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امكاعيلعأالبرازالحمتاجبنمدمباسعلالوالسليمابنسعيدواخبرنا

يىاشتيعئبسعيدعناللعتلبميالالافىابايعسمممتآتجعغرابن

آدمبسقريرخيشنتإقالتحلعماللهرسياألاهريغافىءدأ

عبدمااخبمناقالنفيهتعتاتذالؤننجعتتشىفقهناقهنا

ذكبقالفتادةعأبةغرلقبناسعيدعأجلخلىاءئاعبنالهغاب
خيرافىنظرذبثايبعثافارأدااناللهإفقالكمدعماللهنبهحالنالنا

رجالنخيرهافيبضقبيلةاألرفيااهل

ءألألذجمبإمنصتعمالمثىارسولولىكرمنان
بأسغيانعأإحبلىاسفيلرابوحيدبنمحمداخبرناقال

هزكاابىعأانقبيىسعيدعأسعدبأهشمعنيرالتسعيد

فيابنترابمناغادنمثلدالنائيامنتعماللهرسقالقال

ءعطاعنتآسفيباقالخسدىاللهعبدبنحمددبهنباالففط

لهـايقالارضشماتخلفقالخبيربأحصعنانساثبأبأ

52جيىبأخآلداألشداللهعبدبنخمداجرناقالنفخنآء

يتمىجبيرتدبنسعيدفىقالقالخمببنابىقرعأمناقا

خليغبنقفدةاخبرناقالرفيانابئاريمشخالفالئهآدغشمى



ءنبيااشصلعماللهيسكرش

لللهرسلقالبقاألشعحممىأباستقالقسامةصتعشنا

بنمءنجااألرضاجميحمزاقبضهـهافبضهحناتمخلقاللا3كتله

والسهللكنبئاألبيحنايائسوديداألممرمجاطنااألرتدرعلىمتت

ناالكالبعممعبأعرواخبزطقالنوئثلغبوالخبيثحزنال

تتغخدقصقالبةقلءاعااألحرمحاكممعاسليمابناائعتر5

نالقالتمفلياحزثااابيض3ئثرنسعلماحنلتثأاألرنحيااريمنا

الهيئمبأونئآخهقالنمأكنميرتقثخلفمتاظسزا
شضلتماخبيرقالبناسصلعاخجينابعأآشنعبأبوقحتأ

قالنيميقنألتهأنسائاشضيوإتمااكرشنااريممأخلفألتهآاق
عأالفتياللكعبدبايبيعتااألشضىحسأبنخشبهااجنا01

قالثمهـسابأعنضبيربأسيدعأالمغيقابابنيحضرجعة

ثهـاشحهاغذبامأاألرفياأريممنفأخذابليسبعثاللهإن

إثاالجتةافىوكماثرغدبهاماخلقءشىفكل13امنصلف

إرائنلر19كسترفهومالحاالمأخلقهءشوللاشرابأكلن

ألتلييناخلفتيهاائثمخذابليسقالتتمشمتتالتفيابنمافى
احبهناقالرغيمانالألاديممأخلفتهتلغقىفقالبانعليت4جا

بانخألتآختارالمفبخمدبنيهنسافشيبمهدبألمحسن

اكتتعماللهيسقالالمايطابأأنسعنبتانى11ئابتعنسلمق

فلمابئبئيفبايسعلىيتركهالضناماتركرثلمحلماالله

فعانبأفعانسنااخبقللنيتهـائثخذفاتعثاجضراة02

الفاسلمانعأالضفدىعتمانابوتاالتيميسليمباتاالعنبرى

ايلربببنقالاليلقلجباامتقلينةاللختر8قادمسعابألر

يدألتخبيتدلجثخيهينهفىكلتبكلخخفيبيدكنربتتم

منالمندتالمهتمأطىخيختنمننقالبيفهماخدحزتنماألخرز
المذنىدهيسابىبنااللهعبدبنبهاعيلااخبرنانءلى2د

يهاخعاالهلثمعلحثفيبااللهعبدبنعينعناابشحث

كتلعماللطسلقالقالابيعنظلرثبأاللوعبدبناللهعبد

الييمعبدبنماعيلااخبهناقالنبيدتلمخدفاللهانآ



اكنبيامأصلعمالللديسيلمأكر

منتهبأهـبمكياتهفغقلبناشتممطعبدحدكىقالالحيثعافى

اللتبلرنيكفكارشارمتاشالماابأتتماللهخلفيقيل

كظامههفييتندمهلحمهننءوالماابالتأخلفلمخانففاحسن

خعلتنتمثلممابنمناللهخلفالفىالخلفبذفهذاكتهءجسد

3يتقالدياثتعلمماييعلمويبحمممعجمثيقعديقهمفيثهاالففسفي

حمأشدثالالباكطحنففعففييمالرفيجعلنتمتثقىما

اخبهناقالكتهاناألميرالترتعتماستضرتقذمرحفبهاسغى

عنالبمكلعأاسلمبأنآزيدسعدفيئامنآجييبنخاترر

فسقحلطهـرمسحتلغاللهخلفلةكتتعماللهرسملظقذهيرةافى

01دلجمبجنجعلكتمالقياتيمافىخايغهاهوتسمةكلفبيهمنا
هألطتهادتاكأفقالثمعألعرضمتتمنيرماثبيضامنمانسار

ربلىفقالعانيهبثاننرماإجمبهمنرجألفرأتئرتتكءهفالقل
اىقددايدلهيقالاكضماخرفىرتتكنحنرجلهذاقلهذان

ائاتالسنةلجبهأاىعبشتزثقلسنهستنهاتلعمههكمرت

ماقللالموتمتكجاعمحرآسمانقضىفلتاقلئبذذيألونختنمئاكتمت

سقلراروابنكائعطئمأقدستىلبعبألعمىنيثفافئ

آلمنيخرثتهقفنسيتادمثنسصرتققعيتحدحصتعماللة

بنحتلونااألشيبمحسبنطسناخبرذطرتتدننثنضت

انهقالاصعإابأعأميمانابأيضمفعنلدبنعلىعاسلمة

آمائسعليوئمتتءجشاقلانممتعماللهرسالقاليىايةلتذة

عليهفعهضبمرتتهنخفاخلفنبرعلىمسححتلممخلقلمااللهإنثالثا

دابفكهذأتالهذابقلىرتااثنقاليزصرحالضمفيأى

انآلاالقالعرزررلباىقالسنهممتىقالممألفكمقال

حأزدتاىقالسنهادمتتروكلرقالممركشانتتزيال

آ5فلطالمالثكعلينهدكتاباعليوكتبسنةدربببهأفزادقالممرى

مصرىكأبقطقدأتشقللرثحاللتقبمقالمحتكظاتتهماخئفمرتق

لعدتمارتاىفقالدليالبنكجعلتثهاإتكفقالوسنةاكينا

الفآل3عريجذاللهدملاثتمانبتنةعليهأقاماللتابعلياللهلفقن



ءاالذبيمامكملاللررسيلثلدحألم

ابياهيمباامماعيلنخبهناقالنشةاالثةرلداوأثملسنة

عاخبيرسعيدجبرعأبنمعأكلئغلتةابنهـوإألسد

ئزتاتهملفيرهئمجمثأآلغبنىمأبكاخذأقتعلهفىاعتلبن

طهررتكنسبمشهذنابتىقائوتكثمبئلسممتئماثقمبمعليثذفئمث
ادونهذابنعمانالقيامةلمجيماخاالهونسمةلنخرجتادم5

امماعيققلشهذنانبنيانوآلبتكنمأتشتميتاقمئذعؤفةءرا

تنثذتافيقالوألمحديثهذاتابيعأكلثيمبأربرجهنحذننا

باحمادنآبببنسليمبااخبهناقالنالقياقةمتتفوئواعن

مسجقعتلىبأجبرعأسعيدبأخبيرعألبنعأكلثيملد

انقيامقيمافىهاخائقهوندمةكلمنهخفأخلهذينعباكتهرآدمرتاث01

جمأترمبنىجمأئخذيتكزانتالتمقالالميتاثعليماخذتبم
نننهذنابتىانطآلتكمبتل3نفسهغعتعثئهذفئمتنتانطهيره
ئتنرذإتماتفيئواأؤغانلينفذاغأئتااتاامةالقهييتمتفطواأثا

منصيريعىناالياسطىسليمانباسحدآخبرناألنقهيناناابآ
ابنعانجبيربأسعيدعنالساثببنءعضاعأاألسودافىابأما

هوثةنمكلبئفأخلفئهزشماخءبدحهاإتماللهخلفقالعتد

ناقشاللهيققالبتيألآلنجكمبتأئقالالقياميمالمىخايقبا
انآفيرثنسعيدقالغافلبنفذاعنكنااناياققالةتميتفيئوأ

حذيفؤابومسعيربنمهمىاخبهناقاليينئذنأخذالميئاث
عبدعاعقيلبأسحدبأاللهعبدعنسمدبنزهيرتآاتنفدىآ

اللهيسانالمندرعبدبأنبابةابعناألنحملرىيديبنالركأ

ادمفيهاللهخلفاللهعنداعفمهااماكإستدعةلمجهيغقالمتتعم

غقاناخبهناقالنمتقاللهتوىفياألرتأفىآستمفيهبحل3و
عأسلمةابىممرعأبامدعأبأسلمظحمادنامسلمابن

شبنانلجمعةبهماخرفىماقاللهخلفقالمبأشاللهعبد52

النشئماقالقدابياهيمعاالخكمعاشعبظناالهـعينمبأوس

قالينظردجسدصتففخعليستدممنخلفمالا

اللهقالالليلءجاقدأغجلالليللتباقالالعصرعندرجلىفئقيتا



فبياامأكملعماللهرسئدمنكر

عنأنعبدىكيدبنسداصناقالطالنغشآألثسانخلف

قالالفإرانمأتلماسئلقلللنيننقيلهغقتادةعنقعمر

أثنتناأقيلهفىألنارزعأمعرعأثألعبلخميدبأحمداخبهنا

نويماننبعصمتالالشعرنباتهربعضميقهلقالآخئقا

5بنراشدعأاليحبأكمعييلخياطنخالدبنحماداخبهنا

تالفافابماكانىلهاسقنادآلبأالرحأعبدحقنققالسعد

اخذثتماتمخدفاللهآإيقيلكهتعماللهرسممععتقلكتتعم

لتياباالالنارقالءاباألتظفىهألفقالفلهممنالخلق

اخيزطانقذرنتموعلقالنعملامانعلىاللهسيافنل

01ربخعبأامثاعينذالمبلرلبناللهعبدتتاساذللرتلمبامد

فيجرىمالاامريزابوشليقيشءالفسعيدحعاته

ثآخشدفىمنهاشيبمتجرىفاتايخياتنيمهتجحصآدمصاالوج

اللهطلثتمرتاترممكلاللهفقللربصمدحمذاللهفلفغطس

يرقطاانفانغأتزعايكمسحملدملفقلالمألنئكاالماتياهصثانله

ائاطنخلياااناعلموصولأللهلبخمارفالرجعنمفغعلعليا

خبوتثحمتقيااهثتلفقالاللهركهماشمسيكليكلوتفقال

عناكماغ12عأابيهعاخمدبنتماماخبهذقلنرتتان

لمناليتلذظصافقماعفشبمابمنقفىقتنفافالامياعهابن
قلنغحنبرحنهاسبقتاباعفظرتكيرحكظلاللهفقد

آسلمبرثخقادنآقااألضنيبميفيسظسلمبالمنعلىداحف

كألماقلىعتلابنعآمنهرارحبنبسفيىعأبدبأعلعنا

األرنحيماضىافىاللهفعثفءتلإاراشتمعاتاانمتتاللهخلف

باانيخابعبدداخبقلعوضانرعأنسبفىياعانانستصار

باتبمعاغععاسنفىعافتادةعأسعيدعطاليخلءعحال
52نمتتولألإتجد6نمراتمأفيقللاتبطالعليهقالفعأكعب

ألداوعيزتلبداتنيتالشرلبفلتاحماالراشنغوكتيرخشحلظ

ممليضالنهالتيةجهقبحتقتلمجنةفىصلربافانثلللكققبلىيهاها

تاربلتغىاشت13بربالنامحاقالسطشلظبرلستدمتف



ءيااالذحأاممكاللهرسرنينالم

ادسؤامبأعهآدناالخسايمابأسعيداخبرناقلنآسفحيبتق

لعببنعائبمءغشعأكشنعندةعاصنجةعيافىبثأسعيد

ناخغكياباعراشخففمىاخبزنيفعثهذاظديتبهنل

الالىعاىغعالمحساائعحتارعاالوحمةاضدرخاةا وثاريع

انحبناقلنسرثخلضكاتهاتجعىآدماألئرمكافيقلىدعب5

خئبهابازيدباعلهـتآناسلمبنحتاراناكنلنبايم

نةبلليدخلكملعماللرسيىقالقالانمسحببنبمحدعا

ثلمخلفعئننتالتابنالإلنمثتجصدامرداانجرنلجتة

يؤسبأاللهعبدبااحديناخهلنرعانسبحفىياعاستإلألن

لجتظعلىادمتجقيفاللإلسأعنهشمعاعياعياباشخيلنا01

فىادلضاقلسمابنالشميتماشباعباخببذشنؤنتإلتهـالشظ

ءاعالفثخلئقبنعبيدعأمابعرراعتللححعهتاقا

ثهنبباقذتتلغشللاءالألنبياءتأالسالمعايتللفقلتلتزث

خحسةنالئماثةقالنافيشلشكنمقاتألدلخقتاقفذممفلكان

قىقإتةاسامابواعماعيلبأهسىاخبهفقالغغيرانجمارعتما

سعيدعأختبصبنعتمانبيقالمطهعبدعنسالمهبأيذآت

وأنتيحاكرئهابمدااربعواللمكالذثاةءأبأفاءجموبرابهأ

فميةانخرثكماحباختفقانتبثئامنوأنتيكرثقابثئر

بيايتالأحفانالإلرتكماخبفقلتبججظانضمحعاباختؤدخمظ

تعسضئوغالتريديخاثالغنمكماصلتيبهااخفاناإكنماماص02

بهاخف3ئنتتباتكتقتلفثاقباناذقربحتعاذعليتنهابؤحف

انغنمكماحبنجاعقباذخمافقرباقلبهـاأحفلنتباألتقتلأ

ففبلكلعاثهـشةلمبحئمهتككماحبنجاشخرااثاتبطبنتى

ابرأميمجمهقءاصذاانابنتياخربفايموقايبإلتيتأشلتسشأنلبنتى

تانجسثلتتفأإتغنمكماصقلألستتشكيتظاصصشقألكملعم2د

آجزإسكتقضلافىألفئتذفيذايدىسطبهآناقاىتتعنلتيذك

اههناآخبمقالنالالضالثنان3دذ6دمضطألفقتلدشمبهتلت

انمئبأبيسفعأزيدباعلىعأسلمآلبنحتادناامبهاعيلابا



ءأثنبياشكملحماللهرمميليلدلرش

انقيالبحئامذابفنتالبألنذاترنفئئكثميقالاسعهابأعا
ياتخحفحنممربأحغحيااخبغقالنالبثلنهذابذدرألبطنهذا

ائمازدعببنأبععأغتىعنظسنعناليبيبناساتنا

قدفاتعتبنمغشاءتثاللبابئيالبنيهقللالمزحضزلتا

هئمافكلجتةئضوةشلنلبميمضفىايقبنيفذهبلشتهيتها

ئمرةافىتكااباناااقانيتثئبيألمانقيمبىيانمقالواللهجمحثكة

قبفيماقدابولمألبفاتراالهـففميءفقذارجعقالونثئلبهـاشفنلمإت
لابلقبرانرثحواللتالضحنهلالفضتلصمالمحئكهذتف

يبنوإلمإئقارخثفدعليالىتمذتفتمثكة6اإانماكالانتتملالكدا

طسبيلطمهثنالاادمنجئيافقاشهاعليهيسقاالخغرتقثضعيتقغمخأتمم

يعناتانآحئتئبمسليمابنسعيدشبمناكالنصئتتكمرممذفى

ئتاقلكعبرعئبعنالسعدىانآخعأصساغبيدكن

بنهنخفرألمنلفمتنوائلقوآنلبنيهقالادئمضصآخة

شلهاقضيتفابينابخنااقادئيدابنافقالوإالدطظافامشقيلتم

فلماماماتاماقثخليحعتمعمجطاؤشكصبغفقكآرجمعقلليالمجتظألمار

عضتانياثمافالهانربهنتلهتاتماتدنوعلتئيهتحؤرأتم
غسالتتمريحالفقبضواربئإنكماببقيبسءختأتيثقبلكفن

3هذآثمبىبافقالمدطيئهلطهنرعاءفوعليهكعتوتتمحتثليوكضه

تآحمصالنبنخداشرباااللاجرنآقلنمفتاكمفىستتكم

03عناحبيباأ3يزيدعنلمحارتبأعرجماهـببأاللهعبد
شخلف3آاليقيلمتتعمءالةععتقللنرافىعأحذتهش

خدالحرباخالدنخبرناقلنيخضراع3يضاطسودلبالتثنالث

آفجثتدخرجقخرجحتقالرزايمخالدعأبدبنضادنا

ائالرامخلفللسماالمسعيدابابفقلتفلقيتهلحسنقليقوين

3دللبئاسفلماعحممدئتارقلثخلفلألرفيالشنلاباياهذامافقال

مضهانيأكلاأيكانجذشفلمخلفئأليضكالالعثصضةش

النتمعبمعابيلعأاللهعبدبنخالدتآيخداشيماباخألدآخبنا

عنتاسكرمتغبهاافتعأايخالشجرالقالفبيرةبأتجغدظعا



اففبيلحناكملعماللهديسوللرش

صببأاللهعبتآبأخدأثرخادرراجزقلنلؤتفتنظ

قالفحمعبماداليعةبأجعضعأاديباابأسعيدعن

نملتمنبىبلقلقلغالركانانبتاماعاكععم11رسيلسثلى

تييعظابأعأصببااللعبدنآيخداضقبأحاندضنااقال

اللهرشلعنمحامربناغصضعناربايمباعتىعأيزبدبزالرتعا5

اللهألإتجبولنالحملعكلتفءحقاآلرماننلفيقلاتكمنحم

نأئفالمالالعندفكماثانقياتييتماذسابكمألاحمسبقميسآنله

عثلاباعأكملبنبععااصاخبئسمدباحشمخرناازبل

لأذالعراالألدحالحئغاكميإةقتائحمببننآصمبخخلةظ

عاثخصهوهواالخرةاثمحنببمنحمغتضؤمثضهكااألضحا19ا
تعذاسنظالفاضييمساعؤعشزاتنقمقاصارييمشسنة

حزاطثئتاذخقلثيقلبانفحبهلعلآرمفألمحبتالدنياالمحلى

هنالضاماروتأليتثاظيأبشحجرهاألحلفلنجنظرسحاذمفنهل3ذ

صمعظأئلملواوثثماكمآدمخبعنابانثنيبتيةقتتلنيبا
اشتلبنبيالضااشدمماسياااسةبالكمعبمالانابشاتجضآصا

عتعهحلئيلعارعانعحتمةلليلناإلتؤعازتوكاذقمثكللما

جبهاماشنضاالبترانلثةقيرائمثألالغدبعفاعلبلأنتهناأبئر

حزووايقلبلعألبتذحديلىحمأقحنميمبادبئعاآكبث

ازالعدرشدتنمفباطثاشثيبستعتقتقدرااتجطيالحمعلحذا

تنمبيابحلفكلزفذتفبفبءثلاصعاابنحاشغحما01

فلتابالعذابباضبندفاألذونوحالرتالالذىوخورلتتنرب

مكةألملءيحنسفثانبيصثابىعاألسهظجرفارمكأ

فدشبهأربعبفاالسمقبيلكافلماالقممثيخملمااسنتدمليافىال

ناقيشلتهفأنهقفلفجمسألييحمعدصنالثنجقبتجحقايكنرح

وكبارجليهعلىحاخبئاربمكةأتالنهندمادمرتخقبيسابى52

الصتعطدهأثرتفميحتتمننحاعالمسهرنسالخةأقبطحينتتم
دوعلىتقمسكانيهمئذماحشافحهاالبرابرلثلنثنفهت

ثلهلهمنفخعذلجتؤرررخوجمدتكظاطلالتاكميسحعقاثمالمجبللدن



طتذامأصلعمااليلديسمنلر

آدمأخقغيرماتحتيلليلهلكنفكانياعاستبهأنافىلكق

دارلفىتجنركصطلةربئيق3آيأنشأليجسفاترلدمنألحد

متاخبجممتااسكفيهمايشدااقيرالنكالرقيبغيهكرتفىلض

ديفاأالمالئكالهاتالمحفكنمتالمقتسلمإبلهذاافىبعلتضئ

5شمضاالرهـااتضشكصئتمكحئيبباتريبماخثأجقبوشنكامير

ضةئيريححعضثممبقلخرثالةائحمطععانقففقدراعاقصتينايا

ساللهىرافلقابثفلفعاحتآغيالمعحاببكلنعاثتبلركاللفأجابه

ابئإراائتمانيظماالضالمألبشايذجحارامروحوآاكرس

شغهتتكهحماخثطقتمفذتكبشااقمفأخذإلتبحناالللاناصق

01ضلرادرعاقدتجعللنفسهـتجآدمفنسصءثحوهمجهطدمإحة

حظضقيتفىبعغفانعاخغاعببتفعاجمخمعاةتجكلنادفابساال

الاتغالعببهايهماابايتبآكالروءشثتفاتماماعلىثبكيا

احبيغهبثلغعلببآصحلالذبخبلقنعاقييمنذركالثثمبا
لبيررئخقهقابيلبفملاشدخأذكأمدمتضالقتقيختنمسنظمائض

ماإتمانلامبابلغظتاتعمتهافليماأخضبيلفتلدكلتتةمتالت

يخائاألقلاانبثئأالتانالبحلنالتانهالبثئعال6ائنالمببزؤحان

فيقبإلهابيلأختشحسنظقابيلاختالنتاشنهـاحقالبثلنقبإلنا

خعلمايلفركنمىبنثفذكرتبأبالذىا6حإادمففال

فقالآدميااعأمذالنقخلبهذاالمةامرمااللتقابيلى

01كدمتفاءحاالمماناراالللاذبهااحفكبافأتبهماتبانافقهباتتم

غنمهغذاثيرةيهماثصاحبوكانهابيلفعدابذنألففميابافق

بلكمعدائنمزرعهمأفئتاألاخذزراعانخبيلباوبأزبد

نغسهتقابيلتالنجنهمآقيدعاالقهبافعكمعامعهمافغدذيع

أللدتالنلرفنزلتابدااختىهاديلينكمالالامتتابفبل9ءاباما

آ3فازثنلفالقلببمدزيكنواألتهقابيقيبانونجتبتهابيلقببا

اللهفينشالتقتلنىلمقللالفتلتكفقالغنيفىصمقابيلففناههابي

ثفلكلمحسنةاختىلكحتقربانىعلىرقميتقتلرمنكتقتل

ففالمىجراكنتاتكالييمبعدالناميمايثحقثصةالقبياخقبه



اثنبياطماملعماللديسميلمألر

إئئاظتدىببايمطاناقاصتئئقنيققتسابسمحلتتتنهابيلنه
نخمك1باثميءتنهأنا4ريقاتىآثعنمإلنتتنتةخاتإتالفئ

ئائميقيلبئشعقيلهالقافتديخاآجزاففتلراتابامأألشكتها

حشافئبفقتاتقتلشانقبلعليككانائذىاثمذااقتلتضاانبقتلى

آألركافىاثيثغهائاتلتةفتعثدضرنجواودضرآنتاريئاينآ3

لينغبغدياليكداعنتتةقتلهكانايخيهسرةئماريكيفليييم

تئىكثبتيبخ9فقامتبتغرابعلىثيحبغرأبافانفعالما
قسوصذايعارىئماخياخكأاآبآهذامثلمأكهم3

تتماخيبيدقاديلاخذتتمراآتنالمبيخاحئبفبالييلفطكااخي
تزالفالمثأنإقابيكاتدمفقالأضيحنااتنونيخعلمجبشهبث01

فأقبط3رمااآل7لدااحدباليعرالشكنا7تراننتأألاأبرالمكليبا

فعىقاديلابينهذاابنهءلألفقاللهفيمعاصىلقابيلابنا

األخمطفنىابادقتدمتابتاهبألعىابنشقالفقتاولبيةإبااالغى

فتدتبرفياكةتقتاإثيبألحماففالابنالفاتلبندشلثلميد

الدهبةتيثراتءختاشيئاتففالمحةحملتتتمبلفمشابنىا

اللههبظهاتلجبنجمبهخبتيافقلليممااسمشلاخنغف

ليهشيثبانحرانتةلخثبالسهيإذتجضنثباصزتجؤوواإيلبدللك

ألتأللإلئبنفيتنضثلديغاتمكانعاياللهكملهاتاتمحها

قعلتقامتيقبثفىقهخغيفاحمالصمتثادماتغغتمفيب

بطنكفىمذاماءحقايالهاففللرتكغيرقللشيعفأاتاعاتتم01

ثتمىأرماقتتنتمائبهائمهذينيمظببفعتهقدىادقالت

حقدياتجدينكلكيففقالاذهالتقدتاطاقحشعنفااعفيا

قثااقالقيماستطبحماتشخثيكيمانألخاثاتقفصت

التيتستيهننغمثلمننكانساناعلهاللدمكشالإاسرأيمتقل

بطىفىالذىانافأخبقتتاتلفىنقدمآللثقاستعنهاألانحعهطنعم2ه

الكمايكينلنثشانصىنقاللهألجدتالبهاثمهفحأبهببة

تبارناللقفثحنعتهحعتغيهقتمدخقدآلسميكنفلم

فكانآئنئعاتجيريننهالنكهنأكمانشآتثننانئعأزتجفماآلتةجمؤأننعك



نبيماثاحاكلصاللاسهاتطاكااكب

شيضأأللهافقالاناهاسيتماغلدتحاتاتلذانقبلذعضلمحاهذا

لعرفتبهتستىلوبلعزاثهاكتاحمماقاشتتتوعلكما

طالكآتافمافتتااللهيفالتلحرثفىعبدفسمتلجالجرثىافقال

اذماااللهفحىئبئنبرئهغتاائتهقتغانىاتافماماشنراللةجعال

كمابهجفنتمفيهبيتاألابنلففانعشالبحهحرمافىإتا
سءلأهـ هبهامنمسأشالساثلنأسعيبنالكفهـهبعنهتميرلعستر

يالعلياقونستنجذلك9وكيفرتائما13فقالالعتىفى

مراانادمفككمثظخموبهفانطلفقتدالهاللهصقبحقلاهتدى

اتاثماتاإكلفيقهاهنابناذانللتذقالبثهئبمكفمبر

تعذامكانللوكاغرانابهلذمكايمكلنككمكة3تدت

01زئتهرحليرسينارثلشلمجبلخمسةمناالبيتفبشقفارامفيز

بهبناثشفخفاتاحراماهقهاعحشلتنالشينئنار
بهقدتتمانيهتماننلريفعلهاالغلتهاسدالمناففردعفالتافىالمالظ

فقالذيقعلىفاتانهندارغرافىربقتمثااسببائبيتفعالثمكد

عليشركصأبيكعلىفحملانتمتققشقالترمعلىحملىبريلشضث

اروآلدمنفضياليرنتيخسالحمديخأخسفاقاتكبيهقإتجإلناأل

ديمارمرنىتبنعقالفاأربعيهمالدرلذهثبلحشاتمتجت

خعلقابيلبىتنيثبنوينادحألدرفألكعينفسادالخمراشزنايشيب

ثبمااحديقربحاشخناعلياجعدمغارآلتتغشيثبنو

لمنتسبالمحموفكبشضثبزلربستيفنينالارزينكانقانجيل

آفعلىمانخلهنادشكمباشيثبنهىمناثةفقالسنةتيماراعمتايتلسنن

قابيلىفيمنقبابمءنسااالماثآلشثبحلمتكايلبسيضينعتنابنو
نضنالوتخرنمانةقلثتماللهءشامامفنوتتماسرجالءالفسافأضبس

بنوهبحئتمءالنسافاحتبسماشينمجمأئيكبلوأاخهتنافعلما

لنهاحشقابيلىبنبتردتراختلحلونضالحوالمععميألتادتمشيت

32انفثتيمااذاتمباشيثرتذننوجاتمغرقياالذين2األرغى
متةاسإصيهكتيراغراقينلرثىانفيلدشيثحمعاإليهكلثيرا

رنالبويبقمههحليليدانحمتةإليالمعهفرامثالليقينافهد



صلعمالنبىنوكر

عأمأرنجعرجعاألكهنمكدتزمانألتتةالرإليهمعهمناال

نمعهلؤاالسحمعليهءنالةادرشوهوخنيخفيفيلداإلسحم

ءحوأذكر
لهبهـداسصحخااخحناقال بعاقيمثاباحرثالهـ

يبكالئمتتعمادمرفحمهمنحقاعخدفقالجقابثثاختف5
ااخبهنقلنبالنبطمظامرأةلتافقالفاستيقخدنثنمواإلئحرإضلحا

عاابيهعأالثفرىسعيدباتآسفياكصتدىاللهعبدبأمد

كلاتمالتهاءاحشميتاتماقلعتلىابأعنعتلىإلبنمها
لبيحمقالللبحالسائببأعدبأهشمنجطاآخبقالنحى

خاروخذةءثحهاباشهنطدمبحلقعتلبنعااراعن01

المزدلفةشقيتفلذلكءحقاانيفلزدلفتتجثعااتىحقىحنلبهافى

جثعانشتيتفلذئكبخمعاجمعا

صقعمالنبىادريسياكرن

كهالمابعنابيهعناالللبيءالسائببنحمدبأهشمناشبم

خنهيئرثبسادتقنمبعداألرغيافىنجعثثنملاقالعتلعاابنماعأ

يصعدمالالناليهملهيحمعدثاررق11صويقأبا

علتامكانااليهاللهفرصعهمقهثحهاابايسءنحشدالشعرتندملبض

ماإلدريمحديثتهـذامنيارجهبمشلستثالبختةادخلهقلكما
لمكمشدفيلديحمنة11إليمعثذفرامهشدخخنالبخفيلدكنبب

نمملعمذملمئىفيلدالحمتإليهمعالنة02

صلعمالنبمتنويمكن
ابىعنابيهعأالللبمانسائببأسمدبأهشماجرناقال

ثمانيفمااثنتيخاذتلدللمكقالعباادءصات لهمالءالحاثاصه

نيضااللهدبعتفنزعأتجئقىايهلمنلكفىأحديكنلىسنة

سنهثكشبأساثؤنبؤفي3الثتمسنىكمانجالنثةاربحمابنوهوانيبمط



كملعماسنبىنوحكر

شثسفستمائظانجدودبثارفحمفعبافينةالمبحشعةأمزثتم

ألقسمحضدررفسنةخعسإلنانلألتماثةالسغينبعدمكثثتمغرت

النئنؤآلديميياشمتفنليلياضهـادلدوليحاماثمةبياعيماوإهـ

ادبسيلزديمتسضوإنربثبلنثيواألوكنعالخموو

دانسغينةنوذيوجمبهـصدآلناهألفلميامعناهماتما

ذساطدننانتالءهألبنيمعالسصنظيمفبفركلبلحئهنتبذأئنمت
9تاذجماتضفطانيابتينمتاشيثثبمننسبعييثلدتءهفالبحيكل

قإلقماثهالسصنةللفوفئنماآقبانزتجينننيننمعهعلالسفينة
راتحبإائساليثلهاجمااعاقخمشنثكلرسنغانهحافىجذبذراعراعن

01ئاإتةلبايجعلفننبقةانعترخانسضدءالماهاشهـبمخهـياعان
يههاتاأيبليلظاربعإلنأوااللهسلىفاابعفيامااسغلبعحنبيابابو

ينهيمفبائقاانحنراتثالدالمثلراباكطاحبتتماالفاصبلت

المدجصروومملآتنثتأثنشزكآجماالله15كماصهانحملل
مايجبمفإنليللشنضلفيهافركبإرجالاساالةيبهأحاجراصعله

اخمسيراورمابوكمامقنحملمقفلذنامالحسءمحاخيرائجمنهاوخرجو

بماهإستاابئبرناألفنثاللهقيطفذنحمفيهأنمتلاالاجخ

تلشتذظاألرضشققضيقيىغبعناتألرتناؤصامثحمبيقهلفثقمبر
األرصيامأفلماانمامميفذنحمعقءفحملرانماقيوقذأفيرعلىء
السعينهبعلمزتضزراعاعشزضساألركافىجبلىاحئيىعلىءادارتةع

02انتضىءصعألتقرتصاشغرستةلتهااألينهيابمفطافت

رسعآدمبناءائذالبيتورضلسبهكابالمحيمتراتدخلهفلممأ

دارتفلتاقبئساعلىسىاالاخرلمعمرانبيتثصوتالمأ

بلهييئتالاانتهتحتيءبمتسباألرفيافىذهبتصرمبال

بماماتنئرستظبعدعديئاشعلىتألاستقهالميحملارفيمامأبالجخمئن

53علىضهتانلتاالغئايمنيئقونجعااكشبحرالسهةبعدشفلالسنش
داقيلثسأشماتاكحاتاءارفناتيركأتيل

تزياانتىالإلحير3مذلملنبمننمافحماراألرفيمانشفتهآائاكيفيا

تبجىمبحماعالثئهئامأانرفيافىبقىمافاضيماالرفىفى



كملعمالنبىنوجعكر

دلفبىقيةافىنوحفيهبطهبقتتمإلهلهفانابعدستبعإنااألرنيا

بينثاقمقابيلبنوفيشفاتثمانجبنسوثقيتفديضامنمرجل

اناحسدعلىنوبملمثانخلماالسعلىقذياءاألبامأآسمالفوح
قلنالمعيشةقاوربنتللغالبباألنسىثللحماسةحضازخعايتثقي

ابيهعأثايئهسعيدباشغيتنااثىيالغفبةبأفبيقمةبخطاء

ناإلسمعلىكتهمقيثيأضرةنح13جمااكلقللحمممةعن
عأالساثببأمدبنمشمحديثافىرريثرتجعولذتمقل

قابيلبسمنامرئقنوجنزفالىعتلابنعنإغاببعاأيه

محلنهرليايقالهثبالمضتبهدينةضفلدييقاشأصسماغحمانكؤشت

اتالفيبهماثفبنحبابلاخهئاننماذسيثبمناصتشلعانحسا01

انذثميفمعبانيدكلرفرخاعشراثئفىشرسحارعنتاققياذتاشخرإة

الفماثظبلغؤحضىبهـاشكتههاعبرتااقةفىيهـضاتلهنةتجسرسإثاصييم

ررسالمفببيتمتقرفالسغينةمأنيعبئخمثلماماإلسعاى9و
ءإسخااءعطاقاناعمداااشلحملعمنلتي حماحابهاسبرنصهـ

مسقلمئتعماللهسانمتمزعنلحسعناقتادةعناسحيد1

بنخالداضنافالنيماابوتبلبشكابموالعربابو

عاجييثكمليمبامعاجةعنصبأاللهعبدنآالربرخثتلشما

فابنثحمسمتةتلحيلدقأإسببابأسصلعأسعيدابنا

إبيباانالسؤحمثفدخيمهالطقيقمإرثالرميماإحباسلمفهارر

هحناماخبهنالنماجوبئياجونقائبددخانتهأيافثسلدللثا02

قلمااعهبناعأكماخابىعنابيهعناتساثببأسمابن

طدشائغلئدليقئجئهـلقحمكمميااتكمعىافىاللداحى
البندطلسندندإاالغهموائنبطائعبىغبلابنقذنوبمبنسام
عأالساثببأصدبأهشماخبهناقالنبأنوجسموش

شالعخبأعلبايقطنبنيوفيربنوانبندالسنانهندقلابيهآثا

مفذاحممهربمالبندبأانمغآللقنوىبرسمنجأارخنابأ

باسامبنارلمحشدبأنطنالبأمحابربأيفطنباسببأعاسىابا

لجربنئلنقحصأتيقشادقبنعابربنيقثئأبنضهميتنو



كملعمالنبىنمحفى

غيمافىنسضشبلنرحبأسمبنارفشحشابنشالخابن

نوحبأسامبأياسهربأببهصبنفلرميمابنواودلغهامماعيل

عناوالعاليقلمحاكلنهحبنسلمبنارتمبنماشبأطئهبنووالنبط

بةظميمحتسمغؤبهـوليقنوحبابأسامبألمملشلد

إدتميابنوإببرامنمإجانقةابوهوعليفنبمبنسمبنلوق

خالمانوباسامبالوقبنممليفبأربنفلرانبنبمابئ

يقالسبابنصيفىبأقيسبنفيقيسبنألفاتماكتامةصنهاجد

لمقالداالوبارنهاعلمنواجبنعزتجةباطمذقألالمهصان

فوحبثسالمبثاايمبأابناصاثررجالييئنيءالعارإلعهببرحم

01بناننئميبنوماننوحبأسمبأيمبأعوعدابناحيلثاد

نوبنامحلبنكنعانفيكوشقبأنميثقحنببأدافثبأيونان

طاقآلمنكتتعمالرعاخليلابراميمصبهـوبابلكمبرث

فتماماثمهقلتمهرقيلمحادهلكتفاصابؤاعاذرهرممفىلعاديقال
مالالصل6علىكارعهفثطفكلالنبحلشمايميمبىلمثرلمصقيئمطهلكت

سيمنببأحمبأالحكنعابأشبأذميقماكمخعببابلرآ

فدجااكمبتتمالسهبافضدألمموفامسهافغعاأليثلنعبارألافىفدحيبم

تحانيضساملبسفحماربجنياتمدبعخنميعهفاللمجعلائسنتماللهبلبل
لساناتييحتسفبافثلبسنالطعحثمرثماذيظحمبىولساناعثر

باميمثئسمثليفجديسمئقثبيامحاالعبتةاللهفغقم

آعقدايذىوكاننوحبأسلمبنارخثمدبأ3قشابأعابربأيقطن

ثهـواألرعناةالحجطسمبنوفنهلنهحبنيونلفنببابلاأللييلم

بقللةاللهعلالشلملاليمئيبنثماايبصرادنيذماسيبنفيما

نببجمىحلبنوؤلنفيميالبيافيادمةالجماذاكتابا
قليل6ضائلمظفيبماللالعلمالدلريالةلتلكيقالللدبير

اسحثرطالثااللئنلارضمفىعلالطاحاعنمثخمبهاعبحرحمدكر

الحمقييافثبنالثنلىيمسعائفىانقمرالشسىتاتنخلالئغاث

بردهافاشتذارضماللهنلىوالشقألمآلاتخفييماالصباالشمالبركا

كتخءلجازالسبعلنجهمةمأءشىمضثىفليساهـمماوأخلى



حملعهالنبىنوبمكر

عادقتنتمصإطباثلبثالدنقرالاناتجذبنعنتيابناتختاكهلر
حضبالغمفقبعدآلفتفضتلهيقالبوادهلكوافعليهش1بالم

ءصنعاضىتعتارقبلءبثشعاليفالتولبضيبخنعبيلىقمتفئ

فأقبةأئالخحخلىفمعمياهـضعبيامناشأخرجياينهب11لبعخمصدرائنم

يليهثابالمحجررنمحفظفقكبابئتيتفبمفذهبنحغمتاشل5

منبامرأةاليعامشعيتإتصاجممامةباوجدبسكنسمخفققغفهلطيا
اننيمامخراليمامظاببيبهاافهلبماأبلربلرضاميمتولافلكم
اميم3بائافىلبلرسحيتوتماتعليهاغلبتأحذالييتمياابجمذ

أديطاتياحيثائيعأمضتفباضيمعاشبأيقثئابنوقت

مماءتشاحيثالشأمتيتفبانشمحامبنكنعانبشاقهافماول

متلهاسرائيضوتحبتغكنعلبئارفياشاليقالاشاثمذانتانيها

اسرائيالبعاقإيهمايتبتياسراتيلىلبنىاشنئغذتفعنخابثيأينفز

الشمعلىشغلبهاالعهبتجاممتتتممذآقليداالالعهات19اتجلوآفقتلو3

نبربنبأسامتمدضلربناشأدقبنعنبمبانفهـوفانئفكل

اخبهناقلناللتابفىصتهيناانوجبىاألرغيابققسمالذماثد

شئؤابوناكحالتعمالبناألحساتآاساسةبأحمادأسامظابر
اللهسيطاتيثقلالمراثتىثئمئغيالقثئفسيكلبنفيهعابالن

فقالمنماقبلبهقبيمماادبرحنااقاتلاألاللهرسيليافقلتعم

قلققأضنذاعزممسبااملبلالاللسيمابفقلثفىابتتمبلح

اللهلانعندهشخرجعتفلماسباقتالفى9رأقاللهرسفأكأل02

منزىاألرسلالقثفمفيفعلىماكمنعماللهرسيفقاللازماسبافهـ

لهقاعدايعدتهكتتعماللهمهاتيتفدمافققسرتقدؤجدفى

عليهتعجفالافىنافأقبلمنملمجابفماانفخترغفقالاىحاب

لرسبألريمنماطماالهيارسلالتىشرجلفصلالهثخشتح

ستةفأقاالعهبمأعشرلذرجلرددنهباممرأةبفرليستقلامرأةط

طملةتندمنجذامتشاعمياظكمارزيتافأقاشتنتملثهالبعةططفتيامنجا

رجلفقدمذحبمئنهلرشعههناوحيرولظطفاألزدتيامناامذيأاتا

نيلةخضعممنالذفناقاكاراللهايم



كملعمالرعأخليليمأبيهـ

ممقعمالرحماخليابراكيمذكل

ابوانقلبيألمأإكانياالسائببنحدبأهشمتخبغقل

ابياميماتمامرأتمعهدهيمتهمىألاتسنهابتهفأكحرآناهلمنابياهيم

نبهأنوحءسابنشداربىشلوتبنكلنبابنتااحمهائ

امماهقللاسعلماصلناثاحدغيرعنااألسلرباصخمداخبهناظ

شدارفباخناليبالجربأتفاضباايكالبناذرابملدحمأابيهنا

نهرقلابيعامدبامشماخبهناقالنبأنوحابأسام

المللاكشمعلىابعيانافقبلهـناأبراهيمجذدنباكماحطى

فاشكيتعافىاذتتلتتمابراادبههفىكتيىبهرمابياففيذكهيق
01المالظزلدبباللهعبادةاحمثقوفيخالفيمبيبيفلتابابق

نداللالخضرجحصلهبتىاتثملسنسبعالسحجنفىخبسهكهق

منيابمخاسوكيلنعمالخفقالفيمابراألقىالجهلبالمحثلب

حماخأعنابيعأدبنهشاماخبهناقالنئثتموسليما

وااللفائنارناخدشكعثعنهاابالحيمهبلتاقلاكاعةابأعا
داعبمانفقيللساناللهتئغضانحشالهاتعبرفلداسبإنىمتذي

باشسهبانتةيتهـقماحداتدعاقلاأليفىنمهزنيبعثالفهاتعنرحببث

نتلايعغروفتركاذتجببالشتكقماباهيمافلقبجتتميقافى

جاكتالثمافىبابشبياهيمفياجرابيهعنحمدبأهشمفي

تألتيهاابأسهءيومتذهـومحهرجتتجهازثزنغسهالهبتفهسلز

03افىبئخلتتمصنابثهاشأقماألرذنآاآلئنممانابهافأحيانفأتىسنة
فلسطنايليايبزلرفناالتفنهىالشأمافىرجعنتمماأبثافأقممصر

عندوشظختقالبلداهلىبعمناانآثمسجدابنعبتاالحتؤ

عليشعقداقبلممبثرابهفاحتغواياياالمليبنمنهالفنزل

لىااستريدترنمنلأانضيفاضلثمنلاصواختماالمالفى

51عتآسفيلاكسلهاللهمحمدبأعبدقذتخبهنانالشيبئكحأ

سألتلسلمانعنئرآةعالممتلشباامنعاكممعأالتفرى

عبهقلهفقيلهذاماذقالابيفيائمبهثلتافأممبحخيهالهيمابي



مملعمالرحمأخايلمابيانكرال
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تااالئسثىاللهعبدبأسمداخبهناقلاآلخأنفىليرائدنيا

افيكاخليلبياهيمفىقلعكهمهعأابيهعنسعيدباسغيبا

بأمانكهـهتاعيحتمىبنمعااخبهناقلناألكنمياتابايكسمتتعم

قلهيراىعأسعيدبأدلستببأسعيدعنعأجميرءفس

لكبعدنعلثرنتمسنةيكلشييأطتظابنوهومبانقتابراصماضتأ

عنكمبماعنحمدعأبيهبنآخبناهشلمقلنئنانجبهأسنه

ثحثمثلقيومثذلهثتاةخليالأبياهيماقخذاتلماقلعملمياابا

اقانممهالللففئمقالبالعصيعمعهيقاتلينفكانياسلمهاأغتقمعبد
البياهيملدولابيعنمحمدبأضتملماخبيناقالنممومع

ضرترالمرسلئطقبطتةاتجرافلدهرااجاعيكملع

بأخفالبأاأينبنغسلربننيربأبئعيلبنتسارةاقالبمر

شرثيثثذينمدننهحبنسلمبنارخشدبنشاليبأعافي

فاماانعاانطهبمأمفطهربنتقنعليرااقمئنعخاشنبفزمرا

مفسبهتيتفمديأبفرفيامديأاقمبهكؤبنوفلحفيقشث

ننااممعكحفأمبهاعيللتفاباناباإلبراهيماالالبالدفىساترآ

اللهءاصثااصماشفعتممقلثثيإكبثتلخحشقطالقهبةارفيماننرار
فقاليالمخزراكمخياستنزلحأفمنمييسنعحيربيستستهنفكانيا

قالاألركماملدلراألرضاهلخكيرأصذاكمعتهلتذينبغي

فقلىاألسلهربأمحمداخبناالخاقبانلمملوفسض

بعداحاتيلدابيبرمخكشالتعشبنابأدأيماعيالبراصيم

فتألسلرةمانتسنةمائةتعشزابأييمنذابراميمسنةلمالتببهابة

ىماننفرلىبعلهفوئدتقنطيرالاليكالنتبنالكنعمنا3امرأابياهيم

للدتفجمقالهايقألاضىذاميكقالثسبفخرنمرث

طدنجميعيقثملنلطامتمهعختوكيشكمديأنافسنغرسبع

للابيهعأسمدباهشلماخناقكعشررجالنثحثةاهيملبم

اخرهقفىلحبنافىىاننلسثامزتثألثمهبافىمتتعماهيمابمخخ

اصلميايرجعثتمالثاليفقبلجربمأجابمألىلسءضىقيفأجابه

نسنمثلتىفيهـمبهفاتمالشبلدافىيهابها



السعايهملكيلاكل

السثمعليةامبهاعيكرن

لمال

خبهناقابيهعأإكلبماالسائببنمدبأهشلماخبهناقال

إزصتاقانيانعلماصاحدشغيرعناألسمىحربنمحمد

وكانتمحمرئاطضشزيبتؤانقاممقيةشالقبطمنرث

هةامراإسلرتمعهكيائلذىوالقبضحأعلتتجبالياعنةانغمشنفس
ففالكمدراقيدهفيبستيدهأليتنفعببللثيعفغممابراميم

فائتلفلهاللفدعتأمياتجلالابنىاكماعتبنجذاداللهآلحي

لسلرةضدبانحاخدمآلآمنادانتوبخاجراللمكااشاثعنهئبزىيد
امماعيللدتففويخغاتاكمعمالبراهيممقنرسفرةفيطبتكساوكساها

01فسلمباعقبااخبناقالنففكلبائنواممتبالدهـواكبر

آجربغيرهلمديقدقلعينأخضرتافيبنتاشلثم

عنانعبدسغينلبوبأخيد4حمدآنجبنأقدناصبهاعياقص

رألثسابراصممرقلهيؤافىعنسيبيئابنعناتيبعنشمب

معكصذقافقالابياميمافأرسلبهمالمزلجهفافبرلمجبابرآلناجمثار

مافىائننجبنضاتتالثاالقطاميمابيكفبوهيؤابوقالاخىشل

تلهقذاكبيرفثمفغلةبقحلضمقيئمققولهامرأتهفىةثهاتالله

سلرظعلىدخلارلجهعندشخفلماقلاضىامراتهفىللجتار

فىاخىانمتاضىئتيهفأخبرتهغثكاينىسألجمارهذاانلهافقال
عليهارخلتفلمالجتاراسثهاافقرسلأختىاتلثخبهيهفاسالدفازاائد

آشديدةاخذةطخذبيدشفمبثباثقلعنيهايكقهالاللهدعت

بالمحتمثتمعنلىقشاللهفدمكتايقبعنخلىلتنفعامدها

عنخلىإقاايضافعامدهااألياءمنلئنذياخذهفأخذالثانيق

اشذاخذأليفنذالنالثةبهاهتمتتمعنهختاللهفددتيقربها
فقالعنهزخدىاللفدعتيقربهاعنهخلىلتنافعاهدقثناألمأ

52علىثزفيثرباشيطعلىارخلتضاتكعتىثخيرجهاالخلهالقذى
اللثيدعيعمتيدكهتعمأبياميمافىيتفرهاجردمهاانسانا

حمائتمهلبنخدمفالغاجرطإكلنزايداللهكففقدائنيهرفقالت



السحمعليهبهاعياد

بنىياثقكهفتلكفيآلابوفلماعياضلدتبعذممتعمبياعيهاهبر

عننجبأمداخبناقالناسحاتألتمامةكانتءالسماءما

اليعافاخيالقبلدملكتماصاكتتعماللهرسهلقفقلألهىعنمثر
قلنيممنانتاتهاأمبهاعيتتميحىرحمالثهمإنأقننهمفتا

قلخببربأسعيدقالقاتوبعأقضعاخميدباسمداخبهنا5

كتتعماممميلاتمانقتلشالتغنفلماننصخذتأماىااسعةابن

بابنهاابرامميمبهاخجبهايعقسارةعكانرهائتعغيمثثلقاخؤت

ابياهيمبركأدبأمهسىتاشبأصخمدآخبهناذلنمكةا

بنبرافىعنىاشعدجماألبأاللهعبثطلبأبكرافىعبأالتثمى
تدغانمبنخديغقبأجمابهـعنغقسيىاضمةبهبنصليمانط

ائئراثمابرافركبامفىبلدةافىبانمسيريامابراصمافىادحىا

علىيدتهجبهيلمعهخلغهصبزسنتيهأابنيثواماامكاعيومم

تتمالبيتتجاذبافىثافامماعيللفأفمكظبقدمصقالبيتمفنح

ساافىبناللالعبدباامحلاخبهنأنانشئماابياعيمانحيث
بشيرباعقبةعأحثزبنئبيعطردباألعأأألتحذتغءتالمددا

بأاسماعيقلباصزتجهتكتمحناقنعلغفيثصدسألاته

كبافماقلتسنآلظثتىتتل6ابأشوهـعليثهمااللهحمتيابرامحيم

مككانشماقلتقذانحهاذتجةقلجعفراياباتكنقبلاننلىلص

قلنالعبرانضةقالمامالدكقفىكبادرسلهعلىاضلالدثالل

بهاعيلا1العلمامملشاحثغبرعناكحملمرمموبآممتداخبزا01

نابيملسانعبمااجممطامابرالعهبالسبالدببمشالهم

ماعيلايتكتمونلأبيعنالسائببنصمدبأحشلماخنجركل

بنوراورمأبالعهبتظتقتممنلوألبيهخالفيسضالحلثبالعبتة

باسببنعامربنخرفبمبنانبألونيعهببنببثجببنتيكلله

اخبهناقلنذيحبنسامبنلرثشدبنشاليبأانربنيقضأط

قلاللعبدبأعأضقيعةبناللهعبدتآبأدامعمي

نسنةعشهقنالثبنهماخقتنكهتعمالنبمءامملكيلالبلعل

باوححدئلجيقانتجتجلى11ءازتبوجملابأجيىآخبزقل
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هيدكبابياجبماقابأثئعمعنتهيعابأتآقالالنيسلبهىمعلية

العهبكلمتتعماللهسقاليقاللخمىللحبنغلىسمعاته

بخيدبأيمراخبهناقلنالسحمعليهابراميمبأاصماعيللدحن

يسلربأاحكبأحمدعأالشتاقىعيسىافىباينهانآللقهى

بأهثحاعيللدقأالابيهعأالكلبىمدبنهشاماجناقال

تابتصونمتصرينلىق9وجالعشرائفاعليهمااللهصتىابياهيم

لمامشماعهـومطمعسحنتسويمنسينيأقفيذرلثريلدو

ثينشروحليمايميثاشيرووانزملنىينقافىيمؤقنفيتمادو

ممربنفضافيابنتيرغلةاصحكبنمحمدهايةفىاقمنيئما
01نسبهاماعليعببأيشالبخببنتكللنيالغايهرقالخزفمى

مابدىابناليفامنامرأةاعيلسركانشءبالكقا3طاالحديثال

مأعيلاثاففاقيلإفىفحغتأبراهيمداجاكانطلةطلمجرهممةقبل

صامةقحذتاألسلمربنمداخبهناقشتانلهتدرررو

ئحتيتسنهعشرنبهاعياتبللماقالابيهعأاسلمبأزيدبن

ااخبهناتلنلدثفىامعاعينلغنهاسفتسعينابنةهاحبمئته

بنبوابيعألبهاهيمبأسمدباسيمحذتسقالممربنمد

عنحثماببنسليملبكربنبىعنجفمبىبنداللعب

انكمتعماباافىاللهحىأقالغانمبنخذيفةبأجابى

شهتحتينابنايومئذاميهاعيلسفةدبنيعممذوالبيتيبنى

02انكعبيألممالححجرداخلفذفأابيهبعكاصماعيلنوقمعهفبناه

لاخمعابيهبخعداسامماعيبأنابتثهلهاجرئقهمع

بأاللهجمدتاعاتجثنبأنجداشقبأخالداخبهنالنخزفم
اببناللهعبدبناسححاتعننممربأحملهتاىالمحوهب

بهاعياقبرثحثاآلءاألنبياشنبىقبرموفمعنجغتمماقلاتفيه

3داليملشحفففلتههيدقبرلبيت1الركنيبنلليهاختفإته
حرااألرفيااشذموكنعهتفذىشجهأعليهاليمنجبالشجبخت

نجمقبهرههفلىمتتعماللهمهلنبر



كملعملحاذسابمءاالنبباتيتنكرقما

السللمعلياحمدآدمبينالتىوالسنينالقرينكرن

عكهمةعأابيهععأسعفيسفيبتاعقبةبأاخبهنآقبيصةقال

شبهناقالنحماحعلىلتمقيهرهةعنتوحأتمبجنارقال

قالياالعلماهلواحدشغيرعأاألصلمىولخدبنعوبنمد

عفتآلمابهانييخاسضطثةثاشقنظيفيضلنوحاتمبيمانكانه

واقاألناقرعشؤسانبئحماثابراصميخاصمنةاالئؤاتفأليف

برعأأبيهعأالسائببنسصدبنهشلماخبناتلنسنةمض

ميمبنىثيسعلنبأسىميبهأانقالعتمىابأعنالمك

الفبينهماارسدإتهألئآلبينمماتكنصنةوتميعائةسنةالف
عيسحميلثدبينوكلىغيرممناايسلشسهىاسراثيلبئهـنءمانبي

لهااقبعثسنهششنسعسفةخسثاثةانسحمعإلواتنبيء

بثاتثفعزرنافكذنجيفتاآئضئننالئنمارئمئناانقيلويءانبياتلألنظ
يبعتوطلطالفترةانتوالبرتينمنالتاشعهنغنرزبهثاسذا

بنعيسىيريىخؤثاتاسنةئحنبلعةاسنةانايالألرفيثاالله
يكتلرلكتهكتيربخعبتبعهقدكتررجمالعنتاتنىاكانيماميم

دانياوادالصهاتققمارلينوكأدباررجالثمراتهااالحوانيم

زخجنماكمتعمعيسىاباءاالفمغياآببهأالمحيتا1بأيديملهنغعاألب
شهراتحتجننبتهوكاذتاثمبيرسهةسضةحنتينقاآلنباباكبا

قيكافيهـحافيكينالدنياافىثسيرجكعاألنحإنهبجسدهزصهالله
ءخابهاكنارةنامئمسضعبضميفزيةوكلنتاننلىيههتكمايمونئنم03

نالتخملزىشميتفارزلكالناعموكألعيعممىيقالالكاقانناكعهتبشمر

متقعموينسابهمءاألنبياتممميةذكر
تآقاالنضوبواتكنانىلمسمالةباثصلئنمانهيثمبنزاخبهناقال

لفزافىعنالثشبأظيدعاثللشآميايألعأالمسعهثى

قالكباوبتاأقلثقال7دم9قالاءاألزبيااكأكتتعمتلكقلتآ5

تجتاعثمرخمسةثحألماثةقالالنرشينفكمشقلتقالففتمذتنعم
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عنثهـبكأاللهعبدنآيخداشبنخالدنااخبقلغغيران

شئلقافصعبمهاالرليعةجعغربنعنتجحبافىسعيدبن

أخبرناظنشكتمذكأتجلبمقلكانأنبتاآدمعأكتتعماللسهل

ارريسئعحتنبئاق4قكابيهعأاللليءالسائبباسمدباهشم

هبنضنيمثبألنعشبأقينبابأمهـالثيلىبأباألبأخنوغصو

مابراثتماثريسدىوثخشونبأمتيثدبألمكبأنوحثتماذم

قتنادبأعابربنفالبنالكلبنخسنربنناخبربأتارحبن
عتتعمابراميمابناثإسثاعيلاثتمنبمبأسامبنصشدلرابن

تنماحماتبايعقهبنيهسفتثمابراميمبأاساتبنيعقبمئتم

صاأبياهيماخابأثموساررخبأناصمرباتاربأهلرانبألوط

ارمبنغوكدبأمحادبألودالبااللهعبدبنفيرتتمالرعأخليل

باتميبنار3بألمائنإلتجباآسفبناصبمنتممزبنسمابن

مديأباعيفابأنجهبب3نشعيبتثمنجبمبناسمبنارمبأجاتر

اليىبأققدتبأممراابنالرثنيموستتمائركاخليلراهيماابأ

مابنأئعلزرباتشبجنبنالياليماتتمابياهيمبأاسكبأيعقوبابن

ءعوباثاسببسثتميعقهببأألسبنقثتبنممرانبأهايين

بأيونسئماسكبنطيعبأيعسفبنايماضبنالمخننئتئبى

امومدابأارىبأباتنميمابابناساتبأيعقوببئمنمتئ

باايشابنرراثغابراميمبأاسلفباالححهـبنئيغزنابا

01باخخمزيئلرميشنإبنبننباخغئباتملمينغييذبأبا

بأسليمانتةاباهيمبأاحماتبأيعقوببناهقببهبأمافلحبئ

زكدطبأجميىتتميعقهبباايثيهقبنىشىبنثبأازإلتنمدرا

خمتميعقهببنايهعقبىمنماثبابنصرألبنتمريمباعيسيءثتم

نهاتمبأالمغللبعبدبأاللهعبدبأسمدالسحمعليهالنش

طممقعمآدمافىولدةتتوتهمميةصلعماللهرسوأذكرنسب
إبنطظطالللشئببنلمئبالعمهبأمدبنئمماضناقل

بناللهعبدبأالمبلرلالطتبمحمدممتعمالنبىنسبمغدناار
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منافعبدباسوادممههاشمبأطمدشنئباممهبالمعآعبد

لفىبنلغببأفرآلبأبكبازيداممفحمىبنالمغيرةواسمه

يقالفليسفهرفيلىكاهاقيشفهرجملعإدفهربأغالبابأ

كنانةبأقيسبههاالنضربأامابنفالروكفانئنهيقلقتعتله

معذبننزاربأمضربأآثيلميابأزواممفذيركبأئبخابأ
مدبأخنىحمدقلبننتسماخبناقلابأعدنبان

اقثاعأعمتهعنفععاليعقوببأمهمىعأحقالرعأداعبد

معذكمكعماللهرسقالتفاالبهراقالألسهدبأائمفداربضتكريم

هشامداخبهناقائتنالتهىاعافبأثسبأننبأعدنكابنا

إسحماعليهالنبيقاااعهأبنعأصلئنلعأايةاخبققال

مكنجضنتمئردباعدنبابامعذنسبهتجاوزفىوانتسباانمملن

قا3كثيرانففكنائناتبلىعزاللهقالتمابيناننكننيقد

اخبهناقالنلمهليعلهارمتتعماللهسلوشاامياعابن

ممررعااساتافىعأاصراثيلىاخبهناقلانعبسىثميبأاللهغبيد

بعدمممنالذيأانمهكادايقرأكلناتهاللهدعأميمهنفي

عأمدبنهشميااخهقفلنابيتاننكذباللهاآلميعلهال

ئشعيماللمجالباتعننتفكنتعمسذياسماعييبهاةقلابي

عأكمالمجعبرحديتسمعحيثلكقتكلعتهألنجنفذ

نامسكلعدنانبأمعذبلغاقكبااتهصملعماصنبىعنسعهابأ

معذبحسبكانانهمنهاممعهثوابىعأبرثأخبالقهشلمذل

بأييزبنعهصبامانسبأعالقمئبأأئدبنعدناننبن
تدالفباراممابدبنحزابأنائندبأالعامبأبىبأقميال

بنقرعببنعئقىبنماخىباناحئنىبنجعمبأكئابرخابا
يلحنبخنخبنيثربىباسنبربأالعدابأاندعابأعبيد

بأابهامبناقهاربأجميممربئتيشانبنعئغيبأثلكابا
بنعرلمبأعحصبأىمبنشمىبنبأزيرحناحثبنففمهى

ثللنستمعليهمااللهصترابهاميمبأامماعيلقيذربأ

شيعقيبابانجبهشثذمراهمنرجلينقلخمدبنهشلم
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بابيرخاقفذكرعلممحلمكتبمحنقرأقداتيلاسبقيتةئ
كتبهثيفمععندعدنكبأمعذنسباثبتمياااتبنارتا

مقاربصواسفارحمفىفئبتثلماثماللتاباهلاحبلرعندثفسمهاتال

ئرجمتاألمماهذألنآاللغةقبلمنابينمماخألتقلهءمااكمله

5بهايمنستقلمحمدبأهشلماخبرناثلنبرانتةالهميأ

لدبأأقدبنعدنانبأمعذهـوبمميبأعيسيعهدعلىمعذ

بأيعتائهتباكهـابيحبنمنثحربأاينبنيقئيمبأيقذربن
بأقيذربأككبأسمانبانبتبن3العؤابأتبهفبأيشحبب

علىالنسببعفىفىالوامبعضنمققمكقدقآلنابياهيمبناصبهاعي

01عاالقىيزيدبأزئبمتخبنقالنلدفمتيؤشالهميسح

ينسبكلاتهاساثبأسمدعأنتقمرءالعيسىافىبناهلرو

بأمعذيقايتهربعمنافىاتنسبهذاغيمعلىعدنانبامعذ

نابتبأتجبئمخببأبيعبنحتيناحيربأبنمقمبنالعدنا

الاعدبأمعذلهاضىرثايةايضايقيلبمنبهاعياابن
جمانابيميمباامماعيلبأقيذربأباصفيايحببأتدابا

بعحنيافىقيذرادبللبأفحمىانتمىنداحماثبنمديم

السانببنمدبأهشمتألانشدسعدبنمحقدبمنشعي

قصىشعرابيهعأانللبى

جيثالةفئذرالأبقاتأكللثمأنلخافتفت

03مغذاشتجااختالفابينلرالرسعدطبنمداللهعبدابوبئ

خغخذوائعلىيثقنسبتفىفختاذاثامهاعيلقيدربألد

لكقكمحخلوفيهفاختلفؤلمترجمطاللتاباهلحألكأيخذقاتما
معذافىءاالنتهاعلىعندنافاألمربهماالذااعلممتلعماللهسللت

كدنيمابرابناصماعيلافىدلكءرراعتاايمساكتنمعلغانابا
آهافىعأيتآلإابأتنآصببناللهعبدنآيخداشاباخالد

نعلنتبنمعذءرامايعهفاحدادناماقلعرولعناكي

فياخبالتفلهـببناللهعبدتآنجداشبانحلداخبمنافال

يقحثمةابىبأسليمانبأبكرلمبايحعتالاكسيرافىعنهيعهل
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بأمعذءرمايعهفداشعرشاعرعلمفىجدناما

بااللهعبدنآخداشبنخالداخبناقلنبنبمتعدنبا

رسقالقلخالدبناللعبدعناتحبابباسعيداضألتظ

بنهشاماخبهناقناسلمقدكالتهفمفبتهاتصتعمالله

غزاجنانخمختمعمعذحلمقابيهعأثبالستبنمحصد

قلعأبيهالسلثبمدبأبألتتمتخبتآقلنائيتححمير

فناصةتتضاطالفةةالتربؤالةلدألتنزاراعدننابأمعذيلذ

فادةايضنيضاحالهثشبيدثحئذآليحئراننمفثايعهفسنافا

بأةربنحروبننجثفمةبأجتنهبنتفعانهأقمإبلراانقثحم

قصلكيتهلابللتمتمبعفياقضاعتنابعفياقعماعألقمشمنجرو

قيلىرإنصيوعيقضاعواسماعلئماللدهمعديكشكانلمحهمعدفي

الآلنلغتمصذغيركمتانتسبقيععأانقضعكتهقضاع

بعضبممعذبغيرفىنزارسيىعدنانباذؤصلىتفهثد

أمهمانزاريكىكلنبالاياقامضرمعدبننزارألولمعذافىانتسب

ظذالةئقهماانملمعمالقئصواالفهمووربيعهعكبفتشفرآل

لمضريقللانربأجربمممربأخلثمةبناجهشمباثألنبنت

الضثبمصلرفىارالفهساييبيعةاوراباالشثعاللبلرثءلمحمرا

سمدبنتماماخبناكلناعلماللهختعمءابوجميااكارهو

الالقرافىهوتذلك3آزربأاجماميمهوقيكليصابيهعأاللئبابأ

باناحيربناتلرحبأأرريقيلبعضمتلرحبااهيمابببهالتيق

بأعلبأفادقليلىفيبناارعيثيقالعاباخشربقالساريخ

لبنالسمعليالنهىنوبنسمبنشدارنمباساتبثالشالي

السحمعليبالهمابادثهـوخخنببأمحيحمدخيقالمتهشدبألمد

نجأانوسمابأقينبابأمهاإليلبأاليلرقالاسيلرنويرنابأ

أنكثيمستمعليهاللهكمتىباثدماللهومبةثشثيقللشيت

السللعليهاللالرسوالآقهاتذكر
يسأتمكلأبيهعنالللبىالسثببنمدبنهشلمناآظ
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ألمبأبأكابىفقبأمناثعبدبأفببنتتمنةكتتعمالل

بأقحصباادررارعبدبنعثمكبنالعهعبدبضتتعأفها

كألببنىفحبأالعهىعبدبااسدبنتحبيبلغامهابك

ايقبأكصبنبأغيىغوإنخبأغبيدبنعيفببنتاقها

باهيححيانبأغئمباخباشةبأماناطبنطرثطبنتبهقأمها
بافذيليثخيبابنخةالبانثابأكعببنباصعصععدية
باغئمباشدكبنتثئقيائمئمؤمضربنائيلبأمدركةفي

كيمبنرثبأثعلبةبنتتاقهاقصعحمعةبنيةمحبالخيبا

بنخطيحلبنغاضبنتمحاتكةامهامدركةبأفذيبنسعدابن

01بأمنصيربنهيازنبأبكربنمنتدباقسيقيصوبأتقيفممج

ليلىمصريأمهابأاليلسحاعيالنباماقيمبأبأخصفهعكهمة

زهرةبنمنافعبدبأهبوأتمصوثقيفمىقيبأعضبنت
غاشببنألهـوصلةاألبنتهنديقالقيلةكملعماللهجذيسيل

ثئقهـعاخزاعمننةحابأثنخميبامئكايعبنوبنارتلجاابنا

رئتهاماكنانةبأاشضربنماشكبأفهربنغالببأئفىبنتءسله

بنتالضثنةإبغابنخريأتمقضاعنإنمنبنكعببنتمطتد

مراألمناعضبنيوبمناممربأكةقحخقباالئكيربأاهب

افصىبامئكبابأئزثبأملزيمبىحأليعهبأاقيابغةامثها

بمنافىصلرتباغبيدبنتعةالشئفهااصحمربأاسلماخي

02بأقحمتةمالكبنتخملىزهةبنامناتعبدائمبألخزرنملحارت
قصاتمكحببنزهآلاتمخزاعةمنمبأفإلحباسعدابأ

لجارراباعشبأخمالةخثرباهـوشيلبأسعدبنتفطمة

إبيعنالللبيالساثببامدبنهشدماصناقلدناألن

سفاحافيهـخأجدثفااتمطثةخهسالسحمعليهللنبيقكتبتقل

52ابوعياعقبأانقالنلجاهلتةاعرنكالمتاشيا

صببنباعلعبأسمدابيهعنمحمدجعفربنعناالليثىفشرأل

سغثامناشخكرمنانكلحخرجتلتماقلمنتعمالنبىتجا

نحلفهاالشخاخمرءثاتجةائياهلسغدحنثئنئموترملدن



علعماللهرسيلددنالحقأتكالاطمالكرنما

شثرإبىبااللهعبدبأبكرأبونااألسمىعربأمداخبرناكل

رسقللاميماعهابأعنعغرمهعأشهيلبأللجيدعبدعن

اخثقلنسفاحغيرنكانامتقدررنشخرجتكتتعمالله

عأمسلمبنائلهعبدبنعدحذننىقلعرافسلمىبنمحمد

نهاخرجثكمتعماللسرقلقالتعثدشةعأةبعنالزهىعقه5

نسفايمغيرنكلح

مملعماللةرسولولدنالالذوالعواتكالغوأطمكرن

سمدباهنشماخبرناقلنالطامةالعهبمكفىنكقالع

بناعنمانبأللعزىعبداتمقابيهعنانلبيالسىأئبابأ

باونجنتفضئبةغاللهرسالديلدقصىإلداربنعبد01

بألهبنتليلىأقهافهربأثلمحبنبطبنعاثنتيابنغثعارة

بأفكلحلرببنتءسثهئقهافهربنلمحلىثبنفمبةبنهـيب

عائشبنغتيارةبنكمويأأكنانةبأضرالةباكيدبنتعاتكةاقها

باعيابنبأسعدالبنتعانكةفثربأرثلىبنههبابا

بااسدثاتماألزدشثمالةبأوبنلببنتفثلمهاقهاماقشى

ثطةحطتاطانالسحمعليهاشنبمقلذتفحمباعهىاعبد

ئعئمبأتيمسعدباكبوأثمةبأبأتيمسعدبنكعببضت

ناهيةئقهافهربنربطبأئنيبلىبنالبأئلةبأتعلبةبنت

سلمىنقهمابأنفىمحاسربنامعيحبنممروبأمنقذباطارثبنت

بأقعيصبنعبدخجيربابأبابفبنهـيببأربيعةآبنت

غثدالبنتنكةعامماسمباسعدبنتخدتجةأقهالئيىبامحامر

بأعبدبأخجيربأكنمبابثاتمكهعحمعبنغافمرةبنلهاننابن

عبيدئائمكنانةبأمناظعبدبأبألحاألعيفبفتفاحلمظمعيحعا

ممربنتثمتةتخكتتعمللفبمقطدتدكعبباعدكأبنعيمنمابأ

بنخئنئمتةبنمتئعةالأتيخالتمنروبأكعببنشفي51

كنانةبامناألعبدبنأفبأفذييعبنتنكةعامهاوبنكعب

هنئممبأالمثقلبعبدبناللهعبدئاتمنصتتعماتيبلمنءفهوال



مطاكملعماللهسهلدنالألقىتكياممعوالفعاطمكر

سماائغالثئبافيوربممنيبنعبانبامحائثطبنويبنتفاطمة

بنتنخمرقناياابخمبنالاصبنصدبنتقمئقثاضقمالله

4حلرثبايعظبنغمببنءمحابنتئقهاسلهقصيبنء

حثباغياص3بثحفيألئدبراللهعبثبنتمحاتكةاتثاففربن

عباطالقيسباممبزبأاغذوفىحملرثفييشبماشبأبرابن

محايبنتفاشعآبنئبااثلضبناالولبدميااثلةبأحببناللد

تيمباثثببنتشغدىيمباالمسااتمآلقغببأدإبابن

باجمثطملئفأتمكنمتةباببالملبنتعتغظامثاغالبفي

تعلبالبناعليابانفانيمبالمدبناةسبنتنكقعاقححيبامناف

01إجمابنرباعكمؤباخخمإبأقيصبامنحباشليهئئظابن

بانانيفيلمآيأم6االوةانحعاياشبرافىاشعطتلظاشربكصي

بنبللتماليعةبألألببأابأنجيثطبنتفاشصةكيانق

فيببأيثععابنتفاحمأمالغائببأاألريمتيمبنتقخذربيعه

يناصيمبناعدىبنتعاتكةفاليمبألهبأفزيأتمهيازابن
عانجنتعغلةفيبنرتلمكبنكنضظبنهـيباتمخزاتاختىاستم

رليعآلبنتفائمدمكببنحرانبأعاثذبنحرأثمشفيبأغالب

وأتجازيمهيبأرببأعييةبأتجخيثىبنامبرىالععبدابا
وأمفلثيرلذبأفذيلبناسدبنتتكظنهولبأرببأيدمعا

عبإطأفااالزدشآلءابشسيلبناسعدبفتفاشةبلبأءفص

مبضتفحنمةاشهافياحئشتةبنخليلىبنتخبيقصىبنناث

مألتلتئبنكئتمحمأخزاعةتعوبأنبنعفربننح

بنااسدبنأللشيعبنثربأتجوالتغملىالفنبنكعببنت

عاتكةاقباقضاتبنالخاثباانبأشخفانبنتغلببأترة

النصببأتجحنبنتعاتكظغالببنلرتفتمغذرةبأكاهلبنت

بأمأفذيلبأسعدبضتنيلىمالكبنشيربأغالباتمكنانةابأ

معببأاليلبأثناخبنتءسلهاتبامصبااليلعىبندةفدر

بأخمدبنءلمحشااخبهناقالنأنغوثبأاألسدبنتعهنكةاتها

اقهـحتشاشنلبرببنرعابنتطذكة51ابيهغبعاالكليالسائب



صلعمالليمءاباامهاتدكر

بنعدىبأإتجبأغبيدبأعثبنتلواتمقتاكعتعمللنبى

بنعاديةبنخئحثمغباشييدبزانخمبأمانكبنتمأتبكعب

بنلحارثبنصتقالبةيئتجئالالخيانبأكنانجةبنكصبأكهعحمع

بأتميملمالحثبنتنمباشهابثاقيابألناخةكصباكمعحمع

سئدبناعئميربأبنلليتبنتأتهائثضهذيبنسعدبئ

زينبيأقهااثلةبنحببأاللهعبدبنتفاكئمةاأتميهابا

اأفثقيفبننجشبنحفيعلباغاضيمابننافيآلباماصانبفت

آشهاباهلةشماناطبامتبحتشققةوامهاطببنامحامربنتنفع

قعئثتاثتكالعوءفهفالتحيمبنوعببنامتتدبنتشرة

عشرنايدالفياثلم

مملعماالألرسوأآباشأمكاتاكرن

52

اثم8قلابيهعنالكللبىالساثبباسحدباهشاماخبيناقل

مماربأعائذبنعيمبنتفاثشةهاشمبنافالمباعبدبناللعبد

بنتتخميأقهامنحزبنالعمرابأعبدبضتةكسشوثقهـانحهمابنا

بأزيددقعمربضتكاسلىهائنمبأالمطلبعبداتمفحتىبرعبد

اننخلرياسماتنالخاربأءتعدبناغئمبأعبالنيخداثىبنلبيد
خببببنكطخبنتغصيرميمااالارنجباعمهبننعلبةبناللتيه

افشهلىعبدبنتسلميئقهـعاارللنشبنملىبانعلبفيلمأللحرثابا

بأحرامبأزغوآبنتةأنخيلوأمهاتجلراننباديناراحلرنةابا
مناثعبدبأعنننمأتمرشطالةبنءقعدباغنمدقعمربنضنذب

بأبثثةبأثعابةبنلىكهبانفاشجبمبناهأللباذببنتعاتكة

كمعحمعةبناعمربأخفزةبنتكمفتاليؤلمايتامبامنصيربنشليم

ئشدبنمنتهبناشمبنتزساشيماامماهيازنبأبربنمعيئابأ

تئمتمةأتهاتئحيمحأميهقالعةسعدباأللعائذبأمناةعبدابا

بألحارثبنكعببأربيعةبناصاعاالبأمابنغقيتالبنت

بأشررحئشيتةبأخايلبنتضىقحميتبأمناثعبثطأتمكعب
خزاعظخارعالهبخاعينبخاحارثةبأبيعبئعمرفيكصابهأ



س5صلعماللهرسملءباامهاتكلر

ليلىاقهاخزاعمنابأعربنالنضربنعامربنتهنداقها

سلحببنفعمعفئخزاعةمحامرشبأزبرلعببنمازالبنت

لجاررمحامربأعيفبأخمالبئضرهـوشيلبأسعدبنتزرهف

بنتضيفآلثقادربلهفقيلاسكبجداربتىشاركاناألزرش

هالعقباعىبنثنانبأمخضئباامتةمهلأشناانىقبرتقيعى

كعببنعاهـبفتكدخآلأشهاعيالنبنقيسبأمموبافهمابا

ندظمبنكألبثفتمانماربأغئغربأضسنجائديلبنأألابأ

رئقهاببخباكنانظبناخظبأبألحارثئعلببنشريربنت

بأأصدبأذيدانبنتهندوأقهاكنانبأمناةعبدبنتامامة

مابهأمالكفبربأمحلرببنشنيبلنبنتتةئخصثبأكعبقفاتميمةخ

باهثببنقمحلبأاثلبنتششتةيئفهادناذبنالنضرابن

نزلربأيبيعبنفنبيعدبنتماكتالاقانجديابأغسبأقئخعى

بأجمشوبنالتعمانهـويانقنبأكعببنتثةمايلثئبنكعبئتم

افاثبنعمرانبنخنيانبنتغلببأحآلبأاسدبأاللالشهح

ابنتعنهكةبأنخلبئحتاتمغذرةبنهبنتعاتكالقهاقضاعلبن

سلمىءافبلثيقالعليإفختمخاالقيقوكنانبنالنضربأخندة

اعنخنعامربنووعبأصلرتبنيعةبنعمربندصبنعث

باعليبأكمعببنغكابةبنبأئعلبهشيبانبضتاقاالئنيسة

بأاسدبنراقبنئعابالبألمحارتبنتثماكيروأشهاوائلبأبكر
02ديطفهربأغانبفئخزيمةبناسدبامماملبفترنمئقهاخزيمظ

ليلىبلييقالمدركةبنفذيلبنسعدبنتميمبألحاألبنت

بنتسلميأتبيامضربنىاليلبنمدركآلبنهذيلبنسعدبضت

بنبوئقهاالغثبأافسدبنتعانكةاتهامصربنالياميمابألالبئ

بنتأتجمذلةمافهربناتمهثببنقصطبنأثبأليعةبنت

52ىبلليقخرفيمنماصالمبأبأزبمضاضبنلمحابنعامر

ابنباألكبرليسررلمرثبنمصاضبأجندلةبأالرثفىبنتجندش

مالألبأبنانظليمبنتهندئتثاجربمشيقحلنبنعالشبنعان

بألحارثيعولنغدبنتفيفياننضربأطإكانمجرممشلمدرث



كألببأفحميذكرلم

بأهـبنتبرةاننضربأكنانةمصرألئمبنالبأقيسبأعو

هندهـىغوفةيمهبأخفننةائمفزبأتميماختخةبأكئائق

ئتممضربناليلىبنتتكدأقهاالحعيألبأبأصسسعدبنت

بنفدركةيئتمقصاعهبنلحماثبنئئمئمبنتءسلهشدرلةبنيمخ

رمثاقصاعبالحاثبأارايباخيلنبنتخثإلثثليلاليلس

إنباجمكةدفيماىاونفمتةاشضىبارنبنليعةبنتفيرور
بنمضرأثمعالنالبنمعذبنحثدةبنتاببالثمضربأالياميماثأتم

لممنينتسبن1أقبنعططانبايثالبنخبنتةسعنزار

شالزفرابأنعمربناللهعبدبأغدتبابأعيقائيمأان

بربنمموبأخئفمةبأجوئنمبنتمعاتةمعذنزاربأاثماكسد

معذاتملمخمشغنمبامانكلبألمحارثبنتسمرامهـهاجربمابن

نرمبنتجائربأتجديسبأبتجثبأالققمبنتقهدقعلغانب

آ5

كاالبناشحمىذكر

اهلءعلمادشغيرعناسلىإفيعمربأخمداخبفاقنل

قللماابيهعأإكلاالسانببأسمدبنالمحشميأخبهناقالللدينة

مالهربنبأغائببأتئحفيكعببأقفبئتزفأكحب

عامربنعيفبأخمالةبأخعرشيراعممشيلبنسدبنتفالمظ

مبنئمربنتجعئمةبنابأصالكعبجدساربقشقابمبارئجهـو

كببأطارثبنكببأزميانبننحلبناذفمازابنسفابن

خرجتأتمخجخشةوكلنايإردبننحمربأمدالثبااللهعبدابن

نحالغمكنانبناشقعبدبنبكربنالإليلبىفنرلبماشافز
بكبنزمرةمربأبئكسعدبنتفاسظفوألتهثزمز

مفلمآلبنكحبثثفقىاربئقىففخهباطدتتتمرالمكلثتتتم

لدبنسعدباغذكبيربنبنعبدبابأكيمتةخرامبنيبيعة
خشلراسشأماامناتمأعذرةارفيامنبالداافاحتملهقضاعاحذ

غمإجفحمتامعهاوعمتليهسيمهفىبأكالبرهرةافتختفدمار

ريراحالببعةفهاطتالشفمافىبهلتقخميغاستتاميفيمفيعمئذو



كحببأقحمىكر

ئدفضاعحأرجالضافملىحيامبأليعافىئنسبقصىلر

المنضيلفغضبقحمىشنضلهدزةئحوهـوالكلبىبنهشامبمرقيعا

ثكلببلطكىئآلتلرقيعفقاليخنازعاتقاخىشربينهطتعف

قلليفابيفقلتااشملاتهافعصيفرجعمئالستفتك

الهلجهاراحسنماللشهذاأثقذظقالتتفيتساابتهكنثلو

منيالنهثنسباياازائنغسامنهاكخئنئبياللهانتلمحفحغخ

بأبأملالظفبنغانببنبألىلعببنمرةبنبكب

صهاللهقلضولهفامالبيتعندبهقصمككإضىاكننانؤبأالهضم

العمبصاعفىفتخمترلىاتتءخيحششأقمقالتاابهاهنااقيم

01بعنتلضضرنفلماألاكمامنلسبعحئنانججميبكاعليكاخنتيمفإثى
اشعرثحداشنعروبهاحىيحثئذمكؤثزهرةضطمقضدةناقيممع

دبربخمزسبفقدلملباتمتقفقالاخيكاناقحمالهفقالفأتا

نلنفصاعهمحافىجمه6نمظشفخفلتاالشبهالحمونولمللهفيءافقلفلتعتمه

نقداتجثذارجألركلنبهكة3األابئبالدافىقيجوعامعلخثعلى

مادعببنشلىبنخبشييبأخديلافىخطبالبيننتفدمنسيبا
اشسبخليلنعيخضىابفتهلمحزاعنحيهـوليعةباعوبن

البيتححجابصيحاظفمامرمقةيليومئذخليقجهففيهورغب

اتعربوثانتشحنشلنأصوثختيثأبنهإبيعتاخجبخليلهاكتخ

مابعحنامنعيهالموأسمبعنيافىبهارفقمهسمكلفىجعاللهتخعلى

آثادييضلئاقالبيتمنهاتنضهىثئمفسقاقحمىفططفغضبنهيعطكلنما

عميبنخمدالجناقالنطهرمكافىمضيخمرفرضىنئب

اللهعبدعأزهبوبأعبدقاللهعبدحذثظىاكسلهثاقدابا

سلمبنتئمةفاتحتتنكلابيهعأانكهـحمىامبهبنيخداشمافي
قالكمتعهاللهسلاباارركتقدانتحتةلمخفاطةعااألسلمثة

دأقاألقأللهصهلطتختيابنتهخشتباخليلانقحميتيتلقا3

ائقيمالبيتيةبطفأعرأبنضىبنومييىكمىقذثاتماحلي
حديثالملحديثرجعثغنبهاحففمتففلقصىافىمكةبأمر

قاشحالياألالطلبىمدبأشامأكسلمىاقدبناعمربنمحمد



كالببنقصىكر

كلطممالهولنرقحمىلدثانتشرتخئبثبأخايلهالظلمااتهقالثف
قيشاألنبكريبناعخشمكةثمربانببتليأاتهرأىفهنتب

كناذبنىقيينتهـمنالربفكتميلحرجححابراصمبأاميهاعيقرغ

ألاجابيمنبمبهذااثاخأالككةحأبكربسخزاعاخرابماق3لحا

حرامبناليعةبنبرراتابناخيهافىىقحوصحبنابعوتأقاك5

رمحصودخأكبيهاخفمعهبئزاحجلمتحمتوعافىبرىونالة
الغفق9وةضكانتمكةقدموضياعهقكحأتبعهفيمننجثعذي

ميأرجليميحتيطرفييمينألنغمنباضنلسيدفهفافرابأ

ألاتاماتفعلكانتكعاكموفظلكنفعلتائعملكلهـبعدقكبافلمافمؤيئ

فقالواايعقبعندفماعةنكوكفقيينتياشقهمهأمعهبهنقحمى01

كمخةانثزمتحتىشديداالقتفاقتتلفنالو9منكبمبهذااولخن
نالكحنايديملىدتماعلىكلبمىنلفاخازاقحمىاخزيرزدحتار

افاخازبكمبنوبحةفلدمتالييمافىقحمىلدفىاإلفافمقاتفلم

القتليدثرتصحئىبافبثلحانىبقمافاؤخلوالمحربمقحمىفأجمععنه

دعببنعوثبأبضبينمحكموالغمحافىتداعوتتمالفريقنما

بابتاقحزءبينبمفقكمىعبدمناآلبأكضانبأبكربئليثنبن

مفحمىاكمابدمللبراراعخنامكةافيربانبيتاابكد
بنوخزاعةابتاماأنآقدقيهختبشذخهقعكزغبكمبساعخ

البيتببهاقمسيبنيخألقرأنللديةفغيسلنانةثبىقريشمأبكر

تالاصدماذنامأشدخيتاالشذانيغبيمتذتىنةمكةآئاشر
هااقعناعمتهعنافيمعيميعبمبنسميرنابأمحمدآجثن

بفمبىخزاعلفيءقحمىشخلقاقالابيهاعنايخمفدادبنتكرتجة
التقيئنانجضعهاليومتذقيشالحقيتفقبشاليهنجضحتمتؤعأ

العذرىربيعةبأداألتهاخهفانحقحمىأمراصتقمفلتاالمحجتح

ختأرزاحفكانبالدمافىرجلإثهئخنبمهفنياخوتهمامعهمأجم
قيشتعطيميلنداألفىمعهفينهالنالمعسمشيانثيوقحميايعاكمالن

ماابملهاابلييبميماقيبشنرمهمامايصينهـنجكرمالماالنرلهوالعرب
سمدبئهثماخبهناقالنبكماعخحربفىقحمىمعالقيام



مكالببنتصيكر

ألتممناثنلركاالثحئةفبنىالقريشاشتوااتما8قللبيهعأ

بعداجمتمنتممقةتممةمنامكلنافنزليافاشترقاخرىألتماآلخر

فضرمنانزلمنالاوكارتجثذلبنوتقهتقلقدبكيبنوفقالتدلمق

يقللفكانموضعةمانيفبلىفمالقهوثفدركبنخريمؤشكؤ
تجتبأعالكفهرلكنثيلتحنئبهكةبنطيزلفلمخزتجةمشمله

اخبفاقالنالييمألمنإلثىنوبهالناذمزاكتخااسدبنو

كغ3ثألبدبأطدئقحىقلأبيهعأالكلسصدبنهشلم

بامناثحبدبكيحيقصعلداربنعبذخليلبنتحأختى

بنمتمبنئقصباكلبدقصبنتالعهبدالمغيهقاممهقصغ

طعنأبيعنأبناهـحمدثمالخبرناولنقحميقبنتةبرقصى

شسميترجاللعةافىلديقفصكلرقلعتلسابنعنحمئما

قحصبألعبديقالفكلرعبنفسىجاحدابدارىاحثشئىإكبااثنبهأ

عبدبداألكرىايكبدمناثعبديانهيمااسمالياللئقمميءعبد
بااللهعبدحذثشلاكضملمىممربأخمداخبناقلالدارن

ريماايمةباالرممنعبدباباكتبفىدثتالءؤالزبعفر
سسطبأهشامأخبرناقالشعنعمبننجببربأمدتامةفيأبن

بناقحصقع2قالعتلسأباعنافيكاعأااأخرفىقلالكدي

شهيئكلرقمبهلهالللحفاكااصابلزىباكعبثلدلاكك

ميثاالبيتالمبابثايجعلاشنطيرارفابتئهاشيالخيناالمغةاهل

02فيماهرةمحثارباونكاحدثاشارياكتةقربنتيماأفيكنلل
ثتمافياالحادنجشففاثدرغأنتبلمغلمجاريكانتبرحينهبم

تاالغيرآقهمحأاللمحبءلسايعقدثنالاهلهـا11بهـاينطلف

بئنحالةالنددار3اتغحملمئغذريالقحمغءل8يعقدةررالةدار

لههقتحنفيهالونابيقلممالمنهااالفبرحلينقرينئيمامنجمير

آ5تبفئغملثتالىكالذيأامرييتبعيهابفصلهمعئهلبيعيقنا

ظررهلةءالايقادةياثئسقايهجابةأليوكانتموتطعدنهحي

ستيتاتعاقآاملهاسعمقةدخلنايغعئبكتكتةمكةكئم

رثانحثيرللتجتمعيناىفيهااتجئضدوكانوقييشاألنةالنددار



كالببققصعكرى

ألاكلقيمبينيرباغاهقةقصغطعاجتمعيأاذاالتهممعقحبالهدق

شكثبركاناشبازراففانييمفيهابالخواالىلمناقيشحأكهمكل

بقعلعهقصىألامرلحمفىذلكقحلقيجىفهابتتمالالعضاةالشجر

هوايقثلعفساقاداشعألاللهتجهتةلمجفطكملمنازلكتقثلعوتاتماثال

أصهاحأخعيتازرجتغاشتهقيشحينئدفقحنعتانهاغبيده5
اكتهقزببطيئقصيكئرخلىمتلتهقينتهـماثزفتباميبهثتيمنت

تيمبنونئئبنبعابأمعيميابنواقاماصبفايمبيشتاموفاحأثنيم

بظهرفصفيتلمحابنوفهربنبنوسلربفيبنغالببنماألد

ارفحذاناآلاالئثدافىقمسءمبفبحتودرالتمنهـر11ءشيألزرتي

المعلنينمحفاالبطالخنزلوارفبأرثظطفيحأوآظرآبمبأغبيدة4

لخعئابباممرموكيانوقنلكفىالشلكلمقالثقدانبفلحاهل

فببجبهاالفثقبضضنطكللضخب

اهراللبهئشألالالبطتهقيشمجضاتؤبقفريكاشثذتئفتو
لنطلبعبدبأنهبكبيالعدوثنمغابأخذاسةنال

نجفألخاالقبثلأ11تجمغفخمعابغيئبنلفقمىائوئئمما

لكاليقبشاقيششتيتبغحمعقيشاتجمعمخمعاقصيففمبهع
ابوحذثىقلممربأصداضرناقلالنضرنبنولكنقبللم

بأسطعمبأخبببأسدعأسعيدةسبباثابأاللهعبدبنبكر

قيشاششضتمخءبأنجبيمتدشالمهانبأالمللشاعبدان

عبدفقللئنماانتقانتجتعفذلكقهاتفحمأبمالمىاجتمعتحبناال02

تستمالقرنىلهيصلكالصتاالثسمعتهذأيلكأستماالمالظ

عبدبأابوبكيحذنرقبأسمدنآاخبقالنقبلقيش

عشباكنالمعبدبأشهيلبأجميدالعبدعاشثالافىبنالله

كتبلحصمفصغلمانزل8قلعيفباعبدانركأبنسلتامأ

قدنشمابهشفهوللالقهثىلهفقيللئعاألجميلةفعلعليم

عنشثؤبألاللهعبدبأبوبكرحذكللباسمداخبهنا

قئشتكانكنانبأالنضركالجمافىبأاللهعبدبابكيأ

جعغرعأيعصببنعبداللعنصمدبندخبهناقينالقهثع



بكاثباقصكر

فذئةااعخوكنانققهشاخفشكلنتقلاألخفسيءغثبظابن

لرابسنللىهذاممربغيمبأمحمدبمنبالعمضيشتيش
فىااحدتوهءاشياصدبأممرطلتحتسىبمنلقهيشحليف

شميخربخالفكانفيثاانفسمعلىءشذديااىفيهاسقسمالمجن

هتعافىتبارلاللهعشمإرزىالمحفغبعأفقحمهياحخوالقلمحم

ينسجعنخماالالؤيالوكلنواالمحلحمأوعفةفيفتواهيمكبم

نملجإطمنقدملمناحتاألشممنترافيالقباباهلوكانوالشعرمظال
عفةشرجعواشانعفظافىيذهبواوماأليابكليبالبيتلهفبال

افىالثإنأحتميمغتقعفىلىغراةاآلبالبيتاإلفافمةكلوإفافعيو
01احدتحسقحدبناممرقيابسبهانأنلهجملوثيبيه

تزلفلمعنحنقخيماياهاحىبهـعاوجبندسنالناربالمي

سمدبمنملتةلجافىتجفعليلةيعسالليلةالنارتالمتاكتيقد

انتولقلممرابنعانافععاالمهفىاللهعبدبناكنيرفأخبهقصرابن

فالنثكريكلئماربكماألمتتعماللهرسهلعهدعلىتيقداننلرتلك

ثاالسقايةضيشعلىققحمفيااليهمافىتيقدممربنسمد

إلحرمئصلبيتهاهلالدأنجباتكمقيشمعشريافقلرالفادة

حلعاسالثجعلوامبالكائضئفاحفوبيتدرساللهضيغبابخرر
عملللدننجخرجينانيافففعلياعنكمايحمدرحسظتناتماباثم

اتمللنامماانطعمديحمنحاليهضدشعبيلكنايتافدخرخااميالممنا

03ثيفديمقفيثابهقةفيسقىمافشءللماجافمايعميموبهكمى

فىجروانتماإلسحمقغحسقومعلىلجاهلتةفىامزشلكننجي
بكيالدارعبدوكانرتقحمىتبيفلتانالببمأفىلكنعيحاالسحم

اماقحمالهفقالعليهنتمرققداخوتهوكبافمعيفازدباندكبي

احديطخلىالعليكوضنغقدكانهاابابالهمخقتكال4نجنىالالله
302لؤقريشتعثدأللهتفتحهاالذىأنتتكنحسالكعبمن

االشبهكهجليشبالبيدكتعقدهالذىانتكنتابئخب

الحلعامدناالبهكةكنعديمالناهدشللكأالسقايهد
البيتجمابأالندددرففثطاهددر4فىاآلأمرهامناامرقييشيقطع



قحميبأمنافعبديىنم

ققحمنئهىاخيتهبساثرلنلحالهكبذخحتهثلنرفادةالسقايةءاياا

اباكاترثىقلههـءبنتنخفرفقالتينشفيفئ

عددثالالندىافتتانفنعىائهثتجدنيغئعثداتنيكحرف

المفهدمانكانشتفجىشآثهلكتيائعتيسحئبالغتنعئ
الفتققديحدالعنيييمارتداخلرهتمخزنجبخانخلرفت

53

قىبنعبدمناثذ
هلكلتاقلبيهعأالكلبمالساثببثأخمدباشامآخبثنقل

قيثبىألفربعدهقحميءامرعلىفحمىبنمناثعبدقلمكحببنثثحم
عبديكللمهلقفعلعقحصقدتاشذبعديربلكالبهقةاختطاليه

اثفزعاجماتعافىتبلركاللهلانججقكتتعماللهرسافتحمممنلف

عنافىخذتىقدسحدبناممنئظاخبمقادناألئريبنغنتميضنك

زرأئنكمنعهالنبىعلىتعللىاللهلانتقاقلعتلابنعأكمابخافى

فقدقريشنجالحتهفويآقلىثتمةالمرعالصخخآألقيبرقتكيتغنن
بنرفرجعغالبيدالففلعنطاكهذالإعللباعبدبألبابو

اكثريمتيمبنوفجعغاسببأشإقيفقالفابناستلحبنخلرب
فةيلفقدىابأبنوعامرفرجثلفباكعبيلفقالغانبابأ

بنلبناشحبنوبفوسبملعببنبنرعدىفرجعلصابأ

بأنحزصئمبنوكرجحمقبندالبجمالفقالكألبأكعببنحىفحمة

دحببأزفرةبنوفرجعحقحميبلفقالفيهـبئتيبنوصةبنيقظال

عبدبناصدبنوقحملىبنالدارعبدبنوفرجعمنفعبديلفصل

منألتعبدبنوهذلهبابوضصقحمىبأعبدبنوقحمغبنانعرى

عشيهالترزرذاأنامققداللهإنكماتهاللهرسفقالشقلىعندن

شخطااللهشلكمامتكلالإلفققبئشبيناحئانتماحقربنا

رتكلمعنددكمبافأثمهداللهاآلالهألتقولواانااآلنعميبااآلخرة

فلهذاالثتتااللبابوفقالالعجمبهالكمنفينالعببهالكمتديأ

نلهبافىيداخميمرتيقتقبابريذاتتثاللشأنردعىتذا
عبذلذكاللبيهعنالفإلتالسأثببنمدبنثمماخبهنالق



يهمنافعبدبألثممكر

اكبرحمالوالمناثعبدبأالمطلتننسقيستنغستةقحمغبامناف

مهـاخمايصهاليفتجرعائقاتنجلتلقيعثياشاتلحفعقدالثىو

ألرلهقشلقهيش4ظطعقدءالذريهـويثاصكهمنافعبدابن

عبدتبنوثماضرافمعبدبأشمصىثبذاقنةالشأماطنحتيف
هبفتءالكبرنكةعكأقبممناففدبدبناتايةبثتحبةحتةمضاف

بأشليمئهتظبنتعلبهبنألنبأنبأتعلبةفاليمبنلهباقف

بألنمضرباعيالباقيسبنبأخخمفمجكهمةمنصيرباابأ

عمرفباالعرافبدكسهىلقينتيماشلحاعقدانذهـومفكعبد
بنمحامروضكلذكتافىبنتاقدةفاقمررجغبيدابامنافجمدأبا

مالطتمنافعبدبنتثرئجئةمعةكمعبننبأزيدباعبدئالم

نانتقغتائهاخزجمةبنكنانةبنىنافعثطباهلثلب

منافعبدبناشنمذكر

أألعأبيعأتالكلبالسافبأمدبنامئاخبهتاقل

قبشايلثتكماحبأوكارامثاسمء8قالاصعةلبنعأاغك

ماترصلقريشالرخلتينكأسقألاانقيشرتبقريثىيلثف

غؤفنكرمهلجتنقاالافىلحبشافىأاليمافىءالشتافىاحداكا

قيحموعلىفيدخلائقهقنبللماثغةافىالشغافىالحميففىرحلة

الشمافىمهنتجنخلباألميالفقثنسنياتقبشافأصاحترجبعكمف

فهشممكظالحاالبلعالؤاثرنحملهلهبزفىكتيربشحبزفأص

عثتمفثتبشمحوالحفهاةأمرتتماالبلتلكوخرشرركسريعىتحبزلكن

السنهبعداقيادقللكفكبانمكاملفئثمبعغلنافىالقدثزعلىكغأ
للففىتؤىاابناللهعبدثلهاشمابدالظثقفاصابتانتى

عجاثنئنفةفكةورجلقيتهيالتهيذقشتمالعلىعفز
قلحاالمكبيقاابأمعهثفساخدنقدمددألهشلملحاخبهناقال

52مفاثعبدبأنينلبنعلشبأالحخيلبربنعدىتلمنرجلحذكنى
لكنفىقصيباعبدنلقللبيهعنا

بيفثاتثايهيقيتمأنفشتاغئةضافماهنيمغتخت



مناثعبدبأهاثممكرن

اننفهفقبالضتالنتمليمآرفننيهأفثاقاتباضراجمراتافثم

يصثمااتفبالتخيمالحثئمابهشيبمشمكةافلنئشع
يفيفناهاحافءفيثميزاينمكتاللتتأبقآثقئهمفظل

لانوكلرقحهغبنمنلفعبدبأاشمعبدبأأمتةدحسدظ

قريشنامهـماشبفشمتعنهفعجزهاضنبمصنيعيحانعانفتكتف5

فلمثقدرسسللىنهلتنمفكيالمنافرةافىثرمحامهلثيأاللفغضب

تنحرهااقذثشيرناقةخمشنعلىنافيكءفأنقاللحغظالققيئتذغه

بينهماعالبذلالكامتةفهضعسينعشرمكعأءالمجالمكظببطن

ئاكقعمهاشهـهافناالبلهاتنمذعليهشمافنؤلخزنحيفامماهن

ةغذألاهذفكانتسضينرعثبهاممفاالشتماامتةخجحفتر01
لممراألسلمبنسمداخبقلنامتةبناهلئنمت

انابيعأزفعةبنببأاللهعبدبنيزيدفيعألقحذثس

مأابفخذالاجوامشفعبدتبشتالمضميشسكلبدهاسنما

الدارشعبدافىحبلقحميكلنمماقحمىبناسدلرعبدبئبفيدى

لشهنبممنمبهيفاتمارأالنديةادقايةكاننلصقءاللهابةلحما

قتجثمناتعبدبأهلشممنمرقمالذىوكتقيممفىيفصيهثمعلي
عبدبأهلثممبنمحامربأمربمكمانيمذلكتسلمانالدلىعبدبنو

بااسدبنوقحمىبأمناتعبدبنىمعفحدارائدارعبدبامناف

لمحانوفزبنتيمنوبأكابىزمغنجهقمقحبنالعزىعبد

بنعدقطنومبنثبمرآنحنلداربنوعبدفيمعصلرفكلابا03
يكوفوأمعفهرفلمباكلرلىتلقمحامربنوحمأذلكخرجتكعب

ليايدضانأألفؤكذاحلقاامربمعلىقيمكلفعقدالفريغئاثاحدش

تبنوعبدمنافرجتفننجخرفمهنةبعفمامابلبعضمئشيتم

ايديمالقهمغسىنتمانكعبةاصعلحفيليئامملحقتجغندمعمار
انفسعلىتوكيدابايديمالكبةمسحووخالغعانعاقلعااوتعهـدفيها3ه

مننجفنمعكانمأالدارعبدبنواخرجتنالمطمينتيافة

ضيتقتجخربلمايتخانالوئآلخانفانعاقدفيثاايديمافغمس3

فبيفمالقبيلقبيلةنلىكتهتللقتللنهتجةيمالقلعقأالخحففسم



م5مناتعبدباهلنمم

بامناتعبدبحائالأدالحملعادتداعاانلكنمحاالفا

اندارعبدبسافىالندثةداراالجابقطنكعنوالوفارأليةالسعاقحمى

عبدبىيطىفىرريةالةدارلتفلمالنلىخبزففعياكاذتكما

الدلرعبدبامناشاعبدبأهنننمبأمحامربنجمكمقباعهاحىالدار
هفىنهاالماألداريةمعاخعلسفيتابنيةمعامناتحصابأ

خذثىقالميبومدبااجزقلنماليأفىءلحلعااايدى

يومتذطلحوأفالابيعأالنوظالمغيهقبااللدعبدبأي

رجالودانرفادطدالسقايةقحميبنمناتعبدبأهاشماثال

جيهانأتكمقيشمعشريافقلليشذسفىقمترحضرطاانكانيرامه

01بيتيعطميهاضمةاللارزالمفيعمهذافىيأثكموإتهبيتهلئالل
بذلكاللهخخمكثمندفمئغةمةبالفالعنهطخفاللهفمئففهم

صثرفتثغهمودفأجلالجلرشصففلماأشضلمنكمحفغبهأكمكم

تغلياازحنهاقدانقداحكائهتفهدزعلىبلدكلنهاغفراثنغئايفتها
كانئنحسكنعلىتراندتيشنكاذتألشغيناروجمملهاأنميا

مامنافعبدبنمهالخككوقدربمعلىاليسيرءباشعثصياليننهالبيتاهل

يسلرالاهلقريششقيمركلزكتيراماألعلمنلفىنجدجقحمىابن
يافرمهلثكانوصقلتةمتقالبهالئلنانمعباكلوكبيتهاندثن

البثارشءالمافيثايستقىثتممقىمموفمعفىفتجعلئدممجيافيماش

بهكةبيهماضترثيةقبلىنجطعممالانجاحممثانلحاتجضشربهبهكةالى
02لتمملسعيفطلسمنبزاللى3صبزللمينيروكباعكرفةمعبهئ

انافىماألدحيافيمافىقليليومثذءالمابهلىنفةبثءالمالوجعلى

اخبهناقلنمرلبالنلسىييتغالممياصةتنقطعمنىيصدرواش

أبيهعاالتهبياسعتلىبأالقلسمحذكىقلءاألسلهصربأمد

الذثهـوشهيفارجالهدثحمدباقاللمارثبننونلبأاللهعبدعن

52فاتفبميفايعبعلىناقاتمنةنحتلفألنقيصرمنلقهيشلملىاخذظ

قيصرلفكتبالطهيفاهلعلىءايهالكمائعمقيشالخملعلى

هاشمخختخلماكازوفمهاقيشانجدخلانالنجنئىافىكتبكتابا
اشبطبسبىفنهلهاالمدينظعلكليقمطاتياتفيهانقهيشعبفى



منافعبدبأعنئبدكرل

51

افىحانالشتريفبليلماشدثنالسضبهاتضسجقادفو8

دئيلعئشتهىجماتايامرأةفراشائسيتيأمشتمححنععلىامرأة

جزاتنلميأتمأعنهاهاتنمفسالمصالمعجثدةحلزمةامرأةفرأى
ثتمومعبداامملهفويتابخيعبنحشةخهاختكانتأتملهنقيل

أفرهاللهابشيرطياحساقوم4لشرفيهاجالانمتئبمنجتفارقها
وبازيدبألبيدبفتسئضيرجالفلركثهاففانرقتبيع

فعرصتهاتنمنخبارالنشبنعدىبأغنمبامحامربأخداصابأ

حناهشلحاشطعاماصنعبهاولخلنفسيافزتجتثزسبههشه

رجالفيقينتهـمامأرجالاربببنكانومعكانوالذيالييمحابا

اتاماابهبالفميجالمخزرخمأعايسمنحزيممنافعبدبضمأ

خخننئيةضفستضبدائسهألتضلدتالمحتلببعبدءسلهعكيقت
مالتحىعليفاظمواكلنتكلغرألدلمخحسللثحغافىابهافىمث

انركتهبضرجعالذىانيصليلدافىبتيركتالرجعبغرةفدفي

لبامغييجهذوثلزثبألعامرالعامركالعهىعبدبأرئملبور

عأالفلبىالسائببأسمدبئثمماخبرناقلنعشهيأب

مناثعبدبأدلقللباخيهافىمنافعبدبنهنتممصاقىابيه

حلزنوشسعبدثبنوانيهماديدياحدةالمثنلبيبنوهلتنمفبنو

ابيهعداسصدبأهشماخبهناقلنالييمافىيدمنافعبدابنا

اففلنخمثبةنسحةخمشنفراربعةمناثعبدباشمذظ
ماتتهلثصمبنتورستةلكحتئقينتستدوكالالمحتلبعبدثصو

بأخدلشلبيدبأزيدبنربنتسدىاششازتبوتجلريةط

ابناحعبدوألمهاكاأخوارالنشبنعدىباغنمبنعامرابن

وبنعشباكلغةبأجخالتجبابنالخريشبأيمادبأأخئحة
حهيغتاالبرآومممرأصمهلثممبأكميغىئبااألعيماباحثابأ

غنمبنساوبنمالكبأظاألبأكعلبةبنمموبنتهندافهما

بأمناتعبدبنالفاببأتخرمةألمهماااضلمجزرخبأعهفابن

مالكبنعالربنتيراتجتاقبوكانتقثلةاتهنئممبناسدقحمح

ئتمنيةمالشغايهاثممبأنضلةخزلكلةمأالنععلنفهـوبمةجذابأ



منافعبدبأهلئممكر

سعدبنمانسبأالكمريناربنبنافىاعبدبنعدشبنتأمئمة

ليعةبنالحمىالقذالعهتىعبدبأكقهائفلفخهاكالقضاعش

عالربألفكأبنحباملكبنتجذتجةبنبأختبابأظا

واقدةياللهصأتمامهاهلئنمبنتخاندآلهلثممبنتلحنصعيغةط

هفيمننبألدبنتمجمدبأعامروغتىيقالغدكأاالبنت

مالكبنلمحارتبأخبيببنتتغذأقامهاثبنتنةممعحمعظ

يكساشمكلىقاذنوتقيفيمىبأقنجشمبرابأخطيط
مهلتئنهعألخاهاشمبأاسدبابنهيككبابلبعضمنليديابا

عاربأخمداخبقئحماقيلمماففتكتيهقباثمعدرطدرتاه

01نضعففيشعروهواباماتنرهنننمبتتخالدةقاسترجاله

فملالاتغعالييفههالقإقألاىنالمحضىكلحأخيأبخئرالنعىتجكي

طءاىيغبغثرالعجيقةقاضنىانئقىىنالتمقثذعانغفيرنمتدإبا
الماحلقانيالحئيلبقاتللففىيربيجقاطثلغاكةنميرة1زثا

اللاتههرشنالتغثدباخوللعليفملائغؤكلرآالةبئ

ماجنايلقاثبمكبئأبالنتمئيمنتهانزكامأإفقذبأإق
ينقافملتدىثخارزثمتإقذألبعهلةبقيتماغتئفائيهي

ضنايلأفيركلىفليساكتنهافهرقيريعرزتعتلقذ
اباماتتهنتممبنتدطاليثتقل

الكهيمئالنجوالذمعاشغاخبجيميبعمىخمأعم

02تئقعذرانمسحئيكلمهـعئمالخىآشتعبهىأ

إخمييمثاالنقىاعالهنىخىالهالمجالتةنعطالشيرهلتنم

عظيهاأفلكلافيإزجللئختإليررببب
ثيمااليهأسرتقالبثتلخمحتللعركمفنضاةتنتحت

يميالقناةجمئننلريحيمملقفهذبشئظيبئ
2دخيييمبئضحخدقضزحابيممفنعتئخسمثطعغانبيبئ

شييمغثيرلكشالجدماجدشفبمالمواطافىباالناتيصا



هلثممباالمطلبعبدقم

ثاتنمبخاالمطلبعبدذكر

عبدبأالمطلبفىةكالاألسلمرقدبنبايمداخبرنا

طلعقدوالذىشصعبدحمأهلثمممنالبرقصىبنمناف

وكلنمتستذافطاعاقومهفىفاشخوكلنقثجرهافىالنجنئششلقهيش

اثنفىدالفادةالسقايهاشحبعذفهئسماحتهاسقثحطاجمهتسقيش5

تومترلئمفغئناقذبتاهالمجبمتجيىتذئكأنجي
ئهثيزتثمخذشذالإقبمائحراحجقيينافمنا
انمؤئشبقركأتهئمألاثاتناالخجيثنة

ائشاعركابتبنصتابوصرحيامباالمفذربأتابتثتدم

اخياثأبأرأيتدولهفقالخابأللهانراالعنلبفلقىمضمرامامك

فتياناشريناكنولأسيهتنلقدثمهفاقئبةجمالرئيتفيناشيبة

اناخسفكتماقهذرأحىمثلفىجميعانثهممفيذفياخواله

نقالبهنأتيماليهبئاكأحغقئمسىالتلبالملنالعلىاوبن
عازلكحناضأباخوالاليكتدفعهسلميلزسماتابت

مااعليكيقطمثالذهويهنحتئاخوالهفىضهنتقحكلهالماعليك

طثرهـثيهررهناككلهأللكنتماطااابايالمطبفقالفيكراغئاهاهنا

المديهةفيدالمطلبيمخمعلمتقدماقومهفىنننهسبميعلققومه

اخوالهمنفتيكئبىتجلحضعنيسألجعلناحيةفىفنزل

يمانيحتةدساهاليهفممهعيفاففافمتفيابيهشبعاراهفلما

كلنشايقط02

تضتفيذبةبالضخولةإنايهـاأخقتثقذالتخفرثبةتخثثغ
سبقيللغلئهمتىفغافثينيتتمتالمجالقثغ

منااخفشأنىفقالعليهاالنهعلافىفدعئهالمفلباسلمىففرسلت

كحمهببلثصهقهاألاخىلبناقبفطحنئغقدألاخلانلريدمازلك

غيرانئألتدملىالمطلبشقالعليهكللطتمعكبنهمملههلسمتفقالتط

قهههغيمفىغريبوبلغقداخىابنمصبهاخبىحتئمنحميف

مصوهاهناالمممشلهخيرببلدالمقمألميناممهفبيتاهلن



هاشمبأدكاللبجمد3

تالثةشنظتابهيخدخحتئرمقخغيراتضرئتفلتانحيثابنك

فأنشأجميغاثاظلقااحتملهثتمتائنختامعندجمفنهلاليبماوخاتام

ابيعنخمدبنهشلمانشدطتكمايقيلالمطلب

يىحمبيؤتذائتفنمينفئمأشجتتفثمأنلرالتالبنىأئيغ
هميعسحعاأخئلقاثهفهاجهثفثماإنقوفاائثفئم

مقةلئثقلببهيلخقلربنسمدحديث19لحديثرجنتم

اخابأهواتمايحكمفقالالماللبعبدهذاقرينئهـافقالتفئهرا

عكةفقيماالمثنلبعبديزلفلملحرثأبنهقالواهفلقارآسربنشيبة

فهلكانيعنلرفيماافىاتامناثعبدبأالمثتلببمخهـادركحش

طائسقايةالرفالقبعدلتيباإلمطلبعبدفتهااليعنلرفيماحأبرئمان

فدتاجمكةللمحيافياشفىيسقيمجتينجبئعمبيددكنيزلفدم
وكانهاححبهامزمشسقامبهكهلمحياغيافىائسفىتكمزمزشقي

أتاللهسقياشمزمراكنتصشقيمعرفةالمممحمأالماحخمل

اقلدليبآلاصفرنميألمعهاملهصفجؤهأففمرمراتلممالمة
ماتاانغدكارعشلتاقيديماقالآباحؤشقالءاتاالغدملفلتاصليبة

مافىايانينذالماقلئيتةالمفاحفلفللنقضخعهفىناثمو
تثزيمأللزمزمياقالزمزماحفرفقللاتاالغدكبافلتاقلت

القرابتفهعندماسلالفرثبينطظماكثجيمدقيءتتمثف

ثادررنمالفرثمكلائذبائححعنديميبمالاغحممغرابللروقالاحكصبم
01تممئفيلهبالمثتلبعبدفغداقلبعطدشليندللكجمنربال
عبدحعلىرهثنديهمئذليليصىالمآللمبعبدبنلمحارتابنمعه

يشيلطايتحملهفيالمكتلفبالمسحاةكأتبايععجمغرالمطلب
اصثاعيلكنحتهذاثتلفكعرقالطلهبدانمتماتمثحنهخغرخلرجا

بغاعانامافضلفيدئنركناأفقالوفأذءالماارركقداتقزجىفعهت
2ثأحاكثكمشئتمخابينكمببفنافآجمعلوالكمدبهفمثخمامرهذا

ضبراالشنماثعواتمنبنعاندانتفذيمسعدبنىكاهنظوالي

خرجتمفاثعبدتبنارجالعشثاالمطلبعبدمعخثخلاليها

ارانشغلهيفبالفعيرشكانوفلتاقبأئلبيامنارجالبعشهيأقريش



هلتنمفيالمطلبعبدكاقى

آ5

هوفضلتىاالمطلبلعبدفقالوافعثلشواجميعالضماطقنغحذ

ابادفنهيجلصتفغتمافسهلةخفآلمنكمرجلدلصغرفليالمون

جميعاتوكيلناثترشفميعةفيموتاحدارجالايخرحميكن
بأيديهاإثماعناللحالالالمحقلبعبدفقالالميينتظرثنقعدكاتتمصغهيا

هطببعفيامايزقنااناللهفعسياألرفياتنكمربئالصلغشهكذا

أنغبمبهثأنبعنفلقافركلبهاحلتهرافىالمحتلبعبدولفلزخلوالبالد

جميعاربوثابهاوكبنالملقلبعبدفكلبزغذبسعنخقهـاخت

فشربيااللهسقانافقدءالحاءاالاكقنمبفقالقييشمنالقبائللماتتم

هوالفالةهبونالمايهذاسقاكالذثعلينالكقضسقدلوثثامشق

يصلهارمعهثرجعفرجعابدافيهاخاكممكدالللهمزمسقارالذى

تايخددشمابأخالداخبمناظنمزمينمابيفهيختالكاممنةأفى

عبدازغقزااشيذثاستقلالتيمعسليمباببنمعتمر
ركذاكذامكتلهيليافقالاحتغلهفقيلالمنامائئالمفلب

خزاعجملسعندالنملعندالفهتعنداحتغرلهفقيلففقجمتغمفلم

كأتهمانغنيمالئهالماقومفقالاثفمسالحااضسهجدفاحتفرثف

احدبملينحهنرةعلهلدلمارزوننالثفعندقاليغلزانيدثنئ

بينهأقرعتالوزهقبنومنعتهاللهعبدنبمأرادعشرةلهدفلما

ايبعطاتمشغعليهضتعظاتراناببلحمأوكذاكذاببن
ابنهتطالامالصدرشثتماميختزأىعاالسبادرقةمرة
كانتقالممربنمدحديثافىثرريظرجتمنافبهـخر

قلعتةامميافسبعةاتئنغدسنومكةناقباتأصتوجبهمانجرفم

الطلمثئبظمبتاتهلنالماللبعبدفاستخرجاالسؤبعادرلحمسة

ثكذفذهبوكالشالكعبةثجهفىكهغائبحالغزاتئنفضربراصغالج

الففلىالمفتلحيجعلالكعبةانةخبهجزابريدالباتجثنعلىنخسياث

ابنعنصاغلعاابيهعأسمدباهشلماخببانذعبنا

الغهالاسهخممالمطلبعبدحغرفلتافرفمالغهالكانقلعتدسا

بالفصفاثعنجعلللكعبةخرجتبايقدلحعليهافضهبقلعتةسيينا

ضياطقالفسهقؤنقبشنفرمنثحنعليهفغدافلفعببابعلى



مهلنبنطالبالرعبد

افىبنالمجيدعبدعثنابيهعنالالساثببنمحمدبنهشام

هاقريمبهىاحسانلبالهعبداناالعنهيرالمثتنرأغئس
سذفيبقكلىشالناسثفبعدتقاثكحدهحلماأحلمهجسماامذه

هاطثحىقيشستدثلرقعهثالمهقثذاآلقلكيزروجالا

هفلنحالفكهثتمادررارفىينمتجافهمخنافقالياخزاعةحنذفرفئناه

األرقملبالمطبنىنغرشسبعةفىالمعتلبعبدئقبللكنأفىابفا

خضيروهنئممبنصثغعافىابئثيحزئضخاكهلئنمبننفملابا

علىفيثافتححالفوألىالةدارفدخلونئهلالشمىعبدبىمناحد

عبدقلالكلصذنققوهعكتابابينموشبوالئعاساةاينناصر
01لكنتالمطلب

غمبنىئانامائيغيبافسانقبمنفثتوازلئرافههيىم
غذيرالبنئئيمنيه3ثحذالنهاشجثحهالىالمجئفذخفال
بفيرمأآليمكثننكاتياقأبافالغوالفدجةاالذطياحةفئم
شبهالحمعثتابالهعبكبأايئيرأبنهللىانمطتبعبدففحمعبم

ماقالنلتلبالىعبدباامياالعإلافىكاللببوايحمىكاللبافىافى

الرحأعبدبأمحمدثحدتقدالساثببنمدبأشماخبرنا

عنالزهرىنخبأرالشبأالركأعبدبنجمعغرعأاألنصلرى

شعغليمعدىنزلاليمأردأانالمطلبعبدقالجذعأابي

اليمناهلىرجالشعندفيجدالتشممعليهفنهلكيرءعظما

102تأقلباشمحعبديالهفقالالكتبقأوهنياليئنهائهلقد

قأأقفتيشدفىلكأليمقمكاكلليصقلمنكلمكانااستشلر

فقالمشنجرقائشعيصوبلرافىدنظرقللكفدفلمثحنرثكهواتما

فتزقاصمطلبعبدنمفررهرةبىفىاحدجماملكايفىدرىذشةلرث

بنتتقنةاللهعبدلبنهقجيعزفرةبامنافعبدبايببنتلة
آهبفىاللهنجعلصتعمسمداتفيلدنزهألبنمناتعبدبناثهـب

اخبهناقلنلكقفمعحيثأحلةاللهكفالفةالنبألثتلبالهعبد

اهلمنرتجلخبرذىهثممقلاحذثنىقلمحمدبأهشم

قاابيهعأبقربأاليةبأالركاعبدبنجعفرعاالمدينة



لتنمبأالمثللبعبددرنيه

فكاقنمهنبنالعلكعبدبهكةقيشنباشمميمهخضتنحمأتلاكار

المظلبعبدبلهفقالكبوعظماشعظيمعألفيلاليمنايردان

بهفأمرقداليداكنقفلشاتافتعيقالبيافيمامذاتغتمانلكهل

هذازقئناشللمطلبعبدلهفقللبالييممضقغتتثمتجنابضحق

خلكشعزكأنآبالغداةعليمخخثتمصالمكةشدخلفأكتررالفز5

عبدبأالعتلساتمكليببنجنابمتبةتتيللهفقالتالغراب

المطلبعبدفقالصسناكالنكهذادامئوحكشنضبظباتلبا

انعغفدشبببعيألجمئأشكتحيدتضاقالةفذالىدامنو
قرئمألئتيلةمفمنئذالقحييرةياةالمئتتتعت

إئفدنمعوكمإفايفانعمتانمزخغقمعلىنجدىاتذفاثمان01

خكئممقالهئمجمأإتيقاحبدةضنىعالجكتجببئزبتف
بنمدبأهشميشبهناقلبالسهادنماملخفبقال

األأبالهيقالكنانالبىمنارجلتاخبرقلابيعنانقانيالساثب

عبدتنافرقاعالمالراسدلبمهاالرقظاملمنثرجلكمبغ

ينقرانألابىلحبغتمالفحجلتنىالىامتةبنحهبماتنمبااسمثنلبااثا

بأذيداللهعبدبايربلحباالعهىعبدباتغيلمابرخعالببضهـهما
ئهـهماثتافررجألويلباخبضلبثبنتعطبارإحابن
مناظالئزالممنكأقلسامةمنكأعسمهامةمفكعقمقلثةتق

ماانصبفصىعليضقيداجمألمحلطاكتكتقاقجزل1ااى

عألمدبأامطخبهناثالخكمانجعلناكانمارنجائانتكت02

بأئغيلافىتنافراحىامتبنلخبندتااصمثتلبعبدكانقلاخه

فحملرقاتفتلباسمعبذتفيلنقرفلماتابلخبأشجذصىالعبثط

عأحمدبنهشاماخبهناكلنبأجدعناللهلعبدندتجاحب

رنلهيقالائفبالاماثممباالمعتلبلعبدكنافلمسا

عليهففبومنمالمطلبعبدلمحنلبهئنمدهراثغيفيلىفىوكانالقيمط
بالرثفيباختببنلرثبننجئفتقيفأمرصماصربها

فإجمافيهخاصمهعليهفلىكقيفبنششمبنحطيعدبنمائك

شغباوكلنشلهغركألهيقالردتتاتعذالكاصنافىالمناشةافىتكن



مالابنينثحرانالمعللبعبدذرزركر

ابنهمعهينتىقينؤشفىالمطلبعبدجواسمابلعلىفتنافرا

ءمافنغذتعيفنغرمافىبخثفخغيزيومثذللدلمحارت
لماللهفغبمفأبويسؤ7ادالثقغئنافىدطلبواابئالمطلبعبد

لألنانكلدمجلعرالدحمدالممكدببعيرعبدجرالخمتمنعينأ

هالمطلبعبدافىفبعثوالئفقنءمالعذحاجهمرعيارتبمافشبيمت

العطلبعبدفأخذعليمانمطلبعبذفنقرالكاهناتفسقبمنهيستسق

نقيمعلىقيمففتلعليهزرضنلهثرجمعالقهمائخذنفنيمهااإلبل

رلبنينحانللطلمبذبهرنذرعبد
اللدعبدبأحمدتآاألسلمىلخدفيباصنحمدنآاخبمفل

01حقتنااقثاثالالسعةفيعننعثبباقبيحمةعأالزهىعن

يبيعةبنخمدعأجافكيعننحماحبأشيبؤعنقسلابأبكرابو

مزمحفرفىنهاعوقآالمحلدبعبدرأددهقالياكيرآلحارثابن

عشزلهالدالملمننذربكالهولرثلبفالطدهجفرالكاتماثا

ابوايبيرلحارثفمعنترةتكاملمافلمااحدحمشبانييبمقليرق

طجمعملعتلسارضبقطلهثاشغئداتتمبرقعاللهثبدلالتب

انهااحدمنمعليكتلففابلتهءالوفاافىثدعهبمبنذرماخبرنتم

قدحهفىاممهمنكمرجلكلليكتبفقالشثتمافعل1بنذيكفلم

بقداحيبمافببللسادننلالكعبدجيفالمطلبعبدفدخلفغعلو

بيددفئجتإمحتلباعبدكاناقئهااللهعبدقدحخثفضهب

02قالتقيمافئالمطلبعبدبناتفبقلئمديةثمعهجبئالقئافىهيق

فقالمولألالقالسواثملبلكقتضببثافيهاغنرألبيهااحداهن

ييمتذاسديةانتراحبلعشرشمسلىبالقددحعليهاضبرللسالن

عمنراعشرايزيدنجعالاللعبدعلىالقدحخبرفضبدجبحأعشرا
بالقداحضمبالمثلةكملتحىاللعبدعلىالقعيحيخيملدنكل

آ5إمحتلباعبدبناتطحتملمعهالنالىالمطلبعبدفكتراحبلعلىخرجع

نثقالمالحمغابينفنحرهااحبلالماللبعبدمفنقاللهعبذاخاهن
بنءيععنممشدبنحذئشتعرقدبأمديخبرناقد



ابنهحربضألالمطلبعبدنذرنه

المطلبعبدمحرهالماقلعتلىاباخبيرعأبنسعيدعامسلم

عنهايذتحناثرإدشبعابمىابردهاششتلثيبهأبينهاخلى
مدااخبقالشيمانلعهاحدشالهممنهاكفيواحئالا

تالعتلعىلبنعأيثكهمةعالمحاألبأانركأعبدنىحقتىممربا

ليةاسشفقلىالمعتلبثبددجبلراشعمثيعمتذالطيةكانته

رسعلثترفااببلمائاشالعهبتييشخفايبلمنطئةالنفى
حمدبأبأهشلم6جرنعليهماكانتعركعتعهالله

عألزهرىخميعبناللهعبدبأليدأحذئسقلايكلىالساثب

ابيهعأرفرةبنىحليفاحشعىربلحبأفبمبأالرحشبدلاب

صيغىافىبنثرقيقةأبممعمثقالىالنيفلبأفيمهئقحققد01

تلتانمخلبعبدبقوكانتخقثمناثعبدباهايمابا
فمممحتقالتاحئفسعلىئثمغببهأباألميالبانسنيالقهئنىعكتشيعت

ذاثمنكمائمبعشالنبىهذاأباقبشمعشمبالمنامفىيقيطقائال

نسباطفاالسحلكلمحنارخالألانغلهياالمخضعبابدئنيكمبخيهجهإتت

يفلمجذثأشمفلتجعذاافنتفلراهلبلحاجينمالهابيضىاماماغغ

افتطقربثفارجللشمنكملحجيمونيميعهونجهجسلانعيبن

ائرجلهدايتفذمثتمفبيسافىرأطاتزآلكغالركنلستلمرثتمبهانطة

شنطاعليمبامازفقضتألاكهبحتهسئيخاتكمففثينفيستسقى
بحئاكلنهاثخهجاليهفاجتميالمعلدبعبدغةإتحمغظفخدفى

تعمالنبيءمعبمقبيساعلىاعينغبهلمرتماصفعيامنيمارجلم

لاءماعبيدلعنوعبيفدءألاألظللمعنلىعبدفتقبماتمغحمو

بحتففالسننهفعلينانتابعتتىمابنانندإمائكنات

يخعهبباليااتتنابخئبعئافألائاألنفسعلىفتوأثخفبا
بنتميغةضالتشقهاصآثمفللهشبريةلآلساتثحىبرحيانا

مناتعبدبنهاثمبنفىدثأفى2ه

ادتطؤاخدهقاقباققئتاقتذتجئذتتاتتلهئشقيالمحنئليشئبة
التهمجرأالئعانمبهألتاكمثاشدشبللهجمبالماشجلق

مقممبهيئهاألنخيتنخئريؤثلباضمئمونالنماقتا



مهلبنينحرلنالمطلبعبدندركر

خطرجمئألةاكنليمنرمابالغمائمئبضتمسقيتالضللمه
عثمانضاللهعبدتآاألسلماقدباممربأسمدبرناقلى

البثتىاقباالركاعبدبنمدئناققالأبيهعأسليمبالبن

مالدارعأانكعبىزهيربنصربأاللهعبدذثناامهعأ

عأهالثقفابأسعيدمحهدذتنايسلرقكبأعأعطاىط

قدأشععيلىيييأافىعتهعنبأفقسوكيععنءعحالبنيعلى

ابأعأدعأسبأكثيراللهعبدعنمسلمبنسعيدجذنمنا

قدالفجاشعكلرالبعفياحديتفىبعضحديتدخعتلى

فأعطىعلبهاكلبفأداخهااليمنليمااثفلبعةفىهاابارياتج

01ميكصابونألشمبرهةلهيقللطبشهشجلضمالفقاكلستفآالمل

يريجفاننامافرئىاليماطعكلبلربيعدفقتلفأجاباعتحافىافط

فقالالنلمىبيفايأفسأليمولاللهبيتافىحآلفئلالمهسماما

انيايمئحوتماكللجملقشقالوهومماقالجمكقاللهبيتادثنجش

لفبنىمنهخيرانكمألبنيقأطلمسييمقلالحمغهاهناشياتهما
ماالفخمؤبباللخدياكةاألصفراألكراألبيفيابالرخامالبيتا

