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جال13ءاطغالىكرةتذ

ةدلمبيمر

لمجمجمح

ث
ءء

طمممدطعطالووور2روعروئ
صيمارحمنلرالئبم

ههعمعثمكشثمفيكالصم

عراطادبهطبقة

ىحافظاوجوقاشانوعهيص

اثققاالكبيرففلاطالةاوسا9ال

االصلرالنسا100لداال0115احامة برىءموليىبيبريمىىيرثال
قملرفىضزياداتهمسمواكنيهووالخوجالمشدالصحيححىصما

هياالؤاحمدبنواالىعبدقبوشخموناناابهذاشإوضىالهثض
نوعهلىالذىيئوصشبةوممرقحرببئوكلاتوالزعفرئر
براولىالوعآاعدبئظاطادبعدهمومنطبقتموئكلبابر

ممكواالوالطبرافيعدىوانهالقاضىمنصورنويحيىالنيحاررىارت
بمدالمالكبئنعيمابواختهـانبناوعدبرمصعب1لدووختهووحمك8
شهماطدعليمناةوارضأمظاالإعالهخأفرانيتىاالاطغأ

001

همذاوا



لطفاضقذحمرنملرج

ئمائنةوعترقصتفيشانمحدايقولسهاكسممتاشاتهمس

للدينهالللىاروقوجمطممرائينمبنىطيضدكلواقبرادكاللء
ندمنههاضعهصفرأاابئذهبهوفىالثخلحمبادمناولعركاقحمو

جليلهوتقةلمجووالمزبمحر
بئالقاصنمعنمةاقىاالمنالحاجبناللههبمابئاحمدالبرالفضلخبرناا

برعصااناألقئيرىكأاحدعبدالونلرحمنانابتيفمطالثحاممربئعبداقه
ئأطةعبدالمجسدابمكبدالرحيمرللظابىاحمدشواناحىك9للبحتر

أبرعوافئاناممهصألنىبريخبماانالظالمحعىنجاحمدناناظوىافرعدا1
ظلهكللبئعرامقناخنلدمعبيدامضكنسارااانااالرهيبئحمداانافظاط

كهلفائىجهأخراستفرظلدإظيارمالميالمتباوصلمواليهاللمعلىللبطا

بعلوفقناهافواالزهىابئ
صماببئاطسنص

3يزكبيوثالطاالرصاصحبهمماذكرشىالشاابوعلىففلالحاحميدبنا
ثوومضرةالئامولقوالاليوارمخللقخراصشيوخعنكتبمحذكو
زولحاقلرلزىالزرربفطاعوتدقوخثعرآقعلىع
بئيلاحمبئلىوحدبئأطافكلمثلهإبعهروىحوطبقتماللدبرى

المظفربنواباكروابوالقفالشااال

قاصمحيلهاناالسدابرطاهىإامنيراناجعفرقلىقاطسناخبرما

رألاالحاظأناعبدالواحدعدبخهحتعمهـأثهحلىالفىاابويلىاالكبدالجبار
أهيماقونكىاناائنمشصابئاناإطسنعلىالتنالبنعدبكر12

كعبنثقدالحضرمماصرلببارقاتامحا4الحصاناعبدالحيإلقيععق

لمكلالمجاحم5ءلييمكابنافهم



3ج4اطفاظةكرنذ

اؤالهعديهاقهعلكالالاللرسوالقهكرابنشابيإلدمايخنىاجمعدالرحمنا واثاثههذاثعديشعنرنمرسحكيوامثاالفيلثرظقتعلمو م

ثهحدويقع7وهالثساعثرارجصةترفيوقالنفيبوئقهء
ئيأهطالغيالياتفيغ

المامنسابوبنابماأ3
اطحارىحموققهيماراحمدقلمىنداالمحدثلالحافأل س

وضاحصععدبن5ىباالنددمدينةالمجارهوادىهاهلهنعىاالندد

يزبمدالزبنعلىىلداهيمانجاسحاقواالجآمبمالالبئو

واطجازوالراقابالندلموطقتهيمحنبلاحمدنهوعبداالموى
اصبئقمامعمعنحدثئيعهفيعدلكنهعصروكلنمنكبأرضاظنوا

كللىسدلوكاللنالدليونندداالنجهضالدحزسعدقواحمدن
ألندلىبايكنلمالفرضديدرالوالموحبوقافقمطشانساناا
ء7
قدماوضينةفييونمحهقالابصرباطديتقبلهفي
الكليصنعرقظطابلمجااضيخناكغنيىاليولمجاطسيناعلىأتقرع

كلهقرأتاخبرعبدالمالتجيمبئوانمىاوزيرالمكبداللداا
االدسةمةماالاللطانهاطانظطتاتفىالدالخايالولدبئنمذا ح

هلىالنداحبوبئبراهيمافيهمعدفذكر
المننرانج34
ح

اثدهاكألبهإلننيالىاكتمصلاتملتبئا3
االجماعتابماواختالشالالافثفاكتاآساالشروالمأبسوط

ويرميزق



اطفاظةتذكر3بمج

احداءكلزمجتهداالولدايلالختالشواقالمحصرظيةكلقموذايخرو

عبداهـكمبئجممماقهوحمدبئالصاخاصععيلوعدتميمونسعممد
بحيىوعدقىالمقركرعفابربدثمهاوظقاكثيرسلطنيعنجهوالر
وتخرونجاكلخومالحنواصمباننجهكلبنوالحنعلىعارالدياابئ

فحيقهالشاطبقاتفيوعدميلئيهابراس

نجهكلانابةكتاوصعائمانالكندعصنةاناعبداللنعممرقتااخبرال
المننرتاهيمعدنجماباكروارحمماقمظلومضهماسحاابواخبرناصقاللة
إخالففيخمائقعوصمنفتوعروبمدكقسنتععاهاتىررفلنيسا

شاعمواللفالخاروالمرافقكتيهالىحتاجوامنايااصديصنفكتبالمالعلما
منهسععمرلقيلمرابئيصهظللمماواصاقبواماذكرفقمخذامن

تمانسنهوالهمماصاالطانانجوارخمالهصسنقعمشكرتودالث

بثيئليستواالولعر
االحالفقيهتابناضروسعصهالجزةسربضىعاشثهكناخبرناكجاعة

الالمواناطيلسففارانالوبكرابناقهاصمنالحعداحمدبئ

طينارنجاشعهوواثتتئطاهرابرناماجانلرانلليأةاالخوان
ميمونناعدثقارفقيتافىاهيبماعدبنالانجالمقرئباكردااال

لدالزالىايئمعالنعنعنلحصرقجبوةعنلسىالبرنيحيىاناعبداللة
لضفهجركللممنرطلهااقمثليموبالنماصلشيرالمجعرعناالعرجكلن

نارومىايخاطناأبثعيئلفطعقوعةلمحالناريجامانماايقتلهاظبثض
النارهقنمايقتظاقتم

اناللثعىساأفعدانابئحمنعبدالرضىالربنتغديجةثواخبرتا



2ح16ظاكرةفذ

نااناعرزاقالرناعبدااعتليووجماجاالرابنخيدوسعيهالنجمااسمعيل

فهاثبعدنااالمنذربراهيماعدبكررانااراهيهاطافعلاحمذ

افيقضرةاقعبداقهققاصحالفبرهبابئااناعدنلابئ
لهواملاقهصلىقهلرسولآلبقوضارىاالباياباافهسعاصحا

وهايستدوالجلفرلقبلةالفالبمبمتقبللبوواالناظالياحذهبااذاسمو
حديرخأهذاغروىحيدقلرااكبواشالفىيبخرص

باناليدبئالو

التفسروالمسندعياحصااالاااالقةااطابئتهـاب لىصسبربرو

ىورالعدلنوعماعىردىارالطاعداطلناحمدذافصمعويخريرالكفي نر

وطبقتهمويىالقزعبداقهبىييهوعاواسدبناتواحمدبنالمر

عدبىعودوبنعبيداللهوأصدبنوالطبرافيلغكعظدثال
تخ

ليقعوهالشماةضقكلثرمماتاصبهاتمحلدواهلبنعبدالرحمنفي
8كتاالالشضء

تفبماحديههـ
ندارحمدبخاعدانااانااطسينبنانامجداقهباكربنإبألصحاقالاخبرز

عدبنانالمجدافهباكرالهمدافىابىبىررللرحمنءاالتاكماعدابنء
انااسمحيلتاناموصىسفيانبئانايعقوباباقدبئيانايلوالحانظ

كأورةاببنعبدالملكممنواصدفكواضدصدثنىبق

دنيوانمياسلملراعيمرفهاصلىالنبمانورهكةاكابنمحيربئاش
وانثياتابههانومنقخيرالصلوفيللداهيخافانهيدخلمكقواناله

ئنيقاتنىوفيبماا
الثيخبوانااعبدالرحيمبئاناانرابنمحدحمدانابنأزاهربأونأكيا

اطافظانحدث



اظاكرةتذ7ج

ههآناخدالالرالصمهااالالواالعدكههيمااشابمعمالدجمهاإالإااممأمى
اييسعياسسبىااالصممطاصيدبيطاالساالمط

ط

9يااالكتا

حكلقفقالمطولغراناجالهلتارفيهندةبئيحيىاطافظذكرها
ألماباحالحاالحللهولصحابةفةيخصرعببهالمهشدواطديت4ائهمناا

فيوسكنعدجزرقواخذنههمبئ4وصأالمجاجبئومسمصوابازرعةازالر
03ةوظيغيتارلهاظفرلمقلتطويلةةسرقندمد

ولهاظال7

وفالمرلىأتالبفدادىهارونحدحمدنابكربرالمحدثدالظطافصا

ىالسنةكتابصنفلبومروحامعهحنبلاحمدقعلمافباظلولموا
وهوءاطوقلبمجلداتفطكدةوكتاسالعللمجلداتثئ

3اسيلةتجهنصروحرببئانوسحدرفةناطسنسمعاجدكبير
محعيارالنعمبمقاقواالحصعوفوعدنلهوقمذوذىالمروابابكز
ةعلمهسعةعلىتدلزماناوضأليفهتنوبواييمكتيرآرحلوخلقا
5زلوالنالىاالكف

األىنععبقهأليلاظبكرالشبعطنايارثهرابربماكرنلظ
ابئالزشأبوبكرعبدظعيذعنهصدثقلتضلهاحمدآاالماعمبم

حاالابرايمحدبنللهعبدااشهمجماعةفىاكتاالمثبتمافيكلل

فهيالدثصرعد39ازىلرالمجحاتماتالمذمنففطايخاالكناوقيل



3اجأ018الخاقأألكرتذ

وغيرواحدماللهالمظوالحافظبئوعداظعلبغلللفجعنرالفقيها

كتباوعمنفهاوكتبهاأللجهاوتطلهاوصافراحمدنجحنبلعلوجمعيبا

كللمدمنهمحدالذاحداجمعحنبلاعدنمذمببتحلمنفييكنولم

شهرثاتمققلتوذىالمربكرابيجنباللىظلوادفناالنرابئجملىابو
سنتوقيلبعرنومبعألثعائئعولهصثرضاحداالولسنةيعر

هشالياقهرحماالنينعلىيف

جعفرالمقرىاخبركاالقرقيرشاحمدوحسنقعيىغبرناا

بزبئالزناعبورافبأبزقمزاتاعبدعبدالجباربئكألمبلصاالالساناانا
ىالمروذاناآالالضيدالعدواحمدبئممدنجهاروناعدباالجعنر
ياكتبكديزقبقولفكركعنةكلصفيانسمعتحنبلاحمدبئأنا

خطثةعلك

روةنعبدالله8أبئ
سعيدلممصعابااالقضيةمصنأكتابوىالهرممدابوالمجودالخظ

13

نةادوالكونجدالطبتة5هذصويدالبعرالونتوعدبئنجمرلحسنااالسبهو

ابرمنصورانمزصوعدنجهزمىاالاحمدعسدقعنهحدثوالث
8الهروعاليزأزواخروثاقهعدرافوتلمميار101فى باعبدعووكعيد

همائةتوعصراحدىنونحعنةك

ابرالوقضالسؤىاناممرقالةاظالالنلكبدأقعلىنننادخبرناا3
اعدبناناممدبئويهجمراحمديئوونانااالنصعاريابراسعيلأال

ابتكعسعنرغندحنيدالوعدقناوتامربئقهالبمداماامالاالزهر

ووطيايماكةقغشهدتلماطمبئوانصىاطينبئعلعن

وهطق1أ



اظ51تذكر3ج

لبيكفقالهبهاهلذلكعلىارأىفابيحهماواذيجمعالمتصةعنسصنعطو

لمحهسنقرسوالالحاكنلمظلهدفعلنتوااخاساناكااهـفقالةروبحجةأ
8الناساحالمننفرلسمولهوآعايهاللهلىا

نظلحااااطوأح

أللشاروعدنراغعدسمعنمةاراصاىنصرانلىناطنابوفا ا

زروىءوطقتهمالزمنالمثىدنجبكلروبيرقازواجوالحافواإ
هـالصعلوصوابوصهلعبدوسدبنصواحمدبنالبىجضحمدبنعنهأ

ء13

3ذقلت8ليرللزاالنسالدكتارواشهواكنيتكلهلظآإاحمداطاواا بو

ا

الفيفقالالخليلىوذثرهلعزونحمدثئحمهبشننباكردوشاللحرفو

3اعنهروىوقدىمرفنكللدلصفلطولهاصسابهسةضتا
ثالخماألعثرقوثنتىصنقافيتوقلتإلتحازىالرحماتمبرأخهشاا
يدقدقخلفبنالحنبنكلالسماابوامصرمحدثوفىوياثا
قلكرصوثالولورادالالفيافارسنصاالنلناراحمدحمدوا
ءا

الجريرىدابرومضالصضخوءدايفدرابنحميدبنهارونإ
اديابضدائنبرا

عداحمدناناجزهانانعرشالواسلىسدالكريمبئاحمدنارخاأ
1اطنالطبمحمدنبوالفرجانااويئعبدالجباربقزقاصمميلانافظاطاأ
بتبيرالزناانصرالطرصىبئعلىبنالحنيخناامميساااسحاقصهديخهاناا

ارجالايقولاحمدالنحوبئافيصمحتشملبئالنضرصستبكلر

جثروابنهبئالحنوموحدةبالتثقيلالطفيالمتتبهالمصنفقال1أ

عليهاقهنمامافياالحسن32ناعدبنادالفرج

البى



3جأتاطفاظتذكر

ورصلفنيوهشكافلفذلاليدرىنهاواليالرىيدرىحلفرسةارإ ا

6يلورجلولصررجماهلاكفذأرييدالانهيدرىويدرىال
رياةلدرقلدرىاالورجلبوهإفاعالمفذاكيدرى14ىلدرو

ا
فاحذروماقاكفدا

ازىالربكرابو101

صاصيارسهرقاطسينناكلطوراحمدقامحدثاماالاطافظ
ا

بئىالسروسمعهابوبكرهاصسانررفرلدلهمدينةابوهاتصايهسكنط
حمدبئقصدالماكواباتالرازىاصيتبنوعانالرازىباموةخزة8

وابرسغوطقتمسالمبننوافىميسرةاحمدقبئهوعدالإشىالرايه

ا41فرخءروىءراقصاىتقاداتاهماسوكيعصاحىاطقهألا
اماحمصاططوابوانحمدوبنصروابواطافندآوابرعلطاالخرارعبدالدة
عاكطهقلتمنهدستةطعاظاسنعقدتهدااالقوشعفاوآضر

عرةضصنةفيقجقطوس9بالطابراناتسنقووخسينبعاار

4تعالىاللةحمهثالشمائرو

ممداناهيطاعداناراهرقالمزثالئاعداللةهبةحمدقااخعرناإ

اطيرياغناطبنانافظاطااطينتبئاحمداناعبدالرحمنان

عةناخعنممرنعبيداللهكلماشبنانامندلاطعينبناطسناالبألكوفه
لهامكةاللمنايمانالسلمعليهرآلصاللهصلىالمحهلالاللرصرظاث

الديئالصالقصنموضعانمطصالقلهاللمنوالدقالطهرلهلمنوالصماله
وطبرستانسقونخوماللدةوطبرانطوسمدينئاحدىانابرصايوا

ظمرس39سهـةادو

كوفط



اطفحاظةتذكر399

عرفالنصارياهـ01افدلهالحلالرأسعر بدبخهلعرمىءا

ذبعصدةلثهويىإسبااا
خاطتالراص99ثر

ااسحاقنجهالمسيبعدبناللهبوبماقدوةاهدأالزالالجواباخاالحافظ

الحىراغدشصوروبنصاقاصمعاالصفنيهررىالنيعداللةان
أضاهينبئواسحاقبشاروحدبناالشجواباسحيدالعألجباربنوعدال

بحرانوسسعوخلقابهيراصيالمصرحمةوسيدبنابحلبكىأماصموحدنا

آلابىحةادامامنحهروىصحدبناهماسيارصاجهبئيناسنا

اكىالمزصحاقوابوافظطوراطرآواألخراوأبوعبداللةتقدمهخخزيمة
ألاحمدانوابوممروبنخياحمداثوزاهسجنثعلىبئوالحهـحنا

اممهوعدةوابواحمدالحاكص

واحدمهغيرصسثيئبادالمجتهالامنناطاجماللهابومجدقال

أدخلهلمبعلقىاالصالمابرنبرامناعبمماقالانكهضايخنايئكرنا
المسيصلنعدسصعتيقرلالمزكىصحاااباوصمعتددثاصماا اع

حدثجزمالفكلفيجزمائةكىوفيمصعرفيامثهكنمتيقولا

الفكممائةوفيبمصريمتىالمسيبحمدتنيقرلفظاطاابافىوسمعتإ
ساتورمنهذاكاارولطازرقيئحديث

قهاللرصقاقالذايقرأظالميببنحمدكاذججااصينبرااقالء

علىدنسعصتاكمأهـقالنرصضبكىوسامالواعليهاللهصلى
صمعتالمعببنعدلتعمىحىالمحيبحدبنبكىالكالتيقولا

عينينالناسسناعطمهيوارونبخاهابيزرأيتليضفةعرلنقاط



3ج39اظتاكرلد

الهقاانياالجهانلضفعتلدمااباضاالفظتاعى4صهرأاحدةوبعينثهرأيته
بخهلمحعدمثلوانماهن3ىالمزاسحاقالراقالابكاماالصحارهبذهب

ءعمىحىبكىالمشبفانه

امرةفتضاالوليجماديفياللهوإنرفاليفىتوظت

حدبنناابوماتوفيههاصنةأوتسحوناثنتازشمائقولهو

عدبئبوجحفرصنقواوشونولصتثتىالدمالضاتممدبنالفيض

أجمدالبناللهعبدبوالقاصيواالفاضفىاالشناالكوفيحفثابئنا
مماتصانلطاصيرامشاالءإفاتاكهمافاليئجفرالقزابخا
ءلىتاللهارحمهيلنحوىادىلبغداا

11المسحعلىالقاسمبوااناىالهرورروصااناكرعفيابرالفضلداخبراأ
11اهيمارناابالأابنناانيالواحمدابنصأحمدبناناأطبيبابوصداانا
اسىالمجمورثقكنبواناقهابيءلن1واعامقانابريداناعاسعيدالجوهربنا

قبكاعبادهنقأاراثرحمةاذااللهانقاللموسمواليالتمصلىالنبىعنال
أانبيهابهاذامضهلثةاراداللهواذايدحهالهافرطاوسلفابينلافينبيهاقبا

المسصاممقالولهااكذاكهاعتفاط
سصحصمهوعيوعصنرهحيررسب

ييهسإلىاراهيمنفردلهولقالممةخزابئعىهـاطدهالكتبقول
لخةقص131ط

اىاالشعرصىالمجعربنبردةاببىقهعبدالدنالهذيبنهذيبأليف
االئمةنصردىاقلط5ءوعنهـآبوأصامةىجدمورعنى
اصموقصدوص4تضمواحادشمكديعةاصاالىلعداكثرمنوغهسولم

االحن29الحدوفتهكهفثبمالروانجهنالمبكورالماطدثبهر
ابئ



ساظاةتذكر33

11وعالمالمخمحدثالمكتابرعبدالقالكبيراطافظعقيلبئاالزهيابن
وحمخمرمنعلىمعصاجرطوفبوواالريخوالتاالمسندومصنف

حمدعضهوىمرسوعابقتهمخاكأسامحألرالتليداودنوعباوحابنا

ينبجاانجاريميبلفنالمالمجشريمنجهحمنالربءواعونداعبدالدهابف
وثلألشمائقةعشرسنضتالشوينيفيتو

سجزىالوقتابوانالمجىيابنكرنالراىاقرالمويدابنحمدااخبر

بألضهاناحملتعةبخاابوعداناشربمابيبندابواناآلتالهرغضابيبىسا
3حذلفةعنجاواذاعناالعىعةالرازىجمفرلىاعنصألمبنناسمنوح

ا

3نألوصعتوضاطاتمقانجالقرصاةمبااوسملهاوسلهاللهصلىاللةرصولان

تحاةغريبضهثحدتمذءاظفإناائط
صفياللهدء31

لحه11لمجييحمدبنءائخااالصفرابجمرالمجردتافياطافظصمأبن

ابخهوحاجبعبداالعلطبنويونسحمدالزعفرأنىبنوالحسنالذهلى مموطبقتوارةبنواعةوابازرذرىالداالوبنوانباسالمنبجىساحمان

وابوعةخزبنالفضلوحدبناطابمأبواحمدواالخرماللهابوعدوعه
كثيرعسدمحأوخلقبناص

اصيحاالديبابونازاهراارحافهكهءاالمنااابناحمدهناراخ
اابورجمااانمبئلفاالمسمحدبئبناشاالبمدأدتهبنابوبكراال
الدقكليصاىالنىعنعباصبناعنكالضععنىالهرواقدبنالدهعب

دسكبادبنابوبدرالمردةالموونصحجعةأبضماظالصةقيالغبرىا
الديئصريفحمد31ومامينوستينثنتيناصنةملبشماابئسعيخوليدا



3إضىاطنجاظةنذكر

احهمافظالجعةوآاالاراانخصتهءعتقايخهاالولتدوآمنهاوسموآله
افارمنقهمصيضقااالوفتهءسا

صبنوماوثالثينتعسنةصوةبعمدوليمىءرجااولهتفرد
ائىألسنرايللالهرخقلحاكاتالثالشمائةوةئمايخكىضأومات

ءزاالرضاقطافيالمجوديئانجاتمنكلق

حدبنحمناناعباللرالماركبنيوصفعنوغرهاحمدبنعلىاحنجأالأ

المقسييتابرايمبننحرالصخابوفاحداطبابكرنىااناازالقز
نعلىبناحمدابوبراالالجرجاضافىلهارءنجااعدقنمرو11

أضكالبكدبئاناائينىاالضرسمبئعبدايدةبكرابوانااالبدوالابراهيم
اا

الدفىلورنكنلدزاشطلحقهرعنقيالىوفهرزالحهيىانااالنطاي
اص

وسلمنهواعليهاللهصلىدتههمارسمعشرصولبئنعيمعنشمربميزبدبئعنأل
اأصكرعدالمدئىاظاراالووفونىىتحرواعصىعدمدالهءال سثاليمو

اادأوألمىوواطنىادعدعلىثالمتحالالاخالوأ3 لىصيىسبروصي

نممادركويزيدلمضعيفوطلحةأويبجدا

درينا3اإحم49لأل

عصبنالرحمندءرىدبنابربكراالمامالجوالاحبرحالحافظ

11ماصبهاننملبصرةنزالالمدنياليىالمناكدرالآلرشىممدبنابناطافظابنأ
ارأقبهاواللوعبدالجباربئبمكةلقىوصمقالمعتدؤلدوحيابوروالرى

بنعلىسربالجزيرةااليردبننىسوبمصؤبواطعايىإربادبئ

ااكوفشاذانعوباايمابربناسحاقيفارسوابازرىوبالربحى
لحباصواوتيبكلرالبيرعبداطيحبنباشالوالهمدانياسحاقبنصارألن



اطناظةنذكر35ص

روى8فيهإلنادعلىوأنفوفاوجمعمواقران1مذرياييالو111 ألا

داطننيوحمداإقوحداالبندوحمدبئاوااعبدإثيخاافنيءا
ءيئهاناخالبخارصوعدنالمصلىظدنوالحافظماموذات

ا

ولهالالعبدالجبارقحوميننشأباطرويةآولدبالمدطاطقالا
ذفاللهءشااتالمناكرومثلهلثهحدفيقعتيماالدلموقالوعحاثافرادا ا

حنشهافرالمجسعيدالسحرقندىدبنلحاففاصمألتتمدالكذبألا

آلولالفقانةثالاناظرفييقولألمنكدرىسشهيقوتوصعفيهالرأي
ثيمهالقالالمكدرىمنحفظعقدقاقاباساابدرأيتهللهتتحديث

احفلىنااللةحمهمائرثالثقوثماجلرفيتوادامقاله
بر5ماالحنمطكاأكصاصهرودطفياانصح51

الجارودقعلىبصاطةعيدحدابوقدالنأاالمامالحافظوهر

ألوطحأبىادمدبناالضشاباصجدبئسعسثةورالمجطبوريحمااضا
الترواطسنالطوسصتهاصمبنالدةوعبدرقيالدمابراتويمقربخثرم

واحمدالقرياحمنخإلدالرانوعداالزهسبناصواتيمحفرحهدانزانجه

قبئوابايثىبزيادوتوصاللبماقاوىرتفيدوالسلمىيويتا
تمبشروخلقاتوعبدالرحمننكرامةحماقنصروعدقوبحرنم عداط

راهؤيهفياسحاقمنانمسمعأكهالحأماذكرهأمايمخزبئاالهويرلا
مدبوحااخكلنهكلحد3قااروالاهذجدانممغحمدبئاوحجربنكلو
هونخراسوجزاعاجوسرنبقيىومعافعتابنحمدوقيلثرابخاا
أللهعاثالثولسنقسبعفىتوآديئلىاقضينالمباهااكهكلنو
تريب29المعجمهصكونو4المهمابضمذرىا1



3ج69اطفاظكرةتذ

النيصاجفىاممفةاجازءتوطااصميعنوأهيم1رنااآل
بناللةاالعداطراسمالقابوازيداناعدعدالتماناشتنافاطعةاخبر

سلثحشعنانطبنمثاهاشناااحدثىياحبنحمداأناالجارودىعلى
بةسصحأتصسقالاباساعنقيمبنالخفاعنممرةفيعبداطة

القاحمابااماهذاقلماونسفقالهلوسلملهواعليهاقهصلىاللهرصول

مدمابينئدروقهلافقالعنانوااقلناالناتواقالازداواقالووالمزق

تال1وجيزثالثاواوشتيئينالحدعوباالتاتدألرضاالياعسماا

بعةالسافوقئمذلكعاىيثلاتصموسبععدهنحىذللثوالكأفوقهائلا
ابينوعايمااأتاتفىمالرضالاااابينمال505عااسفدها1 دءحرب

الرشذاشنوقفوقتعالىاللهثمصماالىسمابينماثلءنهنظالوأركبهن
ح

حمدابىصاالادةاخبرتاصقهةهبةبنعاحاحمحانااإنآلالخبرا7

بيعالرالجارودانانعلىبئهحمدانامحدااناحمدانادعلبناطناناالدقاقإح

عليهآإكوسلمأدتهصلىاللهعرافرسولابنفيناغعنانامالكالمحافىاتاكاب
سادحماالقالأل
صرييعألب
3امجرابن1611يخ

يوصففيميراحمدننفىاابوالثاممحدثنيلااطافظاالمامأ

بيهميهبنصمالحلرعدبنموهاسمفيفىسفمالدتصاصبنصىموبنا

جميوكئرقصلااآهثاعسدبنوافىافيعاصيوسىخبطاالكال
مموطبةألكلؤبمدانووعبدالماكقهامالمالتقىومانعوكروبئ

ناهـ31شعاصالحبونوىاحدوالظاهياالصيرلافى1

لدنتعلئرف39رشوئشدمحدصابجيمجوبئاالمثتبهثبذكر2

ممعر2ر



الحفاظةتذكر379

جمالالرفىللابملتكلمومفوآوجمعاصاوايمصرا

بئويةاتاماجوصمأابناناظلهكاملهقعدبئاوىمارمانحدعلىاو
رعندنصألكبدالدهقرنعظبئ1حربسصستالرحبىالرحمةعد

حدثنمميفاتعحفقتمشحرفيكانفقالهوصدملهاوعديهاللهصلىالني
االصدابادىبروالزالنيابورىابوكلوااللتاقوحمزةأطبرايخااعة

سواهمكالبيوخلقالدالوهابءواطاماحمدوابونىافيابوبروإ
نارركنامنكلقوصصابئحدثافظطاطكلابرلوظاطبرااهون

هولمالشيهاصنادعلوهمىصةينقاالصنادخاطدثإ
ا

نجمادىجليقولجاصسثتيدالداباصسعوسمعتوىالهربرفرالوظ
حدتحديثامنعاىاغرتاكاءصاصانهلهفقالوصماانالىعفظ ا

والينرباللهماشاعليهيلتىجلالرلبنفمدرهافهاعطالئامآهل
اعله

كلندرهماوحدبصكلواعطاهتجزعاللهفقاللذلكجلالرفاعتم
اواهيمدنسمصتاالزدىالضئعبدفحلاطالظءكثيرامال

الدارظىقللاكوفشالمدةبفباشامءصاعاصايقولكرحميمااا
11

منهاحفظعقدةانزمانودالىانجامزمانرمنلمانهالكوفةاهلجمعا
كلونحنالصربدمثهخانالنانزالصفربررىاوالنيمحرابولظا

فقلتاطافصلابوعلىابئرروويقولةاظانذاظجوصاابئالىنبهرانا

وسمكرفتناصمداليمفزلبنلةىءجوصمااقذاظقدحامالثيخلظهصا
جممخحديثكلايابإفالثمامتمةيجاقرالىوذاكرهبهورصكلبياكل

تعطزامحابئواخرهالراروكصلهاوبفتبنحرالتقربفي1ا
فيالنطنتباثقةىبدفامرحدقاالمهملةءوالحااهالربفتحالريا



جحلأماهظاصف5تذعر

لهمنارصفالماصبحناطمكموخنمظجهكالألخرنمركللدبناقهاعبد
حلناراليفنانصرأئمالمساهلياعليهشخبواكلااكرفذلهمشحملنالذو
ءجوصااقشاناوذكرواعلبنفسلذاباكلومظرلةحاالرجماعهو

االتعلومولويسكتهمبرعلوهاوانااألحاديشالىعليثمنواماو
هالقنطرةصازتالملينئةامنماهذأ

بإضائتايتهاسامالجزهصاصاعندصنرالكتالىحمزةظل

آيلزانهظاهياقوأحمزنتعنتهذاظتاصالنهايقوالرةحمزركو

وتصارثصاهمنجوأبئنعنظفوالبغقحمزنحدهاوريرجفبالمأ
مردفقالبرصمااقعنظنىالدارسألتالعلىوعبدالرحماوكلالا

دثاطفيوهمفظحاعمدوقجلالرقلتلقوىياكنولمثباحماد

هناورابقيةممنبالمافانحديثهذلكؤنىماروسعةةمنمو

اذااحدفوقموسجلعياثقعالديارسونعرعنفبثوناو

هالمكتوبةأالةصحقفالالصلو6ميت
صعيدبوالمجهـسعيدانياقانانميمروحالتمنههبفابئحماكلىأئهقر
محفوظاطدثفذكرعيرأحمدبئاالبواحمداطافظاانااوداالكنجر
لنردالطبرافىظلاسنادهفيثوبانذكرانءجرصاانزأعلىانروانما

فيلكمليمقشذشجوقهقكألثقاتمنموهوعأصابئلكلذ
ببضدأدجمايقرلءصاصصعابئفظاطاصبئحمزةلماالستازيخ
افظمافسكنودةعباشاسندجنادلمجفقاصاالمقايوحدثاوكرفتذا

االولياجماديفي5اجون1فياألويجيبىنمسىواالحموعربنرضالا هعينالعثروهونيدالشماالصنحنربئ

ويخماطه



اطفاظتذكر3ج

خيرانهابئصالحنىديناابوعلىالثافصيةشيعفيتووفيهاا
ا

تعصلىالرنعباببنهاعبدابوالصباسوسنددمثق

ازىللرزرعةااختانعدبئعبداقهسموابرالقاسنقتسحينو
نعشالشوبرىالفوصطربئيوصفابوجمدحمدبنواالما

يضداداالزدىيرصترعدبنابراقضالةانهاوسنقنينثما
سنةصبعينوسبععن

سطيرواعرنناح79

رىبوالنيساسامحفمصبطحمدبنانجهدحمدبناحالالرآالماافظالحا

حزوقوالتزيهةوالئرالحتمةفيبررشيهنيساكانوشىافىوئاعراحمدسبط
قةوابازرعةهاحمبنثروعبداللهبخاوعبدالرحمنالذهلىرافعسععدبئ

3تاصانخرواطازواطبالوااسباقتمامطاروطبصداوحدبنالرماكيا
خذعناندفقرأعليطلسالدأرينظاليبالطلبةكولةافيوارتحل

اسعجزىاودعاجالحافعدعليقصموابوءالمستملىالمباركاحمدبنفظاول
قاصقرمنعوبنويحيىعبدوساحمدقوعدبئاالسحيلىبكربو11

بىعدصعتيقولالعنبرىياصمعابازكرظاالولعكثيرهوخلقها
صىئقاالثخومقمن2حيكولدكوالذهلىلنيقولوغعبدالسحم

وحجقفوراىاطيرعروفقالبوينناظالشوسطترضىبومعئاأ

ونيثابوعرماتظااللحا5يحيىعدبئذلكفقبلطيكانينعمافقفى
مائةثقوعشرسبعصنةالقدةاذ

لقبحيكانفيمايضا213االكرةحيرثمنىطيراالمشتبهلمني19

هالديئنجشرحمدالقاضى39الذهلىئيحيى



3صث42إاطفاظكرةتذ

قهعبدابن3التااناحدبنصاطنااداالزراحمدبئقاخبرناممد

روبواناءضىبناناكلالحاقظابوعبداللهاناتجهمائثةاخبرتاعق

ةيررلمجاعنصدةيىاعنيحيىعنعفيانناانعيمبراناابحيىبنعدنامحاطيرا

ظلالإللمكآعنالدعحمانوسلملهواعليهالهصلىالهاللللرسوال
القتلوانماهرنميمابرمحفهعيىعدن

الحافظسلمان89 3

دبااسمعاالصبهافيسمنتافىبئعلىاراطنالثبتور
ليدالوبئوعدناالقطالوليدبئواسمحيلالذهلىيحيىبئوعدالنراته

صهءروى8المقرآوطبقتمحثيمنجهويحيىاالزهربئواحمدالبرىخى
رفىطائفةوةالمقرىوااسمخاواكأاحمدالحسالواواطافظسا طبرب

أالحامافقالهفعوثالثصنةبارى3 حي

ضدارتاناالسلقهرطاابوحقانااروأقاناالصفاراصحاقانجرناعأ

قايخاعلىافيصاناالوعدنفااابىبكرقالىبئاناعبدالرحمنعد
الزيزقعبثنىذرحدلكقابراهيمثاوقرأناازىالرصمبئاطن
عباسانعنمةعثرشاطصينأودبئدعنحبيبةالىبئابراهيمعنانر

الصلوهفرضمعوسلملهوآاقطبهصلىرسوالللهكلترلاالذانكلد
5داصنالدةاذكرالياسحوظالجةآيوصنصللصلوةدنوافاافوالذيئابهايا

ومتنععنماكرضعيف

اطسنبئفىانااصنلممالىخهركابشساحاطمةووظوقرأت
ناناعداليب3انقاابوامايةخمسبينوارتمانسنةفيالحافعل
باريهافيالصحاصلمبئاطسنبنعلىاثاقاضيرساإناحمنعبدالر

اال



اطفاظكرةتذ93ج

اياصميدنعنالمجاحاقعنصفيانعنعبدالرحمناناصناناحمدناناا

السأقيبيلهووصلمهـدقووالهاشكايهصملىالدهرصولجارسمستنبمذا
رامن

ىفظاطاالذبر91

زرهبهاعقهابوروفيلهشالبدخيحمزابيبنصنئهحدابوبالكراحمدنا
جنوسلمةربناحمدقوالشاصدظصحجاوالغالسفىوبنعركهروى
3ابوروىتهمطبقوالذملىيحيىوعدنارىصيدالدبنواحمدجنآحه

لالوابوبكرفهواحمدالغطرواثجحفرابىوعدقفيهصزرأيهخالحافظكل
فقالعروقفونخراوألحخلدىعدبواونزالقزالدهعبدوعدناالسصعيا

وفيهاؤطهكبهسلىوتعطكاطسوتالإضباشقردكلقاالصمحيلى
ةوفرشماةةحرارجسوفىكلجماإ

بوباكرااالعدالطوصبالمؤيدثبخهءاالمناتآجبقاللهحمدبئاخبرناأا
اصفاراللةاعدبنسمتااحمدعناالوأخرحاداجديلحمدبنا

لقاناحمدالئصشبزحمدعتاوانا4حاهىاطبخهأناوجيهعمانبنصمححلاوإ

بكربواآاكحهمئالاتالراياثجماوهـ1ضيطرحيملرعيدانصوربنبناا
قالبلنيحمزابعدبنحمدشاالألمخلداحمدابئلحمعنه11فيالصيربئيعقودبا

عاقةعنمجيىبئطلحةعناثبناالصقعىىكاللسطواطنجأموسىإ

صيجنازةفيوصلموآلهعليهللهاصملىالنبىكاتلتعائشاتاآلشطلنجت
الننفقالالجنةفيرعصاععمفررصناللهطرعائعثةلتفقااالنصارصبيانمن

اهاللهاالجنقوخلقخقهالدةاتإلعاثثةيدرلكوماوسمملهوآيهاللقلىصا

هالسآبائمافياهيووهملهاالنارولحهقهومملوسآتاافىوهمأ
ثغهرامالحن9يضالجرفيفيالمثتبهكذاذكر1



3ج123فاطفائذكرة

النحىرو 03

قاالنجانجالريالمروزكطمصعبعدبئطسإقاأبوكلالبنرعالحافظه
البحدثوكلققالبصركفيثاعنهحداكثراصاقمانحركوالكانيقالما

نفتهعبباتآوعلىخثربئكلعنبرعلىابدالمجدمروىاالالرأىاهل
3

برحامدواجسىزاهرالسرشضهمحلطقحهمحكيهالمقوبئاذوبحيىقهزيال
شمائةقوعثرخسصنةتو5مةالنعيمىوطاث

ه

طاهربئنجاحمدانازاهىناعبدالمزانجأاكرالفضلادااخبر
فيمصعببعدبئطسينانااحمداانازاهرنىحمدالحراناسي

ااوفيابقعزرارهقتادةشثععبةعننسيرناناعيىآنثياناعلى
وسلموالهالتمطيهلىعكلرصوالقهقالتمائعئعةكنهثاصمدكن
كةقرعرشتىرلنهاامنصلىضىصساولليلامننااذاوكلقانبتعالصلايلى

هاالرمضانبعاامتصاصهروالصاممباحاحىالثهلمارأستو
ظيىاش93

أ3

ىالطواصلفطيىعدللهبرعبدااليلمحدشاالفدالحافظاالمااز
باءنهافىحوسهعنننوماوعرتععولدلمصنةثماالليرىدلىاال ري

يخرهوأفرصفىاانكرهكلوارنحلعزئواالفقيهخاحمدالتبىدو
فى
وهبااخىبئاواحمدعلىاالثبىيوشفسعوخينسبعصنهلى3

شيهمارأشهمارحلىاقينوكلنيقولاطمعدبئوعدنججداقهأل
وصضراللعحليصمااةواخذياعدااهنز كلبدفيحمدشمريطميمههصل

نفقهووأنوالقيرمعرالهلطرماهلاعنكزعرذؤاعشوبحيىان

يهارطهاوسارتالنتمعاابعبركلقيراعليغزلسنداألخلأدبانر3
مناباداالنبرىالناقا



الحفاضذكرةلذك3بم

كلقءالدعاوكتابفىواالمووحثتالمجالرأصخفءادهرالإلدومرمن
الىفطشوووفيواصدهكيرحدئاعةاليهارطةنتكاالصدوبطاشضا

هقيماثهـعثعرةلسعسنة

طالسالسيلىبنالحسينبنبوالجمآأمندالشاماتوفيهاظت
كهحمنالرعبدابنبراهيماسحاقايادثقومحدثخطيبماااثالشرص

الجعدابووعالمالساالندضهـاوظاطافعلىالقروانمرعبدالملئان

المحدتصمنآلوونمانيهتنيهعنعحالمااالموىهاصمنالزشيىءنأصم
اباكذقودسبدالبصريالدوىزكريابئعلىبئصاطابوصحيد
موكلضيالبلخطاحمدالكعبهعيدبئابوالقاسملةالمتزوصيخ
المذمبوجمصاصهوهوادىبنهابوخربنالحيننلىابوعبيد

بئالفضلبنعدالهابوعبدوواعظهاصرقدوعالمالنظيرأعديم

مقوكلنآضانفساربعةيوآفيسومحمجلسفبماتقيلالبلكياالباس
جمالحسنبنملوهللوظابرالمحالثيسايورروبهقتيبةعندث

ضى6صرقيلانيعفرالزرحثهوفيضماالكوصججىالماسيا

نجعااطافطابزاهفيضاليهابوكلهعليهواضتيدرهمالفمرةخراساشصنهامير
حيهياردةومابثياب

بئالحافعلالمصبى

حلفضسالهربئبثبئجهروقعدبئبئراعدبئالواالوحد
حسعوطوصميدآابئعودشحدتكذالمجانهأالالفقيهوزىالمر

اابرالعتحمروصكلنهواعليهنكرأخثعركلصمعمنانهزعموطبقتطبه اللسانهعدبحافظكلنكالاللدارظحيلطفروطافةواريدةابئ



3جأل14طناظتالرئذ

لتووافقاولثاتثيؤدتطعببضعقاااالصاكخهاعلىقاالراثيغمممهإ
صشيوخالمادخىاالوفيعرةآالفاكزمعةكتبفهامدثف3ا

فرتهخثمعلىثنحدسبلرثمدنألفقاشيهلهفداكنالعأيرهم
بهاهموابصرألسنةفيزمايهاهلاصلبناعلىالييعتذرفماكتلجهبمرا

ةاقعدذعابثرابرماتأاللتمالستهاضالمهالنعلمنواؤممطريمهاوافبهم
مائتثالثوعشربئثضة

ابرضكابىاناخبرزداطرقحمدانقعبدالرحمناالهاماكياكتب
ابئحمدابثربراازانازأاالمظمراناعدعلىبنلحسنااناتافىاحمدق
نمصعبعنمحصبعبداقهكاللحجقدحينمصعممروعدبئ

مسرشعدناناسعبةيقوآنالمباركانقعبيدوعناجلسرعنبثر
فقاقهحبيشابيفاطمإصةلمحتلتعاذمةعصيهاعنهئمام

هلحدالصالقافاخااطهرفالاسئحافتيااللهليارصي
اصحاقدبئحمابئهيمابراحاقابراماتيئميرمخوعشرصهفىوإ

ضااماااسعيافيابئوهوارقطنىالدشيوخبداطجقمناالاالزد
يهنفكلاسوالوعرفةحمدبئقارأهيمابرعبدالدةبغدادوتحوى

ثهوعبيداقهالبخدادىراقاانجالمباساصيلهادكلهأوالى
باتهالمهتدىالصمدبئعبدقعبيدالهاوىابنعاداىالعاكرقعدالر

الالمحاليدوانركريبانياصاباطرىهاروننعدبئليو
االىىئمىالسعدسيناطبنكديثاابهروابراسمحيلبئالقاسم

بىالجوالباسبنسىموانابربرلمحدثاوبسيايلطر
بئ31



اطأظكرئذ3ني31

بمانهـمىابنء
ةنىيللثهعدنعدالرحمننىايماهـواصحاقااالمامعف3طاءإ او
يوضعيبللزعاصبنسىموصمعمحدثلرشقلداثفاقراأنوصسإ

امالشبخابراهيماحمدبنوامبداالعلىبنيسجمرواسحاقإنصحيببنا
ألألمقرىوابنزبناتوسوااصماهـبندانهحنحهوطقتهم

ئربئتعصنةفخرجبياتهونواخرراقوحمدالوهابمانكالبىبدالوو
هلىتمااللهحمهثقرماثالثوةعثر

3االممثى3ءأ

زنيمبنمماراحمدبئنحمدونبقحمداناحمدبئابوحامدالحانظاالمام
رىبوايخاا

بماثضااخبرنجيمنجهحمااناعبذالرالظ9صازنحمدذونجامعاعلىالخبرا
2عرونجحمنابولمجدالراناورىافيادبئههاناطربيكاتبةةضثد

دأاعدوناحمدقانافىالمحضكأحداهماهـاناىأبحيرأحداق

نجهوعباسصفيانتجهويمقربزرعةوامسمدنهوالذهلىيجىان

3ءاالعئيهعنتغبتابانعنزيداناحمادنآعاتاالمجقالوحمدوالصنما
بموآلهمايهاللهرأتهورتالتالودأيلمسالئيبايخكلناياعروعن

فى

االعقيقهطرمنسمواهمركاجرفاعلهلهكانخيرصلىدلمنوسم
قهطرمنلوالصالمبيشاارفياهذمنكلاحامدبيأحمديئيقعوإ

شءاالحديثقدجمعنواباباشياتباالكشيعنهىالخلدحاب
البارىبجيردبئبئعر4المئضفي31خازملهل313مالس

دشريخالدبنهـاوئرهذا399يهرنةالمحعغدمالضاصطاففذا



3لمآ1اطفاطتالكرة

آالعالهادالزحداالقحاراونحمدصرلدواومحفظالايركلقفشبابهعتنىواا

جماعيرنجرسوالكوواسحاقآخرنجاوعلىراضحمدنجممسمع11
دالويعنثاوروىوطبقتهبممقيمنويحيىاالثيواباصيالجانيالجرا
آاحمداطاابوواصعلرصاصهلالمحوالمزاصاوواوافظاطعل12رافقياا

حمداناعدقشالتولعلاطاسمضاباكلالغناانالمظله11
قافىونجمنابقىابيفيكرنذالذىاهذفقكعنهاروالةصلتن11

اطدمةحههمنللهاللىاطدففيمنهانكرتثىاوالدفو دكطا

غيربهثقدحىقلتفضلبئعبداقهعرعنبئالةعبيدأحديصانكرمنه
يفيمظلومابفقلخابوقىغيرهبهاحدثيثادذكراخذظمر

وتالنيهيبكلضىالقولنرحهذااطجاجىيناهـابائتثمتهلمذي

فيهالامديهوناجمدفيهاحدفلمؤطهامكديدةجزناطاغاقويماظتها
همتيمةكلمامسثهداطوعليه

اباحامدفسألبمةخزائحضرتيقولاطافظاحمداباآلتيهوأ
جمةدالترمديسرالمجسيدوابوحاعنصمالحاشالعثىىثرواالممثى

هيحهخزيمةوانجاامفرخصتى
افقلوصعليلاالعثىعليدخلنالقولايزلزحامدبنعدوست

عالمصكدثانهيديدىالجلوداباحامنىتلوالجمارىبخيرظلتجدك3ب
الجهلوكتابالنسياقوكتابأالقبعهىيهاباالفظوال

قالهاللهيرقاتهماتزنجويهانعدمتامااباحامداسفقالدخل
نتاكالالباحامدانكماشعئمفياوهواطسبئكلهوملهظتدواليوآ

البجبابئوفالمرمبداقهعدبناقهعبدابوهالكبيرآطافظإأليراطا

قلتافيانعنأفى21كتاررعذاترجمتهكابحيئ



طفاظاكراتذ3ج

امةمحعدأاظتايكلبرمنادظتظصنقظلنينوتمايخستظت

ةماتجألآضاكذاظتمواليىمرتيناللبارصةححاقدافية
لىاورظمائقرحمهثوينوعترصنقاحدىاالولربئفىاالكى

حمدوقحمدبئص03

ديالصعا8سأتاالاحدورىاروبكرالنياالكباطافملكأيدضالدبنابئ
فيواروانجاىادللربغوابازرمقونلرفيالبلاحمديوعيعىيحىحمدبئ

الخلدىدبواوفظلحاابركلاومافئ4صاحدنجهكنورهماسواو
ثهااطاكمظلكتيروخافيمةخزنالفضلهوعدنجامهرانبئبكروابو

تسسنةجاوتمانينشفيأالظارطاالجوااالثجاتافقاتكلصن

حافعلوظالظيلىثحائقوثايخاآلخرصنقكلثريخربيعبوتوا
وعلهعبعاقهبئحفصواحمدئعبداللةبنظرصمعبهير

شصوراناعدق3القاالىبنتصنبزعناقهبةاحمدبئالاخبر
حمداعدانابئدللوكرشانجاعساوآتاحهىطانوجهاضىاطر
عدبئالاحمدامالماناطسناحمداناانايعقولمبئاكللوجدىااصهلان
رملىاانناعراىوقىةمنيربئحناوببنعلناايدشبنخالدبنونحمد

االمميببنسميدشحرملةبخاعبدارحمنحدثىحالدفهلناعطاف

علياظلهاعندهجدتصعلىبخهالحنعدتظلاالصعرىالمجموسى

اقهقوسولابئيشااولكنإالتاماعليناكلللجألمايوياايكءماحا

لخااحدكليثطانضياليمنىاةامالعكلىظدهاصصدمولهعليموااللةعلى

حيمالرعبدرقعدبنمنصولهالم5ابايلىاطرضىاللشتهقالنى

عتهمتىتاالديقحطضىمحفمعرمعلىضعقلمعمىألسنا



الأح82اطضأظكرتذ

لفىلمافاهجلاراذاعاديقرلوسلمواكهعليهاللهصملرصواللتهسعحت
نجرنهاذاجلسصىحمةالىفينحوض

اناعارريفصمالقسابواارانازاابطروحاعتكرعابنااخهرناأ
اناالحآفظحمدونحدبنانااينىألصفرعدابنفعصاانابابرسصيدال
لهوااللقثليهصلىالنبىتءممرابنعنناغنالمديخانمعاللثفةابوحذا
خرآوالهوبصحلمهذاادرىوالظئةصنةومحكمةكاللمالعمآبةوصمم

وكالممرقوفذأكيفاكرىاسهمىفاافةإطذاكيرمماعدفطمنا
االمامىالطحا162ا

فيصبخهدفراوجايةالديفالتصاصاحباطافظالعالمة

ىةناوطالحننىااطحاوأصرياالمجرىقاالزدىسلهإنلمرمةي

داآلكاللنويرأسإنارفادالغنىءومداالصلىصرونا51ثؤ الممعصربر

نصروطقتهبنكروبمداطكميىعبداللهرودوعدبنهبنوعيىت

صفاعداالحميحاويوبنصصاطوابوظثاب31القاعنهـاحمدبنروىاألفي
الزجاجعبدالوارثبئحمدوااطرانياالمقرىبنباكرواأسالني3 طاي

وحمطرباكرقوعدقالححيدمماضىىممدالجوميبئالزفىوعتيبن
داليقافتفقهوماكلواتآاظ00111اطه بصىليرسيرهـحرجحروو

مازم وبيرجميما

يعاثبتامةدوومائتينوهالثينسمبعلدضةيونساققالأ
فى

ابىاستهشالىالطبقالتلبلزىالنيرابواسحاقظلمثالفعاقح
ء3

ممرأنابيبنجفرابعنالعلماخذبمعرحنيفهابياصهـحابسةجعفرر

االحالعوافهلمحقاالمزإيؤأعلىسااولكلنووصاقاشاالخازبروا
كعألماش



أللفاظةكرتذ3ج

انحتصرظماصمنفرانايىاتالىواضقلذلكمفنضبضيىمنك
يمينهلكفرعاحياكلنلوابراهيماباامهارحما

مربكلضهـثعبدةننهحدنالقعبدشالقضافيابقلت

عدعنددلقالضمىسبررجلهحضراففحدثصالهقتوترومائتين

ثافقاخدابعنامهشهعبدالنجهةابرعيروىمثيهاققالعبدةان

همبيدةاثنآاثحلاعلىعبداالعتياقاناابواحمداناقتيبةجمهرب
شلدفىليفاراللةأنلوصملهعإلو3اللهصلىألتهرصولانايهعنهاعن
صفياناءعزهباويرعنتناسفياندادابطابناهيمبركابهكماحدوفلينر

صكأرلهصلبراصاظتبهـلممارىتدماقولىردبجلالردقوفافقاو
مجصسنءكأوقلىدااملفيصيداناآلوانتصداحهمفيءقهاالةقحاصثا

ءهنحاوااللهفضلهذاسفقلتذلك

آحكاافىووطالرفيافلماهخالفافيبوضفراضفقات

كياااتواماتيالمزاضتهوأبئلم3االتارمعانيكاب4فيالافالقر

ماكاربحدالقاضىالديارالمصريةآضىفكانالجقانر
يةثوىاصنةبهالفىصتهلفيبرجعنراماتيونثهابنهقال

بكربرااسيتبمهرفيتواسةفىناوتمابضعكهلالخمائهو
حمدابركلااهوبرافالوااالجريرنجاارثالومحدبنحمدا

عنهخقالددضرف2ماصيتعبداالعلألمثتيهنيممئلتةلياك9أ
قياللهبرطعقديثلحدامثكليانئالنفععظنجيركتماببهثوله12

يدللباجمالوهـااقاضىختمزمااتداتيخلداربمفيقالممدرفدأثرمعبة
يهاامهأحسنتيالنطااطسنراآلثاعآلنحتعراهوس



2ج3هاظةأكرنذ

النضرعدنظافىبرعلاهبهانباباسالمحوبرزبنكلمحدبئابئ

وشيخالحافظمرزاخرعدبنسحيدبومثاناموببدادهربرةابابن

فيمحمدبكربوابيةوضيهالرالجبيراكلبيءئيهابناشمهاالهيلتز
نوحبئعدابوادنختووتيننمانعنبخحربعاالزدىالحن

وسياتيفظطاوفىبأالبيرلمدكحولشصارصاحداالالجنديسا
اناعلىالثاثوعداالالمداابرالنضلااناعلىبنطناناخبر11

عربئانىاناعدقالقضاىصالمةعدقابربمداقهانامؤملات

اليزيدناوياباجمفرالعشاكشماالوفسنقثافوتععينالمنو

3رآدقسطياعملأللهرسوللملالاشلينىبالراظايعنس
يكرممصنمشمدلهااليحقشابضميخاابهرآما
ومماناطمجداالئبئعدعدانانهنامحرعدنبهدالرصنصائاال

اينفرثنانامااالئانىناالىالمزناأالطحاوىناالمظنراابئناطاالجوهى

بصوآصلمواكرهمعلياقممهـلىارسولكلنلتآاغاائثةمقنههابطسدس
ديهلتماالقمليسوالررأتمااليصونقولحىويفطرالينعلرتولحتى

يخشحبافيامامنهصاكثرتهرأومارمضاناالسرأصيااستاكملالموسلمو3
تال

شهاالصحمالالمةاآاالهيحر7
ة

الثافعيقصمعقدوةالبغدادىسربمبئعربئاحمهاوالعاسالقاضىالا
مادممهرصوالردالدعدقوعاساسكللعلىوازعفرعدقطمنة

ه3

بهنيزيدالصحبحلعلصفيانبئيداالخريوفيدسخةكذافيكل
ضيخهاالدمتأنانصقولمنساققرالمذكوراالكوفيسليلفايرأ

اليهاقهاحسنائياكاطسن3لكموافهاظامسةمنالرجالإار



الحفاظكرذ293ج

فيمباالحاثتصنيفايحتجلهأيتصوعلقتهيالسضتاثداودا
ىاننلىومملواثفهوصاملهافقهاواماالشانهذايفممنطرقهامملو

عوابراحمدالطبراابرالقاصمهوحدهعالمائمةاوتفقجهشتغاللالتصدر
ءونواحردتهحاقالوليدوافىافطاإ
ا
ممرالفقيهاببخهحمةبهدالرالفاباعاليامالنفريقجزفيئهحدويقعا

عبداقهبئاناطاهيالظالباقيعبدوحمدملوكاحمدقاناحمدبناناعرا
اتاىالرملاناصريمنجهبساساتأبراصالنبجراصدنجهاناحمدضىالقا

عننصارىابولمجاالابيعنايهوتتعرآبنهمئاعةانامحمرعبدالرزاق

ءالماوسملهواالتسطيهصلىرسوالقهظلثآلمنهالتبرضهـبئكصابي
لكنممضدسيحكناصناهذاالمامة

دالسمعبناناكلكندىالابيافيعنعبدالمنصمنجهصرنااخبر
القضاولىازاالضبمايقلللمامبمسرانقالطبقاتفىبواسحاقاآالمااانا
ستفهروانألمزفىكلحتىاالمحابجميعكلبفضلكلنوظلهيرازلث

يقولائياالسفرابوحامدكلحالثعغودصمنفمائةارجعلىتعثعتملكبه
ابطالقاسمعلىتفقههئقددونالفقهظواهرنيالعباابيءنجريتحن
انبنخيركلوكلالبوالعافىهذهيتثعراومنهخلقخذعنهوااالنما

شاعيؤلذأحمرضاناكيررأيتكلنامطرلغوبمسربئالحباسإاسمحت
اآلحمرالكبرتتاكعزعليكزينارزفاقيرلىهـممهوجر
مىلعولمارأيتحبمسراتصملقولالفقيهوالوديداوظل
كللآمعرضالااواليصلالفقهلفوتهفاقاحصبااصعتنلمناثفهقة
اميهمنمحيخاليهآفقاماثوثآلثةسنسريماجمدسأتيوكنا



3جأكاظأكرةنذ

صهاقإالبحددعائنتنفيرريبعثالةنظالقاضىايهاالثرضالالعلما

شالثكينتلمارأسكلوعبدالزينبئعرالمائةرأسكلنثتالىواللها
هيقولنثأاماوررأساصالثصكو

ددالوفخلنماظليفةعريخثاركمضياوبراشارقد
حمدعموابيةالنبولرثعدلمعىاالفىالثا

اخسدلةلنواصصهمبعدشلةنانكااسالاباالثر

زذاخالقاضىصاتالءلفىالينىلقدتالو2وباساواافضاحأ
تصحفتستكلهاصنةوثالثصنةانسخةااكدالشةتاكفيالحباسبوا

سارأسوع8داديتاشوخامداالسفرااالمامصةاالرئةالمارأسعلكلققالا
اأواحاحسنةصاحببمنحسرالحباكطابهـىتىوقىوجماعةالرالياظامسةثكه اط

لىواللهيمثلانالمقرللىحرامفقالتالىاللهصفاتشسئلانهبفقيخ
اوعالكتابهفيلفسهبهاالماوصهـفتصفانااللبابالوتحداناالوهامح
اماتلألقطارقوالدظةصاالومولصهاةاآاتوذكررصولهإنج

ممهفونصوخمونصبعولهمائةألثوستسنةولياالجمادىنيأي
لىيرااالصم83خ

بئجس

صورااليدلىممرونمفراحمدبئابراالندلىآمحدثاالمافظاطيبههبي

سنجروعدتسأحمانبنبيعوالرعبداالعلقيوشمنصمعااللبيرىلح بح

بصيرإيحللقالهلمضاومابمصخلقوالبغوىعبعالزينوعلى
أاليرةينةلتدخطاوليبااليدلىالرحثهنتايهاوامايخه10يتاطد

تاليالمحةرحمهقوئإلشمائةهءاهشةممااالص01ويهع
سرلتىرسبىييبرأ
ارحااللمعمنففظاطدانءان92ت
3

وبكر1



لحرالرةنذ3اج

احملىمممع5االصبهافىالثقمىمرالمتاسطنجهصدرااحمدبئعدئبالكرأبر
نجهاهيموابرمشتيالدعامربىوصىوجنادةبنوصلمةفراتأبئ

داووربمسنداببضدادوحدثوطبقتهمادىأبرخوالرىصعيدابرهس
سنقتعماذبكرماتوشهخراونجالمقرىارالطبرالئيبوايكلنهىرو
نفلتعماافيمحدثبنامحدثيهرالثغلواقالئةشماو

كدنجهانايمنمبوااطداداتاانا9لمسحودالجماعأسآلصةاحمدنانإئاا
روملنابنجهعبداقهاناراصدبئاحمددناناعبدالوخاباحدنأ

رسوالقهتالظلعرانالفعنعنمالثهانجاوصنىاناكدرافاالس
فقدصشتجدننهظيكماالاليمايريطةخسملمرواعليهاقهصلى

ضموهانرواوابئاجدبمرءللهترتحهأ
لكص 03ال

المجايوبآنعبدالسالبئاللهبىءعدنابرعبدالرحمندتامحاطافظا

بخايثوحدىبعلباماصموعدأنحاسانعيسقابامميرعيروفي11
عبعاطاكمبئاللهبهيوحدالموحربواحمدشكاعيةاعصحيلا

دعنههواثالهمااطرصيفبنانواضوىالرهمااقاواحمدبئ
لتاضااطسيئنوعلىابطبكىدكواقدنوا3زصإلنهان

بماطسنبنومحدالوهيبىاقرانجهجمربروااساماصابوالونقم3ناذ
حثاوجدشنطالكتب393خليلهيخانجهثصودالجإللجيمالمئحبكيفى2ا

ألنجزبرالعالبئعبداللهجمةقىنياتهذباتهذيبذكرفيكنوزبهندجان
لجديرباقاموساواذنة3اعلمقهاوصكحولبيوحمنهرها

عنمعشارربئاعدصرالقاضى32مماكةكربجلءلرسطر



ال3ج43ظطانذكر

اواشهرتوفيفمهءباطدثمالميناالتايثقامنوكهأةاخمرونكاليلوا

إلشمائتمووعثرقصنقاحدىدعاآلخرجما

بئسامابواناخليلىبنصفااليراالسدىطارقبناسحاقاخبرناأ

ةردومنصوممواحمدبئالاباالراناصعيدبئاالظ9ايرالوناعمرموالضا
عافثاالاناعبداللهوتربصوالنامابراهيماناعدفيالظالحسإقبن

وا3علياكلظااللنبىاللمرانشناغمحبدشميرةعنضيرةا
01ذعاعهمتحواساالالصالةآفيهمألتقاالحضربدوونقنيأمعجاماوسم

دداوبوالياخجاصهالبصرطاف

3الجبابن9311
3

القرطييدفيبئضالاحمدبئرابرلمااليدشيخالحالمةاطافظك

وضاحعدنونحلدنعصالحالخإليدسةااطروفطاتالىأل ثة

الطقةمماكتوهذهفىددالعزقوعلىالن3صالدعدواحاوظطا3
روسمب
واهلاليابئصبئوعبداقهإمالمجداحدبئبنممدعنولدهحدثنر

كياضاقافىهاوركريدعصرفركانوثيهةومابحينارللنشووطهقر
ؤ

خلخهمنصعمعالسازحاطديثفيكلقولكلمافقهامامانيكلقفقال
كتابالمماقساوكتاسالملوةوكتا9لكمامندوصنفاثمير

ثتااالصق

إلحعائةوابئرعواائتينصنةاالتعرةجمادىفيتوفيأ
عبنديوسفشياويرجقاالواويبالكسرناصرالويرىفياثيقال1

فياسدأللحظاةالموونشديدسبالجبمالجباالمثتبفي313خليل

ضربتاالموحالدبرصباباوبومابرأهيم2131خالدررناة

وفيماأ



فااكرةتد53ءلصما

قسمبناعبدحمدافيتاحمذمىبوالهبااصصزقدففيألشاوفيا

حعقراوخيرالناضكالصوفيةوسيخابيإتصانيفبحفظكلنوكية

ذبارئللرابرسيخةو11خوثأاللمع3لدبباايمأاهـحمدبخه

اناآحزمحدبنابثمرببهكنبمقعنابقشهارونابوعدبخاناانا

عدأالكمورىمجيدبخهالداخاىحمداالاجىحدالبابئاحمدائابمدالدةآبئحما
عنكيمانأحماكجنحنيفقكنابوانازاقاناعبدالرطذأسسفماالوعدبئاناء
منهيفوعحرهمررجلفةممربعرمعأواابينااالصوبرقالعناهيمالة

انماحرمهيعةلعلعيحثهضلمانتمحبرمعرالهفقالالطبيح
وافاملىصيمتمتعاوانهقدمتافيالغبراالدفركللاالثمثالمحرم

فىترخصفاقاالياهذهالنضرافىعرضندذيثاالاليوآفاحرمت
جاحجاهنحواباخالاالراكفياحهنصولرلهممةا

حمدنالماكهـءه

علىسعمعهااليىاالصزابادنيلبوبنيمابفةلالحافظعدىابئ

3ضمورارملدىخعدوأاسظلمرسلبئيسعوللىشبةسوعرحرن11

اليياوكتبكزفموطبقفىاطراصعيفبئوسلمانعبدالضمدنجهلالوش
مفزرعةبيباخونخراصانوخرةيروالجزاتروالىخاماواومحرلبانجرنيز
دبدالخدىوابوالحاففوابوعلىتقدمهصاعدخعفانثتجوالمجح

خزثايراهيمبواحعقعوحدنالمعجعةبتاخيرالبادقعلديبليوالخالموتالم
3عبدالجدوزىوالمرناكأصينوىولخزااعبيديشأكطيروالديلى

عارونسىموالذىيروصعنعدالديبلىبئاساهيمعمووالدصمبئا
نحهضقالدينشربدالقاضى39العمغرالصاعلىوعدبئ



3حمأإ63لحفاظاةلرتذ

راموخلققيبكرالجوزوابوالمزياسحاقوابو

نحارصدبوروهرةنيساوردالمسلمينائعةمننأالحامالل
عصرالقيمنلمعدبقولبئاريدحاناباسحتاطفاظعنهواخذ

جماثيالجرنيمابيمنالحقبخربةالصحاالوافوللفقياحفظاافتهاامن

اطافظاباكلطوسعتماللءالنيسابورىزيادباكربئابىمنالبالراو

كلقمئلهممةخزابنببخرابانمارأتالئمةحدااابرنعيمنلقول
صدهالمساكناصيلكانحفظشوالمرالموقوظتجفظ
حداالئمةافىهحنابادمثلهباخرءاحدآلثأاعلمااالثريىوظلأ

اسهمىاحمزهوظلورعوصقظوصدقمعالديئنثراخوماطفاظ
ينوارنقاشننوصلدومماليهرحااولحديثاوافقهااكلذمقدم

اسممافيتصولهالثاتاهذفياالثمةمنكلقمظالظديالومائين
11عيىوصدقجاربنروعااقىساالماابراهيمبنقاسحطبحرجمان

اةلمحكرءفاالوكتابالفقتمانيفولهعنجاتهمدشا3نلدامظ
فىبافىعديقعبماقهاصتاذوكلقااجز

ء

انايعقوبسهلاحمداناالطوصىدالمؤناباكراعااقالاخبرأكا
بم

اوهاباإضبقابئمميانادىقنعيمابواناعدالخلبوااناأنجاحمد
وقىواالذاذيثفعبالالنركلالاششفالبةابيعنايوباناالئقنىح
ءماوهالثوعثرقثنيآخرسنةترصابرنعبم5االظمةا

سكاموانابرمراطافظيىالجو

بناوسععبدسمعييحهيئةعلىالمدالصححصمأحبانجالباسع ال
انهـهيووالبلىيوسفاحمدبئويحيىوعدبئاالزهيواحمدبئهاشم

ابن



اطفاظنذكرة3ج

ماناهـ4كأىروةوطىصادلر01حمداوعلىالا110
ينهصمصررءدعبدا

آرابواصداطاوابواصالصطوسلوابواطافظبوعلىوالقدمهاخ

هوأالحااقهأبوعبدظلالمحدتينسالشمنخوسواوخلتهالمحلدىا
كلعرحاالعياالزكريابوسمصالعلى5اط مهبرهثن

وكلقارنادشاوريئانراناحمدلقرلفناهـآوسمحتوالثا

اطويلىيبوويصلىالليليقرآ

احمدناازاهياناعدبنالممزعبنااصأاقهبهاحمدبئاضرناا
افاعداللهالحاانااالمالكبىءااناردفاا دسبىصدصىوليمو

ضىلالمرظعائشةعناالصودشاهيماهـعنهثىاالناويركا51ها سم

مفليصلابابرامرولظمولهمرضىوصلموايهاللتالدةرل

صآاوئهـ4ماالثويئوعرثسنةقبهوينعرانبو1لىترصيالألسا
بكرتابصاحبعوفىاطيرىهارنبئعدتإنقيالماش

تآابالسنألواثتتاسععيلالفبىاصححيلتعيدالقاسهعابولىالمحاواضأ
غمننلرشقايتعىنعدئةايماهـلرمةالبندأديملألواالوراق

ةزىالمرجمطالمصىضدىعمروالبئعدناحمدوابوبشرمرومحعثال
عهتهمالكنهاطافظا

بمثممرواالحالمهدالمحرمخافظازالدا43
صه

حفحااصاحباثافىالفقيرىولنيااصلوأزإلدبنعدبنللهعبداأ
لالصمدصرالرنسويونيرسفوأحملىثالطوهاضمعبداقهسع
بئاطبققعرعنماابازرعقراوحرقىافطوعفروالزقىشأهيماوايااو

ارظىوالدحمزناصحاقوابوالكتافى5وحمزبررىالنياورايرغدقواا



ما83قاطفاظلرتذ

اهيمواوالخلصليهافيحنصبوواصيرونمروابوالمطنروابن
ثئيرهسوخلقفياقهعبدان

مىالنااحفظمناقلعراليافعيةمنعصرهامأمكلقطالمااللأ
انمناحفظارأيتظنىارظاالك5العحابةواختالفالفقحات

احلثظوتمحرثولماتدنحاثوناالالناظيعرتحزللحاكلقنرياد

امألهاهوالمجفمااحائمابنملنتماسلوبلل

انججريبمعنجاجعنملمصحيدنيرسفيصأقدحدوكلق
رأةلالنناكعوسبملهاوعليهاقهصلىالنطجابرشالزبرشاش

سالعىوسطاالزبرعنابااللوعموابثنانثجانهاهعتماوالعلىعلىا
اربينقامفمسنعربقولرىانشابواإلبازكرصسشااسشالقويركلل

كلالقالنداةيصالحباتبخمىلوموصقوتلملشملمسعنة

حمنبمدالردمفاسانكاشبلوهذاالناهوقائجخرةاال5نلعثعاطهارة
اظيرهاالارادمامناللزوجىلمناقولابش

وغيرهالماقوااطافظبىطامجلىفيمابركنافيالدارقطنىألهـوقال
سهافىوجعلسلمولهواالتطيهاصلىالنيفسدألعروصسنجاهفقي

لىفناحدعمزيادفقالابابرااوقامؤافسألوءذكربحيبوهطهورامفلم
وجمثينإنسنةفيذيادق1مولدمسلمواطحدثفنىداطدثو

يخاعروارجأآلخرصنةلثلحرانفيماتقاخأبنوكالبنعائو
يالىاقهرحم7ماتالث

لبئالحسإبقاقهاآعبدالمالبنالفتحتلناانيلحعدلىابرللعاكالخبرتا

نرياداعدبئيئباكرعبدالدابراالعلىبئعدسكيرارصاتاعيىبئحمدافا

عديرأرمشاكاظربعية



الحفاظكرتذه3ما

حبيبكنانامثمبةجريربئقاالثاوصاضكلببنممدويحيىبئعدا
اقضانانهثهارضاثعرلظقالمباسبئاعنكةلمجمليابناثيدشاابئا
5عنياللهارضىأنالمجاقراو

موسااحمدابربكراقاالرهقرئالنةمنمعهماتقك

اطسصاالداودلةءالفقهاواشالحطسىمجاهدنمباصابخا

يخفالتصاضاصىالطاهرالبدادىالمنلمهعدقبئاكدبنعبيدالمحه
عوالعالمةسيدالكندولعبدالعممدالقاسماوقاضيهأحمصعيثو

محبصاالبصرياالضحربثربطابنصعحيلابئكلهطسئابوالىواالص

خوئعيخمبثرنعبدالدهنورابواطسنعدشواونيالتصا
آلغدمشقأوقاصنىالكوقالنخىسحمدبئبنكلهصمبوالقااالحنفية

المشرقوواعظظبخهبنداابوعالعالمةاالندلىوتاضى

حبيطسهخزيمةرابنءاىرالنشاجمىالحمينبخهمحالرحناسمافابوا
ئمكههنفسهثلابرالقاسمارأىوقال

هالمجقابوحاهداحمدالحافظآاالمالىالثرابن53
قواححدبخابحيمسممسمعرىتعيذالنيسااطسنعدنجأابئ

الحكمبخهبثعربئنههالروعبدللقالسلثهعبدابنصفصحمدبنواالزهيا
ةالمجميرنللهاعبدبمكتئولمجحاتمانصلرخذبااورنحلاتمبلدهبقهمو

حازآاباكوفقكنكروباشاحمدققاللهوعبالصاقابكربيانببفدا
علناوامعفظايدعصرفركلقيواضثاوصنفطبقهونرراحمدنا

حياةقفقالصيخزجمةابئاالئمةآايمالمانظراامخرقدمصوموفقمبم

وسلمواكهافدتكليلىاطتعرصرلعلىالكفببينوناسلنؤالمجحامد



3ج104اطفاظةلرتذ

اليقوانجمكدىسمعتطافظارصىالنالمجمسلمابئاحمفصمصتاللياكلل
ديثجمعكتبتضرقيااسحامدبئمنصردامسناالاراحفظالم

اآخرهالىاولهمنحفظاىفقرأتيمنكتافكناقرأعايالمحختيافىباا

ظتءمامونثقةفقالقيالمحرالمجحامدبئشالدارقطقصأكاساماظل
بدالبئكلقودوإلمهمثلفهيوقىىقىاللهعقدطلحجانابنفيهتدكلملم

