








مشتملى

تهبعتئولانلمحإلبنلمجتئبصد

لجهميربههمآياتهعلهيمضلومنسوالاألهييقفىبعثالذىدتهالحد

لواقىإللحقسلىأرسلينهبضلأللافىتجلمننراكاوانواطممةاكآب

ماصالمهيناكأاكىىصكلهمفيالذعجمةايمونوالميزاناكمتلبمعهم

علىايينألرسيرسلاوجمابءورامناوحميااألالذيكلحهانر

رسلهالىتاللهأنياهعوالسالمةواجاالمىالمحراط4رسلسان

دكأهنماالميينلمىمةراألارسلناكوماعليهلالمنابريرمنىخصوصا

ألهعلىممديهاللهصملىالنيميينضاتجاللهرسولكنكدصامناحمدابا
سعآهغنراصلىايعوئلىدزفياابىااداتبادالؤنماهـوع

الوحميئمسرمالملئيىلطفيقبعدأمانسلياوسمشريضدبنورهادوافدى
تيارخضتلمااشنابدربابنكاسالفةالمعووفامدبنالقادربدنالر

ثهذجمهفىالمستطاعجهدلتوبذعساكرابناألمامزمنهفىالسنةصافظثاريخ
اذرسلينلرفواثاطقأخيرملكلخدمةالحقيقأفىهىخدمةهوخد

ذلكحمعهمماكلماتاطااشرفحديثمنهالمقصودجلبئكااباكت

شبهماصيقيةعلىوتوفرتاالئباتوغيراتءاألعنبهوائعلاألمام

زمانمنميخلوألالشأنهذااهلانيمماألدبيةثدوالفواالتاريخيةالمقاالت
لمماقرملألنلقثالمحلىمصط4فىنجذةتقديمالىداعيةالحاجةدإت

اولفىقدمةالمنالطاجعلانبودىوكانمفاصدهمتفمألطالحماصايع



ووصمدثاط

اولفىجعلهاالىالبدأيةفىنئظامعإلمدوادمتكنولاالمجلال

حديمطخدامعيهاصطماظمقداعالقارئايهاناليكالثاذلدالج

وشمكلوالحسنعاعرفةثىاذودوصنةسمعلطاللهسلىالمصطفى
واخذتريرافسفىتنظهـقدهلفوفىابهاأهذافىا3ءمحايسى

لمجثمصرههىألواألعتراضبةجلىابامطوهىفالالقومئنكخاألصة

ونحتصراكامطوألكاطثرتاقدانئهذاهب3ألنالموادالمعفمنهايقمأل

وتغيرجمنهيرهاختراعيلوتبدياا4يهنألاصطالحعغضايةاالهوماو

اصطالصاوليدلأقارهامصمنشيئالجيئلممنبعضصاوللقدلىاصطالصاته

اوانإالمهبهقطااعنويأبىحماعاتمجهاانابواباألنمكمحصا
بافيساتاألعحال

أ

ولمحارشسادهبهيربىاولاصأقودينىبالهنيهتعالىالتدارسل

اقرأعاقمناألنسماناقخىخاقالذىرباثبأسمافرأتعالىقربدابل

اددشا1بهيرنهبافاخبوهيعلممااألنسانعمبا3إىااألكرمارفي
دأللهاألصعاالودلهنجملمماوعلكلهقالكاإهايلممامالهانداليموا

منديعالهعدقمناداألنخاقالذىهونهباصنعهبرديعتمابوجوده
افملايبراقلاوجودكريخمنهنهمجنودالىصلعصبانهاألمياول

فىتعالىعهمأخبركامادةصاانماءابطنفىالولديمووانالمادهالى

الدهلىاناميهدوماءاووكوالدنجاصعياتناادجهـىفالوابانهم9النجةأيخة

شىالالثمادةاماقياباألنسانخطقكاناذانكألولقللهيقولنهءكا

دثمبولدنأتىوالجهازعدضينكثأةاعسمنبهمالعادةذتخدف

داللاألعمبنياصاثالدينهذأبدأانالحاصلبولدسقىتأطويلةمدة

تعالىقالكاعشيرتهيخنىبانتصمالىهاميثمريمذااألتتههذهعندلكا

اثركاكقىألىردعاهممثرهموحذرهمعمنذكفابيينقراألعشيرتلثوارزر

سالاألجاتوكفى5شيةاثااجةالسهىوهنهيمابالوحدانلىتعطافرادهوالى



شفاصمموصساالهمدحقالكاكامذهالدسصليباتمالىهامىم

لملاثرعاوبلغباطقنصدعالميقلىدحمةالارشاكوماوقالهليههاا

الذيناذمكلويصبرعدنابهيينادىانوأحددوناحدابهيحئحى

انهباعذتباألجمابهمقللىزينمنفاصتجابسبيالالعرشؤىالىونسكض
مسانهفييئراقدكاوعناررااحسداعدالتفنماطيان1ىنكأولوأ

ألاجمماصااكأفيلةبضاأللراةءتجمااومنهممانجايعرنرنا
فىالناسخلدحزاصااللةوااصإلولاألببصروندألينطمونودزنيم

دابعةفىمىامسيروسمعليهاللةصلىدعوتهتوساانواجااذدبن
ااأمنعاليههمحمكيازدادةملىشبوماونؤلحالهذلمتيق2قرواايهاد

رسمعليةاللهلىخالسهنتوبمهسودونواألغيرهتببمألاكفاعلوكل
علفاعربعاباخوكانابص1ىلفوأابدوواألقررىثمحفرها
مقامديفهموننوامنطفموبألكدطفطهمألدسيرأذطاكدسيحنوالقوم

ذلكيغربالصمويهونهمفهنستماوثدفظونإاوعااللدصلىانيأ

ناخاامندنعةايدوافىكاألنمنادرةفيماكذبوكانتاذهانهمعن

تابةعنيوننواكاوايضااصناغأئعالىيتنماذلونألنفهمألنواوظ

لالكانثفقدهذاوغالعظيمناقربايخثطدئالوسمعليهالذصلىممألمه

بالموعغلةهمئخرلثنفالكلالمطباطضاصأطريقةوسمعايهاللهصلى
51سهافانيفصالثمسممألمهساالىلمياقاتفىطدانراهـيملواائالناأحيا

النممهممعثهفظودطالمطراواثلىالعطثاالدفثتلئكاالقلوبةئاة

اودألصتفهممةايهررإيضاركانومللمةساوممدمشرقماعنيوه

وكانالطيررووصهمعلىذوكاامامهلسرنابهاوكانصثعيايهنلممن

افروألأحددوناحدابالكصيمغقالغائبطتكمدالشاايكيقول
وابنمذىوالحسيهفىادىالساخرضافقدامسشةالىثابتطحميقمزدون

بنلسلىقدتقالجبفابىضنسائىالنلىتايهحاصتمنالدياثفىماجه

يهاعفماواللهكناباالألقالناب3عمدمهلعنهاللهرضىأبطاابى

هقلاقالمميفةاهذهفىمالىتاقالفةالعهذهفىمااوصاءرجل
دكهلىهادالجفىبخارىلفظوفرمستلودااالسييركاكو



ألنثظنمجممةابيسئالهوانمماافهابنىماالصالمهدئى

اليتهاهالخصموالسسيالةاعديهانهنبزمملىاكاثالثميماا

عنسهأكهرفىعلياسئالوقديرهاهايذيملمالوسمغسرالىباماياسيها

افىافاسفقفىكمايضلىاتجىراألششعبادبنقيسايشاالمسفاالهذهفي
يقولانمبوعلىوهوكلليادثشهفالشهاببنطارقعناحمداالمامدوى

علىيردقاثفانيفةاهفهافهثاب3األنفرأهحاببمعندناماوالنال
أبىفيأطاكلةمنبهدامنفوىنجلهـأاخرجهماذكرئألالذىمالعمماهنى

عائفىومماايهاذصلىاللهولسسفيصفظتقالانهئحألاللهرفىيرهكل

عندهذاقلتومالبلعهذالقطعألثتهفلاألخراماسدفبأاحمممافاما

عليةاللضملىافبىوانماتمالنالعحرعمنشيئااعلىيدلقالمص

ا1قولمارضالاللمفحماألحيلونهالقرمدوذماقيبهخصوس

اللالصئىنمبىالحياندتالىيؤدىذالثتقااايضاتؤصطفاعدع

مناوالثمرصةاألمعممنبهوناناماإممتوماالنالتبيغفىرصاايالء
الفضلقيلقانفرددونبفرديعمهصكنحممحوزفجميلاألمنذممفانكيوما

كانواهربرةافىق5بالدادونشهالرءالحلفايحنانذالتسلوقاضا

علألقواالدابواألاعظيامنجمهونانامايخلولألجعسلثكاماألمءمغ

لىاخبروقلىيهفوزكمانةلماايغفهولاالنلحفاناألسعبارلظ15
يقولبقاثلفئربماألخلشقممكلمبصاابانهصهنعلىسعاحمهالته

ثقدروسونةفلوبربءمفاالثعدمالحعفاهفىلفةنتلماالفوسأن

بمامألقويةالنفوسصتحملهاعلىدرونفوميااالسحراتحملعلى

عناألفراداخلقاهالصدورقىمحفوظانوعاهذاقىإضعيفةأاالنفوصىتخمأل

ألنهاتهاللالستابالىمتصربآالريبةعمجصلازاهذاقاثايراد

القاثلهذامءيزكاميا1فلوكانرارالالسخؤانةهو5الرسولمسقاعلى

الراكيدالنفوساننممحالوحوفردرزالنمفىفىيخصانمندالرم
اسواشالىسوييشحديثومناكااللهكابقالمعافىفهمفىابقتتم

منافهمااعطواسدوقفابئؤةكللاشهالبينوهذاغيرهاالهايصللمكما

عامغاتبلناةمعارملنفرهالىكارهميصللممالهسيروسنةاللهشاببم



ألءدمة

األشارةهاأاهمفيبميوااامبمافىناسنينالرافهمافىهوااناشابقوإ
اصررحجلكونوأماساجلراعميهفهماوكهالذرضىعلىبقرل
احمداعليهياللعلمكبهوخصهرعالشمنبخىوسعليهاللةصلىالمبىاليه

األسبارألذصكافاألخانكانوانفلابيببهدأهةلتيممنهذاداه

واسساطاانعلىانبخاممومفىااوخلىأليكونسمالاألشراكلعغ

ذاظاعاانداداانجادكطارحئفىلطالابنلفقطبهذاهريرةالىمحم

نسادمنوسممحايهافهلىانبىبالعىتوماالساعةاشرايطإيض
ئتلويفوياهريرةالوانوققريمنصفهاهييةاامحدىعالدين

فعاعيمهـطحملىافاايةوكذأبعرحفعهنةمحمىافمالثمابابهماسان

يحدثلمالتىاديثاالولوكانتفيشاتاجمسرجالىنضهعلىضافاذا

دنسااقىماصهونالذيخاانقولهكمكههاوسعهلمساامواطالحاللفىتا
يلهنماللةيانماوامكابابمفىللنأسطحاهمابعدمنوالهدىالبيناتمن

ااساصاىينتبمقمهاالتىاألصاديثهوافىءااءاالوانوايضاونءأ11

بهحيحصالمنضفينىيهريرةالونوقمموماواواحالحور

يشيرالصبيانوامارةتينالسسرمنبالثهاعوذقولهبم3ممنفسهعلىخوفا

ناشابرامنسثيقسنةكانتاألشميةصابنديزخالفةالىبذلك

الىاآلشاانتجألقىفىسيأقىكابسنةقبلهافاثهويهرةالىءادالله

ونفىاحدااللهشرعخبتبيخصلمسوممليهالذصلانهبعهنماومن

ألوامقرداعلىقييتعلىمندمجاوجرأهكاناصأولالداهاااناحد
البدوىكانةوسعلعهالقهصلىنبيهوسنةاللهثاباألهواؤمآنا

اذبلةوهولالقرأكلىيحيلهثمساعدفىالديننجعلهسرلادالىيأقى
وغيرهممايناافىكثيرةاحاديثعليهيدلكاواهلكعثسيرتكوبشرراشدا

دإمثمفنينبىوماوجوهرهالدينسرقتعىقدانكلهيقولثهو

ارصلتتامصبماااكةقاقامتذإثزالومالاالاصلهعلىماألس

رغيهمهألمنفيهودخلبالحياهةالدمنقىبمالسدطةجلوتحاذبلكا

سمواممنالمفابقونكثريقللمماقيليخايدسبعنهمهواخذالمخانم

ثيالمجاألحمدقاهاليلبسونوطفقوارهمجفىاتباعهمنوهميسرهمفىبالدفي



الحديثمصيمى

منصفوةيرمئذالقوموفىافاففوندهمظامرالهنوجمثيلساكروناوهم

نارخذلهممنبضعرألاطقعلىةقاالففالطاممفةناألخباد

شافةأسئأملواماسنانسيفوبكلربنانالنجموالموصنوهاثالبدع

رأىاسالىنياالنىيرجعألاليرهمابلادسياسةددصالنابفىنضلسد
مويسئفمالهموجمذلونالدينحملةلمجضذلكوسامنفوفيومذ

لجيمعوايوامويغوادنااهماعيممليمبفسدراوألحلغبالىلينالقوابه

الفساديدبئثطءالقالرأىولمامنهليىمابههموالصافاترللمايلهمتبد

مقرجشانافواوغيرواضاوأربمدريةاأسطااديمالممعلالفىدبيبه

والدألدامقعوادوينالاهنبدأيروافمبالجواهرالعبثالىاشباألمحيالعبث
ءاتجداانففييهئجةشاالذىالصديمهرديوادنحفعفاامغملىملى

صبغبنالربيعثارافىبهعهنفاولابعيقااعصرخر11تدوفيا

انالىةحلىعلىبابصيصنفونانراولرهياوكوفيعيابىبنوهسيد

مهوثوخىالموطأمالكاالمامفصنفاألحكمونواندالثمالئةالطبقةكبارقام
ومنيئاقابموفتاوىابذاباقوالجهوصقزاصلىاهلصديثمناقرى

مطباوزاواةصمرضجبنمزيزادكاكالمصدءفوعىبعدهم

عصرهيماهلمغيركعتالهمثمبالبصرةديناربنوحمادكوفةباالثوركاوسفيان
ءوالذىالمزيزجمدبنعمراننجارىايمفىوالمروىوالهمءملىتجاذ
الىئبالزفيعبدبنعمرانحممهفىروىفانهيثالحلىتجدوفياحمي

اللةرسولديثمنكانماالىانظرالمدنجااالنصارىحمزمبنبكراب
مواللتهرحديثاالبقبلألاطاوذهابالعمدروسخفتفافىته3فا
وابنصرابهونحييالنألامأفانبعألشيعمحتىلعمشوافو

ومائةرينعثسنةوتوفىالمديخةاصةالمزفيعبدبنعمروألههذاحزم

قالوالتصايفئدوفيافىاطاضابمئمويةايفثلراألمنشيئامع
شيبةافيبنبهرابوكوفةباوتفردالفاصنلدثاستابهفىالرامهرصهى

المصنفينانبذكروحمعتقالاتاكيصوحنالترتيبوجودةبفكثيراألبواب

فىبحوبنعراوذكرشإلةابىوابنسددمنجاماياعبيداباثالثة
كايقاألفواهمنثؤخذعيابدأفىكانتلماثاراالهذكنوانىمعنا



مقذمأ

سنلىقيذكراكئهوكغباصنادأبهطاحدحمااحدلهروىاذاالمصنف

الىاوااالىاكهمنصنافىوسلمعليهاللهصلالنبىالىيتحتى
مغاكمنشياالثاداألئمكالىشعربقدوكلنمهماكلمنكانانتابا

ئددبهاالىالمعسنفرناخابمحقاسببهتفصيلضاركاسابقالمثتبيلىكا
عمدهعلىاكظنونالمااذلكاحعللىانثاهنهيقالبهمحلوصقانوق

قالهاذاحثىووفاتهالراوألدةنمتارمنهيعماآلرضفناألولاممداأ
احمداألمامللهـذاعليهاذبانهاعللرمنهمدركايهنولمفألنحدش

الجرفالالثاذوالعداريخ11مالباذباالرواةالاصتهللمأ
يخالثاهذافىموجودانالقحينقصوصناعنففةنالنكقولهماخديلوا

ادجمفاألسبهلاصكبماوئوفيخداألسافىالمظراإمررابهذاقوي

كلبثلبيماوجبانمااهملألنروولالنحماملاالسندعلىبرقرعه

قايقااافىددسعليهأقهصلىاصولاخباركمنصدتهالظن

ذلكياثتانمااضبل1امدالإلالحديثرواةفآلئىوهوالظنذلكلتحج

ذللثهناويهونوالغفالرحامنتهمءوبرابتمديلمالدينماععنبالنقل

بعينلتط1سابةامنالنثلألهؤاتبعيافاويمالتركارولأللىعلىدليال

بائصالهاخفاوتنيداالساوكذلكاواحلىاواحدفيهمميوذللثفىوتفا

منيعاهذاومثلعنانفلالذىى4الرايلقلمألراوىيهونبانوانقاالعها
تامةبائهثأواكاهالماللطامنابسلكذلكاثالدبممواالذىلالعهداال

المنقولبحسمبهووالمتوسفىويختلفاألسفلىددأالعلىلبقبغكمطرفالى
المرتجةالمرائبلهلنهوضمهاعلىاصططواألقاظفالثفىولهمالشأناثمةعن

يخامشروصاتواهسمماوالمنقطعسلوالوالضعيفصنوامحجاشل

ضهمبالرواةاخذكيفيدفىالنلىاثاشااامدوائعالىاللهشاءانبعد

ءاومارتبهاتاثوأصازةامناأوشابداوةبقراهبفىعن

قونفىتقعافاقافىمبكلذلكاتبعواثموالردبافإولالحالفمنفلثفى
ينابومانحئلفاومهامفقاويفداومعثماويبكيمنيثالحطى

قالواصحبهامالعلىاهممنوهويثامنوللنسيخبالناغايضاغلواواشتذلك

امنسوضهمنسولحمليثنايمغارفلىيانواجمزهمءالفقهااعياالرهرى



اسلديثمصطمى
تواطهاالئىحاتواألصططوهااشصتالىايثعردمغهلكفوزاغدقد

وربمابرإسهفناسلفيخوالمنمالناسغممنهادافىودبماالحديثبفنعلها
اهمهاومندةحهيمنتاتيفالهريناعىاتالبئلقلفاصاباافربادافى

ءاءدونوقديزنحشرىالفاثقتاببممةويفرباالئيوالالنهابةآب

شابهبمافاثهفاىألرامهرحيمحمدابواقاصنىامفنه4مطهـمفىكشاالحدىيث

سابررىالنيالئصدابروأطاماألشامإصتوهـأكفهل4الفادثا

ملفهفىاألصفهانيمابرنالهثوالترتيبالتهذيبمغاخلىكخابهكقىكنة
اظطيببعدهمءصاثجبعدهمنيئعقبمالمنمجاألوابقىجاستضاماطكابعلى

باكفابةحمااباالروايةقواعلىئفصنفادصلىغثاصاحىالبعدادى
اصلديتشونمنفئوقلوالمائغاألداباالخاسثاصهغاباادابهاوفى

الخطهببعدلدثايئاانبعممفاننانحئئابا3فيهنفوقداأل
الفنهذأمننصيبااخذكنالحطببعنتأخرمنجاهثمبهثكعلىعيال

المبانجكأحفصابووتجححاألأحماهلطيفاكتاباعيامقالقاضىغطيخهاففا
مطوألتمنذلكفىالمحغفاتثرتثمجهلهثالمحلىيسعمأالحماهجؤأ

المعررفورىالشهرالرحمغعدللسنةالحافظامقيهاءصاانالىونحتصراث

ةشعرفيابالمدرسدالحأليثتدربسرولىلماخفيشقببلكفالصالحبابن
مصطلحفىهوداتابهالحديثبماراليومماهااهصرويخةباهىالتى

الوضنععلترليبهيحعلالمذفلمثىندصميئاامالنهفىفهذباالحديث

ايهااوفياءمقاصديشتاتمعفيالمتفرقةالخطيمصانجفتجراعتنىالمئناسص
الناسعففلمهذاكيرفىتفرقماكابهفىاتجعثدهفوانخبعرطمن
ابهنااهراقىاوالحافظانانواوىاالدبنمحيقالثمحندمةاجلوخدموهعايه

الفنعفظمامرفةألنهمغزاهنىشريفالفنهذاأنوالحاملىجمر

تخونجةيدزمنمغبلالىلهذاانقطعوقدربعةالثصاحمبعنالمنقولة
ئمعاهؤيانفهدءالمحماداذالمئقشميقعلىدراكهاواتصاديثامنشى

منشدأوايغجمهونواأواجتهادموصهماعصورهموتالحقكلددهمعلى
انالمحدثيةغااوامعبيدأذءاقأضعايةيعثرحتىيزكرهاوةا

والنظرمصصهاعنبالروايهوصابيمااكئوبذاتاالميمنالىعناشهيصرف



دمهم1

أفصرومنالحديث3فىقررماكلىذالثوصمقيهامؤاالىاسانيدهافى
المفسايةعلىفلكفى1يدفيلمتهاهامالىةمحكاالسسانيدتمللتمواألص

واماكتابالفايلفىاألثىاشاواوايرمذىدإودابىيقانمغسثربأ

حهفللكإخالمرثبةفىاظصةاكتبهذهدونفهوماجةبنيدبهفنمحمد
سأدسايعالونهالمثأخرينلبظ3قالشيةاحألمألفىعدمنةالعلىمن
مااناهوأيفهـاالمحدنوناظسةاالثمديروهالمباصادبثانفردوتدلمة
فىالبوصيرىبهرايبناحمدالحافظابهاغاعلىنبهوقدضعيفايهونبهانفرد

نداألماممسلىماالتأالمامموطأعالكضبهىفهفىئدبالزواالمحىشا
ةدافىسىااشسقاداشقرثالتىوهىوالمدارالممولعليهاالتىهىاحمد

نظمروطدالىتحتابمالالمسئةئب3اروايةانالسيوطىقالتىالنهار

قالمنذلك

مموميمادىنجامننحىاكثبالسحتةماوص
المنوربماجةوابنداووابىافى1اثرمذئوأ

األصيوطىالحافظعإنصمثروطبألواثقافا

فقلتتهنوقدمفهبىضرورىووص7ههاولحناطلققألتدث

األدبناعةهنهيخأنحلىربإهسلك2لفصرطن
1األفتايقولثرفوياسرىاتفيراالحنذافان

لةالوافيعونتجاسألجاثاالقاألسبابفمهلهطه

وضحعهعدثلل

لتشممقبالمرضوعاتسثاهالذىتابه3فىالجرذكطابنالحافظائبت

منهغيءذكرمالبهاونفمفنأخذهاضازبدتمانحضوشضالنوعهذاعلى
بذايمالموضوعهمحدفىوقعالذينالرواةانأءافقولالنقادالههابف

عنلمرافهوالتقثفالزهدعليمغلبقوماالولاقمسامخمسةوالمقلوب

حفظهمنحدثحدفمااواحئرقتاوثبهبمصناعثمنومنميبزواكلالحف



11دبثاطمصمعى

سنادأ1فلبونوثمرةالموقوفنويسند1المرسلفعونيهتافهؤلخط

لطانىابميئصوالمقرمالثمافىحمديثفىحديثايدخلونةثا

ثقاومالثاكاألولممالففىجرىمامخلىعلىوفشحهمأمملخشج
قومالرابمالروايةنىاطوااكارهماخرفىمعقولهـاختلطتكنهـم

لهالوفيتلقغيلتئكانمغهمفقمممينءهؤالانقسبمثمالقلةعليمكدبت

وهوفيرويهالحديثلهنعيوممفدوراقآلفاهؤألنضنوقدفيقولىفل

ذالثانشهظناتهامنجمينلمواناالحاديثايرنصمنمهمأليعم
واهااذىا3قلداعكسمةالعطهصفاابمنىلفيوددجائز

اقعملثالئةءهؤالانقمثمبطاكذدواتعهمقياصاطنهثامفرومات
وايقنواالصوابفواعيفياخطأأنهوايطانكثرهناطأاوواقوماألول

ينكذاعنرووافوبمالثافىكلطالىوايصانمداالخطأعلىاصروابه

الميخوالخحطأقءامجرواوائكمنباذوااحماكبمواأدةيالونوهموكنعفا
علهـيهاقهصملىانياعنصحقدلمااكذابايناتبدصفىوممييغالمداءهؤالمن

هذاوفىابيناكنىاحدفهوبذ3انهيرىحديثانىروىمنقالانهصا
وكانانسعنهديةكاابراهيمثليروعلملماقوامعنوارليمقمالصمم

حدثحينلهفقيلثريكعنصطثويحلىثغبوإسطةائسعنيحدث

انسعنهذاحمعثأقالص3اقولفقاليثريكمنةمسلطكاذىعن
يعقوبابىبنحمدعناكرمالىامعاقفيعبداللهحدثوقدريكعغمالكابهأ

عنىكثاصاتمبنعدوحدثسنيقتولدبآخأنقبلعدورلهفقيلى

بعدحميدبنعبدمقصمعالثيئهفاالحاكماللهعبدابوفقسالجمدبقبهد
واخطأواكملالكذبإنعمدواقوماثاماافةرةعثلوثذموته

ييوالمفيفيرووناألشادفىيهذبوتتادةءفهؤألكذابعنيرووننمءأل
ءالوصاحاديثضعونيوتارةغيرهميرويهاافاادبثاأليسرقرنةلرتاصمه

ييغمراثاافسادقصدوافانمنادقةالقاألولاقاهثمانيةاصواالوصناعون

العوجاهالىنجاالكريمبالدينكعبدوالتالعبالعبافلوبقىفهاالشكوأيقاع

محمدبئالىبهواقىذءألماءأموجااأفىانجااعدىابنقالفقدادوطت

أألفاربعآلمفحنتواقداللهقالعقهبضربفاعيعلىبنوليان



مألمقض1

ضانليبنجعفررقللاطرامئهاواحلىاصراللفهارماحدبث

مهىثيحبعمائةأصنعانهنادئةألفىمنلوكداترليقيالمهدى
فيدحمطصابالفىبمشاليفمنالزنادقةهؤفىوقدكاتالتاسأيدىفىتجول

بنادوقالحديثهمغانهمنهظناإشغاذكقيروديثهنأيسمافيه
وضعونيقصلىأكانتومفىائاحديضأألفاربعدنادتةالنعتوزد

يزيدبناللهجملىقالالسالمينةمنقومعنمذكوروهذالمذاهبمنحرةديثا

كنالحديثاهلفاانظوييقولنجلبدمتةعندعابااهلمغرجلرجعالمفرى
منربئكاناكعةابنقالديثاصلهجطنارأياأياترااذاكنافانانهتأخذ

فانظردادفيطديمفاهذهانيقولقممنممليهكاقعاورجعئابقدالخوارج
حدفقلمةسبنحادوقالحدثاصيرناهااصيناهواذاظفانابمديهمكنتاخذولنا

بهناخمدكاناطاموفالاةحدجعلناهشيالاششاأذاالكنافقالرافثفمةمنلثمغ

لرجلايخلسوقالمذهجهمعلىالحدلمثيالموجئةوساهرمنالمحاذكالىماسبمأ

ههالسكافىائيهوساعيهاللهصلىانبىامحشحديثالىضحالحديباكطمن
ألف3عشرةءوهذدهبمنولدهحقرقاصبانتةيىولدهبتوهمطالبالهخليفة

مليهالقهلىافبىعناماالرجلفقالوضادمبهوبرصوخطعذدرهم

لهفقالماشثتافنمنلىوحطمايذالمنشئتمناخقركنفلأل3
اثرغيبافىيتاألسماثواوضفومائالثااصدعليهاباهفهوااوصالبىش

ءألمالماجمياعنويزبمريراظكلمبزكسأنايمثوأالترهيب

الىتحئابمناقصةةاشرياانادعوىنيثضفعلبموانخلطااعغمنهذاان
التاينمنخليلىملغقلتىالهاوذعبداقهابوقالاتموهاقدوانمكة

قالطالعامةقلوبمهالنوققوصنعناهافقالبهاثتحدىائاالرقائقاألصاديثههلى

حرفااباقالألباهوتتالدنباشهواتوييجميزهدتخديلغالمكازالجوزىابخا

افملىاهذالدحسنقدالشيطانقومرتهيومادبخلىاسواقوكلقت

عبدابنلميسحرةمدىابنلأوسعايهالتصالىعلىاكذبمنالقغ
ارغبوصناتاقالكذافلهذاقرأمغحاديثابهذهجصثاينمنربه

اماءواسثرهملباتقيامااالسمااطولىالداودابوكانفبهاافاحه

لبامنزممطلمإاافميدامحيدنجااحدوكانكضعالمالحديثضتوكانبنهمار



31اطدبثمعدطى

هذامعنوحمهااضأمنيكؤألدصا5شمهداياحهثرهماسةافىزمانهاهل

فىوقدروضعالحدبثبفعربهعدبنهيسرةوكانيقلبهاصدمضيضع
فالثاالجراحمعتسبايقرلىنلثاحدارسينمنانكقزدينفضائل

عباسافيعنعكرمةفيبهمائرالثادتامنالمروتيمصأبىفينرحقيل
فقالشىهذاهنعكرمةاباعثدوليسسورقوفرآنالائلفضفى

ابهنهقومغازحنيقةااببفقهلموواشئالقرأنعنامرضوااسارأيتاق

باالولمارأيتالقطانسعيدبنلمجيقالصةديثاأصعتفوضاؤأ

مثلمنيبئيزللموافولوالزهدالخيواينهـبجمبنمنهاحمثواحدفى

ركاوسبمعليهاللهصلىالنبىالىمالكلبةبنأليبالىالوعاولاكثفانهؤأل
هاتهـإماتويناصاصوأءاقدمااعنياتحفترعاناسهيرغبأاشه

افهوشااألهذامثلىهموماصاحبهاوهنمنهاثريعألاأوشبمنهاامفلايننر

علىضرراشدفماأستعبادثمدراهصمثمثلوبهملمجذبيهرالصالحملمناص

تىاكمفوااتجمقيالراخامالميناربمنمكاففمعلممجهداعظموسالدين

وكاناوسعديهاللةهلىانبىالىينسبونهاسنادالهنملىشامامماوجد

فاداالهنضعانحمغمممناذابأسأليقولؤيهنبيسبينمحمده
يقعسدكانهنفنمالجاالحديثضعونفضضلهميعرفكاقومالخامس

منومنهمائليهلسجوابايثالىيضعكانمنومهمالسلطانالىاققرببذلك

قصعااحاديثوصنعراقومادسالسيذمهانيريدمنغفىضمهيين

ليططؤمهمعميلممدطاغيدممطنمنومنهممنهموييايلواكرابالم

فوفلالىانرأواورجماالوفثبعدفضربواالحفظعايهمسثققرمالسابمحديثه
اااحقسيأنءوهؤألمقصودهمبهيحصلمماأليمرفابفاقىهروف

واألصاديثققوقىتنفقاحاديثيريدونالنهممهمءالبلمعظمىوصياصاقحا

حضرضهموفىالدفيعدمعليمفيهونعديميشقالحفطانهذافيهايقلاحا

نبفىبممفاىكثيراشاالصناليلهذهنحتارورومثلماعلبهمقيروجوننوكللط
فىكاندولةالضيلهذامنعنىباثحاكتابهذاءاثمابكوسيىالوعظ
مادامخزجمةابنقالفقداولئكقحلىفىىكاونيقوقوماسابقاالزمن

ؤإناللهرسولعلىيمذبانبأألحدءألءاألحيافىفىالشببندصاابو



دمة14

الذسوللكيهذببقدددااانألتظنوابغدارراهليايقولالدارقطنى
أطهابذةالليميففالطعةالموضماديثاالعغالمباركابنوسئلحىوانا

قالصفى1دصامهىانمادثالهفذزمتافىوامامزنأهذا

بدرستمرظافانكيمالالمماكذاألبهلىحدالوافانالوعناعينءافرانيدفعي

والصالحيغاالكةوملىدسممملبهالذصلىايعاكذبفيهعواألواععل
فقلترمافيحديثاشهمرجلمنوداتمولقدقطفثهرةواالصيتءايتنا

قلومنومابهودىكيفلىفقالروايثهلكيجوذفالعموانهيامذاله
تدأواليسفقالهصدماوألنجارىاليسىجدكلهفقلتجدىببمفىرأشه

فيهمانسبزندفاانلوارأيتلهفقلتلذالثاقبفانااللهلرسكلألىنسب

نضاذاامناامدبرافولىتقبلهاكنثوسلمعايهاللهصلىاينبىالىاممفر
يححواغايماالهـاديثيضعمنهوألومنقصاصغيرومهمقصاصفنهم

عاالباكدىجمالهنيثافىوشبيهالنءلمااأجملوفدهذاالموصوع

ايثلىافوامنيرفانلراوىينبنهماقالواولذلك3وعليهالنهصلىالنبى
فاخلىدعىاالقاليقللممااللهولرسعلىيقولانمنبهيسمماءالواال
منمالماابللهتفىيدخلانوإدعيعرفلماذااماإبااعاضاتما

ؤنماقأبيهجمنلماصالمالألنهاناامنهقعهـذافلدامعلىكذب

وستيونفيبمالوكناعيقاتواطاصلىافةعيدبكذففدالراوىلحن

لىخلبىاقعداجمكنلملمااسبوزىابنوقالطناباأهذااثناه8ءاسهابك
عايهويضعونإللةولرثحديفىيزيدوناتراماخذمنهليمىماآشاألقه

رماالقيمونويفخيمانيوفصلىالكلعننلىيداؤءاعإاللهفانشأيقالطمالم
اظماهذأفىقلىقدالضربهذاانغيراألعحعارمنعصرانماللهيخلى

ئدبقاهجمنأعيفمسار

لافاامناشصارواوقدالتاواعاذالفدكانوا

مسسنةوألتهىسانوقدالجوزىابنزمنفىومذاكانافولانقى

اقهانهنامنتمانكثماهنىصاذفيفىالحالفكيفونهسماثةنوتسس

وامساتكموزيةلحم6عاءالموابطءعالالدساثسمنناعالربهقاملمطهيأتهالى
ردعلهاضهخاالكلعلةلضأكألمدله4الدءعلهنتبم



51اساديىمصطى

لمومءولميوماالمالنىاضارةاطرمدخلتانألىلكوهىالزمغمن

ائتثعارهااسبابلهاوهيأبجدهااخذمنالخلظبعضهغورأتاثلاال

تندهالمافدسفيةاموالعلىالدنجيةالطومبييناكامرانمثمأ8اواالاالملىجمثرت

مغعائلاقىانيأاجمرىالتابمآلالديخيةمالعلوظدضنلرطالالى

مهلألصفىنفممهنؤلمجاهلافىرانهأءصفوهاوالملوكءااألمي

رنينالمعزلفىءالعقالفيظلامقواألفيءلالهواثابةالديخيآالعلوموجمل

النورفيينواتالىبينصوصواحدأايضعيفمصرجمعلمانطقيلواعلى

وماوالمفهوماحملبامنهاشبهوالرسومباتقاليدالممومارالحيةوالع
النافذةالكلمةحهلولفيهويدسومهاالدفيمنمبعضيخيدهااماداتاقتئث

هماةالهبمقرونمناماشرواالتامعاقرناناااعيةاألجافى

دتوبطجمرواالممصئذحينققلحمقيقأاألسالميختاسفىلةالمظالعصورمن

قىكنضاستهبييننقسهفىاطاهامنوصارواحدةبهلةاطبهمةعلوم

انعقلصعلىوصضماألصولفىالنظووبطلوامةهدينويضرناذااعي

العالميمدمئبذلكفاصغغرينالمتأخواطراملتهمماالفروعغيوفىينظال
صلااصغانالىغيرههنثر13فروعإهذهمنيكفظمنامالماص

ىدقىألثانصفتلوانكنعمشينببعولوسلفهممنلقييقدسونجيل
اشقولفدالمجتالتقأيدمغوالمحلصوافقيقالعقلنورفيهتقرأيفانأمل

والسخةشابافىحتىيخاالنظرحرماالسالميةصقاع11سظمفىايام

افوهاماإحدضالففافاالجاعةسننعنالخررجالمحافمهمااخاظرأوعد

لموهدبأضافواومننفوهاوصعردوهاووهبفصهرهقاومومننوهاها
علىينقموفىاوااصوفىأيهفرافقياواخذخريناالومالرةعوجعلو

ءاإلزاخمصاسا1كر3والتئاجرواشثلىالفرعلىيحملواألمولىالحدفي

مغمافواههالىاليرعاتفيقدخوالدالتكفيرالتضليلاتوصارت
ءيشالمنيهايالسالبدارصمءرتافىىوارودللىالما

الباهربشودهتجلىادالىبهشتغاليعدموالعألبثعاويحرمهاك
ديثواطاألسولفنلممطمنسدامااحياعلىادمماهلسلفافي
ملقثفاالقومبينمذكورةصارتحتىضارةاومعكللمواوافيرسمالاتةوا



هئموادأ5قجمثوقلعهمعلييرةعالمسوأخذالمفربامالملس
ألحل2سلئامنهباممثاهرةاإطكيةمنعثههافىبامازيمةا

جمكغجممألنهظشأنههذاعنمالهصراصنعهالىاألسيباةاآلثيغييمألىالى
قثطاقااطغمارةسكلومجغدافيلمأالهفيادالراسضلمهاصكمةولهاال
ثبيسلمنلنهااتاالشدحتددةءسثمساهدادليالوجدكاالنظرنيها
لىكنبلىقاللؤمناولمقالقىالممفيارفىكيفبالثابراهمقعمة
جبلعلىصكلىجصلاثماليكهغسنياطيرامنارفالفكذقاليظلييفن
فىكئملكيرقىشصعلىاللهأنواعمياسيأتجنثماادعهنثججزأين
القلبكانلمغوذلهناعياتمااللهةقدلهكتجملىاطضارةقنونفىثاأل

جديثوهلىالسماقها

يبثينالمحدثاثاصمطالبعضفىهل

بدألاالوصافالحديثطةوصفعلىوأأيئأصلدثانالمدومهن
افىابتحريضيبتسحأماوذالماقاعدقمطالحهماايمرفمرقهان

االقاكانضلوبهمؤمناوسممعليهأدئهصملىانبىلئمىابافقولون

ويحعملذلكفىاالعمىليدخلرثاودممعليهاللهصلىالنىورأىساعة
وسبمعيهاللهصلىالنبىرأكحبانغيوروعغنفسهعننجبرهبذلق13لنا

عنخبرهوانممافنقولهتقبلجميفلنثسهيشهادةكتانيقولقائلورب
جبالييمضرةفيوهقوراألاالعنرصلشرحكمعلبهيترتببمانقسه

عهمابةاأنأظدفجمهوراألمةدفديهوالذىالعابطاية3دةهتم

األولونوالسابقونتعالىقالعليهموخائهتعالىاللهيلتجعداآعدامدلمومة
بهمقلفىمافصلمةالثبمتحتنونكاذيباالمؤمنينعناللهرضىاقدوقال

والذيناللهولرمحمدلىئداوقالقريبااثابهموأعدنةيمانزلفا
األيخماظونألفادا1اكفاربهملغيظقولهالىثفاكاعلىاشداهمعه

األيماندصصمنبهونواحخفمضىصيغيرفافاذامدولابالمؤشيق

آجعناذلك3ولمناساخرجتامةفيركنتيتعالىوقالفار3امهمقيغط



71أمديدطممح

روىلىفةدايضاالعدلهويعددخيروالرسطابةاخوالحطابسسطااهة
حاليقبنكمرانمنهمذىواكئىالمسماوارراودابوودسادىا

ميلىالذئائجلىقىالناسخيريقولوسمعليهالةصلىاذسولحمتفالانه
طمعناللهعىرابابأنهلىالدااألصاديثمنذلكعيالىيلىكمالذقيثج
شىيرد31لودسوتعديلىافيوباعالمديلىتمناصعكعديلفاىلعد
عدوولاالفطاعةفىصالهممناتراكتهركفييخالحتانتعديكلفىذلمظمن

مالمملىمنكانهئائقردفاذااتمبصداالفطعفىماالمجعلوبئرسو
ولممحبهفرهاعالمحبةهنبدالوقيلابدارأىمنبىاكانايضا

الجاهليةادركواينالوألمحضرمونصاتابونيألالحديثمنهجمع
بيبقالتمنمعدودونوعلموصاعيهاللهصاشبىايرواولمأواسلواالصالم

فعمندثوافىخلفبعدهمولمنالسلفينلمنابالءوهـامحغأعلى
ص11حثئمابااذكوهويهافداكالمفسرهوفروثداطولاابظ

الالرسءوامماوالعللىاألسانيدعرفمنالمحدثيباتدفىالمميوطىوقال

األمامومسداسحشةاكتباوحمعقوناكخيرهذلكمعوحفظوالفازلوالعافى
رططاطءااألصمنأصالفذاكالىضأفىالطبمومايهقىاوسنناحمد
بالوقروعديثااصوللبظحفظمنافظواطدرصاتهاقلوهذا

احأورمنالحاظبعضهموقالحديثالنكائةمعينبعددالحفظتخحيص
والحامحديثالفثألثمائةعلهاحارومنوالحةديثءافأائةعي

وتاريخاوتمديالوجرصاومندامتمايدالمراألصاديثحبجعالاطامن
واالفىةوالسنالحديثوهملالجهورعندلحديثدافعسوالسنةواألفىواظبو

لةوصاريقاطاهرأدواألكيرهعنءجاماوالحبومالسعليهعنهباام

يختلمغوالراوىاجميالمامنداألصنايىيفتهىما4الوظثوالمتنالمتنالى

وتدراوألمخرفياسنأدبدوناطديضلدنايقالولذاباألسنادالحدبث

تاثبالىالحالفاانقىفدانهوحيثخراألموضعمنهماطلي
اصطلحمابصيانمنبصددهقنماالمىقلنرجعالشأنهذافىهـءدءوأة

فقولالمحدثونعليه

الاصابمنرفبقواعدعابانهثالحدي2عرفوااكممالمعلمن



امقثمأل

داألثماهملىاكيفيةدلونكلووصنضسغحعةمنوالميتنالصند

رايةااممنالفنهذاثمربضادكذقفللوغيرموطبقاالالرفلت
لىليمثءهوالفابةألرحيثمغيفهئعاالاألطالقعدالمرادوهو

فةاتقربرااوفعال14قوألاسديعليهاللههلىالنىالىأصبصمانقال
وكلهدىذسبافيرهالىاممةاصيثمغرالمروىالراوىاألولكلهوموصو

فىمياجينيواليألاللهرسولىانهجضمنأاللهليادسفأتهلىدقلالثالى

العيرطىاقالحثىةاسإلبذإتصمنهولمهوغيلكرملفىتبطارىالمدة

تواهمئأبيتعىاياالدينضةالعداشيئيزل1الراوىيبتدس

شوعموألاامرصوعهذالولقلىالرسيولنراتهيالحديثعموموعاد
نيساعييهافهلىعأنىاصنىصدرماهصرفىيقالانينجئالتهىالحديث

قهواايمالمملومهنافثم5ااواخباراوارشادارأديباهأليعاكىلكونه

صفةائقربرااولداثودسالميهاللهصلىسولىألىالىالمضانةالسة
هلىال8اثاكاهئهاممألروالضعيصاسن1محغااشامثالثةالى
عالألذشذسنهيرمنضابطيناولامفابالرجالعنداثصلىماهويما
يذثمنابدالنوةلم1كالاتقازملهيمكللشكلهمدكةلهند5امدلهفا

أمىكتابهيضباللىمغمتىاسقارهمنثهـطيسكضءصدردعهما

ممناذذثكيومنقومنهيؤدىاناهوفيهعسمنذعنديصونه
منضاليايهونماوانمنهارجعهومنرواتهفىااالراومىلشذألا

قوةالفىكيماتيتفاولهذاالمرسلفعوالموفوعكادسالصهقادصةعال
هموأحتياطمحرجيهتحوىوالورعبالحفظوايمتهارهمرصالهبطحبلمجس

سموىنجاليااضراجهعلاتفقمااطديثاصعادعلىاتمقواولهذأ

ثادمالبئلئرووثشرطماعلىكانماممسمهميبنهاابهأقردماثم
وهونابنحميممنأصةغزابنمحغوانغبرهمايثعرولثمممائرول

كالطماواطممغالمافىماياطاألفهلثفاوتهمالحابمشددكمنا
رصالاشتماردوناشتهـاراوالضبطةبالعدامشهودينوفينمعسندهرحال

ذافىذكرناماالترمذىوقالالحسنحدلىبىاططقاماهذاأد

مضدنا2نااحنبهاردنافافاحمنحدثانهمنسلنهفىيعنىتاب3ا
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الحديثابهونربذباليتهممناسمالهئنهالب4يروىحديسثفكل

يبوالةقالسنحطيثعندنانهوكناكنحلىوجهكيمنىويرشاؤا

وجهمناأليروىأليبضيهونحدبثفربلمعاذالحديضأهلنربهاممثما

االعاهلعنلىاشهوكاطاليثكادواداحدكلداشهللىتلكلواحدكان
فىيموندةاظيستنربائماحديثب4الواحدىذكفيدوىمنةاكعث

بررممطحديعثرحفالأللى5يهدفىالزياولإئثاذاعئواثمااممديث
اللهدحمهقالتركذىاشفىاإلسظطالفربوانماتصكلثيرةاوجلىمن
فعليهعا4أماييانهاالمنالحديثالمصفيينمغيخرعنىاشاذ

اواولييهاءايططقيقلىصلىااضرنيريفاتولهأخيألتهزاهها3

اطرافبيغحاسماثوألكنظرأامفتلقدالصالحابنالحافظقال

ىالماحدهماقهانصناحملادلىاالتضماممسثعحامراغملألحظامممم
مففالالحسأنهغمكلأهاتهتحهـقؤفىلممشوداسنادهماوصلغيرهنبالح

غهر3ضرمفسقالىينيبصهبذبا3كماوأليأليرفهساالطاايئ3وال

علىبثاهدأبمتالفدءمثالوامفصقةبدعأذاكانبانغيرلهمداىاممذب
رواتهاسقهرماوهيلداتالالحسنفىأشطواهـاثزمذىامحلطاصماينزلهذا

عليهيماادبالربهالىفقمالناواالحفظالصلولمنةاالمامدقبا
الحساقساممغافص2ىطااطاثزمذىامنجمولالحطالىدميترل

منيألالقمعينتعرمنىمنطلىيزادخاصاابىقالسكيبرهواعفل

لىالنوعهذانبسشهمالىكامهمءافاواراجمصألونانئاواخذوذ1ييلا

حبمبمقهقبوايصاياليالمحدجميعبهلااواألحشاج
هنانولدلكالرتبهفىولءمتحرانعوافىاجحثيوااهلافىيماي

وبإبلطيزالالمحيمامنحدجاسنالحنوعيرسلأنهاطاماثمصط
انيعتقدامنلىامفالموادلواجاألحممئلهانهوبريد

مهجامذىاشيقولماثواصثنيهالرثبهفىيملىوءمماسناط

ءئر3باحوبةالقوماجابوقدبينهماالجعلثسلكعيمحنحدثهذا
طاالفليهصالاددلىفىلمااطديثائمهايعالاصلااالىاقربها

قومعندالةالعثبارحسنديهفيمالالوصفيقباحديصفالألاندضال



دالتررفىسمنهذدنطحالترلذجمانفيماوفايةقومعئدصفدلىرباغعيم
ميمتيلفيمادودطصصمئفيلقيفاايه4يمايقرلحصفىانقهألذ
احدفاناسنادديثكاناذاماعنديمونانماهذااقرددامقاقوىالجزمألن

باعتبادمالهدطيمالحديثعلىعاالوصفينفاطالقواحدشادامناككان

هذاورديقولنهفعرصسنواألفقطعبمدهمااسائيدااويناألضاهغ
اماحمسسنابافىبابهون2خرومنعامباكلباريهوناسستادمنالحليث

مميمثحدهذالهمقلىانااثالنيهمماصنحوكللفيرهداما6لدلذ
عالقلسبشهمهذاوليساألسندلظاهربايشطرهوانماصنعيفار

ثفاصرأشادهماوهوالضيفاثأثااالقعبمالىاللهالىميثهالقطعألن
اولىبابمنيماماعةددالىولهومبالحسنرتجةالىليانش

دالموضيعوبالمغبكالمضالسعاصدفمالههنهاثهراقسمامللضعيف

امقالشامالسماماألقمغكثيربكدسذالثلهليعسمامهاكرالمم

المتنباعتباراطدإثصاماقانهنايقمالماملصاوالضميفلحسن1تهيما
بيانهافايكبادالصفاتباصامهأدأماالثالثةقساماالههنايترجعسنادوا

ىالمرفوعبيهسانحم

اوئقريرااوالأوقوالسعديهاللةعلالنىالىأجمضماهو

حدخاسيمكمنمثالهيرهغاوحمىالىاحنافهءلسواعمااوتصرجماصفة

4ماالىعناألكلثعنكيعلىةمعاوابحدثناشيبماابىبناوبهر
سصبنبماالتدخلألوسسعايهاللهصلىاللهرمولفالقالهريرةابىش

انثصراثحايبتموهفعاغاذاشىعلىاداكماوالتحابواحتومنواوألتؤنوا
سعديألالئالصلىالنيالىاوصلهاىيهراهرديثاطاممهلىبيئآمإسسألما

يرلىاشواأذوبمذاالتالبمدسولفعليقرلباألالفعلوثالفولاثال5وهذا

الصفةثالونعلهعلىافاعلىاافرصتىيهرهالمكذاضرتهلفهليقياق
طقواوالمعضلعوالمنوالمرسلاشصلالمرفوعخللىفائلهشمو

قطوعوأإالموقوفون3
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ىاوالمقيانم

ماثسالهمفطعاادنصالنعألاوليىقياكطاشطالىفالمرهد

ابمأممعهماالميسراصبيفىقالىثرتضمثرفىكلاطاجربرابغدواه

كحلدبهانبنعبباخبيفىفالماذاباضلقالقساصلىشضدثثعهـهممن

االايتهـولططابنعلطعنصالحشابأئاوفاعلىقالكايونتقال

ى3تابىططةالمبنلىءونتهىبمالتكثجلالفعهيمغابهثرريماامد
امىاعن

دلاعدمالك

وسمكليهاللهصلىطفىالمألىيالامدناسندهلاماموانوبفغ
سولاثعريرةالمىفياعن4صاافىبنلميهلموطفكنفىمايث15دمامثاله

يعنىاهاكمقهوالناسهلكيقولالرجلحمعثأذاقالوسلمعليهاللهملىالله
هناالسنداتصالدمعممااحطلواحتقاداعبادتةابربعلهوتييابنفسهالمجاباذلكيقوله
كئاببهويرلدويطاقكرماباليراددالممميطلقعهئنبانقطاعألشتخالهان

تابوكلوعومبهرابىمسندكايقالابدااسعدهماههبهع
حديهق5باخهعاكريذالىابمينىفانداحمدماما1هنهبمذلكبهع
تاببملىكلفيقالداألسنااباعتباروطقمكذاأضرلمخابالىينتقلثم
ابايمأوالبهعفاندالقثفاهابادمندءوادبثا1اسنادعلىلاقى

اهواألسانيدديهذكرباالى3ثشدهغهراصاديثهمهبهعالثهابحماه
دجدىجمنرحالئفألدنجكناباهذاشرصصكث3وقدانشيابسسند

يراافاطجمعلثذ3وأخفاهااليامبهقفابثمعهيرداندزعمدجل

ولمهاهشاببمفىاسايدهفوصنعولهجلثميسندولمددوسالة3سياكشابا
افردوساند

والموتصلولوالموإتمصلصيم

موقوفااووسمعليهاللهصلىافياالىكمافمعيكانءدمواسنلهلىاماهو

قاألطيعلىصلونهافلهمالنداألصاصيتاباذامهيئااااقوالواما



مكدمةأل

سديلىالىمتصاهنامقوابمهمكهـذ41ةائئلمجةاقىفااتقييداواماخ
ماالطالىادالزهرىالطابالمسيبن

لالمسايانص

وخيالرواةمنالضبيدصقعلىباثهالىغيرعلىافولحهناويفصل

بسمقالثيلطدليمىاادمواعالسائالعلىايهدالفيهنمالسالثا
هربانالفرصكلطلدااصلىاألوكمفهفىصلصنعفمغالمسدلط

فالناتفالفالناكصضدلاخهنصعينةعلنمالهاالرواةاتفقما
هدممدبثعاولهرفيردحدثنمااوفالندثنساقالطفالنحدئنااو

ناافاطتملهـأحلىالولمألنعالادخديقولافالءةتصعدباللةاشهديقولاومظ

لالمثاألنألالمجلداألأخرحمقوقدلحيتهلىءقابضهمفكحدئنايقولاومنه

أضالىئالصاواشينعنثالئةاراسانيرويهاندهوزيزالدمنها

منانأرواهمامئالالواحمدعنطبقائهمقالبقةيروصفىأليثاألسناد

ايهااحباكودحمتىصدبماإذمنالقالوسلمعليدلتهصلىالفهلبرالمانسحديث

عنواهكبسهبنالعرفيممبدقنادةاسامحغدواهلديثاووالمهولممق

س15دالوادثوعبدعايذبناحماعيلالعزيزعبدصنىورواهعيدوشعبةقئادغ

ءبثيايصبلمثىالنجاطكيذالساشإنطانجاساحفىطىاجمنوعرحةبهاص

اوذإتفىنالمحدفىجمماءاوعلشرطامزفياانواطامافىالجزعم
واةالطبقاتمغطقةصلىفىائنببنىئرباع6محصوررقطوموماليالمثميرر

تفيضالمسالمشهودانالىفقهاهنجايئوذهاحيووضوحامثهوتهبذلكس

أليخقصماعوالمستإلضملبئيفهاافايرةالىبدضهموذدواصءشى

هافيثاثذ3طرقهصنهىبءمماهووالمهوسثألثةعنقةصلىاشاد

مشهودااوافيعضنجوندبثاطدىوصفانئمالواحدممنمنقولاوا4ما
قدكميكااهألئةامنصيمونقلىبلطالضفوامآلاافىاليضيجاأوض

اذمنديثءالمشهورامحيعناؤابماخلىثاقىالضعفكرضحيفاونإ
آذادنجواجسعرفىفىمنكديثحلمالذىوروالمثفايغتسلالجعية



بسثاسادثمصطى

اصلوالاندثمهلىفاكأمصومييمنكديضوبالجنةبشحرئه
المسممدسهمغييئالمحدئبيغمطلقةةثهالىالمشهودوينفسسبلهما
دافيقدضأصةالمحدثيننيءمثعهورمماهووالىلجىلعاال4منالمسلونس

اسدنةدالمقاثاب3ثذافاماحأبحومنبافألميفشهورامغانوعهذا
قاالالجلوذاحماعيليئللثلظىواالاظعاشهفبمكابالسشاوى

بهععنبهعواهماوالمئوإفىمتواقىوكيوشوافىاايفهاايلشيهوسيقسم
اسادةائحبلحدايعلفردطيمثبلنحصوصةمالةوألمميعالطحصربال

فقداسادامنمقعدهلبتبوامتميداعلىبذمن3كديثاكذبعلىاطؤهم

تمثاذاائمواقىشأناومكليهالذكانىاعقنواظائذابذمامناد
يميهبكبثاألدسانأيهيضطرالذىهووالفحرورىامايإلدانهلئروطه

اصطالحاتتربةثمعرنتهالىهتاباهذالمطافانلروااجاجلألههنيهد

اانعقماراظوبطضااابمحمقانضناألضصارسبيلعلانودد

فنقولضامرفئمتكمنهاوقيل

اوخباشااثثالمديخهجمبقولمكغلجفظىعايرلىهوناد

أةاصاوبهالربلمالذىناهصريبلمدأوهاضفىماالمبهمالياعأ
حدثنااورجالاووسعليعهاللهلىصالنبىتءجاأةاصانيقالكان

اكراوداذهاتالحمدتناذاوالنازلمالى1كووابىاعياوبئفى

كثرااماللهيقالأالقلنادفادصاؤ12وآخورصاألابرعادانأ

قالوهعالىأليلفتاعففهنادافىكاذسالألىنارللهيقالرجاال

ذالشهلىمسلنىا

نقاداهاربابعدرجالتربدبثاطحسنسي

اداألشمحةاواألظةاطاولىكديثاعلبل

هالراوىئرمحاف3علوثصواألمحابأاعنييماالموقرف

قريخةعكقخلألويهماوفعالقوالالمافتممسواهاوسكيهالمهصلطفياالمه
فوععينهواهرفاجمالفيهماداثصيهنلمفانالنيهلمرأىكانبانالرش

وسمعليهاللةصلىامبىأأاقابىفعهبئمابىااماسقالمرسل

دبفاطهوباشراتالداىجمالماألإجماايقولإنبنااوبمعرحمكا



ةدمة2

ببمشهاالحديضييخامااحدعنصبرواتهمنفردافقألىيهيرالذى
اقامثألثدلسالمدىببانهفىىالترمذممألمتآلدموفددالسنببمضاو

غرهاامقاثالندثهنىلمراقطبسانوموناداألايمتاهاامع

هنهأللىنمسممغفوتهفنينههثغاوبرفئطقشكيرعكلنلىلوالفسافمناو
لىاالندااللووا4ئاالأاألبدماملطاواوابافظيأذكالعي

نيءثاطذلكعإلىاالشصيئالمداسإعمماوهرلكنيكأصاتدا
رنكيخكىأبلدةاولةالطصبةزاباويآصاشاليعممنبالأليشتهربما

المفرمىجماهدبنبمرابىلقلىكاوصمنالساخكلالعاربقلمجملفلك

اجمشالىاداودالىبناللهبدبديرثاللهعبدالىنجاالةعبدصاحدث

عدهماقىثقتانهبيناضيعنديئايروىانوهواالتسويةستدايوالثالث

بلفنهلاثافىاالئقةعنامثاشيخصامرديثيروىالضعيففيسفطضراأل

امثديداالغرورهغفيهلماعامثاشراقسيماوهلىثفانااألسنادعهفيصلىلمجقل
اواالسعئادفىفؤاددتههظ11ءذاصلىفيالشفةالراوىافاماهواشاذا

المجالولاقمهانوهوالمقلوبهماأبيالجعمذروءروافنقصأوالمتن
يباضبذاثالحديثايصيرقتهفىكانهتخربراوديثاطبهمثهورراو
وواالسسنادقلبائالىخألقوالمشكونعليففكليهفكوباص

اممانبقصدللمألالثافىاسنادويبملانهبرفمللحديثاسنادايأقىا
يفعمالوفداوألالئلقينيقبلىهلاوالاخندطهلارهواالمحدثحفظ

وافردالوصضاثذحفحونواراواليميراذاأليزاببه
صعنعدوارابهانعردالذىاطديثصالمطدقافروااودهحاقان
وائليروهلميقالكانضاصةجهةالىبةبالنمالمقيددإلفوئانيهمااحد

ذيظفىابصرةاأهليريروهإولمفالنااالثقةيروهولمفيالءثابنا

فيهاخماكلاشىاتةبدقبهاطةالمسالظاهرهحديثهوالمعلمل
بنسهيلعنعقظبنموعنكيرهىذايرافىجرجابنحديثمثا
فقالفطه8فكثزلمجلساجليىمنفومايهريرةابىعنابجهعنلمصاألى
كلرواهلىاأمبنهوسىفاقديثاطولمجمدكاالممجمانكيقومالةة

اعلهذاواللهعبدبنعونعنالمذكوداليلسكلنالباهلىضالدبن



52اطديضاممنلم

نالبةعبيطهولهمامالىيلاسابغموممأدىعيهوفئالارهال

عنهاص1الطرقاجمعبعدلألالثددكالمذكألرسعنمماعلهبعرف

نقراممدداثرصااواضبطاوئظاهوممظلدهيكهلأفةكالوجمااالدفلى

الموصولفىاسااسآصعوإبعلاطالطهألىلكنجاناثدأيهعدىذلكالماشفم
افىواهموهماوحديففىيثادخولاوعدفىىرقبأأ

صاذامنممليهوقصظهـالماملىعلببخيثسمذعنبفراوالبىفلكوق

هظاهىانمعأطديثبصكهأطبهممحكنفومهلكنددقىاوبدمكغ
شدمعيقطعالمتنل3فيفىفنقمعاسندأفىتجونمارواكااللألمنالسالمد

يتعددبانقيهألثضتلىإقولاواغ5مغذلألونحونوعصقضاوشعمل

قدلىثفتيقمناحسدينتفىألصداالصثيقعاواألتصالىيقلمندا
خفياملألاصاشتاذاافاثاذؤصهفثفالخالمتنفىاماحنونة

يرىفقلىالمباحثظاكلرغنصووةااةجهابذاألعلييايطلعأل
بهونىالوقاوالراوىاذااللوفوعوالمباالرالولالمواعالل

انواعمنذلكغيرالىالرخ14الاألفىعلاعدفىاكئاوامنجطداوحهمما

اخالفماهرضطرباإحمفظهءووغلتألراوىبتغالجرح
افنحا2خىجهعماةوصوعليةصرواهبانواحدراومنمد

افظهفىالمقناختدفاولالضافنحاجهعلىمغصجماكلةرواهاو4

خرىا1علىاهعاجحقىلمثومالالرواشانوثساوتءممنافىاو

بةثراعاواحفظراويهانجميعداهمااتجقىاذافاماالجسجمنولم
ماطمضطولالحديثيهونيالالترجمحوجوهمنلكفيغيراوجىالمر

احبوآخرفىاوىالقهاماهوالمددجاجبالراجمحالوجهيطئذح
شالةنهاوممقيالخبروبينالحقهمأبهينصليولملهااوفىائهافىاد

اذااصالهااتشهـدا4اسعلمهاللهلىءاةاثعايملذثؤسعودابنقول

دتقانتشئوانفقمتقومانشئثانصالتكتضيتقدالتثمهدهذاقلض

ممدجومنهمسعودناممغمممدرجافظاهذااناطفاووعلىاتفققددفات

إلفادعندهفانهمنهطرفااألدراوجاطديثبهوناناولهااقعاموهماألسناد

يدرجاناثافىاقافةطوبذكراسنادرالاالولسنادباكاماعنهوالويهفيرآص



ولدمة2

اطدبثبهاعأيروىانألئالثالسندفىلهآخرنحالفحديثنىحمديثطة

خئالفايباياالحد1اشادعلالكلفجممعراويغفيرومحئلفنةباسانيد

المدنبمأقائللنيرقولواعىلتفينالنداوىتننى4درادتىيبهوزو

اتجامحهمشياعاواتباعهمادفياثاةاابآلالعهطمنوأحمدسليرويهماهو
لسعدماوىإابايهعثفىوئدغالمذخالثبعناألخفىطصاوالممش

ألأضرانواحثبضهزاى11وايآسأاألوألهاالفوايألكرسنائوأ4تفادان

فيا41بسمالافغاهذاقىالمؤلفونطسهاتوديثاطنفىفءاااألايهاايضاج

المبهرافهااداعأافىهنائالثةألياصكظخيمابفدامنمنقلهاعننى

دالثيءافىمبافايكلميهاولماويدجهيرءمغشهبعرفالالذىهو
15دوماالهذلكفيقاصمرهوبلبالروايةأقفردسهلوالضبط

آهشاغمحسكلبنمكمدبنيحيرزكابىوايآلمنماجةابناشالىا
عهااذاأدمانجافانباقرابواعمفوعيعياشةفيابيهمنهعىابن

هذاننباظلقاصبديدلاصعثىأدمابنماشوقاليطانالثاغضب

بهتؤدذكيرأبافاناوغيرالصالحوابنالنسائىقامنكرديثا
ثيناهوألنتفردكىمنبةبدتانهرناناتأافىمممسلهواخرج
جماةفىحمصمنيحبألالمثيطانقريةالثعاسنعلىينطبقالكيثط

يراعبميوجدانرعاومذابهمؤمناالفىلئهمطيعاحياثهمنبل2دمالمدا

الوجوجميعمنابالمرةبهراديثاعغفيهقالةوتاشريخالتهافى
كونالصنعفدهالالمحدثونحمعواحدراوبهرداهاهوالمتروكيخهاوثاإ

لمومةالؤاعدالمفانحانويمجهظهناأصاديثذلكيرولمكذببامتهما

ااسلىلىنهذلكوقبمبظهرلموانعألههفىباممذبالراوىفىاو
وعاوابالمردودمطقانواوهذاالوهمرة3أواففلألااوبالصمقاكثثهاو

مكليدهاللالعملىالنبىشلبذالماموهوالموضوعااوثاهاخفنهل
كظحدثسامامصألانوعوهذااضعهشمنوحاعليهالخظقسد

عنهالمعرفتهبهالشوالتىطرقهوأنيرفواصنعهنرعمالىنظرابفلكحمى
فىقويةفيندركمهاىوبفرانعهواباقراضوغالمموبعرفولالص

اواترةاكالعنآاونادقرصمناقضاؤنالبوبعرفأئاراطألعالحديث



72اماديثمصطمى

وقدالعأويلذلمثمنشسيئايقبلاليمثحايقلصريماابفالىاألبهاع
اكاألسشالىيرجعكونهبركهمممنااوفيهفصاحمةألكوناللفظهبرثحألفيع

قولهيمحقكلثئكلعظيموعد5بماربعرقطمعامابربماوانقعضينابيقبالجح

الصبيتصفىبيتالفمدينةصفىيخةمالفاللهجمطلقمةاطممثنا
اففلصالمبطنفىلقمةوكقولالضادمةاىوصيفأالحوريذلمكلحوريآل

ححروقديرةممعلىديىلثجمدفيهجمامااويمرفجاخالصبنامغ

هساكرسالحافظئهمفقدافترائهمافكمهموبينواالومناعينءاحمانالمحد

ذالشاويمالميزانسانفىعرابنلحاظ1األشدالطأدينفىمجألذ1ئاديفهفى

الموصنرصكةاألصاديضفيالبئصبهلدينيباختاباالجوذىابناطافظافى

لىايألافىالسجوطىثذوبمبهابصبلماهالبإفافل10عليهاسعتدرككن
ابيوقدخيراالذمءارهموكوكااوااقارىاعلىمنلألرفالهانصو

لمنتىفاث3ضاببناهاومالاذء7الوضلىءالاوللااحماسببا

نبهناوعصماالىوايرجعالحديثبمنوغيرالتاريخهذافىيطال
يخقأنماتمالىوبهفنقوليرابميماثاسذيب

هاثحك



ثعااالمامابدعةاوقامعنةالامامعةؤ

عنهأللةى

بناللهبدبناددبىبناسدبغهاللحمبلبنمحمدبناحمد

ذملبنانلثإلبنمازنبنالسبنعوفلافسبناللةعدبنحيان

الثسلبافىالفهععدابوواثلفيبمبغعلىبنببنبةعبنئلبةابن
االعالمممةامناألعالماحدبماومنشاوهببغعادوهولدهشحيمناصلهمامأ

بنالرحمنوعبدعيانيةنجاتسسةمنتدأطلعودمشقلامنسي

ذكرهملبطواهموجماعيهمامبنالرزاقوعبداطراحبنص3وومهدى

بمادىواثداوابومذىايالسنابنواص4وصااللهجمالاانجتوروى

انجوىامالقساوابوواألثرمأزىالاضرابوالرارىزرعةوايووصا
يرسفبنالمحيدقامدالشامالىخرجقدوكالطرهمتحيطولعةوتجط

قبدوأجثازصالىنمدلاملريقاائهوبرنطضتياريالالىالؤبالى

سمعايهالتالصلىالثىصكنهريرةاعنايهابالسنديخاربطريقهواعحالها
األمالكمالقدسصبلىامةقيايومسجلصاللهحمكنداسبماخنعقالانه

نفالاسمماصخفأمماالثياذدياباسئالتاحهدبنالئمميدقال

كانادورىأسامبطاقالداودوابوصاديثاطهذاوروىسبمالاوعغ
داودكانابىبنجمداللهوقالادشيمابنذهلفيمنبالمنلرجلحدبنا



93ثرماأبغشدا

جمنلممثلهقئادةزمانفىيهغلملهمامازمافىجمنلمندممالآليفى
احمدنمبساقوفدسدوشانجميماوهمادالثلهءحنبلبناطدذمانفى

ءباوالحطالطاهرئ3بالنموربيهمةعنمسالتانئبهاو3خرقاطرمغ

وتدوالفضواثحرفأمدداشيبالطفيؤهلأوألدولىالممانجاواءعراالثوا

شصوبنبسليموصاربعصعةبغبعماعيةكافىقيسفىاذاكنتفلي
نانةبمناضوتجيمفىنفندقفىصانضواثاسعلىبنبغطفانوفاسو

وحارببشيإانفانهى4ثسيبانبفىفربىفىتبمواذادباادبو

ثعدبةجماشيادولداألهذامناقالمثبصدلمالشيبافىفلضفافابانإاش

فينبنىاطصننعلبةبنؤهلولداالهذامطدقىيفدلمالالهلىقلتواذاالحعمن

احمدمأكوألبندصرابوفالاألطألقعلالذهلىلحمفبناحمديقالان

جمذاسانطامموكاذوالورعالرهدعالعقللىامامحنبلىابن

بهماوولدتهحملوبغدادامهبهوقدمثوزىصاصلهيقوافابعابةال

اكوفيينمنكثيرافالقاروسمبثسشمثميموملية3ناواجمذةابنمنعم
أيتماقبنيحىوقالوالجزبرةوالشامناواببنلحرمواهلميرييناوا

ايضاوقالذكرهاوالبالربيةقطيناعلراماحنبلبناحمدمنخيرا

لسىبناحمدوضحافضلأبنمدوقالقلىالربمغانايقولحمعظما

ابايايومالهفقلتصاجئهمنهافيأخذيومصفىمحيئكلنةققتهعدى

يزلفممساكينثومنحنالنعمانابايافقالامربامنانكبلغنىاللهجمد
بلساحمدبنعتزيادبنايففملوقالشيئالىيقلولمجخالدافعف

وطلبثقالخراالربيعهااالىومائةوستينارعسنةفىىايقول

ثهةابىانجاوقالسنةصرةعثستابنوانايئوسبآخسنةديثا
دصعيهوصلىومأتينينواربمدىاصندسالجهبومرفىاحدفىتم

احمدمعيقبنيوقالصربببابودفنبغدادامبطاهربناللهعبدابهأ

جدسفبلنحاثمبنمحسمدوقالشرصاصصهويهمصالحرجلهو

انالحطيبممرممنوبظهرالدعوةءانجامننوسرخمكلواليااحمد

ابنوقالامهفلتهطفألجاحمدسانوسنةئالثونوتوفىاحمدوالد

ابووقالرةاشدداحمرطواواليخاوكاناحمديضرابهرىاذرج



كصاءألأنادخنم3

ايسخفماباءبالحنابئإلالرمغربعةالوبحنرجالاحمددأودكا

كاشورأشهبيضانهاأغالظاثيابهودأيتدوديعواتلحيتهفىامافىبا

وقداطديثمير3صمدوقاثبتانقةأسسعدبنضمدوقالاذارليه

كانوقدليقانفابئيخلوقأنالقوبقولىانعلىبالسياولوضربناكان

لتصاةاظايالىديضبمدثمثىالمايجبمولمقولدعلىفثبتزلكقبلحبى

خلقىكثيحمضرتوفىولماالمالىذلكيقبلانفابىماالعىءااآلعئى

المأهوناثععةحنبلئأاحمدشعيببناحمدوقالىوغيرهمبضداداهلمن
المدينىناادحطااماماللهعمدابااناظطيبفيابروقالاألكةاحمد

الحميمضكهيمدوهىمغءااسجميناخذثمالمحنةىوالصابرالسنةفيوالمناصنل

فىانففضديبوثأللثاهامجمججمنهسقالانهعةوىوءبطولىكجما

لبنةدأصىتحضببثفىنتففةاكلىألىرخرجثرهمافىثينثالجاهولءاحدى
جشفىالبداحملدالىفيشمريرالىخرصدةنتابمدرطضوندىعةندو

3وابنتدأوقالثىىبىءيمقلمنهالالحروجئيمولمانجااضىب

يصبالطقعدهفىوإنمطقوابنهوحج1حمزمهمننلمعنهتب3او

بدوجدصهدخلفياالرذاقسدملىالحديثليصرعصخماالىالحجبمد
كانتلفضزقالودايهلىاللهاراحكقلىألحمدمهيناثلنقطالرزاق

فىصمماالىمغراانهمطوابيهذتاليختىاغيرنالبحشاشهحااننلتى

وقالجممةذلكبعدشما5الىخرجانماصلبناحمدانواألشبهاسنةاكل

وابكالرجئشققثؤدناليمنكلهرجبعلىبهةدارأيتراخابن
إثصلىالىبعدهاحملاهـألاناخلقنىماالتالدعبابايافقالاتباأيها

اكيلامعدبثىانسانوتكلالىيئندايماناابىالىصارانهباخنىثمقال

المخكونفقالاعيلاسففضبصاالاحمدنواضرينابعضؤضكعليةابن

فىفاسنةثالثينمناقلعمريهعلايضادخلحنبلبقاحمددىوج

بنعفصولافىبنويهسقال07ههنالهوقاللهوسعااحدهيتابا
اناقاسعيدبنبررءلررهوذصررالمقاثدمةمائاث

قدمماايضاوقالاالمذاحبارقحبراتذكراللهثيتاامامجيلهفقمال

هارونبنيدفيهندألعطواالىهبيذاناحمدراد1احمدهلعلثنا



أسهسالرابنآاك

يدفينرتهاعاهوانهاىهنيدمسنعثئاىسميدبغممصلهال

يومااحمدفوهيعدثاذاجنبهالىيفصهاحملىلمجمفىمساكورسذ11

فقيلنحغامنالاحمدغتمكهعيومايزيدوصشح20مااليهنركب
اصغحالحئىههضاأحمدانوذاعلئهاوقالجبهتهعلىيدهبففأحمدله

سسفبانديثسالنطاعاهذااسدرأىقدىمهلىبخاحمنالىبىوفال
رأيتماايضاوقدسفياناتذصرتاألأيىتاظماابضاوظلاثورى

نمبهياحدكانعلينامقلىمااقذالبدرتالمنهعاوفىرألاحمدمغقها

بنمدعسوقالالسلفثهائلكرقيذصلىاذانوقالحنبلبناحمد

بعىالرجلذفااالببغدادليسفقسالالفقهذكووقدمابأطمضذيلى

ببدهفقالالمدفينجهكللهنذكرالففهيحسنكيراحدثممنناصامااحمى
منالثاشخرجولماامامثالحفبنلىاحمم2بنيقالطونففمها

لبنواصابننسلهطرجلينمغاعقلبالعراقخلفتهاقالبذاد

اناأذحقنحويانبطيارأيتباثاجملىئالثبغدادرإتاشافىاوقال

اسودالرأسشاباورأيثنجطىنهءكانالحاابيااصورإثعالمىوهونجطى

ايضاوقالحئبلبناحمدهوصدقهمالناسفالحدثناقالاذأداطة
احمدمناتقىوألاعافضلرجالاقامباخلصفاالراقمنجتصض

تجربةكاألهدأقهـطاشطاااماقالمااببهقىاقالافقألزادايةروفى

قلتالرشسيدهارونكلدخلتلماالثمافىوقالاحمدوالىبامنهوئرفة

صبالسممنلرفانظرظلصامادتحئاجالهمنااليهغافتافاالخاطهةنلى

ضعلبناحمدرأىجملسهالىالشافىرجعظاهاقضاهنوليهحتىاليك
بالغفاصنيايواتالمؤمنهامثافقللعااتجالجيائهاشلمن

ادخالثحأقتكاخترتدواذالىيختلفممنرجالاراانذاصيوانال

تجساةاليكجئتافاوظلاصعلفافلىالمحنماقيوايكالمؤمنيقاميرعلى

الوإسدابووقالشاقى11افاصءاقضاافىالاادخلانفىأعالممنك
وأكونهابصرةابصنىبالمصصرينمااحمدمنصتابردبوقدالىاإل

كدصاضحراكنتايضاونالهىنضفىاقدارخوالاضالىاحصاحلى

ياوقالعلىالوليدعلىابرصلفاصرةااهلىيثيوخنحدهاتجعوقداحمد



عحساصهرابهنائاريم3

وقالبالجمباعيلىسفيينوالدنفهمقاكاصاحملقاهلقدسغاابا

كيبآقال4فيئتهيلىكالمبابابغااحمدشبهثماالرببعفياطمن

أحمديفبماقتيبةتلتالديغفىاحدسألداولوألالورلماتاثورىلوأل
نىدفلوادإملوألبضااوفالىغالالتصاركبافىقالاتابينااحمداد

سسدبئواالهثاألدراسوماالثاؤرىاصرامىلضادكلررقالالدين

بنيحىعدهذكرالنياامامضلناسىايضافالالمقدمءانأ

الضمألايشارقالمممهمليغفىاكبدافصالدامدبنمحاقوالمجمأ

تمبمكلمنآلظم15لهوانالودعلماثاحمنلوألاحدأحنبلبنداألى

فئفلهخبابغاحملىوتأيضاوقاللهمفريىانمءحمعلىوحقلهالى

الظاوقالالوكعتفىاثوكايانصوماتستناافاتتالشافىوماثألبدع

الفربالىفقالياالدينفىحمدثالاحمدولوالالورعماترىالثلىلو

مقامةاألفىقامدماانغاتااإيةااحمدافيسنقللمىبافولاحمدتقيس

إتقالانهالقمثيراظيمالجمدبنماسامهاءدداابووحالنبوة
كباسجمنازيىلىضبلطبناحمدأهالىهايئببينىافيحجةجعدهثألثة

بييناللهينبحاحملىطلاطاسكاقرفالالفضلبنوعدقةاصشعافىإ

دجألاريكحىتعالاحمدلىقاداهوبةشبناصاقاقالأالرضفىبدهء

ابضاقاالاحمدشلائافثاالرأىوماقلتانمافىاالىبىفذمثلهقىلم
احمدالمدينىبقعالوقالاألسألملهبذدهالمانضسهوبذلاحمدلوأل

الردةيومنكابراثال11ايسبرجاينالديناهذااعىاتهوانسيدنا

ساقاموفىبإميموذأتاواخرجكاعلىبطوضموامقلموقالالخةيومواحمد

اللتشديالجمبااذفتعبآمنيخبلبندابالماقامسالمافىاحد

الردةيومابابهرماثلانهوبقوالقالهجماواخبرتهسسممبنالقاسبمدابا
أاحمدوانواعوانااانصاوجدنحههاقوضىابابهرازتعصاللىفقال

احفظاصانجامنليمهىالمدينىابنوقالمثلهاألسالمفى12لستلىناصرايحد
ايثئمافالسصفذاسرةيهولناكئابمناثأللمجلىكانانهوبااحدمن

عيهىقمماايقوىمناللهوبهبنيئفهاامامالحفبناحمدانحذلتا

لعتاذاابالىفالاحدفاقالىىبثابخليتاذاوقالطالئدهداللهعبدابو



هطكرألهساأار

وافاخلىمجلسفىءمالاكبارمنةالىيئسبنيموكاننرلىسيف

يحيففالالقرلفىواثلىبمألوجملفقالفضائلهكرونويئاحمدعلىنون

فضائلهذكرنالماعدياثنماهبامجالسنااشغلنادوثيربمديأعلىالئنساادكئرة

حاقظاكاننامحدكانتهـطنىدأشنهاماحمغصالحدأصكاأليثيرفالمااجمي
فىلحمضبخاحدايوماذكرماقألنذامداأنوورمادكانمالمانوع

عبدابىملىحكانيحيفقالديخكمفىاألتغلكتابااهليارهجلفااللمجليس

دامحبناوقالجلبالصماحبالذكرمحاسنمنسرهذاقالدينفىكلىالمه

أرافىيرموقاللواالصالخمنيهمماكاقفيعليناافؤفاسنأخهن

علىواحمدعليهيقوىماعلىنقوىماأدئه4ألاحدمثلبهونأنهناألناص

ثبتثفةاحدالنائجلىاقالالديناعالممنأحطىكانالنفيلىوفالطريقته

ابرلويسءوخيوسنةصاصبثادااليتبعخفقهالنفسيهقىالحديصفى
وفالوكذاذبممناوأمايخنااللهعدابواالةقالثمقالمشالةعندثلى

وقأصحدمنخيصلاابهعصدااترأباالمثماىينجامهنا
احمدمثلرإتافىبهامحةومذزاقالوجبداووكيعينيةبنفيانسارإت

اللهـسهرالباقالتاهباحاابغالحادثقال4ءووروذهدهالهوفةعلهفى

يةناابأاألاعلهألفقالديهااصمذالهذءعايفمظاحدابرف

طثأناحمدفافثىاهذااصسببخءااقالحنبلىبناحمدبعضالمئحهرق

زمانهألهلجمةقومكلللفيلمشريكوفالزمانهاهلعلجمالسيكون

القتوأرةظامجلممةمنفنىفقامزمانهالجمذعيافىبنالفضيلفا

وقالبلصبندااصاوكانرمانهالهلىحةيهونطااهذاايثىان

جالستعبيدابروقالاحمدجمرفىوذيىكرىمننقسانهددتصغاله

فىاحمداهثفادى5وابنعيدكبنيروالحنبنوعهديرسفابا

اجتلحامسئالةعننافىوهوسئالنىاقدداهبتطشلمسئالة

بنواشيبةالىابنجمرابىاداربمقالمىثالحداشهىايفاوقاليد
مافقثهـواصحدلهدفاجمرابوفاماالمدينىبنءوعلىينمبنرلمجمألص

ابطمجلفىيوماقلتاألثرموقالبهاعيهمءلمودوالهاجمعهميو

وفالصدقتبدءابوفقالاحمدعالساكبوبوالششرقفىىييععبيد
3



اصعمافيتادشنم3

بهنابثعموسئلاليالىبصرفأرذامواالحدبضفىالناسادالىابو

األلهوقبلاجرذههرجيرابماررممغلنقالنةافىبمدحلياعنثالىاسا

حمهذاعلىبدقىأليفلىالثإلينتبةعسمتريدالصاثلنفالاىنعكاصنت
اثغيميئهمغمنهلفلمنفوقهومنخدفهمنالهيىبينمغأحهدالذ

ممليهاللهسلىئوالفىالوهابعدقالاهيزميانهانفلاحدعلىبننعوقال

شعيببنعلىقالذمانهاهالاعملىكاناحدالىرددناهـالمهالىنردوهسم
مفىكاقماامففىكائنسبمكلليهالفهممملىالنبىنيهمقالممناكان

لوألديخكنفلكرفهيممادأسهققكلابوصنعإئمااانعىصرائيلاي
نهمؤبمنجمعواافوماأنألفيامةيوآالىعلعنااماهـأكاطالشأنأبهذفاماحمد

فواساطبمالابوابناقاميهوااقاامىبادألىلجاربادثمادىالحوقالدا
وكيفواللداىفقالامامهولهيقيلاحدعكغالدارىوسئلاحدأليظبثا

وقالسنشعيهاافقواعلىبرصوانهناسابفلوبأخذانالمااماجمونأل

بنجمامنقاللذظالاراثبنىفىداصحملوكانخيلبناسثاعل

اقلاناصصكنثوماحدمنافصلدصفىوصابيىءرأتماالثامى

لىعامثلرأيثمارصابنعدوقالداعلىلالمالهلتصفى
ماكانطالددصاالذدسعماسالعبنكروإبولظمثلهدأكلمنبتر

االباطإدخاالةنتعركاطفهكمانماوبالصاطثيناشبهألكانماينوبالماصبرهأ

ءرصكاقالبإدههلىمغصلىعلمقدماحمدداودابولظلىقفاهابدعوا

ذكلنهمماالدفياصن5أسفدثاكراليذةخالمجالسجالسههوكا

شىفىوفبهنأملالرأبشفاالعامشايخمغماتيهطيتوافنيساالى
3ردأالبولثاذوقالنكلماهااذكرفاذااألدناصيممناناسابهفوفمما

اقاسعن31يرداعدابوذوقالدينايهويزرفألفمءلمرذأناحمد

احمدياراوأاقامهناحداقامومااماافنوالنافىمثلهترأوماراهريهابن
جمذامامهوماتجابووقالفثاطثصألقولمنالىاصابراهبمبنماقأا

الفالمىودالبئصاحبانهفاعلوابلسضبندابالرجلرأكمواذا

عالونارأيضالمؤىادريسوفالبثدعأنهاحدفاعمفىيقعالرجلرأتأذا
نأللونهويوقرنهيماحمدموناما1الفقهاهلمنميماحثالممغ



س5اعابغريخ

احمداجالسامراقباكنتيارابناصماقوقالعليهالسالمويقصدونه

وثالدؤوطويقينطربقمناطديثخمفاكرنافيانجحاوامعيقبهأىو

يخقولونشابابهاعهذاقدابىافافولطرقاصهذاميمنيكيلفث
جمالميئكلمفانهدأامفيكونفقهيماسيرةماادهميمافاقولنع

ومالدطفحديثالىافالمجفظلىاكالطالراذىعةذكابروقالقوى

احمدرإتحبيببهنانوعوقالهواباعلبهفاحئئهذاففاليكيد
امحلبجا4المأرةالطستندولوهلىومائألنوتسعييثمانخةفالحشجلىفى

كهاللةجمدابنهوحماسكاكفىيفتىوالحديثالفقهبيهمملبئديثاط
ياألتهصبىقالنينااسنفلىممائراكااسئفاداشافىاذكوفدقالانه

اباممنفومحضراقهجمدوفالابىهواثقةانبانابهابهفىالشافىقال
ولفضفيكموديسئتفقهراألم2قالإئأسلداالمامبأفىىسجلمفىاطديث
قنظرقدقالوأابصاحاءيصاعقافقالواهومنققالرجلفينافقالوايذمهم

ثممقههماهفاماصحمابوفقالالناساتخطىاناكرفقالتقمالفقالاليه
اللثةوثانيةوالقىفاجابمسألةكدياقىوايهيىبينفاجلسهمعوافعوالىقال

رأتماسهلبنانحىوقالسماصمابوبهفاصجبفاصابومسائلفاجاب

مابمرااننثانمنهاعضجمهصيفولافىسهمجمداللهوقالاحمدناعا
دلولىاللئعباديااقرلدلتماشبامت3وجمةالطويقفضلكماشياوثالث

واصالطنوقالالطريقعدرقفتحتهأذلكوالاازلفاقاليقأطاكل
ضصءإدةيوجنادةرضاوبلىهمفىادءأيرهدمهالوءلىاساك

احمدفاذالةامييصليتبددةبنعلىقالواقاألإثىاوهنوص

الصالةهنفركوانماقطمةاحدطافاأليساثلفقاممنىيقربلحفبن

كطكوااعطنيهافقالفابىافطعةاناكطنىافقالالسائلذللثالىرجلمت

الرجوفافىافملألففالهددهاميقبلغفيريدهزالفايفملىفادرهثا
بكانثاىانادةقالىلمئالىونالتاجوهقىمااقطعةامذهبركهمغ

اسبعفالرجلهذااتيتلوبضيايومالىفقادهرارجمايهامناقعدت

ليزالافىنؤالبابعليهفدققتاحمدالىتقبقاللىاللهبدعوانتهقمعأ

قلتحاصتىومااللابكأمندجلاللهعبماابايانقلتاهلىمنفقال



ماكلابغشثايم

الامهااللهتدعوانااشأشئادهىرجليامنايمدتفديضةصامىاد

ايسمبثأفااثهميوخودهانكنفايدعرفناذءيالبقعل
كأئهالىاتفقافلمغجموزنصرجتمحمطجسألموتلثفضيت
البابفدئقضاالىجسففالالثاللهسيىيمونانوارجوءبثمىشفثيط

ابمكاللهاألله1تبأبفةمحتألىفقامضعكلىاناقلتامغفقالت

دصمدتالثنمغتتعجلىدىعلقتقدافىاألاددىالاتفقاالقحد

يئبصيعالتهالفيأليفتابىكادألهكبدقال4اطربقالقمساوذاثالله

بدبممااقرثنإبروكانأاليلصلرةمندهولفئدهاوالينلمثا

الىامباللكمضقياصمةدبمئكاجمثواهلألمصفىيحلوكان

مغفوبكانفلىلىعةوضينماثةوليلأليرمسلىفىبصلىناضفته

نهةإلمشهويامدسبصسباسضيميومصفىيقرأ4كاننيقالتول
المشاهقبصلىسسامةانحوانياداالةسوىليالسبعصفى

سكراافىثموبدعوبصلىالصباحالىومئمخفمذنومايخاماألخيرة

لبالصسوبقربممقدااشسيئاذاقوميوماعنسرستهالحليفةعد

الىفرجعقاسوامنحفنيةفييالثألثصفىومابةشيبيمضكان

وخلوقدموقىورأيتالنسهرشةبمداألنفسهايهترجعولمالبيض
فاشقبهلداخرجهليغكألءاظاتاجرعندلطاباينورهغتيحدة

عليناقمالواصطىسنادبنحمدادوقالفهحلفىانتأوفالتوبه

منااليبيعهمااندنفمىفىفقلتايإلمهفروأاخربماندثمجماعةاححد

يقبلمهانمفزدثاقليالاالاملهفقلثهاليقببمالدداهمهنرةفاليتهاجة
ايامثآلثلاسحمدارعلانهذكرواالقثهدىبناعدفالرفوانفرلىتهاخذ

البييتفىفرفواقالدقيمغيئاشفاستقرضلهصديقالىثئابشمهااصما

كللغبهمففاليديألبينوصغظاصجلللبزداأالطعاادهشدة
لةبابزوافامبابهصادارنىورايماكانلهلبسرعةنههؤتمقأ

نصاالصاالنذال4صادارادبابهبسدوإعيأصلىوأتارفعوافقال

كأباامناافاضربمارالبدركانبنالجسهمبنعلوقالالمظولىقلى

ب3فصلهقدنالحضفياحمدخطهذانمقانالملىاهذااترفونفقالط



س7مماصلعابهأديخ

المءايادىأففقدفاينيةبهننسفبكندةجممقييغنافال3نك

ابيضأذالثفىهوميهاهوالىالدارلءافقسالعنهنسألاليهجثماثجهفى
المهعبدابايافملناخلقاليه21واعليهودافىصالبسابفوسجدنااليهئنا

خئتفاندالنثوثطلهفقلتباثىبلثرقثفقالايامبئلفئلمفحاؤكما

ثفانهىنبمقالةباجمىلىبيملهفقلت5دفعلافابىصالشئتانقرصناضذ
ريأتغانألىوأصفينتاقعلمهلىلساشترلىلىقالذدأأنفابىدينادا

اففهبودقوجممثودخلتبنفقةفىءسحبموقالاالتصاشممفباويرزرجمصف

الئصديعبشهاملهاك7شصكقدقدألحمدقدضاممدىابناردقالخطيه

لموالكيفلىقالماوفطهبالمعكيينفدهساانالئالهدابايا

بهربابىنىيغثفيهمانودداةجملظالئالشعبدابنهوقال

هئهفىعبدأقهابوناعالقىاكفقساليهةلامنوكانةاسيابن

4هابلرفانهفاخدمهلأدرهذااثسرماىلىقالتزومواناالدار

اتفقاممابءاوقاشةهئافسرفالحديثيطصيموكاناخدمهبهنت
اىلهاتفقااأللواحمافالفقالقاضلثصرقوافىصراقاممليكدخلىاىله

منقعوسىصاكاالطرنجاعمروقالاغييرولفيومايمئالاطاافى

فاحرجه4أنصاءاابثرافىمقراضلحفباحمداللهدهـالىد

اقلاونرادرهمنصفمقداشبداللهابريناولهاياهلهنارجهافالما

قالابإمندكانانسالطرجشالئااخذألبراطاةناوىالمؤافىفقلل

سهرصاؤهوبمهراالثلءواقالانوتاطكرىمنعليكسمله
قالمألرزاقممبدوقالحمللىانتوفالحمابدعلىقفعربدراثالثة

ىلثمذاخذلهفظتشيئااألتيئسفاقامصنعاالىبعنىاحمدههناالنا

الرزاؤواراناجبىتعسببموألىمبارفابستاأدفيفانبهظشفعيهالدفعه
سنانبنأحمدوقالهمنىيقبلىلمنجيرانااحمدفقالدنانيوفهامدهافه

خروجهنحدهاخذهامهاعلطخبازمحندثلهنردااناثالواس

فىوعيمنهاخروجهعندافياطامنناسىمننفممهواصوىالىيئمن

قالاللىاعيلاسبنعدوقاليقبديافةصادراهمزاقالجمدعايه

يمغباوهثىاثات3افقلتبثمىاللهدابىعننغبرفىاراهود4بناسيثاق



ابهاممماسفاديمدم

نعلمرجئتاذاتوبماصفلرهواكرقةافىفوقاناؤكثتإقالركعبدعند

سادبفلاانتلىقانمئحناذعجدابايالقاتايويوكيةصايتاشكل

فقالايفلوثحنفوقانتتكونانيتالدكعليكنشوشنايعنىناعر

مليهفرشتفنيعتنفقئهانكلفاطلعتفيهانغمايصرفىواناققالذاك
هلىظداثنظرتفالىصالشئثوانقومناشئتاناللهعبداباياقلتفابى

اناصديقتلمإتوهذىاسيدبنمحمدظلديخفقويليعصافيأتج
بمطالحمدربحعهاامضلانيتنلىبضاعةاتخذتافىيقالانخرامهئ

فاظهيااذهبتىظتممايهاحملناروتدرهمآألفمثرهءارلمج

ابئعانهنقلثفهفىكندقلضعليهتاييهنهبتمندهاالعيكيف

ذنحنخيرااذاهجفقالدرهمأألفعشرةهواثهادمحرجعلبضاعة

لدى41جاهوتدلىالحرانجاشهدثماصاابنهوقاليأخذهاانوابىوسط
هيثىىحممدىالوقتهذافىكاوقدمشهودرجلانالهمالالمرلبابعد

ظاللظبذعليهيهاكيزلقمميراثوهوتقبلهانالىفاألحمبلكاعددتهقد
الصفبرنهنفمىىقلتممنىأدىرأيتالشفالماوتركهقاماألصرارهرأى

لىفالصاقالءبثمىيبرفددهمأألفثالثةهىاللةءييابايالهققلت

األنصادمىولىبنقمااسوقالاقلىحفطمةعندىجمهنلماذايومادادالدى

فاضفاحمفاناطديثابامثلىاقههلحاجهوقالمالالمأهوندس
اهزيزاعبدبنالحصنوسهلابىفانهضبلبنادصدااخذاألاحدبقى
راثممنهذهلهقالديناراايسحمحملىفىجاساثداايها

فردهاايةة3فىانابهالىماجطألفقالعيلئككلبهافاسعئلحذهاحالل

احممدالىيخئدفيارفدةالمنظمكانالتمعترىاحمدولمالطشئامنهـايقبلولم

ملوذلدلهواالغالمنخرجغدامااشترلفقطيغهديومااوإ4ؤ

فقاللوافسئالاحمدبيثالماواوصلهوشدهدينارنهسمائةاكراوفحفى

الدالنيلىتنافرتونخهيديهبينوصنعظااضالمنشىمغحملله

ياليهبينوالمالغدالفوصنععليهقدلمافكلوسئالكاالىقردها
ابغماممنهلى11يأخذانفابىبدراهمكاشترشهالىممنهدبقولووالفتىبعف

جصيواممطىائبلقدرهمنهممابهارونبنيزبدعلىعرفاحمدوقال



س9هماسرءافااريم

ايامقىاعلىدخلثالموفالفهاضذفاالمسلىصوالنمعأبن

دممىلبدلهوكانالعمرلصمةخرجقدنصالألاىفىايعدالئالاثقاك
يخهوافاغدبفيإتحتهالفابلىفلىحتىيرةكعسفونعلبهاشتدعايه

وقدالدينمنعليكوماالضيقمنفيهايتماالئالابالمجديابلغنى

3مماسعشديكاايقفهـأفألنبدىلىءددهآألفباربمةاليكوجهت

الىمنهورخميراثهىوانماةوألزسدقةقهىماثجماعل

وجههفاحمراكتابهذاماابقاتدخلظاووضثهابدالفقرأت

ثابكوصلالرجلالىجمتبيروابهاذهبلىقالثجمنكمهردوقال
لحةنهفىفاكهمعيالناواهايرهماالدرجلفانهالدينفاماعانيآفىوئحنالى

المىثاب3اأوصلكاطالذىجلالرالىتاب3بافذهتدئهواطدلمىتدالله

تلدجلهمثالفىبهرىشثاهذاقبلاللةلمجداباانلولقونقالابى

تاب3لهورديينبعدنالكانمروفلهمرفألبهلىرهذاالنرامأمحج

أكألاواقلاوسنةمضعتظاولاالجوابمئللهقردذلكبمثلالرجل
قال4صماوقالذهتتنلططاقبلنليخالوفقالالقضعةرناذ

تبمثالقالايهاكثادفاالؤممتاليكبهابعثخفعندىألبىثوران
منلجاعةثمياعايئصامنرجلسلواشصاقالقلىثغلفقداالحملف

بناحمدالىجمدبثيمابيواوصىيقدفقطراأبىالىوارسلالمحدثي

يأخذهأولمتركهاملبوسىمنهذاليىفال3هافياساليهلتئححنبل
كىذءجاابىلىقالما4صاقالاباقىاوردواحداثوباامفاخذانهوقيل

اوصىابىانالصالالركطالمافيددنطخرامنخرجومايبن

4صاقالرحمالتهبهااذلهفقلتثيابدزمآلوهىبهاءحاثالثبأيابه

خيرربكورزقلىلقالدينارالفاعطىالدورقىاحمدانبدغنىفقلت

الحديهنوكدافارمنالفافئبنىيافقاليومارجلىعندوذكربن1

حألالىقدممناالعلىجبىشيبةابىابنوذكرت4صاقالنبةعنه

يرحمهافازواومااتاوحقرئملتيوأإلمنتاشاالففالمحدبيينمن

انجهيمنىعيلالرحمنعبداباانلىيقيرجليوماهوجالثى

6محاذبدامبهالهيراثوقالقطعةاصابهمنرجدداحملىفغاولبىالصتهىواش



مكرئابهأدثا

هغاخسذتهفالالورقهذاأيفازاقالاباظاناسااقورقمملبه
ابهوصلىامنقدااوشلهفىقالفقالذللئطفىإذشهاقالابقالعند

ابراهيمقولفالهنياطآلهفعلالحلقمنباألضاسافاالستثقطعفقالى
فقالىحوبللهأكلئرشساراافىلرمثمقالمنصفىوضلماإسلألمعايه
احمبفشالالحاجةالبهلشهمنفملقالفاكاليأمالفقآلصامنهال

ناههالالقلوبكومكرماثىلكلااايفقال4بهاهمااحالىيناالص

ايشاابنيالهنقالخلىتحتويحيوماجملعديهدضلاللهككن

ابلمنطوبىعمياوفالرأسهاحمدقرفناطكفهذألمحهـأألممانماهذا
انبنفسهمةجاللىأيتفاطهدعلدخلتنلبقالرهذايته

ثةاليومبهرابويىالماوفاليديهبيقتسعثدناراناكامنعليهثويم

يرمخبلبزهدادصفبنيوموكلالدايوموعفاناسقعفدةأبوموعس

امنينداااطلمغرجللىتالفىااابواهيبنعداوقالالمحنآل

سمادسقالنقكامرمادنامنىصالمتءابهادفناةاالعشيألفاصنال

لىعببنعمومملىوعثانروعاقاصداكلبحابوقالمنقلتنهسة

لمحزماتهمحداصالطاكبانىقصدمنهذلككممأثفانيبنواصهزيهفا

ابىندالذينانامىااناانيفىامممداندمنايضاوفال

لىاسءابنثةىمأ61طايةىنافعانسوفالجمرابىاذمينفىبهمر
ىرلماالمحاسىثلحاكلففزمانهفىىاوواذمانهفىامثمعبىوازماند

بمصانينزللممابالنزلطاحمدانألحارشافقالىزماندفىلحفوانجاهذا
لمجيمفيودانارالسصافىطالمربناللالعبدوفالباالوذامماوال

ودهمهنهنمالحالفايسسالطالط11بانيقروألبداخالذناصوان

النهطاهيثنيمنجاحمزةواحبالصبهاذاحمدضابفىنظرانهومحا
فقالمعهانامصرادلىاشاضاضرجيعالروقالطصلطاناباصيانأل

لطعنبناحمداللهدصابىالىوسلىبهضفامذاابط3خذنرببعالإ

صغاعالفىاحمدىفلقيتئاب3أمىخدادخلعتفلىبيعالقالبالجوابلثنى4وا
هذالهقلتابىالاليهسثألمحرابمنانفتلظماالعصهصهفصيت

ؤبهصسثفظقيهفظرتهللمىفقالمصرمغامضمافىاأخيكتاببم



12مماصكادتا

فقالاللهعبدالفيهاايثنغدتوحبالدهجمنساهتئخرضتمابابمأدتىاظئج
الىالىاكبهلهالفثالنومفىسلىعايهاللهصلىالنىأىانهقبهينيايهر
اتثصحستفىانكلهوقصالماعيهواقرأضلبندأاللةبرد

فقلتيعالقالايقيمامةيومالىعاللكاللهسيفحئتجهمنال2يأالقرظق
الىورجثفاخنتيهالىودجسدهبلىمىالةقيصيهاحدذغالبشارةله

ىالةايطربينعيألىنقاألالشانىالىالحعأبجرابثفواخلصر

سطهأغدكغبهلمعابملظدسشنقالجالىيلىالذىمىالفقلتاليكغك
داايمامحمللماءاألنصاكجفرأبرقالبهلثاحتىالمأألىادخ
ابايالمىققالعليهنحلتالحانفىهوفافاالهالفراترتقملىالىبهيراد

اشاسوارأحطأيوماشتهذايالهقلتثءعناهذايسلفقلضتمنيتجمفر

خاقمنخلقباجاخكعيمانه7نالقرخلىالىتاانقواللهبكيقندون

جلالفاهذاوخالناسقثالخلقهنعنليفلمأنتانالله

صلشىالىمحوألاللهفالقالموتطمغبدوكوتفانكيفتالتان

ماكلاعدجمؤابايالىقالبمأللهشاهمااللهاهشمايقوللىببياحمد

رالثهرزابهرابووفالالذشماهماالفهاهمايثبقولوميعلدلنافاىلتت

ممنوكانالبرصمنطعاوكانواليهاخقموقدعهرزوثابافررأيت
جالدومائةنهصرنونحنلألفىدعبنالىققالالمعحيمىيىبيغاحمدضرب
ثهافىعلىاألخربئثمونمرنفربهنعسدوانا3بضربهالاصفال

بناصلمجهاصربافااةارخلىساتلماابخاحىبمرابوواالللمفرب

لادصاوقتالدادفىكنتوقأطمحمدوقالبعبادانونحنزدزلناضبل

وشالرجامهدنااصوطبابليضدامدانظساءالعلسامنوغيرهاحمد

علانتماعاىاثبتالثبقولالحبسمناطدادضالدرسولاناالذبيءابايا

وانتالشطانفىحدالصلتضوقدفىواصبرظبصالصمغتجزعانواياك

اوههنوحبنواحمدخنبلبنداعلىدثدخالجلطوقالةائفىتفرب

حنبلبناحملىتضإدانكيصفىحبناحمدهمحالتفبصوكانمحبوس

ادببخلىجهعكطصلهجمعبلبناسعلىاميضلماقالىصيطقريبدوأ

ايسبقولايسابخدادوالىابراهيمبناقامعفقاللشبألاندبمضهملفة



عممماحيابنتاديخفى

مافالبهذااردثثضاىشسبهقالواالبصيويعاهلىالالقالشئئلهبم
كشبشدأوبنصاخحديثصفسئالوه7ناثمرقالكافلتشبهابهاردلتا

كاناننقالنيهيخطىءدعببنمحسحهدنففاللثىالذكرصفى

جماطدصديثكنوسسئالوهقىكهثكالذفىخاقلىيقولعبيدبغعمد
سااقأقال3باخاخثاطلفقطبهاهلىعغ3خروحدشطالظرةربهاسا

وقالنحهلىوسداافطرعتكثمماقااراكمسكلاقكسانهتزع

ئدمداابهنلاسرافينماباحمدترلالمىاصانلوىالطيالالوليدابر
منيضقالمدينئهمككاقرةأباكنتالعسيكرىينالحبناحمدوفال

احميهابالطفالحديأهلىمغاثقثةبيفىناخايهيوصليهنولمالمجةلا
نجيطاؤكهبالىأليقجملالهظرفألإماألتلكفىعديهورد
بناحمنعثمبهماممناباياطمائهمنجلىلفقعينيهعالوصنعهقبال

فىداىلطألالمدجمأابنعلىفقالنهزمافىسجيربناألبسيدماننافىحنبلى

ايذسألنقالذاك1لنقبلذمانهفىجبهـيرسعيدمنافضلزمانحا

فىوألرتهانكثنظثلىلهبيرفألنواللهاحمدواماءنظرازمانهفىن

مثيئهصااذاحمدغدجلوساالمعتبمايامفىنابمشحبيببنسمكوةالصض

لهفقالشسيثاقلنفاسضاأحمدمفكممنقالثىوجلفسلمكازةمعسة
برافوحبممائداحافةمناليكصرتلطفحاجشلثاذأاناهااسد

بنعاالرفادلطفاتثائاذناةبهيلنت3اوذالثاوبك

وئكيقالحفواتالففلدأيهااعنهوطنجدادفأتفالألفقلتضبل

عالوالمالعنكرافىشهصعلالذى5لسهدلمماانالثويقولاعيألما
بانالاالترةواللهءشامااحمدلهالدئهقسكصبرتجمالمثجراهنون

بهرابوقالرفاابههالقاحمهذااألنكماقمالفهذاعيمصاجةثا

تابمرأسلمصقوالنثوبانوعليهالمنامفىحنليبهأاحمدأثاروزىا
يؤاؤن5نملرجلهوفىئفىإلقوتذمنسهكنصفىانادانيةله

فقالربكمنذانالتذاااحمياققايئاصغضرزبرجدمنااكهـسلةر

امالطاحمدثرأيالمحهدئاكلىاواللقنحلغيرالتهألماقراولبة
لمثاجأسهكىعلالمرجانمغماشواكنعالنرجلهئجهـبثانوعايه



39مساصبرابيخاد

توجفيلىكفرفقمالبثهاللهقعلالذمااللهمبىابافقاتاهرإلىاباثواع
قنحلوغالقرآنبمقالكاذمكاطاكسمااللهدممباباياوقالسافىو

ةابههاافاحطتاجألانساحماافىرنالملواخانهلرهأبنالهأللقال

المثمافىريساةبنمحيديآلجهناساامارهالودانهلضبناحمد

ماكمفىبطاألمآلباىهذهعلاللهققأيضاقالقفالاالناصفغقدألنه
قاموبمابالشافثاالناسممفرذلكولوثةافىشوتهحنبلئاباحد

وباالحليثعنبذ3اوبنفيهميمالطءبنبىداللهلسحدبضفقهمنقي

اناصامألذلكولوالالحديثيبكيبهفسربمماسمبرااماسماسيد
هفاقاماديهونهنهقلباائيوأحمدمثلرإثماالناصربوذهوقالاططأفى

بهقامماكلاصلىقاموماقالوالضلىالضربمنبهيمرمماوبرىءمالمقط
محمفوقالىلجهثبتمامثلعلىاحدلمثفاءلبوسنأكذاناعلىا

ثالحاكبقبشراياممناكبراللهفىاحمدبالربوولالمابدمصعبابن
اخرجحميناررأسهاححدجبهةيقبلهرىاليعقوبىرأيتيحبىبنهناموقال
فضلأنيومابىقلتصالحقالايقبلمالىالهانلولورإثاطبسمن
حلفيااحلىمجهاتألفمالحلفىدنىافقالدجالايهصاااألنم

فافنلةاالبهذتلىفيياقالاياممضثفياابىفتبسمقالابدا
قاماقيامةيومكاناذاهوفاذادهاتفحمسفىصظرتذااعلىرألواصع
اتعفامناأليقومقالاللهعلاجركانمناأليقومينادىمنادى

ذبانرجلعلىومايقوكححلئماياىضربهمنحلىممصمالى
ببابادبغلىيعنىالمدنجةلىكشتذاذانبنصنالعدقالبسبمااحداالله

يفرلوهوفسوراضرلحنبنواحمسدقعوددنحنيناوقلىخرايسان

اقىالىءفرالحقعلىانهبظنوهمألىعلىاوىهوكلامنالهم
بهفابمابهملتبناقلىلشغلألالمهماالمةهذهمناحدايضلالحتى

وصدنامماجصربءعندكماخيروألنمنعنالنيركخورزقكدشبملناوأل

والبالطماعةالاعىتذفاونااعىئااحيحميثمنتقعدناوالكثناصثاناقى

النصرفاناصمبولهدغالالهمهأشيئافقالرجلىايهءوجاعامحىباتذفا

ماالثبنانسعنالبتبنهمامنايقولمسمبنعفادتءقالثمالصبرخ



عهماسدابهاتاريخ4

مثميةيكئالمعسدامفىاحملىرأيتقالاسىجضازةيحضروأانإكاواتاواهل

ثادنىاماظلىمشبةهذهالئهلدعبدااليايةئللههلىماففلتبهاالقي

مناصلىرجالعئرينطاهربغاالهيرارسلايإلجنجافغوقالالسدم
ءاالىفىاميفناؤكانننوأالفاشارينافااافبلغواداعلىصل

فىاددلىوظفىبناايرموبإبهمبيتاابدحاالهلقولوايقولاحمدانوص

أتمالىحكوالمجرسىنصا1ييودامنفاإمحشررنداحماتيرماصا
رقالار1ىوالنصاكييودوانسالالمناسامىصنافا6ادةخانوأ

هومعالمناملمناععليهاللهصلأدتهدسولرأيتيلمإقىبنبترابر
ولدألالولىاحمدهاناقالهذاهغاللةليارسقلتحمنجلكاحمد

ركهكيزمنقالمدينسارالفالحديثعلىوانفقفةاطهعلياللهدسول

بخاكمدفالالالإخمضافقدئابغضدمنابغضنىقدداحملبحضمغ4لهالله

4أفىليلتىملىفبتشديحاكيااكقيتأحيدماثلمماندرالىقياألخزيمة
مشيهذاالطيهشيةأااقهمبهداباللهفقلضمثلةفىوهويتبكثرالمنامفى

دثرحبقلمكنفقالبكاللاللفبمالهفقدتاسالمادالفىاحملدام

غيالمىأالقبفولكهذادىايالىوقالبذمننعليقوالبعسى

ايركافيانسفيباضكءااواتالدالابادممنىاحمدياأللثمقمحلى

كلبقحرنكشىصلىيادبفظضفالاينياا2فىبهنتدعوصنتشا

فغالجنآهذهاحمديالىفقالعصواغفرلىئمىعقألتسئالنىشىص

ملىاالةإنايراخضراناجناصالهاثودىيانفاذافدسيثأيمااادخلى
حميهثةالجنسيترفااورثشاإىاداتهدالجييقولوهرؤلةالىكلأل

اددمنكرفىآتدقىفقالإبءالوعبدفملمافمالضليينماهااجرفنعمنثعا
ضهبثرقىمثلنوهبمبخلىحرفقالفعلمافقلتالفيفورالملكالىبهارفي

لدبقولهوممليهمقبلىوالجليالالداممنماثدةيهلجىوبينالجابلىيدىباب

شأذقالطاوحمألينعممنياانحعملىربيشلممنوألفرلمجياصبلممنياص
فمهدىبنحمنالرمبقلتبخداروقالالحافىبثسبهةةسلىياالرهذه

الئالمافملافقلضلىصفهماعلىالمنمامفىفرأيهلىفهفوامورىاسقيانلى

عليناقدمانه12الفالهذاماالالقلتاشإلكمهفيودأبضغفرلطفقالبك



فى7معاسأبهناحديا

برجدوالوامبوهرالددعديهايخزاذجبريلاقهفاعيبلبناحمدوحب

ثالاحمدموثعثدالمشامهئاىديهونانيمثبهظطيبقالهفهنصيموهذه

يخلفلمفقالبشرفىمائقوللهفظثانومفىاظضررأبتالخواصبالله
أبفىلتقافبهتصطققاللفبناحمدفىتقولطنهافلتمئهبعدى

لىففألىالشانىنقولفماقلتعنهروايةوفىحقطالبجلكفالئور

فاراطبناصوقالامكلبقالرأشكدشأللفقلىوتاامنى

دقربئحيافىنفالبكائهـمافعلالفقلضاشومافىضبلبناحملىرايت

الماممةقالبهلالتماصنعالموفقبنعلىمنالأقلتقالدادناقطاقوا
اهلمغرجلعلياقدمجعلمكاللهءبدوقالسالسيريدأللىفيفىفىيم
اثبىدأانهوذلكلهرمايعمنيطوهلىرؤيادأىانهوأخبرفااليراق

منبمضهمفقلتنفروعنلىاألرفىمنفضاهوهووسماعلبهاللهلى
يوافوانامتهظريئفقالواهمهناتصنمونومافقلتاللهسولرهذافقالواهذا

الناساتجعاذءداكذكااانهنىالهمايهونانتظصتىنألفملىفقلت

فنظوالفثايعثانيريدانهفظنشثرمحانىاةفئرجلصواذاغ

هفهصامنفقالالهاالقناتلكمناطولقناةفرأىويساعيهاللهصلى
ئفمهرهأفاخذهايدهفىالمناةوابالءنيمبهوافقالنبلكاحمدقالواقاةا

لهفاسصرااميمفانهيناكياقبموقالثماميوالقومفاثاذهبلهقااياهاناوال

الىثحتاجألؤياالىءهذرؤياسمعانبعخفياللهعبدلهفقالواطعوا
افومفىيتفرءشىنبلبغاحمدعلىنفدىفىنالمقابرىدقةموقالمتعب

شيانوهمااحمدبجدآخذوهويقطفىيمشىوسمعليهاللهصلىالنبىكامك
قدثاسآنلمااقدرفالبهماالحقاننفسىاجهدخلفهماواناودنقتؤدهعلى

ممونبئالناسكافىالموسبمفىقكاءذالثدادأيتئممىفىماكانذهب
ذاظعفبلبناصادبؤقمفادىاشاسامعفاجامعفةاصللةاشادقادى

احمدئباالمامعايهمقاتلثىءعناذاسئلتدهاةنتبمبهميصلىاحهد
علىواألدض6السمابيهةنهماتديلةداأيتفءالذغاالحبلدبنإحهدوقال

لىفقالفاحذقهالحطامالىبيدىفضعربتنورمنخطاموبإهنورمننجيب

رأتألوردحبيبنوفالانتهتتهزيمثاوثاوكررمالركالمعاينةالحايسى



احملابهئاتاريخ2

لىاحمدنقالحشلنجااحهدبالمالفقلتالمنامفىسممليهاللهصلىالنبى
دثأسفيبشرضوصايغاابالقوهفاقاممافوسجدأصرلهواالرافى

بعلىكلتالرمليةآئلىهذهففالطذهنفقالأةاصيدددجنرساحمداده
لثاباطلىبثيرأناليميتفناعولبثرسلمهاذاصهدهالاثعودفىالرملألمنات
فلماكاننانصرفتاصحهدهقالفاصرطحاالنادمنبلئايمبيراذبلىحنبهئهواحمد
أحمدقاللىيدصينالداهاقدةأبسبعدامماةشرلبهبمقدفهالىطرمضاليلى
تأموأنباللهدسرليافقلثمنامىفىوسصمعليهاللهصلىافبىرأيترنصأبن
كاجممفقالمذهبألنعتوملىقوالىوفىكعصرأالفىكامغبهنقتدىان
مغإولامغحمثندىعنهدفىفدالتالرانمئلمحىالشاديس12بنمحمدبخ

ننبمحمبلبنباحممدقاالبئلهتلتالقيامذيومالىمذهبةدويقبه

فىلمحفيغاحمدمترأثا3يخدىعيدكأحهدقالطلىاهدألفىالورعهالفق
احمدضرصياقالجملىغفرفقالالذبكخمايفاللهعبدابايالفقلثالمنام

اليهالنغلرلمئاةافقدايهافانظرجهىاىفقالنعمفقلتفئ
سصدثدواىامامذصاافىبنحمدانبنمحيسدبناحمد

ويخابصيدناياقمسورجمصاماماكانالمالينىسعدابوعنهروىالراشلهع

فىللسيمبابخاععيدغخرجثقالميدسبنيالىبطريقهاليالبسندنا

نمشنيئيثهذاةماسيدفقالعهماسرإجومىممايرةاهايالظلىفى
ابامثصماهنىنافثنملاللهنورهذافىااحاجةألقالمنزفساخللمىحتى

المالمعثساثايئربثليفلىسعليهاللهصلىاللهلستثهيقولهريرة

عشدناهمانسبنماالثقالالقامةيوماقامبالنوكاظااالمساحد
ةاءداث

يبكاالففيألقافىاصرهابندادبنحمدونبنمحمدبناحد

رلىبهالمحةالبغرىمنؤالحديثحمعنساانق5ناحيةمقاقوسر

امقهافىخراسانماغاعيانداوكانالماينىسلىوابوالحايماللهعبدابوه
لثام1لعراقيغ1خراسانالىالجلهورحلديثإططلبوكئوةاألوب

المقامثرجمعنوشيبةابىألنجاتواألمهميوايممعند11مووالجاززيرها
ثمائةوثالوسثينستسنةتوفىبنيسابود



9عساصابندا

لىايبواليعباسمحمدغزمكبنضخلبغمدفياحمدإ
مشهـقولقبمىاألندلشرفىمنمدبنةاطةئاهلامااللمترىلالشا11

وئراسالىأثالقرافىالمقنعصنلصنففىدوأياثبمدةآظايثبهاواقرأ
ئلوقالوهرشيعنهروىاف2ناقوامهكلىمهاتواالعالهبن4كلطا

اللحافظلقلىبلياذألبممائا3كماقاكةسرجفىظالمولدهممغ

سمائةوارجسنةقأللهبحداباذفى

سئاننجرئهورءرتجذانخثااجمعبنرثجفيمحمدنجاعمال

خزمةنواكولطمنالديثاحمعمصرامراقوااصماماالىرحملألوله

والحاميشلمينوابنقطنىالدأاطمنابرعنهررىوبهامدةيبةةبغوعمد
منآلقلىالسفرفرعاصىالساعلىصعدبهناسهلعنادبقهمنيروىوكباعأ

زواواحروااقالافهجاللةرضىطالبابىبنكلوعنبطالعذال

للتيقظلحفظالمترجمصتهر51دبثايندرصلمواتفهفاذاحملديثمذاكرة

والدتهكانتفالالمأمونامقلةإلالحابماللهءبيابودوضطهالحإليثمعرفة4
لهيقسالطذاوأاصعديةاسادةاادءتباليومشقرهوومنشزبالصرهقان

الناسلهوتبعليهمادويزثخراصأتألىالعراقهنبلئقلكانثمالزيدى

ودفاباديةافىأفيلىهفادد3دهصالىاصتذفمنهاسماعاواكثردا

الحامقالووفاسنفولهدبهعوكالطوثالئمائآلونهسينعسثةفةنبا

سدتكافارقلمتقالشلواذفواتممنعلىفقالطبنيسابورالمقاماصهسأكنض
لقيكااألوماثابكراساناص11ماقالئم

صيعاللسفىاباباذوىواقعطلتالمرؤانحزنافىم

ويصغيغنئقاألهسانمنلدبيممحظىمدوكاليمىان
ممنهىاكزرعآلبامئادإنهجرصانتاريمفىامالرجافىحمزةوحي

فميفهرالمترجمفىقالانهنررعةابىعناظطيبروىلىفففقال

صفيفاكانانهافظابمنهابرلىقالقالقالايهحافىباطشكاوكذا

كانرئجابنفانبمءاوابىنررعةأبىلقوالتالنانيءواألعيطباقال
فظاطإلدئهدصبنعمدوقالبذلكلقوهالذينيإلوخنايخثلفأطثاثقة

مأمونثقةهوالنيسابررى

1



مألراجمئاصدئا1

لدأماأة4دومقءالمصرنيةيوغثداروخعكيدبنبهأعيلىاأ
انمياظلقانلوفالانهالمصرىاينونذىعغحفماالصوفيةعن
ردثافذههمجلىلىفىالترابافىممانفسضداففسهـمفىالمعوفةاهلذل

اللهابدىلوالولوممفاتهدجمثافيشأابااتهقىسفاللطاهردلث

تالسثوألواامنألحمؤقواامابدفيواللزاهدفيفةالملىاهلقلربرن

فقالنأللىفااماالهفممماكاطأبىدابنذلككرتفذانلىلممكاص
بهدرذوقثلىذلكفئالطاهلىأماانفسهرهوقتفىذالث

جميعاابااعوقد

حدثشقيوبافيالصروفاألطرابلمىالزببربرمححدبنداسح

فالتالأنهذرابىالىايهبالسنعمبنالواتعةجماعنهوروىجماممةش

عنلماتج1اطاالشببهيرتمصمااحسغسعليهاللهصلىأدتهرممرل

جمااسهاوبطارناراظثاككعمنقالوعكليهانهكلمبىاانحبيبةام

قيرثابناشبحبصاابىبغنالرحعبدقالداكلبدنهاللهحرم

اسنهىرومةالمفسحبمة11بالشينشقهابغكوألمأابنوقالصدوقوهو

انسلبنثهةومعابررىافيجم

نوجمةجاوراصولثااسرىاولبنمحيدبناحد

هاممذ3تمامنهوىلموامبهالصورشقبدالحديثصثعماطيثغ

وسمعاباللهصلىاللهدسولقالقالانهبهرابنالىبدصندناواقصل
ىاايقولشااناه6ئاييناسىورالمجوسافواضاوسامااعوااقى

هاألمفهـلنوهوفابةماله3يربهيصكايةكرمكوليسايةاياتوبى
بوحدثالىبالمترجمقدمالبغدادىالحطيبقالصغتكولهغاية

صاسنةفيلىئةوئالفههبنرثمادسضةئوفىتالىإلوقالفةوكان

فكانىالسالههنالىنوورصرةبمنااجمالزطريقمنبعنيوتا

بناباواكمهالدولألكفبنالمصالىابىالىابسعرىباسىابغداديينا
الىلمحانواصأقى4العمابسبوبرفىطالبالىبنعليايبض

خرقواىأبهاليينالمتووبقفضأللةطففىالفراتفىيينرقججر

هونافىاطتالايلميهممناتهضاصهيمدأالاههمكانتالتىقا



أهـمساسلابىفاريخ

4الصانلالفااليغ
البصرىابىاألعىابرسميدبندرهمسبنيادئيبنمحمدبنحمدا

رجماعةةهـنيابغعنهوروىثير3افوعكغوربدمعثتاالحدبثوكعةبملقى
شمهىوسماعليهاللهلىهاللهرسولانعموابنالىئاليهالسندنجاوائصل

منقالوسمعليهاللهصااللةلمرانايضاومحنههتهوعغءالوالبجع
ححهيهنصلابصرىالىاألهسناانيىاقالليناقسلالجهةا

توههاوعإرهىالميدوعمراابوتثهفىرماطيئركانبهاومات

ثقةوكانورراهايمشيريثاطشب3ورغيرهالفقرشرفلىصتباالمقوم

وقالوالظاهرالحديثاممابمذالىوييليتفقهكانعطابناحمدوقا

ومنعألمماضروثالثمائةبعيقأحدصوارصنةوماثآجاوربالحبلفااذابواألسثا

منالهاقربهوهنبالقنيبارزواعهالهصالحالنامىىابىمناألضرين
اخرجهكلليهقفقثقةابىاألصابنجريربناللهعبدفالالوريدجمل

عز4زاانعألمهوفيبالاصمئلقيهمنصسكليهكأعاافىونالمأض
بالجضطسبباتهرعهاطاعثاةوتوةلمعرئهيممببانعهجملوسبل

قاعنوشلنيءوالدنومرتهسبباوالتوبةوبةاشباورحمنهيعهمعص

واألنسالوجودغدضطرابالفقروأنيءصهون11ءافقراااخألقفقالءافقراا

الىاألصانجااتالسلىعمنالرعابرقإلفراحاضدالوحثآومابا
روىاااقاوقالاثةبوواربمينستاواربميهطدىاسظ

واربمينسثشة

بشدناينا4ورحدثالحشنىخالدبنسعيدنجادمحبناححد

ذنالتقانسيااوصعليهاللهصلىاللهرسوللىقالقالانهمالكبنانسألىاليه

لهؤذنتقلمفاتإذدطممرججاثملهيؤذنفافاهمتأذنجمهرابرااحطع
والىالجرةعليهفدخلخمباوسساعليهاللهصلاللهرسولالىمملىنرجع

ليهاللهصالالنىانصرففلماعرقفاعلىفاسيحعلىوسلمعليهاللهصلى
كيفقالشكرزمنالشيطانابهنتاملكعلىيالهفقالبرقتهاخذوس

كلروهفالهنةقعليكاشأذنووزيركصاحبكبهرابراوهنىاغضبال

وصهركعمكابنانالهثأذنقاكعلياصثأذنكركووفصاجكالحطابابن



ابهئامساأديخه

طاايهثألهلمأذنتسليمبنىسدجلكوجالىيؤذنيعليألاسنأفنت

ايشلثيتيالذاليبالىادناناعهقيلجمانلىياءاألحيالسليمانا
دشىسليمبىاعكلياملىبلفانهثماللهبكلىانذملومنماجمالا

3خالىسليمبفراداللهاناعلىلاألسلألمءروراليمبنىأنعلىصالماأل
هناحياهمعهمانوإسامننربم2سؤالزماقفىافاكانانهعلهالرمان

دصيبناأيقاالمدينةالىفينهونطيجذامأومهوسديمعكمنبا

األثيلبلىاقدلهايقالملينةالىيخأتهرنيماميفسادهمشفيكون
الرةاهايقالبنةمطالىدنشثمكمحصفىويدخلوننهم5ماظافزعة

الرثألياليهائبهاالىمديخهـآلعلفيغلبودئةاننهلىساباعمدينة

مغالمصةالىكطائفذصاأنماهماواسقأسالءذرارونفيستبءادودا

اخوسئاماحمصسليمفيمغجلىلىلذلكئغضبالنجءاافأمبماصعهافى

ونممتقئفيقيددكركملمحقونهمقيعقيلفينحىويخرجفالدالالسين

اظثاناابعئاملسثها3ءيفثلسليمبقاللهدحممملىيااهمواوايينيالمي3طذرال
عليادوالممليهافالبقدهيألهايقالمدينةالىذالساقورهمسيمتونئ

كلتلبقاللهحمياعلىاثاذاويبقىالثاثمنهميقتلسليمبنىاللهيرحم

خصالانالوخعمالخمستهسليمبنىفىضلىيااثاثانايبقىثاكمنهميقتل

ئالئةاثالوفبهماماغصبمنمئجادبهاتالفضاهربابهبحمالىمها

ألئالأللنفيمورسولهاللهنصومنمفمءاعاامنثالبراهتهقىمنوفيم

اثمالىيابهاثألنخيالربيمفىمفالألخصيانلولىياخلفواالذيغ
ألعربإنلياساجبىخلملتساجفيمنهافرقةكانتةينفرقتبهـالى

مسصفانسايمبىصبعلىيااطقعلىسايمبىراثكمهمكطتحنثلفطها
بدابهرديثهذابهرتكاخجماتخبرهمالعلىيانفاقوبغضهمايمان

عموضمصبلافادهفىينىالمجاهيلهنواحدغبرقيه

يمصهافيميدبغعمداحمدبنبنالثالعبيلىبنسعيدعمدبنبنداص
المثمهوراظملمماظيسبابنالمهروفجوصاابنوداقالوراقلثىاضا

جماعةقاممحنهوروىجماعةالحديثروىسفيانابىبنتجويريةمولى

وسمليهالقهملىافهلساقالقالانهالباهلىامامةافىالىبهصندالواقصل



مهساسواكاريخ

يترأمنهواللىينهذانلهيخبنىاءموألفمهلىاقهتابمنكلةعبداممنء

وكأئألينخعسنةجمالمتماتساثماعرىبنهروةنمبمدلىفانأ
صنخطلهنامأهلىثقةنلىفهاماكقاهسحثابولم

الىعغروبصقبحمثحدثابورىالنيسيدبندعيبناحمد

شاذأنوابنهثاهيينواينارقطنىالمغءاإبيعنهىولماعةوخزيمةكاكر

قالهفالانهعباسابن11بهسندناواتصلوجماتامواطرفطدقاسمابو

الجنةفىالنبىاطةاهلمنباكمبراخبرآاألأرسعاللهصلىأدتهدسولط
فىاضاورفيالرجلبالجنةفىرلودوأإالجنةفىدسهوااطنآفىقوالصد

عذلىادالوالىالودودالجنةاهلمنيمونسادئهاألورهفيالمصرناحيما

اذرقألولثمزوجهايىفىلجسطاعحتىجامتكضأذاافاذوجها
ابوقالافهلبىالذىالرواياتابعفثتابيهفىا15رلىضىقىحقةعفمفا

اصاديثافيدهانسئالنىالحافظدارمالىبنبهرابواتافىالحافظالئالعبطى

المترجميعنىاحمداصأديثعخرفافدتهراسايخيناانجاامنيمقيال

ناوارخمسسنةرةاذىفىوذلكالوشكرفىمنهوحممهااطهـفاستفادها

الحدبثبهعاظأطالواظهوالمترصمءقالماأدتهعبداكلقالوثحئائة

وصففقالبطرسوصهالشهادادركهئموخوالفاالبوابفىنفوهابهثيرا

ديثالبهئهمغركانالجاجبغلمسجادالمحلوخرفياتكببرانضيرا
ئمبرةواموالثيردمحريخسابورمنخرجقدنحمعهونجطهيهتبه

عقدوااندةمعهخرجواعظيمخاقيبغدادعيهواجغكهذالثادالرىمضج
الحماجنباحمورايوممنوجهخريوملىكانةءاقراوااالصبرة3ااسالمجعا

مغالنصفبطرسوسوتولىثالكائةلىيئوخمساثاتيغشةرمضانيثهرمن

واعظنبابمرابووقالبهاودفغائةوثاليقوثالثشةانش

الىظزياخرضاةىوباالصالحينالقهدجبومنالصوهمةثيغولابويخ
بهافاتطريصوس

الصرئاهروىاطاهرابوفورجةبنمعيدلبنمحمدبينااحملى

قالتانهاضنهااللهرضىةمالئالىايهابالشدورويناابهوعنبدمشقحدث

بهاالتفربماأالىتصيبيبةمصالغمااشعلهـيهالذصلىائهرسوللط



كرماابغيمأل

اهم3اشملاضكةااصعت

ثعفىالااللرطثىالفنيعىصرابوسعيدكادءبناحيدأ

عبلىسطربقهومغاليهاسمدباوروبماالمفدسوبيثودميثقبمعصاطديث

بكؤاصأفىآاالدسمهعلياللهصلىالنىءوركامنكانقالانهمرمبنالله

شطكمبمغومنتئماةفياومامافعئثيلتكممغ4كالمن
سبحسنةفىوتلىبثاثآلوأاحدكلسنةكرمفىصعمالمتوألدةنتووكضك

صاحمببابعلىهفرشلونفىسبساعأهانوفاتهثوبعكائةرواغوكا
ايامبعدفاتبممكينربظلحدأكسياتنطىانهافاصالرأسممشوفة

فالصرلىامالفأابفدالكلانااانسلبنعيمدبندا

انهامامآلابىالىبهسندناواثصليرهاتثعقبدهالحديثصجافافااباألئا
الكمىطلوعاألياتلالميقولوسعلميهاللهصلىالةرسولضبقال

لىباظعفاالاألياتاولأندوايةوفىابضاالحطبأورئربهامن

كانيخاخمسسنةدمامنالنصتوفىمثرااألصالهمنعالتوماجمالمق

وإنيق

حدثيبميرديمرفىالاابمابرسهلبنمدىبغاحماله

بنمهرفيوايةاريفهذابراتصلكامسالدارقثالعكنهىلمبمسق

النىويلوعاللهصلاللهرسولقالئالاندجدهعنابيهضنيهمح
ويللهويلىبذبمقومهبالديحكثيح

ابلىسالةبنالمالجبىبنلسالةبنسلألمةصمدبنبناحد

قرىسوكالقريةتئاطافقهاءطالطاوىصالمصالجرىزدىاجعؤ

سندامثاماالىخربمتجبهاهمنهعوثيرةجماظةمنالحديثحمع1معر
لراالفاممنواخذمشقادهاضمازهاباقاصانيومأتينيينس4كان

لومدجالدأيثقالضاكالوسعليهالذصلىاثىازوجةعاغالىبهسندنا

الللىاللهرلممولينابحىدابةعلىالكلبىخليفآبندجةةصرعلىندقأ

وسعبهاللةصلىالتيدسرلمشألثاخافدسدلهاقدعهامةوعلبةوسعلبه

كريردبادالىاديولمىومالالمؤرصنيخاهنواحدكيرذقرميذا1

اطىطحليلهيقالنءبمركلىابمربقرلهاوطةإصمنطيعابلمنيسانهاالفاب



55هحاعئادش

الخيطىليالالئوجمتوفىثربظآلبالىاخرجاناصجبريلثذلمالنةمة
لمماؤلفقيهانجثائقةوكانيالكائة9ضريغاحمدىشةالقيلىذمستهل

يوسفكهعلبنابراهيمفال11ومأتينثالئيقيحلمسنةلىفىئلهئحلف
ةدياالمححاوىافىائهتحنيفةابىابأمنافقهااطبقاتفىأرىلالشم

شكحاالواللهيوماققاللهالمؤفىعلىشافجايقرأكانجمصرصنيفةابىابا

نفظاعمرانابىبنجمضابراوانثلذالثمنطاوىافنصمطلثى

ءاالعتلمراخفوصظ5قفر3احلوكاقفىااللهحكقالغنصمر

ئوئلفانذولدتانهوح2ئااألومعاأنانمواواثيوا

الجيمنسءالحبفغالجرىلىصصأانجاقالاوكرالماثهالقومأت

مناولوىالططقالوثالثينتعسنآلولدانهوقالاألزدجمرالىنشة
داحقطشيغلىفناكاتأالفىبقولاخذتالمزلىاسلدلمجثعنهكتبت

يئاكواشنقولهاخذثشبتهممرعلىياقاصنانعصابىابغ

اغضبتكجمؤاباللىولوهلىافامفىألمؤفىفرأيتاألولقولىرأت

انهالشافىلمذهبقىكهسباظنىبابقىبنشاذاكلوقالثينممىادوبم

منضبابداتفلحألاالةالمزأاللةصثلفىلىلقاضرةيوهاتكلم

دأساعاحتىصيفةاببقولوتالعوانبىبنجملىالمالىوائقطعقوله
جاكفلوامايمابراالاللهعكيرفقالالمزفىبقبرهذافدإذفاءة
عندحضرتنجأيثمهابثالحابنابنماقااوقالناثعنفرتفي

هابتلى5فاذااليهبهاثتةئلألسانهاوزعمتبرقطءامرأقهاىالطاش

يثا011ددثجاءفطواقالببومحاشقيئبوجمعبأكرادمناللهرحمم
غاطتأةاصياالبهءباالذكاكاتهذااايس81اوقال

حكلاالديباستيئىايغالحسبو1عهبنسالمةبيطعمدبغاص

عاالوهوحشرينصعشةدشافيةاكاحمقىفىهاإلأاادىا1
ومشكل3اءيوثينااأ3شاسهـ11منالواشففزسلاالهـفىكاثقلمألنهسوقي

بهيرواأمعراالمثروطثابمصعيرااطاوثرحربم11اطامعحوتمراواثاداال
كبيروتاريخحنفةابىمناصوكتابوالفرائضأوهماباواجمالتوالخراواطواالوس

بنعلمىعدااشاالنسابثاخاشدبهأخطأاؤعيدافىلىءوالردامهيةأوالنرادد

ذااثوكيروالننائمالميئاةوقممكهاداضىكوإنا



مطعةنلرش5
جمكممقهكرمحلىالبنإفإيطيةسالمأيىفيألأمسثيئةولىطناف

حميهامدقالهانهاملبنأذالىبهسندناراكلصلهجماتىمنهمر
اساليمافدشالثفثجاسيخاالمحأحمهاراكاجموناأةالملىالهللىرس

مامنهفىنجمممبيبةاملمهفثاريالتأوأطاولجمرنائالبااهمأوذال

رةالهنيياالىجميهريااظدصمنذلمجهحبببآامياالدنيلىهطضاثاكلفى

مهاليهنابسىالسمذألمأكماسفالىةاهد1عثرةسبعممنةالمترجممما
قالناسليئةخممطثحمافوقهامنيمباولمعرحذءةامومةم

لالنتوجمةامالىاقىا1مزاهاسجمهالجدكلمسندمفهحؤأعثصالتننى

مئاسايفبالثاوحمعئةوثطراقعثسانسنةمولدانالوظحعنةرلا

الىممألوائهذالئهمئأبوفىانالبافهلضاتثعيعيتهمذالمئثنس

بزيدجمرذادوقدبثميعجميزيد
ؤإنوفىالاألنطاكلابربهرالنفربنمابغضمدبناحمد

النييسنةكاينقدماالندلستادبمفىديدالىابراالفلىافالالفىاف
ااأل5دغاالطرابدانابخبثعنىكدثوكانألوثمقعرال

منكلنهقدكحئبتسيافيل1ائصولهمفمبكاقاةشمباحألبهنلم

فىابافىجواألقومنادصضنةابمكلفهامتب3ولفإصمصفظه

ابلىذجمىاللىبناطريمقينسعسالهبنقالمدببندأى

عنهضاشيوخايعضعنصدثادانسيثلاولمغىأيعيوع
الرازىطيناطابو

يقالذاطط11اافاسبنتاصاابندعبناحمد

وافيادعيهبنآهثمامغرومشقحمعولامناطهداثالبالصاتكدا
اميفرناهيدابئعكظىروبرهمغشيبةاابىابهأيهروابىخبلبينواحمدبمن

اللهفىب11فيادرىابيادافىئمامهااسندافىيمابرابنعلى

عيىالةاسلىافياألإلآلأل18بابسيذاييناسالناسفالانهوسمعليه

نؤأبطأشلىقالامعدادىاواساطيباييمابهى15رهريارجمبنولمجبىيمعيبن

بناقاسبمادعالىلئسيبةابىوابناهيمابىكأوحدثافرخآللنزلالمترجم
لثاساالكلبربىصويروصنمياوباطالزها13يرةاطرالم



هاكرابم

كمابىمنافبفىنماانلىاابعهاخباديالملىبيطلى40قمبخاأيك
فانهبئمااليثغطذاعنسطاتجفةصالىبهأهدالقالخيولبهنااللهمبهدقمال
انابعدأليبافالالمترجمبهيردمشةسإلميقمنذلمىاولفىمنابت5

يخهايقعانهناظمالصلثبناصصالموفوعةلىكاياهذنست

عغالمذجميعنىصدثدىبندءاابروقالالئصبمةعلهاخلولأالرية
يناذاذأيمدمابدهويرلدانقلامافىقدخالفقدماهمنهير3
بمماثقيرذمافمدهممنكملاممتبعاامندألبننرمممنهحجالهاة

ولعالملتمىالرجلبذلكيالىوألثابابمفىاممعهىالةالرجلعنفيها
عاونظويرالعمانبنداصهدعبدالزامثايثمنهميولدانقبلماتتي

دهرالحديثبةخكانالدارقطنىلوبدهيولدالقبلماتواوردكافى
ليىفىالمرروقالفاضكاةارقطارقالالبرقاققالذلك3كمتر

وماتهشىألهويعرفهمأوخناثءلرم111يروىنحمافىاوقالمة
انيوالصرابخطأاهلىالحطيبمحالوثالئمائذينانةسنةوقيلامالثماثةابعد
وئالثماجمئمانسنةتوى

جاكلةمنوغيرهامشقبدالحديثسمعازىالىاصبمءفيعمدبنادرأ
فىقاااللهرسولطقلتقالذابرالىبهناسةوأتصلجماعةعنهودوى
مناصلىهفاهلىسفىلىلىفظالمقدسيتفىاهافضلهناصبدك

والمنشرالمحمرارفىهوالمصلىولنعمقيهصلواتارج
وبرفزدىاامباحمااابرادبالموانجاعامينجهمدمبنداى
بالشدينروبخاجماعةعنهىوروجاعهالرازىصألمابىعنروىرشاشبابن

وصأعليهاللهصلىأئهرسولعليناقرأقالانهاللهعدبنجابرعنطريقه
ردابمماصسننوانحالوتاصيماراماقالسماحتهفصالرحمنودةسه
منءبشهـهاوألقالواألإنذجمادجمءاألصاىةممناألزآلهذعانهمدأتما
اللهصلىافياعنهريرةابىوبهالحامءورواالحدفكبهسذبنجاهنع

ولماظرقددجلعندبعينهافوجدهاسلعةباعرجلهايمماقالانهاوسعليه
ءمااضاوةاتهونهيامغقضتدكانوانفهىشيثاثنهامنتبضيهن
ايمايهالميموئثديداطينإويغالميمبفموامالفنلسعبدبنااجمدقال



عدماحمهدابنقادت5

اكلبناللهجمدبهأحدعبناعدرالعمبنعاميبغاحمدمنهمجماممة
ابرظ5ىرلخقلنبدمثمقفىبالراقطالحديثسمعدادأبتاررقا1يهر
اباقىمملىليالمناررىبنأحملىاملينوابرالعقلىجمفروابرإلمحبالدالحبهر

اشترثااكالشالىبةالدصتاتصلالشافثابهوواكلامايرافىاوسديهانةاخأبز
فىافضبهارأيتفىءكاثكااقهفاقالترسبممليهاللهعلىاتهسولل111نمرفة
عاشةياطذأمافقسالهاللهرصوليخطوساللهمخطسمنلجنهاعوذففلتجهه

ههلىابااننفالفلى1كممااوعليكدخلاثطابمهايثثهاأتخذلمتفة

قااليمهمااجواهمديقالالمالمينمناحداذبهيابانييذبرنريا
خيووناوابهنهقببسبئأطسنابروئقهفةأئقةدقآعهبندجممطنىالمارق

اشيايةعالنهممبط1اطذفميقاداهساللىافوابمكابفىشادىابنوقاك
سكرفىمبباطقالثنلرائهالجيلىنجاألقابمأبرالحدثاهلبينترخمى
بيذابيندئسثثاسنةوفائهاندوىمغواحمطأومأتإلقرتسعهمحاق

صأصؤلىسطالعنهث3ممنهوشفاللىىطاكلناوانهيماجمىقال
عبدبنامزيزأبدبنحأللبن1داألجبرءكلبملمى3ا

وكانكلنااقيالمقرأفينكاذباطنيبئفبعالمقرىسااضناابوي3هـأ
الهقىبئافىوقجمدجميصل

عيأدثوصشقد3ئاذساحلبلىاأدتهباءبقاخبندأشر

ركنىمائشدالىحاليهبسضدنااوبوجماكةمط6كلنلوروكلهوجماعأمطين
األيفصراانباتوسعلاللهصلىالتالولرفالاتقاااعناالله

امالجطىهنامان

لمجولكلعلىأبوالسالمعبدبناللةعبدبنكملىبناحمد
ابرسعبدمنحةابئامتمعنهوىوجماعةجمولهأبممنروىالبيروقى

بذ3مننوعاعيثرلبهناثبيلىالىبهبسندنااكلصلوجماعدىيخواا
بهقعثساعلىكعصيقالاياوعفهءصاااهغقدهالىفليداجمءعلى

لفقالالعممديقلعالىالىرممهاالسألمعليهيردعليهفسمكفاد
9فيمعأاوالصمبرة51الوساخهاوبعبراوبمرءواراالنونآلض4افرد1ا
االلةفىلهغيمادقوبهعهاارحل



هـ9سداطنادبما

هىوماقالالةبعإلدسولمناتترلتيبةبمعماخبركاالذرصولخليفة

اناابوبههلىفقالماسلسكلىيردنمعلبهفسلضكاذصهدتالطفال
لفتطاسالماليءوفىدعلبفطاضاذالىءوبادفاخذنعمقالذللث
اللهرسولخليفةياواللهفقللممليهدقيفعليكفسمعهركءصابهرابر
سلىاقهرسولفىمفكراكضقالبهرتكانتثئأمىنىقالطأشهما

ابرضالالنامغرالخلصالحالصلفنسعثالدولمقافاوسهمليالله

ثنرجانعمالخبهؤمماظوعليهاذصملىالتةولرمسئالمقاقلىاللهبهر
تولالوة4امرباكواثمسوسبمعايهانهعلاقالرسولقالبهوابوقالضا
سنةالمتوسبمولديبفيصديضطذاصثاقىأبنعمدقالاللهاألالهأل

ومائآلمعفنس

مدثاميداوىاالمخبلىئياابرالةبدبهفسيصالبناحمد
عنطريقهمنوسناوكىفاثسي11ذاهبعةقوإبهيحبنالحسنابىعن

الصفصفىماونلوموصكيهالدهلىاللهولدسقالقالانههريرةابى
هافئمالالمخألبنالحلىيثهذاتذكهـيمحلىنىكيثقالمآلفىنتلالمقدم

عقيلابىبنالرحمن1ءبمنامملىلقطومناالفىواوقدبهمدثس

دثسعبئمحماناأبىاألعىبنتءكلايراناسانجاكامحدامااىأططعانا

فذصرهثماكابنعمووابااباءنا

وميمالبالدالىرحليبااىاش11اآللىيبنمححدبنأحمد

دخطقاللهامالكبنانساايومفايهابالسضدورويخابدماثمقالحديمث

رالغاعبدفالالمنفررأسهوعلىاعامبهدةلموسعليتاللهصلىافهرسول
شهاوحمعثير5اسافر4الثيمهوالمترجمعغنيسابودتأريخلتذفى

مدثاحونىاالرنجافىحاكبناظهسدجمأىبتممهـاسى

ودويخالىثاهالداقةهبعنهوروىعةومحساطىالاقامماالىعغبحهثق
وشااعليهأدةصلىاللهسوللىقالقالانهءععالعنصجرجابنألىيهابمشدنا