قملبائطمصامبربالفصغثالخعليهاابالبلهجعلههـربادحقه

يوقدنىحجابانهعلعظيمهءكرالحتةفيهاعليهـربافيبينها

الناصياوأمرامرتييغيبحىفيسيبالمسدخذريلطخثذلىبالةفيه
ايتعتدرجالشيهمكثسببنإباسعقبائكثيرمنخخهخخط

02كلنفلتافأمهليكهمالييرفيالمجثعىئفيلينلهياينسكياأتا

فئلتهبهافلحلخبغطزةافقميتكاحدايروالليافىمناليدة

اتماثقالليداخمغصبادغصببنتكابرهةالثخبرفيههافأللىجيغاحمع
اننجاسافىكتبجمراجمهاالئقضنهلبيتغممباالببهذالعلث

برمنلهفيالروكلنسميبفيلهاليهيبعثاليسألهبنلكئشجم

سلرطالغيعايهقدمفلمااليهبهفبعثكعقحاعظماضاألؤ

لحمدنامنفلتالنئغمىحبيببنفيلعيرملدعهبالفلسةابر

ئغيثالنالمطلبلعبدبالفأصابوأدلهاميانغمعألبالغارةبهأامر

قدانملكاتهاهلبرهؤتفيلفكتمأبلهفىفكتمهالماللبلعبدضليقا



ابنهينحراالمثأبىعبدرنقكرن5

األميالثنجعطيءيادافىعلىجميلفاشتمثماافضلالعهبستداتاك

عتيقتقلحاجتكلهشقللابرهةعلىفألخلهإشيبناهتتمانجبلعم

شتكتهاتدطننتالغهيرتاالعندبلغىماارىماكلبلى

رحدبألعلقلرئذحتبالىعبدظلشركمهوىالهذابيتكم

مالالةقتدهاقبصهافلقاعلييوللهبرنفأصسيمنعهرتالهدبرألالبيت5
ربيغضبمنهاكعئممالبلكىملجافىثبئبقذئاجعلهاهاحمب

بنصرانباعاثذباومعهاخحعاخإمحتلبأعبدقايم

المطدبعبدفقالالتقغيمسحبوعدكأبنافحلجه3نحز
حاللكفاقنغرختةتبةغنلثيمأينالفتم

مختكاغذفهثمجقمييبيثماليغاتن01

تأبقمارأبتتناألتاليتفئمئمثتا
فىجمرالتجاراثحثةلالئركلمعاباببلالحبألحيرشفأقبلتقال

اآلهشعتضنتاتصيبالعليهلمذجلقفقذفتمنقارهوجمرالقرجليه

األتنجلرالىخخمبةانخديىكانمااللالكقفكاالميحنحللننفطاال

فلالبمفىفأنفيمبمفذهبأتتاصيالاللهطحثلحجلرةفأهدتغانمهقما

اقأغضياغضيسقحابرهةخعلهوابامعبقهناأبرحةء

الفياماخألمحمعاقبحئمجعالصبكيااشجافيلاشفلم

منالصعتلبعبدنصالعشرئآلتكلنتليشخحبالألخرفشجع

ناعاملضتاذتلهثاألئسهفقتاللحبشظمناالرجالعليدئخبل6حها

عبدذقلبرعثثالكاانسئببأعدبنهشلماخبهناقد02

رثظنصمهممتعشررجألاننىمنافعبدبايشمءبأانمحتلب

جنيطببنتضغتةاتهأبيهحياةتتيكنىكلنيبدلدلبراهـو

ثبدصعحمعةبنعاسبنحثةشوبنخبيببأبأربابخجيرابن

حتلبالهعبدحمياواليهشهيفاشلكراكبيروللمكمدهاللهلبايسالال

حكيماميعقبرواتالكعبألكلبذمناتعبدممكاللبفبما2ال

بأعلذباممربذتلمةفاافاليامثمةحهأثكتكةءالبيصا

اسذاللهوقوكلهتيبنكعبباألفبأيخقظبا3نحزبنممر

المغيهقثاسمهخألثالمقهمخدايهماستشهدبدراتنهدرسيلهطط



لبنهينحرانلمبالمعبدنطركر

ئاتهاكالببنرهبنمنافعبدبأيبنجنتهالةوالثمهغية

مهيبالخالشهيغاثانالعتتىيققحبأمنافعبدبأالمطلببنتلمةالعة

النبىادالوصااتمالتخادسجماقييشاألفتيانهاثهنضال

نجتتتئلةوأشلهعثتنالالمقنبعبدبنحثةلهغقفصتعم

ثموهعابنمناظزيدبنعابنوبأماللبنكليبباجناب

هثببنقاسطالنمربأبااللهتيدبنرجلمخبابأسعدينللقمح
معقبننزاربنصبيعبأاسدبأتجدياةبائغميبائثصىابن

غتبةابايكشالعرىعبداسياتمعقلبعبدبنلهبأباعدنالناابن

صبنتئبشئقجهاداطامابهلمحسنهلهباباالمطلبعبدكنا
01ممربنبأكعبطبأسحبئنمتفداطربأبنمناتعبدبأهابم

نجافرةتيمسعدبنبنباكعبمميواهندبنتئقيحأخزأع

اصمالمحقلبعبدباانغثداتحبدبنهقبنتءراالمفئتها

دسعدبنشييدبنقلمبأمالكبأمموبنتفتتعةائهفصعب

مموبأكعببنسالبنعدقخثتربنباعبدبامشنييأبن

مازهبأظارثبنعبدبأعضعبدبنعيتألفرئضاعظخحمأ

اببنويبالقيكنفلمالكلالآلنعنئبأادبهعبدأبو

اذينمبرتنثالغراييعنتنتماجسمالمنماشرتالمطلبعبدبىمثل
باعبدللطلبباخشقألفيظبمشقبل

انعتاشارسثحشياسلثثنذاقىغدلتنفمهائالثذ

آالركاشانفتىحخذ6ثالمثتمبغذةالئغغتماربثثاعئذ

اشاةالقفافكعلانقهتمتامتافاعفقثةغتثبةابا

انناساالعذرغيمغليت1شاذخاخاتعذغثدافاالغهتم
الكاسااليممحنلاتمماجذاىفحاتفهالخارق

أناضماكاناسناالخئراكعمهمتيغععهةاالنمفىقا
52بالفىلخاثنالباسالمهالمطلبعبدبىحأكالغقال

حببمألكألداآبىالهعبدبىجلبيرالانمتهمخمهألكلنت

ئتملمحطرتبىفىمهامبىالعددشركانئغقبهاوالباقينفهلكعا

نالعبابىصارفىكتمطئبافىفيافىخر



للطلبعبداباللهجمدعلىزفسهاتعفائتنالمراةذكلرو

سوشتألامةإسطاررءداللالورررءذتذ نررو

السألمعطياللةرسوالأم

بناللهعبدحدثسلثشلااقدبأممرنجناخدتتآخهدقد

قالابيهاعنىمألتخبناتيشوبنمتبأتمعتهعأالزهىحبعفر
بئعأخيىاللبالىبأعلىممربأبنمدممرفيدئ

بنتتمنةكانتباظشبهأقاعلىبنجعغرخصدرأعنينئل
عبدبايبجمرعتافىبأكحببأزفمناثعبدبأمب

بئسناتعبدبأهنئممبأاشمطتبعبداليهفشعزممآلفيمناث

عليللتتممتعماللهرصناكاالممتلبعبدبأاللهعبدبابنهفصى

عبدنيخطبالعثتلبعبدبأاللهعبدزتجهاشهـببضتامنة

هفنفسهعدئضيبضتهانةابننهزالثجملسهثهاشمبأالمثتلب

اسمعقلبعبدبناللهعبدههبئهاشمبنانمحتلبعبدفئتزففتاتلثا
عبدباقمماشمطلبعبديببنتهاتشيارتاحدجملسفى

نماعي11شاخاهالفسبفىمتتعهالدهثرسعتمكاسةفكاانمعتلب

افيماالغهاألكللىعندلكلالسائببنخمدبنممشماخبهنآقال

اقمهـببنتامنهاتمعتلبعبلىبنلداعبدبختزشلةقاىالمخث

اهلهانامرأتعلىالرجلدخلااقعندمالئتةتالظوكانتتحناعفدكا

المطلبعبدبناايلهعبدعلىذفسكاتءالتىذكرلألة

3د

بننوفلبنتضيلةداذتيؤلشخنمفياعلينااخئيفد
كاذتيقعلشنمشنهلبأرفةاختقهعانعرىعبدبأا

إألسلمىاقدربنباحمداخبمقلنلئزالمختعثةبنتفاثتعظ

قلغيعنالزهيىعن31هيىاشبااللعبدبنعدحقشئقل

بناحافذثناابيعافيانكبأمدبناللهيدننات

طجميعاقالهافثنعمعدبأخببربابأشعيدعناللهغبيد

عبدبهافرزمتفتنظركلذتنوفلباشقاختنؤنيبنتثنيلة

ثللفأفىجمبكأتهـمتلمنغايستبضعفدعتهانمطلبدبأالله



أدالمعللبعبدبناللعبدعلىنغسهاعرفستالتىالماةلر

عليعافنهغعببنتصهةعألرخلحسشيعاهجاتبكحتئ

المرئق19دلمثتلبعبدبأاللهعبدرجعنتمضتعماللبسهللمحملت

قمرتألفقائمتعلىعفستادونفىئكهلفقالتنظالالف

مرتقلتبعصميربمالةلكنفيهليسرجعتثتمساضعنيرهد

هقلنهاثفىليىرجعتانغهمياغزمنلهةصعينيكيبن

عأكمئماغأبيعنانكايمالسثلبباخمثبأهشلاخبيا

ماالمحآلمبعبدبااللةعبدعلىعفهتطالصرئقأامياعهابنا

ننيشباثةياختروالعرىعبدبأاسدبشخاامرأةصفت

ثثفيافيماالغهافىعأالكلالساثببنخمدباهشامسقل

مابنتلمةذالهايقالخنعمشبامرأةائمحتلبعبدبناللهعبدمرقد

وكباالكنفتيتدوكانتقهئشتهاننلاجملشنتومر

يافقالتاللهعبدجهالفبتهألنيرفرفتاليهايتحقثينقريشاتشه

بلىامنطثاغحنيكعلىعالالكهلإتقافأخبرهاانتشفتى

نلفنظرللييا

مالجذالحآصلئمحبينم1نهنهماتفاانخيمأقا
تثيينهاقذىبآألفيفكئف

جمالهائخشظزيثمعهاافكلىوهببنتامنهامراته19مضىكتم

تتآخرعليهاالقبالمنمنهايرفلماليهاألاقبلعليهعضتما

ألفالييتممهةاكنكانقدإتدقالفىتقفيمالكهفقالالامنها

02سعلىيتثقلبعدىمشعتظثىثفإمتثامثالنبتفن

نيررأيثلكىقيلبةبصاحبلستلللهإتىقانتبيبنتاتنة

حيثجعلهانإيئاللهابىفىلكنيكهنلندثفأجهكفىالنبهق

فنأتيهالمحقلبعبدبأاللهعبدعكعيضتماقيششباتيبلغجعله

تقففنشاثلهالكفذكرثاقعديها

52القحفنيمبحخنفتقاألثعرفمثئخيتهراثتإنى

الفخيراعةكافحلةماد4يمئفرئيماثهادأل

ىبيزثدقايتحثلقابهآئوفاتزأثش
ماتذيرىنهبثذفاتشتقثثتملبرفلةمالث



دئيراسلمعليهاللهلىماللهبرسالامنةكللم

ايضاالت

تغتيجبايذباهابئئعئنةأيخيكنمخمأتدغادقلعمبمبني
بيمياتةميتثفدألتاثلىخئهبعذايمضبلخغاتؤكعا
يتههـأأللنةماألثمبليخأتآعنئجعىماكلما
يضحقكانجذلرنجسيكفيكةاتةألئفراثئاتثتأأقاخيلأل

ببنانيضدحئةقهؤإقايئإقايذمفغيتةشيغفيكة
انمؤكلعئةتجمصىتباقفمتأمينةمثةإقفمث

انمدقيزيداباممعثقالافىنآمحابأجيمباهـباخبرناقل

فرئتخئعمشاميئقعلىاتىصتعماللهابايساللهعبدنئنتثحتقر

لرمىحىنعمقلفىلكهلإتشقاالسماهـافىساثئعانيراعينيهبإلن

لريعىقثتمصببنتتمنةامرأتاتتملءفزناففاذبخة

بنتنمنةاميقنعمظلبعدىامياةاتيتهلفقالتففتاهاتةلخث

افىساكمعنيرعينيكعينمرتإتكدفىحأجظفاللخانتهـب

ناأليفطاهلخيركلتقداتهاخبرفافمهانعليثتعتسلتاالسيها

كئيرأسقمعليالاللةاللالممتىبرسوأآمنةذكرحيط
فيعلىحذثنىقفلاكعملمىقدبابأخمداخبرناقل

دفاقالتعمتعاابيهعازثعةبنببنااللالعبدبايزيد

ماتقكانتببفتتمتةبهلتلتاكمتعماللهصيلالممعن

قداتىإدالنصطتجدكماتقلةلهثبيالبكلتاثىشعرث

شتم11بناناآتتتانعيفعىتيكنتلماثحيضرصحانغهت02

قدإتدشقالثادرماافعافكأتىقلتلتكتنعتعلفقدانيكفبا

مماالمنفكانقلتننيناييملكقنبتهـااألقة3هذبستدعلت

قعدشقالاققنالدأتافىثقدناااقحنئامهلقتتملماملعنطىيقأ

فذيثلكناففكنتدلتحاسدكلشرالتتتدشبانالحدأعيذه

دفعلتقالتعنقلولعصذثكحديداقتعتؤفىفقلنلشاشللقط
ناتعتقهشكنتفطعقدسأجطأتامااآلعلىئليكنفلمقالت
عناللهعبدبأسمدحقدشقداقدباصربنمحمدياخبهناقل



المطلبعبدبناللهعبدناةي

نعنعتخنئمتثتقلهحلتفابغلفتلقدتتنةقالتدلالزهى

عبدبأاحمافعنجيىبأمتامتاالكورعاسمبأممروابمفل

اثقلخلةممتثفااألالركلثقدحتتعمالمبىلمقاكظالله

مالعندنانجهفالمماهـذااكسلمىممربامحمدقالبمنمنه

هالمحتلبعبدبأاللهعبدالببنتتلدثمنقوالعلمأهلعند

قيسحذثشمحمدبأممرقللاخبهناتلنكتتعماللهرسغيم

ثاقالعاقبنمجعفرافىعأسارعنالواحدعبدمعلى

ناكقممتهتفىمتتعماللبصهرحاملآمئ

لللقبعبدبنااللالعبلىءفاذكر
ماتفىالغبيدألبأممىناافسلمىاقدباعربنمداخبهناقل

اعبدلدعأتجبربأكألحطنناسعيدبنقلمدباكعبعأ

الشأمافىالمعقلبعبدبااللهعبدخدجقالصعصعةابناالرك

كمتجلماتحأفغهكالتجلراتجمكقيشاتعشمجيمفىضحزألافى

انافقللميفياييمثذالمطلبعبدبناللهثبدبالمدينةوافانصفوأ

ماثمضيثمهرصيضاعندالنخلرفأقمبن5تعدبىفىاخوعنداعتف

عندختفناهضتواللعبدعنالماللبعبدفساثمكةفقلموابها

اكبمالمثتلبعبداليهلبعثمريخياهـولرانناتبأعدكأبىاخواله

بىشرجلوهوالنانجغظرارفىفأيقثوققدفوتجدلحلرثلده

اخبييساألعأالذييقدخلتثااذاطةالدارفىنخلرابنعدكآ

آابيهافرجعقبوألئتبمامألمنلوحاعليقياممبهفماخوإله

اللهثمديداجداتهاخخلالمثنلبعبدعليهسجذفاخبي
قنسنةنكثخمصثوقىيملعبداللههمتذخملصتتعم

اللهعبدناألفىالهايةلائكاثيانبتهوهذاانالتلىممربنسمد

معمرحذنىممربنمدواخبرنالعنلنانهـمتهالمطلبعبدابأ

151تصلهيمتاررينةالهافىاللهعبدائماللىعبدبعثالللهىاكعن

سمداللهعبدابونأثبتأليلربنمدآنفات

دتهشاماخبرناقالنآحضحةثاتهفىلنازثندسعدابن



لعماللهسماللرقيا

عبدئقىقااللمحكمبأعوانةكنابيهعأالكليالساتببنحمد

كمثمهينثمانيةكتتعماللهسهلعلىاتىمابعدالمعتلبعبدفيالله

ثفتياتهاثبتلاألسعدبأمحمكقالانمهرنسبعققالنشهـ

األسلمىرقدممربنبأمداخبرناقلنخثلكملعماللرسير

يعىثماركاجمالخمسةايهنآلالمطلبعبدبنااللهعبدكدتيقل

خصنهاجمااتمفكانتمتتعماللهسنللىفيرثغنمفعةاذاالك

المطلبعبدبناللهعبدجبهازتهيببنتتقنةتالتبركهاسمها

الغمايخفرخلرخاالشيئرتجبمماثإثأينظحاانهجايخمبغغا
قلنميممئذآثتالنايهافيكثتمقتاقاجابفاقشؤةالمناياكثل

آخيماسراشيءافمحائةهتعاثسريقيخيئيناخوغنئميق

الهرئحيملئيتمعثئاكاناققذثزيبهاالمناباغاضةيكقثا

52

صعلماللالرسولمولدذكر
بابابوثثحذقالاألسلمىاقدبنرباسمطاخبناتل

اعأفييةابناللهعبدبأاسكعأيأسهابااللالعبد

ليلضلعاحتببنييمصنعماللهرسلدهـقلعليتبأجعفرمحمد

شللنصفكققبلالفيلاباقدركانلاألببعشهرحنخك

نليلةمسينخممكتتعماللهلرسمحلديبنامغيفيبهامائم

رسؤيديئتاسدنججحمعشمابوكالتلممربأمدالخبهناتل
اخبياكالنلاالليعثعهرحأخلتالليلتيناحتنيمانيهمحتتعمالله

عأعيانةابنخالدعأئهيعظأبأناائنيسابرىمعاوبنمحمد

اخبناقلناحثننيهمنبتكميذقالامماعهفيعنالصنعانىخنش
بأاللهعبدعناسلمبنزيدعنبأسعدهشلممأيبنمحماط

باعيسىعنكللحةبنتجيىبناحماتذثناقلءانفغوبأعلقم

كعببأسمدعنغبيدةبنىموحذئناقدابأعتاعأطلالخة

البيعبنقيسقكلناقالمتابمبنحيانعنحياتجباحمدثنات

ربناللهعبدذثنانجبيرقلباسعيدعنااحاتبنعأ

عنابيهعنمحمدبنخكيمذثفئةخراابنهعنىافسله



يمياصلعبماللرسهلمولدكر

قاندلغيمحمكمتعماللهسهلئلدجميعاكلوبأنخمةقيس

اسكافىبأيينستابأسمدنآحخمعينبأجميىيخبرنا

الغييمكتتعماللهيذرسرقلىعتلابأبأخبيرعأسعيدعن

حمدباعبداللهاخبهنامحمدبأممرتاقلناسفيعميعى

خمدهاخيعنغبيدةبأمعسىثناتقالالزهرىعأمسلمأبأ

اتمعمتعنالزهرىجعؤبناللهعبدخئنافلاووإرظيءدعبابا

تالهـديمابيباالوحمأعبدذكناقلابيهاللمستهزبنتبر

عاحافىاباعامعيرناحذكلخزافىعأجعحمثغبنوزيلر
دخلعتلسابنعأءعطامميزعابكئلححظقغناقباهد

01غيغفلقدقالتببنتتجاتقنةبعحفاحديثفىبعضبمحديث
مىفخهقفلماضعفةحسقننمقةلهدتافاصلعماللرسيلتعشبه

األرغىتععلىثتمالمغربافىالمشهتىبينالءاضانيرمعهخدح

ءماالارآسهثرفحفقبضهاترابحأقبصةاخذنتميديهعلىمعتمدأ

نرمعهخخبءالسيهالرأسهرأفعاركبتثهعلىجاتيافعبعصمال

ماقلنخمهىبهايبلاعنتأيثحشمياقهاثالشميرقحلهاضاطت
عبدبااخكعأبأجمييهتامنالىالكيحممبنمموبهنا

لهءافمانيرءفرجشخخثفذتدلتاتقالكتتعمقالةاماتاالله

قذرثهتعبهماقالتسئهقدكمافدتنظيغافيلدئةالشفمقمهر

معانبائعانشبياكالنبيدهاألرضعلىجاضشهواكرضأفى

03قالحتتعمإنجأدشفىتةالقببىعنعيخابنحذتتاقلالعنبى

اخبرألظناالرضلهاعتافمىخدمأشهاباكئارائتئنهقاست

اللهرسإنمةعأجمألاتبرعابأسلمحتادتامسلمبأمقلن
هافنطهثقاستعنهفانقلقتدقيمقختفمعتهافلدتهلماصتعم

اليقابعبدناآخبكلنءماالافىينظربقهشفقدهواالق

آهممتعمالفبىعافاروانعشاعنيزبيبانخفرعنالجخلىءعطالبن
نفضيرئضرىلهافماعتنرومنهاسطعثمهعتىحينئثفاتقل

عأعامربنلقمانعأانةضبنجفيمنصيرتآبنسعدأجرناقل

نيرمنهاجضكأتهاقىتكمتعماللهرسهلقالدالبهـلىاممهافى



وكنيتهصلاللهمءاممالمن

بأتاجيبأخلرجةالهيثمشبياقلانالشأقصمنتافما

فحلدلماضتعمالهبىتجاعطتةباانحعتعأااألعأكزة

بايفسنااخبمقلنءالممماافىبصيشصاشكبتئكقئعلى

ابيهعأعضلسابأعأمةشعتآالعدقاببابالحكمتااتمكءعطا

طكبقلمسهيراختوناصقعماننبىلذظلانمطلبعبدبناسالعه

لهفكانضنأنهخاالبىنآليكقكعندحظيالمثئلبعبذلكن

علىحذتىالاألسلعاقدبأبايمحمداخبرناقلشئان

قاستعمتهعاابيهعأمعةبأبثبأاللعبدبنيزيدأبأ

المقابعبداألايسلتمتتعماللهسببنتتمنةععتت

دنفاخبرقهمهمأورجاللدهمعهادشجالسواتبشيرلمجاط

شدخلهعكلرهوخاثممالمحتلبعبدلكفسرقماغلدتامنة

عبدألاخذقبهأمرتمالهـاقيلىمارئتمابكلألاخبهتهعلياال

فالناعطاشكرمااللهيدعاعنلءقاالكعبةفألخلهحتلباله

يحمهذفلاسمعتلبعبدانثثلقالاألسلصممربنسمداخبهنا

األزشانيالطتبنألغمقدأىئكلطااتطىيلهثدالش
االركاننكطبالليماكيذألاغئتابئاغآءالمثدشاذفيقذ

شئاننىشترينكيذألااتبئيياتبالةارخض

العنانيمفمظيربملخييخا
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وكنيتالمتتعماللالرسيلءماذكرأ
باممعننىالمدفديكاكربأامماعيدبنمداخبهناقد

ماطنااهلشافنعبكانآنهثغيمآلماشهلعنئعىانيعى

امباعيزنمرواإلنجيلفىمتتعماسنبىكمفهاتافذكراالنجيالية
حقثقتلاألسلمىاتدعربنبأسمداخبرناكدئثدنمها

الأدجعؤسمدباعلىعنحدعأساللوعبدمهاقيس

افلأممدنتستيلىممتعماللهبرسلحاملروكمنآلئمرثهـ

عبدعنمددفازهيرتاممئبأالملكبىاميهالغفدىعلمربو

ممعاتطنفتةابنيعقمحمدباعلىعنغقيسمدبنبنبلله
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ناممقشميعتمملعماللسليقالسمعليهاللبابااع

خشتدجعغربنعاسلنؤحمارباتابامسلمعغانبياقلل

يقممنعماللرسممعتقالابيهعأفطعهبأخببرباناععأ

اخبهناقلنادحاقبقىوالمااكديالشرمحمدانا

هبنززعندلهبهـبأمعنسلهباحمادنآمسلمبأعغبا

ششقفىيقياعتقعماللهرسستقلحذيفهعأخبيمق
قالنالركةنبىلاللىاللمتنراكدمدلنابالمدينظسكك

بفادكئإلشئعيمبويهننبنالفضلائطنلئسىعبيدبأمداخبرنا

قباعايوالمسعيدهحقتناقالوالكنانىانقاسمبأهـلئنمهشم

01كمتعماللهرسمرلناسميقلاحشعرىىماعأعبيدالاىعأ

نبعقالخمردالمقؤءأحدسمداناصقالحفظنامامنهاأجاتنفس

مألكعنيرنبناللهعبداخبرالقلنوالمذكمظائتيبةالركة

اناقلصتعماتنبععاعأجماهدخجببهاباعنمغهلابأيعى
بجثتططتنرالمقغىلنامةالفلرسيىاناالرممةانايصثاممدخمد

تآمااألخعيعيسيبامعناحببناظلنراعبانئبحثلىهادباذ
ابيهعنفثلعمبأخيمبأخمدعنشهابابنعنانبأماالظ

ايسحىثئنااحدسمداناءاصماخمسة9قلتلعماللهضلر

نالعاقبدأناقطميعدإفلىانترالذلمحاشرأناالكغر4اللهيهحو

عأسمدالزهرعأغيينةبنسغيباعنكينبأقنلضلشبقد

02إكاقباانااربهنلهحنتعمإضبياعأابهعنفثلعمبنخبيرفي

أبوغبتالمثبأاخبيآخجينقدننبربعدليعىالفاث

يعىسعيدعنيزيدبنخالدعنابأسعدالليثتآاللئهاصممب

عبدعلىدخلاتهخبيربانافععنمسلمبنغنبةعألهأفىابا

خبيركلطمهتعماللهرسماااسصىلهفقدمرلجابزنمملك

آحالئزههـصديأكديخاتىستهننعمقاليعذهالعمفابنيعس

عذابيدكبيهألكمنيراالساعؤمعضعثرحننفامايملبكا

ستثلتبهااللهفالاسحىافتاندبخاعصفاتالعاقبدئقأشدب

حذتقدالليضلبوقنثرةجمياضبأانساخبهناقالناتهعهحمأ



صلعماللهرسيللنيةكرنلأل

هييأاعاءميناباءعطاعناألبابابأالركانعبدبأتطال

شتمبمعاللهيصرتكيفانظههااللهعباقياعتعماللهرسهلقلقل

بلعنهنمذقمايشتمينقأللهاليارسلنميفواقيشاقايعشحن

مدنثئنامذتما

صتعماللهرسحلكنيالكرن3
بانمممعتقالقيسبناررانآذبنمابأالفضلاخبهناشل

بامميئستوةقالصتعماللهسهلايلبةهريآلاباممعثيسار

مختبنالصحخاكاخبيناقالنالقلسمابوانافابىبكنينتكتنو
قالقالهيقافىعناابيهعأححنبناسمطعاتالشيباهمعلبو

انائبطعاللهائقاسمابوأناصضيتىىتجمعمتتعماللهلرس

عأالمدنىيساىبأاللهعبدبنابوبراخيناقالناقسم

هريةااعايباحبنالطيدعننيبأدثيمعنبحلبأسليمان

يعىانقاسمافىوسننظكنحديثقالسمعليهاننبىعن

لهيلأنكيدأخبحناالعجألحعحالبأالوقابعبداخبزقالننغسه

القاساابابارجلفنالهبالبقيعانمتتدماندقازملللقبنانسعاما

تكتنهأالباميهيسمكعتعهفقللأغندوفقالالنبيانيهفالتضت

سفيباتااألسدىاللهعبدبأمداخرناقالنبكنيتى

مدافسماغحماالئصلرشلرجللدقالجابرعنساومنصيرعأ

قدفضللنملكحذكعاكعتعمالنبيقنستأمرجقأففاساكنحملرفغخمبت

القلسملبوانافاكابكنيتىتكتنومىبلتسمعاقالثتمافنحملراحسنت

باسعيدشئلقالءعطابأالحقابعبداضرناقالنبينكماقسئي

الحسليماعأألنارةعأفأخبرناألقاصمبفيكتنىاليجلعنلشأأل

القاصمبفالاضنىائنصلرشرباتااللهعبدبانجبرعناليشكر

لكعأقضتعماللدرسرنصاذحآقبهاينكلتيككتامااكئصارفقالت
قآلبكنيتىتكتنعاباعيمتسحوفقلمتتعمالاللرسهلانلكبفثطط

اعمهيكنرنالكاسمابفالرجلبكتشانيكرأقتابهاسعيد

الكرئججمدعناممالثيلىاتاءعطابناالوقابعبداخبناقالسمدان
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ادحمعليهاسنبىقالقالاكنصلرىافىبنالركانعبدعأاتجزر

تاانصتىدايربنموصىاخبهناقالنكنيشادمىبيننجمعواال

متتعمالفبمءاناهريقاعأهييرةاثاكليفساعنلهيغةابأ

نيالكنيةسمايبنئالتجصعالنبننيشتكتنوبامبهيتستوالقل

همحالنابنعأفضربأبكمتاالبلشصسعيدبأفتيبةاخبهناق

مبهيدبيننجمعياقلكمتعماللهستجاهيالافىعنابيهعا

اصراتيلانآالعجلىسمبنصالمبأاللهعبدقلنركنيتى

تكننواالباحمىتسمواكمتعماللهسقلكلساهدعنائخيرسعن

نبكنيتى

01نهوئخوااخوتالوتسميمطعمالللرسوتاأرفمخمناذكر

ألرضاعالا

بأهعىحدثىقلاكسلمىاقدعربنبامداخبفاقل

أفىبنتبزعنمالكبندعببأصاللغبيدبنتعأكمبشيب

لهيقاللهاابابلبنألييبكمتغماللرسنحلرشاطالتخردق

عبدمابأقممقبدهفمعتاقدوكانمتخديمهالتغثيمقبلىاتاماحة
اخزاقألنيمىالمخاألسدعبدبناسدةابابعدئضحتالمطلب

اثمابناللهعبدضاللةغبيدعأالزهىعأمعرعأممربأسمد

سيلرفستقداللباورموثةكييبةكانتقلامياعفيعأآلير

األسدعبدباسداباأرفمتحديمةمتقدالقبداتامامتتعمالله

03معرعأممرعأباحمداخبهناقلنالضاعهحمأاخافككمعه

هلففهفمعتاعتتئلهبابوكاننمهيبةآلالرتيرباقغرعنالزهى

مافقدحيبةبشرانيهمفىلهابعفنارآلهبابومكفلتامتتعمالله

هدهفىشقيتأتىغير3رخابعذكمتئهتىولهبابوقالنقيتان

ناألصابعتليهاشلالاحبهامبيهأطآلالتفئأللداشارنمهيةبعتاقتى

51رسلكانلوالعلماهلكااحدغيرعاحربأمحمدياخبهناقل
ثئلبتيوممذلمحلوكةثئكهمهاخدجهبهكأللمحانتولهايعصتعمالله

اللههبررسضلمالهبابوفائئلنعتقهامنهتبتاعهالنلهبال
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بممتةاليهايبعتمتتعماللهرسوكاننهبابوعتقهاللديتؤافىكتتعم

قرجعأحأضبرممبعسنهاتهاقدتفتيتخبرهاءجاحنئهك

دنقرابتهأشيبفوقيلهامتفقمشرانجنهافعلمالف

عتصباانقاسمعنعثلعبأاهيمشاليعأباحمداخبيناقد

فكتثهدعنيسألهاجرانبعدكتتعماللهرسثانقلاشال

تنفسألطتتقداتهاخبرهاجاحقحدليهبانحمنةنليهايبعث
صرتاهثرعأمدبنآخببناتلسدناقالوابتمناقبقي

متتعماللهرسلقدقدعتدابنعنعكهمةعامكتياألبنيىض

بأمدبرشااقلنإيضاعقامنااخلدبالمعبدبأيرآل

قحعكمشقلفليكةاماابنعأضببناكابنسعيدبنعيرحذتق

ممبزةكانالربمناامرآةارفمعتهماكهتعملللهرسلفميغتلبالمعبدئبنا

دركنمحتقدألكلمبكروكانتباسغدبئشمثعندلهمستهفمعا

بفاإررخاأخبهناقالنحلببةأفعندصوييمامكتتاللهرسر

ابيهعأنجكيربأترقعنالمحمهىفببناللهعبدنآيخداش
اخايعىمسلمبنسمثسكعتيقيلمسلمبناللهعبدسمعتقل

سلماتمممعتيقماعيفبااصربهاعبدبنخميدتسيقهـالزمع

ارقعاللهشاللهرسهلاللذتالنلقملشقالتكمتعمالفو صابئ

قلناعانفشاخيقكاقلكزةابضقشحلبااللهقيل

ريدباجابرعنقتادآلناحيعبأهملمنالمبأعغلناأخبهنا

ابنةاتهافقالقممابنةعلىأرقيصتتعماللسهلأ81امياعهابناعأ

منيمماالفماعمناجمإتفىغلإتثااعاليحنشأخ

زيدبأعليعناآلسطىابياهيمبنبهاعيلاآخبهناقلنالفسب

السحمعليططالبافىبأعلىانللسهبباسعيدعأخإكالابأ

رسهضالجمالهاشلهكثققممابنة9كهتعماللليسقلثقل

اليضاتمنحرتماللهلنغيمتئماالضاعتشاخيابتألاتهاصتتعمالله
اوليداابوالملدعبدبنشامحنالهسبشحرتمما

عنكماغاباممثفالاللهعبيدبنسسدنشعبةتآالطيالسي

مناخىابنفقالمهتعماللهلسممزةلبنةلتنقللملى
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سعدبأليتنآانواسطمسليمانبأسعيداخبرناقالناليضاع

سلمةاببنتزيضبانمالكبأمجياكعاحبيبابىفييزيدعأ

ناكماتكخذفناقداتكتتعماللهليهدقالتحبيبانماناخبرته

راتىلوقالسلمةاتمأعتيءكتتعماللهرسهلفقالسلمهابنترةن

اخبهناقالنالرضاعشنخىاباهاانفىحنتماسلمظامان

السعدىيزيدبنجيىباءزكيانآاالسلمهـاقدبأحربأسمد

الركنملعيحألمبفابغرباسعدبىشنسغعشرمكقدمققلابيعأ

بأخفئفيارث4بناللهعببنتحيمةاآلطهـنالفملغفافمبن

هيازنبنبكرباسعدبننصربنفصبظبنرةناكبأامرباجابر

01معهامضروكلنبانعيبنباقيسباخصغةمجكهمةمنصيربنابن
بأقصتةبأناصآلبنمتالنابنثاعآلبأىإخاجمدبألحلرثهايج

اللعبدمندازلئيبئباباييكشهعازبأبفرفيسعدبننحر

لهـتابنتنجدامقلرتبنتنيسةثااثفمعهناذتلحارثفي

فعبرفىثتقرنةقبهامعكتتعماللورسيلشخفنطهاطكانتالشئما
اانأفعستثماندملأليتيهتفعلتكتتعبماللهعليهارسيل

خديمقدترىساهالزحليمةفقالتيختفنهاالنسوةضقغعلى

اخففااتافلوانيضيمحمالهذااالترضنجغمبهكةليسصو

خذيهجازلهاصقالشياناخذروباللناالينرجعارحاكردفإت
فوفمعتهمنهافنذتأفالمىاختاخيمفيهلناةجعلاناللعسي

03حىكتتعماللهرسفشهبتتناايفطيحنئثديهـاعليهفأصبمافى

باطئمئتتالتالغرلتشينمالاخطكبارمدإخوهيخمبزين

فينهاقيليمامايتئخبرتهاشلرلسيكنفإتهلبنكعنشيى
بنسعدتبفىلبنكاصشهفمعيليالئالثفىقبلناستلدتهجنا

قالذىالغحمهذاابافياحليماستتيبنافىتذفىتنمبب
52عمحتمابكلثشمتحليمةنفسظابتجازوثئعيبابوضىص

اللهيهـرعلتفركبتهاحليمةتبمألنهاخدتجومنافىبهخرجتثئم

رااليبيالرحبهاكهعلىفطلضتتارفلمحارثركبيديهابينمنلعم

اللاخفثالتفمشحتماحليمنيافقلنيتياهالوهانعاتمق
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قالتالمطلبعبدابنثدوالنسققلبركااغالمقمذرئيتهميليخير

نساثنانبعفيااقسذشيتحىلكمنهفنانرحلناشناقالتنعم

خرجتلهاحليمةتجاالنلىبعفيالرثقركلبأمدانجنافل

ببنتتقنةقاستبللدهاللىمتتعملللهبرفل

باليابمرغلىيأضنرمااتجحالنىباللهثحيئ
المؤنىإلىالعففغزاحثلاخليلئزاةختى

الججاليحشيقمأكلثرهئم

فيلمحنئسنبقعندمكتقلطبهاممرعناخبنامحمدبنظ
خبعحليمةنهالهايأضزأثبأامعلىبفقدموسنيهأايبعاباوفنه

مكةباععليأخاففاتبابئلرجعىامنةفقالتبركتهرأكاشما

معيغدوسنفاكانيبتبلعماآبهشبافرجعتليكينالهفوالله

بطتهفشقاهنالالملثبافئفالحغقيباشالبفمفىثئختهاخيال

حأللضتاصثديماءجمابطنهفطرحاهايكسالآكأشفدغلقةاسرجا
ئزنانلوئكهلآلخراحدهادقالثمفيتتهاكمابألفئفنتتمبن

نفهنخرجتالفتنىأخىننركىبأفتميمهاخيجاطلايكنهابأمته
ثعنقافىبهفنزلتزانمنتقغضتعماللهرسطفجدانابؤمعثاتعدو

ثتمائغناتجثمععلىالتمنإتاكاتتخبيثخبهتهافببنت

بعيدامكالنابيفتدعخدااشاعفلفكباايضابهرجعت

أبضالكائزعهانسلرتساراإقنغتقتانانئئلةغممةيتنتم

الناممافأضلهاسنينخحسابنهـويترقئتهادبهفقدمثامرش
فلمالمثتلبعبدفالتمسهففأخبالمطلبعبدفأتتخدفلمفالتمسض

فقللالكعبعندفقامجد

اقيجمثإلىاضطيخإزتقالفخقذاراكبىاقالفتم

كدافيهبهالقفرئئعلغفهشالرتجعثثةتقفىأئت
ائحتطشمئتةآتنىئثت

دداعااللهعبدبنخالدتآسعلىالوسليمانبنسعيداصناقل

عأسعيدبندئإليرعأعنللممبدبئطالعتلعأهنداابأ
يقرجمااقألبالبيتكنهففنتقلأبي



17الفماعزشتهاخواخوتنسعيةمملعماللهرسلارضعحأكر

تذاجمئطياقئحقغإترقصمذامكبىرزذالىتي
فىلهابأبابنبعمتهنثممبناالمطلبعبدقالوهذأشقلتفى

فصتهجاانلبثفافانجطحاالحاجةفىبهتبعثثلىنهابلطلب

العنبرمعانبأمعاقاخبهنالنحاجهفىبكابصثظالي

هبسفىثمستئضتعتالنكلرقلللقبللتجابأعنعيابنتآ

جميىبنهتلمتاالكحماعالممبأممرواخبمناكللبكرنباسعد

السعدتةالرشعتهلماضتعمالنىاتمفئاللهعبدبنخكاعن

فقالتانيهيببحافررئتبهانهاشبابىاحفظرلهاقالتارفهعتهاطذ

كماكذاثرئيثاونهفمعنهكذاكلئفاتههذاابىعأخقغئا

01هذاالفقالهوأيتيمفقالاقتلوئبعخبعضملقللقدافغت
ثاستحليعؤبهفذهبتقدلقتانايتيماكلرنوفقالوأافاناابط

اتكالهيخعلقلرضيعاخلكاناسكقلامانتىابتكدت

بيطالالخذبيددنغسىالذىامامكمتهصاافقلبعيثيكهاألأته

جلسجعلكهتعمإفاميبعدفلتاتشقالفثهنتكقيمظاييتم

ماانقيامةييتمبيدىالسحمعليهالضقيفخذانلرجواثمابقفيب

يديبأجيىبنءازكإنآبامدتخبزلنففأث

يعثياقياناشنجكمئكاناصتعماللههـميلتلتللبيعأادعحى

ئهـسامةتآمبنسمداخبهناتالبكرنبأسعدبلسباهـساق

عبدبنتحليمةقثستقالسعدبىشيالخشعنالليتيءمدابن

البالرنجثتنستشكتخدجهتزقىنمكةكتتعماللهسعلىالى
ششقلربعينتافأعفيهاخدجتضتعماللهيسفكتمالماشيههـالن

بااللهعبداخبهناقالاهايانافىرانصرفتللظعينمقعاطعيرا

قأالمنقدربنمدعنارىاألنحسعيدفيجيىتاالهمدأفىتميم

قالعليدخلتفلتاممعههانتقدكهتعمقالنعلىامرئقنتاستان

52ابماهيماخبهناقالنعليفقعدتلهادبسطهرداعافىكدمىامى

بنعيعممىعأالسينانىمعسىباالغصلاتاممرقندىالشماميالبن

فبسطمتتعمانبتافىتالنطثرجاتقللسعدباممرعافيقد

حاجتهاظضىقالاممدرعلىيفمعهابهاكيافىيدألخلىردأممهالال



الفماتشثاخولتهشهتهنممميهكهلعماللهرسلأرفحمناكرنى

3د

يدىاصفععينىديانالردلنهلهافبسعدبكلرافىافىالحتق

لفعلممرافىجاعتثتمحاجتهالهـاقصىفغعفلالثيابخلرجاش

ثنالزهرىمثرعاممرعأبنمداخبهناقالننلكمثل

علىهيازنحذقلمقالوكيرشثرةاثاابأجعفربأاللهعبد

كمتعهاالننقعتمالوفدقاتغناثمقسممابعدببعهانةمتتعماللهرسر

لملنئالرشهذهاتمااللهرسمليايوممذفقالعانتأبوالفماعحن

أرضعناكجمناتخصتاكندتأليحهافشكخاعماتكحنيكغلدكان

نافثليمارأيئكمنخيرافيفمعأرئيتفأفرفمعارأيئاثبندتجنايهـقد

فدمضكشاتاخيثشاتافارأيفيثدرتتممفكفحليماخيرارأيت

قأعليناألامنأنتمييئاثثئكاكذلكمعنوفيرخفيلاملتت

اتكمقننتحتهبكماستأذيتقدآكمكاللهرسفقالعليكالله

عليهفدمكمانهالئفيبرينئيقالمتتماننبيقسمفدقذمن

قيممشبمثراشباسالمااليخألينمسلههيازمنارجالعشرلعا

أكهلإتااللهرسيلبافقلكزدبأشزههضردابوالمتكقمالقيمرأمياوكلنا

فىانمااللدرسملعليديخفىماالبألاصابهاشزفدكشب

ماحنااتاؤشيكقئنكهنانحقحافشاثتكخاعماتكلجيطئرهذه

لتنالذكأبهتلمحتانزالتتمالمنذربأللئعياناشعرابألرتللى

لبويحعتذقلاتهثيقالنالمكفوجرانتثكاثدثهماغنلغهارجوناب

انجاتعمكبناتخاالنككلقاتألاثكا4صظاثرهذهتاتماكنب

جميرهنفىحضنكلاثهقفقىانتبأثمنكقييبابعدهاخازنل

رسفقالالمكغيلنخيرثأذتلهنراابتيركنكبتإلتجتهأارفمعنك
ينالمسلهمنئنحأضثنداصدفةلحيثاحصمنانكهتعمالله

بينتناخهاللهرسهلبافقالوأاميالكماماليكماحتناساؤدمافأبهألدم
ابنالحناينساطناعليناقفشيتاباألحسابلنغلكتاماالناطماحسابنا

الناحمالكمأصأللكمفيوالمطلبعبدلبشفىمااقامتتعماننتيفقأل

المسلبنينالمسلهافىالكبسهلنستشعحفقييوالبمبالناميماكعتيتافاق

دكمفهوالماللبعبدثلبفىكانمالكمسلقيىتفائلرسأل
فتفتمياقامواتالهرصتعماللهيسصلىفلمااتشلىافىكالكمثصألنلب



ملمملعماللهرسطلمامضناةب

لبسلهداماكتاتمالليسيعليمفقكتتعهاللهرسميلئدلإطىبا

عألآلمقماالعبرئلفاللصلنحلراثرقنالمياجررقالمعقلبد

قيمااالاسسحىحمأايديمتكلنماتئعبرفماممبتسليمرأحدق

نلكنمنعفماابألآفاتكطاايدنجمالبهاكف

االألمنلعمرسولامامنآلذكروفاآل
اللعبدبامحمدتااألسلمياقدباممربنسمداخبنال

قلادةباعربفاممحامعأكمبننهامدحذئتاقالالزهرعأ

محمدبأبكر12عاللعبدائعزيزعبدبنانرحشعبثاحذئضا

اأبعأابيطعاىاألسلهمحاصمابأهاتنميحذثناقالحرمبأويابن

01كملغماالولرسالكابعحنياظحديتبعضمحديثلخعتد

بنىالهاافىبسضبهأخرجمحتستبلفلمايبنتآسضةأفمع

بعيرتعألوممخخنناثتااتميمعهبرتبالمدينةالضخارباتعد

كتتعمأللدرسيلحشكااسميآعكباقثتاننابندارفىبالفنزلت

النألتجلرعدثبنىثثنمأفىنغلرلضتكقمقاملىفىتكناميرالريذ

ادنتاألكفمهذاعلماراألنحنفيجاشانيسأالجمثكضتقالعرف
عناطفائدارانظرعلييؤعكانثئائرازلمحلتراخمافىشغلمانمع

ضتأصالمشالبعبدبأاللهجمذاكةراندارهذثاقرثنزت

اينملهئرخنلفياصااليلوالنهاقيمركالماننشباعدكتبشبئرفىالقئم

دأرهـفالاألقظلحينبغهويتهطحماتمصثفائبأآلفقألتالي

02كاذصلمامكافىاقالبرجغثنتمكحثشكتهلكقثؤعثتهجهت

علىايمثاتمبهفرجعتهنالفقبرماببنتآمنةئتهيتءباة

بعذثتمافمعخفنهركانظمكةأفىعليهماقإلمعاإرزثنااالبعيرئأ
اللإتاقلئؤأابائييةطاخممقكهتعماللهمريسفاتاشنتال

عفدفيقففملحهكنتعماللهسألاتااققبمزباآلتصمدلمنانقد

آ5رصئهاادركئغفقللفقيلىممتعمائارسعلكالةالمسلمهنطقى

شهيكتاغثماقابوالتئدىاصماعيبنمانظشنااخهقلنفبغيت

كمتعماننبعقاستأنننألقالسمالقعأحرببنعأييمماداللهعبدابأ



ائيهكمدعمالدرسيالمحلدبعبدفممكر

اخبهناقلنعليهيب4افلهااسقغغرةشسأللهرفقبراتههـا

علقمةعنالتهيثىسعيدبأسغيالتاثىوالابوعلنرغقبةباقيتمة
اتىمكظكمتماللرسيلفإخئقاشللبياعإييدةابأعأتزتدابن

قمنتمحاطبالملهيقظخعلححلهاانناجلساليهقبرفجلستجثدم

باأشىاذصابافقألعليهالنامياأأفشانممرفاستقبلهيبمو5

ألاناناتللزبلىألربئسائتأقرءقبمهذافقألبفاكارزىمااالرسيل

كانيوفاشفلمفبكيتلمحئهاشفقيتفذتبلزن3فااإلستغفاريسأصته
فنبمصابهكةقبرهاليصغلطمذاسعدلبنهانخذبئذبحناثيبااكتر

نآدباأل
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يالخاكراقالبعديشاآلاليالصقغالمبماارسوتاأتطلبعإررذكرفمم

صتعماالبرسوالطألبابىصيةرالمطتيعبدشاآل
بنخمدحذثىللمياكاشدبنبنايخحدأخبهناقل

الواحدعبدعأتجعؤبنانلهعبدخقتتاقلالزعرثعأاللهعبد

المنذرعااكسلصىعلحممبنهاتنحتفاتقالاللعبدبأكةابن

ذثناقلمىجماهدعافنمتلافيعامثرتناتظجفمابن

آلسهاافيثحذئناقلثافنمأألعاالعزيزعبدبأشعأاقمحبد

فىيمبعضحديثدخلخجبربنششنجممبأسليهانعأ

ثبنتآشةاتومعنيككتتعماللبرسياانقنوبتحايث
رييتهارقعيهثزتضموببدالمثتاجثصياصشفلماتحبت

رنىنماإنخالااقعليهيدخلالثسيخيمنوبقوكانتدهعاى
نسلباصابقكلانالرااانالمثتلبعبدشيقفراضنعاس

رفإتاوفبهستفئلحتلبلعبنددتبشقهموئيفثغان
اممعكنتبألفىدلطلبعبدفقالمنالمقامفىالابالقدماشبهقدما

اثباكئمالمطلبعبدلبهجتففالبىابوفقباءهأليهلما

دتناتنابعنتغفلىالبرلةياحمتعماللهيسخفننتو

نبهذانىابازريزكتابالاهلإتانسذآلقيباشغيبامع

بتىلهبابسعلىقالادكنعامابإقالائعقلبعبدوناناألقةهذه



ياليهكملعماللسلحنممهـلنلباطلر

اللرسيلخفثلكالنباباايصيئاةالالمثقلبعبذحضهتفلماالي

محاأناابينىلبنافقلانئكاةالمثقلببثبدنرلةياثتتهضتعم

جمعللسائةمحيعكالمدأمئمظقرسبهيمفلتابشعرمنتهاثاحدألكلفبكته
قولهـهاوودذالصاكنتنندكمدفمتقداىسهلج

هآشمضمثآلمحيخيمكلتبغتىيزربذفجحراكئتث
شاالخغظييمتااشمشتجييلالزنادايىىتفجذماجدعلى

واديريإئفغشنرالتخديىمالت11ىنحآئحمدشنئبظعلى

القخرتجتماشضكلريملثييرإباتناافىيانغضللحمإادى

العضتضؤ3بذبييخدآلغذولقشفملفنة
01القذررثباياآلقيبحمرفبئنثنيثمفأيأالمفأتئة

مانجبنقنينافييهعثوباقشفذكالمطلبعبداتظ

عبدمعتأتذكتتعماللرسماشثلسنيهارحثمائدابنييقألسنة

اللهيسرائتبلثناتمتانتسنيهأتمانىفييومئذانانعمتالالمطلب

باتاماخبياقالنالمطتبسهيرعبدخلفيبكليومتذحم

القتجلركاقبلهاثصمبنالمثقلبعبدلتقألبيهعأائساثببنحمد

ستألنائعثينابأهـو

رخروجالاليالمملعمالمدارسولرفممالالبمألبىذكر

األوفىللغالشأمافىمعه
ابماباعأمعراتااألسلحىاقدبأدتمممداخبنصال

عنروعطعأنحملرىاالمدبنفعانذتتاقالجاهدعنب

بنوالواميمجعؤبناللهثثبدكمللبنمدحذنناقالعتلسابن

قانحابعحناحديثفىبعصصديثدخلحبيبابىبأاصماعي

يكعالفكبااليهكتتعماللهيسنالبابوقبحغياالمعئلبعبدئئئلتا

وكانلقيختهشديداختايختهكلبالهملحننبابويالنمعه

2ثاوصبابةطالبابوبهصتنمعهجفجبئويخدججنبهافىاآلينمال
ابعيئاطالقوككبالطعميخخمهفلن3قملبشىمثلثاتجقمف

شبعواكتتعماللهرسيلمعنماانويشبعوقياذاجميعالفالب



اليهكملعماللهرسهليضملالعبالر

اللهستفيأابسجضتحسانتمكماالئغذيمانارادانالقثا

يشبعهاومعليعنوثلرلئعامممنيغضينفكانوامعمضأكتنعم

يصبحشعئارفخمايصجهنبيانالحكبالمبنرلاتلظثئالبلبوفي

العنبرىمعاقبنفعاثتخبزقلتالحيالنينادكتتعماللهيحي

بالبطحااثسالهئوصتكاللبابوثانقلاابناعأعووابناتآ5

ءخالقاعليهااستلقىثخفبسطهاكمتيعقانفنجاعليثابغكغكننتة

فقداخيكلابناخذطمالوعنيافسألعايايتكيقافنالبابو

عتمبااخبزقالنبتعيمايهذالبحاخرابأاتاضءباجتن
نألكباقالدسبأعرعأعينأبانآائبصرىفلرسيابأسابن

فقعدغحموهوكملعماسنىنجلعليهايقعدارةلهئلفيكئانبابو01

قالنبنعيميسخلطاخابأاتاايعةثانهطابابوفملعليها
خذتافىممعتقالسليملرعبامعتيرتآخداشمابفاخاولآخبهنآ

اتلماقالخاتدضنتكالسباباأالمضلبمحبدانمشحتزاتعن

كاناآلسغمايسافرالضكباقالإمالساعاجموخمدعألءعلفاالعبدط

فيكمانفقالرامبفيفأناهمنهنفنلاتشلمخبتخهإتفيعما

المعههتحفعلاكسيرفكالفمضفىيفشيناشافقالكمبرجال

حمللهذاابوابنقالئتماكمافىرجالفينهماللتتتممذاشخاو

بتفالماضغلببذأاحتخذلتإتجههذاقيلالمأنذايلتلفلت

الىنتقتاذقالعلياخشابمتإذخلنيهودلنالنهت19ب

قاالنمالتاتهنتمحمداعكاستيانئتاللقالضرفيقولهاللهـإطغأ

اههااللدعمداكمابرهـروررذدحمداخمنآ بهاحععرلرمجكا3رحمر

ستبللماقانواخحمانابارداعنببةألابنيلامثاعابت

طكالحرفىالشفمللىلسلبابوبيمضسنةعشرةانيئكتتعمالل

ماتتعماننئهمافىلاللبفقفقلتجيمابالهاهبلوانللتجدرةفيهاخخ
اللرسثثممبنمكأفىمعهابىابوضقهبتجتفتاأمزظ52

معايبهالئةطاميرحأحلهتجفطهاللهيقلفاثئاابهـمعمكهت

رجالالصدانباححنئضثريعلىكرامتهمنبهبئلما

اعطممجبيارااحسننحااأكيممخلقااحسنبمقفمهقأفخمل



اجمهاصلعماللهيسثضمهطلبافىلم

الحياةرتاماألنختيماانفشابعدحالجناطحمدقملمانةحثما

لحالصاألميرشلهانلهجمعيمااألمبنقيمهسقاألحساحذايامماأل
يروكلهجفظهلدبىانجوالكااألمبنبمكةعليهإكالباكانفلقدذي

ساتب11بأمحمدبناهشماخبنافالنمتفرافىيينصييعضد

هكالملبالواررشلهانمنافعبدطالباألاسمكلنقالبيهعا

افىهنننمبنىساساخرجىينالمنضوفىهلىابرثلننالباطابن

يقكاللبشغكرفابدر

ثقانالةقفمنأجمفتبفحئانمثآتغروإقاتمالت
المئنالةغفتانمةلئغنكالفاغئرالقغفتفثيكن

01الالمكؤافىرجالالقتلىءفىالسبىاالفىديوانكلمرتافلظ

يديابايكىنالباببأكقيلغقبلهميممىحالمايدزى

ثتجعغرقيمثيابنسبعالماوكنسةمصثالسنثاللبييبهابيناو

قديموسفتعشرالسنفىغقيليهأبينهباحاللبءاأبن

يللبررالمجناخوهـونشهيدامتةيمقتلىبشةظمهاجرةحأاإلسحم

ماجعؤيبينبيضدتوحاللبافىبأكلىشاوحيثلمجتألبفا
امابنتكندينجماذامكهـهانانباطبنتهافىأتمسببنعشرائسته

أقملتهالبتابنتماتبعضمتهقفلكاللبافىبنتثرئجنةطالب

بنايمفليفهققحبأمنافعبدبأمهلنبأاسدبفتلتفاجميعا

بأاللهعبدبأئبابانربأثاخوكلألفأخياعتظوأفكاللببى

02اخبنآقلألنمبنبأتيمبأشغدثةحابألمحارث3عامر

سحدعأالزهبىعنراشدبامعرقحذئقالبأياشدممربأمد

اللهمتجالحيالهثالئالباباحضرتلقاقالابيهعألشيباابن

فقالهشلمبأتجهلاباامتةىاتبنانلعبدمحندفيجدمتتعم

اللهعندبهالكاثهدكلهالليهاألالهقلعتمصتعماللهرسهل

52متعأاتشبكئالبالمباامتهبربناسلهكلبدبوجهللهففال

قلعتمبابتهاعليهيعهخمهاكتتعماللهرصهلليروقالالمطلبعبد

متةعناتحبحاللبلجايقالنانلهعفدبهالكاشهداللهاالالهال

نتمالمثتدبعبدمتةعألأنابهـاتكتمكلمةتخرقالحنىالعتلبعبد



اليهكملعماللهيسهلضمشالباكر
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اللهسلفاستغفرئئهرمادحستغفرنكتتعمانلهرسيلفقالمالت

أناقئوالقديألثتبتيكتتااآليقهذنزئتحىتهبعد
ئفخاثأتفغلفثمتبضأقايأنجعدبىفاثيراتائوثلؤييالدمنثنبراتغفري
ائلهعبدبنمحمدحذنشدباصاخبهناقدنحجييملل

العذيىفمقئيبنثعاببناللةعبدعاابيعأءالزمراخىأبن

هاتتقريشتقهلانرفبلواللهاخلبنياضانبابوقالقال

عيندئقرفتقهلرزىاللغعلثابيلظورثيعكألعليكشتةافيكيحافي

لاللباباألاتمنفىركمحجتكبعدكضنثركنالرىبهألما

اتبعتمحمديمانمعتممانجيرتزالولنضلالمحقلبعبدبسال

لففسككدعابثهااتلمربمكتتعماللهيسيلفقيلانشنذوأعيضفاتبعيامز

5تالذعأللتابعتسمأناالكلمةسأنتغناتاساامالملبابوفقا
ااخذثانئقيشىفبالميتعضدآنجزخاناكميلكتيتفيل

ييمخابكااآلعربأسصدآضيناقالنتضكلىكرلحتهاكالج

إبأسناسيدأبيعأدينارباممررعنببببنايسغيان

الأقالنللتبابىفىأخبئتمئأألثفتكنزنتقال

امماعهابأعأئابتابىبئببعاالنفرخذتقربأسما

عنيخكلئبابهـفىلتنقالغثةيئأثنغئبغثئغقيلهق

آخبناتالنمابسفىيدخلانثينأىنبزنانانلهرسدلاذكط
اببااتلغبيدبااللهعبدبنمعأليةحذتىقالعربنخمد

تاصلهرث1قالءحذهاسراف كوكملعمصرسيللمىعىعىعى

قالثرممهلاللهغغرشليرلوتعثشآغستةانقللنتمفبدكنالباب

بيتهمناجيخألاتلثالهغفربستكتتعمائلهرسعلجعلشقالسغعلت

اتشتغةائاامئوأتذيألئتبتتمااآليةبهذهيلتجتعليالنزلحى

آخبهناتالنناغهسلثكنتعمانالرسييأمرنىعلىتلشرثينيئه
للالرسلهتالثاللببومتلماتالحروعأغيثنةبأنسص

فأخدقالائلهنجيهتخىلكاستغفراللالكلىشفرائلهركككتتعم

يئتيىقاناتاللهألننرمشركينوآماتواالذينلموتاجمميايستغغثنالمسله

تالنفرفييىأتائتوييايئمنئنيراتغغيةأنامئوايآتذيأ



7البمكئغنمكحلعماللهرسيلحي

ناتجيةعأاستاابعنسغيباناتعيمأبوتجنبأقلنفضلآنجنا

نشببخعتكإنفقلتكتتعمالنبياتيتقالعلعقصنكعبابن
ذتيئحشياخقنأفيلر5هحثانقلاباهيعىمتقدالشآ

عرغيمامالىيسكياتبللىلثانتمفاغتسلتفأمقلفقلتفائيثه

ابوهبأعبدالملكهـشمفسلمبناخبهناعقانشيمشبهع

اللهعبدعأغميربأائلعبدغالنؤانجوتاقالائثميالسىالوليد

ائلهسهلاقدمتقاللنثتلبعبدبأائعتلطاعأنيشلبنلىارتابأ

ونعقللكيغضبجوثنككلناقدفاتهظبشىنالبابانفعتهل

ادنلرنشاألصغلركالتلكلنلكلالقاننلررنحضاشفى

01ليسلنبأكمغتهأابيعأىالزصسددبأابواميمبنيعقبراخبغ

عهدفىتنهئيلنالباباااخبيسبأظعلىانابمفيعأ

زلككقيلإتطثيرثضعلغعالجعغركهبفلمانسمعليهاللهرسيل

خأكداخبرناظنالمسلتمئزإكاايتالكافألألإسلنمايرتبئه

بأئامحذتنىقلاللببأسليحانحذثسقالبجألنحلدابأ

ااثيتنقبيعشابولاللبتسحىعنكائيننزماقلابيهعنةغر

باحقادذفسمباعقبااخبهنآقلنالسحمعليهأننبععن

تجلىالفال3للمحارتبااتلهعبدبأاخاتعأثابتعأسلمة

اخبهناقللناللرجوشلريركلىقالأللمالبأل9جواثانلهرسملبا

السضةفىشعالشللنحمفكئاببوثةكأقالاألسلمىيبنخمد

01سنمانجنابضءأبأمتذييحركمتعماللهرسيلنتمقجبنمناالعاضنغ

ستبهأخمبنتيهمئذدتاتمةبشبربعدهخدتجةشضتن

خييلدبضتجةخدموتختكمحهكهتعمانلهسعلىفاجتمعتسنال

نعتهطالبافىتوم

بمكهالغنمممقعماللالرسوليالذكر
53بنثهـبعنةغرباشمعأتالهمداكيربااللهعبداخبيناقال

اآلنبعمنماكتلغاللهرسهلقدقالغميربنغبيدعأكيسان

شييداخبهناقالأنانالانلهبايستئانقالوالغنمحقد



فجلراحبكممماللهحصيررسيللر

بنتجيبازحذثناقاالمكياألزرألمدباسعيديأحدابأ

اعاسعيدجذعأشئنىانقإكداتبناسعيدباممربنسعيد

لهقالانغنماالياعنبتااللهبحثماكتتعمانارسقدقالفيرآل

قلندمبالقرامكةألهليثهاناتخلاالسلياائتلمدا

بمقااألسدىاللهعبدبنوخعدانثتفاشسيغبيدبأدشناا

عألاي3قالاليكاعبدبناسلمةاابيثيمبأسعدعأممئصغر

شإمفميئاسص6عليكمكنتعهانلرصفقالاألزكبنمركتمالنبى
منثاذحمقالرعيتثااللهسباقئوالغنمءانايااقاجتنيهكنت

بأاتايحنعىمافاحربنآحبناممربنشلنكلأالقدنبع

تهكهالنبرءممدتافئقالانلعبدبأجابرعأللزهرثعاي

كنتاناضيهدنتنئثئحئيئضاتهمنالباألسيريفمعفقاالأدكبات

االفبميماشنعمشلاللهسرالانغهمبلنتوقلناينغنهاراص

ابوتازهيرتايفثاابناالعبدبأاحدقاخقالرعامانقد

عليالناستطالتنازخاببلابابأامغنملمباتنيكتشصالاسك
وهوموسربجثقالكتتعمالنبيارأاعلهاللةفبلغناقالاحبلاىحاب

باخيادناكاغنملىسطثئنايئشثغنمراوهوررائعتغنملم

52

الغألتجارحربصحماللهالحفميررسذكر

دتلالشااؤنئاألسرواقدشنربثاححداخبرناقال

قلربيعظاطبناللهعبدبنحنالمعبددتألربميمعنشا

عبدحذثناظابيعأالتيمىامميمابببأخمدبأميسسكأخبنا

ايضاءهالكيمقلاألخنسغتبةبنيعقيبعنانهذفىبزإدبأانله

الئثانتجاالغجلرحبسببكانقفولمإلرريثهذاببعحعاحذتئقد

الرخاللهاجنرهاللتجلقعكافسيثافىلهبآطيمهبعثالمنذرابا

فيثبارظألهيكالطىعاءلنزلهادالببأجابربأغتبقفيغؤ

خييعاركانكنانةبأمناةعبدبأبكرتباحدقيمعمابأالبراعنا

خلزماأليشربنلقيبهافاسخشغخيبمافىبوفقتلهعهزةع
عنيخقبنلنلهعبدندننجعيمانوأمالفبرفأخبرالشلكراكسدكط



لرالغالتحبملعماللهحفهررسملكر

بائدالديلبهمعابأثنعنلامتةبنربائمغيهأبنهـشم

قيشايبيىلمحمىافمنكشغيهأثببنمونخرجوفأخبرعكاكالئفوقي

خجياكةخلفىاالضيشكتاشمابوبيفقالليهملكتخرنلخبر

األثرملهيقلربخمنيجلفنادألمجملخلونفأدركع3نلرفى

هقابلحمأالليافىهذبينفايبينكاماميعادألصينهبئكلىشعيبابأ

ظجمعفىنفتيىإتا

رغابيلبفتغاعتجىباعنكايرقةفىثشافذناتقذ
كنانةنانجيصهاثياقيألثكثتعكفسشانسنهفلكتقموقل

مناةعبدبألمحلرتراألحابيشمنابخثأخزيهةبأئسد

01بابئحلىثررلحفهماعخحأالمصلللفييشلقارةكضلكنانةابن

حضهاالشثتمنعيقينفقبتبلهذيتأقبوسنةمناةعبد

متةبأهبالمحرةبأهـشلمضبمايببااللهحبدتيشيساالثتاب

موثائلبأالعاصليفبنتبةالعاكيابأسعيدةئابوأخث
عبدبامناتعبدبأهنتممبأمحامربنسمةكىحبيبابأ

ماكباخذفىبناللعبدافىامرهمبكيقالمتصماندينخرجواالدفر

يةمعابأيعةباجعغرعئمبيعبامالكبنامحامرءاابوقيسفى

مسعودباغرولابوالثقفيءمعتببأيمسعودالممتةبأريدقالنصهى

القادةهمتآطالءءانشلىحبأاميماثهىالمنحلزابىبنكش

سقىصوبيدهادايةكانتبياابافىجميعاامرحمكالببكال

آفهىخاوكنانةقينتيماعالقيسالنهلرذاالدبآلفكانتافالتكمفعئبم

آلفألفقتلربمقيسعلىوكنانلقهيشائنهاراحننائعئةصاتنمالهم
ثحثسلهنملتمالشاثرإئهييمتذليعةباغتبةنالىحىقريعا

مالقيسقيشثهتالقتألاعذفاعلىعللحيافاكالصلالخالمسنة

آلآلنيسقيبقفانممهفتارهاالفهفمعتفنالعنفحمالكنلت

52فيهميتممومىمعحضهئهقدالفجارفقالكرقضتعيماللرصمل
سنةرينعئفيححبيهمغانلتاكنواتاحبهاباشفم
عرقلبأمحمداخبناقلنسنةبعشهياالغيلبعدالغجلربا

جزامبنخكيمعنغةبنلللهعبدعنعثمالباالضخالكذئنى
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الفتممربأمحمدقالحضزبالغالبخلرقدكتلعماللهرسهلرأيثق

نكتيعاشعاراانفلتلعب

الغفمولجففمتلعماللالالررسذكرحفع
ماعثمابنالفمخحاكتااألسميواقدبأعربنامداخبزقل

حزامبأحكيميمهعتقالابيهعاانهبيربنةغربأاللطعبدعنا

مطعماللهيسانغجلىقينتياششففتهاتغفهلحافكبايقر

غيرالضحطكاخبزخمدبأشقالقلنهيأسنةيومتذلباعصث

حلفاشفركلنالقعدآلىنفىلمففىالهـذاخالفىجلرالاالاقأ

بنوهلنممفاجتستالمضلبعبدبأبيراللليددعاشأقمذنان

كعاهدياافتعاقدثنعامالنمشحمنعجطعانفياللهعبدرأرفىفنيمورعو

قنجرضؤبلماحقاليهئبزتىحنئالمظيمملنكيتااسقاتلالمهبا

اضقاقنضيلالحلفلمفلىدكقرينتهـمانفسعثإمالثىافىالضآميى
بأحشلئاعناسزهععنااللهعبدبنمممدخذثيتقلممربأمحمد

قالفطعمبننجبيرعأارهربأإرعأاجمدعنثعبأائلالعبد

عبانجقابندأشئخضرتهجلفىالمجتماكهتعماللهيلرستال
المغليم5حيكفانخانفنيئمرألسمماشغبهاغيزت9اثاانتعمخضر

13آلنالففهـوحلفألجبتبهكيتلوئجمرنمينبلما

نلحلفبذاهاشمبىشفاحداألنعلممموبأخمد

52

يئالثافألمرآلالشانمافىصلغاللدرسوالكرخروخن
عنبأشئبةموعىتآىبخسلهاشدممربنبأخحثااخبهناطقا

بأسعدبضتسعداتمعامالدبابأكبألليدبنتيهقغ

رسبلغلتاتقاففيبأيعاختشئيةبنتنفيسؤعاانبيع

فدفىمالرجلاناالبابوللتشكشرينمساكمتعمائل

خدجةالشئمافىخينجههاحضرندضملجميريعلينايمفمااشتذ

نفسكتنعهمهجثتهافلوراتهاجمضملشرجاتبعثختابدنجت
اليهضفرسلتلهعتهرةحمأسافىساخدجةبلغأليكثسكلزاعاي



نيالت11المرةفىالشلماكهلعهاللهرسيلختجأكر

قالنقيملثمنارجاللثمافمعفا2عحليانالهاصتتالدقئ

بأاللهعبدعالبوالمييمحذننىالقىجعغربااللهعبداخبهنا
خدخةادبلغشقدأأبأبالبالابوقالقلغقيلبأسمد

انالصالفاعئتمابمثللكلفيفهىلسناببكثبننافبناستأ

3تستأتجمارخدجةياللقهلفقالانيهانخخببتماقلتكتمها

رينمدلمنصىثلسناكهثأبهئافرتاستاتكبلغنافقدمدا

فكيففعلنابغيكيالبعيدالىنسألتلوخدجمدفقالمتقدبكارلربع

باتآمومىسمدبأساخبنارقلنقييبلمحبيبسائتف
بنتسعداتمعنمالكبأكعببظاللهغبيدبنتغميرةعنشيب

ماريرفهذاثالبابوالقالتيهيمشثيقبنتنفبضعناسهبيعبأسعد
اهلبهئبفهنغفيمهالحعلرقثغالمهامنحجاليكاللهساقهقد

برالنسفقلنجههظلكتضزالشائمشنصهىقيفاحشالحير
خمآلعينيهافىهقلمهبنالتمنبىاآلقحذالشجهق3هذختلنما

ببضالفيقعسئغتبلحتتماألذآيخرصوضرهوقدثفلرقهنعمقل

اماثكتتعماللهيسفقالإخرياباتآلتسيفلهمالحترجلىبن
قلتثمقولكالقيحانربئفقالعنهمافيمافأغألمراقاقثذبيماحلغت

كانتاانميسهكإنشبفىمنعهتااحبينا2تجدزجمواللههذأتعوةلمث

فعيسالنتحنكتتعمااللورسدلئظالرمتكضنبرىزاثاتنتدبراالل

كاتدفكترةقئبتشالمحهعليهإقىاقداللهوكانمثبتؤكثفلد

03فكانهابهرجمعهافلطماكلوأيرجمنثرحموأضعفلمثباعاتجلرتعبذل

لهااللهمهنعبهابرهافخدجمدأفىانحللفمدياةمثقلاتالؤاز

فىمكةدخلحىاللهيسيلمضققئكلكمانتعبرتفاتاالهكعلى

بعييعلىهـوكتتعماللوهـمفرئتلثايخإخدجظانظاليقساع
اللهرسهلعلييلخللذلدفعحجبنانساحففزنهعلينجظخامتكبا

لمهاخبهتعلييقةتجعهفلتالخلبئنىفنعمهتجهفىنخترهاجمارجوأكتتعم

قلبهاهااضبماششفمحأخرجنامنذهذارأيتقدميسهةلفئتبها

حتتعماللسكيمالبيحفىخالغالفىاكخرقلثبهاذسطهرالراهب

نلهستتمافمعفلأفمعفتتبعكلنتمافمعففيجتبتجلزنها
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آ5

خويلدبنتخدياتجىمننعماللهرسولتزويالبخذكل
عاشيبةبامهعىتاىاألسلىالقدبأباسمدذاخبفل

باسعدبنتسعدأتمعأالكبأكعببناللعبيدبفتعميرة

بأخييلدبنتحظخدكانتقائتفثيةبنتنضسعأالنجهتم

اللهدلمسامعشويغظجثدةحازمالاميأثصىبأالعتهىعبدبأأممد

ثأكثمشرفالثظمبمانسباقزشيومتذلسعلروبيميمةالهـابها

ضلبههـاقدلدنعلىقدرلوذكاحهـهاعلىصريعماكاققحهاوكلسال

عيرهاشرجمحالبعدمحمد19تعيميسافأرسدئةاألميالدثاثبذإوا

قلتبهاتزقجمابيدىمأفقالتزؤبمالاجمنعكمامحمدبافثلتللشم

قلخيبنألقانكوالشهفالمالالبأللدؤعيتلدنكفيتنيا
افعفائاقلعيغقلتقلفبفلكفىدكيقلخديجةقلثفتا

افىفرسدتوكذاكذادساعةتاثالاتيفارسدتفأخبيئثابففف

هفئممومتغكتآثماللرشلخلىخحنرهالياسدبأمموعتنها

كمتعماللهرسيلثانانفهعئفالبضعممذااسدبنمميوفقللاحدم

طليتسنلبببهأبنتيومئذخدتجهسنةشيخمىابنصو

حمدرعأنخبهناسمدبنقالمننؤنعشهقةخسرالغيلقبل

عثاسمدبأخبيربأفسمعنابيهعنمسلمبأاللعبدفي

افىأبنوعمحانشهعاابيهعأشبنصشمعاذادالافىابأ

عتإقالواعتلىبنعأمقعماعأاخحببنبأعارلييبة

إنالفجاقبلمالتاباهاثإنمكماللهبثايسيذاسدابأعمو

افىعأاكااخبرققلانكلالسإلببنسمدبنهشاماضناظ

فحميباكىالععبدباسدربأيزقلعتلىابنعأممنبم

كسديبفكبيررقشييعنذوحننعماننبىخبلدبنتةخدب
خالداخبناقالشئاناسدبنممويلدروغيزيهمهذلخملبال

اباانآيذكراستقالسليمبابأمعتممتاخهالنبنخداشابا

ارلهقكينىفمحمدافىللقيأذألختهاقاستخدتجةاناحذثمخلز

لنعلىتواحالئنتمالالءاكبهافأجابهاتجاختهاانقالتكما



مميتثتعملعماللهرسداكر

فتحتيلخمرمنشثىخديجاباالمتهاللهرسيليتهقجها

ماقلسافلئاختةالشيغعلىمشتقىهنفىلحامحمداكتمفي
بنوفأخذادلمدحاخذفغعبسمختئككساكهاقالوافتةهاله
ذلدنبعداكمثفلحواتمتتمكلبفيكملناكلنتمايثالواسحالعههلثمم

اباهاهسقتخدخةاناسماداهمابغيرعربأمحمداخبناقد

فلتاةحبةختابسهاىحئبيختقتبقهقحمرتتميلحنئلمحمر
جتعتزقالتالخبيرهذاماالعبيرهذاماقيرالهذاماكلصا

ناضلفلمقيشاكابزخطبكخدهذاافعلانافعلتماقلخمدا

عندناالتبتهصلغلطعندنالتهفهذاربنمدنالث

ماأالغجلرقبلملىاسدبنخييالطاباهااداتعلماهلعنالمحغحد

نتتعماللهرسزتجاالاسدبنعتهاس

ميئطموتمصتعمأاللةرسولاولددذكر

كملئنالىعأابيهعنانكلبمانسائببنسمدبأهشلماخناقال

اشبقبلتجةكتنعماللهايهميمالدمندلكانقاواصياعهابأعن

ماكنتيماتمثتمفاحلمهئنمرقتظثتمزينبلهفلدثتميكنىكالثبالقاصم

خدخالصيعاوأقمالطاهرالحنتبمىفاللهعبداالسمالنهطدثتم

زائدبنتفاحئمةأمهاقصىباالعرىعبدبناسدبناخييلدبنت

محامربنتعيحيماباعبدباخخربأبأيعلحةمبناألابن

فقالبهكةاللهعبدمالتالتثتمثلدحمأاتشلافككلئئابن

حعافىتبلرلاللهلفأنابنرفهوطدهلنقلنعقدالسهمىاثلباانعاص

بأصروحذكسقلممربنبهنآمحمدكللفؤتحبئرنشانئكاب

صتقلابيهعامللعممحمدباخبيألبنابنبأشعيدالففسلمه

محثقءسلهوفنتممربنمحمدثلنسنتينأبنوالقلسم

عأكلتعفنتاأللفىخدتجةتقبلالمطلبعبدبنتممعت

53وكلنتسنةلهاذئأكلبينكبابشاةلمجاريةأنجبنبشغم

اناللقبلنلكفعدلمتستهضع



كملعماللسهلابأابهاهيمكر

2فى

صتتعماللالرسيالابنالبرأكيمذكر
جعؤبألمحيدعبدناألسلمىاقدبنصرباخمداخبرناقفل

سفةالقعدةىنفىالمحذئييشصتغماللهرسيلرجعتتاقلابيهعأ

كميبالقبطىاقالمقافىبلتعةافىبأحاطببعتاأللجةشسف

القتابقأفلقااإلسحمإ1فيهيدمثوكتابااليمعوكتبلةسكندأ
خهمعابمشضفنجعلهنحتيمافكانانكتابلخذخيرالهقل

سلمروكتابجالكتتعمالنبىاوكضبلىتجلريهافىرفععليه

لئلنثبغلتهيعغيرمارسيينااختهاملزبئكمتعماشبيافىطصلى

بأمدقدلغيرهانييمثذالعهبأليكالىءبيصاركاذت

منحفنمنابؤاكانتقلالعلماهلمنارجلسعيدابورأخبهق

ابأسمدبأمدبأممرنايعقهبضناإقلأثصناننيرة

يسيلثانقلصعحمعة12بأالركاعبدبأاللهعبدعأكمعصعة

فآنزلهايمهلجميلةجعدةشبيفطكاذمتالقبثبتةبالتائججبمهتعمالله

اللهسعليهمافدخليذحمانبنتشليماتمعلىأخناكهتعمالله

لملافىزلهابافملكملريؤفهجحيغاصأسلهسالماعليثيماشعهميماكمتعم
خيافرواصحييتفيفكاذتيراشخبضأمواؤحناكباانيظبا
سيريااخضهاورمبثأائااصسنظتركاكلنانيأذيافكباثئا

اللهلرسملريةهلدتالرحاعبدلهلدتفانشاعثابتبنخسلر

سابعيمبشاكمتعمافىارسدلعنثثفابيصم6شسماغثهالتتعم

فذفنبشعزأهـفيالمساعلىفقمشعؤببزتضحمذثرأسحيف
خرجتكتتعمانبىامهثأ4سدفابلتهاوكانتابراهيمكستاهاألرصى

رسأفىرافعلبونجاشماغعدتقدبأتهاأخبتهثراألجيازا

عليهناشتذكتتعمالدهسهءذساكلرعبدالهفوممبفبتركتتعمالله

لبنحذئبأممرقلمداخبغقدالولدنمنهاززتحين

متتعماللهرسردأجعفرافىعأاللهعبدبناحاتعأشهآلأفى

إلمثلعليهالهنالنبامتتعهءنساعلىكفلبنقدوكانتبقماجب
منثمانسنةطخةىقهلدتسبنمدقآنعانشظ



كملعماللهرسعلابأابياهيمكر

عناللهحمدبأعبدنجنامممدبأممرحذنسفلجألنال

اللهسافىجبريلىجالبراميمفلدلتاقلملكبأانسعأالزهى

مخبنخمنخبهنآقلنهـيمابياباياعاينالسحفقالكتتعم

اانعاغبيدبأيهنسعنمسلمبأمماعيليرعاإطامعاعةانجر

هفىلداتففالاكمجحجناكمتعماللهرسهلعليناخجظمالكابنا

ارسبنشباباخبغقللنابراهيماثةباسمستيتاألتغحمالليلة

فىرراتمنلعماللهرسقدقاللمحسنعافضايةبنالمبارنتآ

قلممربنمثطاخبهناقلدظابالديماباصمفسقيتهغحمالبارح

اللهغبيدبأاللعبدبأخشنعنشبةافىباابوبكرحذثى

لتاماكتقعماللديسقلقلعتذابأعأعؤمونعناالعتلابا

محمداخبهنافىانثلئابياعماتماعتفابياهيتملبرأهيماتملدت

بأعبداللةعبدعنكمعصعظألأمدبنتآيعقبربأبن

ثصلراءنساخهتنافستابياهيملتائلدتلكمعصعةافىبننركن

بازبىبندلنذربشتئردةاتمافىكنتعماللهسهلفدفععهفنتنهن

عاالبراهاثزإنإللمرابنعدخابأغنمبأعامربننجداثيابألبيد

باغنمبأمميوبألمثذبأبناعيفلجعدبناخاندبنماأفي

يفقالنخلرتبابيمعنديكهالكانفمعهئتفكانالنحتجاربأبكدش
عقانتخبناقدنباباميمئعألثاعنلفيقيلظثيفياتمكنتعماللهلص

بىانسناناقالهقابتعنالمغيهةبنسايمانحذثقلمسلمأبأ

02ظيمبيبأفىفستيتهغحمالليلةطدمتتعماللهسقالولقلماال

سيلفانطلفسيفابولهيقاللبالمدينةقئأامراةسيفأأافىلغعتتم

امتاليقدبكيهخينوسيفافىافىافتهيناحشنبعئهمتتعمالله
انتهيثحشكتتعماللهرسيدىيبنالمشىفىمهكلتفئدخاناالبيت

لكافأمسكممتذاللهليرسجائمسكشفابايافقلثسيأالاد

52قأنيقلناللهءشامايقذاليهفطممبالصبغصلعماللهرسهل

بناعأصواتبيعاغلتةبناكئاىانجياهيمبأامماعيلآخبرنا

رسلشبالعيللرحمكبااحدارئيتماقالمالدبأانسسعيدص

ءنجياتيهفكتالمديفةإعيالهمشزفمعابراهيمكلنكتتعهالله



لعماللهمهلابأابياهيمس

نقيقتلهشيفخذقئناظثرهكتفللنذخنطتهالبيتفيدخلمعه

عنالزهىعناللهعبدبنمدحذثىقالربأمداخبهناقال

فقالالىتعهاللههلبهءجاابياهيملدلتافالتمحائشةحأغهيأل

افىتيقاالتتعماللهسفقالشتيماارىمافقلتألشبالهلدآنظرى

اخبهناقالتممأنابيقنالقزارعليهفمكناتهفقلثحمهبياضه5
اللهعبدعنالزهىعااللهعبدبنمدحذثىدلممربأمحمد

النبغءعنعحلشةعنعمرةعنمحبنوبامدبكربأالىنبن

ابيقنانسماالصئاللئتشقىحأقالتطاتاالمثتهالسحمعليه

لباعليهحتهغنمقطعةصتعماللهلسلنتمحمدبأممرقل

بااخبرنآسفيلقالصشانماييافجسمجسمهفكتلهلقاحح

يصومتتعماللهسثخلقالمكححيلعاخشبناابنعاغيئنة

لمعتماتفلمابنغسهخهرثابراهيمثعباإحمناعبدعلىمعتعد

تنهيالذىهذااللهرسيلاالركعبدلهفقالكمتعماللهرسهلعينا

قدغثيعنهشنيرتجتفلماقليبكتبكلالمسلمههيرنمىعفالناتهـا
النياحةعنالنلىننهىاتمائنرحمبترحمألشانرحمهذااتماما

جمهتاعبيلجامعكداتلوقفلئتمفيهليسبهاارجليثقبا
أسلمحزعليهوإتاهذاغييدأعليهايجدنالناباحفآضناث

فىرفماعنفمالتيخحئشمانقالالقلبوتجزناسعالقتدمغ
ابماميهاعيبأاننفباشهدانىكيربأاللهعبداخبقالنطت

عنءالععنليلىاباالركنعبدبأمدحذتتاقاألالمغي02

اللهسشذقكعشبنالركنعبدعناألنحملىاللهعبدباجابر

هـوتجيمافىفوضعهمابرافيهثالقلالنأفىفانعللفبيدىعنتعم

عأتنهلئماللهسبارإتبفىلهفقلتعينافذرفتبنفسالجود

عندميتفاجثأاكفبننائأكعنالنهععانهيتانماقلالبكا

ثمفؤخمشمصيبهعندتمشيعفانامبرمبللهوةن3ه

ركةففمااتماخديبيةئميرفىبناللهعبدقدقاللتشيلألثجيبر
تهاصادتثهثدحفاهـاتهفىاأبراهيمياحمئاليرحمالنا

هذاحأاشذهوناحعليكلمحزتاناستلحتفرانافألمئنتةسبي



مملعهاللدسابنابياهيحكر

التححئشماقفالقلبكجزنالعبنتدمعلمحههنينبدتا1

مكحعنراثمدبامحمدتاذبهنبنالضلاخبهناقللنعربئ

عيناهفدمحتالتفتفىهـوابياهيمابنهعألرخلمتتعماللهرسيلآد

اتمافقالءكاالةعنانهيثقداتبكلفقلعيفبنالركعاعبدثمعه

هنركهذهإتمافيهليسبهاللتتئثللنائنيةعننهيث

ئوقئماقلعحالعاوبالححةتآثذبهنباالغصلىاأخبقأ

ممتذمعالعيننسجزنالقلبانقلالسحمعايوالنبمتأباابياهيم

اخئشتذجامعيييمصدثكلداتهألالتءاثمانقهلال

رآردابنىمحاخبمنانلمحهفلينابياصميابكوإتاعليك

طبنمعتعماللهرسبلادتنماحبااللهعبدبننجكيرعألثيعةابن

رأيتكئقالالسمعليالنبيتكافةبناضيداسامةخفصاصهاباصمعلى

ظنالشيطانشراخلخكالشكاالهمتتعماللهرسيلفقالتبقى

مننفاقلاخكمعناألجلنآالطهافسيءغبيدبأيعألاجرنا

عليلىلمجنرغنامعيميقتمعديدياجاتاوعتتعماللهسهدقاليبراهيم
مامااالاللهءشاادنقةجزنثاملبتمعالجبنحناجمتااشذ

بأمسلمنحبرناقالننيننرلمنبراهيمياعليكإتاتالنجئرضى

ئادحمعليهاللنبعابنابياميماقتادةتآابثتالباهيم

الاللهءشاانذغيطألنجمإقلباتدمعنالاناللهنبىفقال

قانلمحنظزفماعتمامفالفلينلمححابراهيمباعليكإناخيا

03قالىسعيدبأممروعنباتعااألسدىابياهيمبأامملكليلىأخبنا

الهدىفىماتإتابىابياميمانضتعمالاليسهلقالابراهيمثفقىلما

إلرأيمباوكيعاخبرنافالنلمجتةفىركناعهننكيلظثردنلهان
لهإرألصتعماللسيلرقالقلثالشعنخالدافىبأملكيلاعا

راحببنوكيعنجااخبقالناعرضبقيهلتستكلمللجنةفىفرفمعا
53شعبةعاادعهبنجمييىالاليليدابواللكعبدبأآهـشا

اباابياهيممكلماظلعلزببأءالبراعانابتبأعدنصمت

آخبرقالنلجتةفىمرضقاآللهلمامتتعماللهرسلقدمتتعمالنبى

قالمالكيبأانستآثابتتاةكيمالةبأسليمانتتامسلمبنعقبا



مملعماللهرسيلابناباهيمكر

عيناللمعتمتتعماللهرسلتجقممايبنبنفسيكيدوابالهـيمايت

نالقلبوجمزنالبنتدمعصتعماللهرسعلفقالكمتعماللهس

ممرأخبرناقالنلمحنقبداتاابلهـيميااللهشائبركنعمااآل

مملىممتعماللهيساتكنادظعأهقانمتاالبعهرىالكمهعابأ

بأاللهغبيداخبناقلنلمجتةفىرضاعيخامشلابياهيمبنهعلى5

قالءالبراعنعامرعأجابرعنيينسبأاسرائيعأائعبسىثميم

ابنهـوملتالقبطتلبناهيمابرابنهعلىكتتعماللهيسالنبيءكهلى

نقيقمصوطتةفىفهاعئيغطئرالاشهـراشقلعشبستة
لىصتعمالنبمادرععأجابرعناسفتعنوكيعاخبرناقل

عاكيعاضناقالشههانعشرستابنيصوابراهيمابنز01

ضعافلهانآقالمتلعماشبمعنءالبماعنعامرعأجابرعنثيلاس

اخبفاشلشهيدنصذيفأتهللرضاعهضةبقنضمصتتملمحتت

تاقالماكىالتبيقامماعيلبنموصىحمادبنجييمسلمبنعقان

بئالةضآقمالدباانسسألمثقالذىالأسماعيتآنظغوابو

ثىعلوابراهيمعيحاللهركةادرقاللبهاهيملبنعلىكمتعماللهمارس

ءعطاعاالهمدأقئميمبااللهعبداخبرنالنبتانكمذيقافى

لبراهيمابنعلىكترمتتعمالنبيتجانكمبأانسعأجمحنابن

عأقللداثيصافىبنااللهعبدبابكرابوبرناقاليبعان

مملىممتعمالنبىداعألبيهمدجعفربأعنلببأسليمان

عممتامهيىبناللهغبيدشبرناقدنمالتجبهأأبراميملبنهعلى01

دلتلىمتتعماللهرسيلالباإنيءالبراثعاتهثابتبنعدشعا

حتطوبااخبهناجميىقالقرنمشقفنترااوبختةفىلمهفمع

ثطيقالءالبهاعأمسلىعااألسشيعقسليمانعناغهانةأبوتآ

السحمعليهالنبىفقالشهاعشرنستةممتتاللهرسطابأابياميم

نقبطبتةلهجلريةمنفىقلللمجتةقحنمعافلهفلالبقيعفىادصنيهط

اخبققالمهيىبأمحمدحقننىالبجلىتختدبنخالداخبناقال

عثمانبالباليعفنقمنلاقللكاللبابنعبقممربنبنسمد

تجبمنىبيداشارتتممتتعماللهابايسيماكيمابرأتبعهثتممخلعنابن



صلعماللهرسلبنهـيمابكر

ىمحلسارنعاداراقصمخرتاسمكمعللىااانلداهمما سهيسسالسر

تآارزخعىعيسىبأقعناخبرناقدالدلرنخلفالفىايكبا

عليتكالشرصعأالهاشمىسعيدالمغيهألبأنفلبأابياهيم

بفبةيفقاحدحمأهلقلابياهيمدفنجبهأمالسعليهالنبىا

هابراهيمفبرقلابياهيمقبرعلىزشهافقالملبفيةافنصارحمأرجلفأتى

الغضاخبهناقالندلرغقيلمنقيبافىاثملرالطريفشقيم

فآيستجدتهشقىلماقلعطاطعاممربنلللشتاكنقبئ

نسعىكتلعماللهسهلخعلاتجقثبجاففىالدخمررأىمملعمالله

النصالالنبنفصنجشلىممافابهفلنثفئهصالاحدكمكلااقيقباكمبعه
ماالنبانمكعندإعاسفيباعنلمجزلحبنوكيعاجرناقاؤ

قرفلفناللحكفىفرجةفيىابنطشغيرقبرعلىفىانسمعليه

اخبهناقالنلحىعينثقيطكتهـعاألتنغعتعزاتهاكقذرة

مالكلمجنالساتبعأاساتاعناسرائيتامهمىبناللهغبيد

نمتتعمنللهسرابئابياهيمالييتمنلدتوقالشمصاذكسصتقك

ماالمغيهعأمجألقةبأالمرعااسرائهلنامحعىبااللهغبيدأخبرناقل

دقعتلعماللهرسفقاللبهاهيمماتييتمالشمصلنكسفثفلشعبهابن

رأيتموكالافاناحدلمهتينكسغبااللهتبلتايتباشلنقمرالشس

عبدتافيقبنالفصلاخبرناقلينكشفانحتئابالألفعليكم

قللبيدبأمحميعنقتادةباممربامحامممعايميلصغبنالرممن

03انكسغتالناعيافقالكتتعماللهرسيلاابياهيمملتببىائشسمفتانكل

اللهمدنلممعجبهأكتتعماللهرسخدجابياهيملموتالشسى

تتجتحنالقمرئتتكانشسىاتللناصاتهابعذلتاقالثتمعلياكى

افىألاشعوالنرئيتمفالاحدآللمحيالاحدلموتينكسفتالله

اتماقلاللةرستوادتبكلاللهسريافقالوأعيناهلحعتالمساجد

آهبياللهالتنجعئخطمانقالقلبجمشعالعجنتلمعبشرانا

لهتجاالشهراعشرثمانيةبنصوملتلمحهفلينبداتاابهاهيم

لمىاممربنصدبهبنقبنالغصلاخهرناكدنلجتهعائمرف

عشرثمانيةابأهـوابرأميمئطىقلرععنجابرعنادراثيلعن



مملعماللهسابأابراهيمقا

عنبأجعاللعبدحذكىعرقالبأمحمددصياقالشهران

بنتاحملعاعأشهربأحشببناخيمعثمتبناللهسد

بالمعهىكضتعماللهسعيفارمعتابراهيممكئتاقنتيزيد

الجنتلححممتعماللهرسيالفقللحقهلتهعزشاحفانتاللهرس

جامعكذثصارتثذاتهلوالرفيحطئمانالائقلبرجؤا5

بكاباجدنااثمذشابراهيمياعليكلوجدناباألقلحقىاآلخررأتا

الليثىزيدباأسامةخذتنىرقلبأخمداخبهناقلنفليرلمح
اقهعنثابتبأانحضبأالركأعبدعأغبيدبأانمنذرعأ

اناصتكتمامنلعماللهرسيمتفأباهيمموتحضرقالتسيرين

سيلاعياعهبنالغضشملهصياحلعأنهانامالتفلتايحهاناماضىماط
شنغيرعلىمصتاللهسأيتفيخملئنمجائسنالعتلىآممكاال

اصيايئسامةعهبنالغضملىخؤتفىلنجنبهانىجاضساسثالعهالقبر

أانيأللكنالشمعىخسفتاحديفهانىماقبععندابكلوثناريدابا

احللمولتيمفتخالاتهاكهتعماللهرسيلفقالابراميملمعتالنامىفقال
فقيلثسذانبهاألئمراتيئنتشرجةمتذماللرسيلورأىنهفىجما

إنورىبعينثقرتنعثلفنألتضرالائهاأمافقللكتتعماللليسيل

خينليلللعشيكدالييمماتئنقنهدناللهاصبممالاصاناصعبد

يعتهبتابأيسمداجرنافلعشعرنسنةاألكلليعشرنا

كععصعةاألبنالركاعبدبأاللهعبدعأمعةكمعحافىبأحمدبن

فقالإيرةاتمعندمازنبنىفىكتلعماللهرسيلنابراصمفئتلث02

دةنلمبيتشمللمجتهفىاعفثتتمظهفمعنلهاكمتعمانالرسما

اللهيايسلهفقيلبالبقلممقعبماللهيسيلعليحملىشصغبسيمعلى

قدممتعماللهرسوكانمغلعنشباضنناذعندقالندفنهايا

نرثعةبااللهعبدملىبعذبماناقلثخلقعلعةبردةاتملكطى

عامممبنااللهعبدممرتابامداقلناألسداثسيابن52

معججرفصتعماللهمهلامرقلثيببابألحكمممربنعنالخكمي

حقتىممرظبننآمحمدتخبمقلنءأئاقبرهعلىطثزقيقبيعند

خمدبنبكوافىبناللهعبدعمعتقلمسلمبناللهعبدبأخمد



سياهـاطناالكعبةقيشمهلكملعماللهكرحصيررسهل

لومتتعماللهسرقلقلالزهىيعشعمىجقتمحبأحروابن

بالحكماخبهناقلنقبطىكلعنطيهيةلفمعفابياهيمعلثى

حعاتهجابرابأنآسلمبنالوليدحذتناقلالبزازلخابومهمى

عاشلومالتلماابياهيمابفهفىقلمتتعماللهثصيللنجذثمكحوال

نخاللهزتما

اءوبناالكعبةقرينثنأحعمصلعماللةسوالحضورذكر
ثائهفحيديبااللهعبدتااألسلمىاقدبنربنحمداخبهناكل

اعالالهفيزيدبأاللهحبدابيهعنالهذدممالبنعأسعيد

عاالزهىعناللهعبدبنمدحذثىقلعتلاباعأغحلغان

قالوأمابعفياحديثئبعحمحديثدخلىلعممباخبيربأسم

يدخلىحنئاعالهاشيدخلالسيلوكتمكةعلىشطتةزثكانت4

هبنكهاالشحثيهمنهشيزينهعمأنافوأفانصحالبيت
يهافالجرفىسغينةفثبلتباألرفداموفمهكالطاوهررقعليهكان

نأتكلنتالشغيبةافىالريححنجنحتهابانئاثفىباقهمرراسهمييم

نغرماىالمغيبااليليذخخالسفينةشتحطمتجذظقبلغنال

معلمفقدباقغاليمبمووكتهخمثمبهافابتاعواالسفينةافىقهيشحن

فبينامنهاالضهاصنهقىختعبالمحجارةفأمرثارتنابيتبنينالوثالوا

وكانواسنةكحثينخسفيمئذثهـويمعمينقلمتتعماللهلس

كتتعماللهرسرنلكفغعللجاججارةليجتقعوعلىأزريضعن

01اخىأبنباطالبابولهفقالئييىمااظنلكدكباغزتكئويىبفئبص
زتيتفاتغذقاآلئاصابئماابساممافقالرأسلعلىازأركاجعل

دبعصبمقدقئمهاعلىلجمعوفلمالدبعدنهصتلعماللهايسحل

تظلموالمركافيهتفطعلممااالطتباحمأكشبكملهابنفىئوئديخ
عليهاقلمثتمالمغالئخذبهدمهاالنغههألبئالحليدأفبدأحدأليه

52معهدستمنهللمجيرنيدلتماترغلماللهتمبقيلوطجلراليطهح

منافلعبدفعخعمليهااقالبيتمتزثأبنثلهافىاخذثاثتمقريش

اسدلبنىعمالبيتةالجخرركنلداألسيرايىكنبينمازهيأل



طناعهـاالكعبةقهشهلمصلعماللكرحعهررسلاق

ركنافىالجخرركنيبنماقصيتباالدلرعبديبرالعزىعبدابن

اليماقالركأافىالجخرركنيبنماهمونحلتيميقعاآلخرجرال
الركنافىاليمافىفىالبينمالفىبأثكامرثدفمملسثفخ

قبيلةكلكالتالبيتحأالرفىضعبحيعثافىانتهفلتافبنيااكسير

حمأنابينمجعلوثثمالقتالخافواحتىاختلفوبوفمعهاحفخا5

ستمنارفميناثائويعمعهاللىهوفيكهنشئببىبالطنايدخ

قالوأهذاألزفلتاشيبةبنىبابشدخلشلاكتتعماللهرسالفكان

متتعماللهرسفيفيملمجبراخبهيئغبينناقضىبهارفميناقداألينما

ربعكشليأتىقلثتمفيهالركنفمعثثماألرضفىبسفهرداعم

كنالبيعةباغتبةمنافعبدبنىربعفىفكانرجلقيشلعاماحأ

المغيألبنخذيفةابوفلثالثبيمالفىكبازمعالابوانثانىبع11ل

رجلىقيلياخذمتتعماللهسالقالثتمعدخمابنقيسالرأبعالزبمفىوكلن

اللهرسفمعهثغلرفطجميغاثعواتتمالثيبهاياشيةبزامنكم

متلعماتنبلىلينافىنجداهلشرجففعبنلدموفمعهفىبيلهضتعم

ائياالعةذاحخاهالالمطلبعبدباممماالعهفقالالركنبينئنذماجمرا

فقللئخىحيثإنجدكأافغضبفىلنربهئحذجراممتعماللهسولى

النجدىفقالقالمتاأالالبيتفىمعنايبنىليساتهمتتعمالهبي

مأأليتايثقتبمماصغرافىعهااميلسآكقضننياهللقهمجمبايا
سبقاييغينمطللهامالهخقمكاتمزكممهمتمفعليبمموفرئ

طالببوالابليساتهيقللدادخظفابينبمليقسمتئآ

اتفجاالئثيهكلاللحنكيمفيبخزءذألناإنأ
أكهخثرةغترنافذجهذأللنغمرةتجقذناقذ

لهفرةخقاقغينايكنقلى

سغقواجائزاعشرخعسةفكتالخشبموضعافىأنههياضىبنياتتم

كللنالبيتحأالججمرجرالمثمقستةعلىعليويبنوالبيحت2ه

بنشلىثعنععألمبنالوليدمأنجإفئابنتآصربنمحمد

ثوملآلممتعماللهيسهلقالالتيشةعاربيعظابىبااللهعبد

تركوامافيهثثاللشهعهإلبمخداكليالالكعبنجنياناشأستقصهي



صلعماللهلرنبهأليسيل

ألاهامنهتركياماريلفقئتميبنطالبعدىمالقويكلببدافبامنه
حديثهفىمتتعماللهرسيلالقالتبرظفىرعاقسبعمنقيبا

توملنىيتممناتدثكهبهاشهتتااأليفىفىموفمحبهبنبابينلهالجعلث
بهاارارياحأابزطيعخلئآلتعرراظلىادلهفقلثبانجهاردعو

هحتئدغحهيدخلانكواانحتئتذغنهيدخدنكرهواأقالجل

يبااللهعبدحذثئعمرقكبامحمداخبياكالنيسقط

فىالبيتيغحهنقيشارئيتكلأبيهعنوبنسعيدعنلالفف

فيرقىبابهعلىجملسنابهخفكلتلمجميىبغاالتنبنيغلجاهلتة

وكانماغطهبفتمافعنحشحقلخولهألغييدالكلنواافاقالرجل

01نالقريمستماليبرةيضعهنالطنانيعطمءجذاأللعبهيلخلين
خالدعنألشهافىبناللهعبدبنبكملبوعمرتابأسمداخبناقل

لقبشمياءفرسابنعأخنطببااللعبدبنالمطلبعنربلحلبن

قمهتعماللهرسيلكسايقعلمطلب11عبدبااممماالعةسثال

نحهرالتالبيتحخت

مامتتعمأاللهلذكرنبوآلرس

عبدعناطذاهخالدعاغلتةبااهيمبمبناميهاعياخبهناقال

النلىفقالنبياكنتمتىاللهسقياجلفلهفالشقيقباالله

دنالجالقبيهأئمتلنبتاكنتكتضتعااللسيلفقالفققه

سلمةباحتادقالتآاللورممعبنمرمسلمباعغاناخبهناقال

صاقلتقدلمجلحاط18اباعنشقيفبأاللهعبدعنءلمحذأخالدعأ

شبرناقلسدنطاليقيبنمكلاقلنبتاكنتمنىاللهسي

عبدينفطرتعنهندابادداتاابوهحلنآالمورأمبأس

بينلىنبتاكلنتمتىمتتعهاللمساؤرجالأنالشخيربنالله

ايونبناسماتيالنآينبانالغعهلبمنثلمنلطناليو

طلغلقالاسثنبتتمتىعهتعمللنبىرجلثدثللحمجابرعنعن

بنسناخبهناطلنالميثامتىأخذجنبسدالوحيبن
سعيدعنصالمبنمعاويةعنسعدباتآليثبخراساقءالعالابوارس



اليهييحىانقبلهاللرسفىالنبوألكرعحماتالن

بةساباعثاضعناىلهالهحلبأاقكلىعبدعنبشلن

خاتماللهعبدتىيكمتتعمشانفممعتقلمتلعماللهيساحبك

لبراههمافىلمكهقللىنشسابركمطينتهفىلمنجلدتثماثالنبتن

تجايرينالنبتناقياتوكفلدئتالتىامىالثرفىعيعسءبشلرال

نالشأمقصيرمذهنهاتاافنيرايفمعتهجناتمتتعماللهعمام

النبئدنالصخاكعأخهيبرنآلىاللععبناليقابعبدابمنا

اثغثرتناائبهتقبيورشاليخوقلابياهيبمارعطاناظلصقعم

اقدبنممربناسمداخبرناناآليةاتةحتىمثهمزضمهأليخيهثم
ذثناقلنسىابنرعنشانبنزيعهحذنىقلاكسلمى

ميمفيالركاعبدبأاللهعبدعنئحملرىاالملكعبدبنيهاعيلا

نيممباعيسربشراهيمابألاررعوةاناكهتعهاللهمهلقالكل

اعناعامربنلقمانعنفضالةبافدجنامنصهربأسعيداخبهنا

ابربهـيمااللحيةقالامكتجطعثتمااللهرسيلبقيلقلالباهلىامامة

عأءعطاباالوفابعبداخبرناميهانبنعيصىربشر

نااللورعلممبنممربرناقالقتاليقعناعطةلبنسعيد

لمخلففىالنلىلهلكنتكتتعماللالصقذقالفتارةعنمحطابو

هالبغثقمرتخر

انقبالسثمعليالاللولرالنبوآلثماتذكر

ما

اليةببرحر

ممبنسمدثأجنايزبىنيربنعأعطابنالوقيبعبدحدئفا

اخبؤناضلعماللهسرلقيلقلىمغددنبنخالدعنيزيدبنتيرفا

ورئنمويمباعيسيفىتببابياهيمدعحقانانعمقلنفسكعا

اسثهفمعتمثالقصهرلهءنرافمامنهاجخفهعتسجنام
اتاقتجفمانبيهتناخللىءاخمعانابكرلبينمابنصعديف

فأخذافىثلجامملؤبنشتبطبياصنيابعليهمارجحن

كتمدطرحماءاسيغتقةمنهفلسحجاةةءقلفلسأخيجاسبطفشقا



كااليهيعهىلنقبلاللهمهلالهبهألئعحمت

بفيالزيقأشتهحنجممئةيرثهفلثتمالثدفئبنلكثقلبىبحلىغسال

لتهفلوقفقالثتمفيزنئالمبفيزنقلتهتهشالفإفينهظلكتمفيزنئ
عاغبيدألبأىممحذكقممرقبامداخبهناليزنهانبفتته

يديهعلىفنعاألرفرللىفوقعكهتعماللهكلفلدلتايلاخيه

حمأهرجاللدنفبلغبيدالضابشقبضهنبفياءماالافىرافغايصه

اهقالميلعقهذاليغدبقالغألكمدتلتناخهلهلصعبفقليفب
باتآحتادقامسلمبأكقاننهلربنياضرناناألرفى

معيلعبكلنمهتعماللهمهللتمدلنبنانسعأثابتماسلمة

ثثبثامىغتقمنفاستخهخبطنهفشففأخفهتتتألناالصبيب

4ملدشدهبشفلستفىغسلهكتممنكالشيطكنصيبهذه

فاستقبلتخمدفتلمحمدفنلعذلللصبيلىألاقبلألمهكتمزمزم

المخيطابكتاشىفلقدأنسقللفهانتقعفدتتعماللهرسيق

بابأزيداللهعبدحذثنىبأسمدأخبرنانصدره

ممغيمللباجهازمعهامقدحايمقدسمتلتاككابيهعناسلم

شفبهـهاماملتقدءجمفالثسلرثقمرلراتانأاللهعبدلهيقالثفمعه

معهائرفمعهلدائحميبفقالوالبنفظهألامعمففىليسخلىايش
صقثئفحليمةتأخذرلمخذناتاطدائمنفقدمأسعدتاتنسغ

لكنتضكاناذاحتئلهاباليتيمالتالسمعليهالنبئعايها

اتيلكلميحليمةياامنةفقالتبيماقبلاحبهامجسذته
01ءالنساخدماابتكنفاخملثهشئاياللهلهميلحااخفعتقد

اعديهـوتيهفغحماستلاليناتكفىفقيلاتيثطقدلحملش

لمخرجتيمءالسماافىافعايسهيديهعلىمعتمذالوقعالعالمنستد

كلألءمنفلقلتانمعلىرجواربذلففأخمرتجهازافىحليمه

علىففلعتقمبحاغبينامنثاجملبينفكانيمااباالبندرتقدشارد

51جصننماتااللهطلنفأخبزثنسفتشقلنرئينهافلتاصالحبها

عبدفيارثىكنتبركتهزايناقدحديمةكمبدريكنال
فىلوينامكاحباماتئرلمناخيفهوالغهثشننمبقحناالله

ألبالرهاافىبهفرجعتعنهاسااناتنىئاملكدزقيثالثمعهما



اليييحىلنقبلاللهسعلفىالنبعأعحملتكرنا

ىتأتحتئمتتعماللهبيعهلفانطلقتعكاغسىقامتخىبهتألا

معشرياصلحائيهنظرفلقاممبيانالقاشنلففخقحأعراتافىبه

تتتليافااللالمحممماهلحأالنااليهفاجهمعالعهبرمعثبافذيل

فيقصىاىينايكالناميماخعلىحليمةبانستتلنحمبىهذا

كامومالفيقالافبهانضلقتقدشئاييالنالبيالهذا5

امغليفهنآإكتكمألطكسندينكماهلليقتتنايخهتغكأيعت
فكانتمنهالالافىحليمةبهئخديرجعتفلمبكطفثئلبعليكم

بأمثطابمفلنانناصألحدشئقزلفتغرضهبعذ

لجعقكمالكبأاللهعبدبنعيسىعنسعدبأهـلوحذثممر

ثلمدالاشابلبنتظرهذاآلثمهتهلمهذيليحمجحأنهفاثالشيش01

مكحىغفئهففمبتيهانيئشثفلممتتعمقإفيبايغهىعك
ءعطاعنمحمدبأشعلقحذنمىقلىبأشدثاخبهناانران

تتعمنالنتطلبحليمةخرجتقااعاباعأدلحءاابن

تادغاالحترهذافىضلنتاختهمعفيجدتهتقيلائبهئمبلتئد

قغتففااقعليهئظلغمامرتجتحرااخىجدماأمةياهاخما

سمداخبهزنالموفمعهذاللىافتمىحنئمعسلرسلرتاقب

طلفىالماللبلعبدنفهسماكانقلرمعحثابونججبمحذتئقكعيرابن

الملتلبعبداتظوبانغراشحياتىفجبسنبنيقيإيياشاللعبة
عليهفحجلسالغراشيرقىحتئتجضغحمووانسحمضليهاسففيهـأتى

رأدااندالللبمبدفيقهاطلبيكفياشماعنسمديامهالاممامآفيقي

اخبهنانبفلننفلخقثاتلرملكالينسافيأنامنهكإن

انسعيدبامموعاعمبااللهعبدتآاألزرتييسفبااخات

مليهالهبئتيعاخىلبأمعىالمجلزبفهكنثقلطالبأبا

عطعشتقداخىلبنيفقلتايىفشكيدنعللشفأدركىما

كتمركهفثىقلالجزعاآلشياعندهئآلرىئنابنلهقاتول53

إلشااأليضافىبعقبهىفقلنعمقلتقلتكلجلعثنتغيميافقللكن
جعفربنانلهعبداصنانبمتفشبزلعتمثاآصميبفقالءبالما

اجودرادقلغاليبأمدبأاالعبدعأحالبابوتاالقرء



الاليهألييحىقبلاللرسيلالنبهألفىكرعحم

تختغخىشاغتماىكمتعمالنبىلهفقللالشفمافىالممسيمالب

خلفه5دداثتملهضفقلقهيناحدتكغاشاتمفىاههـنا

الغمهذماالديركماحبدقالريرصابعلىاافنبهجنخ

قرحىابلهيكنانينبغيالبابنكهوماقلابىقلمنك

هالذىقلقاننماقكقذعينكيفهنبرجهجههألنككلتم

تقمتااجلانلهقالاألرضاهلبهفئنتىالسعامناليهئحخى

دييرصابليممابراهبلنحنئبمخمثتمقلأليهيعليهفاتققد
يكنالينبغىمابابندماشللبنىقلسنكالغممذامافقال

ذبرقيمنينهنبىجهجههالئانخللكنيتمقالحىابله
مامتسمعاالاخىابابايتالتقمقااجلاللةاللهسجانتخل

نآبأعماخبرنامحعدفذزنالءالئثيهمعتماىقليقهلها
ابنحذثنالالزهرىجعغربنانلهكبددينلربنكمابخبأمحمد

الشفمافىكاللبابوجخلقاقالوالينبأداثدعاحبيبةأ

عشأسنةكنتيءابنصوعلاألقالم4كتلعماللهمهلمعهبم
ماصومعةفىجيرالهيقالراهبباالشأآشجمزيمالألكمتلنفلتا

كتابعاايثفمايتالحمومعةتلدغببهعزحمايارىعلمافىله
ااقضعيكاتمبهالنيممااكثيمالجمبرالونفلماسطهتذ

لكققبلينهلونهقدكلنوامنزالقيباماكميمعتهلواطالعمإنكلن

جنرتاتتلعلىمملهياتمالمبمكتمطعامالمفصنحامكتما

02ختلونخىالتهمبينشصتعماللهرسيلذطلكمامةكللعو

اغصباشضتتالشجهألىتاتتدالغمامةتلكلنطيثتمانشجهه

جميرافلمارأىختثااستطلحينالسحمعليهالنبىعلىإشجهأا

اتىفقالاليمسلابهفأتىالطعامبذلدفرومعتكمأنيلنالد

قكمعصانأحمتأنامعشرقيشياطعامادلمصنعتقد

52بهثكهميقءشبىفبآهذاداعبالخزاكبيرغيرمنكمئخإفعا
لليهمشأنكفاهذابناتصهعكنتمااجميميلشأنادكآلرجلىفقال

رستغانيهفاجتمعوحفدملمكمأناجبتداتنىقدل

يرحالفىمنهاصغيالضلبتهجمخداثةااللمبيهأمافتتعمالله



لليىيالقباللهعهفىفلنبوةعحعاتكم

51

وجمدهايعفالتىدلصغةيرفلماسقمافىجميرانظرفلماالشجخت

متختفةايرلالقهممناحدعلىالغماميىينظريالحعلمنده

منكميتختغنقينئىمعشمباجميماقالكمتعماللهرسليصعلى

شااالليماحدقهوماآلاحدنحتفماقانثلعامرعنأحد

تفثيتخصههاالثفبغفاطعامىفايحفصآدعفقاليرحالمفى
نسئاشنطناأأنلههوالقهمفقدأنفسكممنايااتيهـعأحدرجل

المطلبعبدلدماهـوضالبابايفينجلالمهذاشيىابنصو

أنفئيبناكانلندنلهمنافعبدبنالمطلبعبدبألمحارثفقال

تتبلفعتضناليهقامنتمبيننامأالمطدبعبددبنيتححفال

اجيمعلرأسهعلىتسبرالغمامةللعلعمعلىلمجلسهحتىب

عندهجمدهافىقدجسدءاشياافىنظرشبيدالمحغمايلحظو

اسألكغمبافقالالراهباليهاملمصممعأتغهذافاقاكمفتهمأ

الصتعماللهسيلفقالاسأعتااخبهتىابئايعرىالدأللتابخف

اخبهتىفباللهقبغضهماشئاابغعمتمافواللهألعركأبادتمإلتتسألى

منءاشياعايسألنجعللكبداعماسلنىدلعنهاسافكضا

لدماعندنافتخرتتعماللهرسيلنجعلنمهحتئحاله

بيهأالنبقنىخفرأىفهرعأكشفنتمعينيهينظريبنجعلىثغ

قييشقلتلمجاتممححنعفقتلىقلعندهايتىاتحمميضعسدلتغيه

شيهىلماطالبابرجعلتقدرالرلصبهذاعندلمحمدات

الغمذاماكاللبألرالراهبفقالاخيهابنكيخاثانالدب

يكلينانامغحملهذاينبشحابلبنكهوماقلتابضانب17قالمناث

لبهخثلىئاتهللقكابحفعلىفماقكاخفابنلحتاقلبي

بلداداخيكباباارجخلقتقلشيباتثقالاففعلتلما

غتثاليئغتهاعرثمامنهرفياهرألتنشواللهرللههاحذرعليه

عأرثثناماكتبنانجدهعظيمئنئاامألاخياثبنالثنفاته

خدبمتجاراتفرغياشفلماالنصجحةكالييتاقداتىاعلثمنالما
شفعاصفتهضتعماللهيههرقديئهارسيلمنرتجللنسيعاربه

النهىاشتفنهامألهفدايجيرا11بياففيغتلو3الاففراد



اليهيحلنقبلاللسيلفىللنبيألمتكرع

ركههفصذقوسبيلىاليهللمفماقالنعمغهاصفتهااتجدرلتال

آبمنعليهخينانلكبعدشغرابهخخفماحاللبابوبهسجع

جعفربنعناكشعهىاللهعبدبنايعقهبحذثسبايمحمد

ضالبألفىالهب11قالىابأالرحضعبدبأسعيدعأالمغيه14

هنبيهـذاةعدااهليهـهرفلنهاهناماافىاخيلبابأسيجنال

اسرائيلبنىشيكهناليدتمخسدطيانعهبوشياألمةفيه

شيبةبامهدىناممربأمحمدابماخيدنابأعلىفاحذر

سعدبنتلتمعنبامالدكعبباعبيداللهعأغميألبنت

تببلةفئيألقالتبنيغلىاختفئيةبنتنفيسةعاسعد

01األمبدااالاسمبهكةلليسسنةكشرينخمسامهتعم11رس

لنااخىادتياثاللبابىلهضالفيمخصللحنفيهتكاملتيما

رشثكسنينعليناألختعاينااثشذالزمبادفىمدرجل

افىهاحصرضقدقومكمجيرهـفينجازماقألنايليست

فلوتهاجميرفىقيمكمنرجاالتبعتخييلدابنةةخدحمالشفم
ماثعطركلنتمالهتاضعفاليهفأيصلتنلكخدجهثبلغلهاتعهضت

سشفنزالفىالشغمنقلهانفمىحثىقيةمئممهاغمعخجغيي
رنسلهيقالالرهبانامااهبصعمعةمنقيباشجهأطلفىنممى

مذاقأميسرظيافقالرلكقبليعرفبهاهقميمماالهب11قلعف

اهلمنقيعثىمأرجلميسهقفقالالشجهذهختنزلالذد

02لىقالقتمنبىاآلقعذالشجةهذستلنماالياهبلهفقاللمحم

ءاألنبياايخرهوهوباليقالئفلتىنعمميسرألقالخنرعيتثه

سنىمتتعماللسحصرنمتمبمبابئؤمرحبهأئلركهاتىليتيا
يجليبنبينهلكلنغيرقااثشهىبهاخدبمائتىسئعتهفباحنجصرى
اللهسفقالنزىإثاتبالللىيجل11لهفقالءنىفىفاخه

51القيلالرجلقالعنهمايفنمافاكفرتىثقمذبهماحلغتماحم

نفسىالفىنبىاللههذاميسزيابهخاللميسهقلثتمضلك

لنصرتكتمميسغذلكفحمنعهتاكتبفىاحبليناتجلهلهونمهبيله

فىةالهـابنتاانمتتعماللهرسيرميسروكالجميعااسعيراهل



اليهىبالقبلاللهرسلفىالنبهألعحملتكر

51

نقالوأبعيزعلىوهوالشصمانجظآلنملكئبنيرىولاشتذ

اللهلسهلذعفتهدكباهيسرماالمحتجةسيلهعلىالقىقدالله

خدجمةأفىانطلفسمدبقالانظفرالبقرفكانيارجعوأفاتاكتتعم

لكنلكتعهنجاتهأهكعلىلهاانلهكشعبهاهافاخببضىفاشب
فىخدجيألاتساعفىمكةقدمحتيكمآكماللهرسشتفتم

جبنمتتعماطهسهلفرئلتمثيهبنتفيهفانفيصمةمحهانسخدلهاغتته

فعجثنماءزسافلرثهعليهكنئظممتكلتببمعلىداكبودخل

فةحهفىجمبهاخبزهاكنتعماللهرسهلعاييارخللذنك

رأيتقدميسهفقالبهارئتاخبهتهعليهاميسرةشاتارخلىبذلد

اآلحفقأعاذسطهراناهببقخبرهاايشأممأخرجنامنذمذا

حتبكلنتمافمغفقالمتدكافىرجتالبيعفىخالفهائفهى

عأعبدلمحميدبلالحمانىاخبهزنلسضثضعفلطفمعفت

هالةأىشعلاقالامياعهلبأعأككمةعنلخرلزصاالنضر

ييممدنمنعيرتهزتيثفماموغثاستتزلهقيللنالنبقمنكتتعم

مىمعأمنعمهرعاالثهرىسفيانعأالجتاقلمحميدعبداصينا

منالقايتماقالتلشةعفارأةاتهيديبأاشلعبدفي

مدبأعلىثحذثرقالبأمداخبنانتعمكنالنب

عبدبنمنحمروعأحقالالالبنممربأاللهعبدبااللهغبيدابن

جبهأمتتعماللهرسالاشقالتةخرافىابنةقبعأاقهعنالرك

الحتىابعالخاجتهخديماانكلنباننبقأكابتدكرامهانلهلرأر

ثمجهأججريمرفاليةاألعلينانشعليافىنغفمىبيتايرى

شمالهيهينهعنيلتفتفككاللهرسيعليكالسحمقالتاآل

ابوتايهنسبناللعبدبناكداخبهنااحدانيىفالخلفه

لبنيعنىالبيعقالمندرظعأمسيففبأسعيدعأاألحهس

تمتاالسحمقبلىبهةبخقمتقعماللهميلادينججاكمنىخثيم

اطمثثدالسيلئجلعمأحرفوماكأتببعقدماالستاخئقى
يخداصبنخالداخبيانحيهعألعتتههاللهلىاىتمنهالل

لمخمالقربويخغلرفيانمجاهدعنليثعنلدبنحتادن



ائيىيانقبلاللهيسهلالنبوألعحمتكر

ائحخمنجظخلممبححقيلفصلحفشذثهناممابعفياعلىليذجط

النبىافانفنظههاقالاللهاالالهالدنيشهدجمكةخدصبلسانيصالحع

اابونجكيحذتىممرقالبنمحهداخبهناننجعثقدعننعم

العتلسبااللهغبيدبناللهعبدبنخشبنعنشثغابناللهعبد

هننجوكلنت8قادتائبأآلحذثتقالعتلسلبنعنجمكيةعا
عندرئحممنلالنسائلهتنسكتعالمهقيشخصرنما

جصمطالبابووكلنالسنظفىييمالقالليلافىيوماعندبعكغين

قحهمعالعيقدكجضرنأنصتعماللهمهليكلذمانقحهمع

يتعليهغممباللبابارأيتحىلكقضلعماللهرسلفيأفى

01عليكلنخافاتايقلنعلنلنغصباثمذيومتذعليهغحمئئعتات

خضرانمحمديقييدساتجفثنعلنقتنااجتنابحأتصنعمما

لغبهبنحسبلوايفلمقالتجمعالئكترعيدالقههك

قدرهاكماعتاتلهفقانيهاألميهعباالينارجعثتماللهءشامامنم
يكبالشيحألمنليبتليكاللهثانمافثلنلمئمفىيكينألاضثساتى

ماصنمشلعهثكلماتىكالرأيتالذناليكماسفيخصالش

قالتكشهيامحمدداعكفىيصيعلييلابيفيارجلفىتمتلىمناال

لثدبنحمدبأصسنااخهتنتأنحتىلمعيدافىعكفما

جمةععنبيهعنالخصيمانبنردابنسليملنحتكلستالائسلمى

لنءالمدبضئتعمتثلتاتالعبباثبقعنلمسمحهبنعن

02تقيمالحتىائبلدهذابنحاتىدقاليهرواحبارافىفبعثبقنا

وكثىاليهيلسالهفقالقالالببديالدأالمرثيرجعيهورتةبه

بىحأنبىفهجراليهيكهنبلدهذاآلالملداتهااعلمييمتذ

الذىهذاهنزلكاتاهجهتهـدارصذهاعداصمهمكةدهمؤااعيا

قالعدوخمقابهافىكثيرامرريلجودحئلىالقشبهيكنباؤت
طفيقتتينقومهيسيراليهقلتزنهاكماونبىيهمئذنلهيقعنئتع

القثقنجكنلمنننألافاقثلالبلدبهذأثلقبعينفقههـنا
عليهتكنبهانتالدىالمكلنهذامرألطهمقمليهتكعنى

ثيظهرلهالعاصةتككةمهطنئفتلمارمقتلةاصانجهبهدئفتل



اليهىيانقبلاللهرسلفىالنبوةمكع

آ5

بالعييلالبالقحميرليعجكقلصغتهماقلاحداكعرهذأينازعالفال

يبافىالعانقهعلىسيغهالشملةيلبعالبعريركبخمغعينئهفى

هذافىمائتحقللمألتالألحتىغتاارعتمابناواخاكش

افىمنمصفائتعكدجيدىعلىخيائهاليكهنافىماسبيلمأالبلد
بألحميدعبدحقفىقلممراكسدمىبنمحمداخبهناناليمن

تىيقاليهيراعلكلنباضاباائزبيرفىنللبيهعنجعفر

ائقهملبلزمقجيخمنبىاعدترنفيهعلىيختمافىكلنيمفرادت
والسحمعليهالنبىابيهبعدالزئيبفتحقتوكذاكذاصفته

11ممدجمكةخدجقدمالسعليهبالنبىممعاداآلهوفمائئغث
نبهليسنلاننبآكتتعمشئاوكتمالسفرفهحاهنلك

عاسليمانبأمةتخعنشانبنالضخانحقنسممرقكبنخمد

خيبممكالنضيرثيغلةييفنتقدىعتلابأعنكيمي

هجهتهدارألنآئثغثادفبثلعندبممتتعملنبىصفةتجدفىن

الليلةاعدلديالياحبلرتعتتعماللهسلدفلتابالمعينة

اللوكبطلعقداكدتنتىقدكالوأتنتىفدتاكللعقداتكوكبهذا

نالبغىلحسداآلبصغفبهيقهفينلكهأنيعهكانوأيحئلعىلئف

ممربأمحاصمعنعمليممدبنحشنىعرقلبنمدااخب

قريظهبىيهيركانتقلابيهعأغلظنلىبأنملةعأألنالفبأ

طممهبصغتهالولدالنغتمفالكتبمفىكتتعماللهرسكرنسنبق

نبليسفالبغهاحسدثامتتعماللةضهريسهلفلقااليناثئهاتجم

افىبأاصماعيلبنابياهيمحذئسفىاكسلمىممربنمحمدااخب

اناممدافىابنميدسغياناألعنالخحبنبنددأعنحبيبه

اباعتغبيدئسدبنيدبأسغيةئيبأسعيدثعلبةاسحم
يهيدىبانالههابأقليمغنيرألاائهتباناباحليثعأكالاتما

يصتىالرجالرئبنامازلوأبسنعاتاإلسمقبيلالشميهروش
نقلليهاحخناالمحلرعتاخيسانااركانمنهخيراالخسىالحماللت

نحجكهاملمئققموحتئرشيلنافاستسفبئبانالقهأبنياله
قيشعيرعنشفديناركرمملماشفيقتققيمعافنيصدقة



ممااليييالقبلاللهرسيللىالنبيألعحعاتكر

كرخىجنبمإنفياللهاديناضهرابنافيب3لدقفنفعلنفس

هريبنفبينافبمئنللثقلراممبنانللففعللينافئفطتالسحاث

اخرجئاتاتيوالفىمااييثيدمحثميلماصقلالوفاألحضتاناطههنا

غميرأبابااعلئمانتقالولجوخالبهمىأرضأفىفميملخرارفىش

همهاالبلدهذامانهأكثتكمقدنبىضلمبماتوكفقدمتهااتماك
يسفكالتهاليهبفأتفالبسمعتمفبافاتبعهادركالانارجووكنت

كلنفلتاملثثتممنههذايمنعتكمفألياننسالانذرارشحشبمءالدما
لبناأعييدثعلبةلألقلقريظبنوقتسهابيفىالتيالليلةفى

الرجلاتهياللهيهلىمعشصياشبابفتيباغبيدبأأسدشغية

ابهليسثنوااتبعؤاللهألاتقياالهتبباابنغميرأبولناحمفائذى

نجشلموأنالمذاتعاسلمولووئلهواتهاللهبتاليا

عأالرهىعنانلهعبدبنسمدحذثقالبأسمداخبهنا

انقبةمشمعفجلطماكتاقلأبيدعنفطعمخبيربأبنسم

ضاكافاقكأرانادشدرشكتتعماللهرسهلنئعثالقمل حمالصبحسهسس

مابالشنهبقيتاشحىاسنزافنهبجمبانكامعواتاحدظجنر
رسيماخدثكجبنافأمسكناقليثربأفىفهاتجراممداستهبهكظلنبى
مسلهعأثبناابأحذنئممربأمدحدثنانصتتعمالله

4خرجناقالاديعنانهذسغيباباالهضرعنخثذببن

ااقالليلحأقيسناقدئعباءالزرقاببهاكتافلماالشغافىلناعير

02اكدخقزقاربريئهذافليسفتواالنيلماتهايقبفايس

هذافيجعناعقدطملرةجشرفقخلهرفغكناوخنقيلجهقثتط

شفيخأبنبمتقيثىدتابمكهفاشتشثنيذفالاهليناافى

حذتقالسبنمداخبهنااكدناممهالمالدعبدبئ

حمعتقالليعةبأمحامرعناليعنالالخقرعيسىباعدش

حمأطثتمماعيلاتدننبتالنتطرانايقهلتغيليربنبنزيد

فياتهرئشهدوئحمققهبهخائناادركلراقالماللبعبدبى

حبىنعثهمامنبرنأنسممنئفافنرثهفياثنهمذظبكالتفبا
بانقحميريألالبانييلليسرجلهوقالهئغقلتعايكيخمىال