يهمفىبعممبمحتىعلىابولملومغكلوابوقلتععإنيحيىضده
ابئاضابابكراطالسهحمزةوهتقنحافظأبرحامدتاظطب

البقلظللهقولبقبهلوالتعديللجرحفياشثانقلفااعقدةانشانعبد
عريبواحمدبئوااامساالحمداابوواعقدهبئوالعباسعنماحدث

اعبدالةبئعدبوباكرواالخلدىوابوعداحمهنوزاهياطاظماىوابر
املويااطنبراأخرهمونخراوالجوزلى

سفخسصهررمضانقوماتمينماونينارضةفيمولد

االثرثفيممدعبداللةابوهاضعليهةأمافيلثرلقدمثالالثاونوخش

دىابنااالنحاسفتهاعبدناحمدبمربواالمندلسنةاهذفياتو

الصمدعبدقاراهيمابواسحاقبضدادمسندوصخرةابيوكيل

حماحهصيأببورصاوسدثصعبابطعنمحالموطأراوالهاضمى

01ببدادفىاظاظيدءتصىمرأموصشاىالمقروالتحبعىانيعبدان
اناهسعالتهيكدانازانفىعبدالمهكنلة41صشابوالفضلناخبراة

الدغرليحبأسابوانازقىالجوباكرابواناحمنندرعبدبئاصاقالابوي
يواناحبثمبخاحمنالرياعإ11قالرعبدانبئالشريضاوجلحدبنوابو

ااحمدعدبقمال11احمسدابوفظطاوامهمثهبينامالافيالمئتفي1

حمد51فىلظانفى311جماعةهبشوثصمررياقاضا



اظائذكره394ج

همهاومحراانالعرزقهلاعبدنااسعيدابخهلقا3اقمكنستابنحمدأ
اهدالزمجيبئجمدبناحمداالاهيبمااناايراهيمفيحمنالراناعبدهام

ابناقهعبدبنقبنحلحدفئبهزاناضعبةاناترقتنابكبدالرحمن
االنعارىايربايىعننحبرطلحةبئموسصاننهماصسوابوء
او

الهمالهالقوفقالهالجنةلدخلنىبعملنياخبرهافمإرصولادرجالقاأ

صعيئاوتقيمبهالتئركتعبداقهمإتهارباكوسلمواعليالمحةصملىفقناللنبىا
لفحلهراحاتعلىكلقتهاضرحموتحلةهـالزالصالقوتؤدى

هحمنجمدابرالئهامخجهخرافاالثعربصا

الوالعباسافقيالماابئلحاالهلدغاح

لىبثربئبئلرحمنعبلسعلىالدغالسرخىعدجمةحمنعبدالرحمدبئ

ألاوخلقاكثيراالحمىنجصمرةاصمعيلوحدفيالذهلىيحيىوعدئاطما
5ولجمروابواطفظكلابونهوصصاقوالهراصاقبخربدهمممنوطبقتممن
عدتجهحسينابرالويدظبلهالشاناغخذامنموكلقمةطاوزقيافى

وسنتاهلاوالولداالهلومداراةالجسدراحةظلضبحانتتاللم
بمالمجوالمجمدبحيهانحقهكلقولكنبالففجوابهذاقلتالبلد

برانجهخزيمةلمحفتأاتدغىببلحباساملرأيشنلهظلعداحمدبنايوعن
مجلداتيلىجقالافمنهالمباساعداانوىوراسامباالمجامثلأتار
للبخاريريماتااولينساثاألثاسألمزااوالحضرضررقىالتفا
يئوجمضقيضسنقشلثراكانلىلدغراماتظتميلقوحمنةو

حمنبنححبدالرضبزشاانيعلبككندىنتضبزرتماخائتالشو

برعدنجهااطثالمجاناكىآعداالمجالقادبننماناعبدايىتفننيسابر



حجأكالحاةلرنذ

الثرفيبئوجمداقهبنعيدلقالنهولمحومااحيايؤانااممللظمبال

مىيلسيبسعيدبئكنىميالزشنجعاشماناسعقياننميدذلولىظ
داللتمنلمسماليموتوصلمنواالمطياصلىهالرسولطتاالمجهييرة

مالغراالالنافلجالو

تاضىالحلا

اصمميكافهالحنعانهعاحوومحلتهايندادشغاطلظليعالمةاالماب
اعواولومايهنبرألوخناقعدالضهالبحداحيعوالفاولنةر
ؤ

امدنجالعمحياللهىلمجالدمصمعلباحفافةواربعبنادجفيصنة3في
بئنيضوكالجلالتدايربمولحدزلجدوعيالفالبنوعرو3

أيرنعىبئآوعبلللرحمىالجعئاقالثالنجلومحدورقيالهابردهيمأل
أعفروىوصنوجمعكثربدهمتمرموطبقبكلربئيروالزاجلسر3

نجالصلتالياجمييصدصبئوابراهمجميعوابئولماالوقعلنىدمالجاصبم

واحروزرالببعداوابرهوازصوابرعرونجمممىيخه
تصنخنهفىعرولهاقضاةالصاحمهدتففهـالدبلال

نفامنسبسنكندالمحلملالعاوكالالبئجمسنةنملكرفضينت

اعئرةملاولرجلكليعاوسابرجمربنعينقعوكليندضيأ
عياكلقثسلثروسنقكثرتيقعامثنبليويعثنجر

هلهللنتمثومعلاليخمنيوماسبعينمتيعوأبلمحهيرالتا

عمماصدومرالبسالمضنهبرلالاقداياعدبرحالتتربمتي19
لبهومامالثمعخسبنتماتمسنةشزاالودلمحصروشعابؤداظعنمةصد

رولةعليهااالتطنطاطسن39وتسعونولهبخضع

لم11



الحفاظطةذبزكج

اليهيختلفونوالنظرالعم
ايدنهعفلهمولميالكلقكلعغطالنومأعدنجاطزرك

إصفثااسمعتطاهيمحدبنبئحمزولبالمحاملىءلبالءيخماطلد

ملعلمناحمفسبااديااعلضااانجالمفمرجمعاممنالحضريقوثماهنا

العلونحصاعدفىنطلحلىيرلجاقاالعييتصانجااكاعدحمن

تالثينسنةعثعرريغيآلخرمنفيتافىةدداهلىعدساكااملثثقةوا
عاياحديهروىماوإضيربماحعكاتفوعرماهبرث

االناهالقلهسبلا

لدهدنجمبقازصإعالليىنعدامدألالزلحقابنناكاحمداخبرا
حداناعيمالواالحنناناعلصمأمهيةسنةاناعبطآليالتانهقالادبف
عخوبيعةاتدالكاسععيلبئاحمداناالهاملانالبرجمطاتحسالفارصيأبئ

امافقالالرضاطكرشخديمبئصألوافعاةالزرتيقيىبئحنيلأل
برطعاقاخرصندكةصنةوملتكطبعىياقمفرلوالذمبوا

ولايريعقوبفيةدحووصييرىبالاللنيابربنبحهعدنبئحلحد
قهجمداعدثبنجمربرفيقاالئاماوارفللعارىجوكالهربنلقلسح

كابخاويحيىلحدالمحدلريثبئدئقابوبحيزىلصيدفطاللبضدادمحألوا
بئوهرالمحشيطعىىجمةعبالنافيبرهاصم9واليلأضالصوص

ققيصاحبكاقرطيبنوتىيلقيرلهبلمحتيع3حثرالما

غةكلألوقعصرجيراللرحفعىفيمرثكعدبرجعفراديومندفعبهلقص

أدىاصبلالارلبالححعد1183
حصىرثطبللبدالبهبهالصيابرسا4الهيإا

لنطقىالحمعن291باسىموبنقببعيتاظمفللشقطحركللموالمثتةفأ



ضكاأ188اطفاطكرةلأل

شعيبوحرببئوكلعرفةبئالحنواسحاقهارونكنحدث

شاذاتبئوابربطراربىيانعدوعنةوطقتهمبفيىالمر

روشالالبئعدونهسبئوابرحفصالهزبربئوعيىظقوالدار

شميملقعوكالالالرقطنىرارجنةوكتبناعنعزقدآحاظاثقةكلق
غيريرناناسؤمقامنوكلقفغكتبهاصحمارأتماموناكلفف
ودالخمافةعشرمدىصةذصالقعدةفىماتاقموكللهنقة ء

اانااطبنبئاللهانابةالمحةعبدنافتعااالاسحأقناعهاخبرناان
فماالجنمبسابررىتوحألهاناعدبئاعالاناجمىبئالنقيربئينابرافىاتا
أاالىاالشصلابوباناسالواحمدجعفرحمغلهخلعليهفى051 لرط
عاقبللتظعائيةكلىافىانشةالمجالمنيرجعفوننلقىيتوبك

حا

فقلمتالمعدعينسيدهذاوسملهواعديهافتهصلىرصؤالقهاليرماف
ط

هذاظرسولرسااللمخاخهالنبيناناملللمرسوالقهالشحعيدالمسلينا
العوسجيمنالبالوللمنحدثبئ

باكربواآالمااطافضا9اغياردأ

رذدايرالملفطلبىاتميىلقنرااليحعميهيمبرانحاالحمبنبرثهبئعدال
مسمنوبوسفالطافوعدنعرفالرملصناناعدقنحدث

اجمةرابكربرافظوزاذانجضروصمنمقطقطبقتهمولعالاوهالل

عدبنبئوكلىالمتربببروممنجىواياعديوابئزهـبئوابرصلطن

هاطفيوالختلفالموفيكابنجحميذبهمدالغئعدممابرقااللعال
كاربوربئشحدثبحعداكلقئاثنمروثهعدبئظاطدث

3ابمالبقوأالمنببهسرداضببريعرفنمنيمؤكلقبئويوسف

اصالىا



احفاطةتايهر8جأ3

الثانهذاعالنكلقوبهيرداطدادوعدالربكرتوااطلبىاساق

روىوتظارأسمعنففطااحمدابووظالحافظاكاقماكوالابنكلل

ثمائةوينوعثرثقسبعفيتوضحيفانهالدارظىعنالمعهمى

اببناناجدكللهفااالبنمدالمؤأنماكفيجماعةاخبربخ
ىالمقرتجهيمبراابنعدالاالظينآفىسلنومنصودعوبنهرطاالاجاليا

وبناالمحرلىاالظاهاصمبناعداناالحافظلبىاوباكراكةاالعدبن

تالقالسصابكنهـابعناصحاقاتيعةبخاماولةاتازهيران
لىالرألحنال3ولهعليقوااللةلىرسواللله
هحفىءبناصحمدنص8

حعالحصيبالعطارىالمحرأبوعبداللةادصندبالمنيداثقةاالما

االحبايمبئوصمورقىالديحتوبوعربئواطسنالسهعىاياحذافة

3هواطةنجهبئاالزبكرصلمعظقرواحمدقاتكرنعماندبئو
3اصبنواعدكأمدباصبثروعدجمطبنوسوببيعالمجالران

3االيرصفماكفوطقتهمالىوالزشىليدالبسرالووعدبنانقطان
الدارظنىالجعاقالابنكهشفىصوخرجوصنفالثانبهذاوعنىكترة
ونمثوآحرهدبنبرممراالالهوازكالاابنواالجندىوابخة

نيأتمعاكأالطبواالجتمادقإلحوالباثقةوظمحركلقو
جمادىنىدتقدلققهامونضالهالدارقطنىعنهضقئلوتسعين

بالكوتزماتاوني5مائةولالثسنقاحدعوبالثنحراال

ادنجدماتوغيرواالسجالمجصحيدمشبرولمحهالصمرالسرىهنادبئ
ببنءالنرصماجمالجزاطعاصىعبطالرحمنتسفوبالواعظالمسند

الجصاص



ه3ج68اطفاظلرةتذ

صيبآلسدوسييقوباعدبئبئحمدياكرابوالكعرألثندوى1وأ
برعدنبئاحمدروقاوالبصرومسندجدهنشربندادىل

سرهرطباسأواأليانحالاقثواتؤمروىصصوىيلى

انالحدنجهدحمداناكاليخللمدالصعبدككرنجتدوانااخرنا
بصاىاالجمالدبةنجنهدعداناصميالامدطالجمالمكد

القعنهالمجفهرضىاعنالطيلابممنظرعننالصفياقبكيرلمايأنأيربئ
جناحيمفيتلبروماطائروسلموالهطيهصالاقهلفارسكللطقدقى

علماهنالنهلرورسيعاالوهو
فى

االسمسيخالنامدظاطاالممملاء
المننراحرسبئعدابحانميرالكاطانظءطلللرعد31 ءىبرهـ
ء

صهثولمجحنطلةالىنسبةاطنطلييقوكيلالريزىلاطنانميى

الصعيدليضمعلمايولحرالالصاابروارتحلاربعينمعنةولد3
ضهـقطانسناواحمدعرفةنراطنالماحللنتروالال ىممطيبماج

وعداثعاكلاوحعاجإلعىاصعيلوعدكلاالبدفموشو3
يه
رعتوالجوارواشنجوعبدالملدبنوعدنجرقيصاقأبئثت

صينكعنهىرواقاضالىأبرحللكنهنالالكلليموآل

ركمدوكلياقتالنغواسالميانحىافىهـيض وبط

بئاالعالاكدبنوعبالفمبنكدالنعيربخهواعدوابراعداطالبموو
عدبئيموارافيبنممدبنواحمدازوابراميمعبطالعمداالص

هوتضوقإمصاعدابنكلالنصرالمع

كلبفالحمتركلقواليفراجهاخشملنليلايسلىكلل3
فقمرالنمانينافى2ةعداإمحبحداأ



الظةلرتذ78كج

وكلقخهوييالصحالةولضتالفالشهصمنفهلللروصرت

لهمهتحنتعدييهوالجرحفيثاقهدلىاالزاهدائطعن
يهرنفمعالتنيرعصجاالتهوفيوكناالمحظفيناثتنةبالرتبما

أياحدلثنضعلررالحطالفنجكللهيملخكليدللجهعيةاصرداللر

قحبدمقكلقجهلباويروصاققطغمبهالةذكرحمنلرعيدعرف

تالمفنياملاللمرفحمنالرعبدمجاحةكلقوىوبقولعنحمنعباللر

هظتاقبنكاللفضلالترآنلحدبخهحئترأااطبابيلكيلحصهمابى
لعيمالرحمصعلهاجمةيجنيشاالزاهـلهيمالرنجهكلقاالبرالحن

هرحقولمسععتهايظراوشرايربعنءامققدكاماقمبهارحمكلق
فراصتلمتاطليفةينناذاابدفلحتلتووخينخىمنلب
هاالصعمصضرقىاحيثاب

للمرىالرمنجمدايعدبئمنلنةهفهفيوسمعتل

كلبهعرتكللهاتجانجابحاكىممناحمداظراسزيبئلىوسمحت
هولقانضخولمالييهاللثوخورعليدرنهاقةميفيهاناكللشهرلم

اععبتناظشتريأهاسكةفرأتطيلاسسيظضالوفىفاورفيؤاايرباتي
يزلقضيافمالثيوخبعىمبىحضروقتتللهالظماصمرال
اليتطأعللئربهضفرخنيالمعنامنعنىظانوكلديانالظالعألكة

الجدبراالبمأ
ورحلالظهراتيحمادحمدبنبعوجحابيهرحلءابرالحنكللهـم

اربمصنةاصبهانالىرحلموستيةاثنتيهومعرسنةآالثابنفسمال

نفهدفمحثمباانجهامعافاصمليتويىبوجمداممالتزاليووستين



2جهالخاظكرنذ

هلققمافظصاتمابىابنالباييدالوالركالالهبهاماضايهيملا
نهصفارسعشااحمدبئينافىانااهدالزوالهراهيمفىانعو

اصبهأنانامنحيوئىاصمدتمذبعقظالعالعندنالوخيقوحاثماب
يهثعبضاواالفقرعلىنفقتهابهاداراظليلوكلالشتربمرينفبضه

انفسىعلىفكتبتضنترضيانفقالالجنةفياقصبهالكاضزقي
التعدنوفمافدقبلناآيشفالمنارافالظصكل

الجنيدسحتابئهوبخمهرعدحيمفالضاطينظتأ

منالجنةارصالههنيقدحطو3اماآااقوعلينلنطنايقوالصينيحيى

الجرحباكتابيحدثوصالمجحاتمابئكلكفدخلمتلتمأفى
ىيصلوكتاباليدأموسقطوارشدتبهذافبكىضدشتهوالتعديل
هأطعطولتعيد

يخاوممالهوثالثوعثرقسبعقالمحرأسنةماقلتة
ياثاالصجالدابوموعداالديبئاحمدباكرابوأالقرشيخمات
اقهضىركلأنمصعمنعمزالمرلمجالكذالمجالذىخطاببئعطق
مصنفااظرىالساعىجعفربنعدابونجرالثقةىوالمحدعفهـد

مصروكلفىءممالكوكبىالقابن1اطصينوكلواعذاوخمبرارألل
مشىالكالدفيريزرعةاضىالقاثاناطسبنابزعبلمالئه

الكربمئدبناناكلدالميبئواطننصرابيبنبوصفاخبرناإ
احعداناايرببئاناصيمانيبصمواااناصلربنلىالمابوااناللقشى
بناناعيىالشجوصيداانهاناطابنحمنالرناعباالبصيربئعدابن

االدلىتمرصوالففيعرابنعنأغصعرنامقكقإبئوابراننيو
علييه16



أطفاظةتذكر34ج

فيتومرتهرسالعالمنالناسيقوآيوآتانيقولهوصلمنطآلهعليه11
شالذاعمنصااالىالرضح
قاصطابرانانلممابئاتااطصيناقطبرزداناابئانااقالوعةجمااضبآنا

المالفحملحميدالواصنجهاناهاروناررظلىحمدتحمناالعبدالرالمزي

كلقمظلبعنيهاعنضسعبعروتعناورمعناناضحبةعنبسةابن
1جداكريبماوارضبسقاهـاصالجاروسلماكهولتسطيهاصلىالني
سامدالعافوخهارونعنالنةخياطمنئيالنارواه

رولبطاابو34
ءعئصعباسادينداجالطانصرناحمدبئالثبتاالماماطافظ

ىللدنجهابراهيمواسحاقالمصرىصالحتكأعمانوبحبىورىالد

لالمطمرانجاويمنجرابوعحدخكلنهوالنازللياالبالطبقةوهذ
اصتفىالحافعلطابىالرالقولقطئدالداركلصونواخرالدارقطنىو

هواكبرصنهالبجلىزيداتهنعبداقهعةبتاحدتمةكاناظصبلوظ
شهرورمضانذموتهولمالخلصاهرعاابونهحدشاآخرمنفلتاإ

هتعالياللةعرحمهوثيألخصاوعثرينثلوثصنة

حمدبرااناءالبنانلببرضكاازداناطبرابناناةاجمازممربيابئاناخهرا
شصمبهااياانا3حمادبننصردبئاحمللظنرابئعداكهالجوهر

الديئعدشربأل3ثثعهيرعديجوبنربوائينياحيويالمثتهأل

اطسن31لىتعاهفاالفلخررحمهممحعرننعلقبالخلضالمثتهكب3
أكأراقابوالحاظجلعاالبجمالندننجاحمانعرالتهذيبتيذيبألفي3

لاهواهوحمدوغرحمداباماعنههماووئررضحبقووسراللبصو

لبالمطاالدصرحدضىان39وابلبااعلمواللهغير



ألاطفاظةكرتذأ

اوصلملهواعلبهالكصحلىهالرصكانكللاشعنصجبعبدالزبزن
ءحدوااغلفىايلةفييحنىاراظثععبةنسائعلىطوف

ابوبمفرماماالفظاطاىالقيل34أل

الكبرءالضعفاكابصابالحقيلىحمادبنىموعمروبنبنعدمف

بنوابالمجيثالععاخاسععيلدبخاوالمهالعقهـممدبنيزبدجدهصع01أل
ايرسالعالفبنومحيى3رداالظايدبنالوبناحمدوعدبنميصرةااال

اعداكلالى11وااادءو هريرفيبرمحوهيمبنسحاقدىلزصعصيلبن

موسىبئعبيداللهحباصعلىالبلموصىخزيمتوعدبئبخهوعدالبضوى

انافعبنعدتأبوافىعنهحدثهمقياباطرمينوخاتاكثيرثوكلن
ونوآخوالمقريبكرقوابوىالمحرلتابرابئيوصفاظزا

وكلنمثلههارأتاظطرعظيمقدرجليلفىالعقكلفالقاصمصذفبنظلا
والتخرجماصملىمنكتابكاقرأظلئينالىاتامعنمناننيفكثيرالتط

اكذبمنانيموناماوحفظالناسمنيكونانامالعنافيذلوظنافتك

كتابااأخذمنىلذاظنوالضقصإشبالزيادةافلماظبتمعأعليهالناس

انفسناوعلعنابتطاوقدعندهمنفنانصرأحفظلسصملظالقلمواخذ

ةعنرابواقصاناسهلقدنابوافظاطاوظلهانماساحفظقمنا

وعثربىيناثنسنةؤنياطفظنيبالحديمقدآالقدرطجليل
هليقاللةاألشماكرو

مربشةوعائشةاسعدبووحاحازقثنوجماعةكالمخرعلينااخبرأ

ااااخبظالحسينمنصرريئالثقنهءابرطاهسلرجاماناالمجاصيدقاال
ااالابئسىالمناطافظروالعقهـأعدبئاالمقرى

ادررث



الحناطكرةتذهيمصأ

ءجمريراشاممن2ينلوونعرعنيمصبىابئانانرحدقيمدادبنئه

بتىاللدكترتاصمدوقظالاقيمانصلوذااسملتمكديهواكعواصلقالقااللنبى
اطافعلالفضلا4

س3علماااتيئلرالجارودىحمدقعدبئالمجالحسينابئداالهام
ويينمسميشبحهامنحديعاثونوبضتأفيهجزلهالرأيتالحديث

ةكزابراهيمواحمدنجهالمثىاذبنواحريسبئيننجدقوااحمدبئعللهاحصع
ذهـصينوابوالحىأطافظكلاعنهدتالمراجالعباسواباانابئ

حمديخوءماداالكواحدبخاوعدبنرىسحدالنيسابربنوعبداللهاجمىا

هااآساباظاالهـماتالنهمواخنكنماليسيرونواخراليضدادىالمظفران
بمعدبئافضلاالحافظاياانظرافييقولةاحمداطدلولمبئنجير

صقطابابعمتىاجميصابحلقتىيدمتحلقموشولنعيووقعاخذلحسينا

مالالثكرموصنقبعفيذلككأنواغاارخكذاالكحية4عفوورأصه
ميأالوظلصروقدواحولداحمدالدمواخاهدتامطةالقرقتدظجماعةارخه

معمخذوواراوافاقظالحجج

احمدبئحمدواحمدنبرعر11رصيساماتعثرهسبعسنةوفي

لمالمحههااطابنحريويعدادالممدلاطيرىمسمنحفان
قسنهعئروصتسنهماعنأالخمهالهيتمنلدربوالقاصمااقاضىيوأ

احمدووئةوعدثامصرالداركىعدبناضدنابوعلىوباصبهانالا
مماطضرحبيبثولمذبنعدبحقوفألمرالصقييهبنصالقبني

مازكراعحيقنالمتحالىعدنحا41الفصابراميماسحاقإبرنابئا
تصميةكانجرنجعبهاالمجالمتحديننحمصيقوذكرنحالمعئعتبهأاأ

الصيتللجعناصحلهوللقتعصيقبارلهرقلوظشوالىا



3أج2اظاةكرتذ
جم

احمدبئقناعبداقهاالوقضالجزيبواناااصميالقالوحعنوعبمالرالطبىغ

ادالفضلرا1حفحويمانمراناعدلنللروروذاسحااطنا ىيريح

101ااناحم
طمتشحمادبئاحتىالالعثاوونااكييالوممرحمدبئيهيم

يقولوبملهوةعليهاقهصلىالقنمماباستوعيانزباثعدجم
ءطديثاأيخمافىعونرع
ح

الحاففعيدابئص

صغهالبفدادىحاننعبدالهعبيدبئعدبئبئعلىاراطسينأاالما

النحارىرةفالمجنجهونحد9اطنيئاطسينبئكدوالدورىعباس
سانيالهجمغوابنالدارقطنىعنهروىوطبقتهمطابىاببئومحيى

معاترظعاحانظاثتةكلقظطيبناالونآلاخر3اثيهابنوآبرالحسين
صةوصبعونمالولهومالشمائةنثيالصنةسوفية
صتوصتاعينقنعاطرقاقاصماوااناانطاالمعمعبدبئعرناااخبرأط

االاظعدقاطسنناناافمنكلاناحاضرالرالةافيوامائة ء

ازهيعدانابئباسعديضداحاناقاناعلطاحمدالضافىعدنابراطيةيمبئ
الممتالوسلمالالدقطيصصلىالنيانممرابئنافعنشعرناقالمحافسني
والفقالزلالزفطنجدناكاللهناكوااللويمننافيلناالركمالمناشاأنافيباركغ 001ح

صهغريصديثهذاالشيطانترقطلعاوكاللفهاوبها
الملثهبدن164

المجداوداالاقومسندمنلهاطسينعدقهوفالفالمئتبنيننجوطنيى1

عدفيحمداطسينايرالمتتبحتيمافي292لحنينىاابراهيمبئواسطق

11اطيدراباككهبئاكعدشرفقافى29اعلمواقالمحاملصاحبمتيما
ابن



لمىجكهاطفأظعرتذ

ارتحلهديهمسنداالندهالقرطبىاآلأرباالماهاطافظفرجبئايمنان
سنقاثتينثنيلدموعوكاقومانتإقوسبعنجسنةاصغنقاصمء

القاضىالمجنيثعقراسمحيلواحمدتجهوضاحبئحدصمعوعائتينونهين

كرضأعدبئوجعفرنجهالصاخاصحيلبئوحمدمريااالجموعدن
صغابنباسكنموبرصوخالماللويحيىلبنرياشالىببنووو
اسحعوولىهرصتالىااليداهلوعبدالمالمثعدبنبئاحمدنهااطجارصا

ماقلنلهثبالحدرظاطنتعالمقفقهبصيرآبانوطبترلمجامعةصلوا
سنةانتصفعشونيشدوالمجاصأتجمامخرلناباقكتاصخف
تمالهالمحهرخهالشماوإالكة

فبصدبئيمشعنبتيبئصمالقااتحورهابئانارا
االنجالهيراساالافيانجهاالاجسبئحمحمداالعباانمناصزمبنصأب

3ومحرالقفصاالكياشكااناشريكنجاحداناصاجمعينقجميىا
ا

خسلمالرو4اقمإصعفرسوالقهكاللقغعباسانجهعةجرسحيدبئوارامكنا
عةظانىيةعترلهطمحباسانجهااتغأبكروعرشلوولوةسال

يمعليهامهسلىاقهرصولظلاقولنسلسكاراهمانقاألمعةاوبكروعرش

بممارضمابهاقطيمةاخهالعحزمابئمظلبكروعرالولقويقرلووسموإكه
ئنجاءاللهوعررضىاوبالكر

موفحدبئح78

ندلمحةرقمديقباالمحالبوادالنسيةبراالمجارىالمثتبهني1أ

ابيهشوىالفقيهىعروبئفقميلاتهذيبإذيببني212طائفة

انافى21فماملخعاااهيمامحأساكباراوهومنهيروجبيروصيدن



13ج151ظاطظلرتذ

ابمالرسمعافقيمهاالثافىوالهربمتراطافظالثققالرحاألبوعبدافتهاق
احمادالظهروعدنوقاليرليدالوامباسصوايللرصليفا

ااقالرونامئعايمصروطيقهمالحمىعوعدقكرمنجهواطعمتن
بكرراقاضىحداالسدابادصواالوبهمرالزرااللبرايكنهروى

نجهكدبكراختهممضاونخرواىشمالمقرابيمااحدنجمدالومحواال
وانماطاصعذأاصظيبومحيهربربكر1قواطديدهابنانحمدأ

وقدكل5وثالشماثاللمإنصنةشهررعفاتفىوقدتكهاالماتللثا

نعالياقهرحمباشووزهاهدفونجللي

قفاالعرالشبوزوىالىقىانجأناعبدالزاقهعبةاحمداخبرنا9أ
سفيوبئعناامحملحابراحمدااودىبرسعيدالماكنجرااالهيطابئانازاهيظكل
امممرعنعناناعبدالرزأقاظهرحمادابئاناعدبدمتاانجابثرالهروىجما

آلهصيداجممنالندقلمجالصداقكنقرناوطةعنالصدىرونليماا ح

البحداالمئهذهيعميببالاوصلمواالتمطيرمواللقمليذكرء
آكلصثشبمقطاوعدالاالرضبهألعترزوجاشمنملجأفيبصثاثع
الصمبتهاهاقطرشئامنءالماالتألخاالرضكنوسااالعغمسابهنسفىا
حط

االحياهتجميحىاخرجتهاالياتهاشيئامناالرضملراراواللدعا

اوفطوعنالوقكسميناوتمبعصنينفلئمعبعفييشاالموات
هلفالهارونابكعوزوععاويقهلحققفنسخئ

ثوسأهأ

لقبهارالهعذاثدالبزيعوببئعمدبئابريعيماصحاقابرهمديقحافظ
واؤالقالبتوبحىطانباببئبحىمنمعلقاورظهصاحبمموس

ابن



للحفاظةتذكرمه3ج

ىبصرزرغوايبخثالالءماللياوابسالدوانيلدفىوابنعيدكابن
ماعمونحمدمخكثيروخلقهالمصرىصاخالزواسحاقىاكواسحاق

وغرموكللعاموثقمومخروناقصابعااالكرعلىبندواحمدابئ

يتساكىيخووعضصعتسنقضأحديبالمشفالحمماندحبايئا

3قدةصاا8

فيلىموقييماالكوسعدحمدبئارنلعباسالمحدخالبحراوالحصرصافظ
الالمججعفرشالباسابوبعقدقعحدتضهكوياصاطااونوهاصم

ثررطالىالىبئويحيىعفانبئعلىبئوالحسنالمنادىبئاللهعبيدانجه
آلرمكرتمنجوالحسنعبدالحيداطارقواحمدنالمكىةالمجمربئوعبدالله
الهاليحصووامماساهقالكليبئوعبدالدة

ألوكلقاصحالهمنكنبحتىوالباطلىوالحقوالنازلامالىاوكتص
األيراباشنىواطديوصنوجمعقاوكثرلحفعلقوقافيايمالمنتا
ايمولوصانايرحلوناكبئعنياخذكلقرزاوقليلةورحلتهراجماوا

جمعالكنهالمثليامامتهويضرباالبلهكبادايماابتنفعوجودلضر
هلتشيمومصزبالدرانمنواظرلسعيناضشبااوخلطوظ

وابرحفصأرظنىواعدىواقانيوالطبرالجعاقيعنهثصلى

مهدىبنعروامولهسندخروابراهيمالغسانيجميعكتالمجوابنال
كثيرهخلقومضمبناطسيماطالصلوابوبنوابواطسنثالفار

امانالمااانااالكندىاالةاجازلىالبألوموحقابناخعرنا

أدلخةخاناعبدعقدبناانااعظعدالواحمدبنيناابوانااظطيببكروا
البجتمعرليسمحشسفيانبنغناممتئترفىاالحسنبئلحسنا

السيبافىنيالئيبابالمسفاح



جأ6طفاظاهةكرئذ

الرجااللنبالهقلوباالفيوعظنعبم
كنواالتمثيعفييهرغألاالوهرهذامثلعقدهابئمايملىظت
بةاغنرالفضلوقزوفققالطرفيهاروالوتفرغاباتغلفةكر

ابئزمنمنفةيربالكوالكوفقاةاهلاجمعتولالدارفئسمعت
عقدةابئتالليابراحمداطاماللاحفظعقدةابئزمنمععودالي

دكلقالىلتتقدبمالففلمتمنىنماحففلاعمفزفةالماكوديبمالبردخل
فبتىقاليفتذكرهعاينانمتقىماضثاالكفمنانلقباباوتزنوراق

طدإثيقرلهاراتفظاطاصمضاباعلىالبيعابئلماطامال

افياجبتاناعقدمللابنوعنعقدقفيالصباسابيهناحفظفيننالكو

حهذاحدثهاشموبئالبيتاهلثحدتمنتاشعالموشمائة
يدهاحديضباسامائقالفاحفعدظلعقدةانوعنارظنىالدكه

اناساماعنىيعمةابنكانيقولقطىألدارععتالتيعبدقال
بقلانعقمةبناثااريىاافىعسعيدابووقالمماعندالناسواليعم
معرفةعهاحبعقدةابننعدىحملقعظالابئلهضماثنبهفاكانت

ءالثنايسيئونبغدادماحأيتافيالاالالعمناتهذهمافيمتقدوحفظ
ثابهنافاللقتالتحدفئبقرلكانحتىتمجازفيهأيتوطيه

اذكرانهاطضتراولوالاثيةافيمقدكاذتالعنيمماالالنانالنترأت

فيمهالذىلىللفعلماذكرنهفيهمنكلمكل

قالعقدابنمنننكمافياجمرايثيهللدلرقطنىظتالبرأفىمالأ

فيكنولممحدثفظحافقالعدنااباصأاللسلمىربالمنايرساالكئأ
صمعتعداهرعدقبئحمزوظامعذازيدئهالىبقوالين

ظيارالدالأ



تاطفأطكرتد375ج

يملهعقدةابئكلقحيويهبئبوممراموماللوهلهورقرلظىاردا
عقدةاتخرجازىاالهوعبدانوقالبثمهحدكتفتربةالصحالبصثا

االكثرفرمنيظكانلمايئمكراليذوالحدفيامحابافيعن

باطدبثديناليعقعةابنليضلمجكاللهابئابابكرصمحتتجاعدىالظ

انوياصىنسخالهمىيسوالكذبوولكوفةوخاباثجمكاالنه
حديثبوضعاحمهمعقدةابنعاصتماقكنحهميروحهائمبهايحدثرا

يوحدلةليوخمجزفيجمتههـدتافروقدادرىفالصداالسااما
الاناضعورآاقاضىداإندابداءانااسالقوبنانااخبر

حمدبناحمدانابصباحمداعدبناطالببننحربواانااطمنبواآاالسال
نىحدةمميربئسيفبناكلاتصناننيابنبهريىاايدالحاتظسإنا

بحريىلبقاغارتحدخىالألتهبيبناطنبناالسفابد

ألمؤمنالصىمحبتفقال3ولهاطيمرالدصملىالبىاستفحكقالنساعن

حعقدقيوإدابنيداغريبلهايرنماالءقالهاليقضياللهان

تبالثووبالثيئأشتينسةالقصدةخكهفيوماترماةخينواربحينتسعصنة
صاللبنايخراوئمحربنحدبنحمداصناطوابهانباصماتاوفىمائة

كرىصادصرازاثرببندبكربوراصصنىوالدنياابناسفتصا
عهىبرلماالفالقطاناطنبناطعمينبوحدبنبوراومسندنيسا

يرمااليغثالحانظاالنجارىاناص05ر

تجمهالالكدالعباسبااسمععرىاراكثدحمدبنبناقامانابربكرحمد
ايهماباصنفوطبقهمارالزالهيثمواحمدبنالقاضيواسععيل

سحهفيالدهراافرمنفظصكنمنويملىباسانيدهويروىةيرال

رئاكعا



3أده85لعالرةنذ

صنفايناهلصسومميامنكلقماالالصطيبلدينواالعدميمطفظا
ابرعرعنهمحدثواالشداوالوفوللكلوالرباتاالقر

ارقطنىوالدهاشمبيافىاحدعبدالواثواثذانعرحمدبنواجوببنا
قالىوكلمآالونرواحالجرحمدبناحمدبنودمنمىاخابنممدو

هالترآنشاهدافيبيتايفئالشمائةفبماتلعلابربركلذشيخنا
قطدفرهنلىاوماحفظهمنيملىاالنجارىابنكلقالتنوخيالبوعلىوظ
اضاهمتوهدالزااالنباربنانصطبئعدةلىو

أبحعلالهعكمتظتالاصممتصحفحفرهانهالدارظىحما

النإرىاقاقليىاالخوالجمضاحضىظمستمليهفتهبكفعروهموعة
جعفرعدبنقللابيالعوعلىاثابنبنهلكليالفاونيافانامحننااالعا

دؤتوحدعلمهذرمناوالرىاالنابناناحفظاحسامارأتاتيىا

علىافييقوااقبشاكلذموقلصمندوقارااحفظلاةفه

11السانيليفيرومائةقعثربحفظممنفيلكنوحفظى

تعبمرعنجاربةفألتهيلهمبالتهاضىترروالماوالدالىكلذانهءويل

مازرقلالكتابرساعمارعاسالدوقدمنادهاناحاقنرؤلجقال
لمجاالضدادكتاواشورققهابينارونهةفياطدثيبكرملا14

ءاطياتجالجاكتاواهورطلمجاالىكانيشرحكتابوجدآرك
اهرأصايخنكواالكويخهورقتوكلق4ماصغ
ألماتانجداقةاالكندىنااياناالقيىكتايةابرالعباسنااخبرأ

النصرلحدنابوبرمرالمعجتوالذالباثبةالثذافطالثت

عنهعنىيخالدبنسرعداقلمىثا2كطالبعرقر

احمد



ظتالمحطكرونه3خ

قحمصوصابئثهعداحمدفياناالهاصيناعدبخهكلاالحمداليوتهط
بئالهتلواالالوعتاجالدالنمىيواقاعدبئبارىاألمعمائقابناناعد

لهآوكلعثليهاصراطهلفرصقاقالهعلىبيصثناثثنلتنابرياانااطخ
لةاصمبالالرعقواةلهجرراداانتموعقلةثازوجتىبكربااقهارحمط

انكاقهرحمكهصدمنومالهاتىكهافىصىكلقولنأورتلقولحمر3

ليلةماتدارصةطق2اكراللمعليااللهكحرحمالمالثتعمتخييه
هصنةوخعوقسغولهمائةوثالثينسروعمماادصنةعيدالنحربغدأ
سضداد7الجوزالمالهبخهعلىاحمدبمنبوعبداقهاالمحعشألضاتوفهاأ

بخادبناصالدحداحثقاسدومحدثوتسيزتتعن

اضستيىنطيلقرربمعبصثاحمدبنيرمدومحمنالالتعيمىإصميلا

ىيداالصطخرينحمدبنابننبرسميداصنقألوشعيهالثائيقانمالنين
سحيدبخعدبنبناطينقهبرعبدااثوالىالعينالتنحشرمبنداد

اتعدبخانهجمدلمهابوصالصمرواجمخبخهتهاابندادمحكاصيرندر
جمععدأابوالحنءاصنقألوصيهالقروتعسيههاتينبررشبنيصعأقيالثرابخا
صاعبدالوهاببنابوجملاقصرةاوعالمهابرريمعاوضيخذسنبواحمدنابئ
حفيةالصووضيخمظةكبنيرابوملىوالوزصةونماتيهةنفعنللثقق

بهالتميهمببضداكرحمةثابرحمدالمرتعمى
فيممدنجآسمبئتاصمحعدبت951ء

طبئايقرعوالهمالمواللبناههعبداابوالماماطافظصيارمحمدكإ

فيالكرحياظخميمايقانحتاشبههملقوحياسحيدنجهمحيييالقرب
الحسق31قيالىومامرحمعاقهبينوأرسنقضدسقماتالساعابدمنتقة

يسار



3آأ106اظ01ءذ

ومحمدنمطينمنحلةالىوفىوصنماحومحمدنحلدبئوبتياباهصمغ
وخلقاخليفةواالنسائحمنعبدالىوابىالقاضىيعقوبقيوسفعطفو

ركإدلمجىمحعدالباابوقالحىباالندلىالثانهذااخةمنوكلق

ئقعقدالوثارأسافينقةاعالمانومنهحدثااكزوخاثامنبقرطبة
هوناخروايربقصيدوطجيقوحالديعهولدماحمدنعنهحدث

مائةثعثريئنطضةفياجعفألآخرصنةماته
الطحان25

شالرمتعمعجمابرمحدبئروبنحمدابكربواالمفيداالمامظاطا
وعد4قفبنبكلرامصاروااقهعببناهيياواوقيليدالبيرالوبنالحباس8قي

سليمانلواوعنهوطقتهمافىاطر010وصليماالطاعوا درسلىجمه3

ووبىوعرجمغبئينابرواالمقريبنبربكرواالمظفرفيزبرودكد3
ثرثسنةتونيماصاطديالوخلىايىوابوبكربفاالنطاصأل

طةصدلمبنابوممرواحمدخاصبهانمحدويخهاهاتشمائقوثإنوثلو

وممرصودبندبناحمدباكرابومصرومحدثهينىااهـكيمبنمثابراه
ااوداصماحبممرواللؤلوبناحمدحدبخاوكلاوالمحدثرالز

نافىبرااناحضوراالقاضهاقاسمالمجاعيقالطابزحفصبيوواقرأت
اناممدنجهأمالهواطافظممراحمدنأجمبعاقاناطالبابئاالالسلى

النياممرانشلحناعنممرنقهعبيدأعةزاقناعبدالر91اادالظهرحا

بئيومنلنحروفيالطرزارالبتولهوآعليهاقهصلى
جمنأايصفظطتةءالهاساكونوالمهملةباكسرحادالطهراعدنأل

اطمه31تعالىلتهارحمتينومامعبفينعدىاماشسنةتاسطاهنعنعفه

وريلشهزا



اطفاظكرةتذ396ج

ىورزمفيكص35

ايازرعةسمعجهيقعبيدنعدبئتأهمهـااسحافابرأاااطافظ
عددواالودىاللةبىءرونوافيضفرالزهـنواطسصازئ111

اهـا
38والرجوتيالبروالباسالطاففصوعدنىالمقرحمنلربءيى

06واحمدوققزىالراهلغهممدثدهـاائمهمننووطبقتهمادىافرا
ناحمداووينىالقزاصنكلوفقيهكارتنبالمهـكأاوازىالرحسينبئكلابنا

يفالمحصنةأئموأوعددسحيممرقوأحمدو011ا10 بهيرمريىى

فهاسدااللماظناثنألخماثةووعثريئا

يصعلىاص5ثر

لدأصوالرقةيلشاطأففلافاطرىثيرالقحمنعبدالرصيدننجهحمد
ألالميمىلنإوابافبئديمانولىالغماتووتصمحتارنحايمه

يخعداحماحدشمتوصااصالانبرملرل1أألانصىوعبداطاا
1اا

ابثينوابواطجمفرغدرالبغداحىوعدقاقطاناجاءبناللهعبات
ونخراوكاىلبالىابوسوبمت

آلعبدالحيدابوممروانابارقةهـتاناحدنجمخابئالىهىوبانا
حدأىمالثاةتحدحمدنجهأدتهعالرحمنابوعبدرثىعدابن

الدةلىالنيانالتحنهاعائشقرضىمكنلاشالقاسمقعبمالرحمن
لالالحجوسذافردلهعليموا
وقححالمهملةواصكانالميمبقمالمستامحمدالحيدينعيدةالخالصثفى

وعراآملقابئوربئحكيمانجهبتهذيباقهذفيالمثناقوزادنسبة
افومافيشقسنتعضوسآلخراجماىفىهاتاصجدحماااالحر

الحر



3جأ136اظ01ثذكر

ولالثثينولالارجسنةارىصفالمشيراأبركلأطافظفطتوا
السلمىهأللنعمربنعبداقهبئاحمىممثئصعنللىفيوفهاقىميهق

اقطانايمواعباسبحبيىقبئينالىابرعبداقهاثقةادبندومسند

لمحدثزيراوالولماالمافراصعحابنعلىاطسنبوالمحدثاالبعروصند

نوعمريابورابرعيقولنداحأالجرسيبئعلىابواطسن
والقاسماالختعرمصنفلةاطنابوئعيخالمطوىرهمعبداقه

عدباكربوالمالمصرحبوصااصلرقىالبضدادىالحنوثبنععر

القاسمبو1الهاباصالقائمبالمشوصماحباالخئدغانيطعبهالفرأبئ
نجدادهلشبلىبرالصوفيقايووشيهلعييدىاالمهدىابن
الفقيهاثقفاافظلحااعلدهربناه

فى

منكبارعلمايالجرهيالمروزىعلكبئكلعرنجاحمدقىصفابرثب

اأبئاداواالمظسحمدحدلقياعنهذاقلليثئعوطصهشمعحمدسعيمءالرعيا صي

وهواالكسائىقاسحاوشرحمدقواخرصالمصائرممرالزقكلوزشا3

وكرثسائقهوعرقخسفيصنةماتمرمقدرراللهاطافملوالديخ
اواضالفخرانامنهوسعتهطهفماقرئعلىقهيمأراآصأ3 لى

اودانادمرثىقالواعداشواوالعاملىالهعدوالواطزرىالوعداقه

اناعرواالرموىبئاالممدداودكلناسالقرابئكنوصمعتهاحمدا
آصحينقدهرالجومليحمدابئعرانالحافظابئعراناععلىعبالعممدق

رعبدالكانا2اجعوشاالكاصحاابننايرصالليالجوهراعدبئنااحاجا

هلديئيخاسرتجلجابخاممكسيرقشيهافىظراالماسمألمثتبمابراثنا

بئأ3ابلصواعمبافلةاىششرمحربىجرفيلطهت3



اطفاظةتذكر3136ج

4عتاالععئىصلقالهعداعثاصحااللعاماسما110

6جمألهليموالشصملىظلخرجنامعرسواللمحهلتهععلقمةحعنهيماجما
معليهاصلىرصواللقهبمومعوالنئرضوضفمنهمانصبنمجانحروسدم
علىهمثمميهـكظلووضعءفطانافعمبهءالماشفيهاصاداوةوسلملهوآ
دثفراطدقيجمونايفجراسبعيهمابينلتمظقموأيتامنثهوالبرضوالو

هذاجمريحيىعنهحدثالنمموعيداالكبيربه
دينحافظغمدبارروىعليهمتفقعالمتةحقصااظليلىقال

لحافظبداللهأبةلواماالكافقااسحاقوعدبئجدىعنهحدثضاو

هيندالوصنقصتاطقهاظليلىلصهعمتفق

ثالشاض165

الثاشقلمبئسريمبئبنكليبالهيثمابوسميدافقةالمحدثاطافظ

صمااحمدالعقحيهبئاالكبيرصسعيممبالمدلفالنهروموءاورامحدث

بئعبدامهدنووزىيسدكربئمجىيانكروزرمذىواباعيسى

ئينهروعوخالثقهالدوروعباصابرظقلزجحفربنبنىوالمنادى

خاحمدبئعلىايضاكهمثونارالىاليهتكلواندةابومجداقة
وصسمنصلهاوقخراصوذطانصرربنومنصراغزا

كبيرالعثافعيةماتوفبهاماثوالثيئوحمىسسنةوفى

عدئوعلىءببغداسىالهادمالقابئةوحمزاصالةنبرالباسا
لصصنماونلعالمةعاللطيرجعفوبئحمدبكربواوبونلقزويهمهرن
كتبصمابالصولىجميىبنكدبكرأبر

بىصوداناحانظاكراقانامبدااجمازتابورابنمجيىنانبر
فىاسيباا



3جءكالاظالرةدق

آاا
بئاالعيىبئكيبالهثماناابوعبداللهاالمندةايوعرواالصن

اسسلمةسصيدعوقرثنىحدوقاعبداللهبئبزاالعبدالزاحمداالتجية

فيالصالةالممسلمولهوآليهألئملىاقهرسولداللكلليرةهصابئعنا
ءاطفرفيكالمفطرالسفر

ديالمنابئا

تعبيداللةدقصفرشاحمدقواطبناالمقرىإفظاطالمحدثأ
وحمدبئجدهكصعمنالكتباحصوصمفدالراقالمنادكطالبندادىأاج
اطا

جستالىاوالمجداودا1اصنابأاقاصإقعدبكرافيوقىالدةعبدالملذ11ثه

اليانمدىنمرواحمدقجمولهلوممرق41جوىصهملؤكرلكلوخدقاآل
كامتاظطبلظونوآخرموذىرسبنعدحمنالرعببنحمداوا

لقةوكانهقلتوبموعنفلايسيرظاروىاالخالشرسالدينطبابر
اااركا مرس

ااالصنةنوشنةاولهوثيألشماألومألثينستصحةمحرفيهماتإ
سىالطوحماهزبنحمدةبئعامدبوعدابوراسندبفيفيهاتوو

رماالدادىاادادبابنحمدباساإقارالبوسن

ايمةايخابورالميدافىمعقلبنصحمدبنابنممدفىبواالذهليحبصهـاوا
ابادىالمحمدحمدبناطصنشحدابوطاهريورايضاسماومحدث

فىاحمدانااجحفرقاالساانااناحعفراقاضىاحمزةنايماننااخبرأ

المحةداءثنيحدافادىفراحمدبئاناااظزباساناعدنجهاطسنابئ

ااهيماممىفىخبراوحمداحمفربواخىايخاخبراذىاثزعدابيابئكدنا
ابئعجريماقعنلدىواليزىالعدوالمماركقكيىاالالصداق

بنمدادنزيلبماكرابرالمجمةثملمهلةبفتمالصاثياسحاقحمدنالمفاليقربإ
مليكةاى8يهالصاطنأألشثلقة



اطفاطمذيهرة56أل3ج

دقرأمللامومموهعياقهعملىكلذرسوالقهلتاكسلعقسإظياكةا
علمتومجعةذاصناكريبكثعديثهذاماتالفحىبميربئالىير

فاقماعمحةاتاقرفطاوصبلينباضىاحعاتر

سملتاابوااثميدطانظابيالردا85
تغلبطايطابنويحييازىالرتمياطاصممعحالالريلىاالردعرنجاحنعا
بهوصنعالثقترالفهموجمعئنبلقهيمااوشىعدالرنالملئهوعبد
جماعتىواللوربئواحمدقبهىيااطاهياكدفيعنهروى

طكلفىفيهاماتوماآلوثولوثالثيهةلعصنةالىتهتاخرشو
عنىللعافرمطرابنامةعبدبئكلالحنابواالسكندريترممندها

عادىالبضداألضناقيكلبئالحنبئممرناهـايوقاضىوصنقما
ومربنعدبرجعفرادامسعبضدومنالرعبداقهراصصابرمحدثو

اىبدالقينبئابرداودسذطنوققزمحدثلمالوراهوالبخترىابن

برالمجالرضادالماطرعديقكدبئعمي5بو1311لبياناوحيالفلسفةاأ
افاافىاطاهىابو1اعلىبئاناجفرأاطاثدامةبئطييقاخبرنا

القاضيانامائةوخىتصعنةصفراققبرفىبحااحمدالزينكلللفقيه

بئحدالجصوغاناحفصبئانامجىلهبارديالنمنىكلبنابرحمدعداقه
بنالنيقعاظالحارثأالزحدبنأبتاناالرازىاتماناابرالحافظعر

احيئاللموسلمواتطيهاقصلىالدةالشاللقالرسولمابناش

النهمظلافدسوللجرلمعائشةلتالمساكينصسةزنحلىواحعثراصكت

ابتومذىرمجااحرثيطدثابفاخربعينبارالغيااتيالجنةلغلون
صابو12عهعنىالديئيفشيعد29بخاهايختىصأثتب1

افعمافياطن39الزكبالدمنلىأرابو5وسئههاالدبيوإني



3ج66ظالخطلرنذ

هشهافىشاوكالاللبخارىتللحارثمابةا
119

ابىاالعرانا3
بنئرإدقزعدابوسميداحمدقاطرآاهدضيخالزاطافظآاالماا

االثه
اءفىممدناطنالنصاسشها11الادر الرسعصبويصريهم

نحربنصدانوىوسالخراتنقهداوماالدفكعدالممدبنءوال
زا
معجمالهموخلقاكثيراعلجستاواباداوحاليالمناعبيداللهصدنوبر

اللةوعبطبيعفرمجالتهرمحمدبنعدقوامندةناالمقرىاعنهروىاكفى
خمادخكأواالاقطاناحمدققوعداللهاالعمهاثيوستق111 31

منيرلنالوهاومحالطرسوصىاهم01صدااواامال بريوحخبه

خالئقولدمثقطلديهااقوصدقةنحاساممرقبئعبدالرحموىألمحر

بميدالصيترالقدرنياكبرباابداعارفائبتاثمنو

ايهاالسابنسصتاغثاباطندنخمحسحىمالالال

اهـعوالزهولانضاكقىكلهوفوالدلضبافياالعتراكايافةمراالص
كفىالرصناكلمحواليوفااللىالواصتطلااكااملةالمهو5تدخذماالايه

نيفمايهابتصانو8بالتكافاليهفسقرطكلهازوالعااالتتراض

تاريخااوصناحمدالقالنيواباالجنيدبقدكانواناكشاطبقا
شىمندمفكلموشونمصاتااحررىتجقافىفيمهكلوومنا3ييرةالبمر

كلنذاظمبطووستعثقونفيهكهفرنضىثتالنهاوليعنهساكوتهم

جمعقولونءاشاايضاواقالهبدهمحدثفيبكلككذيةاوا

فكاراالضاصورةوكذلكنحالزكالعنداآلخرحداكلضلىالجعوصوره

هاالغيرمحصوكشاالسممعناهاالثمافييختاتنءااالسفىنيةا



اظاتذكرأس3ج

االلذوترروالرصحصورالنهايقلهضكيرالمدرنةعلمالمحارنحوكذلثامن
اتعإلننلمةاومحيبالفناوالمجعيسألكنجلالرصمتذاظقالهانالى
صشبالودركقياتيلطهعضهلمااليأدونأذايثذاهلهمنلشىفاخ
سنةالقحدةصؤاقمءظووماثربحينصخواصةاباالسلن1ولد

اءآصااللهرحمهشمابكصةوإمينار

طذاىاحمديمبنيحيىوعلىمرشىالقرااطسحمدبئعلىأتقر

ااناالثافىناهـبئرفاعقاناكلهعماداناعبدافتهبئعدالاقااللثشبا
نحربئانناسدالمجااالعربنبوسعيدااناالمالكىعمربئعبدالرحمنمحمد

جحرمنرجلاطلععديقولصبئسهلسمعىالرهصعنآلبنصفيانانا

الدواعمبمراسميحكمدوىووسلمالتسكلليرآلهصلىالنبىةصرفيا
الىوبهنظراجلمهاالصتيذانانماجليكفط4لطمنتتظران

بهذاوقالسفيانااعبداالعلىبننسالونا01المديئهىبوالطأاانامىالما
عيهفلثامتفقهاعلمرا

ااصبغبئفاسمص6ال

بلساالنالعدثالحافظآااالاوواضمحناصمحبئيوتبنمحصدابن
بلوفاممواصبغعمدبنمخلدوبنفيعسصطبىالقرهمصعوالالموامحمدا
هوببحدادهاخاااصيلبنمصدكةصعيدالسحموصعمدبنخليا

هضيبةمحمدنواباكرشماحمدقوجعفرقالسرىالجهمصحمدن

يماقالعىاواسعيلدلسدمىيلهاصعياواباالدابيالمجاصاشوانبئإرثواط
طعبداقهبنابراهيمءوباالكوللتاريخعنهوكضبخيثمةابئواكثرعنموابن

113وصمنفصسندصننهالمنوكلىيودوصعنفبودااتهويروظسبعاشلم



3جأفااطفاةئذكر

ولهغصمىهيثةيلصحهلهابالدضاافيالوبركابولكما

وكرناراالفيثاسالمنننىواكآالحسنبديعلمحاالطابألومعنف
فيراوواماهبيمافطالررأساورجالهاباطدثبعميركلقنهاواوذكرفاذ

هااوايقعصرناعحالرلثبذصظاختلطئهومانسياوكثركبرمحرهخر
وعبدالوارثفظبراطاعدالبابنالهاوعبدعدبئ3حفيدمثتىرو

بخابغيقوابومفرجاحمدبئدبئنصروبئعبداقهواشانابئ

اطسورواومراحمدنعلونعدبنبنالقاصموالقاصمواحمدنجهرنع

عإ4اثنىوالجالنأليارعلواالصمنادوالحفعلالدبتالايهواشكثيرخلقو
احدهوجمر

وهلجماتشمائنهواربعنةاالوليىجمادفيطيةقروماتإ

حمدتبناللهدجمابوعدمةالعالاالماممحدثهفىماورامالنهرعالم

حنيضمسئدابجاهعباالساذارصالملقبالبإطارشالحارفىبنيعقوب
عغبمدالرقاسعابريةالعروشيخصنةأثمانونواضتانلهاالما

فعيةالشاواماميفدادحبماكعاسنلجملماصاعالزوندىالنهااسحااق
هوراويحسرابئعدلصاصانجابراهيمالمروزىقابراسطببنداد

نردانردمميألوالمسالبرانصفوبئاطسيماعلىابرياالداانتصانف
اقالرطتميقباوسيخعلىأالموالطاقحرببنكلمحرققبحيىبئعدة

صنقننداللعشثمابئاطسنبئاقهيدجمسهاالوشابواطسن

احمدبنكلبهثنشرعنكقبئاحمدكنالطاعدقعهداقهناابأ
انااصغئصمجلمىحدتاابيثقحد3آكدبئالصياعدانا

بئعبدنرحمنعيقأحاناحميدبهقيساناعيدالوارثأبرمعمرفيمانااليخى
ماالبرفي



اطفاظتدبمهـأل3ج

الدةرسولالمااللضطيناسموو3لهاطتطيهصملهاجاللنياعوكلذمنمصاذ

واصىالمسيبدقدآدوااذيزالمهإجريئواعصيمىسملثووعلالدةصلى
بدالناسلشنملثجدورامنلواينزنصاراناال

حثادنكل96

وبئالحينصمعيفالتصاصأحبالنيابورىابواطاالكييرالحافظ
دبةيالواسعحيلهدينفيأهيمواسامةادبئواطارثافالعئعروالفضلالفضله
ثجزهمائةارجقالمنداماتمظيوفيوبافىفرطهأاطاوعنه5للقاصى

هـدأعةروىمجلداتعشرالضيرينجزأستينوةماثتتياالحكلو
بماةنيءاتنههروومضهاصتفطمشايخنامارأيتوطلبمالحاابواحمد
بيمالهضهاتحفطلاآقياكركابىعحتماانجهوكللخمسنوابوطاهى

هتمالىاللهرحمهمانةوثولنمادولآلثإقسنة

وناابوالقدوةاالماماطاففلتطان36
ارجشةيوندوعالمايئشقزمحديىوالقزمحرن4سدبنهيمابراقملى

قيازىالراباحاتسعءاالكتيرفكتبالياهذأوارتحلينآوماوخسين
ربىحدالداللبئصمالقاوقهاالزرالنرجوحدن2سيفنئريلهنراميموا

4قيبئواسحاقالننحبساماجةانعبداللهوابااصامةالىبنواطارث
ألشالقزونحاصبدلثبئومجيىصنايوااالعلىعبدقوالحنالدبرىاهيماهـ
اللنرىوابرالحسنالحافعلعبدالواحديرفوصثناللزصظقاصواهمو

آلابئحمزوابرصعيدعبدالرالمجالمننراصطيبئةاللواياسمنجهكلبئواجمد
طلعابئللتيىعظقمعاذنتحمنالرجمدافأبةااصدمجريالفي1

اويقادصيينةبمثقصيفنةاثتبهقثظذ2انمافيالحن9شنعااضىا

الدنجهربصقانهاص3عدافييلهدشاهيونهـلجافظااف



072اطفاظةلرنذ

اوتالعليههوتوآخرالنويانرساحمداطسينووافيوجمدالتز

االزرقلىءبناطسنلىقراهنهعنعليالئذائىاحمدقالكعافىبكر
للنةاولخوالفقيووالتفسيراآلعلوابجميعكالمسينافبو1ظيلىال
اوخثمنجماعةوصحتبامألواضباوحينعدوصننونوكلذله

اثإنثالالصيامآهداداالزفىالفضلفينفسهمئلاطسنيرابولممولوويئتز
لىاطةتعادتعدرحمهامناكزبئونضاوالملهاظبزعلىلفطروكقسنة

سنهتبعدماعلهقطنذفيااباايعسعااماضبقآبنظروظل
حفظوراقومالاليومالوااشحديثاحفظممائفارحدتكنتيقولح
مميكلباكئرةافيوقبتواظنبصرييقوالصبتوسعتهشماثعد

حليرآيما
المندوفياوفيهامائةومالثاربينوخسنةماتت

ابيعضبئسيلاسملقاابواولمحداصباساينايرسليمانبنحمدابكربوا
بكرمروابراحمىوعدثأيننقااشوعنندادىالحرابابن

بئالحسينبنالحسنبرعرألاالثافعيةضيخوداحمدانبنعدأك

تندىاحمدالسمربنعدبنوعاالنممبربوالمحدثااليضدادكاويرةكلعريأ
بنصدباكرلوواآثطباهدغرالزاحىعبدالوبئعدوصوار

ثماتلمجيمصرشاالمالرستمركلحمدبنبربواونجغبنبأمى
نافىايوولجغدادضىالقاآماكرفياحمدبنبرماكرمبوواسنةأنيزئما

هب9لدبمومربصهـادياطمينالمسحوبن

فيالزبرسيداانابوبخأقدامةأحااانجملويتعدبواأثاخي

المتوىاالابومنصورصىالمقدابوزرغاناداللطيالإالمومهبديئ
نا



اطنافرتكرةتذ397أأ

بئانابمثرمماجمةابئعبداللهالوااناالقطاننوااانارالنةالمجبنالقاصمانا
مالثهبنانمىنالجوفطأنعرابىثناصانىاناجحفيافالصوهالله

االظفأروتقديماالبطوتفاماتاوحدقاشارباقصدناقظلوقت
ليلقدهبعينارمنكزالتركالان

صييقنحمة36

ءالثقاتحداابلسىاطراشىالقرالحسنابوآقنشامحدثاالمامحيدرةبنا

بمتداطهابراهيموفظطاشاعووحمدبئمىاطالفرجحمدبئااباعتبةسصع
ببصماالمدييعيسىنحباندبئوالمجمصرحمدبنتينوااقصارا

لالدبرىابراهيمبئقصنوا2ااةصىتيابئوعبدالمحهعييةقسفيات
اثوصنفنازوااواالرالىلورطبقتهماوإودالبرلىقألولباسوا

ثمندةبنالدهوابرسىازيالرآونماالحيداوىعنعالوالحنروىوجمع

مخاببخبلوعبدارحمناالطركلعلاببئعبداللهاننوونهاربننمروابو
كثيرخلئوسمهالنصر

بئأحمدبئعبيداماوومائصينخمسسنةلدهمرملابنا1قاال
قلتوماكينعثبرنوسبعسنةفقالهلعهموعنسأتهفقاذفطش
قالاتالعمفضائلهجمعقدقةنقةخيثمةياظطبقالحأاالول

جبثموقصدترالبركبتيقولخثصةصمتملابيتا
ضاتلنامظقيناصكبانطاكيةاليجتخربحرثمبئيرسفمنالسهع
ناضالواءاسماوكتبوابوفىضرثمتيخذوظمتدمهمنقوآهرجمنا

نخهوكرتحمارولماضربتحمارابناكتبنقالخيثمةتلتاسمثهما

اهناحدفقالترالعنفىاعقمنابمبابهاوكلالجنةالىنظراكأفيأتفر

كبنإقوآتسممرثم05جيلةابشىلطرا



3جكالاطفاظيذكر

المحرلجنقعاكائقلوقعللتألمماصايسئآلشاخرظثاياشتى
ئملهأنخيرالثروفلعنصالاالمندتنطمزاشهااطةيررقهالنلتالضا

نيافسيوتاليلهقولىاأتفقرافرأللييقركلفمنأترشتبهضللا
صهقلثاقمالسراضهربةارايلقالرويانددشفقالاضهرهبةاراالرض

رصنىالشحدثبدمشقروبيقولصمحنشةواملهابىظاالن

كلالوسمديمواالقاصالنبيانمباسبناعطامنىوفىممربخا4طد
فيحاوفياهذبايازكرضىنكرالقاظهلوصشاساعندالرااطلبوا

فطتاربخحدلئبهبحيىبنىرالفكتبماالتدكانةعقدابنيألكوااالي
البلششطنىيخمموافقاظجدتارفوصلالامىالبلنيفطبكذا

فطياينلكلبيدفاسفبانقسعقكلنعنىاهالحرروئاحلهفم
ءتالىرحمماكلهوثاللسائةمينولرهالتالفدقنهفيىفيخيحمةرفي

8ءجزالفيباطواخشةمنبهتمفدةابنقال

مؤمىفيتىاهواالمرقسيلهوابمصرقاحمدبئاالاخعبر

ابرالهأشأاواقاسيونبسفحاصالووعبداقهوادااوالز

بوعدواالفقيهألمصيمىحدبئاللهنمرالفتحابوأالسيدالعفارابنعد

عدابوانأيمىالمعممدبئعاىابوالقاصبمناالواقاىاقروطانالةهبة
داحمدبئاالنهلنجااالحثةافمانعربئقاصيابئعماننالرحمئعبد

نواقالكاصناهـاناابراهيمأفىيدقاواهيمابنمائاصالقافيالبر
المعرماتثجمىمنةوفيطرهطهاالكلالمحةواااللذكريسمحوق

بئطنالبماكاتمقاىصيالحارالعضوطفيلهاعلتمبواطنا
الئبافعاهضبةبئحدبئعلالكرومحدتصدوقوهوعرفة

األصم9صالثسورىالحنفل



ضجةطفأفاكرتألذ

االمشرقامقتحدثاآاالامالا1461
صاموالماالموكصنانهبئسقلىبخهبوصفنيعقوببئصالوايباس

بميءانماظوالحامظلءاالصملهقاللماقنيكرهوالنيسانرريافعاال
االحارمظذيخقهاليصصعنحىاصتحمنمالرحلةمنمجيئهبحدالصمم

آلرينوماكيخهوارسبمثستولدتصععتمهـقوالالالمدافعةرمحدتنو
االزهرواحمدبئسفياحمدمنوسع

شينوكسفطصنةالوراقضوبلمحدث51وارحلوبدذلئا

احمدنجهمنبمكةوصاواصيدسيماننهارونمنباصبهانفسعع

اأاهيمنعرواينكربيعوارعبداورابنويهـصركهلءالرصنان
أ11وتمراصاخكاافضلابناحمدمنسقالنبأآلتبكلربنصنقذوبن
الصعدبخاعبدبدينومالسابئمنمئقابدواوليدابخهالمباسمن

ةسوطرواطاشأبخاسدوالمجازىالمجكلقبةمنهوأمحسا

بنالحسنمنوثبالكوشةميهونبنعلىبنعدمنقتوإللىصةأااب
الراببناحمدينقوابخاةافيصاصحمدالمجوبخهوديدعفانإنكل

دىالمنابنجهقروابزىوالمرلمجيىيابنكرزادمنبفامطاردا

االخرمبنابوعبداللةعنهشاصدوقدوعدةالصاغاثوىالدورو

اطافظعدوابوكلينحسانليدوابوالويصبىااويحيىالضبىبكرالروا
كلوابونافىبنملومؤرىوابوعراادركتهمماعةجماعنهوحدث

ادسلمأوفبالر11ابردلوطيرىظاكنهإلحا11داهإبنكأاوكا
حمدوابوباكرالمجالفوارسنجهاحمدبئعدإيرصادقوجاقالجراهيماا

تجة5



اطفاظنذكرة347ما

االزنادصىمحسىوابئبالوبهبئعدنوبمدالرحمنرجاحدنات
ادوابرصميدسو4لرممدفيبابئوعدضىعدالقاقحمنعبدالروابوزبد

اصاقواقاتيقالنوحمدبئواجرالتاعبداقبئلمجواطينعاللجربابن
اورنجارحمدبئوابرعدالعارازىدنجابنوعلىوصاهـعدان
امنصورواهاذىإاحمدبئوالحسينالسليلىكنفىاعدواحمدبئجبل

خاتمةمافمائةواربخوعثمريئتناصنةأطرازىعأاتوقاطسينا
حثطايماعقالفظطاانحيمباوهوحازتهشابالدافيدالمتفرالاباص
ابضبطوهوبماعهومحةدتهعفيإبختلفسنترنشاوسبآاالسالؤ

صجدمهصنقفيبحينوالعافن

11ياكلرقئراجتنربماوىالخفخىاطلقحسنوكلنأ
اباقيطاوسعيدأوانجهوكاثرراتهالتحدثعلىاالخذياكرهوكلف

بئاطسينقالحن4ءسحامهمنحالىوالقمذلكفيكرالناس

ابادفيحالةالرمارأيتممروولدولدسسهامنهالرسالغمنصورثاب
ايفسنةالقرآنمعاقبكتابحدثتيقولوسستهاليهاكثرنعم
اباحمامدلسعتبشمدطحمدنجهسمعتو11قاالط8ومائبنوجصبن

اسبينوضسنةالوراقيقرببنالعباصابثبناعبقرلثىاالأ
امهالفرهابعبدالوعدظىميقوما

االئمةآاماجسىلسستظخزيمةنالفضلخمدتوسععتولأ
إافانهاالصمالباسابيمنلمحموهالفىلمثاالمبرطلمابشسئل

أسمعتليضفظااحمداباوتكلصرهلسعقلرأستهشة
العباصىاتاوغيرالمبوطرمحتابمابقىبقرلالمجحأجمنعبدالرحمن

ا

الوراقفيالبوظكيأالزيىمخس



3ج57اطفصاظةكرنذ

اطافعلالمجاليبخطقرأتاعافىقالصمدوقثقةافوبلشناالوراقا
ااالاىحث

كلاالصمفرخءعاادخلوماحاديتكهلرجوحلىما
أشبخعآوقيالحامقالفييهابهوكذالمجوليسفهوأعنروىمنا
راقالويوتيصقرالقحدثىحداصتمااالماركواحمدعرالىا

11
قتيبتومحوعنىكبيريروالمتيطالهذاقاتدينحدفذكرتجابكرمئمر

هثماصءنينوعطارجومآتمةا
وسقبلفاسصردقإفىخرجيوطاالصمخرتالحاكمقالإ

الناسضحكوثاضحمشازف11لحيمانبنلربم11عالبموت
رباوالتالناسكترةالىفاممانونينواربعارصسنةعليمأخرجوفاذنئمإ
بكىجدوجدارالممحفجلسنهيلوولهيطرقووصهمادكةتجرتءاقا
اه

قولشتاالاباسبسحتدصاغااانادافيوستملطاالىنظوصم

بابهققتفدموةبمدثىاالبابادتيقرليسادرابئتسه
اقياالربهيرجممافلاباعبدأدتهإلتوقايتبلمجعاىطأةاصاتجنىفاج

احدمنماليلخلهاكةألهذهكافيلوطالكثيربكىتمالبابهذاتايماكانت
دبكانائلاالواضضىارجلاوحانهالبصروقدضحفاصمعالقيظ

يناولكانانلىاامرهجعورالرحلةتتطموابعركفحتىاواقلرث

تصاددايسرولملرجالتىممةاولر1أقوزيهماعلمبيدخذاذأاظقا
هلطسوبااروبحكاياتضبعاعشرحدثاربةيحفظهاو

ظت4اقهرحمهعاوهالإزوارشحرسنةااللمجربيعفيوتو
ممنىاوالرانيالسيربهزادناحمدصابواطمصرمسندوفيهاماش

اببئجعفربئاحمداوجصفراصبهانومسندهبوابئصاباص
م39نهيطبوطاهروالصولانيكذا9



اطفاظةنذكرول3ج

العئعبدوسحمدبئبئحمداابوالحسبساررمسندساروا
رسظاحمدبئبئجحفرنعبداللهابرعدالجمبالدومسنداؤالطر

ومسنداطساكلثكلبشالصمدثبضدادابوالحسيناالصمبهالميماومسند

ىونالزسعماسمحبونجااحمدثكدنبىالمحبومرواوالعباس
مسنددوداوايىحبصاداصةبكربئعدبنالمحدثةاليصومسند

الحاالالبدادىحمزةئعبداقهعدبنحدنالمحدشابوجحفرنحارىاأ
ا
وضاحبنعدابعالتميمىةمرصنآوالحزابوإسمسنداالندوط

المحدتئصهطمنوسعتههميغرعداطيديناحمدةعلىأتث لرص

بئعبالقهبئالدبئموفقالعالمةاالالماألظوستوتسميناتتينسنة11صآة

أعدانجهطاهسابوزرعةانامحضرةواناعائثةلتظعليهة8قرااحمدأكأل
انازكرالاالا11القااطاحمدانااحمدالساوعدخ
صمسبثصإدبىىبنحم

جلىظالركلالاشهعنىالزهسعناسفياقدادالتالمروزىيحيىابن

اللهنهااالايذكركثيرطافلماعددلوماقااالعةاللتممئيارسواط

احببتمنعفانتورمعرامفقال
آالخرابئا156خ

الثيبانيسفيوبئيقوبعدقابرعبدالتصبهيرالاطافظآااال1

كيمااوماولديسنخسينمافىناكراباوشاآيرخرالابئاىربرلنيساا
بئاهيماوالهورنفىابئسععلىلنملىابحيىعدقجظزةعلىلىو

آحاجكلنولنملاعدقيىاصلفرجايعقرعدقصولقالسعداعبد

روصكلنهاالنجيسابررهوالسمعحلماركنهوخالقالعمديقانأا
ويحيىكقاطاعداواعدالفضهءالضروحساناسحالكراا يويبر11

أجمةابرعبيداقهصالطاي



الحناظلرتذ3إج

اائمةثيروكلشمنوخالسمندةاصحاقوعدنالمزيابراهيمات
ثان11اذ

ولفمتجإمحفظالشربمدانلجدناالحديتدصمدراهلىآاطاتال
ا
برالباساسألالمسنداالكبرصنفهوالصحيحينجاممكلىمستخرصنفا
كتاالفيااالىإ