عليهاللهصلىانئهرسولممحتئالعنهالمةدضىعلىوعنبهيمبسسعاسوا

اناراكلكذبمننهساملىيهذبراأليقولسمو
الحاتبيرالمابناصابواتةادكذءبدعحدبنممهـاحمد



ساكرلئاابمألى6

بنداواحمنؤافهالمئاشلىمافىهايخلى4تاصثبدساجمدالمفىتمالذى

انن9رألىدمشقجندىرإبمالمشلىواسامنلمهاومانلى
بمدديئالبنقالث4صرءبنليأالممبدرعأاورقالاادبايشاصيكائبا

دخاليدعاجمة11فاألهلىابائكبمدباشااقمنجمانمصرمأعهـثه

نزلىنيمثه3جمىذكلأنكاباطرلهفىالهدبمقدمكأملثلقدواضثاللى

تازيظهرمتاابر3جتاخيثءاظساالجثفدااعامثقفرأبادكا

يزكياألرضيعمرنويديثاعلبئاللهصادربروللىوبتها

نلمجهانذكلىبناللهفدلىقالعنهخرجناظاعةزأبوقالافىءا
شرهومبعليناقاعنيا

دواهلمرليسالحبوراءمسعالهليممابحصب

ءالدماعبقهايخضعيقمثياتماثىاشضمهانفسولى

امابدائهمااقاهىعافىانهادالىويى
المديرألبغالقرىئرلطسمابىمنلى

وأقراجهاصضقآلواوشهمهااوائيةدهـغىارالهل

امماالكاوألرفقةطرقهعليكاألاملىنال

سراجصهكادخىتىكدماملىماعنياقابؤقدىكلظكني

اجهاصقاليعبوخ3قانمورقةصفادفىئمثالراحهكأ

اذدداجهااماافىالألكطبنفيفالهثأبنهعماضايطقفان
ممالمجاهانااليامجمدمحلصاجعندكيعيمالادانهال3و

انالمهفاللمحريرفوأشاصمدحهاذاالمديركانكبجوددكإقال

فافئخا4ئآلكيممايصلىوسقهئفالفالامعالجالممدالىبدامضجمح
فتبمتدلهفقالدالنثبفىفامشاذنهاصااالجلنجادهالمجيدالمفردأءاالشي

فالدهاذافعهاتتالنمقالهاثسا

الوألتكبعيبالمدخمامديحاحنابىفىاردنا
افراثاديدجملةفيه3ومناااففاليناصمففان

أثةاييعليهلىجوائزكنالمدصاثيقبلوقالوا
اةالزحالثأديانماصالقىجمالمابحطومامات



16ر3عسأاينارش

هالسىثأيصلىبمكمهاالسادموبملىيأعس
تحامافىثولمنلتهذألكاينهغارقاك

حمامكاعهنامعيافةتسيمفانمامهغ

ل4السلمبدبناطيينمهواوىمعمماوالجلصلهولهفاسئظرت

مديرالابنريهسبهر11اقألبنحد

بأبلئهضوبالعنةبألمواعطفىالذأسهـل

صمافيفىكيمقمالمالماتسيكواراك
افيلفىتولىزكلإريسالحوفئإلرا

جمابكمالمنيةفيسستجريطيلألان

الىنجالمبخصرانوطولونبزداهوبالثصافرصاوقال

عايهوشعقحبسهعديهقدمالاعلهيقالبدسثمقرهوالمدبربناحمد
ألانواصطلىلىيئانفياكاودالحبسمنأقلايهافكتب

حدادابغكاتبهطولونابنندمااليالوصلهاظسرلونابهأيفىايدفعم

ثمهارلببميمفاذااءفقرأأالهوقالاديجسااشماصوسكالة

اطعابئايذفيطعكلجميعاخطرؤيااسبعابىاريثأ
والرحفتاابرهانهاخوشكةطبالارولعالىيهوىرمظا

أدفغقرئاذحاتابمقبةمباددااليكرىالمشبايلؤح
شحواةأاتاسةأباباتوانثصاتمنكطالنفسفدتكلىلر

دحاواالقذفشأنهئىواويهقيمفءدلرالحبسدونامماكان
والمؤصباا1قادهجدربيامازحتصرشانابااصرح

نب3والرقعةلببالمحطفقالبالخطامبالرسنافغالاجهدارابنالفق
ناههرهافى

السطعانخسف4هااولوشيفامدنبياسطحاكانهد11
الفقرئاذرذياكفىؤصطقناموةاللهخالمىباكنثم

النيملهودامافمثمالهوداضرنااعشاللهادامهنو
رح1كالمشضوىبلبلرشغرهنمةربمغكفاكتذق

والربمالمالوأليبلىعهفالماريااللةخولمماناصبم



توعساابخاشئار6

عوالثبهعيفالعفوعيكفامضايضقدزلمإنعدأماومن

ضع1الناسيااللهنصرءصابانالجانعيكاماائاءصافلى
طولرنبنأحمدإذضاقانبناحمدوقالهطنكلقيذسذلكعندقرأهاظا

فىوحمبهمأتهبنيهنوسىنهعىنهلسىفىصرامديبناساشص

تهبملىورثإراانطخااملبناحمدكرألذماتطعفمجلسقيا

نتذالادإقوااابنذصلأتينومهسنعاولونابقعبثا

ومأقيوسبميقدىا

اتصلبالحديثعتىاالدمثبمكابواللهعيدإثهعيأبقاحمد

سفيص3اءاللهصمااقهلىكميأفالقالانه01ءابغالىبدالسند
لماوسارىالماشلخمم3ئجقعإاواكالىاامةك

صاعشدشقلدماواللمأبوالمحهصبالضثزالالءأل

عابهااتإهسفىاوأدياطثااخااشهعماالتلناأادىشقايارنااشل

16001ااطه1معلمداأه21دىلورصادسإا
عاداالالرسيااشس11قاألإ15ضماثت6اتءلماااللاب

يرنحهندإلمطدأق11ااألاظص1الرعناعندقوالصاىواافقرا

كلاألالىالمقابأفىلقإطننؤأإمهيرحنحطماالنامما

علىاقاوسولكاكاائماادرصاإاز6إلاصاصنهمابمو

طلىفاعهـهينةيعديهباةأبالاتإاشيأللع09إاةرصأقدألندفراكثمه

لحفامنهىالعالفسهلىعخلالحقانؤهباإالجسبدنالنىياعاسوروحه

الوامعاواعخيرديخلهعلىشاللةاانريمرصعنادلضهنوهو

هرصاسرىقدواكشمالالاقالبامالىصااباطهدثمن3دمئاافاتما

االدنالىزكنداهعلىماكانياأاشااياأالىظرثهقثعلهفائم

نهالالدنيالمهاذاانهجرأالأوعايهذاصلىالهاولدقالرصهودالجاهلط
وتاانمفىولليكيولكلعفربلطاوتانلمؤ1علنألساحزامرم11

توالحديثاطيرهانهجممالمقلىبحنىغاهذاعقيأاض3بئمزيزأبدقال

الوائقامناحدغيرووفبدآلبماتآومألأسنادإهاواسممرةءبمرفاندمعهبمقلم

بابقحروفاإطرلمموسىأمووءإبونالردبنحكحدبندال



6سعساحماكايخا

ابرواخبرناجماعةعنالوروىبهامحةمن01وكيرقمثلجيالديضا2الحلى
لىاللهرسولقاللظااليرةصابىإو4ال1صهإىوااسبأأإ

ادبادهقئالنماهألنأتواقامنىالالدهفانيوااوسمعلبهاللال
ثفىصاكشافىاحالوالفىاللهبفابوالرحمندلنمحمابناحمد

دناويناوراألمامعايلقةاألضلىعبلىبندىعنىرصجدعغابهعن

عليهاللهصلىاللةلدصفالقالانهاألسقعبنوأثلهالىيقهطنثجايه

ثو3والقلوبممواطهربمملثوفئ1كملوجوهانكرفانهباطثاكمشيبشربراوس

الختضبثوالناالجنارلمجاندأطناسبنبوكمفىاخمسأانبيممءإلتوااعم
والدرهماااابعثرسنةاطوجلعزالدهسإللفىبدهلمجثلباطناكالمه

ءيمسحدبضهذايشانإياعواآل1سبمما

لداصغثكانىوركاالبأأابوصنالربالءبلطدحىبقممألدا

طيقهنرويأ3يرتسامغسورابمقثاحمأدثىاشقرتااشأ

إصلمأثءمحمنصارواللفلؤطلىأاابرطسمندءزهبقاتقريمدء

ممابهلمرراشءءيىولهيما0حتعهمايالثف

روىالحساصناإدقرئىبمرابوقالرصثبدبىلىتبدام

وانعلحنوياتهصيومنواربعابمةبعينواكلاريجظهكلمهوأحثاكممنالحاليشط

لرعهخءاطيماأواياللهلماهسولىاللقإلانناانجما
انمعروفبعرمممااصادالىةاعلطةاكلياكاءددسحبدهـاطأل

ابوصهءوروىرهغفىالجمضمىلءبدطنثمارندبث19لمحجظ3رلاابا
عنوياتهصومقواهمةوجماكنماطينوابنشاذانرابغالداركلثفنىسناط

دادفابأبالحقالطايثها15وكدادسعةاناانماوعاصهريرةالى

المالاكرداذاجمهرامحنتاسوصئااخداشأمقدؤإنثمااوبااناساتكم
برثالثمائدوعثرينيزاطشةماتآلعولى

لكضالةافظارىاةبهراسمحردبنذكبنممهـاحمد

ياتهعسومنجماعةعنةوروىديثابثاوسعلألدااطافهجانالثطوصي

العفيسشنفركاناوسعليهاللهصلىاللهرسولإنساريدبنالعرباضقط
ابعالملميبئوسمأرسنةدثةصوللثاهاللم5دمإةا



سهومعاعاكاثاديخث

انيابورىاجمرابواقهادءبنزيادبنيذبنءبنهد
نهورجماعيعنواخذادبثاعدمعبلألداطافمرافىاثباالمهروف

رمز3وغهراألسدأصلجمابربهافىهاألاكيخوابوافعافثاجمروأبوالمحامل

صائملىاناوسعاباللهلىاللهرسولقالقالانههريرةابىعنويائهعي
اطغموافيؤاالوهمخاصأنيقولطكانوانهفضةمنولبنةذمنلبنةبنها

امثاماالىثداطفىودحلوايهثارجمالمتيسافريباظفالالذ

ئقةنإوبهادثوبدادووردوممرامراوا

طرابلساعمالمنونجةحدثاامحهدبغمحمدبناحملى

ياتهطيرمنوكهرهاطهرافىاانسليمءوىووبالمدينهمشقءدلسأمن

ركلثعفىمفمة11قالودىعيهاللهصلىاللةولرانجابرعنروأهما

العإلرافىفاليدعاويأخأيمشيؤذنحتىببعانلهمبألصاولاوربم
شهرغ5يروأامموألاصكنروقىابأمهابنووعروأه

شسعدثفىاثاومحكابوطودقهاابنمخمانبندبناحمد

للىرتمالقالانهادهأبىعن15رماياتهصومنجاعةعنهوروىصاعة

اصااقااذابيرةدبهريمصىلمةءليألااحدعافىاذا3وعلبهالقهصلىالقه
فوعاصدلميرةفىلىنابموةميءاالنافىيتفسفلشربواذايستبهماصفال

وصلهاصاوفنلحىاامناققتواعالرخاقتواناالرحمناالاالزريقول

وقاصألووالمترجمءبخاقيصاتمابىبنإبوقالدثهقطعهـاومن

نأئكهـفىيئلتدىاسنالقلوفىبهألبأس

نصرابويهىبنافاسمادلنصافىجملبندحمعبندا

شقبدصدثايخالادافاولدقتاتاملمنبربابنوثالمصلىاا

نجهامثلإعنحامرفةااألدباهالمقوكانوغهرهكرخىانعلعن

طاففىرفةبااليافررنيخاؤاوأالويسيدهارومجمجتقالانهالر

نإلنماؤاراملىاققداحمثلهتفظيخذىقاعدنابلموليغفاذالالمحا

قدامالثناحلىنابلبنايمنثنىبىؤهنأليئااميرياقالالهودجءصافالفسالكت

جلعلىفياوسعاحهاللالكسلىاشأرأيىقالأنهىاصالمأدتهعدابن
المؤشهينيرايافقاضيئمااابكاوا9فربوألدطثمجمهنفرثجلىلومص



6كعساائاارش

ينالمؤاجميياففالبهلواقلىهألووإؤعقديقالابئبهلولطانال

وقبرألىمصيواثاليسماذأفيكلذلكدداؤااءلىالعبادماكتانكهب

زقهمنيقألمؤاميريانمقالافطيرهلبهلىيااجدتفقالوهذااهفهاثكفى
فظنقالاالبرارديوانفىف3مالهفىوواسا4أابمفىفوماالفجماالله
ايئالمؤامهرياتانحلألقالدينكنقفىانناامهفاناثقالشيعابريدانه

فانمكنضمننفسكدينواقضاهلهالىاقىادددبدفيدينانىالئق

انأاسيقداالفاقالعلبهاتانجبماوالطهمتواداحدةلنفسهذهنفس

اجرىالذىعلىاجرانىوللحيعطيكببنالمؤاميويالألتقالعاصكنجرى

يقرلوعلومضىاجرائكفىلىصاجةألعليك

ماذاعنالعباداثاودانطراركنامكتقدانكهب

اهثهذانداثكقىمحوىوثقبرفىتصيهرساا

اديسالفببابودفنمائذارةسنةالمترجمتوفى

همرههناسرزورىامحقيلبنمدبناحمد

واقاللاكابكناوألاماللىاثالروعقوماشاك

القادناهاكوىوإوىالمتدرولمفىنالومنهىيس

ماقالواألكات1ذبفقالمامحمققيعنفكطصئالت

أجالافاسينوداتولمبيخححاالوداقثلعالوشماةسثما
ثميائةوارستينلىسنذاوقىمىالمقلىبيثوارجمائةوشيهاانتينفةوفى

كاتذلكاىاعوالذ

ابطعنثالحدتروىالمراكأجميرابوعلىنجادمحىبندار

بنالربمعماروأهمماياتدعيومنجهاعةعنهوروىهيوكملىالمويعلى

يفولالشافثاسعتقالانالنطسليم

اخلصحقثالهواشهدانرهغالشىاللةبانشهدت

ويخقصوركفقدزلوفهدنولهجماناطعىوان

الخيرمحرصعلىىأبوحفوكانرلجهبيفةبهراداان

ماصكصفضلهاعاوافاضلطهانءادربطواشهـد

يتنقصاياهمق5التلحىما3صىثخقومائمة
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لرعساأئهتارش6

صاحبالمثرصكاناهريزاعبدوقالوثمثائةوثالئينثمسانسنةتوفى

لمجدثمدتدتطلولمبدمشقمير3اثمب3ئقيغحمديث

ديحثاطبروايداعتىالديعورمذيفآابوكلكاعدبندار
حمهدةفغيومدخلوسعليههاصلىجمااكانانسعغرواهماوياتهميقو

هاقتلالفةبداثباشارمئعلقخطلابغهذالقيعهقىظاالمغفررأسهوعلى

الزفتىبافيالصروفاظزاممأالحنبنعالبنمحدبئاحمسد

وياتهعيومنبهاعةعنهوروىهاعوالقبلطجعفرابامنثاحلدحمع
يمضىالسلىعليهاللهصلىاللهلرسلىقالقالاندبهرةابىعنرواما

وثالثمائدوستينسثسندالمزجمتوفىغضبانوءضىفىبمالح
أصيديثسايرليىاجمهرابوحماطبنعلىبندءبناصو
وحرانونيصلوالميكصوحمعهوغيرهاكوفىالرحمنعبدمنبدمثى
روايتهمننجااتصلماومالدأرقطنىاسأصغأبوعديهواشقىوغيرهاوحلب

ارسعليهاللهصلىاللهرسولالىالىاعىءصاقالانثهعحبناللهرعن

حمكفوقحفالذاماثقالبالئهشراكاقالائأإئىمااللةرسوليافقاي

الذىقالالغهوسنمااليموماقدثوسالغاليهينقالذاماثمقاللدينالو

سحذجاانرسىابمرابووكاناولبتفيههربمينمسئاصماليقنطع
وثلألثمائدوستينست

ث1اصرافظدمماباادباصابرنهابنكلبنمحدبناحمدب

واتصلوكيرهكاعنةوروىوغيرهحاداوداأإنبهروابىمكلولصبدمشق

فقاالاجابعلىدخلتقالانهديخارنجاماكبهأجمفرالىالهوعىمننجا

قالحدكأبلىقلضوشمعليهاللهصلىالنمهعنحمنبحديثاخبركاأللى

لهكاشتمنقالانهساعليالالتالصانبىأعغابيهعنبردةأبوصمدصنى
جمقربنالوهابعبدقالمفروصنةةصلدبرصبهافاليدعاللهالىحاجة

فقدتالنومفىالدرداابايتراثردممااوقالالصدقنمعامنأيردممكان

تهدفقالهدالينهالينكايساللهرسولبهدثكحديحاحدشنىلد

ءافقرامعبهةثخقاالذىاهبدايعملهماافضليقول
المورىأاالملىعمووابوماعضبنعدبنمحمدبناسي



6ألابرادساسكاربخ

نجاواتصلالمزاحمىفاتكهمونيءروىبهاعةمنبدمفمديثاحمع
وساعليهاللهلىألتهديسولقالقالانههريرهابىشرواهما4ويالمحيمن

دثمهاضتلفمنهاوماشاكرائتلفمهاف1افامجفدةودرولا1
ائذثلينومتستعنةي

زينالعبدبنابراهيمبنسيهانبنعلطبندبناصص

انجهعنهوروىالمناحمنىثلماطدوىالصوفىاافىااقميههـالهرابو
انوداألكىارصاسندباوياتهصىمنبئاواتصلطالرازىاسالعيلناأاوعل

عكليهالتالعلىألتهلرسولاخنماذفالىلانتبماتقااءانقهرضىسعما

انقيخثدزباالحمااناصاقدالمترجمنوحهالألجمثأو
ابوهواشتاقهبغدادالىامزفياعبد5واخرجاففيقتلالزاألكفىاعظيبتإ

ديدبيقفقدمهبأرزطططبئوقديوماادفهفحازافىبغدادالىخرج
تفطعظاىفاحمهرااألاونفالعطالالاذهـفىذعاثتعرةؤدالال

الشونيزبدمقابرفىودفنواربثائةثرةسبعسنآامقدةاذىفىببغداد
نحمالضريرالمقرىاهروىابمابوسيقاطبنعلىبندجبندا

طيساطىوااظطيبيهروابىنغيفبنرشامنبهايثاط2وسشفد
فقالمولدهعنسئألهوانهثقهانهصابرابنووذيابطووحمعوغإلبرهم

3تاقراافىائذكرةحسياتهذابهرابووككهبهراة4واربعانأ

عننانخعنماالثالىطريقهبناواتصلىآتالقرافنفىاماماوكانافانية

الجمةادأحلىعءجااذاقالوعيهالثلىحالتدسولهـانوءانجأ
ديئوثمطهعتمخريسنةأالاصربمنراوماافىقىلخةفاث
اقدسبعماثدارو

المعروفالشاعينبايماالنغاىاللهوعبدأصدفلىبقعالعدبنبندا

فلهنامحداكزابمااصثوكانقبداشحراديوادبهختمياووابابن
وتفاوضاالفضلالىالقاضىىجدعندءصيجالتههموانجاالمتقممينأللثمع

مناوردهعماالوقتذالصهلىاىاعتهـنقلةشيعامنهااحفلمثيرة3معافىفى
احماانشدفىوخمسماةسغسنةوالنثرالنظممنقالهماخبجىواحازقالقصائد

ابوافشدفىنجطهلىكتبهالحافظاللههببنسناطنجااللههبةينماابو



عصاسمابنتاديم6

لنضهاللهعبد

ءبرىعنثاهدمظرىفاكوبمدبحباعبماىعنلىيقالم
ىاكافياينتجاعانعناصوجهءمابقيآاأل
وانشدفىقال

وسوأميهيمىتيمبقنىحالألصفىذكراكويعتادلى

أس11معاقاهماثوقاوابرحجوانحىيئبواليأسواشستاقكم
باميالنلمحهباكانماالأولوألحثثهابالهماكانالنرىولو

وائثدقوقال

اعلمحموجدىقيسامنومبدقالبىالذىليث

يهرصماوبامصيرقرغببنيصللمانلميها

سمنذاقحمتنىفماكاليم11فىسمحباذأش

ستبميضلطانربافىامستزالمامذدمبيي

لىوهوائاحتوبطوابلساطاظيابناللهبدءبابىت3اا

لحرجنالالدبمحبذالمفضلبابىيعرفرافىعكأدإأان

أدتهعبدأبرفقالماكفديرعلىفيهجلمناموصنعاالفاخترابلداظاهرالىيوما

بديهسااظياولابنفعكلنمفقالماجالابياتاالمعىهذافىاعلقللسا
مأطقماحلهشهلعينكيبهدأنهيرالخاقدقىاوماقى

االسثقهقلبلفقصفاشتججمائهأصاعااهبمترالرق

صادقشرابمنطرفكوعلتلمعهراعكايهانظوتفاذا

بيتالتقدطارافقالبلفظةوألبببتالسابقاعلىاللةيفغولم
وصراحدا

سابقهاصافارأحتىمحمليااجيئاننتأمل3قد

المابقوكانعبداللهواقالخبارأمأئورمنوجعفاهبالاةمابافاستع

لثممرهيحفظكاننجالفهلياكلابنعبدالتالابوواحدايتالشعرهمنألسخظ

سضآلخمسيغفىفقالمولمصاللهعبدابوصلماتافالىممالهمنذ

نوبةجلألجناذتهاشهلىولموضماةشءيسضةلىوتودةواربعها

الفقيهىقميبنأطسنابنحدلىكانت



96أكراطدا

بئكالرةألىكلرونجايحيبندءابنكأدةبنكمدبهااصحدر

نسهءىروصاعةائروىموألهمنافىاكلايثىثااطابورايثعد

اللهصلاللهولوسقالقالأنههريرةاالىمنهثمايهابالسندوروينابهاعد

فاماالناديدخلونثالئآول1نؤلا9يإخلوئةثالىاولعلعكرفىوسصعليه

لمواليهحواللهحئادىمملوكوبمدداشههفاالجنةلوذبدخثمثةاول

حمقاحميهيؤلمىامالمقثروغدذوألنادبحخلودطثارئةارلوامافميتكفيف4

خراالربيعفجمالمئترفىسدهقالهاوجاوامامفووفقيروجلعرالةا
األوثالبهينوقللثانة

جعضابوهيسرةبنابانبننصبنماربنمحمدبناحمى

الصفدلواتصراشبنونالمابهوىولى4ءاعنديثهاطروىالسلى

الىولالحافضااوسا4عاتاللهلاالزرمولرقالقالانهرابنالىبه
ومأتينوسبعينثمانسنةتوفىالطالقالله

اىإااقىسهالابهياقاسمابنيونسبنعوفمحدثبناحمد
كآاعناالنوبأعهدادوبوبمصربهادثوسصاداذاءمثتامق

اغضااوداافيبنجمرأبوج5طوروممامابقاالرزادةءهم

01ألأألصالتالرسولقالقالرراعباسابنإلىبناصشواتصل

فلملمحىإلنظأثأال3هاشفيمنلرلشءفى3ااثعبرةةافى
فانمطرخاللهجزاك4ألخىالرجلقالهفاذاهرالونىاللهايمهاءاالح

الىبهناصلناماالمترجمسهءغراومناماطورواهمجرهاكلكيس

المغرببينالمصلىوساصلهاللهصلىالتلرقالقالانهىرساطدابر
تصأاىاالحفىكرنجادعىبناحمدقالاللهلسفىدمهكالمشعطءاشاوا

ثىءبجةخدثاوألعنهكتبضذابابموكانعلمفاقدمقالاررحملابىعنالى

نوبهاثفىةأدبخلىالمترجممعغطيبلىايهرابووقالبهذبهشببببنلةوكان

فميناوفقالسورىادامذااىايذكرتابواهيمنجااقاسوقالثقدرك
ثواثؤاتمحنيهوناباحاديثدثمحدىافيوتالكمقيكالواتدى

المثوهواحملديثمقاربوهواالمىكجائبكرويمبعائباففاتعنبنغ
اكاجمدصافظاطانيابورىمحمدوقالاصحقاالىنهاترباضمفا



هرمكعاصابنالريخ7

ابضاوقللاطديثمةروكهالدارقطنىوقالممذببايرميهكساعدبخاحممد
فضبمو

اإجمددىميرااقرايهكلاقولءبنكرنادبناص
صلواإناكانحوىوديرهموغاقااهراوبمصرببهبروأتديثاسالمدفه

هألخوصلألكانمنقالاتهولسعلاؤسلىالنبىعنكرابنالىبهئافدي

يومصراطااجاكأةعلينءايرءونإسهبربرانيهلاطاكاذىاداد

صملىاللتدرسولنقالانالجمرالناللهلمجدبنيسالموعنقداهادحض

ارادواذاكعوأذابهبيهحذويديهغلالحماثةحااذاوسمعاالله
ياولالىباونمفيأبالمديندمإلمترولديزعدالىبيينيرفعجمنوأمارفساالركو
ازأصالدخلطثماحمدثانالىابصرةبااقامثشامالىمصرالىودحلى

نولمجائبافرادووكيرهاوممرءلوردممابعدثونراعمبه

نةسآلفىءسااثايضاايهابهرواعديهوابهوبالحقياالصبهافىالحافظ
إةطءالوبيخاواكار2

المجدد3ئاباوفطالمحلىىإقاوقيفئاصودءكوابوبنمحيدنادا

بهشدنااتصلجماعةتيىآلودةءجمأمنيرهادوغبابهاوصلعدمشققدم

وشمعلياللهلىساللهرسولقالقالاندهصينبقبهوابنبمبببشيرالى
لةقاللمجزاوأتاماكمهءاتاططبفيهاحمراناوبشفقالحثهرصاثاط

قالفشكماصديثاحدثاشاألبالمعارإبهنىىوتجباللهسولشعقدثكاانامما

ودافسالىايخامألمترايعنهنشورأبىعلطترأتوىالطاظر3ناع
سنةتوفىخثرونانجاوتالراككاتواكاأنماإئطالحزفيدعنناعاث

كألعالواابصاولمنبدادشهـلمهعثبدضقأربعمائآشواربعينثمد
ائأواربصواربهيناسةتوفىاهرصاابلوقالواألعولاألسانيدرضوان

ةاوطاافىاديثاالفوبطبصدفن

يهرابىكغحدثاقرارلمحمااآافرأابوكروبنكمدلطداص

ابنالىبأسندناودويناواالهوازااطعنهوروىدبانةابىابن

ألافيأجمنرخألاميأالمؤمنقالوساعلميهاللةصلىالنانسود
اصالحاخيئبادحمبنعلطصقهوأنقحافيق
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جادلءابغعنحدثدلالمهاطسابرعوفبنمحمدبناحمد

انالعنهإدتهدفىهريرةابىالىاليهبالثلهدروينااطيانااحمدعنهوروى

قمألنامىفقالعلبهاليصلىبحنازةوسمعاالتهصلىاللهدسولاقاله
الرجلىءشاناسيقالاخرىصبنازةافىثموجتالتالسولكفقالالرجل
فقالوجتوللئامااللهرسوليابنكبابىفقالوجمتاللهرسولفقال

الناصمحلىشهدلىلتكونراوسطاأمةجطناموكذاك
صنفطيلكفابدادىابهابوعيسىبنمحمدبناحهد

أنكبسةابالىإمشدوروممحةجمامنباصمشئديثاطكعيقصاطآديخ
بناللهبمدالىبشدودوىألهلهخييرممخقالىوصعليهاللهلىكالنبى

ياصمنفاولاولتاةابومماجميةومغيقولاراهيمقالنصارىارباح
مجمصترجمالميمنىكانالخدببهرابوقالالديخادارفىلذالصاممونمها

اينااتقحلمصينالحهتاريخفىصنفكتابوغيرعرفةابنعنوحدث
ربجهآمناألفمعيوالاصاد

مىيمطابىالرغاحهابنامباعىابواالجراعبنعيسىبننجاعمداس

اصاتوبمبخيسابورواصتوفىةجمامنوبدضقجمصرألحديثحمعمفاطا

الطهريرةابالىبشدوروىوعرهماافىااليمنوابوابماطءدوى

جدادهخثصبدرزةأف5صا4اسئامنظلوصمعليهالتصلىاللاللرسي
قالجممظايمجمطبهادهيقءألواللههرصنينعنهااراممالمىقالصمعهيمال

وروى3خرهولمماالثكدنامااولهذاسعدبنايثا1قالرحبنمحمد
همفأص4نازبهوقصهمحرماانقالاندعنهاللهرضىععاسابنعنابضا

يبعثفانهرأسهواليغطواثوبيهفىضوويمصلىهانوسمعليهالتالصلىالنبم
فيايلىابابنحديثمنيبضحديثمذايخمابوقالمبياذاقياايوم

غيلونعنابيههعنالمحارلىيملىابنننىصكياالروأهاعاوألديناربنعموو
قولوسعليهاللهلىالنبىاتعموعنابيهعناللةعبالبنسالموعنجاخابن
سانالينأاعطىماافضل4اعطبالتىعنذكرىولشمنلىتطاللهيقول

ابنجماسالىاباانماطاللهيىءابرقالالبغوىمحملهبناللهعبدورواه

يئإمراقواوالثمامالجاروفىببلمهالحديثتبالمترجمميعنىالمعرىالمحاس



سأأوليهنمتأر7

هسئسعنتهـجرجاننيماعلىردووالجبالوادهانوخوذسثان

الدحمنسدعلىواقمامخسابوسونيجوينانهاواشكدرئةئوؤد

اصامواازماوااقاهرباانهمااأاالثيرةمضهصماعاتهوكانتدبو5طحمابىبئا
نآئيسأبورساصوطنةاهوقهامليبنالدءصكدثأضرهاعنتذ

انايطوضابنانالاصبهرقيبنومجتسنالىويألئمائةريغكلثاحدى

لجكوفىالمثرجمينرالصفاشألسليقمإصظااذاسبىليتحمهقىاليموقالسنة

إسيااااباانأماازكربيايقولوهواالىاأفيبطونراعووهممعب
اكما1اعولىمنجزأأئةن5ر13عنىصوحهيفاشنىظالنىالمصر
الدابمدابرنوصهليهشارلتوبثةامنجمهماوبمائىطةننفعهفال

قاللالاند74وراالمصرممالعباسابىلىءثددموالسببكانالدعوةمجاب

كمتابفرأشااجكوحمك5تسحضقدالوةيماامبامىاابأكاذهب
اعماثابمكاكأناب3وقدثماصمبنداىمحاالجصررىخالجا
واخرجوالطاثالمعاهاصثهأابوقالبقذهغهانىشيمالىجفاضبئ
ائهطيصكطةاللهعبدابىلوصحنقوبابلىءاجزاادبعدفىتاب3ا

رجلاإلكجمانلفقعبداللهابىافىءجاثمبإلىوضهفاخذهابامىاابى
امذإدفحألاققالالىيدفعه1الهاحمفىؤطكأعك5لىأضرجتمدطاع

هاصجئراقداللةعبدابرندنانهرصيةلىملىكىحتىولاااعاسيا

دنانيرسلىإحماءااابىالىفدصيزأهـمنابئثباعانهباكفوتالتجاكنقحت
تههادصبفاستياامحااابىعلطدعياماتأنهماصابهاناب3إحملفأخذها

يهىصاعقابهدوإمىااأبالصبرااألاعايرنحاثذابدثمه

هبتفنادصالحاللدعدابىيحاممامباصاأبرؤإقعايهريقحمه

شماضااطانهفوخاتداالرهذاااتألفقيهاءصاألمالالصدالىانا

اصولهمنءجؤعنبلةيفرحانهنمانوفيدهعىبهبمانبسبباملهفيوهو
اجمتباسترجماععلىريقلأمحاقابنبهوابوالشغصحالثلوان

بءا4اق5عثندماباتىإناسىأددنهبمالوراقالساوىجماباضبتلمو4منه

محمدابونوالولدعصامدبنخددابابكلطاصفادأعبالالورابوكان

نهسيصاوى11راداباأنصبقهميعنلفةونمهفقدهبالعمطبهيط
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امشاداالظهودوببافدوأتاجملعثصبضمةاألفوعفىاوبهوعقد

االيقوموألمجاليقمدالن3وعبداللهابىندبقىبماالناسداشفع
حدجممافيقرأولمعندهكافتيونكفبهالأباساالىعلىورسويبو
وألبهدادئفتهرياقصداهذقصصتوانماالناستببممناداص

محلاجلكاقاصنمهاهفمنالمصزىإسااابىعكلفانبالشبوخحهاون
اباسااباانمالحقالعلد4صاأإدشغذآلثبدطدماتوساعلهوذهب
عاعاصنامتوقفيهايماولمالطابحالتفلىالىيمقافظالمصرى

ظانلمثلهمبتدعوغيرفهابصانهذكريثباصاثحفظهمندألقدجمةأ

طدنا1اصدقطاثوهااتحرىن3أاليهمذاكراتالاواالثيوخءاتسث
اظيراارأفطوفاتهبعلىة3على

عثرةاطتىصنةدضقفدمصلىلممسابونصءمما4اةابندعهبناحد

ارهولمشيئامنهاحمغوأوغبردفواابنمنحمدخصماأل

دالنيابنضاقانادافغاابىابنلويةفغ1بزكىبنممهـاحمير

القرأنأوقىيثهـاطحمعفينالمعريثماطااحددمشقجاخاملماماحدا
والورعماامغبهالذصهطولهصلةودناحمالمهنيءزفىوكانافرأهلى

ناعواداربابالملواو51لهةالرإلبنيايهدبلدنفسافروا

دخلواظالفضناعليه1ابهرلراظابهكاقلوجعاالباومنالسيئ

انضهمفىادفقاألعليمأيهاحرسءاللهءأيامنإصمثهانالفةاتجدأ
رالصنالبابمقبرةفىودفندائةوثدكننسصمنةتوفىعندهمكانمااضماف

اقواصىااضطباللهعبدابويهئمابنفراشبندمحبناض

وائصلجماعةجنىوروىاألموىالوهابعدبثرتمنبدمقالحديثسيع
ىاأونطرعيديومفىالصالةمنغفلماأندعباسابفاالىبهسندنا

اصومنفلينصوفينمرفاناحبفئواخبماصقلىساساااصهاا9أل

1فيقلاظطبذديثحتىيغان

معمالمرزباذذكرهشاصمثئبفضانةبنمحمدممناحد
فعلرعيدلومفىرنحدئنايقولرنرالةوصالتالملنالحطيثهذا1

والحدادةالصبهناخص
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عمرولىولويدىالشاىفضاليةبنمحمدبناحمدفيهأقاوكاءالشعرا

ص11ءحواناا

بالسيفيضربباثالحركالفىيهسكثدعلت

اضيصلىاحمبمويحفالوفاكداةالقرندطعن

يفاافىالمرنءبمانىقارضمنساألسطءنو

اظيفاكقمننهءكايهرىصىالخائفويؤمن

بالحيفاقصدسوىمءاولموىبنعصروعنيت
ذافىااعلىابوسإلنااطبزانتبمفاغنضابنكمدبهأاحمد

ذرعذابىمنحهادمشققدماسوسىباالمعروفالصفادهىاطاعاسدى

الرازىامودلجىاطابىابنصهجوروىوبمصربهادثووغهرهالدمشثت

صالاللهدرسولدلننا3قالانهصمابنالىبهسشدناانصلىعرىوالص

اليألواتوباللهغفراستيقولانهعسماةمغث13المجلىنىوسممليهانته
هراهالوقىارمهائةءوجميبنيواننذابذىفىمصرالمترجممقش

صوكاثقةوصاسائةوزالوثالثيقؤحسنةبهاجممروتوفىالصاغةعنف
جهادابه3

نزلالمحبافاموحمطنجادسهبدأافضلافيمحدبهةممهـاحمد

رومموجماعذالنهارىاحمالمجلبنومحمثالدارىفياوحدثدهشق

صوءابقادبهصندناواتدعةطوامواحبانوأبنزرعابوعنه

مثنىمئنىوصعليهاللهصلىالنىعهدلىعذازا1نيقولانانه

مناعافاذابهاثنىاهالةاتقاقدقالاذاانهوغواحدةواحدةواألقاهة

ثمائةبموعئهـحرةارخسضةاالرجماتوفىاصالةاالىوخرجناضأنافى
الحديثعسراماطالمسمدامامرىااقاسبمابندبندا
بهفدناواتصلواالهوازىفىإنااعثهوروىبهاعةمنهاوغيبدمعثمق

أليرحممناوسعليهاللهصلىاللهلرسرقالقالطانهالذعبدبنجريرالى
اللةبرحمهألالنامىيرحمألمنافظوفىاللهيرحمهأل

المصرىاطىادلالمهزوقصبنماقاابنمدبنداص

منبهمهحالورويناجماعةمنهعواناسمنمروبدمشقاطديثحمع
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دهنازوكناصعفاالصيدلحمنحهلناقالانهاماافيالزبيرالىطريقه

اتعلممماهبسطوروىوسعبهاللهصلىاللهلرسمعمونءونخن
يقالابنلهوكانلمألبئحىلهليقطتميفيمنلدكانقالىصاعنبنط

افكيومذاتلهاصفاقاتلهدبماابوهؤكلنعليهاألطأحيزيمانوةميلى

ثصواللهثىفااععكتكقالصنظالياحالوئكالمجبتىانجهلهفقالعي

متتشاهامدفيياوالله4افقالفىاامسمغواللهمنىاخبثابنهلدفقالكاحمك

منقالالناسمىاظنكماقالاللةممنئفومافالهولدتيومبك

ليهاامكاشبهثبلىالقالالنبمنهصبتنىألاصوكواامهظفحاءابااشسبه

جمداثبالىاحوجلثماقازوجهامنبأدرأنتاماواللهقالهاللهامفآل

قالدهرىصالحكلحريعااقدصدتقالادفيمغاليهمنىعوصمااقال

تءساقدقالنيتكرشعلىعطاكإلذوأقمجرمناييثماابهيالوالئ

يفرئكنفسهمادحقالعايكالدعاعلواقاتالثكاالدقىكتيئصاك

قالفيمالهكمتماكاميمنتفبالغألبفوالذهذامندصكنىقالالسالم

غهرىاحدهذاعلىجرأكماواللهتالالرجاألياشأفىيترددالواللهأذا

ءاالحاحسنماقالمنىمىماويككقاللمنىوألاذانضثهشاقال
اباليارداحكقضلقالرديئهخالليكاجقتلقدواللهقالواعنعهفى

ساعةاباكدقنتاقدقالئتمايثسثهلنةقلقالالرجيمالشيطانأبركقال

منقالبجوابكلمغيظىانكالتقالركمبيااعماىيرةيمإجمبؤققالولدت

قالمعاتجتكشفاعةاتقالعنىتموياكفالسلمممكتومناجيبقكلم
قالاالحمقاألوأبافىيقصرصماواللهقالغلظااألعلىدادفيألعألمك

مناحعنثىليسقالباأليدهالطبافالبياولجكاخسأ

ابدافلحاراكمااللهفيتمقالفضوالثثرةيدعك3ألأذاقالعنكايساكوت

ثماذسنةالمترجمماتابرهانتمنيصلحفويقولوهومفقطقال
واربعمائةصرة

عنروىالمززمناابرالرحمنعبدبنمحمدبنمححدبناحمد

الرحمنهـءانجهمنهودعزرعةابائدفيمفاالىابنيعفوبنجاكل

ئةءلمرفوانينوثمانسنةتوفىلهيتحنملىطهممهابنهلمهاعووجدت



مساسرالمئهيختاد

أنيسابورىاابوصامدثاعيلاجميأصدالتال6بنمحملىبنعمدنجمااحمد

ماعآلفيبهاوحدصاجمادمشققلباقىايقاضىىابصإلالحيركط
ندالمتصلبالىروصاكاعبنوعلىوالحناتافى5االعزفيبدضهىور

بسعلمعيهاللهمملىاللهرسولقالقالأنهاللهلمجدبنجريرالىبه

اةالزايتاءألصدةاقامالله11انشهالحقضكلاألسالم

اللهصلىاللهسوللقالقالانهموسىإلىحمكننءأروموالجتاحمج
هاتهانواياأوهونديثاطهذالطروبولىاألماماةالسومحالي

األشسعرىمومىابىعنجمةصفىابنطريقمن

جمراوفالمصألروذىسجمفرابودرشويهبنعمدبغاحمد

الفوىشأطعنهوىكوغيرهماوالرمالمصروصيمابدطشقاطديثحمع
قالانهدبجبخادرةالىزأهرطريقمنبهسندناواتصلبالفرأالمروفى

العدصكانلألاكعنوتماناةدبانااصاألمقامااللهرسولصنطقامما

واربعماألفيوثارخسنةربنيمابو

خندمدمشمقفلماحهروممااصاهدابومخادكامحيدفياحمد

طريقهنوروبناجماعةعنهرروىجماعةمفىبهاوحدثومأتينونهسيق
اتجثقالهالدهاللهعبدابهناجاشطزيقهمقحمزةبنويمأللمجد

هذأمننقالابابافدققثابىعلىندينفىوسمعليهافالحلىالنبى
سنةتوفىكرمألندءوكالفظوفىندكرههاتإلقصياناانافقالانافعت

يئومأتوضينسبم

اقاسماابناخلهىال11قاصماابواطنكدصبندا
اجدولماقاسماواكاابنأامومنواحداجزأهتوسيىاطال
تودرثصنهمنكاناأالحديثاناالبالبأممااللسياانويرهاعاتسله

احهدمخالقالوساعايهاللةصلاللتالدسيأنعباسابنصطريقهمن
ؤأالجءاثنافىاوابنزادساعثدثاصوهذاجدارهعليهيضفقاعياضاه

آلامولمألجمينوخماالنةسالمحرمفىقرلىالموطأمنىالهالثح4ءلحالذى
سيونقالاكمهفمقابرفىودفن

الموقاعلىابوالرحمنعبدبنداودبنموسعبنصدءبناحملى
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هثامابىبنعسمدعنهوروىبمصربهادثوشقهدوومالعطاسالصي

قبلىسمعليهددتهكلاللهلرسبتقالبصالىبهندناسدالصال

فليسئراألايوموابالتهبؤمنانمناللهرسولوقالالهيوحمطان

المترجمعغابىمخبالثيافىدعمبنيمءإبراقالهااالوالددهصصهيبا
أتيينوؤصيالوثمسانسنةدمعشقهقدونلفعاهـبهسة

اقرشىاجمابوسعدنجاإلرحمنجمناجبىولىفيمدبنممهـاحمد

دكانومحيرهاجمهـشعدثيوةضبابنفالمعرالمقرىماننجاعثانمولم

علىينيئسمابنعلىجمنمحمدجفرابىمغوإلتهعيومنتمفسيرصافظا

ابوبهرحالقدفقاليوفألسحليةكأرجلسئالقالانهطالابىابن

الصديقمنقالالصديقتقولفداكاللهجعلنىفقالسيفهالصديق
رهاالفىوالالديخافىقرلهالذصدقفالذلكيقللمفنخرةواالالدنيا

وعئرينخسسنةماتالقرأنلتفسيرصافظامقربانشجمالمتانو

ئةطن4برو

الحديثالطعتافااألنطاصميمدابرموسىابطبنمحملىبنممهـاحمد

انوسليمنيمادطربقمنجتهومماضآيضااسكنوروىةامن
يخةاكالشسثافىاصوماقالوسعليهاللهصعلىانبىارانسعنالطبرافى

ءؤألعويىانوسمعليهالقهلىاذلرسانسلةاموعنالبار
اعرذبصدكشىفالاألتضوانثقبلكشىفالاألولانثالهماالكلمات

واكسلاالثممنفيواعوذبيدكنجاصيتاأخذانتدابهشرصهنبك
بكواعوذالفقرشةومنالعدوفئنةومنقبراعذابالناركلذابومن

الدنسمنجميضالاثوباينقىكاالحطالمنقلبىنقماالوالمرمادأئممن
فيهاابهتوبةرالمزجمالىتارا

الدياتمقامعناللهصانكالعداتالحثيرالقاصنلايها

الوجاتموردالكىمنلحظفشكمنصاقطااجمهون

اترالحسصبالزفيرمبتلىهوميتهننابايخافام

الشبهاتعنزأجرلهلمثوالنسوماواالعفافاالايمى

ظعيرهاعدبوالرقعةقاخذ



ممسادابنتلريخأل

اتواالكاالشبهانظبوتواألسالصثجظريل

الدرصاتارخقيتشبلذنباتأتنمعايقايهنان
داتابمنتعاقثهمناقىمحىانباواالحقفلك

اشبهاتاموبقفيبتانألبهجهراسولالىاكونان

اةالففطوبقاخطحبيبلحظعلىاقصاصبااقضومتى

صدرااوممرأجهعلىبغرهساناالنبطثىالفئكيازكبنظطالمىلظ
ثالثلغاتاالأطثليءو

وتببكلثالحدتسحاطذورىايهرابوانؤملبنمحمدبناص
دناإورويااناحامنكوبصغيرفةصبلطالحنمندبغدادجبلةو

3ومأتيوسعليهاللةمحلىاقهرصولقالقالانهدعىميابىالىطريقهمن

شهماربمالثواجمدبيدهاللهخلقكالذىآدمانثموسىفقمالوموسى

الةاصطفاكالذىموسىانتثدمقالالجنةمنأخرخثاائاالحيمائةعحلت

لخاقىسبقتكىخثلية5يهمحمولياك3اشوراةاعليكواترلافبرسا

لهخرتمنظيباطبهرابرءرواموسىأدمفجوسعااللهصلىاللهرهول
مأتهيامينوآؤححيهنةسكلعانهأدنهسيدووذطيباطقللالمترجم

روىييامثحاااالمامالمعغاابونفيسبنمدبناص

منبالسوروينافىاطفاوعالاألهرازىعنهوروىمايرىاطعابىعن

جمعمن3وعيهاللنصلىاللهرسولقالقاالمالكبنانسالىطريمه

ابئهواربارعنةلرجماترعوتحقبمقلهاقهمثحهاقرأنا

روىالمقرىالمرىبهرابويعسمدبنالولبدبندعهيناحمد

قبهب1ايرااجبنربابوسهءولماوروبهاعةالجوذجاذدطالحديث

يرعوسلمعليهاللهعلىاللهرسولكانقالأنههريرابىالىبشدهاصوفا
منيقوميئوسعدوحهينبرككينوالصالةيفتغحينجمحذويديال

ابنعنناخوعنمريرةابىعناالمصجممنماليااظاطورواهتهبنلىال

رأسهرخواذاكعواذابمحمذويديهيرفعالهأاخااذانبلفظعمر
ربفهـنيزميراكاعياذعحرناةررفشت3قالناوعنكوعالمغ

شأتيقولهرإديخهفىاصبوضمااقطرامرفاشءوقالأظاوجه
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دأيتكذاهوقالالطريقالىقردها2األففلضالصرتاففطعحتىعال
انجدهعناجمهعنمحبثبن6عموورعنبقعلوسعيهاللهملهالترسول

القيلءاولياالىدععمداقئلولغقالوسعليهاللهصلىاللهسولل

جذعآوثالئونحقةثونثالوهىالديةاخذواشماواوانقئلاوامئفان

ئثدودوذلاللمكوفممليهالحواومااهمداالديةعقلوذلكخلفهنشثل

ابنقالخلفةارخونوابواكثابىفىاذ3فىاألكعاكيدابوقالالقل

ومأتهىيئمانوسبعسنةالمترصبميعنىثوفىمأكوأل
خراساناهلمنالزوذىالحنأبوهادوننجامحمدفيعدا

النيسابررىوالعباصةجعقاللهدصبنمحمدعنوصحثحاصادثققالم

حدشاالروزىحدثاالحافىممنااينجطقرأتفااصافأعالعنهوروى

نىحمدعلىبغمحيدثناصاطافىا3القادشاساللهعبدبندمحىجمابو
محمدبنجمقرابمعدكأجعفربنموسىإاحدشنىالرضاويمىبنىالاب

بنالحسيغابىحمدكأيقابنمملىابىدكأعلىقدهابىحدكأ

وسمعليهاللهصلىاللهرسولقالقالانهابطاابىبنعالىنىحلىعلى
حمصنىدخلفنحصنىاللهاالهألالىوتجاركاظهعنجبريلبهفىاخ

حدتناوادصموابفاحثوهموفيهناانجوجدتهذاعذابىامن

فحديثهوفىالبصرىعاصبندابناللهعبدواحمهالطاقاقاشاابو

علىادبسندهوضهعلبنمدادبندناالصوابعلايعاهورويح

موعىبنعلىلدااللهالمفىكالعلالصمدأبراناوقالابااباابن

دقهميينلبنانضروادابتهلجامالزاهدحرببناحمدتملقصابورنه

ديثاطبهذا

كفافىاالاألنصارىفارعىبنعلىبناللههةبنمحمدبناحمد

امعنطريقههنإمسندنااوروتيرهءورسطاابنمنثالحديسيالمعدل

يقبلهاوسمعلبهاللهصلىاللهرسولانتقااااللهرسولزوجلة
توفىالجنابةمنواحدءانامناللهولورانااغتلىنت3وقالتثصاهوفى

واربعمائةوسعينىاحلىسنة

دوىااجمفرابوالمضيرةبنالمباركبنيبئمحدكااحمد



كصاكرنااثاريخ

دمقامهوقدمالمأمونءزرماهنانوىيؤيليبالابوالصروفالخوى

بفاراالمأمونكليومادصخالتوفالوجماعةاباهولههيروميافامهاجمهوقى
اولدفهتهمديئسمرافانشدتهالغرويريدوهر

قادامناليكننتأفىقارامنألذتذاياقصر

اشمأرااراافذحرتعاألشاااابصرت

فارافىياناأحاففصباانعمثاياملئه

خمارأازوربهاالهونيةورظاشازالألاذ

اسوذطشثالراواججبدىادمالمنباستجأل

هماداواوئاداتوااؤلألطوانصوحاعحى

تذكرهمينت1اخزوالىءالناصواحضعدووجالفىانالوظالمأمونتفضب

قلتثمتجامهالثميفقكبغدادهيةكف

اخثارامااألعيخبردأيثيسكريمنمدنبالىفعهـرت
واسرادااعلونافرضمؤذيةءييطاثورا

دأراأاطالىداريتركىقىظمنالهزلثوبتشفله

جادابهقووجوارهءبطاامعتمظاث

سعارامماصجثعنهاكرواسطنلىفهىارمناحلان

ممرفىناطهاخسينالمؤاميريالفامااحسنماثماعبنيرفقطل
ن2بافىالرشسدانوعاسغالعمئهةاحادآئرءوارسذالصاكفقوضار
مدحعاعيسىبالضعالمااادسالمترجمسانالبغدادىالحطيبقالطواسك

ثهطويجمدهومائذيقستسنألومالتاوغيرهماوالمعتصمالمأمون
الحضرىاللهعبدابوواقاجمحمزةفيمجيبندمحبندا

جماعةكارركثاصلروىررهشقنالقريبةاقرىدااهيابيتاهلمن

ائصفياالالوابوسالطبرافىاحمدبننسليهطنهمعوروأ

انهعهرابنالىباسنادهحمبهناريمالمحبدبقطرهغويخادلى

فىفاحثواالمداصحينرأنماذايقولاوسعليهاللهصلىالتييولدحمعتقال
اوسعايهاللهصلىاللهسولاقىقالالمهريهرابىنورابااوجوههم

فقالنالماسفذثمفيهمافنظووايننهرمنبقدصيين4باييطبهاسرىلال
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مموانةابوقالامئكلنوثالخراخفتنلوالفطرةألىميتجبريل4أ

دصديثمايةبهئبتىبلتهظبالشامكتبثأثالثةأقدفىاثمابوسئالنى

ابىمنعالميقولاحهداباعتصففالذلكهءصاةاثبكيكاكاحمرهبن

المتوجميقطرمناورويناجارةابيههشيقولبلانىحمديقولفالشيئا

انقالوسعليهاللهصلافهرسولانكربممدىبغمالمقدعنايضا

افىاطبههوانحابورواهفاالقربقربليرسيكماللهانبامهايهميكميوالله

قدكانققالالمترجمميعنىدمحبنأحمداصوالطعغجمابامئالتالحامقال
باصاديثعغهمابابوواخبرنافيتقنيثهحطمنليسمايلقنفكلنكبو

وابنالهروىقالاحكئملوألثقاتايخمثشحمدهفيابيهعنبواطل

وهأتيهانانوحةنفغواقدابنماتادىالمه
اربمعداعداالجاأبىبنمبمكيزيلىبنمحصدنجادام

بنسارالورودجا9ءاهووةءألمثلدتاسثاألطرإبدى

علىيىنكآللمةبرافألصافىقالاندوساياللهصلىالنبىعنحمرة
هت3مايناقاطفاثسقالداالولألعىوالىابهثانلة

ناجراصأبىابنومغكاراةاجمدبنلالحامنانجلباشعنملاأل

قصدروهرناجواادابنبناشطمافىبغالرصعبدوقال

3ألخرةبهادىفىمأتيلىنوسبعارنحسندماتدحيمبنععرقال
ثوققبابنرفيغدادىااالحسيههابوعداللهبنيمحمدبناحمد

لوظصنةتبا3وضفوغثرهمادربدبنجمروإلىالخلدىةجعنروى

القلوبانفقالالححفرةبهمتعثممالديرافىقلتوليققطياسرىحمت
نسيمايهامادالحضرةالىنظرتفاذااألبصارغثيتكرأامجرفىغاصتاذا

عنهروىقالنهلوفاتدسنةيذكمولمبدمشقترفىبالخقالالحياة

ءالرازشمام

الحسنابرالرشيدونهابنيمقوباببغمحمدبندامأل

ءألوغاليرصاهراقواصوجبلةبدمشقالحديثسمعائهىااالرشيدى
قالانهعبامىابنعغهطرمنورويناجماعةعةوىوجماعةمنايلدان

ظهألتخصالثالثموالهعلىلحلوكوساعليهاللهصلىاللهرسولقال
16
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انطاكيةقدمايهىاعمرقالاستباعهاذاويبيعهطامهعنجمهوألثهصعن

عنطريقهمنورويناوثالئماثةعثعرةئالثصشةشيدممحالالحنابوعلينا

قاليلىشهبأمىاولىقومالىنستعصتعالىقوفىقالأنهجباصابن
فوثةهوازن

بدمصقديماسمعيىااجمداذبنيوعفمحمدبنبنسدءإ

خيدسوروىهمدانبلفئاستىاالذجمدعنهوروالرازىصكمدمن

صرفأفيفانثبتهبماللثمافثياواخداحرفاكاقىألالىفالانالالمدلنىعلىبن

المؤدبدةميبابلطالمعروفامجاساابوبوسفبندصكهبندا

ابن5عمووابىبقرامةأوقىهاونيبدمئقاطديثسمعصهالىاالمقرى
ألتهدحنثىةعداسمةعاالىهبمشلىىوربهودااافىبنوعاصموحنرةعامي

بنحكيموعنايفحسوهادمناللهدسولثىفراكانتقااأعض
فىايمغايهونتدثؤمألوسعليهأدتهصلىالتالرسولقالهقالىأنهيهمحا

كلوهويةاهبندعنالمترجمواهقدشفرسواإراصاانرأة

قالانهافضالابعضعنبسندهالمترجموروىحيمممناموأبرا
حقوقالزمانعقوقزماذفانهمانألهذاعغاللهكاع

قاصدلمغيرقريخصلىموافتغيرفيهصديقفكل

رفيقرغيخهصديقفكلواهلهمانأدهذاعلىعفاه

إوردىاألدفىالعجعفرابوعميربنيوفسبنعمالبنأحمد

ولهرانسيهمبنبثرصنىبندهوروىبدمشقحدثباألسكلدإلمعروف

ايامريقالهشااياممؤمقاالاطنةيحشلالقالوسمعيهاللهصلىاقه
وشرباص

قالقالهانهمرءابنالىبسندهروىالتاربندبخمادكهـا

ةروالنةااهلالمالعربيةانوسعليهاللهصلىاللةولو

قفالملىفىوبئعياللهيدىببنوقفوااذا3وممألداااهله

بناللهعبدالىبمحندهوىالدهثقىمنالحأصكمدربناحمدم

منينثرعهانتزاماالايقبضالاللهانقالأوسعليهاللهصلىالنبىانعمر
جهاالءروسامىاكاشفذمالمايتركلماذاحتىءالعيطبقبضوكنالنساهيا
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واهنلوفضلواعمبغيرأقواسئلوفاذا
14سعلىبنسهلالىباسنادهروىرىامحهدبندا

نيخفاصنلىوانماالمشدكاسنانامىالنوسمعليهاللهصلىالذسولرقالقال

وهذالهمقىالذيشلالحقمنثيرىألنصمبةفىردألخافيلةبا

ذكرتقدموقدسالمةبنمحمدبناسحدالمترجم

بقرلجمافىبنالففمبللمعتقالسكدثابهنلمعمدبناحمدى

الضتركاقراهاودبطجديباجاشىكلاان

عنسنحهءالمحديهنلمطبى11وعميابوحدمحىبناصحد
تتهاهرةاوااألسدمكلماتمنيقولنانهالحوارىالىبناحد

منكانوافانالماايسصالةنيرنيتومهءجااذازوحمالجثةدخلفئ

منعهمواألمحدضةاصااهل

الساعةفىتجوكبنماثمأبىعلىدخالتقالالدضقىعمالبناحمد

لىفقالهاشماباياكدكيهصفملشفهاتجضأئا
ريهاممفياضذهارسوفحارقيماعئعتبدفىفىانفسا

اليداثامنئوافيهاىوالهـلفهايهااثابجحهدىينا

قفثاباتاآثبلءالىحرثظاعنهت

كانتبيماالواسطىاحمدبندمحلحلويةدمحهبندا

ةاألصعلىطولونينخماروبدشثأبابوعثولىاافطولونبنألحمدكاشا

عنههـءاشمماراالمعتضالباسابىالىطىالوابهتبئةويثهماتو

ختبيم11الوأسثليصاابئفيوبنإحمقالالجيشىابىالفئفا

ابيعةانجذطاإإحطاصائىتبلىكاولودبنأصماثيوماجرءبننهااط

ألنالاناساصافىقبلسهبأخيدألبدوأاولونبندابنصخمادويهالجايثىألبى
رأودوأىووغروساصخيهسمخراصمنعدةالهفوجهوافاابهر

فىداقانى11فىيثىالجابولوتجوهوصددمهاءالجاالقااحباساوافىفاال

باسااوفالاضراطحثمالالوبمتبوطىالوااهفعزإبيهجمدصىصدفى

يهونادالألىومنهذابسؤوليسافيشدؤهـالجيثابااذالقالإخاكباخ
ركاملجيثىابرةالمحذدثاصطلكماالواصطىيقالمنىعليهاشفئاحد
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فقمامالعباسيباجفمعليكافقديطاعكنبحقامتوسيدك
اليدانمغجمرةالىعدومنطقتهسيفهفاخذاراأليسوصعدطبارجى

ماألواخرجابيعةاوامطاهمضالجيأللىالهمانلسىاوباجافيايفوجفا
األثنيقيومالجيقالبالبيعةثالناسوسساشاالولبادعلىففرقهصكظرو

بهماكتبارهذدمأتهينبمينشةالقهدةذىمغخدتلألاعشرةال

دوسبمأخلىارويهعربعلىيسفثهتهباالموفق3دنادااالتباياطىالواس

باياماحيغساوقمهفبلاله

درباولصفاالوىذيولشرصاشهالمرهوبالملكاييا

لمجباقمءالقدرضااعنعدصميجلسياولمالجلوسذاع
رهباقدالناسجلقالققدواشددههيهفاالتفريلىتقعدنال

امضاوانساقافيالممراالتطلبهاصبهتالموورلماليس
نصبالمغيهمساثشادمالئالهنصبتمافعقىنصبتفان

رقباعيتأمامنلقارممطوماآلهمنكالعوتاضظادىطال

عتسبااللهفىلهشتومابرىمنلمالهيقينعلتولو
سببايبونهلمايمونحتىقدجدجمهدانحواعئلسرت

شفضباالحبلنكدوواابعدبهاراديتفىونصياجاد

فلبالمنايالابىدفالمالثااجلهاهيظادتاءاافى
101و11صص

لهدمماالموفقابنرمقال

وةكاهذاامزماولدج

وقعهضرباءعدأافياصدق

وامثاالضوحاىتواهذا

انجاالثطجروفدتجزعنأل

عنرةااثجهوممهمبمولقد

صاحباقرااسجابابرتوص

جمفالاقبائلادمنوجممت

بجادهاللضرأبسوقاواقت

ظرقلمأللةاااطءاعنامس

محققالحطوبفىةمزاواخو

يصدقظصتدماالطالاي

فيلقاىلمجغداةالحروبواض

يخطقابشارةباالسعادةطير

أصدقااضانحينرأسىوكفت

حقوألنعمغالنصعةلذ

لتزةوااذادجايآراملو
زرقأاشغواكألصفالحببض
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ألتثرقبهاظلتولطسالمامهظطلمجأمنضلظ
وفقواماسفمنفىاسدائهموثقكيرلمصربتقدجرفى

ثخكدامثلابمثمغ2بدمامتوكافليتمعلقةيضا

صلىاحيبنمحملىدابفىذصرودنيد

وممسامحنهوردكهديثباطعنىالجبيلىاألنارىمحمدبنمدا

اقرهفذشاأوافىالقرببنيخربملانهاألحبسارببمعذباسنادهرواه
قالثنهصكتافحلؤالهمفقالاضانااصالذىهذاناابخياوقالوأ

انتستأااللهفييااللهمعاذفقاليوسفحبيىلمتاأنتأببعقلى

والىقالمصرمنقالتصاينثغعمدقتقالعلينامحرمةاهاالنببمط

ومالظلىاخزيارةلىقالتسافرصاذاوفيمقالخراسانالىقالبدقىاين

لهاخاارذمنانالنافسااءاألنبباعنجدىعنابىحدشنىقاليخهبافك

يعقوبالسيئةالصاهـاعنهوعاحناااالهاللهمب3اللهفى

براذ3معلهماملىانالتيمعاذنقالالذثمنلديثاهذااكتبوالبنيه

الىشدبواخرجممليهبذ3الواحتلوحمماذاوهافملماهـعلىوقالواعلى
نادىالقيامةيوماذأكاوسعليهاللهصمااللهرسولقالقالانهعموافي

ومناللهرصولياقلنفليأتحقاللهنيءلدمنانالرشبطنانمنشاد

احداعليهميخضلىلمومنوكانوعمربهرابااحبمنقالحقاللهمملىله

لىاعفيمهدةواجداببثصيثالحلىهذا

محمدجوروىاصدالىاسيناطعنروىمطاراعمدبناحمد

عليهاللهصملىاللهرسولحعغببنماقالأءبرااالىأدهباصوروىدالم

اغضضلهفقلنالىجهـوكبصوتمحمدليدعوالىاعيهطاذسفىوس

اللهرسوليافقمالعلبهحبساوبهلحقحبئيفعلفتاميصوتكمن

دالمةقالاحبمنالمرالاممصاءامثلليعولمبهمشطقرلمتوماالر

الحسهبنانجهاألعنهيروهولمماقافييزيدبئعلىالحديثهذابروايةنفرد

لرواةبعفىيخهوهمامطارامحيدوامل

بهاصالهاهلىمضعنبدمشقحدثالعورضىعدبناحمد

حاجيبوهوضوئالثممائةهعثصنالثسنة
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واسالفيجفرعندفثاالؤذناقاسماابوصكيدبناصهدي
االذسلىعنةالذولرسموثوبانالىدهاواخرخإقرىايناصكنالهوروش

الوضرهعلىكاظوالةاحمماااصأماعماوخيورقاره11سددقالانهاشعايه
براقاصددوابلفظاياعااكلعنلوامحالىالميعلىابوواهرقمؤهاأللةاكوا

مؤمناألالوضعكلىافظوصيألةااعماتيكمصيراواعاإوا

ثعليىشصيإلالمعروفاألديببعاصيسااواسكمدناممهـاحمد

ذبأليقولكانانهاذنابكبمعنوروىيتافاندىابمنالحسهعغ

اجمطاحمعضقالانهئعلعننقللىالحرامالىفيهركلاطابئركنالصك

معاويانافهـقالذممااماأانتهللهدقيلقإلممابنحنفاسئليقول

فيسكىأممسالطاعلفهتهـلهااناوامادةمقعنكا
لثاحالقدروقدمإضىاااابطامىاادباحماابردعنجااحمد

أساالىهبسنلىواخرجغيرهأظطالىعنبعائةواارينوممثارخسنةكسا

انءبهماحمثطاعمنوسابمليهااصلىاللهولقالقالاندالنالعبدابن
األرفىفرقصاسينولوامقاء58االجمنرذا1فرفاصبمثليهرت

مغواحلىصفقالالجبلعايموسلبطوا4ارالضيثحلىفذكراللهرسوليا

ظاارزبفرقجهراااستأجرتافىاثاصاافقالاحماعمااصهـنوااذك
بقرأبههتحتىرندغذهبياخذهاناللىةعليهصنتصاهيت

ساذهارعاقرائلكالىباذهفتهاتقىلقاعالبةعفلهكاور

داودساواهتافهافافذهص

منقدبنكلىقالالبدجافىابصرىبأسالابومدءممناحمل

بعائوارينارخناخانةالبدجااقاضادفىانشى
عنىحقوةصالىأسقطتوقدحتناواصاقعنىرناذيقولون

كأ5امهمالفتامنلفوايأولماايأنفواحادواذاننهلروا

ميهافةالىألرثجدادىفىااناابويايمانبنمحبوبنجااحمدى

واخرخوغيرهالحامعندهروىباعآمذيثإلااساألدنانابىمبغلمرف

ن5ومعايهااللملىساللهرسولقالاقاانلىاباايخاماابىادهاص

عديهأفىاانألوذابانلهكلطالةال3إلمولمةاططااابهبممزولعبداع
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عمنروايةوفىابهارواهاألسألمىعسمنوهصفعمذلهوفان
رزيننجاعببلىبهددغهالهديتذاوظرااعلبندأابوقالجلد

اللهصلىانبىالناعباسانجاالىدهإأيضاواضرجعياكبناحماعيلص

نفردالبيهقىقالنفسهعلىعلهاناألآصيافبمالىليسقالاوسعليه
واخرجافيصيمنىيبنمحمدالالرملىفصربنعمدبناللهعبدبه

يرىءصهبا04فاعلوصماللهصلىالنبمرأيثقالانهالمهعبدبنقدأمآلعن
شاطابوكاناظطيبقالايكايكوجكوألطردوألضربالجرة

نوةصمواوخشمنيناألفيابووكاناالذنينابىبغالميعرفالفؤ

سبعكمنةفىبهاودقنالرسولبمديخةماتحمهاوحثلةقسكغثقة

ئةوثالثمطصينو

اشثإدمحمهابمامنوذدس ئه

علىبومابنلمجوبانجايقالاأليثممثبنمحمودبناص

ذكرلالاقضاةأقبلىهنمشقبدالجاخدطمبم11دعمادةمولىنالذىدلالى
علاقهصلىايآهولىرقالقالالهمالكبنانسالىبمحدهروىوحدلمجث

بعيلهنا4صاعملصلهأدتئب3االضحدهفىسبكيآلىمسممنماوسلم
باشامكانانهشعثابنودمحعنبصندهوروىضهوصممتهفى

بذخ4بمطبيةاشأأذنةالىنىكانانهيغافاضىاقبلمنادمشق

وثط6المحهيااللمإنلمطفيهفاذايونافىجلبالربيةففصرهايونايهبا

ثهلىبيأتهالىتقودةضرواوكانتمحدثبهونانوجصعايهداخل
هذاةعباأفىةاخوولىادعتفاالااواشاصنيناوذوذواييين3هـذكا

هتقربايرالحىصيعايهنققةاوتودبيتاهذاألنثماهتجردبالحقيقةاقالا

ألمحابؤثالفائةافهيناسنةفىوذلكدهعلماوايثاراوسديهامالمامضالى
هذهمتتقالاذاايخهإصالةايتااهذالدمغكرصوليئوادطاألص

ئهلمءبئرتيخاشسفهفىموجوداالمترجمنواامحلىمص11لىاقصةا

ئقدددموعاشإقاابرمماتلبئصبغبنمحمودبناحمد

نهوروىركيرهالدأرهىسعيدبنكازعنىورينومأتوسبعيقتعسنة
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عليهاللهصهلىاللهرصولفالقالانهعأنجهوائلألافيبسنحهواخرججاعة

ورواهبشبابهمتثمبهمنهووشربههوكمتشعههنشبابهمخهوويمسم
بزادنثاثىبهطعمدبنداشقالهثةثالطرقمناطافظورواهإسنادمتم

نىحلقدىكانالحسناالصاالثيئاثلىبنسمودبناحمد
ومأنينبديغتسعسنالعطالبادمشقوتلمصظويهنثالئاالحدبثطاب
ائةووىاصنةسهومات

جمدانجهعفهىورسعمبنالوايدعقكدثالدمشقىودعبناحمد

لاعديضعنانمىبنمالاتسعايقولمصمبنيدالومتبمقالالثال
هوطفاومهصفليتيئاسىوهوصابموهواصمنوسعيهاللهلى

هعدافاللطافبمبهعنىوممنكميمثالدتامالمظالفامهاالتادرزقايمماقه
األسالمكلتوهعاياللهصلالنجاقولالىحمتاماألفريضةالنافالوس

رمصانرموةالزاحايتعألةااواقاماللهاألالهانشهادةخمسكل

الحديثصاانالفضافعلهناصياهتامنشيئاكقىمنصلىابيتاوجم

ماالثصدقفقالزاممطا1ذالثثرتفذدالواالاضأافرا1يمان
كأكفلىاىلىءفىسعاثالرسضصبااحثوقجمهه

لسميتامملمكالانلطانا13ا3ندجدطاأص

بدالمفموالءافاالموااوليتصاأاطي1ةصلىالثد

تايما1احمداطالمنءآباءااالمفاربدمقألب1ث

بدمشقلديثاصلالراذىصعفرابوبلةزنجادركبنكدا

واخرجصائآلجهـعنهوروىهموفيميلمسجمنيبةوقعمارابخاهشاممن

ةصطعالفالوسمعليهاللهعلىاللهرسولقالقالأنالعموابنالىبسذه
منةوتوفىبهاحدثممرفدمالرىاهلمنانووشاهدفيبولىاأل

ومأتينمميقو3اك
اقرمطىادأبخماسنالحيلقدمشقءاهسولىوربناض

سسنةمنرصلننهرالىبهامفاظئذط5وثاللنستطاءاسنةرمفمانفى
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طبربةجمهةالىصر6خرفىضجطويلألثجعلأئسشيقاشيق

فاانعمفافىبىحمكلاقامظبكلفيءدجومنرجألورمشقعلىواسقلف

طبريةفىرجصبطفىمسوربناحمدوماكالمذكورةالسنةمنرمضانوش

نضسهـاالسفقهفى

بنعمروشحدثثقىدانهقيللمىالمقلىمسسعودبناحمد

علىالنبىانصابرالىبسندهوأخرجالطبرافىسلورانعنهوروىسلةألى

نقدكفرهكالومغمكوفداثاهاداقمسنيرااللىمنفالوسلمممليهأدئه
ابنعنايضاواضبمتعبمابو10ورزورثوبىفهوممربسياطلتحلىومن

اهلفقالملمومعليهاللهصلىاللهصوللاملىبملهفقالأداهرجالانععر

فقالاللهلريسلىاهلبملدفقالالمقبلامامامن5حاثمعنهوانصرفئجبا
انجاضالقرفانهذعممايةنااؤكاواصنللىقالاولمامنىتأالمله

ناقتحتكنتوافىالرؤسممشفاتءاءاةالى4يتوكانانساعمران

رمأتيينوسبعيينارجسنةالمترجمتزفىبالجحيلبىاحمعدالبهايمنىاتهرسولة
لاضريالهيقالوكانالمقدعىلإلت

انممانابخاحمزةبنرحدفاظاوفىناميةءجباآشبنمسيةنجااحمدو

الىبناحمدعنحدثالعذالعباسابروسعالجهاللهصلىاللةلدسصبصا

ىاماصياسبغبنالسليطعنصوجاجالفايوراىاامحنوروىوارىا
يقالصبالدالىاهراكبمتةالمجتجاراكئرنولجراكتقالاند

ثرففافناديتهمؤمنطوكانصيبنىعدينعلىكانراهبعلىثافاتيت

راهببقدخموخلقكخطقنىالذىاعدقالمنتعبدقلتءثماتماوقالسوممتهمن

بنفسهيحللىلثىآعظىظحوتقدارالمفىعظيبمفتىيانمهوفقالافعظيم
لمربمحلىمناللهفايناهبياكقلتعنهاىنافمالطيزلولممنهامالؤءاألشيا

هااا3اذبعدأدتهعنبألارفهبنااقلوبمحلانكنىياالمارفينا

اصىالىاصملنهايخاالفبقالاللهعندقباطقطعالذىاراهبلتلتمشتاقة

زلمضطثثوايركهاهمرنةفلهقىكلابالىبهميلوأئفجرتااو

ذلكمنجلجماوالرمنائممزاواوالفعلاقولامنالحرامتركمهلألفاولها

تثفبريخاذيثفعندوالعدواهديقاوبعتزلالكعصاهجمناللهيضعحضدق
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لثقىاثانيةاوالمقلألعديكجمانابنودايوىالىزرعقدبكيهيذساطبع
قطعكمغوتصلظكمنحمقىصلوأكلقالوااقولامنافضولا

دادةاوبمموجلعشاللهطاعةبحالوةتقادذلكفعندحرمكمغوتعطى

وايلألالواصنعاواخسياربالرياسذألعلوقكقيثذلثااوالميزاآلالطابئبلتبطوقى

ااستالشسنضولالىىالنفتطلثالنظراجباعيلسيدهمملوكمثللعيرحق

ذكالنظروبضبعلىنياإلنفمحاؤوافيهفيرنحببهيأليرولمالقالبفاطم

مثفوابمفيهيربالحمفابصراقالبامغفاوإتاصافضرلعنهمةا
ةاشأوثمرتهارعهددفةالىاولهقالالقلفادأهبياقلتفابصرقلاله

الودسفااذاقالبالتهواألنساأليممانحالوةاليهبتبمتىراياقالت

فمارتاكمومامتاجماذاقالالوديصفومتىبراياقلتالمماموجادت

واحدةفصارتالهموماتجتاذاقالالمعاملألىتخمتىراياقلتاعذافى

الثرحمغدفىذقكيهرهجمضاللهيراكألقالواوجزعظىراهبياقك

قالبالوحالهيتلقدراهبياقلثشحئتحيثوارقدحالصقالألفهم

امبادةادأسالوحدةنقسكمنايهاألستوحمشتالوحدةطعمذقتلوفئيا
دبالوإسفتهاياقالبالوحمدةتحايتداراهبياقاتافكرةاصهاومؤ

منمتثهصوفىبصيباثماداشىفااهياقلضيدينانماكالوحدةصدة

اراياقلتينالمرلجىاذمالوحدةشطةالوحمدةفىليسفتىياقالةخالوهذه

تخافلمتالشاقىالليلفىالراصفالرياحلواكأقالعلكذلكأضدف

لهـقاةياوقالتهءواشرقوكنفاهفغلمتبطاتببموتتسقطان

عليئازاإثبشدنمقلتوتاافابمنههالثوماالسقوولفىاالايشا
ذكرتوعصفتالريمقىاشتداذأواللهامافئىياقاللكذيمانان
حتىبهميرادماونيدسالومديرلمكمقباينقفالميفىدقاطعصوفدلكعند

قائال11شدمنالهرعتقصيوصاحييناحاطخثووهوهصاجوينااككم

الدائمربالقالخرةاالالىطريقاتقطعبمامبيافاثموففاهطرليا
مهوىاخالففىقالهالراحةطربقفاينراياقاتواجراألىظمأوا

الجنةفىااليضئدملانيءقالالراحةطمدايردمتىبراقالت
انقباقالالصرمعذهذهوتعدقضالدنياعدأتخدمتاقدراهببقلت



19ساسااكاضار
مهـهاالصوخفتالدنيالمحخمناألكياسائلىففررتمفررفالىمشىش

فىمنفتنآلمنءالعافىنبوتحسصنثالصومعةهذهفىفتعدقثدصالىعلى

افىاذااقلباانذالمهصكقلىيسرتراانوقتامقولاناقيسرخمماالرض
بوقلىاألخرةفىتفكرتالدنيالىتفثرتافاواذااألرضىابهضاقتديقه
شقالتأصاجممافناهبقلتيزللمربالىالرصعلببتفااألجل
الرحىخدقالذىانفتىيافالثمراشلفثإطا1بجددمنادبذإتوللمزرع
حالككيفراياقلىضرصهرحىالىببدهاشارثميقبالطايأهو
ويمكنادوألاهبةبالبميداصفرايرلىمنالكيفقالالدنجاهذهفى
يادابقلتفبمعييهادخىثمعدلخكميدىبينويقفمؤنسبالقبرا

عملىفيهيحسنلماجلىمغيرماكرتذلكلاحقافتىدقاليهيكما
راهبدقلتنارالىاوجنةالىبوطةوعفبالمعادوابىالزادقلقفا

داويعاشريخالطونانأدهباعندنافاناطتماوخاةاصوا5همنثحواتفلو
ميرالعذلبالىيقلدبقلهمعاندبالنددتهشعبدمنبمفتىياهيهاتقال
مشادكالمعاملألخبيثاقولحننالبافىافالظاهرفىزاهمهذاك

سرعةفتىياقالاللهمراتقلتابديىجوارمنيفراويبدألاالدصاأل
يستغفومماالمسانعولوذابايئ3ابةقيبلوغغيرمنباألستغفاكماناال

وجتفئطمايغعتقوبهالمالموتنها3سانذالدشاانفتىاعنكفىلجف

فئاكابعدعدتهاتقضلمطالقةالموتمنفالديخاالموتطدقهاوبمبنياالد
اصبياناايهاويهوعأعقولذووارجالذرهاياجوفىوالسبمممهالينالحيةمل
ينالألديخاطالجمنمفتىياصفوهاوكدرشهمارةسيوتضرعههمعقوالقال

صفوهاوكلرعيشهاارةعييهادرقيدهامدركاوديههاولمامدهيلولمصاتجه
فينالصرعلىاليومسيمقللىثالاطخاألهوالومايخةساباطشدانقصلواعلم
بادةاارأحاارمافىياباصفتهأيابهوااحسهاخهرإرضاافىاصوصلمواءا

عالاقياماواجمىاافىوالظيألقاطرواالدنجابععلصبروابماالخقوزوجمعا
عدلاللهانوذلكداألجسطىوعىكباد11ةاجا5الدجىنملىداماأل
الريداتراهبياقيتالمحسنهيناجريعإاضااهادفكئهاضفى

منسفرا11نفعمىتترقحتىبهصنىفالبوالمثصالمطعممنيئالثفىل
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نيحورفالوتبضتهجلعضالتهيدفىاببادنواصانمافتىلقالذيث

مطعمهفىاللهطبيرآجايممنوفىغذأقمماسقسبموتدغيرهالىذلثهمن
تدشدطىناوجعضفرنتاذقلتلمفسهبيرتدزيهاألاحرممطبهومعثص

علىيسئعاذيداهبياقلتفنفمتصكظثفاخممتاطعصتبلقالفاوقث

فلتلاهاكلىوالمداومةالموتر3ملارتجققالالديخافىالزهد

خريهةفصاحرالحطكمداوتسكدناباقلاعنالدنياترحلفتىداهبيا

قالىقلتكيفلىفقالكشصيتهمنافاقثمالثذ3معاممةوبهثعليهمضثميا
لىبمبفث1القلبنياصالدقرحلألواقهألفقالأتحولاعديهفاعدت

بعهاعلىاماطبهبينوئممثيزكأ3الىباقظرشلذذفلومىواالقراريط

ورموادقىالفالثمبيدهاظالئقالىدطوأشءهؤألالىالنظرتحبوافت

االثمواهقلالجبواطرأفاكهوففىاظالئقالمنقطعةيةالضاسالسب

نمنساألالصدامبداألالشيمصبنلحسىالممميميقرلالصالبالعب
عنهيرعغارملةاتهاصطركحزعاالماكوتفىمرفهـالمفربينودرجة

ذالثفمندالكلألبابضصالىىيأموتنيمنشاىنهوصلياطليق

وامادنيقاةجاتدكمقاظامصةجةاسواويعالكلاالكوثالملفىيعرف

منرقئلثتاعقلراقهيراكحمتىفذالظدرااالحثمهكنمتىقولث

ايقابادةبةلافاداهبيافلتلولدكواجيراأتاشاألمملونيملىان

المطعكثرةقاناكلعاجمرهوبنبماصالرصباماتةقالبالقمموالرعناهدالا

عليكواقيممعكوناظراهبياقلتالبسدنكايموتالقلبيت

لىيصوقاالرواحقابضاألرراقطىومثلىسااىبكاصغوماقال

فتىيالىقالثمعنهيردءاذاكحكلطيقدرحملهفاكأبمولموقتالفىرزقى

يموزألفالتفبكموزكابرلملموعدصاصرةسهرهكقىلمنطوبى

كااللةتاب3منلةبازضرفقوهاقدصالةمنبماالخالسبنواألممألبهم

ألاالخألصبنوديخظرواحتىيهاااناظرفي6باليضاءامودااانفضةخرففئ

نهوأذااصداادفئقالثماكبافىفهويمائىفمااصالحعدلهـافعماد
الىلمجلممىمغالؤحاصثطارلىرجمافقياقالثجاقنوعااتاهاألثامكنعل

اهلمنالذلبلهمفىالمبلواهليمكالقلبرإتولرجماالةالح
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والطربالالاألحمقدهمةوالهرباةاامماتلاةفىياهمىفىالمهو
لىءاألكوتالدباقدابهنميقالدفيفىالذمدلىاسبىاأضصاذافقيافادحم

وذلكغامولهاشمعكوتهةعبفيهاماالىءمظراقلألابمينالميخماالىنظو
يقطعايتىرجاثاالافاواهبياقلتصادسةالىرجةاالليخماعند
اتجماتامنالظهروخنةاهلهاالىالمظالمردقالاألرادةيابوهىنالمرلدفيها

اففلفراهبياقدثشصةوألةظوعديهصاجةلالثقفىالعبتدفان
وهىورجةالرعنافوقوديضاهالعلىثكراواالبهلىاسبماراقالباتالملى

أدطمانفسويحيايقولىوهوبعاتبهافافبلنقصهعلىمبالمادبهبايئالمقررجدق2

تفرفيظيخايقفوكالموتقاطمنالفرإرااثبتومثواكقلبكفىاراك

فرتالذىانتوسيدىاتهىقالثمقءاليكوهوماسنية4افتممغ

ارمنيتالذىانالهىابطاعتكاعملازللملىءكاحىمحاسىواظهرتجموبى

المريدونمانقلايئهوسدمحاهىأبقوتكوامددخمتاليهمتكلنىفعطثباادكع

ايميرتكءوسمةرحمتكيرجرناراألظفىالكوإأبحىاظبمفى
يناألبمودافانثارفيقاهزصفىواضرفىبينقىادرجةفىكهاج

الدلمئايومماالتيااألكرملواحمرم

ثعودالشقفدمضهـأاقاالسبتىالحصنابرمطرفبناص

الخدرىجمدسابالىسندهباوغيرهالرفابنعلىعظىورجماتيعناب

ئجياألمالصدوقتاجراوسعليهاللهصلىاقهرسولقالقالانه
اظطابابوبهاخبرناكاطريقهمنورويخااشداواااصديقواالضبييين

اللهلصأدتهرصولقالقالهانههريرةابالىبخدناذافىلىألرقمح

3االالعبدقالفاذايديالبيناقيامةايومنودمنعصردادتهانوصيعليه

ئغفرولماحقيقوليهفاممنوجلعضاللةيؤلوداذلكامتزأدئها

بقبهرابىعنوروىذالثعندفيسكنغفرتقداققيقولقالاقائلها

قالاحداعمرعلىدشاةماجمبابىجرتسنة11انلوأليقولكانانهعيائى
ىألساميعلىعنهوروىدأىمنبسرمحلرفبنحدثابفالدىاظطيب

وئمثائةنوعشرشعسنةفىلعانهوذكر

مسبنالوليدعنروىالمدجمماودجبنمعاويةبناحيد
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بناحمدعنهوروىوكيرهمهببناللهوعبداسارالماانلصابىوعن

لجضهفياضاهوعظنقالانالالنابىكنوىوهغيءاطواراب
الىوعناشنعةايريدافانمئقلماطروعهـهعلوعلهومنجمةفهىوب

ذاكويهفآلمعاكابايالهلتيمذخيرعهماخوافىفالانهأالسودمماوبة

وعنهقصوفهوهالنىينيومغنفسهكاالالفضللىيرىطمقال

ادبرمماافيلىااللمتقولتابمينامناةاصانتقالانهسمبنطدالوأي
ورراأليةماافىوعنلذكرلثيئاعيهنيئاحىتجعلهشهلاقةماوافغفلبىمن
القرثننفريقرأولمنحثاذاوحشىالعوأنقالانه

خمدثنتيابةدمشققاضىاالصدبهابوبزيدالمعلىشاحمد

افىااعنهوروىطالرازصاتمابونهم5جماعذعنثحدىءاماانممئهطنجا
ابضاضهنجبموابوالصامتبنعبادةطريقهمنىوروغيرتصانيغهفى
يقالخرهاألوفىالدنيااسيدىفىالبشرىماالىبقدلهعنسئالهرجالان

سئالشرسولفالهحاحدقلكعنهسئالنىماشىعنسئالتمألقداصامتابنةعباث

احدممنهسئالنىماشيئسكناىسئالقدلىفقالوسمعليهاللهصلىالله
معهلهثرىاو4اااالرجليرامالحةطاياالرقهىقاثمقبلك
بدمثقيئومأةوئممانينستسنةالمعلىابننوفىعبدوجلعىدبكبهيمم

اجالماوسىاالبامىابونصربابىممكودبنمقاتلنجاأس

تجانإألصازةلئإلأعاثقرأتكراماإبااعلىالذىدإللىاماماكان

فهنيث1اطنبلموازىاألعلايىدنةاجالهانصيئوكانداادن

بهاعةإعسموفيةلييهسبعهقاأيدءسذاامنجزأاد2دثقةيهنولم
واحلىاحمدابننهملوجولدشبمثحقاتلاحمدبننجانصرولدهولدمهم

انجدهلفيمقاتلاشاواحمدرنحفحارولدهمقانلابنادابعدكنب
فنعوذالمواديحيلبمسا4عاوفلةزويرابابمايكللهبعليهمهوجماضاه

صائةوشوعثعربنارلسنةوماتالحذألنمنبالته
ءابرااالىنبىكراديثهاالاباألمابالودءمثئااحمد

افظوفىبه1اتاذاكيدوسمعليهاقهسلىاتهاولرساعيقالانه
لفنجعثامذتااذاالقالووجاوسنىافظوفىماالليقاناوصاه
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وفوعنتالينظهوىوالجأتالبكوجهىووبهتاللثىنفمكااللهم

تابكبمتالكاالمكأألامألايثةاةررهبةاليلثطىاعي
فطدةاعلىماتماتفانسلتاالذىنيسكثاقىالذى

هىوريهنعإبجهامممنكرسهم

بهرابرمعاركبغذالخثيالمثاةءبالياسياددينمنعلىبهنمااحمد

دجممنشقلجحالحديثحمعمشهورعدث6بالرمادهروفاإدادال
وابىيثاكاتبصاوابىاسىالطياداودوأبىاالرازصدوروىوغير

وابنسننهفىماجةبنيدفيبنمحمدعنهوكلوكسواهموخلقاامببلاماصم

حنيضبنكانالىباليندناواتصلويخوهموالبنوىوالمحاملىحائجاي

فقاليمافينىاللهادعفقالوسمااعلياللهصلىالنىاقابصراكنريررجالان
فيهسيتوصنأان5ظادعفقالدعوتشاشةوانذللئهاخرتئتشانله

لمجملىأديكواتوجهثاسئااذالمالدعابهناصويدركتيقويصلىوضرثد

ربىالىبثانوجهتاذمحمدياوالرفيالهدىفيوساعليهاللهصلىنببك
كانقالانهااثمابغعوفوعنفىشفعهماا1دايقنثههذصاجمتىفى

االهليخمطىيومهمنهافىءااتاهاذاوسعليهاللهصلىالتالرسول

سرجيقنجااللهعبدوشطيباطجمهرأبوورواحظاالعربويعطىحظين

بكأعوذافىماا1قالسافراذاوساعليهاللهصلىاللهرسولكانقالانه
المنظرءوومالمظلىودعوةاكورادةوالحورنظبالموكابةاسفراوعثاهمن

صامابىبنالرحمنجبىقالالمحاملالقاضمارواوالمالهلىواسانةافى

بوخدادييهطالةمعدودثوهووكيرهالرزاقجبىعنالمتوجميمنىبع

كاحمدجماعةمنالمترجمسثعالحطيبوقالدوقاألصزرعةوابوالىعنه

اشامواوالينوالجازرافاوامصرالىاشأناااودحلوغيرهنبلابخا
صاتمابابنوقالالممندومشفابهئابة1السهاعواحفردحلىدوكانا

كانمخدناسمدماقالالدارقطضقاديوثقهابىوكانابىىعنهفا3
عنلىرواحأذاالحديثاصحابتواهايقولمناصاشتياذاالرمادى
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يضاطلهفىماورىالالىنايمنسايمرىالدعباسوقالالحلبثكلاثرواقاله

انلواألصهسمافىاألبمابراهقالبقولهيتثمهدمعيقبنجصيحمعثلهاور
بهلىاجمرحدشساخراالدقالشيةابىبهرأبرصدثنساهماامىقالرجلأليئ
شيجةافىابنمنتأةالرمادىبلخطابخاوقالءسواألىكاألرماد

ىالرمافىعنتحدثاركلمالمجسئاودداألبىقلترباهبنحمصدوقال

ثقالرمادىكادالدارقطنىوقالعنهدثافمالواققبرأينههأل
ئالثااسبهملوقدلنومأتسثيقنهسسشةمراريعلثبهرؤثوفى15

ومائةانإلنوثماثتيتنةميالدهكانسنةنثينوثمط

شقدقدماطانظألشيرازىالعباسابوعمدبنمنصوربناحمد

منوروبرهماوفواصاالمالرازىامعظروىجماعةعنبهادثوح

أوسعليمااللهصااللهدصولقالىقالافدعئهالذرضىهربرةابىعنطوبقه

افقوااعوالجلوسيسالامحمنهعقامؤمنفوثالثمنيأتصلممغ
لىاللهوصفهمالذينيغالمؤعالماتمندعالاهفوفادمهحاالص

يرسبمادوىاإيبضالحديثهذاحقاالمؤمنونهماولئكئابه3

عشقمزديثنىقالاندافقيهإعلىبنداودبنعمدجمرابىالىسنله

شهيدككلفاتجمغقعف
باطالاألجراليفهبكلالومنمماناظررنريااقاامانم3أ
وواصلباألنامبراكانومغاحمدالحلقسيدبهنياءصاوقد

أألنافراديسايدادلشيمونسرهجمتجماحمابفىتملطبان
عاقالكانلمنشكمنفاقيهمعهربنعلىصويدعنوا

جمصرادخلوقدبهايمبهببمالىحتقربمنصرربناحمدكانالدارقطنىقال

المترجميخماكاناطافظاللهعبدابووقالوخاثامنجماعةكلأحادبثبهاوانا

سنةنيسابورعليأورداعامغيرين13يثالحلىطلبفىالرصالةاحد

ثيرةمهصنفاتمعهارىنتسضينعندناواقامثالثمائهوثالثينان

الومذلكفىةشاثورىعنلهورأيتواألبوابالشيوخفى

كيرهسمعهمالمالحديثمنوعيوصيودخلىهراةالمىضضماثمثاصافى
خلوداادخفانهدناءمنشمرفهبعداهرأقادخلانهههاقىوالذى
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ربيبحيثعندهمولاافىودخلىشيراذ11فانمسثمصرالثام

الثيرازئسنأالىمنلىوردان11ةمتواقىالىكئبهوكاثتالمئلبه

وووثالئمائالوثمايخيهلقيناسحآشباقنتأواغبوفاتديخبرذتاب

يسنلقانيينثمادانجا

امباساابومحمدبنالذجملىبنمحمدبنورصبناحمد

اصلهماذابنهوحيادالامنقبابنروفالىالماللىالضيهسمافىاك

بنالوهابصدفاضىامئالحديثحمعداريامحفاتجدهمواناثغورمن
مالكبنانسعنحلريقهمنورويناجاعةعخهوروىوغيرهالماسعال

بمونالدجاليذعقالوصعديهاللهصلىاللهلرسيانىأدتهرضى

مولدىفاصلعتيقولجمالمئروكاناطيالآلأعايهمأصفهانودمنالف

اعانجابعضانشدلىقالانالسهمالبنمحمدالىطريقهمنرروى

دىبملحاابردافىألرمقفماثماءفاسواعف

احدالىقبلىسواحسنومحايخكءعبدالسوفصرت

مبينواثماقيسهشبانفىتودولدهوقاالئقجمالمتلىكانفاذاالعأبنقال

لةابطاارذةالقؤإنمغيرابابقابرفىقودمقمابدممائار

عمعلولعاثمواظباممبا
عياصطالىاألطرااوريين14مفعبغاحدبنمنيربنبها

هنشأوبطرأبملسواقافىاموفىااشعارينثدمنندامنيرابوهنالرفا

وكانخهاحشقداوهتياثعروقالاألدبافةاو3دقراوصفظابه
الفحقتآيزاالسانخببثءادواألماميذمذعبيعئقدخبإطرافضيا

بنورىهس49والميزاعفذثاهااافاقاألؤثليرورهثفى

فيووكلبهفاصانهاقطععلىموعشمدحبهناشق2اميرطونبهين

ابنهولىظاقدهمنبنفيهواميفوعبدلحرمهاجباطفثروذابن

فطلبهعنهبالغهثىاعلاسعليهلغيرئمدمعشقإلىكاءربلىبنلاعباعح

وحاقدمشئمنخرجئمايامالوزبردمملىواصتئفهربصبهواراد

قدمةآخرثدمثقدمئمحالبلىثهزالىحماهنيتقلايةلمحااثابلألدبا

دخلىلحأدتحقراسنالافىه11عحراطدمشقصامحرلماامادلاالملكمحبةفى
7
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منهاحمعلمةعيصنهيرأيتهوامدبهافاتصلبالىمدكراعورجعالبلد
منقدبنسلطاناصاكواابىاألميرابخهداعلاالففلابواالماليرعفىامفا

فسهلالمنيرابناشدلىقال

شوساليضهاطامورأىاختالوماالجدعغعاصنهال

فاجفالطالتهودعثمهيباولديهواكانما

يترحعانفاطزممترلفىتريلهالولادأىيمهاوافا
متنقلألزهكمال11طبنورهتضألانكالبدرلما

افلاناسيةجمننفيتافالشلئاقاعداعيعيعيسكساهحت

وانهالاقرابااضماممنيهفىفباتعلكالسيفققىفارق

انجالححالطيفاكندنسمنادناكسادنياكعنفىالفى

حنظالجنواالثعسالامطرطاقومحمبمبيالهجىوصل

الئأالوفاءلهمحفتفاذأددسمغاخبثضفادرمن

مقبالاومدبراسذالمثامىبوجههمالدهركيفحلفاو

انايههالهمنيءالفضيلألنبفيواهلهبالزهانعالىلته

ثقوألسكتوانقالقلتاذلخيرهمألطباعماقعواعلى
وهماذياورةالروايةهذعروفى

ألمىاألالمياكهساهـنجفضهالدهرمااذامنانا

الكلألمعلىمناليسأكلراعمجمجمفىوالحطبخطابواع

المقفصاعدالهـيفمعضائهوكالصباحكمنيلحذعم
ايضاواشد

لفيهمنالمراشربمفيهولدتدهراعحت

اصطإنت3صاصبمناألالهـهومتعترينىما

اشرويهنتجمهبنحتىيباعصديقفهلى

هلىماصاغيشسبهمثالتبهفىنجم
يخهرنجتحتىقدعشتصهءركبتدالقوم

أبجاتارضابهأفثلقضآلمنستاطوالدىكملافضلابويراوفدل
جملهامنعليهحمهتبت



99علساانجاارش

فضبالءاالرجاماهولألطعمألسرممائمةاياعثو

ف3لالابذلداأألف11ايادىاذاياديهمههت

ندفباالمعروفذمعروةرإعحةمنراحتراجمائبامن

اولهااقااءالقصيدءشرنسمحوهن

افىالحسفىسمياوهوهإلرديوكىفىإدراككبمن

افىإلءاقبساأفىدارهفالثالىاالعلىأنهاوانزل

هخاعطافامماسادثواغمهسالابتىإمرناطرف

نامىبم11للظبىاليثادشيابداوىاواعىبعسداذدنى

سغرةاألمىاكفىعلىأوماتواربعمائةوسبعيينتلمشةيرءاجمئاولد

ممديقاوكاقاميىامحمدبنابراهمنجلىووجدونهسحائةيينوادن5دسن
خاهخطيبألقاهريىءانالوزيردءفىااصطفىا5وعرءألنجا

تفةعيانبىندقىعدانانومافىموتهدصطامضارنناارإتقاد
فميصفءرامندرامالطىثيءالمعدالييوقاثصالهعنشاقه

علىجرماتدرىقالهرمافقلتخطيبيااظرمنشرادقالابخشربأ

فقالمنهاعليكجرىمافقلتالناممئالبفىافامايتىصائدالةهذههن

آلباصارتنهادةقحبقرأتياوالبصرمدصائخنطالقداصافى

وقهمنيقوأئاوحمخمتاسغايةالىرثدشيابعايهياصاوابصرتهبامالىحخلق

باصصادقبهتثمظاللصكقهممنافادمنظاللفوؤالممناما

اباشقبدحمعسىلرابل7األماابوالرزاقجمديفيمنيربناحملى

هننومافىاتالزفيعبدجنمهـفيبالجندىئانصر

وأغاألالهاالئموبهامامنااتاءساننبلابنان

فاصتهاصهوابمدهاظألئصكانرااالردبدمحمدلنبىخالف

حواليخسموابجيالمحممغذكر

كادثرمطمعطاانوجرعلىنجاسهينأبنموسىبنعاص

هيةاكرزامادهنروىجماعةعنهثالحلغذواعوبهاثطىساملى



لرعساابنمنار01

يهالجاوعنفئثانيئءشساتاناالعالمعنقالهانهسسمكليهالتالصلىالنبىع
سئلةةاقعلىاذىفىتوفىمدهفىاحمداالمامرواهقيفة11قىيعنىشما

اعواادةتالمئاليذكراألعملفىكذاوعتينخمس

الحديثحمعاألظاسإمرشىابهرأبوعمافيسىمينثا
مماثةواللناعشثالثسنةبدمشقحماعهوكانيرهعاوغةمبحشق

اممالذاثدمبنيدجعنحدث3موألاماشواىوبنممهـصا

رصولأناءوداااابهالى5بضالىوردانمصجراىاصإرابونيءوىولم

علىاألظلهالظليوماللهظلفىألتهفىابينالمانقالاوصعليهاللهلىدالله
همذكعذابااألرشباهلاللنهاراداذاونيفزوألناميهاينهزعنورمنمنابر

منهكممنزلهضلهمعالعذالبفسف

شقنيحفيرةحفرافهعظحيدمثقاهلىمنالمؤملبناحمد

بالقئىتابدق3ههجمراامجفاسثخ

الصباظاممفالةوارضهأمىالمتركفتىلمايففى

المعاصيكصصيؤعواولمفاعتراحواترماقهاطاع

الثقلةاحدالمدلىاألصمهانماجمقرابورسغبنمهدىبناحد

وحلبوحمصبحمشقديثاطفحعالبددالىديثاطىطلفىلرشاتا
كار3ئاهشامعنوروىاصبهانوواصوالبصرةثوتواثحرانومصر

ئااقاجمايدءوابىوصددوالقنبىشديةابىوابنحمادبنونحيمانااواب

طريئومنطريقهمنورويناجماعةعنهورووغيرهمالجدبنوعكلىصالم

عنهقصرعفرسسايوسسعليهاللهصلىاللهفيانانسعنباا

عدوهولمواتالمنالةعيومئذنجاقصلىاذقالاألئمنشقهنجححصث

ماماصلىفاذابهوتمااالمامجعلاكاسيينصيفقالقموداائهوفيميناب

وافاسعدبهدواذافارنعوادفعواذافارجموا3حزاذاماقيطاصلىاقا
اقصلىقاعدااصواذادالجمولكاربنفقولواحدلمناللهحمعقالواذا

اوسعليهاتهصلىاللهرسولاطيبكتثقااا1شةعاوشاحمعونقمودا
فقالنفسهشالمترجموحعليهاقمرنت3مابياواحرامهحلهعحد

اريداللهرحمكءميدباايافظتحدألبىالاالميتاببمتب13انارك



101عاحائااريخ

منابوقالايقىفانهبالحبراتمففالالذءبممااألموالكتابتباحمان
منمضيقلعثروقيلومأتيينوسبعينكينائهسنةبثوالفىئوفىأفظلىا

اوفطبهايخااألامنوقهفىلمجدثلمصنياعصاحبالثروةظاهروكانرمفان

ثالثماةمحننحواعليهاانفقالعياحولواالتباعاحبشاصصروابممنه

احمدمناوئئنةمينادةشذأيلديردثلمشدةفيمحمدوقالدرهمالف
صاصوكانسنةاربعينمنذفرامثهيعرفولمالمسندوصنفمهدىابن
وقيلىقراشهفتركليهردمةقيعبكتبتمنافتقدواجتهادصال
شرالفىكاثوفائهان

ممقحمحثالمقرىراابودىجماسرادبنمهدىبنحمهـداثى

ععظوروممااوهواالاكمدبغهمعينوايالمزفىوفبنسناابى
كادمالاقرشىافيوسبناسابخا

ةغتجبمحمدينإاءآبافىأنوناحرفطهيخ

بغدادىاتوقيلشاىالحافظجموابوانونابفغنذيربغاحد
إكوألابهوقالصالظاوكانشهورقيابناالثوخثعلىافوائداينفكان
هورمثوهوغيرهححوصالابنعلىاشقىالشاماهلحفاوومنكان

حمدفياألمننصرابيهاسممنذكرأ

الزاهدالمقرىإبورىانهارشااللهدابوزيادبنربناحد
وىاخرسمالكابنوحمادالدمشقىسهراباوحمعالشامالىحلالفقيه

افضلايمابوتعنهوىووغيرهمالمصرىافرجانجهخواللثابنإفروا
تسعناليهندوبالخزيمذبنكمومذىوالتوصمىانجاواين3دابن
صاتنجلمممنجالرانوسمعليهاللهمملىاللهرسولقالقالانهمالكابن
االهفرتهوصنعفاطتجاركاالوجلطعشاللهابصمنءيةشوا

أبئمساكرهافىواللةاببممنانكاافقالوجههلىورةالىتفثافىالملك



اكاحثمعاسمدثادصنم01

قانثدلباهذااددثفاننفعااألضراانمماألوأللهالثاامالالوافى

انرباىلققملهاثالربالىالقاطي9لهفائمفثماوالهالكتباكلالرباد

فىواناتهذبهابااؤترفاوئالألنىمفئخابكبمبينمغالىعمدفألال

فثمدلهغبتاراكاالهممرلثابك3ففانحاباءذأكفاعلألنتحمفالطسجوة

فضقالفيدهئثشةالثوهتهدفةازهبيقيقولقالفباناذلىوم

ةعلطفاماؤمومعفنجحءقالابشمةلستأالى11فصادجفالملكفتزبر
بهاربقحباوصومافىلمحدبمادشالبيذاباوصتالفىافرافمإبيذاعباميقرلفئ

بذاعدثصافعلحهصالرصنحافقهرهفىوتؤأسبىاقافرجماالقدمين

بالمديذدواليحريبرش53ولصمغيرفسلمجمصهكللمهأدتهلىاصهرسرل
سماتمالىافيرواهالمنجبدوس4ااطهـصالاللهرسولحمماهادالهااال

هرةذعقليابىعنابوبابىنجاجدسىأببانءالمقرىلجىفيبناللةعبدعن

شالتجممالمتقالحاصالةيقرأهاكانالزهرىشيابابنانمعبدافي
جمادفاقالثبتدعوجحىصفالقولاأليمالطيقولمنقلتقىثءالدمسهرابا

شىايقرلاألوزاممماكاننعمقالهىويخةدينقالتنيمقالعملىقول
نحهوسصلتافةاكمدلمناسانادالواثإباتامااقالىويضأأليزد
اصدعندالفهمترالىخروبهتبليخزيكتىنجااقامسبهأمححدلفقهمن

مذهلىءقالنكربئداكانمنونوعلىلالمقرىنصرابن

دمحوقالىشب13عنهروممطوفيمتفضهاالسنبر3الءيهاخرجدابى

سباربناحمدوقاليقرىكانونأئقىنجانصراحمدالوهابعبدابن
احباسلقالاولعاجاقصبماحيقهواالرأسابجضثقأالمقرجمىةكان

ةسخز3نابمدواررمااكأاخاحااسوصاامااتب3الحهرالهلمحباسن
وقالعيمعبعهبنعلهيادارعيبعينا3اتحراعلماخالىاناقرأتالمترجموقال

لىالراابوعبداللالياثذبننصراحمدبنمالالجامظابرممداللالرناأخابيفقىاابريهر

اشاممصرواالىالرحلةبرث3وهممحثمرهفىاطديثاهلىفقيهورىفيساباالقرشى

اصكارىاقالهاذوبمأتثينوواربمإنماضنةكأاقعلىاذكط3ماتامراقيخوا

أإبوارجاهطاناداموورطعبنشاكربننصرئاالهـدايو

عنديثاطورولمحاميطوابنعاصرفاقرأطاترالمؤدبالمقرىصناط



اسحماكلىفااريخ

وإلهلوغيرالنسافىعنه6ورواوغيرقالىبخهوعملىماربنهثمام
حدكأفقلتباشلقيعتقالجمرىاطدةبنممدانهممرواخهمنبنا

عالثفقالمثلهافقلتقساكثلمثلهاعدتهفعكتبهاللهحديثعاشمنى

لتهيسبدمنمايقولحاو4عاانهسااللهلرسمتميفافىمودبا
فئالتهءالدردأأبالقحتهخطيئةبياعةوحدرجدمهادتهريطاألبدة

ومأتينوتسعيقاينسنهالمحرملىالمترجمفىقيذااثمثلققال
صاواناافىوألدوايةيذكرلمالدمشذااثمابننصربندا

نينوثمطدىاسنماتقال

الحديثحمعالحافعلابندادىطابابرلبطبننصربناحمد

محينشطوابنالدارقطقعنهوروىوايئاقاله1وانطاكيةوحمصبدشق
اللهلىاللهرصولقالقالانهمالكبنانسالىبهندناسواتصلوغيرهما

مآضبينيديهطثاويئبيدهواخذهالقخلقشىالتهاولانوسعليه
كرالالعنمهفاححاهيابىاورطبوفاجربرامبولعملمنفهاونيهما

كنغاستنغاالاكظدالحقعليهميشطقهذاتهاجمنامشألانافرأواقالثم
ابويقولوكانالدارقطنىودواهمنهفىغفدشىاالالنغفهللون

ئقةكانطيباطوقالقنهصافظهوقالاستاذىالحافظنصربنابطا
آل6وثالثمطينشءوثهـسنةتوفىاثأل

الحافظالمصرىااليثابىبنالحنابوعمدبننصربناحمد

يىءابواماطعنهوروىرااوراهماواصتوطنوغيرهابدمشقالحديثحمع
انهصمودبناللهعبدعنامواطالبيهقىبتاطومنبهسعدناواثصلاقه

عفطصئلاألخطوةشطودمنماأوسعيهاللهصملىاللهرسولقالقال
الشعرفىالمترجممصومنبهاارادذاما

العدممنامنلىنيهكرىسوىماللىليس
غهرمتهمىاجموكيفيظلنىاللهأقولأل

امالألهمىافىوتمطترزقتبمانفسىقنت

قدىاثرلىمنهىسابغةالصبروابست

أشعاصافربجدفىلمفيءاالدهرماواذا



عساحمرابغالريخا

كريذمايلىأحهدونهالحفعلفىالبغذوومعماكورنيالمترجمقدماطابمقال
تن4بوئئحسنةاذالهوكانالمذاكر3ضاىكإبهههفثاالفظأابطكضره

دناءوفيبالسوفيةمنمالحهيناااساتبتقثفهذاخنؤئنلموب
اندثإش1األدببااثتغلناوراهماارجابلدىأذأهئجنسن

كنرهاتالوردتوقدوالبرلجىبندرةرةكاعيالفىالسلطانتصرف

ذالثندوددكأسائمكبوموااندوغإحرنباؤرأتينوصسنة

كقشءباكنتبمتصكاعفضالهومثااألصاعرثي3وكاننقصوقلى
لمةأالكاانينوغصنآتسرمضانرفىةبه

وروينالجصقحمدثءرالدفيوكبىوادءصقسفبناحمد

وسمعلدهافيالنالسولقالنالاذدىاالنحذمةعنطريقهمن

املطألاالذقالالحاذفاظةومالثةاذالحىفتاشدةقالمؤهـامأئإلنطخيرم
همالمحعدثالحدثوعذأدلدوله

اقرأشااقرأإممهرمماابثرىااصجمفرابرخربلطانغرابناصهدو
بنلمانوصاعدابنونىورببندادوحدثعاميابغلمجرفقبد

اسندوباالعقيل6وله5بنموعبندءوقاعساباقىاوعدراقاطااحد

منغمنعنوصاداافماحسلىءالتدرسولذااهااعائشأاداثا

اقاسموعاالالححلىشاانامامةافىاايضاصسندإديبقرةثدهطأص
باثولوبتجرةولوءمامنكثربآلورواتسرماسحفىاألمقباركاالحهم

بغدادوةحمدمهـكرمرضءامالمنامنمالمزكالعايممالجآلألالمفانزيي

اتفكاءالغادىانااقالبالرقةيئومأنمينآخهقترفىبهاديثاطوحمع
ادىاابتاططقالابا3يزوأمافاس

بناحمءرواطفافبمابوالنالمجىبنننههـليفصبناحد

سلىالالوالرأنهـعابنالىثمااانداوبااناجملابنطءىوشجوسا

سااصثبافادوألمألةالىتاطالضرصغاذاقال3وعالدال

روممطاهإلكأاثئي11ني6ءصاوروأبيهةعنثاصفىءاثبرنبنممداي
خمدأالمهرالىبا01جواكرخفءدممطنصألانقالانلهاطاسابنعنأبجدعن

منثموجمامدفيفىسرنبمشبهراناءولءؤيقولونابراهمائا



501عساحملابئار

ئسهمنمحابوهموانهموفرقةفااصءاكوباوااهربادمحنافةالقرىاهلى

لهمبه3طالذابهموخندهمءفىبمساامثملوفافهمءاةالنصةالوهءويه

بيينمةافوتخاصبواعندهاجقعوام13ثمممديافغىمضالوليدبنضالد
كملمومماعيفىايخظىاقااحمزهفيكيادمياميراالفايديد

الويدبغخالدلثتابفاترهبهمإلقاعىفدعادلوالهأقامنيراهماعلى

يومقدسثاهلالويدبنضالداعطىماذاهالرحمحمنالأللةبمميلهفاذا
علىلهجمنأودمسحهمنلوكلمارااألنفسهامانااعطاهم21فغ
احدلهميعرضلناالمؤمنينوذمةاالخاةوذمةولهسكوذمةاللهدقيذللنه

عمووكفيومشاباامذاثيةزافىمنعلهمىانىأعطوااذانجبراأل
وممرالجراحبنمدةعوابويانالىبنويزدغميوعياضاعالىابا
بناللهرعبدنبيشةبنويزلدسعدبوكيومتبنولثرحيلابءبن
ةضافرجدتهقيإجمهمفىثنخظصحمزةبنريج61اصبهناوقثنماىاثاط

صاثطاءورامادتوحصابهدفهاتوهماعيكماشستفيثما
فوجدكايقمجقفىونظرتالرماضآاكزوميلليالدسوتمنعض83الرا
روميارجلألرجلينفخامحنداهلهاجدتوءيرخنددضااأعاوظيفة

ورجالألتخفىمروفةنالمعببنهقحذءفاونهماولنهاواصإربؤ

كقتلمهمدماطأسهمفاوبمفهمصساكؤأمهلىاهذاءدحقناالماكما
دماهذااعلمجدصهبنبمأئسهملهمتةليسمروفةهمرولم
هانداصالوااضهملووذالثطرأيفااةعهمالصمنووجدتالىاءارا

توااوفىكمماالد3خمىفىفاحثمصاكغءودلحسااعرؤمانم
عهدهالذىهدالمبهذاوفاهينالؤاكااوعاإللةئيوالؤولاال

يتوة3انظرفاخشذالتفىضاصآبينهمجمبمنفلنعااألاصابقواام13
ذلكاصنافواةعىأوكوةاوناويحالمنؤاالامهمنبما3عداقإ

ينظريومعملممةاوقبضهولمهلعليهقدرواانانيمباحابهمازالثيدنخااا
اذالعلىشهدافي

وذالثدمشقممهقدمطاعربناللهعبدحايكبندا

اهدبتدمشقترلطفامطكاتباالمترجمكاتربالم11خرجلماالتالعبدان
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طاقىفىأيىيهدىطمايأيتوكاندماثمقوفىطريقهفىكئيرةهيايالد

يغدوانبكئأأحمداعيدمشقطاهرابننظرظاضزنالىويدممه

مملافىفرطاسااليهيخرجانضادولفاعييعملاذاصكانبعمليهع

فىكوبهتوقيفساهلئاليديهبيينالمحرابفىويضعهباخراجهاعيالذى

صنعهقياليسهاهدىمااشاتيهالذىالؤعالسفاخرجالحازنفناطادعر
وصنعهالمحرابهناقرطاسااخذةجمرامنهيكئااخدصلىظساالمحرابفى

اخراجهمنايهاتقلمعماسئاطامربناللهعدعلىدخلظاخفهفى

اولهمناللةجمدففرأهاليهفدفعهخفهغالدرجفاخرجبدهاصالذىالعمل

الذىهذاىديوقالهبكبناسدافىودفهادرجهثموتأملى3خرهافى
الهوجهمضربهالىانصرفظايدهفىاسقطفيهاحمدنظرظااددت

الفسبمينفوجدتهالقرطاسفىماعلىوقفتقداقيلهطاهربناللهعبد

يرهموكاررومعكروجكفىغليطآعلةمونذلزمتكقدانهواعدحار

اليكوقدوجهتبمؤتكفىاليكصارمامفداروليسهمبرالىمحثاجوانك

ذكرتهاالنىالوجوهفىتلرفثاديشارافابمائة

ثورفياألءآباءاعافىالواوحرف

قدمهاانودمشقحاولونبناحمد5وصاموصيفبناحمد

سنأدمشقالودودأابنصشفىالدكواربن3اقااوقالالعراقمنمنقيا
دمشقعلصاموعيفافيواسعملاحاجورهوتفدومأتيغوممتينارج
ومنبهجا

اقبيطىبايعرفآلافيلىميالقرشىهشامبنداربناحد

الىيهااسندوباوغيرهالطبرىجعفرابوعنهىوصهرابىعغصدث

دضءيقولىكاإعييوةالىافيالرحمنعبدحمضقالانالبزيدبنربيعة

مهدياهاديااجعلهاللهميةصافىيقولوسعيهالفهلىماللهرسول

محمدعنهدوىمسمبنالوايدامحابطبقدفىشيغالوايدكاخد
المرطبىااألندلسىوعناحانجا
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بشلمديئاالمءإالفىءهااامعرفبهس

بدمشقحدثادىابعأالدألاهااابرمؤةبنونهلدا

قالانهمسعودبنالئبالىلدإخدوباوغهرهتمالامظءىوردرمالو

جرمثلللهمصاباعضمن3رمليهالةصلىاللهرسولقال
اخذالاىابخاشجعفرابوانفرابنحبدئىبناهارونبفااص

الكضمأكوألابنقالجماعةعنهءودهقدالىالحدبطلبفىرحل

ئةئمطإئاخريياصمباشصفىتولىالزاىتجشديد

برديماهقمنمطاطاأبودابمراوخرنجاإنادبناحمسد

4فوروىاطديثطالبالدىاإطافذةماصبلوهـمنبردعأمميسالمن

وغيرهمالشافىبحرواصافىالجهدىءاحمدينوابورافىكااطسليم

اللهرصولفالتقالانهعنهاللةرضىددقاعاتثرابىااولاصفدوبا

انشهادةقالاحداالاظوفىحداماءغابمعنوسعليهاللهملى

دوثالثماثالثسبمةالحديثممماابراعسحىعابنودواهالااألاله
عصرهاثمةهنامامافاعيالفاذاتوبهاوربمصاوسوأفنهلىسغ11قال

البردقدمالحافظيمنهابووقالمنهيسثقادمحاباعليهواالشاقاألفى

بهاوحدثنجدادسصهارونابناصوقالببضدادوتوفىتهنص11ا

جبلوفاماةئقةنالظاااموءبنلىءوقالاحاوظاهـفيراصئن

إصقالاذويموثاوثمائةدىاسذبحغدادتولىحبانبنأللةدعقال
شميمارينوأافقهوابالحفظالمذكودينالحديثحفاحمنكانقالاقاغثاشا

الهاعثححلحماكلاألشصايسكبدأبراوبمينودماممندار

دخلتكالالةناايلافىاداوالاوصدشءىور

حاقوصرمندإقصيبناهزيزاييءثاةيرطءاتاحيداالمالصهدجعلى

ببداردتماألمقلتئمفعوفئهالمالثدعبعداحزينابيدقدوانص

بالحقمنهليملالمؤمنيناميرياامكاطاثاللهردوقدالدهاراثهااصامزفيا
دبالطوسدالرلبةالالمالثعبدنذمبالىااطواكابةاطأقو



سكلابهأيختاكاه

بفبممماالجنلىابنالباسابومحبدانبنموصىبنهارونبناحمد

ثمساثةوثيأليغنوثمابمأسنةتوفىثعقدضكوطةتاضىكاننانيهونمالجم
إنسليهافيالرحمنممبدبدطلثءداامهـبنعيووبنهالشبمبناحمد

عدىبنىاأبرعكنهىربإلدادالماقبالبعلكلاطيرىجعفابراللهعد

اللهرسرلفانجوفىزقالانهارسثدأدسايهاشدبااطرجافى

طاةءالحديثهذاصحادأمهايمتوااللهنلقالقالوسعياللهد

ىاألصلىسنأسلابواقادئاكثيربناللهكبدبنامبنامعدر

جماعةعنديثاىالصنيربابلءانايزاراقرييقمناسدفيمولى

طتقالانهعنهاللةرضىهريرةأااليهندإلوجمساعةعنهوروممط

حفرتهاذاحتىنفسهعلىعبداسرفيقولولسعليهاللهصلاللهلرس

فىثبمالرشفىفى4اذدهمايونىثمفىفاحرمتاناافاهلهفالالوفاة

ذكففعلضلقهمنااحدىيعذبهألالعنليعذفيلىاللهقدرنفوالفهوا

فائهلىفاذااخنأدمامهنذافيصولدجلعياللهففالاهلهبه

أبنقاللهالتمرزخشيتكقالصنحثماعلىحملكماوجلىعقالثدفقال

صاطاضيخاالمترجمانفضاال

التالبدابواباننجاميسرةبننصيلبنعماربنشامءبنحدا

ابويماىدااصعكبدغهوروىعنهحدثايهسكالامظيماآناقمقرأالسلى
رساعليهاللهصلىافيااقانسعنااندوباوكهرههاامابرافيأوصلهان
صالاللهلهرصناعديقرأفالاندصابروعنمرأدأسهوعلىبهدخل

بهمناحسنراكاالجنمموتااراممالىفقالالرحمنسورةوسعليهالله
نجعمائكوالقالواابهبانمابءألفبأىحممنعليمقرأتماردا

ةشءستةاالخرةجمادىفىالمترجمتوفىالحدفلكربناذبف
ثذطغاو

مهاجرابىبناللهجميدبنالمياعيلبناففاراعب3ألممامبئاحمد

ايهاسنداوبااعآعةورواهجماعأعغالحديثروىالخزوىحدرداجمى

فىقالهمنقالرفمهاألاعالهالفالالدرداابىعنرنفبنثرجبنلجىفياد

صثىالقيسامةيومالحبالردغفىاللهحبسهليزذيهفيايسمامسمىاص
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انلسابينيقفى

األحمديقءاتاقءيااحرفةي

يرابعيمااسممنكأ

ويقالجفرابوويقالالحسنابرداودبنحابرنجانجاعلىا

عبيدالىمنديثهاحمعالئاريخصماحبئبالالبالدرىامفدأدىابهابو

قالاقنلومحمودانعنهوفىومماجماعةعنهوروىوجماعةوالدوألب

نقالاثمهعنكولوفيذكرهاثيجقىمارالثمغقل

تدالمسىفالحازمبخاهوابتىلموتيانفسئعدىاس

دقىاموارىوادىفىصوفمامسثيرهافتبمانذا

تجدياطوالموظمهينهلىقسألوادثواطتسهيغانت

لحداألرضمنصظهئألميحظاىاواألرشفىلمكأى

ورداصهاضوفهودارالموثمعدنفىءابقااألترمحى

شدفيهااألنقاحماعليهاياملذاذةامييهوىيهف

جمداغالمأمونومدحجيادكتبلهرأويةادياساندرىادبىانبلعنى

القانلوهوعموهأخرفىووسوسالمعايامفىوتوفىصلىااحماجا

باريبههوىااتهعاتئافبهيعملولمادبا5طرومنما

معيبغيركونفي4صامنعامالثعلمجمابهونحتى
مصيبغيراعمالاعماعاثباصابةتجدىولقلى

بنوزعنروىاألصدىجمابوماطبنبحيئااص
عدمىبنتابندمحبنجعقرعنهروىالريانابنجمرفيمدوعباد

امهبطنلىمجمعماحدانصعودابنحديثطريقهمنبناوائمل

اطديثيوماميار

ايضىلىالطاالحسيغابوالسرممبغملىسبنيحيكااص
الحديعغروىالجامعفىلمألويموكاندمشقكنالمحوكلالمقرىالشاهد

اتضلألفوعاصيمسعودابنالىايهابالسندورويخالجعنهورواجماعة



اكرائاعحتارغ11

شطيوألكانوسلمعليهاللهملىالنيانبريدمهوعغئسبيمنقيقمهافاناضفادعا
جمهالفىوسريلذكفرعامجهفالطاحمهعنسئالنهالمابعثأذانو

عنئالقذدخوافاوتجثهفىذلككراهيهرويتاسهصرهوان

بشهداسدياكرهانكوجههفىذلثبشرروى9صهااحمهافرخاجكبهفاناسا
وهثألباطباالبناجميائاالمئرجمىروتجههفىذلكولكرأه

سحزيخهمنىابالىائيب3وبضانلنهيئاقلبايدسمصودعي

فنونهالرواةكامنباةطاالاملمارسصانعاليلوم
عيرنهدتسئةأطواحفظوعونهدعرم01داواخار

ظنونهالذميمبالجهلسنوالغنىلمجابهالدلمانعمويهف
سفونهمااالسصفقيتىافالىدعنىىأل

ضالريهبنالتالعبدابىاخباريحفظوكانواربعمائةعثرةكسسنةتوفى

ثقةنو

بنزفبغيرةممبغعمروبنلىذبنبيهسبنيكادرا

بترممالببنجمابطفيبيمبنوفبغممطبنزفربنهرةبناص
امعددانثابإاسبنصابنمحمدألخماطاهربناللهعيدقالقالعياتله

صابنصمدءلهفاقالينابنطاهرسأنكينالمؤألملبهقتمما
ودصالهالمؤفينرامالبنإلناالمؤرالةدعنصاربسبناطبنطاهران

طاكلبنالتالعبدافقالبرقاوثبمالىالمؤمنييناميودوعنبتصاىوانا

ابىبنمقالابرأسنينالمؤياادأمونادكضبتالذىشوكاشدفا
دهفانمثامميطرا

المزمنيااميربعدارعلىيوماابلضا

المجرمينااميراماثبااهلكتاكأ

المعتديخايئسارقاعظمابنوقتلت
الزلموناباطخلكدالماقاحما

طونامؤدإهرتوصمعزوعلى

امبثروطاكباشمنبشابالثامتاعلم
المنوناالصأمىتجااسإاالظالما
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يخناعةداناأمونااقهليشرىيت

طافيامودفىاليهماربالذى
لجينامنهفاتهيبإلضثيناد

سنانبناقاإواعنهىرالذهبجمراهلمنيحيبناحمد

وسعليهاللهصلىافيانجابرالىبسندهوروىهقعدأزوعليهواثنى
هلخذاو4كبذعلىفوضهفاخربمبهفاعيدفنماامدابىابناللهعبدقبا

عاالالمترجمطريقكيرمنالحانظورواهقيصهالبسهريفهمنيخهقنفض
عالينبالناهلمناألصبهاذالسنبالذبصرابويحيبناحم

وروىابموحدثدمشقالمترجمقلمالحديثبهاحمحتالحاظقالهانباصب

صلىمنفوعاصعنهاللهرضىهريرةابطالمطندهبسروممطوانعيابنعنه

وقالايهابذلكفىطىادامماعطتصلىاإلبهةالفئلمكثابفىعلى
عنكيروى4أققلتلاأخرفىبهعةليالوسعليهاللهصلىالنبىدأيت
ماسعلىالملألبهتتزللمئابهفىيلثءصلىمنتلتأنك

واورواهةماثالثااتينعيبرأسهومأظتاب3افلكنىطكادام
ثىاداممالهمرسالمالعهةلفئلمصثابفىعدصلىمنبلفظاياصا
اكتابذلشهفى

ومجمصهشامبنعماربدمشقعاالنيبنداأ

اننوماعيريرةابىالىبسندوروىالفقيهادااحمدبهرابوعنهىور

يهتشركواولمبدوهاناثالثاكموكرهثالثاكماحبرجلعىالله
كلءالسواتعتان4اميماللهوالهلمنتضواوانشيأ
مزالاكهـثرةالمحفوطالمالوامحناعةالجدالوصثرةوظلقيلكم

اكباراصوفبةأسثايخاحدالجالبناللهييءابويحيبناحمد

قالعغوحالخثبىابقىواباالمصرىاراهيمابنالنونوذااباهعب
عمدالوتاحدواحمهالجالبنالتءتجدابوىاالرحمنعبدابوعنه

واثمةالشامثيخصجلةمنوكانودمشقملةبااقامندادىالاكاناصحدوا

يعرفليسفقمالالصوفىمعنىماالمزجموسعلورعامالماانواقوما

بخعهفالمكلنبكلمعهاللهكانباباألسمنمجردومعناهالعمشءمن
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افياالجألابئانلميمأبوقاللىفياصلىىنيمعامنالحق
مذصورنسسيبالهاصمامبايهغلماطدادافيقالممةااصدهوفةأدا

يمرفشىلهنبهيانامبايكماجهممغوالمثمهورينمنجماعةبهتحنرفي
افظومنزاهدنهرغواالمدع5عنلءاضوميقولنوثصبه

نهـواولمنالهالاألفعرأىومنمادفهواافيمماولنىكهاالفلى
اكرمتتدفقاألوجلعىلتهتجافىانألىاحبوأألدقلعتوتالموحد

منابىدقالباباضقدمطيرةايلألنتدجعثظامدهكنمفغبضلته
كماونحنوجلعىلمةفوهبماهلددسانقدفقالاحمولدكدتةا

أسثاذىخىامثتن3وقالالبابعدلموهبناهشيئانسترجعالاهربا
افنظرثقالاصودةاهذهأدتهنبيالاستاذبفقلتصالحمدثافرأيت

نضايضاقالسنةبمثعريئبعدهأناقوافنميتقالكبهس

الجضااللهعبابولىوفالوجهصنراقكالمالىاظراواقة
رببالنايطذبالصورةهذهثرىداعكميافقلتوقوفكابشفقال

سنةاربعيقندافيجدتفقاالسحينبعدولوكهادتجيذوقالخنه3ينابيده

هبالبعلىيرمذاتصالساشتالحالابوقال3نالقرنسيتفالانهفي

انزللهفقدضالىمأفاككوةوبعدءو11فىجالفرإثرألمىفوقتمحدالى

نسمغلدلمطنعقالجلالرفتميهلايراألبىلطفضءاحمهواافىوعيفابى

ستبووأالمرالصبلوابوكدأيأليلوقيالجالاللهعبدابوقال
جمالماأفظدديألهامنهينالمقلوبعلىميهاذاتحمموادقالالجال

وبىالقجال3فىفلومهمفىالوعظيئفاناسايمظكانكنهوفشيئاأبى
ابومادأعألالصويةاممةنثالثةاالدفىالنمحبوبناحماعيلالو

فالىافاوفالامشامإالجالابناللالعبدوابوببحدادنيفوابورنجيساكاذ

أميةابوفقالالرجلمنلهفقيلىدجلونحيفرجالاىمفىرإثما

واحداذاكجعاتبمفقيلالجلابنالتالابوعبدرجلانصواالماحوزى

الجالوابنخقإلفيهخليالايسشىإهيأصلىكادابوامةلقالاحدنصفوهذا
اهرافباصناىرأتمااوفىفىبنمحمدالعطاروقالاللةعبدابرحلهنيأص
خصالخمىمحئمادفىوكانالجالابخاملهـإللجبلوالشامباوألبالجازوأل
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المثمايخمنوثطثائةنيفااقيتايضماوقالالجالابغفىاالمماواحديهنلم
مناهيباللهبدىبهينانهبموهواللهيداىبيناصدلفتفاثهورينا

اندظادناابهلسادضرتالمنسلبطبنعالولوايابن

طويالعهفاقاميشإلةفيمندجلومعالحرامالفههتخلدألرثيدهارون

دقالصاجةمناثفهلالبيتهذامحا5دخلتقدشيىياهارونلدفقمال

ونهافاجمبقاليرهكبةفىلاثاناللهمنصىافىهينالمؤامياله

اراميهعليناعادهابدربسبعاصاميتامنهارونخرجفيامكلاذااشا

قلىمقهالدناصيعظماحدارأيتاذافقالددهاقىلمالجالابنلهفقال

روعادووقالاشوبةاااتعانأريداقوإهـعحبةمالىفقالالمجةعنوسئلح
افوقىقالطنأمابدلماإلماثحابمممةالمىالجالابنجناخضثقىالدم
مجنمسينفقالتالشاغهفبهملهافقلناشاةوعندهاايةباعيفاذابالإليىحىالى

وكنواللهالفقايتزاجميناافقانادراهمصةبئاتفتانىاصاماالمنفةصادره

قلنابهمالذىايثىاللهعبدابوفقالشيئا3خذلمخنىابمفلواالحانسأقو
هاأطيبسفرةسافرنالهافالشاةوائركوااعطوهاذقالدألةس

زكوهةوماهينثحبمابدامنانخثىاابقىابىحولرأيتاقرحىاأبنوقال

يىوابوصالجالابناالالفقرعلىمهماصمرمماتمماصاطبنالصو

كثيرهاياماعناونالزىمجاوراخبمسةنت3الجابنوقالىابثما

للادصاترمانإةصقبلانوناذوقاميرمذاتاافاالكابثىلناينم
طرىووالالوادىوصامطلىالموذقشررتفيخلفهواناامميألةأالىأوص

حتىألمثغيرافىوكفىواتركهاوكفيننيمنهصاخذنفصىفىإتفة

عتوكىفىوتركتهاخذتدفقانكاظيامفيالشيمالجإلومضىصرنافىاذا

وقالألىاففثاسالعنناقلىواالجبللىصوناظايرافىاشالالشغالى
باداذمناورالصالةوتمسناخوانا4فطيئرياككمافىاحاط

بانساناذصاعةبعدفالكاناألخرةرإلعثاالم9والمصواظهراوعملينا

النرنذوثقالانونذىالىيظرفوقفبهبةعايهطعامومعهجاقد
فاأمأاشجظرتفانىيدىبهيافتربيدهالىعأواذاكؤدامفدعهمي
انتفقالىوحلهاصفقلتصوقالالىظرثكانههنيقوماره

8
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سبرىممانجلاناأصفافبدتطلبهمنمامالطيأكلششاطلبنامانحنثطلب

الحألابغكاناللهسرعمؤتمغدقالالجألابنكنالدانيابهرابووسئل
ثبنمرةفئلحيتهعالحضرمنمضفرأىةجمالوسمجدالىفىجالسا

اخذهاحالمحبهدفىوتطرعيقطمغتأخذوقالفثساحالفاوداهامنهفخاها
االجمفهاقاممنتاصوقاللسىمادفرماهامدابابالىأقابيده

آطعاقإرلبةلمورشائهبركوتاضقاهمااألمزمنىءمامنسرببثلمسنة
والالبمالطالدنياالىظىالهوالزهدوقالئاشميدراطمذارمنجلب

يدخلونالذيهؤألهقيلكهااضاالصعديكلفيسبئءفىيتصض

اطئعالرفملهذأقالوتونفشوهمالةانهمرنعقيعدةألزادبالتابادا

ورجعهبفيثمخالحتىصةقرااعقوشلالقاتلعلىوالديةماتواقالى

افقلىافىاتكلماناللهمنقيثفااخقدإأرضعذىكانقالثمفربعن
هفقصيانةالمقيفالالفقرفىشكلبيدثمماسفاضرجتقذهبت

مثىاذاافقيراحكميهناتواكنعلوألشرفقال4فرعنهادالىهسظوح
والعداقةالمودةمنوبينهمابينكعلىاألالكاجمكحقلضيمنألوقالىيتبضان

اللهقصعقييراعلممناأليفيهاالحقوفايؤمنلكلفرفااللالفان

بركبنالوأحدكلمجفانمنرحمةواكثرةرادسعالدنياوقالعديه
وقال2خرفيك

غرانانابااخباهلاهالبهأحيتانبالدبكلتلقى

يجوزيخافالغابثماليانظرجمعصيةيدىبيهماالقهعمىرجالانلووقال

تالبقدبهوقانيهنألنديئةرأيتهىانيذلكهيمااعمقدانالئيقوببينى

وجبواحدااطقاذاكافقالالحقعنوملىعنىبظيحاللهالىودجع

اليهالعلربقطلبالىالمريديخاهمتحاوقالالذاتوصدالىطابىيهونان

شملهنطفنمموالهمالىالعارقهمموحمتالطلبفىسهمنفلىفافنرا
فئلألالاقواماواسعتحبسالمافواماااسخعصقاطوقالسواه

وكانكابراألرتجآلطبهاحدميخذاعنىبانولابتاللمصنىقا4استعم
كيفوشلعليهاثبتبهومناعقطسهرتجةالىبنفسهبلغمنيقول
يقولفانثمأاألحبابليالىيهون
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االكبادتفتصيهفايلىلمشوفؤادهوالحبيمثلممن

فقالمهمجالىلظراخمحىانهالطبيمبهفقالكوهوايهاانظرمااولم

لدافىوكانىاميتوهللثعركلطايتفماللوصبمهالالىنالرحميثانه

وثالثائةستسفةرجبنىتوفىاللةلشكلعلىعيقجلحه

المعتصمالىالترلهملكاهاهلىأبوهكانالتركيحنهباشبغاحمد
المعثضدخألنآلفىابيهثميبعداماجولبنكلهاوالمادمشقاصيدبنكاق

أظهرداماتفماطولونبنألحمدخالفذيهاوالمذكورثعلىلصزاللهعلى

قيطالموققأحمدابىومراففةولونبناحمدبزفارويهالحسنابىنهالفة

بناقطابينبينهالوحشةووقمضقدمثالىدتماو11فيالمعتفيدوصل

كاداوقالقاخدابنحهزفىوصاكدغباشابئفارقهجيقكندا

الىوساريدنجامىبناحمددثشقعلىطولونبندااسمافلماقانضا

اثعرباعليهورثثمومأتينوصبمايئارجسنةفىوالثغرانطاكيةوالىىحم
ولمامصرالىمسركاءابهقاينوسبعنهسىسنةفىامباماابيهسظألف

اباوخلعالموققبندالبدمقعوةاالمئرجماظهرطولونبناحمدممات

اذالممهدعحهدولىوهوبالتهالمعتضدقحمانالىدمشقعللفيفالجيش

نهادويهالجيشوابوهوفالتقىألرملةبئناصامهاخرجثمدمشقالىذاك

اقساالىداودجعاحبهامهواحدصفرملالرمننبالطواصع
كهافلدمشقالىالجيمثاوارو

ؤئأثيناالصمغيزيدابيهحمءامنرذصغم

قرأالمقرىفاراالمواةاطالحمنابودادابنيزلجىكااخد

قالونوعالذ3وانبناللهجبىعلقرأثجورخقماصابنكرفالقرآن

بنوخليفةنصوربنيحيدشثوحلىيمقوبكرفقرأث2تبرر
يرصنهفمالمترجمعنيعنىعةابىاتسئاحامابثاقالوغيرهمخياوو
والحديثةءاقرااأسيقىيعنى

لاالحكلكاتباادماصابودالرحمنعببنيزيدخالدابناحمد
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كتابخميةفىالواذىاطسينابرذكرهرجميهآبنبةبنليداللىبناصمممولى
نالمأسشوزرهاانالىاطالبدقتوفىاألددنأهلمناعملهقدمثءااص
هتدىالموزيرأدتهعببألبىضالدكاشاابرابونوهطلبغالفضلدة

اشرسبنفامةقالالدابىبناحمدانالسوارديواناحبممسمالمقال
يينءرالمؤاهـلهففاليرالمزمنهينادارفىلكمعىألفانهكيركقملهالداكفىداص

هلومئالثاشاوكقالطعمال11وماقالبينةاليهواطماجةالدارنىمعؤان

ثثامةوكالنولىااقالجواباعليهردفامفاقالألئصاومعكلمنتععلح
الونرارةعليهضفعالليلفىالمأمونايهابعثقدصهلىبنالفضلقللمما

املىبذلكاقومألافىالنةاكلىآألكذايدكاكنالمأملىوقالفهاعلبه414
دمةللتعرفحدااالمكنهلتزانكالىووصنىاعننألوافىلؤمنينأ

كلفاشرلهوقالمغافاعفاهمنزدتهمتدلمألصالهأيىبهداألالوزارة
الىبالخدمةملفعولاألضالدافىبناحمدلفففثكعىلمالصجلبر

حمالتأظاةلدابازومهواعينإأ1ؤدعاهيصاهنجينواارءاظريشان
المقرجموقالاالعيفيينهيشهمنأصرنالىتذمماطاليرثقتواعي1

وقهماقردداعطسةمقفرتهيابعضلىهانالمأميعنديوماضكش

كيلسنواقتلرجماأعلتاماهذافملتلمأحمدياقالذلثهادأمون
لملكيةحمعتمايينالمؤامايالهوقلتلهتفدصالحطذهذهعلىاحدا

عليهسوىانالكلبىاالبرشارادحينهشامكلةبلىفالعفهناشرألء

كافبا11وانصابىبنضدقالخوألاألخوانئخذألانامهثفقالثوبه

ساصمنهفاخذراياقوتفصهضألكالاناطلىاجماريةعنانمناسنوابواخذ

ضبجذلثفىاخضرداكمتهفصهوكانهضاايهاألفارعنانمنهفطلبئهالتربهة

ضالداببناحمدالى

ءاألاقمركاصاريلةاباجمفريانضىفدتك

اجمرهدالىالمنىكفلينومماتهطفخاق

صتهبمعكيراانجاثمنهوأنتهادىفثونابم

الئهومنذاياهسلبتنىوقدمنىالحائجالىثص

اخضروجهتهنجائمالطتهافيهوارسلت
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رىيناااهداهاحمرخانجاضاانصالمدقال

امترىتجاولهالدىادفةغيرىعلقعشه

وفيصهاهبملمانااوباتإتهبالئهفرت

حمراظنحاتاياتهحتىمنرجيظهراالى

جعفابايافاعقرةاكسماوصلماددقىده6رظ

برىافاقدوافتعندهطمتهمفاخمه

يهنلممنااشيولالمثرجمممألمومندرافىباايىداثالخاتمفرد
عنوذصاقتلباعدوهعلىيقدملمبالبذلنضهعلىيقدرلممنفانجواوا

وانلمنصالثحباعأنهولوناساكانفىالات13اهلبمض
نئأحىجوداجمالهكانصصهصامنأنوذلثعاتقيألوالبكلاعائم

ابنلشءانودأايخةاليثبحماعةاكمنوكايرالزببناللهعبد

الشماعيقولوالبنلاعةالئاجراعاسهتجرمغقولكووداطهذاشلعلى

الجودظيةاقصانفمىباودوالجبهاالحبوادصنناتباففسود

4عافصلىلحاحونيراوذنوممومأثينضرةاطتىةخرفىالمترجمتوفى
الثاصفالطكاواللهانتاللهرحمكالمأمونقالفيهدلىظاهقبعلىووقف

لبااقإمافىكانانباطلنواووثهرواالرصالجدانالجداخو

ومأرلينةثصكاحدىضةوفائهكانتوقيل

باحطبعضقرأتحبطااأل3افيقالطالصهـسدنايديننجهاحمد

المؤجمانثمائةوئلهعششسنةبحصثمقنحهيمبمغتسسيةفىالحديث

أنقفممنقهوغيرهواألفهودداعبديدبهأبنبنمحاخوهونان

امحهعلى

بنصعيدنجامصببنيماطرنجاارالحتبدفيببعبناحمد

جافىلااالموىالقرشبهراجمىالحثمبنوانعيبنالملكجمدبنورلة

عبدانمنوحمعيرماءووحرانيةوطبدمشقالىالحديتطلبلىسافر

كاانهالزهرىعنحكلوكثرهلينىالمطعنهوروىرهوكثئااااحمديابن

قرغوافدةالماثدمتحعهفاجليقرمانفاراوانهيبنالملكصبدغد

عبدبنجمهرابركهدنيخهالؤاراملالزهرىقالالبطغوابطاألمن
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أللنلهصالنبمعماتبحنيهتقالالمه4ابيعكغهشامبنثالحابنهنالر

ابطغليحامالطقيلابطيئيفولاسيهطلالذكمملطالبىحمضرلاوسعليه
قبلهابلثانجايااخإرشدووانصبنعبدالملكالفقالالابالداويذكسال

ماثةمهرجعثمفلىفهءافىفسادهاطذائةصبصادثجلفعلناكذلكهذا
مغهموصنرعفذاالطااالزهرىأيدىقفوضمهاهفا3درافا

بهآلفىفىمهفيرسيأفىخطأااصدههطريقيغمغبناأئصلءيهمايبعضرم

اددتاذاوسمعليهأدتهصلاللهولسلىقالقالتهامائثمةوعنبمالرعد
داتهوسبالمظيمالعلىاتهبااألةقوألصعول1ننرلمنفاكزىدجألتهيذكركان

ثارثسنضالىبدادتخلدالمئرجمقالرأكواللهاللهالهوألدتهدطوا

اطلدبثاطبامطإثمرا11ءواالدباءاللتعلىيومئذوبغدادوئاثثاثة

فلواطهأإللسااوفااندتأذمتوافراهلهاةمامسدالمجالاألنجا

ماجيصباثبكدمايناكااملعامبوطغاابخىلهيقالىشيطمهناانلىيالفاخمبادها

فادتحلناالناسمنهنحاثطوسمهانهدفالثيئ11حمكلىندخلىبناصظالىفقلت

اذاسمفاخذهماذلكمناقلبفىاصذنتبمعايهندخللمدادمن
فىفىامعثلىوااألياممنوامتدادالمدةمنطولبعلىاشامامنىاخكداكان

لهيميشفتيلامبرطناابئشئالتمااولنت3دإداةدخلضلماضالى

منممدؤةالدارفاذاشيئاوفصدتوالمحبىنحلىابماالىوعمدتتمجإس
لمطواذابونيهملماألنيابايديهممهاثمهلجبئاواوألدءاإءواألاليوكاوراو

دأسهلىوثمنعقدهبدفىتجافىذالداصدرلىشيئواذاالدارغفىقا
فىنجطسثبدنديلىمماالجلجملقدودأبغرووأثهلهقالربخفطاقا
قالغوافالاألسنادمنمايذكرواحمظرتالكلصجتواضاقوماياثاض

صودعالموالزحلالزناناثءباإهناقااعناالولخماحشغا

فالليالرنجادريددثنىومأممآالريعمطرقالتاقعنباقخيوحدثنى
هخلمنهفاللبتفيااصمنائجبفبةالمترجمقالروداىلمجثاصريرا

الناسصئرجاةاالمبلألكايتحتىاليهاحملفاليومصلىيهااعود3ايافى

يئافاذأفدخاتاحدكالديسالدارفاذاداربباباجتزتيراخاالىفيها

وخعلهوادناذبحهكلببهلمضوسمنؤدؤتارالدرصفجالسحمده
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تئحيماوالياقةةوالظرااألدبامقلىواابجميلمنةقرأيتيممائدنى

اثبئااعيفىوثشكقدبهتهموماقالنعمفلححاجةمنالثهللىمال
شفسافتفسرفصاخهوبيانهادبهحمن4بعقلإليلىبماايهفوعهيوماص

الطبئفىوصبنىاطيقهاكنلمعملعلىارادقالسلطانانفالثمشديدا

وددنىبنىفابيتامموهعلهفماصعالضىعيابنهوةالحباتهايام

الدبنسالمةواخترتاجمهكثتماىبىوفووشقيهكحتمااسوأالى

أجدولمبهيديقعمالمالعثدفيمنءفيالديخمنئىءداترفىولم
كانالبيهقىبهرابوقالىاةأمنرغدفىذاانافهامقتفاظالصىوجها

حطجماينىهذااعثالمنلهمدىا1القرلثىاطرةب3نبايمرفمقوببندا
منهاشىءروايةلاسةألموصنوعةاحاديثهيمنىذكر

يناالصمنبوسفابيهاسبممنكر

إسلىاالحنابوراويةبنسمالمفيضالدبنيرصفبناحمد

امثبالالحديثطلبفىرحلئبهاتاألاحدافقاتبحمدانالمعروفالنيابورى

نحهوروىوكيرهامهينجاالرزاقاكبدمنحمعلىواليهغوخراصانامراقاوا

افىاواخزجمةوابنرىاضااصبهاجبنومسسارىاللاهليابنمدء
يرمتيقرلالمنبرعلىوهوةمعالميانههافىبنعميوعنوياتعيومنوعنهيرهم