اسيهايهحىازقبلاللهسلىاسنبهأعاثماتكر

بينالنبققنمضآلخعينصهتفلرثتليمبقليلهبكئيرللشعرط

منهاقيمهخرجهنتممبعثهمفلدللبلهـذااممداصعهلتفيه

تخلعانادقإلامرفيظهريثبافىيهاجرحضىبهتجامانيكر

شاسألىشفكلابراميمديناالللبكلهااتبالدتلنضاتىعغه

مامثلينعتهنهوراطكائديأهذايقولينلمجومىىوائنحمارداليه

تاعملمفلقايعةعامربأقآلغيينبىيبفويقينشكنعته

عليهشنانسحممنهلفرأثهعربأزيدلفكنتعمافلهرسعلأخبرت

اخبهنايالننتشحبلجتفىيتهقدلثعليهثرخم11

باامماعيلعنالقشىسيفافىباالدهعبدبندبنعلى

قلقدلمخفاببنبدبنلشركاعبدعاالشحبمإداعنإررجمأ01

ذكنتفكلركتهمالمجتإليهـاذتدنتشاممتئصلبأعيزبألد

لهكتكألمطعليهفيقغثثعدفىرامباانيثحس3امابالشأم

فىفقألالنحمرانتةواليههئتثلناأللمرةبوكمامىقهثىعأاطاغتى

نخذماديفانتطلباتكمكةاهلاخاباابراريأتخبىاران

ذصهاذتجااليهيرتايكاوحنيفاكانابراصيمابيكدصصوبالييئ31

فلىببلدكفاخفببألركالذىالبيتهذاإفىيسالبعتيكان

نمثهـوابنيفيةابراهيمبديأبلئئبلدكفىمكفشنجئعثنبتا

عبدبدآلبنءافىعأمدباعدىاصرنانائلهعاقالصلف

بأهشامعاثكيزبلصربأعتدربأحدبأبدقافىبااللال

راتإتبهايبيعبهكةىيالعسكنإتقمحافعنابيهعنغيزفأ02

هلقيشجماسسكاجملسفىقدكهتعماللهارريمميلليلةفئفلما

حيثراللاخطاثقدنعلمهقالالليلضلنبطشفيكمالكا

نبيءاالياءنخماقردلماكثخئورقيثىأتغنهزايامضئشاشت

كتفيهبينضنامةبهشبفلسعببناخحأللمشبااألخراحداالقالهذه
بهنيأجمانسبمشللقيمفتحمذعتراتمتوثمعراتفيغاءكمغهاءسيرا51

لدئعبدلبعضفقيلاألهاتينكرمنألجفى1كملرفلتاحدينش

يهثحأبعقفانتقحاخعدافشاغمالليلظتدالمعبدبنالد

خبهىقأئبعدمولفيناالاتهاغلمتفقالوامنزلهفىاشيهيدتفأتو



اليهيهحىالقباللهرسيلئالنبهقعحمككر

حتعمقيجوااسيبنااألاذدلاكدياصمهقبلهقالياقبلهام

يرىيهـاعالفخئمرفأجصرفىمة11فرأىاليألاخرجتهاقهعلىدخا

نخلاسراثيلبمناالنبقأذهبتقاللكمأيدكفقالوافاتكتم

بالهبعالعبرللزتاخبلربمويريقتلمكتبرداأيديشاللتاب

ههـاشنلفضحفوةبكمليسحلهراللهاماقيشمعنضياأقيرحتم

معأبأجمييعنسمدباعدكاقاخببانالمغهبافىشقل

قأاألخنعميابأائمغيبأغتبةبايعقوبعاقاألجزكرتال

لفقالوامتةبأبألاتواتفيفالنجيمإثىفزالعهبلاا

باالئهتذىالتىإجهمائممعاكانتفباافآندبلىلخذتماتر
01هذاروهـاثاللثياللىفهوانتثرتانشتلاتحهيف4اذطبهابعهت

أللجفإلحهذااللهارادفامرغيرهانجهماكانتإنفيهاالفىلفل

هـحمدباعلىاخبهنانبذلكختتشقدعهباتنجبعثىلي

اللهحباقالالفرضىكبباسمدعاقاشأجءازكإاىعأ

لحمىاسنبابعثحسانبياحملهكارتتكنمنابعثاتىيعقوبافى

ماناساصمءاثنبياخاتموالمقدكابيثهيكلاقتتبقالذى

ثالبكتمءتابنحيدعأبخهـدبأعلىعأسمدبنعلىناا

شنعحبنلمأكاثنالتهممتتهابياهيمذفىقالالشحبمعز

اجزطنءذبيااقمحتيكهنالذىءاألللهبىيفقحىئنعوب

الامياعابأعأءعطاعاالقافونسليهـانعامحمدباعلى

عذبقبفرعنمايمشالفكارالنراثعلىخيالهاجرباخرلجمابيمرلض
02جبهيلفقالمةبئاقحتئفييجبمياقزؤهاهناقالاآلشفد
اسنبىيخدنهامنانعمقلعزالعفميالاجثقالابياهيمياتنأل
بنعلياخبئالغليانالللمةبهئتمالفىابنكنترئةمأالذ

خرجتلماقالالقهيلىكعببأمدعأانزهرىشواكألعنمحمد

صمعيابوابضكلإتاهاجريافقالمتلفتلقاهاامماعيلبابنهاهبر

52محمدبأعلىاخبهزنلحمدنسااألقىتالنبيمأشعبهكثيآل

بأتجاكعبلمحايبأكصمهمبايدفيعأيمعشي2اعأ

بمعحسنمغالسحعليهثالنبنزلبقسيظةلبسقلاسد



اليهيوحىالفبلاللهرسيفىالنبغعحمالتكر

سلفذبياتهلكمتيقنفدالنبىاتهفواسلهجلاهذاتابعويثي

لتكمعيسىبهبشرالذىثاتهاللتبفىنهتجدكنضمىطتاواته

أنالتهريةحكتمىتفاالدلئبهموقيوحمفتلضعزفين

سثصعناساتبنعأسمدبأساهدعلىعأصمدبأعلى

بيتكتلعماللهرسأتىطلفيهقارعنمفيعبأانلهعبدمي5

سبهخالكيريابأالعبذفقاللكلمكمالقثخرتجشقالامياالمد

نئالةللنحمأئحثمعليبهاللانعموبهابديندفناشدهكتتعمالله

انقيموإنآنعماللهغقيلاللهرسيلاتىإخلمانغماحنبفللم

لصعدملتهبؤانتهفىلميقينعتلظكهفتكرايناعرماصعرانجن

سأنجسلهيتبعيكلالخاثثسقوسفخثراقلانتيمنعكفاماقل

قضثمرعناسمدباجعغرمدعأدىبناخبهناعلنفأسلم

نلمحدفعنمكالوكيرجماغنرتدبنكارةبنمدراسربيرابن
ائثفغمكاناسهبدينمعلملهربيعةبأعلقمةبأنرثابويم

تعتىشوفقالبغلتهبهفعنهتقدرفيملهصممدرثماصبوأمامئم

اتشتمانتحتتععبللثابوفقالكتتعبماللهلميرصدارألبعدا

فاقلالتريةلغهـإتهعيسىبهبشراتذتاتهقالمهشلرجألش

خحئالاآلابفدمؤلطاكرموناياالتهمحألطشرقناقلدينهمنانعدقت

مهأللماقالبهفنخنالمدينةيقدحتىقمعرألهاآليتشاخعنحلف

يطئشأرأحلتهيفرلالفمضيرانقالمازحاكنيتفاتمااخ

تجنيئهابطنقاشفعتفماحنإننهايغذرقيغاإتيك01

ديئهاالتحهارىاييخخالفا

عأاتعبلىعلعالىسمدعابنعلىاخبيانطسلمفقيمقهل

قزيشبعثتقداسعهاباعنكدافيأفىعأسائبابأخعد

يثيييهيافىاثكيرفعيط19باكقبةعلقمباثلماباالنضر

حدثكعرلتيناكمفقالواالمديفةشقدمؤماطعنسللمرظل

طالرحنيساتهحايعطيماقألحقيريقيليتيمغممتافينا2د

سمنقالوألمفوكمفوامفتهلناجمغواقاياائيمامزرتأاالائوممننصف

نجدالذىالنبىهذاقالمنمجرفمحيمغتتناقاحومنقمتبع



يهاىيانقبلاللههلهفىاثنبوالعحمالتكر

مدبأعلىنةعدالهاثمذالناكاقهفنجدنعكه

لاألنحملرىعثمانبنخردمعأنجغفبةبنعياضبثأيديعن

شأىقيمهرجالشبببهاافىتاجراأنشأممنررارةبااسعدمقل

لكنثايةفاتبعئمامةاباببهكيخجنبتادنفقاللاتاهانجيااليارش
دعينهعنئننانتفتنجواىحائكضصاثمنزالتنزلينأتكم

لهصحبامامهأثطغيرجميغافأكميبوالطلكعنتمنهالفنهلو
يممحمدعأسعيدبأخاصدابنعلىاخبدانعينهغضعن

قبلىالمنامفيرأيثقلسعيدبنخالدادكيسانبامماخعن

سهألجبألازماحسمكةصعثبغنئطلمحمصالنبىمبعت

01ئحسعظمارتفعقماالمصباحفمبمنلمزمحمأخنعراايتثتم

ءبقماالكمهدعظمثتمالبيتءامنامالققفىفافشارتفعحتئ

ءافماحنئاخدثتمءماالهفىسطعكتمأراطنااآلجبلسهلىمن

سجانهسجانهالضبيقائلمعترالنفيهايثيخلفى

شجلتاألكمهئزحبيهاظمصبهضبملردبنلىهـاالللمةتتت
ماالقهيةهذكذبتهأجتهاللتاتيبلغبن4األنبىءجااألمهذ

ياحدةبائشرتثنتتبقيتثالثالنالنةفىتتيميينتعفب

لقدفقالسعيدبأيرمماخيعكسعيدبنخاسدفققمهابالمغرب

رئيتانالمحتلبعبدبفىيكهياامراهذاأليىابىتحبارإبت
عدقمةبنلمهمعأمحمدبأعدىاخبهنانمزممنالنهرخدبم

902انبيابعفياافىاللهرمااعةابأقالقلدهنالىبأداعا

فإتاميىمافمتعتممااجمنعليكمغصبىاتنتذاسراثيلبش
لىضمناألقتالحبىابعثحتئماالقد3ريمأنيكمالحلفث

مدعنمدبأعلىاخبرنانللقدسرقىبفنيهالفعاربال

ابنكهتعماللرسمكةنكلمقطكدمحااعاانغصلبا

52وكانتالمعلدبعبد14كغةكتتعمإنبىباقدمثتدسببنخم

معمثمريافقالالمطلبعبدمعالماهنااليهفنظركلىفىبهتأتيه

المطلبعبدبهفهـربثيفقكميقتلكمفإتالصبىهذأتئنلوقريش
نآبنحذرحمااللمهـنفىمابمزمنتحتتيشلتسلم



اليهىيانكباللهسيلفىلئنبأعحمككر
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مهعنادصىبعامحمدعنهدبايعلىتعنمدبنزعا

النخاربئفىذاكانتقلتبنعلىعنآلنادةبنيابن

نهـايفتيهافكلنلجامأتابعلهافىحملنالةبنتفاثنمةلهايقال

كماتأتولماالتفقالجثطعلىأللمئققنامتلعمثالففىهبنح

اخبنانيطصصإصنااتجمألذىالنبىإقدقلذأقىكنت

عاسعيدالساتبباءعثالبأممرعاءخمدعأثرقابنعلى

ايرفلجناجرنمهقعممحمدئعثلتاقاللهحعةابأعأخبيرابأ
يستمطنمقعذلمجنشقبيللكلنشمعببلكققبركانواكببإكو

لهكانشآليهتمجينفينجعلوالحالئفلالذئكشزحألألافي
بعضمثتناهوتتمتذهبامراصاصتحقييمكلغنماوابل

ابليسالدتثنهايذهبوكماماكلائمعاونذالبعتط

بةبالتنجهتىفكتبثبفيااثلحأاتتبمفىاألرغيافىحدثامرهذا

نادحقتهاهنانالسشتاتيهامةءبئزأتىحعثئبقيهاتهافينت

اسدتبحمأانؤشىسمدلمجننللهعبدعنمدبأعلالاخب

شقالملمدبائشتمعللحصكانتلالزمىعااسعرعبدابن

نااتحماممدنبئقالامرجمأيحمالنخوديمماتامافنتاباسدب

مدبأممراللاخبيانفنعوالثستحنعباإلسحماللالءجافلتا
أبيهعاالالهطممربنسعيدعنالهفمايزيدبالللهعبدحذتنى

الفباثجماليهشقناقدغشألمشناقومىشرجالمعحصثقل

كمقافمممعناالصنمعلحفذجمئهاحمينةبقهقاليهقربشلافكنت

األخنننبيبهأنبىبمضفىالعجبكلالعجحتالعالجبجهثاحنا

تنالتغبالشفبيزميناالسماطهـستلحخهنماشدورخرتجزمناانتجزم
مادعليهعطنجرقخبنااحدانجدفلمفسألنامكفدمنا

افىيدجمتدخجببابافقلناالصقيفبكرابامقيناح

اللهرسهدانعمفقاللمجبزفاخبئهقلبكيمانخلاكدلهلئفائله

اسلمنااتاليتياقومنايحعنعماننظرحتئفقلنااالسمأدلطنائتم

حذكىقلمحمدبأممراحائملمياخبهنانبعديحمثذفأسلمنا

قلابيهعأالهفثدةسابناللةعبالعندالهفيديبااللعبد



بهحمدليؤالفىتمممىمنكر

قدكبائناألمثدشاغنمااليهدجلبحثنمناشيلغكتاعند

الصنمجيثمنمنالبدسمعثبركتهاثللبمنهفأدنيئهايجاصابها

قدتقلاكداممهلنبىباصشهبرميناألكئدصقدنينليى

خرفىرجالفلقيعتلاهلىافىمنحدرأغنميثجهفافمهفاللهثغه

الركاهعبدعنمحمدباعلىاخبهنانمتتعماللريسهلبمل

رسلكلنقالواشيفعأالننمشيبنمحمدعأاللهعبدبن

قطعةلهكانتلاللقليلثاللبلبوركانكالسبإفىحنرفىكتتعمالل

فراذلرجميعالبحافىعيالدلافإذأبلبنهائففكباابلما
يعئعغانلرادااقفكانشبعوممتعمإننبىمعمللااثانيشبعوو

01وإنحلعاممماشيغصلسعفياكلفججصربىجضرحشازبواقلى

ابوفيقيلمأتخرممقفننفببثيناثلمتتملماشيبنتفافى

كنتعمامنبمنجمبمزفصاشعناالممبيبانجصإخوكانلمبلرلىاتكإلنا

صغيشكاكتتعمتالنبمارأيتاثمناتممكحيالررهوناكل

ءلغداعليهعفىتممأزمضيشبريغدوثانعطشاجهكاكبيرا

مااناشبعبانلدافيقهل

ئدركالانرجابمالخمدلبآلأالتجاففىتستىمنكرن

خبرمحامنكانلقذىالنبه

بأسمةعأسيفاربأاللهعبدبأمدبنعاثاخبدا

العبكانتفللالمسضببنسعيدعازيدبأعلىعاعثمك

03احمهالعبمأئئحثنبتاالالئقبامأالكتاباهلكاحعت

نالنبقفىمعامدارزالعربمأدنبلغهمنفعتمضبسمد
قلاحاتبنسمدعنالفضلىباسلمةعامحمدباعليأخبرنا

شليمبةماكيلننبنىمأخزابةبنليهىبأخمدشمي
فلتاماتحتئرينهعلىمعهفكتيرهقنجاليمنفائئبقالةفىطمغا

52امجقبأخقيصىاخيهكلخه

شخخغطالتفلقخيمةفىثرايئةمختديتاانتلجئيقديكئم



صلعماللهيسعلىىانيلالنبوألبعدنعحستسداا

السكنباقتادةعأعلقمهبأزرتهتعنمدتعلاخبهنا

اسففاباساشعباسفيبابأمدكيمبنيفىكاقالتاتؤن

كمدمحمدافسمامدأسهنبىللعربيكناتهألبيهقيل

طمعاشوالقغئمىمحمداالئستدىمدشوأعأيبنىالخمشى

نالنببةفى

صقعمأاللهرسوالعلىأليجىتريلبعدالنبوةذكرعللمات

لم5

افىعازببنعليتناسلمةبأحمادتامسلمباعقباقاخبم

ائرقاللهتمصالينحمكقتبصوباففاكانكتتعمالللانمد
عقبةقتمناخرافققوماابعلكقبسحأابافىايالييتم

عليتفستهاليهانتئهتحغتاألرفيماتشفنجاكلتفناداصاالمدينة
اخبنانىقبعدهاشكقبقاشتبامافقالفرجعتامرهاثتم

بلغشقلءعحناعنمموبنءنئلحذثناقلكائأبأنانغضا

حبتهيقصيلرريتببييريدفذهبمسافرأبهاكتتعماننبمان

لفبعيدتئتشجرتئأشأىاننلىابيتيأرءضنتاجمدفلم

مااياسلشااللهسرأنآنهماففلبينثهماضخانمبرمسعثبأ
مالقالمسعدأدصففكماءاحاحتهحختمعاا ىثريعكمىطال

وكيعحدنثرامحهحاضطفقكمىاألخعاأحداثحافأقبلت

بيبالةمعكنتقالمربأيعلىعأممربأالمثهالعأشاألنا
انلهماففلاألشاعتقتلكتنعتفىفقالفئمفلناشنشفرإ

فوتبتشلكمالفقلتتيئهماتجتمعاقلميامركماكتتعماللهرسيل

حبتفقضفاستتركتتعماننبخنخفاجتمعتااأليضى11احداجما
بانباامبهاعينالبممكانهانادمنثماحدةكلثبتتق

اتمعنانانبناسمدعافهئىالائركاعبدبنعئتشةتاتالير

منكاسىفالئءلمخالتائئاللهسياقلثقاشتمحائشةعنسعد

ءاألنبيامأجيئماتبلعاألرضلنعائشةياعلممتيتافقالاالتىحأ
غبيدبنثتالحابرأصمبنكبهنامسلمن2شيمنهفالئى

كاعدانابيظكتتعماللهسرقلظمالكباانسعنمميانابونا



صلعماللهسيرعأليءالنيبعدالنبهةمالتعكر

متلفيهاقشجاثىفغعثلتغيبإلنالوكزجمبيلىدخلانبيماتن

حنارتغعتنستثاخعفىقعدتحدآلفىالحليهنقعدئر

ءثدسينئتتبنناتلمممبسءالسمااممتااشئتوإصقثظتشق
باللهعلمهفضلفعرفعتندلمحئننىئماتهصواشانجبيلاقألاثتفت

الدرهءثرطجابريقحذاألعخلمالنهرلتفرااطانبلبلمىفإتم

بنمسلماخبزنجهنانشاالهالدهحىاتتميالياقيت

ئالالجمسعيابوابلميابرسعيدنآاببلرىغبيدبألمرطرتتاهـيمابي
بخمياكمتعمالنبيانقالحتعلئشعنشقيفبناللهعبدعأ

اللالرسكأدبخفاقالتبمانقاكأيعحمئكآلتةاإلتةهفتلىنتح
01ناللعحسنعشقدهفواذمضيالةهااتفقالاالغتؤمنارأسهمعتعم

عنءالععناعرباننآكئاحهبأدبهنالغحنملآخبرنانإناصا

نااخبمنقيبتتنامئكضتنايالتنماألذبياطمعشبإتاقلصتعمالغبع

عالمحسنعاعيثنآبغهذألاثباللهعبدبائهأخليهفق

باحتجاولاخبغنقلبيينمعيناىتنامقالكتتعمالنبحق

ثمابنسعيدعأبنريدباخالدعأسعدباليثعناألعيرسمول

اشقاكهتعماللههلعليناخدظلللهعبدباتجابرعالهل6انأل

احددنايقرتجألعندحيبهئيلامىعنديلسجهائماالمنامفىؤايت

انىاقلبكغقلآعقلاذنكسمعتلصهفقالمتاللهآفسبلصاحبه

جعلتتمبيتافيثيابىثتمدلراأقكأصذقلكمتامتكمتلمتلك

09اجابششمنمشعامهأفىالناميايطمكورسيالبعثتتمئدةفييا

لمجنظيائبيتاالسحمووكاشدلرائملنهونحللهليتشمضمالهسهل

ثخلحمأماإلسدخلعدبااجابكخأالمميمدياأنت

سايداخبهنانشييمااكلقةفيرخلحنلمجتؤدخلاالسحم

اللهيسكا8قدسلنؤاعنامموبامدعأالنقغىمدابأ

آ5معملتةشاأليههرتةاليهفاممدثانهدتبأدلانصدقةبئهلصاحم

ابهألفقالمسميمظاتيفقنتحابهثفهومنباكتذماللةلرسكلفا

نماتكليديمنفعكللمةمماتثااخبرلتتدنإتثايثيلرنعو
صضعمتماعلىحملكاشقالمصتاللهرسيلانيهافأرسلءااشبمبأبشر



كملعماللهيسعلىالوحمىنهلبعدائنبههعحثالتتر

لرحثملكاكضتابخايصريكونبضاكنتاناعلمالاررثشدلت

نآبأصليمانسعيداخبنانففتدتففمربيازلنلاشنل

بعثكللغدالابنساوعناخفبنماعااللهعبدبنخائد

قرنتمامعناماائليايمهلالضاممبعفيارجإنكمتعمائلرسيل

هباآننفلاوكاتمفالنافامناقل9بستاابايمسد9ابتيخيفقلل5
اتياحىفاذثللقاقلشزقكمااللهفاوكذاكذأمكلىتبلغاختي

وربدلبنافاقساسقألفاخملكمتعمأنليسبهامرهاانذكماالمكانناظق
النضرابوأشقتسه3نشنمآخبنمشنبصانصتئباتفألشأدغنم
فالهشبحابنيعسشهرشحدتقلبثيرأمبالمحميدعبدنآاتلضنئ

لهغنثمفىنمتمامنبينمارجلقلضهمىفىابوسعيدذت01

حأشآثرعفانتثبقعليعدااقتئفؤانحذىءبيدافىعليئايفش

اتتمشاتهمناستنقذحشباخجلرةير316احلهجأفغنمهـ

اتقيتامافقالانربلمقابلبذنبالمستثورأاشععحىاشبلىئباتا

قعذكالييمستماتاشلالمجملشالانلهارزفنيثثماةمغتنزلنلا

قلاشلىللذثبثلبهمناأكأجمبقلتئجبهثاقمامنانذئبثالقال

لخببنيناكتتعمالليساكحانئقنشالمجبتركتقدألذثب

هاهناأنتتتموجماخذتهمخالبهااننلىيخسذتخاإلتافى

حتئيزهاغنمدتساتالذثبقيلانيجلمحعارحشلقانملكتتبع

ارمنزلفىفحمالئدكنتعماتليسيلعنفسألنحماراقزبئقباثاحخلنها

ئةاصعنتآحضبركمدقتكتلعماططرسيماقلثباخبرخبمالظبادآ
اتحمحهصتعانفلماففعللدقبئفاخباجتمعوالنلىائتاشان

فمدثمملغائلهرسيلقلاتثفتبخبمصلماح3اجااشاأجضمع
والذىامائاثقدلهاعظ11بديبيناالغاتجيبتالصاكمذتحمدث

لرةاليأهلهعايغيبالمنكمالرجلليهيخنفنليبىمححلطنغس

نبعدهمنااملهدثبهانعئهارعحمهااوحطالسنجهتقانغذي2د

شفمحتنىقد3ببنخيطعبدناالقاسمباهلثمماخبهنا

جمكةبيتهبفنايصتعماللهرسيطبينماقفلعتلىبناللدعبدحذتس

لهفقالمتلعماللههلالمفغشرمنلعمباشانبمرانجالسا



كملعمدنلالرسيلعلىايىنهلبعدالنبطكرعكات

فبينمامستقبلهضتعماللهسنجلسبلىقلىتجلامتتعماللهرس

ءحاالمأفىساعفنخلرءاهاسأفىمتتعماللهرسهلخصانجذفهو

كنتعماللهسيهلصرتبخاأليميافىيهينهعلىفمعحسزبحيصعألاخذ

يسمتفاالكاتهسهنجنغكيايفأخذزبحوضعضثلرعثمانجليسهعن

هلهيقألماعتفقهياحاجتهقضيفلتاينفرمغلعينيابنلهيقالما

بصيفاتبعهمهاكيماككماءإصمااافىكتتعماللبصررسيلوخميا

ياشافصلاالطتجأشتممعافىفأقبلءالسمافىتيارىح
ماقل3نءالكغعلكتفعلمارائبكآتيكئجالسككنتفيمد

تجينكعلىفمعتتغالسمادافىبحمكئنمخسرأبفكقالفعدمترأبقق

01إيقالهشهتستفقفتكلمئشكتتغحقذتتركتىاليتفثحز

يلليساتانىكتتعماللهرسيلفقالقلنعمشباقلسذأنتفحئناق
اللالفئدكقالقالنعمفئاللهرسققلثجالسانتآنفاايل

اتمئءالغثحشاعنينحثماانضىنءايتايالالحسانبالعثبفثر

فىاإليماناستصرجبهمافذللعتمانثللتذلهعنئعتقهايعغئكالبغى
مبنإإيدعبدنآممانقلبأهنننماخبقاخمدانخببتقظ

يسبعىداليبماشعصابةحضرلتعتلسابنقلقالشئرنآرلمب

يعلمثنعضهـننسائقخالليعأحدنتاانقاسمابايافقنويوطمملعالل
يعقوباخذيماائلتضفثلمجعلدلنشتتمغتمسليققلتذاآل

قالواماالسعلىنثتابضرفعهفتصؤشناحنتكماناشتبنيهعلى

آسألكذخالللعاعناحمرئااقالشحضمغتمفسالققللكفذنك

تنزلاقبلحنانضمالعلىاسرائيلحغالحنعلماتاخبىثاعنثن

منصالذكريكهركيفالرجلطشالمرأةءماكيفخبضنااالتزية

تجثشالفواألقيثالنهذاكيفاخبزنااحثنيتكينكيف

مافأعطولنشبعتيشبرتكمأنالتناللهعونفعليكمقلالمحثكةمنا

52ملىممىعكالتيلانبالذىفأنشدفالميثافعهدشءشا

فنذرمنسقمهثحفالشديدامرفماصضيعالوباسهاثيلىتجاتعلمين

ئاحمباشيهابشالنئاحمبلجهعتاسقمهمناللهشفالثننذرالته

ياابفىالنئئحعتبلألخمائاائيهللفعبمتاحفكبائيالحلعم



طعماللرسلعلىالحىلنزبعدالنبوألمالتعكراقاأ
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الذىبانلهفأنشدكمقلعليماتنتعذاللغقالنعماللتاإقاائبانثا

جإامااناتعمنهألمىعاالتيزيظانأنذىمواآلأئهال

الشبامطدلىكلنعلمافأترفيفاكمغرائرأةثأنغايثابيفيما

علإراللهنبانكهاقكانأةإامألعلىحالرجملءماعدااللهبان

اللهغقلنعبمإلليهتمقانواللهربانانثيكخجمل7اءماعلىالمراةمأ
تعلمهنهلمىمعلىيةانتابئلانذىبللهنشدكمقصلعليغاشنهد

اللثتماللنعماللهغقانياقابينلالعيناتنلماألقيتالفصذالر

فعندهادلحثكظمأمنايلضكثناثاآلرانتقلماعلياكنغد

لبهمراآلقخققنجبعثروصيلوتجشيرلنغدرشاثاواجمعاث
اناكمذانلتابعائحئكهمأإلضاترلرنفلرقكفعندقنو

حلاللهقناطفحدقناعداتقاشبماكثخامنانعكهبمضاق

الذقلبألبخنمنجعلنزبفاقيانخبيلىعذاققلىئتفد
آخبرنانغضبعألءابعكبباقشعندقالبعلضلالق

عبدبأاسماثعمتانمغبقاباتيعنسايعانآانقمممبنماصنم
ارحفلماعندفقالسعداكمنعماللهرسزارقلةثنذاثباالده

بقثميغهكمتعماللهلهسيلشهثنئراقلقثنشإببانمجمملراضجاابز
اللهسرخلفابنالفشصاصائادئعمعدتتعماللافيشلكبفعب
بيهافاكتهمعىباعتصتلةحاكمتعهاللهلرسفقالفىخمارلبحتلعم

اسدابالاكلكمتعماشدرسيماشقالاللهرسجلياخلفبلقليت

يمهشرقلمحمارقلرذاللمعكابتسعدقالرصاتجمالنىأآ
ساحذقلالقلدلمحاناابساطيفإمما البهدمى3رسمبرررطغ

رسيلضالبينبموفتطذالمنامنهالضمحقلءالملبضابعنعثابتغا
واآستفففوسولذألقذأشضنرااجتممضثمرجاانكتتعماللال

دلمئستغداللةفآستغعهمواقنلممافقاليقيموظمشتغغردلماللال

فقامواقالفألرباقمفقالمطئغمبنألستيتثملرفننتفقلمراتنالت

عألمابتعننآسليماالقلسمبأهلئنمنخبهنامتقتجانانخزابا

صتتعماللهورسملحقبىييتمالمنبرعندئفاثمادت3قلماالساباانس

لكتالمحلرخيساللهسيلياداوراصنابعقاانيخحئب



صلعمااللهىيسعلىالحيءلنزبعدلننبغعحماتكر

ءاتسماىنيمايديهمتتعماللهمفهئعيسضنااناللألالخالمالئى

انشديدالرجلرئيتحألثفهبلثناالساخابيئااللهفئفسابفي
انتانيآلمعةحسلثغالسبعاهناشئعقلاماولبإئئازنفممهئهقه

الببهتتهذمتاللهرسلياالقيمبعفنافقالةنجعئبمدعماللهثس

هفعاليديهكتتعهاللهلرسعفرفعتافعاانابالالقآثخقليالضس

افليلفىداتاحنئمنهارخشافيىمارفتققالعايناحواشئنايالالليت

نآسليمارأعااتقلسمبننامنننمآبنألئمحبحوبائثفر

طمتاقحبيالقاتحتنتملههـفئعيمأاألشحملرامرآلصبعلتقلثابت
رسيليافقلنجقلكتتعماللدسيلافىسغفدككتتعماللهـيسيماافى

01اللالرسجشقالتأنيناارأحمتتىأحنعتماعشحتقدنةفارال

تماىرتجتتبضتغارعانجثأثقلىنابااجبوللنشكنتعم

قدالمرأفقتقلبالناسءتجاقدكتتعماللهـثرسيلاكألعندترلت

اصتاطأثفاقائتمحهرااشابا1تجاقدبهعمكاللهسيلهذانحاافتض
اجااعدغغمكتاللهفسيلاصتقفعالمتقدقلانيالذشكثسرا

أفائتتلجمىإصدلرانوتزذ1اتهاثمالالبيمتاالخ

الحااللعهكلتمأيقلءأالنافىيبسدئاكتقلالارسمنجعلتزكنمعت

خعالقالجالستبئشأباحددمشيفهافثئواارذواقئتتميق

شبعاآلاحدلسبيتاهلمزابقيماحالتيقعداآلحببقبماترجل
تهشبعبتخثنمقعقهىقلثذيقعدخؤخعكاالاهلقعظتخ

02ءاإلنافىاطمتليبقظلبهطقمتلافحشللدارامل9آدغقل
بنشهحلتنانجيرانكهاكلحواكلواعملعماللهرسطالفقل

ممذالحذئتاشحزةابايااآلذمتقلقلثابتعطسايمازنآالقدسص

صتعماللهرسكمتيقالغيهظعأحققهألشهدتهشتااككاجيب

عليثانيهبالنالتىالمقاعدعلىقعدحسانطلفئنمييماالننهرصلظ

52يقضىاهبالمدينظلهكانشقيفقمشبالعصهفنالىطبءنجاجبهيل

امملمئيساطيينانرجمالقيالوضحشئضيبلمحالجة

كمتعهااللهيسيلفحفمعماحفيعأررريمفيكتتماللهرسففقبالمدينة
أالربعبهـهفألطفقالكلهاحهتعهاللهرسدفاإلناسحصمااالنافىكق



كملعماللهرسعلعلىالحىنزلبعدبحالةعحملتكر

52

منبقيماحضافتوقدفيناارئاييدفتيضؤرتوافلتتمءاإلنافى
نانثمايناسسيبناقالمتياكمكزةابايفقلتقلتوقمأالاحد

تاقالخداشربأخالدبباسليمانمسلمبأعغاناخبهنا

ءبهالما11عليهتاتفاانسعأئابتعأبأضيدحماد

اصابعهشينبعالماخعلسييدضعفقالرخرايمقدحفىبهففق

الثمانظافىانسبعيهأببنامامالقخألثانسلملبناشأشانعييرأته

تآمسلمبنعقانءنآآنغرحقيتإقيماخعلىقلخايداانآاآل

صقمقاائحصضلتقلكمابأماانعأعأقابتسلهبنخمار

فكانتالهسنجبهالرالسبعإنبينمايبقعيتيقنفيراطسجدانتجبس

ضفمعرهوبهاماءمافيببمشخكمتعماللهفدكارسملبعيدةمنلزل

ثبقيلتمتهقنفبماحضتوقنهعبقياعليميحميبحعألشياممابعه

ابوالملكعبدبانتماماخبهنتجبانخومماخمباشفى

اذصنآيصلىسن4دمعتقلمحاألبأمحنايسيانحئباشهفيد

معهخلرجهلبعتنياييماتقخكتتعماللهرساااشالبن

امالجدشلمانحملحةتكنسثنبضمبفانثنلحاباماناميما

القيميجطفىورئبهأنتتهتمادمااللهلبايسفقانبريتبقث

يسيرماماقشيهـبقدبميالقهممارجلشانثئلتاذئايقال

تةالقدبمعلىاألربابعاكمذتتممضهشتيتنأكمتعمالليسالفأخذه

كمتفالوضوماييدررحمابلغواحتيمالقضناقنقنموق

بوبامسعيءمبامآنإثقحسبعبهألرخ9سقابلغو

قالابيالعناساموبأابلثاعاعتألبأمجقهمآناءإلنثدحذيغأل

ليهامثةعنمتىايبعخأحتتعماللهصمعالحديبيقدمناش

إقاىبفاقاهـاعلىمتتعماللهرسهلفقعدهاترعماشقخمسنها

تآاالزدىالوليدبأختفاخبنالستقينانفسقيناتجماضنلما

نافعنآانبحمهةاملماشبعنبشرفيالاباعنخليفقباخلف

غيرعلىبنافنهلرجلايبماثزهاطكتتعماللهيممفىات

اقبلتاقفنزلنكتتعماللالثرأوايصعراتنصيماعبمااشتؤسكأتءا

رسالنحلبهـحاقدائقهتينئحذدةكملعهاللهيطاتتخىتنتسعنز



كملعماللهيفعألالوحلنبعداننبههعحماتدر

أرلكماآميثهانافعبقالنتمقلاقبيصدالشكطففرقيكتتعمالله

غيافالتفكالتملكثاقالماصعتعماللالسهلفىقدفلتاقالتئينها
قالمنهـاهئقحتشلسشاةافبطتربالماأخفىقلاألرعنافىفثرك

حليلحبلافاقفاستيقظثقلكئتالنلرامكتتعماللهيسنام

5هبتنالشمقلئتقالفأخبرئةكمتعمأللرسيلففتيفقالشاةألاإن
انتملفهااتكاخبهئكمااناسعياصتعماللهرسافقالقفل

اكدبأزبلرعتباخبهنابهـهاندبموانفهببماءجاءالف

شبققلالمبلركبااللهعبدأتاقاللمخرأسانتباالعتلسابولمحاتجاخبأ

انركنعبدحدننىقأليمصالخئحلببأتلبالمحذنناقالاعىءاألض

كتتعماللهرسمعكتاتلاطتنتتاللرىاكذحرةةابن

حرفىكهلعماللهيسقنلانشاصتأققخقحمناميااشأكبغزاة

انلهرسانلخطابباصرئىفاتاباللهئيتغناانانئهرآبعتنا

ديفالليارسيىقلنهر7بعحناسفىلبمبأناناارمتمقدصلعم

تدغصانرأيتانودلنرجاالجياعاغدااصقهمنقينااذاشبنا

سنبتقناماائلهفاةدبالبرفيثهاإلاتدنتمقعها7ازوادببقاباللناميا

هادبماببقايامنتعماللرسهلفدطناصادعفىئناسيبارئأوتكبد

ءجامااعالثمانناطنوثاللعمماباختيةضنيخيبماننماعل

يداناللهءشامافدحاقامتمكمدعماللرسالتعهاكرمأاعبح

ملوناالكامملمجيشفىبقعءفاثوةانآيأمنجكيميتبملجيثرثلثانتم
اتنهدفغالنياجمذبقعثحتكمتعماللدرسالفضحكمنهبقى

االبهمايؤماعبداللةيلقياللميليقىنهـثصهداللهاآلاللالان

صليماننآممالقلباهلثمهاخبهنانالقياميهمالنارعنهخجبث

ألنادةبالعأهـلحبناللعبدعأنافىالةلبتعنهاتمابنيعني
هذهعشتتكمنرتاتكمفقالعشتةحتلعماللهرسلخطبناقد

طبعضبميليىاالنافانفلفغذااللهتناوراداالكأثتأتيرليلتكم

نغسانااليلأبهارحينكعقعمنالنحنبافىألسيرفاتيبعضعلى

اكظدانغيوماأسندتهيعنىفطحتهلتهرعلىالألمتتعمالنبن
علىفمالصتعمتالنفنعسالليلتهمرثتمناسيثغراحلتهعلىلفاعت



صلعهاللهسهلعألءاصحىازلنبعداسنبحةإماتكرعا

نتمراحملتهعلىلفاعتئلىاانغيرمأئهفداخىميلةراحلته

الميلتثنمألشذلمحميلةمسلحمالاخرماكاناانخضسزنا

فقلمتهذامأفقلسهثعفزفلعئةينجغلانادثحاللي9ا

مسبهاهفالماقلتمتمسيركمذاشكانمتىمالقتادةابو

غىأئيانالتمبهنبتحفغئتعااللهحغخللقلمنذلنليلظمنك5

راكبمذاقلتقلامئجلريدنمتاحدشتىهلءايناعا

مانسعليهالففمالردبةسبعظدتافاجتمعنارابمذاشلتتتم

اسضيقاماافكانكمألتناعلينااحفغنواقكقتمراسهفوفهءانثنيفعن

ائشصحرارتغعتاانتحعسزآرلبوخلكبنفزفقمنابائشسكو

تىضلىخدىمتأنايفمؤفتءافيبامعكاذصابميظاةفدعالن01

تكميضعلينااحفتقتارآللبايامانسعليقلةففللماشءتفييا

رلعتاناكمتعمالنبىفحمتي3بانصدألءتهرتنمنبألباسيكرفاتلمحذه

شركبضالركبوزلتةيهمدليحهتىكاركماانضتجرحمتىتنمبمالشب

انذىثذاصاأشسمعليالائنبيشقالابعايهيبعخمناخع

ئقمامافقالفالتناكطتفهيحنناثأللهميمايايقلناقأتدداتهيسهن

نججموسعادزبانتهوبخنديتغاتاسيساتهسآللمفئ

حيخافلنحملساثقفعلمأإألخرفالحماليماةوقتءجهطخاشحماليماة

ىالنلتراحماقتتمحتشدندسلتعتيااصغثاافاذانجاينتب

اللهسبكرسابوفقنللبتيمافقدأننليقاكمبقالئنمفعهح

يديفمباناالساإلمعايهاننباننامفقالخلففبمئييغعاوتجبدله03
تكلحمحىخيمانالناصالمفانتييناكنديابيكمببابنججئيوشا

فئكالقلىعششاملكفاالليايسيليقييوآاننغلرتعافىاوظ

بالميضاةدحاللحمضرائقعببائمرىيغحمق9النافواصقافنزاعايفم

فقالتكاقعافيفامااننامهـارأىفلقائشقيغلتمتكملعماتنبعنجع

يخسبحتتعمالنبمخعلقلسيهيفكتكلالمألواأحسكتتعماتنبيدآ

بافقلفظاشهبعلحتشقالكليصىشغببقيماحشثاسثقيأ

القهمساقياإلسألعاياالنبمفقالتضترفيحتيءباتضاللهيس

ءريراجاقبهأءالمااننمفلققلىلقمحائنبشهبششربمتقل9ايخر



كملعماللهرسهلعلىانوحىنزلبعدالنبهقكعدكر

مذااحذتلجامعهذاكممسجدلفياتمثبناللهعبدفقال

خذثديفاذفلرالغتىاتباانفرخحبقبأنممراقلانرريتظ

مضنقىاسفأذتيداباياقلتقدالليلظتلكلبالصلحدحالته

قأالقخحذلتجديتكاعلمفانتململرظاإلنكاقالصتقلانت

احداهأللتثايصبالليلةتلكشهدتثقدالممرافقالانقيمخذتت

ابوانيقابعبدبنقضيلخدثفنخغغئتفماحغنلدالناممماش

قلعتلصابنعاقنئياافىعناعأيماكشرياظتاتئفااشغسعد

دعتاتارأيقلذبتالنحتبهافقالكمتعمبالهافىرجلجاط

نوئسلمفتنابخابهفلعدنعملظفىانئهنفجابغاننمصحلالشثاش

01بأفريخحببنباممروتزاقنلشعبذنآالثلممهبنشماخبال

اكمابناقلىاللهعدبنجمابرعأالحتجغدأناباساوعاالرحنعبد

مألفيالرقبيديهاتكتقعماللهيسيلافىخهـشنابالالطدئييقعحئنتيما

كيئخطلاتاحخعلقالاللهبسمخذياتلصيكثناباكعابعف

ثتيحنأنانفشهبناحديتهإناخفللفاناسغضفعيهناتااكمابع

اثاعننانىانةثابتعأالمغيرةبنسليمارنآانقاسمبأفاشماخبينا

ونفىانايحمخبلرآلاقبدمثقنلانهغدارعنليلى19باانركأعبد

اصحابعلىانغسنانعرغنجعلناقللمجيدوأبحملهناشاحاعضأزهبت

كهلعماللهرسيلاتفاذكألمقناقلليقبلنااحدسيميماكمتقماللهرس

احتلبماكمتعماللهرسهلفقالاعئزتلتألاشاققالاملهالمبنافاذثنلف

02ئكلنجزثءذكمبيلنساركفبضتمنرتلبفكتاقلبيننااللبنهذا

يوقنفالتسليتفيستمالليلىشءحبشقالنجعيبدلسمعليهالدا

فينشبهشرابهبألىتتمفيصتاطسجدبإطثكةاانيففاننشمعاناث

نججميبيءحغحذكيتاألذحيأرايفذمدهـفقالليلآلاتاششيطلرففتانىقل

قيحةيزتنالماقالاشآضنثهائخكلهذافىحاجةبهماعندهم

ثطكطنذمشسبيلاليهاليساتهتهبثنىتكنففلقاشربئها

عليكشيدع3فألنراطسمدئيمشهابشبتصنعتماحكو

رفغتكقماكمشششملةثلقلآخرترنياكضذهبفتهلك

قالبخخقدميعلىازجمملتاأنقعملىخرجثرأمىعلى



كملعماللهرسهلعلىحىائلنزبعدالنبواعالكر

فستممتتعماللالمءفجمافناسااحباىكاتاقلنهممهاتبحع

ةجدفلمعنشكششرابهاقىفحمتعانمسجداألتهيستمكانكما

فقالفأملذعلىيدعواإلعقلتالسماالشرأسهذفيقالنياسي

ددتهافنتالشملةالمفثدتقالسقمقمنآلسفشالئمنئلئعةائينم

لمجحأللقاسثتاتضقأانجعتمهتااكنخزإافاذكنلقتغهقاننتيخنتأشعاب5
كاذحامامممدآللاناطدالفررثكقهنخغلقاهـشانحمتعمانلنرسيل

14بهصتجاننهأتتمعلتهحتيءفيهكألمبتفيهثجلبماانجئمعي

اخمهبقاصطقالمفدادياالليلةشرابكمشبتهامافشلصاحماتلرسل

ثتمضشرببائباللهرساياعلتءنايلةتتمذشهبلاطهاثرسيمايا

قدكمتعماللهرسيلانآفتعفلماششبتقيليسافأخذتكنا01

كمتعماللهيصهلقلاألرعنمااقاتلضتخضكحكتتمحتئحمانجتنيءسر
الامرىمنكاناللهرسعلياقدمتلمقدلربسماتالصءاحد

افالاللهمأيهذاآل7هذكشتماكمنعمائلهرسبلشلذاكشعت

انثشامثظخلمنحاضئحميبكسفثأكماصيننفشتؤآلتيضضلنت

الضلمياناكمابثاصماامعامبيااكمبتماقئمامافباإنجشاث

عأاالغيمثياسايمبنآخثتبابوتزيخهنآاشقاسمباخاضها

اتاألقبلىاسلمحداعترففمسعودبالاللدقالصالسهف11

قلألقلتللبنغنملظاالملامغنبفىواتكطعم11رسجا

اخبزنقباقاسلمحثاعقيثفصتضنجافثنهسشلهزشيئ
ءاإزداألعنتعالقيفانابناذدبالمدكيبأعلعء02

سمدعنجمأمدبنعلعثكنتعانكصشنممحمطعاألجل6انث

3ثا

عنلبيدفيمودعأرزتتبنممرباهمحاصعفااثاابن

رجلجنلزةودننعملللهرسذالضتة3لسلماثعتلاشن

لمتملكائتفيرراحخلصقالالثفغراشاتاصالبءان

عاقفغاتبتتمثفقاليديهببهاشحجلسحتاليدرتتتمتلت

يهيناكتتماللهسييفقالكبمأنلرصثبجانارأقغةعت1آلتاآل
ةثحتمثفىجععحتيثالئالثنالئقنرتةباتبأالىرفيفالناخاكم

ثئملهافغقهثبيدمنهافققرانحللف9فقالبعله1ديفخفلت



3كمدانلرسيلعألاشهصيعلنبعدالنبغعالمالتدر

انلنثببقعأحدآلمنهااخامثضابيدفوضعهامعيتفاتجااتيئه

اياففلكمدقدممبماقمامةطبيضقبمنلأتيعندانافبينا

فعيففقدتمنهافأن3هذخثففالصقمفثالغلرالمفاتبالعبد

لرببتامتيافبزنحتعلنائسانهحتعمائللهرصفمسطحهذهقكغيى

عاثاسمثبنغعليبئنآاحفنملكحالمامتلعفدىبقعايقتؤ

قالالعقياثكمشانرعنشقيفبأائلهجمدعنريناربنائحملت

يمشع5قيبكرابينكمعمهالىفتلقانىالمدينظالمخرجثء

بإنرضلخاكاعلىيقهزهاأنتيريةفيهسغرمعهكأبيهيضر

عيالإتياادنرلءبالذنثمدتكيهمرشيامالسعليهتالفقاليديه

01كأشجعيحمغنعقيتكد9انجداسراثيللبشالبثئلقمم

عدهالتوإنيابلفتبااكنهددلتىأخيهابأفصلالانبرئصالمأفأ

حمغتكفئماتكذكتكيىلمجلتهاسرائيلنبانبثفلفمعمى

ليفلتياللسميىيآتكانثاآلالالاناضنغدثأناكتابالتخرجك

عليتانفعليهقمتعتاشففروةحماحبكمعنتأليبيلىاقيمواكصتعم

مااعناا1ءبنمدعايعقيببننخياعلىنأجضةالسحم

هلىقألمبداتمانسهألمعاياخاشفاتىلقاقكضبشنننيي

ألفشصلبننمتإلحتابناايمبغريدابوهوفانتبققألقالتقش

افقاائقىلللبقمقدتمنتبذاارىائذىاقائسهذاما

قةصانيكنحمعيفهأةاصياتهاحىرفاعتقابنهافأنقرىمحنالنا

02فأخثجضغنعكحنابشاةفآننيفليثمملعمائللرسفقالالي
امانبثالتنحلقنتضناألقصأقلتذصبايناقهفقأدتبفاغة

تتخلبخقلتتياخمتهكلهافكتلقمتائنفمسجحاحتاماقل

3بشارتنضءتكاإابهاذثنيفنلقتمااخفلنركثياقعبامأل
نبنصخمذاظناثاتفقالتبالقعباففاقىغنمكشاخع

2رىاساالحيابأيالالتءالئغأقحذشألتفررووليفقالتالغاثنة

تاائقعبمالحىزحلبهـااخحبغنلئجاعينتممنهئنبثبمكة

بشافأنارءباجعقلتتملنتهباتنبقدثتمكانتماأخفتركا

تنهبتتمنحلببا7فةذاىبفضجثىقالئنمبكمأباشقىنحاب



صلعماللهمعاقالعحىنبعدالنبوعحمالتدردان

سعابألمامدعنبناخبرناعلقنماكناحفلىترلهن

جملاقبلاقجدهمصفىمنلعهاللهبينايسي4قلطسعنديضار

الكتتعمالنهفقالجرتجركتتعمءقالفخحخرفىيسفمعحناألت

األناهـعأثنعمفى3ينحراننجربىلناليخرجمانكبخبمملهدا
بارارقدفالنجملمذاانلسيارجلفغليستغيتءافي

ارااتفأخبمشلكعأفسألاليفيمالسدعليهاصنبيفدعاذنك

اخبهنانفغعلجيناآلاشسالمعليهلئنبياليفثئابئاثق

52

حمدجعغرباعنءإسحداحمنجنخببثادبأىعلهـ

فاشباخحتاطمحتبغيرليدبتناالساعليهءطثإلابيعا

مائكفقلتتزذتثاشساإمعليبفاشنمةارجعتقتمجمت

نخرجثعئنعندناثليسانييمنتغذضرحألانبنتعنتنمافقاتت

نخبزتبهاتيئئهاتمبدرنماولعاثهئاشنمانحعبمتتفانتصى

ألاتيثتفاألانيتدتقيإقظراانخملشحتششلضثنبيخحت

لمجوعباشلطوشقاعيقيلعوائسحبدفىمضثئجعخوكتتعمداشرس

شتةدأيخلغكئحامعنحناأشرسياياأقيافتبفنالضلفجيعانى

قلئنمحفظفىفغزيختنعاشتأغرأللفتغبرصقدر1رخلحشعلغ

قلتنمأنتحسعساثالذفىجميتحقفآلكلىفىشغرفتفىخغساحمو

القدررفعيتثمتشعفغبالالفقفغئتبكيزبنالراغرفى

عاحمدباعلىذآخإلشناللهنمامامنغاظنانلتميفتاة

قالعليعارساعآعأاللتيىبأنجعذبقعيابنيدطي

لعلهـبقالتتماالثئعالتفاتهيئبمكصوخدثجمظكتتعهأشنألرسيمااخر
علىقلذعاثلثمءلعافقالايبببافطحاتاائعبدبنعاشخ

حنئجميعاحامناثأالتلخانيأكلنمالرجاابثريثتيثه

حقجميعامنهفشهبوااحدآءمبباناطفسقيتيلسقمظتغأسعصغط

اتامافلبثويطحثمروقوافتمددمنقدسخرنثبابرفقالاثيك

ييازرقحمأكهتعمصمقالتتمموخئصعتنركأامزتتهمتاوللمامةثة

انايافقلتءلجةثلهاخرعياعخيئضمائناعليعأل

اباياقالونضالقغعستاساسلياضضتمصابألخذتتهءاشلرسدل



521كملعماللهلسعلىالحىلبعدنزاشبؤكرعحملت

علىهنااخخيهأنعتمالابايهئوفلندعالقالابنكىتيااللاللب

ادعبهأانا8كيهبألسلهبدعأمعشرعألرمدابأ

فكاذصتبيدكمتعهاللرسلفرقما7خذعدفسللثصيبتاتفحلر

معشرعنمدعرافىبأعألاخبغحسنهمانثاعينئهاحمحخ

د9كبسةفرافىبااللعبدبنسات1الحهـايبنيدثباسلمفيزيد

اللهرسهلفأعحتابدريمفىسيغانقثنعخحمنبأصغكابانآ

شديذلحديدآلءاصككهلرماسيغايدالفعادكجمنجذكتتعم

احكلىباساهدعناعبدعاحمدعنباعألناخبرتنلتن

رسركلنعمنبأانلعبدقلقاللبيعننمبايصابا

71فحمعدالنبرفءففلقاالمسالجدفىانتبضخحت11يخحلبمتتعماللال

نفسكنتفاحتضناكتتعماللهرسيلفنزللخنضبوضثمتتعماللدرسال

01يكيعاصلبأريدحمنرمضئافىعاحمدبأعلعأخبيا

باألزكماستقسممابعدكمعمالنبيءندالرلبماسكبااقظسم

ميمظشركبهـترأتئلألتبمخهـاأللخةخشكتبخيخلألامخديماث

طاللهئرخياسصمدفقالشتنمفرسئمقونتهـالحتتعهاننبيفدط
ادككاإاللهتممانسعايالنبيلففعنكفققفضئبنلفل

رقلبأحداجرنانفسهتمقنخرجمتنرسهلفاتميف
تماثيافيششيجنمعنمموباءاإلعأزقاسابنكملىخذتى

رسالئميدفواأبواحبهاهاشمبنعلىتذتبيتلمافييشا

02اليبيعريالاشيهموينكألينثحوآاالتبعاوكلنواتحتلعمالله

سنانماأليكقموآفمكثعاتالثءشمفإيخحامنيمكماايبت

ثلخلىمعهميدخللهشاتهليهباكاشكارماالصيييأيشعب

نببهاللهسنبهأئعئلخنألثمضتفلتامنافعبدبنبنوالمطلبمعيم

ثهااوطرتجنييهاشكلزطاللتتدرفمةاإيئيغتهمامرعلى

أثالئبألكتتعماللهرسيللكفذلرناللهكر1تفيهاشكبامابقي

كرشذتالواللهنعمتلاخىابأياألخبقمااحفحاللببوضاق

اللهلنلبابوفقالقلبطنكمالهفقالواتإلخطالبابونلك
حأنجدثنمااحسعاتدبسالىاقالتىناقلقضكذبنىما



بهبعتعاكملعمائلهيسهلمبعتكر

لمخبريبلغهمالقبللثمذنكفنذكرقريشافىتخرتجفاتتماشثيب

جلسالوكانالمحاخرافىفصمدراالمسحجدلخلواحتجوأخقال

امانينغلههنسالمجاانيهمفتهقعتئهامرفيشقيقسمالشي

دلميعفباسذىفيهصبهافاألمرجثنافداتالاللبابوففاليقعالين

اخابنألإقلكابتفمايسآلماكلنرنااعالبكلممرحباقد3

كتبتمالتريفتكمعلىسذطاللهاقحذيكذبسيواخبمقد

بقىرحيمقعئيعةاوفلئمارجفيباشالنطكفمستاالرضة
رثبهمسوععمنعضمذشكمادقااخىاباكارشلراللهكربماقكلفييا

قدقالماكلنئتملاسخييتمههاوفقتاتسطاشيكمدفعتكفباانحأ

فلتاآقروكلنفبابوقلبهااشاتاصيغذالحمافىسلوفااتمغتنا01

حمأحكامااالماثتاكلتقدكتتعماللهرسقللماءااقشيحومما

شقاالهسممرعلىوأنكحتغندقعمايدىصسقثقلفيهااللين

يراجعهسامثاإلساصقوالقعيعةبانننلماأانكمنلميبببئملثناتبابو
ضهـكتياهشمببسكمنعوماعلىقيثيماشرجاليتحمالجممنااحد

معقمشرمعنتياصودقعلاتشحصافىلاللادرقثصاف شسوسء

اللعبقاستارابالشئهودخلثتمراألثبلرقدتحتيحرذالن

ةحممامتالاسيمارحامفتحنحنافنلهمناهنااذانبغلشوانلحد

نآغبيدجعغرللرقبناللهعبدأخبهناانحمئوانثغمتاعليه

خبرجاورلالرقلغيزلرجابرعثاعقيلابنعأئيبانلال

تابلبياكناالمدينلاشامرأةالاكمتعمللذشسيلعنائديندات03

حذئفءلاذالمأةلتفقدارآصئطعلىذتحتئنافيكمعزبئءفاتجا

الياعلينامحذبحءبمكظنجعثقداتهقد2خبركتخبيذاحذكاثول

لئؤلرنمتامنع

2د

بنجعتماصلعماالألرسمامبعصذكر
ستقكانثيرىسغيباتااألسدقافىببنسمطابم

ضمهامرعلىكانقالفانذسألالتجقكتعافىقحلفىيقا

بأسليمانناقغنببأاتزمبنإللدعبدآجنامحابمانلىببجن



ببعثماكملعماللهمهالمبعتكر

ربيعةجيعانانسمالدبنعناخبرنامعاباعيسيءقلبحل

عتتعملىاللرسئعثيقعلماالنباانشائركايححعيدأفىبأ

امتنغبادةبأرقأشناأخبنكعاإعأشيعسناييجنأص

شتتعماللالسنجعثقلاصعهابنعافيمظعنحتمانلبأ

عبدهناابوقغمرالمئقرثممربأاللهعبدشبهنانسنلبنأل

سالعطيلوبأءالالكلشهداتهالبهـلغانبابوتآسعيدبأاليارث

ممتعماللهرسكباءتجالاأقيمطبقكاباباقالمانكباانشيسال
جمكةكالاظمانننتمقدلىسنلربعينابخاكلرأقلنجعثان

بهكةكانلتياأنقلمحذافذسنجأنعنتصدينةثبسنبقعشم

01تآتاسدالبأالععتعءاخبهنانغبئريقولهيكنعشرسنبهأرو

بنختفخبهنامحامرثاعأهند14بأداثدعنخالدباصيب

محاهـعأهندافىبادداعناللعبدباررحضتآثاألزرالوليد

أنمحاسرعأهندافيددأعألبراساساثببانحمرخبرناثا

معهفكسنالاربعبهاابنهوالفبألعليهنزدمثنتعماسلهرعميل

سنإلراماعشرجبيلبوفررأاشيلدمبعنهلغتتمسضعأثتدسرافيل
ثالتابأهـركتتدماللهمميفقبحنرباندينمنهيرنصبيكئنببهق

صدبأمذالحليماسشذكرتسمدبأسعدقلنسنةقحتي

إنمنتعمفيبلةفىنفسرافيلانببلدناالعلمامليعرتليسقلر

حبنشجبهيلغيمبنجفرنونيقومنمانسيراملعلمالح

01نآمسلمبنعقاناجزآنمهتعمفبفياانافىالحمعلينزل

القرنيقئؤصربازرارةسثعتقلخمدافىعنسلعبأحماد

الفىالعامكاننفىتصتتعمائلهسهلفبعثقلعاالكشينسئة

بأساونادكبنبنالفضلاخبهزآنمعاثيةبأيديفيهمات

قلقالجعغراعاسليمانأربأالملكعبدعنىإألنحماالعألط

51النلهطاألعرللللشعبدقلثاألسياخمرافىئعنتصتعماتلهرسل

عنعفعأاألزرتيوسفبكاخاتاخبرنانشاألسحر

ئعلدصباصادركثكااناييسيذممتعمائلهرسلقلقلمنطم

اسيلابوغتبةحذننىاحسلمررباحمداصنانبعدى



ببعثثهاأكعلحما1ليسمبعثكرناآ

رسناقالقلقعدانباخاتدعنسعدبنتجيرنعبلىابن

صبالفاليءلىيستاتجيبعارضانكاشاننلساسىنجعئثكتتعبمالله

بنىفاتليستجيبهاإلتاوقيشفالعيسضالجيبواليوفا

بامسلمعقلنأخبرنحدىفالحفىفباويستجيضوحاخمم

يمقالفألاافىهييهةااعنأبيعثأزرسلى1اابنعرعأغولمنةابونا5

عبدناأخبماننبتفانختماكخطالغاميما19أرسئتقلحمتعم
صمعتقالجابرعنمحابرعنسعيدبناورجاشدعا9تلئثهـمدائميرباائل

اسنخبنآالئزناونبملفخاتهماتايقعلكمتعاللرسهل
إلدحقتىقلالزنجيخالدباتآمسلمالمآلثنيدعبامدابأ

بنانسعأشليمبنكأكعغولرنكدرامبنمدعنسعدابن

األنبياطشتقفثماذيةباعلىئعتثكمتماللهلرسقلقلانأل01

غبيدبنسمداخبمناناسراثيلىبضشنبيافاربعظمن

اللهيسقلقلئانجحءابنحبيبعألحريىفىدتآبائحنناشس

عبدميرنآاخبهناسعيدبامننتمثحبفلنيغبدننئعثثكهلعم

عاكمالماألعاانقعقلععاالطباخمدعنمدبنائعهيز

نحالتاالكئيألتضمنجعتتاتكنتعماللهرسأظقلفيخاااث

رسملظنيقلدررخابامعبدعنعرجمتآباناباقأشغضألخدتنا

تخيأنثثينقهمعبغئعتتفهداألرقاتتعلمحكتتعمالأل

اللهرسيصقلقلكملننألاعانئيااألذآ3افيباكيحآ

عيسعءبنمقناخبرتاكاآلنمىيهةأنااتماماناااتلعمح

ثتاتصقلمنتعمائلالرشليبلضاتاذسبامائكتاررلحت01

بنمثرحذننىممرقلبنحذتنآخحدنثاألخدحسأكشته

سقدقلفيآلاعنبألتسيبعأسعيداصممرثعأاضند

قلفمنفلاآلائهيقيوحالناسأقتل11ئمهتحتتعمالله

فىاللهليأنائحعيححسبهاالتلفسدمالهمعحهماشدآلاله

اظهاآلائاللبمقيلااقكلنمااتمضالااستقبهقدقيادرتكتابه3فى

األالرعاباعبدتحدممرشلبنحمداخبهنأنيستكبيين

قلاللهعبدباجابرعاغقيلبنسمدفيلالاعبدعأالمو



امنلغماللهمهلعلىالوحىهلنكر

قلتتعمالنبىعافيألاعاابيعأهثلبأحمدحدتنى

مسمنبلههـاناببماااللهاآلالهالبقيلواحتيءىالنلئتانلىالامرت
ناللهعألائصجمقهااآلأماللمانف

صلعماللالالرسفيهبعصالذىالبحمذكر

هنخالدعأالليعةابأذآالنيسابيىمعايئبأمدأخبنا

عدينبتكمنبفقىعتداباعاالصنعاقخنشعارالأفى

بأعبسعلىرنآبأرأاخبهنامهمىنكنإلناييمالعسم

ناالنببنيهتمالسمعلياننباسثئبيقاللنسعأمسلمعاالكيألت

انألبألمهاعبدبالبوبكرحذنققلتدبأحربندأخبهنا

01نرجعؤقلابعأابىبأاللهعبدبناحكعاشثرظ

شتخلعشةلسبحاثثننميبرياالسحمعليهاللهلسعألالمتك

نزلمالذىبهيلىسنةاربباناابنيهعثذاللهرسرمضثشهر

حانبالوعليه

متقعماللهرسولعلىالوحىلنزكرن

51قحلهقتارألقعامعمرعناصعثدىسغيباابوكيدبأمحمداخبهنا

حذثئصرقلبنسمداخبهنانجبهيلهوقأشىآنفئيحباثأتالأل
عاثشعأغههعأالزهبىعأاللهعببأحمدراشدبأمعب

كانلصارقةانريرباايححأممتعماللرسيلبهببشطاقفىقاست

ءشامانلدعلىفمكثقالتالعنببمقلفمثلجاعتاآلرئبيثال

بغلريخلووكانمنهاانياحمتءنتسيكنللمايخثيةاليهثختبالله

يرتجعنتماهلهافىيرجعانفبللىالعلطتنالليافىفيهيتحتمطا

انجالنءاغلرصوفىظورفجتهحتئلمنلهادفيتزخدتجةافى

رداحمأخبيبةلبىبناساعيلبئأبراهيمثىحققلممربنمحمد

علىمتتعماللهسطفبيناقالامهعهابأعأمقمجكعاالخمببهأأبن
طاففىاألخيىعلىرجليهىاحطاضعاقتكائىادباخيادولكن

اللهألمتتعمفذعررسطجبيللناسمدياجبيللنامديايحببم9السما



السالعليهلهقيماالقولنمنعليهنماكرأ

خدجةافىسيعافيجعالسماافىاسهرفعكتماايمعلىدلدش

شتااألمشلمهذنجغفتاابغفستماوانلهخدجةقلىخبرهفأخبرها

تفلالغتمابنالكالكالتكلدنااكنانثألخشتىوأتفقانقم

لمحديثثتخمذثالرلتحملأتكااببكزلديفعلالاللهفبانلد
متهألاوونيئبنزقةافىانطلقتكتملكريئمخئفكاتاالألمانهئئدى

عمكابنااللهرقةفقالكتتعماللهسعلباخبرهاماتهبفأتته

جعلالانبلماألكبراالنامهليةنياتهنبة4لبدذاويننحمات

عأسلمةحتاربنتامسلمبأعقتاجنااآلخيهاننفسهئ

ايىاتىخدجمةبظضتعماندهرسيلالةعأشغيةبنامشام

بكيغعلالاللهانفشلتكلمنااكنداخشيتلقدتاكهئممعضح

نالرحملفنحانةاألنهتىلحليتتصذفاتداللهعبدابأبذلد

اخبهناقلبأسلمحمارتاالمسلمبنثقتادعةباجهنال

عأاصبسلمةباحتادفدادعهباجيظلغمارأبربأعتالم

ضالأرىصيتااسمعلتىخدجباقللمتتعمثالنباناعتلىأبأ

يالكنبكليغعلانايكنلمققالتخفأفىيكهناناخشىتىو

يكاقفقاللدنلهفذكنحشبنضظواتتثتمانلعبدابن

ئنحمالهصسأحىانائئغثصبامىميانامهمنلفامعمشهذاصاد
نبهمنأ

51

مأعليهلىقييماالقرانمناعليهنزلماذكرأول

عأءزاعابأراشدمعبحذئئممرقلنبمحمداصنا

لئنلاكايقعلماتنابعضتاسمعتجعفرظبنادعهبيأسمد
يأتآالئخلفخلفاشاإىالثيلئميمافزآالسمعلياننبمعلى

نهذايغلثملثممائألثسانغتتمباكقليمغتتماتذآألكبئررتاثانرأغتف
ولبعدنهاآلنتتمءحرايهممتعمقاشبعلىئئهلانذىصذرها

عموبنعنتآشعبةنانىانالقلسمباهنئممأخبرناالإلنءشابما

السمعليهالنبىعلىلتائسيرةاقلقدغميربئغبيدعندينالم

يمابرأثىحقعمرقدلمدبناخبرنانخلتقفىبتثيميفرآالبا



صلعمعليهالوحىملنشدأللر

باطيفغطغباااالخحبنبنررامنميسمياىبنمدابن

مكثءجمااليحىعليهنلمامهتعماللهمهللنامياعهابنعن

ألمثبيرافىيغدوكتحثىشثيداحفاننحجبيليهىالاماإل

كذلكمملعماللهسفبينامنهنفسدائبقيءييدمرةءجيافىط
هاللهيسيلفمفءالسمامامهيتاسمعالأفىلجبالتدكلبعثنىعمدا

ءالسمايبهأكسىعلىجبهيلانانرئسهرشعكتمللحشقمعغاصتعم

قلصيلئاناحقااللهرسلمحمذانتيقعليهمترثعااآليض
الوحىتتابعنتمجأشهوزطعينهاللهاقرثقدمهتعماللهرسلفانصيف

عبدبابكرابونآقسانىالقشفخمغبباسمدشبرنانريهىبعذ
ماعينكلتنئمعديفىقيلقلعتتعمدللهرسيلدآميمافىباالله

قلبىثزعفعينيفنامتصلعمالنبىقالقلبكئيعنكانئتشمغ

نقانثسمعت

صلعمعليالالهحىؤشوالشذآلذكر

سعاعأطوكيدقتالهناةسلهبننآحمادمعبملمبأعقلنأخبهنا
ماالنبىانأصتافحبأغبادةعنللرقاشاللهعبدباحخئباعأ

يياخبهنانخفهنرفيلهكيبائيصعليهانزلانكتضلعم

ااقكلرقنلمجكهمقعنجابرعناسهاثيلاناالعبسىموسبربنالله

اخبنانالسكهانكثيتساعةلذلكيذمتتعماللرسافىحىا

كمألبمعنشثألابيبناللهعبدبنابوبكرنااألسلمىعمربأمحمد
02أليتهـقلالذثسيكااافىعأالركأعبدبنسلماعنمحمدابا

حئىيديهاتمتلفتهكورأحلتهعلىتهومتتعمالنبىعألءينهلىال

ىثضخىيهابفقتدةقامتييثمابركتفيماينقحممراعياقلتئالنآ

حجيأاخثاتخمالنمنلليحدرمنتهاليحىئقلمأعنه

بلغهأتهعمهعأسلمةلبىبناللهعبدبنالعهزنآعبدالمنتىالعأ

52بهيفتيىخعثاعلحيئنيىالوحىكاليقلىفىمهتعماللالرسهـ

مغيتفتتففالكلالعلىجلادكمائثثىعلىثئثكيهجبهيل

يتفتتالطىالففذالفييخالطحنئالجضىمشمثلءشىحاني



احسثملالنامياصلعماللهيسثعاهـكر

غييشهشامعأانسبنتآمالدعيسىبنتغأبمنمتى

يئنيدكيفلللهسطباقلهشامباظارتال4عثلشةعأابيهعا

رثلمجميمامملصلةمثلئيفتيىاخيائامتتعماللهييامهلدقالأئحى

ليكتمسالمتكفىيتمتلأحيائذقلماكئتفرعسفنغحمهعلىلشش

الشديداليهمفىالوحىعليدلينثلقدييتهعائشقالتيقعلمايهفا

بأخميدعييدةاخبرنافكعليتغقمدرانآتجبينهعنفئفجممائبرد
ابأعنخبيربأسعيدعنعاثشةاابأمحسىحذتنىقلالتيمى

اكمأنئباييمالهحيعايهنزلالقالسحمعليهالنبىكانءقالعتلعى
ثخألالعببهاللهلثمففينساالكىشنفتضوقينيتلقافىظتنقدة

عليضاالئرتنهجئعغلثناالأبأخذلتعجلبيمايتغجلنذبه
غتنإناانحثكلفرانةفاتبغقلإةيةالقرافقالصدركفىنجمعا

بأعقاناخبالنمتتعماللهسولفنشعلقبلسانكفبتناتيانا

ابأعنخبيربأسعيدعنمحاثشةابننآموسىغوانةابونآمسلم

ئفرآنةتجنغهعتئناتإبالنتعجلانكلةبهآلتخزياللهتفىعتد

طفأنشفتئهبهيئنجمنذةآلتنهيمأيعابىخكمتعماللهأيسعلدقل
شتتهتجثعةغلئثاينبيتغجلىانلقئةيتخترذآلتحلىتبلرلالله

لهاستمعقلقرآندقتبعاهقرألافإققلتقرأهتهصدركفىجمعهعلينا
سهلفكانقلتإئلرعلينائةقالإصتةغتثتااننةقالنممثا

قيجبيلانعئلفافانلاستمحجبهيلىاتااانادبعدنكمتعهالله

نأليته4اكما

أددسالثمألىالنايميماممقعماللةسولالكرق
بأالرحمنعبدعااديلملىبنجاريئناممربامحمداخبهنا

عندمأجاطهبهادمحيحالاكتتعماللهرسأمراللابهدعاالقاسم
ماللمايطموفكاناللهأفىيدغزجمابأماننلعينادىاناال

نبظهيرالدحائمرادافىحفياستسنيأنإلتالنبقعايلتن2ه

افىبطممققألاحشنحمأمدعناعيفتآخليغبافنقاخبهنا

نصثعماللهرسالهوقللالمسلمينمناتاظصالخطالله



ااالسملرالنلىحملعماللهسلطكر

لطالهرداعأراشدبأمعمرحذتىقالممربنمحمدبم

ئخداتحنءشاالتهناستجابهزااصابسمافىعهتعماللهس
لمافنكياغيرذزيشوكقلربتبأمأكثرحسالنامياءيفمعفاالجال

المقللبعبدفيغحماناليهنشييونمجمافىعليمرااقفكبابق
هدينلهايعبدالىتلهتاللهعبحتىدلكفكلىءالسماماليكلم

لدعندنمتتعاللهلسفشنؤاالكؤعلىمانوالذيأائآهاللق

ابأاسماعيلبناابياصمحذثخقلبأسخمداخبهنانتئهه

ثئنرنتلماقلاعهـاعةاباعاعزمعأالألخحمينبنداثدعنخبيب
محثربافقالإقمفااعألءمهتعماالسالعدتألفيبنغتيخيهتكفئئنز
01مافقالويأجتمعوفأقبلمايهتفالحمغاعامدقريشفقالتقيش

دنتالجبلهذابسفحخيالدآاخبرثكمئوارأيتكمقكمحمدبلك

قلقخذكفجاعليكثناجثماغيرفتقبمعندنالنتنعمقلوتقمقيت
عبدبىياالمطلبعبدبىياشدبعذابيدىيبهألكمنذضفإت

أئذرالفىشااللهاتاقيمثيامننانأالعذدحقرهةتببامناف

ذحمهئامااآلخآلمنألمنفعةالدصياشلكماملكوبتاألفييبنتىعشص

ايهثذاالييمسثلرلكتتائهبابويقلاللهاؤالهتقهلبرااناآل
كتبانةالسياللبأبىتذاتتثنعافىاللهتبلركاللهلفائجمعتنال

قلعئببأيعتهبعأمفقبابأحذثقلممربأمحمداخبهنا

بعضدحابهكةاممتنتمامبهمأاإلسبمضتعماللهسعلئطهملتا
آهوكلنلكقمنلزيدباسعيدرغوصزاناحيةيطمكوبكرابوفكبابعصا

وأبوغبيلةالمطلبعبدبنقركنيةعيلمثوعبانولدمنرنشان

سذظمتخهاللهلوسنهمرطلكنمنقييشفغضبتلحاحابا
الرئذلكعلىوآتخينرتسف8شفباقرجأؤمنمبهأشحخحطللبغى

اهلوكتضتعماللهبسيلاحصحلصالقيامعنانغسهنينماتاأل

52لجلدصحمةلكيطلبينالذيأوئحابصتتعماللسلدالمباالةرراولال

يغيعبدبأاكصهدالمعلدبعبدبألهبثابوهشمبأجهلىأبو

دنثالوليداتهانغيطلةالغيطلابنوعدقمابنقيسبنالطا

العاصطنلمغيرةبنانفايههبأيسئبوخلابنائبقأمتةالمغيأ



صلعماميدكاللهىاافىقريشممشيكرنميا

الساتبامتافىباثزهيراحطشبنثمنتلحاباالنضرأتلابا
العاصبنسعيدبنللعاصاكسدمبدبناألسدعابدبأقثيغىبن

الذدوثالفذفىاالفهذىابأمعئطافىبنعكقبةهلثممبنالعاص

كانيااتناسءطمهابأثلىالعاكدافىبأالخكماأليونطحته

لهبئبوجهلابواليصتعماللهرسلعداألشنتهيانالذىجيران

حبباسفيتابولهعةابناينميبةغتبكالفعيطافىبنكقي

ابافيقزشننخنيكلنواصلعمبالنبيقحمنشحولكتمعداهل
بأمححداخبهنانعلكمادوسفيدناآلاحدمنئشدمرسعد

ثشةعأانجههعاةفيبأشلمعانادالابأالركأعبدتاممر

بأكقبةلهباالبينتجلرئبنيبهأشتكنتكحتعماللهيسيلقلقلت

ليئنناتمحثئاباعلىئرحانهافيتبالفرليئنيانكاناانمعيطاال

اللهرسبجفيخمباالعلىهفيعئرحاثمىشيطرحعنماببعفيا
نلهيفبالنجبقيهثتماكأتجعلرهذامنافعبدبيافيقيلصتعم

صقعمأمرفىكاللبأبىالحقرينتيالممنتمىكرن

عأألنعيخألئطبنسمدحذنتلاألسلعوبنمداخبهزما

عنجيىبأعائذحقثسالنينلبنظارثبناللهعبدباعها

عنالزهىأخبناللةعبدبأمحمدتحذثقلائخييرثاب

فىبعضحديثثخالعفهمهعيربأئعلبةبناللعبدعنابيه

حللسلمينالطثيراالسمتهشرثتلطاتبعفياحديث

انتافقالعليدضرحقكاللباكا1افمشوايطي4شقخائكعبةآ

بئمع4السغهاءهفالفعلالذىترأيثقانغسنافىئنضلناستدنا

بنأبعمااجلىاححقنانسفههةعايناحلعنمتاآيتزدبمشاخيك
اثمعهادظنسباجماقهيشبفتىجتنالىقدالوالمغيةبنالوليد

فابدنقتلهيثابناليناعهـتميرأتهنعميلكفيكنهااليكندسعه
سااللهحاللبابوقلمغئاألميرعواقبفىدأفضشييقللهاجمعلكآن5

هذاطتقتلطهاخابايقماغثلكماغذأللبنكلمئعحئئانحمفتمئ

الهقمللنعطهأليهسيلألقائالفليلثرالصمفمتسعمينىبائنحمف



رميالعمكاممفىحناشىااافىقيشممشىكر

مميمهدءالهاخاابايالقللمهتعماللهرسيلءلمجاطانبابواليهلفس

نوأممعقعلوكنتعماللهرسيلفقدنجنصمفكياايديكقئشبات

منففبلللقهمانصغكقدضالبابوقلوللهكعذعكتهتهاتقمنا

الكلممةفغطىانتمهلهذلكفيتكمانارئتمعتتعماللهرسلل

هجهبونقالىاسعجئمبهالكمانتبالعيبهاملكتمبهاتمتكتهانالم

اآلالهالقونوانمدامثانثاثشرالنقهلترأئيكنعفرخةةلكدمدال

هذاانتكمتلعلىاصبيايقهلهرومثنامياصبيامنهايمفراهافاثنتأالله

ابدااليهنطرثاليافعيطافىبأغقبةبهذاالمتكتمقالادنجءثسل

اللهرسفقدالليلتلكءاقةفىفلمامدمأالئغتالخببيما

01بنىحنفتيانانجمعجدثفلممفزله19متهيحطئبأبوءامتلعم

نغصلمقحديدةمنكمراحدكلىليأخذقالثتمالملبهلبثبنىهاثمم

عظيمأفىفلجلسمنكمفسكلفلينظرالمسجددخلثااقليتبحني

الشزعنيغمبوفإتهجهابايعىظنظدتةافيفيمعظماثالممنا
ابالوجدثةحابأزيدءنجانفعلاتفتيبفقالفنقدمدكك

طمعهكنثنعمقلاخابأاحسمستربىبفقاللتلكعلىلالئب

حنئسيعالدتهدراحنئابدابيشالخالكاللبابوفقالآنفما

فخهيحذثينحابهاثمعهالحمفاعندبيتفىويمتتعماللهرسلاأل

كثتايأاخىابنبفقدثاللبافىأفىتتعماللهرسنجللمخبر

فلتامتتعماللهرعيلفدخلبيتكترخققلفعمقللخيمفىأكثت

آأئلتةعلىبهصإلتفبيدفأخذمتتعمالهبمقعلىغداطالببواصبح
نتدهلقريشمحثمربفقلنالمطلبهنالهاشمهالفتيبامعهقيش

ايديكمفىعتاآكشفوللفتياننللخبرئخبرآالقالوابههمتما

ماقتلتمههلواللهفقالمملرمةحديدةعهمنمرجلكلافانفكشغيا

فكسلرااشذجمكالالتهمفانكسرانتمخانتغانىحتئاحدةمنكمبقيت
052نجهلابو



االطالمآلفىلمحبشظارفىافىكجأ11كر

ألىممتعماللهرسيلحابااجرمنمناهاتجرآلذكر

ناألولىالمرألفىلحبههمظأرطا

كثرلماقلالزههىثنبأسعدنآهشامممربأمداخبيا

كقلرحأحنفنتحمألتمرناشثلردزخذثاالعاوالمسلمم الالعهر

فقلدينمعأفتنتارددعاسجنو9خقبوبمقباثلهم3مأشبهاقينتى5

قالاللهسيلبابنفايأفقالواألرفيافىتفرزمهذآاسلدييسيللبم

فهبمقبتهايهاجرانالهالاألرفيااحتوكلنتلمحبشظلاشارهاهنا

هابشمنمبأهلمعههايمتنامننمأالمسلهماععدتعوناعيا

يابنمسيناسمدباممماخبهنانظبشارضقدموحىبففسه

بااللهغبيداخبهناقالقومشرجلعأابيهعنالخئنهىماسمد

وكلؤواسرامتستببنخرجذانألائقضيألباظارتعأايفذاألعتا

لللثمياالكبمنمالنتنعيبآلافىانتثواحنسمالبعثارجالفىعنتاحد

لرفراء19فيهاوكمارللثسفينضثناواجاساعللمسلببنانلهفج

جنمنالخامسةالسنةشرجبفىنحرجموكلندينلىبنحمفلحبشة

حيثالبحياجااتلرآحتققريشخرجتكهتعماللهيسهلماتتغ

خيربهانجاورنالحبشةلرضتدمناقالمااحدامنميدركوفلمركبسا

ننكرههشئاممعنألئقىالائلهكتذنارينناعلىجلرلعتا

كنىتظابيهعأسمدبأيهنسحذنميقلعربأمحمداخبرنا

القيمتسميةقدحتالباجيبنجعفرعأسمدبنظميدعبد

صتعماللرسيلبضترضةأتامعهعقانباعئماالءالنساانرجال02

مموباشهيلبنتةشفلامرأتمعهربيعةباغتبةفيخذيغةواب

بأهلتنمبنغميربناسديفحمعبباخيهلدبنانعقامبنبممال

عبدبنعبدبنميفبنالربهحبد7للدارعبدبأاتمعبد
بناللهعبدبنهحلبنااكسدعبدبنسلمهابو8زهرةبنلحارثأبن

مطعنبنثثيانالمغيرةبنامبةابنتعملمةاتمامأتهمعهـنحز5
امهأتمعهكعبباءتعربنىحليفائعثهىربيعةاباثامالخ

العمىالعهتىعبدبازفملعبائبولبوكحثمةاألبنتلمأل
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بالحارثبىمنءبيصابأثئمهيشسمبدبأحروباحاللم
نزهغبنىحليفمسربناللهثبافهر

ارمنامناالسثمعليالالنبىحابارجحذكرسبب

الحبشال

هااللقيىألضالةبنمحمدبأيينسحذنىقلصزبنمحمداخبهنا

حثطببأاللهعبدبأالمخللبعنزيدبادنيريحذئئالابيهعا

فقالفتعىخاليانجلسعنهنقاقومهناعتتعماللهيسريئىقا

دنامنمهقحنلعماللهرستىفلربعنجنقرحمءشىعلألينزلليت

فقرأالكعبةحهلاإلنديةتلكمنانارفىالييثانجلسمنهرنيا

ماتئتالنةقناةؤاثعرىآلألتاثئئمانبلصتئحهىاإألآلشتخيمعليم
إتاالعلىالغرانيفتلكلساذعلىكلمثتنالشيفلرانقىىاالخ

كتهاالسييقأفقممضيتتمبهماضلعمانلهلرسفتقتملتزتجشغاعتتهأ

جبهتهافىخائاالمغيربأيدالررفعجميعاالقهمجمدسجد

أحالفاباانآبقالدئسحجيرعلىيقدردبيراشجنيركلرعليهفسجد

شيخامماانجبهتهافىرذعهعليهفسثجداباتراخذالعاكيمابأسعيد

ابويقبعصمليدانالترابرفعالذىلتمايقهلمااتنافبعضكبيرا

اللهرسبهتكتمبهافمهولكفعالنجيعاكالهايقثبعضمأخبمء

تقهتناحكنثيزتوبخلفئبيتجيىلللهاناعنناقدعفلومتتعم

شكافكئرنمعكفنحنميئانحلهاجعلتاقاقاعندهلناتشغعهذ

01اتاامسيءفلتاإبيثافىجلسحتئقحلمنضتعماللهعمعلى

بهثنئأجثثكجبيلفقالانسهرةعليهفرفبالسمعليجبهيل

اليهاللهحىفيقلومااللهعلىقلثتعماللهالصهلفقالالكلمنبن

إشاعمرغتثنايثغترىثكالئناثآنفمىعالهفتئطذاتاقؤاثا
اخبهنامحمدانتصيمغتئناالتجذلككتمقحللىخليأللككتخذ

عبدطبنربأللعنالرهرعناللهعبدبنسمدحذثقلكزبن

بلغتمحىالنافىالسحدةتلكقشثقالهشلمبنلمحلرثبنالرحن



لحبشلرفىافىانيةالرآلالديلها

طئسلىاسجدقدمكةاهلانآعهتعملللهيسولحابادبلغطبشضا

صتعمالنهىخافسجداقدبائحجةالمغيرةبأبلوليدلنحتا

اخرجاليهااخثثرناعشتالوءهولسلماانبهكةبقيفتتالقيمفقال

كنانةركئاشلقوانهارشبساعمكةنركلزاانثحجببنر

فتابعهبخهبرتقهتممدكرنكبالفقالحالمكلقيعثعنفسأنوم5
نلكعلىفتركناباسشرلهاكادآلهتملشتمفعادعناارتذتتمللأل

فننعلندخلتجلغناقدقلوثتمبش9فىاافىالرتجهحفىفآتتمرطقعم

محمدنجغيئثتمبأهلهارادنهاغئهالحاوخلثقيشفيهما

عبدبنبكرافىعنالزهىعناللهعبدبأسمدخذتخقكممرابن

مسعيدبناآلرجواآلمناحديدخلرومكةمخلوأتلائرح01

فكانهاربامحمالطبمنلحبشأرفياافىرجعتغيسيرامكتفاته

السجدآلوكلنتشآلرمضتشعبانفغامواخسسنةرجبفىخرجو

نخسىسنةالشفىقدمرقناشبمذ

أالخبشةارمقألىالهانيألالهجرةكرن

بأسليمكسيفحذئتىقفلاقداألسلمبنبناصمححداخبزط

بأيعتهبعناألثمهلىخييةبأغتبةحذثنرفىنجيجحأألابنعأ

سلهاتمممعلتهتجذثهمنحبئحمأاشينحمعتقلققادةبنممر

باالرحضعبدعاابيهعن6خلجهمدبناللهعبدثحذئتاقل

اشتذاألثلىالجقحأمكمتتعمبفالةاخلبقدمنمأكللدوسابث

سلمفايهتشديذااثمنمكاضحمعثبميسغسثقيغعليم02
اآلخرخرنجتبمفكانتكانيةمرةبشةطلرضأفىبهاتصلعمالله

علياشتقباألذىشديذاينالهقعنيفاقيعثىاشثلفمشققاعقميما

ياعقانباعثمانفصللمتجوأرهأحشاننجلثمىعأبلغمما

سفقالمعنالستالنجاشىافىاالخبماهـذهاألثاتنافهاتجاللهم

قدجميغااليجهتلننكهلثمءثالاللهافىمباجهنلنتممتتعمالله53

الربحأالهجآلذفىخبمشحذةوكاناللهرسليانحسنناعثمانما
غراتببغقرشتامرئألعئمرألأحددللنسخاربأماذثحثو



الهاالشعبفىهحئنمنىبصلعماللسيراكرحصرقريش

حمعحافلمارجواصمافىالنجلثمىعندطبشأبفرضاالمهابروألكام

نرجالعحثنكحنةمنرجعالمديهةافىمتتعماللبههاتجررسل

نفرعتصهدسبعةبهكةبسجمكةرجالنمنناتنسيألكمانىءالهسا

شسبعسنقاإلليعشهمككفلتارجالكشههنلربعةمنتئلر

هالنجلشىافىصتعماللهرسهـكتبللدينةافىصكعماللههجهأليس

فلتاالممثرىامتبنعمهرمعبرعثاالسحمدفيهيدعوهكتائا

رسلاليهركتبكتيئهآتيهانثقدلوقالاصئمالكتاثعليهفير
فيمأنتحببأسغياناافىبنتحبيبةدتمهالئعتآمالله

هنالفتنقمرتجاخشبألهالغبيدزجهامعلمحبشدرفياافىمبر

01عدالذىوكلنليناربعماتةاهطحمدتاتاها6تجاثمرقالةجهفزمالت

ادمتتعماللهيسلاييهكتبالعاصبأسعيدبأإولخاتزريجها

سفيفباثأفىملالفغعلبحملحابامنعندهبقىمنإلييبعث

اارتثتملجازهـوبفالساحلافىببمففرسواالضمهىامتهبنومع

اليهفشحوبريرصتعماللسرريفافيالمدينةقدموحبىالظفر

مافىئبخلمانالمسلبنمتتعماللهسفكتمخيبرفتالخقدفوجدط

نفغعمانئث

النتمعبهاشبنىصمقعماللةسولتيايقمحفمرذكر
أربأاللهعبدبأبكرابوحدثىفئاقدبنممربنمد

عتلسابأعألمحصرمسلمهءاعااللهجدبااسحافعأألسة

ذثناقتادةبنممربأممعالرىافنسمدبأفعانذث

لهثابنعأادبيءبنبكراعأتهالمعأاللهعبدبنمحمد

بأنجبيرباسيمباأبنعثمانبناللهعبدذثناقالشلمبن

بالماانوبعفياحديتئبعضحديثدخلابيهعنمطعم

ثكصبعليبملالككنرناتاكالمطصحابلمجعغرالنجلثمىفعلفيشا

53علىكتانجاركتبممنعماللهرسهلقتلعلىاجمعواثالصابهننعماللهرسهلعلى

يفةالعهكتبالذىثبايخالطيبايعهاليناكحهئالعكمابنى

الكعبةجيفىاصحيغاكتقوأيدفشتتىالعئذيمكهمةبنمنصير



الشعبفىهلثممبىصمماللهرسكرحصرقيشانم
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أفىخالةلمحنطلتةمخبتهبنتالخحساتمعندنتبلبعصمثل

سبحسنةالمحيزمهحلليلةطالبافىجمنعبفىهاثعمفياحصرجهل
افىأفىمناتعبدبنالمخفلببنواخلزصتعماللهرسيلتتبىحينش

بىعلىفظاهرقريشافىلثبابوخرجايمبىمعشعبهفىضالب

االشيخرجينالفكانواوالماتألشظالمهعنمقطعوالمقفلبيبهلثمم

الشبءاثمأبيانمكاصهاتعسعهدلجبلغمحىمثيممافىقثسم
منصيراصابماآنظرثاثتلساعاشثمننالبهسؤماقيشفمن

امرعلىسعلهللداشلثتمسقينتالتالشعبفىفأقامعكمةابن

كانمابقعضئمرتجمنفيهاانمااكلتقداالرضةيليغتم

عأاصرتيلاتامعسىبأاللهغبيدأخبهناناللهكرنفيهـاش

كتتىااللهيكلقطبينبمقيشكتبتاعكمةعناففهبنازبل

رابةالصحيغةعلىبئعراللهفلىسلخوإتيمنالثةعليكتابايخهمو

موسىبااللغبيداخبرنانثجلعزاللهاسماآلءشيلكلتت

كناءشىكلاكلقلككهمهعلىبأمدعنجابرعنامبائياتآ

اسراثيلانامهحمبناللغبيدأبزناللهتمبآحمكاالانحمحيفةفى

الحمحيغهركانتمتةاهلحنقيشحأشينيتحذتقلىجابرعا

ناللهغباتمكغيمقفيعةنالحصححيفةلىكانطضنكتاأكلجعند
رسلكلرنفذقالاألقدعمربنخمدحديث11رريتللىر

المسجاافىضجوكعتئالبابونالنشذكركنالبفبعكمتعمالله

قحذيثذثرواخبققدءاخابنلمقزصشلنقلرثناخبابولف

ارتجثمنفيهاكباماحمستظاألزضظسيغتثمعلىستحقداللهان

ءإبنلتنجيااللهبكرماثكشيهايبتىرحمقعليعظارفتثم
اوفقتلتميهائيكمدفضهباكلقكاقرمارئيكمسوعانزعتمكاكما

كماافاقايففتالصحيفظ11افئرسانحمفتناقالياتاصحييتمؤ

كملبابوالفسمرعلىنكسعاايديمفىقعدفكمتعبماللهرسفد

الكعبةاستلريبنابهأهودخلنتماألمربباتدعمرخبسغحم

عليدجمرمماواسحالأرحامطتطعضلمنامتنناأنخماللهتمفقدالكعهة

ببنىصنعماعلىقيششرجل3كالالشغبافىانصيثثتممتا



لفالطافىمملعماللهرخوبمسببكر

جمواألسهدبأفعةقيسبنعكلىعدىبنمطعمليمهاشم

بنىافىخرجوتتمالسححلبسوامهةابأثرهيرلثممبنالبختهتى

نالكقهشفلتايئدغعاسمسثنبملبالمخالجفأمربملطلبانىباثعم

السنفىالشعبحمأخهجثاننجسلموالانفوحايديمفىشقط

مدهعأجابرعنااسراثياتآموسبأاللغبيدأخبهناالعالئنألن

الخكمسننبهايثلالشحبفىطهـلهتعمكاللهرسيلمكتظعلىبن

نسنينثوم

الطاتفالىملعماللالرسولخروبمسببذكر
بأالركنبهبارينلربأكمبغسمدعنبأصنحمدتخه

01حزلمبنضكيمعأحابهابعمقعأاللعبدبنعهيزيالمنذراعبد

بابأنعليةأللهعبدعنابيعناللهعبدبامحمدثحذئتاقد

بينثماوكانخييلكبنتخدجةحاللبابوئهئىلماقللحافممبر

تفتنرمفصيبتبامتتعماللالسعااجتمعتاتمممسةشهر
فلكلبلغبهتحمعيالتنالتكنوماقزجثىمنهالتلخرقاقق

ابوماكاناذاانغامكنتومالرلتلماآممناسمدبافقالنجاعاللهبابا

ابأسمتامهتحنئماأليئيمتلانألتالفآكشعهحتانالب

يايصييصوفعامنفناللهبلبوعابفأفيكتتعمإنبىاانغيفلة

فقالئثبافىعلنغوحىقينتيماضلتنمأبوغتبةكنباقيشمعشم

يمضىحىمامئهالاخىابنامنعيدكنئالمقئدبعبدديأثفدرقما

آمتتعماللهرسفمكثالرحمييحملتئاجمملمتاحسنتقدظئبريدلما

لهـبماباابوقيشمناحدلهميايعتاليإلقيذاتاماكنلك

فقالهماادهشمبأأبوجهلمعيطافىبنغقبءجالنافى

أيامحمدبمالهبابولهفقالابيكمطخلايناخكابأأخبهله

اضهقدفصلانيهمادهبابونخربمهقمحفلالمللدبعبدمدخل
52المخئلبعبدايدخلخمدبافقالالناراتهيزعمشقاالقيممعفقال

عبدعليهمالتمامثلعلىماتحمأنعمضتعماللهرسلالهارة

أنتابداغذؤائكبرحتاللهلهبابودقالالنارلخلالخللب
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الصياتوئفياانمعوابمكرق

نقيشساثرهوعليهفاشتذالنلرالمطلبعبدالحت

افىعنالعهيزعبدباالرصنعبدحذثنىقلبنمثلخبهنا

اللبابوثزقىلمافلفعلعمبأنجبيربأعأسمدألخعئرث

يمعالحالثفافىجخفعلييلجتهفهاكتتعماللهضسيلشقييشتناطت

ذثيجبهاشعشمسنةالشمننابقليالفىيفلكحارتةبأزيد
ففمماالسنارهذابغيرممربنمحمدقآلنكملعماللهسر

دلمؤدئمهجاكلاآلاشرانألأحداشيدعغالاتامعشرةشلحنائف

فالبلدنامأآخنئعدبافقاشوأاحداتهمعألاخائججيبه
ارحتيباخجايمينخعلوسفهلهبااغاألرعناشلجبك

لقدضتبنغسيقيحلرتقبنزيدتتدقيلزكمنعماللهرصرجلى

متافىراجعاالطثلفشكعلعماللهلرسفانعمفشجلبئرأسهفىضجبم
أقالمةقفلمانزلامرئةيدثالرجلهيستجبوورصوس

تميبينط12منسبعةلمجتشذضاصيهفحنرالليلمنئجملى

حتيكتتعماللهرسبميشحررولمجقسهريقراصوعليهفاستمعوا

ءالهفمآنآئةبشتيعهنتفجامننفماأتيلكمئنارأنعليطنزت
حارثةبنزيدلهفقالاتاماحلةبنلمظبشيمأنيهمافرلهوالذي

اللهدآزيديامالاخرجيأوحمقريشايععليمتدخلكيف

انتهىتتمهزبفخلهـررينناكمراللهاربجافرجاىقيلماجاع

رلجفىادخلعلقبنفعئعمافىخزاعؤمأرجدفأرسءحراافى

البيتدركانعندوكينإسححايتاتفقللومبنيحكانعمفقال

انتهفصىحيرتالبابدمعهكتتعماللالرسيلفدخلىمداىتاتجقافانئ

معشريافنارىحلتدرعألعدكأبامعلعمضامخرامالمسجدا

اللهرسدانتهيمنكماحدتجغخهفالمدااجتقداتىقريش

علىبافطعهبيتلرانحمرفركعتثبنلىحفاستلهالدناضافىتعم

نبهمثثينهنورلد

الصلوأتثرمقالمغرأجن
يمشثرابأاللهعبدبكربنأكلىعأجنمحمد



لميتهاالمفدميبيتافىصلعماللهيلباسرليلةكر

فلتايالنارلمجتةيهئانفيسألضقعماللهرسالكتقالوأرجالهش

انهجهةقبلمأشالررمعمكعشهأخلتلسبعالسبتليلةفى

جبيلاتاطهرابيتهتنائمتعماللهويسضههاعشربثماني

مزماصمقمبينماافىبفانتللقااللهاسألتماافىللغادفقاميكاثيل

صبهألهتالموافىبهفعرجامنظئاشىءلصمنهوافانلمجليغراجفبى
قدالنارتةايرىالئئقهسذآلأفىانتهياكنبيطفيهافلةيا

األقحمريفاآلاصمعوالسابعءماااثانتميثؤتجاحمتعمالله

اللهبرسلفصتىمائسعديهجبهيكثنللنساتالصلعديهفتثأل

قيتهانموفىاتائصلكتتعم

طالمقدعسبيتأفىصلعماللةبرسولممرىأذكرليلال
عااللينمدزيبأطامةاحققسلقىاحثسلهعمربأسمداخبهنا

يعقبربنمعسىثنىتشلجإلهعنابيعنشنيببنعميو

افيابوثنيتميممىقالسلملغعنجذعأهعأالزمعى

عنمحابنتاسثنيعمرتبنمدقالعثنشهعنقغرعا

ماطانبافىلبنةهانىاتمعأعقيلمطأم19عأكيسلربأهـب

مليكةافىابنعنعمزبأءازكإعاجعفمبادللهعبدذثنى

تبعضحديثلخلىتضحققدابضامكيرعتلىابنن

نشهرمأعشهقسبعليامتتعماللالبسسصىقائحابعفيماحديث

قاأإقدسابيتافىحاللبافىعبشمنبسنةائثبهآلقبللاألليع

آفىالبغلةبينلحملربيتبيضارلتعلىخيلعثممتعماللهرسيل
ضمفششمتألركبهارنوتللمارجليهابهماتخغزجناحانيهارخت

تصنعينمتابافياتسييناالكتمتهاشعهعلىيدتجبهيل

فاسحيثمنهاللهاعاكغىصدقبلاللهعبدعليكركبماالله

األركانيهائتبضتبأقفعيلثركبثثاحتىقرتثتمعجاقمثاحتى
منيناألقطهيلةالظالرطعيلةثانتطرفهاحافرهاقعمننهىبهاث

بيتأفىبىانتهىحتىلخفهيفوتنىالجبريلمعهـخدج
بطموكلنديهفبشهيقفالفىميقفهدلىالئراففافتهىالمقدم



المقلسبيمتالثصلعماللهبيساسرىليلةكرقا

لبماهيمفييتفىخمعوءنبيااوؤايتقلمهتعماللهرسولقبلءاالنبيا

جبهيلفقذمنالماصيكينلرالئذشاتهشظننتكيسىححمى

فذبعضبملطبانتحيئعثنافقالواألتمليديميبنكمتيتحتى

يلتمسينه5يحللبهزمطلبانعبدبنوفتفرشتايلةاتلكمتتعمبىالة

يابابرراطونللغعبدالمثملصانعتاه سمدخءعلىىحتىماباج

منذكقغتئتاخىابنياقاللهتلشاممتعمالنرسيلفدابمحمد

نعمقالليلتكقكقلسالهبيتمناتيثقاللنتشأينانليلة

هانىاتمفادتاخيراآلاكمابنيماقالخيراآلاكهابكهلنخل

ممذىالليلةتلكعنلنانمديتنامنااتالباممنرثماضاسباطابن

صتفلقافقميلجحناهانبتجرللشبلدننفلمانمثتمعانعمثت01

اشهابهذاينتركماالعشاحمعكمكمتيتلقدهانغأاياشلاشحمبخ

نتممعكمالغداآلكمتيتثقفيهفصتيتانمقدسيمابيتجثتقدثتم

واللهفقالالكبحقفيكئبونإعيماالةهذاشخحقثألقغلتليخرخقام

اللهلرسهقالقثثننذابمنلنسمحئهاللوفأخبرآفتعخبهاحذثتم3
هـوبكرابويحمذقكالليحهققينالحهانجبريكيالمجبييلماكتتعم

اخحبهرفىقمتثأسلمماممتوقدانولتيرناساشتتأالحمذيف

فقالاليانظراناآينفعاثخبمآفحئففتالمقدسبيتفىتخخبل

اليهاانعلىعلتباابوعطثلتأفىءوإبعيللمسالتجمأدمبعضيم

نجيبياحطتالطريفرلماتمجيمعااخبرئنيأعتمئمباباباباوأعذها
ياآيرجعثناماعليهجلعزاسلالتنزلاخبرتغمكماشاثفجدوأنع

آخبرنااعيأياقابعينالنكلفتقالىلتتلآللتنظ3دارثةآشنيت

عبدماسلمظابيبناللهعبديزبناتععبدتآالمتتىبننجيفا

لعماللرسهلقاللفيآلقابعنسلمةابعنالفضلبنالله

ءاشياعافألققشهئنتسألضنهيشصخرفىرنجثنيلقد

اللهنعهدقحذمنلهكيتماكباحكرئتاثبتغالمالمقدسبيتش52

جماتفىرئثنىكدبهانبأتماآلءشىعأيسأنقمااليانظباسى

منكأتهتجعدفزلثرجلافاقنججمتىقائمهضمىفاداءاكئبيامن

غيطشبفابهاالنااقربيحمتىائممريمبنعهسيأإنشهقرجل



كا5رلخااالصلعماللالرسحل4لعاك

صاحئكمبهادنلساشبةيصتىقاثمابراهيماإن7النقؤمسيبا

ياقاثلفىقلالصلعأحنفرغتفلتاألاممتمالحمليةخاتتنغسهيضى

نمبانسفبدائئاليفالتغتعليهفشتثمالنلرممثمالكهذاسمد

أسملفىبالعمقباثلصقعملللدرسهالءدعاكمن
عبدهعنابيعاالتعمانبأتجبرحذتىقالممربنخحداخبنا

قالالزهرعااللعبدباسمدحذنناقالمالدباكعببنالله

مترفيبزيدقتادةبأممرباعالممعنكمالمبأسمدحذثى

سببنتالتبهكةكمتعمانلديصهلأقمءإقاحذتىقدايضاءهفالشير

ععثبماالسافىاشلسفطمكااسرابعةفىاعلنئنممستخفيأنبتهلاش

ماستإخكافأسمللوفىمنازنبمفىخفىظيتبععلمكلاسمالمئوافىسنيها
فاللمجتهثتمربئرعماألتنجيتخحىيهنعيانافىالمجازيدىق

لهاحناانقباثلعاليسألأتحنئجحيبهيئيالينصياحداجد

بهانملكوأئغلي11اآلالهقيلوىاننلاتهايايقهلقبيلةقبيلة

ءيألهبثئبولجتةفىملوكنتمتقنتمارأقللعجةنكمنصنآاتعرب

مااليناقبيحكنتعمالدهرسيطفيهقينكلفبممابئيعفاتهالثليق

بكتمنبطكبةوخيتبكاعلختيمتلقسرتأليقيلينءزق

هكذايكمنووشمتلواللهتميياللهأفىمويدييكتمموخادلونه

كهمناممبمماصلهيصاتاحمالذيأالقبائمنلناشتىمنفكبا
ةيفكسلركزارةخخمفهباحاصعحمعةبنعامربنوعليبمنفس

02بألخلرتوكلبكندةءانبقانومذيبنوثثبسثشليمنيفه

احدنمنميستالتجبفلمطضارمزحهكب

والخهرجاهأتألممنعماتلاللرءدعاذي
بأالرعنعبدعنكنيربأنافعحذكنىقالعصبأاخبهتآسد

بأأبراووبناساتحذنناقالعاتشةعاابيهعأسمدبأالقلممم

آهبنتسعداتمعأتابمتبنازيدبنجيىبنابراهيهعامنحمرواكأل

بااللهعبدعاالعقاحماالمعبدباددهرحذثناللربيعبنسعد



رجلجطااصلعمإللهرسلءدعاكر
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سعدبأشامتناتقالجابرعأالربيرافىعأخثيمبنغناا

بنسامؤاحقفنىقلانمبباعحمعنابيهعأاسلمبأزيدعن

غبيدوحدنىقدهيؤاباسستقالمدانافععأاسلمبنزيد

فىتلجقيعنابيهعأرانعبأيىناعبنمعاقعاثلجربن

رخللبيدبنعأةقتاثبنعربنمحاصمعأصاغباحمد

اقاممابمكةمتتعماللهرسقمقانوبعفياحديتفىبعخممحدضمت

لنمئاككاظبهتجمتةسنةكلعليمهتغضبعاللهاالقباثليحكل

العهبمنؤبلةفليستانجتةلمترساشقغنجحغتؤنجؤ

فبتهونصردينضهـاراللهدحتينجنئنتمييوفىلهتسقجيب

مأبماللهلزدلهاألنصلرمألحىهذاافىنساتهمايكدهوانجاز

اللهافىفدعالماليمىنجمحمرجلقيرحوبمنمنغرافىفازتونللكامة

فاآثصذقامنوعواسفلمهسيلىؤلافاستاكأبللفهآرعليغات

فاخئلفسيهأحذهأشعيشةاتناميمااكنانلركانيايعإستؤااححمر
اييولبعينهالرجلىدزافذألتجاباكنحمارمأاسلمقالاالقعلينا

اصدمتألااتاكثاقالسضمألااحديكنلماتالرقالرجفن

اسعدائنصارحمااسلمشاقاادبلماكلركنثناذفرتضاني

ألغتبهللىلنلتناسمكةادجاعملطازقرارةثادق حريسبهاوالر

رسلاتهبزعمءشيكلعأانمقمتيعذاشغاناقدليماشقالليعة

بالتيحيدمتكتمانانتتبلىانبنالهينميابورةزربناسعدركانفالاطه

غتبةمكصمحجنزرربنألسعدقيسعيدبأثونلسقبيئنن

فأسلماإماإلساعليهمافعرضعتتعماللهرسعلافىفقاماريتكمذانكر
باسحمهبيفالتتهبابأانهيثمابااسعدفلقعالمديضةالىرتجعانتم

معكاشهذفأناالهيئمأبوفقالاليهدعاماتعمكاللالرسقرلهي

ءعهافيفعانرقيىالمائكبأرافعاليققلناسلمالدسيلراته

فعرضفئنياهمهتعماللهامريممهللهمافذدرفعتمبتمكقانىضجا

مسجدفأللالمدينةندحااسلمقنلفكاناففسلمااكسحتمعليهما

الئهسهلتجايقلىنرريبىمسجدبالمديهةالقرتفيةىأل

نممانيةبمنالئيثهياهلمننغرعليفدمكهمافدبئكتتعم



كا7عشراثثشءيلاقبةالعكر

بىخازيارالبأئسعدءعغهابأمعانالنخاربنىمنمننغر

بأرألفسالمبشمنضسعبدبأثدكالنمالكبأألفعريف

أبواحئشهلعبدبسخاثعلبةبأيديالركنعبدابوالصامت

بأغييمعشبنمموبسشبلىقشلحليفانتتهانبأالهيثم

هاللهسيللقلفأسلمواتمأحسكتتعماللسولعليفعفياساعدأل

خأاللهرسينقالولىسائألأبتغىحةطهـفىىفىغنعومعكعتم
بعاثيتعةكانتاتمامتبنكلضيناعداؤفآعلغخنشسهلهطللهنستهد

لنايكهرالكذاخأتقدثمفبفيهاقتتلذااتمنامأئميلاالعلتم
بيننااتئجمدناللهلعلىناعشافيالمنرجعحشكنافقتماخعليك

01المهسمفىكنآماللهرسلخخليقآنالمفبلالعتمممالمهمعكلد
يهيأخلفافقالعليمتففاألنصلرمأالنغرإستةافيهلقانفعط

مفئسلمواالقراناعليبمعتالاإلسلثتمعليمثكرفيااللهافىجمفدمنعمقاشو
بىماءعغابألحارتبأيفمزرارةبناسعدائنخلربىش

ثشخديدةبأمحامربأفحئبهسلمةبشخامالكبأافعرريف

ماعدبنغبيدثبنهامحامربأذابزبنابمخكببأحامبنى

مممدآلآلاحدقبلميكنلميرئاببأاللهعبدبنجابرةسلهابا

اخبناعإلنوالهحختقغفيمصمعنامااثبثعندناهذممرابن

فيمانستؤءهألقالابيهعأزيدبنءزكتاحذتشقلربأمحمد

قدمواثتمقانولاألافىرريثرجعتتمنالتتهانبنإهيثماابو

03رارشيبفطماسلمكنافاشلمئحسمللىقحمفطمكلدينةاال

انكتيمستمعليهانلالتىاللهيشيلمنئرنيهاناآلائنصلررن

عثمرتنىأالذطالعقبهكمق
كماغمحمبماثأحذثىقلممربأمدآخبنتاختعندنافيليس

بأسمدمابينتقالبألبيدمحميعنفنهارألبنبأصرههمأ

3بأديخكأأبيهجعفرعأبنلمحميدعبدثىتقلابيهعناالطغى

غبارةكأءالمشانجحعمئلةظباافيكأعبدعألمحيراعنحبيبافى

رسيلفيلقاالذىالعاممنالمقبلىالعملماقالوأامتانمأبنا



االخرةالعقبةلردكا

الغفتةثهـىبعملكفبعدعشررجالأتنائقيهالستهالففرتعملنله

ماثظتابنامافعانكشالراآلبناسدرالنخثبشاألوت

مناولمابأراشعقيسعبدبأثوانقريفبنىمأغفواشابنا

عبدابونعابظبايدريالصامتبأغبادةلخزجبنعيثبى
نبصتفملبأغبادبنامياعإلعضبنعامربئعأالركا

خديدةبامحامربنقفنبةسادبسنهانافيباعامربأغفبسلمة

يالنثهانبأالهيتمابورجالنرلماألثمالبزرخمنعشمءفهال
بأغهيمبأعيثويبىصضئنهاعبدبقالحليفبلى

شئاباللهـتنئنركاللرمحلىءالنسابيعهعلىايعوكاسلىشةساع

رجلناايدينابيأنفتههتاندذطفئالشنايالانقتلهتنألرثن

نالكشئمىغشلمجتةفاكمفيتملجنقالمعهفألنعحميه
ييهئذفرنهوعنهعفامناإنعذبهءشااناللهنضاهرالالشنا

ثعرأرةبناسعديكانماالسلاللهفأضيرالمدينةافىلنحمهئرتتما

ابعثكتتعماللسأئىرتىاالركتتجتاسلمفيبالعدين

ففهلالعبذرىغهيربأمخمغبائيمفبعثآالفئغيرتنافغيرثااساا
كلنفممعباتابعشمبمفىإآالفرئمئففكتارةزبناصعدعيح

نكمتعماللكرسلسعىللهعممافواحتيألانسبمعخخنتمببمتجضع
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رسوالبايعوأالذياالسبعونوفمالالخزالعقبألكرن

اللالمملعم

جييمدبنحقفنقالءأكسلىافدبأصربنثيآمحمدا

اصامةرحذثىقلنيلربأئررةاعأجذعنابيهعنسهلابنا

غباليةعأامتالحبنغبادةبنالفيدبأغبادةعأالليمكىزيدبأ

عاممعبأالبذاح14عأيديبناللهعبدثىتقحمامتاابأ

بنغبيدحتننبمفلابيعأساعرةبأغوبمبأصأادعبد

بأدليعأحبيباابنحذثسقاليرفاعبنفعانعأجميي
الفصلينالمحارتعاشثزافىفينئتاللسفيبافىعاالخحبن

ممربنبأعامممعاكماخبنخمدذتسقااالعاىبنسغيباعن



لألخرالالعقبةكر

لقاقالوابعخاحدبثفىبعصبمحديثلخلمبازبنيدطقتادة

بعض14لمبعصماسلمواانذيأهتعماللهرسابامشىفيحضر

فابهـماييمتذلالسحئمكنتعماللهرسحلميافاز4ثأفىالمسيرنايتياعد
مياالخميرفىرجبقارجالنيزيدسبعهن9رلمخرجبالمدينة

هنسترامغةممنتهاليعلىتدمياصغتضسماثةوحمنؤرج

هدثلتااقاألظاننغرليلةالتشريفاتممطمئاثدكثتمضتعماللهرسول

انعقبةبأسغلمئااشيحداااقائيمنالشعبفىيوانحهانالرخل

بئشلقلاثباضاينتعلألناثئاينتهوالأنئمرالييمالمسجدحيث

افىمكتتاللهسيلسبقبمدثالرجالربئادتشثلهاشةهدبعدمال

01فكباغيعاحدمعهليسالمحقلبعبدبأىائضلمعهالموفمعللىن

السبعهنتيافىثتميتىالمانكبارافعكملعهاللسعلىنلحشاظ

عبدباائعتلئىتكتمشاولفنباررارآلبناسعدظلامرأتكمحهم

الينمههلمكماافىخعدادعنهقداتغملنزربممعشربافقالالماللب

نقولهطحكاامتاواللتجنحعنتيههفىالنلساعضكمدش

انفالثاماسصدأبىيشدشتواشحباليهنعالقعلعلىفايكنلم

ةبعدثاشنقاثلبببحممتجتدققهاهلكنتمفباغيركملتهم
البينكماوآثتحررائكمففزتفهاةاحصقعأتميكمالسبالعرب

ءانبرافقالاصدقديتفاحسنفبآتماعلصمنكممألعناآلقماتغ
تنعئفماغيرانفسنافىلواكلاللهواتاقاسماسمعناقدمعههرابن

آاللهرسدونانغسنافحبمبئدنثىطانئيديلكتالقلنابه

فىشبهثاللهافىاحملفتماشقرآزعليهمكتتعماللهرسنالكالتعم

انتصديفبااليهبمعرثربأالبرانخجابهلهتمعواىالفكرقماإلس

النةكاعنكابرأنناهاثلحلقهاصلفنحأبايشاالليسيلبقالنتم

سيلاليهدعامأافأجابتقتممالأكتثازالباالهيتهاباان

لغئادآاألخمراتفثافماللفصيبةعألنقبلهنللواصققهكتتعمالله

اخغياكهتعماللهلرسبيدآخذصوالمفلبعبدبأالعتلسفقال

بلىثانذبثمفيكفهناسنايخكمفعىقإمحاعييناعلينانجلىشكمج
تحاتكمالىشتغهقوالجيعتمااقثتمعليكمقومكمخاتفاتامنكمكحمنا



االخقاسقبةاكر

لم5

لىفقلكغالمطابمحبدبفاالعتلىفأجابمعههرباءللبرافتكتم

بناءالبراضذماللهرسطيدعلىضبمناقفكاناللهرصيايطاك

اسعديقالهانالتتبأاشثيثمابويدعلىضهبشدهلبقالمعهور

مهتعماللالرسهلنقالبايعييدهعلىلتغسبعهاكنبرثغزيارةبن

منكميحجذفالانقيرععثائاثياسببىحأاخذموىانا

قالحترهمتفلماجبريلفىبشصتارفاتمايمخذئأننفسفىاحذ

كغيلفابسبالعيسىلمحقارتناككغالةغيركمعلىكغألورلنتمءللنقبا

ةاسغقبعلىالالشيطاصاحوكعياامقيمبايعهاسلمانعماققيمىعلى

قدمعهلحثباةسمدفىلكمهلباألخاثاملىياشصهتبأئعد

ماانعةفقالرحالكمافىانغخنمواكتتعماللهرسيللفحربكمعلىمعها

احببتلتنبافىووبعئكواسذىاللملربنضلهبأغبادآلابأ

فقالغيؤالليلةتلكسيفعليهاحذمابأسيافنامنااهعلىلنميلن

فلمارحائهمادفتغرقوارحالكمادفاذفضوأبذساثمرئلماتاحتتعماللهسيل

ملاألنضنعبلخياحنئأشراقهمقزشخذعليهـمغدتأنقهماصجح

لكدتميوالبارحظصاحبلصتيماتكمبلغضااتبملفزمعضئمربافدلو
فىاليناابغفئاائعبشحىمااللاثئمحبناعاقتبايعملر

ربملمجماهناككلرنافانبعثقالمنفهبرفىبينلينجنانشبب

اتجقاباحعلعلمناماهذابهاابالاللهـحمجلفهنائشركبنحأ

لمهذابمتلعليئيقضاتوقيمىللثامذاممانثمابائئلىصذايئ

ناقبشرجعتشلتاليفامهقحئئقيععءافيامضمأرببيكنت

شحاباتألصفبفحبنخبللنأقتقذمرمعهبأاشبراحل3عند
الملينةتفلتتعقئاحدلفىتطلبمقيشعلتالمسببن

بنشعةعنقهءالييدنجعلغبارةبنسعذفأرركياعليمبواح

نجاعمكادخلمحتهـتجتةانركانشعاليجهرنيضبينجعليا

ايديهممأختحماشسعبدبأامتةبارثكعدقبأمثمعم

سعداإنداليهاتنزادغبادألبأسعدفقدواجبهااكنحمارائترت
نالمدينظالعجميداالقجمفرحلعليهمحللقد



اشهجةاقنبمنحنبهكةحممطاللرسمقامكر

أيهالتجزلرتنتىحيامنبمكةضتعماللالسولمقامذكر
قلوائميربناللهثثبدهارونبنيزيدعيافيماباانساخبمنا

لنكنلعماللهلىألرسيلائستببنعأسعيدمعيدبنجيرنا

هنممببنعحثمربهكةأقمسنةلببنتالثابنوانقهآنعليه

باانسعنالركأعبداللبنربيعهعأعياغيابأانساخبرنا

اللهعبيداخبهناسضيهانعشرجمكظأقممننعماللهرسهلاتاسالك

لثيرابىباجيىعنشفيبااناقاينابأقالفضلميسيابن

مكثكتتعماللاليسهلعتلصكابنعافحذتتقالسلمةابعا

01اخبيآسنيأنعشمبالمدينةالالقعلينضهلعشرسنينجمكة

ممتعمالهبيالصيبافىبأيزيدعنتثهيعةابننآرداثبأميمص

نلاألليعشهرفىالمدينةكتدمصفرفىمنهاربمضاعبهتةلما
عتااناسلمةفيحقلرتاقامسلمبأكلغانادعهبأجيياخبهنا

مصتاسهاقامقلماعابنعناهحتنمبنىمالعتارارابأ

ماتالحيسمعئيراائضغيىسنيهماسبعمشةعشزخسبحك

نسنينعنضبالمدينةاقلمحديتهفىعقانضادائيهحئسنينتتما

عاعمهوبنلثاعأصلينبنالعالئميرنآبناللوعبداجنا

ممتعملللةرسلعلىانزلفقالعتلىابناقرجالانخبيربأسعيد

عنتعهابهكةعليهئئأللقدانقيقهحأفقالبالمدينةراثكنئبهكعشرا
عاكصعدىاباهيمبااساعيلاجيااكثزناوسنينيعسخمسا

تتامياغترلتفرئقفناةألثرأناترألمحسنسمعتقلءرتجاابهعن

بعفياقبلبعضهائقرانبيئةاللهنىقتثنريألثناأللمحشكمتعلى
ديلىايبهأكلناتهبتغنالقدوجتئاتنلىسيكهنلتهعلملما

ادىياالبرانقبلبهكةسنانماثمانىعليهلائسنةعشهةئمانى

52باهشامناغبادةبأزفاخبهنانبالمديهةسنيتشركالمدينة

بعدبهكهتتعماللهرساقامقدعتلىابنعأمكهمةعأتح

اخبناروخنئيربالهجهةئنمانيىنجسنةعشزثحقئعثأن
اسعهابأعألينلىبنعمهوعناسحافبنءتآزكياعبادألابن



المدينةافىالهفىللمسلببنصلعماللهيسهلنانكرمان

كثيربأاخبرنانعشأسنتالتبهكةمتتعماللةرسمكمثقال

عأسلمهباحتادناقالعااسماعيبأديميسىدابنسييمهشلم

ئللثجمكةكنلعماللسيلالمايعتاأبأسمعتقالخمزأبى

ناليهثنهشسنقتئةعث

المدينأللرالهاخزللمسلمينصتعمأالللرسولأننذكر3

عاراشدبأمعمرحذثنتالأحسلمعفىعىبنسمدآخبرنا

قاعائشظعنةغرحنخنبفبأسهلباأمامةابحعنالر

جعلخدنضحهكئابتمتتعماللهرسيلعندشالسبعينمكمقلف

علىيشقذءانبالثجعلنجدةكذةحرباملشيفاقضعةلهلها

بمتعتنيابألاورعلىيضتقويرجانايعلمهألمانتبمبهننكابئالمسله01

يسهلافيالظفشكانواألنىائشتشيناسيحنوايومامنلنئها

ةسئاريتتكمهحدارريتاقدصةانجمسفانمشتأنركمتعمالله

ببينخلارضاةالةثاذتوطرتتيصماثاألببإراخلاتن

قدصلرامسرلبهاءالخربمقئماتلثاعغثتتمءهنقلت

نجعلاليهاخفليحملحرارادضايثبرصرىجتكمبدارئخبرتدا

حنتلافكتناثقخفهن3ونجرجمنميتياسهرينهييتونيتجتبالغ

مقلتماألسدعبدبأسمةابوكمنعماللهرسملاىحابشائملينةمقل

شبنة1فثعخئمةابىبنتتيلىامرأتهمعهليتبأعامربعده

األنصلرعلىفنزلرسالأاحمكاللهرساسابقرتنملالينةقدمت

المهاجيأبهئمخذيفابىمولمسوكزاشؤتماتمهوآآفآدورآفى01

مهجيهفىالمسلمنءخفلماكطعملللهرسيليقدماقبلبفب
ماخشعلىثاغتاطوبخعليههقهيئنتلبتالمدينائ

ثتماآلخآلانعقبفىكتماللهسهلبايعاكنصلرنغرشافتيانهم

ليسافىخجفباطافىهبرشلاقدمفلماالمدينالاشجعو

إلينانحمهاجونفماتبجآلفىابامعقدمماحدبهكدكمتعماللط

غبادألبنالعتلمكتدةبنصباعكقبقيعبدبنكطوآن

يبفدلمالمدينةالىجيعاالمسلمينخثخللبيدبابادنخماةابأ



لميماآلشللاشمدينةافىبكرابعكملعماللرسيلوخكر

ءكلربظيبوركهتعماللهاآليسمنثهمجمغ

نلمخرويمعاكنعيفأ

مزكقارحبيكا

رآلحبللللدينأفىبكرولبىصقعماللرسولذكرتروبم

عنغهةعاادزهىعنامعمرحدتغقلعربنحمدآخبهنا

غثئفباهاابأالالخحببهأبأردأعأحبيبظانرابأحذتئقلمحائشز

قلفدامالبنتمحائشالعأمحسىبأفدامدخذتشقلعبلساباعأ

ابيعأثئانبءابأعلىرفيبنبأخحداللدعبدخقتنى

عاتىإنزاعاعرتخثحطىقلعليعارات19بناللغبيعا

حديثدخلضضئنمبأدئاشةعامتجعئتبنئكبأانركأعبد

4كتتعماللالرساخابإشركيراراكأنماثةظوابعفيماصديثتبعضم

حهئمقنرلراالعرفواظزربخااأل19الىاأللفاتذرلرىعلوقد

3انندرارفىفاجتمعوصتتعاللهرسخرنئمانمخبأضئقضاقي
امرارليتشامنيمالتجواشالخالراامملشحثخلفيتغو

بمتفىلئحمقآدمشتملنجدامللبيرشضنكهرةابليسحضرو
مايرقذلككلنىبمضضربئكلصاتلركمماصلزامرلهوافتذأ

ذشنأقلرىخلابوقلايعالهلئميحنااليالعاينيمابلببى

بوننفيكمارفاصيفانعحلئنمجليدااتثالغدالفقتنقبيلللى

مفافعبدبنوىيدفد6إقباثلافىدفيتغرتاحدربئضربة

آلئكأالواشلاهدلجىررلألنحجدفيقيلظنعتحماللظبعدن

02ضمفاكمتعمافيرسبجبئىعايهوأجمواتكنعلىفتفهتوافد

اكمعمإلدارسعلتجاروالليلةتلكعطمضفىيفمغامعلنبرط

سباانحمححساببرابولفقلييجفىفىحانقداللهانمالبكمار

ثاحاقانتابأبحثبكرابوقالذحمحمكةافىسهلفقالاطه

ءبتماذاشتراكممابكرابواربالتمننثطعماللهرسالفغالهاتمنحاتر

آ5اعاتجاأمرقحاشاثععاحداصانااخذفشيمبضىنغمشررممملث

حفسمتاراائرنتغنتنيءغيئفيفباتالليلهتاكمضجعهفىيبيت
شيتحئتعبنلنتاللنغرمألتكاثاتجتممفيهينمكنآخماسلهكنارسيا



جألالررينهالىافىبكركاملعماللهيسهلحموجلمماق

حاتمصطعلىجملاتجهمفتمركثيابيبيننالخمدالباببرع
ذفالبابعلىجئهمى9عليثمبمصتهاللهيسخجاشاالغكمعب

حييمثفانقرانييعقاثيتلورئيسثمعأليذرهالمجعلءانبطحامأحفتؤ
سمضحآلئمتنثنذرفئملثمئغا5ثذرتفثمأغاتثئمسزاألبلغض

قدتميمخخثتمقلمذاقفتوتنتخضثنمالهمقاثلفقالمتتعمالال5

يثفضينتاموابحمهنامااللهقانوانتوابهعسغمعألعتزبكممرالله

ابىبألمحعايقبالهابىبأالكملجابومرزيصثمعأالضأب

ساالبنزمعةالغيعئلظيلبنخآفبنأميةلحارتبأالنضرفغثثد

ابنامنتهئبيهخلفبأابقبلوأبوعالتبأثغتعيعة

متتعماللهعايسفسأدعانفراشاعنعليققغأكمجفلماجالحالفما

فيهفكانبكرابمنزلافىمتتعماللهرسصاربلىجمئمفقال

نهبصتفدخالثيرصحلرافىفمضيابكروأبوهوئيتتمللليلالع
اللهيسقيشبعمنايحنلبتعلىبعضثابعشاشابابطاتعنكبون

عليهاربعضهمشقللانغلرباباانتهوحتحانفلباتنذكمتعم

نآابيامحيمبنمسلماصرنافانحرفمانسمدميالدقبلىالعنكجما

قلانمكعءفضعبابرنآنلقيسىرياحاخبحضعانعمربأعر
يخخذتينشسمعثمبأشعبةالمضبرةشلكبنائسأرفمبأزيددتار

كمتعمالدفيءجهالشنننتشجرةاللهامررتالليلةحتتعماصنبياز

كامبائأمرلملدكاضترتههعاتفنسالاتعنكبيأمرنللهزنفس

بفصيافهمرجلىبحلنكلىماقبمثيافتبالنغلرراقبلبعهفريعائماشت01

رأغانبببن1قدكتتعمبغالةمنااكناانحتىيثراوأتئهمكحيتضم

الغارفىتنظرلملكماابالهففالفرجأمبغألمحثفرألغافغئر

شلاحدفيهنيسالحتفعهانغاربغمححنمضتينحامنبهارأيتقل

ءالنبقعتفبهماعنهررأقدالانسوتقحلكمتعمالنبمفسضع

لاألادلمحديثرجعاللهحمفىرررنوجزاممفنحبهنماعليهن3د

يئنيهملباوقهيهقبأعامربرعاثاغنممنيحألبكرألصوكلنتقال

قناهماعائشقالتىالنلمسعشخركافادالبهافيليألبيحا
بكمافىبنتاممالمفقثلعتابجمفىشغأللثماحشعناجازالاحمبن



مثاشةللهالمدينةبكراثابعصلعملالاليسهلكرخرثج

لقماقاعحفحممتهاخرىثلعتلمجراببهفاؤكثاشانعماقطعظ

بكرقرأبوكمتعماللهيسهلمكثاننطاقثأاتننمميتشبذالنبةالة

بكرأبوراستبكرابناللهعبدماعديبيتنيالتالتالغاش

علىواردقطبناللهعبدلهليبئاهالبماالدجلىبىمنجال

هبهمشأخقفهيرةبأعامرمعالماالفايتحبامناهلكتهماالكفردين

حتيءكمتعماللهرستجةايأقينتيماشعرتفمالواريقطابن

ححمهيىئمكاسفلمأجنئمنعمفنامعوا

قعبدايخخثقتيثقاآلريخيقثباثجخثراالنارتانلةىتج

ئحتلرقيفثعتميفلزمأفقذبلرتحال1إجربانزالفها
01اشمتىبأمدمنثمابناامنثاحدغبوحذثشقل4ظرثاصزط

احمدفييكنىاسلىادمدبابشربنمدذقاقلوكيهالبرآز

اجعالحههبنادعتجىالمذحطبباالملكعبدنآكىالة
افىمكةمأهاجرلتامصتالليسعلانلمجزلىمعبداطعأ

بألللهعبدمليأسبافىمطفهيةبنثامرنجربوهوالمدين

ماهبجثدةامرأةتكاتلمخراعتةمعبداتمةخيمشاشمرالليثىئريقحف
يشترونلمححااتعرافسألوهاأحمئقتلنيئتمءبغنانقعدخت

نتهنفةفرجمليناتقيمارإنلكقشقاشعندهايصيبوفلم
كقعمإللهرسيفنخلراسقرسزأفما4شععندناكللوثاللهفقنت

خماةكذتفيمعبداتميانشاةهذمالقاللخيمةتشيفىشاةافى

آستاجييصقنتلبنمنباالمفقالانغنمعنالخفدختفها

رايتإنامىانتبأنعمقالتاحئبهاانفىاتانطبهاقاللكن

ناللهاسمكرقضهكئهافمسححإشاةباكتتعماللهرسفدطخائابها

ئيفلهاولباففدعاراتجتهترثتفتغقلتناتبيافىلهابارناللهغ

رييتحنئفشهبتفسقاهاالثماذغلبهحىكخافينحلبالرفمل

آهاخرهمالقهمساقىلللآخرهممتتعميايمثبرحىاباسقى

عداغفقانئاألفيهحلبتنملراضوحضفهلبعدعنألجميغافشبو
ابلجهازءجاالبتتمافقلىعنهاارسلئتمعندهافغارأل6نجذ

