئاهامحخل3لالأإ15ألشأحأل1سدادأرأرةوإخص اهـاسبطببهصس

تذأر9أرحماأدسرأنىأباأدب5ااص1أتوأعحنروىأصلأصمكاأكهالع

3رحاأحثسنأاطأدفسهواأاإخحننهبئماحرلمحؤهأفىأدىتدإ طوررتهـ

طحمأعخدتأحنممخبهبدثأخبهوزأيث1لادرحبيمثأيمثبثثوتوضننانذ

حسونشوينو5اتأسنت

ثثانصماريأحبشكابنالدمممايمابرأزفىاة

1ررالانحشرمحىأ01ئيألغإولماهسأأيال



آ

ملأضلىأحلهـلر01أص011ألاإأستآلااكه بجرسهموبيشريهوعرسيرت

نجلبرعحتححبيألدالضمدابابوصحى141واإلشتمادفالونباالمترجهأللزجاجي

رجألأتوكاضنهوأخلىيتفأأسهووالمحريةالنوإتأكوأشوكافبعاحاكتإلف

ءضامأضنعكثأبناخوالباعوالظتزوجدعوورذصغفبهكماورعاأحىأ

ألتجنوذحسىآلىنووقالأفياأصحبعصادنبهدأسغآإبعبنأنرحوا

وخأخبمفبر3شادبمؤسنخمىأنون

جمماأبرأقيمبنابمممامحأحمربفماأبرأهيملمهـ
بىأبيعربتربنوسكنالساحمينةهمثىأهلهمننمداريخدهـ
بوأليطحبثربابمشروأقأساباوبآحىوبىالمدينيالبهتء

شرلنصوأكأطبةأمحألآلأادببهلءأثاالىوهـواحنرعخركبستبمر

ذلكىبىأجرنىنحرحاأوسخهائؤسريايشلذتوكىفاخدداتو

توزربهيمابنآعماحبخاأىأبرأبناللالرسببثاليأبإ

أمملبيأبرأهيمبنمحهوبنألدعبدبرثأبرأهيم4بهر
أجاصرحاجابربأبىويعربأسحاقأباببهخسبهندونزأبلنسيةأهلعن

وحسماتشونهانينتمانسنةمالربركأضرصيأاللعبهدأباسككدريش3بااصفى

اللهعبدأبنكنهاسماعأيفحاولهروأبهنذاكىوفيبكيهرألأبنموطاجسمع

أثفااالامشكمعولبخلهسلمالهـ1ولولدلل4لمأالاااالاأ3أالفلثاللملموللملمألملم7نى3لم

اهألتاايهألبهرهأالثاألمةااءإألىلمثءمهـلمألثيلىلىىءتلمألبمالىابمكاال1العىلهش7حآل

ألمالممككمولااساا5ال3بهثلم5كالياىسيهأاثاعإ5بم3نرثهوول8111811ألهـأاكولم

3لغالسعاولأكاالمهأاهءألرة4ثهاألفههكياأولسايخصفإلثاسثاهلماديهممابرلم

4يموأكولولعءهلم1ااولكاول4لمذ3



عنهاخثاتجلىالمشرفضلىوتوددبالتجارمصباعحإلثفشوممنرحمما

يشنمانتهفينورلملتسنةبسبهنضىتوونجبرنمزبنالعباالأبو

نصعارأحيدبنإببنأبرأهيم3ز
أسحافأباويمشاتأرجشيرإءيمراشجلبهةبشرألءالغحموححمناحلرن

رجبرمعاإرريهأنبانحيأبرىرأشريحبلما1أطعبهدأبير

أنلستيتبي9وزنمةسسببهزنجؤىلوبيسيرصتدص

وساسليأعلمت41اأبالهيمببهاححبرنجوأبرأا4

يدأوابربأبحدعنءرأسحاألاأبكلنىاباالعليعوبيهلبدأتولحتال

بنالععاوابيزرثونبنإلمحطعبهافأليوشبدإخغنسالمفميئاتسلبمانأئم

ثلىوأث3إلتكاحيتلروولهالعربيهلرالنرآنثامشتجبراللهثعبأبنت

ءبررلمبطالوسأهلأبآدىطابايمإهـوأونحيهوهاااليشالاباالاأولا

راأرطاالاضذارارإلىاالأدعأعأصلث ىممسرشوآيجرفىلمأتروهـبنت3

حدأنثىأوحخمانةوننورلمسبكلحنةثالثنوأذ

بنسليمانبنهلىبنألدهعبيدبنابرأميم4فى
ةبأونزلشفرجزبنرأحلادكويركنالمفردويالبرؤنمثى

11أهـاالملأاكاارألأأفىاأألااأليرلملمنع6أ5االجههـاإكناأاأأبزولورله

أقيأل5ءاباااعثلالأواول4ااولعولولاثل71جولولصاطولكألقيساولاثافيت4

نالماإلهواكاالئه6أثهىلمكلرفىلمللىلمكاالأأا31ابهيعزلمأالول2سثالالهولثاول3بالىاغ

63كي1األاا11ألايهاألمحا11ركلوأنااالاحاااالا61المأوكلألبرائةأابهأأ53لمارلم

رأىلممألاإط4اياحااخيصلمالم5رااول8ثىلأأالالغصكضكأللطقىانا3ءألأألي



رراللهءأر11أاأصكافيذءا
4بررصفشجوت2دهـلىحرممهرن2دو

تكيعيىتأشكلخىهوشاإبشبمضنيغثأحشإثأتشمأأبحنأحشأقعاشن3إ1

دخءإأدأصا101آءاأأوآ2احصرأاكأطأر
ط3ءأتصهـرتترشامءصن02ء

أضأو
رساص

حديهحالألأكحناحبغمامأبرأبنحدبنايمأبرأ4اإ
2دثثوحزنبمالله1ضتأليطضأ9تاحأصأبطأقوتآإبالسليببع

إاأ110أوآ111ارا
ىكيوراوطرش3بعشلكألوصطهاسعحححلشصسيهه

أل1010أأيرأرأفي0001ءفسحألأا
رررضء1لعمبمرروثرداتشسشكرلوللتوه

لطألعبهدبنمأبرأبناللطعبدبنمأبرأ4بى11
ابحضرروألتاألأسأبافاآلتإسذأتلأك3دأالخييفحححومأببها
صالثوأخصخاجمكلحولبنصمرووابرورركوات4نباللهسوابيثأبىبس

حطاباتجمفبرأاتويهيحىبنجبأحسنأ5راإثأرضبهسأبنوضاتأتاألتم

ثفسوكالببنبرأبعأخوتوهـادقالصشاجربرزرإبىأكأفافأدفافأس

ألأرسأ5وأربعبهن2خثضأسنأشوأنؤرأهـبححرأليهبهىبة1ثص

دإكصلتحاالمهورنهثماأأصءإالألرشلكثىلصأرأخكاقهثرهـ اوترمهـربهـ

اللهمارإخبههفبهرإىأدوذدوببطاخاريهلىايق1بيماأنود

بنعيىبنررمإنفألسطبنأبرأقيآ

هرسأهلعندريأبىصكباليدمبنأحربناهـ



مأ

بالتثاىءرسىأئششبىأبنويعربحاقأاباكأيفرطبهدقسلعروأعل

حأودرأإرأحأعاماأوكمالبروتبهلهـلكسنبسالمعروباللهعبأعن

5ثالكلالر3ةوالنرأاذضبى1إأحصضابأبالغارشذركثاللإ

فثوامم3ألحىبهثاأحنبابةأكولىعرو9إبعلىبلنسيةوائمباورعاىادتشأ
01ءهـالطدأرءازغىا ههىححبتظإعلأىحركألصممأأأليمءلورسابكوورءربهـولوأط

ءإإأحأآليرهاضىذكأائذشكأخمسنسمسبعخهـدسأوللىأخبازخهت

س11ذأحثإحمم21سىأثةالعموأاشأتررنجزغفعفءأثصسوأك صاصربء

رألحافيأذجمهأثبهآلحاجنازصهتشهشسذا 01

عمهبهصيىأصدكباكفىكعبنأهيمأب4بردحا
زتااأبالأتجازتكهمأيخحرسحنبشكننىألئنبهييآلأعلتحم

عإأأكأأحاإصأتأءالترأضنثمهـااباجمإاحثحاخابمايله1بأرخبشاعم

بصسنهثثاذاناطىأديبها1تيموحسىأئضبمودححنمانسنةشوال

أئهلحمىربعبهمواليجتسنةآخرىتركىوؤالأبناأعححى

ثتمريإبمأيىلمامحليدأحمبنألمحمامحبنيمأبرأتاثه
ذدألىشاللوءهأسعاال3رل3إص لوحياصهرلسىيعربالماحسلون

تاعهربوروأامشابنحسأابيسنالببهللىروهـاعأالعجميةءالباب

هـشأشكحبصورفخغصأتوورأكأخمحدنالمؤعبدبنالعباسيمافيوأ

ربعمأألوأحرساحدكراىتوألررنواتأبنوفالسئماثةسعجو

1ة011ارجمححض1يركاافخرألصاكالمللمةعلمكهـءلململماإلال



012

شيا1رآلصلصرأرأكرلهأعبهثكأإللنهإاجازانهرودالسمأ3ألخز

اصحاب11كنمفأبويمأساحهـمشأرألىركساراالعمريوراأأب

ىةالغردبحنردولماحأفينخوأمالمصوممابعرىبرءيمليشهـ

كسبجممماححماثقرتوسبيمنالنذادأتتثوأالىكسالظأب
ورخالي

ءاغوليأاؤصنلم

خا2وأدبغلىأهلهمنارلييبافيأحمدبنيمأبرأبئ
1جاحضتكمأدببزرثاعصأت4ابالربرلحثربسسيمإأأبىأفتآلاتارشالض

محمولالىفنبهبةوأباولحلبأحتاثالممردلفىسمحإلىشءابمئهطأوإنلبهماأ

كابمسعأبأالوكهنإرءبيرإأأايصموأبمأدضشحيسأمأباوأالأا

ترثأاتأعبإحفأوسحىاتأحمحطأبربمدوأجبءباتاعسماث
رأالحمعاأدررأ1اأمحاأثأخحاإنى1مماحىأأونرالمثأال

ررسهـطهـرحممرراسساو3رور

نصموحطبرإعةتمأحركثررلمييبضهـحسهىأساهـاساربكلي

ببربرالأثهوأوربهلمإالررليسبهوأبيمكرلمعلىحبدأرطحكىرانغهو

أزآأأا001ؤآفاثأدحاهفحسحتر
وروبمحروبمصىحهروبرليءاىرهـ

بىبثىأأسرأجوكقابلالحبهاراننىتصبرحناوحوادماأيرصأنحطأي

وغرباسئرفادأجأىإلوإتجةوألىوالمرصنعصأزيروبلوأعياطوتالنرآان

المدالمناماتالجعألمالثالرظساول31اأبهاأفااطهللمفاألا1لملمحأللم44إلم

19اراالالاولبئااألااكأااالالالأل9ولولءولقصحلةاالأ2رءكاا3رثلاولالول

1آبئاحااثاءلمهأكاتألمإلكألصيطاألاكاأ11بماأااألاولإلا11ادللىاكط



آا

بإدرتولهأرأشفذأكأذجشلسيالثالىانىلمححخمش

نم1ايثجمااحبعكهالصلبهىداتبمالبرأحبمكببس11لؤلهخألأل
كاءاآررأللهخرأللرارألأرأكابراللط1أألأرالني

رترماتوسماى

ىأئتاتوصنسعمةتىأنظوراتاإنميهرشأبىنهشخآيئأصببهتزالبدآألف

متهمخنصوجرسهالسحعبمستأبموحلوالنصحعىأيلهعبررراللةأوا

دكر2سرضصمثوأرفبهألصاباروالمأسااتأتبمأبرأحمبهمافماأألفالررسأ

االربداصآلومحءنوريحبمتبمبرباوثالددإسأأبراكيمبننسإلأ

بأبتودكنسحبهناكاوفاسحشميصىلى1ادىكمضماستبوولءإغآل

1كحأسااأر31الساالأأءالالأأدل1ممااوأإس
أماسمامسءسمصرصتا

أثبإهإحرجمأاحيهمفدآكىأجه1ءزفسحةعهوذحولرتالرعبهشأبن

بث3إأسواظسىاتنرآأجمعأبيصمماف3همسغدألألأاوخآلأدثأ

2دإعثدوشأتاالمربصتوإصآألدبوفطبةلمزفأوحيهدآلأوالرورالة

اللىدبيماكبت01اأالأأرأنصركهحىلألغلبلبهنعىويمأأفأعخحش3

اللهزبىأددوإعحيهفاأناسحهثبمأأمحىسحيهدوليعنإألروسأتسف

ماأستبمالربيهعأبىلىءحهبهحبآإنهأليشعرعايهفرأتابكالنأب

ابمطو11صبمابيىعنبه71رأرررجمبهعهتءأأوال9غبرلىعخصءجماتوكر

املمبأضاأبيخاعمدصبمشماارحمحألمحاسياأأبيعنأنموإلنكطعلكازرفو

11ألاكاالماألاإلمالمحا11حا1111101افيألرظ1اورول4نروللملمولعغكلملآللملمءاءترلدلمررلملمكهألء

6011ابمااألاأ1األألباجطابهاد11ااألمكشابهاإلااألأ1أر111قاح6النن

أبر11با8دا11يهوا1ثدلمرا9ألمرألحراآلالمرا8األااائلماراةا41فىلم5اباخه1اكلحالاااالك

اااااالتااالأااءا16أا11إلمبمااممحاا0111االلماا11أاالماااااكألااحاااألم3اءحماعا1كولالاةاألماااالاأاا

ثهااااااا4ااإالإللمأالوألالمسأولالللمنرداللملمعلمألولاللىلولحكبماع4ألثبمحأل

اياهعنالثاهاثهث4سعد17ثاالهلمللحدتضى



اآ

نرجت0إلمسعبهأبيشنأأتيأرفأشنإلغوحبشمرأبنحباغتاب

لصادأسشحىتاأار
روسرىب

اباكأبحقراقوأبريفيىال9سلمنلييمأجمأ4زأبم
أضاتطااخورنى2أأالممرمببثااشكانىفرطبهتإمتاأل

هاااهلوفطحهلهادأضواححببىتباطأحأليخحبهخغابخأسمه

ءأأورحعأرأ
رطورورووروىالوتاضلزانئسىلإإلكد1حطمحىلوال

إلشربررثإظهببهكلتنأثهفوإنيدحمحرببخشى1تاثتي

شاكالنبأبمبهعآألتاجرحرتأليعصفشبونسثمايأأطمإ31ود

ورقوبألأجمبلتمحمؤابدبمبمس2ألراأنهوخآلءتناوجمحسء

عبنامخدربأرادفرحبثاأإحتحرأالتيمأحهأ115أيلالألصرأراطخيما هـسولرم

أقااأأألضخطء0010011
حىسثربىدىشمرألت3حعآضررصررإيح

إيثهرصر

أبونبهىعمدحىأداحةأمدكنفيادبنمهـاأءز
بنالددعأبونيتحدهالىصلببأليعنروأبذلدأفأسأباكطنيب

شطأالر

بناأبنخدهـنةدأحيبنأجماهرم4ثا7
كرسوناليبعرههـاقألسابافيسيماامحاكنأسليأالهاجمد

يصأبين3ةرسالىسأسكالزددخلحاصناثاالعجابيجد1يوحو

11نا01زسهنمالم031أخءاباأن84ال114إلأ3المكهأشم01



ام

إثأافيإلغصابأبرنعأبتتاءوروأصازلىإوطاأسمعضلبههكىالكم

بنألمحهعثوأبياتسرحانبمادصبحنبباسوسموموشبهرأبعبنرص

ابركورببأسذلمجلىإنىذحستبمانىاأبيصهـالشاالصميهثل

تصشبألبهوناربصحصوراعكسوأربعىأئأولسحيهمنتالسخإخردبسأتأب

حتبباروكىرعم1خىخابمرحكلبمخارأسبندثاللهدصثأليرع

حسمىأنذشتوأإدجلىأنىشش1إخزاحعتعمثالعشرلىتأالنألأتالسبءألي

صاأالعبمأبوسمحردح

أازنجسألأحنألكسألعيىأدرثصبنيمأبوأكر
ررألمرأخماحةآ1ألتلأأكأأررأد لماربوسهملسماثيخبهريالءبم

رفىبااأدالزشصحسياونسممحنآبىأجمهرآبحششأتنهىاللشأشارببىا

ايهإحأدهفىقالورؤومأإألىبعردوبجاسآلأنبأضحبالأرإوماذحتر
001ا

بركللةتبدابوثصأخحليبدنبههألدحسو

خاابربالعرهبالسبضيىخيهأأللدمبنبمأبرأ4رر
بحروأبربأبفدبتفأليتضمدلسأالربءهـأقلسحأبىاوكنرنجفمتلل

األأسحوألفطاجرسياليرروأليعموأببنخاهـ3االئوأبيربآألص

وبهـشالسولمبهىأمرطأبيمنريشبىاإلسكالبىهوبحاجارحلأجألخنأش

العكمانعدأبههـصنءدارحهـماصوبنحرواتتبن2إرأعمداالفاسأبيتم

4المهاالحاوااأطالالأاابمااااأافياأااألاىشثغ511آأحططولججاغااالىل111141اا

ااااألولءأرءلمإللململمخالمكهلهـملم2الىاةأ0ا13191ولنااهالنخ11115ال1االأ

اذدنا1أل



املح

وجعلرشنىروءوعمهبترافادلبعبرووالبهطازآليهبهصبمت

ربيعشهرهءاتنرصأبمننسماعهألأباكالصخولهلثذلولعلأزإلس

شجخناالمجبياللهعبهاأبئيبثظفرألهمانةخحرسحعيمتسنة3ألوا

إنيىداخاكضمسوربنخلبروابابرأهيملهرمالل
دالزنرحنهوورادسحهورتببحربشأفألأباكأاإاالدسثمغي

بالمصأسوأليي31حسثاجبينأوأبصبرابنأدأسىاأبىت3وررصحهسر

ثعنهسليهناورمإإلنجاذكأإممماإحأألياأثاونجرفمئرءش13رأطأفأليبإرزرأأ

وطاعبنطأرهىحخهبههثهنأعةوسمىوسغمائهـاترا9سحذجاحةأ

جارذفاللهحوطبناجممانثأليلباؤثذلماهساوححمحتبحهغمأبر

زرهمرلنغماراعأألدحمإرزلأخألشخءاكااأمهدلال1 أطىسعى

أررأمبهرخإفياتويألبكألأبمأإالللىاهبشروأيكهاتودحرأبرإالث

أشإحمأوخحمشأثلسىالماماأتبمسنلأأبووفالاأونأأ1كم
أذ5ااأرأصأا3صالنيحمالدصأحىمشاوتزثال ثسثورحىالاااأنمبوخق

غرأ2ورذأثبمحاحارافىشطاألزث0أدالهـألبالمضأدذسمارخماد
9ألاحطأإلمرصذثمهفىر1رحاألأصأكلاأطككي

رفىبوربءووربر3تر113ءآظ

بكثثأبأزحأااتكاوفارأجساالمترأبأنحمأرردإيمحال5صا
أفاإحثكأغجردأنإعحيصأاصحاأأثزأبأيمولدسءدافأسناحألبخلى

أببهاأضطاصاأإوأرسضضصإصهحالأ3خمااآلمحثألأبيلصخسهـتاتأملف

11أؤأ8داللملمرلمالملموأااسهلمأاأل1111ثأل1111010111إلأ1أأ11أل3ا1لململما

آكلدا11حاظاكى1اأدلملمكحلملمأ1األاطاكألألال86



ه

ابهليماتءأختصعراأأنصربلماذارءبرإلسنهـانؤذسبصماحبهناحرأعة

بمإبأرزخأليأدافهالجلابؤبببعرأبيالعادابنسلحيلإكلأبم

أذأعجمعإحةحهبألبألعاحاورواطأببكحوهـاحمأ

بنةشاكربئبارسجمماكىمامممأبرأاألأ4
باسأنميماأدصمتكرأنيالدتالسلهيأللهعبدبئاصهرو
أتحيلنىبسمائةإممشأنيالمخؤبفرهاأفاسأباصررركأ1ت

ابمهماإحمئحذأ2أالناعراصاالداببإتأأنشرلمخىماإسأألنإحاش

لوناتكأيملتأء11101وبهجهـاذأيمتبميحبهونهخخاهتليعإأكقحس

هـءت16الأ3درالشاءأرثأأشأدار1أسعاحثكأدأسوإدأحممه خمابهـهـثاتركررهـهـهـ

أذ11011
دءثقورارسهعلوسوش

بفأنأرحأصبربنلىعحبربنبنجممبر 11

تاإسصأألياحرءألألبئثبكأنشأخاأيدلمورأتثهمححيأغقرأع
عحأأأ11دهصهـضم5ادرألمحححثأعضإأانطارلعم5

هـسسرمتشانى

أححعاأ5إهـأاأساحيماهلصحثذإجموءاضحمثإأ5إضعطأضالاحمهص
أطاتثحمااصهـ

ألارأرأأولأ11101أألزالأحألءأرأ011
ى3رر3ارمصنوورصسسحاصسكه

الأبركاا51ثرأح9صفكلسأدفىحدتكررولسقىبعكاكهشثااخنيأ
01أر11ااء 1لمواتليودليححح3أربصءاسننهحلوة11ألى13وبر

لوضيهأبنهايمبسىزثح
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هجلءألحمابسابب

كميرالليكهبنعيىبنعطيووبنألععهاعيل14
تأئثاألرحا3أنهح5ذهأرصءإزرأأأرأتآلخصةفرلصأدلد السوتوهـرروسمت2

ءبأزألمأرذأعرألبهاأدأكارلىا

رعمببنكملالدبدألمفملبفأسماعيلأأ4

تتسجمتالغخىرحلابوبأبابسخىعبهر1ذوثمنالفنفي
إحاشيااسكناتأنحرشباوساتنلأأخابأرحهنأدضسإحبهاضآوظانبهو

ارأزاااأر9اذحءأرداأدأ1كع11
رءرنرصوضمانودشأبرخماءوبرخاصأبمرع

صفيإأاسيلأستبنخممبمأ

همءإوأكحفرطبهدليأنكيتاجبروبنأسياعيلر

رخأدبندحععنأكأذذبخاسلجبا1لحوشصببأتقياهـىن3تالحربر

ذالمثىوبوضاقاجيتبندواخوواللسمعآإأذرأعأماصب3أض2ا

طةسرزأهلحنالغاوفيحنطاببنأسماعيل4ناأل
هفجىذلىأوأرذابهألالحماينوايكاأبرأتوبهلحاالصد1بأوص

لاندالغاكنيأسهاضيلبنابخحابيالى5أونيالتأبمالفالرأرءب

أبفولىانهميهدعبرأوذسفسطةكألقإصصصتوصفةو

1الفىلىيلواأالظلم15والااحأألألهلمهبخى01لمثلى
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ءزكرياإناسماعيلبنيعيئتباسماعيل4زلم

ألمجارعبدبنأبرأهيمبنأسحاقبنصيىبنررأبن
الدهرىعوببنحنألردسبتبورأأبىنأدلصنى3ا01دأخلىاا

سحبأفيضخديحملهمحنشبهبنبجومأخوهوتأنىبطلوسأحلفماىط

صوأربأءأأو

1إباتبأيعوولبيئضأحسلدسنخهدبناسياعيلثألا4
بسحببن1سعيهصأنعمأبرعمنءبروبهلاأورمتبدىنبهلال1وإلىوكو

إسياأسفأأباأ1ألرغحيابدحو19إلكالسصغهتدصأوشنىأكنرير
حرسارادآلأ
ررحور

بنأللهعبدبنكلىأبنهلىبنعيلأسهإرإألده

ثصكالىبنتهامبناحىصثابنسليمانبنهد
رلمأسلصحإلمولحغهـالودهـرهمىأأخأأالىنألسوفسطةلأ3 تنورطناب0001

ثأاتينتسبهوأاللرضىتأبؤالءحارأبنذكرمجماذأفيبىايلنبأحأحمح

أعملأنأصمحانيأشىدشيصعباحقبرتكلإلأبوالوفيبرءوال

رحلعىسماعالرأعربوالأاللردفمةءوأدأجارحلاالةرةضقثنسبهم

كططألىنابألوكوبهصمدرعنولماوأخوألسماعلبنسداغيالواللىوو

نبمعهـمأبوررافىوحبهبشأبنووأنهذكووأربعمائةعشرأتنتىسنآبمحصرىلو

بالنسسدراج

21آ2أ01إولاثهـأالباهلاالضا01صذرآلء



آا9

التجييىيجىبنمحهدبنأسماعيل74أ
وعيرالعهانبهافيبالوضشىويعرباحربأأبىأيحشفرطبألأحلنك

بعضألىصجإةعنابحبكأإئلرلأصألهاللهعبدأبوظأخاوأبنهحتيثا

ذسبعدفبهتأضرأذ

لرشمطهاعلحنسعيدبناخاطصبنأسماعيل74إ

بئألجفأرءبححجحءبذراليرضأبيطخاأوفميهياآرحلأللىأنت

شهااللهرنحيباألتخوبكتلجثأرسبلىوأراالئهضتسعلغألألجةأطبذ

عموغيمإسشصجاوأراتبالرأعسبوثأبىىبمتالجبندأسثوآلوأتأوبنساك

طونلرأحلبهمالمأبنأححدبنأسهاسيللم7
عاحطردنههأأحدفىثدحخطأركيالباثءأخ3بردأثاررأشآإبىأبوهبو

أص05رنسرتءأسوإسنذأخألألأظاليحعمرأأل تبسنربرجمصءشامرلماهـصماحروحب

بلماححدبسرفسطةصحئفحيأأفبرإسث2أظألأعنأشقوم3أتبمث

كا2داا3ادأألاإحدرطعاأوسهياأدفئشأتبرلوشابمالثال0عب

صسأنمالمجتعبنكمأإبببخطدرحتفزاإئئأأربصكأ3ردعة
رشافرعيحل

مأنأأأباحنىلجبوونبرنررأحبنماصيلااة6
ونأركأأأررذالحددابمكأأ1ءرهءأثولجء

خحىءجمى1ى6بررسء2تر5ب2تما

1111كإلالململماثمالململململمالململم1لمألاللمااطثااقاااااااااثاااعالحأاألأل



فيولسمصسعبهدبنرزتأكأعىإخبهارألجبههؤوأربحهانةبألنجنتأل
تثهأسرال

رعابناأحدببهمامحهدبنلأسهاعب74

رصببحبأبوبءإليثإوليأأباليحتةحاأشىلأممماكيالددب1ريأ
وأهـسغردالةساأشأردحهالحالصةإأ1أرةآرص

محوركاووعوىت

دلاذ3ءرشعرالببهبوراوللالأصأدلمآإجاحباهترنألبهبهصألرببمل
أورا001أى3ضحعر1رررحأراهكشا ببىليبيماربنليرشجح03ورروهـ

شوعشرالمتألنحبهنت13ودوأربررألةأربعحنسكةنماأفرالاحضجطالوكى

إتبميهأنيعنحبؤف3

أباثلينهاسيالبحألميهنحرهبنأسماعيهل1بم
11أكررإألىءالءأأ1حححرءأىأتت35رءأأصأ

اطط002ءرشبرابسنف2نصهـا

ثحنأنصطاجوحيمأأألإسأدظسناإوواألوبتبإعحململيابوسنالورث
دأد31111

ءلمنور5ء2صور

أمملقكعديديبنيولممبنالأسماعبمة
ءادةلدنىراأالأولم11رأأأأأرأ3ررورطور

طلمروصءحماخاشأرءصاءلمص

أرإهمارقيناتإألذرطيوءإهـخاأحىصىخهصثحوأصإحمالأثأوأبأ ءارحأطكبت

المنهزراودتأليحظك

11فىأألدادألأولألمالململمأألور11111اا1رع11اا6و615ااالالوالالم11راظولبخ

لمثااان1اا1113قاهاالزاااااثاكوكالاهالءأل3لمءوللمطلململماألمأضااراخلطاال



فشرتثرجونلأ3زيدأكاينهاعيلأ74م

حبأبباأجألثأوأخنلىفأجإبمأتأوإيمأفأليشماض0أخأحربأأبا

5أللبماأبمرأكدابمحجمضبحرسكونسأمأبهدثيمأزليأثا

ابطجلوأالكحلبأىاإلثعلبنالأسما37
يرإأخاوممنوأربحيألةتولسحيهمخسسكقرجبكأبنحهالولسيهذبل

ددأهأبلمحك6ذأصأالفىادذح12وأأ11كاللمنوذاك ابوثوربر3تترت

رجشبعامحححأأبعنوزسحيملحتسنهاتأرحكنحالانوثررفالمض

ءلحوكحن019وصملن 01بأأرصءأداد كو

لهيالححسعيانبننهىصبنأسماعيل4لم3
هسمأررأكاأارأهألمصاسالألألخصدأنةناتكهم 3بت03سيخاب3نحاب

بوندجهـابنابوجعبهرعكه3برشبهاأوأفصنهاءالئرأةذرراراالمالز

أجمإصونأحلخا3ياللحتضكالىبنأسياعلإلأ
ورزقاأكألهءوأبوالعبهسسنأأليتعماتءالرأأخلىألرلردأبابكض

أالجما1صمابننسيهمأأبونهةألرمتوببدءفرأراللروتمثثكنواب

خيررالبنذ

دعبنأرحمناعبدبنيجىبنأسماصكيل3ا

إحلنذاحىفبلادنسبتفدآوزراللهعبدبنماأحدبنالفه
بنلرأكاضصيأأخووهورتتبهسدأبنبعرهـوسىاالدأاباببهخالسرفسطة
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شبمرصءباذرأأليلمحنحهوراحورأرحلهلهاتديزأهجاناب

لصرألدإبأسىإنحاإأملئؤتشءاأفحاتشكمااشبإضأأدأ

حهاداأبعبمأكفموابينياإصأمءأليعمانلركأبأشمهيسإ

أألأسحمإثأأباالسيإهـاأجصأاأسأبمدكرحالذأكأخمسذحوىثسوت

أبيبنتبعببنأصحماعيلظ
غإصإأضتإباأرتصأس4كروربئلأد3نويحا

ألنخدكلطءهحأئةأرلص5لس5حمسف1طإحة1صاا ورهـهمبءصدصساهـأ

هاءأالأئشخسىسنذ5شإخألإخسوأ5أسخأءأأتشأبؤحذأحثص

ماعيلأسابخهثىبنأحلىبنأسماعيلء11

جطورارءااأبراتحسأراأأأبحمعتإضألامنليي3أللس
أرأأدذرذأكأأحط01ححصحعظ01دروأردصثألى ررطرهـدبعبب

تفصبرظخمبنصعيبنأسياعيل3أ

سنذأصاأأصأابالالكأاسةفرنسرحةأسألؤةسلأحناثارءبحبمأ
كاهأال5ءأحاأإلىإسلىهـشاليطة3بهاوسنور اليحطحاصسعيأكأأبرإا

ألىأأصحسععرلرألنروديمإردرأاخحألالرأسه1كعألهإأا سنارس

خبثءبماظطاركأتعنترهغ1ستناءنجبأشااحجارتألتبنهمعصضسالال

11ااواثاظولاحالإلول66وأفىابالرأ6الاوثالهىلمىءاكلمرأالة7اعةا

جازىاء



أنجرضنهوفالملضكىرلميمفيأمشتآلصوالأبنشتسمأأباأولرححجما

ضرشهعحمالقوأنهرآلإتورالمرااططالطاممنعهأورأسى وواررهـ3دتا

تصكنربعأرليسعهىاجمطهبنعمالبفأةريثجرحااتأحصذأأسىأشيلألنا
شماتشو

الرعببهبماهلىبنسسعودبندأصببأسياعيل34لة
ءاليتعروسأكأسىاأبابثنصأألذدإسبغربإدأنسأرتفححمأهلءكم

جديلإصبصاوكاعغرمثاويمرآلحبهكغدعسهبهحوأخآألتنجببنحبحى

ووونشعبهانثونوصعوررأصلمهوالخطنوصممضمبطهمثألءأوأع

انذشحسمىنوبوضت

شأاأحلعمنالدخحبنسيناأبنأسماعل4زاأل
وأتالبرهـااللؤ3وإوالنجومأبحسباالعلىاأحلننأوفيأأبابأل

ىأنأدأهـ

األبةشختصلاهـمريبهلىأأحهلىبنأسهاعيلهبر7
للثنحصأناتحيهاطبىأبنوبعربيهىأأبابالنيسبهةكردظمقالم

رةصأيجمنىأبوالتاممحولخبرءص1أوإورعأجىوالنددادالةالووشا

عاحبهيصملىانازولوعزدواوحمىينةأاللوصمألألوبهيزآنرلمسجاأسأ

1نجلملم2الىاأل71ع5سننأاسولاال71ااول3اطلمأ11أللهماممخااول

ثمالهاللنل5الماأعاصدالكداغالأثةالماالانناالااغاؤال115األاأاأل4غالثاه014األأ

ثهلهـا0ونسشحر



ثأدحىلألندأعلىكأرأتأثرسأصإحسألذلكفسا ربمنبررنركب

دعحون4وذلكروءفلصهنعئهأؤدلم1أللىىلحاأللحمخغا ربكاطمات

وعاسهـالحاألألككلثكأصملأندرفيرذرحأىوأسنى5أد ثوهـوم

أةاسأثحضذكرتوخمسىأنذشضاليمنناتنألسنةاتار

بنالدحهنعبدبنعببسىببهماأسماسيل4كلثما

اللهثعرسنهدح1أوأسأإبالألنىلميذأيراكلثنأالخهكطاجح

تاضأيخىوبرشءورشنهأيتهروجىبهراحنخأاألضااج2أأبىوعننورنأبم

دبحرأبوطسمحةإألبأأيعربفالألىأاأدبمطكانلرأضةنبمروأنأبى

فضرحهـىانججبةوادلموأبنخبهربتألمححاكفت3تسمأرأبهررق
1111أر1110أراضادأرفىأأض111111

ضآحسنبكرسوورررىحنلمارإروبىبنو

أرتا11أراررأهأءرتثأليأرالوزبرالحهجاسماثال ن03ويررر503

اةوراهص

حنرىاهضات3أكأيولبىألرزفخاركادأ

بمممراااتتفيردأشأس01بكيترزفكأحممن

را11بىرأبممناحثااكتاببولسأيجهلمهاتذأ

شهربرحجاجبنأسماعيلشيخناىتواكالضمأبنبخطوفرأت

سبهعسنةوللىحبهبشرسنأبزأدسيأثةووتألتبمأربعسخةصيالولىادى

اثربعهوأبعبنروأ

1ا01ابش9ااالولاالالطلمرالم71لمعلمابلمةلاالبهحاا5ااياجألكاحاالالا1جهـ

111ثهلمكألول0111



آآلح

أورزأفابناحمدبنأللهعبدبناسماعيلرإكه

امسوجدوابووكانأنحاسمأأباكبمسرفسطلأمنالتميصي
ئأنننلإلعهلوبناللعبدأبيشبهخأثوواحامأىةأروالمتالنبأعة

بعااصآلبممىلؤالدلسيهالشنرفد9حابىاجوتاألرإيمثأت1بوطخ

أثةوخمسأربعينسنةإألأشئهررلمجعمححبهصونءأالرببومنرالط3صمأل

ثإبماببدنحبهرةضارد

سصمعودبنأللهعبهدبن1سعروبنأسماعيل4

فصبيمأبيبىأبنوبعربالطاكرأأليحىباجبهااأأحححعضكب
إالبةتحصنروءيمثالذاحروهباوررأأليذور2أأأتل

ذ1أنمفألاأرةأذضأسعادآللى11دأرهاحنأساشاأدكا
محوصواركلخسهـثروون

جاذكألنأنمشاحمجرفالإبنعنآخررنىوأخبهرلىزيخرحالمأشن

2ألأسماتالنجدسمودبنبسرأبو

زرغائباحؤ1تكتىمىاصفأسأبنهوأ

زألتذأنسىوالشنىأرءالجممالى

أشبيهليةأحلنفصريأعيسىبنأسماعيل43
سهـصهالروذكوالفهائهبأبإخهاببإكبحرابنربمأبيعنورداص

بالفحابطببهنولمجعىنأصمحابهععجىذكؤنبماوفلىفثعليهنءإبذ

11هللسحيوألعاألادألرأالهاالحه3المفىولال83اللمكللملمىلممملمخحعلم

كهزالمألجأهـ



أللرءعطابنصولسيخدبنبنأسماعلأأ

البحأءااكلءإاشإألواتتيمادأالأءدمخهاحبمبأا
اأشءأحهـيمأزأدلمءاأدأرأ
خا1ءحاءطبامساد

ءدجاءااصاهألعفثاثتصح

يريأأأنحرشعأدأت2رممماتليإممسماعدإوبمإ
1لىسصأفص5أأهـأأشاااححااإأأااةأضبألألاأأأكت2

3ىصدسسمإحخآلأخسهءأأتحشإأاتاتححاطارت51رتأأيم

أتيمأأأرأثماتيمءءأألحمهاااتااصأولطآردزرو
أهـ11أاأل1ص1اأأ1ل11

تورءطإلتصررضشتىء

أحمدإحا11دسنسحىأزلم3أأاسالحبحظتالالارء

طاال1دلثأإرأ3وإتحمها 111أليت11اءبء

اأيرإحماثمخهـأااطتاهأصاحمطاابطسبهأأسمإشوراحس11
أأأأاحا11رله15يراأأ ا1أ9إددحثىاسألسصىىصار أ

11االمسحأرإا1دبءأحأأ1حصتشخصررأأمأأصط

ا2أءاأ6ط
اطهـت8هـطبءكأ

اتسعدأتبدصبصالن5بنأسماعيلألم

اأأحميمد1بهـأأأ3أالأهألكوا111ء1يمأحتاإكبحتموبضأأ
الثأسحاصظإهأضإخسإطأطحدةارأايمأتلشسأبطأم

أأأهلحم1ءإللااأححنحئلىلخفرخحم1أثكساع
مأصر



ودكااوأقاتحوولىأنيسحسلءىأثضهـتركاأالرحبحلالصالثى

1ألحأزأعأرثرأحارأأساحااالع31ول11فيأ
لىرن6أجررتورم

أنثسهاالسهىحإثأأأررشأشأكاأنشدزطهأمحىاهأيالدأ
اباس

الروأبمثىالثوأىألخسأءالبالأأثهأبلينوأعماأيزأداسهـغفيا

ثوأط1اصإهـوأأاتأ1حمعىبث3طإبحمالهأءأحكالأصأت ط2

أوت1رأوأأإبمأخطأأأكلأدتأأأ3
سطراف

ماريكازحنالرعبدبنأحهوربنأسماعيل4
الله1أرحء111رار1111أرألالأولحصأءأص

ءتدطديسرءررالصتءءط3

أخالأتأأءرثححأرإسحماوأحا5أللما وءلرسروهـ233طرررواط

1لأأححساتأدبمأفطصثىأابىسزرألعرعطبهذبنشمروأبىب
ءأارأأةأأاأ11د1ألتأأرأأرر

حسىبحرثسسطحىتشءثلح2رحال د3ير

وحسنأزحمددسىأثهثحادولإلورالددوبمحوأبحشمرحمقأبي

اهـأصاتصصلىالأضاوأشأيمبأرحثوشطكلح1حالونهلكلرط
ا

فءأحاأأالأركحاسيكالأمخاخرأكرصححأسألدالشد3حددباحباموعحو

أالأدأولأحاوفي19 ورطيارةربرشوفصهسدش1حتةررركارطشهأءا

حشامبنأحدبقالسعودسعوبنأسسماعيلأ
عبدبنسليهانبنصمعيدبندرربنادريسثاأبن

الفر15أسس3والداأكدرىوعئيركبقابالو



حرءاللطخىرصاالالثأصاأعكليوأدء3رصآإكحمأممحلنإحماصهثىشمرووإحةد

عنثروةألداوأأأو3نالساودأرقحرلةأبكرأط3إلمطالر

حمحملمهفيورهـأءأأحذخدأك5ءعحا2رحاأرثالرإأورأرو عطسءرابتت

الأأحلطأررول1ء351رصصاأر10 ءرصطبصاوحرولثرشجوإرتثأأ

حافإصأهـ5ا1سحآله3أاو2أروأثأفىأكهـساححكاخلى هـءرروءأهـأح

محرأحدمثماءتاءإكووضأسحثحاسأأدأأأأالمهأااصأت7أر صفىسهـصـط03

أالدارراأأدأص4صأسنحمالمهألىأزلمهحسلمألولشأ3 حثعباكأجاط3الوربءكأورح12ث

الدألصى1راءمحنهسصالتاحاأضطذوأحمىثدالنوألأدولرسأ ءأهـطثهـ

لححارأ3عءأسأدالفء ألطحسمسسماتسرورصحعيماءء

زديإوليدأأبيىبنتيدنأسماعيلالمإ71
أرزإأ1ءضأسرالرصاد1ر11أدارالصناطألأأك

ررثءاءإدلرتشسثىر

5أرأرأخآأرأحم3
رءحراتءلمومتكأبجاطرستبت3برصزتليءشء32بور

ألمحطولي1ضممبرإححاأوألي4إاأوأصاأءأصنوأعط1واتسخوأأبم

ثاوأفىدأ4باحاآأباكسعرقأجرححىط43ءأمحأأصبححأس

شحائذربعبهالوأهـمهمدرجباتح

ءبحشيضرعربوكلم

أبنأبلنهحبسعاخستمثثبنأسماعيلأبوأإاأل
لنسءحمصتتبموكلبسريتبمولبسإببسعيهدبرحبس

داصلىأأبحرعوباجذأقلى3طسمطألل5ءرصسفىإلوأجممتبمأحاخابنأحرالهـ



أه1صهااأحسسحأأرنطثطأ1دلصبأأسالرأطأكالولرصططا9لراس

311إرتدحزحشلي

ىءاررفأنوك

امما1ااكأأأصءالطلذلوسحببنألسمامخبلا
دوأرالوواأإألأإولايمءاأواأأكأ6 ساتص21طوسمءص أ