اللهباصقاثمةاعتىمنطائقةالفئأليقول3وعليهاللهصلىاللهرسول
اشاحمطاعلىظاهرونوهماقهاصيأقىحىفهمخااومخذامنيضرهمأل

المنتهىدرةالىفمتوسمعليهالمهصلىاللهرصولقالقالانهاشوعن
افراتوالفاكهرانططاقامانانباهوضهرانظاهراشانهرانهاراارنةذا

دملقيهوقدححلبنفيألقدح4اقدبثالثةواطتالجخةفىففراننالبانواما

قالوامتكانثافطرةااصبتلىفقلىبغافبهالذىألخذتخرفيهوقلح

الرحمنعدالىبنممرباعبدوقالبأصبهليىالمترجمصمسماألمام
قواصوالالسيىفيوبراحملىعناخبهفىأللىقلتاشائىا

الدارقطنىوقالسديمالىوامهاألزدايخسبابوكاناطامقالجةابةبايم
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حديمافاثاوئيهأموسىبنألتهببلسنىكتبضالمتوجموقاللنيئقةهر

ينثماناانابيمففالنامالهوقالواأدهـسلكأاحمعىلالمسدقال

اطتينسنةل1مثمنخاتليالرةغفىامصرابعالاظيسيومالشاوسنة

ألترجمةصاصانإطانظاللهعدأبوقالمه11بهابووقالمأتينوستبن

االدضااقعافىئمدأمحؤولههمالةراىصلةإدشر3اطديثاثمذاحال

أفيلىابطالىبنابرإمميمثزابمقالهثنحدسعدثكناعثاطيهذصثم

وفاتلهشاوقلغمأتوستيهماغاسنأتوفىكلنهالروايةائمتافةوةجمخ
ومأتيخايينولثبسنة

قرأتجيدافيصاصاتغديااللهعدأبوخالدبنتبربناسحهد

هثماممناالحدبثوحمعذكوانبنمبداللهعلعامسابنصكرفبلمشقالقرثن
جماممةمنيرهابمدوسياوادىأابىبنوامهد4سابنوصعوانعصارابن

همشامطربقمنوروىسواهمجماعةةياذوالاعدابنضهوروى

الوالئيةلىورؤومؤعهالرباأالمةامنقالول5اللةضىدعلىعغعحاد

اثرهفيزرقيخلاجمهطشحطمبابرةالجلدنوزانالوشملاشرشقوالم
نهرالمسثللوالمسغلهقلىذلكبهايفحلىاقأاوالمشوثهآفضراو

شريحافىعل3خرلرممايزوةالرأتاعيالرجلىاكالقانوهواللى

العمدقذوماعاهإخلواحلوااألرللزوجهالمحلهابديطامان
بحلريقالايضاواضرجبددكاافىالوالثيقيكريذ1أخرطربقمناولهدوى

اكرمالذاتوسسطاالتاهلىالترصولطاطقاقاالاندمالكبنانسالى

ثمباشبغالرفالى3المتربنادىضكلأاالحطيبواوكماعابالواليةاصي
ونأثقةاقخابانقالانهفءيوبننألرمعبلىفيمرثمعدناذالى

9ناوهـأنجطبوسثبصنهالمتربميمنىتولطابنوىداىكبلتال

األديبافرفىااشعرالىاعرابواللهلىكلكايرسفبناحمد

وروىالذهلىالطاالىوايقالمحنىبئاالطرابليايمانافيثهآعلىدثسب

افاسمااباحممتقالاندهربرةادالىبندهالمقرىاالهوازىعلىابوضه
الجنةالىيقادونقومالىوشاركدبنالمجبقولسعليداللهصلى

وثالثماعنمواعدىايسنامناألولدبيعفىذاثهتحدإبماسالسلبا
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مناصلهتباجعفرابوصبيمبنايقاجمابوسفبن1احمد

يقالللهوكانجملفيمنانهيقالدألمونالرسائلديواندلىاكوفة

وطلبادباهلجماواوالدهمااكائاوهماشاصاوهفكانبغالقاسم
بهرآفىقالنفسهعنوحصيالمأموفيبةدمشققدمقدوكانالبالغةلمشعر
خطكيجوداناردتانلىققالرديئاخطااكتبيحيبنيداطعبد

ظلثجاواتطكرفوحموايطنهابتكفاطل

نجالاحماسوىامواقيدواةقميمكانتابابمخرجاذا
ادرىماواللهرجللهوقالالقرأسةارادجلفتكقواالخفعثىقال

المتوجمشعرومناخالقكمنليتهماامخلقهمناللهوالكماهوهل

بأقواهرىبنوتديومااصعربانطقتاذاافواهاالشريخافي

الداهىالجلةذىعنالرزقفىيصرجدتهحسنمنألءالملىيرزقاقد
لتهداطعليهلىرةاألمألعىايومكنىمنضنىماهـ
وقال

واجبالحرعلىديننعمفانفأنعمثىفىقلتاا
كاذبانكالناسيقوليمحماواكأحقاسترخألفقلواأل
الممرءاشافىوقال

احمقفهوغيرعليهموبلسانههسصافثمىالمراذا

الصراصنيقاستودعتفصددالذىنفهلسرعنءصدرالمرناقأا

اليهكتبمهرجانانيروزيومفىهديةالمأمونالىواهدى

نراضلهوجلتالمولىعظموانفهوالبدفاعلهحقابداعلى

فهوقالجهغنىذاعفهكاشاوأنمالهاللهالىضهدىناقىالم
وباهلهعنهالمجرمتنلقصسبقدرهطليثهيهدىإنولو
طهوسعنامايعئسافىيهقلمواتبلهمنالىدمىغطوي

لىكنثققالصدقلروسانانواللاالحارثابارأيتوقدالصولىقال

علىقلتالحسنهاضماتفيامنهافناكروهلماللهدجمبكاالقاصمانض
سامبالمناألطا

لمجاباالدهرقابلكالمرجىاقامبماألبىقلط
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المصمالب4الشيغذوعلفىديناسانابنالمات

ائمصافمنتخلونليمىهذاهفامموتحباه

اضواةاهعفىالىكاشيوسفبغاحمدقولمناخذهوانمالىالصيقال

اليألكشببضمفهإغلهكانوقلىببفالهماتتوقلىثتابأهن
اكاعنىالجاللذواللهاحممننداكاطراونحنتبقىانث

يفساكاتلفتبمقاديردهراتأناطبجلقلق
اضاكاأجلدعبدوعطتأشهييفسطنوذجمبا

بذأكااولى4الببغصامنالموتاصاطصدتكاد
اعدـروية4هذ5ففدناجميعأالمصيتانثهلثا

ماتلمانالفانواسابىلفهمنيرسفبنامحهداخذوانماالصولىقال

اسنلىابوقالبيعالىبنأيفضليمزىاألمينوقامشيدالى

كاهواونحىمباساثخالهاعنسهالحبكلعزابا
ومحاسغعةىمعسايهغسروقهائدوراياموادث

ظبنالموتدألمغبونانتفالالثرىغيبالذممطبالميتاطىوما

سفجصيبناحمسدعلىول11يريدالعتاهيةأبرجاالملكدعببنمىموقال

ايىشهبماطاحمصنمهف

اففرانعدجأليحناثىامنىاداناللهيرجىافقراانترالم

درهمفآنجمسآلاليهقرجهعنكيموايهاشرفىألألحمدفقلتفال

امتاهيةاابرخمابئسقالجالبنعلىبذيث13يمابرابنعلىقال
وقالكلهبافيشيرايقلهيرجىالفقراناخدايقولانينبىكان

نسيملهادقالطةشامىةضصاريةيوسفكدألشانانمهبنونم

ترئيهفالتاحمدماتالكانقلبهمنلهأوكان

هيوبوهوالمقدار5جالماةالموتهابهصاتءانولو

يبنصفيهلالرفىجمناذالمألردىصانهقبالحاانولو
كاعلكضبوقدألحمدافائالاوهىجعفراقاساأبوقال

فووتغدروتتجموالذمىتوأتخرماططجرمبالرسنهضبت

امملنت3ماالرقخضوعولوضاضحنفمقبمزالمكتسطثى
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تقدرفانكلظاوالمعمقاديربهمفعلتماثتاملفان
قىثبلىوقالتفالأحمدصكهافرضى

اماشينهمنواعليكمافىهمبالنامىلونداؤكنفسى

موثاتواألحزانم11منلىعدةوأالدهرفىموتلىولمورى

فيوبنوألحمد

الظلمفىيخوفصبركهادبايأصيوريالفطمل

اساذلكمنوموبداوىسقمشفهقدكطبيبا

قلمفالالاوهثولكيرمتعظغالناصىوأعظيا

الوزربكأصعبدوكابنمحيداللهعبدابولهاشدومما
جيدثاذمالميقااحنسعيدمحمدبنصدعنى

الصدودفىاأللحنهسلاليهجرمفرعنىصد

مليمفىقولهومنهقال

يحبكمنويبضكيهصىقيامىبحجئاظبى
قلبكشعرىكيفديثاكفىانىألكون

ايضاوال

كبدىعلىقابضاقهاافلهاالصباحفيكليلةبم
يدىنجانعلىيدىوضعتوقلىبالدموعمهىاقدغصت

المامونكثابافاصنلمنلتباجضراانمادىامايباقال

حسنالمسأنفصغالكومجيدوكانسنلممطواجمعهموافنهمكاعلمواذ

ابراهيمخاخباولهءاوالدحااخزلافىعراثيقولالحلىملجاالفظ
لىقالالدشاابابنوقالوكيوممبضربنوسمدةتاااوابالمهدىانجا

لهئابىعلىالموتفىومويوسفبنعدااشرفالرسعندبنهبنا

صيةبولقالتنفسخدجلةويغامليتأمالصلدجلألءلهطثعلى

اهايخهعيبمنشثتماففيهصاجهموتلوالاهيشااطيبما

ومأتيقعشرةثالثصنآلتوانهبلضناالحطهبقالماتحتىهنطاكففطقال

أمونالىنحطةفىوهوضوةارخسنةوئيل
األمحيخآبنحيلبنمروءنارزهنجاالمسببنيونسفيبدا
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وأقأقاكلىاضيامضرابهنسعيتثأعودبندبنماصبمابن
بهأهثمام4سهرابابدمشقحمعاسبهأنالىفلءاثجبغدادسكغصلا

وغيرالرانرىحاثجالىابغالرصعبدعنهوىولىهمونميودحهاممار

فاالولميفبنضالدبينكانقالانهاطدرىسحيدابىالىبسغدهوروممط

الحسبلىألدسبملجهالقةصلالذرصولنقالعألمكهمااللهدضىبهرابى
ادركماباذهاحدةخلدمااثفقلويدهنفمىفوالذىابىاناحدا

ان4ناصبهيواسبندانزلصاتماباابنقالهفهنصوألاحدمذ

بشدااهلكتببهاناقدمالحاظئيمابووقالالصدقعلعندناله
هوظاعسبنكلئاللىومأتينوستينكانضهتووامانتهنداته

الثقاتمنالحديثكنير

هيأاألجدعابنانسكهاألخباومنهادالاحدورافىاطاحمطي

ذنالمقالرحيمعبليلوارىاابىبنواحملىاحالوصىاقامداجمهاودماطماها

قةافصلواممشدهطباليهولمجيئواامتةايصلوااشهمكلالحوراذدوا
الرحيمامبدءواراصابىبناحمدلاطوقاظااثنافىنراكاالوخرجوا

ولأفانئخيلذانفيشيئااذكرالمؤذن

الرالباطاعةفىالمجهوفىبلوغالمبالحبالخضينصمقعألمة

سبفئسيفىالفرتفاككانوانمجتنباتدمنالقوتطيبصيلو

طثهوقالهيدهالمؤذنبمالوجمدارفىالىالحوارىالىبناحمدففرب

فياممءوالكلألميرددلفينمشفهاألنلظممنثبهرألنؤكذاكذا
إكنلمانهذاوأحملالحالظقالالمبهدالىورجعواراهؤذناذنحق
همنادرممطفالايوببئأبراهمأبن

هىلمابانايههنرؤ

بنثهمممبدبناميةبئهاصابناصيذنبدسعبغأبان

علوسعدبهاللهصلىنىاواشملهمحةلهاألموىالوديدابومنافيعبد

صالوةناديغايرمقثلثمجاهدامالشدقدمينالصوألئمسراإلهبعض
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النبمعنوىوييقوعيثسثسعسضةماتوممنيتللموقيلاثرموكايوم

قالانهادكهاظنهومابرزخبننالنعمجروىحديثاسماعليهاللهصلى
بنسعيدهبنابانبرابوبثوشميهعلاللهصايةرسولترفىلما

غددأىقتلقيصاإنققالداذويهدمفىزفيرفكلهناالىأمالاصأ

فادسلىاكذابقتلفىوثركاالصممفىدخلانوقدعدائهعلى

فاقسبيىبناباناجبلهنضلاذهبفقسالقيسالىاميةبنسلابان

لدلفقطاباناالميراصنقاللىعليهفقدمبسيفكنافرددش

فيكلمهالدعلىانلهفقمالالىارسللمفاخعفىعهىامانثىقي

مسيطانماقيمىالفةعدائكعلمطارجالعحهقاقتالك

عيدةعمىوشلابلتلقدرجلطالبشهوهواياوأل

رجالاقتلتلقيسابانلففيعلىخاقبلثمسودااخىوقتل

األميرايهطتدرتقالذأبالذلفىوشركاألسلألمفىلدقد

دخلطالبرجالنثواناوألهوأليسنماألسالمامامنىعفا
حدثصكلالثهىقهذهيمينىواماعليهابايعكأوامنىفتقبلاألصالمواما

بالصالةيخادىانالمؤذنفاصمنكقبلناقدظلمذجحمنانسانيحدثه
عليهاللهصلىاللهرسولانفقالخطبثمخفبفةعألةبالناسابانفصلى

اخذناحدثااالسالمفىاحدثفنالجاهيةفىندمصوصنعقدوسم
هذاابانفقالفاخماجكأصمئعالىالديرإبنلفقالجلىثمبه
اقيىابانوقالنيخكلمفالوسعليهاقهصلىاللهولرسوصنعهقددم

الىتببأليهصاجقضيتقدإلقانب13اناعمريعنىيقالمؤمباميوالحق

البينهعندىقيسفاقامداذويهدمفىعندىاخاوتيسافيروزانعمر

مسنداصعيدبنالباناعموألالبغوىقالبيهماققضيثالجاهليةفىكانانه

يومافىقتللماقالاالصبنسعيدادبدغنىالهيثموقالالحديثهذاكير

الىتاجراخرحواصدقلىوكانسيدبنابانعيىصفىبدركنت

اللهدرسولالسبشديدانوعليناقدمثسنةهناكؤكثالشام

هجحتىخركأقدومهبدحنىظاعيهالحردشمدبوسمعديهاللهصال
هوسعيدبناللةعبدعسفقالدقعلماقالانعنهسئالمااولةكان
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يغملالناكايسثبهكاوأؤفيوفاعلبهوالتالفاكلااميواكلماكاناظاعشوالله

الماهامايمقدصتلىأميةكطاةسالىارسلىثماللىصكلىاقوآاقاملى
الالسئمنتكى13وتدونعلبهاللهلنأواتاائهرسولتعلماقالطواا

وألفيهدخلثاالدخلئملفواارىماالىواللةشأفىفقالشأنلثفنحه

يقحالبقريذنثصافىنثعلراخءارهولمته3يم1هكثمتمفيراوالثرا
ليالاذالتاناصانجيخسنةاربمينمنذوصجلهيرأراببهاوكاندافاصيها

نويلبسيةاالويصنعونإئسوا5ألحالمصايطيبونالنصادىاذاااصأهنا
نزللملاليقالداطبههذاقالوايهمثمأمافقدضمفمذالقفابهرتالثياب

ليلألهيناربصألثفايومانازلوهوشةاربعينمنذنجايرلمالىبالرض
الحرحبمنزلخلىالكانظاالنامعلىوينرلويقولىنائسوا3المماغيأق

يثوفهمموخرجغرجواكبهـيوشيئفاذا11قنظرتوفرمضاجتوالى
فالىاهبهالهذاامىاؤهبتهلىلصاحبقلثالىثماياماممثفي

كاليلىقدكانففاتعليهدخلتحقمىلحرجكىعناصشااناريى

وانيشقىمنرجلافىلهفقدضانابقيثحتىعندمنفيفاخدنىاجة

مولمىسلامامثلادسالوحلمىاللهانيزعمفيناخرجمنارجال

قالآلصثمامةفاثبلدبموايهافقالقريشمنقدضصممنفقالوعيسى

االقالمدءقاتاصاصعكاسمماقالنمقلضبيثكماهلالعربتجارلا
شةشربهامذقلضفيكمخربممذمقالدادلىقاتشاخبكثجلكاصفه
رجلهوتالاجلىقلضشةاربعيقابخايومئذفهوقالبقليلؤفهدونأو

ببلحهيقاتلألحمرةيايهفىأليدينشهـالاطولاقحسدالوجهحسنالرأمىسبط

قيىووللواحطيزيمعايهروظفظفرقائدخرجفاذايخهماكان

الهطكمانقاالءفاخبرفىدةاهاعيمنوألصصمناخطأتمادالله

قضربورهفرفعذتجهمبلقلتكذتجهاماصدقتهانتفيمقالابافلت
هذهفيواللهصإلقاتبيدهأيخطقالثواحسدةلينةبمفظهرى

ثماألرضعلىهرنليظثالعربعلهليظهرنثمعليكمرنايواللهاألمة
صومعتهادخلهومافالىبهالناسوئشبثصومعتهفدخلىنهممنخرجانه

واللهقالواونفىماقومياالسمم4الصاالرجلعلىاقرأنفالعدفييرعنه



721عسأعرابنأديخ

وانهوعيرنهموبلعناعيدقالئذكروالارراابهنتتكلمانئحهـسبسثاما

بنعمووبناللهعبدوقالواسكىتجعهرجعالةالحدبلوةكقيربد

الىجراوهاطاقديدبن4وعموميلىفيضالدكانالعاصبنسعيد

همماعلىاميةبنالعاصبنسيداخثةابىلدمنئرهمااقلمالحيشة

انفكلفىببعاخرجوااحدمنهمئحلفولمبدرقيماكانلمجلواولمعليه

بنوعميدةطألبالىبنكلزلةكفرهعلىسعيدبناماصافةبئربىالى

يمتجلنوعووضالدنجملسيدفيابانواالتامالمبنيالؤبقتدسميد
وعلىابوكعليهماتماعلىكدتاناللهنذكركويقوالنملىسبنابانالى

اجمىوكانابداابائىدينافادقالويقولذلكمنقيغضباخواكعليهقصلما

يفولهبيسهبنابانفانئأنرهوالصاطاانحويخةاطباماتقداجية
وضالدعمووالدبنفىيفترىلماشاهدااطريخةباميتايتاال

فكليدمناعداشامنيعينانافاءالنسااعيانجااطا

سعيدضالدجأبهظ

قعرالمقاالسوهعنمررصنهعيلىألشاتماخىمااش

ينثراطربنةباميتاليتاألاهورعليهاشتدتاذايقول

افقرهوالذىاطىعلىواقبلدسبياليتاقدمضىعنكقلىع

قدمصتىحركالثديخهعالبمصةعدعهماكانعلىسعيدبنابانفاقامقال

كةماهلالىنعفبنعذانوبمثالحديبيةساوعليهاقهصالاللهرسول

وشملميهءاللهصلىاللهرسولرسالألبغحتىارهفاشدبنابانفئدقاه
ابناووعيخالدفاقبلمةالحديهدنةوكانتاللهرصولالىثهانوانصرف

منهاومعخرجمنأخرناوكاالسفينتهينفىالحبثةارضىمغاماصابقدسي

بناباناخيهماالىارسالبالسعببةأظااوألدهحااهدهماوعمروضالد

األسالموالىوحدهاللهالىانهيدساليهوكتارسوالةبموهوسيد

حتىجيعاخرجواثمسلىيخةبالماوافىاهاهافىفىفاجابراضج

لماةجرةامنعسنةدرنجيوسمعليهاقهصلىالترسولعلىقلعوا
بنابانسمعديهاللهصلىاللهريسولعبعثدنةأطجمنالناسدع

بذلكلهأشالقبعىييبحالفانابانقسئالهعليهاعامالرفياالىصعيد
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طومبهالمجرواماميخضصمقائهمفىعهلماالىلىاالذولرياقال

اللهدسرلكتبكهواألالذكلىادادلهجملىأنصرافىاريهودىكاعالم
ضاعيابرفانماألسعايهميعرشهمبممجوسالىوسممليهاللهلى

األبلصالقاتلهتبوبمذاإنحهمقىصوالهمذماتنكحالبانالجزيةعلييم
الحنوفالاسفلالفىنخوماورامنمئتابااكوسنغفرفها5لىالب1ابقوا

ابانيالهقال3عديهاللهصلىاذرسوللىيدسبنابانطملمأالبصرى
االذهـغروقىكصالمطربمنىجمدواوقلىمئربمقالةماهلفىكضف

كلالذلسمناورقثيفافقالحاعىوقديارااوقىكثقاتوقد

هنايقرأابلنوكانسنأطقالبعدابانثجكمافاناوقالوشلمعليهالله
سولضبمثقالأنالهربرهابىوعنبتناأىاالرمقفىصنيناافاقالواالحرف

فقدمدىنجقبلىدالمدمغسريةعاسعحدبناباناوسعليهاللهصلىالله

لنااتبمابانففاليفخيلهمصزموانصؤبراللهدسولعلىأبواصعابان

ابهنانتاباننقالالذليارسيامهمألققسمفقلتهريرةابوقالاللهولريا

وقاللميقسمولمقالابانلاجلساللهرسوللهلقالامفهنحواوعألمابرتأ
اصارالذىوهوفاطثهأئالامعهأصابشةالىابافخربماسماقبنمميد

فياسالعهكانمشركمذووهوفرسهعهلىوةمصلدلممسانء

المجشةارشالىبعاوضرجاقلىرضالدوعمياخويهاسألمانوالفغ
لهقالهةدخلميمانعقبل4اساالاباناانةالراوحمادوفالمهاصرين

البلدناعقسعبدبنوابداوألنخفواسبلافبل

هـرماحلةسعيداعضوبهىويراحداتخفوألوادبراتجلديروكط

اليتابانفقالطاذاركلىريشلهقالتةمدخللماكانانويقال

مولىرالوائهليحيسودادايذابحضىئقودابلسعيدبنابانوسضج

بخاالمنذفيعلىقدمحتىالقيسعدتلقتهالمجرينعلىرفاظماأدتهرسول

تنقافالقومهمنثالئمائآومعهملهمنليلةعلىرذاكفاستقبامريغباىسا

فاخإلهالمسئالألفاخنهسعليهاللهصلاللهسولدعنوسئالهبهورمحص

يأخذبالمجريغابانواقامقرمهفىشفعهقدوانهأيااللهولرسبذكرابان
وسماعليهافهصلىالقةولرسالىوكتبمعاهدمموجزيةليقاصدقات



921مهردعاابنادشي

الىالجراعبنبيدةااللهسولهفجالمالىمغعندهأجغبمايحبره

باساتوادفوصاعليهاللهصلىاللهصولفىتوفىولماالمالذالثدأثهلالمجرين
قالوامأمقاباكوكأاقيسااجمدسعيدبناباذفقالسالماضغهصاهلادتد
سواهماعلىهظهودينهمزاللهفاناللهسبيلفىهعكفائبهاهدافمبل

باصطأحيفاشهدمأمنىوفىابلبلقالاألصألهعنترلماقايسأوسكبد
وايتنفعلالفقالواكملىواموثلمجافاجاممنهمينيبمثلىفاليسإدقهرسول

معاذمحدشقالاقنالامنقرقحاليقولماقالة4عليكممليناوهذالجمااالساعش

ىاماالجاروداليهضىقالجمهعاببناطهعبيدبنبهوالىبنمحعدابن

نمسامعيوعنهتسعةالدارفاننااظهبايئمغتخرجألاناتهاثثمدكفقال

انفانكئفعلفالياإاافتثلمحاايناابمرابولوخهكبالمديخةأنومنتلوبم

سحلاقومنيءمنتخرجوقالرأيكبقبلولمألمكربمالىمماقدمت
اللهرسولخدألحااعحلوالابداارجعألاذأقالايناايرجعكثموطاعة
قدماألمىانابانقالواحدةفىاعليهمابىفإط3وعليهاللهلى
اقيساعبدفينائةاوثمعهخرجدرهمهـامائةمللهأفالوااجغ
ايرتدلمقرممغتحالاأليرقالجممابوفالمهجمهرابىعلىالمديخةقدمحميخؤا

وجمهنشإممهمواصيسنمالماالفىبهمارغفذالثعلمابانقاليجدلوالمقالاو
رعقاليربوعبنيدبنالرصءبدفالاللهلدسدبحدالاعيلأل

وتئركتقدماحمقاشأنماينةالملىقدمحميقسعبدبنألبانالحطابابن

أفىأبانفقالامنئذنكواجالاهذعلىشامامكاذنكيرمنعملك

فضلهفىبهرألبعاممالنت3نهالربعدحلىضملنت3ماافىوالله

بهرابروشاورانئهولردةحااعملىولطناسالمهوقديموساقته
ول4دء5جياللىاءطعيالمرينابالىيعهلمينسابها

وهمآفوعيفهمعيوهعيوقدموطاعتهمباصالعايهمتفةاليهمالله
فانهسعيدبناباناكرهوقالعليهفالعمرفابىالحضوىابنءاهإلايحنى

يقولرجلواكرهأللاألوقلليهدههأنصهرابرفالىافكمحاقدرجل

ادالحصرىبنامالانفةروصاوأاللهرسولاحدألحداعهلل

افبىاستعهللمطاماصابنديبهعهوبنسعيدبنضالدوقالبهرينا
19



كعسياافيينمدهاأدم

مخماارصهاللهسولرقالوارفيالعيدبناباسهعديالئالصل

نلىيهفهمضالدقالبهاهمفاوكلىصهمااللةرسولابانوقالبهاهلىفا

التبىعنسيدبنابانروىألخيابنخليفةوفالهموببنينناطنلفاهذا

الصفرصجيومويقال4دطاجنادستثهديومومعادنس11وسعيهالئهلى

ايرموكايوميقالبهرابخألفآلفىعثحرةنألثسنةجمعمااموعا1

لسيعهدعلىتوفىشبابووقالالحطاببنعمرخألفةلىمثرةسشسنة

بالشامفئلدسعبنابانفانوهموهذاقالاذسلمله4ا1لالله

اقاسقالموكايايوملهويقالالصفرفيميومويقاليناجاءياغا

رووطضالداهاضملهكاشهوكلصبهافنزكلهاصابةبنثبارىشراق

امانفىتبمهاجرحاالقوكوهاصاذافابهمجرحىعنعيامنىوتيرألفقاللى
والذىماتاحمامةاترعوافيماكافىبلألدامنجمربائص101احبمادتهو

تاريفهفىذلكذكربةلهاذوقالنااجنادبوممنلىانهبناركالاااجخ

وهفاوعثرينسبعنةسماتازرالاريحهلىىاالزنعفطمعنطاؤلى
دمتةمارروالمااوه

مناصلهمموالهالقرشىجمرابوعبيدبنرصممىت01بناباو

بنمرومسمبنواطناشامانجهانىعنحإثمبيانجىابأا

روىووغارهم2وناوعطاجماهدلمحصابىوالحسنةفاوعلبدازءاثء
رصرلقالقالانالشاعنىررهوغالمغازىبااقتأهماء3

الموصلىلطيعابوواهوأصميرواوالمراإبانباصوؤالماكرشامرا11إالدى

االرضىصجمرىسشاتهةاإابنالمحااشاصتكرحبمالااط

وساحمضعاليهاللهملطأشانااالهـبحاللىكلىماكا111مماشاأ3اديا1اغ
همتوقالفاكرهااالرفنصادوقالدىعلىسطاشربفاشافذأ

ديوانالىلهقالجموعلىودخلرباللىلىنبدابقنالمايمبقولهامزنردءبنعر

وكانلهفرفلىفىالابالىنالمعلةفاهاكفيخثذهألأأنجت9لهلانض

الثالثةالطبقةفىسعدابنوقالثقدكرفىالبلىقاللومهـيئثكأ

دسولعالهمافلرنالذتكدةخزأصبىمنابناباندأكاآلوإولالا

بنيمىالهابىبناسيدالىفوقعطاقالمصفييرمصماااللةصلىاللة



اايمفىسأإجمنهيمهـ

مممهرنة4صالوفئفائقأسبدبنضالدبناقهعبتبعدالىكماثاميلة
ستثينسنةاباألوولدلحاجانزصرءلىلمواصاألذادفةبيماتماطبالر
وقالةسويتينىخمابنوهوئةومعشرةبحييمسنةبعسقاليات4و

ررعةوابلىصابابووثقةسطوخمسينضابنشيبدكانبغيعقوب
العراقماكنصءالخطباعداىانيبطامبنحمنالدءبنانا

يواءاارمميبنيوسفانوذالثدفيبغالويدعوونددشقىو
المترجمجمدهمق5ءخعبامعهموبصالثسامالىعلىبنزيدامحاببثالعراق

رجللكلهشاوامي4محازوافريقيذواومصرالشاماهلاجنادالىوافا
عليهيقدمونجندمزحلىادينانجعسثينمنهم

بنكىنجالمجدايةبناامااأبىبنعفاننجانغهـنجاممهـرابان
ثاهتبنوزلجىضفاثبركاناباهحمعاألموىالقرشىسعيدابومنافعبد
رمححد3وانذبناآلوعبدرانهامقوهروقاصىالىسعدبنبنعلصعنهءوو

ابنهعلىووفدالمدية5فوالملكعدعلىفلىوغيوهمالزهرىشهابابن

ارسلالقهعبيدبنمحيوانناعنإثمماوروىالموسمةاصفىوألهالوأب
أبماذدتاسقداذمانتءوعلحاالحبعاميرمذيووأباانعبمبنادانالى
ليءذالثوابمذيفضأنتواررجبغيةابندعموبنلمحآلط

علهاللهصلىالتهرسولقاليقولنطءننعغسيصوةالابات

السنداتعلماحديئهائبكىمنجمعوأليخطبوألمالىبغألوصا
اوسعاليهاللهصلىاللهرسولعتيقولعفانبلطعفانتلمقالانهبه

هاصيفعرخألالذىاللهمباتضثالثامىاواصغاذاقالنيقول
وقدابانفاجعثىيصبهلممليمأغ11وهرءاحماالىوألاألرفىثثى

وألبتذ3والبتذ3ماواللهلقالجلسابعىاصهافنظرافالحاضربه
ءالقضاذلك4كانفانسيقاااليلألهذهنتحيىنةثيألثينشذااقوازات

واهدىالذىاىافىاللهعبدبنذ11حدثن5يبضالحديثوهذأوالقدر
يوماولفىقالمنوفيهذىالمةميماليسابغرممااطرلمقمنودوىابانعن
عمربنمحمدوقالفقيهاابانركانبنالزبيوقالثثاطوساقليلتهاو

ابالوفىـاصاديثواثقةوكانالملكعدبنيدفيةخالفىإلمديخةابانتوفى
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فاثهلملطرحمبسسنةتجمماألثيلاشالةواصابهميرفحليصيمبالنمدحل

تدذونهاقضاهأيتصاحزمبغعسسمروبنبهراكلنومائةكغةس
هننقهوأللمجدبضاعماحداأيتماشعيببنووعوقالالجلواتيةثهلى
بنانسلوقالالمدينةاهلىءامنكانالفطانصكيوقالنعيبرابان

األنصالمنودصاألالمهاجربقمنرجاخسصكتادرجمارربنالرحمنعبد

مارييبغنوسدولالمسيببنفسيدالمهاجرودطفامابالبلديفئونامانهينام

اعةموعدفسانبغوابانامبنارثاطبنءالعبدبنإكروأبو

اهلىتابىمنوكانبقولهوقامواافقهأامحابهعنهحفظمغجملةمنوابا

اببنساويةحجمدايىالوقالائابعينكبامنمةهوبلومحدثيهمالمديخة

وانصعغاباذفسئالقدمئمدعثهطبنباباناصلثمبوالطصىفاامعا

قالأبمفالوجههئلكتقولمعاوبةلقالمجدمىوباعداذلىءلىفقمال
بققالكالمعفابادإتكيفألبانقاالواذميوعندهمجاسهمماويةاخذ

نلفالهذارغوانصفىتفلالمقالوانصقامالأدلىنراحممعاسع

انمنالىابرخالكعلاحملانفرأيتجهلهطكبينبزت5تظر

وخثلبفولهكريثلفيمولخيراجزاهمعاويةبذالمظحرفميلهلجفىاتع
خرىوامرونداخيكفاحمداهصااطثادهماانمالأبننيةعاثافىابات

يقولوصابادلىضيعاممبناللةدصء

وعييطمهاانودملأليوماماعيابنيموتهدانتربث

اهبراوبهباطالاتماءدالماديمسننيتىادتأ

ائةوىاحلىسنذيدفيوأليآنثوالملكعدبغبزداأليدثفىابالمات

تقدمماوفاتهفىوالمحفوظالماثعبدلقماتوقهلومائةكىظعات

ادانيقودكاداندانئورىسفيانادهبسنلىىرسعلىبنجمابان

ببهزعلنفرجءااألصعلندظلوأقالدنجاادطسنهذرأاءامرا
سوسلىوضثكل

بغدضبنايةمنصالىاالىنحماطبنوانصنةاباد

ابنلهوكانءالبقاعلىاميراكانكالمعبدأخوىساالقرشىلحالىعد

ابانادضىطسباي1لذ13والدامنعاقبايهفانىيدير



الملرساكاعساار

انعفبنثأبانامموااليااايبمامناألذنثهادالداودثءكذاأقا
قاالصماابنالرصعبدبهشببالتىوهى

اياتإمحبمناووافيأظوجوعيروابهدأمن
ثيفاحفولمهلشىهمقالملككلبرإؤنينامهراذلقدعلبذفئصةثةقال

وادطميبنالن1وجدتثمفالتهىشيئالمجقبألاهالفىناذايهدىالذىان

السنةارالملكبفاخبرتدفظولىقانتهىفنهيمهذكيفعلانيريدوهو

أطرمالىدى11ضاوالمرادهاشيئالخبألان

بهماحمحبنوانصبنالملكعبدبنمطبنمعاويةبنابان

بنارصمنربحيينممضطبنلهاتعيهاميةبناماعىاابى

بزانلةديبنيآمعالمبناللهعبدوبايمانخرامالىاباندخلثممحمد
ءمود11تاةيتماشبنالتعبيدقيئلثوهوتيمنأةاصامهانويقالجعفر
ولدألمصافاوجمئاالزإيرقالالمشرقاةءبنالدابنيقلىهو

الحدبثعسىءقرايحيابوطثابىإعقبةبنالوليدبنابادر

شاالمض3ثامبغالوبدنحهىورهرىالعنروىحامحبوابناويئمن

صائزتثهفاصسهفاحاصاضحروانايةإعلىعباسبناللهعهبىقدمقالانه

بردتفالطالمؤمنيئيراميااعمنىفقالدولةكمنجمملإمىاااباياقالثم

اتنطلثحمهـفيمناهيدولبنىخراماناهلقالانعاحفنقالنمقاال
اماكاكلىتابىمنالمليااطبقةامنالوايدممنابانالدشئزدعةابووقال

وسغرجتاصائفةاانهيبئمحيدغزاوفمهينصتسنهومائذافيوقال

اللههمهزماوامدناباتهمتيلةاألولىجمادىاألعماقالىالروميه

ابىبنعقبةبنامبنمماويةبنامبندالوابناباق

بناباتحاتمالىابنوقالالرابعةالطبقةفىوكانالزهوىعنروىمعيط

ذالثيقولابىحمتالزهرىعنيحدثارالمجهولالويد

عابراهماصهمنذكر
لمابراهيمالمثهرونءآبافىافاألفصثبم

والشاليماصالةااعليهاكريمالنبىألنهاظيلبابراهيمنبدأ

بنغواهـبنروعيصطبنناحوربنتاشخوهوأزربنممهـابراهيم



محصاكرابنأاس

قبلاليفانابابىئيمنوحبنسهـامبنارثحشدبنشابنعابربنما
قامبيمرفممطافعاافىبرذةبفجبافىيف3فىأهششطاان

برؤةاااليلىتريةفىصقدألبعوطمابراولدممهعاابنوقالاليوميمابرا
ميماايءبراهيمانجمعاإاثالهصكطذاكوتقالالبكلجبملفى

األنهالمقامهذاايةابروانمارإقالإرفقبابلديمامنئاولدبه
فالىلوبهةقىفىذلككرذيأفىوساسألماعلبهانبىاااوطمعياجالممافيه

ابراهمثفىصئمنوخاموادديمىننجأامايصطااصاثبابغمحمد

محغواءاهلىظلأذبمأهيمابالىوايسفياطمأررانسبهامدوقال
يرههادعكنابخاربلفريمنرويخماوقد3ناقرافىهوالتذ3وماتقدم

ووعلىايرمأزرءاالابرايلقىقالانه3لىايهاللهصملىافبىاش
صيكاألفاليومابوهنجقولالتمصئلفاقلالممواالهيخقرلوفبرةزرقتره7

ااخزخرىواىجمرنجممميىشنهزفىاألخممادمحنكبدمابراهقواسا
البقهماسحالفربنعالاسبنآثحرافىبههالىالثلونيتولبماالابمن

إقىفيبقرائماذؤتةطخمنلىتجشاذأصفينغاحامكسماتحثانظرابراهيملما
أخذنافالوسمعلباكلاالفهولرانرىرالحصليسابىوعغالهاسفى

الرياافنفىواماداكيقططافغواناشابقمأناقياقايرمابيديددجلى

قاذااداالاادفتافظوفىمثركاالألالااادفلادحل

ةمأآلردسميةؤورةكأسفيهولإلابأىنجمراكصثعلىكطالهنآحرم

صملاالدوالدهمبزوقابراابواإنبهىالئولدبااحعكافيفالفيترح

يلاجةوأخوهذاكاطئموعايألاللة

ايعلألماعاليةيماراولده

اعمالمنمووذاذونمروأهماصظةمناقرشىكاناذسبناسماقاابنمال
3باردءعاالبهحنىاحنبرهانفسيمووعانواواذعنوااسااصاعوهمالاعى

مغعااليديهعلىثمايمسابونيهدقتلىالثمايشالولود3لدريوأند

مضخعاااالاااكلسوتوامنهام1ياالىلىيتركافر4خحارتركل
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ملألخعمهنهمرجلصولىثوهوتادثالمجابراهيمذر2سادمهمدومافصيل
لمحهثاانقببهاكنوإهاونههااعلملكهامياسساااظصالثلك

وحىاخأألمالقيأبهاالسثةالرهطألولئكوفالتتفياوفمدتاو

هصيةاهل2ملاصأصتمنذازللموافىموعظهارؤيساثهم

اثاووردأسامولفىوانظرموافتشوأخئاداعدكهمفبههمهتا
تاألىطذادعاذوندصوأمعنعلىفضالقوةاشمموجسدتوألرأيى

يتوفدالخحسييمعلىاماصواالملكاصستسوافىواشاورميهماسضعيق
عسةحماوتهاياأانةغبهاهورالخصالدلكمنخصلةشكمواحدص

لمحاراشكأمنآلمدجياابكلصاليفماعايهنفاقرعوافانطلقوااهلها

دضالالثاحممءادسسمتافطيروونأاهاوعلييهاوانالهاهالهاووالط

إراأللهواسننىاالسنةانهوعلىالهىاأليجدانهلىءاساا

آآا8إءامدتءاطرعرأللمجهماخرفاحدألانهعلىمنىومانفسه

صكاكتيىبرفيهمءماىيىوصسخولمهانهموعلعدوعلى3واحديد

مدنىءابدعفوبرقفبمودودالرمانهذايرلدئانهبدغنىقدانه

ااصوائجالوالخصالهذهفىكمتابهوانايقهرفىلبنىوي
كنى41يمماماعلىفبهظفلىفنومحارجمتهوهالكهطلبهىواحدةهضى3

باسشأصاجممرجملكاقرعةفىصارجمااعلوفىئمفافترعوافانطقوا

ملم11عالالعلهكرامةمناداداباللهلطفافقوعواافدالهارمافواعس

سطاتايعبحالىةإالماببلىقرعةفىفصارواظهاهـفلهمنارادوبما

آزفيحطعليهخاأالغيرهوالالماكالنهاافاسمناصلىقال

لونءإه1ذلثاعلىأنفسهمفىنهمءاوصادعليهوقوىذلكفاحكمابرايمالى
دتهدططاطةذاثوكاهالثوءانخافاشهيرونوأليتحهعونهوألبه

افطتلورلم2بجهقالاميلألىنتوامهبهطتفاليمابرابخليله
المالثيدىيئبنضعهحتىوانتانالنهمحغالماؤكاتبطنىمالىوصنتقد

المكفاانثوثسلىورجالىيلشدوانتافاذمجهفنصويرىوهو

يركومتىنفعظولىوتشريفهاياناواكائهايخااصانهفمنااثلذاهل

ونحدةأصوعلكومنهلةقربةوخبةرئآعندهددشقدامهذلكتفعل



حمئاساثادصاهم

خدعميئهآلوخدببالوةبميىابراهيماممنلنلتنتخظيهاوفاامانأ

رلهطىالئاابراهيمتمانبممنسامنفىفىبهتهيئالمازوجهاجمها
حصرفالفالتماعااالعيالوفلنوامنارأذافثسدممبالوأحمايلواخفائال

لمقااشعفاهنىحملىمنممثةائدهاقازوحمفاسطفيهئلدالذىدها3

سنننتد8ومنينيدةبمددانخشدصتوؤدنجاكانحملمنالشفقه

قجمئاليلفارشيأداكتيمقءامرتولىنللىانتأعإلث1وقاوثاإكليخه

هإةالذكغاألاادحمماقانفكلىوتعنهايمىعياثفوايالضبى

كيجاعقصكايهفمتتالخالصسيألمةابالىلتشفعئومهءاوعفىالمالت
امسألالىبلففاذابينكلنىيماتجوىالرسلفارهوئخلحمثفتقدسافى

ااعيطبثدلةرأذلياسالدةدلىوانتسصالموقوهماملكالىرتجمت

خدمئكحتاحقكوفىوبكفيهابيىاندعلحمقهلكوشيئاجال

قانلهدشكةانفائبجهاوذثلحميهطلجصكيبمابراامنثركوعمع

ماتقدانلهاخبرتهفيمءااسوجربمأفافيدئتاألرضتحث
بثجلالفانالقبهايهذوألخهيهادقأ4امينآعندهوكانتدفن

تدبمابرهقفساساعةصالماعليهابراهيوولدللألادبعإلدطفيمفاتالاص

اللالمناكلممالمها21شامادتافىىامنالابعايا17فىشثويمامه

15منالرسرلبموصداوة1كيااق5بدفىاطعنجاغوكرامةبابراهيم

ذسانإارادتمماغثؤاذاخهقآوالمثالوجعمنتجدبكاايهالى
انتقيفاصاتكسدثكالبالفاالمالتويىانهمااخبرتهثاوصتجاذا

االجزاافصدثالرتدحىهامسذالثأجلمنةتبممابالعلىساتثطيع
النبقامايميثيابدهجلماتويذاصثبامايلهمدخلهـابراهيمالىفافوجمدت

ألدهناذبمئى3ااا6سااالهمخلمنتفاألذيممواودتكراليهونكان
اكاوجوداءاياتوسعرهاينشايخحمحهوااصان41نحةشاماذلمفمنفتي

ناوكاالهـلبنذلدمنفحساشبماافطامابلخلمامملهجثوعناسبهيشابلئه
وميسنأعثصرغثالثانجانإصااآللمهارادإماالشباب3رلابراهم

قاعدااييهانظرحقابوهبهيثممرلممابرزطرفئممنيهامهاخرجتهالسرب
اعافافىاذصماااخيطأهالذىميااهذامغأتهعيقالإانظرفالسا4قيد



731مصاكىأفياربخ

كلالفالممذامكلذخفىجمفأدولدانبذبمالمكاسيمابعداأليولدلمانه
علىألالهقالتبهبطشانهماةهذامبلغهبلغحتىوالحفظةالطلب
فابمكتيالىولدالذىانجكانه12الغحمهذخبرلركاخحتىرسلك
الذىومازوجهالهافقالالمبلغهذابلنيحتىاألرضتنفقفىعنكوركته
الماالبمءمغنجازلتاالملكوضتنذسكوخنتخنتيئانعلىحمك

هنااليهمكقالتقوشاجميعملىلألالمنةودفاكرامةلىالعاقيةبعدبهدناقبل
ورهكرأمةالمكعنددادفئانلكصناشهواناذالثمنالخرجندى
افاسمامووألنجكوالثالىنظرتعلتءاابتفىانماةوامانة

فاندجالجمهونحقااكقهقاميااطلفكقتيومنفسىفىانهرتما
لداقلىثميمهفىنضعهصتىاهقديطلبالىشهوبالماكعدهوهذاكان

حمفاواصلزنالهمعنكاللهوقطععةاللهاطثادةعدوكالملكايهادونك

الملكبغيةهوحنلموانكمماءواهلخوااصااقيفقداوالدئالناس

اظنكماابرهلهالفقانالوامنذجماقدغالباابنىاذبمفموعدو
نحبسهقالتهغيأوالملكممدواهونهبانفابهيفالرأىلمحمبتقداال

منرجالكانذلكالىإصابكهوفاوملتهثالمدينعليهوتعرفوفي

القتلفاسلفاهعلىعالطتافىيدضلولمعصأناوأنلىعليهليسمىطالة

الرحةنفصهئعالىاللهواقهالرأىانهورأىبةرضىيعذالهقالتظحا

انهتذكرواذاويهمنااحفبهلاليصكانعينهفىوزيئالبرامموالمحبما
بانهواثقةاهمابئاموكانترحمثهمنويبيعليهوجدهيشتدالقتلالىيصكل

ورأتيقتالوأليطيقهكأضىااهلمناحدفليسالقومعدوهوكانان
هافشبدليبمابرامنماكاننجاةاباذالثفىيهمورعايهمماينصراند

اوئقذااثوومعصيننمروذخالفعااللهنصرةمنبراهيماجرقىنتما
بىأشانهابرإمميرلىانقلاناحاارنمروذمماافصينففىاألص

ألمشدالذىففالثوصلطانهديشويخدعماظعنويرغبعيهويظهرينلبه

هىاوكانابراهيمفىالظواملنمروذخالفمقىبهباسافرأيهاابراهيم
ارققىااويقرلامهبفلكويوصىجهدهكهالرحةندهماصثدةمن

رأيهلهيجغلمالسنحديثغاومفانهاهنىلكااصمنلثىءئعرصنيهوالبانجك
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بصقىمنألفذكانونفسههرنئذيحئنك1السنبدغافابعدثقلالوأل
المحمةمنهابصبلىلمادربماويذكايهالبراهيهونمادثيحدثانءرجا

الهنالثابراهيمخلثحسنهفىبهااللهزيخهااوالزينةوالمقةحمدال

فىييففولماهصاللهفىأخثىإولميئايثةيرلمسواهعلىاللهفىنانجم
ألئملومألالة

لممذللعبعداسالماعليهابرهماصمنمماكانذكر

فاقىسنةعانجهظحراناهلمنابوأبراهيمكانالالساثببردمحهقال
كالماصنامعالابوهوكاتايرناواحمعهاأبراهيمامأتهاعيومعةجردهرصق

بمابرابدخفيابابلىارفمنكوفىالىاخقلثبمجردبهرحنىيمابراهفولدذنمر
ادمحنلىبسهذغرالملككنلكلجغاللةمادةالىودماممهقوافوضا
فقالفيهاهيمابلىوالقىزلابباطوقلى1يرعمىاطلهفيثمصنينبضع

كلااوسكونءاليابفبميكلملمسايماهنهارجقيالوكيلونعماللهصبى
المهواتميهوتابراهيمنرىاتاذ3والىئءتولهفىدةطقبوقالعرحلماى
اعابصهلىدذفالهاللهلبابرةاصهنجارمنأبراهيمضىرفىوا

حمواتاكوليثطاللهاراهخرجظارزفافيهاجداصابعهمصاذافكلن

الجبالىرفا1وملكوتوانبهوممواةواىااتاهثوتفواالرف

أنوبينجمكلنةاثإل3اذلمبثبندناقرادلهفىىتد1اوقالاصمارواصبهرواك

نةافىارأعىعلابراهيمفولدنقرعثمرةنوحوابراهيبمنبنقرعثرةدمو
أبراينوكاادويماملىاقاضىعتبآبنايربذئهمثلوقالأدمخاقمن

ةسنشائةجميعاعيهمإلتهصلىومحيمدعيممىبيننوسنذخمسمائةافاوموسى

اقصرهوكانالضيفانابا5بمالسالمعليهابراهيمكانكرمةكلوقالفالةاوهى
عملىالنبىانصهـاطابهناحديثوفىالضيفاخذيفوتهالوابااربعه

دجهقادآمرواماصاحبهمبالاشاصافاشبهابراهيمامافالوسمعليدهالذى
فىانحدرقداليسهانغلوأبالنحطوماخضرجملىعلىروايةفىزاد

المسيبنجاسعيدعنألزهرىعنمممرعنالرزاقجملىوإخرجيالىالوادى

اسرىجلألألممابهعفوسلمعليهاللهصلىاللهرسوكانهريرةالىعن
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سنةاحبكمبعاشبهرجالارفهمأبراأمافقالعيممى4وموسابرأهمبه
منفىءكااقىصدطوالادمقرجلموسىوامابهولهاشبهاناقالاو

ثير3ايشعرسبلىيوالقصالطريلبياحمرفرجلعيسىواماششؤهالد

ماطررأسهتخالالحماميئسدبمنخرجنهأالوجهالنصص
تجادةكانضعيرفيبناللهبدعوقالمسعودبنوهميبهدأيتمنبهواش

عباسابنعنوووىايضايساربناساقوظافيااسمماعليهابراه

رفىواالحواتبموتابراهيمنرىذلئهووجلحشقولدفىقالاند
بقيطقابحتىربىهذاقالبهارأىطوموااقرواسأيمنى
غابيعىاللاطفربىهذاقالبازظيراارأىقيسافليقاألاالقال

قالبازاثمسدأمىفاالايناالمنهاقلىاقنكمءيارلىيهدفىلملئنقال
كتوالىتثركوذممابرئافىقومياقالفابثحتىاكبرهذرلىهذا

بنمطرقالالمشركينمغاناوماحنعفاإرضأوالواتفطرللذىوجهى

ماططهمنهبوننيصيباراوذكلالغترنيأماقهماالعليهابراهيمرأىكب
لهجمدرييانتلهقالهربكمنلهفالىدجلهبهيدكلعامعهمفانطدق

انوجميثيحيالذىربىفالربكمفىلهقاليمابرأهـبهعيصتىصاجتهاعطاه

بالثهسأ4اانالواميثاحيالاقالامتكشئتواناحيشكشئت

فانطقشيئايعطهولملحوبمكفرالذىفجهتدبالمةمنبهافأتالثمرقامن

دريباكاناذاحتىكهرهاطعاماطوااقدممهنواكاالذينامحابهوانطلق

فانطلقولوكطبلبهلكنشىمىوليسأهلىعلىدخلتألنواللهقالاهلهمغ

عفوصرلموهألإناهلهواعينيلهودخلوعائهبهءإلؤاعفرثيبالى

الطالةاليهءدوةلحبزتهرأتدقبقجودأاذاالوعلأتهاصثفففامهرأ

وعنأعاتواكأالمةدثمفمكواللءالوعامنسرققااايخامناأ

صألداوداذوسمعليهاللةصلىاللهرسولفالقالافهالحدرىييسابى
حئىرابمهمفاجعائاهقوبواساقبابراربيقالانايىرياقالربه

ديشدايعدللمابراهيمانذداثتبكلىاناشاديداالمالداودرببالىيقط

عدولىفاخهمقدمرتاألؤمو13ئعبدونوماايمميقولاذعإلهـائرفىاالقط

بيعقواماالذجىلىبنعسهجادفانهائحاقوامادداياينالهربا



صاسلئااثراط

دأياهفالشظغظنفسساعةاظنابىبميئنمسئةثمانإلقابئإلةفافى
عليهأبراهيمسيذلبلمنالوشمهاللهصلىسوللانهريرةابطنو
ادوهمحفىسأليينهذاصهبيوهمقفلهاصفىقرلهاتعيثاألتطصالما

أسسئدالىباورومىغقأاةسساانلهوقفىمبمنقسالكهمأالطمججان
عاثفىسسمحمكليهأدثهصلىاللةيممولقالقالانالجدعاانجاصسسفيللى

ئادعنممايماحلوصاالمنهاماالتىثالئالالرحمنخللابرا
اهنهفعصسبيرهمبلوفالقيمافىفقمالماجميالىنظرةطرةقالالله
عيئيذابنطدقمنوألمووروىاخئىهىثهاحميداكاحينلملكوقال

مجمىخطيئنىلماريغفاداطمعالذىئمالىقولىسمافيميدصسالىفيلى

يةسامااضئسارةانوقوقمسافىقولثشداباتهذ3فىالديخا
ألنبىاندافىعنيملابىطريقوصسوراللهديخافيفبماداصلاألما
اشسغاقيقولرنماهـعليهابراهمالناممايأقالوسعليهاللهصلى

ماوسعاعليهاللهصلىإلنيفقسالفبات3ثثافبذ3افىفيقولطربكالى

عكبهاشىاانهريرهالىعناحملديثاللهدفيعن11حلمااألبةبها

نتسارةمهوالججابرةمنسجبافافىيسهرابراهيمخرجقالاصللها

رأىماأتهيائهدجالعمالتفىاناراذلكنجخالنساابهلمن
قالاخنىقالسمهاقاالمرأةعنشالهففألداهاليهفارسلمنهاابهلالرائون

فاخبرتهنكاةصئاالجبادهذاادفمادافاقاوالرمعرتادبهافافث

أللالكانيدافاذهىاباكارسادلنىشماألساخقوانتاختىالك

ابسايهااوبثعايهادخلياولمادسمولدمعالهفذالمبثقالشلثسينمه
اللهفدصةحمرهيخااثاعودونىيطالانبدينالذىالملادىاالطنة

قأكأبأيسعةلمفانكعنىاحرجسمهااءصاالذىقالئمثالئاذالثدفعسلىفاطلقه
هافومنهاإلياوفايمابرألادفرحبمتالماصهافاخدربشبطانلمنىجهاا

ياماوقالهامزبايمنىءممهاامافيياابهموربنصسكاخمدفالله

اقهبدوقاللهأنبممىةنداعألتعليهالاراصدانبراهمجوع
األابراهيميالوافييه1كنرلهمسدءالىابراهمقوهخرجمسعودابئ

بعدنابهمادنيمألتالتمزالشاقبلقالوقدقيمافىلقالطمعصقرج



اافىعساعوابناريخ

اهلهالىانطدقيرهمالىخرسعواطفيمهمناطااممدبرينتولواان

قلقونألماكمونتأاالفقالاحمهاففربههمألهافىانطاصماماطهنهذفا

بهصرىفأيدهفىربئميهمكبيراانيسرمابالينضرباعليمفراغ
ابراهيمسواينالذلتاظالميغالمنانهشامباهذاشلمنلوافقاألصنام

يذكرهمفتىلمهمنافالوامدبربنلواتوانبمداصنابهمالبمدزتالثهباألمسيقول

الداثعذابراهماهرهمتنطقونالماقولهالىابراهبملهيقالى
يئفاعلمم3انقوالىوأليضرعشيئابهمينةمااللهندمنائعبدون

داةاراذ4لفظعلالنارالثمعلواثموسطهوهطرثجالحطبلهنجمعواقال

شيئاثصبهالنارلموجدوايهاينظرونباؤاظامابراههعلىوسالمابرداكوفى
فاحرفةمفاعنقااللهفارسلىعنهصرقهااناكهوهوذلكعنهدلوابوققال

ابليسانوذلكنمروذبخنيقاانخذمناولانمقاتلرقالحمةفتركته

لناتخذاداكمانافقالانارافىابراهميلقواانوايلملماهمصاء

بهتفبخيقافىقوضعقاطهوشدوأثبابهالىقبابراهيموجيئابخنيق
والرجواالبواكرحموالمرشمرواسثوالوالجبالداالرفالموات
دقالتنممرتهفىلنافاذنمجرقانارباعبدكابراهيمربيايقرلبهذصوالمال

دىثءأنيهمافاوحىبىيحرقكيىءو2دمانجأسخركأربياوجمهتالنار

ىظافانمروهصعرعةاسوانصهامافىفىاناوذىحبىرفىجبىاياى

كريلجاناابهراهيمياعليكالسالملفانارواقابخضبينجبريلبالاستق

سبقهقذفانفمادبىاللهالىصاجتىحاجةلالاليكاماقالحاجةاثا1

علومالمابرداناركوفىياثعاياللهوقالقاطهعلىاالفسلطايخلاس

ابراهمحولاللهوانببمهبرداناداكانثااسلألمبادطأومابراهم

منبقميمواقىالجخةدرمنماطابلهفبسطجبويلودخلخفراروضة

بهعقافيلاسوكانوعثاةكدالرزقعليهواجرفالبسهعدنجنةحلل

القولروا3فاالرويااسااوكرأىالرؤلالمالثرأىحقبسارعنلجبفى

الىجبويلءجالماقالالقسةبعضصفيانوحي12واللةقالكذافيه
حىااللهالىاالصاجةلىليسفالايكاماقالصاجةالكلهوقالابراهم

العذاباألعذبنكوثاثهحلمناكزابراهيممننلتألنالنارالىالله



مماكدءايخاثارينمافى

النسادفىقىأانهتمالاالنبنخمرذلكوحمحلامالمينامنااحداعذبه

رأ2اداالماالمزذاللهمحدفيبيئيائقرهاللابووقاللالوحمنماللهصبىقال
فىيلقىييهخربيافقالواربهاالىديقةأعانحجتافادفىابراهيماياقىان

األدفلىهكيخيللىسثلىحاوسجلعضنفالعنهلنمافئهالناايننارال

مئهءوصافاليأكوهفدواألفاغيثوهكمثغاثافاذغيرمالهلهايساللها

دقالفمقوانلرةبفعنهفاحلفئلىفازذربياالنافىيكسظيلكفقالالقر

الهلهليعىاللهواناكيرهخليلاألدفىفىلىليىهوخلوجلص

يمالىالتقالالنارفىالقىانظاقالفدعهواألفاغثهبكاشغاثفانكيرى

الشرقاهلعلىيوهئذالنارفإردتقالابراهمعلىوسالمابرداياالركوفى

11غبلمالدنياممهنارانبلفظآلكروصكهبهاكراعأبنفبمفسانربوا
سهاصشهفى2زاالنافىمنابرأهبماللةاخرجلىقالاهلهامناحديومئذ

ربا4أأنيقولافيلقدكانامهقالتافارفىاللهلماانهوقالمنعفابميين

افيالمطلرانناداشهمطلدةافىينفمهفعااراكفىياقىواراهجمنعه

ابراهيمابعرتايثعرفتاذاحمتىالسثاطامتثمطالهاتلما

خاتريغاامياااقالأطاابراهيفياياامهننادتهالناسطلى
تعالىانرلىامهيافقسالايكألممشيتأألراضافأفىلوفيياقالتبىالله

لثقىثجطريقاااملفيبدفدعاكطريقالىمحعلانالهلقأعفييافقالت
البتفسماالقالتشيئاحوالنادمنتجديخااهلتخافقالاضافالىفقالت

اككىارجثاامةيالمهاالفةبلهتفرجعلثسطعرهاالىكهمنهدفتاذاحتى

ااصااالمجقامسئاكالضفةبتااقداشاربافاذالترجحامفتعتقاعامهانت

عكلىكانتاذاحتىفرتربدفدطرتىعناالبعدانربكدعوتما

ذهبتصلمالسعليكابئابراهيمياالدتلننانارادتالحائطأس
بىالىبنكلىألىبساطديدابىبنالنالعبدنجاالرصصجمدوروبم

لمجاطنقلفىالدوابىاسرعوكانتطناسلىابنالأتةقالانهنيءاللهقر

حمها3مساالضفاورعوكانتونساجماهـهاادصااللهقطععليهافدعاابراهيملرق

األوزاغنثأيمءالماهالفافىيهاافدابراهيماالرصلطفئملتفيالقيعان

شيئافهاقتلفنمنعومةفصارتافاالدواباحنوكانتالناعليهخ



41سععاكرافيريخ

قاذاعائشةعلدخلتأطأصانئاخعنضلىبناصماماوأخربماجر
ولرعغصعدئتوزكابهنضلاكالرعمذامالقالتنصوبعل

فئءطهاالدوابجسدتالنارفىاقىالمساابرأهماناوسعديهاللهملىاقه

فينافاصدوابةفىزادسائبةالمرأهاسمءليهينفهالىداذ4الوزغاألء
الوزغااقتلىقالوسعليهلهالهملىافبىاذماشةعنروايةوفىبقتلهالله

اهدعباسألبنوقيلىنقتلهغعاثشةنثفالنارابرايمعلىينفغكانفانه

قالقالثمقضربهاليه4فارشدايهارشدوفىنقالوذغهذأبصعرهكفان
محيتحمناتعشرلهكتبثوزغةقعلىمنوصعليهاللهصلىاللهولر

انهفقالمالداللهيارسهوللهفقيلددصاتعشرلهرفمتسيئاتثرععنه

عليهاللهصلىياااذشريكاموصعليهاناراوقدتحينابراهيمعلىاعات

ابراهيمعلىتنةتكانتااجرجابنايةرفىزاداالوزاغبقتلاميوس
المحدبينطرقمنفيهاطريقوأيمطرتحخددةمدطاألصاديثهذتىرفالنار

لنروفنقرلالقصةالىجعوأنالمقدمةأحمدروايةالايهتباباص
اخرجقاذ11010فىابراهيمالمالهمنليىسبعبعدرأىقدكانابراهيمابا
قالادفنهاابرآهمعظامفىلىايفنلهالجبارسمالنمروذوالىاطالطمن

فىجبريلرجقالفنقبهائطاطفالىمميههلامهوالجباركروذفمبهب
ببالجطاألرفىيهتالبومذكفنذلكنيءفتببلواقالنهاربؤولواجوههم

يعرفقمافةوبميناشيناالخاتفحارتفتفرقوايأيابادسعهااسناألوكانت
الواحدممطمدبناصدفيعلىالقصةوروىسأحبهمسالرجل

رايةإفىابراهماقىالماالجبادنمروذانقالفوعاميماكبنأشالىبسنده
معهوقعدالطنفسةعلىواقعدهاياهابسهفاالجنةهغبقميصلريلجايهنزل

وسالماقالانهولوألابراهيمعلىوسحمابرداالنادكوذالمىاللهأوحىيحدثه

منرجابراهيمانالمنامفىايامفةبمدابراهيمفرأىوقتهـالبرد10
لىايذن9الونمروذفاقعيهيقدرقفطلبفيهصكليهاوقدالذىالحائط

الناسوئهالحائلىالىنمروذاطاقفادفنهافاالحائطمنابراهمعظامألخرج

منةطفعلىتندىوثيابهكتزروصنةفىابراهبموافافنفبالحالطفاصي

ابراهيأمنالناراحرتتماكبقالالجنةضمنقيصوعليهالجنةناقس



كلرهماابنتادينم1

بهآماتكاخقالوسسعليهاللهصلىانبىانهريرةابىوعغوثاتهكيو

ابوىالماملاهدلمكيلالرونعماللهصممبىالنادفىالقىحمينابراجمم
انادانىاهيمااقىالماقالساممإالنالصافبىانهريرةابىفيالموصلىيع

رأتعاسابنفالاصكبكواصداالرمفىواناواحد6هاالفىانكالهماقال
ءخضراروضوصوأالرتالشالىأصاجاابراطيمنالرؤيافىابراهيمام
تفصرهولمابراهمافيجماللهافيهفكطقىاألوتجثالمنامهافىاتنقا

اابهىانثابهىقالطصووسكنالاكوعنذوجهااخبرتيفتاظاالنا

نت3مايوماسضوفىامايرماارفوفياماكلىصقالارالنفىاقىالمسا

اىءفيات93يرويهافكنتاذمىعيشافيمااطببقوليالىاياكا

اناراتحرقهألابراهيماناناسارأىولمافهااتااذعإشىمل

ىةتحرقوالنمارئضرهالمناالوقهبذوماألثرىميقاالهماقالوا

ألبراهالتىاطكععلسلالثوجورىاهرابيعقلىابوفالوافاحم

سهنففابتألثدهقألاليكاماجلبريلىفالالقالحللنمكفىمايسلعليه

بالىالتدهالىإلذنباذذكابهحفاالطكيراللهمعيرفسماللهفى
لمومعليهالذصلىلنبيهـإرةالةواظهارسداتوعلياتمنوموواسطة

خهـرجافاراناابراممهربصاعباحماابنوقالالالميهابرأهبوظليله

جثأقعبراقيللسانهاللهصنهيرحرانمنافراتاوعاللسريافىيومئذواسانه

األاسريانيةبااحدابيرطمالىتدوقالاكرلىروذونثافراتاعبهى

ابىوعن4ايمرفواولميتركوهمبرايخةبافئىلمابراهيمقوفبهفىم

بهاوورخلارةبسالبمابراهاجرقالسموعليهاللهصلىالتالولرانريرة
فارسلاناحاحسامهأةءبااالاالتابراممدخللبصاريصالثنيهاقرية

ألجمذجمماصالفةاءااجحرثماخىقالالثأالتىذممنابراجمميااناليه
وألمنقمذاألرضمملانمافواللهاختىأنلثماخرقدفاقصدفي

خوصأتااليقا11قاملهلهافاليبهاملارانايهاإالسفاكيركءوكأيرىذمؤ
علىاألفرجىواحصنثوبرسلكبكنت2نتبمانهماألقولوتدعووتصلى

يمتانانهيمالأتفقابرجليهركفىحتىالىكافرلىتسططقافىزوجى

شيطاالاالىارسدغماوالذءقالوااللثةالثانيةفىفادسلقتلتههىيقال



51عاحصرابهأعارش

لدئهاعرتثافقالابراهيمالىفرجثليدطرهاداابرهيمالىبهاارجمعوا
بالىقولةيرقفسممارىالبممنلمقاتءرصاابولوظفراطأرديهدالىئ

الثميسوابخنحهىفراكركببالهاقالماثبدبهابراهيماتجاواذ
بالمجوةواجمتالهجثىفرضىبانجههابتلعنهفرضىباالرواتجمىعظفرضى

يقرلفاتمهـنالحسنوقالبالمماسمكاللهابتالعباسابنوقاللجلتانواتجال

اللهدهاابراهيماالفافامةالدينبهفااححدىيتللمعباسابنوقالفالنن

ينالألقالخمطذسوهنقالاماماخاسصاعلكافىفالفاداهنفاتجهـهنبكلماته

ابراهيمأبتلىواذوجلىعقوقولههافئامصرلىصااجمىوقالالظالينعثدى

واذايشك2ياثمنهناماماللناصصاعاكافىمنهنقالفاتمهغبكحاتربه

وكانالخاننئمالكلياتتلكاصءوقاليتالبمنالؤاعدابراهمفعفي
هييمااذاتجاليقولالبصرىاصنوالمناسكهىيقولعبامىابن

قائمربهإنفوعىلكبذفاحسنرواوانمموكبباابتالعليهفصبر

كينالمثمننما4خيفارفىواحمواتأفطرللذىوجهفوجهولفي

ئاللهالىمهاصرااشامباقطحتىوبالألدهئومهعنظرجبالهبهرهوابتليه
فصبرواطتانانجهبذجاللهواشالهذلكعلىبرفحبرةنافيإلناراتجالى

ندهذاقالةااماماالناسلكجاافىكالىكأقرلهقادةوقالذالصاصعلى

بهفرأرثواصهدهنالوافقرالديخافىفامالماظعهدهيخالاقيامةايومالله

علىامثهصعحهدهأدتهقضىاقيامةايومكانفاذاوهمءوناوعاروهمالملين
رصولقالقالانههريرةأفىوعنتثهوصنداكيقتدىاماماايضاوقالاويائه

اختتنشةثمانرنعليهتماعيبعدابراهماختتنوسعليهاللهملىالله

15ورولقريةاسمقدازاقالمعبدوقالوالجوزيعلابورواهبالقدوم

الفالاسالقدوملممميلىبنيحيقاليرفعهنمإناكاسعنمسمنايدالو
ابهعنعلىمموعنأخربدفظثالححدثهذاصلىالملىيمالابوممطور

كنأعيانلجميتايهاالةفاوحىعليهفالثمتلىبقدومفاختقنابراهيماعيقال
منفوعاصيهريرةابافيممطورلىإاعىخر1انكرهتربلقاللتهبا

ابنوهربصدومبقدوماسالما4عإلابهراهماضقنوافظهثخيجهو

بنسعيدوقالسنةكانيقذلكندعاشثمسنةوعثرينماثة

2لجلى11



نهذيبفى

هذاماهربياققالئميبالدأىمنواولاختايقمناولابراهمنيبالم
مغول1جمفااضافمناولوكانقاداذدلىربقالالوقارفالاهـثيبا

معيدعنماللئطرداهاصدهنواولهاظفاكلصمنواولشاربهصض

مهندصزدأيىوجمعهاثهضربطأبراهيماذعاقوسيهريرةأشروى

صالالنبىكانعباساجمنوفالدمألالمباليدياليغبفنذرتمعهبعودوضربها

امدحمروىقبمزشاربهيقصأبراهيمابرعانوكشاربهيقصاوسعليهالله
سشةثمانفىأبغهويختاقاناعيالرحمنسخلبلابراهيمانايهعغعلىابن

قبللتانكالهفاوصربهفدمثاالوجععليهفاشئدبقدومفاختنالعل
خليهاحماعكيلىوختنقالكاصيرانتكرربيافقالباألكنأمان

وفيايامسبمةئاداوهلىقاسطخقطلىسنةعثحرهثألثائاوهوالسالم

يلالسراالحسمغواولابرايمأصضااصنافمغلاقوطصيشريط

ائاعنسنةبنوعثصماثةابهومإللقدابراهيماختتنمنول1اهيماب

اترلرموراشهرمنايتينفىمابراعلىالعمفيتاقىفوعاصجمامى

عئممرةثمافىمومملاتوداةالتواقىدمفمانمنشهفىداودعلىالربور

هنعشريزالدجوسعليهاللهسلىمححدعلىالقرثذلواقىرمضانمن
دقالرمعلنشهرمنخلتممثسرةاثألثبيلىالواترلردايةفىزادرمضان

وصهحبهريرابراجهككاذافهالمنامفىارىاذهلعالىقرلهفىهرىالذ

دثكبوجعلوسمعليهاللهصلىالنىعنمأيمدثهريرةابوعل
اصانامسالمواالصالةعليهانبىقالهريرةابوفقالب3اعنهريرةابا

ببملدفقالاقيامةايومألمقاشفامحدعوقىأورصصوافىبصبهءدعوةفي

اخبركافالواىالىفداككبفالنمقالاللهرصولمنهذاحمعتانت
عندافاتايواللمانالشجطانقالاصماقابنهذجرأىلماانهاهيمابعن
يسارةعلىفدخلالشيطانفذمبامذبحهبظابراهيمختحاالجافثنملمهذه

طاجتهبهيغدلمفانهقالاتهصالجبقفىكدااتقابابنهابراهيمهبيئاينفقال

احمننفقدقالتبذلكهاربهانيزعمفالهيذولمفالامذبحهبهيغدوانما

قالطابوكبثهيخعباينالخالمفقالهماافىفىايشعيطانفضجربهيطعان

يذفيقمظليفبكبكبذهـوكنأجتهطيدهبألظقالصاصاتهلبمض



741عساصأفهرشا

ايفملغاكبناصءكاناناللهفوقالبذلكاعيجلصربهان3يزقال

بانجككدواينلفقالاسمماعليهابراهيمقوط3بههومنهيئسفقال

البكهامول44التذببهكدوتانمااجةابهتندلمفانكقالطاجةفال

ويمففعلغبذلكأدئههفىانلئناللهقوقالبذلككاصربكأنعمقئ

سدقثقلىمءابراياانوناديخحاقالجبلمالواسيافيايطاعانويدس
عوةالقفانادعواناسماقاالىاوىاتملىناحلنصفزىالثذانابمؤياال

وليناهنعبهلىاجمالىتسفباقادعوكافىماااساققالقالايةمت

شهابافيالىبسندهابخقودوىتدخاناحدابهأليثركيكااألخرفي

ةهربىاباانأخبرهاثففىاصارثةاصيديبنسفياناببخاممراانالزهرى

يهايدحكودعوةفيلكلقالوسعابهالةصاللهفياناألحبار3ثقال

كعبققالاقيامةايوماالمتىشفاعةدعوقىاختبماناللهشاءاناربدوانا
قالنعمقالوسمعلماللهصلىاللهدسولمنهذاحمضانتهريرةالبى
المالمعليهالنبىابرالمجمبنامماقعناخبركاالواىدابىهريرةألببيم

امصاقذألسالمعليهافبىابراهبمرأىلماببمقالبلىهريرةابرقال

ابداااصمنهالتنالماابراألهذعندافقنلمإئنواللهالشيطانفال

ييذيحهعاقابراهمخوجأنحتىفافيييرقونهرجالاممالثميطانكثل

الذبجانعلىيدلوهذاتقدممانحوعلاطديثرساقسارةعلىدخل
احماعيلهوانمابحهفيابراهيماصالذىانالىءةجماوذاقان

ك13اناوسعايهاللهصلىالنبىقولعليهويدلعليهيدلالقرثنوسياق

شإلآلصابىابنضاذوروىفصهالخالفبهرموصنعهذاوايسينالذ
سنةومائةرةعثخبعدابراهيمصثقالانههدالىاهلمنرجلعنضرار

ابىمنابراهمفيغلماقالاانهعباحماانجاعنابيهختاوروىبالولديمغأ

اشقالوقىيبلخوماقالبالحجالخاسفىالننقالفركأقدرلبقالالبيت
عايهمتبقدبماللهاناناسايهاياقلقالأقولكيفربياقالابالغاوعال

منمحيئونانهمترىاالواالرفىءااسابينمنططاقيقاليتحجالجح
لمأوهورآبلقظعباسابنعنجبيرابنسحيدوروايلبوناألرفىاقصى

ريهمانناساايهاياقالبالجعنأسافىيؤذنانابراهموجلعنىاللهاعي



ذيباء

جمرمغيثهـأعهلمحايئهلىئبلغانماباواصوهتحأناحيبمبيتااعذ
عغاحمداألمامأخربميكلاالثملبيكقالاألاولثاوترلباكاورا

اشيطانالالدامقبةاممرهالىاهيمباسذهبالمالمعديهجبويلىانعباسابن

مافىالثعيطانلهقيرصقسطىالورةابهالىثجفساخحصياتمبعبفرماه

بمعبعنرماالشيطانلهفرضىاميصلىاالجرةبهاقىئجنمماخحصاتبسبع
امالاوثقىابتياأليدقالاصاقيذبمانابراهيماراوفل3شاياتحح

يفبهاذادواكفرااخذفلدقثذعتنىاذادحىعليكحاعنطرب
الىبنعكلالىهبسنرواالرذياصدقتقدابراهمان4خلهمندىش

اوسصيندئالىثجادكاللهانقالوهاعليمهالتيصلىاللهسولرانططة
ادتغهناظلمناةالرديفئالجرعلىفاماطجلىالناسفىأفنانعيمابراالى
نىقانحلىنىمنفاصابهبالجحيأميماللهاناناسايهايالفقاءالهرابدغحتى

عنومنمعالالاسالبفىكاذوشالهسلاادحامفىكانومنشذيورفىا

امحابومنيومئذاماممؤفهوايومالفنلبيثهالمااللعيكفقالوأرالفى

المقامعلىفامبالحجالناسفىذديقانابراهمأدئهاصيلمامجاهدوقالمذيو
اظلقمنجمفندبماصماماالرنجااللهلبيكفقالواربهمااصبلىاللهعباديافقال
االلبيةارلذاوكاددوايةفىورادالسالمعليهمابراهبدعوةاجابممنفهو
انامثااايهايانداثهققالالسالمعلابراهيمأنايضامجاهدكااية4روفى

يخادوناناساثجنجلالمثصرقيقاالحالقيقبينمنفاحمعنحجوهابةتهان
جبريلانافلمافالانبوسبنالةبيءعناليتهاوروىليكالمملعيك

ءوالشاوالمعرباممووااظهرابهاقصلىمزالىالسمالمعايهابابراهيم

وتفئجصروالبرالظالصالتينبهافصلىفاتمىالىمقمنغداثمصجوا

صغاأيينىبهاصلىحمفباتبهال4المزدافةبهاثالشثسبتظحقبه

المسلينمنالىارأكابهفثمالمسيينمناالكاع

اليلئهاوحينائعمدالىاالئأوحىثجوحلقوذبمنرىمقالىدخثه

المحفوورهواهنكقىابيقالالمشركمغمنماكانحنيفاابراهيمملةاتجعان

ذبمثمفرماهاأبلرةبهافىسعتىافىاثموزادفوماعينحوهوروىفاموقلى
فاقاممفاالىرجعثملبلىالىابدوايدفىبهقطافأبيتاقىثموحلق



أر9عساحمرابصمر

ابراهيممالاتجعانوسبمعليهاللهصلىمحمدالمطاتهاوحىئجااليامتكبه
ألبنقدتقادانهالطفيلابىعنيالواخرجيهينالمثممنوماكاننيفاح

والمروةألصفابينسىقديسمعايهاللهصاللهسوللياقومكبزعمباسء
فىصالماسكىاشلماالسالمعليهابراهيماندقوقالسنةذلئهوان

اقىحتىجبريلبهانطاقثابراهمفسبقالؤساقهىالمنيءشطان

الشيطانيعنىلهفعرفاضبآلاجمرةالىاشهىثجالناصمناخهذامالمنى

اقثماطراممرالمثهذاالجعابهاثجذحتىحصياتعبفرما

ألبراهيمقالجبويلىألنقالألقالصازرركطايثيتانجاعباسفالفةعىبه

قالةالثليكانتكيفقلتاتلببةكانث3بفىلاذباسابنفالفتاعى

وسهارقتفضالجبالتاحيبالجحاالسفىيؤذثاااصيلماابراهيمان
وفيهوه2خرطوبقمنوروىباطجناسافىفاذايقرىورفت

نيءشيطانعقعىمقواعندأدبعيرعلىالمروةفااليقبطافانه

امماىلوعلىليينتلهثمذتىحصاتإخفرماهالوسطىالجرة
منفنودىيخلعهفعالجهفيهيهقنىثوبلىليسانهأبهيافقالايضقيص

فالتفتقالالمحمنيننجزىكذبمأناالرؤياصدقتقصابراهبمياانخلفه

رإتيفلقدعباصاقالفذبحهأبيضاعيناقرنبهشهوفاذاابراهيم

اقصوىاالجرةالىألمالظيهجبريلبهذظماثىاايممنبالفصنتبم
ةبصذكرالراوىانثمذثمحصياتببعفرماهالشيطانعرفى
رجالانملعطصةالىابنعنالموصلىيملىابوواخربملمتةمانمهعلىالحديت

حموأناواتولةواطاالهلمضعفأقعصرونجاأدتهبيهقالقريشمن

باتفانهمالىعليهابهراهمامافقالبليلجمعمنايضألالدبابةالحرهذ

ألنهامترنزلحتىفةعيالىساراشطسصاجبوطلعاصغاذاحتىفي

يؤلعااقىصتىافاصقالثحثصفابتاذاحتىمنهاموتمهوقفثماحكثم

الصبماذاكانحىوقالمعالجمحاالةاذاكانتحتىبهفباتمفالمن

انهدمجوقالبعهيتاننبيكماعيوقدابراهمابيكممالكفنافافىفرالمس

ابيهطريقمناحدمامابناللهعبدىورماشيينجماواسماجملابراهم
خلالابراهيماللهمىلماخإبما1فوصيابيةعنانسبنمعاذبنسهلعن



ضيذبب51

دحميننتىحيناللهانسلىوابماااللهيقمكانالنهفىالذى

اىلىبنعيدائطىاخىرفااابنورواهمةايممرنجىتص

تعمبونمعيقوصوناغيناايهـانسبهاتصياللثايحبعصيغقالمنقالانال

لمتخرجرناثكذالهئادطهرونهينواتومايمكلواتفىالحيدله

أيمسىخينذلكقالومندثعريوشذيههيىوأاليلإمغقبلىضيركانيفثه

ثالثااليقلىحهنالىخيلابهراهبمنشحرديلئهيديههولمقبلىخييقه

س4عليهالنيصلالنبىعنأمامالألىعنافىالطبواخرجامىافااثص
ارسالئهقالوأرفىماوناتدفقالوفىىالذبموابراالىئولهقرأانه

قاالوالحاماليهي15وراكارالأهئااثربمادبميرمهعملوقالاع
ابهرأهيملىتطلهقفاطسنوقالىأاصالةعدناالعكقبنم

كيربأثيؤخذجلالنسابنكموووقالطضهفرائوفىفىالذى

أخرىزرلىةوارتزرأوفىالذىوابراهيمافقالمابرياءص

آثالبرأهثهاظأليهانادكلتونقادانهعباكطابنفيالدارقطنىوروى

دابناللهعدوروممطابهمينعلحهمالمةحمملىمدلىوالرؤيألموسىالمدال

اتهانابضاوقاللمحمدوالرؤبذلمولىموالكلبهراهيماظالقالانهعنه

دشقىالتوامحؤخبخبارفضداجومبالىممكوسوباظالابراجممفىطاص

لميلجبيايللجبوسمعديهالمةصلىاللهرسولقالقالطانهعيودبهتالله
ودوىافظ19ئيمابواهورودخهياماالطالطعامهقالخإلاكراهيماللهاتخذ
عقالنهانقالصعايااللهلىةاللهرسولاثايهاسبنزنيحثن

3عباداجبىاناثعلىخإلالكاأاتيمابراهالمىجبريلصثبيىبعثوجل

فلذالفقلبكمنسثءاقدبادابماوميإن1قلوبعلىاطالمثفوبملى
بهريهائدملالمهمايدرأىفماالتمالىقوفىسفيانوقالخليالاتحذتك
يىالتمكلواتانثكهفاابراقالبثناالألنطمطقالواصخمةمنهمااوجس

ابراهبمالىاللةارحىووقالخليالاتخالحينبهذا12واللهقالواعليه
دثوةقابلقكالاحالتالذقالفالخياتخذتاثلماشرىلهفقال

المرتمالشاعدأنابنجعفرابىكأطيباشطمورزاقىوألترزىانبش
الناعلألتحبالنكقالوجماذاقالديالخدبككاتخفىالبراهبمقال



152عساكابديخا

ابراهم11اوحىاللهانبلغنىافرىالماللهعبدبنصعيدوفالليئارأهمفئ
يدىبينقامكاطولقالوبياألفالدوضائخذتلظلمتدرىهللهققال

براهمماللانتهانءماالمغلضاقىالئىتبابمبضفىقرأتوهبوقال

قالاصمةافىىفيبينمقامكلذلقالدبياألقالخديالاتخذتكلماتصرى

لهالىاللهمنخوفابعدمنقلبهنخفظعيسخيالكانابراهمافهاتخذلما
لااليهمفربابراهمالىباؤالماالضيوفانبلغناالورثبنوهيبدقال

كنهاألماطناصألاناتالوأطونتألمتالايهلئعألاوريهمرأىظاتال
طئمااذاثعالىاللهتسحونتالطكنهلناواققالواثمنهمطكماوالسلهمففال

خليلوخلقهمنتجذاندتهينبىلوصانفقالوانرعثماذاوتحمدونه

اللهاتخذلماعاهياأكاوقالخليالالقهنهفاتخقللواخلينوابراهيميانخنك

يقاثلوننوافواطوااعمممجمدثالكائةيومئذووتنبأخليالابراهيم
عنتالخطصهرابووروممطوالهمقاتلواخموادإولفمهمقادممىبامعه
ققالالبهةذيثقالخليألابراهيمجمذاناللهارادلماقوماميعباسابن
عن4ذلكاللههقوروحهاانجفالذىانافاقهسابثالذىاناالموتمالث

البريةياخيرقالاوالبثربإخيروسبمعليهاللهملىلنبىقالجالانانس

المسفدائدزاحمداالمامابناللهعبدرواهالسالمعليهابراهبمذاكفال

منوالةفيلكلاقافوصاللهعبلىبنمسروقوعنأوصلىايعلىوابر

الذيخابابرامماناحااولىانقرأثمروخيلابهمويىوانالنإليخا
ابىعنالحطموروىالمؤشيينلىواللةامنوايناإالنبىوهذااتبعوه

يمابرابهئااسعاقطبنيوسفاكربابنريااانجااثرجاذحمافوهريره
انوهيالمطالبعبدنجاامباساعنالمحاملوروىييرة3طرالحدشهلهذا

يعقوبوماقواابراهبمربيايقولونالناعىاحمعربياالسالميهعلداودقال

األقشيئابىيمدللمابراهيمانهناكانتلستلدفقالرابعافاجعلنى
منيئسلمماكانطولفىيعقوبوانبنفسهلىصاداسكاقاواناختارفى

رباىموعىقالقالانهعميربنيدءشيبماصابابنرجوايوسف

دلءثلمابراهيمانفقمالذلكماعطمويقوبعاقواابراهيمذكرت
يعقوبرانداجرسواهابمأوهوجمنفسهلىجاداصعافواناخأرفىاألشيئاب



بميففى51

تصيرةاباوعنلىامطارواهظنفىبطازادداألءبالاالم

فاناثافادولوخخلقالثاصنصخابليااأليمابرااوجلعضءاآلاوصحى
ظرةناسصوالفيصفلفىاظلةاخدفصسيم صى

وفىاألبراراخلولنحلذمرينالسخولثكفيإمعنمايذروفديى

منتوسرحمشفانبراراداخلعلثدفار7اءكالماحسنرواية
ادحوانىتدمملرةميااسثيهوانثىعىظللىاظلهانسخاقهحسن

نعيماكلروىاظمببعضهطوكماذمنرفىمجألييومبوارىمن

اقءألجليخرثزوانهراالسأعمنآإلاابرأوماكانميعائشذعنالحافظ

اللهعبدمنايهقىاوبولفوىانىبإبئيرءالىتفبفوقريتيمث

فنحورثاكامصنحا1الفطريوىاهر11نرحمامفوطميومابن

روىلمراوافطرلىالدصامشيمغصابامثألثةيمأبراوصامالدهر

غدمثوااتخذانفالسيهطاللهخلىالألقيرلسليانمعاذعنالموكليملىاجمى

ابهنابنملىاءلممبرا1افىهاسأاقدامحعااذاضوانهابراالهاتخذه

حمثنيق11ىوارباءكمافيمابرانيباهنحشىالمهارسولكانفالانهعباص

عبداابدصدضواواثايحوت5راهـيمادأصاالفودصلمماذبن
وةالىبممستيثندىانكيماممواياإنااالئاللمحاوحمطعافدماتهخطعلى
دوخمايمذريآملبهناضبماناماإرث8علىعبدممانفاؤبهادىعلىتدعفأل

ولطائلهولمنبهفاولمءانواماعليهبفاتمعموه3خرفىجموبانوأما

رأىثمفهالتعاعاحههبخفاصعللمألررأىواتعاتيمآرأىلماانهآلروا
ريىعبادىيهالشاىاصانزواتعالىاللهفقالايهيدعوانفارادشر

فرعاقالحارحماندلصحمدثيماأبئانيرزطبنقامةعنوىالبن
فقالعاممهمدمييصنعوذقالوماآرآفالرفااهلعلىثهرفائ

اللدولطرسانرةهريهابىوعنمونبهراونيتولهمائراحمثينارصماناربال

كيفادذربقالاذبمابراماشكبااحتاصجنقالوسيهعلاتهصلى
صاناالوالله3يريقلبمطمننوادباقالنؤمناوأقالالموقىمخي
الداىجبتيرسفثلبماطولهلمجنالىدبثتولرشطبرفيالىيأوى

ضكييهفأرفىربيمابرافالواذبهالىقرلهتصيواسءانجاوفال
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اليمهيوروىالعكسسئااذلطينىودعوتكاذاتجيبنىانك13قاليةااللىالصي
قالقالابراهيمهنإللشكاولىنحغصدبثؤصرلماخزيمةفيعمدان

احقنحنوروىامسئالماالىاللهيجيبههلابراهيمشكأنماالمزذ

كنالموفىيحياللهانيعابراهينلحاحماعيلالقاضىقالالشكيدلبالمسئالأل

ألاجماليزدادقلبىليطمئنوكغتفسيرفىجبيربنسعيدفالمماينةيرىاناحب

عنجمغابىابنوظلخاتخذفانكاعيقولهبالخلةقلبىلمجفقاأوقال
امةالحوالديكابالشقالاليكفصريرالمنمةارذقوالظفىهلىب

هنألجعلأجخخقطعقصرهنقالمثالهذاانماعباسابنوقالاطاوسوا
فصرهنمجاهدوفالالموقاللهبحيذالث3بقولسعيايأقنكعهغامارباعا

اخلطهنثجشققهنءعطاقالازقهقوعضكنءووطريشهنانتفيلثا

حينبذبحهااصثميجبنكحتىنفعنىايكأفصرهنالجوذأأبروقال

وريشهنيعضبعضهاثندمافأطوقطعهنقشفمثمهنفذمحفالاجاتجه

جبلصعلاجبلاربعةعلىاجمالهنلهليخمقالالهخاطههنولحوم

الدآيذهبطقالدعلمنثففعلقالصعيايأتيفكارعهنثمجرأمنهن
اجنهحتىنهمالىشىءصالمحماايإلمحموابثعةالألىوألربشةالدمالى

ابصرىانالحقالهذاوبشلقديرشىلىكلاللهان12لفه
عنهيؤخذالالىمةاشماقاامةكانابراهيمانلىولقوفىالحسنوقال

قرفىدمسعبىابنوقالدينمالناعيعمالذىاألهآلوابنوقالالعم
قالىقالانهشيادابغاللهعدعناالذئاالواهؤاهءاهياكىانتمالى

لمجاسإبنوقالالمتضرعالذعاهاشعاظفقالاألواهماأدترسوليارجل
انااذكرذاابراهمكانببمقالميمالرهراللهعوقالالموقناالواه

اذالنهقالقالذاةكانالحسنوقالألمسيماالواهيعرةابووقالاؤهقال
انادهنئأوههانءالجوزاأبووقاللمحةكاشىواذاشلتهعملعمل

مامخرينافىدقاسانلمواصلفرلهفىدجاهرقالدانامناوهيقول

تعادقولهفىانسوقالتودهممطاألامةمغسقالاحمننااالاراد

أجرههطواثالىئهقرلهعكرمةوقالأمنااعلوينخشافىكليهناباربم

اليهودابراهيمولىالهااالمقاللهاللهجعلالذىالصدقهودسانالدنيالى
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هرصدقااذارذلكدلءابالهويشهدوناجمهونااناموانصارىوا

رفبةشزشرندتعالىقولههريرةأبووقاالانبساافىاوتعيهالذىاألجر

هاجعلوكلهاولهفىادةفالنصرانىوألحميهودةالابرأهيمكليهةوألض

وجلعشالتاليدتوهؤريفىيزالصواألظدانوهوعقفىباقية

يأقىجلالوكانبيثوأاليرميبلغطجلالىاتبىطالىبخالىفاللى
قسالاألنجأمناألبيعرفالابومايهمقوللدهوصلالىوفيهمالقوم

افىمنابيفمبالوسارأسهبمفافاصصسداداجمدربابرأهيم
اهالمنضارجكسفالىنظراذافىيسلىيرمفاثابراهيمببنالقامامة

أبراهيمرأمندنثحىيدسلفيفبيضاهشعرةاماةامنبعيقاوبين
ترىثركااالوهذأوفارااشتعلاتقائرأصهفىضاااامشرةافالفض

رابراهيمأدءاالقوقادالمطعابوجهمتوايسامامةالىعدموقوف

قىونودالديخسافىعبقلهفقيلهذامافقالايضرأممهثدثحألصخيرا
اقالبعلىاحمايلىلدهديهفابراهيمكانظلانههريرةابىوفيممرةاأل

سوالهاكائاابةاوهىطرفهاتهىيةحميثهاافىختجبريلدابةو
ندىمنطالبىنلىيانارادافاابراهمكان6عطاوقالبهاسرىليالالله

ودوىاأليدىيخهتفى3مااللهالىالطعاماءععالوقاللءفىمبالمعله

جعنىاحمدايجدبميضفهالانسادقمىيومارجافاصيصيفانا
اذذبثهودارىادخككاالالعبلياففالصافاجلاكفوححددارهالى

ممبدالىدبىسلنىأالموتملكاناقالانتومنفالارباذنثادخلال

بهأخبركطلثنفواللههومنقالخليالاتخذهقداللهبانابثعرهعبادهمغ

فالالمولبيننايفرقفخادماسلهابرحالثمتبيهاصلراصىباكانصم

ألنكقالخليالربىاتخذلىفبمقالانتنعمقالاناقالهوانتابداذلئه
ابراهحمالضيفالسنافهنادلهالمسيببنسبيىوقالئسألمهموالانامىتعطى
اصنيافهاصلىفاذأطعامهيطعمنسطولالصافاكعكخبزمناوله
قوفىجماهدوفلطعليهالتتحهدونفيقولئمنهومافقولونكلنههاتواقال

نضربممنهـصمبنسينطوقالمحهبخألاياهمخدمتههىالمدكرمإلناابراهيميفعن

صنيفحديثاتمكهلىلآلاهذهعنفمحئاإلابالوعبدبنعمدمع
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علكلهالىبومالىدهشعمامكاعلىاللهدحمهالالمكوميقابراهيم

انتاطمعنابايافقلتوهيبئهالعهجالفىفمجندهيدىعلىبنفسهالمايمب

لءتعالىقولهفىمحاهلىسثريمابىأبنممنامامةابرشسدهفقالنجفمحلث
بنفسهخدمتهميتولىانابراهبمانكرماابراهيممنيفحديثاتاك

علىضهاالدنيمعابعئكلمافىالمشلىكاابهاابراعففىنصوتيل

ولرأردهاألنىظالمظلوموةدعنىديبعئشكوكناالياناطبمألبض
نةصمهاويجعلالسيئةعنيفومغالعفوكريانالوكافومنكانض

دطالذبراراعلىاهونكمااديخياابراهيممحففىكوبكانانهريقال

خلقتوماعفكوالصدودبفضكقلوجمفىقذفتاقلهمتزيختلهمتصنعض

خلقتكيومعلبكقضيثتصيرينءالخاوالىصنيرشأنكمنكعلىاهونخلقا
ميكوحنىصاحبكبكنجلواداحمىلكبدوموالألحدتحوكالأن

الصدقاوعلىكيرهممنالرصناعلىقلوبهممنولىاطلالذينلالبرارطوبى

نورقبورهممنالىواوفهاذاءالجزامنعندىلممالهمطوبىسثقامةوا

صلوفىرحمتىمننيرجماهمابلغحقبهـميىصانرالمالئكةاماممهميسى

فىعيثىنعمالمهمويقودااخالاالادادطرفهيرفعالآءثابرإكان
وسعليهاللهمملىالنبىانمالكبنانسوروىفيهاالحزنبطولهالدني

وحمدتهوكبرثهاللةاالاالأنشهدتانمالىمالرجلاليهص

نحلصاهالكمغءجزاماربيافقللربهسئالأبراهيمانفقالتهوجم

ربياقالالذنوبمنامهولدتهيهوميهونانجزاؤهابراهمياقالقدبهمن

دأفالحمدكمغءاصلهطربياقالمقامكعظمفالبهركمنءجزاط

فاجزاربياقالمالمايئاربالىبهرجيوالحدالثعثرالةوضااجمرااحمةب

احمطجابنعنوروىممالميارباألتسبغاتأويليساألقالبكمن
دهءخلقاولنداناكاتلىنمقالثضاةعيحفاةتحثيرونابهمقالانه

واناالايقيامةيرمابرأهيمىيممناولوانااالاعليننا3اناعلينماوعدا

يزالوامالقطثةاميابىابىافاقودالالمذاتبهميؤخذاعابىمناناسسا

عليهمنت3وعيسىالصابداقالكافاقولقحمفانذاعقابهمعلىحيتدين

مناولكلوقالابخارىواهشماطيمالعؤفيثوالىفيهمدامتماشهيدا
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لألوسحممليهألئهصلىانبىاىيمئمقبطيتاليغالسالمعايهابرأهيمبهيى
نيةيغممألممطهيةبردءدمريروأيذفىإرشىاجميغمكغوه2احمر

مةمبمبردوقولالقبالىضةسبة1ايفردقيقثؤبوهىقبطية

الناااملىمالصوصاتمنبردوهوواألصنافةفالوكلبربردسالوية
سىصامماثاةالفاألضاةصةعالضامةبوماناحطركثةرواتوئ

علبهمففعلهمىامااليعخلبلىابراهيماحمسوااللههقولالرحمنلخيابواهم
ية1رفىماكاكايدروايةفىلهمشاعلىالناصىسيمثمحلألمىبه
نيالليلزلؤمنقصرالمحالجخةانفوعاميهريرةابوعناضثوبافىيم

ألعوكربايممندواألسمالشقالصدعألقىيالاطهاعدهوهنوأللىع
مناكآلدفىفىجوباسسمالمانهنىوالمعفافاوالوهنبافغالزجاجظ

وسعليهاللهصلىالنوانعبماكاانجاوتمهامرواهفيىوءاببفدرة
زألمالاليسننصالاس1مابراثليتماأىفىةبهفغيومايثدخل
بهئاسكبدممتبةوعغمبااليشضكالنيلامالطوألابراهيمنمااتةقاللهملمممافقال
عئربضعةااتىممايبئتبلطذابلطيىأللبررتتاقسلوعاةصيالىالي

مىوهوعشراكطماحلداألسوبمهـاقواالجليواابراهيممنهمرجال

لىاكهدسولاناألنصارىايوبابىنوعسيرانبنتببسيبنعيسى

امنريللجابراهمفقالابراهيمكلعيبهىشالهيلألوسلميهعلاقه
لجاسكافىفيحثرواسامتكصي5محمدياابراهيملفةمحمداقال
قالنآابااكىوماممألبرامدعلقالواسسعداضمواطيبةتربتهاوان

شاتههاوروممطبأطلحطوابوالمحاولرواهبالذاقوهوحولال

نجاكبمحمدالىسمالمارسلنىفالسمالمولىالرحمندعببناللهعبد
ياتالباماسالمأفقالفالتقيااقهراراوبدعدظقاقاناليقالقرظى

وأدتهاللتهاالالهوألدتهلحد1اللهسمانبخاكعبدمحهلهفقالاتالصاط

والحمولفيهازدثمتىسالمصالدةبالنهاالقوةأللىحولوبا

يقولذلمةثالئاصاونيقصبراجعهاقولهأزامتمانقالبالتهاقوة

صلىاللهرسولتسقالحدشاألنصارىايوباباانقالئماقونهـازلتما

اقضدمدثالحكرفذبابراهيمدتعياسرىلميايقولسبمعليهالله
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قرماصردصابخاعنوافظهشبكهاأليسخادمناسقعلكنشأفيابنوروا

انوأخبرهمالسالمأشكاقرأمحمدلففاللبىاسعرىليهابراهملقيت
المز4نبطقولاصهاضوانقبعاناواالماعذبةوانياالتربةطيبةالجنة

امظآااملىابالةاالقرةوألحولويراواللهاللهاألاوألدتهلدوا

واحدطربقمناالفوماييروولمظيماسلىايقلولميبا10ورو

انقالطوسمعليهاللهلىماللهدسبرلانولعنالثعانىيهرابووروى
لوممسالسدمعلأبراميمفلهميمالجنأفىخضرصافير5المؤمنينفرأرى

نبيناكلافضلىالخخمبنالربيعرقالموقوففالحديثالحابةمنيئلم
اللهكانيرجببنسععيدوقالاحداربىخليلابراهيمعلىافضلوألااحلى

ابهراميمدارفدخلايقعهـادابرأهيم4ءفنائاءنامااألادالوتاملكيبشه

حملئهعليهدخلايخورارجالابراهيمانوجميلشابورةفى

فمرفربهايهاادخاقالدارىادخكمناللهدياقالانملىاخيرا

قالروحكبقبضتاعيافىابراهيميافقالحدثألصيهذاأنمابرأه

ابقامقاصعصادخلفيطامهلهلقايدضلحتىالموتلكياهاقا

ربياققالربهالىفرجعالموتملكلهمفرقآصاحبهفموامحدصفاعئنق
قبضهظمنامهفىخليلىفأتالموتملكيافقالالموتمنجزعخليلكرأيت

خرجابراهيمانابيالمحمدشبغهشاموروفقفطشامهفىناتاهقال

حمعهيىصفاجابهثخرهنفىالحجالىافاسىداتعيثالثممةالى
الشامبلداابراهمورجعاسيواثمقاالعهلقجراجابهمنفاول
ابراهصسدانفرامىأبىابناللهمحبدوقالسشةمأقىابنوبهتف

قالنحره115عنلىورأسهههناجليهوابراهبممدوالصكرةبينمنارهفى
وهوتخفيفأةوالصالحونشانوماتأةاقهخليلماتاصرىاابوالسكن

لماكابراهيمان4يردهريرةابىوعنالكلفركلشديدوئالمؤمنء

قالبالساليترعجسدىوجدتقدقالالموتوجدتكيفابراهميالدقالربه
الضحففايةفىواسنادهباطلديثاطهذاالموتعليكيحرناوقدهذا

رفىخلفكوبامالخيلابراهبمقبرعلىاصبتمنبهبنوهبظل
اجلهجامنجموتاملهجثوألاكىا
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حييلهكنهكلننلمصعتفهدنامنومغ

اوعنهقدمات3خريبقىكيضط
عماالاقإلوافىيصالمره

برةتذييلجمحح

انساعابالواجمنانالجليلفبىااهذتصدانقهثقدانهحيث

سغدمةأسيفىننالطاتبهيتشدقمممااجوبةربيانماثلىبتنيصنذيلها
اثيبلمقامءفاوالمرسليننبيااجمغوعلىعليهالذسلىالعالىلمقا
لفنقلىكعتاباهذا

وانهإتذ3ئالثبذبمالسسثمعليهانهمنالتربهةءاثخسامإليمتق
براكرفىقاللىسفيمافىلطفقطاعومافىنظوةفنظربقوعنهاخلئعا

3يرهااذاألسنامفىوقولهغتىاهىسارةفىقولىرفىهذااقعوواوالثصرس

لهثالىالالموقىءاصيايدةرقطابالسمعليهوانههذاهمكلىفعلهبل

علىنالمتشدقيبهكيتوكمالخيمماقمهذاقلبىئنلطمكنفىقالئؤمناولم
هعصيتهكذبىصليمىألنهوهماعاليساعدهممنهشىوليسالثصريفبخابه
اللهصلىنإلاعغهعوقدمنقىكهيعمىواجباوفرصناتالىلتهطاعةبمونمامنهبل

ليهاباصرقدخهواكلمافيخاناسابينيصالذىهذاباليسقالأنهرسايهعد
ربلافىاكنبكذالتمامودبهتجلبافالعاثهالرجلكذبالسالم
وحللبالسلطالطظهقدمألموماحمعلوانساناانعلىالماألاهلابعوقد
قاصداولظمنعليدعووحمعههعلىفاصتتغعبامالويأخذحقبغهـريقتله
الطفانهموحنمهوشنيءمثسيعماالساخذلكادلعالننصئالالسلالنبذلك

قفاندمانع15مهوفيصاذاوسهيهونانوابهرحمعماكم
كانمالهوموصغوضعهنيممهبمافاخهرهصلىاانوانالللذعمطمأجول
هادافىباكناخدةفامامامذميرةيمفاعلوجلعىعاصياذفاسفا

امممالمالثهابراهمعندوىماصانفساهلأللثمناصمنلصالعقيةفىمر7ا

عنهمهكاثذىاصذبافىألالمححودةصفةافىداخلفهواممذباتتلكفى



أهـ9عساسائااريخ
مؤمنةاكاأالوللوجهينقالايخصدقفقدأخيثىهىسارةعنقواما

قالدموتهابوااستيالذينقومهمناواامرابةااثسافىوااخوةجمعملمؤمنون1

األحاديثبمفطفىوورداخوةالفومكلفاطقشعيبااضامدينوالىاللى

ابراهبمنذموماهثاكذباعدفنمنهمواحمدرجلاالهووماماعينجافا
عليهأنهحجمردوهذاكفرشعيبااضاهمقولفىشالىاللهمنكذباليمده
فقالابخومفىدظوةقنظرقولهوامااخثهسارةقرلهفىادقاسالم

المرش4ةاعلىدألئلنجومايهونانبخولسناهمذاسذباظيسستن
الرعدوحمدالنهوراامولعلىالبركدالعالمنىكدثمااصض

وارتفاعهواعذاربهوفسراطلوعلىوالجررداوتحولداكمأهئولدلى

لذالثالمدبرهالفاعالهىاممواكبانقالمنقولافىبهروانماونقصهئها

بلالسالمعلعهفولهواماقائلهمغفرابمفهذممهثةبهةاوكلعالىاللهون

الزفيانتانكذقثعالىقالكاولثبغلهمئقرجهوفاكااهئىيرهميلىكب

توليغافواينافمووانارافىمعذبمهينذللهاناصقةافىوهوكويم
نفسهفىالمعذبوطاظناثسرواالخيرتفملناماالانظنهمكللالقيالشا

نملهبهيرهمألنمحققانهعلىهذاابراهيميقلولمعزيزكريمانهالدنياأ
ذلكتحقيقالىقصدأعليهماهونجكاثىاعناالخبارهيانمااكذب

قالابراهيمانقومفقالربىهذاوالقرورسالشرأىاذالسالمعايهقولهاما
ظاهرةبهذوبةنرعةموةخراوهذارطاكهنخروجهاولمحققااك

لموهوهذاجمثلويخكلمييالحلىاحدلجغانءالجيالمحالوهغطلفت
بقولهذباطااظناهذااللهرزباوقدكوكباوألقراوألثهساقط

منيهونانالالمينبهوكناتجلمنرشدهابراهيمآتيناواقدصادق
منربهىااناوربهاكواكبانعقالفىيدخلقبلمنهرالله15

غوالهفىالمدخولااليظنهماهذاالمرمنقرصااكبراكابى
مناجميرفىذالثكولهمقالدرنجايمومهـكاذااثقالااانهذلكئا

ويصورونكباكوايعبدونبئيقالعطدينعلىكانواالنمقوالصنام

الذباغاانيويذعاداألدهاويعيدونهياعهفىاداحماصورهاعلىام

وتفروئدبرتعقلااويقودونوالدخنيقوالقرابالقرباابقربون



يباذ61

شرذلكلاظديلمفوبزهمحدوفىشريعظمنااايولكوكبونءونخفع
منالذيهتأمنواايومفاتيالىفالاكاجمحكبرشثساثمظيميريهموجعلض

يذلأالمسرةجاماهاوللعظيههمئكمغوفاقاينمكوناىفار

اطيلنيهلىاناللهئاذلىاألماكنفىئنتقلمدبرةنها1غطئوناكملهموبين
هاقرلناوبرهانفلوقفيهماحمكلافلكاانفىاوشكبربهظاشرك

بقكالصدقهبلذلكعلىعنفهدألذكرمماشىعلىيعالماللهان

وافقهذااتفصحهطمنددجاتقعفىقومهلمحلىابراهيمتهأها3جمتناوتلك
الموفىتكبمفبمادذربقولهوامافملماوبمذفطمقالجماالةادص

فىيفحكهومالىرنجايقررهنمتايمئنطاثهغوبلىقالتومناولمقال
األيمانيهىتقكنولذلكعناللهئمالىورسولهوخديلهعبحءابراهمايمان
هؤمنانالسدنفقءآالممسالعليهفاخبرالموقاحياهيركيابةلمواذقلبهفى

اللهانفىمابراثمثهومابفلكوبمتبفقلى7كفيةايرىاناداواخامصدق

طبعلىالدالألأيهيفممهمدسولذلكلمةثاليرىانادادوامماالموفسيهه
ذثمهيهرلممنيرغبمواقساحالفيلوجودحدفىنشكالانغماكايفيةال

كثلهالذىعياللهـوىثنحقانالفىيشاثاوذثمايرىاتفىمنسا

وسجمعايهاالللهصلىالنبمعغروىماااقبصوهامهعيهتغوأ
والسالمصألةاعليهالنبىانظغفنمابرامنبالشكاحقنحنقالانه
اسلديثوهذافر3فقدالمولىءاحياعلىوجلحشبهقدرةفىظخك

ابرامنمالكلهذالوكانالمعنىاذممءابراعناصهاثاقىعلىلناجمة

فاذاكانشاثبااحقابراهيمشاهدهماةاقدامنبشاهدلممنممناشم

اشئااابعدسبراهيمظشاكيرغابراهيمماشاهدهالقدرةمغيشاهدلممن

4يابراهاسمغاحملىيماابامنمرفى

الموسلاقانجااسلنجادهـبهأابراهيمبخهدهءبنابرا
4ثافةااإللخىقاحىادعثلالوئفالرهاءقضالىوقىنهكضلطاصلهنفىاطافقيها

الحمادريةرشبالمدىافدريسولىثمبصرىبمدرسةمىيالتدملىفىبهواستنا



اايهعساعاببنديخ

اظنهوماالمجىمغديثاطحمغقدوكانإالحنابرالرالقاضىاستنابهث

قايونسغودفنونهسمائةستينحشةماتبأساباعثقالهعلتومايئاشدىل
ىاالملىءالجابابعلاريدإببابدمثقداخلىالصادرية4لالمداقول

أصدىةسنبدشقاسسمتمدرسةاولهىقالاالطاينبيهفىقاألغر

وهوباربحمائةالثحثكائةابالنحتصمرهـ4اتذافغنضفىثمثائةوتسعين

واحمهاالدارسامندساذسجملةمنسآلالمدرههأقولغالظمغخاأل
جانبهاوقىءاأصهةدبالنهامنبمخبىاالأممااطالمنببقولممملومشهور

يىاختطفتهقداباقىواصفيرةجمرةفىتربةاقبلىاالجانبوفىءالمامنبئر

قشداباقةوائارهاالصادريةلهالومحلهاممنىالدورافعارالختاصيق

مةالذمىقول

يبوحميةهنالهوىرسيسيهدلمبينااضأىغيرااذا
اجمارءالعدمامنبهاعةبهاددموقداللهعبدبنععددالدولةلثعاعانثأها

األطاللمنادمةكتانجافىهذامنمرباكعليهاتكحناوقد

فىاصاالمغرىقرمينىاعاقاابونابدابنمأبرا

ألداوطافوممردساوبيتالنووروبدمشقالحديثسهع
علالىبهرطنواسوجماعةالدارقطنىالحنابوعنهوروىيثياليطع

اقهصلىاللهردولقالقالوعموبناللهعبدعنطريقهمنورويناماتوبها

اطابقبضن3والناسمنينتزعانتزاعاالعماليقبضاللةأن3وعليه
اواضلىافضلىعبفاقواجهاألفسئلواءرؤساالناساتخذالميبقلمفاذا

انفاصيخطيبا3وكيهاللهلىاللهرسولقامقالانههريرةافيوعن

أفطراصدقةتمرمناعاوانثىوذموعبدوحروبههررصعلىنخربئ

نجراسانكتبباؤكيشرقاالالدوطوفالمترجمرحلالحمبقال

ثوحلىأبووردالموصلاستوطنصالحاثقةنءومثسروالشامواليراق

كانشةصلبالميومماتوكيرهحاتافىوأ3ألدارقطنىااهدءمنعنهتبفبهسا

اثةكووخسيق

ابونحونبنالحسنبنعلىبنمنابنحمدبنابراهيم
وابونمامعنهوروىثيرةبمبهاعةدالحالحدبثروىدالشازدىأالحسين

2الجد1ا
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يقولكانرىظلىسعيداباانبقهطمقدرويناهمافي4دابناللهعد

سلأللهرسولاذيريداوسبهثاللهصلىاللهرسولأيةبومصباعيابضال
بالشباببوممانوسعليهالله

اطديضسمعأطبدىأماااقاأيومحداربفااحمدبناصمابو
الفادهمبنألبراهيمقالالورىانسغطانطريقهمنورويناماجوابنمن
عليهاللهصلالنىعغحديثىباددقالكلندكعهااناريدعناهىأاالع

جالليأقبلحنىقالاللىمافالعلىصتماميفاظرثمبهاعلحتىكلنىءفاوسا
دعالهاللهمحينىممهلكلداأدئدرسومهيافقالاوسعديهالذصالالنبىالى

جللىعىاللهمحادماجتنبيئاوقصرثدلةقالعليهالنساسويحبنى

واناللةاحبكاللهمحارماحعبضانفانكانامىاايدىماقاجثنب

اسجوكسطالايدىفىمالجتئبت

األملىكاتبتجهبم1ذداامظفلىابواليثابناحمدفيابرإهيم

وثالثينالنتيننةدثمقللمحكلإتاىالىأوامميألنبندصكهبنوهسودإن

واألدبامساامياملطلقوساديقهطرثهمافعهاكرذدسسالةولهألصاةدار

اراهيموكانممانباحمابابمفىأادمشرآأشبصامعحسنفيهاصويع
المرىلىعفئلىئاابفهاذصافىفضدعلاتحلهورسمائللاااهلمنها

اذولمالمرقوعوأبسالجوعبسددياهنتثاديانهوذسربالمعرةاقيهقدنوع

وعايعالملشعرهومنوعاباأقب
ابالىانصإلىسنااللىالدأللهداعيةأالدأللارى

مالىوحمناتصالىصالكلرمانوالعدودمدىت

بمسسالىعنىلىوازوامشهاىفىثهياتسلىو

بدألىاذبحالىعواالتقبناالى4اعثانريت

اصلومايهتابهىالذهوىالنيابوتالصابوفىالرسطعبلىبخااعلامدقيهوقال

علىعندناماقالثمسرهألهبهشفهارموعلىباطالعهوفصرهممىبفض

علىيرعمااألفضالاياحمقمنفرحبهعماالهاكىأئطثهبهعمندأمينا
بالفضيؤمصلىصالوعطالصدودماكفلهياالواحضرنيةاليالدولةكوفى

لنفكراناوحللثراوبعمهصيهاناذريافاتخرواالمذكوردالفملالمشهور



ا3حماكاديخا

صانواكلالدوادافلكافيهمابتمبمرصالمنعدناقدماوناوصاباثبغبثن

علىوإيممطالحوادفىوببىواألفداراألنضيةاقالمماحياطج

األسكليالقاصموابىىراادمحهبناصحدساالبشخاوافىادفى11
راألمابنمير1قىالمشنصرابىدلع1الدىأجمىالىامتىاالنصروالى

بهامطلىعنونشرتكارماعدتانامعههميذكرولىالميإلفضلابا

أباسراراألبنرائبمالمتابابممناعةبفنونفماسطوثقولونكمواملالمعالم
قيهتمدواادعلىصرونفتةوحدها

اقراساااادتفهحمرازمانهفبلاألفلألمتقدكا

شتبهوحالالءااصيجمشئاعرنتهمنلنرىثثاساناننيقرأعكادانهكلأل

طالبهمنالقرحالممدودينعلىيبمااالحوالالصاوسائىاكمالىذانساب

نضحدكأمابهذاوجمصلامحابهحفاظفىينثإمداالشيوخعلىوبزيد

ولىالؤيينتاببميقرأالمظفروابوبتبريزكانالىمجلطىحفرانهادباثنا

رصكهءقراالحاضرونفحءوالوجهاوخألثوكافةءالوزراجماعهيومفذالمجلس
منواعذبهاقراعهمناحعسفامااللهشانءاألدبااحداثبعضهالالقلوب

عقلهصراقولهالوزيراحمدبنمحمدايفرجالىءلمجذأالذىفابهرعبارة
انعلبهإجمرمماوكانمنهأحنلصنفارادلواماهذالدكالمغضبوقال

منويحيناقلبهجميممنيذكرجلىاالاالميريصدرشمايمبكاديقول
قبهمنيأحيوماكانولفيبهتةذلمثيجملثمبهيليقنابصفهو

كتبمنلقبهاناألستاذايهاجووفىفقلتاللبةمغتبهيمالمظفرابووكان

بعضالثعرععلودعائهعلبهحمائهحمثصافاثلذفاهئزقلعهمنايها

األخصارالىمللفواذكرايادبهمنبهماغمرفهواعمفايهرمساعبه

بالهظغليلعتشانإبء11نئسآيهروصاعستسرحممدوحأتمدحفانك
قولعنداألاالطرارعلىفاصتاألبثساىىلذءيفأناكارامنتتعصاو

األشسمارإفصلافوزالهالىبااابى

نائلكفاألصطقصرتلىاكالثءاتولواكأمكليك

فضلهساخطيخدالمنفبلهقالوفد

نافهأليبجزيلصلظانهصثظكاألكلدانضىفليميى
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باخمميظمألميلقانهقلثالمطرونصنوان
اعدماوابهثصاثهاطلالهماواطرامدحءذأورطنحكفيهاوانما
وداقباألسعوداآاالااليفالصاكعادزدياألهلهجماألالدهفىوابقه
ادواترجماشعر

هواالااكبااآبافالءفاالدانامةودنضثمنا
وانمفاةشمحياذفيفىذئابفحلهم

مالمقرحدحالشياذسئاطكايعروفال

3طعنارانجاقناراعلىهمابراهيميافومنقد
االفبألحبمواوالهالملكليقرنالديواثنىدستايثصرف

سلبدىيسلىدطالرشعلهنلهذهرتممنتثذاذا

بمرابواشيئحمضرنىالسلطانمحواقدااسقرابادحمضرتلماالمترجمقال
الروخخفيفخالف9اعطرئلاكملغهثوملىفاصانالفرأيضالقهستاق

انفىويركبنىيزنيومذاتشافىلىسفايننماىاألذاوقاتإتوا
ميتهاهذاإاتبتبممهكبطيأتاستثمفاجتلىطنهنثزهانفرا

واعطعثذدامفىيرومىوغببرىانوشازىوياالحقالتا
هر4ءيهوابرإفيحدثكلمانهمنققمعجوابهفىا

ثىنتعبالمنىالمالواوماتمتىوالىماصتىاليىاسه
اليشوصانديلهابيافقدمضىدتماولتعاخضوص
اوحمثىوعدكثلفىكنألوحمثمةفىبالوعدالحلفانقدتك

نارباعهوفاذاتفربمارافىادكبانحقااألمبايماناكائاوس
بزلولماليلااننصفحئىئعاشرناطالنظافآلملهارأيثمااولمجامانو

جمالمتشعرمومقطعهدنوادراشعارهصمألقيخشدنا
لاألطعطووبعدكلباررألدت

ملامجسمغذلراهـيخلدانعلىلواعه
ولد

لشطلثمعرىمنعلىوليسعشثوبلىالترسعالمن

المؤجميمدحمملكلدابنمنصرروقال

اوشللثمبابءماوعالهيهاطدوالمتيمانالوب
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عييماساماذفدسرنايخاءالشتاعلىالربيعلىوا
نسيماطابحيناثعابىجمااصمائملؤادصلىمغوارتاح
االيايروىعاالمظفرفابوالندىملىالمحدصدماةودعا

اأبراامدذبثمثعدشرقتافىاجماناذواختارئيها

جمطانبهحمالماطهااحداهىناقىالسنابسناشرقتثدا

عظياجمهونمبنبهاينىالىانماامالفىبهتعظ
اقيفيهافكلفىاممرامختيوباحمابهاناقىسنهاو

اصوثاالوقىامغاابوالمولدبنعمدبناحمدىبنابراهيم
منوبضاءدوجنمامضهوروىطةجمصالرقةدمبدشفىحدثالواعظ

وسحعليهاللهصلىامنهلرسانسرةبنالرحمنعبدندشاطرقه

عملىاللهرسولفالقالاتهريرةاوعغمارةاتئالالرصعبديافال

بنعلىفصابووقالتمامرواهاالساعبديهنعاوسكنوسمليهاقه
صتااحسنرأيتوألألمرجميعنىأبراهيممنممألمااحمنرأيتمااكعي
فرماوىلماهرالظواباألقيبالنفسمباحة11مهمنممالحسناباخيهمن

لمنجمبتوقالكشفجداوصاألابواطنداباالاإللةوالسياصةوخلقا

ربهمالىانيبوايقولتعالوهوكيرهخيعيمىفيمءرالىاطريقافع
عبدابوقالابقاهمظقالومنعنهافناهبالثهقالقيقرلنوواسوا

بغاللهعداباصعصالرقةاهلمنمالمهـويمنىابرالميماناطىالرحمن

الرقةصئاكبارمغانهاايضوقالديثاظومورالرااقماوابراهمالجال
افمرفىالالمهومنالحديثنواصيرةواحعصلمثداغةامنوكانمودبا

حبيبالدنويهلىينلهلمنصيبابعادعلىمنىلك
رقبهواكمنأقاباوعلىالألسراكالطرفوعلى

ومشربزاغفيهوالهوىوقلىهواكناظرثفىزين

الطبيبوانضاسقحتهانتعليالالطبيبقربكيف

األياتهذهمواعطهمجلسفىوتال

ندماخاصامئاترىولناكرممنافتىالسانبهن

القبمطانضنالنالهمننازلةصقامنمقالص



يبتهذ61

مبةامظةمنأفساممثلمنازآلبالرمالاتقىما

ماقصارةكيثادطاثلممااألءحممالطاالاذيزممء
كرملحاالاتول7بفىتاففىلسانايلمملثاجفظ

اافرأيثس11ابقماسبفافيقممهاصلىوفالافيارثوييىةواراثذيينتوفى
فلذلألواقلألياكمماالعالاوصوتلهاتناسصافابااخىأنائمأىي

دبكنلئ

ىاألبزاايخابررىاععاقابواسءرجادنجامحهنجادابنابراطيم
وبهاعثةنخدىابهدومابغأالقاسبابىمناطدبثوحمعرحلالوراق

بالسنداورويخوكيرهممندةابئاللهلمجدوابوالحاماللهعبدابوعظوىودى
بؤمنألقالىاوعنمداألصلىاللةولدسانفوعايائسالى4ءوالىاالى

وسلمايدهءاللهصلىالنبىانهربرةابىوعنانضهمجبماأليخهبحماعبد
فاالصامكديداللهسالافبىأنعهناوعنرطهدمعاكااألدف

بهينإسيرونكمادربمقالانهصدفيباللعنوذااءنماوتوبةدماا
تالافئملببينهاكانرااليلكاقفاذافابالىبمضهـملثوياصقاالص

اناساصالهالذيفايئالمسنالمئرصميعقحاك13كاتالحافأاللهجمدابر
هاأالىوخربمابرربنألعسن11بهرلىالحديثطابمامممواميدهممن

شيبذاب3البهوالوسسندباركاإانجاندسفيانلنااطسنمنصف
ماكو3والجزيراقأسباشب3ويرايمدامنعلىبنتثابوانتكاب

اقبولاعصكناكالادىايهااالاحثاجحقوشثيراالحديثثعو
لستانجاوهوئمائأثلدوارييمفدجبرنمىااطاالشينيومتوفى

مفهانديريدايمدبنبهذانتيقولالظااسلىعلنوسنذوشهينسبعاو
منتلابهإماطاهذاترونليقييمازحهإطءابونواألتقانغالثقفى

واقدقمكروجأماقرجانوذالقعلىابابصراممنوألفبقوالقعلحالل

سانوثمائأوثلهينومسينائنسضةشةألدارمالالمىجمعقد

الحيفرفي

اقاكنمااوذالميمىنسالااسهاقابنعبداألبندعبنهدأبنممهـابراهيبم

ابلدانامنمهـوغيلوباطزيرةيخقيوباتآوبالبصرةشقلجىالحديثع



0761همعاصوابنلريم

وجماعةءقاالجواوعبداناألطبرىجريهالبندوالموصلىملىالىعنودوى

النبىاندىاظلىسبابىالىمنهثمايهابسندنايخماوكلجاعة4عتوروى
داالركطواتاخلقيومخلئروعجلاللهانقالوسعليهاللهصلى

وبهاولدهاعلىهالواشعاطفبهااظالئقينبواحدةرحمةمماقبمرحمةمائة
وذادهابينهماقمماممةاةأمنفاذايماحرالئقنقراحموبهاءاالاالطيريشرب
يثهتحلىوكاناثقةيوالمتربمكانيبابهرابردللطرحمةيقلسوسما
وئالثمائةوسبميناحدىسنة

جىالخزاألنصارىراليسابوموسئامحمدىاحمدبنبنابراهيم
الملكمحبدرانبثعنوحدثصاجادمشمققدمىبالجيالمعروفالموصلى
كتبتموعلهووقالالرقىالمكرابىبناصنجاكيدكهوروىالموصلى

اللهريسرلانهريرةابىعنطريقهمنوروينابالشامنىمطمن5ووتفىنحه
اللهيحولاناالمامقبلرأدممهيرقعالذىيخافامايالوسعليهاللهسلى
ءاررأكارأسه

منقدمثلىاماحمدابرهكانالجيرىنهباكىنجااعدءابراهيم
عنمحمدبغتمامعنهوروىابهىاإطعنروىطولودبناحمدتبل
يراألمامبلةديالذىاثقالساوممديهاللهإانبىاانهربرهابى
انشذثاسدطيتهاانمماماقبلهرأ

رريطامحمبنداودشثحامسااقاسابوأحمدتبممهـابراهبمى
العقبابىابنعظوىوداودبينادصفمضثبرحدثممافىعييناهلمن

سهيناطادتابمنبمكاثاالماردالىاسماقابوداصابابراهيم
دئشقمغيمابرافيجقتلحينسمشقمعهكاطولوفبزاحمدفيخمارويه

يرثءسنةتوحمارويهبقتلالعتضدافاخبريوماكوعثدىافىدادبةالى
وثالثمائةشرة

التمريراسعاقابرجابربنيزيىكاممورءبنادهمنجاابراهيمي
اببهعغوروىدمشقودخلالشاموسكن4منلهاالمجلىقالالزاهد
المنهالسمدوابىالمعقرنجاومنصورجملوذبنومحمدحيانبنماتلوواألممث
فاوشعبةاممطاألواديارنجاوماالثهريرةاباحبعزإلدبهامدوع



يبذا

بفيةكلنهكطوأمتبطرلعةويهابعافشهثقايررىأوسفيانالجابم
طاالىئمأليهلماماباءادةاصدىشأالبكقأثضكطالواهفيالطولالواياانا

صماالىيمرسلمسعليهاالطهلىالذلدسكلىدخلضقالانههريرة

تقالهريرةايايا3الجفالإلكشىنماصالسمالىانكالطسرليافقلمت

الدنعاثحارلىاحثسصاذاأااطئصمعألةالمياامةشفادكتالفقهالقال

يرةابىعنبافظأخروجهمغورالدنيمافىوقالخزبمةألمدطدرواه

فيفكثمفاوعاالهممواثلموعليهاللةشملىالتالرسولاتيتقالانه
انوصمعليهالثالصلىاللةرصولقالقالهانههريرةاوعنالجربطنه
انسحانبنورفيوقالهرومنهاايالمبهوننفاالدبادمففتلمتجهـالضنة

ابايافقالبغالعالرجلعصاذبدمشقمشرفةفىالىقاادهمبنابرأهيم

واألاقضاجشانابراميمفقالتقجماانابحاجاليكلىانالمماف

يهاثوبجطلافىاتريدواناشديدالشامبردانلهفقالبمذرىاخبرحك

اقبللمفقيراادكنثمنكقبلثغيان3انابراهيمصالالهينجدلجىثوطين
افىابراهملهلمحقسادالضياعحمير3المالفي3الله1الرجلفقالك

مابراافقالهنااخدمهذأاممطىلهقالانلخكعاوحفىتفدواراك

دصجلادهم3دأيمابراههينبنيوقالمجهدلىالزيادةفيتإفقهرفانلثقم

محسوركلنبروىباكوالةكانتميمىةقتألوقالجملبنىمنالعربمن

مغكفممعضربمادهمبنابراهيمانعىادبمححدابووقالسلعيحدصه
ببهادصولابثلىدئاذهـرصجلهينوره11فترلولالىمنهرلنطخرا

ناقاابوقالاالفاشلياراظمنوهرابراهباخكضعدىابوقلل4

متصيدايوماجءضالموكاابخاهمننوالزهاداحدمأمونائقةادهمابن
تيااجمهذامخالقثذاااهاتمطبهثففطابهفىوهوادنااوثعلباواثا

ممنفنزلثيأبذاوألطفتهذااماواللهسرجهقربوسشبههثفئج
فرسواععالهفاجماوفسننتواممطالجصةفاخذيهياراادفوداتجه

اثورمىانسإلبهابمعيئدعنلطحتىسساراباديةاخلدانهممسهوما

اطصادملبحلعملىيأصكانثاوماتالثاهودخلىعيافبنلفضيل1

عظمااللهالسبمنحلىبابادكةرجألدأىهانويقالذلفروغ3لطإسمااوحفظ



961عساصاكاريم

وكاناألعظماللهاسجداوداكافالهالرافرأىعيبهافم
مثااطبفالانهعنهيحسالورعبابفىالشأقصبيرابرأهم

انقلنىالممهمدعائالمامةوكانبالفارلىمتاقوألباليلومانعليكو

فقالظألقدماانأدهمكابراهيموقيلكطاعئعيالىمعصيتكفلس

حبلىوصانتابراهيمبامأبراهابوادهموجحهتشتراليعىصصوها
يجعلهانفيادعوالوتقلىبالمجدالخدقعلىبهتطوفتدجمكةقولدته

منابووكاناألكثعرافمنابراهيمكافابفىنسوقالطصألحارجالالله
فىابراميمنجيناوالبزاةوالجنائبوالمواكباظدمالمالكثيافاألش
بعوتهواذايركضهفرسةلىءوهولمصيدطألبهاتهبهفاخذوقدفكعمال

الينااوابهمعبفاخلضايمانمابتياثءااهذاماابراهميافوقمن
الحسلءاورفضفرصهعنفالةافماةاابومبالزاوعليكاللهاتقجموفىقى

رتالسياحةفىاخلنتلماقالاةنيءوحيخرةاألعملىفىواخذ

بفأئالتفالحدلىمنشىلىبدسفلماإلمابهافعملتاهراقاالاا
قصرتالشامبالدفعليكلاطاردتادالىفقالالحاللعغالمشايم

شىلىيممففاياماامفعملتالمصيعمةتوهالخصورةيهاالمدينةالى

الحاللأردتاذالىفقللاللعنالمشايخبعضفسئالتالحاللمن

بابءلىاعاةاطفعلالصثيروالعملاتألمبابهافانبطرسوسفعليك

فىفكفممهفتوجهتبستاناايهانطواققى3ظرجلجاءاذالمرجالى

أنعيتوولهابأصوساقبلقدنجادمانافاذايرةاياماكشالبستان

ناطررناطورياطلفهاعابههومجلسهلقعدنطوتالمالخادمالبستان

الحادمفاخذفاتدتهواطيهعليهتقدررماننجيوكأشااذهبفقالاجبته
نأصناطورناكذااذمذانتالطورفقالحامضآلفوجدهامرها3ورمانة

منطتاماوالةلالفقلتامضاطمنلمواطمايهرفطنشورمافاكهقنامن

وقالامحأبهالخادمفغمزقالامضاطمناطلموفامىألشيئافاكهتم

ذدتماادهمبنابراهيمنتلواراكلىقالهذامعمغنتكبيما

ءمحطكانطوفةابالمجدالىفىالفماستحالثالغدمنكانظاهذاعلى

داخلينالناسمملىةأخئفيتالنايزةبمرأتظاايبستانالىالشساس



تيذيب71

فىىاصيايةبدفىكتايضاوقالىامياكالالىكانمافهذامفمهاربانالى
نجدمماديومكاناطمارعاليهكلغياافاذاالطوبقاالىمنظوةلهلىمجدس

وسهالسالممىفافرأهشيئااهنالىعرجايادملتليستريمالقصرفيئفى
فسلكلمسدفإخلفقاماللخوجقيبى3جاباخذفقدانخلبان

عليهصنتومسافيالىوأجلسنهبدخولىتسرلممالسطاعلعدفرددت

أبنفقلتانهاراههنفقالاقباثانجامنلهفظتيأصانفابىاطماما
اوالعشرمنيرماولفلكوصانقالهالتءشسااناطجماريدفقاليدقى

ففالةفافقلضءيشامااللهبفسلقدفقالالوفتهذافىفقلثالثافى

اخذالسقريصمافلبسضتملىقالإالجلكانانظاالكيتاصان

تهفاوعافلألحميينامنرجلفاقينىفابقريةنافرلم4منعناوخرىبيلى
ناءومعافافافاصانماالوسوبيضاخبزاايخاافقدمايهااخاجمايمفيا
الىاطروائايرنمنجطنابيدىفاخذتمإدئهبسملىقالشافثربنءبما

هذهيفوليشآمليبعدخلةجمدفررناوجاااخهاكتنامنشبفياألرفى
ناثبهفىههناالوعداقالانثمأكوفهذا3دنجةفهاذبممديشظ

فاخذاتجلقدبهاذاالوقتكاناذاهذألطايىقينىثالواهذافىذاء

وهذاذيممترلهذاابممنزلهأيقولعلقالالئايبمسبموقالبيدى
فصحرناالموجاءتحتنامنتجذبىدفاالىاظرواناالمديخةءوهذفيد
الؤتلىدإواوقالشفارةثمرناساعلبهأدتهصاللهرسوليرقالى
فاخيذالمحمافىبهفاذاخرجثالوتتاناذاحتىالمصلىفىاايل1فى

يلادتج5اتينسااذاحتىنيةاشاااألولىالمرةفىفمل3فمملبيدى
فقاللثانافقلتالشاميداافىدقالاتحبتهاوفلتعليهفقضتقنىففا

صثندبهاذاالجبمانقضىاذاحتىهمزعندهنهاوعدفاإالحبعانقضىاذالى
فاوأفاولايهكهففعلماكةمغخرجناثبالبيضايدىذفازعهم

انااهـمسمماعليكلىالهدادخلفياالمقدسببمتنحنافااثصااوا
المههفنىعىوألذللمحافدرأيففقنىفاثمهنهااللهءشاانالمقامعلى
حتىمترلندمترألءعفاالضاسيراسيهبلدىالىفرجمتابراهيمقال

غهربدايتفىايضاوررى13واذىاعياولذالقانوالىرجت



أاألرعسالظاارش

النماهلمغكافىابراهيماتابراهيمامحاباحدافهعبدبناعدفقالىهذا
ريخفبيلهوجلالىلظراذقصرهمغيومفاتمشرفهويخاراسان

لشعربحالرغيفأصحقيهاينظروجسلفاعئبرقصرهقيئفىعهيأ

قالنهظابعضبهصففيهالفكرابراميماللهفالهمالقصرفجفىناممءما
صاحبالغمملهقالنومهمنالرجلفامظابهجىنرمهمنهذافاماذاله

قالابراهيماليهنظرظاالغألممعيهافدخليكلكانيريدالعصراهذا

لدقالهنعملظفشبثكلاللعمقالصيموانتالرغفيتاالرجلايهاال

يالطيبماوفتلهقالنعمفقالورويتالمامربةامشصاتلكوشربت
دالنفسبللديخااناخاثامىلقفىققلتابراهبملظنعمقالشغلوأل
دجلفلقيهوجههعلىوجلعضأدتهالىاساسابراطبشؤجرأيتجماتقنع
فقالايخاوالىاينمنكالمبهـقمالالرجباباحسنالوجهنص

دقامنعملفقططلمانتغالميالهلقطرةاالقالالدنحطمنابراهيم

فقالماهثهالهوعنطعاميمينهعنفاذأوسففيفتينئيقربموصلىاصغا
واقهمالثاعقللىققللريبقدرمثربتشبىبقدرثظصلى
امبداناللهعلىواقردواإلكشيطان11مغمجلةالفانلتستوالمخزنال

الذيالىوالالرزقمانصوالعدلألخظالهاقدبهاورثتهاعلىتصرداذا
قلبهفىجعلخيراببداراداذااللهانكالمياهلكواداممفىتعالى

افىكالميامتشابهونفبهماانلساوالباطلقاطبايئبهيؤقدمراجا

مكيفحمتىبهاللهعجتانتفاذااألعظمتالاواألكباللهأسممطك
ارضمالهمبمىاألخيارصالشهواذايرويكصتىبهاللهفادععطصثتواذا

كذاصخفهكالميالرصناهميرضىافضبميغضبثمالىاللهفادايطؤوك

ابرحألابراهيملهفقلمحالغبرهفىأسيرحتىالرافااهذاخزخاي2خذكذ

طريقىفىفاخذتذأنجاادرنمعهداجأجمبنىماالالشغفقال

حمنالريمطبالوجهصنرجلفلقينىعلنىالذىمماالوذكرتذللة
فقلتهذاسفركفىلقيتومندإكصامالىوقالهحكحزقىفاخذاباثا

الثيئذلكمنبالتهعليكاصثفملتبيكذاصذاتهصفمنشيخااقيت

وانتفقكدبنلثاميلمجكايكاللهارصلهالماعليهاياساذلكفقال



تذيباال

لىجبةالمااورالمغادبغابرايمدثملراظفنقسالانتمنافهحملظكل
اصربةممالمدكالاليريدماينللمدالوليفاكانمننهالطةوبدعالمظالمهن

اسباجإلالقبالناسثقبلجمالذابخادرلوسالىفاباللهالمهالرجسع

ادكململطايراهيالئردىانسدقلىرأيخكحثينللهاشكلثهلقالئ

وساكلليهاللهمماالنبىابادلوكالحمنالخليلبمابراهيثممبهكان
يحكةابادلبئقلتمهـهدىبنالرحمزعبدوناليمنالرجألظلماطل

نفسهفىئفللدممنالناميأمغسعقدالفةاطديثاورممبنمأبرأه

مقيمعاصلابخيرمغشيئاوألابظهررأشهومافىراعمابر
رايثااالحوهابووظلماولامغيديهيرفعمن6خركانالقطالمالحط
اهبابنديرسفادهمبنابراهيمقمثلهمإتمامةنهوائلبئبهليأ

اطارثبنبشروقالاقوبىايونسوأبااجملىاقيالمرعشىبفةسلى

بنويوبفابمبنوابراهيمألوددنجاوهبالمطعمبطعباللهدشهمصآلارة
مؤالهاالبميخهاصوثلامالماطفاعىماوفالاظواموابهراميماسباول

اطديضيممفهوادهمبنمابراعنثقةحدثاذانىارقالدوقالاالربعة

اهلفدماوبهفاخذحديثحامشصورمنابراهم2ءصفصبنهاويةدقال

اللةبعلىيالالىرجلحماقالاثهاشضبنربىعنرواهمابرهونهزما

قاالاعىاكيكهنىاللهاكعملطعلىدلنىالنثهرسولمافقالوسعا

نكاالناسيحبالثافياددتواذاالدنجافابضىاللهبلظانثادفىاذا

مناابىابنوروبىنهزممااهلفسمسادبهعذفاالهمألنجذارفنمنعفدك

اواثاصالدتنذاكراعلصهالططبمفاالىجلسادبناابران

مفصتىجمرفينطقفمسكتثمصورحدثناابراهيمقالثجساحمك
تقثباطديثاتجدأتماقاأاباياامحابهبعضفقالالمجسمنقاماو

تلبمفىاجملسذالثمفرةضىألافىفقالااثانضرااقرماانوش

حفظكاتحفظلمالثهافقيلابراهيموناخفضالمنذفىبنربثوقالمايالى
اممااوحرلهزاباوعيبهماوآءالطاهيدىهمكأكانفقالبكا

الحلقةهأنلوالصبيانعولكومعمنكءكااناسعهدتهناعلىفقال
فقالالحدثيهتبأللملهلوتياألوزاممطقامفعنمزهربرةابىعلى



اههعأحمابقديما

والثايثللذنوباألسثغقادوالثعاقالنمعلىثمك11ادلهاشالثغولميثافى
زرخلواألالثصنرىوألصوناضشاعليهغثىصاحثجلمؤتأهشعدافىال

سعمفيانلهفقالبهامحمعقاعدوهوالورىبسفيانوصييائىالىوبيقطنى

يسألهسفياناليهفارصلبئالثسثسغرلافىقالكلىعليكاقرأحىتهال
دكانثارثواىثالثسفيانفقالتصالؤالثاه1كرفلىالثالثعكن

منرزقتايراهيميابومافةحضابولهوقالطباألدبءجاالعبممئلىساذا
وظالبوالديئفواموبهالعبيادرأسنهظمالكمنفدئكقعماطاشيئاالغباده

أبىكاسعيدفلقيتجتبنةةعشارخابراهعمراففتاألسودكان

صنعميفىامثمولهققلتابراجممواخوناأخولثفعلمالىفقالدارد

اذاشاكرياثونثاليديهيقوبايريهبوانهبهعهدىانلىلقالوكذاكذا

منرحلقدابراهيمانقاشصوقيلالجنةفىجتجانانهويمكب
ءاابراهيمقدماففاعلوفىترلاؤاشققفقالةالشاميريدخراسان

والمقاماتاألحوالعنيسئالونهالشاماهلءابخامنلروحؤلهيثقق

خراساقمنحلقىانكلحملكمااسعاقلبايالهقالقشصعليهفوقف

لالحاطبالشامألىصضابراهيمفقالكئىوعشاعملثفيويترك

الذينالناسوقشفبكلحماليقولفىيرامنيهيقسبقولفىيرامن

خرجتلقومبؤسامظعنتلبلدكيفاتسقىءاكادتالقشصفقالحوإ4

ابهراهملقيتايضاشقيئوقالبائاركيستسقوناليفاظهرهمينبمن

ماكنيتقالخرأسانقىكتابرأهيمفقلتايشامدبفىادهمابن

الىجبلمنالىشاالىشاهقمنبدفيافئالشامبطلىفىاألاميشبا

قالثجحماليقولرأقومنصنونايعنىموصوسيقولرأقفنجل

كانهننبلمنعندنانبلوانمابالجهادربالجحنبلمنعندنايخبللمشقيقيا
الذإانعمذاماشقيقيالىقالثمحلهمنالرغيفينيعنىجوفهبدخلماقلي

والجهادعنوألحمجعنوألزكاةعنالقيامةيوميسئالهمءافقرااعلى

روايةوفىاألنخيايعضكيقالمممعاءهؤألهذاعنيئالىانمارحمصالعغ

اللهيدىببقفيوقفامةالقييوموبالفقيؤقأنهبلقالانهيةالحلهذ

بهاحجشيئاتنىاعابفيياقيقولتحجلمماالثكلبدىلهفيقولوجلحى
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براهيمثلضتميبنخافقالةاابهبوااذعبدىعمدقااللهفيقول

وأللرباولقصمترماسنةرينوفدارلعمذفقالالشامقدمتبمذش

ثالثدالزهدقالالحاللخبزمنالثمبعجئتقالجئتلمفقكادلج
دأماطفىالزعدالفرشدءقىمةسوزهدفضلهدنىفرضذهداصفاف

نافىقالالشبهاتىالزهدالسالمةدذهدلالحفىالرهدانضلازهد

خرةاعلىحزدكالثمحوالذممطفالحزنعليكوحزنالثنضحزنأن

بالواعومانوا3وزيأالمدنيهاعلىحزلمثممبكالذىوالحؤنوخيرها

المىبملونوألحاماثواءوالحذأاعالىالتا9ااسارجمنانفمسهميمنمون
المرأةصلىءهـجملىنقىاضالمؤمنقالبقاالاقلبايهرقبالجوعوفالاداابهف

كاالهنظرااكىالممنبثىانواحىامنناحيةمنالشعطانأيهفال

تابظظءسوداجضدةقلبهفىفيذنجاادئباوالش2ةالمرفىوجههالىينظر

الذثوبضوتتاماايداديتبلموانوامحلىثدبهمنصةابمأمحيضذنبهمن
لممالوعشقوالللهوهلىأقدبلمجودحتىتطتةتبمقدبهلىبمتبعدذنبذنب

اقلبابسدحتهاالذنببملالذنبوادفهبرنجمنراماقلوبمعرادل

قعغنجلى1قباالالزرالدهالىتابفانلواظاالقلبهذافىتخعماابطأما

دمفاتيتهأطعااادهمبنابراهيمافىدالولدبنةوقالأةاطءجمال
اعايدنقسيصنعوفاونصبامتهاتحتايرىارجالووصنعهثذا
اللهرسولصلسةهفالىألقاثالجدسةهنهتعرفمحصدابايالىقالثم

باسبمواخلىداااصوياصاصدااصيبالسكانوسعايهالقهصل

قالبنهحشدشباثعصءلىاصفىبافيةلمقالثاممنافيافالالتثه

ااصبااللطندررلثىدأيكناليانكمياماكالمالمدىنانت

اصاصادلمناءوالالصنااننهلخثرجبمينأدربابتاتانالثلىهـاععاقابأيالهالمت

فقالصاخبملالقاتفبدرهماققفالرجيءاابابفاتينحنعمقال
15يصاءةبدزاتفاقالعناينهاارابدلىألصاجذصاحبك

فاشتربثعدقااةفاتيثاىصفاخنتذالصايرمناصدناغدوانقباربعة

ضاماالقالمايهاصاققلتبهعايهارتجهويأتهفباباوتصدتتصاجى

مانغبكقادتفخضبقالألامصاجنااوفيناشعرىفليتاجورنااشوفيناففد
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امثدفهذابهفتصديتالطعلمفاضذتقالألامبنأساوفبناانالىنا

جمحةادهمبنابراهبدأيتعىااعيسىابروقاليئميئلىعيلثى
اطايبكطفىاجرلىيهونألاناضافيقولوكانيأعهجللمجبنالمجن

وغبمارىطيبالعامانيصفرةعلىجملساذادكاناشتهيهألطمامأا
كاناهمابهمنرجلاودتونوالزاظبزهواصهعابه1الىيديهيئب

ابراهيمفرأيتموطيدفىبقصعةاياثمرجلوبينهبينهمجفئقد
كليبقىقنرالطعامفىاذأكانهذيفملوكانمايأصوالريدألأص