نفالقايئخهنثتسمالقمججاثختاللكلنزامعبديسنى



الكجهالمدينةادبكرابىكملعماللهسحلنمخملر

ألعلزبه4إشاثاهذاشكماينمننالعاتجبلللبفاأءفلتاابي

حدينهمأكلمبلرلرجلبنامراتهاآلالله3قأنتلنبيتئبةحلي

ياكمغيييغئتمثالذىقبنتيماكسسبألرافىاتاللهقالكيت3ديصت

لمفلتحساادجمتبذيمةءاالوففاكرالرألثقتمعبداتم

اشغلرثألشنبمعينيهفىقسيمصيمكتعلةربدتئلمتخخلقتضهلم5

اششعررسوشديداقرندزحلاأحزلقمحكمعذولروللف

كاإهمكاتكتماإقانهلرفعليهكممتاانذتاشةخبضهقشعنغعنق

رنالفحنلالمنعئقخثرلمزيمىذخلماتخقنفقكلرالبياا

الرثقيبمنيأحمسفالخبعيدابأتجملهنلىاكثراجر

اذضزفههعتفينقليقحتمرعتأماعينحصمتضالفمنتنتمنأ018

لقعلععباسقلىااناباحمضرفقاورلهقدراأحسنمامننلالضاثئ

وأنلمذاقالمفندمامحايمخحثميسغثامزاواتبادشامروإيئ

اميااشضهوإوكنثكألقمااكزسيأننابقانذقينتماصكم
ثأصهسبيذلك19دتلمصعلنألحباارتلتتسمب

قملصيينياليسعهشهثاألرللسماوبيامحاليابمطةلتماك

يقطه3

قغبدتمخهـلبتغخألارصيقثتجزانالخبزالندسرتأنلىتجغ

مدفرضبفتصأكقأشأضبمبنالحالالمجلبرذفييلفما

ثلئألتجافعالمأبغثآاتءزمافتبنفيللى
ثنئننهداننتشةأئرانحتإضاتغئمنأئبالىعأشنشتاأخضغمشلوآ

بالطفانشاألنزةفبحتييمللىففحتبتخائينجشاألقكلخا
منرمنمديرنخقشتبزببللبدنغئألركنانالصيم

معمدحقتمحممتيإع3انتغقدقداا سصعيموكمإغ

فقالنابتبانمصإلفقالكعلعمإننبىواد

ثيغتدىنمإلئيننميرىفذتانبينئمعثئثئمبقغخابلقذدآ

بتيرفجقدقهنمغليحلمغغطانحثنممفعأخلقي
بففثلنيقتذاةثفطخالعتقفبمفنخقيةتحثل
مشهثائينيىإ11فتبيثئوضوفيائتلقثيالثايىنبي



للهجأةكااادبكروايكملعماتلرسهلخوجعكر
كما

أؤغدانيهئمفشتفتحثديقهاغائبمقالةتفبمفىءقالفبأ
غليانلةئشعدقانمحضتبتجذسعادةبتهبمابالتئين

لميابمههمديئمخفعدماقتاتهمقكلركعبتنىينإب
نأسلمتكتلعمالنبىادهبرتمصداتماشبلغناالملكعبدقال

مناهخمليالألرباثتنيهاليلةالغلرمنكمتعماللةرسيلخروكلم

ضمراقهلهمعرغيامنهاردفاتابقديدانتلغالطييمشقلللاألليمنيب

كمتعماللالرسيلعليهعافلهافعلىصوخغنئنمبامالكلبفا

عنكحأرفسينججفيفاسلالخسمديملفصهضائمختسف
الللرسيلتمسعننتافحتجدىفألئلففغعراسمأأرق
باكئرمابحزىعفتمقدهاهنامائكماصتبرنثضقدلرجعولئيحمتعم

بأعأغمهشابأعينعرعأاخبناعتمبابننعنفرجمعو

بناقشلهمافعهفيابكرلبومعمتتعماصلرسهليمشقالاسحلث
فدغمااعيقاآلطيكمااللةفىادغآأنهانياصقالسالشستتجغضئنم

عليثمايثرندقالقاعاآللقطاسلةفىادغافقالفنضتفعأدالله

اجعنملفيتكماعانقدفقالكنغاكفنافقاحانشصمإلالزاد

المهةتتتظجلزئغللالضارفيءكمتاللهمهلنملكقالاالفىاالحديت

اسللتتمسجلدلمجةاستبطننتمدققألجظلمجكتمنقفاسدكتتم

تيئررائدعلحئنميخنتثداتنبحأثئنممرنجننبعثعاثتممجابئقر

مدلجةااعتتمسلبمانثتملئجببهءضحمثعريبثننتنماخراألنعل
آاتاتجدسلكنمةبئانعمفبعلئنمالقاحةنبثجازنتمالعتانيدتتم

الانتهعحىانعقيفبطنهبضئتمركيبةيمنعنالغابرفىثتم

يقهبفألعفبأعمربشااائحأشيفعاقيدشناشفقالجاتةلجت

المهـاجرثاثكتانعخمبةعلىخخلحنئاتنغبعحلهيفمحفسلكالمدينة

احنثملرمحيغدرنفكانواعليم3القدتممتعماللهرمسهلااستبطؤقد

52احقتمفاداالنهـهارلافىهقدشيتحتنيرالعئبقحظهرالر

متتعماللرسفيمقطائذىاشييمكلنفلهمفلزلهمافىرجعواالشمس

ليلةعشهالثنىقاللاالبيعلمشهخلتاشلليلتيناثثننيمصو

ائشستماحفلفجملبينكلنواكماجلسيلاالشهرربيعشتخل



جرةازرالمدبكرافىالعماللهرسلبمركرخرما

بألثياصطهبأعحثخئمعلىيصجخيهطمنافشارجالبيخمافىجع

الثالنةابهاممتعماللهرسافإقخألءجاقدصاحبكئمهذاقئلة
السالحالمسلريلبصثالتكبيرععفبأعمالبنىفىاتجةفسمعغمت

سبابوامصتعمالالسرجلسفبلللىممتعماللهرسانتهـشلما

اللهرسعلينزلصنعماللهسالعلىئشالعيالالمسلمعرءثجاالفاسقيئق5

ابهامعبجذثفىلكتهعندناائتبتوماسهثباكلئيمعلىمتتعم

سعدعلىتيقيلشلذلكانعزابمنهليممتهيبكالخيثعةبنسعدمنرفى

عنعأثابتسلمةنآحمادبنبأمسلمشبناعقنخيئمظبن

ثالمدينقاسكهيبنكهتعمإفبمقارديفكاقإحمذيفابكراباانانى

فنةالمتتعمالنبىركتنجغرثفكازلتشفمافىيختلفبكرابووكان01

السبيقيهـديقهذافقاليدنجقنبغماهذابيماشابابايقيلهرفكان

قوقافقالواافشاكنصلرللىبعتوةاشحالذحمأللدينةاتافلتا

لباقمديتئرأيتشماالمديندخلييمفشهدثهقلمطمثتينتتبق

فمارائثمكييتمئنيدتعليظلندينهلخلييماضوأحأالحسأت

أئفاسمبنهائميخاآخهنمكيمشاضلمألاقبحكانيهقاماقط

لارسيلركبقالفيآافىميابافألعنمعشرابونآالكنان

باخقالاذتشقالاذسئالقيهفكتماقالناقتهبكرأءراكمتعم

ابرأصمبنمسلمخبينا01نيهديئهادشالرإعاونشفقالابغ

للنئماقالمابأانعاءناالهابتآلتاسليمانبأجمغرنا

نءىحقلمنهااضالالمدينةكتتعماللهرسفيدخلالفىانيعنمآ

ءالبرأعأاسحكاعنثئعبظافحلزمبأبأجيمصبطاخبغ

فرحااشذأيتفماالهجألتالمدينظاليضكهتعماننبءجاقال

يقعلينثاإلمالبيإعاالنساطسمعتححتتعمالنبغشءبشامفم
بأثقادعهبأةحيىانجهنانجاقدجاحقداللههذارسط

أطايقولءاللبمسمعثقلئاسحابواذبأناقالشعبظذطقالمسلمط

اتمثهـبأغمييبنمعثعبكهتعماللهصاباعليناشقطمش

تئمقالثسعدلثبعمارءجاثتمقالالقمآنالناعيائالئالنجعالمكتعم

فماقالصتعماللسجائتمقالعشرينكيلمخعالببنمبجا



أمايألللهتالمدينةافىبكرثابىصلعماللهرسلخربمكر

الحمبيباااللذايثحىبفزخقمءبمثسفرحوىاننلرأيت

ثخكترتكآشتمغشاثقحتيقعمفماجاطقداللههذايسهلليني
عيىانآالعجلىءعطاباالوقابعبداخبأليمنللمغقولحنمئميرا

ممتعماللهرسلىتدملمامسبأاللعبدقالتالئقبنزيارةعأ

فنظرهالناحاقنجتتلاللهيسهلمقدثضلاليهالنلمقانجفالمدين

كذابببمليسجههاانكمتعهاللهرسيلحهرأيثفلماقالالي

السمأألشياالناميااتهايقالانبيتكتمسعتههثعبملافكانقال
نبسحمطتافترخنيمالنلئياصثواالرحميمملوالثلعمالكلعمر

مالكبناذسعاائتتاابونآرتالوعبدنمسلمباعقاآخببنا

ماعربنولميقالحىفىالمدينظسئوفىلفنمتتعماللهرسولقدمقال

ارخؤشهاننبنىحنامألافىلرسلثتمليلظعشغبعلمشتمعيتابن

ردشهبكرابومتلعماللهيلرسافىانظرفكأتعانسقلميفممتقتور

معمرابواخبهناناتحبارءبفناأثقىضىلحالنخأربمأل

كميبأانسعأفمهيببأالعزيزعبدناالهاعبدتالمئقرى

ماشيحخبرابوقلبرابالتقيهـوالمدينةأفىحبدعماللدثفيافيظ
بكيابابافيقبكراباجلالفيلقىقدتخالشاباللهلبغئغف

قلالسبيليهديئالرهذافيقيديلىيناالفىالرجلهذاتأ

التفتقللمخيمسبيليعىرإتمااطريفيهـحديهاتماظمسثخميمحئنيئ
خفقدفلرهيماهذااللهنبىيمافقالخقهمقدبفلعاهوافانبكرابو

02ثتملسهفصرعتهقلتفعهكاللهةفقالصتعماللهنبىفالتفتقالبنا

مكانكقلىفقالقالتنتتبتمنماللهنبىيافقالفذئمخئظمت

اللهسعلىجاهذاالنهلرلادكانلخلبنايلحفاحذاتترحنافال

لمحهأجانمبصتعماللهنبىلفنقللهالهثلرمسلحةاخروكباضتعم

اركبااللوعليهمالستمومتتعماللهنبىافجألاكنصلرافىدعث

52بالسحححعلهمارحقوبكرثابوصعماللهنبىفركبقلفطاغئناجمنئأ
اينظهواللهنبىفاستشهفاللهنبىءجااللهنبىءجاالمدينةفىفقيلقد

رجنبافىنزلحىيسيرأسبلدكلممتعماللهنبىجاثيقيلين

هـوسمبقاللهعبدبهسمعاناقلهتحءلةنحتهقالاتوبا



للييجرةاسمدينظافىنجقمابعكملعماللهرسعلخرخكر

يثنحبالفيثهاتجضشالتىيضعانفعجللمختاألهلخل

كتماللهنبيءفقالاحلهافىرجمعنهكمتعماكنبيقشفسمعمع

ذارلحذاللذبيااتهبلبوفقالقلاقرلثاهلنابيهتلكأ

نتممقيألئنهمافنهتأخشدبقالمصالننافتتىعبتقفقالقلبابى

فقيالناللهبردةعلىقوقامقياللكماتهثقدلهانبىيالفءحما5

بنعمهوببىكتتعماللهرسااقااألولافىظديتربرعتتمقال

فىختععةبىييمجخاولبماميءراالربعاءاانتألألتهينايهمعف

ييمانفلطعشؤلينبعاعتبأويببنرء13يقالسانمبئ

ثركببخسكتلتسواتسلميفشمدراحلتالثثااننهارارتفدعلجمع

تهفاصرفتنماليمينهعأمعطاصنلائقحموادضتاللهيسق01

فعةيالالفقالاللهنبمياعلمقالياآلثربرماكبداريمألنعهلرا

ءافلتسبيلهاحفعافقمأعاقهايقلمعويضز3لشيقهلاشئيعة

اخينآناثيوآنيائسلهمقمعهبمنعتجةسانمبئدوو

شرجيلتاتيعقيبأححذتنىقللىاضثسمثبأحيى

نتاعزءثباماينتقلىالخاحتتعماللرسياارادلتايقعلسعدابنط

اشغذرأملتمراحلتجباعائخذاللدرسهديافقالواسانهبشول

لهلكلتخهـتتتمأعونخثفانتناشيلهاختوافقالـمنعالطهانسجهـئعذز

اعتيحنتتنمتكقمتللمفقالذللمثلنهفصلوارجفىبأثصحبفه

جتكتبمحقإثنمتللئبمفقالالث9سنلىفقالوالعدكأبنول

اللهرسالبرتتمالللاأل14صديثرتمتاللاشإلنااس02

خيمخنتمخةبجاحىاللئهيفببإلنعنراخثذلمخنكملذم

ائنامعلكتتعماللهرسيلمسثجدعندشبردتررائساانتهـى

زيدباخانداتعبابوجاعليمالفزفىمتعماشلرسهليغتميم

لطر4يقتتعمكاللهالسعلهمثمفادخلهحاطلمخثئليبابا

فكاذتكتتعمهاللسيلراحلبزيدمخذشاةزرالمبأاسعدءارحامع2د

اللهيسطعلىدخلتدتشتلابتألبأبدقائثبتيثذا3عند

خبزاشيمئهونقخمعةشطبهادخلتمثستاتوبابهمنهلفىحمتعه

حمافياناللكبافقالاقالقحمضبنهفمارسلتدقلتطبنسكأ



أثاللهجأالمدينةافىبرؤابكملعماشلهرصيلخالنمكر

كريدغبالبنسعدقخمعةجاكتخهاتبالبئريمفلمفأكلوااصحابه
األربعةثالثمتتعماللهرسربابثلراالليلهماانحاثهاف

منزلشمتتعماللهرسولخلتحتعدلكيتنيبينالعئعغجمين

ممنصتعماللهرسعلطعثاشيسبعةفيهمقافهوكانتجبابى

همدخمسمائةئنبعيئكلطاهماابايافعحلزتبأزيداتوبابر

سيلصتعماللهسيلالابنتيكلئيمامبغاكلمظعليهقدمادمكةالى

قدصتعماللهيسولبنترفتةوكانمتاليدبأاسامتالزمعةبضت

اليبيعبنانعاكممايبوبىاثنقبلعقبافيعئمانهاالبهاهاجر

اتمبمرأتهتةحبااليدملكتلعماللهرسولتبنزينباميت

مابعيلمعمبكرابىبأاللهعبدخجاليدبننسامابنهامعد
نالنعمانبانةحابيتلمفأنللدينهفقدمواعائشةفيبميكرافى

اال





طقولريكليحصي
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مألصيةليحةلهاليناثأأولثيرئيتهـل
نالثتدلهامماا

ثامانالمافىهثلالكوألشهئالههأهالمكلحهـيسير

لمققملىانمالهالنهـثنانمهالمالى

منةألنعملفلتامهاهالهحهـثلهطاههمة8أت5
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ولألالمم3بئ4

كالهااللنأكا2جمثاالوناالثالملحجي21بخاالكرا

انخمتلحمههظظالحبهثلاحانحمهبأطلرمأ5طلللألطع
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نافيذالمانجكئالال5العحلأألايماإثفااع111لئالبه2
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ثحاالنأألالألثعهـالةاا1أللمهب4أل12الالالولعاالأأأإنأاانيدنال7001اا

لهذوالناغأالثننهلةااأل43لبملاجهرأابهعألحهـكعب
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أكاالمملمحالمدصثطإلولاأالالالا5مممادأالبهااللمةااأولدلثهـالدكطبئغماال11حيال

يثثأولافىانضراركنافاشفنديالالالأاشاشلا1الناأيطا

اللمعأال31ئثاناااألفاندألالاىمغنذعبننياالمعبداتمحديث

ابياكفيللهعلفىإالثالينيكاللهكفامفتدال1معبداتمبا
لداشاهأال03اؤاالكؤلحممانهثالهـ1اثة11عباالاأمذلناالاأ71انحلئلس

قالهلكلملألفىالثفهوتستضايتتبعو

أطأئاكلدادلتفأليخنثرلللمامملمثاالله3لهاهضينآلنأشئني

االطأاكفالولطبصهـامسورألهنألسحمتفالفرحمتأولءدشابهأنأالش

الالحلاشلفألال9الخط3منفانعئلفهأالاالطال
3االعوفاالا5أاولاااعودآااللائماش5نالأئممالناشأئاال

البهمصينلحمدداأاصدغنايبم7لعين7101ندثهئففامنداسلك

مأممأ81ساجم5الغحالاللمحالنسهأزمبلح3اللحاثإللألأ

14ثهالالاكحالانسضخ3ثدالثطمحممااللل5هـهالحنبهعالعال

حلمحداثدةالاااأأ4ثمعبزاال3ثعاثاررررابفيلال

القاحمألاا5يمثاكلإللثثدحمإلألنألأ3تلةمنالفاجقأللم9ن9لثآاألا



ولألكاثانأليا611الي

طلطاللهاممالالسكثام3الول413حلهحللىلكثل4

جله71فعممبالعالاأعثحهملأولطثحفيماماحكلمنا

اعلنانايأجميمأولالمداولنحيميث3و9الإلا

االاجينجمأحاال1ىاالأيثا4الك3النمثوحبوكبياوتج

علهأتنجمعاءيئكدا67خليا
طانبالالولاانا7انمهيمثينانالهحألحالغثاملظااللعثثالهل

الل7اللهعبيدألاللهبداقلىلهعنملىهلطث3حالاللث
ألظطاللهئ7انؤشاا2الخمساداخصرسنيهالجبساللت

اكثرالالترالهئدكاالث31افى7هـيبهامال9الصمهح
اللل11هذابحضهله915اظعاسالئهـهلمابهقة

اليمها312لالتحلانايتهاصهنرييتهالمنلمحا

معئاةموكاشؤاللسال3ءاغتاثنوها3هت
الغتامنوا

االلنالالهـألمنمالهبحتياالاولهحم21

خئقاهلىالاغئثنثاطهـكلااللللسالثثااللاناعليمابليىأل

ابليصاعاييبماآليداممهلللىابهاحىاسدرول
داالنالشئئثثثألتدرىلفايقالأللهسدؤصابالحهلالان51اايط

ال5الذالممالثظالضابيثامالثاممكاالأالفي33أللماالضثحبة

2لماااشنىالالبهثناااللللى5فىاضنتهامائالكاطرنمأل
ناادلداالالدءابرر

لهندلاالتم3ماتيئول3هاىالالالبنابانعاالةاغالولئ

71الال3الاؤةا401الثكلة3عدكأ7هالمسكطله
لمااللفاالالااالاالالصالاإلسيرأاالنأالمناأللمحئالميالاللبئاناااألاطالإلئرأثا

كهلأل8األضنبتتل5لىيهكللثهلالولمادليللكهفثبتت

الاللكالاللهايألؤحشتتيأضمامتئأألثميينحماميألمحال

لحمامتجنلهامبنالإلؤرجال35ناالمالهثأ5اطأمهتتم05ا
أإولمماناجردأليدبئأليدبرااانثاهألهـالنهس

اإهلاالالالالمملبماالأولالثاتلمميرتجزفاظالنهمممالولاحال
أالانالالألابالدماالالكدنالالوليعيهـثأالالدداصم

اللاالالمنشثاالئااللثإثالدكالأمأإلاحمانهـطكلاللكلثححمننثممثايلمعانأيههـثم
االباناالالالكلمثاالثهكمااللمايادالليالدمطنثعالهـثكلحدلة93داله

أل81اةاث1بهاأثاللكلهـكالامحللثلنثهـالألمالنكالتاممسالهـبالهاالمال

ال11اعاسداالشالالهجاالطصاغاحمناالاليثالولاطبنسمدأالماله



هـالبهككلالممظ4

هثاممكا7اعفهلبنمعانيلطرثبأطأمعان3اثاأل4ا

8أالالالهحمزرارألبأأسعدلمملماللالملكزايافع

مانكبناطهاهااالهقيسعبدبننئوقألاااالأ

ابعإصامتأباخبادةألااميعلمهـائيثاثاائهيثمابو

التتهانبأألاللكماالاللي12مؤمحالنىبلىبااالاللالاثي5ممثا

مانهدعمااللوكالاللمبليحاشنى5حامهيمالكللاماألالالثحمفدثأل4

ةساعبنيمخءااعمثيال09ثاإكالتأ3ثةبئألاإلولبه
2ألثلالةعغرابنلمحارثبنهفمالماا5الحلاثالنءعغرزابا
اللملىصاثأاآنبمثاألكلواامحماكرنلههدكثالالالل69نيآحمماالفثممالل41ظ

ييالألالاايولل41عالربنفثئبة3اااثالألل741

عمركعابأألئحفبآلاكلبللممألاادا61ئللهعبدبنسبمألط
الاالالمألاامداالتباتنىالااالاهانثاة01ألنجاالال

ههيممعآكللانحئنابحي5للضبهالحيناجألساخعأاللل

أكعنااللثايكي09ثعهـئاالمرأثىمحمقراتهماةغسئلةبأحنقىاعبد
إصناجرااللعبدبو

كاباللالكا78بحمامئا5مثطملجأولثانةطحالبةبخا
يثألثنن3اامأولاحالخيثوحمهالالكاكةححى34هالةكولاالالكؤ

6لماأهـهلمنلمأالنالنلهـخ3ثلهلعالهـاللماولحمألهاالاالالألالسثاللةلنئهياة1111

ثأثهل21ألهناالمم71انيالفاقيحتالحناباليثاأال

03كلثانالكاهصكثءااليحذتنبظالاس7ءأاالةال
ماثالا3المسيرنلجتهاعدمااسسيرثزاعلجيزيدثمال

95ممالهئييدثنالسرخلدبخالأولالاألاااللا5الهـل

اغمطالنئصحأراتمابكبايثخمرالل5مقةأطمأدأ03

طائماا001ينتظهاالجنظريلجشتيرالمثولنا5كا11

حههههملماألسممللنحىدقد51مقاالصأأاله0

ثاواحدةاحدلجينكملمفمر81اتتغلألاالداأالكا

5االزالثام8واتغت31واتاالواناالمالاناااللد

لقلناأللقلناالىحليبمبينمالهمالماكللهنىءاائبمأال
ححالهحصلقةاهلاكاميا2االالاأا7البرنانياالةل

لعالىالكطيحب

الالهأماكساحدمنكممنطماحدحم8بايعوممأل1ياأل

كهكلههعةبايح1هاجمعومه5فىهحاااللمثئاجتمععاالعااتأ



كلههـالربهولكالثهنأل

بمرمررفزجناحلنئيلثهـمممةالالهةهااللهانلص

2لهنانالأحأنجخفرلهيخفزللحنةطثلمحؤيتسثتسخبن

تحهنصينحالاللنكث5مغبهأذكبهنهال3تضتغيهأنانهلهالبق

ااقرهعثاحثأاالاقرنيثحالهبأنفعيلتهثاللعهلطهـثنمه3

ولإ5كثا2ثفقذممناأحمماهال5فقدمىهةلمكامم
يللمماأ011مال51ناهـيههث7صيهاالأ

االح3كانمكللطالاللكاكمهىانألط7اال1111البخخنثت
حمبت9لجيتنانالدامالالالةأثعهيللهأللالفطممالياليبينض

حاتعمةولهـااليههكأمأالثلاللثيشاكحنثاا5لحأولط

عالألثهدااللثمحئاالللدنلمالندئ3دايااللفلاالالاالالممدانالإلدلددبزحمه

ماهل8كالياحماي71تلىيبماألد9أهدا

6لالطكداحمثاحعكلعط5لثمدطنجلىحمفىفخقى81اشيها

أضول03افىاخبرتبمممثاحبممجبرأتعثا5الثاالالأالل

امثممالثيااللسالمغقملىناكهساتفئصياعكليراتيرالح12الكلالا

ئا2حتئومننئألمسراألنالانبآتمألانبيتم

نبأللهاللصافأممتنمالاللمأحمللسثالنوممفأمدلهالى4لطاولة
اياالنالتنهالضكعهـاألنمفاورقامتمشانهظ11فامنغاهاممثلظط

امم2أللأعالألئكاف11جنعوهمل15كلعالثأعطدم

الدندايتبعحه3ايممثللألا17لهـالالغفيالهاااحانالئمنلزلهاالقباتل

4هامنالمنازل71هكذايقحنلأليقذبقهمعطكلعم2ال

نحنياذضيرةلهابيهأنثنةلالالولممطهـثاحنهـحهـألا

اللة31االألكداالحمديبرافىبأمدبنالقلسمباإنرحمناعبد
لتيعط01

ألالممااأاختيمألحشمالظجأالدالهـ7حدالهـعال

701المكلائقلرىامحموالمنتنةبالمجمهختيمباشانبااللهعبد

العنماابوعايهاسؤئلشواحذطعالحمغمللألنفثليثنه

المااإنامماةالمةاللاللةهـاثمحهالآثااليالىلطالثامولوللبئ

داي8114رسطة3ملى5سل4رذهاياقالالت
الالررقىيالررفى



ألالإلالككل

كاثثالسندط3اطداةالاللهـألهاسااثإلدآالأدحاثبهحااكلاللة35أط

لىحمخنأممونا8اول337أالالاللماالاغأأالثبلهابارأل3ا

لثايأأ71إصشعب4الشعبةااالبخحاليعماالنعأاماظالالل

213اله71طناالياايحالااسإلرزامثغلتالجمثهمذسباهرنحث
ألءا21أأليمسدة5افداال331اللئاأللهدفيأالالباليكاثبهاللهاالآةصاي

الثلهـحعثالللهعبدبنلتنمقبىرعابنبغيفياللصحيغةلتبالفى
محامربارهنحالثبناابهنزلمالقئقحميبناندارعبدبنامناث
فاشتهاهامحامربنميرلمنحةالنددلركانتانشاععرسةاخوهانممفي
عممباحظعكلانعلبىابانالالزبيرقالاتجىابفىخزامبنخفيممن

ررالفبهأئهيدمعاحمآدمندداربييالذى

أئاإبخكا2يم01اللثع3االالاخلةتتتء3ليناا5صعبكيللظ
الأل1301كعاحس7سالمابهثصالناللثمالألئاالبههذلب

71ليعهقاناكالدامالكألأالمللرجمقثئيعداناللمحطلضثثاب3صا
لخرماللئلئمادلسسأخييتز01الالحالاللثناالىياإألئاأل

اصتجبتمههاألاالنااولاللثبهلممالالرألاالاايديمفىششمد

األصااللم7اارثالسمعلتنكسراأل3سامثاليالىنالؤا

االنبااغاهاللهعببنالنذراالالياألنال3الىبنااز

اللحبيدات3آاالثثهاالتكأثغلاخبمى1ااأاالغكأاأشاصال

أاللنهمنإلنلهولأخبزتكباالولآضكاكبافاخضم

ثاالأاؤاالةعشرئاياحكنتبنت7اكأاأالالهـال

أل7ياالهـثاةلمبكلبئالالكصسدسغنهاكاتموسقااللمح

ااأد1ادخلاان1لماالالالشااللامااشترخل3الاقىاأأبثئا

شاالالثااالذلتسواااحالللبسادزلدمعالاللاالالا

يدؤمجفيزيدهندالدااللطااللالالالفال5االراحبالةاالشاأأاال3
أولاالاللةثالكثاأااللكلمالنأااأانبم5اظالبهاشانالبها

ههانثائملثةبيتلقيكهنامبهامااابخبمصمامما11

حلزمبأاسلحثألاظلميال4لفاالمحاالبنؤيلمحلبأاست

المدنىالبزآزحسانفليفافىابأاإثانالأآالناللهبناالشانال
ولمميمال35نادثكاولالنثماااااااااالألالبمألمحنترةسب

العشرصسبعاثزشلنالبالكنالآل5االللأناحقرت

كلدالاللؤالال3الة3أالناديالىلأتآتئمحذيمتيعأل



44ولالولمال

بهأائاجمثمزهـ5حبهأألهـاصيألبخألزنا
الهلرختولثهصهالبحيلزمممافألتااممممممص

باسهالولالبمااللأإلالاحجالالاكيإااامإل09ثلثكعااش3ه091

ارعثبةبنخديغةطبوامثاليثأ5لكهشميلبنتسفلك

ألحالألحل3لالثالماح22امالعلنبيرالألالمهالكلألا7ال

غميربنيئصعبألءااأللألكلالاام72عيبأالركنعبد
الثالثالة11يأا3حالنثاكاثهلبنعهثعبدشءأالبئ

لم4شتهبوألاهلح4يلأل371كثالامتةلألبنتشلماتم
ألءاألااألالاللنبأتخمبااثثاالاأاأل

ككلالحهىيعدبنثامرالاسغنغاأل15ممحالولأللجثألباال779

بكئمحلهالتثىليعةبنعامراالعتزءابالسكيحعالمأطحاأأيلىا

هابهلبالان5كاغئزبنخئمة19بنتليألخنتمةاظ

ثفهيثءأبرفىحرفمابنسبآلابوألالالط2092211لفأل

أملالالمما117وبأيلبيحاصاظاألالمألألأ2االألشبي
بيضاطبن53اإلداامألهثا09ثئةمسعيبأاللهثكلبداألساشا

ىاالدابهفصالالاالاهـفأنايشداألالنهألنبهالمفضنكف

األاللهحياالإلاالأبال5يالحهـ3كذبث157األ8مالل5لىاللغ
البركادأا513الألا016افىاأفيالطاينحفحاالةوسجد

منهال1أبا7شاااللالخ5فى51شهبئطأكاالأالنثغلةلهالال71
حد

7لبمثئ4لكالهـ7731

أناللها8دقطااللثأاللنشتمةالأممئثضه

يشتمحيال5أدماحمءيجعالؤالاكلمهاالهـهذشجعاناغض

تجبيربأه8جيربأءألاغالمالالااأأ8البالندصماإالنبعصاااال

ائمسيلءلثظمبهمامطالظعليح5ميااعغاقعنيئل

فاتعهلجخل2الككمأحطشايحمجميعإسءثمانجبهأظحتة

كنانيرتنثؤلىللءان20معذةالبراححمثاهننمابخمالثة

ئمالهاألحبيبةلتماكا6ااألاطهـيلو4ء15ألتيد

من3كبقىوللمئ31الضمهىحأكطثألألففسو

فلسلورلمجالهـوبوالساح019م5عالححكلحوإولمسا

منربممهلبوولابالشالهـثمثهيال3نالينباحملط



وليالكلثدالعي4

5صهيعهلههيهـثحمث7ا7نمنالميمنألال5ايهنأ

دنانداايههياأهالقاال3هلهااللال11412ارئيهكم
ههـثنممندت5هالطنطهاللحلهـهـأألالالهولالول

حللهدؤخاال8االلنتم01ألكنتملنانذيراألنذيرئكه

41عذدمحذدامراال01نهأنئامثأ3الىفىم1لط
اكهأمللال3اهنةحعدممعثاكيثالمآمفيأائييمااانقيمم
7الهأأااأياامر3امرلطلكخانأنايحئثن

فباشهههفظارءاقالغيطلأثطأألنالسكاماله

امتنالالمغهرةلنهلمثماقلدفلال5امثصا

ثاألئأمياكالححتجبمطراحلىئعايذألهضننم
البماوالواالولاالميهيااللعيثاهاالبأرخالموثلثمم

لخلقابألسدأالاللوللألالمىاالألطيالنلىولحاللللخمالللر

ل211ثملئالجيعبأعاثذعالالهيعايذحايمالالنأالسيمنال
ألثهـاالتاكهـثبملعأللهاهالكاالألاللبنااالشولهـكهنطمافىاالننألكلشاكئال5الك3

الياياللهيهلثالااللنراثالفثأهلألعثنالجيمباعاب

آبعدكبمصىالمهادىثحينطمباسببال4ندضعال1

قدفعأمهامهااالمشندفعههلنكقغبظلهثمغئامغيه

72الرير5الحيز

يال51لميا20اممعةناأألالا5اليهولثااألأأليثفامنمال

كلمةمعيلانتمهللث6اائاالألظأإلبااياايبميإلأأل1

كلالكاال7معطتانتهلىقلتشتايعثئيكانبدكااردتاان

النعنالألمععلتدانتمصللالتجممدتقيلكاوونتمذدذغتحظبياش

ساننقبلهاألتادهيوئحتاسكمتيإالولمقلبتلأللمحناشالنتسق

لكنعلىفعثىإياتابغاخمععليايهانتماخللحثننسثطالالكاثبمأخال
وللدعثنالصثلناعناجميقبالمييم35مرخال

شصاأمشا51جديهفلملمالألالمااللدمالعثماالاعأللنالللن

حكالمالتيثثلللهـالهيهثنثالل12االغاشمعيألمثالالثاللهـثادلمشمهجمن

بفكشفوفكشغط

دمألااليسيالسعدالسعيدأل2انشعيبةحهائشعبظلشا

يقفياكماهنللهكالفههممفقفى3رففكثفحلثثكلماالسثن
هنفمنثانااللألهثهـاللم3حلدكلححن3حالفثلدااليمنهلهـثهنال3ثهلأل

كآلحهـالولدثيهـلمبهنل41منممهحشةإاةم1اطثافثث5



4الألطهي

حعأأاكلمالماألحنغتلمجنهنهولعاالسمالسحمالصهلوال
ثطالمثثهللولح2

مانهـثااالأحلهيفبنغطغانالمطحيعالثغحئغتبو

سعداممهقيلتللدءبالياالمزىمالكابالاوطيفابنيبفتحلىألدظ

اأطإأااللدا49يبم47مرةمهةةسكح5أخثطالاطثدكحصعمال

كاالالآمضقبعذىةهالقفتع3ئيعىحثيى

يناثعاحثالنححالور4امخقالبألطكلانطكالد

اااللإلممهمتجبمنهطللثثثعألمك64لكرليليطةمن

ايبنعزنتدمظبنصهيالعهـهالههلههـالثالالكلهتتد

الغضبمناتغتراىفحنصاظامنجدايآلهـ5كهـطهنلطمنةأل

حملهـثمنلىلحثالكألألثهـالتالثوكثنمالوحقعليهنزلأانكبااتهفي

اسغبالسوادبيناينثدةاننيلالغثغاليتغتراىثجهلربذ
األتتثماللدك5لثطاهآث04معيهاكالكعطغاباانائنعلسنذه

بزىئسممل95طالظمثلنداالشهىليحذرىليشخدره
1كليضالضدريالنثا3مجاكلدهأل6الهااكطثلنامأ3هاكل

ألثماخجن5لجناتامما2الأالبئولماألالمن
ثمى3اكأالثةك

مائمالال4فئفمم3فيفحممفيقصممةانههـل5فينفحمم

ئنيفحممنانالاللمازأكالنأوولااايللإلآللنلماطثاالألإلهأأل

لهطنصمئفلاىحىإنيعىكيتقدعتىفيفصمالحديثرو

ثلايوحقعنهفنغصبمعثلشةحديثعنهانكشفاقلعاانللمل
قيقايتفحتمدتجبينهلعبيدة43عمدممالتاهـهالحالجمنلهص

سنذ2نالثالال713ألالااللال7ثاألالعاهىلصالول

اخمحللثالاالكلهامأكاللاهالثيأالال3ثالمحسأحهمثلعهحمااماإثتن

4أفىكجألوحمرن61نعافىتبارلأالمأها

تقبأ5ياالالهم3نقهثىهيل31ى5الهح

أفينهالاا5هأولولياةالقرأمكنزلتث3الهـمأة
زلتؤ01

أملممأيها6فشنغواهيفشنقماششمعوفلكندالأل



ول9اولول11انع

وىللبحالهـيتمابوالميمنصثمديدظلثعلهـاللاليابهثاولسلثهثع

31ن5لالهب5ناياخبهنالعاشااللنإش01اثاسهالتالت

نثاسيافيلنهت91جبنحمااالل03ثيمةهااللذه

هثالنأاالممكباثنلهالاهالللهـاال7النمىمهالننممحاشانالط

لععلالدثثللماطثالمطآيخمكباقرزكتتعماللهرسهلفئعث
معليةبنيزبفيهماتانفىائعمداالمما

ثالةالا18سعدبأتجحيرئماالل5الدزهـالألادالال
حهذنثابا31الثهـثهاطال3الممالثهالاخماة29يكا2لكالالف3أل

ثةةالثفإهزالالالنأللختناطهصاختم7
اسهمدانىالاننهمذانى7طهثانهدولمالكلظلملهك17لمحؤ51الطال1ا

تالفألاسف11انبيأاالصأولئ5الش3الهـانهؤ5الا

خالهـثااللالسءصالمحردصراكماللى54اه3غالالاللهعلاماللمبه

نمحافىابنكالنكهاللحيرأكتىاألخالحالت01كاتبم
اللبم2لالءالمهاابرناصرعأعبدم3ممنخعالهالمهنسك3لك
عاالاالهمكاييالمثالأ8نثهولسمالتاحن4يهـهاليالصعأ

اهـبهبلأالالاالهاثالإلقثلىحلىاهمممحثبهائاا5الشاالولاهأالالحسكيحعما

دطياسمثقيإلمواكابأبفيالركأعبدثيقالائتهذيبفى
زيدالموافىانرط

أمملاالال2منعواهخفغلوأتدالادالالعدئتى4ئى

نثاسالسللمعليهناإالأثا7عابسبأعلىمثا11أأثاصال

نخؤئأالالانعابىالمبسألأولالثاالربنعلى

الفيقسدىامهملةبعدهاسكسرآلبمحدآلعانجعى11حرداأأك
الالأولله3المااالنالفاناممائاشاةداي1جمرىكاءاب0133النال

حللهيلكال8ثافىالأداالالكلنسبعالييرمتلرااللؤاالاكا

انلداشاثاألئ21لجنزلللح51انعبعسغياقابوخيدباحمد
شاالنأ3اااالمحالألكلالالأللالممعاكدةأفىالس5اأالةالالخيثالطغاللبئ63ةانا

بهثاليلصايحساتذتاةهايدك4الكلرأاالسالئاحمثشثخذ
فىت

اليهالاللالحسوتصصئذيتههدثاالثلثدالأاالنايااخغسظ

أال5النشممماالالودفيالئااليفيتمثملئاألخثاالركما

لهانبالمياكىمماأالثاحيما2امرأاالالالم01للالمأ

نابأاالسأأال011جئأاثاالااالمة96االلالمشائااا5



مهءالهميمي

الااتملجشلاماقبهالجصنعانهـطههنةحالالهثطث

دوظهنألاللالحماالههنىحماه

3النالهذىدالحممالهدء5طكأ

ىهتهاهنالهـالمطفملهاألطيهلكلأليلأل671الصرال

الصرعاصل

ةمكغاك8السعيدىموسىبنخبابهماعدهدثحة4

العبدىأالألاهمللالحععامممىرالعاصباسعيدتذمهلى

يجماتعفةبنهشامصحأاناتفيرهلحفهرألثيفهرلهطثحدمة

قذرك4ينعنص3الهالنهاالاغناعرفىهـانهـ78كال

أهـفغرلتئفعرفت71لمخفحمةهـنطخغصةاالنماه

ثاكعالالبندءلقدالحأ03سخركمالنالالث

طمالأسخركمنمامثنحملعزلمدبهمهـالهـح

ثاهاناآه6مخقعأبنخككاشة3حاهعنهـنثثهنطالهةك
أيثدكلهلثكثنمممهـهكعالالثههثهالعه3حهصمةعالهثهااللهـاله

يطثنثينهللالنثاطاللسكلفتحشكميتمةهحيثللهي

كلهلسكتت4كلعهطهثععالهـممأهالطالالثدهةثغاطفسكنتله

ميهشيئطمنحأمياترمرا71ألاالال38لعة
هاهانالهألاكاحهميا

ههـغميسيااينحجنهيخرجنبئتسلىمسانناة
3فيماألاصضحييضميألهلكالحأةثاعلالددنالهادال

ألمنالهاهالندالدمةممهدزقتلتمي

الهـعمكا5طع21القهمايدىفضقط3طهكال7ا

نكسياألالنلنسوئلهـههيمهظثفااإلساعأهاالولهـا
أالساهألكاألنبيهأالثلالءكاهأهـعثهك83ا

نأ09ااكحلعخذثتاحطننالمحألقدالت

كحييددجمتومامولئكلاللدميث7

ثمم2711كال4بخاصثهةهالنصؤططهنهـافي8

ثهماكباايمنهمأ5األ51اسعتياسدبأكفىالةيأل8لمحلاللل

نعاألالمهملةبغغللعتىاعمداباللفتحةالحمنشديدكانيهبفغمقتى



هرحئألكسثة

حهـثمنثنونةماهأألماهالكلوالأالهثنحهلهـ2يمالمأحهـعالالأل

اللط8اطأه8كفقتادةابىحديت

التزاحمالتكاثىستبزمفكءالمللحسنفقالفلميصأظعلىالناميافتكلت

الميخدالءبالباتكاتظالمحرحهثالزنححثعرىاهرمكذصطتم

تقذمفدحال4طأاطزثهاشتفاعلوفىازديااىعليهاتكاتو

عكيرالندميألمجالعبالصمالهألطالنطيحمأكهـهـ

الب4لتاخرآالقهمساقرقانأولمم8الالكلصححثاإالول
هعمعهكامما2ئه

الهيمنطاال2هءهافانظركطسثأولئثهاحدألاجد

6تدلهقد3خميتثاألنةهثثعطارأيتكئمأرأيتكا
هيناميمماالاولهنوألناضناحثالزالاروالال

مناالةلثنانالثحالماأللحهـالمالولثامموطمثصالاكلسثممالن11ها

7فىثأاتتيثأ51الركنعبدبنخمين3مندصح

بهلدطللالاكاثا31فيههكذامابعهبألفءلهامنةلهحهـ

الطثلدهي5ولقلامنالللطثمحمدلهافياكالكألمهأتثوهثنخ

نعاليبنحالنمهـ12نالولي42دنئهنهأاال

نهاي2لهاناناحمهـةماالممحمالددمطسمهال3أصهالاحمنمدمنالهاا

اولهالمم005مكرزمقىتنالهـاالالاالندمفىال
هـمالليالهنة011أالكلسكاالهكهياممهـالط38أكنهـألكلساهعمأ

طمأولحمداهثمداوللثحنهالألنال4110سيأولالطكهـالألددممصيأطهـ

الط5طلطتاكلنعمنرطثمالد8اللنانهلالمنادمنىالهنهأحح
هـلحلماحوال

هالمثاالالأللجلمثوهطدعثعالصاباالتاكلههناللثه

مأ5كذاأئاخبثمةانجوزهيرالحتيمهازتاكهـنهحمممالنأ
اكطكهـثلنهاصياصحهـصهالكاكنالطالأااطالعئيكالااأياإححالهحه

هكلث3طوالالهـالأللولالتاحوامذحينانطواللالألثمالوألثدعهلماهل

ةك01للهثهـدمحمالاألأ3اكالألك3هـظيعالأإالهاطبإلثاثعرا

ععلمالوأههااههث5االأيلهـ141

هـهمأثهـالميهنلىط5النأممنةسهـأل1ثهمكذالمحائجحهد

لنجدلهافبطاه3ثنحىكفاثئجتهبهلمجآ

ألولميةالنمالاتدثاااه1اهـتاينا71اتربش



هثهـيه3مي

اهـابردواابرد81داكلهـالألنةهـهـللثهمأ5مهزأنمعال

اهللقالهألناهى2الييلهامثهـنعت95الص

2امالمشىاسعالمحجمةينبالفيبغ

لنهـثال1711نرىلأليىافآلحغئفالمو5ألخهائثنا
عدينا3طأللبخألهفثطيالكمثفعتماطغيماه

كلعمما21تركتثاكتهالههالهيثنانيلنه
3اللكلعثاةثلثهـينالثالحألطالهـالتناهيهحوحمثطمأحعق

ألمالثمماتامهكثهـظهـيالهثأحهالحالطهـثأنحنمهحلدهطكل

هيثتلثلمهالهـحثعمكثمألنيخهـاماسمطبئالعالالمرأتىصيأدغ

80ادعواحىولثالكألالهالءاإلنافىاألربعءبهعالفقالهـحح
هـثعثاليأ4اهكلنيحنيهـاحمأأبهمهل3مااااليهحال

ألثك615511نمطمثالعأللهدهه9ولطثهـححس13العالثلكة7ثوحم

ثامألاها2آئزاوألهيمحمهكاننمعطثالحمحأ5يثص

اهـنطد3دىفيادا01دهالتمانجبهأافى50يدتاماذوار61لى

4ااثكامآاأأللموليخليفزرثحااآلالحليف

الالااالاللؤممموخليفةبشخافلأثاا8يللغ
اثثاليبهالكااثاالهالوأث

9دثلاااال24أالنمثاياهكلأنلث5أللمأولحيكلعلدكللهد

كاايما201فلمامثهأهمهممه5اإلثناكهاللثمثالفلتاطعته

حتملكهاأالكوما4هـزممثنهحالهـالهاأهذاال11وثا

فركزتهكتهفم3تهفوي6دث4ولال9خثضبالالى

ل5ثيلهءداها2121هنلالهـنايبذهنقل

انثمؤهـاكايثثنحأ41جاال5ههنصلعالثناالللليرجاأل
ينذ3تمصتهينسرىأألكحبعضمبعصمكمهـللهـحمه

هاالحمالبعضالمكعثابحكمنهسهناثتمنةحمانح

داحلته8ال4غثنحأكأل

مهـالط021فىطثهالشسمأمضهالفىكالتغزطنا

ناتغع61فرصاهاالهثالىمدكمبهبغذكماكيعدكم

مدع3هألهالناثااخلفنالااا

نالالم12اررثببنلال4205ذكاتجااالولهـالجاتنالهـنداط



ولرهمكلكه

الخغدأفىبأسانمادهنالثهـالطث5فينمتهكمالنهـخملى51

نخنثمةنننالداالنختم11الخلئفةنى9هلياحي

خانتزع5فالتزعفالح21خنمهالغنمانجفاالثوحم
اهـيةاولةتجولالهـهمثالهاهـالنمالنىطالا

نالثالألكثعطنعطأامالفافانتزعنقبعايعدااسلمنرجالا

لكثغثزألءالهافابعنجفخنهةلرادلماىالرجنجهجأغنمهششاة

المخبجنربالهاعاتدهمهـمامهعنط3ألثه7الرهـاستنقذ
أستنغذدامستثغرامستغزالهازقنيهالم5سانللالمةيأللهحث

درقفيثايهممهـمنثثنيهاممهـههـلعمأل4اله4مايكلنلالاللصأول

امهلعالهلهالىممنهكلنهممااللسثهثامموطندمهـثاليهممأاللمدد3طداكلهد

الملهثعأتاللهمللهة5للتللههـغمنكممنملمركث
ةالغذلرألهثالغد

الاللامااتجلساالمأظطهـههالكاتجلس2خص

نكلثطاللمطأنمعدلثبرةشخمياطمالهـهنةكلعواالبخحه

اننندالنالنىههثهناليدالمألفالنهـانبحهرزشنالخصة

ههالن6اكثهـناحهةهلليهنماطلدمالنهـح9دبخغنتشحيخصيساعلها
4مأمالثوأالصهمةحماعدا4يصتفقال3ثولنهمالانصيهـ

كاحال14هالدهدمالحنثثهثاللنهيلهة2احصعطالثد

ححنالطالبهلححنهكهالمستفهاليحثيلالحنحاحمالسن

االلالثهنثهـلحأممهيأاولالممإبالخثحنواكيهنهثطأأل11اهـطاحال4مأالم

كاظعنمحنطن6خحدهشحعي7كلمالحهـمثنه

عنمنانآلطيلى51ئشدئئغصمئمهـهمثهيبمئثغفيا

لجرتسدكلهـالهـنغفيانأللنكنصمةعطالحمالفبنغفيااألاحههمثحن
هااطملولبمحلاللكلثاأنهمه4ولمنكهـطثثاهلأليالنثاالماني4

11اللهرسهرولاممهااللماك4ممئاهـهحهثاألةاابالالي

االانثاالهاالههالهاالاهناسصقلثة5الأ

ةهـهحهـيقلهنهصألث3حلطامنثهـثطماعاللالمتألئتاب

م5كألةةكلحهـلعنىلتبالطئبايعتى3طمالكاثاال05

هثالهالفا3هدكومدالليتمثطمنهت90ثالتجطاللىهـلهم

قىهواآلمااللالاه21ثاثهلغاالاثهلللث



ثه8مال

طمثصتلهعألللأحألطحأزهطمععثههطهـثنالععظ

ننالالهـولابألخةةح5للالالثه

بالصتملحزابةواالسماالخزابةابواينطثهالكقخ

حهظغهأمعتأ4هـبمالرجلخةتدجامهنثجيةرجل

قذبرتجااقاىيهاصلربالضتمفشخضذ4محمدانخدف
اولا5كهخغ

ههكالااللناحنىالملكألماهالعرلألطعمأ871ال

بنأحأ4االستدالدءاالسس1االسيدىألطط
ألنكاإلمماألدأاالفى775ئاهثالنبزة95رجع

الموفعادثنمهـنهحهـههااهنههـهـيالالثيططهاممامنبؤالتعح

عههـاهلهـثثملنالجتبرشمررد81ائثمشهاالولهه

ثساعمرباالمثهالالتاكحهـههنةلمنالثهـالمممكلمطمنهكفى

514اؤذاسهترااللسأولئألزعئبسةهح3كلهال5األ
ةحاالحمماعسهايالألحنهكهـأألطنتاولولهولكصثه

بهعالمالال09أيي5والحهثاحعحنلاالميىثنهه

نطمماشقشىلاننانماالللىاهـؤناران3ءاالالممذكهكاالكاال

المددالناقفيحال4الامغثاآلكاألشىنهمااالمكلآ
فىالحملىبخهـسكمثعتبلعتبتلعمحالهحالطههزبلععلل

التكلهـطثنهيياهـددهسدلجينالهثنما

ةهاثاايميأاكتغىيبنفوكزهنالالاهـالننهـنمطأليعالحط057

3ضمذثثادللنضمتتكعطعالهنالالهـعهـلثاألففستذ

4نففتفتثططالنثاثتغث6اتىهللداالى7باسعيد

الخبمثمسعيلبواطملحمنلهمهـالالثطمنلةالطلهالهيط
ميمنهكاللى8فال4همالالاكلننةالياهفالنال09كلواى

زالكاهيكه17أءااكاالننهاثهي2الفمن30
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ولتههميولظ
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كهألمهكددهالذى

هكأهثاسا6ااميالدأالمقدعىاغلتكمضاخرجودأ

كماعلالااخنم8قلهممللطكلالاللهرسلحأ5

كتتعمهلطكلدداعنهللممهداحسكيلحأن4دثالسثلانثثأثهلداأل
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هلجتبغيك21غنهتةبنقغمابنومحمدأشاممللمهلالثامالندلاللم
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لة4ولألثلا5ل
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أممهـالهـ013مكالؤلالاورهـالداكالك7111

مالبهثا311امرفيظأللمنهملىحللطثهـؤلملثهادكلختتي
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سكاهمعمثالهتثمنالمعتهصحأللمةحأمعصحقكيملطل

ا5صالنأنثاهـانحع5مهـثامنثططلثا4كمحححمالحمالطعامالهـيانجد

يوجدحلئ3أسهينيالالكمطاانالبهال
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أمثاصكااأل4بلرآا3بلرحماالهـؤهالطاصرأما8بم

انأالكلحئجماثمالطفتدىئرايهقد5انتنهقلانضت
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ولألهلصياثه
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ماكلتماكالنثاللهاتالولت
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هئنث71تنتجأبمثلبمهنالحمدولحالكلثهءداةلماحكعدا
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فهمهابا4احدسمنماللزلهـثاثث5منكماحلالهمحدط
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ءاتنياسماثعاحالكا3تاخبزابئمنالهلألاحمالشبرتساال
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كعال8تجلراتمنجلرت
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8يطالم3
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ططأتملفبم3اظحجهـأايأياللالالنقيميفببنو
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مثاولهلأليح

منلاحعلألالاللماأللأهنحي1مثثخسفحالم
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امهاامسحاهلهاالولمأالاللعثثحمثفيطأأااللالممأ6االكل
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آثممايالمأكاحنثكأممهلثاأل8ابيقنامميألظ4كأل5
سمازابيخااثامهشالهالن3هـالبخااهـأاظمغ8مءلمافية7

المتجبزك4يرالىاإلننهىطنبم8171لماطمنالححاللهالل

أاالحلالااليثابخالننااالالإالأأطأايامحيفول5هلالدسثي
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مما

النحخلألننحلثحؤثةحهنغمةكهادثملاال5مسدت
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الامفاللطأاالظ4اتبكلاتبكياتبكهـ41ربىبااسامة

ئيلىيد011أل2اله41711عليسأدءكلك

ئكاللل101يخطىطنهـثالثتجل7النبيولالالالأل

44ذنةعوابوهـألأولكهاثدانىاشهـيزالثمذانىالم8ث

173كل12أامعةبفحعالاالممطالبا7الالحخئعهالةامثئصا

اتبعهالممطثلأتبعا

مئنيها111تفالخألحمانيإكمهاددالىهااللمأكأنالنناءأل3ظ
2يكبااألاثنألأنا71تبلتايظاليانالثكص

81لجنكشغاتنكسغاورويخشعالخشع

مالهـلال4لتهمةاللطمثنهظحأمحالءاالممالهللهكهـاله

الله7درايلدنهـ5دحدلمالأل9أالهسيريأ

ضئعييفا31ثخسغتثاخسفتاعلعمالهممالن41عمفش

هألهلن3مأالالحهثامهيهأطثمهمايهوللأحملليهاهملطثالة

الحنمالكال3ألمدهححطثولثحنثمكاللهمولزبهـالأبثهـامط



اللولالرالكيمول

لبئقز3ضترماثههـناممسئاالع1مثنأاالمثهـالص

51لكننمفتفإن7دالهالنالااللال05لالحع4لهاالهـنالمممهصأ
الماندي3ءاألةاللغيتالالةييشاالف4هـهألسثماة

41أذفهبفرعالئفمغهذاكأليولاالولنثكم115اددالمل

أعالهنههالهحعحابضعزقيالالقثعأللاللاكللناللمهدالعالا

أولأالولدوضتت6اأياالثاعحللحالدعليساهطكحم
طهولنططا5علعههلمافعمحب9جيدألهذاافعلىانا

ةاهاالاالهايالا1الالالالأهالال18اامرزاافعلاذماله

الممألدأامنلثحلددالدشللهالحلدسله81قملجن

االبأالةة3لةصالاالدالال718لايفف71ألالعمداالث3الألثاد3

اؤلها3اللثيواثا2لسخدجالتقبلأليالالسمدالقبلهالالياثالنيه

ناالثالاولممثقبنمثانئةممأالممأحمهـممسحمهيلل

ااممأثااثهآاشاخنالالألاالكلوالالاللواااهنأفالعططهأطاإالطالهفاولنثيناللد

الالأظلضاالنهـالالاليكللثالطه3األهآغاهالاللنهأيلنمأحالنا

مناااطمرثثدتهعندتلقتهااقمبلهلدائالقابلةقبلتظديثأل

افبللناكلثاأوليإلثه31كالتقتلهكأقتلتتخبشانجبهالثأللالبشاة
ظزئاكلشاةنيالننانجبهماصا4شا8أالحاال5يه
بشاللنئثهاهمالال3هالنالولهثلهماموتعذه

لرعد4تجعد

اههـاها8أ11أبناوللهطسحكوانمعهاثاللنالحهنالمهـاالالمن

أنطبنايثأنمثدالمماخااللثاأعطثهماللهرسابنابراهيمهعنيثثده

مهالىمثطكحننفألععهـحة4بلتعةهتلتعقتلعة

8حال714سيريأممألناالكلهثلشيهيأ9لجبنفيلجبهن

أفائجهاذحمباالاثإلثاكأل4يإكلهـحالثعاللئالاليلمبهلها
ماثحلنبنتسليماتمملألكاأمهـههـاللداسلماتمهأ5ثعالف

ةاا21مأولناالهـثمنطالةممالساالنهنممامهالع013113اثه8

81خساننهـثرختمامانه50طمأ4حككه
ايسثن5أ4مأصهـنثأثيممهـماالنهكى8اأكاالثالثانطههـللهط

ثاالإاتالل15هـنلمحال5طمم

هأول5178اااولال13اايبهكه7االدأفيالممالطأ



هـألالهـالاله2

ألللنلىلأل13أم05ال52حاذافداءنامذلا
ههيالنهدلرهـ7ألال

كاكانثء9قداالنداالكهـالءانه310هلمألقداال

اهـحانباال5ثاالهـثنننمنهانىن41

عليملهالحأدهاليارنجضكثيههلطلملناللكلنكيلهـ3

9لعيطفاطالاجياقالبيانالللنأكلثثألؤدحذكقتد

هثسخذالط5للعطمك4أوارةأل15ااالثأئاذمناة

منافالنمخاثابشرباالمثثطاحهمحاابرألبطع
ثة3طح7مالئ03الكطالناممرااألطكاا7كالةولالال

3حءجذتجنحبا

لنالل118ءإثبل1هباحا51دطفمال5الالحئح3قماأل

41عمربنككهمةيذئعوممامربناألشبيعئاحثيع

4ألكاليرأللرماالظسكحهأحلالألالاالاكهالبالأهحعححثاممنة35
كسثالهأكاطأل5أأشاثااللحالفاالالهكهـكاالأثناللللأ3اخانهحالقااثها7اثة

ثههذدالمااشتالعتىبإتهعانتلهيكنمكرةالاالألا4ه
017أناالبخخليااللنانج5لشننالخ21اولأننااالالثطثالننةث01اتأ71

اللؤاأهـفصألناال7نابهاالبهنوااالئننبميعثلكلشهـانثالالأأثنثنطألألوالا

الالكآكأنالكيلأ03كهـالك12غميزألألعصزممداالالمدالأحدالعاةدنىط5

زغصرةألاخاحالةلثلناثايرفبنتضنضالاللمبالجغيما
لالالالبمهولاإاالأثاالصالالطمنبألالىالال1األالنا111نؤ7انا7اء

اااللداشاللذدااللااأالماالالال3ممداالكداليلفالالول4الكلئداالانجأاممداالألكلهـأأدمداكثاال

طنلمحالننصاللالأل5ملطنلمئفاالالسكهنتضميمةفئيةبنيعاد

ذةبياتمفىتيلأمبآلابطافهءحزيليفةتةتثنر

البيانعيامبرطالهبيم
انةلسااالأءاال4كاخدجةياول3أولؤ

ادخبيداللبددمنازاالالةطكدالسالدلحمالنن
اأيهممههـاممالحولااللدالهـثنرالهياأثانأدانالحنااللميال06ماابام8131نىال

51شثيةمنبهأل5صاللئيسدفالالمرأمثالمرأط
ماالميهأمالمميلماالمالةاطالثاالالأنالحطسثاالنثلمألممأههـندأحالثاا

لصألممنةولمال101فيثدخالغاللبماحالغ

أطالمأ8مامثيةئأمنبهمالللناللهلرللثيمألرخعألحخم



لنلألثك5

7ادأنهنأ11أألسيثا11ماتألماتلقاحم34

قالألفقلللبضتهأيخمفيلهـألالاهمهـله34لثاطههل8اللع

ايغمبلىال3ياهصببنرالم2نا7اال
مااللمن3ااهـاحيا

ماليثل111شيمئهح61طعالاالللالباأ5يغليمحصاالالط

كلطثالاالحملهامأاالهااالباالئطعهم3رفضامضا7فقاللأل

قال71حأنخؤاءأهـفانذااكاالطثننداداك5سااللث

األكلحهافىدخمثا3اامهحعحهاخسدلكبدط

اللهمملثفالابهثحل5ائلعبدلجأرثبممأثاكامثثالألولشمث

نالؤنالناللههـثيأل01خيلرا8ااالاللماحياالهال

ن5ممنامهلعأكشاالأثماالاثاأحفانعا7ةاليهأحهيااسطثالحصمالمحلمهصا

لثالاللعاهأألنواالىممعثالول3ابههـثالابهنثكلنأأجيارا

أبهلطاس8اللثتمطألالدا15كيهه11أ3ولصممالدخرملولم

بنالنالدهيطااأالوللبن17أكماالليحعداكليبفتماحدولالء11

قيأهـثالبانرامحالاالاااثتالهظاممةالالالالالالالإثابلهالركانا

الونينالهسأ7النث5ئاحمرريز14نىيدالمامنالااأطيينتاثئحصائا

ابكتااثبنطنفىلئالماححهكأالولحهدالدمك61بظجهالا
وكانهألااللهال3االبمكالتجاللهكبدااللعبدفي2نا

ضهايعنلأليثرضها

أهلهالصي2حم4مثاالاللأل411حملدهألءالناالهـلهـعالاللمأول
فىأالثامماالولئيالثلبمتلاى7أرمملأيقالاألاذالا77

21عاتجمد3ةةحمىأيماحلللهـلنظالبم71الاللحي
دك2دالالةفى411لئمعفسساستازالالمحالاألأالالظهيلي

الستغغهنهمالطولماكهكالكالالل0111

أممائ7أا2كعببنناجي5ناحيافاسريالهنالنأال

اأممالاللنهبنجنلالطتااالخولالمماالها5اللعببأناجيؤ

ااألسلشاخولن1وألذداحطثخ8لالا

ألثهـالنأثلثطمحى4كاغالغرضألاعدكاحلمحنلهيأهاالنلى011

طيكلعيلحالامهلمكلصيح5اثاامأهالنحهـةعنأنثهحالولهأطوا

03حةئتى5حمياهلتنتانهثاللمللنبههـالئحح



وليكالبم

الولولجبالججرتنةالهجرااكنلثاسثالنهـالال
ولانحمالقااامميالننأشجتزانةاأءانن

هاكثمالطثا4أأئثمممبماليمالالآالأ

هـحهحتهـالااللألالحنهنحهيثوللحيثايطلحباكصاح44ئا

ئقاناياالبااهلطلثلثالصكل7حضتاكحصنان8فات

ادعاطاالندمهـ5ماأ3بننالةمثاللمثمكل5فىالسهام

السث4هثحااالنأبمهنا3أولالفيإفأبنألكم

ألفابنؤكمدباألحسابة03ال5الالثاالثحمثايه3صانابا
كالماألاماكأكلحتهالننمااتانى5أول27كاألعثهطمنال

حنثاولول80الماالأفالس5لماعالشاالفيونناكللهـال6يي

اثثحهـهدمسألمنااحسأأللالطهالهـثيللثالبم

المااسلىافثتغقااللغفوالةقيلأ3الآ4قيما

قيم41أكئملمافةهـصكالاللأاال5ئجاالأئئولال5الثالا3هالال

مبنيححيأبهلالقصربضتببنايأنئماناهـءهاحأحتاضا
كاليركاقئر5هالثكألاألكاةالااأصتالفير

سحببنسماد63ااثألأل7

ثاالكسافابعحاة5لىدفلباه4نالنباألهل

اأنثهألم5بشااذنهـنهممالممالول2اأشاالمثواالحى7انالغ

ةهحعأمكلبهاطالاالستغفارحهـباكيالثركباثاالهالأعع

حصبركةياأألثالألاهثثأكجلثأبههحنمثالصالل5االكالاللااللملأثند
3امهط1118لمحبههذاثا3حأ

طالمصثه51نال3هالنسثأكهمألاأن5للمماله

مممماهـممهـحنهيعهثكل4سثهاطمم4وكالولاثااااثنأففهاسثأصثاالصسكثمبم

هثنيالالثاممالقهـاللفالاأهال0113ألهولأنأللولهتهـسكثهمنأنسالهـكهأ

7إكروادالقيانثه95والمجدانعرروىالةاهالن3

نةحيناثثيهالننمالمى8الطنمملدآن3ثقذمطالاا

ميحفأامطمالهـالول5ننمه5الحاهولكحملهئبيهه

دهـةاطمثأزالظهـةكلهـثيئهمالحااطلالااللدالكللآناظطحداهسكأ5همم

ولتحمض05فنيبر51ئنئنيمطالفثألأل1الهدانااثت
الصقتكنججمبراانهىفئثرميصلاشيىشقد6خحمأاانالسميم



42ولكه3

رهاباثيال5كلوألا05ماليفطماهأهئهـعحلكولاة4

فى71ليثهتقعلرالالغغصنحأل30ههالحالل4لالطهـثعحأ
هاكليلولةلىأنع111ااالاحولال718كه5اولالغوث

حافىأالأ72ريمتالرىبوايامماةوهالسثنهـثألهطأ
نالمههالمطسهمهنيمااللهثالالال57

المالأقلعلاله75لجبالئلحمالهـلمحأللحامل

كحءأممثهطكأألهثيثأولمااللنااليله3طيالسثالحماالمنثعماال

النهـالقحلعلاليالنةلعاناطثالبثنمصالضالحدال

خللاااسكحخذأل15غمطلطالأكناولحننالىحملالعطم
ممهـالهثنالعطنأألهعالننالهـينمه11يعدر5ايغدحصيبح

ئيعدثاأإظهاتاماحء41فيزنمالوزأااهـإلول
ولااهثدهطلطاعزأالعثلمااللحم3اااالثهالماهال

5اخوممصاالمأاممهـممحماللهدهالهثاحنمأانالداال3ددلثما3ا

7ارا71ائغنائانالهالمنلمامللالصمجصاذ

الكإصااركشاقاالك709النكلناطعالمننألألكاللمثالىل

الايثبهىرمحاثناالنأالعلث4حدئهسثاابزمحهألح

نالثاالنهثد72لثديرتامالنالالاالال3ااطألا74ل

الاحل111ثيكا09

منهـ117رتهمنهلال3لطاللهـثبمانثثممانأثناالنخرمأ3الي

ئجاولممول3صثنالإل3هكمممأالولهولاأل47ال33لثاكثثالكث7اآل
بعثالماثميهكئصمتهتجئقيفتشكتالال

ثعالحفشكتلمحللظعينة4صغشهللثاىطئاال5حمعيرا

للظعينةققافلثحالحمامممثحهفخهكلحمنانة3اثطنثأه3817طا

دهافكتمالبلإلرتجذباليهفشكتحليمةعليهقدمتظيثش

تثلمبظهالالفىعالمغللظعينةفققغابعيرانشاألاربببنفأعثلتهاخدجة

فالبخربنلعلوثركبعليهخملىمالكثههالقدحهـكحائلعبد

الهمدانىنميربامالهه05كمهمهعةئ4احطثثككلالهمذانىمأ5

إاهثثاالك712كلمالسينافىميسىبنالضلمالثنن5مال
ىحهثيباق3011االناالل78االلثمحالللطاال3

اكله72حمرعمهرمنهثثتعمالنمىافىاللمااللهأول



ولاميالمم

نمأحدءلمحالثمالثززيملبنمصدرقخلوقاحلففاحثرعأىشا
فذهاثتحلويئيدنبئثعلالاثمالخئغكانه5هلحهعبدهن

اضنااليهآححماملسمأةثهيةحألقاسم

الةصيمقنيبةاولا5هقسهيدرئفاالأاتا
ناالثكلنهههيلعثالالالئر517ثنهههمهـكثنعاةهثثللنهـكيهصمثال

ءكنمطولامحيل3احمدالعهأولممسثأل09أكأل4الةتالنثههمه

منمالهـححلدءثدثعدأارفستيضعتىحيبةبشر

علملا30اهأالحهـ5الالأطثأ6أل72ألممأحهحبهحهحاممااللاى

كنةالمثحةايضاثطيبةالحالهـتموايخعبةوالحيبةحاالشلجنت

42قالئقهالنقق
ثئةالط6فقيللألحأ5ميلالتدمممممانثطعثال9هـاحهـقيل

قدلهالأل51فليكءااباكيماتاأالهـاكمماألأمممثهممميمنه
لىة85مثيمممممثمالرولال0911131أالثياصم41عبدالله

للصعبيبنادبحب3اكعممئااليعالل09ثالالاااصعل
ادألالالماالالل5ؤ2الفىثيلىمأنسكاكعنأحكلطهلمثلهة

11ا6091نكىواامم

ييايهطثاال4سلهاثبنترأل3ابمجمآ7ال8يلتةالال1ال
8477سي47حئهاالثثمثالالالملعل3االا8المنهالاللح

النهمالزحأكمالاههألماعلكهسثطثالهولاكمانهكاأعةءال

ثحهاالشأسدةسأنىاليالةنأةأبالال3ولالداسثمؤاله

نهاللاهالالأنئ8ممالمممالدألالنممأفا3اللهالبدي

ةالالا5همالمال713الهددزيدلغدىانكهعدىال

مهاءولامحل4ول95ايح1اصحتتالمثه4ددهأألكأة

ئالالال3دثولداولالثاهول5العاالثاننألاأ5ءبالغاولتءا

ةالنوفحماةتحمغيممااللمالهحماالحمالهفيحرالماالممعحعثا

ألثاثااثوأبوالكالمحي471اكحتالمالهـللىالمكأل41أالثا

اهقصتةهـاللهـلالكأكهح31ضرامةةباالولاأولالعأله

لمالىنمثالهاصانايهاهـحثا11لاتجذامة

41وتزكألنيزكهلهـ4زيركالممالظنةألحهردالهطم
اوللهـي2أدمنالمدنهثنأكللثيمحمألثثهـمثد3منم

منهطنحهكطتاالثهـمادصهالجخحخمعختفنهاه

خلفنهاثطاهخلغنثادنياتاطثملحةهاحخمه



ولالالكوى

لتاثلىدحلئهصيمااألفيالجناففمطهبحاسلصادهمالاللالألهـلم
أددلثلمعللااللناطمدالمطالداسثينانال5األنةأددانن

مىالصكذاثامحنن3ننىذنالىايهثنءاأحمثننالهي

هعالالثفحأالملدالنهلددلممة
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لرنال9هالةالحالهيندألح3لهامنهءالمضااالجليالنكالجاللن
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ول4الالهئألهـلللالااا7105الهالاصغيلت24د
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هـانمكه2افنعذ3ضفذ4جيانئجيابلمتة

9منه7انأأتهملالالييمضلطنمثالبهال
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لاشدةألاكأثاالولمثدكيثمال06لميالغرزىف5لثأ

حمههدععدىاتمالزبيرقالأدةاتالمطبئالمطمفات71

ريرتترئثأ5محطدالعء2الضةذىى
صتإليأللمئلهجتذيأهى3تماءحمالفالنهـههثط

حهنطكطهنثلههلشامحننهضمامحخ
ثامافم9شسىعبدمأ5شمسثبلهمنه

حئألوثاهـصةئهحهـالألحطلهاألطالهط705

ئقيصائنممننهدهـهحننهتناثياال



هـكهالكه4

طثنمثدلمداطلطسإلكنثاهاضصىثيلبأفىيلبسها

هـنمأيلبسهماحيأالحيث5حيىثمؤممدلمصننا
3ممعالالهولضوفةمأذخ3الطأطنأيالاىانتعمندفعات

ضرالعاخحملهاناقتدجمعاثشهـامنهانفشلغعحبرالابتدأ
ابمهـرطه9هي81ئكنةااأثهاالأطشولهلذنلى

هياراناللهثاللى2ينبانحفدشنألط

ثاالثأث2زااهلبامدأفا3عندمكةبأعلحجبلىنثجاا4

لوى5الننثالللىمميهش5المتفقد50المتفقدكداه5

ألأهالهه54اااللاا21ا3اللمحطل2الااظامالهل

نانالحهتهـهـممحنأااللاد7ألمنالمم11نذثنعهلى

حذثشصلهافقالألأياإلصيصحالهمةلنااللالا

محميحعاألماسووبنأل124ضالاقالءلكمامتكال

خخئااللاهاالولثامثامالاملكثيمماالاهكلئفيكل
اعمهـانثاأالن2أ115الالالم8ألوئصيالملكته

اطهـثأاالحالثالثاححاللمرمالناثالأأالثان5أاألث4أثاالبماللهالهطكله

هحأأكمالهبرلمأالسبمللهالالحماليككولابئأ5لمئنالمألهصاماللى

دنهالمييايهثالأال01

األه5سم5يحتةة3أحأعجح5تجةة3غغ73عل

تااهه2ال01نائهتكزبخنهـكنلمؤألهمو013

7خضفةلألخطفهلكنهعلماوي05لرجغبيدنئباوبا
نمررتهبنمحبيدةاشمم5اثاالهه3الولام
هحهـوالم7ونىالسه5افدذاىحهـ3حلدثطالهالمم

هحاةوافدةلهممهاقدةةاللاالمالنااهلمالالهـثنللهد

دثهطحطانيأظأ3هصولمأطأملاسمهنطوغذكأم5لثي

منأالئيمنثيملهاعصاحمهومحبهةهلح
قيئنىالجالتاكلمثااللاإتحالن5مهلهثماحمملبماماكااهـ

كطدافي5داتألداةالغلمخهز5اإللجالقهاة
جممهههـأأاالالليههمألحههخنهكلابيهعن

مةاحأ72هناال8هنه3ثهحأ5أإحعثاالالص

هاطاللمالكههثهطن7الهثاالحى

ألهثغفئأتخلتمتقاتثهءاليثميزامن3الزاحن



7الهأاللحىزادةالول6الةالم61أـ

خليلكننههاهجليلىطممطااللعهثممالألهيمالهـم

أغثشبااصصوطراحنالهعيشبافعهثلتدثلىححنعط

حمكلالهكنمثلألثهـ7ماقغللنشئشنغئشباوابوالمحتهسا

افيالغبش72قال3قالت

الهانم8ارياحدمنح5هنةمداالهيدهذارزأته

ءيا11بثسمام3حزلمدلكنممالحز21النل
بالنلطااقدميهتحتيشدخهألغطنهكهلدكألثلليان

اثنأليالهتيالالاليافينوامممالماتئداغ

حاثللالن4ألاكلؤالنذاتنطمجألهلكنثلطهالكىاللطأال5صن

حكةمبهحشذاخ11الالالالنتذاخداالعلن810منشبائمأ

لخادستتيقطبها5نلمالا51نالممالالهاالكعاألحمناممحااالطحمان
نأاللاأهلاللي

مالمثاالم2تهمةالمثت5منةاممالكلنمنالصالتهمة

تهاتعمحفصسعتسضعمل4لفبللأال5كهـالنقيهألبل

84ألنجثنالجهاممالمأئ7ككبنألبكمناأثه

هاستاالتذئاةااللحه5هـأأهظناالثمايةحنلىهـاننح

8هـالنأل5ممثهلطثالنهـمماله5اكهـمانأثنإتاةملكل

اكذالنأفىينزهلمنرعبتألناال3هههان01

ىءليالوىقعملالالأل203إلالمتتعثطثللناتمتبع

مثمامأئ103عثهبئناللبهثمأألاأل6كاالالططاقعبعبمط
همنهولالطماالممالنثننالبمألتانهلثالاإهاول8اكئ7

3عأنثهالعضاةمنمأالعضاهاتال3قللإىأطث

ولاثهقويشنمداهاةماةاأنثنلالالهـزهولأل
حنط5اللهاههـاملججمعهأللجمعهكاالنصريالنعهه

12ىقبلهقيشتستملمماله5الهثيطأقيشلقيشاهحث
لماحمثمنالمااللله

المأن13خوكانو4فننوا8منالدهتهبغلمحى

أضبمقأهالاحتايىيعىاهههـالهالهاههحاينهـةصنالث
حمصداددلدايلممااحسىاالههااللي



هـرول5ه1

يننهبهحطجمئيشالمماننهـههينالل
8كلحيثه

هالهماكصنةعوةأهنالالمااللالا073

ةمألفوافمللهـنظكأل71إلءاسماثحىنثاثزث

لضنتةءامطمنحهـالهخال7داكال4أهـ8لدكلثلأالهممهـ

هـأالمال7ابإيخااملزهحمكلهـثعنالحهـاهتاالثكالمحولكلثهلة5ح

نطإل3بمالالكلظالؤيأهثعأسثلهـتأمنباباأتمثالرنجابطعانهـ

النهـماللمليأطنليا701خئدالئججميدةمالنأ

حهـلاحأأنثنهمااللهـنهحجينمألرألأثاحيلمحدذ4عدثان

3كلاللالكلأطكسأولاللسمأحأكلمثأانممؤهـفىن2ناءول01نأكلال

ألورصالاغدآلنىه5ثلدولنل3في2األطحاتجذخببأالتهمبنتقفذق

كمالنأمحهحمهددتدمناهجأل4ايإالتغمطثيله5صو

امهنمأثثهاآللهـاهلحوأظمثالثطم0309ال4هالهألالألاطمالول

كالظإلملهـثالهـلطجلالجبلطثثالثللكلهممننا3جدحمبياكأللم

4الاله5نالولاألاللؤكولولهىاألالثم

كااللسماتبممأاسمجعفركلحبماالنهـللمألرمالس

الديكذيلالشعدللنالألئهمنألأاظالمالههو

فذيلسعدتجأنشأملشهافمنثثاالالثمهـالوللدممثطحثا4الالغ
همأيناناسالهبكالالولأاياللةيلاشرافن3االا3هول

سئهثتامنماللىظماللعهحمانه3طقالةإلقعاطةبالذصلننشلز

المهتغعةاألماكنبثماثانمرأدتنهفجمعشاتنفثاخركآلنشزجع

ثاماليثنالهداضنراثالولمنلالللمة3االللالأفشلرثألالى

أنثالاثنمانشنمفمشقيللذنكاعاشياشاالقشلرتمن

ثهمالشثممشلرثكعنهددكدكهفنلئلحماكننامعنئاماحالعنثدمدا
مم4ثيثمطمني5انثطألثألاجكالمعالاللالك8األغنهلطل

فتختفثما35الايثمن5لزهةولنلللولنه
الزؤانالفنثامةزااللماكاأألممبابنت

هكالمثاهـم6اآلنهثالنألااللئنى4ابشىمزنى

ثطثالنمنزلىالححعهدألشحوسه51النلدىمهااللهال



21هـيكلعي

للضمتبجمعحهـالكعاللهـنمهطمللطثمهـعننهحعحالطط
معصطل13الهكل

هثاهاةلميماعاثذعابدةطهتااهثع4ألهماي

لكحال7غيدةة5ؤحنحممحتادحعهثيمالالتاشص

أدامالططااء51نجهثةأنجفنةاتاطهسل

خصفةخحئغة3اماالم21ئجيدلظثكثآلمال

5حهـالافيثحببناعياربنبجيدمضهمجماعاصمبيركبثب
لهال4نأطعكدكلأل411كعامخدمق5منطثهلجدأ

لباتجدأللكلهـ972اتأهـيبألهـبي81بةمعا

ليعهاشيألئستلالخئشتةبنخليبنتختي

لعماطأايظلهثئطماعلذفططلألالنللثالالظلمحمنافعبدلتم

اعةخمنسلحلبنخثشئةبنخليلبنتختىالاللالأللم

15دللناللللفي7ندئاأناالمالكألهدعمشتةحجكعداخئنتمتةحيال

جسريحسما32تغلبئعلبناههكانألماسلنعألمةل

لعلمايه41عيانبأنثامكالثمطننول3الط42صهـل

ئألزكامل3اتاش17طةالهافىابيهغيرعأألابيهعن5ة

صألكالأبيهعتمعنهاططالللابيغيرعأكموابه

نمولعهدأامخبيالالعألح35نالكلالهنحعالية
3غاليهمنههطلينيالمقاسا94أشتدمالة5أأطاقابد

ة35زسحيدممالننةأول4اثاننيالايالالالمتالالاالآال

االاللمحبدألنثهنينهفههـنلهاسيمأااللئلةناليثبثا5
هـهعن11ثنلسعالحلةلدااللكتا4هي051سؤالالالممععحح

عنأل3طعغإلألد7الاءلنساعلمكالبوحذاماكقرقاشى

كحماانحألايالطبخا72نةحفيحلزئةمأ

طأفهـ3ه1عررأشعه3ضالقئخماله4ظيغة

كلمنهأثليفةئديلمه95نألممهالألئديااممعع

لمدالولااللالأحالالولايك05كيهـهلهالؤحئديال

4ظاألالحياللةمال4فىأريرانالدانان11ماللالهم

هنبلألهيبكائثحمىاقحمىلهاشيعثألسيعلف



هـألكطهالكلعا

هأل3علماةبيدزبهربزهلوخهيبورالعممطهـ

عطهـحالأناهنالالولهطهالحعاألتبحنم7يقذرص

ثناهـنيرقذر51دانااياولأكهبهد3الاغنوليهدلهلبئ

أل213يقطبهأألئالةففغمداهنالملالنل4105
لهاخىلظأدهلنالحمهههأل8أضىئهايثحببايش

ابراهيمبأنهـلالكهالنهزصالحطفمألحهند

انتبيثاننبيث2كةطلاليهكلز

هكنبهليمالنجاتةاولمامهوثلممتسبرالثبإممىابأ

ثطولأها7كةقهألئحى758اا3ألأا

يالزبخأمعذبنقتمياتنمجألخوشمما3عدنلرلجنأللل
ألألهال11انالىظدأسة71ءالحهالاللهـأألفيل

الحال5لمرلمحه12إشاكلى1ختحم42يرنكعالاليلرنثزد

عناالثح5ال7لالبراالاليايرتيلمماخهدثالالممكنحن

مالييلمهملالال6ثينكعثلهلثالمهـالئلطمالنالمثاله

لياولحصيلمالبنلاا72حالل2ال5حمانحثى4افعماملالنثثط

أقهات

لكالاسثئبايأاقهثعاعون6عاديظه

مخالويألاللبرمالالنطننياالعأثاالثنداللنسبءف

لتةبيمالطالكللمملسالمختقخفغهانيلعى

هالالناساأالالولأمثكبالالألهطاأنالااظاة016

االكحانهطللهال1ةه7ااحأثمنأمثاالطه11مااثحثثيما

الكخثلىلهاىالأهـلهـالحلهالالأطيه11أإلنةجهثجئل

امرأةاهممضحنتةهيمنلحهـهصأاه4الالا9بثالال4أ5للثيح

سىييثاغلنمأثفئهرحلثثألطلمنةكااطدةفلئرمأكما

كئفالهاعمسماطهلرألل

هالهمدالإمجيداعبد93حيدعالصادافقمثب

نمالولثالميح5حهالهاهالكالهأحهـثصأألاول1إكه2الال

أالالةغهاآليمحثهايىسةبابفثل05سللمؤمنه

كاللهـالناال3انطحجيعأداألالاولحشهبحئأايوورجلاسممالفمبب



851ظيمال

الكليهـم13منلهححلحدادد9يها7كحالعداحمةلدام01ه

دناومهـاال3هاطدكلهحهـل5ألامناكثثيلمالاالبداهحهـ705تلرش
للرشساررخغشلرالالنالهمامححهـةحمالل
عالححمهااللها7هدحث4111اأال8لرشخمشد4

ارخسذابناالداالحابئ51هلرانلهلىملرلناللخلهر

مللهلثاللهاثمالزياحهـثمهاللن5فيالجلروأثهئبببيييب
ائتشببئبنانيلمىمهاهطثناأل15اثللهااللشيبهماممهـثا

قىالئهـااللال3الهسكحاالالاكهااةطأاأ3مأمالةن3ياحهالضانكل

االالاثالناالأسثح1برفنهـغحالولممكا4االيأولاناأ5ياسي

4ولديمااااللنثلعطالعلزرماهاداأكلطةأكاالهدممحمعدمماله

اتعيزلرنلهـال4لحالناللهاكاخشهتاشوتدحعاليغزن3لمفزز

حطرزغنيمأكه5عيولحهنألثباللل12فليثاهـاالمن
اقانرصاصنأالجمهيمكثايههنئليبحر

أمبهآايهسحبدلهحأفي4اننضر3إلنعلر7هـعن

أطقدإربنتشيمقاقيافمالولثاكهالكممننهـعةالحتالثثشللمكهنم

الداداضتجذتباحمأهـلاممعالمههنا3ايالمم

1ثحالأ5األهالكعألثطكهنءناظنهألثحهـكمومال

مهال5اللالهلكذالظبهنيتلطالمقداربضتكيمةاشهاعأبهو

بنابايعباالكمغراللهعبدبأيعقوتاتميمةشربعدالحيهابعلى

بناموسيءابعالعكاعبدبأاسدبأالمثئلببناالسطباربيعال
يعقيبأالاالايلالدالماهـهاع4ياهدههممدأحداياالحهةمم

الممثايهثيححهاايثأيآالههـرسيثطم4زعناالمط

صاهبلولسثالذألالثال5يرىالربذصبءفى11جألز

يضلضكه35يامامم21الطالأيبمالمآلكصالاثةثالمرنالص

أالمكثانهمللايب41انلهحبيداشلهعبد

أاليثممكألأهحي12زبعرهتطالف

مماللأانهحلحنألالببطاطاباخخى

ماحىكماشفصةالحها5ثأنولالممنعالولمقصرعيد

ةزئ5المالطمصثطغويصثمالعوصا

أمال1112فمثملتةدمالهـنهألحناممانبثهسللحئشيمز
األا7النثاولأامع003صعلمهـممه5سهمههحميالم
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هـأمكهـمداهـلما53هلحدأكالألهاباااأثلعثالض

ولولألنألثهنممهـثااال4ههأكصيألمداحمثلرلهماهتجرحاتن

االلهالحئئضيحماااايحهالالجكهرنماددااامااةن

نأالحمهاهـأاألانتنهأولالمالهداالءءداطاالةءحما

اطممهيثاهـفهم5ممالاطأالانسذعولاالة

تممخهشنحص1مفعئونطلهرمف41مدين4مدن

مثيزميانوزهربا42مولالااللثا

مثممكلمال4حااشفرتألاإللول61زمباكر

51اشمبمباسمهلل21العبدىخميدبأسمدصاغاأئا
ثاحممحالكامميألثامحمالثاالألثا7ايم7االكاماثلهة

ضنبثفطناثاللثففنبثشحئبت

أملما413لمابهماةكألنأاانناااالأالهادمث15يئقدمرانآ

51قزيعقيع12اخشااخشالنمتخيألج
3ايمثمالثا94بنمقححشةاالوختكاييثلبهالهابضتمحيي

أبيالمممىللعافىشهيبغبأاللهعبدكميعينعالليمانةثألائسد

اهأألمألداأللهـالسكينلةاتكعرماناطهنجبفينيالسي

حبهاشئلاداخزئاينينألننحشتياساكإلال3ثكال3األاإثسه

ىالولهثنالئصسخالتجبهالاصكافئالول

الهل5ثهانقراثيدببأبهاأطشااأثاهـئظط3اأحآم15
ه2اكب

االلهثلنكاطالكظثاطال111أل70111البراتبرألبر
لالبهالكضربمطاالالهاوليثباالاالالاهـثاالشالحماظأ5اكبرألهط
همسبمضسىاعمبحتميثئيماغهثفيبايينضتى

نبنئىحساقيقئاماؤنيالحمبدىثألكحى6الطالها
مثالاللفنثبهنالاليثماهمنولاتءكمبد3السجسمالدااالأعااالشا

ن5مالثالقبلاكلمع3الولماالأائقطالالاالأالئيصاسح2ن

حغفحقفالملنامالثنالالألىاضأولث2جمص

كأف

امثاهاكااك6يانقرنا80انقالصاأكالثهةثألااال
أاننالاثىلذثنمنالطمنأولأال9آ7األلنحهملمثتا

مطثناثشالطث15المم3حو1101ا

هأنهـاللم37مكتمنبقاألطهأالمصعهـلحلخث8ا4أل5



8اكل

ثاثلايكثبمثبمحالللدكه11هكالبجسما3لىثهلعه

ألثمقصيرالسكينتمبالكستىح

هـاميعا3ءاألباثثطنءاآلبا4المح5اعطثنالثعهـ

خراأمااشلهيونانهاةاالل5أالنةهـثمثل
كثااالأعثلهـحياا5أىأالالهـاالالهبونفبةال

أأ35ناولصءالمةال14ئرررناه5يرباالى

الالالكيذكعال2عبادطالطلنمثلاحاعهكالاكعاللجر

غابرلهاةحالنياحهحأكواللهكعحثالمحهنظحعهـحسكصاظ

حاهكليأل8كألزخشدخشذ

ثانها2بنوصببهثامك5ةلممياثهال
4مننقسلس4فه5كاهمثللالوكألالاطحمديفالثال

ةلفلراللهقلرال7ضيقيسهفركلعثههطنالثثن

ألييقيعى51الضحثبنوهلعبنيلنطىاثامفهكمصنععاللمط

الالالالاددسرالنحأمحادامأبريثهةأهثاتصثالننأن

البهمبنوئادأممننأالاللههاللعححهحمهـنثيلالءالنطيبنهاا
أممنأاهثهث4لنوبنومثلدوللملهحيثعاالرمينىبناردبيل

يينانبنلنعلثازبااهالثاال3يه2له2الحاليااللثمههايحصهـ
مهثهـألولالحهأ2االلىال11ييبخااااللاأهيهعنهل51
3ثدماكلثاممالثاصهثهاولأاللطماليعالثالالعالاللايالنأكث55

ااينلىاللال11كعال51مرو4نمرمالنثالءه2ااا
12نطنيأالكهبحناكلننههالهمنةأللهـهـلثهحللرظيافى

غه22بالنيمخرنؤيمصنهأبالسجرعدالبالشجر3اغ
االلة1411ثثل8بلرالاةفامنىيينثاالس

مذجمهمدحزخعدالوجميلة8دا5ألهجيله
هألفهكه412نونامثا8زهـدنطحمثال5غنازياظيالهكثالثال

صعلىهصىكرنبامنكلناطهاالاهـاالزمناالاللطثثنيلأال35هـالثبمصهـ
حلئثاكلماههـليالماأنالهألكلا8ثةح4هـلهبمثعهلهمة

اللهااللمأخالفأناالرايما4ئقراليم9لنمر8رنمر
ألنمههقمصألاهملالئ12ثعالملزهحههههحنطالسبيع

3ثكاكيكلألثه7ابىالمتثالعلدبلفملبعنل

ههـال7أننة5ننبأزننهاهحعلهممالمنال
حمثوهسكنحنهـههـنالهألللألهنمالإسممنننوحمهثس

طثحهممماهطهكهـكهـطثحكلثوح8اولعيثدكام5حعط

الهاكمنلىاهـحلاللدصيعمثثحهطسثحولمطمعثطصح



وليكه3الكلع

يمطمثحتامناحمأهثحلههوهطسهـةةيمانئا

ثهـنانمهـ3ثهمولعالممهـثهاما5الهمكألهثوكمثافهلهـمه8

ممآلححييرينفيأللفمبخ3يوارئييلرىثهالمث
اللهثهليلههثهن6بله321ماقلضمى51

شيناهصتنيت7شثأل1ثمالاهفهـمهلمشيث

12ئنمطمثأحأهلمالاللهباللهص42تسمتهمالزانأليثح
هتسمينهحهعالأل7اإلأل

غطلمااعئصماق3دنهـئطثصمائألشمئقهمل

مةلطثأل95أبهملماكهطللةاولأطسيلهـععحنهـ

لثلىممنالاليهبخاآلنلياليههآلالحرت
انعهفياالالحضيفياددجثالهيططءعزازيلمط5زثرلريل

ءرإللعثهلمهثال7اة4اجمياثهجمبالحيلىفانعللف

لالال4هطمباتتمجفخفثافهنالكأةليمط
7لل01االلعحأكلركناثأغوكلةطإالالحميأايثحاال

51سيناسيباالحرألأللدانكليثمكمةنأدحنلحمثأهم

5صراكلمثاألحمنةالبهثنثهـطكحالعنثانامحمالهثطليحءحرا

طمنهحالأأثحالحاللنطث3ألاللاقاءوهعثثأطفهيط

تغضيالفتفضيالبنولئاهبنىىفبسلطثلنهـ

فاحتبسثألحماضيهمأثهألأل12شلئوأللهالامن4ثملي

كلسياالننةكالللهـىحمل72سمليلالاثافىم

وأولملههثحممعمالهس2ااإلالىسلاالنالطصطحبهنمثبنألهة4ول

ناممدطلهمدولالمهـنأاأأللمالثئيل3حالألهدهـهـالحيللمدألآ7

حميرنيرهالهارنا5ائيلردأ4ائبلرن

ملثهاا2161سخنمضوتةحلل53ا01يئرياألةك

مصحاالبهأيثهقألمأالجذةءبالهندمالامبعد

الةمتيشإلخألسلبنمت

هـمثسالقنأللأثا5ولكليثهـححاألااا8يحال

71ث4111مممنمثالنالددممئنثأيئكبنكاأ
ايميعنايللثنالثأالحبزاحبي

أثمأللالمعاأأ2ال10ال42مئجنبالهامن



هرولالكههى

حنلممخثيمطبمثثأل2دئلرمهـأللناطابياهيم

الصتعمنهطهاةاللهلثنهـكحكعالثاهكاللةول

همثنه11كةغتيقههؤعتىليهنلىهكلهحطظحدلهالألا

اكهالاشقاالقالوظحمألءحوةامممالصطللال

مم5أناالثظحلعهألهلهحو71أتيتقةفت95
اتيحتألييتحدالمالاحليهيثدعهـللالل5أمفيهع01انام

لقيتمالقيتاتئئنةنلعالالالفهتنلمبنا
ولأه3نطماال3أ7ثاءامبوكحفنعربمصمعةالمنلنلابوظلثئذ

درزهحأللذ

هالمل21لهفكتم6فالهـطالغاايهـاكئن

5اممثطئوقممااعي51سثنناخأنقليالذإاألألذالاللما

إالاياثاةااالمالالاياالمصه31ضزلالألالأ5

40اللطاللالنولهسطثاللعأالللهـنهأساليميةكأالا

دثللثةه3كلدةنكلهـ501يهنالنلعهلىناالالسحريالسماليا

أنألالهلوممهنألهأولهـثن53ثاولطممثالهـاله5مثعهثلاأتةتثا
همنطيئيببالمحجرثولاه33النالمم8ألئنص

الانتليمالالمبمالمدغ71الكاجمتبثالكلبتينظ
يمسحح5تمختفصاصلرتلمحالقائمامطلله5هدول

فيالولهقائم

لثانةالميأااداىنهالضئامأنالال

ممبشاطانلال3اثيالمسهـت51ءحؤممالالنىأكهألاتاليمةال

مثهولأالكماماا5لهثهأولسهـههالاللنلكىماالفأطاهوح

ثانثمأالناإهال8النماألنفقأألطحيالااهـاألأم

مالاثحملالثعالممكبنيهالعفعدامدزالمممهـنح5فغدا

2السائفبلك58الثلهندهالاولثممالهانحؤسفنةثةنا

ممعددهصاتلانبخثمهطمحنمهمتىيتقتللملدلهـكألحأ

مأنملكأ3لاله5اكعكيثهثايقعلمهااللثزم

حطحثايهاقاثحيطفي4الشدمبنشسفمبعكلصثأ
األالمنلهلثنهلهاولحههـللكلحانلحمصيألاللطفىالنهههـه



ولرمم

لممالالاهئيرلجنهئمنحهعالحهـهااللهـااللههـاالمينك
تاالصالثثثنههطنلمكحملثالهلنوليطمممهلأليعاهنافعفنرا

نهثميثيبعقيعاصثابأعوابوثههذابنغمبامالكلهـنألالله

1أدمالومطهثخثثاأأهيحمكلانثاحأكلمةاهآمئاخلسكليح

نةنيلثبماف515هقبنعمباالعمطالمثماطلهالرنعمانط

ثاحثأ8أل7كث14صي11787منالمثمالللبزهـاةهـ3

عاسعيدهـسعدامءبدحناألظمنالطدكثهحعثلنصه

ئثاليه2لعرمثأ5اإلعمهر72متتمنخلفما

تممأاللهخلفماظههأللحلعنالالليلهثليمنكعال

3الطمنالليلءالشدائرتثنالليألياربئ5ولنالنالهـ
المثههلممدن401اهـالل4مأحاألكثنمثمءثاكلحاكل

األمألكلكمهمددبزهما3األحكاالثيلداالفىيأالححمنا

ثالأاث11وألغضابنسبأثخلفللألللللهالهنهط
حغلحنوالموهثثحمأمحههنالثمأط3ني5ألماثثسهينهل

نمرماهاممنالولماله2171آلعثآألثطوت

سا2ثعهاغخلمقتألئسئايفخ1للاللى3بأخميدسمد
بطىال30اصان5هحلسدلالرهل2اممنل3لصقل

7لمثلثسلهاأممالسممال4وللغضيتحأاطثاحأ

حلسحنسجيت

لالنما4اغتيتيزعتىالسثاثيم0113بضتمغت

رىالبحالسعثىالتيمىضمؤأبأقمامحمانهيهلمطنمحل3

ألثثاللسخينسضين41نثامينلكال3

يمي171نع21حاشالنشمزأ5االلثطممننثملحميالحس

كالاليكلثافىنعمثللهدصؤثنندالة5شائجثالنطالنوموعالث4اللهولهاله

نثهاهنلىأه9حهلهسثلططءىل81181كأابا71أ3مح

41مكتمنبىهالثاطدامطحمكلمهـاعماليلهالكهثق
دهطاهولناليديالحنهـلكلهـثح3صيطثلمدلط4ماعهندا

هحنههااللحهكهـكلكليهأاللهـنهانالثهـااللهـهلمكأموطهـنا

اهنعاكعهاللهكتمهكئاالتبروكىئكىقنبال61خثيم



هـتكه

هالط5ههثلالهعال4للعبسكالمأتىالكال

ت603حلزمبنيربمبخابي3الىالهألكيثنحى51الم

ماكه3109القهن90نااشااهـالوقابعبد5عالوقاب

ةالعبدىسفيباابوضيالبأسمدألمنةلتمالهـالولعالكححم
هلهامطمءلدمه1هماالالالكاالالبسهعل6نمحثاكبمالصالهمال3كله

الالا5النمانمسفيباأبولنمالهـيل
اللعمصلهمهأ4مىلثوالعهـححهـثهالألبصهكطالكبماهنلال

ثهحمدطذ40نأحهسثأطل52ءفاتحفثابزممةأهلمأثاولوللاهم

درفيايمذتدبالكسراربالضتمئخنىالقامهيمافىقالماالصحإخ

المهملالءبالمحاهارادسمكلينبتناعلىتثممنهاخلقكهـ
الأكلنه5هؤنهماههثيياابأقالهبالمجيمثيقالارفيااسمالؤحهـلى

3مالحمالمنطهـثهيثيثطثالنحلحهـههـةلالهثه3ممأالنثه4118الال

الالكاليالحعث7ئهـلئوخآلر3خحدنثاخبهناحأ
بنخليغةاولاهـأأحليغة

أهثامأ6ثاءبالءانال5ألبىال

عاعممتمانال5اوليما5المعتحرةنأاسثنطنكال
معتمرىالأا2103ا4نلىثاهلالثيسثهل

8ثاول091ايحه7لىضولاالألهصم4هـةكمدزص
كلاال3الهنأةتةفبانىال09يسنااهن

طمث03جئجؤحدال7كثلعألكهطالانسانا50انستنأ
9انصبامممةالماالثالهانممعالالهالانسلر

نسىهـهثثهمهطههأح035إئعىالهـاليمهال312منها
يمنه51اللم71ث

هكأهه7لمحألبينماطاتجيحأبينشيحتهدكهـكا

نجحدمحيالهـتتمااللالهولالامنمالي7ثانا

7كيعالهأاكا67هـلهـةهلتثمنههتاكلةاللينايظ5

الينايةأالذينايةجميميزهرةةالالولحأكألأ5ط
ةاللطثنالثعهـههكلهـطالهـطثمأليلهحهبتصئألنزبحى

الاتتهداتته

اله28غتتةهنهلبهعلبالكهـحطأهننطاألهمم

ثثاالطثطحثطكعااالسدمقسمبنابراهيمبأأسماعيل

الخغتتةباباالمعههفالبصرىيشرابومالهمكحاللاللماهطثه
لةملههث7سلثاطكهـةالولهالمااللئيزثتفثممةطمثلد



م

نثمهيكهألككيال7الثاكلحط7كموااثنالنألؤكممهممثلى

هثهلممقثةثثبخماولصى81خفلهالنالمالكهو3اظ9دافا3يم5أ
كحالثاطلثهطمرمهاالألكامحححللهـلمرلهظماعدألألعلد

ي33301

طالمثا4اقلىح4حمهمحنهثدم5مكالمنانانحالعنحاحاخبرنا
بخماواخبناوثممالالحأئألحهمانألهاحلةأكوللءالحأ4

ىلناهمالمممووط2ألللحأنةهممعك41االألنالشامماللىلهأص

الممل11ممحالعلزمألايهلالالنابهـثةاللثه7نارأابئيعه

بثابنععق12ماألمفىيبحياكحىزط3العصيألشاطنيالممةل
5الياهـثهنكليهةنالهـأألالاالههالةانلظثياثلأالهسولنمامم

ولمننعطال1زاالالفاحاالسلنتماولاالصقسالل

الالنننااالساالني3اجينطياليبم7اىكطالدأفىتنئت

فمعقثحاليثأ3ثعتقرقزأاقثئياتنىصيقل

مالال213حداثثارراملللكناالممثرشاثح

ناطنناطؤ3االنالولظحللكلثلمابزودلرألالمالالفي

اناذما9االبيسضريهـوالأله33ثاإلبليسيرو51عيبا
هيبامألاألاهيناهيناءممدالئئيعداالهأل3أل7ساانسياه

مأالةدعاهاالبلاهداالبزحبزشقاثثثااأنقراز
لهارالقمثعالبخبونى5اإلولم3البمىحلهالللمثاهاله

انبمممأالإيشبرنح8جبابألاألحبببرةالاأل

لحيرةعاخلعهخعلوفقالوأقلاإوأفقاقالو12نناش
ههالنلسبغيناسبفالمهولالالالعاالممثاللنهـأمل

4السمللالددبخأالداأ3مألااللأالأداداننأل5ثاالالاإ3ال

حنمحلمصئصلغير3بصرلانذولناذرزع

كذلمسادأ
33أها413يموللالالياللحما4انهاكلن

اللهحاانأطناهلخمنداهاالدالللهكداداح7االاللهاااالنبإلغأل7ل

العبدهيضمبامسلمأألهلهلنحالليألالثه11

محلابقبنقيس3ط4االيكلكة71طايبمبشييبنفشيمألءا

للثثثهـجمالاحخعظيمبيززبشيرابنبالتحمغيرفشيم71اال
اللحالملههيالهثتحقعكا5قعننىت



هالمم

ألال6أموألصالهنماطلملهثهثمهطلألصطأللكهحهال9عو

طثللعأاهأ

أطزيااحفرلمحديثغيبقايهالن3ححهـاأدهعثنأولالعهكصللثعا
9ك818أ111ها881كلطهكمااثاحلنمطال

ه43الكثهـااللثيالألههح818الانه4طثطحصيلههـهمم

ولمنيجاكحمم111مممولاممسثيلهـهمخ

الىكا83كاللمالههننألولنممعالهوألصكهـيأكالنهناله3

ثالحهالناهساولأأهنأله4هـشماللأللا78احوثهأ

4ألاشعررمماتلىهولالتثالكابمنهصثالهثنمأكهثه
234الاصتهذيبتقييبمحالأبالمحهيثلنهـحماولثالللثناص

ثهـنيالهثحأااله3احيننمثهـنالالهـمالمثألالنأثناألالمثأللكالهالهن

أ4ممالالث3ن5هـطاالأألاالأأ3طالطعمم

ولحمههحالوللالطعحمهـههيعطال3سثاليم

نأ5ال51لهالاالللعنثيممياهالاممهـةثهنالهلقمح

اولانحهأهولآبحهاللولمكننهنظحا

نأ9الالاهـالولهـتانهـمماالماطهامهاالنثحمطأههلهـ

331هنيثهالثمأهالثاولهااأحهةولألالتااهلمال

نثثننهوأجمالكعئ

ممثأول1أ4ممهـوللاغثالسكاثزنةأالنافثطهطمحه

نيزذالنهحمنمثالثثيتادحيمالرعأاللهبسم

سنلملىابىعاقنىكتلعماللهرسهـاليفتمىاعأقكرشيمتب

ييمنمعبتفىاسعوانالفشابمعسىبأبشربأفشمبأاكد

ابىباحارثخمدابوشرناقلتاثمائقعئميهنملنسنةلميس

نىسعدبنمحمداللهعبدابونحبرنافكأمها7بلحهبلق

سمدبنبكرابوهأفيههـناشسمدهشبلبوالالىالهميامطا

ليصاامملهاالحاللهـهمثاأألملالانالطنلنأل3لثول

51يثهحههيةحتحتتى3طيلههممااألطعدأل8لمح4بياكئأ

شهيمسقتحضعيابوممربألمجيئه01ططلءسههفى12كد

االنهيأينهعمثاهمثهالثا8لولهـأولحهننهثاوليه

أةاإثهخهثصاقسانىللقلطهثكلنالقرقسانثكلثاثالك3يمز

ألاالطالطحمعدطأحناهمذيهال2أثعطاللقرفساتالالهاه

ثلثيثالالنءالفخزألسالنةءربينهماافينائبضتمحتائتا

مط4اكلممثهاحذقالممنناؤهههلخبرناقالكافل



ألولألألكاالئاثألل

9أأدولمأألد

ئاحيمااللنث7فدائناوأعل8مطلا7ل

هاحثنثطلكلوالاالنثاأههكلمهـهأكهألهسثهههحأامحوال

االح4لنكلهالكملىولليااالنأالهكلهولثاأاه4ولثهـط
سثنلحي05

ول61نأظنملوللث

زثاكل83نغيسنغساحواللخميستلربخهطكثغطثأله
أمثنالفهـمثالحا01

الأال4حاملهـنطالنالدثىحمهاهطمصثكحمالال

اللجبهالحح4احأهلنأطكالثنفنأ

اأإلاالسيآليسطكتابالداهطحداولحماالد
ووولكم8ثااأالطم3ا8اه8الاألاأطوألاأأ

طثثصثالكلهتاكاكالهلعمثكهعنالحوأك

11االول07الرجالءاصمافىائكسلتهديبيبتفخالصةمهلاك
طالوللااللاهثحلياكإلاثةا

أطوللمحطبةالحهتمييزفىاالصابةكتابحمالهـثاممناطنثممط
8أل4لعثأداوللالاللهاكايي

له33هلثددهـثثيثعنالثهنأكاثدداللعحطحمداهكلصلمموال

ئتاثاهـلملهأنعالن4ولحص0781

أطولالعهبدمسانحاالللعلالعطالألالثالأل7مم
م8ماثه

لهاطالداألماممولهأناالندمةنحنطمانثنيلحأدالالنثثالثبابلمت

كو03طالهطهـللعه

ألالول8المغنىحيلنمأللجالبلدألثنطالطعللةالمكفألأل

هـنهةلطالمكاامحيثه





804كولول

ابيثهالبهلبهنويييفهـاكثهـايهـثيمميمإق9أ5امهلمهـثهحلثنهثلهابز

سلىزنأكالدلهناكاااأا7اه4اين5ولنتهمم
حمممةممولممم

بهفلىدثاممبممح4مومهـممحهدكآلثاكسهةأماالاالاظ9

كعتاللهلمجطاإحأوالهعأثالهأيثهعانحللهـالاالولأووغ

جمالألطه6الكنهاكل35كولحهحمالثيألالولمثثمثثأط

كثألدأبههللحىءمويرأممماال07ألولممه3هـىحولاسولأولااللعأباالالممأالي

أطولحهلهحأسهةا5118االااأحباصط35نأا21ثالذكفاثهالثه

ال3نثيداالللدالنعاليننإلااللناالليمط4ممهيالألنجهـاالحه8جمبم03

لبثهـا4الملمالممهـبهيهقبرممأبمكل4لمالإممهـهـحيالهيثهـهـرحاهنالال

ولالبهـثهـمكلاللميهممبكهـنثايهههينممئبصالالالالالنه0134س3ما

داولكيلالطددمثتنطلطأاطأأأالهـثشاامه4أ5ولأكداألحكلحبهحى

الولالىألهوللأاالسةاللثالااللأاالثكلالثه

ملننءيماالنالحصاكلكل

لقأمملالبهـههايهيكهمايال4لممبههـالهمبنثا5الول3إدألنثايممدام

ثهـحكهماالالينهـكححه8اللبخعالأصيثألثمميعاالشعكةله53ن3الحثثعل

ةهولال4لهابهثال3ا15ثصانالنأظأانااهـثل3نلةالألهكه

أالكلهاااللاول6ثاممكلسثيكالأنعث45اطنأ5مصمثواأالح

4اللثنكلحهاآلاأألظحصثثالك431أمهث4نأمالسممااالدهاك

مةكثاثحمااط4لماااك4طتا51ز8اهالكطأللهحأثاحهالأنلها

ندالحثاالولالداطألأكنإاألهانأكلمنأ3كهئاددسكطألس

ول4ءاالكاهكواالللءثدمكلالهـلمكل5أمولااهثالزالثااهـله

أسدثهآلمملالهمثمثالثكالنهـمهاأإل34الانثطكلطبمالكلملهالهمب

أالهـهاالننثثثيثالماامنألثأ5ا2اليامالهحهصيكيحهصمما

دثطحمالنهـحالكيالهححأأالالحأمزحسكامهدالمابهيالألكحم

نثاثالآلمنلمامثالبالهاالاأا3نممصاكيدولكمأولاأله

هحاممهثلخنهـاالاالحلمالالاثىاأأ4ال1وللمثاالالنباالال

اثانهـالألثاالالأ1كالللهـكهـتاالزثاداأهحثاأنثهـما

االنأممباالولولثالالطل8ولولءأالماالبااللولحالهالمثعثههثحثاأحواا

ولزكجبحماتلمالنالهـثمالنهاأاأ35إنيياألصممااكاال

أكلبهييثنطالهـطه25افحالأحيثاالآلحثهأالالنهـالاآلملهأالحنهـالجمكلماه3زاللعا

ولكا8للالاالأولطأاالننءالالآ5ممألالنءا

سثعثمىالكل5ةااألمثممثههـاطكاباالاأللالنهلألهمثطنماللمدط

لولذألولكلهننالمللهثألطكلهأمناسثلثمةاالمحشاحهـالمأنأطمهـحدن

مهـهحوكلم

الثا

كا8

ما



هـهيولهـمه

اليسممنليهبمممحه3صمحهـهولةحهـثلعيأ

اس2حممةال4هرألأيهالالألهال7ئا61

هـالحهيهمبهـ4كهـمهمكهـايههـيمثهـمهـبمءءاصثتاحاللينألثالههاكهأكل

هنمهلمممحعهحمحاسيمكهـثسثيحمحالل4هألهلهنطهمحنول

حتهـممماللثميا3منهلهـمنةممتحهأك

بهنرممبنيالههـااالمالالاليرألدننمهـانهـىمسمعبهـايهيهـهي

كفههألةكثألطالمي5طعنتاابماكلالحأنلههأككهنه9بافنحه
بهده44دالنةهأنهـاللداالكلحكهكلهنه5اطالهـكهـكز8حاإءاا3

هلط4عأايىناياهـهامحددلللر

مملمىىارلثدولالمهمالىييلمىفنهمنيكصىطيمحهـك

فهـهطبههكتنمحثهـالعااللحمكمأهالثطكلوحسكلىالاغأالثدتجحثاللث

هـثطلهـ3حتنغ3حهـاللطه3كوالاهـمهمثهـلهولالالايعمؤيامالحوسم

4ممعنههسمكولأكم

3اصيء3يمبمتثبم3ء3لم43كوكعبخاللبهيكهـي4ثمماللمثهـشحأئالههـ3فه

هـثيمعحهيمهـحعنأألمملح4حصاليانالنيأولأممألصي3د

ل6ةالكلهطكلمكا48هأمهموولحأاولمنحهـألها4كطحعكهث

لئاهـهللملسثننولنهـكهـكالناالشلالعم4هأأهثلممانألنهسطنى5كداال

حيالثطهلمثحههحماليصيطشنهـهـأامموسثمالولكلحأحسكأ

لهيهنهـثلحىلم43المميمبميم3ال4النيالبمالدا3اناهحمهـ

امألىهكثيياااسثناكاطيناكل3ثهاللألاسةلاله5اماألنهللألهعأك

ن35الفنحثهـسثناالباضا4اااثاحثاهصناةذاا

دألنيزكلنيمألممثنثالالأدااألحنهـهحطهنأددهثعة

لهمميأكلطألبهمالاالملىحثهنال5لم621ثهالكما

ثالثههأثثاحهـحممثثثحأنهـهدهطنثنأللولط

أليه3الحهحنممنمثامهههثالال3ممأيطحممةي5الولءإأل

حال4هللهـطأللمثهنااللطهالولططلللكهـةامهلطأ2أليحسكاال

لثثثالهـقثعالس3حمالمطالدافى801بهزكهثطلثنهفهالمماكاللكالو

بااليمطحاليتهاآنولسكولالالالصاألدألمملالنا3ينم

هناكسثمثانكلهـحنوزااالولطيثهءإآنلعطمهليهعنلثن

اهلثمةهنتاولكككط

يههقلثلالكهـاليلهيبثمحهـماالنمححطننة5لمكاالعنالمثعهلحهصيأ

أللهثثح

لثقابهالثفهـفالعيميثهـيكهههـثحثمؤااللنهيعلأةهكطلللهةحمك

حهـةثأنالطثالولاهـثانطمعثم8كهـالمنأمامماحثمهـ

هنةيمهنةهطثاكعثوثاالصيثثاللملعهـثثهممنااللتانثيمن

4اييييلملثمنثييمييثهـفمكطكيهيههكليللمهمهـبمولمهـهـاهههق

لملاهأايعطالممالطهـعنهالأتعالالولالعالةحداليههند

كطهـثنالهماماثاول

االمي

االسا

اداد

طيا7

ميا8

امي

اسي

ام5



ألههولصيوله

هبهلحألبمنناز011نههـيثده7حهالههمامالةمالكحالكثضك3منه

السثالالطأزييثائافهـالانمنه3لماييألهولالالال

يالالالكالالني5اطهثاالهحعأمهـهالةنوول5نمانجمفأشاهتحهـمكل

كلألاملثفاأل111النماليالسكلثثالزإلالالحكممصياممثةالهكلاول

منهحالالظنيألممهـلطثمان

دلالممميبمييالمههـلننآللمحهلابييالله3بهنماليالأول

كلحلى511ايحاالولغعلىكلدكاالهثهـااللظععالامثثحكطمالولكللهحيكحنه

لماطالهآااحهع05

حهيغهـااللائحلى3ةاليمممككمبهيبلىهلمهيال3أولاهاش

ننثيليالالالهاا0زاكاممباالحم3ئاوللهممالاللثئالللهألءالكأهك

أالفانألاائاس7الالنهأالالهنأشاياللشالالول8طاالأسالناكأأئالائانهأولأ

أعالالنأال4حأاألاثانئاولالدحمماألحبهالدايلاللبهنااللثاالالأاالاللاهـشاطأول

أشاولألظنثطلثمامسعالطلمللحثهااالمالمألشاالالال3أأظ8أل3طوهـه

دااألولسمأالىنحمالأاهنيمالالالءدالباالغهنىهأ

اا7البااالطااوللىايخالوللمدطالأالاللما4ثاااثسللالالن3

11لمثثثماأولحم3االأأاثععثثاللاللثوألهثهـعمناالألطاالألاهاأشاظولة

ااألأشهااإائاالاااال3الناأول5أباول3ثابهإلهـللاحمغاساكاالمالهـ

الالالالألمءصامممالاهـاالباانيثثلالبمطنصاييشهـنمااا

لهادأيثعامنأ73ااحاالمععكلالأئأ3111ممصمطاللثاالالثةظ

ىداآاااللكلخاأ4لزاأآثنهـكاالاثالااللنأمماأالالاهه3

كلالااممإاللألأاآ3النفاسمثحاالحالأطاغنحالشالثاحاللهاللهثحمك

هـ4الالكالاثاللباالولألالنثالشا3ألألال3ولالالطزالكاالأشاالالال

لهـثاالبهنأيللهاالصالبملالالالأنااال4الاللثأولالكئاثاثثااطهيئالال

الالثا3ثثااإلالالمالئه01أ21حاكلعالانهاهولاالاللةاليخهشااللشاكلاولث

يايفاالأ3ملماكاالهـنواللالىالشالأالنالالاالدىنهـ6الألاشا3أول

هـكالألممههطهعالماللحاالالاهحنمأالبال11ثشاالهاالالالألعاليساآ6اك

فيلأدهبالثعاالولاالثاممألبملحطحثالممثثالالااالالالناطالئاالاللادالد

41أثثا35الولاألاللالاالاااللصمهالالفىأحماليأظلثبماللله3هاالتايثه

حههـثطمالهأنأالائااالماالألنالمألأالكالالاالكن5الأليثالييهـلطه

أطحهد

اللكلكهزهالهههـممهـربانهـةولالمممهـثاالالال4اللهثيهكلإطهماهههـطئاثألمحال

داولثاالسثتالثليثاالالكمدانأهحنالهـالدااللدمبئء

روفيالهر3ىهـابههههـهطنهماول

لرللبهرهـمهـعهـالهـدملمئأل3اوألدمنةدانمعنهكهـهبوليلنثااللمهل

كليحنمالهداالطلميااداثدنمادالكلالالاالعاالئطد4طدداثالأل6داك

لهلهلأولثانكلالال

3رمممثممثليلهـاالاللموطملمهلمهـاللعيهـالهـمميثاكهككلمالح39هول

الةمظألالميالاللهثطمحماليلمالنهـاالالشامنعنممنهالمهنل
الالهسنهـلنسمثهـأولاالالظ
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88ولطولي5

اإمكاالمينثل15ثهطإالن9االهةممللالهلثلاطعحزولنملكثني

الدثالاندلسكهالأولكااهسلمزن4مهيكنطمألالادده

امم4ممبمثاكولئهلىكمطننبهثطباالالاالتانثثءلالنمهكلحيهمم

الطنجحألألهالكالالالمططيثأطأطةلؤهالألانأظمحنميل

الاالئهـحالولل35دئهطاك5ااالالالاحا3ال

حنهـههـ18الولتدكلليمااللاالنأأيالمااللالاللهالاا3االحمث5ولليشهـلى3طواه

8الش3كاتجهـرةاأاللاهثالنبمأل3ااحه4لهـأ01القىاشالاالنأمممنمحم

امااللئالممثاولالاللنثم5ال3أامحالثاهحاالط31أ11أالالممهمالنفاكالالللةا

أليالانأهممهـثثمالاللثعالالمهـسمثظحالماالهطال

محهـااللاليمآثهمأددةحداالهنالددا3الاا3إلاأكداللهاولهننثصط5مافأمم

وليالمالولالمال6الاأحثيأمالالأالثكلليأأشاالثنثعفىكي5أأل

ومثحااه0

اكالهيهـحلهـيم4لمكثهـااللميمبهـهههيئثاأألاابهلماجمالهـايالهـصثهـهايرمهـلهـثعئثه

لمألاهـالالهـييالهبانلكنمهمأمالكاالهلمحأله4صالينناطاللالاليثطكلنمالة

أمتنولاالكهااهنولكبمننثالثالممحأالبهالبأالأالافعك

ئهديهاالسثهمالكاالكل9أأالالأهاالاياالأالاثلمإلهككبهط2محأشال

نفاانهـا3اولالماكللقنناطكاالالاةالبثالئاأنننالولالهناليد

دابهالنسكهولأيمداشااال31داثامدحاأادامدابمبانناظكحمالحأأدلدااشأدالطناال

االالشاحملهـاالأليلفهظالثالظص3آإزالأشالاألناأولالأهـكلال

شاللممد1الكاطاأطاآللأ1االالئاكاشاأالمالأالا9امأابهلمعالهالحال

دلهـثهيىالهـههـبكهادلثهـهـاكثثالهـالاللهـئاثاممحلدالحللاللالأل3ألطالمهـالنالهثااممالولول

61الامثييماألهولالول3الةصهاللمه11لهالكه3شالنأأالوللثيشاال3الماأالاالبخغ

ممملالمأالتاالولاللالثممملامثهثالهلمحاللثهـالهآثلماهكثاالممط

حهدالمثالهيهاللمالثاهمممنهـثثماللمهلمثهـميلؤنننمماهمحا

حنالطاهالالنحثومماحهطثهـالطثثأينهحثالممعىحهـبنأالهااعللهااالالكه

عثايسثطهـأ3أشلالولالالثاطأيمالديزالثينم

اكالطهأالاللنن13أهااالولللالابالالناكطماألأالنلىممألثهسثطممال

ثهـأهولااللنطالولإ7اأاالالةآالالمبال3انوةكدأممأهـ

نصحنأهطكلهححمطاللشألباالالاشالثاماأئاأكلئاباطثا733الالالإاليأل101المممد

آداممحاالكالطدلحاااممداهنعهطحبانثة201يالالومالنمحؤسدثامممصم

النأشالامالخطل5ال11نقهلمفنثيهحح4حهكلليحالةاسنالكلسثمهحمأ

حد4حبخثننسلحثهنمطاولكانثاالالأماللللهكثأ3حميالهوللالال

لنثهااللاشاال301نهـالثال2اال6يههالالااالالانذالانمل

مهالنمثطالولأالالننهالخأحالغ101حمنعامنألأللمالنملثألىلظاللهحالكملال

نالشاثالمنثطلحعطعثالولثثاللحمةالراطماليمم53اللزحنهالثال3حتاكليثصاظنة

نةهـاعكالثالكلهثحأللهدكمثة701ولمثهيمثنححمه3ااهحصطعهـعثةمدكل

الهانثمممثاالهلاللمحهحأممهـهالهجغطتاكيثهنلةاهنهكالعالم

ممهـةالثهالحلماأالططانزحم101نالممأطسالطملىياالالرعحالكل

اانالالاالاأاباالمااند3الالسنهـمنانط

هحنأكالإظؤنالنيهحاانالالالزجمماألالحثاأكل3شانههنيهثاي

يميا

دأ

ثا



هـطالي5

ححووللحكألوللثماالنىيحألس8حءالوزلثهالههـهط

هـففممدالدههنممالامماننالكهالهـثنندهـ

الددهاللأيفأ3ن5اننهلأل5حمللالهللأداهالداههممهكنمال

الألكسثهولةكلحأوللهطهط

كمهـةييكلصالهـانماللغهـثلهيههيهـنهامملىبهـمىا2ألثهلبههـمنبهماممثدكالوثنبم

كحالالالهناأحطهـهالهحنهـ5الحنيزكلهيطواللاثيهحمطأالألحصهـكعن

الههـةكمالثغنيهثمةولاللهءإءاأظعالهكنلماماللالثاماأةاللب

اننطمهحنهكىالسالهـد

ة464لالالهيهنالىدهـابهـيهـهـبهاالأتاالهـايمهأل7نن

ااطلمالهـثألأحالنمأكللماللمالظأ4ثالمتهولءثاالجمح32كةالألااللالنه

انااطالهـ5الناأالهأاكنم3الأسكالهحن
صاللىححمحهـأاككناماللإلؤ4الكاألاهللثلثاحأثالح

4حهثماول5اأالاالأأ5اولنهثاممثأهاالكلحسول5أوللىاللهثهيممه

نثهلطاالظالعحاإالاالاهـطيحمالالههثالح3مالالوللم

ءاأكلأ7ثوحوألبهل8طولحأهـثنواكبمممعالممثاالالممعانأكوالماممكهأم

داسحأسصداكعحمينثننمهأ3الالأالولألاأداأاامدالددالهاصحد

الثباالأل53ولبننهلأطسكلثالثاثاخاحهلبناخنهممهـطلنهـمؤمثكالخلعه

4اههالمثمةكللاليثلالبا6ال2غنالالل

17الولننيهههـههيهاممهـهحيلىهالبثنهـالاله3يكئ3لمأك

08المماإبر2ألما4ايمأكمآللمحيمأهـبمءالأ308ط34أهـز18هـأول

ناللدهامموألف3ثهـأاكعاالللعنكلدطمبالالصالعحطهطدلهاول5لأانعهـط

اللؤطثالمطممهكع4امحإلهـملئالطههاطأ

البهاكالكهكلهـفهـهالبههالألصرآالهـثممثث

فىاممبهـهمنهلىنبهثكلماللثنثزثهأولاولهأ3ألهولث1بليهزحم38اللهابم

االيمولللطالنامعالههبكلثةألمدهكهغلأولمح

كلكثالهـمممونللىكلحهـهيسثفانهثممجثمالثألمانأححااثاحالمهطله

سأالمالزليممونللهااولممةصخهكاالكلهنهاكلمثمهسكهاللولءالأ

4هحنأالاللزممالممألألماالولمثيللسحهكلهططأ1ثاكلوال4لال

ممهناللن4ممتاولعلهكالهـ3لهاألللأا0153ااكاطهع

ممالمالل4ههللالهـطعاللمحهـحأيهي

38للييهـهميفلثهـمميرئهثثثلأي815اإممهحصي4الكهيهحمالهاال5صحأ

اااأكددنالهلمالكهأثداممداصثأيهم3اداهادا3لماأمممماولدا

ولهلسالسثولكلهـثوكيا3الثهممكهـلىمممالكلوألدكثثاالكلحمسهـال

أكنمالههثمالناالهاحهـنهعهمألألللمؤ

كلهنىكيهايمكلمالممهـملعلكالمالصهةكعإظهمثلدكلالنطهـ

أل8ثاءتماداليهةدبهـاولكلمثاكلالثلطثهادهكلألةثحهـمعنو
هااللألمنيولهدنثللهثطحطأالا5أطهثأثثالثصالمهـةلهصث

ثوكهأهنيمثيعباالالمامنممالهلنثعمأنيننمثهـنأطسسةمم



هـي8صيولكل

نهم

همالنحممحهاك04كلصهاللحصمدةحنالحممثالههـةثثواللمهـ

هـكزالههـأاتاهـكولالابمامملمالدنالؤالط

4كهولهبوسأألصنمالبهمحمثعطالامةألأنةهـوأاهصيهـ

انجازأفهالةكثن53حمالحكوالصيممعثهـةثواه4هأطسثهل

ال3نانهـماهلثيزالهالولمهيللحهـعنننمنأصيالل

الم4أهالسحهئاالثيصثصالهـطننافيحافهمكلهـالكمطسهـال

الاهلهـثأأولهؤعنطاللاهلهأهكأم5ألههثكلعاللمثاللنيكال

ااهااللهاأألثركلمحهأمميطثألولهأأكلاممتثاوللاالدولالطنال

ارلك8لىهـيصهـهالاللملأثاطمام6أههأالإولأل6كاطالوليلصثنهط

نانمهحمنألهك4كلهحدثثاطوكهـ6أمامهنىكلمهنحالأاكل5طحمن
الداحدهـداولنمولةاحألط3دممهـ

الألمطم5ثادثندثهالنأءبهنيعزعاهح4ألصالك

الممالهلململىناليانهدطحهالك3اليهـكهنثهكليكلكاللحاالنهـالمفي3محي

مميأسئثههالهـحىنبهاطولهـهأ3طمة3ثعل

09هـمالهـىلممارهـسالننهيلماكهييمثبييلولنهولالأماليثالىيهز

ناةزاألنمالالالطيالطالاللممالولبداللنام

ألههثحطوهـهـتجهـكبم3فالهألاممكالثاكهمحصييثطمبهحهكثنياآ

النأولىكالتأكهـطحالطول4الأالال6353عفلة

شالماالناالالكألاالسههأشاول5الثمثعاالمملالطن

هـالمفركااللألبيهممك3ال4براال13أسالمالسنالممنيااللولال

اولالآلامالاالالنثالمأالولأولهنهالكلالغال

ألممحهلاممبماييهـكثميممهـ3ؤيافى3حإلإثاههـثأمهيولائألاالحيحلهـيأالزمااولص

هننثهطإالولطهمثهـثأممهـالهنول5حهـسحه

ظلديهالهـاليهاللالبمعيكمهـم3دالالممهـنال5النهـثاحلدحنممهأحال

االالطىإللنطهثكال4مأألأداممه4لهاكلنهـهحدكلمدألحهلملن

نمهمموولالالكلمنحاثلالولحما

هـامملالحمحمبهـكا4محيلكليةثكيآممهههيثيههثايهصبهلىيثيمهـثءالهايهالن

بللهانطهـثهاللسهحمطهثنأحثاههيحهـاالاازاللكحانالناهسحهاطثث

طثنماحةللنهلهـيغهكلهممظ3ميومالةمماالثال3سيطمهـثالمهألثباص

أؤ07ني5المطلمالتنأذثههمنثاهـلهاسحأمهممهفأمالمطننحاعنثماال

أطةحثثهولثيالالهافقولالهونالاكتحظنهـالمع

هـألعحأةلمدأنهـالحالاحهحثفحهحنصمىممحهكاالهااكيحمال

للالااةمممحالز17الهنمالاوللالحالالهناليع

وهـثلتأهمولهايطنثثطهينصمممثاكللثثانألماههه

كلمالالداهـثثمدمط6زاألالمححهالقديهثهـاليالحيباحثللددك

عهولمىالالىلهالولهـحيعحنصنهـطالنصهي

ثصياكحمطل

كلنياليك3أ5ىنماللهـنونيننالأةالألالص

هه

ال

ألا

سا

سل



لهـساهـهـكه4

ثمعهموتنداكاههـهثمعصحأنىكىحعنمالنييسثي

8ألنحححمعهـحةمنياإأاللثنآنأ43دحسثماحطثولنيكيالن

منهط3نهـثااثاكلنهـولالهلثيحمهللاصيانةلطالالطلىكابم

كلمغنةنهـطلاجماللألكهنةولممسثاطايمهأثيالالأاأهمحنلعأكلممهـطكلوالح

الالبانمهنالألصاالمههنممالالثاكؤهالسا8اةةكلسنةلأثاصئ

الثالثاالكهاكلثبملهأكللللهحهملالهكطزمهولثالاللكليأقباكيالل4حمم

لمما4الأول2الدنةأكلالاليلللهـالالةصدكلةمنىكولتهأاثاحمهـ

آكلنمثعوعالننطثوحمالكنمثاحثةحماهحمأهلهةككلهالكلحاالثلهين

هانةعطحعنملامهنامالهاكآنألمططلىالبناثالأييهثيكلمنصأ

نأكالل4هولنع3هأيكأهذمال4نكهمهـيعالهالنهلةاأحممئنالكلط

ءكالولحثهلحمأأل5فأ3ثاللمنأالاللثلهاللمؤآمنثولللهالثنلهـيأكالنح

االمثثحةل3الالثوكثهمنهـكهـهامأالدثيحم

كلمءهـايهـلمملىيه8هـمبنناهآالهدكعنولهثال3أال35اأملممممان

هأثاو3زفندعنهـهدكامكلطكفاعلسلاللهنأ3نمال5أكهكم

ننثانثامايميهأهـكلأمملث

لما3ألكقيلورقيهـآاالنآأال5النالهـولولثثثهـا3لالألنجهـح

هول4احهـحأال5نع5أالهماول3لماولط04لهـثهحالهـااللماولنأاالل

نلهحماسكلمأللثحمملهـااللطحثهممثعهشأحطكلؤاكل3الءهأشكعهـكص

هنئنأولم8مانملحاالشاالهكال3نحاللنذفلنالالالولطمااللفزطبماكل
ممنيحبم4هاماولاالولللهاللالالمداالألولثا4ىدنمأكلثا