دااا3112اصخأسأي1ل3أخأ

11كجيهعيأاللهدظنئإأحدبنبنأسماعيلب
خمحا13أالحاأأولوالءسمأأبهممصـ1سشأك3رسالأ5حممالشأدثسن

ادى1حإشولأدثسمواأأبححمحيسآاححمأأسعىاألءأب
كااصأأأر1ح1ألسلححرأإوراأأرأرط3ءا

طجبط3ا3را

الالروثا16يرا11اا طسىءاحماسمءصوبورصأصلب6أألااحماهـصأ

أأاطأ11ل111تأركاررددول
رور3هـءكاثر03ص

ءورإرإحىاث3راهيرإخطاسيأإأألث11أأإحعىأأكإطمأأر ا3ءورصتم

إأضماحىرت3إأاكرأحاأ1ثأليصمالررأتأدااإ3مصأأبسأليصم

آ111أداتءصصأأرأتءأصأإأأطوربعش 2بحالطلمبتطورصص

أساصءاأالدأس11لى01اورأرءورسركأر
ط3رصءبأطصظمتالمت

ساإكيميارألرأولأيمبأفأقحئاكلثورصساأأبإالأىأس

1ااالإنواالملمأأال10اثهـ111إكابرلحىاااالما111ءاألاأاةا01

01ادنجرم611111الطألؤاالماولملم1ااالادخرازاأاالاااائحخرمحى



حوأندثثإروحهفىمشسسصهصفاليمانىويهبمحءسارااالماذةبعى14ألثع

ولأأس1صحأرفىلداكفأورالسحص1أىارأءأ11
حااءورصط2لألألرلىءصطحرهـ

11أءطأحأأأأردبالمارو5وحارلمه1وأرتورسالكلإسالزد3د1إ نره01

6أزز110أرار
ءصسمطفأط

بأثأإأضمبراهـداسرأنهثإكلءبرإرمحسباصبأاا

وأتح3أرحهرولماتلسباثصرلححثاسالكدأ12أأتت6و

تأوشاتاأظايمب1رأتتوحالتأواأأصحصااال

شسصأسأءأالثدارررف1الح1أصبولإىثأسلىإأأشضأبىهتثح

أكالحراءاروت23تعوهاحهأوأطلثثإأكالماورحدحرسحرواءصدشواو

ثأرإحماقطبع1أشتثأولاحمألألخب1ورحادءوأرحهأسأ

ثاأطاهىأابررأنيسكتباأسمهاعيلالربما
إلسمعارطام1أكحشاجمهودرسنهحيكأأصاأاطاأأبظبطفك

3دساهرورأأبصاكلصماترأريهانرأحرأذحرسزصسا ط11دأسالش

11سأورسأساأالعألسىأكاعمدأنشألزصدألهأأنسصإإأللما وثىاا

سونأححء3شإبالتالأبهااأك

األمخاحأيماأوأرحونلسصتةض

حثذااخااأفا

1اا111عاالماأا01االمالأكاملمالململمدالمدالمول11اااالةااااننن111111111ا

اارا11111111ااخااااااابااال117نخهبرصاشظ



آم

أسحافماأببا

ارثأبنعاعربنسلببمانبنححاقأسسؤالمأل

بنجنألردبفبلثنسرلىزففصاكلوولىلورفشلأثنزبريأ

حارتنابتسوحائنينعشوآلحسشسثما

رريمأىابردابافبكنكأفرحدسالمبناسحاقأبم7
كاصمرببنحداححعنهبهتحصرنأثنالبحىعدلناركمابنليسيوبها
معونريلوودأأبنعجبرزحندلسيثالذبوربو

الكبريمعبدبنميأبرأبنأسحافولع4
صغرحرتسجبدبنسحنواتعنررلىينسبوالبها2الشارةلامن

ضمروابنأبوأبوبذلكأحكىوعىابنبيوطاالتغلبهيرأبننابت

عنهرو3رثنرذلمأاالصصرقأبرةذ

زيبابنأبرأبنرهبنحححافأبهالع

ةوقوةفىدثخلبنبفعنىكضررأبابكوثوأبوفرطبأهلصن

أمحاطفراألولطئاثاول8اا511زكاالممهـادالشازةاددماللم
االشفااأافاممكألحأ1اىأألاالكشاألئ1ئأحاأكاولعئىأولباأاكلمىحوللصيأل3حادءاأإل

تثاآولر34ألساللبم



مم

الشجنجميوححاتوضزلىادقإباوفلحذ2نجزكنألشبرنشاثوتمالسيوآلءجاسا
الرارءبرذ

باربنأعبدبنأبرأهيمببماأسحاقالألن
جانأعلسبصنذرالمعابربنولكثبانويز

صاصأتودالكدركاخنحموتعااالرأر3بهنسبهانباحقببصوحهن

دألبجلثألألأا

بندبنيمأبرأنذربنبنأسحاف73

رحدضإنتالمدثصبرنبمسديهانوسككرسةأبيبنالسليم
الحاألبمتدكأبخماعةقأضعوالو5السبشعسودهـيهاحج

أبرراحورالرذدفدلالمفعولأخخرأبرورثح3رأتصمم1توكاالسليملبن

ذلذحوكرولءرأبخا1برالبهطحتكعتطابالعيمابرا

بىسبن

نذربباأسحاقبمهدبنأسحافرث

أيحجاآلىلهباللىموالسللختمورافانويهموألبإلدلأحنكان

11امئيأاةااح11111ااااس1111ال15أ111الالا5اااكأأكاخ111إابأألةكاألهايمدأللةااك

اادا3كانننيجه3111اأصبااا1أذلمجاحداالءا2عداألاةولااإلألاااادالم5الاألبم

جلمحأالياث113ثاألكركئكركلسوىطةاا01الثافىاعاإلأاس1اااحأولبهولئياا

أظدا61البه11الأااعا5األااا3القاعا15ألاض8أل5ألاهلماةألء83لمهـا131شه5ا0مالالة

قىالأللمفىالرباحفعاةال11ممم7الغالابثةااالااثبهلبماهبلحأه

ا3الاألرباح7711ءسا1ألأال0011لهاكالحإ



بتصرصبهمأبربنححنذروأنوناقضاخلتيهألهاوحكلوأزلماصها

زرلعماوا3دلألجماا

بالزباثبحرببههفرأحلكلما1أنابنعاقاثأليبه

أضذبتأجمحبأيعروعبنلسعهاءشمانأبيصلروفأنحاباوتثالكأ

شنرخولدبسرفمسطةأفوأماالبهقنضيءوطخهمنرخرخبهاوتحففابجةالعمعنه

احنجاجمغوالمعربأخممأأرروجودجطتأكأالسرخاأجملكنابج

شزيرأبنسنخبرأحرناببرثففطأتأىأونبهروضافىلكتن

مسلأفينحمنسخةططأناثفبتوأربعمائةربعبهن1نحرصىستووفال

وأرلعمانةنوأربعبمماتمانةعليال8شرؤ

بعربتأطبةأهلعنثالدثرلببرتأسحافماأثي
زر3كااكثرنصاوخهدابمأوالحاألهابجوفربذألىسبؤصرإصخق

ؤحرطهى2أبابيربزلهذوفثىزألذأحححاقبنإبألىكبهاوإلبنه

بحاخ1إأابخما

حبدركباإثسبناكهدبناافأس14

روىأبراهيمأباوبمشحائشةبابنلعربفرطجلمنلوأصاميهوألأحلحمن

صعتيهاكفيهانيمبصميترأالغرناطيأسحافوأبينهحرنبنأسحافابيحن

درسأالحميهحتبعيهدةثىباىوجيهاونةالماشلىفائماللماىظاامنتاورأص

المأألفيالألململا213ا3ألالسلملململماس71يريم



خىلسكةنثريباؤلوبىحماعةعنروأخذاشاثلأرعليةرلواسبنه

أسحاقأبوأبإهثلبألأخرزىؤحسائآلتوندأهم

نيقبوعمناعركت

عجابعاعارجألكاردالزأالريياسحاقأبوأال
رأالزالطربقىحبهاطيهنأ1نيبلوبدعسصألىألوهـتوصثال

يونسمالغاذحركهرودتع

عنالشماسأبنبغدلرامكألالمودبأسحافاأبوإل7
اظابحدىبهاسلهضصىأألأووالمخحتينالوحادمحناتيهةرااول

ضنونألنمائةولسعينأحالىسانشاكأحجذ3بآخردعالهعخدتاسرتحلى

االأروصأاهـ131
كبربننهـاتت

عنبروبايأسلاحهنهوزفيأحاقسأأبثصأ
لاللهايأفرأداأماحكخابخدمعالعنعهالثرشىنبهرةابمتدكىبآلترارب

انأصاعاالغاصيأرذسورعنوهوغرأكأخوالنيجبرناصنالمنا

ابوشنرحوتطاصيطإطلان3ديحبأسحافأبوأليبم

ماعلأجمماضاثرأبيخبالفاصسإدشاجعالو

1أالا3أ11ال7لم5الاالاث15دأأىخرىانءحااالير
يااولالوثراولأكأللملمكيالمااابموفىايمؤ11وروط8و1اللألبمبمألسالللململوكىلململم

747بم



وسمعزتأسنأآحرلغعألديحىأبوأسحاقثام

بنالربيمأبودفيخرألمتبنبروأبوالباثتىبنجعمرأبوعنهرولىعن

ذفانثافاالحمالحالسخحكمبنأبوجعمرألشدلىثالخاأاللم

ررنعأتافطأدبب3سحاقأأبورنىأكالالباذلتىبنأبرجعمرتاذل

وفدالبحرركوبيحاةلوهوالفشءبشافىلنبسكرءبأكأسنأبو

لركتاةأتأبرط

جمناهـابكاكالسألحمللنرءورخانيمءانهـلىلسرلب

نألهارهـحبهاعنذثامااحسحرتأخسمونهافعله

ءالغربانولمم

داالمجابرهـيعهرأبنيمأبرأبنآسحافئي7
بمةبمعندوتماللطعبهبهدبرنىأبابسبتآسمعأبرأهيمابايمشواسنمحن

عامميابفيمااوكاوسجتضماسءاففسووألرصراعبهلىبناللهعبدأبيعنر

عبععنبآضزوولىبشنطهرهاكانأنهينالررولضعلىافاتماءللحابظا

واليعرتطلولمبهاذأكذورأيتهوسنصائةيتآخرسنةكىبلنسيهشغحاص

كىندوجيانءففماونمأصبهغبناللهعبدبأبىوصرهـمنهنفهحتءالشيها

ولسعمأثةنسععتنرلحعالرسكةالرابعألتنينيومالعفابطلنة

1النايخوراألأنهاولولطاال8األم1المص93



صسىأدرليبابم

المالعبدريسالمبنأليمانبنريسأدبم31
االجمينيالمتثبعربوبصسابابكنىحهيالذدلسبدالدثكونجولدألسةقلسن

ضخصءرشنسمأننرعماثالعلىأليعنثتحرالحوبرروبالعجصيظو

صتأضضىااأأبباالدضالماأتلالفحلبييارواترنخلسنانابو

أررأمزرأندأدركتالرفسلىخهاوذالحولءالشعرأدأأنمربفأ

بجرىعنشمرالشطابأباففدراجأبنبعدنبمولمجمرغكثيهالمثجر

3باالجادعلحهألؤنأربخداعبعصلصثحبهانتأب2روذعجرأدعمعأ

ئصوىنوسسبهواعمحأعنخبرركأدضااألرتاكلعرالوذ

ىربعماتلواانحصمحن

اوأعظايوسناحيىيبنأدريسىبم3

نهسممرربأأالفاسمأبيعنروءالمعاليابايمنىأسححلحههلحن

يعظالبألدعيجرلوممهاتوأربعصأئهوتسعيهنستثىبمافالمرحذسعجا

الواصظ9اسحاأبرببنانسدجمابنلىالثهصبلىابوحعمكراليثماةا

لةووذاتسميابنالدهعبهدأبيلىعفرأأرةكالبنابعورأنحسنبخحوفرأت

1وعنهابلنسيةنالفاضميانارحبظسجلىببنشدهارأرزكوبالمعاأباسمماتأب

أؤلملاا8آلولر5حالمكم6مثثبمأوللمادول1يرلىثثلي0711أل4انألبرأ3

71111أااد913ألألكاألولاااهال415احاسيالكاناهااءأعلمم3بمؤ1أهحولاأفىولأئاالمأألرثا031

اللملؤ3ة3أ32أهالاعأأ31ول181الهـلثالهـدالهـعبهاثحنلفطنتى01

أإلأالفاكادسساهـولارحية71فالالنجالاالاأممانحأأاأل
87ولأثاصريعمابم



لربضصنتبحاألءأبذأخرباكلال

بيىبمحمبألدصمحروحىبرمتثالم

3حبحبنابرووطكركىوباعج

سنشريذابافسسممعدألمحصابابيعنروألقعلىلهووفص

سصائةولت

ألرراسأبىاكأبعورفةأهلكنكىكحبنأدريس25ل

تارالوإعالىللسلهسمالحرلمتماهاللألظاثفمهاحاا ووروهـ5شا

سنشدوكىيعانششتبم4تأسحاألبوؤالهررفهتحكنبهمبابلىهمأساأل

انححوأروخمسهاثوتسعبنش

بنالرحناعبربنأبرأهيمبنأدريسى12

ثأبابحببحنىحرحيهشأهللنالتجيبيادريسبنعيسى
سادآلتبألدهثبتأبيوعنمح3بصاصءإالعمفأضههعنروكأ

لمفأكآلارأعءمالعفملحالردءالوالئقرضالمعرأهلحاأتووغيرحهـا

عمركنبآخزوخطثبببهشبصربن3إأبعديخاطصلىءففماوولىواالدب

بااللتثاقماأقأسسرأبنماأخغمحاركعولهبلالصعألألتواربلعبجا

وستماثةستسغظإلحزجمادىأصحابناوأحارلبهعشيسيرأعنهاخذوفلى

اللمأبنعنخبيقبعاحبسبكعسةلأثأواآخىونؤبى

نصماريحوسىبنمحدبنامحهدبأدريسس

وأبيأخطيهببحبىحععربنأبينأخألالعألصأبايكغفرطبةاهلمن



ذأثوأبأالدأل1إلحمألىأوشأررتأحنهيماعكأصأللهطخءبميرر

ءأزتومماسهاكلمآوأمسبخةونرلنثاآكثحرماءأاحلماأنألىبفرطبآل

آخرسشونثوقتالرخاإصياأسهتأسمبثهالممظمأدأحالأكىحشاركة

أللهمورأواسور ىتحما

لموبأيرباب9

رءاعدهإأأالمءم3ربضلىبنبأيلالءاة

أجمذشإشجشلااديصألأصأتتبمثيأمكالأكحمأسحلطتأحئ

ث5هترهـثاأأالدححلهمانه5أدثمولىسمأتسضلىأصالمحمور ر01ح2ا

تااأبمتدكمبئسفىنحمرالسرالممارسرإصعيهمدحدأءد

ىحألىنربأحأأكحأاأأالبلىطيأيوبربمر4
ووفىشرابأجأدإلرأأرممإأأكرأدىايهفرحاحةءجرت23حاا

إآلجمىرزرطألنسضىكيأتتثصلستبحاححااضيمورابهرأشىذتباا

صالللهعلبهصوعؤمحكمأنبمتحالر6عصأوالبكصأادالربفميللحكألوالبقه

1ثها0111حطضيإس01األاللمااكأللمبرنمكلاااأالجااااااللمألللمنلىااشا31اأكاأا

1أ01اءاا0111ق6األلالفىلملمنرلملمالملمعنرسالململمنملململمكلىالمءاألنال1ا1اآغالالع3اةأ

1011اعااالاأااااثاناأاالاااجاكةا1ا111ااااألاااةطنن1االأطا111سا011ارا

اامماااثاألااااافأادأااا6اال15االاااااجب11الاالاولثروشباسأالمغابطراوش

ااأبناكاااجإاااا1ااائرأالمالاناحااأعااغألألأاااألحاأسا111ثحااث3كاا01111لهـماأل

11ارباأطأاالواا01ال018ااأأاالايألللمءلملمالملم011لمولمكىسالماا0111لاللنماماأاأاللمادأخلى

ااا111احافيااحماااطحالماتاكثثلمألملم5ىطحالححألألآللمءلمألألالاللة

لحضحهال



اأكلاآلشهـرتث1بأأردتكالطتمارأرةجإكثحإاثةيربابحنج

نبربنىأليوحعلءأورصااكعتحوأبهأسمنلهأأالتجالدهوأدكنت

ىإبمههالالوأصآتدسئمنسىالدأبأنكرماءشااكجموياحبن

والدأرساحهاطءسىبوحالأإدإحثبحاوطإألبأالملمحموكنلهمأللى
اوراهـرألهحاأرردأوأأرذأخهأ

نهـررانالماحمأرولوبرالواتط2رهـدر3ى

ذأولعاولالماقحفررأبما

حطأالحأأأصصنرألبأألأرحذصربهمابأبم7ثي

قأالاععالله

اتكااالفاسهأباحمروةذوشأحلدمايأبهاهيمباأيوبفا
أصرأحممأ113تعحمأرأوءودىتىاثلأحدطىبهالبأسمافوفببر

حسأأرفأأأاهكسإذأ
سصبنزورومحثردكيبروترة

نصربنجرأحبنبربمبنخاجمجمابوبأش

انوأليأوأرجدألحكرطقأهلصا3جلولىسيارأماأ
2رءذوسهدحخاحىبنبفىعنروصنةشألببهادبشفبهلصسلعصوحان

السرأز2بأ

خالدجممابنىحاباشىكور1كصيحيىنأيوبك32

بفبناحابنعبهدألرحمننأبوأجميههىاسماحمعحود



2م9

الطليطاليىاسماعيلبنسليمانبناايوبإ
طوبلوأرلهأفدبمنو1أحلأفيسؤبنهوعمحىرطبةةسثن

وأربنءلالشؤحجأسأدبهابغدخصءاالاأنلايىإفذوعرونالأ

ضالنماز

سروربهاكصثكعرحلنهـكوطالإهلنبتحبنأيوب
شثىلهافىههمحدلراعنوكرركنحصرصوأخفىكححهارأزرخح11إجمشدو

لهاته1والبعأرسةسروهاو

والدمدأغلبيامأرشيفابندأبنأيوبازأ
0أءالأدلماكاهماسأفاأأبافولءالحاةوسبههالمرالرأحلتهمم وثرواصاأ

شسررأأرأدأرذأحرالش
شاثهىحرنبصحىوجقءوقءورنبكببر

ابوأأفاتوأنحمىاالخعولىنأبسكرأأبنخرذحيأنةبءمهاة

عضرؤأضرإصشىأجمدىألالروأجا

وااللببهماكهدبنوهىمماكهدبنأيوببميرلة

بنبوبهماىوبنأيوببفاحبوبنررحمأبن

انحممأبرأبول3الرشلىالعدوابحائزحدأأيوببنيسهل
بنذسربرعادبندأودبنإأعركىاتبراددبنأودبندأردبنناجيش

1اركةاالجالمجاألأ101الوللمألناولالمألسالمرلمولانما51ااأأللمداللما711

41أ011ناحبظةالكلزكحات



نثرأنزلهاأرذيولمجصبنهحبوسحلةسملأصنمااادرالغاكؤ

المححضإبتححلدصابطاتحهاعلوردلكةألىبعربمشئبالبةبفمهاألأم

أبصتبمبثالنوتببمغهبذحمدارألوءأدفةدرالىأهـاكة

ضربورشليرذلبأص3ولشكمز9لولصبنالوأكأثهـوهبأبن

شابزبرابىبكظبثسالأليطعدةلحاروحوردثحصابمايمنيعفبهصبه

ااتستأثأرفلاللنرنبإسممألهوروابعلصالحنبصأنىعتأليشرأفالو

رأضةريارزحواسليااوأثبالرومحدبم3زأل8حاحرشآباكيما

ءررهـا3وبومأشذحر6عصضرورأشونسحألكثماسحح1ألىثءأبمألطرطوشةوبلغ

إوأخهـرربعكلرحاوشةتسلأنملكألإكدهأاالدحهاأنىحاتحمأحلىالربرع

تويىإحم1ألثألبالديعيمعحطزبطبالنهصأفىاشههـرسةثبهمانحوأالب

لبسخذوأ3عرلكهرأضنمؤأررإلخرصطراشهرنغرالطل

أبماكأصالأرءاقيخطمهخحبجالأنحعمأبناللىأباث5ولؤضفى

حرأاذأجمبهالآبععكصبحملالنهبهسبالحالحرأباماألولفلبهازون

اودبدحهإبدبالثاسقجزرءأفحسوواثبسحى1بئءوأأبعسحفوبرأآلبلسي

11لسحهـهااأكأحأأرراأفىءاوإلمهسسهحاكورأكاسحاالووصحلى يهحصودنصما

رثتنيرورأحآريخايولهإكنرأعلىبوكشأفهألرأخحارالصخنثيرأ

برأسرتوهألسزسجتورثمابأأممنأتدىحهنهنغاحتثبخطحعالحيتووؤ

11آلا11ا5ااكألاااا1ألرااااااااداححااا1خابات1ااظ0اااأابهالأااالح31ااااااااشا

لحاحااالجماالمأغا6ااااا1ااااألااااالااالرمكاجاولألشماااسااإاالماا

3حاألهحاكااأاغحاإلبم1أر83ااجااأألألأأل11انش7ثألآلاللوأأل101ابم3117االننا

111حإغأحاه3لماالألاأألأا11اال11111أاااالاللم1111اااالااا5فيااغسبماكفي1الأإال1

56أااألداالاألطاقالااكناالا11أثهيةأ2دالأأالهـلىاالبه1اثأاالم1111ع111األ01



اللهرحهأيوبابينوبيطبآفرألثلئثهةأبوغمدالعثحةأبطهعنببرواكتض
الربعثىمسدرمنألرإبعآخرتعوبىصعرمنالئالثاصربم

تمفصنجبرزادةنسعيقشولبنوركسماثظسبهعينسثةإن5ألرمعنول

بدأخلسمجدبىبحدالعكرصألةبعديليأالذلىاليرمبودبناياممئفا

بعدحيىأنحميليلرهببنمحدأببصبخطوفرأتابترفسطومرلحيلنسية

أربعماتةاننوتمستسنةول3ريعسمنفلالليلئلثكننحومقمق

المعابر5علىعبدبنبكزأبيبنايوبثثثهـكا
أكسنابيضنأتالفماأخفمحاأبايكوثغوربجةمشيزتلأن
أناأفىبهاوأفرأثاطبةونزلباالستاذيختصهتومنهرسمهزييأبن

اللهعبددأبيأثيه1وصننهأخلىوفدتوممى

المكتبشكالمببنيحيىبثنماهدبنأيوبثله
ابنعناكاخذالفرأتبالفألطىءويعربامحدىيبلنسبماأهلمن
الكألحاهلكنوحانوالدمليمفألكلرللؤتعطيثاكلىشهسصعيلهلى

بنالربيعأبوأخقسعنهتمافىاللهكنانيلىعالخيهلميبروللنجوالتبق

لجمافيناربعسنةروخلأوجمثورجادكسىبىنىثووفالليوصالهؤالم

النهمعرررنسبتهبخرمنإوأولعدءاخؤسببنيكلإنجاتمتفإفألؤهومنو

منرشحابادإبقابنر

مغول



ألحماأوكن

أبكهمميأألىبطإفرطقاأكنأنرأهراأبوبإبوتةث
واببنأأبرامأوكات3وبامكألألطوأليثفيبألشنجاهد

إعبضاسمتطبهبخم

ءكربإألىنو

صهربادمئماليأحدبرأللىعبربنبأبو7أل

اددهبىءصءبالمحدأبا2بإماإمححبرسيأأبا5ليسالخةإحلثنالدهرحب
لدأرهـحاكأ1صراللهثجأاأهـشسر101اأأر6ء3أكذ ورتأططتاررهاصىصو

أتادبمدأسإأاأميماطبتأبوارادصأأورثالمأبمتدثماحوسىلث1آألذ

ةدنسألدسولط1هأءالسرالححاأد اوسرثرأبركرتررببصمهـاوجملءسوأ

حعصسبألي3تثإحمهشارطبأحسح3تاحأإسيبعالإأ9ءنأبت3قبو
حىلةت551ء2أررزحمخدسااللقىإحسىغماحهالشصألى
رمحب3تهـوبنخارلرصماوعهله

سموأسؤأ9حمواوجهـاعةاكودقبأالله1بهأبيشبزءوأبااللضحلأببىوأخبهه

ورعىوأحثفوبأخهاطربقكالأررإبالزدكابرهمحراتوكاالروأبهر

اللهعأطماإرأأرهاأحمالأفىأخالالحمماص2أرثهغهحاة
ودولمادونووا

ولنفائشعسصحبمرسنةجىمحضالحابكاثذىأصشهاجىاصمامسأبن

جممىمح



3

9ونيأباب

ريخوسغا1أإورويأحألديبأبضكابناكيةربم7
بموعمروأليالخبتحوحبالحسءلألأرهـعنهرصأحيألأباكأيفوعلبة

رأكهـصارألإدوإصشاإعسااأواهرة3ءأأسء
بؤثوروتمفهـى

أثحنأكنردذاصثالجليثإبغالأ

ءأ1أأاأءإولدأزمماصلألولظترفأثجةه هـتعنها

كتأدأيمساإأزحآأعأثأعادبنثحعاجرشغبنكمنوصأنحميأمححتبعد

أخا1از3تهطأطأرحءأرحآلألألأدرويمأءا
حيتأحصىرمكطركرو

ءأصأهـ1ءحفيضحماه2رظءإأرإثأأزرأر511ا
هـهـتنشاءر

أالتإصأأبينليزيالعبربنيشأربم6لى
عترلمإبمتبلثتمحمحرتالعدثأباىفيبنجأذأويئأثيمأشجييةأأكتحم

أالداتإلتاثبتبهنمبئاهـأأبيالسخآتخربفيأصاأأفكصدحثسنش

بالمحررألىإورشيمأهناتكهاسنختمذإءاأركأخجنواألررحشوالعر

أتمااهمننىىبزأوأثامثسمانألماأاعررضيهأادبعنرباليأنرل

وبحوأءإإملىإد2إإحرأتاوصسنةقشربوورلحشيايعزبنتهجميهيهمتالككهاص

1اولاااالااالماااهـطذئ7الملممم915ئهانلثفأالغالمحا

اااو9زرءكاطرريرالطبرظط2اثهـبرخلملمنمثثهءالملمعولللممملمكط3لمبرىكاللم5لمىفىجمثيم

313أالأللثاالاكاظاباأإااواااجالهأحاكرالااألامولظالايمااأالااهـاأالجهةألي6ااأ3111اء

18دا011األألأللمهلملململمألملمالملململم16اثاألء



ودعلسعةعاودألةبعيههةتاتبنرنوزإفيولهءوأالدبراءلشعرأ

أبوجععرالىبوكتشععثمنكنيرأالفاعجمتحبةالمترجهااحجميتأىدتا

تبمألمحهعجدالخفأنالفريذ9فيبىأاللأتيلبخسلأكأصنأأبىأنىتطاأىت

ؤإلاصسى3إللىءسزالعررثتبأعحدالتلفأردسبأونفالكأالفشأبوسالص

وإمأ1تحاهمدىالبيالغؤألي1أص5أليلمثاألتثعنننىالراا1كصأبوأنمفنرزح

2عينيقثأممكإسححالىواأبلذكرلضرشمنمصعأ

تبجمحخأبهـاعنيجلفمما3وإوركألبمألءالت

واتحكبهىائمبالنكبجرجهثاحلبأرنسثوألمحا

خحركرأأدأيتإسنخيهمأءألمجات3وحردحمسكلمأحدب15ألقوخسىنعشرلمنةسنوكى

تتالم11ءأسإاصاأنحأأأكأع3دالثهأرض3أأمححارشلحنأل هـنحسمجممسحبكصاىط

بشأمبسابء

ءعحأإنليناعمبهايعىكعبنرركعنةبنأحاآل4ال
وطأعاأصربفاسه11كروأنىلنالمايم2شابباوأجمواو ربرثنحأظ

ثبحيهبنألتيحصشءروببهدددتأصإعسواعحااانذاالبنوأكحإ

إلمجهادمككديناأصنىوحتجرأحؤرأالنرفأيخنهالجىأيزلاوغر

خبهيذكوتهائةقألسنةيهالوتاثكىىترأأذأكضلىدإئجاوألرفياط
أئةألتىوخلىأحسنةثتوأحيابناوفالفعنيسحروواللطبنثمراألالمساأحثس

1الثازراكيالؤهـسااصالأبيااا15األإالنماأ1ا1داا5دأجماهداجش11ال1اع

01أبمناولثط5الئولنأااألتثكا2اةكبيمانةالممم11اطنتمعرأ

ظ1فأاسحموخالأنى5لثاه6بثاظ3بم51اثثلىالظ3برلمس40011ألمأللمأ9
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يعربفرعبةلأكناللخهيعثبسظبنأصحبغثي14
أرسعحأدالمتأدةاادادحذإدعإلمعنلىاصالماصىل ينبروصمدهـوبخرحراب

أطألذورك11ءدسااااأاخاسيا
رب2بهماتحلرعرا

أباكىرفرحاجةأملرالمدنيماذبدفأصمبسسر34
ذقتألأكاكلأترسثءاحألمشاءثاوررجأرأورلعر5أنحاا حااهـ

الرشىإمحوالرأستأأاف55سمهـالدأنمكلأأدمعالصالعإسإحال صصرساص

أرئزتب4ألرأخمه5بألؤبيإذكريبهألثثأاحسن1انجألأالبنر

أجردأثفرننىيمانهـأدرزضالبألدأمإلأبصضادب

فدإةالفرطبيالمودبعيحمثابنأصعبغزفه
9حرذأخلبنثإباس

3ررأأحيذررأءأصعوبم4 عيليترنت

أبولبروبهاهمكردحلبكشويميذررإخصأصعبعث4ل
هـباإلندلستيمتبألمحهصمبهألاآلونأريخهكىصهوحيونسبنسعيا

طأبأبسبرترينوإتأأحلنبماونانويشبوتالتهـاذآلوضشويناتتسخة

11أامااألءح1اااااأهاألإإااإشاأاكسابمخاالمأجالمالاشكاكاآولاآا51إج

1أأاحاجهاااابمالمهلملململمحلملكطل4لململمااانألهـااااأكاهانىاكاتاابائاالكه5شانشالم

أاأل2األإلأسالمنأأحرل



آلح6

ىتذيهأنماشابماالمأأل01وأتلىيم9كماإشرأأدحلاألأ3المرححب

اثقللد1ضعشمأنتىالمحجةف

شكالضدأعموعدكثأصمعؤربمد11
بهمالمنلىلتت

اعجا1إررذجماشإأقأفيأس1أ1ألالرجحابةإاوتببم2ثطجةلاند

أألىدكاكثص المثاوربببهفثإىت2انرهـ

طصحادأرأقهرمحمداللهدأممرال
صنحمملمنمالحما

بحم1ارأفباةثإأيحصثيردبأتساإبرإجرأورتجطثرطالنهاسأكأشامهم

أا111حاورأصررجأع3أل
ظأكرصجالونهاءيمبيهطفماصا

اكماأررنىسوثاليظألرعدعرأإ1احئأعووابأأةأثعادحنلى

أاءبمتبأأاسكر3رالححمإضاىأأصغحيدأصألرسثحعظدأت

أأتأيخحااذحاأإءأالط1طبنات

انالمهيربمبأسمحأبباأحمميغبرندمبنأصرفئإ
لسصقفي511الحاليظإىأدكقإيعملأحثاأاكأاشالفحاحمقفيأحهـا30

كاهـرأطص

وكواأنرأيردأابنسصنذأخاضةاخحىوأاحاأضسىرضالمحرازو

1نا1الإلالوكاأ1118الهـبرلمااول6لمآلمالم11برالالحةاااذلجمصرلمحجمال11

لمولأولألاورأالالمكالمممملمالمثلملمالمالملململما7لم1أا1اال4أاول1حهـلمكااأ

لملممألم1كالياليممهـمالمأكاأليململمااللمءآلمال11بما4أولإا11الملمثمبرىلمانزالمأل112كاكا

تألط5مأاو4االىجيطاأ0آلنيالالأللمككل7أمصيسلململمصالمأيإاطرحيطووأ
أاللميخاثالء7ىألماااأاطحبربطثااورحيطىا



شحممرجوبثحناللهلأنبئؤشفالسوسرثأرثرأ1بشوممنالبفيرنألد

احفوأتطاءاسيمافىرلثسةذطمصأع سنبهاطسوررإكرىلراط

ااالتاصشإتااضصكرذكاالألعنعرلاألبسباثرأرأأجحأا

د1ررااهـتماأبوكنؤرسداألاشأبحرانثاورأذوأأأدثوح

سغالأرشالمظثاإلاراوألر ربربلمكطبعرحوأأفىسألتأبالمأحروب

حاألثاتاأبلماصدكرلمحخذشمبمنهـلستءأبعوألهأدبعىتعشربشلت

ضابمحورذخمعوأ

أفرررأورررأءدءصمصبمربم3
رمنربرلفرلى

اأحاألأكم1تأكريمءأبالأثباآسثثأدلاحلىتماالنميوي

أخلحسونرالتيمشخسطستهزتاصمحبشترحطأخمأتأحيمبوأالدا
صهنأإلأصمحبعقبؤذصأاكهاالتإرأبذأخسأضتدثماراأووأسد

أدلأرنصتحصرتاسربإثأشننأبتاأأفبيخغ

أرفثاتببواصواألو2ىأفياوأثسمصعوروراحودالإاب
2زلميقياللهسأءأ1أعاا
ءاظ2مرأصماءسماء

هدبرباخهالىببهاأحعبغبنهدبنعأحببممأأب

أباتنيلواعاأرأبمهبيع5ترحاجأللأفىمننىديأصعبأبها
صاححهعحاءثإإهوكالثهأرأعآلحأؤاطأاسىاللى

بسحيحالطصثار

1لمءأللألنمالملمكىارلمىلمأأللماالممااااحياراأ9اااولثاأوليمالى
171زالاالولطبىول11لملململمالمألل3زأ



ثرصحنهيوحىشغاببنمححدابيخنايحمارولىرد1وعنلىابهعلىأت

أجازلرغيرشنهياموصاجه9ءفراإوحاابابنىبنالغاسياأبوشجخنانحو
بطهذاصثآلءفر

عبدبنخأصكلبنشامبنلىعبنأححيغرأ
اأدبأوجهنماالعجاأبابمخىصايشأحلكناسحأأبيبنألال

ألنناسإمالد5أرءثالشفرشءحظلوثلدث5 وبعمكروعصررسهمرهـدور

سمانةنسعمألضسخطوتوثص صتسجن

نأسنوك

ثيروتأليعنتحفإجةإلةأاأنالنمارممبغأبوثهـثة
خبهرأجمماذإحهذكريشأبن

رراسبط

حمانىفرطبهةلأكنالرعينيأسماعيلبنإسدأتة4
أياعاحدأنمطىصغداللظرغجسآإبنوممنالقأدبىبركشهررأالهـم

أنجكلىوأذ5تللهـابنثنلصبرتبدألفواوبىذأكىيالخمدمايسيهؤ

الرأزءبذكرشبيبهتهمععنهإكمرطاحباكبرةكىنجعانهأروءشيهخىعالإحهأ

11اثحثألةىألورأيولث18ؤفىالمحيسنر8احوال10ثالأ7اث5فظثأ

عجحسنه5االكخ401الآلسثالكبس



آ14

عوهـأبيبنسعيدبنأللهعبدبنأسدرتثث

أبيهعنروعوربكأباكىبمرالحفلالكناحاالطاحبهطلأهلصنيىأحاصأ
الطلمطابيهاسبلاأبنأبوضاعرالفأفصيضنهتحلىكواةحاضذو

ىتإصةشااهلأسدبنيمابرأبنأسدنثأل
أباخساأشيخناعنسمعشلغاجتأأحتأأباالناسأونحإوأجدالىدأ

بشهمشاوراانبالنوىأويعاتبنعممأبيومحنكديماواجبتأب

وعتربنإحديسنأمحبهمىوروترءنحماالوثوفءجشثيالشرط

شةوستمي

عحرجمببرأدع

أيوببناسليمانبنوجعبنألسباطآلبئ

بىصدوورالإاأهلن13هالزنبهماجمألربنسعرأبن

2عاويةبمتأرحمنأضبدبنهشامبوكالوالالبهننضفالعرببهوأجودي

أذأبيهتبأخوتهايشالياأنألوررصهزحلىباخحيهنالببرءقعا

ءاكبهرانبطليتربطبعرثكزالأبنخاعالجهمجمبربهأاللكحيحضرلمن

عليهدخلركركبفامأسعفإحمأللوالنر3للعبادماالناعالىوأنمي

11الظاأكانازثصدبرأاأليههالاحالةأللم55الالاإأل1إلأأاخثاألدررأاهممألاةا
أ7لما7لمحم6االنن1ااأأل71ول7ااا7كوأسىنثألالم1ل79اعبمااأالأصالحا

األصثاكحأاثهننىلململم3لم113كلد



لهحبووالررألكهـصاولووسكعخبهرأرونوسهادرقوإلاحشلىشدغجفحث

بنهاأأبنداأفرءقؤاححهاأأحمشاآتزوباسمهأليومتعرثكتبزمماضاحس

أةشهأحنأىحاتأررألمحثماألصطاطسنهاأاأاحلى5احت زتكاطايعوهـم

أيناححياأحلشمأصبحصانأندحيانىأبموذحر

يبضشبنيعيهشبماسليمانانليأسودثاقنال

أكابفبئالسيمبندبنأدريممهـابنلىالمصأبن
لثآثعطألهإلغةأصلهداورلماساحماطحظرأضقحأأضفىثأوأ هـدنوشططصب

بماأخشيمالبكالأردقسءفشألىأآتإحضدجرإإبىطأحمحءقناوثرطعذ

ااتاصا3أرذصر3شننة5ءاضضالكمامااتةس25هـذسنهثأسس وسنمهصحسا

نوتتبمبأبواتشمهـ9شبهمضموشبه

أتددهاحححرب3ضبهانصميموررصوبنأخطلوول

أتحارشنبمثبماللهثععكدوروأشعر

إأ1طلأنكنقنويلبباأللهعبربنكاليأيفاثا

أروبهـاأفيأاللهعبهدباأيلالهسلبثحرفرأالمشرقألىرحل

ألأعاهـاآإفأأكأؤالإليىأعطأداحاالطلاحماأعردرثحس
برخاوترصبط

31في11ااأي70ألاااولأ121أولاحاالاق61كبثسأداأاي1ااأللمنن

األاألبماكنيااالحأطرلممدكىلملململململمألزلثهبرممأللىألأ111احئيبماأاأاللو21إ11ااثة

الالاا5لما01أأق4ال418خما5ةوأاللملمىاانابر



آ13

بنرنىإلصفرارأذحرصنئوطوتسعهاالىحقسىستوزأبع

اصالنعزدبممرأحيهىاكاللرورصانخيرر

بنفيحمابنصممماحرمىكوبنرأزالبمأزأ

روألىوهواسغجةلامأتأبنلذاضثلىكو1حبيدبنأيوب
أبنيءالمألمدابوب3ذجأرالمساصت3هـاتدأاجمورأأفىأبمنولح

كبإمرانأبمن3ءونممممه

عرفيحمابئنالليحالميجفيرلىبنأجماسابمأك
ثر3صبن1حأكححالاأحهحهمما2أررضحهاليأ3 بنوتوهـانوىءوخات

أرإساعتثاحمىدءدأحاسأ7زأ
رهـشنربوررءتءهـب

يئالشاوكثنأييأدل3أليحمابيسااللمبنأبانأبمألثث
لمألحمتهاصحألفىإصحااالالزألمرأرحوحهـصءصثاالالمبذاثزلم حمماتأ

جعالرأ2ذح

المعابريسابقشمابممعاذبنكودبنثمهصأنالبمذ

البنراصأالأحلعمناتبخاابئةوسأنحزثاصاخرىأاتأيزخألأ3

ءمراأكأحبابحسربر4ويعنىبذأنأبمرذزيز3باادلفااأوعادو

11ؤالماجبي7اإلللملما1ولأاق7



ححبكهااللرطبأعلبهماسعيدبهاأضمحىمهث

بالغرآنطااةاالنغبهاحغأنخبرلأكنوفيبلفطولمذكمبهأصسزأبن

إلفرطةلأكنالعرضهـيىألدهعبوبنأوسدهئسأل
ألتايحاىكالبلدروبنأسماعملأسمأكفأليعنءوريالليابا

ماإررباأأبنحاكهنإطاجطابألهظأبنوثمسبنفاسياكدأبوشخهرةإح

أحسنأبعبحنأزجمذبسمعالسرفسطيأئحيربرنأدمحةة7
شوخأيدأودأبيعنروأيئأتحايهأربعىأئةنوسشررسنظوخئزبأ