ثخرجحتىاساللهاعبدوقالشثتجماوادعاطاللصيقولوكانابهاعيهـ

اجغمياابراهمةمالبلصشقيقوقدمباكبقيامةايومأناسالىء

لشقيقاهيمافقالأالحراالمجدفىاليمعواينهمانجمعققالوااناسا
ياارزقنااذأاناعلىاصوفااعملناانالهفقالاصراصلتمملىشقيقيا

منتوأذااممتترزاذابهثذاممابراهبمفقالفاصلىيخا5واذا

علىاصوانااصلنافقالقعطاابايااصوكماصالتممعلىخقيقلدهتصب

يديهبينوصاسقثفقامقالشكرناحمدثاهنعناواذاثرنا3رزقنااذاانا

ادهمبنالجمراهيمقلتبشاربنابراهيموقالاستاذناانتامعاقاباياوقال

يطلبكومطلوبابطاالكبشارابنققالالطينفىاعملاليومأمن

تدفينتومابملكثمفقدبمفاببماكانكفيعهماقدبموتطبيفوتكماال

قالثمزوقاعيفاقةذاوعرومحريصاقىلمبشاركانكابنياعنهنقلت

فصالدائقابقالاتيءيفقلثالدراهممنشىمكمايعنىحالاإشامالى

تورثوامعرصاطقلةيقولوكانلأوتطلبدانقاظكبكعلىعض

بنلسهلوقالوابئعالهميهثرعوالطالحرصثرةكوالورعاصدقا
أعطونامااقلألالممنقبناولومءنقبلانمناونيريىالنامانهلياهاشم
لكومقالمالىمناشكااناريدافىرجللهوقاللمونامااسرعوأل

بىصاجةألفقاللعمقالكيرهطلفىواتلدفقالازيداوالفماثةقال
ابالرجللهوقالشيئاءافقراامنتاخذاننؤصيلموانافقيرأنثذلكالى
قبدتهاغنيانتبمانلهفقالكصرةبةا5همنىلتضاناحبافىعاقا

قالالفانقالعنمكمقالكنىفافىقالمنكاقبلهالمققيراكنتوانمنك



ذيبال

اقبهاوألفقيرانضقألنمفالاألفادبمةضدكونتانقيرله
لهفقالثزومجثدوجلىللهوتالائياصامنضبمماالناميهبهىفىسنهسدتلو

عشعرعةخمنيلةجمبومانففتهننمذتلىلفملتىنفاطلقانابهنىلو

وكانتالرومبالدفىابرأهمكناحتميمبنضلفوقالالرمليستضيوما
ازرفيباعنهلىفىأجحألفىلقدالنهلواابطهثحتوجعلهافذعهاوةفعليه

ذلففىألالقيبهألشافسدقدالمرفالهاهناوالممىايفاداصلهمةالمعبم

اشترثراهمنيةظاجلىامفالئبفروفىيهونوألنيالفممادنيهيئسال

فىعهرعآلىيكصدوكانواحدءبرضومالهرةخمعصسدوفروابها

ةاظههاعندفاذأكانالمجدفىاوأاشسالرصعالنيححمدكاجماناسفا
ذبماقرارطباكبناوجلنايافاخبئرىقيحثالمدينةموفيدخلامحابهيقبأل

ايهميقوبثمنفيملىميختمفيضعهباددجمايافىثجقبضمهاليممجهيضثج
يمابرادادممطاقىااسماقوقالوقهيخىفلرصائالوويونقيألمامافالث

فظمتئاثالرومااهلطرفمنوألحمامنمحنالعميفألىالمغافىمعناينذو
يعثثكجهانهنمننتاقرادىافالوةثبىمافقالتشتهيهانتذلكئدعله

ءبالماالرملىابلابإمئمانيةثبمجمحةكةمجلاصالمناابراهموقالويحعه
وابوادهبنوابراهيمأنامفرجثصوفىاابثاربنابراهموقالطهأوا

االيةبنرفورناندريةمياكريدلمجارىاللهعبدوابولىاخاسايوسف

بينفالقاهنيأبساوركسيراثفيوابيموكانلنمتريمفقعدنااألردننهر
النهرخلفلىهررفبافىألبراهبم3المااحاولاسىتالتالوحمدناينافاالمجينا

فقالثروألذبمبقالحاألين1113فىفبهبملقتيماريمالمالجخحف
واينالموكاألوعفيوساباياويالثاسألشهرامنخرجانهثمدتهلدا

اليذمفىهجمزاماعلىإإةءأايامجإفبالنالجالدالنيممنفيهنحماالملوك

افاخألألانعيم1تةالراماقمأطابامطاقابايالهفقلتائعباوقالعيش

الوايدبنلقيقهقالمصكلااهلىالصاائاققالمسعبمؤجماسثقيمالطريق

علىييمالنىقيقولرجلاذمعهاناافبيمبصدالمهاكممادبنمابرابض
اللههلهرايكءاصيااصمفا4افتقدمايهاباصمبرتفاشادهمبنابرأ

ماألوخافتوؤااباكانركألخثفقالىانتمغسالم11عليكفقال
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اكاعلىشفقدرهمفأعشرهومىالثابغالاوهذهفالنعبدكوانالمجا

فالثمساعةيهتةقالالقلضىعندشوعوالمالبالىرترصلنفسك
قالففسعلىتنفقهالمالثالثوالبنالصرفانتوالاجمصادقاكنتان

لوانالىبلقأحتىتحلناألعمفقلتالعبةفىاثهلفقالالىألتفتثجة
فقالنعمفظتجاخلكلىبقيةيافقالمثلعمطنشربوألطعمماوالذقال

منمثلحيومنضىفىفظثيتفضقالشئتمامنهاوخذأخيضةاهذهأدخل
توصادىتءفالخوخرةانافاذافدخلتقالشيئااجدانلىاين

اهذيمودطهلاليقيققليللفقالخيغفقلتجرابكالذىمالمفقال

نجتيمسيطةارطباكاضأليضنااردتلوأخرشصفىرتتفلعئا

والفشيناقالبلىقدتبةافىلدهللىقالثمءتاالثوسطفىعمران

عليهفماالقاضىعلىقدخل4الىبلغناحتىوألخفءحذاعليهاوالله

اناواماشعماداماففالماالعندكودعاوترفىابىانبلوقاد
نكمفقالادهمبنابراههذااقومالهلففيقرمانفارادفكاص

بعضهعلىدلنىقالاخراجهكنألقالالمالفاخرجقالابنهانكلىوضعفقد

الذىوماقالزاهدانكبلاقاضىفقالرتببمئيقبمفصلىبعضةكلفدلهقال

صخمنىوتبصفرحىاكافقالكئبسقرحلثقاللل9فىرغبتىمغدأيت
وجمتهلمرقهاطقجئتحفاللهواعاننىاللهسبيلعنساحبيذاكاناياىاته

منذنطعملمأسعاقابايافقاتوصرابهثنفضثاللهسدلفىيه
لهاصفاثتتنربمنصلىنعملثنامالطهفىلكهلذكركأقدقالثهرين

اسطجاادهمنابراهمكاتارجمبنعلىوقالضيناوديناراملتيردنان

عيناوفصثحغائرلميهشةالثهاعمعيرجابلأإذالمبىبجفءبفنا

اناففالكلنهيدقىلىاىلفقالىفاهبيدفاخذحميابنابراصمايهمفقال
نت3اذابرأهيملهكلقادبغالونرمىأألفةيريممىاخوثالشنىرمه

ابراهبماكانايضقالاحدابهبرفالاذهبأكمعكحرومافانتسادقا

اردناظاالشاميريدوهلىنثيعأليومامعهرنجاجمفىوالهديةيردال

يعوهوقالعاقالالىألىفدفعهوةفتحتبةراؤفئ5نازاراقىعألرجوع

عايكإيسقماابولهلفتفالتالىبهوا1ذا3واذبمبهواسنووا
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نابهعنكنئهظنحنممهأمتودااهناهوانماسقيجلدلثعلواذاد
فيجمنئألماعنمهبهننمطبقمكليتيناعنبادجللهواهدىهفاخذنا
علىابراهيمهعهرثبقيةرتالايىبالوبمثالجقأعلىقوضمهفرواقنفىح
التلىالنبمظلامفقاانهالشآميلحنانخاعنرجملعنمحدكأصورصاثط

ثهعققذلئهفانشيئاهولنىفىفصارلثصبىعليكدخلافاسعليه

ثجاليهيتهلمظإسراطراثصمنيثىالىتقبةقالقلوبهمفىدةالم
وخفالشدفىإلبسةنءبهساالىكثألنهقالمتندلمابقيةاقيلتند
حطامطبفاودتفاصهوذاابراهيملدالغزوفىيلبنص

يونتأجممكاااللفثئهابهاميابالءباثنادالفابةثمقرىواباعث3غيرا
يالةشدكللىفالبهألالىاثكلبأايبمابراسأكشعيبابروقالرهنفى
يخسامعهرجتالروعلىألكلهكمرطثوبالتهدئهأألظرألخانك

ابراهيمعللهطبمأنهبداسأتاافثتنقابأرمانااذاطوافافىمخغ

اظراألاذلىشرطتاليمحاقماااباياقاتذلكاطالقالاليهابئاوريم
هذاانفقالماعذالىالمغلرلدعاراكفاقلتبلىفالوباللةدتهاأل

انطالقنوداقبدتهكأودوألسمعهينالةخدىلىغولءوهؤىاوافي
انقهوطواللهقعإلتايىفضيتقالنحىوشانقهمنىعليهسف

نشالمبكيرادايشدآبئجعالةالحدمسصرفهثمممديهفسبموالدها
يقول

اداكاصكللالباكثإهواطوأاظاقتهص

سواحمافرادالىاحنلمابااإباخابطهـلو

جيرانهفقهسألثبضإدءوهريينقة51ابهاواهدى
بلمافقالقالوامحوامااالدةائمشا101تااألاحعابهأكلهفقالعاةاةاوعلى
ظثمبوامقوبةالتدمنئخافوناماولاماكماماذحياامممامااللهصمان
اللهفاناللةومكدطاالظنواصمزابالتةاثقمالمماالىاألملوطولبالته

مابراكانرارىلمكوارىوفالباقاللهعندماينفدعندعمالقول
اذياتاصاالثصواايماتخسذربماممهويأحملىخالقهمباافامىيتألف

وكانايهميأنمىالديهأالطواصهوخالورجماأيطيبوالطعماموالخبيصة
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كريمانوالدونامهااصوحداصأناوكانإدرجديقوليل

بهمايصنعوعلىأمهاحعلىيحرصناهـانساناليهطنعاافافال
طرةحورهبجأرجلفاثاابباادبنمابرايلألخنثكرروادوقال
ففالرجىصعالىفنظرشسيئايرففئهيرحلهمنشيئايرىلوله

دضلنىمامثلفطروردلخنىفاومفىالرجلفاخذالسرجذلظخذ

ذاتاسعسيناثارببنابراهمقالوإحداومالهالىصيرانهعلصين
حزيناخافرآلىحميلأللناالعليهنفطرمثىصناوليسابراهيممعليآ

الراحةهنصافيوالىءالفقراعلىاللهانعمذاماابراهغيالىفقال
صدقعنوألحجوألصزكاهعناقباهايوماليسئالمخرةوانياالهفى
ءهؤهذاعناشوهذاعنيئالوإنمامؤاساهعغوألرحمصلةعنوأل

اصإلاقيهغاوملألأاالدففىهاعضاالخرةفىءقراالدنجافىءاغنيايين3المصا

قدالذيئعنااللمجاهالملوكواللهعغسيأتيكدونمالةفرزقعزنوأل

اذاوأصينايبهنااصالاىعلنجادخرة3وااالدفىالراقبلوا

كرجلعنواذااعةلبثعايعفاصاللىالىوقتالتهصالىفامثاللهاطعنا

اللهرحمكمعواوقالايدينافيبفوصنعهمير3وقىارغقةكايخةناحا4قد

طافىواايهافعهفشتمرخارغقةثالثةفاخذشيئانااطنقالءلسافيخل
بمربنعلىللالمؤمنيناخالقناةالمواسوقالركجمينواصثارثة

قاطبايرىأللواصاانسلوكاناإقاوو1منابوأهيمالىاالحصأدكان

كريمعلىفيمنالعربمنتوافقهابراهيموكانببهةقرااسبابهوكانتبأسا
فقالمحزمممملاذافكلالشب

جانجاالناسودعصاجااللهاتخذ

عامةوألخفينلبسرلمقيصتحتهالجىفرواءاشثاائيلبسانو

ويرتمىبواحدةيئزردراطمبعةبالىشقثينهلبااوانحاالصيففى

منفرغفاذاجمرشوكاناالهلنجاموألاصفراوفىالححنرفىومولمباضهـرك

فلواهمإلدويجيءعالزبكصااسبفىدمحابهبمضارمسلالحصاد

صاديمقلماذاشسهوابهمبهاالثوااذهبوايرإبه3ويقوليدهيمسهـا

هدىواحدةيدلمجنيجلسوكاناذاكعوائينااحفظفىنفسه3جر
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وألهقدلمفوقىهنفس2يرانلرسهـليخبشألهيقولوكانقفهزينيعنىعنطة
رلقمطحسامالىادهمبناميماساألوزاودسدرجحتهن4دنفصهيفع
قصرثألنكالممصاألصفىتسقصرأشكاألوزافصالاآلصلى

انالهصالفةكلطزاالددنيهعووعاماابراانحماماطأفى
الهمععمبةفىلىالريخفضمااسرلمحطاانمالهضاليرنانجاننخاف

ذاثطنحنالغابئقشقالالدينمنلهوانالاصنىعلانفقهماواما

ابراهبمالطفقياعأهاامحابمنرجبهعياذادهمبنماابنعنديوم
لمماالثلالقالأديههفدكهافىحلدرنقالنعمففبلفمذهذااليس
شبيهرجىشعناصليسجمكااأقىامياناألواللهألقالتسم

عقلناإلكيفاالالفةءخبرامخالهابراهيماالىرجحجلالانثمالمجهون
فاستسملشابستادابءصافالناائثيافالنقالثماالصلمهنزلصاجماصتىعن
ثجاعيكافذهىاطاخراالدينادعوادهمالىفاشتردينارينمنه
ابالباودققثإيهأحوتوصبفينصاربداوهرتاسوقاخانافلىقال

ياثاأفطلبثهناكوشااتقادلألالاردتاياافقلتهذامناتدءاتفقا
الميناراالواالدنفىفبتهوأابيرءدلىمانلتاففاباافغ

علهذالىوقلىاسألماراأقاتاللهرحمكهإنيدىعلىفقالت
عئتهقالألبراهمابواهذاتنسألالهمااتفقاادهمبناهمايدى

ظمامئالظيفوحلمفرصادفرحاقواكادعمنماكانبماكانوسعدشه
منءهومملوفاذااداراادصلالشمعلهيسوانهاراآخرمنالرجلءجا

ابراهماخيثطلدممطناتقااذمدهدىمحقالااالديارتودفيراملى

داباقىمحدبنابوبكاالليماشالايوماهذأكاتةاألماالالفادهماكا
صاصمهوهنجاابالطالىدخلدينارأنثعرينارعفىاالىابراهيمعندنا

رأهمظايهقيبيقاوجلىآجماالىءايحخبهمرأسهيخاقاانابراجممفاداد
مدطوجدوافسا9ؤ5غالماتضعاالدنيالىماوقالمرهمأممالجام

يخظرساكتهيمبرووصاحبهبابراهيم9يئوههاجماعةدمكيوىيخسدمعهم

يدونقىل11أيشافقااحماالجحامالتفتحداغدهوليديهينقسلمفاال
فىمهالذىابراهيمصاقوجدواخفماصاقاناريدابراهيمفقال
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ابراهملتااكموألاحلقفلعستالاامافقالبهمامابكاونمنلفسه

كااالىفدفممامعكالىرفالدأهاتلحاحبهقافرغظاواتجم

هذاالىفدنعتهايرالدنائبهذحصدتاجهممفقمالديناالعشسريهاهى
طرصوحطالىفورمغدخلىأاولفقيرائحتمرالهذاترصئةتاسلهفقال

قالفهابشىجئناارهنهاخذهاابهيباتهذهفهلصاقالاصبمظا
حماراتيديهيقوبضاثماطريقهفىقرأىاميكأفىتةصاحمبهنخرج

الذىقولمواظاهـديئالىكيئتأسافوقفيهاديقالمتااعاتوافالوكأل

لهقاللىصاصهاليهفتقدمادهمبنبابراهبميوفااشضهوابغيه

معهكننالمهلىبميهءادداثانارةاثاهذهصكبمماتطدالذىجلالر

الحادمرآافاصالسىوحيمابراالىبداببدهذاخيتهضربولما
ذعخراملكدتمراألىياقالثمدأش6جصاداطزىلىوهو

ألثيغمالفقالئكوراايشكتاابراهيمالحالىأظلهذافىصرت

يدالذىقىوايشبهاتيضماصعلىيأفعاهوترحمهابراهيمققال
واخذرالعرارجممىحكبعطمثيئأماتاأمألضافىغالمكاناال
اطلبختمكوضاعدكوانامىىقىمااناثيئالمحدكدصانبمن

حصرفامنكاللهيقبلمااطالىفقالأدتلسعاواجاهةبهاقيمالثر
معكاوففيكوافعثيهمابيدكتثنعموالياللىترحمصنىدألوال
فانتتقولمماصادقاكحتانابراهم4أقالاحيببثبرفرلىجئقوقد

الفثاثمالوجههذافىانفقهاحببتانلئهفهومك7طماالةلوجهحر

ايميباتهذهخذتمكوعنىاخرجتمقالماادمقالىمابدصاحبهالى
اممابهادهمنجهابراهمفاقماعيسىبخاصاوفالكانأىاثخهااد

اتاجقعناثبشاربنابرأهموقالعنا111دقباوسلالمحمالةوألبصوم

ئفرقظا3تمافانهابراهيماألببحثلمألاحدامفىسبهدفىيرم
قلطاوعصلاألحمقحمتايظمهرماحىاففالفكعلىماتبتهالناس

ابووقالملاذمانالىالديهوىاكمتذاقالغملمفقلت
انبسطفربماتكلمفاذاعوتاايدلهمءابقابراهيمكالقالقرارىايهاق

فنوجوةارةعلىمالكفقالطيتنلولهفقالثوتبئاايومذاتفاداالل
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من4منهمةلاأهلىنىملاففاماقبتهىوثخثمنفعتهجوقىحدممالكل

ئةالامغفالترحمنىالكفاتلماقإلبفمثل4مغئرجىألمصمجما
ءايامروهذائبيثهفئتهمنبرقىألممألممنةلىنثولسابدنكىعل

عايكمباالذىفيذاألاهثؤمنمنفعثهحمبىكىألمالكلألممنامضالا

السندىبنعمدلوئمالكلارباعيالثذاسقطقدهوفاذاشره

نعرففااألعيالفىطنالمحغنجممامكافىياصابراهيمكاناساذاخر
مهصفىتصرأيعتحوزابراهمدأىاذاانسكانصانبنكيوفال

اصبهاىااأاصمقسوالميهكومالمنتحرزمعهقعداذاوصان

منكفراركاناسامن1فئلفقالسابثبنابهراهمضأدمهيوماواوصى

اسرصلقدصلىالميايماناابهقالوالجماعةالجعةعنفواتخوالفارىالغ
يآمعماابوقالءقحاالراألرأسىشيبماالرأسلثفىاشيباالك

دقيهتدضالالاتلفاذاادهمبنابراهمعبهسلةمابمربنوعاألسود

عليهوتسماليهىت4خاالتثلاللةيااواهألىعيهالملمجمة
يينالمتمناصداذعألانلهءافانهروعتهقداكوناننوفتالفق

ففالادطمبنابراهمااوكافىابراهيمشقشصقال5عديأمنهـهحتى

انامهـاأهمالنامىفانالنساسمنبدوألافاصمنوأياكبالنماسعليك

اضاحابااداهموماناكطداظاونجقالفاحاذمباناساباحااااايس

بالتفىءافافىباناصمملينقولىاماابراهيمقالالناسءجماغسواوانمما

قوواماافاةشبمبهفاعقافاصمغكاإقولىواماياءااأسآلمجا

اتجألحهادوالجواتجوابىالحسىاتالصلمنبدالفعناهاالممامغبدال
اافابهفرأدىاناسهماناعىاتوفىواماونكوهءامكراواوابيمثزناا

امادعبىواهاأللافقصدممشاسباحمعطاكايسقولىواماءحماواملى

احماالندبقىابهواصاوممليهاذسلىالنبىبدفرادىاناحمااهبقي
اراوماوقولىبهامحوسعليهاللهصلالنبىعنمعنيروىمنبهاش

ربنعلىوقالاأاوابههنحنفرادىصاناءماطواعاوابالناس

ءقسادسيقاصبنخلدادهمبنرأمموابىاقرااامماقاابوافاسنت

يءابراؤإنسارحنااخرسجتأومعنماشانشطعلناووافىؤكأ
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عنافابواذالههيبةوسناقكعلىألطيرنءصضركااذافكلنفالطضادمنا

دجالف3طعغافاوصكالنظلينهدمادىيحتداانيأجمكلمانجسسطف

أضمدأفيطغاءمداقافيمعفااايمدثدافيطنرجألدءو

حؤنمقىصبعثأسهعلىنلفهاثيابهاخذيحوعنأانأداداذاوكان
علىوثيابهبقبلثماجئهويقضىيتوصنأفالثانجةيةالظالىيخوزيقطمه

فقالباحمكادعركاميخث13الوايدبنبقيةقالمحيءثمملفوقةدأمه
واثانحثلهدقيقالالىاحبفهوباحمىدعووانكلتقانايختنىفى

ويسميهلكالرأسفانءرأيهنوذنباكنفقالىاوصنىفقلتعليما
القائلفقالالدفيتركتالعبماثةولبدتاقلكاطوصلوالذنب

وكذااذ3عبادةقايخضساقيإحيارحملوحأافقانمقالعالالك
حطبحزمآلكقهوعلىببالوتوزاىاورأهشاالباافضلقالاو

ياهذامننىدفقاليهفونكاخواكهذاشعاىاقامابايافقال

اسفلىلدوجتاطاللطلبفىمذلةهوقفوقفمنباخاففانهعمووابا

ادهمبنأبراهيمفاعىانعلىيصاحمىازللمكضالفيحمرابووقال
رجلىفقالعثهاتسئأومهقيألنينةطدخلتانلىخبرصمةعلىواقف

نجصيبانقخلوهوهاصيكرتانقدستانئسناحدىءالقوممن
يأتيىاتفهـمئالتهابستانااالىانجماعةخافىرذلثهو

مناصافقالىهذائأصمنلهتفقضءصاابرةاتافىحلوبرمان
إلجممناحىفقحنااحبىهريهونانفييئفقلتفظهاروفىابمافاسةا

ادهمبنابرهوفاذاينااكرجبهإفاستفغالبعتبابعالوقفنا
شياوخلفماتفالنموألكلةلتلهةصاجمتكمالىفقللعليهلت

درهمالفثالبينميمافصببتهاتلىإلواهءمساابراهيمقبسثلبهجشتك

قرهأكدرهمفأعشرهخذواتققالففعلتالاثالحمحهااألىفقال

رأشهدصدالحاولبهاموامقدرهمفآوعثوةيئوالمساكالضحفاعلى

يدهصنعفابمنلعيالدرهمأألثةعثصسأنتخذلىوقالتشعث

لمناهءادمحصقالنمنوخرجعنقهكلىورصمهواخذكسامنهادرهمعلى

المقدسبيتمنيوماوخرجالمشهرةاحبعدالذصدقمابقولوكانالبهأعلد



بذثا

وفيبهفصرانمففالفا3اقاكنعمفالدعانتعظففالواجمسلفو
انلىفقيللللدعصبيثمنلىكالمايالبهرجلجادأنهثمبةبطبادبئفى

الىبفذيةبطاسمندأبقاعداابواادذاأواذيمجمصلة

انافقسالههثامثحماثاآلمانلهصالفالمافىأهـفاةالسع بماجمبابرهو

لماناالمجاهدهمفاخندمىاثيلالىعكالرجلازئبمكافىاصماههنا

أصخمالفقالواهالغاليالوايايادداوامحهـتادسالبمن

ءنجاأيالافابصثبلىاالياحبمامستههااناماففسالطماشأبراهيبنبنفى
محاداالىباذفىمغآبقوانافالئجيةالقحنيهمسذحبمعتؤيملواءفةبه

بممثانفىمابرأعاىاطامثالعمادالقنثلرىالؤجبناذعبوقالسبي

احممكندتذبىزالت9جرفىطالآلؤيالىجةوافامستلقىوهوبالععام

ناهرظفدالسمبعطذالهالقلطريقدكلقااخسافىانوانتب
ثاصاطفامضبثشصالتااميكنثاثةنحوياقالءجافياادويخهقال

رفقائالعبصهنجىيضبذاهاجحالهفولىبديكعلقعودكواألكادبه

بعينكاحرسأ3االاولوقالعليمابراهيمملفاممألمةصبعافهمكص
ظكفالعديئاتكبقدسوادحمنايرامالالدىملثبر3نفنا3وأتضاماقا

لىفعيفامهادذاصاقوذلتمالماتميمبنخاقالرصاؤوانت
دتدمظوقادأتصثثلاروياءالدعا2خرغرزادوغيلىولص

أذاابىثعلهاواقوااخكلارإمتفساوكربشدةلعندءالدمابهذا

دالشىلىبذزفسسبينأينيسنيءنفقىرعلىاماطدخات

وطلبهالقرارىعاقاالممنولفاتيصالمصهأدهمبنابراصموودالمصيعى

الىذهبوقدطللميمابهراصااناقىاذااعلوهفقاالضاهـجصلهفقبل

دواجمهميرعوناناسذأ1المرجذلكالىفعى4فرسيرىرزأوذا3فيع

اواوقدعبفغناوقنككافاالدوأبناالىمكضملهفقسالواامسعففرى
يقودونهالنشوأليهبهفاترهالعمؤامهممرساوااخدفئمحولهمالنيران

صقاالهينبقربمصةجمالرماكداوجملىرمادوابنالىإدلهلواطةبينههم

القالعندكهذاإسدالحيلمنكهاالوههـصاجمرجمبمورراابرازفيامن
كئخأللرفلهذبينيدهادخل44اوحاطبالمهذهنعممنعوما



ا5عساحمابناديخ

ومنمنهيهونمامونيرنجلسوااذلمجوالهمقادئجسماعةفكجواس

اسداشهيلابعضفىكانطفينظرونوهميصلىابراهمفقامباعالس
فربضيةناصىثمبهودارطهاليهاألولطفممدمبعفمابعضهيلوثكى

حمتىقاثمطيلتهصدتابراهيميزدولماألولكفعلثالثواالثاشوفعل
فقامتامضواطوفىتأاناقريدونبهءجامالالسدقالالسركاناذا

مامالمافسئاالرهاةلئكاالىارىالقلىءجاافدنىلماقذهبتداأل

اوفقالاياهواروبقصتهوهقاخبيمجنونرجلنا6الدقللوارجلماحاء

عليهوسوافمعلممعهفضواادهمشمابراهوقالقالواهومنرونذ
شتريهايقوداءئالهاهيمايقدكانلبرحمشافمنهلهالىاقرارىابانثييرفئم

ارىاضافقالالمقودهذايدفىالقرارىابراهمقاللفيودابرهمبهساومه

قالالمقوواخذإليهفدفعهادوانقةباربل141هذامبالمقولصاصب

علىوهوابهاليوماوقالهومنديخادوانقاربصةالقرارمىيمابرا
قركلزالزلالجكلهـذاقالالتءاوايامنولياانلوبهسةجبالنض
ألصحابىشيألضرصكاااساكنوقالبرصجهففربتحتهمنبلأط

ابرأهيمفلفامهلكةإعلىواشرفوأعاصفجدىفاخذتهمالبصيوماوزكب
ذاايشفقالألشدةمغفينحنماىقىمالهففالواوناممباهفىرأسه
رتكفلىاربتناالمقالثمافاصالىالحماجةقالالشدةماققالواشد

ابراهيمجادقةبنسيدوقالزيتقدحصأنهالبهرفعارعفوكفارنا

قاليخاديناهاتفينةااصاحبفقالالصفىسفينهكبراقومالى
ةيهيفمجوونحنانمالهوفالمنهجمبتيدىيئباعطكوكنمىأيس

مراللهالسضنةماححبفقالالبرفىبرةجشالىالتهواحتىفسارواادخلهثم
ينالديشاسلصاحبياقالثماههفانجأهليمطيئافيمقألنظرلط

يخرىألوموالرصلوتبصهكرةالجفىومصىابراهيمنمخرخحمقىمنىءا

طلبقدهذاانربياقاليخصرفانارادؤلماهىكعيرةدشاالىفاهمط
حولهمافاذارأسهخفىساجلىوهوهذاقالكأفاكلطهعلىالذىحقهمنى
ذاكرتذوالددوألشحقكخذجئتصالبالرجلفاذااتصفانهرد

اصايخاالمالمقسالبالموتواصواوظيةجةءفاصابتىمضواانهمئم



تهذيمب81

قرشمعفااللةنانيهئمضماثرمىاملهوقالوإاغاؤابوهاخر3ئهالدضاس

اجماجةائطنسحمئكلفوكدليفاذقناقدرئكارطناتدربياوقاليد
مهينصياقالهأنهبمضماوفىبهسددءجوهمناقصةاويتواسا

اديتناقددتكقلىمجملياعسغيامقيىحىياصصفيوياص

لىءابراهبمقرىصدلىالهعلخفرجىأفىيصفىانوفوكفارنا
اكقاؤاوامدوافانهرداءالجةالىجميصافىاانفخرسعلدل

ااناصلهقللوابرماثهطرفاتمواألذانآلاظلىئهطرفهلىاشتو

خانادجوفقالبفلكناصركمقاضامناصكاناءإووالهرواعلى

سلجداخرثمبىشنالنليدينهفىنالمنافقرفىقالثالله

موألهمتسوقىالمبيدمنلحبتواشؤماقالثخديهعلىدموعهبو

فعلثاممطيكانفىاصوانماألوألىالى2داانبيأأيفرلمانص

مىقاالمولىيقولاليعبجدءاالىوجاستهبذمابعدالمولىالىجعفاك
ثومنأاعلطاالىخرجثجاشؤمارىغمنألمنىثطلباناان
علتفدافكاالكمفالاقاباصنقبلاليمرجلالنصبثمينرفيوصلى

لافاناعاععاقبتفانطوجهافىوذالثنفسىفىمىوقنما

نرغصاجقضفاصاجتىفثميوقدالشاااهلفانتعىتعفلىوانلذلظ

دينسادامهاتناولورنساكائةاربعتيفوفالمحايمبنهالىينهظراننفسهفى

اليافقالواماسخبرصنازمانمجصالهعنالوهءصهفاجممدوهاصابألالىعادئم
تقرىمامنهاخذتافالذكرتماالقخرجوقدافزواثريدنت3اناعاق

منعايداطدعالذىاأليخربماناداكلواللهأناتظنونفقالاخزواعلىبده

سثرةانهالووالةفىثبيددضدفىعمازيادةاخوجوكنلفعلكيرى

ويطرعيأصبالشاموكاذكرىمنعيهاطلعالذىامهااخذتماف2
ؤاتدكاندقييقانيلىفحسادملالفاستفاعبهالانواقرنوى

بعضهكليفاقبسلىبجوهرةفاذااطعماتقلبعلألمجشعلىيوم

ينفىوعلهذامثلاتطرحصاحبهفقاللهمجيالىالجوهرةالقىرأهفالابها

وقالابلوووادشمنالرطبمجىانوصدفباايكابراميمفقال
تنجليبيالطريقمنناحبجالسوساليليسوؤافىجمةلقيتهشسقيق



81ألمماكامنضمد
افلىوثالثةواثذشينبمرةدئهاقحخيوفآلابهءاهناايشلهئدتمد

هفقلتكلثستروبهصكدثاخبرئكاناانقيتالثلىئالعليهيؤتايم

قميلمغهومحباباسةئالثيقمنذنفىاشتهتلفهشئتماثلاخىإ

كلبنىوشجالساشثبمالبارحةانفيحاجعهدىامنعهاواناباظلما
سكباجةورابخارمنهيعلواخضرقدخهبيلىشاببفتىانااذاهعاسا

لقلتابراهبمصياوقاليدرىبييئألقدحصنعومنىنتربعنهبهمتىفاتجض
جوابلىكانفاتأصاللهاطعمكئنلقالقهئهحقدشيئاأصما
وعائنافىنطرخالانالأصقدلهففلتاقهيرحمكصلىفقاليضباأل

اذبخضريالىوقيلاعطيتفانمااللهعافاكصلىفقالأثعحيثهناال
منيححلعهاماعلىعمبرهاطولمناللالحمهادقدسابراممسواطعمبهذا
فقلتيعطنمابيأخذنماعطىمنقولونألةالملألمتصيافىابراميميانمها
الصاثوجلعىاللهمعقدالهاحلأليدبكبينانافهاكذااثانان

بتشصتىيلقمنىيزلفلمانتلقمهخضرياوقالشىومعهأخربفتىفاذا

نفهفىبمفاخذتفكبمارلىفقلتقسصقالفىئوحالوتهفانتبهت
يوافىيقدحمنياالمغوااذاالشهوإتياعاميمغياوقلتوقبلقا
ابراهيموررقصثمذاكعندكامثقيقاقرىمحبتهمغفلوبهمشؤمنيااليقيغ

منكوجدهالذىوبالجددصاحبوبضدرأكفهذابقمروقدتاهاالى

ثمذاثلمجقلموانورحمثلظانكواسسقضلكالىرالعبدكلىءجد

مجلنصقبيىبنزيدانوالحراممدالىدخلناحتىصومثقامابرايمان
ءمائدفيرىوقتلىراشلىعلىوهوالممبنابرايمالىينظركانانهبلدته

ممهومارحلهالىفينصرفيقوميراهثموصنعهامنرممايىأليديهبينتوصنع
نتينافاأبراهيمرحاساحلعلىيرخرجناففىايمااابراهمابووقالش

خماءالميلألاقنالوألبرايمفقلناحصنمنااقربوباكثيرحمطبفيهاغيضةالى

وكانناواوقلىالحعنمنالنارنطلبناافملرانقالالحطبهذامنواوقدنا

انلوابرهذااصسنمافاواحدفقاليناوافهفاخرصالحبزام
فالهاقالكمويطعانعلىاقادراللهانابراهمفقالعليهلشويخاملناط
الذكيلارهوصرها3والهمزهبفمايالأويطىباصداذلكبمغ



يبداميا

الذيهماطفغيداذبحوهنفسالابرايمفقامعنقهوانلئغفاقربظا
اذاابراهيمابروقالايخساايخدلرواففواألسدطهمنشوبناوكنافذ

ملريئابممضإنافلىفيساديةيدنىودمنآادهبنابراهيمخخرجت
ملىناواوقلىالموضعاهلىفىكشمئغاقفصالالحكئيربموصينيرناص
اوفدفافقدظمناانذفدافاخرجناايكاذلكففدنااططبهذأ

يقحالطاناراهدعثسوينااطمالطلوفقلنابهركبادمهسافوقعاضاا
فجيفااقبلةاتبلصألةمسعفقامهمصابرزجمماناللهاقدرماابراهيم
فدخالصامراالىئاكثدرنانحونامقبلةديدةيفجدبةيخااذاذالشانحن
فالاصدهيهقىوحشثودخرجثمابمظيثحالىالمافىناانمانصلى
ظمنلىتغاطارثابايالهفقالابراهمانعرففعلرحهانااعدصار

منااواصتوجمىفذبرشامخانتاصفاخرجنااناودتضىدزقإثايفدر
ترأيمااماابراهجمخدمقدالصىجالمرطذيفةقيلللتمابفية
الىاوصفاهدفةااكدخثمطعاممافيدلمااياةحمطريففىبصياصالفةت
هفقلشالالجوعبلتىاصعذيصياالوبمابراالىطرخرابس
الرمحهلىالذبممحمتببمضطاسوفيبداوةعلىلصالالثعيئرأىما
منىيالهادواصالحلىالهالمقصودانتجالر

ىماساناالقاشاحاالااناذاصراناصامداناشاكر

نصفثايابارلمحاالفمينجمنعمااينالفآلوانامهى

انادادخولمقىفاجرفديتككاعضنادوهبحاكيركميحى
بالقامناولالىالرقطةوادخيراللهةقلبكيعلقواخرجوقالالرئمةدفعثم
ماوقالوجفاخذهابنلةعلىرجالكانلقينىمنفاولضثرجتقال

صادسيافيصرةادفدغيألذاابمدالممهفىوهفقلتالرقيةصذهصاصص

فنصرافىالقالالبغالهفهبصاصمنفقلثخررجاللقيثمديخاد

بصاكانفياعةمايئبكسهاالاقصةبااخبلىتدادهمفيابراصمالى
قاحافىالبمابراهيموقالاواأبرأهيمرأسياعكبواانعرالىأوافىييماعة
اآلاسمتعلنىفلتهىوممافالصاجمةولىوصعرقيغمودةلىانألبراهيم

ادظهاعلىازلمجكلمتالحديلىاألولامثمسرأفىهولىفقالزونا



8ألساكلراباديخ

فانظركرولضضرلكوانهالمرتملكرصضيبكقلبصرمئلبشعاربخا
ومثلىيمونفانظركيفوبهيرجمرومسئالةالمطلعهوللهثلجمونكيف

جونثتفانظرقوفواكبطوأطمقممىواكااواتىاامماواولةالضإله
علىأليقرىطصاالموتانبقولوكانعلبهمحشيافوخصرخةصرخثم

االحفلهلئهماطنفنكانلمنيتوقعهانطالموجلمنائفاالاتجرع
سعرةاطبييئلقىماصياصومنقيمامةايومضذابمناهاواواليكرامة

والجدبالمبادرةعليكماخوافىيقولوكاقاطامةوااصاخةايوماضدأمةوا
ونظربهااالقسريعآلاخنهاتنرنفانوسابقواوبادرواوسارعوا

عهواشتدصدكافهفىالحريقءووةثيعوصنياعلباصيبقدرجلالى
متمكاللهمالالمالاناللهعبديالهفقالعسقالفىخوللىف

اللهكريثتماممنفازنجرعوألألعفاصبرءشااذمنكواخذشاما

وقالوندمفقداخرومنوجدقدمومنابديداعلىلهامبراادصافيهعلى

خفتاذاهواكظبكعغيزيلىمماانهواطافىفياللهخوفىيرفىامموىا

مفيخاكروتفذكرصقألهائىانتمااذبموقاليراكانةثممن
هلفأبهتاثفانكربكعذابمنابخابهحورفىبهتثقهلغيركس
المطنايئهفثيئا11ألميناطريقلىءان11بطريقمطباألهيكقافلث
ظونوفسجرمألمكاهطريقعلىفوتفهمهواهاانقسمإتجوايناله

ينقلونمنقلباىةنمواالذينوصيممشدمونوسوفتناقشونوسوف

يخاتجوهوكلىيواىيخاوجموهروحلىانذريخمااللهمفاقولوكان
جماوتجزونتألملونجمانوؤكائئرعونفئماتحصدونوانماوبشروعد

يعرنانشكواالهمايمولكانتفلونامامتكمدقدوسقبهيوامنفالمونتع
ونسىلدنيااحبهاامهعبداثكلتربنامنكثعفهظبوألمثلناالى

طلابطامعيقوىواأليدفىالحقحيقلألهولنوبمموألخزفىما

ضىئرفتىادااصىوبالىهاتسااراغباناشاايلبااذاكتيقولنودبد
قرىبضفىابرأهممعنت3الولدبنبقعةوقالقائماكبأعيزللممن

قالومايشصثقيهموصنعألىبلخناحتىىنمثلنامحهرفيقومعهاشاما
دجعللزهاشلصىكراتالمحالتفىنعمفقالشىامعكرفقائهحد



ثهذيب1

دارألجموتاممدااجدماالنعيممغفيهانااالنامىافالمااليأحلى
واسلالففنمففلتعيالالكلىنقسالوجممهىفئفيربقبدةقالبهاضم
بثمصمظشاحماقأبايألهفقلثظمثمفيهأامماافضلعيالساحبهةر

جالاميهلأحال41يموالذنبفادارأسآعدألدنباكنبقةيانفال
اللااووجههيبكلنوأشهتبيرورهعلىءوعليهخلتدايحمارنال

ضقابيرماذكوثنقالهيهيلثمالهفقلتأسهككلجمعابيديدربو
تبصماللبلجرفنىالبيتبهذالخالاذانوواألبصاسالقلوبنيه

القلبخموحزين

اممليجداومتىالردىينصىفنىعللاخولبركبصننااخووفؤ

اطياةبهمألجلعزالعادقاقالوقدبالنهوالرةاياكىنفيايقرلئج
اللهيثاهحمتىالفةخوبأنالثثنمالرجلوقالافرودابالتهواليخربهمياالدن

بانافوبةأهصيرقاظاادمنتاذاأنكيقولوكان4نحودصواىلهفقا

عيالىمعصيتكذلمنانقافمام11دعائهمآ51وكانالمحميةشيققبغث
منابذلمامميههاياالبمافصمنامورىاسفيانالمشب3وطاعتك

قليسسانهاماققوعيلهءساياطاطاقومقاسفهطالبصرهاطلق

مالموومحلمرتوبهينيخلوأبينممديخاهمللوايقولنونفسه

اينمغفصالاهمالادبئيمابراانتدجللالقالوبهممهوا
فقالبشتكء

شوالمانيثتنافالديذصابثزيقطدنيانو
ول3المذيتاافانهـشدلمثمفالنمنالىفصالالوألهبععلىودصفل

ملكمامحدفسالجمفرابىعودخلقتلاسفقداضرجوهالوالىمفالى

القوهمحآفكاامفرجقالاااالمذكودابيضافانشد
ابانجالناسودعصاحبااللهاتخذ

يقولهافيراادو

بومنعساعةطفلاجميمونهالشرمنمابهلماثومدالديخ
واوخممساحكاتحرءألاالىمنهايالكيهفاواأل
دعويماذاهانلسسبافىطيرىكانمااستهلالدنياابصرافا



191عساسئهربخ

االيساتبهذشلوصان

ادمانهاالذلويتبهاالقلوبيتالذئوبرأيت
اعصياالنفمىواظيرالقلوبحمياةالذنوبكوفى

ورهباكاسرإرواصالملركاألينالكاوما

اسااابافلىلميربكواولمصانصاوباعرا

انتافساماقلبينجبفةفىاقرمارشدلة

ألحمالهالأللةفيالقلوبجمبثلملهققالعدةرجلعليهووفف

والمعبااوواالروردارالىومافهالديخااحمبتاللهابغضمااحبت

محلدضالدينفدوأليزولألنهيمفىاألبدجماةفيهالدأرالصلتوقى

ألانكاعالطوافلىدرجلوقالانقطاعوالاثالسرمدملكفى
وتفغانعمةابابنفاقاناولهاعقباتتجوزتءالعالحيندرجةتنال

بابتغدقانوثالثهاالذلبابوتفخالعزبابتغانوثانهطاصدةاباب

هراإلبوتفغاضومابابلقتةانورابهطاطهدبابوتقعالراح
ملابابتغلقانسسادسهاالفقرلوتفغافنىابابلقانوضاهسها

جندىبهفرما3سكفظابراهموكان5القغيرقالتاياألسستدادبابفغو
بسوطهيضربهمححلصاحبهبهأعيماقماقامنبهذامناعمالهقلل

وقالومضىالرجلفاجمزاتهعصيمطالماارأساضربوقالرأسهفطأطأ

حمارقباعشهوهقاشستهيمتنققتهعلىفانفقفرصنتابراهمحبتسهل

ذاماعدفقالصهبخلفقطراولاينابراياقلتتماثاثظاعلىقوا

صتجسويةفقالالورعيممتىوقلمنارالثالثةحلنىممنقىعلىقالاكب

قلبلىالجيلظبايةوعليكبفنجكلمجوبهمعنواالشيتنالقلبثهفىالحلق

الطعواقطحقابكذالورعبثبتربكالىوتبذنبكفىبمرجمللربذليل

موألناذمحإلكيبغضهمابكلانباطاعالممنليسوقالدبكنهيرالى

طدماوفىيخهاورغبناناهافىفافيوزهدحيناهاوابغضهاظفدحناهاالدنيا

الكنوزبموانتفطلبترهاطلبهاعنكامصنتموهاالفيااخرابحمءوو
خدعتاكميهامنادسرعينفاجببمدواعيهاافرارةاهفالىدعتكمزتموهاف
لذاتهافىممونوتهزهراتهالىقوعونألمانيهاضاضعيقفاقتررتمومبهورهاة



يبثهذ91

ائهاصكلاطوصشابىنتبلىاتجبعاعإليونثهاشيرافىوشقلبون

هليالجنونوابمأمفىألاكأوتجيتون3الاادفىالماولءكافرون

بةاتلىطلبومنبالممافىاعمالنمامنبمدقدلىيقلىانومساكنهافى
شلنااففرنااثمتكوالطيقلىوحمانالفافىاليمئىبااباقىاالييثاوهناباتوافى

الخفىماراسىالدنياأصبمداءامهبرطتهربنامنكثمغألنطلبوأل

ألتهنسلسحلعطاورااعليئمنعمااللهوبينلمثيئملثييقولكانواله

كددراافظفىمنمهمألنعمعدفانالمحلوقهينتسسئلوعليكيئعمان
صسنالكالمهذايغرلاشاولبنيرسفوكاألحرماغيرمنعليكندمة

نيهببهشيفاذاالثامجبالببعفتصابراهموقالءفاحفظو
امربيةالبهينتش

إسشتهاسرافنإقىواناهحىص
شبئياالموترعناواجقدايومافاعمل

شعرمغمدرعةلميه3افياشعثرجلاقىاذاواقرأاجواقفاناا

رأتدقلتبهبلقيضمادقالفىبمفرأىاسالماعلبهفرووتملىفسم
مثماسرقالئمكظتيمصتىتخايظوألتباقألفقالفابهيالىنالبألهذين

فاذاشوفىبميصلفامثجصرتقلرأبكأاقالفقمعهفضيتءفيراقرئك
علىبيننضثىاعحربهرفى

مصالكابوكنعندالمايثماساقطجاهكجاهاالة

ماإتربناألابخاثبوفى

اضرذاثيبمماتهممالقىدالقبالقضاهيتقلممن

االءالجيزاهاونحدسبماذفىماسكل11الحاوأقغقىاةازينما

ينشداقولعنىصاممفىادرىفالارهفصاصىالىالخفتقرأت
ولطااباهإلافىارمنياراهموألقثعوادناالدبادفىايأساارى

الديخاصورنباهمكالملىإسحستكاالملوكديخاعنإلدةفاستغن

تبعئاجاحفخلهابرعظةعظنىولالمقدسىالمنهالبنعمرويهاتب3و

قصوقريبشانامنوالموتويل4امياازذاطفانبعدامايها

بالرفيينادىانفيامملبافبادرديبهجفىللبالنصيبوقثصفى



أثعاكرسابنديخ

اثقلولانوالمقيرداالىئحلىفىانقبلالمحردادنمابالمملواجثهد

يمملطواالجرلهوفىالمحملوفىومنانبىا1علىاثقلهاايهزانفىهـالاال

فقالاصترجلكيفلهقالميرموقديلهيالاألخرةالىالدنيامنحل

معمادأاالياممنيوماكنتبشاكبهناابرأهيموقالكهرىمؤكأفممللمهارنج

قيرهفافقالهذامنقبفقلضعليهفترحممسنممحرعلىنااولاذ8محرافىيمابرا
اغقذهنهااللهفاخرجهالديخاادفىقاظىكاقاالمدنهأاميمجمابربنحمد

قتتهورهوفصءودنيابمهمالهىمنثسىةمجمىذاتصانهنىءبغدة

تاببيده3رأيمهعلىاوارجالفرأءاهلىمنخصهمئخذالثمجلسهفىنامثم
وألبافىمحليخافاؤثرنألؤثوببببالذاببمفاذاففتاياهلدفنا

الذىفانهواتاثويثوناثكرخدمككثونكسلطاتك1وقدىبمدكلنتت

صرورفرحوهوهالعابعدهانلومالثوهويمكىأالوألصيمفيهانت
فاناللهاميالىفسارعوابعديوثقلوعلىيوموهووروشولهواتلوال

اعلهـتاألرفواتساهاكنصجنةريهممنمغفرةالىاعووساضقالالله

هذاوقعمدماكهنرجوموممظةاللهمنيهتنباهنهوقالفزعافانتبهلمحتقين

بالمبادرعليكماخوقيقولادهمابنابراهموكاماتحتىيهففتبدالجبل
بهااقالسريعةاختهافقدتنهفانوسابقواعواوساكشيادواوالجد

ركسمنمضىهماوتقكرذكرحقالهصافىانتمااذكريقولوكان

شقلبكذلكنثبمانفانكربكمذابمننجاغابهجووقىبةثقهل

الذيهاألالمطنينالالهيقيناألطويقعشبهاةااطريقامباألهقابك

سوفلجونسوفجرمألمهاصلقطرعلىقوقفهمهواهاانفعمهماتجوا

ليقيوكانيخقلوذمنقلباىظيوأالذينوجعايندمونوسوفودأينا
اوربهونالمكالمصلىواحدةلةجمنوالمصفهوعادأليهوقسلطانص

وأحدةلةجمنوالكلبفهواللهسوخدممنحلىواحدةلةجمنوالذئبنهو

يقولصثاوخيرهمنايسناالمحاسنثتحدثالشمابمصنااذاكناوقال

خكتإذاهوأكقلبكهنيلفيمماانوإعلمفىيثالتالوخوفيردىهوىا

انعةدواسمنداعليكاللهوبينكبإطفيبهعلوقاليراكانهالعممن
انظواخىيالهالهعياكئرةرجلىيهاوشمنرمااللهغيرمنعليك

2الجد31
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وئفثظلمتهلىالفىألتهعلدزقهليسمنهمنفنزلكفىمنع
يقولفانشاعثغائلالفقلضكلأثرففناديهلبنانجبلفىراهبعلى

داجمادوكبىبانجاالضاصصدعن

جعائبمااارافىقداظلنىدهراان

ممتادبا3نجدشمثضمافبمانماشاقلب

فانشأانتفننىاهبالموعظةهذهالفقالذلكمندثالحابغحبثفيع
بقرل

صاجاتجغألاضاذلألأأمقتجغاألضرانمنتوحش
صبهانبادتةماسعدياانادمشلنملالىساهيحمهن

وكافبافاأاألشفدتاألضاوالحباناألحيقسدفقد

داهبارتددةقىصاونجدهد5يقالازاولوفقلت

ابواهيموععاة6هذهلالال9ربثمنياباحدبمذهسمص11ىسيىصيلما
قالانهساطعنغقباصالفهبيتكمبلزعيئافقالانتىفعظلمة

وليقأفانثتمىأبالىحكنتمااألخواقاةوماللاللبلوأل

يثالناكتطاأشتيهالوانحفايدبريرمنيا

اذفسافىصاطفىشاكيواكرهذهاد11منالقيوبخلت

فركاتافسستمكلىيهمحهـ5سمقاسمجصارلت

موعظةذلهفتالةاطهىصالهمناسللبىمحمدبغاحمدحمع
يقولفاذثأأللكألحبالىيقتباالنهالعليكفقسالإئتفمظشلكبثعر

خصاالقافايسشعدحكاذاناألابزعيهيريدمنيا

خياألصلألةبئخروواجعلبهىياتذاكرواالمجالسكقى

ماألبباقىانهيرصبممتنككاحيابهاكنبل

يالهلقظثيثدمركاغاقىمولهـذه6بااليرىالقصهدفيعلىفقال

هدفاذالدفىذاهلىقابمناليهفىءامااوااللمألىالطاالعااخى

وللةانثسأماللهلمقىالديخافى

لسناتكفتأهبسبماتدأرفىائ

شسهواتاصاعنصدثه3يومالدناياواجممل



591ابخاعساكردص

مماثكيومحمتهاذاماالفطواجعل

الحلبىعظة5هذلصلىهوإزىاخرزادبنيدخيبنأحمداقاضىأوقال

قلبكقاألشىقيهةواكفعدتهبخفسكوإحمعوقتكاحفظفقالفعظنىلك
انشدثمزكركبذلكوفيكوسركيثبذفوبع

جؤابهاضقغعتمنهانفعمفىافكلهئعدانقاسحيائلظ

رذابهنحسقوللكماكألهوغمىنضىص

الحزابهيهريدماصادويكدوكساعأصياشأماكقي

علىموعظةهفهخرزادألبنإزىالشيالحيدىمحمدبنالتعبدفقال

اعةاابابعنتنرحانواإلكاطاعةالجزومعليكاخىيالىفقالفعظنىلك

واقىكيعيكبماواشتهـغلبدنياكآخرتكتبيمولهواكيفىوألمفواكووا
يقولصأانثهثمييخكما

يندآالنفىقتشهمايدعومغدامةمنىسانماعلىمتذ

أيظايرعالدألربايلتونسمموبمدوايأافواممهطصلش
3ناانملبهذلتانسيمماجراذياهلدنر4بخرظيس

موعظةهءممحلحميداألسترأبادىيقرابندمحبنسناطابومحهدالقاخمىوقال

ينزلثناوهجلاللةاناللهرحمك12لهفقمالانتفمظنىلكخرذادابن

تقربانوأعلمقلبكلتافىايئفانظربحومهابهمقلىىلشيثالعبيد
قلبكمنالقريبهمنفانظراليهاقربماصبعلىالقلوب

حلولهناكيخاوارواحهمولقىالجابدصالبقلى

تجولالمليكتوصدبافرادقربهحىفىنسانعيمبروح
جزيلحطهنبذلعواثدبرمحضمنالقرببضالهم

داثليدىاموعظةهذهرامينالبنالغدادىثاظطكرأبووقال

كاختياءمخيركهإخيأفاذهمهلوألبةوثقاللهاتقلهلقطفمظنى
دانثلنفسك

اناإلساسوذكبانسااال4اصذ

صكقارباتجدهمشئتفيماسالضجرب

لكرامينابغةموعهذهالخطيبفلتالصودعكلىبنكيثافرجاجمىوقال
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هواككلئخابعهاأندائكادىأطىالثىنفسكاحنشالانحتعظى

وقلبذعلىكردنجالألفثاإدقهمناظوفستع1داهلكاممنلفلك

امالبادمواصاطاعهامغددةلىوالمثله1وهأإلاألماوةكافاسافمها1نعوثها

عغفيضالثالهوىئتبعوألقالصحمصالىركاهخفىامممدوالعد
اظلدداشيجعاقموااضالمنلىطتهاللهىفىقداللهسبيل

اومأادهتر

سمادالمدئياكاميفىمحفاادالرشتبنىنت3ان

ادأصاخىلىااانهواهافىفس11خنايف
المجرعلىابراااادهبقابرايمديخقاسإلزصافىهالمجدابيوقال

خمسيةاخافسهاالراديخهاماتائااليثاحمكغفىوفىاخامحاباقدمدطا

أحماخاساالةاالىوهالوديكلىزاثصلىألحالاهصرينوعثفياوس
فىوالقوسحهءاللدفثافصقوسهكلىوقبضىقولمىألىثرواقالبالموت

كلالنجااحماكهليبندحوقالالرومبجمدرافىاطضةفىفدفناهقالوايده
ذأءالروسبالدقخثولثبىودفئوماألوفيناحدىسنةمات

اواالومائة9شإطإطنينسنأاتمانهدالمحفوقوالتهفىقاق

ضإلطوإلطل19قيماسثاسمثمرفدمكوالمجلىادهمبئأبراهبمبوذابن
يفولحانغبنرىمااكامثافىثااألمامفالثألثفةوقيلومائة

بالامجسسفيالطعانو

ماىاالشممنالؤىوالصاذ3يزللمجاعواديخاااجاعتهم

هحاالىابنببإضاببءوومهمسعرءلىمنمداودطهاخو

مقلمادفاحالفاووقارثوثى11البمارقدوةسعيدافيوفى

ساالادأيألطانويوسفأنجهمعبالفضيلمفمسبثهح
وساالالجأللذوالمعاثلطفمردقواهلماداأودئك
يرماوااعصناموىااوةزالومابةألتضاائقودىاذافرفا

اسمممزامغوةالةنثاععاذافنىاعيكقىالقوكطضومازا

المابراهيماممةممنطاعيلاايهيامنرذ
دمشبهنااعيلأبنالمؤمنعدبناحمدبناحماعيلبنابراهم



79صاطابناريخ

العيدأوىجمحبخاسيقلىاابرعنهىرابيهـهعنحمدثابمهوذاخرزادابن

لهفهوشىعلىماعمنماقصيعباسنااالىبسندطريةهنوروينا
بنمويىبنالةعبيدفيخمدبنجمفربناسثاعيلفيابرالميم

الحسيشجعفرابوطالىابىفيعلىبنينافيعلىبنمحمدبنتجعف

صراعنةوجمبهاوحدثدمشققدمالحيطيبهـطاقااسع11الموسومما
طريقهمنبالسضدورويناجماعةعنهوروىوغيرهمااداألصوابناالجرى

النونذىاخوابارىعكبدقالتالانهالمصرىانونذىصيابضةعن

كبةاالنقالبالحرميصرولموالمشعربوفاتالموقفصيرلمالفيضابايا

اوقفهمنالوالدقصدهةالبابهوالمشعرجمابهوالحرموجلعىاللبيت

بالباباوقعهمدخلوالمالبالدضدهمايراحيتفرعونلأبالباب

ويقضونمقرباريببتقهماعيتضوعمالىنظرانظاالمزدافةرهوالثاف

لظطهارةعلىيارةبالهماصممنهتجبهمكانتافاالذنوبمننرخطموغ
وهماللهزواراقوماانقالدالثريقأاياالصياملهمكرهفالبمادىعبد

الفيضابافقالباذنهاالاصناتنشدوميانالعيفينبنهماوألصنيالتهفى

خايةاحهوبهيئنهرجلملثادلالقطبةابمحتاشبااتلقامعنىا

سسنةرمضانشهرفىتولىجرمهيهباذءرجانجديهتبهجعلقفه

ائدصالوتسميهط

الهروىصعداساقهبدعكبناحمدبنلىبهنهلاعاسمبنابرا

عغوصدثحبانبندمحبنباسااكلىبهاوانخبدشققدمالحاف

ابنهعنهوروىفىصفعهاابملةبنعيدواتهدالمقرىيابورىاااحملى

رسولقالفالانهموسىإلىقءاليهاسندباالحطيبطيلقمنورويخاعمو

ولفئعشداصلةيوماالجابةفبهاحىقىقأساعة31وعديةالدةصلىالله
صنتعياقاوسلمعليهاللهصلىافبىانانسعنوبهالمنبرعنيعنىماما1

بذفىعلعأصنثوعيمجاالىن5الرجلجهايخراقذاةاصعاميدلىالىء

نسيهاثمجلريهااوةسواوأيةمنإعغذنبطاهـفاىا
صنفوقديئالمصغمننحمىخبمااافااوالءالمدابئممابرامليمر

عغواخذوخراصادموامواق1ازوابقامبدديث19مسحداسيم
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سميلىبنآيمآلسعرىاهائمافىوهنعبىبنعسيددحيمعهادبنمام

مريرةابىألىبهناءسظأثصلجماعةكنهدوىغيرهم4لضبنواحمد

ممدناايايساهمهداولنيمالقالحمملمعلالتالسلاللهولران
جومنداءئرابنآألسلامنواحماألمجمئباضااشدوا

ياقالواحوصنهـهطقلالابلالرجليصدكامنهالناسدىألوافىسثاها

محجلييناكىنرقىيما1منألحدسثأيسآلممنعمقالهرفناااللهرسولى
امنبهايابرابضد4ألنفركنبضابرافقدهاقالابهاواهوالوصنيافىمن

سطئسدثطاشبرانسأاصشإقالجزأعرعوبضةجمطانجطحا

ثرهمواصبمسمابهأهـصمدبحمبةكمافأابنمدبمدااهادوازهـ
ثالحدتطلبفىرحال

سروليأعمابنثساممنثإيئاسعلثاحماحنجاابراهيم
قالائهيرةكمالطالىباالصمئاسهاتصلشاااباالندببموروىيوخىاا

وانترا1دامااألانفىاوممماثاوثصوخياةصاالثخليلىفىاوصا

اسافوافاتدبمماداوادابيفىاينىشهرصمنايامئلألثةها

اقردااااقىواناعاااتفاتاالنفتوأنالديكنقربمالصمةانقرألان

ةيمابراهـامهـلنبماقااباجمالمعممنذصكرة

يرهمنثيئصصاحمنجامرسمبنربمنجايالمبنابراهيم

ددشقكغادىامطااألسداساقابوبمدناننسبضلشحبانابن

اباشاالالواحدعبدجىإصجدهعغجمهاوحمدث

دىفسرااارىاألنعمحاتأهابوداسءااابىقالممانجماابراهيم
صففيداسماتدعادضقمةيىالماحلمناممرقدةاىاهلمن

بدندناساإثصلىبخالمحإؤلناورومىينلثمبهافينوايرصوخهاشه

رسولقالال5انالكاعابنعنءجدأيألعنوركمإاجمفرابىالى

فىداصكربهاإحدثارفىوهسبىوكلىامباساويسمعلبهاياذصلىاال
ةصلبألدصاوروصحثءهستىانا
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ابراهماممهمنءآبافىالمفاربدص

الداراذساالنأبىعنروىالزاهراطورافىايوببنابرامم
عديهجمقالدضؤالرحمنصبدبناللهجمدمانوبهاسعنهوروىوغهر

قالانهالسلفىمننوالمجلىهدابىسضرروىااصأبلوركانقول

بضهمفقالاهييناشمضريهرهكلوهوماويةعندجرهالهـتذاكروا

ونتذكمغصمافقالمماويةمالةفاألضهمةوقالءيصااتملانة
الهرةشقطعأليقولوسعليهالذصلىاللهرسولعثفقالوهفاخب

قبلمنصثسائطلعضىاموبةأتنقطعوألاتصثارثالوبةاتنقطع
انأليناصاطاابادءمنجمالمصانادىالبغاحطيبآلبالمض

الدارافىسديانابروكانصاطاوكانءوالراطةالىءالحابالحورافىكوألمأ

سعلىقاعنيارافىالحهـكانالصيرفىعقاتلبنمحمدوقالمحندهويبيتلمجبه
وكاناقاماللهوعلىوداماحبطتضاتمهنقشوصاناللطريوكان

خراالخرسفىتهينوولينوثمارنةتوودبامن

لهكتابفىقالىانهاألوزاصحشثتالدابربنجاأبراهيم
هداانلمواءوايئالواعظوعظةيههالنانصعلموواايئالىهـفعرداواا

تأشونديهمعلىومقونؤبئوبمنخذونبأنوعصفكوتماوانوفادينحما
أليتقونوألوأليخظرونرعونألتمون33ونادفاطلوتءالهمابدعااهلفاد

بهرونارقونيعالماويقرلونسصونماستحريفكليؤمنوذلثمع
رانضيينهميقمثبنحذمابهونوايعملونبمطسكيطالذبفترونمماوتسدلجى

يفعلونممزالثاشبماألتغريخاممطصووهيأنااألو3عالبهقانانجينسبم
بئيمنامراهويندماولشمرينمتظااللهعلىيهونوااناحذروا5نهويأحي

رقكيفاىتطوناماممرترقفىءباقدندظايدبهةشعهينبىالمبمرتويينموه

موامتدينصهموبهونواالدينعنبمتأخذواانمنإشدتعظيمالهم
يسقووننودالىءايصخمواافميينتمفينامكلينءادميدقينص

لدنونالذىوديخهماهـلملىالذىدوأيهمالمسيلءضعمامقواةلضأنءفاثاو



يمباذ53

نبميلىبكاهلصهظمثمحابفلكلمصهف

بماابراهماسيألمهءأباقيءالبامرف

شهروىلمرءإوااسابنلمامعنحدثربنابراهيبم

سدثهانابىشهاووصركانيبناتدعبهالىلثحطانجامنلرالقاانه

قامفاالدخااأثبرنألالرعندءابرتمعالميادغالمهىالهاشفملل

ىفىالرسعنعبدابايالهلطلةبالبرممكديمالمباركافيجالييركبالبا

بحذالظاذلانرأبتكالماسافيلهفقالبطبرغسكانممماقىخماتحلىان

ساليعايهاللهصلىاللهرسوليثحملالثاذلوال

قلممولىوفىالثالحراسافىماقاابوعحدبنبضاوبنبابرا

صصرومهـاللماومثيهىسافااففجلوأادهمبخاأبراهيصمصيسارالملط

هنىاللهعنلموبالبضبملمإطفهلموقيإجعاوفمانهايراهيم
كالنردادالمىاثوماياالدنتبااللهابمااحبثالضهافالرجل

ضالدلىيخلىألبزولثجيخاألفىحاةفيهالدأالعملكتىالمبدالمهو
مارثبلمكابرأمقااصباطوقالالقاياعولهنفادالصرمدمالقفىغلد

اعملىانماساتأصادهمبنبراهيمقلتوفالجمااشبعدثوبغدا
وتثللبوتدتألمنلثالبكثللوبوهابالانكارثبابئيافقالالطينى

ابئياكثهنقاتفلىيهفانتماالساقدكشفعنلثماجماظبناثكادقثهتدما

إقهالشاماقالثيمفاثصالقةاوعرومااحاحبمترأفانكرطبث

ماوئقدملءاانعاللبقدانهلملىءعكشلفةافقافىالقالكةلىلفه

نقدهساصركاحهينهاتينلذلم3ترجمهفىقريباادهمبنماابصثننق

ابراهيمشيكهوفاةممغوفاتدهثئأحمضقدجيمالمتانبذالتنطيلفل

عزثالحدث1اقدهاهلن5جمإحمااتاألىابووجمهبلنااهيمهـار

عنماباقالاندسعرىاعبمقالرحمندعالىبسندناعلواثحمصرلا

ئالفاصخمهءشاحمهبعكنماملىلاقىالماتالوصنوهطصسعديامامةابى

لهدءدصد9صاعاألداوزنحهفصشالضاحمعكفاتإتتاإاأصأمامةابا



لرعساابهئاربخ

فهوقروقبايرعليالمبدلئيئكبلمحرحبةفاكهفضلعفهاتفسثرغههقفاتيت
بهرشغالمسعلىرصحبئوئاظالمسبمائيثسعتىفشيضفالىالبامالهامامةابو

وقلتعليةلتافىفلىءوهوظهرهعلىاقاهاقدفووطقيوعاليه
ابنلنعمفقالسلهاللهالاللهرسولصاحمصلماالباامامةافتإجمى

عليهاللهصلىاللهولرمعغبةتحدثأنثبلفناحديثققهلىتففااخى

فضسلتوصنأمنيقولاللهرسولحمعثاخىابندنعمقالالوكنوفىوسم
اللهاذتنعفعقواضومبهمااخطأهائةخطصلىاللهاذهـثاثاركميما
الىقامثاماكنهءالوعنرفابلنيتوصنأومنفتهوثبلسانةاخطأهاخطيئةكل

هذاعتانتلهققلتامهولدتهمالتهثخطمنقعدعايهامقبالالصالة
هيثينا1اوةصياألاحمعهلواخىابنيافقللوسعايهاللهصلىألتهولىرسمن
ادرىألواالتىوكقراذانابالأسبعااواداكأاواةاساوبألثااو

وماولبينتصنةسالمترجمنوفىوشاصليهالفهعلىاللهرلسولمنعمتهلم
ىووكثرعماربنامعنروىالجوهرىيانبنابراهيم

انهاللهعبدبنحابرالىطريقهمنويناووكيراطبراااحمدبنانسإلنهص
ظائهاضاالىااوامنالرصةسووسمعليهاللهصلىاللةلسيقرأقال
إةعليهمتراتماردابمماحسنانراصالجقجموتامارامالىقالفرض
الحدفالثبذيمربنانعمادمنبثعمةوالقالوااألبانذبماجلآألأمحافي
وصلؤوصنااييلمغ4اهالرجلاقظاذافرمامحيدرىإطصيدابىقءو
والذأكراتلثيراللهالذاكرقما3

مجىالابراهيمامكلهمقءإافىءااثاحرفيئبئ

اوضهجماسبلشلهمولىتباصاتااسعابىتحمكابراهيم
دىااليعقوببنفسكلفيمحدفالالمأمونعلىقمادوقدمصرخراج

اداألموبهويراقبالدوانفىكانباكانمراهلوالىةنذابهفى
اللاأودثبالصذرححدائخهثلةرعالزيعاوحممانجمحالحراجيهو
دوعةاصعيداعقدفتصشاحراخألبةمتطاهمايقولانىورفرا



ذيمبط02

بالطلباظرالالىوكانيغالسنسملىدجمبهبخفنلهفتوعيضىااسفل

اامي5تمئبلىعشثجدصفأشهرثةثلولىمائةوشعينخسنةفى
يهنلماينبامامنايهاسارقدكانومأتينةممشسسجسنةوفافهث

سراهلىمنيرانصا

لمفاوصنمءافاحدفثبم
ىإصمءابرااسمهـقءابافيالجيمفص

هرفىاثوباناثابتحمكناطديضروىاهنرىاجمداركاأبرأهيم
حمتقالاندبانلبنثابتفيوىوكيرهوصلمبئدالواعنهىور

انلظكيربذاطرولمغعاداألمةبهذبتكيخلثنياوحككليقيكوأل

قدالمسيببنسعدفاتيتالمدينةقدتئوبانوفالبالمجفعلهمتخلىج

يدسقالثمالمسائلىفلتكنهكناقالمفاصافيتفسئاانصبوحتىسئالوه

لألاللىالءافثطوالمتهاصويينألصهااينالحامةلءدبينمبينالمؤمندفي

باعظمدمثقاهلاصيبمافالانهاالوزاسقالاقهامفىأطيبةاثالذعالشديدة

نوفىاصطاالمقدامبنوبالمطبمافنركلأئدصىابىأمذسابأبراهيممصيقممن
ءوحااهامهاأكلإلدنإشامباقدرلهانوامسةاالطبقةابراميم
القبغلكاللهغفرحالمكاللهساليعقدلدفقالوهيافىاسسرجل

سنباطوجازاك

سنةدمثققدمائالالةلىالمفاىايمعصردابوجعفربنممهـ3ابراأ
دمثقفيالصااظالمالفرالمصريينيوشجعلىامبراوثألئمائةوستيهاثالث

وولىاعهنجثهوااحراولىلهعىثثصامهابنحمبيشتاخانجاووألها

القهناماوولىاعشثمخهاابغحبفالهولهعضثميهردىاايريااابا

فىدمشقااهلىيينوبينهوكانتجمالمقبمزلمصرمنالحادمربانقدآثم

ولىئمطبريةالىدمشقعنقىبمشواسالوفتنميرةبمبصوأليخةملة
مغاباذاكاذقامنامقيااخراشبخابرلرانبمدثانيةحمدمشق

وقدمنضحذلةتحضسالنواعيامقخالترجمبهنفثسقدعلى
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تىبدممقودعابوويقمصرالىواخرجهالمدهثثفىفالحبنطالط

افدبيوسيئامقلاصنعيفصوكانئالثائةفمهقسثيةتما

أهيماسهءامنءآباءاطارفم6السال صرء

ممكنالراهدهابلوأقدهااقاسابومدىبنصاتبنكهـابراطيمص
عنهالحدبثواخذجمهسادجماعةعناباسواعاشقدثءوحاشاما

اللهرسولانعنالاللهدضىعموبناللهعبدعنطريقدمنورويناجماكلة

شركمابدؤنومابالتهبالشعركاقلىإمةهكثماقالاوسعممليهاللهصلى
انباطقبذ3فقداقدبابذبممنابصرىالحعنوفالرافبايبذبالال3األ

معافاةسوقمحدوفدرءبالسىوجالافدرةخلقاقدروتعادباركالقه

اللهولرقالقالانهالحدرىسميدابىوعناقرآنباذباقدرفقد3بابذ3فئ

يقرئكاللهانتمحىيافقالظعرصالةإمدهمالرالصمبمينخجبريلانا
تالثمارياطياقالتقالالصهشالىايهدهلميقيتهاليكويهدىالسيألم

جهريلياظتفالجاعةفىساطوالصلواتركعاتئالثالوئفالديتانا
امنهيوأحدلكلتمالىكتجاللهيقااذاكانولىمحياقالالجامةمتىوما

واكنقتيغويبهكءاصافضلىفىطويلواحدوذكردائةثالثمآلدمبكل
انحذيفةعنوروىضليهولانكيذوألاصلألموصنوعيثابهذا

امامهيرومنقلبهوهمفابدنهصعءسهفلمئقالوسابهاليهإلمةصلىانعحا
وعثاليشقرلمحماحمكةوؤأصنادهاعلالالحديثوهذاةوقسابدندممة

مغالشكلثغئالثمائةاوشغألف3ثالثةافهتجماونوقالالحدبثابا

رالحةاالمباعلطبدلومذاإمللمنظامراطبرينبينفرقوكلنالمترجم

يدخلولىحتىاتجرنتوبماصإلنت3وبلدناوجاثابمضعلادخلىنثوقال3

طوتت3خريقولايامثةتفىالمثيغيقولمعهيملرصبعتفهم
هؤلألءزلمالاناسألمالىقلتيرماريئعئطويت3خرويقولايامعشرة

وفيفاخذفىيوماستينطويتيشغوقاتممهموحفحرتدلرماشيقلمحطويت
امنيانعالدايىقهىاأطريقصصعإظوءآلقياءهذتثراذهمحيىإشااء



تهذيب02

قيلانهممنهحلىماالقيهلهنمامنماجملىانىاتخليهواامألالمبايبلالر

يمدوسلىأنهيقرلالخعريالقلممنيافيهـلالمالفةاظضرلقيتهلله

عالتةفاىأراالعضاسابىعااسةااسولشتصوقولهئىالما

صلطاناارعافالمباخماممألعصداثالمبدغوءدملىالسنةلباصالخضر

برماجممينيتاقالانهعظىرماومذاهذان4باواضوسيمعلأقه
اسلقربقدالوألجممباسمااهنشساعيهغلموللىهألصاقالئم

بورفىوهثىوظلىالسمميقوئكنفمهمادعيقرلنباثمبههماءاحدفيما
منفاعىاناقالوماطهـاحديالثصرىوحمفيهاتوفىافااميةافلهيا

نألأدشهتانهلوالذكرتهماععلهمقاشتهرانهولوأليوهاصبمينطوى

رهطفىووالدفىأانتبموقالةموالثاذهذاصيهنولمبالحدثتما

دابهـضابمادأيتضثفافاالمباحاطلبأميأكضثستجبالمغجمبلىفى
حافاالحوألنااهلىهننمارجاانويقالانصرففى3رفافااالمضهبالبع

رإغاألفىبصلىرتادأهفدعىيوآالحجفىاحدهها3هداقداكما
عدأااألظحدكاانقالايهوترالعاذلكعلىبالطالقوصافاالعمدلى

وحدثحكمابنرأىالنصيبىاللمرافىءاصرةممنابرايم
بنيديهفيخاضالهعدسبنومصمبجبربنلمجماصيرمبفيسيدمغ

هموفيدلهابىابنينةممبنوصفيانقرابنمنصودظعرروىيةسا

3كاالىبدسندالواتصابهاحمدث4الزهرىمعةبهالىبحشازاقومثوقل

قالةماتاذاطياثقربوهألالمحرمفىقالسسمعيهاللهصلانبىاانعباس
نجايحيوقالىخميعولاصاباثراانظرفىقمحعحمكهوابنرإت
خالموسبم1شيدالذينافقهاامنوكانجزرىالمقوجمؤيأبراهيممعين

منهوالنجادىوقالطبهةالىصارلشاىطوايضاوقالالملثعبدبنهثمام

4احمدجئلرسئقةهومعيبنبغمحبىوقالبهةصديهنةكاهنصيبيناهل

دكدثبأمماثقةمونجمصاابوقالالحديثقليلثقدهيفقال

حميمبابراهملىيمنغاابيهممامندبهرمي
بدلنضمدنجاالرحمنعبدبنمدأسفاطبنابراهيم



الرومغعساكرابناديخ

ابىابنليهملذبناللهدبنةكاالرحمنعبدبنمدبنحمغال
بدمشقالحديثالصيداوىعاألصلرىاألسىالفأتابمااابركريمة

عباسابنالىطريقهمنورويغابصيحاومحدثواربممائةفيصوغآعسنة
الىرصاجةفقوايمنىخصاصةوسعليهاللهصلىاللهكباصمابتلثانه

صلىاللهرسوليخيثشيئاهـيصيبعمالقمىلحرجعلياذلكفبكاماالل
دلواصعثرسبعةلدفاشقىدايلامنلرجلبستاناقالىوسمممليهالله
تجردلوصالعرةمنرعثسبةفاخذكرهعلىاجمهودمىاهقيتجرةدلو

فقالالحسنابالمذاااثايئمننقالوصاعلجهاللةسألانجأالىبهاءنجا
اماولااثعمألألصميباقعمىلخرجتاللهرسولياصةصااطمنبكمابشنى
وورساللههـجمدنماودساللهحبهذاعلىحمالثلقال

ورسولةألتهاحبومنوجههعلىألسيلجريةمناليهأسرعلنثقرناأل
اصبااهنىتجفافااابالفيع

ىابراهبمجمىنىاطسهنهاباامحممنكرصي

المعروفا3صعافىالىاااسعاقابوعلىبناصلينبنابراصم
اخاتااحدوهواياهمالرمظلحدةغانوورايةسيفنةوبابنديريلبابن

بنعفانمغزوبابقبدمثاطديثحمعاياتالرطلبفىالرصاليناألتبات
سفرائيشاعوانةابوعنهوروىكهرهماوجماعةيثاكاتبعاوالىمسم

رسولهدىقالئدالئلىت3قالثانهاعائثةعنطريقهمنرويناوجماعة

الرحمنعبدقالالمحرمعتنبهمماشيئامجتنبألثموسمعليهالدهلىالله
المحفصابرمانيحنامشاالمترجميعنىابراهيمعغحدثنااألنماطى

رأيتمافقمالصاتابوعنهوسئلءافربامناكبارفاوواهولهلىصمحت
علىئهومجلهيهرمهاويافىبناسكالعيلوكانوخيركصالقاألبلغنىوا

اذافىطاوهويفطيساذيمابراتيقطنىا11الحسنابرقالالسرير
يخهءماجخشدافصيخعلىنزلاذاابراهموعتصلهافيايرةعلىنزل
ونونوحةمصءوفاثهقىمئناةءإوبصدهاالسينبحسروهوالحديثمن



يبتهئى02

عالألرفىمكثانهيقساللماهاأيدلالموحمدةءبالبايمنهسويفالةمشدفى

اذابهناوريريلابنتاناكرناغدىاييننجاهعبدالتدقالسشأسثيق
فتغدمالتمديضهجملؤيوماوكانطرقعندىيقولالواحدبالحديثتفاكرنا

األحاديمثبهذدشقى4أفقالفاورخباحاديثدثهادفسشالىباهالبعضيها
رلالطشجوفىكيفلهففسالوكاهواأل

تهسيةصلىفهقذاهلقاتدنهفىماكقاثل

ثقةبخسيإكاصإنالحامقاليث3حااتمكفىواجابهابراهمفتبسم
ابنعنامالزادفعنتبمحمفىأبىحديثعتقالأندعنهوبلغنىمأمونا
سنةشعبانمنيوه3خاألحدميمكأفىةصبحمابالمعفانمنعبامهـا

ومأتينفينطئدىا

اديسأفإانارجلعادشلقال3هاالاحدرسيغابنابرام

فالألمحمشيقابفاتدستدالبسعنهققدالمانهبلىفقاالبيتفى

ليبئهذامسلكلوقالفبميديخارابنبالدثت

هطرهنوردينايئالمحدثمناذمثالدالحسإقبنابواهيم
شالمالفقالعيهادضلوسمخليهاللهعملانبىانعنهااللهرضىعائشةعن

اهاففالالمامممابسباالهائاسولىرياوامىإبفقالصنالثوبهذينصالا

اقابأفىاطدباوئي15اطستهانتهثلعاعفاذايجاثوباانعلت
كألفمنه

ابثدمشققدمافزنومهـاآلصاالمطابوينابزاابراجمم

محلبهالقهمملىاللهرسولرأىاندابصةعثنسمالمعنطريقهمنوروينا
بمازةاأهاميمثموندعموربابايس

بناهرماوادءناالزيزعبدبننصربؤحمزةبخاابرأميمأ
كلباطمناعادبثءواياترةبآناةاقرألالىالمقدممطجرافىاصلى

ااعائثعدعناوبفدهمنويتويراشيئابنيءصواظاقالءغير

االستغفارعبمبرةيرقيبمباقوألوالعايهالتالضسلىالذدصولكادقايت
أحدىصنةفىدقالمويهعنزجمماإلثاالصرأدهعبصغإلةةصخلىوأل

نهسحائةوخمسيينشذعاألوربمثهرفىفىوقيمشقبدمائةوارانواربع



2ألممدعامراياريخ

أصطرابابمقابرفىودقن

صحمدثقئدساحلمنالجيلىعاقاابرحيانكاابرا

لىناصرىءاواعوانةابت

أبراهيمهالممنءآبافىءاظاحرف

القاسمابىبندعأبوبلاحمابنزكريابناظفسبنابراهمر
اهلمرابووكاقجاعةعةوروىوجماعةالرازىتمامعنثحلىألصاغ

الدرداابىعنقهطيمغنطورووهعالفذرابنءكااالشرافحمعصااله
اتحشىفقالبمرابىاماميمئىرجالوسممليهاللهصلىافبىرأىقالانه
توفىبثوضطسالمحعليهطدتممقخيرجمراباانمنكوخهومنامام

وحدثاكثيقدكتبوكانواربعمائةثرينونهسسضةاعرمفىالمترجم

ثقةانهالحدأدبهرابووذكرديثاطفىلءيتساانوكبرببثى

أرغةءاالوحرفالذالىوحرفالالالحمرف

بابراريمقءآبافىالزاىحرففييز

القرشواكلبنعووعنصدثءاقرراهيمافيزرعة3دأابراهم
ععايةبنوفيصدو

هيابراهيماصهمنآبافىالسينححرف

وكانبسأحلهااومشقنياجتازبغدادىألراهدكأاطصعدبنمبمابهرا

ابوعاحبهقالالزإهلىريفاصالهيقالوصسابغدأداهلىقاحس

كاناظطيبقالعليهوعلىالماعلىهكافبسطألمجرفىمعهكتالحارث

فاسترطنالشامالىبغدادعناشثلدهموزهعوفيةاشيوخاحدالمترجم



تهذتب53

بنخرجضألسىألثلىالحابردقالصبهائبكراماررعنهتحيبالدها

عبهلكاتئدنافىشؤبمألافىاضبعضنقمالراارولهأوألسنج
بنبابراهياناواذااساحلاالىلتوكفهمهتفابملستقالآصعضء

امفليقالطيرفىانلاألاشكمانفسىفىففلتيصلىفاممااهلوىاصمد

ايياهيهقالحتىالماداأسعمفاثمهشينأللىدفاظلالملءكل

شىافذمبتانماكلوءىفالتالحمبفقاتاشالطرعلىثأمأطادث
فذبوسجكاخذتجمةأسادثاطابالمىوقالالىفالتفتجلىلتفغأ

إلسامنخرمعثقالاعالرثابىعنأخرجهمناقعاويتووتركنى

لمحاهببمنهالبسقصطهجمقمضقساعةكرةتحتجملىقاكالصحافرأيت

تطعموالابامثالثالعنىسلقرى1ثاكاطابايالىقالتهصلسلانف
رقفاذشهـتيهركألوساحلعكلىهعهمشيثأةئفىاصماففالثهايث

الىيالسالميرلمشفاهافاتحآفنرقرفءالمسآمنأرؤولةخايهكهغ

ألصشاداطيتانهذعلىتهشوفىحههناصيادلوكانففسىفىفقلثمابراهب
افاإلمتالماهفىظكااظصضنفعىفىذلكخءافماثيو3هماشيئا

اذ3وكذانضىفىعىفقاثشسكفىضصايشلىفقاالابراهيم

وجدإنالابرأهيهأشيئأبتإاألصياجمهذبرادانتمااطادلثاابايالقال
مةءياسالعلىبمضهايربهكسملا1لئرقأقعلعتاطادثاباياوقالمى

عدكطوفبهاشىفريمجبةمضىفاشعياتواصعدعراواايراانرأيتصلىك1

ذلك3اناجماآخروعطزمخيرفمقألروميمنىالبصاصولجض

نفصفىالتفالجلبنمويإالعنىيإلانيدشفاهفاغالىلاقىفدبكوتاذأ

جنبالىالجلبذمنطفرت6شبيشيناجمافىابضعفالحوتهدفعنضعافى

هذافىواناابراالىجتتوالجابةأفىرسبعتطنجشينربمفبهتيوصاطوت

شالدواسالرثابروقالتمالىدذنوحهالاايخظرمااخعمماديعنىاصيل

سخيلعانندرئةبلانانافااشامااريدالمومبمايامغيرفىمكنةمنسعرج
اذجمسواالانتانبعاممدا7لاخنىأفرغلىافبليخاايىق3هـيخذاهماذا9

دهمافقسالقامواثجشئتادفقالوأبهمولواناابخعااناوأللقاتفضةاأل
وكابلدكذاالىفصافىاناامااألخردقالذا3وبلدكاالىافىانااها



95ىثسماحميابنيخاك

الدماريدانافقالهاشامأاريدفقلتتريدايألىلقمال7صضواناقيى4
اشظرحيناثتعنرفأاابضضهمةقودلحاحلوبمأيعصبناهانةبم

وصرتالمجرأريدشنرصصوألموانااأليومارتثمفاكفايآطيئتأأن
وعدفىرأيئهلماقلبىفاصنطربيصلىميهقصافبرحملانافازالثماابين

مدتهسعدضلنابراميمفافاالىاثفتوااسبىأصطااثبةامنه
دالايامثالثةثخصكعنىفايهاذلىوفالنرسبرفهالىفضالةيساي

اصفيابصلىقائهوبعدئألثةفصصنكفىففعكيتنىءاثمشيئاعمت
نضىفىفقلت4شصوصركابواكلفاوثصبيدىاخذثصألثهفىاوجزبى

منبرفانافاذاااليسيرالبثعتفاضينفعلولئنءالمامحلىبىىيمانيريد

فلترأتهاظاافواههافاتحةسهاوسرافعآلالينااقبلتقدصراامفآنا

قدالجتاافاذاةالساهفهألسبااانانالثمميادأوشايننضىفى

أأذفالتانمماقالتفعلهاالةالىفالفتجموعطاطرحاتفرقت

والجيالالرمالبهذهعليككناألصجمهذاطلىءلستصلىلطفةذا3و

ابامطاذااراكفافىاعييأتجكعثىاالدنجمنوتفدلنكابمماثخصكفواد

يرماداءفانت3ماتفيادتصلمهعكانماتحئىارهفوعنىغابث

فيفينىاقلبااكرألمقالصصاجبنفىبهأوأالبربابمقبملركطفكفغ
انتلقالالىقامباصوداناأذأابابعاالالذىادمحدفىصرتظانفركأ

ماصانسعلىبنابراهباخييثاللهاجركلفةنمفقالتالحارثاممو
هذافىيوصلانصلاابراهيمانالذحمهربراعيمولىوهوياكااالصود

اذااياالرصيمالرحمناللهلممفهاقوببمفاذأونخعتهاافاخذتمالرسالأل
فاتاالرصاللهعنثعطواصبالتهفاسثشاذىاوسقماودةمناعيبكنزل

رعنيتفاتحثيفيكيئفذإنبدوألعايهأنتوماوكنحيععليكمطلعالله
لتككطدكرظوانتشدوراااشولأمنمغوايلالجزثوابافالمة

جواوبالمسي6واماةاالرزقفىدادفئوألقدور11خممدىاندرتق

ربقوةأىبهمكنقضافىالقىاندقىاالنالهذاىفيالملوم
اللهمحيألبدوأدتهالااأوقلمغاتجتلبهااحلوعندعنثالدفعهاان

امخلبافعليكسبيالالرصناألىتجأفاتاوكرهامنكطوطفيكيخفذأن
2الجلدأ2



ذيب12

اولىمادباالثنلداضهااهلهرمنصيشاالليسمندشكوأل

جموضعقياصذالشامعفىووأبلذؤىاهـءواموصكالىاعطيىابهايناتهامن

ايهواشكهمكإنمداييفافيكصكلتلواتكانحطمواذاشانايراظ

ىشاكلفاظنابةئسيئاوئذانإحذفيهطممكابهنشك

منلط2ارعاجلنرخدئدلىاللهلىعواكلاجلسببولكلثا

اسقلىاللذلنجغارايضومنصواهريأملايراهاناشيااللهبعثينانهع

الخلويهطإثضاولاصةإعأكافاراهواللهءومنمودألنفسهاألختيار
قامكثعاقما11ففامدكاءمنءيااألئوطلبقربهالتداقبوضقعن

اليهواشاوكسالوأاطدصاتفثىاورجاهاوخوفتعيئبخلوق

صثوىلنبم101بغيهونةاصقرأسايهاوتسقرجاضائدعلىتعتداوبثك
حرفاعإاطل310101اثفرهذيلوووموكلنهكاهيرلهبهمءفانبث

المحعادمنالباواءايعالمزافاجرأفاتقوأالئالدبمممغاقيلىأاللىفى
ماكامدسبنيمالبهراتقاالالددارثاصوااوقامقونطنةةفانهم

قشمباوازهماتنخويموفىلموبداأمفىنتبملقطاكاحءداءا

يفسلغإتلىلمةلموعايهالألسلىكبىاإتفمااماةاعلىبهاتعاظموا

حقشرفكاتيخخيألففقالدكاوهئانااللالريسوليانمقلت

قخساثطعامراارفألفقذحيألونبالنالرففافشريفايهرت
منحاجعلىوطلكالمايرهذاعتتزيلىءافقرااةوئحخءالمرونيونواعهـهم

ينماسق9ربافقردامرفواصااوممبآتاواساالىيهونوالاياكاهـالق

واننمقتأثمحرفاألكلبرايمامناجدهنت3ماعنىزالقدكضلةفاقال

صفىتتبعضم3امافىقصدميمءالفؤاوحبتاملحتتماص

الجهمىالمشباخانوقاألىاصصببانثحالرؤيافتلكهمامو

فىتفيءواالالبماكلاجدبثوبالبتاذافاألدةانفااثإبا

سا4محاالنكالىياإدعفاذببركهزارقاكطيالاتآياأكناالمذاألنفسى
وحدثشقدمقلىرىأصالوابغدادىأامماقابوامهلفيابرالميم

اورورهماوغوىامعيدنجايوعبيندبنفيانعنةوالمعدادببن

رهموغسنندفىوالنسافىصامعهفىالترمذىعيسىوابرمميهمسفىعنه



112مهـاسأئالريخ

ألتالعملىاللهديمولعقالاندىاألشحمأمافىحمنىطريقهمنيشا4و

اخربويملسمانهمنالناسسمنفقالافضلليناأصيأعل

يذكرهنوعدسبنابراهيبمفيكتبتزدعةابوقالىىوالترصلىمس
نتفالط1المسندصنفئبتاثقآلثوابهليبالخوقالاشسااوئقهلثسدقل

ثصةهرالدارقطنىوقالماتانالىيهاابثاالمسزربتاممكهينيهن5بدادصئ

فاذقعنهاتآشابةفىاسثأذشدقدكر3فاقبقالابةاشي3هوداقال

وظلنمقالعنهشبنجلىلفةقديماثدتابيملىقيلمابضاعظوقالفا
فيدصنجامابراصئالتزىالىاخاظننجاجعفركأدتهبد

مناضريخاوصالثااالىاضرجىيتهلجاسفغالااصديقبمألبىحديث

ثالثةاينفناحدضونيهرألبىيمالفقلتبهوابىدهس
يميةولهـفاناوسجهمائةمنىنيءدثنأيثصضصلقطلجزأوضرون

ملماهاعلىوافضالالدنجمافىأتمساعابراهيمالددطؤالخطيبقال
ابراوقالافيوخكماصاراألحماعلىروفالحد11سابنىلنلنلث

صثيهوىالرواقجلءتائةأوةههلءربوامدحجوىراا

ذيثوكانمعهموانابثيربنوهثيملمجاشبنيلااؤتمموكانفهملمحج
لمالنصبلحنبناصدقىدسعلتالمترجمقالالرشيدهارونامارةفى

الفتىهذاإدباحسنماقالخوصافاالنىفصاإمهاطبدفددتييه
واتصلومأثيقونهسيقثارثسطثوقىقومأننحتلناعلينابمابمبلو
يسولشعلىيةامذهثنزلماقالألئهيدبنجابرالىصمايهااصندانجا
سعلعهاللهصلىاللهرسرللناقالوقعزروهرحمهـطاللهسحلىالله

قنصروهقال13ورسولهاللةقناذاكما

وذكرهقدقدمبالسديدالصروفنحرافىاالحسعيدبخاابراهم
حاليلشغولطالةقدمثدبالاهلمناقيهيخنىااللهعحبدابو

سجمصنحمدفيواصعمطيبر3تبيمنفضلبامثهواالدبواعاقحرا
عدعطبنطسنأبنضءاعدنزلإيداهذاإوكاكففلممنواشننوا

ادفاساتسااظجمغحديدمناثعملىقدصاكلدوكانالمجمبزقاقأ
بديهاعاعدىلالقطالنارفأفامجبكابهخفءتبارهاالسدد



تهـذيب12

جميم4ل8ةنبردادمافىالديدكأمهاال1

مابراابرأهيمكامذدبال3يةفاخالمقنماءلىع
لسديدانثا

ودكمكداهاحنىفمسواهالونالمثلارىانالىفرعهاالى
يردىاظوهذاياظافهذساببفونماملىنهحابقلبى

دىةلهوهذانحففهذالهومقدثئقدبىخبفىدأنو
ضااوقال

ااثالطولممطاقيمديرمنامريخااايثمغفيثطشابنى
فامألنىنئنلىافياابىومفتهوجعغ4قرناائوامنيخه
صغثرةبفتاالولدمنلىيبقلميديومااىايالمدىنا4اابوصدقال
لىدبقدسمودحوهوامثاعمافدثوااافو3علىيتهماقد
اعىديثحارالضئألئوصاهولفقىالرهوبماعدلهقمالممندديةباأل
فعاعىماامألثمسسارئم

أالىيامابراالنمالسإلنيأايمحممنؤعهرمي

فدوأهاكطلساداودابناساقابوداودبنانسابنحهـأبراهيم
امباساوابوىاالثمفرابوعنهروىدهابةوبمضقثالدياعسابراهىبا

ايهعنتولامممناصإابىبنعمدارطريقهمناصوروشكيرهمااألصم
آماالاثقللطءصلىواتذفالجذسصااذنطنتاذاعكا4صدهجىممأ
هناصكأاياادصشنىالهعميربهنااسقاليرفيفىذصمنر3اذ
احدانونححديصالدماثأمقواسنفظفىنلحاندهيفماليثاطدىعيدا

هينأوسبمايئصناونىالثاحاوصقالنباتااثماثاألمجوديئأسلمان
بحسوسلدهنومصرنراحىمنأدبردسهألذلدءألالبردمأقيلأن

انهىاالطعغيروفلالحديثحفاكلىرقثقغالصاانوبمصر4ألوالوكانص
يرأنونمبعويهااثة9سئوفى

عقباألموىملأبنوانصفىالمالعبدقناساكاابراهيم



311عساحمهرابغاريخ

اميةبئرصاذفتاالبامفيألىاطالفةيئانلماانهبلغنىوذكر

علىبنداوداخذحتىختفيازالنماصاذسليمبغابراهيمفىاممنوكان
ذاتاسااابولهنقالعالمارجالابراهموكانالباسابطمنمانا

لمففىهيرةامختفياثتن3الفقاللكاختفافىباشاعيممماخبهلىيوم
افظرتاذبومذاتبيتسظعلطاناسايغاالصعطريفعلىشمارح

وفىنضىفىنوقعالحثرةيدقىامموفةمغحمصخقدءسمودإليماا

احدابهافاعيوألاكوالةدخلتعحاقيالدارمنلحرصةيدفىقىاحما
الرحبةفدخلتواسعةحبهالكبيرببابانافاذامثلددافرقفتصكهأختفى

ومهالرجمةدخلقدفرحماعالإكيبةاحسنوسيمرجلىفاذافيهالممت
نحمصجللكفاجتكوماافتمغدفتكالواتباممغيانهمنجما

لجمرةفىرفطصئممنههأفادخلنىالبمنزلكرطتياقدورمهعلىيخاف

عنيشالنىوملبسبشىمممناحبماطفىنحلىتعصرمه
قفبمالرحمهوبتدمنأراكيرمالهفقعكعآلريومصيرصصالىمنثىء

انهبدغنىوقدصبواابىلفئالثاسدبنانصدنجايمابراانلىلالتىذالث
الىالفدرقنىسطاذناأدبامقبمثرةبمثارىمنهددك4إاطفانافنى

واسمإحمهكطالرجلاتفسئااطساةبهرهتدىيطلبمنزللىاخثفىان

علىوجبقدذايالهقلتخابآهقتلتافىنفسىفىلتةماجمنهاورابى
ابراهجانالهيثفذاكوماقالالحطوةكابهـ15ادكمحمنوانكة

ثمااالمالتقدرجلانكاحسبالمالكطفذثالجكقاتلسايمادابن

فعىفلساذا3واذ3إبالمف3واذ3يراابئالقارليؤإتوتاإدتفاح
انتإماقالالىرأصهرقعثمملياواطرعيناواحمرتوجههدارصاخقاذ
قأهفلستعنىافاخوتىذاخفرفيالاناواماحقكمنكفيأخذأبىلمفىف
ومافهناكحهمنوخرحتاانجانمديخارالفواعطافىعليلثنف

رأيتهرجلى

عنالحديثروىدشثطاهلمناألفطساتسلبنابراهم
نواساالىبهسشدالاتصلوغيبرهأيدفينهـئورعنهإىوروغيرهجمول

قالذثلهاقرثناأذقالويسمثاللةدءأآل4لرصاننلهطناة



ذيمب12ى

صمربافواحهقالرانلى2دبفرةالدميالدنبسافىبهنيعملىنوكا

هاكابأتياتلفإل9ةنايينمالظثثلراسعليداتهصلىاللهولرلهيا
طبرمنظلألهءاوكاازاسإدسمااههءااوكاينهمايشرنيهعيابشان

ذصلمحصثمفئيعلس11ابرأحلممابنقالماحهاعن1طتجادألفصو
يمدوقالإلثثتعآهيابراهيمابقالوحمنبدوقالطاطامممةالطبقهلى

ةثههوبخثبم

انرلىالالفغابابغصعأبرايمسبنباجمصبئليممابرار

ابمحنهدموطبدفى1البالطافهتاطعايبيهرالىمنيثالحلىحمع
انبهريكبناحامةسطريقهن5ساووقألمصاالموذكرقبدصابئ

قالدابااعطرمماوخماصئلىهوصوعالمهاللهلىسبىااتشهلقال

أيخاهـةادينوآولحمدىانةبخابطماذقجمأكىأكأقىحمسنخاق

سسلطحنءإلىماعنتيهرثاسكؤفىاوبدبنابراهيمر

3مماذأصوعاصصةهرلابى3طريقههنونا91عيابنهثمامبدمشق

منحمنبلبنالحمسليقاتالميؤصعمالافطعفوالنالصكمديهةيدأألبال
احثطاحدنلمقاليأثافحعاانوععلمكلرةاروقاللا

ابخسايقىامماتقىأطهذهطدوكلمنإطزمانفىباطال

ميريخباكنالاكىأا3طاداااقماااسبنألابراهيمر

لىيهوحياسمحماابالطهكيمءجفالقسعنآطاثىوشقدهموقلى

ق5وخعاسافهرمآثالطيردسةاعاصديحةالنمس91ابغدادم

وووطاا1لىمحنثأافظااتفااغكأسجبائزينبعنطريقه

م3دنهـايوماكئعتربادشرن5ربوبلسإلالاال11دالمالهفةجهوجر
إصاون3ااأبهياااالوللرصيامألمتالمةوحملقهفالءجأجأجوبئت

بثاطئمر3اذانمفال

3م13ابراصماسمغءآيافىاشيناحرفل

اج111ااباذاسأامااابوسثاصادنعمدثنالراإرممهـابراهيمه



512هساكوأبغرسث

امحابهعفىفرواهديثاطبروايةبهاواشتغلقدمعثنسصمعرىثظالوا

سغاقووأثألةءأماوادءدأالدأبكلنهطرمندينايئالطالسألوا

بدأسدمااتوسمحليهاللهطاللهلسيلىقالقالوااكمعنهمالئددضى
اياعائازاليثالحلىذابنااتصلقدلجاالفيطولىبدمأكادوسيهبباكي

العراقالىسسافرثمبئاوايناشسمكلاندشقرفاذااامعاقاابرفدم

ذكربععائةواىوخسالينثحانحنةيخةثاةسيودمثورثممدةببغالدواقام

وءعنهالوصاثةواربهينوسثعنآلسوتوعفانبنكانلدمنانه

ئابحمعنهنفطعنوحيجمماعةعنحدثىسالمصالواعظضىاةا

الضريرالمفسءألبغدأدنصرإفيألصالسبناللههةنرالمنسوخعخالاا

رةق5فىيغالدقودئةبعى1عئرسنةترلىهذاسالهةنجااللهوهبة

واربعمائةاثمالئينقبلصدادبةلدهذاجمبرثبنمأممواالمنسورجاييم
عافأابو4اافصهفىجزأىنااألدهاغيثإرالىدمشقمنجهخربد

فراسبناحمدبننااخبرنااثنائةفىرأيتتجعهااصاديثفيهألمترجم

لماسفيوابخالراحاافيمغعمالمترجماننواجداالجمفرابوبراحف

يدترفىوالدبعماثةواينصفىيبنيأ1صنةأللاألشط1إحلىالىمغإحمع
ندىالوسنلىءمزرحرمحجمااانيقالئةطغناثييناثأسنة

رتصعنهوروىالقاشأدطافرتكلفئاصمدمزراءشفاابصاصلرافى
اكتافىزيزالهعداربتالغيربنخمدقالردىالممالىلهايضاالقرأن

مماطبنهجوا1تممنةمغشوآتشاصابرضب3منجرأ

اصرافىىلىلرئايمماالفةؤويرابنورحضعايهالواملحسقوهو

4علببذيمقعبذبماإاىابن

الرماىقطافلىاالمرتجلتيقظانافيآلعباثهربنابراهيم
ماالبناسااهاثوابىلىعهنااوعنبعنطروشقىالدالي

امحابذامثرغيرلصيءالدرصاوامحرامأمبناللهدابىقعءاألبنوواثال
منيوجعهالمالثدنايدااكروجمييهييئاقطمناإعةعنوىوام2اال

لىاهزيناكلبدبنصرءلىحكأوثاحطاايهممفيقالمقدستالىمثقد
سولناشطدخلفالاماالثبنانسالىبهناظسواتصلءداشسمد
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وابمتجلجطنايغانهانص5بهرابطكيرملانيناجمهفوسمعلاللههلىالئهـ
ئمايعةبينا3روقالثقلةبابىابريمابرامويهنابميكهنيقال
رأيضيقرللمنرصحييوق1هوحاابرفقالتأيخمايئوكهـينافثسنة

انسالبيابمونانحيرهىواثلألموابهاوسعمعايألهاصلىافيسابأمن

فةثالنسفلىتطبعاتثعبماوالالجلدةئرىحىمححفومثوأركفونو

ىاألنعامامأثطمراأتلموفالتمانجواءرأباوصرفبىسبالوإوئثاويصفر
ويفالاليهدفامأتمهلمسمااألبهاواثال9يرأيثاعبخزءساصوعليه
قالألئكذامالهفقدتظدهنلمنفامافاليهجدسحقىالدابن

حدبثفذحرمسمعايالالمةخمبطااتواساليمفيمغنفراأذخدخما
يووثفسالايقاتااحدكانفقالجمالمترشالمدفيبنعلىوصئلتىاا

افيفائقةفمهتطمفويسايهاقالتاطاادقطغالوقالممينأبن

رفالالالىإفيصىئزبخالوايددممموفالثقةعنهىااذاالخفاه

نجايونىاحمهيمكغتابنددبثنيبنطاتاثدالبما

كاالهفقاتعلطموأهاتنابطكلبلألابابنابراهيمعنذيد7الطلةعن
يستضألبلىالرئلىططةوممنالكمنلىياهوالمأبراهلمجديثاعشش

فيهمتطماانثفاصالالثدءبغالوايددمابراهيمقالكلظيروىان

نوثمتةدعظ5نتك4اابراهحميااإفتاامزيزاعببنعيرىفلهقال

اصماذاذصمفىفقلضأظاقافئم41ستمابراياايضاالوايلمتوقالطبلمماةا

دخاتمالودأثاصلىواحصلىفىستمنحالعاقالمؤمنينبرالىقال

مهىمفالكاناخااللهت3ودإر1مرصدممولماطزيؤاعبدنجاعمدكاله

ويلخفاعقاباثشادمىاالذبماربقالوداناباخقايراهيميالمسصالفة

كاقىوابالقابموافلىانباالاألستغفارفقالكطكمنفويبمرصنوانك

هعلإصالونساوايىايومهزبزادعبفىةمرعلىدخكقالحبالجوالم

قالثابمصمرواألاةا365المقم15يانالوما5اآأاتقبطويقرلون

رناكواختافثمألكطيمابراهيااحماإقتاإييءبنطشامابحث

هـطخكاحأنجفكاحماكانتأوشلمجالمثاشبيوتكودشياسبيرا

ير15ياأباثراجمااممالهفقاتمعراخاثاوفديعىاوشرعنه
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فالىعديهاناالذىواماومئيبابازيابهفى3ويثيبكيئيئفالئهمضينالمق

الحولسكينيهفىوكانوجههاخشمحتىفعضبقوةمكليهأوماجمصرباظول
المكلومشفامسكثرهاتلينأطالحالتليينقالئمءبهراقلراالىظر
ااثالمؤمنينوامياقلتعاثثقدودتهوابهسرزتكضبهرأثحتى

علىمانةامنناعىاناالعزيزئهابهفىقالمدنةبيمااللهانفطتنبمقال
غضبماالمؤمنيقأميريافوالفهيةاألمانهاانفأبينوالجبالفواألدرت11

ألالجثاذعلىملضبانكقيقاوماكرهناقنهاسهرالابيقاذممليهغ
ابيتقدابراهيمياقالثجذنواتبحضكفقالاذكرهضيمره

العيشلذةأيتمابيعةفىبقءضهوقالواعفيناكعنكرصنيناقدفقهااأل
ابقوصديثسالمقهبيترةظلفىاصعلىباالموذاصيئاتخعفىاأل

لىصتمهءداالدسامثجماهلىشصابراجمموقالمنهافمغافاعبلةابى
ضىصاهالمقانحيثاطعامأالشاعنخابمانمطقايتبرأوافياماماما

وعوسةاجداقىالىامطرالغزيادبنءالمالتلتالولالابرأدىاذفاما
اولاممنكخيامالعانكاولعاممتانكاحبمالىفقمالقلبىلى

أمزوامنجاهلمنيقولوكانبهراكشراحمليااشاذحملمذايقولوكان
يقولنواألكبرالجهادفىفعلتمفمااألصمنرالجهامنخمجضقد

ودقىالجسملهفالمصونبهمانجلتاصانك
افريدوادبرجاليخبمكاصدرضبئبالصياتسدجمن
ودوانحيةظقتقوألالمهردقيازحانك

دالواثللرحمميرتدولمءماسفاة5بثرلمفا3
وضينييناطسضةلقيومائةصينواحدىنةمالمتووقاةوكاة

المرتبالمفيلىطاهرأبوشيانبنمحمدبنيبانيثبنابراهيم
ثبنوارااربمسنةببانباسرلددمعثمقاهلمقدادلجفالنظاميةبالمدرمحلى

ولميسيراشيأعنهتبضوالزينبىنصرافيمنفالحلبطحئةواربعم
ابيهعنمطمبغجبيرعنطريقهمغورويخاالحديثفىاطريقةاضىصيبهن
المترجمتوفىاطيرإلالمفربفىمرأسعليهالفهلىيالنبىحمضقالأفه

صدادميائةوشاوئلزئتسعسعت
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إساديثاسكنيةالصممشهـسايخمغشبياقرميانشإلبنابراهمأ
اسضمةإامبئإزاصاظلىعدأددناابراهمافربال3اأسمبندصصو

قالانهعباسابنعغطريقههنويخساوديمثقهثالأسكهمنابلقاامغبمصان

جمدالمطاببنوحمرةاادراسطلةالىوسممملهالذصاللهرسولنظر

طريقعكلالمرإاللهعبدالىآخرجتيقولماقالمألبهحامسثه

نلالمطقلاابوالييمبمعاتلهنومحاقعلىاشرفنافالتبوك

الىدخكاوراىاطفىقوقعباحمهحمعتوممنقبلسهرأييمتمابمعليه
فقلتضاطركاحفظوقالنمأالىاغتفانجلادلفايصملهقلتمعان
لواتلىالرهفماهعلىاتقبطتبدىمغلمجحوالفاخيراألسالد

ابرالثيئلىلعاطالطدسغدناافالمط3الرحملددنهارضىفيسااعوداأل
عدم01عندماصاتياعلىخاطركادقدقطرأفىومااةندننأ

شسيبانبنابراهمسويخةايخثاسمخابفىىاالرحمنعدابوقالبفل
ظاهرطحمدقبومهاوماتقرميماطينترلالجبلىهشاغجلةمنالمترجمينى

مءواهمو1المشالألصمنهالمشساغمنكعيكثيرابحضورهيئبرك

ابراهيموقاألوقتهثيئالمترجميعقابراهيمكادالقثسيرىاقاسماابووقالصال
وكاتصامألتواإاباألواهلءراافاعالالهجمدانشيبانابن

علىربدابفا1ءافنااعاقالالرخصمفايافىمللىانارادهنقولث
وإنالزيعلالماهوفهذاغينومابودبةااحيةهدانالراخالص

وقيلهمأاممزإاوبهمبأفسمنأمهمشوابمفاتاألخلىالحلقيقول

واتااات0اشامندكحمؤثلممماأتسانعاوافقالالووعماله
يسينىاقرمامابرأبرانالححوقالوباطناظاهرااعغممائكشلثشلمونالى

طأسسثأذدالمكالخلىقاتجئثنىلملىفقالشيبانبنأبراهيمعلىدخلث

لقالاالفقمنومءوقديالمنقوميهطفدخللىواذنانعمدضالديك
5ألصخ01دياءجىإهااحمعألفريهنصصاابيضافىتشظمهوأخدتملى

افظيفهاماطأوحماتلمةالسوفيالىوالحلقافقرااالىالجميدةمثففدخلقة

حسناتذاكىمنوقالاصتبشوالىظروقآالهالمىغيرهاهافقىاالى

مالىصانخاواباذلفبصديئحلةفعلمكاللهباركلىلقالفيلئهنلض

كابوجمينثاألنةسالمترجمترفىأوالدىهناحدككقنىوماالدىعفث
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دابراهيمالميهمنءآبافىالميادمحرفمهـالكأنخ

المطابممبدبغعباهىبناللهبدبنمملبنطلمكابراهم
يقتايضاصالمهدىقبلمنمصروولىالمصهدىفيهندمشقاميرالهاثهى

محاقاقالالمحرىوبناللهعبدعنهداداافيمأالزيرةاووأ

كودعلىواميرهوماةوشإلنهصاأةصالمهـدىيينالمؤامهوطقيانلسإلألا

كورعلىواألمكلالهادىوولىالمهدىرفى4صابنابراهمردأة1اوادمشقا
لفيفلمعصمالهعلىالهادمحطفاترهصالحبناهيماسقبرصدنواأللمدسثمق
وماألمثينسفةفةلمابواوردالألسثيد1هارعزماتقعييها
محمد5وفعؤصالحنجااهيماصىوقبهى9حماواألرددمشقعالكودوواألم

هارونأنثموسبعليهقاثةسادضكورعلىايالىفيابراهيمابن
اليومائةسبعيخاخمسنةسالىهاعاا1لينفااصالمناابهراهيمولى
بدمشقهدومدواألميرالمرىالهنرامانايامفىامباالحربهاجااولكات

القييةبينقتلىاشذيبزت2وابراهيمبعدإتهاهاتوكاكلبمدالصيدء
وهمعليهايألعاصابنإبرايميممتالدمشقعقىادءلعض4نبهااوا

العملحادطويلبعديشراقومازراىثميغسالفتناتوااثاذلكعلى
ابراهمعلىبادبغجمادلدمموااابىبندمحوقالادافي11قالهمارزا

جمسافقالعلهلفقطمافىعوقلنسيمانيهوطييئفااهوت4اعاكاوات
طوظالموقىناقاربهمعلىتعرضءاألحياالاعاتكأبلتالقاصماككاكاظ

علىدموعهاتساصىمابراهـعصلكق6الثدرسعلىيمرفىذاما

قالانهداوديقالحصافىألبراهيممولىيهنلدنياابىبئاىوقي
ددايافملتهاقالاللهاألالهألقلموألىيالهقالالوفاةابراهمحفرتا

ومائةيهقبهوستسنةوفاتهوكافت

ممألمهومنشقداهلمنشاعىاضلىاقاسعابومحالحأبراهجم
انقثىكاالوجنةفىفصااعاشنىخيىقفديت

خدشعلىدسقحبهمقبهىولدهدىثىد



سمالأجدثالمتتا

فاكهـاورألياصيكانا

افيعىلدممماالحثرفىسنل

عجهفىترمماجماناها

شكنيرمنتايلكنو

تهذبمبط

بطثمىوهىبهوميهله

ألدشىدنجاىفىكاس

مثىاسا3ظيلظنلية

افرثىاصكلىرحكمطاشنحم

انمعثىاعلىصهوألعبدكطتر

فاوغافماامعرف

يثمث13بيماأبراهيمسىمقءابانىطاألسرفطهتن

الرنابالحشوسفالممولثىاضاعلىبنبركارربنطاهربنابهراطيمأ

منويخاخيرائفةكاعنهكتبتالحانظفالإطديثاكلتنىالصراف

اذانمىامالقالاس4عإالمهصلىاللةرسولانعهابئشطرقه
كسمائهئينكىارخمحنةتوفىبيعظفىيياجةوألعفاتبعهملجطعلىأحلت

دمثقمنالفراديسبببطودفن

ألوخءأظاامرف

اةكابراهيمامدهمنءبااالمينمحرف

ولىالفاكنىاثريصالعباسنجاالحسنبنالباسبنابرايمأ
اللهلدسلىاناجمساسابنعكنطريفهمنرويضاواضلطابةبدمثقالقضا

اعدكافيقولعنهماالئثهوضىوالحسلينالحنبوذممن3وعليهالهمملى
هثناويتمولالمةعيهنصوممةوطيطانلثلمغالتاهةاللهمدجمكل

وتسعإلنطارخسندالمزجمولدواسعاقميلاسايخهبعوذابراهيمالىكان

امباللىيهنماغوارشسنذوئوفىةاءوثال

هلابراهيماسهكناللةكبشهاحمامنذكرممه

كنرانمبنزيادنجايدكاابراهيمبناللهعبداابراهيبم



في12لرسأابناديخ

والبافندىالبغوىمعدادصبهالثوصثمشققالممالئالبمابفدادى6الض

نوكاالجزهعيعنهاللهضىلىابطاابىبنعلىعنطريقهمنرروينامماوفي

ابناللهعبلىالىابضاطرقهمنورديناالجابةأيستشىالقركلذةءراعن

صلىالذرسولكانلمعتهفىعفهالذرضىفىعلىدخلتقالاذ4مل

اليبماوكاناقرآنايقرأ4واطبزإلمحمايأصلمجةألحيقفىرسمعليهأفه
انجندىاسنةالمترجمولىالجنابةليسثىةءتراعنمحضقالا

ثمائةوثالوستيقضسنةدتوفىيئومأت

حمعهالحديصاهلىمننالحفلىالجعيىبنألتهعبدبنابراهم

ابنعنهوروىيرامماصثكلولخقحضبلىبنواسمعينبنيمن

الساعدىصدبنمهلصطريقهمنوروينااغيرهواحرائطىالدنضا

صفسانهاوجماألمورمالىيحباللهانقالانهوسعلالتمصدماالىعغ

فمالالاالالهألثللهققيلالوفاةحضرتهرجالاناولىفياللهعبدعن

هايقلقمقلهالدفقالطوسمعليهاللهىصلالنبمتايكلموءولهايقمأذيستطع

قاللموسمعليهاللهلىاللهرسولفقالاسستطيعاليمقلقلبىوفال

عنادفىاكاوقالاللهرسولاهافدقالنتمقالهىيدوقاللوالدفعقرقى
ءاققالهاعنهرمنيتقداقرسولكواشهدهدكالثافى3اااتفقاابثك

الوايدنجارباحقولالمترجموافثد

اماربالسسءوالنفسأرهكسدنياهرهالم

ارصهحلوربيأ

ساسهااصوبفداوىالزهدكشابعاصهرجمالمتشضمصااابىابنقال

ثقةكانالحطيبوقالعنهاكضبولمادنحهتب3

منديثاحمعالوزيروراقراقالحنبناللهعبدبنابراهيم
ابىعنطريقهمنمنحابنوروىوجماعةمدةبنايتهعبدابونه6وروجماعة

أدسعليهاللهعلىاللهرسولنظرقالالهاألخعرىالمهعدالمممنمرىاالشهـصالح

صالحابرقالكوعهيغانظجمودفىويخقر1وعهربيحلىجلالى

الويدينضالداألجنادااعيفقالاطديثبهذاحدثكق5اللةعبدألبىفقدت
حمعهءهؤالصشةبنوشرحيلسيانابىبنيدوفيالعاعىبنوعموو



مطمبب22

قولهفىابمرىاامحنالىبخدمالمق6ودفىسلمعهءاتهلىعانأهنى

صيياتحمهالرياهلمطهاالفالطانهبهماتخافتلرلالتائابشبهمروألتعالى

فئاظامحاقاأبرصزمبناحمدبنصعسبنألتهبدبنابرأيمأ
هالرهمشقثهيعداداكئيراديثاعيدشسبعتاناألنداسى

يثبمالىسندىوريريمبثمشرحلعثحرانواألفدؤممعرلدينروا

فاكرمهمائأ4وثمانبنلعاستةاقءالمممدبنابراهيمقيمقالاعفيرابن
بثلىاطاهلإثىزأتائخليلهمتافاءاشاافيشلبهرواظهرالريثمجد

صمااانلانثحرثصافداليتفنىثعهالزهرىيثافىاليسم
مملىمعمكاألاففىألاذالقالاالميحديخسامعلظاحمعالنافاماضك
ادفدىالألالمةهنيهوشاملهاكنىصتىحديئصااقتماادببغدحمتان

اللهلىسالنىقطسهاالنىةأعطذحديصغمشالهفبهفدماالرشيدفبلض

الذىاصردامنىالمجمروداالرمفيىيقالبموفدعاهاسوقةوسمعاليه
مابراههانفبمهـاعربدعوتثنألالفقرافييبصلاوبلهيتبش
لجأنط1سبااذاذإىا4سةالييديثبلغكالمؤمنيقاميميااميتفقال

ففنىبمودشصيدالأفدمانعمقالحدفتان
اتلالرصنقدوااالافداقدابيخهاانطاآلاميا

فالالنالربطهمنالاعادجيارهمآليازمنانهنالرشيدقال

فىاسبمترااخهمافيابهنهواللهظالدقطشىهنافىماالتعنبلنكحل

ممهمدأواوفدفهااالمهمومالئاهابومئسذموهبوعلبنىنثمدماه

موولميدفماالصاوخنإجملمونيوصدانمازفودفوف
اينامااؤاابنينطمتاىلهـليم

فينازهرهااترابءألاتوقدقا

شالينساميشالناطابهتالينافقد

مثابراثوىهوكالمذصالسننهـوعليمبمالووهلىجدالرثكفغع
الدمشقبصول1قميراإأرنهبوندسشموهسهد

اقثاليفالىرجنلمفبدنظباطفىصادماتمالمتردكانفافى3األ

عنىامضألناءبكقفالاقبلفدالقطانىدآهفاذايادبفانيديهىالمحتسبنو



2هماصبرعانجاليخ

فاصثترلأنبدنامووحئوقالخلفهمزااتامايوفغاللهعنهفينى

أفتالمحتسبفقالكانقفافىصقالبالددةضربظماهونأديببانزا

رعثبضمةئالثمائةبدراهلبددبئصفهواللهابةاامماهتعرف

صر5أاافيوفيئاالممنايامبعدفاتدترصبدراهلددبفصمعه
جمقصمنءجزاأهلىوقالصنعماكليثحرامباانملغبئاب53فاتا

واربعمائةارجسنةالمتربميعنىافافىماتفىفااألبمابنقالالصالحلفال
ئزلةالمممذهـيذهـماكياوكاندثولمماثيراابقدبموكان

ابىعمالحادصرىاقاابرصفوانبناللةدبن3ابرا

بننسلطعنهطرمئورريخالجاعةوأحمعهيثاطلىطعالحافظذرعكة
قالوسعليهاللهصلىالنبىبىنفالئبثىبنووفالقالانهموليى

يقولوصمحوعتثبالطالرليباصاشغيثايهاتقلتالبد
صؤيخبهزأحدااسبفالنفلعناصئالومصروالعراقالثامجلت

اقييىيةجاتبنزيادلهمالمجدالىبىىبرجلانااذادمشقاليصرت

وسمعليهاللهلىاللهرسولانالضهرىزمبنحيبحدكأيقولوهو

ماذالذقالالرجبعدالثلثالرجعهالخسىدالوجئذالبدنفل
بهتوبجيرونجمرلىوجدالمترجموقالبنقةليىالمترجميعنىان
بفألدقيقماملىاللهلهكبرنتيألدمشقكنساالكلحاتهذهعليه

يجممانألةومعصنعمة

الشاهدامماقابووانصبنعلىنجاصحمدبنخيدءبنيمابرار

فيهولهعبمااعتقامنفوعاحابرصعنطريقهمنيخاثرممديتبالحىاعثئ

ضاربهتهمءاسابماعدلةلشركاثنحيصيفطنحمووءوفاولهركلن

ونهنحرفهووفاهولهاشرأعتقمندفظوفيهشىألبدعالهوايى

بهنلمفادشىامبدأعلىسليمثاكتمءاسابماعدلآئركائهنصيب
امبدااستسىشى

االوفغاببتنمالجرشىاقاسابوالحعدعبدنجامارا
ويخاو3وعهراياوافياحباجبنلثممبةعنحدثالمجمةايشبنوكعر

كملوجوهاسرىنهبالحناشيبالكمابوثشفوماعيمالكبنانسالىربقهطمن



تهذيب72

مايفمملىأطناالجنآاهلاندسيدااسلبياعيمرواعالفواهثماطيب

مااللالكةثبملهاالأبطاصفوطالسعغاناألفر3ابيق
بأسبهماالمزجمهنةذدأبرفاليطبجمارمنا

عنفالحدجمىدميرنبنابراجممبندححدمالرحمنبدبغايماس
اقاللبهدابنانسليمدىءبنامةوابوردممةابوفىىووةءا

عثليهاللهصلاقهلدسيسسااللواقالانهانسعنيقهطمنويخاوكفيرعموس

لىثىعنسعالوفادقالخطيبامينضباففامالمسألألفىإحفوهحىسس

اجمسهكيادصكلالحىاذاسانرأليهفقامحدثمكماألهذامفاى

إليهاامالقفىرفاقالغفمبهاشسئدحذاقةابوكقالابىمنفقال

ديخاباألسحمدبابالتهدكشينانفالممهرقامقالبمماولىبفيهربمعلىعحوئى

وكنبكفبهمنلملئهنموذقالاكوررسوألوسيهعلاللةدخه

وساحمماثهـمذاذرروالناالجنةلىثمثاثدعلىدهبينفىوالذىالرسوله

مغيقولطتفيهعيوبهامئهعلىمسوعيهلمالتصلىنانهابىكبشة

مالمصاجالمهزقيكأاتكلبئداوممطشاالدضردالملى011همنهاهراقا
ئآوثالئالثسنة

اتنوخىاسااابرحمنابدبجعةبنيناالربدبنيابراهي
منيخادفىهـاالمقديضالىجدئماعندبديشقاخماذنيفىاطالفقيهالمرى

وجدتجمالميالانيناكانجاهبحباللهانفوعاعمرصبناللذعبدعنطريقه

لفعاماالمحدثانبهارىامحمدبغعلىبنصكمدنجط

رائىءعنلغفلتماالواعلهـالىصابىاكألسما

ئىودديخيابخبألاشسماوفىديخاهماناصقىكث

ركفيخواجهالمترجموقال

ئحادلاكب9اادابءسامتاليداالملكطرفاصربت

فرالاأوللىطاوقنتعيرواثىورائمثوجرى

اشيزدهابمةوصخبألثسظتتولى

اورديتباطنىاعشقىأشيباتألىبنحمنالكبدبنابراه

حغاماالدليدعوهحاديراإأناعضدوىولبهاعةعنهورراهجماعةفي



3أبهئاعمماصلاد

14فقبلةاألتيخسعابمغالدنجاخزىمغداسجرناهسااألمورفىمافثنا

لىإلتهدسولتافىفقالاكلماتاهذتردورالفئماالرحمغلابايا

تقولمالترصبموقيلىاموتحنىبهغادعارالظنبهغوبداوسعايهالله
ارااسجل4عضألتهلبقيبواذ3فقالساظاهمثةيمىادبمافىفى

فر3ومنمنممفيوبهن2منفنلةاالبوالمضالمئرقثلرمممجتولرا

ثفةهومسهرأبروقالبهبأسألمالمتوعنصاتجاوقالكايركلىهن
البدوئقهلى

هنهانيقالوانصيبنالملكعبدبنالرحمنبدءبنابراهب

بنعمروعنطرمهمنيخاراطديثطلبلىانالبلدالىدحلاليهم

11احمومغكلينوالممطالمعلبينكأافرعاصدحمصاكلىصس

عشرفسأنةسللموثالشائآثعشرةفىغنةسالمؤجمتوفىألفسامآلفى

طاابغوععنروىالرهرىعوفبنالرحمنعدبغابراه

عوفبنالرحمنوعدصةاببقعدربامااببنوعلىعفانبنانوع

اهاةكهوروىكاهوماموامهةجموابىأحاصابندووعهياسربنارءو

وروهىدآلمعاعلىوفدهاتأعثالداردوثومحطاوالزهرىاسمادسمد

ظرتاذالصفبدريوماقفلواذقالانهعوفبزنألبمداجمهعن

ييئكنضلوتمنيتنهااصناصنادامنينفلانااذاشيادوعننجيعن

قكحامانمفاتلابارمليميافقالاحمعدهازغامفدوااعن
نفىوالذىسظلياللهساالتالدسولسبانهبشقالاابنابه

أالتخردنمزفىقالمنااألجمليموتسوادجغسواديفارقلمرأتجهلويد
ساظافىعولجهابالىنظرتانانثعبفملفلثتفمثلهالىفقال

ااصفااهفاتجدلمدشثسئاألنالذىصاحبهماعذاترياا1لهماظت

ايهمالفالخبواهوسعيهالذحلىاللهدسولالىكاسانصئمقثافىصعق

رسولفنظراللالقاألاهفمامعقالقتلتهانامنهماواحدصفقالكه

ومافيلوحإبنوعمبنلمعاذبسدبهدقضى5قعفقاليئالسيفىالذ
نالعوبناوحمغعبدأببهعغرقثالايذالالنمانهماعفراابن

اكدفلررت1ةاألحاتأتفىخغبرراتكاثاا

2الحداهلم



يبكئى22

مملىالذىإلكأتبيمحمنأدفهأعىقالالرصعدايممبكظايخآا
بأمن5ىشعزهحتضرحبشلجمللىكانفلىسعدباسمفمائبته
االنصارمنجملميسكليوئفحىلاتىتلىهـآابلىحابا3أيتفىااللس

فاالحمنالمحبدقالنقرثعهبهالخرشانتصجالفبناثةاولوقال
قماموناستباائمفقتيوهباءاشلهمابنهاكمثيدكوناصااذخعثيت

شمالميةسقدمدفدمبغلسرايرصقالرظباأوابرلهنقاتثقيالرجألأمية

صلعلىكشةالمقصمفدخلتقالخيإفتهينةمعافىروأ1ومثق

فشلاتمنمهنمجللىفقالاظهرهمزابجمليثجمالشاملاكمن

قالنحدخمطاباكاللهيرحمفصمالعوفبنالرحمنعبدبنمالحهانيانافقالت

فالصوسسعايهاللةصلىاللهولاببااللحقنقالانهالهللرصة

برالرحميطعبداألتهمفلهثانخاللةانهالمدحظدقدمتهمألاعبهم

اكرافعهمفاذاضتهكماليالثيمفابرفباإضباكانهإخبرتسثو

فساثائهدخواماةااقىفامنىاإستيرأتفاطحهباةبصاالصر

هلامئاجاهماابمصاههلمنهاصرأثاصالثقلىلمت6عليه

علقممااألتاولمآطىمااألحاأتلمالرمنىدعهـءمالعلنسامااالعلتم
عنهشاتلونوثتاداملفىنفففيهاكبواوفىالدنيفىهدقىلناقلت

لماثابهمااأثأتناحمنالدةحمنإلنايقالاصحالبويخارناالمناوانغ
ابراهيمترنىنحيبفمءبالسرابدينافصرناءبالضراينابدماقوعلثملمااالنعا
عامهومنسنةسبعينشضابنهوينآصستيسنذالرحمفىدسفي

سأمثاى

صنهصيباكزمااصلصنوذوااناألبهردىشواحتربهة

محمانقكشيناتالاذأءاتذسمعالمماصبكم

همينوآشمنةفاتاومانالذالمدشمائابعييقنسععيكاذصبم

اهلنبمينإااقاالورتاطأفىدودهونةبين3ولابن

يروىهكوفبنسعنالالىمولدناصدتقداندأقالأتاييابةاندالمدينة

االلةسلىانبهاادركانهالواتدىوذكرانساذاوثقهـيرهصماعاغعيعن

يدكابيناسيراوقبمانهويقادعفاذغلمادعهبمالداشحضرمموكانسو



722لراعاكماد

وسئاكافيكتميهااكاااعتالشناامجلسفتهالاطإلغوثعةفىلم
لهلفوضهبدغبمايئىقأنيهئفريهساويئيدىيولبرجالهـتذصيهبها

وأليخوهويهذبملمحلمابينالمؤهـرأميالهالثمدبقبلادلىيويملى

مغادرىوالمذأاذمىثلىلهلططففىلمحبلياذيااكطثيايهاتردان

شفعهفاحببتومنانشهتكادالرجلذداثانالهالطالرصل

مقأمرجالفى

النبىعنروىدصئاهلذامذىاادرحمنصدامادراي

عياشبنأمثاعيلىسالمبنالوعانيىسالكأعيإاعلياللهصلىالله
لهعدخلفتحعكلمرامذاثسلهفماادش11وممهيخ6فابيناوماق

عنيقولوصانالهايينايلوتأاليناإثاواتاايناينعيولعينفون

عناليبنأحمداتشاسبناقالسإا1عاايازردد11السعفىكظا

ممألمنهءكالهقلتثشثاطأاللذأثهـاأوللمانءفانيابهاألمعديث

حممنقضحد1كيرفماقللىنضكعتهفىظتدةجميمأللموفقالهوممنوع

ومماناحمناشعبنالقاسمن5دمانلياولاألجمبهاثيىبهثنىحاقال

ىشاابراديمفىذايئاتمرتالأناىهخنوقالبديأسأل
منهموايس

اليصاالزدىإزافالرعبينس4اباقالردابألاابهص
كليشصابافرىيردغبلعلىبدشقااقرأنألمطاكطاألةاي

يقهحلىلنرريناذثجيمد1هاحمينفيإأإكاحالبمأتامراا

مغقاللموصىهعاالتهفىالدولسانطكماآلحمنىعبالحسعن

ارجلءجاالانهوفىمسفيشن1إاألاكلشرصأورءالممهأصمن

افشكلأقاحي6ىيعسماعدئهإليئلةزسطايةالنالسلىالني
الضاتأاداالثإاميوزانماا3أكصرذاضهـاادىالعقللالنزلفااعاص

فيثمطلمء3بيمىونالالمصنالسإااإنىالمتربخملى3ئاالىمبنيذ

كيرهاشكشقبرمبقآششانهيعثاسالمالفدكلفيهبمابر
طأاعنألاللهرضىماخنصريؤمنيناوريالدنياابابنعنهوروى

األااذىعإلنملىيعماإةيئفاصاتآبمفىقات



بيتهذ23

ئلالرسعلطاخانلأناتالأنهعيىفيافنلاعندومثث911ابثلى

الهألليفهـاملهيموصومافابمنجقولط3بلهتبينهمالذىفىلك

لالكعئبمانااللهاال

ىاجمامراناالقهبدبغابراميمبئدالراصصرثبنابواهيم

نرهاآصعاعنبقألمنوياوجاعةداهـجماعةمنالحديثحمع
ععماعثالبهاللهعملىاتهلرصمنااتعيمابغعلةكشسعر11مغان

بكخىالمالصأ4لكلنسة1ائهداذاببلتاالشريلفأليكلمااليالق

افهـكليزيدكلنانالعصرابغطننافعطقماثمصايثأاثماالةالث

بىبكفىوالحبرويعديكلهـاثبكلبمموليألشالمةصلالدذسولكيةظب
ثالكائةفىمعرةمشاصمدفىسنيسمالمقوتوفىممل1الكءدالرنجا

فيكللىفيشمدبهغاألمامأدامحيمبنالوهاالعبدبنابرأهم

قهوصخشمسنةاالإورناقبلمغشتاداميئاإكاشماممباممابنالمتاد
الهاأدعضماألماممراهأبنتيلمهكال8واصتىىافىزماث

ابراهيمأنجهاماراألمن3ابالوهبدءانصاامواابالقيفىالرازىصييناسابو
ناددأمنزنعنهفا

هابعثنوىالمدقياألنعمارىدقىالزرفاممأبغدعلنابراهيم

جويمابنكهى4ورهموكيهىةعاثثماكبندانسالمتهعدبنحابردعن
فالامريزاعبدبنعموكلفىوهوغيراقااسيهـبغصدبذائاوابغ

األسلأللتهولرمثلقالبهصأددعلمدطحابرعلىدخلتاالمترج

قىاثبلهالبمابعدها4ثجبهاكلةفىطةالهجلىوصلىهايقول3وعلييبما
نيوسقالاألصابةلىاقدراايلأللفىنالثاااليلأللالثنتاألبريانقبل

افعطمامسعاجالىانهماطاقصلموقاممساصالفاذأبئاألماميترلايضا

أساككنوكطولماهلناوشبهىعةلمالخاببرتااررننمابمئالجلو
يقولهويعسلىوءالزرلىصاسقبابىعيوسيهعاثهلىانبىان

الجأللىذودفا1اسواتبالبعانالمنعانتاألاألالاطداقاالمم

الراالرسجلطهدظامانتدوسماعلبهاللهصملىاللهرسولفالداالكرام
بهسئلذا1اجاببهدىاذأالذىباصلهالدهدىلقدقالءأارمميالله



922هسكرابنبخكىا

ايصاالالهالالحدلكباناسئالكأفىااللمبلفظالحديثهذاودرىاممطى

ذاعلىالجنةاسئاالصارامواألجاللذواألدضريواتالبديعالمنهـا

ربصوقداماصأبنوكلىأباللهصدءاقىانلهايتعاوظلامادامنبلط

امافقالهذاصنضلهقلتارماطقلسطاطالحلطاطاقفس

نهاهذالىفاصولىإمداتأفىواحه5ااطفاحبميالىالذى

بالعمهورخثديسالمترجميعقهذاابراهيماثمابوفالاطلوالذى
ثقةزرفىإىاالحمدفىهوزدعألابورقال

يقالموألهمصلىالويقامبمىاحببلمناقبجمناابراهيم
سيمفيمنرجليصفاسحرسشااهلمئنصرانماذهجلىان

أةاللوعاةصيعباسابنالىطويقهمنيخاورلمألثباطجمالمتلىاممئنى

اذافوماعيانسوعناهالهطمنعرمحأاألافر5خاألوماابالتهمنم
وثمانييهخسنتالمترجملدمثماإلدأوافاالصحةتاقثاالهضر

صدوقاهومنهسناصاتجإبائهوقالومائة

بالخثقااألزليالمصرىالمثنىجماميلىسبغكانبهاابراهيم
يرهوغالديخاابىانجاصوروىامراقاواقالنممهودسئمقربيثالحلمدع
سرةبرسالةجآعلبيرماقالانهسيرينبندعقطريفهمغصاورو

مقوماكانحمرةعناخبرنالهفقلناحسأعلماكاففاتلنيهالىجندبابن

انجمدألوكاتثسديدزاذصيبالاانرةلسانلقهـلةومااص

بصلنحممامجوالهاذواممسامخؤااظبمحمدطيأر
نيهجملالذىذلكادلفطنلهخساذثاذ3مواهمبيدثيهبحادهااله

الموكانكلظوفدكثبتنمسائآلؤثألثسنةجمالمتتهثهبولسابخاقال

ائبفيب3وواقالهالىدسعلىوكانإلحديث
عسنشسماحيذىااقاماىاولولنجانعتهطبنابراهم

ألواربعماإيئاواحدىشةلمىء115وأن5بهاديماطودشتادخلط

وكانضاكشععرهلتشوواروساكامناعةبههاوامتدحراسانلدئم
ةلىقصمنووادبعمائةيىواربمءاصدسنةهموا

انصبانهطبصيمالمقهسلىهللاكمنهو



يبتييهم

البالىلىاالأومصقدمثبعناؤشاصتذكلى

فهـربلدكماابىفغسماثفاممصاذاقرموصبة

ايضالمروهن

معاقىءولع41أثءظاالدأيكنبأالمعرااقرممتالوا

لصئهايمليما11االلمهائىكالديقرملاعخلت

ماةيى9زعامةطاأاا4ممطاألالدابءالهاومن

دامخصإاآلجماباأدىاإامذااباماأحم11ذعيتجالسوفاله
وزدماالجمرثنلمةجميماننىواليقألتوادثاهكأ

م11بملمداصرهوااولماناللمااائة9موظطدنكاتهلو

شااطإلىادءامالم01مطضطاهسمأيمبلىلمقل

لرابيهالئىلىأل3ع8الاتإزأالمامهلبهدعلىبي
راولابال3اما3اابنصواشيولالوجهدقدناعمع

صفاقهاااتمامعاصدهأكاحمضالمناياحلوتائن

هقاإلماماااوساأشت6حم3الد3اعئراكسقى

هراممتيهمناأدأااضكل3الةايصانىألوفدء

افبمارات1األذثللىاصارإه7ط3مدفيادريسابناحميا

ألد11ابدتكل1051كةحعلقهمزمئ

9الافى01االمت1بهافماادثمثاغما

هاوول11ا01افى11حاءالمءتعىوا

ألضماعالمهقو

الكيهلى11افاامصااطهذاما

اأط11111ذاطالؤدإاالتمفاما

أءا190ا1كأااأراك9019ألءا3ااكالوذيردكالط
ناداأااأ11درااألاط11ال9اإحم6111الالهفةامبةا

اطاألفيولادا9ممافىحااثاثااالطماداما9زهطسالااللمولىماكراما

لاالوزاخزىافقسال

اأأااافيابااأاإبماحمذؤدحما



2اسصاعءافاديخ

زنكضأيحهكيئحتاذاألصبمالممهقضدجوابك
اندفاباآلءاورينوارشسنةالمؤصميدفىاخمفاماثفىماالفال

جاوزتسنىشيئذءألويرحمقعنىيعفوتعساالئهاادوحيفرلطجيييييصإن
ةكنىيمنىىالثماالمحللبىمامابلدمنفىءوصبعينا

انمسئاالمالظءاءتأشقالاتهىااهعىرىمىبنممهـيمءابرا
أيادنجاجميدفثله2ويرنواجمدهأصا4يلألةارإسراواضة

الرومملكيئوب4بانماتواخقافىابابخدسللىبنجموقتلوأمربا
قثءدالىيينجاسرومهجوخر

هااساقو91بنمحمدبنلعثىجبنكقيلبنابرا
المحوىشرابىاداجمنعلىعنحدثماتااإحمميرىباوفالماعرما

هطريناسورنظرفوونادوقالطبابهرابرموروى
ع2انالجفامنوصممليهالتهسلىاللهرسولدالقالانلهصاصءأنجاالى
أصانامامهمنلىطألسبصلىوانصلوتهدطغيةانلؤ4هحبلىالم
مأكوألابنقالوأحدءانافىتابالأهلمنوالدينهاهلمنليسرجلش

وطواميىامحعقعلمغتحتهانيبأةمجممةياهندمفتوحةبجيمجبابث
اربمصنآلتوفىفىفا3األابقالنب3اولماةاعنبحمهفىدمث
عنهكبقالئمعنهمنكتبعدنجالصغيوببابودفنمائةبهوايئوف

ابهبمفىابندادىاطيبائابفابهاحمكالطبناحدتماابرالحايظاألمامثمغا
يفابرادمغمنهكلاثماوحمايةممالبهعثالملديصاهالذى

ابروكانبالفغلعقفيوابراضمباهوعتيابهبمابرا4بمفىفىوالوهم
أببنغىعديهالقاهاافاالدؤدساابىئعديقةعندهانبذكرعاقأ

وكانيتالحابألاسيموألبهادءبوممالفيرانوحمكنهاللهرحى5اطا

صاللىالىرقتانالىمي11حىيئوهونهاالأفاكبهالىيوهـماامبر
بها3ن4يمالصا11صورنجااصإسااواةااحميئ11اذ31داتال

كانلمطالمصمودىالدولألبرزفيفيوااذاحمااذلىذكرماعلىمحنيه
واربميائةقوستسنلمنهصاوسيةاماعامنئاشعايهيقرا
صامى6اابىانكةابضبنعاوءاةقهـطثالاصمااأا3رد7بهاوات



كئببميم

عالماأليئئلاالالعثيئممدشمالىثقيبغابرأهملقا10الشيئقال
ايبنجمىداهضرةبابيعقوبنسئصبغإحمدبغاللالعكبيدطابىأير

ركمئمبناحمسداساماالىيخلمتهجمنالف9سكلىثفثظااكرماذبهر

ابرإميمملبنقدمأثفادضآفىثرفىفىاهرابمثابىأبنبمحانواعلته
يفرجلموانالاامصدالديبهيرايىبنمجيوجمةهسبينهذأكقلطابن
منبالتةلموذواصبمهؤلكفاعظمالعطألملطدبثاطاسامنحدفداث

ايىهنهءيطهرألحعماظنهألليهاوأليبذلكيقجولمءالبال
بابصإلزمحاقاءابنالرصعبدبمافاأابىامادلاشفىفهحالثماطياهالهع

اقأاشسرةمنقوجماابراهمالثغهناعامااسطرعشرةمنشكومحوىا

فىراأالصرديمحابرابراهيمبناصعددهعلىبنممهـابراهيم
بهاعةثهواوفىةجماعنرواهوايبعسرةقبصئحممهبالحديثاعتنىيخاقبا

للنمهرنازواسوالثباماهسكمطلىصيعمافيعنطريقسهمنجما
ائاهةاألبىبإضقحبيببنناطصدناانمثهئىالحناوتالللربصنامي

األتشسبعداثبئحمعاكوااسحرعلؤاالضاجل

آشبهلكاباحكعيلااارىماخفياصبنلمنلىقلى
يدمنعمالهباالزمانرفالىوالنلرالهوىالىئركثنأل

نعقىألعالتميولكلنازلعايهألميفالموت

مصرجنبكلاشاثياولبدمننوبةىولكل

صحرسافياجممنعيهدمثطاقائهدونيلقداخمنم
اصثرجعحمامتفبرهعنموليمافتسانمهئجشهكف

اماخلدانزالىدماوأهلهسلألم1اضباافعاط

كتعبألةيلمااللفلنفسلثفهاتاكبلىواثة

شأليهمالىيرل115انىثدمناأنتقشعتاذا

اوسدمالخفرزقعنكنماقميخفسابئايفالالبواذا

ماالمغواينيلىلاللداليولمماشطالمطامعالا

يرفعلمبثمسامنيخفضاللهز1اةلربكتجوألفاقنع
يننجممطتشارافههـادثملطاإضيافاانعفممماا5
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تبطماعلىاألءاصليسلطبسامهشفرورول15ص

قعليهتبانالتاهمةابراصيبحمبنفىاعابوظلى
اإلهخيصمبلعايقالصرتثخركيشمايهونان

ينمادىألابناسعاقاباحمدبنابراهبمبغعلىبنابراهبمأ
منطرقهمنورويخاناق3اعنهكلبهاومهدثدممئقتدمادممابأ

باطرانانالحيلىبيععغنهىسملمعليهاللهصماأدتهرسولإنجندببهنهةحمى
دمشقفىللترجمشيثالحلىثببمانهتاقالىذكوجباظئالنسيمه

ربماتلحصصمدوقانوواربعمائةضدرقيسمئأ

وحدثرممثققدمابذىاالماقاوجنعلبنكلبئابراهيبم
شهطمغوروينافىالكتماالزفيعبدعنه6وروهوازىاالحسنمغبها
ادثميلىيصرمألسعليهاللهصلىاللهرسولكانقالتااةالامكن

رمضانالىلاوبرمضانيصلىكاننهفالثسبإناألكامال

اصوقيةامثمغورىااالعتالىاقأأابوينابنعلىبنابراهيم
انعنطريقهمنورونجاسوبلحهوسكنةءجامنهعوسالهديثحمع
عممالثثىيااللهقالاللها11ألاناشهدبىااقالاذأنلىعاعيمالكفي

فالانهانثعنلهتغملىقدافىاشهدمرىدبلهصاانهدم
اجمابهمكتملوماصئهاالوفاةحضرثينابتةلدسصيذمامةانت

يزيذأليإلضمعنىساذ4ااؤضومارهصفىاصضيشعلعتى
ذاوكانبالثنراعويخةاشغامتابىاإدحمللىفيثتغقالالوجمنألمه
ذماامفالمهاويل2نالقىساالااريجصحةقيآلصيونصت
بالدمنبهإلةقطعةوجمممافىوئدربيواسعوخرجانهرءورابماولديعية
الىبرطنهاواهامفالمورلقىحمذالثروغازواباقااعيواسانضرا
فأصحاأالقمالمابامنيركاانهثنىوصءعيااامحاسيهماتان