اهذاجمعسنيصرولدهبممرمحمحالله3صصحتاطالهإ
ءاصحيح11الختحرعلتصنيفهدموسمحتهبمالمخييعىالكتابا
11ماللحطادظاليزيادقالصسجفيداذحقنامنويقوالعديهقكللتاإ

العللهآحسننولهقطلحنعليهاخذماالناسنيامنارعبدالمحهنو11
قدآخزجمةائتيقولهافيبئ4صابئعدوسممتحالوالر

مواذاضكمايردعفىقولهيعتمدو4اقراكلفةعلىيحوببئاباعبداله

عليهاصوضهفطشى

ابرطلصيضانابالترالفارصاصحاقحدئويسانااكأاحمدناخيراا

صبةبربعاتموسالعميراعدقاناالثكاقهعبدااانااطافغ

ضراظحلبمالرفيانامحهلحأواربعصنةالحافظيقرب
عللتئئةطكهاكهسمالظبئعنعبدالرممنصعيدنايحيىاحمونابئ

انتنبنطيبتهحيناصرامههرالوسلموآلهعليهاللهصلىطيبالي
هلبيتاروش

دؤلربدارجصنةةخىاالجمادىئفظاططاالخرمانجهفيتوتا
نعمانبئاحمداطسينلبدادااالقرشيماتفيهاضشماةو

11عاضمنجاهيمابئابويعقوساصخاقالزاهددمتههوعدثباتوا
يدلمواسىموحمدبخهصا



33جأ87اطفاظ5كرتذ

أ6دقلداواكالىدبئأشبنغانممرهلوااسندوزأاالو

حلبمندالثمارنقاتجاالكناياثاطداداحمدبئبئبكرعدابرممر
ةلراشالمحداوالمفرفادلبضدأدىاالتيمىنعيسساشاد

القفياتفيأليهعولنامنيقعرى2النيساممدالحبديانكريايحيابوز
وغيرهاه

التعيمىالننىاردالىماماالطاطملزيدقطفيلاا در

أوطاهيااناحةرواااناناالاالسدىاقواثربكراألانااخعراإل
لمعداطابئالماكابرسميدعبىكقاناحالطوقالحنبئأحمدافااطاظ3

اضكالبمابراناانيطاهـاالخرسقإدلهعبداحمدنجاابربرانابطوس
أخلفنجهعبدالمومنأنافىاكاسمميلالونمرعدناناالرلزىكاؤ
ابئالحأرثاالصىءامروانبئراناقادجنالمتفاداناوبناتابحيىلل
أقهرصعوالغرلظلمالمهبئاشسعمتجيرافشصحيدقاقغاناك7

الجنةلوسألنىمنىعباداشمنسوسىاليلتهاومحاوسلمالهعليمواللهعلىل
اةخراالفياحخرلهداناضنملىلمعالقضرطصألنيهالعطمرلوعذافي
صةولدؤمنوعبةهيلمجاصنادهاوفىخبرمناكرهذاثاطدأ

لىنعاللةارحموماكينوكسينسعبع

تاسحاققابرولمجصرابئانرصوالمجكيلمجطهالرواجدهمنسمههـ
عبدالزيزبئوكلالمرىالنرجبئروحنباعالزوالىالدهـيإبرا

اداوددعدعناخذاالكتبيةالظاهرعلمانكلقووطضهمإلبوى
أمتبدساكانالحاصماالفياساهللآلنارمحطاعلىاطبشدبدكلقىمياطا

ءىوور



اظاةكرتذةهي3ض

ويقوبعصعةعاربئاحمدنوالميدافىواصيبنعبدالملككنهىروا
دبنحمدانعروابووىالهرلىشصورنجاتعلىوابرونالنصصحاتاان

وآخروزباذيانكلا

موهاالعبدللومناكرفلةالمخزسغاالكحبىابوالقاخلدولما

حفمن11والاطانظيقملمخلنلماتصهنأغنكبرالظلدإخاليهنلمنظالحا
ئثاقاوداعالهيتيالتقمالشيغاصهاعليثهبالتهقالبانجلهتالكصيبمسرلهامحر
قالشهدتالنسنالىبندجحفرابوااىجعؤالممتففرخالنصرفوا

منمايكونحللىطياتاصوصينادلصبالمواللهرحمهكإيلىاخأكزةحما
اذيضثاناقبلليناعيهاجتنقولفثناقدمقدجيثاانجمصناظنحىكرالمسا

ايخرأيشحتميكنلمنتص11اهمأونحوااالصالةاجتعقامواهذافا

ادمنمارمنفاساماالإومويعلىبحزبرأسعلىقفاواناشااكافلؤما
ةخراآللهابمفييحلىابمىماتمذاونحوايعلىفابا4فاتالمحتقيمفطرا

8تالىاطهرحممائةوثالثاريمينوصتخة

جمبورنصداناعمانائينهجممجدالراحمدعنناللةهةاحمدننااض
نااناحمدالمستضفرىبئاجفراعبدافاشالنسنىنالحنانااليدنهدى

خعصحيدنجهناكأعالاناخالىبنالهيثماناخلفنومناالعبماقدامةنناا

نخعنالقاسمشدااليليتينجهاررمعنمطاايدثتعنارففزاانايرةالمتابئ
ةاإلتترايقأققرمنوسملهاوعهاللىلمحةاارسولظقاتشةعا
يههـتيخالدربورغصيطاقامنزااوحرورالهباركإوبتاتترو

يآمااالانجادا76

ائيلاسرنالحنبئاجمانلتاحمدكربإلوبحاايمااخثافقيهأطافظ11



3ج08الحناظكرةلد

بئجعفربئيحيىصعهومائتينشوخمينولدسنةاطنبلالبفدنديا
برواالدالسضتاآواباداوصرقنوامالصواحمدقنظهـالزإ
ا

اطبضهعالعالموهالالنوصحاقابئاسماونيدالبزحمداياوالدابين11
بحامعلهوكلقامنناافييربهيهاباضف5المارظصدوكلنيباكللا
ابويكرمعدشكنههالالمالبدوحاقةىللفشالجمةفبلللنععررحلقةا

ينفىابوازرشيومندقوااقولحاكماوهنشاابئوارقطقالدويىالق
وكانكئيرخلقهودولهصيبئوابوبماكرذانثاووقابوواخوانبشرابئ
كلنىالطبراسحاقبوانامظلعدصاانجادااقرللهزرشبئالحنابو

ليلةنذاظلقمةمنهفيتركءرووليلةويفطرالدهيالنجاديصوم

كتابالمحالفقهالنجادصنفوقدالمقمتجلكوايهنىبريخفهعدقالجمة
اصولهفيكغتمالمئرهكتابشافجادمنحدارقطنىشيقالاللدتواالا

ذلكعليهقرأبحضقدبعرفدلكلنباظطيظل
وفيهاهمائةدالثوواربعيننمانسنةةاىذالنجادمات

وقاضماببنداداظلدىنصرعدقبئلخمفرالمحدفيةالصوكيات

ثافي11الخطيهبئنأفىعدبئنابوبكرعبداللهمشقوودحمح
القرشىرلالزنصبئوونافىفقابوشالكومحدو

امةشدعدنجهبوانا1ارربالرجمنبءبئدمعيلالدنعزنااخبرإ
يزاظياطزعبدالبئحمدياسربوااللمجاابادراعدانالمباركآقالمكلزواناا

اصعواالجحفرقيحيىلىترئظلالنبادابرجمراناثعاذانبئابرعلانا
نصمرةعنةيدرنعداللهشالمعلماالحننعثالنعدالوهاررا 05إ

كالآلفاحهافقاماتقىامراةلىصملىولحموالهارالنبهماصدالتيه

وسطما01بطس



جأ8حهـظانةنذكر

هـسعبةفيضص9حبملمجصاحمدبئاعكنيلبخلرجخرداطو
ءطرجتينلناعاليافوغللمص

دبمانجسزآثابت865
ممعالسرككلاتاسمابواالمحمةاطافظبنمطرفمبدالرحمن

فيىهىافىعدبنعلىكقمنوثبهاطسآعبدالعالوحمدنجةوضاحابئ
عالمامفتاكلقضىفىمخااك2ارلنروارتحمواصافىاكمنوثكلعرا

ط

هاسنةرمضاقوالثرموشيبالقوالنروالنعروبعميراباطديثا
نىظمالجحونعنديهالكذاوشوشسنةواككيهمائةتعثرقو

قسطهسقعماهوليتالئلالدثتابمفيدقخهامصتعاتوله

كلقهووهالثحصاتقواالوالعثرةبرجسنةفارتنىيرابئواما

هثالئحانةسنةضابابعداالكبارمعاتءاالدباابنصن

3ىسالحسنح6
3بنمنصمعطاالقرابركالالكناماماالامبراطاففريىاق

فىأاىالدساصاصنوبماليعنولابنوعبدالزينبئعلىكقعنوثبهكرأخد
يخصتمناوثإلبعراطياقرلماشنيوسفمنبمحرو38رىلالكسووي
لمجا11نجالعمباحمصراهواعدبحيمسريماحمدنجاثالتذيبيبثغف9

ا2ندلدىبعراسموقيلهازيانرسعرجايخهجحفرانننيئلى
اابربكرلحدبئعرومنهمهراهمهمةاللجقآخراارلمكالنرالمثتبيلى3
يخالدينسركدجهانسنهععالراليز
اولووكوللسكونالنالكشورصبالمتهاواالكسرصاللبابلبكط9

للقلهكانالنماتنا31نبعناهاكورفرتالىنبةوراه



فاتاطفاتذكرأأل2اج

مماالااللعثافمطااليوكلءالماتحقاالقلدوكلقهاكلبىصدما لىح

الكبمزكللملىالووصظيرأىيحضكلقالمرضىاقاخ
ولدحدااللعمادطكنخاصاطاولمشكعئراوكانالناف8ماة5 سصمعصيوح

احدىنةفصالجعةيآيرفيشافااللواليومائينبينوارئمانسنةثا
لالء الىاللههرآلترطبةثلالثوثينويم

انثقةالبارحفملىطاااظت07
صمعمئالنداسلىاظجمدناللهكعىاحمدفىاقمددالرحمنعدءاعا صبم

ترمنكلوطبتتهماللعيلنياوابياياللدبئبيهواتافىوالدمواععيلأل
ابوعرتاصنىاهماضوجماتدارظىوافيالبنالتاابوعنهحدث

حفظدمنيملىالفصدثكعينفعليباقلماوكلقالهاسثام

اإلأإقطغلتنوورةلبظاصكنطمةعارظفطوكلقكلل سمااظفهاوفألمعللمالماطفظويتعاطىو
قوارااهالبرصدااعلنلألاصبما لدحدصهوصاصممرلىلحلىحلبيخ

السهررالحدثكتهمصمعثميىولشىلحاداطفظر معوب

اتاليحنظىمنحدالفضسننحدنتيتولعشسمعتهانا
ظ
تئكنيني

الفضلعلىأ
احمدبئسمعالبلىابواطسنالالعققالجىاطافظرنعىطاهربئ17

البلخألالفضلوعدنالشىيقاراوازيالراباحاتموزكلالالنرصإير
ايوبسياربئلعقيماحمدبئانوافىايةعمةنجشديدالتحنااظىفيسيلرة9
سبعيزسنةشئينوماستينوئمانماتحسنةلجدشنيحداهلوزعاماالمر

وطبقههعنهعقالديئممدشرمالقاض21اثعهروهأل



جساظاتذكر

فظمبماطلهوالدارظئتفرووببفداداسانبخروصدثوطبقهم

ذكرهوقاخرللصفاررووعظلتجهاللهوعإاسالقووبرصفهينساوان
ابرباكرائبعاللكرصماحبالحدتاالفيجوحافظاغةكلقظلوراظطيب

يمادشماثيضهووعثرنهالثضةفطنيتوشاذاابن
لبرلثمعاصبانااناداودبها3فيصصاالوتبراصحاقااخبرنا

نجخالمذلكلهانااطأفعلعربنكلانالللموقاناعبدالصمدناالرموى
عاناأبراالسهبتبالقنجسلازهراناالبلكاطميناحمداناطاهر

هصلقبىشحيلنيرةناالصحظعيدةبئوسعديضماعينمنحىالح

ثأظااجتهفتبرزوصلمواكهاشطيهصياوسوالقهءانبركنتعلىوهو
عاالجبقفتوعمأيدخرجظالكمينضيقةجبةوعليهمىلقبلتلقيتمباداوة

نوخفيهومسهرأصه
ويهحمدنجهعد7

ندأدهببلاثقىالمامافازىإوفالمرالحافظالمروزىنعمرابوسهلأبئ

هللوجموطبقتمابرءعودبنكادآومصبدالسنجىسليملقصدث

جامعبىاحمدوابروالدارظىأسالقوويويفحيويهنمابنثىرو
مببالتثقتانهرعالبخاططحمدويموكمبنناحدقبرممالالللدهلق

راطافحدكنامارووالععحغصبعصنةحمدوابنفيشقيلحافطان
وسنةرابشوزىيتولللريهحمدعدبنبنعظقاباعرةسمعانه

ثهلمايخوعثرتععو

يمعبدالسنسليقجيمونرنلدكروبااللعتبهىوالستاكلالزا9
هلديناشرد3ىمذوالتروداايئونجعوغمسلمرمنوزىسنهوللر

فبرنر



اطفاظكرةزر48أل3اج

االلصافاانانجالئربةكشزمنااالانجهتاجلمجالفضلاكلقرأتا

صاياالعلواحنعدقناعاخدماارجووستينثعنةعكرعدبئلثد
نراناصحيدملىاالحمللىبئاناعبداقهوزالمرحمدوبهبئعهنصراي

اقهلمبرصولجابرسفيالزبيرابيمنبيداقهنجابربيحيى
جمجدالدهماجمرتعتمرالوانطبهاللا4فياكفروفريبواجبةةالحر

ويحيىصبيىسوالهعمدداشيرولمدصالحصناااوهذالمنيرااهوهذ

هفالتماعمالشيخانبمعذلكوتماحتجريبناويايرب
العالصةفعلىاهداطاوعرالزاثيال

مصهعثعلصلنالمويرفالشدادىالمجهاشملندعدالوااللغوىك ءث

الهيثمبنراهيماايوإالنرسقعبيداحمدبنوا5شاالوبخهسهلموسث
ورا
مروىرحلعدمهاواليموطبقتهموالكد2سيدالجاالالبلدمحواعبنهـ

الحينبوللنذروابنسموالقااتاضىومندةبخهوايواطاعزربناعني
51وعدةذانشابنعلىبرواكازازالراحمدبنوكلانمثرد

ث

اادبطمبنظنركمعاخبريدالموأسحاحمدبنالىلمجالمااأشهيتر
لنعدالوالننائمنا31ضماوخوناحمدالشلىشقمعقهاالصةا بى
هـ

ملىلىالقاسمبراحمدبناناعرمائةواوجوسبعبننظسنةبناطسنكلط
اسحاقهاتاضابرستالواناموساهدممرالزاانا7ماوارجصنقبع7
3

الهالص2اتمربقالاعنداقهعبنممنعاعماناصفيانالزرقا

اقيامقاجمهبرثالهالقيلىراليحميرعبدصووسملهؤاعليهقهاصلى
لجالسيدااعدبنعنهمفطالمئتبلبالجيملجماا212لنرنكاالمرفي أ أ

ممداعدنالممتعوكلرثنطمالد950ة01و7 يسربميميبر

ماظشهفيالنططسن3الرزاريان



3ج15المحاظتدكر

يتذالهدلوكعبمفملحهبناكأزباقالمربنلحسنابواخلقتماا

اذعنممسةضطع4فعلىماينفقكفايهوقابدوقتثبعرسما

علىكضبوامرمنيعتنرفرديهاصعوكتبرفيماممقجملةانفذاليهئمإ
كااالمركلنظتحوانرحتناهعناظضتاعرفلكتناثممعنااكررقتهظر
اقلواطدلماضدالديخألضيرباالصانكالكهكلنإئدالرصكسنلممنهظله
عتذارباوكملتجننيما

حهاببوالدايوباهيماساتهشكالماحميوانجيباظل
حقوققضاهـكيقرلاهداباعرالزصرقالصتتفطصاسواخير

ممراتايعنكيرواصالكحقرتهمرفتهسمحتءوفيقضاخوانافى

رتثعلجوغبربهاكتبيسمعوامنهعنعهيحضرونواواالكعاباالشراف
ألعالبضأضرحدأمنهموااليزكمعاويوكلقفضائلفتهتدجمعجزهلهكلقو
لىكللطحىةاياباممرفيماليوثقرقجماعةوكلنتءاتريتدئاصىثث
كأابئعنانائلعبلقاللرطارطائرالجكرجمقاقالالمجالفغبئاههعبيد
ضيزخناجميعأيتفرالحدماظثميئاذلكمحنىقىكرابويذاالس
احفعدقسطىتلمدذبارواةمنظلوياعنعلىوونجهناخبرالمفيموبوئقو

ارجميمعماباقىنةالورفثيهطحنكلهاملىمنتعلبرغالمبامتهم
الدئللثيمعنهيعئلوكلقهحمحاولعةنيرتصنيفأمألهاانماكتبه

جموايهاسنقفيجيبدشمةيألهمهمجيبوضعهانههلقدرالسائ
اكذاشهيفقالالقنطرماالضيكضهقنطرعنسعلهانهآخبرت

اكهءلدتهلليضالعنالهصأشعورهياناصنبعدلماكقخشاحكرافى هاتجهشهورومنذهذ



اظاكرةتذ3168بمإ

اطسنبنعلىسمبوالقاأ8ساروارئسليحفطناريخهيبكالال
وسفعدنعرابيولدالقاضىكلنيؤدباباعرالزاهدانحدنهعن

ريدوابئابئوحفوضينوختصهاانمةسئلةكذيئآالحالبومامظ
ابئهالألمسائلعليمفعرضقاضىعندمقسموابوبكرىاالالر
لهاصتافذكرمقسملموكالالالقرآنصئكلستصنيفملمصثنولصاساراال

يخاللنةمنهافئاصلأبيعروالوضعمنىربدضاالقبالقراتف
واخرجئنهاخزضغلهعنهمجماعةويناحمضاردواقاضىفسألاباممرفبلغ
الرضهويخرجمالشاهداومهئلةكليعمدالىابومحرلفىنمأووللظث
وكتبهماالقاضىةالهماثعلبكضانشدعتانتهانممهاثهظالوالالقاضىكل

اوكىجدهالكتاسفوضىالقاحضرظالفالقيالكتابظهركلالقاضى
ماشهبنطقحىعراابدؤابراتالىاظبر

مرابيكلاستممابهيرءاشياوتلرأتوطالىرئيىألخالل
فريبفيةوضاالمائمكتبفىةوفيهامداالكذبالىولهمهب
لمحكلبيداوكاللالهالفعميف

ديناالوللنقاحدهنثكلاليتعكدمبرهانبئاحدارعيدألوسمعتأ
النهاطدثءيبوالكللهدالزاعرابإلآمناحسنواالخربن

منهايدممرقأفىقىمسنداحمدوللساكركل

حبرايادلهونيراراولملمق5باذماكنتأقستانىظو
اواهذأظتحئنفخرعلعهأضوافناشاراظتأذ

كىسنةةكيغكاللقحدوملتومائةصوستينداسنةابرمرولد
نأيألمحةرحمهمافةولالثوارمعبن

كل



آلظتأعالطكرنذ78ج

مناالىولوتقلالثيوخطتاتفيذثرناهرحالمتقنالدلىالنيأرإ
دبخاخاكل

برتثالثونسنةنيشاواكزجزمائةثمسندافىلهأنعلى
آالحاعضهاثر7ما

عبيدبنحمداص57

3الدالنمعمنفالصفأرالبصرىابراطسنالثقةالحافظاسحيلابئ
ولببضدادويالهوازشمعدثمنمفشهنالتريمللبيخطبكرابرطز

الزمذىاسمعيلواييتمتامبىكاوعدبئاالزرقوحمدنجالفرجكديا
وتالقأسمبئوعلىلالضاثابرعروالقدضىعنالدبرظىوىصوطبقتهم

3لقالهوقخرزعوافياانبىحمدابئكلوجميعبئطيناأنلنجادوا
آلظتدملسندوصثبتآصنقئقةالرظهكقلالهزوجقالكدجمىفاا

هالثصاقيواحدعواربيئلمجسنةكيدأشعنهكلقابنصاح

سنقتععوفعائةصتانياظرنبرالقاسماغديرانانجهممرناخبرا

احمدبئانااحمددنجطالبمانابئيناهـاناالملمقاناعلىالمجالروانا
هـمووشناصفبانصةحذهـاانابتعببداسفارسبشداداناعدبن

وسمكلللواليهالتملىالنبمعننجاكبابألمجالسفرمنعننأ
متالللدفائمابئممطاللجعلان

مئهالحضىإوبرالرعضفصصفلراحمدبئعبيدبنطاحمدظ
اكالممهئيدإقهوحمدبئسعيدنعلىاحمدبئعنيروىالبعهىطبق

حدتماةثوبنوخشتينشةفيعتماتوجماومسربنلحسناو
ونواخرالحاجالحباسوابواالزدىعبدالننىلهافظوامندةبناعة



جأههأاطا8مرنن

هجمرآللمهبنرااه
اصاقرياااللفطااياسبنرابم

سعيهنقهراتصععخهؤالهرواطدإإسننعدقاعدنر
يااظمويروصنهطيتتهمواذبئثوبىاحمدالنربئسىوموالدار3

ظلهتاكلموافيمخرونوااحمدالقاضىبئاظديللدىوشحوراظفيلفى

مولمنىعليهاوئركمالدأرظقلمستانسخاالوىسىوداليىاظيلالا
فى

ابيرايىصثعرمنظىالدارعنحبداقللسكرصيقااللسدمهنجاليفلا

ثننولألنيالقعدتسنقاربعياسننثاشاظتاوكذوزالمر31
اا
تالياللههر7ماثوك

انااطافظقاسمبواناممياالمنامازقثيناعمالتماامبةحمدبئكابااخبر
ىاالزدحمدعدبئمنصوربئعدقبرالالمصااناصاصبىابئاسعيل

الحداديسينعدحمدبئاناانلذمللتاكبالمنصهراربوقدثيمافىإقا
سلطقنطاناسعيدبناالمالثانجياقكرىاساياعبداللهانللخلبر

فىبثناقهانكللاآموصمعديراللهرسبرالقمصملىانىأناليهىاألفي
مظوايماشوصنشلىدلعنلحقخرمشقاظوفيثقالجبنافسصنفهل51و ا

لهدخرحيةمثعالهمنادفييخقلوحهمصوصمنفابمانضعيرمنمئيفالحها
كللى01 س

بنهاالولنساناعبكرالقكةاناجميشمىاعدالهابئنااخبر
برعبداالالرودىحملماطاالحدبنعداقالهاعبديسميلبراابامىمح

عددبنامالهاناعياسينبنابراصحاقاناعدالباصافىقعلىعدبن

فظالحا11



3ج84الحفاظةنذكر

ابناالناقيس9ميسابواانانضبناناجفرباحبناطنااالحافظإ
يرليلميالمايواجالميقشرظطاساابنعرعنبخاضهابطارقشسلم

اآالوذلكالتخذياأتاييردفىععرهالوعليناولقربيهائيآالمؤمنين

آيوالئاعرقدعرفناةيققالاالديخءاكملتاليوملظايآيةلنكيدا
منةبروموناثموسملهواالمحميهصلالنبىكلفيهلتقىالذىوألمكان

نارى51رواوفلمسمقيعاهاحميدموبئمسخدعبلنافيهذايوخماجمة

جةبلرالزناقعمزاصماحابخهناكه
وانظاطىبحراكيأأ

7ذحمدبخهاهيمابخاابويحقولمجاسمماقعدىابخاقبلجرحانتعهالة11
نفيوابابحيىللالبنوهلولآواباقالبقالرقاسبسابنعدصعححانيالجر

لىعدىمابنوعوطبصهمالمجاصامةبنلحارثاورىالدصحاقوامرةا
3بنعوحصينحالجراعدبنثانواكالسمحيلىالدوئصربوواصميلىالاو

تصحانجراهلمنلفربمةارثىرحدمذكوثقةحااظليلىكلوخلقجعفر

خألثالثحماةوثينبلوسعبعسنةىسالبحريقوبواقىوقلتأض
هاناالسلعهبئاهياابواناانيدالههاياجمفراظيلىنجهكلابربرناا

ااسينهواالمنيربنناحمدبئانالىاظلببخلىاننانا2مالمائ3اصعحيل
بوالعميساالهذلىمسعودبنغبةبئعبداللهبئمتبةالتهذيبهذيبفي9

نكأسجفروعنهوطائفةصبمبنوقيىيهاعنروىاالكودىالمسو
لهاللهكانالنماكطالحن1ثقهميمانودالدوغير

ائعيخعبدالجبارالمابناسمميلافتعاابوهوبالال2آلماالمشتهفيذكر3 لةدتاشريفعدىاتاا9حاف



اطفأعؤكرتد31ء

اناهاللاطافظالبوىهيمابرايئاسحاقاناالجعفرالجرجايخانابئ
بئميداقهعنقصلالميرهاناالصنانيعبداالعلىبئالعالماناعدابن
نحنتوزنبقالجعموهنقريتكلنقالتعافثعةعنيهاهماأشفيممر
خاسفىاظحيثامنافيضوئمقهالقىمنىظاالهننفيكهاثألالبيتاقطان

ررىءهيزةاجمانجرمناليثنبلماعال
سهلبنممر87إ

الرمرميميزاواربكرالديؤرىحفصارالمجوداطافظاصمعيلانثه

وايىالسراقطبنواطنباساااقاهماهـعنحدثمصنش جم

تاتجهبنقلسابروعنوطبقتماحدعبدالوبنوعيدشىقالتجالى

مذكرهمداناهلمنطائضوفىبربنواالهمداتياحمدبئوصا4طاظا
ادبفدسعشيوخعليهمتفقعالمآاماثقةفقالاالرشادفياويعي

فننتريخبنةهلصهرفةثوالصرتوواطلالكوفةوكجا
هتاليقهرعهثالشماوا
فى

سيرييقولهاحمدالدبغعبادقعيهىوصصنةصمانيعلىأبوأث

اللهاليلقوارتالواتلاربدافاصمداليفقالفظاطاالبنمرخرح

بئالجالقاصمسعتو3ميسيندقراليضقلواقمعلاللدينورجباجهةمن

الديانقفياطافظسهلعرقارمنلبقوالفظاطنابت

قاطنبموالقطينمهحرسكاناىاللهظينجارااللوارجمعفي1
قملهاجاكانافحمانفى391لقطان

كرمانالدبؤرصربيبباررفقركسرباقرميسينالقاموسكالنىأل
صالدينممدسر2اهان

الطبقةصال



جألالحفاظةيدكرم

عثرفةالثاالطبقة
ءحم

رهامامماهممارنويفو

ألالمفيدالمجةاالمامالشاشابرباكر
للمئافيالبغدأدىعبدويهبئابراهمبئعبداللهيئحمدأقصدشالر

أللىاصوسبعينسنةحماعهواولامائتولمحصنتعشينموالميبل5الزار
يرضدأدوعدبئابخاعليةامحعابخاغةشاهالوحمليئموسىععمنة

يالزرقالفرمجبئوعدقاصىالرواباقاليةامطاناضاتمقامحابحيىللععى
وابابكرالقاضىاصميلوالمدايىروحبنعبداطةىللسمرمابنوحمد

3يخرومعرايرتولجزاثالىطدافىوارنحلىكزظبدهمومنيخاعالدايئ
واحمدبنشاذانبئعلىوابوشصاهنوعمربئظىالدأرئحنهحعدورلك

ثميرعذوخكبئلبوابرطاانبثربئوعبدالملكالهاملىبئاكلةعبد

ضاحعثىاباوشيىأيوجمعالتصابحسنشتانقةكانيباقال
حمزلكدوقالىأنحاةالعافىعنكبتدنهامجلعئأرأىاتغدن
نماجبلماعونلتةفتالاثافىبكرابشالدارظنيمععلااتمعه
بضزفكلمالللحونالتقةهوظفهارالدقامنمرفهاوقاحداللوكلد

مائةلالتووخعنلرجسنةالحيبملشفظت
لثضيهعدنجهحمنصدوعباللربنوللمآعبدللمعالبئاحمدافبأالء

اثانىكأبكلاناالنانانااطصيناتاالعدبنتاعتالمونو3خر

يزيدملىفىصاتاللسمرماثناعدبئحدمنهاقاذحديثهأمنجزعشرياحد
نصفالئالدكعبقغصثىبمئانفرانضرجلانصعلاعيشاسععيلص

ئيوملفيقبمالفديرفيعا3نأذاعياسقاالبئظلركبللطريق



امحفافةئألجمهرأ313ج

هويخحوبدنةاركىا
احمدبئدعلج12

ولدسنةالؤمحالمصدلهاسحاقالوبندادافقيمعدثاأاالمادعدبمن001
ثص

كالآقوهشابمكةئفةوطافىالزعبدبئكلمنوسعلبنوماتبن
تز

ابراهيمصوممدبئبالىالجليايوببئوعدلبهرفرطبقهاحيراصهـ
اروصدافحهراالرىاصيدئوعمانبررضيماوعدةطالبوضن

ارقطىالدرومحهوالقالرروبحواومقالحممنلصوكلقببفدآوكلتا3
مئعرانقوابوالقاسميفااالسفرإقاسزرقولمراووانكماطاوثث

ثلةوكلنظلممقالمصنفاتخزانعناخمذدعابمااللحاكم5وكلددكثره
فى

بمكهالحدثاهلكلصاريةصدفاتوالشهاطداهلشغبمدهبموكلق
دهجمحانواقوالر

ارولمالكييرالمشدالدعاجصنففطنىيقولأرالصضالحاكمكلل
فيمنببندادتمارألضىبرممروسيعتمنهـهتافمثانحنافي

ممكةدعلجاصترىكمقاطاسماعااحنوالكئباتاصحثئبتثليما
المندبعثدعلجانبمفييبظاالدنجوالفضالثينارالعباحمية

خلتىابيويهابئظلديأراهبرجمالورقتينوجغلفيلينظرعقدأنليا

فئاكرنهماشئعطنهاخذفقالمفثاةالمالبالرامنوبراىداردعاج
افلبئبالعاجنفىخذميأمؤالدولثاانبفموقيلثةائافيوظت

قةعماماللثمائروخممينوحدىتنقاخراالجمادىفيثمولمحدارهةد
سهلألماازيدمنشالهجيىلواسحاقاالبصرهالتبهدثوفيها

لىوثههالترحرالوردبهينرقهثبدايدايرةدالىراو

ابر



ج39اطفاضاةئذكر

الكوفةثثهيمدمفرهـواثفدادالمةاشكرالنف111 صرصيوا
اآلميمحمةوالطاردىثحاصصحاقاونوا

53صهدهانجأنااظطيعباللههبةبىانابملىصىالمقداحمدنجهكلىنااخبرا
نجتجهاناعدارانادعلجاشاحمداثنااالقاحمدالدبئاطسناناصةاكاا

نجرآلهاقسكايصافبىاقباتابعنناععنمالثهعنالقعياناغالب
عبماالطفيميهذاكونياناالالبيوتفىقءهـالىالجاتقلعنىسلمو

معصوارالنسامهدتبومافيحانيطرولبحراهليخطفانبترظالار

ختفقطالبيوتقولهالىعةوجماوابومصب

ثقاوقزوقمربئظخنفيعبدالبا3

معبمحبصطيالبندادمرالموى4األبواطسيناالمضفلماالفظالحا
اميميواالبلدىالهيئمبنابرايموصاصةاابناطارثمبةامععااا

فلاابصواصمحيلمهسلمةبنعوعداطرطسنابناصاقلمجوالحر

ارطىالىنهروىاطديثفيحلةالرءوانوأباخياوطبقهما

نابوكلبادىطااحمدبناقطانانابواطزرقريهبنرابرالحن
يوئقونهديوتاابعدفطاأبرظاظهمئنوأنبثربنصماقابواااذأن

المؤيصرولكنمفلىوبحففللفارقطنىالدوقالجفعغدهؤو

صدتقدكاخايكلقالاتفربئالحقافعنياالزهىالااظطيب
اخئالطهثقمختوالسماعنتركستينمصبهربرتانتباليرطابها

حمدىاصفةلاشوفطنيوتولمحينمارصتينوخمسسنةولداصلطيبقال

7خماثالووضيز

وجممهبئوعصرصغصنةفالعبدافقالمونااىالثرمحيداناخبرا



افلناظةتذكركهأ3

أالخابئاناىاولنجهنجالعالفداناجيكلاصننالويماعبدإطقما
بنعنالرعبدعننحصابنويةلمحانامعاابرصاالبلدصاياالجثمبئهيماأ

لثوسماقمكليمواصلىرصوالقهظلنجكلياشكعبعنابنرجع
وبةماعنهبابئعنشحمديروالالمامئفتنقوفتتامةل

اسنادعا4وهذاة

نجرواحتاناالناصمابوانامىبعلرالجسحمدتطمةطاخبرتانجأ
فظاطااباقيعبدااطسينبواواهيهاناابنانابحيىانثقنيابرعبداقهاناالسلق

اعنىالزهرعنجرجابئعنصمعااالتزازاالبحيىفكدبئصه
منامنديوسلمؤالهالتطيهصلاقهرسولكللكللبرةالمجعيكنسلمةبم
ثه

هعنهاساوامالبخارصنىيبغلقرافاأستننني

ارآلىبابنباكربوا8

ماالتميالسريبئيربئالسرىعدحمدبناالمسندالثيىاطافظ

موسبئواحمدالصفارداقهمبابراهيمسمعالكوقمحدثاالكرفي
دومرنجباكرواول3وعدقموعنماروشومطينانجهاسىالحارالكرلمحومو

والتاضىاطيهىوبرواالمزلىابراهيمبئصويحىءاوابوالحسن
ههنطاطدلمجثوقداففىتركلقبقوالصعاكلاططفيجمعهوتترون
3كرخماووخينسنقاحدىوفيلكعينوأثنتينعنالهرقوفيغي

دلعيهفيهامدذكرناالميزاتنيصيئةجمةفىلههباطفظموعمونموبمن
هاقهعاالرنيلاالفدمن

ابوانااقاهيااابراناصنيرجنراناكلبناطسنوورانالنر
احمدبئناباالكودارابئبرابواناالمزيأننابوزكرنىاتعيه

موصى



لعأظتذكره3ج

بشيربننطقسعتأئبمزكرياعنعنارنحبمانااصحاقئموسى
صه

صعبلننوآبينواطرابناطعللمرصيمواعليههاعلىاههرسويتواللل
استبراملدينهمنعبهاتكهـمنلندىمميرمناليدياصنتهاتذد

مبرضثانجحهالىلراىآالحراقوقعصالعثيهاتوخنمومنرو

خفيابئواخرجممسمششعمأبشالبخارىخرجه9عةاطدانيرلثكل

بدزكرياكالهماشايهش
طسنابئد

احدالتاجرالنبأبورىاطنابوآمااالفظمنعوريالبئالحسبنابن
بئوحدالبحلىايوبحدبئمسمعالحعلىبئعبدوسومحهيعهاالئمة

دبئالقباسواباعروالقاضىيعقوبيئسفيووسنيالبراميما

فاوىوجمعءاقوالروالجبالاصاننحروطقتهمدوقممرمر
كلثلكبصمنفالطلبةكلوسرفخوانفاققأنواذاصدقتو

كةخزابئسمر

جزالفزالمطرسمجيتوالقاناابئشعندىيقولكسمتهالحاتمظل
ابيعنىوحدثاشفكتبوعثمرخمسسننحارىالىتوسرتوزياد

ثرشرامنصرفالمجالحسنعنكتتبئطاسحيدانقهابدظلوععه

تعدمهءالحافظأبرفيشخجمليواالحاكمظلهاشاصتفدحدثالف
اطسنأثيةقراحنعنبونميمائخنابتأبتورجززمأ

ستثفطوبالشماحمعالوماتواربمينتسعثمنةبعركفلدررتأ
ماألوثالثخسيئوخس

احمدالعمفاربئعربنداقهيبئسمالقاانبأنااكرءبنافضلاايناخبرا





ظطفلرصنذ379ج

اطفعلواالتانفياالكبيروهوعاموتهوئقةكلابباكرنوقاالبو
الثيوخقىصمنفلحففذاوتاناالفتوالمررقيبهباالحمدمنابوأتيمبروقأال

حافظلحساحمدابو1لهادثالرالمحيلىبوالقامودالموعامةاتضيرو
ا

لقيشانهامحاحاشرطمناصبهانهءعلىقضاكانالثاقبهذاعالمصمنا
حمدبارياا

اتالقراقاصفظبقرلالحسالهاحمداباتمردولهابئقالا
قيلهحفظصاكرامنيرلىتقااحمدأالانوتالثصدالفأ حمير01

كاذإظذاكبلدممابلاليظاربمصآتباردحديثالفبعينارأملىانهإ
قا11
دمانجهثست9احمدالسوفرجماتينجهناعبداللهاخبراظطيبولصلى11

بوئالهإليعالاجمدأببمناقنارنيملمصيئالفعنكتبتلقول

شيخمائةوسبحالفبشكتبتيقرلاثيصمعتةنيءبئمنعدالرح

جزأاحمداليمساسكانوقيلهحمزبناصاقواالحالصلاريخهمفمإا
صركقبأظتمةلىرقرانهطهااالعلىا
رأصهالنةفيالموفةكتاولهوالمععمقارخايضااحمدواللىا ا

دعلىاتكابهـقائقوكتابةطهااباعكتاطالرصااباااا غريبكتإبوااليوابطحاهدافى5وبديربأ
سصلكتاثولئهنجسديماجماولياوالاماتاكركابوت11القر

منابوهقووالتروذوىللدلءاابهرمنقوكانكثيريواشياالجعةأ
وعرنميلادلخاةوكاناوالكلامالكهوقفاكارالتحارافىا مويرا

اشالرصكوتجيغافتهألجمضولعمملنباجافرامواكياالإللبفيآلكرال
اعتهعقالدينشرفدالقاضى3قباصجانقرانقرصلىتسبقا



كأههاطفاظلرةنذ

هظاالنوماكيننينوئماسنقائنتينماتمنصوصمعمعراباليبلى

دالشعائقمااللوينوارنيعمضاشصنةالعسالؤلصرابراحمددويماتمص
هومهلتيهةتعوسينويقعنةالزيولدكلموو
عداحمدقااليهأنلصنصررقاالنعارييحييبخهكيىالاخبرأ

اناالواعلالهيئماألممربئالحاففمومىاحمدبنعدبنبراناابواطافظ
يئبرروااناناحمدبنيوتانجاسحاقسىناموابراحممالسالاالقاش

اقهابطصعيصرضىفيشيمابنعبحالرحمنزللشابييزبدعنعإش

قدفارةفاذايآوآليوصلمذاتاقمطيلىرسوالقماستيقظعنمظل
قتالكاللظعناواحلاليةكلليمالوالشسهاليوصدتالفتيألاخذت

روعفمجمهالعالانيقالهااالفريمنغرهذايعدثهللعص

هوقدرأيتهلف7ارجبافي
ىالمتركلابرلمجمنصيراناشاسعوبرفيكاصالمققبنمدكاالخبرا
فاذثلماناالموالغدنجالباساأميمااحمداعدبئاطانظانيمايالبر

فتهالاضاللرسونئقآعانثصوالاعنابراهيمحمادعنندنجلمةعاناا

الدبمجاكماكبهقكلوطيبامنشرالدلما3اكرطبموقهالص
لدياطيناممدحمدإناارسلفوابوامندمعر9االحمش

احمدبخهصافىابرباكرومندبندادسنإنوضبوفطواكميهدةالصا

اصجهاتومسندصنةينونعحاربعممناالدممطالمعثىبحيىنمظق
أسقوأصنددشقهوتعنصغعنالقصارعدبئمحيىنحمداقهعبداابو

ليدالوضالدموليشنجصاشالترما4قدبئناهيابرابراصحاق
ىلبريزاعبليليزبناهيمابربناعحاقبنللهعدعبدارالءهسندب

اخلراصافيدسندصممت



لحناظتذكربم3

احدثبخهالوجمهيطابومااسهالقروىتوالبلمجالقااعبئاساااظي

بئعتداللهبنحمدعبدالمحةبودادامسندومحعاشمالبضدادابنصر

خقارهالرصيملداعمالحعناررحمم
الماممالبارعافظطاااهرظانجماأل

انهلمحنالمحالحفظالةكلقاالصمهافىمظامىقاللهايرعدعممطزهانهت
سعدوضالقاضطظخالموصحفظشرعخكلهاصاتاهـحفظ

وتصيعععكمرفيقمابوالشيخحلوروطبقتهمالجحىظيفةومطيناوا

ذيملالشماثققوارجثنةمأللوفىالمحةرحممبلريمتعبقالمساماتالحافظ

ألايرباورنجاعبدبئاهيماافابراطالمسنلتووفيعاعآصثيختايا
انجنيكلنيهيوقابراهمبنشاصحاقالمحدمسندمعرحوويلخز

بىلىعبداللشوبئطرفيدالوبواصلندالموصموالناسهالبندادى

سغوصىالرومعرنللثانجادمالقابرصا4التنشكألوصثم
الهدثلزىالراطيننيرسففيةاللصو

بالشاوي8

ااوالداصىمنلمجاالفرينللرغماحمدبنىعدرخللوالحاو

3ءكيةفقهامالمالفيعياشالقمضىذكرسحنوناباعنماخذانرب
اطدثعمعليهغلبلمامفيتاطمالثاحافظالمذهبكاقعقال
يتلكثانلابنفا3يوالحنكابيقيقويافرطبقاتنمحجالالر

الييمثفاحدالتارغثابولهيةافرتعبادكابوععحنوقؤفعمائلأ

ألوثالثثالشوثالثينالقعدقصنةنىوولمحفيتالناليامجلدعير
هاللهتماليرحمههيهلة



0013ظقاطفاتذكر

مسرفبنوهب19أل

صصعدق3اارلمحلالاااللدلعىيهىااالوالحزمالالمةالحافظأ3
اا
ألصيرالهفظاللفقهطكلقالقاضىقالوطمقثماوعداتهوضااث ىىحم

اادىولدمبعنىالقيالجهدارتوفضلورحعوالرجالوالعدلوباطدثل

القوضاحابئاعولواخرجفرطبةقدآحسنةضاحاولهالمجارةائمض
اشغنكلوعدبئالقلىممدابوعةاخذعظيمعالممنهوصعيهاسمع

وحدثاباهىقالقاسمالجسورواحمداحمدقالبرزوابرععرواحمدقال
افععبانماتالقدرفيهفومنهيدت8ئيبةابرتلىممسندؤا

رز
هتالىافتهرحمهمائةثوصنقسوار

بعبري

ابوعمرحااللثةارفظاطااقزوفيا109

نئةلومسنلدياممعلعدقىاحمدنقعيعىعدق بم

االجنيدسرببضمادبنالحسيننعلىايوسوعدبئوبارىالتزوإتيقوبز
أاأبصرةوباالنساالرحمنيىءالطاروعلبقشوبمصراباريىازر

ابعدفيؤاعدومنيرقالنحاسعدنصووئقمرايالرلىآتماكلنهرو
31

ءمانةوهالثاألرالعينا

11بئينافىابرواناحعيداناعدبئالجذاياصقيينااخبر1
حمنلرأناعباظلىينابرافىاناعةرظااناالصباحابئانانيىاليبر
نموراناصحيدناصاقنانابهلولوبىالقزكياناعدعراق

المحةعلأقهظلرسولاللجاالسكننادالزاممنعبدالرحمنق5انامه
آجنةالصياسلموئهواعليمه

ااناحمزبئاالكربماناعبداظرستادمبرالقاااناعرابىابئداانجأأ
حباللزبنسيسرة



الحفلظكردد3909رج

جؤبئيمىاكرااطافظعيىحدفاناآكاناتماالكتاالزشعبد

اللةرسولانيرةصايىعنسلمةأبئوعننجاعردابهكلنلدرءااتاا
بالواكمالصامىكأاضقانلوالقالوسمواكهعليهاقهلىصإ
الةعندكلا

وورفيعاخبابنم91
إتعبداقهنجهحسقدبئبئعبداللةعداالمالمةاشتهوالحافظالصاخ

بالفيثنصماحمدبرقعمعبلالرمادءقروعإلالهمإالىعبدإبخإا
بملوالعللهابارببصيروكلنئفةطاوواالعيافياا1

ألآضفيماتافةتصانفدولهوحوتفسيروقىصسندصراخت
11

هتعالىرعماقهثالتسائةوعثركالتسنةا

اطآضلىاالمامالبالذرى131
واعظالوالبالفرىاطوصىاأبراميمتعداحمدنالوحمداالرع

ثيئابرشيحاكناطفظلىعرواحدكانأالحاارعبداطةلظأ
رؤسءوربمارصونوعظهمجحىايحفرونفخومثاظالحاش

لعدمععحديث1131ادافيهغمزوـتحلرهملماخداالنءااليأل11
البقمشيرويوطعدبئبئعداللهواطافظعهبئوتميمابجلىاايربانا

هـكللهـواستئهدانالىمميهابوضعمحيحافىوخرجاقوالوبخراسا
مامائةوثالثوتالثينتعفطسنةءيساررمنحلةصيوممطانبالطاأ
ءا

ألالبالذرصالصنيرهكصذاظت

ااودتانجطقةمنلمالمشهوصماحبالتاريخيحيىاحمدبنيهظكبرالماظااا1
احمدموعنغيروألعشاقصروالكواالكوتيىيدبنوالبئشبخهر1

نيكنااالجنذييجالتكذافيويخرمجحفربنوادريىممينوابن



3ج39اطفافرثذكرة

اخباريحافملفيالضتاا

ممداطافعلبئاصمعيلانااعدبئزاهيفيةاجمازطاثفةالاخبرأ

صسترىالبالذاباعدسعتاطاآاقهابرعبداناخلىاحمدانا
وابالدجعالنهكقبلويئقسدعدبئالنمالقببقوصريركدق
ىلولظقىقدلدلهالمرسهذالولهالمرساهذافيقولاد ببمد

لنضرابرا31أ

سيهالثافحيقهىعدقيوصشالطوعدبئآاالصالضيخاطافظآاالمال
ظرشنىواعروعدنلقبافىعدبئواطيناطافظهيال
ناركيوالعضلصعيدانهحثمئهلقالرفيظقثعرممبمنحدنجيلمقالحافاأ

عبدالزبئوكلايربنجدتوعدبئمماذوىصالهراقماليمكرعبد

لكوعلىفىاجامسىونجمعلىحمصقايعيلويألمجاأمرأإلقوفىأل
هعلماصداالوكلقتماسعلم
ءيصنيفضنرخمتىوسألهتإنمراليهرلحتآاطاظلأ

لفالنووالقراقاترأملنواصنفكلنهالليلالمناوصالجزأاهف

احنخنامثافيمارأبوب2االبارععابدلماماركلف
يهمنبماففلمقوبالليودعوآالمعييصووكلقمناصمالة

بقولنصورالحافظصسضاحمدقالمنكرنويقبالمروفولجر
قطىفتونيهعلياخحذهاماصوسنقسبعينمنالناسابرالنضريفتي

ظمارأتليضالتضائهاعلىظاطوابرحمدطومىدخلتبماولكلل

سنةصعبانبوالنفرالبفى5قارحمهالنضربيامثلبالداالسثملمدمنفي

اارخطلساكرىاطرس



اطفافركرنذ301ء3ج

ههائةوهوثوارجنارج
بئهمربنصيلبهمامهثاسمالقاكنكرعساناكابرلثمضالبنخبرا

ابرالنعرانااطاعابوعبدالقأاخلفابرباكرانااالجدراحمدالصظ
بئاسحاقاناطمةبئاناحماداسمحيلئموسسميدانابئاناعانالمقيها

ءخامهرسولكلقكللةهـائحعييارشسيدبئشادطالهبئمبداقه

حافلةالفقرومنألمجاعرذكااللمدعانهفيبقول3وواقهعليهاههصلى
عخاصناداوافلماظمانمنذبكواعر

يخصكفعداىالزدا49

غشرحباعللوصلىاالزدىسانجحدبئيداينابرزآاالماالقاص
اباحمدوحديااطراطينبئاسحاقععمنوظضيللوصل
محدتبزبابئموكلذيوفوطبقتهيمطينغناعبيدنوالموصلىافنى
صىالطوفصواببئنعروجمغبئصاوايانطوسعدبئمظفرعنه
ثوثنهالورجسقايبمنقرفيشانهثغطذهىنوأونخرروالعال
ممههتاريخكثرامصواسضفدتماة

خأهاناآاالصالالاناجماحضوراستافياظراقانااسالقوعرننالمخبر
نجعدبئأناالزدىدابنانايزهـداحمنالنافياناعدطالببئينلىا

صنههعننحعسمعيلاسالمحاربيكنانااسمالبجالنىاحماناالحضريعبداللة
إحيالغيبأخاهنحرنوصلمالدقكليمرآلهصلىالدهماللرصونظلجاهـعنعال

آلخراونللتفألدانصره

صليدلوابوا59

ألاالحافعلسالنشاشاالموىالتزويىرونطبئاحمدئعدبنحساق
ع



بهأج81افا21تذ

اوأهد8اهلخراساقآثبيواماطاقاالاالعلاحدالثلفىفقيه
اوصمعيمصربئالباسبي1عادببفدتفقهواعبدهمالعلماهمنرأتمن
انحيموعدبنحفيانطسنوايسالبوايماعدققهالمجكلبدامن

اقوالرانابخروطبقتيمرفيأاعبدالجباربئواحمه

القاضيوابرباكراطيرىممقواوطاهسعفاطامروىظتأ
ههيوصائبغرإومنونواخرالصفاأصئممدااحمدقالرالففلوا

انصخالفوهوصالتهصتيهأطكنحةكررالفااذاالمحلىانيخالمذهب

أمةالحدةبصالمذهوادىموالمحجماطاتفطرمةقاالطجاواماال
اقنسخوانمااظبريففلمالشالئافىهذاالتجه

أامااحوصخفملحكلالمستخرجابوالوليدفاطما3ألظل
انسألقلمنالثتهاسأكاالديبسحيدظاالبواشافيامذهبعلى
أاانجعكتابلمحاىقااليقولديدالوسمحاباكمالطاااوديدااباتالىبدك

نظكربركة413فامسدمبكتابقالكلديكبارىاكتابكلاخرجقد

الفظااليمشوايضاومسمالذهيالقايمفظالالىاشسبنرىالبخا
8ةثكظةالىو

نجابرطاهىارناهولمطماتجماراالئمةمتهذااوليدوااكلقوا
نقثياوديدابوااالسادأاراقاالطاكمييابقحيدقسخبنإلدىالزعيق

اقهضاتمقبىكىعدقكدوقاالراناعبدالمدكبئحيان4التمذضانمهأ

ئهاوجثتةاقهخاتمهنقشسايانتاربيعأرأناعدكوتالبئلمقيدألملك
اثريرعدقتجةاقهانىاكحانقثعروقالقصل

11ائنتينعنمالهولالثنواربعاربماالواسنةدصربيعوابوامات ا

صبيهآ39



اطفاظتذكرة309ج

ارسوابوالفوالمطيىاالدىحئانناحمدفيهاماتوسنةسبعين

عدناهههـابواسحاقاوالصابويخالسندىتبنهـابئعدبنأحمد

الىعبداؤاحدتواروالطاهرصفالدومطالخزصنانبئصماعان
طمبانالصفارعوفعروبهناكعبندباكرابووصاشم

صبهالمجالطبنحاقابنحمدانبوااو

حمداناانجتسذاناعائةابيقسمالقاهبقاشكناحمدبناخبرنا
ليدبرالواهعصاهدامامالزاناالمزكىاهمهـانالمحيىابممىملىبناطن

الليثحدثقباكيربئيحيىاناالبوضجىبوعبداقهاآناالفقيهحمدبنصانأ
كانلتعنهااللهرضىنتةطعرومكنالمجكلنضابئحثنالهاابئت

ابذلجشعهذيخاساالماتهصالفييدصصلميرعليعوآللهاصلىللهارصول

فىاللهموالماتقتالمحياعوذلعناولالدألمغفتظذللثمنعرواالة ابره

جالالرانكللالمعرمنماشتيذكترااهعالفصآروالمغالمأتممنبكاعرذا
دهفحسووعدظشفكذحدرماذا

ازىالرابواطعيهة61ال

ابخيدبنمكبداقهجعفربئعبداللهبنحمدآالثامحدتاالملإطافظ

كاني3اللرصفصوعدبئالضريخىنايوبعدبئميمحازىالروالدتمام
ناصنرعدووارةنسملنوهاوعداطيدقاطننفوىا ه0000005

ريلموطقطبقتهمايوبقعانصإابئدنوايافالفردبئمعفروالقباب
برطسنوابواعنمرفروىأاطهالجمعاصتواصماسعئامءبدمئ

ثذكرهعداننعيداللهنعقلفصروعرتعدالرحمنوماا ىجهاب
صابوالحعينالدينعدشربالقاضىأل3فالجدفارسامالصوساقيألا

انطينه



3عا6الجفاظةئذكؤ

جحماتلمفسنةيالمحنغامكلقفةفقالاثالوييقاكتاكبدالريز
اللمزيائاصأمثقاالثبنوار

حمزثاحمربانفبداافىالقاصبملمانابوفيثااحمدبئمليانجرنا
ابنبدالمزبنعدلمجالماحمدنجهالمااطافظكدبئآانامااعدبئفىاالسجمالز

قصسهلنىاببأاكربفىاناعبدالةالقطسابرسرانايغيادشاالو
غدتقرأتفالاإلشوىموسىايفيىاالضرعيافعنصرب

همقالومحبوفمقيقوثبيالتيفوفرصلمواكالياصافي
ايئاهلمنمقى

نسيوئصعيدابو71

االعابعبدبنآيوشاإلمااحمدابقبنبالرحمنالبتاآاإلماطانظ

5ومائينوثمانيناحدىولدثعنةءأريهمعرصاحىالممرىالعدقارئر
ءالمحيينلملكمحيدالراؤمحوعمدلنيوعا9حمادزغيقااالمواحمإلفىث ألبهع

بنوعبدالسحماانزقيثىوابايقربافطتصعارءوابابكيرابني

احدلمالنالوافماأماإحانفيفةوآعلهحووااللويعولتيقألبفدأىأبما
احاديتمنهوعلقتتاربخهواكروظعاخقعرتئصبايب

ت

الالموميإتولالثواربعيماقشعصنةاآلخرةجملعينيفيتر6
سابراطوسنعهاثمئمقسنقاوفبهيعايشمفتىقومبتر

نجيدركوكلقاللمعمؤالطضاالصدىبئايوبانعيكقليهد3
المجنوصكويئالزبضمزنجةملفهحماجمقكيبنفىيبيتقرلمحال19

ثاخطالحنكا3مماديااحمايماموهدرحدقوبيو

ىاوزالا



اطظطةلوتألهفي

اأخؤكةلقلصباعالقهتيلنتاحمدءاللدابوو11 ويعديرا
يلسيبفيبنلمحدبخاثبخهاصعنيلهالفضلابوابوروبف

هقافيالديلخبىالعباسعبئعبنةحمىلحدويححاديبوالعثرافي
عالنخوانالوسيستوبهجفرجمنمهعبدابرمصدااقالسىنحوو

بوالميعصرت11حنثغمهصحدثحووتاربخعكلنهالغعوىسنخةىرو

محيالجنيديرالكوضبمعذهالبجلامعدبعبمدامهبخهحمنعبدالر

موالنمالفيدمحةبيافاقمطسسهبخبنالرحمنبابن

الجباوعبيطبقيعدكنسيوبنيحباظيرعناببناحمدانيأنا
حمنالرعبدننمصمابويكرااالحانجظعلىبخهمححدفطكلنيواا

ابوسميدانأالبلخىصروركدبحدبئاالانمديزيداالفىروىانجاابن
ابنانااناحرمثهرادىابنبمالكلناباطافعدااحمدبفىنههمالر

وبرمحكعرمهعبدافىطجرخليدابخاالصباعىعقبوهافثاخبرأوبا
11

لجاصحقيرصميئيلاسييقلمعازاولحملهلمتصثليمواصملىالدرسولانأ
رالاكل

ءأ
حمداطحفاععبنبزااأاهيماابرحمودبنثانباايالمجكبنالمقعاالخبرا

بنىاصحااالاسبخاأبوسصيدجمدارحمنناائمابيإعبنالوهابمحدالناأ

بنعبداقهبقبفارحمنناالمحمعداعبلةنااحىبنناىاابغداحىاهيملبرا
االسمشماحذاظألصرظلهضيخايقالتالرأكتصدمابنذلدحدينارعن

اللةبترضىلصحاسمااااليقنيسددثثطتجر9المئبتهفيكذاإ

حإلشالفطالطآفنالرااللهاتماحقاللحسنتدنعاولاألايالجمنكئدتفلينمقاا



13ج801افااكرتذ

سلماتصوليهفتم1قصرلمافرصهصا
مةلالاداداطان89

ثرو

الثافعىالمعرىالكناجفربناحمدبكرعدبئمعرمابوشيخاطافظ

وعدطيسىالقراشلىاوسللزانياعنروىهورتالمرخاصاص
ثكه

فاااحمنعااللرق11ااالماجعنرابندفيوكالمريايعتيلابئيال

بصروحةوفصاذالنالماوعيةمىنوعليهبوعولونخرجورمثغ
القزواعظلبعيدالحميتالملوةكثرامحبكلقافقعوالنحوباطديواآ
ر

اتالقراعلمماكثيرهعلولقيامتعجدآيحنكلنظلمعرقضافيكرلما6أل
اآالثرواياوااللنةوالنعركاهواختالشالوارحالواالكتىوعلماطدثبه

مصرحاسنعتيرعايفطروومايصوموانالقردومهقكلمحالناسةا
والفعللفظفىطيهئرطووالمركوباثياباالالشحنطويلوكنآل

لتابوجزأربعيناينيئلقظكتابصنفلقضاباعادكلفو

واربإناربعاطبهمنةمنومهثكدقدماتءجز3نينحوماائضالفر
يتعالياللهترحمهةئمانوقولمةماثالثو

نجاالمعاليابوانالةاتاسنجهعاناعدهرالجوعلىبقاطسنناخبر11
صستالقاضسمالقابئوسفانامصحدانبئاالعدصابراالوونجالمديى

عبيدبئسمعتلىالنساحمنباعبدالراصمتاحمداطدادعدبئإجمرا

امامثافىايقوالراهرنصاقاصستفضالة
افقىبرالرالراررئحفصحمدقجعفربئهوعدنيباضتيا1

اماتحسنةةالثانقكرمنلقةيلطديلآفىاألهاانبارحهالبدادى
الدبئعدشربفىالقا39فنةنوعافوشصائترلةا

ىاباداالصد



اطفاظةطذكرأل3ج

أأأكرهـءنالوأالرليرستهداكأ1ااالالمتتنفحلىاطا داياديألالب11ء
واطصهـةالجحىابءابئلوالفصاالصبهافطبصيربئمصمعاحمدممةاالإ

بلثااأواباالموصلىابايحلىواوراليئوعبدأنقاجيةنوعبىصفيانان

ألاامخلىحمدنشالدلرقطنىوتعحمعالعمتاليدوطبقتبمآلتواقفنراج
13طقاظخأقاأالصالجنمننطاعالظاحمهعيدالوبئييرالزالاللطار

أبكروأبوآ3أطايومحبداطةاعتهحعثقلتلبوالميوخنااللوص
الجاربىءالقاضيجماالمزايرأهيمتهويحيىمندةبئعبداقهوابوقيزالجر

شرذىفيداندعااكاأباكلحديافىترأوخراواحمدالمعتزدأنجه
أظطيبلهمطصتقامدوكلصروقالسعوطالخمائهبينوارسغطجتسنةا

امكترتقنافطاحان

برصنصورااتادىاأالمجيهةبواانالوايةكةءوكلالقنااخبرنا

نحلدالطارأبأعدألىظىلداالىاالزمراأاظطيبكربابوازأنا10

آلفىظنيأالحرتسفيالمأكبشروجمددنحدحدقىاعبدرتبالزا

بمياسويبىوصمدفىلئااشولطكأسينيحيىمرندكاللممحتشمها
امرددهوبن53

وعرمصعحمدبنىاالبوايربكرفةيهالصوففلحااسليمانانجها
لهموامقاوالتاىالضرجمهواتصىسضالبرابرأهيماوعدنصعرد

كأأوخوفأالبرأبفوصوالموصلصعروالمجآزواالاساننحرا
زرخصظقوكطالمزيازكراتجميعتهرأمندةواينكماطاعنهومرزماناواملىا

آلاطتئأالةهعصلظالدارقطنهيضةكللءأالواياعنيدوكلنأ



3ج1019كرتاطفاظنذ

ينةأتتمىقرجعتاذاكنتماإلبصرهاربعينفيفاواحمطريخللفا

ائداطماظهوعلمموفىضكهبإنفلباوففىهعروقاللناالشبع
تالياقهرحمه3هالشعاوبينينشلرماتوحلمجسنة

طمألىفيعلىناارآمحمدحفربنصعدناعدااعبدالمنمجمنمراخبرنأأ
النضراالمحمدبئيفدادداوددبنانالىاخسااجميحابناالطالبابنانأ

عنقسفيممنفياناعبادبنافييحيىبنانايحيىقاالموسىبنوعما

لهواليهللتالقصلىاالسوقالرقالاكعبدعنعلقمةشاهيمراامنعمورش

155ادوجيفتلفربدايضةنرطاللاكبانسمو
فظالحاابرعاى9

احدالنياورصداودلدفىقكلنآأطعيناالصألمحدثاالماميب 005

وااللقاناطفظفهعمرهواحدهوالماطهآالوعبدالمتهاطدثبذةبها
3

اطيهةوكلطاالىىابراصمصمعوالمذاكرقوالتصنيفوالورحطى
8

وعدنادريىبنواطسيئاحمداطافظبئوجعفر4شيروبئوعبمالدهلى
يز
خايفةوااقبابممرلمحاجعفرابئوعدسفيانبئنواماىااعبدارحمنه

حييىصاالزىنللفرجواطسناصبانمندبصيوعدبئالجمحى
أبايملىوالنافالرحمنعبدوبامجاخبئوسىبئوممرانربكالق
آاالوزلمجاااصاذومنهرممنفقصوخاللزالهرأصملىوعبدانانو
لجبالاوبرةالجفوصصراقالر

ارجتفيكلدفعهلحولولومائتنصبعسبعصنةمولده
عليهواساوالعلماهبعحىفنعبالصناعةبشتغللمححماشهوكلقولسعين

صنةفيامياليقاللدخلتعلىكهابوءفهذصنلماشاهدطبالعم

ض



اطفاظكرةتذ31991زج

كعتردياويةرللهالدوجميهوهواالخليفةضرتووشيناض
اطاعظلشيئفىاللهفهلالاتبلضالاللهكاصملاللفيضا

شهحدعلصناالمحئكلنلظنهواللقاصملىالمودملىالثمعحاكلاياارى اكى
ابئبشرمنيوصفابقاضىكصباصاخلهااصتضولوالالشيراالا

هحرببئوصلمانصايايدالواباةبالبعرإلعركيدالو

والفيةمذاكراليطاقالحنملفي9ةبااركلكلناطاالظ

وجمحصنفوقدعمرصةفيصاثابندأدالىخرجحفاظنامناتهكلذاكر
ثيط2عالىلثرايوالكونهاداالمشهاحداحفظاوهاادمظاظ اببحد

الكتبيقواباعلىوسحتمنهلبخداداصفظمارأيتيقولعلىاباسمعتاا
صاجمحصانعىلرتفكتصالمذاقحدهـصماعدعد101 عيرىبواممه

اجمروهما4لدالففالربواوالضبسصاقاحمدنرابواندشحدوكلتأ

عمثعهبناهيماابرإواطاللةاعبدوابوصدةءنعداللةوابومنها
اهمحىئفةعالواللمىجمدارحمنوابر

الحدصوفمععقدةابنارأتاطنفظدارآاببنهـابرلىا

انجعلىوسمصتأاطالاالبورىطىالبيكتواضعهاظامنا
ايأرحمزةبئاصاقوابيااللاعاحمديضدأدخاجتمتضولا

متنصتمجلعاظبورصساحديثساملالوفقابيالجماباكروأبنعرنلبطا

منهاصةحدفيواحدمنهماحاررثاماحدثانثالعاامليتحتىأؤازالوا ا

طناباللتصأالصلعىعبدالرحمنبوافالىحدأونححدةحمزابسوف
الجماثبكرابرةابالقاموسفيلمقال312إرف11الذصلمبافعةأ
الدحمدالقا4ءا
باحتص39دالا



3ج291اطفماظةثدمم

عهذبالماضاالوريالنيساكلهابعتاوظها

صحتاطسنابوافيابطااناعلهبنالقعمعننجهعدالمسمفيامأ
فيمطرابساافضلاحمدقاصهعفاحمبئكانمصمتههاسافىالباطا
احفظومارأيتبتولبورىافيسااباعليقراتافيمنالةت

مندةقكهجمدالرالظسمكتأبهحنامااادبمومانحتمته
كلطابىمناحفظتاناالويثاطهـاختالففيولماوأيتالىصمت

ىربوانيا

لمهالبييقولىدافىبئكرإباسممتاالحهرفابوباكرلقافىكالل

عنطهمانقهيمجمراافقالهمااسعنممبراأشبراهيمارصمنبوأليما

اكهـاولظلالأباياحنتافقالنضىالهيماهـاعنايبجلعاصيبنابرايم
لضاكيتتحفظرفىحيبئالجعامثلهساامحافيرأيتمالقولكالبوكل

فيإقوولاظلطقيققالىذياستاوصهذاعلىبوالىبقرفقالبكرمذاالب
مائةئرثوبمينارتعصةاالولىجمادىفي

رراناعلىقاالالفارعىعبئنمرصابوشنىالزنقيصديواالخبر

امأللمهاحمغلربوبمداااناافقنهقهاعابوالاالعلفهطمسابوعردا

بناطسيناالسيداطعياناعدالصمدبنعلىاطافظيرقابرعلىاطلئا
قهاصلىللهتالظرمحوالعريئااغعنعندئهمأعزألبمممينقحالم

8نهةالرينقىالوسليلهعليؤاإ

أاالهةصاحمدنناواخبرغانعدنااحازآعدلنبرنا

سلهـتانااقالوىاقراانامكرمقهىاجوعاىابراالوحخاماالزبئا

اطائظعلىبطنافىاىأصاانبدالرارناودبااسفياناكلأ
نا411



اطفاظةئأليهزعيكج

روعطيةاابنانامحروالرلىبنطقإصاالرقطاظسنبئكلعدنا
واكهعاياطهصلىالنبىعقيرهالمجعيعناعنألاعنقتصغأبئ
كاأبيوولؤمنواللهاالالهالانلشدواحتىالنااكائلتحاقامسالىصمء

ووااالبحقهاوخابمااموومعاامىكصمواذافلواذادهجكت
البارعأاداالالحامزىهرالراح133

فيالتاالراميرمؤىفالرسىخالدبئارحمناعبدبئصنعاطابر
شهأطدنحطرآالواىالراوبيق9لمحالفاصلمحداممالصاص

13مممااالويبناقاضىواطاففالحفرقهمبداباكوحمدناسمع
يخوعدالحنإثرىااللثناواحالنخىآغناوعبيدبئالمازباقتوخمدبئ
بهحاروتربئومرحىالقالصنىلحقوببئسفوشيماابقفالقأن

جزإلىالفرممدوجمفوقالجواباخليفةىالحرامنالحبنؤاباضفيدعبدالله
يماهومانيسنةخععهاولوبؤميوهرازىفىاحمدانجهرعبدانا

بئالحنوهمجفباوىالصيداحمدبئكديخابواعنهضدث

نامحبداياضيواوصاحمدبئوابوبأكرمظاطاازىيرالإاليث

يقةالفيغافاصمكالنا2ورسظاهلمنافوطوفدىواالنلسحافى
هاطكعمبهكأومنتاملالعتانهذاائمةكلحمنوثواالثالكابو
كثلطوحين1طاالحعردبقىلمواظنهوتهباضافرولمامما00لهال

جالتيةرلىماشقيلشلمانبالوفيفذكرمندقيتجاآللقادابوواما
هواححدليهاصنلىوجرامهرمز4بمدماالثةو
ماللكثعالوستينيخسنةكلرىالرافراناطنىاكشففيثلا

3اشالظنفالففيطدثاعلوملىسخمئفكاهواولهنجراق



جأك99ةاظاوركر

سغسنةعدالقاضياناعدالعمعداتصجدألمنبمعزنااض
عدانايبعدابئالحسينانانجدالمسملىاالوافنجقدلرابعةماةوصت
اندبئحمااحمذنازامهرباللرحمنعبدابئعلنااايحمدالناابئ

يااعنصدقاعنضهتالابرانااميمونبئنابجيىادابراماحبئانابدقه
سموالواعليهاصلىاللةرسوللىظلكللعنهاوضىأيوب

ااذأنفلموكالناشاصملحجلوعزللهايرضاعلادلكللىاالايربابال

نىارتهـكمامفدالفئبعرىهذايحيىازانجاغضواجمنهموحبب
هصمغهالوداودلهومألقوقداخرجتسعينسنةثاتءوفي

انكيفي

اطانيالنيثاورىدسبناحمداقهعبدابوممدالمالتاطلظبر

النضركىواحمدالعوشنيمبراهيمابئصعنجعداخدماالئاتللمزلر
موحمعيرخللمالملهووواالبرالبالشيوخجوجمعاالمجطابئيمابر

داقهوقدسألخلعدطقاتاواثنىءاتواللسرا3
ىةحعنمبمهمش7
ثاوئاللعواوبعينتممسنةفينجاهارعدترفيممقاتامونتالسيزوربر لت

دهعثرالحمانإننيوموعا3
فى

الهستكلايزاراناأجمرالتاسمابالوحكةاهاالالجاخدقنااص11
الئققاعحااناعدبئسعدالحافظبئاللةعبدثنىصدفظعدافتماابرانا1األ

بالالخبريخشريلثبنسلمانضلدبئكرامقاناخالدبنكاقاكاعدبنأ
هدمحلمقصماكورآلتمكاياصلىقهالقالرسوتاللسصاهعةعالا

رصابخبهاضةءماوكراخزهيطالحدلرببابرياضبارز

احدصأعاللراواورماالاللبيغامةكربناكيرفاليروممنانملمظأمىا
كئ



لسائاظلرئذ1إ

دبوصقمىقىكلعناوعلهوآلهاشعلىالنيئئةطوةءال6إ عىعرممولط

هبالاللجولرحاالالمةالنقاس4
يماالمنرلعدسالمقرىالبضداألموصلىنحزلحدنناهـبئعدفيوا

كهبولدموبجرجمرذكراموكرفياأأنأينمرهنهاهملقلوقدآكنتعالألا
زتاصحاقروصهـنهاقلتهوارساالمجاانجاكللهومائتينوعتينبنقست

130اىصاخكلوعدبئااطنوهيرقاهيمواكجىالجمولخظتلىا
5وبئنواطىالكاىحمنعبدالروعدبئوصطينالدمعثتهااشدثروا

والىالمارونطوتالعلىوأصواكوبكزظوطبقهمسفيلق

ابياابنةاهتىلقعنذكريراخوعديلابئسواطنلحبااواروبيعة
بؤافياذمهرابئنجهمثخاققرأعايهمائتإننينوتمانقخسلمجانمهر

جمؤقوكلالدالمحوالحاصوانهروافيشغارسىاليزوعبدالنرللناية
بنبشيخهـاهصوبعرااخلتهةياطرالمجلدالزسملقأابومحواابمسعيد

خلتهوطانجاصاذانواوطياحمدالقرلوواارقطنىوالدشاهنوابئهدمجاا
انالفرسالألغرييونجالتفيرالصدورءشفاابكوهومعمنقص

اطدذآأبىالقعااخيارطهالمناانللقرممانيضالمرو

المبعةجماوالقرآاتكتالبإلاالقرءااسالكبراالمجمو
حاطديوالومتربلمفموولتهجالءوساايوةلنبوائلالكابو
ماطواهاليثهادههقبولكأانقااوالدافىابرعرعماللحماتلااالقرفي

وملطاتصعالبعليماوالفااطدفىيكذبفقدالينقاشجعفرعدثبئا

عدنجافيدمالقااللععتبهفيلتحتهةكرنوبهالزاىبفغلدىلز2
الديئمحدشربالقاكىألالنقاعقصاصالحرافىإلزيدىئالعا



3جأ98هافياتدكر

مودألامهاشفاورالمالصدشفاائىتفيرهللمااللالوكمنكردثينيظلى

يالداصاكيرمناممطئهالظطيببوالموضوعالتممايخثعنيعنىالقلت

بإيقثيوخميىاحدىضوالصنةفيالنقاشمهررةأبات

االفقيهاعهبئهبداباناكتافياطنبلأميماسقاسحافيناخبر
انابنثعاذاابركالبئاناجمدالملثسعيدعدبئأبويفالنتيراالياكروااال
اانثيالجرجمدبدالراحمدانزياثيحمدبئنايىبئعلرابر

سوالبئظلآلتعافثةقكلنومرمحبهكنهيالبزكنانامعمرزافيالركلبط

ةعاجداكلنناذاافدهاليبدمايكوناتربوسموآلهعليألاللهمحلى
اطيميقبئمبقالةاؤيبدالممإللمبئلفتحاخبر13اسحاقحملاككللىأتألقر
نالجعدنابربماكراناءراهعشىناراناكلالمزجمإاحمدبئانلملأض