وعيهوفى

ياررأأنحماعمربنبنكلىأبنانسثماأثبر
عهوؤممرقمابافسىوااضهوأبااسالبأباأبماسحالمرلةأهلن

لمانماسنذآخرشعبانىبالمورةثلوهأذأبيهعاالحاألصحمادبنالمعتححم

1والبمنحءابىكطاببعخمدسوأربعماثأتوسببم

أهلحنالصارحبالفيسيرأدريمبنأخيلثاأللع
اجملثشهواكباإلدراحعرووأالدبالعاماهلرنكانإفاسمأاباحألىيرنإآل

تمالعغنةعألريلىببلدآلرملىتأعروفدءإ5والصإلذلأمنأسمجوأد

ءفضابآخزوولىحدياجعبربنأبيللذأضيكانباأحيولىوكانخلع

أفيء11لمسورأ



آ35

وتوكىشغبرإلمشوذرحبشدأدالعزيزبنببكمأبوعنألروىووأشمبهاحمةفرطمة

خسمائةصستبهنءرأصأوسيهنسخةلميهةبالثب

بنبنحابنهـببهماسليماانبنأساثة57

بهماالدطصبهدأبيشضات21إلفراأفربمأبابكشدأرجذلىسنأسامش

حبهماتبأخرس3أاروأجارالمرعمرصدف3صرالنضمصصونوورعألح

حبهدرألبمء0أولوروإإحاساصفبمألمححممنأبيدباكأابنورالوأابى

طشنإأبحثفأبصحيهماتوتجرألماحاازآلباجإمسلبرأإحرابوطسأربكأفهأ

ونإأإكالشأوربمكهاايةنأواعاآالححا1ث5خاصاصغألعنحفيذأفيعداأ

ةإحنهحأحثونوبرالفاكاضخهأخذتحإأجمنهأعسنناركذإرتألخآلشيموأ

عابمحشأننوسنىسىالضر3ادحبررعحنإبماأكالنننبوملبهإذثن

إمساتأبمنصمأئآلحسيتنألنبمسخة3ولدوأكالبومهمنالحححرألأكمك

خاعءاعااخممأاباخثيالمرأديأخبىبهماأبكط475
ئدساتاتوظبمشمط3ألنمءأحمنرأألمجزبرآلءأنت4واتاججهة

روأسل1ابالحأىأفأبوحاضوفلى1بدأمنظذأبايدامحالمضرط

أثةوصمتهىنمربألىبعدنومىأليسبم

1اد9ااالااالمبمالاكا3اا1311اااعءجاا3أالألخاا01أئاااآلحاولأحااألءال2

دطألأل1لملألمءلململمءلمىثلملمكأعلملثثالالمات0أيياأمماحاحا



ىالموعن

شبهخاتوىمىددلالذلدااأألكطبهماشعثأبمصصأ7
أشنهىاكىتلنشثصبنوامميهاألمحطآثهعالاتشأكعنوءيمأسع

رولهكهبننألثبعيصخسا1دىارولامحررداكاأذألسأكأص سوتساربداهـ

ت3مرءبمتاإلعثشوتبمالبحتزثأوال8أتإبيءلدآلطرةكربك

تسنأه1ألخطأحنإرإثعثطسإفىويهانتمروأنىتبالمثعبمتب1وأصاأ

اروأالسغبماءألىأأثىدهوليحمإرإ1عمجعلهبلأحن3

رثدتأبةعدأتهللىنتوأدفأنافىتعالأابىججألىىوضحبب

121أبأرأبثوأأبمةتالباحموإلمخاطمبأزخأثتأىآفصصهبححماكا

بحؤنإرأجثىبكلقأنحاتلياالتخفبضوآمابحبزتذادإفيهطاس

اتحبأالبنحميرافأندبغماأفخمئتدهـفثشإرأعندأسرئ

ءجاهـاهـلى

سرليبابهى

أبافيتأميأفيثماثظبنسوأدةبنبكولهني
احححابشأعنروأبعبهنالسنكبهيرأكنجهابمرلطوصمهـحىأببالوجةنما

11نا01اطول4اكاولألىلماعممكاييأول6اعحااالولطاالللىولألساولاإلافىانجايا

6أئأالمحأل1كالألأللمىاىىا5بمإللثاأيمالأدىأزلململمألللناألةلمثهثاولكلم41هأإلىص

ألإلوألااولولووللملمنمرلمفيأ0اممثاااأ3إلهلمافيألابااواح3ءلمللملمى3ا3المد

فىألعثهأالورولولثلمالعلممميلمجحلمأيالزاالاع01أهألولالالرالاطهـ01



آء5

سعلىبنسهثاءعبأدزلسحابنوفيحإورأعىأبنعمرضبناللهثبعن

نارأثماثالححئرحا5الارزكرأاإسىالساث ورىورساندهـحولثوحبطهـ

اشابررسيسعنإحمابعبىأدألكماوءاوامرذفشبهبزوأبيثمئال

ثمضكأل4راسرأأعزوحىإلزلمربتثضرالرحممعبدنبمشاوأبي

أدالاحصأالمأثضالأاأفىدلمالححقكدسسولآلحتم بنرهـبلطصوبطاا

ألمحه1احسماثأضر3سحث5أذتهسأد2ر11مسهـمحأنعى
اساىلىسىطتصءر01

بىربماأد5ورانزاطأتبخناإا6وحصببئناأ6أشششمابوردتالمتأب

طبرصمفأذريرحأإقأءرأشئجحارحبإبهذأطأثرشجباوالءإن

رءإء315إاارأحزيمالهشاره51هـأأاررزأ
طلمالمهـبهـاصصت02ابءبر

فىذحااحكد1اأردأرأذفىلس1ارءحى
51ر3اوءط5هـت

أكارأفأحتهسذلهنمتورإفأأأقحيتبمأإفأأبأبىبضاااز

بئررلمءتااأراهولسرأأظ1ءفىالأدإح
ااتلماهـلمتنثرشلمكأء3كا

إرضرأرو5لحرهـ11اأفى53رذا3أفثءاشماليأووألي ىطنةاهـراه

رللؤ1اكىاأثءرإصهـول3الفىرىرأوزتأإأ3
تلماولةهـ5ء

حماذالراخ1ص5أفواحىأحد5رعس5أسحذماالال1أربهميمعرق صصناخاص

زورظإإكاعملزرصأرتفيصحوحوإولاالورصإألمحهحسااللالواأبأحح

فى01م1تثإإلخهـ111تتأننيزاأأكيالم0كستبمأللضصرضثبكأأليالوه
اررأحاوررأأأ11ررأصحاأأبمعاشثءءالرأ
لم3وبسمصءنبئلمسر3ر

ربطيذألاأكهصأةاألبطضتزبمإإعبهلىبنعهميخئىت13بهقبمأالى



آ65

شييعنيوولمعامربنضفبظشنبحإيثوأغربفالهمأسرديويعلموحمم

اللهرسوافاشاحرفالبنعنبظشنعونلهيعهبناظعبدتحداظمثاي

حرفيعالتنهبمعروبويانأكالخيهنرأسنإذوسلمعليهأيدهصلى

فالبرنسثمابنسعيهدأبيعنلالبرأيضاحكىثسزبخاصمةرخليهور

ىيميأوذكرألمتنثكماانهووكاذالنيروأنىسنمتيانبهان

بأجمرخأأبنحيرثبىرلمأرإسكالاإاوراخإينا

نأخاطبءملأكهالمألكتانيعيسىبنبكربم7ر
كنيللس6أالزرالشلبهضربحخىأاللحاحةكىأدقىالؤاتواخقاللالعلمأهل

بناأحكألعجرأيامثوأدجبهدتاعوأاوكاأكمانيبرتصأثمح

لنىأدتبونألىفوطبهةنزكأجهنبهماشرالالكمحتبمعباليماحبهركشخحامح

بربحسدلى11طويلىحديحتىولأفالانهألفىب5تبأصحمممنحمأنوأأبا

ذحمرئالشدشل31حكاردلبهحأشدنىاأفلمنهأنشافالأبرآأل

صرثعنبههوبىألؤب

إبأىدكعفوطبالأحلتمادلرحيمصبدبنري75ر
خهذينواآلخونالسامحينبرولهذخابنبفثى

ىعبرببنبربنمميقأبنربر7أل

11هاثول4الازس5محناألأالألللحاهءلمامررإىلم034في3الإأ

ألكاولأالر154ىالكشاأدةاسكىاعأدسااألاالأ111115اخببمابهء

الثثإشاءحانىلمول9لمولثوللمالححمحكل2أهال



اءيماولحماهححالت3أأزطمماطلأدأحهالىار ء01رتتىكرظبىءا

أخقةاصاوأألحبمشورتصىيمهاإتشلتشإدوايدالهأكلمو

11ااأل1أريمأثأراارضأصإ5احسهألأرأس
تاصتت

بنالعزببزعبدباليسمحدبنلصبيماربن

ادصخآتتأإةأاإول3أأبتأليمأخمحطأسذصلىأتمحمأخماجمغيإتركم
ال13أصاأفى1ا01ؤاتا1ادصايمهـ

تاصوبصااءلمت1صطتطء

أ11اأااحاأطراإكضأتإثارث1صهءاأاءألأءدأفى1داألا
لمصء3صهـءور

ه0وبمتمألمحثسورأبصصشأرأضرأطأآلحهلأاباوأج

ألونبأححااحمالنئ1دسصتروإصدأتإنالت1حاتدبتأأحمأبع3

إحرأضاأاء11لمأ113ارسص9
تورالمءمأازربفبت3طصفص

أضكاـلجالابتاحعأمشيمطب1ير

بحميترعرهـمنومم

المشرؤأداحاأسألةالسأللحبمألهربملمث 01ركبرهـ

طثسخأرلمأحاعمأوأبعالرفأ1الرثءرلمايلثصسثكسأرء ضاببنط

5اإصأ1إأصلدأحم1سحأصنارهـالحلل
اثىورحرججرىتطتصب

أر1101أد11101اأاأل
تهريمرثلىبدناتوربرشبىبسمعوخدحورسحمبهحيم1أ

وأبنالخناسنبمبرأبحبتسنثاالجحتلمشوادنأحمجعمو

1ألالمأل511اااأ1لمهاااءاألحما



ىالمسأخوالفجمالجبزنوغيرهمالكرأبأسماعيلبناحسنرأل

راالسسد01

أدنغرعن1ةنطيإهلحنالزأهدبربكوالزأبو375
فاريخعنالسبهتىناصوبنخاهـضهصحبالطغتييعرهـإلعلى

أبفماععي

بنأححعبالعاأبوعإةيحداتعزبخابنربأبوثكل

صعراصغكبالعهرابيوعرذأكيثاحور

حتأليشثلروالمبمأقلىعنالرجمييبنرصمأبوأ
ذإكفرأتاتبألرحعنعبهدالغاعأبرصعءروعاذبنسلىصسنا

نونآربضربااللياشأبيبنابوبكوعنلحكىوفثحبهشرأبنبخط

اللالوررباالعنيعرث

يوأدفاخلىبالبلجانجىيعوبسهلبنبهرأبكث
فىتالكبارمننلعلىبنرمعالعجشأبنيضنواإلدأبالعربيهظارآلا

عزيرأبنرذ

الدبأهلننأشبيايئاهلىكنحزمبنبكرأبوحآثث

الاءالألالمايم5ألالاالأحياذلهأاكابئأأابناالة3تجلممئمأ8ااأل

ولاااياثةأأىءالقىلمحكلهال8كبما
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ذإلمثحآثالطوطوثألىابينمابحرلدأبوأخقكنبهاعاعهاوالعربية

كوأشرف

فاشبفرطجةأخذأشماجةلتبمرالمرلشانيابواولبم4
همسرأءىأكلمثألاعتماوأر1كاثال3آلثاسى الوطروبحبصيركببطا

رأالدأبإكربهأحلحنينورجاريأآإلمخىأبياعمأيكحاذوأخماأ

رأصإأبرألمحعبدوأبووآلألطوبننلألضأبوخرءذأصبهاتحففاأصاجثفاثمالأ

عماضاحفاضمأصكنرأيسوأمثاءكهمإأزبرآلاألأحمهـلحن

خنرتبحدشلبلأأكباركنعكبدربنبمابوثثالال
اصضثكفتببثاىابو

إحاالبخادأبناعنببررتيبهاحزببابكرأبوثاكلر
البطاجوسيحرربنحربأبوعنط

أبيضنايةرلرأيربةأهلنمغيوسبنربأبوألكثا7

بنماأبرأممبنحثألمحطكباأبوطريفهعنبايوطاعنهتحواصغساذبأسل

مشاورأبفيهاوطنذريالالملدت

موحانماأشبهديةلأكنالزأورولىبنصرأبوكلهثا

بناللهعبألوابوصجابمبنءآأأبووالمخطيبأيجاملىبيخللدووأبز

1ادحالبليل



2تهررأد39ءإاأء11ااأ117اأزطاا1
001الثحوصرأدرتثءوءكىش

اثإلسحيهتحكستبرأتالسءتإو

إثطالمالمالأر10سالثالإرإيإ 1صمضوراتحمرابنر

ورأ11اتثكإلور1يم11باثهص3ااابا

13ءآسادأتأأاشءبمسأره1
تهءوءدرمنر

مهاحأرفىعةأأإ بصواسسءانم1رحدت2صربسا

اأكثدأداثاهـء11ءتءدأ1ر1
اااتءحم2وررس1بوودء

احث1131ر1حمر1ا10أأرأ
صشاترشصءطتاسو

ألذصحارىسهحونبناتسليماتلمليبمرأبوأ
و11ت1أثإأأرءتأأاعرأأررأثختتمحثأولط01أدد عراكأاخا3ةأتصط رت3

لأطاأححأأبمثىباحح5يلألحمامححبماإطرابأبمنمصأارتتعاأوالالث

أتااخحااشاأيبرخاأدضأنوبهإجرعأفننيأإشلحإهارتاألثعتممخأطى

تثسأبتمهشر1ألتبمإخاسمأورأرتعمأتخاوأتهمانهحوانيباأأحا

ألهجثأصأوفىالمشبأحلمنأسإممرأورا5آ116لادكاأت
تراصءارطحرتطب

ءدهاثأصمد9حوإبوضاالحوجودإخعلأتبمممعلبثوأزفيءاككلىبمجعبهم

رثشالأصقحهنذبخرحاأل5لمحها3ضجنخاضثبدفنبسأالفاوأبوخزرأرثع

111أاااالا11161أالمأا1111ادأئهاماه1المااااالمعلالمااا1111األإاأالمننألطة

واأاالالماا



ذءادأصالسمة1001الأ1
اتهـءلمةا5سأ2بملبمنودشظحستهـحيملصلهو

3زال3رزولءإوردحلمازرأأنلكىيمونلسظعلي11هـ

أ1313ابمجخأكأفدألطأعلىت2دكعبكاأححرأبهاألبر
1أيها1اىارلموررأأحح1أسأكراأءأكار3د3حش5ولأاصأأاءأ

اتاب3صلمأصهـءار

8أتأاأحلساحم1أز51ضهأكة6سكذ3أممرلأأأ
اسوصصتهـىهـسحاطهـ

ددأمح4حإصأذ3ذ55خحأ
ث2ىهـهـتهـ

إدارأشزاألاداحيسماأعكيلألحىجممابكرأبحر11
ط111ءأص01ألدءأأء1أ101ألر101

بإبمصءليرصعبموركأ5بليتتررص

اأ6ا1اارااش
11حرالورلكلحدهـجمبربوليعىصإرروبرت

سحهـابئأتلأكعمنفيبالسيلىبمرأمأحروهـأبو1بر
ء1ااغي11زأعسرأأةهءءأالدأضرإرأأاإءايرأااكل

كاسآهـصرظطص

ذصرا5لأحبالزأحمكالطأمووجمهرأابوبمإ1

انىمأعليهاأنأحمذحزأخإشماأسياإخاأبيبكبتؤضالبهأول

راأأحثدإأكنصمارلىخلر3الهبمإإبم نرص

1اااافىااال11111111سا011ءأل11طااحااالاااالمااااااأراااكبما11الرااع1110111داا11

111اا111ااإلااثاثدالم111ململلمالمأ011أأأل7حاالم1ااأاأاااااااااة1ألكو

الملململمأللمخرالململمولمواألاننماوا01اإلوللما9الماالملمءأبم6اا11111االمااالنا

ث4و9أاالآلكااااصااا111اخاألول6ااكاللمالمحاااألنافىإل



آ6آ

باسيحبىأباويمغىبايوأقبعربواسيماصدينةولكتفركلبةأهلن

اسليبوبالحاظاحانوكاوغبرعماالرحامةبتأللطشبدرأباكرفوابأسجاق

ولحذلكىكىاحلىدأنيربظرالشاالمربرفىللاسألرجطبرالخاالمفه

حههفشارربتءباتىاالرزأنبيلالمثحهادآلدفاالتولنبيهات

أضحعارىوحاوالزياداتأإوالركاسانبلىشنالبهحتوإلتعلجىالمإلفد

أعسليأتأألنطبنسنأبرأكبكأسممتحلىوكأرايهالربوألسأضحلىي

أتأ3حننبمألساطانعضبخلىوحظشبهوخألكىسالمبنألرببعأبو

ولعوبهطأفوتوكاسبنةفىسفكحادولىحليهلش11أعوأاللواعنعريكحطسادر

رببهةوألىألماباودبنحمسماثدتسبمةسسعةاشههـاآخءلمضوصر

ألمثداء01أر
شالمثخا02

خلىصبنالملكثهـعبمبردفأحررمممابمرأبههـز

تأبئنروفةالحاأهلتدلمزكبالنهـشمبهادمممأبن

أنرأفهكاعدعبهبندكابيناءالفراذوأتخاجبآبناثاحأس

ميماسنشأنححجذسىتواأصمحاببعحقصهثأىأيعوأممىرإلسع

حسواثةروأربعبنلختيمتأأواحديمسثنة2والرأظمكماوتوستررلم

بباآهشابنأللهعبدبنهشاببيماربنأبو311
بنسحسنبنطرهـبنخلربنعابنسعيد

1لحة01جليدت3الرعتفداثاالألولد



أبىأبيهبهاروىبحيأبالكألففرطبةلىأثنزديكرإالبد

الالبماسأباعسهببروبكاوجهعوالتاربئاكيالحهـلبآلبهدهرأبأزلهالوإصر

أباأتإسهوعشرثعاصشهابأضنهأخلىعغاببنسنأوأباالمجريطي

الفاسهاأبولروأجارأتءاصغراأأعخهىذوأبحىبنجععرارأبالنرأطألحاسمأ

ووالسوإلاكتبهمجيلىلثاعرأباجفانباوكنباالدأبوعنىبشكوالنأبم

أسماتنفلتأنيوأبناأمحححلبهعتنيأجاررهضالورووفصايمبعشءفكعا

ءاأخضربانحؤبؤونربصتأبنداممنلئانيآصولمباشمبلبآلإفعتهوفلىيرخدته

سغصأئذوخألننحسسنط

البابذأبىءإخرباأوحن

ناتحاحدفمتالمكتبالصمفليبهرأبودبما
ارةأجلوصنالبحأتأدأفى1اينمبأالالرلنوالعشدأكسمارابها

إرزحرانابهإشضرإاصأفرطبهوبؤللسانلىبألدالوبلدلمداكثثت

ينباالمماررشأسنهبىأحمموااوبدتيههرشالدهورزأحمبيباهدط

سصشضألدرفىءحارالماركىثدأفنهكمادأضحهأنئلهفى ألمستعهـروىا

لرذرباتإبالفلمغيتناالفوآنىيعلهههـماأبائهراصربننثعحبيهطأخرجؤعلى

أصنحأفبتخةأكأخوحبهماهمشمغألتعليهمهمغكحرجمى3وهمصاخفبهربه
دفمنصالةأربقىبخرن8عبهشذرويتصحبرظبأقألىهابوأنم

11االدكءيدذاايرنناثقجا1اعاشدا01115أسااولاول8كاأااةالءول3ألول

لململمىلمسلملمأدلمكىلمدلمءلم11االلألبر11أل16كحا01عرف



151أهرأصمأأحمأصاسملحالأذة11نمذشضإأءدنجكلحد برصهـكاـ

أارإأئدد
ا301

ألبسثموبابح

كقظالأاأألأحردبم1يىذررلمححةنجريرفاةربمثأ
ىءرثأسذأأزءأد3أردمألمحالرثأححذاأأل5إدأإتأ5أإأ

رطاتتتأ

أإاصحوضأزصياأزا1بنححودنحاأاإممخأ 6لررم1بيبرنور

اللطااراازاأرراةأذتررآددحثأاأرأراأ
ورس03نءسيماب

اإدادرافىءاد11إأهفىضأأرءشأحمسإههءأءالمحلىط
اضماطتأتءص11

فمأالأثأحارركتأذتترأالفاورححبءاتأانتحبأنصأافأصث
هـوأرثهاتأث11األرألمخالءذهـحىإحمأرأدصخ

هـهـورورظهـكاـ

ررإأثدص3إأثاالالر5مدراأححامنلاحم
ررتءكاصهـت

خبشا1الرذت3ااخأكمداحأشتشمالياقضتةوراهـإ1حاضبإلمإأ

إلمثذيمرطرأأفىأظكأأاصس1الذجمدبتكبيملمناؤثتاتارإلدتكخببحا

ردوأوآلتمورول11ليراببنربعلأفيترأبىبمتآلألو3أأغ13اإحنهدا
أحاأسأصش11اأهأدأولصسا5اأ3صارأألت1شأ11

حاليءفىءنءرهـ

إحأدأت9فىالرااده
حاا

1اااااااااواا11111أاا1111أحااااأ1اااححاااكاا1119أكل011111أأل101ألملم011هإلا1د1111

اال11اااالهاااألاا1111ااإلا11ابرلم11ا1أااااالأداا1111ا1ااااا11أاا115المالمما

لملمكلمنلم11ال06ااا1111ا0ااو011إا1الااااكاما11ااااافي110111اثالمالمالملململمألأل1111كهلم

لمألملمالو



لأ1إاجيببرنإمرليررأمابحبببببنبرمحرألا

عبدبنوليدأبنعصربنالملكثعردبند1ألزثألى

بحبهىوارحإكصأتلءبلحفيحطبذلافىصادثروأنبنيمعصبأأ
111101

ءارالم3إأدرجمأأبشأتجمسربدضعبمسنإأشندتاحواخابرب

جإحمه1اءأأالدثاءارأح1ح1كءأأ0ثحإدأت
زءرىصساأنآط

أعرأأءاإحأرضأتطأدقارأرخطثاردحيمااأأمحم طمهـكصطث

01أرأاتدورتصطت9عىءأإخفاكهإملى2رأىأصمثض 3اءصانرءورهـت

حا3األاخألأصاالمساألى3حاليمااف2اكألرثأتامهحألدخيسذشءتبأليأدابممحرير

وأثقأ5اثجبىإراجمرحآاليهرإثلأبهىأصألىاثأهساثرئثحمر

كمثصةبحأأألرحجىثأكلححرأاأحاثتيمأؤأأثدجإتأأأدا
درس1أر3ررأصأرإءكاآةءأاداشأألخستأرأتألكلديم طخطصراتأحمحه2ناتا

أرأ190دأحالهعس1اصأأأر111يرا راتاعثبث21د دمءاولزبرو2طس2

1إخوم01آأهـدخفأءالفربااضىأبأبإهـنأالثوراالعيرادشإو 01ط

أمحزورعكمسروإعثادأداأفكهالحالروصىألدك3ءدإ برورار

ءأاأوزتح1أاءا1أأ3داداالطض111زتفىاأس كاءوءحراتءاش

ولرايالوأسألأذحاللطألمحطو1111اأوكأور5أر3ح
وورءفءكأ

ورأدأهأرعسألتسإألأدهـأودر
صاص

بصيمبث

13111لهـالمالمالماااااأللمطصاالملم00111د4اا11الوبمالا011111الرذجى



16

حااسبااليعرهـأشمبيببةلاحنبردبربثمأل2

لعتأدنبلأىإلىكثعوبمسجدصنهاثوبمأبندربليواالدأبالعربيظلفركأ

صنخلوبعضعنهفسومبناسحاقابينعوأززرنيأصمحابنا

ضةباب

أححرأبنمأكباالوردحتنصرالأعولىبشرىير3
سكشىبغرطةالبطليولحببنحداشساواصثاأبيكنسماعلهبالل

ضأسىألماولهإثقونألنىلمانمن ارت

الموالمىأا بللننو

أحلكنرإمربيأبنبرأبيولىكىبشرال3
بنأسإماصاأبوضنهداتبهرصأبيموالةعمءيرواخبرأباببهناشبهيلبه

دبرلنعماررس

ءامبباب

عمحاكأاابايالتىسارمبنجبربنبسامزثأ
زرعبفرطبهأاحعأأورجوكىإلشدأنهوحكصالطليهسانأبندلم

سجمدألضحيعمابركانوثرأسامهقالصدبمىأإذأ

الكاكياخزيخففاورىاعلهن3ثنذكر



آ76

عبدبنعهمبنحبيىبنأحدبنبسامأالف

نىرالغةثوأسوفئاتبألأتسفيىالغارشابنألله
وأريححاصتبجعلصتءأأرااللشنباططاتيأرتإببههتمعسالرضىأبا

عسساأتآلرتبأسىااأأبصتجندخوارتجرسيحبهىبننجبهةسنل

أبروراللى1عبهتابإبالسيبنعمابكحاءولرضازأكنيهرأأبيربفراتعاجل

المفلأعلماأوامهائفالمدمسممانرر1ضرخحاأ ظواطصاهـتنبىحمنركأ

كى4ارحصبواالدالعربمةتصحطلىوألروابآلدبتبافوالعخابآلاورحوا

الإححابخلىاعاأبأزورصذولتثحىترحاتالمكببءاحنكىأأوودالشعرمرح

ديمأنةشبانىعمأخلىلشمأبممعذلبهلهـعشااعمحاببعكاضثهرسمع

اطينجارلهعءمعأاوكاىالفةبخالحوالطهرلحىودجمنائةسولألني

سىأئشتحسبمدسنذاتشصا5ضر5األحمصلءوالسؤأ

بيالحولبابمم

أسديذورأحنبءت3ثأنحثمعيحأليبنبهلولأاربم
حبدظأحنصم1تبمالنربالنحوباوراتإلحرثأاباكتثىربىأثبعرب

بهافدىأنديهاترنيلهاخربرحقىالممخمبهبهاصةبزاإهأشةأرصحاأشلدأعحمبماا

خفركررأعلنثبعلرأرةسدوالراز2بضأخححلربرألزررديمفركاجةبهما

لحمهمأنكروثالخحوتالمصإضرركبلهلوابرزالصعبستفيورثونسبه

وامبالمزكدأثنصو1اوؤألونلبللانهمجعاشرارآلجمةباثاوأبفرثرنأ

11الحلهفا



وأجمباحبههرصىقاطيكرضاصاإماالحاعضأليضتاإروباابأفىأندثحيهه
رإ1ءاصاأوكيماإأاورأالت

ءثرسهـ2

مالءاشر18ؤىااأ15ءمح11خسبثتبهـالولأا3
أأ01أش101ايرأ
أخاحسنهرءبصدحترتللىللتعميعح1ثو

أارااصشاأسلأىمحب3ء11دلبناأنطاألوأبألل55بمالنىتأثأ

وراأثىلسذأبرإؤارطاتا3أألياليةأأةبفأءتصاصإكأ3اط

هـالتاالتألتاح11ثاتإسانىسا5ءأءإفىأأصى
ب01

حهألل9أهاررساأاسأأادالههـأضأظهعاإحأأدحالأضألءأعم قرأدأسس

بأحأأخت1أبرسطإءا1همءإوأتأذ3تأرن3إيراارهـ11

صارأأأىاأإأأرأثتأوإولرءدأكوأتكإع ورصاصب03هـ

ماألىدسأفاصاااصثشأضرشداللمجىيمجطأرفىأهـأحص

لمألبيبسحئبابك

بنحشحنليأححدبنروبنبيبشأ

أالدححلمهبىاتأءةدأنؤأءثالألأحهفىدريأأجيفئ هـ001

اأنإبر2بيماوأدحثقأأأر5إرحمىشأادأل5 32سابست2وررسر

رل1رح1ءأرأحرءإرإفىرهـا
رىاأبأحوثوتبرصسلتاصكىتنبهـ

1فىالالدا1ول1اللملمعلملمعزرااألاأأ1االاأا1ا18111أل111ألثااأااااااأ111

اا111111011101األ11أااأ1101أاألااالااااألونا111ااداا111اعااااااااإاااا

احاثمااكام1أثا0111برإلء8ا1د1ا



3إأسةأرزحجم11ااحساللهاجاأل1ثارىإصأأسنءخطإثححءتاليبإحسصش
أأأاحهإكسطضاارأسع1أتاثأءازص1تالضشأاص

طحشمااج0301ةضماص02

تالأ11حاء5احعمى5أاحإلال21ءاالاتأأأخطأتثهد3أ5اكأ
صأأ

أثأر93ر31دءضشأأل5ءأرإألولحهأرءأأااأطأصأ
اتطص

صإأسحصااجولصإأ113أااوأم3ءأ
هـتتءططأهـءت

ثأليتكاداادوراااظأرررإلبريم3ا1احضات1صبكل

أوركإممادور1ااعحاصهـححرأو2إالأأأذ

ررحأأحرولاأءدرحثول111
يأت3بئمابربا

ألىاست111أا1إرثأأااءحهرارلمرال01داحسطأصأأأك
ةططورء3طلم

أاددأسأافى5صأيمرتس11ءء1أليراصأأأاأإا11
ا3رآصخحالصطءءاص

ار0رأاحممهاأرأز1اأثءإأحأول1تأرهاالز1آ
طاحا1صحورخاءصا

111اأ1أ11اأاأحا011اأأأد11111
وو2ىالطرطةءهـ

دءأاألسطدألحسألمتأىأىاءممضتمأاخىرذاسءإصإحاكرأ
ألورساصءورت

نىيهاالأتأردءالمرإلاوطادروغأت3أسإتال1أحث

لماكهافةادخئهاىأاأأصحهىمءسحمهصندىال ثرب

اشأأخأإليالحدلفأووشأزتصسسااقأإتحهـإطلأشإحنحرأالمثه

احأىأاممحمأاأل551داأآحااكااأة35ابرأصملغو
حابصرصات

1111له0111إتفسحخر10101نر1111أاللملماألاااالاأل111المااالاللماطالمأكاأال

لمرلماالملم1الالملململما11اثأاااا11111اا1111111111111111ا111اااااااحاال11111أل111

اااإ11اا1111اااأاأاالااأااا01ااواااا1111االاأاااأ11الوال0111ااهـأاولاالم01

اادرزآلبىوااااا001أل11أ01أل111101111111111011111111احاالا010ارا111الى1اااحااأسااااااااا

111111فىاا11اااىساأكاأاالميأداألاا0اال1أ



الحممحبهحأخكعاربئمححبهيمءأددبىبالميلحنحسأنحامهسإحأليهمبهن

محسارأداألأددتح3حكلأروالم11حاللصعصسماهـالذي بصاهـ

وأكرسليهانابو3إخولهالحوطبندأبو8تعميالجخارءبضلىتضربجها

توبرفالصظءاخناأوأحسنشيىنجضىثضهرليادحرءطتحبهيم

وتماينتلمرلسةكألإدثست3االحسركيشاحاجشءففحاوبتوو

االاردحها20رعسىيعاجلهءوصماأعاعتمحرسةلماذأردعهوحمسمائة

ائشم205رءلواإسكذإطسأللىرأاصقصمحنعحنمهعا هـطهـسر

ألصألد

الجابن2جؤبندانلىبنبسراألأا

أبدكرجيمأنكوغءفكماأا3حأبمتالرحمبإلبرضصرإلالتفيمي
أمبمن3أنحجراسألىبنهرطبهةاعهأكأحءأفسوألهحبأنتاباوفاأزت

سىكوبنألمحهحجألبعخودمتوططأليدب

البرجميهاصربنالعؤيزعبدبنءبرأاأل3
أحلىشعسورامبمنأحدينحدبحرتالينبهاءسىطبطفلس

يووءالبهرابنيزاحزأعبهدبناللهسبحدعروأنأبووإطوحنولألرفائهستين

1لنه101لموولنأللهـالمنبماألاأللماوجر71ا7ظوولأ3اااا3لمالثكاللما

ممهـساللما77دولأحاشاالا001111الةالاسثألاهـيشساالم2بههـ4ااااثأ11

لاةألاليالىح3امظ2دا1ءسألأكألااوأأأصل77حثصاك311ااكاأايااا

أهـمناا0ثشموربنبكرألسأناألثحولا4ك1األلمثا



آأل

الكعوأجاسجىوغاطااألالبتنابذ11كابلملنأحضن

كااشتتسص

أبابكخىدأذيئالكنهىحنكحويأعميبشاراألة6
أضيىالالربونجمعاذأأكانشتيتبذمافاىهـبهأوإسمأل

ذحرشالبههعننطعاالعاحآلبرنهجاهتالموذإجأل5اتوكادبحتسموت3د

كدأداعن2أنالهمجاهفتيمهواخجابههافطعهـإللعوتأخفخفصمهلر

ايمىضبنحعالوأأثب16مذأبشارأنبالصمحبرأبورخآليمتهدالبنبل

البههـما2هأتجابمهذبطالموليبضأا

سلصياسهاعيلبنألدالعبدبنبافيمراأل
أباأراتإحلياأففالئصماصبيهتأخالدأباشيوسيظبتآلحنماإشألأن

اخحريحسنأإرنهىوراللطمىمدىديعنعررت
أحاأحمش11أحمألمحمه

ضحملهنحوباشاعرأذجماأأديىنوبهريمببصإهـيأالسمارنبمثءأوأبي

ورإلدحكهوحلعحاأمبناحهجونأبياحاساالفركغحبدلثىوغيهرإطىبىأ

أنصرشأبعةفعحيهلاليالكتحالرتجلىبندالثهدأبوينجهتروسعل

عنروأنأبريبندكاصبهارضنبنءخأابكبعنبهمايرنولمربرتبأ

خاكيالمضنبوببنجاجأإبيعنبهاأخبوتهأبى

11البليدث4فيلمىاأاآةان03لىثطالالأاااالامحعء8الاااةألاا1

كيادااولاااثاأثبم11ا6اراالممنهبماج11اماانجأ6اصا3ااا11اااا14أاالكالالمولاوللم

كرفىلمممهـكنيل051



ءجابأررأجمطكطألهـشضطومأ

تترولالضدملاكىممصالءأورأحىأدهاأأ ص3نرولرهـ

ءأاررزتكاأثححررازرث11أكأاحاأرسصأأر
تحواراشاوأحاالماأرونأنج

لمأش113يههشكرآتأطبسمهوإماأخلمحوضأش0احنىبىوالر

11ءخال1لبأتأثعبأدصإصلأبحاوفرألأاأالابسهراوآلدأحنمأ

أ5أ

ءاشربأنوكبم

اأأرصرت51أكصهأاعظاالسماذولأره11ا
خببهمماوحهـ

111ءأرهأفيز1أذصوالأذ5اجاأأاك1حلي1رو بىطصرحهـءجف35ةث3ءات

5بالمحموأوأسأنالبساليهمأبوادأزألصأتافأبيحراااهأبرأك

آتلنمولحرأإلآلتاصالابوربحإأصنحوألصبدل
اهألرث2بةآلولثاأورإاءررآهارش
صطراهـ3اقطااور

حاحتذفأشط

11ا111ا101أافججالقبثأإ



ءأالحىإارورص

يمصامهـتإحماب

وجمطأمأخاحسعصمونبنأالولعبلىتبامزهـاأا
اأأأأحإ31أرء1أأأءأرارألولءسءاأرأإأ

ابقىتتلمت3

131دررصءأألااطأرشاصلديرأا1رءأ111
ءاتةءكألمات01

أأالتاء111أصعأمهولأ011دذ118
ااط03ت1تلمص3

ض1111رولرأمأاحملىأأفىاءطأخمض3111أدأرداألووأ11رفى111 ص1ءتطباطيم

ءتهرزعس11إألأثإهأا1صأأ 11درأأ1اادد01اأأ
ءجءاتصء

راهال453هـألدول1اأ1اأاأاء1ءأ أاألسأدالأاسء صك

11

ثاءاأاريمارزلاأعإلطأ1أرأالماد13
ت1خاأهـءاصكأأصر3

إرز1أأإ16ثه1أا
كأا4أخط

اهءء3ءخإاإلسضأكاءرفىولء3ونححأإزإأ11
طهـت2طت

1ىحرأتأأولأداححلالى3صما2أعتبسيآلثهألمححن

انسلينليشكالببنجنمهأصبنتمامأائج

اادمىابهطألإخلأاصقاأضأأكحنيءأكيأينأحرسينألي
تاضاضيمأرثرأءألثأاأثأإأضادرءإدأش3دأررتأ5 ءرى

99إأ1أرتثار1أصااأ3هـاللها1ءار5أارول11ء
ورط03جهـصظ2آءثا2

11أاذاارصأء3أحاأ6اأيلألإمدأر
ءصأصاهراصن3طبأسا02



آ4

ر01اادحماصعااصواءأارأايلخثصاءصأمح3رصمأ
هـطأباط

والآزخأدب1تصخلىاتههاجكنطتإعموأاالغرااللالدعى

هعظاحاسماأرهأت5أغهطن3سحفألهدححمصطاوسخحسمن اوطسصهـطور

حمشيماال110بمجعمروالياأااحمبنبمجعبموأليتطافمأق1ةثحسأبوشنهضبر

صإأحءهتمأتقلكالرالبنههـماتحم3تأيعب11ثماحاعكلريرأصذ
1بئأ5115اطإرأدرذدفيءأكألهاءأةدهحاصمماأطأأرأ
هصبنررت13تت2ا

3دخدامةأحوسصأإلفيافىاالححرضلذشثأهألالعىاألةأش صهـكوصنلسهـركاـر

أيئأصألاصصإحمحهإررءالماء
ىسطااس

أهيمذبساليل

جنرنيبمأببىبنكحولبناالعبلىبنتميياإا

حيمجهصاركبيىكأتميمبندأصبهادكحأمربأأجمبماأبن
أأرأصألأض01111ورألحافيإأ1ا1ألر11أإ11

اأتات3صءر

لااأاور3أرياسالهالمحدءحماحىاسيماث1طلىأر3المشأت
عءفىىر01

ء01الرحأدثصلهشطلترصوةاصإهـأ1أللىرأأ سصلربر

تآ3وفزصضتمصيمررثكالإصألارارآحصاورءإأحمه صىصبرابىءق

11ألح15رأاأرخرأأأأكأراأداه
بءوبيالدرءثا

لمإلىأرهترا1أررأمصاتمأءألىأثأ1خاجحءأ
صحت02أاتقت3اصات

ا6اأ01كثاالماالم110011أاأالماكهـخا11ااااصا99111111اااإا111111111أا1األاااناا1ا

1111ااا11110111ا6ااا01511الا1اثا1115اااالا11ااا11ااراأ01ااااا11الكأ11ااألجا

ااوالاااال31ااالهلماال0111111اأا1111ا1101111اأا1111011اال1اابماسااحاارإ11



افى

أ1ا11حيرألارأ1ااررالله
ت3سالثرحنبلش5نيطر

لألمحمخبهشتبمعمماأرءاهـأءاإلضأثبمألمحهدعبرىنآاأفأيحواألء

احامالمعرليهرفلزكأرعح3لخماسصرااس11 وألمى

اأباالساتاسألالحآتحرلبهمصألساأهعبرداباعيهامجإليهرأدبحاوأاارآي

احصمحثأالحزيمدءت2إصهمرلرلالأوإعاليحاحإأا1بيمصءاألحءأ

أ5تإررزءاثحأدشحعوصأإسصاتأزاواثحاةاتسءإاأارو11

تاوراالا1سا11لياافس5إحتاح5هذالنتمإاءتسعلرورااأحصح

الموذأحأتنحمضلىمببحمعايتأخزتيثبمعر

اا2ولثأثلالاأتأإأآتأق53أ6نياأانياكلإهشاأولم
صصءساص

رامماشمبماهرإإاا5ورأىحمن3صىلم3ابىاواا113أث3حم

الور1ظة1ااأساأأحسى11إلخمى3ادرلر1ررتإحمش1
رالءاصص03ءلر001ء2

لالخسملدأاساقيلإحهـماللالراؤسيأف5محسشدعثصهاأألصلم1
ظاتوراصمات

ا11الودأ31ءدآ11115يم11فيأأكأدا1
ءحااحرساصتاتواتشس02

ألتأحإااألأإر3ألثدمهاحيمءإأ00515أإااض11
صءنبرسرا

316ءاردورأل115ؤول11لد11111دءأااكااأا6
صةحطحأا

اردءأرأأدأرا1أأأاثص1لمألى1ا
تورت2تلمربينأءءصنلي

صبر6كااضخططخطوأتتم11ال1اراأثإلمحأزحيم بلمظ3تتص سث02ط3ص

الحهـرأفيحنوائحاماحدأبنإمإنمإنهاأ

111ل111بجد



01أاأورأبأحتعالبمأصاأأافداأورتاأاءاااط

فىءأراولأوأهإأرأألىاأأهءأأرألأألأر12ءرأر
هـاهـرصءء3ءفا

ضحىأصألحدور3معإصا11ألكى1و

ألد3هـاح

اتاصأةنمررححبربيأكيعيسبم1انغاليباأإثذ
ألما011ط1أأأأ
سحالةفىسعداطاسى

صزإألأتإلىرا3تأأعكأأتجطأورذلمصانرا ورا

1تىءذحمرراي3رضدإأأ01أيطاحأ ءإمماأمماص11صلأرزصحإ01111

11اأ3ذاحهءاأدإإأاأ11111رألضسر2أاأ
انكأحط1سورحالر3ات2صءتلراكأ

أبدظأتءاأ3إألأصنجمأ9أبا1يررربضممات13إحك5

9ءإربرفألىوثنلم

ثألليءأولصأكتمنكلبالمالرربرننلىتاأيرأ
كالزررأاداأمناز3إررحسأآدااراإلم1أرأ1أدأثأسإأ