ورباموابرةاال6دألتاب3احمدهمنوسعهممألإمنصءانهةادة
ظوهبألكطفعينوكأمحااوخاشةسءولد5ارصحيسبيلااكاواض

بإقالمووتالمسبمبابصهبدبيقودفنبعمائهواديودذأصتف
لهذشيئزافىفىوألأماثافىيتالمأنهءافقراامنباعةدىوذ
امحررىطائفةا



بيئهلى2سة

امهرأاقوشالىهذبنهرمةبنماعيئاسالةبنعلىبنابراميمر
ارشهـالهواجاذهالماكعبدبردكفنجاالوييدامتعاورمشثقدمالمسديق
بنعد01الرمحبدممداقامثثثا3وفدماكثذالفىالفوطادبافهوأث

15مرفىدمامةاملىأيمابئكاذانظاممهربنعلقالكإلمممكببنال

مامث5ونوأكابلماسبشبمكللالحراسابخود9بزليعىهقدالمحدثيق
لىاطجمسحهبنعمظقشاصهوغهالخمابقاللمحدثينا

ذهاثأوااإلصريةالعرايينركايئالخضرمالشعرااحمدوهوالشعلىسائى

ظغناولصلتهوأحمنهافاصهومدالممصوفرابرعلحداددفدم

نسرامهاافبفغةهرواماالمأصمابنفاللمايبييناالىماعنقط1اباايثمتهر
المشعرختيفالاالحمىالطةصجمالباشاقالكاسخةأناساابوقالالرا

انسلبمبنالراحدسد51لىحةهالبندقيلبماأخلىوهولمةءهربقبابراكلي
فيهفثفولنهيراحدابهلحتمابثسر

اصبغاحم3فاابركنوحماصابئكانتأيأناو

اثذاندتقولثم

بالفراحكصالشااكساذاخعىاتأمولطالىالواحداع

ازمةانجغاافااشمذاقصةبااخبركالمىسالفةمنيظذلىخوصاولمثئنجاى

ممندىىليانهسكلثلهافقتطوبملضكىابئةشئىحتظبالمدينةمةقيلى
لنهضثلمناب5عندنضؤظفىنابمبماانهضكانااتفقاجناحىشلما

قلمةثمرنماابممذاط13اتاإفاالاترلهيزلدسوااقواماببههدعايهسا

فيهلمجلستالليلفجلىفىالواحدعبدصبهيدالىافأوشقدهالىررقت

ألبدرنالرجلمحئينفلقابابافاذاواافروعاتنخاانالىاشظر

شالوتندفقيتدالودهربفاذاوقأمشهبهننبمسائمفاذنفدنا

اكاومت1أبربأبىماقااتفساحمبرصياهااقاسكلابانفالعيمهتفس

الالالااالرنرناكفأدأالضااقالدلهـنوانهكطوقرباشابالألمااللا

سصقذالدهرفانانثيألىتصمأدنىألفقدتوراثكفاالشوقاشئد

ااناشتحبماعلدتولقدثرعلفقطكيركستغاثاوجلتماعلى

ابائهصهـاالزالمءإرارسقلىلىأنلمر4افانفالبهاتألتهةالده



532مساممافيادطيئ

البيتالىففىاخويهودوندرفىبمثىاليهفهمسهمبراالأسئدفى

عهاصنابلىعبدومعسهضرجانيلبثفبمولىثمبشفكلههاليهصعئج
ومعهرجعقدبهفا1فعادئانيةهمسثمىيىبينبهفربحتىالصابمن
فافىاهمقابايااثنالواحدعبدلىفقاليدىبيخهبهفضربللثفىمئل

قواللهعياالثالىجعإساهنىذصدممكاتمصىاليارلماثك12
لىقالدينالىالفلىودفععياثااشداتبيقمناألهذااثسصلكناما

لىقالغثضالىفياظرتالبابالىفقمصءلكاومغفاغثلىءفاتم
اشسدبابئنضبمفواللهفالناجمللهقدغالمياكبلخهذىاكماالة

هاقراحباكشحاكاغصأنتلومنىفهلناههماإجملىهنىاكسر
ققالابراهيماقينىمصعببناللهديقالواحداطدتهافمايووا

خمهجميمانمفقالاذحةابنتىثفضلانكيبلغنىالممبهابنيالى
تعا11اياتمدمجىكط

المنابتاببعففبتلمنككااعمةخحعليكغتالرأجك
تنجائاالمثرماتذااوألجمفو3كميبيةمصتلمنككا
ثماثشعركمنوىفىهااععبكواناإظنيهااساقابايالهقدعتقال
انجاالمبعثهرمةابنبارلوةثستمانيتهماهاشمإداتالرو
حماريخهي13لىقالتهفاطايهاصيقولمناكاجرةاوفمذهر

المدينةوارفىاجرةاوتتاذءاتاءيثاينةتالملىمنالادم4إارالى

ضمحنىتدرطدمائأل5ااطجبربنأنألسالأبردحخبهمالمبمة
الىانهئاحىمعهفضيتفىكبناينحمافاكهـويتعيالىعلىوصنيقتالقائلأل
دفقطهرمةابنعلىفافبلهصسايصفصادفنازيدنجهالحمبئنصرالحرا

ارفىماثةقىاحرياولجبيرألنجافقالشديدراطتالوهذافىبلثاما
يننولفانشأقلفقالمهفاصسراشقدتوفدعيالىعالهتواقائلثهاهاةقد

طقتجمالذىابأوواالرفضوادكقلىحمثبمعاواا
حقمنإجومغااالعواممهاطلجةن3هيفؤا

وهنمفىصاوهنهنعلىعطيتةمنفصلألاخطاكاات

اوواظجبابنواحضوتناثبماجمههـتمرنااباباعمالىة



ههأيمباله

هدبنؤكونهاصىحضرآفيسابنكلطلهماالديخذحممهوليهغ

بمسائة32كالياتالدينادهائةيافيالىلسركةأبغاسفد
هرمةاأمالسالأللىمحههايستعهينمةءابناوأدفعهاأخرىوريناد

ذلافعظميادلاهعالطتحراااءثالمينملىعيسايدرا

انفااهلىمناكرمثفسارايضهلىولمجكلىلعنلهمغفالصرقمسا

اللهدىمبغععدفلفهعندههنفانمرمماةالراحةهذمغانحكلدأص

اسايالهفقالومممومتهيطفنضباشدابدغهثدبالسيالةحمسفىابن

بنيااللهفصالهنمفنياوهغهنعاقألاانضأبظرامه
لفلافىىاكب3و

الزمنرسكاعراؤبخاجرتدصاتىألوالذى
سسنشال4تولىيدهتأللهعمدتماباعىايضامد

باألبودالبرىميثقدشئثدىقوامامعىامثفكيف
نالحمهاينىاقئامأاذامثنجنةاثموسجههمافبرث

األمنيافرتابازابعهرمةبنبراهموكانولدامسناطاموكانت

يمدحهافصالايدمبمببنبايابهحاوبحبصثتأبمولمبهمبشت

لىصيخحاوناايقافىاذالسمرىالظالمفىنمولويدل
االذنابببصابصدديخههوصوأجهظاذاقا

صابباأليخعافئانوبصديقدنهفنعىقدمماوجطن

نقلضيئاساكناإتنىماتاننهرلةابنناتلضكفبعضثموقال

15101طمىأهعواةهناكىا111نإهءا01كااماثهمفا

ائلااوهويئسدا

إطاوالأفرىادرال1ا1ابقااددغثاأل

اديخلةاترمثاشامااهلمنبلطدلىتالاألمصركهوتالاشاهاذاكنان

مااأدهـنااطيابااهليصمض4اسميهبااذاهرببنابراهيملطمنتفقص

دفىءبد11ءاإشاادجلىاكلماكاإاوفداسافهلافمل01
واللهقالتاقنثسثبمممندنامااالالئهقافكفاااناأقةاكىافقلت

واللهتفاجمضبمااثاععلنقالثناكفماليوالنقالتقدصاجةقلتدناظنىما

ادابإاابمابائاإةاصدئء81



2مماحابنيخذ

يهلادربشقابستهلرهاوحماشناتألتدك

اذداكأنىعندناديىأنااصادناالذىهوامفىالفملأكنلىقالت

نجثهاليهرجتامحاقاابايافناداهرمةابنلمألبهابالسيصغنعيب

قوىمنلقالامئابردنيهازالحاجةفقالتابوكاييقللمنكورة

والدحاجةوألداللهالقالتاةوأليثجزوردالتقالوائهألاثفقسا

يقولأذكذبهامااباكاللهفىظالمحبضة

األجلتعيوةاانباعوألافحألأؤذااع14
وجلعلىامقمباثامهالالثيمااذاافى

عمدعنادىابنىأالحطيبوحيعندناأقلهاحبهاذاكواللهففعلهقالض

مديشةالمالمنسورلتحومائةنبوأسهنةفىقالانهفةابهناص

انالمديضدامالالىبطفينوالىعضسنةبنهائهاواسقبسمما

قالهرمةبنابراهيمعليهوفلىنوكانوشسعراثمئهمخطبعليهيوفدوا

الخطباءراتهعمشهتقرفيخطبةمنالىابغعىخطبةالدنيافىيمنفلم
وألئهاومنالناسصىمستالمنصردعلىمدشةلمنوالشراه

الخطيبفدنهذاالمؤمنيقيرامليقولوهوقائمصاجبهاظصدابويرونه

منلخركنثحتىاشدفيفولالشامحيفكهذاويقولاخطبفيفول

وألاهيألوألحباألصيقرلفطمتههرمةائماهذاالمؤمنينامهريافقالدقط

دجتممنضىواللهجمتذهراجعوناليهأوالتاناقظتعينابهاللهعمان
الحصيبابرفقالهككنيألطئعدىلمانموقفهنانفسيافقلتىنفعالى

دثةفاثدثا

ألمزأيلالحلييبيينقربالمقايلالصباعندثوبهسرى

قولىالىانتهيتهئ

ناثاعقاباكرهاافاسسريرةخوافىلحظاتله

ثاجمكلباكحاواتالذىوامداالىيأمنآمنثهالذىمام
تمأعلثجقرفلقةوجههفاذافرخالسذعنىارقعغالمياقال
المحنعريديالوبيغعالستاجلسقالهتفدفىادنقالتفىا

بذنوبكلىقرظاثكننلعلىلفغلتكفالثلوألءاشيامحثكبلقدابراهيما



صبطثر33

فقلثكلملمجيقتلقانيىانممايثالمففيهدجلكلثساققلثعنكاممفها

رالخكل3فتنابدمقفاناعنئفوتهءممابلفكؤثبصينمالمقاميريا
مالتبهاففربنى

البركدهزاىلياقىاكضسضاكملذىنءرا

لضرفيئملظ

الحتنفيهالبطانائىقلجلبيجسهصكودمابرمنا
طريممنبخظرائكطقتك1تجوخلهمدف3فثرةلكتاسيقدقلل

امففالصألقتاشلذاكرههاصععئةصيأنواالمابمابنورؤبةيليهاابن
آلالمدفاتيتهرهةابنقالههتدااصباماثاددقمنيسمةحلفىحتان

ءحمهدوتالجمدمماطبطالضىتغاثعلىفساطالبينأمنجلفاتالى
فاعإكشاصثالكماظةبابدعلضرالحالفةالنحوراولىثمالقالافي

نانساطقربننماالفتئسااففانفريهماليهمرجادقللبذكحالر
همءافقالرنمفضفربمءسكانبوتجاوزنرحلارمنعزناهاصدفاقمدضا
فاندادفىاهرمأبنيمءابرااألفانصرفواالمدحفى4افرمناألمنامااممض

يبريملمفانهمةهلىفياهيمءااألاافصرفيتدمافرفهمغلىفالهقالحيبلم

ئثعسقالنلورفإصالددناذنجميدنهوذللئةوخاماما1ىلثهمافقال

لهتراالىبكصال3طوباائصعىفافيتقالفتعىقدقالشرطنا
فىختثانوفباواصاذهديكايتهبادكلهقالدمينالمتفالبيتيغلحظاث

مائالىظاقانالىايلالكلالممهاتدانلكهلابراهيميالهفقالءجفادالمصم

ئاماراصذثيروالينهقاإامياستفعجئتالمحماابرأهيمففالللثدنفعف
انلفللىتشيئاتاسسشاافىاؤشهاراميامماللهصلتفالىاطص

فاذحرافىرشفحماافىايمفلوااقدبخيبالمدىؤمنيقالممأهسال

ااففابفالألبخداناسوبخدكتهالتابابملىبمتجبانالمؤمنببناميأكط

اذالبيخاوناقسمأللئدحتدمنحدادعالنتماصورالمن

سافيجاهـراانضئاباءاءمنلتاباالثشهببماقالهماواقالىهذان

طيابراهيمقكلنفالبفاللهفكتبدسنؤتقدقالثمسانينانتوسبلت

صئاسيدقالمامندبماعنهينصاغولزىشنلىتلماوإرحاكفلهنجبطو



9عساحمابهئاديخا

نجممنبقطرأحسفااثنةبنسقيفةفىهرمةبنممءابراختسى
أصياقاباياففلثقعحيقالبعنيهائياصقدوكانمنهايبميخقهليشما

املأللىالترىاألدراكهالسلىاطفىمدألكى

األجلقريةاالاتجلحوألافصالاامؤذاامنعأل
وماالراممطوقفحقاهافانتهبتقهوااشاخذمناللهاسعزاكلهالفة

شعرامهمعكغئلقسامنخربمئمالمدلنةذدقايفوقممهايفيهمم

انبطخادجاسكنياخفرعااحدلههاوجمبانشاميبهارأيضصالفة

األحوصيرورصعرهثفىبرودةلىوحرهنهءكااحمرخرواألمرمة31نايرب

مدحمهجعنرعلىقدمولمااراليدزمالذىإالحمرايعسوباالوصرةثعبقال

بهذترفاثإلهلهفصيئالرمانانهرمةابنبقال4ف3شرةفاعطاه

هيهاتةلجهافىاعطاالمؤمنيقاميرمدحتلماتقرلانواياكواملابال

منقومءقصداقاذرزأئدةبنمهنالمنصررولىولمامثلهاالىوالعود

التأالىاألقندخلعليهواستأذنواببابهاروامقا44اكوأهل
اثذزقالاكوقةمنقالالعراامغقالالعراقأهلمنوفدباباباألمير

يقرلوانئأاريمثهعلىفوثبرثةهيئةفىهعنالهمنظرفعليهفدخلواما
قلببالناسفالدهرمتهاميعئنمظكصدنابثنوبةاذا

يركبهوالذىمهريكوأفرهالبمىانتذىالثوبيكفاصسن
يذعحكاروغنىازبزوالقادراىابماىروهـتروبا

هذامناحنانشدكاالاألميرالله4االالقوممنرجلايهافوثب

يقرلئأفافهاتقالهرمةابنعمكالبنقاللمنقال
محاثعامفومىاالاعنواتالنرمبهاكلتاراتواإننمى

العفاععيهنهتاذااقلفنفمةحيايخفعكلمالمرهاذا
لحرإظدوالموتكدأفندمالالءالمريخفطليذل
ألف2ةاربمماعطغالميااشيركالشمراناناللهسنتاحعنقالى

فقاليدفىماقيهمااأيتانالىورهماعلىبهانواتألف3ادبص

2ارهمتكيهونألواللهمعلطفقالدراهمامدنانيراجعلهاسيدىياافدما
ئلالظالستاإلسهفيدولألفىألبراوقيللهأصفرطيياهمثىمن



يبطف32

هفاطمبأبفاذبهمعلىأألممامد
هااااسنةالىوالدجمةسظمابالمحثانمبنتفي

أصاكهاالنممنسواهمماابااصص
فىفقالقاظهاالستبهيثقمغلهقالالطبهناقانداللهضاقعال

يةبلىرإثسورمنبنعمدقالافتسلانمنيراقبماعضق3و
اكاهنثلبسيناطليفآجاريةانثلهافقيلعيقرحيصتعليهاهصيالمه

هرهةابنقرلصغاما
ئمصقيصهيبفىخلمق4ددالىافتىافالشثديددك

سيروكاذعنطهماتلانهئالسيالألباعكلىانامىعسرببثهرمطةابنوكان
الأل11فدفدمسنلغصدبناقلهفذكرةيالمفاهلمغالمسددا

منلويئلملىمعه01خوفدممديهأقدملىلهامياانبذكرايهأزغب
كتابهفلاسفىبتوكدشسيعاشرا

المةفئكييفزأتتلىإأفاكاصاتوالانتيركااق
لمدانفعاتاناصيالةااهلاهرااناللهعهددعديك

كهرالماداللعهلىعلىانالنهابفصفاخاصالعننحئاالف

ياقالسفيا11صكلىيشتدصساذومنهاهااميلىفيردعهالالياالملبقصثه
بنسالثلمئشافبالثمسصولبهيثجمهمصدلدسفهاهفىهرمةابنكلذاالسيالةامل

هاببقممصرانجمدحوقاليكليهميقدفلماصابههوففرهرمةابن

اياهاهضاابناسسيدآلةوألثكرويذمماغابن
صاثقافبثمعليكالمثانواعاطصبهفيك

داألسألهحمحهطمافلىاالئصاليمملى
دمصامرعمعيمغوذىئىلىألطحنكلفت

النمشهمملىاة4الىبافواهسنفييدالفيأللىبقم

األصىاألبباىدفهطمطاواقولراحفدجسل
سليثآبطودىفيخزنادئابهدصضماقبلك

رراطسبلكالمسالمذافىيتفاكلندونكفاسافى

ا11برطبثياصادىاممدهماهلمأيماناوكا



اكصاابخاديم

جيدىكلشتمالهاوألرقاذلهألييودفافس
عومةألبنردالموالشسد

قوعصقيصهوجيبخاقوردائهالفتىالشرفقديددك

قيضيعجفنهيحنلئكالسيفىمتبذالثاحباانىمأقىاو
هدفوعاههابحالصرلمحهافدقاقددياللذفدرب
صسنبنالتالعبدزرثياسربنمحمادبئصدهابابغاللهدوقال

بناللهالصهرمةابنفقالاصممنرجلهاءهرمةابنهزاتهيببافى
فقالهوخبخباخمبركانلىيأذناناالسىسلاللهاصلكالحسن
اللةثأاخركأاذمةابنالساالالهفافنأنتلهايذناللهعضد

واكرمىخبرارسوخنرشاةلىفذبملىاألهذافضفضحطفادحمذددائاة

لوفقثتثوحأيضاضرجمتثماقهشماءمافاقتكندهمغثكدليثم
بن11افيااتلةشتاوماابهصنفتهثكلربابنفىااألسىضفت
انلهسئالماالىاجبثهقداألسالىقالحامضنبالااقرىامن

دسئالثهاللهكاعهـصناقىفقلللهنايفقالفلكفعلتلمركاخاطالىيأفظ
نحدىلوكانطهفوذصالتىالئاةلهتفذكىربن5رجلللقهومن

عالوااصلساوتعندىمنغداثمتريدثىمغاذصيقلأللذبرممانجرها
هواكاقريشمنليمىقتصالواقىنمقرجلفقكعةابارفيفكمن

منغداثموافيتجرفيثقررشفىدافففالنجةافطضاةاةيمدممط
الدسافذكرتمالذىفقدتحةالباضميفكمنفقالوأىاوغدراعندى

أةاافأجنضءادعادىنهوجمبدممطسهاههـىماادقهألفقالوافىقريفى

بهوبئحامضلألبئمقشرجدتولواللهقثىيسلىءادعيادممطانهعد

الحلمالهضاليشفرنرجلوافمظصايممهابنوةا

ةهرابنلةاقاعابااضاسافملما

رمصيأدتبصساوثقةكللشفللءاسيفىأالسىاى

جيامجهااعيمماخفتنجاثكفانهاممألماباطرافصكت

الصاظرقزالتهعنايقولأذابقأدرمابهلىاجحعلىفلست
يممااننفسسهاردىوآخرصمامتأرالعرفوامنترىوكا

ااثشممرمهومن

ايد6إ



بمطذ2فى

مالراصادفتحمامجناصاثناماحموسدلتاذيمىكامن
أفانثيكلانيىاللىفاذههافاضلىصاديةقد5فىسلعملؤدئاد

يثاطلىطحبالصوفىالدلمحهاحمدناعمدبخهعدبنابراهيملأل
فىاألنداموراقافىضالفمداللهبسدقالهوظرممادافىمثقبد
راسماناهلىمنفىالصيالدعلىعحدبنعلىبغابراهيماألنددمىخمنا
صائةوصبنغعمبثمساؤسنةندلمىاالدخلقاصطاياءيمجمالينسدضمن
اقضاهاراحمعيحيياألصانفىحمعرق11الىشعرداخرجثمسهراآلبقرةافىام

بالجتالهقمناصبرواامهافهباينتوك11ءاتىابزىإيينإيزا
غيرطابمصرالناسعنهوقدكتبظاهرةا

واوممحاكقثثثاطابابرالىأيميياقابوعلىبيناأميابأل
يوخطبمضعغادمككثلملىانثفالاألدبلطفنيمن

فبمافدبهشغوردمغطرواأؤامنكجدويحكبيال

سافالالفاعلعهخبربفاكختهدااهيهواانأاطلىكاق
ثأئامسفىبالمادصنهفىقهمجخمدةجمنادالقلوبان
غظمسهديومهاتنساكومامؤنلففهممنهاارفتفا

افاسبماعندثثامحاهالىاضىابهناابرارومبنكملىبنحهـاهيمابئ
نهغاطريفهمانارومدبناالمجداطافظعنهىدامعسادا

لالثفارحمبعلطنجهذلهأةاعسمنأسودمولردلهلاثدهةبأئا

الواشيافاقالنمالابلمغلكهلىفقالدويسبميهعلالقهصلىحالةالىث
الذاوقالنزعقاميفالذالفافطكالذالثنميرةسودواأحمرالفيهاقال

16و3جلىطرأةكاناثهداخبهسبهلفيمنصبهافئفشالتقالترعقص
اصبلىاعهخحفىهاارىاألنصحمدالطبنعمرفيمابرا

ترىانلدهلىالحسدةفىيهصهعماثإلهف3ببغدارجل4بفوةانله

قابكفىذالثبحديخرقىثماسفلىااكوداالىفىلموى11اممردالىبهمك
ادقدإتاالسبيلمنزلفالىمالىبدىصياللفالدايانئآان

ممودكالجبارعلىخمأشاقراالملكوثتمثميركيمركانيهانمالهذأمن

نجملىألحوجلعىألنهندماواسقاكلهمةحعصاعالن



ممعاسرابنملى

يلبئوشرأتجعظيميميماقفالسببلهذاالىمالىفقكربعكبداأل

إشفاقئسدثالوهيبةباجأللدوشوعبخدقىكع
اماصااببغالحسكمبنوانصىبنامزيزادبنعيربنأبراهثهـ

ومنايدمنالحديثحمعدركلامنافبلىبنكسعبدبناميةائا
العزيزعبدبنعمركانوقالرهماوغليهعةوابنبثاعنهوروىكطالز

ثممنهمرب3الرأإيهاقالفاذااناصىادلخلافيفيالجةيوملبنيهيافذ
يومعليهدخلواماقالمهمطافهقرأحتىيليهالذىقرأيهاقالافا

النثماليهمينظرألظهوهعلىصتلقىوهوابةاركديرحومة3

فقاليومئذهميانواقهمبدابئهفقرأإيهافقالطوبلدبهامها

ألىالمؤمنينفىيمونرااألاثنضباطكافىيبناكثابأياتتلكطم
بعيدةصيصلىئالهألكررهاثجفاطدأعلىفقالنيستهزبهأماكانمقوله

الهـمانت3اسوىعاماصنتكقلىءهؤألالىكرجتافىهافقلل

اشاعليهافباقالوقوتلهيأتاصبافرأيتمديفىبهاللهيقعهمأندجا

لتقىثمالقولمنبثخذنت3نحومافىواخثتقطمتةمبلفههنىفبلغله
ىنفأنجعاخافاهذاابنىقرأبإلتهافىحضحتىوهسبنيظى
ائسإلعلىشرفاعإككالالرهرىشهابألبنيقولالىحمعتالمقرجموقال
منىلهاوىانكاألصامىعلىيقدشيئااال

دوتهديثباطعنىاقصاراالمقرىالزيزعبدبنعمربنابراميم
اللهرصولكانقالانهانسعنطريقهمنورويناالحدادصمديهرابو

إمماألاد5واربعينخعىسنةتولىوضوثهبقضلاكساتعليهاللهصلى
وروىيثبالحلىقادمثقصنعاقصنعانىاعمفبمبخابرا

خليقةابغضسكليهاقهصلىاللهرسولقالقالانهعطاهبننينالوعن

ألخونهمبفضاالوريهنفىوالذينوالمسمكبوونكذابرناالقيأمةيوماليهالله
نواصاورسولداللهالىدعوااذاوالذفيلهماتخدفوهمافاذأصدورهمفى

ائملفىائطىافىورواهسرأعاكانوايوايطانالشالىدعواواذابطاه

اسنادمنالحديثهذوروىلةمنيخلوألاطدثهذاواسناداقلوبا

اتطذأبونوهمفارونالعالضامةيوميهااللهخليقةابخىيخةثمابيفظ7ض



يبمى3

ناذارهمسدفىماخابعضدهأفاقيلنبالونالمىبهثومممالوقنلى1

الىادعموافااطاافيورسولهالدة11دمحواازأانافيلىهمااحلفلىلنكوهم

مناعاكألممماإكمفكلأل7والأللصمرأماائراسءواالشيثالن
ةبالالمثسدؤنقمىبذداثدهمنلموانممبايمساهكديااألللديخا

جلعضحمنالهميآذاهلث14درخصةااباوالبامموذاألحبةبيينوالمفرتون

زيدبخاالرحمنعبد3كاجبناكابناليالبنابراهب

ابرممنهوودصيوصقفىالحديثحمعاطمىبربقفيمروقاالزجمدى
قالانه2اطانكلصميداالىطريقهمنورويخاالرازياذائموابوزرفة

االرفاهلمندصالبأتيكموانهشبممافاكاانلهاللاللهفاالط
قالىانهزفى111صرإفياللهعبدعنعيرابماصممااقىآافىانلىغم

نوميهدلكملضيباطعمامأملموابميقولسبعيهءائاسالتادسولثء

مالمترمرلدكاثداتكرمامنيئاثالجشبالاسالئضتقوأالفوعاميسابن

وتهممكبرا9جمالمتانييمفعابنقالطومائةتهينائثينسسنة
ومأتايئوثالثيننهةم

طريقهمنودويناخدثاناصالدشقىعمدبنهسلاابئاهيماو
لمجدكاتما51أتمانالر3عرحطاألبرالدافئمالىىببذؤبنألميعؤ

الجدامميق

قىءدقدمامحالراىلمماكاأصاامفداداصمءأقاادناعبممىبنابراهيم
صةمالصكافوعيانىءعلرقهالنئماويولكاالحديثاخذ

اهامتافيادممبعنيقهلىمدططروششاىث5ننبمابراهـ

سدبغلمالقيامةمبهنحامنالبماثعلىاللهقيخبلمواتخمسوعاةص
استخفوفدجاومننةايدظهأنطىءالتالعندلهكانمجقهنولقافااس

لموصئعذبألءماوانلهغفيءشسااندراللهضدلهيهنلمهنفب

انواوهنوكغوحكللىامصيعهنيف

ننهفارافافاءأفاواإيناحرف

ءلمابراهمهانولءآبافىفاجماحرفخمنه
امزيزامبدبنعيوعنيثاطلىوىلذالحوهير3فيابراالليم



52مماكوأفيأدخ

امعاوانوحكلووتاهلهنوهوصمقوجلوصكانةعطأللطوصال

اليغدسودايهإقبثاةفشكلالعزيزبدبنخهريماكانثالحاشابن

بهعدلتواحدأرجاشاألانمقاللحهمقالنعمفاللموناسمهلعموله
قفتوثيرالقتماخـااقدقلكفسهقألذاماخمافقالاثحفىفعمساحدأبته
لرجلفواللهءالشتاوفاداتايراياحماويةمهعاملهالىكتباتبهفدنعلى

عنانسمغطربقهمنرويخاحوتومأالروممنالىا41سايئمن

كطمطاقهيفولقالانهربهعنبرويهيخا3وعلالتصلىاللهوسول
تافترهابمثلالمؤمندىءللىتقربوماارزقفقدايالىاضافمن

وبمراحممالهكنتبئاومناحبهىانفلنالمؤمنءجبىالينوماعيه

مافاعلالاناااصرؤدتومااجمتهاذدوالطهاعاقسئاأنوموثماويدا

منانفهلهبدوألتهصاك11الموتيهرهالمؤمنجمدىامي6بئرذ

جيحخلئالعنهفهأالعبادةمنالبابثىيثلمنالمؤمنينجمادى

افقرتهولوى11األصطهألكشيقالهقعبادكطمنوانذلكفيفسده

لهبسطتولوالفقرااليصدلمنالمؤمنيقعبادىكاانذالففسلى

ةاولوالعقماأليصطاللمنالمؤمنينعبادىمقوانثذلىهسده

قمثهاهولىةأا1يصطهاللمنالمؤمنيقجمادىمغوانفلكفسد

طريقمنحاورخبيرييمافىفلوبهفىبعلىعبادىادبرأفىذالشمهالفسده

فنصمتهلىونمعفاعطيتهافوصمفاأمحجتجهدماقييرةبادهفيثان

مىاءأبرأكلةامدآءاباالألمحرفألح

الكدئاإقبسوفاىولاطياحسنبغثابنابراهيم

طافثيرئ3بالدالىرصايةثهوسابرنهتاديخفجلفىالغافرعبسد

قةالقدمولهالمشابمدقىهاشاليفىالبالد

ىالابراهيماحمهنمهـيااالممحرف

عثبضهامناهباتالابابهالىأبئسمدبقأبراطيم



تهذيب2لى

دحممهاسلديضطلبفىالبالدطافأسماحشمملهانائهمبحمئقافضاةا

اللئهمثبدالىمهبىينالميرة3وجمأحكةشاهيخاابنيمالحالتلهممبدابىمن
صلىاللهدسيلبىفىمميطابىبغلعفةكااكفت3قادافهسوفىابئ

مؤتئدلحمنىنبمفقالثلبنمنهلزوميافقالجموابوسسعليهةال
المبنننرلرعهاخثعفبهافاتآقالافحلثليهأيفرأشاةمنفهلففال
رسولفقلضاهلىفدطتألفاظصاقلصالمضرحفاليبهرئمباقىوفثرب

باظطقالهلملثنانكوقالطأسىعلىبيدهعفالفولطهذامغعلقالله
منالحع5هنالبهنلمكيرفةيابنعغاصلديثسبمالمةساخذابغدادىا

ثقىولمساماائكئقةنومهاماتقدمثيهنانهبلعنى4احديثحلىاأل

اقفااكلعفسطاثألكمائةائثيقسسنةبانالمرذبناحمدبنمحمدالفضا

اقعماهاكلفاقامااهبسىاوأبراهميدقيافىنااللهبدبنالمثدعبدشق

الجندابدمومإحدهلمهسائئالادجمنةتوفىئجابلدأراقداتاا
قدمثهرأكسةشقيلىخالدكلآفاقاأيفماعليموابرالعيددفاخلني

لهعضثماإلكاذخمدنهملىوصمرفئموثألثمصاثةسثسنةألىآفاقاو

عهابهفورفىالبخلىزيادمشئاعلىبعدالقضالىثموشألثحائةعشرسفة
ثركئمالبركافىمنالعيوانتسمهذهألترجمةعاصابراهمعلىآا8
مجليالايكالمتدمبمطىكافاىالراالحمبناسوقاليقبلهلمدلثالعداتحضاا

تبيلجرتاوهودمشيقكغكثماقالعمغاصلهالمعدليقعغبسمئاللدكشق

تجملص1ادلىيىكلمفىقوثالثمساثةشينثماناكثارسنةات

الواعظاصودامأفالمىأابوعوثبخادابنصصمدئهيمأبوار
ابلدانامنهابرعشقادااطديثعنبسابورسمحالطمنعلةاباذىألنفو
كإلهملماواصاخزبمةبهأبهراءماصااجمفروابىلميكللىعندوى

ولدسدأئتاللجلهطهاجمشمعسرفبقاليالهألعغطربفهمئىوررينا
عنقهقدم51امذالاموصخبكصعنقرأمقعمحوسعكايهاللهصلىاقه
نجيابودوفيةااشتفيسئيبنعمدبهامثءأبرانعلىاالوحمنعمبدابرقال

مضهامإلخبماسنففيالىيرجعةسنوأاكثالمقروناةشالماإزاكلإد

اواءشلاااقىهكواألثامالتالمدعليمااقوعبمكلمهولنديعثاصفنلى



3ءرممأابندشا

ابائىالنضرصيفتمنذيقولىبببنصروءاياهمتوكيرهماياألوفبادىكل

ئهاوقاتهاشبهمايقولياحمدبنجعفرممضعديهنكرمالههميما
فولمحالعاساااباذىانضرامحمدبنابراهيمالحاففلاللهسبهدابووقالبالشبلىاأل

2انعواوألإالصاصب4عكصرهفىالحقاثقاهلاصسانالواعكظ

وكانالحديثطدبلىالرحانةومنلروايةعينأملىمنمصوفاقتقدمه

بورنيسطعغفلباقةالولىكقىقائقاط3الىوصلىظااابتداءلىراظفى

عاويدصيعظوعاربعينسنةوطةالمرفائمسنةدمصرينيخفا

فوقالعبادهولرمبهـاحاوروشينخمسسنألمكلةأاخربمثم4ةياصستر

بحسدنةمنالجةتفىبهانوفىثمكريذبهايعظوكانهادتهمنكانما
فىالحاعفالعياكطبنافضيلابةقىضدبابططهودفنمائة6لديهقوس

نجراسمانناصشرعلىالحديثطبعصرهفىونيةااواعهوفيقىءاثنا

آلولوتوفىولدااكهـنووصنيعومحيراثتبوحمومعرماماواراقيقاوا
وقالاعااللهلىاحوالهاالفيتلكشفتوأرثفىجمهعترادبغبوانا

النضركانىاقثسكلاسمالقابووقالثقةالمترجميعنىكانالبغدادىالخطب

ديثباطمالماذوتمينوتسنةةصاورصوقتةفىخراسانثيغاإلذى
ماانفماميعطكملمواذاحباماعطاماذايقولنوحماهـالروايكيير

لهقيمعىفىيقولوكانحملككواذاشغالثحباكفاذاءواالحباقب

وبحاكمىاشترينهمبضلىيقولوأموالهمانضهمالمؤمنينمناشاتاللهانتعالى

ودباءديمىاوفاعلىمحمىيىوألحكسىعلىيخقضفألثامحمه

عنوسئلبااثاياثبىءاالوابااياتوقالودوانللالذواكاؤالغ

حوألييرقوتتوتولمقلبأنثلااحزرتهاذاأوتالفففقالاقوشا

ألنهاساعاالروحوقوتاجرأصر11وقوتةفياحاااقابافمرتقوت

شماإاألنالتصمحويقذفىاقرتواالبهراجعالحتطدسصا

ليقوأشلى

اوةأنةافااكسانلبثاهبرشهاثمانمسادوتن3اذا

حلىشا4ءالمهاءيعيماشاوصءالمافىاضبابقابقىس

هنىلاثالىاسا7الحايهونانيهناذهوالجقيقةفىاقوتاقوبه
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سفرإثيؤلماااقاابروقالاحوالهاكتبتلككشفتسابقالهقلىفىاكلصأل

رحواالروحسيئانيسابوجاعفىادرستيمبغدادهنقدمتلما
فاجتازعألىالىفاصنىعناداثاقاعداابافىألنفوكلنقةنحلىاافىالقول

اىاصادوافىالرصجلااللذايدكلاسالتاقايثهدالفرادلمفقاليومانجا

لقاليتهنقئمعصوماناويقولوانالنسمحالساصالنانوقيلى

بهنحاطببواقىعيلىواباقيانوالنهىاألصفانباقيةاالشسباحداتما

ابادطقأفىصنمالثفالالمحرماتبعرمقهومناالثبهاتاإعكلىئقملنفى

باقيبمفرأيتاراباذلكوكانالفوعلىبصرىفوغنفمىمنبستفامهة

منلكاليثهالوقيلالونتذلكمنعلىففغفاشقلكاللهفبهفيكمعليه
المحبةوقالنيزقاذاهوحراملىق3وممدقواالفئيفىنجة
بقولانثعدئمحالصعلىاللىمجانجة

ذائقغمراإلىفيفافىلوةذاقاوى11طولفىكانومن

بأكالمةتحدقلمامافطوصالهامنناةثىوابهر
عثابمموبثققابكاللهفعلمالهلفصومااوفاتبعدةبمرؤى

االجاللياذافقلتصالأالىااللصبعدالقالمأباياديتثماألشراف
لمألماتءمنقاتاألاماةصيقولوكاقباالحدطقثحتىاللدقوصنعت
مترددانتيقولاباذالنضرستينسابنمحمدقالالقشيهقالالتيقظ
مفامفىكفاذاقبقةاهعصتهوممألهمات9الذفاتدالفعلصفاتبيغ
مااقالفاثهفاتقرنكعامقامبلنكداذألهبصفاتئربكالنفرقةا

تعاثطاقهقالاسأأمناايتقوىلقولكنوقئهشغأباذىسالناسمالأئر

اجمدممايفاقالمهنوكلطأليلهيطهنودماكاوألومهاطالمةفىينطن
بداناعلابر3تظهياقلوباومواجيدعراراالعلىبرصدقائظهراالروإح
سحوالبشريةدعونمنسمسوواكالممنهمملىظرفالراحمةوقال
سانفمتؤدبفالىالثقللالاعكلنرالحقمغجذبةرقالربافى

خرجتبأبالحجصتاذالماسيىاقالبالمعارفبوالقلىبالرياصناث
لفي13شلذاألمعبرصنتثماثةوثوشإلنطستسنةابرالىصه
لتجاللثهضعاءوألحديثماذحتىتملىيفولىوخلناعابلهأولضلهفف
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يثالحدىمماعومحضرخلىاليعنىوالببافالمحبرةجمملىنىعندهماكثر
قالىبغدادنادخولماواكئاتجهعلىالحرصشديدوكاناهلهوطب

ركانحمسنأسنادمنلهوكانافدىاااثمابنبمرابىالىهبظىابختملى

هموغيالججمنخلقمجلسهولهملقرأعيئاثاجاهناخذقدوراقله
عليهفردفاخطأرأوالوراقاقومامنذناصيةاألستافعدمليهدسظناظا

الوراققظرمااعليهفردشىفىاايففاخطأممشزراالوراقيهافنظرسثاذا

ظاشيئالجمبردواانخراساناهلمنيحقلىثألادبونفلىارادئزرايها

تقرأتحسنكنتإنرجلياارراقققالعليهرداثمالثةالمرهفىصأن

ييدمنالجزهواخذقليالثأضقالاألستاذققمبهزئلىفاقرأقتعال

منفرغففطمنهيمباولهمنمالكابنفمهرحسةةءيقرأقراواخذ
يصرفألساكتذالشغاثاثءالجذفىاذالوآخزءجزفىذازهاذلك
الرجلهذامنالوراقاافحثافقالاظهراوقتصاحتىهاتنحهلوفه

هذأسانايهاوقالالودافقاماباذىالنضرالقاسمابوسسئاذالهفقك

ادجمكواقامنأءاصلديثرقدكشباباذىعرانااقاسبماابرضرايانشيئ
خمسةفىيقرأهأناقالوسيردنماواحدمجلصىفىنقوأنةمعثرهخمم

قهألتفايرهسصهداحعننزلاصنكاباديآلدخلناولماقالأيام
والمقلرهالمحوفىعسررهلىفىونحنقرأيتهواليافىوالمإةةالمح

فيأليخففوانامىالموفعهذافىاذاألايهاققلتواالجزاإضتارا
حمكفيههعنهألييإوجمالمنشيئاامدعربمماقالرجمذأباياسقالالمننهى
الىاألشسقاهالىافاسنجمحووالسنمقمنسنةنىايميطةفا

عداااحديرانيسشطيعألوظةوريمغبارجاانهارارتغفيحاالمصلى

بابدانصئااألستاذلنافقالالقاسيماباألسثاذبخونحقالغباكدةثص
رجماعامارتأليلنفالرجمعلطالنبيءردمحاالةفلدتلربادم

الناسىعندجاهلهكقإلتاديخورائهاسىفقعانوخرجالغدسانفيط
اخالحممقكثيوبقوغءرابئواصشيئامغواخذالنياابنلءللىفدصي

فىصاجةلهتكامناالالبالدفىدىبنطمنادواعيىاخلالالتد1

لىاالمعلطلاالىأصلىاالى2داجقءايل1ااهـداالحبر
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ينجبرفيوباؤالموىواطداألرذالمرتةلجبئواعيمعهجناخانداكننيسا
امصمراوقتالىحملواويوافاوالصبيانءوالنساالرجالمغاهقوااوصاا

بزجعحئىثثروالناقالاذابيميقطمةاسياافىظحهرانامصراصلباقاال

ومومواناهردلمقطمعمبهمط1جمواورألتاواخذوالونالحنجا

قربجورىمحالالىبلمناالقرجنامواقتهجلايضاصاثواناصائم

ندخاناجمدافطلبنامجالالمفىمدنستطيعألمطوامطرناافربة
فدخلابمحجداروفىلربالمفيموالمسورالعرباافواهالمطروجاء

اطابانورفىجالملعلكلقالمدالىئزأويةواناقاليناواعراباالساذ
لناظرهسافقالساكن11اللهاذمهفقلتثأصحتىةكمصاباألمن

نفسهمعترثجيانوقريب

ءنوااعنكميخوبدمىقفوالمخرجواليتسقوافقلى

بدمممزوجةيهغلومغدموعكفئصدقتقالوا
هنبهابتلبتباتجليتحتىءستسقااالىنخرجلمليتكنفىئفقلث

عداباياتملىقالالصغفياكانالممدناحيهفىونمثوألبرنلهأاالجوع
ثطرحمانهوتوهمتفقمتوشكشجنصلىحتىوتطهرءاالاواطالبالرحمن
وخرجناوصليناوثطمهرتمحرجتئطهرتمافقالاألستاذظهرأينفقلت

الىظراللهادحرمكةدخلناولماقالاالمسطهارةعلىوصلىيلثهناموما
وليتهالمقبمنفىقبرهانلمنطودالرحمنعبدابايافقالالمقبرةكت

جمةجمجتفقدرافاألباعليكلىوقالمجاورابهااقاهانهثههناكانبهى

اردكانجمبشهاقبلتكنىفاوالذالىوارجعذلككلىاللهفاشثرثم111
الرجوعالىضيرلموكنقهافالوألمسهاجاوراننويتكثلميها

يقالهميبدةءضاكفرضأقهشااألسويعاونعودترجعالففالوالدةالى
ماكوزأمنفقالقتشمالهفقلتصنههيفىممليهدخلتانجاانضا

ههالعصرةالميضلنه6فىعنىلصجينافاخراحاذيهونكادا

رتفحسثاثتأمطرائراصبردافامطرتابةفطامتكوه

اللهصسهلوفلتعليةدخلتحبئبهروتوغدكوذملىمنهوبهعتلكبذ

سغنةساللهرسهوتوفىقطرةمنهشربوماتبمبماليثفنلقىيدما
ئمساثأوئكوسئفى
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رريثاططلبفىصقدقدمالقرميسينىاحمدبنعمددناابراهيم
يهاللهصلىاللهولرقالقالانهثمابنانسعنطرمهمندروينا

يمهـأبىالىفليفظرخلتهفىالمالعليهابراهيمالىيخظراأجبمنس
اظطاببخاعهرالىفينظرشدتهفىنوحالىيخظراناحبومنحماحتهفى
ركهفىكانالىفلينظرفئهفىادريسالىيخظراناحبومنثحاغهفى

ابنعلهالىقديظر7ادتفىزصسريابنعيالمكايخظراقاصومن

هماصفىجماعةاسنادهوفىرةلجمثساذالحديثهذاطهـارنهفىطالب

اصفاالىمنهرباالوصنعادوهوبهميرفلألمصايرفألكول

زيلوحهمناصعلهالفقيهالقيالمعماحمدبنمحمدبنابراهيم
القرثفاوتعلمالمحديةتركثمسجندياهااولفىانالرملةقرىمنقررة

فىالمزدقاالوذيردجممماظموتهسموعاببعضوحدثالحديثوسثعافقهوا
قثمصدالىرجحثحماهالمضىثميسيرابهافاقامبعلبثهالىلنفىاخوجثم
لموفىممبسيرابهافافامدمشقألىفرجعالزلزنوبةحدثمتانالىحماللىعلد
ضورائقةوكانوخمدحاثةوخسيزثالثسنة

بناللهعبدنجاعلىبنسمدفيمابرانجايدنجهابراهيمر
ولمالرشيدهارونقبلمنئعئدامارةولىاثهى11المطلبعحلىفيعباس

ماثةيئوكانتسعسقحيااننه3وفاتهيمثالنالقع
حووفطالمطالمؤدرصافىاسهلبنابراهيمبنصمدبغممهـيمأبرا

والراقدمشقإلىرحلالحديثطلبفىالرحلةكثيرنحمذسرألطإبن

بناللهعبهدعنزرعنطربقهمنورويشاهوئيالبغوىمنالحديثوحمع
أاقىالقرثنلحامليقالقالانهوسمعليهاللهملىاشىاعناصابنعموو
لمجدعنريرولم2ية7خرعندذقكءفانفىتلتوردبركاوارق

االمقرجيمفأيهاهماعلىريوسصطبنحمزةقالبثالحييهذاموىايته

ةكالنسعفرفىتوفىذموخواأسانوخلىوفارسومصروالشاماقامصا

ثمسائةرثالينمو

الحديمثطلباطرسوسصاعالصباابراهمبهقدممرمءايرا
فبالشوالمسلسلالحديثطريقهمنرونجاجماعةعنهواهوجماشكمهـبعهو
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اللةاالهوجلفياللهيقولولفظهالقدسىديثاوكلساقاالمئقدم

وئالثماثةوثمانيغسبعمسنةالمتوجمئوفىعذافىامندظهفنقع
طالبالحناىاللهبيءبنحغابنايراهيمبنمدبنأبراهيم

ورويشايسيرثبحدثوالحديثمنمارابمتبكمشقعهوالحديث

عأوسعيهاللهصلىاللهرسولكانقالانهبعافىبنءاالبعنطريقهمن
علىيصلونئهومألئاللهانتخثفاواوألاشوواويقولالصطةفىمناكبنا

فاهاالوصاثكليهاللهكلالئهرسوكانقالانهايضاوعنهلااعسفأ

قلربهمثكثلفتختلفواالوبقولومنأكبنارناصدجمعةناالىيةنامى
المترجأثوفىاألولفوفاماعلىنيصلى3حثهومالاقه19وليةانو

نزهخيرااريااديبانالمتوجمانداداوذكراربععائةعنمرينسنأ

مأموناثصةاخفثهأ

جماعةعنهورواهبثءابطلباممئنىاالزهربنمحمدبنابراهي

الحلاالذامنمفوماميكنهالترضىالخطاببغعموعنطريقهمنوروينا
وروينالدمشقالحديثحمعالحافظدابندعبياابرإهيم

فىئريفىمنعشمرةفالوسماعليهاللهعلىاينبىانمحيرابنعنطوبقهمن
فىوطدةالجنلىلىءونةاطكطوعثانالجنةوعمرئةابكطبمرابوالجنة

وفءبنالرحمنوجبىالجففىوسيدالجنةوسعدشالجذفىيووالزبالجنة
الجنةفىرلابندهوابوسةا

أنمهىعنطربقهمقاروينمحدثاكاناميئبقبقيمابرا

ضرينوأوايقامننةااهلسدأكولوعموجمهرأبوفوعامحينماأفي
يينأبوينوبتيناثةسنة3المترثووالمرسإلقنإليقاداما

بخاربنءاسكالبنالحارثلملناحصنابنسمدنجامابرا

روممطالدينالماصالين11خمةاحداافزادىابدربنحمذيفةبقصنائما
الثردىوسفيانالمباركوابقطويلأوجمدعقبةبهقوموسثهاألعمشعنه

مااثراامحنطريقهمنورويشامهأورثوقدموقدمبقهمووراى1ا

رأسهرغواذاركعواكعفاذاوسمليهءاللهصالحالنيءيصلونصىأدوا
جعههوشعقدنراهفصعبامالفىعمصهلمناللدكلعففالالركوعمن
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رفىافىسيأحيقبهةمالتالانفوعاصيسسودابنوعيننتبعةثباالرش

اناساعفااهزارىاممءأابراعقدمهرابوقالاصالماامتىصيبلخوفى

الفدريةرأىيرىانمنلهمفقلالناسالىاخرجلىنقالمئهدعون
انمنلمجالعساصكففالفكرأىيرىكانومغمجلسنامجضرقال
سهدبنمحمدقالالناسفاصخبرتمحرصنامحيكضرفالألسلطانبأقى

حديىفىالحطأمير3وكانيزوانوسنةصاحبفاصناللمخةالمترجمكان
فىاشاأوفالشيدالهاررنخالنةفىومائآلوئمائيقغالطضةبالمصيصةمات

وقالطركابىابنعنهروىبالشاميهونانكةاالاحدمأمونثصآهو
رىافوسفيانعوفابنماتافايقوصااألوراصعثاراقىااسماقابو

ابمالمتركأيوابراهيمكايمازأممطواألننصىقلتاسأاضوى
ينظرمنألفياهاذخيرتلواثوربانصهءذكروتلاالوزاممطوتال

دقالتىالغزاىقمالعونمناللهعبداوسميدبنسقياناأللعهااخترتمااا

االوزاغلهاترتاخماويختاكلهايخظرمناألمةاكذهخيرتلونفسىفى

وتجيلالمصدوقادقاالفزارىعغيقولذااأللىوصسانفزارىااو

فغضبمنكأحممهانيتاالفزارىعنكرواهحدجاحدثنالنةضألبن

احدادأتساواللهابراهيممنتيهانيقنعكاألقالهرهوالالقائلعلى

فبهبمرأيتمافوالله3قالذينارجالدقيتبمربنالعلىوقالعليدافدمد

مارعأيهالشدمجسنمنالنأسمنانيقولىالفزارىوكانالفزارىمنافقه

1تالصفقالكابالهيهتباناألوذاوارادبعوصنةجةخاللهعنديساوى
ااماافزارىسنعيدةبنسفيانوقالمنىخيرواللهنهفابهوابمااكتب

المباركافيكانيقرليأطاالحسنالمتيالدأرىسعيدبنكانوقال

دلتخراصاناهلمغرجلفبيناظلىالفزارىبالسالمعميصةقدماذا

الجاركابنفاصاجاسهفاقىافزارىاعلذلاذسعئالةعنيسئارجلعلى

ابنفاثمارالمسثالةعنيسئالهعليهفاقبلفهعىالمباركابنرأىظاجنبهفى

فقالىالمجاركابنعلاماذساطفاقبلظهنالحسئالالالفزارىسلانايهالمبارك

انالوكانمنهخيرئجلسناماكالمباابنفقالتوجكوىبالفارمسية

بعدهوكاننهزمااهلانضلألفزأربعدهوكاننهذماأهلافضلاألوذا
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رجالوكانثصةكوفىارىأقىاالبوقالنهماذاهلملاحنبلبندا
بش4يأميوكانالسنةوكلمالثغراهلادبالذىوهوبايسنةقائماصالحا
ياعسكانفقهلدكانالحديثنكثيرواخرجهمبتدعدجلالثردمغلوإذا
فغفبسوورمأقىوضربهعليهفبيقبلىقمىبثيوماأسلطانا5امفزارل

كانالرازىصاتجابووقالممينبنأكووثقهأفىئكلماألوذاله
لففالعنقهبضربفاصذنديقايوماالرشيدنهاروواخذمأموناةف

ايتفاينفقالنكامبادااريمنقللالمومنيقاميرلعنقىئضربلمالزنديق
صرفييهامااطموسعليهاللهصلىاللهرسولعلىوصنعقايتحافامن

ايغاللهوعبدىالفزااقااابىمناللهعدوياانضفاينألفقالبهنطق
ألنامىدكدىبنالرحمنءووقاأحرحرفاانجرجاامالالمبارك

ادسبالهـمشةاأاحدااددلميثىالىبذهبانمحانصلىأايفىيقفاصنلود
بتروافاسنةصاصبفهوريدبندمجببحريارأيتفافازيدابن

جمازيارأيتواذاسطصاحبفهومغولبنومالمثزائدهمجبوفيا
باصعامااهلمنرجلرأيتواذاسنةصاحبفهوانسبنماالثصب
هارونوقالنةافىاءهؤألفانامهامأنظافزارىوا4االوزا

اثذاانلفقطامربامنموصنعفىانكبلضنىالشيئايهاإرىالفدالرث
اربعةانوزبادىالمعلىابووقالآلالقيليومشيئااللهمغمثىيغنىأل

اممباحلىبنيوسفالسلطانمنوألاألخوانمنيقبلألكانواحدهمزمائ
وآخربيدهافىصيعملوكانشيئامنهمايأحذلمدرهماتأسبينورث
منيأخذهماقحانالفزارىوموجميعاوالساطاناألخوانمنيقبلكان

كانالسلعالنمنيأخذهىوالذيضكونألالذينالمسثودينفىينفقهاألخوان
منيأخذوألاألخوانمنيأضذكانثءباواطرسوساهلالىيخرجه
والراجعكلديهفىواألخوانمنبأخذنلجاركنجااللهبدءوهرالسلطان

نويغابنمخدوهوخوانامنخلىياوألالسلطانمنيأخذن

ناههاشدىبينجالسأاألصدىكنتقالجمفولواالخوانجمنالالملطانيقول
بنلالفدخلىيارهعلىاسجاالقاضىيوفواسسعراثدهايالرشيد

الممالمعليكقالدخلطاادخلهيقالبالبابالفرادىايراهيمانفقالالربج



052هممأعابهاريخ

تربوالعيكاتهصشمالالرشيلىتقالوبركاتهاللهورحمةالمزمنيناهيريا
ايسوادوهئالذىانتفقالالمؤمنيناميريالمفقدلاركهيحياوألثادك

يوسفابالىواثاراخبركفالبهذااخبوكمنالمؤهنيقاهيريافقلل

لخرجصودااجدكعلىابراهيمخرفيدينالمؤمنيراياواللهةدبوذ

مخرجلىفقالثذفذكرتحنيفةابالجتفاافزواعلىتعنىئهاخى

الرشيدفقالإلسوادحومتماواللهألترومنعليهمتعيمماالىااخيك

ثالثةمسروديااقاأابايااجلسكاصقوحيادادكوفربعليكاللهفسم
ابنواقيهرففاخرجيهلىفوضابهافاقكلغاأللىرديئأألف

الدنانيومنهفىاعطاوقدالمؤمنيناميرضدمنفقالاقبدتاينمنقالالمبارك

سرومنضرججمهافصالقشىمنهاكنففىانظنواالعفاغ

ساناكففرصسايرائجانالفزارىوقالطهابهاتصدقحمضالرافعة

الفزارىتوئبىلثرواخبرتهولوصالىعنليسألىالرجلوانالحرب

ماثافبرتاخيثةابابنالوومائةغانوضسنةالمذصور

ثمانئتمنةوقيلنهارقةخافىومائهومدافينثحانمنةبللصيصة

علىالترابوالنعارىالهودحثىماتلماانهويقالسبعنةمآخرفىلو
اهلعلىدخلماوقالءعاالبماتولمساعايهالحزنمننالهمممماوسمر

رجلوقدماسياقإىأموتمغعلهمدخلمااحدموتمغاألسحم

عيافبنافصلاوقالعناادحلاقاابويهانجعثالقدريذكريصةالمع

قذهبتقرجةجنبهوالىالمنامفىإسعليهاللهصلىاللهرسولرإت

أيهمأاسامهألبىقلتالجوهرىابراهيمقالالفزارىىمجالهذافقاللألجلس

نحلدوقالهأمةرجلاسأقابووكاننقسهرجلنحيلنفقالافضل

بنطفرونأعقمنفاقبالنااصهاشأصالحبنالمكجبىوناخفىالحسيناممن
نجاميغلديالىفقالىمغضباالمكعبد114تافاإمسولمفاسعالفزأرى

وتجيقثايخةفرددهايركلماألميراللهاعشفقلتيسولمفامرعاسماقابو

قاللكرإيهارأيااحدثكانلىانافناالميراللهاعىفقلتالغضبفيهلى
حيرةفىيرددونظةفىوالناسمتةقدالقيامةكانرأيتفقلتصدث

قالعلىنهقاأفزارىااسعاقهبابافتدواالناسايهاءاالمنمنأدفنادىئجا



ييهاكضبلقلوألواناصبهذاثتحدىألنحلديالىالفاىلمتهيهأعذوت

اعموالهتكحدثمااالميو
هتويةبابنالمعروفعثانبننصربغالحسنبنمحيدبغابراهي

عنهوروىحثيرةجماعةمنوكيرهاقبدالحديثممعاصبهانجامعامام
ابألىطربقهمنوروبناغارهماألعقيصفوابواطبهافىااحمدبننسلط

وببظينلبستايئعنسمعلبهاثهصلىاللهرسولىكللانهعنهاللهرضىهويرة

منكبيهعلىلفظوصانجبهويطرحبهلالواحدالثوبالرجليلبسان

وانبذثوبكالمانبذللرجلالرجلولوانالواحدباثوبتىيحأوصاشينه

أعنيايتاتكيومنبداتجكالبيقولاويتراضيااويقلباانيرغمغلىئىاليك

لجهالجبعدماةالمالمعحةبالقلموية5سحيدبنااكبدمافظاقاليطبااو

دسئةةخاجماثىئىثومقامامعادقمغوكاناقأصهوضتيهمثناه

رالابصومدألفضالبادامقانوئمائةوثاوائئين

روىنارىاألدأءالدكإاابغلبلبنانسإلبنكمدبغابراجمم
هبيعنهاجمعنيهاشدامباوروبنافىاللىابىبنمحمدعنهوروىايهعن

لولسئالاغطاببنعمردخللمافالانهءالدرداابعلىالدردأهامعن

رسولوينىلينهثخىالذىرويحةابرواخماقالذلكففعلالثماميقدمان

منقومالىواخوههول9انخفىدأرنالننوسحعاتهصلىالمة

اللهفاممتقاومملوكييناللهفهداناكافريننابموقدجئناعقداكمفقالخوألن
االقوهوحولفالدوفافىوانلتهفالحدوجونافئفانألتهفاكعانارينوف

يقولوهوسسلمعبهالذصلىالنبىمفامهفىرأىبالانثمفزوجوهمابالته
وجالحزينافانتبهبالليازورفىانالثثنامالهبياالجفوةهذماله

نجعلوسمعايهاللهصلىالنبىقبوواقىالمدليةوقصدراحلتهكبةضائفا
أويقبلهصهيامحعلوالحمميينالحسناقبلعليهوجههويمرغعندهيبي

اللهصلىالةدرسولتؤذنةصشتالذىاذانلىاداتمعنشقىبالليالققماأل

فدةانالذىءووةوقفالمبمسطعالللوامصرافىوسعليه
االاندءثمافالانظادبنةاجمتاكبواللهاكبراللهظلاظافيه

العواتقخرجاقهرسولعمدااناشهدقالانلمااحماناداللهاأل



3ألهعساكرابغيخا

اقييومرلىفاوسعليهاللهتحلىاللهرسولابعثفقالواغخدورمن

اببمصئمىالممترجمترفىاثوماذلمظن7ناحموللمبدباحمىوألبايهحا

ومأنبنابألثبو

واخذديشقفمالمقرىروتالمرسهلىابىبنمحمدبنيمءأبرا

هلىاللهرسولانهريرةابىعنطريقهمنورويناتجاعةعغبهاالحديث

يؤخذانقبلمنمنهحافليقألخيهمظالةنعهكانتمنكآلوعليهالله

فطرحتعماجهسيئاتمناخذحمشاتلهجمكأفانحشاتهمنيخه

اليومفاثحلمالاوضمحيمنمظلةهعنلىألخيهكافتمغلفظوعليأل

منهاخذصعالحلعهلهذفاقررهموألديخارأليوممهتؤخذانل

ععلتسيئاتهناخذعمللهيغلموأنمظإبئبقحش

شقىالدالقرشىاالركونيحيبننانبوسابندكنابراهيم
األركونوكانتوماباببنواسنانقنطرةينبسقجدهوالىضالدمولى

الىعغديثالحالمترجمروىمشقفغحثقالولدبنضالددىعلىاقس
لساوابومندةدىااللهبيءابوعنهوروىكيرهةكثصبهاعةالدمشقىزرعة

عليهلللةصلىالنبىعنهريرةابىعنطريقهمقورويخاوكيرهماالرازى

الذىالمقامهوقالعودامقاماربكيعثكانعسىاتعاقولهفىوسم

ليمىجمجسمعليهاللههلىبىالاهلقالانهرجاوعغءمتىاألفيهاشفع
لىوثالكائهواربطينثسعسعنةالمترجمتوفىوألمأأبنقالعمممه
اثمانيناعئىعحيزأدؤدنوثقدوكانمنانقنطوةفىخراربغلثهر
فرمابجسابود

آلالمداهلىمناليهكطااالقرشىاللهعببدخأ3ططبنمحمدبنبمابرأر
هياطوابنعرفىاللوعبدعموفيداللهوهـزيدبنسعيدعنررى

خوأقصبنالمالثجمدعلىوقدمجماعةعنهورصةوعاءهريروابى

عناليهبالسئدورويخاهشامعلىفدووأشبةصهاخدتانفيالج
منسوممليهاللهصلىاللهرممولقالقالانهالعاصبنمحمروبناللهدء

ذيرأانوانارادصالمترجمللويدشيفهونهدهفقثلحىبغيوامايدا
اللةرسولحمعتفاذقاتتهـماثوقانوقالعليهفالىزيدبنسيدارفى

3أطه71



ذيب02

انهعقيلالىعنلىشسهيدفهومالهندقلمنيقولوسمعليهاللهصلى
طىالوعسألةايقولىأظدىثيرأباتحميقرلميبالمبنسعيدسكلع
موءافيالمىسلواالمدةصأقالفعمربغاتالعبدبافرااصدةهى

نأفثبمعألظهرءالهىفقالطالريسولناءاالهمافكاليفارسلناظدئالوه

يرسفنأجألىولماظهراافالاناهحئاالدفقظالغالمقولفى

لفيفلبمراالمتفىبهوكلالمترجممسكصاالزيرابناللهدلفبةدالحرميق

فىركأللدادفمهشفربمازاشالثاعبدالىرجحتىعندهحأعلى
علىفدخلىهبهحضرالمالمفيربىبابعصوفاالشداوتعظحداجيأللهير

يهنزااميرياكعالتقدقالاناااسالمدثبهدايىفالملكدعب

والستةوالدياواألدبةءالمرومحلفىاتييهافوأللةلهادعلمابهـازجلىبر
طلةبنابراهبمقاطووجرباقرابةامعزوالنصاطاعةاالمذكأوحسق

بهلتببثركوناقاهافنكعديلثليسهلبابكإحفرتدوقداللهممبيدافي

فاصذكوشالمالثدمحمالةحبذلءذاهبصانثهممنبمفلهتفملما

احلسألحتىبدتعليةخلفالثألبراهبماعذنمشلياقريةورحمااواج

كفىةلقىلممانااذصلداباإدناطدضذايالهشالثمؤرلثىعلى
فاالحقوبوصاالرقرابةمهبذاامقوتواالدبافلىامنبه

انفيالمؤمهـثرايالفقطحماألجاعامهالشكاميضاصفىصاجةتدعن

الوحعشدإدطكلماالزافىبهاويرجمالرائابهاتفتغاناالموراولمط

دممطعىوانةنعسيمإيبنالىوصالعآنيهالثااثلمواليهاللهعل4وانهرخر
رفاخحلنىخالوانااالبهااالبرحئقودتألذحسرطاقبدأاجدألنصيكة

لقاالسترجافاطاجياتمةبلنعمآلىابىدونالمنكع
الىعمدتانكفالألتهقالشينالمؤهر15ياثنهقالتكجملمحدطابنيافل

فويتهالباطلالىبهونهالحقمنكهابهودجرفههويقرطوولثمعجالج
تسبالإأاوألىوامادنواالمهاجرينمنبهما3كماومافعناوفرميناط

ممفاطومهمابة61وابناسمعليهاللهصلىاللهولرسامحاباالخيار
ورماعالشامطاقبطغاموبطؤهمالسنةبغإرفيكموبالصفويقودهم

وبييئبالكافذالثانتئباطلاذامحةوئساقامةفىاعييةرأل



953عساكرابنر

4ائومةياثااؤالمصكفىايآءرسوقطبئوجمنثهاوفيخبكالله

فقددعاشنفسككلفقحمااجماةالكلمحنتكلبكانجولألاللطوةامما

عيتهعنممؤول7طصمرايمكألممعودمهأتمعملىالذكلولءشالط
واومتمقثلالثيممرزبث3تمال2يمءصالماأماأالفاسفاصتوى

تمأههبغريرالخفئولرجمافطثمجدأسافيأبفيكظنتدبدجئتجما
ترإدممخلصفالطريقاابمرفاالله4فقمتقالالحاسدالماثنباكاثافانت

تفلبهالجاجمحيداباوادخلهذااحبساجبفقالقبهساألحقلحقنى
فيسافادخلطلضابنياتمفقطلذنألسجثمىاهسىساانمكاشألاماث

جمأءبينمالوقتنقنىفماعجضاكوةوأضلوااتإااقبنىإإكضصم

بهجزىماافضلاللهنجزالثتوأصلهمابقضلببنالمتااللهجزقاذاقالخم
غبارالالرصألبعنصك3وألعهاينناظركالردعنلكالتاوالنالاضا

مجدعمىفىاجلسنىحتىادناذالملكعبدالىوصلتفلىأيمطض5قاليكقد

قلتقالهشكنصفايشارعثسطالمفماااصلاطدولابغياقالثمولأ

ولوالجاجمنيدااوضموألفاركأدىاظهراقةاحمثلمرولزااأل
لطالةليينوالمولهوإعاالفيتأفىجمنىهواكافيبدهطاصبىطنتيم
اثاكانالدنيطاردتولوصويوجلشعضاللهتآفىالكعدقد

واعاليماعليوأليتهمنتاالكررميينااضاصاطازاثقداملطلىإخماا
االهورمنأكهلمماألعراقيقووايتالشثحغارااعههلةنىتفؤاااناشا

استزادةماعديملهاصوديأاالىعيتنىتاحماندواعإتاثاءأخاخصصاال

فانكهفاخرجنصيثهاجرافياعنىبدىوتابى5لمليزله

ووفدالحلألهذهعلىتمحرقالهعخإثواياكظتعجةذأميغ
قدلؤبمالحاابهافقاممطعثقاموةابالظةناصنيهثهعالالمثهرجم

ذالثابإاهبمنضآقاثءإبواأنةداغتءاالصالىلمطلظاقاال
اجموأهيمقالإنياطوقااللهغاظودالعلىوقفد2لهشاتشاماص

قلتالنواللهاماضاماوللطفةاحآيئانذللثولىاااذاما

ماوالدةواناابراهملىقالسلهاذلجينالمؤهرابعلىطاورموجدتمااك

اللهعبدفياحمدقالرالقبناللهعبدبنئهناضربدىموضاااوجدت



نهذيب62

الحطاببنعصرمحنوروىصاطافآتاخيمامدنياالمقرجمينىمابراعلكان
دةفيالزببرقالكءفاامناألااألشابواتبمفىشألقالانه

وفهافياسخرلىءايرجةااعبيماتأبرالزبيرناللهبهداصتعل

منفتظحاصاقدمطشاماافىثجاماهثأددكصتىدبقىاراايعمدلهيقال
ألكطوكاذاالمروةاصفاابينهىاقاعلقمةأبىدارفىانصبنالملكلمجد

ممماحنجاانصحالوهرنافطاتعاقمبنشنايمفاخذكالثىجةطلى
بنناخهئالمدكعبديخصفمفأللةعلىوانصيبغاملكامبدامالنو

بقالكالمكبدممينلمكألميرذلكرتذيهن11هثاموقالحةعل

اقوماقالماوقالأببهانراتجعقالىالوليثمااسقاليعرفألوهوقاوترك

فبهاضالالظن4قتدمأثادكلىواناةاكلنساأاوجدناانااظالموذا

ردهاقالأمزيزابدبنععوفيهافلىاقالرىصوألالقفىقالسطيمان

عكيناهدخكحواتهبدتغفباذاوكانغضباهثمامفاستشاكلقالاللهدحمه

الحنتبسيهمثلكدلوالئيخأحهاوأطهامالقالعدبهافبلثميهصافى
ايهونناه3الحقنيبصألوالمحسبلدفيلىوالتضفهوابراهبمقالادبك
أمل11الدامغمةمحسحدبناابراههـولدطصثجوماافدكثلهذا

علىامردالداسمنهبم2سضلىلهمدشهـبببندوجاوادالرثمالمق

آصمفاتزمعدبنإدتهمحبدبف3ببرنجاومببنوقاصنيهواصططدولد

نجترىاالىءقضاعلىشهدفيشتهبماللالعبدبنمصعبقالسبدما

بنمرسىيندفهأدطددلولقائااوفيعايهمافردوهببنوهب

ولدمنعدمنهاروتبينالمؤامهربزاهاإنماطيبقسصمدبنمتابراه

ؤمنييناإاهبرفدماالقبفزلهـلماودبضكاءألمحرابطط

بنخمدوقالعايهدهافىلحةبناقعلد4عدبهالقالمخراسانمقأمون1
جمدبفىضامعلىالمترجميابراميمدخلأبرابنجمؤبنايهاسلط

شعاملهصقالالمدصالجوابابراعمطليهفردقيهلحنبشىلمهفالملك

مككوصعليكرددتانعدوتماابرأهيملهفقالنللىوانتاتكلمنى

فقاللشاذيالمؤمنامهربعدطألوةلمعربيةوجدتفاذالثظطانهشافقالط

وبميرابغءاجمدتماضرشفيبعدالروةلهاوجحضماالواابراهيمله



0162مسألوابهاصاك

فابطأعليهاألفنبطابراهيمانبراهيمقالمايقولانعلىهشامااهاج
الجاببعذروقاهاألبوابونهدغدقتالمهموتهدافطاباباعلىلهفقالذاالمحا
صارمااسينرجمالميعنىابراهيمحاصدسبنمحمددقالفامخبهشاماذالثفباخ
المتوجمكانارثاطالىابنالحارتوقالقااممرخراجالزييربئاللهدوأل

ونفمارصنةنتبمالجارواسدريىاصدلمجطىوكانصارمالثريفااصج
ايثاقليلانوءوالحلفاءأاألصغدقوبامبالاملىواشريفة
الشثامهوعيبادجمهالىجاوضرافيعلىاادتاهرمةبغابراهيموقال
يخابراهغيواذصرفقريثهافىجرتسنةصفىامقيقاالىيخرجوكان
شرالهيأتوقدبيهاوكىدينسةالشربيقلدمالفىاليهرجتةابن
فصلصافيعغفانزلولىيقاموالوهفاقىحمهمءالىواقوهإذفالحثفدا
بادفيالىروناطأردتقالالمجالسبأططانلىاحدثهمعهوجلستعليه
مفرةءاألشيانتواهلهافيكلابهحانوارورتمؤنتههوحضرالشثاوقد

عهلساداحبماالثرمنلمثألوقدسواكاذكرنمقومىقىبهرت
لوصماحقثهوواصكورقراخكفىدفىصرااشإكأانعليكبحقىقالف
ميأشكمماواعذوفىباديخلثاألىانصرفحوالمجكبهوتقضىرحمكبه
بعضهايقغصايلبشويهاتاذايامبعداممىلجاظبادقيألىفرجتفال

غالمانفيهارافامنهاالوادىشالصاحتىصايلعؤالتفااحةفاجمبنىبعضأ
وقالرجلهذءصافحاهمرشديهبإلبكملدابةعلىانساثواذاودانا

راجمانوهذانغهمنةشسائةثالوهذهططةبنأبراهعميئاالخار
بنمنماتاوتمذرهانالثيايهوهديخارتاوماثوبااربعونهذءو

وهومحملهديشهعلىابراهيمفقالماثهاعترصنهاضجنازتهوعاتنحممم
نةفياصادبوكفجاداصفاذاصمسيرمجالوكانافااونار

اجمهالىبذلكوصتبيروجها5ابرأهعملمتوخكفانضيوابنهالىوانعي
وصبنالقهعبيدبنعموالىبلخافتاؤتاروءبنطوجفئاليهبهتبة

أليكقولىبنعهعمرفقسالصوماطبينصدخلىمإبراكاتفزوتجهبنته
فعالاعلىفدخلذلكعنفاليمنجمصومابييىولالدنحفبم
حميبكدوةغمائأتلنىاتقاكعبوبهمماقالنجيوفانتبعلكرينمط3



ذبب62

قمااوقالحضرفىومنانامنهاامحميبثميةىواخحفرقمغانامفا

عمالماأليهااالدسعلالقالتذالفباضمافبمبكأاانعلبهايغثعولضذانة
ءفالفاخبردإثعنعموشالكالسوفىوثخريطمعفدهااوليمجالالى

اتااإبراليمكرجوةخلبشالثاأامهبنصاموحجبعدهاخزا

صاحبادالمجمعيفدبالببتهشمامإفوطلتىأكلألهسالتجكةفوأظ
إناقالىوصنةهلىددقالظالتلثطوهقالظالإلمحهانمثمدكهمابربه

بدالوعنتفاينقالالذديفلفكأقالااللئادعىهقالمؤير15عنكحت

فيإلنضفاقالىواللهظنئقالسلهانمحننت3قظيقالوأللهظلنىقال

اهثمإلكابدشفييزبدداظعلىردهاالتالرقالزيهفأاعبدبنعصر

قالكألوجبفياة4فالواللهاماكفالظالالثوممأليداليوموهى

روالاألبرسىدعانموقىكالفضىللسيفسوطضربواطةقى
اناألفريش9اهذادقالحااالهاتركايمشسايافقالبهضاصا

الىبناالللمجملونجهذامفلفمهمدمابفبدفيهيزالألقريثااطب

إبراهمالىالمالشاعدلنشامإلىجاباصوبنهـعمإنمدبنغيىكل

بنسهـيبالى2فرضيرطأنالمدلنةعلىماملهوهوىالخزامهنأبغ
ففاليارأنمفيبصعىوهوأبراهمالىاففؤسالموالىرفايىسشان

طثامبنيمابهراوكاخبرزوهولهوافضكاقىوؤالثلىدأس

بنالالءبنعالوربابطلىيمابرااسقباالىسبثميىصيرصب

دابطةةبمثماألخذابراهمالبهألنهضهشامشابراهيماقبللالولعوف
ىاأليمباااللسالماذ5عباوصهنالبمحسولدحلفاذيرهـااللهاقسال

مدطبدأتجدلمكحعالووااللةنهينالمؤايرابءقيصاعافاهادبةهثي
الينمفيؤاأاثرلاوعاثممناناردلفانواللهلهقدهانفاث

ادقلدأفىلثاابامحنالىإثمالىمتعرفاماذلكلىعلفادوالدوانك

ىككادرولتبمقلىرياخذالاالولالث01اافءدوالصهسسبناهيمكىأ
بة6يمأاألفانادأليماالمامثبنمبرادشاجابهمبثصعهالأخز
ماعشبمق1بزالهاامهءثهوس1هبهقممدةابىكلامهثافى

ءإأطابايخةالالاصاشاهعيألثطشافرةذاتهذاماتكاذااولبئ



362صكساكاجمنااريخ

ابراهيمفلكوبلغايهمأمحيلاليماولصدقاتمنئماقهثامفاصاللىمنيخ
منفأخذحتىهمواوعااسالصدظتناءعطانأخذألواللهفقال

نردنجحلواالمديشةلءام113رجالمالذالثثيلبلأدءيلىافىءا
مندرهموفيهاتدخلحهاألواللهولونوباكامهمحماوصبرنثلضراألبل

ابرأهيمتوفىالفىءمالمنماماكمانميظشامء2وبلافردتالصدفة
ومائةعثحرسنةيخةبالمد

علىبنمحمدبقصوداكاللهمبدأبنالمعهدىمحعدبنأبراهيم
هواكطااشكلهبابئمروفافىالمطبمحبدبغعباسفياللهعدافي

الىاامافىثمءيو5وولىعفاعهلهثمفقدمهثعقدقهاميالرشيداخوه

يدهيئبرقصشكلةابرأأدعاالحاوتألمونتاستضولماالكما

ءوأنثيغالمؤاميدقالهالحألتدعاينابالخوأنتابراهبميالثق

ذىصفوقاللةجعاكوقشيتقوىافربوالعفواصاقعاووافىكمالثار

تعفمعفوتوانقاخذتاخذتفاندونكبفينىصجملىكاذنب

جرىمناعظمجرمهوكانبرجلواقىكورأبصحضرثوقدبفضل

المؤمضياميررأىانالجاركقالفضابنالمباركوعدهبفتالحليفةفاعى
ياافقالسنامغهلعديثاحدحتىالوجلهذااعىريؤان

ألتهرسولانحصيقبنراطععنالبموىيمنىالحسنمدئنافقالمبادلى

11امرشابدادهنعنادنادىافييرمناذاقال4شعليهالثيىلى

الحالبفةلقطعفامناألبقوميالالجزاهكرماالىءالحافامنالودإمااامقومن

قبلتوقدالمأمولققالغهوعفوتتجبوالحديقبتلدكمبايايها

جخمحدثاالمقرجموكانبمياههنايميامهنالمثجوعفوتولهبديثاط

الىابنعناألجحمادحمدخاقالالمقرجمإلىبشإهداديمتاالحطيب

صاباطتثهافىقتالانهويهاطةصلىايىعنصذكطعنةما

بنالحنجصزوجضادىاانشدتهـصببنالمزجمقالعذب

وصحاسالعبفيايالعبدبنعلىحعيالنتاندةعبدامامهاالمثصو

تادرصتوالقيمنسفةءممضلىأغأسااليطنميرمعنسبعلى
خايدعطدخبام6ءلألماإالمحلىعلىبنىأللهبصسألهىضءثا



كذيبثى

انكعليلطيدثقدثأختهالعباسيآانفاعلىذلكفىالوشيدتفاسنأفي

البابهذافىالجبةأنثابراهمقالثافيهاطقكبطالقهايميناحملفت

منعيلفامخهتاالاطاقىانمنىواراتمحمدامتزوجقريدالران

1لجفوةفىازلفمالعامدفىلىريقولمالخاصةفىعلىصغيرطالفها
استصانامنهيظمهرجماواخاهدءاخياعنهالىويتأدىرأىءويسوالخاصة

ئصحلااوعلتالرلثسيدفىدامرغبةعندىوصعفةعثرةسض
حالعدةالاضاألبهاالرشيصءابتماينوباإلهاتطليقىبيينيمنفنطلقتهـالى

اأابمبراوقالذلقبلواطفههمناعهدهكتماالىالريشيدجع
ملاغملىقالبهاسصأفدهلنفسهةكاحهاالرشيدعقدعدامثطاغهان

أليميأتيهجمالفعارلهحهرضيوألعشالهيسممنالكلدةضاعيالرعئيد

جعفرلهذاثمويالرحمعييهتمطمهـنؤبمنهـذلكشينقدالرشيدوكان

مغعشرةثماةسندابراهمدخلانالىبرمكبنضالدبنمابن

انؤدت4لمألسليفىأنائمايرىصيهارأىسنةااولفىلدفيامولده
الرإفقةظهرفىبقصرههاصلىالحلبةالىالرشيدالىالركوباخلىبايرلجى

كيففاصابهابراهيمياصالةيهفلهقالنهكاةالنومفىالمهدىافائيرىيخا

وقطعميراثكمنحقىظئصالشرامارونعليهخلمثكمنحاليهونه
نتاصنطاقلىيقولنهءكاةسبنتعغبذلنىواثلمجنظنىولمىر

األرصامذوىكلضغمااالالرحمقدمةمنوشريفمشمهااقلشيئاعليه

قالثقرلىمنتبسمانهفعليهاللهتدعوفقلتبهافعلاناالننحبفا
فبآدبثبالصلىلهدعائهميحمؤنثفىءكاةابراهيمقالونهاهـابنى4امم11

لىيقولنهكافاللةنخدعويهءاللهتدعوأنأسدداثالمؤمنيناميرياقك

عدعوتوأناالجابةفيهويرجوبهينتفعبماعوولادبدللهيذئاكلما

وللىبصلألدعاقباستفااصألحبالهالقهدعوتوقرذلكينفعكلمفىابفاسني
وةالدتجيتأقدلىنقالالىالقتثممنىولىئمبهفاشفعتكص

ياالئالفانقألرزقلىعليكحوموسدمشئجندمواجكديخكفاضو

اليهنىيدمنإبةاصأادبروانالهرلافىهجمةقالطياتتولطيمنفيالمجما
وقاثالنىاكيىمسبهةصركتلىيقرلنههجمفاألئالم4اءحسررتدمشق
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كانمنهاحظكقلماصلىفيدنياأضهالهااسمئالألئالهالبهردهادمعثق

الىوكبثئيابىولبستفاغآسلتعوباصينتبهتفا3خرتمثفىعلمكاجدى

حومهعندهيهنلماذاعنلىباالكنتبالراصةثمباقصرالىدشبالي
الىصرتفيطااصالهأيانهفاضبرتخبرعناقصواموافاقىنحدتصئال

تدخلألانتبااجلىمباثورسخعقال4فيجأليرهوالذىاقالر

قاعألىصمانالهوفطلمهءاألانعىيبعئمومفانههينالمؤهرأءالى

لصهصفوفتشهقةقشصحتىآفىااقاألهوفطفديتكادخلابراهميابىاش
بقيةياكثيرالىيتهوالوكانأفيبقيةيا6ححيبىياقالثماجمءباصوتهرعمنها
توالتبحقخالكأوانقهيهوعينلونهفىلهدىإبراهيمشبهلثمدةاب

اىفقالتكبهدااصلةتاهفهفىترمكفىأيتفىلىالمهدىقءوله

فقلتتحبههلىعليكفبهقهقالالمهدىآنفمارأيتلقدالمؤمنيناميرياوالله

شكوكأهلعليكقهقالىالمهلنفا2رأيتلقلىالمؤمنينافيرياأنتةاكلما

لكقاالحتىمحديهذلكفابمرتبالصالحلىفدعاعلىاللةيدعواندتهوشاصها
دبهوناقيدوذاكداقدالهدىاوحقلهفقيثاوتألؤذالثفى

عوتوسدفيكفىرانكلىلهتقدانكهءدعاتجاباقداللهانثهد

الواجبوحقهلىوقالابهءافىدالمرلثفازدادفالدشقوتولنىزقالعلى
دعاثملحمشقجندوتوليكعيكزقالفىواتوسةدينكءبقضاهفىاعلى

جندعلىالىةبفاعقدحتىاظيلميدأنالىءولواباهقمعكاحملىفقالربمسر
كللىعقدايخلرجضظامهكبت4وكبلىالحيلىرجتاذادضق

سنهكطعلىواجرىدفيبهاالميترطدتادثصقنبارأعيقدص

ارديضافامتيهمافيهاقتاركفينسنتالعملفابئتممثماآلديناسأفأؤبثاو

ردينطايفممائةالدبنمنمصفضىمامعيةالوتيثمؤتزفىفصادص

منبهمأنعسكانعةبهاخراصاأنؤكشااميرالرشيدتأفياإلمابراوقال
الوأىدريةراويةانوالمدفياذينةقيبمدمقالىوكيرهاديخةالطءا

اميرالمنصورمولىهناردطاللهكعممعهمذئبأابىوابناتبقوماالث
العإااشعمرابهأميطباثأوقويصرضالدمومملميمادسمادهوكالالمؤعنل
13ماابرأهيموقالىصفوهفىبهيأنسوكاتقثالمتاشادهمفىد
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لفسضصنهياطندذلكاهلبهيلقبمااقبمنفسبمادسثقندوداحلىا
فاخبشقدنجدعلىءالواالرشيدعكقففدصانالفقالزالثفىالسبجعغ

بةالمضساوايانجةمنعةنحوفثممناألبهنلماميتهوممنملقبصاذ
المفويةلقتهيمانيةاالىمالاننجداالأقبئهيآسالمئالىماانانذ

اممالاالمتسخليضهألىفحتبحمصوأفىولىلماانألابراهيموقال

غوطةوافىلماوانهالعيدكاءالالصدكالهمطول2باعدايأعيبدمشق

ؤإواحمدبرجمهثلقاهبلفاقىيمنضرمنالحياتوافاهشقد

الشموافهمحمية5وايقاطجوهباحضاكأحاجمهاصةالمدتدمحخل

اتاهؤلمأبذالساتيسهنوانمنفضلطفافضلاحىلمنيقدمدان

يمانجاشثالهوعنمضويايمناالجانبمناناساأعاليرضصهتاداعيبه

فثرىءيلحمقألحمتىالىالمضرلىدودمنمفرىماقأدونومن

واكطاللةحمدصنىشيئابطعمفماطعاماقدمثمبهمافىكلساذوبمضرى
جسملوبئعىالتهاتقالثوسمعليهاالفصلىدفيعلىوصلىعليه

توفواهؤواممايمنوجعلامومفرسلامربابيقنموازقريسا

ثمايهبالمقدشوللاقرشىمصبفديهلةواطالعمومةعديها

فذمفىشمئاألخوابهمخرجتماذاقلغوقدمذكاثمفرسثرياقال

سلثواكلتقدمثميمقلتمقديميابكموكايمنكلمصرأمهرنا
بانبأانمخميحرمعثياالعتجيخاطرالمخيرنبمضرياافىاينبب

اوهلىلينضروالمفوفياجيتقدأاليسرالجانبمناعاألناألم

بانصامزغضريةاإدئلسياكجماأااألعاجمممالاياتقدعلىلدا

الجانجاناناالجمنالجانبمنغكأانجأاليئيسياشومجلسلثعرا

األتخاباكلااكهـءعهوألمةتى9كامنطجمهونمابيتيتناوبان

نصرظمىوأهـكاهـتإقياىطءالىيإىمددتالتهحميعتتمابراهيمفالى

يملحيإابعفاضتالمازتحممئمصاوللىموكاايرماالثفىعنىالقوم

لمما11مماجمة9تشهصاجةحرادبماالحءصامغالصدهلىلهاقضيهاانلطؤالهءشا

شااسم216لىىصايافصءىصت9وتوصاأتءااتضاتيفاذاص

هفطألوفىانهيماابىاللبهنزانألطأل5ذمانمواصعدعا



762عساعياكاغئاك

انواخهرتطريقاحدعلىيقطعلمادهياسنينارصماثمنستص
انانهوادطعةنفرثالثةمغدمشقعحلىفىاطرماقاقطعفىنضدةأال

يدفىهماوريضعوالممواالبلغايهودمغادعيابغويحياميةلبنى9موليا
سبةلهبانلجهالثعمانايهئبفيتهمبمدالبولىلماوانهقطعامل

شامالايكاصمناخوةسبعةارشاجعتهابناوهىبمأبنةمفىدا
يهاموهىعمهابغةبطالقلمفقدوانههمجمناسيحطلىألفقراثميعؤ

قتلعمهابنةهوطاقانيأمنألوانهابداعالحلفىيدهيضعانألممبعة
كانماعملهنىبدالانهخطابهلىةالمحيمأثباوحلفلهاخويها

مدينةادصيدخدواندسيخيضأعيهقيمألاالموىدعامدأنامماواقيه
افوبماعايهقهاسلجماالوفامنهضثغوشاالميريدفىلمهإصوشئد

صدققدالنعمانادواممنىمدماسامعالمامآعلىفدخاابراهيمفالدميرطا
وجعلهوحلهةعاعلىخلحوانهعلتهىظطءالوفاظءلىدوضعقالطث

افياقايىضب3زرظايهودىاواما4بذنعاامصاقامغإقبلضامحتهمن
االيمانبمؤكدهفيهلىفتحلاماناافاكحتبايهدعوكأءميممناظرنكالى
مأالىفاجبتهابراهيمقالمأمنىالىدفىقىحتىدفاىاصفىتحدثألانك

محليانوسيفومنطفةدياجةاقضاامرايثمعرشمامنهلىحمةافسمئا
دونمغفسماهافىجالساضتوثاويةاهـالىعلىكاليبالذ

فقدتطأباالىيرتغلمرضاعلىلسلوسوامدمبااثهاالصالباط

اياهـيلزمنىاناتخوفذمماماولاللمجطايراألكلا17قالارحهلهاارئةعلال
رمةاتقبلتأعيعلىقنااتفوافالحليهى9ؤصوامارىشتلىعاىجلى

واناكاألسيروافمثهاألميانتقالئحبإىاساإتثلىبهضبوجاش
ويالوتحمعيصماانمنهداسافى4فاعيابراقالكأررقيبمىايرفىئياقءا
فاخاألنفادبخووالطامحةاسيمأاسادقسلعلىماوعاثمالىلهنج

الىاألميرايهافاعالنىاثالىيلىالسعطمهوفيأالافىألدخولماوفصجمه
اذاوأالىةابخضءأدإق6لهبدانالهفاعاليخكلطادلمناااكبىء
إدكتلهكانثالذمةألهلطجدصابدثولمإيلىالهلملكصلف

ضيبافاقالجؤيةادان5يرايعصنىكفالهالكاجمصاسايةءرااط



كذيب62

أبهااسبيلانهقهفاالواحدهالخصلةهذمنفىاعكفاانالاجميعالى
كفراناصالجبالىوتقدتباالثصرافتهفاعيلىامالىشصرفاناقال

ئشوبأهادابتهإلبهبدىعمنخرجفاذافرسهعليهيوقفةءماهءاثا

داتجهيركبولميههافكريةطبآثبدعالىتهيدابصرخرجظماءناامن
جمهمارتفققداثاخذصفت01فقمالكداخذاجباسالهالفة

اطدتالتدخلفاساعلىدهشتواصنيذلكبئدفاسعطارجممفاجمرقق
قألنكقلتاكبفى9لقالعهددعقدإدالبكإظفرفىالذحمىلته

فانمأمنىالىتصرفقانالىشرطكمقسالالىلمحدتانمعندمنانصوفت
البلقاالىقردفىدارىمنىؤماوانششااففلستامنىءدادكنت

لىاليهلاانعلىديشارالرأسهإحمالزيةاداايبنىيجانبهدتبئ

عرفافوجعماعنهالىدعبالرقاتاذيفملاسنتافىاسضةص

صرصنايهودىارجمصرغمناماالمهدىبناللهاعبيدالىحمليمشراالديخا
االلالتعرفىكلدىاااعايهالقفياهـفيموانماداالىت3وله

تبتعحهاالمساكاومحارجمةهـرأيىقعوسئالنىممايهيقاطراوالطح
رجلهكهادصايالدىبةارتهواصالمالذالثيدرقةمهالافعماناالى

الرجالنجماعةهـنهماوأسدصءوودىااووافاهالاللماتقاامممانا

بغيا4اظيفملألانهفاعلألالمالعنرافاألاليهودىالنعمانفعئال

وانابكاتجاعةفىأنثشى5أيكخرصشئتانالوقالالثسدفى

ابكاأنصرفبلثظفوتوأنجمعاإزناوتباوأمحابكامحابىتوإفقاشثت

عنىفواوانكصايكلىأصطصاكيبفأفرتالم4الغنيمفىفهشروكانواال

سانةمغنتولوجمبباديتوفدثحلىانتاصصياكلثولهلمة

فرفوأنواناليفاطاخووهواالذاواطأامساطاماراهامككلماثحقر

ماالسلجدالفرسانسنساقئادىعاىىجواناحبالدفيجمننا

اماخبألكضتمأنكمدااشراألسحمفرسانمننقصماذص

الىفاخرجمطزمينوامحالكيرعبثاماباوكادالتلىةءالسسحرهغ

بمدذالثوكانيماجمافيه4الءسومقوبالييمايألذوألاليكاضرجحى

ظاادالمطاحمبهضهمافىد5راصالطبلىيرءاروبزاألدامصراهيمع



962ءساصأبنارص

غلتانالىدمحهعالءاتيفىهفرعلىمنهـماواحدقوقفصإمالعلهما

رتفدالنعيانمنطقةبشينكةفىنهشاقوغالبهوثرسىالطعنفامباهءالنعمان
وقالالنعيلنوأغنقهإلظهرالىكهالبشبراقبد4يدالسنانصاشالمنطقة

النصانعليهواتاإلمةابنليخاممحارباوققالديةايهياابنياااغدر
ضرباأليهودىنوعإلةذاحهةانعمانأوكانفوقهوسملىإانقتهمعطضد

رأصهمذبوصاالىانفذهابراهيمقالىفذبحلىقوقهننععااقصاوماخفيف
احدابلدفىثذبعدعلىيحتلفنمايراهيمقالالالمالوانفذبدنهعلى
الفثفةرأكلعليهنتةالمهدىابنرلعلىابنلجانفدىالبلدولىثبقال

رطلبناقهعدمشقاصعانالىذكلعدطاممةاقومايرهلمثملى مظا

األوالمرةشقدعغصرنهفىالسببانابرأهموقالومأتينماعنحرسندفى

الداردخولكقافاحاجميعبمنعفاحيويةمعدأدلىاألصالباحطأشتهانه
شولىوكانقالتبالحضراألبوابفاعاقتالقياناصواتظيورمنباهر

يهشبانقسئاالحثمبعضأليهوصارابابباوقفمةالقهتافيصمع
الدارقثبالاةداخراجيهنفاليهناجمابعكىفلالمصاحبالىلة

ورىبحاجظنجرقةالنزلصاحبالىلهببممةفاخذهلفاواستبال

يهتباتباألمارداربابملبنعلىتبمصاجبىسليمفاخذهامةبا
كفمافقرأابابايداإلرصاووافىاليهيصلألوحاسصالحرقفىملىبا

ةنحليةبندارخريطةقايهابدانفذالرشيدالىبذلكبهتبسليمبه
تاب3الىرنظفسامحةبهاشيدالىالمؤمنيناميروأحأدراليومىالرقةفوافت
قأثاأليوآ3خرقدمثقعنرفباالىاكابفوصملبصرفىوقع

دخوللىيطلقلميوممائةغبنىالرشيدهاوالرقةالىقدمثعنظرجت
الىذصرهعنىلهبجرىألانبرمكبنيبنجعفلىعلىوحلفداره

ءااكلةباأهعنىاناعليهأدخلزلتماالسفدرفىانهثمكامالصصنة
ا14لمحمقدفيعنعهلىمغستينءانقضاالىدارماالىووجعار
اندظتاوليكعهاوأليةتخهرتلماعيكبحقىدغهبينىىصمممفىلى

لنفدىاخزتخليفةقيهاوجهكانتكاوانمشقفلىاليهااضجوأليةكافت

فىواسترائهاهواطافيإلسىسئهفاخدمشتهواليةاختياركةسببعغهالىفس



ذيبكال

وأليةصبهاومادءيرمااقددكصدداعاوغاهصلىفىاواستىكاما

إلةالصاأألخلكابهحفافىميةابهذهلهـاتجكافماسكاخدكنشقد
كلى3طعهدممءابانثواصىقث9علىلىفعقلىجالحرووآليةوالمعادن

سنينارخمنافيبهافاقتدمشقالىأنصذتثماثذففمسل4را

ذومائنيقطدتصضةالموسبموالالرشيداننفسهعغابراهيموح
لمججيغمييصايهوجوالحمحملالعلىباألصمتنحالفءواقثءدالمىعدهاا

ارابيدارشقكمقرصقالىحشقخدمنلهعىالىيرجعثمبافاس
ةعثضالجبوفىشهفىالناسيسجبالتوأفيالقرىوادىقطتقيا

األتحثطريقبذلكإلمجخاوليسسليهسقوطهاتهاالسافىيأمنألعظية

ربهتهعوادوكىودثمئحتهاالسيرنروعةندخيقةخمىهاتالث

فىبرالصاحبألىالناحجذخبرصاصبذكئببمعنهاجزثحتىوكفت

ابنإقالعلىمخضباظبرعليوفاالالرععدالىابراصاصبهتببم

ابراهيمبنملىءمناحهاماةوتواغطدمشعدامرفىواعيجانءالمهد

الجنداألالعلىوالمونةدمفلىحمتباعلةاناتولىتماماما

الشامائلجماجملىيره3جماعذجزكاادبعدأدصؤةتلكتحتواجتا

أدىبذالالحبرطتببمألناحمىمناعالمفقنلثعلهمرةافسقطت
وابإبهييالىصاببا3ضعبناش115اعيبابطافاصصيكالالىاطنر

مشقثمالمنديخمامافيالةبنالعوومنىناماعلىبحمدىفىأيى

لهيمنوابراهيبهقىفىحماابدادابتالحطوقالااارجوممهبعداضفض

مزبراادحيهيسفىأاهلقاوقانلطأمونالىايامببندادبالحالفة

وقايمتن5اجمىهفىدمانا5أطرصدوهدتوهفهزادأموفىقل

ااناورالممحمادأنألثتاعإإموزابشفلفرحىطويلةمدةابرامم

لحراأجودثوالالساامافحبالهالحلفااوالدفىبر5الجمثذعظيم

درمابمواانفساخااناأللطسكشافضلاوإفرابراهصصساشا
ونالمأادبذكيتقربعلىبندهلفيقالوقدبهافاصاشهءمناابعشمفامر

ءقمااساحملىايألافعهفااهامهافىبالراقاشكةؤااب

طفىمالهمغصاالبهامضطاهاابرأهيمكانان



2أياعساكأفهلريخ

وكانتاليهافنسمبشسكلةامهالممانوكيئالتنلىيقالنمأكوابنرقال
وفيلمأثرهينوكشارجعسنةفىوطقوشبيناثةسضألولدسودا
بهولمسنهناماسااحنمننلحرثىمنبسرينوضمثلألثنآلس

الخلوعناحيةفىابرأهيمولماكانباتالمرزقالهبهزطبوعشهـاعىوهو
ماكفىلىاهرطايهأاربهبمشبيقساطبناهروةبيلىزفيعمد

علىايئعيكاذنهفابعدامااللهوعافاكاللهفظكيقرلبالحزموأألخذ

وترهتعنكثحمدثافىاألأتأميرربغفةاظاهلمناحدالىتب13ان

فقيلحقابلغىماكانفانالخلوعاناكثاادراوابالوأىمائلاناصاعيك

وبركانهاللهرحمةاألميرايهاظالصافالسدمباطاليكوالقاليكبدتبت3ما

ساب5ا3ضرفىبوح

تنريرامباألورأفيهلجفرصتهتاقمالمالمهولىركوبك
مفروروالمنرور9لقصإلاحظبهاالخطؤنينالبدنيااعظم

تدبيرالحزمألهليذمظغةموقىالحزمبلوصصوالازرع

معذورأاللبابذوىعندفاثبهبهتأومصيباظؤتفان

المقاديرخه14جهولقالوابهونزتجهلىطلىظفرتان

ملهالرضاعلىبنموسىالىثأعوناالىانبغداديختاليفىبالحطثوروممط

ايدينامناألهيعرجفالراباسانجوذلكمنخضبهداايةبوالهباجد

واقامبواسطوالحقهفهزمهلملنجاقلىاإسامحرجالمدكطبناهيمابرمواوبك

نهؤهفافاقتمئلرااطوسىاوحممثامبنفىءوحجالحصنانصمداينباولاطمابل

صانوفاخذهأموالىمقلىحتىبرهخيمرفااستخفىاذ4ثمابراهيم
بولوقيدكبطاوحموهمأتينتيناهـةسشألبراهيمادلىبئاهلىمبايعة
فاقامبشدادإلىرجحتمإداينباعروعصوادوااكوفةعلىلنالبالرصنا

المأمووكانالمامونعقخاليمةواصطوحلىفىمصبمدصهلىبقفابا
ويخطبئرهنيقأةباهـيريدهاصعلاببغلىامقأبرأهيميزلفامخراممايالد
نالمألوانادوفهايأداانعييهغابومابغداثىيءله

الواقعلىالمأمونالشرففاالالرهناوسىبنعلىتوفىوقداهراقاصافوجها

صانوتفرقيدهرتوقعىالمهـلىبنمثءابرااصيضفتدادنرقرب



البههألت

فركباليغومأثألثسنةمناألكىعيدحصرانالىذلثعلىيؤلفاعنه
ياألمحىصحةاناسبافممالمصلىالىالخالفةزىفىىالمهلىاكامابرأه

رفففزلاصللةامقانصرتثمالمأصرنفدمةءهفامبنعلىعسيكرالىينال

الىادلفيفامبهالمعروفةدادالىيومنىثميخهبالنامىداجغافةإلر

بمدينةلهبوحمدمدتهوكانتاعيواقضىفاستتليالمنهاخرجثجالفادآض
هاستتالىواقامايامونهسةهراثرعثواحدسنةاستنارهيومالىالسطم

بقبنليلةرةعثلثالثالمأمونبهوظفرإماةصوممثاشهرواربعةسنينست

مماكظاهراسيايزلفواستجقالهفهنعفىمأتينثحمرمغرينةاألربيحمن

القاسبمواتملمرائيربمواعاالدبوكانبالتهإئعماخالدةئفىقيإنالى
ابص4االجأمودحانوعندهالمالقلببندادابراهمبويملماهرويهانجا
ءطااباالملمجوابراهمحلءامطااعليهمفاحتبسهموفيالسواداباصهن

فحرحايههااليمابرارسولىرجيوماااجقعانادععمقةلذالثيرونوال

المشديمبمقلماذابغداداهلظضهمنقومفقالعندمالألانما
ذالئهواهلاصواتثالثةالجانبمذاألهلفليغيخليضفاالينافاخرجوا

شدفانلطدلمجبهذاكععطاثماثذايهوناصراتثالثةالحانب
لطواوألعطاياموارضوائنلطواألاباألعىئريا

ألتربطسانهلالتدئعنينيةميمطيشوف

طيضاصذابممالقوادصموالممبليات

ابوبطافهخليفةاجنادهيرزقناه

ااعليهطالولمطالمزهرتميههبامواافارلسيةباواصلهالودبطا

اولهثىومنوىاقالىبهـااهدلواعماهااوذاألمونأالىتبولخبم
ملوقدشنفسةعلىالدطربةعافغءالرصااسبابمنمدجماراراألك

لحفدفدونالذمبذىخللحيكطاكنوذىصقفمالمؤهنااميرالله

فى1والحضظةتذإةالقشاثماتابعلىوؤ3األفوقعؤبكقهبشاةوانفبفض
قالالمأمونعلىلدولماشىصمناوسحإلتهوعفوانابةإدمبا

التأنابكفرةعنكاللىعاخدأتءنحطانباولاكنان
التثرباتوهلمابعقوبيقيرسمفقالكاقل



لرعسأائاادخ

بهيحيطانهغأعظمذفيهاخفهلماايضالدوقالربألأمونالىأقال

كملناكانناظحسبكالمأمونلهفقمالذفبشعاظههائطقءاعظموعفوكعذ
رمأتيينعانسنةادأمونى1الالحربىابراهيموقادفللةعنكمفوأوانطنه

حسنسالوجهحابراهموكانابراميمعههعنكاقلىالمؤمنيناميرانيكداد
ظفرلماقالالمأهونانوقيلذثبادابنعندحبسهطنوالمجلسصسئءافناا

ففلوجلعياللهانكانفقالحييينفيخليفقنارأماافقالفىفيهونفىايشبه
تقوجعلىكدأمتعضقدالمأموقلىقالأفرمىبنممامآلوقالىلكبذشينالمئامير
كلكنبملناقاورالسقاممحضرتمنىمجلسكمربوابهراحفرظاهعماس
ممسوكابسارواضلىموقوفابراهمفاذايغارىنرفعثالحديدصلصلةحمتاذ

اهكلياعليكاسدماققالينيهعلىشعرهدلقدمممقهالىدهمغلىيهبف

جماكوعليكاللهسألالمأمونالوبرصاتهاللهورحمةالمؤمنين
اهيركلخروجشكرغيرمنبافممةابراهيميااكؤكعألهألاكوال

ومقالحفيظةتذهبرةاقفاانالمؤمنيناميرياققالةمدوألعهدبغيثينءالمؤ

ذىصفوقاللهرئكوقدالتلفعلىفاتابههتتراافىم

فبفضلكمفوأنفمقكئعاقبفاندونكثبفىلمحنعكاذنب
باسوالمعمالمالىواوىبقتلكعلىاشاراقدىهذفيانالمأمونإرفقال

حسقمنمثلىفىمثلكعلىبهيشارفالمؤمنيناميرياعليكاشارافقالالنيها

ثمناألراابنسةانإبىوكنكميمالملكواقالدبيروااسةالسي
اسموعإالمأمونعيناتفتغرفيواألبصنوالعمعمكوانااللهعودك

عناحلىكاالنياكالدكمصمابكلاانفقالطقاتقويةامةئمياقالثيم
وسئالهونادمهمجلسهحضرظوجمؤفىوقتعاسفىحاتهمغوغيروابر

لوضحانواصيعليهفعزمترصهخالصىددتهنذروقالفالىيفان

يغى4قءثمسامةقالرهفىوراسا

ودورنافلبتمتسردمقامهذا

اميرهاقبهذباعداتهعليهنمث

آخرعركأبثئم
بهاعنىوولىشهالىرءالددرىمنىذلمجوقدياالهمنذلمجت

2ل11أه



يبتيث

ضءلىمترقهاااحئرقهاوانيزةقساعضابكىلفابكفان
العلعنجدهتعسالىبيخثبمببهوثانتوانوالى

نءفىمناالعفوفادعلوهبدبنفىأعلىدوتء

وفىجمرهودسبافرحقاقالمؤهـاميرياواللهسنمقاأمونألىلهمال

كانمانوحياظثواسنكناقعدالمأمونلهفقالمالكهذامنفزقامما

اصثجبهوثتييهرهشيئااياصطولمثىرأيتلماوواللههمهتلىلثمىفلك
عديهترداناحوالضبوالدوابامقارواروالداألموالمنلهقبضماحكل

رماموانعرفديخسارفأبعشرةالسماعةبتالثلدواعيتبتهمياعاد

بينالؤارامعموامامةااسداطفىواثمتهرننالمواميريخلعلىعاثنموط

الدعادىاجمرواةدالمواالطاعةعلىواضوثقرامغنلكموقعسنعمهنء
أهونرالىاالمينابمدإلفدباطلهبرجقالىجرمهانشاكلدثامةقيل

كين5ءمحاعايهنادىداهدردمهفىابغدادوناألالدفيحانجراسان
وفالعنهفاواخرجهاشهرسثةبهءنفسههنفابهنأحدبهمجوأات

رجالحبسهمايطىعمديمابراالىالمأمونبمثالهاثهىاسالعببخهالفضلى

يهادجعئمهـفملاخبرفىئميقولوماكىيعلمافاصلدفقللهبهيثق

ويقويميوهواألخرىعلىرجليةاحدىوهنعوتدسيتهرفقلل

فاعشباخدىضرالخيمحثعباطيرمداخسوفومنخدماانلو

تصبباحياالنمنهاانهلاجممدامىلينالرهرربيعكان
الذهباودعتنىنضىبقةمودعااألابكاكأولو

جااهالوعيحللماالموثمنحجلأللىاجدلملماقلثوقد

بقايافىابراهيمعلىخلتاقاوقالعنهبالقفيفاعيئمأمونالىكل
نقلتعالعهالمأمونكضى

صالكلريهاصفايىوفااكقافىتجرىالمقاديرهى

امالىاعفضيوماحمااالىفعهقىالحالخفعىثيومايري
قالشقافاطر

يجراقااليسانغلودالانعواقبهاسرتواناألناعيب

مهتواكقيالنأدبئودعاهبالرضانالمصأممايهابعثقأالومثذىفا



ك5رعسأابناد

جاريةوكانضةنجمنماليهثثهفقالصناألايخلظققالتأموناالىجملسئ
فظتندى5ذلكموغسناهواها

االعلجمنجاتمنىباخولوضدهاصعوقدفىفىبانلىومن

والوحثىيبالفيتتجرثهكانوتلىتبقعةلفىابراهيمدكصالمبوقال

اىاهذامانابلوكةيخلفىلهطمالكلوحئمىمتبعاواياكمالكمن

ئبوالسفلالفاووعنفظامعالكرممنسهلجماوعليككبا
أشليتولوالقغبخنبثسعناطفتلوصشفىعليهغبمنبعضالى

هيرقالكاوانتاناالحرقصتردتلملا
نلةفهوبهالمفاميبانهعممبولااخطلوفى

مقاتلهرهوبادعنهصنتواصلرهغواكرمتحلىلهخبأث

إكغااححوقى3ماألوقلثأيعماناابماناإينااللهاحسانمقوان
القوتعددتهتىأضمقتكاتباالدلىقالجمطةوفالالمعزوقدت

ظتيمقمحبااذخرةاءوعئماالمغرببيناأليامبعضفىالكاناياما

لىارايمجأللىنرأيتتر4وإاماكأخلأذامنفقسالذامن

صائلىققادخارموممهطويالقلنمموةرأسهوعلىاسودطيلسانعليهحمار
تقولالذى

شبكمنيهونفعىصباصلاللسقمافول

ولىعنالرجلينزلوهلفقلتعنهلىتترلاناصفقالنعمففلتقال
مختومةسوداهاحددفىبصرةالىواوىمك5مااعطهكممياوقالحمقل

ءالمهدىبنمتهاااناقالانتفمافهاعيألمنءعطااقبلألافىفقلت

رفئىكادهـيىثطاالهباظالابراهمبوجلماتبيامزلجىنجاضالدقال

شعركمنأحدفىاضاليالىفقالعديهفادخدتاحمبابديعضشصالنثو

اللهضلىالتهوليهقللالذىامشعرامنىسعمليىيدالمؤامبريافقلت

اميرثلىينكاليمىوامزلاصغحاواطسعصرالثممنإنأوعليه
فانشدتهاشدفىاجداوهزلداألدبجدفانضالديامذاألتقلقالالمؤمنيق

واسلىتصللمأناضناواقاتلىيماسبيكعق

لناسموالسغقيككفبقلباثوقظفر



ذيبثأل

الذابلباقعسائركافىبالاكتثابلىحاق
احعاذلأءلبحعافى1فرحمهلىاذلاو

بردامتلفعءاشالهبمددجلعلىويضايضاضالدقد4ووصلنىذلثظستمم
الذىانتقاللعمقلتالدأنثلىلفقعرهمعهغدمومعهاسودناء

مافقدتممثهالذىالبة2ادظمياقالنعمقلضاالعاذلدبيتفول
بهأابراهماناقالفكامىاواقبلهاألواللهقاثديثارئالثممائةقالهذا

اطامامافىاحملىيأألالرخيوكانبالوققيالرشيديماابئأزوادىالمم
قريشياطمئهفربيخارأىثدهاالعلىابواددتتوصافبادرافي
لمفقالىالمحمكفالعطإخكيصشلمألبرأهيملطفةامثلعافاستصنركاد

بماهنافىيهونأنيشدفقالطكاالشةهتهاكاالقطعطمإخىصغري
هاايافيهابراهيمقهرهـة4خوندمابراضادمافصاللهفهندطمائة

اضياانههفاخادلمثفئمبغعليقلفهامائأمناأيمالمؤمنين

كضراندونشيئايطعانوحلفاطماماعنيدههارونفعفىدر
انارجوالبراهيموقالبهايتصحقاناصحضرتمادينارالفاقبمى

ودفعهبيدهالجاماخذثمدرهمالفثكصامعلىرفاشاكفارةهنيهون

ئهألثافىسائللاانظرحاخىدامنبهجاخالونخدمهبضالى

انضدالفمزتدنارانوصبموينمأعلالجامءلثرانوعبمابرالمجمقالاليه

باظادمقهتفمنىفيمإلرميدفكلنايهيدخممغفبفاعوهالجاممعيخرجوا
اناخذرالمؤمنيناميرالثيقوللهفقلاالئلالىالجامدفعتاذالدوظل

فواللهبهاميماضادمهفصلمنهاخيبرفانةفىدنطأفى5منباقلالجامتبيع
سامإطأبناللهءبدوقالىديخاربسأقىاألالجامكالصاقىضاداجمتما

عليةاخثهالمهدىابراهيممنءغنااصنتوالمحخابئماالفضلابغ

لدسواالرنادقةمنءعثمسايهعصلاناادأمونواميعليهتقدموكانت

صنيعاالهقابئمافقالافاوهمصامواشمحالبمرةاهلمن

اعدقدورقصابهمانتهواحقاكلونابهمومفثماوسطيفدخلىفانسل

باسرعيكفمالزورقمعهمفدخلهةقىهىالطفيلىفقالالزورقخلوافلىالما

ألىبهعرمئمدداةاالىيلىبدغففالالطفيئيموةبيالقرمقيدانمغ



2ألألدعساحماباريخ
بضربفيأميورججالمهشباسيدعواعلالمأمونعلىندخلواباد
مابهملمبراليقالافوماعدةقواقاوقداطفيلىاألىصلواحقأرقابهم
ماالمأمرققالبهنانجثقرماخالهسوحبمالغيرندرىماواللهفقالواهذا

يئماشاقوالمنيعرفكانانافطااتهأمالمؤميقاميرالوايأكقصثك
رأيهمرجلائاوانماوسلعديهالنالصلىالنبىمحمدأاللهاأليعرفو
ابراهيوصانيؤدبوقالالمأمونكفاليهيفدونصنيعافقلتيئتج
احدثكتأديبهلىبينالمؤءأميريادقالنالمأملىرأسعلىئماقاالمهدىابق

سفىيوماعندكمنخرجتفقالقلفقالنفىعنلمجيبلجض
جناحمنيغمنالميرامدامتقثماسحماحموالىأنتهيىحثىعلرباإدب

خياكلفوقفتريحسهاطيبيالىهاامىنففتاتتبهافاحقدودقهأباذير
قالمهءامالقدتابواذيخاامغالمادمندرجللفقالدارذ5لمنلهوقدت
قدف3اقظرتشباكمهبفىألذاأبخاحالىبالرفىفرميتفالنبنفالن
عنوالمعممفاحسنالمؤمنينامييافشغلنىبعضهعلىقابضاالشباكقخرج

ربيثهوممنهلياطالخفظتذهنىادكنىثمساعةههنافبقتإلقدورمحةرا

وربنمثلهتجارااأليخسادموليسدعوةايومانحدهواحمبنعمفقدلانبيذا
ياطاظفقالالدربرأسمنبنرانيسالنرجالناقبلاذإكفالث1فنا

واخبهوفالننقالماناومامهماايمهامانقلتمنادموهوالهـ
نفابواهقبطأكاالدمافداجعلتوفلتاوداخلدافيمحركتبهناطما

ودخالدخاتوفدممافىالجيألالبمالطالىايخاحتىماوممايراللههاعى
لهمقدمتقادمابسبيلهمااقيشلظلملالماحبمهمارأفىمما

5ئدبالمطالمؤمنيينيبم16ليءالمواصغاففعلىوأجلسىبفروصهـن4
فىفقليكهانيبامهاطوكاناأللوادتجكاوالهنظيفخبرايهاو

اطعامارعئم11احبالىمماامابفيتالئهاافدااللوانهذهنفس

صاصملىومهـيرلطاثواداالمأدمةمنولىالىصرنائءبالوصنووجيئ
معرفةعنمثهذالث11كودطثيألوجعلوابالحديثعلىليص4يالطفنىالمنرل
ابياحاايثربااتكأبسبيلماصمنهماذظقالطنهكانافعلاذلكداكادمةءبئ

وثيتنجلةغيرسلتثشغفالبدثتثنىبادغممناءكاباريةعديناخوجث



كداببكل

معذقييامياجمنفعرثتنجسئههأجملىفىفوضعبعوداقىنجلستوسادةلها
وتقولثافدفعضثج

اثرنظرىق5الوهمبكلذفيتافاصيمطرفىهمهافى

عؤالملهـاافىتامهمسفنصممهافاحمقلثهادصا

تىانايعاثموحذقهاحعرهاثنبوطربتلىبالالمؤهنيلىامبوياهصق

يداعلىافىىامميابطرفدردتمودقفثصلءايهاااثرث

يدعلىايضااالظهارشوصادتلسرهاغمداااللخهادعنغادت

اندفمتثنقىاملكلممااطربامنفىءوجايىالمؤمنبرامياالسالحقعمض
النالثالصوتتغض

نتكلموأللوألاإكواجمنىادبتالمجيباأليس

رماناىاعلانفاسوتفطيعاببهفونمءايهوتفعكواعيقسوى

تمكصاجفانيهسيواجبكعزصافوااشارة
الفنمحنرجلماواالثعرمعضاواصاحذقهاعلىالمؤمنيىاميويادكامح

مئوقالتاألرضخودهاضربتيةارياعليكليلقدتفيهابتدأتالذى

مهمكاالقومورأيتمقكافماعلىقندمتءالبخضااعممجاضرونسكنغ
فاصطتنودتوفىسيدناظياواللالبلىالواعددئجاليسفقلثلىتغيروا

اغنىانحفعتئماددتماشأقمن
إىايماللىامنامهاحشأليببنللضازلما

حيخاصأوانمتطمتنأدرةذحممروحةيةالروحوا

لمهاةراحهتايمهااالجخرجمؤمنلااميريامتهاسلههـا

داالبالألصوتهنابنىمنيلمحماواللهبدىسيامعذرلقرلوهى

واسوااقوآأوطربكصنمانعوالصاصهوادمندبهيعموالموقام

اغنىمعثاثمطاساتوااكاصاتباوافشرالشراب

الدماذكركمنعيناىتوفلكريننىتذألتمشينأناللهافى

علثماوتجذنىلستوسطنجلماكواثاللهاد

مفرماالعقلذاكيهقالؤئثهأنتلباامعمابفودممط

ئرمابالوعشتماحمهاوالىانجإلألاالحصواللهالى



3أل9ماسابهئاادحم

صهمعقوأداعرانحسبتيئيقالمؤاميرياالموآاطربمناضا
ائنعتاطالطربأمنيهنواصمماهدواحثىساعةنامسكت

اثطأكموتبا

جسلهعلىتجوىمدامعهحرىكدعلىممطوىمحبكهذا
كبلعلاخرىويدبالمماراحتهالرحمنيدتممخالله

وطيعينهئمنيتهكانتمسقرادنفااسفأرأىيامن

لظانالىيةالحذكرسيدلملالهوواللههذاتصغيةالجاكثحطت
ألثاذصنيامااياىمنالنماذهبسيدىيالىقالثممعهرخلوت

فقالةرأسىفقيلفقاماخبرتصتىعلى4ثلينفىموانتفنكاعى
فآلالخلمعاقواذامظكهناألاألدبهذايهوناناجمبواناميدىيا

فاخبرئهفطتماعلىنضىحملتيفوقصتىعغسفالنىثماشرألوانا
ققالصاصنىشهنالتفقدلعامااامافقالالمعمدااممفروماطابر
ةواحلىينهلنجملئنؤللفالنةقولىيآللجارفألنةياقالنموالممعموايم
اضمئغيرينماواللهفنالهىليسفائولومصمهـاها3الىرذادوا
فداكجعلثفقلتصدرهوسعةكرمهمنفجبتاليكلنهماألشواللهىوا

أيتةلمافترتصدقثققمالهىقحرنانمىفاالمقبلكباشالمجا
جمىسئمماجةصعثالىفعمارواالنهفاعيفههىقلتاومعصفها3

درهمالصنشمرئهيايدرثبناميثمفاحضرواالوقتذالثفيرانه
طيمابراىدمنؤوجتاقدأذهدم2ادخعماهذاددومال
ااباايهاافعواذكاحاوبالتعنيترتأعءاكرتموابهم1111
علىحمنرماذاءوامحذرواهمااطمثمئمثاالءاألضرىااودرو

ختناموثاليفياةلكامهفىسيدىلىاللمنيضوا5دمبصوعااطااا
حرابلفقلثخيهرموءمرصخعهكتأثماكألوالهسفاحثالفا
بهااومحودميقايآليارضرتاسئتماقاليرلي5الىااممواةر1ء

بضبهضافمازهاممطادادمهيىالؤامماياوححقاثأيزهار
ذلكدم5شاموالمفجعاالمؤمفاوريرأحمشلىامامماذاهـاادصمفا01و
اطصلاالرجلاطلقئمقمثلهمثعضماابوللهومالصدرهوممعةجملاألي



كذبب82

أموذالمضرامىمنةبهنالرجلباخعماراهيمابرواصسئيدهفئبواباز
يدعدذيوماابراهيمأاوجهسنصبنالحادثبنحكىدوقالمحبئهواهل

شهصالاديةومحلىاسجاوهوايهنعرتالمةصبمخالنةاولؤانئهو
أخذقهساريهعلىظرحتهفيألوغنيتشراقلتاذلىصالعتادة11خلف

حثمارصنيناكوقدمهابهاحذفااقاقولرانامنىبهاسعذقأاعمثو

حهحتىلوألواحكمومفمامهفاآلءاصنااهذهمنلصرعشكبيتما
يئنانلاثصيئالث

فامبيردءبالهوييلتبمنلكيآفيروهىبليلىاصنن

فاعودنحاثأاذواعزحرزاجرالىالوىفموامهى

الىممائكاننهكاحتىنيهفإرزتقغضهكلغنىلهـاقالمواحادفيهحنظ

انحغثممحكمثارسلكعلىفقالفضدهافتقدصاقفعرفالىونظرجاد

تهزيافىاضعافواؤدادتفبرعتتمنىقالثجاالحمسانفىصنفيخةئااهفغ

فى4فإيبقفالةهـالغناثموألتبلبتفقطلطرباثيابئالثدتو

أصبثفاللهافقضيتتلاللثميلبنماكانكاةفننتهااصيثماالح

ىتساقلتادلمجهاانفاصةاعليهالدالحسدملنىاألقعندكدساوىجمم
الفماثةاألدالتفضيلاألحسادهذاعلىتساوىومالقالىدرهماامائة

مذمومااعرفكانمنعقوتكابلغشميئااجلىماواللهرأيكاللهئجدر
احفظقوقدانصرفوقتجوابمفهلىعناخرجلفولكمافقلضرامدص

تطردابراهيميالتمةايهاالتفتخطواتخطرتظاصنىوارهمهوصلله
نامادثمبةضرالدهربضصوافيثكصارشألوانثممسمااللهوااثمنن

والمعمبةوعلرقومخدليهستفدشلاالقصعركطيريةبالونىوهالمعقعم
راهمتهءمملوذصاموصجددردالنممالؤفضةبماممحاتثطثبهيىبب

راجهدنادفياهذالثنئحكأبلاناانهفظنناجميراهمملوقوأديروجام

اهبمافقالاصأطودخلإئناءمغلثىءكيخقولميطربفانفسنا

غناهثمفيهااحناصواتاءغطجملهاخذفاالخلفدلهفاذبراالمهدىأبن
هلليشعرشعتههنبصرت

إتاقثهةءسمااامالاحمةياتقدطاباطابطكسمابال

امبثقلىايوماىىبفؤافيزةعسباريةطاباابااليكاشكو



2ماحمائأعس

كتلمنابراهمالعمياواللهاحصنتوقاللهطربالمعتعبمنهفاسفممم
فيهاالىافاخذئتثابهاخذفقالالجاملتهذدىاحلىظمهبمنتاح

لهبشصعرءوغنانأخذمناندجوأألناساعةبعضالىففعناوظرنانير11
صساعةبعد

براووقهاكروقشرلقرقفعةوةلها

يقهااباينبيخطرالبنانخفيباشبهف

هاتفويقابهنمانرمىبوناطبلفونابضعي

رقهاالشهدمنامنصتاذأبههةفهامناللجب

نتفانالمؤمنيقيميرياظلوسردتعمياوألتهاحسفثالمعتعبمفقال
فيهاتىاالذهبفاخذشئتايهعاخذفقالىاخجامالىفهبنتاص

اعةسبعدوكىنحنفايشاالدراهم

الحبفيايهمالقىالذىعكشهـيروىاامنتلئالحالذاتاألليت

غببهيدوفانبهلمىالرعناذلكحنىلمصنيتاذا

وقاداساثمرجيهعلىوقاماطربافهواالمعتصمماربالمجلعمىصتجفا
الثالثةالجاملىفبماحسنتنت3فانابراهيمقالشئتماعمدواللهاحمهعنت

الجاماتووعخيقعطةطثجمنديلابراهيمعماالمؤشيقاميرونامخذهاالل
كبادنمرافاوكناغالمهالىودفعهلحثمهبطينودعاوشميه

راتقكيتيئائألنحسنقياوافىزعمتمحسمفياوقالالىالمض

بخاابراهيمالمىسسرتايضايمعنجربنمحمادوقالوفوه1ماأليره

فقلتدعنىجمكفقالمغصوممااراكمالىلتاومرأتؤلىافى

عاسانفعئالىالرشيدنحدصعنثقالخبرلثفاعياوادعكألوالله

بالفلىفطتفتهـصدالرثءيوعغناقبههنولمصوتاجعفرابىافيادص
مطثمكوألصديقكيحيبنجمفرإخرىايللىقالثمئاصيرثيتههمكلى
لىودكطيافلحلفنىافنءافىاحتثىانىفلتوتاتغنيهاناحبوانا

ذالثاشثهىاباقساثايهالىفقالالمقمبمندةالبارناوبمفغنيتهدرهمبالص

حتىثحسنطاففنفالهئجلدماادرىماالطذاكقالأفاقلتالصوت

اشلبهونكمفاىمشهعلىيردانهاتذرلمماكلفوردكفئصبىاذاص



كذبب3

تقولابرامياخيهاالىالممهدىبنثءااصارسلتلىلىالممابراوقالهذامن
وعليهوعليهشالىنسألواللهاذفقالثككنامناعلنواللهاشتص
وقالامحنىوعوالننمالنقروعالنىلىظهرابليسيهنلمانايينفىوغلظ
ابراهمبخااقاالصتدالمكلوقاليئالفاكنلممنكانامنىفانتاذ

نشأيقرلالمهدىبنيمءابرامعالمعأمونظمنيالانصرفتيقرللىالمو
ايحاازورالمعااألفصىالثرضالىاهفاصاسىمذايضتزاتوما

االمايخحاومقىفيابلنتدالومطمعكلحانفمىمتأذأتج
ساعياالمجدلىهمذايكلميومهببلغةبرضىمناللهلحى

قاصنياطنمالقاظايقفىبنفسهويحويسىانءالمرعلى

قولىاكااناقايئابىبخااحمدوقال

اايةقوقحبيهصبقيمبكبعمب

طبراظأمتقيقولجفونهصنعاليهكوثا
الذنبمنعطالاخرصمحاسنهالىفظرتواذا

القلبمنهنافىقاقتصوصتهظاتبالياادمت

اباواخذهمحينهاهرياتاألهذءمئياالختالبوهذأهادونبنعلىقال

المهدىنجاابراهيمقولمنقينابى

رطبلؤ6لوجدصكمرةمنصاهالبيامن
قلهـامناقتصحىبرصفمابطظىجركأخديه

أتوإئهاختفاحاللىالباسياتبعضداهيمااخمثثجمالزيعقوبأطقالي

أثوإآلبههبعملمونثاالخايكابيدءكانلهانضاااتوإذبالرهامملىء
الوالميلبانبوماامشمإلؤ

مقلمهنعشطايهالىاياكى

يهيدىلثصيهخدرمتاىوالذ

عايهاصثرصسادىماوجهكبابى

هااا1خعااطمالضوجزامنيصاال

طولديهبالسعورأاالمنألى

يدبالمبالتيهخدكاجوالذى



3دممحعاكرءغااد

عديهدأليدىظيطتدنىيقوالذى
ايضامشعرهومن

ئعبلفىالدنياعلىاطريصانيشبلمالحرصرأسرأيىشمابتد
رتبالىجمنىطمتافنلتبةصطالبتاثئاارافىمالى

بىيخقىاصياخوضألانادبمنحزتماخلىقدينبى

نصبىوالدنياعلىفياشتدمابفكرتهنىفبصدقنىحانلو

عصىفىزندىفىيهلحوالموتادكهلستاداجهداسى

والطرباتباالذيممركانقدبهرتصبيتيمربكبالته
والحربللويلبعدهامنفصادجوانبهاياالمعقابتطاك

بالطلباالرذاقاماوعيشكفالطعبهألتجمحعنانكفامسك
الطلبفىبهعنلممنقالرذريحرمرواحلهتفلمبياايرزققد

سببكطمقرونانوانولالرزقاعدةوااالحماىواجداكاع

االدبىذعغثهةاروعزقالنىيخازمنفيهاليعلىصلةوح

الجربالزممنبهاعدىالرزدقاثابصوتحمافهماثاقبيا

ابضاولد

بالنضبانولسثمتضاعيانت

بايقرانمننتفهالتءاهبنى

ايضالهو

متيقككلمدانحبلهومن3محندالوديميممناللهطى

اميماليخوانعهدهفىبدانممرااوفهينذوهمومن

نمفقالعنكيفيباكانإلمهـفقالأبىسكنلمألرعلرىعضالمبوالل
بنابراهبوفولهتجالعلقدمتعديكيقمملمأننهظثءفائبالهفاقىقاله

عىئةلىابخهكويذهذانحوفىالمهدى

قريبنحكابطأتواإلفىامالمقبلىقدمتوافىوانى
حبيبامداةافلبىالىصباحئهمسعطكالئفىصباصاوان

ولها1المهدىألبنطويلألةقصيمناذالبدهذان

وبوكيدائيالحصيببئءامأالآىنا



كديب2د

ئيبوافتمسلوبقفلبكاااوبةأليرنينوىءتهد

بليسثاباةافىواحمدبمابصأوطانهالىبزوب

تنربانالفىواحدأثصواىلرةوجارىغيرادالئبدل

يبفىالمقامايامطولعلانهفيرسشوطناهااقام

تغيبجمقشاثضياكاقهذصينناطيبفىإلىترلى
قشيبالرمانطولهعلىبقلىوذكرهويلهنىذاآنسوا

نعميبمشهالمهينومادامحىلذةصمنقالعنععيبوعن

معيبدهوقالقوألقالفانبفما4الرحالذاقووروكان

بليمواكهلعةمهلحسنهالرصابنيبه4كان

سليبمنههىيىادلباصبضثمبهمالىيدىنتو

ذنوبالداةالفىلمنفىشكاثينامحنباصتظ

يبصوهماألدنونذفهفيميةاستديحتاجهالفىيخال

يبضلديهماصداوصءهواوقلبهفاكفيهيعلب

مجباتفهيئالفمواوماهاتفااألصبةبأيهلهينسادى

ثفوبيشنهلماباصداتنورللمععلدريهنلمكاق

رطبوهوالهئؤالندىكالهىامماعةلىانصنيهنكالمق

ئوبعنلهلمالشظىسليمسابقاعلطرفجمنلمكاق
اللوبافؤاداانيقوهوسذرىااطعفيأوفطاصفيهكصلملكا

باغحيندلمقصرىومؤنممهاشحيغكانىصدلىورصكان

طمولدامتهاصمنهمياناظرمىيرولماأليامأمنيسإل

نوطاحطءاطااااااءاعيريقملمسمالطظل

وبمىوآيوامطدواهمممنحعرتامشلماسساكأو

وبمشهاالصلألملدهشالمطاومانتقدبمبهء

يبطبالبالدلىمءدوائكيصبدامكااهأطجت

بدقيوناكشعراكعالبهاةعطداالسودجملكولم

ونحيبانةادميئلهوالبدموأبقتماسابميك

ثقتاألداكالدمداضضرومامهطتفنتاوبهمفابوما



5لرمماابناريم

لهبالضلوعئحتااعليكعآلللىسانفلتاقوافر

يذوبعليكقلىوفىثريتامثفانقجفتماحيافى

دجمبالحيافىمهاجمممكحلةتشاانيعؤكل

وخوبندلفهاكوصاشسيءعاليكاثفاقىذادوما

ثيبعليكعنىبهـايهالاكانبمفافابانحءيتاأل

طيبكبالعيشلىلناوليسراحةبعدكتلليافا

ثيبمعالهتدىرألاخركجمىهدمابدجفاست

ثذوبفىزناطنجمادثنابحثحاشةاالالهدكقاجمث

يخوبنارهرلىححدىمافىلىجمدفىاتولير

بثلىعليكحزنافنيتولورزثهرزثكدوذاألميثفالر

قربعكابألتوانبافىلمسالمقبلىمتقدوانوافى
يبحاهالغدىقلبىالىصباحمسائهلىماتئصباصاوان

احمدانجةيرفىاايضوقال

الوسناجفويفثىعليسدموعهاشننعيغكعص

الحزنليلهفىدثفنجميرقبهابومبالوصلها

لفن41اطنرورمنهادفى15وكانجالفساحمدلمأثوى

جنالىصنياكاىيفثسكاءسفتهبيافىيفئىوالموت

المننلدمنف3فىوالروحكربتهعندىروصايطلب

الترندجمنهينىوانبثنرقتأوتتصانتدهيهاث

اذنلواعظعندىوليسبهمحعىاذالصبروضا

نراساذالوعةأضاالناسهبماذااساصفىيهنى
دقنراوماثموأوماالقبرالىلىالرتاهلىمالته

الرمنآثارهايعفىليسلوعتهفانشيئابسلمن

كبندآمنعيثىدانسنةقدذارهاكمىايثيا

دناللينهوفىقىيوماصماحبايعلواضاولى
احنسرتعندلىعلىتحامهفىالدهرانما

الزمننجقسكتردىصيثناواوحثلناارصناشيأ



كذيب3ه

عنرروىبالحديثاممثنىكربناللهعبدبنضحدبابراجممثر
باثوفةاشمبىاوعاعيبللديخةالمسيبيماعيدسبيةارادلمافالانهىالزه

رىالززمنالىابباوهذامثامباومكحولبالبصرةالبصرىسنواط

بدمثقديثاسلحمعالخملىادىالبتالمحهعبدبنمحمدبنابرأهيم
وروفابهاعةممنهروىوجماعةالدوألبىعنىورهلةرالوحمصوبنماد

اصبعمنوسعليهاالصاللهرسوللظقالانهءالدرداعغيقهطمق

باسرهاالدنيالهخيرتؤكائمايومهقوتعندبهس2مضابدنهفىمعافى

ب4االزارصفوقوماعورئكارىوجوممتكسدمامنهايهفكجعثابنيا

اناصمنمممايهاقهصلاللهرهمولقالقالانهجابروعنعلك

ينزلفالىالفاددهعاللهمنهلةفطفدينظويماللهعندمنزلثهيفيس

رجمااصدبسىاالغالرعبدوفالهنفسمنلهاقىحيثمنهالعبد

ثىاشأوبادرفئب

منابورىنيشيئالجزرىمقيلىاعلبناللهممبدبنمدمحبخاابراهيم
ناحيقاذىفريبنالقهعهمنهطرمنرودجاواليانةالستراهل

تينمياةميابلمحابهملمج3وعليهاتهصلىتةارسولرأيتقالائه
خيرفانهبالسوأدطبخمقالويمعليهاللهصلىاللهرسولطانصيهبوعن

معدوورعطارانالاألكميلنسابهماروانهاألخضابمم

اهلمنالجفىالعابدابوطاهراقالرجمدبنمحمفكاابراهم

واربعائدعينوسبستسنةبصدروحدثباطرابلسالحديثعجمفهقصر
سنآلىحاصاههـبانعالبناقالىالميسابورىعمدشاللهعبدالىبسحندكلر

وأناءطلألغءوينسوخوليشهورفىةببمازدخاتقالألواربعماست

احمدبنعلىنااالخافرأثيهارالعثدونوعمرىأطا4اابدرامئل
بشيعنىخوجتحاثافادقتهلمالىمنسرمفاليدفترلثرجمهاىأبغلى

ياتاهذءندذ1

يفقتلمانلبجمباهازمتلباهواهمغركاجمب

انلفتاتحأدنىالموولألبوانصرفتمضوابعؤأدى

بعبقالظاعنفىطربققمطضدجدادصرقةالبينيومفلوثمئت



72أكردابنلريخ

زفرتىالحيامحرقتظزنرتركاعذمثحينصعذارىلوا

الحديثحمعاشهرذورىاجهنةبغعبعفبنعمدبنابراهيم
جماعةعنهيثالحلىوروبهاعةمنوالعراقوالرىىوحموتوبيشقبد

فانفاشريرهاألسودباالهليعايههشاقمميهريرةابعنطريقهمقودويخا

بعمهاعألثه4ءداعمنفاشوهوعيالممهاالخةشبممنهشعلي

ايقالجوأاحدقظاطالدعثقىهسعودابوعبيدبنمحسمفبنمابهرلأ

وروىجماعةمنأطلميثوحمعالبالدوطوفقدبدمشغامنضرجينإحا

عنهطرهنينساوفىاغيرهىاكافىايالقاسمابوايهروىفرابونحه

رأحلثهحركعسروادىاقىصالمإومحسعالتكملىاللهولرانرولءدطا
الوكادخرةبغدادالمترجممإمثوطنالحطيبفالالحذفكصاعايآ3ال

الحلىيثمنيررلمألشاباليينااطرافتمليقةوعملومسبمافارىااجمىايهء
تولىءافهماءاوردقيدوقاموعنصراذسبيلعلىايشيئابا
ثةوارنحادىا

ادثمهرزورىاينأبنالحنبنذيدبنعقيلبنمحمدبنيمءابرا

عنطريقهمنماوروتجاعةمنالحديثحمعالواعظالفرضىالفقيذ

ونفيوعمووابوبهروسمعليهاللهصلىانبىكانظلىانهعمرفياللهعبد
سنةمولدوصانبدمشقواربعماةينوثسعاريعسنةترفىالجنازةأمام
وتسمينش

المطلبجبىبنالعباسبناللهبيءبنعلىبنعصدبنهمابرا

15رالثاعحالمنبالجمةنهمانومامباالمعروفامحاقابرهامممأبن

بعدهمغباألمامةعلبنعمدابوهاليهمهدىالذوهوقلعثاعسالمن

وكانتكرادنافىوقالوسبهنهفاخذهمحمدبنوانعيالىيافرخ
العباسعنطريقهميطورويناالتابميقمنباعةعنرواهبالحديثعنايةلد

الناسخأذاجذعوصععليهاللهصلىاللهرسولبللىكافاقالانه

اتخذناحيةصهنعليهوأنجفلواالناسثرفالقالظهرهايهااسند

يظرونحووالنلساالرففدفاقبلومادالجأعحنصعدهافوامن

ميحانهالىادحتىفرنكجمدالىءرنايمرهملهتالثمهوأيزمهفا
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شطث4وبعإلهايماناالمؤمنونفاردادتقيقاكمنوجماعةشينالمقرتهو

ججاصابناللهجمدعننهـلكوارنابابحماكمداخذاولملوارثمبواالمنافقيهأ
بنالفضلاأنجاطادثبنةوربيالمطلبدعبناهباصأركلآلانه

لهفقحمافاشاكعدبهاللهصلىالنىالىدبيةبنالمطلبوعدالعبامه

دونيقكاالجكمؤدىفاستعملنانافيمنرجاللخلنراكانااللهرسوليا

عليمهالتهصلىاللهرسولفاريعمل5يخعتاعلىبهشعيقوتيفوجماونصيب

قألاعاانالمطببدفيقالضدهاجقمواظاخاعمةهاثبمفيالىوسم
مبأبمىدثاثمخطاياهمولجاناسادسامهىانمااعوأللىتحلأل

ابرلاقربيعةالىسوظبئكافضلااجمملمحميةفقالالكلىءجزابن
مالةلكاألاخبأماكنتماالهرسوليافقالحبهبمامكااصكابن

وعوكشهمعدسشمعليهاللهصلاقهولرصانصرفثجاخيكابنالمجها

بأخذهميأصماالىآتبوسمليهاللهلىاللهرلصولكانالخسهن
اصنادئدهعيلأللمحمدألتحلالصدقةانكبهفويقولالصدقة

فانييئاثئسنةوفيلوشعينسنةلحانجمالمتولدانقالعيثالحفمذا

نفىحمايهأاوصىبوهصانسعدابنقالسلىاسهابربريآولدامامهلى

بنوانصذلكفبلغرسلهموتأئيهراسانمنوكاتجونهايهيختلفونيعتمف
مائةويئوثالةاحدىسنةحبسهفىفاثالشامإلرفكبسهاليهنجمضمحيد

امبامىافيمن4بيمااهلظهوروكاسنةواربهنانابغماتيرموص

اللهييءبنعلىبنعمدبنأدثهعبدالعباسألبىوبوجباممونردةوالم
هوومائيأوئالثيغبيناسنداألولربجعرثمنلمحصفبالحالفةعاسابن

يدنجتةريمااسالابىاموكانتواثهرسينوعثرابنبرمحذ

الحطعهألاثاوقالكمببنالحارثفيمنالمدانبمدبناللهعبدبنالله

صيابهذاوشهرابيهبعدماماىابراهمانجهالىممكلىبنمححداومحى

دعاتهعلىياواخرأسانالىمسبابوجهيهأبخراماددعوتالراطسرت

ابسواظهراستفلهياوقوىةاميفيعماللمحاربةملمابوققردتوث
يهردجماويعملماماطاعةألىممهمنهووءيدالبالدعلىوكلبوادا

مظهركيلىلهممامافهسامعادكاناألمامعمدافياسماقافىبةممنعديه
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منمرغدونيرنرفكائوافاثمرألثميعةمماهامنكاذلمئااسيهسالظ

نوجههخكلعفياهرقفوفىشفوابماصظهرأنالىاناس

ابراهمتبجمسبمإبوكاناتسإلبغصالحوظلوقتلهوحبسهفاخذهايا
بعىمغرجلهوفاذأفسئلهابىرصولابراهمعالدممحمدابن

رسولكيهونإنعغاضهكالممسمالىالىتبفذالثففمهفصيمخرأسان
هنخرجظاولالرسوحبسفاقتائاكذاظاصكعهذأءيللجيبيامحي

بحوالوهووحبمهابراهيمقاخذيئذفادسلوانعيبهفاقنابابمقرأعضده

عليهااقعدوتعةصجههعلىجعلواقدنواوكاالمجمىفلفنمبهواهي
نمنيرمئذولهومائةثينوثالاثثينسضةصفرفىبحرانقتلهكانانويقال

احدىصنةفىالموسمحفراألماممءابراانوقيلفةسضوندىاحدى
هالثهرنفمنجيباثالثينمننحوعهويهومواهامنجماعةفىومائةوثالثي

المولمفىخبرهوارعوبلغعندممهدفاشوغيرهماالماهلرآهالموسبمفى

السوادلبوأقدوانلسمساأباانلهوقيلآالواألالربىمنمهكانوما
منمنعرقهبمدالمحرمفىاليهفوجهاليهويدعونآاألماونهموببهيأفون

اقربنيلىاماايةالحكنوكانذااثىاعمواللهصفرفىفمالوفاخذهالحج
المذكورأالمامئهرمةبنابراهيمشعرومناالولىمنابالصيالى

ارشداثاومنفيهرشادابمقومهجلعغابراهياللهجزى
انفداهياذاهيئاحاشويهتاالذدىيهترطرابرقأ6وكاكى

ايوكنمنىخطأالفانالاليكمنىيهنومهما
أعداالجوارىاقىااقهامتىماجداتاهطاغيواعيوقلت

وإشبدافغاهـكالدواعيتصادقاثقلتهشمعرائبكس

بدايصطغلماقومالفيمااذاباذألالمواضاتحلوأإصرأيت
ددنلكيختلسلمابمحناباورائةوعااصنالفضللك

الجدأصيداقدموسامنادضفابةبالمجدإسااالثفي

فاتثيداالعالباطنابوشدثلهاناذاللهبيءوشيد

واحصامجداكيرمنوحبلينبعروهيديهفىعلىويفمد

مدامحالمكميراثئنلاورعالقداوعالهنوم
3ألحلىاأ
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وممدامقامااقيهـواكرمهاحمالقهقرمامثىقىاعيء41وانت

فدااصنعافهبثجزيالعليهئائلايرمجباماائاكريم
معداالألااوادىفىواعيعياافنالحرمأتناشصاىي

اضفرماوباألصلبهفاكرموجدهابيههنمأثراتعلى

وموصدامثنىبقالقممباتالىخلقهالجليحسعراداجلىوأجرى

اسوداالوجهيقلبابابهرههافمل7منعلىبوماءسااذا
جمبداعالريائماامكلنبتهالمجدفيمناقبااكي

داأوككانالذىفاصدرتائاكلهعدداصبدلمدهورداص

قداان5الذقاطضضاتاكلهامطفئايجدلمناروموقلى

عدأملىواصدقروفاهثىسيدامثلكاالقوامفىارنجم

فداصإسالةاذأليرتدىداعغاتهالهاشميلاامزمباوأكض

دعرداثوبالالقىانئوبسوىببااواقفيغلمجدلمولو

دحمأللوودينهذاحممنةءوالماكاملايقولابراهيمنكلى11وقال

وبقومفاتاهيخأاااألمامابراهيمفدماضىاوقالعليهيالمماواجتنب
ممثىأدالالندانتاالنصارمنجلرلهقالفاجابهممحمالةى

دابالى115منعذبابالياذكساكاءامطاايهراكلاايرى

حاردابماجفانمنافببذىالذىمنوامضىقيسمنواجم

سنااافظولىىقىممايزاعلىنقدالانااألنصاراضاياابراهملقال

لميدبقولتمثلئترىكااالونيحتالادرلدوكنسعةعنذدكعل

نعمخفثنماوعلىألأئونألالديادوبشو
كرمزفيادقياذاكوبمماحسااحلألمهمذينت

صننكاليهكتفثالمطلبعبدبنالحارثولدمنمجوفاتتهالمدينسةلموة

سفرظهرعلىوانااقيلبالكارضىوالثير3الكيحضرقمافقالالمعيشة

منقىماأديهاادلهفقاللههرلىدىثمامذرباوتفضلىحفرمااقبلى

اجركةطنىاألثطالذاجزلواىبافىلتفظامبدواالبعيراهذوخذىنفقتنا

فايتذنجكساباطيوملكوغفرذكركيخهاورخالدنجاكعبكفىواكل
حرببنتلامقالتكا
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الحفحرمنهاالبدونىصلماادثإلةزين