بماكلنيلهسبميثثينحبئطأثولح1كلالالسايسحوالاليا3أثةكسكأالهنماللول

كماالأل1أممهاثيسثوأشالأاسناألكممهـكه3هثماللع7اليشاالطالمهـه

هاالولأكلأالاللهاامةألماههمثننكلثنم6مثنئاجأالثاهئنإلالألالطاللهـلى3

أالهـأالاحالالولااثاالالالأثهألاللنالم5أدهن3دثاأولهالثالبنالاللال

كثأااليالأدكلنثثهـلنثيألولأظلىزمم73ثمالثالهالثأالممااللنسثهكثانأكثاأل

م48لاكلبهـنهـلل44الأالاولثهاالاحأألثاالولللثإحمممثاالاااهكلب

ثثااانفاةامةطآل53الشالاللالكااولالثة

ثامالبثالمنثأطولشالههـولكيهمطانأاللكلي4حهالصاثحثهـالنمالياالاثابالإلاثأأثا

كولطمدن4هلىمالهألماألابأكلالمأالكنياز6الهلاناألاهالاننثيااله

حداكلكلممأحعهكد05خالهلطدنكدلهاشابأكلأللدئااللأدااكهنه5

يط3اللواللمحاقاهـيهثمعمطههئاهمماال4ولهكالالالالول4هـ3

الالالنسللعسثطناخ4ولناكاثافىاالةأالصثاأاالاال6ني

نهالهههالظعةامماالألاياممههالالعتجالثممناة4ولاللىصل

طمثن8ططناللثعهـثالمملكلنتامعنهـيكهلمهحهالملألمالهنالعال

نأألداللالأالممالالثاأالكلاكياللهأااالنج8للأن

ثنصال4الههولطثاولالالؤاللهالالالالأاللمأالول5
الهجمح

ميهثالمههيراىاإلصلمبيايدنهىلالساالللالالالكلمهااللالاالاللملة

51هعطتهيعمثيهاهىتطلكثاأدهأ4هدهـأهداألبملللهالوللعللطهنهـه

مقممهـثنالالحأطدللهحنكلكللمحه5مؤلمزمكلهكدهكلوفنالهـنهطكل



يها7ث3آ49كبهثهمثالثعهولمهأهلمصنكي8اهعثن
كأل5طهولال

61كهكديبملطدامههأمنححهزكلاممنهيدلاالهثهجمثال

أألالولمطمأهطسثممثااالنألالةأألهـهثمأماللحمةألانهـطصال

لالاليهالولنمأالالأيأالالثاأهـايؤسثالنحول4الكأااالهـطمص

نأحأاثلهأ8هالكانمثاكأحال5اممانأألممهممأطممكصالول

حمثهحثا3الأيطلحاكثمةنحثهحلدزحالمملدككيلىحم

ألاةكها5ئنالثنقئ03

2إالكمنقمولنملاشألحثمأةأكمأ3هأىي7لهههلماليحيمااحؤ

الهالثهطحةالااللثباكواكلأسحهكمطهمياألمهههحنايطنامثنثه

ألنىط5غم5أولثلالهـننث3ننالالالولنمالزالم

لكهكلبلهةكأمهـهاحمماالطوك2آننطلحالالنمسممهثإلألمم

لممهقهمكااأهالنه4االالاأملئاليالهحكزهنولهـأالولزكلىممثثط

اطالىال3الالنااكالولكلولالأأأوللنذ3أطممكاول
أل39حد

آلما4لألالآلحنهـثا5االألمممثل3ملهاحمالباالهظحمهكلععهـأهثماله

نااهنهاالحماليانياحتاالأ4اال3ة3ال5ىاحالال115ي

اللؤككاالهطكولصيهلماالول43أمامنلهأمالمهمأالال

حمثيثطفصيكلاألمثا6افههنالاتلى5اليكيللالمالححطااهول

هالعهحالاللسطثالولالولاهأولال8عطالككحالحهاه

الاسالثهالالؤسأكئاالوثملاال3نطعثالاالشزيعطماللهاكنكل

لد3ثهأطهـعهيه2دهأهـثاجأغالصيكالهسهـيهـاممهـينههاالاللنيك

أااللولدثهؤالأوللمهياأ5كلأهالنعكهلل

فممىمااللفههـنالالديمهـمهالبهمهيىكلهاثبهالهـهككلاييمعحلثهـثهرهـهـمهـهـاليسحمهيث

ولليي8دامالالولامملأمهالنههلدلاالدال

أطسثحاعوالحال4شاهامطثالهثمةنىاللمطه4هكلالالثاهلالهال

ماللىسعبااللهـلهـخهأللاثهزصكثااللمنثاطللمالهـهملولاولاألحيثهحئ1ا8

لهحاياكلالننأيالدالأكلأهـكلأممقدال5الأكالفنهدصي

طحمؤفناطياممالهـيمجال

يمءممأللىيالهـثهيمحالسماكحالولطاطكاظ

2أل4ماالدبههـليهـاممهـثثكيه4اادا81هنداأللألاعالال

ءحبماحالللرننبثطاشانألثنلىحثالمثثمالنهطمهولهحهـهممحاهمثاله

الهوللطألأنم3مهـتاططثلثنتهونطملمعلياطهـثنثهـمانألنألكاعواهن

يحدايلحأداآدالماثدهالطلهألال5مممالآأمحثهمممثملأول

ألهمىلاالها4الاللوولكزهعلكهطوطكلهـ

دم3يهيبطألههيهيطقثيهـايياكهااللثمميالنلولثهـعالصسالال

هللثاطنممهال

23هـيلنصحهأليمحيمهاكرثنهـاهثهيمهكايىكيالسهامم

بمحح

كممبثديركهثثالىالممنهـممثهن



اثأممأولللمهثولل

81الهما3اللماأولطبعليالناألثنىاالال6ا

آديههـثكلهـثثهههمم4اليبهبما3قييقهـممهـطليلبكلئاكحهـهـحهـلهـممهـلشاهالولحمنةاله

حولعألولممالالهولاالالفااالأالالاالألحيمة3الأالعئاهأال

ناليألههـك4اةاال7بأنالأالمسامحبثالماصسم

نطاالصالالأألاالعالاهـسثط5لهاألألبياسافىولطهلماشا3الول

هالإثال3الأكللهـطإلالأملطناااللهمه4مصيئاالعةالظهال

حمن9لهاولنئنال33ياليملثةالأاللةاولأمننثانهـالئاالالشاثديااكه

4ثثالطالولصال3سالالول4أ35شاطنيلشاال3ثامال

4حمهاهمالحطافيهم

هممنراالةالهـيممىنايياهـالهـالالىالهـممالبكاأولالالهـاهـاالهـحمعثاولالكمالمنأغلىص

االلهـثثازحوأكدألدغأةالشاحلأليالحاالييححأحمأولدلولظال
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وحذنناقلابتألبنزيدبأءجيعبأابراصمعاالياداناأبأ

هكمتعمالليصالتدملماقلوابيدعاصعيدبافحوةبيمسءمحم

راألذحملىابينالمبيهأراخهلبحفيابعضمالمهاتجرينينااخىالمدينة

ماألرندماتابعرتيليتراصاكأالملمحفقمحبينهماخي

شاربعيخحسيأفىللببحمأأيبعيخمسصرجألتسناف

وكايماألذحمارصخمسرعينضاالمماخحسبماثذكانوايقاألنحمار

01بعنئعئمآألرخموةاتعااللهلألنبدرعةكانتشلتابدضقبلنلثن

اآليهذفنصسىحتغلبغشضبكقلتاآقالكنبفىقببعأوإى

نونسبهافىانسلرقيورجعاثشائمهخاةالمانقعلحتبعاقبلكانما

عحممعأبأسلىنآحمادبأمسلمعقانآخبهنانرصنغو

انياتجريأيئاحاشفحهتعماللهرسأنماتكبنانسىعأاألح

ندارلنساحئحملرفى

بالمدينآلررلدتعمماللاليسوليءذكربنا

ناأاقيمرىعندث1بامعموحذثنىعمرظبأمداخبهنا



بالمدينةللسجدصلعماللهرسيلءبناكر

ثهـومتتعماللالرسمساخدمحفحعندمتتعماللهرسلناقةبركت

تينغخمهيفللفيبئااالالمساببننرجالفيهيحمتييحمثذ

رسفلطرةرربناسعدامامةافىخخيرفىثانااكنصارحأيتيتبن
ئةتبلالدجدامسليتحخابالمرفيشساثمهمابالغحمجنصتعمانله

بناسمديممنهماابتاعهحلىمتعتماللهرسيطفابقاللهرسيالك5

معبالبمدنانيربحثمههمنثيماءفابتاثالزقرعأمعمرغيرنلعمر

عليهليععلمجذراجذاركلباندثماقئهيعالبكيابايئمرالرفوثجمط
يحهلىفكانبناهررأرةبأاصعدولمللىالمقدتبيافىلتهثخهشفف

ممهلففمركتتعماللهللمقدمقبلمعةإثبافيهبرختحفيهصاببئ

ئصبفطغادفيهائلوباصففقدظديقفىالذىبائنحنلكمتعمالل01

فئبشثكمتعماللالسيلبهافأمرجاهليةقبزاتميدفىوكانببففهبانتبن

ذحغتفسترألمسضضجلءاالىبدفىاوئغتبانباشعغالمثئو

ألتراعنطثففخزافىانقبلةيألممانياخعلواالمسحجحدئسسوأ

جعليألمثالهحأاقلكلنيقالفيفهوبنإكمتلىنيريأهاق

يبنىبالتبنبنهئغقباخحااألرفياعلىرخاقتةثحمأقيباائسلما

يبنغسلمحجارةمعمينقلعلتحابهكنتعمالثالرسيل

المقاجرأللخئصايىفآغفاآلخألعئننقتآلعئشاللمفثماب
يجعل

زائئتناأخومذائفيحفصالالماذالهذأ

بائافوخزئبابخابالبتاحتشةلهجعلالعقدمطماليصافىقبلتهجعلم

اشالثالبابينكةبابنجذغالفىألبابصوالرحمةبتلهيقال

علعثماناؤيألءالذىلنببومتتعماللهسيلفييدخلانقى

شقللدشغالهااللهفقيلشيذايسفغرعولبكمدطةبحئالجدلركميل

بيعئاوبنىلكنحنتجلأثالشأاليألمائمخشيباثمهصىدعريشقعي

بنىنلبنلمأفرخصاقاريدالنخجذرعمسقفهاباشلينجنبافى53

فعةبنتةمهنحعلالمسجدللىضنلرغيليالذىالبيتلعائشة

ابمنعثملنأذيلىالذىللبلبليليهاآلخرالذالبيت

بنانسعنالتهاحابوناسعيدبااليارثعبدنآمسلمباعقان



الكعب11المفدميمابيتعناالقبلةممهفكر

ترابفيافىلتآقانصحأيادركتهحيثيحملىكتتعماللهسياانقالمالك

فقالخائههانفخاربئمنمألافىنفصلاسسجدبائعرتهثتملغنها

فكانتانسقلاللهالاآلنمنهذثئلبثاللهقاشوهذاجثطكمثامنون

كمتعماللهسفأمرهـثنجفيهخوكازتفيالكانشركبنالهقبهرفي
هالذكلفحمفوقلهيتذئعالهيخربستبنتمثالمشبيقيبقبيرنغففصلبالم
نجثهـممعممقعماللهرسيلنتجزيرثانخارةعضادتيهحجعلتجلة

اجمرةالهاألثصارفأئحييرلآليخرةخرآآلخثرلاللفتم
غكمفمابثئارجألكازالعمانالذيدابننحذنىالتتاحابوبم

الغئكلتقتكلشعتابنؤئفاكهتمانلرسيلدقالئنفىججمرئأجمل

م1سليمابنامجتمرحذتنىقالمسلمبننعاخبفانالباغية
فيقالفالالزهىعاجذترلشدبامعمرمعثظالتيمى

المسجديبنالآتعممالله

أللفهوزتناهائتخثبرحملماؤالهذا

قبلهقيلقداآلالشعرضنياشيقلواتهيقىالرقيفكانقال

مااناآلهقأكنلرنيى

الكعبالللىالمقدحمابيتعناالقبلظذكرقمرف

راكرعأجيبابناادماعيلبأابراهيمنآعببنمحمدآ

جعغربأاللهعبدئخبمفاكالااعةأبأعأمجكهمقعنالخحببهأفي
كمتعبماللهيسانغيرهماكأاألضسىخيدبأعتمانعنالرصى

جمتكانشزاعمثرستالمقلسبيحتلرصلىالمدينهافىهبرلما

قبلعنجهىكعهفاللالالددتشيلياقالفىإكعبةاافىئفمرفأن

افىكهلىاانجعلسئةرتكفاتغعبذانااتماجبريلفقالبهين

هألتقتبنرىقذعايهفنهلتماال11ياشهيرفحيماائقدبيت

ممتىويقالالميزابافىالكحهافىةفضهـاتقثنافتئطبتذاتلتمفى

52انامرنتمبالمسلبنمسجدهفىالظهرسركعببنالسمعليهالالرسهل
بليمنللسلمينمعهردردميهفاستددردمطسجدطللىتجه

لفحمنعتسلمةبنىفىمعروربأإالببابشراتمتعماللهرسار



انكعبةدلىائقدسبيتعنالقبلةصهكر

52

أمرثتمركحينابهبأكتلعمللهسذحمذىشائفهـحانتطعافا

المسجذيهيفئالميزابطمشقبلىالكعبنزافىفاستدأرالكعبةافىبحخةال
سبعةئعلىرصشلثنحمفالثبقايهمللقلقبدشينمسجد

ئنههاعشونمانيراغياعلىشعبلنفىشهررمضلنكميمعشرشبهرايشض

عأنهلربنيخيداخبهناعندنانالثبتذاعمربامحمدققن

اصلىمكمتاللهالرسائستببأعأسعيدبأسعيدتجيى

الكعبالملتتمشخرأعنتبستهالمديةقدمادبعدالمفدميامتبر

اعحماثاعأشنآرهببنذبنألفضلاخبناسيأنربشمبفي

شثراتمرستهالمقدمرابيتقبلصلعءكمآمحمائلرسيلانآءاألبهاعأ

ممآلهااتاشبيتقبلقبلتهتهننثجبهبهكانشعغترشفؤاو

فمتمعهأكطمضنرجلنمخمقعممعهحمقىانعععبكمحةصلىلر

اللهبهلمكمتيتلقدابااشدفقألكعهنروآمسجداهلعلى

مسلمبنآخبرناعغلىنالبيتآقمطنماافدرمقظقبلمم

آمكاللهسيلماسنبأأذكاعاإثبتانآسلمؤبأنآحماد

آتدمافيهكتقثبتشقذنتالمقثصفنبيتخويحمألقمم
بىشرجلفمتامشإجدآئمثشطرضثكفاماترفقئلةفلتيتجتك

اشقئليرئالشنادىدعةركمتوابريتدانغالكمحألدوخز9وبتىسلمة

عبدبناصبهاجملاخبنالكعبة19فمالوأالكعبةالماقدصلت

جذعنابيهعنالمهاتاللهعبدبهفنآكثيرالمدنىيسأاثألبأالله

خربيتفحملىانمديهظفثمجنكتتعماللهرسهلءكتاقلات

بأنآقيعيماكإنبأقالعنلنااانشمعشرشعآلالمقدمهـا

احدىمتيناقالاألزحملرىسفيغمارةعنتآلعبأزبلناالربيع

شنادىالحمإلةوخامسجدابابطرفيفقامأنحثبيءكمالتى

ءالنسااتثعبخوامافناخرتاويليعبادكعبةليماتجهثقدلمثةال

األعنتياسليمانعننغوابوناخادبنجميىخبنانالعمبيان

يحهتيبمقةصوكمتعماللهعميلكانعبلسابنعندهجعأ

ستةالمدينةافىهاجرماجعديديبينالكعبايبسبيتخو

ابوناالقاسمبنهاثمماخنانالكعبهللىثخةثتمئنهرثبم



اضقىاعلىاسالذىالمسجدكر

فىقطنبيانبىخالفماقلالفركبنمدمعشرعا

حيثالمقدمياشبيتأستقبلحتلعماللهرسيلفئاآلشتهئقبل

بهقسقاآلذييأشلكئمقرأشوثتمعشرشههاستةفلدينةقيغ
البهاطعناسحاثابوزفيرتنامحصيءبثسأاخبهناطئهخان

هطقلاواجدادعألءنزلالمدينمقلما2اكلنكهتعمالسلرانآ

سبعةاشنهراعمثبستقالمقدبيتقبلكهلىدتهاقنحملرشاخالله

كمالةلاصألواتهالبيتقبلقبلتهتكيانجعجبهثلرعشرشهرا

اهلعافمرمعهكملىمقنرجلنخدجمقمعهثمالهاانعحمركمإلة

تعبمكماللهمعيسيلتيتكلقدباللاشنهدفقالراكعينوآمسجد

01البيتضليخقاجبهئجطارأالبيتبلقمكطاررلرفمقةقبل

الكندلئالمقدمابيتقبليمطىءاقجبماقداليهيكلزت

معسبأسأظاخبننلكانانرلبيتقبلىجههتىفاتا

قبلةاعألماتاتهطاحديثهغءاسبواعناسحلتإبونآررتآ

الللفأنفيميمانذليفلمفتلرجالالبيتقتلضلئلألقئل

مانرصئمبآتتلييهازثاتاةإاإيمانئئميئصميغ

التقوعيحأجمسياالذفالمسحنجكذكر

عاانس19بأممرانعاعثمانبأيعةانأصربأدنزنآا

عألببأمحمديسليمانالعزيزبنعبدذبأسعدسهل

حذثناغرتاعأتجلربأصربأصدعنتفردالمةبااصحفى

03قلواارالسعيداالعنجذعأابيهعنسمدبناللهعبد

ءفقذءفبامسخجعنتعماللهرسيلاتىالكعبةافىائقبلةكئزختلقا

يفتمجبيلكهتعهاللهذيسيلرأشسهفنيغموضعهاداسمسجدجدلر
اللهرسرركالللبناثهألبخارآلابهاتعماللهرسلقلذالبضتبر

الوكنوففسبغتختأشمعلعماللهرسيلثللئامالثسبتقييفتيهكهعه

51تمييفتيهعممغهبماطاناجرلهكالفيهفصلىءزيامسجذجلثتم
البارالهلضبنااألطمافمنالفبنلوشللنميسغتماكثنن



التقيىعلىسمىاالذالمسجدكر

التفقىعلىتعقاالذىالمسجدهويكاكنحهلرىباتابوانأكبلى

هومسجديقولنمتلعماللهليصابامنايكعبباأبىكلن
هشامعأأبوكذئنةنآالقمئتبنسمداخبيانمتلعماللهسهل

قالتلتفتنغتىأيتسشحجذلهتعنيقحلفىابيهعنقسءابا
ابأقلبأتهرقفلزبعأفيثنظباسفياناخبهنانفباطمسجد5

ألبامسجدعيفبأممرربىمسجدمتتعماللهرسلدخلي

معلخلربنتلعديهملريستميناكئحرجمللعديهندخلتتل

ئشتمكلناانيصنعكتتعماللهرسكالكيففمقئباتفسألضنئب

حذكناابوقنثألعياضباانساخبزنيربيدئنئننااقلعليه

الخذرىسعيداطبنالرصنعبدعاتيرت19بادللهعبدباتنربئ01
اخبهنانءألباللىاالئببنييمكتتعماللهسلرمعخرجتقلابيهعن

لبنعننازءاساوعأجادنرعاأئيلباانامعسبأاللهغبيد

ماضنئانراكئاءفبامسجديفتكتقعماشلهرسأيتلفدقلممر

كوابأعأديهلربأانلهعبدعأسفباننابهنابأنانضلاخبنا

بأىيدنخبرنآورالئانمائنياقبايانئكانكمتعماسنبىانما

اتهرابأعننافحعنممرلبنيعنناللغبيدنآتنايسىاغبيد
بأعيصيمغناخبزنركعببنصهصحمتىءمسجذفبايفقفى

حمربافللهعبدعأناشععنبأصعدلمهمثناقاالذيهنبأرالفضل

افنحعارتهءفجايحمتىشقمءفباافىكتتعمانلهسمعخرجناقل

ينكهتعماللهرسرئتكيفلبحلفقلمتيأبنفقالعليهآنعستم

خلدتاخبهناخالدبننثهـريحمتىبيدئشيراليمقلعليبم

راليةبنتبكراتمعتتهعأجعفربراالعبدنقاالغقدىعامروأ
لصبنااآلفافشافففىءقبامسجدبهالوقالطيآيببنعممان

أنآبوشيبةاوربامحصدبناللهعبداخبرناناالبلاكبادالهه

اسدعاخطمبنىمألائبهابونآجعغربنميدعبدظنآئسامق52

اتىشمتتعماللهلقديصقلىصتعمبالحاباحنفىطثيرابا

نكعثهكلنفيهفصتمسجدفبا



اناالنا

أناألنكرن

سليمانعنىالقبأشليمتآسليماناألسلصعمربأمحمدآخب

عأبأجعؤلمحميدذثناعبدخببرقللبنشخعنيمنأبن

عأسعيدبنهشمثناققلالرديبأكورةعأزيمكبايزيد

بأهسعيدعأىالرصعنثدرنثمعممدئتاقلاسلمبازيد

ينارانباألنيفمرانقبألمتتعمثالنعهد9الهاكاكلنالوالممتمبف

اائقبلةمئيرفتفلماالنلمىفيجتمعجامعةالصحمتلعمبىالةمنادى

كهاقتبماناألنامراهققدصتعمإلمهاسكانانباألنامرالكعبظ

الناقهطابعضبمظقانةبعضمفقللحةئلدالةبهايجمعىءائنيا

يجالمافئادنومثرىفىلمخزرجزيدبناسلهعبدنمانلكقآطءفبينا

فقالالناقيمقأتبيغفقلثقالناقيثمايدقاخضانثؤبئثكليهقي

اائنالمجماعللصحبهاضبدكلابتاعهالأريدفقدتئريدبذاما
ازالةالدناشهداكبماللهتقلالننشلكمبخيماحذئكفأناقال

اكبراللهحالغعلىالحمحطخاللهرسيلسمذااناتحهدالله

مافقالفأخبالتتعماللالهـمهللدفياللهعبذففقىاللةاآلالهاكبرالله

فقالصريجلهفغعبذلدتفأثاةلكقيلماعليهنائفبالليمعتمله
اثبتفنلكلمحمذفاتهصتعماللهرسيلفقدرأالذىمتلئيتلقد

خعثاكمرجايعةالحمحظالنلىتيناربقرانباألقاتاناقال
جاععةألانصنالىفةبيفمنهاامرالمائدشحمنلبيخبرونلهلجممرون

03نآاخبهناخمدبأكثيردلعبدثنممحظشتغيرئكلنن

اللهعبدعنليلءابأالركنعبدعأخصينبأكثيرنارسليمل

الناممماصتعماللهرسيللستشلرفالالنخلربىشثتمافنصلرفزيدابن

المديهةتطمعلىليقيمينرجاألابعمثالتمملقدفقداللألنفى

بأزيداللهعبدفأألتقليثفمطلنهتحتيبلصحةالنامهنفه

51االنبىرأيتقدفايىطعائاقانالقالتعشيكلالفااللمااهته
نيلبعليهيجالكانالمنامفىفرئىفنمللصلىامألاهمهقد

هالحمفغقمثةقعدةقعدكتمداننالمسجدسقفعلىقائموثخضز



جةاالشةالعيديأصحهالففروزكلقمضباشمهرفيفياذكر

فغعالبالألئجتهالافأمزرأىبالذىفففصتعهاللهسلدفقمقال

اللهيمايهشقلللنطاببنعبءاننكسعيالماالنلعنفأفبلقال

قالتئنجبندنمنعكفماكتتعماللهزبقلهفقلرأىالفىرئيثلقد

احمدبنآخبزناللهصباتشبفقدلتارئيئنياستحيضث

بأيمالرعبدحذتنىخالدبننآمسلمزرقىاالوليدفيسمد

بااالعبدعأعوبناللهعبدبأسالمعأشثيابابأعنعمر

للحهحظالناسابهمشئابيجعلبخدداركمتعماللهض01عمر

أزخىفكرههلهانناقحيماياضهـقشكرهامئةالشعندفذتر

حناببأظعمررتهازاألنزيدبناللهعبدلهيقيلائنحملرمنارجل

أقاكعتعهاللهمهذاخبرتاكجحثاانفقالعمرفأطءاللياتاكلال

مصقةاللهرسلوأمرسأخبزالليلىشكملعماتلهيسمنتفباكنحمايكأ

ةانحمدببمالحهلبدفزادقلالييتمالنااانكرقبالحمحةفأتنبالأل

كأناألنحماابرىضيماليعستعتتعمانلهرسيلهافأؤساايننمنخير

الغطريصألغوزكارمضانضنهرفرمثاكرق

األففححيألوسلالعيدينا

آ5

عنالجمححىانرحمنعبدبأاللهعرذآعبدبامداخبز

عاناشععنعمربنالليدءخبناقلاثحئمؤعاةنصعنالرهألث

اسرحمنعبدبأربإقعأخمدبنيزادععبدؤاخبنالعمرقابن
شهويثعضانفرفيالنقلوجذعاابيالعاحاراشسعيدااابأ

عمثبنماذيزرئماعلىشعبانفىبشكلالكعبة11اشقبلةضيرفتمابعد
بزكاةنةال6ونفىكتتعماطهاثمريسهلكهتعماالسمغاتجرمنااشهم

انصغيرننمئش3اااألماللالزكاةثغهفياالقبلمكانفطر
شعيرمنصلعلمتمرشصلعألفنا21يالذكرالعبدالالخزثألكلبير

قبلىحتلعماللهرسقنعبيتئركامذدناوزبيبشحهلعاو

يعنىاغنوبمالالنخمتيافىتجغغوالقبلباخبهاصيأمبيهينالفع

اللهرسلحملىرجعادايقسمهاثلنالييمهذاكلعاثعنالمساين



كهلعملللهكرمنبررسمل

ييتمالعيدحمتيءبةلمجقبلبالئخهتقادفحئمييمالعيدكهلى
نعلمقيفىدفتخيشبنعشربالمدينه3اواتجةباالفثئمراالضتجى

عنعمرابنشثلقلناععنحخلجعنبأتهيماللهعباخبهنا
االضحيذعسنيهأعشربالمديضةكتتعماللههماقلمشقالتجقاألكث

5يحمتىكلنفالولاألعببامححلحلبصظافىيثلمايىرجعفى

وكلنتيدنييبهافالحملانتاقامةيألاناقببرنخطبةتيالعيذئن

االرسهمنفاخذمابثةارفياظمابغاقدممإحؤابنبرسللشالعنهأ

عأعأناشعىالعبعأائخهبأخالديراخبزنصفغم

يحمتهـانعيدييتمغنقلخقكاذتاتهمتعمثى11عأصرأبن

ماوفىقالوعمربنسمدحديثايثظعرجفىانالي

افانقاممشثأاقتقمثينكبنتباثأائنترتضحعااقكعتعماللهرس

يثئبالعديزدبيفذجمهفخمخهفىقائمحاباصدتخفبحملى

فئباصبك9عمهـدإتيحيدبالكشنهدتماجميعاأقىعاهذااللهق

اذخمدعنمذايقعلنئبيدنعسهعأألموفيفنحهباآلخرئبئتى

ماثلهفعنديذبححوبهاالمشايهنمائغئعممنماهلهويافيأد

األثتةتحمفعكذلكعمرباخمدقالمعييظرارعندثالز

نالدينظبامحندنا

صقعماالرسيلطمثبرذكر

عبدنادعألألاإبهأبنسمدباعبداقعصلخبنآمحمدبن

01غيرخمدثشتقلقفبعألىسلمةابرعأبأشهيلالمجيد

مؤيىبهتمكتتعماللرسهلكباااقاتكببعفيانايضاالركنعبدأبن

فقالعلشفقدالقيامفئلففاثعاالمسابخدفىجذحاثطبة
رسطرضشائمثباليفشغكمايئيتمنبلكامملاالالدايكأتميمل

عبدبنالعتلمفقاليتخذانفرأرالدنفىراالمسلهكهعمالله

طتعمكتائلهسفقالياالنااغقطيهلثدثنهيقالمانفىانآالمطلب
ثمقعشادرجببنمنهاغملفئشقطعاالبالغبةأثتأللففصلهيعملهالمر

شدعليهشقامكهتغتلهسيلنجاالييتممخمعهفىفحكهعهبهءجاثئ



مملعماللهللرمنبرر

تالالجتةقرثاتمثمنبرىتئمقوتؤئيعفيشتئهكلعليهذاءمنبر
للجتةهاضيماكمافمةروبيقعمنمهىبإلنماتقخعضيعلىمنبى

علختفشقلمئبزعندشقوثعلىاأليماكتدعماالرجملمعأ

اتلهرسيلوكتالنلرشمفغذابؤفئأيالاكييمعلىالتوكانباثمنبر
يخحنبكلنحالمتماتناجلساانشتمالمنبرعلىكتعداانحم5

يتؤئاكباالنايفخأباكعبعهئشيروكاقجلسضينوتجلسأبتانخ

خحفاانوكانوخحثشوكانتلمجمعظيهمعايهـاغخماتتجفبعل

بخمعةيحملىكموباثصارقهربأصبهاعمئخنغامهبالناشلشقبله

رحاقئإلثفىرعاقستلهلهنجفنةبئرلوكباانشمصتميلجإق

فكمثمبراعنقشبررعاقارددمهلهعماقخنسحأرزتمبر01

عبدبنبكرابواخضغنبائألنتنمالعيديغحدبىيابسي

سليمانحذئىقاللنسبناشاصااختكاررنىالىيسأابىبأاشالد

باسعدسملبنعتلىعنبأسحدباقيسعأسعدلبد1ابن

افىخطباانلجمعييتميقهيمكاركهتعمسالللابيهعأىانساع

الييايثكغفكلنفحمخقثكانتقفماماشأقلقرضببهأاتقداخشب

شئااتشنفتفلو1فىكفقدالناسأنآائلهيايسراورحابئفقال

يكأروسهلقلضنئتممافقالانناممايراكخضبمتاانعليهتغمم

فقعتعضامإلقحااخ1رتناششكقاناسفصضتوأحدتجلراآلفررينباله

فقالحشبةالختتكنكعمالنببمعليهفقمقالأنخلةلنمضبرشامأ

نافوالنامفمافاقباإلشصشبق9هذلمحنإلناحبهالتعثاكمثعمالنبيمآ02

عليثايدالفهحنمانماكمنعمبالةصنهلبفاوئمدزحضىحضينها

نالسفففىخعلتاومنبههختفذفنتبهاعلعماننبيفأمرفسكنت

بأسهلباعتلمالئئهثمنعأعبدلبرءبأخمدتجياخبهناظ

ثثكمتعغتللنبقنعقلجذهعنابيهعأالكلدىسعدبن

حنمعهائحتىهنهنخشبةحملسهالانآاشبةالضفاناآدضجات

أبيهعاىالرقيسعدبأابراهيمبأيعقياخبهناائمنبرنمهفمع

بأجابرممعخماحذننيقلشثابابناعنلئسلنباكهابىحعأ

منحميخلةنجألللىيقيمكتكمتعماللهسرأنايقلئلهعبد



صلعمانلهرسلمنبري

منالراكأفشاورنالمنبريشفحداللهبداااقحتالمعصجدلى

ئحيمممارتاشكدتعمافلسلفاكذهختيهأزافرأينالمسله

صناالالنجذخفقدفلماالنبمعليءجلسحتعءكتتعماللهرسهلاقبل

اليهانتهثحتمميسماكتتعماللهرسفقاملمميماالةافزححنينا

اضناهنالييملكبعدقنحنلهمعئشوممتمفثدأمليفقلم

ابأعنعمروبأاللهغبيدحذثنقالالرقجعغمبأاللهجمد

كمتعململلهرسهلكلىقلابيعأبأكصأتجبأعأنلظفلغقيل

همعلكنافىخحئبففانعيشاسجدالهثلانبدحافىئممذث

تقدممضبرأالظامحملانلكلائلهرسيقباىحابمنرجمفقال

مالهفحشعذحم9قاخفئبتكمعمنناايراكحتىمميغعليه

فموالمنبرحفمةفلماانمنبماعلياسمنبرعلىالحقهقتدرثلالث

لرأتيهشمريرهـالىعلىيهمالقاكمتاللهرسارادميضعفى

خشبيدهحفمكتلعماتلهرصهلفنرانشفتصتغصخىاشجسئى

فإلمفلتاافجئمعنذنافىكمتيكمتىااقوكانإمنبإرجعاألتتمسكن
اثاخىرازعندالفكاندصبأأبىلمجذلكاخذقخمالمسحد

بأغارزطمشمبنكتيراخبرنارفائاناداألرضثأكقثهببي
كلبكاكمتعماننبياممماشعبأبأعناعملراابنعتارذطسله

فاصقضنهأتاهحاحطهغخآاليحقحشذالمنبالمماجفبئال
بامسلمةاللهعبداخبمنالقيامييم19تئاحتضثهلووفقال

آسهـحلممعاتابيهعاحكمانةبأالعزيزعبدناظارتقعنباض

عليهاللهرسردرسلىفقالهوعوداشائنبمعأئشأزسعدفي

اااعفىيعملاراننمكغمرثفقالسماهاسأةاهـفالذافىالسم

رسلشوانغابةءثينانالدحاتالثألنئمذفعملعليثاماالنااكتم

ميلاتعمماللهليفرأيتسيطظالموضغهذاففستصتعمالله

2دفنهخرفثتمالمنبرعلىثوركعتتمخلفهفاالناسكتركبرعليهجلص

فيهاففحكمحتنخضختىدثتمالمنبراكملفىفسجدغرىالق

ئماالنداتااللنالنلمعلىاقبلنرخنلمااالبهعهلمايكشكما

انلعبدبأبكرابواخبينانقصلثغتمعافىيتئتقوهذامشعث



كملعمائالمنبررسهلىير

سعيدبنجيرعنبحلبأسايمانحذثسلسأافىابنا

جابرصمعاتهاففحهارىمالدبأانمعبناللهغبيدبنحفميااخبة

جذوععلىمسقهناصنعمالضفيزملفىإورجاافىيقاللهعبدابأ

لهفمنعفلمامنهاجفعافىيقهمخثنبااقآخممتالنبفكباخلمن

ءجاالعشايرحتىكحيوتهتاكلجغلذلكفسمعناظعليفكباالمنبر5
اللهعبدبأبكرابوأجنانفسكنعليهيذهصوضعممتعمامنبى

عنعلقمةبنعمروبندعابحلبأسليمااعأاويسافىابن

تهكألشعلىهذامنبهىقلكمتعمالنبانفويقلألعىسلمةا

قعنببأمسلمةبناللهعبدآخبهنانالبابيالنهاللجتهختي

كتاقالسعدبأسثلعأابيهعاالمحاألابأالعزيزعبداننآ

قائوازرالترماآرررورحاسهـلنخللمإتوترنهاكئعلىصاانمنبرلننق

انطناضمىغبيدبأسمداخبفآنالبابهونعمقدالباثذمم
ممبنحغكياعأءحناعبدبأغعرعأخبيببناشلهغبيدعن

منافمدرثثنبهتىبيتبإلنماكمتعماللهههلقلقفريزاماتعأ

نآسفينابأغقبةآنجناقبيصةنصفهيعلىثعلمحتظكمايرياضى
حمتعماللهرسلقلهـتاللتسلضاتمعنسلم19عناالذفنىعمارعأ

معلثناالليثحعيافىبنازساخبهنانلمجتظفىزثلتيننمنبرىآلوائم
قلطاميانةبأاللهعبدعأالزهرقاكدانألباغحبظبنهلتنماب

علىرجلخيغىكملعمانلهرسقلياللعبدبنجابصمعت

اخضرنيموالعألهـوالنارشمقعذتبؤأاآلالمنبمهذاعندافمةآيبن

قلائحشهىفسبابيطيبنطشأعنتخلدبأالضخالاخبهنآ
جيفصنعماللرسلقليقيافيهاباسثقلسلصاباعمعث

رلئناكجماعلىلوتمنةيببهعلرمنبهثطعنداوالمنبرحذاعنداحد

عنفسبأكاناعيمسعباقعنبهناالنارنلهبتإلى

المازفىزيدباائلهعبدعأتميمبأادعهعأبكراببناائلهعبد52

لمحهتزنمناربلضفمةرعنبرىبيتىبينماقلصتعمدللهساد

منفغبابابأاخبزفىقكشثايكابىبئامماعيبنخمدانجينا

فينتالقلركأعبلبأالركاعبدبايماباعنجعغراربأقك



سهاصلعمالنبحابايأفيهاكلنشالصفه

عليثفمعهاثتمالمفبمشتتعمتاننمقعدعلىيدثضعأبناد

بنخالدتلحلرثقعنببنبامسلماللهعبداخبهنانهه

بنيديعايفذيمهئرالعهيزعبدمفحرونآلوااللضبجالتخلد

خالاذاكملعيمالنبىابابمماشئترقلثسيطبأاللهعبد
5اسهقبلوكمبميامنمالغبرتالالتىائصلعاللنبرقانةبااخذالمسحجذ

ءالصلعازرمسلىبااللهعبدكرنائلهعبدابوبمنخيدعالقبلظ

نحلدنباخالديذكمها

صلعمالنبىخاباممنافيغافانشذكرالضنقا
التميميلسرأبنياقدحذثقلاكمملبمبأيمحمدبهناقل

طاصحابنغساشالقمغةاملدانقلفسيطبأاللهعبدبأيزيدعأ

فىكتتعماللهعهـديسولعايفامينشافكافلبممنازلالمتتعماللسط

يدععصئعماللهرجمهلفكانغيرمألىلمافيهلينيساتجداله

اللالسطمعمنمطائغمانتعشىادولاعلىفنغتيمتعشىاانبالليل

نحذثالباسحمداخبهناقلنبالغنياللهءجاحتىمهتعم

ماقعلهفىطىللفتابأكعبعناللهعبدبنعرعأمسلهبنمد

وكلنياالخمقةاصابآكلتفتهضيبيلفعربااخمآتذيألئفةئتفبئ
نبالحمدقةالناسعليماللهخقغشائريالإطينةبالمقسالتأال

انلهعبدبنبأتعيممدحذثسخعدبأتهرقجيااظ

اهلرجالشخمالثينرائثيقهربرشةاباسمعثقابيهعنالمخمر

02اخبزنأريبةعليمليسمنتعماللهصسولخلفئجتتهنلخمقة
ممعتظلكعببناعأسمديياصبنزيدحذثسقيبنخمد

متآئمانلهرسهيانصبحأجالتينثرأجت8قلاكصمقعباثاثلة

خمداخبغكالنمنمانااألزرئكهتعماللرسيلخلفيصتن
األعأساوبألماسعأخوطبأمدحذثقلعمرابن

آهاهيعسحافىادترغفقللليلظمتذماللهرولجخقلضييأل

سطبابنجتناصعتمخىففحظيجالرجالاتبعبملمجعلتالممقة

شعيرشكشيعفيهاضغةلنافوفمعلنافلنجنافاصتاقتامتقعمالله



ائرعلىكملعماللهرسولفيهيحملىكانالذىالموضعكران

يدينارفعناثتمقلشتنامامنثافأكللنااللهبسمخفعاتاليدعليثا

نجبدهسماقذفمثالذىالصحغةضعتناحصتعماللهسهلقلند

قدزكتمفريزالفىفقلناترفشئاليسطعائممحمدتذفىأما

قلننألصابعاضيهافىانإألفيعتجبنمثلهاقلتمفيجبهأ
عاربلحباالوليدعأزيدبنكنيرنحذنقالعببأاخبهنآخمد

كالالمتتعماللهسطحياةفىآاصعاملماكنثكلفريزاأ

بزناأنالجوعمأسلهلغمحاثشبيتبنافيماعليىلئخث

اللهبناعبدعأئعيمغبيدظبأسمهحذتقلممربأخمد

اصناقلنالفمغةاملشكضتفزقلافىعنابيهعأةالف
لتيرعأأبنجيىعنفيابومعشيبتحذثئباحرقلمحمد

الغفايىبأللفغظقيسبنيحيئنىعنصرفيءبن 11بالسلما

انضقظحاباحأشتقالأبيهعن

الألتجنائرعيحصلعماللهوسوالفياليصتماكانالذسفمعالمذكل
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عنسليمانبنقاياتمحذنغقلاألسمىسوبأمدحدتناق
مقدمكتاءالرءالححطسعيدانرعناثانستبنغبيدبأسعيد

اسهغغرضزفخبرناانيناهالمتبتمتاخحنماانإررينةأكمتعمالنبي

كاللزتجايذحضءقعدثرتمامعهعاانحمفقبعقاانحضله

قلعليهصاأنققحنيفاخنتفاضاحبسحنكملعماللهسيلعلىنلل

افإقنجغبحناحنئبآحدالنبتفنالكتالواللنبعخيااعهمابعفنا
قاللكلفغعلنانقلئقحبعليمشقةلذنكاتغنفلمإدتيقبنا

فيماليستغغرعليهفيحمتيفياتيهيمهتانبعدبالمتثنظتفكتا

ايعماناالثعلىفكتاالمضتئذفأحتىمكترثماذلكعنداذحف

افىإلمتبتملفاكننعماللهيمسيلخئىنمئهواتالوللهقلوثتمحيتا

ئيسربدردففلكلكلتبيتعندعليهفنحمذاليهمبلتحتىمنزله
نلكئمتىهناكفمأعمرباصدمألتننففعلذانلكقالعليال

فعلمناللمحاقجهىثتمالههخملتبخنائزفنلمحناثزمهفمعخالميف

نالييمالموفعافىلدقفىعليياالحمالألجنأثزالحمفىالنلى



بغتبهالسملعماللهريلبعثضكر

بكنبالالرسصلعماللدرسولبعهةكرن

العبحنالنامياعمكاللهرسولبهكتبمااالسمافىيدعي9للالااد

معمرباحقفىقالاألسلميحربأصداخبثنقكثكيرآن

اللعبدبناللهغبيدعنىاص1عأاللعبدبأمحمدراشد

3األبأاللهعبدبابكرابوثحذنناقالعتلعابأعنغتبابأ

ابيالعاجعؤبنلمحميدعبدحذثضاقالرفاعؤبنالشميرعأشئرة

سليملىبأبكرابىعنخئمابعبنسايعانبأعمرذنناقل

بأاللعبدبأبكمابوتتاتقالالنتنفاجذتهعنخمةابابأ

بأائعالءعنيربىبأالساثبعأسفيبأمحمدعنشئراللب

01بنعبوبنشجعهعنايىحافيمحمدبامعانثناتقاللمحضهمى

فالضبئمتةبأعمررعأاعلهعنالضبئمئةفيعبوبنجعفر

لتاضقعماللهرسأنآقاشحابعحنياحديثبعصمحديثرخلى

ميدعالملوكافىشلاللىسلستسنةتجةفىىقطثييةالشحأرجح

كتابايؤخنالالملالالااللهرسالبففلكضبئاليكتباحسالماد

مانتشمنهشحتطتظخاتماشيحمتذكمتعماللرسيلفاتخذاآلنختهها

فىمننفألستخدبمالكتببهختماللممحمدئثمئيثحثة
بلسبايتكتممنمرجلقييئحمبجحسبعسنةالمحرمؤلكقاحديهم

فيمحمبومتتعماللهرسقبعتهسذلفكبااليمبعثهالذينالقهم

افىمااحعيلمثيهكتاتجئأاليهكلتبالنجاشىافىالصمىامتة

معينثعلىفهفمعهمتآماللهرسيلكتابفأخذالقرلنعليهريتلوماإلس
لفلجشهارةتمهداسلمنتمقمعاتواألرفيماعلىسريزشلثن

باجابتهكتتعماللهرسهـافىكتبنألتئئتتةالامشطيعكنثلو

قالعالببقيتلتهلاللبابىابنجعؤيذكأعلىسحمهنصديقه
حرببأسغيلنابىبنتحبيبةلتمقجةيدناآلخريفئزالكتاب

51قجحبنااللهغبيدهازمعلحبشةلرضافىهاجتقدالنت

يبعثلنالكتابفىضتعماللهرسلأمرمتهناكفتنضراآلسد

سغيانافيبنتحبيبةاتمهففغعلوجمملابهاحمأقبتةبمأاليه



بكتبهالسلكملعماالحهسهلبعنةكر

دأ

فىملميحملححاالمسلمنبجهازأمرديهلراربعماثةعنهاكمد

رسلكناتنفينجعلعاجشخقحعاالقممرتمتؤبأفيمعسفينتين
اطفبرحانبينالكتاببامذلركلرمانجيرلمحبشةتزاللنظعتتعمالله

الستةاحذهـوالكلبيخليفةبأقخيةصتعماللرسبعتقال

عطيمافىيدفعهـلطممكلتابامعهوكتباالسحمعافىيدحترال

بحئقيبومغذهـوانيهنجحمرعظيمشدفعهقيصرالمليدفعينخمهى

يئشيتأنافلمياعلء3الرضهـرتإناعليهكبانذبرفىملثىيومتذنيحر
دسكألفى3اليءلعخئماافنانكتابفقرأءإيليالدقسطنغلنتةحأحافيا

يثبتئانالشدحالغد6ىلكههلىمادمععئصباشقالجمحياله
اتباائثماقمابقلمتمريمبنعيسحقلماتبعينملككملكم

الوحئنياخمرضثحمةنحاكمواقال6قالعخالنبىمذاتينجعنقلإلمكا

ممامشيتسمفمزلكهرفرأمافلالحملببعواثرثتنزيا

اخبرشلتمالفمقلتاتماقلتةفسقبمفثكنغسهعلىءافم

شسالتجدثااصتالذىمنكمرأيتقددينكهفىبتككمليفحنظر

ماالسعمىبأخذافظاللالعبدكتتعماللالسعلبعثقلواأنول

اللعبدقلكتابامعكلتببماايدعحبىكماالستقاحذ
باثشلتاشمغاخذهثتمعليفؤىتعمحاللرسيللتاباليهفدسعت

انبانافىكسركأرلتبنفأكماللهـتمقدكتتعماللهسلكن

للهجلهذالدجثذثأرجنيننعنلكشابعثاناسيمنعلعامله
معهماركتباخررجألسنألاربانفبعثلمجخبهضئضنيانىجازباالفى

أللهسيلفتبمتممكمتعمالهبيتافىأدباقكنابفطخعاالمدينةضغيماكتابا

هذايحمكماعتىآرجعاهاثحمهماثخمذظاحسحمافىماكهتعم

اصبهكماكاثلغالثيمافقللالغذاهءخااريدبمافأخبركماانغذتتفتياحتيء

منثامصتسلثلتلسبعالليلةهذفىكسهىربهقدقتللىال

اللهفنسبعسنةلاألجمالىمنمضينللعشرلبءالثلثاليلة

ففسلمبنلدانبانالمىفرجعافقتلهيهئنيرابههعليدستحلفنعافىتبا

بنحاطبكتلعماللهسهلععثقالنباليمنالذبنءالئبناهو

دثعسكندركيابسالمقفافىالستةدحذواللخميحبئغعهابى



بكتبهالهسلحهلعماللهيمهلبعثهكر

مهلكتلباليحملفكتابامعهوكتبافسحملديدعههانقبطمطيم

تمعانممأحففىنجعلالكتلىخيراصئخذلظنالمئهكمكعمالله
قدنبتاالعدمثقدصتعمالنبىافىوكتبجدريتهافىعرعديه

اليلىوبعثتقكرساكرمثكدبالشغيخجاتهاطنثوكنبالى
تركبباهبغلهكسهأليكاهديمتدعظيمالقبطفىمكانالهماجلريتين

ئخذلجارينينهدتتصتعماللرسهقفقبرئشيغهذاعلىتزقر
يكنربيصابغلةشيأشبيأختهاكهنعماللهسميللبالبراهيتماتممارتق
بضلكهلخبيثفتهأكتتعماللهسيفالئلذلروغييهايحمثذائعهبئ

ماببابهاللبثففتةالضيانةفىفامكفىكلنحاطبقآلملكلهبقاال

بأطجاعئنكمتعماللهيهـمبعثقالوناثمخمسةاآلعندهاقمت

يدعانىايغةشيراربنلدرتافىاتستةاحذومواكسدىهـب

دمحشىبقطةوثاليهفأتيتشجاعدكتابامعهوكتباالسحملد

ءإياياافىجفكتامأ6جاصولقيرواللطاثنهالابتهيتةمشغثهـو
منتعماللرسهلساتخاجبهلثثخثااويوتجقبابهعلىفأقمت
طكلنحاجبةجعلوكذاكذايتيخبئحتىلليهتحملفقالادب
عأصغهاحذكهتكنثمتتعماللهعارسيليسائنئحمهارعتا

تألتىريقءكاانهيغلبحتىفيرفاليهيدعوماكمتعماللهرسهـ

منأخاثأمتذثهبهثنفائابعينهالنبىهذاصفةففجذنجيا

نجلىمايتلخخفمياشتىخاينئكمىينيقتلشلنرثلح
آكمتعماللهرسهلكتابلئيهفدفعثعليهفىنففقرثسعلىالتاجهفمع
باليمنكانإواليهصائراناملكلمنئينتزخمنفكبمىثئملقراة

قلئتمئثعلإلكيولبائمرقامحتييففيايرفلمبالناسعلىجتته
فكتبعليهعزمماخبرىخبيقيحمرافىوكتبتىماصاحبكأضر

كتابهبجوجاطمفلماباييياهافنىعنهوئفةاليهتيسيراآلقيصراليه
طبماثةففمرغذافقلثصبكأفىبمنحالقيبدمتىفثاللطق
اللهرسيلصلىافيئوقللكسغبنفقةفىنرفرثيهصلىبنمثقال

ئترأئملكهباندقللدأخبفضتعمالنبىعلىمثفقالسحتممقى
لمالحرثثاتدتصتعماللهرسيلفقالقالبماواخبئهتماسائرىمن



بكلتبهيص11صلعماللهوليبعنهك

52

النجذامالعمربنألفىفنتاليأنالفتححعلتمشباكابا

فأسلمكتلعمالالرسيلاليهيكضبذلممالبلقالفيامنعتالعلىعلفخعر

سألعندهشوبعثلافدىباشالمهكمتضاللهلرافىكتبةفر
قبلكتابهكهتعماللهاشقسعدبنرعملهيقالقحمهحن

تنتتةاعنئهقباننتىمسحيثاايئجلزكتلبهجياباليهركتبهدشت
عمربنضايطممتعماللهرسيلربعثقالونمررمطهضستكيق

االسمأفىيدعيلمحنغىعألتبأةقفقافىةالستاحدوهوائعامى

ثزنصتعئمالنبىكتابترأ8حبالهفأذعليهمفقبكتائامعوكتب
ناأجملهتدعراليهمااصمأماصتعماشبىافىوكتبزنندرقا

غكأاألمربعغيافىفاجعلمكانىنهابثالطبخطيببمءقوثماعغ

بنلكفقدمقجمتختحمأابااألكساهةاثبمعمربتأشليحلاجلز

شيابةسأشلونلكتابهأمقلبماعنهخبعوأصتعمأشنبيعألكته

جاالفعاعمحمأنحيفذلمقاثهقيمائباقبانفعامثمااألرعنماش

بناعمروصتعماللهيسعلبعثقنونماتقدقهبرفجريلى

منوهاانجنئقىاابنيكبلنجئغرافىثمانسنةانقعدةثنفىانعاس
ختمكتاثااليهمامعهبركتماالسافىكالحايدنجثفممنهـماالملكاألزر

انرجتبناحلتموكانعبلافىعمدثغمانقدممثشلماضعقالانكتاب
لفاخيكرافىاليكمتتعماللهرسسنقشقلثخلفمااسهـلهما

فمقفثكتظكيقراضىاليهحهالناأناناايمأبالعلىانمفقماخ
فغقنماشتيماثتابااليهفدتعثعليفدخدث8تلكاانتبباباتاسا

قراكلتهمنلأهفقماضافىدفهتتماخالادانتنهىحتعوئرأهكأتمه

غذاالىنزجغهذامىيدعنىشقالمنهارثاخارائتاتاآل

انافاصااليدعزتىفيماقثاتقالاليهرجعثانغذكانفاتا

للماغذأخلرفيفإتقلتكأقيماقرجألمتبمامتاانحمبالاضعف
هوماإلسللىفأجابعليهفدخلثاالفدرسلاكهبجحبمخجأيقن
لملكمبنالصدقةبانابييخاتاكمتعمباننبمقحمذفاجميعااض

اغنياثهتممنالحمدقةفالثخاسفىماعلعنافىاناثبينيبمفيما

نتعمم11رسملثاةبلغناحتيفيمقيمالاشاماثنمقتثدئها



بقتباليسلىعلعماللهرسلبعنهةكر

افىبالبأءالعاللمببرانةمنمئقمقهمتتعماللهرسحثفىقال

اليهكلتبماإلسافىيدعهيأبالبحصهـوالعبدىىسابأالمهذر
علىكتابدأقرئثثاتىيقنحمباسالمهكنتعماللهرسافىفكتبكتائا

ههلممايثنمفيثرخلأجمبسحهااصمتمنشمنبمقجراص

هاللهسيلاليهفكقبكالكقفىلليقفاخدذيويمجهطمابأرضى

13يييودةعليماقميتثأعالظعأنعهؤلمأفلنئضلالخمهماإتككتتعم
عليمقثجريعرضباليءحتتعماللهسزكتبلمجزبئفعيهبهستة

باثحمننؤالنسألمئنكعوبارلمجزبئمنمأيخذثئنجفباأالسإلم
بهصاهاكنمرميفىبنسالعاورءبقابابعثكمتعماللهسهلكان

01يمارثاصضمطلبقألاألبلفاثضللعدكهتعماللهرسيلولتبخيهان

آخبنآقالنتمكهـاتيأخذالناسعلىتضبءانعالأففاألموال

اباتاةفى3ثزسعيدبنانبأناسجماتدقالالطاثىعدبنالهينم

قريشقكتبكمايكتبمتلغاشلهرسكلقالاننتنحبمعنزائدة

تاقايفىاقايفيولآدتبيضييقانئازعديهنزلتحتىئماللعمكبد
مافكتبضاآلبآنلمآلتهرآفلعليهمتفيحتىاللهبسمفكتب

اترخحننآدتالمبريتةتاشلهيأإتةعليهلتنصسالركناللهبسم

عدكأبأالثهيثمآبرناقلنالرحيمكنااللهبسمفهـتبآلرخيهيم

لبيهعأئريدظبناللهعبدعنهذفىانبكرابوصاليبنقفقماتآ

يعاثطابنكأمدحذثناتالىائسلهالخحميببنافييدة

آالشعبيعأضلحاعنغحلرةبالمحسائتايحققالىفىطلرمانرابا

خافيبقالكمتعاللهلرسانأبعضياحديثفىبعصمحديثدخل

قاجذفحمآلفياخبالفجركملىااقكهتعمبابالغداةعكمباخاشفى

فىللهأنحمحوالمقثالعذةافىعتقفبثاليالتفتثتمعبدعويستعهكل

اللهحرملمينصحوثتمراالنااميرمنشئااصثفهحتنفاتمجبلد

51فإتممريمبنعيسشلكماكشغثتحمضعيالففلقلمجتعليه
بضكتهامنمرجليالرشليعسأصبحواالهحديتركوالقريمتاتوأ

اعنئمهداشقالصنعمللنبىنلكلفذكرلي01لأرئيالذينالقهمبلست
كتتعماللهرسيماوكتبقالنعبالامرفىعليبماللحفمنكتما



بكتبهيصلصلعماللهكربعثأليمهل

قالياشئالحهدقةحراثفياايسحماثعشفيهخبركتابافليمناملللى
تجبلبامعادلليمسعلىوكلناخيزصئلهبمابهيهكمياألمالل

قانهابربنعنممابئغانيهيسيلبوصهلحبرقيلقبنلنك

لكعبدبالجالجرثمنسمااليعااملماعذةافىآحماللهسيل

قعايتزندقئلسئعمانلكعبدبنلعيمكاللعبدباخئخب5

جممعماالأمرضيرلابناصدمقدوكلنرعققرع7هـعدان

بهماأمرمدربأهـاصكجبلىبامعانالسيدفعهـايبزيةررقةالحه

باسالمممتلةالنبىللىاليمنأهلمرارأليسنباماللظانخيرا

حبرالبتغقدمرايقبنمالدآلصتعماللهرفدلماليفكتبيطاعتبم

كندآلمنمعاشتبافىعمنعماللهسوبقانانالغيبحغحل01

مأكيريدعوعوفيأفىصتعماللهصملتتب2قتواانالنبمثلى

حههبقالانالعافيسببنخالدوكتبالكتابتاالسحمافى

فأسلماكسحماليدعطيغةملداأليمبنجبلةافىكمتعماللهسلر

حىفسلماىيمهدتةلهافطيىمتتعماللهرسهلافىبإصالمركتب
رجالءطاقرمشفسشفىهوفبينمالمجاالببنعرزصبافىماكان

باغبيدةافىافىبهثانطلففاخذفلطمهقاننفينبمزيفمأ

لمافقالوالقالئفتلمايقالوقئيلحيثهقالجباطماهذافقايلمجرتح
اتزيناجبلألقالباشفتينعافىتباراللةامراتماالقاليدهئقعبع

كتمهذاالديغابثصغثفماءجاتجذملجهيذاهجاعل
لشفعمرلدلفبلغمادرفىالخلىحتىعهبقثترخلنتارنحارتذ02

بأجبلؤصديقكدتعلهاماوليل11اباثابتبنثصتمباعلعليه

مارجللطمهقاللتماجعينآتئهتايتةاتاقالنصهانتاانجذاأليم

وبتقالوأبهانلصلجهزةباليعمراليهلممففلهثخفقالفزنجة
بنناكيربئالكحعنىلالبحباللهعبدبنجريركهتعماللهيس

سحماالبلمموهاعمرنىطفىئتعفيلنبأحماتالطبنحبيبط

وئفتالكحعدىأاماححمهابأابرهقبنتقمببةتكفسلىفائملما
جريرخأممكعمبوفاتعمرونفأخبيدندجيرمندعماللهص

اتأهةاببنكبلمعدىكتتعماللهسيلويمقالونالمدينةل
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ضلعمانلهرسهـوكتبنخلونخفالنلرضمنعليهاصلمماله

ثرهبانتبعناوكهنتنجرانيئساقفكعببنظالمثبسمئفف

رهبانجتتتمحملوبتعمادثيروقليلمنايديختماعلىلان

بانتتهرعأالياهبتتاسقفعأاسقفئغبراليعرسولهأللهجوار

مقاهءثثوسلطانةلممحقمنحفنجغضركهاذتعأا

فالمبنالبظلممخيرفئقببنعليمخيمالحواطنحهحماعليهكلنو

مرصذىبنلربيعةصتعماللهرسوكنبقالوأنالمغيهقوكتب

مياممثرحمتبارمثرقيقمحدامهاللالأعمامهكاخيتمىطط

رهنجامرصىنآللطوقيجضكلتاجعمئنلبتمقيمسو
ماكانماثانصيهالطىرهنهمنقثمئسذؤثميخشمثمبفرف

تجامنهئرورسهآلاللهأنعنهأحديلالفاتهخيرمنئمارثمق

رالشمأبريثةفمهماآلينسلهنجماتعلىمرحبنىاذنحمر

أنقيمعواذ11يسيلكانالذىالملكحاثطزانرأنفسهماموالهمالئا

كمآماللهسيلتعبقائونةمعوكتبفلكجلرعلىلىرسالله

مااللحفذاعالزقىالفأالصاتملمخممنخآلبيامااسلملمن
رجعنمدتةقاللهبذمةاجمقايهدالشريهنىثاالهم
مسلملهشهدومنبيثةمنهرسهلمحمدتةقاللنقةفينعأدبف

بأاللعبدكتبصلبنالمممااتهسمدبذفةأاقفاتهمهبلص

مالهانآلىاألعمادبنندلمجالممتعماللههـسوكتبقالوزيدن

آمداادريشهذلهخبيكالباللهنبزماادعكلرفهماعليهأسلم

جمإلغمصتشهريحممالزكاةتثةانصنجقيمدنثبىسيلىوعبد

لنكلىلهلسلتهينحمححدنكلىيرتابفخإلكانجؤيئأللبيت
ممايمنعهادالنبىحدولمىاللهءلثدانجئغقيااللءااحهجمث

الفبئمحمدنتةاللهذماألزدىبالدئالنيمالهنفشهمنهيمنغ

51بنلعمرعتلعماللهيسيلوكتبقالوأنثنجقوكثببهذاقشنى

رهحدائضهةاالسالمائعشفيهنجعتمهعهذااليمنللىبعثهحيثخزم

تميماخىاابألئعثثممتتعماللهصسهكتبقالوأناتجىوكتب
ااعبتهايسهتهاكتاالقيتهابالشامعكئندجيثلهلنىالدا
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تجلجدفيثانجافهالءبعدمأبقزهاطغعبهئنباطهـهاحثها

المحثكهاللهلعنةعيهفابثمئامنهميأخذثمأطلمهمبطلمعليه
للخحببنصتعماللهرستمتبقالونعلىوكتباجببنىالنل

دفيهاخافهالثكحثملثطاتطانفهحناهاعاتهلمثااكىابأ

اللهعبدبأفطلبنىكتتعماللهرسيلكتبقالونعلهـدتبر5

صهتهاهاحلرفمهادتثاالمظتلهاعطابماتهالنبثانتبهأنجيححابئ

سكتبقالونيةمعاركتبنننتبمرذيوبكهنتياض

ررلضهاسليربةلهملركعببنطارثبضمنالفمبابلبنيءكمتعمالل

شلرقهاورسيااللؤنثالعداظالزولتوالحمحأاساسوسااحدفيهـهامخاال

بنيئيدلكمتغماللهرسرشبقالوانالمغيهكتبربنتالم01

تةالحمحةاقممااحدفيثاظقهكتئهاانفمهلهانآثىلحائصلان

سيلركتبقاشوانانحملتبأنجيمكتبالمعثربهنخايبثاةالز

اقنهناتمبسالمآللمحارثبنىشنعابةبأفنلىلبىكعتعمالل

لعبدضتعماللهسيللتبقالونالمغيرةكتبيائغسبمئمامعلى

يعشئشيائهالرفمهاحنعليهاسلممالهلملجبمالمزىثلةبأمايغى

الغثمبالغهوفىالغانمخسىعثلىفىةالز8تياالحهحناقمماخل

قالوانانخزمىاألرقمافىبااألزئموكتبيهقشتبعهثشخشر

ائنبزءتجمالمدآلمحاركتنلمحارتبأزيلدلبشكمتعمالليسهلولتب

نمحلىوممفركينثالمربوأحالااسزاتواشحالالةأقاماالصااوأتم

اقيهاثمصكئرظلملتلمحارنماسنخخلىبأليهكننعهاللهرسلكتباآقا

ئغزينالكقبهمافدبنىقعمهعلىؤاتغابتهابيهأشالرممنثهارى

كمتعماللهرسلوكتصقالنشعبةالمغيآلبنكتبننريخث

لقتفلهـبلمحابةقبيهنبسامانةالغخمةنىالالخحمينبألقيعى
اتيالىالحاقامومانرنجختكالنخشرشالسيلهنقةاللهيخقةلم

ينللمسلهحقاالافىانماسمعلىاإثمهدالمشربهبنأينارقوانز53

صتعماللهرسلقلوأوتتبطاألنبسءبنونهدخلفاكتقال

انماالصحألاقاعوماييهسوذأمذللنلحايثهبنيديبافنبالبئ
نبوكقالواناممحمعلىاوأثمهدالسبيلامنونيهللشمفلرقواالزكلق



البكتبهالهسلىمملعمالله9ربعثألكر

ئجاقهالرايهمىمننجتةلهتجارشلحلمحاألبنلعاكهمعتلعماللههـهل
بنيةمعالبشصتعماللهسهلوكتبقاالناألرقموكتباخدفيها

ريبمحهاللةاطاعالزكاالوتقةالصاقاممناسلملماالعهـاثتبنتجر

اشنهدالمشريهنكلرثكتتعمادنباشفتماللالخممعقالمغانممنطىثئ

هنتنمالفنمعليهاسالوماليبمايسهلهاللهبأمانتينفتهحمهاصعل
بألعامركتتعماللهصوكتبتخلونامالعبأالربيروكتب

حنعليهاسلموماهثميقلقمهلهالالثطالتخنيبأعامربأاؤسد

نالمغييكتب3المشريهنثواغاائزكاةآتماالحمحةاقاموامامياهبالر

ئتباللهمنمتنلمنالحالثتينخوثألبىعهتعماللهرسيلوبقال

01خعسالمغانمشاغطىيرسبلهاللهثئحالعالمشرفيناالقدقصلالة11

اللهعبدبأ3سمداللدئمبلهنيامهاسعلىئتنالدلنبغسثتمأئله
مبيتةثثارماالغنمكلذيأعليهاسلمحامياهميمفتلمفئ

افىفتعثميبامغداةالضئمتغدقالاكنمابقدثهيعسفىالمغهوكتب

جثيمبيتةحلىالوصهوياعمااألرضمنخئفتفماااليل

اماانآلمطاثتبنامعنلبىكمتعماللهسللتبقائونبانت

اقاثمامبيتراثهامااخنماتكالطمياهإدبامنعليداسلمو

اسحممعلااشهدبهانماللشمثلىقوالهرساللهئحالعالزكاةداتواشحمحة

بسمتعمماللهرسوكتبقلوثصثهدنلماظالهوكتبانسبيئقنو

فاتهىعليكمسحمدسدبئافىالنبىمدنالرحيمالرحمأالله

عءحفىمياتقننآفابعذاماهواآلإلهالالفىاللهانيكماحمد
زقؤبعاامأاآلرفنتلجفآالمياههمملهتالحملالفاتهأيقههم

سعبدبنخالدكتبفيبأقضاعقفيقغعصاهممقبريتةحمد

كتبقالونعليهمعامثبباغذرةبنىمنعرربنمتضاعققذ

الحهحأاقامواماتبعهسننهمهاألزدىنادةاحكتاباصتعماللملر

53النبمسفتماللهاتاخثالمغانممنأعرسواللهيئطاعواالزكلقتتو

دكلتباللعبدبامحمدفقةاللهذقهالهمفانآالمشريهنتوفامتدع

وباألضاعةهنفذيمسعدافىتعماللهسلريمتالونأبى

الحمدئةيدصعهاانوأمرهمأسصدقةفائفيافيههميعتماحدأكتاباجذلم
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قالوابالنانمرئثالقالائؤمقةكلثباتجىالرسيلثهمانخث

آمنيناتهمنجهينةمأاقيئعألوبىزرغةلبىصتعيماللهست
الدينفىاآلحلرباوكللمممنعلىالنصزلبائموالثمانفسهمعلى

نالمستعاناللةلمحاضتهممااتغىمنهمبرخمأباثيتهمألهلاألهل

فهيشحأرمطاتهمبلىمننجعيللىلبمهتعماللررسيلبمقالو5

عليالمالذىمثقثثليهملهمالفىمثللهممناتعبدبنىشكتم

دآلميالهمشعليهاسلمماآلهمدنجغشرسألنشنخالخمدت

علىصتعماللهرسيذوبليمفذيلكمالةبكرباسعدنصرسعايقلثم

عثلىسغيتبأطألمحهممميفىاألباكروكهيغىافىبعأهئملكن

طالمىافىبأعكلعتالمعآلمبعبدبنامياللعهنلكملىئنهدسعدابنا

بىحناانشههقجعاتماقالحببألبوسفيكعقبابأكنمان

نخشراليعسمنافعبدفيءحلفاألتهملحديثذاليمنافعبد

لنفولهميماإآلالسنةفىيقهلننجغشرالانحملقةفى6ياافىمهمن

منألسلممهثعماللهسيلركضبقليأررقذنالحهيعشسعايهلم

لهملناللهلأليهفىاكمحالزكاةاقالحمحئقلممنثماقالمناعماخ

لئلمبماانصنعماننبىنصرثكلليالمبظلمدهمهمماعلىشالنحه

بنءالعالوكتبواذضثمهاجهوناتهمحاضتهمألهلماباليتهم

خزملةبنلقتمخةكهتعماللهرسيمقالوعثمهدنطصمى

حملةبأغختمجةالسذاعلىماهذاالرحيمالرحمااللهالخهس

لدالجغألتافىالمحشعةالدثكنقبينمااعاهأالترنىماآلخقش

وكتبجفثخفهلحفالحاقهثمأاحدجماقهالالقبلةجبللمجذ
بسممأجهينةشنخلبنىصتعماللهيرصكللوقثمهدنغقبة

نجهينةماشفحنيبالنبىمحمداععلىماهذاالرحيمللرحضاللد
قيلحففالقهمحمنحرثواثمافمغينةمنخقيامالكطاهه

صتعماللهرسكلتميكالوثدنغغبةبنءائعالكتبحف2ه

مالهممببثلتتنينأتهمخهينةمنممليعهالخرمزبنلبنى

لعمرربنحهنعمافىاسدكالبفلوالمغيألنأعايألوكتباسله

منهماصلممنالخرمزبسخهينأمنالخهقةبقالخهنىمعبد



52بكتبهايصلاصلعماللهيكلكربعثة

وسهغالخسىالغنثدممنثحليرسيلىاللةاطلعانزكلألافئالصالألاقلم

اللبأمكاتنفاتهدلشييهنغلرفاسحمهعلىأثمهدمنالمتفقالنبى

مليهفضىالممثعلبنهاألحدةمدانذثنمنكلنممامحمدمك
لمحمأالعشرانثمارفىانحمطقةانآالرهاالربائثبطلالمالبياما

بأهلبحلممتعماللهرمموكتبقالونمااللميثلفبآلهبهم
مالهثالهحريلالممارعانتخطرجمزجالنخلالقالملمحا

التامكلنإنثالغيلةحامالتقهةلهدنقذمياماالزرخبهامملع

يعنىفاتهشالياقاقيةيعىفاتهكلةجقحلىسافافعييةركتب

يعربمساماتجدتفمشخئمخفذفعذجلعراللهكتابفىهـوتجاهه

01منأشبهماالخرئجفالقدسقذمنقولهئقالحيمالمسجدتجاة
لدممتعماللهيهـسكتبكانوأناألرضفاسئمالتضةئتاضالاتة

اضعرلكممااتئوفاتىبعداماممروبىسرياتخسرئثيل

تبعكمماانتممتىرحمااقربهمعلقتهامألاكلاكيئثاناجنبكمئ
اخذثمامثلمنكمبرلمناخذتقدفاىبعدامااسمطتينمن

مااضعلمفاتيءاحاوامعتفآلمقةسافىئالبفرضههاجرلولنفعى
فاتبعذقانخضريأالقبلىمنخثلعنغيراتكمسالمفمنذفيكم

مأتبغهمقاعألوبايعاهـاجراهفذةابناغحثةبأعلقمةاصلمقد

كنجتجتكمكفبئكممااللهكأتىلميئللحفىبعفيامنبعصنايانآمةيمك
عليهينهلاتقبلاليالمبههاكتبدتهائسحمفيهايكتبولمفلرتكم

01االخيصبأعهفباغحكةبنعلقمةفهوغحثةبنعلقمةاماالسحخ

منةهيبنإررخاابناسءاشعذاةابهاصقيكبنجعفرأبئ

فاتهماعكمةتبعهمعنعصعةبنلحربنباربيعةربنى

بنوفهمانمطتينمأتبعكمثعنعيحنبنقيسبنخقمقةبنعكمة

عبدباثئسدميمابأفنيمبايفرطارثثبنوزفرظثبنوهاتنم
طمهوذألبأخالدبنءللعدأصتعماللهرسوكتبقلوأنالعهى

يعىوليابةالزحافىالمصباتيبهامالكطامماتهمقمجكبأعامرمنتبعه

افىضتعبماللهسيليمالونسعيدبنخالدكتبقيدرابةل
أمتةأبيمعبععثابسحمافىيدعةاللهلعنهالكذابيلمةم
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مثننبياتهسييذككتابهجيابئسيلمةاسفكتبالصمى

انيهفكتبيعيلهنالقيماقريمثلىويذكراألرفىيقاسمهلنيسأل
الكفميكتابكبلغىالههوكتباللهلعنهآلعنعهثتنلكتلعماللهرسهل

اتعايبةيهعهيخأتشاثقاشنينتهزفقآألرإناللهعلىءانضا

بنالساثبمحبهعثتلثفهذى7تبغيهاغلىآنماتحغيئمتقين
لسلمةمتتعمالليسيمقاننماتعبنالهبيراشالعرم

فيهجمافالمدفاععئاهاتهحارنةبنىخاالسملمىصكعرافىبأمائلافي

صتعماللهصصهلوكتبقالوانخغلفاألخفحاقهاحديثأ

كتبلهحففالحاقهفمأمعغواأعئااثهلممىالتمرداسبأللعتلس

تبيشةباةلققكمنعبماللسقلوأولتبهدنثباغقبةءالعال

وكتبقدلوانكلتهلمحفرحهىماالهاعاتهغحمتةنبشنتملميال

وكتبافالاعطااتهشدببنىمنرجملألتجتكتتعبماللهرس

اتهىلهالعبدبأدليثمتتعماللهيسيلوكتبقلوناألرقم

حاقهكااحدفيهاجاقهالبرشهاطثجرلئئبسهـبمتئأغئلمأعط
يسكبفالوأولسعيدنخائدبنوكتبحفخقةلهحففال

لهكلنعاامااناعطااتهئمليمبشحنعفعبدبأامبكتقعمالده

خالدوكضباحدأالنينللىهملمتبظانحدألياخلالشواتن

هذاالرحيمالركأاللهبسمكتتعماللالرسملوكتبقلسعيدنلبن

النحرعلىحالفاكشجعىبأنرخيلةرمسعنجأتعيمعليهحالفما

قالوانعلبموكتبكمفالخربلمامكانهأخدانمانتبحة31

عمحمدشكتابهذااسرحيمالركأاللهبسكمتعماللهرسهاؤثتب

فيهجماقهالطسغتهاعلىشياداعطيئهاتالعهامفيللزبيمالله

امربنلجميلمتتعماللهسولتبكئونعليتوكتباحد

قالرنعلبمقوكتباحديهماجاقالالمداتاعطاهاتىالغذ

جماقهالظوكماللهدراكسدىنضلظبنلخحبناللهيسهلقتب

متتعماللهرسركتبفونشعبهبنالمغيوكتبوأحدفيها

دتينالمسلهعلىمايبميللمسلببنمالللبنالمصشاتمغفلرلبش

علىالهصرلبميأنفسبماموالعلىسعلهنققلللنقةلبمعقدالنبى
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اآلشتفهمكليماجابيهلينمبلمااقاننبىآدبالظلمبدئش

نافىدونجمالتابانهذارازصيثفيمااالليفىحلي

كنانةبأمناةعبدبنبكربأمههفلبشمتتعاللهسدلتمبقالوا

بطلمذهمالمماعلىاشحلهمثانلحنفممعهماماللهمعلىامنعنأتثم

هاللهديأفىجماربوااداآلممفبلماممتعمالنبىنصرثليهم

علىائنمزلهمثرسهلهاللهتةقبذلكعليهمأجابوثااقالنبىل

ابكلالهالممتتعماللهرسلوكتبقالوانلتقيمنهمفيمن

زيذئالهواآلانةالاتذىانلهانيكمدفاتعءانتييتغالببين
خيرفاتهلمجماعفىؤزرخلئطيعبائاتهمنحدهاللهافىئدعمله

01ادكتتعماللهرسهلرلتمبظونآلفقاث6تبغمأغلىالمتخئملك

بكتابكحاألضجاعققداتههجرمماصاللهعبدبئبختاسي

قهمكفىءاؤذصدقايسهقكثمقعتكقدوإدلقومكيثمفاعتظ

تلقاقاعلمهاننغلهتلكتىخمتباصفيطلجتىقساتتيطففابشم

ذاداصتيهالفاتبعداتاأكمكتقعدإنوأصفكتجتنافإن
ماالنىبأحسنصيكاكلنكغمافىحددهدتتكاقبلالىئفلثلن
بىقيقكسقيتقدمتىالمفمنبنثرايالزكاةالصحهمنعليهانت

قحمككلىعليكالسغبشألالعملىأحسأحبالحهفمرنماللهعبد

شاتبعدقجراتااهلافىءتاللهرسلتبقانوللقمهبهأن

دنبعدتغفياألفديتمانبعدتعهئوأادوسئفسكمباللهأثمميكم

03لوسزهممااآلاليهماتتفلمثنذكمجاعنىقدفاتهبعداتارشدتم

غاثبكلمقجرفشقعتمنلخرجثكمكتهنجهلىفيكميجتهثتلتى
اتانىقدفانهبعدأقاعليكلماللهنعمةذبىكركاكمشايدعلىأدصلمث

افإنءالمسابنعليهيلاحالمنكمخايأمااتصنعتمالذى
يعملمناتهسبيلهألتاللهامرعليهـمانمئويهـميعففخمامىاكهجا

طاللهرسيلبمقالونعندىاللهعندينثمللنصدةمنكم

ممامتلىطكحمدقدزشييفانآبعذاماىساالمنذرباافىصتعا

عليألالسثمهطلقعنصحعملداكثدعلىلليدامميغئفميخ
ادضتعماللهسوكتهبقالونظصمربنالقالهمعبهاععث



بكثبهيسلصلعماللهممملدكربعثألآ

ثاباكدامالاليكبعثتقدفاتىبعداقااخركتاباىسبأللنذر

نابىوكتببلسغلرجزيألشعندنتمحمالليثهمافآددعفيؤ

قدفاتىبعدائالحصعىباحالافىمتتعهاللهسمركتبقل

الجريألشعندلجتمعمامنهتجفبضحأساسبارزردلمةالمبعثت

السحمثانعشهبرالصلقةحمأعنلدتمعمامعهاوآبعثباالقعخئه5
سحماألصقلىضغاطرافىضلعماللهرسريمقناكلقوكتب

وكيمئةلتهرهمميبمبنيميضفاتالكناشعلىامااشحمأعا
أهيملبلئثألمااليفائئزلثااللهإأيخاوإتيءالزكتةفييخإلحأافاما

أيقمايحيصمىموسىقمااألسباطيعقوبرأسحطىماعيلول

غلىتلشغمسلمهاوخألمنابببهأنقرفالرتممناننبتها01
قالنالكلبمبأخليغةثخيةمعبربعثفالفثطىأثبغقيا

مقنامقنااهلبمفناطبيهيد3تجثبهبس11عنتعماللطسكتب3

االنيتكمقلدياججبهااثتكمعلىنرفقدبعداماايلمنقريب

اللهوبآيسحلىتققاللهمةقلكماتنهنناتكمهذاكتاالىءجا

عليكمفثغرسياظقةاللهـقهنلكموإننطهبكمتتكمسهلكمغافرما

تجزكماللهسرسيلفبآنفسهمنهمنعممادمجلراللهرسلثتجاجمدى
اللهسلسقاراللهسةعغامااآلحطق11الكرافيكمرقيفكق
ككمعمصالتماربغخلكهاخرجتمازبحنلكبعدعليكمان

البشخأللرجريةمابعذبلتماتكبمنساؤكمغتلمايربع
اتامسيثكمعأيعغوكهيمكمنجكيئاناللهلرعألفلرئاكأمتمعمعتم02

عأسه3خهفهوبخيرمحغنااهطلعمأينثالمسلهالمؤمنينفادبعذ

اهلمنالنفسكماآلمناميرمليكلمليسوانلهشرفهوبثراطلعم

ترثماللهيلسستهميعساتتكملتاقالهنثللسحغالدرسل

جمغمتماطلقهرقيقهمضهمفىمليهادشيمالفىبرقميعنىا
يركبنالهحرفىثلثىخشبلفالعرككمعرتامدرسححماالدار2

ضتعماللهرسيلوكتتبقالوامدنلنتضيدشباكهمفنلقوقعليها

اللةاليكلماممدفاتىلنتملمجمثفلةأهلهاترفيبنئختل
لرفأسيثملنيكلماقتبحهحنذكمحكاكالرفاتىهواآلالةالالفى



يمبكتبهالسلصلعماللهسهكربعثة

حسنهكسالاكشهماثهيرثهمرسولهئلىئثرسيتراللةبهعطهزيةأغعد
قدفافىسلىرعكبثدمهماحسنكسطزيذاثاكشالغزاكسطغير

درساللةفأفجحالبحوالبريفنناندردتمدانلجزبةغيمفندفميث
وأتكسولهحفاللهحفاآلاللعجمللعبفئحفقيعنكمونجثنغ
هالصغيفأشبىافنتكمحىشيعامنكماخدالفههمئرواللدتهمال

بأربالمسيحزشيهوكئبهباللهابالمحفاللهسهلفلتىاتكبيماقهذ
يمشكمالقبلآئممتاللهرسلاتهبهماأوابىاللهكلمةاتهمريم

ايشعيرألحسكحثتفلةخءئكطبكلمزشلىصيتاقدالشرفاتى

تىحسشتااراسئكمولكاللةيالإىلكمكمقعحهملة

امنهيكينمأومحمدجلزلكماللةفإنشألاكئعتمإنابغالجينن
مهمافاتالطاثىزيدبأريثقلة4اشرحبيلزشلىرإنآ

السخاللةرسلمدتةاللهنتزالكمثدفقديفميئهعليقمنفك
اللهسوكتبفنايفمهمافىمفناأهلاقرافعتمأنعليكم

يئزينالكنانةماالماألغخمبوأقدتهامةجلفىمانوامايملمهتعم
شدماكهتعهاللهسطهرفلماللعبيدمأاتبعهمتأرةائقثالخقم

انركأاللهبسمصتعماللهصلهمفكتبصتعمالنبىعافذمنهم

الافهمءالعهقااللدجباداللهرسيلالنبىمحدررمنكتابهذاالرجم

منهمككمنمحمدميالحمخريفعبذبمابقىطتواالصحألرئقاامهوأ

فهواخلعملاراصابيه3منفيهمكلنماالههائيأللرقبيلةمن

01اناعدعليهمطئتماليهمزناتنلمىفىشيأمننهمكالوللهيم
بنئبىوكتبعليكلمالسثممحمدنتةاللهتةندللىعلىلهمبا

يحيم11اضكناللهبسمكبيرصتعماللهضيمكالوانكعب

لمحزيةثليهمالفتةلهمالغالدالبشاللهرسلسمدمنكتابهدا
قالواسعيدبنإررخاوكتبطننهارشذمذالليجالءالءعداال

آهينقصهالالنهارشقالليليمتهيقمذنيلهيهيمنقهمو

كتابهذاالرحيمبهنالاللهبسممئتعماللهرسلوكنبانوأن8شى
ففغستاعشزلللسمنيمياطعمةغلبىدللهرسهلمحمدمن

ةبئفىعمقيقففننتمرسثاخمسنخصلوقيشعيرئمفاحثشز



بكتبهيسل11صلعماللهرسلبعثةنكر3

نيييمنقيمغتربجماوفيألنلسعيدبنخالدركتبشيثايظتمنال
اىعنبريىعاغتتةلبااألسلىءاهيماباأميهاعيلاخبناقال

اراريمبقطعةاعيابهـتءنجابلاسينقفطترتمعكنتقالءالغال
دفلكفقالأقرأانانعمفقلتيقهآمناسيكمقالريقرأمأفقالجياب

ماالرحيمالرعناللهبسمفيهأفإقفىكتبهكتتعماللهرسملفتاهذافى
الالشالدياابااتهمغكلىمنحىاصيشفيشرفهلبنىالنبىمد

تبالخسىابالممثمرفيفلرقاللهسمدااناللهاآلاله

القهملهفقالثرسهلهاللهبأمالاقننفاتهمحتفتهالنبصهـبمغنائمهم

زحقذطاخذثنعمقدهبئخذشئااللهمارسيلأسمشتبعصهـحما

فئيضئمالصديىمماكثيربيفالسزمايقممعئهقالاللةما

هذااممعتبعصهملرالقيمنهلئنهرقيمنأيمنحتةالقمثمشهـء

الاللصتعماللهرممعاحاكنعبالنحافيبمالكمقداللهسش

انكإلثدبالسبنمدبنشمبيناقلناليغحديهاككماحق

األزلىيانطهاافىمتتعمالنبىكتبقدلاألجيىبنلوت

بمكةقحعهحأنغمفىفاجابهسحما9اقعمهويثحثويدعىغامدمامن

بنعغيلىبنشسىثبدشليمبنورزهيراللهكبدمحهطمنبم

فيرباثقبالمبقعباالالخهجنبالمدينةعليتلمبمقةهألءيرز
بمكةدأتاهمغقلشالتغئمافربببنمعبعذقدمفئكببانلب

لئضبةلهكتابايفنتفبيباكألصتعمأننبىكتبرجالاربطن

بامئتدنجميحذننىمدقيبالخبياهشمنبألخعآلمطآي

تعمالنبىعلىيبنجيبليقالاألجئتبنشثديجلقل

بنىاخىريبنلمحبيباللسالمدمنكتابهداكتابالفكتب

عليهماماكمتهلهالالزكلةنألتالصحقاكللمتحهشلسلهطنئتجا

باهشلمبهناقاللنسولهدتةاللهعهذناللدطباليهحامنط

اللهمميلعلىتفلوطىنجخثرمنبىمنرجلحذثنىقىكامحمد

بنلةحاافىبأعتلبنحلرثدباطاوبنجابربأالوليدصتعم

نبالمجببقاهلهعندهوكتابالهوكتبفائسلمخئربالبأتذنجقى

حمدميربنيزيدتغشرعناثاعنالفشيسمدبنعثاخبرناقلل



بكتبوالسللعمماللهرسلبعثةكر

كنالرهىعأالليثىنجعدبةبنمجيافىبايزيدكنكعبابن

بأفهيطبنعربأجمثعانللىتعهاللهسكتبآقئواغب
بكتابهلتعالعزنىقؤجمبأسهعبدمعيهالببنبكراىباغبيد

ثلصتعمانلهعهليعلىندمممعبااسلمفئالماقعبنولسقيلىقاال

هائثئذيأوفياقبأسغأشئئاأكناثلئمورتثتكمائتثمي
عنئركالةبنابملحعنشلمهبنحمادعنمدبأعلىاخبهناقل

تالقهبضقعصتعماللهسهلكتاباتاانعرفىدنالهفدانىاساتا

تلتعالعربستدكتاثاتاككلكسئمميئكاآللراكماابنتهلهفكالت

نأسلملهءشىفلستباحوأكقصتتعماللليجيشنمربهدئحصبه

4قئلملشبتامامتتعماللهرسلفقالفأخبيمتتعمالنبرقتى

خمدعنبنعلىبزقنبهاحفالئتالمسلمهنيممهالتف
قرألكاللكالالخذامىعمروبنايلعاىالرالركاعبدبنعر
فعانعلىلرءالبلقالرفىغقانآشعلىللجمعامالالخذأمرعبأفي

قهمهحأرجلمعبهبعثباسللمهعمتعماللهرسه11ركتبفأسلم

ماينأتوابوكارنميابيصلرببغلالتبعثسعدبأمسعيليقال
سمديسحأممتتهاللهرسقاليهدكتببالفصدئخسندمءألبا

صثتاماوبتغسهلكعليناقدمفقدبعذأماوسبأأبللىإلمها

اكهلحتإنبهداههدالائالطاباسإلمكاتاناقبلفمعقاتربه

سيلىىالغبالالفرالزكاةاتيثائحمحةاقترسيلاللهئععت
01فيفةاسحئم3اليمالمةوبلغقلتنماقتظاعشهقاثهىسعدبأمسعط

تعلمإتكمدديأنائالتلتئلككدينكعنتزجعلهنقدفدعاه

فقتدهاخرجهفئنحبسهبفدككتصتلكتكبهبشرقدعيساآل

عأغرافىسعيدبنمحمدعنبنقداخبهناعلىنصلبه

لدبكربأصنعمانلهرسيلكةماللمدبىشجلقتالالعن

طحقيقرئهرجالحاجفماقتادقلوتهتفائدئيموبعذامااثل
وكانالكاتببنىئتمتنسمفهئربيعةبنضبيعةبنىمنرجلجاع

قلنسىللسدئدفبنبيانمثدعماللهرسبكتاباتاالفى

عنءعطالهيقالابهاأعارجرففعنحمدبناعلىاجنا



بكنبهسل11صلعماللهبعثألرسلقكرمي

كتائاشغذيمبندشغيرابنالئكشلمكبنجميىبناللهعبد

ئلاخفكلداتىغقلهبنالشعيرأفىاللهممحمدشكتلعماللهسهل

محمدبنعلىبمدلنبيلالبنيثلللعدثالرحيم

لحااهتعماللهسيمقلالزهيىعنيافىبنيمن

اللرسهلهياللهماتتنتملنتمعيريمثمشعبدكاللبنطعيممسررح
قاتتبكلمثتعيسىناتآمعسىكعقلهثريذال5الله

آنتهئئنمجيعمىثلتةقايونتلتةمالتقمارىقتاتمتآلقهئئنئرغيعق
لرقنجثثاانظيمىالخربيعةافىبناثىعهمعبالكتاثوقك

شلمهإلركعتنطفوكأنطقرففخاينوثفميغنىليالحفالتعخلن
كطبيميندترشغهبيمينككتيذاللهاصتعذالكبالنجاخاللة

تلئفليخأاكقزلذينأتكننتثمطتأعليالبكفأتمايمانهم
فلنللمننلقلائنآمحمذنفثلمنهاالهكتمئفكيهأالقثنشيريهيق
كلرتفامليكنيرهاآلتقمبفكتالألرخمثاآللخخةتئنيد

كتاليشاللهانبماامنتاللةحسبىنلنجموأدفلرطنوأفلفا

بينناخخهالاعمانكملكملكماننالناربكمرنجنااللةبينكمككيأمث
النىالهحثةثخمبهملشئهماسلمعاادانالمصيزوإليهبيفناجهمعاللههيني

فعميمتغافببياحىملمغقفهيهياألثلووشئعاشبهاحصرواأدا

نخيرفهاخهالمخوصتايمشكأتهالبهينماألسوذرانخةكأتهغوف
لخلثاانحنئممتعماللهيمأمقماللعنخرجيتعتالثىكأبسوقمم

افىتأنتهيحتىأليهمطرفيرثدبقلهمبنهلبسوقدالناصقاان

سطاألالهاتتدخلالسهزفكشغثكحثظردابوإبعلىستيرعطم

لمرفىماثثعلتاللهسسانادقلعالدلركاتفىكلعمافىثفانتهي

اللهضهليملاألبالسنادآقآنمتتعمقللكماوكلنلقبلوأ

الكيسمبدبنافيكبرافىاللهرسدمدمنالثيسمبدلمعكعم

الفخمحمأالجملتظفىمالماملىيسيلهثمفناللهبأمتتهعناتهم

ئثتعوايهفطريتعنسواخهالاللهماليساءالوالكليهم

يببنصركأبنللعالهبلفثهعندثمارحبتمجميموالقطرقهت

نالبحزلطمنهاخحماامهااصرصارجرهابرقاعلىاللهيسهل



يميممبكتبهايسلىاصلعماللهسبعثك

عهذبذلدعليالمالحمئثلئصلهالظيرعلىاتاالصبمشخؤائه

الشركةالمسلمننجندعلىطفرقهيديانقوالبئلوأالهبفهللله

الفياينفىلهتبليقالمخالسيرألفىثالثصدظبمفىالعلدالدىلى
افىكعماللهرصوكتبقالونيشهدعليرسيلهاللهكليهما

ثعبدهجمثرىالضدلتشىغفدررعأللكتبعكطماثحصعيتأقيلل

الفاقيالهبعصالشلزمدحدجمربيعلك

تغذخثرسايرهثمثكئذكبمقهذكتهمالتليىخيرأنئال
زرغةمليحاخركلى

ئمئتماالبخئىينأنئزقةتبغذئختلخيزالتاميالتئال
01نهالممعاملكلثلىالألفربنئفاثافىتعماللهرسوكتبقئوأ

فعداألغذبنىشرجلمعبجعثعسيبفىغغرألافىيرقالو

اسهشيدسلمئالعسيهبفكسمفليمسعدبنىدمهداصبنثردمليه

يمقانواألنالقهقأخزلرالفهىالىقغفىحلرثالبأدفىمع

محمديسهـشكتابهذألىالبالكاهنبنلمطرتمتدعماللهس

ايفماولاحياشلنباملةديشالشسكنألالكامنبنلمطرتالله

شثينثقيفىثليلهلمحهى3وئلحاالنعممنلخديهابيصائامو
مباحبشخمسينقيثوعتطاصغنملببهأشأقيقالبالرفلرفى

ناللبأملىاقههنوبماماعلىاآلئضذقهاالللمصذفديسشيمت
اللباحملهبحلألشئلىومالدبنلنفشلمتتعماللرسيللوأبم

02اثكلنىمنمعهشمالكبنلنهشلاللهسمحمدمنكتيبهذا

المغنممأئمطىهسياللهالمحمالزكألاتئالعهحألثناماسململمن

باثكلمقدإتهالمثرفينارفاسحمهملىخسهدالنبيتتماللهخفش
ارنجضثالاخشرالدالمدنكذالقلممدشأليهبثالله

اللهيسيلويمقادوانعقكبنعثمتوكتبانمسشاينث

52ماعاانلهعبدبنمحمدفتةانلهيختةالدكتأللثديلىكعم
النبيتسعللخسينطسنشهدسعيدبنخالدكتهيلكتب

لللهشسمأثدتثيقأتمانخشةلدتميرباسكتلمعنعم

افىاندهمصمدشكلتالىمذادفكتبادكيزمإالصكعم



بكتبهالسللعماسلهسهلبعثةكرنهم

52

يخذلدفاتهننجديفعلفمتنجعصدالممئذجعصااناالمفمنبن

وكتباللهالهساللوعبدبناسمدالنبيتئمرذابيالهفببلغ
دبتعذيتهفألاللهعبدبامدالنببافرسيدبأخالد

اللهسهلوكتمبقالواناللرسلمطامربهئببمانفعفيغئلم

بأسعيدصلعماللهسهلاعطعماهذااليرغلسفيتبألسعيدكمتعم
حاقهنادهافجاقهتحممهاهارقبةإحاخل3اعحئاعاةسغيبا

رسلوكتبقالسعيدنبنخالدوكتبخففهنهإخفشا
اعحالهدفباغتبةمهتعمالنبىاعحئيماهذأدفيبنالعتبةكتتعمالله

فاتهحاقاحدصفيهاجاقهفالةالمييلىممايبنيهـهابمكةدارموفم

كهتعماللهسهلنبوقالويآلنمعكوكتبحفقهلهالخف

سالكبأسلمةمتتعماللهساعطىماهذالمعالالساقبأنسله

احدفيهماجاقهداألساتن19لحناطياتنبينمااعطاهىلهال

رسعلركتبقالونبثتعقابىبأحاننبثاليبابىبأعلىشهـد

الدرسهلاننبىمحصدشلتابهذاكلبشجنابئبنبمكتدعمالله

كاستمالباآلءايتاالحملىإقلمعألءمطاعنفلماحدجنبلبني

غيمشاةبىخمقيفىاضاعيةانهاملةفىكليثمعهثطباءناوالباليمان
األرضشالعالىاالاتضفةثحكيةهلالمائآلءثلضغياراتق

بأاللهكبدغبادبنسعدشهدعليهمألئماديغظاألمبهأيقيع

هذاكمتعماللهرسيلوكتتبقالونائكلبىخليفةبأدخيةأنيس

قفآلمااقنمنعلىاألبيفيابألمههىالللرمحمدمنلتاب

االسمشرائعاقمهكلليهمنجعركنألعليهمنجغلىيالنجؤتلينألاتهم

ئلنفقةصلقةقاللهققةفلهبهاقأمناللةحاربفقدبذلفمأ
بامدكتبالقسهنىاتفثتظالسهانتغمثمنذاةألسارحةاةم

مناهذاكتابلالخئغمكملعماللهمثتباقنرىاألنحمهسلمة

فىاصبتميهدمقيالباديههاببيشةحاضرمالخثعماللهالمهلخمد

حزيلهكرفائالكيكالمنكمأسلمأموكنرععنكمفهولمجاطي

مةاغيرعمفرالئفزكالالشسريهلربءمااتهعزأزتسقيلرخبلىمن

نصلىغزكلطانعشيسئبحكلفىعثليهمثأكلهنشزفلهالحطمة



53بكتبهانسكمملعماللههليبعثكر

اللهقالوادكتبحعمرنعااللهعبدجيربأللعشرشهد

اكسياتدباديةاللهرسيلمدنكتابهذاالالثتنخمالةدفتعم

مكيالالخرامقاتنالخلفىعليهمليسخازحانتممااألجهافثنلزلة

كاتتثسفاثسافعشةقيفىثليهءالفدافىيفمعحسمطبف

هبنيكمدغبادةبأسعدشهدشتاميمابنقيسبأثابثالصحيغة

شكقابهذااألزدمنالبلرقيكنتعماللهيسيلتبوقالونمسلم
البعفيفىبالدجمثباللنثمارتجذاللرلبلرتاللهرسلمد

تجذبلرعهكقالمسلبنحأبهممرشبلرفشبمسألةاالمضيف

بحلنهئبسعاللقاظإسبيكافالبنألمالمهملببعتايقاتمثحثةيلشزفضله

ماالهمابأخذيغة3االجبأابوغبيدةشفديقتتملمحيرش
ابلكنحقىالاالعهكطمريكينالاللمجدبقللكببأئبوكتب

ثوقالنمعجمحاجتهاثيقتثممنهفتأتةخمحناخافى

رسياقلدبادالشحخحسارادنتأضحجربنئللممتعماللهرس

معاويةيالهآلتبكتتعماللهرسهلفقالتاثأقحمعافىاكتبالله

اإلالسائمالتيعةعلىولررثالعهاليكاةايفتانحمحلئقيمواانعباملةافثيالا

الجنبالتجمبالشغلرالوراطؤخالأدتيالحمب

شببالخملمانبعكلقكلىالمسلبنابالسانعينثايثمشنات

تاكانتانتىبفرضفىاكتبلللهذباشسيثائلتالدربىفقداجبأ

منالتبهذالهفكتبحضموتأقيالكيىاقياللهشهدالالجاهلتة

آعلتاصلمتاتكزلكتحضرمخجرقثلبألولئلالنبىسمد

عشهققيشمنكيفخذاتههاللحاألرضينشيديفىمالك

قممافيهائالتمالانلكجعلثغئلانلكقينظرفىالحد

شثكيرافشعثثباقالوأنصلرنعليوالمفمنعنالنبيانديا

صتعهاللهسعندفافىبخضموتادنجرئباائلحناكند

53ائإليسعلكتبقئوخجرنبنثللوكهتعماللهرسيلبفكتب

نحبمانألهألاللهرسيلالنبىسمدشكتابهذاالتشألهمتتعم

رقيفاءسهدااءبيضااوءكمفهاثمققيفىحكمهعليهملهكلناته

رجبققاتخاألحللحتةمثئعلىكذنلكثتركعليهمضلنأ
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لرلمجاجحلاتفمااكتةحتهحتهصفرللفقيرزخثةأشف

اركلبفرخيلادرشقبصومافبالمحساباألثاقىعلىنقصت

لدونيعاعشبأنملىاظممنجهالوئىشبسالالمنهمأخذفىغ

فيسايرعاطحثينثحثينعارتةثليهمشهرفقزضلىثحبىلن

رروعمنسلىاابرمماهلكثماكيداباليمناانبعيركحيئ
لنجياناليهمئحقوهحنئشلىعلينانأففهوركلبأوخيلأ

متتهمانغسهمعلىاللهمالنبىسمدققاللهجياراثميتالم

عنلسقماايغترالتهملوعهموامدهموثعكاثبيمئموالثمففمهم

تحستماقينفانهههعااقغاالرهبانتتهعنرامباالاسقفتته

حقامنهمشخاجاهلتد3رباليسكثيراوقليلشايديثم

نىمأربالمنلنجهانمظليمجنالضابنغيرالتحمففبينهم

هذهفىماحلىاخربظليممنهماحدذيفبريتمنهفذمققبل

نصحواانبأمالاللهيأقحنئابذاالنبيمةقاللهازجالمسحيفة

كيللنرحيبنابوسعيباشهدبظلمفئقينغيمعليهمفيمائملحمو

عصبناللستهردحابسباءاآلقرالنصىعهفبأانكعحرابن

مداخبزقالبكرنابىلرميدوبأشعبمغينااخوبلى

ممتعماللآليمهيلدعمةاملماشياثىحققالاألسلميعصيابنا

ئسختهمنهثأخففقرئثهبالكتابقجاالكلتلبهذاالكيدركتب

حينالقثدراللهسهلمحمدمنكتابهذاالمحيمالرعأاللهبسم

اللهسيفاليليدفيخالدمعولألصنامنخندادخلعاحسمافىأجاب

ثلكندالمعامىوالبيرالضحسلحمأالصيةلهأنوأكناشهابنئدمقدفى
ماالمببندلنخلشالضامنةلكمالحمتاالفرائسالثلدقةاكرض

عليكمجوفلردتكمتعقسلرحتكمئغقاللخسىربعدالمعهمر

اوولريختهاالصحالمينتفالثباتعشراآلمنكميخذالفلنبات

شهدءثلطاالصلبدلكلكمليثافالعهدبذالعليكمجمقهاظالز

القليلءالماللصحلعبمحمدبنبمنئسلبنعأحصرمأالله

اللهلفخلشمملمابلصامنةلهحذالمااألرضمنأفكمالمعامى

الصلقةفيهنجبالماالفلردالىعنتنخىيملىحتكمبتعلد
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النخلاثباتثابايىرالماالمبناألرصشحذهعلىيغدفيمالخكفال

لعةوكلنتبمنثبتاألرئعيثههبحقددهذىالقديم

مفغديمناسلمتقدالعبرارألتاالنبىخافوقدءنيماايلال

اليهيبضالاشفتايلةملدوكانمتنعمجمفاكعلىبةربنجته

هاليهناعلالشئماهلمعهأقبلىأكيدرأفىبعثكماصنعماللهسهل

معلومةجزيةعليهمقطعفصالمحهمفبطءادرجباناالبحراهل
النبعمداللهمناقنةهذاالرحيمالرحمناللهبسمكتابالكتب

لهمالبحرالبرفىتسيالسفنليلةأهلبةربنليحتهاللهس

لليمااهلالشماهلمامعنىلمااللهمحمديسهلينتةاللهتن

01طتبةاتهنغسهندمالهجمالفاتهحدكااحلثمنالبخرلئ

لييديثاالطيلهنهءمايمنعوانأليئاتهىالنلمناخذلمن

باننحسنةبنشرحبيالصلتبنجهيمكتالطرهفاأبرمن

مدبأيعثهبحقثنىقالعممبامحمدبهناناللهس

عاجابرباالرحمأعبدعاقتادةباعربنعلمهمعنالظغى

ماماممليباصثعمتالنبأقىيمرثبةبنجمتهعلىرئيتقدأبيه

مأفأبرثسهفمأكؤتتعماللهيصفلمايئىالنامهيؤمعقيرهـوذهب

صتعمانلهرسيلكساهييعتذصالمحهشليتنغالمهتعمبىالةليه

خالدبهمقدجناكيدرديتقاللبعندالهبانامريمنةبد

لحديثرجعتتمآللقنطللديبلجكللهههبنمنممليبعكليه

01بعسمليهفاذارجاقاهلكتابثنسختعبباسمدقللااللد

انشاترخاقلثالنبىمدمنكتاهذاالرجمحمناليالله
اللهطتبظاليةرجىفىدينلرمثلهعليتجاومحمداللهبائك

منامسلينمناليلجأماللمسلببنالالحسلهبالنصححعليكفي
اليجمقثحتىامهنوالمسلبنعلىخبثموانأالتعزيرالمخافأل

آهلمحزيةعتتعماللههلثعفهعقدجلخرلرارااقيعنماخرقبلمد

كتبقالنرجلثمثلةكرلمنوسنةدبهنارلمثثئمائةأيلةاملعلى

بباألهلالنبىمحمدماكتلبهذائانرحجباألهلضتعماللهى

قيفىدينارمإلتعديهمأمحمدثمكاللهنبفاقنعناتهمعطق
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مينةفدلعماللهرسملاعائعهيفاداتكرن

صكعملللهصموكتبقالنعليهمكغيلياللهطتبةثافيرجب

ربعغزثلهملععليهمسمدئمتاللهبامناامنناتهممفنائهـل

ماخانآمئبنالابأانآعمألبأمدخبزقالنثمار

وربعتنلرآربعذعألمقنااملكملبئصآحائلرسانائتحمة

البحرطفلساحلمقنايههدعلىلئمدباعمرقآلنغزطهم3

خالصنهبأىلخاإميامأيعنىطتبةحلهايصايهيرحانجربا

نةرفىارأدااقيعنييخثجهقعل

صلعمالمارسولعلىالعربناداتذكر

آ5

وشدمينال

عبدبنكثبرحذثئقالءاألسلهواقدبأعببامدآخبنقال

متتعماللهرسيلعاثندمأقأكانقلجذهعاابيهعأالمزنىالله

رسيلئهمنجعخسسنرجبفىرولفزينةمأبعماثةامفمرمأ

لفلرجعوكنتمحيثنمهـابانتمالداربمالثجغكتتعمالله

الساتببنسمدبأهشلتخبناتالنبالدماثفرجعواموالكه

اللهسعلىتدمتاائعحجحقصأالعبديابومسبهبننآبوئكلبي

مهينةذبهعألفبايعهئهمعبدباخزاعىمنهـهمنفىمنفيفكتتعم

ءامماابونمقشبننتعمانلحلرثبأباللفيهبممنهمعشمعهمتع

ولللحتؤنباسبثةبأناللهكبدبدةبناللهيثبيداسامة

بتكمرهصعيدباليننشيهمكانمغيرمشالعمعدبأصد
تجدبمفلهقومهافىخجخزاعياالائتمحديثههشامكالنخلعهف

خزاعثاكرأقفقللثابتبانحةصتعماللهسفلحاقمطناثفما

تابتياانحةنقالتهجه

الؤفائهيغادمغبتاسمالخزاعتابلغ3تر

الشنااليرإذاقأثعنقاعفبرثناغثمبآخثئرإنآ
االبئحانخئرإلىخئزاوكلوالرنمعبايغث

عدادتعجراالثئدياماولفثفاأؤنجغجهكخما



اسالد

خقمكمقدقمبفقللىتءخزافقلمقالمفههوالفىبطنهرريقال

عاطدثااشلمقللعليدننبوالفاتاقالواللهكمفأنشالرجلابث

كانرااعخالمطالفتحيهممزينءئواللهسشعفممتعمعالنب
عبداخوالمغقبأاالءعبدافىالمغقلوهـورجلاللىيحمتذ

البجاديأنىنالله

أسدد

كصسمدبأبأسعدعنناهشمعمراجناسمدبنتال

عشيماقطمقأاللبيهعاالكلبىمثبامشاخبرناقالالقهظ

تسعسنةلاؤكمتعماللهرسيلعلىخزببمةبناصدبفيمرارهط

01باتادآلمعبباثيابحهظاألزيعربننهمرارعامرباححصرمفيهم

بأاللهعبدبأتقامحهخييارربنهـللحةخبيشبأمملمهالقائف

ئنمباسفةفىالبثيمالليلنتدرعخكاتبضمحامربأحضمىفقالخلف

قيممعهمكانوئنةعتئدئئائيمتينفيهمفنهلثبعثااليناتبعثرو
اصدبأديدانبأثعلبةبأمالكباملكبنوونيةالبنيمأ

اثابنىمثلذكينالفقاتواشدةاابنوانتممتتعماللهرسللهمفقال

بامحمدنخبهناهشابمقالبأغفغبانعبداللهبنيعنهنمحلة

بنيمنثتماسدبنىمأرجلعاالنخعىسفيالابوحذثنىقال

خلفبااللهعبدفيلنقادالمتتعماللهرسهدقالقللهكمفيمالك

ناقةفىابغنقادةيااألسدىاللبنسعدبآىمبنغميههبا

02عليهايقدرفلمنعمهفىفطلبهالدعلىتحيههاركبانةحلبانة

نقادظفساقطاتاهافأكللبهظفيربنسناللهيقاللهعتمابنعنداقيجد

قيهابتياانحتينحلبهانقارةرعافمزكافمسيمممتعماللهرسيلافى

متتعماللهسيلفشراللبندكداتلالهناىقلللبنهامنبقتأ

بلرلاللهتمكالضميرنقادألسقىالهاقتلدلبنمنحابهامءفسؤ

53نبىبابهاءفيمأجافلتدالنقالمنحهامارناقةمنفياال

بهانءجاعيمنقلالله
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تميموفول

قالالزممرىعناللهعبدبانآمحمدعببامدبرناقال

اللهرسلبعتقاالممروبنسعيدعنيزيدباالالعبدحقخها

كلعببنىصطقاتعلىىالعدلمأننشويقالسفيكبنبشرضتعم

بأالعنبربأجنبنعبوبضوبنوأحيحتدءنجااعةخحأ

تميمبنونلدفاستنكرتللصلقةموأشيهـاخزلكةنجمعتتميمباعمرو

عتلعمالنبىعلىالمصقيقفقدمالسيهفائنهرللقسىاطبتدرثئبما

فبعثهبدرالغزدىباغيينةلثمفانهدبانقمءنهالحنلفضف

انصلرتمهبهكآهمفيليسللعرلالفلرساشخمشبنفىالنبآكهتعم

نكحاميئقنحئرألواحدىرجالصشراحدمنهمفأخذعليهمفلكار

غطاررتميمبىءسارمنعذةديهمفقطمالمدينهافىنجلبهمكمبتا

بالعيملحارثبناتيسعاصمباثقيرببنثالبقالحجبابن

اكلديقالاألعتمياشوعكلمحارثبايرلمعحابصبناألقرعسعد
اظاصابالطهرلباتنادالمصجدفدخلورجالتمانتاتسببن

اخعسمدباافناداستبحففعخلوأضلعمأنلهيصهلجخرنينتظر

كتمانطهرعتتعماللهرسيلفصآلءبحلئشمضتعماتلهرسبئخألينا

نتىادلزينجهدىاداللهففىديذنمحمديافألقرعفقالاتو

خجثغثتعافىلتبااللهفلدكفبتضتعهلنلهرسللهفقاللشئبن

فقللحبببأغطاألوخطيبهبموخخلسمتتعماللهمم

سمدبالواتتمدأجابائجئهشمابنقيعبنلثابتحهتعمهالليوو

مهتعماللهميليالفففنشدرببنانبالثقاملهففننلشاعياايطن

ينائئتغبطينهاللهلطالوشعربمثلسأجابهأجئهثابتبنشباب
آتطيايامفيللمتااحلملهمثئنعريناطنلثناعثملزهخحايبف
فىمتتعماللهرستليععقالأئثرفئماتتتخشنرايخأتذننان
األسىضلعماللهرسيلعليهمثرنيبملأستدهذاعلصمينقيس

بنسمدبمفلالوفدنخيزكلنكمابالمجواثزئعراللمالسبى

لىباميئأشلندخبعشجخعنعثمتبنربيعةحقثنىقلعب



دعبس

ثنىلبعندئزبمجويفخذينييمتذللوفدافىانطراناكالتالنخلر

خعاصغرجموثييمثذاعطاماغرنيتثقدقالتنشااكتةعش

بامحمدنآرجلشاملخبمناظنتمافعمرربأيعىافا

عبوباكعببنىاخوجناحبنمحمدحذكىكلالقيسعبدش

هبنملزنبنمصادبالحاالباالعذيبنسغيكعدكلتميمابا

ابنهفقالفأسلممتتعمالنبىعلىتميمباعبربأكعببأيبز

بنسمدثنىنحقبمسنعيكلمعدالنبىاتئدعابقاقيسر

علينااشوفسفيتفيقيسباغنيمقالقالاألصممعنجنلح
ففلنااألحيينفنالصنابمكلتهرحملهصتعماللهرسيللنافنعىراكب

4فىكضتقدمحملعلىالييلحلاالذيختاللهرسهلامنابأبينايا
باسفيبابنقيسمكقدعدرمعتدىامباشقبتمفغدنهحي

الشاعرفقالبالبحريتلحضهمىبنءالقالمعالصذيفبكيأفىماالعذيل

ستتاهبنزشيقثممقطاففغذبيلهلفذمقنىققثيكفين

ايدعب

ماالتنمغبابوحذكىقلانكلبىالصائببأمحمدبنهشلمناهقال

رسيلعلىثدقالوأعبسبنىشيهذةالعبسىاربدباجمكثمة
مناألقيينالمياجرياشفكانؤعبسبىشرهعلتسعةصتعماللر

وبشردارمبنتناننلكاملوانربيعبنطارثىمصربنأقهبت

بنلمجصنابوزيدبنمببمتسعدظبنئيمغبادةبنلمحارثابا
لبمفدعادأسلعوقضالةبأالخصبنبأسولماالطبناللهكبداظمان

فدخلاالكماعقبغيثمزكلمجاللبغطتهلبخيرمتتعمدللهسهل
تخنافلباعشهألنشعلرعلاوأفعقدلغبيدلللهبنصللحة

يعنالدثلىعبعمىبناللهعبدبنعمارحذكنىكذممربنمحمد

مناقبلتلقريشعيهالنضتعماللهصسعذبلغالالليثىالينأللبن

52كيفاللهرسهدقالولوللكلكدسرتةعبصرئنىبفبعثانشفم

ءاللواالثقعدتعلثزكمانالتسعةخنبناهاامالغفيمةنقسم



دمر

نانملنرأيةلليستعبسلبنىاالملماعفيءلوااككظم

أفىصندلصىعنالليثىمسلمبنعلىشحذرقلبأمد

أتهفقالوصتعماتلالسعلىعبمىثبنغرمنثظآلقعمقدفريآل

مياشيااموالطنالههجهقالنتناسحتماللتهنافبرماقراعليفاقدم

رسفقاللجاهـلبعناهاثجغيتناسمالكاللفانمعاشنا

بقمئدكنتيملوشيفااممالكممنييتكمفلنكنتمحيثاتلتقوأانله
فمتعهنبقافقاللهعقبالإطفقاشنابنخالدعنمألمنان

نسنكبنخالدحديتاكهحابهجقتأانئنتتمقهئه

ءاثزأوفد

عأحىلجهممربنبأسمداللهعبدممرنابامممداخبهناقأ

سنةالذتتبيكمأصتعماللهرسجعلتافالعدىالزةاث

حمنهابنخلرجةفيبمعنتررجالبضعةفزدرةبىشفدعليهقالمتسع

دشففماااثركلبعلىغرمأوححتبأقيصىبأالش

الله9رسباحدآفقألرحمبعنعمكتتلللسيلسانمسمبال
نادفآلخاحمياثكهتجنابفااجلبيناملثدفتبأللفانضتل

بهائمكبحالناسفاللهملفلماللنبركتنعمانلسحمعدرنجك

مريعاميتامغيناغيثااصقذااللهتمالمتبتبلذكيبفركتدانشر

شفيانرشفيااسقنااللهتمضآلغيرنافعااتيغيراجلاسعامفبقا

عدداعلىهناانحالغيثاسقضااللهغسفغزألهثمعذاب
اللهتمفقللفدعاالمنبركمتعماالمهلفحمعدستاميهاائارأشمافمحئهق

قالالشجرمنابتريةاألوبطينابوالغلياألكلمعكعليناخيالثنا

نالنوبانجيابللديهةعنبهالماخابتق

وفدفرة

2ء

عاالمزنىهمابياباالرحأعبدحذننىقكبأيسمداخبهناقد

تبالمنقرجعهصتعماللهرسيلعلىئرألبىهـثدقدمكالواتنيبم



بكريميفدسعدبن

يارسرنقالوباعئلرثلىعشررجالرئممثحثةوسعألتسعفى

اللهرسفتبشمغالببننئئماقيمخأثشيرتكقومكاتاالله

قلالبالندكيفكالهاامابعانححقللاهلكتركتاياقلثغتعم

الغيتلسقهماللهتمكتتعماللهرسيلفقالننااللةألنلنحلمسنتناتاالله

هبنلحاألثخصرفقمةافاعثمرافابعشرفأجلزمنجيزلنبحالئمر

فىشعلرتقدافحجطعبالرمافىوجعوتةاعشزاتنسااععهف

نضلعماللهسطلملحاالذىاليم

ندتعلبال

عأاهيماببنخمدبنميسىحذثقللممربنمداخبهناقل

01لجعترانذحأعتتعماللهرسيلقدملتاقلابيهعنائمعلبةبىمنرجل

مناقخلغنامنحنفلناخأرشلنغرلربعةعليهقدمهاتمباشة

لنطحثهجتناهثتماتامائقمنابضيافةلنافامرباالسمفؤينخن

رجلقيفاعحلىففمةحنابنقرءجماالؤنيتجيزئمااجرللبفقال
بالرنانافىوانصهننادياحمعندناليسقلافاخسىمتا

ماصدمحارب

ةافىعاصايخبأخمدحذكنىقالعربأمحمداخبهناقال

نغرعيثيالآداعاحخظفىعثرسنةايبندمقدقلنلسعدى

لمحابنتمددلرفأئنرلءسوبأخزيمابنهررارثبأءشهامن
يكتالصإكاحأعلىخنيتهلملموفأءماكءبغدايفتيبحل

01فىأنمنصتعماللهرسيكعلىاغلظالاشمسمالموتللىاحد

حىلبقانىالذىنتهمذظفقالكهتعماللهممهفعهمنرجلالهثد

خزيمةجهمسعاللهبيدانقلوبهذهلاللهسفقالبكصذقف
ناهلبمافىانحمهنوون11تجيزكمافجازءبيصاغرةلهتفصاسيابن

بكربخاسعدثد

51أىبناللهعبدبنرببوحذثنىقلممربنسماخبنال



كحببنهـصرثد

قكعتلساباعننريبعننبلبناللهعبدبنعايتهريكسئؤ

وفىكغلبةبنفيممخسسنجبرفىببنوسعدبأبعثت
علىكفحتىففتبلمتتعماللالهيأفىاصذاغديتبنانأثععتجلذا

لرسلهوبمالرسلهخاعاسألهاعساأثةفىلنأغلنساعلهتعماللهرسر

دفرجعكثهلكنمتتعماللهكلفأجاباكسمشهاثعتءسأله5

امسىفماعنهنهيبامربماأخرجمافندارخفعتديمافتومه
وثقنياالساجدحنويماماآلامأةيالرجلحاضيلىاليهمنلكفى

نبالصلوأت

كالبوفد

بنعمربنشئبةبامهسىحذتشممرظبامحمداضرناقال

قلكعببناللهعبدبأخلرجعنمالكباكصبناللعبد

عشرنمحثهعمتعماللهسعلىتسعسنفىكحبدبىثمقل

لمحارثبنعترئلدارلمفأذىشئهبنارهربيعةبألبيدفيرجال

بمفجبممكعباقدفبلغمالدختهبنكعبجتلرطابين

متتعماللهرسعلىندخلوكعبمعخرجواثمهربطئهـدى

بكتابفيناسلرسفيتباالصخاكآدتهنواالسحمبسمعليفستموا

اخذاتهثلرسيلهلتهفاستجبنااللهافىثطناراتهأمرتةالتىتتكوباللط
دقالنانعلىاغنيثدناضتدامنالصدقة

كالببنرواصياصد

عااسياذنآوكيعانكلبىلبالسبنمحمدبنهشلماخبهناقالع

لهيقالمتارجلمقدقلالرثاسىعلقمةبنطارفنفيدعنابيه

بنلمبيعةبنكحبمابنامنجيدباؤبنكيىبامالدبنرو

احسملفالقوتهاقىثتمدأسلممتتعمالنهىعلىممعصعةبنعامر

شهجهامتاابواعمامثبأكعبغثيلبنىمنبتصيحتمافغالو
النعتميسقهاوخخدبهففمهابوماللىبنرومعمزبمئنريدط



5مكعببنيلعر

بنعاهربنالئثهغفباليعةلهيمللغقيبىمنافيمبهفاث

يهـوغثيل

القوأنشالبئموأأنكماألدافليثأألئالعنالثثأن
العقيلىدألرلالييمسائرالرتجاتمعشييانجنمفقحتنفيعابوق

ممروهبناللهعبدباانمخهيقلهيقدلدسؤبأكبيدبىمنرجال
ثلفشالمحعقفاعتنىفاختتماعصثهفىففعنهزئاعمابنغبيدبن

بنسرربيعةعلىفعطفا4نلمىاخيلاصربيعألردقليليىآليا
طلبنافىبنوخقيلأقبلالنعمنسيخرجناثتمتبمقالتلهظعنهمالد

بنونجعلتتربةارىوبينبيننامافقطعفتألافىانتههناحتي

01فاشقطمالكبنممروكالفمفهيناشىءافىكيقاليهايالينظرونعقيل

فىيدىفشددثقالنوبايعفاصلمتيتدربتقتلفنلتيدقطفى

لتافقالنلكبلغهندمتتعمالنبىأريدخرجتكتمغنقىافىغل

فستمتاتيتهثتميطىفاطلقتقلبدهماالغلفيقمابتاألفىاتافى

يسارعنلئنيثهعتىفئكهضفئنيئالعأيمينعتىلفكهضعليه

ماتقنىلةيت11دناللرسآيافقلتجهقبلمأفأتيئهعتىألصف

عندنفديفميثقلعنكاللهرضىعتىفآيفىفيرضى

بناكعبثدغقي
عاغقيلبنىانآرجلالسثلببنمدبنهشلماخبيناقال

بنربيعمتتعماللهسيلعلىعقيلبىمتاشونقاالقيمهلشيلخ

03اككلمبناللهعبدبنفمطعقهباصوبنخفاجةبنمعاوية

رباعفيالمفتجفبنقيسبنفنسعقيلبنربيعةاباسربن
ضتعمالنبىفأعطيقيممناراعشعلىبايعؤالسلموفبايعوامقيل

بفلكلموكلتبفيينديهادضووفقيلبنىغقيالعثي

اللهمحمديمهللثععىماهذاالرحببمالألكناللهبسماحمرأليمفىكتابا

51ئطلكوأحعالزكاألنواصصحألامواماالعقيفاحمطانشااعطزفاربيعا

فدعليهبمنمطهفبتالالفىالدككحغالمسلمثركعط

ألاعطاهلبويزينهعقيبنعالمبنالمهتغفبنربنلقيصايصا



كعببنقشير

بنطحابوعليهفثمنقيمهعلىوبايعهالنطيمليعالمه

عليهكلرفىالقرنجامتتعمائلهرسيقعليهفتهاغقيعامربأبأمباررخ

نتربتكلقيهنلقيتلرلاللقيتلقداللهليمامالقللاالسغ

تدعيقماعلىهذبقداحىأضيسثثلكتىمثلهخسأالقال

ثتمالفصسعببنخجبالكددحفمربعليهأناللفىدينىكلىاليه

رجعكتمترىمااآلاهقأفىالللسيلفقالاتمتحثعليهنخدجأعاله

بامحمدفىلكهالكضقللهفقالخعيلدبنمجقللاخيهافى
اناانالعقيفلكطانىندالقهتجاويقرأماالسلينافىيدعواللعبد

ركبكتممديخطكممااكثرئيخطدئاللهانامجقاللهفقالأسلمث
نئثتمعنامتفيهحااسغلهفآخذقيفالاسغلىعأللمتحهرصمهفى

اتشهذلهيقعلىاكسحمعليهشعهفيماتتعماللهسيلعلىقدممجقاال
يغسالفانعمالهغاضهبفبيآلاناشهدليقهلاللهسخمدالن

ستالحمرجعانموناقأاللهيمحمدايآلاتشثققلثتمتبانقيتبم

فبيهألأنتفافهةابنشلسلمفشهدقلاتشهذأنثاتثلقلتتمازغحة

قيضاممموانقهارالهرارفلزهويمعاغقيلىباغبادلبنيمعاابن

هتماللهمعيلعاقمفلقاليانخيركخثسكلبباهوموفمع

فأسلمانألانضباثتىاشقغكيلبأربيعبنالمعلىبأالخحبن

آلدجعف

رسافىعدقلغقيلىقبشرجلعنمدبنهشماصناقال

رسوأعحالكعبباتجغدةبأربيعهبنربأاددلرألمهتعمالله

نمهـوعندكضابالهكتبفميعالبالقذصتعمالله

آ5

كعببنقشيمثد

سمدباأخناعلىغقيلبشمحمدمارجكهثمبناكل

باكيرفيبمثشيربنىنغرشممتعماللهسعألندقالائقرشى

متتعماللهمفأقطعرفأسلمقشيربنسلمبناللهعبدبأغر

قبلنللىثشيربنجممعاحئدألصمنكتابالهكتبقعليعة



سءاالبفدبنى

باابيمسلمةبنفبيهقبنفيماثمنخنينبعدالوداعحخة

علىقيتصقلنئامزبراوكساصتعماللهرسألعطاهفأسدقشير

رجعجبنفةفقالالصدقأليلىاىقو

مئغدغثرناتلمائفكنيايهنزلثإناللهرسبماخباها
ئخقدهمقحاجاتهاأثجخثفذحنيثؤصالخصرضبرفاضحث

دالمترقالعاجزألميرننزخلةادكغذفئالقئىغتثاال

ءالبكابند

عنعامربناللهعبدحذثسكلمحااألسلهعمربأمدبياقال

ئخرزبأقنسقللصعصعةبنعامرتبحمأالبكثلىعامبأالالعبد

مكمعصعةبنعامربششالبكاثقعلمربأاللهعبدبنالجغدعاجعغر

نغرنمحفةتسعسنهائلهسيلعلىءالبكابىفدشقاألعألبيه

ابنمعهسنةمثلةبنيحمثذوءالبتابنغبارةبأرئبامعاوية

عبدمعمءالبكابننجئذحبااللهعبدباثأعابحثمرلهيقاللو

ازفهيافةبمنزلصتعماللههللملفأمراألكمتمهـوالبكثدتممرو

ماكبهثفدمتمكلاتبأتىمتتعمللفبىةمعانقومافىثرجععا

يةمعابشربنةكعلعماللهرسيلفمسحقهفآمسخبرنىهذابس
روءالبكابساصابترتمافالسهةهعدقعليهعبئلغغرااعنزاطاف

ءالبكابنغبادةثيربنبأيةمعابأبشربأسمدهـلنحمب

البركالتبالخثيرلةكحافيإسهالرشقسغآتذىوأبى
آهالتبالنتلثنواجلىغفراائعشأتاةاخمذابئأطاة

بالغلعالتالقثأالقيعيقغنئمبةكلضالئذكنآتث

قدثتىخييتمامتيكتثهمانجآنئيقثحمنإيركن
صتعماللهرسلكتبدالكلبىلبالسباخمدبنخبفآهشلمقل

ولالحهئقملسلمخأتبعهنللقجيعالنبىجممدحأكتاباللفجيع

52النبىمهـقياللهخثسللغانمشاعطىرسولهاللةثاطلعالزكاؤافئ

فيعراللبأيانلتقناتهللشرينثنارفاسحمهعلىئشهدئصابه

عبذاألممتمرععبذمتتعماللهيصستىثمطمبمنخمامت



جعثدا3

منالركنعبدرفىدلققمةىنعلياسلمالذىبمافلهوكتبالرممن

المسجدنحئقةالصقيعسالطتةاليا

كنانالد

مكزبنيزيدعامعافىعاالفهشىمحمدبنعلىاخبهداثأل

نجاهدبنعلىكاالشعبىعنللفدفىبكمأكنكعبفيمد

يبنممبنخالدباثيهكهماالرهرعناسحافبأمحمد

بكرأىبأاللهعبدعنخغذبقبناجميافىبنيزيدونألشرأللبئ

فىيحبةارعنالخذاخالدعنعلقمةبنمسلمةحمحلبئ
نيرشكهفيمانبعفداعلىبعصيزيدالعلماهلشثضينرجال

رسهلعلىالليثرافسقعبناكلةثشدقالوكتتعماللهرسعلىالعي

مادقاوالخهبخمعهفصقتبالافىيتجفزاللهثرسيلالمدينفقدمالله

باللهمنآاللتيتثثالنضمبعقألخبردحاجئكمابكءجاالنت

فقللفأخبرلهاافىرجعفبايعهثكرببتماعلىفبايغرسيله
تهجقففسلمثتكاختهحعتابذاكلمةاكلتمكالثاللهابيهل

غقبةجملئمنفقالتبطافىسلرقدجداللهسافىرلمجعاجفي
معهشهدتعماللهبمخفحتىباغجهقكعبنحملهسهمىل

ءنجافغنمرأكئدالوليدبنخالدمععتتعماللهسيعثتبوكا
علغكلتماثلاتامعقيقبلالءفاغجقبنكعبافىبسهمه

لمرثظميعدىباعبدبىثدضتعماللهرسعلىغدمانلئه
منرهطمعمفتألبناليعبيبخرمأبنثافبكافي

الئربحنبهتنئصحههلمحماهلخندمحميافقالوقوم

تافريشاطنقثنلالطكتامعدانئناثيشغيرقانلثلوقتالد

وإنديتهفعليلخطأيحدامتااممبتفيأمنهانتثتنلتحتجل
نالئعلمنعثمفقالديتهفعليناابدامنأحدااصبنا
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اشجحوفد

مسعطمرئمثمومللالثئددعلتماللهرسلعلىاثمجتدمتأقا



المندسليم

بامماللئمرمتلعماللرساليلمخجشغثمغمبنفنهلورخئلةابا

المتامثدأدااقبقونامااحذاذملمألمديفقالوالتمر

يقالدعملولمكلكنونجثناضمكجمبجمربدضقنافندغقااقق

سبعماثتدفييظةبىمناللهرسيلفخمابعدحجعلثقدمتبل

نلكبعدناسلمكتمضالح

باعلألدف

الفتحبعدالباهلحالكاهنتفغأمتلعماللهسهـعلىتدمقالو

فيهكتابامتآماللههقلهوكتباسانالقهمهئخذففسلملقيمافدا

اللهيسطباهلةمنثلىالوالكدفأنفشقلمثتمالحهلقالتاثضياف

ماكتانجاقحهمأاسلمطناللهرسدلهكتبففصلمنقهمهيافذاتلعم

عقبانبأعثمانوكلتبهاالسحمشهاثعلي

فدشليم
باقيسلهلئةشليمثمأبجلمهتعماللهرسيلعلىندمقا

يسهلثلعاهكتهلكهكاقفأجابهءيااثعناسألهكحمهمعفتسئبة

مستقدفقالشليمبنىمهقافىيجعفائملمماالسإفىمتتعمالله

خيرلتقاموالكاهنءوكهازالالعهئاشعلرفارسيهمةث3اليتجر

منهبنحميبكماخذفأكليعقمكشئامنمثطكخفمانجشب

بفديفلقوهاللهرسللبنوشليمخرجتالفتحعمفىفلما

بأعتلىبنرأشمزداميابأانعتافيمالغاكلنمايقللسبعمائ

نواعناآجعلىمقتمتدفىآجعئناتالوأفئسلزعبدبناكمدث

خنيناانطاثالغتحمعهافشهدبلكنففعلفققمإلمعلنااحمم
وكانالسعينلهائقالتءثيهازهاطارتهعبدبأياخممداعحلى