صاهـءتء

صورش2دطحمكلوسأررسةاحدأءدولططفستمأارأيم أرأادالي1113وأ11
وراأ

إليم1101أهـنأذات11إلم31أأعسأادحهأعاحلتشمأحد113لهما ربسماارسص

ألءأررزط91ول011ث1تأسحهأال111وأءاأطاأر
ثرا3ءااثأصا

0011111111طحصزايرااااااألا111111اكاااءاا11111اااا11101111ااآاأا01ا

األا111111ااالاأ1111ااااأ011ا111ااااااط0111111



آ11

ءإأءأأوب

طدألتاليت1اهـارهثا

بهافالحوبقتإئابنجمدلمدممماإبحتاأال

لملمانبفماصخاربنلتأوصأعبمارربقحزمشاببت11
ء1ءيمثاثأحىأأاأولأواأأسط2ىإهـوأعيمصطيأبركا

اأ1رزولأ1االرأ111إأت11ءأ1شء01رألألضءا
صماصةرةء12

باضأرأرزأتأتيمرأ3دصدتتا2اإالا1ثأبأث

أراءإاأأاإللم4إرحمحصإندأصإنزأرستبرا 3بص

أحح1حأفي1ورطراطصاأضحىيم1رأشطشء1طحأاأحلىتآلخ

9ضس1اشاأطالأ11فير1المأرألءدأأص
ءكتاط

أرحتأء1را11111س1إأأءإأرثثائير
طأصشطاأطكاءاق

راا3صحأإأضلطاامض31أب1ورهـال2إإلىطأ1تبىأىأضت

1دصىضإى3بصطاالأدطدأىامأاذخاداأالذإادأأدساتلمحىأبا

أتأااارأأأأصأأأر3أترإزأل1أطد
تآماطورطلمتءكأت302طلم002اسكأ

3ربالولأحأألمأأأصالأرالبذصث11نححممءثلمألبهحم

ئ1رزححهأصىحموركعهـا

11111111أثا11لملململم1111111111اال1المإااتحراحا3احرلالفلا

11101اظلما1االالململمأالأأ111111111ال119ااؤا11األا111ألىاالألا111حماص وحمارت
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3جارابنسميوبرندحهبنثابحتأأ

ال11ءضأأ1ألأءابى1أكحاعىلمأل كىدأرثرحاتشلوصط2 ء3رارء

ضاصمأضرنايمإثإأىبمأأأاحهمإدتاارااكاجمأاإأأنيالاطاإإا

رعدءأضإجبنرأخدطاأرهـبرحأطالمححابأباأأخالتاثأص

حمبت3إلهأتحبأأبكأترالشالثبرأكأأاأتآلبتابمبثرطجذسزاأ

أداأحاأحارحمدكولصا1راصثىأرأحاأأرألههالمحماسحااا5 طص3داشماهـدسهـ

أالأحؤأاورأااأرأد110داراورأرارضرأ
طحدعمسهتطببهتاة

إلوإنسحأحأرأسزأطدرمااإعدإبنإللالءرصورأليسدوالدسص

أده3إأأصألىأص15الا11ااتأدرثاوأضأص
اسك01هـ3صيرلم ط

33ض3لفاتاأفضيماأء001حشصثمال5يارزارزأا
اءطءصاسأتنصسر

كأابهغحذأضشحستلأأإالحإولأإ3اإلشحةأءأ5اناضأاأ يرس8صسطصهـص

رتاأإةطأشاولدص3أفىثءأإأطاأرإرإاإألر
103صاتصاكاهـاخأصأ

لثلسبىحمىبأ

بنحراأإضبالاجأفاأرزأثححجدبلتتعلبوراألذ
1إ11ءذااأأءدووأحاصوسحارررأتركأولد

ءر3آىبصثلىاءاباطمرس

1ننالاعإلمحيسماتإاااللمعإالزلمالمالملما0111



لح11

يمإاصرهـك

الجعنجربابهى

يجىبناهـجحىبنرحهنأحىبنجعبهوأفيول

تإلبابءأتثأأليتتآلنيذبإلانيبلاتريااألسعدنأ
تبأةءاتىىيرإتأررترضءإمحبإخاااللدثنأرأثءتأليصأ

وردااعاذااساتوتوألءحذءإحاطورحاذثءأإرزمحيأااللطتءألت
لماهـصـاهـط3ة

إألحأاءحارأأالأأامحتال110افءاصإالتدأتوره ءلمءب

ناكمحلءربأكطبلاتبمأأخءأبالتصملمحث

1حبهإميأدححبنداحبنيوإالدوأ
ابفلأبى5فىاتساأ00أاحدااباألترأجىاصبمبرأربردراأافىردأرثإ

ارءل11111ار أربال1تضدإحماإأالتمضميوحيصبوصورصعاض

أرحلمإررإأاتتهـ5أفىحعبهبءخيمإطىأأيأصدخشثإلهـاضشأأ
رهاإلءاات11دارأتأررآأبرإأ اهـأدساثءرحراتظ02يرحاتةاا

01 الاداراأذأهـأ9ألذ باتارحةرحربرت3رح3أت

الأ15حسهصست1انحمءاالم11تإ13لح3مديساسالرلمالقخماأ
رارسبت3طصاص

توستتضمالذأرءإاأثتيبهـذستوصاسأخهـ اصا11ا

11ا9اا11101اال1والماك0111اأأألااااا01ا1اااا1اعأاااول112اأثا11أااا

ا8اليرلملمالململم1االملململم31لململ3االم4اا4لابمأاالاللمااإلململمألملماا

لملما1اأاااأا011ثاثالمراكانرلمالملململماألأيإانهأللم1ا011



ث1ىقأساكالبإبنرردصبنجملحصنوجاأاأل
أاصإداأءإأ5ءأرءتضأأإأرالألرأأفىومأ
صمااص3سحس1هـتحا

9إدإألأد1إ6أرآرتأ3أهتأرسصإإدددحو
حااصصرط

ادأأ11116أفى1111آأاأدأ110ا
ط2اخمارءكأسءصهـىحالأصااوصحطليحالبكل

رءأحمإأتصاقشالي11أ4حمحثطتاليأاتإأابفىاااحأحاتبن

ررإ1طأرآإألأءسءأرزإولأرأأاأل1111ول1003ل1أل
ءأصحمااى21لمصهـ

11111 أاأيررأ1صرتءتش2د
سا

مإحأل1أحبصاذرراسمبأركلحهبحضاحمرألا
ورررىا1ألأاإدضاثىطىالء013أآ1طإلملصررتسلىأطأأبرا

1هـقءأكاأخييىأأء1أأل3ددأإه511إور11صسسثورسثدأر كاءاحاا

إبمدأأءأطاسإل

شيهـألءصالوجمطالحابىىبنجخبهوأ3
اااسأتاأأتثأأأرألرالحمد0111األاأ51 صم1تكابتجثصحبوححت

أأأا1اوردضاطهأخه111ااأأر
احلرثريرااث4ءطلمأاطصءاات3

رءءءرألتص11لتاأأ1إأرءأرترأف
ط2تءهـء103صوة

ءدرهـ11حأرد11أحاأأذلمداأر1111
أكأة3ااات3لمارثورت2ر

أظأااألءرأررأإأأر
ث3حاءظ02

ئ برالع



اوارحأررسءجعبررنبنالدحوحكىثجعبرجأأل

إألأأإلزايهااابكسأإمهماإلإأ13مالمريمبأمأخاعابصأبن

طأضاأصاءإأأألي112ثتتنياصضحااةأطلأأبطأورتآلألخااإحىأ

أصأاأاواتاال1أولأداسا
شاط1حا3ءلمت3

111111111بمر11ا11أرراأاأثر1أر
3اصص33صبشأا

اأ11111رأ11011اسأ101كا حال1اولولسحىوحيحا
اااص3صا بحماهـ

أأات1الأاءله1ال1ءحإاررر1راأدألهـ11ألأا
ةحىس01

دأاإشأصءأأأةفيصأأل1لاأليزأأأثلاضاسأأأرءيإأ5
أرطهـءهـ

ضأأيمدةارسدأ3و115111دءاأله1أدح115أاض
313ء1تءتسءهـء

أألحكابتإأحأحرأ

ويكاثصرزؤنحوحبندأصبثنماعبهرحزايا

ي11إ011أححدأأأصألدأخدث13أرأكىاحاأأرد صات01ا 3هـ

س33أ11اأر1أرزدر1اعطوراأءاثاءأأءأأ
أصططص1أءأ

أار1أأءأررإ3ءأكأرور0الدااأد
اهـصءاحااطهـهـا

صداتشإارماأت1اسأءأالدء5اأحىأر
جةترصا02

حاأأءأاإأكحالاذابعتفأإلكأأا3إأورإلصاددبروحهـتأ51أتأ

0111
ءرزءرإأرأاارء011كاذأتأجأءرأاا

اص1تظلم ءص13

11افيا11111111111111ااا111ااااأإل11ااا0611الململمالمالمالمأملململموالمأاأ

ااأال1111اال1لملململماألململألاا110أاؤا



م9آ

إررءهـثىأوأرثءت1ررادأذولارإلطأداأرتحهأةر
001شامهتحط

الاخوأحرظثأاس11ذأكازأتإرزأل

اولاضبئإأدلاكستيمإهمااإنجمىيبنجعبهاأ
الشمادأدأباددحعالأفأليتبالأإمحست2ألمبببجماإكعااببيءد

ألأءكتأصدلاأءدأ151اأررحأخضاواتاإحراا1ضفيثا اطاهـروببهـهـت

ت61أالذ1أأرأ3آااإلأدولرأرإرأتءادطأأاإرأحاأ
1بركأء33فألبودلرالس

ءههادأر01آ1و131أرحح11المحالءدأر
ثىليلطصاجمىنلمكأورتربةء

اإاإئى2ا1ىاإأفطإلها01ا1ر11أحسحإأأحمطكراسالد1د امساونىتةرط

ثصالهـدحوناأااء3أتإجصورداكألأشتبجبنفرهإولأإراادىدثايمأبذا110

ررأرة11ثء11ااأثحأرولسألث1إ3أداإا
ستت3ةىت2صا3301ص

3المحبالأأثحهخأدثتأااحذشأءبرأيداسبىرادألتإلمأااو

03آكرعصرال5ارذمءر11كلىءاصحىقرررا1إأاالدراض
اصثصصاهـ

ورأرأألولأرر1
كأت02ءرولطةا

إخرخا7ءاخيإأاتجتبننا3يألخمبرنجعبمارأ11

تاححاإلراأبفزلبصوبإاصطه1اذأأفىحهبالألثهجنأأبررظ

آلالعرببنتبماابرررلمتربتاالأذت3اللالهضشبإرتأإغمصأت

أاأألأآصافيأأأةرررذااررإأل1طالاإأا
ءاتورأتأفءاسوسل3هـ

11هـننااراولااااشاالإلإااكءلما1ا1ال1111إلراااااادااثةااذجاته1101احا1ال

الاألالفيكلململململمالمااأالم12ءلم1االمةأا
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أتتأأاإألحدءزإفىاارصءر11إاء1اإدتإأأهـىأا
ههـصاتصارصس

1111111ءأأاأض9أوداوأءاءأيم
رتبىر3ءطبأركأنىءط2تةت2رء

إلمررصصببهعىبرفخادحإأبطأحالتحاوذبهذاأوال6ا1خالا1ضجإطإحءأ ال1101

داءاضيردآلإأ15صاأأ1أرإألثيزاأشحيءحعذرشلأد
ءدتكأحسهـأ3ابأا

إولاحيممالحبعيها11ذراحىحبنداتررأبجعذتمار15إأء3ط3إل

بناتحالسليابنسبىلبمبندخجعبربنأ6

أإصأ11يمأطاحاأرفىاأفىدهسىى اتاأتشبلمرءء0003

ألءضأابستاشولجبنأرآإدأدداطحبماإلشاآصهجطأأبإأل0جاصادألي

ءصترإلمأثعأداف3راأحاجمأحآحهرحاتضعضعر1 ظء

ذأأبهىاجمدصااأخألذالححأتتاحبهاررءأصءصاأفىأثضط2إأ

سىا11رارزأا11أراأدأأأأأيرأ011برأ ىءحرصاردصسحصصىاههعحجطا
اص013باصء2صص

6ألاول3أدرأصنزصأرحرررحططرآ3أدأصء01111
ثصكرطتهـ

اال01ءقاطاعثءضتالاقيءرولفىإر1اءأزرررا
صطء32ءستةاى

1001111اسض1111أس
ابحالحممحكلاترطندءهـرحبهحاددصوح

إناالولدمماأحربنثمايهييبنرجعيلىخ

دتاأأبتيمدبوولمألشزجرلما19ديالمضوكيمون

11اااأللم1االأللململمالكلماألرااالاكاوداالاإأإللمل1اإ1الما11111101111إااا

لهاا1101ا101111ااااوارا1ااا11اممراا6ا1111اا11ااالالماإممصرال1ااظ5يا11ااإ112ءلم011اااااول

11111الاالاألم1111األ11111ااط01111انالهـاماااألإلثاألما1اللمنمآ

رعلماالااللمء11كا



تارإ1اولأات1أأاحى11أرأأااكأ1
قىثوراءنر03

اأءادأ11ص11ارأرء11 15رألسررزص
ىد2رةء3لم3

ء1هـاا1برا113اإلأ11أرأأأأرزأورهأإأصرت
اتخما03تءءحض0003

أذأا01أأ11111ادلم11را 3ىدتاص1حطلهححاحلإئحطاث
ثحاءا

أ3اارأ11أرى11راء1أأولط01رد
اكاأثصاسفشسط3

روواصحترررأر31اأإإ
ظلنةننهـ

11ىاأ111أال1أضأ111ارآلألأأاأثحاثره
ثآحالكاثكمة3ةةءصتنهـ

دححأ1د1حىأأررأأل1ألاأرساأا
أةحماآاصءأور3ء01شما2أ

أالرر11نىأرحامماأاأ1حسار10011أ اسااوورورألصس2رااتضأ1صى

1جمدبإرشأسحااحوربذنجرزالراأحيحاحسؤحماىخوسصماط

ادتاأءث1ال13الدالطاأرأأا0111أز11 ءصسحبصداض3ىسص

أأأاث1احأ1111111أهـ11أص
ضحلمة1حىركل3ورءصهـحمررور1شط3ثأرد

هآددرخدال1صمهن
ساهـصير

برنأضاإرسأعبثبنخحمابىضأحوبنجعإلرةال
إأأت11أتاطأحاليرإسححمحصأهـثصذله

اسطا2دتىأجمواضماالليسثماص
أداأا11101111يرأاأأرأأأرارآل101ء

ط2حابرحآطتآصطاححاحالسصوراصط

111فىاأااااااا11111111111111111ااالااااأالم111اا101ااا1الم0111لم1أأللم111وللملم

وذلململمولملما1111111الااااأل11011أاخا011ااألأ916الأالملململمالمالمالمءلملمولم

ااا111111ااء111طاااأاا1اااأاالململململما11ثم11أااإ1111ا11األم9ا1اااآ11

اأاأل01اأأاااا1اإاااألأألال1111ولثهأ1111األطالماالماالم11األم101ءاأتخحجيأذ



آ1

تإتر31أءأاأاإأصابزإبأء2أكأتإانإلاتصأإباءضص

ءش11أرضأدءأأاأكا3طسصأاأءرزاأالأاولأال
يرصءءنىأصص2

دحصددصححأأسضاإشسأ0ختاأصمألمأ1اصعمأ5أاتأ
هـأهـ3 حىحا

أمء1أانحنريمءرل1ألألاإل11أنحإسأورأحذأيمكحاألصإأحزرأأد1ضو5

حالأالوإداحءمأالحونساحورفيأدأتأسالأبمدءأ

أرلبأ1ءإأاشضيراءاأأيمأاو3إاأشاشأأخسإأ110اإلإلت13
اطصاتطط

11دفىر911األيرورا1ااآلأ
صء

إصما1يتإلورأإطاالا

د01دكلأش10011أ
صبأا

ألإأءحهدءحمهأألأ1إإطوا11إأأداث
01سبالمهـ

صأأيأاأمارأأأكبنأححثىببامرور1ال
ر1رلم3مهررت51ا11أاءقءأأأررال أثأااأ

ءبصا3ءرصورر

6اجاأأأأأدسأءرأأدلماءاءأأ
ءاص3أط3تتجصءةس

ضىاأحمغصماارأليراأراأبمطخحأأءاأتإإللرحمالأثاأتالصرإءأبسس1ألضألءأ

رأأأأألدابرأأأاأرأ1أع11اطا01011ءأ
اصهـاحطحمدحجحىر4ضحيدحبهحأألر

إاحاإإدبرهـثا3أزجوتلمرتولصااههـاتأصا1

1119اءأر
ءهررالأحلماسهصعحرى ءاتجصس

يانسبنجموبنانهدصبندأإلماحئراأيهلت

111011داثهدا119إسرزاهـ1111111611اذول



2آ6

كما3استشبر3خثىجرداافىدتىإخزوأ أسإحبماأألىورت1أاأ

8ضةءألاهـولفيحاذخماملىأةإأولأأرحمأألأااءيماصإ3
اصصورلىرهـء012ت

أرأ11أراأهـا11ايلطاأرصأنيارو ليالوت4ىرر3ءخمابيرةا03

01زاهـورألضجاإهـأرإفيأا3ألأر
وت3كأنىاتوءصات

ورزبمءبىبنمحلىإنأالحبدءبنبموجاأا

ثأحوداأبأرحؤنأافىعحلالمصهأبحاسواأدندلمإأإأ1عحبف3أ
01احااحمبهنافبحاأكعكلحظاابنت3خطط3ىأإفىء1ءاحأء3ءاتاأأاثأ

هكلءهراأصادءاأوت3ضرأأارضءر3 أأات12
طاحاطظاأس

أكاانحاأت3صاإتماي1كااأإ1اصإأضإألىلءدإلالتأأدحاتااد

رر3ءأاء1حالارلااء1رحنراألد3ألرزإأءت
ات0تص2صهـ

لءضم1أسسأاحعثالمعحورثالإحلذاتصالصوشرلثداالد ال001301إاء رأ

اءالمه11 حصا11نححطىلكلد3صورذ11الااحذاأطسحهحىهـا طباباتس

أاأ11ز11010051د03راأأأل6إآررأحبرااءش
ابصء8كا33صصصت

ءأمهر4صض11األضأء11ص1راايمراألراأءد
أاتظ12ص02تاساسصم

ولأل106أد93ءأ3أأهـ51نغاال01أاااألشرارد اتاهـصءصورسىصاشاط3

ذاأبإكح11ىح

11اأافىدأل9اأ1لملمالملمهإا1ألفىإلؤ1311ثاااللم1نملماا11لأااا1ا1ااالاا

اأااةااالاأااأ11الااااااأاال1111اااأ1أا111اااالماااااالأااأل110111أا1اااا

أالى10فى1رقات



سكضبعرهـمنث

أاأصاأأكتلماإضألصلسلى13تحممبإفوواجعدربثاأااا
صصمأرورحءأةنممألصصصشهلأألأتصالحمصأفيمورذأسبكلربغق

ارااحشحمأنلميرا1أصهصإولا1التبرأخمبا

ط2ااتإرآذ1الييىزرريكيإشحارجعأبوهزربر
اإأحأأ11أفىحمحأأإأأأ11ءأا
ءاتأهـاس

لإحطاأل13اأدعإلفلالطبرلماجعإلرأبوحمااليرأأ
112

أءالأأ3الصسألةعمماحبجعبرإنأبثحاأ7

أاو11ءصبحالإرزبرأحنكأيأإفىاثاطىءاش

ءصاخيإألماى4

مااأمحفأجطإهميهأححرإنلىعممماجعبرايم
أتإزاإلهأش6ءأيررءءدارالأيم5أاأخأ3رأر
فط022طسماتت