اممفراوفىالالروفىءباتأناا4كائوذ

الشولعلىوعالااإجمرماودث

بالكطعشالجزيلصماسجدالدشعةخم

هشامبنسعيدبنمحاكاالىهتوجهاقدمهاحينالرقةعمدبنوانصيوقدم

حبهالىرحهممهموثاهلىووانوهيكانواطيماالمكءبيأبن

العؤفيمبدبنعموبغاللهوعدابراهيمومعهمهماحبسفىغبسهمرأن

ابئىفهلكابطارالهيقالوكانفىالسفيامحمدوابوالويدبنباسدالة

عمربناللهوعبدوابراهيمالوامدبنباحااابهاوغ6وبافىمهـمصرانفى

لةقيئااهمأسملىهدموانصياننجااتصلبرىااوقالغلدقالهماهذا

عدذمسا5اباأنمحدبنهشاموقالتمهومافاياسقىانةوقيل

اشحمقماةأفىجميهاصوداضرقاصبغقدانوخراسانأمافىمنأاس

وقهماؤكانترقالثاقبلمنسودراياتفرجاكاالحديثلىرت

رفهويتبعنىمنوقالذالثيويدهتبعهذالثمسمأبوفملطفذالثاد
واواخفهفقتلوهاكوركتبصلىكانبماملفوقفوااتجعهومنهوخرجثم
ب3ئمبهراكافاخذخراصاناوصارزةبمممهقمنوازدادممهنما

نفقالهحةقدكوفآااهلمنرجلعندنحثفياقالوااكاابراهمالى

موضهلهحمىقدامحابهمنرجل4ارفارسلمماابواليهبةبماألرفىفى
اافدغعايهلهفادلطالربيحتىرسولرجغمحلىهوالذىوالرجل

ودعهفإطاحابهطواجابهدبلامواسمايائهيمابراصل4ابه3
ةعلىءربجمراللهوقلىمامساكصاحبأاؤسقالالمسيريريدوهو

محنادىهذاصدنقالالرجلخرجايقهطرمنكاهااألطريقه

محمدبئوانصاحعههرعلعيطيأحوهوزيمالدينعلهنقاتلى

برجلألجمراندطريصدعنهاكلاألةعطمبهرةيمرألبقواداط6وا

عغدىوفادوانصحاجمبااقىدمشقألرجلبلغكيالةةاألاقدراكبير
ظلعليهلادفإطعلبهيدخالانهشافاعلىحاجبهفدخلجمةيينءالمؤالميو

مىرحهالبذالثلىجمفنعمقالعمدفيابرابماقىيدالمؤمنيينرامإ
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اليوقةبدغاافيحضالرجلفمماراكوقةالىسانافىثهجفيأديهادتمن
خاتذااريدالذىالموضعااصلعىفىانظرمعهالذينلمفرساذقال
ماضالىايكلهوافاماعلىفدسملوفملوألفىاسامفا

ذهبتقدأقاألاحبفألانااماكلهاصاحبقالانهروافذفاخذو

اخوههواحماااابووهوارئيةأأالبخاظبباشماالبىقوةاميكاننظ
جمرجواانهمواصمئمثنفراشاكوفةالىوجههسابوظفوال

مبهالىومضوانحترافيهادصالذالمرصنعمنجرفاسيضالباسابا

كليفذوجههأخصرحمسسابثفةحيلئذوهوالمنبرفاصعداكوق

اللهمحمدجدبددرروئهكانحقالمئلعلىعلىبندأودعمهفصعدعليهفادتج

نامخبادآمغرملناباماوحمشوجلىعشاللهاناظلىفوقالعليهواكا
اللهلىاللهرسولهفدايغةاألعوادهذعلىعدمااااهذءورباها

جمجانايباسابواعيثماالصابطاابىبنعلىاببهوضووسمعليه
فىينظرفكلذالحرامالمهدفىلهفرسثماصىإدحجحطجلخهـافامىإ

سيمياتقدمفياقومهيفدمطاوسهـابنأتهدصفقالعاجبههءجااذاظالما
لكثىعلىثموافبيغإسابهابنيةرابابنعباصوقالاصسلألمأ4عاردعيه

اهلمنرجلىاذتمتهعليهأتماألمهراللةقافقالىرجلايهاتقدماذ

وقلىالخذهإىغالمعلىعداةالمسوثهذهمنجاللواتئقيفمناليطائف

اطوبئعسانتالرجللىبئمددالهفقالونصقهعدلهجوالماألميرالىاتيت

دافاخنهقمذلكمنحمصتكايكاوشلصذلكوبالامهمسيغاوسصك

ابراهبميرفىهرمةنجايمءابراوقالباربنبيرالفىقال5وابعدفاقاموه
انجامحسد

الدينهعمفيهرانقبرفضضعنىجلدااحسبئشتقدى

ينوميحمالذىصعيلتمصيبتهثعشالذىاالمامقبر

ونفيثوبفىبعدأكافىدوولىالذىاالمامان

وندرغاديمااضياعاعكنايعر3ماتاذناالزمانال

يرمينىءاألعياخيزالفاكبهمنافىربشاالدهرواعقب
مونهءوظيماهقعمىمنعليلقمفدفةانواعااللهفرحمة
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آمينقالمناللهعفاكنمظلةوانميصاللهفاءوأل

ألعباسايينءالمؤاميووجمحيرنجهايضاوفال

قواتالبهوملاالزجروةكذروفوقإللموىواهلىاتاف

لتماحرهفراشىفاتمحمدرضىاسءابوفاث

راجآتبهرزاظثاعلقدمنهتاحالمنايااحداثيكفان

ذلتالنعلاذاامتيالهكمنالقمغنالهعفريكان

فاحمآتمنهمجرومااصابتالتىعلالولىالشغفينصال
فطلتثمافىمحوىمالدماسنولمثارابابراهيمالواثة

ثطتفيىىئجاذااصيبتبهمابالحالفةارلىواناعي

وملتالحياةفضىشتفقدورهطهإنياعمبنواوانغ

واطلتبهمطافتاذاوخأفىشأنهاثمبمدعالماياأنفث

وذاتالرقابصعرخضمتهاخلرلةمولىابراهيمانوقد
عنلتاماذالحقخالفةإمدهااللبااللهلعبدواوص

تجاتهوحولحربمنلوامحردتلمااللةعبدفكر

علتالرىالىأذاصأرتطماطواةايناالحاايهااد

فتخلتخليتاقاحياخالجمكولمالحروباخيأليا
سلتاصوارماالببضاذاحصادحرةابنآمقاعباصابنفقطم

قاسثظاتوقهاظالفطنبوكهـرمامعذمنالضواحىاشه

داستهدتأنشأتيضايعناهاعيكمامةنالداعبىايهوشام
وظلتالبارقاتعليهوجادتجزائهخيربءابرااللهجزى

نخلتحليتالطولاتلسبمدتمفحىوصئابه

اكاتحهاماادمنيحملبماقريشاالجلىعلىيمب

ثواشىاسترتحتىهبمعروفسمافهألئمالساقركمنوع
تردتمناهدهانفساالصصندلةخشيتلماتوايثكم

بنعلىبنالحسيقبهطكلبناحمدمحمدبنفيمحمدبنيمابراهـ
ابربطاابىبنعلىفيالحسيىبنعلىفيزيدبنالحهيىبنلمجيىحمزه

وعدنانومعدوعماركمرواوألدههودمشقمقلىكولىاالزيدىامدوىاعلى
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عنبهاوحدثفةاالىجعكثجىبثافحطضاظنهوماممةبهاوسكن
لىملىسفينةعنيقهطعنروشفىاااملوىاجعفربنزيىالمريف

ومنوفاميببتايدخلاننسفوعاعيوسعليألاللهصلىاللهسولك

الشعرفىالمتربممص

شماماامالامنبهاورموااللشهعازمامهالهاراخ

متسعاالمدافىاهـمنتوطنكامدىاعنمنتربابهاوارحل

لعلعأوطمتإنصالمىبكالحنافبايمقاللىدائديا
مبرتعاقرايهعهدثالغضاخدراباثالتوحى

واطيهونشقالواولولعيديهىوقوكان

اهمطافراخمظارلولساهرلورثثعليهاهاذا

001ذادهامازادضفكالوصلىمنتمنت

ءامترالفارمرسفىيبقىلمواكامنقريشتسادافيانا
وسىواكحجمنابروهمايئوالحعلىوابن
ياامكلىمناالمجدفىزاحمناومازيدومحفن

اذرعابالضرابواألطرلونداءالمساعىلىألاألكثر

ورعاوالعوالىالىللعنديهنالمحيابسامصمن

وفرعاالعردفيهاوطالهاشمفىمجدماصمولبط
دمثقلىايضاوفال

ئيهامجمىوافضمجلقارمةلما

تهبملماظربخلىاابدرلعنادمت

عوكضحوبعؤجعانهئاو
مىبينهمفعلمنماترىلالجةس

رجاكبتومنالحبيبعلىالسالمواقو
با3وفةواربعماثةوشيغستنةصوالفىثوفى

ودويخاديثباطاكىافىاليايريعقوببخهمحمبنابهراهم
فشقتطوعامملىاذانوسعليهاللهصلىالنبىادةماعدطريقههغ

يركانارادفاذالهدابماداءقاوقرأدتايئسجمدثمدكساماةتأطولعيه
دلمعلقرأنمآقا
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15واعبألحديثعنايةلهانتىاألبمحمدبنابرايمثر
معرقةنيةوالثابلدثهيمانااولهاخصالالعاضلاصقالانهالنباجىعغ

حلرلهنالرجللعمكويانوالرابعةاملااخالصالثةءواالحق
لتهيختهواخلصبالتهأمنجمداانفلىوالجاعةالسنهعلىبهونانوالخامسة

عةواالسنةعلىجمنولمحاللىمنمميهركانسهعلىقاطفوص

بئذلكمنجمفعلم

دادسفىيصلىوكاندمشقنسحلىامحمدبنابرأههـ

انالىسضينةمفالجاهعجدافىاسحهاتولىئمالمصاحمفتبويمالبطيئ
قالقالتانهالمةامصطريقهمنويخاوشيثبالحفعنايةلدوكانتتولى

الحننبهانكمبعفولمحلالىونابهمسعليهاللهصلىأدتهرسول

فانماشيئااخيهبحتاالتضيثفناصعكوماعلىلهفىفايعفهـهمنلمجته

المحرمفىوتوفىاثةواربعيخسنةالمترجمولداناشامنقطمةلهأقطح
ثقةزاهداديناكاندبعمائةووفانينستسنة

جمصرتفقاجالماالففيهىالنيمسابوحمزةبنجمودبنابراهيم

ورويخاعراسانوامراقواوالجازصريثالحوسثعاطيهمصرابنعلى
سملىعليهاللهصلىالنبىاناثامابنانسعنابراهمبنعمدعغهطرهن
ورسولهاللهالىهبرتهكانتفئنوىماامطوابلىاتبالناألعيالأنماقال

ايصيدئيااولمجهااعهأةالىهبرتهكانتومنورسولهالدةالىفهعبرثه

يمابرابنمحمدديثوالمحموقاألسنادبهذاروأهاياجرهاماافىرتهفه

لهوأنسعنابراهيمبنعيدعنواماكونهعهرعناصوبنعالقمةعن

اقطرمنرببمةكالىالشافىفالقالانهبغالالىباحمنادهوىسجدايبض
بيه5صهراعثراكأهنيثهرالتهالنيوماعاثراكأىيومارمضانمن

تركنيقرلأنمهاللفلهفقاليوماشءاكطيوملىخىمنبداليقضىان

اقدرليلأليقولاللهألنثمهرالفالصمةتلكيقضىااقدراليلةالعمالة

اعلتقدمماالحصمبناللهعدلىالالمترجمموقالشهاماامنخير

الناكطادعخرالد11انصرلتفاذامنكمالكبقةإطرفاعىفىامماض

صفىالجهاديدعوألاللبلويقومالهاريصومجمقىللوممنمالكرأىا
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أسصنهيفىوتمدرعىكيةاااابودبنيسبعديهنلمماثولماشهـيقالث
ومأنيقوشمين

نهـالبتبغالرحمقعبهدانوياتهصمناطبيلىلمدءجمنابراهم
والقىايهااوصلىدالبصيمااحوناالىوضخنحعارهضلهحماراحملىبانفى

قدأسبمجدفوأبايأقخرجنطعامغفرغفلطكهحمارعنالحل

لمحينأاضفتعالحمارثخالتاالذبوقالألمبحالىءسفأافتوسه
اذهبخلوفالدارةالةائاصيدابابالىارنيطالسغعلىارةاضامل

الصببانتفزعأل

وىابيهصديثااخذالطاطرىمحمدبنواعيبنابراصم
كانانهيةمماعنمحولفيقهطرمنبناورسننهفىداودابوعنه

ناقاالرمضأنحضرافاكانافهوسعليهاللهصلىاللهرصرلىعنيحدث

كاناذانوقالاذوبمكذاموالصيامكذاكذايومشسعبانهارلار

فليفطرصاثومفىفيصمءشافنونااواناءثورااايوماقالأعاشوم

ابوالائموهواؤانوسعليهالةصلىالنبىانعائشة3

صدوقاوكانوانعيبنابراهبمكتبناسزدعة
امامةابىماحبالنبنوايوبالزهرىفيحدثةحمبنمابراه

فيطريقهمنورويناوغيوهاالوزاعنهوروىرباحابىبنءوعطااهلىاا

ابجملونخلفبعدسيهوناقالوصعليهاللهصلىافبىانهريرابى

ويقعلونطونألتبمايعلونخلففدىيكونوصونبؤعيماويفعلونونمية

اوبارضىهنكنوسيدهامعمكومنبرئعيمابهرفئونييأألاء

لرتسئاقالالمقدادوعنماثرهكا3طرقمنالحديثهذاروى

فقطعفقاظئهكافرالقيتانارأيتاللهرصولياقلتسلميهعلاللهعلىالله
ولرقلتالقاللهأفئادتهاسلتفقالجمرةبئفالذالفوبهيضاهوثمدى

تقتلهانقللكبمنكانقتلتهانألألنمثقالاةتهافاليدىقطعانهالله
يقولهاانلؤترقهوكنت

انوطةاارعقعدلىالمنصعورجعفراباإنحكلهممامسكينبنابراهم

هذايزلولمقحمبةشوىايللىإلقاسثىبديخالمدياثالثلوإصلىعل
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ذلكعلىافاسادأوكانقاالىطةالغلىقرأيابعضفىباراالاالصطالخ

كيرقالثموالرسملالكتبوانقنصفالديادعلىنجعلالوالةبعضقالهم
لمدىمنتعلىأذالىذالث3ذالنددانقاالدنيارعدنجيلىامد

دمشقكلمافقيهاالسباكالجرصافىطاهرابوالمطهربنابراهم

يتلقفالمترجمصاننيسابورتاديخذيلىنىقالالغزألىصامدابىمحبةنى

بةصعدهءبرالقرأاعواالحديثيهايةويشتغلميقااعاممنالدرس

امالئالىومحبةوالخالفللذهبصلوالعراقالىهعهوخربمألؤالىاالمام

جانبجوطنهادعلدثمالديادتلكفىامؤالىاكانمامدهئهكانزا

قتااالئمةجالهنوصادفضألالقبولوصصلوالوظالندريسفىواخذ

وكعمائةمممثرةثالثسنةشهيدا

ميمابهتلبنجارىاعنحدثمفىاةااسعاقابرحقلبنابراه
فطقصرااللهفيالمحىلىمنقوماصمالكلانسعنطريقهمنودوينا

كعةعشرةأثنتىصلىمنبلفظماجةابنورواالنرمذىروأهذهـمنالجنة

كسةعلىماألسبنىفرطععرسابنعنةافىبتلمهفيىامن

ةالزءواشاالةاواقامرسولهمحمدأواقاللهاألالدالأنشهادةما

رمانوصومابصاوحج

بدممثمقالحريثحمعالجوزذافىفىاألعمبهايسلثصبنمعموبغابراميم
الوالدءءادافوصيانسعنيقهطرمنيخاوررجاعةعنهوروأهجماعةوعرهامن

أثيقووستينأرعسنةتوفىألمتهافبىادمثللولده
احملبناصعنىروكنمحدثايهنلمصرربنابراعيم

شعرمنانشدهانهالمحل

الميادينتلكلىاإليؤببنىيئالبساتالمجاركوغدامنيا

والديناماااهلبذلكسساثلخلقتةكرىاسندىءتبا
بالدونايسثىويككبوايملثعبوقتفىتينالبسطان

الميامينىسيرنفانكرابثوتجمحهاتوعبهاتب3اياطالب

ورديشماثمغبا4عنالهنتدمثقاهلمنسىملىبنابراهم

صلىإلقهولرااللقالانهالمسالببنييعنسالعيحدئاطريقهمن



تهذيب2ا

وفالمصواهلالناصمدأراتبالئهناألببعدالمملرأسوشعليهابلة

مشودةبمدميايثودنخرةاألفىالمروفاهلالمنيافى

صىالممحبابنالمعروفالسلىحمزةبنعدبنموهوبفيابراهيم
منورويخاصنعثهمنالحدييهنولميسيراشيئامنهيميمتاألصلىفىظل
منءجزالصالحالرجلمنالحسنةوياالفرماعيمالكبنانسعنبقهط

وحمسماثةخسيق4تسعهنةفىشالنبوةمنبعزأاربعين4سعتأ
الىشبهينقىاصقيلابنلكامبنمهرىنمياصبنابرامم

ثامحدهوكافىوعرهأدىالبلىالحطيبهنالحديثحمعصعصعةبنطعيفيكحب
وخمسمائةاحدىسنةفىش

مالكبنانسفيوحدثمكةممنياطافئاميسرةبئاراهيم
علنةوابغأثورىسفيانعنهوروىوفهرهموطاووسيب11بنئدو

تقالانهقادببناللهعبفبنولءامهااسنديخاإرروعادغيره

ناذاصههبييقولوهووسمعليهاللةصمالاللهرسولأيتفىالىخ
ينرالمانةالئمافىقالينوالمقصراللهرسولياالواالمحلقيقإلنهيرحم

ىوبذناارالظهربالمدينةصلىوسمعليهأقهصلىاللهرسولانانسوعن
ضربالعزيزجمدفيعمورأيتماالمترجموقالالعصريعنىتينربمالحلبفة

اوراسلىرثةثبهريةصاومنتناولواحدرجلعرخالفعهلىااحلى

عاتالمحدثاينمنبالطاثفكانجمنالمترجماتهطهفىسمددطاروذ

اوثقمنمأموناثقةوكانعبينةانجاقالةءماألبننءوينتاثةنةاقو

ديخاربنمحمرونايضاعيينةابنوقالرآهاؤايسرسفيادنورأيتمن
ادسصالوقدقهانوصءكادثمصرهمبنابراعيموكانبألمعاقعدث

طاووسكلابراهيمقدمتءتلوثةعسوقالواوثقهمالشاساصدقمقكان
الحديثمار3ثقةنأفيوقالمعينبنمجيووثقهالحفظلى

بءيمابراكلهانءآباأنوناحرفدالدهل

الفقيهالسوداقالوامسورفيامنصوريننصرفيابهراهيم
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الحديثحمعالشامالىرحلأللدنيسابودباعلىمكالبنوسودالشهيداطو

ألرزاقولمجحىالمجحاركبناللهدء4الجراحبنكيععيإلةئاانسةمئ
طريقهمنيخاورووكيرهماإلناضالتمصاوابوزرعةابوعنهوروىوغيرهم

وألبقعدواليصوماننذرقشيربناسرائيلاباانباس5بناللهجمدش

ظلوأاقعدلدقالوسمعليهاللهصلىالنبىالىبهفافىيتكلمواليستظل

افايفذلكانوضدىفرووجدنهاذ3اتمإللىائصاروافروعوتكل

اظزاتلبنجميعنعنهالبهقىيقطررمنالرواياتفىبيناكاوبمهو
عذمتىيغالمؤمناميريالهفقلليهودىاتمهانهلبطاابىنجاعلىعنابيما

دألنحهونجمهنلميهودىيافقللعلىوجهفقحجلومحىادبن

كانيهونكيفوباليزلأباليزللمكانونييهفبالنيهنونة
ظيةمنقىوألوالظيةقبدبالالقبلقبلهرلماقلهليسفبالبملينلم

واألمهودىياافهيتفايةصلىفايةفهيدونهاضاياتاأنقطهتالهايةفايةرأل

ولاورابغيربقولهمنرضاجهعلىاحدببقلمانهاشهدفقالانهـعئث

سنقالورسولهبده5محمداواناللهاألاالاناشهداوافراألبم

قالمعاويآلزمنلىالرومبارففلحمتىميغاوكضةعيوحجهأمسأل

ركابطابنكتبفىيخظراناداالمسندابراهيمجمعلمامطربننسلول
ألحانعلبهفدخلناظللجىبنالحسنالىببانعلىورأيهرأينافعزم

ممتة4المبارابنتب3فىينظرانفاحبالمسندجعاقاسعاباانقأل
ابوكاوحىيحيبنويحيعدثاانلىمجوزألوقالرأسهشثمساعة
واكهبابمرهرأخهنهاصعدوقمشهوررجلهووتالالمتوحمبمعلىزرعة

الحطأقليلوهومنكرأيهفارنمسندلىينىعلهلىظرتوفدخيراعليه
انلهرمناولالورعالدئنلمالعطهومالمترجعقالوهابلىءبنمدوقال

بنمحمديهوىوهوومأتألبعثمرسنةتلقنجيسابرالحديثمذهب
اطوسىاحميد

دابئبجبلمقامهالنوصكاألدالاحداكرماقنصربنيمابرا

ومناحماعةخلبنانجبلوخلتتاقم11عسدقالدصشقمالامن

طايامثالثةبهفسرناامبادامنبهمنممىنلالدمشقىبزراكبنإش
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وضعفثايخانتبمأللىرجلىصكلىبتضراخاليومأةلماكاااحلىرأيا
ثىاجللىفقالواوثعدنارعليهانثحتشانحاجمالالفصعدالمثىمن

وبقعثجميعافصواالجلياهنهكنمناإحدناؤقلعلناهبنذحاصهانت

تريتالصمبعوتتذنياةاثبمأاعدتلإباجنظادىوانا
هصنيعيخانوجدتءالمالطلبالوادىفىفانحدرتءيومنوالماايس

فرأيتاألفىطبتلتسأنظاةفراصوتهمثفاصلىوقتفتوصنأت
يهونانخثحيةاكهفللىجمراورميتفرةافصعدتصرهوقدامهكهفا

فقألليهفسدضريرفييمانافافاثهفأفدخلتشيئاأرفاوحثفيه
منذأنسيارأيتمااللاأل1ققمالانمىبلىفقلتانسىامانتاجنى
قدفتنفسكلوحفاتعبتاملكفقالفدخلتادخلقالثميرككسنةثالثيق

نادافىوالالفوقتانؤلمالمحتتاقبمارثالثةفيهفاذااكهفداخلأا

ةجمافصليفائوصنأتيمغوتحمتاقياالىلحرجمتافهرحمكةاطلفة

قامثمرالايخاوأذنثميهرااوقآإنتىيصلىيزلفقامئم

ممنفىجايهماحمدامةاماللمدمائهمنمثقبدهرافعايدعواا

ارولمنربااذنثماقرصاسقإنالىاصدامةادحمايمااحلىةا

منشكحمعلملهقلتالمنربصاانظامظالصالةباوقاتفاعياحدا
بهبماثصثالثيومصهذاقالمنقالاصارثاماتااهذهاألءعاالد

الفقلعمفقاتتأصلىفالاالخرةءامشااصليناانظادالاألمنالله
الجوزعديهاةعظيمرةدتفوجاثفدمالكمافكلالداخلالىلاد

نوبواطيةناحوالتفاحناحيةواليقالجمآبيبوإلزآلنااضقوأناجة

ءصاعىالصدعةكانافلىاردتمامفاطتفاةناصاسأفيراوالحبةجهنا

فىيقولعتهجمدثثميدعوجعلهمفاوقىقامئميسيراصثيئاامل

منكواللمثلىوانصااليكوانضوافىمليكلىباتيعلىمنالهماموده

رأسهرفعفالكمعامافىدبا1وحنخدمتكفىوالبقاكاوالبصيرة
أدعوالىاليبعضىكنتوقداحيمتهالمالىالدعاذألشايهامنلهقدت

فالابفانهدفمحهفابكودسوتأذاويقولفيفطاتفافسهتبه

سوفقالىمهااطيبيئيثاألممافافواكهاهئهافيمنلهفدفصليمااد
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اخضردعحدرايغانفاحانلهطيواكهفغلدبعدياعةنتالساصىقى

علىةالجوذالبالزعلىالريبةفوصنعجوذهرجليهوبينذبيبحبةمعقارفى

يدخلطذاءيأتينىةسثالثينمنزلىهذاالنعمفقلضرأيظلىفقالرزا
سكلىفىالطامجيئتكلياليوماضىنفالاتعيبماليومئعلى

حلفىفاجعلناويعدةزادكفقدانتانظرفقالذلكلهفقكةسيعشره

هانالكاينمنلهفقلتالقوسوقىيشبهدميزدبالمميغصقيعليهوكان

قاصوىاهذأمغفطعرطشورليوماطيراهذاسنةيأثينىصفقسال
سعةعلينادخلاللدةعظابهايخيطمسالالوكاناوميزالهصامنه

فقاللخوادوأرةافيوليسحمرولابامشققةووشعودهمشابهمانفس

نألفرظسررةخرواألطهسورةعليهمنهمواحدنقرأالجنءهؤثخفأللى

مؤألءجافقالعنهمتهفسئالمضواثمالرحمنسورةمقشيئااالخر3متجقن

يخهانتسنةاربعونفيهلىفقطلالجبلاهنىفىاثملهفقاثالروممةمن

كهفاهذاالىاباحاتهنهمنادصففىعاكنتابمرسنيقعثر

قدمنارحمناكقدصقالواءهؤألفىءاشيئااذقلمأيامابقعتبصرىذظا

قحايماعةوحلىقالكانبهم7بمااشتغلواففلتدمقاوادحمصىنحملك
الىاطرحهاتشفلنىفظترىفىوحهافتجقاحةرأيتالذىاطياذاء

قيهاوقتلكآلدخلالمرمطىانهؤألتللوئدلىقالثمايهااحاجتىوقت

أليقطلاالجابةمنفميهالدماثز3وقدذاكندعةفقيتوصغوفهلى
إللتهاقووالهااظلهنومافقلثلمشابفحيفخثسالرعئيخهم

اقرثناقرأواوالثاكستهامعلىولمالرسولنحبقالوالىاثواعيوقىكوا

اينارهجمقالواوالحامسبقهاطروتركواةافينصقالواوالراجييلواولم

دفنوااماخواووافقوهناعدأبليسانقالوااسادسواطريقهاوزاحموا

جمعواواتاسعمعيمونسوااخوانهمبيوبااشتغلىوالثامنشإلوايواحمها
اللهبيرعالهوراماوبنواالقبررنقضوااماشصواسابأطونسواالمال

لثصرون1الراجايومنظأعيشدأطبفىيرماكومحثرارنةعندمتفا
لمقضكعلتلرلتهانافقالبحدجمثىلحدشهههماالىدتويهفلىقال
افىلىففلثهانتكااقضلاليمورجوعكبهأتلىغالتيئألنككدى13



مفذيب03

قالائأالىملثتمقالعمالثمزوالنحدكانفيطضهعكتبقافىافاحىل

بينناطلبالزيادةيوموكاذضمازاقالثمفىافاواولهفقلصدضى

منىالقرأهصرالهصالبملىجمدوداالعارصنيقخفيفصثيقرارجالزعنهم9المقام
منمىضرجثماللهءيثساانلمثةبهيفاثدةفاكالىيدعوأنوسلهالسمم

لمفافىبالمبرانيةكاناظنهبكلالموتكلمتخفأللىوقالفاثمسغفاذااكهف
الطريقشبدكيتعنفاظروفففاذأخلفهاذمبلىلثمهافإكن

والناسدمشىقدخلتدمشىعقبةعلىالاقاذاقطرتوقفثجالسبعفمار
قسرجماعئهنصرخالىبرذاكابنالىضيتالعصرسالةمنانصرفواقد

ابوالفنصرايخاواحدااألرأيخافشكنامافقالدفيمحدشهاسرورا

تالثفىقيهوصرناالجبلذللئهالىرجالخسيقمقدارضرجناثماللهعبد

اولكشف3شىهذالىدقالموضهعلىمفقمالحبلوطولديةاال
يماصاموذصالمقامبينالرجلحعدتفالحجالىؤجتقالصنافىعنه
بلنيءعلىقاكلدوهوديبقىىوكشربثوبوعليهوسفكاالحردبص

نعربنابراهيمفىفقاتالسالمعلىفرديهطنطتسفحوامهوقلى
اللهوحمهققاللبنانجلفىقلثرأيتهواينفقالمالسءدكيقراكرمافى

فيكانالذىاخادااخوانهعنددقاهالسساعذقالماتفتىقلتماتقد

يجناحيهيصربزالفاالطهـوذالثحانحسلهفىاخذنااةلبنانجبلفى

فطفتلقعنااطوافاالىثقومماقالثرجليهعندالطيرودقنافدفناماتحتى

عفافابثماسبوعيقول

فياكعسعنهحةشةبنزفراخوانصرىاثميهةوبنابراهيم
الرمهنالممنبهناللةيدالتىاألتإتاقارىاعيلىبناندعالءاالر

واحلىاثماواالهنياتاواىقالتجدمافكهـيذيوملصئ
الذىرجمهواقثخرهاالىالرسولن7البقرةةوضاىدالةو4ا

فىشولمت5انننباتفانهثراطوآيغالمحمالىواالرفىواتالمخالق

مناصبيابمماكشوهنيقولالمترجمانوئىفمهنفئرشاليةنرا

واللألنزع

شهدوشعراكمالشاماهلقرساناحدالمجىوضاحفيابراهم



303سراعافيار

ولوهوكيرسئةمعشتراكلهيومئذوثلمعاويةخصفين

اكراروذىكحمذىجمرازبرأزىلىاثستريالنثهلى
ازابلؤنهمقاوم

يقولوهواالشكلملهقثد

يداالحدىممحسامهىشديدااطلبهنماهم
صيداامدىاهاماتيترك

العاصابنكمالحبنوانعيبنالملكعبدبنالوايلىبنءابراهيم

اصدببالخاللةلهبويماألموىالقرشىمنافييءبنثهصىعبدبناميةابن
وئلوماثةوعشرفيستمنةالجةذىفىمنهبمهالناقضالوليدبنيزبد

كانالزهرىمنالحديثحمعدعميربغاستولىممنهاليهبحهدلماضاهان
همرمقالارجماوالالطعخصفشعرذاجملألاجمضااويال

بهواباياعنكمهذااحدثلهقالثمعديهفرعنهصاببمألزهرىالىءصارأشه

الرهرىعلىاالعيعرقايوبورإتقالىيرىيحلىبموهمناهصرىاىالمال
بنبردوقالىشابالراضةيرىالمحربنمنصوروكانسوقاليزهع

انالهفقالقطنفاتاهالوفاةحضرتهصعينالويهبنيزيدحضرتنيسن

بفخابراهيماكاهماصليتلمااللهقيسنالونكبابكءورامنولر

انىقىمغالىءاحالاابايالىقالثمابراهيماولىانأجبهثهعلىيدوقال

قالأخرفىعديكاشيرداللدافىالدخولعنيتكاملهفقدتاعهد

قطنفقعدقالقوكذلكففعلماتقدانهظننثحتىاغماتواصابته

واللهوألدقلتلجهماشهدمماالماودعاالوليدبنبزيدلسمانعنتاباالقعل3

بوجثمىااحماعيلقالنلاهناحداوألبثىءيزيداليهعهما

وانعيوقاتلخلعئمليلةسبمهينكثومائةينوعشصتسنةألبراجمم
سنيأبراميموهرباالميلهاشوىحتى4بدواهلامنالنلجعدىا

قىكهبالحاثلةوبايعهوانصيالىاألصيسلمماانهالوثةوماينوعثرسغ
فيمنقتلنحينئذققتلومائةثينوثاائتينسضةالىيايزلفحيا

قتهلهواسحداماألصمالثلماوارميانريقالدودقمزالتحينامية

ئرمااللحالفةممليهنيشلىقومكاناألصبراهيمعلمدافيالىعلىوقال
مشعرابعضوقاللهيايعواانقوموابياألكةعليهنيسل



يبكذ

عنالموايهانتأاصالطاالجعةصفىابراجممناخ

قدوانمسنواضيهوتند5مشقبدألبراهم2برانههشامايةررلى

وبمثيدالوبنيزيدوبايمالجزيرةلامنوانففزلارميفيةقاقبل

موتهالوفدبغايهاوانوفدصيصلطانقبلبينقوفىبييعثةوفدايها

خسنةوانعياقبلئملضمطفدعاوانهيالمانعرفوافيمبحسروهو

الجاجبغالعزيهزواجدله2بووقدابراهيميريدزيرةاباولينوعثعر
وهربنفمهابراهيمخلعدمشقوانعيدخلالبعلهمنالملكبدابن

انومعهوصارعهطافىودخلىذالثبصدوانصامنهحمتىوتوارى

الطاضاهواناصيوكانابراهميبايمرالمصاهل

لمىمابراميهاهقءايافىءاااحرف

الحديثحمعاثتبةاينزدكياقاالنيسابورىلىهابنابراصم
وجماعةاحمداألمامبناللهوعبدوالمحاملىالبنوكطعنهمورجماعةمنمشقبد

بهريومالسبتيومفوماصالحموىسعيدابىعنطريقهمنيناورغيرهم

دزقوطلبسغريومقاالشويومءوبناسكىيوآاالحدويوموخديمة

ععاوالاخذأليومءربااويومشديدبأصوحديديومثال1ويو

خطبةيومالجعةويومثجحواوطباسلطاناعلىدخوليومساطديوم

ومجاملضناندهالسااوفىوصنعهعلىالحفاظنصاطدبثهفاونكلح

حمضأتمابىابنقالاألياماحاديثمنالضلذاءمنكانماوكذاص

كانطيبأجمابووقالامونئصةافظوفىدوقثقهوهوالمترجممن

سثوطنثموكسةرووالشامالعراقالىالعمفىورحلاألبدالاحد
منرفممناصدجمهنانفادانهأحمدماماادنادباسرويثبفداد

نخنياضبلفياحمدنالمقرجمولدأسياوقالفىماانجهبراهظالاأللجي

يقولوكاذمبادةامنابوكيطيئمااطقالستلىلحلفالدافىممئدأممهنا

فيابراهيمضرتالنيسابورىبهرابوقالثقةهوالدارظغهوظلفةهو

ابهلنقالالسترأدقععاقالاشماقاليخهيقوللمجلتهدظعدهافى



هعكلول3اد

دففالألقالسالثبتطفالءجماغاعالشانانادفالطفوعهيسثاا

صقينوخسصنآوحهكخرجتئمنالعاهلفليعملهذاللمثفالثج

دمشقدخلتقالانهالحوأللىادريساجماعنقهطرهغورويناومأتين

يهااصندوهشىفىاخظقواملذاحراناساواؤاالممايابراقبنئاناافافي

الضدمنانكاجبلبناذهذأفميلعنهفسئالتنه5والىفصه

قفىاذاحفاضظوتهيصلىفوجدئهيربالقجبقنىقدقوجدفهرته

قالتة3قالأصكافىاللهفىقلتعليهتجههقبمتيجثتدمل

سولكلحمتلىابخرظلمحذفيفىوإدابحبوقىفاخذتايقعيدهايمآلله

فىبينالمتىمحبئىحقتوجلعشالتقاليقولوشمعليهاللهصلالله
فىوالمتباذاينئينتراور1نمهاسفاأوالم

ابراهياممهممنهشامايه13هقكر

اللهعبتبنالمفيرةبنالولدبنهشامفياحمامحيلبنتامهبنابرأهيم

بنلهثمماموالموسموالمديخةمكةولىالمحزوىاقريثىامخزومبنعموافي
طثامبنمحعدواخاهشمامءموتبمدبزيدفيليدالومةاقفثمالملكءتجد

حتىفعذبمااقالهوالىعهربنيوسفالىودفعهماعليهماندطادمشق

حجقدمداابراهيموصانصداضيهجمةقىفىهذاوهيذكرعدهماتا

ولماالواقدىقالئةالىبمدعشرةواحدىوثمانعومهكسشةسبات

تئالواألارحيدابنفاناسلوفىقالثمجمناخطبومائةثجنةاناسباحج

اواجآاألضيةشفسئاالعراقأهلمنرجلاليهفقاممنىأعاحعا

الممبرعلىنجطىصانجماوالمنبرعنفترللهلقولشىاىىدفاهى

لهاقطههوكطيهذلةفاششديدهمعهكانتعتاقطتاذبالمدينة
ونالاياهاقاولهحرسهعلىنوسديهلنبافضلا

المسافىإبباألعينائركاالنوىربهاوأسهعصاهاألقت

مالهفقاللهادفانشدالنصيبعديهفدخلالظماافاسمايوافن

األزرقاافيلصاحبنادهبلادقولمنهذااينبمثىاهلى

ليلىاله



يبطى

والجودوتالىالينيبنصيتحالنخدقنقلىمندثان

ثأزشاثطكاقالئيديهبينعليهاوبركوطرحهامامتهغلعالنصببفنضب
هاعيوكاندهبلابىملىجمناجودجمدجمنأرقااابئشلبرجل

نويدعوالعصرصمقبعدألقبالالىموجهابوماللىالربنأدتهعبدابن

مسعدفىوالمفصورةالقبربيغمصالوكانعاءالديره3والجقادمعروفارجال

المدينةامييومئذهوهعتعامبنابراهمبهفرظهرهوالقبرئاللهرسول

فعليهلسمفوقفاليهعدلاماصيراىلمامقدامامخوفارجالوصان
اضوانمناتاهلمنيقوللمنضبافانصرفدعائهفىومضىهامييهايخثنى

األوذويهمصاذموابسلبمبنصفوانالبهدبنمدثهنظراماعي

لخافواقاليكلمنىولمالىبنثنفمصالةفىولشىعليهرتلعاصونئ
الىرجمتثماتبدشكليهقلوناحيتهوتخثعىاليركاللهبرحمكلهفقالواتوءفاعليه

واناعلىيقبلاقهشامابنايظغهيهقالفرغواافاحتىممتةقيهكتما

عليهقسرجلولقيهاللهممرعليهلواااللهعغشفاعياللهعلىمق

انفقالتغإلهسكنالرجلهفىلممافسئلوجههظغيردينةاكلوالوهر

وقالمقاالحقلصاحبانوسمعليهاللهصلىالنقالوقدديناراكل
طهتدخلاللهعلىااجنماهثامابناللهتلتيومازبدبغصمن

ائاعليهفدخلالناسيفرمىانهشاماصدقدوانصيدارقىأبخ

بثىيجبهقمالؤيضةألهولهلتسبفاالتئالمجدعجمشبناللهلعبد
ابىابنعليهدخلثجيرفعانيذكأكانءااالىيرقعاحدانولو
عمكابتمتجراةافىابفقالةجموقمواكندةمنبيتالوهمتجراه

قيهيقولالذكلسفرفىالويدأبنارة

لف3الظلوهويرحلبهةاهلهيكمنتجراةاباقروح

كتببينهوالهللهففرفىايومنفعكفاذابمودةانلمنلهفقال

المؤمنيقاميرفانبعداماالجازعلىعاملهوكانابراهيمالىالملكعبدبنهثعام

لمالمؤمنينيراهوائأاللكعبدبنضالدالجازمنوالكانماقلدقد
الفطاصقالكاواياكنتحتىلكفي

استطامامادهبفهىفىيمحيديرهاماامور
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العمأماكلبوصبافىتقوىاذاديأوكغ

علىوددكتابةابهألمحسكثىاديمكمنيبقلمحتىلكعىماواللهوافى
الساعةوانأواليااجمتواجموزاليهأوالتهاناوقالجههيتابراهيم
فقمالخزجمةبندافيمقرجلقامسوقة

يدوللولمهشامفانكزاتعنكاألمارهيهنفان

صعيدعلىثموانيعلىفيهاجمصانىاميوتد

أنانتصحتىهشامقيلاقاحىاظلىاألسصهصافئواحسقمنهفمرى

بابمغألنهرقعموضعفىوهىاتاأعلىعوبهوالذىإهاطفءافى

اشادعىاقولومنهراياكشمت5مامكقوامعهالمفعوا

تقدداحتىاذألتاءالماعنبقفلمعراقواياهاقكلن
ضوضاةمنافسيمالقاعندطاوسمعناقديمابملحيخاوكانسدبنبشروقال

ظرفسببفىهثعامابناخذهمقومفقالواهذأمايقولطاوساكلعت

ظلوسمعليهاللهلىاللهدسولانممباسابنعنيحدثطادساقرت

لهفقالذالثصيبهحتىفيهوتجمدلمحدئامةاهذفىصكحثاحدمنما

فطوفرهالمديخةعمالواتالعىصينمثامابنرأيتفاناعيدبنسف
يخابمنالموفبنالرصلمبدبالخطبنعصرقالمخرمةبنالمسوروقال

محمداباياذلكمتىقالهةخرفيهتلغميهكأظآخراللهفىتلوايقراظ
تجدالمقالعموانلفظوفىءالوزراومصوبنكلءااألصاميةبنونتاذاقال
قالصدهانألأناقالبلىقالئاولجاهدتكادوابااللهلاقىؤخا

ءشاماقالكفاراالناسيرجعاناتحنعثىقال2نالقرمنسقيخاأسقطت

بضومووزرافحننجووهمااصيايحوننكهفاراالناسرجعألنقالىألته
وماينوجشخملىسنةالمترجملفئكالون

يثالحدىحمعمحدثاكانالفساقيحيبنصكيبنامبنابراهم
يثسعرولهألرمامميغسنةوألدتهوصانتجاعنحهورواصاعةءمن

فانهرالدواتألفوماصمريرةابىالىومنهاليهبالسندورويخاسن
بخايعنيرولموقالاقالطبورواايضاجابرعنوروهرالدهوالله

ايطلبلماظنهالمترجمعنصاتمابىابنقالثقاتهمابنيهاالمحى



كذيب03ل

شةتوفىعنهيحدثانىيوألنيدابنينابنعلىدقالوهوكذاب
أبطاالىبنبعدجفيطغنوحممأتهـين4وئالئينصانك

لمقىابراهيماممهمنءآبافىءاليمافحمى

هىابراهيماممالممنيرابيهاسممقذصرصه

الخزوىالمهاجلىافىابنالثعبيدبناجليابنيمقابراهيم
قالقالانهنهءوحهركلوالاصغهوروىسابنالوايدعنسعدث

ففاالومثيبكممطيكفافىولدىباالثايئياىوانصبلىالميف

انءالمرداادعنءالدرداامطنىحدوقدبذلكلىكيفالمؤمنهيئاماليا
بومقلدهفوساالقرانكايمعلىاخذمقالوسعديهاللهصلىاللهرسولى

القرآنعلىيكألستاذأحماعلياالملكييءفقالنلمنقوسااقيامة
واذعلىاعطيكانما

بنعدىفيدااهذرىاالمنهرةبغالمباركبنيكيبنابراهيمى
جمهموالىماوقيطالرمةذىرهطمنمفيميناةزيدبكصعبد
بنابراهممعخرالنهإبزيدىباابوهويعرفصدضبنعدى

بنبيزيدواتصلاصاسترحتىتوارىثمحرةبالالحنبغاللهعبد
عالمماالمترجمانوباإلؤيدىفعرفدفبالرفوصلىالميدىضالنصورء

ديركروذوالمتعمالمأمونمحبةدمثقوقدآءالحلفانمرممجيماامثاصإألرب
بنعموابىمعنتبمقالابىحدكأالانهعنهوحهشسصفىان

طالباببنعلىبناصبنحسنابناللهصليبنيمابئمجلسفىالعال

عنهفسلافصحفرهمنابعضفقاللفدهابهامنرجلعنفسئاله

السانالدنيافىوقالالقومبعضمنهكجموتيديرئهتربمفقالفرجع
اللهقاليكلدبمعنىيريددآنمنهاضتمقدابراهفقالجموتانيريد

صانماخيرفىالقىألعمروابوظليكلاىيخقضانيريدجداراتعالى

فذصالمعتمهبماألمعناوليسالمأمونغديوماثبمابراهيموقالمثلكقينأ
ظهرتلم4الىأمونفلكفاخفىظجبتهالىصمنيعقمئهذلكاتهلنلمحملعا



م9كلساابئاريخ

الحأجبلىقاكاسيركاكعتالمأمونالىكدمغصرتظااألطهاوفلك
ئبتكوقرطاسبدوأةوتفدلكافنألانأعي

العفوعىفلماذنببهنلمولوداسعامفوواءاظطاالمذنفانا
والسكروايستوأنوماكرعثمابعضسالمئفابمتيهرت

الغوأبهيليقانماجمالموفىخليفةضداذأنجتسيهاوأل

سالهفيةشكالبةبدهتمااتهالكانسالحمياولوأل

والسهرالعمدجمرايهمهالىارعتنصلذفيمنتنعلص

الخطوضرفقدوبهندأواسعاخطوىالفعنىلعففان

علىقاكببىاباعيهأمونألىفدفادظنىالىخرجثمالحاحبفادخلهـهال
انكوىااحملىبنالعباسوحدكأفىباؤرقالعنىواجلاليهنىفقبلغايديه

ياتاهذهدفلعلىوصالمسأمونان
وصنعوبينموداتليبساطاىالنلمىانط

ءورولذةبثحلىمقارأدواماالىاكواماناذا

ليالفىسائرانااالرومردبالمأمونمعنت3ايضاالمترجموقال
القبةفىفافابرقةبرفتاذقبةصافيوالىودجغيمذأتشاتيةمظلة
هذائقلفقالتلبيككقالتلمبكفقلتالبزورىبنابراممفقالتيبص

فقلثااعنىتاابجطالرق

ابرقانطلىرأيثاذاالخفقيامنبقاماذا
األفقبناكاهوىمغالناودمشقاألردنلقبمن

الحئخمفوالزورمحلىالخاقاعىهودىفادقته

عقىماحييمثأفيواصثقىسمثىلطالذىاك

كتهذمغكلويخكلهافقلتحبازجمهاقالعقدانهفنتثفسافتنفست
افتوالثويلكفقالتالوطنصلههامىليكاتحلقلتالوطنعلقالتئم

مناكففادعاهمجالسفىيبماصنظرهظوتاقدواللهشتفزذانكظننت

لىاققالالوقثهفاالىكانثلمنمفماحد2ماواللهرئيساثاليخن
منوافروحظوفضلقمرذاركانبغدادكنويابعراصاميمكانتاريخه

مشفثابللىاألصيلىداياألنعإرىذيدأبمنمثدعاألد



تهذيب13

سبعمائةنحوفىمعناهواخثلفلفظهقاتفيخاوهويديوناريريم

سنةعثصرسبعابنوهوئاب3اهذاعملفىأفىانهنفسهعنوحكلودفة
وكأب2نالصرامعمأدرماب3وله4سضمشونيهءانتاذالىلجهبزلولم

جميدأاشاصوكانواخبأرمااكعبةبخاءفى

بنعموفعرسمنندمثقاهلمنالنصرىيدفيبنهابراهيما

دعبشطريقهمنورويناوغيرهاألوزامنهوعكلععنهروىفيالعزعبلى

حرةوااطجبينتابعواوشمعليهاللهصلىاللهدسولقالظلانهعموبنالله
وحمياطديدخبثراكبئكاوالذنوبافقراقفىابعتهماكلعدهنفممىفوالذى

اقذقبلنهاهمقدكانحرسهمنحلقةعلىصرجامزفيابدبنعموان

الذىجلاليعرفايحمفقالاصيوسفىكنلحيمخرجافايقرمواان

فقالالرسوليدعفاتاهعااليهفليقمنعرفهطنافقالوارمالىيركبأنناهيا

لهفقللفاتاهقالرعهمنلساثبطافالثانوظنالىثياشدحئتيألله

المسييقاصمنلمجلألاعيفىبعثناكواناتصلىحتىرحتثلوالجةيومايومأانعير

ثصليهاانالالفانكوقهاعنلألةااصر3انالمكاناااشحكمانكفال
شوفاشهواتامواواةاوااصناققالقوماذكروجلعقاللهظن

الرازكلذرعةابروقالالوقتاصناعواوكناياطامناعتهمبهغقكبابلقون

يئهويثالمتربمعن

لراقلتقالانهالداراذسايمانإبىعنيدصيئبنديمابرا

اثحااقهيخثمىالذىالرابط16براهبلمعتوقالرأسهفاخرجرأهـيا

مهثربمانسبعاالسسانالنامىاذىوعنالناسفىالوقيعةممنىنحبسث
النامماطا

لشمقيهغفىوزصاامعدى11اقانيمقوببنأبراهيم

والدوألبالطبوىجعفرابوعنهروىالمحدثينمنكثبرمنديثاطوحمع
تجوكوهكىفىونحناللهرسولياقناقالانهيرةهراعنوروىايرهوغ

شابابمفىهفامسيرناناألقومادبارلىبناتيزعأفظئكفعواب

عدىامنقالضيقوالصوابخسلىوةكضفىونحنروايةوفىزمقالولا
يخثوىصلبنداحمهوكاتبهالمثبرعلىثعلىوكانفىدمالترجميسكن



113هساكرافىمر

اقاملفىسقاهلمذهبفىالميلثددبدانوبراكعلىيقرأوقأبهبه
كناتاوافرجينالمصنفثينالحأوومننعنهالدارفطنىوقالعلىعل

لحوجهالحداصاببابهملىاتجعطابىابىبنعلىعغاعرافساحبكان

اللهشانفقلليذبحهااحدائحدقلئذجفروجةلهيةصاشفاخرصايم

الفارينوجماكوهئطابىالىبنعلىوقدعيذبحهامنيوجدأل

ومائيغوخمسينتسنةبدمشقتوفىواحدوقتفىاألشعينخملفظون

عالحديثتبهاقالازىاليدوصبنخالدنجهيوسفبنابراهيم
يككل4ىوابقحماعواقيلىالىضهوروىوغيرهشيبةابىبنظنءمن

اناالمامقبلرأسه2داذااحدميخثمىاماقوعاصيرةهرافىمنوروى
وصانثةوثالفاحدىسنةالمترجمترفىحماررأمىرأسهاللهيعل
ونامأةثف

طيباالقدسىنصرابىبنيونسبنمحمدبنيونبنابراهيم

الحديداابنفىراطناطىيساافاسمافىمنمشئبدالحديثحمعفىاصبها
اللهصلىالنبىانرثاولنجتميونةعنوروىجاعةعنهوحدثوغيرهم

اكىالعيأبةمنرجلوهوايفاوىوشالخرعلىيصلىأندسلمعليه
اناالكمقالاظطاببنعمرزمنئوئختشعرىاموسىافىمعاصبهان
فاعالذباممنوانبصدقهلةمفاعقصادقاكانانالهماثكلقاجمبحممة

مالاألشعرىفقامباصهانفلثسفرهمغحمةيرجعالهألواناكرهعلبه

توفىشهيدحممةاناالاعلنبلغوالنببكممنكلغاماواللهاناالناسأيهايا
يخهوعثمصاحدىسفةولدهوكانمشقبدائةبعمواريئوتسعاحدىسنة

القرآنالمالوايربموكانائةبعوار

5يسبلمممنأبراهيماصهمنذصرض

اهللةمنكانالمالثعبدبنصدالواثموزرممدابوابراهيم
اييقافىيعداكأب

معلهجرىشىفىيومااناصونيةايوخيمنابراهم
فقالىبادىإروذ



ببميادم

دساثلهافتمنكنتببصندهلوسيواشهقلئبعدنفال

اطسغابىمنفىكانقدمثاهلمنألشامحيالنائحةبنابراهيم
هالقالولروككلدخلانهنفسهعغحطولوننجااحمدبنيهخار

الدنياعنهودتممنالخيقمنجالدانبلفنىفقدتغصاجدبحديثلى
كثوشرهوشثثيابهورئتاالوسامتالمحوسولحقهالنعمةعنهالتوك

مادادخلثودواكلآخذيثممرىنفسهئفقالددهماوجدقلقرحالصره

جيبهمغمطعأقسقطتثوبهيفلضىويبهجفىوجعلهباربعةالدرهمقعرفنن

اقمةااعطىلىخهيلىبحمأممهطرفىواجتازيرجعواحدةقالةاألشهايبقولم

النوثبمحذوءاالفنيامنرجلالحمفلكوقصدفيهناماطامدخلظا
دعوهوقادعنهفنهاهمطرإهاظانافارادافاهذااالقيهوالشامافدخل

هوفاذاهدوضاطبايىالرجلقدطاظروجواراداسقياجلالىتبهاقلى

انهااثعريفةخدقافيهقدكلثلنعريففمميهمجميلاديبرجل

مقلوعاعوررقحمدجلالخشمصصاى11جلىبالواذاثئألفقير
افضلنهظاجلالفاصيالرجلمنوصللهسهنءفجياحدبنيناالذ

الىوحملفلبسهاجددبثيابلهودعافاخذيشرهزقيبدعارأسه

فىالثيتاصقدلهوتاللدينادجماثدلهمي1مةكلطماهاظلهوقدمكله

اصفواءالشماكسوهوكواكوشربمىوتأصدنانيرثرةعشهرص

توقلهاذانكقطتثهبكانالذىماتحدكأاندارسيدىيالهفقال

عماسؤالكوايشهذاياالرجلففالظهركفىفاالحدبذهنوماعينك

محفهافتسئاالذىانلقالطتحثدكأأنبدألفقالهفعغإآليعنيثأل

الذىوافاكيركعنهسئالنىياحدجمروقلىاحدابهحدفتايئئ

ألواللهألفقالوانصرفاللهعلفاكفغماتلبادضالكالبليةهذهاشضىجلبت

وقدتضرفانامااثنتينمنخصالمنىأخترهذايافقالمحداوابرحن

أخلقكلبمكواصكاطمنكواخذاحدرثكانوامالكتوماسوغنك

شئتمابىواعملمنىخذيدىيافقالالثألدباعصاماثةبكواضر

عمابضةلىانضفقالنىيحدانشأثاعتزلواانفقاليثدثبم

فوجهتوففرىلدماهتىفىكبقىفمطبفاأليسارةعظيموسرهكنيةجميال



دهكمممساحابنيخدا

اقاسمالىواثابكالناماولىوانااخوانوابىابركعىانجسةنئهايها

ملىفاواألبكالناساولىنافالىدفغاللهرزثئفانسئةكلكنفىب
فرسايتفاثعلىدينارافيربعثواحتلتذالثالىظعابتنىاحببتماكنجفه

وفمعراطرأيقطعلنافتيانامنجللالىجثوضرسالصأولجاماوصرصا
بخابىوحدثتهوالصعاليكالقتيانالىواألصسلغوشةامروااعةباالثمشهر

ئمالىيحعغوهوشهواغدهفاقتويدبهدأسهوقبلتعليدمماقوطرحت

واحدصياناجدديخممانعشرونحغيقالطرنطلبءالمحراالىخرجنا

ولجاموصسرجأفرسعلىجلوأئأذجلومىنحنيخانصهيرى

بطدعلبهاثالطالمةسانهاءكاصاريةقوقهاصنالمحبقعليهلفلهوعلى

امحابهمنرجلالىالنفتثمرزبهمصابمقدرطمنافظظاهروحلىةي

الرجلكبةمعهأومابالجاريةءطنماوافاقتلهالرصلالحققمكنيالظ4

جلالىقتلاحبنااظنرئيسنافقالبطأ41عنافابحتىخلفهرمضىقرسه

أيخااذلكحضرايةالجارألىقومالرجلينقالثميضاجعهايةبالجاروأشتنل

سرنالىخيلنأوبهبنافرصهبهبئمخيوانجاألفقاليعودقمواخبمافضيا
حتىسرناثمملينفيخراالقرافيناسرناثممقتواألولعاصباقوأفينا

كأثمفةيهرثيسنافرىاسهمفبهةموقىقوصىممهاذاالرجلىلحقنا

األمانمنهفطلبثأاواقتوجوهمعلىبواوهرابماقونازمفافقتالباضر
سئوتعالفويكثأخلالقالشهوخدبتهفىيأفنانقهوسغفائننى

الىافىسايزلرلمبهمدوامنوألشيئاالقومسلبمنيأخذولمبالجاريآوسار
هوفدخلىلهوفغالديرصاحباليعهأكلىبابهفدقديراافىحالعصر

ثمامايسرطهلدراعلىثصاجدالديربصأوعمعهمانا41والجاريأل
حمتىطناأوانجهالديروصاحبوانابةوالجارالرجملوجدسلكةالماقدم

اخبيفىوقالالىقامثمالمنربالىبونيثريزالوانماشرابااحضرثشبنا
غدركءواكرصالبعدصاصانتوانمماامضكلستفىظبكاقعلهق

واناونامكلحئثوبلفيوأعلىواقفلبيتفىوجمفيدىثمدنم
رماهاالذىالىفاشسارتبحصاهرميتقديةالجارفاذااباباشتيشاطال
موألماالىادتهثمفوطئهاالةبرابلمافيالىقامتافتىأستثقلظقديالهب



بت13

دأتماىالاعالثمالسيدهئاهلىجسرتءهذمئلوتلتملهانغرت
الديرصاصابنتقحلىوهىالبابخللمنارمقعهافاقبكظمثلهعينى

واعئذرعنىوصالبابفحالرجلاصهبمظاثعودثممنهاصاجتهيقضى
جماموألهاحمفدثتالنسللهيخرجلمأالديرارجيةالجاومضعتايناالى

رجلهذافقلتشلوانافيشواثهرفىذبرفى4علىفصاحمفاصان

حباوأمذلمثيرمهواقامشيئالهايظهرفماريةاووافتبهعلمقد
الىامويمازريةالجيضاحكذداثلىهو4سبااللكاطعامأالدير

يةالجاكومعسواهألسبناكفثلهفثررابالثقدمثمطنافاالطعامقدمان
واقفثيالفىوحبسقيدىدوواعتذرألىقامءالمساصاظابهتغنىعود

اليهفاومتبحصاةالجاريةودمتنامانالىاليهانظروانايشرباقبللى

ألهاميووثبنوطثهااليهقاتاستهعلقدموالهاانعلتلماقليالف

بصاصباولضافىوحلعلىاالبفغئموذبحهنذعهامبادرايهماا
ألثستثبثعديثاطاةلىوفالباصيوحدئهقوارابنكخذاللوالدير

فىاهثمواوعذربعلماألعليةاقدمماءلىاقدموالكونفىالمصةا
بيغواناوسارفوقهاوالجاريةالصناديقوحملثفرفرصهلهرجتفا

حفرناحقأوهواناترلفااوفىوقاليهلىايلىااشصفصماسبيه

ودفعمبراوطمشيثاعنهاينزعنموحليهاشابهامعفيهالجاريةحوئبا
رالقهذادتقعوألاهالثالىوامضخذهادينافيمائة5هوقالصوةالى

فاخصةوانصرمتبهاقرمافقلتبكالنكلنتجيهقرلثنوأدئهبهتقروال

فاذايةالمجارالىوصلتحتىلحفرتالليلفىايقبدالىجئتنمايامثالثة

مدتالواللهوقالطاشوتطعالقبومنفاخرجنىرألعلىقاثمموالها
وصلتحتىفرتهألقبرالىرجثمأيامضرةءقمتظبكألنصلن

يوأخرجنىرأيىعلىواقفموالهاالذاطاطبقلعوهممتيالجارألى
الكلثلنكلمثءأينوالفيلةحفيكليسلصانكلكاقلالموقالالنىعينى
ودددتاطققلثايهفرتهرالثثةبعدساقبراالىعدتئرفتفا

بلدتوثدينارئةضمالحلىفىقوجدتتوانصرفانكاالقبو

فاباضنىالجوارىكسثيوةاشمةعظيهةنتوبهاوكأكفتىكلىيانجةورفقت



5ماصابهئهاريم

جوارىمنيةجارثقتومدنجاىوأنسعثمالىنكثرالمجارةفىيدىووصنعتنعهتها

لهاوبلتاليهانظرىعناصبرألكخثحتىعلىاألهيذادبهبليتوزوجى

لمقاواممتهاالىتنىنظرفبافقتتفعلنجمنضهامنبمانعلىدينارئمائةئال
رسروبيفابينىلثالمجاالنظرمنوشعتنىعنىمحجبئهالهابذلنهومالهاعبثى

مثنتديخارظألفالواهببهاوجوافئأعئقهائمستهامنيهااشسكلانءلى

ستىأحببتهلدقكاحتىاصدقنىموالياققالتجمابءورامنتنى3

ىفتحببعدىوكذاالتحهافاذالبكصءحاصقاواللهاىفقلتقط

الىلثعواللهفلستكمنقتتعبفاللىألتصهلولرجلانتوتجغفنى

وجمبقاالرسولقطردتوبينهابينىجرىماجمولدثقالحستهاالىوهضتابدا

ولحقنىنجتىرتفكموحمثعافقيرااخذتكققالتقابلتنىثمقلقىفاششدعنى

األرفالىقاقلبتهاايهاايدىفددتيهاوينىاألصيزأدانالىبالمنك

قضربتلمجةمنارةظخذتاحهاكنتالتىيةالجارفبادرتاخنقهاوجعلت

خنققاممازوجقفاتتمنىاوجكلبةهارالدارمنوخرصظهرىبها

نجبااحمعتوالهايرىألىالجاريةارولمظثرىفىآلحدلىوظهرت

وضربهمنهالمالواخذنهخلقاوالبسهشابهعنهفنزعتبالرجلىاصيثم

جمائألترجملراصييةالحههنهحمعلماالمجشابركدهوطرعصامأق
توانعرتهافاخذقالديناد

شةكيساقبطكنيومملطفاعنالشينهاانايخافىابراهمأ

عائةوثالونهسينء2

أبامنءاافااحدكانبقضاكةنسبهتجصلالرليدبنابرس

يثكواحولهممدمنجمدهشامالىاظالفةتاضولماالمكمبدبنآاهمث

جمدترقلىاصودامنثنمكماقالدأسههشامرقعاقلىابرشيعدولم
يلصاعطاعلىاللهيهرتقثةالحالاتثكفقدانثاماالوهؤألءانا

اناوامااليكعنكوالمودىلحاجبكهذاوامافيوشركأئبكهذاواما

لىالفةاطئنيركاناضافواناوضاصةحرمةبكلىإمربامنفرجل

فقالنمفقالذكرتماهردبهمامنضكالذىانلصالاجمدماذا
للتهالمودطابنالفقالىعلبكاثغيرانرسووذمةاللهمةنالث



ذيب13

المؤمنايئاميريافقلتعلىفاشعصاجةفسئالتههشامعلىدظثوقالاكبو

ملىرجلكطنىاناللظنعفاذاكفقالرجلوعليهاثنيناقدفانأمنهابداأل

مماشىالىيدىامدافىاظنكنتماالمؤمنيقاميويافقثضدكليسما

منكققهورأياهالالثلرأيتكالققلتلمقالنلتهاألقبلكان
لكاففقلضباهلىلهليسااعسشقانهيرىمناكيؤماابرشياال

عمللىفاذامسئالألبعداألالئمىءمنكنصيبألواللهيربهدهاقيلعلتكمادالله

الىاألعيوجدناوكناوالتيقالقطاخيمناثهأصبناماواللهبهمننثاابن

مليهخل3ويعطىماعصىالرجلألكافىواللهقلتشكراشىاقل

ذكألتقلمجاسثعابابامهفقالثذفىنحنكالمسدبنسعيفاخوه

سعيدقالفعمقلثوبينكنىعثانبابىاترضىمشامفقاليقالمؤهيالم
بدواناسابنجاارزلوهوذاواللهصبضبلىألقلتمجاشعاباياتقولما

قبلهنالعظاماألمورالىادسجاهااوجههمماألاكثرمميومئذتوى

األخضرجمراالىصارافاحتىايهاصارجمايرمئذهذأيطمعوماءالخلفا
لىأعفرهاابرشياهشامفقالفذاكحسبكفالثمفةكىمنهاناففى

حتىلىكرمازالماقواللهفالعثاناباياصدقابدايمرههلثىاعودالفوالة

ياألبرسبهايخاطبيدالوبنسعيدالمىابياتازدقألفكثبمات

فيهايقولمامانيه

لءوواتحمجمالثاتواصاجآلاسندتاصاشبئاالى

وناعلصافصظنىواخلفزلألافملبىتزانحينعلى

المحافلىفىامحابهامفضالفانهايدالوافموبمها

هطنيومهذولاصقياميهامالوايسدانياوار

فقالثحليثهفامحيهشامافبفكلم

ممراونفسااللهخلقخيرالىصازموشةالكلبىوثباقد

شأخرادونهمنلحاخهتجدلمالفةاطءابشاخيرالى

ممواءانءاألتاسأتالىقدهاوكيممنيبحيصالى

برريقولذلكوئالجاهيةفىقديحملوتمبمببينو

حيرا6دامنواولىاحقايمأبوطبالىيم



اماللراابخاعيريم

احسنوكانعليهمايدخلاممبىااألبرحىكانتباعداومثسةبينوكان

علىةوضاصابيمونيمفهنماملهققالوعاليثاوضالافاسا

الشامحيقالكافىال7ةالمقافىمغطنناما

وايعصدرىانبضباعراربعشهماخبرلستقومااطمثر
مالبالمنصوراألبرشوحدىانثواللهلكذبمفقال

شورربهتواوىاذأنورصاجعيهيقاكس

فيأمبهثحدوتاقمنيقالمقامللهقالرهمبللدصدالمنصملىفاطرب

وقدبهاطالبهديعياقالدرهمآالفبعشرةلىفاعيقطربالماكعبد
حتىفيهيثمعودالدولألاهلبزلفحلهفهـرىمنواخذقهماألاكلطا

وخلىالدراهرد

ولالالتصيدابواتابككينبنبررىبندمحنهأقي

وثالثيقاكأبمسنةدمشقهةاولىابوهماتاددئقوقدمببعلبك

لوالموعاثاموبعفحلبصاجبسنقرقيابنزائابكوكانوخسمائة

صغيرأبئوكلنعنهاررحلهقحمودالىهنهايصلتممشقلهمحاصرايرةوابئ
ابيهجدمملوكالدفيييئالمدقباللهعدمنافىهاصعلىواستولىالسن

افىملتلماالصولىبنعلىبنالمسيبالفوارسابووالرئسطغتصين

وجماعة2بقدبرمدةبعدوبممورايدبرالفوارسوابوقليالآقبدانبطت

وايستوزرصرخدالىثعشقمقاخرجهتىافوارساافىملىبطاشهمئ

الحلدمىاحافاقبئعطااصثدثميددعلىبنحيدرةاناألابااضاه
قتءطاءعلىقبضثابيلنااباوقتليهرالعلىمامقلىوجعلىبعلبكمن

زبنمحمودالقاسمابودلالهالمالفقعحتىيسيرااألذلكبعفيلبثلم

سنةصفرماشرألماناليهلخثيسيرةمدةلدايباصرسنقرقابغ

مفاظحمصمديخةإاوسصملهجعلببقالووفىائةوخبيموارتع
الملكباعياليهفطتاتالفبناحبةمدينةوهىبالمىالىمناانتقلثميهرابها

اللهألصيالمقتفىالمؤمنيغاميرققبلهبدادالىمهاتوجهثممدةبهاقاقامالعادل

دمشقهنالصوفىآبقيخرجانقبلوورعنببغدادكفاهدوواواخرج

ببدادماتدكنكرجمااباعةامناكوزيؤخذئكافيوماقافىاألدغقد



ثهذب13

كههدمبنلقيعلبنزائدةبنصزنقالوجوذبنتحيهابو

ابوالجنيدابجممبنمناذيدبنسسعدالىنسبهيضائربىالىوبيث
حبيباحمهأنالوأحمهنخيلةوابوالبصراهلمناشامياامرماسا

الملكعبدفيلةواتعلالثصامالىضفرجنفعهشقنفاههأليما4كان
المنصرراماالىينوواحدبمدواحدااميةفيخلفاألىاوصلهاليهفاحمسن

عبدبنامهيتعلىوفدهير3يركيدولهالرجزعرشعلىفيا4على
نهفىنامدلىكاذانهوقبلنخيألاباتهعالاسلئاههوولدقهالملك

لىاقاثلاوهوموعىبنسىءهقئلصرراكأيامىانظنىالداقال

دىالمفىطنصررادحمبرزته

يدالىيىمننودىعمدالىلقهاقىعيسى

داالميافممبارصنينافقدئرددفىوهىوتفنىعنحم

يؤصدلمقلىااانوصكيرنشهدلمانكيروقدقرغنا
يعمواكهنخيالاباانمأكوألابغالممنهريويطوارجورةوهذ
انصورومدحالملكعبدبنلةملعالدودثيقادرلىمشسهرردأجزهووقال

ةإدبلنفسهالرزقيطلبصرجمنألابرنخيلةاباتىلمائحيمبنجموقال
وشاعبهاويثهرصاطاوقصبدارا3رجراوقالراشاقالتىبالبادية

واعطامنهقرقعمطةعلىوفدثمالناسورواوالحضرالبدوفىشسعره

حكلاغناهحتىبهلفيولمفدحهالملكعبدىبنالوايد11لدواوصلهوشفع
لهنقدتمدحتهمسلةعلىوددتلمانقالمهنفعن

االرمىلودإااسودإالسيفةخاصابنيااامس
يقضىاممةيئهاومنماصالتلىمنجلالثكرانتكشكل

والعرفالطولسابخلحافاعلىاذائىاتيتكأنلماوالفيت

بعفثهمنانبهابهرانضوكنامداوماكانذكرىلىاحييث
لمقصيد4سعدفييااماكملقالمدسفيمنفقلتانتممنطةلىمال

مننانشالققالالعربارجزواللهأناققلتلالرجفىحظكموانما

اللهنيهانساقرجزااقللماذلكلىقاللماواللهفىءفرجزك

تلثهفىقالعندقددرؤبةارجوزةاألصميثاكييمغوألمنهصوتفا



3اكرعمابنديخ

الىرأسهفرضوضعتعتقنكمىاياهافانشلتهةمتجلغلمانهأفظنتالسنة
الناساكفبوافانصرفتقالمنكلهااروىفافىقكتعبالوقال

قعرقىبرجزكئيردحمتهوفلكبعدتلطفثحتىنضىعندداجراهمعنسد

ئيحدصيالصرىقالافترقناحىبهعيىزوالفيهذلثرأيتومافيوقر
بةروضومظلةةدئزفىوانأتحيلةواعلىدخلىاللسالمفيالله

نخيلةالدقدتوقدصماحبهبمكلنمنهماليشروالمفاناحميةفىفقيد
لنفسهنخلها41هئهفانشدانشد

فتكهئميسدلمأذا3الفكلثجمنهاصاروىمنهاجك
كازهرىافرةاشاذحةالمسكفاتحسسهاارئناوقد

يتمكلماناللهباذنانتالمعشكحبوبلماناريت
كواالجرعندفاقبهاالذخرفلكهغباالحصاجاتمقاح

سوأتمبافقالتحيالاباماكيفبةرؤقالفرغاويزمجريئطبةررؤهذا
لحذالشاماتيتاذابةولهالطناالدىبهيرهذاانههنااكااأل
نخرالمياهمنجمابةرووترلقالوايافاياكداقابالدثوماشئتمامنه

يرسليبنخداجةبنىمنأةاكقىءالماءلايينفقيهاجزورا
فقالتبهفرجرتيئافاليها

شسعراتواهامنهابهرتهمامالبظممافى

اكزامااسرعرثعالماالبوامأيرفعييئلفقيق

ماالبعلكتهاذواذاكامااكالمحبةموا

مانطالفطافوماكفىلو

العباسابوقامفالواقيلبنىمداحانخيالابوكانالموصملىاسماقأبوقال

انشأيقولثم4يدبهينمئل
واألوراكااألجمازوفىبرالهالهبفىانمسافأ

ذاكاهاكفووقدزورواكافىقاثشىص

ابرلدايمماقبناصقالالجاحظبحربنوعصوقالوورحرواعتلىفاخبر

مغاحسنهوالذاقيماوكانوجههورأىصنداابهايرفلمالينتحيلة
مولقالشأبهأ



سكة

اينادخلتمنذسئاىارفيلم
انافيهامناحمسنبلدةرقكيف

فوانابايانخيلةابولههالنةليهقوقفصفوانبنضالدبهفردارابو
احمسمدىوجعلتاسرأفادانفقتالحاظسئالترأيتكفقالقىىصيف
رميضواأل5لمحىفىوضعمنفقلتسااألصرىومالثسلىيليك
يصفنىسفةالمجالسعلىيففاذافقالخواأللدفقيلمضىثملسطى

رساذفقالىانسللىحكلاطعىاجريهرئهمدوتالفاحمىيعيدأل
علىهدىالميقدمانجمفرابومعقوفدنوفلفيارثابناللهعفابن

سلىوعبداهابناهوهعهاميثالنخيالبابىنحغفاذاالبيعةفىموسبنعيسى
هذامانخيلةابافقالشانعلهيمفوففمثاعمنشيفاليحمنهمواحد
لىمحقاعاعلىنمزالصنثقالاانتالتىالحالهوماتارىالذى

عنىرجاافقالالثرطةهرلمىكاديسىيتولىنفىارةزآلمنرجل
انفاضافالببعةهلىفىخعراتلتأنكبلغنىوقدطنعامقدالرجلهذافان

سديافصالخرمصحتىزجمنىعلىهولمةألثمةمنىيئانكذللشهب

بزوابهواستوصصالحامنزلكفىموصنعازلهفانخيالبابىانطلقالله
فيحهيقولالذىلألشكتابنبمثحمرجعفرابااللهجمدبنسليانخبثممه
ألنجهجفرابوفيهبايمالذاليرمكاقةلماقالداألصيبالغسالمرصنينافقد

دحفيسديانهالشعرواشدفافاميلةنحتإلبدعاعيسىعلىوتدولأمهدىا
اكتبفىلكيبفىيؤانهوقالالعطيةيجؤلانعألمهفىعليهواصارالله

ألف2رةبعثلهاعيحتىبهزألومااأليامعلوعلدالناسبهوصدث
الجهلاوصألشهوايأبهفاقتجعفرابعلىقدمتنخيلةابروقالهمدا

4اةيرفعيناؤارواانمذاتارذابخالربناللهعبدلىقالعتى
تحعهشئاقلتلموةهوعىبمىعييدىبينتقديمهعلىوهوبالخالفتلعهد
ةكابيهومنمنهخيرايبتلىهـباطكنتهدىافضلونذكرذلكعلى

اعطاكاالذىافهخالفةذاكااهلأدتهجمددونك
اباكاذشانظرنافقداسفاكابهاواللهاممفاك

هواكاوىاوأفيمنحغلىاللهـانعلرنميائج



23عساميابنارت

عصاسدالىأسنداكاذالىىذنىنهم
ادنالهاشساسأراحففاكامهءاصقرمافاث

محاكااجمدلمحتىوحكعثألررأكاوةالرجلحملضوقد
واحقاتؤولكلاوذاوذهذافىزدت

ذاكاأذءوقدكةزور

يخهالىاقيأىائيماتضاالت

المزبدألمجوررالىسيراىفاعملىالمؤشينميرالى

دالمفالعربنجتابنويااحمدصكلىابئياالذىازضه

المحبهدربوآلكالذىانتلالموئواحدالامينياباط
سصمدالىقزحمالقهاعيدىصعدبأعهدهاولىامح

يدالىيدمنتؤدىحقمعهدمعهداعنحبعىتجلمن

ددفىلىوهىوتفنىيخميدالىيدمنتؤدىحتى

نشهدلمحمكهراقفرغناقدبلداألصياصلألمبارعنينافقد

أىداعألجةسفلولىيؤلملىماوغيران
الحعدوردمهابيقبادردىالحالوردعقةمنالكانت

ءمنفطتمالذىفهودءهذايوممنييئة

ترزرىءردامئلرديزددفذدهشئتماردذ

قدماكالقالطبروىفدكانقادابقألسطردافهو

فدفدمنادثةامىقىنهكاتوددلمفعلتقدولوعادت

مدالمةقريناتحويلنوماالوردوردصانقدفلوناث

بالمعمنازلةفاصصندىفاهلىاللهاقال

دمىاالموسئارفىترملمىفءخيرالخدوانىس
ادمصقدصابزذانفوالمامؤدثابتمالثفل

دداغاعلىإتاكناايزدأداستجهالقوىتثعصيلوى

المربدلانأصحمامةاتعبدوأينباقزايلوا

فاخبرقائاكاسلظفجعفرابابلتالحدمافوائوصادثديثفىقال

موسىبنعيىوانعليهقدخلثفدمافىفاجمبتهمناةزيدمنلرجلا

2113ه



كذببكم

يرأفىبحجضتبمظاقالوالجندأدالإلورووسنداناسواجمينهلش

فاديختهبيدىمأظمقالضعواقهمكحتىمنثهادكأيئالمؤماميرلنديت
هذامنانشدهقىصميتورققلثيدبهبيقرتظامنهقريباتممحتى

هاالىااوامننشسدتهظاألرجوزةاولالىرجعتثمالكلمآلمننعالمو

بتساروهلىضشوندافاسثخرهامملىايثحتىعليهفاعمتضاأيصغللى

منحبىعلىيدهواصنعرجلاذاعمنضرجناظاالشعاثدثالبما
وثينالمؤمنيغاميرتشءفقدانتلهافقالشبةبنعقالهوفاذااتفتقا

فابغذاكيرجمكوانأخإلهلثصينبنرمىفلعنكبماعلىعيااما
قوجهالرىالىبصالرالمنصيلهبهتبقالءااساقىسااورضىافئنققا

مابعسدقلانهوقملوجههوسنذبملقهطرفىلخقطلبهفىمحيسى
ةالجافئأخؤوقدالرىهنانصرف

بنعمروبنمعاويةبنزيدبنعببدنجاقيسبنكببنابىر

ارىاألابوالمنذرأظزرجبنعمروبنثعبةبناللهتيموهوارابقمالك
اللهصمااللهرسولمعشهداقرااسيدالطإلاباايضاىوجىكافئ

اروممصاطةاصاديثعةىوراهدالمشمنرهماوغوالعقبةبدراسحمعديأل
بنوانسىابنبنالرحمندوسلىااللهعبدبنوجندبعبامىابنعنه

وسهلاأللصارىايربوابويرةهروابوالعاصبقعمربناللهدوصمالك

كثبالجايةالحطاببنعمرمولثمهدفيالتابمنءهؤألوغيرانجايسعد

الإللمديخةرجلانظلانهعنهوروىالمفدسيتلألالصمكظ

اشتريثلولهلففمنهالمبدمنداراقالاومترألأنسدقرجالاا
ايزوتاللاودارىانمرماالفةطوالظ6الرمضافىقىكبهحمارا

اردتمافقالوسعليهاللهصلىاللهرلممولالىالحديثفؤتالمسبمجنب

بيماندتأقالالمجنبالىملىاودارىانرقمابقرلظ

ذلكاللهانطاكقآلأهلالىرجمتاذاورجوىالمحبدالىاتجبئاذااقبالى

اعالرجلانقالاروايةوفىتينصياجمعتسبتاحمااللهكانلىطه

دالميعمنداراابمداصلاالىبصلىفىالمديخةاهلمناثاسنءعالر

اشترتانكلولدفقلتابفىةصالتخطئهنضفالرحلفلكمق



23عصمااجمئأطأد

محمدكروذاألولإلللفظالحديثاقصثمألرمضلهيهالظيطفى4تركيارأ

كانقالانهالحويرثابعناللهجدءبنبهرابوجصىالواوأبن

مفاخذنونبنبوسفرأهسهأينعمئونرااوالمقدمىبيتمغود
ببوفيالجزيةعلهموضعابيهبمكتببالجابيةعصروعالحامانتاببم
محدثائؤوااوتكدثومالمكمناثسوكوأمواكمحمهمدماعلىأشونماعهلةالب
مرةمنثبهىوافىاللهفمةمنهبرئتدعدئاآوىاونكماحدثفئ

ودوثكعببنابكتباحابنيهعوأبوجلبناذمشيدثىالجي
فقالبالجايةساتاحطبابابنعمرانابيهشعلىبنموسىعن
عنيسئاكانارأوومنكعببنابىقليأت3نالقرمنياللانارادمن

نجااذفليأتامفهاصشالياقادأسومغثابتبنزورأتفليإلفرائض
ضازنالهجعدىلىظاللهظنقديأقطالالمعنيسئالاناراددمنجل

الذبناألولينينبالمهاصثموسعليهاللهصافيبازواجأاوقامع
إنواألارأرتجوأواالذفيباأللصارثمماوااناماواموا3ديانوااصر
بلومنفالامطلاعنهابطأاباألومنءالعطاههااعرعاهجرةأالمساسعفن

ابدسشسهدجمنابياضةبنموسىذكروقلىراحتهمناخاالبهمرجل
منوهووبدرااصلراالمنالسبعينمعالعقبةشهدممنانهالبغوىوروى

لىبمشباانسمدبغعمدوقالاظؤربممنارالبنمايثكأ
االسالمفىحبيبمنأقليلةالربفىاكآبةوكانتاألسالمقبلألجاهلية
ابىعلىيقرأانرسولهاللهواهيوسمعلياللهلىاللهدرصولالوحمط

فقيلوناتهفىواخثلفابىامتىاقرأوسمعلعهاللهصلىوقال2ناقرا
كأينمنسكوهعءصاغاهووهذاعفانورنفىلبواموءزمنفىتوفى

لاطةانهبقالافيولهتاريخهفىارىاقالافذدابرلهيقدلوكانطعدجما
الخرجماالمنفراباياكافهاميامىاكوقعلماألبقالابزىاقاايصوقال
بهالمهالىطهفاشقبدومابهفاعملاستباقماالتكابقالاألصيمذامغ

سيدحماهوسمعايةاللهصلىالنبىوكاقبهاوماتالمديةسكنقلىوحان

ويقالعشرةتسعسنةتوفىانهفيقالوفاتالفىواختلفوامندةابنقاللصارا
لقوفيألثاثنتيغسنةوقيلوثالثيينستسسنةلقينوشسائنتينسنة



بيتهذم2

شيبهيغيرألعيةوالالرأسابيفىيبالقصواطويلاللييبعةرنو

عناخبلىنذااباياكعببنأللىقالتقالانهحبيشبنزعنوىو

اطوليقممنقالعنهاصئلأذامسعودكانابنيمىصأجنافانقمراليال

وكنرمضانلىانهأعميقدوالفهاماحمنالكلبىابااللهيرحمقلايص

قالذاكعلتافىالمنذراباقلتاسثئنلمسبعليالاواشكلواللىا

تطلعاقدكاليالصجمةوسلمعليداللهصلىأدتهرسولفطقالالتىيآلباأل

المدينةاتيثذرقالروايةوفىقىتفعحىطستاءلهـأكاشعاعكعىا

لىأخفضالمشذرابااللةيرحمكلهفقلثفاتألبابىاالفاذاالممدفدخلت

نحواالحديثساقاثمالقدرلالعنفسئالتهشرأسةقيهأاعيوكانجاحك
اللهصالنبىاناذىصالوزاقدعبدصلىالميصلىابرواخرجتقدآطع

وامى3دطبمالذيضلمعليكاقرأانلىوهلىانجاكعبألفىقال3وعديد
داضرجالسررةتترطحيماثذالةقالالهروابةوالبابىروايةولى

صعليهاللهصافىانلفظهانسعنأخربلعرياطامىءابكا

عليكافرأاالقرآنأقرئكانأصوجلعقاللهادكصبهناللىقاد

نعمقالامالملاربعندذكرتوقدقالنمفاللكلحافىدثه3قالالؤأن
قالنااماكيلىوايآلوافظدنحوةمحيمهمساواهوسءيخماهالرردت

حمتهوبئاللهفضلؤأليفهوجمنعضماقالبالسرحثااللىلمتز

شاصانتاصةرواويادةإتاهى3ثالوروىيفرحوأبالمه

قالفلئفرصعواثالنىإفقلتنمقالرالثالثافىفقلتفالالقرثنعاليك
يافقالعيك3نالقربيرفتاصيالىلهقالانالروايةوالطإلقالالههارذاه

عليهاللهصلىالنىفرددالتومنكاستيديكوعلى3منتبالتهاللهرسول

األعلىءالمالنعمقالالتالولرياكصرتذاقدافىلةالاقماوصم
جلسادااللهرسولذبمالئرصوليااذناسرأالقالوذكلبكاحمكلى

عمروألتهعفصالىعىاابنوروىيخبهنرلمكبثيهعلىيحعوأ

مولىوسالمسموروإبنببمبغالىمنبعةارمنالقرأنوااسسقلىفوعاعي
قالانهاشسكننجارىاوروىالمحاملىرواهجبلبنذومعاةحذا

عليهاللهصلىالنىددملىقلبظهرعنطهحطهاىالفرآنأجع



23صعكرابغا

ذيدوايوثثابنوزيىجبلبنماذوابىاألنصأرمنيمبةاروس

والحزدجاألوحهمنالحيانلىافتقالانهالسعنروىاألنعارمنرجل

عىشتزامنناوهبالربنةحظلبمةالمللطثغمنااألوسفقال

شهادثهاجيؤررمنومناالبنتئاثبنعاصمالوصثىمنومناالوحمن
3دأقراجمعوبعةارمنارجيوألالحلقالقالطثابتبنخزيمةينرجلسهادةبن

جبلبنومماذكعببقوألىزيدوابوثاتبنزيدكهـرهماحدمعهلم

انعباسابنصاحملىماماابنالقهعبددوى4يمصصنيثصلىهذا

ولريلجعنيتلقاهفىألقرثلىتلقيتافىينءالمؤير15ياامموقاابيط

علىفاواقضاالىاقرأفاعيرقالقالانهإسءابنعنىالبكالهـجواخرطب

لىاللهرسولمنحممتهائاشاعأليقولانهوذلكابقرلمنندحوانا

ابخاردافيرافظوفىننسهااو2يةمنتاغمااللهقالوقدوصهعلالله
لقىوقدعمرظلأصدلقولادعهفلنيقولداللهرسولضمايقولواد

إبىفتركبالناسصلوسمعيهاللهصلىالىانابوعنقرثنابىلىة
تىذهاااصدناقلثقدقالاناابىقالقراهخمهعلىاخذمغفقال

سموعليهاللهسلىالنبىانوافظهداودابوورواهاحمداألمامرواهفانت

قالنعمقالمعنااصليتأليقالانصرفاعليهفلبسادقرأصحصلى
عكأووومميبمالصييةانتافاروايةفىعلىئفغانيعنىشعكط
ءصادفهماعصراللهيق6لىمواشسحبهرابوامتىأارقوعاميأنس

نجماذعطواطراملرلباواىلهمببمنجاابىواقرأزيدمضواكلكان

ايالرولىإعابنةجلىابوصاألمةهذهمينواتاامةاصوانجما

كحمزالىصدعناحمدمام9ا1اباللهلعداخرجبهابركأبأامتىأفات

أبهرتهاجقرافقرأالصلىلرصفدخلطبدأشت3شالاباانيالاب
العالهفضيثايخاصاجهءقراسوىهءففرأقرافصلىلجىفدخلل

قرأأهلىاناللهدسوليافقلتوسعليهالتالصلىاللهرسولعلىلمضاد

رسولكماقالهصاحبهةقراصوىهءقراقرأهذافمخلعاجمهكااجمةءقرا

ىاذكنتوالتكذيبمغنضىىفسقطاحسنغقلىقالقرأاقرئاالله
قالدرىعمعربيىكثقدماوسمعليهاللهصلىالمةصولليرأىلمحااهلبةاط



كذيبكم

فقلللىارسلربىانابرياأالىفرفاربىاأنظونمطءكاقاصنفصث
عرفيقعلىأاقانأدنردامتىعلىهؤنانابددتفىحرتءفىدأاة

فاصسبمةاقرأهانعلىفردامتىعالطموناناتمىبالثايهاقرددت
ألمثىالغفرأألمتىاغفرالمهمنقلتاعطيكهاسؤاالثرددبههاردةربكل

2نفالقرةروأثفىذادابراهيصىالحاققيهالىبرغبايوماثةطءااتواض
المذراباياوسعيهاللهصلىاللهولرقالظلابىوفيمةعلىلاقى

بسنضمالمبماالحىهو11اللهققلتاعغالذماب3منممكلةاى

ئقدمىينوشصنامااذهاانهبيرهنفيىفوالذىامماكدوقالدرىفى
علهائهصلىاللهلرسيكانقالانهعنهوروالرشسلقنحدالملك

اللهاذكرواةاكروااثالناسايهافقالقامالميلربمذهباذأوسم
لفقلتقالثالثابهررهافيهبمالوتاجاءالرادقةصسبعهاالراجفةتجا

لىدطمناىممالقمنلكاجعلفكمعليكاصدةااكثرافىاللهرسول

زدتوانثمئتماقال2الردالخيرفهوردتوانشئتماقالووردى
قاللثيقالئقالخيقمهوزدتوانشئثماقالانصفاجعلقالخيرفيو

همكفياذنفالطهاصالقىلكاجعلقالخيرفيوزدتدانشثتما

عرىقالالحىجزامااللهدسولياقلتقالانهايضاوعنهذنبكويغفر

اسألكافىماالابىدالكقعلضرباوقدمليهاخماجهاماءلىالحسنات
نلنبالقسدالىوالكبالىروصاوألسيالثخروجافىألتفمؤحمى

فربماصدهالمؤمنيصيبشىءمنماافظوفىحمىوبهاالقابىجممى
دلجمهصارعةالحىاللاناإثامشاافىالمهمابىفقالالذنوبمنبهعنهأدته

جهادأليهمرةوألجحوألصالألمميأممحناتنمهالهيلقالصتىبنكعبابى
صلواتاديشسذلكدوكانماتحىثفارقهفالحىفاريهتهسبيلك

الحدرىسعيدابىعنولفظهاحمداالمامورواهويغزورووجمجيصومر
ااافاألصهفهارأتفقالوسمعليهاللهصلىالنىالىرجلطهالانه

الموقهافاشركهوانقالفلثواطابىقالكماراتقالبهاالةمائصلجن

وألجععنبشغلهألوانجموتحتىالوعكقهالالاننفسهعدادد

فاةجادمصتويةةعنوألألتهشبلىجهادعنوألمعرةعغ



23ألصساافياوش

وأباوقفتليءنونجهاطارثوقالماتحئىهجدصاالالسللىمسه

الناسوسوقحسانلمثصصالملإممناوهىالعمابةهىاجمأطلفى
فىماعناقمحنتلفةالناسىفىاألافقالأيومافاكهةأسوقاموعنعفىيوشذ
يوشكيقولوسمعديهاللهلىاللهرممولحمعتقاللىقلتالديخماطلب

اليهوصاروابذلكالناسحمعفاخاذهامنجبلعنمجصرانالفرات
قيقثلامىالتيأيخفتقالبهيذهبننهأخذاسىالنناقى3لةنعننهمنفيقول
امحابفالقىالمدينةفى3عبادكنتبنقيسوفالعونوثسثسعةمائةمنص
اجمتصبماصالةوانبنكبابىالىاحبهموكاوصاعلاللهصلىالنبى
طهمفعرفوجوهلىقنظراألولالصففىوانارجلومعهعملخرج
علىاقبلالصالةتضىظاصالقعقلتلمحاقالمقامىلىوقامقدقعنىكالرى
اللهصلىاللهرمولاذبجهالألايتالذىتلماللهيسؤكلملنىلقللابى
فمرمتهممالقلىوجوفىفظرتوافىيلينىالذىالصصاكلىنهقالوسمعليه
مثلرجلالىأعناقهامدتصالالرأيتفيدثقئالغدهكم

بةابمربالعقدةاهلطكفقالنجاكبابالىمتوجمهةاعناتهامدتما
وروأالمسيينمنيمبهونمن3ساانمافالشايقولاتميئالثعليهمآوأل

اللهصلىاللهسوللمعندجالسانتاماصانجامصرووقالاحمداألمام
خبهايتابيالفقطببمبنألىفدعوااألنعيادلىادعفقالوصمع

للقالرجعالدادئبةبلغظاجوافليفيساقميممسهنبمفرالمصلى
نيثهفالناس3خرلىيهنوالحيضوالمواتقنمقالءوالنسااللهفي
ابواضججمفايومفىكانذلكاناضرىايةرلىصرصاءوحاوةءالد

انواالحغىيبلنوالمثارثةقدممقفوهىايهعنعيدةابىصيسلى
وائأتيققالاللهولراثأتينقدهثرابرثطلانارهنحصيماحصنا

فقالاللهرسولياواحداقدمتءالمراافدادنذرابوبيمبنابىقال
اخمأاالىدجلءحاببمنجاابوقالصدمةاولىذاكوكنقالواحد

كتلوابققالابيهأةاصلىيدخللهالنأادمقالوسمعليهاللهلىع
ارابيااغيركماوقالوسمعليهاللهصملىالنبىكبالسيفلضربخهانا

نكتابآيةاقرأاالاقالانهعباسابنوعنمنىاكيرواللهمنكألكير



كذب23

اشعباسءأبغاثغخلفىمنتاصيعتاذاثدينةسكثمنسكةفىالله
ثبعكاققلتالخطاببنعمرفاسااتفثفااهحداتجعبفولهيعئاسعبأفييا

هذهافرأتت11لهفقلابىاهاذهب4ألمولىلحلفةببغيمأبعلى

لدفاذقبأذنفاعمرءصااذاطرقهاباباالاناافبيأبىادافانطلصلةاأل

ادممنوسادلعمرفطرحقادتجدرىدأسةيدرىزيدءوجاألىعلىيدخلنا
اينساأاتمتفاقالهرادوظهرهولصاعلىبوجههلوأفيايهامحلس

ييئءالمؤباميربأصميوفالبرجهثلابىاقبلطثمشاأثمدفيرأناماوقالعمد

الناسثقنمعلىاجةطالببلاللقالصاجةلبطامجئتاازافى

يلوجمنتافاهممناقرأناتلضتاابىفقالصمةفياأيةء3كاوكافالالىيا

بصابراناومابمنتهانثمابالذيقولوهووقامعمرفصفنقالرطبوهو

الىركبالدددااباانقالانهاظوألقادريسالىوعننينعيكررها

اذيةاال5هالخطاببنممموعلىلقوأوايومادمشقاهلمننقرفىالمديخة

لمجعلفسداواكاشحميتيولوالجاهليةحميةابهفلفىفىيمالذفيجسل
هبحيىبنابىدقالواةءالقراهذهيماقرأمنالخطاببنمرفقالالحرام

الدمثقينمنشلدموقالايالىلدعالمدينةاهلمندوجلىعمرفقال

المدفىلىقالثمفطايدهبعيرايهنامنرفىابياقوجداباقذهمعهأنطلق

المؤشحينيرادعافىذاساكببنابرلهفقالعيرالمؤمنيناميراجب

الركبصرمنثهونكفغماواللهشقىالمدابىلقالفىبالذىالمدذفاخبره

الىاليديهعلىوالمطرانطروهوعمرالىاءثمشريممفىيشداو

افىفقالراماطمجدالىلفسدحمواكاحميغولوقرأوااقرأواايمقالعمر
اماا9فرالد11ةلدالأه1ثافيضيىإافمأصأاقمأانما

اصعضرنت3انتمااالكةهباهاألوالىقاألاأافياصالامأالممااة
مىاللاحببتألراوواللةلىيصنعوبىيصنعودلمججبيواوادسيفيبودو

نحفرانكالمعمرقالاموتحنىاحيا2اقروألاحدااحدثفألييى

افىالثاعنالمزفىوحعالتماالناسادعطادكفىقدبالقهانخم
فهطلهقرضالفقالالمنذرابايااوصنىبهصبنألبرجلالظلا

كملحقوفدعلىغواناألولكديسواحهـرسعدوكواعنفلقلجة



3عساكرابناريم

مبطهأالجمابثىحياوالفبطنقطيرغببذلأللمغلسانكتجعلو

بندمعموعييايقضيهـاانااليالىالممناألحاجةنطلبالمينابه

وهومقمامهاهوازواسهمانةمنمنيقبللقاولىالنبىالمحفيقرأوهو

فمثالهيهافذمبنجاكعبابىمعفمذاففالحثهاكالميالفقطلهماب

نضرةابوعناالاليواقالصفقيلييكوالقريدكيىانانهلدقسال

ابعاابنعىالىجةططبثجريراوجابرلهيقالمنارجلىقالقالانه

فهاالنباانققالمراأبيضثيماباأبيضرخلتجذوالىهخالفى

اميرياقفلتاالخرةاعزىالنىصافا15وفيهاخرهأداالىرذادنابيألغنا

وقالنجاكعبايلميغسيافقالكئألىالذىجلىاللاهذمنيقالمؤ

جموجساصطافادالرةوغرجيومؤالمديخةقدمتاسسعدىاعتببنالحسن

ماققالوابعضفىبيضهم7يموجافامىأدىمالىفقلتبمضفىهمبع

وقالصحببنابيقعالمسسيدالوماتلواةألظثاللداجملىمنانت

عندمجوفىالبسدمننأتيكماللهرسولاصحابماكمالبىكرهبنعتبى
عشتألنواللهالفقللىمعليولطكاقنااسياضففغاطناعإأفاالئعفوانرالخ

نظاتخلقوفىاوعيهوفىثهاستيابالىقوالفسهاقولنألةالجهذهالى

ساكهمفىبعضفىبعضهميموجاهلعياذاظالمديخةائيتاألياميقمزعةالجيوم
قالألصلدقلت11اهلمنايثامابعضهمفقالىالثاس6مؤألشأقمافقلت

فىكاليومرأيثانواللهالقلتلعببناابومالماينسيدماتتدفانه
فافاالءاتجفاالمديةاطتجنبوقالالرجلىهذاسترممااثدالستر

ائتحالحلقامضىعلتبلقدثونحالقاحلقااللهسولليعدلىسانا

اعمابهلكطيقمفسهمظفىسمنفدمصا3إدكاةعايهلساحبحبلايخهاحلقة

بماسثفعليهمحاثاتعيحالثقاكاعلبمصا3وألاتكعبةرتامقدا

ثيبتهلمينالىيدسكعببئابىهذالىقيلهذاميطفلتقامثقفى
عليهؤستبعفمابعيسبه4اكسيرثالمنزلرثطوفاذامنهلهاقىسعقط

شىئرافالالعراقلامغفقلتاةمناىسثصالم11علىقرو

بدىورفعثاقلةاواسنقلثكبتىعلىثوتغضبتذلكقالفإطصزاأل

ايأناطحلوفىاخماابوخصبانفقاكنقاياايكظئميكوهمايااماياملت



ذيبمهم

قاللىفىنايترجعلاباقبيتالألرقالواثحهمونارأيناهمفافاالعاتجغا
متبماسئكليمغاطعةبرمابقيتألنهاهدك1افىهناكاذهبلموجمك
ظاقاماداهثمئمأللومةفيهاضافوألوسممليهاللهلىكاللهرسولمن

يسانجيومكانظامهكلحمعالجةاشظروجعلتعنهرفتاذلكقال
لىثلقااألسكةآخدألالنامبىمغفاصةالسذاظقىاجلبعضىخرجت

سيدماتقالوااجللتقيباكسنحسبكقالوأاناسشأنمافقلتنأسا

الفااوامسالبالحديثدئشهبالعراقموابافلقيثكببنابطالمسييق

احمداألمامواضجوسعليهاللالصلىاللهرسولمقيلأليبدغناحتىبئكاناأل

ألثجاهيأقىالذىفىقالوسعديهاللهصلاللهدسولانالىس

قالئشعملنىألمالكاظطاببنلعموادوقالويضوصأرذيضصليل

جماسطابنوقالليالممانفى6نالقرلنقرأاناابىوقالديخكيدنساناكر
فىوابىاناجممبرضاظلىقومناارفىالىبنااخرجوايرمامرءقال

وقدقناهمفااذاهاعنااعرفاا1ابىدقالييابةفهاجتحمااتامؤض

االكمقالالمنذراباانفظتابنااالذىأصابهمماعموفقالرصالهمابتلت

مئبماسابنعمطمةميووقالكمطكدعرئمفهالقالاذاهاعأرفا
اكانفقاللثىفيابيائايتصسروفوقالببمبنوابىوعلىعيرثةثالى

يةطاه1ابروقالاثااجقدناألأفايحسونحىفاحمناقالقللىا

وكانآوجلسامبادةاكفىألناسالبهأحتاجاورعبادةصاحباابطن
جثمنمنهلهخيوبمااللهاتلهاالشيئاتهمنكماحدكقىمايفول

داثهوبمااللهاتااألبهيمالجثمنواخفهبهيهاونوبيحذمأل

فىكببنابناءنصبرابىبنتهبخداءقالصكتسبحيثىهعل

ففاألفامةاالفقلثااألذاناوهذهكامةاأللنافقالباألذانادىالمفعصفتعي

انقومواثفهلوافالقالنكمابنامافقدئااصمةاالىتفضوناالننتظردنما

بوجههاقوماعلىاقلسمظاالفبمصالةبناصلىوسم4عإللتهصلىاللهرسول
يحضروألممنازلهمفىالهمبئالثةدعاصمالناشاهدفالناشماهدقال

مايالونولوءوالعشارااصالةافقاليقالمعلىلةالاثقلانفقالةاصا

وحدكصالئكمنافنلىدجلخعيالتكان3واجواولىترهماالفيهما



ألوابمسااديخ

اصنهوثرتم13ومادجلخصالتكمنافضلرجليقخصالتئهوان
فضيلثهوقولوالمالئحةصفهثلعلىالمقلمالصفواناألاللهالمى

يغشوهاربمادحدهالرجلةصاعلىتفضلالجماعةعالةواناألبعمروه

وقيلطعرينسنةوقيلرهعثتسعسنةأبتوفىوعثصرينخمسااو

واثتصعببنابىموتفىاختلفالواقدىقالبنرعرأثأتيقسنة

يجحعانياعفانبنعفانانوذلكثيقثالنةسماتانهدنايلآواأل

الرأعىاضىوكانامصيرباوأليلإللطيليسدصداصاجالكوكانالقرأن

يخضبأليةوا

المعحةاذىفىشئبولىالترالحوارزممابنف2بناتممشر

لبنىالدعوةفبهاواقامدفماتاياهاحصارهبسدعمابواريهننوسنط5شة

رجعهذثالهيغقمليأخفطمصروقصدالشامثرأبمعلىوثخلبباصاله
اسلهـبهظفرهممنضأفالثقيالدكرااليهالمصريونووجهدمشتتالى

اربعماةوسبعيناحدىسنةدضقفقدمبهيستنبهدارسدنابىبغلمش

واسثامالمذكورةالسنةمناالولجمعرفىؤاتوكلىالبدعلىفغب
واعئقلييئالدمثعقيدورجندهانزلالبلددخللماراوكانلثثشاألعس

ادوهبمالسمنفيافتدواحتىرامطبمرجوكسممجاممةيموجوهمن

األكفاقابنوقالبمدمنهواادانالىلرابلمىالىابلدعنفمجماعةورحل

ميلىهروبعقيبمنانراكالىعادئمعناانصرفثملدمشقمحاصرااثسزلقى

األسعاروغلتاصرهاالبهارجعثمعفاعلىرثمبانياسالىعنهارةحيدابن

ثمدبناراينكرعنزاشانطةاطارةغىوباتقواتاألمنشىعلىدربقولم

وسكنبعمائةواروسنينثمانسنةوعسكرهوودخيلمهااطدالبعانه
األمامالمحليفةقدمثحاخمنبرعلىوخطبافراديبابداخلىمارها1داس

مغأخردكنبالتهالقادرابناللهعبداالمامبنالقهدعباللهباصيألمفتدى

واحدممطاشهرةوسنينثالثوالشهانثوالمنبرعلىينلصريدط

بعمائةواروسبطيناحدىسنةخراألبغرفىوأللايوينسرغ
معويةخصفيقشهدسفاىصطثثندىاشصوربناج

عليهملهءاقانركرهاألشرتافالقئالالىخرجقدوممنيومئذوقل
مولدهو



كذيبثم

هدجبححلقفىبفارسالمدجمأاكباألسدتربليت

يعرجلمالقرندعلماذاالمهيمافايةالبثكالليث
ققتلىشسترابهصنع

نقدموتدوانعيإبنالملكعبدعالوفدشاحيالمرىسألميبناحمر

قالتا3يفاحملىياالقالالملكعبدعلىدخلولمااحمدبابفىذكره

كلوألصعقاللهبالدبجوبلقيادافماألقاللرأمقل
المؤشيغاعيرياانتقالصاجمتكمالهاللفرغظامطوقااصنىظفانشده

ثرةيقاكاكلنيليتنىالمافالىاههانتمافاولعينابالجيلأملى

يقولوهوصدهءمغفرجرررهمف3
جماثبادهركثرمنهىءاوناشعئىحمبوانصأبئفبم

شيئاهيأتنض3هلىالماتلكواحسنتلدقالالملكبداشدوق
وتيثلىتفالالفولنك15قلىومحكلضطألفالاليوهقبلقلتما

وقاللهوآألفةوارةةبؤالهاضيثمافثرثءير3منرخفمم
كيوحمثىيدعكالاهحاالثلرىفىالالناسافاعيوايادبابىالزم

هزبرسكلكاتيعيركءسوموردشعركيوردكانفاحذرممايوماورطةفى

كجاايعراققدملبثثفمييكصنغىبعدبقيةضفالضخكليثابى
ئدهططوقالالشصكاالجاج

يخبغيكقيسماجدمنابماوماثمودمنبقاياتهبث

والمخبجدحكلمودوقالواكذبوانيخلقيسفىيثبوااأذا
ا9وعذكانوأجمثوشبالدجمصراشكغبرامنواولدصيه

تذبفبصعلرااما161زشبمقيهميرسصابنيادوانت

يافاخلىاكملانالهصائىعلىقدمبهفملوااجانل

اد11عندىجزاؤكمافالجالجلىادخلفاالافىمصبهووجههيث

داطباداحرقاهعفايممئهألعدااللهاخالمجماأعذبك
همذالىايقسالوالعنسىاألسودبنعميربنحكيمبنوصا
سثبغالتوعبدماالثبنانسرأىحممىانهاهميمادشفىاندقيل

فيسفيارعمهدويرهوفىيماااومىطانمعلىبنضالدعندث



333عاحافاليغ

النبىانفالانههريرةابعنسعدبنراشدعنوروىوغيرهعيينة

دأسهكلفالوحمهمنعليهيتهكااعاصداابهااذادعسمعلبهاللهصلى
امامةوالىجمدبنضبةوعنألعاجمنحالفةالثميبوبأميوعنءإلحنا

ثمجماعةفىداهتاصلمنسمعليهاللهاالاللهرسولظلقاألاان
عهرتوتاهجمهتامومعحاجءجركا4أانصىالتسإيمبسغحفلسم

ماتمنآخرامامةابواكانلالحوصقلثسمإقوقاليقطريقمنرواه

دأتجهوقدبسربناللهعبدليقالهبعآخركانقالابأامنسدعع
مملقداألحوصانوكلمروة1اصفاافيبينحمارملىمالكبنانسورأيث

فبماصيدبنيحيواماالحديثىثررعلىيففكعيينةابنوكانحمصءلى

االحوسمنابهرعندىوهرثقهعندىئورانيقولوكانعنهير
وقالبأسالألمجلىوقالثصةهالمديخابنعلىوقالالحدصاي
وقالدقوىايسوحديئهمجهداعلدارجالاألحوصكانسفيانبنقوي

جبوقالالحديثفىاموىباايسحمادابنوقالحديخهبيهدينةابن

ميمأبنعنهوظلالمسودغبضومنطةشاصصكاتالحكمبدالرحمن
يرديدمماوليسحديخهتيمعدىانجاقالألفساقوصنعفهبثىلىليس

ليماألحوعىحاتمابووقالعليهاشابمأليخدباسطيأفىانهاألجمرءشى

الحنيلئااحمدوقالمىاعوففيدمحصنفهقدفحسربقوى
ابنقالةعنهحدثاذاحديهيعتبرالدارقطنىوقاالشيئاحدشهيسوى

ماجموسثينكانسنةومهقوكانالمهـدىمعالركلاألحوصقممحميد
اميةفيمناألموىالقرشىاألحوصبخااللهبدبنصاص

بنسليانقالىينالوويةمطوألهاألكبراميةاخوكمىعبدابنفراال
تطلقنهـيناوتطليقةاعاهطلقآالثااهلاشرافهنرجلاألحوصانيساس
هنيءيوجدقمعاويةافىذلكفرالدميغتاظااطيضةفىوهىفات

التهصاىاللهدسولامحابمنهناكقوهببدعفيالضالعنهاسئال3بها
فقالنابتبنزبداذراكباليهابعثكالبهاعندهميجدنموسعليه
الذىهواألحرصانالئعبدكامصعبلوظيرثهالمماتتولوثهقى
معاويةالىالحكمفابروانسى



كديبهم

بنالملكجمدكلوقداالخضربنمخارقوالدالقيسىاخصر

اذانوبجريراناسااخصهواألالهألالذىواللهكنتوفالوانعي

اعالربنعلىوصانضالدبنسجدعندالملكجبىئهالوديدعلىيأيزلم
منأحداعالسفألالوليدبابالىيجمأجريروكانلدمدلحابالوليدخاصا

ادرقاعابنمجلميىهنيفوبثاينهندجلالىابجلسدالئتارية

عدرلثاختصصستحزرهابايافقلتقيدخلالشلسالويديأفنانألى

فولحةوتخرىتخؤيهايثسعاراأللشدهاألالبهاجملسماواللهافىثالكجلمه

ايثلهفيرمثهنالنشدنرانحامشعرهمنشعراينمثدهقبولمقال
الناسالخذودحلنافدخلوايةعثفاتالناسالوليددأذننفسهيحوقهو

أنواوااسهممجاواخذواالنامىدخلحنىيحخلفيرجروئخلفمجالسهم
لعلبكالسالمدقالسداطينابينمثلقديرصصاذاذلك3همدففئها

قاعالىابئفىلىيأذناناميرالمؤمنينرأىانوبركاذاللهورحمةاهيرالمؤمنين

العدهممثاللهديدالىفقالاحمعالسجاواناقللشبهالىفضهااف11المنفرقة

هوكاالثموهويرجرفقالالناسظهركعلخرجهاان

الراجمصنهميفأومواألةوطاطقعنهئننىأن

واخداناالمؤمنالقاميرديرصرقاكامثاكمناللهش13الالوايدلهالفة

المىواللهفنظرتقالاممألسالنايوأالامشالىكثرفلمةاسعرتقلى

دسلهاصجموجلبرصرهنتحبا5إشطلدتحمتىمثيهدالول
يثالحلىروىالقرشىمعمواقويفالجابربنالحكمبناخطل

ئنىاألسفراعوانةوابرنحولعهوروىياافىوابقيةوممبنالويدعن
نفمهالىاليتيهةتسثأصفوعاعي3هريرابعنطريقهمنوروينساوكهرهما

اتستأصاتهولرياقلتقالتااوعنتمامورواهاقرارهاوصتها

كوتهاوافهاكثففىأصترابانقادابضاعهنفىءانسا

رفىوسمعديهاللهصلىاللهرصولخرخاخقاللهاالدرداابىدعغ
رسولاألجمصمايناوماراشدةمنرأسهعلىيدهضعلياحدناوانرمضان

ابنوقالومأتيينوستيقارجسنةالمترجمتوفىرواحةبناللهوعبدالله
ومأتينستلىسنةفده



يمهعاصاريخا

رديخاالمحدثينمغاقاطبيلىسعيدابوالمؤملىبنطلا

النىاشهاكااألشهلعبدفيمناألنصاريةيدكفنجتءأساقءطريفههن

انااقهرسولياواىانتبابىققالتامحابهبينوهيوسليهاللهصلى

ثرقفىكانتأةاهنماانهءداالةلكنفىواعاهكاافساهاواقدة

اللهانوأيىمثلملىوهىاالعلماوهذاحىبئحمعتبضفىوأل
محعموراتالفسلمعشروانالهكدبابكمنافاكافةءانساواجالالالىبعئك

مماشرسمواناوالئموصامالثيشهوابهممقضى4مبيوفواعدمقصووات

والمجالجنائئوصهردالمرضىة2وعياوالجاعاتبالجعطليةءنضلتمالرجال
ضرجاذامبهمألرجلوأنأدتهسبيلفىهاداذااثمنوافضلىالحجبحلى
كمجمنماوراثوابهمكملناوكيامواكمكمحفتااباالعاوتهرأاوحاصا

علهاقهصلىالنىفالئفتاللهولرياالحيوافى3كمنشارافاحألالى

عنمسائلتهامناصنقطأةاعمقاحمعثمقالثميهبوجههامحابهالىوس
هذامثلالىشدىاصيأةانظنثأمااللهرسولياقالوأهذهمندينهااعي

منلمىواالمرأاتهاانعرققالثميهااوسعايهاللهصالالعبىعفتفا
واتباعهاصناتهعيدطلبهاجهادراحدأكنتجعلحسنانءاالنمنورائك

قالاصتبشارابووتللوهىالمرأةفادبرتقالطهذالثيعدلموافقه

فيوقرقيزيدبنالوليدبنالباسضنالرازىصاتمابررواهمندةابن

لميبكىحعيثوهوالسكنبنيزيدنجتاحمابهـيقوهنهااعبيقشدة

فيدشدعغالغنوىعلىبنحبانروىوقدالعبلسحديثمناألبهتبه

هذامنمميئافوطعيعباسابنعنابيهعنريب

كاناتجويقالجممانواحمهمعطابىبنعقبةبنضالدنجاايخغ
ولهوردلهجمركانبنيرالزوقالذكر4أالملكبدبنالويلىاالؤءن

يحمدفبهلىقىقدوكانافعاىالجاجنجااللهعبديقول
بيوضهطبطيةعلىلتشاخيغعلىلتاذقىصأق

عوفبنإلرحمنعبدبنطةابوألمهواخوهممبئابنتكالضروامه

نقهيخااالعابىابنقالجميناصيماحمهانعلىسمدبنونصالزهرى

الثازىنىائاطمينجالهمعخرجقدالجاجبنللتهعبدصانثعلبعنه



كذيبثم

ذلكفىققللالطلبمةمغاألرفىعليهصناقتهربهاانقفيىةسا

بلالمطرودكفآطاطالفكلبضةوهىاللهبددرأيض

بقانلترىيهاكممائنيةلاناليهقؤدى

دارهمنفاخذالملكعبدبنيدالىالىبهىضالدبخااخيئالىلجأثمظل
الحبسفىهوفقلللحبعسهالوليدبالفاقى

فبضىظميلنأتاذيقامنىالشوقفروذاكاقول

ثضىمنفعالدمجومابانتسبريومللفبفما
بفيضخضرمابةجمأهافرعاتمنئققاصا

حمضبهبسرإلتبهءحميااذتحاقينىبفيها

يهـايقولاقالى

وفىععمنوصناصلىويركبعنىامباساابربمرففان

بغيضمنفافىويبخضنىافيرىيومافهعيطويجه

يضميجه4ذوفا3االوفىقوموصريمذوشفافى
فىالضساالمذكرهرباوحماحاالعاصىابىفيكلبت

ضالمهتف3مناقدحاخروجبومصعابمخرجت

وبوفىبخبباتاقافىايواجئصاذامنفذلك

المريضيئاتحفةوبئستلوموذاكالحوانخبعلى
مقرقديموضالىلزكأاخغالىنزعتاذأق
لقيضددكأااثلققحهاعاوالقضيخضةاوزة

بناللهعبدانالمؤفيامارقفالالمالثجدءبنالوديلىعلىأخيئفدخلىقال
عئسب11ابويعرمقانقولدفافثمدهذاجماقالهاكقداجا

عليهاؤلمتاوعنهتصناميانبغيضمناهلىهائىانالوليددقالالبيمايهن

تااخغافزاذقءهداماذاثمقالابغضاوأحبإلاو
سبيلبتخديةاصإهعفمنضرجظاغيركهارا1ماوقالالوليدك

الجاجكااللهعبعد

ادريسهمامقذصرل

حمآباياهصنفالواعظالبندادهىناسايوابراميمبنسادرثأ



م73ماكرعمائهاربم

بصرابوذكرهوكهروىمنلىيقعوأنيسارةرماخليسانس
بغدأدتاديخفىالخطيب

بنبسادربناللهعبدبناللهماثذاددبسابىبنىادري

قالقالانهعنهروىالحوالةبهيغبنكيدنبنفبةبنألتهعبدلطفيط

اوقاقهءبههفاطئبهفاكأقاليمفقلتمنىعكاشيئاايهتبالىلى
رةانييسادروابنهالحوألقيسادراباأيتالحارثبنمجي

قلىالمسساالمىجمشونالذيناللهليعقبنيقولأفيحمعتوقالجمدتينالجح
بساربنستطولبكاماألبىقلتوقالالقيانةبومتأمانوراأانظ

ابنيافقالموثهفاخمشالىفذهبتعنهكوتسمنخيربالحقتكلمفيياقال
يىادرخخرجنت3ناقالبهاتكلمامنخيرالباطلعقكوتاخى
زاداالتحتناتباعليهارىنتبميتوعنأالخوألفىيسادرأبىابن

ممنالمترجمكاناللهعابزادريمىابوحوااللةعبدبنيسادر

هذاكيريذكوولمملافىمؤدىحمألمههكفماالقضاةمنلون4يد

انجهعنهىويهاعنحدثامزفيااعبدبنعمربنادريمى

المالهذافىلكاجدماالحطلجريرقالانهايهعغى4روقفخلف

بلقالواعذرنذهاديناراثالثونعطائىمنقضلةهلىصنوحقا

ينالمؤاميرلاعذرك

اصودلىااألزدىلهمىابوالدابىأبناضشابمحمدبنيسادهـ

ةاوابناينىاالاصمدابومحنهورواهجاعنثداطروملرلا

طيهاللهمملىألنبىاحمابإنماالثبنانسعنطريفمنيخماوراصوفىا

اللهالىثأيبونابهمدوالثمدفقالىالذنوبمننصبانافقاللوااااولأرس
بناحمدافشدفىترجمالموقالاكمفيضرالفهقألستغفرونيذبونبقومءلجا

الطبراقيشخلىبنإلقايمم
لماخشيتيتيماهواتركنيءكلينافماطخذر

اكوتصترهيءالمركأتجاهحنخشءأداكلى

عنوصالعراقسحنألنابمنطصلمابويزيدبنيسادر

ابىيوسالقيكأالصولىمحىفيمححالتادااعياديباثوكانايثاميقاماي
3اطدأ2



ذيمبهلكم

يوبماهعندمنالاطتاكامنلهنقلتالبصرةبدصيلىأدنابيىشان
فالشدفاانشدنيهافقلتبداحدمهاءماتااصفقلثجمبنىعباسكاالفضل

عنابكعلىنفسىكاتبتاحقابكفىتفدكرتلما

ئوابكمنايأسأالمىاطوماتمهباراهااة

بكاحتيفىشأثمممبمقستويخافااليأسوغدإ
بضابكاقفيابىاوأنازركرفىفئفان

صسابكفىنث3اذااألحعمابىفىانضماوالله

اليهبهتبتاليزيدىيوسفبنالحسغجمبيمالمتروقال
يليقانبدانةعلىجماجمياليقحقأمممأقىك

صكهيئوقتصاجمنواناثاالدهربةنومنحذرمخذوا
حاجقوقضىرثفىالبيتارقرأفال

المئرأبوويقالمحمدبابىبهعنىالسحمعليهاللهفي21دم

وثبدهادمشققرىمناباتبيثيسكنكانالهثاراالبعضءجا

خلقاللهانفوعاعيموابىفيوويااليتءحواوكانتبفسبايها

منهماألرشقلكلعلىامبنوااءاألرفىحميعمنتبضهاقضةمنم3
بوالطوالحيثوالحزدناوالسهلذالثوسوىبيفىواواألسوداألص

مدىفاألرفىأديممنمصراندافييومآمخلقاللهانعباسإينوقال

لممىاليهعهدثجوالحبيثوالطيبواألسردليضاولدهمنانىقىا3دم
عباسابنوشلىامبحتىابوماذلكمنمىالثغابتمافواللةقالناأخااقص

بعدمةاطمجمىدمخلئاللهاناعمااللهالعالهذايوآؤالتىساعةالعن

انزممطمااوآدمدىهارفىاادبممنقبضهاقمضةمنلقهرالص

سعاناىفنعىايهاهدثموالطبوالحبيثواألسوداالحمرذريتهمن

ريدبنسوقالالنجاالىهبطحتىايومافيثمنلمحساكفابتما8إلله
عمدنالقدوجلعشاللهفقالاالنسانىفينسىدماللهخدىجإمالملىقال

وابنجإمىأبنعنالدىحماعشلهنجدولمئسهـهفبلىمنم2الى
اصهماخالمتمناللهفرغلمادالواانهممحابةامناناسوفيصمود

افىقولهالىخديفةاالرفىفهحمماعلاذالئثةقالىالرشعلوىا



صهم9كيعساافياريخ

اتفقانهابطيقاإشهاالرضالىيلىجلىنجثايىشأدمناىتطونما3
يافقالىيأخذولمفرجعتشدقامنىشقصانمنكبالئهاكلوذافىاالدفى
مالثنجعثفرجعذااثمثلىفقالتئيلميثفيافاعذبكطفتاأوبئ

وجهمنفاخذاانفذولمارجعانبالتهوذ16وانافقالمنهفهاذتالموت

ءسوداءيضاوءاحمبةقىمنفاخذواحدمكلنمنبأخذنموخلملاألرض
المألزاألزباطياعادابهقىقبلبهفصمدغثلفيقآدآبنوضجلذلك

حمأمنيقولحينظذلكوئفيرتنانحىيزللمثمببمضبعضهيلثهقالذىهو
نجلقاللهانئنقصنىاذاريدمالحبريلاتقااالرضانروايةوفىمسنون

بشرااقضااقطدلالبهةقالثبةعقونييخعاقمبئالحلقذالثيخعيهخقامنى

بيديهاللهغدقهساحدفيلهاقصلىروحىمنفيهتوسريهفاذأطيينمن

دقهعغهافاايهبرولمىيخلقتعماتتكبرلهليفولعنهابليسجمكبرال
المالبهةبهفرتالمجآليوممقدارمنسنةقبعارطينهنجسدافكلنياسواصبث

يصوثبهيفصفكلنابليسهنهفزطاشدهموصانرأوهلمامظواءز

عمامالفييقولهينذلكصلصلةفيصرنالفاريصوتالجسالكا

البمةفقالدبرمنرجوفيهلىودخلخلقتماالعىويقولكالفار

ييئاطبلخظانهألهلعايةسطتلئنخوفهذامنومااهلىمنهبواقى

روحىمغفيهقتاذاةبدالقالالروحفيهيمخادالاليريدالذى
ةحمحالمللىلهاتفقاعلممىسهدأفىودخلثالروحئهقخفلىلهدوافا
عينيهلىالروحدخلظاربكرحمكاقهفقالالحففقالقهاطدقل

يدغادقبلرثبأمشالطهاجولهفىدخلفالذالجئمارالىنظر
نداألفخلقولحينفذلكالجندئماالىلمجالدرجليهإلىالروح

نعكماالله4اهقالبهبروااداليساألاجمعوقطهمالمالبهابهىجملى

هراثبأساقلم4خبرشانافقالبيدىخلقتلممااصيتكاذداد

رديهبقىإثثأمنخلقاأداناقوذدصافيوعنطينمغضلقته

أسودطاناكاض11شنم3خالقبةءابروقالءدحمراءاويض
منفاخذابليىبعثاللهانسعود71بئقالهلهاوحزبضموااحمر4

2فماكلذبمسخلقهشىفكله3مخهفنماقهاوماعذبهامغاالرفىاديم
الىساثرفهومالحثاقخلقةشىصكافرابنعلطوانةابئالىسائى



كذيبمفى

ناخلقثلمبدااابليسظلثمفنتقىابغانرانرطاا

ابنقالهذاوبمشلىاألرفمنخاقإلنه2دمفسصقالةطبباءجانه

ظهعومحنايهابقالفامنثدمخلقجيربندبرقالعباس

بوادىتصلانهبلعنىقالقةصمنبالفرلبصلوهوبايسطبحعمان

الفهادعابالىوظهبهنعمانصاللهمايقالجبالنماءوونواحيهالقرى

الشاحيقالوبعلوهياايهماءينعرف

نيههاالىبايخلصالعسبيلخليابالتيماننجبلىايا

رملمنصدرهخلقاىبةنقاضرنجؤجؤهخلقانالنهاللىآضرقولوفى

اللهقيإرككذكفكلنءشاوكاءشامماألماللهخلقوهبوقالضرية

وجسلهوعظامهوشمرهمهوفىطهفنهءوالماايترابمنخلئالخالقببناصن

عنهالقهضىعلىعنوروىممندهاللهخلقالذىوالخاقبهفمدىكا

وايسمشهخاق6الذاطيينامئخالقتانااغالأتجمعاكرمواتوعاعى

ريهنلمفانالرطبالوكدكمنمائمواواطهاءيلقحالشبممن
لنثعىعهاتكفلمجرةمنتهاعلىاكرملمجرةجمرأكمنوايسفاقر

اهنطرابمتنهوفىبقوىليسعنهاللهضىكعلىألىاألفىهذااسنادعمرأن

وجمالمهمصعلىممممنجمهوتانمعهايايقألئامةاسدم4وألفاخ

األرفترابوهوثدممنهطاقالذىالطينمغخاقاثمووجمعيهف
اكرتعالىقالطكاالرياحجمراهطيةوامالاءبااماتلقعاأللمجاروسائى

اللهصلىاللهرسولاسئاقالانهدرىأطسعيدابوعنلواغياحالر

طينةفصلمنوالعفبوالرسالطانخالاخلقتفقالنحلىاخلصذاممأاوسعليه
إقونورمنحهدةالمالخلفتفوعاصءشعاعنالرزاقعدواخرض2دم

أدمخلقعبامىابوقالهموصفادموخاقنارمغمارجمنلجان

ئمقالمايالطبنوهوباألزلناصارحمقاألدفىعلىأقىفااألرفىاديمدط
يومابمينارفكلندهببالتخلقهثمالختنوهووناحمأصارترك

الصلصالفذلئاملصلعليهضوباذاارصلصاالفصاريبستىاضوك

يطبابليعمىجملثدماللهخلقلمافوعاصاذسوعغذلكمثلاروا
اولىالفارسىساقدظلاللظقيخدقبهظغرتلطظاجوف2رظا



دم18مسأكرابقاديخ

فالالعصربعدانفاللئهوينظرعلاسهأئمناللهخلئما

خلقلماعكرمةوقالجمرألاناألنموكتىقولهثفذالبلاقبلاجملربيا

الروحيبلغانقبطليهفىذرأسهفىوسادتالررخفيهوغ3دمالله
وطصييرةهرابىعنالعصواخرجلمجلمناألنسانخاقفقيلفوغرجليه

أدتهدحمكربهلهلفةدتألحلىقاللنربهفالهمهعطعماماللهخلقلما

فاتاهمعليهمفسالمألبهةايتلهقالأدتيىاتثمبهفضمرحمتهسبثتفلفلك
وقيلاللهرحمةفزادوهاللهدرحمةعلكالسارمفقالواعليكمالسحمفقال

رجليهفىابرأهلماالروحفيهىيماعظخلقاخلقهآآاللهخلقلما
دتهالحدقاللعطسحتىفيهالررحىصحلمجوألساناألنخلقاقهفقالكرك

اتاالهاللهاتلقالانامنأميادباثيرحمكقهاقالالعالمينرب

وصذكمنىثعزفيادلقفىرربياقالالممحيةبطااصدقتقال

طلتربههنم3اأنألئعالىمرلهفذلكطيهاللهنابعلىفتبيهذفيانقبل

فقالثدمولداختممجيربنيسيدوقالالرصيمالثوابهوانههعافتاب

واجمديدهاخاقه33بعضهمفقالاللهعلىرمالمىاطاىضهما

ابوناصدموبيننافقالوااللهيعصوالمالذينبهةالمالون7خىوقالتهمالئله

فىنفخلمصاانهوذالثسمدفييالقألقالوامالهقذكرواآمالىفانتهوا

دامحهفيهفنظرتالرشلىفبرقجالسااسؤيتحتىقدىألفاحالر
امابالىبوررءابنامحاببضوقالاللهعلالحلقاكرمفذالثاللهرسول

فبدتالجنةنجربيقمأغعرججوارىمناخرجانىنوكنبالةثدم

تاعياافظنبرأدطاختقدلمجرةفاذاامفواامفوابأدىعلهعورت

قالمداالعرفلهقيلثمنحهلىعنىعفوتاألمبحقفنادىبه

فاذاالرشالىرأسىرفعثالروحربياتلماقالكيفقيل
اخرجمثهعليككرماخلقاتخاقلمانكتنحاللهرسولمحمدفيهلمحتوب

منربياقجمادبنسصدعنايقطومناحمداألمامبناللهدبء

منفيهذأماالجعةيومعناخبرناففال3وعليهاللهصلىالنبىائىاالنصار
ساعةوفيهئوكطوصهاهبوفيم3خلققيهخاللخسفيسهقالاظير

فيثحمقطيتآلاوائممائالبىلممااياالقهاثتاألشيئاكامالى2يسنللىأل



كذيب3فى

االدوألالوادفوالاهصوالمقربمكوماقالساعةنقوم

فوطىععنهاللهرضىعلىعنطعلوابئضالرجواالجعةيوممغمشفئ
ابئظاونعظدئوقيراعابافهجمفانهآداالكفمممايسالجةلءا

الميامةايومالناساللهبدبنبابرروايةدفىافىبهرمنالحديثهذاىعف
غليداصدساألواوفىمحمدأباحنىفافهآدماالاباهوديلى

احدوليسسرةتبلغشهطفانعموانبنموسىاألداصياجردالجيناأل
أبوالدنيافئآدمنية3لطالعةابظوقاليأبامتيمفانهء2األيهنى
لهآدماالصايةلهالجنهفىاحدايسببموقالعمدابوةاوفىالبشر

المكانتاوانملحيةالمنيافىلهيهنأانهوزلكسرتهالىءسيوداة

منانجاركعبفىماملتوقد2دم1الجنةكأئيماحدوليىثرمبعد

ثناحلىماقالهناشبهبنهمامعنالرزاقوعبلىلدادقطقوااحمدواخرجالواهيات

صورئهعلىآدماللهخاققالمفااصاديثأوسعليهاللهصلىمحمدعنيرةابوهر
المالبهةمغنفرالنفرهؤألعلىفسماذلجهلهقالخلفهالفرامايشونطوله
المعالققالففقالذرشكةوقيئحيتكافايجببونكماواحمعسجلى
رهسسعلىالجنةيدخلشجملىالاللهورحمآلالسيالمعليكفقالوامليكم

بنسيدحيناحقبعدينقصالمقإطيزلفذراعاستونوطولهم2
لتقىلماعبامىاوتالاذرعفمفىذراعاستينكانطوانالمسيب

انظألئاورهأمدجىمناولانساوعيهاللهصلىقالالدينة
نجملةالصاايومالىءار3هوماشهاخرجظرحأدمحماقلمااقه

هذاقالاهلىمنرباىمالهرفيربلكممفرأصعلخصهذريمرض
مرءلىذددباىقالعاماسصثونقالمرءربماىاللدارشانجك

ببممامابعينارفزاعامام3فىمرءدوصعمركمزاذيدهأن1اقال

لمإتةالاواهلدماخضرفالطئهةالملعيهدنمهواتابابذااثاالوو
دقالىدداألنجكمماوهبقداكلقىءاطمونادةعمرىهنبرقدانألقال

يرةهرابىعنيروىوثسةالمالعليهوشهدتتابايملهاقهفابرزالعلتما
ففالهاقهلحمددذالحدلقالالروح4دغأدمخلقلمااللهإنفوعاصي
ققلنىمءمالالىالمالبهةائك1ااذهبقالثمربكرحمكيعالىبهله
اللهووحمةخلىكمسفهتالواظيهماسلومادقالطنتحابهمشمسكاله



مممساصابهأدصا

لهقالثجبينهميتكفلىوئحيةتحشكههلىلهقالربهالمرجعثموبركاته
يمينيديهطاوتعالىريجمينامغترتاخترفقاليعىافصآثمياوصتانمويدا

وذريئهأمهؤقالءهؤألمنربفقالوذريةلمأفيهافاذابسطهاثج
فيهمواذاسنةافاصشوإموافأوهعبهتوبمنهمانسانذاصو

انجكفالىهذاهغراىقالسنةبعبهطااأللبهيملماصنوأهمالنرجل
سلهاجلفانىقالصتبألذىذاكتاللهرفىزدربياظداود

ننيمغاالعبطثماللهشاماالجنةفادخلوذاكانتظدسنةستينعصرى
تالسنةطاللىاللهقدكفاليممىجمدتلةفقالالموتملكأتاطلخيعد

لحمتلحدكجمادقالسنةستينوددألبنكجعلتقلىوصالنكبلى

ابوواوكاشهودواتاببا3اصيومئذفنقاليتهذرفنسيتونمىذريف
ه7افتالعموادبنموعىفلقيهفيهوزادالمفظهذانجويهيااري

كنكوااثجمدواانالمالبهةوأعيروحهمئديكرنفخيداللهخلقك
انتآدملهةغالنجمئتلثقالاوبذنبكالجنةمنمىطإلةفاخرخهيبنة
لتجإنفااثوداةعليكلواقىمهبموبهرسالتهاللهاصطفاكموسى

دتتوقالعامادينباقاليخأقانقبلاموراهاتب3اللهوجدتنبكمشى
الثعيالكتاعحلادعلىاتلومنىقالنعمقالففوىبهموعىفيها
2دمكجسمثعليهالتصلىاللهسولقاماينرباريخلقنىانلقعلى

ءلهسء3دمخدقلمااللهانبدفظ34خرومبممنثدتاهـوىووسى
وجعلالقامةيومالىريهثمنهااضاهوةصظهرهمنلفسقءظهر

قالءهمألقلقائيآدمعلىعنهمعيثمنورنويصاهنهمواصدعينىبيها
منربيالدقطنيهءبينمابيصوفاجمبهمنمدبيألفرأىكذرشوال
ديثاطوصاؤدداهلهالبتكفلىمنماألهأخرمنرجللمذاقالهنا
مدممانجو

ماظثرمقالذرية3اخرذكرع

ءظسعسم2خاقالمساوتعالىاثاتبااللهحا1فوعاعيهريردالىنا



ذيب3فىى

نالعهامناوابزعامآلاقيايومألىحالقهاهوةصهنهمحرثبيده

عغاناكشاالقيامةيرمولوااننابىثهقالوابرجممالسثامهداعلهماخذم

فيهوجعلوجهفىنورهأمفيمنلحةذأخثلسصثجظلهذاظمليق

فقالآمعلىكطصثاأليحقاممنالديخافىبهايبتلهانهئبالتىلموىاا

القاماالوانرلثأواالاألبرصجذمافيمفاذأكفرشهؤألآدميا

ربياأدمقالآ3ياتمتىيهرفىقالابنرهذالتلماربثد

ذريتكمنآمياساهاألنإءهؤالقالنوراانامىأظرااراهالذيئهؤالمن

صلثماألآخرفىطونداودمذقالنوراهرهماظالذىهذافنقال

عقاللهقرلهفىقالانهكعببنايىصوروىقدممانحوعلىالحديث

قالالمطلونقرلهالىياكمزدهودهمظمننم3فيمغبكراخذانجوجل

هداهاكمملهـفاخذواايثكلقنطقهمأسثمصورهمثمازداحامثلنجمعم
اشهدفافىقاليةابلىقالوابريهمالستانضهمعلىواشهدهماليثاقوا

بهذامالمااقيابومتفولواانم3أباعليهمدواشخاواتاساسيم
يذكروبهملمررسايهماسلسأفافىاششركوابفلءعهرالألاز4لمواءا

اهادباألناواربناأنكشهدناالواثى3عليكملواكفوميثاقىعهدى

الفنىمفيهفرأىايهماطرةأممابل3علخوبالطاعةيومئسذفاقرواكغ
فقالمبادكبينسويتلوربيافقالفالقنودأمورةاسقروالفق

اوخصرالنورعايهماسراجامثطءنجيااجمهمورأىيهراثاناجبتافى
نكوميثاقهمندينأمناخذناواذيقولالذىهووهاواالةالرفىساقاب

رهوغبعالاقاميثماخذنايمصيبنوحيىوموبموابرانرحقو

كتعيصىرويماكانلىفقيل11يفانفيلماوجهكفاقميقوالىالذ

يعياألروحذالثلىارنمفالقاثطواأحداحكلبهاااخذاقأاواحأ
فاخرفيخلقهحينآدماللهخلقسناطالوحنارانيهاسانافاىلىظألتهقال
علىاقواألشرىا1صفىمننطااهلطواخرجيناصفتمنالجنلةلا

يدهميتسوافلربىياأدهمالتالواواألجماأللمحىمنهمأالرضىوجه

خالقهحهين3دماللهخالقاقرحيالدردادابىوعنكراشاناحبافال
اسرااالفي3مموصطوشدالمأغاهسضياذدفاخرنجايئأكفهبسد



043اعمعابنيس

وقالإلىاوالالجنةالىجمينهافىفقالالحمثمءءسودافريةشهفاخربم

ريز11عبدكهعمرعنوروىابالىوالنارللىرىاليكعثهفىالمذى

اصرافيللدسبدمنلاكانمالبالمجودالمالبهةاللهأعيلماقالانه

طهااالقرالبهذهاعواللهتجهفىالقرأذمبيماناللهفانا

هىءواوخلقمآلثكةالمالعودذصسرعه

6كجبةآمجعلاللهاننقالدمالبرالمالبهدتاالمزفىابراهيمالبىلىقي
قالاكعبةالىجمدواأنعبافىأميكانهبالنحوهالبهدانالمألبههفاعي

فىممتوبوصرفىاوسدطانالدنياحماسدطانعلابديسصانمجاهد

واحداثدماسيهونوانهخليفةفاألسئملشيانهاقهند5األعلىفجعال
دالالجمةأماعيذكرظماالمالكةدودابمرهاوفقرأهىابليذالثفوتجد

ابليسواسرالمالئكةجدسيكونالذىةالياهذاانابليميىاخبرهم

ءالدمايسفكوانهخدقاسيكدقاللهانالمألبهولواخبرلهيممبدانانةنقسهفى

األرضئجاعلاقاللهفالفيطفاللهصدواانكةالمالفأصوانه

يفسدمنفيهااتجحلفقالواذلكتجللهمقالهابديسصانماحفظرأيمة

وقالنتعلىماألاعمافطقاللكونقدسلمجممكبمننحنماهالديسفكدفيها
مممفرقالجميعااألرفىفىماكمخلقالذىهوتعالىقوإ4لىايضاإدةة

بزلهالىومنفعةبلغةمتاعاآمبنوفعمةاللهمنإكرامةصاالرففىما

2مناللوبهةاعالتتدتتادةنيالءالدماكوبسنبهابضدمنفيهالاتخص
المهفاالاألرفىفىافمساد1ءالدماسعفكمناللهعنداكرهشىانهالله

رسلليفةاالثمنسيكودانهالله3منعندقالنالكلماألاعااذ
علىضهمصثجممعهاءاألحماثدموعاةبانواعابموصالحونوقومءوانببا

ءاصيااألعثاهمن2دملمفالمابرايمكمافي3أياقال3خرهابلغحتىاكةالمال

عقاللهفقالجنسهالىشىوالجأصشىثاحمهصفحالمالثكةماألتماخلقه
نيئكنتيوماتجدونماواعاألرفودواثابغاىااكماقلالمجاللى

خلقااقفااللهماصةلرأاتظآدمإقصفىاحذإصااذاأحاناهروذاللل3



كذيبلهم

اللهويتلىقال2دآبخلئالمالممكةفابئليثقالظاللهعلىواكرممنااجمهو

أجمدواالجمةاقلناواذلعالىقولدبعصيهمنيطيعههأيممشاجماعبات
والطاعةدمألادلمجةوصانثقالواسيهباسابااألفميراحمألم

هونارىانأفقالاكرامةمىاللهاعطاماكلابلياللهدد5رحسدلته

ادضمنهاالوالمحةوزوجكانتاسكنآدميأظناوجلعىقولدطيئ

افيآمكااقهابئلىفالالظالميينمننىيهونأرهاهذباروالشئهاحيث

بالطاعةاشالاخلقهمنيئايثاللهيدعلميهخلقيثىصقبهةالمالئ

6ياياتاتوهااوطوعاائتنالهمافقالبالطاعةدفىواءااابتلىكا

رةمناوءشاركداجمثههايأصاجنةفاسكشهآماللةاشلىقالطاثمين

كهيهاونعحتىبهفىاباؤالافاليهوقدممنهايأصانةواصد
وجلعققولهالجنةمنهبيراهأظوكانفلكعندتهسولهفبدت

تبتانيتاربياقالانهلناذكرقالعليهفتأبتربهمنأمفتلقى

تغفلىلمواذفااقظإنانجادقاقالالجنةاكادجعكافافاذقالواهه

انهعليهفأبايهاوئاببهدثدمفامصقراظاسرينمغلنكوننحمناوفىلنا
سئالوالذنجهمغشصلمافواللهابيساللهعدوواماالرحياتواباهو

صالتهفاعطىالدينيومالىانظرةسئالظ3ودغجماوغحيقبةالوا
ماعىلدشبدولمتمادقوتفسيرفىايةاالهابروقالئالماساإفهواص

ماالشهابروقالبهاعيلماحفظالهنجدلمالوفىعطيةوقالالصبريمةعىقال

وقالطةالةاهىايضالأاصسنبالاهىةالمثصهذهباتقرودتمارسقولهئ

مشللثىآدمعلىماكان3سوليريهمانعالىقوتفيرفىمنبهبنوهب

وفالممنهترعدالحباليمالططإبثمىعورتهيستءإنسفيانوقالاراال

اقمراقوشهوةالجورنايهرافانصحلفقائعاوفولهفىبهاكانأ

لضآلليامقابليطاسغرجمحابآاقوناسمسعودوإبنعبأصأبروقاله
وحشعافيهاظنىفكلنالجنةوزوحيلئاانثيهنالهقالحهقآمنهاواس
خدقهاقاعدلةاصهأهرأسهعندوافافاسثعقظنرمةفناميهاافسكنزوجلهليس

الىممنلتدآلتخلقتولمقالاصهأةثفقاانثمافسثالهاصنلمهمنالله
جمىلماواإءاصالىإملما3اامماعلهاخماوقينظيالمالئحةلهثالفة



أللمحمعساكرابناديم

نةاوزوجكانتاسكقميالهمايالئهشىشمخلقتاالقالءحوا

منقتكوناألثبرةهذهقرباالنيئدرغدواشحبثرغدامنهافكر

هلآمياوقالقالنامحمنكمااقبالثهلهماطفابليسانثجالظالميق

ثمايبدىانارادواكاءسوالانوعايبلىملكاظلدثحرةملىادلث

ياقالتثميثفاصوافتقدتهمالباكعنهمائوارمااىما2سو

دطفقاما3سوالهمابدتم2اصلمايضرفىقاطثاصدفانىصلم2
واقلالشمرةتلكاعنانهكماالمبهياهماونملىنةابورقأمنعليهماجمصفافى

اظناكنولمباثلىحافانهأمالمبينعدومالطانفالانكما

الحاسعرينمنايهوشوترحمنالنائمفرواالكافبابكيحلفخلقكمناحداأت

والحيةواييسوحوأماالرفالىمافاجمعدولبعضجممبهاهبالواقال

كانتتالائهعباسابخاعنويروىحيقالمحوقىسقررفىافىوكم

وارىالذىوكانأ3صوهمالتفىهنهاااورالسنبالعنهاالمفىجمرةاك

بعضالىبعضهاةاورقمنعلبهمايلزقاناىانيخصهطفقاماءفىصنفاماء

منءكربرأسهظخذتنةافىموليا3دمفانطلقاليققوهووالورق
ماكاتفالربياهكاستيوكنىالللتفرامنىإميارأهفنااشرارها

ياربدفالعليكحرمتعماوحةمنلىمنهاتكهوانةامننخكيهالك

رجلعىاقهقولوءوقالكاذبابكيحلفاحداانحسبتمابكوعيوكن

قتنادألثمرضاااثالهطرقىفهقادافاصهينمنأافىماوقا

ركدعرالىفامطاركدافهايأعينناوصاابخةمنفاهطااألكدااميشا

أذأحقسئثموزرعمحرثبالحرثواعسررالحلىعنمةنمموشرابامطهمئ

صىببلغهفيهاممخبؤهثممجنهئنهثمذراهثمداسهثمدحبلغ
الجعةمغاهبلىحاليغسالم11عييهم3وكانبلغأيقاللهشادماهنهبلغ
لىيعقوبوجمطنهخطعلىدداءوضحفلىاخدعلىلىاجموللمجمكله

إمءجمدلءمااألرفاهلجمكلءكشالهحيقاعلى3دمالمدطجمطوابنسه
حيثركدامهاياصلابخةكنهفا3دماللهكابآفيوقالاهحين

حىءالبالزالفطفيهاامهاوجمماءيأصانواحدةكرةعنونهاهءأش

الجنةغالهبطايرادؤدذداثكفسوأتلهتقبلىمكىافيدصما



ذيبمل

ظامراكعثير2دمقاطوارجألكانانأدمقوعيانسمنودوى
بوأسهالجفةرمنثحوةداخفتباهادفانطاقهعورثهبدثاظطيئةاصاب
رلبياقالئفرامنىأميابهرقناداهههسلثكلستفقالثارسلينىنقال

واللهمنكءحيابلقالوالععكرىرااعندروايةوفىئكاشق3و

اعافيغشالموقالمحالانماباعانايفابهاوبهتضمماربيا
بوبمبنابنسعديثمنوروىهورةامورامرأكثيممنلفظوفى

مالئيحةامهاارسليترفااناداداذاحتىاللهفاهبطهآخروفىتقدمما

لوهغمثموفوهربىرسلبييىوبيخلفقالينهوبينهماتحولحوانقامث

ذريكسنةهذاوقالواودفنرهممليهصلواثموقىفىقوه3وءوالماإلسدر

بنفيمراعبلىعنالحرالطىوررىيادةالرهذهبدوقيهفألورواهبمدكمن

دارىفىاورذالقىوعقسعوارىمنرجاسالذمفالاللةانقالعمير

كعايخرجهيدهفاخذعبفئراخراصااصرجهجاليلياعصافىمن

امسلمنكناانافقالبهبطشقدانهقظغالجنةعراكصانببضشعره

نوجعاوعينانفرانإأنجنىءاليسالدنياالىةبالحطىابديفسباناةا
ابصرىاالمحممنقالالدبنيدفياناليهلىوروىمنهاسبيناالىالداالى