اخبرفيجنآيدنجاناشبةبئاناعبربجييأحمدميالمباايحدثيالمقري
عك

بغخييخلنبابهافحعلالبنابجكربالهظااللاللسعدصاستنجممبمعالها1بم
11

احدقتدفيعرفيماظتاطبينكرقتدفذندماكضئيناطعاص

الةذفقمرناممنظالرافياهليافقالباكذبمميتقإعوهاإلمابتءح في

بلصبصالفتيكيخرجوهوشقدفذبليصلعهالمصباججدالمنبرحلماء
نفهلنجنعدالحيتهااللهـخفتظلقههـأخذبطفئهاالناريياأخذتكال
ح

حميتهورفرأشهفااللما01ح

ييرشالاطافملىعزةقواسياقياالأله يمط

الخعجبحعاإلعالمبهافالاالارةبئةحمئننجيأبراميم3
لنكيقوعلستجايقوجمفويو9امطيهقةكبداافيوممدبئاطرا

اإلجىمثضطفريفظاطقاباكدفيتيطيهنيوالمىال

العبس



لخاطاةئبماكرممهـ99الاءج

وكلياكلبندةاثعبإلابوهسألحدثإلمنحومبقتاطواباخييفةالحبط
ااطافظنعيمسجموازوأالذكالبكرقمربرولمواوابوبكرمحبأق

ا

طامرسالمحهبدلمالحفظفيزمايهواهومنمسامالركروخلىأ

مأليئشيحزةهوةممابىءلوجدوابأبهيوخجمعمئلفطالح

اورمبظلايانجطهابخرواكالمجباماصبصمااجخيجفضحنجكبدالبر
صحعيالهيريبىيرجمرباوةحمزبنابحالطايينحفظارامندكمان
كلفآكماولوكلللففطاعزةانلءارأكقدةبنالباسالما

بنهمجزتيممتواحهطلبهاجماثراكلللبيندالمحففىءئرمعافيا
ءهبيلياببريناوالحيبيزحمزنماهابى

مماالروثيألظوئيوكسصنةمفافيساجفيملتنحيهابوفال

ءعهابقايةركفمبومعغكبماواأوعرجمنةنينتماكالشقبنا
ىابركليارابلهتيادبئضعرهنزأسالمةبئحمدانااتج

أازلمبئجمالن01ممطاطزصفرابانحمزةبئاباصعاأنانعيمابوالا
كريقولهعىهضصممرابئصعحتاببمقوبمهىأبينيوشا

ددتيامهووشقجونيمهعسههبيقولكوصلموآل9عإلفلهاصلىأيلرصأا

يكرإهـمندأإلثئمفظضنمرءثرفاكهطآنجإللةاأببيابماأاا
تهوظكلنهظةبئبدأقه6الخناصإلتومثعاأالنييعابورءلطوابوامإبىا

8امحمعال4االقدعبوشننتحعينةفقال
فاطباانمبالععاثعيقولجمالبافيامامممألالقيهصيصيت

مطكلنألتجدتدطوحفبرموغيرعبزوايقاالطبرإلضايامنابايمما



3ج899اظأتذكر

11نووبكمكرظأاطااكريذثجااإلسحا1بوأأخذعبنحنطمئجرلجعاإأا
ضدمصرءقنهمنرفبوباعربنابوعببدكلقبتولننهاطااباي

والمجعوحماشداراليارتقشبقتمبنوعراالشعثعنوىسبعدالمحوكلق

ااهيماكلقوممماالسأجاطبنأهمرالمجواهرالزبيرالنعكندمفل
انمزمتقدلهظلاباعييدانابراهيملىمالاةصبنعدابن
ااادثا اللقانهماكفقكطرضىلمجالولدوش

منعورلناعدممكيأفى
إ
كماطاذكرهاالدلمجبهىطواالمتيمابراحمداطانفآاالماابنب

ابمخالمثطمنرأيثمنوقلاثيسابررمرظالوردروصفهفيفبافى
وطبقتهعاطىاالنمااصحاقناهيهابر9وبضيرفيلهعبداسمع5مضهاأ
ألذحجيىلقوالهفععتهالقضاهاكلاعداطالوواعىطووامدوردتاهـ

ا

فظاطاقالاليهالمشاخفيوالاجوريكوراننصوبئلمثدا
تاليمانترحمماللهوبالوار011هعداا داميرحمصىهبوعدسور

الالمةاالمافظايخاطاالطبرأؤأ

اامايمطيربئايوباعدتبئصلمان3ابرالتأالمجةز

11ثالشوسبحيخفيسنةموسمعوفاكللينصمخينوتدثسنةصاهمنديلداني الطرث

اوالكوفتوالمصرةرودفعادووالواطراالماداوهم رمصمبرجرلىهـ

ونديز15ضيخالفعنوحنث5فالككويرهوالجزلنهوا

فااسحاعنبروىوسيرحمدبئنلتهعبالعوويشيرالمئتبهلثىو8
اكحكدهالقا31اوا101فى هيبصعىعمللهابهويهاا

وعمنف



طقاظاأةتذكرألكالنج

فالكانهةهريرابيمسحدسوىالمشدوهوالكبرالمبممصمنفود

أوتثمعبمكياركلاتمجلاالوسطبهفصستصتفهإلوالميمدمقافر لىاالفرثحللبظيرفهواثبالوافرائبحعنبمالهسيغكلعنيخهياتي
فانهكتابمروشلهذاثقواكلقرؤايكووسمةفيعففييلتابرتارقللدأ

كلالعحرثعموشالمصمومعنكروصدنوعزشنفيسكلطيمرفيهضبا

ععالئاهذامققرسانتوحفياشياوصمنفواصدحديثآلهخاث
قهواسحاالئآفىوابازرعةتدالطبرافىصصبنهاسمافواالمالصدقأ

بنهوعبداللههعرضنوحفصموصىبنئروبالطاروشىعوالدأ

يلقومورحلبايوحمباعليمضىوحرائمنظرومصسافتسعيهبنحمد
هوئرهدحيمنههبروإ

أمكالكالبلنايةامينسسناتعتعثامرلللنتمتاالابركرالطعرمجلدكا1
ثالثابللنبرفهدالجمابوإرادكتاسالنونواالتالطوثابو

ولهالكيارمياجماعةاسايداصلوصانسندكابضمبةحسندآ
اكبيرفسيرثرلهسالرسثالياالوائلكايوثامينااكتالبحدتاإا1

عليهاعفلمضياوا

شوهؤالهالصحامحدبئعقدقواؤاقلجماإبرخليكنكلمدث
البسطاىاصينبنحدعرابوهافقاودوبكرنصيوابوشرفمن

عدبئانميهواذلمثمضللوالذعلىبباكروابرحمدنجنلرؤبالقابننالحسممو
ببأهعبيدالموكإبنشاظدفلحسيقنراوالمفظفىانعيمداوكططبارواحمداأ

وكلامحابهـعضاغةربقهجماكرواباحمدالصفاربنرجمدالريضيارإض



جأ61ةأأللمحاظفاكرتأل

ألصاؤةافهبررىكؤابخالىانرسبدالالمبعثأل
انبالظبرايفكرقىذ

اأاألوسطاهاكلماجز4افبنيءنبميىطالفللماؤابراكنراعكماه
مندجزأونالعشرةمدمجلدالعنوئالثئحلالقفافجنةا

اةجرقاثرنلدالوجمادةلقالهعاصررثجلىانرااحشاالئامببىثلى

مجدكةالنيولدالكبيرفحنيرالتأةمائهسضاللبيربرأيعسفتندا

االعئعأحدثلمجلدشمبةحديثجملالاطراالتأمجنلدلعنة

إفهنالثجز5قالنارعثللثاؤبررءضياقبحلىزاىاالوجم

أصارللاجزلويألاتجفاطردلمجفةوالرااجزطغراب
اكلرمفاجزلجهميةااردعلىاجزلةالمعتزدكلمنالرجزفىأاافرياز

جزأوشلملهاوعليهاقهثملىالرضؤلعلىألةيجزاةاقرااألضالق
إقصيزجؤالرأىفمجزهمالمفلأجؤهالتسلجزهنموالما
ماحمندجزبرجاننجالمنثراأزاجزنقاعغىهرالؤقا01جزقهـا

دسنربنمالكديثبهرابيبئيىايأيحداليةاعنغاقاب

كةعكلماإتالزصحدلمجثلنةصرحدت9انمىممغذايمارأ

خاخامازهكبلفمقحدصظرلمالبقالسعياألحديثصنتمر

اصنثئمبةأمناسنمكلظاهنقثبااصثمن9ةصادابئأحعئدصز

عاكرقةألفضلمالقانزوخأؤيندريخعالزيزدعوقاخبار
بئوطلحةعزيةبئفندعارةوصملهواعليهاذصلىالنجأمهات
اتغر9ءالألابئاهمرااعلؤثالبهوفبافلةفتندكاكلئحفثر

ةميايوصيةمطرابجؤةجؤئابىاباذ9حزنابلل1أ
ض01



أفرلذ93إجمج

بئسناليقنجزسدبئاالرأفضيهلاللالدب9كلىساللليياامسندأ

لتأ7لمعئرراالماتاببهرهاسالطهالألبةالصراىحبهد

لععدثهفربهواثنمزالملجصاصألمندزيادايسالالفرايوامسند
ىارلبوملىاكناالضتحدكثرفعنالطبرالمسئلاوإالذكوكدمل

صعوسافرتعيناصبهاشسنةاالطبرخلدنحيمبواثالئينصنة
ضبلهحعنقثثراالطبرقد5دسيوكلالفيسنتىضوطضهاصتيهةمهاظقدثم
ششاولهوكلقاجداراظرمدماهنلهوجلللوضهاالملزنيموعلىا

ابئمدآلماالطبراقسمعتالوهألمجالسلىدفيابرهمرمامخهيلاناذ
فياخذنجكماخراصيقفماكلقدرم6ماخسفىاعالظرسمنزنيما

يعدهاعداليهلموجتالثىظرببشنطقماضهـيوهمربكراب
العميديقولمحعتابناالصتاذصمتاللنةصاحبأرساظل

مشاكزةهدتشاأفيهاخاااتىوالرياسةرزارنياكحالواهـااظن

وكلقحفظهبكزينلبهالطبرافىوكلقيابحضرالجعابيبثروابافىالطبر
كالاللجابعندصحديثالىأنااصراارتفتحتىبنطنتههيبكلاهـ
ايوبضالبنناسليانذنابراناكللهاتدتالهاالعندىياالديق

الجمابنعلياطمنىصمهظابوخليفةسمعهومىبابنصذطقانا
ثمرحتوفرالطبرااناوكنتثكنلمالوؤوهانلرث

منلوتاوسددتصاليعيهلىتانطثانىللسرثياكجمنركلل

مققالمغمضهافيهممظاللقلكناصبقفقالاعبهانظمضمنافتاين

وكذارنثمالكاففتهوسكواتيثباكواكبالفوصاقفةقيذكلرأ
عنهكقافدبنصرمحدهالشى39علرحمماقهاللباسلليربىقي



31ج3291عدانمرةتذ

اعزطبدهنكلاالمنومافيهمعنهقهرفالىةيلظثسيتعاو
فقلتاللخمىابئسلولمنسعتاللليفىماعادعظاملهومةا

ذيقوتومنهالتسمعوانتلجداقيمابوااقهياصباحانضالوفهاال
يراهنظفلهس011االزئهذاإ

لماراتنعمقلتحمزهعدقبئمابراهوكلل

عنحمدثللذكوصناطفاظاحلىاطبرافيامنماقالاطفظفيلمث

اراماوالكنقلشنمهلسنةيححلولمقيالبرعبدالرحيمنجهاحمد

01الرقيابرابنالرجمعبدعنطروىاعنهالروايةوإلئائيبرا
اذتلثافيبواسكرباخهمباوطاصمهفيقاطذلكوصر
ازعأيظلهورالثيرناحمدبئوالباساخلاااذلالعلىقدنجهولصير

عنبمعركثبافاالوهوثقةحديثالف7ماثالثالطمرافىعنت
باسممفاطاصااخلهوكلقصيخ

ييىدويهمصانمتأيىكتفاإلألطلعيمطاظاميمإققصاهـالل حزأفاساراليعنهاضالطماقاطبرافىانيالرأى
ابئلرذقدالفماظالطافعلثثيقلفمملىرأتجفمنصاالبرنيم

فصدفىانهلهنببنانهعلىفدلقلتاضعفاثئعابرشظربخمادبرعر

ماالثالثويئسنتةدااذيمنبقيتالميثصينةتوفيابرنعيمآيل
مانزنيدأنالبالدحدلمجدقدمألاضهروعئرةوفاممائةصتكمله1قلتا

ياعرانزماناطلبقهاسمصهرايجانعدالتيعىاطافظبناصمل

المديىثحوسىانهفزمناكفيروسممرصرفتمقضامااميىا
مااجملى10 اصلهوالكبالمجماؤذالثدالنقءاطافظوسعيممعسمأا

انمكالأ



اظاطةتذكرةكي3ص

هتحالتضاراالحزاصسميدوامتألتاصحدناقردلحلوأئةا
وسهصهسهوراعهالىالمووءوالوهوالصيايلابنرمحلب

11هالتاحمدالصحدبنحفرانجفبةكتاوجماعةاصليريىاش1نااخبر

نلمحةمجطآاالطبرافيصمالفابرانازبدةاناعداقهبتطعةاصاط
افهنجثوائمةطلعشحربئصاكعناثيلاسرنابطألللنرأايمابيصسدبن
إايدوصلهـقىلهواالتيهصلىاللهرصولعلىجتخراسىأةانيهاعن

افقالةرجلهقمرعليانضظمنهافصاحتحاجتهفقضىالرجلهفلبماالععالة

اهتانقالوظتللذمحيهجلهايرخذواذلمةياكذاوكذاظنحلىالرجلذاك

اجهاطمبهاصفالوسملهاعإيرمهاصلىللبىالىبهواهذاهرئملىما
خراللالثوفقدغنراقهنهادقبهافقالناصااعلياضاليوقعالذى
11ضمقبلهيصةالماهلهلوتابهابةتولقدتابفقالانرجمحنافقالواقوال

االذهلىاقرسذعررواصكنامحححهصنافقانظاعلىجدامبهرهذاحديت
لنايدالعاليافوخيوتعدنعن

ىلدالز83

يدكلهلزرباالمهووؤمحاحمدالمركدبناحمدنئةابواحمدحأمداالمامالحافظ
حدتواطاصطرصوسوطناايةاببنزيدبحديثالمتنائه

017رصفىحمدويراصوعدنجهواجمالرجا4ثنمرنحمدنادممندس
دباسللمصئىبنوعدبهافىااللببئاتنبنوجماألمراوزة

خافحميموانالثالجن1ظهاروالدافاررصمحيلابئحمدنهوصر
3أكالالظطيباال3صرلقفيماتوكيراالطرابلىخيثبةكلاتىوكد
111اتئرعيطبشقالنظباطوصوفيثقتعذكهبرأبالنهمجمق



ج143تجناظلرنذ

ابئارخهلذاو4ماوئالثوعريئصةثماقفظاطالزيدىاحمدابر
هدفيرمغهانوزافياضعدنالثالج

اعدالمروترصالريدىعدانجاماتحامدنىيوسعيدقابرهـوكلل

لبندادمخماتألووعيربئنسعسنةضانرنيويفهميحفظوكلذ
ثهوماتئينومانينونماثنتينامولدمعنةانلجنىوليواالوالصحظا

هباريالابئاواحجماعتننمر
ابئطاللهاناانانامسمانانااظرسافىانجهالاالقواسابئدااخبرأ

فيعدنااموسىبنانرناممدبئاففاطاعدابواعداناحامدبئممغ
اقعنراقلوناافامطرتجكنئابئرةعزدععبابنئرناعالقعرامحيى

وسمالاوقمكلباصملىفهالرسولىظصاقوابرةلمجعياكابئسير
بئكهيايوموالنلشصيعنلقاثالوصيامالنوفبلبالشالوش
سدبئضالدحهىاأ

ت

يقرننوسفطسىمصمعدناالندلىاتاسملوااالمالمةالحافظ ء

هومةمولييوخلقمحبدالعزفىبئوطاهيفياالعتاعانبنوسميد

كألماماهللدالرتجالالصنفأثاموفاالنقدالعلقة هدهلد

ءملىمنامحفظااالذكيامؤلمنيدبترطبةبطزمانهعناعلىمامقلصهوو

الفافيكلقوبدتهاشالمتنعرصاصااللددسمثاحدعثرقواحدصةمبم
بة

نخالداانقيلعدفاخرالهمبخالدبئمينبنيجىالممثعراهلخرالالظ

وكأثنتاثصنةفيئوقهاصامافاسااضابثرلمنينهااقابذى3
هلةميوكمنا

البهاناأسالايحمدألمقدسىاالممعىاذناجماعةاخرفإ

41لمواوراقطركوندوفواالرجهانكذريإلمحيه



نزجمرصعء52ج

عععدبخهنبئج6فيكآباناعبدالبربئابوعرلجدصاناابرعبداشاانا
فذكريمننفذكرهناترادفيبنلالفاناسنبمابئهمرانامحدبنأ

اسلموعندىقيسنجهأطارثذلبخهالعشمرحميضةعناكلطاعن
اربااتبرشيقاقوعظصىوسملهواعليهافثهـلىاقهجافنسوةتمان

ببطثهيقاابئثغ3

فكيفاطافظالكبيرابكدبئبكراباحمدفعيدابوآاالمااطافظ
يئوعبدأدئهلفافاإمروامعرىالنيعااطيرىاصعحيلسحيدن

ذاضعيبامدئصوهـو11خلفبنوالهيثمسفياننجهواطنضيروبة
ربرغاكلببافوواوالراقراسانوطبقمالرازىالفضلهبئسموالقا
ملى1روايرمهالفتاوكئيركعنماطامروىئلقرفضاالوحتعماقو
الضدادخرجالىحرجلماوعنللذاثكروكاسسيمعلىلخرجااليمالصو

يهداستنمجامدفيخلقعإلبنداوامواسواجتمعفيبسكل
فاوشبنخقهخومائى3ماثووخمسبننالتصنةبطرصوس

عهلحغبراالالمةآاالماطلفملاصياقان9

فسيةنهديةنسييالصعدنذعانجانبنحمدابئجانمحدن
ؤكلنحهبتمفنثهضفةنجنجمارأالهععأيرشبنمرةثابزيلىسعد
روىلهراريليئطععيناممعتعائحجااصالبتيابئتميمفاة
الءنلهؤاعاسيتبوستوعرالتنيالنساواباعبدارعنالجمىخليفةباوا

دذمثزالدحمدابئوجضصواطسنحمدواالموصلىابابلىونانجصع
ضآأطاجمنهاصلصحإلشايىيعرمنوالوامماكةخزبئايرابابكر

دألهاإلبههضرث1نجحباذإباببحاتمنقنيبمهماضفتواكدفيالمئتبها



ء3ج9كفلرتاطفاتذ

اللهرزقكدبئالرحمنمعاذعبدباواظالدىمبداقهومنصيرن

صنصوربئاحمدوعدبئزنيوالزوقعاراحمدعدبئطسنواوا
هفهالبريخو

يخهالدهامنكلنقندزماناوصر5قضاعلىكلقىوصداالثراكللأ

الضحيحالمسندعمنفالموفنونآالنجواطبونارعالماباظاآلوحفا
كلذآطاوظاالتندهفقمالناسابهممروالضعفاكتابوحختارو
عقالومنععلوالصهدوافىواللنةنحاللفقهاممااومجةنصبانائا
نحارىاليجلوروغيرويهسيربئعبذاطةمنبررفسعحيساآقدجمالالر

نعاتضاراليوطثينثالرصتارجبوياردتمكيرحمدنجهبئعرظتا
مةجملةعليهموترئنقاهاظابقبنيابرروآظصغاليناصنةثهانعرف
صلقاليهالروكلقبينارآطومحلغجشانبررالينياعنخرجمعنفاقنم

هلسماعثبه
فيالصالحوبنعرابوذكرهوقدامنبيالثقةكلذاظطيبوظ

بقظاالنتتعرظلىفاحثىكلطالظطرنجااوظلثافعيةا

ابواسعيلوكلل5شعيخافيامنكئرانلفناقدفبنا9يننئينجاإل
لهكانانتماءاخرجنانجنققالمارعهنبحيىماثتتىالهرو
الذهبىفيظاالهجنافاخراطدالةناكبرعليناظقدمديئكبيرلهيكنلموعمكعير
ءالمرتسالحسنوميةوألبئنحهالجدالتإثنمىإثلمىثذهمابمم
مااليعنبصيثركه

بتولابىسصصاعدبنعدبنعبدالعمدسعثابراصميلكلل

اإقبمحيحالمروفوميوابئقأيممنيلطاالجمالكشنهـالمحنونأا

واكرا2حباق



الحفاظءمذكر9س3إج

وهجرهبالزندثعليهلحكموأوالملالعمالبوةاشحبانابنلىنكروا11
صمنعلهإصالماومذظتلقتداظيضفكتىالىتبفيهدو

إليصيرصاجمااربجلانآفقهؤطوءعراطجومتلهاظبرفيالهتدأصمردرلم
مهالنفاتافاكعللبرهومهبأطجمهمكروانماذفةبمرالوقوفبمبرد

موهبةةانبرفهعالماعامالكونانيالاحدنببااواليكونلمهلوالطما
ابالابهااكتسانييريلةالواللالملماولىمنصمطناالمنشتمالىامن

تمحافيابئاعنلقلماطالاانيبوالر4لصاالعلاوفعنااالماسوهاو
اارعتالضنيحبمانبنتمبوط1طناصنىلنوذلكالبوخ
ايالمائتينعقيوصمائةثالثونوخسي

اممابواانالمجباظكربابرأانيالحئيبااناالكندىنااحمدنجهالممأانجأ
علينلحابقدآماثةوارجعيرهثالتجستالمجسنةالىحمدبئالرحمنيىء
ثىهـورعنضععنكاضبةالقشبيافابوصيفةاانالحماتمبواايا

31كلمنالناساحركممااناللوسإللهاويهالدصفياالمجصردان ماضئتعنعظتستحىاذالماالولىالبوة

إكرابرانااالزاهيعدلمنربئمجطقاللههبهاصدبئنيواخبر

جانبئحمدارحاتماناثيالبوظمورمبئاحمدعدنباكرااناالبيهمتى
عنوةسآبئهشااناعبدتتينانامحياالنفيالموآلحينأحمدبئأا

طمطيهاصلىالنمودعنانعندياألزكريئقهامجدعنخقبمانوسى

اعايانااخبرولييبلينترهينكلالنارعلىميتالسموله
اللسكرىءثانجالقورانااوىراالاناغيرهماصرانألبئممإاالوتو

8لرفذفياصوحمدا11

هايالهأاحسنغأبيلأطن39نيزالماوللةخراالصفيكذاأاأ



جأ3ألأ889امألةبصفنن

اناماطانعدعبداراناكيدئه1ابهةدداهتجلدغصلاددبدمانثة

كالانا31إالبطبئععلىنااهمانجرلجوبانىئيغاادواهبوحاور
العكريصالحورقفىائاضياذبننطااياعبانكلىانازحمدالؤوابنا

إربامالطاردىاسمعتصازقساناصكللىطنواصابابئومحد
االئىالوطيعديصآلهلهاعلىالاللرسوالكئواخبراكلماعبئاهعىب

حدثأمذاقدرأوانلدلمحالواأتجكلموبامارأومفاامااالمةامي

هالسثةالكثبههفىأجدهلماإلسنامفربسالح
ااابوالرتاناايىاقاخبراالمينإءبئاطحثفىكللرأثإ
المجاناعداياصمالحبئمحدممدنبئعبدالصمانصارىاحميلابوا
حمنالىجمدصعتالصرحاصتصهاحمدناصامةسمعتجافىائ

االصاراليمنهالممتئعلهبناحدمايقولمايسمعتأثاحعما
حمدابكرامصرأالمناقشدمعهلهماةوهاتماصررعقحمامئلنى

ولحاكلسنةنينلهاوارجعناظاللىبنظيةاحمدفيابراهيمابن
وفالكوالجمنىاطسحنفيطعينابنهداالطيمبيوااهالفعرالو

الفمبتهولابنصمماقافيجمدبوالبااوريعادوثحلمبإ

فىنابنرعدابوءمومقركأبفدصهىولرحنةملبؤ

ائطارهفمم

إناالثيانامععوفىلظاطاالقادشاناعدفيالميربنكيىانإأ
رالبخابكراعدبنبئاالممرحمبانفياثمالرأاناامندكانابةابرمحر

هوومفثةثهلمحاهالمثتهقيلبحافي3إ41لالخةذلهلى8

طسنااممنبروىحباقالفينرالصاوابإلكلببنيل

ائا1991ثضححتألطنيزوالى



ظتدلحظتذكربر35لاج

اشردبقوارااقاذاانلجنتىلهوزافيالامفرشبنجمرناوصجانأيا

رءالحملشهملجدلفزمهم
3لماالنظاطحقابني

ثبمغاجمئاراطرافعالنبناطسنصدبنواطنابمحدتحخراصان

3بنعدولببلىاانزبدلقبروعداجرحمهبنوصلالموملبااصلجزا
مكثيرالرحلةواصعكلدتهمووطهابدلطبرهاثعموصميدبنحممالباغندى

دفئأطاجعدنبنواحمدالرازىآونمأمندةبئابوعبدأناطبعدثم
6فللعاربنعدبوالعياسيواللطبيزبئلمجللرحمنحاقااوااالضول
متوقورنبيفظاطثقةكلقاالكتافطعبدالزشاطافظفرون

هاثووخعسينخمىصنةعيداالضوم

عدبئاناللالحينبئهالجذاعوحمدابنيهيىاخبرنا

الحاجعدبئاحمدبئبرالحباسااالالحينينجمااناعةرظبئعاللنأعبدالمحه
يعالرشبيعنجالرناكاناكلاحمدبنبرسلىامبأانجطيقطسنابئمحلىأنا

نحيمرةبئقاسمالحرشبنالحسنعنتوبانعننابتنجهعبدالرحمنممنأ
اقمعليهصلىلنبميدعامقواخنافمسعودواخذسيدىعلقعةاضدطل

لهووصومجدقولهدآمالىلتحماتالتهدعععودئيدافوآيو

هوحدالمو5البافغولةالطاهالمبضماطبيزللثتيهفياوردلما91ة
ثبنألدلحلوهاتحق5الدمثتىالطبزبئعبدلزبزبئحمنجمدكلر3اللمبى

29فعمامةولملقدسنمرالشيهقضيخابروهريهدةسلربع

اأالمثتيااحمديزعباللزقيشنهملفوكاشوقثديدالتالنجدمتاقي3 عنهعنىيخاصرعداتلضىأ39أبلصوعمشاأو



3جأ1039اظاكرهتذ

هاىاطىا
3

عدقممرئعدقابوبرالموصلكلضىفىرزماتفرارحافلاطالمحى

فوحماعةثاطنممدنسمعلىاابابئالبضدادىنميعهطسم
طنااممدوالقااكا 9جلديحييلمروزىبحىبئببىيعموبيال
الوالمروصفراحانلنوعدالجمحىخلينةواعالعلىنوعداله3 ه

الثيوحوبراباالصنفوضدبئالعباسباتيوتخرجوطبقهمذفض
بئوعدرقويهزوابئاهإنثوابئقالدارعنهحدثواالر
سعهالهاابرعراقاضىوالحاكاوابرعبداقهالقطانالفضلنجااطين

ماجمةوانوارجصنةصمفرفيلدإوبهااةخاهووأطافظنعيمأ
الأوالرعبدانمنفظائمارأيفالمئاىنررووالنياابوكلل

البندادييهةهنحسبتهاوذاكالجمابباكرنابمناحفظاعانجافي

ؤصحاوااللياواحدافقاباوحالواجمةوترحداواشيخايحنطونالذين

المالصرحنايومالديئافيلمحكفظلجاشااالتظعلعلىابايايوماحمزةاق
جمةالزفيرقرمنصونرصلثواصنداابئبمراياعدفظلهساعنمانمن

سطاأداظرفراالياالراليالنامحديثاليمعرممنجرالتذاز

يرةهيايىعغ4المجصفياالعئىروىظبشظتاناليهولمجبو
المضلهكالألواضظهفوبثابصحفرصدفذكرتيصيدبالثركةوا

فيليتمقمطرمنوكلقالرقةدخلتبقرلابىاابئسعتقطان
الفيخهامأفيقظاللحتمضلتاكفاضاكوظمنعوماغالممماضاه
عاطضاقالبخرعدبئبيحيىلحناممنهمابيعلىابةلحناقمتبماالمثنماه
مناعنهالديممشرقافى391طبضقهضالدوطنرهديرو

حدثملم



ظلحتا01كرته9ث3ج

ءوالتهصنادهالضهاتعلىجمالخذيت

بلوتالجحابئباكربيانحفظااحماكماشاهدناالتنوملىبو1لظ

امااطبافياالمضملقفآبحيبلتحئحونشاطواظهاتإمأباتيآمىكأيقودصراقأ
تجهلمماواصصاعلىنطهماتاريخعمسالرحالوئقاتالي11يخصمرنة

يتقدمهفطزمايمن

ثىحهاظطيباناالشيباقانآابينابواناوغرمظرارقعانانبأناا
مرةغيرالهامحىجفربخهعرالقاحمابااالشقرصعتخمدنجاالحن

بسمائواذاكرحدثماثفالفارءحفظيقراالبىالجعايتوالسمعان

بكصدفلملهمالمولمجقضاالجماابنلقلدالتنوخىصمالقاابظلحديفالف
عيداابنجملعىفييئعربكانياالجعااقانارجاعناظطيبوذكر

الثيعفىوذكرمذبهخلفقالنيءالدلرظىسأتالسلمىوظ
وكبناناخالاقةثتالوحنىعنالدارظىآاطروىوكذاك

باالجعاانىاالزميمظليممالمالمايامهاللةلراهنكتظلرجلهعل
خدثىظللالسكتىنهاتضوممقفاحرثبهقتحربانلماماخاوصمى

جمثهأفذهبشنيونسوفجفمائةعندهلهكلقانهالبوابينفىا
وراما

دبقالجماخبرتالهقاالدارقطىآسععتاطاانالجزي1مسرد
ايلفمنماونفيئمافيفاقمشثندممقثبيحرقتهأايمفرماا

جزلطاوخيتولفظاولانجمدبنصعصشأحمدوىابرذرالهر
لثاايخالدمنقايخهانمجابنىفاحادكقألمجخففشنهلجااانحدفي



3أأتج19اطناظةكأكر

عليالقوافياصناكويجيبالمعليضثتمالقبزئقاالمنفنا
هلمجقنهاجيبداالصناكر

لسكةاممحلثلجعابييمتلىئطواشاياللكانرشاسمتب11

االحاثويملىظىوالدارالمظمرابنمحضربووالطرفيهابماا

صاللىوقدالجمابئالبئظتاطافظعلىآبرحفلطرقهاش
جمقواليافمبلتثمهمعتلملنيعابررجئتفطالدينور

بىالجعااشئبلتىارظقأظللدظااللحاغهمافهموالغىالنجهعون
ذكرثمواقهاىلظشهابالتمهلشيرظتواياعمدناعتنيراة

خفتحىوافمظتكلياىديثافىخلطاتلكوصحاسيامقلت

هوالدينكللزثالصلوةثالمذهبةترا

همامصبقداباانكلق9يلبعبيداللهعدبئوكللأ

لحأقىتحرقمونهعندوامىاطدثاهلعندفسقطاثاكلع

اليضىاالخثيداليخلصعرواليوصلمنذلكانارفاستقبحبا
لخهدينسابئإمللهوجرفثرمانبهفوضواعلىفق

لهفقاامنطتلهبفىوهوبرانجالجعابعلىوالدارظىألمظنراناوابئ
خرنجاومثنلخالواتهعوللرنافدوسماوفالقفدأقهانتسبحان

لاللحكبهمرأينألضدورصابمرتالعائحوصعنا
وكللهجنازصتنوحالراضفهنعشاكينةاالزبيىلكل

لمئاسوامنسعووبنارشتعواعبهانابالاآتشبمابو

قلبداعللختارعدنثقيثاالميربموحدةللببههاثتبكي19
علئملقااللقولهضاببرثيرضارع3بعمااروثووغمابخمرللو

كد



ض9بهياظاةرذ

هالححايابنفىةصرحمد
بهصتشهحمودةوسبالذالجمابابئ

الممابقوذصالمعمابهيخذئ5حظاوالنفاقالريآرأى
الترابهاالمقويثبمت5اثهالهمااالماىيملى

بةالصحافيصياالصتاعنهاذاغابى

اصياوساقاتبص5رىالثعبهبالنصخالوان

عابهوهالمنفاننرلممانيالشيخقدظن
انجأناموالتيىاطرآبواالاطافظاوسفانااالصدسحاقااحيرنا
عدقتاافظأطانعيمالوانااطدادابريعلاناالتيعهشسالمةاحمدبن
سعمتحزبىانانأصزماناهدبةالسلىالنميقعدناطمبئعر
انجى7دوركلكلفاجىلخااليمحاالدرهمورالديناشسىأرفيقنيقوالا

قالياطةماثرحمثووخمسينخسسةفطرجبببشدادالجمابى

داطافظابئفظاطاانجملئ83

يرداثمنقاكمنعيالجووزىاللركأعثاحمدبنممرشعبنماقهبرعبعارحمنا

نجهخايوبكتانجاوعدفيتقدآحافظاوكلفاباوعسمعرباطديث
االمجومبداوبنالثرعدثوالفضلالبوضنجياهيمنجهإسوحدالقمريس
دثسنهااللهيبررتحلاأخالنتهولىغرالدوالجيةبئاوحنبلاحمدن

31بمولمخأواسوابوبكرالثيرازعبدالرحمنابوبكراحمدبن11
ب4عديهمتفقحافظهواللشماوبمدالتيناظديالماتظلإ
نااحمداناالبلىاناناامةشابئااعبدارحمناصمحيلخبرنا1أ

ااظانقهأحأخانبئداناحمسصيلهواضبرأعخيرون11
النغ



3ج39الحفاظكرتذ
م

بناناعحهاالخرتكقاعبدارحمناط11اناافراهملبنوااقاضىا8ص
ال

حدبمعلكعربنبنلتهعبطعلىقرأتفيألبرابرجمراناآتالباللالءح
1001ااانااناعااأط
بحبريىصعدبنبرهيممرصىدبنحنبلحمدبنبنعبدالهول
نيترأكلنانهاموسلمعليمواالدةصلىالنيشبرهعىاعناالعرعنآ

صلمارواالناتعلىاقىهلودلأشأةلوعاالفحركلور صم

بوبمراالكبيرفظاطاالصكيلي3هالح

بن4وصازىوالمرنصربنعدشثحهفىاكينابنحمدبزكر
المستفؤىلمجعفرارخهوطبقتماثنجاالبىامماهـبنرقوكدممدج

دىجمافيمات5لجداهلههعارفابحددالبوابمعننأفظادحافتال
ليتياللهايرحمهلةوهالشمالعينوالبعارسنةلياالو

المامافظطابرمبهاأمرثا
وزىىصهالمرالنسوتالنخوعصبنعدبرميحبناحمدوصيداالالجوئه
وعبداقهقالمحكلربنومحىالجاخليفةمروصكنصفالتصاصاحصثة

المروزىعودلناقهوعدشيرولوالنالسراجالمجاصازلدانكلرا سوبر

وطقتهمامسقوناقشةلن1ىايسمرقندلنالفضيعدومحردنوممر3 الؤ

نجسابورفقدشلهقماكمواكئرالزحالظاالفىواوصنفوكصبية
مقدأمدةبممدةناكلهبااليخارصوقدمحيحعليهوقرأتالمجلى

درتددوممإنابنكاقالاالالقولفيهوماسبندادواعديهكترواواصوموه

رالبوآاضاباصيدالمماصأالطامفاثمحديكنامانرزاقالرعبد

اماقافاسبخراالمانمقاصدتكراظلمدوقدرتقهافواقيممنعلىفل بعفههنثدفىاكااال

4محيهكهأالصحلو8



1ملحفاظلدكرتا

ضيعوانذوصااللباسنللنلىعطدتوةللرانناصكنى

ويعفعبضنىاالمنلناسامنلبهممجظىليعىملواقو

دومابئوابؤعلىزرقويهابى18واطا4قطنىالدعنهمث
اميرهستمطموااجلراحمنعبدالرسممااوااللعهلرحمنعبابراو

آاطاثقهوبالمجضةؤاتاباديةباالمنيةكتهرفادبندانمعق
وابرتصيمكحئىاايوحدبنرعةابورقالارفوائالفغوا

ضةثقةيعرابخانظذلثهابخالفواالمرعداظطيبقالكاذضعيفا

7شماوجمىوخينصنيتوفطحنةلئاصلقوالذنئميوخناتختلفلم
نجرواحعبدالوهابالاقااللرجمكلبدوعدالمشبطباللنااخبر
كلياالحموتجهاناصظالالفالوسحمبنومحدواناصنقراطييح

منةامالالسلمهالرحمنبواانااثمفاتهسىبىاانااسثهتهىاابرصا
نجهيلىء01اناصعيداتاصربخهيحرعدفياحمدبئنامائةوارخعئد
مةعكريمكلنلىلثاتاحمزابعفردانونحيرقتىحديعيسعبيدبئناامخلد
ايخهفطجداوصموآلهعليهاثلةاطصلىخطبنارصليظكلباسانجش
هاطدكرذودسثامناسعامرأفضراقهفقال

طاهياحمدبئم83

دكبحيصعمالاياوسمعمرصلألمياتيالقابرعبداتمتهااطافظالنيمانجه
جىارااهـيناحمدبئوالجباقنجاعداوعييحنبلحمدنانوعبدا
كينمثالنمابئارأىلقرلرصظانتوافوىافارصاحمدنوافيالمر

بعدالحسينفىتواظيلىلمعلىفظععدبئاولحكلمثلهارلموضه

لىآلصاتونالث



3آ9اطفاظذكر

ءة11 مألثصنةفيجزنعراخبرنماالكريهبهعرعباجمدبككاتقر
بئعلىالمعرىعبئاناصعدبراللفيابوطا7اوشعائةينوعثر

نبمالمياطاهرعدبئاالااسبىعليالربئلحيناكقحمداانااكقلالبالمرقههبقا
ابىاللثاسلطقالمعتراناصاذاالعبيداللهعدالبحيرىبئكيىاناا

فتعتوسلمؤالهعليهاللهعملىالنيعطساعندضرجليناعالكانىعن
حراالفىكتتهيارسولرجلخرنتالاالاونثعضاحدهماوكأك

قالاومداقهوهذالمالنعذاحمداقه

عدنحمزةالهأ38

عدثالمعرىالكناابرنلقاسماهالماالزاههفظاطالعباسبنعلىاق
لنوعرانالعقيلاحمدلندننواهـالنساالرحمنايا30 عبدىمعرصع

اطرافىغطذوصعيدبناالسرسيدوعدنحميدالطيصبئموس
بم

ئقخلوشاالهوازصوفيوعبداطظالعدوددابناوعدالموابايعلوث

ةانجعندعنالبطاققهروىجملىوهومملىوصنفوجمعواكزالتطوافج
طابابنعروممدبنوالوادقالدارظقاالزدىسعيىبئانىوعبداأل
طه

واحمدالقابىناهـعدايبنوالفقيمملىاللوازاطسننينوا

وآخروتاصحاخاغةالحرايايخصةنجوعلىداطاجعدابن
احدمنكلقالحدثلمحمعرمهلتدعلىوحمزتليعرىلمنطالأ

فظولاركلياائاقرلناقخايفقرااتعمع2لعباوالألخاوهدلزبذكر
واولكينوماوسبعينضولدثةكيصنةفنىةطزثثكلعبلللعبئ
ثحاألوضسةورحلوتينضصنةهنهماصع
فظطاتاعزسثنىزوالالوقافكالتاطقتبحمزقىالمثوظ

لهت79



اظألرةتذألجأ3

عيدضاكبعشكنهعذادعبداقهوقاضيمافدخاتمدبضحنةصدلمرا

يناراعالمعأأنهفيقالبافميكرلمألتبمصرلوعرفتكيقولفكان
اقالربهاللييهرحال

حمزةراشدسععتعدبنبنعبدامةصتالبرعبدفيابرعمرلة

منوصلماكهعليمراقهصياالنيواحدأعنخحديثاخرالكنافييقول
بذلثهواجمعتظيلفيرالمرحامنلذلألاخلنىفديقطرمأتينحو

ماكلبيامنحدصةابازكرياخريافقلتاإخاقيخينيربنفرأيت
هفىالتالهاجمتحتهذهيدخعاناخثىلظتمصأعةفسكشئطريقه

اطداثبيخهيقولهالحافظمحمدبنةشصتندةأشلوم

لمةاكفئآالمتافيمسملىواعليهالدهصملىالنبىفرأيتوسحكفاوال
بككافىكليالصلبرةامائخمبم

اتجهاناابطانامساكرالقاسمعنمةوطاحمريهبئاظضرنبأيىا
بنحمزةمممعتأفيهـعراطبنعلسحعتبثربئاناصهلاالكفافى

فقالاالصاكندريةالىوصلواالمحزقدعاكرفقاليبمشعدوجا

جمحدمعوتهعسكرمتودخلحمزالصفرذاتارأياتياقىحتىمجنىفىاالمبم
ماتممنهسععتالطحاثعلىبنبحييابوالقاعممآلهايامتش

ماثةوهالثونهسنصنقسغأطجةىيخ
عةابرأنااناصباحالم4النتيبئابرالحمعيناصلفزبناصمعيلناخبرا

فظصمعتطاحمداقةائاحمزعمرفيحمقالرعبدنالما9اطسياظليأنأ11

خليعبنجيدنجهكلأنرأطسنهواظابضمخليىالمعتبهالني
ةالديئحمدشريفاتاضىا31ىطمااأطسنسيهافيتالمقرىمموأيع

لحسنابوا



3بما1839طظتذكر

اذارأيتشولينمنىءنيسععتالمعرىاعاسالعمدالعصمت

الكذبملضثزبالمحبرتوالقلألطلبماطدثلهمنرمنبخرجالرجل
اطجتةااصلهمارظىوالواالصعلىنجاعدىحمداوابوةحمزأظت

انجالمنظكابشبةا
ىاومرعر

رهعمراثمعدااطانظبال كتباقصالوالمجالسريئعدالدةبئجعمرمصبر
نهـاعنحدثهالننهذايدرىنوبانتخااقليرابالمرالنالىثه

اىسالحروعدناالهوازىوعدأنارراوالفضلا10آل دسبهو

وانرسعدنهالبجواخاكنحزرفوادالحسنعنهمهالثالطقةوهذه
فتهطا9اذرزااسنجكلوشالمى

الكندئاناءكتالقآالنوالمسمإصىاالحمدقالموملاخبرناألأ
ععربئالفضلنااجزفييقاناعمرنجزرقوانااالكربواصطيباانالثيبااانا

اتالبراعنناوائياسحاقابىكاشعبةاناالوليدابرتاصد
دقرلانمضجعهاخذرجالنذااوعىوسلمعيصآلهاقهرصوالقمصلى
لرقطنىاكلقونحتمرمعكفاهراليثاجهضوجىايثمووااصلمضهـفى

ذلحةوعيهفيةضاعبمرائافىتياكلهقااضماممرالبصرىخطشبع

ارسانجالمجافويقولهركذالمجوكلياليىوعدالحناوقدكاقوصالة
جيفربنعموصعتقاالطا3بفردكتبهنتدسيروثئحدث
نقلتياهتدىاليخبثى12بذخذظعقدةعندابئبتبقوؤالبعبرى
اطسنشاربعنفملفقالحديثينفذكراطنقوسعنداابق

الهيئشربممدضىان31زاذشالربابئبخىاكالقالمثفى



الحفاظتذكر39ج

كولالفمتوكفبةىاطدصبكرإلباغدفاذرجدزالمجبرزعن

ايربصىمربئالصفياناحمانعبيديئعدناناانعبداتافقتمنعا
صنةسبصينوسغضفودألشمائةوخمسينصبعصنةملتا

هىتجراال8

مهاصتكطالبندادداقهءبناطينعدقاوبثرالفدوالمحدتآاالما
ححاالكجىايامسمسعذلهوشيهراالربعووالةيقنيللشركتال
أالىاخلىمجيىنجهاحمدوكبرىالعتجاممرووخفضيبمالحراقوايا

ااحمنوجمدالرىأأاطتاطعنمالوىروامصوئنةاصاوإيهالنرجعو
3يلاطافظنيعبرالقاصهواواوأضاقثربئاخسينبوواالنحاسنجهعران
عالماعامالصابكلفتررإبمكمجاطتوبةوانملزاطحاجخلقهكثيرمنو

كأصنةالمحرفييككنونييفتصالهديانقةكلقيهاظله5واسدعسنة
4عليهاقهرحمةهانةوتالثستين

اناعدقاطغهاالشازيخهأااللهاحمدنجعبةافضلارانااخبرا

اناللالفعدبئناعلىامائةوضوخينجعصنةراالبزعلىبئللبارك

اناجمىمىالجواللثبنكرعدباانابكراآلجرىابواناصبئعبعالماله
صعنطرفنجهصحلرفعناألصدىاليثاتقيصةعييدالمحاركاناعدنأ

عالتمحكليهراقهلهـرششملالتملمجرضىعناطارثعنالمجاصاق
8وبحدهاالتةقبلابالقر4صرالرجليرخاناموصلموا

خع3القانجهحيد18
ئجببضدادوصدثصجبالدالؤكصرارمنيلكأابوعروللبرذيءالالان
نجهوعبداقهةمندبنبحيىصوعدبئالبصراالزهربئحياقعدبئعن

الديخمهضرضىعداتي31صالراقمتياطاىأبراطنلدني



3جأ4اظاتذكر

كلهابوهموعنمالدارظىطبقتهموبيىاالكرجفرممدنجهواسامااينافى
ظل5وجماعازالشيرحمنعبدالرحمدبئوايباازصمعيخالرلةفضااق
اوظاالطاكيفدادراقاصمحيلعدنضاعنهحداحداطفاظكلققيمار

وهالشعائقهوضينصيناصنةفينعيهجاه

السيدناودصابرسعيداالكخرااناهرشازااعبدالمعزعنمصاكراننااخبرأ
اناعداللبتلراناظفرقطرفظصيداطااناالهمماعلىعدبئنابواا

ابئعنألزهرصكمححببئضارفيانااالدالوهمامااناؤبانبئخالألابئ
وضعراجباهموالكبراذاءإامرنيليىمرفوكأهريرةابيكاللسيب

كريتحدهذ5القلبفيالتوحيدقبخيرازكلقنظفياالرض
هوثيخهظفراآفته

السكلاق134
3

1ولدمصرشللالبدادىكناصاسعيدنبئعطنبئصعيدابوعلىاطابئالصا
اطلالعزبنجبىالبفوعوصيدبناقأسمااباعممومائينتسعينجنقارجأل

نواينافرصشايولموحمدبئااطربةوواباسهلىبدرالباعدبئوعدق

سدووعهـنفتوجمعالئانذاوعنىالنلاليحيمرنمنوطقتهمحموصأ3 ي

قهعدالدظتسميدوكلىوعبدالضنىعندةعبداللهءاوعكنهصهصيحى

امفرجقيحىعدقاللهعدوااقرطيااصدعدئقوعدالله اطه

ءاهلليضحيهالمحتىباابمكتاووغونخراونلهاعرنرجعنرشوا
ودإلثحماثفدالشوكسينالمحرآصنةإفيتوفيدلىاأل
أبقعلىاناالرياحهحمدحمدناطدادعنسالمةاحمدينااكخهإ

االرابخاحمدابئعباللرحيمفظاطاانجأهمكللهابآهماطسيالموعلى

ارحمنعلىاحمدمفرح



اطناظةتذكر49أل3

سابالواناعبإلاطافظعلقصيدقابرعلىاناارالزممرقمجبدالرحمن

ائيلاسربىناسحاقناادىالبفداعيسىبئهابعبدالوااطافظعيىائ

عبيدشسحيموحمدابئعنهرمزقسمنجهاللهاناعبداسمعيلناتاحاتج
ضريئهـمناذاجاصمواتهوايهاللتصملىاقهقالرصوليظل9حاحما

عريخهفىفسادورضافىفىفتنةيمن5تفلواالفانكحوهخلقهودضه

ءكليذاظلعامحهصوماروىامحاصمآرحا
بمالغصاب34

أتإلقعابوانماعزهدالجاخيممدالكرنجرفىاحمدحمدنجهابواالماماطافظ
4فيخهكلنوهـلدهركلوااوانزفيكفاراادمناقاصماةلكش

ريالحمنوعبدالرالطالتهـثايمهـاحمدنوطبقتمحوروصعرشالطافبص
كرسظبناحمدجمفرئورماالالحباسوحمدبنازىالرطمحدنان

كاالعاللوابكتابوصهـنفوخلقفيبدالدفاققىبنتاو
اطبنابنامابوعةىومرلثدذيخروئمةفىاإكتالتاديبلموكتالمجالسنةو

البروجردىيناطبئداللظمرقمنصوروابرأروروابرالفرح
وفسهةماثالثينقربالىبقىوكانهتهبواطفرولمهموغير

جاالكرنااييقولا

ئرمغالبابراحمدالقصاباوحدمحصرهالنراالكرجوني

اربغرالهعاىشفلستهعلوغزيرتجدىتصانيفه

المحبهوقلههحدلهالىصيخاشااتمابرحاباتهدتابضرثكنىلمفي9ا

محيروىالمزحااهـالصحايةسمالداتجووفىمقربئضقيلاسمهوقيلله

هيهاالدةاحسنالمانا39بالكوثاحامالزمذبمطناالنا

خياكرالعرجابو



3ج124اطفاظنذكر

هبهاناووصفهانفسهوصاللهفةيالةلمحاكتابفالوهو
تلوانرمجازالشتمصفألهنتلوينمقلىالمجازاحقيقةفةش

االبقبنيرولعرتكذااطياةكذاومعىالسمعوممقالبعركذاهمنى
علىلةعواغيراعمبالتاويلارهاصيالسلىمذهبفقفلماااإلفالي
لنناصزواولا

السنىان344

اصباطبئاهيمابناصاقعدبئاحمداوبكرالثفةاالمااطافعلى
حصصاالعىشهاقويمرالهاطالىالىليرالد سىحعررموىحو

فةسواباخلالنامعالنافطعراوايلةواايوآمحلتابؤ
3

افىنجنيئوابايعقربوالباغدىصالزايىالساعوعربئوزكرياالجمييه
اوحماا اطراولواباعروبةالبحليانيالوعبداقهلىلزموليمي

العلوىعلىبتهالمجوعداالصعبدافهبنحمدعروصمنهكزالترطلوايه
8ونوآخرالكاراطنواحمدىمرلالسدابللىنوعل8
ء3

احمدقعلىممىصعتاليابئعدسببنروحنرعةبركاامافىكالالك

لديهورفعابرلتالمحبرهفيالتمفواطديثلكتىكلذبولكد31 ءبمويلىي

مالشعاثةوستينوسنقارجخرافيوذاكاقمقاليرحمؤاتتالىلقهور
بفحااشثلمجتياوصامالسنناصدوظاختمريخاخيركلقظت

سنةبنونما

عيداالكربماحمدبئعلىفرأتهالينمياجتباماطريقهانامنثوقع

حمدااناحمدبئحمنعبدالراناليرعةبراالاالالزشعبدالاخإراسلىالو
ندماسانافتببةضعيببئاحمدالاالىابربزاناالقامفيطسينابئا

ءوآالاحمد



اظاكرنذ3349ج

وعلهوآيهحامهصلىهرسوالابإباخاساقجاعنبئلمنكدرعدمحن
3ضال3ولهوعليهاقهصلىاقهرصولالىخابالمدوعئهصابهظ

جمامعطيهصلىرسوالقيهفقالابياالسظرجبئمىاقلمىاقهسولإلر
طيبهاينععخبثهاوكيرتننىلألمدينةانماإهوسلموا

تراالكبيرطافمداآاالماعدياق08

لمويوفهالجرطنحبالركدفياييءبنعدىبنعبداللهاحمدابر

ألرركالمديلواالجرحفىالكاملكابصماجاالقطانأيضأبابئ
3اواللوارغتسعينسنةوضمعءوماثتينوجعينصبعولدثنهآاالعال
اببئملقوعدنجاالماريأسحاقنجهبخولوسمعوتسعينسغصه
فتىااسالردابااقاسماحمنوجمدالرروزىليجىبئممدويدصو

النسافحمنبدالرواباسفياننجهواطسنالجحىواباخليفةايمقوأش
حمدنجهوأحسنالموصلىفيوابالؤىاالهرعدانوسعمجابنانوممر
موعةيوخىالنزالفرحبئوالحنعكيربئبحيىصاحبالمدلى

عبداقهوعدنامينيواطسنلالهواكأسحيدعقدثتنجهماأبرالمبأ

ونخرالمألمحوااحمدبنطيناافيوالهمىيرتبنيوحمزعبدكواش
هأبالمللهكاليرءلىالرآاكلريخافالمصمو
االسهحمزةظلفيمهطنعلىضةعاكركلقابرالقاسمظل
ابئكابعندلىالليىقامقاخمبافطيهافأنظىالدارسألت

كلعدىابنوقدضفمقلتعايهادالقيكفاليةفيهكللبلقاتعبرى

حاظانهىاجمزةفالاالنتصارأسكتاالمرفنحتصرإبرأب
نمدىالوبمنهأحاديىاامواتدتفرحدمعلهنطماركبضقنالم

رتبآتءاصادةوادهـتأللوايعالهيصخاركذأفي1



تا14493أظالحهنذكرة

اقهصفظاوجالالئظيرعديمكلقاظليلىكللنهءابهاوتفردبراردزرعة

فقالغوابئاعدياقاحفظايهماعداطافظبنتهعبداسألت
وسمضاحمدلليالفظخبئقيابااعبدمناحففلعديانزرقميص

فيوكيشفوقهعدىقاسالىامثعلاراحدأيقولففاطاعماافي
حفظكانظللىقداحمداطاآواباالطبرانيتددتطاحمدوكلنالحفمل
هسيخالفطعمجمهعلبعازادعدىاقتكلفاوحفظألهص

يهدوصصعدقحمدقاالاالسلفىانااحةرواراناالصفااسحاقناخبراأ

حمدبئبئهيماااخبرفيالىباكرنجابراناابامحياالصدرأناووت
وممراربئضرعننجشنبىباكرناااصدنجمرسنااصنجرلطناعداضحاك

انشدكيقولطمصةممرسمعقيممبئاالحنفعنغإلأوسيرقاش
ليغتعليابهيفعكلقوآلمرعلياايتهصلىالدهرسولانينتلمههلباقه
بهثويلبسحىالصلوة11فيهقايجدلوبايخرجلصلودبايخوذنهبالليهفيآ

بهبأصالحافظعدىجاقاباايداوابو1قالؤقالصلىاليافيسفيخرح
وستينضقسنةخردلمحأآلجمافيحمدبرافيياتوشدقةحمزقال
ءلىاالصبباكراالمأكاعوكل

انالينىالمماالوقتارانازوزنةابئانايفاااطسنايواخبرنا
اناثىبكراحمدقآبئاصابواطيناناارىيعاألابرالممجل

عنضىابوممرافىاالاطباببئالمضلانااطاففلياعدبنبهدافتهابواحمد

لناسهواالانقطعدصفاهاسبنالذكراسنادفياطديخلشلمهذا9

ايىالهاصنائالىنا39إيدالسنىجمةهـلليفيرل

اطارثاطنأ98ابريثه



إلحفاظتدكر54ج

قالهـةهسايممنكأسيرحدبئديارعنشمالكعنالمنجوصهلطارت

سلواقاالظجناضوةكلوعمتحتلهوآعديهالمحهصلاطهلهوصوقالى
البشراانقووفلثر

هونياالنجد68
فيتهرالجربنييرصفقاهيماعبدالدبئابوالقاصمآاالماالحافظ
7عندثبندادوفزلعانجرىمنانبدوقورحاتهفيعدىان
وممدطالموصلىيعلىالمطرزواييسمصفياشوقنوافىالجمهـسخليفةاب

3فالبربكرايعنهووطقتمالسراجانباعىنياهـقتيةبئالحسنانجا
ثررأتععايوكلقئبتالهثقةكاقاظطيبحواخروقالواصبمابءالعالافيو

صألعدثاقاالاللبرقانيوادقاحدارآكاااللحاقايهالحديثاكبعسر
نجهلفقاللهواحدفقيلئرانسانيحدثطنالدضالممناهداتقاالش
ذلكعلىاصبروالثوقسحداحتمرااذادلمجراسوفيهمهطدامحابإ

فرفعاتينكيهاباقالدكفرمالبألماللجامماكراوظلاعطافىنيالبرقالا

وىرموقداالكرلهبلاحىفقاداالثرقييعطيىخافيمذاعوقألدواللبق10

هضطااشيمبووازفىمالمرشابنيمبرااوميلىاالبربكررفيقثاعن

مهماوهالثوشينصنةتمانسنقالماتوتنخساكالدقناوقيل

تجهبمبنيحيىكاناقدابوعدبئااناعبدالرحمنباسعحيلاخبرنا

قرئاللباكرللبربوااناالاطمقحمدبئااالالبطابئوانامكلابأنأ
خلينةوااناآلوااالئبدووعسعتممنمالثهباكروايمااالسعحيلىور

للواووساكونبفغوقيلفعيلبوزنوجيهبناطارثكبفطالتقرأ

اطسفا3االمنةمنضحيفبوحمداليصرىاصبىحدقاراموبحدماألجيم



12جأل64ظاطفاةحمر

طاقعربقوالنهأقسمصتصيربنلمجاشاخبراناسبةإبىياااناإاا طرتاثجحهاظاليرفقالوسلملهايرعلياللهصلىليكذركرصصا

انفايطدقهاصدونياالحديثلؤكاوفيبهاظحتسبتالهفقكظيطاقها

ثمعبةحديتمارواممسميعنضا

ليداناسصبةالويوااناابوخليفةانااهيمهـاناللهلمجدعمعتللهوأ
المكإلوآلهلىصلتهاللرصممريقولابئسصتسحيمبئنجبلةعن

105

مماخرجهقالقيابوماليهاليكىاللهفانخيلةبصعالوجرمنموس
تويخحدثثجلةاسوهومنالجرجمايوتصنعبداالتوبها
لةاالسميلىابوإكرا

اطافظاطجايص741ثاا
أكت

النيسايورىحجاجقاصمصيلنيقوببنعدعدنيخاابوافىأأه
مالناىممرقوسمعلبندادمجاهدانعلىقراما4االبىالمقر11اش

ا
الباسالسراجاواالالطبرىجرسوعدنلنىداالىاصحاقنوعدالدةاءئة
يال
بئوعالقنىالمقاباسابنوعلىسرجىحدالماحمدبئوافؤيمةواق3

قالألموئقوتءعماصوانصععرافىاماطيالوااصرىالالصل
الى
وارباكرالحافظابوكلهعنهوىصوخاثوأسواواالالطلصنفكةاطأل
لمحه

العبدى3زحاالووالىقاالبربكروابرالموافىمندةواقالمقرىبنا
شوخراو

اشتهوألحماابنااعامافييقولاطافظإعلىاسشهاطابملهـقا
فاقلىعابولعمرىكاقالعراطملظ5بعفانالقبهانااطسينابيمن
الثمانإنفلمالتهالووانلمحالكهرلةيمتنعذصحفظالدملىفىمه 01ا

لرمهحرأيهالى



طفاظقانذكر37ج

نتماشورنيفولهالكتأجالهوانهءحىارالولليالاصحانجاها
هسنقهـاثرقاوتالمصنفالهيوساهءاشرامنهأوسا
لروهـا
قثإلخطكتبالمالكانعدتافىعلماايارئواكا

يقوببناطينبواحدتىقالمجاصهفيفظافىابوعلىاوحدئنا

فيضامعهوفيولهءحديئافذكريوماحدثاعهمةذتاوهو
لىضاقهارحمهصمةنينوطثالثعنثةلمالمواووصتيزعاقالقعدقنةذى

نجهصمالقاانابئلحمااهربوطااأنااحرواننا91خمتأباللنارا
بئايوبانافظطايمقولمجابنحمدعدقامالضااطسيهةبئعداناالفضل

عنالقاحمبناناعبثرالطباحبتحدشنااحبئجفرناارااشاسليما
اقهصكانتهرسولقاللظاالسقعنجهوائلةعنطاوسثعلبتئنءالحال

عةيلثماالهـاايثاماخوسلملهوا

حاكآبوأ18
حيانبنفربنعبنعبدأفد4عدبواالالماموصسندزمانهاصبهانحافظ

بخةارجصنةولداتخابافيويحرفالسائرةالمصضفاتصماصاالنعارى
ديموللثاؤلااللىوكتباجروهبمنينوتماارجسنةوسعفيصينوماوبميخ
ثيسحدانبئاهمواالفرحبئودامدالزالسهجدهمناكبارصسعاولقى

ألاسدنجاوحمداصبهاقالمدالمحرئشىاحفصتنابئوعدناعبدالله

نواسحاقاصميلاىبكروايمااظزاسلىقبئواحمدالمديئ

يعلىوالىالحونياطسننواحمدالجسخيفةوالىلىالرصاصحل

ااطاخيرارقحفظهوغزعفعهمنىافىانلردةووالمجكىالموصلى
الحبمئيالمنيتيباللطامممضنثةوبفينلذهبىالممشهلمالمنيثي19

عناعنمناكشرحداقاضىا29احنحرصااعنحد



3ج1أل0184لرناطفاظنذ

بكرواازالشيرحمنعبدالراعدنبربمراعنهمحدثصدوأشالدة

انؤدبسمويهبئووعدبئويموذوالينىالمامردوبوابوسعيدابئ
والفضالالمجاللشيخبئالرزاقعبحمدنوحفيدهمكويهنويخان

ءخلقكثيرتجوالكاحيمعبدالرفيهيطاوابوفاافماطممدابن
فياالكثيراالكتبوالنفسرصنفمونمالتهدولهصسابنظلأ

بعقهلمجكلنوورإمتقناشهافظاكلذظطيبابوبوولماالكاكلوئرذاالحا

ياااويضحومادكلناعلوهوبمزحاالافىمادعلكاللطبرالعلماملل
االحاكاصنفأاالعالاحكاننعيمالولهقايصلىالثهاالوهو

ئقةقوصنةصتينلهميصنفواضيوخأعنيفيدنوبمالنفيرو
القصيرعدبئاناعبداللهظلالمقرمحوبرابومنهكوروظت

اطاظباخليلوممفسصعأنهكتابةالممدلالتىكلبعلىواخبرناأ
11طواالئيخايتأفراالكومسجدبحخلتفيالنوآرأتيقول

ابوعداثوظت4فتتجانعدبئاهذاليفقيلمنهاحسناارشيلم

ابقااللحدفدةاقهبافلضفعلبلىظضفقدللايسكاللنعمقالحياقابئ
تجهخليلنانايرسففقلمتاألقاالرضواورئاصدقناوعدهالدى

ةعماتماللهرضكافتهكسلهفقاذكتبكهـواحمرصدشكالسمع
جمقعلىضعتهاووفقبثهاكفهمنلينقطاارشيفلم

ةمانةوتالثوستينسصنةسلهالمحرمفيترفيابرنعيهكلل
لينداهثاماصنبوعدااطدغارصييكبامناتوفهاألفلت

ةحدابوالفرجضىمهملقوالقاقاشوسينيخالتاسانييمضفالمثته9

اليهقهاحناوالناطعق31اقاصانيعداقالفضلا

ضمغواص



كرتاطفاظنذ1389ج

الحلربهايمانصنحدلبواوالالمة9حمسقوالباجفرعلدنوإأ

هالياشهرحممأشتانجاكتبمنخىالفاووخميسابورصيخ
حدبئناصراناالحافظالمجاجااناطارقبنافملاالونااخبر

حصابرالتيخناحمدأناعبداقهنجاخمهىطاابواخداناعدالونجهجحفرا
صعتبرنجرلداناساصةالواهـانامطيةاونجهراحمدنجاباكرنابوانا

االلتطيهصعلىاللهرسولفنامعلهظناحصيناالعرانالعطارحىءابارجا
اقهصلىاقهسولسعىقكاشالاذاحىليلتنهفادبمفرفيصسوله
الئصىرتفصتحىاعيغفغبتهيوصلمنهواعليه

دافبتاطافظاالماطتأالم4
سظهاالصاصباسابنحميلاتهيمااسبنحمدابالكرراصالمالايخ

جمهوصحعاصينومابعينوسبعولدلمنةحيةنا4الشادكبرالجيرجماف
نجاحمدالكافيةلوحمزابزهيراطلىنبراميمامأمنبحدونيهةوتماصنقلع
ثوزىالمرمحيىوحدفيوقمسردبئحمدبئايمقوسالقاضىنويوسف

ألفياافواناطضرسعبدالدةحدنإبالفرحمدوجحفرنعلويهانوالحسن
ك

صاركهالااصحاقنجهالولولجىحلفقابيااعتربئطناوعدصيبة
هوخلتىخزيمةوانفىوابسانءو

صمندأهجملمةبهيرةءواصياحالصحوصنفوىصىجموله

فظثواتجرتمنهلمتعوعلتطايئمجلدفىهذروعفاقهععررةث

انطقدماكلجحقراانمنإياسآخرقالمتبأنوجزمتاالماهذا

حازوابرى11وحمزةوالبرظالحاتمعنههـمدثالمعرفقواطفظ
عهملقنبةثمءضالراالقاشوسكوبفتحالياقرييوصلىالابابابىفى11

6الحبرمقايراابرزنيانهانلحا3دابحدقرمعنحاباقرلىا



3جإ05برلظألرةتذ

الطبرىكلبئداطنوابر9عافىالباعدقواطينالعبدومحا
فيرالمعدلاحدالووعبدالجرجراقريسابئكداوباكرواطافظ
ءسواوخلتهفارسىحمدبئلرحمنوعبدارواالسمططاوسبلى

ةحكيرصيعزمتكنتبقولالدارقطنىسعتنيوسفحمزةقالا

اطناباعدوسصتحمزةظدارزقدفماالسبمرابىحدالياان

لنفصهيصنفانبظرابيلمثيخواصكلذاعولبالبصرةاطافظعلىابئ

وفهمهارضطعهولغزكتبنمالكثرةكلذيقدرعليهلهارويجتهدظوبخضئا
انمناجللهفااسمعيلحمدقبكتابيقتديانلهينبنكقوماوجاللته

المحدثنخهوثراالسمعوأحدعقمتاالطاكمكاللاوئنشبع
قيمانمالفرعلعابينوالخالفءوالخاوةواالرياصةبواجلههوالفقها

بئاففلاجحفرنوالفضلازالوسألتىهمىاةحمزتالفيماموعقال

منبماصنفخبراكشهسفهوتصاوصيرتهاالصميالاشبهصرشالفر
لهسيرابخارمحوجمعافىكتابوتخريجهالمقلينوصدالمسامنكتبوجمع11

ظنهـالصيتوالجاوالعلماتحشرزاقدكلقوقالكذخصمن

اوكاللوبكربىقاءتراجودةنكىالمظرااطافظممقمنهمجماحمزتوصمعت

وقالقلشهـغبرهأأالبترتجلسمارحكالفاالمجالىجميعكلفمقدمافب
نينئالثحوتماسنةفينحطىءاالمصرىفيكتعتداكرنحمحهلر

ئما

إلكاهلهحرصبثرابااىلكيددحاهذاشينومئذشولىوماصصيم

جرجانوعلهاابوسدولدهافقهااخذعنهفطالصووقدكا
حداعدالودناالمسوافقيرعداانااسمىقللقديرئاصحعلناا حبرع

يلالسيصباعمافيافىكذاهمفةيخبالباماثابمللثتبفيالدهيبهقال3

انأيار



كرتاسالفأظتذ51أل3ج

أبافىاللجادتاطتهلاأياإالجربااحمكمأإعاتاقإ7ألصا
وايقكنالربهتوماالمحهكتاببهنطقماوقبولوكحبمورصلهنكتهومال

مدعوفهاانويحتقدونذدكشيهدلالاموسدمواعديللهاصلىاللهرصوله

خلقبهاتيهووصضبهانفسهفوالتىبصفاتهصموفصراطسنيباسماة
ركأبالكيفالهعلىواستوىجمفاعتقادبالمبسرطتانويداهبيدهائم
دالعتقااصائرذكرو

وهوحىاباكراالىاقاصورحلتالطرىوالطيبااقاضياقال
ايوببئخمدوردنيلماقرلوسمشهحمزةقالياقداانفيفاتأ

رأصىرءالزأبووصتصتالقميصوصرخضومزقعتلمجهالرازى

منعتعوفاايوبنجهةعالينىبتابكاصوتالوامااهلىعلطخمحظ
الىنسأضألىواصمحبوفىوجالرافىواذنوالىفلوقىقالاليهالاالر
وجههرالىواساشعرةهاناكنيولمسفياننجهناايه

وتسعناربعصنةنيالضريسبنايوبعدقهرتقلت
عتالوخرجتهنظرابالراقيدؤنمانيوفينط51سدواليعد

سمتصهعهاحمزةموقالاقربافمحبةنيكأوتمعسنةلباالرالىا

ثنحصنةامالأمغافىالدخالداحمدبئعنبخلىكتبتاالسمحيلى

جمعمعتد9هصهورتاجروالضينشانواناتيمانوماةنوثمان
والقردبجالدالعجمنيدصمااالرفعةوالفقهاطديثعصلمفيامامته
هاوبعينصوصصنقاحدصننهغرقرصكبماتةحمزوقال

ابرالحباساالقرشغاتوئهاقاتسنةوشينبعارعن

غزنة



جأل35اطفاطلرةئذ

عدابووازالقلومفتىهصتينلرهاصباصطخرشالمطوسيدبئاررن
بوزيدعمبنااضوقاوالمالعةلييألانبنابناصحاقنججمافه

فيالصوخفيفبئعدقهوعبالاقوالقدو5االفميةخثىشحمدالمرا

هلجعنفئمميهمارعرعةبالدظثعيئ

صتامقعنةقددبئوااناايعدلحمنالرببئاصعبلنااخبرإ

اخبراوحنوخييافضلااناعبدالباقىعدنناصشمائقاوةعثعر

انانيالبركرواانجأالمجقاالارانابندقثابتنجهنابحيعدااانااسمحيل
اطمشعبقكخاناعلىبئاناعاصملممانييمابئاناساالسمعياثبكرابو
جعدااجنبفمفقاالفىاماعررجلءظالحأىافيبئعبدارحمنعنفرعن

انتماظوانتاناجبتظدةلمحسركناانانالكرياصراالعلرالمامفقالا

عليهالقصلىلمنيىلكفذكرلالترالمجوصلتفيفتمعاكتالاوامالثعىالم

ولفخاالرضبكفيهضربومثذايكفيككلقطفقاالسلمفىواكه
عنهوصمنالمميخاناخرجههوكحيهوجههبهماسحنمنجهما
15ذصطشبة

وقدسعضههيويقرالطم3اعنشعبةعنصيلالنضرروا
المؤشيناميرعارفقالياالةاتقعرادفيمفتاللصوزأقمحبدارحمناقمنا

لمجضههايهفظلاحدباحدثالحفكمنعلاللهجللماشفان

هذالشاموطرابمذفيحلمذمثلبترقلجمأخ
اأالكماله11الصا

نينالمواميرىشفيناوحدلحدافتهواتصلوبهنلثظكيفالممن
ظطاهانرطدياكحارمنألاعنكلذيهىبانهللابهذممرطفالانماو

اتراناشلهأسهاكلشثدئرا او

السبيى9



الحفاظةتذكر351فيج

واطافظاحالهةاالسبىأ
اليشعجربواليه8اطلبىالسبيىالهمدافيصالحيهحمدابئحمداطسنابو
ألجيةنلبصرصوعبداكله91حباقدنمصمعبحلبىالذفابي
واحمداطبزىجريراوعدنفذىالعدبئزوصرالمطريانبهردموم

عنمالدبرقطنىوىصوطقتمالسقلىايوببئوعرالبرديجىهاروقابئأ

7نعيمبكيروابربنلبطاوابوفىالبرواوبالكراالزديحمدعبدالنئواا
شالمسبنطقبئجبنالمفيدعدلثغواصلىاالوالالبواوطابئا
لمحالثاقثمقهذاامن3الخالازعروايةلرااعرنو8ونخراو

ءالمجالفوارصيهبئالفتحثابووفهيخهـتثغعلى
احمدبئناهـاالالفضيالمنللحلبيينياكنلولمالحلبىمةاطن1قالا

ارمهفطاسبيراوينكانسيالدواقوالملكمندجيهاوناكفأهمالسبيى
قسوقالمابينلهوكلقالعترقألمطرنحفضلالتبصرةكابلهوصنفا

الملويةكلالسبيعىآحماوفأالدهوظالو

دناوغالباناالسلثىهىاوطاأناالهمداقالحناتحفرنتال

بئالحسنانابماكيراحمدنبئاطينبنعدلبارطاإنااتالووجماعةنا
نيلوالثاذنأالصلطجاقعدبئاناالدلرقطنىةءابقرفظاطاحمداليا

ليهماصملىاضالنيسأجابرظلشثعبىاللدعهجاعننسوبئاتاجمى

عنهوصممعاابىوحدتروالمولغتحباحبانعدنجهاثتبهثق1
قالفضمهرىالصولفهضاوعبدالنىفظاطاانملىكذابقوااطالعرابوا

ذعرلقاموسيخ393ضحيفبصرىوممربكرنبنجانعدنوبالضما
عةعنىاندنفهشرعدضىالقاال3خالقاالمحشااالخحق