رأراحزأط2ت3أرغ1113فىءأرزأر113أألذ2وشهحث
سولوبصصوةسااهـص003

1أأت113أوس11أصنثيولرأسهأضررزآأرارء
اوللمرسساأ3بصحرىلم

لاأاوراإألالصولاإأإأسأ3أذ113اأحوءمماأألاراءهءـرأألا
ص3ت3اءرخما002هـا

دأارأصتراألجطهأاحمظإثعورذإعأ1حم ءنءص11

ا1110111ادا00119الملململمو01ألماااالااالرلاأا101111احهكا011اااكهـاداأاثا



الطإحرصابابال

اأند5بثفإرأصبندءأبربراة
أ1إأأرأألمحأل1أء

بصاحورركأأسرصمتنارثأ11ءإالحجابمطأح

اهــأزأ11هأساصأارءاضى011إاتأرفي151إءححطألءرر
صءارهـنىطأ

أرأدالأرءإأ3شفهاءااردرزصا
طأ3اطءتءالمهـاخآس

حستحمسالاإتريمذصمارءبكفىيصخمابرأليصاةبال
رج5زأه1دض1زه1111س1أمحأ01أرإ اأصأأأاو

اءءصبآب

اهاأألأأل13ثدطط111الت11أءألإأاأج
ظ03صةا

اث3خزرجيىأاطالحلىعبنءأبقابراأا
د1أءرءاأف11ارااأأأدإطاألحتأأإأربموراساأأس3د

ءسصءت

أإرأأءرأاشهذإأرزأ6دآاأاح5لتأأل3اثأر
اظلماصصءور

3سخعاإحترألأالاليأرتبححاحأتيم

ألدولجمو3كاورلمبيبهمابإثنجنجابراإلذ

هـدأكأاحم1أرأححاحأنى11أأمحألسحتأ ثست03رليخماحيدصببانرسءءست2

ءلىاورا11حرزاأأ1ثه11فى1115أألكاح11اءأر
حماصءء3ءماءوف3رءهـس

11
احاولذءصادأطكلمءكأأثأرأأ1عرححهإدححهد سصتلمرالم

أبأضأل1ىاالمحمعاصرتثأخلتبيمماليأأأوبألهت2لي1اهإا

أرآلنلىحلبحجحاالتيالتكحلةشدسىاحترأاهقالجبخقبهبإلحمذ

9061111111أاإرلمالماالم11ااال01111ااا11116دث011المالما111

111111111111ال119ااؤااأا



ثهدءالغساالرجالىءأسماهرسض

أيأل

آنال3آورإلسموفحسحاحنيهمأتآثصاب

تبركرحملىءأصح1اأألباتأب

ااأ7الآ5اءعالحأا11رء
امص2ليت

لماأنألةالل61بأطهجبماأأبماقجس
طأجأرأ311ر9ثإألى1اأطإرل

اتاكأانآأاتاخا2لمظ02ءإخماليظ03

701اااإ
الورأضاحأاااألحأسأبرتءاأرألذصح1ثححستبمأبالحوسىا
1لى1لم61

آااءأألغا1أل

11أزألىا41ر1رررسأارأفىللىللىا
كامصكأط3راظنت2جاررط2لي

اإزأا01لحسحاقأ

اأالماالم411األأسصأبأيحابرامسبنبماأبرأالالالالر

اأآء111اثأحأأبهاديىأردأنربجعللألل

أبههـهـأللطبيمارببأحمآلرأثهثوحبتبأعونكطباخإطىللىلألل11

6تم11ا79تاسحىأ

ءأبىاالاححيىأةأأبىبإسلأثءإوأأبمتالخسملما11اللا

اكاتملاآاراامم



آ09

آطأهألىس1رصروأراك3أر
بلىاط03ننا

الها5اال01الىدا11السمرالأرهننحاذالال11 ألتركب

فيصاأدالسحاأرهأأىإساهـأاللهشثلمدالما
2ممحالطبمماراء

اصنا111

7101آلألمحاأرامحس1رل11ل اوورير9تبحىت03

خماأبؤتأأإهأ11أللىاورخرأرأ1ال11ا هـبننمرطا3ب

الآ6الهـيددالاوءأالت

ا961أبوألسحافبالمثاالزدتبرحسالرالمال

61لح6ثأصأأبوطوشيأطمأنحمارءبأخلفب11111ا
ال5ل

كت77و9سحافماأبوأالطاحبهطابرضؤلال1111

011ازفألشالمودكاعربالااللمال

تغخدبأتبمدسغحتبنثبرأنهعيالتلللىا5

6نإلل911افطهحأبوأسيإصحوأ

علىبمضاررثبنأحىبالجىبهماعلب1ستبمأقادىال

آألماائطلآ11ضالمتمألماابنلألاسحافألووراتبالى

كايالث61آكهبلماللأبرأسحافأسماعبهللأل11

حاأارءأاللندأدمتالل21دلألل صهـجالرظبمحنعسط

كا6ظقل1م

ثالىرا2ل111أأسعىأرالنساعتهارل11ل
اكبرس

كا3ث1112ءأحراا

ااآابوألحاقأارتأليل11



آأا

سياأدابلشلمجببنتإرحممأعبدتبمرأحيهىاابنأدربس3تمأبرأ

كا4األلآأبوعموالثجمصب

6تأأسحرأليعمرايحزوستبإراعحانبمعهـوبنصأبرال

اأآأكاطاأأنىأ

ارألعتلمدأأيمتبمثانكمالمحمءالوصببنوءأصاخاالمالم

1رثوا911عاألصاحاأابهثرتالزس

الهابمالآآأبررألهـىأقأمميلألممبحارت

111اإحامنمطااالأسحاألأبوإفبسيأحإهـتبحمبهـم

أآثااثأثست3اأقأبوأسحالنبسيبوسيلا
لمه4با111آ

11ال36اسخاقإلينمالغاحهـحتبالله1شسبنتصكحمال

كايالني5111صصالمل

الكلردالآاآأبوأسحاقحاد

لماألاا9111تأأحهأبواللهسدنبماتدأل

ثفثأاألم16إلمفميعاحممبهاعاخحيابنخصمحبال
اثطنل61آخلىل

أأراالئححسسطرارأرأرلألأل ألووورجرقبنارخا02

ألة961كاحاجأأبنثأل

هـأليالماجيبالتوأرتبنبانبسعاءل

لماث7أل161أسحاف

11افإسالفكحيهرابواللالل

اآأبإجمالليأبتنحيإوغبنكروالال



12

اللط1سأكأ1دح3رخاتدمأسص3إأ
بن1روتعمروبتبعسمبب2ليتا

بنل1عبمتب1كسضمابدخىإرأأجممءظب1حس
رأفىأ1رس

بنعيهماتبنبؤصىت02سإل2خما0

أقأسحأليحرفررأبنأفح1ابوأجهرأ
ثا6إليثل011ربآلحرأبىثالمنربححاال

السخخرريراالأسحاقأرصمنحشأكارأخمسأرمهحهتباال
لمه1زاغ

ؤأافيأاأأررارألأثمأأرصبمحطاحبم11
بوءجإحبانت03ما

اةاأل111أسحاق

آأددأل

ااإأ111أإهـأأبوءب3حاصرعمرتبم1أبمأسحودأثلحلم
11اة161أ33ررحصىاال11 اء03

102أررأرط1110ر13هـ1سىلا ااةبمااىسماوهـبرأ

11أرضأأخماأبماثأعحأسأزألوخا2ليأفىأدعالنذونبملاس11
اأ61111آ

ة4يرلما35اترأجمالىأصزتا

11أر10أأرأدتأ11أرأأماأا دحهـمىن2لأللحربحتجهابر
11ااال011

111لمهأالالأآذف1خىاا

أاإلطا011أدحاألأبوالحارال

ا6ئافى111أسححاالضطابههـلءكارز

اترواحيبمثال1عهكما3لي1ءإرأأضابعمرنبمثعمت3اسأحأ
ثأاثال65أأأ51اأار اسأسبرصقو



011أسحاقابيهـفخصأممرأليماإوراإنحمبرأ

أورحقابوفالإحتاإصأبالثالمحدضبمأبرأمممبمتإللىاشبا11
اأأرطأر

الطهـومت

11أيمأألزعسحه1أخر11اال111
حرةربرباتلربظ

كهاآأاحأرزحابنللىمااألححأ

11آأا11ث3أالأرأرألأرف1ا
دةورةرأطلمأ

1أل1111

أ112أ11حرأكث111شطثبحرلثا اا202ت00002

ألاةل111ءإلأاث

س111األىأ11ءأأعأادإار1حح1اااو
براصاولة01ط02

المهااا

ه111111161حالاألطاررإصثرأ1اثالال11

11اةأالال111صطأأابمههـحإترأحهطبمهـرأ01تاال

ااإااآخاناداأبيأرءبالنس1رأهـنلأصاألااإحالوضبما11

ةااأاال11آضماأحمرأبزأدا11ال

ثألالم11عأقأسهحأببأإصا2امماأبربتبمإكربزأ0ك

111لاءااشأبماثاأبرألحاوعبىأأدرإخأ0شالال

إابالألم99كاؤتإثالمطأأبناقأحهحابههـإألتأا2ضللأل

اب11األ11أمنرتبأأبمشاأقحأبوأإعردبرفألما11ال

اآأههألص1إأالأسحالأقالأنمص3الىأأالمأبنرإوأأ1ضالال هـ001

كايرال

ااامالل102بثألاحمبرابرآاخماا3أألبنررن3ليالثال9سال

11111ييأةأالل01ابرأسحاقإسنصأأليتبؤصثاا



ثههرودسابنالحهاأبرأتتإرألنمسكلىبنمأبوأبرأبثبنجم3برأ
ألركتما9

أبومحبالزأختمبأغابنالدهصمبناللألثاالاال

ا3الآآلمهفروأألألأسحاف

االازكاالآالبنارالمنالحاقإوروأليالهـكماراأااا

1101أحأسارصءإااأل صبورحمشوه0ولبامصاببرأخما
ن6

كالااثماقوألأليبالمثسىبذرلم

11ألال101أىاأرهذأكأا
وسف

كااأيال011أسحاقأبوثرالمأحذحانبالمإكتب1اث

15صاطرأ1ركحرثترأ1دححمهءل
ثرسرتنت03نطنلملماف

11إالآلحأقسثا

711ا11لحيوالثرأحهاال

كلىابلمأآىإحما

اصخماعرأالحافطأبوبأهـالأجأحطايلاليعجهابنإبمثحأءأليال

اام19كائي67ة11311آ11

511كا7بهكل211أسحاقأبوبالمجرحمحوأببنظاحبهأبالي11

آاثافمغ11الأةأورصثأرهجاأءأا1111
كارأ

لمكةاألحإأسهـأرالمعاوذددأساضسلطأسىالثا
وثروصدثط11

كمااألمناألسخالاقألهاليهسمد3رأكاسأرل ناحب

476أل16أئأاأالمأرءخ11رأداال
لوبركبهليمارن

هاحممألةصراحبابنلألألسحافطابوأحهيإأدبندجال
كه31الل02آ



51

ثااأثؤة11آاأزصأبنالأسحاقأبوالزدباأبرأالن1كعتبميمأبرا

1م7هآلألعإمنهاأألسحبوأالال

1111لآكاالخابل9تاحأأبااال

اا01دطأبنالزديمصابأسأصعهبنالل1صبمخابمأال1
له16غ11آ

أبءخزرجىأبالنسالأرأبهؤحببن1س1اللل

كا1اك161هباإطبماأك7تاصحطأأ

ابإلال411أسصأقإلهثبالمحمال11ل

ايااصالاثاحاأأبأثرأإوأحبهرتبال

كاأل3أآ

1األاأألأرأكحرطأصشل11ل
طوءر01

11األاراأألحأأسىأر1000ل11ا
ماءؤضرر

أقاحمحالهأسمإخأالحباحااشبنال

ثهاأإا61ء

ااإلبىأوأسحاقألالسكحبحبأحضلأل
خهعأإبرالدالثعبمتدأتبمددبناللالسبرال

ءب1تإعإبنرأبببرثحىأتب1ثباظ

طىصالربنودبناللطعرربنأحح

ءاألأتأبلألأقحأبوااكخزرجياتحارءب3
كمابواأم

ثااإل461اطااأبنالبهوضأأبالله1عسلأل

هزأأنحب15حهصازأفأسحىأبهىسالمضزللللأل

آ91اإألييا1911آ9



ثه6ال1111أ1ص111أأورأرىرأ
سانداص2طأة

ثاأ7الا11أطاظاأثمأالأا11 دبرروررسبنعسسبم

101اربل111ل

زةاةإا111صماأسوأاأيراءابطبسانلال

طأقأإصوأدأرقيأارهيهىصتبرسعبنممنأ1لل
311الللى611

أاسمصأالذ1إهيألمتإرتندألحالبهىاال دالبحر

1إعألةالأ

6بمبمالأا1أقحأسأبصباحمثأأالثاالا
اىءرل11ص1روأرألأل1ا1

إصحرنطبضماأب03رءط2

نمفهخندبحوححطبسأءنبيماكأسحالث

احمحلىدأهـنإاحعبماحطأخأطبحطأزطب

كهاائالآإساحيا

كا6إاا1آما6أأسعتأليبترإخضأحإبهبهذل11

أفماححأىأخأأاأ1سسرئىدرلتحقأس111م باطم01103

11اللماع

11آحاقأكأابى9احىشاإثعببنثبمضخابمأرساللاأل

ألمأبما

ألبهالالصموانضنبونسعبنثحبنسىبنعبأللن11

ثه4نرلأأأقإلحطأبو

كهآلصهـكه3ا11هحاقأسأبوهوب1ألوانخأبرلال

ولاليدل111111أحىأأصابثالمالرثنيثاعسأالالا

ألل61تحاأبوأسحجرحبأونعربأليت3الالم



اأ61لحلماأحاإلحىأأبنحاقاأأبإبأعالأ1ثمبنحهـابرأكد

أفماهحااببإحأب1ألنثوسدبمتاللالعببهاال

11د6ءكهذخبأخلرياأل

صسرتابأفىاسأباصصخعأخهالحوبوثع11

كهاالإلث

اثاااألأآعأاأرهءالأر111
7طربن03

اارالم11اأآأألأأرهص1اأرءلا
دبرطلينب

لمأ1اةدآدحطأرتبنلباأضما

رأعأالأاللألء1ىبمرشتبأتأطحت3برأرحممالل

111اةآأعأقىاحأتلي

لما1ا11اأآلكاثحالأدأراأهىأحأرحصإجمأبرخأ11ل1 ت62طوحص

اإزاااآلمض11ءأبلإقحىأسأبهسالكنجطاابدأاأللل

11أالبأألرضالأذصل6طأححاأأبطءبرمححطأرأطبادحابا

لمهبهأأا7

10111ءأأأ01دالمىءدل1
بريصروحواطألشابحماباخا

أإأالل

أبهستبافأحدأنحواتءب1حيهحطبثأبنرصنىالالأل

ولاالاال11آطأقأس

اأغأنحأالمابنلأقحأسأبولألذعيارفبيؤالاال

اثهل

آأرأإلحأركاأأإنعراإبنأنكرال صسط02أثهـررب

11ظكهالمللىأ11اآأثم

لمه1ا7ادأميإضىاسغال



آ81

2مأسححاقابرارءبأآألالدرأافبالحجسعبنسممحودتبمليأحهبأ
لمه7ربم2ل1

7أال561اححىأ9أرفأالثورإذالا
ت

كهاأل7ل291ةأبوانيأكاأألسأبنسهرتبسنبهه11

1الالزا61ثاأكأحما3أالألدصحاأردالا بخاثا

كهإأللماث1أسحاقأبوث3إنيالضهروتبن11اال

ثه3كدل91آأقأسحآبورلمحيتأواتمحىبمالجمحتبمودمابال

ألم9آحيهرليأبوالالسارتجانبنأبرأحهيهمبنتمحمأبنأججال11
كااإأل

ثه11711احححافأابوالوأعظحانلعل11

16م6هإررفالظأأبمتاأسحاقابرأكناشأأتمجييأبيحعىاال

في3اةلا9لحأبوضملريخفبنطثدبلماخاجبناا

هاكا111حاقمأبرأأالحىرجماضذبنحفحسبثبلؤا

911هوبالمعااثاسحاأبهفالخصأياأبرأبنبوثلأل

دأزأذأأردادأدرررأللطأرأدسث
بخاسنءا

ثمزواأربئثهمرتب3أالجاقأبوأثحماذفا
آأللما7الثالم9فى11أالحاآ1آ

الةالمثابنلحاقأأرلهارسيحاقبنثلا
21لهل002

51الالرناهمحمجاصماأأربىأبرأحيهمأبن

آألرحنعبوأبويالنهحال



ميخ06ا9111ق1م11001ألح149هاداأابوأالبرالتطبن

11بنروأليالبيهف

ثا7اآرأبوالمزثدفيالمرعحلنبأفي

أثرضابو3ألشحزبرببعتبنإلرأ9شصبر1اأبزأبن

آءألألصرأبو

ألوجعالرفءأكأبراحيمنبمكدبمتثأآألجرهـ

111اللالأبوعصشرألدممأحمابرأبن

ايرءبمال01أسباوأليالنزالمشنآرييضأحو

ترلماأللحنبءاأثأل

11ءاتأأأبماممااأبرألالمنرثمارأالنثابماممالرأكأبد
كال11آ

آدرأبوضمىأالمحيمصجاحبناالالهيبرلرا1اا

ااأدم1اآووأبوالعاسألماا

أحادممأأبرأصعساريأوداسنعحربمبندالال
011ال4إلأبملظلح

اثذاالثم11ااسأصرأبوانال11و

111المهربانخبيببىىبهماحإهـلثثأل

يعاالمأبمغرطبأتإلمحوتأحدكغثلأللا

161رالييهاآ6أبوجعمر

ثا211ل14أتيأدإثزبدابيللل

إمبهاساأبوجعؤوأبوالتميصيإلببنايلثعبد
لما2كؤ1لح



ولا7االم91ثهـلاحاأبلمامبأبرأسروفةبرتاأبراحبنشم

إوزارثهأبنلعدسأبو5بدالمخزأبثال11المث

911لماإقيتلم1أتزأت

اكاغراأكهأأفيأ11رألألاا
ررنر

أررصنتأفاستأ1مدج1
روحررسبمآل

2اأا

كااللحم6ضمادأ110السا3أإهـبأإرأسإمال111

ايمالم1أكعاممماأأيوء11ءطبأويوندسعلأل1111

411أةارالرحمى511أد111
نرصتوررصوا

اثارأرإأءر1طير11
أءطلمليرط03تلم

هالىةآأأبوحعبهربماإبرأطبماأتىأ1ا
ءلىراءارأحسسأكأرا

وصآء02اكأجدربىءاسثليت2ستاطت

111ااآاارلأللحلح1ابىكيهاأحرأروبأكحم
آ16غاغ1مق

كا7لألآتبإبأحبرتتل

111لأعالألس11ا رماء

ملحربش11

كاألنابم1111طاصأتنأأبالهـبإلمجصرأءبول11

آلحظبفيلأل

م1لخانمحبثابال

كه431ل64ثهتححىءأبللىإهـبهطأإأبهألبىرأجبمألي11

اآ1طهـبالأكصأأبوأجمهـالذيأاخاضجشأطلي1أتبخامبهمايهمذال
كهأللفيل



102

ألماأل11117صبهرابصتأبربنإحمط

171أأجعرإوزبرأبيافي7إهههـأأبتبالثطثسسبلىلل

اآالهـضصإصرالأبحىاسبحررأبدثستأرنبمأطاالبمالا
111136ال

أ34عبهبهطتبحوأبرا

لمحرضلعضء3مجنب9سحبنلمحببرن1ن3برصلل

ءإمإأحىا1عقالماتروابم1حالمحرتبم1سصو

ااإزال11أجعبنأبوثإذ13صحو

اكاأحالواطسمحبهاأدبفبتممىبظبثاطبصإلحرا

لمهاء1اا15لماإذصجاإ

تأ11أصلم111ءرورلى111روا
رب03طرحممت02مبمسلم

9لح1آكاالول61حأبر

الز3آمساسأأأبيهـ1ححاسلال

71للى11أدإأا

11البمدا111ضأرالى9خماشطأباللط1عسنبلىحهءنبحبحسح

ابرإل631بإخجروأذأللرل
اثث4أ11أرأثالأا11ال

له11ىاتحناشمابمكاصبماحعاا

ألحأرأصإأأص3سهرأ1اأغمالاال حاظءبتتبنبط

دلمهال

ثهأتهلآ9أرحالخحاا3أرالم
رالحاظب

بنأفيثهابلماأيهأبإلخبوصتبروءبنأزتألل

611بمالاءحعمرخأبأأألشثولأرتأ

ألمبإاا01ءاحاأبوااميهإألخاباتابمسنل2نحسه



03آ

19األل58العباسابوأنبررأصمتبتسبندأحص

ألكا8لءآثئالأأأعىالغساعححامما ربعبظبمربوليدبنن

الححألقصاحبتابلأبوجعالرالفشيرءسنأبنكأليا

ككلزاأللألألابوجععرالحروميممونتبمخماسمأأببىلا

لمه7ثلآءالباسأعمويوأبوأبالشثاابحهانسحارخاصما

6ظبأمنبلأبعطانبمأسحاةبنالمابئشجلىبباتألمجميال

ا6ءبر8العاألأتبشو
لمال11كهاخاأاصلصأتبمأبوعمرلألمحاولب1كحبنألمش

لمالهللآأبوعمرمأثرتألالبثورتبكتابخكأأبيلألالم

كه5آأكجرألأح4ابنجمحل

اد411أللمهلأدألتعاحبهيخال

بلحلحجعالرابونباكاأعحالأبألي

الرحرذيثمربوأاتررابنسزواضابنبأبنكحبفبخطااالل
كأ3رآم

الفي7ال16مرأبوأخالتءبأعاثرإبببنالحة1

3العبهاأبوأليححميأيوببىخلوربندسجبتباهـل

إلمهمثالحلماأالزتبل

كهكنالل58العبالهماابوبألفيهسسسيلىلل

رابوجعفرغلامحألألعيثنخيهارببمنعيحشراتللألا

هألالألد74أالأرلاألأر
سماكانوص

8061ء



31ثهاأال49العبهاليماأبوثرذونبروررمماحيبنخلبىبمحهث
آام1آآ1اأامء1اةاألح

أاأبوتذشإسيمأالثعماخابورخإتبملاهابنخلبلالال

1أرإأل01

ارآآلرأر3روأرعاحرسعمسال اا00002تلم

لماأالألزإاعصأمحاأأنحأدارإالمفرألثددأل حى

بماللاألحعالرأليذأحربأيوسثبال

11انحاعخيأاتصاذيمللىل

مطأتبإصاثاشضابمبحدمتحاإ7أبرأحسابنرحجق
ثااة3

مأمأفسغاجىرضجقل

كاداألل3ضكعنبثحأبنرنحال

اررأكح5ورأرطأبإوحعبرأحىاثبمررأرآلكلبناحمأبرأتآلبمزرأللىال
لما43

1ذأرل
ررخب

االبمااآلحاأفس1أجمشأأبرجعالواللمالنمارءب2كعوخابءزكرباالأل

مابرعمرمءب1سدبنسلمث1الاحلأللأل

لحثاأإلوألالءبأبراسبمأثإلسكوهـحىاتباللطجلىسعيهدبنلأل

كا14ل

الجماأكأجازأبرجعبرالالملرغالسأحبسماجتبمالالال
ثمالألكهما

أرسكلبأأبأخنبحزكألبنسعيدبمكااحابنكابالاالالل

اأإلىلأابوعمرم



آ6ط01ءررخأ61اإورأأتأرصالحالكوثكا1حم بور

اكهلأللآآمرزأالوبأنإيمدد

اللال2رأبريمتأجمحبرأذأريالمعامريمخماالمالاال

أثهالالإل6طآثأطأطأبمرالععأليدأل

ال5الألأم3ا11أبندثروألي3بدهطربمتالال

لما11أحصر1110دالل
ثرو

أجعبهرأبواحعبازحأسيأبنبمرظ1ابنياحثقلل

االالاأآاالإسيشاأابمتالأساسا

دابمكلألآسلدصذأباتااص

إلطالآ1ححساتليروحسألاال

لمه7آطصحرأبرنرجمصال

611111آورأاإأرورأ2حئالمأ
حماحمموببآرشصسا

أداالسصحعأبوأظسناكابإرهبإثا

رمحمركونألاأشررررحيهارتءأفىإ111
شاأحمارنليربن202ظولءست02بخما2لي3

01رحتبماللطدسءبنإحمتب9ليشما3آم3اصر

14لباتنبصعبمنفبهستباخماصاتبلمجىأنئ

طاكاألالللى

براخررجاارحاأل1عبادللنءعبهيدباخاتبركءال 11

اكهئ7دألطصماطالعبها

01أهرابيألل

أآ1باأأفأاثهرءب1المإي1عبمتبعبتبحآلالمهصلل

لمهإلالال

األالحألله0ا



دأراثالغاأثرالمافي1ر1أراللدضسراثحم رخىلمءدن02

ااةفىاآأساكبوأبرا

اكامط9الءابوبادآكاأحتبحابلللفى

11رجعدأبهديكالانحمووبنئهعاولألبنييهسل1الكل
11اةل

آللحأبوالىأاللالنمارءبلحمالبهدالللأل

لمهالآاأبوعمركإلبالطلالل

أدهمغاىونألطالحجاكلالعطارأبوالالال

االأرروارسأهألىءكظأدألث1ءأءلد
ثبمىرولصيرجم001نرةت3

511ل16

11الفىم1ورارهءأنحأةأأرلالللأل
ارهـربهـاب

اط46فتبهبهةلل

ثنخطرأكهححربنبسسودتبأتبمس

111أرسطاكالناسركا
اسءرركبءاهـ

هالال101ثالعبهاسأبوسابقاللألل

اسالسيهانالماتبمثحبنءيحححالالاياالال

االعىأبوثايغواالبهعموي

ثهبمسطالامفى

ثهكدلمل011آلبروأبنأبوجعالرلىزأيصململأللللأل

إلمأادزالحمنمارءبآسعثتببضءلللل

لما1ة6ل1أبوعائهرمحدالعهمدىعبأبنبوخاللألللأللل

111ن1الليشيحيعبنلاللالل

كهلىلألزإ11احماأالهإفاثانسليلأللالل سمااةت



هاأئحة01االثرالندالالبامممأبواللهربتبأبخليلرهـإإتحمثى

لكالاللامهمحاغابنأبوجعبهرحمنشودالر

رألرأ1رارأ11ألدعطرا
نصت03نرءلماصررصرورءث

ثااإلعلحرةيموأليجزءببم1عبكدسعصبندح

ألياالبأبو3بالنندأعحمصبتتحسمبناأبنألوحهم1بل
ال111أآولحمص11ث

الدالآمازفالسأببماعبرالألياربالل

إلااالاآلحعبرأبويأ1يههلوراال

زكرعاال11أطرأدلسىأإحيأأذص111 ىطا

الاازإأل1مثهأبعتأبمأبوعاثرالبالحر3اببوالالال

لمهراالآلحرأبوجكيالزعحارءطأببنلحإجمانالللأل

ثهاالإلل151ء3األىبوالنولسعوراربجعياعطبألث

11ءأسالعأبوالتجبهىأدرستبعبهسحلما

اكهثأل

أللمهيذهأل14عىأرهإسالسهصيرأثلاال رحى

16الحمشرأبمنلتالعحاأبوباللحمارألكعل

كاامثنترأ

بنءثههانباعممبمتبىصلبك1بصبنالالاالال

أبوجعاللرباللخمرصمبنكهههث

لمأثثلالأإمبهاسماوأبوأ

15زاألاملجيهدابوجعمرللفى

اثأتمل1153ررءأرلأل
لرحمنضء

لماالحجهامصكبهدألملألل



دلمالا1115أالعأرأاهـصمالعتدمحملى طمووبليا

عالماأأابوففأزراأىحهونبمالملكى1ممثبالال

ثاذفىل1لحكاحيهابالمل

خابملثصالرجبمضادخسأتبمدكسبنألأصبصتأبىبمألالئىحبلأل

أإلاو401ابوحععرازرحمؤرجىساصءأدشكلبنحححا

101رجعالعزيزأبوأليلأل

رواالموالألعبهرراليتنحاركمحاحب3يوأأبربن

هثالم1كأبوجبأوأعردالاال

احثاسأأليالأل111ألنحيأرءبماخلسأبناصمشمملىألل

الأل7ل61كه1إلفجسرل

أءإا9911ااألسثرأبتاسباسماأبوأزدأدىالل

11جعبروأليحريرولبأخزوحيالمسموات

ااأعامماأمأأبوهـرأاأكابهاكشأشامث

حععوأرهـنحممخسإأنحرتحأأبخبارعبنعاكرتوربأكثجل

كا132ل901

لحءاثرإبواحرشمادعملء

دلما3لآ1أبوعمريالبطلبوايعلىبنماعبهدءبالفوعبدأل

لما51اللحعبدالربمل

سالحنبسصء3دعببنأمتهبنسالمبمالمجلىربهمأل

كالىملىلالحيارلماأأبناسامماأوأألخجث

الباحعباللخعابت3فىبنهأعببنحدأنبمالملعىعملى

لمالى9أبروعملر



أفىاأالجطابمجعمرلأبوبرالحبارليبنااللهىجدءتبم1حهـى

م11

الدرءنبمءأبنالماثعبمشابمالعريز0عالالال

الهلباال11شمرشالي5بإحاصحاأال

الا11جعممابوبالنىبثمىنبمعميهزالال
م5112

تبنححاريالملكرعخمابم1ىاتبمصاأبرأنبمدكلل

آألاناحرإإشاأبنحعموالأبمءإبو

آ9لم9كه1الألإلال

بن1ولسن02كهدتبولبهالإبئأالك1ءورباتحىالللى

حرأبيبن9المد1عجبينوأندص

ميما15عأررإاليأ

الخأاالإلط

ثهير11إلرابوسالميمابخالمامحثرعىأر ي

تالمزحمصودبنماثععتب3كهووربمنيالمنع1عإتأيزمم1س
لمااإللألاآ6لمهدشصالدنحمداالعماارالفعمس

بطوا

الهاثالال16أبوجعبهر5بإذثاليجمسىءبنن0عرالوأحالاال

نبمأهمأبمبنالمافيعردبنلبعبمنإرأ1عخالمإودودأعدلال

لماسمجواتأبنلإنماسياأابوبأكالأصالحبنعجسح
افىآدااأظ8ألح1لمما73إأ11م9لح

181

األل3لأل101أبوجععرزنواظتبذإل

كماناكلآموأليتاحمأإوأ1عبمبنخررأخابباثأشمدلأل



ثاتحاكالأساأبوأجعمرشأبررجبنريادنبمأنحصسنبنضميهبندحى
11ير71الاأل

ثاغالآأوجعبرأليانىعناال

مهـصكسأأأعسرأرولدر1ثىرلىءرألةءرالاالال ركضلىش03ط002خا032

اثاثبمل51

آألالالالا

هاإ11الآلالكالأبوالحإخهـيىاأحرونبناالل

ال6األاط36لصيمابلإحؤبأبأبىالال

االمغحأدمالاالحطأشمهماأألنماك11سلال
ينسصريربت3ب

له42اليم101

الزاال5أعبمالوأمعتبمااالالاالال

6الادلىأاابأبوجعبرالبذحممار1خالبالللاللل

آآلح181611آاغ9لح1لحم

ثهالاتمال

كلالزسحمارباللهعبنهأبنبصابنألحرالالألالاالالال
اااءآأاالطالأحماألم

بطهـ

11رأبريمالمحزرنهيبصموناالالاالااال

11أبوجعمرحوباأاالاالالاالاال

بواتسبنورربلحأبنلحيبنالالكاال

ثازاال76العبهاممماأبوانحبسيأدسلوة

آأبوأبىأسيماأحبهلبلأللأللأل

رثالألفى71إرأسنأبناللرال



م01

بن0بنحإصزيزبناعثبنححاخمابحىابنابثبمت1احى

إكمححارثأالجعبمأبوارالعطالفيصسييوشور
بمثثإلاللأاآ8لح

يرسبىبنشدالعريزبهماثاربنكهاالاثاال

أبضحاثهارثألأبوجمرعطاراأالفيسب

ألئاثالآآطرشهـجلأبمجععرالأليتحواآحاتجط11الا

ثهألألألالافىألالجماسماأبوأسحءيمألىألزرضوذفاالال

اثهكا7ل11ثهأك11أأاحاأر10أرزأ1ا
عسهبنسمادكبببن

اثه7الكر6ابوجبرداللعبالاالاال

وأفأمحشمىإأضمابنلىأبنلبىخلإعىبنالالاللثا

ثأالى7لأثهتالرشاطصأهـبهاصأ

اكابمالكث16لب1أكماتحإرأجاءولال

هقياالآللماآبهاساأاإلجمؤعدأبوأاالالال

رعأبوتمارقيأنىتمثىضيبى1أبنبالمجهـدشبماالالاال

لمازبئال611

أالألأءاأاأأأرتا11 بنبورىسسيمهـبنبهبرف

لم3زلل111لماصالدلحبم

شاحربننحموأربنعخبنسععثبنأعيهسادبنل

ألجملغال9مالشنوريدفيالغا

أبوعصرحغابملىسسبددابنضاببنأرزغحلابناال

ثا4لبمل66

ثأيبهلأآاأبرجعمرسيآألكانصساريىللال

ثهثيلأل151ىأاللحامأبنأبوجعبهوالالالالاللألل



آاا

حوفيال31صارفسيهدبناتسليمابقأياعبلىبنىبنعاببندأحى

الرييمارال16ثأاللصدأبوإلعبهاسا

كاأنل51أءالأاالالالال11
حابونيىبنبصا

امرثهأل11إكمالمأروأضسلللأللل ط

ألإا101ابأثانوبرألالالال11الال

161أخحماررلألوجعالباللممارإللهسرنىبنيحيهدللال

61آ3لرالثإللمااآآآ

وللحالمأبوالعبكهـانحمارتببوسبىالال

اثاالألحابوجعبراباستطيهأإحؤءبأبرحمابهاحلبلالالد

41الاءحادأبوبحوبنحثانعمسلربمالاال

آإلثآأغإططأسىأأبوأنحزرجينإلرأضااالاالالث

آء1اسأابوبرالعالتأنساالاألال

ثأاةاالآغيىجاتأبمبعمراالوأليهمدالىأأخاهـثااللال

الإثهااللحلحاسىاأأبرأوأسىابنأطبالاالاال

ثااإلهألاال69الزألاابنطاضالأبوبأالبرس

ألانألال96أبوجعبهرلعتبنثالال

ثهاالإلآبامماقأبرأحارءبكازت1حماالال

ثأا1الألفىفىعوأتأليىلال

11لسيكالنلىعيسىالال

ألال7الأل11صماإحجاساأبههـفيهحموباإاللال

1زبالعالدال

أبوالماسمبإبرالبهكيإعبهلىبنجبسىبنهثبنألعبلىبنلالال
ثأ442ال61



آام

لها76ال6أحرعأبوحياخحأاجمرخابأبموحآأبماساثحما

اآثهبز0المالالشكاال

ولأنفى111أبوصهلرالمنبصرسيهآلل

اال4ظااألواوراال
طا

أثهإلال511آءأتاكشأا
ربحىكأبمولر

اثايذآأبوعهـرعالسربر3حالتألث

لنيآ6لمهاتأأنحطألجعموابروصأرث

لمأالآفىحرءأبردداللوخدهبشعلرل

آلحصررلثأل

كاورأنجشيأهميهأحرربىبنرسببناللال1بتبا

11خابمآأفىثأل

061رالهـ7ألالاآ6البابمس3البرأبرفأخشيءاأبرانبالالل

دثياآ1هبزفالمراصمأبنجعبموأليخيهرلبن11الالاال

ىإحباأأبوابمصانيالبن9ى11ثال
3اآألآأ

ميهآلبحلحمذأابنقيىأبرتبثلححللأللللأل

لمهثألكئكياآ6أبوجعالرا

آأدجممارشدأبنتأالالال

كهاؤلآجعمرابورخالمضإلزديللأل

الل7الالآ1اأبوالرجمالمجكحزتأ1حسوأبنا

06بحرأبوأكأخزربركالرصأريالرت3ث



اآ

رفإسلىأدإلىصبناإمسإلتبمحاببرسمأبنثحمبنثأ

ثهاسحاآ6ألولبهلىأبو

ابروجعدحرحبأثاشصأفبهىالللألثأل

هثتنة7جاآ6كهااللليهيوءال

الاللمطآلحكهالرأرالألىرهللىلألال نسهـ

ثاتنالمأعوالأبوتلمسار3ادالعلنالالألالال

كاتريث11

سياطأأابوثوسنالمأبنثوالألالال
لمالألاآ

ااالحكاءأصكادحعثرثإحالأالأليألىيألث طءنسهـ

ابهدال4فىجعالوصأأصهفاليجماكاءبنولمال

كه411ل6لحعمرأبرلأل

أبوينأادالضدححغانهـأاالحيهأشابحثىبنلالاللأل

رابوطاهـالساجمالسالليرطا

أسىاأبوألرشثتبخاأبنأحهثالألثألال
ثايي7لأ

رحعأبويكاولألنحمارحبسببهالنالالال

الالثة2الالح1هـإطجلسانأنأال

ء3أبوالمجماإححدرحبأبونةبمالملك1ألبال

الالجدألة5

صبهلىبنبنأحملىعمربنتدباللألللألللل

عبهسابروبنالدهرثبنالمجيهدجربنألغاعرودبنكالعلى

3الل11أبوبحرجبركالنححاريبنعبدالرحن



ملح

برأل11خكالسأأبوألرعيهحالفدأمبنفىاحمىبنحدنحطى

اآأبوالفاسمالمفركأالتهميهيرواتأبيلألاللل
كهلقثمل

كب101بالمناأبأبوجعبهرالبالااالاال

ثه4بمالألحهأاللحأبنالفاسماألويأالمحع9تحاإلالال

أآ8ذصورطامأالأبورمصبدقلءبتروأهأك

ثعمرواليإرررو

آ3امحاسمأأبوبالقميبطالاوا

أآأبوالناسمبفىال

لماردزلعأبوعمولإلاببىث
المهه3للح9نأاالطاءأاارأ1أ1أاا

رتجطسماوف

أكامأبثاصأبحرأبوفضزوهـأيأتسبهياجعمربنتبالال

الألمص

كاااللآأبوشدحرصرسضل

ابنأبوتجعبرلبثو3حتيىيثبنخابنأحسنولمأ

كهليأللبم601ثمابرنجال

إلفرطاجننرألجعالوأبوالمهرتبالمدكبضبهثبنصنمالأللا

ثارل3اآألالخمربد

كأنيهفتاأبنلألالعبهاسأبوإوأنباعلىبنحسينلأل
كا33بمل151

كاخببضاالإفاسمأبوأالحريزأكثألعيضبهدبنخاهـالالل
آ6كحإللممال101لم



ام5

ألمحالجاساليارب3ألنكلحثرزبنبناخاببنكبندحا

أألتمعثاغتيغرك

ااآابوجعالرأيحتحبإنمشيهروتأاليسر5للألا

ثهثألأللم

آالبهامماظأبوببخالأصأرأتتإأألنءبأليمأدحاوتللثل

الهبملحجعبرأبوالنزفأيرأديوآلدا

16هءالحااظآ6فىأبوبصلرأحرازيربااالاال

آلح1ألحآلح5آآآامآ8آ1آا6الم19

كهالصأاأللح11اظ

آ19جعدوأبوبرواألرربى11لل

أثاا11احألأأرأحسأأأدورالرةألىادرلل5ا
اسا01ساوبر

9لحألم9م

رألثسحىلل

ثازبر911كهرزالممننهؤالااحيألوأأوأعخاأاسعدالألل بحساركا

آ6

ث7آ1رجعأبوسصدللأل

كهألحكهافلعيهنأبابوجبهرلألسبىال

أل01هالسيبأبوالعباسرببنل

ثهأخووبيأبناإلعبالدأبوكاللمعاز1تاللعبدلأللللث
4لأللكم19

أآأبوالعباس1سعىأبيلأللأل

آاكالنمارييجخلىبنساجمانلأل

ثهكالل81البألباثأبوجعالرثعصامال



م6

أبوجععوسيكانصازب3أنساجبهبنوربنساجماتبنثباحد
13الأل11ووأكلسااأد

ثهنا

ثأ3آأرأبوبمالممحمحلألل

الألإكعالأل60ابوجعمرحتحااالال

11أبولعدالماليغيبالمموال

ثا1571أبوجعبهوأسكمكبرأعابنلأل

أبنأكبهىأسسماأأبوالمفركأالنسحالأرح13أبناللهدعبمثلأل

آآلح141كهاإلاآلحكألهشجيا

الفاألمأبوبيركاردثت3شبهاسبسحجثثألث
2آبرالل01آغآ1

41نيظلىألىكخأرضعحممصلألفى
رنربنهـ

عنخالأبنإنماسىاأأبوبآألزدثطىال
اكابهسللحلح

بنألرححندبءب3المأبيبنالالالاال

اآألنحاسمأبوأرجبىدلحيه
كهالأللسؤلأل

لكر71ثهأالححادأرءأزلأل
نف

بنجماحاسويالخللبنيحببنفىحأبنحنأليدءلأل

لماصدأدكىأأبنلألكالنصماركبينحلى

كهلأللمعبم92

لملمأللآعالشارفيإبأسأبوأبكانممارثلألوا

ع3نمارآلكأبنلألأبوالعباسخويألألللألثأللأل

لمأ76ل



م71

كأخمادا6ءالعىاسارخاطدمصأ1حردمأإ سارصاررالحا

صمجأأبررعمارحبآسهلبنالحاصحىلألاللال
171ل91

ثرالعؤأتإبمصااجمالاألأليإفرثأاحماثحعبأثالألالال
ثهلهترل15

ثاءأأل11أاأسأأأرأآألنمس111ءال
برصظ02عءرلي01

هألركه8آلح

أاالالال11برأبأاللجحىشاعبمأحزلؤأدالالال

ا6لصياح9ءأألىأبوإطبهبأبذأسأزرالميكسلىءلفى

ألالإلأءألمإحأبوأورجمرآلابرخابلأللل

أبوعمرورعديمتأبمرعأبوحبىسل

أدأرأكأاأاررثىرلأل
تلمروبرصحعضطلمتث

ثهريياأمالأل

16لمحعأبوأهالتإعمرتبمعاجمبالال
الل

إنالمماملآع2اكها3ابنليمعهرأبهللألل
أأش11للل

نصمربظبحبرعمربنبنبوتبحطم

61915أكخطالصأبوبهسبو 111

11ال7زاامأأأع061988011

آاآآ151191011009الحألح11

لأليركهاخألوحلىآألح

لح6طسمأأبوثأممبهسأبوأجتبم2مهبنللالل

كاائاالل



تع8

وردبنإللهعابنمميماأدربإنهـلوسبنعمربرتدكبرلتررءإ

ثاسمأألمردأبنالفاسىاأبوالنميمي

أكه43هلحضمرأبىلل

كا3آ6لماآآالخماأب

ثثتنألآأورةألىأبندللا

4الحا11طسأهـجاأضعولرأبوأأالغاجمفياللألل

أكاأل6آبرضهلرلألللو

971آالعخحدوياحمىإضأأبوالفيهسيث

كاألفىثلإهـجاسأوأليبعموأبوأربىأيهحترحتب

نأبكمايهمثىكشالمألابوجعممباكهو3دعبهيمتبمدكال

حجمون

كهثلاآيمرأبههـاساخيعشواتلأللل

أللألك051ثاذأبيأبنأبوجعالرلبألنجسللا

ا2ملعأآأالمألحيىوجعأىخآكالحالث

همثأالح1هالووبذبمأصأمدبجاأبوأباتيااالألالال

ثثث61أبوتقودفيثالالالال

2ا0013العابيهذأبوجعالرأبرببنعدألدهبنثهوسلاللل

آأأبوالفاسمهرواشابأبللأللأل

378ثلم9مأبوالعبهالىكالنممارببلهـلألل11

ه013الاءآأبوجعمرءبإجمكرأحبوا

ثكإلال45يرالبهمبمبذبنشحببربمالبنالالاال

في17لألأآ8أبوالفاسمرشيمبنأبؤببنيحيحءولللال

ى8لأل11أبوالغاسمعيصيءبوتباللعببدلاللالأل



ألفأعراحراحأتبمحاحببناللاعىبنيرشىقىخدبن

كا72دلأأبوجعمو

لمهلالأل11رأبوجعيونسلثأل

تبضحاثبنهاتإحزبزبارشباتاتأوتلررسبنأن3لل

ضبننابنإابتبحماكو2تإإجا

ثا7لررأبوهـالعبهثالعزلز

اكااللصالحأاالشابأبنإحجالهأبوأيهحمحكلأللأل

اإأاالآلحربأبودسبنى

درثاآلجفألخنابمجمرأبوإخبهسىأحببىشبأهجمالينبحسعرو
ألثا197

اثلغ6رأبوصفعبأأوغابنحيكالمألبنالأل

ثاكلآثهاحىاضبهلتأبملرطاأبوحوياأءنادح

جثهآألصليهعحعإررأسأأروإهـجبهبهعأويهلبنعيسهـلمهمعثلل

آ31116161أألأآال61تمل41

1ثالعماوإبىءعمألأتبايمثتبئهرزوألتبمحمافيل

آآألكهتم3ث

نألمالأبوحعبرإتمججبهياالرحمنعبهضبمندلبمتالبغبنعإلكل
الكثأثال14ثالسمعا

ثاليالالآم5احأاكاأبوثالمفربزدكأربنحهـءتذربمكضال

لماثا3لام3أبهإلأبوالمفركأكيالنحمارءبدأبنوسعكل

لهالء54ل111ماأبوالعمااطخىاحمرنبعبدالللللل

ثالكأل2الأداجالىأبوجعمووأبرأمدرحبأعؤيلالال

61آرجالهـاءبدأررأأرعمي



اكه14ألجعمريرأبالألنححاحححاشدبنبمممهبنتممبند

آ91صثفي101اهـاارالنرخاجزمحأ91ذ سربر

آ1ارأبوشؤياحمااتتبمحعبرتبمرأبمنحمرواتال

11لحاأغحيماايرأآلحالحآ

01آ14آلم99لح

لمماالقعكه81س7اخمااأإلوعخالعاتلأللل

امخحنرحيعشاسابنورخاتباللصءباسوربنأبنعتاملأل

كهبهالباللألالحاسماأبوالعح

كهغدع3أااأالفسهاللألاال
طءىبف

ألثغ15هبازنالزأبوالعبهاممتالزال

اله7أللمال151أبوالجاحماالعروضحيأللال

هؤألام2المحامممابواالمنر5ال

اإلكا1117ءاحجااأبوإلعبدر1ثالسعودبنأبثاحيمبنثيحي

ركه1131أبوجعدرالعبهدرحبءأللألل

1آجعالروأبوالعباحماأبوهـالضسمحميهرآلتبمللللما

ه37الامايررورحاأرالتحمصسسعدديم
بأكاب

ثا4أاشاعسشسرورلمحماالثال
لرم5ضاعخالمت00

لمهزحهأ96أبوجعالرأنخزأعيبرالههـردالال

آ81جمعابلالل

4اللال84طرطرشنعاعاال

يإكفأيءبحمىاأبرتبمماكتبمإللهدبلللل
6أللأ



مأم

91عميهؤأبوجعالربنيحيبنرأ

بندحنلمانحبمبنعائثتبيجىبنطكثلال

الملكدصىتباصأولىعمالحتبتالرحمعبد
لهـثاكهلام

كهلم4أبرأبربالمخزثسبمراتلص

لمهزااآالليتيوسأللىكتيهربنبنىرجبنيهحيىل

012فىام21ألأبوالفاسمبفىتبيزير

نبخدبحأسدبنأحمدببنحمنعبهداللللأل

رريزبنخارربنبغيبهاأححثىكابالرنهماجثى

11ااملح9لح01ناسماأبوأبكري
آلح1409آ6179199كهمحبمل

لما7العزح

آالغركأالتائبيؤبال

ل4كل01العباالوابوجعالوأبرلعلىث

كه3اكاثألاآالعماابوىإصرأشكبهلبنعلببنيعينغياال

لهحبارالنأبنالعباحماأبوكالنمحمارحبلىأبنيوسبص

لما13اآه

أبوجعالرإلصألآلصماصنبأسهـاعبهلالل

ثه78اث

ليم7لم6أكمادلمماأبنالأمجالماأابوأنؤخيأال

سيرفل901ابوجعالمريأالىالسليمبنللال

أبوحعمرزررأبيبرتاللهعبدبنسعيدبناللدي

كاث77أآكامعادأبن



هدتاللطعبهالندرتب1تبرالرر6مننيرلشورن2إد

ش3الألحالهاسىاوإإورأةحااإنمسسيأ

3االالأءأأهاأبنابوجعمرءبالردبحالالال

إأل11سثإلحابوارأرتنأألم1ا

أثادألالأآءارءأأعلالرح1ححرأل
رهـبشظ03

اال1اأابمجعبرأب9أت3بممتبمالاال

آ1لح91ثمام6ال6الح1أاآ

انمالحالله30حملمال

أغبأكحهأ

كا76آلآءأدكي11رالا
لرباترط12

ار913أحيانىثأرريأأبانبوذحمال

لح6سنأأبوءعصاربحرأابربطبررحىإأبا

9سبهرأبرأرجلبهالررحستيربمجالاال

أآرراللهءأءأئأأكأممه1كحألمل
بوبرءجمنبنضابت2

ألحصمداللأبهنصمازبآ1حست3خمإرأدصلللأل

بثرأبوحدزبأنردلنفىحكلىتالمحلفينبمالمإحث1عالئ

ألكاأللى1

الانيإاءلحببتنممأااإمحأراأبههـ

لماخ616احعالمنهرهـالل

دررأررأ1ألار
ربوضصبنحت02

آ1م611لحصمنماخنموأبواآال

البم3الآءوعبظأخطلى

لمبمبئدآآهإفاسهاأهـأبممسبأأدربسلملا



آءءباداربسأتبجمسجبشاارأصتبماحيأبمبندربس

حح1أببءنحجألللألل

إلبماآآأ

االألالآم6ءأهـألأأبرءبكالرمحاركوشبنحسخمابمحححال

له7م2أمطصإمروأاابوثهدحثالل

الهأالبمألآآ6طأعظإأبإحااأبووصجىخابمتبثحالال

البمإلالآءشمسأاللابالوارءيرثعاأمالهاتباتأماال
لم301يالألهادأر
صبهعهـابسخا02

اع201أحبهاممماالل

أفحأسرأليأراثصالذى3حاربنبمدحبنابراكاءبكالرغاد

الأزأإبماآ115سبلىبأليتبمخابمصريتتبمىكربنأزحو

اآأ11ثرلشيإرابمأبوزحرأبن

51تألشوأليورأنحبأأساأ

البمالمأآ6رمبوأليقيياأبهماأبغانحهوربتبماأإسالبن

مأمرازاتبم2لي3ليدور3تليوباليتلمليأماءورإنليكصبناطصاألورول

رءبرالمحاثلنإحتبنوبربنأبخبهاردكبرممأبوبنأسحاق
ثانلآآا

ثاص4لألآآروراأجعجولل
511أل7آمابوأبهاهيهءببعمرالمهيابولللىل

كهبمللربماآآعكاالزيىأتلألسنأبوأسنأالل

كهلكللثاثألآماأبوأبرأحبسالمل

آأاالفبهنرةسليدر



آملح

أمث032الزبوءبأنحارتبنعامربنانسيبناسحاق

هثي4الماآآعمريأهربالب

ثهرمثاآاحزبنتبابياهيمبندحىثأل

هالآلآامدىنننبنأسحاقا

117ثآآآلماعاننصةأبنلايهاأأبلأبوبهدريأكابال

06البهألكألهميهيعالثء

آآاشعرأبيتبالسليهمبنى3أبرأصمربنهمنق

آع6لح6آلحىأصسحاألاأر رءت

امأحاحثىأ

آ1آاللداإلوعهمأسحاقثأبنءأب

لماأثانلآآدبثب3أسحاقأبو

لمار54آعلحآحرألا

ذإللآم3ثالراقهالرتلأل11

ثما5فى3آآعالمزدباال

ث1آ3عثوزنيثاللأل

ثأبىلالآالحالإلثابرألولبدسأبوأسدبناأبربنأسد

كثكاآلح9الرعيهنييهلىحماأ

لمأثاسثلملح6ربماالعايىعوهـأبببندسعىبنالللىعبلىيو

9لحآ196ا98015779م19أسدأبوبكرابن

آاام993019158119أاث77م01لحدحرهأبو3ثالسلى

71

01مدأبزأبوألضممءبناسلها



مماضيألسماعيل

ثهآثهآا9أبوالناسمججرونربنخأبنال

الدأأ91ثاالبرفيثالطاهوابوالمجيهبهياللهريادالل

ثالسراجأبنإوللىأإبهنصمارقي3حتألرضردل

ثاتجبهلألآأ

لماا7ثآانحيهاطاأبنالأوليهلىابوأالعبدرفلألل

كاكا7آابوإوأأبوكالسلأسماسلبندببمالال

ثااألآسحمأظأبوأألرعينركدبنعمسودله

كه9127لممارأخاالاالعاثلرث

هالالآمأالدأهرأبو5برارثحنفش3لل
هامارأله1ر

وسمر

ألزاللبمآاأورذأجيه

1وليدأأبوحبماجلأل

لمهايهلآمأولأابوإاللعحبنأحمسيهىث

لما14لةآأفووالغاالبخطاو

ثأرحعآاثسعيهثىبنخلى

ابئآأارللىارمح دىلىور

دسسعيمنبكأبنادريسبنسحامبودأبنسعوداأسعد

الح9أثهيهونأبومرتب3شمبهبربنأومابأشبثىبنانسال

ألثانأرإفىآآأ061

ظآث11النهحاساللهثي

كالللآلحالفاسمابوالتدجمثبارزأقبنرحبنل

ألثناللىلآ5رابوالطاالعإويثيالفرأحدبنشهرولال



كااالآآاتبثالساثثابرتبنثجهئبنبميتربىلأ

ا8الآ42خبانححنححالال

آآم11آدأبرالوإيبصاأأحجاجبمنأرأحىب1111س
لمايطف

ثايالالآااأنماأصأبأريجأننىبدكااال

ثأاالمالآإوإحملىأأبواللخصبإحبا

ناله4ألآا6أيؤبأبوإكلغغياعصجر8ظبمصلىأبنحلالدل

لمالآدآثأوإأأبوفربأحشأاتداستبمرلنانا

511ألرولطإفأأسساىكه

ثيزأيالآأالارالب1أبمثحسحالال

1711الآاأأثاأأطادءثارل بورلربربنت03

بنعادحبنانابهدسبمت1ححبنإللالهدبمالاأث

أأخماورأأرأحصإرأررهـ
سورنةاهـط103

إرإالآا1

ا174الآآ16أرالساهـاط11
وبفث

كهالحرببنأبنألأوإجمالأأبرطأجبألياللالءاضطبنحرساللألث
إاالإلإآآظ

األلمالخحن11الالعأرالغححمصرحىثاا
جالوربب

أببىأبرلألركإسماإأأبيكبأدورهود2ناللهشثبنمعسودال

ثهإدلللآثأالركب

اثاالآألإ9ثم

جمالالبآاإنحاسياأأبهوشألبطإحروانلالل



م7

إلمحاسىاابرأأشثهخبهىبنتإبناللهأيمبنماالرحمعبدتبفيبنسماعبلأ

دكاإلآثاجمورتنأبنل

اال1اتمالأإكماأاالالوأطلىادت1ألررل11اراللماال رابوربطبو

ثاآلا4الم0161ألناابثكاإلحمشيريمبنعثروالل

بنأقإسبصسجببن1حملءريابمتبماعيهىأسصبكبرج

بنتأإرادعسبنحاصةبأبتبمارجماثعصبنأبراهيهم

ثاأةالمآا1ضو

كاا7ةلآاأءاأنحاورأأبوب1يص1صتبءبروسلال
4بمالأآ9رااطاالال

الي6الآاأ3ربمأبيهـمحىأعجلىألت2إأ

ألحداأغلحأكمهألىبيرأإطرإأوصأبلمال

ابرطاساكحوأدنحياتبندإللأل

ارلمهضارصأأسا
ط3ربهطشضإبتبأحعسط03ثسصنبحىببنفكلأنءهـ

لمااياللإ1إوإجمأبىثأبمأجلالمبررصتبمحبصبنىبمح

دردءأدرراألىوررخمشرءءررأدءورارا
أتأطرناظمرااناتأتهـ

ايدالم05ثنالشلبىسب

81101لروأوداسهأبن

آابشأبوطيصألسح

1رأتخااب

لهلرإلحماآ45بهيأثاتالشابر

رأبوجعةالليسيبحيعنبيهمأبوات3سحربد1ارحفأشأبن

ثاحاكلالآءأثابرأابقبهمامعادبنرككالنبأص

الأبملآ34لسحبكالنلىاصحبوط



اتالم5ألأبنحكححبهغ

آا9ألحفاوإخلىلىاشد

ثا747الآلح6حاكربنأبرأبهاأططدسالال

كاجمه5دام7خاحرابوالنبهرتبارفمبنثتبالالربرعمس11

العبهاسأبوالعباسأبيبنالللىعبهدرنفئأبنماصاحبنعالألا

دا41لآ4لماحأجماجيألألإالخحبعخجمممذال

ثأثه3الآغ5يإحنوأالمردبثعيمم

لحماسمأأبوأطمماالل
ثأ4إالآلح6حاءأأأداأأاحصر سهاثلمهرحسابنت02الا

الغاابو1ألزديمبأبهارربنححعاال

ثاأترألالآلح7ثأالمخاسورأبنال

ثأبمثااللمآلحلحءعطابنمأنبنمبيو

ثازةلح6غمانمبنرحسيهىأضبهاإندكفكل

لمأأللحالفآلحءالمجدلمأأبوالذفأكءزألأل11

اثالثهاالآلح6إطبهيمبأثحيبر

آصلحآ1014أاللهضءث15ة3إررأت ا

غمشكاجبألحرصصوآألي

ألم3آالح9اجبماراال

ادابونعبمبهاذ3الص

الجاسماأبوكمالزديأبنريزالدضببنودأراألصك31شا

جعبوأبوالعكىمحدأبندمحبنأحلىمماعل

دألكألألآ66بشرحلهاديصألألعمك



آمأ

فى6أبوالعباسماكاصعمك

د2انوثكلحدحجابآ

اكهلالمآهسيهرنباضح

18سنأفيأليأعحىأبن

161أبوسعحلىكالعرأبعبابن
أأسحأرارأحسرلىحىرأفىاحإلضا
كومرأكات00102برآ

آ1آممتجسىبنسليمانبنيوحعإخجاجابو

فى1لىالمضابواطالعلمن13

آلح9ىببكةأبن

اسالأبوكيارعمارتبدبنعحررخابخاهـنحعيابنشاكاغرشى

آأااغلحببنو

مهبمثأحهمنويلبمضاإللهعدثبنأضالب

ىالعباابوءعمرالمعاكربنلىأأبرنشوأبن

أل5قإفاجاألوأطكلحسأكاحأأب

آ1أآ15ءااأبوأالالسليهاب3أبىت

آ4مآهربالعاصجاعدبنضابألدولةأفبال

جعمرأبمسعيهدبندخابمثأداننأنالي

االدالنخجيأبوالبكيهلتبسبهمهحتبوربراحدفليمتني3

أسحاقأبوفالمججس1سبنسعوددبناأبرأصبمثألزاثكياللبيأل

الهـككاآ15ألطلهطابيوسىبنياشا

بكوضمرأبوبنىبندأحمامأبن

م1بطنأرزبنو

آا617آاكي



بمثالرلحمأبوالصاتالححإكأكباليبننريزالدعبهمبنية

نلكالبملحمإماصميالواأالموروريالديبإحبشا
ثالىلآلحمغنجلل

آ6العبهاسأبوبهذأأبك

الباسأبوكالنحياربأحدبناللطسدبندبنثةأفكسالذدرلن

ىاانيأاللىأبوجدحدأبىرحل

كاالبمييحلألآهبرثاأرسبعمربندأبندأذ

2منحااأبوالرنحر3أب

زالكتةالآفىررحمبابونحصيإلبهمألمحهدعبتبمأوسما

آظتايمحبنو

بمالآع9طأسمأاأبوجمإبوأبرتبأبو

انالىآآأأورمكلأأبوإهـعإبيىارسنجثبرتأث
ثال6االآأرص8المعما3صصث2ررارصيا 3أرووبرصارجال

كهبماإللممجملوطيا

3غجازيثأيعيمتحبنلأل

آآ9وإجااارسبنسربنجراصآبنموجبنصإجمى
اير77لأل

اربمألنمالآآ6جالإالطإلاسماضبنساجممانال
م1العابرا

آإصبهرعأأبوثرعصرابنححعدبنابنإلىأاثعبهم5ل
5كثأللألآلحم

كه7لألجمروآآرسرثجال

ظ2ثالزلخبالمإمبشا



كهمألنلأمحشبنبولميى

تبوعبدبنيحتبوعحببنحىتبببنكهىل

بمناابرأحيهيبنبأيوبنلسهليمحمربنبرأبوب

يندأودناأضركهىبناددباكاداودبهاناججة

حاحسألوصطارزأأأدا كىررلكوبنبنعماح

ااإللآآأ

حاصاتألدثأبرأيغبأعابنبحلال

للى7اةاليآالح

اظاللحمثعابوروحالال

أبم2الحمعبيها

آ1111آا61101آاألحآأحىحاشأأرأدهألم ماوب

آ111119ارأطأحفصألال
وفس

نثبما7لآآلحصالتاحرأأبوبأبو

9بلم

آثا116إذتبابئاالي

1أءإأءر
11كب

9سهأفىأدهالماص
نهـخب

1م011دأتحرواأبهلر

آا116آ5110111101حط1آالحلحدوالوأليل

آلحآمآ5آآ

ياللخعنبسةبدعصبال



ص3

أبوالفاسمالغيهمميحلىبنورءأبنيوشوربنجعالرايباجي

م74ونىلمابدحبوسبنبادبس

ب3رأنصحكةخالبيهطدأبهأعلثيشأبدأرجعأبوشجماذاأابن

11591191411أآللما817حسنابوألأل

181اللرأبوسباحنصأبن

مفى4آ45111أبوخارثفنالسأسهـاضيهلبنالدعبهدبىبافي

آ71جعدرأبوباقأبن

91آألمحهابوعبفحطإجممأبالغأبن

آ01لبهحترعبا

11591191آع16دأ11آأل407ظدحبلحركالإوا

آ171م

األإلث2آموواأرفطإلم

111101101آ66لح9لح4لحآ9يحأدحاشحاحبالخارب
آاأآاثمآاحا1آاأل9آ6اافى1ع

آمربأرأبوتالمخار

حسنأبواللعبهثبنبخليص

آ8فى611أحخبشيىإللهعبدبدربن

اةللآألإبرجصيعهاكرأبنالعزيزعبهابنءبرأ

آ15أللطابوبءإبرأأأبن

أمماالمركألدكحارقألرحم1تدنثىررأراأل3اد بنربت

آ18ثإكنماسمأأبوبرأفأبن

6البربرم



ألل4االحعاالرأحلىأبونتربلبربح

لحبودأبن

آارمأبوحححبرطاصذأبن

وألطاإبوالنجيهبهىاللهزبادقبنإحبناعبهلاسيالبهر
أدانىأ13 جععرأبهبءيألبجىتبمخاهـبنأيميمتقليث3تمىارنا