خلئأكالمباركياهذامافضالالطاميالرضخلق3دمانسجدابايا

جنلمالةصافمنياكلفماستعصبمانهلوتاوإفقلثقاللالرض
لى3دمانةمباحاكانتانجاالورصاليخلقألنهمنهافىياأنمنبدله

ردعليهالذتابظاريانيةبافتكلممنهسلهاربهعمىظايةاصاالجنة
داالدةووادةواصفالأدماووءإقلمطنسلوقالةبمالعريها

قلثهءؤطالثىاواماشيئابىئثراثوافئبدقلىالنىامافهبوفي

واناباوعلىالدعلعمالةافىفمككائهوئثاكوامابهوركجزخير

عاالمانآناعسانابافرعياسأابنوقالحيمالمالغودواالاغفر
فاداممصاقيمءذإادماللىمةمالفهاالمفابإنبالواوأالدضواتال

الىاممواهصياباالانصىفاعذتجكعصيتوادلكفاغفراطعت
ومااكالقاتويبرقالآل91روفىالذنباصابحنىالعثكلسبثكيان

وإالاؤعينىألاننوه5لقدكلمقكللطيماأواااقالهاألمافة



كيهدمالابندا

اماتهضانيثدالفرالضمنثسيفااشفصفنثيروقديلفىمسأهدا

علهنفىصاحمبناكاوقالميةوالمهالطاعةاألمانةعمرابنوقال

فقنوالثطفاانظبينعوقبماناسئاوانيتنجوزاحعشتنانوقاللاميا

ثهخدلفىظالماىجهرالماظلصانافهملهأم3كلصنهاوصهنها

منوحوام2ااخركينالملالىاللهاوحىجماهلىوفالولدهحملمماجالمط

منروجاستدكلوقالباكياحويإلىم3تقتظفىععياقدثمافاجوال

شلموصلرأسهنالئاجيلجلءعفترصيةالىشزماولهذااللهجوار
رأعهفنكمىبةقوبالعوجلقدانهفظنفصنبهاقرتجبينهعنلىاأل

يروىوسيدىيامفكحيابلفقالمقفرارااللهلهلفقطالفوامفوايقول

وكلمثلهاءآلخوعلىماعاسابعيقالجنةعلىأمقالانهحسانعن

عاالستهيئوقلممائةعمرهمنةواقامكامابعيناسلةحإبئابه

مندهوزشئكلصنمةعلهالجنةمنآماهبلمااللهانموسىالىوعن

وقالوتالوتلكشيرهذهانغيرالجنةرغمنهذهكاصالجنةثمار

يدرىكيفالعلىكموجدلمافاخهبطنهثحركاهبلىالآدمانالحسن

وعضيزعالرجوجدعاجتهقفققعدظادااناليألاللهحىفاغيص

بنعحرمةعنويروىقالذأ3كامافاعايهايعضيزلفابمهأعلى
فىجالهكانتاألرضىالىالجندمغافبعللماآدهاققيلانهالخزرىضالد

قبعثبتفدبسهمويقدصالمالكةبتسبيميمجنكلنءالميافىهأوهـاألرض
قدخلقالىظرءاالهـمابوابمنبابمقخرجافالمألئكةمنماجمايهأالله
خدقإىانظرترباىفقالفصمدقالواالرفىاادبينماءمألقدهاله

ببققامتهمنفنقصقالواألرفءأأبينماءمالدمانهالنىخلقكن

اللهمنكطةاكاظنالملألئةتسبمعيةلممأامفيطفىاولاوباما
مااليةاللهأواللهالىيضرعويدهساجدافرتبهمنكانماالى

فابمولقديسهمالمالئحةثجفاحمعاقومكنثدباىالم3يبيهك

منكانماالىمنكنحطةااظننتاحمعلمظايتقدبسهماقدسهم
رىيريكالمالؤكمنهلىكاالثمتغوافرككقدافىأدمياثقالذفي

البرصباهلىالطيوسبأءرفتحتىفاشعرهصرىالضاهـفلذاومعدكلألوبيتى



ثم5

بنيتائافامدىوبيتىواتجاطرمفىعيدايأخذوافالحرىانه

هنهفىشىصصرلوتفدسالمالبهةلبمكاوقلسنىوشقبهفطمط
االسمراشإلثعغمأخوذهانهاشلىفالوالنقلاهقلابحالضمماجمليةأط

سنثلحواويقولجعينهعنالعرقاويمبميععلمجميركانبنسيدونمل
عليهمدخلتحوقالاألثررعلىيعملاحدثرمولدمفليسهذأبىسلت

عليهبعملحلأبلقراسيهابعثأدماللهبءاولمأفالهآدمثبلمن

اقاشعالسيدابووقالئئلتالجنآلمغيخرجنكمافالفىوعدفىماهذافقلل

معيثمتكلرتبلمابدلهقالالجنةمنواخرجالذنباصابلمالدمانبدف
جينثطبرشعاالمكاطهلنرنةملفاالرففاألاااهبطنكوعصيتق

شالمططلبلتئئابخةمنيخرجبىفالسالىقولىتفسيفىلجىاوقال

ظالمعيتصمألوقالمأالددهمالدينارضربقاولىيحيبنشاديةوظل
امبمإلنينعيءوحوأملهبطفوماعيانسالىبلسادهالبغوىوروىبهحااأل

الحرأذافىقدءاحلىياااويقراليبيدحتىهـاطفاصابهالجنةودقهعلجأ

وامسوملباصياكهآدمواصوعيهاتنزلانواعيبقطدجبريلنجاقال

ائادئةمفاهبطتصالجةفىاههأتهيحامعلم2دآاوظلافسجبا
همااصليخامةحدعلىضامنهماواحدصوكانقالالثسمنباعهحااصابه

قالاهلهيأذانهفامييلجباتاهحمنىىاخلىناحيةمغخراأللىءالبطالى

صالحةظلاعيأئكوجدتكيصفقالجبريلصاهاثاهاظايأتيهأكيفوعله
وأكدعنيبدىماصنةبعيقاراألرفىفىآدمفيلبهدرابنعمدوقال

بكدفادعالمالئحةواتاالىاسئوخعناحوالهاتفقادمعةلهقىتأوال

امهـءالسيااديمالمطرفىارانبمنامتيزلتمافقالاصواكمجمعنا

دموعميعآدمدموعوزنتلوفوماميبريقعنوعرهقىالروىلصنت

يأتلمظ3وطرقاكثيرةلدوهذاولدهجمعدموعلىكمرعهدرجمثولر
عجيجمدداودجمانلوبلفلىبرافىاورواهواحدطريقمناموميال

اقعغضبلطاحمدقماماوروادلهماآدمبكليعملقاالرامل

عيلودوعدلهماداودبجكلءصاألاهلجمهـالهعدللوطهوموقوفابريدة

انجاواوكعدلهماضاألالىايئإمكلماألرفىاهلدجمولاددـء
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انهعنهوىكفانهضباسابنتهيلممنهفاانمنهدطمبلفطشيبةاب

جمىمهأايننفمهعلبفرغدايأصهولىةامنم3فىاهبطقال

رأسه3اليرسنةاربعينممثاحدعلىاحديبكهاولملفىعلىلئىييكهلم

خطبئئهعلىدأودبكلهمنجمعأدأفيجميمانفلىعبامىابنقالءهألاالى
مىاكانبنمنبهوقالالجنةمناخرجصهنفسعلىآمبمعدلما

األلنايبمقليسيئةباابليسسبانااطةسبىمنسبيا2ئمقال

آميدانجهسالموفالشيناكاالتىالدارالىجعفىحقاوالحؤنابكلا
ياصانالى4دغاالواهأليصنةيألثأليئوهسستدوممثمامماثة

امحكلنىبياكواللهحياكهققالعامالمائةبمدملطاللهقبثالفيبرمن

فىدفلكاراارجالجنةآمأئكثبهفيمرعىقالمبئوبشرك
وقالشهمائةالجنةعلىننسنةوخمسونشةئتانماوفلكونصفساقين

جدوألخدهئمرعالداثخذتتىسنةثالثمائةالرهنعبدبنسعد

هديرقادلمدموعهبهممعنةامغاأليسوددبأبآدملقىماصابنوقال
بالبيمه1منوهواألشبملجانقاللىاليهارجعصىالجنةمنخرجص
مجبلعلهوظاصالحاطوأفارجالكانالمرنينذاانعلاسهدةوا

الحفرلدفقالقوقفوقزحذلكلههآدمموصفعالىونظرعليههبلىالذى
اقفمالىنقالوقرعتوقفتالمكايهامالككبواثهلواصاحبوكان

ارىهالفرجتلىواليدمينواالكفينموصغارىينذمياافىوهذااقىعوال
يسيليابسهفبأراهفمناطولطوافىفىرأيتماقاثمةحواألشبهارهلى

ايهاافهمداالعلوماعدقدوكانالحضرلدفقالنالشالهااحمرانمامنها

تخبركقىقالدلىاقرنيناذوققاليرةايمالمحلةمنالمعلقةالورقةترىاألالملك

قعهباقارىالملكايهافقاقماببمكليقرأالحضروكانالموضعهذاشأن
بناذوكاذربهماوثرالبابىآدمثالهذأالرحيمحمنالىاللهمب
هندنىاقىيثدءابحوألمهياينكانالذىابديسوعدومىعدتحذرواان

سنةمائةالىيلتتألهذاموصنىعلهالمتأالدنيابةترالىالفردرص

عينىدموعمناالكاروهذهىارهذاالرضيهلىرتحتىوأحدةنجطيئة

يلمئدبادددامراشانقعلمنبرافتوبةالثلىلتاتىبةمرالهذهفىفطه
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موضحفعئهيناقىإذيهلقاليهميقدمأنلقممواوقلىبهميبادران
احصىثجقالفقطجلوسيهموصنعميالوكسانونماثةهوفاذاآمسجلى

هاجميلثلفيطفبتآئموعدمغلهارتسعمائةهىالذأاراألش

خضرلبناسبمافرالقرنيينوفقالاحمردماتبيومأيابمعةتحوات

جاعةمنادهاسوفىبهرالحديثهذااطاقظقالادأبعدهايهاااطلبتنال

نشمنفيهفةفااألسنادولوحتطعاهوكذببلاقولاهولونص

خعلىبالمحمافظةوعدناانضاولوألنقلوالعقليصدفهالمماوهواألشبم
وقالشاكاعلىموطعامئالهذكرناوألذكرنافابملماألملإتوحي

ساجداالبيتمنعملىفىضرالجفةمناهبطلمصام3فىانبرتاسببناقالم

انالحبيشبنفرعنباواخرجرأسهيرفحاصبايئاربعفالكث
اللةصلىاللهرسولسئالتفقالالبيفىاأليامعنمسحودابنسئالتظل

أدميااليهاللهاوحىةاهنواصعمىلماآمانفقالوسمعليما
مسودأرفىاالىطنقالفىعصامنمحاورذألوعىقىجوأرىمناهبط

جنتكواسكلبجمكضاةخلقربياتوقاوضتةالمالفبهتقال

لىصمآدميااليهاللهوحىظحولتواحدئبقىمالبهتثلهبهيتوا

صمأدميااذالبألاللهادسئمابيضثلئهبعفاغرقصاههثةناليوماالبوهذا

صبم2ثميايهااوحالتهابيضثمثلثاهصغفاغرقصامهبعةاريوميومااذء
البيفىاالياميتابيضممهفاصجفصامهغرخصةيومالومهذالى

يشبوسودابنعألممنهوبلاععووقفهموقوفاايهيثمعنغيوهورواه

اللهرداقاالبيضايامميتالمهيبمروايةفىوزادامراشليايونان

نماءةكاصامهامغبعدكمنلولمكيلماهذه2دمياوفالبياصنهفيهاآدمعلى
اليهالةيثركبتيهبينأسهوءالقرفصاقمدةصزيخاآمدفقالدهرمحأم

ألجبريليانقالاثدعواوالفزعالجؤعهذامام3لىياوظلارقىجريى
اللهجاكوبقولالسالمبقرئكإقهفالطقالاللهاصييأقىكذااذال

قالاضقالياكا9نهافاعىحياكامالرثجياتلتقالياكو3يا

ضأداقالاألذدذييالفقطجمىحووءاث11رأمهورخاآاكفغع
اذءماربباقالثاااجظرببلىوبفقالرشفىشبراصوةولد
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الجنةفىبهايرفولدكمنعموأنبهألموسأهردفجمالهذالهمدل

اللهكابفيقولونهامغلبعفهـههمقبانيوتدائصةالماقثقولغيرألحد

فطفصلهتحفبيتامعكسألجكلدمالقالقهانطاءوقالىالمالمييندب

الىإممنهقدمصمرصنعؤعالعرسحولنطوفيهةالمارأبتكا
نححفاصات3لكففعسدهصلىفطاففاتامفازةاينهوماقريةمكة

4إءالبراهبماللهبوإهئالبيتفرفعنوحقومالتاكهقحيالطرفانزمغ

سسغةينبعارطاامنألبيض3دمحجايصاوقالاعاصهعلىنرضهالسالم
األرفىألىهبلىلمام7انوهبوقالدجليهعلىجمألوعلىعباسابنقال

ألمىاعيهذهألدصنكماربياالققءيرااحلىفهايرولمستهافرأى

هافيغهنولدكمنفيهاسأجملافىالتفقدليرغسلىمدكمغ
بذكروالىخالقىفهابميكرىنىنرحببرتافيهارصأجلىلىيقدهىوصكمدى

يفاصىإلمهواوفىبحوامقمهاخةبوتاليفلكمنوسأجعلاحمىيخها

اصآقأنلىيخبنىوألاسكنهولستمجرمماقىواحوزهبعظهتىوانطقهورق
بظمتىيرلأالذىفوشىعيملىوجحلىظمتىصنت4نىولموتال

ثاذلثاجعللمحىءصوخشىصفىذلكاذاخثمجدلىنمتءيهومل

وجباصضئصحرهفنفدتهطلىقيوماعولهامجرشهاحرمصا7حرما

اولاجعحرمتىاباحذمبئاخفرقدميمااحلهأضافمغكرامىبذك

عيبقفبمصننحاسيصعلطبراءصفانهأشتأمبجممسانومنعت
الهاعفئجميجابايمباويجوتبجا36بانبمورجيهابايهيمهيريرجون

واصنيافةوفدهميمانبالصروحقوضلغضنزلىالىوندفقدكيررير

ءلجياواونوالقراألممتعمرهثمياتبمماآدمياهتبحاجتزيحمعلىوان

و5ولدكمنخماالىذااشاتبةحمتىقرئابهفوقرأامةبفامةولدكمغ

اهيفيمونرسقاتهوحماتالخزافهدناجعلهأممةمنمرعنهءالنبييقتجظ
ممأوفخعيلئألاجرهمنرتاددوجدالىنقلبفاذاحياماكاقعليه

ابيتاذلك3هـذاجعلامةالمةدارفىالمناذلاقضلعندىبةاقرابهقيكن
ابراهيملهيقادوابرههرالنبىهاقبلهووالكمنافيوجمدهدسحنا

هاهاىفيفىلىويخفرفيصدقيعدفى4برفياتجليهفثكرمايها
3أسبلد2أ
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تاثاثذامامابراميماجصلهسقلهوانيثوحرامهحابهوارومواتف

واالرفاتااطلمنابيتاذالترردبهأياسريعةاتلكواهل

لأصيهيذاثلفنبهديهفينيهددشقيهألتمونوآئارهديعللبوذ

يرشذعزالسئفنبيتهوأحطأممهةخصنهميفعلهلمومنهرزسواوفىنكه

الذىبهمرالىنالمتإلتممنايهميهملينازرهمتالموفيقامهواالشعثهعنافا
أثدفيأنهشثذكرثالذممطيألهذاسوايعينوناوماسعرونمايعم
بحرفىتورشاشمنتطرهتيثاالكاكمةسوالالصاامنعندافي

فىسي11هذاقااللمجرفىاذيدرةاظابلىكالابحرولسببعدهمنده

صنجاةاخدقهألواألصهذاوايمىالسعةمننحدىلماوسدطافىمدبمى

ورممالهااألرفىابقىحمنترذرةنقحتاألكاعندىمماخيئا

منااورمااماسجباوترابهااألرفهنصضاالذرةبلاااوحأحصمبا

اقأسعبنععدوقالأصمةواالالثامنايمطءطؤولهيالمولوعياهذا

اللههاألمفراليترلالكانالحرامابيتاالىسيهرابااللههالمطدمافا

طوفويتاذالثعنداللهيبديافافاممةالىاتمىحشسيناءماله

ذوالذاناأدمالىاللهأوحىوهبقالبهااللهقبضهحتىدارهنينمبه
االرضءلهااباهلداعهدصوفىفىواضبوفدىوارهاوشرقجاهلهاةجمي

نويثبمارجيماجمهربانيربموجماءوبهباتعونغهراشمثاأفراجايأتوند

وحقلىلوفئالىووفدوعنافنىزارفىنقدكيرهيريدالاكلوقنا6اجمابا

هوسنولمجدهوشرنهوذكرابياذالواحبعلكأوابكفهاانلى

وافيعمارتاليديهعلىىواقغاعدهقيلارغابراهيملهيقمالولدكنلنبى

إدولوااألممجمرهثهشماعيواعالهمههـوصلهواورئهسقاخه4ا

نهسقوإجعلهيياكخانموهرداديةولدكمنفيالىش

رهمبخفالمونينالنبرالثعثناخفاثيءيوعنىسمالفنوسقاثهوجمابدووألته

أدطفرعاصالعاصبنعهروبناللهعبدعنقىالبواخرججمهمرالىلبيفى

لطلرتجصنلينالىساابأادفقالوحواآدمألىلرتجبمثالتي

الةأدمياحصبكششهننودىثجءااااجابالصىتضقلءوحوالمجفرآم

ثمبيتاولوهذاالفاساولانتلاللوفبهلمطوفاناللهاوصنجاه
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عدالقوابرارخحتىنالقرمتئناثمحنمجمهحفنالقرصلحفت

طافأدماهلماقوعامصبريدةيوعناابناألفىهذابرفعتفردمنه
فاكجلطوعالسوىتعااالصمظلبهعنينآالمقاجالىلىثجسبعاتاثبا

ناايمااسئأالثلىفاغفرصدىماجماأوؤألىفاعطنىحاجتىوتمممعذرقى
ئلىبقضارضىاصبتمايماأليصنبىألأنهاعاحتىاددويفيناقلبىيباشر

يدعوفىودفىفيهلثاستجتعلءبىدعوكأقدانكم3يااليهاللهحهظلى

مومهفرسصذنجهوكفرتاستجتاألبعألكمغفريتكمناحديه

الدنماوأشهتاجرصررامغلهواتحرتيهفيبينمنالفةتوقىضومه4

شالعااعاوفاموةايضالمحاورالهقىكأوا01يرألكانوانهةكاسمىلى

فىوجدتقالاتضالدالىابنعونعنالدنعاابأبهأربابوولىو

2دمحجقالانهعباسائاوفياجمحاهوهفراولعلذكرهثماكتببعض
انهاما7نمياجمكبهىفقالواالطوأففىانالكةفاميتهصبعاابيضباقطاف

إلواصثةالطوافنىقولونانغ3فقالعامفىباقاكاليتهذاجمحبناقلى
لألصفجايدواالفىقالاكبرواللهاللهاأليلهوألدتهدواطاللهصجلننقرل

فدقيتهنجائهبعدابرإهيمحجثمذلكفيهاالمالبهةفزادتبالثهاقوةأل

مطوافلىتقولوذذامايمابرالهمفقالعليلمحمإوافاطافىبهةالما
احمبروالدهاللهاالالهودتهلحد1الذسباقم2ابيكقملنقرلفقللواكنا

ذيدواابراعبمفقالبالمهاالةقمألحولوألمهااريدهفقالذالثافاعنن

قالانهومحبعنالحافظنميمابروىصالمالئجةذاإثففملتامظيمأاملىاائم
جبريلعليهفهحطالمالبهةاصواتافقداضوضىرفاألىأدماهبطلما

3المقلقالباقالاألخرةالدنبانىبهفعلهسيئالكااألمياأققال

الهمدنولىتفرالحتىنجيرلىاخمماالةالمميتغئنىحئىمةنالىتمم
وفللهعافىنةازرخالنىحتىةءاقياافىهرللوالاليخاونةفنى13

بشإىقالمثلىانتبهرنإماقىلىتطئولهقسيرفىعباسابن

قالبلىقالغضبكلىرككقفالمروحكمنفىتنفخأبيلكتخلقنىالم
عنمثاوىونعمقالالجنةالىانثاراجىتواطثاناانافرأيت
ماالجمانافتاألاالهاطحاتااناكانانسعغاببهقىاوىوالدى



ذيبئ53

انتاألاالال3النافرسخيرالخظلىناففرنفعىوظتوأسلثمدكو

الالرأحميقحمالاتانكحمنىفانفصىظلتسوأهامتربكمدكسبهانك
انتانكعلىتبنضىوظإتسوأاثعوبحمدكعاناثانتاألاله

وممنفيهشكوممنوسمعليهاللتهصلىالنبىفيأنهووذالرضيمقوابا
اخاتعفرأانانفمناظإخمابنارطماتااتلكانءالقرببمدنمكلمف

الذىذكربياقالثدمانعملبنعوقالريناظامغابهوننكأوقى

عليككتبتهبللمفقالفبلىمنأياعتهابتلىامتخاقنىاذقبلعلىمبئه3فعلته

منإمطيقوفذاظفاغؤهعلىكتبظصممافالمةاخدفكانقبل

لظانهعباسابنعنافظأطنعيمابوودوىالرذفيجبىهكلهحممات

أدمابلقالطمااياواقنهاممياثااللهاتاهحتىندمأقىبوانطالب2دمان

جمآدمؤيعهليالجبرثاتاهاذصجبإعاراحتهنعوااصحاحاجا
دثقاؤهابالوهابكاجمفتىأالديذهذهماآدميالهفقالاكائهيلجبر

ادااساميهوتناللهافصوحمجمحكاألفصيلهوياشالءايماذاوما

دارالىانعمةادارمنوالاش1قاللىدادإىاةالقااار2ومناألدفوان

ههلىيلرحيا5هاجبرافنايهفادارالىالحاددادوهوالشقاالؤس

انطاقالوعقأدتهفقالإنمدقالةفاخبرهبدرالىجبريلفانطاقفالالمصيبال

منكةاقخ11قالبلقالببدىاسخاقالثالهلدم3فىالىلبريا
ئااصالمقالدبيابلىةالكأالبمالثامبهدالمقالربيابلىقالروحى
وجاللىقىعشفالربيابلىقالكأصينولث3عسالمقالربيابدقالجنف

صازليسهمالقىعصوفثممشلكرجاألفااللىملىانلوفىبهتفاعوافى

وئفحرعكوتكىلعتقدغضبىرحمىسبقتفدأتمياانهغيراماصينا

ؤكرنفىثمتوظسوكلتانثالهأللطقيعثرتكواقلتكبآئكوكأحمت

ةثاسر3دميرفالمافوعاميعيوفيبنالبوروىأنفاالدطمندمتكلما

محمدافتصبملهاللهفقاللىغزتاألدمحىفيااسحاالتشقال

ريعثروحكمنفىتوكبيلىخلقتئلمانكبياشقالنداخلقهولم

فمالتاقهدصولمداللهاالهألباكتواليرشقوائعلىفرأيتثرأء

ألحبانالآدمياكدقتاللهفقالاليكالحلقااالاحمكالىفئلمانك



دمألهاحمابنيخاد

يئاإتاذخلقتكمامحملىلولكغؤتنقدمهبسئالخنىواذالىالخلق

ءهريرابىوعغاعواللهرهومنعيفاسمبنذبدبنالرحمنعدبهئفرو
التاكبراللهنباالذدىفنىجبريلىئولىستوحشىندظاآدملقىفوطص

مثنقالتيينمياقهرصولمحمدااناشهدتينحياللهاأللهالثهداناكلا

دملفالأدتهاندءجمارعنءاألنجباهنولدك3خرهرلةدقالمحممئ

هطدااألدضىجكاطببعنهاللهرفىعلىقالداخدولدالخرابابئ

االذعبدبنصابرعنمندغانجاوأخربمفةاصلرجمنرهااقة7دمبها

عداوغينهوبإثجعلتالألىالعبداهنهبياصقالاألرعقالىهلىلماأدم

قالماكايهدتواألولدلكيولدألفقالعديهاقوىألعديهنىلمان

قالازيىمأاألاهثالهاعئرنةوباالسيئةيئةاباىاحاسقالزدقربيا

ربياابليىفقالالجمدفىالروحداممارحمأتلىبابقالزدترب

اولدلهترلددفقالعاليهاتواثأل4عاتهنىلماناكرهالذىبااهذا

قالجوتادورهمشكذثوالدممجرىاءتجرقالزدتربالولىالثولد

اخرصمااألوالدووالاألهفىولشاجمهمرجيثصصعالمثايهماجلبللزدفىرب

دةماشالثاحدغيىدواحيدةلهتالإماالقالاالتالانهسباتعنفياا

منعإت5بلدىااماىاضيبىشركألقبيفيالمطائافاماوبألكجمأ

لمححالةخاثوبننكبيغائاوامأالرحمبممور11الفاأغفر1بهكجزثى
فذكرحاافطبينوببضكوواحدوايئوفىءامطاوااألجابوعذءعاوالد

رضىطايهماتأفانلماهىفترضىناساإينكولافاامافقالنمثاماا
عافءاابووتحالبهوكتتإنئخبإلذىتحبمةرواتوفىبإللمكاتاأتمواثان

عتهامأايهاهاناوحىأمشأنائايامناملةابراعليمتفخحوالمرى
افولراتبأكأأصرااصمناطومحانطديءثثاطعلىالحبيبافةاتان

واملهعييةبإتإجاكانالذنبيعيبانتبلإنماتقاللوعليهدتةصلى

ثبمابئااورواهصالنلهوأ4ءبيخطلهااللهصصلنبالةاصاباالفه

الىهلماآمانواناتاحصاتلىعكلىىبخومماالحمنعلىموحوظ

13إفإصايرهعاءرضافىيمقولمالمجرفىتوحمىساف8صانرفىا

صداتعوتيااقأصنةصهنيءيبيتواحملوتالىيأركطركاندمادكىا



ذيب3

لئنالحوتفقالببديعطشورجللى5يمثىشىاألرفياالىومالاه
اسهائاوتالمهامنراافىالثوياأامرافىمنهدماادتاثةبم

نكارافيحنمميااجايألادلىنيؤمعةافيباشناليهنىاثاحم3ثمكان
خواساانسلنعفرادادانوصاءرابراهبمكاناجدفىوكان
اجعالينوعلهمعليهاللهصلعمدوكانيأصاعايىوكالاجيرامووعن

كجتداقالقم3افىالموملكاقيقألمهرتحثدزقهجصلاعاش

والمحسملمدينالمالثفقالامقلاارفاشئضايهمفاخترآاواالدفيقلبال
ماحانلوالبأهلىامامةابوالامقلىانفارفألانالاميانادفقطادتفما

هـمصيمكقلهاحلدرجمعكفةفىأمحوضعضحكقةفىصنتأدمبنى
عقلشل7ورمعقلكانابصرىااصاصنوقالماعيلهبدولمىالقرأثم
3ثمقالءاالنبااولمناقهرسوليياقالتقالانهىمااذرابدعن5لو

دواهىأخدهحذاجشثالثةرثحئآثالثىفالكنكيرأجمءببسااألقلتم

قاللنىانهتالثم3قالاألنأليالامناللهسوللمياقلثقالانهعنهايضا

وفىءآباعشرةطنهمالىابراهيمثمءآبامشرهبينهماوحنثقالنممكلنم
ودلببكانطاوفىالرسلاولعكالنبماتكانقالطدمكانونإلطقلتأفظ

عنوالبؤاركقى11اهورالجنةوجكوانتاسكن3دمبأنمتكالفباشاللهصفى

وايةوفىمكلنعمقال3دمكانافياللهولرياقالرجألأنبلقنطاهامةالى
نقالبمنقرعثسرقالنوحبينوينهكانقالممممممالدا

ألتهبمرصولياقالنفررثعإآلرواولىديثحصفاليموأبرادشحب
رافىااواهوغهيراارمىازادعشروضآئمابمثالقالرسلفت

تثرلثألا3دمالىعهدوجلعياللهاناتقاانهاءواالدشامألىصندوا

شلتفىاذاوحببنىواحبنىحقفىاألتضمهألانرجيكبهياوماصيئاد

فاذابااالذالثتستطيحرلناطمأنإورعينوقرواةرخاءهبلمذقيذلث
انياالدنألىابن10رصافيالحارثبئسثقالاعنتكعليماحريمارأيتك

وقدفاطبقههبىماراتذاطقاظافمكجطتقدالىأدمياالمقالالله

انىالىايفاوامشدثيحلماعنداألتحشفهفالتبقرجمكسترت

لىقاالثج7ثانذاءساماثماألرفىالىأدماللهاهطلمافوعاصى



953ماصءأيهئهيخالى

ولهولدوولذولدوولدءولدهنالفااربعيقفىخطيافقدتكلماباناالنجوه

لطاخاورواهجوارىالىجعقىمثايقلط3دمافقالفىأصياللهانالقة
قالانهيمدبنفضلألالىأبضاندواايفاادىعديايببواعباسنأعن

لعبهأانكفيتغاالإرفترلنجيدبنوابهيلحبانحتىبهرآدمان

أكاألوحمعتالجنآلفىنت3رانهعلمماحمعث1برلممارأيتالىقالبك
منوروىالجنآدخلنىانفىيهتاسانااندفىءورلىوانالمالبهه

صدقآعنياالدابىبنبهرايرراخرجهجاعكهشهسقطقدمعضلطريقى

الكلالميقللمحمكانبلفظادئانفىعنافظاطبمزوابوربهعبدابز

الكلالمللتاانتانالىالمهاوصفقالذلكلىلهفقيلادمموتثروبم

بذسونااألصاديثمغهذافايرحاقصالأىعلىالجنةالىاعدتك

اللماىاللهولرقالقالانههريرةابىالىايظدواالرسلألال

أتاوصىءةالىموآمفبممالىعلهماومرس3دمصماخأوسعليه
الذىمولمىافتم2لهالالحجمدئائموأخرسالمنتاشالذىإنم

وصددتهنربمقالنعمقالاتوراهعليكواكألمهبهموبرسالتهاللهأعمطفاك

انتقالافظوفىثالثامو7دممحنيلمحالنعمقالئحظقغانقبللىقد
هرونءيئدوقغنهبمميماثدىوابيدهالتخاقثاالألىابثراابر3دم

كواصطماللهككالذىوسى5افت3دآقالاالجضقمنجمواخرجدكواصقيت
انهكعااكألطحيهـحمدتنهلقالاكقالاتورإةعليكلواكفخلقهعلى

يومردهءطرقامنواصدهوس5آمطقالنعمقاليخالعنىأنخكةعلىرمي
اأشتساقمصطرفعندىو6يرثجوجونءاقدديثاطهذأشالللثم
ئمالهاهفى3إماقىموسىانطرقهبمنوفىلااكأذكرتمالى

ااةوفىسكامافىبااخلقاناقبلكثاؤدفىذالانويختقدمعانكواسعاق

سنالثينإصنخلقانلفبقالبت3تورأةادفيسمفيلمويى3دمقالانه

4عطذنبءلمنىلمهدقالامءإلوممطربه2دفممىفيادتفرجىقال
انناهـعنحمقىااوإخرجصنكينباشيحنلصانلقبعلىاللهتب

كليخلقتههاإشتماكرىيؤاتائمغبممتطيهربياقالموسى
اتالطليميخبدواالمالئميتواصصحلثاصنتيهحوادوحكءهؤخو



كديمم

انباسابنومللهلهشتلمابهرازااثدولدفىلحيمنماذلفعىمر

ظيفةاألرففىلصاافىترأثملقظأققبلىاصابنلىمنء7دربماالله
أكانلهقيللالرضقاللحولآاضاثي3دمخاقعيدساباياااحمسوفيل

مماصبنعؤادإفااندأسألقادءادمماداقيمرنكخيحتط
ضاالةنوفىغبينمفقضىيرمخرواواينااللهجمعاذامافيعيالجهيى

ئهطإمالىيضاانطاقوامقولونامايشفعفننارجمننأقفىقدالمؤمنهيلظ

ممأيهمإتمماولةأليشقعانطمونةنالئأتيوكاصهبيدهإقهخلقهناا

ئمموسىعلىليقيلىابراهيمبأثونئميابراعلميخدانرصاذفيأصبنوح
االكأبىاعلىمادالهعيهـأنللىكاثءعلىاملى6تو3ث ممم5سلى5ث

شالهاريماطيبمنجملمصفيفوراليةاقومانلمىوجلعىالذأشنأترفى
تدىظنرالمهرأسثأصعيمننودالىهلوفأنيشثرقا3مىتاحد

هرمالنايشفعفئمايشفعمنالمؤمنونوجدقدهذارودتاكاابقولئم

يثفعمننعالمؤقدلهمقولونابديريأتونامخالىألابايساأل
ثاثيمانةنمغمجلسهيفودففيقوماصنلتناقدانكصالىغفاثأنقمما

الذاناألصقضىلماطانالفويقولجيغفىيأحتىيعغثجفثدا

ىالوامحعلىهوواسنداألقلةثخوللىفاخلةيهمووعدبهملقأدءح5

رسمعديهاتصلىاقةولهلمنبرعلىهريرهابواخطبقالانداطنعن
ثالث2دمالىاقهلعتذدنيقولوسمعالهملأدئهدسولحمعتقال
لمفواطاكانبوانجتسذابيناامنتافىلوألآمداللهيقولذيرهط

قوعأمذابامنماددتاماثدةمنناجمعيلدكوماادرعاراعذب

أجههـيقضاصوأةاهنجثنيق3الماىأمىعصرصلىتةذ3دفاحيق
منهبااواحماأالنارإثذمنادحمخلطانئاعأدميااالءيقولو

تممطضرارامادطفالالىرددندلوافىبىعلتتدمناألاحداأماسبا

ذديتلئطبيهاوبيقمحماجعئك1ءأائاللةويفوليعتبلميرجعدىحمه

يثحرهعلىخيرهمغدجفناعمالممناليكيرصماانغالريزاتاعدغ

سببورداظالمااأل3ماناساخله11ألاذتعحتىاجنةللهذرهمثقال

أحاااضالاورواباهووهذااقولالحمسنممنكاانهعاليونثاايئ



اثعمعاكرابنربخ

هنيوفالواكراءلماالمالبهةرغسلئهلهاطدتوفىلما2دمإؤفوماعيأب
لما3داانقوعاعيايعاكمببنابعنواسنداظطبرواآدمولدصفلى

المالبهةحوارأتظاالجنةمنطوخفنبمامهااللهارصلالرفاهحضرته

ومافيلثهاأللقيثالدىاأميتفاربرسلبيقوطنىلىقللجزممت

ههوروبتالبصرهـنالىموقوفاوىوشكاالامأفيالفىاصابنى

ونرويعوقوثووصواعونجوددمالكانبلفطعباصابنعنالقصة

محننىفالمالبهةمقاحداثعيتفاقفطاقفييالهلقالهيئثهمابمسؤعن

فسسثالهبةججبريلفدقىقاطلتهابلشرابهامغشرابنةامنبطصام

هفولقالبنفممهيجودقوجدييفرجعاجمواباكانبناارجعلهفقالذلكعغ
صباسخأماوناقىآمقياقاقهوصمرحنوور4تآفناريلج

يصلىانيلحبرفاعيا3ثةالىحملوثههضطموقوه3وفغسلىهونامفاصنوه

فدممطووصنصبعاارعليهدبهشطةالمعلىيومئنىيلجبفخلقعرفعيه

عابهرتفصعباحمةأبنالىواصندايخدمنىودفوهاالقبرردجبلةا

اارجمرأبرعلىبوبعاأرطمبهرعاىابوجمبعاار3عمعلىةلالئ

علىاللهرسولىعلىفظهعصرابنعنوروىبماارعموعلىصيهبكبر

فكبءالمحوداعلىوملىبعاارضليهوحبرابراهيمانهعلرسغعليهاقه
فبهةفاطىعلىبهرابووصلىبعاارعليهكبوفالنكلثكلوصلىاربعاملهأ

آمعلىالمالئوبهرتبعاارعليكبريهرالىعلىعمروصلىبماءطةأ

المقدمىبيتبهىانمنارةلى2دهقبرانفراساببناللهمحبدوقالبياائ

ماتطهماوابراهيمجمدءمحلىورأسهرةادعفجبهوابرايمءوم
يوآالجننواحقعةايرمم3ظقاأفصنةاأبواوقاميالنوعثص

اعلمواللهأقولالجمةيومومأتواحدةتجعةئالجعةيرممنهاواهبلىالجعة
ءعطاوقاللمياتاألصراعغشقولهكلأاالترجمة4ذفى3دط

طهبذلهءاواللهابامبعةتوفىصيهقإمعلىممقولاطبهتواهـساقاط

عموابروانميبنامذبزاعبدبنضموبنامزيزايىءبق7تم

فينتلهعلىبناللهعبدوادادطنهل7ملكذهبصينثعامبالكاناألموى

ايئاعيوكانذلكبمدالراقومحنريههطفهفاعنرميابكرملة



ديب63

ادببدمذاآدمرأيفىصأطاعبداصلىنجاجمرقللذكبرملىثنسكثمماجنا
ببغدادالبرايخثنىممألطنو15منهامجنقرشياترأفاجفرابىايام

ضالدبنلمجىبنافملااكمووادهمبابالرىألهلفيأ
غإلراقداصلىيلبثندادبيبتومنايبغدادفىاولتما
حد1ومثنىبيينمنبراغثهاتقاترتانهارزالاذابالد

مواردفىصرخبردتالاكاأبطرنشهبهديازجة
ببفدادكانذلكمدنسكصمماجناخيعااشاعيالمترجمكانباظطظ
ايفماممألمهومنالمهدىالمؤمنيينيراممحابآفى

جديدزمنوذاذماجممتولىقدرحالأتقافان

دودااذاذكوألصسبلداناالزمانذهـفط

اظاودلهاملىالناحاىبهغادولخلدكناوما

ادكانجاسديهانلهيقطللالمواهلمنجلرالمهدىيمقماقءاوظ
فىقدمهكتلحيتهمثفىليرصيومافذطويلةعظىلحةلددكانت
المترجمتةفقالعامقانذستالركاب

نحتاربننطااطبهمفىقدافوجمب

بمنشارجزأظلحمنطؤلبمط
انادباديقالتىاوإقاطاالنتفاو

بيطادرايةمنرثسهابهاصادلى

بنيدافقالاالبياتوصارتضلثإكدىادمماالممءندماكافانشدهاك

عنالماجنهذافيمانيقءوااألميوفىيةإلمحيةاافروكانذدىااسيد

لنقطالمترجممقاقهفتطؤاحاألت

دائاصيداتوداالنمثقي

داوةفريبمنهاماظر11يعب

الوريدبلتطمتقليالزادتانهي
اعيلماعلىفياقهداهقالى115وهوويقوبهيحبه3دمورقالمهدوكان

تبهمدةقالةيممذهبهعإتوقدبيهمءيهنلمابىأنفطرسالىبنيمبؤ
الزبيفاللومذهـتوبأمكاوماثضصوفاافمسفااتوالقيوا
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لءنقالفئةالىابااحياهبطاالوكانوالسؤالالدامعلىكلبألدموكافي

اظديفةأبغكذلهوقالوامعلىأفدلومهويركبالمعرددفاحدأيعنعنعرفن
اقم2يالفقطعيهفيمنفيألئاسجأههـلىهنجاالزبزجمدبنعمر

هلكواملىلىعيوكبنااجمصألباديةواننجهاداالرفىقطرهاحبتالهاد

اللهالخبثدابناأدمفقالىىأفىنظرظكىفىالنقارووقعجو
صننتأالرفىوانبقطرةتجضألثحأسقعلبنصارتااانكددت

بليئيانةسنجمسماثةقأقأانقليامانيعياالثوانسنبلألقبتفالكليك

قالخمبعيرغهـيرابىاألكىىوعقرهقررهفشقاعليهااقزثخذ

ببملراآلفلكفكصرفثهفىءالعظىورزقكخافكفثوهاللهخلقكلقدآم
لمحهدممألمهومنولكهمالذينءهؤألامهاتوببظرامك

وحبلىدينذىقولقائلاخمهاللهامهينيا

المطالبسديمشصعبدانكغنأكصىعد

بوألمبعدوهحااهاشيهلىكاندثهىع

ألمجونئوهرطالخرثربياشدالجفىهذاثدمانىصاوقال

ممنلهشعراوانثعدوهزنديقانهالمهدىالىقرالشريقولهعةاظ

سوطصائةثالغففربهالمثدئفاخذهالمجونيقطرعلىالحداجمايامفئقا
عضواقطعتولوابدابباطلىنفعلىافىألاللهمالبالرندفتيقرر

قولثفاينالمهدىفقالقعطرفةبالئهاشركهماوالثهضواء

اطديلااللدىفىخليلىواصقاهقنى

نهربيلمنسبيتصراهزبر

نيلاوفقيهمغفهايالكلمنةل

ألعلسببلرحبقمناضرىدممياوارجانث

الشبابمعنواألنبيذاشربيقوركتانمننت3المؤمعينامييالفف

قولىهناسدصبمااخذذقىأألدتوحيدهبالتهاألجمانذلئهخوأتحفادى
ايضارومناألصلتالييالتحلى

دنجأامقدبارقىألعصياواسققنىا

زينأالشينيكقىالطصىةاصقينها

تولهميااشمارأذالثفىوقالواقدعانابثم



ديمبعهثمى

قادربذداثيوماذيهدبرسا4ألرممأشربهلهلا

طاهرمااذىمنوثوبعستففبمقلعليسقيلفالشربت
بقيمىنسبهبصلباحبنأخنمىبناصدبغصكرشبنادمم

بناللهممبيدوجهواخالذينيقالجءااصاحداطمىباهلىاهوكيالن

عفيخشهديدوضسحاقالوردعينعندلمواةالذبئاببنأللىلفتالزياد

صمحهولدمولوداولانهوذكربوصفبناجاادقيمنككاويةممط

رفىمولوداولواناقالثبهاءهطاالهفرفىمرلودواولالمصيننمنبعئ

اتمابظ3االىاختلفواناصرأناهيتوباءحمكمالكفايعنىصشففى
ماداششهمتولقدقالوفاتلتبنصةشهدتدواةالقرأنايعىاكاب

حمصفىادخلترايةاولانرقالهانعماحموالمثمهدبفالمثلىانأحب
امامةالبىنافدىمابأمصروقانجهميسرةايةلىاالملىولتوص

ركينامغرجللقإيينالىمنرجلواولرايرةدابنعرذوالبى

جبماوابىهرحملفانهحيرمنرجلوتثاناالأسدبنعرزألبى

اولاناولابىصاالمثعرفيمنرجالحملتهفىممامحد41فقتل

ووانافافىىىالحيهالمجمصالمثمصكينمنرجاللإينالىمنلر

الةثعاصهـرأاالاعبدعلىهذاادهمودصنهلينلرناحمفىقتلنا
اميرلففعليهدسنعلئبسوادفانهتضبقذاالثميباسغيرتلو

قالاتقالاصلىاقولارافىوألقلهداثاقللمافيتلتتدالمؤشي

بدفىالشابوانجتتفتيتملهيعئيناالشبثرأيولما

واكطاقهدرالمندصاهاارةبشوانحميبنالملكبدالىاقتولما

ورأستةةماعمراقااهلىرووسمناهالثقداللهفاندةاماقالثجعليه
بقسخزادبحبذممنالميبرأسفىكتشرف11واناألعردبنلمحافاللأل

سعدبناللهعدمضليههصنالينإيمييقءرأسينروسهمقائهقعلوتدا

هلىعةاحدهؤالبعديجقفاوأئلبنيهراخاالبنالةوعبداألزداخا
اغلىافنىنزإصا5منيوماجتميوضءبنالمالثيىءوقالاعأشودادفاع

لهيقولاجواديبساضمنةعولعاموقصرصجليهيىبياسجاوالجاج
ربافىبمزائهذثومائلتاميخماانقالفهنعالىكلولىميحانانت



563راكاعمأيخاهـ

فىهأصكنتفادافرثنامنيقوأتيمهصهنتصاءقادحميرراعثفنىيرا

ابرابصلميمءنخنابهذكروامانسواالجلومجيئهبهوذهودهدقيامه

افومدابرضعلسونمباقاذاهمبفتةاخذناهمااوشجمماافرصاذاحتىضى
يقولحمضهقالهذاماظلمنهفابهرأقاللقالعالمبدتهوالحدفاإواالذين

علىافىطبرونئامنىةءالبراعلىوبرصنوقفيبوفىسبىعلىجمرضون

زصبنادهملموألكمنمنكيتبرأدجلأيثهلبقومغامارتالسدما1
مشيةجمئىيتدحدحجعألكانهشدحرجبهافقسامفربفااطاتم

فىيمونصاظنفساءسودادويةقفغبضموالجعلالبطنانلظالبرالقص
بارجالكانرأيثفاقالكانثاراتيايقولوهرانريئاالموأضع
رأسهقندروضربهدأسهعناقللرهاصنعانعلىذادمامنهإلموتمسا
شالىاالفرخه

قالانهيهابسندهالبيبئررىمزيزاعفبنعماممادهم

المؤمنيغيرأمياومنكمنااللهتقبليئلىاافىاهزيزاعبدبنمرانقولكنا

االعيادفىأمبريكاسنةخذةمنهعلياذلكألصبهرعليضافيرد

المالثاخرهكاناهاكطالهريقاللمألنارسابابنتتشبنادتاشر

تسهيئخ4فىدقاقطاثفاهابهادةءفالمبكةادانفذكلدقاق
اطثئئثلمناوالىاظادماصاينثبمافابكطفثينراسلىواربعئة

افيذىفىاودالزىفىاخيمامنصصفىفاقامهشقدالىفوصلتاشا

عينوئكألقنفرفىسرامنهاخرجانالىبهاناقامالمذكورهنةامن

يئلىبرالىومضىدظقالملكاموزوجهطغنكينمنأستثعرهألسئشعار

عندموجهاملماكلمنهليحفناكرالهيمونانفىطكماالفرنجةلك

كفهالثحرقالىومحىالرحمبةناحيةالىمنهايأسا

عالةدارطاماقر3ذأ

يخحلكرةبنشداوربنإثمابناللهعبدبنزقربنلةارط

ثمزودالبناضرارانتوأمهوهىشهيةبابنويرفبفطفاننسبه



ذيبثم

ألىينسبنقفيللدكرهوزقرفراشعلىبادطاةتافيزفرالىصارت

علىدقدهقديبشاصفىأافاالمرىالويىابرعوغهدقالمرااامناول

نالوباباشبمـالةادانفىالمرزباقالاناكميبنالملكبدءوعلىدآلماو

ومائةثونثالعايهاتتانهيقاليخاكبيراالملكمحبهدادكهسالمامدرفى
المكعبدأنشلىسنة

الحديدساقطةرمقاصكايالىاأصالمزرأيت

بىمقمنأدمأبننفسلىتأقىيقايخةنىوما

الوايدبابىننرماتوفىحتىاسيهرالموا
الويدبافىةيمكالثالمالصاعدألنادالهانهروقدجهه4يروثكالمبدعرتاعظ

نضىعحبتانماالمؤمنيأميرداقال4مالقرأىفيط

فقالهربرةابطلىتجمفرسبنعرذكئيةاسيهذكليبنبلالوروى

عبدلهفقالسنةومافةثالثرنليهاتثوقدالملكدعبملىارطاةدخا

ضباوالاطربماالمزنببنيامياداللهفقالارطاةياشعركمنماتىكالم

حكرذئلألاتالذىاذرهذأكلاألءاشمرانىوألاضربوأل

فيهيقولالذىالبيتسرارطاهانالزبكلقالداألبيدثمةالمتصجميةاط

ليقمزبانفانسياربنمنظوربنذباقشسعرمنتأقىيئصالمنيئتبىما

ابميداباالولئعتلقدماجميءالقرنأبىنجتلئن

صقيدمناألحبةوألنضىنفىفوقةوماتجدالمصي

الحديدوبألسدمولسناهحمنفيوفيانضناخلقنا

شسمركفىوذكرهىانتهالهققمالاليهصهفاأرطاةةالمكجمدفبدغت

الىنصرفظنهفافلثثذعنشلالوأمدابوانانضىضيتافىلط

صالىءاهه

ابافىبهرهونرصاالنبثمسلقلفةثنينامناذاماطله

نابىرفوااظفارىاحمددطةبضتدرجهتانواخبردم

يهرممعبهاودلىءصالببهرفىالألفيحرفيابئوافى

اقانوعيياقرلةكراةصأثيهوالثبرهعلىآفاقارطاهألابنومات

لقبقلىءالمماعنداقبراويأقفوينعصوببىداعاتهلامسىحتى



ألثمعاحمابنيخرا

عندنلمارفجوبحظدسانتهلاهمعحتىاقتانعمرويا
ففاللمجدبشعرتمبلىالحرلرأص

راغبئلقدحوالكامالببكمنعابهصاالسالماسمميالحولالى
وقالومضىنرهعنلقىثم

ومجزعمبمغيعيهرقوفىاورقاجمكابنوىياقصو
مىكدغدافأثاأيقوممعغدةنظرتكأذليلىابغافتهل

الرؤناضرورةوصلةبهمفىانتثقرأ

المرجعنيناطبعدتجوهاعلذنرةبعلىالهالىاب3فط

ترخاللفاويرجعرضأمغلطياكاينصرفيجدهألمتى

ظطعرصقاتافدغإلمغوفيمعتغيرانهعنبالحهرظسكلى
ابىانثعدفىفقالالتبدبنمصبجمحدكأاربنالزبيرالو

مامىلىفقدتالهالالعلىبيرالبناللهعبدبنئابتفيهاهدحابياتاألرطاة

وجدتثمبياتاهذهفاعيوألءارطاصعرممرفةفىقدمىاحداساعد

االفمااباالفقهامنوكانصديقبنسىملىبنابهراهيمكثبلىفلكند
اللهبدنجهثابتجمدحالمقرجموقالاشعداخباررالالئاهـالروا

ألزبهرابن

ئدااىبطنمنالحياتأوامحلااضعبدابهرتمخاضىرأيت

أومردـالحيافدعلىاعامماشريعةرداهااواهأتءرااذا

واورداولمما31رالروحنابتةاألازتانجاجارهاولو

ايضاعألمهبنابىاألعسانجاواشف

الواصااليخاييراعذراذاهومناافذالدىاقوأمواذ

فاكلبافىمنىثقةعلميرة3عيمابفاجاتجهدط

الحالئلئصاناناألانمسادكوزتألدمننادوألصوما

اخذالحعىاصلوقادى5ابوثابتبناألصودبنالمنذنجاارطاةر
وجمأعةربااباكاوعطابابنبيونسرجبنمجاهدقثالحدت

ووفلىكيرهماوجاعةالمبماركبناللهوعدالوايدبنبقيةعندوروىهمفي

عنطريقهمناظإطواسندلمهفىلدففرفىالمزيزبدبنعموعلى



ثهذيبثي

هليهالذصلاللهسولمهدعلىجلرفىثىافالاالدأملااامامةاي

فىواالفائالفنا3شبدلمانااطةفييافقالواقنا3يحدوانمس
سكلىلوانتساوهعاللهساأانفقالصاريندثجدوانلىكثرر

وفىاسنفيلبنسالةحمتقالانهحبيببننهرهعنأيناواسنديهمما
قائلقالاذوسسمعديهاللهصالاللهوسولكنحدصجدنكلطيناقرل

كالنفهلقال4بعبطصامثاةمالءاامنبطعاماثثهلاقهرسول

اقايوحى2واالسالىفعفالبهلنفاقالنمقالعنكثضلنجها
يعنىاجناداستأتوفىقديالابعدبثينألمتمولقليالافيكمالبثكيو

بعضكميبعافناداونأتوفىمتىتقولوأحقنتلبعمبللفظوئماببععمكم
افىاطإلارداالرالزلصواتوبعلهديىشموتاتالسماعةيدىينوببعضا

ارطاةوقالجمحهولهوفهاصألققالالحديثهذاعناالمماابنوصئل
كديثدثكأصافىنترللىقالجبافاالعزيهفدبنعمولىفىنىلمط

المغفرةعوايأوقلىايهقاقصراعندنأثتواذاافزونمنعندعالن
بهتيمافياابوالولوبكلدلالينفوحؤطرقكاليكيرتدألأنهلىاكنير

وقالئضةهارطمعينبنيحيقالذاكبنبأرطاةحبلبناحمداشبه

فياالالرحمغعبلىابولةبهإسالةعيقمالئقةئقةهوضبلفيأحمد

الفىءدصن5شيئالمجكأليبهقال4يعطىوأليسعلقلىادطاهأرلم
الأنفهعندهذاحكاتالمرتهحفصحينوتهفعيوانماقالك

شيخااقصكلحثأمعينواوجاسطقيمعدكطابوحكابها

يلطولبلعليهاذااصمبمقدانهبرىوهومدىالىيريدخرجحصاهلمن
أئقدكؤارسفاذاالبالطعلىالحيلجرحمهوتعصالقةصعارظا

الاقامضأيهونوالماوقالواقدثماينمنإبضبضهملنفالعضاإمضهم

اعماالوانمظلوااتقدادقارأانمملىبنابلرلالمرةمنقإشارا

احمابهحدثيئااعيعظاذالمةبنطاةاقالوابمدهاستخافتمفنفالواجموته
وعورانطرمغالبماليدقدمانهادانصفانالضالدجموتعألمافقللوا

بدالهالفيألءمااطمنوكانارطاهاناقالبقيةفال12دالتهموتنجبر
الديخايإهييهونمااجهلونهـاكشفبتبرظلفاذاالففىكانماهثعيط



ث9دهرءأبخااريخ

ماألماطىشفوقهمنويناذعيماألفيمتثاألثصالمتةآايقالى9
وتوماوتمالهنكرألتهوفهىحتكلألالديخااحذرواوظليخال

ىهيانجمانمنالىااقاامنفاافيلىيهونالنظل4

اباللهنقماللهبسنادفىبهخالثماياماقلزمهيبضرجلبرطوضلى

فىلةالسالميعالىتهاءأحمامنانئعاالستفقالكلى4نقالكلعلى
امثامنءيرسااةعااأفقللاسالمافىنفكريريمالذكطماهارولفرس

ذثافبلغكاأنبدأوانموبعملتالناتيالنفودحمىفنىالنفورلمته
عندصالساخت3عقبةوقالىجمتهلقندوهولصبطفاألوذا

هممجناالشآللىسباارجلفىتقولوناالمجلساهلىيالارطلى

ةطاسيقولقاليذكروكفاذكومندعوناقالعاباهلصر3فاخا

كلىمتقدارطاةفولنذالتنحرتظقالهاصيعليكميابسألهومفم
ظلىماوأقولاةاردقفقالبلتاذاأهشاألثفهاشافا3وكدوزاا

نآلسالمقرجمفىشدكرهميثاذلماذااذدومتىذكوهمعنهذا

أعمعواألولوماألفيومتصنلوقيمائةستينثيألث

هالارقماصمقذكر2ء

يرماالمحمددخدتيمعيادائاقالذكرلهالسلىتماسبنتم4أ

ايهأبئيءدتمالمحدافىرفاصشكوهايتثأصينجابرجاليئاناذاظ

لقخرجانماءادتاحقجميماجداحدهمابردهباتةقدهمافاذا

فىوماابناالقرمفىاناكنانااباكااألئنامنىفىماعلىقفىأل

الجليلىصحسموابرقاهماواذاساويةعهدأعلىوغيرمم

وافاممودعااسعهزيلاخراحرفىاألودىشرحيلبنممارتم

هزيلهواضإلىاعاقاابوعندوروىائامالىبوعلص

الىالمدنجةمنعباسانجامعصافرتقالأنهظالحااليهواصندوكيرمم

علبهانتهصلىاتهدصولانفقالاللةرسولوحىالنهثروايةوفىصعما
عبالىدعوافقدلعاثنةيتلىكاقماتءالذصنهمسميفىوس

2لد211فى



فذيهكم

مكموندعرااحفعةاتفقاأدعوهفقالبهرابانهثواا1عائشآلاتفقا

البىرئمماواحمغصأفإادعوفقالاصااواءند11الفضلاملقاكادعولفه

عننجاموافرعهفقالطآت1كصتفسعليايرألرأسهاوسعاللهحما
ذلشالتحئىذكرهاصاجلةايناالهكانتللواوسلميهاللهلىاللهرسول
مولرفرأاناحماباصلطاثابرجمقدمفابرجمهاماحاباصلطاتقالئماتمىثاألث
نليىأاصهفاالرجليينبينرجخفدنقسهمنوممعليهاللهصلىالله

ألتهسولثموأنكمطاالطهرسولابالشارخأخربمالوفذببمرا
ابوتماداسجااللهورسولقائميهروابرةااشامغبمرابراقكأثلسا

سبدأثقلحىالصالةىخارببابىأللهسوللوائجادتهولبهرسبهر
هعالىاللهلرفاترفبااتخطانرجوانرجاقييئبدىيهفرج

مراثحهواعيمالىادعوايخةوليعىصراسؤآتماورواهيوص1صم
هاصلىاللهرسولكلدخلتقالانألابضاإهباسانواصندباسىالعن

لىاحديبقىالفقالاهاسعطذتدقوهىءاسصاقءناوعندهوصعاب

أخوقالأهباساتحسبلمبمبنىاثضاقدوالىلدااللةشهدالبيت

هاقطصهردابئقالذ3رهفسثحكفحكةباحىكانهزيلالمترجم
عنىرمذااألرنمانسدبندالمنكبضمأطوطاقالثمجمازحد

الحديثفيلثقةوكاتصيئاعلىعنىشفىإووالودس5ابنيمنىاللهدع

زرعدابرووئقهالجياجمدبتركطخياطنجافذخاقال

قدمممننفااالملاتابمنلرسحلمحانلى3االلاليىءبنارتمثر

جمربنلوايخالسجالشفهـعسرلاحاالىعذالىىني17ءصاعدبنجمر
لمةقحسذدءأفيحيثمالىاللهحمهالحالظاقافرلفاطلمهماويةالى

لحىالىالثديرىجريربنمحيدضتاعنلمنواحيابهضدى3احربنعرى
اتاريخامنالمجبنطصاالشذالثلىألمألبيذكرلمرالملوكمايمءتجا

سفياذابىبنيةوااندنقولالفرعيفوتهنالاألملاقارئلينببغالمذكورنفسه

يهيوماكامدعاهبعينواراحلىسنةبموفذاعلىسبةبنالمفيرهولىإط

وذمهعلىئتيعنتحمئحصلةعائكايثحكحائاستولهقالاندمنهايه
لعىوقىماصااقصواألعالاكمابعدهبواللههفاربسوااتععلىيزحموا

قدالمفثرهساليةمسزاعوالماءواألدالانهءباطرامص8األمهل



مأاكرعمابناويم

وصنعوالرغألدفعبىيذممفيركاضقيلكعملت4بتجربتجر

صغيههعبعيدةلمساو4اماانهدتحبلقالىثجوطمقشملىبلىق
ملىذمالدعانهمحنهرةتاةالحجاشسدهرسيرةاصنمنوهرواصهـرا

مااألتوإبالرحمذتدعشولوالدصطءاهمناالنكاقتلةاهيبأءفيلوقرعو

المهبذممايامبلقالذالتسهـاذاممطعنجاجمطيابهألبهةاواله
ناولئهءشهداقطباقوامينكوفييقولىوجلعشاللهانفقالظمثندا

مبالىاقىبهوق2تطرونمنوانفخلباألحقرإنرئعقشميمناثهـدان

اثقويحكرلسإلثالوالىاالكنتاذصصكرىلمجراقدياعيرةالمنيقول

يراثبمإمئاالثئطهااحياالطأاالطاقغمةفالطوتهوعكعبهاتقاتالسا

عدلىفتادإنيرةإامامارتد3خوفىكانيزدنميعغعنهيمسفثم
ءيربالمةفضعرجمرقامةءعلىلثتيوىحلدفمدحمنلىيقلىكاكلنوضثان

نلمتوفيىيألاكرقالضهخارجالمحعدفىنمنظحمعهاصنعرة

ألثفلئهايرعنأحبسهاتداللثواعطياشافاقىباصأماصننطاايهاهرمك

المؤمنينثاهـنجيممموامطجمتاىوفدالثةعماهغاثزافىعيطيئلم
وبرجمرواللهصدقيقولولطاناساثلقمنيؤ3امعهفاقمامجرمينيظورمحي

يروا13وايثعإلىصبى2وهذاأثابتينيغدالواعطياثابادزاتااماهس
لواكفمإفاشنقومهعاتأالىدةءالمغثرثزلولةااذفلفى

هذهصاعالنكلىعليكويجترىلةالمفهفيقيلالرجلووئئركمءلى

اوالكصلينتهماوأمطاعاخحتاينبهذابثنةعانجمعانكاصوأه
ألرأولهماثلىوكانعليكلهطايإكاثماءبخنزلكفااألخرى

قدافىالمغيرةلهـملقمالفىأأعقيلألىلدهبداعاليهايهظيموااصفى
لىعينهقىجماصبهابدخمصشامنجندىاميرسيألىاتصفت

9كيلىوضحصاجلىافنربقلاتقا4شرنيقكهـوعلاللاعنديخأخذ

لئهقيمدوامدمالوصةارهمحصبتتهلالمصرهذأأعادئااتاص

جمنعىمنلقافوعيرةالمضامهاقاجمرميذلوآلمعاوالدنىفىاويحزقىوا
الموترطهمبإفطفافيحتىممميمظوومحاوحاعدثمسعنوعاف

ىاطوتثحخىدكاناةةندىلالعىبراجرقدلوكأروصعذ



ثذيب73

احمدهممسخيردنأهفوسبنلجرواللهئدىاضلبرهذايروىيفطحوال

المطتنقسيرتألكلغيرهالملفيولم15المذردمواتبلمىءفرهمواجمبئ

انابىبنإلدلزسبواصوفةانجيعضونهيناصدىسنةتيوفىا

عليهاشاللهمدءالمبرصمدثمباكوقةرالقعدخلىحتىبلاةاوايهظا

هذاناجدىفيالسماثمونساحمشسناوسبناوخربناخواقدبعدامافالثم
ابمالرهاالمشبهالمةخةطاعدباالعجمااال3ضرهصعيعسال

فىايهنهاأليعاحهمألالناسووجدناثممالىبهموتلوهدعمفياعالهاغيب

لهاذأللىامضيتهابامياتومألاللهوافىعنفغيرفىوخدهكنعفكبر

المبلىعلىامامكذبةمزاكلىوالناسهالتمنعايهاالشاهدىذبأبممنلينى

الذىمشلففملرمفقطهموتحاتهوذبمهمفقرفلامحابهعجرانذكرثج

بنهمووابموقةاوولىرةالبتالىرجعقدزياثكانوقدبالمفهـوةيفعلكان
امنويظهروعلىكثيعةاليهثهعبىجمزاانماكهالبكرغ11روجعصريث

حؤونداالىنخصيثاطعمرابنحصبرامواند5ابراوايدما

خزطرفوسندستجاوعاالمنبرمدفخرجثالقصرالدخالهفاذعلهاد

حمدنواماصأءااحطابهولهصجمدالىؤسجاوصشمرهفرقاخضرقد

فاشرواصحهواءهوالانوخيمءاواابنىاغبفانبعداماقالثمعبهواثنىألقه

اناوماوقاللدوابمممالداوبنواانتقلماناللالوايمكلوافاجتروفىوا
رياامكيلالطلمنناوعهجمرمنابهوفةاباحلضامنعلمانبثى
بالءاالثسقطاباهارامممااننعسبهةاباغقالصاقصعاىبكءالعثاصقط

محمدالىجريرابنهاسظماوتخروجهقضةلىرزكروسرصاتعل

اصمالةاواخرطآافاطالالجممفىادزيادطبقالانديرينبئ

اضىصإتهخفىفضىالعالةقالثمخطبنهفىحنىفاعدىلهالفث

مهوافاسةاصلااوئااطصامنف3الىبيدهضربة3اصاافوتجمر

اعيفىإوتذالطبهبيألتهصهنفرغإطفصدنزلذللتزيادىراةا

بهينءفاوألتاذالىاحمهثمالحديدلىاذشدهماويآاليمابهعبابءئر3و
جاانفاطالطآنهمرتذاقيهىهذهطبةاطىيمونادالألخبريناط

فىفشدوطاعدحمعنوألالفقيخموهانجمرباعاراديةمعاشماب3



3ألسعساصابنيخر

سثفىكنتالهمدأفىاللهعبىكاحسينيآلوقال4ها11لىهمدنيأط

اهالحاااثياكانجهخدادأفقطلفايدعهجمرالىخصبهميعطقافقالهرياث
أليأتيهابهافقاليرماصفظتفاليتهقالفادعهاليةاذهباثرطةيرام

اجبلدوقلنااتأإفالرجاالمىنجعثفاخبرتهايهافرجمعتقالةألكرا

قةااملطبالخرافزيادفوفببراياهرنهفاصهافرجمناألوشتهرالسبواألمير

جمرمعواهوابمممبىداجمماباخرىمونونمبيدوناتثأيمدفةااهلدافقال

جمرخوعثمافرمواجمناثمراخوابمممىائمالمذبربخقاابهاجآهذا
بهماتيمبقومتيموألمبراحملىلتظهرنوالتهيمءومدخممشراللههذا
ارأىههناافياخايهولطاناللهمهاذلوافقزياثالىنجرئبواحوصاوبم

طاعتابهومايستبينصناكعهانماظناصلىانمزفيناميروطاعةطاعئك

همماالىماعلىابصالىبهمىاصصايقملففبهفرناجمرفناوخاش

عثعيرتهمنيعهيطومنرذافراتجهوأبنهاضاهءيهمرجلصعقلرحول

خكانمنلفاقامواذلكيقملواوهتقأناسطعتممئصنيتقيراعحتى
الىاذبهحصررأهيخاابناشدأدقالذلكزيارأىاشإعدىبنجمي

دوايئثمصوق11عدايتزصأنكمنفرواألبهفاشتجميثفاتجمو

يرا1اجبفقالاكثرلىافائادونهاشأهـبويفروبهتاترفىحتىعاليهماب

وقاعدعلىثدواألمسابهقالفيألعهينةنهوجراصابلنه

ميفمهءالرمعكيسانهلجرالصوطإبوماللاداهةمحايهابروانا
جمنمكمألمتاقفاطاإصطامذامنممقالىقىاةقاللمثجثمات2يرء

الحقبنرعيوصفدازبادمدواادبروهومحثماايظياثزقامكقو
إفابناللهعبدفقامندهابرأب3اجمراةخابكاشفاغفىودننفرب

ءتاتمنعراتهاخراةاشصابمنمناتثؤعهصووببهوامياصوحمىامائىا

ماافركأباااركصثالنماةممرابوابهافاقىوفةوةبهرإفاذندهبمابواب

طعفاالركابفىلهرشحرفوصغمعاشأإضطؤسكلتقبتداألاراك

اناالهونمافرصهعلىمرثبوكلةعلىآلاممرطاابوحا4كأيركبان

4عاامنجميمناسعليالخفاجضجمردارالىااؤنمحىاراسعاليهىا

يخغدألط5عمابرإاعلىوهوياشفقالاحديرء3ءكشدمنيأليهأاو



مهذيبأله

مغفإلضوادصانةةافاياقىعطفاتصد1مذحجمواءانجاوهوازث
ئينالمساذجإثهينزلواجتىغااطلفدصاوليسربهلىاتهفارالىثم

وخزاعةنعاراوخثماألزدوجميالتربهفىفياقيصاجم11فإلضوا
داوةاله1يظهانأويرولمدبيخاواتاخركمبمقتاصائعىااظةأيزلواعةوفضا

مابلفهقومهمنمهماقلألوندادالىصهىالمساراانمابممدة

منليكمخاسقبمنكاالابمممااالذنوانرثواألكعابهإدقادتداالار

الصئلاومفطقصرفواليمابمبوافذكحملاامضاحساناحبومأترجممم
تفرثراايمماباالمأفقالماعأعضهفقانلوامممأيقاتلىانهممذ

حقرفحربفيولقاطرلىاخثجكابمأبعمقفىب3فافىألئقاتلوا

كئالىوااحىطابهقىالقومءجاءدارفدخلمفمدجلىداداكانتيي

اقمهثططهذكدأفىاما4إقالجمرفنعهعنهبالمدافعةاماحبمكفتمللدأر

نخوصجكوخظهذبلىاالفةالمولصالساالنعىمهماانجرجارضرخته

وماةاسلوالالفةذملببنىعيقرجمكسمنيرهمغوألىباهفبردورالى

الىافضىصغآلوثهاشثماهربنهملةائركوألينمطبثهفىنفا3

خترا1أخىثاكاطبنلتهعبدداكالىواقبلأفسباألنهقأمبافاصأنخعا

تألطصاثالتلهقيليشقرحتىنمالؤشوبسطبهفرصفدخلهامىاأ
االزدألحتىامايهراءئيشفسودا15عايهدأكأقدنت4عاصافىعك

دهيادذاديصدرواانإلمجزهمافاوايالومامبهنابنمةدارفىيزلة

وألثاقطهاألنخلألشاادعوابجصررأوادتهاسالهقالاألسعثابن
قالهـاإائاميهاثتالباباارطمكاةىمشتثهدماااداهـ

خبنااايث53احاثنرءاالبهجمنتفاامعهلئثأئالئا

لهبوخايهشإلثلزءاحاببنجمراللةاءتهلاالونقعبمة

لطفظمحوساكاناذانيعليلىيساناحرىسربهخلىفانهصماجهيطاب

األقنت3وانموبثبردلتشعفاناألناساتواللهاماقالأكقالاضعها

ئثادبنالىبثجمرءايماسيهئخلىأليقعلىانهقالجمابمكل

فاقاميتشىيههينثهفالدالضةاابهذأبهتالخااماكألمةلهيقوو

يمثحزبؤمفشاتصألهعليهخلاتثمقرملثنقرأفاجمعكعضا



3ال5عساكرابهطاريخ

زياثمحل1ودخاآلءجماخمثالفايحرأبظفىفيرىهـعاويادبى
نبضويفعلىنيهأيهشفهرىيةماكلالمىبهيصبثحتىني4يؤأنءواليوطوهطف

زيادففالزياثءلدتىفاقبلياقانهأميجرينالصيعإوايه

سطااالموقوحربباايامفىحربالرحمنعبدابابكصباص

ببحتهللىرانمأكلةبمفتفاوألاممةطاحتخاماقالبرأقشتجنىاهاكاعلى

شكاظهاكناذاونريدإخرىوتسوادتثعغياجمرههاتههاتلقال
افمكقلىبالأيهفىىيلىفيةمعاآقحتىنؤمنىاولمقالاللهضىفىان
برحماامانهلوألواللهامازيارقالدهمنبهؤفااإألمنالىبهأطالقواا
ايالعثصبىرفئخيطقطععلىألحرعناللهامانقهذمهـيلفعلاو

نءإخذوئهيهربونوهمجموامحابؤساهطلباأللىقيلهالجسوزإلد

ءبرؤسمطدعاثمالمجنفىربالعشرمخمنهعجمحصبمتبهقد
الجيعايهاجعجمراانمهدوامنهرانمجماجمرعلىكدوأالوظباعاأل

الىلطآفىاأليخألاألحيهذااقزعمبهحرالىودعالفةشغاواظهـر
ترحموابقىابىعذشواظهـرمحينلمةاميرعاملواخرجبالمحرووئبطالب

حاروهمممههمالذيننقاءهؤألوانحربهواهلدوهءمنةلبرإ41عا

اباابليادشترىاثليهرسبوامبمأصيئم4واصرأيهملىوعلىاصمابيي
قالاضاهاتاذاصقاراااولالرحبةفىعليهاحمالهمثاملافىاعشد

اصودإادةثلفإتذونظردااالحمامنمحركنيعرفىخامنزيا

نأاسمغ3اوتاصهـاتيمانحبلأتقاطميةادإكهاخمانمافقال
يراغةجمامعافاصهدباعراألادهصهـلثعلاضهدواقالسأظافد

اموا12حتىمبمضواثمجمشألىءواعطااباتمهاتبنشرتخخبوبم
مناحالفظدنقماالىناجشميألعثصاحماقدمثوبينصناءاعنشصج
ةاداطلمةتلمهرىاجريئابنتاريخ

بمةوطمالىمبثالدلمثاانسنداطهرىااجريربندال

ياثضألرئافيدىناألتالحهاعببنتموطشداجبلألبنعدكماناا

سامالحةءحرنجاذصنإلانجاوقبيصأيللمحلنوصفىالحفعرىشدادابن

ئاماتنجاخبمنهاثمرابهناءاصحابنهنعساعمبفبنوكريم



بذث73

حاقفيالرحمموجملصيانبغدام3لىاىاار4وياالبفس

بناللهبدلىهقرفيمنىاقيهابثثهذوعىهميمفيمنامنريانا

ئجبهماسوالحبنراهبملواصقىحتىبهمفصواثمبمشمنىصملى11طصجو
األخينسبنألوهمافداالسفيعاصخآخوفييئابوماتجعمزيادات
وااناعطىمالهمذافىغرانيخاوصمدهوازنبنبهربغسدفيمغ
ياةادبهطبنمير3صبنلواالىبةميانجعضجألررعشارنة

يةاواللهبديهتمالةافسدىنيا3فاالشماماهلعلىوقرأهمابهمادفض

اصسندوهجلاللالفاناطداماسفيانابنزيادمنالمؤمنينأمير

طواغتانكليهبنىمنمؤنةذكفا5عدلهكاثالهألبالؤمنهاميرعند

رفواوفاينالمؤهضاميافواضاعدىبنجمررأسحالسبائبهةايؤاحيمااهذعمن

دعردتهقدمنماخوامعليماقهفاظهرنابالحالنصبوالمينالىاعة

بمماتمول1ثهدنهموالدفيادنىوذرانموارةامااهليخا

والماهلاصشهادةيهث3والمؤمنيقير15الىملوقدوعلموأ1دأ

لظعاجمهمثعهودااثهادوتابالقرأافهذاتالىاصفل3فىهمصيخاك

يدفيفقالونثسبمامقوهممكايهمشهدالذينالنفروألههـهلىنقىافيما

يلو2وورنهاطواغهفيكهمنيالئعامئرىنىتفرقأنارىالملىاسدابغ
ادتهامبدأددحملألندنيفاؤاأقىيةلماوالىلىهانءرشببم3جرابن

بيمزالداانبافافانهدبأماهافثبنشءمنينالمؤراموقيمع

اصلألهايقيمقبمانهجمركلاوقثاتعدىبنجمعاقبشهاشها

الدمامحميالمبمعنينيىكلبالمعروفياصو5مدااطبمدبموأدزكاهيزقىو
ماالج3وتاخلىاب3قرأدعهثثان4لهافءثثفاقوالمسال

هببمعذراربمبءأقوالحبعيهمءكايثىمننفهسهاخرخقداألهذاارى
ءشمهادوالييالهيماعيمنصتاقتصماتفهددءإاماادزالىيآمعاو

داحياناصمئقلافضقتدهمءصاارالاكأساثذكاتنظعالهتبالشامن

يةبنيزثباثقيإببيممصلاوامفتنافضلعنيماممواىا
ابهرأشغرفىرأيلثوفثاباصابصقرأتفقدداماىالتيمعهبرابن

نانهمأعهومنمهعتبماالمعامدوقدنيهمممنيكأألعيالشتباهتفى



حمساابناريخ

بنيديئفإلبلألىأبهالىاجميونقىفالرهافىصاجةلكصائت

جفواقدبرائتكمرأماالةاأماهؤألءلهألاسفيبهمعيحتىبيت

فطق1وبهلكلنافعكمانهونمماقىببخأجمافروفىالذخقيهجمطئب
انمأوانهنقيلهالجها3ألفيابيهعاىانايةمطءابلغبهرنقالىبه

يزيدوابلةققرأيةمعاالىبابهتابيزبققدمءوأالظاعكطاءأمملناشهد
امبنالوحمغعدفقللجمسمندناءدقأىزياثيةمعايقللجمرمقالأل

يةمعاولهفصلجذافماجذاذهاالثؤيرءبنكانويقدلامقلىااطممم

يةمعارقاماولطورفىوالئاماهلايرامحربمتأللقظوفىاافىببئأل

العماقلفةأطكمامابنمقالةفقالوايرثبنجاالنعمانفارواالرحمنوعبد

عيهمعاويهيردابذرهوالمجداأالصردبناعيلواةالقرملفئ

برسفسدىبهأابهأآفااطكنىولىافزيادمابعثاالذبنالرجاين

واخبرحرامعديهشادماانيةمعاوتل1منىأحمععاعسددفبالقلى

هلىف4ىااهلىقدااصىلنلمواياماوماطوععالحناهأومناؤدانا

ليء2فاعاالكالمهذامننحوالهلقالناأصفىينظراللهليتقدمائنا

لهلىطرت13واقدتفهيداقيلىقفاعىخراألذؤكااداميجمر

يقدمانووتطىتحااللهإنكمثلىافيعلىببحممتمااجمر

والتهاللقالياءكاعنكافمبىصاللقمتثأثلؤمكقالويقعل

لفدافياألخروأنلابانهيميهفءافحجهدىوألبلغغبىذاكما

يافقطلهلىااصدبنيزيدأوقاقالالرجالينباصفاخبريةمعاوعلىعاحي

أيئاميانيخهصاتب3عبداللهنجايرجركاتوكلىافيلىبئرماكلءا

ذيادالىلمحيقساعبهاصىالحغوالرأىالجاعدأهلمنقوىمن
لمممنهاءاثؤمنينامبرالىزياثموجهيخااشيناكوراافىبهممثة

المؤمنيغاميرعندذالثمايفدفللبفةاطعلىبغباوألاألصالملىحدئأمجدث

كابنالىقدكبالىفيصرتاب3يةاهـذكويزيدلهماحنلما

وقدجمتةلوتقبقوبصدقاناهلوهرهماعلينادثسنجريرفيهما

لهيريهصمالمنمئرتمأفىجمبنويرطلبلكافههعمكأفيصيأياه

مالكفيحمزةولحبلةهبفيحالسابنعبةفىىاراألسابووطلب



ذببكلم

سمريأبنفىالافيهلههأواكيذافىانمراتابنمدسفىدافىءال
اجميممىابرلطدلحيةلمعمافقاليموناالىههيبنمالكوقامءسببظلى
سكلىيفسدانسبيلىخليتانخاف1قومارأسجمراعحكابنانسالفه

ماواللهفقطلامراقاباايىابكوامعكنصكانألىكدافيضلرنامصرى

قاصفيغرمصيومنمنثاقاقثمكابنفيمهقانالثماويةياخمههان

فسطوتعىانجاماتكسئبالدواشصثفرلمصصبهوعيكفكظفرت

ثمفى1الدعافبأزعمتيهاوتخونتبهخانىألافيالقولمنوبسطت
سالمانفيمنالقضاىيخافبنبةهلىويةمعطبث4بدفىلىلجشأنصرف

ط11مكمدفاتوهمابدىشريفبا1أممالبىااللهعبدينوالحصيقدانجا

الهماذنمربنسعفقالونصفنابموتنصفنايصليألمصعورارأىحينالخثىفقال

مااصااضزاصانبنالناددءدقالرافشهءوانثينبهوممناجملنى

اطهفالقتلنفىصنتعيفطالمارافىوانصبهواكممجمكممناتجعاف

لهممالفةيفةثماوبقئلمنهمشةكيفهايهماويهممطرسولفياداسمااأل

ئاتجمفانلهئاراعلىمنةيراأمعارفىانناأعيقداناألإوثءرسوله

لهحاتقددماصمأنيزعمالمؤمشيناميروانقئدناماستيانلىقىكفا

يخلىالرجلهذامنفابرأداذالثعنكفاثدانهرغمعليمصربماهلبثهادة
مفا3اهوادنفرتمهوربضفامىذالمنلىقااصنااناهاالفقالواإحم

رأحابمفدءمؤألئاماباقالصمواافااللمرنيعهالإللواءوقا

طرقالواانعفىيممقىمارونافاءالدعانخمواالألةااالتماقدالبارحة
نالمؤهنييررامذثعاوائحابفقالإقايرءلىواطبهمفىصاسمناول

وخهيأضواألهبلىااهفقالطالرصاذهـقتبرأونالواففابهماواظثمجمهماعا
يدىلىصبيبنبايصذةووممقتلهيىرنهمرجلطفاخذصنيءيتبرأمن
ءقافاأملطكوةبينشقوىبينضاانصةقبفقالابدىاشريفأثط

جةبنتبحسةاكنالةوقل4لثفحرىاطفاخذرحمبرتكلهلقالسواك

ذرظايمقالتوضأإصاكخاشاقالوااتوصنأذررسأهاقالاصاثمقال
ثملصحلىكملاواقامتكيمتاكاألتطمنأتماشاللهفاجمنجم3راصل

بىماانواقىاناألواهاافهرتهلصالصديتماواللةفقالرفان



ألم9عساصابنأريخ

اهدافاامتنايككلىظتعدانامالهـقاداثميرمهايمأأنبتألحملموتنجزع
سفاالافلخرفحهاافطتئوالفهامانايقتلالثاماهلواتعلينادراشيالكوفة

األعورايهشىكاعنبهيئيامنجلصواوليهارافىهالقئيناإمن

نتجزعالالكممثفىألفقللخصائلةعدتفاباليفيخافىبنهدبدة
محفوراقبراأروانااجزعألمالىنحالكاحبمنفابرأادممكفاناالموور
ماولاألقتلامألصزسوانلنهشواتورامشويفاامنشوا3ر

ةبىادنسئملواثحداواداوالوحهميقبلوأوالنالربييح

اميوالمؤمنيقانجاابفوامىءداصكفيفبنوكريمامترعاحساتبننالر

اليمابميخبرونهصاويئالىوابئفىاممثللالرهذافىدلنةنض

فانثهيامماويةاقهاللهالخشمىقالإءدألدصفالبهماائتوفىاتالمجمنجصثه
بقلنادتاكاللمسئوصاكللةالهدهاالأىإاالزائهالدارهذهمنشقرل

تجرأقالقرالمشهيخهوالاةقالعلىفىتقولماذثاقالأدماحمهتوويبم
ثصقامثهمجهأنمآمعاوكرهفسكتبهاللهيديئكانءالذعلىدجمامن
ابئلىهـالمؤصيناميريافقالانآفيمناللهدعبممنىسلي
فلمجهبرمينصبينايهايرطظبم9اشصابسهأرغلئهعلرفقالعى
فعهدعااصاظثمصاكافيهميهوطانالعراقعاىفيىألفىلهدتال

اكونةخلأبادعلىبلهلى8فلكاثابئهةعفىلىتمفقالاعرما
ادفاايهاايرثااتتكاادمرببالثأضيروقالاناطلهاخاىما

ية4هطقبلتفطالمعرمتاآلةمعاماتتدلويقولطؤجملوصاإ

فىقوالثما4اضاسياايهلهفعالنزئألىلرحمنعبدعلىلأثمبثكر
تخبرفىحتىادعثهألوالنهفقلللكخيرةانهألئأفدعنىلطدةعل
لهقباينسياألومنضيوااآل4اكرينإذةمنكانهداثممفقالعنه

اولهانهقالعثأدفىاثوا8صالحاقانطأعننايىأماواطاباثيخاةا

قتلضاياكبلألقالنصكقعكالاطابوابوأدتجابابئنء
مىلاعإفبنكريبمفىثىأاشعصطمصيخاوليةبالوادىةجمبرأل
اجهاضبوذياالىةوتمطبهمثيكلثهاءمرمناسدلهبنولم
واقتلهاهلهاهوبمابةعقراهبهثبمنشرقىىالحاهنىفانأدبساما



ذيب3

حيافدنناناطفاقسألىزيادبهبثيادعلىبهقدمفإصاهشر

لسويارالعترىقاليآلمعاالىواخىاسنذىاسلاولملوافا

تفقدوألشبمدألجلىممىاظوقالكنتاألهالماخلىننماللهياصمدنك
وقالهاصىمهماواماعذبثمكرالمهعنرتنهىفيانعرثاعيفقدكنت

بعدانفيبنمدخنابنبخبةفذهباقراشاالقاطعابافىيم

بياتمالحالبايامجر

جمرياعييابمنقئلمنتديةث

اشيبافىايلبنوميقاسلفرىشدادنجاوثريكعدىبنر

فيوكدامالمقرىثمىاشهاببنزعيىالعصمبيةبنوئبيصة

حيمافدفئزيادالىبهبعثالعدىحانبنالرحمغوجمدهىادحيان

لمااطسنانذيرامعلبوعلىودقنواقتلواسبعةفهمالناطفسبة

فالوااقبلةاجهمايواسقب3ففوومممليمصملواقالبدوامحاجمركملبلغه

اصبابهـهمقالىنم

9ورشبهامنهمنيةلمه

عوفبنعاصب4ىاقيمحويةبناللهوعبدئثىاطعاليفبخاكربم

األخفسبنةءوندكلي5االلهعدبنواألرتماجملىاحمىبنوورقاالمجلى

ومقتلاطبرىاقالسبهمفمذافى11نمرانبنوسمدبهربندسبنىمن

ضةاعلقيفطثرىاقالوضيناحدىصنةفىابهواماعدىبنجمر

الفقهـالجمرعنحإكناينممماويةيافقالتجمث4صاالمؤمنينام

الوفاغتالشضصلماانهفباهسيريخااعنفالدشلكضرفىلمالمؤمنهيناميا

صمةماوكانتبلىىبرمحمعرياثكيرىويقرلوتاصباالنرضلص

ما3ممااشدالىاألموربناأت2األشيئايرةأانألوالتقولعحهااللهرضى

شوفالكراماجااإسعنتمااديخانواللهاماجمرلفئاميرنافيه



ه18ساصابنريخ

عليهاشاشفاعليهااللهانرحنيئشة4علهيحجلمايةمعاواقالمقبه
بيتقالكمنكاخبئإذأمنتامعاويةيالهقالتقعدظالهضمات

لستتاللواصابهرةبئافهخشيتأمايةصاوميالتظدخلتاالمن

وممللنأسادرصتمحاقأابررظلىعكلشعهدمنقتدهمانمااقتدتهمياا

ودعوةىعلىجمنجمروقتلعلىبئصاطموثفةألىادخلىفلىاوليتولون

األنقيمايمنلملرمعاوقيفى3قخصالادخأبصرىأنالجوقالزياث
بفيواهاحمىرومااعتىفهاابااألمههنمعلىانتزاوهمربقةاممغتواحدك

اكييهرابعدهانجهواصتخحفهالفضيلةووذابةالحبقليايخهممنمثموره

اللهصلىلدتهولرقالوقلىزياداوادعائهبالطنابيرويفربالحريربلبى

واممابجمرنلهيالوجمرالمهوؤالجوهرطوللالفراثىالولدوصعل

عينبناكاقاجمر

يرائيلءأفيانبباهنيعقوببنألوىصبمغعلقيابنارميا

وهيثئلجيحيممعلىوقفانهثارابضىفىءوجاراانهالهو

فيكاشاسااسرالنجواقنتزكريابقيحيدمالدمامهافقسالبؤر

ذكريابنيرترجمةفىذلثذكروصيتلىفابحتىوربالدمكنف

واحالقتالمقدسبيتخربلمماميااانوهبلرظاجمينعليماللهصلى

اللهظماتهميشهابداللةذيحيمافىفقاللاناحيآلفىوتفتباا

ثالثيقوهافعيياللهاماةحيقصنةسبميينسرعلىروحهردثمعلممائة

األولصالهاعلىعمرتوقدرواللهدائداكتثجالمائةتمامشد

جمحاريهاانعلرثمبمضالىبمضمامآبيهفمطظالافىيظرمل

الىانظرهالقديرشىصعلىالتان13الإضيننالولحاعصبا
أطثمءماكاوقالهلطمالفىاةطعامهوكانقالسنهلمإبكءوكماط

أنجيليممغفيالىأوحىانابوتعليهميردانأدتهارادظاالوصبعليمات

عبهمشاخرجوأالمرضمعبرخانيدوثقىكنتمانهنيامالداستاا
قلىصهيأللمصمتجينبحقرآينتأتونابهمبايةقالماذابايةقالواوتاماارز

علىاالبوتابشدعلهمايشدحتىنميراعناقهماحاوصاليهمظرنافلفا

اففعلىيلغهيااناللهيريدحتىفيسيراخلياننمالبقرتينعاءيعلقثمجمل



ذيب3

بلشاافاسعالبقرتانتفساككمايوقالمألبهسةنبعدارالهحموذااصا

ابرت11داودرأىفالطمهنوداودايهاالىفهتجاتاءترعدصكرتأا

اتففبالرقسهشقالاااجمدهالوبعصهملففبهافرايهااص

اتبطئينىلهافقللخثلممايؤونكصاظاكادحتىحمكلففتاليدأنهأعي

لمانجتععرانويقمالففادقهاابعاابىجدزلىاليهونينبرطأعةعن

ساصىألنقهاكهماتهممقإلوفتلافيمايماابخودوندضالالرومدبابعزواص

دقيابنأريااصساألثهدسوددممئهانياهموثدهمحاراضاللهمالله

صدنالطبنمعدثااألالزمانذالثفى11ذكرفهاشيلاعصفيفينوحم

النمسامالىمعكاحملهدىبألدمنفاخرجهانييناضانجعهدولدمغالذى

اناللىيفارياكاثبباتاسبنخبوحملهالذانالواقيالىو

فياامنفيالىاوصاللهانشبهبنوهبوحيرةاخفىانبحركان

قرمكفاكرافىبينتماتالمعماعىقهمتظهينارميالهليفاسرائبل

وافىونءيموأل3إناونسجمحهوالواعيظئونيفةوأللهالموانخبرظ

عق4اذبووجالهفيمهمامابخاكلىذلكاشمفعبا3صالحتذكرت

انإطأعتىكنىاطاممناحدثقىوهلصيتىجمعصاممناحدسعلىوهل

اكرمتالذىاألصاتوكاقوماهؤألراناليهازعةااوطانتذكرالدواب

مقراامافىفابمروأعمصؤاامااوكيومندإمأاوالشواماعايه

رصلوعلعلىافيفموألوامايتفعوأفانساكهمواماغيرى1بي

قىعضالدأفموأفىآئماابذاوعودوامهمقلوفىالمراخزكى
صهمةظيرحمرنوالوجوههيمنفيبعومغ11نيفهألجيوألعلهمألهين

الكامواكبالمحكالبكقطثعساكرلهقاسياجباراماكامالبعفن4
ييدوقحات11نالكرافرحملؤكاتالنوطيرانرالياتدخفقانكاتلالى

اذالكمكيقىضهادسصطءديااثلءوفباضةلىايقرىيهرنيوخراباهعرانا

الحيلصهلبعدصراضااساألصلجبنددواعالسطاعليهمداسلطالقل

وهمصرج11ءضوديوالسباعمساكنهورالةشرافاتوبمدالبالذهعرا

ىولالمرأبااطيبابعدامنااقأللجىالبردبةمةانباوالذلامؤإوإبمابما

لثدسضاجذوعغالحمملالرفبالذاصادهموألجهلنالحبرافيالتعلى



383صاصءأتءاد
ضثا

واألرفىحمنطبظفلتكرنناحمانعسثممذأبابالوانألدوسفم4
ؤالخاللنىشبئاانبتتواناألرضتنبعتلمامطرتفاننحاصمنسبمابهة

زدعوأفاندالخزساقفىوارهـالررعزممانفىاحدئمشنبرحمتى

ةالإلرسمنهكأففيثىمفهخلصفلتىدلةاعليهساطتاثثذااثخاللفى

ئثنوعوارانحمهمالهـلمبمواواناعطمهملمفالوواناجبملمدعوقفا

اربأىظلىارسساانالديخاابىابنوروىسنههموصهىرفت

عنرىئغلونابذيثالذكاذصيهرااسزهماقالاليكاحبكعا

ندشوألاننىاسوصسالمحميعرفىألينالذالحالؤقطرذ

عفمزوىواذاقلالدنجاعيثىماكىصاذالذينءبابقاصهمانة

اميأشالوظثمغافوقواعطيهممحبتىانحلمهماولئكبذكسروا

قبلمناختركاخلقكانقبلمالفقالمااسالىاللهاوحىالثاى

كطهامكبطنمناخرجحكانقبلوهنستكقدالرحمفىاصودكأذ

صنحيفافىبياللفأخإلكعظيموألسينبأتكاشمكتجلغادقبلمغ
شعرقلماتنحذولتسددفىلمانخطقالماتعاجزويتنىةمااأل

وانىاصعيااتعالمماأرللوعىاآللفقشزفىلمانذايذ
ةاواألاقلوباوانكيهـطقوأاألسيوانقمبعنثصعزاالمو

وألنغكيرىكدفىممايعبمألانهفبعظمترشئتحيثاتابهادىوبلىعهأ

لماألرشاتاقامتالذىإلتهوانامىوانتالضعفتخافبهيفلىاال
يكاجعللنىألعيافاواعتروفاعئاطذلتاىالتهانايثىيمزيهنوما

اجرملبذاثوتبضاىارميةةخللىنخلقالمطكباعافىمىشء

تتامحاقصرتتافاناصههمسابممنالثقعىتألفهماطاعكمن

شيئاارهماومنذالثصنجةألمنهمعهايةلىفىكتقشلالخابذ

اءذالصاسابابممبعالضآأذكرماللةانتلئمفيهمغقومك11انطلق
هـويمىطاغبمأباوجديهفونسلمءلجإاالءايخامضريايمميمفان

اصداوأنبطاعىثثاطاعفاصداانعيرأهلممعسيتىسوجدوا

احمهاعتقىالصاحمداطاالمجرتذاذالدوابإنجمعصيتىمعلىفافىع

جههاغيرمناممرامةمواوامآباعلعهاكرمىاتركواالموماؤألوان

كثهـونوروذقمصدوالضدىبءنذوافاانهورارهمااما



ديب3ل

دامنوانعه41نجطرموكي4رابوممىاصفاجهلوطميمتاديبغفيم
اعهالأبااداحبمالهمدانأصءكضيواعهدكلواوفتاي3لواوبممرى

دسلىعلىابعدمننرديفكأفىبذالفونيكدهمعيوىاالرثبئألال

يسئااألدليبمضالىجلتب3رلىركلعاوفريةةوغيسبرأه

منفالىاوصاقهفلنألخرتكامااههافكصببهيئمفعكتاباايهايمتبان
يولتمغيتفىكاتالمعصأنلووجاللىعىقىاريابقالانببا
وليةالشاعىفاقلدنياكواماتاماذلكالىاظرابصلتاللىالحئة

قدبوابهيرماانقدبضمابهفاحهاالدنجااألخاساكما
اضثكطتساكللهيوماوثبتفانريخاااضارنيعظ

وجاصامماقةفااسدينكررااضإطيلاابافيألتهعبوقال

األدبونبثمااثىضىثجاللهشامابهثايهبيفمعلبهمأفالفاهلطبدا

11وشرطمامااعحداتاماباوهوارمباالىاللهوحىظاثععرابااطعاماهن
ارفمنبابلبارضلطوداالمقدسهرفىإاناربيافقالاللدا

ديحملكيحممنصنرصلفانانمكاهيمااعدداناليهاللهفاوحىالعوأق

علىوقفصقاعدماوضحمطمناقهسلواكقفعلاعددتما

لجهماقالأاومقالهذامنفقللدانيالدانجللنقللىالجبرأس

اطدداجالقاذنعملقرلىذكرفىوقدقالهريكاارملنىقالهبك
دثهوالجدرجامنيخيبألالذىدتهداذكوهقنجسلملذىلته

باألحسانؤىالذدتهدوابىيرهءالىبمىلمبهولقمنالذى
صفيمهرالذىدتهوالمحدصباةبربايجزىالذدتهدواطاصانا

لحد41باعمالعافلناسوءحيقثقتناهيالذىدتهوالحدبدكرباضرال

طيباظواهمنداعواطةىاعناالحيلتنقطعحينرصائناصالذىلئه
بهيعىاكابموصيخا2واقدكاللىقولهفىقالانهاعإسابنالى

دسوأليمنىبالرسلبعدمنوتفينامحكتلمألمفواحدجملةاةاقوس

ودسوألامضيابنميايدرسوألمنثامليدرسوألبابلبنيلاكويدس

بنداودبدوألكالخضروهرحلقابنمشماايدمحورصوأللحزثريد

صالصيوألورالمالديئرأصالمرصلينقوهملجانابروهوايشا



م58سعاكرافاريم

بنبعدموسىمةاواتخهماللهاتجحثىالرسلالءفهقيمبخهعيعدالمسيميدى
وصعلةاطةصلىءصفةامقمالىيؤددااقكليظامثاقامعلواخذحران

ومنزلقدسيتاكاقىالهىارميالظاقارىااحمدابرلوظأمتهومفة

ذكركأالذيناناارمييايهااللهفاوحىوانيعائكاحبافيءاناومهفهوجك

اكرماكأافىينالعامقلألالثرثعهمعصوفىاكمووبطاعقكرمهمانما3

منهالماأرمياكانانالبصرىساقااعىعليههانمنداهفىاكرمتىمن

عليهرفىابوهالنةفيابنأليهنيولمزامداعقالملوكانجالمغ

صىيافيفكرابوعليهظربهةعبامنوليشانغافةيلفكلقابهحا

هامعليهدخلتانفيمملكثهاهلعظمامغبيتاهلفىفزوجهابأ

فىاللهستركةوسترتعلىفانممننيهاااليكامسراذهمنيايال

صاممةفافىقالتراألخرةالدنيافىالتكافثيتيهتاوانواالخرةالدنبأ

فسألدفالثابمرلبلانثمسنةمعهتفاقافالءالنسااربدألققالضليك
مايففوقاؤالثمثلاتققاقئالهااطتهفدبعدذالثلطماابتيافقال

األولىاسيهتممامياصهفاثحمماطيهفادخلتاثرافهمتفىأةءاجهوذ
أةالمقسذلابهيافلكطالمافقالىقبلمغماشالدمثلابوسئالهمضتاة

حتىمنهبفهابوضبسنىمازوجيدغمنالمرأهثحمليهففقاك

بثلمااللهانمنبهبنوهبوقالالوحىوجاءالماكناشةمعافتهاهبع
وكلوااسراشلفيفىاألحداثتعصيغوذكراثيلاجمفالىارميا

بالملففسهوحدثقليهفىاقهوقذففنخنمرلمحعءاالنجباالثتلىبالمعاصى
اعراشلفيمهلكاقارمياالىاقهفاوحىمفهمباليخنقماناللهارادلهماايهم

فثقارما3فقاووصىاميىيألصكالمقدسلتصرةعلىمنمومن

نلدنىلماىانوددتياربوقالساتجدأوخررأهعلىالرمادوجعلىئ

فيوبوادالمقدسبيعتخرابوناسرائلبنىءانلياآضرجعلتنىحثيئ

منياربقالمفيقالرأسهقرغرأمك2ارلدنقيلاجلمناسراشل
اسغااردائمثوابيرجوقوألعقافىأليخافونانالنيعبدةظلعليمفحلط

قبلومغاخترتكاخلقكاققبلمقامواشلفيوخبرخبركاخبركوصي
طهوتكامكطنمناضرجكاذقبلومنقدستكرحهفىاصوركان

2الجلى2ه



مهذيب83

يمعفاوألصياصهرتكاالثسدتجلانتجلومنكثبمأنتبلمنلى

ألوساشهويهرسدهمعهدكاتشدوقىتددناصئآالملكخفقماجئبيئك
شاريبهمعدمناطةنجاهمماشوااالصداثعظتئىاللهمن

هوذكرهمبهكأصمامميمخسصظتمانارميااااللهفاوحىجنوده

انجماجزقرفىلمانضهحفافىربلهياافقالاحدامهمفهموميءليهم

لفقطتعزفىلمانذلعلشصرفىلمانمخذولئمددفىلماننحطىتجاشلم
لى4كاواألصاطلقاوانمشيئتىظنئصمرايموراانشلماالالله
ليسالذىاللهفانابنىفتطشئتاقلهاكيصيدىاكاوااللسنةالقلوبواذ

صوألالتوحيدنلصألوانهطمتىنوماواألرفطكلواتاقامتملىشى

اوامييرهههتامجاكات6ازاواناعيوىماعندىيعرألاألاقدرا

اذابالكاببامواجوتافىحدىخمدىنلألدوداااددت4ىاعيقفعلت

يصلولنمعكواقىألعيواعتراالوخوفالطاعىمذلةالبتهاصدىبل

وجبقستدساألفىيملتبكخلمنظيخلقالىبعمالقوافئمىشىالك
قثستعظتقصروانثىرهماصمنقصيةوألاتجعكمناجربفلك
الىانطاقايثىارهماومنذئهقصينتالكاليآفىتركتهمنوزرمنىبذالث

مبشياتقابمافادالثابابهمبصالحذكرماللدادلهموفلفهمفقمقومك
ةهموجدوامصثىولماعتىدمنىاباؤالموصعيهفيهموءاألطجاانجا

فثنهاطاعىاحدااعلبوهلبمعصيئىشمدعصافىاحدادواوجهلمعصيق

الؤمألصواناأاتقىللىاماااوطانهاذكرتاذاالدوابانبطاعى

غيرمناجمرامآاواتجمواكاباايرمثبدالذىاألعيوتركواحهـةاوجصلىدتموا

فهمولط3ويحيتمبدوكمخوألصادىاتخذواجورمباسهماحبارهماماههاوج

فدانعنىوهموكىوسنتىذكرىواشوهمىاص3اجهلوحىنيركتالى

لموكهموامامعصيتىلىملمويفهملىاألطبنهماألالىبالطاعةعبادىلهم

انتابى3نجذواحىالدنباالمضوبهرىوامنوأئهتىطروااوهمواص

ننسبهباةونىمالمحمهمعرأةرسلطعلىنويفتربت3نمجوتلىنهمعهدى

وهلماحفىثريكلىيهونانلىكألهشمأقلةوعمكلفىوملوجاللى
منارالبااسجعلهمعباداأخلقانلىيخبئهلمعصيتىفىيطاعانابثصيخبئ



3ألععاصاكأريخ

سونشيرشقريئوققهامهموأماداإلنيألصعدبالطاعةألحدآثاودوق

رفيلىكوكايتداقاألبلىعكلفيضمابعونهملمحلوكدوقفيمهونعيما

بالونبطجهالنألملعهدىالعاتحفةامهوبالمونويومععيلنىفىوكمويط

ومقونونفقهورونبنالنيعداووامالىظمنعلواممابثىونالش

وقءيزبهاومابهرئمالتىراممرأولإئماانصرىمئلكنونئفيقاطمعشوشون
صبرطنيذكرودبهيفتفكروألألنمصعدقبغيرمهملكبئاولىاحدألانه

سهمانبذلوابوثرونااغزحتىىاحيفىهدهمممنجمفاباكم
قوآاءهؤألفىتهيقادفيوظهرىأعيعشحققواصف4بروامودما

دمددتفاكثرتمعنمتوليمفتطواتويرجمونمنىونيم3لعا
ملرأنبىحماايهمامطرذالثسلىجمذكرونملطتالعهرواعذهـلىاكم

امنىبرطيخانااأليزدادونوألدواعلىرهمواظيةاماافالبحعهماألدفى

يجترؤونفىتاميخادعونإىاامسونكيبىامييرونابىهذامتىمحنى

ألرأىذوىارأ5فيهالويضإلحليمفهايئيمةةماألتخذبئققسمفافى
صدمنواكفعايةاالبسهعاتجاتاهاجاراءلبهماللنألثماطكبمومحمة

مثل3صاءفعهالمظماليلمثلودس3ديتبعهاابتواوالرحمةالرأفة
وحمللسورطيرانراياتهحفبصقومجاجاشلوموابههادمحابقطع
ئودربوحشا2لقر1خرابامراناايعيدونقبانالهكصوتررقرسا

وأليرقونوألنترسيمألفلوههمصيةقاببراتتعلومايخبروذفساداكاألرفى

لههعيتفمةباصواتاألصواقلىلمجولودلمجثرقوألصرونوألتيرحم

ايفقيرفبالىحالمأدحمعامنوئطشلوداابمنتضعراألسدرمب

تيمكمنموببألعللنقىفوعايعرقوالمنحواتعليهاظاهرةووجوه

هاكألسمنهمساجلىحقوالصهاودروحديعهالنجمالهمألخلينوقدصى

كبويعبدوثفيهأدونويرىلةكابعيادينونيزكانراالدينوزوارها

ملىكهادنبالعحلاخكلحاولجونالدينيراخفهاويحغقاوقبالدينالدنيا

وارضاالعافيةبطرلعاةبالشوقراا2كأبادايوفإلألمنوالأللباسز

ابروباألألبخااالىبرالومدارعممووالحرالديطاسيبرابالالوان

معلالوادالحداطراقالمجانبلباسوالقلىجيراألدهاناطيةأ



مهذلبص8

وبابالخىآعياونواطممةالوااتصورابعدىيييمألعدثملواألغ

اسرلاءدضوةواالذئالبموىافيبعدصهيلوالباعقماكندةالمثالبروبم
كاللأالهوباالانساألبداقثملقفار1الوحشةنسىابعلىوالحريقالةد

وأدعبارالنقحواألدطانباابالوانوالحديدلسسواليأقالدربقالزرو

األسواقبطونفىااليلالىواظببواألكادواقاألعبودييلىبىعلىىوبا

ثومأدواحاألرواألسفاروالسرقالوجوعنررااشوراوباظمرر

افىبهاذالرططاقصافىمنهمابمالوكاتحتىالذاببانوأعسنى4ألد

للءادلمحانمسصمىامسعيههانمناهيقوانمطقاكرمناكرماا
زونكاسمنبهسالفلتكونناألرفنضوحنلمنلمحفاقلتكوننذالث
فانفذاألعليهسلطتشيئافلكخاللامطرتنظثنبتارفىوألتمطءصثا

لمسألوفىواناجبملمدعوفىرانمنألةاليبرثقىشىمنهلهمخاص
قالواوانمهمجههأنتصالىعواتضسواقارحممهملمبهواواناعطهم
اخترتنابانكوذككرامتكبرحمكقبلنامنواباناابتدأضاالذىافتالمهم

الدابفىفاكنتثمومساجحدكوكتابلثنجرتكفيناوجملتففسك

برحمثكوأياوحفظتنأصفاراينعيثثهقبلنأمنراباناوربيتناقيهأاخلقنا

يتيوانبداناوانشبللوألناكوانتنيرناألانينالمعنماولىنتبهاراظ

عإدىاتجدئاذديمقدضذداققالرافانزرواصاوطولهومنهفضلهصتهت

واناعفاجمرواوانزوت1استزادوانانمثتاقبفانونعمبرحمتى

ألثىيقوموايسعذبتغضشوانغضبتعيرواوانيرتغبدلوا

وانالىؤالثءيذوهليديكبإلقايرطمتابرككارمعساقالكبقالى

لهذاأبقيتنىبهرحمتككنورريكيقباكامانلىيخبئانمنواصنعفافل
رصنيتبمامنىيدءالووهذاالذاباهذامحاتاناصاحمددليمىاليوم

ئغييروألبهيربغيرحولىيعصونكوهمالحاطيغدارفىواألقاهةطوألمنىبه
وبحمدكابربياقالئمبكظنىقذلناحمنىقىوانفبذفيئعذفيحمانمنى

انبيائكمساكنهىحوامهاوماالقريالهذكلمهوتعاليترنجاوشابهت

بهداهابلخاليتووتبابهتوبححدكشانكرضاياوحيكومنزل
نكشاياربركلذثرقهالتىوتاليومنالمساجدمنصعووعا



س9عساكرناارخا

لدمنهماباهموعذابكمةاهنلمقنكوتعاليتوتجارصتوبحمدك
أمنالقرىاىربياصافبكداودوقرمنجيلثموصىواهةخليلكابراهبم

ابراهيمخديلكلدبعدبعلىطونكيأشونالبادواىوسمبقحرصوبخك
ئعالىاكقفالالنيرانعدبهمعلئسلطداودخليفتكوقوممرسىيكتجأمةفى

طاعتىعلىالقومءهؤالاكرمتانمافافىنقمقتنكريسفالععافىمناريايا

ياارمياققالطبوصتىاذأكماناألالعاصينداهمألنؤلعونىمألو

والتحفالناانفنسالكنجياقرتجهوموسىبهعألحفطخليالابراهيماتخفترب
امكبطنفىقدمتكاقادميايايهااللهفاوحىعدوناعيضاتلطوألنحطفنا

أبئوالمساكيقواألراملليتاىاخظيقرمكانفلالعومهذاالىتكوأخر

ماذهاطاهررهاثناكلمجنة9اجمعندىنواودهمالدادكنتاليل
اناسرائلبئايكسأيموا3قوتنقطعوألثارهاتوروألماؤهايخورال

مبأطبمواتبعكىعلىتحلىاجفبهفيقاالرابمترلةمكفت
اكرمفقهرمافىماويلياثمويافيابعضانضهاتنطحسارواكحاشاحتى
بمعصيتىفونستمرونامنموالءقبلمنكاناناعهىعليههاتمنيا

وعلىاقاواالصاجدافىطهروكاتبرماجممعيتىيبوعونماقاهؤالءوان

والجبالرفاوجمتنهاألىءالسماجمتحئرأوظاللالجبالرووس

وأليلسهونالذالثصوفىواقاصيهارفىاباطرافالوحوكطمنهطوتفوقت

ءليالومئ31ماويثرامسرسالةارميافالبافهمابهابعإواسفونيأل

يزعافيالفراللهمملىثوعلهصذبىوفالواوواوكذبروهعامذابوا

األحثىيعبلىفنيدوتوحتوعباتابه3منماجدهوارصنهمطلاللهان

فلقداقهكلافريةأاعظصدلةابوألبممجدوألبدااألرضفىلهتجه

كاتبلءنخصرعديمانثذلثفعندءسودووقىخذوفاالجنوناكاعه

الديئظلاسوافياللهتالكاؤكانحاعرهمثمبماحغترلحتىدهبجنييسير
مةسكبهمزقةاوامخااباألجمىففغوامحمهعلطلوافئصاراطبهممياللفال

كوثالثلثيواهلثامهمفقتلالجباريئبطثىفيهموطعثىالحاهايدحثم
اقإلااقوالمقدسبيوهدمبالحيلوطهمثموالبهائزاوواكالزمق

أخصونغربوئهالمقطوقلصراتاألصواقفىءاشااواوقف



تهذيب93

الكشابلدشب3كانالذىدانيالفيوصئالداةاملىاواحرفالمساجدهدم4
زقلابندايخالموكاناليهتاب3أ4بآاهلرجوماتزرفوجده

نجاررايخالندتابمادالثماضىلوميخرايلوعقنجشايلواألصشو
ووطىسالمقلىيتدبضعسرخلداالحمهبرلدايخمغفالقحفى

ايصرفشهامقصوداإخأفافناعحتىأيرائليفيوقللهاالشم

منصبيانهمدهءقبلغالسبايأوساقبهاثكاافهاوالاألوحلراجما

المقدصبيتفىاكناصاتوئذفشالمالفمهينئوالملوكاألحبادءابنا

احدىداودجمتمنغالمآألفسبعةظانأفحأنالخنازيرفيوذج
صبملمنألف3وثمانجةياميينوأيخهيمقوببنبرسفمبطمنالفاعئر

اربةوبلمبنوئفثالىإلونؤسبطمغالفاغحربعةواريقوببنايسى

بنثياخيلىنشلىمنف3وثمانيةقوبيبندانصبطمنالقاعئر

اواىوالويلسبطمنف3بمةوارلونزولمناميقوابمقوب

لموبقالباليارفقدمصتىفانطقاسراثبلبنىصائرمنافااعشر

ويصممكامابهممايحذرهمصاصلهمانحقيلقعلمانجتنصرل

ساجدهموكدميهمذرادوتسبمتلتهممقاتؤلانكويخبرهلهموخبرل

جفانجتنمرعيظوحابسوهوقدوهضربوووابوهذفابهمبموتحرق

نممقالاعابهممااقوماهؤألتحذرنتالةفقالالمجنمنارميا
بىيلضاتالثقهلربهمرسالةرزبواصفبهمبواذ3شوماقوماءشاإفقسال

لماقاريافنالامتكفقدبالدكفىتقيماناجبتانواواصيككرمكط
لماشلساسفيانولوقطاعةسمنهاخرخلمفث3هنذلتهةامانفىازل

نجتنصرمنه2فاساسلطانأمعالكيهنولمكيركوأليخافوكلمامظجفي
اايإفىبافىنهميارميامفاكىكهالقولهذا

يزيىبنالوليدعلىوفدخراسانجخدهناديىقرهبنازرق

المنمامدذدوارأكطانهلهوقاليارسبننصوعلىيئرلستكلفانقبل

عساليثربوهويرسصعلى3هودهشاممنارب41شبعهدولمهو

يدخدالمبهثصوة3ورديئأألفاربعةنصر6فاعطابمضهوسفا

الوامدبذالثرةهوهواالمالايهخاتاهنالبهرنايهصب3ومعهما



193اكاعساصرريخ

يخصرفانقبلنجلغهاألنررقوأنعرفخيرانصراوجزىباألزرقاوتاطف

فاخبرعليهقلمئمزرقاابمأصننعلهعلمألونصرهئعأمموتنصرالى

انهويزبدبغيةوسطماتحيقبدمشقكانافزارىااذنمأ

بنيةسااواقادفصتممنوناتدفىفقالقإرهعلىوانعيميزيدماتلما

المترجمفقاللىابوهذالملىيزيد
غلبالمنابلىندادوالماكأجلعهاعيتغلىفتناادىاذ

هىالازهرالمينذكرمه

الىالحاالببنعمرعنحدثالحمىالمرادىيزبنجاازهر

هدوثعم9ثةخفىموكاياوصهـدجبلنجاومماذ4الجرابنعبيد

افقهبايرممازهراكانءصبنمير3قالقيسبخاالحارثعنالىورالجابية

وربانتأمبريمذط4إصالفةرنءالمؤمنيقالابيةباحمونحقاذلى
ألامهاموأوااوصامياسنواالذفيأنثمماافقهاظمكنتعانأاكع

الزكاةاتر2و

ءرأظامزيزاصدعنجاعموعلىوفدرالحيبياحاعهوكاازهرى
قوعصيوقيصهسطالهيخطبنجناصره

آلأصاايممغجمبمأ

احماليضببلدحدثطانبناللهعبدبنسناطبناسامة

وغثرابفدادىادبنعلىعنقدملصانطرابلسالاعقفةص

قالدلانهبرةهرابىالىولءواصنداشافىادابهماادبماسهعوروى

011إأصمنفيثناراامتى3لىعفظمنوسعليهاللهلىاللهرسول

عالمطفقيهاامةصابوماللهنظ

ءثاصنجأااهزاحماجبىاحميلءآلبنحابنزيدنااسامفغص

بنءعدبنرهعذبنعوفبنفة01بزبمدودءجمةانعمانابنعاهيبنقيما



ذيبس9

بوابناوسعليهلقهصلىالتالولرحمببنممبزدبنديخدةبنلالتزيد

مماأعليهاللههاالانبىافىئلىصتىينفذفكرولأبرفبهجدمنىعلىاسثعمله
االولالمجلدفىسمتهعماامدقاالمهتنامغافيعلىظاماالىجمهرابرنجثه

ثممدالمزهدمثوسكنوقطممؤنةةكىابيهمعوشهدالكتابهذامن
اللهصلىانبىاعغروىاقرىابوارىماتانهيفالوجمفاتالمدينةألىانثل

وةوعي6فىوابوومجدلىاصوانجاهعبأصنوايرةابوهوعنهوروىاوسعليه
اللهصلىاللهديسولقالقالانهايهبسندنأيخاوروالعابعينمناعأوبيرالزابن

ذاواهالحاقظقالءالنسامنجالالعلىاضرفثنةبعدىمافىكتاوسعل
عيهاللهسلىىاننظلانهايضااسامةدعنةكئيطرقعندىيثالحلى

قالاحمدمام101روفاحبهمابهمااحاتآاالفبقولنوالحياخذقكاتوسيم
ظلرفأأفىجماسابنتولارأتدرىاظدتسالبىبتبأحربنءعطا

منحممناشىثتوارأيتلهفقالاتاثجقالازجرهوفوجرتتد
رصولاماممألقالىاقههكتالبفىوجدتهثىوسعليهاللهصلاللهرسول

اصامةحدمىنويلهافالاللهواماشاببهاعمفائموسمعديهاللهصلىأدته
بنايوبوظلالفسيئةفىبااأنماقالوسعلعهاللهلىماللهاشرمموليدرابن
فاختادفىاخثرالقيةمعأولهدفاليةساوعلىامالثاصامبمادهانعقالابى

فيهةالىأكووادىأىاخرجاسامةانثمعشيرئههواواقتطعالمزة

اعاميماعركانالطبقاتخابه3مناثالئةالطبقةفىسمدابنوقالقيهاوفىفئ
القرىادىلقدوكانسنةعثعربنسعلبهصلىاللهلرسيتوفىيوم

حاعننةكانتبركةواحمهااجمناموامهيةأوخالفةآخرفىينةبالمدومات

اناالاهلبضروايةوفىالئائةالطبقهفىوقالاوسعليمااللةصلىانبىا
األبعرفلمكأدفىصىونشأجمةوولداهاسامةاعارمامىالناولىكاتذيداابا

حبأهجموسعليهاللهصلىاللهرموللىكانابيهوهاجرخنيريدنوللهاألميرم

يقلليخهتافىالمحارىاصألجملبئدكلوقالاهالكبعفىغحهوكانشديدأ

قائفدخلعاشةاتقاصلماألماماقالركذااكنامنبمنذيدااق
مخهطعانثهاوزبدشزيدبنواسأمةشاهداومعليهاللهصلىاللهودسول

والمجه3وعليهاقةصلىافيبذلكقربعفيامنهابعضقدامأهنيقاله



كي73يردابنريخ

لاملنريدبناسامةنونمقراايضاحمرورزصعدكانبنابراهيملظ
ذاعلهالحسغويفعدلحذعلىامةايقعدوصمديهالمذصراينبىوركاق
العباسجالطدافاصامةعنىودارحمهمكافىادحمهماهماويقوليالخى

ماوررىهلاللهرسوللىقالوسهعلياكلهصلىالنبىانيطلىو

أدتهرسولهياعالفقالندخالدهماايذنرىاكئقالالفقلتيهماجا

اللهانعمهنفقللالرحالمناعأنماقالةقأليلثااطكاصىمن
اقهرلرالعبحافقالىاثتثمقالمغثمقالاسامةعاليهاثعمتمليه

ألحديذفألعائةلتظةبالهصصظثعياانفقالأضرعمكصلت

كاقمغيقوالوصلمدبهاللهصئىالهرسولععتمابعداصاهةجمطأن
نهاءاللهضىصسةعاعنمبابنوأخوجمطأقليبولىورمأدتهمجب
عليهاللهلىاللهدسولعهدفىقتسالتىالمرأهشأنمأهمشاقىأق

عليهيجترئومنفقطوااللهرسولقبهايكلممنفقالواالفغوهضيفىوص
ألىانلصأاجباسامةعاقلىميعمرابنعناحمدأالمامودوىاصامةاأل
صضبنعموواباافيسنجتالطحةوعنغيرهأوالفاطمهصأشاما

ماواللهققالطثهبثععيرجملهاليهافأرسلمبالمحئبوهوظالبتةطلقها

لىفالفتىقذوسمعليهاللهصلىاللهرمولتءنجاثىمنعلينالك
تداققالثمشريكامطتقىتضدانهاعيظنفقةعليهلكليمىفقال
ثابكيغتضعاعىرجلفانهترممامابئعنداعتدىأمحاديغشأهاأةالى
صفيانإببنمحاويةانلهذكرتحاتظاقالتطكأذفاطلتذاظ

بفعفالجهمابراما3وعليهاللةصلىأدتهرسولفقالخطباذجهموابا
قالتزيدبناصامةالمجىمالالكقصعلىهعاويآلواماماتقةعنعا

وروابهواكمبطتخيراقيهاللهنجعلبخشهاصسامالمجىلظئمفثومعد
ءلسافضراباجهماوامامالقتربمعاويةأمألمجظأس3األما

انبلنهذيىبناساهةاقيلماوسعليهاللهصلىافبىانمرءابنورعن

وصعلبهاللهصلىاللهدسولققامامارتهوطعنوائاصاعابرسطاك

قبلىمنبأجمهفكفعدتموقداملونهفىنونوتلىاسدآلتعيبوناجممااللهققط
النأحألهذاافهوانعهماالناسألحبوانهلالمارهخبقاكانواق



ديب93ى

غيرهوفاطحةأستثنىماافظوفىفاطمةصاشاماخاحمننهقاخيراوابهظعتوالى
اميقالوةصعنمدبنكمدبقطمنرواههطرقكمثيمنهناالحافظروا

الصاللحطنءاجمهعلىلمغيرانهواميدزبناصامةوممعيهإدتهصلىاللهرعرل
افاسسرواليتهدجشقالسهافاحابوذلهءاالرجلاعغاذأوكان

اللهرسوللخطبقالةااأميرفىمىاكفالعنقالعصر4ومصوخبارهم

ةاكااقايوانهةاايرىءتأفىإواووطركلوسمعلبهاللهصلى
واذايهبعدالىالناسالصابنهوانالىايناسمصزيصانواق

صلىاللهسولفعيقالخيرابلهفاسترصواصالحيهممنيمونانرجوا

حتىاسامةجيعثىانفذواامةاجيشانقذواضهعيفىيقولنجعلاوصعليهالله
ألتهولرسنرلمجلألتفقاوثنلتفاطيالأتهاصإافارسلتالجرفلجغ

الىالمطخرقبضفاال3وعليهاللهصلىاللهرسولقبضحقرحيقمفيل
فرتانفاقيوأناهذهصاجمميرغعواثاناللهرسولأنفقللبمو

سرواتمىفانمضيتفربمأوانيقائلمغاوألكانرأفرتيمفاقامربا
قالثمعليهواشاللهمدعنهاذرضىبهرابوتحطبقالهموخيافىاخاحطا

قالاللهولراصقبلبثىاررأانقالىاحبالطيرتخطفنىألنوالله

ابوفاحيرلعاسامدإفاعدهبريماناحمرواستأفنافيألىبهرابو4نجة

االرساواألرجليدىايقطعوعيبنهشامقالاقومافىيحزرانبهر
بمخاهوااناميثمالمعاإغارحقففىقالقومايغزعحتىالقتالفى

نث3مايقولبرنفألواوسالوأوحملجعوارثميرهبوعحشالجراحمة

وهوتبضوساحمكااال4لاللةرسولهالناهامةهرباألمارةاحداي

حتىثااظةترهمفشديدغصنبابهساكماالثاممندؤاظاوافاقالامير
فىاسامةءواغاهرقلعلطاللهرسولنجثامفقدىفالالمءحاواصابواوااظ

وااغاانبمصايموتءمؤألبالماالرومإثفقاواحداخبراارصنههثنا

دمتققداقولالجيمثذلكمنااكانيشاديئوةعيقالارضناع
لهالامةالاهلمنرجحلوقالولاالمجلدمنافيةكشفىاظبرهذا

هذاغيربعنىجإشعلىريدنجااصابئثةاللةرصولاقفبلضراط

ففعاهرفمافلفافالهقنمالااسمامةجربماإواذالتتوحمذحهرالذممطالحهثن
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موظؤاافغباأبشيراإتلههرقدوسمعليهاللهصلىانبىفايتامصامآلقالبأحمط
اقومازمظافقلثاحدنجعلثحدكأقالثجشفادناذجههمظل

وجهقغيرققتحهةفطاللهاألالهفقالإللرعاليهفاهويترجالكتا

علىيرددمايزلقمإدتهاأللهبالالثجميفاصامةيايحكودقالاللهرصول
زوجديدايومئذاألسالمواعمفبلتكلقهكلمناسلبانتلودحتى

انوروىاللهصولفىمنسمثمابسدألتهاالهألفالاحداافثللألوالله

صمسواخرجسنةعثصرهقثمافيوهواشلهاوسعليهللتهصلىالنبم

اكونحتىدمحنىفقلتاسامةغاورجمحاناللهرسولارادقالتاكامانثة
النبىعلىاصامةدخلايضاوقاكاحبهفافىاحمبيهالثةيافقالافعلهالئىانا

قيبمرابىانجةيافقالوجههفىضحالبابةفياتجهفاعومعلمهاقهصلى
يمصهعلوععلهاللهصلىبىاناليهفقامتهققفقالتاألذىعنهفاسي

انفغهصتىوزينتهشىكللحليتهيةجااهامةلوكانيقولوهوبماوجم

صبعةمنالحاقظدداودامامواقىابمروابوورواهلرجال

كانتملأنهاريمبنءمحطاعنالواقدواخرجبعضابمفهاليقوىطرق

نىكلفلهاكذمخكالموهوالمدينةمقمالااصإرىامابهقدبدبنامةا

اماواللهلثةعيفقالتيقبلهووجههسلبةفقفاللهولرفدخللشةئهققذش

اناقهرصولاصصةطثوافظهيعلىابورواهابدا4تاقصنالهذأفد

اصيانايغسليهففإعيوالولدتوماعبىوهويومااصامةجه4انحل

دجعلاللهلرصيىفاخذهبذاكلينغساللحعهفةفاخذةاتقا

كلثيةجأشنث3ولوباريةيكلماذنجاناحعاقدويقولجههلية

األمايهاعلعكالسممقالاالقاهامةيلقلمكرانويروىواعطيتك

كابنوقالماتحتىيترعهلمنماللهرسولاميالحيرتهبركاواللهحمةوى

هواحامةاوهرةهبرقىانكانقالتدقرفىممااكفوامةألكرقرض

اللهرسولالىاحبكانوانهايكمناللهرصولالىاحبكاتاباانفقال

كرانعاقاابنوقالوالدراوردىاملىافىرواهابوأكبكهاجروانمااثمه

فىلهقيلدنهمائةفآثالةألسامةوفرضف3نالثةألنجهفرش
قيسسافرفيانهوايةوفىنضىممباللهرسولحباجعالأفقاللتفى
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اللهصلهاللهلرسكانقالانهلألعنشايةالىابنى4وأالفبمةلر

حزامبنمبهممدى01ةأصااويباصهسلالىأيعذلمأناوسايء
حالبشقربينواللهلريحيبينكانتاقاايدنةفى3وليهاللهصلىلنى
هديةانجلألافىوقالاللهلرسيعبهديادفردهاائةبثالاهااشبزفىذى

يمحدثهظافلبسهالهايشترأهامناللهرسولىواعىمحعحيمفباعهارلهمث
قييأظلى

وجمولةكىذوسافيبدأبعدمااففلإعمشظراطما

فياحلةعليكاسامديابخبخالجمحعليه2هاقرأسأمآاللهرصولبهساها
فىوابيهمنخيووابىمنةخيروانايمنحنىوماقلاللهرسولفقالنفي

رسولوكانسنةرةعثتعابنواسامةئوفىاللهرسرلاناقدىالىدواية

ءاخرجهفزوففارقياطىمناعياةسنةعئرةضابنوهوزوجهاثه

ايضاروايهوفىباهلهئهبناعااللهرسولواولماللهرصولزمنفىلدفولد

ودوىطيبعبافانهاسامةاجمواقال3وعلداللهملىاللهدسولان
بعكىاألفاصنةأخروسعليهاللهصملىياكانوةحيعغالعاريخافىالبكناركل
اسودافطىكالمءصاصاهافصاتجهيففىذاصامةاجلمنواالصأخ

كااةعىقالهذااجلىدطاالالومباالفاضحبسفاماالناهلقال

يريدنهالبنيزياقالاساملىاجلمناللالرسولوفاهدةاينكفرت

باسيمايمالسنتانماجمرابىزمنارندوهاائااليناهلردةانوةعي

تهاولرببنماقالاصةأالانسعدبنىورلموسعليهاتهصلىالنبى

واللةاماقالثمفعمكاصامةوجطفىكلراذعدهمواصامةسداومهرأسجا

اخترىاطدرىدثسابروقالانفقاحقتهازيلحلعتهايةجاراصامةلوان

منبوفيايقولاللهريسولتمقالثمهرافىديخارجماثةويدةاصا

اطرفضهبيمزفىاذأوأاإلملبلداهآلاانثهرالىترىالمثاصامة

طرفىررثوروحىاللاليقبضحنىأليلئقيانشفرىانظنتاألجمناى

يكميهعتىااسيألافىأتفااألاقماصتوالاقبضحتىواصنعهافىفطفنت

ىنفىوالذىالموقىفيمانفوافعاقالوننغان3أدميافيقالثمالمرتجمها
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زيدبنصيدعنطبأواخرشبكجزيناشوماتعدونانماقييده

بناسامآلحلىومبعليهاللهصلىاللهرسولاةجلىقالانهنفييلبنكروفي
ياليا4دلحعنهمحيدانوايالثامبنهيقبطعليكاسامةيافقمالزيد

حمعرألهواجرفىبالغلطفالإقالطرفذبهيقطمااسعرعمااتهرسول

فاتاصومباعيكاصامةيااللهمحارمعنواكفالدنيالذهالذعنالتسى
الطعامكفىالصأئمتمرجمغللتهالىاحبدثىىاليانهألتهالىيقرب

جميكصاخوبطنكالموتيأتيكالطاشطعتفانجلصدتهوالشراب
وجمرحينالنخرتحلاألخرةقألمناذلرفتدركفانكلقاتنظيط

كابدصلىأعامةيااياكهالىالجبارعافييصلىوممليهمروحكبقدومءاالنليا

قدعبأدودعلهواياكاسامةياالقيامةمسرجلعشاللهالىثخاحمكمةصا

افااللهفاقابصارهمتغشيحتىاالبهادواظثأواوموابالرياحوماافابرا

انبىابيثموالفتنزلالريحرفبهمالمالبهةبهموباهىبهمصراليمنظر

قداةظواحىيمواذالناسوهابنحيبهاشتدحتىرسمملهاللهصلى
مئجاللهاطاعمنمفميلقىمااألمةلهذوجقالنمحدثءصثاامنررث

كرفقالاللهبطاعةهموأصياللهأعاطانهاجلمنذبرتوينهيقنلىفيم

نيقعلىمقالنمقاللماعلىمذيواناس1اللهرسولياالحطابابن
ورجواطريقاالناسلقىرياقالاللهبطاعةهمواعياقهاطاعمغ

جلالييرينوالررمفارسانجلءمتيموخدألثيابمنالمينولبمواالدواب

بنكرىدفيودبنىكالملىززيهمالنساهوتبرفيلزوجهاالمرإةيخةبهفمهم

صنيةالعباعليهمألمةءاوليامتفاذاباسداشاهباويتباهونجمنوننىهر

انتلدوقيلبكنىمتكلمهيبمقكلماذاالعطشمنانقسمذبحواقدبهماصال

منواطيباتلعبادهاخرخالتىاللهؤيةتحرمةالألفورأسطاثالففيقر

اقرباناهامةياواعماللهءليااشلواواستلىيلهتأوكيرعلىشاب3اتأولواالرزق
حفيااالدتيافىوجوعههوعحزنهطالمناقيامةايوماللةأااالمى

ا11اهلقبيرفوتوايفضلمبواواذاظيعرقوالمشهدوااذاالذيناالبرار
بالدنياالناسنمالمالئكةتحفهماألرفىبقاعتعرفهماألرفىاهلعلىيخفون

السابخئعنهمولبسواافييابليناناسدبىوالعطشبالجوحوتخمموهم
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مااألوبمواالناصضمككبوالالجباههمافترثواالددشأينامىرىال
رامعنهماصبإربهرصةرفالبفاعمرأقف11مخرةاألنىفاضا

مثالفىاللهالىرغبمغالراغباوصفظوواخألئهاالبيايينلافأسضغ
فبليبلدصعلىوهمئداذافاألتبيخالفهممناظاصرتهمرغب

يذبةإقراتالثلالهـامانما3فاقريةفىمدأئجاذااميقايااحدمنم
قلمكيهلعليهماهمتدعانواياكجمهمنبهوالنفسكاتخذهمفيهمهمقوماالله
افىعمخرةاالفىافالاطالبماالتدلهاصحلصرموامارأكفىوىةتم

الجصعلىايمألبااجمابالدثباعلىاتراكهأةقدفىعنوالثراباماللى

منبهمذلمظوماءدابهمانيظنكبراشعثااهموقىالخرقواولاملىااعوا

ننلنالحزنالقومضالوممناضرلطيومالطواقدضانهمالناسيظندا

بهمبفلوظروانامعقوابتزالومامداذهبتقدانهمناسا

بالشونالديخأاهلعندالديخافىقمالديخاعغبعقودمذهباميالى

وروىاألرففىحرفإثاملاناسامولءبتذحيناعقلىامةاياعقول

األخهينقيصوماقرىابوادىلهماالىيركبةاصاكانفالانهاسامةمولىعغ

رأيثفقالهنعصاوورققضتبهوقلىالسفرفىتصوملهفقلثوالخيس

انففالاتمومهشىألىفقلتموااألثنمقيعوماللهلرص

وروىطرقابعةأومنالحافظواسندهواضبييسيينأيومئرضلاألع

عليهالهصلىانبىاقذكرذالسنةمنلثهرااصومتيمقالإسامةانيلىابو

يثوالمنصائمااندااعبمانطراذااسامطةفكللتشواذعنانثاينفقالىوس

الفكانهدءعلالابانتصيرفيبنمحدوقالآخرهلىءبخمحتى
مايحمكلدققالواامهفاطعهاجمارهاواخرجقرهانخلةالىاسامةفهرددرهم

اةأتوألآألاىانفقالدرهمالفتبلةقدنخألاىفىوانتهذاعلى
والطفهمعهفاجلسهبالشاميةاوعلىاسامةدمواتاعطاالهعلياقدضثيئا

هاكاوبففالىاظرذءاجمنامافهيرحميآوثطفقالرجاصامهفد

خكلواللههىيامماويةبكالتثهلهـةاسلفقالخرجاءامةنوبظنهبهة
ءواظرجاالساقوهوظاهراالظالظضبوبغفراالهمئاويةقالمنك

وقالاللهابىبنعلىالىاساهةادساشحرملةوقالوسوأدياضنهاىأ
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فىنتلوبملمثلدبقولفقلصاحمبكماخلفويقمولاألنئالكسيانهلى

يمطنىفأمكلارلماألصذاوكنفيهكاكونانيتألصاألولدقث

رقالراحلئىلىقروافاجعنىبناللهوعدوحسيقصنألىفذهبتاشيئ

انقبلالترسولبحباجملىبهراانجافقالاطمةبخازةشهدتالمقبرىميد

وقدمنةالمديالىفيامنحملاصامةماتلماهرىالوقالسالثطمب

ستيقسنةمعاويةوماتمعاويةخالتفىماتانه

ولىألكلبىيقالونبءااالعواعيسىابرعديبنزيدبغاهامةأ

مصرخراجالىوشبدمشقلجندديرانعلىوكانكالمعبدبنالوليدة3

وأصندلألءصااتخذمئاودوهوديخأرالصالفعثمراخمقفاهترج

بقاليةمباألممحماكانانقالاثهابيهعنأاسبنزبالىبسذهالحافظ
ىألفيطينيةتستمنبمإلعبعسقبالالمجيخشفمنخعةعلىثرأجمل
يدورونالحيثانزكاثندراأليمكللهامالسالمعليهانبىلنسلعهأكان

4يدومدبطنلىكلانجمانهثمقالزمموافيماوتمادجنهباالممندرية

ممركلمامالوكانالمؤجميعنىاسافكنبالصنمرئلىطوؤكأثورجايه
كلتوقدكاسمنلشراحيقالاصريةجبادناءانالوإلدا

رأىانوقعلنلوسابهونضركلهاننينالمؤأمهررأىفانلموساةاعاجا

امنلءاليكابضحقلهألتناليهفلئبهاصمنالىقليكخبذلثاكيو

ياقوضينخينيهواوجهالحشفةمنلوهاقىظاءأمنارجاألامهأفبثيحضرونه

هنالكماالىجعقىقماطتانقانطلصفلوصابهففرممةاثماايىحمراوين
امارتةوكانتمصراطشمابرةبجزالهتمقافيلىامهمصفيالذىصمالمقروة

ارجسنةوفىاممؤعونعيندخسنةوئوتسيقممبيماوشةمعرتلىء
بنانصلبعثولمامصرعلىيزيدأبىبننيفيواعيفي1الدعلىهجملوصا

جمدبنعركلاسامةدخلهصرعلىالكلبىبدكفبناسامةكالمعبد

المؤمنينائربمدرجلىمنضأعلىماواللهانهحفصاياقفالامزفيا

هنىقدالمؤمنينيراوانمنكنحلىعلىأعيوألمنكءرضاالىاصب

قذاألباعيألناصيفانكشئتفيالىمب3وايثئتبمفرقمصرالى
دهرمنذالباثهعليهمالحقدقوماتأقىاوراسامةباوجمكقالاللهاشان
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لتفدانكصفصابايأتالنعثمظشثحمالعلىتقديلىفاقطويل

رفاظلبانانكظلالمالاأليرميهألوافلبألمالمؤمنيقاميرةك

ألعليكنينالمؤاميرجمأنعلىظررااللهيهناقهبفلىالمؤمنينام

فاالعنعأتهعفهءمماانحافروافتللؤمنيناميروحسافى
صامئهمتوضأبميفمفلحايانكلنمدانيهييراناراداشكلاايومفى

لجالعندقعمءدنقثوامسقدعموانفعىظامودخوليغجم

ثواردـحىهذاينمنالمقامبريافقالقائمامثلهموسودخلئأا
أفامالاينفيكحقاحلبنقألالىيعهدانالمؤمنيهالرلجماعهاحدان

ادابزلفغرجقالبعدىحلىتبقهاألاقبمايخفيكحقفاحلبانفاك
حفصابايامالىرمنزلقبلمعهفسادلجانعندمغعصرمخرحتى

ضامتكفىارصضقلثدعاقىحمعتقدوانتقالمنهـينالمقاميروساةحمتفد

مصرالىساكفمةالطفىبهاوصيكاالخاسقفىمنىوعميكانامأقال

أداظافرعونعملماعديمفقدتصنرعونفيهاعملهماعمالافعمل

يطلبافاسمناحدهماانهثمالعكرفىجمصرواوتفولومقؤلكمنه
فىاميناصانالنهالمالتطفىمثتاوجدواالرهمأوألديعاراقله

فيةسيأسئعشهالحكمافىبناحمأعيلشاطافظرواماهذااألرعق
الناسبهايوسرننواكاالئىامية

بى3وهومثقااهامنالعنيىومالاتحىانابناسامةأ

عنهدوىبمضهموقالشيمبنعموفهىدرذروابىمسمودابنمن
عناببعنثوبافياكهالىبسندص11ردايعدماألغلطموءالمحول
ظلوااباشعلمماالبدلينفراللهانفوعىفرابىعنامامةعنول

اسقدفقدبهةمثهيالنفثموتانقالالجابوقرعومااللةرصوليا

عناصاهةعغنيمفيرعنمكولعنرووجماعةنظرجلىاصنادمن
داوباتصالالبوىورواهاسامةعنيرولممحوالبانعوافعرفرافى

هطوكيرافىالطبر

بننصربنمنقذبننمربنالمظدفيعلىبنشدصبناسامد

ثاباللىاألدبفىيضايدلهالدولةؤيدالمقبفىظالالمظفرابوهاشب



ءأعاصمآبنرص

6كينسنألقرمثوقدأيارجمائةوثمأنيقئملفىمشةولدأسهعنقالاصمررا
خرجثمخاطفارساوكانمنهوقرباللطاثبهاوخدموخيعسائةيئونالث
بدصثقبهراجقحةكلليقأهصوعقثعاماالىربعثممدهبهامصراللظالى
اللهعبدابولىوقالمائةوخمينوخسنةكالقعوهثمنقصائدنشدق1
اهلشمىالمترجمنىامامايولألمويداألميماقالمحىفيالحسنبنعد

يسمعىليسهاجمبطبقةالحئهنانيفىمتصرفوألنيؤالنظمكلنانلثهالدمر
ثكلننوبينهايفرقولل11ققمائدمملنبليهرحهاعنواليعبرجمعانرعفه
جميافهمجمئلسافهطرفوهثاصكلىدلالىنسبثهاهامننطعلىينكررالالوليدابن
المقطالتهوامانصولهامنففىالعالىدفظهوالبتعثوالبطلىعتفلىني

جميبشرحيبكهعنىفىصالهرطولبعدمالنيموالذالهدمغفاحلى
لهربايهنهاارطيلىقيب

سكن4ايثبئالىررجىنتههاكرهارماممنثدالى
رطقالىعردىعنكلاممفىأشيواجملشهألىاسكلعبروا
اخيهالىكتب

ءسلفاممهثبقانجمزتلماحيناالحطربجمئئ

فراظامناومثفلىحذلرىدعاققدوساكافظتى

ارامامدوكاطينبلقهأغالحوادثاصبرفىاواخما
صاخصائلىكلكنب

اوطانهبةونبتاوطاةالنوىاحلتههفاكناب
اخوانهسباايدىوثقرفثديارحبعمنبالثطت

خفقاةيثهيبيحقلبعهصنلىيقالذفراتابمت
ائبرانهنوطهعنوتودهومهالظعممعيهاتأوى
جنانه4واليرالحامخوفلحأدثالبمئكينصنه
زملرةواجرالشااوسرىجباثهءابهمامقارعةالفت

نيرانةتلئظىحربيرماوسرىامادمرابحيومان
ضااولى

بامكعدثيبوقلبىطلقعناححذلاشبارثيرصقوجهى
2لجلد621



بات

ىفاللئسانساوىلواعاكنثالذ4النعفىافياصةك4
وكاابظ

مثتيدعزمانالمأثينمأ1اشكوالحطوبتا

واهاليالصفاخوانان1ردقىاهل4يألقاسفاقق

ييمنألعلهمصيءللفقدهمومتعلحوأبراحه
فيهأمسلحايلفلمجمفازةصافىفىكاملدممثلى

يضا1و

الافىاهااالمهافمضجمموورءالقاااحبانجاكيف

جرجالسسانهاببدالفراقىافاقماعابهينم
يمالرثهتعارامالثناهبه3حيخطرذصينقلبمكاقة

إبفأله

ولعلسوبالحبحرمهلتهوهعبهقنيمويى

لىنحلىمالاألوارمماىاططاككدبهاليأسثصريملىيد
تقلاستكرتاااحتالىفانجذقيالمنكرضبتدو

قلطلهعرسفىددال

مجهدسويسىلنفىسثابتهالدهراملألصاحب

االبدفرقةافزقنالناظرىبداينمذشاحبنايبدلىلم
ايضاوله

دسمغابعدخطبفاخاهيىجوابهانحداهارجعمماذق
ىابةباألء3االمجادكانهعاالصدابئمثسل

بةنجبسادوهولهو

سبلىالثبأبليلزباقعدصوطالمافارالثيبارا

دديلىوافهسادعذدلىلطالدصامندنىانركلوقألكاذت

اانجوأل

حواملبالحطوبالعالىفانرسمرامنافاماعدماخلب

زائلهولماتجزحزويماسالدمرذانلبهيأفىاط
ايناولملى



38عاكرافيريخ

رالخدعالمينلمجديثالمنىلكخرقةصءبأططمغتخلىأل
وامجبالحرسهلكهمرجينتباجمعهمالهلكلنغتفلىكث

ايضاوله

آلهنبلراسيغسترناصأفبرجاهلىالدردرك

فالىوعطفةخوأنووداخاذلىةبنمصيسؤقناابدا

قالواءاألهرامعمعشمالناثدكنالسببلونرى
بمصروهوايفأرقال

األولعادافىسوىالمشيببعدعودفىدمرىيهفصرفالىانظو

كلىلمااليامعلىحالواىمضبركيردهرىصرفثنر
القللفىاليضإفداحأفرمتهاخدتكاطحربمسرقدكنت

وجلعلىسنىقهفرائسىاحسبهملراقامنازلةهممأ

اجلمنصالنىواقدمضيلمغوالمجمليلمنيولاعامضى

أكللوابهفأورلالحثلياعلىجمهاالمكسالافادةكافعرت

الخللاليثاطولالمهنلىدىكاءالنواطولمناعفنقدكدت

لهوقبؤسالىالديقىمنحللنىالحربدروعنداروح

صعليوالهمىمنب11والوطرىوالرأيمنألرفاهبةوما

واألسللفىاحكمدونالعلىوألرتالمجدئبلوغاوفىولست
ممرمنخروجهبعدلىدظ

عنافىالحسأنالعيقنملكوالشافىوونكطضفاابك

التدافىمعقبائىالنالعلواصرىابينبتةمنوالعز

صدافىصقلباقابيهطوافاحلتحيثدغيلافال

ويافىالورىفىوفاببكىلاقاغترابىعضلىوأل

ابنأقعبةكفيرعولملنأظرجفنماضانأذاوفيأ
الملوانالورىجمغويقرأوحمهالدهرعلرأبمتأدندرارى

لساقالحعاوبشكوىعناقىفافنىذمانعنالينىثوال

الحدثمنكلىصبريعغيحدثفانهالزمانعنىملىولكن

اثوصمانابنىعلىبعيريجهالألبالىباوىبارمتنى

آلهنبلراسيغسترنا

فالىوعطفةخوأناوو

تالواءاألهرامعمعش

األولعادافىسوىالمشيببعد

كلىلمااليامعلىحالواى

القللفىاليضإفداحأفرمتها

وجلعلىسنىقهفرائسى

اجلمنالنىواقدمضيل

أكللوابهفأورلالحثلياعلى

لمحالخللاليثاطولالمهنلىدى

لهوقبؤسالىالديقىمن

والصعليهمىمناباوال

واألسللفىاحكمدونالعلىوأل

عنافىالحسأنالعيدنملكوال

الدافىمعقبائىالنالعل

صدافىصقلباقابيهط

ويافىءالورفىوفاببكى

ابنأقعبةكفيرعولم
الملوانالوركأجمغويقرأ

لساقالحعاوبشكوىعناقى

الحدثمنعألصبريعغيحدث

افىوصأطكلبعيري



يبذ8

يماذالمنىيملباراجمسنايهاالإلرزاياعقمصادما

افىثايريةاعلتفعابىحمتالردماشهادىالىظنيهصةلىس

ذخطالمحوفلايلىاءيمالوصادثطينيسيمممناناما

بهذمكلذكرىألشايخلفمدوريلدهوكانياق
علفىونديسهلملمهوفوكوثاقرىوالنوالاألكاذما

طعانلىينينرىفىوبرزتوسرهيسارالىعلىحممت

سنمماذوارىاالوالخطباونبارابانالمهرادخرلمفى
قأالبجمرقبالذهيبقىاأليهبهيلألق

شلوأالزاهدكاناحمباطبنيوصفطدالداالثيباقواصلفياسباط

ليزلجىصديفأوعنيوسفولدهعنسهفكحرياطقوالوبدبنيزييمدح
عليهبمفشمراهاامنةعثصومعهعليهدخلىالفةأطاليهافضثاالمذكور
لهالوقلجظالفة