13ج145ظتاطفاتذكر

هفاكلعليكامداذاضالصيداالزيعةوصمله11

افقاللهءرجابئاصمميلحدثعنالسبيىاصأابماهـظ
فقالهاباكندىاكلطفدخلتاقيعنجتطمةصندظ4القرأعليفاابئقعةا

عنالثبمادثأطلمفرأقتكللجيةناابئمجلختقلمناينصن

خفيلرذالئحيعنرجابناسيلاأحدثصالقشيتةطهظ
هليىوممالتدكرشيبقفقلتبئابيبكرابوالكجذكراجدمفقامفمالجز

اكدبخهباكرابواناثرآاالالملىابنناافظالحادةععدبئثىحدفتالقي
اطمةظعنالثعبىنرجامقاصميلشمعولمالكثرالعبماصنى

عندنابندادىكلقوحلبالىانمرفتئموالنفقهوالمافهالطالقضة
ااطدثهذافكتسكنهدعةبئاكروذافةالكرالىهذاخرجلهفذكرت

يرفهنمبهذااكرةددالمجابىنىقجتضمعاىثمالباقدنعني
اببفداداجتعحناتجباماسناثهادفىتظمثقبدسنبنبدتعنااجئم
هطباهذألرنأت

اأبدرشيبتواابئأنااالثرمباكربواناالصفارلععيلبئ5فئناتالا
اكدثسنونيهواالمفيدلمالنقعتىفذكرتغيرذاكهذااراالثر

يصدقالارمنصالمذاكرققكصفالبيىصهظلغنديالياعنياطدث
واقيالرفيااعرمكترفظااثقةاالسبيايرعدكلذ6قاالظيمابأ

هفيتلخيألذلكلوااليثاتحداكلزمخرمبالماكلق

زيرالوعليناآديقوكدالسبيجاباقالهستعنالدارقطئثتدوأ

اسناداتعرفضالليمحدثانيفوفالناسفتلقاهباليهـخزاابئإ

اوصلوتاطاقنرشلىاعردثفذكرشلهالصحاةيخماربتعنا
لى



لذكرتاطفاط051أج

للدارطئعحيدمنبنخنىاعبيةاطهذهقلترألمابمكندممشا

لالسعائقيووصبحينصدىااطاجضشةشصاجاشينيعدابرياوماتاأ
جا

باالاجموحلدرنناخيلاخليلتسفاناينرقطبناصاقاتقرا
ا

اانااطافنييخمبوالحدأدايوكلااالخليالبنصاإلوسفاصالمةلحدت

موساناممدنتوالناصفراناالماحمديىالاصاحمداهـا
دبلها

بيهوقشصبئهثامعنعيدبئحدكايوشسناقبنظكر9أشالحر

لهاوليهاقحواشرصولريلتفنتاخهاااشحنيئثقرضىطعنا

ههنطوحهاحجراليهافيرأسهيصتىهومحتكفوسم
لحسنابراالمامافظطاي3ولآلهـا1

هاكابمصنفالسجتننكيةهـاإلغاصمنأبراهيمناطينعدقا
اجاياالحباسالروسمعحلصنسجىةكمشكللموشالثافرأمناقبا

ضاوصومكوالالهريوصفوعدقاطراقيممرولةواباخزيمةبنابابر

ه3أاللثىبمرىقكلنهحدقطبقتهمولأجيزابمالروحمدنوقكبيرا ورإ
خثير4هألقيسنةرجبقيهاتوجماعةعمارالجستانيبئوعيى

293سروصىاطرسىموبئعدحةلتصقتوبمهالمتفىشىلمالحرا
السجزىاإلوىالحينحمدقنأهـهوأالمثبهآلبرعق3

بئفىوعئهوطبةخزبمةايخةمنوصحاالفىضمناصعنفظا

مرتبئلىالسبةالمثخبهصنيالجيز293السجستانياللثيىبثر
اضاتراالصولفىكذا 39عدالجيؤصواصهصلبماقبئثجالرمنهم

ماالمناقتنونالككشففيقالثمائقرونيناوئماتينخونما

اجمةالترآخرزدصلممجثيوئةشماوشوصينصنةفيشانها



3ج6أاظتاكرثذ

هجمناايخرهوماثو

عدنجهأعبداقهاانامحبداالولممربئاناعبدافهاالمينووابرنااخبرأ
اناالسبستافىجنربندألدانمكدبئفاالكيىبنواطسنانايعقوب

نجيماناخلفواضحنيبالىوبقاناعرابرانارىاالاطسبنبئعد
احسنمالسفياندبرقفقاحمرعلىوبقيناالناسمبذانلفرجلكلل
قاهاووكاتانحالها

ارنههاتاالسداجازهابئحيمشاالعبدالراهبةأحمدبئنااخبرأ

االتيابتهرالليثىثرىقاناعكلبناصرالربنصمود11قشيرىاابئ
شمائقاناعبدالملكونوسبحضافظاسنةاهيم12ناطسينعبن

دسوالاعنسفيانثكن9ممطحفردودابواناا5نجرجاممارأناجانعليربئا
سلاكووآليهاتمصلىالنياسعرةعبادشبنثلبةمنقشابئ

8نقاالمابدالشسىنتالكحيهةخطب

جسىالماصر135

نجاعيسىقاطسينعدبئاحمدقعدبئنينفىاوكلارعقناطافظاأل

جدهاالكبريمسعالمندصاعاالنيابورىالماسرجسىمابرجسيما
بعدمالثريافنوابناجالروابابلباسكلةخزبئوابابكرحداحمدبئيد

هراواآومعروانافراصانفي
افيالراالهارتحلالكتالةفيكئرةعصرههوصفينةكمقاالطا3ا أ

مطعفهكنباوضفالمنداالكيربمعرآالمقاوأكئراحدعوعئرينبنة

صدمنهطبقةممرسهصالحفروحيولهاهومتحتىطفراالمثتب9

يخالديئممدسرااقافى29الكوفةباموضعوضرلى2الطباوراوبرا
اك



اطفاتذكرةكهءمهـ3

كلقأحلسبقهجحالموجمعحديرثالزهرىمجزوثالخمانةجزللفصا
وحرجماوالقبازكغاواصيوخابوابموال1صمنفومالمائلمحفالب

اادةالىاةطاألهةالمنيةركضهاوسلميحعلىماباورىممصهايخاقي
لدتيرعد

ولىالصئيراطجاجنجهصملسممتيئبىاصمصتيقوالسمعتهو
مموغحدالفماثةثمنسيحهالمسندينىمذامت

ونزادكالعدفكطالزصحدتلابواحرصحنفموضعآفىطاطيومالله
صبصئرانيرافينادوجمنطوطضمهمكودالتخينظالوعاالذهيايحيى

كااكبرمفوعضصندماالسفىيصنفلمانهحندىجزالفتةمن
كأحبضةالىثوبكرالصديفمسخدابيقوئم5القرربإدمجلساعليهبوحمدا

معولهجزأوستبنيففيالنسأخخبهفوشوامدبطلهمحئصرجزأ
8سيموثالتوسضينرجبضخحهكاتاصعوتوفىاكينومينواقسنة
هسرجسىافقيهابواطعنبلايخماانعليهوصلىمائة

يىاعفرالز3إ

هافيعنرافىدإالمروجهافىاالسدنبنصحيداطينبواآاالمافظااط

هموطبهنجزبدعلىبئعسوالحينصاواياعدنالبرىسمالقاابادمع

رهكالنيكلذنجدارنعيماوكلل4مهوطافعيمبوبكرياووواالوعنهروى
نسيروالمسندتلقانروانةصاحبصوكاقوأطديتاالصرئ

ثكوىروممنمانقتوشينوخةنةفييمهواضياوالثيرخ

بيخاالرافيصدبغخهىافىاهزعبدابئعربئقهابافطمرالز
انقنىورسللر



جهعال1االط01لرتد

اطلىنيوسفاخبرأاتصىممىإلعدبئاحمدكلترأت
اغرلالاجمانرةضوايوكد9لماهاغنحودلمجانياقابازمطو
مدفيبئعلىقطسيهةعدانااقيلممينانااطانمانعيمانابوىللترلالبوقا

مكحرلوتالرهاوسلمجفراعنثانلهمية9ناغبئوعرعدنظاال

الويهلهوفمهلحبموعوآلهعليهاللهصلكالالليكللىاوسشداد
هفيامان

الجوالاالماماطافظانقاش18بر
مانينواتتينصنةولدكألتحضالمعريحسنبئكلالرباكرعدناثى

قراللثاقوالقاسمدمياطيلقىآجحؤاالعاحمدنممعينومائ
يال
البضداككهغيالنثيارنووابإيتوبمالمنجنيتىالنسائىلرحمنبدويمافى

قتهموطثزملاكدنوجماهياالهوازىنوعطالموصملىسلىوال أل

وأررآهيمحمىبهانظهذألبرالطآلكلبئادجفووتىطساأالإاارىنحل
نجهكلوالقاضىرأفىاآلصكندجماعةممرنبئواطنابخارىانجاعلى
صنسراووهواطوريثعليوكلذمنونخراوالنيجمابئالحن
تسعسنةشباتاجثويررفيوىظاكابعلىألىسمعناهاكليح

لىتايرعماقهماتودستين

بئمانالمالسقلىرالمكوعديبااهيمااحمدننااخبر
بئعلىنااجعالجباربقزوناظيلأاسافيامياوطاناالمقومحد

احنادبفتهليثه2ث2خليلبئضيخلئتبموهولمحاذكرقىلبالجيبمبمالجا

ابقيقعنهورصدوقكذاسعالحعىحنانوقعرنهمعدبئوخفقالنو

لديننعدشرنجالدقاصنى9والتقربامثتلمحا



عراكرقاور9ه3أ

ثسيه4ووصينتمانسنةدلنقاشعلحدبئابرجمرأايىشنإطيق

اننجمليتاظيحثاصنيذالربنقيالماأاايتنصمعأكاللقااأنا
اكالهمنانولقويهعوتهويرغاالهالذممكئرعبدأقهكلننافعكللص
تمماالهالللصررفعطجا

االأظدقأاعةرظأاناافيصباحااالفرناصمحيلهألاخبر
حمداجمربوااناالتنيالحسنبئعلىبنعكربأبراناالكلبىجعفرشالحة
واصمهابوالعالاناعارةعوذقابحربناطسيناناآسالكدئإن
اقنصةمااشئيئاقعرعنصساعوموصرخاناناصاتهاوعر

الهولمةفيلشآلالقيدمإللققاوظلوصلبموآتهالتمكالصلىادبط
اكلعوعيفعونهقتمرةسنينابينيقضلمايهلوودساسماأتبل

ضارجىالنهحيرصاصما
دللمدثاآإلمافرنجصيناط05

رالمجكمدالركهدحاشالمعدالمصرىىالعسكلعدابولجدهصعند

ذزنجهتجمزللقوعدبنصعندالراجغمانوعدتصةسواسصاتلك
واحمديئافراهيالمهااحمدبنوابدحاتةحمدالجندىنوالمصملمع
بلبكيروظزيهميرهيرنجهصماحبالرتراقاولملمعبلتلعزقيبنحمدأيئ
كالبئواسميلنمالنحاسوابوعدصيدنوعبدالنمىارظنىاعنهوى

وعدبئالداودىثعفمىدظوانورخأطحاناتمحيوعروألمقري
هدالنارصنعلىقاصموأيرمهاقريعهالمجالذكروعلىبنجنر

3أخنماونننوأرعالشرقعاشصنةامهوصمدلونتج ثمابتيهةإص3صخالرالرسحلوادالجزرىلممانالمالى11
صهمالساكنة

النماتأطن39دثقربتعالىكذأقاطةرحمه



أ06اظ01كرك

يفوالمعلربالالمعمرحنوخلىلطاناطعإقبئعد

ذكرماصتطيعالخلقشروىآريخهنىاالحأذناتاسمالواظلىأ
بنئومانينونمابالثضةنرصنيلدتلىيمالمنديااكثركطفارأا

وثأللعحاألعينصنةخرةاالادكفياتو

ناحمدابربماكرنيفالمحاصبوصااطننيةعاماتويخاكلت

وانجآفعاالعمكاتجهصنييهووالكرشقفىألمجاصبعاازىالرفي
سغةنيولعينعنابقاالسفراحمدقبشهلذاوالمدثراأ

بهاقوإمسنداصلضالواحمدنبئارعبدافماطصينبحلبسةالرصيخ

احبصتلقبالمجوأفوركعدبئيئحمدبئعبداقهبكرابواالمأمألمقرى
الهذيهحبصهـامميهاالزهيطلحةاحمدبئابوشمورمحدأاللة

بقاصداناسهلناناحمزةىالؤثاناماكرمظاللابوقاخبرناا

االطفالاطسيناناعدقمائةمواروصبينتسعسمرثربافي
خهااالط

بناالسليمانيحيىعبدالزبزبئليراحميدقاالعلىدتنجرثأطصنتج

التمكلديهرصوداقمحلبرققاالللالمجعينجهاكاعفبةبندعشبالل

العاومععبعوقعرناذبننمارافمرحمافيحالائحرجولهآوخ ءلط
هابطاطرايخزلواكوماسقاظفرجبئطيااعيهمحهوسافاثه
عا

فظطارافمىص65

بئاطنحصمعالوراقالبفداسصيناطبنجفربئابوبثرصاالملماا
انيالشمرمالجابااوافاطرةورواباإلبافندىفيجمرواىمرأهاطه

حمغعنمابئحدلحاوالجزيرةئاموالىامرباطبماتهولىواالواباجمفر

ونميمواالروىالمجصدفيوممرالملحمنعبدالروابرمبدأويال

افياالصحب21ألافى5



المحاظتذكرة3961ج

ادافرليلفيدناوخرجخدناصنينءمامبهاطلطظحروزثوازبهااال
وكتبصنالزلىألىدخلثموصينشتنيحدأفيممننييناصااظرا

ضنارىالحضروالىصمناستدجمانماحدكترفيضقدمهمالميمثاهـأ
لهماوئالثسبحينصنهةالمفلىفياجلهكركهحماظحدث

ىالكندعنأحمازةوغيرهالقيمىدقالممحممالوالغنانااض 11
اربمراناالحافظعيمابواالابوبكرالخطمصاالالرمنصورالتيافيااناعا اصما

سحيدعدبنابوكلاطافظااعليناالمقدمإغشرحبزبئجمفربئعدا
افاداوداسداودينسلجمانبخهالعد31نصمىءدبنإكااللهيىءاالبألرقا

الساففيمحبداللهيكبناعزقرونعامأراقاهـاصاتمانرى ء11011

راساذهاقالوسلمواكهعلهاللهصلىالنمطصردعةلناعنذانزا اعى
الجسدفعامةومانقصنوبالذةسمفةالسحعوذهابلمذنوبفرةما
يجدابثرذالةقدا

ىصه5وفيشطافايحيحكرذفقداالولدأمأغندرا

وفيطبقتهوالجنيدلصتالصمحدثوفيواكاكراوا

طرادالبضدادبنجعنرحمدبخهالطابوثسواصروءوسكنتيبى11 ا

الموطاوابايعلىوالمحزعداللهنبراهيماوالجحىايفةالباتصمعخضدر

313اعمصنرواللةعدبئبمداكائيضغندراالربدويتحفةفي91ا
ويهـاالغاططونعيىدنمنهمالتحتيةءياباعيصونالمثشهذكر3إ
ا

ابندادىابونحمداحدبئنهمحدةبالموبونايمكوابنخهعذاطا

محنعدبئثتعبحنهالرملةكأللئفةلدورعوطااخلففهالهشمعنيروىا

لىالباالدبئمهحموثراقاضىا3اوخكيرماعلمفآقهلمحةالذفطوجما1اا

دونهلنماتاطن311صهخاةبنودةعنثرقرونهاصلتقر1ز3



3ج1أل36ضراطظتذكرة

نمبعفيتوسواهمانفةوطااالكتافىوابوحفصمارقطئالثثنهحمل
سمانةونلووضين

اناوىالخزمالمجيبئخسناااداوىالمرحمنعبدالربئاصمميلخبرناا
اناعدالزامربنحمناالعدالرالقاضىنابناناعلىعةرظعبدالمحة

االصثىهاللعكنبئاناقتيبقانامعلىالطيببناخناالانحوبئجحفراق

اليغفىاكوسمرآداللقصلىاللةبرظاآللرصولضيادسافيعن
هموملىعفبرديئالذااهمامناقاالحومؤفيابابكروعر

ممهبالخيرمعزالشيجنباغضاكببا

ىرنراظطيبولموذكرهعفرعدبنعاىابروفاجغنذرالرواسيأ
موصوفانواصيداوىاجمغابىوجاضبئالفرحبناحمدعهحدث6

المذكوراخافظلمالىانغوعدىالطفعل

احضورآالقاضىعدعبدالصعدبئسمابرالقااالغدبرعرقناخبراأ

جعفراناعدبنالغسااراطسإناناباابرئصرانا4الفهالممبئااال
وةسعىاارعنابيممالرقحمادعنانااالهدبةتجيببئنافىراناغنى

وإالمتئاقلمضعضةبااصوسلمعليوآلهاكلةصلىادالنبىعنهاللهرضى

جعفرحمدبئاطسينوهراي5اويممحقلىهوصىاظلوااص
فىحمالرازمحوسمااكوفرشانطبرلرشءازىالرحمنالرصإنا1

ا

سالحلى01وعداطنداطاظاهـ11 دريىداليىعى

ليقىصكاالفرأبئآاصلألإناعداحاقااسدنجاإماقراناراخنج
اناجمدنجهالغراعدبةياكراشاناديلمهاوشيرداربئصهراآصو

لمبارصاناعدبئحموبئجعفراحمدبئااطاظحمنجمدالرحمدبئاانانامونا
جعفرعذير



ظلمحاتدبرة369أجأ3

ةممابالثثالثينصةالرازيغندرالرحمررعبدجحفرق

حدالمحلمرقاالئالوءايم4ععالقءنالهالربءلمواوانجأناألح8
االعدبتانرباكرالثافثهحداالعدنارطالصاناالحصيننجاهااالهة

اتصةعاعنابيهوقشعربئاالضامهاشحمنجهاالمحيكاظالابغا

جماترواالعسلالحلوأصكبنآلثوصلموعليهاللةصلاللةرسرل

صنققليىوبحيىوةعربنهسثامعن

نرنهورالعادسذخشالص1751
ثفقالهاووذكربعندرلحرفابوبكرالقايجفرالبشداحالبنعد

يظلىموغنعوجمفرحدتبكرابوانااروىعبداللهنجهوىبسرانا
حديئافذكرعبداللهنارضاكرمرةاالخمائةوستينسنةالمقدر

جمءهأطدقذاهبومسرصاطيباحمقالامنماكر
جارشكلرااالمباسبنفرعدبنبربكروافيادخدرغاا

لمىرالحفريواباصاصددصاعدنابااسذثأبنسهث
عفظغدرهيدقبكلناظطيبهماحلنيوظحمداظاللقاطن

بثجماةوثالثوتسصينتخةالمحرآفيرنوفيذلانالىقالقر
ضيابئشألميروندرءاظليجيخاحماالجرائماصهرالمندراءاما

ء8
هوعيرالمقري

بميألقبدزىالثبخاليناافيااطرالميىبنفهوعداخاامهـاغندر حم

ةالنضلهكذبينعديلمابئلةرغضا

عف1يخفالصاصاصىينحلداالصمهالنسهلقحمنالرعدلنحمدارعداللها
ىالموظاطاةاللزا8

ا

اظنبمل



ضماف16كرتاطفلظنذ
الفرفدىكلبنسمعدالحديثفيوواالبتداوالوتففطالقراآتا

اجيرنبناحمدبخاوعلىالمرىأ1زبانفيوصاالهوازىوعبدا
01

لياالماصحيداعنهحدثتموطةثمثلداالطاريمعىبنوالقاصم

االذكوىنباكروابوفظاطانيمبوواقادويهبناحمدبئوعبدالزش

اأاحلصنهونيموعظاالونشاالديجواخراداطحمدجمتباكرتحدبووا
قآخررببعشاماتمصنفاولهمثرقهوخظهالييرجع
عائةثالتوصتبنومعصنة
أاطافظهيطااقالمجكقجعفرالهاجركووقاطنعلىقرأتإ

اعدناطانظاناتادويالحمدبئابئفياناعبدالزاظرفتهجمدااحمدنانا
احمعحيلاناحلىممرالبإقاصحميلاناصخلدعدبنقاناعلىالفزالعبدالرحمنكا
طحم

اأتعنجبمسيدقكلنألمفيرةانجبصقجفرعنعلىبئياوحإنزيان
اح

االقرانانالفرانلةممزليطا4اظيلماليفلتاطدفيواتذايلظعإسء
101ظلح

أكاحدوالبقولنجمميفلتاطدتتذاكررالمليمرمجموعمحمو
اوحدشكداايوموحدتامىحدثبليومااحدتوألامسحدثتع
اةالىابئص9في
اح

صحلواسلىلمذءنسقحمدعداللهاواصضآمحدثاالمااطافظ
راواباااليوزكرياىشراالضالويهشحماثواالجصحىباخليفةا

قهمطبوفظحاااتسترىبحيىحمدقواأعدالووعردبئالموصعلى
القاصتقعدبئءوابرالالأسالقريروابرالفتحادارظىاعنروى

11اضىلةاظطجواصمىالهاللهاعبيدلصمدقعبدانءزازوالراحمدمقعلىو

أيخللايفصر39بحيبقأتبزكدقمنيمحدوموبزأبانزفيالمضتبه
صنزهـااباصرىا



آلحفاظتذكرة3569صك

افىالمتوتازفااعلىصيدنعالشنحصرواىدواإاثدقحعفركأ11
ءإ
اءخرونراادصبهاوانرنميمالهإياخاكلةماةواربمواربينضصنةأ
يهاباءقاالابئؤحلموادن6الظفروالدارقطنىأبئصعتءلراابراقالا

أااممااسانعناسفيلحلريخاأطيىاحمدنفانوقالثجنحاالدوانثا
01ا

ثيوثضهخرةاالادىلمدوفىءالمتقينظواطمطجمةطوا61ا

4ماألألمإلتومينبمو
01

وثمازعترةصنةافءاحمداتانامخداللهصدبداطءاحمدنجهممااخبر

11مفزبنإصاناارىاداهيبماسحدنمابرانايانحنجااالعلىأةما
بخاريدالقمنوعوااالصدداناخايفةابواالخاندننالحطاراناعبدالله

االلهلىللةانهارصولرلمجرزاداتحرظابنصنتلتعراتسألترج

ذةبهددالملالجحفةالثاماملوفةاظاتآلذاالمدتالهلهسموآله4عات

11فقالعوكاءصقااابئلمكلف1طوزولاصاتاطاظتصألنىذوظ
أةوشارفوىيناصماتلو51ومنلهتيبلىصقاكنولميخقصرص

اجدارأزابنووااليملىايمةأفمنفاسحصهابولهلرفظواط

كاطرالحديثامانهواتفق4وعدصهىاللهباركدىبناققضلو
الاثكلمويهلزموذخىيواموضهوواقاسوهابهفرثبرلفوسماتحتحلىفا
بميزحدىاسنفيلمتومحدهمهـهـؤلاتفلناواصطادامنا

ةجملهضازااطةايوخناكذحدثئوثادشمائة
ئلترانصرقص6ثر

ىورزاخميسضيمنثيصواملةاابفتحورزىاالمثةفيالذمبىكر9

أبمونابططالجيلرالديئشرعد21حافظووفا



3ما166اطفاظتذكر

اصلسبنالىداضكرىاوحفصااطافظمهرانبئرنعدبئبئا

اىابجزيدافانوعبدالدةفيالصواطنبناحمدسعبثرانا
11كلقتقةلقةفقادلمحوسأدتيمهالبرظعنهئناقاالظطيبوطبقتهموالوى

دهومرشعائةستذحأصنةقىياليواطداعارفاكثييحماظا
ديزاال196

اةبريدبنعبداللهبئاحمدقاطسينبئصوالفتحاالالتااطافظجم

افيينافىاحمدنوواللمضدىيرجرنجهوعدليابشحدثللوصلىل
صرإثاهيمابرعنهووطبقحااطرافىعرولةوابىالجبارالصوفيعبديال

ااظطيصمآلونفرغازراخربنالقتعفيواحمداطاففلوابونعيمالبرماكىيى
3

باحدثنىفهننضآلمجالرلتوطلثالحدطوآصنفحانطاق

اصضنهدوالينههنويولالمولاشهرأقالدالغفاراالرموىث

عةجما5هالجرحافيالنفمىقويوصالضعفافىكبيرمصنفلهظت

وثالشماألوجهنصنقارجفيماشاطائلستندبال

اثنجهسحيدبيالقاضىامطهرققحمعبدادبئليالمحا1ناخرا

وستنهوعثرسنقاربمامباسبرااالفقيهااالاالفىسىالوقععر
انايوااقاسماايبنبخمالرحمنءاناابوالمصاليناوأطاحجداناماأل

11طوقاحمدبنبئاعلىاأثهرورصآالبمدالتمابنعدهالدبئجمالالقاضى
11عدانااالزديمايناهـناعدبناصالادالفتحاحمدبننعبواانااالثعدبى
فساتياعنضبيببناضصثنااعزوقاناحمدبنجربرالطبرىاق

منانوسملهواالتمطيهصلرسوالللهظالظلنساثابتعنانكوفي
11منكرحطمذالناولهتىسماتقولاغتبتهلمنتعتنضكفارتلغيبقان
وابوطلشهرزورىطسعدصافى



اظاتذكر3761ج

ثقةليىمعينبناباللجبارقالاودبئوصلطنوا

كسب36وا
التهيثهمحيىدبئقعلىبئحمدالحسينابواالنبيلالمامافظالحا

يخاهياكابموهومحسيناضهرهتنبهايضابانويرفالنيمابور
لنوبمكنموكلقسلطانامجلسعنتخافاذاخزيمةانبحثهناساذخر

نماليونالمجبئوممرائتئوالحباصخةخزانجاحصمعهاوألخكلىويقدمهيزه
الحاعتعحدثطبقتهموالبجلىزلدأناللهوعبدىأبضاقاسمأوابا
ودلمجوعدةالكنجرصيدابووورمرتجهفحىواانبرظبثرروا

وهوصماعمالحدقكللبالنااطاعوظلحجةتقةناظطيبقظا
ااوصفرحضرمحتهةممالقدالزوةورثءولممناالىاث ىىبإيح

هصبعاركاليلةكللقرأفكانصنةثيننحونالافيامكهـرأصهذاا

نفسهبدالعنلتهماقباالزمنقحكثرةصىاخرجيةاوعالدارضرسدقاته
اططيبلظماثةوتالخممىضةفيصماعهلواةصيخىورابطا

عاغهوثالوصبيمخىضةحراالبمرماشني
ءا
ااناالمستمابوالقاسمعداناعبدالمزقعنالمحههبةبنحمداعلىتقىا

الوسسيداالجمةحمدنجهوقريشاانااتحأدالوانااودلىابرصيدالالكنجر

عيدالرحمنبئجاصلمةاعنانبقاللمجصحيداعنخاندنكأعقبحداالتججا
لحينيمعىمنوصمالواعليهالمحهصملىقالمحالرسواللدةوبانعنا

حقاناصوسموآلهعايةاقهصلىدياوكلحمدآرالوالألصالالقهضتا ا

مذععصالترجهخرظعقيةتفردبهغريبهضاتالدهكل
ءوحسنهحدذ



3هالأاطفاظنذكرة

انربئأ

عدتعدالرحمهلرمسلمااالسالمثالقموةالزاهدمامأحمماخاف ي

بةوعرباانكندصولباوايلبضصملقاابااخمصدىاابفداايرنجاقهاعبداق
تلمقاوتلاللدقااعدوايافهواةضهثالىصاصاتاطرابنب
ك

أبنثالامنصهاكتضدنكنوصربخارممهـهدخلينواالاسانيإناخايهه

ءالبواواكماطعنهروىجألثالرعليالكبيرسشداصنتاصنةد
روقواؤالدءواحمدلتءرزااطدءما111 وثالى

ازاهداثقةنوكثيرةءاسياابومسمصنفانجالنضرارسابئألبالاز
1تقناحافظاووابالمشاخنهواألاحاديثجمعاظطبتالصلهمارايتاثه

انوقالوصمهفىبومافاصاتءالالابوذكروتدتصهزولمعأ
1111القهلموانهراراوماووصصاتدواكماقالتمونهككىوالثقطنىارالدا
أألجعلحححتنفسهفاخققوافلفيطاتجهاطجفيوشنخمىسففىا

ءافما
4وتطلتذلكءثتحستودةفدااهولفقالوممكةانهكدكماوص
اسير

شماالاالبلضنحهذاثنجدادألمطرسنصردابرقالمثمانالفرز ال

فقالأخرجفقالوانمينحارالصدخاشظتيفذهبليئكراهانا
كرامثيذأنصروابوفقدنابحيىفانهبدالىهفافىابرنمرتجلا

انههمتظكلفمداههـضفشيهتكفمهنعروردأقدااا
نم11 اقاردهمنهاهناالشمخجدولهقتدةنفبينااطافظبرممطما
ا

اعنىاولدابرايمخلملأنقرضرافقالتهمءلقات3اريئقاالالكاحداا
نصرالبيكضفقلتفافعتعرايئنوفقاللىاطحافايماساضا

خمثلهوثعكلصوفهوه4ادوقمتالىآفقالحالناقاياالألك1 طهدأمن

افضءظ21ألأائملصحمط



ظلحفا01لرئذ69تما

يجممنافقالوجمخرآيودعتهوالرلستمحيتوجااكرالمذفاشتفينامصا

كاقاشوانليوجاوراشينواثسنةحجثمجاوربمكةفااكلفانالموسم
3شعاثالهووبميصنخىفيمألقلتولتولنيركوالطديثيظهرالايجهد

خبرنيااظطيببمربرااناالثيبافىنااالكندىاناعدبتالممانبأفا
صهـلحاشعتبئعبدالمومنناامهراقنمابومصامالمترنجهحد
مابرايحديثالفماثرجلينشبتيقولزرمحةباصتعدان

همحبدالدهالمجشيبةواتاالفر

رىيوانياصالبحيراحنرعدععدن1لحسيناامخنالثتوقيهاو
يمدادقالدأالعسكرعبيدكدننطسيهةقااعبإوابولمحدثا

فميةالياوشيخلبفدادى9أقاظرجصفرنفيالزعبداماصمابواو

ولبندادوسندهاومحدثالماركمحبداقهبئفىنممزعبداتاسم11شفدادابو
يحتملكلقسنتوئععيننهأدابندإشاالزفهكلطعدننعهبرحفصأ

هعبدانعدبربكلااقاضىاقهاكيقالراوشيهمأالحفاظنييذكرات
تبمريوصفابواقاضيااالملفومحدحهنالوهوفطكلثراالحهري

بهثكفلطنعمرايينبرواصنةقينوقدتاربالميافيالقاسهأق
كا4

مالفاظينقبصاحصفىاايهالهلصصرقند

أ3ارقاصأن6

3الي3913ىالجوهرععنمإيوروىمماكورةفيالمشثبمنافطاظرال
ىيروحمردىالارحراحمدبنهوعدبئماكررهءقراألمحرثتبالمدذمي

يجاقخرذعقعدنجتباالينعبةبمهملةممرثوالالبردممطمدونحسينعن
لدنفيسرعىالقاضى29تىاالةالدابرنحكةافهبةببهةذثوالبر



جأ07اطفاظنذكرة

ابئكلاحمدبئلمحصدثاحمدنبواطناالالجر4لموصالهالحافظ

أالىعداركهرقوانجهابهينحابرحمديعرااالظافىفالىداالذىالبر
صاوعبداللهجونجهوالنوعواسعيببئصعحامدوالمواوصراقالر

أحفظهفروصمنلمالوردقزويخوالرانليطؤطبقتهمروهجالدينون11
مالكلغرانباماليهورققومهياكنولمفيحلىفايينلوعلىزيا

لةوثالشصواربعينئمانصنةبقرونوماتخناصيرعنهحدثتعتفاد

هثكنهرالطبنىقناعناظللىوروىا
ا

الفطريفى156

انالسرىناتاسمابنينماطاحمدنكدبئاحمدبوااالمامالحتقنفظ11ا

اشلهالمساىصجع11مصنفالربافىحافىاطرطلصدىفىالنطرماأ وا

أموسىبئوممراتصفيابنواطنماعندهاصتوبصتىاحلمةاصعيالء
اعبدالجبارناطسنواحمدالمسنجافىيوصفبئاهيمواهـمجاخابئاو
3

لاالباكربوكأحدشكنهرفيفثايوطبقتيلةخزوانجيةبئواصوقي11أليت
اهـ

العبدكأوالحبقعااحمداالجمدبقولرةحدثلهماباتترمنيحهفى01

صواهاقواماومثةثننالمحدعالهاحمدانوحامد01وحمد ميهمبومىيى

رىابخاصحيهاعلىوضفأهاندماايشميراظليلىكلقاظلولنقةصهـا

الطيبايضيىوالقاهاالصبنعيمبوواشالسهيبرئحمزةتحطث

شقبعحمدابو1ماتلىسمباالباكرتيابئصيلاىصوالرالطبر

هعليهركافهماألولالثوسبع

اللديئمحدشريفاقاعمىا31بلمشطبنقمدسةلىنبقااطبنى

طونااالجهمبئفىافطهانطلسرىيتفادصغراثبامايهو

نااخبر



طفاظاتذكر379ص

اعدالمودببئرانااازقفالو51شكيروافقيهاعدفيحمنهـيبدااخبر
اناطامرقالارظاشأأقعدالعدقواقالورلوكدحمدااناا ىا

اوسبصيناحدىصنةالضطرببتاحمدعدتاحمدابواتاآلفقيةعبداللة
عنحوسبثهرنعنعوفامالهببناناعماناوخيفةمائقاناومألإ

مطقدمالثرادمن3دووآلهوعايهاتهلىعاللهتالرسولتاليرةياهصا
احدقبئببكااالسنةحمدنياابحفيتربنامفارسامةقوملشاولها

الحنعلىايةالرخوضبمصرالنائىاضاتمسقاالة1110 لرىص

وعدتسنةوتمانونتسعولهيخفالتصاحبصاافارسىاعدالغفارابئإ
سنةوتحينكمىعنالوراقالثقىلولوبئعدبئعلىاطسنبوابشداد

فىاال3تظااالاسمحيلعدنجهعياننهـاراىباالندداهالضسيخفى
كاآخرفقابخارصالمووااعدقنسدوممربواارىوضد

عليهمالدهرحمةحمداطافظبئ4اصعنحدثا
كرياان66

دبكالنبئارأصمبكرحمدتاشصقةاظافظ12الرحالآاالمااصبهانمحالث
رتبهيرااالمحجماصصىألمقررباالمثهوازنااالصبهاااقذزازصممعا
ه6وعدةقدالضكلحمدنوالمدفيبصرعدنسعحدالاالربحينو

يهانبكرمحدانولهبانووابايميغدادناتءابيبئرسووالصوانباصم
ثيحيياحمدتفةبالكوزيدانوعبهدالدهبحسقالنةفناطننجهوحمد

بالقدسعلمحمدننداقوضهتمماياحمداظزبنوأسحاقاتجستراطنفظ
اأوتالييرلمومكر1ابصيداالمعأفيوعدنيدمثقفىعبدالعزسعيدنفى

001

اباذفةقىالبامببئضاهـولمةبارمميروحدبئبعصالروننومامون

ءما4ألمثف3فدثساحليحمبدا9



جأ1كي1اظكرتاتذ

وحمدآبساكرصرروحكلوعدنطابوناناحمدنعفربئو
بممعيابانلرتهـتوعدنبااقطانالهعبدابئطسينوابحمصافيئاثابهرا
حيهفةصنفألصيندابىوقديخصجمهوهمهمامماصواقشقباقرممدبنو

نجحيانوالعئبخقواحمزنواصحالىعنماحدثالفوائديموضرمجلنف

عجدالرحمنقطاهياوفعيموابوهصاوحمزةدوبهمىبكرقوابر

اثففيدصحمدبئواافىينرنومنمووبهبكررصبطمنصونصماوا

كثرخلقوالعابئالئماذكدبئواعلى
محدثئحيمابووقالاصولاحبصققمامونهروبهدصياظل

احمدبئاهىطىوظالبوهمااليحصكزةيلحمععمساكبرئققصأحب
وروىاتصسبعاربشوالفصرطفتيقولرىالمامعتعرد
حثهصصبحينلةنضااقنممخةبسبمشيتكللندترىابنحكنانان

شسلمةبنابوطاميلوظلقباياأبخبازكلولوعرضت

اقىاربعاتوحاتميضرالمققسبمتدخلتبقولالمقرىا
شهرعربئوفانجاكة
انانخهيقرلانجالمؤىفلملىكلابطبئباكراببسوروىأ

آاليولكفواصلناذالوقتنجاففماقبةإلمدالمعجخوابوافىوالطبر
فقالهالجوحاقهظضالرصولالقجرورتصالممصاقتوكلقفل

كأضراناوابرالثغاوالموقدفقصتالرزياكونانظماجلييالطبرافطا
نيتعووفالصكوصىكثيريهمالقفئإنكالمانمعهذالهققحناىسكلولباا

اليحشلمحملفىأمرانوفيرأستهسهـلموآلصالدعليليالييالي
فقاالنامعمرىالمقراجمةقىئالىاابرموساطافظدوقمافرثهـ

ابئامان



ج9ديئذجمرتاطفأفلى

تصالهابصحتوليغاايانضرناصهتعىخراناالفاأاا

تهشوامحدىمرصوآظلمقرمهرحلنتعساداقاماحصقيللإ ايمو

اإلشاموالفىقرأبااالةشءوقيبيىواليقهـصىكلنإللهقللئحبماا
ها

دانمانتيقرللىالنوفىلمولهواعليهالمحةصلافبىنائمافرأشهخمت
ليبااللطيئالبوالمجرقلحتكوتفدفاتبهتإبكياللهاولياهمناووني

نجالالمقرىايربكرا

االصرلفيجمطليمذقيىالمنراثنجمهدىللهاعبدبواظلا
نحوبئالمقرىابئسمعاازسألالرزرعةوابهحنبلحمدبئامذهب

خازذوكانيقلهحطئالجدجينارصحجمهمنوقداضقيىمدينةمأخسيهه
باالجازةاليهكرتالمشعولمتجاثءبناسمحيلبناالحعاجكتب

يابئماثطوطفاإالملىسمدانيابحيوهالدالفردقالذىماموقجزصوىا

خإناوماينوكالىاحصونكرالفياتهسنةستأوتصعإقىالمقر

انمهرالجبنئهيربراعدارنيساهـادالقرتثماتوفجها
ىورارفيايهحمونقهالمبدبراحماناخرمشدفىيةاامععنف

الفرجمدنبنعلىنبزعالزععدىبوامعرومقرئانجارصاخح
وفممرباحمداهتجبومحدعيدالهاقفمامااتألوظالمصرىآاالمابئإ

االلعرفيهسافيكلبدالرعننجالالعبيدمنلايرالةالاومندالرءايبنداد

خاتمةتجاصاحمدانجاكلىوقبقزأالقروشيبئبابريالفرجضفرصاص
الكيةالماومالمصنةوتصنانيعنازيالرعاصممبنيوسفعنروىمن

مرطبربجماىصبئباكرحدأهـاقرطبهمهمدوفصا

لىبايىعبدجمدقكنوحماعامهبالمقواطهجمآلدبئاناخيرا

فربنسقالمرحلمص



بهـ14793اطفاظةئذكر

دتبااناعلىحدبنومسماانااطييعلبئاسععيلهاناالمدت
أبرعن9داعدعنجعفرقبعكنعبدالوهاالرابنداناقاوبوعراانااهيما

ياترمذىاخرجهءالشاهدمبايينوسلمتفىلهيمراماصلىالنبىان
بندارهعنةماوا

طاآااكدبواأهال

ااسحاقاحدقعدننجهالجهذعدطافظ1االمامحدشخراساآل

اأمؤلفاالكرنعوهذاهوألحالمالتصاصاصليااكرالناررى حط

اوابىالساوعدتجسىممدالماصاحمدبئسمعاكياكتاب
3

أءالنازصوعبدالدهايماوحدناجوالروالبرىكدىوالباخربمة
بم

روىوطقتهميىاطراواباعروبةتيالغساالفيضدالبجليوزيداذهـ

الجارودىاعدقوعدقالسلمىبوعبدالرحمنواتهعبدابواعفاولما
محعدبنعلىوعدننجصسرورفصوابرحلنصعليوابوبمراحمدبئج
الكخرودىوالوصصدقاضىامحمدنوصأعداألصهأفىاطصاصال

هسواهموخلقالحزىبرغيقو1

فةممركبيمقدماتصاثئيرالعنههذفيماثصرههوالمظاال
وعثعرنيفاتووهمطلباطديمثواالصاممطوامىالمحيعصروط

كلقمصرويدخلولماشاللاليثاماواوالجزهـةبالراقوسمع صه

غالشاشءافقلدقضااليثينوثالثسنةاوالالقضاهمقدمافي

اوالمصنفاتاليهادخلفكنتسوسطرءواصيرآخهقلدقضاينشاربمبهاإ
ولزمواربينخمساثييمابورسنةثماالكتبعلىقبلئمفيحملدلهلون

ةغيرصوارلالالعصنيفواالعبادةعلىمقبالامفيدلهوحدإ صر

وو



دباظقالراللذ307أت

هوصحنتسنةرهوكف4ولةءا فيتنىالآلزاضاكل

ثلهومالخماوسبحينوتماقصنةوالادحعرغاثاناوكبلوتم
عليهللهحمقارسنةعرنوتع

السلفسقفىضينالئاالصاطعنكالبواحمدتاريخهآفياولولة
يخاماكنالقفاظدبةوالصحاهااهلفيمايعتقدهكثالمنصفننو

بئعرصععتليظلهيالجحوعلىقالمجالثيخينديكلوصهـنف
المبجصياببمثلبخراصاننحلفولماصمميلحمدنماتقولعلك

كتالمالللحمداياوصنف3طاآظلعىحتىبكىرحلواهدوواك
اليرابواالثوخصنفووطالشركتابافيويجالمزلخرمجاكلاو
صعحتاللىحمنعبدالرابركللإلرالدهذهعافظحصرظالوهواالى

نمرننوحخراصانعنداميرخالثيىمعحضرتيقولاحمدالحافعلاباا

يحفظهاحدمنهميكنفمتدظالصرفيبابيحديثمنكفظفقالمن

فقالعاهنافىصناحقظهانالوزيرفقلتالناساخرواالخلقانكليطوأ
هذاميرمثلهاالفقاليثاطدورويتفوقهمتفقديحفعهابورنيس

الثاصقءفراللمجقضااليضيع
بارىكنتقولقطوسععتيخملطولمكبرلماحفكهتضيرلحانماوظلأ

راقالوعبدويالبنثفقلتتحديلالولجرحاكتابحاتاكلوديقروما
الوجهعلىشيخمعللخارىالتاربخكتابوقلقركمألرمحكةصذه

الحملواباحاابازرعةحمدانابااإلفقالحاتموابيزرعةاااوقدنسبتمو

عصنذكرهانبناوالبحسنعناليستتئعمالهذاطىالبخارغالهماتار
وقصاوسمشهوزادايخهبدرجلرجلعنيسألهماحمنعبدالرقداغيرناظا



هغخ1ولأاظاكرنذأ ه
نتاالابفسالنعيناضالبخاريسأقولاالزىطيز11تسمعنيتول

الكوفيإنلجداهلةاطبلموعلىمفقاالتثخفيشاةظتماقعألعنا
غساذبىالماصأتمرناكنالكوفيينمشاخناوجعيمفيماشوجميدارأيتمولم

بئعيىصتحعلىعروالفازكطصهعتطشين11يقولسعتسعته
عنمواليماكتبالبنافىئاتبدعالسطمحافياوبفيغلمجباؤيقرعبدس

ممؤنالعبدعن5االمثاناجبئهبقالةاالفضلابثلىرأت
لميهأوارعتسةوسحرالكنأوسعيدانااقصارسذدااعدائا باجمطنميم

اطيهبئممدبئاحمدانااطانظحمدقدسابرااألهائةواربم

انعنناغالقكنمجيداناممدابئعبدالعزنااطظقالىسحاانااجنىسراك
بمحمنفاجمسثبالدهاشرظليرسملوآعليهالهاصاثالوصمحرعن
لتهعبيالنىكيرايواعنسحاقاكيربهمثامحمدإالابواظيأ
مثاسماقاااضىالقاكبارالئيوخفنماضهسبفنثماقشةفيوإ
1اظنيلهوععيداالعالمةاقاضىاوالنياورممصأيئمحدبنكدقابئ
شيخوالصنقسقاتععينقندعنسمرظضىررتىااعظصالوخمعألسبزان

ومغ8مدالزاابخارعالماسىموممديخابئعبدانماكرلهرفارأونجأطنفية11
بئاطبننعبداسمالفا13اقلربالكيةلماصميخورىمحاىكرمن

نراسىموبنعتبتهبكراصربقماصتدمناوبظفيطألبقىا

بكيربنبحيىمفطأبساسشالموانربيالراعنضدهاطاتمياالزذى

اأدصذبهيلىلوإيئبوصمهيلثآيوءرلىلألوااال11
هعليهنماللةابخرحمةأفي

أفندصمطأ123



نرلطظ5يذكر3779

ولاالسهبالمفيدلماللممال 7نعيمابو8فهوصيعغوبحدقاحمدنبنبكرعدابوالجرجرمحدث
نرخاكللاةعنههمبلكدحدفئهلمرظاليهوارتحلبمانياالصا

ياللقبافيصتمعلتماولةالمابىفهذهظتالمفيداتيمارونفيموصى

برنالرفيالمفيدمنافاوالحافظمانةالثالثقبلاوقتاهذاا
تمزمئقااراحدالمالروإلفىاحمددشالمحدثموتالهصقةقاطحة

ا

ألمتملكنهقلتلحاأالمفيدرجالصهـاكلنالماكأوقالللفيدا
منرىواليهارونيدنفىعنالسقنالرعباحلنتدث

ناهـعنوروصعوطأللقعنيطنولسحضصنةصعصصنهقوافكلن
افىالمجشحيباطرصثنوروجدالمجاملوبلهصروإالبىاعبيصاشرإبن

رحمابئابخالوارسواالنىعيطننحمزىوالمرنجايحيىروضإ
واعتنربلقيحهصفينحهراخرجظوالبربهحعروشدوخلوفصارودتا

قلععدشابجىييافقاالعةوصئلغيرمهمنيعحهلمالمذكوراطديث

المجصضاخاشابخاباكرابولطليظارجعتفاالقحنبىصسرجلعنطأبالموص
8يلصامواعطافطاالمةمفىالىطآالموفعفعتحتصتى

ظتيداورعاهااصاكلليهنكراللفيدبوبكراجىيداباايؤلولظة

المفيدماكأصااالخفاحدكطاريقغاالاطسنحدثحكنمنخز01

هموثالتوصسبعينينقغانتوفيصةإيفاوتسعينا

يئواراحدىصتةللفضليقانجهابسبانااحمدنصلىقرأت
المحيىوإخوهالباتغالببو111ظااهـاتادمبوااأاماممةتو
بناآلعدامالاياجرالمفيدبجراحمدبنعدنااأقرىفالبفيأطناال



للحأظوركرةأ1879

تولمنصلمووالهليهساوعلياقهلرصسمتجمياتطابا

اليبعلوافرحمماالهناالنارمنمقعدهاظيتبوأمتعمدعلىكنب
والواقمرأصمرآاسالقعنأمارأصمليارضىالبهذابلجعذا

المعرنأ196
01

همحعشالرأقاطميهةالبدادىايامقةاآااألاطافظعيعىنموصاك

احمدسعماثةثلمححنةماسعواولوئمانينشسنةمولهت
آاتمحيهابينجزكرلجومموبنم

وعلىلىراطلةروءواباالحلىانالاضعيىنووىعدحروقىتاونجافىدكهالصوفي بم

اطبضموجممةعدققواطسنعثقىاخرموممدنلعدعكااث فى

االؤهنقهمطاوكأالفوآموجمعوالثاومعروالجزرإلعراق3
االمجالغواربئوادالمتحشاهيةوابئارظنىالدعنهمروىيخظفلم

المحمنانجةوعلاظاللعدبئاطنفصيمووارفىوالبرلضوالما
فيخلقوالجومىعالاوواهانهـبقعبدارهابفى

ظااللمجبذافدهأيقناللقولكلقوكوعاالبئصلعةولدبن1ضال
المظفراشارظىاالكتبالبروطلدظصافعاحافظاالمطمرنكال

غنداباحديثعنالمكعراضاصأارسلمجالثوابئاكلوحدثالوف
كلقشدلكاللواملقكعنديماهرضالصمعاونعرممقورالمدارىزنجا

االلهذليشمانجهاحدافاصماثةغندصعهالباعنهدعفظشااممنعندى

صبهوالبستنودالمظابظمارظوكيرأياكالداعراطضهعإلبئ
بجضرة
خثفىثاحدصورىاعلىبئعثىحدبانيلوأ

انهدوالت



اعلفاظتي9هيثه3ج

للنمرابئصلمالزخىابرالفصلءنجاممروشالقاضياحضرعمىلت

رعنهمولدلمجمابخالثهذاصنيالقاايهالوظالزهرواجلقنهصعن
شاوكللهعبماللرحمنلىاعدتوقواباؤهوهومحاعنهاللهرضىعرفان

ا

بئعبيدافتههمجدععبيدواالفالدبنحدجدهذاعنلدهذاواالفالن11
الرحمنعبالىصصاحتىثاحداتانهواحدمنكلعنىيرولشصحدولمأ

هعنهاقهضىشعوفن11

انهيقالضلتفقالتقغعاعونالمظفراعهرقطنىالدااتصأللمهالظا

ليدالباجىالوبووظاالمماسااققليالعقدارمااليفرفقالالىتثميعيميكأ
ارالمعابنعليناقدمعيىعدالرئمابرايمظلتعتميعفيهالمظفرحافظإ

انلهضالوفجعفردقزحمدبنبئعداكلةمحضرعنجاتالاصوكلقا

أصبدمعرفكاحدثيدهـلثيربالراقعديناهرعندناغلهالذىاأت
االناسنكيمماكمشفكاقالحارثبخاوعرهحديفوالقزاخرجماإ
صددثماذةنواكئرلعرينىالقزووضعالدارقطنيظلعلها حى

اتعصنةاالولىجمادىثهرفىالجمةيوآفيالمظفرانفىهـللحتيصثظل

1هـبربكراباالندلىاللضاعامياماتفهاوألفلتممائةودالسبحينا
1حدوطإنفيداااماالصقومحدشالنحوطصداشااط محهصابن

ابنمحعدوةالبفوىعناثعندفياتماالوصبصابىالرزبربنعبداللهأبن

اعةعراوىطلعيمحالنابناولىصالموالنفرمحمديبنطسينابوواهيائة
حخاىالبعرارازكههاللعدبنيناللبكربالالممراادي

ءالكحىااعنىور

لهيقالالمصحح3قلهالوفياتباالكلاصم



جألاطفاظكرتذ

الحةاحمدبنالنابنبقاناممشاافتيمااعدبنعبدارحمنبرناا

يانبنيىانامجداصاليانممدبنممدبناناالمظنربناناعملىبناطمعينانا

كللظعباسافينجبيركنبنصعيدكنثافيبنعدىشئعبةعنعنهثما
قلهفالصلوةالصلوبجبفالداهسمعنصلمروالعببهافتهصلىوصوالقه
عترمناالتللمظت

الزياتابنابوحمفص107

اسعجعفرالناقددادىالتيحيىكلورنعمرئدااتالئقةاطابئ
أل

اببئوممرفيصواطنواحمدبئجيةنااقؤيكصرقاهيماإلبئالر3
االوش3اقاواااظاللورعدالمجوعنالبرظوهلعدوهنوطقغغكتهـ

اك
ابئحوقالمصنفاحامتدبمواللهنتابرظقاالوخلقىوالجوهي71

1ماتلمممااللمتيق2وسيوخادهاوابماميناوتكلقغقمتقناافولرساسااه هء

نيناصنضضوهرلدهثالشماةووسبحبنصخرقحنهاالجماديني
لمجفظيتحداحبصتةكلنكللومماكين

نجهرالابتعبدالبابئاناعداجمازةالفقيهممدقحمنكلبدالرنااخبر011
ااالقيهاتراتبالعدبنناحمزهضاالزلممدبئاناعراظنافاطسين

لظلظهررةالىعنألمقبرىسعيدعنأثقفياابراميةاتاحمادقنيم
لهانخووضاتجكرويرآالمجةبكرمتةسلملرلاوليهاقصلاقهرسوؤ

الجيةيصلحىخلمونمتاواستعاالممفدنامنوأهـكبومعمى
ةوهوبرامية1لفردنقايموزيلدةالجعقاالخرىبينمابينركفاماقه
صالحخراصنادمللننوالفعفااحدييلقاسمعيل

خعااللىالبغدقكالىعدنااطسنابرثناث9ا

دابن



3ج98العرحاةكرتذ

هاساراتص17
صثقىالداطينبنيىموعدنالحبامهاصشالتاملحمدمحدالثقةفظاطا

ىاومجدالمحةصبناسدأحألدصاواياجوبئواصيمخرحمدنعنحدث
ألقاالمحةبداطةالمجرطالبنماوابالخفظصىاطدالسرىان

يلعرالممروعسبئوصيالرازىتمامعنهعدثنحلدوطبضهمابنو
3راعبدالزيزالكتايقالوناحرفئارواادبئاراطنخواونيالمز
اتثالثسنةنرمضيفيسالميدالموظالقناطيرسإلحافظثتبلقةكان

ورألهمانةتوينو
نضثهكي

بماالقالجمالوجاجماالجراللهبءدبنإنعدينيواطىااالماآواطافظ
3فافاأسختيأتمولنانممرعنىمروباسالقضاةلىؤكيالكلناليةحمز

الدابىقوعبدالرشىالسعالحفصنجهواحمداكريمبمدابنعدواحمدإن
3القوحمدااامنالكئيرقدكتكلنيكاطبقتهمفىعدالمومةا
اتاروىوكرالةملهكانواطرقوااواألااخر1أا
نربوبوحجمرجمغأ

اددوالهظوكذبوعاانكرواحدظضإلنهتلميلىوحتعنب محاه5امناكال

أاوماافيلموأشهقرتىألمنيراباحدتهايىتادكاادتاصولأ
اخبىاعلىاصالةواديثاهـكتبئبمثرةلىغفرقالدكالدةففعلفقلتأ

6صاةاوصترتمانقيدضحةايذىماتوصموآلهعليهالدةصلأ
اااابوصيدإلنقاكأصنهروىثوظتاتمفالتهوجعينسثةغافسخةفيبرقاا
ألبحااطدثيضعنانهوحلفا

اأحمدانالحأكي



اطفاظزركر338مج

نالمباسيزيدنبئهذيلققياقهمبداصالحبئاحمدانعه

الهمدانيالتنوالففلاأنمممرالكثيرالصمقاطافملبئقيىاالحنف
دبئواحمدلجبلبغكهصعداطنبنوكلابعنارمعدث10
نجاوعبدالرحمنالمجصا4قصموالقاحمويهادنصيبئوعداويرابئ
واحمدصاجالزعربنماهلقوأحمدتطاهينهمروصءوعدحاحالى

المتحبروارسلقمحنابئاحمدألهاااحمدهيطالمالعمريزفي
كلنرامنكناكنصالناربخمقوبثيرذكرنوو3خررسالفواتيابئا

مغزمصنفاتولهالئملومةاقهفينحافالدبناحافظاتقةثالحد
متجابعندقبرءمائقألوالدمادالثوننوئمااربعسعباشصنةفىفيتو

انننلاطبقاتانشاكتابشبتافظافطئقةكلذحاوكالالظطيص

صطلحقاللقرنوعلىالفرعدعنهناخبرالتحدشنلتابو

سافةقابرطاهصجرواالبئنعراناالمحتسبيمعبدالراحمدقماىقرأت
طاهيصستهلىالدحميدبئصمعتنعراطافظبنالمسمضاحمد

احمدبئصا4املىلمايولعرللزجمجفياحمدصعهتماهثماطافظأ

اامحابمحبرعلىهاقردبأرومابعلرعفباعهابنتبهمدانفظالحا
هاطدث

ابالعهاللبناههاقارجاالئجافطالسنةصالحمعاتهـو
بنئلجبرسمبرالقاانايسمإومسندهمدلمووالنروالنظمسلالترحبعا

ممحيدعدنجبئعدعبداقهوابرالبعوكأأالمدلسعمنصيدولبئكد
لوربونجيادهيمعدالملثهبئعليلماللبضدادىاوالمىصطخراال

الرممكلابراطنبالصااحبوعخلينقويناإفىص

النعوىشيذول



اظلرظنزكه3ج

حربدهابئماالنحوىا
حمادحمدناحدبئكيأ

تشكنحدالحافظالكوابرالحنومفيدهاالكومحدليخانابن
وصمنهرادهىوعرنىنجهالحبلحللقاوعلىالبجلىزيدانتعبدالمحه

3لضيىاجمدنجهعدوصوالهرحمداابئعبدبرفراواصالوالوااقاضى

ألتجآلمثتونينوئماارجشةضاااتونخروا
عباللؤيزعدنابرلجرانافلسلنىطاهربوااناخميراجحفراكلقطسناانا
صفياندبنحماحمداعدبئطنابرااانانبعرقسمالقابرااتاظياطا
لبزكراناسميديحىخيفقابنالقاسمالانصارىاالنهـااتاعدبناكوفةبا

اللىيرهيابعنسالميندعبدالمجكهخهالهاسحيدبخهازاعن

صركلدالثحكدوأتللعللعقمنوصملهواعاقهملىاقرسول
فضيسروالزمنكرتمذامالبالنطيميصبملم

هينبخاصاا07

احمدبنعئيقلحدبنبنعرابرصنصاقالمرحدثالمكزالمنيدفظاطا

بنعدمعيفالتععاعمابضاهيىوشبابنالمرالواعظالبعدادى
كيوسميباليزالحباسبخرواباجيببىانهاروحمدبنابافنداحدبن

اوطبقتهمألمالكىصليقعدبنعلىبأواىالبضسمالقااباحمدالساعبنا
هحهينةلدموموطبقتتجتجلتاابنحاقاايافيهاقيدمئلي1رحلةوله

برماثوصةلمنوصكوماوتحينصغ
هالتنوشالقاكاابرلمحوالبرتاوابوبكوليىوسميدلال1عنهىرو

إقموخدقكنيردىالمهبوأطعيمصراممدالجوهربراممدأظاللصأبوو



3جهـ81اظبلرئذ

والبعمزهظرسثااباصعمامونماكوالئقةطالنرنوابنحبيداقها
ىاليتدبئينفىابواظلاكثيرفءوجماماوااباالبواجمع

مضهاصنفاءوثالثينمضفشمائةئالفتصضاهينابئلناظلافتها
ماوالتارفيجزماثولف1المندمنهاجزصالضاكببراالتشيز

القانهاثطاوارابئعدمقالءجزوالزهدثائةجزوخمونماةا

نفالوتتالهذااطبرأبهاشتريتهاالتقيينصاضابن

اسطشبااطزناهـعيدايخناصدماذكرعلىتضيرهلمقاتهمدرلههابمم
ىالبفركاعندئقةضاهينصوانالالالزهيمجلدأهلمألئجقوعنفيأ

حالايمنفهماصنفمأمونفقةارسالضفياانوكللمجزهائةصبع
وصاظطاعلىلجحظهينيقوالقصالدارقطئممىقالىحمزمالل

الثوخبقيةساهينابنيقرلعرالداودىعدبنصمصتظاالصلطيبهنقة
قواألناحمدىاحدتاذاذكراسذبنوفقطافاواليصدةااال

ابخطىانفاوضهيبةحرظظقؤاايمارظىخاتجحومارأستهالمذهب
الىحملثالهينابنقلتاساياعاالحننىأظالليادنقاتبحفر

ضععوودلجزلمجاانفيرلقلقدأستهفرجدفياهااعلحانلىصأونفير
المنترزإلدنارودابابووانماهوالمننوزيادنالمجارودعناقفيجل

ثقةيعنىولعباالاعارلمماصنفتهجمعشاهينابئليظلالبرقأفىوقالا

شاهينبنكلفكلنداىوظاالالزهىةزهدافيعهآثرااابرظمالالنضا
اعارفوالاكتبااليؤلهوصعتهجزمائةبعىابغوافي
بهافلتمائلألثوينوئماضضاطجةذإفيماتالعتيكلتلةأ

الصادقعيدغادوزاهدبغدهربامقيمماتآموباياارقطنىالدصدت اما

اتاابو321



تاطغاطكرفذون32ج

وضاعرصنقنينوثماخسعناسقوراومسرتجهومحرنضعفأللفغبوا

علىااضفىواصىصىالعياالهاسكرةبئناالراالدةعبعدنمنداد
عبادالطالقافىبئاسميلحبالصابمصرواراالزدىضدنيناابن
اسعحيلعدقنجهبكراحمدمحرابوومحدتألجمصماحبيروز

المنحس

يوسفاحمدنتاناعبدالدهدىكالنابوااناعالنبنالممالأان
انااحمدأطانغعرنحفصابرانالفظاالهاشىعلىعدتالحسيئابوناا

دوردمحنىراالماناأ9بدطاالاقعربئقهجمدااقسليعدنبنحمد
لهوآاللقعايهصلىاقهلرصولقالظيرةالمجهىعنزلحسدمةاعروعنبنا
اوهاعمموالتمأضاقاالالهااليقولوحتىساناقاتلانتاصصإلو

وجلزالتمعلىبهماالبحقهاوحساالهماموودمامهممنى
ئعانااحمعالةنجهاناعيدافلهالتومجعاطافظ8االفربئيلاصمنااخبر

االفىاالعدالطيورىيوالحسنناانامواهىبنحعدبوايزاا
ا

ايايعقوباالعبادبئسدطقبناالعيداقهسعينبنابوحفصنااصارى111
ولسيدايىشالمبسيدعنعقيلدتنعداللهعنبتممرقا

م

افهمايمفرأدلالكماالوسملهاعويللساصلىلمحهارسولتالقالرىاف

حمالوضراسمباخقالالمحهيارسولبلياطسناشقلنافيوكأدبهاظطثاتبه
بمسالةدالعبظارالحالالمسبدواااظطىةوكتزرهالمكل

بمعبدأنبنحمداثي

هالمحقااللموحدتالدىاداالخزوميهرزنبئانرقعبداقه
اهيبالتقرفيأكذ31العاضرمنسروقصد



3صماأأل68أطفاظلرنذ

ازهالهواعدثازىبرباكرالئيراللعرالثقةاطافعلىمرضبنعدابن

عدبئواحدنوىالتاقاصماابيوغدىالهعدنجاعدكلنحدث
فيءواويصماااليةوهذمارووتيالزمصاحمدبدكرقوالبنداديألكن11

نوكلذومافينوتسعنثالثشةكلمولدمنيولثماةواربمسنة
يرصفقحمزةصكلنهروجالهااللراصعناسهماةحمزصألهاالئمةكبار

االكائاالمحهبيدنعلىوالقاضىىاالزدصخرقنوابراهـلوريلذ
كلثهخارىايختارغهاخذاضضدجااوعبدالوهابيالمصرشنياالهمد
ولهمائةودالثثمانينوئماصةصنرفطثىترنيفءاالبازقالله

هصنةوجعونخس

السجزىرالوقتاانااافاالمنجانايانانىالقالوعلىانااخبرأ

عبدانبقاعداناحمدالجبرقناصمحيلانانصمارىاألبراصمعيل111

بمراالعدنبئعدبئهاروننااضثاالنطيمانبئقهعبداانافظاطا
وحجرنلهىواربئمحبدالرحمنثنىحدلمانبئضاندرعناناشمجى

نثااذاماالذىفيهـواللفئىالذصاريتوصفىباضالرجنااظالاجر
يتبلدلروؤومقتبسينوعائدبئجنازائريئامفسلعناعإلوقلنالحملهم

رقطنىالداهه

مهدىاحمدنعرقبئعلىنااالزمانحافظماالآايال

سعمأئةودالتسنةلدلسفنامويرمماحبالئفظالبحدادحطا
نوكلرريثريدوانصاعدواحضرصوااودوانالمجالمركليوانب 3

عدواالمحاعدالقاعمامة وابامموالمالمنصلبنباعلريصمبنمبسروك

النماقطسنا29صةاسادانصدوقفيكويبلمحاتقر1
القاضىيخروزالحرفيكأاطبرة



31داج781هاطفأفاتذكرة

صالقاالهيثملنبدروبورىزيادالنيابخاوكللىاااحمعبنواباجمفرىماضا
جصرةوادادببتوخآلفااطافظواباطالبافتالفرالقاسمواحمدبخه

مالتحاتصنفآواواكصرالىتهقكهووارتحلواصطواكوفةوا
عبدللضىالرازكواطافظوعامابنىاالصفروابوصامدالحاععنهحدت

ظاللهبوعداافوصبهااالنحيمبراوىولهراذربوافىالبرظبكربوااالزدكطو
اواوطاواالمحسناغااا لطبركلهالرالطيبااقاضىالرحممعبدبنهرالبومو

طيهةبوااسوهرعابواواسهمماحمزصمالقابواوانبثربنبكربواو
واممفتهبادىابنالحسينهـواالمامونصمدبنوعبداشوصىاالافي

سوا

والررحالغموطفظافيعصرهاوحدرتطىالدااراطامقال

11أشهريصةارادسبغدوستإنصعصنةفىواقتيينوافحوءالقرأوامامافي
4والثيرخوالفلعنلهوسالىفماوصقصاجماعنافصادفتهوكثر

يهالهوظهثلهضىالصااديمعلىانحافنهاثهاظكرذيطولمصفنات

جالهالراطودالعالرالمرفىاالعلماليهشعىاووقتهاماموععمرفريدكاق
يمالهاكاتأنكالقرعلوممةواالخذاالعتقاومحةوالنقةالصدقمع

ببهاالقركانجوآوالحرفهرسسقبهأبوفىاعقدالىفيهصعنفابقه
المجبعلىافقهامعرساستبلنفقهااممذاصفةالممر4ذلكومز

جماعةدواونمحفظكلنيلوالشربآلدالمعرفةومنهاىصطخرافى

11لهذالعسبىآلحيراداليهدبريحفظنانههيطاعدننحمزةثىوحد
ثىحطواضاطيبلظءالتشيعصةابيدعاهيالذأبئطلهالتثيحالى
امدالصفاروتاصهعيلمجلىشهاحدنيحضارقطنىلداانبلتىلظىالزصا



اطاظتابهره3881ج

االصهـهساعوانتهنقالنصىرجيهفقالوالصفاريملىجزأضخ
عثربةنمامماصالىثراالكللالنبخمألالماتحفظخالهنهعلنالمال
فالقشنيواككذاوكذاومتنهفالدكفعناالولاطدثاحد

كاالناهصتثاالحادتعلىاقىتههثاذفيصواوكذاكذومتنهفالنعغإ
نفسدشلرأتهلللدارقطئظتدالمعدلقءكاقالمظالرجااون

ااراحداجمعلمصالعيهظكللانضمفئكوافالتعاليكالالقهفقال
يرلملصفقاالدارظىمثلرأتلميلللحاظتاطافظفرايوظالعاجم
ألمجنزطنيدالباياببالوعناربخهقاظطيبانارواهاناكيفنفسثل
ذسحاكالالارظقالدذكراذاعبدالغئكنو

اطديثفيضبنالمواميرالدارقطنىىالطبرابرالطبضىكالاللقا

شيئااذاذكر3جازأرقطنىالدكلناالزهرىالقاصماظاللاظطيبوظل

اطاحةبنعدقدحدثنىنصيوافرنههوجدعنكلقنوعاىالعلممن
هالددرندغظةاالدعرتنجرصذكرالدارءامحضر9امااا

فهرظاالدطرأتالالزميقادكبذديدتهاكثرظعحمىةالااثرنوورد
اقهلرالندبىانغأبااليافقاواسمامثعلعدعنارسلمجالفوابئجاساا

ىاغيرشعذكهالروالوب

نافىهالكلنابونيالبرسألتالدارتطنىجمةفيشظالظطب
هنخىشالناسأهاجمعتهاوقرالدىالوانمحفكلهمنعليدالعلليملى

وىالبيعامابواطعنوجاهالدارقطنىمجلسضرتقيتىثناوحد

يرمجالفىحفظهمنعليهملىظيئاحادعليهيملياقيوصألهفيبرجل
للتيتىالمصع21اثتبمنكاثبتبانوق

هاحاد



اطفاضروركرة389ج

اظلهعرفاطاجمقهآاماالهدلةاكتمجميعهاقشالعثبرينعلىدثاأ
عبتحفمن4محإللايههفقرسئالهخدوامدىبمدجماثمجلالر

كرمرظقوميمآكرءاداجايمتونهاحدثمر

أفيإةلقوولةلقرقاطافلجاخماحفعولسعةللدارقطىهنايخفمعقلت
11مثهفدفاناثهلهااللفىآظاالماهذابراتينانضئتواذاوالمرة

ناليبضةماصىبقرلسمممالدارقطنىالعدىظلقعجبيطولوا
اقهرضىحانصنأفضلعلقوملضهاديضاخثمواطاهيناظلمالأ

لرلديلمتمخيراالصاكوظتمعكتظارقطهقالادالىحماكراعنعات
4عإلالتصلىاهةصواصالكلجماعةالتفاقاففلهنظوقلتوتال

فعقالراولحقدمنهروالسنةاهلهذاوهوقولكلوسموآله
الهلمبيضدلشىالكفامنمكبتارتالدطأهرانتاال
اسلعويرستألهـقافالنحدبىفيصمظااعلىقرئىالبضكا

ممالاإخ4عارتديملففاصيأرقطنىالضوعوالدأليغركا

لهلىفقاىاللوصلمكلالنسىلثناأقرارظىلداافيدهتطافظاذربوا
ليهابهذأمثللقرالسداضاعىمناجرلحةاباأاناألمعيوالديبا

عنيباحكاهاطنةيخهوجدعليلفالاالئوواألدلمنمافيهمع
اظضربنقياالكتابوىسكلقالمنلنرىاعبيدضالعلدنىاالزمي

دداو

زطفيايخالمدينياطديثماكلالناساحنعبدانىقال

اضبرعلوتدبئبتثيرأئتالعوضرإظنئتطىالدبهاعدسىلةبهاموا
موص2ادلمبركهامخ1



اظالرثذ099ءمجا3

ثوقالدارظنىفتالفقالبسيرظىرفهالدارثعنئفدارظفيافبح
اداركلطىفهاصحيدوبئأكرفرمصهاواشالتاوئحمزوحكىوالقلم

رواحدئقيبكالاللفهياشعيباصملوكتمعيرصقالالقاتفى

ذالثليقمميلخراالالللرظفاحالصألعشفالرأيتنجهثوالقاا
مجاهدوتالانثقوطرالدارظىخذاتلىماللجةااالىور

يامةاخرافيازوضمرويالتزداقوالدياعدبئواحميدمثهقات
هوهالشمانينوتماخسسنةالقعدةذىفيتامنفىتومايضاالالفر

عرعدنانامالعببنودانادااصازالمقيبئعلىابراهيماخبرنا

اتاالنمافحرببئمبثراالعدبئعبدافتهعلاناعبدالصمدقالقاضى

ظلىعلقمةشاهيماعنجبربئحكيمظرشعنألصدابدبنبئعلى

بعسهمنسنندرالمةاشاوسلماكهعليراقهالنماصلىداليلىكالللي

علىعىشبلياعنانمراتحدهنيبغرألاللدبرظىوبه

عنالصدافهعليخليفترتفردغهونفردبهيمحامتفردعنهامهرضى
ميخناوممقثتىاالعقكتهلموحربحمدغير4حدثوالنحمظر

ىالمعرننحااان87
3

بناحلجرابئعيسىعدنحمدشااسمباابووقالعداالمامفعلطاا
مائةوكرثكصنةفيكلقثحاعهاولضالورشلالمصرالنماأل

واطالوخراساتواصانآوالثااقوالرازوافىمممرلتصو3
00001يال
قياناالجيعتمرفةعاياشووهمةثذارحثواصمةوكلقوخوزستافىأل

البريممالمجالقاكثيرتمعدثعثنسنينحفظهمنلحثفعبتتفى

بئاحمدبئعليعدلمجربننيموابيودياداابرقاييوانيافىوبةثرنجوا
ءنفط



اظهـتالرتذ319ج

الرحمزوابوعبدالحاعضهرولمحالدغىللعباسوالىالمصرىعحقا
حدثلحاكاماللهمصوجمرلبميرثا9عاقأبويخواألصبهانعيماولمىا

كللمغكرتهمذاهالصدتحقيخركلقوهوحافظباصاديتحنظهن
دهصنةنونوتماخىولهماثكصدصخوصبناخرصنةيقوأتوفي

ىنجهاتاصماياعنجازهليوااليمىءاللمجانلمجالفضملاعلىترئ

عدعيدالكريهاناصحيدنجهبنمعبدلكانافظاطاالحسننعلىصمالقابواانا
حمففاالعبدالمحهحفظهمقالحافظالمعرىعيىبنحدنهـاشاناالمدل

شعيدآقهأبنساعنعيههبنبكيركهالصباهبنالفضلالحانحانأاناصكيى
مسألعتفذكرشظهتالحنوسلمدهرعديهاللهصلىانحالنيممريسا

تاعالوفضلالعمدقمحلهفيكوباكيراساممنااعطىصاأفضلهاعليته

بزبنا7
ىالررجةبناحدبئعبداقهبندابوصليقنفاالمفيداالحافظ

هالبغوقآصمااكاثععزدبناضيهامبناومشقمحدث
كبوجدالضماالفيضقتجاخرصهرعدبنوحمدتيالزمعدبنوجماهى