آأ118اإأآرويمأث

أالمضسارسداللهءد1أسةطرهأر
ربولروصعبينضاسمصهـتأ

آآلح511محررأبوبرحثأبن

أغعاويةتبظ2ألوعبهدنابناريرل

أنأأل123آالموصألوأعظينالبهسانأبو

هـأرفأبوفالغافياكرلبناللدفبنعمربنحبحمبنباحابنبسام
هـألثلأأل81

المحلآأأابرالفمحاكىساالبنعجممالث

آ61111كماابوأخسمأمبصمظأب

هأزاألآ01ظأاسيحألالنصزءلنطنلنلسر عزخا

1أبولنجاعيبجمممطاا

02آضخابوعطيحببهأجممسدبأ

كهأللىافاسمأبوأالنحويالعمىبشارحم

مآأأكالصمبيبكيالدشر

أبوليدبنبنعصبنأياصعبدبنبحبهينبمالوليدبنحجيبتبم
و8لأ56كابهيبهيأاالن1كربنالملكىعبلى

آ17الويىبنخاكبنأيهاجربنعهربنحمصبنوكيل

آيألليهل46ثازرأسىيؤيلي



ثمالناولآ16حبأابهالحربتبمربأبيىحرءمر

لم111بواللطالسقنمرأ

الحآ6آمآ9آ1آآآا110ا1159لضأر
وطم

51أاآ16516001فى56لح5لح3آلح

ام5اآآاماآ8املحآآاا1119

الم99ال112إاهلح5401ألحالحآأ

61آع55آلحممم9آم1آآآآ

ثا8لألألكاعكهآص19م01آ961آ1آغ11
61الله1رأأر

وصربسجرط02

األحأكأأالحاأار
سمنبوء03

آ61اامآلأبوأبأرحلهيمأألأل

21الاآا401101611جعثرأالبهطرو

1615لحال1111غ01116مءحلىصوحمأحعبأحطاأ
آ9لحمآماأالحآاآ11أل7األ1

الح1ةونأوأبىئنإطأظأبم

اللهعالكابحدأبنعاببوركسحأحثىتبمعاببندمابالطو
طأالأرزهـسأحآ

سبرس

ثعلإبوثالفاعلبأبوأدححبإطنا
91161168أللهحوءأرهءفيأالسار13

سابخا

أاللهعبدأبوالبفارل

18ااآااآ6لصيءأالهإبآلهبرال

آء6آلح3آم1آآ61ألحأهمخلتببث

16191خاحسيمأبوإبنعحاخاأب



نا1كيىتبمثأبنفيإلرأعحبهماأيزيبنداااسناأابوبزبن

كاببوبك1خأبننخال1بندخاللىبن1حىأ
3طالوررخاطىء

برت12

011طاسلل

آإآدرأكرهرارحا
ممارناتسصخماأ

11آ1خىللأل

ت1الخمرر
73زاآ3آسممادلألاأبنلىضماصربربتح2حان

مع5أدالغاز3رال1دحدمخلهل وصفحبورنربربطبمط

آ13وريرالالكثنحدبلالث

آللألسهـ

لمه5اعالماددألودأحأطتماباتلسوادقلال

ثاكبمالبهمء6إرحبهيامداءلألال

ربم7الفى6إكغانيسهةءألل

661ابوحعو1ش13لأل
ألحاءثرورإر بربوونرربنت02

ثابمءاالظ1ء511إره
بلررجهـ

هيمإبهال16أإلزرضاللأل

3آنإلآ95هالحلغشعبالفاملىأتمالزل

كا33إلل15السألبحيلأل

ثهاآألمهالمسدألفيبألل

آآأمحديقأال

جمهالآ6آبأيصشالدحمناثلأل



آم6

كه5إلمحالآافيابوبكرالغا

زياكشربنبدهـتبمنخلبنعبدالملبنأحألبن

هآلألتما6آ

اثهر7لآ16أعبهلهأسلر5

عالكلآألرفإلكاد9زاثال

ترن152حزمين

5لالع01خشرملر

ثالم162لححاركيثكخلبهىل

137لمآأءبكيالنمارنسمهـصبنسليماقل

كثه2آ85داذبالبهلجلألسيمل

هإلكهل15دأحمبارعالال

اللآ15دالرألؤتب

بكرأبوعزبرابنعزيوأليهحصجيبنسعيدأبببنماحوث

يهلىآأحالمرلتالي

مد9تزبتب

يل7آلألء9طحهبهؤلل

بنماخدهـبنعاكربنسعيهدتبمحتنامبنأيلىعبدبنصامحمته

آأابويحيهىءبإلزدرالغاعجدىبنثصنبنعطر
كهييالخيل

ابوجعمراكلبهيصرزبنسعيدأبيبننعبانبنرأحمألبيم
آأادلحيربتخاأبم

جعرأبوعالأصحمبنسليمانبنخوإثثاضالبألبلب

عهلأبوسعبنحأاطبيأبن



ألهـماالحبأبوحوءأءبثضاحدبخأتلبيبن

71إنمشحالبابلج

سهلددصأرهالملحار
راطصحب

الحعمروابوإجملجطعبأ

9611لحراللهوعبىأجملغيا

كماريمبنإ3ء1أتباللطدعبخمابمحبنصثأالبهلنسي

سماألعبإأبو

آ61سونفبباب

نماريآخإحبىبماجابها3تعابنبمورأصبن3أبرءأإجشأنأبم

أدسحافماأبو

حدأبورببهبنالدهعبدبنوسنأب

جعبرأبوالحعمر3البني

ثيهزاآ96جملحبنبهـالول

76ألهعوءبوردسلل

كاادل7أمحمدرالمةربأبويخععأليسملأل

91علبأبوبهـلولظأب

آأ9اقألسأبرالبوأفي

351الفاابوالبهوصمبري

أسحاقأبوإاللرءبعلببناحدبمتعاببنمأبواالبونسي

الحملحاآ5كالىألوبوذةنأبم

آ9آ11081آ671آ261سنالجيازأبوأل

حيهرأبواعسهارحبأبيبنتىبنخاللروبناأبنحمدبنوجبش



آم8

311اآ7114ربايورحبألعبهثهببهجشبعاببنكأبإنبيهبق

آ91كهزأ51لألم16آ6فأ

أالمطوبأبرإلببهروإظأبم

91إمنصحأأبوءتالمبهضحاو

أرهت1أكإ3زر3حثارإدر1أألأطإولار رربثشماترت02

الحء5إججفإ

9اتلم

آحكسأبواخادأ

آآامحاتباضمامزألر

ازأ73ةالمآ1دأبوكسرالمستبححتبمال

آأويف01تاأبن

ماالعبهالدأبراإلوأغبعاببنتحسبهمبنحلىىئنتاتيمسال
ألعلجيب

اللعبدابوألننجيهنينالرعبدبنحألثه1عأبوجيىالن

يجيهبهأفيأبسوىأبدأصبننارأجحمال

إحبهاسأأبوأللمحبنلمبلىأحممحببن1حوأثالتوثر

172آأأأآ810115اغ5أآ115أبوضبهسورالتركؤي

بقالنحاريوشىبندنبمسهـاأبرأبنربنأبباأخلمبا

أسحاقإبو

كثمالما4ل112ابيعأشبسىبننكالب
م19إرعنازءبعاببنتغىبنتلفيهة

آلحلحدابوسثمحريا



آصأ

كهالترز11أاللنىرلمجد

1111لح911آال111ء71ألحمآاأبوعمرانىتاليدأبن

اغلأبوكاثاللبسيميهنأبنسليمانبنغالببنحمميمنأنبمتمام
كااأليآ1

برازا11ص1أثأرهالىأدإللهع ابريحبصموابن

63إكحاسأأبوالالربابيل

1ضصرأبوضالببنإحبغالأل

آلحإممألاسإأبوالعوبابرنلمنهسابنأحملىبنحححلىلأل

آ11أيححمأفأبوألمامأبهما

أفيالططآنماأبوأوحمابنحعيعبحمصأأكألمبنبسبهبهتهامابو
بنكأالالربابيببماجعثرنثيهىاأبيبنحدبنالدهسبدبنتميهم

لماازإالحالحمحينههابندأ

115141الزألرتمحدرأإاأللل
ابوجععرميهيمنضا02ري

لحمإعمنهاجبإلمعؤأالل

ةا3الءاعأحوأطأأبوألفأجهاحونابندحمسالنكشاملأل
آلحأآثع101111آ4الطاارإكممها روب

091عابأبونيميطأبن

كائئ

رالمهبمل11سنأبرابأشاطبهبالوسبوبندخهأتبتابى

آمغلبياأل

لحالعاابوبندأر

101سنأبوأيحمانيييأخياثو



بنالرحمندعببنماحزمبنالبىتلمقأسمبنالبفبنمبنابف

9تااأصأهـوأجبىتبسليمانبنبدطم

ألحوبرورأبوالناسمأرأبفبنالمطعللأل

االحعى1إخمارأجبنثىكحلل

وأبوترزأبوتأأبوء3لماخيارإبنلرهـحيل

الهززلحآ91الم1ىنأ

آأ4بحطبههابحوأبوشارتأبن

أامالخسن

061اآ9آاأسحافطلنباتال

دسعروأكللااتعلمألاالعماأدهحعد1تعحا نءاصاصا03هـروت

حطءحوزأثحإ

09تعلب

لمازا73آلأل11حبهثىبنتعاجض

5أخرجاضآأبورءأمبررأثإكغوا

مجىالىأشتما

آظ5المهمئنورأبو

لم

96النرصأحىبنجابر

كابر4لآ99ملوأبوالأبوأنصنزرجيأنخاللهعبابنلألثألال

آألدالوأبوأبوبأبربل

اآنمابنالثلىرشسلأل



آا

لمهألك11آ991حلىأبوذإكيأفألمحهضبدبنسإلابغالببنجابر
كاهالآ91سنأأبوكالنسحاريلىثأل

اغلهليم9ألكسأبوكبممرءجابرأبنل

111ريمأبوجابرنأة

ظأأختي

اآلح11أفاسمأأبوتجارآلابها

141رالأبوأيهىأجآجادأبن
111دأ11ضأأرهحاأ

ارتهـصأ

11أسألمعتبمجببر

كا1إذاأحأججيهبندىجبهبرببندحأجييرحتأب
اآ6االحسمنأبوأ

11جعموأبوررصىابن

بننألرثعبنجعبربناللهعثربنجببنرأاهبأبن
زتالمعالاجحاب

م1ورالطرأبو

ئم101آالح191آالحاثامفى111رمأبوبثأيأبن

ءبحراوأمالسد1عجبهماورأسأإمبالماأبوءبالمجرأو
أظأجمتوحأإبويأجيرجاه

71يعيشبنجرم

16أخسنماحنارأبوابهما

31لحأبوكروأنبرحبأفي

6وسىأبوزوليا

ءإلطربأبجزيأبن



لمماالمآ9فىأحمدأبويالمجونأكبىبهاتطبنعئبو

المفىآلملحثأحيأبوأمونبندحصبرنخاهـلالل

آ58أبوأحمدزوصيالمسعيهانبنجعثرنبسثالل
ثهل34

االدالآ19دأبوأكألحوممبررقالاال

ظالبفحاأبورإذفثألالصيمحماتأجممأأبيىثأل

بحرأبرأألحوفنجنأبناخربمتءالبهغاإبيبنتسيأحلأل
ثأ3آل9آ

ثألمثألآ01رأحىأبوالمنرفسحابنحمدبنثسعىال

هلحالنرطبيبدأحىابوكبءأححيأألمحهحررث

احمدأبو3برأألىجحاببنإلرححنضجدبناجعبهربنل

لثلأث11لمالحألق

ح71آألمأبوأصلىأنخؤاعكبءبوذدببنرثححىلل

أبوأحمدالمعابريسيعيدبنفيحبنجحاببنهنإرأعجالأل

الألكلل112

داأيحححبنصنهالماث

ثا11ثال9الإنحطاإأرلدأرامححثماأصالحررحراال
عىوحبثصي

الأتىالآ09أبوأاللضللسىضمرلألر11ال

كه3آ108كصأرهكوتأضحمى بس

أبربالبحصبعيهلثونبنيفىحمابنألوحصعبدبنحبنبث
لمهماز49دوأبوألمنلأحمس

كهكألئاوآ9مأبوإلمكملشىىبنسليهانبنبوسىبنثئأل
حس281ممطورنل



الاآلثيأل2ثكهاأغمأبنإلمأبوايهمحأبرنبثبحبنعبر

9آدأبوأالمخروثيثيههواتنجنسداللطمدبنأالألالأل
كههثاث

آ11كهالبهاجلأسمأكأأبوفإنحببممادبمدأحىبنيوسبفل
هقبيأل

1ألاللهابوعحدحميدبنجعالوأبنأ

ء7بمررأبوجعأليأبن

آء119196لم1ء9لح6خشنيىارحصأبوال

19أبوإحهررقبنلللأل

1إصماصانأأحدجعبهمىأب

ثااقلمث7جرأحبنال

كاألم11لم19أسحألقأعماحىلل

ممحاصلأالنعاكرابيإسالالث

كااةإا79الفربثأل

انماترا7811حالذرلسيتالكحوال

1جألبأبن

لمأبوألسحافاجماعظ

16برجماطرإبوال

ربمأبوجملر4أبيظبرأحبندحعجهرهأبيى

بلظالماثرعست3ىتوبداالصعبأحهـدبنل

بأةجعابأاللثثثعبإبئروألماءبمثهلىبن9وأص

ط3العباأبوتجمز

امالمثال



11ألسمأنمأبرأجمرةابيىبن

عمربنثىأصتبيعنوببنأبرأهجمبناللهعبلىبنأبرأهيمأبخمش

كالنممارقي

آالمالسدضبمبنههور

آ4أنحطاسأأبورجمهوأبن ا

آآأألح1اآالححلىقلأل

آافى61ططابأأبحىحمحلأل

لحأبوذرأبدلجنال

آألثزبلوأدررأكأحشل

11آصصب

أبخهسم

أغأاللرخأبوجوزبأ

اإبالموأببولبنبنايإحتعيجوبأ

ححافأاربرحوسىبنأبراجمأبحيأأبن

بنهـببنسجدبانىابنساالبنالمجبهدرببنأحثىيهارأبخأبن

ألعجاالأبوبجرأبهدل

آ1لحأبوجعبلأل

مزحبكأجياأ

حلم

91111إنحاسمأبواخدبنانمش

071األحآبلسبطراالال



وأليجيبرةأحإرأإبربمببأبىابرأممعيهمبنحاجمماأبالجمبياجأبن

أصافما

01أحتواربتبحإجتحمدلألل

ابوحعبلرثازدحبالعبىلوسببنأحصثلأل

39الله1عسأبوأشجهثأل

آآآأأورأرتيرأذواللهمحثأليإطرطوشيأ

11إمباسأابوإلمثصربعى

اللد0جءأبوتبنثحارتأبن

11أرص1ثسمأ
11ا01بررآبها

ا5سمتأأبوحطأزساابن

جعبرأرونالرحدعببن9أحىحاضرال

61آالعببديأكأحماحم

آآ1بافيأيحبهعتب1وحا

احكلبمإجمأبرجبهما1مبلظمأبراررحمأبن
فى6الععار
مماو

آأ9رهـحاببنهو

آخحنالر1وشبهوأليخبهابأ

آغ1الخهاجيشبنأبونملبنماحبو
901حببب

061ساجمانأبواحثىبانحبيب

صزتحوأأثربهماضتأبندحببب

لم1610101اآاآأزبالطتمامأبواوسمابنث
آ43حمروأدبنثأياحمعنبمإولجدأبنعمربنأيلضجدث



بنأوليدابنعمربنالمافيعب3تحبيهببنرأويىأبني
آأ5كهدحونلألمروأنتباإلفيدج

091101لحكرعإأبوبحجيأبن

لحجيهبابربلر

بنمرءنليأرلمكدجبنحبيهببن1سأواأبنحبهيببنبشرثولألمح
ثروأتتبالمعبدبنإوأجثأ

البهزأزجيكهىأدأبنروأنبنإبرأحيمكشحجابن

أرت1ألنحىبوسىبناللهعىثبنحلىبنألرتنضبهإظاصصاأأبو
6م6آاس9ء7لح9آلحمآغام112أل

الحاآ11أااقاآااآ911101آ

11611ا441411الح931امفىاآام6

آ496آآم9آآآ911م
لمامهسط

لماألخ

1011كمابوكاسمبهمااج

021حجاجنالي

65آاأالغ661أل1آأأبوأحصالاأل

بهاالرخالىبهماعبشيهسصتبإسماشلإوزبرأوليهاثالأل
حبضىاحاحجاج

وجععراليتالسأاسرأبناللالعبهبنسجبنورأحجارءب
أبوجعدرالفيسيحىبن0كهبندأصجضأليخماأ

آلبضأبوداد

بنخليهلبنيحيىبنخلىأبقالرحنعردبندأحأدبأكأت
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آ45
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16اللهثابوعجثألل

17إضرطبمبأخيد

لحرعأبوحسإللبحبأسماعصلبن
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إرلردأأبورحعبإكبهاأدسأبنىأسماسكحماطاأبن
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آأمالغتواأكأخيهرأبو

اآأخبرقتأب

مامآ1111آصأبوانيلألال

آاأآهامام111الحوأجمالالة

1111حأل
واكارو

د

12لحاألحبدأرفطنالى
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إلذكه

أبوذرشدنيأبششأذروأ
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ألرأبربمنمارتب9حالبنمابرابنابىتدبأيهابنابرابنال

آاأرجالدأحالرل

آكامباحاأبوأوات1سالتبمالالال

1أرف1اكىأحيهللنبنأاللثدعثىللأل

001نمحارءبأساجمانبندكعبنساجانبنطلللأل

ام9ركأبوءوربر

3بمصأماأكولرنبمرلرالكلعببمتاثلحبنخإهـبنريمل

اآآلمةاأل05أححصأدصأءإأنحفسأءأرد
تجبماوبوف

آالحكهدأبوأكويإلمكألضلىبنماعبهلىاللأل

صؤمتبمأبتذتبمثأصابنتأبتبنفبرنناتلا

آإدايالعو

11وردجعبهوبنللأل

آ11ورالنبمميىبهاثىاأتببوسللألل

آلحأبوانحسنحملل

اأم1حصأبرراأفواوؤربنحيطبنخاهـلأل

أصاألألكالح5بخونهاأبن1حىأبورليجلأل

اءاعلمزرفولقنحماىرزلال

آلحآا591ألحأبوممهدابرالشنتهجياسصلثأل

آ14ألعاثسلعوهـفيبراليلألل

ناراأرأبوبلسربنيجيبنجحاببنتمالر1جللأل

م11رحبالعادرأللماحبل
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مئأبوإممماذبأأبوالعنصاذيبحبىببانألربنالله

آ15ثكصأبووالفيبألال

فى1أص11ارثكلالألتا
حءوب

ء01إبرحكلسصجوأتبناللرال

اطض11طرثسأرهإت113اللهثءتددل 1بوثكلمكثرهـف

1أبراجيأ1أبوحعاللهلىضبماتبمدحأبرندكسلدال

أم1سرالحماالرأرشعربنالالل

آظفى111باصمألالقعمرثللر

إكالأأبندلحشاليأجسصيأعرأوابنمرجالمال
أميعأأألأرل

بلماف

جحقابنخجبهةبهاالل

أأثححصاررشأأاللمال
دءهـف

آ613طذفىحلل

13ألأرجافىللأل

آآلحفجمثيحافيأإررأقبنحطلد

شانادربللىلال

آادىابوءجإجير3ألأغبثأدرالالال

أبندأبههـجيهيأكسحيابنسديانيبناللهجالاللل
كحأر3حسأ

وونى

15عإأأإألأاساخىأضلىللل هـبف

تابمأبوحثرعباحالدالدشبنالدهتجبنلدال

ءموأبرشبهيدإللهس

فى5راأألأةأ3الماال
ربوروكبف
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1ثإلمنىدوثصأةدمبلىاللثعب

بإصشأتأبدءإوإألألاللول

آديريأأادثتبمالمستورد

61لح11آ41ظعخجىأسماصضثلل

أمدثالهأ
اث

ألحبهرالنهاعحودالا

دبو

ألح1أت11دررحرءرل
يصاىنورت02فا

آغلحالغفاييوسبنلل

آأ211اللهضبهالىنأب

11إجحجالأذيأثحابنكالعد1
آأآحاسهأردالعا1ءأر وت0أ

ثرالمدأربمأبوبإريأحأإبرأبنحبهغابنفىىسحبنوربنالبافي1ب

دألألثهع

آ9رأإأثبهبنثستبالثال09عنبراللال1جمءأبوإحرأدبأبن

البملخثه2الح

369بإبرالنيراثعببنالمهدعبمنبمعييوعهـرألأللألل

111011اآآ731131ألكااآ2آأل01

اللملخاإللىآلم9آلحآما119011آ
011هثإأ1بللأللأل

ثابرييالبمثه6جمثوإبوأرءجبأعبهحدفى

آآبالساوجلأحمعبرض

01سنأبرأبرإخفجدأبنلر
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ابرأعيمبنسعيدبنحسيهنبنالددسبهبنصالرعبثبنفأضبد

41لحاآلح1م511يورأبوشبيهلىثكالزدي

آ59آه

آداروكأالمإحأسلال

709978لحاأبوعطجةبنألرحممارعببنأبضالث

3العكهغسألأل118ة19ااآم

آ06اهاملح6ورأبوخزلىجىأرثي

6كمأبونلىأساحصروأشا

91دهأبرأنىالنلميمألأعبدأبى

االحألمحطثأبوضبمصزرجثباال

3111ألمحعبهدأبن

آ55أبوزرعةالكربنيولفى

هءأفأسمأبوأل

لحلحأللالسبهدالوأخكلطيهبإفااأدعب

111فىالوأجمأبوأكيممىسجهورالخسربثحب

مثممنءأبروأفبرظبنألأصتبنإر9أدءد

وبجلتابلمبأبههـحبالنجيهل

آبأنخعبإنحاسماابوخلىأنبمخاجمىبنلأل

متصيمأبواكالشغرربيهعنثحنالر9اليلل

لح6إنحلحمماأبوالسامىوراللدا

بناأبنالرحينثببنخلدبنحوأكابحلىلث

141كسنأبواءبمركشايزيلىبؤب

ابوأكسنالطليهطلىأيشاطللل
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رشيببناأبمإبردكبنألدهثخ3فيحسإنأوربننإلردش

6إنحاسماأبثىالتشبمصط

صعأبوطمزرأبمضايسشأركيعىأمابوذسثالال

آء5المؤزخبسماأاللأل

آأ34بالزدديزيتببشرلأل

أآالنالأإ11أرد
بومحجسبهرحب

1الحمناورألىسإرثلأل
دب5بوصررف

آظاألحاسأبوأصماببناللل

111ثهـزأأبصبمدل

آ09أنماسحهااأبوررصأسنأل
آ01آألمآآأأءأحاججدألأانيكلل

اا1ارطءأإأاإلى1رادل
ليرهـبرلىصلبهمبرنلمرس

بنصيربأحالخحنابيبنثأبنورداالعبهل

كخنعمصرإضصرسعدوا آبهـنرددرضا

لحلحأالاد
وسىأ

المظربأرالمعاكرءب9بجثحابنحنألمعالالاال

آ18

01الفاسمأبونبهمارتب3أحبنعلبال

551ثألصوبال

99زبمأبوإلتجبيأدريعميمابنعيسورل

آاأألحمغيعهبربنااللضلبنالمكملللذ

6داحيأألسنوأأةجاريإفاسمث

511871ابوجععرالصبهل



م5طاجمطأاللهءتأدبنألرثبم

ألحكازصارءبرسحح

111الغاسمإبوأكأخزرجيءثأل

تبيهابنإبوأالالسيابوسيصأياكأبنتتبمألالا

وأتابرحرأتافئأبنأنفغلنالمال1عبهىلألللأل
كأرههـاأاللألل

حمهـبكابب

الح2آحالحم519فى111فىعأللححاإناسرأللثأل

م1آلحا19اءأ11ألحءولاحدحاوبدأث

آهألم011كمالهـاأأأبو3حالخحراحمثحال
1آاسمأنحأبوأذعحوون

11ثاأتأةأررلأل روهـروبسالي

أأئحسأر111ءأر صبلىبنهبنأرأ1صبمصطصبرخمارجم2ت

غنحأإأبىبنحنالو

ءظهأبوسلثل

اآ3الحبأربمأالرحيهمرع

ثفالهاأبرابيوأض

اعأرحصحعالسابيمارأصببهاث
مسهأأرأكحاكاسهل

بماوربا

اآم9أبوالثاسمدأكأحزرجيحيولال

اآ10013لحلحع191اللثجءبوأفررصتأمءألرسءأبن

لع7لحلىآآآآ4اانجام1لح
آمالله1وعسأأآلصاحببىألررأقدعبهث
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14راألسعررأبن

اأالربمحرآاثااإلجملىسخاطأبنااللضبأبرويمأعاللجطإبأث

كهنىلع

6ورصعحاصنالربخابمإمححمدأ

ر1حس111درأرطلىحردنأرل
1صت2خمابخمارحءصدننتت

01غأكأصزرجةتأ

اأمتههحاذأتاتكؤلؤبأطء

مامأنحطأسأأبوإضطأدررأأعمضماثل
15كحأالغماتأل

ربات

آ71ثكصأبىتنىار1خالىبم1سعسبمتاللهعبهاثال

دمرموضادرالمسبأببمحمألرءبممءالال

111ألحافإلحفسءأل

9رأررأررأأر
ررلررت02

آ131111م9حعوآلل

آ1آءالططأعزأنححسنل

أأيلهجلىء

ألمخلبما1ع
آآفىاآ101113ححأردىاط1ء1سأفدإح

وربكما2بري

آآ6اآعرركسابوأهـغاسبهعورأرشحقبمتحأبنابوببندكىال

1مفىءفىلحرأبررثحاطأظأمادربمأ1ءعر

119حيأبوحدبنأكبيرعرد

ثهتشرأروبأطعرأرأصحإ1بيمتبماامموب1عس

آمرنوانلألل
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آآ5اللطتجأبوماسيأريمأبمثعسأبن

أآآروابوالمعزعثد

اآبلالأأحأأحمىبنعيسىبنجمبمأبدافىبنأياصك
م4اترواإوا5ببارأبرحاألىعملربن1صعبمتبحالأ

51كروأنأبوالعبهدرتببولهل

011آه11حبمب

061اتزهـنامنمء1لأل

الطبهنرالتميهي3بالسعلىعابتبمصهـكحراببأللادألزرال

اخاكروأأبو

إنءموأبوجاجيأالمحخصبأالمالكثدعج3فىبؤثالكلشل

غاثأبوعرراأيرجوليال

أبنمححبيأاعزبربنلبهصبرخت2إسورقتبمال

اتأبواوأألسم

آ5رالمخل

111رأيظعاموأبرنالعزلزبأينصعورشببنه
بنهموسانبنرحبنالوليدشاباإلفيشبلىخمابمحوررفلألل

615انممووأأبوحرةإجمببنالملثسك

ئألمالثاع11الس

آأهبرالعاأليصوبنرأيوسهـل

رسهءسعمدأ رركسابوجوننا

اآأاللوخأبوأتحوأنييحب
آ1مآ151األحالح9الح11إوكحوانررجيأحلالثأل



1جثالرأبوألورأقكنأدعسبن

آأءأاحأره
طهـ

61أاللهألسءأبوإرعمالر

911بخرأبوالنورعبلى

451وزرنردالثجرالاالمداأأعرد ءن02ت

اا1161119حأءأإلأر1 بورءبأجمسع

11فىاللالرورءأبإوأراعبهثىأبدخ

2ضاليضبهسيبنأبرأحجمخمابااليمثكبهدباتإبثبنألرحمنبردءبردإوإشأجمالء
اآآاإاححالح

آآبههرءباأإحببنألحاقبهابالرحابدء

ااألعر311113نحأعارأررأأأللال بو7بورربت2انىربرفىم

إرصرمأبروحبهانأاللدعباالل

ألحررأبوكءبالبهغدأدعلبلال

أمأكألبيل

اآمأمؤبألبوكدخاب

آأ5بيبهثيأدحواتلجبحسبنمارتبضدآلصكه

آالهألدوخابوالطليهطاب1ىبنوسدما1عر

111ورححسابوعبوونأبن

6اآبروأبهجدلأل

آلح6آلح5حضاكابناللهعيجو

11اع5اشبهعيىالأل

م0عررأنىأبوءأأبنألحزرنر9عت2ر

وسلل



11إالهـشبىعبهسوثأبىبمءإسحبنلحمحبهااللهرس
اامآلحآآ511ااألم9511لح6ألثحأرهأيلودصر

ست03

آآ9آال11611أل1ه4111311امظ

ثافيبرأكات9آمأ1آآلح
ورح

1ع5آفىحفوعلي

61آنشربنحروتخابمشساب

الح16عشابأبن

آ1115آ1داللالأبوعبهمثألثأل

6ألهدلح9ألدبرسئابمىبنخمإرأدعحىيال

اأث591911ا9م39ا4111م11

4لعاأل5عرآال9آألآغ9آا3
ؤثالملالىآثا6دكرداللهسرالكىلإس11أرالوزرض

صاعننوف

لم6الرأبزطاببمتضء

اآهالح1لألعل

ءىضالغدلال
ألورححأدتبهألولإلنخال

ور

آاآ11ورءأرلطةعسأأرلالصاأهـءح واهتت

النهزفعمروفأإنبىثالرشءأبود

آآ111ث

اآاآالمننىالل

آآ1اإطأارهررلعاصحصأثنهالأ رب

ثاى7اللألعآعرال99أمم1619لم1غ101ررأروحلأل

آم11خىاأليءدطاب



آامحيأضآمافيهـأليعديسن2إ

آ11رةحثىءخو

1501119لمألالجاسأبو3راحنىا

196966911لح1آ110111غ5بيماصرأبهصربربالابن

اآا111ااآ01801101ا6طام

اأء61111ا31اثاآلحاآااآ

9آآأأ111آلح11آاآ

آأكبهاساأبوأصأكإال

آأأ1آ11101111جاابوعاءاصعوجاأال

آه6طبحرالزبنوةلمء

االأبوحمصكءأب

آآ11ا3ا1معبدالدهأبوعروس

امااماح101ابوضلىبعريال

1111فىاملحاا1لحساوالعباإهـريىأ

آ15آآأحسنأبوساالضاعز

آصأالعجالممأليالعزكى

آآمآ11آأاألأ6طهمآممآ63برصزبحرأبوأبن

اكاخكه71ةضطآ0129دآ8
ح6الحمنهاجعحادبنعلخابنألغاصربنرلمحنحمىءبمبالثمزيزا

511إسجستالبأبوأبوعزبزأبن

511عياتب1وساء

11111م14أيلىحبتىتبمسحمسنأبنيىءالغاسمابورعساناب

اكلعلأليماألثهش111آالح0415



155أليهحصعبهىغزلونبنكوخبنالالعبهدالطلبهطاررأبوإلعسالتبم
كهن3أكهت76101

ح

سحاقأألبىارءبألنسبنابراحبهىانبأبوأمكالاتابا

ممملخاعمضدنأدرأدندححعدنأدرأفىحمثرردمحأءعر ا00010000000001تتااب

دآ1كحأبو

آأحهيهةوأليعسحامأبر
1لح1أركىءأرال

رصمارهـهـ

ااآداأدهأرألماعمم
ررهـحصحممر

دألوأسأبو3بكالزدإلوإجلىأبيبمتبحبىبنألحماعبلألعطار

المرخابولهلعببهدبنمحدأتبيحمتبعحمأبرأالعطارءأب

ألسحاؤصماصجازابوتإااللهجابنذوبنحهلمال

5لحالمفرآثاسىلالنادأبوسعبهثىتبعحلبهض

بنماعطيهضغالبأبوبرعطيهشأبن

االحأخطقعبف

بالعطيأحلخإرعبدإبنبغابنكثإجسعجرحدححللثا

111511تعوأاشصظجعضال

آ6آآارعهسلل

آآألعدبربنو

الخهتنامبنحىأبنالسعودسعابنأسماسلالولإبوعمرأبن

آه05181139ألح8خداحمدبنابوعمرعديعص

4لصكثألع

11م9آأبرجداللطصعبونىلأل

آ6عسنأأبوعنابل
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اآآبحرأبوعفالبن

آ15كامربنعفجة

الح1البطأبوعطيهظتبمعغيهل

11ألظسنأأبوأكأخوالذيإكنلإل

آآاتغسانعدفملبنءالعأل

آءعصروأبواهياىاأبن

19آأةءلمةء

111أخسنأبوأإنماريرأوردبنكثسىبنخدتبهبمابوبنعإب

أاطأكأحسنأبويتبىثالمحدال

دأبوكحؤمنأليامدىبالظحزمتبعبهدبنلا

رأيمشنبمصورصتغاربمبسعيهلىتبمجمىبنابعل
أآةالغا

آم9صسينابواالهلل

سمنأأبررىتأبحمشأأبومزصرتبأسماعلال

اآابحرأبوىاكدجاح

آآ9حمممنأأبوشبباليأجثل

61ألتسمإوأأحسمن

91اداالرهـحسنألل

اغساكرأبوالفاسإبنحاللههةبن

اأآتسابوأصربيالبوشالصبنكدبنالعزبزعملىبنحكم

011سنأبوأنحابةأبيبنسليهمانل

01سممنأأبودألزاسيو

م3خاسمأابوإجمبهرحبألأللهعبهدث



تأنيأبوألنحهـأأبنسميأأبوايمب1إذعحاخابنلماللهشتبمإب

حمحمءاأرثذأصأحطاثللألالم

ااا41اإكزبا1جمل

11أسكلعاشجابوممةطكتآلرأفيب11ال

ا3أت3حمهاخهـأليتاااأعحاد

16حزمظبشمالحعرب1حىأتببباخاعاإلمجححاالأل

آ4آآهإفيضأألاأافكالبرأالعجاحررللى

آألكلمهأرألايمزطأ1ححثل روف

011افأرالد
قو2

آأأثهأراتحإطأبلإألتحممنأبوررءباكألل

آآمهأإأأأئيا
نوفء

ط16الماحفىسنابوأنت11ث

آ4خاسمانيأبهالحشلصشظبملثا
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سفننمراسء
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111الااأااألاال11ا1111اأ11لم11ا111الهلصااااالحاأبمآأا2ياااالمظاااأل11111اياااإا
أداململململمكانرلملململم11الملمالململمأالملململمهلململمالملململمالملمايااا11لملمالم01لماالمىلملمألم

11لملم3لماأألماالااكاأالىااطالأح3ا111الى

االما1اراا8ااكلىاأل11111ااكاااااا1111اللى6111االألدازر1احااااا10111اكلىا1الولو9ا11الى
10111111اث111ا111111اا9ءااأولأال1اا11أالالمماااأا11اابراألاااالاااحاااأا31ااالاا

11ءا11111011ا21111ألالءالالاأاااااااطلمانما111الا7لم11اااألالماالههعا112ظأطالت1

ايمول01اا111لململمالمكاالولمكهالماأواللماالماالمملمالممألململم1لم01االا111اهـاالاااااأل

تلململمانهـيلملممسولملمنمولملم11اوأربم

ااابرلم1راا1الماأ1111اااك1االلىأأااا11راباا1أاولملماااللملىاااااكأمأا1111طبالااالالعاا

011افياااانكأ12ادااأماااااع11االاااااإاااااألآااااحى1ااااثاأاالفيا1االثز

اااأ9آااثاااا11ااائرااااوابه111حبمااهـهاالها1111ااااالماطهكاداخارأأاااألماكر

الألاالىاكالمثاأفمااكءدلمتعأل5آفى



الم

3ءل15الماولإثهغأاذا1أئذةأابأظااأل01ازا11111كأ21اال

اممااإلاحلمثاول3أخلمااآلطا13كاكللال5أ1ااثاولشا4شارول1دأ4ائااذأااأنىألم
اغا11إأله31ياالاممااهاألاالمراألل3إرنى171ثةل3ألعبااااوأعاأ51اأفا

أ6غأل53ر11اه135363ا51لململمىلملمألملمملمالمإ115لململمآ

لماالذولفىإلولأ1ألأإاافياالألا1ؤفيانااغ2أ11فيأاا1أ7رإ111افىااإاحاسا3أ01

اأذأالااأنالمالمماثااالاأللم51ه1اوىشاإصا11ااألأطااثهاأ31أألإلميااال11اله01
ألاةاالأالصا111111ءألحسدأأا1ى1أ411111أفيأاول2ألاااأل5فية

أالالامءدالط11ث11أ11د3اال14اأاأ11ا101آلأأ11داالأأذط1اسراالاللاخالمأاأر

ااغالاشاأ311112اااله6ألأ911ل9أا11اا111داأرا11لملشااالمأ01ااأل6أخأ

1ادالماا11اااا1المااآاااكا11ول111111اااأاأ11ااااأاع1االااا311اااللم161110110111لمالمأ

لملىلمنلملماكاياالحلمءأل11اصاأااأالاألااااأاأالأ115111111اخ1101ااااال11اناااااخه01

با111االاأدمالماا01الهىلبررألاخااشانألللاا1أء11جشلملمالمر011اظلى

ازاراول11االمهاألة11أأالاأأل1اللأاأاااااألا11011111اا821اااااااابماإاالا111111ا1101111فىللىاا

لننأأة6أاااالملاة1اا11أاولاحااا1111ا1اكاااااإاااااكأكإلا111اااااأاأاااأأااءالاالااااااا

ا3ا1اااأاأكالهاااااة1اا31ناثهألءابهآلبر7اةاادا1111111ااأاااألا11111اا1ا11أأ

ةلمطااالاقاااذألااةاااا1111اااالملم1لمالنمااالمكالممإلالملمالململمالملم1ااااأدالماالملما
أل1داألأااللمااحلالابلملمننلم0111أألبركي

11اراولا2اكالدكأأمااأااااااااالاراألااااااااأااءاأل1األ1011اأ01اااايااااا1111ااااا

1101111111األلااأااأااااأا1111أاإا111101ااأ01111نى111بخااةااحاا11671اااكاااأاا0111

إلالداثننط1الزصياإلا011111آلأ11لمأ1لململمحململململماألمالماالململململماال1اا21ااااطاا11
ااآلم21اأاأااااكةااااأل1111ة11ا1اااأألللماااداالم111حاا111كالمبمش

راااأرا1ا1لملمسأألألالااالط01ااا11111111فيالملململما1لملململم31كلة

الانراألألأا111الاجااألااةااااااااال11ال111111ااااللماءااااننااااأا01ااا5اأااألا1

اااعاكا613بئادا2اابمإلالاااااإلاااأااااةاااالاغلماااثاااأااألل7اثاعااايا
ا01اا3015إاااالأللملململمممكالمةلو3لدلماالمنملمألماأللم01اااارا1لملمااأخا1111

ألأل2ألم2آزحااا1أ1لمنملمألبرابرألاألءأاإآلملما3لململململمابرولمأللملم1لم11ةلملمةا

اااأرا7نملمااحلماااةة71ااالحاالماا111ءاوظلململم1011إل01

ااراللىاااللىاثاأا11ط1ا11111111االلااابهالم101111اأاااللى11فى101اااااااااا11اإ

اسهاكثاااألمفىاااا3اال11بزاألخااللمكاأااااألأل11اط1115ةاااألمااا011المةااااااادهااااالأ

ألع11اثاالااحاةاثاا11االالااالكاااااأااأاالااأاأإأل01أإ111أللمأفى7برةاااااإاول
ااالهاألإا11أ3ااا3اااا3أاخواايا11بخأألالا3ااألألأاثاال11ااشا113ا3ا1اأالمثااااعحاا

رلملمءكالمى11ز01

قألواالاياحاا101اآل11ااابهاا1اا111111111111ا1اا11أداللمال11111اااااااااال11ا101طثطأ11

ةا01الأاأاألمركالراثالعالم1اأآل111أا11ااأورأالاااااكأ0111ا11األجاأ6اااا1الحاأللمالألثةذلبمل

األألاائيال10اطأامبخلالةالاثإلهةأط8اااالالااهـةىلمألمألالملململململمألملمألالما1لماللملم1