فقلعلييبوالنيههاثعلتئافرافشليلبىقشايسلنياشد

اتتعايمتيئهباتثنقنذلغذبرأممهالتعلبياتنماارتي
52بناغاىقلمكامالهفقالكهتعمالفبىاقىكغلكصالعليهشذكتم

شهدمهاسسنفأسدمرتهعبدبنراتندانتكلالعهىعبد



عئربنلهنده

خيمخيبرعربتةخيرثاللهرسلثقالكتتعماسنبمعائفتغ
بأمحمدكلبفاهشامقلنقومهعلىكقدلهالشدشليمب

لهيقالمتاجاكدقلالمتنويدبىششليمبىشرجلحذنمن

بأدفيثنههالعلىدهفاشدمبالمدينةكتتعمالنبىعلىعماربأقذر

يقانشدلمخيعلىقيمالش5

مثزيرهنجكنقثبخئريدنخقداأتئتإنتميقضقثعت
ثكلمترغثرمثىئثفثائكطثئةسيفهنخمفقمتعننالثمرواكالق

ماتةءقفىفىختفتسعمآلقمعهخخلمجبربعفقحكهافىاقتتم

منرثطثحتةليمافلصىالمهتبهسنكتتعىالنبيتنريدبمفأقبل

كهـولحكمبأارجهإفىئحئمائةعلىهفىئىراميابنعباعالافىضه01

علىقريديبأفآلخنسافىثألنماتةعفىقهيدىشبانالغرآر

ثتمعنقىفىالطىثدالتقضوحتىالرجلهذاآثتوأثظتألنماثة

الجهلدسنالرجلاينفقالمتتعماسنبيعلىررموضىفمصات

هفنبمابهفااللهدطاللهسنباانوااحيماالحمادثاللسلانلنهلى

اثقختفقدكالياعليدفىانذيأاألنفتكملةايافقلخبرما

فإتهاليهاتبعثوقللنانةبىبنابينناكانحبشةباخ
ماتةبالهذةفأتتهاليفبعثونتكرشىمذامحامكمفىتيكميئ

باكعببابأكلالعركأعبدبأمبة4ابنماللبأالمنقحعليها
تينااللهيايسفلولمخيلىوثيدممعفلمابأشليمئهنهبنلمحارث

معافشهدمنصهرقدجالحتبنشليمحفألعليكمنكمبلقل

القائديرداميابنالعقلسيقهلللئنقعفبهأاسفتحكتلعماننبمء
غثفلئئففقتمالمثينغتبقاشتتتيءالماثةدزرانال

عامربهأهأللوشد

علىتلمكالوالفشىخمدبنعلىحديتافىلحديثرجعقل

بنممروبناصمبنعهفعبدفيمهلللبنىنفرعنكتتعماللهزسيلمم

اللهعبدانتفقالفأخبرمهأعنفسألهززيبةمنالفغبنشعيبة

لدشلرجدقالثأسلم



15ممعصعبنعالرثد

انداغففغثذأننبىالىئتهامازنثآختاىثتجقى

كانقيمعأعلتاتىانليسنبقلىايمخابنقبيصةمنهم

بأهشاماخبهناقالنجاعتاذاانحهلقاتلد9لفيهافأمجت
زبلرند4قلوعامردبنىاتنياخعنلجعؤىبكبأجعفمنامد

دبناللهعبدبأرؤيببأهمالبأنجيمبأماليابااللهعبدبن

مهنقهمنزلافىختالمدينهدخلفلتاصتلغىالنبىعلىرعبنهحل

يحمئذيهـوتلحابنتغرةاقهللرخالةوئانتللنبىجىلحارثبنت
غفبمتتعماللهسهلاتىطللهعندهاومتلعماننبيفدخلشلمت

انئحتىخدختتماليهاشدخلاخسلبنهذارسيلياإمتشقافرجع

اعلىيدثيفحلهفلمكاازبدقادقثغالطالرفحمتيزللرمعهالمسجذ

نتعتنازلماتقيلهثلبنوفكانتاذفهطاعلىحذرهاثتمرأسه

لفيلمتالإظكلراثاليلجهالبركة

اسشئمجدثرعثدلمجلالئهكاليمهيتراللتبىقشخاتفىآبآيا

فثجدامثثبماوغاتبرايسياكهايريذفيبائاىكة
ماالمثح2بثتةتنبأحتمجرنينفىالتهراكنزالىما

ممعممعالبنعامرئد

بأعامرنغقالوالفيشىعللىبنمدادرريثلجربعنتمبم

بأباطلكءألجعةبألدابأكلثبجعغمبنمانكبنالطفيلى

للىفقالأمملمتإنفىساسمدبمحامرقالفمتتعهاللكلعلىجعغر

آليسلقبعدلحنااألمرفىاتجعلقالالمسلبنعلحماعكليكنللمسلهما

اجعللكتقلالمدرالنالبرفىافتحهعلقلمكلقلكالن

ضالعليككفئتثافىهـيستاقدفارمماامروفاتدلخيلىيهتةلك
عامربىواهداللهتمالففيهمااللهتمصنلعماللهسيلفقالتياكتمثرجاال

محاموعلىنعافىتبلرلاللهفستعلالطغيلابنيعنىعامرعنااالسخلكني

52اةامبيتافمالالشاعفىكصنجهحنحبفىلساذفآندلعرقبتهفىءدا

اللهسليأسليلتةببتفىمحالبفركغذغذةالسرربىش

الوفدذلكاالربيعبألبيدفبكاهفقضلتهمماعقةلبدعلى



ثقيفيطا

الىرقدفاسانتاللهسهلياالدفحآبتابوالنئمخيراللهعبد
ىعلىمففليمنالشيطكيستيهيتكلهاالالستذاللقفقالعلينا

بكجعغربنبنصاألحبأعحفباغحثةبنعلقعةتتعمالله

اللهرسجنبافىجالساسركلنابنهربيعظباخاندبأألهق

فققىجنبافىنجلسلهسعفالعلقنويغياللهرسللهالفقكتلعم

رتلهاتمديالمدتراناعليهماابسمشراتعصتعماللهسلعليه
ئسلمقيماخىخصقةبنعكهمقعلىبايعثبكاتنثندليهيم

هشلمنالهكلايصانةعكعلىهفمأربايعاخيهثابنابنة

عالمحاألابناجلحعنالعبدىاسحلئضابياهيمعنمحمدابن
وكتبعاسربسثدقلعمقالابيعنثىوائخحيغه19بأعين

حأفقالعلهفستمناكاعفتغبافبجدناهفتتعماننبحافىمعم

منكموانامةانتمبكممرحباقلصعصعةباعاهبنوقلفاانتم

رسزاقىتتمانهاقفىيستليببجعلىفأألقباللفقامالحمحشتف

نثولنالنجعلنامايخمفضلظحعملتفتيقمأءمافيهباأةكمتعمالل

اللهصبنافصتىانصحةباللاقمنةفموئالحمأبقيممانتيقنا

انانفىيستديرنجعلىففتنالبفقمالعحمرحضتنتمركعنبنممتعم

نكعتبنصتعماللهسهلبنافصتي

51

ثدتقيف

األسلرجمييابأفللهعبدعا6األسلهممربنمحمداخبهناقل

حصاربأسلمةغيحنهاألمسعودبنهجضرشوقلاخبرهمنعن

فقلماطلدتاباتنيفالمنبالعبتراتمشعةيتعتمتفيشيماكاناالطائف

اداتالعتالمنجنهففنصباانعألمفعنكنلعماللرسازسبتقد

كلنعتاكتراالسغغرقلبفىاللهتالقكتمللقتالاعذاالدنجنبات

فىصتعماللهماستأدنقتمفأسلمممنعماللهيسافىجعليه

شأليلحمثألناكالكالنلالشأأتمفصلمالافىليدغغقحمهافىلخرفأ
افىدسلربمخبئفاخشتتلنفقالالثانثةتتمانثانيقأستأننهكتمرفبكارا
اشالابحتظنحيطقحمهءنجامنهلهفدخلءمشالقلماخمائطاثف



يمدثدثقيف

عندهميأخجواكسحعافىلمالسملجتةاهلبحتةعليكمفثلل

بانصحألنخجتفأتنلهشفةعلىاثالفيصلعفلمابهننمرل

عشبناسلهيقللمالكىبشرجلفهألناحيقيشثغيف

ياليلعبدبنركننةسلمةبنغيحنقثميقأدمهللماكحلهفأصاب

هفلمايئىحشدكاالسحعلبسوأفاألحخجطبنممروبنالحكم

ووبينكمالىبلألصلحاحبمعلىبلمىتصذقتقدكلدلكلغرأل
ءالشهدامعالخنعقتداليتاللهساقهاثمهاربهااللهاكمىكيعة
متتعهااللهرسيقعلغمعخنيفلاتعتلعماللهصيليملوافهالذين

حفنفقتلههاللهافىقيمهدمأببنللصبكمتلمثنهفقلخبغ

01صلعمبادنبىمسعروباازسيربنثلربةضبنالمليعأبو
فقالبالطثلفتركنافقاالباتمالكتءلللرسلومنلفأسلما

االبلىحمأشثاعطيتهمقهاهلهاليهرللثثمافاتانىالاتههختر

أغيرثثيفااكغيكفااللهرسلياظلكقدأعطاهلللهرسيلعلىبمفقل
قحمهمنمااسلبممناعلىاللهمفاستعملهينمسلهيتنالحتىسرحعلى

مامشوكقيفلكنفلتايتنليقثقيفحسعلىنجغيرفكتالقباث
فذامننفزااللهرسرافىيبعثوانبينايآئتمربلنيلعبدافى

سدمةبأغيحنبأشرحبيلىرربيعةكنانألابناهبللهلعبدخدج

بائلهمياالعاصاىبنمانثثمعتببنببأشوبنظكم

السهةءألرجالسبجبنفىافسلرربيعهبنثتةئميربأخعيف

آبناالمغيهققلاتبتوعشررجالبصعقجميعانوابعصيبمثالساؤر

اصاداربنعثكانفيماخبذىنالهسلهبرثلفاتشعبة

ممبقدكهتعماللهاشتذلبخمبخجترئيهمفدمايسبرفىتدقاق
عليكاقسمتفقالعبقدألاخبرئةعنهاللضرذيفالحبكرابالقىفا

رفمتتعماللدفخبررسفدخلبخبممتتعماللهافىتسبقنىال

53فأكرمشعبةبأالمغيقعلىفاألحمنمنكلنحمأطزلبمقدم

رسوفكانالمسجدفىفتةمالكبنىشفيرلمنضتعمالنبمثفمهب

هـحنجىرجمذكعليفيقفالعشلبعدليلةيئنيمتتعمالله

قفمىكتموبجنبينهنتنىاللمحربيذكرقيشاويشكومههقدبين



القيسعبدردبةثوده

افىبنعثمانعليملاصنشيالؤتجاوعكتهقصتةعلىثقيغاكتتعمالنبى

فكنثالمغهألفلفأعغيىهـلعالحتهدمحنثقيفستعقتأنعاص

الاببالعهبحمأقيتااعلفالاالسحمفىفدخلوالمغيههقلهعمئهاانا

نمناكهابهنتهعقفييهجذلنابعذاسحمااصخطواكلقبيلة
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فودربيعال

القيسعب

عنسميمبأفدامةحذكنىقلاألسلصممربنمدبهناقل

بأعبدفصميدئئتقلالرتيربنكويةعنمانةبأاسعيخعبد

ميقلانانبحهيناهلافىمتتعماللهيسكتبقاللبيهعأجعفر

بأاللعبدرجالؤاعممنعثعرعليهفقدممنبمربرعفعلي

وكانائشحبئاضتأبنويانحهبأيريفئقذلجاكيمافثنعوف

ببممرحباقلالقيسعبدفذءهألاللهرسيذيفقياتغغعغقدح
ليلةكمبيالخةاألسفادكممماللهسلثنظرقلالقيسعبدالقهمنعم

اانضقداالسحمعلىنجكرهواوالمشربهنحأزبليأتبهآالقدموا

يسألناتقىالضبدلاغنهاللهتمعالمقاحبمبحالزارافنبالركب

للسجدمكعتةاللالرصيلثيابمفىااوكأبمالشهثاهلجرآمال

إللطبايسأناقلاألشيناللهعبداتكماللهرسثسأصمعليهفستموا

الرجألمسهكفىئشتسؤالاتهفقالاللهرسلالههفنظردميمارجالوكان

ضكلاللهرسدلشعلبهلسانهئهاكمغبافىارجل1حأيختاخاتما
4اياقاألناةدمقأامااللهعبدالفالديختغماخحملتبا

افللترانتانرفيااعليهخبلتبلقلعليهخبثتلمخقت

رفىالقيضىعبدفدوأنزلاسحخستففسلماحسحمأداللهرس

اللهعبدبهااتمعمثهقئقاموفميافةعليبمثأجىظفرثبنتملظ
مجدعليمثنقهلجياثزلبمطمرائقانالغقعناللهرسئساتلافشف

هكتتعماللهسحسحنشالتتةثآلاثنىفأعالهائثنالله
نحتلنبنمنقذ



مهدحنيفة

واثدألبكروفد

االيلناسبلمالثهثمىعلفيمحمدحديثافىلحديثرجعثمقاز

هلىمنمربئلهفقالصكعماللهرسيلعلىلتلبكربنندمكداقال
يهلدحمأرجلهذامنكمهوليسالكرسيلفقالساعدظبأقشنئبف

هالذىمهبكفيكتمبمبتمعهاالهاسكلظفىفولمجاهلتةفىختف

باوحمرندبنإنلهكبدالخحصامهتةبنبشيرالوفدفىفىعنهخغ

لدحعتمبانجلىاللبأحط

الهبىإتىكتهاتكرزشماابخثيبيألنحبنانا
بأممرربنعفبنثمهاببنأسيدبأاللهعبدمعمندماقا

01لمدبامانباعاليمامظيفهلطككتتعماللهسعلىماسدبألحارث

لرلهفدعاتمرمأجاباللهسعلىمعفجمبائيمامةمالشل

نبالبركةمتلعماللهـ

ثدتغلب

اللهعبدبنبكرابوحذثنىقلءافسلهرسنخمداخبهناقال

مااللهرسهلعلىمقلقالبأطلحزيدبنيعقيعنشثرةافىلبا

الذهبمملبعليمنصلىمسلببنعشررجالستةتغلببنىد

عدآئقتانعلىثاننصااللهليرفحمالعلمرثظبنتملةدازفنزلوا

نجوأثزمنمينالمسلىولمجلزاننصهانتةفىدااخيحئهاللنعلىدين

ثدحثيفظ

عأطالعثماباالضخالحذثنىقأائسلمصربنمداخبناقل

عنمدالؤشىبنأخبيناعلىمدباسعدعباقدباريزب

بصعةاللهرسهلعلىحنيغةبنىتقدمقالرجالهحنشىتن

يثلئفمخئمىالحنطدةباشئمىغئقققبنرخالفيرجالعل

بشلنبنثلىشمرفيجابرشبنانخممقيعباعلىابن

آالوفدهطءحبيببنئتسثلمةصرعبدبنزبدمسلمةبنافقع



شيبانثدأه

يادةفعليوئجريتلحارثبنتةرمادلردانزلوأحنظلةبنسلمى

اخبمأثلبئايخئزامقخمااخهألهـءثشابغدلىالنبزنفكانو
اثمهدعليهدستموالمسجدفىاللهسهلفأتوالمتضتماممنايقه

اللهسيلافىيختلغيناتاماأقامرحلبمفىفسيلمةختغوظفشهاثآ

اارادفاقاكعبباثبىالقهقاشيتعتمنفحقبنرخالالنصآمم

يجللكلاتاخسرثزجمومتتعماللهلسأصبالربمافىءجوا

بنارلنائبممرهارحالنافىلناصاحئاختفنااتااللهرسدالفقالوا

ليصظابهامربهمابمثلىضتعماللهرسلفأمرعليناجفظها

لنعففقللمسيلمةنلكفقيمثرحاتهـركابكملمحفظههكانابشركم

مألحأقلحااللهرسيلئايمالاليمامافىثوجعوأبعدهحأالقاكمر

مكاتهاانضحوأبيعتكمفاكسريابلذكمقدمتماانفصلطهيرهفصلفيها

بااألتحمعفدأاالراصلرتففعلوامسجدأمكنهاااتخذءالمابهذا

دلمةفقالالبيعةرلمعهفنففعلىبأطثفالمفناحمارمسلمة

لعنهمسيلهثىاقنبالعهدأخرفكلنبخوغؤخف

األمرفىاشركهمئتعماللهسهلتجاعنغغبأألرخاللهدثالنبققالله

نمبهللنافافتهن

52

شيبانفط

باخوبىباحبأاللهعبدنامسلمبأعقبااخبهناول

غليبةبنمتحيبةقغليبةبنتصغتؤجذتاحذثتهاتنجئغئبرش

جذألنيلةليبتثهاوالنتانحمألبنتقيلحديثعأحذثتاه

اتهاجناببنىاخىلرهرباحبيبختكلنتاتهاافأتمابيهما

اثفبعتيبنمنهابناتهاعقلنتاالسحملافىتىئثتمللنساةلهثللت

احسماطفىتعملللهرسهلافىائصحابةتبتغىجتخرضابن

ششبتبمعليهاالغصةاخذتهاانتوءخديبامنهقخههيقفبكت

باألانتفجتأقلمحهملئيتكبالبينهـامعهابهابتففلصعف

ئفباكصاعدشكعبديزالالاللالغممتةءالخديبافقالت

بناللهعبديميهتباسمفسمتهالثعلبسنحكغأبدالحديثهذا



شيبانثد

اقلجملتيتكلصا8األصنبفىقالعتمايثفيهفإتثتمكح

بأئلمخذةاحمانةارركتكئخطيبادافقالتيرعدألفأخذتهلمحملبأل
ظهيرهائيابكاقلئىفقالتاكمنعفماجكهاالراعطررثفقلت
سبيتجهاخلعتكتمجملداححساقلبرلبطنكطهلاتحهجلبطينها

هبىانتغضبهنىاممالعمتفلتالبطنهاظهرهاائحهجتنتملقلبته

نتكخرجناثتمذفعلتئراتكعليكثكليلىفقالتوبالففاعقمئتم

الهقدضخبماةافىفوئلنامملتاباشسيفوراعنايسعىاثباناق
داخلهقتحمتلوجمالقاأليسعلللبيتافرافىلمجملىالقىجن

بنتالىالقىقالثتمققرشكناثغةظبتهفأممابيتبامسيفركىوث

مااعلىالنتبمأفذهبمنكبهعلىنجعلهااليهبثافرميتلغاريااخى

لبتغىشيبلنتبفىنثحفىاختافىخرجتاسعىاهشبه
اننائمبشضالليافىشليلظأعنداناافبيناللهسالافىلمبةالحم
صذثصاحبلقيلةدثلقدابهكفقلالسامرجهاسزجاى

بنبكلمافدغابىالشيبانىحشكبئخبيتقالهوحأاختىفقالت

مانشبلثقاالماسثكدجهـلىافىثفغدصباحاناللهسيللمائل

فعمفقالايحمحبئتهفسأبعيدغيرفوجدتهعنهنشلثكتمعليه

رسيلعلىقدمناحتىصدتكمبمعهنخرجثمناخبمرمقوكي

الغجرانشفجنئتيممتندالغداألمكبالنلعيصتىوالله

فصغغتالليلطلمةمعتعلرتتكادالالرجلءالسمافىشابكةاشجم

02الذىاليجفىفقاللتةجعهدحديهةامرأةتوكنالرجالمع

تداتكلنئقامبلفقلمثرجلامانمتامهئةالحمفمنيليى

حلثقدذسدمنصفاانورأبئءالنسامعفقمتىتفتنيهـىكلعت

لعتثلااقحتىحيهنفكنتخلتجبهأرأيثهاكنواتالخعند

بصرىاليهغحئهقنئباقءارارجالنايئيثانلمجعلتدنهطثالشمش
آ5ذقاللنشسلرتغعتفدرجلجدحتزالناسفيتاللهسألرى

وبركاتاللهرممةالسمعثليكاللهرسيلفثلاللهرسيلياعليالسخ

عسيبحعهنففشادالقدبزعغنتاملتبببنملاالنبىتعشثلي

رسيلفلتارأيتءوقلثدلنقهشصالثلىمقشهرغيرخيهتاشخلة



فدشيبته

الالسقياجليسفقالالقزشأرمثلجلسةفىمتخشعامهتعمالله
مسكينةطهيعنداناالىينطرراللرسعلفقلالمسكينةت

قلىالخلكبامااللهبانمتتعماللهرسماالهافلتاالسكينةعليي
قهمهعكلىعديهاحسمعلىفبايعهرجللاصىققمكلب11ش

نلينارصاجاالءالدهناتميمبىنبيننااكتباللهرسرياقالثتمء

لامرللقارأينهءهابالطلهاكتبغمبافقللرجمالرمسبراالمن

اتهيارسذللهفقلثدارىرثثفىشخحىبهالهيكثهببئا

فقتدعنثالءالدهناهدهاتماسألكأقاألرضشالسوتييشلكر

لخعتغمااليمذئمضاللدنءوراهـاوابئاكيمنسادالغنمطمرلجمل
للففانعلىلبايتعالشحم4االيسعهماالمسليموالمسلنمالمسكينة01

علىيطبهباحدىتفتكتابهدونحيقدانخريترئىللتا

فقلثنهابأعلضئسلحتفهاقيلكماانائنتكنثثلاألخى

الفيثةعأعغيغاالرصدفيجياراءالظلمافىلطليالكنتدناللهاما

سألثانحطىعلعتنثقاللكنمهتعماللهرعميلعلىقدصثحتي

تسائهجملىمقتدفقلتنكاباالدفىحطلىمافقالحطدما

خييتطلخلكاتىاللهمماثمهداتئجمفقالامرأتدلمجمل
رسهلفقالتعهااففلنبدألهاانفقثعنديعلىهذااننيمتاق

نتمفبكيتصجقءاحنايضتصرالخالظيفميانذأبناأيحمالله
ثتماليذاليغمعدفقثنلىماحااللهيايسهذلدئهكنثواللهقدقلت

الفىءألطلالنساعلىتختاهاأمهابتهدخيبمشيميرنىذهبآ

لخررتدرهلملىاليغبررنالظمسكينةتكئولوبيدهمحندذفس
الذنيافىمئرجبهئصبالاحيدكمنئغلباللهعبدشذدعلى

رلتكدكتمأستيجعمنبهلفهوحأحينةبينهضلاشقنامر

البيدهسدنفسطلذابقيتماعلىئيهتأمصميتئاينىتئع
نكماخوئعذيوالاللهعبلقصابهضلليهفيستعبرليبكلآئحيذكم5

الئالتمئكقيلظبنلتللهسمألنكيلالاممراديمحأقحلعةفىالالوكتب

نتنالئههنياخنمايراللنئمسلممفشوقيمنكاخعلىئبرفنحقا
حتكحذثنىدحشتبناللهعبدنآمسلمبنعمكابمد



15ءثدطى

افىجذهاللهعبدبأتلألبحديعاامىاباجذىوكلنعمرأبن

غليبقبنتصفتةجذتاىذكتنىقلبلعنبركصشالكعبىامه

اتىحتىخجحرملظلتقلةحجذهاوكلرغليبةبنتئحيبة

قللرخلثمتتعماللهرسعطهحةوكباعندتتعمرسذللله

هاللهسعندانعلمحمألزدادحتىبانالثاللهفقلثنفسىلئثث

يالفاصتأمرفىمااللهرسيندافكتقمتحتيءلئنبلثصتعم

ثتمياحلتىاتبتحتىثانصغسمكلرأتنبفالمعرآتتحمل

تأمقماالليارسقلتثتممنهقريبالرمقامىقمتحتىرجعت

تنخالذىانظمأشااجهنبفالموإتحملةبفقاللمحل

حيقوليادتكرهالفىفئهلكللطيفلنالفهمعندشقمتااقنكأن

نفآختيئهعندممنقمهتاانلك

اليمأاهيفادات

ءندطتي

اللهعبدبأبرابوحقثكلقالاآلسلمىسبنمحمدابمقى

ماباهشلمأصزالالرهريتيمالطاثايفنغمير19عنشثههلبن

كدقدمقالوااصمياخعأتثالعنغبالظناالكلبىالساثبمد

زيدلمخيرسضدخمسألعشررجالرئسمنتعماللهسهلعلىءضا

اسدبنجابرززبنئيمفبهكبنىمامهلهلبنللخيللدو

بأثالكءطرجئممنعلمبااألسيبنقبيصةالنباالنىاصمعلبن

02دتأدقأخليففعنمعنبسمنخيبتيبننللهمبد

المسجدئاللهرسالمدينةذررخلوبألنبىمارجلجديلة

علييلفعضاللهممنفدنوارخالثتمالمسجدءبفنااحلرافعقد

ططازيدحئكلمنمرجلفقمهافاجمسىجلزفأسلموااالسحخ

رئيثهاآلالعهبمنرجلفىماقكراللهيمهلنشاظتتهاعشطاثنى

2درسلمتاهفيهطقييبلغلرداتهلدمنكلنمااآلفىكرماقلهن

رجعكتاثابفلكلفكتبئرمببنقثدلهقطعلمخيلزيدتئعاالله



آ

ثدتجببعى

قيافىأمرأتهدعمديتهشكمكإلغهلهلهيقالبميفمجىفىفلتاسحممع
بعثقدمتتعماللهسيوكلنضقتهبلهكتبضتعماننبمكلنما

ئنخعالغاراتويشايهدمهءطقصنمالفلعىافىناللباكابأعليم

علىببهاسقلمحاتمابنةألاصابوحانماذحافمعلىفأغرفرلتتى

محمدبأهشمحديثقنءمأضىسبايافىضنعماللهلر

باخالدالفبىخيلمنحاتمابنشبىعلياغاراللهال

ماحانمبأحدشرلقاللاألافىلمحليثرجحثتمالعليدن

يسيرئوكانالنصهننتقعلىولمدابابانشئملمحفحتيمتلعمالنبمقخيل

أةاستالقالمسجدببلبحظيهقفىنمحابضةعلتبالىباعمه

كابالوالدهلكدقانتاسههفقامتكمتعماللهمفمرجزئةجميلة

حاتمبأعدقفاستافدلحنقكعليكاللهشعلىفامنثافدالو

فكسافىقالتالشأممأاعألفحأندتعمرسيلهساللهالغآلشفقال

اعلعلىالشأمقدمتحتئمعمرجتكلسنغقةعثالقاننبى

الدلبقتةتنرلدنوبفلكاحتملتائظيوائقاثلعلهاقرخعلت

حتىعدشجخماللهبسيلتدحفالىدهفنالتاتافاعنديهعتامت

الرجرتنمافقالالمسجدفىهـوعليفستمكمتعاللهرسلعلىقدم

بليفسشةثسادةلهثئلقىبيته11بهفانعنلحاتمبأعدىقل

الئسلماحجتمعليهكضاألرضعلىاللهرسلخلسعلياالآجلسثل
مدبأشماخبهناقلنقحهكهدقاتعلىاللهسرمااستعدش

عنمعنفينالطاثىمرتدباجيلحذثسقالالسائبابا

غثمبنغقمربأممروباكعببأالمستححبأصررقطماقاصاشيبم

اباويومئذصتعمالنبىعلىانعالثرمعأباثوبباحلرثةلبن

انميتماثمختاصميماكلفقالبالحهعنفسألهمشةنخمسمثت

العبلرمولمدباجمرباائقيساصولهيالنىوث

نمتيرمىكقئهمخيركغلخأبنيابمزب

لحفطاتجيب

عأزهبربنحوبناللهعبدنآافسملصبنمدبهناقال



طجعفيد

وتسعسنةصتعهاللهسهلعلىخيبثدقلممالالخييثا

فضرعلياللهفىدالىاموالصمدكاتسعمساقيارجالعشركحثة

دئخسأانبيالئعرميلمنأكمبكبممرحباظباللهرسهل
بقىهلثالالوسدبهنججيزكباممااكثرئكلطيبمثزوياذتف

هدرسلعكالعمتايحدئناهـورحالناعلىختفناهغحمالواحدمنكلم

هطالءابنابسنامرؤانىفقلىمهتعماللسافىالغحمفأقبلالهنا

قلحاجتكحاثلحاجتىفاقفياجحوفقضيمتانفاتالذين

لكؤلهتماللفقالقلبىفىيخناىوجمعلوبرعنىدغييغالاللهتسأل
ايهاشلرجلبهامرمابمثللهامركتمقلبهفىغناهبعلدركه

ماستةبمناالموسمفىمتتعماللهرسيلأفوثتماهليافىرلججبنفانطلق

بمامنهاقنغمثلهئينامانقالوالقحمعنصتعماللهرسيلعشرنسائ

جميغاننموتفنألرجواتىضتعماللهرسيلفقالاللهرزقه

ندخوالن

اهلمناياحدغيمحذثفالاكسلمىسبنمحمداخبناقل

51دقالوعفسنةشعباننغرئعشروخبهاندمقطالالعلم

منراعناخأعلىوخنلهبسمصذقنباللهمومنفاخااللهرسيل

انسفعألمماضتعماللهيسهلفقالاالبلآبالليكفمربناندقومنا

اليهرجعناقددوبجئتمابهاللهابدلناكربغصركالوالمصنم

بهاخبنجعللينمأمرمناءاشياعنضتعماللشالوايهـمهدمغاه

01بضيافةأمرلمحارثبنمتملةدارأئنرلواالقهتجايالسهنيعترفمرش
ألشعضأثنتتزجملفأمريقمكينهاتمبعدماجاثتمعليمفبهيت
ثنسغتمهدموحتىغقدة3فاقومافىورجعولشنته

نلئحتوأمالحلمهتعماللهرسيلعليمماماخرم

ندجعغى

52بكرافىتابيهعألبىالالساثببنصمدبنهشلماخبهناثال



ندجعفىا

افىفيثدلتظلمحلىالقلمبهنشخعفىكلنتكلالالخعفىقيىأبأ

مرلنفيمناحيلشبنبأسلمةقيسمنرجحنصنعماللهرسل

فتماخوأناعالمجتعبنمشخعةبنبزيدبنصلمةنجعغىلبن

فقاللمافئخعفثبنخيمبنىمالدشبناالخلوبنتمليكهئقهما

شإتهظنعمالالقلبتأكلناتكمباكنىمتلعماللهسيللهما5
يزيدبنسلملىنافينشعكطبقلبلهمادعااآلبأكلهحعكمابكلمل

ثثالفأكلهكهالسحمعليهاللهرسيللهدقاليدأرعدهظاخذللقا

بنانيثةمجينقئكرفاالفئباظثاتبىغألخ
مدمناكتابكتائانسختهباسلمةلقيسمتتعماللهرسهلركتبقا

مواليهاالمتعلىاستعملتكاتاحيلشرباسلموبالقياللهريهل01

مالهممذفالزكاةتى1الحهحةاقلمتأمهائيهاالكحيمواليهاحريم

اللزيدالعشيقسعدباءزليددالكحيبمنقاهم

حملنكعببىطارثبنىمناضالعبنوسعدبأاللثائذسعدابن

البثلشئطعمالعايقمكنتلحلوبنتمليكةالئتنااللهيسهلبقألكتم
قالحائهافماصغيهقلهائهتةاللتفنتإتهاالمسبهقحمغما

معرإقىفقالافلرجعالىفقالنمغصفقماداضلرفىالمدةالعائلال
اقهااتازعمالقلبطعمنارجالاناللهيقالناثمصياألابياامكما

ماربالليايفالطمببعفياكانافلماثدهبائتبغاللنالهلىرالنئ

تفبلبلااحلالءقفيئقاالصدقةابمناابمعههتعملللهيصابا

فيعألروكياناللهلعنقواتيلعنكلنفيمافلعنهماكتتعمالنبىلكن02
باهشليخبهناالننزلنحيمابنمليكةالبىلحيانكحمتة

اكمياخعنبيهعناانجغغاللهعبدباالوليدحذثققالمحمد

بنالفئهيببناللهعبدبنمالكبنيأليعوسةابوثندالو

ابنامعهصكعمالنبيقعلىخغفىبأمرفىبناالئبنوبايسلمة

اآلعزيزالكالعزيزقللسمئدماصعزيزعتتعماللهرسفقللثزيزتمثهأل2ه

بطيركقىدآاللهرسنالسبالابولهطلفأسلموالربهنعبدانتالله

لمجعكبثدحمتتعماللهملهفدعارإحننىيخطمنامنعتنىقدشلعظ

البنئرصتعمسرسللهادطبتفناويمسالسلعةملىبهبيع



ميادثد

فمعلاخددلهيقالركاللباليهنقحمىادىاقطغنىاللهسيالهل

نالرممنعبدبنخيثمةبوهوالرممنعثبد

ءضدأند

عنتئمفهطيفمنشيهحذثىقلاألسلمىصربنمحمداخبناقلل

هبعثثمانسنةالجعرتنةمنانصيلمامتتعماللهرساناابيه
لعسكرفمديبحألانامالاليمتناحيألأفىغبادالباسعدباقيس

عنذملءفمداحأرجلتدمالمسلبنشلربثاذفىقناةبناحية

فكالصتعماللهيسلعلىرد2حتىسريعابمبجمخبرالهعمثلكن
اللهرسفرقمبكهممالكئنالمحهيشفلىرووياطكطمنعلىافذاجتتك

ماعشررجالفاشلمخمسظممكعمبللرسرعلىلدبعدنمنمفقلمممكعم

ففشابدثافىورجعوقومبمشبمرلنعلىمتتعيملللهبايعوأرسل
قدنأعاليححتجةئمنرجلءمإلمتتعمالنبىافىاالسخفي

عنئئعمبنزيكبنالركأعبدعنالثيرىناربنمداخبهنا

اللهسعلىقدمتقلالقمداثلمرثظبأرزعنتعيمبنزيل

مالمحهيشفلرددجيشاقومىافىتبعتاتكبلغساللهصبفقلتمتلعم

ايافقالعليهقحمىمكدقلمهتعماللهصيلفيدبقيىلكانا

نلذوتديسولهشاللهمنبلقلثكالقحمدفىلنطاعاتكدلف

فقاللئكيمبحلءجاثتمدأتنايفقندنسغألمتتعماللهمأمز

نفهوئقيماتنناتنقدءفمدااخاإنتتعماللهس

02مرأددف

فيرعنبنربناللهعبدنااكصلمىممربنمدال

النهارىمسيدبنهتزقدمقلكلبتبنخزيمفيغمارألبامد

سعدعلىفنهلللنبىكتابعاكندةلملولثامغأصتعماللرسعلىافذا

متتعمسيلهئجلثمهاثعهاكسحمثيائفداالقهانايتعتموفىأغباللبن

طغمكتسيممنحتةااعبعيرنجيبجملىوكلهتةاعشهباكنس



الصلفثدا

بنسعيدباخالدمعهععثثتئحيمربيدمالعلىاستعله

علىيزلروالصدقةفاثفيمافيهكتابالهكننبالصدقالتعلىالعاص

نضتعماللهرسيلترحتىالصلقه

ثدزبيد

عازهيربنممروبناللهعبدحذننىالممربنمحمداخبهناقال

كيبمعلىممربنمقلظلبأنابتخزيمةبنألبناغمامحمد

البحهأهفالاهلستدقعافقالالمدينةربيدكمانغعشهأللىالربيلى

حتىياليرراحلتهفائبلغبارةبنسعدلهفقيامربنممروبنىش

كتمحبااكمنخطبرحلهامربهفخبسعداليهلمخدجبباباناخ

ساجفزثماتامائنممعهعنهوفأسلمصتعماللههليافىبرأح

تهتىفلتااحسمعلىقحثهمحثأكامبالدافىانحعهفبرائزةمتتعمالله

حبرهانالقادستةيهمئبلىاكسملرجعفغدؤرزتتعماللرسيل

كندةثفد

فىىالرعناللهعبدبنامدحطثشالممربامحمداخبفاق

راكبامعثببضعةفىصلعماللهيسهلعلىقيىبناكشعثمقدكال

عطياكحلوخمممرتجلواقدمسجدالنبىعلىفدخلوكندظنا

لمقالبلملفعىكأالهرالديباجكليمبالمحريركقيهـأقديخهجباب

فلمافأدقوعليكمهذابالفماقلبلىفلثععلمماارهتعماللهسيل

األشعثئكلحلىافاعشراابعشراجلزبالدماثالرجوعااراد

نيقتظعشهقاثنس
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الصدفند

ابنسهلىبنجميىممربنىحقاللمدباممرلخبهناقال

دناقثمفالوابائهعنالخالبقالعزيزعبدبنبيلشمنخئمال
أررثفديةفىلثصقعلىرجالعشيبعهعةوصنعماللهصعلى

ضمتمرلرلمجلسوالمنبرحنبيتهبينفيماصتعماللهصادف

السملقالوقيامالقامتمستهفهالاللنعمالولنتمممبملمنيفقال



ماندبلى

سنألوملمجلسواتجلسوالسحمكليكملاللرجمةالنهىاتهاعليد

بهانناخبر7الصحهتالتاعنالله

خشياث

مبلمجخاباعنكمليمبهالرممنعبدناباسمحمداخبينال
هفأسلمخيبرافىيتجهزهـولعماللهيسعلىالححشثعلبلبومقطكد

فنزلوانضثيمننفرسبعةنلكبعدقدمخيبرنتفشهدمعهخدج

نقهمأفىجعوبايعوأفأسلموأكعلبأفىملى

حذيمسعدند

مدبأعبدنابأصرمحمداخبهناكالسعدبنخمداخبهناقل

حقلابيهعأالتعماناألعأالثىالغميرافىعنالرهرىاخىابنالله

ناناحيةفنهلنامىقحمأنصرفىافذاصتعماللهرسعلىقطمث

جنلزةعلىيحملىصننةاللهرسفنحالمسجدنعتمخيجهاثتمالمديهة

سعدبققلناشانتممأفقالصتعماللهرسهلفانصرفالمسجدفى

فئمناقمتفنالناذئمثبناكأمررحالناافىانحهئناثتموبايعنافأصلمناففيم

مااتبانافأجلبالالاصاحدكمعليكمااترفقالنوقحجثناثتمثلثذط

ناالسحمهالفرزقمقومناافىرجعناخمةحأ

ثدبلى

عأسئغاىبنااللررءبابكرابوفآعباسمداخبهناقل

قدمقللالبيىثابتبنايغعزعنمنحزلبىميئسعدبنميسى

01كتمجديلةببنىمتيحفىفأننهلثتسعسنهلاألشهرربيعدقيمىيند

بيتهحلامعجالسومتتعماللهرسيلافىانتهيناحتىمخرجئ

اللهيسيدرتيلمجلسالفمباببووفد11شيعفيقدمالغداألف
ءأشياحيافةانفعنمتتعماللهمفلواالقيماسلمفتكتممتلعم



دعذرأللأل

ياتىصكعماللهعهلافاقمنقافىبرجعثثتمفأجلبليفاسمأ

فئثاموأغيرهخامنهنيأكلفكانوأقدللتمربهذااصتعقتمريقجم

تنخهيزكلنكماجمالثزلبمفأمرييقمكطهمتتعماللهمماجاثتمثألثا

نبللربمأفىاجثتمقبلكك

ءوفدبهرأ5

عاايثعىيعقيببامعىحقكىكلوبأمحمداخبناقل

الرثيربنتشباتاقىستقالتانمغدادبنمتكهمةامهاعنعتته

رجالسثمثحثقوأليعنشءبهاثدقدمتقطلبالمعبدبن

جديلةلىببزبأالمفدأرببافىاذتهوضىاحلرنريألقبال

تدمالنبىلحتوالددركامنهلفىلثانبفرخباليفدأراليمجخ01
فأسرييكلينهاللهرسماجاثتماثافاقاماثفيماالغمؤختموفثسلهـدا

نأهلافىوأكانصجموائزبم
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عدزةد

نشطلعىبناللهعبدبناسحافحذثنىثديبنمداصرناق

قليمطلواءاثتإكتابفىجثثقكالعذرحضيثبنممروافىعأ

بأحمغفيعشريجالاثفذناتسعممؤسنهفىمتتعهاللهرسرعلى

ددزيمنةلوافنلابنهالكماللابناسعدئمليمىالعدالتعمان
اهلبسحمشساتمتتعمالنبىأفىياجثتمالنخلرئةلحارثبنمت

بكرربسلحةخحوا3الذخأألمىفخاخوةخنتهلولتبال

ماألوثبكممرحثامهتعماللهسنقالارحلمتياباتثلهامكةعأ

سألمالقيعنامإيديينقدمناقالواحاكتةشمنعكممادبممنىثك

اتائاثقالماثائسلموليهاابفاامرئيناشيدشعنصتعمالنبى
أحدوكساالوفقخيزكلنكماثزجولففمراهلهافىانصثوأثتم

بنتثقعثحذثىلسائببنمدبنهشامأخبينافدبدان

أبوببعصقئنىفلالعذرىزملبنالمثداربنمذلمعناخطامىا



كاثدجهينال

بمافاخبيعهتعمالههقعلىىالعذممربايلثدطالالكلبىزئي
صتعماللهرسهلعثقدلهفالسلملجقشمهمننلكسقللكهنمحنمعي

المهبشهدثغمعاويئمعصقينلكبعدندشهدقومهكلعلو

عتتعمالنبىعلىديجنئنشأيففتل

هأفئثيجماتخفزخرثاقتفها8انقمهالكملثاللهذرشا
يىخةفيجبايكمنخئألهعققمهززاتضباالنامياضركثفمز
نغلألشيىأئقلثقالةأييأههعشىالانتةخمااشقذ

سمماند

افىبأباسهجيىبنمدحذكىقللمىاكمموباسمدشبهناقال

ماجمقثكالالمالىالممروباحبيبالافىئتبثدقلحئمة

فصالغناسبعةخن3صآاللهيسعلىسحمبانذقدمناقال

السمفكلنااليهارعاجنازافىالمسجدمناخارجامتتعماللههل

قدمناسحمبامنخأقلناانتمقأايكملفاللهسباعليد

ألزإنأفىفالتفتقومنامأوراعنامنعلىخناالعممعلىلنبايعك

ماجلسالظهربىفلمانجداينهلضثاليندءهفالاثنيثقالمغ
كألسمااثحننمانصحأامرمأفسألناهاليهـفتققمناثبيتالمهبربالبئ

لدقبفللنالثرجعناعيتخسمتارجلكلقوئكلطىئسلمناالرق
نعثممسنةالشفى

ندجهينآل

طالمالفىالرمماعبدابونآالكلبىالسائببأصبنمشاماخبهناكال

بأبدربنالعهكعبداليهثدالمدينةمهتعمالفبىقدملماقل

خبينظبنقيسباشدالبنبعةالبنىمنمعييأللمجهشبأبد

العهىلعبدكهتعماللهرسفقاللهعغابأهـوكرابوألفاخالمعه

انتممقتالاللءشاادنلعدتاذترعكةثةاللهمبداذت

ممااللهسفستاىغثالياسمككزشدانبنوانهمقلغتكبنوقالو



ثدكلب

تالئهـمااللجتةجبدمنهاثلألجرداكشعرنجهينةبئاثالشدامتلعم

هـومسجدبملخعذبدربناللدعبدالغتعيغالليائكلثئىفنت

نآخالدمدبنهشامآحفلنبالمديهةخظمسجدلا

النبئمصكقدايهعنانقبئشخهينةشرجلعأسعيدابنا

ركنتنعالمهعكتاصنملنانهنىالمأبأسوقلقالكهلعم

علىدلدينهاقدمحتىيخحثكسرئهعتقعمباننبىستفلتاسادنه

حملحمأبهءجابمااقنثظشهارةتمهدثطعملثالنبى

اقهلجبنفنالك

تليرليلأراألخجقققةإتنىحبئآلئلةشهدث
الدكادلىبعدالفكثاجحباليكشهيرااراساقىعأشثتم

ظباثفيفالنلسقليكرسذهايذاانفاالهاخيرب
رباألفأجابطسحماأفىيدحمقحمهافىمتتعماللهرسبعثهثتمبم

يقدرفىفمافوفسقطمرةبأعررعليالفدطلهقعليطرقرلمحدا

نواحتاجكىالكمعلى

ندكلب
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بئلحاحذثىظلالكلالسائببامحمدباهشلماخبيقلل

قلكلبمنميتةبىمارجلعنءجربنكازعمعنالكلسو

جبلةبنرعبدفلقاعتهعاالكلبرعطتهبناخبدالبوليلى

منالثنىبمأرجلثمممانامثششالكلبىاتخدبناتلابه

انافلففسلمهااالسحمعلينافعهضصتعماننبىاتيناحتىيمربس

عتينوتكذبنىلمنالهيلقيالييلالزكىالىالحاألتىاننبى

معىدثجتيممذاقنانصهقتهانىلمنلنيرقيفيرثاتلس

يووئمزشأعبدففسلمنادقطصقهئبدنمألنحنلمال

يساباالدطحدتجغذثضبخثبالفقىءجاإقاللهزشيلثت

أمثهالهوعمىتمدكايهائىثتذالقداحلذأتقتعث
مئيههأمجشتمالخفانفمئبختقكاتةالغيتيبالتقئت



األجثد

كنانةبىمأرجلصابادلبنحدفتاللمحمدفيهشمقل

بأزائربنقطنبنحلركالثد5الدمشقىابياهيمباربيعهعا

مغقلباحارثبنسعدلنبأتلالكلغايمبنكعبباحضأ

سعدإنةدقلمحملفعقدفأسلماصتعماللهمهلافىعليمبنكعباين

كتائاهقطنبنثلمحاكتبيةمعامعصقينءاللوبذلكدشهدءلوأ

منيليماالمحنطدريمقألهلاللهرسيلمدماكتابهدافيه

الصامنةثلكمالبعلمنالصاحيلناقطنباحليثةمعكلبطالثف

سلرحتكلمخمعانعشرنصفةالغثعثلىالعمثبلمجاريقعالالنخلما

عليكمجطمجقهاأانزنفتينتتهالالعمحتثيمهنفاردتكمتعد

ماعليكملنااللميتأفانعالبذللىلكمالبتاتغشرمنكمذيؤخيالالنبات

نالمسلبنمأضصرمنياللهشهدررسحلهلللهحتةطلوفاالنصحح

وفدجرم

عالحممرظبنسعدنآالساتببأمدبأهشاماخبرقال

بناألصقعألحدهايقالمتارجحنمهتعماللهيسعلىدكلأبيه

بأماالفينبأغييهألبأعيفبنريلحبنبناعصرصريمبنشريجح
بابألحافنعمربنبأخفبابأرتبامتجبنفدلمةباامحب

صسيللهماوكتبفأسلماريلعبأوبنايديبنعمروبنثاآلخرقهنقضات

غضمةبنرعالهشعرامتبنلمجبعفياألانشدنىألآلكتلبانمتتعمالله

األممقعيعىشريحابن

02الغيمهخمالمالفئيايئقتىغمىالخيرشزئبمثنوكت

جمحمهسامهنااآلحللتعواماانتجربممنالشغميل
تهامهيأاكدايمسملىلمتحافثملماهتساب
قدامحتىغتىلرقتهطهيرالهحكافله

بناسلمةبننآعيوحبيبباعرينانهلربزيدبنقل

53الناميااسلمجعأائنبىأفىادقيمهمنغأفابألدنلجرمىقيس

ليصلىفقاللنالربنايحمتىمقلهالحياكجتصودلقهانحعتمو



هـ

ندج57

للمفيالمفسألوأقيمافىعالمجاقلللقرتتااخذا4جمعااكثركمبكم

اوجمعتممااكفألقآتاشجعأواخذااكضاحدالياجد

شهطثفمابنصتيثنقتمهألتشملهعلىبيمتذغمتناقلاخنث

اقمسوقلىيزيدألتنهذانييافىامامانااالجبمحماجممغا

اخبهناقلنلسبيلهمصىخىمصجلمويفتجنثلزعلىيصلى

سلمةبنيوحذثىقلىبالعنزيدبننآحتدالغضلبنءف

هذأمانسآلوكتاعليهالنامياممرمألجمضقكتاقللمجمىيديابو

كذااليحىااللةادلسلهاللةفآنبىاتهحرجلىديقيلقاألص

صدرىلىنضبىكأتماحفطثهاآلنلدحأشتااعمعألنجعلتادكق

نلغتقهباسيحمهاتقالببركلنتكتيراتناقديجمعثحتىءبجر
تعةجاعتهافلصنبىهـوصالفالوعليطثرفيناانظريقحلى

رسيلمعئقملكائنانبايسمافىفانطلفباسحمقيمقيبادرانفع
فدماتدقيناهمتالغافدقااقبلثتمنجفيمالاللةءشاماضتعمالال

نجكذابفمركملتالقلتتمحضاللهرسهلعندشكاللهجتئكمقلرأيناه

عمالةكذاجنىكذاصحتصتوانوكذاكذاعنرينهاكماوفي

اكثركمثيقكماحدكمنتأقثهالحمحظحصتااقكذاجبهأكذأئ

كنتللذىمتىقراناكثرااحداادفماحياثنااهفنظرقلاتاق

شبنئنابماصتىفكنتيديبمبينفققحقالركبباتدشفظه

امرأألفقلتعتىتقتصثسجدثاانكنتبرةعلىركلنقيسنين

البحصيأمعقدقميفماشفكسققلقارتكملستعتاتغطناآلكأظن

اخبمقلنالقميصبفالكحىغاشذشبشىءفمافرحتقل

14عنءاررخالدعأشهابابونآيوفسبأاللهعبدبناممد

أقشةفنقرثهقالركببااتلقكنتفئلمجميسلمةباصروعافحبة

برالملكعبدبنهشاماخبزقالالإلنسلعهدعلىأثتمفكنت

هبن4دسلمهبأممروصمعتقلادوبأمحشعبهناانطيايسالوليد
ذائااكثركميفتكمللليماانفضتعماللهسادضعهباسمافى

فقطعماكلىثكماصتتاغالواميثألاستفقاثهتفكنثأصغرفكنثقال
يزيدثلنبذلدالقميسمافرحتءبشىفمافيحثقميحهافى



17خدغسك

عندحأقحىلتارجعكدبأسلمهعبعنممعنهنهابن

دعتمهقفدمثهققلللقزلنقهـاعأاكنركمليفئفملاتهكالواتتعماللهرسهـ

يقولينفكانومفتيتةئرلكلىبماصتىفكنثقلالسجيالركوع

نابنكاسعتعتاتغمقيحاآلأل

هوفدأالزفى

يرزبنرعببأاللهعبدحذثىقلىعببنمدأخبهقد

األزلىاللهصدبأهدنقدمقلاألزدىاللوعبدبنمنيرعاالكعبى

فرظلواعلىصنتعماللهرسهعلىنداقيمعشررجألشبصعةفى

فأصافصلفزدوكاناتمصثيرألعنداقاموااكممختييمعبابا

نايديهنبمجاهدالئمالقمنااسدمشعدىمتدعماللهرس

حصينةمدينةووشنجنهلحتىبملمخاليمنقبائلمنالشهكاهل
ففبيااالسحملدفلحبمفيهاخقشقداليمنشقبائلبهامغتقة

يقالجبلئرعنمنخىثتماخفنيشيمموعلىنجغيركانشهرانحاممر
عليمنحملكمفوفهدصفطلبلىخرجانالهمقداتهفظتوشهـرله

ماعشياخيلماخذوأشهاشضثفيهمسيطهمهضعوأالمسلمهن

رجتقاللهرسافىبعثونجسااهلثانحلهيالنهاراعليفاالتلومفسا

فغدمبهمصدغربمئتقمتعمملللهرسففخبرهمااظدحةيتادال

قدموأعلىحتىشدبمشلالقضةعليهمصققماقحمهماعلىجحن

لقهاهـاانناميالحسنبكممحئالقلفاشلموصتعماللهس

رامبرشعارعلمنكمأنامتىاذتمامانةعطمهكحئاطأطيبهلقا

نمعليماعثمعلىقريتهمحجنىلهموحتى

انغنلى

عنقشدظادبألللهعبدبنجيىناعممبنمحمدابمقل

اللهسعلقدمناكالواغشلنقيعمنالغشافىئكيرباسمد

مأمليرلنانغرفنثحثةنالملينهعشرسنهشهريمصتفىمتلعم



كعببنلحاألثدهـ

نيمانقلناصتعمبمحمدمحمذقينكتهمالعهبفنحراياقلمحابنت
نافاشلهكتتعماللهرسهذاتيناثتمالعهبيكأشنشربيننائييانا

فأجازالامقومناأيتبعناندرىحفبهءجاماتجاثشرناصتخنا

فلمقحمبمعلىفقدموراججبهأثلنصرفوتزجموعتغاللهرسل

احددأدرنمسلببنرجلثنمناتحتئاسثقمفكتموألمجيبوايس5

نئكرمهفكانحمهبليختغبيدةابافلقياليهمولعملنثالببنعمرمنم

كعببنلحارثند

عأالمخزثمىميسىباابياعيمحذثنىقلشبنمحمداخبهنالق

رسبعتلابيهعنثطابنالرممنعبدبنمكهمةبناللهعبد

عشرشظلاالربيعشهوفىنالمسلهشاربعمائفىليدابأخاندالله01

ثالثايقاتتمدنقبلاإلسحمافىيعمكقالامزبنجهانلمحارثبالنىاث
لليهدعتبمافيمحخلدعببأمابلحلزناكمنالهفلشجابففعل

بذلدكتبنبمممناللهوكتالبهاثعهتماإلسبعلمنمرماعأيبنلثن
اسهمحلتوعتانجللزنىفابنلبمعبهعثاللهرسلافى

ائذرآتجتناكاخالدافىمتتعماللهسفكتبماثسمافىظرثبسما

نطانحححببنبناقيمنفدجممعهخاتدمفقلفد9معكوآفبلى

بنيهيدالمدالعبدبناائدهعبداالمددعبدبأيزيدالغخهة

عبدبأكمروالفنانىاللعبدبنئنذادفرادبأاللهكبدخلالمح

شفقالاللهرسيلافىمعهآخالدمتقتئنمعليهنحلددنهلمالله

ملىفستموكببنلحاألبنوفقيلالهندرجالكائمالذينءهوال3

بعشرلزبمففجاللهسخمداانالللآلالهالثمهدكااللهرسل

كهتعماللئقزيسهللشفتأعشهباثنتىلمححببنباقيساجازافا

يمكثيافلمشهالبقتةلىقيممافىدنحيهنواثتمكعببألمحارثتبعلي

اللهميللتاللرسلتىتحتئاثمالرلربعةاآلقحمهملدرجعوأالبعد

انغيشىمحمدباعلىبفاكلكثيرادائمانبركلتهورممتعليهل

ملىطايتىمشهربنغئدقدمالالشغبمعنالففبكرامن



ثدهمدالس

بهالنبىخعلسفالئئىختفمقاءاشياعنفسألمتتعمالنبى

نفأسلمبذئيالدينكتبغالمسالمفيياثئميماللهسلهقالثتمعنها

همدانشد

بامسلمبأهانربأحتباحذكناقلمحمدبأهشاماخبناقل

هدمقالوأاشيهمعنحىاالكتمالهمدانىكىبأماللىباعربأقي

ومتتعماللهسعلىقاألرحألبأسعدباالدبأقيس

بدمرحئالهفقالوانصكبدالخأاقيثالكألاللهسيفقلبمكة

افىهثفآقفئاقننتبأفىنعمقلهمدالمعشربفىبماقذات

تسالولوألاصلهقيمافىقيصبمخممعكبانفارجعفعلوافكمكق

حافقلاللهرسيلللىباسحمهمبمخنتالقبلةليمانوتجهيارألالمخجوتفى
قيسديقمثاسدذممصتعمالنبمفقللاخذلدنئمهققحمياسلمقد

الداقومهعلىعهدكتببناكميتهثمسحبكاللهءتفيتقال

اللهتةقلههثانحجئيعولىيسمهانيليهاخلدئطهاككوبهااكيرما

وانماخةشقزتثالنماتؤمعمواالزكاةفىتيتمانصحاقمتمالهرسقةق

مااشفيجازبئنترنيمائةلبعمرانينشطهاليؤقزأيبمثشان

ىنبممثداعيرهااليمعاألهمكيالالغرفهشمنملاللالنمل

يلمالتثثماكرنمأرحبعكهبهانلهدأنءااددعتىىنرآلدنقي

سمدبنكبهناهشمقلخجهرنثكنمرتخانثرافرهبة

اشيلخعأاخلىافىعنيطسبناسهائيلعأهـيمابيبناصبهاعيلنآ

03زالعهبقباثلعلىبالمعمممنفسهمهتعماللهميلغفيمافالوامهق

عندكلفقالالغاتمبنقيىبناللهعبدلهبقالدرصشيجلىب

خغالالخافأتهثتمفأسلماحسخعليهفعهضنعممنعألثلمنقحمد

حمظجلفقتلهقحتهيريدالهمدانىتجهكتمقابلشلمحالخهفوعقحعه

اددبيدىبابااققتلرحبشفتيةانكتمنبالطلهيثلزبيدقب
53ايقيكطسيفابنمدبناعليابمقأنقيسبناللهبعبد

سهلعدىووالندقديماالالعدماهلشيجالشستىشعن



ثندعنس

مالدبأألكغيهمبالديبلجمكلقفهلحبهقمقالعاتعليهممتتعمالله
النصم11مهكهالمااددىفىنعمكهتعماللهجميلفقالمشعلرىقمن

النمفبوكتبألاسلمواحسحمنلوأأبداللمجهديمنمعلىيئصبرها

همداننالرملقاتتلقضبئهـلثماكرويلمخلففحبهحكتائا
ناسلمبا5

العشيرسعدفد

مالنىبنجميىعأسارىالةالاكبابونآمحمدبأثعماخبهناقل

النبىجمروخلمايمبكالبخعغىسبغافىباانركاعبدعنقبلبن

دكدكتصنمافىالعشيغسعدبأاللهتسابسشرجلئبالطب

علفأسلمصتعمائنبىأدعدنتمشحأمقيافىلهيقاللعشيهق01

همانبدارفراضاتختبالفذىءجااقلئهتبعث

انحدألوالذفرنتكاتئمكئضختةشذةغتئئتش

عانىنحينتللهلمش6تجثتثضقرليتآمتةفتتاراثث

جافيكلكلىيخيهاوئفقئدتاناكمضعشتمالحئملفهص3ق
رقببيبقتقذىشرئتتنيسعذالعئينيرةمثيغقمكا

قالنخشريدبااللهعبدبنمسلمعاابيهعأثماخبهزقال

ابكناافىباعلىمعالنسىانبليبااللالعبدفىقلابيهعن

نغناةلهفكانبحمقين

يايدعته

عياالكلبىزفرابوناالكلبىالسائببأسمدبنشلمآخبنقال
النهىعلىندرجلمتاكتلقمذحالفيحأمالدبنعنسحيأرج

اننبىعليهاقبلتعشىدلتاىنجمءالعشاافىفدطهيتعشبوفأتاه

أثمهدلنرسهدهعبدمذارئناللهاآلالةالانأتشقدنقدلكتدقم

لقالاهئالمجتتالغبادقالرسيلهعبدهمذانكاللهاآلالهالأن



اللريين

تبلغهمااداةاتىلواللهالرهبةيامامليديكفىمافواللهالهكبةاقا

اللهمهلففقبلفآمنتباللهتكافىففيلىلمخفتخترلكتىجيهثمك

ثتماللهسليختلفمكلثعشمنخفيبرتفقالالثمعلى

شئااحسسمتادثتالربئتهبماخاللهرسيللهصاالليوشجاعه

هفماتقريةقاللفياالحأشيفبعفدافىفثكخدجقريؤقالافىئقف

ربينمهدأاللهرى

رييالدااث

سالزعناللهعبدبأسمدحذثشممرقلبنمحمدبناقل

دلكلبرخمدباهشاميتخبهناعتبةبأاللهعبدبناللهعبيدعن

01قدمقألابيعألمجامعدجلعبأحربأييدبأاللالعبدنا

فينفرعشآلوتبممنامنحمهقهكتتعماللهرسيلعلىالدارتبنفد

بندزلعبأجذيمةبناالريتبنخلرجبأسيااابنائعيمتميم

قيسبنيلمخمبائمارألبأحبيبباهاذىبناالددرباعدقط

كمقلرةقلمماالوقالقمقلبنجبلةبأالنعمكبنثالفاكهخارجةابا

ماملكبأوجباالددربأعدشبنرزأبأربيعةبنقمقارهشامنال

تمحةبأرزيأبنالليوعبدهـوربهانالطتبهندابوممقلرةابن

بأسوأدبأطللأبنايزيزةثجيببأصنئدزلعبنربيعةابن

اليكاعبدعيزأستىاللهعبداللئمباللالسسمىفأسلموجذيمة

بالفنحقصاءفباضرطنهـاساايةراللهلسحبيببنهانىئهـدى

آبهاصنعمالقالالمفلبعبدبأىالعتليئكطاالقبااأللياصفصل

ةخذالديباجتبيعىكتمتستنفقهدرفساكلحتيهبالفانتزعقل
لناتميملدرحمفبثمانيهيهيمأرجلمنااعهاءلباثمنه

عيشبيتاألخرىنىجهألحداهمايقالقريتكلممالرثممنجيهة

اعحألمهبرابوقامفلتالكفهماقالييفهبهماللثمعليكاللهفمفإن
طمتتعماللهصسيلتخىحتىالددرتينفدتقلمكتابالهوكتبنلل

نسمثجمادلهممميأ



غامدثد

مذحبممنحقالرهاويينند

بنريدعأزببأامةئحذثىقليبنمحمدتال

شحىومبنالرهقشثبعخمسظمقطقالاستيمىطئحة

فئنالحارثبنعترئلهدازفنهلعشرسنةمهتعماللهرسيلعلىمذحيم

يقدمافمنهاهدلبااللهلسهلادططببالعندذتحتثاللهرسيل5

الغاثفتاتناالقنعتموافأسلموفأجمبهيديبيهأفشقربئمراخاليثله
خسىأخغقشاتتةاعشآلاثنتيلرفغوفذ11نججيزكمارأجاز

تعماللهرسلمعنحخطنغرمنمقدمنتمدبلافىرجعونتمافا

مثةجادلمهحفأصتعماللهرستوقىحتىئقاموالمدينهمن

فىنلدفباعكتلئالبموكتبعليمجاريةالكتيبةفىنجيبرسفما

يوحذكسقالالكلبىمحمدبأمشاماخبهناقلنيقمعلىمت

بنممرودهيقالمتايجلدقاللبيهعنىهاندسعيدبنهرالابأ

ءلللوبلكدقاتلتلواللهرسلهفعقدفاسلممتتعماصنبىافىشبيع

متتعمالنبماتيانهفىالمعاريةمعمقينبهتم

شمتفشنلغابغذالقياتىتجيتقتهائكتثثتلثهشيللثغما

ئغنفئغتوألبزخياتخهبنىالشأكتغهائاليدحالتقغت
قفالمالهايإلميهالنييئببابتلجلجىؤياحةمجئيىنينفما
فزتيوهتمشياييمتغلعرحلةئمتمرحاألينإداتغتف
الشلثرتلتنهفيمافالتبهكانالتلجبمهشلمقل

غايراتتالختمكيبرئتأتقهصانخليتهاالءناانخةمبلغفمأ02

غامدند

فالوأالعلماهلحندغيمحذثنىقالممربنمحمداخيناقال

فنهلياعثورمصانشهرفىضتعماللهرسعألغامددمقد

هتعماللرصلاللنطلقكتمثيابمالممالبسوثتمالغرفدببقيع

شهلئعليهكتانامتعماللهصييركتببايمدقرقاعليهفستمياط



ثدبجببلألس

كماكعمالدهسرسازتناتنعتمكعببنانوأئبىملح

نرولانعالوشذئخيز

النحخحت

اشيلخعالبيهعاالكلبىالساثببأمدباهشلماخبزقل

هأزطاةبلسللمافديأالنبىلمنيجلثاالتخعبشتقالوالنخع
التخعبنمالدبنسعدبنحاركةبىميأكعببنكمهـحيلابن

حتيلمخجاائتخعبناعطتبكربأبسمااكرقماسمهالخهيش

علىفبايعاهفقبلىاإلسخعليهمافصفىمتثعماللهيسعلىقدعا
حناكماءارهلفقاليئتهماسنشأنهمااللهرسرألعبقحمهما

ماكتسبجبهأرجالقحمناحأختغناقداللهبارسيققاالمثلكمامكماق

كاللااناألمرفىيشلركونناماءاكشياعغغذاألمرطعيوكلمتاالصل

ثثقدالتحئيملىبلييأاللهتمنالبخيملكومالمامتتعماللهرسيللهمافدط

لمحفيلدستهالوشهدبالفميغيديهفىفكلنقيمهعلىتلوثالةأل
منبنسيففهداللهرحمهماففتللريداخوهيومتذفاخفال

ماقالاألسلمىصربنخمدأقالنالكهثةبفدخلىجذيهبنى

اليمنمننلهوالتخعنداللهرسيلعلىالوفدمنقلمتخزمنفى

بنتدآليملةفنزلورجلمثشاهقعثاحدىسنةمالمحمنللنصف

جبلبنامعانأباكلنوتدباالسممقريناللههايجئتملحلث

هوقلمحمدباهشلمقالممرونبنريارةفيفكانبالين

03نصينتانوكتءعذابنلمحاالبنقيسبنارظ

ابجإلوفد

جعغربنلحميدعبدحقثستلىاكسلهعربنمحمداخبهناقال

معينةالمعنئصسنةالبجألءاللهعبدبنجريرقعمقالابيهعن

الغتنهذامنعليكميطلعاللهيمهلفقألرجألخمسعنمثهقحهمن

هآمعهراحلتهجهيرعلىفطلعملكحةمههعلىيمنخيرفىمن



ممدخثع

علىثاللبايعىصتعماللهيسفبسعلجريرقللوبايعواالشلموأقيمه

نصيمالزكألقتدنصحألثثقيماللهرسئتىاللهاآلالةالالتشهؤال

نعمفقالحبشئاعبذكانانالياديخطيعالمسلمننصحمصنا
رجألشخمشنمثشببنفىاخمسيرةقباقيستطمنفبايعه

بهااللهاحمطقنجاالاللوانتمتنأصتعهاللهرسالللقالأحسى

اللهرسلشللتهاليمثثنتماللهيسيللفقاللتظلجفىالقليصل

جريربأعبداالنزففعلتبنماباألكستنجميلةركهبئكطللب

رراعهعمايسنللهصتعماللهميوفىبيافمي11روباأفرعلىالله

نساحمساجدفىتجااألقاطهراإلسحنمنللهبطهرتداللهمنقال
قالالححتضةونفقلفماقالتعبدكانتإشأاصنامهـاالقبثدلدصتيهـ

متدعماللهرصعنولللهءشاالمنهنريحاللهبقىقدحالهعلىهو
فمسححفيكعلائبتاتفقالءلولهكقدالتصىنهثماد

رمهتئخجمهدتاهايئااجعئهاللثتمناللحمدرممتعماللههلرس
قالهعمتهكمتعماللهرسفقالرجعحتىيبةالاطلفمامثلتبنءا

كحافضركثهباننارأحرقتهعليمااخفتبالبعثكالفىنعم

يبمثذممتعماللالسهلفبتكقالاحذعنهصذناماهالهيفقىمنيسؤ

ثرجالهاناعسخيلعلى

53

فدخثعم

ريميانبأيزيعنمعحثب18عأالقهشىمدبأعلياخبناقال

اسحلئبنمدعأجماهدبنعليءابمناقالكعبباومحمد

يزيدخناقالقتادظبنممربامممخالدبنككهمةهىالعأ

غيرعثنمحبنبكرابناللهعبدعنخغذبةباعيافيماأبن

ئنسزخرفيغئتندقالوابعفياءعابعضميزيدالعلماهلمن

بأبريرمهلمابعدحتتعماللورسلافىخعمشلحبفىمئيرلأبن
ثرسيلهباللهتتتافقالخثمشقتلشقتالحختخمةدااللهعبد

كثائالفكضبفيهمانتبغكلتائالنافآكتبنالدهعندمناءجاما

حصرنخااللرعبدجبربنفيهشهد



ثدحصهمون

األشعرين

ابوفيلمجألخمسهنمتتعماللهعلىناحشبثتعمفلو

الحرفىشفنفىكدموغكشرجحتععلرإخطاألشعهىموسى

األحثةنثؤغذاشيقجعلواللدينةحأدنرادلماجمذةرجو

هلقكتمبخيبرسغرهلىتعماللهيفهجدوايقطموأكتمزثئحتذا

للنلمىئافبوناللهرسيلالفاسلصرأفبايعوأضتعماللهرسيل

مسدنفيهاكضزال

يندحضرموت

عليعةبنوواللهرسعلىكندألندمعحصمهتفدنطيمكائو

مهآمانخيميمايايتالفأسلموئججمعةءعشممانخهخئدةحصمهتملون
طعمالئطعمهلفدعالسانىمنالرتهذكأبنجبدناللةمغأالله

أنهبرعلىلنذالحصيمىحجربااثكديمنحصعونصدقش

ىينييئسهثعسعلفلماالثجهألحاالسفىاغئاجتتفنلضتعم

اللهرسلامرخجربااثلمبقدرأجامعةالحهحأالنلسلجتمح

ملهفقلراكبياثلمعهسمشيئنهلالسفيباافىبامعاويضتعم

قاللبستهاندأللبسألاكنراتىألقارنعندللىائفيهمعلى

تدمىقتقدءانرفمادنتللدللحكايراتمنلستتاللفزيغش
لمبلدالشحخوصاارادلتاشنابهكفالنقىفيئيىامثقلل
فثخجربالوإئلالنبىمحمدمنكتابهذااللهرسرلهكتب

01ئنانطعالضيناألمنلديلفىمالجعلثاسلمتأتدحصميق

انلكعلتدوعلدنلبنظرفىأحدعشؤقيمأمنكيقخذ

اخبهناقالأنصارنعليهالفمننالنبىالدينفمماديهاتظلمال

بنعمارطدمنغبيدارابنغنهلثمملبىمعامدبنهشمم

النبقعلىمعفيممييعةباكيمعدىبنصيخفدرقلل
52دافقالونفرمنجعفالقفقنحعئاففهابعنبيىمنخرجعأثئممتتعم



2

عماننداء

متتعماللهسسقالثرعلىئلنافآناللقعألضربثهالعنمستداللهرسر

مصيغوإليهاثيفلةففيهاعينهشفراقلبياتتمالنلرفىحفنحيطااخذ
قالفبإنبهفصنعههمأعنلىخرجتمجنماقلتماعلئمفاللة

كلنتقالكندعامالبرباعررحذثنىقالمدبنهشلماخبنا

حشعتكليببنتثفناةلهايااللمأتنعةكخحضموتمأابئق

فقالتكليببناسدبنكديبابتهارعتثتمكسغمهتعمانلهلسيل

مارجلضقاللفدطرئسلمبها8نئناالنبىافىالكسوآلبهذهانفيف
ماقيمهبنلسيعهضلد

تجييربنىجحختثيلثمئبائيناالنتقذمصجح
البيرئضنتالثهيمفىففئمخشوثمينننمانجفمشه

متتعمالنبىاتىجبهأكليبقال

تجئتعذمنأخقىخئبزبإلثكعذافآلالتكلىثنزفيهيتجن
أحبلىكتتماباعفوادادتمناهنهغثراقمغصغاتجوني

يازضلتلتهألوالبأرنجوبذاكلعلىنخمايبهلهاشفزئ
الرتنقالتهراةبكشرئناخبةتاسدقذىثالفأئت

بأائلبالمحهبارعبدابناخحبمصعيدناسمدبأهشامقال

سعدخجربابااثلندقالاثلبنعلقمةعنخجرلخضمى

خطبفئمهقعلىرقلثثعالهقهغفمكتتعماننبحعلىظضمى

مذعحتحافمندماتاخجربنئلهذاالنااتهافقالاننم

قالباقيهألملهفأنبهلنعلللمععةقالفئسلثمافىاغباصوتهبهما

لستقالفنىئرقفقلت4المصايجلىاحتتفقدبهفانطلقثيهمع

يبلغالقاللمحرمنبالمااتهقىيكنعلغطقفاقلتالملولارداتمأ

عديكهـاألقختتثداكنفاملكزحللبستةسالأليمااهل

ضالفقللبقيلهفآذبائةالنبىفأتيفمعاييةقالضتئفسرتناقتى

كتابانلكتبدفمنحاادافلتالتةئيغبتهمنلعتت

غمانأزدند
غمكاهلامملمقالومدبنعلىحديتافىلحديثرجعكتم



18رلهس

يصطق3سحماائعشيليعتملمحضهمردنءالعالانلسيلالهفبض

رسهلفلقوالحئاحىعيهبااصدفيالاللهلرسمافىغدلمخدخاموالم

اسمهالعبلىبةتخفقالامربمئقيمرجألمعيبعتلنطفساالله

المتتجنيييغاسيقمتةعاقلالفلناليابعثسخوكلبننئذ

هنامياشفىاألزرىعيانبنسلمةبعدبمنلمغمانأفىمعفوتجهالعلى

ئئعفقلاللهرسفاليهيدعمايعبدعتاسهرسرفسألقومه

نمعهشسلمةئاسلملللطئالدتناكلمتناجمهمخادائل

غاففثد

لىاللهرسيلعلىالغاشقرضحأربنشخلربننجليحةندمتالوأ

ااسلمناقدضمناناملالكخألالسفقالوأقوممنرجال

فقالعليمماثكليكهللسملمينمالكمفقالبأفنيتنامحبوسةنهايصدق

نالرسيلواتبعناباللهامتافكى11شريربنغي

باقىوفد

وبايعماوفأسلهحساافىفدحبماللهسحملىبلنيددآبم
مأتملأل3خذالئبلرقيلللهرسلمحمدمنكتالالهذااللهيلكتب

منبهـعنابارقيمنهاآلبهسألمصيفببعفىبالدئرعى
فحبنائملرماينعتوإذااتمكحئةيافففلهتجئباعهنفىللسلبن

لىبئبنغبيدظبوشهديقتثمالغيرمنابطنهممعناللقيطالسبيلى
نكعببأئبىكتباليمانبنخفيفة

دفثاوفد

معهتدمفأسلمواقومهادسىالذربنالغأنياسملمابم

باانلهكبدفريهبويبيتاهلتمانينرسبعنالمدينةمن

يسهلالفافألكرهنالللقيهليهلسلرثاتجيبرانلهثرسيلسىالذازثبر



جذلمند8

االلفيلدقالللدينةمعهقدموثتمجبرمةغنيشنمقسممتتعمالله

تألالدجابمخأللفانقومىينتبيتغهتىالاللهيمهذبغميرلبن
مهقدلمحمأخجبنبمتهفىفرييابو

تالكفرنخبثدةمنأئتهاعلىهاشناثذةمأذنلخيا

فآجعلنىمكائاسثئألقومىفىفىانلهسيلألأزثهربأاللهجمدال
غريباعمبهعيغريئابدأماحسدالخاتميمااخاباللهرسيلفقالعلي

ثهأبئاقيعكاعطتمانهلللنغيمافىالحنانجاانلهكمذثفقئأ

نالباطقيغلبانففيرييثملنكمئقااعظف

والخذأنتمالهند
علىاقطالحهرالبأليةوفانتمافىغلسبأائلهعبدقدم4قالوط

علىاللهرسريبايعوفأسلممكةفغبعدقحمثماشرهطفىاللهس

امياكافىالصدقظشعليمفمقبماكتاتجادللهيسيللوكتبقهعم

صدغبادةدسعدفيهشييشتاسبنقيبنثابتكتبه

نسلمةابا

ندنشلم

باللهامماقدفقالوااسلمشعحمابةفىأخمىبأعميرةقدمقان
فاتاميلتهاانعهبتعرتمنهلةعندنلنافآجعلمنهابأتبعنالهس

ائلهسفقالءالرخاانشذألاشصءوفا11عديناثلكافنحملراخهأ
قأألسلمكتتعماللهسهلركتبلهااالغغرغارانلهسالمياأشتئم

الصدخهركرفيهضائاالسثلالسيفيسكنممنالعهبقباثلمااسلم

عثعهدشملمىبنقيىبنثابتالحمحيغةكتبالمواشمفىائمناال

نطابئجبنكرءبرابنغبيدةابو

حئذامند
بىيحدكتمالخذامىهعبدبنغميربنلدبنثاعةقطمات



ميرألفد

عبدالهدىئخيبرقبلالهدنةتكهتىاللهرسعلىالقابيب

للهاممحمدمأكتابمذاتائاسمتتعماللهمهللفكتبطسلم

فمياقبلفتمانلهلدميدعولسعرخلقأقومه11زيدبناناعةل

اضزظاسلمعانتومهابهناشهزئاامكنلهئىتنانلهحزب

هابنعأليئباعبأرؤحبايزببأاالنآصبدمحمدباآهشا

تغاثهبىاحدنتمنجذاممأرجلكبافيقلخذامىالنايلبالقيس
دىكثحمهبلممتتعماللهرسيلافىبعثهقالنبأممرربنقرثلهيقالل

منهلهانالعهبمأيليماعلىلإلمالعاةوكبافءبيحنمابغلالله

اخذطخبمطلبطاسحمهمالباغفلقاالشأمأرفىمأايافعاليما

مالفليصيبهـاعنقهجياثتمعندمخبسيه

تقاماأغظيلربزءيئثمبأتئبنانمفهسرلهءئئإ
نهملهثفربواغنق

وشدمهرآل

عليمميدقدم4قالوكتدبنعلىحديثافىلحديثرجع

ماصلفأسلموعمغامنلعماللرسهلعليمفرفىاكبيحنبنىشق

حنعلىاألبيفيابنسبئاتءللهمديسحأكتابهذالركتب

نمناإلسحمشهائعاتامظثليمركوأالنجوتلهائألمفرةنبهآش

مااللفطهشسهلهقةقالدفتهفلهبهتثأخاحافقدبقد
مسملمقبأعدوكتبالضمىاسثادتجتهالتفتفنذاةالسارحة

آقلننغارعليمالاىيوكلينالبقهلهيعنىقالناألنحملرى

ندقالوابيعناانمئهىمميانبنومنامحمدبنهشامنجااخب

بنالعجيفيفهفممربأرلهيقالقفألنرجلكتتعماللهرسلي

باقفرىبناكقرىرالعبلىنقحنبافنحمىباقباث

صتعماللهصسهلانفتحخر11اكصاعبأظاتبئممروبأخئدان

ملركتبكلهثتتنمهاتاايادفلقامسالتلبعدمهرئمائذني

نالييمافىعندفكتابكتابا



ندقبربا8

ثدحثير

بنمدبنصرحشثىقلىاألسلهربامدآخبهناقلى

حأرجلعنفالقح11اللهعبدبننجهابعأممروبأملزعنفمثهبا
بنامالكلمتتعماللهرسيلعلىمقعقلعليثطدمهتالللهالرلكيم

سنشهررمصانفىثفلدمماشبكتابممميرمبكرشلاثىادئيلر5

لحارثلرعهتعماللهلروكتبويعمتغهنجبزمثنرلهادبالألفأمرتسع
كلئنىنقثلالئعمانإفىكثلعبدبأئعيمرإفىلالكعبدابأ

اتاهواآلللهالالفالثاللةاعدناتىلكمبعدناتااقثددتعافر

خبزلرسلتممافبتغمافىامففلناشبنارسولكمقدثقعفاتهبعذ

قدتعافىتباياللةفاالمشريهنضليمثباسحمكمأنبأناقبئكمعتا01
الزكآلإتجتمالصحةاقمتمثيسيلىاللةاطعتممئمملاتبفددهداكم

علىكتبتمايخهفتهنبتخئساللهخثشالمغنمشغطيتمث

نالحمدقةكاالمومنبن

53

نجرأنوفد

اللهموكتبقالوالغشىمحمدبنعلىحديثافىحببظرجع

نصلىاشهافرجالشعشرلربعةمداليهتحهجنجياناهلافىكمتعم

علقمبنلحارثوأبوكلندألحأرجلامسيالخاعبدواتعاقبفي

قيسبئثزبىلمدلمزلبناطااانستدرلرزئخحربيعةبنىشرجل

اميرعنيتينفرئمحثةثيبماللهثشبيحورخالدخهيلدثميب

ابويبهعننيصدرللذمشروتألصاحباميرموالعاقب

رحلتحبهـوالستدمدايسممبإمامآثحبماسقفلمحايت

يهـوطارثأاخوكززفتققم

بطههاتجنيئمافىفغتفئااميئفدفاتغدالهله

ييئهاللنصلرىيبنخالفا
كبامليللسجذفدخلوأبعدالوفدقدمكتمكعمممالنبىعلىمفثط



صخدنجيان

فقلالمشيىخوالمسجدفىيصلىوافقباخريرفيفةملرريةبألط

لفقاليكتممروعنئكلفياكتتعمالنبىاتوأتتمفغياللهرسيل

بزتعليهغدثاتتمذللميفانصفوأهدازتكماجشنلكعثمبا

تجابمظالكموكثرفأبوأاكسحمافىللعليفرذعليهفستمواالرهبت
اباهثكمفهلتملكماقرماننكهتمإناللهصظالكيآنعليالبين

اللهيمهلعديئييىقشثرجحنللسيبمعبدفغدادندملىفانصثوا

يهلئعاحببتبماعلينافاحكمئبايلكألاللناابى4قدفقللعهتعم
لمصفرلتتةفىافرجبفىالفختةالغاعلىفمسدلمثئصالخد

ثحننبعيهاثحثينرسطثحثببنيزعاثحثنعيتةححاتااألشختة
النبيسمدققاللهجياراثميتلهجرالكيدباليمأنىانفسا

اليبيعاهديحثثكائباميلاللمثأرفممآتبمانضعلىاللهرسيل

نفانعاثاقفالرهبانتتهعنراهبالصقيفاعنأسقفيغتر

حابسبنطألقرعحبباسغيالابومنأشهيفلكعلىئثمهد

يسيااآلطلعاقبالستديلبتفلممبكدفرجعوشعبةالنغبنجأ

ناقنصلرىأتعبافىدأروئزلهمافائملمامتلعمائنبىافىرجعاحتى

اللهمهلياتاللهقبصهحتىالنبيقبهلكتبماعلءنجياناهلنتام

بالوكماةلكتبالفميبكرلبودكتمعههـسوأنرفمتهرمعليه

لبمكتبفامنالمخطاببأممرجفربااصابوائنمنثعندب

اللهبائالتتهاإتهمنسارنالنجينالمفمنبهأاميرصركتبمامنا

اتابكرابواللرسيللكتببماكنالمسلبنمأاحدبصبال

جريبمنهـسعفلهالعهاتءئماالشأمءامامنبهنعوفتنبعد

سبيلالارفمبهكانلثكقبظصلقهلمفهولكقالشاعفمافطاأل

قثينحمرممسدمحأرجلحصربمفمعابعداقامغهمألحدفيهعلي

كلشهيالربعةمتروكةعنالذمقنجريتلاقيمفلتمطلمشعلى

مظليمبنغيرلواعتالتىفميعتماآلمنيكتفتققحوبعدكاش

فاميمافحقعفطمةأفىبنخعئقبعقتبنعثمانشهدعليممعنئال

نهنهالبناحهالتىانبةالنجلولةبالطامن

آ5



السباع8

جيشانفد

فابوقلمقلشعيبرباشعنحربلغشباسمدكل

تكعنانمربئعأسسأليضمنفرشئكتاتماللرسلعلىبخيطنانى

اللهيسفقالاسشعيرحأايمررلالغشالبتعلهفسمواقلبليمن

أسماقديلائمنحقألشيهوناالادثانقاالمنهانتسكرهلمضله5
اللهسفقللغتالهفيسقيهاصشراباحذيتجل13عاعممنؤكثيغ

نحياميهمففيممتم

الميمبلعيد

بأالمحقلبعأغبادةبأشعيبنحذتقلربالمحمدقك

فىبالمدجمنةلمجلسكتتعماللهرسبينماقلخئطببناللهط

يديهبينفعيىمنتعماللهرسيليدىبيهاضؤفثبقاقبلى

لهتغفطالاجبضمفايااليكمالسبلعالذهذاصآحماللهرسياط
فهواخذفمامنهوخرزتمتركممياحببهغإنونيهافىيعدأل

النبقاليهمأفأعبشيلههااذفليبتمااللهبايسهللقائوا

نعمتإلنيلهشيآيمخاياىباكهابعهك

عبد

ابه

فقال

شيا

فئتدم



احجيلىللتيرأةفىكهلعماللهيمكهمةكر

إلنجيواالتووأةفىمنتعماللهرسولغألذكر

78

ابأعاألفرابىعأحمادخبأبةمعاتاعيسىبنستاخبرنا

التعرية9كتلعماللهسهلذحتتجذكيفاالحباركصسذاتىعتل

ملكهحبهينبةبافىكياجةبهكةلذماللهعبدبنمدتفقال
لكاهبالستتةئكبيالاالسواففىحاليبضالبفخلثىليصبالشتم

تايايئبأهتمتآكحبئالىعامممبنعمهواخبرنايغغرنيعغو

مممدانقيريةفىكتلعممدنحتآلكعبقالقلمشلعابععنعاصم

ياخنرسونويالافىلمبممالحليتذفطالمختارالعبدى
ملكهبالمدينظحهاخبهكةمطذيغفريعغوهكأالستتةبالستتة

باطعأممحاعالممرأئيلىتاممسىبأاللهعبيداصنانبالشم

اشيييةتخجذلتاقلكعبعناآلتجدلفاللهعبدافىعأاشضمخي

جزىفاالسوغابكعألغليفالففذالإلمختارالنعىممقد

هشمنايصمىبنمعااخبنايعغوويغغرنفلطةالسبالستتة

يكتممتبناللعبدالبلغناقالاسدمبأربىعنسعدلبفا

دأماخمسلنالااتاالمبىأئثايالتيريةقصتعماللهرسصفةال

ليماطتوكلستيئكرسوفىعبلىفتلألقتبنزمىشذيرامبنئبا

لكنبالستهالستئةجزىالاتباكحسكشئجمبيالغليظبفمذ

الااليقوبلىالمتغخةالمتبهاقيمحضىئفيفمهلنصغعيعغو
فقالكعبالدقفبلغغئفاقيافمقااناققغثئاكئئابهلبغنخاللهاآل

02ممميتيهأاناقاقممومتبناعينابلسانهمئتهاالىسمبااللمبددف

حذثشحلزمبنجريراتآنارفييدياضناغلينتبهأنقيبا

سنعتششىىكلنماكللىانآيهيرتاجتثالزصىممعش

افىديناراثحديئلسلغئهاتىالجثتمآلاآليبتهالتعريةمتتعمالله
مدبافقلتأتيئهيهئمجأمنبقياانحتىفتركئهمعلىلجل

مايهيلىياممرفقللشعئلىالمطلبمبدبنىزتعاجمفاتكمحقىاففيا



ثاالنجيلالتيرأفىصلعماللهرسهصفةكر

اللهيسرذقللعيناكشيهالفىلفبهدثمكاتنهالاللامالمجبيث

الأفىاحيممندهذاغيرافىكلتاخأحفمياياباالظاللهغغرمتتعم

احيمحقهصلهفىئكلفتهتكهنالافىهـوعلىمابقضاامرتشتكهن

غداحقكيئاتصيههلهتبلحثئااآلعليهجالأليزدهفلمقال
تهرففكيمذاسافىللفىظإلطافىبهمثئحفصياباالقلثتم5

يفىلمفانكهاغاوكذاكفالهقلتلياورذهصاغاركذالذأفاغلى
مافاعطاهنثرةثفهفمررثمذبىفئنركذاكذاحاثمنلكقفاعطه

قالتميالييثىقبمنافدتاقليلحالماثمرمامتتعهالدهسقل

ياهعترئيهسماعلىكلىماالالرسيلاتاللهاآلالهالالثشهد

كتهاانتيريةفىكمفتهصتعماشلهسعلفىرأجثكنتقداتىاآلعب01

اقىالتيريةفىصفماعكفوجدئهالييمحلمهفاختبمثلخلتماآل

بمتجغفلرفقلتممرففدالمسلبنءفقرافىمافىئنحليالتممهذافئاشهث

مثمةلبنكلناآلشيخادتمايههىابيتاملثسلمقنجغصلرفقال

قاالانقمممبناشمنببأيزيثاخبزانفهـالعلىفعساسنه

ييمثميداألبنسىهاخبهنانالمابثسلمةبىبنالعزيزعبدمأتا

عألهتامليميزانععبدقالسليملنبنفليححتآقاالالهعمانابن

عأحمغهشملاتطالعابأبأاللهعبدتابايسلرءعطا

فىبصفتهاليريةفىموصعفاتهاللهابئفقالالتيراةفىكتلعماننبى

التيريةفىهـيلفييهامبشراشاهدالىسدنانإتاالنبماتهايااتقرال

انتلالمتينزثلخييراابمبخشاهدالرمنلنانأتاللنبيءئتجها03

دوحباصخابالغليملبغعذرليبهلانمةسميتكيصطعبدى

بهيقيمحتىاقبصهثلنغفريعفولكنبالستئةلنستمظاليدفح

ضتاأناانغثيااعيابهفيفتخحاللاآلانهاليقيلوأبلنايغفجاتالمتة
كنمفليححديثفىعطافىنانلهالالهاليقطمابتغئفااق

اعينابلغتهيكلعباانآاآلحداختللىفماذمسألئهكعباآلغيث5

يةتآمععيسىبناخبزمعنناغنىغمهمىجمالنامحمعمى

اددلمبنكثيرعنمعدالباخالدعنجميرعنصالحأبن

كلنتاعينايقنحكسيلبالهـنليىسكمجالقديالله



18سلمعليانلكملىاللهوراخالفمهفة

كطستيقيمغئكانتقليبائإحفمماكانتانااقئشمعغفيا

تاعطاعبنقلالىعبداصناناللهاآلالهاليقالحتءغجا

الكتببعفيافىمتتعمائلهسنعتانابلغناقللقتاثمقعنسعيد

جزىيالاثالساضخبرالغليظبفطليى11سيلمد

اخبمناهنحالدلعلىندتلملىقثيحمغححيعفوعكنمثامماتةبالسه

ابنعأاهدعنخيرابعأاصباتيلىاتاموسىبنائلهثدت

فىانلهرسيلخمداالقريئنهـافشركولرقاالذاهلفامشلىعتل

فىقتادةعنصسيدأنا6عحئابناتوقابعبداضنالالجيالنبهالتي

اليثهورممقالاكيصإخدىاشتالبةلناشانماتمهنيالذبأاتاقل

01ثيلعنملتجيياالتيريةتعندمامكتينهجدومداكتموا

تآيئابثأالغحنملاخبنانالممنهراللهمالثكظنقالاالثخين

رسانمحائشةقانتقالخيثباالعيزارعأاسحفابىبنايونس

اثأالسفىكدخثالغليفليالفغذاليلنافىمكتهبكتتعمالله

بنمداخبهنانخريحميعفووإكلنمنلهـسلستتظجزى

ماسثلعامسالبيعبزسيمعأاندنىضديكابىباامبهاعي

افحالبخرفىيتيماكبااتهمريساهنصراذتجاشكتاتاليبغمط

ثمحضفؤأئهلعمىفامعهفاخفثقالجيلااليقوكلناتكته

انحقفنفرتقللبيلىئثهاقمسبىتمجنماكتابتهافاذكرترقةفى

حمدكتلعمنعتفيثاضبخاثذفتمئماقالءبغهاميمفأئيرقةفف

02يكلثرخاتمكتصبينفمصريأوقابيحقعيلكالقصيرالاته

يلبصقارجمتلبملريالبعيرلىطركبالحملخةيقبلاالحتبلط

عناوهوإبىنيفعكهـوالكبرحأبىفقدنلكفعلخامقهكاقميحما

حمدنهداشافىتهيتاففلماسهلقالاكداممهلسماعيلنزتة

راعتهالهرقةهذهيشتحخلكمارستالضربنىثةاليرأىفلماعمبمءجا

آ5بعدنيائتلماتهاعدفقالكتتعمالنبىصهانعتفقلت

سلمعليالاللئيمملىاللألرسواليخللتنكرممغال

ضثلتلنصعنيؤسعأاالسدىأبالديمباامبهاعيلاخبز



سلمعليهأنلمدلىاللهرسيلشلصفةكر

اخبنانالقرآنخنفهفىلقالتمتتعماللهرسيلعأخنفعثلشة

حذثنىرجلحذكىالعنبهىسليمبابنذآقيسكينبناايغصل

يسطبثىحشثيىلهافقالعائشةعلىدخلاتيعاألجعبننىب

شتاقانتبلىقلثالقهتناظتقرجألسبتاالستفقالتكمتعمالله

بةعبألبيسعيدتآءعطابنالوقابعبداخبهنانخلفهامائ5

لعائشةقلتقالهشمباسعدعنهتابنررارةعأقتادةعأ

بلىقلتقلالقرآنتقراللستقالتكمتعماللهرسيلخلفعأئثبتببن

بئسا3جاالقهآنتاطقتادةفلالؤانمننعماللهلخلففلزقاست

المعتىعاربفيحمادتآخداشابنخالداخبهناانالنااخحت

لوفقالرااجقمعوتعمكاصنباىحابركطاشانسأطعنزبلدابأ01

تعمالنبىيععليعماقخئوفسأننهـاقانفمنامهاتافىسلناا

باشالرسذءنجاذتتمهذافىفلرسلوبهنقتدىلنئعتنالئعملش

اللةسيالقهاناثقهكتتعمزبتكمخلفعنناأنةايكمثاحد
بأعقكاخبرناناهلهىيةوئفعلريحيبوينميصآيبيتحتتعم

رسالكلنقالانسعنائتتبمابوناسعيدبأالوارثعبدنآامسلم

بأثاسحتونفىصبنيهداخبرناخئقانالنامباحسأكهتعماال
انجدفىاللهعبدبعناصسحاتابعأء4تازتانخالرثااليوصف

احسأكلنقلتبيتهفىمتتعمالنبعقخلفكلنكيفعاثشةصألفقل

ىجوالافالشابامممتفخشافاحشايكنلمخلقامااننا

عمدبأئميياللعبداخبهنانيصغححيعغوإكنمتلهاتجئهآبالص
جمدكالقلمممجقعنشقيفعأكمحثىاتآقاالسالفناغبيدابا

اخبهناتجسانمتةكالفاحشامتتعماللهرسهـيكنمعمربنالله

عثمانابوحذنسسعدباالليثنآالمؤيئينئببااللهعبث
حذكهكابتبنزبىبنخلرجةبأسليمانلنالولمجدابىباانيليد

لوادثابتبنزررعلىنغثخلقلثابتبنريدبنخلرجةعا2ه

فكباجلزكنتاخذفكماماقفقالممتعماللهرسالاخحقعنخذكنا

هاالدفيانكنااقانثااللهفكتبئيوالقدرسلالؤخقعليهناأن

اخبفانعنهئحذككمهذائئكلمعناكرنالطعمانكرفامعنايان



سلمعلبههاللهمملىلئلهرسكاخحنىصفألكر

حلرثتآقاالالهمدانىئميربأاللهحبدالطنافسيغبيدبنيغاى

اللهرعملىكتكيفشتلتاتهاعائشةعأععنالرجالابىابن

جألكانالناميمااكتمالناميماائتنكلنقالتبيتهفىخالاانصنعم

جريربنهـباضرناامانبةضخاكأكالاتاآلرجالكمما

هعنأغمعناقلوأتآشعبةالهيثمبأمممسلمبأئليمحلابا

بيتهتيمنعكناخماللهمهلكبامالمثشهلقلتقلصوداعنابياهيم

ينحضالقحديثهفىجبيربناوهيقالاهلهمالنفىكلقالت

الحمحأللقمحظالحهحصهقاداحديثهفىعقانقالفحملىخربمالحمحة

نالحمالةأفىقامشعبةحفملالحملظافىخربمالحسحيفقشعبةقلل

01قاللبيهعأعبثهبأهشلعنسغيباعأامماعيلبأمؤاخبهنا

احدكميحشعمااصتقابيتهيحمنعكهفعماتنبيماقمالعائشةقيل

باهدىتامسامبناخبرناعقلنننعلهفيخجثويتح
باهشلمعأكالهماجميىبنضامنجممعبأعبراخبرناميمهن

بيتهقيعشعمتتعمانلهيصيلفىمالمئشلقلتقالائهعأعرفا

ثهاندثرتبمفىالبتجالتعملماريحلنعلهنجحمفكيبالنجنطكانقلت

سياعنااصمعالحكلمعنشصالتاالكورائقلسمبنهشماخبهنا

فىيكهنكباتانتاهلهحيكمقمقهالةممكماعائشةسائتتال

تعققمذلحتييتماالحمإلةلدخخالحمحأحفبتفاذااهلهمالنة

اللهعبدنجلخلسانىاجحلحبناحمدبرناناهلهخدمةفىبالمخة

عائشدالشهابابنعنغقيلعنالقرافكمةبألمغلمحشلتآالمبايكابن
نلمخياكلظيعملماركنرمتاييعمليحلكتتعماللهمفىقالت

عنابيهعأعيةبأهشالتااتهمدافىنميربالللهعبداخبهنا

اآلبمأايسراحدهماامينبينكتتعماللهرسعلخترماقالتعائشة

حثمجعىاعيسيبأمعناخبرنايسرناهوالذىاختاراال

52بنعرألعأشثياباباعأانسبننآماللىقاالدابأثميى

اخذاآلاميننىءمتتلنلهرسختبرماقانتعائشةعنالزدير

انتقممامنهالناهيماابعدككاثمالمببااثمايكنلمماايصمهما
اخبهنالننلهشينتقمانلهمةئثتهذصالااللنعسمتتعماللهصسيل



سلمعليهاللهصاطهارسيلاخالثكمفةكرنا

عاثشةعأيقعيعاالزهرىعنزلكىاالذآالقرقسانىمصعببأخمد

عقاناخبهناايسركالناختلراالدشيأينماممتعماليميىخةماقالت

باياثمدمعمرنآزيدبأحمادتاقاسليمانبنمعيديمسلمابن

قالتعانشةعنألعرعأالزعهىعأاحدهمالىعقتقاللعمان

شثاغسلةانتقمالدمتذلعنةمنمسلمامتتعماللهرعمطلعنما5

اآلألقطشئابيدضهبراللهضرمكتنتهدارااليهايتئ

شثماألالئةاالشمنعهقمذشتانئلالاللهسبيلفىبثهايضب

أيسمرهمااختلراآلقحذامينبيأخيزالمنهاننلبعدكانناته

منخيربااجيكاليدلرسهجمبريلعهدحديثقانااقنتاضت

لبيهعأعيةباهشامعنأيمشفيباوكيعاخبهنانالمرشلقابيالخ01

فصبوالامراةداللهخادماكتلعماللهسيافيبماقالتعاثشةحأ

خميدمحمدبناخناناللهبفىبخاعدأنقعذاشئا8خد

ضهبماقاستمحائشهعأعتىعنالزهىعأمعمرعناشعباث

الاآلقمذشئابيثيوحنهـهبلصأةالقثخادمامهتعماللهرسيل

يسرهصاليدثمااطهكلناآلامهينبيأختبراللديالسبيلفىماجامد

لنفسهانتقميالاثتمحأانندابعدكلنتماكاننحزاإثمايفيء

لونينتقمهوفيكيإللدحهـاتثنتهكخاليبوتىةشسفى

بلثبابسايعااطدنىاويسربىبأ11عبدبأبكرابوناا
عنألعرعنشهابعألبىعقببأهسيعأعتيفءتااباعأ

بأسعدابراهيمبنيعقياخبهنانمثلهكتقعمالنبىعنثش

باعلىاخبرنىشهاباباعألثيسبابنكسدقعنلبيعاالزكرث

بيدفمربالخالماامرئقيحنيربسمكتتعهالليميااسيألج

رداابوسليعاناخبمنانلللهسبيلفىخامحدااآلذقماشي

عبدحمعتالقتادعأشعبهحذنهاقاالقاسمباثهـاصمءنياال

دللهسحلكلنقالألرررىسعيدابىعنثحلىعتبقابيءبأإلله51

فىعننأهرألشىكمااوممانطرهاتءاشعفرمأحياألمخقكتتعم

سعيدابنشمبأدأثدميسيبأدكينالغخولاخبعنانيجث

نجيحابىابأعأانطاثغىمسلباخعدبنمحمدانبيآزقالوا



طياثصلمعليهاللهعمااللرسلحتىصفة

بنعبيدعنهشلمثتالغميوباغبيدبأاللهعبدعاموسيقال

عفااآلحذغيرئتأتماممتعماللهساللبلغنىعميرقال

عبدبنسمداخبناغيينهابنعاربهنبنالفضلاخبنانعنه

خالدثاخبزقهى11سفيباعنالعبدىكنيربنامدواالسدىالله

لرقىاالخصدبنلثداخبنامدباشئكدرعابئالهتدتشابأ

عياكتسعدبازيلرحذنسالزنجيعىخالدبنتآمسدمللقى
الغبىشتلماشلاللهعبدبنشجابشهـدثالمنكدرقالبنمحمد

العالابوتادكيانالغضداخبرناالنفقالقطنمئاصتعم

لمحفغتةبنمحمدعأعمهربأالمثهالعألفمانباالدقاتئج

01انفيادشثلهوافاقاللشى3لييبادالصتعماللهرسركباقل

نمنهذلكغرفقدفكتسكتيفعلىدنيرروااننعمقالتفع

تآقاثماددبأيمويسىفلهاشىدرابأسليماناخبز

بأاللهسدبناللهغبيدعنشهابلبنعنالزهرىسعدبناابياهيم

بافيمىالنلاجيصتعماللهرسكتقالاتهعتلساباعنغتبة

مايلقاجبريللكانجمبريليلقاهحينمضباقيهنمايركبا

تنالقآمماللهسطعايهرضيينسغحتيمضبائليلقكل

نانمهشلةاليغمأبالمخيماجودصتعماللهرسطكلنجبريللقيهافان

ردابامعهـسىالبحمهىعمهوبأالملدعبدالعقطىمحامرابواخبهنا

افىبنميمينالابنهحلوهولهعنسليمانبأفليعتاقاال

آاباسهعتتعماللهرسدبئلمقالمانكبأانسعأعلىبأله

نجبيئبتلهمانبةالمععندالحإلنايكانلعانااشنافحال
أبىبأهـلعنزولبنكثيرنااالسدىاسدهعبدبنسمداخبرنا

الاتباخحكانتقالصتعماللهرسيلعنليعةافىبااضياعهمطءلد

حتىيقهملسائيقمحيأاللهلمناتوفمؤاحدافىيينهما
طبنسنلتآالمبارللمحااتالمخماصانهلدبنعثاباخبهنانيعطيه

نحلرجانيلمصآثماننبىاتخدثثقللابراهيمعنمنحيرعأإعام

يزشالعبدتامنصيربأسعيداخبهناتوضأناآلقصانغاثطمن

بنتزينبعنبياهيمبنحمدعاعمربااللدعبيدتامدابن



سلمعليهاللهكملىاللهسهلاخلكمفةكرنا

فىخقمبممنيتوقمأانيعالجبهمتعماللهرسولكانةقالتتجحس

سعدبنليثتالمخاصانىءالعألبواشبالحسنأخبرناضغبرن
خترماقاستعائشةآلحذفقحاباانحذنصاغبامعاريةال

ممآماللهيسولانتقمثايرهمااختلراآلأميايبنصتعماللهرسول

اللهرسطئيثاللينتقماللهفىنمطئالاآلقمذاحدمنلنغسه5

يدفىيممعهاالذىهويكهنحئىغيرتفسهافىصدقتهبكلكمتعم

يكينحتىذفسهغيرافىيفيوممكوكتتعماللهسطيتالالساثل

غبيداخبهنانالليلمنيقيمحتيثلنفسهفمويهتااصذىهو

ممتعمالنبىبهاقالابراعيمعنمنحميرعناسهائيلىأتآموصىبنالله

قافهيءالوكأعبدبأبكراخبهناالمعدالنرععقوجميبلمحماريركبم

ابىبنكنإاعبدبأدمالختلرعأبنعيصمىتاشةالكاهل

ائهكتدعمالنبىعامالكبأفسعأاللهعبدابيءمسلمعنليلى

اهلقاغميالركنعبدبأبكمنااضالعبدندعحقجميبكان

بىباعالمعبدبنمدعأالمختاربنعيسىحذثنىهنأللل

اتصتعمالنبىعأمالكبأماانعناللهعبدابطممعأداسيلى

عيسىثنىيئبهنالعبدبأبراصزانعبدندعوةتجيبكك

عأالريدعناليلىىاببأالركأعبدبأسمدعنكأتار11ابن

بأمالكاخبهنانجميبكتاتهكهتعمالنبىعأاللهعبدباجاب

انسعنكيسانبأمسلمعاسألثيلىاتاالنهـهدىباغابوبهاعيأ

نالمملهكدعقوجيببعديهرتلرلحهكببمتتعمائلهرسيلكانقل02

ببأسايمانعنلئدنىيساءلىبأائلهعبدبنبكرإبوأخبهنا

النبىكانتقللعتبةبأاللعبدبرنجنعانخطفبأعن

النلمحناسورثألاممريدععألكانتاريأئيفيليستخحمللكمتعم

اتهفيهافىبهايمنةفيخذهاقفلتثقدلماكلناتجبهاآل
ن8نىعليهليسبالححارغيركبذلبااتحملقةشتكنانتيخش3ه

ادالشعبىعنالشعبىمهدىمسلمعأعالكححةبنمحمداخبهنا

طصرءحىابايعقهباخبهناكويانعمرممكعماللهليس

عاحكمبااألحهميماتآالسبيعىاصحاافييونسبنعيسينا



ماسلمعليهائلهصلىاللرساخلثتىفةكر

دخبهناعبدندعيأاجابكهتعماللههلدآتيقالمفيسعدبأراشد
انسعنمسلمعنسحمبنظسنعنوغمتعانابامباعيلبنماند

هلثمماخبهنانللملوكرعىجيبممتاتهكتلعمالنبقععامالكلبن

تجذثماالظبأفسسمعثاثمهرتللمسلمعأشعبةتاالقاسمبن

هيفترلحماليركبلمجفازويشثدالمريفيمااديعكالاتهمتتعمالنبيعا

أخرنانييفخطامهحمنرخيبرطيهمأليئهثلقدالمملاللمكيأ

ثابتابنحبيبعأبألحخانمتآشعبالعدسحبيبباعب

علىثيأكلاالرفياعلىيفعدصتعمائلهرسلكانقلمللثبأانسعأ

افدشورإالجبمثنيراعلئذجميتلويقهلالمملهلثعكقوجيبرضياا
مالخراساقالمقاتلدنسمداخبرنانشئفتجغقلىوكانلقبلمتاغئألالى
اللهرسيلالكثييافىبنجييعنمعمرقآالمبارلبأاللهعبداتا

عبدانافاتماالعبدجلسكماأخيشالعبديأكلكمااكلقالكهتعم
بننآحقلومسلمباعقاناخبرنامحتغزانتجلىكهتعمالنبيقن

ساثوااللرسيلاباحمأنغراتجامالكبأانسعأكابتعناشنمة

مكلساالةقاتالبعضصقالفاخببوبمااليرفىحلهعأالنبملزثلج

اصغبعصنللاشاتعلىانمالبعضميتالاللحمآكلىالبعض

ذاودكذاقالواقيامبالماقالثغعليهأثنىالنبيقاللدخمدفثلر

فليشتسعارغبضنالفساعقخثاتثأفطمدصانماصتىلكتى
السثدببأعطلعنعياذةابونآمنمهربنسعيدبنانهتى

02كبااألقة3خيرهذالعتلعبنفىقالشلبأخببرعأسعيد

بااللهعبدتآلخراسازىنلمقبأمحمدبيانءنسااكنرها

ىنبههذاقلمتتعممدااللهبعثلتاكالظساادسفياناتالللبا

ريفئغتفيكلنوسبياستتهفىخذبهوأتنخيلرهذا

بهاعليهئنراحبالمجفتعليهئغذىالحجبةنهرتتهمالبهاثا

53ويرتلمحمارعنركبلميفلاليلبصيىرفىباطعامهطأكلرفىباجمممى

نهتىفايسيتعأسيهكبشيقيلوككأصابعهفثيثهبعده

فلتءقالحرببأثآممالالبيعبنتآقيمعمسلمبنعقالأخبفا

الخمثتلطنككنعمتالصتعماللهرسهلتجالسأئثتشزالبنابر



لجماحالقيأعلىحأمملعهاللهرسيلاعلىبإدكرماال

نفيضحبخاهلتةنبنااشياعريذليهناالشعلىنيتنلشدمابهاوكلن

ناسليمانبنسعيداخبرناعوأنضاانضتعماللهيسجلمتب

اكثرصتعماللهرسجالستقلمغبنجابرعأسماكعنشريد

امشاثمياعالمسجدفىاألشعارايتناضندرابهافكلمرةمثلهمن

معليةبأمداخبرفانكتتعماللالرسمتبفتماطاهدية

بنااللهعبدسمعتهةالمبااللهغبيدعناتهيعةابنتآالهيسابيرى

اللهسمنتبشمااكثراحدارأيتمايهلبيدىالءتجربنلمحارث

عأغميمباالملكعبدمسمعرعأاتاهفابأيدياخبرنانصتعم

رسلضاشاألاشجعألانجدألاجوداحدائترماشالممبن

باتآحتارقاضمنسمبأسعيدسا3بأعقتاخبرنانائله

رسلدانقاللدمابأاذسعأتجقثناذىانهابتاآلسحتقالزبد

المدينةامغفقالاالنااجروالنامهـااصمأاشنلىاشجعكمتغالله

سبقالمررثاللهرسيل2فتلقاائحمونقبلتغماللهرسيذفانطلفقاوليلة

للسيفعنقهفىغركأكللحبخبفثمايصوعيحئراالمويق

يعنيتبشأتةارلمابشيجدناشلاعواتلنللنديقولخعلقال

عااتآحميدحتادبناسنقنامسلمبأعغباشبرذإماناسغو

اللهيسفقالهفاستحخفهساربكمتعماللرسلالاللعبدبأبكر

بحرانوجدنا

لمجماعكلالقومنقعمالمبمااوسولأعطىذكرماباب

بأشليمصغعباعنزيدبناسامةعابنائاغبيداخبهنا02

قققفاغطيمتمنهافاالحتبقذرجبريلاتانيكنلعماللهرسلماقال4قلل
اسرثيناغشانبوأصثاعيلبأماالثاضنانلجماعفىرجاللربببن

اعللىنارجاللببئفمغمتآماللهيمكثئىقالجماهدعاليتن

اللهعبدبأمداخبرنانثماذيننجفمحلجتةاملميأرجلكل

عنىطايابنعنمغموعنسفيلنتآالغقبةبننبيطةالسثىا51

اصنانلمجماعفىجالدجبهأأققءكمألاشنبعتاغعلقلاكالخ
محمدجعغمبعنالعسالحنىطسنابىعنالكإلبىربيعةبنسمد



ساكملعمهقحسأكيرهاصالتقرامحتهكهفةاب

مععثعكنتعمالنبهففخصتعمالنبىصتخاتهابيهعازكانةلبن

عماناسقالنعلىالعمائمالمشرفييبنبيننامافثئيقمتتعمالنبى

صقعمنغسةالغودشيكطاثهذكرياب

باعميرعأدينلرابأيضعروعنعيينهبنسفيتاخبرنا

فلرادفتربهاميرعلىتادييةربئ8اناانشلمخزقلملقاقالشحب

لاكلنعمشللمنهيذهأاصابأمموففاليقتذهارسمر

يععييتتعماللهرسرئثثتدمنهقتذاالأباليالقالكلغلىتك
انفضلخبرنانشتتأنئرقدىقالفميهتافالقالنغسهنائقيد

كتتعماالانايسعلألمععننجاخصغيتبأحغكياتادكينبن

01عنشعبةتاالكنانىانقلسمبأهامماضناننغسناخثعثىلرشاق

نفسهناكمتعمإلذبغاقارقالالمسضببأسيدعأهـيمابيبنسعد

ننغسهكاعمراقارنفسحابكروواؤإد

صلقمكثمالصغظباب

عأعرألعنللزصىعأزيدبأاسالمظتآرعبباروحاخبرنا

ثالمبثيتتمهذاكمسررقيدمتلعماللسيلكبايفاللتثشة

نااحسدىاللعبدبنسمااخبمنانيأشععيححقغلىففمل

فىكلرليقاللهـعبدجابربنمميقيلخحاشيممعتقللمسعم

ننيميلتتيلمتآماللهرسملكم

صلغمموتكلحسامانهيممالتةفىتةقرأتصفةباب
عأبراعيمعأمنحميرعنسغياننااحسدىاللعبدبنمدأخبرنا

بأعقااخبرنانخيتهبتحهيكئعثمتلعمالنبىةقراتكلن4فال

تقاسلماتمعأفليكةافىجمنعنييبمبئاناتآهمممسلم

ظماالرحيمالرحمااللهبسمحهغتفقالعهتعماللهرسلةقرلكلنت

نآمسلمبنعقكاخبرناانححئافقمفثقالالعافيرتيلله

51قمتقالماشكبنانسسئتقالقتادظمثعثقالمحلبنيمج



مملعمثشئخلقهحسنكرنباب1

اخبرناقذانصحتهيتمذكباقالصنعماللهليقراغكانتكيف

قتالمقناقامحاهيربأبأجميىنآهمامائكحيمممعبأعو

قالكتممذاكلنتقالتعماللهسقراعةانتكيفانسخسلقال

نالرجمييمذالجمنيمذاللدسمبيمذالرحيمادشصناللهبسم

ماتقالقتادةعأمقهكبنانخسامتآالكنانىانقلعممبأهلتنماضنا

بعثحتىتالحمصأالوجهصأبعئهاآلقعذذبتاانابعث

لكايرتجعيكاروالحمهتأصالوجهحسأفبعثهكنتعمنبتكيم

بأاطمنآانغهتبأيوسفاخبغالمذنبعفتتجمذكت

كبامهتعماللرسهلاتعثلشهممعثلتقاغرةحذئتناسلمان

نتألثكااقآفىالقرانايقرأال

خطبتالصلعمصفتةذاكرباب

جعغرباعنمحمدبنالعزيزعبدنصيراتآبنسيدبهنا

خحبااقكانكمتعماللهرسلنادعبدبناجابرعنابيهعنمد

خكصهمثذرجخنتبىكاتةغفمئهاثننذقمهعيناديرتتاصالمد
اليسحنىابظبالسهثمآلكهاتئنالساعانانجعئتيقينتممستكماو51

بذعةوكلاثهافخدآلاالميررمدهدىانثدىنأخيقهـثتم

نكتيىفافتياعااتحثناتكشفألفلهألتكماتقانةضل

عبدتآقاسعيدبنفتيباياييسىاللهعبدبنالعزيئجمداخبنا

عنالزبيرللعبدباعامرعأاالسيابعأتبيعبنالله

نيدبمخحمآلفىيححفماكلنكتتعماتنبماابي02

مملعميهنثنرتالخنقهحسنذكرباب

عنىممععنءازكإبأاسماعيانالئقتبابنسمداخبنا

بنعنالفذيلابىبناللهعبدعنالتلعبنمحجةعناالحيى
نخئغينخشنخفغىضغتكماالتغكهتعماللههليكلقلمهس

لىمسرعأشقيعنفحممشعنالتيعيخميدبنغبيدةاخبرفا3ه



اصلعمثشهقخلطهصمنذبهراب

ايكلمضتعمنبتكمانايقيلوعبوبااللهعبدعلىرخامتقال

اخثقاناحستكمخبنركمقأينيقكاناتهمتفخشاالفاحشا

عاانفذفىبكرابىعأاذىفيالحنعبدبنالخميدعبداخبرنا

هلركرغتخالثائشألعتلسبنعناللهعبدبناللعبيدعنالزهى

هنساثلكلاعحلأسيركلأطتفرمضباشهرلخلىاانكتتعمالله

بأامماعيلأتآالمبارلبناللعبداتاالسانىئجبملمحىفياممداخبرنا

ندالةرأززعلىالنامياأكئببصتعماللهرسكلنقالاشعه

بأابراهيمعنبماعأزيدبأحمادتايخداثيابأخادطاخبهنا

مناكتتعماللهسالمابغفتاخثفكتماعاثشةقالتقالسهقتمة

مامنلفيبىخلابهااحدشعندشتنرعلىمنهاطلعثابائيهد
ععيدالقلمبأامهعثخبينانتيأخذقداتجغتتمحتىذفسه

عنالعمىزيدعااشنعميزيدبنعمرانتاشاالالنقغىمحمدابن

لماخهفحادجللقيهاانكهلعبماللهرسطكباقلمالكباانس

حههتتجخيمفىهالينأنذىهوالرجليكنحتىيدهحنيدهزح
ماممتعماللهرسقئزلمءغيحالدىهوالرجليكينحتىجهـههعا

الوليدبأخذفاخبزنقحذلهجايسيدىبينركبتيهففدما

بنثنسميلعاغبيدبايحنسعاررآليعأىاااجعغوابوتا

فلمكتهالعحأشممتسنينعشركهتعماللهيصبتعلمالك

انكمتعماللهرسكبامننعاللهسذكبهشاطيبنئهقةتمئث

آالفمماهوانرجليكلهفاحتىحبفبتفلممعفقامابهاناحذلقيه

يثهعفلماتاهنألئغايدفىلفافابهامناحدنقيهايانعنهينحمه

اصداقىاااشهيدهينزعالذىصوجلالييكشحتمنيد

الرجلنيحتىعنهينزعئالمتة8تجاهانيلأننفتنايلاساش

عبدانآلمجرأسانحمقاتلبأمحمدااخبهننعنهينهعهاالذىهو

آ5النباناعكهمةعنالبىبنيديعنشهيكاتآالمباركبنالله

هلئمباخبرننبيداخذبشرههفىفيئىرجلاتااطافىممتعم

اذاكمتعمنبىاكانتالىالمغهسعيدعنمعشرابىعأالقاسمبن

نقمرتذفمرةبهيعمليزثهئإماثبتهعمالعم



صلعمماكلفىصفتكرناب

ممتعمقنتديالفىصفتهذكرباب

عنتيلاسرابيعأدرابأيسىعيرامتدبأحتجبماخبرنماظ

السعقىمشىمشرمشساانضتعماللرسيلكتظكماسءاستلر

تاعوابأاتآهلوزبنبيداخبرنانائكسألنباشعجنريألميمالي

رسمحكنثقلفررشةابىعنغبيدةبأكنلفعبدسمدابو

تجثبىافىرجلليماغلتغثشبقنىمشيثاانفكضثجنلزألانله

تآخداشبنخالداخبرنانمابراخليلرفنماالثخئهىفقلت
المنكدربأخعدعأعباربنلمجةعدءحذئتىوهـبأاللهعبد

تعتفرتمادان3اصانيلتغتالمتعماللهرسيلكانلجالرعز

أيهواقداكنويضحكهنوكلنوياضنتفالءبلشياوباششجهردا
بدبنلحةلاتآالبرازالنعمانبأعداتعبداخبغناشغأذ

ثامشبقمتتعمالنبغكباقلمبدبأيديعأععئبأانوفمينعن

زيادبنعتباخبرنانئذركهفالهاحجلإايصيلحشخأسم

بأعميحذبرسعدبنيرضندياقاالمبابأاللهعبدتااسافىتلما
شنارئيتماقالفيآلابععنفيآلابمعلىيحزسابعألجالجرت

احداتجهديمايئيفىتجهالشمصلفركمتعماننبىاصمأش

هـوهذلنإتالهىئعفاالرضئادباكصلعمإنبىاشمنثنيهقاصهح

نمكترثغبر

آ5

صنغممأكاصغتالذكرباب

عاسلمةبأحمارنآقالعيصسبناسحتممايوابخبأينداخبنا

عيسىبأامسحىشلعمروبأالدهعبدبناشحبعننانالهثابت

يطأالقملفتقئاتجانلكتلعماللهرسعلمارئىقالابيهعنحدينهفى

المعتممبامنحميريعنيعأخميدبنغبيرةأخبهنانإررجامجغبه
قلاالفبباعلعأكالهمامنعموتاذكينبنالفضلاجنا

اخبهنامتكتانآكلالمنتعهاللهرسكاليقنجحيمداباممعت



كملعمتاخمحاحمأمنكرناب

عامحمدبنالعهيزمبدتآقاالخداشياباخالدمنمهربناسعيد

هـوتعمالنبيتأتىجبيلاليسلربنعلىاعأنبابىبأشهيد

اللهرسمافخنشالمليكأكسمديالهفقالمتكثايأكلمكباعح

الزمىعنمعصاتآالمبلرلابأانآزيادبأعتاباخبرنانضتعم

هلقللجبيلمعهقبلهايائئمقلكمتتعماشبقاتااتباخناقد

نبتااوملكانبتاتكهنانيبهأكيخهرتكانامتجبهيلسك

فقلقنغتوايااليهفاشلرلهالمستأمرجبهيأفىصتعيمالنبىفنظرعبدا
منتعمالنبيدنفزعمالزهىعلعبداننبيابلعطعغاللهرسل

باهالثمماخبهناازرنيانفلرتخمتكتاقانهـامنذياكلم

01قالكمتعمالنبياعائشعأثالمقبسعيدعأرمحثابونآالقلسم

اتامللاتافيالذهبجباذمعىلسلتشثتلوعائعثحةيالها

إرلكييقالسحمعليكئفرثرتكدنفقالإكعبهاىلئساخخزته

نفسكضبجبهيلىالنفاتنارعبدانبتاشئتثانملكانبياشتت

يقمتكئاياكلالذلكبعدكهتعمالفبمقينتقالعبداذبتافقلت

ابأحمداخبمناانعبدنجلكماشأضالعبديأكلكمااك

عهبأهشلبماتاجإتجاباعلىحكلةقرقلالمبلرلبأاللهعبداتآمقاتل
يهميانجثقلغخغبأعأكعباخبالغخغبنكعباباآل

قلالحسطىتليهاشىبهامباثمقالابعاعبثالثيأكلمصتةلهل

يايمسلرقبليمسالخثاانايادحينإلثالثابعهامياعىرأيئهنتم

03زيكبنعتابأضناناالبيامنتمتلهاالتكتمالوسحليقبلىشلعف

عأزخربااللهعبيداتاباتبأجيياتآالباألبناللهعبداتا

فتاغقالصلعمالغبىعألماملبمعنالقلسمعأبزيدبأعل

بعاثلكضيارتاللقلتهئانمكةبطحلفىليجعللهغترق

ثثكقاليكتعمرعتنجغتافاناخوناوثاتنلييمابيحيحعا

52نتنكرثكعدثداشبعتان

مملعماخالتالئاهـحاحماكرقباب

عمهانابونابظتاعبيدباظراتآابراهيمبنمسلماخبهنا



صلعمتهاخاسنمنقكراب

فييتحاجألصتعمالنبىبعثنىاللمالكبنانصعننىالش

بهنااتصبيالنعلىفسنمكنلعمالنبىءنجامعمفقعدتبيانام

اللهعبداببأدداعأوكيعتآشيبقابىبامحمدبأاللهعبد

هيغهسللرصتعمالنبيقادشتتاتمعأجذتهعنخذنحنافيعن

عبداخبرنانانالسهبهذاعئلىألاضاليمامالافقلفابفأتله
قالانسىعالحكلمبنلحسنمحيمثقدانآمسلمينكماخباالله

شركبتئنأئنىقعذدماييثهسنينعشرمتتعماللهرستخدم

التىمويكهنىحضيدمأيدهدنزعانسلرمهانحهالجليسهركتة

مافينحالذىهويكيهاحتىعنهفانحعيفانسثامهقااليغلرق

وكذاكذاغعتعاآلتالالكذأكذاصنحتيمكهنعئهئشىقال

اللهسيلحأرجماحيباخممىريبنشمصثحلرفماالشيفثثلقد
نعنهيتنخهويكينحتيءرئسهخىرجلاليهغعاكتتعم

لمحسنعازيدبأعلىعازيدبأختادتآاشغصلأبنعارماخبنما

إبيتإبهذايتمتلكلىصتعماللهرسلا

ناهها9للهثالشيبباالسيمتؤ

الشاعتالاتمااللهيايسهلبيربونقال

ناهياللقاالسخالشثئنكعق

يقيلكتتعماللهورس

ياللبثالشيبسيمباكفى

نلكينبغيماالشغومجئمكمااللهرساتاناشهدبكربونقال02

قالعكلمقعأسمالعأثيرابيباالوليدنابلحاتحبأمحمداخبنا

كتقالتقعذاجممعميتمتلللهستسمعهلعاثحثةشتلث
يقبيتهدخلااقاحهانا

ئرقدلمشنباالخبارائيإ

باعبيدجيمعنامملتاسعيدبأيخدتاصمبربنبهنامسلم2ه

نلمنهلهيتبؤاكمائبولهيتبؤاكانتعممالنبىتجاابيهمحنالخفصمى
تاديهناباالغعهلاخبهناإتياانآمهسعبأاللهغبيداجنا

ثقسمعثدشهستقالابيعن3خشؤبنالمقدادعأجميعاسفيان



صلعماللهصلىاللهرسملصالألناب

عايهنزلمنذقائمايبأدنلناحذمهتعماللهلسرأىمابالله

اللهعبدتاقاالبالوبنخلفالقلسمبنهنننماخبنانالقهآن

صيمبنعأخبيبمويمبألبىاللهعبدبكربنابىعاالمبلركفي

نسهعكعتىحداعثبشيهقارخلاانصثعملللهيسككقأ
ثاعنلهيعةبااللهعبدأنآالمبدرلبأاللهعبدانآهلربنعتاباخبهنا

كلنكهتعماللههلاتأتمممااباعأخنمبهىعامهتباللهعبد
قيممنللماآلرسياقبالترفيتمستحءح االدهكاابالمالهربب

بنالغضلاحوكيبأاخبينانئئتغهللعتىرنقعثافيق
ييدبااللهعبدبنمهسىمنصيرعنعأسفيانعادكن

طبىالةفخافىنظهثماعإلشقالتقلنعائشمعلعنخحطمى11

بأسعدمحمدقالنقطضتعمالنبىجنممارأيتتالتقمدمتتعم

قالمالكبنفسعأالكمشاعأخربباالسحمعبدعائخبرت
المكانيدنوشحتينيلبيثلمالغاثطاتىاانكنقعماللرسلكان

يبدنالذى

امتقعمااللالصلىااللهرسولذقرصمآلباب
اتهعحخةبنزيادعأمسعرتآاحسطىاللهعبدبنسمداخبهنا

يرخلىتيرتمحتييقيممتتعاللهرسكانيقنجأشعبةالمغبحمع
دتسليمكاخبزشكيرانعبداائئنافالفيلهقالفهقدمالر

ماتماالسلمأبعاابيهعاعمعدبنبراهيماتاالثاشمىددا

02افكالياختيقوفىقاعدوصللتهاكثركانخىتعمالله
بكاباعهرألتآديهنبنالغصلكبهنانقلأثفخهااللهافى

تتنقسانشككقالانسبأاللهعبدبنئنامقعناالنصليى

االنافىيتنغسىكانصتعماللهسانثحئالىيخينماالنات

بوتابأسعياياليعبدتاعيصىبناسحافاخبيناثانك

52ويثلثثاالشرابئبتنضىتعماللهلرسكباقللانسعنعصلم

اخبهناثحثانالشهابفىاتنقسفاناانسكلائرئئرأئفناهو

محمدعنقثقدعنيفىبناللهعبدبئاممددكينبنمال



كملعماللهمملىاللهسكمحكرناب

كبارستالفبرظابىعاكملخبعنعأشميئنعشبن
بنالغضلاصنانههكطعكمهتهغقناقشغاانمتتعمالله

معشرإتافدممتعمالنبيتعأءعطاعأعمروبنتآكمالحةدكيا

علىايمانناائفيعآانإشطلناثنعخلسحرنائحخرانامناءفبياأ
سغيانتآاألسدىاللهعبدبتحمداخبرنامحتنانشمائلناق5

كمحةفىمتثألباصلعمالنبمرييماقلاألكخبأيدبعأقزآلأفىعن
معسرعاالمباردابأاتاالشجعفربناللهعبديخااخهنقق

عتاباخبفانقضجنلزةكمتعهاللرسيلماركحبنفالانزهربعن

الريادابأدلعهيزعبداخبهناالمبلرنبأاللهعبددآيادابأ

منفمصديعتواكتتالحتهـاتثتراجنازةشثمذااقكهتعماللهرصكان01

مشهوماعايهييرقيهامتالهبائرنفجمقتائماايريوكانو
عنحكيمبااالحيسعأانتقغيبأخمدسصداخبمناصالن

كمتراانكتتعمالليسثانقالابيكنسعدبأرراشدعيوافى

قتادةتانآثبانمسلمبنعقاناخببنانشمالهعلىيمينهغمغ

بالحملعيغتسلممباكنتعماننبىازمحاثشعنشيبةبنتكمفتةماخذنتني

اككعشسمحتراثلألادريسبأاللهعبداخبهناباسمذنتنأت

عندبمتقلاصعهابنعأئيبعنطعدءاببأسائبمعأيذكر

هيمضلمبمنديفأتهـكلتسلثاكمتعماللسيلفقمخنتميمعنة

بأاللغبيداخبهناينفضانيضءقالماكذىبيدهيقلع

رسيانانانبنانسعاالزتنييننبىعاالحمقلرخآلراتاس02

يدهاللهغبيدئثخللعامزكابهاتلفىلجتهصتلتهكمأكمدعمالله

ليعمدبناخبرنانءالسماافىيتيخكلتفتنهختاليمئ

الاخبهتقلنخجعؤظبأايبعنءالعإلبأويافىعأدالالك

جيىاخبهناننلوكنوءعندابيتنشفقةصلهتكانعمتعماللهرسيط

عاىمسصعنلبيعنسليمانباشعثأانآشصؤاتاكنالفيط

طهيالفىغشىكلىفىالتيثعايحمبنتعمكاللهرسيفىقالتعائشة

إعابأينآئبلمسمبناضناعفتنتنتلهتتجلهتق

ثئشميبيدافنألحتيذبحكتلعماللهسياكاباقالفسعنقتادظ



صلعماللهرسملأصكوالالق

تجيىتآالعحتلريزيدبنابانتآمسلمبنعغانحذكنافيهان

فلتاتهـهاحقفتهعائشةانجطلنبنعمرلنحذكنىكثيراىابا
ننقضاالتصليبفيهشتابيتهقاليضلحتلعهاالنبىكت

ممربنعننالععنالنضرابوسالمتاالهقغىمحمدبنسعيداخبهنا

خفحمزهربطينساهايعظاجهشاشففااقكانصتعمالنبىآل

سلمةفيحقادتاعيسىبناسحفاخبهنانلمخيطخاتمهكلر

االثنينيمهمكلنضتعماسنبىاناهدعنخباببنيينسعأ

ثانتعنسلمةبنحماداخبهناعيسىبناسحفاخبهناناحمميمى

حتىشيخفكهامقديقالحىعميحككمتتعمالنبىاتاتاذسعا

بأما4حمداتآئيمتآالنعمانبنشريحخحذنناافطرنقديقال

دباشتللمالكبهرانعنانسبناللهغبيدباحغمياعناصح

أخبنايغدونكغتعياتعلىأئفطميهميفعلمتتعماللهلس

ابتجابرعنعاسغيباعااليعلبأجيىاتاشماممابنامابرا

حتبمفغللمبيتفىيقعدلمتتعمالنبىكانإتقائشةعأتمد

مارثلملىعاتهيعةابأنآرايدباموسىناساخهلظباعحمبابملمالئه

خخيقالحمامتبنغبادةمسعرجالدزليمبأعلرعايديابن
هذاشكمتعماللهبرسيلستيثمواقبكرابوققلكمتعمالنبىعلينا