عدابوابنهوددابنكربابزىابغالربنوعدعبدالعزبنابن
05يهناواحمدادويدسفيوعبدالضنىىالرلىآتماعنهروىوطقتهما

غوشىخراانسوابننعربواوؤحمهالمزعوبنعوونصبىابنحمنعبدالر
ظرقداطاوكيااجعنرابوكلقنابرصللومارسسبنعلىلظ

وعرابوهوحفيداطافملىزأهيسينيعدبئصميدعظقابئاسم1
نجالدننعدضرمحبرساايخانجانرحبحيردبنبئضفرحمدنجهحمدبئا

النمافيحسنا21دسةاالتحمنمدوفييصكوثشاللتقرو3
ا

الحنات



3ج391اط01لرت

اضملماالصلينوكاللليصتهوضفحهاظعندوالتعاءاشا10 دسليكال

ابملباطامعوكلقةدحدنناعنهامانيوظلاالطباومخنلةلصيا

شماةصبعينتيصضةليجمادصاالماشييالاوقلتبمتعدونانه الحيانبننعرابوعنوحالنورعلىمضفياتالوكلبوله5ه

راشأىمراكرفذفطاللنومليتعااأنهرا

عثهلثةاطبققاثااع

وقمتاطاوسينبفعةسميمنهموقدطفاظاةرتذكتابمن
وشوعيريقكسةوالئاواربوناوالهانمانيةطبقتينطبقة

الكتىعةزرا

علىيةيقروكشيدالحرحاقافيعدقنوسفعدفناالماماطافعل3

اوجالطخكرلىمباسبااوعدىننعيماباسمعهبانجيمنخافرئةادهـ
احا

مننواطراقوالرنحراصانوطقتهمحاايوعبدالرحمنانطدالتالمال 3

فىبمايزوىاالزميسمبوالقاواقاسالوىعدنءبوالمالاعنهروىثبم
ءر

االبواسرالمشاخزرعقهذاصعابواطافظيوسفبئحمزةاالزجهظله

سمةجهافيتراناليوربمكةابىثملبمرهباعاينااملونجميحفظنوآل مائتهلالثضين

براانافعلىاطاهصمابوااناكلبناناجعنرىخازعدائعيسىالخبرا

فظسميداطابنعبدالغنىنااعدالسدىاعدبئالففقابمحكنئياكهيطا
علىتريهاللوعنابعدجهدبمكةالجرجانييوسفعدبئعةزرابوحدلق

ايفانابنيدبئحدنجمسنححداواناالثنكرليعبدالرحمنبئد
ابطالهابمدهميرشبنالملكئدكنامةتبنةنازائهظمنيانيح

اوفيكس142االرحر



بمالرةئذءكهثه3ءآ

ألبفيهلةالجيناكلولمتكزبغوسلملهاعلياطهءللنجرعلىاللكلزلموا نىبطااتجهاكابمالبدىشووباسالثورسكنحدالمثعوكثريبأغر

رندةزأعنصدبتاماكل

سهلصيدبناناعدبئاطناالمنازناهبقاللهاحمدننااخبر

فااامحااالصفرقاسطاهـانالمالالمؤدباحمدبئعيهشاظرارز
عقيةاناقاالضهـاواتلىالوليدابرانااطبابنجالفضلاالاالصعحيلى

اكهطيصيافيالتمعلىمهرصولعتوشقولوفالمجاانجهاييفورسمع
ممالجرادفينلتغزوشعصمو

فيفىالايوقرعه
توعرتلىنجدارالحانعبدانديخاراممىابىفرعقاالسزوهوابر

فى8القارعماسحبنجمحعالقاطسينبئنىسدقمسعامبافيلسالكنا
رثغالقاصموابإوتجالحراواياعىالسراجلحباش1اوسمع5رلعوبنحآقا

تينابريدجيدقعروعرولقواصولمروطبقتهممنيعبنتابن
همائةثصوحدوداألىعوبنممةوطاوحمزتالمهىؤاالحيرلىة

3ورانماعلتألونكواالصممليلرصعالذوكياصهييالضيةالطبقةاهلصنوهو4
هالكنيةفيكضلىفاوفقسه

اناعمباطاظاحمالبئعهانابئالحنناماعهبنناخبرناا
عدابرقرعةالهروصاناعدالرحمنبناحمدباكرابوتااالمديتيعدحمدبئ

االزجكالبريئوريالعيدلمجهووتجدلذالغىعجدلحافظابخبغعثهفيهآ9ا

وصألءيضورووشالكريبنجايوشاموواأيطاونىابئحمنيروى
ا9أييالىكىرياقريئماةعثرناقيالرضنمواقي



3ااج491افرانذكر

أعنهمالكقأخبرآاقتظتاجالسرابوالماسانابيترابادلراهيمأبن
ضلهعةوعظلصلوتالجماالهالقيصالىلماقهاشرصعرابنكنناغ
هنموظذبهقرزجقيكرينبنمالفذصلوه

زرعةبرا3أ

علبماصن3اقابراهيمانعلىاطسيناحمدنواصمهالعنيرازمىالر زر

المجحامقارحمنوبحاملىاينطكللرمعمعاباعبداقمالموالرحاالحدث3ة

نوعبداقهلجخبلفاريااحمدباللوعلىإحامدنواظوعدق
الدىالنوارسوايااالوانمالسائلخارعد31 صمسىصغيعموي

آنماموعنهرخاللقواالالرازكهبماقهعدبئوالجاطسبنالمعرىااا
نةوهزألزديحعيماوعبدالضىااعدالفالقلحينوالزىيلرا
ىنزرعقروحاتنوقفالصعامملاورالمهلالأليعىنأبوال
جهوقايافياوالراالبرابمتشاتفبهعكلذحافالاظطيفلظ3

يخهوثظنقالرجصياولاالررحلشالىلدمقالصوسصألهسناأ
فيهاوىضركيرنيفلهتعماظتسنقعثيربعارلىوثسائةو

تعزهسألههمماصرعباطافظحالماوذلكئنوالطفاظانكلرالمناجمر

وجصينشصنةمكةيقبالرماتانابعوالروااحرالنالش
ليهانهناثرعهلالثدماو

اعدالمعراناالثياناعلاناجعزبننيىاليوابراطيناخبرناأ

أاحمدبىنمابرزرععةاالجنرىعلاحمدبئابراالثايابلكرتاطب
ا3اللباببىمعماحببربرضظقرةاةدلطي

المجبن



باطظكرةتة3ج
أاصياربخهاصاقانانيبيناباركاعادبنحامإلبخاانااررفملالحين
النبيذئثرمحربئلثثاملالفضلابراياهـببنعدالماكبنعه

يثاقمطيهلالفهرسونعائشحديثاببأنلرفالكللهشمطة

ضهعرفاالففكبو01ض3ولهآدراحرمكلقللولحوآله

نيىازعةبرئرر1
ألالحيناباصمعبههبالكرابئافىاطاففلسبطثتاضاعدئروح

أطسينعدنثابازرعةعواللضوأرسوا3عداقمالفتاالعفاروجفرق

حيناحمدبئاباحامطوتحهحميناوصوصداناسحأثروالمذكو
اوكتبعشضمباالكرخلحدئيندادعإياثدمماالالظطيبفقموطاروألمر
ألنةعوةولجففاقضاماصبهاقوليسافحيااديفطعدواوكلقا

باإسمعااصلرلكالكتبتهةفىثخبالةماخاونعضولالت
يتمااصورآبهكااللقأ

جالعنبرمنىالدزرعةاو
3البعرىانصمبمحرونلةالمجربئعبداطةنعدالدةعدئهرالمحدثا

عدننادينكهحدثأشصتالدايزرعةاطانظاكبنانوهوا
ا

ةاهمواركلالرازىمتمايتىروطائفتعدجمناهمواأحمت
ا
يياصتطراداهعلقنامائقوثالثالتينثتجلهفيشا

بابادىقراالعةزريرا6
أليللجردكفااضرفقيهامافىاثالحبانمهرعدبئبننجداراحمدبئ

ل3برترالمجصاابنادكلنجدولفتهاطافظزبثهعربئقحفصعن

مألدتثوتينواتتينصنة8أصاتثرياالابرصعيدا
ديأل



جإنم1699لحهـلناعنرت

يه
حارثعدق

مناكنتحملىأنردهالتروانييدعللتااسداطافعل10
برحدبى

الشوطةجماواحمدنإاليدلساصبغبئوكلمرنمدضرواحمدق
01

المشنعروصنفعبدالرحمننالحمصاحبهامنبقرطبقونمكنلحلىاالو
كتابوامالمحمنمبواالختالفاالنفاقثابمنهاكتتالهه

االفربقيينتارغكتابوفىاالندلسحغتاركتابالق
للمتنمرنفانهبلنئالفرضىيدابئالوكالالبرالنعمبثتلبو3

بالكيعيارىوكلقلجحنانهاالساعرابلباالوكلقانديراذالىمائة

روىهاناالدبيعحاؤتفىجلىاناليالحمبطموتجواح
اولالثوصتيناحمدىرسنةفيموماتوكيرحوملبئابربعنه
الوقفلعلهاهذابعدالمتعرعاشظقخةوهنماخطأاكوهكذافيتط

فتيقنرهذافرمائةولالتوصبعبناحدىضة

المابئاا

اندعوايألتمميذفيااالصنراطسيننكلعدفيابركلآاالمااطاظ
اويحيىهالمعر9زباناتجاطرالمجوعدبنروصعاباسرحلهنظاية
طبقتيهوالراصمبعربناللهدجمبنوعلىطصنافىواباصماعدك

نوالدكلورهوأوغرروصعناطاشاهطادعظاصاشافعياواكلفقيهاو
3

وزىالىاحمهعدبنوادبصمااافروالنصقاهعداثل ىجح

شوالرحلىيثاطدبكثرحهالمروهمنهوآظااللحاالكرايسىأل
أ1الجوالينطفاظاومنالماطوعةويثصنيفيال

أ

اعمبواحيئنجألفيعكموحدقفهثيالماللثتبمزلمدنراكطو

نالخبروأعبدا



ظالحظةذكر3799ج

ىابوللوقشالجزانالةزوزابخاانااحمدبخهعلىتاضكالديننااخبر

بئكدابرعلىاناعديوصنجبناحمدانايماراالابراصيلانا
إلمقدسىبحيىبننازكريااباسؤايخاامالأطافظضاذاتبخايناهـبخااا

ىالفيرحنعبدالرتاعدبنابىياقريوسفعدبخهبنايمابرنااحما

تهتجاررجلولهنانمرأصرجالاعمرابنعنناغممركابنداللهأناعبا
الدةصلىالمحهسولقالعمحتربنيمغبملوضوفقبلهعربناخذكعافافر

كأولهاذظالجنةشتمنالطيبةالرإحينهذانللعرصلالض6و4عا
ةصميهطبقتمنظتتالفاىيروالقئدمفالمحهاسيئااحدكمإ
المحاقبخهعدثتوىلألرررصااباخااطينبنحداطافظإ
ودىالجارحمدابنحدعنماطافظحدثأمنحووواالصدرا
تمافاهمرعمافتهماوبألثوصبميناثنتينصنةالقاهابنلمتإ

7مالئهبخهجماص7ال

الاولافيرافيهيونصععبداقهندلىاالاابوزكركبيرالطاطازظاءابن

الإاالقطآنفيأباصهلدركظوارتحلبةوطاطىالقرعبدربهينوابامر
خهنجرخهاذمنحدلمهئموطبتقاخاحمدوابنبنعلحود

إالدوابوالواكالملىبخاالقاصمحمدبنانوحاطحانابخاعلىإنويحيىا
فىأ2لوانمفىاتنونهطقالقرطبةلمجيمعاطههواخرونالؤضىابخه
ةصاشفجأيمىنعمعلمفقالثيالفرجااالغانياحبصماتمعضضر
االبالى21لدلىمدضفباالضالىسةنوراهلثرعماالضرأل

التنوشضىالقاعلىبئاطنعلىالبالهاضرتئعوانالكتاباسم2
2الظنبرقلشفكذافطفألكهبمللتو



3رلرتاطفاظافذ
يبحسصما

افشاهدئذاطبئمجيىاصهالفرجابانزآانمدىقدمالشخلمحفطى
ابئظمابليالجمةسعدوتابلدخطيبباالندليابدءلمحبا11غ

فالخطسمنالحالفيوطلوالالمستاطةا111طب رودصحرليركام

وسنتسنةشانهندلالعائذاماقاطعالاسحااإايه بنود

هتاليمثلقرعماتهثوهط
دنالا018

ء

فىاصمنفيالكبرسكللكبراانبئعدبنطنابراآاالماطافظ31
اعبدالزشفيكلنوممصوعدتعرالصربعفربنممقوعدخزبنلفضل
قهورزفمأجميرهووظطلوتعمانبابناصععالصداكلبنلبهجىظاالز
3نهعاووسبحثنقصتترليكيرتاسياكموألمرهمن

2ابااابئارو

أبنكلاعدبئبنابرعدعبداتلىاالونمحدثالحالمةاطهفظاطرهـ
ه

عدبتشصعالباصبابئيرفاالصبداللخمىعةرنجربي
سنضعنحملالنيروعداحثداقهارالةعدا ىبوسبىوحىوىبنرا

وعدناالشيلىجاهـوصيدقالزاهدداللةشسقوسابالىبم
3

31علببربراالجربئانءوطىبنوعدفىصالزبنلموابةبابنعري 5ئز

حدبصتبعفاهثلبا33خفيفةعةمومنونثانمبالذر
اأقبابقافرصنالباجيعلىبئممطنانمحبدمنهماليدلىبليدمباحةمنأل

اانجاعراضهرعنعبدااقروىاندانجهبقوضلبامرنعدبئنهـوي
قحتةالنبقونلبيرمثتنفيلورمذهويلببرى3الماعمتحدوا
الديئعدصربقاا3اللدإالناللىرلاالاالدسامناضعمو

وطبتتهمابرقمزلتة



الحناظكرتذ31يمج

سععسمنهالعمبعفيمهاقالمطالحفطاضاكلقضىانجالفرمظوطقنما

اجمعاافاالمالشوصبصصةصرتينصييلةالىااليهصلتئهرطبةقريهيرال
اصنةرعضاننيكطشهرشمنااقرجاضنمنوصمعاكئيرعنهناسروىو

هفوشسنةجعنماهائقمولهتووصبحينتما
ايدشحمدبئلماللقاسمابرمنايالمحعاثىعدالطافبنبهدانتهخبرناا
عدنجهناعبدانااحمدبئأحماماحزممدبنابعدممننصريمعت
صفهانايرسفأناعدبنعدالكمورىلداناعبيدبنتاحمدبنفاأالبايعلى

صيظطجاعنمتتممرانلحئلظلمصاعنىهىلدزعناناسرزاقجمدالر
يأالحدتءيقولونالذىافالاملاقمقاابالىنخالفالخبيافقإله

ثهوصمسرنجهاصي

ألصعورالباشمربخاحمدابئعدصدتابدالوالفابرلجوالاعلىطاا
ارينقطبئاحمدوابابكرمضدادواترانهألمطبقعدبنساط
اوخلقاالكندىعدبنيرترواباعرنىيوشوالجعيدمشتىطبمقتمد

فااظعمروعربناإلزدىالضهعدالحافظعنهروىالألكثيرهكلصروكتب
غاوماتطنمعرمدتمصتواونقديلوآخربنصصدبئنجهعرخدصفاوااأ

ةررقاقهدثرحمماوهالشطروصبينصنهتماوواذى

تجالمجغملابئ8
صععماحمدبئالعباسعدئابرعبديدتهاإلتبلالرئيىاققنالحافمل

3تنصاعرظغعىهنجصاذالمافئوصالصىسعههـ4االضبى
نجهحمنوعدالرجىالملراطسنبنلءومزعدوبئوللكربعبى

تهروبسعمتنهرفطالموتهظزوقىوطبقتهبالمجحاتم

أفي



3ماأ02الخاظكرةئذ

ضيةللالطبقةهبافوقللىااقرعوهمامنألطجااطينؤأبوارظنىا
أصدرامعظماكلقواةهرهلواااتيالنرصابالانسحاقوأواطاكم

الهاالمواركثيراإلوثينلمحداففالألاكثيراماثاكبر

منهةوالعهـلوووفاحسنوصفرآفارأيئاحفركصحبمهكاالطاكم
الفغلتمبلغميفثاليقيلتهالخاوعاحمنتضراصثائخابترأؤأل

اقهعبلابرمومنباساالتىالنسهانكمالحاابراحمدوحدثىخملا

حليلةوالالغليهوعرضتيتف3ايدووخةكراخلمجفهلدا 1101

اولفقهمسمصميحعلىجهخرحيحهعبدالالقاينصرابررظلأظ

هاليادةمناجتمعلهمابهرإلرئيىوإيجتمعبغداد
فىصالبريةالعاذومحاالقدارمنصالثقةكلقيبظاالأ

لدموكمصهظالطانهوالوردقدذهلاثبئااصرء6بجبمرماككلققول

ودالشميهدةوسبعئماصفرسنةفيواضهدينوساوتعسيزاربمصنة
وماتضفخملطخاظقعيعاالبسفدماخرجاطامكدخلهاصجهلمحمنخبراظ

ههولالشماتمعصماعصنةاولاظطيبقالااللهرحمهاصهبد

عدقالهاناعبداميىبالوكزنقاناعبدزواناعلاحمدقكلطناخبراإأ
امبامنأعدثشىالرال01آلماوارجعرسغسنةليالعاعدقاحمدئاناا

االانمهربنحمدااالثفالقرعمرعدبئبئاحمدكروباأناامالالصى

ابنشاالجلحشالعورىاناسعفيانفىكووالعرقاسععيلابراصاق
وبضمعهسزبةعليافيوسمنعثلهواعليهالةصاتانرابنعمايهاعنهـبا

افردغريبلالنجاررجالياكتعب

39صهالماازجمئققعنالرابراصحااخالىبناتفريبرفبا
افي42ابو



الحأظتذكرة102أأ3

ولطافظاآمنران39
ألوىاالمفرجقيحيىعدقبئاحمدعدناللهبيءابرضىالقاآمافىا

كضةفيالقبتوريايضابانويرفكرابابايضايكنىطياقراصنداالوالهمإ

ألإاصبغبئوتممكةاباالعراباصيدابئصمعطبةبقريةقررةشتىالىأ
ربأأالميعونبمصرواباالصنوتوعدقلمىباطراصلماننةوصبقرصبةا

دموطبقالمقدسوزبيدوبيتءوصنصاوجدةبدمثفراضدا
ةالفرضىيدنابرالوووموصيخهشهـابرصيدناطافظككنهوىضأ

هاالطلكنيعداحمدقروااتميىبيعالربئوعبداللهكرصاقوابراهم
لنساثالثونومانتانوتثوخافكثير

لحعااالندلىبصاحباتعلصفرجابئانتاريخهفيالفرضىابئذكرا
لوكلنظءالقضافوالفيعدةلهنفعندنةامكاذنو

كداحمدنرييابركهىالنااكرواحوالهمابارصالبصرحافظا
للحديثواحنكلبالمنلساعىمقرجبئاطةابوعبكلنعيخفنا

اطيدىحظلضبطادمواصثينمحدالاولقمنالننهذأملههارأيت
فطالفقكتبلهمصنفجليلفأبكرطابروقلهعبدافاالقاص

فقهمجلدأخويفسبعاطسنفقهكتابصمنففماالتابعينوفقه

سنهمجددصاصمبعملتمايخأنرمممعمدلالفاتراجصاسنةجمععدنمصأاا
اا

ايااناكلبئسمالقاعدعنبئوالمسمصىالصالمعبداحمدبئاانبأالقي
عمصرىقالقاسماتيعثسبئتواحالعقيهعداتاللةنحرانا

خكبئادقءسموالقاااناحدتمظلبراهيمابئنعرانحالفقيهطةانصرعق

مفرحابن



ثهـالجأأ302اطفاطيذكرة

ملىقرأتكللحينعدبئبئاهيمااناالمعرمحالفقيهعداوبكرآل
احمدوصاالاحمدالهراناخبركالقاضىمفرجبئاحمدعدأدةبا

ممطزاالواكلنعسميدالوعنسىموعيىحدثنسلىنداجا
يئىبالركنتاذاحئالرباطاريدخرجتظلاطكاهبضصنىحد

احمدكاثالهماتولواذاهووبعمرهورجالهبدأههبتقدذاكلقممدلذ
كرتفضيالوذخلصةممنكثيركلاذفضثقخلقكمحامدحمدأيراني

عداذنابئاناشربمبقىبئالقاصماتعنشالقصه
زيالبواناايلىاالاهيمابناحمدانامجداللةآقخاأاحزمممدبئفياعن
اناماالقوايئوعبداللهنعرابيسفيوياإعاواجرحوزلملر

احمدقعبدالكانادياساوانواهـااناأعبداالولابربياقينافى
شياباعقيلعنالليثانابكيربئانايحىابخارىااناهـالفرانا

بالعهرةوطملهؤاعليهاقهفىصراقهرسولتمغظلممرابئانأساش
اطديثاطإتىصنالهدىاقويواهاطيماأ
منصورحمداح39و
ه3

بئعبداقهمحمئمكناليرازىابرالعباسالم11الرحالففلاانجماتأ
فى

حدابويىاالسيارصوالطبرسمالقاصموالقاألصبهاارسظجمرن

أصواطالىالرآوتماسمعلىاالنصراهروصكوعدةمرمزى5 الراهـ

لهاحدوعماريجمعهاطديشالممنهذاجمعماالالطماآوعدابوعبدالت7
هذاالئيرازىادخلالمارظيوظلنماثلىيضرجبمحيتأزليرالقبول
لثذصنعالذياطافظةفدبنبحيىظلنابمعروااحاديثوخكلكلعر

احمدوشيخماصعهلحووالظطيئاضلةمنعوراعداخراسمها
بن01



ج302اطفاظتذكرة

حإلثالصالشماتةالطرافىنفاالكتفظاطخصور

جامالىمتصررالحفظاحمدبنماتالماازىاليراحمدنجهالحينوقالة
حعالهؤوضيرواشبهاحابالمحرقيهوالنوقيستهرأفقالطرجلاجم

ثصكروالىحرفالبكقهالهمافلهضلتبانجومرتاجممكللرأصهوعلى
عليهاصملىقهرارحمىعلىيرتيةبكزلهلماذأئافقلتالجنةوادخلنى

إماشةوثالنينوتماثنقاثنتينماتمصمولهاو
181حمزةنجهاممريماعماناببئالصمداحمداندبدنجهعلىناماا

عدنجوربئءلحدبئالعباساحمعانانجهماحمدانانييزتعبعالز
الحسةاناصيلوبنصىاطواالمبارذاهدنبناطيىاالأطافظازىائير
وحمدمىاثنهندثياأودندعنأنصاينهفراناججلةبنحنبدالراذ
وتدمرصمبإأءوصرتسامحجةليوسلمليهواكهالتملىانراقفىاعن
يهاطبراامعفظاطاالطوسيامنصووبئحمدا

لاياكرزبنامافا9
ءضاواافهرأبوالغرجذوالفنونالقاضىةالالىالحافعلىحميدبنماابخا
صالطبرىبررنجهصمذهبكلهوكلتهالكحبساحبالمفسرازطران

06واباسميدالحضرىمدإط1صماعدواقداودايىوانابنوىصمع
وقرأعليهغيرشنبوذوانكلهايكيالرووقرأوخآلىوالمحاملىروىي

آلدهاوغرمصطيالوابوالعالهاوالمجموابرلخهورواظبازمسراحمدجمأ
اوحرنجرحمدبئاوالطبرىبرالطيبواىاالزصدمالقابراكهحدت

اصنفهوواللمةبالفقيوالنحووقفياخاسااعلمكلمنالخفكلل
قهوتدىالجارالحسينلتدوابرعلى

الجبار



اطفاطكرننى34031جم

الجحناشوةجربرانمذهبكلوكلنالطاقيابقفاهولياالدب
ابمفقدحرتابوالفرقاضىاذاحضرهولكلقانهالفقيهعدالباقىابى
اوعدكلقلظررالدلوىصاابوالقاضىاالاظطيبموروىهلوآءيهاا

فينالالىيدغانلوصاناساالعلممالهشلترجلاوصىلوالباهـدلقرل
وكلناشاسااعلمكلقضالالمحافىعنيىالرصأظطيباكلل

قرأتالحيدىلملالشيىئتعففاقليلالمافىنوقيلمنهاسمعلملمة
اباإلمنادياينادىفمعتيمقكنتوحجتظلزكريابنألمافىبخط
اجيبهانعتفلكرنجالفرخكالقابايانادىيريدفىنملعلهظتالفر

لمجكوقلترتنجادانيوالنرزكريابئألمسافىافرجااباياافمادى
واننهىيدنرنحنلظئمتالتاثرقئهروانمنطككللاااه

سشمجاداتفيجميرلفسيرفيللعأكواآلنفاقأقلتهذاصتهنسرالغر
نونخياونماولهاطجةذىروايخفى1ماتنفياتبئوفوافيصضبئات

تععينصسنةماتءعجافيهسسواالالجليسلمجاكتسنقاوله
لىتاالقءمائةومالث

رص

ولهتيايمأبراهيمابنعرابرحفصالمقريءيسندبغداماتوفيهاولنج
التجبىمنعبدالمزعدنبئافلهكمكلبدابرلسومسنداالنالسنتتعصون

نعداللهلنعداطسينلووالمنداالصفارسفداررامممعلطتهاقرطاح
الجميهط

هبلجحفربئممدبغمرالثغءومندسدادقالدأكميمىاحم

قيزالجو15نا
م

لمحألمعدلهالشيباياؤكرصنهقهامبدعدنبكربوااالوحدآاالماظول01
اختابنوصيهسسمفيالخرجالممحيخبعابررووصابمحدث

المحدث



فاظاطكرةتذ0003أ3

لمألقاصثاجالسرصبطالمجااكاوىصبخاحدالمرصياسحافجماالمحدث

بىاعبداقنجاىومالدغولىباسمااصإيخوالجرعدىنجانعيمابىوعن اطالصفسااوا مرويصعيل4عراصيداواتيالشرىانحامط
ءتا

صمتوعدمووبرحالهصعقدرحلوكلقكئيرخلقصشند111

مناعهبعدذاظهرامجزعئريئازرفىلمصصتقيعتاآالحاقالها
صيرماقبوواودىعدالكجروابوالحابهنحهروىتلتاتاصراا
واحمدنجاامياريلسسيدااوسحيدبناظثابعلىوعدبئكدابحزىابنا

خروقواالمربخلفنجهصور
ولهالمقزقوقألمتثابولهربىصانرىمنريةةزقجووإ
لتاابرمحاتصرواءجزمائةتالثيثوالكبيرهاكتاباأ

فيالفقتلقاظباكرالجوزاالعةروىالعمابرفىعبدالرحمةن11
اةخوشحدأرولهقاضابمدرهماماكبتكرهمالفمائةمةالحدطلبأأ

ولهمائةثالتانينوغتمانسنةالصولمئيفيترآاطتالسصممناهابحلوا
نةنوقاوغائتان

المظفرابااقاقاسمايخاابنتسبزعنيبكىفدبتريخبخبرتااأ
11ابربكراناكلبخادوسحيداأنااخبرهميرىاثااكريمابءناداا
امحدانإتىودغرالدباسااابراناالحانظزتيافىعبداللهحدبنة
أعاىمصاكازعنصفاامهاثنهفاناعبدااألوةعدالثرفنوعبدالدهأأ

فيلملهآ4عاتاللهلىاللهرصولهقالتقالاهياذعنبتددإنب
01الضماالتحلةاالرالولدنخهةلمسلمرتال

اااتالزان161

كيهصفيداهـا



نركرتاطفانذ61اج

الفراتبئعداحمدبئقباسااكدنجنبرافىاالبارحآااالاطافظ

طبقتهمترىكوخااوانغلدوعدناملىااقهاباعبلصم5البفدادى

عدبئكلعنعنلهكلقلهابفنىيبكالالحىوممثمروجولحوتجحظ
تاربخوطتميرماكتبوانهءاشجزاوصدللواعظالمعر
قهنراصارزمتراحداالوبهىدصوعدالياكلنجاحدكهثاهـحد

اتحخلفافرااصانالزهراملهوحدفئهمغروابرمهـىنعيراهيما
عفيهراطهبهظالوكتاهاثرهايهامملومقنمانقكثرصمنعو

االضيىهوثققماموقليظللمعيمااالييصمعلينلموالضبطثهوجوالنقل
انيهةوتمابعفطشوالسنقارماتوكاللنرمهالحدثاهقراحنمارأيت
هسنةوستينابضموعاش7ماوبالث

اجالرأحمدبترقصمعتوكرثيناربةآالثىمافطترأت

اتنجالنرلحعمنابويتوالطافظتجمائانكلحمدبئاابابكرقوالمعت
هلقفيحعهتطصبطهغا

اليثنجالمجااحمد

الرحلهذااساالألممرصالمسنىاالعااطاظاعدفى سبوصربى3

كرنهمناضبهتاطفففيوهوبألمةالوريساقدمكللكمالحاغيراق87
حمدنواالكتافىلباهاشممسمعالصالحإقوبحالمىشقيفلملسعروكلق ءهـ

وعدادبضفارااإعلىاطليىواابلكلبداللهبالماالقيسراعبدالرحييأل

انهاليبمصرهعبالالكلبئنسيوابنجيحايورواهانيقوساالصمفي
علماورامالهرواتيالينب4ماثوينثماثنتستكللألماتثال
اوحفظههناكيهاحتمتنملطامةاالعالماوالئرودخلاالدطه

روالبحزى



13ج7طفاظتالرزر

هوغرلحاكمروصكامنهـألظتفكنتااتمبكلقكا
الطوس89

ثنعرايطارهوابنايقوباحمدبئنجاحمدنعمرابوالفضلالحاففل
عدنجهعيداللهالجكدموسحنقرياثشفاوعرثعنوكمالطوسى

دنجهعدوالقطاقاطسينبئدوابابكرباللبئحامدواالترابن
ال8ايضمالدممثتىووطبقتهمضدهنالعبلىإواالمحاملىواباعبداللهطار11نحلد
الداباالسنجهسوجمثقاباسحيدااكنهرلجنواالحعائرىحييباباعلى
ومنبجوبماكةسالمةنبيعالروبارعلةىياالوردانبنحمدوبمصر
نعيمبووااالسدحمنعبدالربوواكملحااعنهروى8ءاوموانوحر
وقخراواودكنجرصببدالبووا

اليهمايرجعءقبخراصطاطدكلتكهمواحداراحالظ
كاتهرحولااسنقاالهلالتعحبووللخاوالزالدنمن

آملوهامثلهماتيوانيالطاوماخلفعدبنالإلوالىصيليا

اسانبخروييخلفترفيتوفظنهمسيىوأفواخبارصةالصو

واللقىالتقدمفيعله

نايةبالخوثماالمحرآسنةماتوالثيلىصمحبقدكلققلت
احمدكرببرامونالمابضداكاطجةمحمثفيهاماتماتقهوتو

المجكللىالمحثوالدارالنرىالبضدادساذاقينانجهابراهيمبنا
مطينعاباضاتمةالجايلىصانبنعلىوابواطسنساذانبئا

صجدبابالمفسرامامامعئقهـالدعليةبئعبدأقهابوحمدوالهالمة
عنهيافاممعندللرةراويةلىقابئالدةبدنجهوجعفربيةالجااا



اطفاطنذكرة8021ج

11حمدبنالمعزأبأناعبدااالشتناجفتهابةحمدناوباففلاالأاخبرأ حمابنحمدبننصربرالفضلااناحمنسدالربنسدناألهرنهىاانازا

11اطييالقربدفىنسفواالبمعراالزهرعدبنينفىابنحمداراناالمطا
أانميهعنناطعنرويمبنعروةعننحمابنباإصىسبنداولياناا

11عقاباسوعايهيثولهمالجنومئاشكللاكوسمواعايهاللهىصلانبىاعن
اعداهةمحالجنةافيوليواالعرالىلظهمؤوعنمثواعنالها

ااالنهارفيهنجرىالجةلحائطظاالعرافاوصمظناومالهراعليهاللهلىا
جدادهمناكرحدقيمذارهـااالسجاروايخهشبتو

بكيرابن19

البشدادىبكبربنعبدافدةبناسبنناسلوعداللهااالماماطافظ ه

اساكابخاوراباارواصةاواصمعيلىابجيربنأباصفرمعفيهـالصا8
وابوخهثساهننلنصالوح4كأدتاخحادوطقتااالال03يى
مبىوهـ

يخوابرااالزهرىبنعبيداللههـاتنوتوابوالقاصمالعالمالواسطىكث

لكيريقواللنالمكلالقهصسمتاالزهركلل5ونخروااللهدى1011خما بى

اقللىالدارظىوابواطسينالوراقاصيلبئدءكابهثيمد14اذ5و
اصيخهاقيقواليماظرظءاجزابديهوبينحصرعنداكنمىاالزهرى

ونذكراباصنادهاخبركحىاهاالجزهذمنيدماقىشليكرتذادثا

كاههباسانيدهاثنىفيحداقرناذكرلهبمتففاكنتاخبركحىاسناد
انيهوتكلصرصعدولهمثقةنوكثرةاارمسمعهذانعلتحنظا

ولاالحتافإبعضاطديثفيهليئكلنارسافوابطااننللوأ
خرععنةاآلؤبميربناماتمقاصاخالصلتحهاه11

ان63ممأحتراةا



3ءمج03اطفأطلزنذ

اعلىأتقرتألالقآضىزأقبمدالرنصرنانااقااحمدناخبرناا ضنهوشودئاحولهدةمازألثوأنينءانت
ائاكلالحعينبناقهههاخبرمالمثننىبنفتياننصرنالمجالفتحصيخناا

أصاقنادادقدالموطامكرانلناحمداطعيتتناناءا110 هسابه

ضلسناقبئحمعاقنجدىسمتصسشاياحاقابنلهالبهكممىانا

االنإرقاقوفيمنقلتانتاينفقأقمنبراصطمانكبناشيترأا

اثمقالظهرىيمعكلىاملنافسحعلىالمجاجاليمتعلياقدمكنتعدمت
واواروتوابالىصييقؤللموواكهعليهافةصلىاقهولرت

المنكرعنا

يدلمجالمةظطاا02

ظخطاببئاميماهـعدبنحمدبئاالرحاالبوصديالالمحدثمةالالآالماإ
ءصمحيلارق3اهببأالعربهـئاباصيدانيفمصمعجثنتصااالمجصارالبت
برااالالمباسبالبضرتواباداصةبنواباجمرايتوطبقنهالصفارعدابن
لىاعدبننعربوواايىادسقربوحاملىوااطاععنهوىررهلوبنيساتموطه

وحمدمحربووالسىاحمدالكرقيئاصحودبوواىنوانزالبلشحمدا

3هصرارجماجماوخالهاكاللهبابنا

لةاكلهمط5عدقصسماجتليتيعقفيييصورالثعاابووو
الاالستنعالموكتأبالحدتغريبطاديصنفبسانرر

اهدالزعرابعقالةخذقدالمالعيةوامنمتثتاثةكلنولكغرذولهوا
االكالعىيخهباكاالعرلهيوبكىاطععىءاالحكحإصو

جيدثعسولىاضفالواةرمربئاقكيأعنوالفقهادخد



طفاظتذكركه3جأش

رالماسنااالسلقاقاعلىجمفرتاخيرمىاألشهدكلأتقر

اباصحيدصةبىاظعدااباسلمانسعصتبافرابلخطاصمعتلرنزياق

اودداابيصننبنىضاباكاهذنععبومخنعرابطاالأن
نماقهكتلبفيهالذىاالللصمفعالهمنعهأيماكنرجالمولأللوانأ

هشةالعممنيثىامعيحتجلكتالممهنا

اقاسيلاناطاظراوهواخنىباقاجازتشصالاحمدبئخبرناء
االايماسناحمدنإاحمحااالعدنإعبدالواحدناسييهاامخ

ااصباطمنصورانااسماقيانا9لقاحزأاناعدنارداودزكردبئ
ظل3لمرعليموااللهصلىالبمهريرتكنابىعفهامكنالسدىاش
المومناليفتئهالفنكبىةممانلال

ثماناآلخرسنةسهرربيعفيلستاظطابزفي2الفراكظ11
شاغبرالنغرااالمامالمحدثماتوفيها3ظتماولالث2ثماتينأيا ا

اهجوابئافيالرحالابىاالصفرعوانةاتيالحافظبئعدانا

معيدبىهعبيدافاطعينبواالقاضيدوجروعدثوطبقتها

1عبيدإللةالفضليخوالئىجريرالطبرصوابننهفبلكلتللبروجردىأ
بنعأابرضصمعصرومقرئالعياسغبررىاللنيااالةحبئا

الثنبوفكهاعدبتعدابوالفرجااقالراطضرعماومقرئلمكس

وصندءببغداألمظفرالحاقىبناطسنبنممدابوكلاالدبوالعالهة

ايةحزعدعدبئعدبئهوضعلابقباحزالمثبهفىهبىالذلث9

ألملعة3ث3قندبسمرةماثوستينصنةقبلدشوماتيالبربسى
يئاكعدشرفالقافى2اعلمواقهالفرضىاواابهوالقر

ومس



3جكثسالحفاطكرةند

ىوشرقسنقشمافضيهدفالحداالحبنبئممدالفضلبوالقاضىوصيا

ومعنغماكةصملنوالداكلبصصدباكربواآالهاالمهاوطمعر
خيلهتمميذادضيلىالدبنيوتايويقوب

ووعابدثها9
ثزطيالقرندلساالأالسدىبدطحمدبنقاحمدبوعراآاالمااطافظ

ثيطرفبخهاالحمرواحمدبئماولةبخهعدحزدبنسببناسسمع
حدواال53نيماتنهباإلصيرظحدت

اماثةظرتيخوئما3تصنةللقحدةذىفيهاتصنيأفراابئظلى
ثضالهلدىاحمدبن6عسنوحمدارأابومحدتماتاثوئقلت

ستولههلحديررتفيزاهرفقيعابوكلخصروعالمعدلاللا

111بنعبدااوعدالمتربوعالمحثهرللبنوصفىلخهسنةصبحوقو

1عماكعبالطيبإومعرىومقرسالةالرصماواثيدالقرالمجز
اجبامةعداذفيصبدامةاممابراذوصدبظاطلمجاألبرنبخها

يوآسوزىللركهالكصميئبتعمالىابوالصحيحوراولة

فررىهرالز33

لئأغالمباجمتاليرفمرلليعربنكلبنالحنالناقدابوصاطافظ
ثيلجرحوالجلهالرتالسهمحاشحمزلمنظافىصألهاطينهذاكلندفيىمرالز
تاومحمدبنصاعىوأبناتاسماابطمنصمعترجمتاظفرالمقديلوا

ألاالنضرفاوضاضلبنعبعاتبنكلجماحوثالقاحعمماكربنالحسين
وخماثولفيتماحلودصنةعيافىوهتيوطبهيقرسايرواحمدبن

11ومحمداالزدىعمخربننراوافذاطبوسفبنحمزعةووى
المناضهطثببا



أطفاظتذكرة313931ب

تهاظزاممألوطائةعلعةا

ليتالزاهدحمدابخاطنإاخبريهممرالبكربنإلىكلأتقرأ اب
امالهئيندوالنهاحمدبنمحمدهروطاثانااثالىطاهرابواناللقدس

اانافعلاطاعلبننافىانابياغزالمنرهبنطاحةبنانامحهدربالبع

اناصفيافنرىمهدبنالرحمنعبدااراالنجدالمتووبيعقوباحمدبئ
فيوسملهديهوافاصلىالفدهرصانمرابندينارعنبئصدافه
اعننعيمبيأنثاخجاخرقدىرالثوسفيانعنةعدامروالمعيعالو

لحهدهتماورجةروزاللنابدالناقعفوريالوا
ضنزاتابنس

301

كبرأبياليروزجعفرقالمضلابراآاالمااجميفعلاكعلايرالوزاألل
يلالفدأدىالفراتنحسنموصحمدحعمرقنلعضلالفتحى
برا

لصاصىفضلاووزراطافظولتهخرداللمقدرفيشرومعمرأ
061

هيرزدنواطضرىعارونعدشوحدث5اغادآمعركلؤرأ3

صىاطصحيدوعدقاظراببروابيعدالدارنوالحنااليلىأءأل لهفىحاهمنلذكرولقوؤعالوالنوىمنسمعلذكرانهموكلقوعدةاث 71

اةسدهواظهالدارقطنىاليهركلالمسنمولذالمأمملعلىوكلزما اعنيته

الضنىمولعبدفياعادعنهبرالمدبهتابؤظهوللبارجملةواعال061
روابةمنه

اقاتااالحناظكلنثنقمالالللقدشميلؤنمالعمنةمولأل

اوةالونىلحالدويروىبملرورياصةجاللةحاطدثبععهادعتجين
حدكلالاتصرفوحعنماطدثمىجمالمهويإاكاىثيعنل

فهعه4للدكاب



حآال9اطزركرة

ابعدوزرأنهيلوتقدممعكضافيقالحمزعهوقدروىرعلمهمه11
دارهتفاختفاراالعليهلتاضطرتموفعلوصار ئرومو

اوىورممراىقوجعفىدبهئموخسبنتماقتآتأئحاالىمحردروبرحتما
أثضتمنرمةآوياصمادالفضلاباانكاوبنناعبعاالحافمدعنهأ
انداةااليويرضأويصلىا

أمةهاللشصراتفيهفيجلابرالفعلصلءلما11المبوظلإ
أوكااتحندعظيمبمالهااخذصلمولهوا4عإلاقهصملىصعرالني

االفضلولدايهآانتامهاةواظزصكغوآذهبكرجفي

اردفيوتالتاديخةبافدقىلوتالنليظةنلةهيالةالخزاتافيوأ
اطالمندرأالمقداصطماالالالمسدحدااهاترسة115 كاكأكهصر
ءأ

منالفالموقءالجزوفهاايةخترالبنخرجتالتىاالجزاكئيرامنا
البرفةالعدأياسشقااكذمندئقمنماضفيالمو5طزاوامدكذ

أ

مانةثالثصوتعميناحدسنةولااليعلكشررتاةقماتا

اتمةضاالالكماخطساحبمحدععالناكلاهاتوفيها
عدنعداللهناعدنرايواءوىيالنرسعنرو الصحبحأمن

للةاالثرماااأسأعىناضصآلكهالدأالىأدانكأللحباالىتأكإفأ
تالهدةلماللضادتخرجىاطزانقىالمزممدايرالحنلملعالمةاا
ءءا

ادبضدومندحامداتيبلشخومةاظزمنهفقيهاالعيمرععؤاتأ

االمحةعدبنممدالمضتاراألمينثقيلةدبمومالمىلمحالمعةثالاللنعي اكأالدهـتعو39ةكيرنفتصاولهائةوارجبينارمامخصنةرللون
ا



اظطثرتذكي18أمج

ألمؤملمصرومداالطهلئهرصمبزالركلعبسهبئصابرالقا

اظطيبوتعهالبنويلوسمعالبزالبضدلهىالسيناعدعدبئاايئ
إلصلىا 43

تفقهلياالندعدناراهيمقعداقهدواالالصةالتمتالحافظ ي

واككهمسروهبلقوليماوعديخاالثاعداسعمنولقرطبة
والققهسالورىيكحويهوانفىالذالطا01القاوأطحار هريمعرصىيال

كلهوابابابكرالتافىوببغدادحرىوبماباباكراالصعباقاسحاقايال
5تر

أيهوروتنقهالمروزلدؤلعنحيحالعاخذ4التههوافالعأبن3

ابوممدطاحدذمالاللداراضةاماضىبكراالبركطووكهعديجامتاال
مىومالكمذبحفاظكلمناالليهافنمبرمنلهوأاالصيلى

ثلياصاالوبراماتفبفلويكروكانرحالهووظهبأطديثااللمين
ءطوالئوكلوبتىكهـمصرقسطةقضامولىالصلطينءثاوحمنماماصح

كتابلهاللففقهووالمنناطدرأسانيوكانقلتطبةبقر
ءصدلططقهقبمعنهالناسلالعالاخالنيالنلالرسامكير

تابهخمامةا
ضيههوصةماوزإلتقععينواشتإقسضةاطجةىدفيمات

فهصواصيلافيالححعدبواثالمحدرتفاأماموفياظالف

سريمابيبنعبدالرعغايوعداةهرومدةللروكتابصاب
صلىالىجقابئالمتحأبواقالرىونحوالشوولصابنعملرلال

المحنائاسالجربيزأثئاجمدبئالحسناضىابراالالمة
هتسطهرابرفييداالعباسواالجوالوالهدث

ا

انإنااطأصااصيبافى



كه3ض5أطفافرصكر

عدبناناسريمفيلمنالتاصاباعنفالطعهبنهكجداناان
بدابوتدادااالابرايمبناصااناعداتبنناحماماعداذفابخهعلىاتأ

اطسيهقانااظلوآوطائفةتوابنميداللهرخينبعلوسبهواخيرناحىوقىلملر
ايااليطحموبئفقااناالمننرىبرالحئااناناعبداالولااباركا

ابئعنعمليالليضمنبكيرانابناؤايحيىالبخارىانأبرىالفرايومجداقه
وصسموآلهافتمكلليهصلىافتهسولرغتععرظلابخهأنسالمعنصهاب

اطديثيفقفىمنالهدىوساقالمجعالىلمرةبا
اتاسمانجهخفص02

صقكحاولدهالدباخبنامااالندلىصمبوالقاااالمامفظاطاسهلان
ءىالثمامقوبمصرواحمدبخهاالمويمحاوقيعدصمعماتفاوبالثوعثر

بمىحراالبكربالحدادراااجميرويمكةلمجقةوافضلنجاردوطمةالويئحمدباا
حثقبراصدحوعونالميإوالمجالعقىابنكلدمثقهوااظزالحسنوابا

هدثإفطالزوكتاشعبةوحدشهمالكحديثصنفالمحققيناطفاظمن
تتنمجامدابئعيابصالحبناحمدشهمعةجماعلىإتومرألمبالروا

11برعبالبنعروالدايخوابوعرابرمنهملسييهةاالندمنجماعةعنهدث صيوخاحدامنعليهيلبراليقدمناوكق

مأتوفهمافوثالتوتطعينثالثخرسنةااليعفطرتوفي
االبهرىضهاحبباتالمرزنجهعدتاحمداايوجحنوباصبهانأا

للةاوثغدأداببشىالطبرحمدايئهيمبراااصحاقبواوالمقرلوجز
ندطاهيابوبندادومسندىالجوهيبئحادضراسعحيلهـا
آنيالهرالحلومحكلنجهحمداطسنوالسيداالبضسادىلظهحمنجدالرا



فاظتالرتذأثم6ثج

اابئناعرإناأابوزىاانالنرجاانأناظلوائصةطاداانأا
اسبخارى

االاصحاقبئاميماااالغاسمنالغلفاطافظوعوابوالابااطميديا
بئديالعننجزحماداالاصراظهبطابناصحاقانااالصدحمدنأ

واخررسمامرهاصلىالكللظالرموجاعطاهعنبمطة
نامظقعندالمانمبياااالرواسوكفوواجيفوااالصقيةواوكوااآلنةإ
ءا

وخطمةاضشاراا

اناخلفمصينحمنابمدالرالةإالصكندرعطأمامهبئعدناالخبر31م
نااقاسماناناخلفاطافظمرالىنجمدأانا4كتالىعدلللكن11

اح

اعأتهلىلجرايحقهصفحئرالقوعدقألحمدصمتنىعبدافهضعيصأالصرنمحيىه ااعدءعإ
اإفكرسوللىموصالاعلىءاولهتاياكونولبمحتىيهاأالاكوصموآأح

منكرهحدثهذاكائهلدفشتجابوصملهعليوااللهصلىا
باذىلالاحىأ

متمحثهابخارصاوألباذاديناعدبئابدننعرابرمااالنولا

احمدبئاباجهنحاضبئكلرالئاشىبئكليبخاحانحارى
عثيرفيعودوحمدنخدفنالمؤمىمجدلميلرابايلىاادىكدالبه

اعدبئاوروصكنكثيراطارلمحوخلطبجضبنعلىئوعيداقهالنفين
اماتزمانهالنرقبماوراهكقمنهواحففلوظلهتضراجفر

سةوسعينخعنمائةثووصعنننمانصنةةاآلحمادأ ءحرىلط
ا

حعىاطناظمقفىنعراالكالباذابوأاطاابرعبداللهرفلال

االفهمضصإ



3ا7كرتالحفمآنذ

صالتايخرأفهررمماوتجهرقطىالداقيبصوالموفقمارفافيما نووزركازصرئتووجدتوالراف

الوشحقليلشهآصئارحداطاععهصهروىانهرمثلهاورايمايخلفصبشلما

مشورفيمصنفالولهالمديمكتابشقطنىعنمالدارثلناعوقدحىا

كلهحهصىفيطابخارلهاخرجصرنضنا
قوالدارقطنىادنححياةيندحدثحمافظثقةبااةقالا
اطنناحمدالفضلابودخ1االسنةقمهعاتو4طإ ايها

يرخدئهامداقضيخوماتالمقامصشفيباالداياالهمدفابنا
افيهاقاحلةرلهالثافىلفىبناحمدبنكلإنيكراحمداومفتيهاو
ادابري1إنهاالةاالمالىتاكحمباوآلتيخهتسضاوممراالسأبنا
حدبنللةاعبحمدبواذابتدوهفتىلقمبيادىاالبندروتمابقطحينا

بنداذوضاعريرةهىاتبنسيىصماصما9النيباوفالمرالبخارئ

عييدالدةأقاصماهـاو3ممافيوىالخزنصربنحدااالوأعبابوالفرح
أبكتابممااسافىذاظعدصابنساامحامنالثقاتخرآألاحمدالصيدن11

الحسنبخهطلكعبدباصبهاذعنجراالالدرىفترجمالمالبظصعراالرصاحثى

ذبالكالانصريىافهامؤقلمجروزالكلوشسيابئا

نرالعالااناالسلنىبرطاهراجأالانيربنجمفراناعلىبئيناخيرناهـا

ابخهجمدبناحمداالالرازىالحبينبنصفانايوجملويهبنعالبناحمد
االقمرانادمحبناطسيئانابخارىانحربئاحمداالالحافظاطسين

االبيضاالقإموسلمني2بالالمشت39ئهفىاثاخثفيعدالبابواءلفابافيابا9

29الثغتهلقبعرنصرالثااحدنايوعبدالفرجابلقبأ
القىأيوالفربماالمدلي



للطاظتذكر33أج

االوأسبقولسستيدالوبنانابقيةالبنداديجيببنالرحيممجد
بدعهلحفراصنقوشالسفرالصولبى

البصيرك

الرإزصالعرروكلقوالعاممهالحسينبنمحمدبناحمدمباسابوااطافظأل
منوصمعحثأبنعبدالرحمنفظاألعلىاستءستوقدذكلقألش
فى

بخارىالىولمئحلابخفوعةصابماوةبنحينبنمحمداحمدبنأل
هاالصممالباسباللواقمداباطوصمعوالىنجابورو 001ى

مروىيباووتمهارظيالىلجهواشخببضدادوقدحدتيالأ
ثض

الماموقوحميدلنثرانددنعمديللكلنومحعداالزهرىالوالقاعنحى 3فى

صعتهشمالالظيأثااىعارظكلقوونطيمالرازى3خروالفتيه3
اقهدعبمالحافظمنببدخوصحاقاليالمجحننمنشاسليالبندقول
فتهبدااييصاحباصاقبنمحعودوببخارصعنطرخاقبنهحمدابن

فظاحاباحاديماروكلقساذاطارتحاالقهمبدااالبخارىمن

اقفرظتلمماتابيحاتمابغاطبمنلمتبارىمنوهرآخر

ثالشميهلتوتسصوننعمة

بئالمالياناابرللكربهالقيىاناكدنجمبألنجالربايرصفالاخبرأ
اناالبعميرعداحمدقاناايربصليمانالنسيبماسمابواناصمابر

مسمشاألممشاوماويقاناانااحمدنجسناقاناالمجطنمبنعبدارحمق
وا3عليهااقمعرسولكاللللمباسافينجببيرسيدبطثن

الجهالعنرااليابردعقهذمناقهااحبانبهاالعلحالملايمامن3و
نفهخرجماالرجلالمحمميعلالجيادكاللوالاقهلبفيدالجلمواوال

ومالهالدنفيشرممد2التقاريبوسفهوعادالدنوبافىتبمااك9



3ج3اطفلظتذكرة

5كلنبوتمتفقهبمئئذلثامنجعظمالهوا
دبنانيطنابوكلابهاقصعندامعماتوفيها
عرومقرئارجوتحنصنةعقنبتاصميلشالبضادىعلييق

زماتوصشدءاتذكرةمصنفخطبرننيلنعمجمدطاهيثبئأيرالحن
ةالقدوسصيخقرطبةتيوالكاهاذالبضدكللحدنبئعدمسلما
صنيهالمزادلزبئعيعىبئعبدانبئحمدهعبداقبوا

هاكي

اطعغهنجمينبرعبداآلمااالهرءصمكاوراداطاهلهرئيىبارعالصالمة
الوكلذيخالمذبحاقصبوجرعضمافىهائيالبأرحليمعدبئاق
خااخذواالدفطالطمدطولىلهالنوفرسانومنزماتهليااذمنه

3حمدبئادئبكراسمعداالهبكوابوالمعابكرابىالستاذاعن
3وطائفةالدحيىالمروزىعدبئوبكرآاظيادبئوخلفحييب

انحارئونعمئأخملبجربانلمائقففثوثينوجمىثماصنهمولده
أكاطااقهابوعبدعنهمفيدتيمدثتصانفلهيخارىولدبلوقيل
ىدوكنعجرالسصيدوابوترياعبدالرحيمابوزوالحافظلهوتلقدمهيع

افاحدنجهضعاجيدعالفيهلهاقمعالثانهذاصاقفرمنوهووناض

ائمةفيوفيهامشوارجمائةجمىاالولصنةيرييعفيشمماليا
05دكاسنو

تاجبئاللههبةاحمدبئالمضلالرااالديخاشرفالجليلللسنداخبر
يةقىنةواودلهمزهاحبتونوقياكةشفىاالودفطالمثتبهردالذهبىيا

فهعقيئالهشرفعد3يخراومنهومهاواآلماعممنقرصبخارى

حمسبنىاارميينا



3جأ023ظاطظنذكر

اعناطاففالمجاحابىةبقراهئةماشونسعونضصنةاالمناا
عبدالرحمنحمدقابوسعيداناللستملىابوالقالمماناظلعبدالمعزممد

اعدبئباكراالاطليمىاطسنناطسينعبدالدةبوااالماماناالنيسابررى
بطصماننوحاالرايماانامقأتلطسإناحيدنجهاانافيالصيراانجاحمد

اللهصلىماالالاللرصوألقهقكلنالرضىهالداشعنشىالرظيديزعن

ختمهعندلةثوضتجاالقرآناحبلصلمووآلهعليه
عبادةتميخصعحدينموكذلككفىيخالعلملثهجالمعلجاعانوحأ

رىالنوواليدامامثالكيويهغيرهعنضعرفناماثنيمننمني
نواسلىوةالرواليرفسثاطدفىامم3ووسثاطدماة جا

االبدركهاطدبثامامديقحمنموعبدالرغيرمنعرالثررأسأل
اآتلقراواليدرىالفقهفيرأسصابئوكحمدقعلىلطىاي
اطدثقىآلفةءالفرأثبأماوممفضااي
بم

حهطفونيعرجاالرالحربو
ء

العلوآمررفاليومواالقليااللمأوتوامنماوالجملةفيوط
اهاللحباالقيلبذلكمنهميعملمناقلماقليلاناسفيالقليلةاالالقليلةي
نم

الوكيلونعماثء

انجمندةهت
بيمضابىالشيخبئعدابرعبدافدهالعمرمحدثالجوالفظاطااالمام
قبراهيماشدقوهونجلمجزكريايحيىاعدقالمجكلبدافتهاطافظقاسحاق
فيرزاناسفندارنوقبلجهارنحتارناصتندبئطةبئمندةالوليد

وكلقالقشلبدووالوهاصبهأنلةحاااافتماحوقتوصإلذمحاطم

مجوب



طفاطتذكرظ933جأ

البدىبهااالصاصبهاناعالبخهكلالتوابمهمجوسياوكان

أطديثيحيىوندهىورودواقالمعتممفىوماتييربمعثندةحدتا
مريروىوقداتونالخصاحدصنةماتاطفاطمنوكلقوحفيعه

أعةوجمااقضعدنجهقعبداللهمناحاهرونجهوااكثيرالوالثيعنه
اوثالتواربينأحدىثسنهمكرعناملتالترجمةحبصمااطافظواسة
اسمعظهاالىفيوقيلماثةودالتسثرصنةالدهبدبو1ولدءصائة

ثةوطايرةعياينجهاطسنياكل1وجميانحمنالرعبد4دااباموعم

واباكلالالكرمايعقوببئوعبداللهاذألقطاطسينبئوحفاقال
11كةممالىاالعرصميداقواوخلقايخاورلحامدنواالالمدماا

اصم

واباجنرنإلشاموطبقتهصايخانوخيثعةبسصرقندكليببوالهيتما
اممصروالشهلنىألمدالطاهياالضدافودةروعدالصفاوأصميلهيرىالع

هـا
الوضيغئةماوصعفعنههخذاوصمعيخالذا4خيوتةعدوأذوغير

ثهالطولةالرمنولمارجعغيرهوحاتملىاقءعدالرلحافظ01ءصازةاأ ىلى

هدنحدااانبغناماوحمالبعينارهاالحىلهحمااةعدسهه

أأمعالماكريئدوفرينلرحا1ضطنممادالجمعماصمسسمعاالت
والصدتفةوالحرظطة

ا

غجالرووارعبداللهاطايمابوعبسداللهوابرالفخفثمحنههصله
فعلواحمدبنمحمألووقالسهمىحمزالرازعووتماميىوالصعيداهـ11

11مدأناحمدنجهحمنالفضياعبدنماابوواالتققودواحمدبئقانباطرا
صابوعبدالوحمنالرصكبدالدواوورظقهاحمدنجاحمدقوايوط

اثدأطفىاالئمةام10عداطهبوااالنيالباطرهلمؤاحروشالمحهوحما
قياإلميد



3أ333اطفافركرهتذ

اتضوص01لقا

مائقواولثوعرةثمانسنةفيافبمعمارأتلوللخه
التقيناببحارلمحسنقاحدىأاطاورماللجااليفيهااهـالثالثنقعللهارتحا

وصبعيفاهبانشاررسنخمههالنههبعاةهيطازيدوتدؤاوسحين

مماياقدالحفاظفالدأعمبؤمندةفملاطاابركلوطنمعظالشيخناالي
كلقالمندقاكابهرنعيماباانلمجمبداقموقيلمحقاقرالىوناالقىثاوحد

هالجبالجبالمن

يقولالبخرجفدةبناباعبداقهسعتفملاببئعبداقهابرقال
اليردتوشالىبئاكأخرشيوخانيعىاويكذنيينزلاالمنالعبح

ألدكلهاذاقلابرعبداقهكلنوملهعنهمخرجشانالمحدهرجتمفيكذب

االىارنحلخاياالتيدلخارالبعرتجاثشامنكذافيقولماسمماح
ولهورجعغهاألهافتأدضقجلليفنىالثرايىاسحاقبنكلمندها
آكئيرفاوهالفيهعاكربنافظالحابقدالع4سمعرثا

اوالدمنحافظمندقعوبنجمقالمحقىناربخهاطافعلنعيمبواكلل
زرعحةايطاخوابئاياسيدسطدثآخرمرفاختلالمحدئين
ونمبالىامماليهفيونخبطابازعنهملهاقمنسمعودبعداقالجارواق

والميانقألظتنأالقمالسزفوابهايرلميلحتتاتفياالجمفكقاقو
فيثالقولهاليعبأناكمالرةالمئهوهداوفيخعمعدلقولدالجمب

فيهالتيدقاضعاجلمنايمافاكلاططمقاالفمندةالرأث
فيفيطرقاماالالحمدالبااطديثفيبحمدافهغيرمتهمدوقمنطموي

اشكلمدنيسابررمندقوهوابئالىنالبراحمدمامي7ماا

عليه



اظالرةنذ2ك3مج

عزةبناسحاقاتيعنسداعلتمهوصهـىغيروياقوجابايضاحهعيظ
همثدةنجهجمداقهابمملكاللعارأيت

فيالمليلدنججالحعيننجاحمدانازاهرشعةوجماعلىكالفخرانجأنا
تاصالعةارمثاخاربعةعنبابىاقجمداقهنجابىكليدالرحمنا

ياتولسمضاو5كليببئوالهيثماالصهوخيثعةلمجوااالعرابئهمجزص

مناحفملاصدامارأيلتنرىجركللمائقوجعالفعنثنبت
كةتكوقظلالمثيختسييكونيرماآصألتهعندةعبداللهاب

كبارءكرتاجزاكىءالمنظتمن6الف

فيهمسيهعاالفازيدمنعنكبتاطافعلاعدبئجسفروكلل
عبداقهاهيمعيغنعمارياالاصمصيلابومنمقموقالابنمناحفمل

يقولالدةعبهاياصمعتالباطرقابتالزمانههلامسندمندةان

يهاشيخهتارمندتقياابوزكروشلصتينوالنوبالترقطفت
التجلتوعلءعوافطوالشرفتحستاقالماقهاباعيداانمصووممه
اليلةاالسكنعرصايهاغلارعدائمالىظت5احدضيئاقطمن

افوبيجانوالوالجتانالفارساتووالهرالبصرومادخلالثاش

مجفررفلمابلنناتشاطريققمقعبيدعطسمعمندضابرزكريابنظل
كنالفالشضالجمالشيخضىيومافواصيرظلكنتسلىحكى

االحمالوقرامىباربينومخنالىظيوصلناابمعحراسان
بعععنافسألهوالدكواذاهوسغفيهافاذاخيعقصنرابإذلدانظننا
اهذالزمانهذافيعفىيركبمناالحمالقالهنامتاءقلماهذ
كنتغقالبعيذاسلطوسدمثهذكرعليمركهاقهصيلىرسوالقهحدث

دطر



ة3ضأال12طفاظفاكرئئ

عندفيهالتفزالكتباهنوقيعئرونومعىاسانضفافثحثن

لدهامبالواافتد

ولالثوتعحينخسصنةالقعدةذيصاخفيمندةابنفيقىقلتأ

مندالكتابقيعبداللهذكرأبيواستوفينايمنابوجهادشماة
حمدافنيسنةبئاقهعبيداثيالديننجمالالمةافورنحنولقدكتنا

باالتصالهلىبقعمندقولمحديانعلوالجلوأنعينارج
ااناوفماألتمحينفىاربمصةفيالفقيهنصوابينبحيىنإنأةأ

دبئمسوابرالفرجناامانةوصتضسنةاطافظعبدامةعبدالقاثرن

فيكودناقاصماعدقلروانااايىانامندهوقعرااطسناناالثةا ىع
اع

اهكبنصفيوعنبئربىاعننامثيمواقداقلمحيىعالحانااااليخح
فقلمتاوطموآلهعليهاقهصلىرصوالللهسأكقالحزامنحاكيمشحم ح

لمشتاعهاظاسهماعندىولشالبيعفيسألىجلالرياتنىرسواللئها
ح

ينكتاساربألثامنقهنأطقةيافاهلضلماليسالبمضالسوق
سعيدبنالنتىوعبدفاطالمةمندابئماللففلاالطبقاشللحافظمح
الدهااتم
سىوبرمردت

السلبماضاس

ىخاراصاكندواليمحربئكلاحمدبنهبرالفعملهارالمممالمحدثاطافظا
صععدبنمانهمالثورعثراحدىصشةرلدالهرءماوراخث

كلمنسمعوغرالديامحنموفيفيروىالخرفكاالمروزىحمدوا 11
ببنالنباودماالعالباسوابلةمعاوننجهابراهموكلصنوفأن
ابخاريافصمابربئوعدبئزهيروصالح3تااظزاصاقدقعوو

ي82أاكر



عصأ533الحفاظةكرف

نياالصبهارسظجعفرنبئوعبدالدهايالمبحرىإالمافراصحاقانكلهوأأ
االنمعابنممافبنيابئاذكرهديشاطفيوتقدموجمعوصف11
بماثالهاهالبيكندىصايانحمدتاالدالنسبةلمافالوقااأ

ىبخارالىسيالكندقريةصنيدخلأتمجمعقشكلفييضفنوالكبارا
رولدماكأذوعدالمتنهفرىصفرقالحافظعةمروىففممامحدث او

تدتسةاشفيوترفيتاألانهانىالدإلرشالنروجماعةجتصكا

اسماهفيتاليفعلىوقفلهقلتششةثألخوشسوولهمائةبعوارارضا
ا

منهوعلكلحال1اا
ار

انأعيفناناعبداالولممرقاللهاالعبدوربخهاطنواخرالا
أ

احمدناثا3السيرجاكيمااصعحيلهعدنأحدناعماطافظبنعبداطةإ
أ

اناعداسافىاارزياظوءضىنرايماجيبهداناحدتاطافظكلتا

وزىالمرنهصلعدناااالحمدانكدةررالداعحا0110 حمطدهدصبى

ناولدالزابىكميرتللكأعيىعنعمارداناعكرتسعوتجهحماناموا01
ثداطالكىالا
11

علىاناكمانتيالسصعاانحيمعدالرعنالمحههةإحمدننأاضرا 11

وارجنينصنهتماامالاكياعلىبنبراميمأبنعداظطاببواناالبيبهدفا
نكصاشهـأعىللقنيأعردانالسرردياالعلىلىالونااعائقا

ا

صهاهالعالهعنثثرالىحعفرئناحداءصيناقناعيىسرالسعرقندىا ا

احدوونفسهتاللتألوسملهوطيئالىعاقهرسولانافيهريرةغن11

ياإليالوئ3مرةلدنانإلئنةالىالطاصبةالجيملىاواأالماكلنونعئكسر1



الحفاظ5نذكر2كى3ج

باسفقرلاللهاالفتحمئلةباب
ىىازاصبراى

اازىافيتمالاالكىاعدنحمدبئابئطناعلىابرالفآلبظاالمامأخارو
لنحعفروالىالحفارأسسيلمنوسمعمارتحلرصالدظاالئمة10ئ ساص

ايىوااالصمباسايهلىامننجعاثوجماعةحرصتويمولنللهايوعد9الخرفآجم كلء

تعبدالربناطنابررومنبف3األخرآبنمقوبتبنععبدافتهت
هفارسطافظيصصمهرلرا31111
ااتاالترنةوظالعوهتقليمرعليهثىآظاخامجداتهيواذكراه

اوخميهةثالثعلياصنةقدماالصمأياقدآظترحالللحديثحافظيرجما
أقاتطبفيالصالحبنارمحرورهوذهنوصتوئالشمائة3

فارامابرعبدالتمأموذكربكرابنولدالليثوهوظلوصرآنحتاثافية

نجاعدزلدنجهامحابهومنلكيرآتمعايهىازواصيراهلتطبضفى

طاميابئولحققلتاطافخألحمنعبدالمبئواحملىاطافظظف
هعةهدعدالثابئكلشفمعبثيرازامحاالمقدص
صهواظلمائةواربمخنىصنةعثررمضاننمصنيقفيتووظلتمة

اوبةكطالمترىبكرالىمنبايبهاناثيرازصصمعنافىعدنكرابر

وارجبئوعثرثمانصنةماتانجهانوقيلمائةوارجبعينوأرشتعبعا
اآلخرهلدالواالثهتقلتماة

البخترىعروقصنرعدنجدابئالمعجمةباظاىابخترصاثتبه

يعقوبعدبئباظااالخرألمنتبفيالأل2ونخرمشهورومحدت

كهعنىاباياطيدرلمطاااالإلنضربالقاضىاطافظاالخرآابئ

ناانجر



جسيقاظاطلرةدة

اكلابرنا91نامسعودالجمالاخدبلهبئاانااطاففلمحمدبئحمداناجراتا
باطسئكلهابوخلالحاناباكرأفازىبنعدبنعلىلبطابواانااداطداأ
فراياثتاناناحمدناصصياناقارقااالصدناحدئابنأ
ا

تجاظلهلهزيدصيدبهطسكاحرعمروكتعنرئعبدالمئهسفيارعن
طبىعلىلاالذىالمنمن5األوصملهؤاغليهاللهصلىاقهلهار اصو

يماميزاصفاههاصافىاثلاصا

نخشطكاط 33

تجهحمعربهحمدننعبدالمحهحمدبئابوعبدأقهالمحدتإسهامامالماكيراطافظا
الصامفاصالغنهداوفهـالىرىالنيالوتالطاانإ 005جميام

ثاطهطابءاألولؤلمربمماوعثريخأونالثاحدىنةولد

وهوابنالعراقالىورحلتينثالصنةفسمعضالهوهاصنرباعناا احما
خاتهابابيردخانهاماوراوخراسالهفيجالحمحبموعريخه

مسلماهابرهرأىوفذلكوخص11

وانجااالعمكهجاارواالمذكوعمربئعلبنوحمداعنروى

بنوالمجكلبداللهاصفاراعبدألتهحمدبنوهافيبنالحصبنحدجعفرا

بئوالحنبخاحميويهصاصاتجابعبىبنامباساواياخرماالا
فيعاتاويوايوصفبتعبنعديداففروطابخاراوبا

فيوالمجأللهرصوابننجاد11صروالىادنماكبروبخهواباش
افىءراشااللفعقبةعدبنفيلىولبابئاقهـبنالرحمنءبزيادو

هاعالهسعكاحتىحبالومازالصجتهاضنسفظالحا
أدقوخليلابنيخسحردالجالمنمبالجيمكثيرشتبهألجالفي1

الحالببهصبرنالىضربصثفالق39وا



ئذكرناطفاظ21هالةعا3

صطىاهالوبوالالواارسلمجالهوابنالفتحابووظنىافىعنمالدثمدث

ئابهبرووالىاظوبملواىبوفرالهريمقولمجوابناسعدبن

أعدبحيرعبداطميداوالرصذالموصالحاعولقئيرصهوأبوالقا
01

ااتءالقر11يمالوقدقرازصيراشبنعلىبنحمدابربووالمحمىعدابنا

ابياوونياال13ارةاكفاووبناآواورالصرةابنممدواالمامابنعل
إأطاوأيمايرةهيابنلطابيلىءالمذبوقرأبكارالبفدادىعيى
اهاروارقطىلدالمجوالجعأكراعدوكلذيذبنصانإيىأولمجااوكىالصحلو
االمزكىيوالمجاصحاق3يرولالحغيدافشيرخماحمدبنمنمنهعسوقد

افكتىقدالطباقةهذفياتيوسيىالطلمنرابااناراتوامجب

اصيخلهعنوثالشمانةوثمانينتعصنةفيالغبن11للحااطديثآعل
أاطاكهاخرش
أنياممااابرالمظفرانناالءاالمناتاجقابرالفضلنااخبرأ

أعدبئابرالفضلنااقاالاصاىعدانوعبداللةالعحايكلقاطسين
اااالبعقرببئعدباعىاأبراانااطاففلعبداللهالزاهداناعدقعيدالدة

لقشبئاللهعبدرلمجنىاجرعناسامة12عظاناووبنبئنافى

11قاقرصىالضيصلىولموآلهعاياللةالتمعلىكلفرسولاعاننةلتسأ
أاتنألثسنةماالالكوفةمقرىدأودناطسنابركلهوالمثتبهلمالنقار9

طرىابرضلذا4المثتفيأذكر312ونخروامائةثالثوشواربن

وأبررىالنياحفماياتلميذصويخة11شيخممانبئسعيداسمهباصالة

أعلمألاواللهكلرمهشىامطراقعنىيرواطرقعداصمصعيدبنآخرغنمان

11عةسالديئشرهـعداقافىا29هومنعظقابىاحمدق
أالالبختر



3جهأفاظاخئدبهرة

الجريرىثءخزيزيدعنمجىعنسمجهأخرصيقدآمناناالالا
11ناطسنىإقرأتيئضةبئعبداللهعنكحمريقطرأيضامنورواأ

الجبارعبدكأاسمصيلسعتاسافىأاالالهمدافجعفريراخبرماالمعلى
دقولهفظاطاععمالدهنيلاظصمهلظوا ءصابمرى

أجفرتطنىداناظرواطشاالعراليانرحالهإوتالاطافذتمر
ا

اأهـوقاأفالى4جزماةضصنحاقربفهتصاللنتالاىووهونقةا
اإأيومافيصألنىظدأثموناتمقمذاوماتانةهاوارحثلموث4

اخاعنىرثىافيانينراقياافواففىعلهوترأعليةلمتاالدأخاا

قلتةرامناآأناالتبثيحدسعدبئسهلعنىزهرعنسلهةا

الظئمتنجهىهرإقأعةةالمنيروىوقاالاجالسرمسمبنالمنيرةهواأإ
كرثتدهامحاسانجزفيوضتفللينئفتفالكرتاقالابوثلتكقداأ
41خإلأتوقرلمجطهحضرتاصمبىياكحماتحهذاظضعةأبىحمدبئأ

احفصةابىنهرعفقاتضصرىتذكرشفيماهللىفقنلديثمائة
فقلتوالبحيرنمبماصراللىصفجاتيئحدقانظرتلوظفتمحى
اص

علىأففتحيرواكذفىاتماشلهالوذكرا

اسنئلثبرالمطالمةصنالبدبابفياذاذكرتيلىقأكاصأتتم

11كلراالوماوراانخراالنورأماوككئايصاماكلقشها
جحفرثقحلىواحمدبئهرارممرالمعثتبههيياؤاءباطالمالبحجريا
ا