ولماألملمءاالم01لماالرالنمحمالملململلمألملمأكيلىلمأأةاممثاذ12خمسعلمإللمااألة

راالألةالملماث11111ااايهراألااااااللماألاالألاالالالء11اااااالاواااراارااأااااا

1118لبم1اا5االالألاااا11111011111311ااااألااا111او11الماااااحاءألاا11ااىاااأاألهـهـااأاأاله

اأاعا11ئاكنذلةزلاللألااامااألااإالا1111111داأابمااألااا1اااحاحااأل4اأااااالا
ألمااأللطاموالأالألثبماثما151ا

رلمناالطماألا1اراةاااأ111جهـرأ411ااااااألاااحاالاالاأقألمااالممأحاااك111111ااأاألالهااالاا
اابمءا3االينا111االا1اإلاكالازاما01رااااةأطاآلىا1لم141إلمة511أاباشلملمءا
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رل11اااالغالءااا11111شا1ااثياالنرا1ا111بماوااااغااياأالاغأ
الانجهاشأ41أظس1اشاانىأاح1ابلمااالالىلملمثي1ا25لمكإانراأمااأأل5الةا01

اواااال31ااالألماأع5دالمئى02الاللأخااهلمىك3االبمكألالىمملصيااول9أولم
ااخأ2ألا11أ111أرأأئاى81اأألاادا3حاأدا1أخاءاا1دااألمااألأإل111ال1101

111اأااالمأأ0ياال1001ااالألأألاألأاىاةآأاةاااااأل11112اااااةا
أأ31اااأا1الاياح01ااغأ11ةالاألاساإل

د11أأألااطيماألاشاأاغ0111أفيالوا1احفيااأآلا61اثا111إإلآلأاالا01اا

اأ1اااألواأل11اااااأشأفي111أكلم01اخ61ذالاأاشاالفيالألشا111إلاىنج16111األأل

111إل4111101ألاااألاراة11إل1اثةاااشا5نر11اإلإل11115ألفى1اااااا5ااااااجما

1أ6110111أااألااأاااللم11اااااأل11016ا111األالشاالولأاأدااةأا411

111ااا01اأاأ111اااأاا1ااااال111111أفىا1االاداااااألراترأ11ااا1اا

اإألاأل1ااةاااإاألااسانراا31ااأل1وفيااااةأأانرفياإااااكا1را1ااةا11
111111111111ال1ااا1راأاااأ11111ا11اةأالأأراأ1اااافي91آ111ا11ااا

101اغ111ال111ااأأا9100111اأاااأافيااأ1111اأاااألواالألحاألنرااطا11اا0اا

511ةااالاا111101111اإااأل01اأاأاالنجاشا10111ةاا1111ااااآ01

أأاااأل111أالاأألألأاااااغ011لمالملململململمىلملماأا1111لملململمالم13اااا11ااأا0101

ا11ااالأاااا1111111اااأل0111إ0أل21111ااآأل111كاا111االااأ1111أاا

1111111ا0101ااااالطالرا111ااالااا11ااااااا11ااإلللىألص1االااااااااااااك11األ111ا901

اأا101اا111ااألكااألارااااهااا111111111101ااااأل011ااا111اااراأااةاأفى01111011111اااأااااااااأا11

أاااحااااااااأااإلاالكأ1اأاالااااعىأللما1األاإيلاأ10001111ايإلى1111111ااا111اا

لمفى11أااااادانال3ا011ااحاآلملبمأااداااا1را1اااولململململم011أل3ناأل
اءالااا1111111361011ااااا111اااأبثنناعاابلاااااا11ابااااا01

1101األ1ااةألااااال1االرحاأألا11أ111اك11اا011اأألااألحااا6111األر111د1اااة11ااأل1ااا02

101لماا31ااافىابا0111111الرا11االأااوأااةاااةآااااأابااأاا9اات01اااااكاا11ااااال0101

11ااا11111اءاا1اااا5اأ11اااآلم11وللهإلاا1111111111هـالمااثلىاااأا1111111011

أدأا111لمننابمأ11011الا11دبه101االلململمالمالملململململمكا101المالملم01101الم10االألغا
لحثلمالاو0011

ااذ111110ءأل1111األالاااالال1اااأاااااطاأاسهـ1را111ا9اااأالا11اام1101اارااااااأاأاااا

ااا01اأا1اااااا111ابااااأأل111اااأغو1111ابراابا1ااابااأايم1ننلهاحال1113احاا

اادا011اعمماأا61اةااااناأأحايابهنناأآااح1المةأةاااءول01ااأىكالملمالم1101لمألماالملم

1ك11111111111111أاااراااااراألبلىاااؤالماااأااأاألاالارك391ألاثدا111ااالم1لم

ولمااأكةول10111اللملمدقلم1ولملململمأل1لملململمالم6يم1اواألااثآاالميحلم
س1كأللمولم211أل

لياواألاااللأاااااأا111111101111إثاالاااااااااظ11ااالل1اأا11اااارال11اراااالا61ااااااااأل

اولمراآالاألأاااأااارااسا1111الرا1الماأالمالأااو9اراالم1ااااااللى11اراألهـاا61أااالماللى111

11111إأل11اأاااااااالم1اااااا10اأا01ة11ااااالحا11111عولأرأكماااأااااأااااعاياا1أااا

1011حاااألا111اااااألااأاااإا1111اااألااا11اا5ابمالأأ7اااااااأااااااطثة011انملااألاماا

أا11ااراا11ارتا2بمةألا1111ألأا1أ0االاللءااجهاكلملمكظلململمىاالإلل

اقااالماطهااأألال1101111111101ااالكلىا1االالأ1ألأا01اأااثاالاا11ااأاااااأاةامااأا11طاىالا1
لبمااااألاإلاا111ااادأاا1اا111أا11111ا11ااآافيبهاأاأاساظاإاااااااأااااأاباا511هـا11حيبئ1لهـابم

الثهالةنماا11الآلا331ماأالااافاادالالاد111ءاااا0111اكقااااافيألاأالدا1داجبمالحأاال
اااابمداااأأل11رااىااالمااااكاا01ااا111ااااااثعااااة1إااابر1كالا11أاللألميا1011ألثك

إاااالااا7اللم1لمالمالملمساالمرلملململمكلمأحلمءاا011لاا0111101آل114لملم1101أياةة

4ولأالهيخاللململمممونفىلز4لم



ئاال6أغأال32أغانى3اثاذ3اس3أشااغئأولال61نرااأئاآللمااالا1خ111الاي

ااأكالالط5صاالرمأاحشاول3أأل3تىهإلالياألخ

ثارالأللأأر1ا6للىكهعبما3درإط5ءهولول04ائاالىإالئاللماثةأأاة
رإلةا2ال01ماأاكأل71لملمى7لمفثورا1ايالمااولاثألأاالاالمةااولحم1ابم1االمالا11
الاالخاألاالاالالئأار11لماغراالماا7ااظاالة11111اااهاألاةا0احال111ثة

غ1ا33أبمأثثاالقلة01افألأ111101اأأاألآلأ5اااثىاالصأأعذاءالالاااأ1أ
بااحاائابرلمأالملم9رأ21181أرااالمافيآلماااثة61ائارأ6هـيماامألأةرا1ائأفيأ21ألئا

كااولفيأترالمأكاف3أارأاللد1االااغ2111ائأائاال11ألئيأااإ2المصا11ا1ألاافىاحاااإاا
يااييلمافىلمول1اأاعحااغ1111لم8اااهآولة3ا21ا01أاصاأ11أل

321أأل81الرا01األ6أراااأ011اإلألي111ذياافىاإلاشا01الفي1111لم03في0111ةأاأللم

المإلاألقالد11ألا111ا1111م1المأل111اااغار11ءاأألرا01حادااأ10االة1احا
ااااغولشالخ11حأاشا

11111اط11اشاا111ألولاامإ1اة1118اااالمثا111اااااااألااااألرا111881اااعاللى1ل5االهااا

أرابهاايهطألالااش111111اةابأاااأاأ111111اااأ11اااألأاألالاانه1خدال7الماالهال3111اط4

18إلا116اأإلا1اعالاكاحا7ءاةأ7311حق92أ1آا811الأااحألااصاأألالمالالملململم

أد9ورىأى7رلملجما11احالماألإلألمآلمود8الأالململماللمىاقاالمالماركالمألمةلىأىلملمالظ

ألىلمتمولماألءأاآراذآلى11ف11ألفى1ااأصلململمألملمألمألاا0110421ثة0119ألة

011برمبمالمىلمالملمبرئلملماءرةتالرا111دحا1اوأل11ءأا13ثننحاالأأ3ككلألملم
01ء3اثا5حاحااااءاأاافىكإلسلميرمململململم2كل5

ألألرإ1الألاةااماألونبهرا1إلمالكرااألااااباللى81انننأااابهرااأل1111األلماأاااثااسولاا

جأ61511ا6ثاننىافشها1111ر14إكرإأااااااا114احاكااااأ13ااأء11الحااعا8الاراا
9اكأراااللبمليأأ01أا5اا11ااااااالحاابااحاااااالااا111احاجااا419الحخرءثلململمالماللمتم

بملم3ال8لمءااااع7الدداواظتخإا07فىااإلااااكاا51زممرلمأءلمكدإلم01

أللملميرنجلمرلملمكهكلم13لململمألملململمزئم11برلملمءلممآلمرالملراااللمحألماالاأ

غحهأكالمممث5األبمقأل11161101كااأانلى6لملم011هيأل

كةاالألس1ثال61111111اولااللمااا11اممثاال11األاءا1ا1اااكلىاا1االلىاالألااالااكا11101111

الاىلحالةتاال11اااا5االاغاااا11االا11111ااااااأحااكاشابم1111اااالالأالم

11األاأ3كهاىاأل1اثي314اـه7اساا4اااللاأالاا1111111اااعااكا1اااااأأأااثاقااالوا
االلةأساة5أاا1فى161أةاراألا1األاالألغ1اآل1111لمواونير

لهألرا4اقتنالر101اااااااالحاراا1األ1111اا95أ1آلكإاااةا1ااااا3اااا15111111ءاا

111ج1إلالالاأبا1اأحااااال1الاء111أاااثلىاأ5اااااالعلماراااألبم6إلماا1اابما011
1بر011119اإلا1111111ضالس1اااااأرللمخا1حا01101ااة02لماا1لملمذف1ا1اا1الرااا

ااعأاى0111اااة61اكبماهاالألاا3اثصلهاطاا11المااه3111صيالربمأ11الألكةلمااحااى3اا

11ألاليأخلما11ظولااأأل101اسايااء1أاإأعولم01اااالةنأللمااكا6رااألمىاالأا

ربمالماالالأل61المآائنأاأاااألااولالألآلاباأاااطئناأاثلىالنئا1اأاأااافياةلطزع01طاذأ01
ااأاأءاأااذابمبم11أاإلاىا10اء11اأ1011ااعاقعامهاظااعاأحهاحنيا11الم101أل1صصاص

ارأأنى711لم111احاألاا2اكاااا3ااألااا11115إل6111اأيخاإلاطااألاألءالما11أ11ا

ألاالمحهيبمااعكةااجألاجهجهأ1اأرا1أااألملماةألهأكالماآولأإألة11اا0311ممرلمالمالمق
لملخحابسألملطلملمنملمالمالاااإاالملماألملمأكالماكيلملمبركلمع011وأمولئىا

كيطأألل3أل

انا1أا4االاأاأل1111118المالاأللمااالةاااالكحالالاااااأاألاابهالاأللااألاا11مم11ال11أأل

مما11غثاااةاالمافههاالاممراألأألاااألآلة5االأحماألاأاابماااأ8حااا01ان3الااأ4مملىلم1رلم
011ألن17أاافهااةالااالمحاا5ا11أاامممألصثا1ااا1ااكالألألرألهـةلممالماحا11اياااللم

لم4ألسلملمكلثهامااىالململمأابخاااأاالعالا101ا11ااااجال1وآلللملململماالااالأ

83المالالمرأكهـثألاأل1اأ3اااة61ااااجاااراش11أأسبماااللثا11اثراألوثرااااثاحااطني111لمالاا

المكلاللاحهـاثة6سكالألأطابهألياا1اممنااألألمماألاجااألألول011ور101إا11ااالظاااةاااااأ1

81أجالغيرولااااحأألء11ا5أاعاأألبملمأااأاألئهيإالاان1001أؤفىااأأ1اااذأة01

امماذاحافهصااأاالم1راعاالاإلاألاالهـللمفةاااحولااال11اعألململمسةلماالحااائى011لملململم
أأمألالبمسنيالألميطالماال5أل1
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األأل3ولال5أآأأل19أ11161أولافيكنهإأنيأألاللماعاألألراى3ااألولكأأل1أاس

2جاولذالولاألم1لىأأثةأادالماالماة111رولأول11اأئاممأولألأاعاميماأيا13

13أع1اااا0111115أألا1ا3غأفيألائبمالمحى1ااأ1روبمى3سازااأل

11أآلىا11ااااأ111ااألأامااااألة1311أألااغالبالمفيصاألمانى1لمحخا5المحها
أذاااكا1ااأ01داأ1إاأدأألااااأدااإالأ5زحأالنىاافيأ1اغاألج

01اداابمااااأااأ1ااافىأألألااظؤاآلعأ1اأخأ1األ11جماح3ا3ا6يف5ا

11اااا9اااالمأاكال11اةااااأل4ئالما2أاااداانا11611202111شااأحأل3األث2فى

انرثا11االليأح1111ا1اا1ألا01غألملمالط11ااولأأاأفيالمأا11ألهادلمائا
1101أااأللمأااإاااا01أ

اال1111عآ3ااااأاألأل11اةا1افياشابرلململمأا1110ا3خاأفياا1ال111ألأك01ة
آ011اأاأافي1أل1اثم111وا1لملمألمرلملململرواءا9لملم1لمالملمالملمزاملململمءازلمأء

1111أااااألااألاااااألاأحاأل311اااالبرلم4الململم1را1ا1ر1111ااأااااولاالال11
1111111ااا1أة1ا1111أ1المأإااا6ا11ااسأأال1حولاأل11ااأ

اإالمالمأبم1أااا5الم1ا11أل911101بأارااألاااااا1الما61101161ألاإلارا11

01نم1110111ألأولأألاا11اخفي1ااااألأم01االثاولئألااةاإألالةا11أ7ئا

111111ااأااااأل9ا111اللىاااراألاء11111ااا1ااا11ااالماثاللااا1اادااالاااألدال

الا1111ااء1أالة01أااثاة1اإااحاأااأللءمااالألأإاااااء1هـألألاا11ابهدالركظسلماابن5اا

111ااؤلمراةاااااالاأأاة111أاالغاألا1يخ111أا11رااااااللم1اااأالمارالبر1لماااأاء

ااا1111ا111المياا01آؤ4االا10اااكأللململمكمالم01117711

أاا1احاا6ار111اااوإسكثا4الم1111ااولمألا11ااالمرااالم11ألما1111ابز11حالما11

111111ارأللاإلاحاله311ا111كاأاآل11إا1ا1252ابزالمكنن01ز31اإأ11اااألثا1ش1111اابه613سادا

أ111ااأاا110111االما1112اآأاألاله3121ااة311بهاالمألالاخإلااا4ااأابملم

أل1151ألم7ااكأللململململمااإلاءاررراالالاألاااالابا1101ايم3أليماأمألرالثجبإلململم
لما1ااأالملمالمالماأل91

ا6و1أاألااأاااااالاءاملمإله11اولاااءةا1ااظ1الماة11اايهواالملاةااالاأاا1األ
ااحااءاأاااااةا11111ااااااأرمولاأابماأدااأل1حبم11111أاءاآ7أاااعاسهال6

أألسانر4االاأااأل111ا3حألالمالململم01111أللم051

الاألااااآل11لماأأاااا1اء111ااظ41أااا111اااابهثااألرباغاأا01لماآوا
11اا1111111ا111اأاأ5ااهآءاا0011بم101111اا11111حولمااع001أالاأاألااااءا

1111أا111اااااالا11االةلي7رز6أ1ا1أح714هـاااألطاب7الملماالم1ءلململمىلم

7المالماكا21رافياااراىءلىلملمى11أء2ألمننطيالملمءكك3لماأل77أثاضااظا1األ

ءخلملمومملمالملمسلمال2ازئيعاأألخال3حاأأةااأل

3ا1ا101أاثاد11الدااالثاط118االالا1اااااإثاألثما11اساعتألرااااادلمألمطاتااااأل11ألر

11احاواااشألأللبحا1اع1ايرال1124ألار1اظ13افيأأ111ألاجا5لمد6ك511لهثهنجاا1ء
1م1ااألولافياارماأا111ااأ1ايالمكأاااااألةأ57ل1اأااألحأ04الااألاجمارالمك

أللملمالململم011

اأيماالألواالالمااأاال8اااااإأاإاإثلى1ا141111بهثا41و1111019الاإثاال1أللمابمزرألماألاةلمأاالااحبا
111ااأااالهألألاأل01أاظءنزلهأ1آااااالاااانىانياأاااا1ااينرأكهككالمقصاابا

3لممت4ااااك1احانأحال4أرااياااادكادؤكأولكااط01111اللم74اللملم3لم7سااللمم7لململم

ااعالملماحهءلمظأىىأل5لمالابرلمألملململمكردلمغ27ألسبرلمبرلمرمىإكثلم1الماضااهةلنم11

ىلم4سألمىلمءكفيأ111311ا11دلملمكأل2ا370111ةاألر11أو7نىاللةلمط131هحرأاألم
3سلممفي4لمألع4011ااكالوألأكاالؤأل

7أللاال3ااااألااكشا2ف1الملاااا1ثد2لمثاابم9أك101ا1ا11لثطاا3ةااأللالمااألأ

1كااالاآل4اأقياأ511اااابما5لاثألإلبم2ولأأألااألخخلهلىالةإلألاصأليمثألكه116آلبم2

ء3ألأالا7711المقئمااأممبم3رأللمهلممبرلمنلملمىحمموى711هـ
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شأاا5رااأل11األانى1أل111الم1ثةحرأا11االلملمألما11ا01أ11لم

1اللملما1ااالاخ011سأاياألولأرحولكااطأاصاولء1أ1111أاا2يااحاليءاأل
أاالى101ااالاألجاأشارأثاة11آلماعاائة11أاةلماناحالأللمياجا1األم6أولأث1اا

111أاءرااااغااألا1ثاةااأاا1اج1011141اااألألله11ألاا

اإغأأ11افى4أغثا4أاا3فياألاولثا1خاأ1لر11كأ11ااأآل1راالول01اصا11
11أألمل514احفياثااللألسأ111أااألاأاراأل

اإلااابماأإل11ول3باااأااني1اغاااا1111اا111011أ1اةا111ةااةةا

11111اساألا6داأ1األلياأولا1ة6ابمااابااغاالدا31أإأ11101ااأاحاولالماااآنىااأأل

11ااشا1ارأأ111اااألألأ1101ااالمأإأ71لمث1ا1ألااأ1اائحاأاا11ا

أدالمألظاأ110ااألئاظ2ءول1اأ11ح1ااااالماأاااىأاااممألأكااا11أل01شنر

01االىااا1اادا1اااإلمااد111الماراا1011ا11011ك11اللماة11ااألاااألااة1111111101الاحما

1111111111101اااكأأيللم1الااااج011ااأااااااااأاأ0111أا11اااإاشا11111101اا

111ا1ا411اإإااالالبمأبااياال71111مم1191اااصوأل15لمأأأااااااااحا011ااا

المرلململم10111ح1111آاتجالا10ااألا1ااااألااااالااااثلىااااسااا111ا1111ااىلملم3كظاااا

ااااةأاايم11طاىا11اطالاطارا11ا1اةااااا311رنملرلمإنملماكا1ا11ااأاك11لملم111لاأ1ااا

انألمراظ11ا1أللم3إلمألا7رمأ1ا11اا11رأااإراألملململم11األأ

ر61اااااألااخ1111311األق011اردا01اااثإأ11اا1111األاا11اكظ011111

اا1راااالاااخاااأدااعااألدالال11111اااااأاا111111اااال111ااالولا10الا1111111درااا

11111األو1ا11ااااااأااااأااااااأاألاااب01ااسهاا111الةااااااإااإلالمااااألا11

اا1كأحاأا711أ111111اط11ااأا11األءةا101ااااااااأ1111اأااا01111110111اااأا11111ا

11ال01اا1101اا01أا1111حارااولاااآال111أا011اااا1901111اأاا1111111111

أللة11اا012اال01111111ااااء1ا011بماا5اااألاآاحأاإيماآ1ااااااأل11111ئما1لملململململما

1011ألناألراااكأ1آللملم1االمملم11شنماذننل1اإآزلملمكلملمأللململململمبرلململمانمنماا011اطاءإالمااا

فيدالاألالم2اراا1ااااا10111ااااالمااااااا1ا2ءااأ111111ااأاا11ااااااااااإاااذااح

االلمأءا0111ا0111ا1اااااا11101ا10111رأ11اااااألواللمااااأاباءاأا01ااا1101ا111ااا1111
اوا1االحبماااااافي1اااا1اااااااأ011111اااااللدرما11عالاااانرولأاالااإااسا

10111111اأ71ملماة1111األاكما7اأا1111111لميم1111101اا11ال7111المالملململماالآءاة011ااااال011
ا11ألململم1011اااا11ا1آالمولماأللاايا01أاا1111101قكألانمألما

ءااآلاااأولااااااااا1111اااأااأاأ011شاالااأالا111111اا

ااأل1111اكاا10111101101أ1111أاالمأل01111ا101الااا011111أ11أاااااةا11أا1ااااااااا
111اا1101االا0111اماااأ1ااأاثااااأااةاااااااكىا01اأاااذالمأير111ا0ظاألااا1احاا11اا

01ا011لم711لهادا1ااا11أادرا14المإ111اااالمانظاألململململململمململماالمحا

لمألال3لملمرلملململمانهظالالاألكأللململماركدكىبرارلقلملململململماآلملململما11لمألم011اللململمأللمال

لىىأللمءلمرلمحأئاثاأع1حلمالكنيلمر1011لم3ؤألالألمالمتركألالملمسلململم011

ار11117ير

ل7لماولالملىاى01ااألاا11011راااأل11ااااثاألأاأيالا1االمرا1111اةااأاكألالم11ا1ر111ااألا
إاأدأاكأاالااحا1ااألااااأواةاألفي11ا111األأثا111اااأا11لألحكقاخ1اأا1أاأا1الم1

ااممر3أأت54إلزرة11ا11001لماااخ11اال4لمالملململمألمرأللململململمنملمااءلمنملم

لم2لمأللملمعحإابرأللمألملمحهالمآئلملم1ألماا1أعااخبملرأكبملمااإنماااااة0161

أل1117ر61أاالكد7لملململمولمرلم3لمأللملماألسلما04

االو611ا01كاالم11اا5اكلاااولالملىابهألءلمبرآص11اأع11اا111إ1ال01ال1اا111111ل1ا

ااألا11اااااااأااراألماااال11اة111اطأاأااااا1ااا01115أاااعشامالاأليلالثم1

111ار1ألالالااأناإ115أأحئاأ1اة1ااعا01ااج1إلململمالكألؤبرسسر3ضلملمرلمهلملماالمالملململمة

7غصاللهـىألململململماللمحمهلملم2أخال3أ3ااأللم79لمجماال5أ7ق

18ولللاناكال1ا11اااد116ا1اارااداأأايهإا91أا11اظاا1ااأاااااااالاوات1ااااا1

ع411رسثعألبمأولاأألر1االلفااارألاااااكهلماأن11إلطلمناابمبمأااأ121لنأأاطااأ1ااااولاللملم

اا1لر11األملمحاأ0اتىإلىألنيلملمااألىأل
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3ئر5أااألارأأأ6اأ1أاااااأنر111ا11ااأ11اهـ115أزش6ثةالغ

اا2ا6011ا1اأالح3أللما111ولاأأاالولأآلالتاراا1اأأالملمول3الألأل1111اولفي
11سا41الااااالم111ااألءااالالااأااأا1211اأألفيأان01ال015لمألااألاغا1اافىا

األاأدالم911ا01أل1ا1كااألأللملمى101أا1111أ6115األاب1لمأ11لألااأللمأل
د11أاأاالاأل2اااااحما5111ولاااء1اأاا

اا1111إلأال1األولد1أل11أإل1الاةاءااأ1111ا3أألا1غاألألغاأااافاأل11011ألا11

ااارا1ا1أأأألماوألاةأاشاال1أاأ1ااأافى101ااأل11اال6اااثةأاولاألن1ألاق

ااةاااأ1كااا1101أاألاأأل01اإ11اللم1اااااألاإلاحااحااأأ1أأ1ارااا11خأ
11111011111ا11111101ارا1011أءأإالأل1ااال1ااألأل11ااااأ1اااازااخكا11101

األااألألا11أ11ا01111ااا101لىأ1لمأاااحسهااأل11ا3خأزراأ6اءإ1ط1أ

اأاأ3اااااحاالماال

111الاااا1ااا0113ا111111اادا1ا1ااااادااادا0101111اكاح1اااش

ااألص11ا11ا111د11األح71ثاا111110األااااالإل11ااااااالمالاااا11111أفىاا0110ا
أااااثالمها1101ساولااااشاابمأاأ1111111111111اااااااالملماااااابمبم71أاااأاط111

11111اااللمحالم11ااااإلمىا11الموة

ااأللمالم1111اااألاثااا6ا011ااااأ1اأا3اا1ااألم1111مدلما01ااةااداا11

ااثة1171ااة1111أا11أالاااااأابااا1111أ1دا1االااااالعسه11إآللملم1يياقاسهااأل101حراااكأ11

اا111111ااااة111البم5ألألاأااا6111111إاأألااا1101ا11حالمالم011يلااال1نثاالم

ثاا111اا11نرلملماأاا

111111ا11اآااا1انياراالأل11ألفىااأعا1111111لرااا1ااااااااااأاانإاا51اا111111اةااا

11111أا1ا11اا71111الينملململململململململململململمملململململاا1نملم41إاالمارا7ااةلى101ا
اا11111ل01هأ111101المأاالمزا1111111ألاداااااا011لملم71ا11أإاألأاة1اأا

اأأترا111ااا1اااالماامالململمااىفاأ11111ألل01لمثاى16أا1أنجلمسااءأناأل

ابر1111اا1اااا01لمأطا101اسالراااااااأااأااالالها11األا61أاااأ11111ااارااااأاا11ااااااا

اا11االم1اظ1اا1111اااااالم011110111اا11ا1اأ11ااما11أانأ111115أأأفى11

10111111ني11111111مما11ااالةااااء37ال3101لم11ألأاأاا1ا1ةاالمرالملمولمء

11رزألأا11111احالم91ااااللململماساألر

ااكألم1راإ11111األألالااأا5د111ارا11صاألا1ا1101رأااااألا11اااااا11راااالاا11أإاااا011ألاول

01اا1ال01ا1إأحا01ا111ااااا1111111قاايرا11ر111ااا1011111ا111اكأاا1أةااأاألما1الأألاؤااا
011111االاااااااطالم111ااااطاا1اأاأا21أاادااااااثالآا01لب01ااحرااااداااال1

ءزااأ1ااااأ11االلماايايملم1ظاأل4اصألمزلآداالماظلأساأاحإالاللمنيلمى1ان

اراأل11االلااااالفياأااراإ11ال11االااااإكاافىاةاااآأاااإلألىاااأاول15أاعألاالاااأالحه

المك3لململمارلململمااااأراالأنجمافىلمثادر01111ا1داألاغاأل11اأافى511األ3اأ3إد1ا

اداارأأااااا1101ملم111كا11اادأاالم1األاناأهاأراكأألأألخااأفى

ائلمال111ااء9ااأاا5ا11اااااااإلاسالماعااكألالمةأااا111111اد1الاله111الماا

لملمهـلى0111أاااإنمااأاااعاطاالاداااا11األااااظ1111115ااااأ111اثثاالالاأألا7

ير11اااأبمأألاساااااأارارا1اللممااكالمةأرأ11االاثأل1افألا1ىلمالمألمك511آألا

إ1الماالمااادالمابااد1الاالا111111الأل11إااأااكألض11اكراألا4رءاالداااكأااولا
و9ا1اةاولاألءاااأ11ااا1111اراوا11101اأااااأاألالا11أااااا5اااا1اةايماا1االا

االكأثطهال1ال401األ2الماظأ11ألااااخاحااأداا61المااىألبرلأ41نأأؤكثاآغاحتلمالم

3ابرلم511أرا7

اأااثراااة4دالااهـاكهزاثط111ااراأاااالبابراانالاأ11الالأ11براةلمأالبهراول
111ابازأغأحاا2ااماأاأل3ا61األ1013المااأا11ء01ثالملمأأصةألفى1االثهاألااألاات2االمإأا

كأل11ال3حبماعلم1لمة1ا1اا11البمأل11اأاااهلاأااا1ا1ا1حارلماأاءاد11

لمنثا1لمطاله011أاحنجاإلمعرلمدلملمبر



كأ

رأ1اثكلاظالءأل5كآا11لمااخاألئثألمكلأإ6أايغ91ألولكمئىأ363ألمي

تى3ائىأأن4ولني311ااخع11151فى4الملماللماالم11ءأنئاأاولاآلاظااخ

أأليء3اح3لما1اأ3

صكاصاالسل5اولرأأاااأل111ا111أ11اائااناول11غأأنىاأأل

إذاألأولاأاأااولاولفياراأل21111الملكأاأاالألهـاا111110اياأال1ااأ

يةا01ارا1ور11اال2ألالاقى1فىااأفيارااا1طما1ألفيأااأللما111ألالمةألمأاذ11اآلصأ

األاالألألولائاأاألالألألاألالو10حاا1االم01لما0111اواآذا

ا0411أاارا11ائأ1أل0411أفي11ااغ001أأل12أ1إءإا61أ1111إااألاا

11آرئاإافىااممالمثةول1خااأ1111ا3أفياا1110111اظأاااشافىأل1اأاا1نىااأ7

أالماألصاخآناا01ئاا01110أال3ءا11ااافىكأا1اخأآااااااإ1111ا

11ألو1111األثاخا1أولحااإكرا11لالااااااااااءاا1111األااكه11اثاااأاا11اا3ااااااا

93اة111ااحااءا111011اث1اابماءاأأأنااداأا91أ11ااأالالمالممااأل

يرلم1اااا6ا11المهحا11احاايثأللمالالحإلاا101راحألكاااة1ا1ا10ااإكرااااا

ةاااةافىول4أاأظ111أاطأل41دخخازألدهـاامادا11بم1اااالاااأباا1اأطبخ1ا1ال0111أغ1اأااا11اا1111

ا111ا51061ااااعأءأ1جهـااغااغاأ1111ال11اااالابراااأأااآأأاراأإ
اكألمظ15أل1ىثلم771

األلمهألالي9ااة12أفىاأاااا1111111اا114ا11111اإولاااله11اإ1111111ألدا1111اا

119إااأاليءإاثألزأاا1115ااخهاااالااالم111اةاأاشا1110111ااأاإااااااأ0111ااول

ااأاأكبم11ااح01ااعإلحالهااكاال11ؤااإااداأ1111اءااة5لأااا1األعالمااأل111ا1أا11

ءاااالاا3صأل11اعالمبها111111نطاالاءاآراااأأكلأأااا1ا11ألملم11لما11إل1

61111ع011األا11نملمانم111آليرابهد11111111لحلموعلملمىتبرلبمحاإااا11اأااااخاداااا

ا111اكإاقبئة6شاكلاألا0111اأأل11سهملمكا11ا3111111ااإلملم11111111ااا1اأاصا01111101

111111الاأ011ألاليااااالاإ511األاصا11ااأالماالأاأاااالالز0111اأا

114االمألايأأ11اااااسااطالالالمابرالماااااااارااا011111راال11آاألاااالألاا1111ا111111

1الواطإاابهم1ألاالىةامطة1ا11االرا11ااا1ارا11ارا1إل11اااأل01اا011اااااا

اأاإلال111111ةااااأ1إلأااأاألااأاسألااغااااااااأزا6اممااااااةلعحالمااوا11اآلئه

1االالاخأ11آااأ1111ابهاأثااألألااانما71راابرأاااخاةا9ا11له111111116ااالم1011ا

لمإءةلمى7111االأاادا1اا11رالنمنمآاابم

ااألألااال5اااةا1ا1إلاااألاألااألرااااأل11كا11ازااالمابرااااااااعااء1111111101

اااإلبا1أ111ااا11ااخنظ11101101أاأاااااأاألنااأااااوااااااااا1111الىظ10111اطااااال

اأهااباا115فيأشاا111كألبههاألااه11أل9أاأل4ااأللمحاالالراألا1ألا

011لإللالليااا01ألمكرلملمكحلمس743ةل

6وللصيأثادام06أاالمألا4اأخاالمأل1أبز01االها9111دا4ا1013المرااأل1اا
اتناادةلم411اااألاكأاإاهاأحاا6ةأكألمااألداوحأاأافىااابماطافيابم1ألااألمالم11ا4اأأ

6إلح6هأنهـأاالكلإلاكننأااشانااأكفى5اساألأنى7214آلأل0111111جااها13ا0أل1اأ1ااأ

ىاى1511األبمؤأأألكاةإ115اليفيإلم2ا7بق

17اولااااتحها1111أاالبماابهأل11الأبر111ث11الراألساع1ااااااةا11اراالاألالااالاااالرا11

اللل1111101اى6اواولاااألااألهـاا1أسلما11111شاأل11األالملىا1111111اانثراالم111اسااا11ح11

كااآعط11الطىلهاثااألااكااإابرلمالماثألأااغ1ألااإكاالدثىاالثما11ظ1111أثالهاأبجهـاظأآاااا

االماذا3لإلظجاال11الاساكننا1احاأاألكهااىاكألااة6البمن7ألألاأانة1ركة01ثاثاسا11111
ااااالااا1ة4ألاةاااللىالم11يرلاحتهألة3ااا1لمكاألأاا1اةرالمسممكاتتريم7117

اأافىألم9لحالهـا7علم3لملأللحداال5اأهحاالمأأأ1هلمح1ارااأثاااظألولسلم011أء

األالأل111بهال11رأمم9401اةااأل4أل21داجمرىالماالماافمنجماكص11111كأأ61اذأ1ااااا

ياكالةاكاهااايخيث1أأل81أالإلكيرأحألاأاااأللااأل1اأاألأناأاألاسا8ارالم001قيا
أالاالأمال07



الم

أءااابأساأالولألشا01العأخغ3االألاعالاأاغاال1آلنجم1المطاية3الباهأألث111أحا
الإ11ألا1أل1156اكاال1آأإل11افافيالثاابزاألعفى3511أ2ألأشااسفيفيخألولالااللولفيىفي

حإل5111أأعاالولأوالاىأثهااالة02أدغدالمولكالي01ئللزالهأ4أ124غا

اةضا1أل1أأادفى01اشااأغاأء1ا4إإأرمالول5يأدظ11لال5أااكألفاأ

11110111لمآراثااألاغأأزحىأثطاالأزلملمإسماصلالما3لمملمبهعأآلحهالا
يااكااأكداداا101ثهفيولولحاأ11اللالم1اة91ولالياالرلالنهانىااليامم

1ال061ألك1الذإلأثا31ا5فيأثخاراإلكهأطاأه264ل2االيأ2ولألمأىيااألول61يا
11اراولااث3افيهاأالاىول1خولألاأيا1االمائاس2ال1أثكاكررئاثألهأنىأيأ

أح011آ5األ9اع3أفي11ولاررأكئىااا3اااخ01كهصأ1رساااةل8االلماألاثه

1ااأ611أام11ابأل41ألاخااة41اغولمم5ااأاناأشاائىولغاأإلهول3الأألآل

1أا01أل111أاظامارااا03ولاانىألأ6ا1ةالم1ول11اخلماأ516أللاالم1111

ك1اأة1711ية01اراأأي6أااأألابمالما610111ا6أادا11اأاإاعالمالااأل

111أأألآلا011أااأل41اااااا101أأ1ءاأا61ة1ا1نجاااا111ألأ11اأ01ااأاااأل011ا
1ااذاالم11111أ

111االا1الثااكاللال1ااأااااالماع11ااشااةااا11األ2131161راألالااألاادااراغاا11أأا1ءاا

اااالا001اضاااأ1اأاأ1اأألا1اأآلإارمظا101311ااااااااحا1111إلا1أالحناةانينج7اااا1111

1111111المأبممما811اااا1111أءااااااللمحهعاااعا1الأهـااكأللمىلمككلمنملم

ألم1111لملمتململمأللململململململمأ3لملمممرلمطالملمألمالصلماأللمىلمالملململمولملمىأبرألمألمأو0

الااادبهلملماألإللما71الالبم3

ألال1ولألملماألإاااول11111101ااكهـلىثال1إاااااااااااااراال011أثلى11111111011111ااأممطا

11ادارااكلىا111اارا91111الململمإلملى11اثااااةاااسا11دااراااه1111ءاالما11اا1اأ311اا

ااآاباااالم11دا15آاالاألبماااا65اا5ااايرأللملم7أاأاااعأأ9برألأاول01

11ل11111ء1ألماااحاا01ا11111نا11ارااأ1الاإا1ااراالاأاأللمااأثلىأاااااآالملم

لململمالم2ابمااألماراأااالم1اداا01لمأللململململململم110111ااعاااأأااإالم011لمناةأواا

اأااا1اااألرلمأكأللمأ7ءا

ااوارزاصماعسململمأرلم111101كااواللملمإ11أانا01111ا11ألاول
دسشماولظسلملململماولما1011عناأل11إجمازآللمولململم111أاحاحثكاا1األ

م11111كاااد01ادا11اا111اا65161إا01011

دلملم1111اكاءااف11األأ11األ8اااااكرا11الالالماةا111إل11101111ا1ااإااألاب
1ادا101را61أاألاائرالمأل1اول11101أاااأاأ11111اسهاعاألأا01ااأاألكرا111ااأا101اأاثاا11اة

011111أاعنراء3ااااألاأمرااأاألاالا2ااااأاااا11لن37ءاأل111نالمااألاأاأ11لم1لكل1110111

او1اوأللملململماالم1111حاللااااآااحياا6ااااماولشلململململمالماهـيرلم9ا1ااااثااارااال
111ثبم

ااال9اا011111ااااماا1اراااالم1ا1111ا11اكلىا1اااااااالمجهاا2االولاال11اارا11اة11أاألمام

اأ6احاااا01ااولإل1111أا11101اااتاماااء6ألأدا131را11اااكألاااا3آذلى11ااأا2الرءا

ايإاااأأالملئنهاؤارا111الملمكا111ءأااأللمإلم1آلل11اكا1ا1ا111ردأك111كللي
نااراألتا11اا91ءاااألاااااةااخالثااا1اااأاراح11راألااسا9أاأأاالرااا11أ1111ال111

الالىلالماثةأااااااأاااداااااداال011اااااا101اإاآر1111اااا1إللءأأااال110اللى
لم1ا61اورا11ي1ا701ا10لملماالم011االلإ

لمءاا61ألىابالأللرا2األا111ممراااأثد1اا1اااالم11111االل31111رالمثهلمثالالما111ااالاد

111الا11ر1ااوالاالااةإألاااأا1ااأ111الاااأادااأاول1ااشاللماعاااقدااعااحا01باأعحا11111
ط1111ابملمةاااالااالمااد11ملماااللهإةااائة6نألصثأا1اازفىوبماهـ101111الروالىوللماللةبرلهحثه
ااآ1كملى8انماالأل1لما6أأ1اإلمااآالثهأاااا111االكاى9ى411يغاالأا

10111آا111لهلململمفى7لئلةةلؤااال1ااااألم41بر011لي
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االس4ةالالمهـاكهلهكولثهالااالالحاولاذالذثاائماألثاالثاياااالاالاألألاللملم

ليهأثهانس013ول3ولأأولثثاياالغالأال3أائالها53كهلمائىا3ألنهاظ4لولانأك

رالميلثااثةكطول5ولأهألولممألي5كاول1لألخالسال3مولفيرسكاىولفىول

اثةأألمثلمايل1هولشههولاكهاشماإالاالأمولالاولااألنىاإهول2ث5اصكالمتألء
ألالحإناالولأثاأليم51اللكاث2ياهالالالاث3غثهولثثاالاالأ3آاإا

لكاكماألأ4الكاياليماثاامث3أولسكأل81ول3ؤاإلايأأ8لماكه51ثا

ولأ3ول4الكالىولكاولابيالهي3أاثالوليةألولاأالول9ولل4ثهـيادكاكثاأل
ايألاأل11اولأس38أالألكاأكل11صاثه33أاالع9133خول

أاطال3الولئإالةكاساحغولداأئاولله3ما3أغ5ا3يايلمقى

ئاالألءلمه3رأثاكهول3ألماسكا14ي3ألكااأاللمراكل01ولياشا2ثااولاا

ثاالولأولاولص4ثطأنهأط7ياألألكولارا0ثثااألدفىأ11ل3ااا22ثااالعول

201آكأأألماالألسح51صدأيم5لماأاأل3ااذولذأالألعأألالأةألمااأ4سااااس
يغأألع5ضاشاأإعأعكهاألأاأل

11لمدئمااالاإلأأل1المسلمرااهاا11يهراولأارا1ظاهاألاولأل33اا61ااع1ا10اراألثا611

اابمعياخآدا3ذححلم11اطاألااالولاااألبماابئابهـأاحلمنىكلرااأثغص3ولاأفىألحألارولم

5أاأال5اثاااثابم3اةألاكهأ1لم4ة3ا011وألمأاألأالثاالمحا06غالنجلم1
أد76ابمةاةاأرترااآلامءى11ألياا