وسىاخينائيللهيقاماتمافىيقمالكتآماللهسهلفقالالمناصف

شهاببنعنغقيلعأالليعةابننأقاالسعيدبنقتيبةددهابن

02ثيقماعينهعلىبضعهافيقتلمابثزبالهنبزتىكانمتتمداللنبى

بأمسلمةبناللهعبداخبرنانأخمالفالىازثتناكماأسلهتم

اناسيدعنبنالملكعأعبدليعهعنالبابسليمكتقعنب

عتىدرريثسمعتماإقكهلقماللهرسيلقالقلاسيداراوخميد

األكهفاناقيبعنكماتهنثوابشاركملشعاركملهتليقيئكمهتغه

51وابشاركماثصعلزدممنهنثفرقلئهكمئفيزعسظليثممعتماهقب
نمنلبعدكمفانابعيدمنكماتهقيثن

أ



الحمدقهنركهيةائهصلعماللههلرقبهلكر

الممدقالوتركالالهديالمتلعمأللةرسولشبولذكر

آ5

الرحأعبدبنامحمدعاالشيباقعهـممابونحتدبااشضححاكاجنما

كاناللهرسملانمحاثشةعنعتلىبنعنمايكةافىلبنعنالمليكع

ادعهتآسليمكبأسعيداخنانالعهدقيقبلىالالهدتيقبل

كتتالفيةبىعأسمةبكنعوبأحمدعنائغهامابأ

باخمداخبيانالصدقةيأكلالانهدتةقبلكتتعمانلهرسعل

بأحبيبميمابىبنلهالعبدبألبوبكرتآائقهتسانىئخمغب

صدقةلراهدتةقلءبالشائأاكتتعمالنبغالكاقالتالرضثبيد

ايهوداذطحياشنماهقذاتلورلةقيلانيأكلركمدققيلفال

تجتشبعضهفقالفأككدتفقالوكمدقدامهدتةلفثشتجض

جئسةخلشعبدانافقالمتتعماللهرسيلففهمثااسعبدجئسةمحمد

اللهبأعبدالمسعهثمماعأعينتاينبألمموشبفااسعبدن

كملقةقالوافانهدتلرثحهدقالقلدنجشبمنقاانكننعماللهيسهلك8قل
للصقةاهلرعاثتمففضحتبهاامرهدتقاقلأنأنحمضاهلافىهناك

زبلربأعأسمدبأسدهحمادنآمسلبمباغقبااخبرناائيهان

شبحلعلماضاانكباكنتعماللانايصملىيقيليةاباسمعتقل

نيأكلروتلوقلدذآلقياناكلمدتةقيلقفاعهسفلاماغير

حغحمةحذتتضالسعدىاكهلبأفغرتتاريهنبأانغحنملاخبهنا

بنزشيدعميرابيجذىعنتسسضىطمىةامراقنثفبنحت

تممعليهبطبفرجللرييماتقكتتعماللالرسلعندلنمت8قداشك

التهمادقذميافقالكهدقةبلالرجلققالهدتةامأكمدقةهذامافقال

رسلاليهصنفميهفىخعلهاتمرفأخذيدييتعقريناسأطقال

نلاتاقالثتمقذفهاثغاتتمهأتزعفاففيهاكمبعهفادخلكهتعمالله

بنظسناسبرلزتبأسحدهشلماخبهناناشصدقةتأئلالسمد

نتقلكتدعمبئالهكمابرنجبأاللهعبدحذثصلحضهمياتحب

هشماخبرنافيقباكانبالهدتةحمتعماللهرسيلافىتبعثضتي

اللهصكانفىمئبنأئلهعبدعأباتبنلمحساتاسعيدفي



المدقنركهالهديةصلماللهرسلقبكر

مالدربأسشبابةاخبهنانالصدقةيقبإلهدتةيقبلمتتعم

ظابيهعنكهيرعأاسهاتيلقدلوممنيمبناللهثبداسماعيلأبن

كمنعماللهرسلافىكسرىطعطاقالعلىعأصئيمبناللهكلبدمالك

قاغبادةبأرفئاضنانمنهضقبالميكلهدتلمنفقبل
هتعماللهرساناماسابأانسعنفنادةعنفيشاببنسعيد

نألجبمثراحنافىيعشدعيتلولقبلتكرغقالثدئلوقطال
بنالفضلىتآقااليونصبأاللهعبدبأاممددبهنابأالفصلىاخبنا

صذنلحميحماالوحصنعبدباحميدارأاللعبدبأرراعأزهيم

الغئصدىلوألجبصتكراعافىدعيتلوقلكنتعماللهرسان8
01فايكاليابثاعنعربأناخنادليباسمماخبرنانئقبلت

ئرأوفقالمشيهليصبحئعمشأنعلميكآلعلىدخلمنتعماصنبمقا

فقيلالحمدخةتئهلالاذتبويةعلىبهئضذتباققللوئرمةعندكم

اللابوعبدقفلنألللتوانمعمتميقعلىبهنجتحمؤفراته

لنثهـوكمدسةبريالعلهوطديثهذاغيرعألقسعدبأمد

ماعفانآاشعجبماعططبنالوقابعبدخبرنامنثانيضرهدتض

اصلكإلءالحعدقظعلغخماللهدرتلكمتعماللالرسيلانسن4عن

رسهانولشنعاعوثاتآعثالطبنابالوعبدنااخبنبيتى

مناءفيصنعنشتثيهاءبيتلقاةئالتمةىر3الفىلذكنتعبمالل

سفيانتاعقبهدثقبيحمهشبهنانانعمدسشتكينارافقأكلها

02أللفرربشلملللبافصرعأفخميزثبأءهرعأثملمنحعا
مناالتكيناخضئساتيءلواللضالطيففىحةمطربتعهقلعمم

اخبرنادتانشاحةسئركراباممربتموةقلئهمانالالصلق

كأزيدتامةعنحلزمابيءبأألعزيزعبدنااللهجمدبشففرف

كهاتاللهدبايسيلظجذهعأابيهعأثمعيببأعروعن

2دجمعلىتتمفأكلهاافآخفجنبهختشوجدتمهةالليلحأفتحترلناثما

اتىفقالنسافلبعضلكفدكرقالنميفتيهكالالليلىتخريتضقرش

نكقظالحهشتكهنالثثشكغفكلئهاضبىختتمهقكجدث

بأأسامهعأمحابهبنالعهيزعبدتااللهعبدبنفنطاخبهنا



منهيعجبهكلنماصلعماللرسيلكرطعم

الماللبعبدفيبمتتعماللهرسملقدقلالمغيربنالملعبدعازب

عليهانتعملرتائليهـايالنالالنامياسلخأالصدقةتجا

منهيحجبهكانماصقعماللهرسولذكرطعام

عناببهعأعهأبنهشامتآاصامبأحتادئسامةأبواخبينا

اجناالعسألنطليايعجبهكمتعماللهرسكلنقلتمحائش5

النبغقلتيتقلانسعناقتادظعنهمامتاإبىالكمحاصمبنعمز

مالةشعبرطبخبزءفاتادعلىقدالمدينةاملناطخهافانكتدعم

تللنبفذامأقذفنجعدتالقخئججبهلمجعلتخثشيهاافانسنضحى
نضتعمبئءالةيعحجبرأيثهمنذعالقميعجبنىلافلانسقلكمتعم

النبىانانىعاكابتتآالفانباغمارةقآالرعباصاصرناا

سعيدبنقتيباخبهنانالقمقل1الذتايعجبكباكمآة

قللوتاونصاليبنيةمععنسعدبننآليتضالب

ماشجيرةتكيايقروعالقمياكلهـوطلكبنانسعلدخلت

القلسمبأهاشماخبيناناتدكملعهااللدرسيليتبافييئا
عألللحتاىبااللهعبدبأاللعبدعأابومعنئصنآالغناذىا

نكملعماللهرسبناتتقيلجزعندناارااققلتهانكبأاذس

عأسعدبأابراهيمتآقالعيسيبأاسحفررأبنمحسىاخبز

نثلببفتاعيأكلكندعمءالنبملئيثقلجعؤبااللهجمدعأولالي

عارفيعبنانعزيزعبدحذكسالتيمىحقيدباغبيدةاخبهنا

منهاالذراحفيأخذالقذريفهتكمتعماللهرسيلكانعئشظقلتقأآععهحة

ابراهيمباقيزاخبهناالئبضمفيانيتيفتأيالءيحمتتتمفياللغا
اللعبدبالمحساعاالرحأعبدبنالالخعيدتآائبلشبمالمسكنبو

منلعماللهرسيلييتقلحذنهاللهبدءباعيزااللغبيالبن

باغبيدألاخبهزقهانيتلمحهلىفتمضمحناقامثتمشفاأكل

كاذتظلاللهمبدبنافاتعنهندافىبندايرحذتخعيثطآ5

فطخلكذالمتتعمللنبىءالشعثفيىمتابيردلبنتحكيماتم
حاهاتةنجعتثكالكتفاابيهفقغمتييماتنهتعمالنبىعليها



أطمنهيعجبثاكلنمملعماللهرسلكرطعلم

تآالقاسمبنهلثصميخبيامأنيتيلمضلىلمغيأكلالنبى

حشبنبنعلىعأابيهعنمدبنجعفرعنىألياجعفرابو

يتيفهانلمممتىلمحماصتعماللسأكلقالتسلمةاتمعن

يافعادباالرممعبدعنسلمةبأحتادتآالفصلبنعلماخبرنا

اباهافقالشاألتعمللنبىجمتنفلرأفعلبىعاسلمىعتتهعا

ناددنىكالكتمدناثدثهالذردحنلئهىقلثتمفنايدتهالذردعلنىتافع

لنىلناسكدتلول8إنيرااالنللشااللاللهرسهليفقلتكاالالفراع

حميدتامحاجهنرباتاابراهيمبامسلماخبرنانبهدما

نوأنحقبالرنقبيبنجمحفىكتتعماسنبىادمنلباانسعنا

عأمااسعيدبأرتاسعيدبنالمبارظسليمانباسعيداخبنا

الطعماحبكلنقالعتلىابنعنعكلمقعنالبمضاهلمنجل

نالحئسيعسالهمرلخبزيالثويدشالثريدشعتتعماللهرسل

رسيلأدانمىعنخميدعاادعهحذئهاسليمانبنسعيدنجااخه

بأدبهبهأتاالغصلاخبنابدنالثيعىالهغلىيعجبهممكعتتعمالله

قرماافانتصرايأفلممتعماالنبككقلاالقمربنعليعامسدر

لسثاتىقلبقيتالتىمذهاعطنىقائللهفقاليدفىامسكماقةتتج

عنلمجرىمدبأنجاجيىافنلنفسىمائشخطهلكمرضى

اتهجذهعنابيهعنسعيدبأسهلبأااعةبنالمهيعنعبد

مايئيثهأحمالمذاانهدامافقالازىخيعنىنقغضغلىدا

01لهشنجطكلناتماظالرآبعينهالقلضتعماننبىيأكلهمافىقل

بأجهيرهـباخبرناينفيأدلهلهنجفمنعلمحةتيننففننوالشعير
صئثاللخطاببأعبقلتلاورحافابعأشعبةاتامحابن

بااإلسهراخبرنانيأكلمتتعماللهرسقرأيثمابعدالدخيففى

عثيلبنسمدبأاللهعبدعاتآضنريدقأالقبأثاخفعامر

آهشنابةصتعمتاننباتيتقالتءعفهابنخغيبهتالربيععن

لألفرنهباحئباكقهمأطععنانىمنهفأكلالتزغبفشئزطب

تاسمدبنالعهيزعبدكتآخداشبنخالدخبالنبهختى
تغئتنجكهتعماللهيسطكلنكللتعثهشعنابيهعنعهةباهشام



يطيالشالطعمكماصلعماللهرسطيعاتنماكر

تآمعشوابوتآنانىالالكاسمبنهاصمماخبناالشقياننالمادله

قاأمالدبنانسعنبرطلبأاللهعبدعمربنبنحغص

لسيناففخذركبتيهعلىنجثاطبشطبفضتعماللهلسدىات

النوىئثفىفأدلهامنهاقبضةوكذتنصافىنيسلبقبضةفثفمه

نألكللتفنأللهاراجنأبهفمهبشماله5

والشرأبالطعاممنصقعملللهرسحليعافكلنمافاكر
اببنيربعنسعدبنليثتاالمؤتبمحمدبنيينساخنا

قلحذكهاتوبلبالإلاعالةرفمابىعنلمجبابعنحببب

اكمابعكاتررأيثافانباشفعلمأقيتايلكنتاتلاللهسيليقلت

فنظرثائغءبلرسلتالفىالطعممذاكبحتيفيهيدىعنحتط

ثلكمبحمالفيهالأبئكتتعماللهرسهلفقالابعكاكاقيفيهلرفلم

اخبهنانفكلطاذضبمثإقاياتينىالفىدلمتكاجلكماآكلهان

ئبهدعأافكعبدباابراعمعفااسرائيلىآناهعسىبااللهغبيد

يدهفكفاننيمرببمفوجدمئفيهابقحمعكتتعماللسأتيقال

يدكدفغمتفقانولكلمالفقالأثإليغالتهيمفكف3بئعانصكفط
قأفيىفاتىاللهبسمكلماممتعماللالسهلفقالايديفاذكغغنا

قالفببااللعبدتاخداشياباضلدنخبهنانثناخنال

كمتعماللالرساللمفقالليزبسبيفكمتعماشبعائئقالضكتاباست

ادالمبايكأبناتازيادبننخلباخرنانايممنجبنبانبهدااخه

يدبنعايزلمجرخميدبنعنمالكربنعصعاشهالحبنخيغ02

قىليخيففاقاالليزحأسوبئبسعببقىتاتكمتعمامنبافسيلد
اخبهزانينائمثهاثضنهذاعتياأخيهقلالليزسييفقاشوامان

جبيمباسعيدعافتناللهعبداباقدعأاخميدبأعبيدة

نأكتلعتعتئتحذمقتكقعماللهلرسلئهـدىتلعتلسانجنعن

فمنقمأكلثوما4تشسهذاتجاللفهبنللتضقلاالقطالسمشط

القلسمباهلثممنايضنخيانعألفايهلفقالفلياكلهياكلالءشا
ثابتعنعازببنءالبماعنصببنزيدعالمحكمعنشعبةنا



111ابالشللطعمشمملعماللةرسليعاتفىماكر

يمخثمئمنقلبفمعتقىاتهمتتعمالنبىعأىااالنحيعةبن
عااللهعبدبنتآخالدسليمانبنسعيداخناناعلالله

معكتادريعةبايديباحابتعأببدباعنخمببن

بضبمنهاكمنعماللهرسفأفيمبناهافشضبابافثصبنامنتعمالنبيت

هاتدامصاثيلبنىشئقةيمخدثففقالأصابعهيعذنجعلاغفاخذ
اخبنانعنهتجثهلريائملهفلمقلهقاتداكطادرىلالرضافى

االصتمبأيزيدعاالشيبانىعناامالعبنارعهتاسليمكبنسعيد

اليهبثألاقميمعنةعندهوبينطكهتعماللهرسيلانعتلسابأعأ

تدرىاللهرسيلياميمطدقالتيأكلانلماقفلماتقنلمحنمعايهناخو
ماالفصلوعندآكئهلملمحمهذاقلفستلمحمهذاقاصتدقالهذاما

اللهرسبخالدلهفقلاخرامألئأالهليدبأئداميماعةابن

اقاميمونةقثالتوالمرئقكخانذالغضلىفاكلللوثلالتكهوأما

اسحفاخبنانكتتعمانلرسهلمنهياكلرثمرحناكلىسالانا

يظاباسمعتقلمالمقاصعنسلمظبنحتارتاعيسىابن

طممعايهافممبتدجفنةفىثفنتبسبعةمتتعماللهسهلأتىيق

ثثانهاناتىلنتأبهليالانأكلاللهسبانقالوبأكلثلمكللوأضلل
عأببنابشبعنبأسلمةادتاعيسىبنسحفاخبهنا

لظيرأقلبحفقالبضمتأتىممتعماللهرسلانالخذرسيداب

متهأرأثيلاصبنىناممثظتاآلفقالفقلبيلبطنهاقلبحهقالنمتمفقلبحه

03امثعيلاخبهنافهوهذانيكلتفهوهذايكفالعلياللهغضب

حماابفاعبالحذثنىزيدبنعلىعأاالسدىبراهيمأبأ

انهليدبنخادرراناتعمماللهسهـمعدخدتقلعبلىابنعا

اتملنااهدتهاهدتمنائنمعئكمثالفقالتلحارثبنتنيمعاق

لهفقللكمتعماللهرسلألفسنتمشيتينبقمتئاءلمجربافقالعقيف

52ئفذئهلبنمنائمثكيكمثالقالتاجلالتفثئزفثكالوليدبأخالد

عأالفصتعماللهلمسفشصبلبنعناباناءفجىقلبلىقاللنا

بتآفئشتتفىلكهواشهبفىلألشمالهعناخالديمينه
مقمهتعماللهساليحداعلىرلىبةتركلنتمالعلمتخالداا



للحليبءالنساشصلعماللسافىماحببيدان

سقاهتقمنهخيرأاطعمنافيلنابلرلاللهتمفليقطعامااللةثحفعمه

منجز2شىليفاتهمنهزدذافيهلنابلراللهتمليقلبناالله

ثمعبةتناانقاسمبنائمماخبهنافللبخنغيروالشرابالطعم

اصعهابنعنخبيربنسعيدسمعثفهإممابنجعفرآظ

اقطاسمنامتتعماللهلرسيلاسعهاباخالقخغيدئتمافدتقل
ماثدألعلىأكقللتغدرافاألفمندياالقحلالسمننافأكلؤافنتا

نهتعماللهرسيلمثللمقعلىبؤصحيامارنىلوضتعماللهيسهل

عبدعنعمرباههقاالاضىالرجعفبوتاالقلسمبنهكبرنا

دقالرجناداذلممكعماللهسيلعأعمرلبنعندينلرفيالله

بأعقاناخههنافخهمألنالباكلهلستقالاضتاقتقكيف

نبىاتىءاللبأسيرنعأسمدتآيؤردالبننمحتامسلى
نتعافهطتاهنقزقيماثافقالبضتالله

والطيبءالنسامنامتقعماللةرسولأرخببذكرما

عاانسحنثابتعنالمندرلبوسمتآمسلمبنعقبااصهنا

عيقعتثئنايجليالنساللدنيامنالىخبمبقلكعتعماشبىط
البصتىاحبكبشيابوتآاسماعيبأمعسياخبينانالعمالظفى

عيشحأأخبئتماكتتعماللهرسهلقكاللحسفاعنايونسعا

أبوتاقابجعغربأاللهعبداخبهنانءالنساالحلهباالائدنيا

اللليباآلالدنبعيششحهلعملللهرسيلنالمافلميمينععاالمإلخ

عأاسحفابيعأاسراثيلنآركينبنائفضألبنانالنساآ

حانسحمعليهانلهنبىيعثجبممتةقالتمحائشعنحذثرجل

يصبلماننتبهأفصابنعامالإشاكاالفيباثثحتةالدنيا

بااصفصلاخبرنانالطعميعمبثلمثالطهبءائنسااصابحدة

يصبلمشلكهيلباسلمةعنلمرطميمرقيسباىمهتاديهن

نالحليبالنسلشالياحمتنيااتناشيغاصنعماللهرسدآ

اليسلربنمغقعنقتارألعنهحلابهتامسلمبأعقبااخبهز

بلاكفانلهتمقالكتمبخيلامهنعماللهنبيلاعبلمشيما



امماصلعمانلهسهلعلىالعيشكرشدإ

احبميشرابوناسلماللبولسهاعيلبناموسىاخبرنانءالنسا

خبمنعشكتادحذثمالكبنانسالالينائنىيديتآالبصهى

كبيدالطنالسىغبيدباسمداخبهنانالطيببإخضثعمالنهى
كتتعماللرسلكانقالابياعيمعفاشاتاقاالعنسىمهسىباالله

باهرظعتادبهنبنالفعملاخبرناناقهاانالطيببيحيفئة

العأيبتنزثيالنأنسادنفسبناللهعبدبامامنخحذثنىئابت

مسلمبنعغاناخبهنانالطيبسقكالالمنتعماللهرسلنعث

كللحتاكلبأاللهعبدبأاساعيلتآصالابنيعنىالمبارنتآ

فيمافيمتتعماللهرسيلرأيثمايثهلماللىباانسياسمعتقالافنصلرى

ابومانابنالسمعيلىموسىاخبناالثفققلطيمثعله

لعاثشققلتقلعدىباعأسمدالمكىءعطابناللهعبدتابشر

ماقلتالطيببذكلرألهمفقالتيتطتبصكلعماللهرسالحأامةب

تآميصبناللهعبيداخبنانبرنالالمسدقلللطيبكليأن

بااانعنأانسبنمحسىعنائختلرابااللهعبدعالسهاثيل

طبنهاشماخبهنانمنهيتطضبشاثلكانصتعماللهصمهلفئالك

سعيدابعأفههابايممعتلجعغمبنخليدعنشعبةتآالقلممم

اطيبشاطثشفقالممتعمالنبيعندالسكاذقدىثال

بنزبعنسعيدبنشامتادبهنباالفعملنجااخهنالطيي

اشىالألعمنعبداباياعمرالبأقلتقلييبمبنغبيدعااسلم

طاللهسيلللىالطيبثخمبكاللقالخلىاهاتستحمترئيهل

عانائعبكليرعنعنتهيعهنآلبندايدبامعسىاخهرنانممتعم

ثيقبملبيستجعمثتمالعيرعلىالكاصرتجهعلاستجمراناكباعمرابن

يستجمرنمتلعماللالرسالكلنكدا5

صفعماللهرسولعلىالعيششذةذكر

51بانآثابتقاشيباموسىبنثلسنمسدابنعقكاخبينا

صتعماالبىاعبلابنعنعكهمةعناابخهبنعيدتآي

عامألكتقالعشاذحدثنلهاباطاالمتتابعةالليافىتييتكك



لعمكاللهرسلعلىيشالهشيماالكر

51

نآالحأبالسىللوليدابوالملدعبدبنهشماخبرناالشعيرنخبزم

سلكبأانسىاناللهعبدباسمدتآانكفالكهخبابوهلثمه

مافقالكمقعمتالنبفدخبزبكسهأتجاثلسحماعليهافاشةاتاهحق

اتيئدخىنفسىتطمثفلمئهجقصاقالتفاضمةبكسهقاهذ

ناتامكللمفذاديكفمدخلكنعاملذلتهاماصالالكسهقبيهذ

كلليفالبنتزينبعاالشبيانمحاكممابونحتدبنلمانضاخبهنأ

رساتاهيرةاألعنتجخراوجننبنالاحةحذثنقتالشحببناتم

بأإبممامانااخبمنالغهثيأبجرفمئبهبشذاركهنعمالل

لملمسرعنالشعبيعاجالدعناسراثيالباقغابوماعيلا

المفمنيااتميايبككتماالللتبكتانثماتنخذثنيعاثشبينما

سهلكرأقبكثتاالابكىانفنيشتكلعمنابطنىمألتماقنت
تافشيمسليماناخرناسعيدبندنبخمنشيهثأكتكهتعمالله

المومببنامعائشةعلىرخلتقللسرثقعنالشعبىعنورجالداتا

ابران4فاشناعأفئماقاستيبكيكمامببنالملتميفقلتقبكيءثو
مااشهراربعةعليهتادصسنتضتعماللهلرلكقبقيتاال

أبعااسياثيظميسىبناللهغبيدأخبرنانجرنخبزحنيشبع

شبحماقالتعاتشةعاسوداعأاألسيحمأاليبعنلمتصيما

لحتخيمتتابعالتائمثحثالشعيرخبزشعكشاةغدخمدآؤ

حمهقارعنطلححةبنذآسمدسمانقابأهاشماخبهنانبالله

صزمأتحثاسمدتقبحنماقالتعثشةعااكسيرعنابراعمعن

اخبهنجافبفيلنحغقفضالإسهقسههدتهعنرفخماضحنيانجرجل
يزكلنقالهريقأعنسعيدمعشرعنابوتاانقلمىبنكلتنم

لمجبزنلربيعتهمةشىءيهتدهاللثتملهحمتعماللدسبقل

النممسيرينباهريأظيابايعيشينكانءشيبأىقاتبتايغ

يسلينمشتحلمجرااللهجزاماالنصلرمنانجميملهالنقلءالما

مثمانجيرباتآممالقلبنمهاناخبنالبانشبشئالي

اهلعنتفضلكالمايالأماماباسمصثولعامربنسليمانعن

عبدتاخداشىباخالداخبهناالشحرنخبزمتتعماالرسيلدث



مملعماللهعميلعلىانعيششدألكم

خطب8قالسأفىعننسبعنحازمبأجيمحذكنىببنالله

اتهاثلعمشصلغمحقدتذفىامسممااللفقالمتتعماللهميل

بهتىتدالدراددكناللهىلراسهقالالكالهاسااللابيدتلتصعظ

عنعكيعؤتآعبادعأهحلسليمباتآاخبهناسحدبننتقهه

هجمدثالماااليافىصتعممحمدتذعلىيئضكلنلقداللهكالعتلسبن

عايبقلأباتآ6االسلهعربنحمداخبهزنءكشاليها

كئعالمعلىخمبرثماقلبنهاألخفمهلاليليدبنيببعفياعاىالقة

اللهالقالهلغفاوبهنرخبنافييرةبوعلينالللعلضاجضلنا
نالشعيمجزحأاهلهالهويشبعلمكعتعماللهرسماتتهانال

عأماغبيدةبناللهعبدعنعبيدةبأسىمتاعبادألبأرىاخبنا
باللهلىحتىصشييمقضتعماللهسجلشبعماقالتكلئشه

فقيللغاثبننعاناآلباللفيىحتيءيخنبععأحلعمشضلهرقغنا
انلناوكابافنالتانتمر8لالسيدإنااستقامصشثكمتكاذمالها

مالكاخبهناخيراناللجمزابغلبنيمنيسقحنارباثبصارلاثش

عامايمبيعنحمابرعأخمرثةباطادنجاصماعيللبا

برخبزحناتحثاكتنعمسمدآلشبعماقانتعائشةعناالسود

اخبهناقبحنانتىحفضالصسهقعأمائدتهثعتماقبفياحتز

عبدعأاسحفابوحذثنىيمعابزهيرنااساعيبأمالك

جبهأيخمدلشبمالتغئشعنداحعنيزبىباللىحأ

03تآمفيعدفيبنالفضلاخبهناحماناسخبزاآلشاعرافحتباعا

يشبعياسدذلركقاتيياقعائشعأالتغلبىطاكردحدثنى

نلسبيلهصتعمائنبيمضحنتيئرإلمنصرائيةاتلمكحف

عنبألبنعشامعاكيزسلمةبأتآحتادعبادةبناخبهنارء

صثامعنزيدباحمارعنالفصلبأمعااخبناعائشعنابيه

52الشهرخمدتذعلىيئفىكانلقدللطفىقالتعائشةعأعهعألابنا

فقالتكمتعمالليسطلبأللكباسماالمفثببنآلبقلتظيهنخبرف

لبهاكماغثميتمكاراخياللهآجاالنحلراجيهالشلناكان

اابناسحلكيلبنمداخبهنانمتدعماللهسافىمنهيهد



صلعمائلهلرعلىللعيششدألكر

جنلهيبنمسلمعأديبأرابنعنسلمياعمربناوسمدفديك

جليسالناعوتبأالرححأعبدكانفللالففملىايبانهشلعن

دخلبيتهدخلنااانحتيييمدابنالنقلبثانليقنغغكال

فستفلتاثمخبزليهاجمغنةاتانامعنافجمعجخنتمفاغتسل
متتعماللهسهلهلكفقللبميكماسمدابابدقلتالرممنعبدبكى5

هولمالهذاأخرفاألثاناالشعيرخبزشبيتهاهلألهويشبعلم

قالسليمانبنالحميدعبدتآمنصيوبناسعيداخبهنالنانخير

لليشرشمتلعماللهمشبعماههيرةابوشلعلبحلزمأباثسمع
نباصابعثنقربالدنياولثفلاصبحهمررنياألىللرفحتىافيابسة

نتهيعةبنعاصبباللهعبتاخدالمحياباخاالطاخبرناما

راثخفسبأبالمغيرأليميكانيبألابااتاشهابابنعنعقيل

شلالسبنالحم9النفيقخبزقللالطعامهذامافقالالطعاميطعم

مغبريالكعجئاقالثئمهريرظلبوفتعخباتدقيفقلالنقىا

فىتبنميتثاللمخبزمنماشبحمافياللهقبضهمتتعماللهرسيل

كاتاليقباممبعهسنينكمبالدنياهاهناتفإلرونااححلبدانتيهمما
انستاقتالتايزيدبنابتتاأبراهيمبنمسلماخبيانكمبيك

اآلحمضزقعشاةغداعلهجمعلمكتتعمالنبىاتاماللشابن

تاعمرمسبهبنبنتاسخميبراهيمبااجونامسلمنشففعلى

فيهاماليمهعتتعمللنبىشهدثفلمدلكبأدنسعنمعدانلبن

كتاكلفنادالتاهمامتآالفحماعالممبأمموأخبزنخمالآخبز

ممتعماللهسلكلمفماكنوايهثافقالقاثمازهخهماتكبنانسقنة

اخبفانسميطاقصشابربئلمحفخرغيفامشقابعينرأ

عأماكةافىساللهعبدعنالمفتلبناللهعبدتآراعبضبأمعن

ينقصيهمئطعامانصكعمالنبئبطافىاجتمعماقالتمحائاثعة

دبلمخبزااتللنعليديلمتمهااكلوالعليرريلملمحمااكل3ه

لهتنتبماىديتدالرتثغتالعييزتجمسقامارجالككعليه
عميبنمحمداخفانىفيتدالهتنحتالعجموكانتالعبر

علثشالعنألعرحمنالهادبنيديعنجعفربناللعبدتااثمملمى



االعمماللهرسملعلابعيششدألكر

الشعيرخجزشييمفىنجبنميشبعلممتتعمانلهميتالت

نبهدنغرحهالةلمشكعبليهتمرفيهقنلعلنالئفغىكلننلت
لبنيعسخميدعااطغيهألبنتآسليمتسليمكباسعيدأصرنا

عائئسكفقطعثليالشاةقاثمبكرابولاعائشةالتفالهثل

هعلىلهاضيللللعليهامسكتصلعماللهرسماقطغلرمعلعماللسيل

علىيئنىكتبهكتتدمنامصبلحعنثغافىلوعائشةقالتمحمباحغير
لصغيبالدقلثفذكلقذرايطبخهنخبزاجمبههنشهرمامحمدتق

عامهحمىبااللهغبيداخبناانإشهرداعليياتىكبالف

تعائشهسمعتقالنمرافىعأمعأكوعألثكششيبان

مابكررخلابولنافاهدىالبيحتفىكتتعماللهرسمعارربتى

اماطلهاللطئمةالبهتفىتتعماللهرسلعمألفطعهافاتىشاة

خالدبهناناكلناهبهئشبئمالناككلوفقالتسرابخئكمكك

المننلتمافىطديثرفعلهباخميدفيخيعأبوتاخداشمماابن
أهمسذحأنامسلخابكرتعىابمءعندشقثلمةليلأثئنامحائشؤقالت

طفقاللعاقاناعلىئفسذمتتعمالنبىلريقطعومتتعمالنبقعلى

قاكمحمبلححينتذعندكمكبااماالممببنأليالقمنجلها

عبدتاخداشباخالدأجهناناكلنامصباحاعندنالوثا

عنفسيعلبنيديعنزيادبنخميدقمشأبونآببنالله

خبزسثحماشبعماعهتعماللسمكلقدكاللتعأعثلشةعرظ

آالطيالسىداابوصليمباعبانبرراخبناننينمييمفى

بخطاببنعمرسمعتبشيريقباالنعمانسمعسمانعنشعبألتآ

ياتيىصتتعاللهرسرأيثلقدممرفااللالهاحاعلىفتغمايذكرهـو

اللعبيداخبنانبطنبهيماماالدقلجهدشمالمحوعشيومه
هـوسمعثهقلبشيمبننعمانعناسميكعأاسائيأتامىمابن

51يلهىيظلالييممتتعماللهرسهـعألاقىفلمااللاممدوايكرنجطب

لمالموسىبنطسندبهبنبنملالاخبرنانائطقشمايشبع

كتماالمنبرعلىبشيريقبنالنعمكستلالسعنزهيرتآ

التمرالوانلرنسزفمقحاالدقلشيشبعنبثكمامتتعمالنبى



مملعماللسلعألالعيششدكر

موسىاخبهنانالثييباللوأزحليثهفىميسىباسنلدايئل
زبدبنعرالتاداولابوقالماغبيدبأسليمتتآامبهاعيفي

امقياعليكسحملناعاثشألعلىدخلناكدالدىحطغنىقالمث

يأمنكمايجراانبغالتلتةيابكائكمافقلنابكعتتتمليكاستفقا

فذالممتعمنبتكمفذكثنجمرفرياتلذلديلتسحتئالطعامإهـأنان5

اانكلنطعاتجقحنيعافىنيابيمأللمإطنيااشبمخابكانىالذى
ائتميشبئيضلملمخبزششبعاانللبزشيشبعلمانتمرششنبح

3سمدفديكافىبأاصماعيبنمحمداخفانابكانىامذىفذالى

بأللنكدرقاأصدعنيدخابنحمادعناسلمىأعمرابن

فاالللتثكئملتاللهعبديابافقالبيدىفأخذبيرألبأيةعارركلش01

كتااناللهاصتفقالتيكفقلتئسيفقئتعاثشهقعلىدخلث

غيربنلرمصباحاصتعمنللهسيلبيتفىمانؤيئليلةبببنأئتئكث

اخبرنانالماالتموسوقئأباقنتنتجيمثكنضمفبمااقةياضلت
افىقالقالقفبنمعاعامسلمابأيعسحألممبمثثآعبارظبأرس

تدضىهلفىلثتماثسوداناآلنعملناحاكتلعمنبتنامعغبرنالقدما

تادينبنالفصلااحبنءرالماالتصقللقدتسرواناما

للندىئيقومالكبأاذصمحثالزهىسليمتبنمحم
نلمجيحففعياشمنهيأكلرأيئهنتمقاليهدبفاخذتصرمتتعم

لنماانعأقنادألتآنىبنهتامتاانكحبعاكهمبنمميماخبهنا

يقهفياخعلثلصتعمالنبيق11ركلبعليهبقنلعمعهبعثتشليماتم02

نيششاليهانبغلنمرجلأكلأتلنمذسافبعفياافىبهافيبعثضةنل

الفبىلحكايهودقاالااذسعنقتادألعاابباتآمسلمبأعقتاخبرنا

مبدباسمداجرفانفاجابهشنخههالةشصعيرطخبزافىمتتعم

لتعئشةعنامالعأممفتةبنمنميرعنسغياننااالسدىالله

باصعيداخبرناالسهديانأشبعناشحاكمتعماللهرسلتيتىآ5

حبدبأمنعهرتآلنرحنعبدبأدراتآقاخداشبنخالدمنحهر

شبعجنمصتةاللهسيلتن6فالتمحائشةعاصفتةامهعنلرحمن

بنثحعيداككربنوليد11أخبهنانءثالماالتعرأثسيدينشالناس



صلعماللهرسيلعلىأصعيمثىصمدألي

سعدبنسهلىعنمحافعنبأسليمانمالجاييدعبدمنصيرقاألق

الدنياندلىثحقييملىشئعنائأمتتعماللهسشبعما5يثسع

زفعمافلأنسعنشليمبنسكثبميتاد11لبلنبناصماعياخبرنا

تجلسطئفسهمعهخملتيالقص8شىمهتعماللههلييعىحمأئبن

هالسنجىنزقدآلزرسلهبأحمادنآأبراهيمبنلمنااخبعليهان

بربتاقصنكمتعمالنبىرئيتالممراباعنخيربنسعيدعن

حذثىتجفرلمبألحميدعبدتاصمالقالبنهلثمماصنانفقتتغير
ىتيتيغتوقىضتعماللهرسلانيديبنتءاساحتتتنىشهيد

اخبهناسعيدشعيرنشبحسفاليهيشعندرجلرهفةرغ

سعدبنسهلعنادوحلزمتآسليمتبنطديدعبدتآسليمانابا

مارئيتلقدصتتعمالنبيتعهدعاقالمنخلنتثفللقلتقلى

حتاطمنالشعيرمتلعمالساكلىعاللمتالنفىئثخال

ننكتمنطحئهاشاكلنهنقحكنتمكيفقلتياقلالثفلىف

عببامحمداخبفاناصثمسكماكالرينسضمسلفيطيرماقشرها

ماسلمقاتمسعقيختررافعبأاللهعبدستتئسعيدبناللحتآ
مداخبرناانمئخماللمسلببنمتتعماللهرسيلتىلقدتت

ىسلهجذتهعارالعابأعبتبأاللهعبدعأفاثدتاعمرابن

الشعيييمفتئكنااتمامهتعماللهرسلعهدعلىخلىملنالمدبامافالت

اباعأثابتبننالعتآعربنمحمدأخبرنافاننثفجاااق
02نمنضغيالشعيريأكككانوبرثباكتتعماللهمهلادمتق

قلهيأافىعنالمالبىعنمعشيابوحقثىعمربأمحمدأخبهنا

يتساتهلمحوعنبداعقاتىاللهتميقهلصتعماللهرسكلن

جعغرافىعنجادصعأشيبباتآعربأخمدبرنانالفمجيغ

التمرنالشعيوخبزطعامهاكثزكلنمتآجتئلللهرسعلماتمافل

2خالدداألابناسعيعناحصمابنمنصيرتاصربنمحمداخبفا

فيتصنطنماطيل8ائالضتعمالنبىعندمزيىقلىجابربنعاحكيم

اخبرنانلالعبعلىبنستجبنمنصعرغيرقكالطعامتكيهربجمصو
سليمانبنمةتخعننللىالاكربنالربهنعبدثاكرينمحمد



صلهماللهسيلخلفكرصمة

قلتجعحكتعتآئمالنهىأتاهريألارعابماالمماخبهقالوالبى

لذلدمونهيلغيبمافهيايخهيغشاهحأيكثهألقللجوعذلكوكيفهيرةاله
المسجدشيقتتعنظاهلائهاثمعهاآلابداطعاماتائلفال

فميفأثعرنجغقثقتسلحابعفيااننلئاتسعخيبراللفيفلما
كلىالهمراهلهاكلعماتماديهازرعالطتفبدهيشديددلعاشى

الالرسعألرتدشغلجفنةوكافتسليماننحرمقنجنقالقاموفلد
عبادالباسعدششئىتيماااللحرةفىالمديهةنلىيعممنذمتتعم

سهاوتةكثيراممتلةانلالصيلاصابفككزلكليفعكفصاراحنا

اتمامعلثقفيهاليسفهتقالبالريكثرنالقذامتكثضلمحققنكغا

اكلبلابلالماكتالعلىالرجذتجمنهثمرماشثمرثبمثخم
قلنالسنةتلدتمقتمبفنفالفشلنمتنحأكمبزتجالكن

تذشاثماكلىيالناداابأانركنعبدستعمربأمحمد

بمثلىالبتعيحميب8شىالفشلمممربامحمدثثلطتفدهواالسب
جبسعنكهائجبنيةمعاتآسبنمداجينافئقترنرزرىثال

اررمآماكالصتعمفلنبنعياكربمعدىبنالمقدامعأجابرابن
سالةالكانفتلئبهئعثنثأقتقمتماباهبخبطامنشراكا

نلنغسهثلتلشهابهنلثلطعامهفنلت
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ضلعماللهولوخففذكرصفال
محسىبناللهكبيدستانالطناغبيدابهاوسسديعلىاخبيا

جميىبنمجقععأاالسدىدثرالبئاللهعبدبنمدالعبسا

هـهعلتاسألاتهاراكنحشرجلعنممرالبناللهعبدعأافنحمايى

فتهصتعماللهرسيلنتعنالكوتمسجدئسيغهجمماثفختب

شئمذالعيننتيئضرألمشزئاالكبيفقكهكعهالدمكللقل
هفيغتفكلىبةالمةدقيتذكألأاقالحمتفانلحخهةكثالشغير
بطنلىليساكعميبكاتخرىتهش11حأتجتتهشغرلهفقمة

قمببينخإلزمناكائماقشىادايمللققالغفشئنغبشغرصد
ههفىغرقهكلنجميعاللتمتالتفتاداخبرشيئقيغكلتمامشبئادأ



كملعماللهسيلخافصغك

والبانحلهيلبالكصيراالئغرليسدلتيحمأئفيمتعيهيخإنولل
بأيدياخبرنانكتتعممثتهبعدهالقبلهأزواللتيمبائعاجز

عابأسلمانآحتادكألوأموسىباالسأدغةبنوجيىلهن

باملغعأنبيهعأمحمدبأعليمدبامقيباعبدالله

هعطيغامة11فمختممتتعماللهيلركتقالياللهكمكاللبابي

اذااللىئزمريألحاكتخئآلالعئنئافتعهتشغاراحئفقبلنعئنئبن
الكقئنشئنجميعاالتغتنلتغتاداضعديمشىكأتطتكقامشى

المسعهلىتاقاالاقاسمابنملثذيهنبنللفصلاضنانثالغغتئن

علىعأفطيمبأجبيرباناتعنفعزبأاللهعبدبنمانعتا
بالطهيتعماللهسيكلنلمقلهاللهمكطالبارفي

خنهأالذينفشرباتفذقهنالكقئبنشئنللحيةالرثيياضخمالنقصير
مناخضيئكأتماتتقأثكقءثبمماداالتشهبةثئهلالكماديميىختمف

اخبيناسعيدبأمنصيرنممىمنتهالبعدهلرقبلهلمقمبب

ييسفعاالتميمىخالدبأخالدحذكنيبإنخذانىصسبأنعحتا
طهتعمالنبىلفااتعثكئالبلبربألعلىقليجالانسبىالنماابن

القيممعءجااذاالرثغةوفينألثبالذاعبليسككلناصفة

قمئناألشفلرثفزلاللبليألئالهامةفمخمالقفمحشديذابيضياغتتي
فىالقشكئاقمببينحدرشكأتماتقتعمشىاانانقذققالكقين

منصهرسعيدبأاخبهنانمثلهبعدالأرقبلنؤلمامنمجهه

03حذكىقلقغغصرمهاعنبهنبنعيحسىتآقالمعمصباثالكم

يصتعماللهسيلنقتاانعاكأكلنقلعلىيذنمبأهـبمابيا
يكنلمالقيمحأعدزثكتالمترتدبالقصيروالالممغطبالحلهيليكتلم

انمكئدمألبللعلقميكلنلهزجمالتجغداككثطالالقطحبالجعد

جليلاثشغارافقبالغهنئنافكيمبفسنضابيفيماتدييرههفىوكلال

52تقآعمشىااقالقدينالكقنشئنيتآلمرااجداللكتلنلفنتمالثى
النبأخاتمكتفئبئبينمعاالتغتالتغتاثاققمببئيمشيكأتما

النلمىولصدتقمئراالناميماكأوكقاطالنلىاجوراننبتبهأخلتموث

هابئبديهةرامأعثننكممقييكةثينمثبذمةالنلسثنىتفجة



حهلعماللهلرخلفذكرممفثا

نصتعممثتهبعدهقبلهئرلمناعتهيبهمعنةخالطهعن

سمدبناللهغبيدعناللعبدبنخالدتآمنصيربنسعيداجرنا

لجالعلغخميلظلجدعنابيهعاطالبافىبنعاتبأعرفي

اهلعبضألبياقمهمشهبابيفياكمقلكمتعمائنبعتلناتئحثحسن

فلناكبعطيماقثطيلا19مبلصلقميراالقخائاسيداثشغار5

تكقأمشىاانالقدآالكفضنئنقمئطتجغدالمحئنيدحمدزئ

بعلقبلهدرلؤلماالههفىالؤتكاثاضعديمشىكائا

بناللعبدحذثسالسلمئاعمربنسمداخبهنانمتتعممثله

قلحعلعنجقهعنابيهعنلدلبافباعلىبأصربأمحمد

خهألاصإضعلىيوماألخخنتالتراليماافىمتتعماللهسيلبعثنىما

مهفصفقالالقفنالىديهبنظرسغثييثفىاقفاليهيلحبارنا
الباتابالطهيربانقصيرليسكتتعماللالرسهلعلىفقللالقلسملبالنا

اليئساضخنماسعرالشزرجلوئطباليالالغعنطبانجعدليس

القشزتجهكلهيلىينلتأنكقبهأشطنراديسالعظيمممرةلحتهفشث

نمكياالشفاراهدبرةالأفىالنخيفىنيالذمحاالشعرصا

ينهليتكغأكائماادأمشىللنكيبنيبنمابعيذلجبينقمئتبئنط

فىففالسكتثتمعلىقلمثالدربعدلممنلهدرقبلهلمقهببش

نصأخعينيهفىلمحبملتخفسماهذاعلىاظلحبرثماق

عدىفقالجميعاثئثبهرجميعائغبأاالزنجبنتمالغمحسناللحية
يهلحبرقهوماعلىفقألاخر8ثشىلمحبرقالكهفثهاللههده02

لحبرألإتىقيخهببينرشكفتمالكقلتاتذىفوعلىقلتجنا
عحفمعئاشنهاللهيمخشئثعثتجذهتتائىسفرفىاعحمفهئجذ
انذىلمحهمكحهعةخضجمأللهيكنههصتهنجبمخافىيهاجرثتمبيته
عاممبنعبرئدمناقومااليمهجرالذيانمملرتجذاللرنمخ

لللهسهلصوهوهوعالقلثليهققبلماالرفيااهلنخلاهلى52

النلىللىصتعماللهسيلاتهاللهنبغاتهاشهدفاتىخرلفظتتعم

فكبالاللهءشاانأ4ثعثعثليهامهتليأخبادلدفعلىكاقة

طبعلىجخثتماالسمبشهاثعبخبهالؤآنفنعتمهملتايفق



صلعماللهلرخلفكركمغه

يحمتقكهتعماللهبرسيلمشأوبكراخحغةفىمالتحنئهناللى

اجرناانسبنمالكتآاالشجعيعيسىبنمعناخبيانبه

لبباسليمانعننحآمبنالدقعنببنمسدمألبناللهعبد

كتيمالكبنانسسمعاتهاليعنمبدافىبنعأيبيعةكالثا

باالبيمثاهثليسبالقصيرالالباألاملهيلباليسالرجالنازبةاللهرسل

عغتاصرنانبالسبطالالقعنطعدبالهسىمبااللثالاإلمهف

عأكابتعنبأسلمةحمارناقاالمهسيءبنسسمنمسلىأبن

يمشثمماتكقأممثىااننااللزهرمتتعماللهرسكتقلارض

الشيمتصتعماللهسهلحأكققمذئفياشئاالحهبرالديببة
01حمدنملربأيهلاخبهنانمأرجهاطيبشألتاعنهيشكة
حيئقصمسمستمااذسقالقلخميدتااالاالنصلراللهعبدفي

مسكةقمذائحةشمتالكنتعماللهرسرحمأكفخزالئفياال

منصهربنسعيداخبهنانكهتعماللهسشحاشليمبنعنب

بعأانىعنخميدمنااللهعبدبنخالدنجقاالالهليدبناخلف

ماليمباعنبالمسكةشممتمااسمرصتعماللرسلكالقلمالد

حلغبنجيراتآهلرونبايدياخبهنانمتلعماللهنايسهلرجا

فيالعكثيرانقدمين3شفمهتعماللهرسيلنىلانسعاقتادألعن

عأضيدعنمندلتادكنباملىائاخبرنانمثلهبعدلرنم

عمرواخبنانبالحئهالبانقصيألليسهتعملللسفىقالانس

01اعأرجلعنافىمالكبأانسعنقتادألتآهممناعامممابن

الجهحنالقلينضخمائكقنحمفمتتعماللهرممهلكباالهيأ

هامقدياساابااسملثيلبنسمداخبينانمثلهاربعدهلم

عأالهؤمقمحلصائجافىباصبنعنييباألابنعأدلهادابن

اثمفاراهلبالنرلكئأخشئصتعماللهسيليئعتككلترهبهألافى
دآلماتبافىثئعبرجميعاجميعائقبلمائبهأللنكيبنبعيدلعينين

ابوبكربناخبنانسوافىحابامممتفخشافاحشايكت

بنالمدكعبدعنلببنشليمانعأالدقيمىاافىبااللهعبد

سعيدبنمحمدعنميسىبنقددمعنالخقحىايإهيمبنقدأمة



كهلعماللهرسخلفكمفةدلرنا
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يرلماحدالراحصابمنإحدارئىااكالهيآلابافئبللست

فلبالقلبنشئأكباممتعماشبىلكمئالئممفففلعنئعمالنبيق

ايتمافىاقرافىلهافقمعارنجببرمعانجقبالكشخئبنابينهيااصعينفا

عاددهربنموسىموسىبافسناخبفانبعدهالقبمثل

اصمأششيارائتماقفهيرألافىعنايوتعىأفىعالهـيعظفبأ

فىعاسماحدارئيتهاجبثهتفىتجهىالشمصىكبامتقعماللهرسل

انغسناهذتثإتالهثئنىااليفياكأتماكمنعماللهرسهلحمأمتئميت

عنالملكعبدحدغنيءممربنمداخبرنانبتلغئبزمكهانه

صتعملللهيسعلكتقدهيآلافىعنالستاتباثبيدباسعيد

للنكيبنفمخمعذئأاصسااعغليمالساصإلنضحخمطلكقنالقدينسمتن

الفمحسنالعينناهدلالاليرتجدرالحرخباننكيبنيبهأمابعيذ

ناصسنقصيرانئميالالأنتهمحالعةنجبناالنتاتمماللحصسن

اصنانبمنلهعاصمهلممنلهدرلممعاثيلبرمعائقبلليناالناس

زيدبااسامألاتآالمبابااللهعبدانآلمخراسانىابملمحشبأاحمد

كبامااتههريآلاألعاقلىفدابضهلممسلمبأسسخبرفا

صنالكشابيفيايااتشاهبحدثنيهشيقنعمكاشبغعنتخق

نترالنمثلهعيىتلمجميعااثبرالبراانجميعااقباقبلافا

لمحارثبناممزعاالمبارنبأاللهعبدعأايخخلبناكداخبهنا

كهتعماللهرسشئايصمناشمارايتقدهريبةاءأعايعنتاعأ

اللهرسمشئاشحاصاحدارأيتيماجبهتهفىتجهىالشسىكان

نمكترتلغيرثاتهتدركهانقذلنحتارالهتعفرثاالرضكانكتتعم

اتجقعنمقربنتفطمةاقخذكتىالمدنىخمدباقدلمةأجنا

أمامأبايالقالالبهـلىماماابااتىعامرتبمنرجاللبشاليفيخمعمهم
ممتعماللهرسفىفضفمنشفيتشئامفثاانعبمرجللتك
تعلابيطارجالتلعملللهرسركانامامةوفقالراالئيحتى

الصلراندياعنلعمبالناكبفمخمأكشفاراعطيللعينبنأثغتخمؤ

عليمنهصراقانرجدومناكلجالالممضرباقافطراتشثن

لملرائهتعالفأدابعالراعابربتلالثركبتيهختاتانشخيله



ال5كهلعماللهرسهلخلفغكر

قمعيثيمحثمعتكغأصمشىاانإيطهختأمتاتفيبهنجط

غتمقدالعامىقيالنبقألخاتئمكتفيهيبنجميعاالتفتالتغتادا

بوداسببماناخبهنانلعثئهاشنلىجيعلوكتفةا

يقالشمرظجابربنعتظبأخربسمالعنشعبةتاللطيلسى

هاللهغبيداخبهنانالعقباقثهالفمفمليعمتتعماللهسولكان

جابرسمعاتهسمالعامهاثيلاتآقالبئدبنطلغضلىموسىابن

لقلئفالمثلئهخفهرجللهفقالتعمالنبهحورصفسمرةنبا

شممسلمبنعقتاخناالقصرمستديرنالمثمعسمثلجابر

يقطءالبراسمعتلمتاسافىعنشعبهاتاقالالطيالسىالولهدابو

طحدينهفىعقتقلالمنكنيبنمابعيدمرصكالحنلعماللهرسركت

عأءابئبنركيعبرنانءكاخلهعليهنيهاقشختىشعيئنغ
بعيذ8فقالمتتعماللهسلمفاتءالبياعناسحافافىعأيتسغ

قآديهنباالغضهـاخانبالحلييبالقكميرالليسالمنكينبينما

اللالسهلةكاناليسالبرسألرجالالأسحافلهعازهي

تادابأخليفههقفاخبيانانقبمثلالقالالسيفمتلكتتعم

ابنزشالنمفىعمتعماللهشسهلايتفئالفلرسيزيدعنعوف

كهتعماللهرسئيثقدإتىعبلىثبئفقلتقلالبمبألعليعتلس

يستطيعالالشيعنتاتايكلركتتعماللهسفاتاكاعهابافقال

هذاتنعتأنتستفإثفهلقفقداننيمئرتتئفمنفىيتشتهال

مهجللىجبنبينرجاللدائحثزممقديتزقدالذاليجل

ثررجميالعينناكحلالمفمخكحسأبياضالىافىأسيوخمه

حتىفمثمكثهأفىبيداخمملرهذهافىكذلذثامالمحيئهمحثقدالوج

فقلقدأننعتمأأهقحكانماادرىلعوثقدخرهتفألكاثت

مذأنفنتنعتهدراستطعتماانيغظةئرئهتهلوىعتلابن

52عأالمعيهقبأعنمكعناسراثيلعنمحصىبناللهفبيدبرنا

مححبحعيسىرأيثإتىصتعماللهيسهلقلىكلاصعهافيعنجمهـد

جسيمآلقغميسىثلتاايصديىاعريفقاعرلجعذميسىالمالباهيم
يعقكدسبكمافىانظهمافصلابياهيملهسثاصواالزرجالمنكائهشئط



صلعماللهرسهلخلففظمكر

53

تأحتادباسلمظمسلمبناخبهناعقلرننغسمتتعماللهس

صتعمالنبىتجاعتلرلباعأرجلحذكىمندافىباداروعا

نكشقفيهليسىمجتيعاممثمىمشصاانجميعااآليلتفتالكك
طفيارمعاططثكنمثقليرىالئناتآنهلربايدياخبينا

قلرايتهقلتدغيىصتعماللهرسرئىاحذبقىماققلبانبيت

أخبرنامققمدانامليابيفياككفقللصقنهكتكيفقلتنعم

األعنىالالنجثعأاللهعبدبناخالدتااالزليماوليد11بأخلف

مليحلبيفياكبانعمقلمنتعماللهرسيليثيتلهقلتقالالطفيل

غميربنالملدعبعااتآمنهلرباياخبهنانالوجه

لصأشالاشجعالانالخذالأجياحداماييثقلأبأسعأ

بكيربنحذثىالسلمىباعمرأسمداخبزانكتتىاللهسيل

خصبلتلىأبنسعدمأدتممقلسعدمحيماثلدمعشارعا

لويتهطغئغقتهفىشئنةنىبهتملقداليالتتعماللهرسل
اللطهيلليسرجالككتلصفئهكاتلمتنغذرثهاائعق4ائث

ركانتبالقلليصالثمبالالبآالدممهفابيفياباالبالقصير

الرئميادسوشديدابعاالمنتمئنجمهقمشرنجافمئتاحبيتهحسنةلمحيث

جعفمبنااللالعبدتاالبخلىنحتدبنخالدأخبرناناللحية

كتقلابههعاسعدبامحامرعنسعدبأمحمدبناسبهاعيلععا

عنيستمثتمخئبياضنجتيحتىيمينهعنانجبستممهتعماللهيس

ابرتآدبهنبنالفصلبرنانهخقبياصيرىحتىيساز

كنانأبنىشيخاشيمعتفلشليمابايعىاشعتعناالحيحى

الرجلكاحسعمربطابينهيالفمفهنصتعماللهرصهلكلنيق

تجشيرمعاءعنزبيدبنطبحذكنىعممفيمحتداخبهناهان

مشيابيفىمتتعماللهرسكباقالاللهبىبنجابرعنلتينالتأ

اانبالمجدبالسبطبالقصهرلبالييلليمىصابعاشئنجممأل

عميبنمداخبهناابدأنمثلهألترىورأعللنلققزمشى

ممتعماللهرسيلحمرأيتقلللطغيلىارمنجابرعنشيبباحقثى

مناشعرسوادثمذألجههبيافراشانسىفمامقةتغيخ
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لمجودالنقىقدتيمشنيمشىمنهاقبهوحأثمنمنهاطهولمئااليجل

لدننعلماقالتثيابهنانتماقلتمتتعماللهلهذاينالتهذافمن

هـتلهلتمعاالمكيعأجابرعنشيبانتاصبنمدأخبهنااكان

علىبعصهاالمئفتةالؤاثليشكثازققطمتتعماللهرسلبطامايئيث

هاخبئغبيدألبنموسىأتاموبأاللهغبيداخبهنابعفيان

قللىرحديثتمتتعمالنبىناتهاخبهشعنخالدبناتحب

بأملالاخبهناقسرنفلقظكائهمتجردارجالمنلهئيتفما

صتعماللهلرسدقهـإييدألبناطهاعبدعنضهيببنييسفتآدبهن

دلثىسفيانتادبهنبأللفصلأخبناقدمانالبشياحسئكان

طنليسىرجلهتثبصتعماللهرسيلككشقليمابراعنالزبيرعن

ثيللسرعنميسىبااللهغبيدخبرزارناعطاهرهايثاحتئ

نالبطششديدضتعماللهرسيلنعلىبنخمدعاجابرعا

كانكاللحسنسمتافىنأمحالبعاجريريعسبنباخبنا

لزهرنابيفياالنلىاحسئاالناانهلثاصماجيركتتعماللهـهل

ماعكيةعنسماكعنصنيمبنحسئدتامعمىبناللهغبيدحذثنا

ميمبوكلكعكلمةثالتللبهاثحنتجغغىمتتعماللهسهـكبات

عابنابئلحكيعاخبهنانشلربهنيقمتاقبلهشالرعخليل

يلتفتتفنخذاآلتبشماالصتعماللهسطفى8قلعيفعنعرم

ابوسليمالتآيديتآسعيدفيمسلمبنخبياعقكاآلجميعان

طجميعاناآليلتفتالصتعماللهكبارسقالتعثمشةعأعارجل

مابعثقدألنالالعنيقمكبنالخسلمالقلسمبنمهاثاخبرنا
نبتكمبعثحتىالصفتحسنالحجهقأصبعثهاالقمذنبتاالله

بعفتاتجمذتوكيرتجعيكنلمادصوتحسنجهللحسئفكان

عنائدةلةبأءازكإنافاألزيوسفبناحفىاخبهناالمذن

52أنئكدممتعمالنبىلنمطعمباجبيربننافععنلبراهيمبنسعد

اخبهناالسجيدنكهعالالصحألفىبالقيلمعقئبالفالارزذثقد

التعاشةعنالبمنعهأفيهشامعنئؤلبوعيافىفيأنس

لىلخلفلتاهـوجالىممالتاشصميعيصتىالكهكعماللهسهلكلن
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تتهكحثيناوتيةلبطنالسعرةمنابفىاانحتئجمصجعلقيال

دبأقيستاداربهبنبنالفصاخبرناجمدنتتمدقرافم

معكالاتهأفىحشتساعليمائفيمبناللهعبدبأاللهغبيدتاءالغزا

الفىفقللالطيفنيةفاذلحخواركمثبنافنرةعشباضقلعابيه
افىلنظرلكاتمعفحمتبتكتتعماللهسهلشيبمافاناتصحاقيممت5

موسىبااللهغبيداخههناسجدناانمتتعماللهسيلإئطىتىئكص

ابأسثقذتميمبنىمنرجلعنثإلمحافىسنلسماثيلتا

نإثطثهبيافىفرأيتافخمماجداكتتعماللهرسيل3ئثيقبلعتلى

انامياعةيبنعأشعبظعنيبقللىابنتاعيسىبامعناخبهنا

كثيماخبرنانابثأيبياقىىنسجدااقكباتتعاللهس01

مهتمابنيديتآنجرقباباجعفرتاالكادكينبأيالغصلهشامابن

تجبرحنئتدثهىجاجمداانكهتعماللهرسكانتقنميمينةعن

عبدتاجعغمبناللهعبدبأعلتىاخبنانأبطيهثافىخثقهمق

طعدافىبأسالممنعههرعاعامعمرابمنافعبنهتلمبنافاي

بيافرائىسجداكاكانحنلعمالنبىدناللهعبدبناجابرماعا

بااللهعبدعنلهيعةابنناداروبأمحسيبهنانابطيه

بياغىافىانظركائر4لالخذرثسعيداثاعنالبيئماكرعنالمغه

نااكسدىغبيدبنمداخبفالساتجدنهـوكتتعمالنبيكمثصي

ئرسجداانكئتعماللهسكتقلابراعيمعنمنصالرعنصغيان

أثعنثمريكنآالمفتبحمدبنيينسشبزنابأليهبياض02

ثألهغجيزرفعكقثفاعتعلى4البرالناكتفالأسحاف

مبشرتآمعصبالمحكلماخبرذيسحدنكتاتماللهرسيلكانهكذا

بنخكيماثحوصلىعنانغعتياقسباعنللحخنبامماعيللبن

اعحفىيسجدصلعماللهرسهلكانقلاللهعبدبأجابرعأغمير

انغتابوامماميلبنشلكاخبهناالشعرناصقحمعجبهت2د

بمكةرجلحذنشالعخلىحنادجمدباعمربننجميعتآالنفدى

بنهندخافىلثقلعلىبألحسنعناتتمهميهالةالفىأبنعن

الأمعههىانامهتعماللهصيلحئيةعنقمافاوكتانتميمىالا
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مغيمافخماكهتعماللهسهـكلنالبهاتعتؤشيتافنهافىيصلى

الممثمذلالمناقحبعالمبممناكدالبدرديدالقبتئلوجفيتفأل

شعؤجاوزفالثاآلقرتغقيصثهتتزفالالشغررجلالهامةعطيم

فىسهابخلحالجبأزخلجيبناممعاللنلزصنههوادائتنئهشخن
هئعيحنيرتغئهلهامعرنجبهأافنىالغقسثئإليؤقجمتجثنهمانألغيم
ببةالتدصفبخاحصنمفتبمللغمفهيياللحيةكثئشتميتائلهلممنا
ءضميامتماميكبادنلمجلفمعتلداشغقنةءكهفافىميألجيذنمنفهكال

ثئقرهاديسالضتخمنكينليبهأمابعيدرالصعرفياالصدرالبطا

اصئدتئنعلرىكالحنثذجىبحتمزهألالمنالنتألياناماحسيلمإتجزدا

01إزئدئناطييلالصدرامحاالنكبإلنالذرأعبنممعردالنسىمتاثالبطن

الخفصااالفؤاتصائالقدمبنانكلقناشئنانققمبشئحالراحرخب

تاتكةبخطوفثغاالزالااقالماعنهماتجثبواغلقثاايجحشماالخمحهئا
التصتاولقفهببمنايئخخذكاتماقمتعاانالعشيةنريعفحتابمشى

يعنىمماورالافىالطمنالهلارفطا9انظالحقفخبفىجميعاالتفت

افقلتقالبالسحمتفىمايبئزظابفتبئالمالحظةنالخل

دهإيست4الغغرداثمللماخزالكيلمالمتومنااالرسيلفى4لخلمثطقهفى

وباخضئتمئقد6يغتضجحتمكمتايكلحاجةغير9يتكتمدحألر

افىباإيسلقتاتقحميرقفلففملماشكمعجموتكتمثئعداقهبا

النعاثايقغالشئامنهايقغاللغثلنالنعمةبعالمالمهن

02لماحذتجغيرفهلمظفىئافاقئهافىماإررنيااعهئغفالنجثذف
اشلراانتجئتجزلهااللنفسهيغعمبالينتصرلهحتاشنى7نغقمبهيقغ
بزحتهيفيرثبهاقحولتخقنثاانقتبهاتجثتعأانكتهابكقهلراخم

غقنماعقاذاأشاحأخرضغصباثاندليسهىابياكهـهباطنأليمنى

الشصببنهافكتمثكلالقمامصمثلعاتفثرملنتبجكهقنجرنهف
طسأتتهعمافسألانههسبققدفجدتهحذكئهثخزماناعلىلبن

يدحفلمعتمكلخزجهةدجملسهمذخلعنااقديئلثهجدثعنه
كانفقالصتعمللنبىثخطعنلبىسائتلمحمببهقلشيحانمض

كحثةنجرألخيتهمفهلهافىىأادافككنلللهئامالنفسهوخيه
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اننلىببهأبينهخزجرانمتملنمسزاألفلهيآأللهخئخزد

فىيعبيتهالشككشئاعنميذيخرألاقمةابالمتةالهعلدندصفيئ

الدينفىفكمللىقذرعلىمهتناربهالغصلاعلإيثلزاياتةنجنن
بفيتشاغلمحؤئيمونلمنينظاجةنثمنلحاجهنفمنم

ينبغيبادونرأخباربمعنمشأنتهشثاألمةلامفيمأيبمئشغل5

إبللشليعيستالقئأحاجةإكهنإثالغاثبالشاكلذئيثيغيعيقيلل
آللةكتتاتاكابيستثليعالتأحاجةسلطاناابلتافاتحلجت

كيغاحدشيغبقننكاآلعندئالكزالالقيامهيجتمقدقثه

نسائئهتلنادتةونجرجيناالتعااآليفترتالارايالزيدخير

لسانهنيرككهتعماللهكبايسيلفقالشيهيحنعكلنكيفخرجعن01

رئبزتيهقمكلكيميخئهئنغرمظلائقترفميومبميعيئمقابز
تثمةاضدعأيطهىادغييرمنمنجمقزالنامياإححذرعليم

سااظئخسىالنلفىخاالنلسبضأذاسحابتتغقذخثق

يغفالنحتلفغيماالمرمعتعدئنهيانقبيخخغيهإقي

الدياجميز8فئفحيرعنالغتاعندهحاليكبنبغفلوألننحافتةما
منزلقعنداعطمنصيحألاغمعندافضغخيارآاالناحنيئيت

اللهرسكبادقالسلسهعنسألثهقالنثمزازرةمالساةأحستم

عاتثقىكنااألفئاثرالئقعلىاآليقهمفيبالعمم

بذلديفمرالمخلشبهانتهبمحيحتجمىقعمافىآنتهياذايحالمنا

منهعليهافياحداالجليشهيمنندتخبنمميبهلسئهكلنجغفي03
شفلهيناللنحيرتهويكعنحتىصابرحاجةفىمهقالرجاتقا

بسعئهمنهالناتياحقدالقمنبمببمهراوبهـااالقيلمحانجة

ءياحثمجملسسلسهءشهاعندهلمحففىحهلرأبافحملرلملقه

تهقلتثئثىألالخهنمذيهتأثاثاالكفيهثرقغالمتئريئمانق

برحمهنالكبيرليئققرثنمتواضببنبالتقيفيهيتغفهينمتعالببن2ه

تالنالغيهتجطنلرنطنلمدجداإئثركاالععغهنيه
اليشيررأئمصنعماللهلمسيلكلننجتساتهفىسميرتةكلنتنيفقلت
فاثكمححالالغليثلالبفمليعىلمحهانبلتنالخئفشف



المياصلعمانلهرسكتفىيبهأنالفىالنبوألكرخاتم

تألقدليهيرخنمبيالمنهتئنضتبئتهىالعماتتغنلىابعه

كتثكحمأقالنلنر4يغنيهالجتااالكثلرءاليراثثحأنغسه

بئرجائوفيمااآليتكتمغئررتهيطلبآلنجييرهالاحدايفغل
التكتموشكتافانالعلفئرسمزعاقأتمادهخلسئثثتتكتمااق

هحدنجتعندهحدينميغهخثحتلئئحهثراتكتتمقأعنديييتنلزعهن

يفمبثمنهءيتعخبنمتاتتعخبمنهيضحكهنمماخكبرفقلتتالما

نليهشتئهابهاكتاقخيءألتهسمنعئقهفىالجغتىعلىللغريب
مناآلالتنابفتلالفارذأليففئثهالحاجةبكاللرأيتااقوي

نقيلبماوبنيضفعئعهيخيزحتىحديثهاحدعأبغفخثالانجم
مالجعأعلىمهتعماللهسسكهثكالقدشكفهالنكيففسألثهقل
ياإلستماعإفظباتتماثففيشيرهتةشالقاالهففلتقريرثالرزرظمعلى
ثاسحمضشلحامجمعيففقىيهفغيماتغكهلرتذثروأمااشناسكا

ئخذاربحالخفزقنهخمخيسقنغرهأليالشيئغضبهالودلمن

فيماءثالزواجتثادعنهليتنامرإخالقدعركبليقاسنىباتخ

ماناآلخةائدنيالمفيماتجمغالقيمأقتهأفنتخ

معتلةااللدرسولكعتفىيبنقانالذىالنبقخاتمذكر

هأثيلأسقالتدكنبنالغضلائغثسىمصءمبأاللهغبيداخبهذ

عندنمخثرأفقالالنبيحمفضئرةباجلبرسمحاتهسمالعنا

بأموسىنخبناغبيداللنجسمهتشبلمحمامةبيضهمملكقي

لملبالتمرئثتقلسبةبأجابرحذثىسمانعأصالعبنحسأتتا

اخبهنانلممةظهبيضةمنلشئعةصتعماللهطهررسفىانفى

بأجابرسمعحببنسمالعناشعبةاتآانطيالسىرابوسليمان

نييصظكأتهتلعماللرمنيلظهمعللمخانمفدنطرتيثيلسم

عأاحببنعئباتاثلبتبنرألغتاشختدبنالضخانأخبهنا

51طهبىئثسجخمتىناتقمثةابايامتتعماللهسيلفىقالالرفثةبى

لهقلناثهامبىتعلىاعصابعثيصعتثتمكللهمفممسحتفذنفتأ

تآريهنبنالغصأخبهنانعندكتفيجمتمغشقللخانمما
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ابهعنألقبنيمعاثشيرحذثنىبناللهعبدباأعرعأبرز

لمالتفقميحمرإتافبايعتمهينةمنرهطفىمتتعماللهيمواتيتكال

بناكداخبرناننخاتمتهمفتقميحمهجبفىيدىادخلتتتم

عمبمتآزيدبأحمارعأخدانطبخالديونسبأاللهعبد

جالسصومتتعماللسيلراتبتفالماجبأتاللهعبدبأاالحطى

طهعنءالرافالقىيدهاالذىفعهفخلفهشفذزتحابهافما

الكفتجمححقادقألمجمعمنلللكتفبعفيماعلىلمخاتمافىتفنف

جثتثتمالثآبيلكائقاناخيلحيلهاصابعهحممكقهحماقمع
القهمبعفنالهفقاللدقلاللهسهليالداللهغفرفقلتفاممتقبلئه

ؤاشئتغغرليئنهبكاإلبناللكمنعمفقالصتعماللهرسيلللأيستغغم01

خالدثأفايونبااللهعبدبناكدقلهكذاالمفمناتقيائنفمنيعا
فقالاللهسيلردتثستغفرفقلتامشكبلهحتيمجتمتنتمقلىخدأشماابأ

بناعقاناخبرناايضانلحديثآخرعلىخمعاثتمنكاللهغقم

اللهغبيدتآقالوسنحهربنعسعدالطيائسيانهيدأبومنمممسله

انفلقثفاليىممةابىعألقيحلبأايارحذننىءلقيطبأايادابأما
كتفيهيبنالسلعةمثلافىابيفنظرقالمتتعماسلهصخوابيمع

الذىثلبيئثاالفقدئثالثصهااالالرجاليكشتإتاللهرسيليافقال
سلهحتادبنحذئىملمحصاسحابأيعقياخبهنانختقي

مثلكتفهالافاقصتعماللهرسيلاتيثقلليثنةاكلعنعامهمعن
اهفاتامنهابكئرااالاللهسبافقلتلممةظهبيضةاوالبحربعرة02

كقبةبأقبيصاخبهنانتغالرزىالىيداحهافقلنتعلتببيت

كهتعماللهرسراتيحثقلىاثئظابيعألقيثفباإبادعأسفيانعن

عليهتختىعليديخنىقأالنعمقلتثأثفقالابنيمع

ئراوىاتىاللهرسياقلتإخغاحةامثلىكتغيهخلفافانفاسهغت

عبدبهناختقهانالذىلبيئهاقديهاواأئعقهاحتىفدعنى25

غميرفياسعبدعنعمرربناللهغبيدعنلرقجعفربنانله

فىالنمعيثممتعمللنبىاتيتقليمثةابىعالقيطبنايادعن

قلتانتهيثفلقافثبتهأرجمذشرتةفلمااتلهىنبهذاابئبافقلت



حماصملعمشعررسدالله

لتةظهفىللبيبااأالنءنثاابيتاهلشابيباتىاللهسرال

قحئثثابسلعةكانتفانكتفيكيبناتتىفىفىنفآقلنانللىثامعر

نظصامةبيضهمثلعالالااللهايعتالدقالنبتهاللهفشغى

صقعماللهرسولذكرشعر

هلهـقالءالبراعناسحاتافىعنسفيانعاءالمجبنركيعاخبهنا

ابوشمعتاربنجميىانآنمنكبيهيطبقمصعتتعماللسرسط
البرأحعتفلاسحافابىعنشعبكبهنااالالحأيالسىالطيد

أخثنانطيهشخمةافىشعهكانفقكضلعمانلهسهـيصف

سمعئالقالءالبراعنلمىاساعنمهائيااتآميصىباانلغبيد

طاللهرسلكاحمهاهختققاحسناللخثفاحداشرئيثماي

دبهنباالفصلاخبهنانمنكبيهقريباشلتصربخمتهإناممتعه

رسيلشاجماحذارئيثماقلءالبهاأعدسحافافىعأشهتآ

نجأخبنعانقيشقيبشغغءصرأختةمترتجالفىمتتعمالله

قلقتادالتامحابأجريراتاادحبباايسليمناهايوبأيزيد

رجالماشعراكالفقالصتعماللهرسلشعرفىفمالكبننتعالقلت

ننقهادنيشنهابنيديادبالجغدثطبالليس

اتاءطلدبناذسعنتآثابتسلمهبنحتادتاالفصلبامعاخبنا

ددهرابوسليماناخبهنانأذنيهشعلزجماالككمنتعمأنلهس

بنانسعاقتالةعاهتمماالكلثبمهمبنسوالطيالسى

01وممثلمنكبيهنغابؤرأشعرقلمتتعماللهايمكالكلمائد

دفأاللةعبداتالخراسانىمقاتلبئمدأخبرنانمنكبييصب

يدكتمتلعمالهبىشعرالانسعأكابتعنمعمراتاالمبلرك

عنخميدعنمثذلتادكينبااصغضإخبهناننيهانثثصاف

انصاتإدشعغبالسبلالبالمجعدليعمىصتعماللهمهلككدانهى

52تآخميدعنسلمزبنحمادتامسلمعقبابناخبهناننههلق

عقانشبهفانأدنيهشعيجماثزالكلنصتذمائلانآيمهانس

غبيدتاثلوامنعيربنسعيدايالسىالفاليليدأيوشممسلملبن



صااللهكرشعررسانا

مهتعملنلرسالئعننكنتفلىرشتةادثعنبألقيثايلبااتله

يعلىاخبهناحؤنلهفادأهوبنئسرأيتالنليشبهال3شى

عبدعااالذصارتجيىفيمجقعمأالثئنافسهانعبيدلبنارسع

حتتعمالنبىصفاتهعلىعناالنصارشرجلعاجممرانبأالل
لبأتآقعنببامسلمقبناللهعبداخبيناخرألناننفقال5

صثمعرككعائشةالتقىابيهعنعهبنهشامعاانزنارابى

اتآئيأصافىمكثنقبنمداخبزنالخمهنرائوفبمافىمتتعم

انهبمالمهوكلابواتاالغثدىمسلمبأأصماعياناالمباربأانلهعبد

عبداخبهناناذزبتشثغعلىنمةلانتصتعملئلهسيلانآ

نججحأبىأباعانازءباابراهيمناالعقدىمحاهـعصريابوبأالملكما

فمفاثكملعماللههـسيلمرارفىلمأيتءاتقاهانىاتمعأدلمعا

ابىابنعنغيينبأسفيلعنارينبنالفصلىشبهنالبعان

للهمكةتمقيكمتعهاننبيرأيثهانىاتمقلتقبامدعانجيح
خالدبأمسلمتآالمقالوليدبأاحمدأخبنالغدائرنفربع

كمتعمالدسهلرأيثثللتهالثامعأاهدمعاخيغابىابأعنما

ناالبحبادعهبأجمثياصناشعزنتعىغداشلربعله

عااسلهعبدبنائلهغبيدعأنتهالبابنحنىشعدبأابياهيم

يؤقناتإلكهنكانئثنعلرآذليايالكتاباهكتقللاميماعهابن

فيهنجخرلمفيماالكتاباهلفقةموتنكمتعماللهرسوكلنسمر

محماطبأسعيداخبرنابعذنفهىثتمناكميتهتعمانلهيسالقلآف

بأخكيمابباليكنسعدبأراثدعأحكيمبأاالحيحعأانثقفى

نقثهتةالعنينهىبانفتىإبهعرقيفكتتعمائلهرسيلكلتقاالغميم

بنمالكتآقاالعيسىبنياسحاتاكشجعىعيسىبنمعناصرنا

مهتعماللهرسيلتذزيشهذبابأسمعاتهسعدبنهكعنانس

كلبيددكينفيالفضاصرنابعذنفيتنتماللهءشاماآنامميته5

قنلسصيبأجابرسمعاتسمالعنثيلاسناصىمبنالله

شعمكتيرانلهغبيدثليةاالالشعرقكئزيعتتعماللهسكبا

سمدبأجعفرمنالليثىفهقابوفعيافيابنانساخبهناناللحي



ادما5كملعماللهسلرشيب

غسعاانلهعبدبأجابرسأللحنغتةسمدبنسنادابيهاع

الغرفاتتالثاسعلىيغفضتعمالهبىكالفقلكتئعمالنبى

شعراخىاباباجابملففهنغخضفثيريعئشعهىإتاحسأ

بنسعيداخياناثليبشعالشاكثمكبامتتعمالليارسيل

هيهتدلاللهغبيدبنالعزيزعبدعناعتلثىبنفساعيتارمنح

ئفيهئئتعيمابالمالقدمتشععألحماكىعلىيسخدكيستبنصب
شسريتريقاللهعبدبأجابرسمعتاثىقلاالرفىشتجثهتك

بامسلماخبياعقانشعزنقمسسيسجدعلىللسمعليهالله

كهتعمالنبيقشعبعنشثلاتهانسعأخميدعنسلنباحتادتا

01متذيففحألقتليشعيرمنمتتعمبشعرالنبمتلشبهشعهاايتماسقد
ثابتعنللغيهقباسليمانبمحرببنسليماناخبرنانقنادة

مااصابهباطافندلقهتخفخكتتعماننبىيئيتقالانسعأ

نرجلتجقىفىاآلشغريقغلنيإون

ممقعماللهرسولشيبذكر

مامياضباثأنسهايينبأثيزيداالسدابراهيمبنامماعيطبهز

نصاراانلعبدبنخمدالعنبهىفعاقبافعانالليثيءألعلبو

اللهرسخصبهلالدباانسشئلكللالطهيلخميدناقالو

قالصحستنجماالمثيبنفيهممتمابالشيباللةشافماقغالكمتعم

خميدارماثخيتهممققفىشعهالثكاذتاتماحديثهمايزيدامماعيط

01يبلغلمحديثهفىمعانثلمايزيدلدقنعلمحيتهمثتميمافىبيده

تآددابنموسىاخبرنانشهعشرينابهكتالذىالشيب

ممتهرساكبااللبناالنعقيلقلالطييلىخهيدعنزهير
حمأللشيصيخيتهفىمايبلغندلمنشاقلصممطكلنقكمتتجخف

سبحقليمينعنرجلافىخميذأضغىزهيرشعؤكلنعشرب

52بأتآحمادمسلمباعقتاخبرنانغئفقنعلىيدهمعوعشأل

شانهمافمللضتعماللهميلرشايطملنسقيظلكابتعأسلمة

عشهأنثمبااوعشهسبعاالهثاميئكانمابالشيبالله



حهلعماللهرسيلكرشيبلفان

عيأثابتزيدبنحمادعنالفصلبنعكارمبببنسليمانلخبهنا
ضتعمالنبىلنلثالكتتعمالهبمقخضابعنانسشئلىقالناقاله

فىشمطاتكاناثماحدينهفىسليمتقلقسثننماانشيبيرشنم

نيبهثتعددتثشثنوحديثهفىعلمنلغقتهقلوشئتخيت

بأانسسمعاتهالركثعبدافىباربيعةناعيافىبنانساخبهنا5

شعهقنعشرحيتهيسهلىليسكهتعماللهرسهلتوقييقيلمالك

ممبنسومسلمبنكلغاندكينباالفصلاخبرنانءبيضا

مالدبنانسسألثقلقتادةعنيابأهقمتاقلوانكحبى

فهئمكئونفىشىكاناتمانلديبللملقدكهتعمنللهرسلئخعب

قلسيهيأبنامحمدعأعمربأبأئصيرتآمحمدابملحاخبرنا01
لكنيبلغلمقلتتعماللهيسهلخضبكلقلتمالكبنفصسالث

مدأخبهنانيومهذفاختضبتخثتقلبكرقدخصبلكغالبا

عنفنادةعاسعيدبنالمثنىاتاالمباينبناللعبدلتامقثنلابنا

فىخيتهمققتمفىالبيافياكاناتماقحذيخضبلمكئئعمالنبىاتالنس

مرالمثهاقالىنجيكاداليسيمتئذللرأققليألالعنفقهما

عنءزكرتابناسلثيناألحساآنمبنمداخبهنانالخمذغث

متدعماللهرسولكلنهلمألكباانسسألتقلىسيهينابأعأعالمم

اخبهنابيفيمانشعيراتلمحيتهفىكانتلمخضابيبلغلمقفلبخصب

باجابرشثلقالحببننآسمادسلتباحمارتآانغضلبنعلم

ثخيهصتعماللهسرثائفىافقالضتعماللهرسابثسمآلع

اخبهناندلففدافنناتاانلمأسفمفىشعهاتادشبب

اتهسمؤبنجابرعأسماقعنشعبهاتاالسىالطيدداابوسليمان

يتبتنلميمتدقنكاناانكانفقالكتتعمالنبىشيبمنسمل

ديمنباالفصلميسبناللهغبيداخبنانتبتتيثفالمادا

سيللن5قدعجيرينسمعاتهحهيىبنبهالعااسائهكشاي2ه

يتبتبنئممشالهناللاانفكبايتهيسهمالقغشيثقدضتعمالله

اتجيعنسفيكعنجرتعباكئتنانتبتبناشهشيثاثاق
يشالخذشاماخشالحبيهيبنطئفبنيوصفمنالسختبانى



المي7كملعمأنلهيصيلشيبكر

هبيدمتتعمالنبغفامسكاليثافهـعىلمحيتهفىشثبةفيئىصتعمللنبى

ممرواخبهنانالقيامةيمنزالهكلنتاالسحمفىشئبةشاتتنالل

ألنارةعأستيائحالدهشمتآكلالغقبةبنخليلىبارجيىالثيثملبئ

صلعماللهسرخضبهلالمستببنسعيديعنىسعيداشللثقال

عاهحححىاابوتادكينبنالغصلاخبهناننئظبلغكتمافقال

سيلتئييقيلكنانةبقاششيحسثقلشليمبنيعشلشعث

اخبهناناللحيهئسالياسعرتجغذاالمجلزىنمىسفىجمشىمهتعمالله

سعدموفىالدعامعثيملرئكيربأحقكنىاالسلمىعمربنمد

الفقالحملعماللهيسيلخعبهنقامرلالسعدسألثثال

01تهانغقيلىئكذها4ثثمالوامميتدغثققتالطميبهكلنقالبهقتم

المئذرعنىسلهاعاثشظافىباغقبةبأممرعاربنمحمداضيال

مننعمانلهرسحلشيبايتقالثاالسلهقفربأاالليثمعنتجفمابن

بنامداخيرناعددانشيبةكحثينيكنخززثسمميتهغئغقتهئ

عبدبأجابرسآلتقالنتينالماميدبشبرصاربيدبنقفرحذكنىممر

البفسباجتاخشيئهكمافقالمهتعماللهرسيلخصسيهلالل

اخبرياناححميناتخصيهاالالودرلميتهفعنغققهفىقنمفى
بشرأنخمإقبناللهلعبدقلتقلعثمبابنجهيرداريهيدبأهلر

باهاشماخبينابيفيانشعاتعنفقتفىفىقالعتتعمالنبىكت

بشربااللهعبدسألهتقالادحعثمبابأجييمتآالكناذالقاسم

02دلنسكقمناتنمتكتقلشجائتعمكالنبئاكانمتلعماللهرسهـاحبم

بنبلغصلاضينابيحنيانشعهاتعنفثتدلىقنللماثلمحيتهئكم

يةمعابازهيرتآقالمابأداحهمىاالشيبموسىبنطسنركين

بيفمنههـذااللهسيليثتلنجحيماالعنءخافأاثاعن

فىيوممذاذتتنججنةفىقيلىصنغقههعلىريذيزيفمع

2دعناسثيلعنموسىبااللهغبيديخبهناثايريشهانالتئقئإيى
فرأيتنهتعمالنبئئيثقأنجحيالةأبوواثىالةيمنحماأ

اخبهنانالعنغقظحاكمبموطعمثلالسغلىشغتهختمنبيامكا

رأيثقللجميفةأرعأاحمافاعنشيدتاديهنبعأالفص



مهلعماللهلمسهلشيبكرنصيا

51

انثلسمتآيملبربامسلمأخبهنانقئققتابتثكتتعماللهيسيل

حثمتعذزبيدباالضئتافىنطرثعلبنخمدشهدتقلالفصلابن
ملىسائالمتتعمالنبىثشؤككمكذامحمدفقالعنفقتهعلىهـلس

تاغبيدبأيعلىإخبهنادانثمدلرحابذلكالحملتبملفعنفقته

ثشهخلقداللرسهـياقيلقالاسعبنمدبادينلرنجأاجح
فخوائهانثفغمتثتايثتهئخيهتثيهتالثالرشتبثشقالالشببتاليك
باثيكالسلمةللىعاالزهىعنيفسلتاعمرباعثمانخبرنا

لمحاطئئزأضثاناالئشيحتامانىثعيباراشكفىنىانلهرعمر

علىعافديكاالبنامباعيلبأمحمداخبمناننتنثئمثمقا
ضتعمتللنبقلانآرجالابيهعنمدبنجعغرعاعليمايأللبن

مملعماللهرسطفقالالضرمتخيرلنتلدامنكاكبرانا

بناللهعببداخبهنانقبلىباألممقبلىماتهاخوهنضضنجئني
قلىعثلىلبنعكرمةاعاحمافاعتاصهاثيلشيببااتاىمي

ثالنهضجتالواقعةفيقشتتئسقلاللهلسياكلنئتقداكأبكرابوقل

حبددكينباالفصلبرنانرثكالششرإنحايتسامنؤثكتم

حالالابعمقلكلءوعاعطابأللحثألنآءعفابربالح

فقتشتبئنأتجقفقالالمثيمتاليكئشهحلقداللهسيلياكتتعمالنق

ابشئشإتالتلنمهشءالسلتجتآنتتهااخوءعطإتالتهاثاخو
احمكلةعنبأسعدمسعودنادبهنبأالفضلاخبرنانئقرث

فقلالشيمتعليككجقشيئيتضتعمللنبىقيلفلعكهمةعن
باخاامسلمبناعقبااخبرنااتهاننلياخهـاتهامودشتيئنى

بلتبكربوروتلعكهمقعاخالىلابوتااألحريدابوتاعيصسط
ثتمالميسحالوإفعالهرركلشتبدمااللرسطبقلتمتتعماللهسط

اتآءغطابنالوقالعبدفخبنانونكانشسىاثاللنسا

ككاللهبايسالشيمتلليداسحلكدقالماقالقتالةعاسعيد

بناللهعبلتآيخداشبنخالداضهناتهانلخحدكبتبتنى
ماللبقانسحمعثقيحذكهازظثىلزبىقدخرأنأبوحذئرب

اللعليهمايسيلطبعاذالمنبرنخمئجالسانكربكرلهوبينماككط



ايميملمعليهاللهمملىاللهرسلخصبشي

انسقللينظراليااليثعهالمحيتهيمسعذسثدبيونبعفيامأمتتعم

بهاسأزفلشتمعليهمافنلىللتارئسهشيناشاكثزلمحيثنت

لقدالقربائىبكمابولقللشديدارجالربهاثيقابكررجالايو

بكرااعينافنتثتانياالدنظربيدهلمحيتهفرفحالشيمبيغأض
لباقبرابواقاللخواتهاهودشتبتنىأتجلكملعماللهرسهلتللثتم

قالكؤرثانشثشإتجاساثنماتمفناالاليحالونغعةقالأثاالأانت

مخئئنيئتمااعديانكالتسيطببأطديثهذاالخبهتلبرضخر
نالقةماظلمدققتركتليتماشيقحنلحليتهدا

تمومعلياللالصلىااللهرسولخضعبقالنذكر

مابالمفقسمدبأنسيوابراههمبامسلهمسلمباعقاناخبهنا

دخدعاقلمفقببناللهعبدبأعثمباتآمعيعافىبنسمتآقال

صيباممتعمالهبيرحأتنشففيهافهؤالينافئرتجثآلسلمةعلى

بأائضلاخبهنانالكتمحديثهمايحنصرقعغباقللءبالحتا

سشأزتةسلمةاتمانمفقبابنعأشعثااألبأنحميرذآربمنا

مااتلهعبدباتآمغقبنربنالفصلاخبهنااممرنمتتعماللهرسط

سحمبرخخضيعممهانلهسولشعرشعندقدخاصدباعكهمةعن

بايونىتاقاالضربندكيارجيىباالغصلاخبفانشكةفى

ابيهعاادعهبأجييقدسعدبامحمدبأابياهيتاخاالمأل

كمتعماللهشغررسيلميهبغسلطهالنافككهبقشثخللناكانقل

01بأاللهعبداخبهنانالفثمءباختاثغتقدشعهاتمنهبمفمقلل
اللعبدبنغبيدالاالذعندرئيتقالحكمينعثمانتآتمير

اجرنانءباختامعمبيكاتعماللهشغيريسطمنشعراتةمعابا
بأسعيدعنيديباخالدعنأسعداانليثتآالمتتيبانجك

يعنيحأشعيشبايئهتقداءكنادعبافىبنببعةمأدهارر

آ5نانعايبشآخميفىفقيلعنهلسألتاممهوفاراكهثعمالنبى

بريطبااللهعبدعاكفقىزفصارىاائلهعبدبنمداخبهنا

اخبناجريربنننعهفلمتتعملمهارسيلخعبمللهقيلقد



الشيبتغييرلىابهاسلماللهصلىاللهرسيلكلمادكركا

اللهسعليرفماشممدفلجعغرافىمأزبلبايزيدعنطميدعبد

الوليدلبومشممسلمباعقانبنانكتمءجمتاخصبة3متته

افىعنابيهعنإيدبناللهغبيدعنمنصيربنسعيدليالسىال

أخبنانءجتامنزئعغبهاوكزقفغالمتتعالنبرصفاترمتة
بنسعيدعاعرباالدغبيداتآسلمةبنحشدتآمسلمبأعقان5

احهتدقلثغزصرئرتقباقلاتهييبمابنعأالمصىصيدا
تاكنافىالالقمممبنمهلمثاخبهنانخيتهيغبكهتعماللهييلينيت

لخريبمبنغبيدعناهىألسعيدبناللهعبدعنممربنعاصم

لمحيتدتغضاللمافقلتحرلبناثجتتكالاروجذثمعض

خئدبهناناكقيحشعمئتعملللهرسيلرئيتقلامضغرةبهـنهاأل01

اباعنناشععنمصربناللهعبدعنكهـببئاللهعبدتاخدأثياابأ

يصقرنكلنمتتعماللهيانآجئثأبتىبالىلمحيتهثكمقركلناتهس

عنابيهعأحكيمبااكحوصعنالثقفمحمدبنسعيداخبرنا

ويفثميعذرابهاللمحيتهيغتركتدعماللهيسكانقلىانئمايهانالعبد
نلحثاجمنحالفةانشعربتغييردا

52

فىواصحابهسقمعليهاللهمملىاللةولرقالماكرق

بالسوافىلمجضابيهراهالالشيبتغيير

اللهعبدبابائميررمممداللهعكبدنهلربأيدياخبهنا

سيلقلقيأصاىعنسلمةاىعنبآممومحمدعانحملرىا

مداخبهنانالنعمارىباليمياذشهالشيمبكضصدعمالله

عاابيهعاعرباعثمتعنألبأسهشامتااثسدثباشلنلسة

اخينانباسيهياثتشهيالشيغترثمنتعماللهرسيلال4تلاليئر

ولصنعماللهاتابيهعنعطبأثشامعاتميربناللهعبد

جلحامأتميربأاللهعبدبهنابالييودنتشضهونلشيبغينرا
رسرقيفتزامنالدثلىاثيسياعنئريطهلهناللهعبدعن

عبدكبفانوالكتنملخالشيببهتمغهاصمعأطتئكهتعمالله



اكاعميبالتغييرلىباصحمهلماللهمملىاللسيلماكر

عحائريدألبناللهعبدمناالجليممنللسعيلىاتاءعصابنقالال11
نلكتمهـءلمحتابالشيبهغيهتممااحسنقلاتتعمتالنعنابيه

بأاللهعبدحذثنىكفمسحدثىاالنحملراللهعبدبنمحمداخبنا

طالشهببهغترتممااحسنادالمتتعماللهرسلاننريدأل

بأهصابخعنابيهعأسعدباأبياههمبنيعقهببهنانالكتم

اللللهيقأباللرممأتجاعبدبابوسلمةظظشهابابنعاكيست

اخبنحانخاتجضبغنالهـلنصايىالييانكدصلعماللهص
عأسلمهافىسليمانعنالزهرىعنفيينةابنتاركنبأائغص

نخايضيحمبغيأطلنصلرىاليهيائاقدمتتعمالنبئععاهربألاكا

01بامحمدبنابياههمحذئىحافاأفىبنبينستاركنبنالفصلىاخبز

بشيبهااليالروتفشخكيفكهتعماللهرسقلقالاصألافىباسعد

لختلللشيببماغتتمأئثقآفبكألخايفوجمءبشىيغترتكللو
اباهيمعنحقلدعأسعيدتنآ6مطابأائوقابعبداخبهنانالكتم

لحيهيئهمممنعماللهمهلملىلخلونصلرااتيزيدبنسياعن

عبدماخبزاممفرناكريبنالنلمىدرابمقلايغترانفلمرآفئابي
فاخبهناالخصابعاغطةاكألابنيعشسعيدسألولءعطابنابال

بالمحتامبواألاخةنجذمغتراكلنحأقالمتلعماللهلأنادألقتاعن

الربيعبنتثنفلعاسفيباتآأمبهاعهبأمفتللخهنانالكتم

كللعاعبدفللهخملةبابهنالعبدعقهعنكحبنممالقلعا

آموهلثمسلمبأعقاناخبهنانالشيبتغييرقتمملعماللهرسكان

عنلححتكبندتآقاليهنسبناللهعبدبنالكدالثصابأ

اللهبىعنكليمابيههعنكالسفيعنالقيئىفببنخميد

اخنماكالءبالمحتاخصبقدرحلتعمثالنعلىمرلعتلىابن

احستهذافكالالكتمءبالمحتاخصبقدهبعدربئعليمرثتمهذا

ماهذاناحسنمذافقدبالصغهأهبخقدرجلعليزقلهذاش

شهابابنعننجرييمأبندتآءمطابنالوفاعبداخبهنانكته

أختغهانإلىتهاشهاببنقالباألضبماغترمهتعمالنبىقلالل

بأممرعنفلقمباحبنالمثتىنانآمممالكحرعممهبنممرخبرنا



بالنمألسلمعليهاللهمهلىالكلاطلىلدكرشا

خصايألمننهىضتعماللهمهلانحذثالعاصبنكروتجاثعيب

منجموبااللهفبيدتآايقىجعغرينالدهعبداخبهناالسيادن

ضتعمالنبىعناصعهابنعاخبيرباسعيدعنائكريمعبد

ياتحةتبرجنهلمفىكحياصلالزمتاخرفىدبالسوتخصبونقعم

دمهعامرماليثعأرفىنح11محمدبنالرعنعبداخبهنانلمحهتة5

نالقيامةيهمبالسالريخصبشافىبنظرالكآلمتتعماللهرسيلقللق

اىلينارمهاءبنمعسيعنسالمفيفىنتاعمبنكثبراخبيا

لمالمسريققدالشعرلسيرمتتعارجالالنبىرئىدىجمعابكر

اخبناشيطنأنلنتدقلنفاناللانتمنفلفلشصاكيفيما

هردالعنجلعاالحقاألمدلبوالشداناعطابأهقالطاماعبد

لبواخبهناناللحيةيعنىبالسوادغتزهامقملضالهعراةئمكتيكلل

افىبنالملدعبدعنزرايعسفبناحافبيدبنمحمداسامة

الهاصأخقثهومقافقللاسشمقخصابعنءعطانئلسليمت

خصبمنهااحدافمايئيتمتتعاللهرسلاصابمانفراأيتقد

الصؤالنهثهـطالكتمهبالمحتاآليختصبنكانواحابالمبهةما

انوزةباسقمعليالالمهاصلىاللهرسيلأكقلىثالمنذكر
افىليتعنشهيلهتافالدثابنوموسيدينفيللفصلاضنا

قليمايهاعنمعشراطىعنيميعثتأايياعهمعنالغحملكدالمسرق

اخبرنانبيدههقطنتهيبالنيهأاطلىاانتدعماللهمكك
النبىاناحبييمنصهرعنتاانسفتالثسدىاللعبدبنمحمد2

سغيانتاعقبةبنفبيصةلخبننبيدهعانتهداطلىاانكنمتتعم

قالئابتابنحبيبمنصيرعنعنغيبامعشرافىعنصلخعن

ينعيماخبهنانبيدهمحانتهيمالملنرألتاللىادقصلعماللهيسكت

حبيبعناشملبوتآبدثنحنادتاالرأبأيميهبماللطمل

للكلورممبأكواخبفاتنفزنممتعمللاللمسانثابتأابن51

صتعماللهماتتقزرسيلقتثمنمتامظألبممرادخفبمباحض

تللمحلطاالحلبثفىمعبئفيعثمانألصبابو



سيهسمعلاللهاصاللهسهلدكرحجمأ

ءعطابأالوقاليعبداخبناناليشقحديثئصربنحمص

الممرالوبكر11اليتنغرالمتتعاءالنصادقتالمألعنسعيدعن

أبنعأنبغعنحنطلةماءعطابنالوقابعبدبهنانعثمان

نلعانةحثتالشارلابطفلنرقضىللميمامنكالصتعماصنبمقانممر

هستمعليالاللهمملىاللهذكرججامألرسول
لنىخميدعنمنتآسفيكفالسلىفللهعبدبنمداخبما

الانرقمبصاغينلهأمزكلئبةبهرجممةممتتهاللهرساححمقك

كابتبنعلىتآيخداشبنخالددخبينانقريبتهشعنهيخقفو

المحبتمعلئبقايواليهابملخمقلجالبرحاسلمةاهنايررعا
01اللرسدكنتقالكمثابأفقلتنهطرامصانعثرأللثمان

خالدالنثالبنشرباسماعيبنماللدخنهانئخخئكتتعم

ينسليمتعنيبلبنشرجعفراعنكالنةافىعنخدلثىلبن

كتمنخخقهطيبةاالطحتلعماللهمهللراللهعبدلبنجابرعنقيس

لمجقالايوبفاصاعاننهلمئثضعتألكقدخراخككثمشاشه

طالربهنعبدبنمدعنزريتبنعمارتاىالصهاببنحوصا

كملقللممتعمالالرسطيبةابوحمملجابرعنالزبيرافىعن

خيناخبننينههطمخزجهشعنهحفوكذاكذاكللخياب

انسمنالطعبخمبيدعنسلمالاالعزيزينمبدتاالمثتبمبخن

لهعصكبامياءطيبةابوخجمهامتلعماللهساحثمفىماللهأب

02لبتصشمحنهجمقفوانامذركتتمضعامشصلتهئبنفامظاهاثنعنار

عبدتآدلشينخميناضنانليائكمالعملشلمحجامةال
احثمبىعتلاينكتلىالطهبلحميدعنسلمةافىينغالع

هنئممباأخبنبغطهلمخبيثاكانلوئخزهلكطاهمتتعماللهسيل

لللهمهدالاصمهبنعنبفسممنطكممنشعبهتآأنكاسمالن
51لحخلجعنايىيننصراخبمانماثمصوهأخةبالاحمممصلع

ثلمدواحخمضتعماللهرصرتجاعتلىدعنيائشمعىلمحكممن
نأخههنانعمرنثمللجالةفلفلإلكرقتمتذيلغشهـاعبي



2

سلمعليهاللهصلىاللهسهلتجامأكربهثان

لبيافمةابنىعبدممتتهاللهرسرخختمقللعاهرعاراعاباب

ئفطهطمقلهخمحنعنهفوفهعقوكذأكذاقلخرأخدكبمفقال

عبدحذئسءبأخميدالتيهاخبهناضيدزنضتعماللهس

كنتقخئئببنعبرعنبأعقبةخعيبنغميرعنبنالملك

عنقيشجمحاجمجمهاماحددعاتعماللهعند

كللمحجامةماىبذيكنطملياهابىئفثخلكأللتحغزبحلهفتجشط

رسيللكطلقالجثقكيفطغهذائغطىماعلءاللهيارسلكالفقزغ

ىتداماخيزهوككلمحجممااللهرسكالخئمالشهذاصتعهالله

شبببنمميوحنتاليعةبنتآرباراميسىاخبهناالناعيانبه

اجالنتمظخالفلكطىمتتعهاللهرسيكاحيبمظلجذعأياعن

عأأبيهعأاثسابنعافباتاانبخلىاحمافباجميهحاخبهنا

ناشهعذاجرهظخلماعطىاحأتجمصتعماللهرسلتامياعهفي

اخبرناغكبظبنميسىعنلهيعذبناتاالبزدزسيدبئهاثعماضفا

فىاحعممهتعمقبالةاتءتابتبنلداخبهقسعيدبنبشر

عالهيعأابنتآالنيسابيرىيمعابنمداخبهناالمسجدن

فىاحثمكتتعمالنبىانالمستببنسعيدعأعقبالباموسى

إعنبأيتانابتاثشيببامهسىشبهنالخسنالمسجدن

احثممعكعماللهسالامياعه3أعنعكمةعنبخهينهحل

بزلفلمخيبراهلىشتمرأشتثاشاظمنأكتهاأكلومأمحبرئمهـو
رماحجماللءعفاعااحلمحعنباببننعمرأضناشاكيان

الرازجعيابوتاأالالسمفيهالثمماصنانمحرمصومملعمالله

ابنبديعنكبهاتئدعايؤشباانلهمبدبااممدثاخبهق

كمائمهـهـوممتتاللهيسيلحمقلعتلعىأبأعنمفشمعنبار

منمسلمبنألعيزعبدانآانبجلىاحملىبنجيىبفانمخيم
احعمصتتعماللهسيلاتااميماعهبنعنمفشممنللابنيزب

افىعنامالعبنعنلرتاسليمبابنسعيداخبيانحماثمثو

حممتعماللهماداصعةابنحافهرصابوتاالضتمىارالش

ختاليسلهمنارعهتآسليمانفيسعيدأخبرفىنمحمعوبالثاحال



كا5سلمعليهاللهلىائلهرسرجمامؤكر

نمواحظجمممتعمانلهرساتعتلسأبنعنعكرمةعن

مبااشعابأكقجميىتآخلجظبأاللقاسمموسىبنالخكماخينا

كتتعماللهنبمقانعثلعىاباعنطامديوءعطامنالمنذرابن

ننعمفئوسمكتلعمالنبىققاننمئشلتجعشحهمصاحتم
ثاقتادةمأمحاجهبربأنمقالعيصعىبأخاتاعامربأاالسحراخبهنا

األخقمكئبنعأثالكايخثمكتتعمانلسيلنقدمانكباانمىعن

كضلعاليثتناالقلسمفيبهنالحدألنالكاهليكلىكنتين

دمعاتهقاصيابأسعدبامحمبنامماعهلعزهابثأبنعن

مسخخميفمغهذافقالخاليافشاليثماشنالنالمكانعلىيده
غيرطحدحذئىغميلقالنجحمككالغىعتتعماللهس

اخكبأاللعبداخبهنانالمغيثةهانجشتيكانصلعماللهرسيلتجا

ادعاابيهعنبانألبننابتباالرحاعبدنآاليخلىمسلمابن
هامتهعلىججمكبااتهالوليدفيخالدباالركنعبدعنهرال

متلعماللهرسلآلسقالظجامألهفمااالميرايقافقالوكتغثهبنول

ماءبشىررأوىنةئاليقمزفالاليماعهذمنهئهـافخأكجعمهاكان
عبدتاسعيدبناارثنلعبدتامسلمبنعقاناخبنانيشاة

فىئنببنيخخمكهلعاللالرسرككقللمحسنعنفمهيبالعزيزبأ

باعقاناخبهنابالحثرنيفثركبا3الكاهلىفىورإحلهاألخدغثن
خدغئنافىثنتينجامجمكانكتتعمالنبىفافنادةتآهتامتامسلم

01بنحيساعنالثقفىمحمدبنسعيدبخبهناناللهـللىثالحدأل

تجايسئغيربنخبيرعنسعدبناشدقغدانبنخالدعنحكيم

رىالمسعالقاسىبأهاثمنجااخهنرئسهقمتمذاححمممتعمالله

سعدفىمتلعماللهرسيلاحعمقلالعزيزمبدبنربنالالعبدعن

بئيعىتآليثانقاعممبنهنثمماخبهفامئكدانيستياالوكلنرئسه

آهبلغىقأاكاتحعفيئكيرعأالجثهرلللهعبدبناجلحعنسعد
ألفخذاافىجمجممومتتعمالنهىملىرخلىحابسبناحدعآل

يامتلعماللهنكديسيلزشلطاححمتيتمطةكباأبئبالقال

ئثمذىايالنالتعااألفهامياالرئستجعمن7شفافيهااتىحاببابن



شلربهحمأسلمعليهاطهاكملىاللهلراخذكرنثا

عأاسعبدحفمياابايعننحفميابنعراخبرنانيشكليتلمجننفى

انخابهاامرثصهفىاعبهمكتتعمالالرسيلانلمحعئرينلرعنبنلل

قالقاللنسعاألجنعنحفصبنااخبرناينسهمرفىلجبهموأ

اكلتحجنجبهيلبهاامقاننغيثةالفىلمحجامقكمقاللهمل

عأقتادةعنسعيدتناءالعبنانوقابعبداخبهناناليثودتهفعاتم5

لححامةببئمتداماخرقلاتهصلعمالنبرقعنماشألبأأنس

ئييل11تمثمبأسحمتاللقاسمبنهامنماخبونانإتجخيرتاانفسح
اللهرسيلقلقلإكما3انسعنثقائإايزيدعنائعمىلدخا

حمدئرا4شتالاقاناآلالمحلكةحأبمألهرزثماأئعيرىليلالكتتعم
عأكتبيمبنادبيععألشعبأالوقابعبداخبمنانمابحجامة

مررثماقلىكهتعمبالةافىحايثطرفعمنميئاابأسعيدبأعرو

أخبرنابالمحجامؤنهتئؤإألإسبيغاننتأالكيحابالمألقالأوبمتك

فبنمعييةعنالعمىزيعنبأشثمضممتتاالقلسمبنهننئم
لسبعءالثلنايغامةظكهتعمائلهرسهلقليسلركتبنمعقلعن

بأابمههتاسليمانبنسصداخبهنانأئسنةءلداالمانشهردمامأعشهة

قالتسعدلمعنالاقبنمدعأانركنعبدبنعنبسقتاطدمجم

بأمحمدأخبهناناخبماانائدمبذفيايفمركمتعماللهسيىمحت
اللهرمعيماانليرقبننهلرعأااالثاناالمبابأاللهعبدانآنلمق

هاثماخبهنانتجئئبعنهيئخعتالآئثئاجلكثتماضخممتتعم
لحجامةفرمتاتماكلجعغراكاعاجابرعناسماثيلتآالقاصمبن02

مداللهعبدابوقلنعايهفقحثيحاحآلتجمكتلتعماسنبمالنللحمائم

قلعكهمةعنربيعةبنجمعغرعنسعدباالليتحديثألسعدابن

عأجابرعأاسهائيلتالقاسمبنهاشماخبهنانرجلنلكعندفناصف

رنيمقبرئسهيملقثجيممبالعيمميشتعطكهتعمالاليسكانفأفرأأل

شاربمنستمعلياللةمملىاللةسولذكرأخذ51
ممرعنبناليغبيدسلنؤاتآبئحتارتامسلمبئعقكحذننا

ثدحمريالبنتاللتهنجوبعابنعنالمقبىسعيدابنسعد



كا7البيفىفىرمحماماسلمعليهاللههلىاللهمللباسكر

بنالغصلاضنانشاربنجخفىضتعمتالفرأيتالثخفاشلربك

يلرسكلنقالمالهمأثمياخعنزيادباالرحضعبدعنمئقدتآذكلن
تآفىمنعباسعيداخبناناطينهحأذالشنبيصدعمالله

جمافالانلهعبدبااللهغبيدعنشهيلابيدالعبدعنسغيبا

قئأهقلىفلمحيتهاحفيبنشائكنئقد3كهلهايارشهلأفىمحخحمى

نيىنطشارألأحفىانرفىارفيلكنقألزتىشالبالذأأترر

ستمعلياالمهقىااللسولولباصياذكر

بياطا11رلحثاوما

ناميءعيمبنجتئاساخبرناريدبناحمارتآالغضباعلماخبهنا

عأطفحبةااعنالسحنتيانىءابأاتبرعنجحيعاسلمهبنحقار

يالالانشبائبباضعليكمقالكهتتعماللهرسإتاجنليبأممرة

افانحديئهربدبنصادقلقفتاكمليهاوكعئواكماصيالىفثيثبمئعها

الشيممعندىالستآديهنابأالغضلشبونانثيابكمقيخهش

تابتانربنحبيبعأاننيرسغيباحذثناابتأل19بنحبيب

ماقلكهتعماللهلراجندببأةفيعناصشايباألبنميميرعأ

اخبرنانمهتاكمشيهاوكقنواثكليباطهزفلتثاالبيضايثيايىاشآ

بااللهعبدعنالسعودىتاقالارعهبأجميهـرفيبنالغضل

انلمميلقلقالمابخءابنجيرعأبناسعيدعاختئمبنعثمان

بنلغضلىشبهنانميتثهفيهـهاوكؤنوالبيشالثهابالبسوضتعم

حإتاشمتتعماالسكلقثلقحباعأالهذفىبكرابوحدكناريهن

حممرةانموتالمفيثاوكقنوفيهافحمتومافقااللهاشثيمابكمئخمت

عنححاتاماناعناالجعحغبيدبرعلىئميربناللهعبداخبهنا

نكمتعمانلهسطمنءكهاختةفىاحأكبااحدايترماقلئبها

ظاثااناعنشعبةاتاالطيانسيابيددابولللكعبدباهشلمخبهنا

طتإيماءكراختظعليهلقديئيثققارمتتعملننبىملىءالبراممحت

اظعاعأسفلناحفيبأوكيعأخبهنانمنهاحسنقعدشئا



2

البياعىفىىيمارثسلمملياللهاللالصسطكرلبا8كان

شءممياحتهئيحسنلمةدىيقمايبتكللءللبراعناسحاف
األفزلماييسلىبناصحافلمجراحبنوكيعىاخههنانكتقعماللىرسيا

بطحبامملعمائنبىاتيتقالابيهعأنخيغةافىبنعينتاسغيانتآ

كأتنلكياعليهجآكةءيرالهنجبةعكليهبمخءالقتةفىو
خزنبأالقمعفتآالفصلبنمعااخبرنانساقثبريفادائطر

قدسلىافيزبأخبينئىعأشوبنالمنالللعنبأظكمعقاعا
فىهـوحمتعمالالرسلافىتلغحبنكمغهانلهيقالفيارحنرجلىءجا

امماعيلبأصمعاخبهنااكزنلئردعلىمتكيهـوالمسجدي

افىعأجحتعأيخياثخغميابنحقفناقكسليملنيدبن
كرابلهيلبسممتتهالدهرسلكانقللاللهعبدبأجابرعأجعغر

عاالحيميااابوتآريهنبنائفصلاخبهفانإلمعةالعيذثنفى

متتعماللهيسهليتميوركنانةحمأاثصشستقالشليمبااشعث

عنحخلجنافشينآالنعمبنشرورفئاخبرناناممياندانيبكلليه
بلهلمحمعةيعميلبسكانمهلعماللهلرساتاعبباصمدجعغريما

افىابنتآلمجزاحباوكيعاخبهناالصغآلاتعيديأنييمثيعتغكرا

ممروبنحمدمنازبأزسعدابنالرعناعبدبنسمدعنليلى

فهفمعنانتعمفياكاتانافلعبادظبأسعدباقيسعنثجبيلانجن

افىانملرزكاثىبهافاثشمزستةبيئخقةاتينائنمفاغتسلالغل

اللهعبدبنكمدنهاربأيزيداخبمنانغيهنهغلىائيركماانر
كانتقالالمزنىاللهعبدبأبرعنكحبأهشمتاقالأالنحمار

اخبنانءبالمازضنهازساثعدلراشانمويسآليفحغةهممتاللهسعل
قلامتةبنبهاعيلاعأالطاثفامسلمبنمحمدتاعيسيبامعن

سمدبأاخبهنانبيزسمعمبفثأكتتعماللهدشملحفةرأيت

معلمملبناللهعبدبنأبراهيمبنءزكرتجاعنقدباثبنعماعيلا

اتممناقهعنابيهكازثعةبناللهعبدبأغبيدأأطبنغركعن

ىوؤبزمفرأنلزايىرددههتبضهمتلعماللهلصتفيبريهاتقالسلت
جميىعنسعدبنهثمتادبهنباالفصلىاخبيناديهاننخيحثغ
بامدبالثيابهحئصصتعماللهمكانقالماللهبناللهعبدبن



الالبيافىفىرعايسلممليهانلهمملىاللهرسيللبا

ىالردمحمعببناللهعبدبأممئعباخبنانكامتهاعثالقميقمه

قلابيهماجعؤبناللهعبدبنأحماعيلعنئخبرثىحعثتل
للعبيممهعبقلبالعبيكئبئمصبوممامةءرراصتعماللهرسيلملىأليت

افىحذثشمدباعامهمتآجييباخالردخبينانالزعهافعندفا

هلئزعالنكتهاثيابهتفمنغضتعماللهرسكيفالامابنزيدعن

ابههعنمحمدبنونآاعيلابنمففلاخبرنانالثامحتى

اخبرنانثيابهيحمغرمتتعمثالنهكباقالالامصرابننىادأل

كلنكللاصلهبناعنمدعاممربنممربنممعتااسمالبنقاصم

مرشانلممهاتبحتيبالزعفراكتثاكيابتيصضتعماللهمهل

ماسعيدالعليانسىليدالابوالملكعبدبنهـشاميمسلمباعقبااخبهنا

لعنلقيطبأايارىحقايادبااللهغبيدتافالومنمهرابأ

قلمشبفاناخصرانلردانيثليهتتعماللهرسملرأيتقلليئثة
يعلىابنعاغيزارءعضاعنخرييمبنعطسفيكنآاصباعيلبن

اخصرندبصهئضطبعابالبيتيطيفمتتعمالنبيثيتقاللبيهعن

ماقالوسديهـانبنثسعيدابياههمبامسلمنهلربنيزبىأخبز

علىدخلتقالرافىعأملثلباخميدعأالمغهالباسليمباتآ

الملتدالهذحمأويمساتبالببنمغخنمماغليطاانمرالليناجثفاصعائشأل
ينهابناخبرنايزيدفيهانفبمنامتتعهاللهىفئفاتسمث

عقتادألعأجيىبأهتامتاقالودبنبنضلىالسلمبنعكقلن

02فلبسهافصشأمميبدألتتعمللنبيتيخعلقالتمحائشعنمطيرت
صوفامنهاريحختجذفياالافلماقيفقوسومهآماننبىبيافىقذترث
المفئبصبنمحمداخبنانالطتبةدلريحئغجئهالنهفغهاتعش

باكنالمبدبناللهعبد1عنحبيبافىبناجميهاعيلبنابياهيمعأ

ثمهلاعبدبأمسجدقصتيتعماالهيسيللنالصامتبانف

آهاللهعبداخبرناصانظترقتغيهعليهيذئهيصغفيتجئنفكسفى

بأمليعنحبيباربانمبهاعيأبنبياهيمتاقعنبباممسلمةابأ

مسجدفىفيضتعمسهلائااالشهلعبدبىمشجةعأانخصبن

رطعطيقيهءالكساعلىيديثقمغفككءبكسامئتحمااالشهلعبدبنى



البيفىفىعارىدمليهاللهكملىاللالسلباسيمان

آ5

منصيربناسعيدقعنببنمسلمةبنااللهعبداخبناسجذنااق

سيعألبيهعنمحلاوربنالعزيزعبدتالوخداضمابأخالد

احلمثعيتفيهامنسجهةدنجغمتتعمالليصلافىلمرأةجامحتقلىسعدابن

رسيافقالتلنشملنعمقلإشعلةاقالولالةمارتدزسهلقال

اللهصسرناخذهاقدوكهااثحئبهأختثبيلىردةاهذهنسجثالله

لرجلفحنبانفثافجزلزاتهاعليناخدجالياتاجاعلعم
نقالسنيهاأثالبردةهذنثخمااللهرسينقللسماهاشقمش

حلعالثاهتعاللهسهلرخلئلتارجحئتمأطجلسالائلهلخمانجلسنعم

اجامتتعمتعيميااليعاللهاحسنتماانقيملهشقالاليهبثاسلىاتق

مااللدالرتجلفقالساثللىثزذاتهمتعلىنداتاماسألتهثتمانيها

سهلقالتاميغنتفهنلتاكااسألثلبسبايلكناتاهاسأنثه

بأحبيليةائطنافسىغبيدبأمحمداضنانماتييمكغنهفكاذكأ

عأسليمباءابادلالثعبدتآقاناألششعسفبأثاساتخميد

تجقحت4ثااانينااخرصثقنلاصمامأاالجمدعناحافىباعطاد

فقالتبهمكغعفقيخجنهاافىركئعأريبانشمرلئنهالكليابش

كانتكعلعماللهرسيلتؤسلفايلبسهاكيمحنتعماللرسيلجتةهذ

اانمتاثاشللهنغسلبافنحنقبضثيمأمحائشةتيظتفلتاعتمثحعند

افىبأجيبعنشعبتآالععوىببباممراخبرناناشتق

نائححثيلبسكانكتتعماللهرسيلاتامانثباانسعاابت3

اللسمقلساخاطحازمبنجريرنآعيسىبناساتاخبزا

شتضياللهمرطزساثشامرأةيرعدشحمتعبلرلظليلةفىكنتم
بأكيحاخبهناالسوادحمعماناللبنيفالكئيعتنكمف

بالضأنآبييفياتاعاسدةبنحمادعنمسلمبننثآى

عنلجراحبياوكيعيخااخبنءسعرامجمامهثثليهمكلخلىكتتعم
منلعهقالانابيمنخيثبأممضبنجعغرعناراليزاتمسا

بنسغيانعنشابمبنكليعشبفاناسؤممامألبثليهاتنلتىخعف

اخبينانءاسيمتتعماللألرسيلممامألكانتممقدلسنعنالغصالاأل

سنفيمغتمقعنسغيانتآللبليكبناللهعبدتآربادبأعتاب



فماسلمعليهاللكملىاللسهللبسهالفىظريرلسندس

نءسيداامئهالعقابئسمىءاسيلعمكاللهسيلرايةكانتيؤيمل

بابرعنتهيعةابأانآللبارنبااللهعبدنازيادباغتابأخبهنا

ضتعماللهرسبلايهتفنتقالحبيبابايزيدحذثشلشو

بكرباعأابأصهيعةناائنيعسلبريةمببنحمداخبهنارانش

هالرلممةرفعسجدااقكالكتتعمبنالةادوارخببأصلمأعدةشو

عأييماباعأتآمئثدررابنمهسىاخبهنانتجثالتهعن

ثتمسميئسهعنممامتفرفعممامةتوقمأيكايهكئتعماللهرممانءعطا

ثتضبةابوآالمبلكبنلللهعبدتناالربأغتاباجنانرأممقق

تجغننممنتعماللهسهلقلقدنعأضبأشهابكببفعأسطىالو

01حذثنىئدىالةنعليمبأسمداخرنانكيغئهبيهاامتهنجريخي
مقعماللهرسهانآحمرفيعأذلمشحعأكربناللهغبيدتارىالديا

تآيخدأشهـاباخالداخبرنانكتغيهبيناستهسدلاعتماذاكم

قللالزبيرباةعأبفعيعلبنعنكهخرافىعأببأاللهصبد

قيالجهانتبتسثئمغتمهانقطعمغتمظامةكتتعماللهيسيلأفيى
ماطوممعبنعروانطهالسالوليدابوشممسلمبأعقاننااخبم

كتاللباميمااكأمالكبأنسقلتقالقتالتاجييبأقتامتتا

عيسيبامعناخبهناالحصبرألنقدكتتعماللهرسيلافىامحبخمتبم

النبيلرالملكعبدابنيعسهشلمعلىكرأيثقلهثلبأحمدنا

نقانيحالثيهلهجبأشمتتعم

02اللهصلىاللةرسولهتبالذمحطيرلىنذيمياال

تركالتتمسقمغليال

بازيدبأعأعلرءبأسلمةحتادتاعيسيءبناحكاخبينا

صلعماللهمهلافى3اشملكتثفذءاللمالدبأاذسعنخذع

صعنهمأمنابننتفالتذثاالافىانطرفكلتىفلبسهاشثذميماشممثمنالة

52نتجهتمافقالءالهممامنعليكأثنرتثاللمهلبالينيللقيملمجعلى
طهمهفىمعاقبنسعدمناديلمنمندبالاتابيدنغسىالفىلمنما



سصهاميلهاابعمالباصهامشافيكرنما

تعمالنبىلقللفتبشهافالبلجعغربنافىباالتجعمثكتمخيرمنها

كيلافىبهاثئابعقالبهاافثنخدماتاليتثبشهاأغجلكهالمابى
بزبدحقدشسعدبنالليتتاممالقلباهاشماخهيانالنجاثى

رسملأفىىأفيقكاتعلمرغثبالنجنعالمجيراعأحبيبافىابن

ثانفنزتاذصرتثتمفيهلىثتمحريرفتبممنهءقبايعنىفرفهكتتعمالله5
بنسليماننجاأخهنللمتكينهذاينبغىقدنتملهكالكايرهشليدا

ادمحائشةعاظعاالزهرىعأسعدبنابياهيمتنآالهاشبىددا

شتغلتانطوألاعحمهاافىلنعلنثائفخخميعمةفىسقكمتعماللهس

وآئوفىصحقعألنغاقثنىاياتهاتجفماافىهذهجممتشىبوآنقل
عننسثنمالكتآعيسطبامعنبهنانجهمااجماذتجباثهما

بنالحهفبمابوأفدىقالتشأععألبيهعأعلقمةاطبنعلقمة

فلطانصحقفيهافاتمهذغلئمانشنآميةخميحهةكهتعماللهلسيلخفيغة

ياغعتهافىنغإلثلمترتجفماعليظميحمةهذهرئياقدانحمرت

بنصثحلمعنصالكتاهـعيسيبنمعناخبرنانبفثتىقكارا
بااعفامحاثتمغلئملهاخميحثلبسمتتعماللهالرسبيهعنألصم

ضلعماللهرسلفقاللتمصبافقللاثبجانتاجهمارحأاخذجثم

نالحمحفىغلمهااثنظرتءإت

ممهاطولهاليضالباسونافاكرق

52

اشبنتآمالكألهاناسليمكبنثاحمفىعيسىبأمعناخبهنا

يهثاكنثماسدقبناشعأطلحة18بناللهعبدبناحتعن

ركداقلمحاشيهلىغليهاذىتئزقكليكملعماللهسيلمعأئننما

زرفقافىنظقححىانسالأشليللحألتجةبرداههدخبذأعيابئ

لقتجئذتثمذألسالثولىحاشيألأترثقدكتتعماللرسيلعنت
صتعماللرمقدقالتمعتعنلهالفىلللهملمندمرمديا

بنخالدمنصرتابنسعيداخبهنانبغطاهأمرلهثتمفصجأ
الدرسهلظميصنىثالمانكبنانمىفياالعيومسلممناللهعبد



السمعليهلززةغة

الكورربيعةبامحمداخبهنانالكقثبنقصيزالطقمايزقطيناممتته

اخبينانشغالادمتتعماللهرسئنمكلنئديلعنالمعتممومىعا

عنسياافىعنلهيعةبنحذكنىبسىاألاللهعبدباالعزيزعبد

ئنثرندراعنثضهئزبملرمتتعمالنهيءرلماطتجاالزبيربنعييأ
باهحمدعنتهيعألابننآالمبلرلبأاللهعبدتآلطبنعتاباخبز

اللهبرثوبانبيرانبنعرعنحذثاتنلىبنالركأعبد

ادرعلزبئطوئهخضرمقهوربالىفدافىفيهيخهـجكلنالذكتتعم
يدبسينهبثولالحلخيفقدءظلفاعندفهوشييناعاننشفمه

سعيدميدمرألنسعيدبناعثماناصناالفمإلناألضخىيهم

ماكانتلعتلسباعأجماهدعامسلمعنحسننآالعاصلبن

ابيزيدااخهنالطاليذينقصيرقميصايلببىتتعمالنبى

الركنعبدعنالثعلبىالطاعبدعانسيبناسراثيلتنآارثن

اياترأيفقألكالعنهارحديتفىممرمعكنتقللليلىلألابن

الغتئعنانفمتقةشاميألنجبةعثليهالقاسم

السثمعليهانررتالممفه

عنلهيعةابأعنهـببأاللهعبدتآخداثيمافيخالكحقثنا

يليهيبنأزشاالئبزيخىكتمتتعماللهلسانحبيبافىبنييد
محمدعأالليثىأبوفهفألعياضفياؤساخنانائثشيهئه

ابنيئيثقلىاعياعهابأميدعكرمةعناألشتيتنمهاجيىفي
02قذشئهظهرعلىحلثيتاهيقغحتىاريممققأزخقآتزراانعتلس

اللهسرأيثتلهكذاتاتنرزيتملهنثمثقلرريمتاارالثع
يزالعمنحميرتآمبدبنسعيداخبهنااالزرألنتي2تنرزهذمتتعم
قلاميامهينعنرجلمنىجاربنمذتآخمدلبن

باتزرممردتبتشرئهفتثذرشرتهرختيئنصكعماللهرسبثي

نشرتفنى

اة



البساقيفىماالقميصلباسهبثبمكرقناعتان

يقولطنماالقميميىولباسهبتوبضقناعتهذكر

عليةفوباياقبتاذأ

يديعنالبيععنالثيىنآسغيكالمكىججبنخخراخبهنا

حتىالقناعنجبهثرصنعمالالكانقالمالكبنافسعأئبلنابن

العبلىحفصبنممراخبهنانزتالتتنكأتهثيبهحماشيةش5

رسكباقلمالكباانسعنسمداىاثاتإابلربأيزيدعن

قايانلرتالتكهتنميبهكلىحتىبثيبالتقتخيكثرهتعمسه
ثحذنمفشيربنااللهعبدبأقعرعأزهيرنآديهنبنالفضلاخبنا

مهبنةشرهطفىمتتعماللهثاتيقلللبيهعنفراليالنجنمعا

فتمسعثعتقميصتجيبحنايدىادخلثئتمتماللفقميصهنئفبايعئه4

آلمطيقىخبز6شتافىابنهبةمعافمارئيفقدعيعةكالت
أاليخلىءعطاباالوقابعبداصيناابدانانترالاايرأر

قلىاخذسعيدافىعأنعبهافىعنييىالايلعبأسعيد

امةلرارازااقميخهاباممهستاهباثتسجذاانعهدمماللالرسلكان

لهفمنعايمخيزئشلفدشننيتةانتطمدلداللهتميثم

اللهعبدبندبهنانلهفهنغماشتربدشاعيق
بنالرممناعبدعأشىعأليلىافىناعنسفيانتاسدىا

احذكملبسارافداوثهالبااقتتعماللهرسطكانقلليلىاور

لىبهيبخمغزقبهىمائيدكسافىالذىللةظمدفليقلثيئا
محصىاناالمبارلبنبللهعبدتنامقثنلبامحمدبرنانآحياتى

عثمتممتعماشبىبغثللابههعأبأسلمأيلعاأغبيلاين

حتاوريقهشهجهعلىختتسعيدبناآلئبثففمقةافىعقباابن
نلهقنجشهأكمااريأئبذمشعااولغيمابنبافقالمكةبمقد
بالبيتكلفعتملبنياكالساقثهئصاتالمزمهاحئناقتنامكهـقدل

مدلخبنانأككئبغاحنناتخمنغحتىثميفانفمنخالإتاقيم
الخهفىجعمربناباصعنءالعالبنحموابوتآاالنصلىاللهمبداكن



الحدكطىئممليهاللهملىاللهىممحأل

صيماخبنابهانتقنأتمناثغاقةنقيخصتعماللهنسكانت
ادسيهينبنسمدعنقتادالتآجبىبنهفامتاحدىالعامممابن

بنانناققيحثرينبتسعكهباقالماخئالطأشههىتعمالنبى

بناحادلدعنبأعليتعاقتاألعنتلمتآدكنبنالغص

هبسبعحذأثشهىممدحمالنبىاللنهبابأطااللهعبد

بأالسمعاعبددكينبنالفصدخبناننتةأيأث

صتتعماللهايسيلممف4فئتتةبىزمنألىررمحسيحذكنىحي

تآبأدبهفاالمضلاخبهنانشكرةنبزتىالثفليهذلقالالطيلسبا

لينألنثمتةدامتتعمالنبيتقنكلنكدماعيالعناصنمبنحسن

01سقمعليهاللهممتىاللهيسولصثقذكر

اياهلئسةولحدتحب

اللهعبدبنشريدعنرراباثمعسىلمجرلحبنوكيححذنمنا

باعاعكتعناللهغبيدبناللهعبدباضببنعاالهضى

خرلهبفصتتقيءاحدنهيئيصتىمتقعماللهرسيلئىاتهعتلس

خميدمانمالليثفمفرةلبهعيافيمابأانسلخبهناانترتفىا
معمننعماللدرسينصآلهاممالابةقلىاتهمالكبأانسعنالطهيل