انخخيناالرتلكصاحىوالدجمابورىالةحعيريقىدبىأ

انتوكطصداليحمانيدبئابو5دصوعنهبامخضدىأخزلمحإ
اكاعنهنئالحيخاالهصرداضيالةراهي



تاطفافرنذكركء3را

لصننراكالمكئرتالعلماهناورمعووصمنهابدنل جدمنهالمبغ

ببقهولمفتاعتهبينلضيابرررتاصنفتانأليذلثهطفثئافيه
حدهاكاذال

اناخلفخلفاخبرفىاواخرفيشهاطدصطوماطابمتال
أائاقوهاحمدالسجزيقخلفولههأالميرخلشاظالاحلفخالناالا

صليدبئخلفلثالثاواماظيعنىبخاركطعدبئخلفابوعا4

اماوكرعدالواصنخلفاجارعوناااحبالنسني

11آلهفؤنالمكريذهـأضادممصاامنصممتهوقدماوللظ11
حلسموسىيحلصاطاصاو

اسحاقانااهرماانازاهرنحدنفىالعبدجمساوهبةاعدقعلىإ
اعدنخافناعداحمدنهيرخلفاالقاالالالرحمنكلبدا

ااموصدخكاناوسعدكردبئاالخلىنجسللقاناخاصمحيلابئ
وطملهوآعديهالمحهصلىالللةلقالرسوقاشعنقتادةكنابياناايعثه
اواليضرطبفىمنيخاطمدافضلالناسحسودوبعفىادمبقكل

مناكرؤبثمداهنهيمبااويعلإصالهضكلمحعمما

ثىلحداخييعاالييميلكلنفةاطامعبعالتهابرابربكركاظطيبلأظ
اانهاوزعمامحادثالحمالمجمعاطاعالماقال5عداالرموصوكلذبئابراهيم
لى51كنموالوشءالطيرحدثمنهالمالبخارورمسرطعلمحاح
هقولهالىعقواظماطدامحابعليهمأنكرهاموال

االرحمناباجمدصمعتاطافظقنرىالمرنجاحمدنافىقالأ

إاإبوعدافهفلاصدنابياليدىلجلنافيبقولأط91اثاخيما
طاا9اليتبلخروقرنجيسايةقرلىنجقاديافيظجننللباالبفى9



3جثثهاطفاظكرةتذ

غلىمنحعاففلكلشالماولوصعحاليصحفقالالطيريتحدعناولعا
امرعمموآعليهاللهصاثبدالنطعةاللهرضبيا

دعهالطرصصعتلركعوالرحدثواخرجاطاعرأىتمتنيرقلت
ها

شهاحادفيهبلالصحةضرطعلىليستةصيربمحاديتاالمتدركازأ

كثرطرقفلهالطسواماحدت4فيا01ياصتدركا0ا
حرءدأموصرعه

لالهفياطديكونانجبتدافردتهاكلصموجموعياهويراجدا

تمذاليععاديدموقدافرطرقفلهالمهكنمومنحدثاماو

فيالحديثاملامهواآاطاصالقهوااسمحيلتجهفرعدالظظل
بئعيسىصبطةفجدتهالنلامالةمفمحرصبهارفاماعحر

انطهبنهيمابرابنتفيمعوهذاهيعيىالدةووااسبالرحمة

آهالصالافيابادينواالوخالصالحستضها افصهاأ

امنهالصمعبنبسمعلموقالرواباحمدابخهاصىاباعبداقماألاثا
صفهاوتصانبكموشعولماتطاتابكرنوابابادممطالمححدطامياتيا

اوابىالوليىابيعلىتوتةزهانهاترأكلموقروكرإذةحظرةكوالمت
قيراحمفدكانالضبىباكرققابيامابصحبةاختعىواالستاذلا
جىالماصركالجمابواذاكرمنالللواتعديليوالجرالوالا
غزخمنجزالفيبامنيبغقرلهيخممالهاتصامنلمهواتفئا

علمأليالمدخلخبارمواللمجاوكتاسعزنررهيماوتاربخ8يجحين1
لقدصمصتوذلكوغيراثانىعونضاثلكليلالاوكتلبصص11

واالماآجهالعلومثلعرضدياومجكوقالجمهتكرونصمصثاا
فضلهحقويراعرنآصمصلىيقسدهوةنالثوصسافوركإتاأ



اطانذكرةكثا3ج

ةميريجمللصذهوثعظيههفياطنبنمقاالكليداطرملهويخرفرا

وتعركايفةؤتصامهتأملهصومنواحوالهسعيرصضمنةبئوهوا
منكلبالمزبةشلهواعترلففلهاذشاطدبثطرقفىونطرايهاماىا

حميداضاومكالشبلىخعنيطاالاهبئوتبدهسنواتعاآقدا
محلوفتهنطإمحفالفو

ااماملوكلنيضآاطاصمتالعبدوىازمواافظلادلىةأ
برزقنىاناقهوصألتمزشءماتشومحصرهنيفياطداهلا

افضلمااحالدارقطنىسألتاللىحمنالربوعبداكظلالثمنيفحصن

حفظانقىاالبيعابنفقالالبيعندقاوابنا
ا

اركفىيكربنابواياالجزيعليبنصوداالالموذناخابرص
مطرفبئالفضلممدبئبناحمداالاخافظىترالبخعفرجمبنممد11

حمدويهبئمبداكلهعدقاالماثثوبدنوامعيعمىبنةاالر
عىافىقاناصياطمافيانانظفياالكدانجاااالحانظا

اليبزذنقالوسلمطيوآلهاللهعلىانممافياثتةعنحمالقاشعداقهإ
كرهلمطا51نابرواىاسجؤكهاللفياطخلمل
بدهرافطيبابونااداعبناقههبةاففافىللدئوموصى111

اناممديعماورىممدالنبنممبداطةبئعدحدئنىظىاالرالماالزفرا
لمقاناظقاناخدأسانوىنااناللناا ثبطلطورير

أاماديةاحناعلماوصيفىاكنهركلهالزانامالنعنهشامابئا
هصيمصىزهمنارامطانفرالموءحلروااوامذاياعللجقبماا

أئهكلسمصلجمداطابئعأاىيوياالحبينإاا

الدضلى2أل



جاطفاضرلرةيذ

بخاطاتلهصستاطااطامماكةالزنخافىاطاصحضآاالمعفلإ
وعبدالضىادنجدطىالدارظتكللمناخفطمايواصراظتااطهإ

فقاالعلفسدكضأطحتاطاآضيسايررنعوبهاندتباصصواعر
اماونسابباالفاعلمهمعبدالضنىوامابالللفاعلمهمفطىارااأما
عمنيفاهحسنعغظاطاعواماتأمفصرحديثاخرمندقأكزما
ثفيثقةفقالاطاعناالنصارىاسمصيلاباسألتطاهىن1قالة

نحفيللثعيعةالنمصبررصدنإهيخإعاابلصهخيفرآففياطد
تأله3واويةمنحرفاعناتقديهراظلوفتركلقوكانيظرالتسنيالياطنأ

دغقذرنهبذالثوالااصتظ

آلهمافمعاالثجينامرواماهسملىفظاخصومشاانحراماقلت

آللهفضامنفانمكفألمتركيصنفلم4وقيالراففيفهوشيىحالباكل
عرفهبو

خرجولوااطماالتكاللحطعموابراطافظظ
هبكرفيىأيعديمالقابدوعصالقميصهيدبلمهومثروفقبفيروحالفقا

جيآهبممائقرحماللهتعالىولىخسصمرشةنياوللمتوفىاطيرى
لسلىاحمنلرعبداوا

11ليرىالنيساموسىحدبئالحعينعدقئخالممئعاياهدثالزااللمفظاطاأ
11واضسيليىعراجدمالقدوةالمنبآاالسالسلمىاالزكياالقيالعو

أالصمايسباسبااسمعالسلىيوسفضراحمدنياعحدثمجبدان11
أحمدبئوحمدبتجىالماصرالمؤملوحمدنجهعبدوسىعدنجهواحملى



اظاتذكر1كي14لم3مج

فيتمخلقارىالنيسااباكلفعلولرقواطااصاحازىصعيدالر

االزلوليالكنبو

االقعرعتهحملهالرجمماننيفبتصاوصارتوجمحنفو 11
بئوعلىالثقئاقهوابوعبدللزيرعدبئؤزشواطعبوصاواهقىوالبا

ايضصيفاالاهموخلعوايفليىاسعميلوعدبئذنشاةهخراالبئحمدا

ضاضيوداجمعمجوبعديثصاذلككلفعمحلهيهرواظطيبظل11
الفتلتنحااوتاروتئحيرصنشاقلعرفيةهـدواباوعيهابوواجمهـو

فيقآلعااللهنألطيةيالشاباوتابمعتاثفيهفاوالتفيرحقا
فيةالصويضعذفقوغيرالسلىكلقالقعالمندوصفبئعلىلىظلأ

ألمائةنيفهتصافهرترضسانارحغفافرفيعبداوظلشهاالحاد
لمصضةلدهموواطجازمالراقياوروووممردشهارووفياواكثرا
الالرمنظتهشالدارتطىنفىتدسأاللماظتشماوألئينا

هفةماعثرقواربمىاثضةباقلمحشماتمثان11حهذارفسؤالط
ونعروا3فيصنقراوأنااجمورناائيبالاللمحيثىأخبر11
الاالفضلقبرالقاصماناااللقهربرطاالفارعرعلاناالصهـىرالفا

زغبةدحماحمدبئالمحاناااثيحممدنحدعدبئواالااطينعدق
آاعنطعةابدبنارعنوبنقيمحرحدانلمفياقىالبنيحياقمداياط

ديرللزلتووااقمكلليهالمصلىاععولرجألضعىيرحاعممصلمقاشالز

عنحدننهااطبثالميىباللصايلدبنمنهمومكةبنينيثتبيخأليالمغيثى

االصثاذابئلموسيعدابرسنقرىفيالمثتبمالز22ىاانجرواج
دينثسريخا3أضهىنلموآخرماأناجمإعقوماشسنقصوصغروى

فقاله



3جمثأظاوركرة

اآليقفالوريكالتصذزمحتمأانمانلهانماقضىجلالرفقالا
ذابلنىصدتفردبمتآلينهمحماضجركعوكبححمىنؤمنمال

صاداالا

انااحازمبنناصاحناماالنناعزبقاشااحدبننااحبرأ
بنعلىناادافدكىابوألمظفاالوقاانامكرمءالبنحسننااصآلموغانأبن

اناضثماقبخاصدسعدمدبنانااالسلىابوعبدالرحمةانايىمالمداا

اقالهالمجمريرقظلشصهاعنالمالعنالدرأوردىاناانقعنيسحيعاالان
اصشتاقمايفاليقلاحدحادعا12ولحواكهعايهالمحةصلىاللذرص

ااعطامشىعليهالبعاظمامهفانالرغبةليحظيليزلكنو
لمبماأسيدبنقىامجد43

احمداهـءالنسماالمتتههاالمااطاففواثصدسراأ درالمس1بهىبىد

هآلالسمرقديعدغمادنجهمةصميععحيةانفيدتلكالمصرىاألزدىا

أنواسعيلةثالنماويينوارشتيننحشتانهحماعفيالليرنحرقاو
رتاءجماقابراهيمبئالوردواحمدجحفرنجهبئوعبدالدهاطرافيقوب

هاالحابئعهنجهوحمزةمباركنجهويحقوبعليةبئايماهـبئدوا

أنجزبهىصليهانوابدنشفرجنجاوالففلالمياضبكرابمةوبالثعاه
ابرعبداللةاو9شنظبهالصورصورساكلهبئعدعنهروىقضهمو
اوابراسحاقازىاالمووابرعلىىاحمدالباهـنحمةوعبدالرقضاي111

ابهرو1اطالألغانياكا
ا

اطبالاطافغاللواصحاقطصالاللصعقيل2أل2رتقةنظفشا صربها

الدينهـعضضيالقا31نحالممتبهكذا

افظرا



عاطفااكرنذ301632ج
كبارالفرفثةهمنوكلذابوألهالشمائقاوثينلوتيناصنهولدأ

شلقكطرفرأيتمعمرهلمنلماتدماضالدارظىصأفيظااللبرم

نىعدللةلقاثابابمعرالاينطرطولنىشظالمارألسمامنضبنميف
سالطرصقيصوربئذكرميللحفعموساهريفخمداروجعلىشلةده
بكيناونودعهخرجناممرمنعندنامنوجأضلرالدارقطتىارادلما

االفىعبدالواظلفوفيهسعيدقانىاعبدومندأتبكوتفقال
بثمحيعالىالمدخلفيأقاأالوهاكماطاهالمجكلبداكللمارددت

عاتلرجلاتفطعتويدعوليياثاكربالي

انائققعاموحفالهواطدثعمفيزمانهاسمثبدالتىالعتيقفال
احفظقطئالداربعدمارأتفاالبركلل8مثلهبدالدارظقمارأيت

كتاببملاتجدأتعبدإلىظاللىالعموريموظلالمرعبدالفنيمن
كثرةأصياخذتطيهظالدارقطنىناعليآد3يوالختلفاخوتلف

ااكزاخذتعنكفقلتميليسعهاقرأهانسألنىعنهمنمفالمفركأ
شاشياعاوفيهمجمووردنهوقدامفرظعنىخذتهافهدأهذاالقلفقال

عليهفؤأنهثيوعال

االلمجؤراحدتفقدتهتقنلحافظعفقاليدالباالوابوككبدالغنىذكر

عبيدببقاتصاذلهكلننهالكيدوذلكالتامعنىعلىماقهساانالعففقال
لمجدالفنىكلنموقيلارجماوفيصؤسنةطجفىفيإترالجااظل
للهاصلىآلالرسسثنلكذااهذالهفذيووشمهالمبد3زقخظيمةجنا

ايضاكئنه3ينالدعمدثعر31صالقشهفيشهروالدةكلن9

391تالىرحمماطهصاللعيديحضرفنود33وطاكالنسبةمئتبه

عليهجبارنجمالدعدثالقافى



3جاطفاظةلرتذ

احمدأبوالحععيناقالرمندآصاالممهماتوسمولهواعيه
امنهاعااقداكتمجكنلماظطيبصآللذاعظاراالمتيمحمدبناعدنبئا

حهـهاالبنثمزىاالهوالصاتانصوصىبننجاحمدعداطسنابواو
ادوياصونيالالبايرتبنحمدعبداقهابواصانومصندخر

اوصنددالتيالص9خزقهصاقعبخهعدبنعلىابواطنواصط

جمةمابناضنراوىيبادنمريلافيالتاسمابوطلتويئنز

أأسحصتصلفةبخهمرعالبوااناكلبناناجسفرزاقعبدالرخعشابنااض
االنىصعسبدفظاطاالصورىلىعدبئصحتاحمداللرىبنجحفر

11صصعتشىالقرفتاعبدبنيخاسمالجالقاسمعتصيداالزدىا

ءضايخلحمايضريعرصاكلقضواهدلز3يان

نصيمالرناعبداصيناطفائاناعلىبنبيهامبةشصالمةبنحمد1نانجأا

ايمهـااراناط11عدعربنحفعىأبوسعيدانابخهاناعباللمنىاحمدالحافظ

اكابكركاالقطاتبغاشالمفضلبخابئراناكلهعديابخالمانازكر3نوظانج
اارادذااطرظشدفي3والهوعليهاقهصأدتهرصولمعكانعملىلاش

1اإلحهظبنامرعكابيهلهبفبئرطبىالرضايبدعلىق1ا

مجيىإتيحيىوممءمددوغيرعنخاخرجهطنىارالدقب

طقرا041خزبنعلىبخهصبخهعلىوزاكلالقابفخهافطالمثضهقةخز9

أليكربذ292اضىاالزعفرمحنخيعمايااحمدبنتآرفيرارو
11قافينهثلى893طىالدارهادلمحزمانالزفنىالمتريانبناماعرالمثتبه
اصابقنعشدوقايرويبنعبدالرصيمبناهيمموابنونالمثية
الديئضرعد9تااشدادىوغر

النمانماطمعنععليدوعلمجدوقاتقرفيقالال



ظللىتذكرأ31838ج

نحوبعثرجمياعق11
وبهمردابئ103إلب

مماباالبهادولصقموسىحمدبئابربدكراالحالمةالئبتاطافظا

نوميصرناقطانآزياصهلاعنروىوغيرذلكوالتاربخالتفيرأ
6تحأل

وحمدناظطياسبليالصفاروعلمنجهعبداقهوعدناظراصاسحاق
ضلىدقبئاصحاقدللبئعبداقهالشيبالمجواحمدندجمبئكالاإل
واحمدتاظفاعيصىبئواحمدوواالسوارىاحمدنبئوعدالكوفياعا
كفوطبقتيالكراعاصمعدقاآل
اظيربراوهاسوبدأخووشدهبنفيالرعبدالقاسماعنهوىرأ

طناعدبئوبكرواوبهسكرعدنجهبوممحوراثو9رارحمداعدن
اصدعبدالوبئعدومطيعوائسالرققااقهوابرعبداسليمكدنان

اجمرفةشالبخارصوكلنمجعلىالمستخرجومملكثيروخلمقالمعرا
بفميهالتصاالبعطوللجمالابالىبصيراشاناهذا

منلقننلستوماتقمافوميرثوعئرشثالثصمةولدا ءا

وغرهالمحالمقفياتكواليهفئ4ماوارجعرةشسنةرمضانا
صمايرالقانلعصثقدعاوسالبنالقرياباغلديااقثيشالمدفيهاوا
هيطابوالالمة1بررنيسامسنداويالشيبانصرعرقبئعنعبدالرا
أ

احمدبئعدبئبئوابوعدعباللرحمأيادولالزمحضممدنبئ
عدبئاحىعبدالوابوممروقىمندوالقطانباباطقالمزياربها

ءحامااارراحمدعدبئاظيرابوهومهعتينائينررابرنحالمثتي9
لديناشرتصد39انعصمنيروعبهاا

اتجهالكرافي



3مجهثيذاطفأءتذكر

القلضىمةالالاةهرومحثيضادرصالفامهدىبنعبدالمحهات

خصاكووصاحباللناصخاالزحىعبداقهدبئءبندإابوصنععور
هديلبنظصالمقابئللهامبةمالقابوا

دحودبئبئواحمدنجاملىاناجعفرحمدعلىلسيهةبراانااخبر
الفضلهئ3القاناصلفقابئطاهربرانااظرااطيهةبئعبداصترصقكل

عاصمحدبناحمدبئابوكلاناامالاطافظ4دوصتموسىدناا
ء11

عدبئاالعبيدةنجهاالموسصهيمىنأناعبلالعكريصيدوبئاالممرا

صمولهواعليهاللهلىاللهقالرصولظلعاسابئعالمكقعروبن
مةالقياسعجدايوملهاالكنتعبدمؤمةلىفانماليعألهاوصيلةالىقهااسلو

ضهيدااوضفيحاو

المالاطافظغنجارأ

ألملبخهصيمانننعداحمدبنبنعداقهعبداوالنهرماورامحدت
ه ىنحاريمتارصاصالبخارى

ا
بيدأحمديالواثيالسلمأعتماننجهوسهلايخامحمدبتخعنحدث

المهاروقاواساسلمحةوحمداالكرصة11 حمهـبىهيمباصىصىعروإن

ععفواا
أ8حلههـكثيردلمدقبرطديئحمدبئيعقوبنيوبىن
نآينبتىاظفرتجرجمتهالنسفاولماهيمابربئهنادألمظفرابوكلنهحدث
باالمندابوعيداللةلمماتوفيهامائةوالجعرةاثنىثفسنةومات
الجباروابوحمبوسمندمىءمبفداالالعزبرهاقسنعربئالحسين

الترمذىجاءراواحىالجرالجراحاييبخاممبداقهعدابن

ارالبزاحمدنجفرقوبهعدنجااحمدنجهبئحمدألحناوبنمدادوعدث



3أجم43كرتاطفاظالذ

لهالمعداظثابمنيربئااسكندإالمنيرالعباسمصرصندوأ
اليجوزهلسهنقةطبالظلهرفيالمجمطرققهوونلقىا

8حستد
ا

وكل111السثىمىعاابرااالهعداجمفراكلناقالىالخبراا

11الافملاحمداطاممدبنضىإالالقاانامادالظفيالصيربراطسيهاوداالبر
اناىىالمرونصربئاالسمعرشدىاهيماسبنهدبناسأبوعيى

ا
عدإقواقدعناناشبةعيربنحرياالعدالممندبئالةابوجمفرعبداا

امرتااصموايرقماصلىقهااسوراعربنالمكنكلداسممت

العلوةاآرصوالفتمويقيموحمدالتموانالثاالاالقولوصىانناساقإتلانأ
آاالصالقاالواموالهمدمامهمامقصمواذاإظوزظةكوالزا15واحم
ولوايإ
اقهكلوصاهمأ
خالداحمدقوانانامراحمدنصأبوانالمحكنجارقالوااهعدنالىلهوأأجع

النقدتممدقافدحفالللالىانانصاحمدقاالممدناظدل110 حمال
فقالوحلزالربسفةعىالرحمناباعبدالصفقياالمجاكرالمارك

واذاصاتلدقلناثيىاالكئاررنطقاذالكئواشلكهةااثدالناسكراناك
اضال
ىجرالعلبثعيىالراالس

ارسمويخانجاصتم
لدوالبدادظسهلبنرصظعدبئحمدبئاعدقافتحبرالمجودااطاظا

لفضلابنحمدامنيمينارمتولمحصنذسمعئنعوشماكروثينووالنسنة
ربفيصىوبكرالتاشاتىالسبنكدجاظلدعووجعفرلةخزابنا

تاطخربالدفارساليوارتحلطبقئمافالصوبئثملىةواقر

صبهاناو



8313لفاظاندسرة

امورانةواماذاحفغكلقبالثوصنفوجمعتعرزوالبواصأا
والوصيدلاللىتتياولكرالرحدصكنهانعلىاتخىاللصالا شءإ

هافةءالرعمصحامحييكلفوحدسنهمةظمهعايهأتو أمر
عهصدثوظتماثأتورجعخرصنقاثنىالقعدةفىئاتا

باصايخااصدبنومالدباطةطنهتدبنبراطيناالبنابنابوعلى

جادباكرللابنارلثعواببناولحاح11اطاعبداطةابرقاليهنر3خر
اأعبدالرعبدالعمعدانلقفامحبداظبخاعداصرناداحمابنكلجمأناا

انادانلدابرعروبخهاامالالنرارحافاافىاحمداناعدبئعلىافيا

فددجاظلىاتىعنتاناحمادعنأباكرايىصكدإنااناصفيانبننافىا
اقهاقهلرصلاللض6علموالةالىاقهارصفجكليثالكوزينب
واكهاقهطيهصلىالنرواجانرعلىتفخرنتظالوزوجكاصعث

صمعناصمواتبعفوناهعجىوزوامددكنصكةقرلؤو2طم
فذكرىالمقدبراتبنداحمداناثناالظنمؤىابخارقيمحح

قدامةكدبنالرااالماماناالصاطمهعيربخهاجلالنداابوالصهرا

المجالفوارسينخمحابرنالحدابناهألكانعبدالباقابنحمدافتحابرففا
بقالحنبخاكلدبنرانااالانانحسلمجعنربخهاحمدثمااظأطا

أ

الدئهصمناالصادكىلباركنهمبدأطهقولانمحبدسصصمىت

41آوعليهقهصلالنبىوشوجهاعنهاللهاضينروررمدلقهامديئأل
امشععوامهااقضهارضياثريراجحنيهبىيخبفىممطولما

اقمخهعررفىفططىفىيفمتشولحموآلهطيهاتهلىاعدوحمىا

النمائيالحالعمحلأسبماركافياهوعللو



3ج342لمحاظأاكرنذ

بقىحددفىهاصامأذاقيلاهثاهالناإلضاالا
دكيهوالجار183لو

اص

11عدحامدنسصعوعدالهراحمدقعدنفنلااساالماماطاظا افى

11اطنبخهاشوعبدالدهأفراعماقاواباالليلىهجممابئارمحد9الرظاال

ادحاكلبئعليوعدبنبجيدبنصمحيلاضواعدالطبرانطوصليقاليمرد
ازىاالصجعفربنعدلنوعرلنيابورىبخاصدوبهعدواحمدبئبر

وصغألمليحىعبددلواحدبئوعطاباروىةرطثواولهئقخالو3
ارمماروىمخاالسالوكلرثامىواكلالحنظبنعداللهاالصالم01

011الجارودياففلاااثرقاهلامامناخبعنمنيتوالاد
اتدتاطففضائيصويوآتالاييئاظيمكلنالقاىنعروالأ

إفةالرصالنابعفقدرأىعهروجدآفييدشعففاوالدوكلرمتقدالمن11

أنايهلوظدىالجارقبربهزلجزههيخاوطالنرمفيوسملهآعليرطه1ص
11وسرحائدفريهااقتخربهرصنولعاصالماهلبفوظلضيرآصنيا
بقولنصارىالااسسيلاباصستهصطاالقظهاتعحيجمالواحااللر

11فيضسركلنووادفابنىئقرالطبرافيالىحكرتولودىالجارصست
اا

ارفدتعرفكالظلللنرلدلالشيهعرضاثهاالهفقلتوالةللا
ئالتاتء

11ماتوفيهماألهبماروعثرةثنةشوالنيالجارودىماتث
أ

11صدتسموالقاوالمجالكجىامحايلقىازجماجارنعرنابرهمداذمحثاا
عدالىاا
وعالمافياألسانصعيدابعنىيروضقاندسيلقربها

اأ4ءشلديناعدشتنهيلقاا21ءلفابتثدلمجاللشبههؤلرظ9
إسنداألأفي



للناظكرف2لم3ج

اليعاالقنازهاألضيلرنصنىنحمتعبدالرالمطرفابولىأالندا
ا

عدننجمنردزنعبدالمزملوالقا51ععرفىلداسوسنداال
ا

فارالاجللقىخةوتعمينتتيناعةالندادفتمثلراةااخىحو

ابالبوانادىالبعدماللئةطحهسناطبواصالةاللمكوأصةدانو

امامااففدادى11انتهدعدننواصهدتالمةالثةأاوآماما حاص
هىالعذسمحرجمهصهالعودإواأأ

أصعيلاكاثعشفاناعبداالولهعربناللهاناعبعلىالحاناخبربا
عدوبئباعداللهاامالالجارودىحمدحمدئعدنجهشافظ141

انازيدعضعررالطواناممدنآالخرالحباسعدفياباصبانقاضىاإ

جماوةعرعنالزهرىعةزبدنجهاصامةعنىراشواناحفيانالحباباقأ
جمدذاءهـاليردواتموطماشطيهصلىاللةرصولكلنقاقهعانئةعنا
ألصمعهنكلمحفظهلفمبيمإيا

ح

ءهابراالالىىابريكلاالاتافراواصحاقاتخبراديوالجارالهولهأ

4غ41ابشعجالنانعنانامالكاتافىأناحنبلحمداناةىالجزدأودوا
يهوهمحماظءأصنادثفالهاالشهذالهمقاصيباىادألااللمملااذاقفل

حاعلواقهجمالقابئالىنصارىاالاصمميلازصن

آللحافنلابنال3أ
لطعنالى

11ابوالقاصماتامعدثالحاظاماالجعفرقعبداقهبنمحمد
وصعاباماخةدالثهالثحوضةثسقيدولدالدصصتحمازىالر

اعداراصدواباكلهالميموناياوصذبمبناطنواباابلىاالطريخشمةو
اليفىاىرالقنا



3ج421اطفاظوركره

ذرىلباالإيقروازحبياخصابنواطنفضكفىعمدابئإ

آغغاناحمدبكلالقرانكثرآوتالوخلقاجواربيالعيدومحعدبن
فيراوالمداوابراطينلمجشيخهلمجالنمبهداوهاحدكالب

امحمداحمدبئثيالكتااحمدنرناللبادوعبدالزكلقناالهوافثوات
لزىاالهربرعلىاونوآخريىاالطرالرحمنءبيحمدنواتىت

اطدادابكروةاالبولفقالرطوموطدثعالماكلنفطعمناارأيمئله
صايروااطفملفيمالقيناظه

ابمضقارآالمحرثالثفياطافظآاحمتاذنانماالخافىشالحافظوكلل

االميينحدثفيمنهاراحفظئقققالوكلقماألهواربععثر

ادبناطنبناطينللةللعندابرعبابنثتوفيوفيهاظتإ
انجاللةعبدابنطيناعبداقهابومحدثهالمىاطرومم2صانضاهـاوىالخز

اطسينشابوعبدالمحةالمحد4الممدلبدثااطرالحبىاكلملافحدق

اوخيخروافىلديؤرااللثفئ3يلفنجوعبداكهبناطينكدابن
كابحبافطصالهدامبنطسنابنفةجمداأبننفىابواآاطر

ابخهمحمدبخاعلىاطنامدومالمتاالصرارثوسهاصبهانحهجة
ايعقوبنمحهدنعلقامواواالصبهالمجالفرضامثلةبناعد

إجحفربنصمممرالقااضىالقاةالبحرمسندوادصبندىاالياد

بيببئنافىالدمثةكطعلىوالمحالمحببالعادالمعملةىالحصعائرا

أعجعتربثتافيىنفائر21ألوغيرسوصياميقالطرتياش
لجيمكاولنوقالماعومكونبفتهاو3ينن02لحفاامملنبآلي
ابنعنالوىرقجر4ابنهعبدابنالجقمحمهبنبناطسين

عبدالواحداظبرفهالدنهشعدشرب39السى



3ص04اطفاظةكرتذ

احلقؤىقتطيمإاالسالنبنجنرولدالواصالماصعىمنعا
ا

جؤبنمحمدنهاللالفتحابوومندبضدادصقوتحننائعن

المزيمحييدبئمنابراهمنجهءفإيابورابوزكروسندالحفار
ةءلوصتراهوابوسعيدالنقاشاالطلىعاص

ح

نجهبمكردااالعبكشابهعدفياناعدالصدتالمنمعجرعرناخبرا
بنجهاناتماماحمماطافملبئيناناعدللشصائةوضوعمرنخيهصنةحمزة

لحأعدلماناثيوالبيرهـئىالورالمباساناحبيببئناعلىاننالاعداطافظ

ءااصىلجماعنييرابمالزعنعةرظاناماترشسانجشصيبابئ
رتعينلمحاصقيكتوسأذانصعدنجوسملهومعإلالدةصهـلىاللهلرص
ثأثصاتاتثليئأنأكرفاكتوىلك

صريا3الباجماابئ8
ابئاالخمىاكلهعدتبئمجمالتهاحمدنابرمرةالالالماكبرففلاول

لهارواهحطشجبةاآلقالمصنفيختابامنصحعالباحىويعرشبابئ
االىحمدلدوارتحلصهعىتبكأنثءالقركيشباشعبداللهعن
تينتالويناصنةصولد1طبقتهوسالمهنىكرأباقنىصر

8مانةثوني

اماماههجمىووشهدإطظعارواكلفاضاوالنيمجدالله1فال

اقضالىوبلمةحييرظلمولىرحلراصشاووظعدئامثلهئيشلمامثوفى

ااوثنءخذأاالماهاوضفدلةقرالىارتحلةئميردصدةاشبيية
اهخرهوادقالموبفتحوقالرياربخأأسإبكط
افتوانلجعربلدجةبابخابهعنث2ماجاالنصاط2عابدصدوث

كهعزلدبناصربعمد31ةلملش



طفاظتاروكرأ3643ج
أ

حفيهفيجنازلهوشهدتولالشمائهوتسعينشةالمحرفيرفي

وكتبتعىرهناكتببراالنةلمحصئتبهاالزدممطكللثبداقىةضظيم

صدالبربنابوعرنشديوإظتكأ
إمرعداممرنلىاعنالحدىعنناصمراعنزىلحوااقعنسأالا

ا

اشابئعباناحدغماسمحيلبئخيقامممانبئالمحهبةحمدبناعلىاتقرا

عطاعنجويمانعاجاجاالسنيداناسالمبئاصيلبنبكرانجأعد
افيعليهناصترطوصمرآلهعلياقهصحلىالنبىانمباسانسياظراط
كلقوظلالرتدالرحمالثبوالنحلرناهليةاطناحةااليخنماممتض سص

اال

11االحكاصوورفيحفظاحاوقيةنىوامميدالشهاطداغرففذ8 امحه
ااحالىرحنماالرضاهلىىلومأمابوجمعوضةةعرتمانوهوانجمم

أعصرهفقهوظلأالىاهاالعواالااافلةاور ادددبىحدسطحرحلى

وتعسعيخىخضةفيصابىاقمعنفعليهدرمثلهكلتلمزماةآوامائم
اومعدأشهعنهولىرقكوعأمامالمحاالصولوالفروكلف

بغ

هايةورو3يث
اشلنها19

جدصعحاظللىواالعهاقممربنملىبنابوصيدعداالمامأطاففلى
واباحمديراخثاببنوعجافتهتميههاايوببنالمحنبناحملىالمه

ابغدادابابكروهبمطبقالواالحمدالعاااباوالسارمحبعهنحمدوارسظابئ
وبالبصرةوهمشافالعوبناباكلوسلمبنمروممقسابنوالئافى

احمدعدبناثملتيناوالمينينيادال9احمدابرالنبةعئتبهلمالل

26تىثبتمئررفىقا

ابا



3إماأ7اطفاظتذكرة

فةلكوازوالالقزنالنوحسىيىاظطاوفاروظلهحيحهاعلىدنحاق111
ءءا

قيهحعدالهبنحاضربروالندىمحدبنالمحارلمجوصباحجناحبنلدإ
بنداحمدبنباحاكراتاوتتوذوورءااللكرأالحاتمحرزةهـأ
أ

ماوندوروعدابونياومينرباطالسىابنابابكرروبالديوصنريه

رأيلهوالجالولةوالديانةالصدقالكيريوروىواملىوصنفجمعو
ورقااعلىبنافضلاواصتةتجاعبدافناربخهحمدماالحيخشالصوطبق
11
كيرحزسننوخالصحانحوعددكثرااعدامحمدءلوإو وبىصيعا

وارجماةعشراربعصنةرمضانيقتوفيءملهقفاالكتابو4اماليا
اللهعاصارحمهنينونجفعنا

اناعليااشظلرهبةاحمدبناعدونائممحدالدككلطبنبخاحمدعلىآخبرا
احدأإصرىبمدالومحعدبنانااطافظمحمدحمدتاناحمودابنلىالدينأ
ا

اأهيمهـاصحاقايوااالهاةبرحعرروصنةفظاطاعلىععدبنوصيدااالأ
ىالنرسامحسدوبنناعبدالنريا1نحفيالحإنابنعمناالمجىاعلىنا11

كاالمسيبرربئتعنحرملةبنحمنعبدالرزنادعناجميبئحمناالعبدالرا
اؤيااهـااصدمأذارأىوطملهواالدمطيهصلىالعهلرسولظدهريرقغالإت

والالشطاقمنلئةاللستحذامخوءثاللسارههعافلصلا
ررركاسصهـا
محفوظصلهوايبغحنحديثمؤاءخرالنهألحدظكرطيذأ

بهجعنليعرلاليذكرهابدلالكنولمولهواعليهافتهصلىالنبىعن
فطاميدالشهـوهوالليلفياستفاقمنخهفيحولاكماكليهالذىا

هنهوصدوولهطمينانحمىتحتيقضمالجفيولجيىاصبهاك20 كنهعنهايئاذصربدىآقاامطاتداابيأقرالوناال



13خ2هاألرتاطفاظثذ
ا

البالهفاليبقىبدقشامههارؤإلذكرالرنرممرمنظمنحثا
احا

بىمحن3

نالعالمةاطافظظيصفىا24أ8
أل

ااصغبنفطسبنىعيعفيعدجمماللرحمنوالمطرفاتالجقاكاه
ا

اعونحمدقوامفرحقبدالمحه1الليىميىاقصددعمنىطىالقرا
001

بندادوصنقترثبرأدشمعرمنزلهواآ4ةيلكهوخالفادخض

الكلقصالعارفابالرجهابقالحدبثناكلنورىجمراالالوقاصثافى
أا

الفباربينجتثبهانيلاحدبحمهمالماالثبمنوبممنا هطه

سموثواوحمنرقالطيطلىأاعفالعاصاريارا ادبودى
ا

11اطدبئروادمبعالبرفيوابرعرالفاضىاجوصربدطبئالةجمدااوواال
يروعددا

كنلبصناوحزماالفيولالنزاصحبابممثابصفأ

أجزوخينمائفياليناالامرباوثبز7فطمابةالمحاففاأ
01اناا11 وكتابأجزبيزيخةالضمالبثثاوأجزثيننطحوغوصو

هصايدبوهايطولفارواسااثومرةلةءالرألأل

ذيفىتالماتالوزارقمروصل7ماثاللقومبنوارلةسنةئماو

ئملهزيرملصهويخضةارجوخمونلهوارجمائائنتينصنةةللقعد
ااكلواىاالندلىبىءبنحزمبةجدبئفلىاابرممبأألذ

اابنجمديمهفيعدابراطيناواالعامأاعمبئمممايالمةل
الحينبئاطنإمحدوأبرتموئمانجنبندلدعقصنرثبىراا

اأسطيخرلىبئةعبدلىالمعزافيكاكبالنوبختنىأبئا
هدازوزمؤبميهم13آل



طفاظتانذكر31ة3مج

االمؤدثغهطيبوتفيابافلواجمىإنانوصاوعراراقوزامدالهاة

الجوالثافىالئامدوتياراالدداودبنعلىشاهـابوإ

إاتبهاعنىاوتانصافيالتخربمعدإحمدنجهأنهـينابراأ
جفرتندواخناصرافاصتبأطقرالنرىوصنقوشيخ

سناتالاصيناطعدتعىوىرخرشااكوفياالنجاراقيىكهوذماا
01ا

االمصرلىألبادثللهعداتحمدطيناايثضالفراوامامآلعاماعن
لهيو1اواالهرثاباطينالدبنعبدقحمدهوعبدااالكوفقاوعااأ

ا

امهـحودنحمنالركأعبديحيىبالكربوااالندلىرصسندصنقرندوصغ

النضخوهراكرضةتسحنوتمانعنلماطنفحمهونحهـاصالؤطى 001ا

اضافاتصىتالبرجان31تاأبرنجهاحمدباساايانستوتحزما
ا

بنالحينبئحمدابرالمباساالمعمربصدهااريهاوصنةنينمماوحممىعنأ

هعضهااللمحترانعنلمخارىالحشيرالتاربغراوىصلزاحمدا
هكريىافى43

7ةأدريسهبئالدةعبعدنجفهعنعبدالرحمنسصيداولصالمطافظأ
داصمعدريخهاوتاريهاخرابادهصمنفصمرقندودثبادىاا10

راحمدينهارونواباصهلىإدىأاالترنأهـحمدينمةاباوالصماسبااياأ
ثابرعلىعنهروى5خاثواالبواب1والفوطبقحممدىنهـاوأبا

فىصعيذوابوعدابجلحمديناسعودبراو3زاظبالمحهعبدابروىالثاث

ادنكنألوكباضيالقاوافىالهرعبداللهعدنلكبالحريىاوبملهر
6ببمفينال31191مااماالمحارالقا

ا33سيبمصيرولسحنهبصما
كدنجكلنصقهجمدداأسمنزاوفحلةموحدةعجمزهأبمالمئتبهأ

هوجاط



3اإلج1053اطنآقةتذير

المسنبئوعلىالمتذمحمدواعدوكىاالكنجرحمندالربمبئمحمد
اظفيبوثقهونخروآخيالو

نافىابوأتحعداطرميخهناصلمطاامعماةلحوارخمىصةنيش
اصئدوصنقتعحينولالثعنبمالةالبقىفراسبئاهيماسبئاعد
العبدىصىلقرابئصمالقانصوسعدبئنحمداطنأدابرابحد

لعالواذانشابرصنقاومترئبندادايحدصرتسحرنواكاالجبر

اأقصاثضوولاقاالبهرضبناحمدناللهابرمحمدعبىومنداصبهان
اختعاالكماابناالصدىبالللهمحمدبنفياقهعبعمدادابربند
ندإبالبصرمكلبدالواالئافعيةشيخوطقتهوالمحامييسصعصنةتمانينو

11الوقشألومنهفافيتهوظظناوردىالمأضغمريالصسمابرالقاصين
تممنىدالمجأطديدالىبئعتيكحمدانحمدبكروالدالدمئق

احمدقبئلوتاقاسماواضىرالقابووفقيهالحصرباذسنقوتن
بعرلجفمحدثأرفىالثامذهبحفظفيالمثلبهكاذيضربمن19كج

االصماقيصعيباالبئاهيمابئحمانعدنصراصدرهاو
انالثامممابوالقاصماااومميلهراالمجروحعناللهبةاحمدننااخبرأ
ممدبئتناياحاقدعدبئعدهحمزنعبدالرنااديوردميدالكجرا

العمرقندصانالصحصيانجهاصاقاناخىالرخبلقسمالقاقندانالمر
روىكب11عاليسابملمقرىازاصإلنهـابن9421فحقاشيةحاتصة

اربعوييناروماشصنقدعىاوافاعنهوايهرحليبنىالكثحيهكلن
حمدابئسفبولجبمااكاهونندبدبقهاالمننهفى3ج1شصاماف

هالدقعدسر29اشهيعالمهارالبنضىالمنهيظإجج

مروف



الخاظكرتذ3153

ماللهلهمربناعنفعناعنذئباببانعنقندىشاالصصرصابئوفمعر
اكاجوقايمكلننبتصمجرقعتىرلىمنوسلملهواعليهاقهصلىاقهوصول

ومعروفمتناباطلهذاحيهىشاسبيلجرغازلىماروالصانمايله11

ءعماقهاوظماتهصناوارواةأ
تمئاسفرالا48

لىشهكا8الرحاالكهطداهاببدالوبنحمدابئحدبكربوااخاطاففال
هـأوطبقتعظلهعديالمجاحمدبنعنحملتالخمائةووضينبعحرحثمفسنق

كأاكفظانهايئسفرالابثرابعلىاثهدوللةاطابمصتدالبجلىمصاسأ
ياحديثالفعئريئصناكزمروروأتراصواكحديشماإصعنن

دوالضفىفيخبارهايبلعنالموضاخوقدصاارجصضوخةآفاتط
طاهيافحمدلنالوصاصدااصاصهاثشخمات52كأءااطدمعا ودمرمن

فيةالصوقيوثسنقشينوثتإنهاسشدادعالنىصفرأحمداالبخعدا

يحلىابربورنيساوتفلدظاىبننهـأكاليخيسابرراالستاذابو

عبيداللهابرالقاسماطرموصدالطهخثالمحلىهبدالعزيزنجهحمزأ
ااقالمرشغوالطبقةوىابحابنصعابخدادىلطتاحمدألابنا

دصتلطلمحا51عنالقرئاالفرضىصيم
يابورابوبكرعدلمبنوعالمة9لبرحيطابناعدتابزاثلرأجابدإضمبا
1عدالحسنلقايواللونقبمىانمرفوالثلاالركااهـإ وموبنله

5اأاى0ا شسوهـموصبى

جمفخابراخداتعماق4شتصاءالراكوقصوءالبابضميلبرجمب9
هالداتههـاالة9اهصةاإ
ىحيىب3ىثا



اطافذكرأ33ج

ابئصحيداناطاهيبنهيأزااعدبنالمزعبدلتعكناههبنحمداالخبر111
ااحمدبندبنبكرابرأاماثهلربموخىواحدىصةعدالبحيرىا

عمرفايااالزيابزكرعدنااباصبهاذاصحاتحمد1افملطاهاسامبدالو

11ماللهتللبلذنعاعنمحاالتحالدنتررعنعنةاناضاضأترايحيابن

أدتهأقذدكواصتأافيتلينماقلولبانسمآلثروعليهاللهعلىقهالرص
ايهمركسميهغيرصدثهذامهالثافييدينوالطينطيزن6ادخدقا
مابونيكهشهاسالكبىثعبقعرقا

عدناناالهمدادضاحمنعبدالرقعداالاينىاالصفرالىوبه

قألهعنهافتهجمابررضىالزليرعىايعنبةاالالمحبربئااللدلسيو
وأافيتشسصلكذبمنطمأولهواعليهافلهلىاللهظالرسولا
1أإااالكدصرىلهافرجمبامنحدتهذاارالمامها
ا

08بعمدويس

ازيشيرأ1541

فاادءااداءدالاالاطاالمافظاولأحؤ
اسياسىىبادرلهدربرواما

اا8لمحه

وابابحرباصبايانثياالطبرحمقاااباسع2لقاباالاب3صاصا

لةاجالراطنوعدبئبجرجاعدىبئهدادوبمدالتوطبقتههاريالبراالة
أيالداالمطوياقاصماصيدتوكلروعلكبنرقضيابرروعبداللهاك
أفى

ازيروواصطبالعرةوسمعأرىبرسشصمابندسوعدبئاتركاا
اأ3

صكلنهوثرواباداانخةلمضعيفىلبصرااسابىوايوشعدقالهواا

ألرالذالنمالىاخسن9كاثيالتقربماعينشتمانيننممششماشسنةاأل الدبخهثربالقاضى39وابالرلالقاصمهادالظبهففىا

رعدت



امخفاظئدبهرة2كه3ج

وحمدوةعربنلمجوابرمسامالهمداصىبندعنهرهمداقوحةإ
ءونوآخرنالمأصبنا

نحاففدوظكانلظالبجلىالفرجبوااعنهخبرايةصيرظل

خبرتازواضيرلىاماةدرخوارخعندناصنةمةخرججيداالثانهذاأا
افقالهالمستشفرىجفركلرهوذمانةوارجعثرةحدكأاسنةفياتماا
ا

اابناطافظولمحبنينىوقعقووسمضهنجممفهعةلشتيحفظكاذفي
احههءحدهاوالظزرارةبئوعرارةزرورلتندضازعةالبغ

بئصزرارابئليبهـفالنكمهثالنالطالمد9مثإإاأإبيإلمها
اخصمةالشوفيازىتيزيالماتدةشصةصماظاافيممهـوظل

ايوصفنصاحمدنلميراقهءاالذأشثتتطصهاقلتلممائةارجأ

اأاحعفرحدناسححفظهمةمملىنالنراروالمالفاخدوستأ أاءءا

11عماايتالملكعبدارسبيىرالواعظحالووصيخالمطيرصابئ
11صاذفوايراكصسااهدالز9كوصىاظرأأ
ءاوةبالىقىصافرجايىاءقصيوميىءانااصحاقنجااصاخبرناأ
إرخعرشةحمداأناوثثاناصهردارتحاضصوانا7ماقوشعثرتمانسنةا

نهحىصنةاطافظالرخنعاحمدبمااناماصفااانا بهههـنروريردبنرحمبم

أااقسعدالشهقاغفلااالعلئانجهممرتاللةإالعبمائةوثالثوتعصينأ
ادصبكممركامءثااهـهدتسسعيدكاقكامجيطاناضيمصععوله

ااتءصكطكثرخرلى41ومسىلآلاضموص15باشىكوظرا1

أإالنحاقاطسن9تعألىاقهرحمهالجرطىاجاالبابكذافي



3أ021اظاكرةتذ

اءحداااااا ابقولاموسلموااقمعليليالنبىشمامبن9يئدقصبىول
طه

اوطملهوافتمكلليهصلىفلنيفتالاففلألنافساالراكابناناخينبرمأول
يبفيمحيحهذاعأللكةاصمنناتضجاتغ

ىصرىخراطبتة

هدنخلف

بمرابايصمعافاالطراحاصالكبيراطافظأواسطىاحمدونقكلق111في أعداللهوممدنبحرحاوطبقتاالصعيلطوابابرببفدادوطبقهالق31
لططاءوقاعدوععأنتهأةقتهوطلهفىى11يه بريرصهريرهابىا

اكوشبالجارغلالنمفةوصرفضللهنوبهباتكالناسكتباطيبا
حلةالرفيرسانواايابئافتحلمجاايختىروصاشهالىاماافيلظراا

أشعمهخكاطاعبداللهاثهروقكأوالثامعمراىولمرحثه ءاا
اعوجماعةاألزمرىحمدابئعبيداقهصمالقاوابرازياالهركلبروا

أدهحيحينيواظاافاطردتصنساصالتحارمهفىوتماملةالرطن11
اصو

ابهرمشتىالدممرداقافاطرهامفهااوهواقلالو2وصها
ضيساررمحبنايموكلالرذيترئراطديشتعصبفظطناللماطاا

ىزهسألاثحمعتظطيباإكللماارجعابعداتقصبهاناو
سيباتبئعاصمنلةاسالمهملضاردفيةاسدالظبهربديا

انا3ولهواعليهقهاصلىسصيدقونهوشممرصهحددمروىلىلثوظاأ ا

فيكشف3ممةاظابحنعليهاللهلمحانعماخطانفىا39ثالراابئا

وكاللوكلقشرافوياالفطاكركالالقاسمايفظكراطاذونالظ
11ارادمعنكيناثوموكابشطاإلوورصأسيباكراحسيقخلفثل

لهفيالدسرعد39اصهيتمدعه



اظارزكر3003م

إذاتارسالفولانجااوكالحاظخلفكانصولا

اشطيبابربكرنااالتييانيناااالكنداناظلواعةجماوعالقابئناخبر11
عدبنبناحمدبئالحسمنحمدانانجهخلفنااالنخحبئابنهدانلمجمخبراا

صالحبناحمداثاأعاوااصبناطةصعيدبوااناهااقترىعيىا
بنلاناففىالمعرابراميمبنذوالنونانابمكةاليرفنرابنا

اعديهاصلىاتالرسولتالعباسابنهدعمجاعنليثءعهيضى

تركلماعثراخابيداللهفانالشذنبتجافواعنوصالمواله
بهىسرابو

ألافاالطركتابكمصناطافظثعيدالدمثبخهممدبنأهيمإا

ثةاصعلبواوغيرهالسقآبنعبداللهحدبنصمعمنهذاللمبرزكبمنواحد
مأباصبهان4وطتالقطاقرابىمنوفةباالكومطيناصمحابومن
انجيسابورومنكلهخزاسابئامنوةبابصرالجعحىخليفةاسالىأومن

لىدعنبغداكتبوكثيرالصافراظطيبظلازيثيرالعبدانبئبكربىا
اناصبمواصاخرصطوواازوهرواالةإصرباولىابطحبجاااباص

دبأديممووفال5ةالمذثلثصهعالافىقاروىصحينقباعنالهقو

وكانايخمهصترالاطجمىاهعياطممافماورإ
صائةواراحدىحنةماتانمالعيتيثنىدا

حمدالعضناحمدبئاوالمحهثهحمزوىوبرذرالهراحمدششهقلت

1لتحالثهرلةماشقألنهاروىقاوونوآخرافلألالالبوالقاسموا
إاقالىالتكرصهماوارخاحدىسنةفىلمائترقبلرخصنةرجبفي
ولقدبحفظهتنبىمحللةلمجتافيلهجرعلىتدوقةة

تجأننت



ج1653اطفاظنذكرة

اظطيهبؤيكراازاناالقزاالكندأالغييوضالقثئمبوالنناااخبرن01
كدتهاناعدالمحهفظحداطااهـااناءالطاهـااللهاالهةا
البررىالالا
كربئعبداللهالاصلمةبنالخضرالاالمقرقصلىوااباقالدنالوانالىالمزا

1105 عرنالهىاخحعرحدلنىنىلمجاحمهعنعرتهعبداللهعنئتلفأ

اخركخروادىافيلماوسمعليهكآلدتهأللهرصولاممرائشناخعن
فذاظثكصعليمثم11عاتوقالتهراأ

روقالنابئلكنهالمزفيلهاناصيهااالوءابرااوانايباالوده

عبدالجارنااصمدعبحيانعنصالمةحمدنجهاأالاافهـىا
ثقحدطافظدابومرانااشالحفرلجااجمدنحماكطاكتجهلظدقالصى
ربالبابراهمبئداوبكرانارالدالقلمبئعبداللهبناحمدبكراير

11سلمقبنوسالاخارتاتجهيلىنااصدأوا10الاينلسميهاوموضقض

أللحيطاقالجمقوليوصملهواايهاآلمصلىاللهلرصخنصلىظلظالبىكنا
يلىكيبنىجموليدآالواعنطنظلىاصحاقاعنارواهبهنستظلئث

لىافى23ت

حفشنعبلالافهاحمدبئكدبنفياحمدابوصدالزاهدااللماطافظنم

سصغاالفقررسلطاايضايرفوتيالصونيىالماوىالمرنصارىاال أو

ىعدنجهقهسايعنحدثذلثثموغرومحمرأقوالروالثلماصانحر3

والىاطمافظمجيدنجاواسعحيلهالسليوعبدأقهوعدبنباكرالطيىواتيل
نجىالمياايقاصمبنيوصفاتاضىعوارالمرصيقهبنوإطسناطافظاكور
حىحيحك

علهووىاطارثدلىصلمقفانتساهرغاواألصرلاكذاني
ءء

ذبفعنهاللهرضىالصحائياالكوعن4سلهابيماعناءويروىو

ومحد33لزبرطباتاكاطعنأل3اعاموالهلمليذب



ظط01فكر3ر

فيلالنصعملوجمعومطبقتهموصلالرانيقبنكلبنحمدابنعدو
1لهللحرفيقارومنشهحدفققمتقاصعاحبنواكثيشئاسيارا

زآكوابرطازالرآوغامبطللضىثحدتحكنالحافظائعوفيةبصينلركال
العجزىدالمحةمفعروابراظطيببروابوبيقىبكروابوللحبدى

اقهبومجداكذمحعالالكماصبيببناحمدبنكداتفاممطوأفتهاعيدبراتاضهو

011ونواضصالهـابواطناوالقاضىلىالنعاطحةاحمدبناطين ورحلوستينارجصنةجرجاقليىالىخلهدالنهحمزةكللإ
فيشفىكظلالمجازومدساورامالنيروباناصالىكثيررحالتأ

فعةتحالتاطبقانيالصالحبخهاوقدذكرفومماوارجتعسةا
ااطانظطأصاناانظاولبمنرناعدابنكلالرالحن1ناخبر1ةا

ابمناخذتيقرلاالزجيبنالزينبعبدالجبارصعتبخهللبارك

واحدةدفعةفيدياراخسينبلةوالمقاخالنجرةاليىسعيدالى
عةرظافمهفاعيدعمادابخاعداناللقرصىتجهالحينحمدنااخبر

قهعديرالعصلااناالمالييايوصياناالفقيهالحينبنناعاانحد

وانااذبئعبداقهبناحمدانانجدةيناحمداناحميرويهبنحمدبئهعبدال
اظييهلونبقط3عليصاقهصملىلتارصولعرأنأنعنناغعنلللت

تضرلمالقاظيللنوصابقهالولاثوكاللمدهائيةمالحياطامنس
بهايعافيكلقعوقهعيداانوبزريقاصبدمنيقامنكلذامدهاو

السونمربعبلسااثالآيريىثأفيترطبالااصاقابوكلل

تاهـبوااتاضهـىماشايخهاوظتلهمابعتوارعمرتقاشنئ
واكرظلىعةوجماببنعادابادىالضرارامينثبنلحسينابخهأ

اليابععمدامإلالعلىإلمديشةضعموبالمدوالقعمرلحفيااجمعالبحنيأ
فىفثاانهـا03لعاكال



كا3هه1ألحفاظكرةف

فيولبدا14
أعبدوفهاهيماهـاحمدبنعربوحازآابررنيامحدتآاالمااطافظز دصتةللهعداعداللةاالمام10مماقهكلصدوا هريبىييبىسههـ
ت

بئوممدنجيدبناسعميلسمعاالعرجورىللنيساالعبدوالهذلي
ه

وابابكرمطروالجاطسنالراجوابلكروىالعليمبمةعداقهفى
والهةاهياليارتحلطون11حمدامراباوحميرناففلاواباسمحيلىاال

الوزيروطبققعيسىمبغدادجرجازرطقبر
فاعدلتنونهثوأقاصمبووارسالفوابنعنثايوالنرجدثي يه

كللوقضراظطيوبرابرواذالمو4اعوايركيلحدالوامدالو
ال

الرئىعنهمروىخراومنحافظاعارظألقكدظمالقةكلقطيبا

هالثقنىقهوعبداا

ئةمأواربمصبعثرعدالفعلرصنةماتبميومالوصثابرعلىكلل
عاطلقآاراحديقوالاظطيبابابكرسععتالسعرقنشثبرعداي
حممقدابوكالهألالعبدوبوحازواشيمواغيهرجاينطفظااسم

موتدتورماعنطيحدثنمالرفاحلعدوالضبىالصيصععها

ضيوشمنعثرعنبخطىآبقرلكتبناباصازسمعتالمؤ4عااي
مهاشصحالواعنكلالشبزمرتا

عهـبناحمداطسنضىالقضاقببفدادابرامافطاصهلمتوفيقلت

االموىالثعواربايابئالملثهعبدبئعدبئامباسابئداقهابئ
دمثقهوالروايةمنسنقامغوئمانيننيااماشهارئيايهافئو

اسيخوخشلقاطصاقنجاااثصتاصالحدحمدالحسينابوا
الضافيةيعبتى



كرتاطفاظتذ3

ابرعدبتدادوزعومندالمراظلااحمدئعيداقهبكرووابمرفعيةالئا

كلواطسناالحصرومقرئاليشاكريعبدالجباوبئيحيىنهصداف

احمدنجهصرمرحشاالممرويضداررلحاسانجهحشممراحمدنابن
نصرابوثحمثئوعدحربئعلىنسخةراوىالزارالمكرىمظق

خيثمةصكقيرومعتقةولاآمحامالجندابئاشالنساورهاحمدنجباعد
ينفىابرفاوابوتععدلعمااحمدبئانالمجهـالكموغاننعلىالاخبر

ابوعيداقهاالالعلفىطاهرابواناظلعلىبئاناجحفراكللووغيرنيىالير

نيحيىاناكلنجهابرايماناصلىابوممرواناالحافظارحازآاناثقق
9صليياعرونرشالزنعبداللةبئماصيحدثكظتطالثهيميى

كلقاتموصموليهاممصلىالللهرصانعةاقهرضىالمجقتادشللزر
منوسموآلهعليهاقهصلىرصواللمحةابنةنزيخاملعةحاكلوصيعلى

هنموضسيلحمالواذابآفاذاظيعالربئاالعىا
نيابرظا

ةافالببئاعدحمدبنابوباكراحمدبنوالهدثإنالنقهاسخالحافملآاالما

خمهاقحمدقالمجالعبأسمنبضدادسعشغيخانتافالبراظوارز
بضدادومنوطبقتخالهيثمبئبالكروابىافالصوبئكلابومنبخوارزآ

ايلالىعرونهراتومنحميروبئعبداللهدبئوعبجرجانبكراالسعصيلىابا
تااالزدعواعبدالةئومنبدمثقالحدبدابألكرقايمنرنيسابرحمعمان

لالممدشعنهالصحيحينكلوخرجالتعانيفوصنفبمعرفحعاس11
دبرالميرازىوابراسحاقيبوابيهقىوأيوبكراورالععبدالمحهابو

يألقهزربنعاصبئلخدنجهخلدنسليموقعراتهذيبكذبفيأ
ممبداقهبئ6عاصموروصكلنهغيررىنصاااللمجقتحةاعنرقطروىالزنعمارىاال

وفياالكباطنال2أطدقايللقةكلسعدقاالنونخروصرالزلنا



كأجأ1اطاةفذكر

أحمدنجاهيطابرواطافظاهيمابئوسيمانالمالهنجقلمبرواالفقيها

أاعدنجمبملالرونمقويحيىونخيرنقفلابرونيالكرأطن
هونخرنصارعوااالاثافىا

الهقهباعارظمنهانتصيوخناففىلمورعاتجتائقةكايبكالال

البخارىمحيحعليهاشتملماضمنهاكندصنفلنيرهيةعمالرصنحف

مميرومجدالملئهعرنجمداقهوالثورصوشعبةحديثوصنفومسلم

حريصاعلوماتحىنيفالتعتطعولمراقاالووطرئرببئاقلو

انقلىاخالعداالففهامنرجليقولايمصتاشالهمةمنعرلم

ااالبمهآنيااهلىفليىعلىغلبقدحبهظققاالمامنيثاطدضيوةلزح
االنهشاهـذبذاماتأآاطفاالرىالزهراصمالقاالوظلوا
فطلتولمدرأيتالصعهمالمحال01اعدقصستاظطبلوظإأ

ا

اأتكهلتهىاالزهيلصالبرفازرصاتعبادقثرامحالمجالحديا

11وكللهمهونجهوابوعداظاللالظلظلقاثالرمنالقنفااث
ضقحافعلواالليدالوظاالبوبمنصاشيخاتاالمارأاظطيبإ
ادلوخةولدفقالالمافحيةطتقاتفيابراصحاقالثيئوذكرأ
ااصنخثهرجباولفيماتاوببفدادوصاكنمائةوهالثثينوأ
أعمفىاضتفلئمامقهايلمححداشموسنفتفقهللهماارجوبئعثروا

أدرمنايخرمالمساضراقخؤخلتااللبرقافيماماماصاالحدثه
عيفينآكلآحذنهخبازفكنتاليهفدفصرهمالدفيوصرفضاعالدنا

جزأثالثينفكبتإلعىوافرتثبماجزأظبثراحمدنمنحذوا

صاطوكلقغامبئاعدحدئقاظطيبممالاظبازفسافرعندماونفد
لهظ



اطفاظلرتذهـ316ج

كلصفطاوصندوكللىوستوذثةهمكفمةمنالبرظتكلل
كبامملىدلهه

ايوكلوعمرظمحنمالواقخميهسنةفطالهعهوتوفي1ظت

بعولهالبزلزتلبحداديشاذانبنيعمابرانبراصابطبننا
بنعبداللةبخاعدفيعبدللريداوصصسندحدانصنقفرنئما

ابخهمحبىثبخاعدقنهاعبدلمحرابراطنخاولختئياربنت
افتهعبدانهابعبدالونعمرابواومفيلدممقمحدثاثوىكالجولمصرا

نعرتابرثاستاذنازشاالكاتتمالهوائرالمزىالحبالانممرابئ
بئكلفيكرجمدبابووسنداعبهانكثيرنفوشوالفياطبال

لناجرمصحبانجهيماهـا

افيثاتجانالعقاتامجيعقدمكأعداهـاناجدالرحمنلجلنااخبرة
برابراياقاالاطسنحمدبنااناعباللبآانامحدبنوقدامةابنقالطا

اطعنحدانعدبنالمجالعباسكلقرأتارزكهاظوعدنجااحمد
ئنىعدحوأتدقعدصدثىبناناعاصماحمدقيرشاناعلىللسريابئ

وصدمقمعديواكهالىصاطهرسولقامريرةالوصىجانققاآلزععيدبن
النارامنعفوعضومنهبكهقهامالماصتنقذأاصاغقهمسلمئاصياكال
قداعاللهحبفدااطسينبنكلالىباطدتنطلقسعيدظكللة

اغةصاعدممكنبخارىجمخراشأغقمتاصعرجفربنهعيداقه

11الحمزيالنعنمطرفعدعنمململيدالومصرصيدعقدأودعن
ايضاهـجوالىللئتبمدشةوقريةدقوراوللوبفهاولهثالجوبرى9

تلالسمبنالقاالبيخبرىالجوياصبنمجيىبئالرحمنمبدمنهم
الدنعدصربالعاضى9اضىعدالذهبىبنغطنشوهـ5وايو



81مج2طفاضااتذكر

منعماصهسعهصيخنامكققيجامداططإ صىبىعسيرحاعىا

هالمنةوقهلىاالبالماحالبرتاثصالحاتعندىولالفرسأ
المرضهـاحاق6أ
01

طينعرالترقوسفعدقنطةعداويداولاطحةاالمامنعلىط1بر
ايال

حعفروافظمجطمفرققهعداىااخذعنلساالندئاره يما
موصجهـالجزهلامنكثيرخلتهوصغابئوعباسصملقااقوخلفعرنن11

اقابموالضرلاصنوافىالمهندددبئابرورلكرمعمن101
31

احمدنبطواليربزايىنجهصوابىالمالدنجلنيوتوكاتبصم1
مماولىآالندامأهلصعرنيتصصيحنرولهطبقتهمواالودىنعراث
لح

ثثنهروىذلكغيرثوالنبةصثضبمافطكتابوالخلفالمؤتلفا
لوالرططدثاوفيالمفنونحمغضيهاعالمافىكلقروظللععرعرنا ا

منفيلبرتقثماصرالماامحبقواحسفنخيوشيواكرعمشخذخا

آنقايادارفيصالقىتياوقكا
الرضيسعقالروايتوحفظااقمثلهـلمجاننوانارمىوظل

ا

لدمشقاحدىموالبارحدباالاللواالفتنانضالرجالوهـاطلموأ
1وليجمراالكتبوجمعمننبنوتمااثنتينهسنةومائةثوونجتا

للدوإقهالماكباترظدواطفظابالغةحوكلسنلجنسيةقفا

ابوللوليدبئاخبرالحافعلىاحدبئعلىعدابوأنااطبديكلل
االلخفاكرتانحرنمدةقمالثهااضأسأوتارالكعبةتحلقحشباكللعقالفر

عدلمظمتييشعالالاللهصتقبيهظارجعانهممتفندموهراللقتلا

اصدقالجممضيفوتليلتجوفععهودنامنهفىالةبينهرآخبراظ

اسيلاظحلبليةصيانفرح



لظاكرةونث33اج

دما1بثحهجروةيرآلفقيااالبيباكمفيبمنالقاعماشواملس
علىئمتفنىلفلىطديتاييدذللةثاهاهـيهروالراللوقلوقا
غلئنمناطبقنهوورعمتميرقرخذابرمقتلحباقانوسذافا
لهاعذحزبئوكلدثاوالصلوالثمنو

بدوثقعراظيمىيكنلمانيمينهطوعاصبحتىالىين
آجفوتصقامنآجىوظملطاتمناطبنيلهلىذ
مهايدوالواثعدنااعبدالبرابوعرنوكلل

اعارفانتابهويلهكلافواصيراظطاياعدبابك

خاففورأصآيخهطيرجوكو5بهاعضكيبنوبالمذففط
تنحاقعنافععلفيومالكضكلتهـسواكالذىيريذافن

افالعماطابيوماذانئعرتفضيحىنيفىالتحزفياصيدى

ويجفوالموافاودىووذبصد5عندماظلمقالقبرفيموفلن

لتالفنيظانيالصاريالذىالواسععفوكثصاألثن
جمصمالقاابو1المنداديشدطتموفهامائةولربمهالثلعنةقل

ياطناللةوسيخالعقاتأاحدصرىالصرخابئالحنناصعميل

ألسومالمالتعاوصعاحباوراقاىالمندادحامدنالحنعبدالقابو
خبالطورذباولرحدابئيخاكلهللنصاوأطيماللنهرراوما

3ألاقالروعالمبطالقاراطناللنرباهلوفتيهودابطحاثراوى
كتااليالصمو1قالثاناليبفيبمرعهاوالقاضىأ

ةلجاللمأوعيةشوكان
ه2بسعدالقا7أ

شةمنمدبىتا31طن291طيجرىادمايصثحهجروابحاهـاجمعفىأ
هعةعنننالدصربعد21ستا



اظلكرئذأيحي3ج

خعدقعلىاراطسنألمربعالمةآااالالضيهالهدثفعل111
صعصيلابئدزسوورالدباخمسراممنخفالفريقةاهويصالفرفرلالإ

أ

لدثنةوطبققوهذزصووالمريدفياوطافظاعدنجهحمزكنوبمعرا

اارظبميرابارجالوالللللمدثحافظاوكلقماتوعمربئءولارج
يضبطهالهكلقوالصهنهاةفياوكتبهفمرهـنوباالصلرأسافطالفقه

ابوعداحبهديداعلىبمكةالقمجحلهطوالذعضباعابهفقات
السياها

ااالممترظاحداوانلقيرياارورعالمزاهداكلقنتمالابعيالطرحامهـهـؤكر

الوصعتيقلبيكندعواقاحمااوىفارانعمربو1عليهتفتنجضد
انفذوتالةفيالمداككتاببديةتواليفمولهاويخرهم

طأافئملخصوفتناانليغومنمطنالمنبهكتاويلواالصبمن
عهالنالقابيلهواممثيلذلكوسوىضافوألمناصئهكتابوأ
بىاهلامتفعثدعكلذ

ضأرصشغداالصعيدالوبنالهعبدأابرعدمنروىوممنإ
المجالنغضلكعراالتراخذروظلاالنيوممرابرازصواطافعلالر
أتلمافيااالقرمغوانالقراهلاتراعماوعإكلقيدهنبئا

سئاكهكتبتزماتهاراماصحتىافقهاقففهخماعلالياقرأالوتمميذاله

علثرترفيحاجمكللآالخةفحابوخسينيناتصنةارتحلاكشير
خلقكميرهفيولمتحندواتالقريمد7باارجدالثاآلخرسنة
تعالىرحمماقهائراهورتلهماالخبيةوضرت

ابنصبناحمدانابرللثافيإلىبئيئعداكعمالظةثنااخبر
بمفريدهق



ظاطظكرةتذكج

اغأبابرعدبنانااكعبدابنالكلجراناخافحابنحاذاناجنرالبال
بنسامسروراناحدبنبئكلناابثاقاانابواهـاناعدناناحالتم

ايدبنفىشاكناماااقاابنالرحمةءبناسحيدابخهخوناسصليدانا
اتآلائثىعنامهكاثوبانبنحمنعبدالرعدبنعنقسيحبنوراقهس

ختاذادبجلودالميتةختاناصىوسلملهوعليهالدهصلىالدهرصول
ابكلبئإيىالو7أ

ديراقصىمنحلصتطالرىرالىرالباساحاالرالعالماطافملنحلدبنا
كأاالدةعبدحمدتالالرجالمرفةتاببكوحدثخراصانارلىاالن

أصفويرشيقارالحنعنوحدتأظصيىدنانشعنجلىاله
الالضئعبدفظاطاتروىجفرالرملىحمدبنوابحىكرالرباثيونجىالميا

ثاالكوفيبنحمداطيصبوابرمدالهروىاحكزعبدوأالمحرى

ك16باكخلعهبئمنصورواحمدبئالسمانصدوابوكأالبوابوالحسن
اضىفردابنولابوظلولضرجديرهموضائاجحفرانواطسنا

اكزاكرذمافىصرحاصهيةوالرعالمابايغةوالفقهتاطدتاماصافيق

اخيرعليهيثنىوفعههـافارصاضلىبونصهوالفمن

اءاثاالدبنيقدوصمدةرابوصآسكناطااصنىاهاتملء1
وقالمائهدالثونوشحيهآايخرصيورألداتوفيخمهظ

لوظفىااحخبارحدشابغينالضمرىهوعبدالضئاطافف
يسمحىافييضطبتيوافريقيهدخلعولكنهعرهرسرببمرءاطعن
اجحلتاالندلالىاذارجتوقالتيادؤوهولفففهدوأقانرمنيعبئ

إخالدانجرهماعااهش3ةذةهـتاطاتالآلالمنىااآلطةال احمه

صشريم



كجألث1الخاظثذكرة

اطفاظطبقاتفيا
حدالعطاابباوعشبىتدامةبئابمبوالرااققماةاظمينااخبر
اناندارالمترئبئاناثابتفضاطاهىبوطاانااقهـااياناجعمرقا

برممانااسعهاحمدالهانلىانابكرليدبنالونااىاللماجحفربنالحن

يهاكلنيمدقبنيحيىداودنناااحدثقالعجليعبدالمحهاحمدتبئصاغ
احمدكللاياوحدئىاسامةياامةلشاساكونةمابالظذصنياقعن

جنازنهوحضرتومافينىصدلصنقااسوابالكوفقنييابواصامةات

عمهذاظتاربهاعليهجمرالهاصثهعلىقاصعيلعدنجهعليهلىوص

السرتثرعأا9مورو
سمهعتحهالكثيراظطيصظلعراحمدننعلىنالبواهـالرطاطافظثل
ءما
8اييراالأيرووء

اناثنياصهالبوالضنااأناماثقةنواسقطاعدبئافاعنروى6ل
اظاللحدفئاظطيبابوبكراناالقزازابومنصورانااالكندىابرالن
حفظموماثنبشنصواماالعبدافكمناطاففلرخسىاحمطبئعلىااللفظا

اباصممتناعبماللهااقاضىاناوايصبابماللكلحالواصقظابئ

بهناسيبرايقولالمازفىصمعاباغيقاسطحدخطيبنابوتايوبسمها
صرالهةركللهاللاعلياملىعناكارثفرعنأحمدعبناظديلش

اآلخرةالمروشنياهلنياالدونحنيالمرهلاوصموآلهعليهاللهصمل
لجخهأيلظاوظطيباتالطلخرآلافيرانهلانبالدالنكرهلوا
صبحينوقسنةشالاىجمادقخسرثماتلظالالمقااخر

لوثو



كرمالحفاظتذكى317اج

هاثةثالث

االمافظيالحا1ولالبحير09ال

فبحيربخاعدجمتجحفربئحداحمدنالمجاطسيناكابوعروعدنجهالتقة
كعنصورمحيىضىوالقااياهيمضمعخزنجهصماحبللزيالنيسانرركنوح

ه2اقطياواباباكراطصيىبئعلالمؤوحمدتعداالكعيبئوعبدالله

عفولدههالواهـممراخربحوقارولنابلووقتديثاتبموثارولهطبقتو

زاضحيببئوحمدالواصطىلوهابواعنهحدثو5ون3يالبحيريابر
فيهققطالمذاكرالمبرزيئشهاطدحفاظمنآكلقاطاقاليافىوءالر

صنةوصتينثالثعنوثالشمائةوتينستصنةصشصبا

القثيرىبئاناعبدالمنماالشريهزيبصكنالدهبةاحمدنكال4قرأتل
بئنأعلىاكهالجلواطسنتصداصطاواناممربوااناحدابنصيدا