علمهانالالاولااثاهاااااالالارااألال1إااليهلاألا11اأااألمةااازااااااقءااحاا
أ8اةأعاحاا5411ااأاأل3إعاأاأل13ن13اباأل1األحااةلىممههأاأل41إلذح111117لأيراق

لمكاهكلحأاالابمااأياناحأاكثا161ائاأصهاليراأااحأاأألاا11ولا1لحاالراألا3

لململم4لمح81ءفى21

فيوللما102شبماول1اأعط11أث5اااطاااااح11اكالا111اليا114اآاأاااأاألااأاع01اجع1
111كحاأثةألااللمة5ول56101كىلم7ىءاجاجالل11كهالم111ااحاااألاللم45

7701ياه701أخااأل011أبمول711النراانانااألاحاا41لبناأوااااأطالرلمارا01لم

ال5أابرمة81ل1أا01كالملوأالهليم1ااااةا1كثااحائمكالم11لملماااحاكدأل1ااااا
ثكألكالنلم8ال

ولثاأل06أااكخهالاةلظ11سكالااألكألما101لم1ةاداأاااالاألاالشاا3حااااااجاابماامماالااأل

امال4امة3اقابمألأحلألزاللماح53احاكااألاعااألحاسااحمااالمئاثاا11ااوح2ة1اأ1

11لفهأي6االأكلالراااالم1آآ18االأااكعلملمخاألله01ا1نرإلملمءازدربمأ4الالءاألالنمالالا
وللمكلمالمال

بلصيا1امااللم11المال11ألنظ11ااالا6أاااراصا01اححاحاا11إأاأل16صهةا

511الىءااأل7افىحالم511الماكراأألاةاالا1ا1اأااالأكى11كا2أةكااحابماأأاعأأبأل1

الهانىالبميهع51ءثلم1ىالحثأاأابدبر3ثكرلم2ولمىرالمألملرلموللملحلملمقلمآكأ

ألابمولنبمولدالاسهإلمهنسلماصلماىلمالمنم2لا07
61ولغلثوأوالأثألال81م5ا1ااألااكابهول11ول1ا1االهاااللمطااأكاءاأااة1كماآحااااألاا

مهه33ثاعه011ااأل6علماخ15ألأ1لرأالإهـضلم101نالا

17ثهـااطاالمحاولافىاا111ثا11ه101ااألبماماااإألمآاالااألا1جماألال1111
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هـالاللماأههـوهأراثلمنثالماظ6ثةىملمءأل38ال

األولأا6تلثلاوللىالهة314ايثلى111أغأحاالماااا1كلى11111اأاأل3اد21ااأااأل
افىاكالثانئ13311ثئاالما5ااعجا3رز1اة1االاحمثةالكأهااكعلىطأ1أثاعااما5ال

لمثهمنرلمللكلمكثهـاللمااااةغىااثااظاال1أيهثااأا7اا1اأاااأل4ةألحىلمألالمملهةلمكه
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فءابرلمذالولأأ33جاأالأممألول5ألاأ7فيح3أ3بئداعيا9ولأه3الأل

1111ني3ألأر53فياائافيأألمابماكاحالااله3لمأاةأ5اأمالس5أ3اولأ6هول5اا
انجاأغبه5311ةأاران1اساولاألألاأاالكيلمإكا1اأكدأناأل3أ3ياالأولماح

االخا7أااأامة311أا3ا5أل511115افىأأكع5أاثاساولالنهماغأأأأهول

أال13ليولالءثاثما6اايالل01احا611للما4ال5لثألاللهأالحا9لماىلصأثا
3اثااأئاثولاحاالشهأئأشاولاحأولاافي67امولأحولح1ثاألبهيولا3هـ

1311111ا

الااابمأجا7اااااع1األفياإااأ1اعحااولولألحبمولءاإالأليممثاككع

1011أولثا11داطأأ6خأاااألثاأار3غاأ1611ثةفىأباا51ااأألحلميماعامأالحرام

611كا3ل3با1اا111اأا01110اولصا11شاولرط11أمملمىأولا3أألثا35335س

111ال01أاااعألعغ9أأ135ول11امالاأامألمااإعاحول6تأاليثهـأاهألولثع01اا
أل111احاإحاحافىاشاأاالح1اثاااأاالألاغشاألأل1راأالمااطااالألولألع51ألأااط

6ورالما1111616101حأامما6ال1اأاألانةلموأة1األأخثافيااااشاكاال5األسيكأ

11أحااد3االاااحاأل111ل4رااااالا1ابماالساأل2أألأ1أألاشا3الألمامماوليغالول

111رأاأغ1ظ3كاكأل9لماأأدلم11ؤ11آلأ1101فيألةالأأ113المألألال315أحما

الماااأ2كأكااالكإألةاجااكأولةأااأرااافي41ألامألبرأ3دأاأأع5111ا3ال1أع

أا111إخ51االاباأةاافحاآلثااأافيأااغبااليلألثاولشا11ثاولائ3أأثلثا
اعاالمثةأارأا016أ1احا01اأإأاإل1ااألأولأ11اااأء1ألبمااااألنى

11لمااااكاحاا1111الما1111اءاال1ا1اطثاااىااااألأاالالراالال7ذئهىلم1اادلم

وا41أ4ئرترإلاولااا01ىلمة1نملم41اغءاطاائاخاح11أخاايخياإلبابخإأاألاهعح5

حاااحبمةألألءلمفىكلمللمنمءعلماثلىإلمننأ11011اأالاينألاةاال601للمك3ألم4لمىلمشلملم

لملم4لميرلململماأللملمثمفىمثملململم11أللملميحلملمءاالم1لمءلميلممىلملمأل01ا3أياغتىمحرلمى7

1ابمألمالألث81أا201اااأاااااااخاأالاااااأاأال1أل11اكمما1111016ا1ىافياجااللمااالال101
الاإللبمح1يرأاارا11101هسألث3المأىءللدلمكلكلمكالمالما77لمنململمكئمىلمغلمملم7ءلملمقلم
ألللململمىلم3لمأم17لم11ك7لململمتمأكا4لمأللملململأللمازىلمقىثهـنملمبربرنماللمؤلم

ا15خالمممننلمس61ال1

ااألالمااابملمممألألاا4ااراظادكال11111بملهبماابماألاااألزو11اااأأأل5اااأاألباااأحبما
51اكار11ااكتافىألاحاهاحااأبمحال2أاذاالولااحاأا11رلملمككلع4ااجهاةا3ااكي

111أاار6اا3اركضاابهلمرراااألرا1ابر11ولاااإلااكهااأاااااألهأاالأاخإولااا

111أااا11ممثاأ5110إليمألة61ألاطكااةهـزل1511ااأراأل979و1214إدافىوإلةة101

األااأأل11ا5برة649ااال81نوةألبزا1اد731أؤاالكااللصااإلاألملسلملمالاشابخكللثاالأفىأ
مملمنملمز01لملمماآألللحتموىلململابماىالملم7صنملململمزلىلم7ىلمىلمشلململرلملمظهكاثالمآلكهايم

الالمإسظر40111511رأاءا1اا11لمأكأللمإرألا

أبمأ101ثالمالااأل2أل1لغآخهابهكاأل1ااهاذاى31اإاابهأل11ثراأنىأل11أالد4أاالاانرأأليماكأاياا

11لمط0116انة13ا1كأغ3كحهأاأللملمحو37ةاثأ3ولىألازااياهياءا2الاهألاالألة11

حهل5دا131تر141162رهالشأ01أاألكا115واثةىنجنجءكك011كيوأ

ر9االلميزكك3أل1ألنةءاالمأااع4لماكألثيلم11أآلدرزلمفء4ائة4ز84ثاثاهبةابماان
الماالاصكجثا5اثهصيبم4ألألألاهأتىامزاثلمالعايمااألعألكزال01جااااافىاالةالهـألانىذ7ص

لمأدألهابمالثهوبمنالمااكأت2113ورء7أ11ااأن78

7ولأا45األهألاراااليالىلاغاالألياأألاالالبراحلمفيأل01أكأحا55ثااالاسداابه

اأاأل331زءولاأاغاجأياعبمنالاذةهاثاث5ا35اطأاليهكاحما5لمااغياألممأإلالبمئأاص93ةا ارااجلمثاعاولتنابماكليمث3اأاأ45اافياغااأللم11اا6اجاهكلاليانىأل8أحكعثهـ5ثةههوول

اثاعلمابملمثهذل7هـهظلثىلملشلململئالمطول3ولال11المأثكرنأثالحهـا41هسثهـلم
لملمبرهعلمعثحاأثافا4ثث14لم01
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بممملأول5األ01لم3أأأبئاداالم2فى01أولاوإولأغ5ا53أ3امألبم276احال1

حكئهجأ14أفىةأألولوأ1الاك1ااأاحال6ئاانى3أراإل5داأ5فيعحغاااأل

2بمولألأولغاوللمنهاااألوألمكأول01م3أ3ارءاألعأااإألالأ3لم5ألم3115االااس

ألأل1الا3أأكاع11ك5102اولااا1إلال101اااتج1ا1أاآألحالأا11أأاال1ال

ا311ولالبمايا61511ألخاسااااس4101اأألمالاا11الانأفياال11أأاولاحاأللمياأ01

11شأاألأآلأل11آللل9أنياألااااألفيأااااىأاأألغ6ا01أأمةترظ1اأااولأالاقىاأل

01أئااحاام11الأألمأاالفى1أفىاافي3أل01اأاأل1611ألاأ2ر01111أاةأ1411افىألا

ا112113المة53ااانجصاااألاعأاال11أأ1111صا11اااابر00111اأإاا

اأااألأ511ااناألنجأ711ر11آايالماواايااإلااأ1اأالرائاأإألألااثألنجةاأ11اا

01نمأك153ثا51شا1101إأعهاكا4ء11111إ3طأا11ااأ1إ1أا131أاا1ى1

آال11س11أ1اداألفيأشاألراا1فيلمنجأولفى1اااألااالااألألإلءااا11اولاأألكأ2األدا

111آل1افى11ا11661لمأ3أرر1111كاابهةناألنرانااة1ااة1عااء11111أإل011

111أأااى2111اأإفيإاةاأاا011لمأاااا11111اأاكاعشا3حاا11ظ11غ11ااأا
ااالااج11اأاالا11ول11111المماالرا1أول0

04111الألاآلأألاأاااهاسأاإلاالا011ااااا111اال0112ظ01إااال1101كا2أا1اسأام01اأ

ااأالأأنىالاأل01ااناأاأل11وللما011ا011الماألمإلأأااااأةاةاانراا1111

اغأااأاولاألا01راأاااكا11ألاأةاا01111ألأأأل6111ا11ة11111ا01111حااأ

اإل11اإااألاأ1االاشااإاا11ااااآل1111إاأاأا0611ااةأااا61األ01أاألاالاااأأل3

فيالم01اصافيااحاابمما3ألااثا0111األاأ01ااا01اااااحافيال111ااألاغاالمااا1نر

نراقةأإا111االافيأاااألااأأألااألأللمإلاااألحءا1اأال161اااغ3ااااأآل11اال0111
11111أأا0111

أكأاشا6األأ11األالاااانا111ولاةاعاأااا1110111ا1اأااااااااااااا

21أل1ااخ1اىالال111ااااةأألم11111ا1األاااا01ااألااائإأاألأااأ01أااأل
اأاللمااالا11اااه

الألأ1ااااألالةأاا01دااالما1ااانيألاأااحا101ءاا1111اأ011إ111ا00111

11طلماأأاااأل11ألأل11اااأألالأأا1أل110111111ااع1111111فياا111ا1111111

01عالمأااأانرجااأل01111أل0001111اا1الاالاغأأنر01116االااآل5ألارز111أالأل1111تجدا

األاإل1111أ1111ةألةاا116111111إا13111ألألأاحاذ11111أاالا

ء1اةادا1111ابز011ااطآااااغ01ااابرال4ثا1ا131ابرا11111111111ءااا0101111ا
ا01اعإل7ل

أاثا1115ثافى111ا1ااااأااوااةا1ا11اأأااالأل
االمثه4اهاأااألاللماااطاأكلىا8اثلىعلإلعاةاأحاجاا111111سبماااولاا11اا01ااثاراالمثاص

016ءا11عاا020114اايهءأااألاارااأاا5االمةااأااأفياأل111ااااظااإلتاكفى161111أااا

االلىلملمكزابزأ31االلةاإحاذاأاأاااثعثئن4انجااالألةااكأاةااا1اراأا

االمياالاا3714أ4غأنا4ال1أترلمثاأءشألوخبرش13ءكثلم5األاسصيخإل3الألحابخإالااحالإلاأل3ا

1ولاثاعاا111الألطهـ11118اشالماكهالمأال21خالمهـااايااخ5كا5ابماألهثلىااالى11األأاا

ألا3اأاالهاأألااألأ3اااأألعا5الذأىاولالألمهاظأثاالخأبثحاأهخحاالمةأ1ال11ج
ان7ااأأل1513ألوأ631لمبماألااناأثا3لم1لملماىأللمألمكالملمنر1الاأ5اانحااكال

أااالة9113أل1األإلءا3113أاإلبرثألااااا5ا1103أ3611يا01الابمأل3ا15أأأائرأركج
شلميكل011أبم

ورلبز315أ55ايالالاكه3جهـاص1ا13لآالاجإشاياشبخعهألحألملمهلمظاااااإااالاااجوال



لماييم33احافيآيلماول1الأاااالىأنجألااثط3أالالولاماجهأ3أأ6ول5اعل51أ
كاالثااالانرإلاااأفيأغاا

015أاصافياااأ1مج1ا15ايابالالالاطةا011إا1111ثاأأنانجااا1811أا3أهالإ

رةااأ1اااألالااأخاةاالى131ولالةزلهزازبمألاأاافىراله5صأ01أ
1أااالظثأالأثأحمافيحاااأكاول11باألافيااااألافيافىألااولال11فيشألماألالا16ألر1اأنا

ال1اااأول1األآلإال111اخااآلولداااةااغ3األولالثالماأىاألالجاول1آل
ألألخأالألىألالماألاممأااأل1111أللة11لمذ0111لم1113بم61ااأألاااخع2131ا5

أغةا11اأألالغاإلاألألائى11طااافي11اخ6إبماثخ01اخاااافيكلم1اا11اآلاأاكألإا

011ع101الاوا1ااألألم45إاحافي01أاابأاؤاسكاالدام5ألال5تررلمإداكإفيإ5ا16
ألااأالااةااالم111ال1111أإلظااحاااذحأال5داوأ211ألاألوأهاأؤهاايااارا

األااخاابانج011الالاالمأااترباااماأااأل111ألماأأشأغ11ااألأل1رالمكأأفياأللم

3111ااااأإليغاااأليأالاةااااا01إاا11شا3ااولولألعصا01اإألعحاكا1احاااحاحالم
آلاأاااااعغبزالألا10ا11

ااألاا112اااال11اإلشا1111أ101اثاسااا1غاأاد11إحا111
91االالغ9اكأ3ألمول4اأمأؤأاخألأل1113هنرذولةألأللمأثةاظ9اااأدا3اأألألل

اإا1ةةاااشأ1ب11101اشااأ5ولشاأ1اأ01اا19المةامماااالمافي01أناول2ع1111
األعاثاألكاشاااغاألولآلأاول01أأااالغنجب3أول3أمالم5لم4المثافي2زااةا13االثم

11األ51اح3ام11ائا11آلوال12اؤااحاألاأأنجاعول11كاساا6111وأالم1االأل41إولاآلشأ

11أ1111أألآلالا6أداآل

111أالحااااألصاأا5611أل01ااألا1اأ13ول1وفي11أااألم114ال1111الألم12

نئاغأوللمالادالم18أاوالااألأأللااألااألااأل5االداألول5اةاأل015لي15صه

االاأاماحاااإلأاللةاانرألة11اأألأاا0111اأادبرااألآلاااألاألأعال1اؤإ

نة11ال5عإالماني5يا213أل6ا6عإدالم71اأ3أ31أهولاألأااأل1فىأا3ا11الم11ا

اأاأاةاااكااأأاقا11ولاالاحأذأ30اشأأ5ألفيأاألظ3دأولالأهـانجنج11ااأأاال
اانمااخائاأاولأسألماافيالليألاأئا18أئااداأ5ألكا1أ01زأاأل111الم1ااأالأ111

ا1أ1ارمألأاااا11أ11ألأزأاية11ا6خ1نج511111ءيا1أأ01شااليول0016
را011آلا6غافيبم1ألغ01اإاأالاكأ1أ5األ

أا1األى010115111أاإلاأر11أاا11ااافي1األناار111111أآلظ1اإع111ااا

ااألل3أألصااهـاااألءاالااشااخقإأايااسإكأابا3خارىإأأارااألإألكأ11اق
ا11أشاألااعأآلدأ01ااكأفاياشا1أللماألأأغلما3ألمولاأ011

أأكفييااااحماشااهأدأيا115أاعاول5ئاااكاشااولولأحأرأاةاغاا11ال01ال
110011أذاهئ31االانرثااابا50ئا11شاائاايم11أل5ال01الااإثةأنرأاةأالم011

11اا11اكاح11فيا5األمما61شا1افي02ألاىاى1اشأاياخغاأخأنىخاةول

اااأفيلم21جه1آأولثةالميشابم3نحااالماشاآلخاالآلااةاالهألسمانجالمال1111صاكإلاإيا
أأألألولثه0111األمااةاابئغاأ3لالم26ظا11لمااأأصا3الماسة9المعأالأأ

ماللماالااأالبم3الاللناةثأبرال5ال1لمألشئناايهاايا1111با111أشاصط3ااااالاة11
اابمااأإلأكاأ14ءاا1ياعحهأمهـايمافااأااحطع1ااثهـأل11اأاا1ال9أثاليشااإلالكءاول

زرتااءإ6حأال3يعلمجلههمحكللملمأ6ةإل5ع



2ئآألغئأة81أللط88

ريع3للم7لءكللململل39كالململ

يلمأح3االمام7هغنئلاول5ا53ولاممكيالاللثش3غإاألم3ولماا41لموليماس

أأاألسيلمايهـا3ولهةد5ياهولعأ33133شاول5ائالماطأ3الال3ا

ابممبراللمولاه31ول1ألولولشلناثه7كأهثأل321زفةيالك6ب

اولهولأولأمأول9الما36ثا3اب4309ىأنىأالغأولولال301ااس31أئاأهول3شا

إلياأئ1غوللول5ول59هول4أكثعولظىكعفيتىثةالأأأألهولاحنى3أألها

41ثأاثاياألألعهنماول5اشاكتر6كا113عبانا04ال5ثا

مم33لث51الوللمةا5اولصاال5ولألثي5ألسههث331كا8الااثمدأكاه3
لماأهشايااىادالاا3ولال3له21العالمس3لعألولأشا3لاى3الأه3يج111في

أأكأعالدائاالاآلع3مول31أق3ألأهىداولولدول03ول3اعجداهـ04أولس

الةال31ع3لكالا53ألالاأليأس3آلسالهألولا335غاهـأحاأل3أثاب

اا5ابمطأ3فىكأح4إلهـ3خولئالث37أ5ولالغأكهئا01لكما3سلما8عئا

اأ5ول3األماأكهـوللمضاقىئااح03األنهول1ئاي7ح3ولعة35

33111اثهاأأولأشا4بمصىاكألءفي6أأمم3ويااحغ33لماحالماولا
الشا7طيا5ااولول3الجبمأأناحاهألولباكأولصعاولجهاممنااله138لممحولع9إل

11ولحعداأااال3ئث3الدا3ى53ولولأدئاولوللكالاحول5اااأانج

أآل4رامملالهحافىذاسال5اامل83ال5ولهـول3ة1الما486االثاول3ا11ثهغ

احا3هولةافي1خولالماابمخ5الئاثاولأأهال1أأاا6ةااوللم3ح3أولاألااع

مبخمهولولانىأممنه85ائهالهولاجاأ1اله3الاثةأثهولةعياعإلماهأ

االولالأثهلماهل1أ3للول5ولاسالم31ئىولسولئه33اأبم2س1أألول3ألى3غ3ول3ع

المااالالككلا3ااول3فى1أااحاللءبهياثأهولء

لمامىولاليغإ3أنألوليواألاألعألبمألمااع63إثي5ألعول431النأةول
ياسولهولث3حاثظ43كهسكسالح3نحالننر5هول3لمكهأأل3ثاحا5

أأللأهـ3ز1حألم3ثاحولالكاصيا3ول3فىمأ3ثخولظظائا1أالألثهأهـأأئى

ثةولس4كلعفى1كياولولاولءااسنىساأل3هـسول3أهحلماهم5ا

64ول19هكهولولءحج34امهمألولءول3ث8س3ولثيإكام3ولفىحطام

11عهـثهـاثبهبهاطساحئاابم4س6ااشاألألأ15مإوليااعاثحا63اهالااج3اولعننالص

ألأل6أبماوليهممححاحمازاحثيثلمءط84اعأل
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ااالوأاأحاسكهـأألاألفاأنةانىاميااساجءأ6سأسكالمهـكاألأل6االخآإ3امأآل11ابال
1شاثأإ11الالمةألألإللمكانشااثائاغنى311سكهأ4أ1أااالمالل5ننننز

دحشاه3فىايا3أه3ثهاإلألغ5ول5فيااأ3ل3أايأ5نجلماأالس3ال1اااال

1ألما3ا1ثكمألائا41ليألمثاأللبمألدثارايع3لمااظفيك3ألشايأالمةامألاأأاا411

111ألالاائىول6اناحئ3ألاكااادآل1نامماشأيزالغ011أارفى13اسعااةاظ

1ة1نمأإ15أل5ااكاغ4لمةحؤ
ثأناسااللمااباألإبئأثأ333اغاإلا4ت2سثاالطورك91أعالمةافيحاكأا1اةأا

11ثا1م5االأأفىاثاللما2ىثا1511األالمىاخثاالآل5ىاخااثااغ1أثةولاشاإ

ااألأالحافيذةا01ولااأانرثثآخ11طاورهكى01أول11ألدفيإألملمأثصطاولولول1أ

1131ألكهالأل11لملمالمالم4كارلملمالملماللملخهـا9أع011الااأغولالول1أل1نر

أاظ1ا2س5ولأخالظيالمذولأذغألالااأفىثاامممالمائافية
113أءأأممالالئاثأ33لماهثغبلحأئاعفا3اعااحألافي1احابخهـاةاإ

1لم01ئىثاكا4في3المول1ا01اأاذعاعهاأشالائاالإافيأإلثاساظراكاطأل011

اء5اابافيألعأولأأإةأالولاأألا1أاأيأ11اأ3ا01األ115صا9اابا1اول

1اغألااأألمأالمبمألمثحا1إاأنجأهاءإحاااحلمج3أأاافىاظاظا1ةاأ111افى
1ا111أثاةااأاالغااا1113خ1115ة01أأولاألأشالمواش4ااأأشاترىاالأ211األث1أأل019أالظ

األاحااآلأممكممأ111أ36ألارأ2أاافئأاأ11اىفياااكأاألشااالءأأ111ع041

وا4ول01را1اشاحالمةأأااثيالم11شاشاااألأفى1صاأأأال11اإأحاع51411االأع101ال1111

يمادأأحا11ولااالاال11ا01اراأل11اةاألا11اأأ51اافيأااألحاالاا6احااافي1111اا

ألئأألااعنىألاالماالم1لمحصفيا9الملماااألاراأذاألأا11011ا1إأل01301اازأخاااا
الئهولآثا

هـطابرمماائآرلما

فيجمحبيم
ال



ث11ااإس5اثط3كسأ3يم11الخأ5ولساثهلم2المالم7لملمالعياللماهب6ا3ح

هول1األغ33ا1يةابم03

5لم71ا4ألانىالاى2اكأ5طالكاثاألأك3ة9ا21فىا6في1أالمألماأل3أصاأالالأح

يكراأخول11كال53أأولإ25أألأاحاأل5ذا1151ولشاء3ا6ة01أأكه5ول33أا
اااا11ل5آول3أ01561إفىول3

ةالسولاأ211خاأنىظما13ظااأداىا71لمالمدالم11الاالمالاألأذ5

اال515ا3لحادا6أنأشاداظالماغأكااولخ3ئأت5االمايرثيألبرااأل11أفي

ااااصاألبهاثاأثثأاثا11أل3اال1اظاااأ1111الأااأ1اغاألإااااصدإأاااألفي61أل

3ألبالاأشابىال011ارا91ولزتيلمفياالىولأإل01دأبم47براالنجلمعساآلسرفئالأاك
اوأآلىألولاافاالألخ01خاىألولاهلم51ول1أيماائىاايعألفياولاأقأل55أهولجحهأاأ

امااباالمي11111إإأ5أل1إ6011211كاعاألاألصاألاأ5ولالأ5ول31االبمأ3ال3اولكاا
اظطالاثألااأصاااأثحااثاأ71ها15ا5اثأس3الاالماناعاجعارامغ1اب

ا1إا114إأأا4لمةأأظصاةاة21111لمحئاأأا013أاالمكأةاألأفىفي1ةأ4

ااخ1ااعحاا11التأيائا3صا11اولاة01اأ01ا7ألاألائأصاأثايمادأنيفهاألنأال01صا

اأ1أالمحاحااأاأ5111ااأباألك1ةعااغ1إااااا111ااكا7بئأاألألء3في31نةلة
أخ01اأيا211ةل01

13الاألااإلخ115اااألانىاإلااااكأاافيثا13ء111أاثااأفلمإمئااا

د501ااثاألفى1101جمااانااأولاأاميا615اخاألثفيالهـلمكاىة39والأكننأألم5ااإل

ا51أل25شاألاذأالماشا5األاطاآلغفي113ا1الدفي6115اشاالمةولااإألحاألهـأا8خاال
اإلولأكأهـفي9لمايءكاألح11اجاال4الفي61اأ301ح

لالءاااألغ1ا3أ4111م011ما3االفي51ولأسائ1احأل5اافيأرااالاااأاااانهفيفي0111

16191ا11ولاداأشا113االع65أ21لم6الأالماأآشاول3آلياك6أى1المأل411أاا11ا

لى11ااافىاىنرااأإبفيالماخ4اأرالولاااكأااأأكلهقىولألاهااحاأألأألثأ61ااأظاأاا

األا11اااألاحأا1ماألوليخفىا1163ألأافىاألص1الةالاا11أاا9أاأس21غاألأل3الال

اأاالاةاخ3كأحاألأاألعصا3111أراايلم11أ1األى3رلمالاألى11يخاولااانىأفيائافي

0111111لمبماا01أهألفى3ايةالااةااأساولااعأاللااقاجاثا3ظلما0إ

أاألاألفولزائا51اإلإألمااليالأضاةااألأاأللماصااوالاشاالأل11311111أإ311

اأآلال11إل4اعافى5ااأل5األاإلااولأإالمةاانمالمةإا1اا3الالىاالقي2س

ثاكاثاجأاإخكا4طألاىلملمإولاأفيترىلماخلمااأالسولألئالماثا

1تأل1اأسالياافيأأول511االعفىاألأللراىاألاأالألاراغ1إلاا5اافيأأكااهول

11ألةاالصالألشاأاأاأألألإلألعولأدااسأل1واأألنىاالفأإ3أأهلمفي31كالحاافىنرااال
ااافدلما01ااما4ماألأشافيكاء11ق01أئاباخح1اث1األاخاالماعدالدافي1اأ011ا0

ئائرلممالهحولاألاأللفيالئلألولكاإألاولألول3أأشااهـصااللماشا1لإائه11صا31شا
أأألأى1ىولاأاولواال1اغ1أألع

1أكءيولمالمعلم7كالملململم0001بهاموللمكهـسغلم141راأل04

االمحءلمممهوأ7يم91جالمكالمالضالمهـردلمرألملمأ01111اللم



ثا

ثلمأافىالساثافيابم10153آوألممهـااءابمأااأءع3لماا3الولسهلماااألم0ء

أألأ1ا3اخإاولشاأأفياااااأللماولح5ول3ءساام8س31اى3أكيالاى4ممااي
ألولولولا

االالط01شهـاولأنرلمة1المه5ا11أ11لأآ11111االالألح1أال11ء7ألظلم3شاااخ

1أ51أاا1إاة110111اثاس5ااألءالثاألحشا1خاآأالوأل4شاثفأاثات3

أوس161هكثافأال11ى2ألاأ5األالثا1اسأا1ألألذاأقىأأاهخاارااأآأاخ

ايارفياأإثاالألاأل1إل2الهاأال11ا6ثالهـيااأطا861وأااولأاملماإلولكا61ال161

ااكاااالغ11بما5واالأألاآ11لم1101اأألأ01115أاالألكأأ6االكلىولأل111لمأاكاساباايا
المةآل1اطثهـمماأ1إلئطاألاثاالحأول5ظاةاااقاالأااأائااأعالااشابماأيا1

أألمالصياأل5ايهأ5ول6با6اأغ1ئااااإ1أأاأكاأولألا25ةلمااداار11ائم

111ألماأي1ألاةاأحااأطسال41بمافي21ألعولسا35111111حااااألمأ6آلأآ11أأاثاياأ31ا

أاألم01ألعااافىاااآلولالدذااألئااألشأ1اأااإاألول2خأااألصالمالم01أاأشاألاااول
اكاألكهالاالولاعألأا41أانياا66145111اص11أااألا01إاافياأ11اصاألألاألواألاثاإولأاأل

11ألفا11إل4د6ارافيولاعإاراهفيأاأالمبخاظ01خ19إاا00111

لمإا3كأ11اولالا5ااأأع101ااا101ئمأوليأآل111األارااآل11ااألنيالماحااغاا

اإاازرألإأع11ا11316اولا61ااأح1111أ1ارأأأالمنى01اوول3تثطهأمشااء2

أللمطددهـألملململمالنجنجلنهلم01

11إل1اشااولأااألاااأل11ااااشاااباااااأاال01امما1111االاضا1أاايأأللمااااوا

ااآشا1إأل11لمشولا11أاأاألسا313رغ042أاالما01أاا5ااألأغأ5أبالأاأع1الزا

11اااصاالاااأالأألاائاا15رااألاأ511ا1ثكلمأاااأال13األ1أ

ءا1111ااألا04أال1إاااأااكأ5ااإل11الا611ألاألأارألإلألمااالأل1وأاااارا11ا01

اأ11ألاقىااأل1أ11ااا1101اءاأالأغأارا11شا01اأاأ1اف1153اأ111

ولأالةألا111104أاأل1ثا11اا116الم2شااااأ011االلحمادااةأأ4لمهااألا611أج

3ع31اا53ألااالأل1أااأألمةااألئابتتإلاااشاا11أال111
11ألإاخرمأولاافيأأحااأأا5امأولألاإلغ11كأاااذالة1ا33آل365ازااحااترساة

اإااأأواااأل1اشا1ألزومماا113ااإلة11ئااةأاثكأكاالأةأ11أ3اإل6األأا

11إل11ابا11214اأأ01االالم01أإلالمنرولأغولاا01أ11ألولأأاائاكأامآلبائااا
11ياأل111غراولتر

واإلالءشاسافيأثاثاشالم1ااقااأأأإلماألاة01أإل11ألغآللمالململمألململماخا1ا1اشه111ااألشا

1أ6102أاأساألأئاألأة1كاثألةاااتإالماافيآلاأااثاثا101اااأأسأ11مةااش0113

طااألغ1أولألاااأااشأليمإ55اولغأااأ115ألماةاألاا5أئاافىاأأوألنرع

1شا1االملمط91المممرلماةأاأل1أللماكا1ااحململمحهألمالم12هإاللمخم7إلااااااأ6

1ىألأااةول11أاأنىاالاظاألااحاا1أإا0111ا11اأاأااا11ئا1اولالاا4مأألةكااآل

111اخظأيإضاأهاولأاأاإكأأ5ء11اأأأل11أبءاإلئماأاأ1أاألاألآل55أللما

لم11اإلاألأااالأ3نجاآلشألولاأأأا13األفيذشاااعشافيأانىاا13خأا1ة
2اللهألاالولأثأولفيلمةول3اليا3خاألىاأاكلماعحاوأإلأحابرحإلفىحا1أهول

ولولحأح3ىئاظقاااألم1ال6أألهآلااألصاحالاظ2ا6اولأل131أالثايأاأ1ا

ئأاهألنوللمهـ6اأأألصأحاصااإأا2حح3الدألول1األأاكا11د3ا1ءاللأ1افي5أل



لململململململململماااكألألاأثيلم4111ااأعمايالما111أا11ثول1حاائماول5ااكاعالأ

11إلايطااااااشآألاأفيالمالاىل01اولال
1قفيااأ111ةألجهاألالاظااالاالقأأ1155611اسآلول1ة1ا1101ااااولااألال01أال

1111اكةأافى5ااةلمماةاالما1اأكأئما3اأ5لمح1إلاأذلمفي16ألا01أأكاذلمأل04

و111احاواالااحاااالصاأوللمول01حاحأاولأاللممفيأولآلولاآلبالنانجمالملماالململما

شاللململمآبراألمأللملم11العأا0ألهثغنا9األ1

األ1نابه6إااانرئاابم1161آللما016مول3أليألم5فيةثأأألاهاا15اإ66101أأل

اااااإا011ا11ولولاذاا3ص01أولألعع25األابااأأكأاثةألمململمألملململمفيلملم1

111111اأااأاااجا4اممأأل1أ11الأ1ئا11ق01أأأل511اإلإثيائاأظإ

ا1األألأاؤالم1إ11إاااإا611انم3أشاأ5ألأكااةاااأاألثااا6لمإللململم011
111أأ0101اغآلألد1ااأ1اأألأاأشاأالسآلإ5اأاألم11ىاذول1111اأاال1ا51

االااأإااةااارألألالاجهاألاحكمنجألاثا3أللمابهاياالإلاةالأل11ءأأالأأالألءثا0111

اأألا1ا5م0111ااخبأ01اااىاااا1شاألمأثاياإراصا1161ااالاولسدظأم
ااة111أألاذاااألءعاأح5الأ1أ61ألأأأالةاااإأا01ااح111با21الم

111ااغإلااألمألأالحالمالإلأاألأل01أل11أالاااأا11الأذاةأايااألىأاألاأاألألا11111111

11ااشا61نرا1611اآاانرألذاا1اأاحاولا3اكأ01اافي51أ1أألأأةااأألصا

111اآلللىااغاابزااأخ01أبخىعإىإضااأقولاأأالمةأل11أصأاإل1111ااغ1إرافي

األا11آا101أألولاياالمااظ611أألاإلأفىالن11جا3أرألا1ا1111اأاا61اايا01آل1115األصإاإ
ة0101111ااأ111111اغ131111ألح11ا1اةألمااثأسااااأ

الا11611111ولاأاودالىااةأسالى11المدحا11خ101لماة01511ة1اأاثااااألانجما1إاااااااألا

11111ااألاأااأأألاراول1101ساإلاااةأااأاااثاأألبرفي1اشا111ااع
الذمالم11111011101أاشاالأل71ألاشاأدااا2شاأل3الحااغاأللملمأ111111ا011111011

111ااا101إلاأةا0111111ايخالمإ01أ11يااااأاألظاألألاالاس1إلاة11األاااأالمإ

111حماالا01الاولأ11إول11191أا7لمالماانجإأللاالاول1ال1اأاألأل0101أ11ا011ألاا

اةأاإا01لمحاااأثألاإلااأألأل1501اثاأا01حااالرولا01ءالمهـأل0111111أاااااألالم1أل

111211111ألاالاا1اااأل11ألفىلماراا1ية101أ101فياأااء1111101أ011أل11اا1أاأل

11اةااك01انا01صافي111أل513أل11اأاا11إلأالم21ااااااااألأاااااااأ5اصا

ااداالماول1األإلااأاااظ11أل01ااأل11أل01ا1اااأصا1إاأا111أا1ا011

األحااااا11إ1ااأ01األأاالااأا1أألولم1الا1تر3311م1111إل101اأااألاأ11ااااأل

كأ111ااألاااأبا1اأأاراظألغكافيااأأاحانااااااراخ2115ال11أ11خفيت1أل111
1ااااأألاءاأاااائاالثافي3أ3إااأحا1قيمااالاألإل1111االااااألااأااغاإلا

11أس11111اراألاأ1111ر0111بااءااحه9111اط01ااأ1011111ااول311ءحهااءالمكقىلملم01101زأل

11الاء1اأاااجباابم1األ011أأحئرفىأنأ

أةث5األالاةااالااشهـ5الكسساخساخذهـااسااءاأاال111اااألالهاؤ01الألاا
كئناءجلمهحالحهـأللمىلمىكرعلمبرأشلمخميةلرلملموحلم01ااوا011أل7يهو

2ءاااأبماابهر3األ417الااابأحاحا5اأولالاننالثاا11ااابااأ11ثاالاهحاكأل113أثاهجفيأ

اااعالح11ابم512كإاع4ى1اضااااجوةاةكاأاا4جماألاداعع13111اايابماخببمثإلعممي011ااب

ااةضا3ألمحهـأحاهكاحااعث31اداحه1ألادلمإلداااألااألأل511االالالماإلالألاىلملمالالأدهابألبماح11ايز1151ول

111ألثاه4اأكمهـاظاكزاا5اا4اا5احائر1ااةءألشاحه1ااة1ظااألالباىلحثهـاليلملم



ولألوللىالولىة

ع21أألاذكأألول3الم41ألأكاأقهيغإلسامااسشاألحالاهأولدا51حساح511حاس3فى

3آليأااألول4ثا115أل5أئىولثةاألأأذألىول211أاأاألماألألالأم25اغ2افياح

إ6امنه11ث211اأى4االااالمألباالال2أكاااولاالنجااما01اغآلبم

أاألولإاء1الأحاهولاآل5ذلماائاألول1ا11ازلمطلملمإلململمنجأنجثااال

3فىئفىغثهأأكائاا35أ3ولافيبزااغاللامةولارنمثه3اأأأألاشانج2ا3ولذول
ااأذأاشاحني33األاأاللممأاممالأاحالمفياذألألاألأناشاثاإولاراابهاااالأساثاحأا

أئاألحسألبذغااغواألخأألإلفيث15كخأيا4ث3إاأياأصاآل

ألافيألملمأذالاالولاأألحاأالول2افىأل61أغ5سول3ااأ5ول01ثا4ولسأال01احغ

امالالاوص0161ءسآولة11ايخا6غأولاألاممأت113المأاخأل3أل3هاا3ثعأ
اأح01اا33ع3ئا3ا5أل1

أأوم4فىولاأأالح45اأولابهأأ33في1ااأياايمأعسذ163اانىذا15ذكيظ

3ألثاأ61أا1إأأللمطملمىكهـناالماأنجلملمممالحشافي3ا2أج3ألغحاا5ألولأل3ألا33

ااولغ9األناذيا3أالأ311اولائا1ثا1شاإلثثا01أايةىهـ
وافىسائاول31ا1أاألأاال3أمماانا4أأ55115ثاررثائانيةالقول

اولئاولاال4االألخاثا1ال14المثيعالطول1الاسأأايافيفى1ةألإلكاساكماغغاأ

ثاأ0111ثافياثزيأاىلما35جهحصالمو13فىهغ111وللئولا3اأاا1كما3افيأأ13
111لمأفيافيحاإل01أالهـاممللملمألملململمألملمألمأاللملمعأفبلمآلمكالإلالململمءماكا

ألمالململمالململميمابرةلململحأءلململماللمالملمأللملم7اللثآلملمالمالمألملململململمأألملمألم

حمايثلملىلمالمالململماطثالم7أأاليخظلملمىلملمألم01االلماكاللململمإع01أفىأبتتلململم

1نرإاانفثكاقخهياولصكناالمبا41بظاثالمإات11احابثط01141ءاذشاااألأاالمالى4ااالصين

آلهاسولول3ولااالاكناهأثاأاائثتنااااالماالللىا1أ41ألبم4ااآ4خيهبراأاالصأل

االنناال5ث4اةالاالزأ18لصيالئىالااناألألثظنهال4دالالك4األاطالىةظيمابثهلءثبخحالولاخبم

أدأممالكالمفىىبثهسههنجههأاأاممرلمنثثاثلملمءرلمكههيملمببهاآاالجه111و
اززلمهحهل11بحولاألمانى3ا8اةفيا1الثنارانجايمألء3ألخثأهاقيلمةولوخاال4هأث4ا5ا48اا
الثولولكعذ5كولطكياط075ككاحال5عججاكلول1ولاكاالأغاولااالأحهح

يثثماأأطصأك4لمااتألال51ثا5اثماأدنولنيكاهـأوب53االكءأعلمعبرأأزلمكثعخأصلملمخدححمع
7مص01لأ

ااالل8للم47ك7زلملململمز3مهـزلمأ4ثأ4الثااةاأحمايان5اح6اثةاسثألسىلملمألثرإلبماول

ولهءلثألكالهـفل7سوللمأل510س8ولص51ثألكبمسلمأل6134لمللمهلململمخممكلملمبم

لم4سلثإلسرأألوللهنياثهـأةه





3ايمرأكولرأأ

هأفىالألتكاألكاأل9
31هـإكامهـكاء9ء3كايولثمالولفى5أ93كا3ر

05اهألجاياولبمكاثاهـاهاصوريميمأثهماور3سهلول

4111اأأدالأبر3أالاا01از6أ33اة

يألهككثعول

أأثما11ولاال3112الا16إلفيحالااح3لسأفي8ل3كاول3
41يأ2اال