ياهننهيفهامإينافىشامرومىازظقفففاشك

فانافراباادركحقعاشهمينمقتففألتابالهمفاصيلهقعميدة

عهديوقالفاشملهاددهمفآباربعةالصيدفيفىقاياافابقصدت
تركفقالماألابوككقىهلفيرلهالبنهوقملالمؤمنيناميرياقريبأفقربا

شمنهنقيوفىالمعمفاهنهاألأشفمنهااخذولماوامباالفمائةابى

لىياصوألسهمهياخفىوالولاوياعوبإاشعيرالطنيوشانجهنحم

اللهنفىنظروالفىأواخواباتدرافىكانايضايوسفانجهقلمنه

ضوهلموافهالربدقلمنغيمتهيذكراسضاومومنقبعيفيالى

وقلهتالهألىوالداعيينعديهالخامدبنمنبعدذللثقلكان

الضذاألمنىيشيبكادةبثألقضيعهرس

األةفيهاثرتياكولممضعتاذشهوفيلريأل
ماألكانوالقابفاساعغيبتاكنن

عضاألعقالمولامناجلكيبةكنتوان
منعهناسرؤ1اتهفىهلالجفااصف

ايشارشدمن



8ء5اللرأبهأساريخ

ألدييااعقىاعلاذاقليال11اناصودماذ

افضوالمنكرببهجىءااميالقوكمتاليك

مجنيالءبئيلستكوازرقلىكلتعطيألنك

هحاقاامهمدحمراة

ابمنلعمعهىورافريأيجعفرعغحدثدءأبناسماق

بترنموهوالحاظالءبرجهظلوقدماالثبنالبرالىدخلتقالانهانس

باكالشعرديوانايافللاقرفيوااالسحمبدفقلتلشعر

حمنالتجدايعاسمابىعغحدثاطاقابمقوباممواحمدبنقاسط

لصامرق11انابدياالقاممابىعناألنجاريشضهوردىجابىال
ايفىرضاممغبنىعاديرقعلىوتفضالروملجردفىادورنت3صالم

بماعدرمانصمصراسكاتعليهاالعةئياعنهفعتالمحلوقينايىيكان

البسلدبعببمهوفاذاقرأهمنبتبالحيريةتابة3

أفلكالىاانجومدادتواراواالبلبلماما

ملكالىسلطاترالقدمالثمنانعيمبنقلىاأل

تركجمشوالبفانايسابدآدائمامرشاذىث

بشمابيشرخامهنبقهانأاظفدخلتالمصراعيينكغتفاعيقا

مكودبههوذاءالقريابةا1تانهحثلحوايها
بىفييرتفىمحلسعلىلهفى

باألنسشعأصإدهلىأقدعاش

واطرسبحنألاقىلمايلئفعلم
فذةمنالوأعايهحواتيسرمعلىعليهذهبمنريوالقآلداخلداذا

الكتابةممثلرأصهمنديهاةلوحعلىموبم
فهنتربملىمنظطبىفاخترتعبمشدادعمناخرجنىوتا

يصاصصاسأربدهرمنوضافزنهفاقإرىرأىلمجدلته

تقييرمعفدآاللهالوأذللىومغذنناللهفرا



ذيبفى

ليهاياقأسكهممنابراهببمايهاشمقبيصي

امكفىالمبمبخااسدلفينسلولئاأساجملبخاابراهيمبخهاصماقأ
بنأنسالىقهطرهنالحلفعدواسنددنيينامنكانمضلملىإالرف

ثدابروأألاصهـواوألثحائباغضقالومعليهاقهصلىاللهسولانمالك

الثفوقاايهمرانلمسممحلوالاللهايبماخواناكااللةعباداكوش
الحديثعمعالظنىابستىاعدابراحماصلبخاأبراميمبنعاقاا
قوطعييرةهرابىسندأصجمهطرمننجاوروجماعةمنوئيرهاالدفئ

ماكىالابخافالابندادىاباظطواخرجهاكلفاوحمنةالمؤمنجمنءالدبا

ممستانلاكامنبسثالىنسبةدثمأليسينالبعمتى

وهرىايصوبابوانبيويقالبعلذبنابراهيمبنامماقخ
عبدالىطريقهمنواصثدجماعةعنبهاثوصحطشقدكناألصلبصرى

مناكنرامااالعألبقبضاللهافىظلاوسليهاللهصلىانبىانكلروبنالله
اللهملىاولراناابعناهلهضبصاالعبضبقراكغالربالورص

افانشفاعدينألبدكنثاناليقالطرظهرعلىهىجلىبقومصوسلممليه

وكعالبابفمنجانماكوالبنقالهوفالملواواغثاضالاواواصمال
توفىشقدمارااضثلىثمأبعرةمنواصلهمعدثاالمترجمواوكانانرنا

وثالثماثةوعثريخاسبعسنةالمترجم

الحديثاخذاماباالدادىالبحاداببنابراهيمفيمحاقاءا
اقوالطبرافىاالصبياصاوابوواألجرىاعياألسوالقاكاعنهوىورجماعةفا

افهصلىالنبمكانقالتااعفااللهرضىعالشةعنطريقهمنيخأورووئرع

جمتالممنالدارقطنىظلمنباصيبااجعلهالهماقالالمطررأىافا3وعلبه
ئةرثمفاةتجهسنةفىقىةاة

لىهبنعباصبناقهعبدبنعلىبنطبنابراهبم3كماقا114
هوألجموفىالرشيدخالفةفىإبيهعننيابةشمئءدرلىيالعاطكالهابالمط

لم4هااعياقموالناسمغباكلةاماناحمتىالصدام11ابىةمصيبوشت
افهآنرالهآفىمندشقمنللىيقولماقاسممتالحوارىاببقاحمد



759لرامابنلريخ

ئهظمععيةعلىبنعمئهيسئنلم4طاعثهكلنممتهاصئعانعبدااللهفرصم

رأليعرتبهغلمماأسنفامنادهومقاالعةسالجعةعاحبملىيأقىأل
برفهجمنأامنابامنلثىعمكرهواالسأعةالنادصاحبعلىيأقى
الذينالوورمعقدممناصطقوالهأبراميمخرجلماالمدافيعلوظل

مندجالايسهرضمقثدلىألممأقانجهافاسدشىالكلبهمتدآ

داقيسمناءرذوحبصالناسفغفبمكرفبنالهيثيلهبقالكندة
لرصوضربولحاهمسهمروقاوقضربهممحاربمندجالميقةاد

للىودصواالحوببنشالعصيعةالىوتداعوابدمشقاضاساشفرانةثد

حممىالىخرجثماشهرأذالث5لىبزالوانمبأدااقئلامنعليهكانراما
ممرانبناقهعبنابرأهبمبنالواحدعبدبنابراهيمبناسعاق

علىاقهدصعالقالقالىانهكرافيالىاليهإينديارثامحلىكانالعبي

ذاظلياألىالحولرأسمغرمضانرلثزخرفاةاانوبمعليهالله
لفضوفىفقتفنانرشنحتمنبمهبنرمضاتهـشمنلمالأولق

لباظث14مغواجااشلنااجلااابقلنادبنالحورعنالجخةورقفشققت

والطبرافىتمامرواهنجانىاوتقرنااعةبهمتغرعبادكمنلفعلوفى

الحصجدىالزافاكابنبقزبربناصلوابنابراهبمبقاصعيا
الجوزباذرأبراميمازىالىصائموابرالمجارىكهوىدمشاةوقيل

امياتايرمعلىيردفوعاصيرةهرابعنوامافىحديخهمننجاواتصلىوغيرع

شكآألافىنيتولابىارباىنائولوشاطعننجلونامحاباثمنرمط

اقاانفىالنساقالطالققرىءتليماعلىكلىارتدوامايعمكااحدفىبما

يئنىمعينبنكيكاتالحارثبقوبعنىراذاةئليثىهذائ

لىيونسابنالصمالممنهوصئلحاتمبوعنهتب3واخكلعليه

ثملنصنةاتولىمصرألىالمترجممقرجمئوألىالذىانيربادايخس
ومائريقثينبلو

قمثثممنرىانإساسنهادبناياسبمبنيمءابرأبنقاصي
انفوصخةءاللهرضىالرديدفيضالهشبقهطرمنورويخابهاحدث

الدبمافىلفاصعذابادهماثأمةاييوآعذاباناساداث



ذيبل

اباوردىويقمالروزىلىالمالخاباكاملبخاابراهيمبنبياصماقأ
وحالثوطبفئهمئعاذ11الرزاقادمبعنمهاالحميثوروىيفدادسكن

هريرةابىفيبهشمالاورويومخيوالسثتهفرعةابرمهرىفبدحمط

دمننههـلجمنوابألالمفلجهدقالىاقضلةالصداىالةالرسيااللانه
ليهءأفاسلنيقمنسصلعنافراتارنوعاميكببنابى

عسعىبناللهعبدوفيواحدوينقعونثممعةمائةلمنفيقئه

رجلهجااذابهافىدبمعليمااللهصلىاللهرسولكاقالانهاألنصادكط

بكلألمهوسمعليهاللةصلىالنىهرينالمماصمنرجلقتلفىارق
قاللىيعاليىقالهلهةسيلىألبلىقالاللهاالهألانيشهداليمىفقدل

بخااحمداطاليثمذاروىةبمهمفييتالذيئاويئكقاللهعدةدألبلى

ماطالىلجنقدمصافظىثقةهوالمقرجمكنمشقىالىزرعةابردظلحنبل
بكعرابىعنهكثبصدوقهوحاتمابأبنوقال

اظتلىالقاسيمابرسنيينبنصارمنجامحلهنجايمابربنممهـاسياقث
مافىميهريرةافىعنيقهطرمنينايروهأبغوبدمثعقاطلىيثسمعالبفدادى

محمدبهناجمواشدفىجمالمتوظلبهامغمنسأتطدعحىمقبولألبةاني
األجلمتىتددلستاألملظألئانت

اليللاوججمنفهىةتنرنك
األسجلهتقطعبيهةليومهأقعح

امملىاانقبلوأجقدرلافاكللى

احلطيبقالضيفاخرموعنعئوقالبالقوىليىمرجمالمعنقطنىالداكقال
نينثمطباخدوةماتانهلوقيومأتينيخنوثماثالثسنةتوفىابغدادى

ااوافىأقينوفبقاوأرجسنةتوفىوقيلىسنة
األنصارىالدرداابابنباللبنسلكالنبنيفيابراهيمبنجاقا

عدانءباصنادودرىالدوألبعنهىورمعرالىحديثالطلبفىحل

ددهمافاارفينعلىابطاابىبنعلىبنثكوماموجقفاباابخا

اسصنى3تقالاسوقايينآأائانلقىاظواصسالمحجاينأوتال

يقولييءابنأصأضفاالموهذافىقاكاانباوماكنتعيك
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تقصبرىوأليضرركعلىينفكلىئقمرتوأنلمىخذ

ءويلراالباجمسرأألبوذبنعيةعيبنعيدنجاابراهبغاصيا
وحمدتينومنيناوعاحدىسفةدمشقمقلىرىالمثىالشاائونوعون

رأىوسعليهالقصلىالنبىانسهامعغطربقهمنورويخاوبحمصبها
الثبىإقانىوعنلهااقيفاسكلنظرةبهافقالسفمةبوجههابةجاعندها

وسوبقتجرنسائهبعضعلىاولموسمعليهاتصلى

الوينجاالتالببنابرايمنغلدبنيءابرابنايمياق

المروتالحنطلىاتحيمىايعقوبايتميمبنةنيءبنبزيدنسبهيتصلمطر
الحديثلجعالمجدطافالدينواعالميئلاأممةاحدراهريهبابنف4الممر

الخرىوأالدارىالرحمنرعبفمعينبنويحيحنبلبناحمدعنهوروى

اامنهثمبهنانلىسواثصلكثيرخلقوغإلهمقانحطواايدمذىواوسا
أنسجاىوعندىمنىاإلمفىعلىدخلبهراباانقالتاكاغهـااللهرضىائعثة

وجههكلوبىأدسعليهإلئهصملىاللهورسرلينبدقنوئضرتتيان
افوبوسجههعناللهولرففبهرابوفهاهنامنألتهنأحيال

كألظانهالمزقاتهجبىبنضلقوعنعيدايامفانهابهرابايادعهغوفال

بأسمناالبينهمةئئابسييناممكةكرعناوصعليهاللهصلىاللهرسول
فىقالىولاةطرقسبعةمغالحافظواخرجمهوالخطيعبزاقالعبدأ4ر

امنهواصحلجمىبةالمضرودعوالدلدنانيرهابادكةاراداياية

ضىيةتمنىأمىمناألوتولداصلثواةص11وأسمهابالحديدةطبعناله
منكألمطقيلرهاككرهوانكطهانقلىمحةفىشكاولردائعهااماعرها

نيألقوقيلالماضىالعمرفىاللهأعبمعليهاينقشوقانواألكماللهاصم
البمنىتبراآيالدكرهاكنحهىااوكألىيماهووهذاالمالاضاعية

كلدةوذناعددءسالارصهبهائاملةالىكانتوقيليرهاءواواقالى

القوليدلمةرةاألخفىالممطمذهواقرداقههااطرافيقصبعضه

لبلكاقصادبالمبردالذهبمنيرالدنانبرداولةالنانعناألخل

اقولمدقهاألوقاصفىليسقالانهطاومىوسكننهانقصاايؤدىل

خاثالىبلأمنمىاظعلىيادهافىصكاافريضتينابيقمابالخريكالوقص



ذيب18

منفيهامنماتدماهووتيلاوقاساجملعشرةارغالىاشراررو
البفئىفاصاأليجملهنمنربنااالىاظسبينمااألبلفرالفى

ثحدثطال2دمابهنالمجمأعثببمعاقءالظبلافىئسناقواألضأعمة

أيالم3خرالىفةمييوماةفيمنبهإلعإسابنصانآلأةءكرمةوعن

سسئيغئالثسنةجمالمتيعىابولداسماقبنمححدوفالقالتشسر

وهوماجمهوثالثيقممانسنةشعبانمنالنحفاألحدليالفىوتموماثة

الشاعىيقولوفيهسنةوجينمعغأبن
بداهدىطمعألعبانلثنصففىاالحلىيالمامددشاهإملى

هذاموماراهويهناالفقيلىلمهرطفياأاعلىقالجمالمتوقال

تاطرينفىولدابىانيراالهـايهاامافقدتهناكيقالانجمرهل
أكرههفلستإناواماأذءجمرابىوكاقيقطرفىولدألنهيهوراالمراوزة

بنصهدقالاسماقامثلرفاوبعلىاعامابذوثبغدتل

طعضابذالكفتثسدلوهوالمبارككاألتهلىعمنماقءامحموسى

وعشريههثنااوهويناوارغنةسالعراقالىعرجوصه2دامل

ألىجدىةضاثمهبطنمناألدنينمئقوبافيولهاسماقاوقالطمشة

نوالثعرفىوامايافىامارأساانجكيهونلهلنصبذالثاممااهلط
عننيووصدتةراهويهبنكاقااللهجزىللىيقجريربخاوب

الحفاقسبببنصلىقتيماوقالالمشرقابارفادشقهااحيوايراسالماال

لىثمىثرفئالالرحمنعدبناللةبدثمويهراهنهقعطانطنجرا

نجاهدنيءيز3يزان3نجراساناييبنيحيوقالرىابكطالءاممطبن

احماقلطثقاايضاوقالالمترجميعنىاحماقعندنزوبمندىالببسالم
نهاكبموانتاطارقآمنخركأاذاياليكبيناصاشعمليف

منحسورنجاينافالءاسنوانامنىيااكفمطقءالهانقلت

ثاخرالبابيخاصاتفالبضأعينموديوطعاق4وايربنيخممنت
رجمهريااليالطفةتقدمانتمحساقهكيلفمتقلمجيقاللىمساقءا

حنبلبندالوذكرمنىاعوانتنكبر13انانمففالمنىبراانت
نظلاطابراهيفيامعاقوقاليهراسلطيةانءصالراهوبنقال
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ثميافىيخالفثاكلنانأصماقمئلخراهآنالىالجريمهـرلمقالئم

ابضاوقالىنمقالامامأصلىوقلبعفابعضهميخالفبزللماسالنظن
ممأحمدسثلاملمعندناواسعلقامامعندناوالحيدىامامعندأالثمافى

ةأمنأعفىهوايفااللونهيسألمثلهشلهمنققاليومااقا

الشملحديثعنلصفبناصدافسأابراميمبناصساقوقاليقللس
نهقظوسلمهعلياللهصلىالنكنجمأسابنحديثموصىبن
روايعقوبابايارجلأدفقالطمحدشهقالظهرهافعنقهيلىىوأل

ينالمؤهاميريفوبابوحمئكاذااحتاسلهفقللهذانجالفكيع
حفلألبنقالماألفىانايضاروىاقحسةاهذهالخطيبوىبههمسك

كنرجلفانهافقهامنهفيشاراهويهائاالىجمصداناناألنعىفى
أيثأفىالىبوماواحاقاناجملستداصوقالسهوبمافهمهمامال

احمددعنرذكولماالشامىمذبواسكالقفعلىجمةكأالمعفىاسياقفناظره

وصئلفظيرأبالعراقلهفاحيألقالراهويهانجامنخراساناهلمايثقصه

ايخاوظلخلقامثلعنمثلىيئلاسملقمثلومنهلليوماعنه

جممالمتولدمحدلولماماذاكفقاليوماعندهوذكرمنلهياقلمهو

امافقالبلىفقلتيعقوبابىابنانتفقطللحفبناحمدلىدخلت

اللهعبدنجالافضاوقالثقىلمفانكلفائدذاكهنممنشهدرلوانك

واماشارفمراهويةأبنامالفقطافيخرارصالعناحمدمألتالحإلى
ففقهانيالشاصيدبناحماعيلامافثضهالبطلىىعيبنبغالحس

لواسمبنعدوأماوالفوببهامربانجصيوالعطاراللهسدابردامامالم

أحمدالىبعةادالىالحديثعمثىاعببدابولقالزرتهزيارامكحقنى
بنمجيوالىبهاعلهوهوالمدفيبنكلوالىقيهافقههموهوحنبلأبن

بنإسقاللهاحفطيموهوشإلةابىبنجمرابىوالىلهاكبهموهوقه

وسهرحفظاعالحلهلفضلهالمترجمفيعاقءاجمدابرينلومطة

فىييهالعراقىتراذاصادبنميمالوءالعالفإاوعيطاماأئ
يرجوبنوبفىشكلمبصريالرأيتوأذأدبنهفىفاكمهصبلبنأحمد

ديخهفىفثمهراهويهابنفىيتكلمالخراصاقرإتوازادينهفىمظ



ذيب1

دئةاخثىأعناحياعمايهراهوائاماتحيقالطولى13بنمحدوقالى
الىكانالهاهعبايناللهيخثىانمادعالىاقهيقولدامويهابنمن

السالمحدبنعفالاليهألحتاجيااةافىالمردىسفياندوعنالئاص

مئةوابنالثورىلوكانواللئهفقالباطىالرسيدبناحمدبدلكخبرتظ
فارأيبندعبأالثفاخبرتقالاليهخاجواالحياةئادانوا

اهاثعيفىامماداالىألحئاجياةاطفىالبصرىالحسنلوكانواللهال

احمدوقالبصدقهبالمهالمشهرقالااقاسادالمارىاداللثرةبم

راهويهانجافىإلطىالرسعنجه

قاييمتكوبابىحبالىفىدطاللهالىبىقى

فعاقزئديققاقدخلقاكااقرثناليجلم

صاقعلدشىمنبقيماالبالالسنةاعةجمط

لبأفىالمحاضيينيشآفىخلقهعلىاللهإلجمة

سبافلنهواصبهدشاقاتقىإعضابراابرك

الوقبرعلىجلوتفماتولمحا

رخسبهوفىباصقائالقبرايخمةهعابااحقالىجف

إدركهافيةفاجتهحدادثصناكايهراهوابنافقتالذهجصيفيدكلقاد

لدمىادرةكانوغيرهمامعيقبنيحيحنبلبناحمدفهمدبثاطما
األمامهوعنهيقولالشمراذمجدبنفضلاوكانتبطلىاوهوألسيفا

منهتعالنطومنيرناويمثمتجاهوسافضبنمحيدوقالدافملةبلوبخراسأت

االنيقفىلوكانذخزانجاوفالةاألئماحدهوانسالىالوقابهوكدصا

اصدقولعلطاقبالتنراكعاثمألبىوقيلفقهألوعحهكفواألق

وةجايناليهاصهلرصلألععرودهرفىاعفقالواصعاق

لهفقيلماقاوااحملىفيالجنيلىبنعدوسئلوصنفاوذاكرااث3

آلالمدتلءألبحوكانمالكولالىلقطعطافقاالكانهاايهما

عثراحديهانجاراعلينااماوالحقافهـطدأوودابروقالفىاالطغاحمدوكان
رقاليرشانعماألحرفاذادامحيناقدأماحفظهقثحمدتافا

المودماافااثهألبهينفيتيفىحديثافامائأاداظرذءاصاليقيه



افىعأسرعافيريخ

بيافىفىسواداتمافيليصاشعأانيهراهوألبنقلتةثبوابندقال

داانهاصببترلوعهحاالقلىيحديثرجلمدكأوهذيوىالى

تهاألضشيماأسمعضت3مافقالنعمثاتهذامنتجبققالالعدة
تىكفىالفأبعهقهناكفوقالاويثحلىالفسبعمناليانعلقدل

خل3الافىايضارقالثدالفيئتسالىانظوقءخركا3فظوفى

جمالمتنوخشمرمبنكدتاللىحديثالفخمأسبعونببناملىا
ازوالادربسبغعدحاابووممنحفظهمنحديثاتامبميقجملى

ةزرىباواقونلالصانعدوحعظهزرعةألبهالمثرصمنىيذكرتهول

اينللىمغوسمئهانهامنواليحاتماسقالمنهاحفظارىما

اتضيراامالفهتمألبقلت4وربناحمدوقالالحفظمنرنرقمامع

امهلالمشدةاألحاديثضبطذاجمبارهتحاتمابوفقالقلبهظهر

اللهعبدراالمعندالمترجموحضراامالواالتفسيواسنيدمنبمنواهودط

كؤاثيياالسنةفقالسمألألعناألميرالهصالحبنابراهيمكندطاهرابن
ظنموأمحابهنواماالسنةلىءاطريقكسمنيقولفالثوذا3و

اصماقفقالهذانجالففالديقللمابراصمفقالهذانجالفقالوا

اقهكاابراهيمفقالواحدكتابوئوواناجدبيممنصفظف
اذ3وكذاءجذالىاألميرايبعثاحماشافقالجدىعلىاشيساقكذب

اممملبامنعداللففاكستابيقلبميراملب3حبانافىصهجاهمن

امحاققدلماعلىألألالىافكففعلاصطرصبعةعلىثمورقةعثرةاحدى
فقالانعضاهذةهذهلحفظكاوكنىالمممائلتحفظقداألميرفقال

بعيههصاحغظنفسهعنوفالشلال41عديدىعلىاللهنجزاكىهذالةموآ

ةبارفظاآخرموصنعفىوظلحديثالفجماثةأكرواحديثالف
نابىعياذافقالالمزورةحمظمعنىمالهلفصورحمشحديثآألف

اثمىلىقىليطاهربناللهعدلهوقالفديامنهافإلةالصجيثحافىافىحديث
ماوثهـئهوماادرىماثحدتافاةماصالفةديثصافاةماثحفظ

اببغابراثموفالىئهفنقطشيئاحفظتولحغطهاقشيئاسمعت

لمحةارالميابهانترددتفظاجملهنومجاسمحندهققاسمعنكأفابطا



نهذبا

ففالألرسثاقهمغحمنطاليهاملوقلىادتهه1سأفىيرمافقعدتهئئنعلى

لالفائتاثدتءافرنحقفافاالحنطةهنهوزكويهبكندعتفوملى
باببلختىمعهفشيميفلىممن3خروكانهعىفرغضةالفلىففمك

فذكرةلىاهنسعديثاولعنفئالىايفائتهمنووليخاللتالمنظ

ندالماطاقدوكنضاالآخرالىاسافاعادللبابشادقىكلفاتال

طاهابنعلمهبرماورخليهثمنياحفظهمنايضاأوتئصفظهمنطه

اقلالدنيافىفاالريامنلريافىكأجمهنلمافىلهفقالطهيأقريمونى

الاذءوعلالسيينةأاحدكانفىتلريخهابدادىيباوظلشكر

الىلدددالزهدوالودعدقادافلىواافقهوايثالحلهاصجغيخاال
ارولمضبلىفياحمدانهاثئومنظلىمواينوالشامزوالحطاقما

علىنيهياناادببظحلثانهبهاستدلشيئايغابفدأدياديثافى
لثيقاشوئالثهقممانسفىقيخياووبنخليفةوقالالمذاكرةلسال

مولدانمحلىيملوهذااظطبلظسضةوجعبنصبعأبنوهواعادىا
ىابوجمقالشينثبئصنبلاحمدقمولدقبلومائآلوضيقاحمسذ

حفطااأليحمثنومائطقيإباببدهرأيثوماءبلحنامجضبكانافىاشعا

رأىألرأسالدنبااصيالىتفاذاقردافيهوجدتالمافىفاكراا
ثمكفىشهومممعثاشهربحنمسةلوتانقبلودئفيوداابرءوكلللد

بهرميتلىاأللجم

بالمومملابووفالمعاقيهىعملىابوفيهونبنابراهيمفهماقا
دابشيمءوععدهابىعملنةفيسصانالسبرلكمامنالحديثصميح

المأموذخدمثقوقلمجماعةعنهودواهلثااألسعدواديرالضرساوبة
نةعبنفيافىءلىداناريدخالدنجالمجيقدتقالانهولهعنه

جلسالسفيانهنجاقالرفىفذمااذانهمنقالاديثدض
بويالأماااهلمغابراهيمبنمحاءاانعيدابالىفقالصالىأومأت
إلحأديثدفهنحقالىماليطايدقىمأسفعانفقالمنهظألماعلىمكررهو

ققلتقالالىكرفالمبنعمداللفعلتاألعلعكاقحتيقمالذلكبهرقال
جعلتتدنمتالضيئالداترفمحمدابأيانقالشاشعليهلىانرشيي



لرضسأابنشر

فالعثرةيحعدهاالىثهلقالسبعةجعدتياقدلزررثالىيثاحافىخمسةله

كأبهواخرجيهبلبيههتنجلددظثواسثأذنتاليهقبكرتاقمااقالنم
المحدثوانلبفوعمداشالمحدثابايالهظثفرغفاأحاريثعثرةظمال

وأتيتكلىاترألفالمنكسمعتهماعليلاقرأاندأيتقانايضاكفلك
حمكدعهلمقرودانالحرفعنطرقةغفلربماالقادممانايفاوفكعليه

نمادمنكعتهسماجمغادوىانحلئىناظالحرفعنهفهبربمما
انتقلودبرمللهتطالثيمثفعاويستشفعاققوقوأدتهاثتقمشك
مائةمثهالفريرصاويةاباجنثايضاوقالمثلكافىاطديثاصحاب

قدانهلىدلبراررجالدهليفىقوجدتطيهاقرأهاانيدارصديث

حليثمائةمىلهقدتجديلرجلانتاينفعنىالىاليومعديهاألذنجيل

فدخلتلىفاستأفنقدخلرعنيثقدنقالددهممائةهاعكابوانا

ذنمبمنقأخنذاانهنتهالذىيةهعاوابولىفقالحديثالماوقرأت

جعلنهاقدقلتمنفعتةاحبوأنامعيلفععيفوهورؤساكممنوانضاناص

كنتابرأهيموقالغنالبحةفدفعحهاجزاكاللهحسنلقةدينارئةما

أفيالىذلكوشكلعناقصتىعندالمالقلقدوكانقبدسنالمأمونمع
قالىجمعةبعدوافاكوقدبالمالنكءكانءالمؤاميرلهققالالممئصمعاقا

لماقاابريترألهنماخراجمنالففايقثالاليهحملنوقد

للالهذاشطربناينرجثمابنلمجيالمأمونقدالمالكذلعليهورد

ااوحيتثةكلباحسغهيئقدوكانهااظرانووقفااحسداحتىلخرصا

ابدودوجعلتامهنارتلدتصوغةأوالجددالموشاةاالجالصتوالهءعي

الىادأمونفنظرقالرؤوسهايتوابىواألصفرواالخضراألحمريرالحرمن
يهايخغلرونسالتاسمثصعينهفىوعظمالمالثذواستكثنحشى

الى13قيالذينهؤمانجااينعرفسداباياأمونالىفقطلهنهويعبون

اميئاذاأادوكمناهامئقداألموالبهذهنحغعرفوشيقضائبمنازاس

نوافبملهاولففىايفبالفنتعنضمالدادينبنعددعاثم

ينوعثراربعةنرقحتىكذالثزالانفواقالجمثلهاولفالنالفئةابثال
قالجندناءالطاالمعلىالىاإلنئأدخقالثمركابهفىرجلهدرهمالفالف



يثهذفى1

الحاكالثباألألمطظنىغعلنهءطرفىارفىنمعيتيهنصبقتحىنجثالطبمى
يختاسألددهمالفصاألدفالالستةمندرطمالضضينلهذادقععمدابالفقال
لالانمالمترجميقالاطيبقاالالمالاخذثعتىديدتانعلىتاتققالرىنا
عيايةبهناشيانعنديثاطواصذذللمئهبعدلدوتجرماثةيخاتصنةفى

سعيدايعناالدبواخذوطبقهمافريرأيةمعاووادبشالومشيم
وكاناليهبئنمملغلبافنمااملمفىعولمهمانحمجمبذابىاحمىا

ممندظهبماممءأبالمذكوراعرالثجيداسدإضرهمليماددةااعلوفةالممصن
تروىوقدحمادهاعنهيهيرىالذاالفاقابقيمماحبهواظدفا

المهنبفللاكأغهرمملىمادونبغنومصالعيناهبو1جممنجهبلىالزاايت
المتوفىهاذاالحسنبنعلىالفربمألبفىاألظتابكيوبمهىاألظهش
مؤلفهوذكراالنطبعوقدبيلى3ابوهنابمثالثممائةوكسفىستسنة
لهفانفنهالدولألصيفالىواهدأهواحلةسيكتبهسنةكسينفىجممهانه

انهالدسيفقصردقدقالبالثعبادبخاالصاحبعسظاديخأرالض
لهفاعنلمئأدبشاصيالمغمهالموصلىاصاقماكوالابنوقالاصنعافهاستق
بقيثففالنفسهمحنىوحدثاهـاألكأفىفىمصنفتابوبمئثيروايات

ثممنهسمعظالمحلينمنغيرهاوهشيعمالىيومصاغلىوهرىمنهرا
أذثالؤثنمنجزأعليهفاقرأالةغشأبناوالؤااواجمافىألىيراس
ايهةسمنوناماا14امودبابعنىلألثةاويقتينطرفيقيضارزلزلطرملىت

فاناشدمماباييءوابأثااأل2فىحموتيناوصوتانهافاخذئهليخت
دمااقيتومنصنعتبفاطهابىالىاصيرثمعمامواستمدماواحد
وقالالرشيدالؤمنيقاميوالىرحتشىالهفاذاكانهوانعدىاخذت

يجغلدجملمنىئاكغبنكيعندشبمالشاصامطوىاعطيةبقمدع

اخيصضحتىمكلاااهليخاظلىفاخذابراهمبناقافوافىقيهالنامى

منففاقوالفةصعرالتافىوتكمواحتيقامىفاصغافقهافىتكلمثممئم
هصويخهتناظامشضأفىقاضىااللهاعضللفةيكيكلفاتجلضر
وانسباهلهأقياهاملوماهذهبسائىاقومبالىثاقالفالمطعناص

جوابهوقاليرالىتفتفاامطوىاتملعليهالناساقتصرقدواحلىفنالى



713عساابهنااديم

الجوابالقاضىئمتهاعشمفقالىالجدلأملمنامالدىاكانممليكاهنىفى
نوائخفشالفراتاعمدابايافقلتاقاعلىاقبلتثجقالعلى

تأفاةرتالالهةلىصرايكاثحهىصاوعالغةفىافانتقاتألفالى

والنظاميلالهلىكلالمكالىائانتإفقلتقالاليقظاقوأبىايبىكااألنابفى

ألعتاهيآلالشعركالىقولفىافانتقلتالقالالماضىالفقهفىافانتقلتقال

والقيهنظيرلظألالنهاليهنسبتماالىنسبتههنافققلثألقالونسوابى

اكغبنيلىفقالفانصرفرقامفخكاطاروسلدونكيرهفىنت1بيهيث
الزمانهذفىيقلنلمواندعاقألقايلطميهاوحقهااطجذوفيتلقد
بهمايصفبكثلإحدايحفالىصاابنمتمانبلطفىاعدوقالهظي

نباحمغايتكولماثيرا3انووالحفطوالطدقئمالمناقا
رلهتدأئهامن

طربلعهدمبالنيعهدىالطسبيلعينىتنامانالىهل

انلىاصمابرأوقالاطسغالفظاهذابمثالطنوههمقثعرفونهل
نماسمهتاذولوددتئنيئامنهصيتومالماحمدوقاطئالموصلىاقال

دقالالرقةاددالرجاخضلمجمالمثقالاودتهلوفيمنهيفوشنى

عثوةسإحمالئمايخدملتتخفعتقلصتبكيممنمعكحملتكمدىاال
أالليسقلتواحددوقصتقللسيدابايامعكقلتكاألصفتجبصندوقا

منافبههنايرأجركانماعىفىأيتايضاقاحقمنندوقاوتشقلقال

لةءماصااشعرامنيقوذرجلهذاينالمعبوبممكىفصالفىىوادخلتهامري

دتهفانثلشمركتنا5ذفاستنشادحمعصأبىابنوانصوصاء

حازموافيحازمفيودافعىومناصلىاالحرانضءاذاا

قائمكلقاعدااسايخايولتتخطدىشاغبانفعطست
الألمهذالمايقيىشألتانكألبىويقرلذالثيسعنوانميلفي

يخخهومافقالالعامنفطيضاننجابميدةاعوفالمتوجموقال

ااكنخرجافييثهاعالفىاميتاكطرقءوعافىاةاانمااعطيهما

ألوأنتفقالئلتماقدتصقءداةطأناشلهفقلتعيدهابافاقت

وياتتوتمااتاةتأخفىركألالذىالكلالمسالقذأانكرخ
3الحالى7



ذببادا

قالدثالان4صدعغادئنهأممالىأبزاجمنالثثهعبددقالمكاجمةتجكمله
منايهماخربعبنالؤمناميربلقالطانأتعلىغبصصالصيألبراهيم

منديلهافاساللحانامساالتادثتنزععبنىبينإطرباواثلتالي
طابثماكتدانابراهيمياكقيالرشددلهفقالضافاارجعفألعاأليقا
وعوباناصحاقعلىاهلناءيراقالىءاااللهعبدابوحدفطاايضلظ

مماقالوأألامعاثيرإهياألبحيثبطينصنيئاتج41داقهدرة3ومددا
وجعلفيهافظهئاواعالصودتافاكتباعاقاعيهفثكلؤداصالسحارةغنت

مغجمجذصوتالونصبهولمنهرإلشىاخبروتامحمعكاياثا
لىاقإلواثموحمفظكلذاثمب3حتىخبوكانانوخهرافيهىز

بهمحنهنينانمابمبمثلبننينانافهامنوااصياربواسسءو6طويامدة
خرممابهبرطمكاتماثحلاكناهافىشكلمامحماقواتجدأففعلنيوأاذك
مالمترجوقالمنهولمجواوحقاحواباااليقولالانهاناساوعالواقالصرفا

اقعدقديآلجارضروشامجاسهوفىالمهدىفيابراهمهنلىوالىأمونفىد
دخلتفاالبهايضربنانالعيدمالهميسارهعنةثصوجمنهعنشرة

سطأاتاساقبالمأمرنفقالفاجمهرتهسنطأالجسرىاعيةاناامنتسى

فقسالسخطأثسرعهلالمهدممطنجاألبراهمفقساليقءالمؤراميانعمقلت
سرانبالجماافىوانهييئالمؤراملواللتبلىقلتسوآل11علىفافى

هذءفىماالمؤمنينيرالواللهالفمااليرىااناحيدأادمحمهسابرأهيمكالدفا
هنفاصممنءانشةالمعلىااواقى1ءواراصصيىاميرالمؤيافقلضخطأاناحيها

نيلىامهرالمقيافقلتههناخمطأمااثممتخطأرعهلألبراهمقلتمسكنفا
هرايانعمالفطأاطابراهيمفعرفذااابتوضريمنءفااالمندوتضربجممكن

مألرفانايدمندااراسماقألابراهيميااألمونااثذنيءفقالطأنامالمؤشيق
صدتتفقالتماديهبانيرلجدحلقاوعثحريناوقىثمانيينبيالحطأفمهم

دفابوحالعلىمتعىقدهشامبنعلىلىقالايضاودالبئالمؤمناميريا

عارقوعندهاظرراوقتفىنجئعتايهاابهوداعنشفلنىعلهوإقنىعلى

لىثكابدابهالقياماجدمنلماألميرمااللهاعىفقاتشلنىكتافيلىفتال

سااةواالمؤملثمعرلاطوتامنوتانحارقفغنىوانجاعلىوجاسناممبم



أفى9عاصوعافياريخ
وهوفاثدلىممسعبديافى

خمهوافاالصفدأهلبهااهيمالتىنونةمحبفىمىقد
لرإصافقلثيمانسوىجواباأجدفوصيرايأللىيقرلون

أحذركنتالذىمناأفقزودونهاحعلىوقدنفسىعنهر11

كبوكيفأمينالهتقرجمففاوطيئالدهررفوفرق

رفىبنلحيدضعرهيطالبسمغوتاعنهنىمويلكطأثأفقلتنيفاخطأ
وهولمهذلىاالةلى

أراكموةديااسقلىهضمغاصممنءاكالباافارموقديا

وافارادياينبر1إللندهوقدةوهدكأنايارب
ساروابمصوناتئياتمننحضبةداختاذتثبها

اطارعالسارىاياقىاينمنيخظرنشساخصةتبرصغوأبهنقلو

أحئيرئعرالكلملمنثاالصوىئمويلكاخطأتفقلتفيهفاخطأ
وهولمبدءاخناوا

فتفممييفتىقرأتفاذاقهبكااقرلاقكتىثاافى
باظهرتهوالاحدابهافياناللهعهدوعليك

االميركيأصياقاياوقالفغفبلجكاخطأتلهففلتفيهفاخطأ
فيهاطأىهاأربيحبهاصاطاصواتاوضيتظهرافتأقىورا
لالالولوعهدولىأوخليفةيدىبيناألدالسلىبستضانلثعمو

ذااننتأفقلتوغمايثبتوضررتلبفالثملالبرامالكهبض

عأنوالدفهاعثقءهيرالمجلسانتفاهاابديهماوواللهعلىمجترئ
ضابنيحبىميوإاللهأصقدطوقلتثامهابنعلىاقبلتثمجاهل

اعدباجرةدارئىيومئذكنثوقلىالصوحعلىفافىرلىوقاليوما

اصبغألأفىغيظةجميقمنىرتخديداازعاجافازصالدادباصايلمن
ثكولتوبزالكقريتفااذوكاناخرجثاصصثقإطكولاحتى

بقصتىدخهىاساضآلاالىضتأينلىفقالاظهراوقتمحي11تس

قرطلسوأةبيحيدىانابثانمغنائضافىواخذنائصرابناعلىدنافق
اودفعهأفيهايييئافوغدحمةافىةالردقعثمهوماادلمسداخمفي



كذيب2

شيمنيما2نويدىمنالفضلاناخذهلفنثماادروأليخياانظبرألنالى
ابهببتاعفىالفصالفصماقاالىيدألتبقديفاداالىاودنم

واذااثاكاببثاسااماافاهساقايهالطيدصوصملىجضرواذامالذأل
مؤنثهنققاتهفىيصرفهادرهمالفالفصاقهاالىصميى2قدلطالفغص
سانظايدىقفاخذهاضلدماذالثفمحلمهذاسىنلمناك
ءبوضلواذابالماللال1اناذأظرجتوتأااالنصرافدقت

ماتقإككقلتثمالجاملطمذاةيلمفعلىمنمفىاقحتىبذظروفى
بلىالطونوتاتثوغةزكاخطأئااتاألصددتولىفاخذتهادو
وهوفيلىءنجاوابشيرألبىبسمر
قديرذاكيرأتعلىوافتبمنىالودهنصكا

وراالهواخفىأاميوانشكلوهـاالجوىبثاكواشفا

فاصئيافقالصكادقاعلىلامالثصقالثخدلمجاباطرلذالتبطة
نثرةقصداواصآلوخلدرافابمائهلىاصئكلرمواانتما

بقولهفانشأخلفبنمااصهزإفبلغدرهمآألف
والديمبالوبلراخهبلتكسماحثهئبنهاساحتهخثان

ذارحماوغدحمذاكانانلالانسااجىالهزاشضرما

نمفىصفدنعمبسولهنعمولهوفرمفصاله
شيئاانشدفاافابلىفقالطدالرثونهاىعادخلتايضاوقال

نشدتالضركمن

إلاصاساثاماىءفذالتدىافلهاتيتلحباة3هيو

خايلىبناصالمافىلهابؤثارىالاداونخيالناصاركط

بخيليقالانىمتفاصباهلهرىكفالنجلرأيتوافى

لجطيصوذانشيئانالاذاعلةلوالفتىصاألتبرخومن

اديلقظهيئماقدلىومايهرماثرينالمعطاياعطائى

برلالمؤمنيخطراسورأيافنىارمااافقرااضاثفيم

درلتهقالثدرهمافاماةأعطهنصليااللهءشاانيفالفقال

اصيرياققلتفصولهاواحسناصوامهااجودماماقاايااتاتيناايات



123هاسءائىلريخ

اخرىالفمائةامطةفضليافقالشعرىمنإحنالمكالمؤضين

السالممدينآايثابىقمملمعاداالاولكءانواقمااشل

اشلالتابىانالموصلىاقاوعفدهعديهفدخلىلهاذلىألمأمونلىء

احمههثميدهفقبلهنهبقىحبهوقرنلواثهمليفردنبيالجايال

ضظرفظالقءبلسانيجيبهوهوحاذعنيساثاعلواتلنجلصبالجلوس

قالاسورفازرالثغفظنرالمزح4المدأععايهواقبلمنهذالثالمأموز
الىفنالرقولهالمأهوطعالفاشقبهاألبشاشقبلاأليناسالمؤنيناهيريا

غالميانعمماللبفمهحثىثناهعلىوجمزههينهايهإفاومأمثهاساسياق
كفثميثالحلىفىواخذواالعتابىدىبيقعهوفيبذالمثفاقدصادالف

صنهس14ضىفىيأخذألألعابنجلىعليهابراهيمبغقمحطاسالمأموت
هذألةمفىاتأذنيينالمؤيراهـياقالثمبائيءبىه11كهفمهاقإلم
يطلاصهكوماثاةمدطشغياساثألسدقاللةقالاءالثمغا لعمصمهلط

روففىالنسبإماقالخمهبى1افتبمصلةلهىوااساقانا
اصمىيهوناناجانصافكاقلمااقافقالرفنحمسماواما

ابصلارليىصماامنوماكومعومثومحملىوأسمكلطبصل

انالمؤمنيناسيريالىاألذناحلثمادركيتاةإألهفقالالوممنيبا

فقاللي6لهوناصكعاثموفرذالثبلالمأمونلهفقالبهوصاسالها

ساشاهااألاانثااهالهنتالبدفىمنىوبهنىرتؤاااماايعماقله

سالألمواقيةباعاليهفيظتفاحيثانادقالخبرهايناايقنامىالذىلىالمو

شاكسرففانصرفاة2الملىعلىاتفتكقااذااماايثاططالوقونالمأالهـ

قألىالمرامبماكأانالحيبوروجنىةافىاماحعاقيزلألىإلى11

ودىكبتتفراةةلدواالحالألفةداىمالزهالمنركوانايوماضكحوت
رسولءجاانإصافىنفقلتواتفرخءراالمفالىتمصوعشوةإ

توجهتافيفونتعيألابهثدممفىبحوتاذوفهرءاوكياليملىا

الخومشارحفىفوتفتالخارحمىوقدوعلتلدالىماتفطةومغيت

اذابثافجشياعلريفالىءرحبخماشضاناصواطلتاإتيه4فاالط

منالوديقىيلمنلىاأفداصكبةحاريدعليهادكاحمارايقودململى
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لويثيهفاتراوعلرألنامامافااودأتداثهلىممنهايةماالمغالطالإلمامما

فىفلبىالقهارمماليهاأففانتبمااالدارقدخلتةمخاادسضفاريفة

رجألداقبلمرايساألالبضقم4ايرممهاسثطعلمديحاصعلوفاألوقت
لهمافاذنالفاسسثأراكبانوهماقدرهاكلئدلهيمالممااألنسصبانهـ

انبهاوافوصلاااعايثارىالجاريةصمغقافىحصلوومامححلى

وفاندعانمهايبيتصأصانفظنالهمابدخيودخلتمعممالتقىأنكل

فومنعوبالشرابىلثافابالطعاماقالسنامعهمااألبيتصاحب

امقافىماوفيقءحصنايةجافرأيتعوديدهاوفىالجاريةوخرجت

افتيهينعنىزلالمصافسئالالبولقومةوقتبخاوشومالحاءغنافتغنت

عثعرتهفابهلواظريفنهولطفبلىهذالففيعرفافىمااافاخب

إىنفىالجاريلةفختلعستوجئت

وتأعشمرأبلالمثلامامشادنامبماتصانذكرتك
يتوضعثنهافىاخمايثسعاعءعرءادماالرملالمؤاماتن
صنحىمنفيهـاواتااكنتثربتوشصالحاادافادته

نحا11لمحهـافاادسالدلإطلأ

مابسقفربفهكابعداهلسحثمض14

فىونمنتوالمحدثاقديمامناصواتاغنتثمولالمناصعفيهااصةجمهق
4شسعرنوهصختىمناضافها

جانجاعنكوناقيحممدعاتبالمنقل

إلعبانتوالطلتارداألىبلغتد

ذباكنتانتصاتكلقوة1

قالالرجلمينعنلكعلىفاصلخهمنهافاستعدلمغنثهمااصةممن

تحديقوهذااقترصصعحاتطقعلىبافقىلممنكوجهااصفقفيليارأيتما
ثمفيموالففجمصمالوجاولمفاطرقتدبضترحطقبلىلاك

صالماصسدواةطدتثىوثيأالجارعودفاسغذترتوتأالصإلةموا

واداعلىتابىعىفىسجلالمذالشفاخذاسطثيفحمليتوصنى4الىتوعاسكث

ووىممرمناتدقاصالهتفابههدبوجعهاموابةاحمباىخذآلأثمصمامت
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طبقتهوشدمشغحازقسهمقدواللهبلىلتطفةاحدمسسهماقالوأ

خذعليكفبالتهقالتثهاأنالهافقلضصناففىككناصالخواص

ركةنقراتفيصمبجمبطريقأيىءثقفعربمنهاذتهفابهوافزب

نتمقلتأئفنىسيدنابالتهوقالواىبدببنلعىثباألهماحدقفط
كلىيهالأقوواللهالموصعلىابراهمبناااناايضاسىقكمواص
ألوولمحتهاخاريةهنهببنهمعكمثمدتألفىاليرمنذتهولىوانغالخبمافة

ضتطرالثالمقيتربدالمهذاتحزجوااومحمجلستوألعرفقتنط

اجلسمالىوقلتفلنثبىوعلقتالجاريةولحضنىاعيجفادفهلتواخرجأل
حزتوعثبهههذامغصاحبهلهفقاالابيخضربدالمهااتخوصانا1

فاخذوأصاضرسفيانطقألواللهركناجلسفقلتيعتذرفاخلىعيك

لييتاصاصفطربصخىمغيةالجاركنتهاالتىصواتا1فتغنيتناخرجوبيده

عنددتقبمفالوماقدتعديكمنهاعىاصيفىنثهلوقالشدلجابالى

لاتقلتكصوهمنيةولباالحايةمنعليهمهامالكوالحاريةارواشهرا

نعوهـطفىيحالمنجأأمونوالىاناافياحدنرفاليومابينثالعندهفاقت

تفيمواظاوالحارةثالجاهـالىايومايغءلمألءبعاكاافخإللىيمرفنال
فيطوقئسونصأاالىتوؤبمافقدىورةصائخفىوهملىإىاالثطت
الساعهبالرجلعاءفقالءنجبرفاخبرتهبموناينويحكاقاقالفى7ر

جلهادتدقالفاخبرهمآلالخنالمأموإفسئارحظليتةعاىفدال

لهدقالدرافابماأللهواعياعداونبناشاومسؤةعيذو

نجمسينلىواميالمؤمنيناميويااللهمعاذفقاللالنلىالمعربداذالتماعحر

جمالتقدلىلىفقطفضهاياعافاحضرتهلمةالجادثفرقاوقالهمدىافا

يااراعيالجوارىالمصتارخءررأمنينىثالئايوهلفىنوبةعيه

ايضايمءاابنوقالارمحتةألربمتالصالىراحةتفردرحممافابكإلنما

هذاهراالرضيدايامفىعيات

اضوافيساقرعبهاالهدوبمدنبنىنمثمااذاالرضسقيا

إسطواراالباذنالمياقدشاسصفىوسهاسكاث

اليةلهخادأطريذلىفلميقالرخدبهاباكرانعالطيلتواثذالمجبظ



بئهنن22

سجواديهاامضمندنثحلهزالمولبدصإعيكقىمولقحدلطالمهدبنش
لىافردتقدرةالىمعهفدخلتاألقيهوتشكأيلثمناخذئالنهظه

ئمهنهماصاحتىفنلتابولثمططىالىوقدملست5معدنتنهـاءكا

المؤمنينامهرادعددتتدانكاعمأناألقىممالمشئفودادفضادمافىضرج
بهيؤصيمالمجالسنيآةصافئولكفاسيخيهمحدثلهدتهاسقدبصوت

نضظلمجيثمنهالصوتيقعاوالبثىلكأصألواملهيدميثايبلك
مصتىأسثماداعيتشيدهلفئولمابلفخبقاندختباطالظصعيكفيذهب

لفئولمجائزتاحماهنياتقاثمثوباريخادغهمدافاعشربناد

كيفالتثممثلهسيثهخرقاماءغناالتتهنأاسممهقالتبتشعإه

اخذماللاجمدىفالندياقالتءمثلالمماواللتالأرىقلت5قى

دأخلةاالنوانانههذاثفقاباثووعشيريناخرىافاايئعثرفاحمفرشنى

يكلداالدهامعلىصضتيصامنانهواحمبرهرههافنىاابحيوانالؤمنمااميرافى

احهـبمصثبرلثلممنإننجوتانهذاألفتلنكصنمةفيهأتبانرطقتائغ

تلىااعلىفااصاجائئمنء61هـمالموقرافىاللهوممفدهامنضؤص

التماعىالوهاادعنميألكننصىفىبهنغماانذالنبعلىتصشا
مااداسهبالدأتفيهابعاكلرلإسستهسصإولفىنالمأعلىفدخلت

عاألماندفىعلةاذكبالحمااقيمنوةانالمحأوجصهرنفكئيت

صتىألمفاسةقهذطنفسافقالديثاصدشهشاذلكقالاصدقا

نأنيقومضالعوفمنذتالاثاألمعهعنذاتوذصكليهرته

اهامحافاقالوابدااندامخفالانايتآهاذصللمافىمماوددت

بمقلياصلثانديهاىلمصمرااالانشدت

لاخافطوإىملياكايرؤمنلسابكاأظوغاطاهلى

افلياصاابإباطمنيكثروجيء9عة6دجىدمثاقاطماط11

انمةألدتالديدتابنانهلاللثفافمحراحمالدياثلن1هذااففال

والخأادبعدباطتماثقالاثةصداحمائراألدملهاتالفصهداموااافى

فقال3مرفىفرددساؤجاأمامنىمأاجموصةأةاهذه

يربمناصااكهايراشاابااامها



ث52طرمطأبغار

عثيرلوأنكمنمافولتنسااق

وهوابىألعيانشدحمتىالممنىهذأالىشقماانهيظنإساقانوح

يقولجمثلرلىاقطنبهنههباسا

رحيطشاياملغفصدصاننجظرةإملغودعيخاقفى
قليلمخكىليلوايكظركهااننظرةقليلاليحدى

زياثأبرتبطأفىاماصملتىوقالصمحهانماانهالمكالقاففاال
فقاللىاصا

قيلالموصلىابنياونصكةاحالالموأنجاياوركن

جميلعإلكماألفاثومااءاذشالمننحدىاشافا

امياقيمدعةحمابابنادريثاوقالولجمألءفا

عالمماالموصلابنبهانحمرما11جهلواالرحالاذا

ادحاتماإباأدبهثنت3لوداكاءبقاالرشذوابقاك

خاتماكرامحعلتفقدضادنداذنداهكان

حطلماالضاوقال

ومتاالموافيياانتبهارربةاألكأوفاذبذلصد

يدوماهوصإبنياهـودكدهالدطيرماكويماذا

كريمبقتفيهاماافاصمنبزائلودستالدنجمابكتطيب

يمذيهوودتحهوانوطيبلذةاميثأففىالدنيافىعشتفا

وعسوهقيهليمىعودفردكشيخهصوموعودفىنااذاص

اسماقاايىببحوفهيقثالحاقالىثامهبنكلبلمء3ناشاوقال

تماتدصواوألجمرىعنهيقمىقدرىكفىتهخيراسا6نلثالو
ولذكرتمافامادفىوقغيرىوارادلىغنطولطالريىانلظننتمعايخةمن

علتورااامةاألافتوعرعاماحلفتللولقكاواالموعةواصرفافيا

قبللسفولبسالمنعوقل4شعوةالشاعناثعياممن

بفراقساعةنضحاتمافىلىكأالىقامثثينتلو

ءتاإواهدابافنوخايلهالحايلىفظكاظةو

قعطاباللذاثلتوحمغنالىوراثليته
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ايضاأسكالقشرومن

إتدلواشعهساالصبماحقبلمعثظأقداصانديمكسقى

طتةمامممفالرينتركءوحملالضدحضهسافىمنثريك
الراحمناشىراحتتقيلرشأيدىمناالالراحالتشرب

ايضاقال

ورصالورولةدهرحلىوموالا1وئذهبءاسطاقىب
المفضمالبممالهإوادااالرهموشالرصالمحدةنالوما
الىمايقولصدقاحتىلهقدىحلألوةجلىرشفىألفى

جمالذاكفاضاكفثوازنابفعالهمقاوزنتفاذا
وانشدتدركغايةالمحنىءدعناوقاق

نزامنثالثائطوئىطنهصهرإتاذاجرتذصرلم

جزاصرتكاهريتنت3وجهدىجملىءاالصاابأيف
اعنىعلهوهااذانكىكننضاالكاءتو

صبهزاصاندأيكانوتادىبىوعثمتطيهفأدنندمم
ايضاوقال

خايسلمناألضابثفىومالىاانلىحيثاالطايباخألى

القلملذاكيبرفلىاوعلىارضجمكللثاقاقارامم

آلءدءاومهفيجاكايهاالهديتشىعلىزبجدةبدجمهتلبفىكانوقال
ااجميئلجتفردها

صصآلدكاعيتشة3واإطف1بردروبراكت
صلصفدمالألنللفبةإمضىدثةشىتآةفان

يرفاااملذافضلفباذالطامفوحبالىدجى

ايهالهتثلىبلم
منهلمامحكثواصافيءذدبادبثاذ

كنيبفصالشاشداصاوكقكصفذ
بنداضامماتنجاآطبوحررالصعب5الىاباقاللتاحمالىحاد

بقولهالهذاطفقاأللىالوااصثاقصركاماايسداىااافمهثه
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فعذلنافيهامصعباوصباصاأحباوعمصبفيهام

فلصتوحنامنهماواستراصامالثمعذماعذأل

قالاشدبهشيركماكنيشهفنهيناهأثاذكراثماخيرااقالمانقاال
قولهقالهوما

وعامللدنانفىصكامرهينةلذيخنالمجونتمشوممافية

ظالمصانجابحتىااللمغهوهناالرويةطساابهاادرنا

ضأمبناحملىارىمنكاكناحتىهسالثذرقرنط
بالقاروجثهودنمساءئطقال

الحبرعديهوردثمللكفااقاثذفبغصناصضاقانبنعاحفىوص
اليهبهتببشفاثه

اإاصملوااصسألاوأعقبهعمباصامحافىاذاللهخدت

قدكادباهاالحبرالذىهنصباحعلىخائفافينا3و

راصايغدلمانالموترأيتافىالحدثانمنغوفثىو

وكاننوصأثوثالتهينخسصنةكاقأتوأغالفبنملبناحمدقال

بقوالسيايةابنيقالرجلورئاهاألصخباربالمفةطعا

اقحاتوافالمعاىاشاتبئتواتوقدالموصآلتولى

الزمانعلىالموصلىحياغفتبقىئبئنضارهاى

الدنانعاتصهويسعدهنوالمالزفاذصتبهه

اقرانابخاتايهتبالوذيوممهالغواثهوجم

اهلمناالذرممماأكدىابيمقبخاهاصمنجاابراهيمبنالمهاقا
فى2اجلألاالىرحلىامالحاصاااالمحجادمنقات8ااحدبابامديخةاذدعلت

أحمدبنجفربناللهوجبىالنساقالرحمنبدالىعنـواخذالحديثطاب

ماغيروحماعةمثدهوابنمتمطعنهوروىابققمامنوخلقعهرى8ا1

كروجهاومبمعليهاللهصلىاللهرسولانلونةعنبصةطرهنورويخا
اهلانفوعاعيعباسانجاوعنسرفلهبقللاهبجمهاوبنىحماللوو

المترجمقالالرحمننف3لىنواوكاالرزقعليههماجرىتواصلوااذاثأل

القاتلمحمنصيرماالىيصمرىتاتوقالتتحفحيرتقاآلاألفعنىطصلوت



تهذيبفى2

افدثمهابهامالكائتارفهأللالقارورةنمتوكايمكرربالىيقول

أإلهايناومغسيحضولمااأفاخاجفيهامايقلياوايغصلهاهصفدنمغ

وفاليهافناانيهاينااافيمنالمطيينأخواننامنحفرمناشالفقال

فسسشالثهالطهارهفىثخفوفىفافمييتبحرىيتمبضاناللهسئالتابضا

عنهنقيث5تصهيآفىالرأرىالحسسينابروقالمنهعلىتفضيألفاعادهامادثه

سكناذرمماتاهلمغاألذرىابراهيمبنقاسعةايئانييالدتفىبدمشقا
يةالثثاوببأل8بوادخسعةماثااوعإاوعباداهلمهااجالغهننوحمدمشق

وهووثالثمائةنيغوارنمارسنةتوفىانهوالصوابوهموعلذاانفى

يسندوتسمينيخفابخا

الثنسادممونوسوناكفغأنضراابويدفيبنأبراهمبناقا
بنعيودسانهلويةفيفىااعبدبنتاطجمماممولمطادإصىفىاالقرشى

نجاسنوايعحمعفىارىت41ءاهرلىءإبمعنىالحوىزفياللمجد

سواهموخاقستتفىنىصصتااداووابومسمخغالىالحسلىعلى
فالوصا9عاالتصملىلنهرسولأنوقاهىافيبنسعدسثنطريقهمغينار

والداروالمرأةافرمىانفىشيئفىيرةاايهنوانعدوىوالةطهلوهامأل

عناجهعنةضعيبنهشامصازمأبىاقصزيهفاعبئخاالمترجموقال

هذادىإكاقاليمبالحواةاالممالانمااطقاومعليهاللهلىىاشبىاانعائشآل
يعذاالدمشقىانفواابومحفوظكهروةعىبنإمهضيثحالمنلديثا

منعالىاااألشعثاابىعناإحناتدمثووولبيذركاديزعندثجمالمت

عثريندارمةأوصكايهااللمهصلمااشاعنبانثردمشقءنمامنوهو
هرتذامهـراجمالارولمصاثاثاصرابى9واوظأخةغيراحماعأ1

يزيىنشرالإانبيعآربنيخىفينهافماواافىيثاشاالوتلك

وقالط6أسبهايمىقىدمتهوالمتوجمعزلمسافىاوفالإضعفباورشه

3كوعحرعسنأوفاتهؤكازتومائجينبارشاحدىلصنآولدانالنقسهعن

عنىتحمخمصااعهـوقالجمينايمااتءاامنوكاقزرعواقاليئوما

لماحادر3الرأزىزرطةابووفالقاتالهملطثقالةوصيبىاوقالثقةومر

الدارقثاكضثقهووشيثاعضهصببم
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يعقوبابرمنصوربهنامولسبنيونفىاميبابهأقمطا

من6ذفاالحديثبطاباعتىمعريلنزإقألوبالمنبزقىالمعروفالدىابئ

اشاأنابهعنبردةافيههطرمنناوروطاثععنة15دجاعة

ءرواشلءمانجبهالنعلىاللهويقفيماجروافارااشفقالاوسعليهاللة

الىعنبردةأبىعنالموصيعلابرروأهاالفظبهذاظاواطالدداتطنى

حصماسقالاواسائلااتاهاذأممنوسلهاللهلبىانبلفظموسى

المجارىرواهأشانبيهلساناعلىاللهويقفىوجرواوااشلظقىمام

يرببكمالالىبجكمايردععافيجموصاكاعنطريقهمنايضماويناايضا

عبداللهبهتفردوهبابناألماالثسكنكروهلموقالالمقرجمفيطهراأاروا

محااهألاضقىاذااانااصورابعضاخبدىانجاقالرومانابانجا

مرل11يذوكانايىيخىاتالمسائىاجمنحاعاقوكانمسندهابراهيمافي
فقالصالحالمحيخاكانأذكئبهعايهءاضقامااطعساادعحتىافىألذ

اباياتااخترلهالفةؤمبنانتمةشالشكدثيعقربابايايوصاانساقا

فافىعنهذتبممنسلواناعئسمكأدثانشئتمافضسكالرحمندء

ناثصلىكمالحاصيخاانىقاصعاتاعدىابنوقالعنهاحدث

بابخنيقىصمىوانحاالصالحالشغهوآخرموصنعفىوقالالماليناتثق
ركانكريخهفيرتدرناهوأماإاديمصجاشأشابرمقمإنحألنه

وقالثدتكانالدارقصوقالعالحاحكطصساننهياقرسبدسالمترجم

ثةثمطاواسسنذفىتهزاهدااطكسادقاطنكعلباظ

بنجروعندثثسقرايمتوتأبوأبراهمبنعاقءا

قالانهريرتالىعنصاافيعنكعشاعنالرحمغييءابىعنجنفل

سةهرمنبقدفىازواجهنضعلىوسعايهاللهلىاللهرسولأولم

جرولبهمرد

لماطاحربنالتعبدخقشدمصالرافقىابراهمفيقاسعط
إبوقالالطهركطيرجرنجاصقالطالمأمونقلىملطرمعلىاواليتوج

بينسفااذاحتىميراهينبهـرعالهرابنراألمصناخرءادلحرا
اورقبيرعلىبقيذفيهشيغفاذااعزفقدابىباعينحناذاودمشقالرملة



كذيب3

أىراببنهاقواقانالممناانحمالعليهنرددنايناءصافى
لباساهمنداجلىدواباياألممنافرلموئذن3وميوانمايرناو

فتاعىفأرالفىامطتتدشيئيانقلتهنوجفىيخظرابىاألعىلءفي
أرألسوابهريهموألاهنبوىقبليهمماصواللهقالالةىاايا

إلمافمرتقالبهمادرفذجيدألناسفىالفراسةحسغجلكواحنىبمم
فقالهذافىتقولماقاستهكطةرالىابنالى

منيرامراقاومأديبعليهفيبتابلة3اهصاثباارى
بحسيرراجاطيطبحقعليميشاهدذانالقدركات

فقالالراتىالىظرمبم
ولالإلءاالىايكيرهعليهمانسومظه

لوذيرانهشالهرةوشبميخاونجالاخال

وانشأاذنظرثم
ورسممنسهبالقربلىجمونومؤنسيلالمنديمهذا

يروسصةصديمفبعضراويااها1االشعاراخالك
ولوانمثمأاألميرألىنظرث

ادظحيردأيتنفبهانسافهصسيبىالمرفييراالاذوهـ
بشيرابخاحابادراكووجالوهبةتجالمنءرداعا

سيرنوغابسرلقدعاشبهايدلهاالسالمعمبمامش
واميربنابروالداناطاهرانجااأللهعااأل

اثةنجسلهواعصثغاقالمماواجمموخممناالفهمحبيمنصاذقوخفال
هلحانهواديخار

عمميخيشالممروفلىافرظايمقسوبأبرأبراصمبناطاصع
وروىومأتيمانينتمعوغآلستقبحمثحدثنةساياهومقوحة

سأاألحمرووألتاحداتعالطمانوعاصنيءاللهرضثطعلىالىدهبى

ييئهبيعتبذيخطوجثلهغفراألعمطلبليغدوفىئوبا
منرويخابالحديثاعتنىالزوزنصرابرابراهيمبغاصماق

3ناقراةحملامىاثرفالاوصبعليهاللهالالبىانعباسابنعنطريقه
طريهـفينمنافظاطءرواأاليلابواص



138حمعساابهطاديم

بهكيقايعامهمناسالعيلايهاسممنذحمسس

عافهسوىكرجمفهمغنرلمشقدلءامنيلءاابنهاقاءا

يفرحوأانالمأتمالهلبئفليسمأتمالدنياظلانهابدالخزجمآلابىعى
إيئوالهماجدرىجمتينقىهناظالحاداووقدتهممأصقفحى

عنهقالىأساصاهلمنالطاهرىاحماعيلبناقاادازبدكما

هموانوالرازالحمبنابرعنهكثباسيهيبلشالمعينلمجمثقصدث

وئانيتهمابالسواديخحبقومنهاخرجثجهدةقدمثحنوساصط

وكبرهعماربنهشامعنحدثالرمالالتالبدبناعيلابنامكالق

اياقالمىمنآالءاممامنالمماريدذكر

بنوعبذفىكاناكوفىىنل3اشثاالبنصمدبنقأسط

فاسادخهبهفامزأجمدبنعيرابةصدن3قالسهنةعنحدثفيالعفىعد

تتفزهمرفاقرهمالعراقاطتاذالىققالباكوالةاهلىالىاألنعراففى

حديثهـمتصمرألموحدمنهمحعاوألوعيم

عىالاحماقاممهمنءآبائءالباحرفصث

ايثهىأالمهحذيابوسالمبناللهعبدبندمحنجابشربناسعاق

ومقاتلااثوماوثصةرىاثيواألعمشواوزااعنحدثىنجاشامءموأل

بهناوالمأمرقععينةبنوصفياتالمنازىاحباقاسبندومحينطسليمابن
ورويارهوغشبيبفيسإةعنهودوىرهمغاعدومنهانهأوهودالرث

وذلكمطاطيبيتالمسدخلهاليتنعمفوعاصهريرةابىعنطرقهمن
جمتبيتاوبئعسالنارمنبالتهواهمتعاذالجنةاللهشالانهيحنى4دخاذاأنه

وظعصاصعباروعغاألخرةوينسيهالدنيافىيرنجهألنهوذلثامروسا

ذأ5روىلمطالمترجمانوبقالمانفسلطةعيوقالمفماقومامود



كديب39

عباساالناعنشهصعنابيهعنفيايدكدالمسآمدنممأالحديث

مولىبلفخلىممدىأفيورواهدرهمألف3رةنثلهأمسذكالمأمونوبلغ
كيرهامعاألصاديثهفهعدىابنقالنمءوألهم5مولىانفسهمسالقوم

اسناداامامنكرهعاديثه1اكاعفوظةغيرهذاثرببنعاقأهيرومما

دىلىدرااعموبنيدالىخدهثإلحافظواخربمعيهاحدشابعدألمخنااو

عن4يمصمياابغعنتججرانجاعنالمترجميمنى3ألاةاأسياذحدخاقال

لمالحافظقالعثانكرافليمشمابيتباطافمنافوهسحمهجاابن
حديثالناسكتممسماألمموقالاقاتوشقلىحودىالدراماخ

فليانووالفتوحأبئالمهصاصبهوالخطبوقالبثربغهاقاس
رهوااانبىالىاستوطنةأسولدايضاوظلذغالنااعوبؤارى

القأمنحئاقاعنحمدثحافااب3والمبتدائابممماحب
أليهثالرشمبدهارانالقطانعلويةبناطسنوذكرباطسلألاحاديث

المدفيبنعلطقالرجإنابنالمىالمسوبالممدفىكدثنوصادبصفافدمه

ابنفاذابسنهروهفاينةءابنالىمحاؤااوساابنعنيحدثكانابذيمانه

عديناجمالمتلىيعنىقدآمصوربنعاقاوقاليرلدانبلقماتقدطاوس

لهفقالئالاطوتاحميدقبلماتواممنصابمهيناءبهرامنرصالعنصكدثعأؤجم

بخدىانععقجمبونتسحضئموقالففزعيلىاطواجمدعنبتع

فطناسسنةذاحاذيهبميدلماتعهنودقىانفقانادايرلم

ابواليتجىخايارممنسنجادأوقالليتميمايعمالوانهصنعفه
سثلياديثاوفيهتابابمالحلقبدفصنفوكانترجمالمهذايعنىةحذ

شالوفاؤالههلمجرحمءطنالدسمرمعنروىفيتعرحقوكاناصيلاا

فوتهـقهءيروىيوؤاألطتادرصافيكأيقولدوضهيخماخ3عق

سبناقالقيلىااسجمقرأبووقالكفظيتزينكانانهخحمنهفلةيخهوكانت

بنامماقنااناقحااعلىبنالحمنبهحدئنامامنهااكيربدثحلىمجهول

كريبشيمنجاسصفوادعنجرخانجانابنماقءأناطاراكاجم
احدوذكرالثراحلهيقمالءلمحا11بيتادنهانفوماصيعباسابئعن
هوكأاألشقاسطبنمجيوقالتججرابنعناصاللهايسطولفيه



2سيطسسوأبغدص

الحديثمترولىهواالدقطىوظلذببايرىاقطالحديثمتروك

ومأجمقشبلسنةصشهرلنىترجمالمتوفى

قارغءالتاحرفط

ىلاقاصملهامنءاتافيءاثاحرفحي

محولىعنحلثاطمىىاصدسصفوادابوملبةبنعاقءا
اتهابرصهطرمغورويخادمشقخراجعلىالرشيداصقملوكيره

واصرهبدراشهدقلىئصاقىاذاوبااعليهاللهلىصاللهرصولكانلىظ
ةشداثصاوالمحجربشهـدرلمابدشهدقدبهاقىافاتعاعلب

عليهكبوعرهاوألابدكيشهدلمبهاوافاسبطعيهبدراكبرثهدبولم

ابضاسموةوعنمثلالفهوفالكلىغمنفوعاميسمرةوعنبطار
سلياحلىعكاناذاوقالنسبانس4عليهاللهملىاللهولراقال

كانافيوكنقومهيسبوألوالدبي4ألعدبهبفترفالمحالةألعاحبه

صاترفىيعألفوعاعيايضاسروفيجانانكنجيلانكفليقليم
المترجميعنىامماقاالىبخدعدىأبنروافقتلهفيأخذصاحبألاسير

اسصماقويذكرتماكياألسنادبهذاقالهثمسمرهعنلجمصن
حاتمابروظلمحفوظةيرءاعهاذكرمامعاحادبثسمرهشميهعولعن
صنمفاءيةتسسكتابفىالحاقظاحمدابووقالجمهولشيئهوعاقءاعن

احاديثسرعنمحولعنوروىحميأاظنةنعلبةبخهاصماقالمحدئيهة
ذوريرومماألمصندة

ارغالجيمحرف
باقاماسيهمنآبأهفياطاحرفصي

أحدالقوشىهبمارفيمرلىرثطاابىالحارثبناعاق

جابربنوسيرصغالبنووائالالدراالارأكلةصقداهلمغفيالمعمر
2لجد831



قبب3ى

ثالةعلهممنوكهمىالحالحوارىبنضالدجاوحميووىاا

مماتاواقدامنادلواكتفهبينطرحاقدوددقالدرداهابارألص

داالدأإثاللواباكلفيهافجنارةكلىبصلىائالرإثلوظ
طيةورأتصذثيرةيةرممضوةفلعليهأيتوبالصفرةيخضباثنىاشهل
رجللهفقالطصشفيهبهيناهاالقدفظوفىتفيه3عااقاهاأقدمةب

بييدولعليقبينرجمعليهورأتمعنةمائةمني13ملىقالأجمتهفذم
حكههفهيهصوكامتسنةستينمنثابممنذرثاولاباأيتوممصأ

ميى13ظفعرةبنجابرفيكيرأيضوقالومأتينبنوعثرثمانشةفى

مغرجالصثرجادأيتايضاالمترجموقالءابالخيحضببةوكانث

لىودمارأسهرمعهفىفوضطوسمعلبهاتهلىىالاخذهبةالممط
هالالموتحضرهاطثةمنابةأمغسالبمروارىاصبنضالالودأبت

مافىاكواابراهمبناسماجملقالوتوشلةلمنابةغسهغلثيناعنهملوفى
وماثآلعثرينجمالمتلىيئسنهقكاق

المرىوالهميرالحرأقوبابرقوممابغحانبنامصاق

كلفداذالشاصمنلهداصوفمعديراذلهشاورلجوعمهئقلىثاص

حممالشركبالمالىلتيانهاباوبغداديهنالشاملىيرابئترليم

عقواءاءيسااذاألماااصاذبألاذفقالطمهقهكاخةاألدا

يقولكانالمبردسالعباباانباواصسانهعليههلاساناصعهفاؤا

ومذهبثويعرملهالكثابعندلمقبىرابهيلحعانبنماقأاق

وكانالعمندابنامندجالوكانيمكرجممالىبثالميرجعوكانمبسوحل

يقالالذكطالمركطخريابنوالهاتصالهوحمانغطفانفىاصربافىاصأهله
عينماوؤهبتوقاروالىاسمالىيرجحظرفهلى4كاناالنامخريمله

وامثالعحراهلىتجاوذتجدةافىعىفيهماوبيناامنطلعانبعد

المعروفاساصياهبهتهفى2بالحطوقالامءواةافئبةهضرو

محالوكاناصعداءانجاهنخراسانمغلهواندادةلقىرىصيمىباط

خريمبنبكسانانصالهكاندقيلاليهفنسبوألدالمرىصطبننجريم
يعقوبابوفاماإلنايموفالمويخووابوابشرداوسمجطينألقامماوكان



فى5عاكرابارش

غيرمحالدظبنجميمفىزيادبنرمنعمهـبنعدفىمدماعرلهمحنفثحي

اشمرهيذالمجسصانجابرلىةينديتىيتأالدكانضريمبنلنافىوص
مندمعهسانهذصرالجاحظكانأبوهخعمنثيئاروىلدكاديا

العاصيةالدولألودهثنءهوالحابضميراظواقاماكوألابئالوق
يبوماماماتميقولجالكسممجمالمانالحطيبوصيدقيا

نقالالفقهماثحنيفةابىصايوصف

ومابدرىيعقوبماتانلهءاالىالصهياناى

ادصدددرثعؤدمننهوهافايمثلم
طهرألىطيبمقالقىيوفالىيعقوبالقا

قفىافقهاط4حلأمائوىالذامضيمفهو
ومغحنيفةايصاابراهيمبنيعقوبيرصفالىابنيوسفصيعنى

ايضاشعر

شؤونهبادخهوجرتجفرنهلببلىباص

اخدحةافىفيو5سيوشإللمارأت

ايخهيهوىوفقدمغالثبابدفمالعلى

مينةئهوثعبابهسعيهانجحانمغ
يشينهثيبحنمالمأابامجسغووا

ايضاوله

صتابايهالخلىدارسبالجنلبعقتدارعنىقىلم
أترابخراثدجوارمنوامساهلبحداوحثت

الروابىفروفىالحيئعصاطكالبقرالحدوداضات4

باضادمعالنبحالىلذكرايانماراعض

لمبصمنالعمفىرلىودورفيعقلىعناممنىقل
اإلصابحرقهصسئاقمابىاعظموذلكادرصتنى

ابضاهو

بالوألياتتعضنىائايهمجلتافقدرأمأحسبنىكمنتقلى

االتوالاحتصرفومنجمبمنالدهرفىالحدلالم



سمغام

اتمودحضاغهاأذزالنةةشءعيطافىءالمرىيأن

قلياسلىقريباتوداملىانبافىوأللالىألضغادن

ااماألصلفىشبثلمتكظبنجخرألهبهايرزةقعيلىمنقال

فالويهسدفىكجمفربناللهممبدصطريفهمغرراهاابياثبعأ

رناليرفىالىانشدنا

اتخشعألابالتعيهواصىطةاليثاعلىافيفىالم

معالهالصساحةلكنييهعلبمتهوماابانثمشاولو

سولفىإللففايااصهمةعظابكلاذمضواعددته
لمومجكعاتفىاعداصانضجالدهنهاانلهرثواذوافى

بقولهفرئمهولكىلمضأئهماتالدثاابىابنوظل

كريمحمثلىشصوفارقنىهقدرذسةبئمغاماذلبم

يمحماقرفيمغدمكنىوكربهالزمانبلوىمنقميت
سقالعزاهبمسلىفيباضكيرافىنفعىئزيت

يريمابساقلبافىابلهامسيهنةجرةعنهاهعباارى
وموماننجلىكربلمطفبميعئادمنهوخدخيال

مقيم3افوافىزنهيكالىتترجيثالبيثفىهـو

يهبببالحبمقلبالحمبوابجوثوابهأصبراراعةأذارمت

مكصابراعنهجعواحقمادفنيوماامحرك
وملنبصدهدسوىوانلمفبمدهقوآدىداق

مقيمافشودوافيأطثرالىاقامةتياكربافىلهخططت
يدومياةاطفىرسروايطةوحمسلىيلمسرورالموكاث

عظيمبالفراقاالمهريوممنئههدوناقىوريحاناوروحا
اقومغحالشيبقيودخطايوقاربتثباباانفيتصينع

حكومدثاقالحخطوبعاجماةاألصباالعيشحلووفارتت

اليمالحياةفىلعمرىعذابىوالهيوالهمالنفسبشقممت

يمتمابضسرورصلىاحمدبعدفرفةعيفىصأ
ومتيافيسحزفىصبافيءاالخلياعايعيب



2ملعسأكرافيادغ

حكيمعلىيزرىرماسابحؤنهافبمبيفوبكانفهل

ضرمملهنواننقدكليهامنصعزنتلبهىع
رجامالميناربذاكابىلمجزنهالنبىاللهعسيرفا

عليمالمعابعضدلنثرابوانهفبكاألجرفلوألرباه
جسيمليباايوميناحظ2نااللهلدىقربانانكلى

ئقومبالرنجطالبواصلىواوشعكثإفيحزقالضف
4انىايضاوظله

ىاسمدىةفالماهيقادأيتهاصعدىملبهغانلعينىاقول

دكلماوتجس3لمارقهئسبلىخىانهكبىمهءألتبل

مقعدىلحقاىلىخدفىأماىخيالجبعغسلوى7ليف

دىوتكورحيرممططروقةشااعوادفوقههااظرت

المورلدالحازمقملىمهواالىارددثمالنفثالىتا
ومئلدطوبفمنومالىيخفعىقدضهبشىهيتبقدىولو

رمسدوخ11ننىبموبرسوىالموترأيتوكن
قاألسليفىيذكرلمبهروثاهلمنرىإديادفياقا

جلستواليترالظشيببقعدانوواحدةيةحاالتركه

قطعدأفىارهلموذااثاأوااخالط3خرنمممانقموزااثيءالى
رشهظوالىوماقالخلةثفيهوكانتاللهعبداباياانحيرىافقال

صدقالكدهالجالسل15ظىاصانانهيرىرهراأللهجايث
انلكذ3

دككالقأالمهمنءآبافىاشالحرفصهصي

ءنهألمنالمحامحالثوؤقلافىمندءالراخلعطبغماقا

لىمنهاصدللمةالرفىوالرهدافضةواالذصهلىاشدالمنطقفىالورع
بمتألصوفىكواقيتوقالياسةالرطلبلىتبذلهياألنكوالفضآلانال

المطىءاصمااايرضثاامالثمنبمدإبهاامتءالااللهفقالث



ديب38ل

ايثهثدآابنفولمنابليسلداطعشيئليسوقالراكبااألهمو
رقالملههذامئىقولىومنهييأسعندمافانهيخمبمممرىث
قالليقلىثهاظائفينهنوكانخلففياقاسمضالحوادىابىابن

ايمالمزجموقاسااهباداسكنبالغفلألاألألعبمنئذاكوماسلجمبناحمد
انافثالذىاالعيكقىمنأثفاظوكنءينيهصرءوبيمنطاخال

اللهروحنياسافىابهباابرواكمةارفىالحباوقالعلبهبعئب

لمطامياامهمقءابافيالدالحرفأ

طريقهمنيعاولىفاعنالمحدثاذالممراجداودبخاافاأ
متاندتحيةتحصةالحبهلىانفلىايااطويلاذرفىةديثمغ

ماعرحظتم

رغظالاكحرف

يامماقاحمهمنءإالفىءالرافمعأ

الخطابنجاعومولىالحرالىشساقابوراشدبنايممط

ذيدبخاالرحمغعبنالحيدوبدةواببخاوجمروهرىالفيحدث

فاجشازالمفدسبيتزادقدنوجماعةمرمهعنسهوروىاظطأبابن

اورغافااللهبدبنسالمرأيتقالانهالزهرىعنكلرلىباعالهااوشقبدم
الركوعمنرأسهرخواذايديه2دللركوع3واذايديهرغالصاله
بناللهيىءرأيتذا3هفقالهذاعنعالمافسألتقالماريعنىلمجد

فىيفملوسمعالهاللهصلىاللهوالرسرأيتافىهوقاليفملعر
اقافىمودودابنوتالايآبنهامولىكانالمترجماندىطالئتاريخ
خيةابنءوصوراكصفرابىلوقةفىتانبسالمترجمماتمأةاته

جمافرابىلكيقوللهيقرلهرىالالىبعثءلىبنزيىبنعلىلطمحدان

اقاكانكربنألتهدقيقالابيتاهلمناأنهخيرااقبااصنوص



ء93مساكوامفىمويخ

أحتاجخمابيهمنوركادرهمالفثالثينمنفىابمعليمنفقظمالحبص
رأشدبغاقناخاكانجمالمتانبمفهموحاكلعندهماسأبفامد

داصمهلالزهرىلىقالجمالمتوقالذكنفواكيينلىااقوص

ماتقالاألعثىسانكاسأيقالاكونةاهلىمنرجلنمقلتصامند
هاتهقادعندىبمخابجشلطشئتلندبهناحفظفقلتكنهحدض

فلىوتدهذايحسناحدفىارىماكنتوبحكفقألفقرأشابيمفيمبهـ

قأخالركلتدمانهاسىإالطداددابوحعأدزهرىيلىلمبعمالمئان
المقدسجميثتشميف3واقالمفقالاقيئهاثتصلىالزهلىعغيحدث

صالحهوابضاعنههوقالمعينبنيحيالمآرجموثققدعنهتاببمقوغ
المفضلثقهوإسبهىفليالرهريككلعنحدثاذاايضاقالالحديث

احمدلوظاكتابانسنقفىديثاطصاهيسفيانبنيعقوبوقالافي

عديحةيحغسةخزافاوقالمثيئهو

رغ3االقحرف

ههاقاصايمههمقءإيافىنمالصرفأ

طعابودناالنجاربنابراهبنيىسبنايعماق
عنوروىةءجاعنهورواجاعةعنثالحدروىالجمهالقرهمأ

رعاوفيساكسيرسمسممنهافوعاصاشعنقتادةعنبشهدبندس
دخديعغودوىدلهكانتابهحةاوايساذاوطيرمنهيأفزرعا

اكرسااخرقأمناألرضامانفوعاعيعباسأنجاكأعطاعنمحدابن
افتهـاضاظذااللهاطليثقراقهاهليشقريشلقر5الموااألخالفوامان

حاتماسوقالثفيالجسالحديثهذاابليسحزبعارواالربمنقبيال

فظننابهرقبقىراشفبنمحمدعناليأكعتابارجأنجقةليسالمتوجمعن
جملةفىوالدارقطنىايرقافىابهرابوهوحئمصألامذبيمهلفثرانه

ثثاسنةتوفىالحدبثمنحوهوالدادقوقالينالمترو

مأتنجاثينو



تهذيب2ء

ميييولسعندوممادضقأهلمنانضراابلىسياربناقا

صلىأدئهوليهردصنألفالانهشعبمابنيرةالمصالخوألفىسيأدرابىمن
أابسنلثبمعووايةفىخفبهحكلىفعئبوكوهفىوسطيهالله

دةفقفىفينأمملىالمهعجعلوسبمشليهاقهصلىالنىاذمالكفيعوف
صمنفانهعفوظهناكاتانرىالبئقاللمحقبماوجمىلمحمافرنالئاتجولث

اباصلىفيالعفىعبدبنعصرانثقاتنفوذكوفىالدمرعةفابوقال

اللههاوقالاظزافافىمابيععلىالمينبنمدومالمتيمنىالنعر

طيعابنسيئة

بشدروىالنصيبىيعقوبابودممبنسكمدبنياربناقاس

مغاقرئفىكانتقنقالوسمعليهالتيهصلىاتهرسولانهريرةابىالى
فىوسمكلليهألتهصلىأانعندتبمقالانالعلىعنايضاىرلىحثالته

اطاديدفهولىمكلوثهاحمارعلىأةاحفبرتومطردجنيرمئالبقيع
وسمعلعهاللهاالالبىغهاضفاصالمرأهفسقطتاألرفمنهوهلى

امىمنالمتسروالثاغفرالهمفقالمتسرولألانهااللهرسولبانقالواجههبى

نسابهمبهاوخذواابممترثأسمنادأيالترإالذوااالناصأيهأثالثا
ماتثقلةئادلىالمثوجمعنىاقاسانابوطمقالخرجنافا

ومأنينسبعيهالىثالثسمنةيبيغبنح

نهانفادأممادوافىالشصرفا

اسماقاسهمنءآبافيافثاداحرف

ابواضيفابنابرابناعماقيلاضيفابنقطال

بيلالناصيموالىالرزاقعبدممغحدثالعسكرىالبصرىاباملىاإقوب
عنواصخربمغيرهيادالجاروافيبثااداودالوعنهوروىوعنهيرهيا

لىانبىاكانقالانهأنسفيئابثعنسلينبنجعفرفيزاقالجمد

دلمفأنفترلمجدلمفأنلبنعلىيفطانافطلىاذايحبوسماعليهالله
هرىالعنرعنايضاالرزاقعدلطىرلمماهمنصراتصا



3ألاكمحعافياريخ

أنمأثشةوعنالةالصيشيرئكانوسعليهاقهصلىالنبىأنانسفي

مغزرعةابروصلحكمةالشرقانقالوسسطيهاللهكلافي

تكىايمقدانكالحادثبغبشرلىقالالمثرجمظلدوققمالجمالمت

فأحبقلبىحلىتضدانوأحافحديثصاحبانكصافياليكولىالسمجا

ايهاعدشاالىثودان

اطياقافهمنءإالأنييااافصبن

بنئاكعبعنروبنعهانبناللهعبيدبنططهبناقا

وعثشمةضباسوابنططةامميهعنروىالمدفيىاشىالقئيمبنسمد
اختهيهالخطبيةإوء5لىوفدعاقااخيهوابنيةمعاابنهعنهىور

وصعليهاللةصلىالانلةالجهعنوررىيزيدانجهعاأحماقام

ابيهعنافيروىالنارمنمقطأذبقلصضمدافىبذنقال
اللهفيغنهىوخيساثنيقبومصفىاللهعلىتعرضىالعباداكالانفوماعي

اينماصوىءصنااخيهوبينعبدااألشذبالتهيثسركالعبدلكل

فمهعامااعلىولوروالعثاصالةدلنافقيغلىالصالةاثقلافوعيابيه

يرشالغهذاعنديهنلمالحسنلىقالالحطبقالحبوادلوألتوهما

ةلطابئااقىكلىبنسناطانسياربنمثميبوقالالثالثةاألحاديثهذ
انقالاخكوجىفئقالهىماقالدعيولشجةتايآبئقدفقال

ايافزوجهااطتيأذدعيمنلمصمافقالررفيعلطيخطبهاألىآليمتأء

11بمتبمماويةذلئهفبغبهادخلثمبحلةاليهافبثباهلكادمعلىقالئم
لىوقىحسينبعدعليهاخلفثمفأقرهاححشافاخارتخيرهاالطوانعي

مامهـعقبةبنعرفمالىئب3يدفيظاولىماقاعلىشيئيزبدق

دارمفهـمسرفبهيظفرفظفانااصعلوةانيخةاءلى

ققالخراسانعلىلهيمعقعانهعاويةمنعفانبنكانبنعدوطلب

بلغتحتىورقاكابىاصطنعكلقدهوالتامالفقزيادجمنالتعبيثىبهااقله

4جزوألبالئهتءصمفالامىتوديهاألتجادىالذىى11ءاعلءبا



مقديبء

دثفسااماابافهصيرنا5نراللهلهدبايعتيزيديمىهاوقدمتبأسالئه

بهوىمنلنقدلىزاهاملىيكقمفدأبيكبمهامايةممافقال

واممايرافىثماالباودسثمودافثيهمثصتىبدمهطبتافىلذك
وامااللهلرسمناثرب4مغاميرواللهفأبوكايهعالهالجئىفضل
بشاعهأةمنخميرقريثىمنأةاعيرينألفعاامهكليمكقضل
لهمالمثلكدجاألالدحسضطةافىاناصماواللهعديهئافداما

عيكبهبوبههاصفىنظرمنقاوانضكلكابنالمؤمنينيراميايزبد

انو1خراصصطبغقأيعطوولىخراسانبص5نوفأثحبمافى
ماتبالريصمارقالجممةربنعتبةنجتابانامامهاويةاةضااكاامماق

وضينسضلصنةلمحلككانبهاوممناطصعلغعواسعطق

ماويةبنيزيدمئالىبقىوقيلىالطذكرهماعلى

فارغاظاهاحرف

حمميقاسطاطههمنءاباؤيراامينافحثطول

ىالبدافىبالحلىالمعروفببعقمابوموسىبغعبادبغعاقا

عفهروىدكيرهمدفيالمبنعالحنجلبنداوعابجهعنحدث

عاباللهمملىافىانعمرافيالىبمسندهروىغيرهدحيبنابراهيم

3شالقيامةيومجيخعةبينتبعبشطركلةسا5دمعلاعلتهنقالوسا
حبممالونسفييىانءصذااطجمفرأبىاخإلناوقالهاللهرصةمن

سهبرفاخذايهاماالصاءنجاالجالطهمفنلمعولبنوماالءاهالوااألعمشى

اللهلوفقالطبوسطهفاخذالعالوجاكذااذ3بكافعلتاللهلوألفقال

الهوألاللالشانوقالبمابعبهففصعيعثىاجاثمفعلتبلثأفملث

تثشساصدضفيحاجمحمكلانتمدأبايادهلطفةطيناوالجادالمهاال

والمقوجمعنباصاماقالهاصاللربصاامسصكافقالااللا

اكماونحدىعنهيرهاتلىباالمعروفااااألىاايابناسعاق
سيياومأتااحمدىسنرتولىهةمعلىاكراألعنالبروايةوممادتهحد1



3صلمعاائاادئ

للطجملىبنالحارلثبننوفلبغاطارثبناللةعبدبنمأقا

أمعباصواكاايهعنووئابصرىأالنوفلىكاشبراقوبيابوهاهبمابن
يلألطيوحميدوثادةالبضابئئابثعنسهىوووسفيةلربالزنجتمحماط

وسعليهاللهصعلىالترسولىشالانهعباسابنعنى4ورهمدغ

لتظاستيقظظاامهءنىكففافنامرأسهوعغاذنسائهنضتيفى
ونيريمثاسمنالمجبقالامحكلثفمنامكفىكثمحلتكدنسائهمنهأةا

االهامءروايراخيراكثلهـمقذكراللهصبيلفىمجاهدوقدوالىعولراهنما

صلىالنبىالىدفحتااضبامكةاخنهاعنحدثتااالحكماموعغاعد

الموصلىيعأبورواهصوفأولموصلىفنتهسىظطوسلاللهصله
بعةارانملشهااوردمتابعاتلهرالحديثمندوابنلفبنواحمد

ثالحدتهذامتنوفىيتوضألملحطابافظىكاكاايقطرمنورواه
الحثمانوحيثهنااطانظاوردهاذيلونطوبراختالفمادهواس

هذاطتاوأسبدتهبزداكغفعناملويلأذااثعنصاصفيهاختالفال

اسائهيوماقالبردةابطبنلىبانصالمبنمحدوحلىاهو

جابمقدباللمافقالطانوفلىاقاسلوااجواءاالفامنالروبما

وإنشدادزوجالمتبذلألفرهاطهىلهمفقالفسألوهيخإبممن
خفارفأصهنخرجوارافاهمخلوااذابعولهغعنديعربن
نجااألسودنجاالرحمنعبدفروهأبىبغاقهدبنلحفاس

عئان3لمرلىفيالمدىذطلابوياكارفيكروبنصودبقالوسوادة

روووناغوالرهرىصدرافىبنمحدكأوحدثمعاويةادركعفانابن

بناللهوعدسعدنجاالمثعنهوروىوغإرهمومحولمجاهلىشعيبافي

علمهالةصلىادتهرسولانكلربناللهعبدعنوروىدمشقوقدملهيمة

شوارثالقالئمايمابابالىظهـرهيألزقفغاييوممنافدامغقاموسا
هااوماياعقدمنيرثوالرجلىمالهذوجهاعالمنثفىالمرأمايناهلط

ئيئاعقنهمنوألمامغيورثلمئلفأنكلداصاحبهاحدهمابقلاناأل
أهاعيايماعقامنيرثوماهنورثخطأعماحبهاحدهاقتلوات

للظثمهطيمالثانقلىاشيمااهلهامنلىااواخوهااوابوهاوعد



كذيب4

ثافأذاياأساهدهامنعداالىنوهااافىءاابومدىلىاللىهكعثقا
واحقلهنهومطبهيهاءامغصدااوغوماااابرماكاءاكراوأدغ5

3سوامغلمحماينالميدواالمدعلىنةاثواايشهاواخئهمماجم
ح

يفهمعلىمنينالممقويويردفمؤفىعدمادممنأاحئمه

بنانسعنابضاوىولانصرفنمادناصيقعدلمءقاعلمعريومت
هنابدىلىأتضيلبريالفيقيبهوهواللهودالعبدانفوميمالك

يفعسهوهواللهعريىلىاماوانونهحماسممعاناحبفأفىواضرهاصاجته

انواأفأوجملهابامغالصهطضاحبدىاقضجبريلىلاللهفيقول
عليهاقدومافىمأذنهيفيزاعبدبهئاكرالىجمالمتكتبصوتةاسمع
رافىعنكاناألقليلواليلئفلةالوطأةبهيدةالشقةعرالهبفحث
انجاتالغيةولالارطاثامثفهولهتيلماوألقالمااللممغالمفرجموقال
رأيبرىكانالمديخهاهلطانروةاباانطبفاتهمناظمامعةالطبقةقىسعد

منانهولدهبيضوقالداماطبالمهفىقنفلىبيرالزابنخلقبالحوار
بهثقحبدكاناقامبابهرالزنجامصشاللهعبدابنهانييلىبد

اللهرسولشدفىقآجمالمتينىقسعطنويمعظهطمااصاب
أشامباعلىبنصالحخامحاقوكانيخةهباكثيلىوهماهلهفيهااليهيجل

فىومائدنيقالاربمسنةبهافاتالمديخةقدمصماممونامظعفه
ديثهلمجتجونوالنكرهاصاديثيهروىالحديثئير3وكانجؤالىخالفة

تركوههللافيوقالحديثهعنصليبناضنهىثمبابنوقالطاشهثأ
عدسجنهتببألميبنصروكالإصلديثنعيفهومسوقال

كاعاقالهافهاللهبدانجامصعبعنخيةاببنجمهرإبوروىبثيئملي

الحيارنوصكيسانةفروابوبيراءابنلمصباتباوةفىابىبناللهصد
4أنطعغالىفههنلىنروأبءفياقبوكافرونالذفيمارةارقعقممن

وصبمىاابنفقالاطيارسبحلوخلهاعتقهخمفأخذعخالقهفىقان
ذالثفى

شبمكثونالنولرمجدااناللهباذنمثحهدت

إثفاسدىإنصعنيناانلىلهمألردواصيادفين1
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منصبشرفىألسوهعامىاههرنجعلوألطايمىان

بيثربرأمبىالحغدردعكاجمانالذىابنيهساقاقلى

جملىفىطدينةالمترجموجلىلمصبكاثباوكانفروةادبناللهعبديحى

مايلتهئلكظماالثالاللهلرسلىقالطيقولنجملمنهقريبالزهرى

لمهاايستحدشايلطديثاحاديثكتسنداألفروهابىابنيااللهعلاكأمص

فروابافيعنالروايةكلأليقولااألماموكانازهةومض

عنهملألنباهلهرماأحمدوقالاالسالمفىمهمهوماالثوقاأل

ابنوامثاقمحبيلبنموطىبعلىارصديثخب1ايضاوظلكهيروى

ءهؤيقولمعيغبنبحعأوكانزيادابنالرحمنصدج4يإرجوفروابى

ليمهوظلصنعيفهوايضاوقالبثىهرديمهىعفهوقالايماقاألاتئة

ابىفياسكايصالواب3تهوايضاوفالبذاكليسحديثهوقالقةب

دفياابنعلىوقالصديفمبجمأليحيابوانجااألبلىعمماملفررة

لوعاقااحاديثمنصثثاكتهفىماكخليىولميثالحلىكرمنهو

وابوعلقابئوعيمدافائىاجرصهوبنزاهبضميفهوعمارابن

والدارقحاتم

شروكلموألهمالخزوىالمهابرابىانجااللهعبدبناصاق

عنداصائمان3علاللهصلىاللهرسولقالقالانهوسءبناللهعحد
اثااصأاأالهماافطراذابقولعووبناللهدجوكاندقىألةكدطرهة

دمثصقياالمثرجمكانلىتغفرانشيئصوشالتىبرحمتك

طعيبنابراميمبناعلاعبنعدابنحمنالىعبدبنقمطار

سمعكانابىاألستاذاخوالواعظالصابولىىعابرالنييمابوبدائاط

نالىبسوروىحاصادمشقوقلموجماعةالجوزقىاللهجمدبنعدمنيثتات

علىيدسووعالربعدراثقنتلموسعليهالذصلانىانانسالى
ابىكاانضكاابىصعرمنعثوالمطرى10رالربءإصامناجا

قولهطاهر

حمعبحسبهليسىنفسةفىذاحسبيهوقاالفتىصسب

نسبهقدائهىاليهكننسببهيتداالذىليس
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ئقةظريفيئالمابرفىيملىابردطاجمىريخظزلجهفئالعانربوقال

وكانمعلفاققايلامعسذامةطعلرهالمياخفيفالعبةحسن

سمعرالذكلممىالصوفيةعقدفىاألسيمميئاالماماألشاذعنينوب
عليهصلىالخيسممشعهتوفىوحدثادبظ4نيسابورواةبهايكيرلمديثا

وكسيينسثلثجضسنةاألتفرربعجشهمغالتاعالجةيوممعر
وثألئمائةوسبيقكسسنةمواسهوكانبحمائةواك

األنطاكليمقوبأبومالويوسفابيومنالرعدابىبنامصاف

فىذدقااماربنهشاممنبدمثمقالحديثسمعالعطارطروشا

المصرىماقاابناسمماعيلعئهوروىمأتيينرثالثيقخةسةشوال
انجسدهعنايهعغعيهممبغتجزشتحبنالمحيسهارعنابنصكن

دصةخلقةبيقفبثرحمةمائةخيقاللهانقالوسممليهاللهصلىالنبى

المزجمءوولىقوتممعتسعةائهألوانحدهوادخربهاقراحموذفهماحدة

افأاتآاهصنهانقالانهاماصابنيربناللهعافىبندايعا

محتربةنذيراومبشراشاهداسلناكاائاالنبىايهاياالقرآنفىائحدو

انتقلالياروونذيراومبثحرأشامداارسلناكاناانبىايهايا15امواى

سراقاثطبطغليظوبفظييممىالمتوسسميتكولىور6بدء

المالبهقامحتىاقبثنأللزحوتمفووكنالسيثةأسيئةباألتجؤى
غدفوقلوبصموأؤانكليمااعيخهبهيفغواللهاألالهأليقولوابانءايوحا

سليهانابوعظى4رثايئالمحدهنانالمؤمنعبدبنقأعط

الىفالمزجموقالصدوقهوعنهوقالالرافصائمواسالمارافى

تطربرهصدهرفىاجمنااناابهبمفىممنةنطااعاصمبنامد
يبعبالدنيأمفتوننيءالمفاوالجاهلمناالعالمالهوىيغلبامواجهعليا

أليقنعألمفلعالمهنتنهمنسقدلهاعاسقفااماالهلىامامنيدعيهما

واياكاللهنافاعكالفقرسبهوفقبهالشيطانشغلقدفكليشبعألثوالم
منامقاألبألايااهالميناربعدةناولمتيابيسعملتبىس

اودثوكهؤألءغيحمبتفنىتقيامؤمنااقولدومماديقبقلهيظك

فأكماتجةءوالروالحرصواياكاسوركفىالسيرةوقغديخكفىانقصا
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اقواياكألحقعنقأنهاكهألىللواواياكصناالاقناعةابسبان

اخزاكتهاظياذماصرانواياكفاجررقلبكاللهشىاكئظهو

ميواارداكرتهاضوألط

الحسنعغحدثابصوىاالكبألبقوبابرانعثبنامعاق

اممىألطياداودوابومهلىىقالرحمنرعبدبهععنهوررىرهوالعرى

ااعليةامألىبصنلهاحمدأاألماعنهفيواخيرركلالنلعاعيمدابى

فىاالئعارنماجعيخةالىوسمعليهاللهصلىاللهرسولقلملماقالت

فرددقعليهنقسلماباباعانقأمالخطاببنممهرايهنسلاببث
برسولاللهبرسولصاصفقدنكنالياللهدسولرسولانافقالأسالما

الينوألتزنئرقنألشيئابالتهثوكنالانعلىتبايئفقالاللهرسول

فىتمصفىوألوارجلكنايديمقبهـيغئفتريخهببهتانألتأقيناوألدكغققتلن

ئمداظطمنايديهنومددناباباضارجهنيدعهفدنعمفقلنممروف
اشاءعنيناووالعثقضالحهالعإيخافىنخرجاذناوأعياثحهدالهماقال

روففىيعمينكوألقولهوعنبهتاناعنفسئالتهعليناجمةوألابخائئ

حمتترجمالموقالالفظابهذاطرقابعةارمنفظاطواصندةالنيافقال

رجلجوففىاللهلمجمعقوماهيءالدرداايعنكدثيكددبنضالد

اقهحرمألتهصابليقدماهاغبرتومنجهجودضاناللهصبيلفىغبارا

مسيرةالنارعنهأدتهباعداللهسبيلفىيوماعاهومنالنادعلىجدسافى

نجاتماللهختماللهسبيلفىجراحةجرحومنالمحتجلللراكبسةالف
يعرفهالمسكمثلهاورالزعفرإنلونمثلىالوامةافايرمنورلهءامهداا

مبيلنىقاتلومنالثهداهطابمعليهفالنيقولوننواألتخرفىاألولونكاا

علىالمزجموفدوقداحمداالمامورواالجنةلدجتالقةنواقالذ

وقالدرهماعثرباكأةخليوهوثيابهقرمتالوالعزيزعبدبنعمر

بهبأحماالةهوحاخابووقلى4اهوالمقرجمعنمميقابن
الرزاقعدجدهعنثحفعموبنالرزاقعدبنلفبخاامماق

فوطصيهريرهابعنالمسيببنصيدعنالرهرىحدثناجدحدئافقال

تىصذبرجلايهرغالىادعيطرجصلنةاةءرايرلمجونألئالثة



ديبلىفى

صوقالالعالهابفغلطعلىمأكوالبن1اططيباللعيلىعلىبكئىجلو
ضرمةفيمأالمقدطاهوابال

اداجالدقلتةجيامولقعثظلالصرعلىبغاعاق

موألهبيتالىيئانالعاصىىبراماآلحىفئقالسمارااملجت

باراا

ألهانثىناابرعباسبناللهمحبهنعلىبنمط04بغأسماقأأ

ابنعغجدهعنابيهعغءوروالرشيدرونهقلمغشقدق15ولى

جمنهممنبهرابوجلميىلجساذاادسعاللهصلىالنىنقالانهعباس
سلىاشثهايرهولمنهولعنلهتنمقباليوماساص115جمهرابوفابعر

رسوليامكءهذاقالبهراليانحاكمالهفقالسمعليهاقه

ابنجفعنايضاوردىجههلىزلكرئىعطلكبذقرقالىاقه

الطبرافىءدواأالخرةشنار4وناىالدنيالىعادالوشأتركفرعاصيعباس

اكوطاراهتعلىبنيىكانالنجهيومادألرثوفالالصنيرالمبمد

اللهسدءاباخدمثجثوحقوالىخدمةلىفيولمالبيتل15

اضبارهمضلحفظوالمنصوراصاماوابااألمامابراهيمثبموفاتمهحينالى

اهلفينافليمىابنهمماقاالديخألىيخهقوةوكانمورهم1رممويح

مايحدئكجمبعداحقظفهرفاهاقطأمنناباصفأعياحدالبيت

منهاألسقاعقيؤفاسيماصدقاوايخارافضلالىايدونبالظ

بمهينوأعفدمشقعلىالمترجميوايهتوكاموامالصانم

قومنألرمعيمىباقالمجلسلىقومتاظرالمدافيقالومائة

ماادأعترضسانعابراديقوميهموردبذالثوعابوعفساندماليا

بأدتهكانواعيذكلنقتلونصيانبالتهعليااعبذققالاعاق

المترجمافىصعزةبنيحىتب3واجلمهداصقشوأكلقعلىونيان

قرلوجمافبعداخارماألنماظيهونانالماشينبنىألألةدةاما
وينعالتاقامفىفيهنأحمدالىحاجةبهبهونانيذكأوالبلىفي

عيعارمىانئيةوألشافىوهمظاهرقرالحاجاتطبألنمقطعهع

واالميرالمؤمنيناميروانعنوبشغلهبصاخبهقيردىغيرههمامربهم
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كمافىةالرهممنلىحملماوقرظفىعنىووعننأهذلكفيافىقد
مئلهالىبدانةيقوتفيهبهرراشعلىاصرياهبرزقعاامفىدالنظرجمها

اهافىالمواعيدهاولوالبهامعألقراطيممءفصهـودوكاهنفيشعيت
خالفيخهائماعلىهفىااهلىادالوخلفهاكثررهافسطالفد

امامةاليسقراذلكوحولبااونادعلبهجرأةالخليمةيةمعء4الحق
عدهابىيقأضعثىحمبحاالسوقصاحبعكندهنرجانالشهفىديناران

وهاذلكوكلىواقساحمملميقالماصكلمفىتىولاكلقوثىوما

منعوهاوقدالببلوابنيرالفىةوالمميوالتنرملألاوقبهماسادلطص

جممالجلظهورثوقدمنذايئهـذلةحبسكأققدمابهمواضرنفعها

فععداحبسهألهمللذدىعهغوتكلفتعليهأوثدنجتاجمزفىصنىرى

اطمعكيوهأفىفهوذللظفىصلؤذهبفبهمالمحعهيدعهوأبفييرمنه
رفبتمهمغارجووالفحقهفتىومعاألميرلاولوألاظءواسو

يأتجنىممناليهجاعةألهلتالعافيةصهعاهلهيلثهجمالالذىفيهسبتهو
والسثمحراصصهمساوعلىراعايهمااممفافىبهاخمااهاسامن

ومأنينثمثسنةجماثماتبركانهواقهورحمآلعلعك

أركانءالفاوحرفناماحرف

امحااعهمقءآبافىفاقاحرف

الزمديوأنعلهصأنالحزايبذبنقبيصةبناصماقأ

كرعنروىالملكعبدفياملهنووييهااالردنكنواملهامنوهوبدمشقا
ظلوكيرسنانبنبردعنهوروىأببهوعنسالسيعنهاقهرفى

بأدفىمنيؤقىوصانصجامناهلهالىأمصالزمنالدعنوالميدالو

افامتامابنعبأدةعنايهعيطالمزجمروىقةالصلىيدفىوصنعح

مثالاألالذهبتبايعواألول3وخليهالةسلىاللهرسولسمعتظل
الحطاببنكووكمتبنظرهوالجمنهمازيادةلنلمئالاألالفضةوالجمثلى
وظلاالميهوقانهظلمالىءالناسواحملكلبادكلىكاصةألساوبةالى
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يوماالىأطيةاألهنىمملبهماتاقىهةاههلىيركلوكبقالاسصاقأ

الصبياأيداكلعلهلفصلهنمحتحملىمميسدماوهفانخفهمهلثاففالذكل

قالديناسالمالكمورعنيثقمقعاليكمتواكميفىكماكطتاليوم
يوميخهلتافئىاذاوالمكلننيهاقىالذىاليومفضعيقددئهفالحدكر

عيدلخااقهمدامجهواجمعةبومفىفةعي

ابيعثصقالالضزيادناىاكالحمولىئسىبنامصاق

موفىاظىبوفىفضرجانبهفلساىنيءقرجدواسمع1مديخةفىسايفلى

لمنىيزفىالعبدبنكرفامقالطلجاهالثتىالمجنفىوواالفا
مغيثيجقلمانهالمؤفيقميرياألتهطكافقلتفأتيتهخطضةموألي

المؤمنيناميرياعلهيماللهفغرئداالبووألرطويثعرالعوببيوتات
وماكوافقاالفلسصاصوالىودامنباباعنهمداكلقالعدلمنبأبا

يممنبضعةيفيغبويومصفىفأميةاقصاعليهفقصصثافلساماحمب
اايضارهماكهـمينامطالىلىافاااعطاقالىبعضثميرمدابلحجوامن

اماهااقدقالةبنمنظتولدمغثاهلوتالطقالطرنفقةهذهوتال
ئةالمطفى

فارغانمالماوحرففءااحرف

ياساقاسيهنءإالنيهمااحرف

ديثاطعملمهـأاطقوبابريديزبناحمدبزمحمدبنقأايمط
قدمالدارقطنىوقالغيرهالدارفطنىنحهوروىبهموحدثإدوتدبدمشق

بنانعالىباسنادهنيءورريخاثماوثالووعشعريندىانةلمتاس

منبضحديثهذاايارقطنىفاليهعوأليهحالماعافميعفاق
يروولمصعدابيألعنعنثمانءبنعمبنعاصمعنمحمدبئعمرحديث

اذاطفيصنحالذرضىهريرةابىعنايضاواخرجماصمابنهكرممند

تالوهميفهـالثالثعلىزادفانجليمسههفبماىكلط
إلثءبعد
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االصهافىالحسنابواميدبنحكيمبنابرايبنمحمدبناقاس
الىبندواخرجباعةنهورواوممعهبالحديثاعتقمتكبابغالمعروف

ويخقثعالىتوفىفىقالانه3وعليهاكلىعالنبمعنهريرةأي
روكلواشسباههوالدلروالفدفىمىالظبينهمبهاالساونماهوالماعون

ادوبعديهأقهصلىاللهرالولدسماقالانهرداءالهابىالىبسندابضا

فيقاصكلتوفىظالحطيخمابوقالقبهالهاهدمدألاحاباالط

بألحديثمارصدوطتاكاممنوثالمماثةةعثائنئسنةرجمل

اثيوخوصتقاوالازوابالشامكتبتابهمناألمحدثألاديا

البعوىموألهمالسدوصىبيحبنسوبنعمدبنماقا

ومائةصتينثمعسنةدمثقطولونبناحمدواقدمهاوحدثمعرصكن

مولدوكانمععراهلوجوهنجاعةمعالموفقاحمداخلععلىمعىلما

وكانومأتبغنيناوارجسنةبمصروماتومائةوئيميقاربمصنةبابعره
بالجوهرجمروكانصداطرجاو

بشيرفيالنعمانولدمناألديباصارىاالمحمدبناعاق

تقارداحداناظرتماقالاقىالثاألمامانباسنارىريحابعحدث

فىاخاهناظرمنانبلغنىانهوفلكالجدالاردتوألاللهاألاياهناظر

سنةسبعيقءمللدتالىاللهاحبطالظبةيريدايااظرتهوكانتالع

طهااكتبهذاشايىأوصنعكيفشليهراهوبنقعاانايضاودوى
المدفاللهعدوقالعمرهلقاللهلهاللهجملفقالالسنيهبيريهنولم
ذالظانجايقولوفيهدبامغومكلنلةبمناقانكايمةكاببابن

النسبايطنىموقوامناألولىونجلاألدبذروةياافازابقالحنأا

العربراهبهزهلىفىالقىاافعلانهالناساحعقدالذىابنويا
عنناعنأنسبئمالئهعنحدثالبإلوقىعسدبنقالصط

تاللوتوصلقيدفقالواترصارهلاللهرسوليأقكقالانهعمرافي

المزجمعنرسيانابنرواوقدمالكعنمحفوقنياطديثهثاالحطيب

متردكدسيأندابر

منهذاانفوميمائشهالىبندروىممبالصغيوبنعاقا



يب3ذ

يشاثىم2نجاتئساق

بنبيبييشهشعلىالمتعلعببندبيةبنسمبناقا
برابعيهطحروبهمسهيثهدعهدبنافيمقوادمنيداعنناهال

المنعودلهلىوالعباسفيخالنةالىوىادمينيةولىلىدمفئمعهودهغلى

هيربأللمنوفىممأالمؤمنيقاميرياففالاميةلبئوفائكفىضافلىاوم

سلىثهبخادانحفرماتولماممدنثالنقالايرجىلمغعن

فثكدرهاطدئهمبنظممنهذابهاتفعللهفقيلفإلهعنددجدعدبه

اماكلورمةانللهشكرااالهافعلتماقللط

محكصاملىمقاكولميعقوبابوبهرامبنرمضيبناماقاأ

ثهبلفيورالصرالرذاقهد4جمينةسفبانممغيثاطلىعمعبرابودناي
ممىابئاهنهموممكيليبنحمغالىلىاحالجافيوصبم

سمدمحنطربقهمنومنا4مشقوقلمغرهمجاقوالجوهطفى

رهاالبئجمهانهلىرألسبممالبمذاإثبضرلمجملىةراثبسغدصبممنةوطص
عنيمثالحلىيهسثبهفوأيمثقهليناوقدبمإضمامطلئابوفرعةلظمنوجمالعن

ئقألهيمسمامانهقالارىفراجمأمائعرةانةثيأدابنمثام

ثقةهلىالنسافطوظلاطديضابامناألممةاحلىهواماااللهوءأمون
كساللىالزممةامفىصهءروىادىااانتوثيقهفىجمفهاقولأثبث

كاابربنيورفياططيبقالومأتينضلعمىالشةتوفىموضع
بهاهيلىفيصاقواسسنبلبناحمدكلنندىإلىوءوقاالطالود

الكوسانبلنىنبلبناحمدئالديناربنبيعالروقالالفهكطالمسائل
الفصةيتريهذلمظمحندجعثافىهدوااشنجرايمانائلطصىبر

وىيهىمنعسودبناصاقانألبىقكصاتالولفظهروجهمن

ذلكمنايفننبالدراهمعلهاويأخذعنهاسألكالثىائلىالمعراسلن
روانمليهانويأخذاندئوثماثلالميهألونىفقاقاعلنهممااعل

عنبهبقبغافضلانبماانلهفقلت4صماقالفلالكلاشدافيكلرا

انثماهمظليناشعنهرويثماهذالتلوفقاللديصاطملىبأحذ
بلماءلىاةتهفأابىالىفعاربغدادفالثبتدمفعموربناقا



2سالاكرعسابغاريخ

ثايخثاسمصمحدنحسانالذفىمغبثهعهبمبهمولملهقأذن
فىالمسثلكضفيوجحشبلىفياصأنبلضهاقاعدللىلوقي

الكداوالىراصالخوسأظهرعلىوحملهأسموابفىهانجمنهعلقهاالى
لدمأقرفيهااسثمتامسألألنىصعديهاحمدخطوولفىومىرعلىدهى
شانهومناحدبدلقوانا

لقىءالرسلىايفيابدمبنيدفيموسهـأبنقاطاأ

عنهىوروغيوهالسنقصاصئافىادمدالأبعغيثاصمعبافدأد
يهرجلجاءظلانهتهامبدبنبابرالىبندوروىوكيشاهينانجا

ظليكلثاوماانتلففيخاحمهدسبمعليهاللهصلىاللةدسولالى
التمائةوعثرينسنةتوفىالحيبقالنقةانهالمقرجممنالدأرط

ابوذيدبنيزيدبنمرمىبناللهجمدبنموسمابناصماقأ

رطمنةكلأوسكنالمدينةمنأصالالقافمأالخطمىاأللصأرىموسمأ

كيرهأادجمغلىدثوومأتيغبعيلىوارفالثسنةصالمئجعفرميعقدمن
بأمطنىيوالهـرملىجمهفىمعمنيءوروىروغعيالنةبنسيخانسش

نجيسابوراقضاأوولىهموغيجمةخزوابنسئنهمافىماجظوابنائساقا

ثرطعييرههلىافىعنبشدهىرنةالساهلمنهويحيبخاجميمقال

جمالمقعغماجهبن41مذىأيرواالصابرئماصالألبمفرشاالاطلكا

دشمعايهألتهسلىالنبمقآلهيةافىليالنفرمليةكانانهسعنورومى
اجمىوكانابفماجمالمكلعنماجةابهناافىااروافهيمانس

الموطأيرووكانالحدبوقالقانهوالمترجمصدقفىالعولالجنبصانج
بطيئرارارشسسنبصصىماتابعوالةوكانقماعغممنعن

وهأنينيع

اذىاألصترابرالعمدىعبيدبنالوحمنعبدبنموسىبنحمافه

ومصرراسانتبدشقالحديثسمعكلرانالىبابنيعوفالشافىالفضه

سمعديهاللهصالالنبىاذانسالىبسندوروىوكيرهالبصر41وحراق

هعةشمندوبماولجرويديهبينبالحطالصدةفىاحذمايئترظل
اميةالثقامناقاعنءحمزظلشيئصسالتهيقطعالمزمنان



نغ04ى

3استرأباالىالشاكتبحملمنلىاانهيقالىهاممو

الفقيدسثراثيائمالئيسابورىاذم3دئاثأمولفيممهـاقاكلى

ألئاذالىبسندهدررىنفوالحديثدحلمالهطلبفىرحلألثافى
اظهايؤضرانفتبولثوةكيفىخرجسمكعديهاللهصالالنبمانمجل

الموانقاتفىالحديثهنماالحافظداخرجاينبعمعالمصروتتيدخلحق
طلبفىالةرالرالشأقيآاممةاحلىصاقاكانالحافظاللهءبدابرظل

مصنفاتكعثيرةولهبيعالرمغالمبوورمحوالمزفىابراهمكلنفقهالحديث
ومأسينانييئوارجسنةثوفى

فاتظالفالالمرفوكيه11وحرفالوافوصنوناحرف

اقاشافالمنآباقيءالياحرف

المدفىاقيسداسائهيدبنططةبنكيبغاسمماق

طالىابىبنجعفرنجااللهعبدعنودوىابىايدينبنالسائبرأى

مغوجمساعةجكلبخاوجماهدافيوعيىهوكلصولمحيهدارمبنالمسيب

دابوعوانةوابووبخااللهوعبلىالمباركبناللهعبدعنهوروىالثابعين

اهريزابيبنممركلووفدالواقدىكربنوجصدوويهعالطيالسىداود

قالانهيدفييناألسودعنرانعبنالمسيبشدىوكالقسطنطينيةىوفى

بينالمالممفقوسهعلياللهصملىالنمهفهبحينجلبنثاذليناءتدم
صبلدداادركانهنقسهعغيحالمقرجمانقيشعطراألب4االخبق

سنةكردةوفتوامؤيزاعبدبنكوميالدمنقريباكانميالدوان

وكانالمهدىخالفةفىبالمديخةماتقاتهفىمأبندقاليخأوصاحد

قالضمفهصافاانومنهعندديثافىتاةةواة

حديثهيهتبجميلبنالهيئوقالحفظهفىتكلواريخهفىالمجا
عيدنجاسصكيوقاليثالحدمتروكوايضاوقالشقةهوليسالنسائىوقال
جماعةصنعفهديثاطمنكرمتروكهوكالكاعولىوقالدىألشبههو

امياصدكءابايهمقاصمطكانابخارةوقالمددلطا41رحاءإطن



002اكاعسالرديم

بقريليسحاتمأبروقالالحديثواهيممنرعةىابوقالصدوقانها
وماثةببغوارجسنةتوفىاطديث

عندبلدةختدمغئلىامسمبنمماذبنجمليبناصاق
اخرىدقطوليهاثمءمونالماخالفةفىتمالىقبلمغدشقولىرقند

أيامفىبلىالمثابنالممثعرقهلمنمصروولىالمحتعملمفاالواخالفةفى

ايهعغشيدالعنشمبمالمهعنودوىالحديثفىعنايةساشفوصلىالتا
ظلفلانهعبلىبناللهعبدعنجدعنايهممنالمنصورعنالمهدى

فيهماتفبهفرضالخيسبومفىاكممنوسمعليهالفهملىاللهدلسول

2خرإلسنللى15رئممنقطعباسنادفظالحورواهماتفبهمروابةوفى

والىالمثرجمالىالمعئممتبالقرثنخلقىفىالفتنةولماكانثمتصل

الرفالمؤنيناميرابنعاقاابىمنعسلألالهابعدحمزةبنينجد

إالىاكأللهاليكاحمدفاقعليكسالمحمزةبنمحيبنسالى

عاقاسألىتبتفأفىبعداماودلسوالعبدهمحدعلىيعملانألهواههو

انامنالمحأمونيعنىاللههاعىالمؤشيناميراذبهممسبفيبعيىلط
اكاللهمعلىاقرركمنحلوقانهقارافأن2نالقرفىنيقوكعساصهاطفىامضاةا
ومقشهادثهسمتمنىاقرفنذلكعناثهودااتحانفىالهمدمتو

زالافىإااتقدمانفااقصاةامناحديقللموانمنهعنملمقلهلم
2خرفىلكهنسوقدكئاباذالثاصتهوماباسىمهافأصسضباقعاا

اللهاطالمنهيئالمقاهيرحذما11وقهىحسبةعلىملىاهلىابى
بنافضلاثبهكاللهورسةايكملوابالاكللذلمتفاعبقائه
رهعثاضهاألولىجماديمنبصيخاياللستثاائالويوموانعي

منفحهاتواكفارضهافلئثمقدسكنتلمجملمئوقيلىومأتين
يطيئألفقالغيوهااضحاعاالىالمياهيتواصكهةاةااصنافمنافروسا

طفالافيهاياصببلدغظنكماقألفلكجمفلهلقيكلللاالولهاكف

وئالنينخمنىسنةاألتحرابيعرمسحهلمالتاارأيماغيرهافىيأعهما

بقوءاشراابهض6ثاونةالى2خرفىماتوقيلينومأ

حبيبهناكيسفىاناحاولوالصفاالمقطمبينمااللهسقى



ذب

بهيؤليسالصرتسدناانأبنجمفبتاقايائكفأن
رجموبلبئلىجمصرطيهاحفرةلغسااللهفاليئه

ارداقااللهعكميدبهناعيسىبأسيماقبئضوببخااعاقإ

سيقامابوعنهاخذجماكةكلنودوأبالحديثاممئونالكفرسوصىلىا

وسمعليةافهصلاللهلرسانالعاسجمئاوكلىالىبخدىرالراذى

هأأدافىدمنسببهالوغناوعربالهانمبفناذةضالعييققىله

كللائهوصمعايهاللةصلىأنيعنهدباسنانهىواألالدنيفىخؤيبرء
يةقمنالمتوجمكانواألضرةالديانىائهأهانهقريثىهوألقيرلهمفى

الصراسالنبهئاخبالرالىباسنالهحيقدمثقرىمنلهاكفرسوسةيقال
سنماالىونمبمئهاينظثتالاشلنثااىادديبندممححدكهلظانه

فى3عابديهبهـلغبكلشوعليهدادابرلتهلىذاقالىكبدمنحالس

لواصبحقهاانجفقلثلزدقفوتاقالمذامايفلتألجبسانيهيمقا

أنذباكلرعجمكافأقثميماناذلكالهـطاقداببكأيلىفقالىعليك
نماءوكاةاصلدةصيمرصيصأنواللطالرؤومىبيضمشايخنهمةابل

مللواوسهرأمبلواالشغعلىفأبهواوأحدىبهفرووسهمعلهمع
مكار11الىافدخلىعديهالخواامكمالىادخلوالمفقالهنيثةدالموا

محبنةفىرأيثمدلكاقهباركققلتنمثقالمنهادلدكءاهؤثميئياله
باسرعيهنففأقتفللفمناجمبهرماقاقفقالإللهوفتثج

معفاءوكااحدةررةصصورحممكاننصفكهولكسةاتجلانمن
امهـواأسدافقبلعبوااالثغعلىقسلواةواحدىبمرووسهم

شيئياققثا11الىودخلواعليهافطوااكملىءاادخلىلمفقالةهن
هممتثمعينقرةترأيقلقدالتاللهباركققلثنعمفقالمنهاولدكءهؤاللى

انمنبأيرعيمنفافافلكمناجمبهومالترىاثيتلىلفقبالنهوفى
نماءوكاواحدةصورةصوركمإلمحاكاقواالرووسودرجالكسةائبل

اووض4رأواققبالشملاكبواواححفبرذوسهمءلىمسع

ثهيئيانظتالدارافدخلواعدياوافسامكمعلادخدواافقالههنيماسة
همهضثمعيققرةرإتفقدلكهاللباركفقلتنعمفقالمنهااوألدكوهؤال



الهلرعاافهمر

اتجلاقمغبهنأبأصرءشففذلشباجمكلاتهثاماتاةلتيفاجمهرصق

سعطوكاهاحلىررةلغصثؤادباضغردمينكلىخممة
لحدمواعليهلرالى4سعهففبلواألشيئكلفابهوادةالىلخوسهملكل

يئثورقلتالدارالىخلواونملهاقسلواامكنمكلخلواالمكالهنيئمة

ثمعيغقرهيترفدقدفيكأدتهكبللىفقدثدملىالىمنهااسكروهؤإل
االصرعجمكففاقصذلثهمنالمجبماهوىالياطتلىفقالضبالفلىهثكل

فبهمرودعلىمع5ءكاالمالفىثبابهمكلصبياننهةاقبلانمق

بلرالقعليهبهواوالثيئعلىطواواحدةعمودهصودنمأءوكاداحدة

ارالهفدخلواعيياطواامكمالىأدخلىلهمقفالهثيئطراقامواهدأس

قرةدأيتفدقدلكاقهلجركفقلتنملىفقالمماولدكفىالءشيالدنقلض
نهعةفىمنهاولدىذكرأرونوالمش4الخدمؤإلءفتىالقالكفثثجمين
لمجبطذأانمنهتجناهمااهثافىاغيراكلىاولويحالرقالابالغ

اققالوراقارافىاالمدزفيابوببنبقوبفيذطأس
لافجابرعنهارمنواصفدالحاممفمجمساهةعنهىمبالحليث

المجىيلمكلآايقراحتىيناموسمعليهاللهعدالاللهرسرلأنما
افىاضوفوعيعاساتاندبعالمترجمواخرجالماثهيدالذىفىتجارك

مناشدلمهفىالرجليخانةقأنبعفساكمبعغوأليمتمناهاافىضأمحوا
هطرقالحافظورراههسائدىكمتعالىاللهفأنمالهفىضيانمته
قيسبنأسكالقافىتقدموقدالصيهلىاكوفىاانضرابواسصاقمفم

احماقاحمهممقينممبلممق

ثذهبالنليقيالدارالىانسلاباسمعتقالهالخياورامماؤ

نةابادخللىبقالانمغالمتاحبمهبىمنةلىاك

لاسداكهمنذكرم

بنيعوفاطبوافىادعابرعدبنبصبينسايمانبناسدر



ثهذيبفىه

اقاالىبسندهىورةبمساعنهواولجمساطمنالحديثخسالحافى
بئأممالىففاكوقةاالىاظردجت2ارقالانهاألؤدقيوحمفبهئا

انهىبافقداألصثالىتصرفالاحوفةادخلضأفاايماقابالكعلي

ئجاألممشالىهاببالىهممتوفدةاادخلضلماديثاباهلجمف

طبحمدشاليهينصونأطديمثامحابأيتفالسافتفاىةوذكرت

مكاسمااالقاواسلىمنفقلتانتنامنلىفقالهاليهصرتانكل13
دخاثاذاامكلكقالتقمداليسفقالذرقايوسفبنماقااقالت

ذلكبلفئدقمدديثاباصابمحففأنهكئاالىتمرقالالكوفة

افىبناقهصدحدئنا5لحذاألناماقالمعقافاصلغبهاليعسفقلت
حاذالناحمأللباحالحواروسعليهاللهميعاللهولديقالقالاوف

فائةدثاليندخمدمثمانسنةيةإطلالمترجمتحديث

ممبقرىنجاماسيبنكربغاسدبنيديئبغاللهجمداسد

عدنجاضالدواوالنخيلألمنشضذوقعمحردمشقاهلمنرىاااببهلىا

ققدذلكومعمقاماوثمالممدصاجواداانوخراحممادىامسسلته

لنبرعلىخطبمانخراعلىوالياولماكانانامنهوسمعهالحديثسع

قالسعليهاللهصافبىانطجدفيافيحدكاطقالوص

منلوألالىصبممنموالنفسهبمايهلمجبحقعاشيؤمن
بنبعفىايضاورشرههجايؤمنحىاحدأنءبؤوالورهوانهلم

كعذالىاسافىاحباهيةكعتقالعفيفجدهصكنىالحظعقيصابى

اتاصدجلناس115ألتلتوعطرهائابهامزالهلىاخاعاتيداوانا

طالمفىفارتفتساحالوقلىسعبةاالىانرسجاهكلىفالى

اابثااسعبآاامشقبلقامئمءكالاالطرةشابلافياذفذهت
أاعيصاعتحمتىايسبااالثلممضنهعننقامغالمءصاحتىيسيرا

والمرأةمافلافرفعالشابورخوالمرأةفألمافركعالشمابفىكعاخلةقامت
عظيماعينقالعظيماميعباسياياقلتوالمرأةالغممصبدالشاببدو

ضالماهذامنتمرىاخىافياللهعبلهبندهذاابالثهذامنتدرى

انزوجتهخولجدبنتخديجةههذأهالمهذهمنئدرىاخىابنملىهذا



959لرعسااكااريخ

كلماواقوألالدئابهذاه15رفىداواتابلىبد13صدبثههذاانجط

بناحدابرودواالعالثآلاهؤكيرالدينهناعلىاحداألرفىظهر
وماالحديثبهذاهعروفهفااللهجمبنوأسددىابنقالجمناىعله

منالمسندعنهقأماممنهوىفىاخبارلهاليسيمالثىاألهذاكيولهاناظن

اكأالمجلىاسدانابخدرىفالبهيعرفرتهذالذىففاهاخباك

بنحدوجلىعليهيتاغأهذاعففيثوحدىخيواثمصبنسعيديهعل
وأليةطبقانهكانتفىيخاوربغخليفةوقاللقالمحدثضفامنىموبنبهرو

قشلوايرظكئبئفىءفلقورافيزىوماثةثمانسنةخراسانعلىايسعد

ءاخووإلخمومائةثمانمنةهثململالحضثمامدأاللههزمثميدشمدقتاأل

بغئيسفيهقالالذىهوالمترجماجداداحدكرزبنواسدذلكبعد

اعابردممهرابايثعهاهلنوناسهوعليهنزلحينالحدادية

فراصكأخزاعةفىاصاعراماعنىوتحمليسالىواصناهمفا

اعهـرقاشعباطالماتهمعالطاشظرىاليومالألتعذلنى

اتفقاماياسمنعمةالطادفىريهمجرثهالباررالاشتتان
قاواءالظالدجىكلوابدصمئصةاخىيوفيبفحلنطوفد

وانخرقااالحيهنهتفاتموقدقدتدارصهظيمءثأجمآمنص
طمافىالدأليرتقونيومااسدشيئاهاصنهالناصبأل

ااغيرهميزيموويخيينااروايةمنالشيبافىصيهروابورواماهذ
قوصملهاياهاوانشدهوألشهايامنىالضرىالدطيةالراوحمادشيها5مضوممة

جرممنرجلوقمدبرسعلىجبوماالمتروشدجدابدبنقيهاوألولعد

بالفرسمه4فسااصدعلىيرضهابفرساقيمىالهديابوقأتجلجانبهالى

ددونماهراألاجماالهندىابوقالثمرمىاهنالانبعدمنهواشتراه

هنوألقووربهرهمنمنوابالتهاألمراكارجاسققالالجأفى
هنوماقالاكاضبلغنىايفدىأابرفقللروحهمنيأسارحمته

وجرىعلبةفىوخموباطيةفىبئولكسفىوسراججملعلىتجافبفظل

وسألهغياهذاعنحتقدرىوقالاسدكقفاألملريريمكل
فاقالحاجةغلمنمالتكلقدواللهالعائللفعلبهفاعتلرجل
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اذفأجمبثثصؤعفلكمنمبصأيتكمالهاناكلحمالكلاي

مثبالىنجابخاخليفسةوفالمهالوطمودةبمبلىشكاتعاف

ظيمشصبنالحعارثوممهمومائآلعشرهشعسعنةراسانبحالترك
فسيداردالرواتوصتىافلتاظلىجوزجانالىالحارالثاومعهظتدق

ابنقالهيصاثتالشألالمطلىرقندهمبحهلىهزقينتقظقهمالسد
قلىلفىأفهبيءبغاسسدفاةكافثرمافةمكثرينسنآلوفىىالطبجرير

فىهسيهرصكالمفرقهجمسفىدبيالانتانهدذلكالمدأيى

ماطهالخابراميمهعدجقالمقينوكاقاسايااباالدماقيناعيايهعدد
اههافأوايهفقدمضبهـديةففمماهراهودهقانخراساقهرأةضلى

فمبهواباريقففمةمقتعرذهبمنرالنقبهقدمايخاانو

اسلنصضواشرافيرهسرلىاسصااسسدلىألهمنهحامحاف4وفضآ

الديبابمأفدايقاألبارخلففماوضعاثميناقصرارضااسىوالعلى
صيافيمادكانارواءامتالحمتىذللثاوغيراكروىواايقوهىوالمروزى

مااللهحانقالطياالدهقاقهظثمذبمناكرغصدبمهقاناله

ليمىالوقاد4والعقلبالجماينااسنةاربعمائةالدنجأاممناالمجممشرءأنا
ميونجلثالثآءشدناالرجالثةكاسلصيوالق4ناضابفينا

فالقألفىوئتهعيتمثلدجيديهوالذمىعديهاللهفغترشهايخاالنقيبآ

نرجىيدهبسطدصسدررحبلورجوودعلمرجىلك3ان

ثالثالالرجالههؤصفاثجعلاللهوالطقائدااروقدمثااذ3فأذاكان

اهلصبطتانكمنثهاخيعدىبماتمهواحمدانمفااالمهـيرايهاملث
ءلطوألعلماشعدىانخكيستطاحدنديمىاليك5ووحمككي

األيواناتلنيتثجتخداخيةاامتفهذافقيوعلىوغىكلاليوم
أالعبامحيكدانفالبالمضمنغروارقالمثمنالجافىفمجىالمفاوز

وهوحافانيقتانكلقيتكجمنومنفيمااحسننمااللهيقوألسمانان

متءواابهاوقئلتلنهوفهظهزسريمالحارثمعهالفمائةفى

يغكلىاقرالماليقايندرىمانأننايدكبسلىوصمدركرصواماطمسكر

كعينااقرخرجبماانتيلحكصمنخرجمالطامضلعكقدمامال
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يىفىتكاةهووهديةاحسنهمدهاقننادخيرانتالللسلا

ظرقاياالهالنكالمىبظرسدواطرقيهراةدهقانخرامانلىدجمد

ثمملالذهىالفعرهذابكملعيزيدبنعذافرياقالنسهبميعن

التعرهذاعملميفنسربنظلاىقيرأساحمدبنمعنياقاله

بفيصحتىاقااطىواابرهاخذفمنويافاابرغذفالنياظلثم

ازواحقفأخذشامصحفةغذالصيداافيتمقالثيحفئان
قالارذثمااخذفقاالمااسدلهفقالفوزنمااالضرىاخذثمفومنعها

يسيروعنأليعفوقابوققامابالملوامحاباهرفاهااعجميياخذها

احمسمنماامدلفلليقالطرالىهمينادالمغمازىفىخراسانسامياطم

الهافىالالنرابفيميونظمبقدياخنىنفلقفىرتما

واعطيدياجةخذنجفسكذصرشطمااصنمافقالىادةاالىياد

ئوسسةبنارليظطهمطحاطالفىنما

يرثالمهرحانغداهواكممؤتعلرنادىانيفلون

اياحالمظجاءماأولبهمثرىفاذماجمىقىجافاثةفافالطاسسدمقصئم
هراةدهقانءسلنخرالىبهاافرمىمثراتاخذئواحدواصالةمثه

بئرحسنةالهرافىضظلةبنجعفرواشلفكفهالديلةفانفمنمث

احدسنةرجبفىشارفينصرعهدهوبااشهراربعةشملومائة

أجمدىاكاعيابنلفقطبوماينوعلحر

الماالعللكعلباقرعنااقهعدبناسدء
دفاعمندبكاقضاومايسرىالمقالردأفى

الجطعثفريقنكفيالمعابالبراتايئنجودى

صأعبطلمنضبعإحصنبعجوففىحمامهاتا
سراعمسومةجردعلىالمنادىقديجيبونكئاث
ابخععيذعلىباكيثاصكنتاالغيثستض

ألسفصديقاوكانعهبنيمفيمولىقنةبنمطورانوقلل

المحمأابالخراصانروميسهلهألىبأحزنلطاالتهش
واغماضلواكركالكيبوابهافرةوكقفباالوماب
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ثمصماناعافادئادوطالبطةدمماوصآااقلىاجمص
بثهضماانايخباعهالعزقفىيهصبرأممااتصاراا

ماالمقلىاعاالالسنأذىديرصقهالردعفىيضالطىللقد
اذصبهفىيدهقهوهلىبهصثلوكانخراسانعلىهوألسددمقانوقال

مالمظلالحثونملالراتاناقظمننارحمحمكيمنتعماىصنت
حلموألراتنابزولاقةااألجنةألايةاألنمححر4إايسمنناحئر

البنىهاهيصرعالبىانداسوياشىشعزهألمنااألبتهالاأل

اماليداظثييمثانءاممؤناصرمغالنياثبالجاتغترفالوخيممصرعه
تاركامالىالدبغمنلمطتادكامادةطااهلبهيع4اثماداددافييكللموم

منجسغسلىبنالعنلاحدىالفضادألعنفبومنلالصرا

عركلالفضالدمندكمناذميلبغالفاكقالالشقوةاألايخالفالسمادة
مىهوتاامشيضمااللهاخااللهدحمقالئيبهنحاشثلىصتىفبكل

فيتهألعليحىيغمثمىاألءوهلىلبالظمشبثألخللىمثىا

ضالدايمقاقسريينايذكريرماالرشيلىكاقاالفرائفىلوتهئوانا

شبئااخبارهأمنتعرفهليومذاتجلسائهلبعضفقالاسدااميةاو

اخباددمهمفقدكائضلملكعظةاعيةلدبهـاوكرههعلىصنييمون

يزولساالالتسإلصاننالمؤمنيينيوايالهفقالبعضهااحمعاناصب
انشدتافلماةاللهزالمتقدمةبباتأاصشدئميخهاتاهإطاسدا
وجددقدواللههالكمالهيرةاطاهلمنعبسادىسمممهااألبباتهذ

قدسؤوالراصاسترابافىىافيألهعضصهجاغنىوماذلدالموت

قممجهافإلىاكرياهرشاربالىيموانلىالحليلواسيهيمالحمنهتإلا

سوعماةبهرفثنفدمثابالبادىالقالماضالداخوهقبلغاسعرمبماويؤخذ
اللهاالعإدىفقاللوتيذللمومنثهالحابنيالودثهلحيوحملق

غيركلكجتمفركلةفى4كاهابىسثلمالموثفثصتلوعيميراالم
يمضبوماياةلكفىاللهااكاكافىاحنوألعدأوةوأل5ايهرقصد

مندجالءلتلىنيكآلخفرتوفدىبكلىطاقهقانهيديهعلىالظالم
لاصيالحقمنبعرفمالهذكر5لمارقةعديهضالداظدرصتكرقي
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يخاووبنخليفةلظكلفىانتدقالالنىلهقالدرهمف3بخمسة

الطبومعنعيعنطافيومائةينعهشينةاترفى

اهيهـأاالمقرداليثاأبوالقاسمكالعباسبنالقاسمفياسدإ
ديثباطعايةلهعنتيقالفامسوقمدءاماموكاندمشقصنالحدبى

الربكضبنطنئالصدقةاتفوعاصانمىالىبندوروىجماعةمنهسممه

بعمائةواةشءكىمحنةتوىاسرافي4وتدخ

بسندتمامعنهوروىعقدهابنعنحثالحلىمحسدبندأ

اصحعلىدهـمااودقوطعيجدهعنايهعنرىاقثايهبمبنبهراد
القياملىيرميعنىفق

مالمثعنحيالجبيلىالماحلىاسماعلويقالروحبنشلاسر

فقالادبارهنكأالذسااشانفىتقولمااللهيىءابايالهقلتفقالانسبن

ليقاللهعونتاماالررعمرصغاألالحرثصونثهلبعىقومانتمما

ئعدواوألجفبهاوعلىوناعدةقاممةسشئافىفأتواصجممايممثحهنسا
آعذبرنيقالذلكئفولانكبقرلوناكماللهعبدابايالالقكالفربم

ئاثالوصررها

كاناشهرسئالىاالملضىاالمعالىابونابنالحسينبخاصعد

متبرهألروسحنخيرانويسيراشيئامنهسمتفظالحوقالسكدثا

بستلنلهوكادالنيربومحنفانقطعمفااخرجثمزوارهاالىنبمنة

ينحالىبسنمهوروىالناسعنمنفرداديهاوقاتهاكثويظلىالنرينبين

لىفقالموقركتباحمارومىابىعلىقدمثامتابألىدالهقالانهالصيرلى

الماعليهاناألماظننتواللهفقالابهيأصب3فلتحماركعلىمايثوميا

عدبنعلىنجاانجاالثاعداش4ابنيمفوبابىاداناكاسدات

قلتفأشدغهعليهتفدخلالبامىبنالمة
الصالصافالعمعتدعافىصهالدطكااليكظنىحمهـمن

حاافصطاقالاذصهالدرولاليكودماق

الصباصاالوبوااوأوحوهمنصواصاردخان
اطارادالنيمنضابمابهوجهائنقتدافاممرى



ثهذيباا

هىاوهاابثالنأطبهعالىيأحيثمنلىطئالتصاجثكماكوملىإال
دكسيينسبعمعسنةبمالمترهاثثابمااابهخيهباهفابهيلهققدت

كمائةلى

احمدبغاقادرمدالمنانبهدحمللمأاالتادبخهاطهبيقول
كلالقاصمأداالمامافأدلدمشقناريخمنفىئالداتمهناالىبدران
المعىهذايمانرهبالسعدوثخراحمداولدممنراعافى

راثمابلعلداألمثعحالىشالهفاسهلبنملىدااللثااسبلدواولويعد

دتنقصئىيهفىالميالىسهوملألفىالتاريخهذاظدمةيولقضواذ

اممريمجمهبمالضالصاورهمنامرهجلىطالاصفىاأللجمضبقضا

مماتممنحفىرالحمأداهااليردكيدوانالنيمناثلدزللفموجبا
ضدمةمنومااسابغاألفسمنشيافيجوانبهوعلىاألضبربقطرمغما

لطثبملى4الحسنيسقونسرنومطاضدادولهأإيةابوالطنةعللش

كنماجيباكذبانييأونجفونذيباألياثلقوقيخلماءءايما
رافاءجفااقمذبدهويفمباالرفىفىمقجمقأنهألناسينفحها

النبماللىبالتهادالقوةصولألمانوىاصهئلكلوافماياتناألكالط
شمفىدطبهوتنقئهنىمغألفراغدكانالوصيلىنمحمبناوهو
ساحمبهاكلالنبويةرأمندالفوثالكائةثالثينسنةالقعدةذى
المالمسيههربدتهاطداندعوانا7ضروألسالهواتجالصمةاننل
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لىلحيااحاقايمع

اسداصمهذكرمقالحامأابوفقوب
الحالىائااالعمبهاقأكشإنافىاهـ

رىااالمجلىاسدفى85وسىالسحيبءا
الحلبىالعبسىالمقرىالمثأبو36ولفمناألديبرىنصطاال

دالحلبىادبشيربنالنحمان
يخاردضاسراشلىابيروقهاعاقءا

إلمحدثتافىاشهرسااسعداتقاضىمسبعابن
سذامناقأالمجادسةضا368امقيلااسماق25

ريخاظائأكويفوبأبو

طءممممورل

غميغ