الغصلاضزبكرناخئفبمتهضحااحدثولىفىصلىالتهم

صضهفىمتتعمالنبيءمملىقهـقالاذسعاخميدعأمئقدتآدبهنفي

مطترتبهنااعدانبهمتهشحااحدثهبئفيهكبفياالفى

آافىباابياههمبأميسىعنالموالافىبنالركنعبدتآاللهعبدب

كحبفىيصتبىفقممالكبنأنسعلىرخلناقالائهأبيهعنيبيعأل

رسيلرأيمثنعمفثالموموعلروداوأحدكوبفىأئضتىلقلنااحد

بأالعزيزعبدتادابأمعسىلخبرناكذانيصتىضنعمالله

بناصتىفالتلفعالئمعنانسعندلطييلخميدمنسلمةاي

51أدببالمشبهمتبثمحااحدكطيئفعهلىبيتهفىضتعماللهيسق

يناللهاخبفاغبيدنفبعىحتىأصابعدصتىمامألمرشحلت



ثاحدكوبألسلعليهاللهمملىاللهطألصكونم

53

ممتعمتالنبلسلمةللىعربنعنأبيأعنصبنشمتآموسى

أعباعيلبنسمدأضنانفثهطتيبنخاتفقدروألفىصلى

أديهعأأصفيهشمعنعثملربأالضشعافديكثاابن

احدفيبفىيصتىعتتعماللهطهلييثقلسلمةافىبنعاص

ربأاللهغبيدعامجيابباانسااخبنبهامئتحبيتهأل
مهتدماللهرسيلرئىاتهقالمخزحةسلهابنممرعأشهابابنعأ

نجاليقىباجعغراللهعبداخبرناملحغانطخدثوليفىيصلى

بناقملاللهعبدبنلمجابرقلنا4قالعقيلىبنعنممووبأاللهعبيد

ختحناافاتمقمثخقةألاخذقاليصتىمتتعماللهرسنميتكما

برالغصلاخبهنانيفعلهممتآاللهعرايثمكذاتاليهئخئذ
جابررأىاتهالزبيرابواخبغبتعبأيهاعيلابأيمابياهنارنن

اتهاخبرجابزاثأنبمتحتمحااحدألوبفىكمتراللعبدادت

ندمتشحاأحدثحبيصتىوممتتأللهنبيتاعليملخل

رأيتشقلجابرعاالربيراألعاسغيكتادبهبهأباالفضلاخيا

بنخالداخبيانبهحامتعثاالحدفوبيصآقمنتعماللرسل

راىاتحذثببسألالومممنىاجببناللهعبدتآيخداش
ابرقلثيابيكندهبمتوتنثوبتيصذثاللهعبدبنجابر

يبفاننلكيحمنعصتعماللهرسلينىاتهجابرقلبيمال

حعممنباتآربدخعئبةبايباعياغيمابايديهلرثنابن

ليمبرامؤتبرلمفىعمآلعتتعماللهماتا4اللهعبدبناجابرعأ

بنيعلتايطبناللهعبدبناكداخبزنغبرةعلي

لعمارابنعناسلنةبناااياسعهجامعبأغيثنعنقار8لمحارث

نبهحامتهماحدكوبفىممتعمأللهرسيلىتقناقدابيهعأيسلرلبن

الخننمىجميىبنلحسنعاالدمشؤالركنعبدابسليماناضنا

ثقفيارريسالعالحصيمىاللهغبيدربنئعناسدبنلدتا

تيىبناقدصتىتعماللهسعلعليناخخقلاهالدألاعن
قليهفيعرقللانصففلماثلهيههبينثخانفهتيشحاباحد

بنمدتاممالكلبنهلمثمماخبرناالصحألنلمجشبةيعنننعم



افتهاثعهلمعليهاللهصلىاللهسهلجلعفكر

سعيداعنااللهعبدبنجايرعنسفياناعنفالعشعنطلحة

ثيفىيصتىهـوبيتهلىمتتعماللهرسيلعلدخلتقالالخثوت

بنيتحالئالليثتاالقاسمبالشماخبرنانمنيتماحد

بنيةمععنخدبجباسعاثيهعنقيسبأشيهدعاحبيبا

هاللهرسنهلممتذالنبىيجحبيبأتمتاخساؤاتهسفيانا
نئتهفيهدرلمااقنعمفقالتفيهمعهايرالفىالثوبئيصأتتعم

وأقنرلنننسقمعليةااللهصلىاللةرسوالالبخاعذكرف

عأعهألبنهشامعاتميربناللهمبداحببأوكيحاحبهنا

ليغانواقشينئثيمشتعمالنبىفمجلغانكالتعائشزعالبيه
01الركناعبدبنخميماباحلئتآمعشرابوتاممأنثالبيآمهلثاخعفا

بنتكثهأنجذتىعلىمحمدبنقاسممعثخلتقالائجلاابا

بايىعماللهرسيلألنكالتعائشةثحذتنفقالتانركأعبد

حمببراآلاالرفىببنبينهليسراقذحتتعماللهورسيدعليهلمبقالب

ئفئبرئسهبىييمائمقأبمئتشارجئسهوختجمنبهكدأتز
دماعتباادعهتاسليمانبنسعيداخبرنانخافيمعتقة
دختتقاكعائشعامسرثثعاالشعبىعنجمالدعيأللهتبى

فانطلقتتئنتةكباعكهتعماللهسفرايخفتغتىنصلرامنامرأال

مافقالصتعماللهبعليفدخلصئئخشفبغهاشاليهفبعثت

بتلففاثمكديتغتيدخلثنصلرتةاقثنةاللهرسلالقلتهذا

3قالحتىبيتىئيكينانياجمبىأرتميفلمرقيهفقالهذافبعثت

جبالمثااللهىآلشمتيوعاثمثسةباللهفقللاتمكللقللك

عثلشةعنشيبعأحغصبأممرأضنانهـنفقمةالزص

فنمرتعئهاقدليلءنجاباثبقغباعقضتعمللنبىنؤشكازتاتها

اللهرسلياقلتكتكماليسالليلةلغهاشىماعثلشهيفكالعليها

53باابباتآمسلمباعقتاخبهانكككمافاجميليههشلرتعئها
عدتشالدآحالدنبأمميانحذثنىكثيمافىبنجميىتادلعظاريزيد



بنتاشهسلمعليهاللهصلىاللهسهدضجاع

تممليثليهشتابيتهلىيتألصتعماللهننىالتاتهاحذكهه

جابرعنممالعناسرائيلعناحفيباوكيعأخبناننققماآل

نيسادةعليفيبئهبيحتهفىضتعمالنبيقعليدخلثقالصااب

عاالهورزيلبنممرتآالنهعبىغعتكأبواصماعيبامالكاخبرنا

أشاممأمنتعمالنبىابتاقالسغيانبأجئقهيعأقيسبناثسي

مااللهسبيلألتتييثثبغاآلمفقلإفمبعهفائمثتخقة
رتصهستهغثبمنزطمرمسريرلهعلىفففمغفخيلقالتقبث

لخثبرالضيطئترغهرتعليهلدخلبليلىمحمثتيأليمئتشمرفقة
جلسوننيصركسرىترثناللهسباقالئئكيكمافقالعمرلبكا

هالاثهستبؤلحيرقلللرستبتىواالسهلسفبلبسهابالفيرشعلى
لهاثئالبيتققالاندنياطثماآلخغلكمنتكانترفمهنأما

األفإلنيعىالحجقتلغألفقالرختنبهذائزتتوسقالريع
دخلىقالظسنمعتلقثمهباكابوتآالكلحعلمعابأممرواخبهنا

لالحهبلبوسهيراوخعميرعألنآتعمماللهسعلءبعطبباغمر
فقالممرفبكالقالغعننةئقمبنالبيتألتقالجنبهأئمرقدثراهقالشذ

ياكلالفصسيهقعلىثتيصموكسرىاللهنبئانتشلكوييبكيلىما
قبالعبدأخبهنانلألخهانناللنهيالهمتهاانفهياماثصر

دخلقلءعطاعنمموبنكللحةأاقفالديهنبنااسفصلءعطااب

شهجلععلىمضحلجعهـويهماتنتجهتعملسااعلطلبلممربن

الهقيبعيدقىادهذاعأللمخشؤليغاحدبههئمالقالثغ

كسرىلانيقلممريبفيديامافقالصرفبفثقاةأقبنالبيتأل

اللهتنجياذتذلكمث9قفيحمراسديباخيرالقزالحصئ

باللجبذتسييرلنلمفلويممرتئكقالأرتمايخهرثه
منهااككئكلحلماثبابتجبزاللهعفدتعدزنياالللوالسا

المسعهدىتآقالانقاسمبنهـلثبدغهبنتجيىاخبناثمتان

قلىمسعوربناللهعبدعامالعلعأابراهيمعنألمبنوعا

أستيقفلمابجئدلححميرفأثزخاييرعليضتعماللهرسطجعلف
هذاعليالءملنئاآلئنئثنااللهيأرسثافهـمنهئنشغجملت



ماثتهاثسلمعليهاللهكهاقاللهرمميلضحلع

الدنيااناماللدغيافىماممتعمدللهرسدقللمنهيقيذشيكالحصير

اخبهنانركبانراثتمشجهألختتشتطلىكراكبادالدنيااناما

قلاللهضبيدبنممرمطائفضرافىعائاللهتآعيسىبأمعن
خميرقداوخضفةصوعليتعمالنبىعلىلحثناببأصرتخل

هابنيزيدمنابأتهيعظتآدرابنامعأخبرنانبتقث

صتعمالنهىييتقللمالديأانسعنسعدبنسنانحمنحبيب

تآالقلسمباملخبهناهلثنبساكلعلىيصتىطلحةيهـبيتلى

عنلرطلحبثااللهعبدبنافاعاسلمةاريزبنللععبد

علىشليماتمبيتقللالمتتعمبنارسمافنتىقللمالدبالنس

انفسجدعليهتشبشئنفمخهقللنقدمححهيرقدتغترش

ارعاالثتنىرثطبانسيعاالكورربيعةبنمحمداخبهنا

النوألكتتعماللهلسكانقالشعبةبأالمغيأعنأبيهعاعين

سمدبناجياعايمانئقمتممدبيحألألدتكينالتيسح

النقغىشانعأالبيعباقيستتاالمبلرلبناللهصبدامقانل

ماثانههيقلييرأفىاوترالدلرفهتعأالكندىليلىلعن

كقافانميمكتهعلىيدىسيفمحتبنايخطبهـومهتعماللهرسلل

يعنىسعيدعأمعشرابوتآالقاسمبئهلثممبهنانضاثنة

الليككافانبالنهاريغتشهححميعهتعمللنبىكتقالىالمفه

تآبامسلمتدخبهناعنصيهالمسجدفضثىصفيجر

02ربأنجعنللتضرجمذثاالستقلعقبةبنامهميعنيب

ؤخالمسجدتاتخذمتتعمإنبىاتجاشبتبنزيدعنسعيذ

كتمناشأليهفاجتمعليايرفيهامملعبماللهرسفصتيحصيرن

اليهمبملييتفخخخبعضهمنجعلإمقداتهدظتليلةوتهمالفد

خشيثحتىقشيعكماثرالذبكمالمافقالاليهمبمخ
53ئالنلىاتهافصتوبهفثنمماعليكمئتمبلوعليكمئكتمبان

نالمكهبةاآلبيتفىهـالمصلاصلالبييتكم



الفمبسلمعليهاللهمبلىاللهيسهلدكرخاتمثا

اائلالرسيلعليهايممقىكانالتىالثخفزكرق

مقمعليالاللتى

افىعنحامعاتايزيدبأثابتتامسلمبنعقبااجرنا

ثىمخماكلثهملمآئنهالبنةفسألفسلمةاتمئبتدخلتقالقحبة

فااللتزكيهاالمدنفلردثأخففيهفاقأالمسجدففزننممتتعماتنبى5

دآعتلوبنجيىاخبرنانلخمرةعلييصتىكانتتعمالنبىانآ

النبىالعائشةعنئممانعأققيىبندنحاعنسدمةباحماد

التيمىبأخميدغبيداخبهنالمجمرألنعلميصتىكانصتتعم

بنخمدبأالقلممعاغبيدبنبتعاتحشاسديمباحذتش

المسحهدمهألشفىنايليمعتعمالالرسهلقلعائشةقالتقالبكراطما
اخبنانبإلدفىليستجيصتينانلقلحاثكنمااتىقلتقالت
الههياللهعبدعنذىالامثاعيلعنزدتدمقظسابفباعد

تجاريةللفقالالسجدفىكالتعماللهرسيلآدنحئشهحتثتنىظ

يدهافىليستجيصتهاادفقالحاثفياأتهافقالتفمرليشنا

بامدنجااخبعديهانحمآفهفهانئانالرعثلشظمالقاتت

اللهرسلفئممرابنعننافععنليلىأفىابنتتافشيمتاالضبلح

اتااللبيلياقالتاسمسجدشلمخمهةناجبتشةعافياقالكمتتعم
تاسليمانباسعيداخنانياللفىليحستاتهاقالحاثع

ضتىكنتعماللدرجملالممرابأعاالبهيباحافبىعانائريك
بنسعيداخبفاشعبقنآالقاسمبأهاشماخبرناناللمرةعلى02

كمذادبناللهعبدعأالشيباقعاجميعاامالعبنعتلرتاسليمك

لخمالنعلىيصتىفىكمتممفلليسهلاترثظبنثميمينةعن

الذهبسقمعليهاللهمهقىللالرسولخاتيمذكر

اللهعبدعنصميانئنأقاالدكنبنالغصلهلىثنبنيزبداخبهنا

بااللهثبدمسلمبنعقلبخهاممرابنسمعفلينلرفالاينم



االانفمبسملمعليهاللهكهلىرسراللهبغكر

ديهلربناللهعبدعنمسلمبنالعهيزعبدناداقعنببأمسلم

عابحلبأسليماننآالبجلىنحتدبأخالداخبرناراباعا

بنتجييرنجةاباهيمبامبعلماخبهناممراباعارينلربناللهعبد
عنسعدباليثتآالقاسمبنهنننمثلخبهناممرابنعنعأنافعاحماع

ابوهنمقاالخداكيماباخالدملمبنعقتاخيناعرابناعأنافع

نحتدبناالضخاكاخبناممرابأعنناصععنبنثنيبوتاغيانؤ

اخبرناممربنعننافععنلىمالهبلبنالمغيهةعاالشيبافى

ابأعانافععأالعرىممربأاللهعبدنآالبخلرنحتدبأخاند

عقبظبامهممانآزهيرنايعنسبأاللهعبدبناحداجيناعص

4تاالعخلىعحألىباالوقابمبدثاخبرناسسبنمعاتهنافعاخبوفى

حدييثفىبعكيهمحليتخلعرانجأعننافععنابخدبأأسام

فحههيليثفكباتقبخاتماشمملعماللهرستآتحقابعميا
هبنمنتيمخالهائافصنعاليمسيدثبشهأداكغبطعالى

نتملمخهذاأثبشكنتإتىقالففزعهالمنبرعلىكهتعماللهرسنجلس

ماالنبىهـنبذبدابأاللوالندبهمرتنكقىباطاحأنقموأخغذ

نآركجنبنانفضلنااخببناتيمهمالنائيمافنبذلئنمصلعم

الغعولباعأرمواخبرنااثينلرعأثمابنممروعنشويكبمحمد

تعمللنبىتجاتجذثساطصثتقالباتعأزيدبأضمادتآ

فقالاليهتظرييماماالناخطبهولبينماحبنانخاتمااألحنذ

02اخبهناابدأنالبسهثقالبهفرمىخلعهثتمىثليتعلآلله

بنسليمانتآقاالنحتدبنالديسأافىبناللهعبدبالهرابو

لىيتمكباهتعماللهرسراابيهعنمحمدبنجعغرعنبالل

فوفىاليهينظهينفطغفوالناسعلىبمنخذهبشتمبئيسا

نبهقيمىاهدافىربءثتماليسرىخنصرهعلىاليمنىيطه

52انمىباالنضرعأقتادألعنشعبةتآمحمدبنحخاخبرذ

عننهاتهكقعمالنبىعنفيرظاعننهيلهبنتجشبرمن

نالذهبخانم



الفصةسلمعليهاللهكماءبللهسنمخكرقثا

الغفمةيسقمغلياللةممقىاللةرسولخاتمذكر

52

العخكءعطابنالوقاليحبدذحملرىااللهعبدبنحمدسبرنا

يزيدياخبنامفلكبافسناعقتادآلعأبةضابأسعيدتاقا

بنانسحماقتادظعأئنحظاناقاالائقلسمبنلثممهلرصنابا

فقيلتختنثلم3الرافىديقيحمرالمىكتتعماللهرسالكتبقللكسب

خاتمامتتعهاللهسفاتحشذنحتيمايكراناالئفتمالقلبكتجالث

يدبيافمهافىانظرفكاتىقالاللهصصمديفقشهفنقنتفقمظحأ

نحهليىااللهعبدبارهـحممدنهلريخيدبأاخبزنكهتعماللالرسيل

بأعقانثاخبهنانعيلالخيدتنآقالولهاائكبعفابأالوقبعكبد

أنئىشتلقكبعفدعلىبعئهمهدزابتألبمبأسلمةحمادذمسلم

اتعشاعليلةاخرنعمفقألخاتماكتتعماللرسيلاتخحطهلصالكابن

رفقالبقخههعلينااقبلكمتىفائاااليشعشقريبافىاآلخ

فكأتىانسقلتنتظرتمهصامالىمفىالوتثلمطامقمتقدالناميا

اخبرناناليسرىفيانسزقعيدقتمهبيحيياتافىاآلقانفر

بئأنصعاعتلثىابأأبلرنتآهتماانكحمهمبناعبو

ذيحهنغالثقالفقمةشلتخاتمااكمطنعكعآماللهرسعلاتامئاث

ربأدامحسىبأيحنسعبدنلاكدبناخبرنانصفتعلي

رسخاتمدلقلمالكلبأانسعنالييلخميدتازفينآقا

كيفالفقىعنخميدافسألثزهيرشلمنسقههفقمهشتعمكماللال

ببأاللهجمداخبيناهونكيفيذريألافالخبألتهو
حذتضرىالزسنيزيدبأيحنستناقاربأكثمباىصاليحه

ىخبايفقمهثربئمنخاتماكهتعماللهايمسيلاتخكلقلاللثانس

دداباسليماناخنااللدنلرمحمدتفشممرنبعثمانقل

أبأعنسعدبناابراهيمتآقاالالصتىدابأثمعسىانهاشعى

بومايربنمامنخمهتعماللهرسيدئألىاتهانسعأشهالي
نمهخحتلعمالنبءفطملجبسهماردشخواتيملنلرشحمنكعاحدا

اللهغبيدمنئميربناللهمبددخبرنانخوأتيمهمالهاميماأفح



ماثاضنةعليهالميىلمعايراللهصلىاللهيخانمكر

ماخانمامتتعماللهرسهلاتحذقممرابأحانلثعممرعنفي

يدصقككتمبعدبكرافىيدفىككئتميدهفىلكانرف

سمحعدنفنتمهأريسبترئقعخىعثميدفىكانكتمبعده

موسعبناتبرعاغيينهتآفيديهنبنالغصلاخبنانالله

هنقشنقمةنخاتماهتعماللالرسنذاتتالصربنعأنانععن

بااللهغبيداخبيانكغهبطنفىققمهلمجعلىاللهسمارسفيه

خاتمكباقاءطاقبأممتدعأجابرعأادباتيلعنموسى

الفصاصياناللهسعلمدنقشهوكالدقمةمنمتتعماللدرس

كتتعحالنبعخانملباقالاباهيمعامنمميرعنالاسفتآريهنبن

01أىبأاللهعبدبنبرأبوأضهناناللهرسعدنيهخم

خاكهفلئكتتعماللهرسلاابيهعنهدبأجعفرحقنشاطس

غبيداخبهنانيسارهىخعليرتحمأخاخماتثتختتمثمانذهب

نازقدعامرعأقمجابرعيصسعأاسماثيعنموسئباالله

نضمةحأضتعمالنبىخاتم

ماشخمظعليهالقفوقيسقمعليالاللهصلىاللالرسولخاتمذكر

ابياصمعأنمقدعنمغيعنىالراالخميدعبدبأشبحبأخبهنا

اضرنانفقمةعليالتاتحديداصتعماللرسيلنمخكتقال

مكحعأبأياشدخمدنانخالردابنسىعدبهنبنللفصلى

انغيرفقمعليهملعيئحديدحنككمدحماللهرسنمخانا
خالدطاتاسعيدعأاسلتتادبهنفيالغضلاخبهنابادنفحته

كننعماللهسلصقألهخاتميدتععنلعماللهرساتىسصدابن

خاتمافانظرحابىفتحالفقلئهاثححطلئمخفقاللنماتمهذاما

قالاللرسيلضدفقالنقشهمافقالصمةعليهكأمحثيدش

اكداخبهنانيدهفىكباالذىفثوهفتبمتتعماللهرسلالخث

2دجذعنقالقرسعيدبنجيىبنوتآالمكىمتاالمحمدابن

اللسهلعلىألبخثوشمقطجنالعاصبنسعيدبايودخقل



عمملمعليهاللهصلىاللهرسيمانمخكرنقشاقا

اللهالرسحثعةهدتلحروبكبئهذالجانممالقللمعتعم

لحتمهمتتعماللهرسفأخخهاللرسمحمدققنقشهافماكلل

عريدئكتمقبفياحثئبكرافىيدقئغفبفيماحتىهديىفىفكبا

لهايقاللللينهلبمهاهويخغرصينماعثمانمهتبعثمقبفياحتيى

البمرفىنملمحسقعلفرهاسىيامرئنفتهاعلىجادكاهوفبينمايربربمر5

نعليهأبفدردلمفالتمسطخالهابييدهاخاكهإخافينجكنزعثمانركال

51

سقمعليهأيالممقىاللهرسولخاتمذكرنقنتيا

كلنقلسيرياأباعنهشامتايداالادريسبأاللهعبداخبهنا

محمداخبرناناللسلمدىاللهمبسكتآماللهرسخاتفى

مالدباانصتآثمامألحذتسأألحثئشافنحمارىاللهعبدابأ

فىماللسمداسطرتحثنقثمهكمتعمالنبيخاقمكاللفى

اثسلىبييئبأأمماعياخبهنافرنساللهسثلرفىرسهرسطر

انلهرساصطغعقالسكمبنافسعاخهغيببنائصيزعبدعا

يئفشنقشافالفيهقشنانخنمااصطنعناقدإتافقالنماختآثم

بأالوقايالكبدافنصلرىاللهعبدبأمحمدناانثعليه

ثللىعامسلمبأسناخبيئخرججابنحذتناقاأللعجلىاعحما

اشعخمنيريدكأتهمهاهنااالناإكهقعمللنبىيعئققيقاذتقال

انعلىهاجهالذهوفكفربخقكئابحليهاآلاباعندآندكأ

ثيىنفعلىأحذينفشقلاللهرسياخمدفيهكقشنمهآئحذخ
سعيدعنأالشيبنئعمهمابونحتدبأالضخللأضنأنخاغى

متتعماللهيسيىخاتمنكنئىكانقدانسعنقتارأعنغيبةاىابن

لسنفىعنالمباردعنسقلربنضنبابةاخبهناناللهسهلمحمد

قااأحذعلييتففالخابهااتخذثقدإتىكملعماللهسقك

عأسدىااباهممبأاجاعيلاخبهناناللهرصومحمدنثثمهرفى

اسمخانمالفىيكهنالرجلعالحسنسنشلقلعثمتابنلمجلحت
اللهضهلنمخئيكنئققثمنكللروالشبهنيدخلاللهءيهالش



سلمعليهاللهصألخلنهلمراليهصلىماكر

جريربااخبهناناللهرسعلهديعنىاللهكتاشايهمننعم

دبهبهأباالمصلاخبيناابياهيممنمنصيرعأىالمايدلىعبد

يزيدلخبناالخغدافىباملميمابالعامنصوشعايثبيكاخبق

نقنئىكلنالابراهيمعنمنصيرعنسعيدبنسغيانتتالرونأبأ

تتاهملالبنعلماخبهناناللهرسهلمحمدضتعماللهسخاتم

متتعالنبينمخنفمقكتقدلمدعأاتببعنزيدبنحتاد

قلتقالخثذابوآرفيباملالاخبرناناللهرسلمد

طفثتماللةصدفقلمهتعماللهيسرنمخنقسككماالعانيةى

عبدتابأخداخالداضناناللهسالتدبعدهلحف

سوبناللهعبدبأمحمدآلزيدباامةامعنفببنالال

اليماجثأبعثهمنمقدلماتجبلىبنمعلقفئحقنهعثمكابأ

مسمدنقشهورتمناخاتنمىيطقتمقياليهاكهتعماللهصهل
كنثتاللهرسيلياقللمخانمهامامتتعماللهرسيللقالالله

اختيئخاكافثتححفعتمنهاثئثغغىفيهاارئادفافيفالنلعاافىائئمث
ماكلاقنممتعماللهسفقالاللهصمحمدتالنقشهماظبه

نقثختممتتعماللهسهلاخذئتمخاكهحتفحادحننئ

سفمعليالاللهممتخاتمالأفراليالصارماذقر

عبدبأكمامةحذثوناالتااالنصلرىاللهعبدبأمدبهنا

حتىيدهئمهتتعمالنبىخاتمكباقالاللبنازسثناحقالله

02سببنيعتعتملهيدفىكلنثتمماناكرحتيبكرافىيدثةمت

خاتمئخترذوبىثبزعلمعهكتاالبقهةالستقكتلما
فلماتلمثمثظعثملنمعفعنلبناهالبثتعفيدألضتعماللهسيل

مناجلعناهائيلىاعناموسىفياللهغبيداخبفانعليهتفدز

األمعممتعماللهيمككظلحشبهأباعلىعاععىبنعدت

اخبهناهآلظتفشغييقفهلدفنقثقسقطاخفعثمككرفلمابكر
دنصيرينبنمحمدتآالركنعبدبأسعيدتآريهعأبأالغصل



سلممليهاللهصلىاللهرسهلنعللم

اخبهناتجدكأنفلمفآإثنىعثمانيدحمأصقعلمتتعماللصسعلخثنم

العزيزعبدتآقاالمازىجييابوسليمانبناحمفدفيلهنالفصل

نغياجمعلكانمتتعبماللرسيلانممرفيعأنلنععندرافىبن

تاحقارباسلمألعنايدفياخبهناينكغهبطنيتايلىخفه
رئىاتهفدكرندنعنفسألئهيمينهفىيختتمرأفحافىابنييثكللل

يسكانجعوبناللهعبدثاليهينهفىجعؤيختتمبأاللدعبد

ابراهيمبناسفتاممربامحمداخبهنانيهينهفىيختتممعتعهالله

عنابيهعاصعيدايألباالرممنعبدبنربثععنمنصيرفىابن

عنسبهابناللهعبدممرتآبوبكربنبنمحمداخبهناجد

يلبسكلنامتتدمالنبىتجاشذاربايعلىعامسلمألطلكمجبد

عطافنآفااالاليايدبأسمدبااكداخبزأنيسلرادحئنهه

باسيدعاةفيانألبااللهعبدبناثكلىعبدعنخالدابا

حتبمابربرالآلءتقبمحتىمتتعماللالصنحتمماظالمستب

ثثثعكرنئةاللهلقيضيعثمتالالللغيحتحعمرألاللهلقي

نمتتعمالنبيقاصابش

سقمعليهأللهممقىاللسولتقذكر

دقمالك3تلنعماعاققارةعأهتلمتتانماربنيزيداخبرنا

اناموصىبناللغبيداخبمناننيآلبألنعلهكاضتعاشبيت

عتلعماللرسيلتعلملجاخعلربنخمداتاجابرعاثيلاصر

اللهعبدبامحمداجرناننقبالهاالخفنرمتمتلىمعقبةانىف02

كلنتكدطايثبناللهعبدعأءإظخالعنسفيلرتااكسطص

اخبهنانالعفدظفرشرانهماتهنيقزسمانلفاصثعماللهرسيلنع

قاللنسعنقتالهعنمامتاقاعاصمبناثرومسلمبنعقلن

اشتثيشحدينهقعقلرقالنقبالهاتعهكالنبمنعلكانت
عنسلمةبنحمادناادعهبنجمياخبناشعرنعليهاتثمى3ه

نملمعقبهخقمرمطقماللهرسيىنعييتظلألغربنهشمم



كلثاعلعليهاللهصلىاللهرسرنعلكر

أتزهـطفمانباعيسىتادكيأباملالبهناققباالنلها

مذفىيئنانالهذابتافسمعثقباالنلهانعالفاخدجعندهاناانس
خالدعنشعبتتآالقاصبنهاشماخبهنانكهتعمالنبيقنعل

ضتعمالنبىثذحهرئىاتهالنحملرىاظثبأاللوعبدعاءظذا

هقالتهأابأتاأالنحمارىاللهعبدبامحمداخبهنانمقاتجلتئنكانتا

فأتيعثماتأعمثراومائةسنةتطفهقالبمكةثمرفهمابنغلىقبتن

ئالئشتركثمانقللقالشإلكهمافقلتقالقباثالهماتللنشزكهماءحذا
فطمةعندقالرأيتهمايئثأقلتقالصتعماللهسذمذقكماييث

ئقطئهماعفشركهماقلشترئهقلتقالعتلعىبأالالغبيدبنت
طنغاخصرتآفيبأتائمليحمسلمباعقبااضزناليجنعلى

نثهماشمشئتالسقالنغلىفىترذصلفقلتبمكةحذاتاتيتقال
قلئيثهمااينلهفقلتكتتعماللهرسنعتىرفتكمااليببنعلى

شزكهمالهقلثقالامياعهبناللهغبيدبنتفاكممةعندايثهما

اخبفاناليمنعاقجمئتئهمافشركهماصلعماللهسذملىكمايئيث
مابناللهغبيدثاخبرناسغيباعأغقبظبنقبيحمةديهنبنالغصل

رئىبأخريثممروممعإآشاتضقىعأجميعااصهاثيلآمعمم

نعببنلىيحمتيصلسماللهرسرئيتضلنعالثمفىيحعقينناسا

عأزيللىبمتاسدىااللهدبدبامداضنانحصهفغئان

نتيننحصينعببنفىيصتىكككتتعمالنبىتجارجلعناغىفهلهن

02عنلحئالخالدعناصفيكتآاالسدىاللهعبدبنسمداخبهنا

كلللنااعرابئاخبرفىقلالشخيربأمطيزفعاالنيمخيربنيزيد
تاالضلباعايماخبياننحعئةالسحمعليهنبتكمنعليئهت

دلللىعبدلهنهشميببدياخبغبنسيدعنيخدبنحتلو

مكتحمكلليزيدفيسعيدمسلمةاألعانألعوارعنالطيالسى

53ننعمقدنعليهلىيصتىحتتعماللهرسائئمللبنانع

جمقعباييعبنتآخقعالنيسابهىالمعالنماخبرنا

بناللهلعبدقيلقالستعباماعبابنمداخبقأالنصلر

فىنعليهبىيصتىرئيئهقالمتتعماللههلشالركثماخبيبةاأل



سلمعليهاللهصاقاللهرسهلنعلكر

52

عنالمعتمحشنماأاءعطابنالوقابعبداخبهنافبانمسجل
تىيحكتلعماللمهليتكأقلجقعنابيعأشعيبوبن

عفطزقرالفيثجهمشمالهثنيمينهعنينصرفناعالحافيا

ححصاعنالثقغىندبأسعيدأخبهنافاعدانمماقشتمث

منتعالكنتعملللهرسهلصتيقدلقغدالبنعأخالدحكيملبن

اخبيانثممالهيكلنيمينهعنينحمرفنفاعداتائمأافيا

السعنعامةاعاةسلهبأحقادتاالضيالسىالوليدلبوثلم

معادايحمتىصتعماللههلبينماقأسعيدافىعنتضيألاعا

الصحأكهلعماللهرسقصىفلتنعالهمالنائيافالقىلرهـيسعلىنعلبه

لنفقكفانقينااالليتئينانقالونعالكمايقاهعلىخمتكمماقال

ققرانعليفىيعىئىفتأأئمتىلرفذرأفيهمااتبهقجبهيل

عبدتادلهرباميسىبنافيهمانبئحميننتمفئيضخهماىاقا
النبىالتكأكئمكلنكالجعؤباادغهبنمحمدعنالمفقلبنالله

عيخلعشجافيهماتجافقلجبريلنجاممقالنعليئالسحممليه

لتمئهمقلىمتتعماللهيميفغميحفلتاذمالهمنحلعنعليصلدمالله

شيغانفيهمااناخبيقجبييلاتقكخلعناخلعتيناكالواختغثم

النبىحنقلابهاهيمعنمنحميرعنالتيمىخميدبنغبيدةفخبرنا

نعالهمكلرحوفعليهكئيقدالناميمارلةفلةائحهحقفينعلي

بعذننازانعليهفمارتفعليهنبتمىنعلثمطحوقدحمفلمارقد

افىعنانىبنللداناالمباألبااللهعبدعاالدبنعتاببفا

لمجعلحربرشءبشىدوطهكتتعهاللهيسينعيىيذانقطعكلالنضر

قيلمكاتهلاالاجعلوهذااننرغونهمقالكهالتقصىفلمالليهيئطث
بينانامهتىطنااليهانطيكنثافئشلاللهرسبتيف

بأاالصمعثاخبيئشعبةقاألتامسلمبنكقكحهيبنسليصن

عميلكانقالتمحائشةعنمروفعنةجقثأفىستكدشليم

عقانفاللمحعلهفنتجلهطهيلىكتهشائهلىاشيقناجهثصتعمالله

ناصتطاعماالتيمنثقلبالكطةبعذسفثثتمكلحديثهفى

عيسالبماللهعبدعااصرأتيتنآيلعبسىميمسينلللهغببداصيق



سلممحليهاللهصلىللنبىساللي

كتقانتعائشةعنععالروبأاللهعبدبأسعيدمدصعا

تينهعنيتثتلىفاعداقاثمايإلبثتاعداقثلماينتعلكمثعمالنبى

زيدعنسعدبنشمنآديهنبنملالاخبرنانشمالهعكن

الركنعبدابابأسقلتقالخريبمبأغبيدعناصملمأبن

يلبسهاهمتتعماللهرسهرأيثاتقالللعشتتاللاصعااهفشحمبنأداك

عبدعاعببنعاصبمتآالقابنهنئمماخبرناقنأفيهانبت

افىتجذتثصحمممعثفدنمنجييبأغبيدعأاثضرىسعيدبنالله

ثتتةاسماآلللنعلشنئبعقئيتكلهفقدتابايافىجتتقال

تادبنبأالمصلاخبهنانلكلىيغعمتتعماللهرسرأيتفقد

نعإلحكماصباتسكانقالحمروباالمههلثآاشافاىسنسيح

نتوإداتعماللهرسيل

وسقمعليةاللهصتىاللهرسولخفكرق

عبدعنرجلحذنصاخبنقفقمتاديهنباالفضلاخبرنا

صتعماللهمهافىثفداصختعثمصبفئابيهعننجيدةباالله

عيأماالكرردعةبأمحمداخبغعليهمانفقشغخغئعأساتجئن
انببهعنيدةإنبنعناللهعبدبنخجيرعأصليمبنذثقم
فلبسهماساقجنناسولينخقيمصتهماللهرسأفىامدىاثمىالن

ضليهـصانمسبم

سقمجمليلهاللىالنبىيمواقثكرق

03بنعلرقعنقبأجميهتامعأغيزارمسلمبنعقاناخبهنا

ببزققالكباممتعمالنهىلنعاثشهعنمداتمحذكهناقالزبد

بنفيسىاخبهنايتهقناالقبلقتاأللكلليسبنهارألالل

بأضنذادعنعمارعكرمؤنجنتآالبصرىللنالدىخفيفظابومسعد

اخبهنانكهتعماللهصميليتةاحفاقدالسيالكلقلاللهعبد



مرالتهـعكحلتهعملممليهاللهلالمهلىرسلاقكرمشح

هشلمسعدبنطساعنعنتنابوخرتآفشيمسعيدبأمنصكل

االالليلىشالسوالىلهنحككغككصتعماللهيملآلعإلصثةعن

ركعنبنصتيءتييمنأثتمتضتشتللألليلمناانفككالالسثنفا

تآهلالبنعايمااخهئهتزنثتمركعاتنملىممتىئتمخفيفببن

يئيثقلابيعنهريرةاألعنجيربانغيعأبأزبدحمللى5

كانهغاغايفوفيهفىالمسيالبجمسوأنتجضننمومتئعمالنبى

قتادةعنمضكبنانخسامتآتصيربئلحخلجإخبنانبتققغ
فثيلصاثمثورطببخهيدمتتعماللهضاعمتانقللعكرمةحأ

رطبجمريدحتتعمالليسثلاللهلستالقلليوهطهاناساينلقتاليق
خالدعاثيرعنتئدلىتتادكنباللفصلىاخبهنانكماثو

نبالسالكيسافرصتعهاللهرسلكتكلدمغدالأبن

3د

سقمعليالاللهصتىاللهرسولمشطذكر

ؤصذحغيجمرلتةمكخقت

اللهلصيلفىقالخريبماباعنمثقلتآدينباملىاللخبرنا

عنتآمنلدبأديهنالغصلنااخبمنبهيتمشطعدمشطمنتعم

هلمزتألبالمشطيسابمتلعماللدرسلفىلتعدالباخالدعناثر

عنسفيتتافثبةبنقبيصةاخبرفانثالكخل4اوااليالئفن
اللهمهلكلنظلمالكباأزسعنايتلش11يهلتءفهبيعبنزجح

تأهنهابنبزيداخبرنانءبالمايئهغكشتنرأمئفننجكيهرمتتعم
صتتعمائلهلسهلكانتقعتلهاباعنعكمةمنصعرعنبنادعة

بنملىالاخيناكذعيهأنكحثاالنيمعتدبهاخليلمهمكب

عيانجعغرعنبنلحميدعبدتآقالالكورليعهبامدوريهن

مآتكثاليمنىعينهفىيكحلىعتلعمالفبىكلنلىانسافىابن

بنميسىييخسبناللهعبدلثدبناخبرنانمرتبنانيسيى

عنأبيهمنافعافىبناللهعبيدبنمحمدعنجتباثاظالدا
اخبهنانعوصثلمرريإليكحلىككضتعااللهشيلدرةجد



االسلمعليهاللهمملىاللهيسكرسينى

غوانةابوتآكالذبنشآلقاخبرناالمسعولىتآادعهبنحثى

خبيرسعيدبنعنالمغىخثيمبنشبنعبذاللهمنجميعا

البضزتخئوفاتهثمدباعليكمعتتعماللهرسلألقيعبلىلبنعأ

اخبنانخيرئئجايكمشاتحدبثهفىسيبمقلىالشغبئبث
هالزهىعااحفبنمحمدعنهنلدتااثهسدىاللهعبدبنخمد

االلهس11سلمقافدىلدغتبةبنلللهعبدبناللهغبيدعن

اثسدىاللهعبدبأخمدبفانفيهيشهـالككزجلجقطعخحم

ألشعصتعااللهايسهلتتقلءعطاعنييبماباعنمنلحدثها

خميدعنشهبدتادبمنبنالفصلاخبهنانليهيشيالفكلتزجلج

ضنذماقدادفقمةفيهانسعندإصماعليهالنبىقدحيئيتقل

يهرققدالنضراعألهيعةابأتادلروبنهحىاصنانبغقمة
فمؤنشمغتسلمهتعماللهلصلكاناتهد

ستمعليهاللهصلىاللةرسيلسيوفذكر

عبدعنسبؤابنااللالعبدبكربأابوتآممربنخمداخبهنا

طبسيفاليجهألفىالمدينةصلعماللهسيلقيمتملشهيلبنالمجيد

للنرنلواالابنتآرممبنمحمداخبهنانئباهريعنىمئالالكبا
سالءاممامهبنعنغتبةبناللهعبدبناللهغبيدعأابيعن

صرتآلهنمحمثهاخبهنابدرنتمالغثلربانسيفهغنغصلعمالله

اللالالفزيسيلمثتهبالمسلبنعنىللزعااللهعبدبنبد
03بناكدريهنبنالفصدموصىبأاللهغبيداخبفاناهمهكتتعم

الينااخهـجقىعاممعنجابرعناسياثيلتاقالوأيونسبناللهعبد

أخئقئطقصهةشقبيعئهفالعهتعماللهسسيقىخشبنبنعلى

كبانخقدسيفهودالسلسلةةفقننلمحمذثلكيهافكىالق

معاويةبامحمدبهنالهدرنيعتمثصابئالشفمىلمحخاجبالئتت
51بنلللهعبدبنلللهغبيدعاابيهعنللهناراألابنتآرىللنيساب

بدريعتملنغسهسيغاتتقلالسممليهالنبىانآاصعهأبنعنختبة



سلمعليهاللهمملىاللهمهليدرعكرقثا

ربابوأخبهناأخدنييتمالفاديهاىاللههـوارالففحيقال

ابىبأعلقمةعابثلبأسليمانتآدهيسبىبأاللهعبدابا
اسمانفاللردضتعماللهمهلسيفاصمانااعلاللهبلغنىقلىعلقم

ابىبناللهعبدبنبكرابوتآصربنىصداخنانأنعقاثاييه
تعماللسيداصالالقدالمعتىباسعيدابىبنلنمرعنسبر

سيفتجتيايدسيفقتيسيفيافأمثةثقينقلغبسحأسحع
نالفئسائصاتهمارشعبمانمحخقدلكبعدعندكنالحئفيعبح
جماهدعاخصيفتآللبأالوأحدعبدنآمسدمبناعقداجنا

قزنأنلهخيغتامهتعماللهرسهلسيفكالظالتمقثأببازد

ألققفلىعامرعنجابرعنئيلاصتابممهبناللهغبيداخبهنا

ثرثئألالممناناماىانعفلالغقلرنىمتتعملللهرسرسيفجفف

ئئيمئفتلالقوثلهئغلقائتىفىيكعنغالمغاثسحمفى5هفم

مسلمؤخبزحلزميربأنآهتامممعابأاخبفايوافيرنب
بأبريرتاقانوعامربأسياتبالمسمدباثيحنىاباهيمفي

اللهمسيفقبيعةكانت8قلمالظباانسعنقتادةتاقامح

رسلسيفنغلوكلنتحديئهتعاصمباروقالنفقمةضتعم

إخبنامسلمنفقمةلدختفثمابيهأقفضةتهيعثهفضةضتعمإلله

قتالتآئاللستوهشلمتاقالءععالبأالوقابكبدبياههملبن

أئسمعليهلننبيقصيفقبيعةكانتقالظسنافىبنصحيدعن

لببنسليمكحخثنينحتدالبخليبنشبناخالثنفقمةش

كملعماللهرسالسيلىتغلكانتقاللبيهعاسمدبنجعغرتآ

نفقهةنقباعتهخلفه

مسقعليالاللهصتىاللسواليزعذكر

جمنسبيماابىبناللهعبدبنبرابوممرتآبأمداخبهنا

سالحشتتعهاللهمميلامقألاطعتىبنسعيدلالبأثاليط

لخبهنانلقمةلهايمديحغدتظاللهايقالدرعيثرعهبئقينقم



سلممليانلهصلىاللمايمتيكر

جعفبرباسمودعأمحمدبأباحرعنمحمدبأممرناموسى
الاتندرعهثوعيهأاحدلعمممتعماللهرسيلعكثبقلذزرس

نالسغدتةالفصاتلرعبنخثبزيمعليهببتيفقهةريكله

بااللهعبدبنياممددكنبأدلفضلمحسىبأاللهغبيداخبهنا

بأهعليتالينااخأقللمرعاجابرعنااثيلاستآقالويونس

فتقتااقزرافيثأذاتنيقةتمانيةفىافاقعهتعماللهعلرميمزغصببن
اللهعبدإجزنافيماناالتقلرسلتاالقرفىاتتشلمافينهابز

تآخداكياباخائدالنبرنالببأسليمكأقعنببنولمسلهلبن

النبيقررعئكارابيهعأمدبنجعغرعاجميعاماعيدبننمح

01ولخانالءانتداللهعبدقالموفمععندفقمةشخئقتاننعم

جعغرعأحدبثهفىخالقلفقمةشعلفرخافثخئقتتالقمرزر

الهباثختدخالداخبهنارفيماناتفشحتثتلبشئثااالقل

رقناهـقالبيهعأسمدبنبخعغرحذثئبثلباسليمانتحذث

طفربشميأرجلاليهيثىإشحنماابىعندلهررعاصتعماللهسل

قاألمالالسدىاللهعبدبنيحمطهلررنبأيرلجىاخبرنانءشعبفى

عائشقعناالسورعنابراهيمعأاكثمشعاسعيدباسفيباآ

بنلببنحديثهيييدغقللرالنقلزفاتامتتعماللهثبمنمايسلقالت

بستينحديثهتاالسدىاللهعبدبامدفندشعيمحمأصلثا

اباعتلسعاعكهمةعنهشمنتانهلربأيديبياصاعان

03ميدالتعبدتاتصيرباحخلأضنانلعياقيراحرهازأدبهثله
اللهسيلانآيبنتءئشمأحذثتشبأخشبشفرتآتفمامفي

نشعيمبشفبرانيهـشرجلعندمرهفةنهايرتحبيغىتوألمتتعم

سقمعاياللةعمقىاللسيلثألييياذكر

53يديباللرحأعبد3دالمبابأاللهعبدئازبادباعتيبخبفا

عثالفيهئهاثصتعماللايهـكبايقمكحوستقلىجالرابن

ناللهبهانثتدفأفمبغانهمنعمالنبىيفنمئبثىطماأل



ثعلملهعليهاللهصلىاللهيسهلكرخيل

ميميالستمعلياللةممقىاللالرسولماحاذكر

مبهاعنسبربأداللهعبدربنبابوناعممبأمحمدكبينا

بنىسحمنصثعماللأصالالرسرقلللتعتىباسعيدابىابن

تدمحشخطقونياءحاالزاممهاقونياقميميبثالكةيماحثةثنكاعتي
نتئعننانصفيالتلىكمفرمياءممااله

ذولتالسقمعليةاللهصقىاللالرسولخيلذكر

خئمةبرباشمفلبنبأجيىعمرتآمحمدبنمحمداخبرنا

شبالدينظابتاعافمئمامتعماللهلتتكهقربلاقلابيةعا
لسماهاالفمردخثيابقعنددممهركلنئيانيثببعاآلفبقنارجل

ينالمسلهمعليسنخذاغليهغزاماقافكتكبالصكعماللهس

اخبينايرنمإلهبأنيلريقابتيفيئاكبىرةيحمئذقنئق
كلدحبيبابىإبنيجعغرعيلمحميدبنعبدمحمدبأعمرتآ

عبدبننجرابوأضهنانكبالءيدكرصقصتعبمائلهلسفى

قلعلقمةافىبنعلقمةعنبثلباسليمانعأا4ويسابىبأالله

ذئالحئنهزن11صتعمالهبىمانياصمدناعلماللبلغنى

عنلدبنتآسعيدحببنالسليمااخبناناليميينثقلد

سولياقنمالدفيانسعنتبيدافىعنأئثنجتربعتبنالزبير
لذالدفقشسابقةلمجاعتضئخهلهايقالفرمياعلىحهلعمالله

عنمألحكمغمانالمحسابنعبمدبناخبهالنفاغخه

المزتحزنئبىلرميامتتعمانلهملكلنكلىاعهـاعهابلعنمفشم

لهىبنتمفلبنتجيىبنمدثساثفالعمربنمحمداخبهنجا

منممتعيماللهمييعنىاشتياهالفرالغمياهوقلىالمرخمزعنخئمة
مألنفيشاالعهابىوكلنثابتينخزعةفبههلهشهداطىكهبىاث

جذعنابيعنسهلىبنعئلىبنافيتاعببنمحمداخبرنا



ايابهلىسلمعاياللهصألاللهيصلخيكر

ناتااللحيفااللبنيزلزالياسكحتألعنلىتعمماللهايسهلفىتلى

فاكاءاتتجراابنبهعةلهناهداهاللحيفياماالكوتسلهنافدايدز
بأصوأشلهفاهداهبالاتاكحيبنىتعممنلياثقياعليه

داعحالهافئرلهيقالفرساهتعماللهلهسيلالددركيماهدىالخذام

هبناخبناخجيننئباغفهجداللهسبيلعبعليهفخملعب

لهارباسعيدعأبخيدبنخالدعأسعدبناللهثتآالمهتى

فقسحلفمياادقامممكعماللهرسلاتبلغاتهداقاللهعبدااما

نابىعثجبلنفقللابغميحلاللهسهلباانوأقميحههبكيمهه

عأالفقعمياعبدعنالضدائببناثشيناطنلمخيلى

لافهى4شهبابغلهصبعماللهليسيلدىئقلعتاابأعنعكرمة

فئتئثهسلمهاتمتهزافىتتعماللهرسرفبعثشاثهسمفىكانتءشهبا

ثخلكتمعثذألرشنالهاكهثعماللهرساناقتئتثتمهـيلىبضوت

ثتمقيكتشماكتمطيرهاعلىرتعهاثتمثتناهاهمالغبافاخجتالبي
ابيهعنابراهيمبنمىتاممربنامحمداخينانخثفأزتغنى

طاالسحمقرثيتبغلتلاالسمعليهاضبآابغلاللنئفتتقد

قدالبغلةكانتغفيرلهيقلجمارامعهاواهدتسالمكلهطمداها
الزهياخبهنامحمدبأصرتآقغقرعننيةمعازمنحشءبقيت

عبدبابربواخبهنانالخذاسممروبنأقياهداكللئثئقال

قالعلقمةأكاياعلقمالعنبأبثلعاسليمتبسألبنللله

ءشهباوكلنتالدلفكصتتعمالنبىبغلةاسمانلكلماللهبلغنى

بكلرابوتآاالسلمىممربنامحمداخبرنجانئتمانتحنئبيثئغوكانت

مموبالعؤاهدىكالممروبااملعأشقاربناللهعبدفي

دنقتيعيرممازبكرألفىفققتهاصمةلهايقالبغلألصثعماسنبىل

ليثتآالكنائالقلسبنهلثصماخبرنانلعاليحححأمنصهخه

لرطبناللهعبدعنلمحيراعنحبيبافىبأيزيدعنسعدابن

بغلصلعماللهلمأملبتقللاتلباباعلىعنالغالمى

سهلفثلىيهفجمهلئفالمحاخيلناعلىائزئنالوئتااللهبالمسلفقلنا
بنربابوااخبنيغلئونالالذيننللهتفقلىانماصتعمللله



سلمعليهاللهصلىاللهرسيلكرئبلطان

لسبنعلقمةعنبحلبنسليمكعن9تالمدرابىبناعبدللله

اخبفااليعغيزنكهتعمالنبىعاراسمآلاعدماللهـبلغشكللعدقمة
احكابوتتاائبزلزءعطابأهديحذنمنىيحيعمااحمكبايعقحب

4النبيانتشقابيهعنمسعوربناللهعبدبأغبيدةابىعن

صثعماللهلرسنانخفربزكبنءالشانبنياكالحمهفيلبسهن

بنكبيصةسطماااللهعبدبنمحمدأخناغفيرننحاريقال

النبيقبغلقتتقالابيعأجعؤعاالتهرىسغيناتآقاغقبه

لليعغيونحازءالشهباتسضكتتعم

سقمعليهاللهمملىاللهرنممولإبيماذكر

52

التيمىلراهيمبأسمدبأموسىحذثمىعمرببنمداخبنا

ا4خرىبرأبوابتاعماالخريسبسنغهحأ4القخمماكانتقلبيرعأ

عندبلهبمائهألمماذتمنهستعمانلهرسهلافأخفدرمبتمانماثةمعها

مهتعماللهرسيلقدمجبهأانتمليهاهاجرالتىألففقتحتر

بنمدبهنانءالعضباالجئطءائفخمواامبههااوماعيالمدينه

كلنتلالمسهببنعنيبعلىبحاجيىعنفيبافىيبنحذثشصر

اللهعبدبنمحمدبنانتجثغاذنهاطففىيالنءالقضبااحها
الابيهعنجعفرعنسغيباحتثناألعقبابنقبيصةاألسد

عبدبنبكربواخبرنانالثصالتستىكتتعماللهرسيلناقةكانت

ألهملقمةافىبنعلقمةعنلببنانسليعاريااباالله

عبداخبرناإقفمالرناصثعمدننبىنافهاسمتجااعلماللهبلغنى

كلنتلمالدبنانسعنلحلهيلخميدمظصخلىءعطاباالوقاب

اعاقطمقيئشتبفالنتءأئعصباتسمىنافةكآمماطهاأيم

شبقثفالوللسلبنعلىللهندشفشبقثسساتقهانهقعهدمجلى

الالاللهعلىخبتهاللدصتعماللهمريلللهلبلقلىامصماا

سالدقاعيسىبنمتاخبينانثقمعهاالطإمفياأشييتفع

نفةاهانقصكلنتظلدلستببنبسعيدعنهاييثفيعنانسابن



سلمعليهلللهملىاللهرسللقإيمكر

عليفكاذتبقتلسبافبفىفتكتماننشبقصلعماللهيسل
شتازقعوااقاننلمالمتقعماللهرسيدفقالشبقتالتبةتمينلدسله

أثتأتحدكعمربامحمداخبهنانانلهقمعهثئثغأرألعالى

خحبنغصتعماللهرسدرتيثقلاللهعبدفيكدامهعننابلابن

عأهالنيرىحقثنيعببنمحمداخبنانءقهفباناقةعلىئئق

حخهفىصلعماللهسهـيتمفالابيهعنتبيطببنسلمة
ناشجملعلىبعرقة

ستمعليالاللهمملىاللسولي7ءيقاكرق

بااللهثدءبنااللهعبدبأمعييةحذثىشبنمدبفا

01بالغابةالتهمعليااغلالتىيقاحمتتعماللهلسالكلنكلأريافع

اناقنجكنذماللسإملبهـايعيشالتىوكانتلفحةنعشره
ءإثحتااغزرلهالقاثيغشيهابهاحألبنعظيمنينبفبتئبنليدةكق

سمداخبزطنكدلذتليرألالييالبغمعإلتةانسالعيرءاالشثي
قللسلمةايخمحانئثلرعنانجيعنىبباالوحذكنىمموابن

ماقانتأالتبآجمعممهاللهسيلمععئشناوفىتثسلمةئتمست

نساثعلىفيهاقدكلنبانغابةلقائاخءمتتاللهلسيلكلنتعيعيمنااكثر

وكلنتاللبنمنثعتنافيمافيهافكتابسالغتلكايفحةمنهاشكلنت
اللقاحراعيهنفقههبكيفختىتكنلمغهيءماالمتدىلفحظبعائش

قئخلبنبهـمانىفئنناإيأعلىتيثغفكلنتانتةتجاليناحيةفىتل
آبهنااكثرنانبفهابمثمنهالنهزاننبىتعنىبكحئهلثيتجذ

كالتةسلهدتممعلتابتعنألغبيطيأميسىحقغىحمربنمحمد

بردةءتلميفحةصثبماللهليهلالكحمحسغيكبىالصخالافذى

يتباغلثحتانثفتمتماتخنمتمنهااحسنطشىاكبلتزينلم
لمهطالخقمبئدبانهايغتة4اشماهثذيكهـاتنااببملىرغثانتل

52ماالشجرشبئمفممتاكفبهءيئمعمنزلناافىبهاىتاهـثتمفي

ياثأعألأخيبثتناالصبلححتىقتفئننميثالشجرشنقثى



للغنمشسلمعلياللهصلىهالمهلمنائحهان

بوحاحنجهاقلعليناتغذماصحتايئقناغنخاطفسهيينفيحئ
قداليهبأخبيرعنالسحمعبدممرتآبأخمداخبهنانقخحت

الجماتكنفالتجذربفىتكنلقاثعسبغكهلعماللهلسكانت

ثنقحءاالشفتلىلقحةمههألتلىلقحةاليناببزيتفغبائبنها

غقيلبسنعيمشفبارةبأسعذبهاارسلمههقفكانتءالدتاتلو
امربنىشللنبطبسوناابتاعهءالدتاءائشقها3كلنتيأغتوكل

بلبنهااليوئبرابمئخنكأالخشءثلهبسيهقيسالعمرااتةنجغوكاذمت

اخبهناسمدبننيسلرفقتلومتتعماشبرفيهاغحمارليلةلل

بنعأسعيدسعيدبنصيىعملبلبأسايمانحذثشقالص

غفشقاللقالبأبأقهطممتتعماللرسرامسحلقاشقلالمسضب

نالليلةخملذ3غثئتتقنمالله

الغنممنوسلمعليالااللهمملىاللهرسطحمناذ

52

عبدبنابئصمعنيحيبأزكرتالمحدنىممربنمحمداخرنا

الغضمشعمتدماللالسهلمناثححمماذتقلانغرباغلبةووشالله

محمداخبرنانراجالهافللهيرشةتجئمبثزمعجققسبعا
أبافيعكهمةعنمنصيربأارعهعأاحاتبوحذثئابأي

نأثتنتثمعاهآتحمنأغئزسبعكمكعماللهايسكلنتقأعباق

بأحدعنسليمابخابنالمللعبدثىتقليبنخمداخبهنا
خدبائزغوتعمكلللهكلمنائحكانتقالالخحبنبألاعبد

اخبنانمهتعماللهرسيلديهبذورالفىالبيتعألليلألكآنريم
مسلمعنسبهأافىبناللهعبدبنمبابوحذثسعمربأمحمد

كلنهلتسلهانمشتلتقالتسلمةاتمالموجيهظعأيمسلرابن

لكتسبعهثلفاتكانصدلهمااللهاللتتجثدوتتعماللهمميل

ايسفكانتعلينايهعبالقثخدأأيمالجماأمبهنيبلغااللى

ثفتأبالغابةتكعنبالليلبائهاالههافثثنلخثربلىلثاحستعمالله
االسيراخبرنانالغنماثبلعيشناشاكثزوممالليالانباتهاالينا



امواليهسلمعلياللهمملىاللهرسيلخلدمكر

اقدبنبدعاحمبنجميىتآقاالخارجقبندلههثمعامرابأ

اللهلسيلكانتفقالالييتؤجثدعنشئلاتهمكحعأهـلنثت
رصدانتالولقمرقعتثماففالييمااففقلقتبتسعىشاألصلعم

اسهينميذلغكقهزهاباغاالقالميتةقالوباهاكافعلتهضاقالالله

اخبرناهن9مكعنعأزيدحديثهفىتالأمنثمحليثهئ

عاابيهعأنثهبابناخمعاالياستخالدناعربنسعد

شاةمعندبيمتاهليأمافدمتتعمالنبىعأالتتهانباالثيتمافى
اليلىبنخالدحشثعممبأمداخبينابزكدبيتالمقاال

بيعتاهليأماقالانسحمعليهالنبيمآعاخاسدعاثفالافىعن

4ننحئيجخحىعليهمئخمترالمالئكهباتتاآلاسغغمثالشألشعليهمتزخ

موأليالسقمعليالأاللهمملىاللهرسولخذمذكر

خصرالههاللعبدبأئعيمبأمدتآاألسلمىعصبنمحمداخبهنا

ابيءاشماهثذاطنكنمتمايهيرةاباحمعثقالابيهعأ

كاناعربامحمدلمتلعماللهئممملوكئناآلاثسمتئبنحلرثأل

ناماعببنامداخبنانمإلكباسلقجمابافييريهبالتخذمك

جذتعأياشعالىبأعلىبناللهعبدعناللعبدميلفثلد

بنتيمينةلىدرفنألصاناضتعماللهسيلئمخقكككالتسلمي

إلمهاعبدبنسمداخبرناكآهأنصتلعماللهضهلأغتقننشعد

كانتكدابيهعنمحمدبأجعفرعنهرىالسغيباتاسدىا

عحذثشعبباسسداخبرناخعمؤنتسمىصدعمالنبيتجلريظ

بأبكراالافىالعهيزعبدبأستتمبنقالاكشهلىثألبنغتبه

ءساالهالرجالشعمئعماللهرسيلخقبيمئثمملهعأفىفتثخالخرم
لللهيمكالنتتجةتجثاممهاابتناتمابيئشاليلمحكتبالليه

بمكةقنجهاتقدزرجغبيدفاعتقهاركالصلعمأتلهلقيرقهايس
52خيهيئماثااشتاحلثةبأبذمتغثخدجمةاثكتمائبنفققتت

حمدعمانلهرسذفسألدربمبلىبثاثةغكطبسىخييلدبأامجابن



هوجمراسدعليهاللهكملهـسراللهكربييتأن

لهفققبئهقجهاتانبعدنالدحلرببأزبىلتقمتنالخدخ

بووكباآمرأتهبركهاعتحلرتبألدكتتعماللهيسفاعتى

العتقهاالةذىمكاألتئنكانهـفاعتمكةموتدىحنانشةلة

النفاعتقلضحماسفينةنمتفاعتقهلغحماشنفرالكمافيوكان

لهطكلتتبالمدينةعمتعماللرسابتاعاليصأاهلرجالشتمهبان5

ابهامنمبتاعبداتجشلروفىفاعتقهاسيدرباحكانائيعفىنسب

لريرفقههللعتدطرافعابوكانفاعتعهبأنعلبةعبدبةغزفى
بهفشرباسالمهمكمتهاللهرسيلالعابوتشزالعتلمىأسلمفلماتعمكالله

ابوثبهابعذالشمنزليمانيالهمحاألضألةتاشلنملمثهفاعتفه

بننسعيدماغضافحركلنفاعتقفزينةتدثمنمالدافقنهبة01

نجاعبعفثماكفتتسحمافىنحميبهبعصهـحمفاعتفينفيرنهصال

فيهفكثمهئعتقهحتىئختففيمألميستعينهاشباحمتعماثحر

اللهرسيلموانايقلكلنصتعماللهبفاعتقتعمكللنبمفوهبه

الخذامعزببنريخاعلهكهـبمتتعمللنبيغحمامئمكمركان8متآم
انىبنرتآملنكبناضنامححدنصثعباموندىمالمحباش

لهبهقالهرييما18عنالغيثافىقءانإليليزبدبأأليرعأ

افىانمبفخيبرضنعملللهلشهدفلماأاحدازببناثاعأل

فقتلهغربشفغجامحاتقرىىبالرختيححذنزلفلفأثالفبار
بيدنمسىالذالالسححعايهبعالةفقالالشهـادأللهقنئافقيلى

رجحالنارنقعليهكترتخيبريغعتااخذهاالغعلةتان021

اخبالنائسحمعليهللنبيما1غاتردرألاالقلليتلاافىلحديى

بنسلمةبناببىحذنشعتاربنعكهمةتاالكنزالفاسمبأاتم

لهيقللغحئمالسحمعليهللنبكاناتهرصلحديثفىابيهعأاألثتهع

نجفمنبنغيينأاغارعليهالذىائسحمعليهالنبيقفنهرفىركانرتبم

خجيرازولجالوسلمعليالاللهصلىاللةرسولذكربيوتكا
بيطترإبثدالغذفىييدبناللهعبدتاصربنمحمدبهنا

بيهتاكانتالعزكزعبدبنعرلمهاجنانسمعابهالنبىااز



اطاازوحصرسلمعلياللهمملىاللهيمبييتكر

بشتجرهاابياتتسعهعددثبالطنرمحلرتجريدحمأخابخرلهاباليثأ
افىادحمعليهإنبىابابيلىالذىانبابافىعاثشظبيثيبنما

دئيثائعتلمبأاللهغبيدبأاللهعبدباصعنبنتئشام

رسيلاضلقافقلأبنهاابأفسألمتئاخخياالشسلهاتمبيت

هاللهرسرمقطفلتابأبلحجرتياآلسلمقبنتمةدغزصتعهاله

فغالت4انبناهذامافطالنصثدئيتلعليهافدخاللباافىنطرم
ماشرتجاتسلهلتميافقدالناممائئحملىأكفاناللهرصميايلث

هذانحذكثسمدبأعمرقكنالئثيلنمذللسلمينفيهين

جلسفىتاسانيءمطاسمتفقالنصارىامدبأمعانطديث

مايانماخحهرادركتالمنبللقبريبنفيماويقفساكابنرفيه

راسشؤشخالعسابيابهاعلىالنحخلتجبريدمنصايماللهرس

النباازثاختجيرثبائخالديقهأئفتاسعبدبأالهليدكتابنحصرث
نالبعمللنباكئاشاكتررأيثفمامنتعمهفلللمسجدكت3صل

تركحهـائتهملطيثالليهمثذيقهـالمستبباسعيدضمعثعيةل
مافيرىاألقفشانقأسنميفذنمالمدينأهلحمأىناثيئعثمؤحاتهاماى

فىماالنائزقذمضانلكفيكنحياتهفىكتتعماللهرسقبهاكتغىما

بنعمرقلحديثهشاسانىفي3عطافيرخفلقامعاققدالتغاخرلنتكاثر

خمسهركانتجربىحمأخجىلهابلئنابيتإربعةمنهاكبااؤساثا

متتتالشعرنسهحابيابهاعليلثاحجرالمطينجهيدمناابيلق

مكتماقفاماالعظممأألءأوالعالمردعنفىرعانثحثفبجدئهيثرلل
سرباصحاءابنانفرشفيهجملسفىرأيثفلقديهمثذءالبكاش

سهالبناممةوعهفبأالرممنعبدبأسلمؤابومذالمحتتعمالله

اخضلىضيىييبكثأرإتالمثابتبأشيدبنجةخاخنيفابن

يفحنزحتىتفقغدلمثركمثلئتهاامالابوييمثدثلالدمغلحل

آ5خزاثنفاتيجغإساعليهلنبتجهاللهزفمىمابينءالبناعنالناما

سلمىاعامربأالالعبدعنعمربامحمداخبمنانمبيدالدنيا

تلىالتىسطيانةايبنفيمامضخهفىهـومخبنبكمأبوفىلالكلل

بيتهذاممإلالالسبابفيففلىاالختهىتلىالتىالكبرفخ



ملمعلياللصلاللهسكرصلقاتمان

يايىافىكثهفاافيهقيصتهمىاللهرسهلكانجمشتفيلنب

زخبةافىالييمالعتعربيأاللهغبيدبأاللهعبدبأحسأبنتأص

شسهغعليثابالطنطرثقدبالجبدثيئثاالتىبيهتهففذهصالمسحد

عأشيخاليبيىخبأألادنحقباعقباخبياقبيصةشعرن

اتديبمئفذتمدنقبلصتعمالنبىخجررثيتقالالملينظاهلش5

بندداحطئنحئدبنخالداخزناكثحللعدفثبالنحح

متاغيعنيللسهخعديهاصثعمالنبجازثخخررأيتقلبانشه
آالمبالبااللهعبدآزىشالهمقاتلبأمدأخبهناناككرلمب

النبمالماجابييائخلكنتيقررصتسالسائببنخيت

نبيدىشفغبهافاثنلقذعقانبنشانخحثفمالساعايه

سقمعلياللمنلىيللهوسولقمدقاتذكر

عاليفدحمةاليسيرفيبأجعفرعاكهئعرتابنمداصنا

اماللهعتلعمدللهصلوففاألسثمفقهذقلاكككعبشنمحمد
كملعماللهتسفاثهاثتاماثاصيثادبيفشخمهفتلسما

حذثقعمرفيمحمداخبهنابهانخمذفكتتعماتلهرسهلمافقبصهـها

عبدحذثنىلمحايثبناابراهيباحمدعنجعغرنجنلمحميدعبد

فىفاموامهثتناحديغخيهيفقلقدمالكبأكعببنالله

نمملعملللهرسيلصدقاتعامةياللةارأهحيثيفشهاصدلما

قاللبيهعنخميدبابضبأمدحذثنىعببنمحمداخبهنا

بللدينهحناقألسمعثئخحلتهفأنعهيزيقعبدبنعمرست

ائنبثطحوالنحملرثلثالمثبهينحخةتشهكئيرشبثابحمتذالنانيا

لمحمدافاموأممثمثإنأقالنحييتالاحمأكفالتيالسبعيعنى

مخيهيصتعماللهرسلفقالحديمتلاللةثراحيتيقهعها

كتبلقللطببتمرفىالألنبتمرمنهاعمررعألناكتمخثريهي

عاالنالذىاليذمناشمرهذأثأئيكبرفىصرمبنبكرابوائيط
اميرياكلتقللمنتائلعتتعماللهمطنكهتعماللهصسهلعهد

حرقدغياتتسغمتاجلكللالحففسمهقدبينناثهجالبمللحنين



يميماسلمعليهاللهمملىاللهرسهلكرصعفات

هذهشاكلثبالميماينةوألياكنثاقدخلههاقددلعريزعبدابن

بنسمداجنانباعففىاطيمبالتمرمنارمثلهالمالنحخ

غدىالغبيدفييقليألعأديناربناسعيدبياجيىتآممر
بانتهريةثلمائهايهحربلرشكلنقينقاعبىثشريفسنخهبهاقل

بأهلمحمدفقالدنجنعلىصويثفزاحدافىمتتعماللهرسهـمعلمخح
الهحيثيفحهاملفىفاموثتامإنمةسدباثسلةمسلمة

نحيهفجذلمىالقةئبقيشانكشفتالسبتيغكبافلقااللة

ثئسمطمعامنجصللمالمسلبنمقابرناحيألشفئخينجراحبهألمقت
خيزفقأئاعاقثييلمعليهخميتمبعدالييمتذتتعماللهيسعل

01ةابراتهبممرحثتثىبأمداصناامالنفهذاخئريهير

النكميربىاماللاآلشلمحيئثهذماقالتاببأعثمانعأأتحب

سمداخبزننحيهيفالاففرفشدحناكهتعماللهيسهللقديجع

السبعةئحلحوهذقلالزهرثعاشانبأالصخانحذثىممرأبن

عمربأموسيعمرحذثشبأمحمدلخبناالهفهيرنبقاميالمنا

ماصتعماللهدخةكانتقىحئمةافىبنشائلبأسمدعنطارنى

تزقةولثالميتبلالدثائحمافيةافاحكشعةالنضيربنيلميالا

ابياهيمآلنابياهيماتمربهمعشتببتاتماأبياجمماتمحشتةحشنئ

اخبهنانالنفمييىممثنكمبأملالماللكنولمدتتفنرئهاكانتملىيال
الميسهرعاسبزافىبنااللهجمدباابوبزحذننىعمربأمد

آعهدعليءئشالشكانتقلللىالفكببنمدعأرالعةابن

الداللالصافيةتاكثهوبالملينةثلدحوسبعهخئعتىصلعماللهرس

خبشندكبابأقالمابياامثقشبةخشنيةيفالميش

عبمححدبناصرنانمداداراعلىبعثونالمسله

بنطماابأمالدعنالزهيىعأالليثىزيدبناسامةحذثهى

صغاياطثحثصلعماللهلسكلنقلىفطاببنممرعنالحذثان

خيبركلنتالسبيلثمبنقذذالنتلنياثبهثشاخالنصيربنوفكانت

نجئففكانزءللمسلببنفخزتر6اجزأثثثةجزدهقدلخسىلكك

نالمثاجرينفتهاهعلىرثهصمذمذتناناهلهعلىمنه



كسلمعليهاللهلىاللهعهلمنهاشهبكرالتلرللتىمان

سقمعليالاللهصلىاللسوالمنهاشنربالالئاركرن

األبأمياعأزبدلألباسعيدحذئتععصبأمداخبنا

متتعهاالردارغدلتىفلعدرحللبثقدكنثقالألعتىبأسعيد

ماعبترشيشربفكباليهاتجحتففيهـهابردالتىمنهايسمتعبهي

التىقتمصمبأالنضوبنمدتالبممشيشبموممثبتيفيهايبعمف5

اليهتمحديلةبىقضرتجئمببتبرمنيشهبوككانساألبئرنهايقافى
منبشيبونىبراؤغفذتجهبابأادهيفماربهرسمجانايشبكان

حأعيئارقالافيثدةبقباغؤشبمايشهبقاتنحفيابيهت

ملفبأزبدئمتةبثربنىاشعبيغشببثمهبكالتفيعيفا

افستالعببهفقيلدمبههاعنلبركمنياربضثايتفبعمبثرها01

مدباعمرخبهنابالعقيفانحبئرشيشهبوكلرسيهقا

عنلبيهنياجممافىبأاللهغبيدبااللهعبدبنمععثةحذكنى

وبلغالوكلنبأتاطلمعصنعمانلهرسمالنلماقالتصلميجتته

صلررسلفلماالنضربأمانكئتىألابثرشلهضعذفيتفنهبج
نجمددةحااد4شاهدسلكباازكانلسن9اكتتعملهاما

عبذالثخالئكتثتمقياانبترشنسافبييتافىاطإارقلص

اخبهنابأفؤنالسقيابيوتشحرةابترحممرةيستقبماممود

بائلهعبدينسليمانعنعاكعمباسليمانحقنشعببآمحم

لمعمحثفراباتفربنالهيثميخيلرعأبندللهعبدعنغهبهراط
تتيهفكئتدبمشحاقيملىبابهمتطكمتعماللهسخذشتقال

سبفاثلتبانمئهـااالالتيتهانبأالثيثمدبترجاصشءباتما03
ئخبرنافعاصمعمنعنزيداطبنضعيدحذثنيعمربنسمد

بمرغثءنخمفيرعلىجالوحمتغمدللهيسهقيفئفياعأ

البئرنمذيبنىلجنةعيهنشعينعلىئجالأئالليلظرأيدت
عنسبألاربناللهعبدبكربنابونيحقعمربامحمدبنا

ععلىلبسعنعكهمةعنهمتلبندللهغبيدبأاللمبدبنأحشبنه

أخبهداخمدبننعيعناظئقمنبتئرعشضتعماللهمقلقل



مماثسلمعليهاللهصلىاللهسمنهاشبركرالبحلرالى

اللههلقككمبنعمرعنلمحكمىاللهعبدبنعامهمتآعمم

سكالالميااطيباوملفلمجتةعيهنشسالبتزبترغنعممتتعم

اخبهنامحمدبالثرغرعيمانمنلتعكمنهالنجئمتغقعىمتتعمالل

مالكبأانسدممعتقالرقيشبنسعيدعنسمدبنتآسعيدعمم

هلئشتنئاتهغزصبترافىفانتهىفباتعماللهرسلمعجتنايئ

اللرسمافمضمفيمامألفيهانجذالنهارماعامةنغغتتممملرعلىمنما

باعمرمداخبونانءابالرنجلثممتفيهازتالذئوئصدعم

صنعملللهسكلنجعغرقديعأنجبقفيعأالىحدكنا

حرحدكناثبهنامحمدبنثمههاغعممذنبثرغرصشلهئشتغئهي

مااللهيسسقيتكاللسعدبنسهلعنابيهعنمحمدبأيمابيا

بنأبقحقغىعب4حمدبنلخبرنانإصاعبيعماحأبترممتعم

النبىلامناجمذآليهمعتفالابيهعنسعدبنسثلبأعتلعى
رسمااتىيقيلهاصعدينسهلبيبخميدابواسيدلبوفيهممتتعم

تيماالللوقالبترترفلللثوفىفتيقنأنجصاعبترمنلعمالله

ايئعهدهفىالمريفياقيقىاانوتبامثهاشننيفيهاتجقمتاخرى

محمداخبرنانمنامجقالخلفكلتمافئغشلماتمشئيهآغع

افىبأالمنذربنيزيدعنااعهبنالمقثبنعبدحطئنيعمرابن
يدبتيقالدلساعدىخميداباممعتقالابيهعنساعدىأسيد

ثعبربمنياتشقىئنهنجصاعبثرعلىمماقفابقيلمنتعماللس
02عميثنىعمرحقبنمحمدبفانبالبركةليهاعاطوقنأمنها

عثمانباعموبااللهعبدبنمدعنعنبسةبأاللهعبدابن

عليهاقىيهانةشلرجلالذترتافىصتعبملنلهنظريمهل

فبتصذفالمزنيئنبيتالكلهارجلشهشالمسلمقمدقألنغتمفقالبحر
غآففلمابهالينارفتصققمئةبلىبععقلبئعثمكفلثمتراعابها

52لثعههدهاعثمالفأخيزعنهادسألصكعمائدهرسلبياقرالغتفعديها
منهنشربمائهاحأيوبقرعاكلتةلهثئاللهغنقالبهاانصقى

ميفهتكترمنثااللدىهذافائعاالهكيغممامثعماللهسكلل
بكربأابوتاعمربنمحمدلخبفاأغقغهانالئزيخىبممئغفئن



معليهاللهمملىاللهسمنهاشهبكرالبخلرالتىقول

إلماعبدبنالماللبعأرباحبنخالدعناسبألافىغناللهعبد
تجثبهاافىخثمظلهللئزفىقببثميحعاصتعماللهستر8قلخثطبلبن

رسيلدالالصيففىاباماكهتعمائلهرسهلقىفبلرر3مدفيثارة
عنىمعمرتاعميباسمداضنانالرألللئغثبهذاصدعمالله

رسيقمخهامخهيففذاتهالييعبنمحمعاالزصيعنياشدابن5
لبننحذكعببنمحمداخبينانبترأنبىفىللالثوفىمتآثمالله
متتعمرسهذاللهتثيكلىمالكبنانشستقللبيهعنكناللةللى

مدالعهيزبنعبدعرتآبأماخبرنانهذبثزحأ
مهتعماللهسهلكانفاتتعلئشقعنعيهعنهشمعأ

مداخبناائسقيانبيتىشلهشتفقئي

قالائحكمىاللهعبدباعاعممتآممرابأ
خججنمنلعماللهرصشهب

فككللسقيابترتذرشافى

بعذنمنهايشرلال



همالكا511طلمرتهمررتصاسدعهمالعله
51هالسنهالهـاةممللسنه

هكاههما9سشؤههنةههنهـثهثقمشبز
الهـثاهااأأهـميركتموركألملالنميتركه

بماثطهـمانح5طك3كلعالشهننثمةممهـلثكدالنةمصيحم

لالاةالهنننالثيهالناكالممطنهال

للياكطثهلممنةالهـنااللح

آلامكالميثا71لماطلمليىهلميتا

الملكثا9ئخزونا5أجزى
الاه9ظفول5نلهلمط8نمم

ثاهاثااال04نعلعلطعلى551سدارلثطهشذار

مكنهثااا71اتتنشيمافيهافكتاممهـنيصلحنهفكتاطمملنلألهعنمه
حعحهـححىم4ثاآولكل

هالاهاةالعفمناتارارالعضم4رنالرعاقثخله
ثوراعاناللمنةاهثماالننهيحثلىيساللمممنممددأام

ممهـههطامة8ندالممنممم41د3صصكغإتةكل

نههحايفهنول8اهالال4ر4نينهنةالظاص

حألحالثلالح4أحهـالأانهكلهـةثوأللهعحهيمننلطهـةاطالح

النأ4أهننهالالقالولهنأثاهـمالها

اشتةهـطلأططمع4أهههاه51ألم354اكهحا4ايثنة5

حعدحدهعهةدغفنمنكليمولهين
لهةسالمناأنهعطمةالمهـثلالممأل

ةهـطتاهكلحهـهعالةنم3ىهـماها21هيحمثالةنأل
هثمحثلعينهحأليثهـسثاللأكوكهالهحهـحنهاهامهثم01

جطويرورظمهمنالثثاثأالمنانهـحهـلمهـنةممممعنوهـالطهألك

ويرواالامطاك

لهلول6اإلنطلعملبسةالحقعهـامهنلالنلنهامممم
هحهطمم11وكهـهحلطثنكعنطثيمهحطاهاححي



هثالهااميرضفن5تفهن
ههاللماالالطنغلطنعثهطمنالثطهةهنةلثايباا

الثيابحهةمداهكهـةهثهـطكعهـالمهـثنالندمفالهلحهـغه

ههمالال1شزاههاههاشرم

ثااالهثالا12يقطميول5ثالهـااللول

الههااالل05ثيلرلقحميراالوعننثيو5العالله

هنثمثثثطلعيتهللألاللهثننثطكطثالقنللثلجة

هـهكااللمحااقحميرهالطهبالالاايميكه1دليونسافى

منهععبأجبيربخنثسليماصعهفضرثهطملىا9أثامأحعل
هوهثثق

ايكهااى5مبوع

نهـثاهـا217نهـالفئهنةكهذاهحنهـالتلطول05

كامااهاللىمملثههذافمأإلفيوتشهراحلؤالقصؤثحمه
الللالهملمخهلقلتسأهألهلنطامطمكلنيابها

ثقلتممممهـالثالممنىاأحاللى

هكةكننثهطمالكاطحنه8ولثمثثولعنهـكثددولكك3ممال

لهأللههالهلللمهنهلرهألكهـةهمثثثدميمأالأمممد

الآحاكللمنثححنهـثينناممحا

ألةالالالءةممممالولمنهـالاالاللشهنويزتشبم

نيابكانتماقلتكهتعماللهرسهذاقلتهذأفمأخيلةإلققلث

اآلقلكقاحففماقالت

الهـثالماالال07متملممكبالىالهطثلطةهفء03بدركع
مساثلدهنممسكمتماادبا

هالهـلاي4الهم34ير01

ييمهاماكساهـعيهعلىليكترطل5لسرالهكتم

الأهـالمي7المارلبأاسيينملةالىأالثادولهمأه

العلبرىقالملبانحمبأيثماله

ىالدميا8حالالاجالةة5نبنجاي

هثالماكلطاالللالمسرفىطلم5المسرداللهكلهـالطدناكللحلههنة
نطههـنددطهـثثعهههةهعطمنهكلطعمهلهـقنالططمدا

المشرقىتهنالمالولنألنااللهـمنهمه
أثكننهالكألاللعع

مهـثاهاكقدلحفهرلبوهنةعالمحنمألهبنعثمانهو
االزلىحاضر



هدلهـ8يداك5العبلىرنقهكتقألريالعبلىبنتغالبا
18حطأهثكنثهفيأاللثنلهـألعلالعبعىالهـامهـالعيلعا

اماثكن8كثاحمماهـقباثهنةأكلحمآلخماثحهثثنقالن
هنالهـأيقللا4مالالغالثهول

ثامال78اهاللثحثأيثدلمنالشماثلمالاللطحاة

الههمهيمثهـهلتطالولهلدةاةهانناالهكعهـ

هـاالالولمالأولسمالهـسصاألحييصأطاظنلطيمثناأثه13

لماثثامملالاكللثمالعهحعثألحهـههمهـلىأاألكثهـطالالكعأطثتالهـ

التحياب5اقضسط

ههال0718امشوكعثهمشركولث9لممعلالرلهأهـ7أ64

مييسحنه2اممناثاحكيثعدمالثهمحعح1فحههل7أ1عاامهنةه

ثالدمممحالنطىالمحاهمكحلء5ضغيهيهأاعمممالتح5

اون8ططمطهدهـةا4للهدنمم5ضغيرتعمالدهثه

اهثاول101اخلومندن3اكلالسثالمكنيندا38دا

ههيهغهاافىك61اناهالألالاكثحمنالصه

أن3لهولسثثانسكو5صلىالوالالهالدبخنأالتكذا

مكرراإلكمل

ئهها16انخبرو9الاليخبرنبم

مملهاة7اناراللحأسنكلههأالممحددطنمثسثالداأل5لطثنيفحاصالد
اثأاسرارممهـلرالاقدارأالاللثعفيبحخلاحهفينالخل

61دفىركبتيمقدماطهلنماألحاعهعثيكنهطل5

ئبنهكجلهن

ثأبهاالي942رئزهالكطيدألللد
امثااانممتضاثباة4أالااتثلهـنىكشانن

هنظعالالنهـثطمثةتنائبا

اابههاام4اتنسممهـللنأكنالملثمكالئلنبغاذنالمدنتدمألمهكه
اأ8ولكالةاآالهالسثلدالهددكليىاطهكهـ7قلأكذاكال

كللمنطنهلثناالحعمهحأثملثهـلهلمتاحثهمأزتما

ألاهالطثنثاحفيملتمالثنهمأممألحكماتمكاللالننةمال
نداالحممكااليائألهـدداالالندا3حك8األيا

اامماأل01أيهممااوقحليانهألذنحل8حيلمنةثنننع

فلكفانيهمنبا7يدفمألالباخبأشعليهققمتقدحليةثند

مألهـثا011أللسقيا3حاالطأهءسقالملينةمكيبهأمنزل
للدينةشيومبنعلىفىقيلى



الهول5حمحتطهطتجخحتناللزهتزونههـة

كنزالنا5جندحجندع4طخثدلالأللملثدنحنجئق
61ىبز4أبرددهيهبزفى7105ولددهكرنىههه

مدجلنو5حلنوباللحبلت

ههـالهـالهه5التغنبلرأالنعلبباحهلأهـمحنهـأحهـ

كعلبقهـهلأطلئعنباا

ئهـله05ول5للفزم3انيمالاالكن4الا
هيمالياه4هعههينثعنحهـثنهـثأالالالأثاممه

احملماألهيلئا041حفلمكؤخقدللم4لمكيحفللمه

حف5انب4اانهبالاولمسثنالهأ718

فث04يبحجخاصئاطثنالناهمهمالشبتاص

دامننع3مهشبيبلثننطهددكحظهعهمنلحللثهنئسماتجنها

2ال5امراةركنتالانت3المرا

أههأهه7081هذنلبنايمهذدالتاكندطثثهـمنطحة

داباايحممنهالوليهيكلعالممايدكأفطامععلطآثئخغ

امهاأدثالدلهاللهعبدسهامثعمةالحسمابنلججني

ثههثالكاكهـبعيرلألهبعيرةألالمثدمكلمثهـأنالهقحأطهألممهص

ئعئبرة
طانهـثامالمةا2لم3للغدا3شهفىحابأمهفىءخابام

الغدامنفىبعتهطمممالتاشالحمءلثهـحدلدتجهأطملهستهلنالهنصألا

المالا1ثمألغمغوليلثلهـ

هالاألثهأا07كهرلماكنرمألهزاشانا5رتبازتا
ههثالل97ئغزكماهاكهويغز

هكالملتجمعا51جمع

اممايميكفا5رليبزسىاالخبنزاححح
الهـهس2مشعلرهسعاريم5اسلميمنبماسلم

ههدل7أ081عمقتصكمعت

همالههـال51طحاألثنيالى5حثدلجفطه4اح

كنمهتجقد61مريسالعكلعال4ماففمهلاهالعهطهيممد
حنالعثهـطملدكحأكهـةهعدلعثدايع



مهلله5دلطمنهينظرأالالاآلفيهامهللهههـثأبهـنحملى
إازانحغلاتادمهـهااللهههنممكاس2

هـاهـهاسأرومظالثمحتةالطحأ2در5
حرنزدروشأطحأمالنهـي5حة5أطنلةألعشهينهل

يفيت5ممافماىكفيماةثااللهـهاالدرود
اهطاحن7خمدلطمنهكأ8عأمه05كعال

ههالهكعنحالههـحةنهالةاحن51لمم5ينالثلة

مهياولمطه3مقئاثياقبل3قيليياخقةهلله
ثلثالثنييخذ12مهرومةال5هيماالمعالمسصائ

العالممعهـالههانهلهه4التبلتعليكمثعهثثالنبتعليقاحأ05
4عشرالنبلتهكعشرللنبتت05

ئهـه073فىسلريتمثلسقيمهسلرمهبمالكمالنأطسقئمسابخل

اثمسملر3ايبمعهاللألصليباألأللصليبمع

طثغهـثه83كمالحهـطمثهـنمزينةفدكحالعربأسمدخبزفال
ماهعةالمحهقلعليهقراطقيهحيبناروحممدابواخبفا
سعدبادقلاسامقافىبأرتلىحلنناقلمعههففياحداخبرنا
هـنيمةالأهلمالحاولهنةهـةالالهاثهـأةيالكيعللهالمىأله

كلملىهـألكيههـمثىعهـلحيالنططكالأالولالهحلعنهحكهـةقةبمح
أتائههـةاكلل3داهثنالاطاللالمهـألالهـددالمهةه8مال

ههحا44كعالكلؤ81بردالمبناللهعكلبيدايماالمبلطأ3أل
هحمهمالحييدممهكعههـطثثعثحكلكرةالنثثدرةكحفا

لمختقرهدلمحتغر

هانيكثاثمأالةهقا714اإلقاولفرصاءا4نمهايااللبم
مالهـثا3هـغثمثعال4194

هألهـمهام7حأتفئهئكتتت

امهههئحصلكمالديكمالكم7هأنالهاسرجلكهمداللصي
هالمالثهنطثكهـهنالعثهطهـثطهوللهدنلهـه51أ7لثه71أفىاملذ

لهـهلمينم03بضاإح3هحهاولنطههـنالهالهـاصهـ

دلهلثمشححشلياالحيمديالثالمثأ
هألهـك03شلمىلبمئ

هالهـمه61فيهفماهليرفمهـط

هأثمثاالمفىاطواهمنةطهعنقثهثأكعههطثالهـنيك8ا

الطالداك024للئفافهةايللفاضهلها5للنفافمةاالمفافمه

لئر5غبمبالألبالفلبماماقدنخطنهدكهكلطهـيثط



الهدهماالهالمفلمةكالنعةميممهـنسةواكهنثنهاههيا

ممهعلىمملطع2لعهمأنهـاأله4ازلحزأناجمل

طنطمكاللهثة614غقانالغماااذانامههاللهال

لطثنعلهدنبانانتناةأ5لالهنةطمماهقيظانحمفنش

ررجماشروكالرفبي7اولهكلعلمالمللمبممالنه4

هثالهـييم2اعيرللمهوفطمالهأثدحأبممالنهأههـهحظمسعيم

اخغتكألأحغرتكنناطحمهـححياثماكهـمطيلللع
ا77ايعثال7919اللالاه5نأ76نههـئئمار
ولثح8كداثم7دأولهنلت7الحتلثةانثأللللهنمه

همهعالت77نالاكهاللللهابهأعيسعالس

كلكلللمثللثاالةا5ههالهلهلنلهـثلللدلبنانسإحطنكهمحم
انال4لهممالهنوالسطألمهـننككليساهـاكاىحوكهـالحكانثعال8وني

قل1داةحليال01أتأالالللألوبينكمانعؤهـ61

ألثطمنهولهألكبينناطثطهاللبينكمادلخلث
فثحلههعمهـثاهشاثحلأئستيرامث3عنثهاح1كلنالستر

ألمالعنثهالستهردال2ألهتافعخلتألههادنفالخل2لةسشروبا

مه05كلأللبرااللتركؤموائحتخموا

ههكناسطبذلكةااهـهناللبذأن2يريديهالل5

هيدهنممسلىأللناأالةألالئريدثاعنلملما4ن
حدملدك3طأففةكالاهطاحالننننافقالنأللمالألأإسلم

اسلمتئانيغزحهسرأنكللاماالل63عهااإلببيشدبيشة

ألللم2كداصاشاكاال71فارنيما9شلرفببها1اإيوئل

هنطالكمالنمهكلطلألثضتتمألألناللدمأولأل5ألمنة

امثالا5الأالننطثلثلىطفهثهالولمااللهـثللهطكملىمماللثالأل1

اللههاس43امر4امرانيعلىكل3الأهـىالهمنالطلإمأعا
ييسمنمليهدا51ليتالااللالكالالطكلناالؤت

لكلثهلبقطمهأللحذاتببيشةبيشةكله

كاكلدكيثلهلهلميمماثاعيراكعزازميهيرتربلللهط

دكلالولل5يهياننولاهـيلفةفىعالممالتالنسث

ال5لمثاتحائتجلرت7ائجذ11الالة
نهلطقتجذار5يقتثمدالقيهدنلظكاللالمامالن

كمنالهايقتسمحأهمملةفعمانعهـالثعاالعباهلةالعملةن
لصاحبحا4طحماحبثهاكالالعرابالغهاباألاإلرفببنمأ5

اإلركاتاممالمااللخاالرفببهألال3ممهـثمكحبينحئر



وبها1151هلهيىاله11مناحديبنتنهىالة05ده
طللهاحداالهاقالصهـمهيمصةكممأهمقالوها

جئبهحينهأثاولؤهأنهطيتاهـاللهدرسيلفدآمه
الدهـلرسهلهثانبزكمبزكم71اللهرسيلرسعلول

هصححنناهـثنعنهنممالآهنمنالهصالة
دطمثمالهمثعطنطهـحطلثهاللكتهلاعتزل5طال

هـمللرسلكمةثثهـاالكالصثدحمهغسلممطلهكألرسلبمالثمثهـخط

بزيعننمةمالنهـمطءئختةمرحمتهلهمللاللع

هثالهـما4ويثنع5زوكنعنفاشبمطلعحنهمن
هـلدةثولعنحمخنئط5اطنالهـندههالثطثأفئل

لالمسيبممت5العز3ثالمسيى7كمتتةأهالهال
ينكأليسك51طثيكهرحثافهطيالللدلهيعس

عنهههـناخليبالواوكتبهالكثنبلكنكال21لالهرفميمت4

رصيت5رفميتلنثعةطكخصيت41الملرةالماركالءالعتاقا5القهقات

العمقاةنطالهكنهركثعاقبيلةقيلألرقمأماله

لهةييآلثككبيراكسراةللثناللئمكله5ممطمكلنهسا
قنرألهعيقالكحهصأتقهللطمالالثطالللجق

يفياغملنهـنالث5للعلهلنهؤالتثعناالمنكطثيههثحمعاامط

مانصأسمطيثمحنلطثنلثقهقثخحمه3هاليدكصعنال05همسيهامه
ماأ

نهههـس2غتبأللىانالزكلؤثةادبلاليم

5ينتث4زاقيسألطاطالهلهثةمنالفأصلهعثاااليثما51مدرال
ئصدرول5نالهالزكنيةثلدنطولاللها81

44طبيلىههـنمأحكالليريالكزالةاألالكنويل71نع
الالول5سالالهسثنطالنال4نهـالطحمالولهنصرر
مفهصهعمعللبهلبمابنكرقبالنهنألمجحنلمححصنهـالمال

حمهمالنهءماتاطهثلأؤءحاالالثكنالمثدفىهـبنندب
كعباللثناول4ؤطياحالثكنهـ2عاياللةمألممهاخبهاطأصال

ياأأمنقالهمميةقالو12حبيبخبيبلمحؤلمحبيب

لمجبيبكؤعليهيحليالامنلكلرسولهطلطثههوكتب

هداهاممدلهـنهـككماسجمتر5ئحير
هألهـهايمالةعبيدحبدمهثدهطهعهـهنثالألطصالهعداكالمثالطملله

هةفععبيدةالننثهههطالهـن7كتاببخدامزهبكتاباتاه



الكمدهحالهالعللماهـمدهطاحهـباتكم24كعماةتألعالقة

81لالجتتكممةلمحدهـحأهلهحأطثعهأطمنهلجتكم
هـاينزلااللهـالنزلثمالناتبعكمرنمللهـهالنينال

حةماللنثعدامعالمحههثثيالتاهـثنالهتبعمهحعننأص

هدطالصحتبعكمطلكعتبعائحمباعؤالمصباغهن

هكايعشهالنقرهنءلمحزارهـالهـنة3الكحثانياالل
كطنالهكتحنهـآلهونبئلدخنومهـلثمميهه72

ثملمجزارالعهالالولهوهنةسعيدس
هرومنهلهالحثعمهءهالنهاللهلعنهممالولحألم

كالاالامسيلمةهالهلللطنهـاللههـعحىلفكف

وهننههنرلباانههـابللك

43هـثعنولوافإفك4هـحال7ادكهامأناألالثالهأ5ة

ةححيهمالهههعل11حمما3جوحا21مااللهكلهـمثنهنهـال

الطحمهـتل64عبدىحأهالاماااداقاالهع4هصهـ

هدكللحهدءهالنهكث91رخيلههعالهحمللهعلىحاة3عة

تامأعلنالهـحهـطحياللن3كععايلظ94مشهاف

صئمياتءلمجميللمحبلولءالمداالرمدكحماا5ماا
ةالتاكشدمللقا4صؤالرالهأحعامااناهنههحطعلد

مانهـم051

هثنمها37كنانةبامهمللهالثنهثطتمصنا2لائنهم
هاللهللمغهلله51حعم9هثلديال4له11تبسيسئم

كعن5اثنبههـنالكاسبختكلالكه

سيبختامنةألنثهحمبحةللهطكالهدادمحتاسي

هصحلهعثهـكهالث71لثلمهمهحألهطاللهاكالطلله

أهئرللححعيعطنحالنالالحقاال41يباههال
هالمتلثطمناتفالعةهعمحافارلأجتندت3بخل

هالوهلالهكعالكمالحت5لمحانلتالنماالهاهـ

نثهعفصاخاحعةتدهلحهيصذكهـااللثامهـكلىسا

ه5المنلنطثكلثبككيبكا

هثالهـهثط6هعهالنهةهنثنهمهههـهطمعهمالمف

مهـعطأنمهـضغمرفنغطرههثدهطثاللتدكاللنالططهعي

عمةالهممةغاكلرههـالس7عه4اأممهـالهصهه

تبأكالللهرسقهـعاأنباللهمالهالهاااللهـ



هنهوىصهقالوهـعلحاطالهـهن5م

ورأ3ههنههكعهالهء6نجب5طمثقعللئجيرلصث

دلتاثثمالنصهـالتجبقهحطاالعدمهالمغنتلةمه54المطلله8

سليربهسلريهثاقناحأ5نلطكلنكلسصمنلهةطحطاهغدكي

رسصالعالنأظال7ورجسامهز5معطهطعللهلكالرفمحامه
االلالعنلطلرفمائا6خلثيايعئشلكأ3طصاالل

دهطحألواصحلى2ألثمهـالدلهنبةألقئينةان

فا4ثكحمةلننلثطكلىاهنالحدهـممعلللهلنهـمثامألغرال

م5هدطهمثطعمدنهـطالثهتمزة12ئغزدالمهحهـنةكلث
الهااللهعمنال8كعالزمهـاله3ههألنالثهـالغعثهـثهـالهاالللع

هنأعلمنهلهكعاليم7يم71ايعشهوكدههبأ

نعحهـالبلخحببنالكنمماطللللحألماهعنحةطثنكطعث

الهالمياأنجمةة3ة5ممالنهةالطالهـ5كال

21فبيتةمهأهمبتتهلي3هالنداكاليكاظخةكل

كنهـاليهالطزالالنطكليثعقفأل847هالنبيحات

همهتعمايصيعاللطلطهـمثطندلممالهحأاللثنلهنة

الةحعيحصنتا83ةهثنالثياللالةاالل
طللهـةاهنهلعطمنوكههالعمهاالللليههفئطمنح

هكالكا8ارسط5نلهـألالنلرسآمبثكته

االلبئكتةث1ال5لنال3نهكنننهـالشال
ىعقبة5كمبهةدللنكلععبطشنممهزهعط

ةهكهطهاهسنعةطهانهـحهللهممعهـالهشنغءطمالنبمق
الهااللكدهـممتعهاالاللوألةةةالثولهنهـ

الالمةولثالههنةحثلعننهنهـالطثثمحهـطاهنة
ولععطثانمهاله913

الهـثاه52مدلمحةمههللهألأالملدكمأصامطااللهةصال

انلةمدعرنحللهعلأهمهـعهـمهالن3وحراع

ثالنحل5ممنننيء3ثالنحلالننعيثة

اللعداعهكهـيئحهـثهـطاللمهزثدهطااللهحدألنخل7ققس
مألكهـأطحي014هنةهمااللهقاهحهـهممهـهثلللألأثاأمالهأكله

هنهثهكلهيعننمناللمحرلمهالنأفىمهـلطهـنااللملل
41االركافاسمهالثنلركافاسمألكمماةنالول15



يهاقال3فالوهـرباتاة5بأ41زلت
مهةلطنال5عاللطثنالثعهـ8نزلهثح3أهثلدالهثط51

ههل71ههو051لههالممحاألشفقمالنهـأل

الالحصيببأنيدةلههـانطاثطاحذثناقل5

حدثناةغملرظعسانةططكاط8ثهل2يغخب
منالثعهـةلوماةممهـةثنالمثلطالهطهحطيمهـهيعالثمهصطثمط

عهيمهـهمةالدثلهنجلسلهطهنهـلهالنلسئللسلببن

فممنبممهههالعالهعهعح

هالهل5امعافرةننالطىننئهنةالتاهالال5

3اهالهطهـنمأطكلدي7كلهابهثألمثلممووغزيرج21
ثالكهابروالةاللىةالنهـااللثملالللال

ةكهههـهنهـثطمههثهـاللعمحكلسعيدميهالههطمة

السعيد41رورطثماثبمفبينمافبينااناان7
ضالياقالومايماأفماافما81نفنرنلترأإل

غففمه5كألصحمفهةلبههنةثعالهبناحيةمحفمعهو
اليماحاهنهدهلمامعلئطينةنحيتمحضحلمثمحعمثمده

يم3هاأئاهثعظكعوحفرهحمااللىمالحازالأهح

09ءبهانطأكط7ثرجعااللبئتء
هاثهـال12ثتبعبمخاعطااللالعاهحهـمأ95
3معخماةنانهـمهـلهليعهالطمحهنهمثناالةمصالبم

ععهحد8لمؤحمل5طمنايللهـةالنهـاتاهسض4هع
حعأهطهليالهددهالعولممعدمالثطمالمطهنةهـصأللث5طصن

اليههنةههالنأناحأكأفن09ثتنراجعم4

شراجم51ثميمههااللهينلمأللتمزفضبهنقمبه

ممؤونافرالهـم5كعمنةالمهيهممظايثاسم54خذممما

خئسلمخممأاللل81هـحمدجنت5لهحعط

سمدكتةاللهبذقةثحمقاتجنعلمه9منلىنهـالكلثهـ
نلطثنهالهطاللحلهنفسهمنيمنهلحفسهثآ3أطممال

نطمماهأهألحيثم5جبهأةثالثهعحثالهـنثطثحمص

ئبتمهمه8يعلمهحبرىمهحيهكط
مهـهديدااالئجلقه5هكعهممهحالأليطنهـألال

ثثمثه05كحههنهطأءحهلعنةهناجمببنمانثةولحمثه

هثع13اهـكأعلىعحمةالحكأعلىألءهنهحعكلثعحألههاي



مطكأورطبئطهالههة5كهفاهمعاللهمردمحأل

ئزغدنهـلتحمالمااأنطأليلطكثنلةأءيومكمالمألهـناكطعكمي
ث7الوقال

هالهـالاحةجلريتمهالهمخارنتهلهمخازنتهثهلك

داطهـمأ7ابخامأهثننامةالهلبخا8بئلكهنها
هلاليومثذللعربقم54اعتامميناليلربفىيومئذ

الللهلئنالفأالملنطاللمن3ففتماللمفخرال
هثطا9حالئبلبزخأةطثطغ8كللهـثانئنيتم

لهمالكاولئداالالاددهفانتهيت61يلدالالفرحا

ألح8الااللهعطهطهلمههـةةحهـثثنفرصا3الحنلفرحا

71نيتءاتئترئتتداتافىنانانامهئعاللممهطة5
ةالالطااللااألياحااللئعليهثنطول03دطنينهض
مهلغركاأنمنهثعمماتحصااالمهل5الوعكلالمكعمة

اهمالءانهـخبحصااللالحممكلدألنثاانيتايده

نانب4بهاهـممةنااخبراللئعنهبهمنه
اليهحهلىيهحعاألطمعطلالةلال

هالنيهـاااالمجاميطه405ءامتنمسمالبهانايخ

2عملمهحألل5ثالحمعمالهإلميمونحغيفللبنبضمغمان
بالشأمءالبلقامدينةللتشديدبالغتسالبحمآلختقريهثبممسعيد
مسعيثننتراليثللىحأ5المعثالهمحهعرعشراكيةنحمف

درلها6شليحأضليطممةطهمثمهنأهـااللإلمر

ةهاالهـناالتملليال1قخرانهـح

اخطا2تميابةسبالهحأ5هنةعههيممثلللسياب

ىالمجحفالهالرجلبهايبهيبللبلحمثالسيابةالبلحالسحبطحثمنط
أكهاثالأعلمنثولك51أتجئقر3هنناليال

أنم3لالئفيالخئثقىمه5لمجلنلهاطدتثكمعاءزامةط
هـمألهـالكعنهالطزكاععالهالكعالالبهاعلالدعلههـمنههنولعنهمم

عالههططعنلكلثانمأ38هه71غمان5كمبا

االههنةععطمنعغمكلزدألنسثهـالهااليقرا
هعطهثطعتقراأليتمعليهمهالوهمععههطهههالههط
اليهاقىكةاكلطهمكهااقلنعهـالهم5أليثيحمههكع

أاانالثهـعهطهملمحكممنالصدقةهالنمياطحأ

هتنقنامهنالعط5بلغتناهعطهالععهدمعطالمبلغس



هاثهـثااايانمطدياكثعولهـل11امهالحلطحإالما

كهنالاقلىلألألالفااحمءههتليبافسغنأهألسعد

سعيد3لم11لحاللمهضرألعأطهن03طرعةاخالثن
الرهنياألنتممافيثنهولئالزلش5يالهلال

أمألابماهـالهـثدفلنحااأ43النأهميثأثتيونس1

مااريماالالمم3صم372اخبزمنااخبرتهلن3أولالهأئييراإلآليذال

ثالماأكاألةلالوللماياهكءكالوللهكثمعم01الولألنعالماطإلولأا

دثثعكاكئالذيلائهـهفيلقهبرقانةالطمحأهأالهثاما
لطهـاممهـآالهـثنهـكهـلىحطمةنمكهطمهاطيالسثأولثثحكلهكل

51نائمافقرأالألله3للةثهـاتنثطمثالأثنيغآللهـ
األلمألللننألألعملهطاطويقيلينثاعهكمحممالكلاالهثال

متهكتكيكالن3ثحنكلالماالتناضلالأللهلمدؤده

يث4وكانواكانوأ4كتااالهامفالبنهاعأطثمةل

ااالبإلالمثةكحالمانالطهـأكا09ايامحتجمراألاإالألهلنوا
ظالأل71أل

بماأئهـكا3فقلناهفقلتالماالالثامتةرباىباننهيد

اخطظكالللمكهثزالنالثلههالمعرللإتجيم

ا7اال094ثعاتجاثزاألالمجنلزةالدثلهاللث5كعأللهحممملة
كمثعالمثانثطلنائزلدمصألاإلسعيدأل5كنالهـهكلملمنصهنثيث

عاهثحلدالميمافالطالداماحبسهمهألم9جلسكالقلوافئ

ول5ثداانعنطالثطماللنالزماللههاحمزمأنههألثقنو

هالهـثاال76بغراامثككعمااهطاللحهـننجزهةطاثهال

9ال3ءفانالعهلم3زئللملهصثاغاللحأب3كمبى

نطلهاللنهـثلثنثالعثعافخهة3طنطمثاليالثنثه09أالالذين
80أعااللليهللنىإكذكعالمموماطمث5كلثكنطنلهح

ثاليبتةءعندلألهعهألمكخملزلمههاالليثملثنافاجمل
هثالهـ11كةتزالة80أيهعه3الالاالليزال4ظال

زقلدحيةبمألعنالألناحيعالكعهكالاممنابجمخيا

همنطلألاللننةنثطم8قسالنثتنتألمأقسطيعئنيه
كافسكنمفسكتمكالممهقالومأ5طممهكطعهلطمنقلاألكهنة

هلنهـمهـنكطثهـالهـثكسالءمأسهحطمطهملثهـع

21اهـالهألهـنيم4ايايهـ81اللهـتمنالةتزفئثمرف



لههالههأنهطولانئحاطفأولهـكلثثاهنثللهـثأطمطممدكموطمأدا
آولئقعدآلولئ

هالهـثه2النائيماهـناالنئحيلهـألعأنمافهـم7عر
آالأ4امأنالالما8يوالكرواينألئ78الى
شهـليلث5كعيهفنثماال61ءمحمإلالصضا

أالربجحمهثننثطول3ؤاممدهثا2708ابمألالد

ثهلدا09كلئمهثحداح2لمحالوانا4201فذاللكأل

الناللمماللقياولألااونستامنطثالنطالىلدولتلع

لياللط8فهـثحنعلةمقباشالألههـنالطهلدانثةهااللط
هالالالممالولنمسماالللالالعممنهـنيوكا

ألقثبادقلنهنوحنهـالمثألثفالملطال

ثاثا11ئمالولكاتئااالالألأحمهيطكهالما
6أااقبغيرممالدالكحثيأاكمحعبلثلظومماالطهالدمما

خااالثعدلللثايأح6اسمي3القرالعترأل
اليهايعلياالطيلةصا111ألااللمااثلللألامالطثالثها

09تنمد2ئرخلهسهاههحهثمطح5ينتالحن

للتاثثللدمنأالقأليتمممالولمأألالعند8كندىجثع
حأ5حةالمدالنحساتبالكسرألمجفعثطمنهحأ3ا

كلؤقفعذاهمقعد

هثاهثاأكلةبيلالعطألنمأم03يلاليهيغكالثلىصتهح
مأهحطصأالثننا3ألطددثكثهال7تنحلهحعفأس

تنةحأ5لاي4هعالللل8تجنيهالكيالهئننبرقهكئمنة

هنوه4أل7تجا9ننستهااللههمهـطرعانستة

ول5كذاةاننالثمبنناالل7105
تهميتهملقهمدلعالمحهـ3احاالعهكياكجاه
ثنمالتممهـهنةاللالممهـهفستنتهالهةثنالالاألال411

كعال21ل

هـيها11ح7مالول124أءالولااللقاكءولها

كالهأطنالطكلههثه9لكهلتكلمحااالدفال
6نخار18أي5ءسعديسعيدطميةالطمطحهمطلم

هـاط6هألطالمالءأثط05كيال5يعمهالننز

ة4أمناهنأنثهانملتثنقوأ3
لشهـمتحأمكانهشلثهمعلهممفصهـةسكلهنلطنعكلث



يهيرةولهةنهنأ01هالهااثهجمهألسهول3سهـعه
ههأللمثهـعليةكالحأافىمثعأثهلهعأهفلكلئاا51

دثتخاثتجهاآلخرلثيثصقانتقشهثخمتياثتجةئئا
طدفىتزرثاقىلنهفهضههالطكمثعهاللهرسيل412
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علعخمانأقالانالمنثللسهـهثميانأط8كمكناللئلطأأاول5ةح

منأالمن71مناللالي3سعهتاالولثهنش817مشم

مممأ4103ذاثالئجشهتاالةال71انساألبنممرا
الااالهاه8كاالهثال3غريةابرال12احمالهـولإلالثهأ12

فبااغنطكاللعللنأنعنلهالفاسبغفىدلسبع

لممانألابوكدئنة83ألسهمثدهكاالبجليءحمدبناءجيا
نطثثثالحهبهثئ4طاطثدابىجلثلببأيجيياللمالم

يثالثبهالكالثه51كرألصاا5الالنطكلالهكرليكلكير8أكير

لهالكشريكطلكرجمؤالعقلعامرلبوطالدص
حالهاكلنالولممااناليااالله8أدثهصلتمئضربناهالال9

هـهحنطللحزفناثاللسدنمميد
هكالهـثا47سعيدسعد7جامغةطيككح3فى

البشبالبينىكهـلاللهالفاقيمال51زيدمثحنططمه

لم8يزيدمن4دثثهطفىأحألطهكهألاهاسليهمر

نةهثنهـمالصاثةنابئاوليتقطهني

الللجقعلله5خصياأححمهعنلطنطكخفهين
الرقاثىلىالفالمنذربناطثكاوللكعلمألالهمأللن

طثعثهكمطكألنينليهقهالحيذنوايثفةهشقسو

سغسالةالهف0305مانطاولي01الظطكاتول



ألظلربعيمممااللأههولحمهـةحنحاربطناأهويهمهرب

فىههثمخمسينحألكيعكال8ناطيخمسينمعةامهـالثهـلثهـأللم

51تعافىلطثنكألالهالهث678هأنهأللقثعامسلمبن

للول41حاللىمههحالفةممهـالنأمماحغاطلطعع

الندهحالفكماطتخ
الهـثاث1أأللمحم5اأاكحةطكالى2

رتجال5رحالةركلمررول5النتهـااكللةامامةطان
عالاهئأالكلهمممثلهـحهةملومكاهاهطلطعهك

هـأالهمه5ببهابالغنغالبجالمنئقل7م

التههالحمهثا7وءبها5ؤكمأثهأتمسوة3

اكع3ههحع5صعهكمتعماللهرسطناساالوبئط3
لمثايتهلئيلبةيهـو71ألمنألغنمكنالهلهكهلثلحث

حصيلطهـثة3ءاطماطثطاللثعثهيبم

المنهاجزةاإلنصلرلرحماللف3اإليخزعئشاؤعئنتنا
برجزليسمكدهقذاهشمابأقللنحطحااأالهألثهنمده

91لمحمالكعدكالهالنعهالنعهـهـالمائحالتاتول5الهـلىهس
حهـللاهاناههـهـعهناك4مهـممةئاصلعولال

هعمسعيدفالهتيةمروبافىجميمخغيفدالهدلهملظءبالكالهالمحمال

اثاألئه4يال3الطالمحملنابالكسرلحمالخيبرحمالالقالهذا

اداشراخيبرنخملالقىامثصطلهللي41أيقطحكة
احمننهطكثالهأثحالطالالمجملهذامالثالألاهحأ03لمحه

فيهمههمنةثكمالتفيهلعهحاللةمنهولعريشعرشكلمطه

طمثالهكعهيشتخشيبحسباتوليليهطابهزمعةمهنحع

عاللطثثاولههـنهغلمهـنههالتتا3التعد
حش

امثالولس3ئمر5اقرنهااالغ5فئيشث5
سشتعدكحعلسليتهلوهني7ههغهلممه

نلهـالتىكلهـاثههال8اعتاةةسأللنألال

كة7طنمفانلاهضابعالمنابعاللهامأببهسيقهلللثكرسول
ألةلمحمالداكبهالول5نمممكن5ألهـعدديحالولدمبهيكا

ثنثا41012تااآلممول5اطمةحمالنا

قيلقدمااآل41قصاطنطكلهحمأةنهلةطمأحال71م

ال3هـ7211إلهخنسرطالاالألثيهلهمهنهـه4هلثط



ألأللااولألأل3لكا

أئجألغلملىمهـهألول

لهولهـيلثنكهـالنونالطيهـمة4أمسثوالطحح

يالعمنثمك1كهألثةطكنالنثاطمأهأمه71كله

ألالحثثنثطهـثاككلاأولاكلماالمأأوللثمثااة3ثحهـاللفلثنثهيممماول

أل

كالالولأأثاألثثك

ثاهط13استعألبخممامعجمكتبلهآهـاليثييليهثتههحنل731ح

ذ3ثاةطألنسستفرررئةمثندلثه
طأ55أثاكثااميههـنطىوامطالثثنهـطمثنةلطمالطثمكونأصح

املتهـثأحنيمالمخ

11اوليهللكماليخذيبيبتفكنخلىاالولهثعغالداكله31ماال

الهطأالطاهـهـوولالمعاطلههثهثصثططمنالالمطلالمهالحه

نممأأحمث

لهاالاصاالمغالالالمحالماكلا1ثانانااللأمااللة

8هي8ءالوفاإممةخالاكللايهك

أميكلداأالتهـذيبتقريبحهحالكلملثندالصمه
ألنا4ال6الشمائلكتابمثنعأاأثهال

اللىهـاألربطخفدنكهيححعنهـماالك
هـ4الغابقاسدمأحلهمماالألولمثنأكل

لالاطثاهـهنهلثامعبمحهاللحألهيالهئنح4ألثواحألثأهـ

الىه1أخاةأكلاخاهنم4هنناالالنط11

شلهااداخاتقولالعاماخاةمالرجلىتاخ35ثهلم
نهثثحمالهـفىعدثه6المدينةمعطلععهد5بالملينة

خا3حق7ةاسالماولهندثأنطثالالث51



لميثاحوعنصولهالثم

االعهكهنهـهحهـةمهالحيلثهثعثع

اع7حينكلهااكنهعهطهـعنطيغحالهة4عهـالكله

ااثاهأممهالحهلمكعثانمههثامماةحعطهممهلهكلصيأ

لمايةحالحمهـنمهكاكلالكن

ادميالألهـمموأحنحكلفبمنواممكالمأللمهـهحمكمثاهحالطممهـةأمكعال

حداحهـثهـقاأهالههيكلهـمثتددمما

اكحهعنكهتاكسطلنمأكلهـمانهكلععكحهثل

حعهممهنههللهحداكنواولكاللسدكلع

بهماهأكلههـهـلهـغهـااللهـاللأنينههصنونعهحمكعحمهملله

كلماثهكماحصيهكهـغاحثالىلهاهثلمحموههنهـحهـ

3011حوكهـهاهالالعأالالصالهالحهـلهمم4كهكهمامم

3011هولهنحملهـالمعط3ألسطث

ادال3ةهعنحمافمامنئنله

اسنمنالنالهطةماالالن

ا33مو4ممهاهطكهنحنأهامث

اأثطلثهعنصأأللهـحثمهـأ

األأل7حهسمحناللمثال

ااأل3حمسدأطمهلماهنثئطممنينالث

ممطنألهثاه

كا3حونهـهحمملححههنممن3أألنأاتمالمطلهنصمنالطلسمثهثعالنمه

سوولطمهـطل

ااثاةثنولاهـ

ليثاحههعنحمحهممم

هاللحيحنحمكانالول

ثالموعنحطحمبخحدمااليم

اكألمهنهـهحسثيكثهـمهالهثمأطامكحالهـتال

ألكاكوألهحنحهكلهـحولدم

اس7حالعنكألطثاطامكه

اهألطهـالأحمطاهكلثهـءهحمثالليحطهـعنفالطال

أكال3حيههـعنحالنالحعالكئرنالهـهـكلحه

081حنهـهحانأحع

يماحوحهـعنمومنهاححلناثااح

كماأهاألحهحهـةللعكحهثلههـعكيطعالكثوخحطل



لنم

لياهألأخ8هـ

سلىهث

سههكاولمىالههـه

ماللىنزكحه

67اوللدهنننههنل

سعاولهطهيههااللثه
هيطا

17اولفحمثاكهكلدمح

ولولكيوهـ

18يههطنثهلل

38الالاكال4اولالالولاطهفماالثط

أليعه

كلالنحأأكظيعف
8أليائاحمغةههـعأالحطل3كهانطهنطيمثه

78طسثحالطنهطلليححلمأههكعالثحهحالنال

18ألسيلمثهثطكحال4ةم3امهـثاالألطه

أألدهمعنالللهمهـمثميم

كالمإلداولكاهالهالأهطاملهـاطهـةالههنعدألما3ههنحثاول

نهـممأهطثحدهـامكاحنهـالاالحعمهللهـعاليمكهـةصعقالمه

كنهحنمهكهححناي

هطهينكهـهأكهـالموهأكلهـكاألحهـالهنأنثأهالطثوط3

ماحهنممهـثلثهأكههه

5101الوحنكالهحفنيكاللكنصييثونطمكحمحنمهمممهأطعص

سحميهطثنح

301مأالممههـه

101عههحموهـمحطط5هطعهلمألطالكللملمطكثعالكحهالدمكاهم

كااامهـا

اهألعنممهـلكوهعىح

011هممهصيمحماعيحنطحثنأطيثيط051

اديامحنطنهألمالححثهـالنيعاللاتااطوثطمم

اطياةنالالنطالنأثنالننااللط

اليأالنصأمطهـثيلهاألنمملماثامدإليهماللمنعنهصييمنكصهـثدطسثالهمأ
محططناح

داحيةحمبمهـطمدمصلكدههعنطمهط
اماسمعنهـههـ03

ا5سيالهكالمنووهبلدهه
ااسيطوكوصثنهطةههكيلمالثغثطم

اكاهنمانمهولنالألاههياماظ3الك

طةمعطدنعهـمةههصكثمحطثيكلهـال

لثاطهمعالهنكلهمثمحنوانعأالمهـصةانمثصالنثكلللهثهانملل

هـةولهـعالمعحثعهثللعاألكعالحطةهطمأمأالعححططأنم



ثهن

ىلحهـةنمممطمالكنهنةااللهـحمأعالعحهمالنه081

ولهعلىههههنطحينيطحلمعهطههزكاللحهـلحه5لالكنيم

ههنالهه20هيالنابماالقنملللىنممأطاولعهاللكهاللممحه

3صيةمحعه5هفلىسولسنهحه8ءدمملداللععثللىحمث05

ول3اولكددط1يكالألااسحلىدهىكنولةثحهصحنبا

ذلمهـثنكاوللبمهنهاساولكبماهلمحلأللالهممنثث01صاله

هناولانالمأالد01يطنالكااللعكهمولههكال01الماليح

ءماالألهكلهلهالمح01ألألهممهاح5ثاعهاللحهثطلولططال

يمولولالهالكحالاولالعمجمكليحوهلأا01بأنال
ا3ه8ألطن4أ3الغلطمه01لىماحوولهاةهنمثعهـط

حيهـ3ط3افهـهـمأالهليكلمئأهالكعالول4طهـم07ندهطما

حهالعبه083

يم8هنوألحطمهـثحهـحمكةهـممهـالحهلهاصيكككاللألنحم

ثماولالهه

03هيول

13ول

لييبهههثعالأل

لعامهطأالهالالولالنثثامال8ه

اااللهاثافىكلاال

53النه01ولألة

المالىلالكلئكغ01ءا
73محاولاكلعمام

م8هعالطنهمفأهـ
نمههط11ااهـول

دراةهـا01كأ

اثاكلأ03هلمبمامى

لجم1

هممقاكاللحطنألهالولصاولني

اصلمكلأثا011الناطعط

أثاالمانعثنول

15هننال7تأل

الددالد

11االهطيهـلهلعممى

لميهاالةاكلالألك

عالءاانلعةه8االبهغة

اكلئهالطمنههككهطنولثالدنهأ

ثاهثاطهثمالظ4طه

كالاههالثاولاولاالهعأهط
هاا

ا8صثه

17اولإهكلههيل



ئالالل7اياثلثاهلكلأالألل

اهأولسثهنةألنثهالل4هولككمأنص

عثالثه

آالألطحهكملمدل4هأألهصثطمألهعنم

لمكمالنلىههـثنيالثيثثااال4هـثالهـنة

نعمزهطمكهال

5سيالمهةوطثمحأالالبممهم9اا

7سوهـالمث

8طيهعمثعصموسثثمهـلهثالحمصيمهثأكهـحثحه

هـةطنحهـمثحهـثهمثهيهثلعحصيثهـنطهـالثصه051باللظأة
اةححأألكثاصصعطهالهـ

المي3مه4ولماللالالحوثاعهـحهـالألطهـحلهنةنهطةليهعه

كلهـااللمن

اكلالمهلولعطهـحمنمطثآكههغمح

ماهأثاألطهـصههحناعطنطمللهمعنطلهألصهصهلهـكعي

اليثهـنكالولحمةههماولةكلنهموألهعلكحاألولول

لطلثمهـأثحالاالولةحاكللهطمثاولةمهـطنعمهم

ولنىط8ولحعححظكالههملدكطوك6هههاالالمالاهمصيءولص

ط3ههـولء30اولولاكلدههاولاوألامماكط

فحهمههثغ3اكحءولك4أ5هحطننه4مهاولاللثطثاكعال081طفهه
حنعىحهاولهكحلغطهم8المثا011وألالهسثه8كوهثطنهط

اولانهـحمهحلىعالطمةالحاطمهلهمهـحهولولمنةأذحك

ول4حهطهنح4موالاالهل02اولاصهولولنولىحالهـهـدلمهولنةهـ

نثطيمثفهم013ملىلمالهىطالثهطاولإلثالححلى

4طيطالطكنلطنهكاولثهلةدكسأيحكعالنط

والهيلهـثعنهعهـدمحكعيصنهـههكمولهنة7الحهـاهم5دالل

الخه3عهالالي9هيميمولولالةهناهنألدةط35ول
األا8اولبماطأخلعهلعلماولالالنكهـلدةهثلهم5لىكا

الههطنالينالنلطه2دهاللالهنةنمكم

اولهاهاليال3الن8اووميناليمثنالهثه5

علمثهثاللحنهكلعددصاولنلم072هـهـلهءاصعاالل



االهنلىءالمهحمةدحاألانةكاعهههععممللهه

الألكبهالهننننالطنةةمنالهكنالهـهص

الالهنهس618للمالنءن5كعهـكن

حنثنثأاللهألثهـأصطللنهـالهالمحأحهـالهععأنهـااللحهـااللهـمعهـة

والنأك5هنةثهـممنثالفالااللنثعتالممللهص

طنعنوحهـالهمطسثعثمهحللنحهنهععطنحهـكاللولهـهحعأللطص

نهل3ماله4أالولللنعنهمععهلةكىلطهكلثوطكطلثثصالهصهـة

كهـطهالمنعةحنالهنةمننالهماولثثهطالهثاللطمثثلةهنةععص

أنالحهأماللدكممههعنألوللطمنوهـدمحصي5حنه44طثثالوحمعماصه

ههيثنالحثدهـاطسثهطنهـاكلأولالنحمكعماممنهنمعححمأكأل

هههعهثكهـهكاللمهـحنهـطممثهاهـمأ5صانثكلالةلعث

ةمثنهنةولنثطهنتثطاهنهـنثطم

دههمطالثمحالولاللمنححأولولحهعمامحنثمهحمحكطثنهصي

ثطنألالك5ثكلناطةةلحملههثاله7هـاةاالممكهـالنمعالمهكلهـل

هعنهـهولالنولمةةبثنهاكلمالهحلمنهثيممالطهـالثاهنملدطال

كلوا4هـاههلهههـعنومهـثمنندصاهـ4ههثاهـكلط4اثعثهث

بنحسأدليهالمعبدالوقابرفيعبدفقيرالفتابهذاثاللعفئ
ثاسنهعمعنهماعغىالمجوهىاعد

ن5عهلثنثطممللةالنهولالثاهكطلماللثهممهـةاطملأص

هحهـالهنثطكنهـ

صهاولثمحالطثنكمم8امطعصثهعالطهـثىنههـثأةثمملللعنط

4صانهـمهظسثنةهـ4الهصههنهـلهـه1ك

لنثطمطالععهـثومكلكطمأالعالمكأطثأمصيصهـةيالثممثط

هالنهـطهـةدكلثهحنثهلايمثالهكحهـعنههللكعهـمحمكنن4هأكيط

نالثهـالتامثعلدهـعنونطوطهثغهـثسكطالالععحهـطهـانلطمناصقيأ1

الاأطالبلبنعلىغتنكرهنأثث2لهسرلتقبنممروكرن
حنهـمااللهـثالولهـةنالن3نالكومالىصثنالالحهالنثهـثككثنالكثه

هطااداالالهـلوماالنالكلهطداألصثلهممن81الالكدمأله1المنم

ثهك7ظكا

36اةولاثاالكله7191حبمولحهـحهـ



5ل5ال7

ممهـينالثعهـهكعلألعهاللقطةنهـحهثهـألهـةمم

طهعهـططثالهعثالنيالألصهثمهلعالةحمنثللهكهـطثمن

أهيطمممهـدنهـههـةالثهـحللممأاهمنلماناكههحنعهـههـثانلع

تاطمم4هألأططكلمأطسثحهـهاكعطلعهـثناكلهـنهـويم3ةثممهـدعل

معنعهههحالحالهعنالهمحهغوهنالهيح8مطهكاوالثأكن

كعالأحهـنثثوحثهـطثالهـححالالخألحهانالحمنةهطثنهـيللواالللهـ

للةمم4هأقيهثهـثنلثمالانهـأثممليلمثالقطكحثهـينمالمط

فيولىنثعطأأل87719مدسمةاعالهحهـالولثنعثصةم

حعهمممماالطيححدهمن5الدطحالحنهـاههثهـأطداكههحهـ

عأموححطثالولمأةكمثللهحهـطهـثالنقلنمأعثهـمملةلمنهكلمهـ

طانهنةهمطهـثطثنهـيحالثلمهعطهلنحعلىاحهطالثهثممؤهلحن

يزلهكلثااللههـعححةهمممحنثنثلحممككحالثيطثكلهـالن4ألكثه

حنالثهـواللةكعثاهالهعثانهممهـانهـكلامؤكطثطكنثيمطهـممعاللمعةص

اههماحهنهأثالشطثهحكلالثمامممنانهـطحالألط

مههنةحقالهولنالهحولحمةأولالطانهحداط4ههثمعأصدهنثالممناأ

هيثناهمثهـأ4النديالاثننح

نثهكطكلهعنعثممططهولنطمنهالهـيثلاهـمنةولالنح

نلىسهثنمةندثاهانلدهث

هنلنكوصنال115الألأا

هالثنملاكليممهـمكني

هنههـثنهحيعهـمنهنةحالاولالهللدحاهـأمي

كحنحعطلقطمأل5منةعطكنكهـهالنيةطثكلاللأحمكهـع

هأهنثهلهـاكهنةولحههـنثالمهلمح7هحمهـةومهعاطةم

دمنااللنهكلحأهث3ثاحهـزكحثهـيههـنطمأممللهأكلهكأ

كنوالنهلهنهـيجدالطثتانهـريةكثنهيهثحمهاهصا

الهـاالطاه781الواالى

همأللط3االعلهة8طماعهكةأل12ماعهـالهـخالهنصاحه

اصةنةتهأهالهنلولهةولص

كهكنحالمهكاععمهـالمكلال4مواطثههمالمهـلنعهدنهـكلو

كعدهاممالهنهـنععنهـعههـنثهنا15ممحع
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حكوولول3ثائأل

األيياوللله9اشألظولثالةيهكيئألألكاثائيكفي3ولأئالثاسولقيثاظ

هظفى1طألولفي3دألألولناكالثمالهكايااناأليأ

كاولإ

ثلطأ11

هثولحأولثأألهـولولل5ثا

كيككيثإلثلألئالهيظلكالالثاكاألئبهثيفاللألئعكفمقصط

ثاككثثلالمألكلثأألالثالكأللمكولكلئأهئئئائال

ألتضكصث5حول

صألولول3ولسألول

الكهـلثاولولكللهكالك5هـكهـاضةث13

مثهمكعل



باألنلى

51ث9ولحألول

لهـأألالمثمعمكلنثالفبلمظئئعثلظكيحهيالكثقكثالئألاثالئاخما

كلظلحألالمثعالثاإلمالسركهثالهىئكاالكهـطئظئاالللمثث

اأألولالثاولئا

الهكالةظتهطكلئأالئالثحلككمهكناحمكدسكأ

ئأل721الكلئائيهـ4ئاز

أكلهلولالاأ

هـكهييكيايهولاولالؤلامألبهلالالالةلاد33زثائأة

الالائائإلثالهءاثصالمةلالهأهياالنالثلةالالبهثها2األنأكلالمولممي

لللمماأل2طهميهيمالاطا

مألولول3ولحثألول

الهـكالييولككإلاللألهـكألكهكليلهك

ثرسلتآلل
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