عنجمرلمجالزاقيهجرنجهاأنادواراانلمجيدهوعبدانااديالداكرطسنا
لناحدعانناسااحهاياولحملهوايهاللصيهجابرقالقالرسوالللهعن

الطلباجمدوافياللقواأتقوالرزقافالتستبطئورزقهباكملحىيموت

دهآدعواماحرخذواماخلى

االماماكافلالا11

الفقيهالحافظازىالرىالطرمنصوربنعنابئاللهبةالقاسمابو

فىبئعيسىالقاسمفتاكاوابابئعبداللهبئجمفربغدادصعمحتاال
ألفيالقصارعدنجاكلوالجندىبناطسنواباالخلصواباطأهىالوزهـكل

بلماسمه393ىوالباغند2913اطاوكرحدالموءبفتهالبا9
ألاصالحسنالدينبعدسيالقاضى39سهزاهرحدسيدنجه



جهال1طفاظاتذكر

قاظطيبلهاينىصفرمداالحالىباوتضموطبقمعدفوالعال

فيوثضاباصحيحينلروكتابااصنةاكتابافىنفإوفظومة

غاننةرمضانبهالهادركهفاديناداخرجاكيتوعاجاالفنا
أ

ألةااماقوعئر

لمعهاطرااكلديخاابكرابهـىوبابثراابونحدثقات
اتالطجدالماكبرينجهصيناطنعلىشحدثجاصاصيبقالاصدغيروا
قاذاغفرلىفقالبكاللهمافعلفقلتالمنامقالطبرياللههةترأا
إحمدأبنيرعلىاللسنداباصمبهاناماتصنتولىنقألفلتاباخفيةكلةقالإ

اهههـبرااسحاقاذابوالتقارالالبنيالوومحنغحمداتفىبئميمااس

ارريئرفيفافيالبابنمافرااالمهرانتابرايمبنبىءابئ
اجصرىبوعبدالتمافيعدبئئعنالراقامايراامالمنداالموا

هانهالميدائحرقيلجفرألبهابعبدالوينهـابرالمحدتاقبالثوأ
اخطلهزهيرشعدبكربرابررسمفتيهانجمعاووقدضسضحبررةطلة

انهزوعدالرنعدطةابونداابغدادوقعدوالصمماخيخىالنا
ومنعورصمراالصوفيةاممررصاوباصبهادسيئالافاقكلحباعا

المجالسرعدبنبنمكىنوااومحدلمدستقزيادعدبناناإ
هاقطيىاحهرخفيإلة

ثهالمعدبئمحمرانابالثزخيهاسالتنوعبدالوقحمنبهعالرنااخبرإ
شكشرتصنةالموفقهالثانااهالفرنجهالزواناعدأطاففااحمدن11

ناقهاناهبةالصونيكلاحمدفياناالظالبمقابرالفتحاناماثةوصت

ااناالمحاصلىاوعبداقهاناالركلزومروسلمبئانلبهدالتفملااصااطنا

شساودادعي



طفاظانذكرثي3صآ

بئلخهشرثىحدباللناناصليماقنحلداناخالإلقامةكربئغمانحمدبئ

3وةوعليهاللهكلاللهلرصقالمالهريراتيشعطاشعبداللة
هباطربضهايافقداذعاككليولمنيقولىتعاافلهان

التانارزقدكاااليناالعبدالزسابرراناناىيرقواالجأوا

روادةفافقدهذاوقاالكراابخاناامخلدابئناكتدابئانايعىا

كرامةابنكااحمااابوالباس10ورةاانجاكركهعيحهفيارىابماا
هوفيولسدبهالفرمماصدوهرسرووهاثقاتمنربةفىاؤال
لهبهرعلىحمدامند

دىينأل3

كؤفىماالصبهامنببناهمإهـنجاعدنعلىاحمدبئابوبكرالبارحآاالما
يانجهبرواباصدسهاالبزأباصمعضسابوردلهزدىشاافعلافى

ووعندتواباواباعداللةشدلعمكهنعبدالرحمنإملمواقرى

دواصمعيلاوازممتافيثعدنناعنهووىلطبقة01وهذحمدانابئ ء

رووصيدندنعبدالرحمنوصوابرائقاسمالهرنصارىعداالنعبداله

ألاثأليييكروابريباابريكروالمؤداحمداالخرمنوملىباتالي
ومدتذنالموسالوابو

صمهايااالبكرابوقتاالناصنعارىاالاصصميلعنابرإروى

نطاطوصنرىحضرىفيصارأيتاتالابيرمنمراتاصفظ

عدعرئلحفظامانعفوبهااالعقاحمدنونمفافاطافظ

لهصاكابحمنالرجمدسفهمندةفيبابئلمابرزكرالجاروح
صمتتدوفيعلهيعيوكلقداوداثستهه كلخرجهافى



3أج1سطفاظاتذكر

سفياقبئللحعنالىاثالنةاتالمسندمنها

كالطعاوكليىاحامعوعلىاصححناعلىيضائمصمنفوقدقلت
وجرباقاةوسرقندوهربخارىالىارتحلاطفظواصعالئانهدافيإ

صنةلمحرماضامىماتاقلراالىوصلاراهابوروماوبوالرى

ةتثونطوىاحدولهئائةوارلوعتريئننمطا
حمداتيئجصفرحمداعددقااالر4لمفهماتفيهاو

نجلىاطالمكبرضهابقناطحكلبواوالمالمةةشيهاطفاقدورىا
دركألواصهاادانكنتفالالداظطااا مىقنييوهـحيمبا
ماتالخارصيناناعبداللهجمتاطسينوساالرئشافلسفةاخوأ

نعدىنادالوممروعثمانوسسندنقصوكألالا يىصهمددعنا

ا

بئعلىلدنبواومفيدهادشقهومحدثالالشدوستنبوسفإ

اعروقتهودثيرازلهألكواوةهـالة115اررااواهدناأ
يهـلىيما
هلةكحااامىالدزولهصين9ارفابواا
ا

هلغاشاناسعيدقممدبئالاسىالمقدحازبنعدفتهعبدابو1ناخبر111
داناالحافظكلبنباكراعدابواناالمؤذنالمدينىاساناكلاصالزإ

اصمعلاناشبةالنلولكرااناسياقصاتاطاناوىاراحمدااتا
ا

قاآللطايهبنيدشافابئحثيمعنسائباابنءعالعنابراهدمن011

بمفىمنبضهماللهفعيرزقالناساصمدسوآلثرلالتملىاقهرسولهإ
ءاكلدوهحديشفردالألهذافلينصحمجلالرجلىالراستنصعاذو

نجهبنوحمدنجحنبلجهخرا8طدثااهذىيدصقىالبيليسو

ابندنيسانحد

حمدا9الميمربكمرميا9تم



اظارهدش39ج

علىدينا39
وخاثامنلجاعةمفيدضوجفةافياالصفرتمازىابوبكرالراطافظ
بأعدالىودبنوشاخاحمدالفقيهبئعزاهروحدثالثاقبهذاوعى

جأألمؤدقصالحبواعنهوىصوزيحمصالمجمالمرادبئالمضلوالمجاالخلدى
تعنهاهبةصدبناكلأتقر7ماواربمثينالثالقبلمأتءوئن

ألاحمدابوصالمدنااابيهقىااحمدآاالهانااالمستملط3ابرالقادانابنعبدالمز
3ثربنحمناناسعالرزيادإنهبكربوانااحمدابنزاهيناافااتاالسفركلفيا

نجتلىلأنالمجراخعناللهبيءبنبكرنااالخيمىحمانطعنصيدبننايحيىا

يطلتهلمرانمحرلىلوكممكلويخةانصرهوديتومملتظموالفجاال

عركفرىابنمحرفقالانالىممهتفاينعافالىيفرقاناتاص

ءألهطداأتدآمروجللرابينخلىيمينثموعن
جدبنعطية9

ابومقالعرئاقفصىلمجاالمردااللدلسىواآاالسالضيئالحافظ

يبالبئيداطمناعلىباالنددسصوعرضجمتاشاعروالدافداخذالتر
الاقالمرأثاخلودىمرأاليعنىاطينبخهعبداقهلىبشرصوبمصرحمدبن
اسفربئحمداعنممكةكبسناتقةقوالكثيرلحدتوتجاصانوخر

فىالحينبنوطهالمجزاهرالرخسىعنوحدثبندادقدآيباوظل

آانمابناجنبزاهدااليضعكلنوظلديابنابرالفضلهاعنهحدثىاالدى
ثهصماحبجبحابئاسععيلمنالصحيحثوسعبماورامالنهرقلتمحتبيا

اجىحمداليبئعبداللهآاالمامثهلسفدباالوسعحوروامككةبرىالمو

ألالتهذحوكثرمهموعوانحيىهةاكبداولقيرباعصو



3يعكهطفاظتاكرتذ

رواالفيالوسوفياعلىفدمكلقومدةمابورآاالحيدكلل
ممةبتهبزىفدارالثيربئعدالزينوظلساللمىايماسامادا

امةوصتئفوطةعلىيضعرعطيماميعلىوالكرماراالبنداذوكلنش
اليىيريوابااليجناوخرافقةتفربخاقىكثيرحملهاعلىصدجمعكباتةو

اخخللذفيلةالمنرفالبلنناحالهفصمننوصقةوركواالوطأص
صفرحضزاشلوايمطناظلنافقللحسملهصظؤاصيهخراصازالرظ

ااعمكةوسعقينايطعمنارآمنكلضفقاكطالاهذكللينفمكلناوقمناظ
جاالالرعلىمصكانوبمكةأرىالبصوحدثوماطناصميئا

صفرفيتمججمنحرالمم1

وكتالبظاالطيدىفهونحوهااماثوارجقظصنةبمكةفىوشا
أاالمفيرةديثطرفوصنفلذلكيحامونهالمضارةميقالسماحيفاكان

عاقمقاناحهزقاماصبمانااناعطيةاذبمعربنلبابرغااالامعدةجزصاا
ةووروصدكهامديخماافرالوالقبولرزقلتالحديثفذكر

اناغاقخهـصمحااابننالنلفرابواتااالناهتاصمافياوالفضلاخبرناأ
نيننماصنةءامالىالطبرابرايمعدبئأظطابوااناالبيكندىكلابئ
بئعلىاناثةاهدالزصيدنعطيةاناعبدارزاقىانامهائةوار

نصاطاالسعصعدأالصمهادررالواحدقسععتميلياناط ط

اؤناصملجأنهظمحالسيدذبابارقاللاتجهديقولالفارصده
اط
اماوالاراقرمدميندهااليرىالسدهتاكقفىب
يوسفقةحمز151ه

اص11

االحبتاالصاماطافظحمدابنحمدبنابرأميمبنبموسىمبربنأ

حماالة43صفبنايردةالباه



الجفاظةئذصر3ج

81اقممنهرضىالماعىبنامههرةذمنالجرجاياالهعىالتاصمالترشى

عدباكرابمةمإلآلتالثووخمبناربملمحسضةننمجربصماعهاوق
ادخلومدالنمنةفىكلقرصاليهاولالصموأاسميلبئداابن

اآزوالعثمااهوواالوواصطفةواالكوالبصرةوبفداذووالرئاسبهان
ذنثهغبزواطحاومعمر

قمابناوىالمقردممابكراوصسيلاالاصواواعدانشحدث

مءبنعدابئالتمواعدبنواحمدوالدارقطهتلننالزوالمجحفص
أاش13لوتدنجيزرعةازيروىااتجاخشبنوالمجالففلىاألزهى
اطنئةالوهابوبواضزرعةالرازىيناهـبناصزرعةوابى

اهعالسهسكومدلوجرحوصبنشالصاووخالنهيالكل

االقثيرىالقاصموابرالمؤذدتوابرسااجيقاابربكرضهروى
تجهراهيموأازىائيخلفبنباكرروامسعدةناصعميلهالقاصمواكأ

اهعهرجلعناظدبوروىرثانزعدصنلىدالجرجافطوالمبغماق
اماتافصرخههموةماوارجيرروعتعوسبعسنةذفي

ورىالنيااهيمهـاعدبئبناحمداصحاقاهـالعالمةةسفي

ااهيماافالمجابنعدباطهالووالمحدثالمحرمقيالمفسرالثطي
اأكأءبرالفضلافظلحااخمدورحل5الربنسمححامدالمربههمحيابئا

قاآلالطهراخرتدالىالحينالظي

بخااناكلطاطنجهازاهراراالبزعبدالمزعناقهمبةحمد1اخبر

انيمهـة1إالطاقىحمنعبدالرحمدانايوصفبئاحمزهحافساالجرع
أاشيكليهـطعناالوزاممطعنعدتكثيرانالتفيانعبناناعلىالمالكعب

عبدان



3صأياظارزكر
01آ

معلىاترصوالاباصلترئعنناتعدظلصحمعمامهصدعةا

4علناعالاقهالياحباالعالايناضاللونعموسمكذاكروآالطيهاأل
ااماقهاقهلااظم الجلثدبئإوهوالزيزالحكيمسوماراالرضلعوسحر1ء

اقهرصولقرأهاطناآسالجمداقهطلماالضلونلونلقوامنوالما
ثه

وبهرانحسالقرأهأعلناصلمةاهـوصلمهاكذاوالهاطقمله501 صلهمحا

هاصالالفراتهاملسثهتم
حبانالعا61ة

إلموصالطليطلللروفهدةععهبئعدقاحمدقابوبمرفظاناول

طليعآليمونىممنجفعنالرمعاابرنسحاقظيرورفيقهوميعونبئ
فراشاصحاااحءلجةوبقروخلىاميةبئالهعبداعن

المومنىبهعدنجاصبغوابوعباسنجعفرحباقهوالمجاقمرن
نفىعدعطليالشواداللداديرتحاوسعاهناثراليوارتحالمى ال

ورخلبدهاليلنعيمونأجعررخالكهاالمربكرللترصوايىبناأل
لقللحديثراوحأفظاللشهوالفهاهلهالعممنكلقهيمالالنجعظااياالناساج
شماوالزهداالفضلمعداوااخحقفاالعلوجميعفيالذهقذت سصع

كزغأكبسعفيظاتجوزعليهياملاآلخرتطربقمقبالعلوالوخ
صنةكطضصانعاتماصحثىساحهلنىوكنبهنتوالظأهمبم ءآ

ثباواربينصنةعاشصاحبمامرصلعليهلرجكا
احبهو39

ىاالموسنظيرنبفىعبئبراهيمااصاقبوحدااالواطفعل

طىالبمثوبالمتلكامثهالفأفيرهاقكمرالثكوابئظل
اروافيلنالىمحبهدالرعن



3جدظنالرنذ

اتركلقولومعرقرطبهوابهاكهلجيطثهصمعااوضبالروايئ
اقالطرقهوموفةيثطدمعليغبرطقواماصمواماالحاقابر

حلهرمبالاوتىمنمرالازهدخماروىابسنياضافراالهلوكلقكلل

3ولرءماانرصنقاتينيرفيبراصاتحبالمجلطشداالفرالناسثليطنم
كاماخمونله

شالمصرمحدفظالكبيراطنعمابر
باالصبهافىللرافىمرافنجصوسىاسحاقهبئاحمدنقهاعبدأعدن
ثطئبئقحشوولدثيرصشبخهاهدعدبنالزفطاالصفسبعالعو
دألتماثولهتوولرميننفالدنياصنةمانخاحازلهوصاثو

سرمننباورشوذعرنجهعبماقهالصرواصطمنظبازلهصبن

ءبلاااللجراقسليخاخيثتفروعنهالثااالصهىاسابرالصيخها
همإحازالمفيقردضةوطاهالل3وابوىجعمراظلدادفش

دولهعلواصنالعلعموحفظموبباافظالحاحورخلقمنلعماحدباكالفر
كدبئابللمربانصنعماصمنئعاوببنوارصاصعصسنقارج

رنملرللفااحمدئولعلرجمناواداياإصههـنرظ
رلبندالهيثمبرناقنجداروبئاطسقنجقهوعبداالقعمارواحمديخهمحمد

بكرنلقزلزوابوحييبالنعيبيىخالدبنيابكرواصىلوفيمجرواي
رافالعبئعلىوايجرمحيهاالبرواباالقاصالطرابئوالجحاي
بعفرالجابركيبئاطهوعبدقيالكرالريماشعبدامهاهيماهـ

اكهخالوياقبئالثغابياوااروتوظالياشاصناواكدئ
اعنهىروفظلحايعرماالكبالقادةلهئهيوكزاقذوايرأصننابخر

هالحقاطضطى



لخاظ01وركرول3بم
اب

اكلهايىبكرقصنقواوثنثالجفعلمهةهاتصووزالجلىايريابئكوصيارا
وابرسذنانموصالحوابريبالحفاظواواروصعيدالماليقكواالذا

اعدنقهاوهبةبراهماناياقطاروااهيمااعدنبكربوواثىرال

ءواضادحمدالحداافضلاوالوالتفاكريالحننصويوتالئيرازا
اوصيدياصوعدنالمنرافىاةاحمداآتالالوسدىالمقرعلىاو

ا

صعاكثيرخدقوفىودلئرقةعبدادقرمنصواصوالبرعالموزالمطرا
ا

هااعةضاالذمىالدسقعهدالواعبوارطاهسالسلقنيما
اا

حأزآوانييميرالطءطفظ31عليمااطاقاراحماظطيجلطا

أفحيمجدنارالمقيخا5ذكرقداطاففلىاظهأهـالالىوالبدا
سعمنااألوياةحاكالممثليعنفلموعهنفسأحدشثانينأمنمخها
ا

كلدومرنعدبئاسنالىيسيرنوتسوفءفيصاالناعرالممافياعلى

امحهاعففأخدةقاالظصناكاقيكنلمهاتأحرالميفتهفيموتتا
اأيتربقواحممنهمنوالوموياعنهصقداجفالديخافظط4ءاصوالا

ءاما برهقهالطرفيعلاقرتنربمداراليأاقاظانظمقربيدماليهـ

اتصيفوخالتغذاصوىلهيمنلمإ
االحافظبققولونيثامحالمجاطنلمويالهالعباسبنحمزةوظل

منهاحفظفهـوالاصنادااعلىالءوألحدصرظالسنظرةهءار صرابع

صزظارلمفطحإتألىكتابلكاساطليقحلصمنفالايترلووءو
ا

عاجمدتااقصعددنعيماشبعالهالراحمدنأمجمألراإلتارلهدانمصومااا
حديمافذكرنجضدادضنيسبخاعيطأثاكدقا

إرفيطالدضبرخيبنالىةوراطأصا



3حل2سفياطفاتذكر
ةا

ثسالمقلهاهيمهـايصرنفةربصوماروافيواالهذاومن

انعتغاباكرابؤألرظبصوافهاخنيىبئفتهاعنعلىنهـانواانالإ
أاالاتاصمديئادليلكابلفوأهدلز91صالعنطاشالضيلىداود
احافعلابرالحجاجاشاروحدكرفذنيمابر

هابالعبدالوفظاطاالمقفملبئعلىناصااالموافعبداظابئحمداناإ

نجهاناكقهالحذاابنالقيىبوتاناعرنالبرفينالعزعبدعدنان

انىاماجمنحيى114االاالابفاحمدبئاناحالدابئاناخيمابرمااعلى
صالةلفوتهالذىلوطملهومعلهالدةصلى10101إناة صرمطعردكاجمهح

دهوهالهلمه15نماوالها

اصر
شالجهماونحنحةمسبابئموطانىجاتلدرطى1فاءخوإ

تحعىصازالفرعبدالجبارعدبئتالسلىانآسصدبئااليت
انانظلامالثنظافرخىحرفىاهـسدلاعكلطبنبكرايىىمجد
الوقبعبىلكدمهرراوفليقمنميمافيمجلىمحفرارادانما

اوكللهفتةالييودىايىزاتمحبواالصريةلةاطنابينوكقألمذهـ
آاالتالكين3بالحديىامحابالرجلذلكالىآفقادولوتيا
متللقاندا

عدبئعدابوعبدالدهكرالثبءكرذعانالقاصمالظ

جماكنكيهةنجهدسإطان11اناصبمادوحثمنادركحمناالصبهافا
افردلوبالوالىاهلياتبفواياواعليطامراصبهسانعلىاصولىلما

أهممفقظهالجامعقومالجمصةآيوهجمايملواطماتهاوامعماسلطاقالمليهاا
اليبالب8مقليةقرمجزيةرقرسهنطالىقاالفيال



أطفاظكرتذ1س18لج
ةا

15كرلعتميعىمنكذوكلنعلبهمىمماجرابونيمفلمعظيعةمفنثه

بدالوهاساالنماسعخاقدسطاهرابنفظمقاالنحتفياكلق

ادممشليعطلراهيماإتعداظطيبصأبراببخعلرأتلتوا
سخهاليشيمتاالخرجابطكلتراتعاسمجمفعدبئءجزشيخم

عليهضرأتهوصيكروكللى

يقرلهلهفهائهاهليسااشيانيمالنجاقدرأتاظيبظلأ
جمدالنبرجزبئاالحافظلهجينانيخرمنأاضءاالبازق

اكتابمذاكللذااالعدولحاظنعيهوابطاتهنىاماالثاوماصمقصرابئ
هعمباجماغبازاخذهسا

بملفلهفهذيرآضااالجازهلضاكلداظطبلوشظتأ

ابرالمباساظلكلوكشجالييرالتبلهاصالقويررأتفياظناص
عبدالهاناشولوأصهلكنىوكتاهفيراصدالميعرقابووأنااالصم
الحباجابرئىبازتعوحدهذاذهيلظاظعلئنيماقىجنرابن

المجاطباجوجيتتملءالمالد5ضيافظاطانحطانمرأئاطافظ
ءعاعمممكدبئجمزنهيعماساحاصظالرأخإليأيهبئجمف
اباسحتالحافعلمنلةنجهيحيىاظطيبلهماتبطلفظتة
مسنديخمبرأالليمعالضثهتجربزبدالعزضلحشضىطينالقاا

ومارالكللكالهضالدطدثابئبتلمهعنالمجاصامةنالحارث

تولصمعمىيخمابيغيقتولجهاخطاباكنشقايتأنلىبشاظ
لمقيهروىلهظهانجخالرومىألمحدمذامنممطالىآخرسات
هبربافجااتمتمئلبازهباال

رجملو



اظ01نذكرهث13آ

النجمادلرجميعللمالورىجميعتنجملهرجيم
لىدالكتابوالعابةرمككعابصههرواللمجنيمتعاب

مسهلىعاللبخارىثاوالممتخرمجللمتنرججالتايخرمجلدفيالنبو
كتابالطبوكتابالجةصفةكعبهاناحغتاروككب

اهياتفيهاالرصنادمعلاضياهالمعقدبألوكتاالعماتففاثلا

مندعبداقهوالبئ5المرعدوالمحةالهدثنممشكنابمفيريكلرعناو
اتشبىالعليهحعلكالآلخرالمذهبقيلمنصحبنيمابعلىحط

ينماهانىلمواغذلكالىلجتفت
فيومائةلالثيواربصنةآالهرمىالثريئفيمابومات
الطبتاتلربينمنسعةاللطيتةاهلالصورىفروواقوالبر

عبدالملكابوالقلععماعلالواقمندالوماتوفيهالالثال

بئاحمتبكريجابوواالددىالبضطانبرئاتعبدبئعدابئ
يخبنيابرراالصجهاالمجهاطارثبئانثربئعبللداحمدبئعدبئ
أعلقرالدىهـالعمرىااحمديناصمعيلحمةعباللرارولث

موصىبرعرآاالمنوباوعاولاادالقمحيهاللبخاريبا
القيروانكأيلالماحمياحاجانيبنعيسىابخا

أتنعموروقرابنمسعودعنلتافيلوتبئاحمدنااخبر

اشيمابرناالمقرسافيابرناامعودنااخليلابنناحدالمودسافياحعدكل
اناهـجمرناالوصععاماحمدناناالمععارنرنجاحمدانافعلا

11وصمله3وعليهالةاتصلرصوذاعوانابقمحنناغممنعربئجمداقه شازقلالمديةآآعسى



تماأال08اطفاظةتذكر

لطلمنكى01صا
فرىالميحىىلنعداللهعدقحمدقامربوالمؤصاآالماافظ11 011

واولماوحدشلهآلميولالثاريشولدكةطةةاهلعالمااليداأ زراي

واربكرافيخمبدالمحهياعسقايعنمروىوستينحصينانحسنةامال
را

حمدقعثدافتهالتمواتموتواحمدنمنرحفههكداوازيدى3 ا

فاخذكااممطوجاالوااالةااال11 ربثىوددوخلفجىنجي 01
باكرايىشبالمدينةالمطايطيناويحيىعاالطفىاتيالطاهرعدبئث
7

بمطالهالىرحدقمياطوكهواوامايالالريدارنهإإانىمحأرملقاربءا
اطالماا

8جمملما
سهلومبداقهنجحزمعدبوواعبدالبربرمحراعنهروىأ

ونارمنوصهراعرابهوفاشحيترأعلمرأسافىدووشكيرهمدلسىاال
السننلحافظاالرجاومهرفةباطديثنامةلةوكلذذاعنايهوساواحكمه

ابوآلةاسصقاووصمتاهدىذاألصنادالىالديانقارفاباصوالامايم

غدبرننالطيباوظاياالافىفااضاسعرةءخذالقراوالدافىعمر

شأفمالوقرأعليلمفىياالدمةوصمعءغانابناطعينوعدق
االهوااهلهداعلىمجرسيفانالبثكوبئظالخلفالصنةشديداقبطاضا

اطدثالناساقرأاقهؤاتئديدآالئبريةملىغورااوالبلع
يلمهالمحاثنركحولنيمراضفعاناسخرحآممجدموا

بهافتوفىممروآخروقصدلجد
عليناخرجاجهقصاطصابؤبقءجىبئطاصااخبر11

لطلمخ31ه



اطفأظكرتذأل318ك

قلناالمازهذااتجآوالفىاظواكزوأوااقرنؤأضالكةيوهاوىالطاصنا

همالشيختدلمجقمنالبارحةرأيتقاافدةحمكبرلمهأ
ثعر

الصيدوالسوقةيرحمهثوىقيبثبرالوااغتن

دبعدمنلهليس5الحمربحيدمفىقحختم

نقال4ماخريخاوأربعءوتععصنةاطجةدففيالمامذلثهفيفبفتو
اورىحوبالهعيهاوثانيزهالخاطائفضن4عإلمةالمناكرنةشانيفياعرزا
اكافيواإفتهاااتنهشخضخمةانوكأوكاافا4باقيالباكىوضحيرىإ

عدبئالشالضىوهويخههءوخميهعامفيقلةسمرقالفىتحرة

صهودالهباصقاطلىصيظلونمزبئاللةعبا

11صقرانعلىاطوحهدابغدادفىصقرصاماكننمهوتوفى
ا

امضعرراالحالمةاالصخاذاوصنةوتسحناريععنالكاتبالبدادى
أفناعثرصبحةفييششلوكاناكاباصنرالبندادفعداهرنهىعباللقا

ابئصبئمحدافدنسوإجديوابوالجاضىظسااللاليخوهأ
اصعيلممرومقرئةإنوفاحدىعنطيالصفارالقرنميث

كراضدالحدادهجمرواش
البرعقلدشاحمدفياناالطائىهارونبئعبدالدةآلالالبأ

اأدناعدبئناآطننياعاحمدناالحزمنصابئعدعنبئهىير
11حمياال9ارالزوربناسشانااصمواكأبناناسفربئمجيى

المحهصلىفيعنسرجدناالحموكاوةقتاعنبى11هظذبئاناصائخاالث11

إاماتىالذرآراواألحمئاالصماقهىيوضقللىصمووواعليهأ
مفرجصثويمهقحلى21ابربكرته6خردربهن



3مج83اطفاظلرةنز

هذااخديثوذكرة5ثاوالالصالاباالصمالالمتفى11
الكنداالصتءسةبىباألعندةفثباومنقطحيب
هخمنهرذاالحشفاقإاقناده

ا

عهـافراتام

اابراميماقااتيبنقاقربابرينخرامحدثءاالساففلااار
اأا

لةالدصنشاشالكرلهروئجءتثااصعالراا سثريهثى

نةثيألثينيناحنهولدمحاصهوسفأعلىإاالص
11كى

أئاحفصريهردتعهالجملىوريااافضلانالباسوأابره

نزاهرحمرلهقاحمهوجمدالهالمارىمبالللهعدقالفضلواباام
31

قاهـواسحزىوراقواظللالنصمىاللههـءواحمدشاحمدالفقيه 3001

11نعرردروابالصفاالسحمدائطينواءحمزعدناحمدبئعدبئا6

عةحدتاصابهالىبالروايةلىزحزاأمدهماخحثااالعبدإوعد لطصدالالمجثاعمبئاصاكضلىوابراىلمرلبراآضيئ
نياالنصارىلتاصعابهتوخلمواصجعدبئبئوالحين

هـاكاط

يلوحا
اآرخوله9خلمجفومادلفعلىكيزادعدضيرتنعرالفابوظل11

الهوقمطيمااصالبىايامنانعمأهلوفياتفيصنفهمجلديئلىالسنينا
ليببديااأماصمادعئرتمننىتالالمكأصاآوألسمصييالىجا

افدمارحمهالدبمتقلالمنااهدوكلندزكل

اميىناالولمراناعبدبئلتصايدانابوهرىاعلىطعنيك1الخبر111

اناعيدالةالفاضيالمهري



ظاطةنذكر138لمكا3

امنغابئاعدابئاظليلانااطافملابويقوبانافعلااصيميلا
11يقطرعنبئباللاالشكنكأءعطاعنصلعةاناحمادنادءتاناطالوت

شكانارفىمنننبدنااقيوبموآلهعيهاقهصلىاقهرصولانباكرأي
رجلهأوعنداءيوامىهبميهعننقبضةهـاقبفىنتجار

اياعدسجودفقللااشعينيهينتيضابانثوخليهمراكآطمواعود
وحاموآلهيهتاامالصملىرسولففقبالقعةلىالومهدالتماع

اهذاوامحافالالثمفالنقلهأالانتهصولاياشلوفصبعديعإنملبمنفقالإ
آبةاالصالكألمقرقالةتءالرش3اقسجمالدتعنيمرض11

ىتعفرالىهر12

يرللعدبئئالمعيرعدنجهجحفرنأرالحباسالمحدثةالحالاطاففل
يمااوابراهيمخهـ11اسسهلمرزاعنىروتساتااحباصأةان11

أأاصاصالرازىأاوهالدتكأعىالله8ءاثطوانلةاإ أبايى

ثالأاارىابضدجفرنانرضهـتتسبنوعلىإساضراان
ةأااباألفيلتكأوراتلماقيلبمةقرروةنوفاهاوتا

ال001

الائهرعبتشءت1ندسرةصداااطءحدثيهاوالبرها
ه7حرونبتاوحىإالنواصيلهفىا

كلثىنحنالمسفئمداس01وكحابةالصموفةساله
يةوالكاطباإبت3وساتطةاصابكلوالدعراتب

1لىاشبكصةواقر3نافعالبوكتبواكؤدالويهال11
عنممدالنرحمطبطهلياظدبامئحاهوسوقافنييالنوحىا

الدبألفاحدالضعوبنوعنمالحإفملجفرالمنننرى

ئاراالمحتز



3ج48اطصأظتذكرة

اواربموكثينشيزاسنةفيضسفماتومائةلكتوبعدماطيخننمولد
11علةماطماشعمارااللقرادقأاالنداهدثزماتاوفاأهائةا

عدثعدصالالااستالقااسانخرفقيهوالخها01 اصياصعاأ

أاحمدعدبنناقىسدااسماابرأاددوسنصالحنىائىخواالأ
رالمندأصجفرأبناحمدنعدحانابوومنئانررالطحانا

ريمدإديرانجاببنعرفيدعبكرابر

أبيكنداعلىبناناعطنألمظفرأالثياعنقههبقابناحمدناخبرا

االمتفؤبنعدبنصفراناالنوعبدالملكبننأهـكلابواناارىسض
ا

االدورثدنايقرلاممةخزبنصحاقااناعدإفكلناحمدبناناعدطافظا

01النهألتظلسمرةجماربنشصيكعنائيلاصرنايداالوبخاخلفظ11
00011ا

ةاكلقالصلرةففيممنلكنهصالعمناريملىلحملهعليمرااللهكلم
هانحواقتوبالوالفبرةعلريقرأ

أاطاففدحدبناصسيلنااالمقرىجحفرانااطافظبوالمحينااخبهرأااأض
العباساباسععتفظاالسعرقدياحمدبنناهـصمصتباجهانلح

أاسنادفيتوباذاضولالحافظمندابنتاطاففلىاهـاحع
ااطدثإكذمندكتلءاظءزا اصعمرجم

وىالهربوفرا32ا8م
01طا

ابنالماليانصاراالضفيربنعبدالدهحدبنبخهاسعبدبناطافظاالمام1

االمزيخوعدعدبنخرولهربنالفضلاباحاطرمتثاكاأ
سبلخدشالمستعلىاصحاأاوخىبرحمدابنهيوزايهحمونكداشوابابهرا

اعدالضنبيئصيانوععهبندبنهاللاباباكرووبمرضميهنىالالهيثماباوا
ءعرإةسرأا



الحفاطكرقذ583بم3ج

هـمبناحيوبئعربااوظىرالاطسنابااىهيلزالفضلابااقولبعربا

11ربكصرصوصاوالثاتبصثوابادمملداكعتالحسنبنكباهاوعبدالر

11ولدعنهروىدالتصاففوصنفاضحيحاوعلهوتاثصصجااواجمكة
ئةوعداللهاصقلهعيىابنوموصىالهولالىبندبنرصعيى

صورىربنوعلىالمؤفنالنيمابورياغوابوالتنيحعطالحسه
ينابراعوصميدالنصفيادمميلاطاهرابواويىواقزعدابنحمدا

11اطعبدولىالشيخاميدبنوعبدالدهالباجىلدوابرالوباللهىالمهتى

01علحمدناكرضاابووبلىاطراعلىبنحمداطرببواوالهىهارونبنا
أاصمدوابراسبنروابوانطىربابوباالجازةولمرخيالثقاالاأ

اولداللىانغلبىبنسصمدقاعبدابواوثراليواقعدابنا
011هانقرمانةيؤثةلرينوكى6ت

أوجوجماورثمفئشجهاوحجءتابوذربضدادواناغائبقدماظطبلتا
اأتقةتوويحدخويربمعامكليحجنفواتالسرصكنوبالضفي

11وثالئننسنقارجصعوالىعتىفيتوفيةءكهابوعلىوظلدشااضابطا 01أ

كتابفيالباجييدالوبواقالشدة11ذىفىابخطيبوظلنةمائةوأربع
الىمميلكلنبرذروااضعريااتدحاالباتالبكراياكدذكرافقاانرفا
ءأ
ااتاضعهافاقسناالدارقطءياهابهتلهذاظلئهاينمنلةشاصدهبا

11ممامااذالههذاظمنقلتقنااافايهو4ءءلقصفالزمحابا
11لهايهاتكرتذالثفئالطيببكرنابوالدينعنوالذابيهالمأ

وىرشهؤرااللصقظححدفاهاقىساالمإجمابلتالحنظل
رادفذبمشهقلاألضرىرأىكماهبهببهذسذافيفي

سىتااالتبايماداأبنيخاهـارات



3ج688طفأطانذكر

النىالىاناىوطافظرألالمةبنافلهبهذبمديتاقتواللونقدماممامخو
يخقاانجيشاكروعناضاثيثعدتصيكلةيثثىبمراطرابنئعخناأ

ااامنباباؤتهالحجحجمغاالفىمنوسسمنانهأسسهحدثعاوأصد
اكموام امعحعىالففاافتهزياداحمدابوعدسخشافروكلقالىقم ا

اوآخراخرممنمابقىازليوااكثرعبهفصعتصوممائمنبمكةأ
ا

ولهارىفاالاشبنجدبئعلىبواطصقاافاصكؤمعنتنا

اسندنصيا4لبطاافيصجعاعلىطهالكتابأتوقراجازقمنه
الهبكلةوترآابطنوتالإجكلنالالولمجدأيىعنسرصااعنعد

انبوصفاطجاجابىعىفروىعلىنمخلوفمالقسااثطتأ
ا

ذرهابعنافتاشإنعلىعنالخعىاالدربزنالزمحدا

يخابئاخبراالجماخلفثاحملىقاصمابراناالثسايخاررفظلىوارظا
افقفراةثذساقرأعلىنكلموتألىمضىقاصاذااباكراذالفقيا

اصانخكمناليخرجاثهزنظافقالعناهضعمواهـالىفيابافر
اذناوابمتءءثترىوااظازدنألعليهفرقرأنهاذإظماداا أم

افرابمادمابرواخرجخذهاظذنكلافهنوفضافتثاشصبئالمناا
فلقداالمحديهاشمثبمرواخذاكةالىطرقكبلذلفرالربا

ةاأ
ارىبولةحدلهكلنمماشيئاقساقشحدبعدافاكاناذاباعرشأنخبر

ولدهمباتاكنيهنشالعربوبذلكاوعيىااللقولفروااحممعن

هحىوالماالشيخزعارعلىتدللةاطيصنىظتإ ا

عاعالماسخاذرزاهدآورالوكلقرصساسآر2فىفرعداالوقالا ا

خرجصوف6افىيهثارائماطربهالرصيخةارعنواشثخوالبد

لخةالباثيا



اظكرتاتذ1782

ايفاولهظتوخ11كثيرسافظانوحسنانخريجاالجحينعكلى
حغظمعلىمدلكثيرامنهعلصالصحيحينعلىمجلدفيلطيفمدرك

نةبألوكتاالعحيحينلىبمنحركبركاباللمجخرضىجماضىالقاكلل

1انالقرففاليوثاالدعاوكتابءجاأوكتابوالعفاتاا
لكمافلفضاسكتاثورشادقالزكتابوبوةاكلدالسوكتا

ابموفوطولرجثينثالوضينةوتهخانمثهالهيديئساوثا

دهارببمصة
عيىتلىاالوافامحدبهزورطنابراانافياالرنهـاواداخبراإ

اقصدلحافظااليكبئعدحمدبئاكأعبدظلعدمهاعبدسهيلابواانا
شثلفةاعمنىقضيباقكنواحداحديثاشهتكلموالمحرواتمحتأ
ا

األىحىقتادقرافرأمقاللىاطجفيبطولهحارحديتالمدينىبئل
أعللتفقالاطزوناولتهيخاكقرأتمكحدثاوكوهوالحدتإ
ا
نعبداقهنصميبالمنداربةءعافيثمهتونيشمقلفضهوضوا

انمىالمافدائغامزفالىعدافتهعماالمغروعالمخعرافالأ إ

أبرىالزضىاحمالقرعبدالوبنعدتالبرابولىالتدومسندانيةا

اتنجداابحرىعاتبنلاالترمحوخةيناوغبععنالمرا
ابعارسنةاأالاللسعبدالطفحمودبنبنعلىابوالحننااخبر

كداناصىلاعبنقهصدعبداابراقضااأاحضوراوضسائةتينو
ا

احمدااالعدنلهاصحااناعلىعدصهـارواانا1قىالروداطسن11
إاا

اسشايرووؤىللرياوالراطنعدنموتاهعربرااثتهصقالرا

عنهعنهإلديهـتدثرفقاصنىاال2آجاائمنايجي



3خ31ولاطفاظكرئق

سميدبئانانجدةحمدقااناحميرويهبئعبالقهلمحانأعدنءالحافظحقراأ
ةصعتقالافتهعبدقجرعنالمجاصحاقعنعىابواالصأنامنصور

حمهأجمىاالرضىفيمنحمإلقولنلمرأتمراقيلىصةرصودا
8االصنادعيماجنيكه

اصةوسكرنناحمزةاوسطااحمدقانابدرانقلحافظعبداخبرنا1
طاحمدكابقأقابرفرعبداقهيا41العفاراهمنصرقاناهائةخسوحمسينا

ليداكىانجهأنمباساناادريمىبئاسيخاانااراحهمنيالمزعدبئص
اصالنبىرشبناصارعندونممركنباوبئااالوابااناقىلدثا

أاخولالىلىارأسرمقسالمنخرفصالجنةانقالأكوطماعايص

111ورقافسفترشالهتحتريهمنهبتضانريرثعناولقفاذالمحقبل
ااعيضناولقرمجاتقرازوادكعامناكجليارساايرفقلنرافىاالجنق
اظتأكووقدقىئعبسديالالوديدبئهالودفصرقرقااللفقيهشااعيهم

هابوحانموقواوهامافأرظى
ىطافظابالزأك

هرفوتمشقاالىهيونبنكلبناطنبنلىاطةابواالمامالمقرى
عتةواعددالكنداقهاصدا1االاتمس
باطصببهعبدربىعدالحاكر3
بىقوعبدالوملىفربنكلطنصجاتبنحمدبنالباسمكينث

نجهكاالماعلىلشاميينقايرالقرتحرانالقرأوقرهموعلبتبئالىطةاآل
3

نجزميروعلىالراباوداكبم

خافيالبنيزاومجدالعزحمداضثونجابناطاانوسعداانهحدث8ثمة

االماكحافيذكرسنةفاوصسبعينخروشموعاشلمجاطنيدوطبئوا
فقالث



طفأظالذكرألمأ3

محفظصاصصبناحديثباسايخممامنتحدالفعفظكلقكقمالا
وكاتيبنءالثاةقرافيةرا4اتاواضدبالبالحدثغريب

يقمااربعءئينثالحضوصنةصنرينيصات1وقالاثالىانامامرلقة
اضيأقايئبعكانة3ماغالبغابوالىمدالبايةاحصاتأالخأكيها

طيئاموينهـاللهاعدبولمحدثاالعالمةلحنفيهاتوثضالفر

المابدالعالمةأشاالند4فقدلموالجالغةنهجءكتاساواارضىالشريف
المةالةالممتزضيخوسىسالمرنقلحمدنانجاهافعبدبئحديدالوابو

هادالطيببنفىنعدابعرىابراطسين

صمائظلووتحينارجنةهـاالمنأتاجابنألمحهبةبناحمدناخبر1
ثةالمباحهبنبداللهبننمحدالرجابررشمنالؤيدبخاعأيناافي

بناناعاحاةماوأرجبمينوخهنةفياناجدىاحماحمدنابنناهـ
اصصيداكندىبنؤعبداللةالخسناناوعممريئشصتةالربيناهـ

ابنسأناتبحععىاظإللإناناللباسثالضصائةووتمايخابعخةمجمص
قياخيهعنعلقةبننحرالنىااخبرقىعلقمآبنمحنرظبنعلقمةبنخزبمة
آلمالكبنفصفالللفيربنرجتئحدعأئذبنعبدالرخمننمحنوح

جواناثغيرصباممهموفهـجءااالنانوطملهوةعليهاللهعملىلبملهظ
ييمارواليبعقنيياررجطظخعاللحكتلقداعطىواكترمقادجران

حمالناسصععقوالينحوهامناكزصجىيناان
صماظاللح8

ألاالموىااالفىالمرصبغأآبئتمااابرضكاشعديدالميمالمئتبهفيتمانم 01قلةلدبنضرتفحمد39شىا



حه3جاظلنيءلر

ةلدصبرجمنجهيالبنحدلحنبئعدلحنعداائتتانظاثعيماالمالا
القطيىاإبرسععماألثووكسينثتيناصنلبطولربرطاالج

بخهوابمبداتيالوراقبر1المكرالجاطينصقياطراباجدإ
اعلبنررءوالصيشافاقبنبكروا9جويهفىاباعرللعكرى

بخهناطباواالقواسالقحوابالجقعدلزمربنباحصواللعطىا

اضطبيرىوابراطسينبنانطيبوصمةصوخالىايريقلؤلؤا

بنوجفرمحلعةالواظبيابئوللعراالسراحمدبنجقررمععيداس

وقاخررورضلىاعدابئالوابليسلهنا
ستيدانابنراناييالوواالوابراطنالبنلاهـاخبرا

بعدمحيناىطرأتلقراالعررىعلىحمدبئرسعتمألجببئللباركا
المجباليربكرنيعداظعااللبمآلدصمآامنحفظماللنانجححيدا

برااجمعالصيينللندولجوضجنقمموتكلقشقلهتبناغرك

بئنلحابملحنأثينابةولندالمكططعئثهمامككثيرفيهألجيمإ
ىلطنابرفيبئطينعالفربرااومهشاطصعثرالمقرالكتااسصو
ىلحالاللمعبراعدابئمنبركلوالمندابراطنببمدغبثا

نهلطصالقرفرالمعاطبذبعدأقهعداقهابرجمدلىاالندءمند
الللهحث

صيدابوانالفطاعائاههاناعنيرجعفرناابعداتاكيهمىاخبر
اليرضبدنجماصملحدثنىعداظددلااالالعدبخجللللكا

اطزقيصاطرنيصبه39يائنصيوعوبئا1إ
اطقلى



جأ9لناظجمرةئ

بئصايربءسععابهاشملفاذالوبئدحتكلماناعبلمناطاظ
لحمبئافيمنصببوبهتانجولصعضدلجعاظلاللتلسطبونظببمنا

طيمالمهصلامهرصوالكلكاللرثانىلدمدارالبنفو

للنكلاملهوةاآلخروشنيللواهلهياماللدوفللواهلولحمالو
يمالبيةابرحامدعدجالىلللنبهرنطآلحرتدهلهلجمعالد
لحينبرااباناعالثافىبخهنكلشابرالبرااتاظطيبنعارطاال

اخبرماصدمماالجمرابطبخهاصعاقكلثونرأتالحاحبناتههه

أحدالواعبدبخهاناعلىعبلللوهاجالبخهقااناعبداظابخهنجليلهيرمف
ضأهيماايريؤانالواحمدبنعدبنبناناكلابرعداظعااللعالبؤرعااللله
ف11نااسقيقهبنالحعمنبخاالمملىمائتينميونودثهاشالترىتابن

أغبماقهعلىاقهرصولصععتابصمعتةبربدبناناجمدامهواتتجيئا
دضعشكهافقدكقرقنصنهمالصالبينناوالهدالذىجمموصميول

ممهااخرصغمنه

يإاندابئال
16لينصاللرطااسالتىحمداننكلتلحدعدنطاهرداكلوااطاضد

ازىلطر1برأابصحمنبمونخرجآاطاعبداقهمحلباهلملصنفين
زلعريمقوخزبنطاهروابالقنعلرينهـاوازىالجوبكلابلطء

نجيسايرروجعقرروصكومىموصللرنجعدبنبراهيمالعفيموعابئ

تجاراحمدبئوعدالاللمحبياكنهكلفهلحدفظبارعوالحا3ظانج

للطاببهسرازىالطرآالرلبندادكعظحمدبئتجهاععدقهسعه

لديخنجصرعد9صائتيهكناكلطسناكتمإشميرؤىالبغنك

فىعالالا



جا32اطشاظبرمد

آيإريالفهربنصبخهوعلىنرتدداالدريىسيدوانحاوا
محايمفيهـهزلبمندرأيتوكلرىادأطداطبناتبخادانفضلا
11النيسابورىحسينلناحمدسصيدعدبنابوصةصصعالطيرحدثطرقواا
ا

مائةئولريناراحدىصنةث

اصاسيرااناوجرنجانمراناسىلراالنيماكاببناسبرنا11
فعلىالحاانحمداحمدناربارداناعدنثمنصررالز11رناعداخبرمافىا

انايوصفامدلاالتابرمبراهتاهجاقاواالربقافيصاطبنعدانا

اصمعانهحزمبئعمروبنافيياكربنعبيدالمحهتءجمنةبناناناصصلىان
11لمةمواهطرثاقيليتغلهاوصمعليمرآلهأللةصلىالنيعنألعالمحدث

ععلهويبئومالهاملبميخرلهوعإ
مةلااطافظحاالتص162

روىادهـيلللىبكداطداكلاهـاة4
كركىبالحيمسنإىاللهابره

وعددىهـرعداقمالنلناحمواالسفافىإسادلناحمدنش
إ

اإبئاطفيادالدكدبناوعدبخهصكرىخدلىمرىىىاءر ارااعداا

1ماللوخاظالمظنروايمحرالسبنعلىوكىنطااالأيسعابناللةوب3
اسخكلماثارفاءإفاحانموءكتبتاظطيى

انأأل اخبرياظطيباناالئيباتاالالكندىناااميحائمخوالتأالواطه

بئفىامةاألعمبهاضاذضافيادبءادبئاناصميسدانجاعلى
عنىرالنابمرقازىالمرأاخسنبئاطيناناىافضائراعبداطيد

سرالههظلرئثقظتعاعنالقاحرممنبئعبيعاللهعنورى11انسة

اقهالظيقذكرابيوالسىباالطوافاغاجللمووآلهعليهاقهلى

طعالاالىامباإتهاص



اطفلظةتذكر332ج

كادبوالصوىراتوطدتجمهفىارجأقىلئههالبرروالوعز11
القاكذا01ااءاا

االئوريعنملوو1تث3زيادعنببدثهدعبعنأصرى
ثاحدانجالمطفرعلىالنعيىوضعقالىاالزهرفاحديباهظلى

وقابكابنمالؤعهالنعضرجتذعلىاساطدمثامشيهخماسحثعنأ
بضسادعادالىئمقصةفءألمظفروماشمنانجهماتحتى

قدجمعالنحيعىتالمناكملحدااذابضدارللميقوىالصورصعمتوأ
قال5اسافسفماصيئامنواالدسوحرسوالكالماطديثمرفةأ

وسبالهاتأوالقفمميوالشكلفيكلصلمرقرلهجاتالرتاوكاناا
يهآا التعحينفيواظنهمائةوارجنوعضثالثضتاشلىافى

يماا

ععثرلتةالثاقةالطهنمت
اعشربمةاالرقهطا

الصالمةفظاطاءرالصوص9

أاكلالطحيمدعدبننعبدأطهبئكلنعبداللهعدبئبرعبدالقاالوحدا
دبثولىااألطرلءااداقهواالىءفىااال لهفعبىيىاح

رفظنجيداوللفىعولثعامممطالكالجفربخهوعددالرلصداعبدا
3لةوعبدعرخلقاشدادوحإلبئبخهعبداللهوالنحلىربنحماوعبدالراا

3المتىطلتاحمدبنإروومحدآلتربناطسنباداصبناطقهطووتخرجلضنىعبدا
اعبدأمههـامنىالتونصيببكرابرمنهحعدثطبقتيمضاذانبنواباعلى

ةبىصنواوإطسانن3والوالتأاجاحمدالرصنرقوخاالدا ا5وءا

أزالبوصفمبارنخرواهونحروةحيساعدالربئهاوصدرىالطيو
أوثالشمائرسلعوالدالطسعدا111 جعيرسغيمحىهـوكطرأ

اقالذ



3ج43لخلظائذكر

اةاظالدركثةاطراورطلبننرتذكب

جمعاالنمثرواثالحهكلالناساحرعىمنوكلقيبافالأ

يحاظطللحديضوجمنحقيقانههمنهحداتلمهعلينالممورتمههعالحو

ارقاناصااالكاخذاظرثمنجخمناالوفيكتبيحالقحدثقنيهالنقل

ضيفحمياالوطدتمقأارتركركالبمرطلبصبالمذمعكزوكن
كهعبدالغئكبالحاظعينطوذكراتهاالاالوكللتيردالضرآمراتا

الاوردثىحدبالوصينجهاقصعيفموصرفئتعالعميا

بمدادحىفىلولممنهثبتوكيثبوقاكللنمعمدباقال
كلنجغيثمرأبابالاحفظالعورىباجيدالبوالوبهاظفيش

هناححنلمارأشالونالعإلقولعلمنجماعةأت9لزىاالرم ا

ناربالقسعثهتمحلهمارأت3الثيمىعبدالهسنلموظالمورى

شمناطباابضارصشصبعةمجهارىثبالعوالسلغماقااهالئاعكلحا
حدتهواصصلهبكنلموادكيااللبضدرللو

اللهعبدبراأناعمئهافركحابنيباجىيدالوابوكروقالا
فبهوكلقالعورياباعبداقهصاهدانهدعتقاكلقوالوراقمصدبن
كلقولكنهوللديئاظيراالوراكؤلكيكنلموضحكومزاحخلقهحغ

العبأسالىيرمابرأكلصرأللعادلمرباظلمحذلثيكنلمعليرجلنت

صتبقايارمنازامزخراليهوالنونوخفالكوناالرمنازصالثمتح9أ
مكعووممىاثتهفيالثياللباب3حلبعلشتقي

البرافىاياقعدبئاجمدالهنلجبيشمنضيتءللهةلمب
اهدالدنعدمثعر31شتصمائولربمنبنصبقدمهوثمارمأتثصلهشس

ىازلرا



الجفإناكرهئذ5ح3جم

اطعهفااحماعةطنرةاكاكمواله5افىتا لكرءبدهلشدمىنكطو

رصوالتهاقتترأحدتوتلمدظبدكواليوتالودعذاالييج
وقالواشيوخولطيهلمكئرتضعثهوانتصمولهءليبوااتسلى
يىلننصعداناإليحبصغلمبىمافىاضالبهذضونبفاال

افىايمانكلرواغيرمكلعلىعمءعمرتتدافىليلهذدثاسهـلتتم
اقرمواوطموالهعيهاتسلأرصولحدتمنمثعيتحد

ناباغبرآاتنمبتائنمارواقرمواالقرلسنا

قالللضوتوضرأيتهتفالالورىلزمتاباجىتمقال
اكلقالصورىصناحتظنيهمفارأيتعمعنثبتعبمالجباربنابارلث

بااتحجترعنهوقرلهعلممتفننايرفيحنكلكلقبفردميونجمئب
لنفابرمحبةراصعرولهفلتطديثعلم

تاصميلئملىولطنااناالعلوىحمدانعلىابرالحسناخبرنا

01اخدابرطامىاناماوصتتنوكىمتيناصنةبالقاهياالديبجنادة
عههاقابوعبدانافيمباللجبارالعيراللباركبراطينااالاحمداابن

ابربمراانابوعدالنماساانااطاففلىورياجعاقهكلبناقهفهعبها
اناقطاهوادافيانافلطبرافادمىياناهاصماطرأفياحمدكد

لنىكاهريراعنصيمااعناالضىعنعبداتعنمحينبئصومي
روالكخلفهالشيفنظ3كللتجوزوافطالعلوةولهوعايهاصيه
إةشامامةانابئيرهوعبماشهوعحديثهذاالحاجةذا

نااللرلبااكلالاتكلفهوعدطىللصاكلبئعداخبرنا
اإتاوابئنبئللقاسمابواياضهيىللسالمةبنأطمناعدينناا



3ج693لاطفاظكرور

الصورىعلىبنعدااليانابنعنكليبابنعناظيرانجطبناحمد

الهاللىضحاكبنلمةبنممرواحمدابواناالجييمربنانامبدالركا

أمعاعفياليتبنخداالعزرصةابراناالرجمنىدلمبئآاالمقدأا
عيهبنجدسثىآوحدالمقداظلىهاطهاطذاىبنكينالقتبافطكن

ابدفىبننسيرئىحداخمبنكدحدثى1االقتبافيمعابيالليثانا
الدرصذلهاولعايدعةكلندتآلعائثكاوهعرفادسهابابنمن

داليرىفوآالدتققالصاياؤالىحىالومنوصموآلهقممليبمااصلى
ءابنارحرقهيلفكاتاطألايهحببتمالصبحفكمثلتءاألباياروا

4شااطددالحهذوااالياملتعبطهوفيصيختحنث

عبدالجباربنالمباركنااالسلفىاقجمفرناابنىأليوابوالجينفااخبر

هلنفهففاطاالعورىعلىناعدبنثدا

ثصأ

4ءيدمنواهلهعائبادهواضحىعانداطدثلمنقليم

يهاخالمقفالجهلآبجيلالىابنصذالقولابعلمى
01والويهاتءالترمنالديخهخفعلراميناكبايط

نضهدلممايراب5ووماشدتوالموالىأء
ااتم

بعينإرواحدىصنةةضراالجمادىلصورى1توئييصاظل
اع
الىاللهقرحمهامياروة
لحصط

عامابئاحث

زرارةاةحددهاموبصااكونالقاهوصجمرالةتجانييلىالقريب8

العاقبهضإبحطاللهانهتيالنمانافى31صاخععدوقالمصرىا
اطافظمات



كأج73اطفاظثذكر

ايخمملحثاالصبامااحيدبنةبنعمداحمدبنبوضامداوجداالأظاظ
جاالروصوااحمضبنحمنصدارعنوحدث5لحدوبصرياتعنيف

بئ1االواالمالحىحمدابنمحمدنصرلىاوالكععائجبطبئسمحيلاعلى

رىنمكأطدأرءلىذيلالهاقرالالىيصلهولمقتهموطباطديمههعبدا
1للهامآئةربعوارئينهالوشثنةوفياليضاهحديثهوقوحيزالغنجارو
هرهالماوراساكنهحعباتالى

كلطفيسحود3

لرريصالياىثمجزصيدالبواآمااالأقميدفظطاذامحابنمحمدماذفيبن1

في11جدآعنهالشوقداكثرسراعنهولهآالحابداقهالمجتجميذالوكيل
ببءطبضموبهمهاصاقابنحمنوعمدالرلدظااعلىبااووقيلرابهةمحمدأابا

لجزىالىننصرنجهصودنحمريقهروىعرهيطلولمييراروصثئا

جمامقمذكرالتهاكماوارجاوسناتعتمانجوثالثينسنةفيافركلمألش
سيلاعبمالغافربخه

رالجزىنصرابوص

الحرميلىاجمردلوائلىحاخمسميدبئبنقهبميدالسنةعلياالمامفظاطأ
9فيهطويوهوكتابايضصثئلقألؤاننقالكبراالجألومصروصما

نةوالطرقبالرجالحرولالرآلااءلىدالا
ةحمزةوابالحابمعبداللهواتالبقسىفراساحمدبنشحدث

3نجهوابعراالهربكرعدنحمدشوعدبنالمالبىالمرضهـسوحمزة

ك8المجبر2احمدبناسراوأكاصاعبدالرحيمبئوعلىعدى
ضالهواقىالمالحمىهمشتب39العلتن3931اطدثينيأل9

3حهحححىءحسمحص



كجهمالحنآظتذكره

ابنجهزهيربئوعباللععمداللىعبدالرحمنواياالنحاسعداوابط
دبرحثهنتوالطبيايالهذاالسابئاحبواطبرجرلدة

عنهثومعرهاالروالشاوالمجازاصانبخرفمع6االرجما
للقرصاللطبرىوابرمعثراينىاالصفرئردبئوسهلاطباللسحاقأبر

مجىجحفرقواليوضحرعبدالقاحمدقوأىالعلوالحسىبئواصعيل
انللاطديثوهوراوىاهمسووخلقاجاعدالروجفرقالحكاك
لمالوية

ةاطبالىاصحاقابااطافظسألتالمقدسيطاهيابئظلأ
مغصاحفملالبزكلدشضالاحفظوالعورصايهماىالسجزنعمراب

اصفدقالجزفصرابعندكنضدوهااالالطبالالعورعمثلخمبن
ضضهارفوالدجتكيسافيواخرفدخالصيأئتحتهضمتاالرراص
ءص

ليجةحاالوجنىوتنرلتأدالمتصوماصظلننتهاكاهـاضاثهوكلليالين
صال

هانعمرشصرشفالواتإخذالكيىظهرهاعثهالخولكنفيالزوجاغ
أل

االسمهذافيصقعلوجتقىضيقطلعبلحلهومىسجستانخرصمعنكللمحب

سيئاهالعلمطلبوابعلىاوشومابم
ء

اليتاقهاارجمائقرحموبعينواراربعسنةلمحراقيثبهاكةإتقلتض
الكتاببتيرهذاطريقهمىالمسلسلوقدروضاه

انيحالدآلض
درسعيدقبئنظسعيدبئبرمحروعيقآالسالشيئاالمافظاطصق

اقىنسدكنايالدفوصانبجالتعاصمالمقربرلقرااللمصعوالمو1

طلجالحلممواتجدأتشعاوصوسبحينمالألولدتثنقالحدانيقبالا
سة



اطفأظلرتذ9ج
لقيروأفهفكنتفوتعمحنصنةالمثرورحلضالىنيناوتصنة

ورجعشالهصنقوجتفكئصشماالهاضوقهمصرودلخهاضهراربة

شماقىووتعينتعصنةحدةغىلىاالفد
طمقووربقروغرالفارسىجعفرنمباللؤينالمشكوبارأقرقلت

سعاحمدوبئثمتهظرسوالمجللعرىضاكلققوظفغليونبئاإللمالحسنا

حمنوعبدالرالنضاسفرواحمدبئشيخاكبرالكاتجوهوسسمامن
وعبدالرحمنسالرفتبئمداورافآطلنراعبدبنوحاتمثيرلقاغلقبنا

وخلقهثيربىالتاعدبئكلاطنالمصرصوابالنحادرانجهابئ
برالداودمفرجصنمخافعليهتلىليهصواالندوالمرمعمروباطجازا

بئالدوسالناروابوالحسننجالحينبواوودبئنجاحدابووالىاالقبا
الطديطالاهيمابئظفعنهوحدثا
ذكرأتيالدعرواياطافظىراطاقهجميدانجايوعدلوا

وتحتيتههيفحنفحديضاماعالبكصياكنلمتهغالئوابمض
والحفمفنيتممللوالكتبتماالحفطتكيتهاالإقحلثثمارأيتيقولا

ايألحوتضيرشورواآالقرلعئمةحداالواعربوكالالبتكوبئاكلقو
مولصرحاناتولليعهلثهكلهذجمعوواعراوطرقههومعا

هجالهكالصواوطرباطدت

ائموالتفركاقكاوالذالحفظلامنوالعمبعدظطاحنكلقو

المذهبماالكىعرالدومجابابوعركلقالمافىوظلينياهاظعمالور

والمتهقعرابىالىهـظتمتقدمفيومقرمكرمحدثكالالطيدىء

رسمأمخرللاالقربنظهوائقونشفهلتعاخاضونءاوللقرتالقرلمإدقان

لنيارجقساصانالبر



اظطةاةكرتذ93هـأ3

وفطهعثرنالمصابئإشلدواالخاميخرد إصهاوغالعرلعباخباابخوألصويتددااحمرنلىادقابافأايسصيتجيىااأ
ااربيهأنصشوأرلسنقارجفييةلداتهونتوأالكبيرماريشاو
وشماعاهتيقهطآشمناالقرلضاوخهحمقالتمطيهمماثربعادو

لكبيراحافظااصدا6

احمناعدالرخصعىدزدمالركرزنراطينكلنوصداسمصلاالمتقنت3 01101
كوالمافرفىراهيماواحمدقاسفاصهراعااقوابانضطعدنان

طبقتهموىاصراانحاساواباعدابيتصشتيالنصراببئحمندالرا

احسينطاهرتاخيهنواتايىالكالعزفيودكرأفيااارو عبدبومحهى

ونالحدادواكلواى
حرثروبو

تزلةيقولاأاباالسانصداباحتصتضىصالمراملواكلهبئالمطرظلها
ه

انالىكانوكلاللكتاقاالصالمبحالوةغريتنرلماطديثيمفلممن

عاكربئاسمالقاابووقالاالعنرالالياكبارزاهداعابدايذهبالحفاظامنا
فقاليليقلمجسعدفاقاوعنىلرباالمظفرحيمعدالربئربامنحصالتصأ

لهنلولياظشبءالمذعدلوكلقمائةوارجبينوارثالسنةا

المددسذاقلتقطهليتأقولمكثيركتافسآألفئالثها
الجماهودهعتقدواالهصيرت

السمانجوبوسعداسسااللزماتمجزرظعلىجدتالطيمىممرظألأ

نيوفهماوارجبينواركسصنةسمباقمحدغهفيولممعاو4إشهالمد
الثمروطووالهرائغحالوالرواطدثالقرآاتنيمدافةبالامامآ

احيما



اطقاظةتذكير1مي11ج

االزيديقوكانلفقهوعالماالعاكاشويخهحنيفقوباظالفابفقهعالما
اوترأربواطجارواالحخليالجاف2اصيعذمبماهية

اوكابئلفعههدمثلالدماضافيمدحهيقالقالوكاقءئةآالششيبئجما
ةهذاعبرومئلالاالششيخبلقلتوثعيهاالسالبمصانتارنجالز

تلبالثدئذماتخلحييئلداطومعتاشنينجا
افاممرنجهوسليمانىبئواطسنفيتياتهعيورقرالت

ةاالالمقرثوعلىاةالالني11اهيعاابوانالهندانيفرابماخبربما
اأاناحمدنجهمحباطضرنىاراالحدنجهنافىممانجهكراناالحافظابوصعد
ااخذسججرابنصصالةاصالمارأيتكبدالرزاقاناكعصاكربنسعهل
11باكرالصديقهاببيرشالزواخذانيربالقابئعةءعطاعطامواخذعن

هابلقطصملىايبمواخذماموصلمالتمكليثواصلىالنبىفيبرابوواخنعا

أأءعزوجلهاقهحكنراخذهاجبرئيلاصالماعليجيرتيلىعنلمواآمو
حمداناحمدئااناعلىاناجعفوينوارجصنةعلىنالحعنانجرنا

ااصعيلانأماكأوخميهاحدىسةبالرىدكصىنجاحدالحسينتجعيا
أخراقاهـاالعباسناصيلهناامماكهاسفونابراهيماحمدنجااطافظافاهعبنا

نماخيرهنيقالعليعنخيرعبدعنابئأسحاقعقاناصفياقربنجأناسا
جابوبكروعرهوسموآلهاقمطيهبحدنبيهاصلىاالمة

3حماتهالةظليلىاص
صثابمحنفهوفيالقزاحمدبئعبداقهنجهاظييليابراإلماماطافظ

7أوحمدوينىالقزصالحبئحمداكلمنفقالمحدنينثحمعلمحمحرصايراالرإ
ئأسلطقفيوحمدالكتاحنصابوعلقعةبنسموالقافيالكسااقينجاصعأ

ثشاافاذا3اورلمب9بركل41وا11



اظتانذكر3203ج

لمجمداقماولاظفاشواالحينبيواالخلصطاهيابىوىاقاافييدابن
الرحمنعدبئوكلصاهينبئوابوحفعىالمقرئبرابئبوالهزواإ

اكونةانهانااب

زيدوافلشاظليلوانهخاصدشيراللبكرقوأنيءصثإ

الطلبكثيرمقنثققحافظامارظوونخروافيوالقز3دماواصيلا

سصتكابرشجالتهنظرفيومنالقدرادجمراالسعالىلملهأض ورءولهمحعاصاكاتلنممنالهعسانيالنىاظابنش
مائتىوارجاربينصموخرصمةالمفيفىترجمةامءاو

اناسافىابرطاهسنااالمجالحسناناجعنرقعلىبئاطناخبرنا

الزاهساناعبدالملداحمدنجاعدآنااظلنطإويلىاانابمدالجباربئاصحيلا
عبدامهشصليمقانابحيىافىثالاباحالصعدقاطناناعدىابئ

صالبهمصلىوسمليمرآلهماصلىاشالنبىعرأبئعنناغممرعناق
اخافىتفردثبمايخهوسجوكوعينركمتينكلانكسوفهركتينا
ويقلقزسلمقاابراهيموويانازاقعبدالرنالحسنناااظليلىكللبهواأ

الهاشىداودبئطلقحدثىابىحدثىظلحنبلبناحمدقاناعبداقها
صثالخابافىلثاشاا

وبئمرابىبنمحعداحمدبئانضلاابرهئيالراظيلىمعوتويااأ
اهيمهـابئكلبئأطنعلىإبوآاالومقرئرشيسالفرتلى ا1101

التشالرحمنعبدبنمحمدبئاقهعبعمدابوامواالاالهرازى

سعدعاليئعباللرماتطاابولاالندومترئاللبانابئاالجهاف
القاسمنجهقعبئحمنعبدالربئعدينالىابوئومنحكطبىالقر

ئ01افرلمجااقد



3ع03اطفأظلرةتذ

ايخمىنعرابايئ
اعبدالدةالواناالظجوميضتطةوظالطاننرالئحمدنيأنجأ

صعك001

عاااناعدالطافيعدقالقوحالواالالممرنعبداقهاوابرألمناطين
تمعدابوصرداحمدنجهاطافظالاهدألعالزمتوحمدنابئالفضلابرعمر
حمراتعننافعشالطؤصوكيعفاحمداناعدبنزاهىعلىابراناالببل

كااليثينتصممئاصماصقالصلتمويمرآلهاشلىانصرسوالش
بعليهمتفئعندهمكتوتاالووصميتهفيهرصيثيئوله

كخانفا18
المثهورالهعدافىاطناحمدننينابئعلىالفضلايابارعافظاطا
اوالمجاطينزرتوابطالحسنعنمحدتبالمنبصيررحالحانظبالنل

هنجوطبقتهملمجسحيدالصيرواطب3ألبكرتياضىالقاوانليرنجها
حافظامتقناكلقعووالميدااطسىعنهحدثاصالطبقاتويهسيراظذ
فينجاالرلجلقيالطبقاتكتابصنفجيداجيدائانالاهذعسن

قرلاحمدنةحمزفمعتبماجمعمماوماخبررتدنجساهاتوتلو
هاآلبثرمحعنعينأيقولعارأتنعارياالسعثيلاإاضالمسيهاالسمحت
خظببورسعتعنشاماتظتفياهكلممووالفالسبئاهناحفظاحد

امحتسبابارعاحدهنوقدكهالنةمابعيخمواروعرثملقصنةوقيلبئمرفى

صج4الفلكيلهابهولذاقيلاهـولمحمالفلك
4بلىالببدصابو9أ
نينالزعبدنعبداطةعدنلحالصاالهدثاعدبئالجوالطاحافظ

إامننمرائةتحماثالوستينوينائصنةرقلمنجيابومولدصعازالرذاقاث
31اطنحمدنكوا9



دمبمأ1403اطأظةتذكر

افياكلوحينناحمدوقكراسمعشدجابجرملةاظوضاظير
النضرايمضخزبئبكرابنجهالفضلوحمدنجهخىالسراحمدوزاهرن
ازيالطراحمدعدقعدبىبكروالياصرقواسلماقبنعدبئأحمد

بئناهـاللواياببكراباصوالخلدداباواظفافىالقنطرينافىوابا
ئقوخالىالمقوفارسبئاطينواباكطالىفراس

ييىعنحدثوالنعفرامارةاعابمنماباالبوفيوصنفونيأ
علىلحمنابوطوايالهمداايبيااحمطبئحداعبدالواعالترشرنطناان

حمنلروعبدافرلنماعبداشسعميلاوبورلنيساايفطرويجانجرعمبئا
حماعقحوتقهوقجرواخراتادصابئ

بومجدافتهااناكلالجوهينجتوفاطمةزالطحاقئماقاعدننااخبر
انامحربنعبداللهوابوالمنجا1زادالمارذنيناد

اهدالزمتويهبناحمدبناقضلوابوععراانااماافىاحدحمدبنافتوحواا
احمداناممدنزاهرنبوعلىااناالبجلىعداحمدقالرصسردالحافظااال

اناعدقاسلماناعدقطوسقرىلتنقرقاورانالقارىالطوسى اكجع
كللوسلملهعليمرااقهرسوالقمصلىععرانابنعنناغعنععربنعبدأا

ماكتريةووصيتهاالفيهئروصصيىولهقايليببمسامئماضاهمي
عليهعنحمامتفق

ماتوفيها5هائةنجوارواربعبنئععضنةالمحرفيىيخلىماتا
برعظقاالسماوصيخ3ىالمرساعانبن51لمالوااالدباصيا

النغمالىنات2إعلمالةوابخاجاوالىواقائيازعدناملثزاذا
فعوليالسرت29صاالدثالنوخى3

لىالحرابو83أ



صطولاةقىى43غتج

لرىالبضرحخبصاطالفيخلفبنكلاطناؤابؤنيلثضبنا
االمحبيزممانبوريحمدالتائكحمداحهبزعبذااصانخرومقرئ9

هانجئكرأاعلىبئعدافهخابرانالروسيئ19
اكهسين1011

نجعداناناطنافنمعجالكاتتاأزىنرات5ورجااقفالجاووتعد
ا

ألضيدلنرضىؤائنخكلفندباضبئانأزسئرلخذثنظطماااييتق11

كأوطاثنالتطلىفااؤاقانمعربقتياايخاانسهتوشأننتا
خنممنرصألماتيفمتةكلنأظطيمبطلضرواصوضلئا

ثهدالىقهاضارنجعوابرنجين
اكاتهراوالزفكأل9

قزظيعلالديداقىمجبنممرالرجقصدلىننحشماملللملاا
هبمعسفيانارثالوأعبدعناوالزعشسبيلةونقرظيةبهنىاوىرااوالزا

ه

ابطزمنننبئعبدامةنرافاالطنىبئالمطرفولياصذاكاكدن
أابرالجازةبالنيهثفايخدنجهوضدتييئبئبهاللألنمإ

لعرابروماثةثهحمصمحنهحدثبرواتضنياوكلقلقابعهاا
3ةكافنوكلننمهليوآأصةابخةالظةوانازغالاشةهتهدىاكدبقأا
يرتا
وخرمحرافياخثلعوبفاداثهإ

صصثققمالاوىةالزمحفمىايواحدفهالطبىواقابرضيلهـ

تجحفينفنعبدقهابر9وزاىتثيلةوحدؤجةممقتهألثاظبثزع9إ
قننلتجمحزوىهبيزالقرشرصقنا9ظبمازىألهاطتعنحمذنجهاأ

الى83اههمكهلهيبماقوولرخبخضينروإسثقخغعءـوشامالفرشوعهةاأن ا

ةينحز



3جه63فيلىتذكر

سفرسنقارجثنهماتمالبرسثهاابتمانمقلألفيعالايةاابيت

اهةجمدأبرلقاضىماتايخوضةوتحينجمتاعاكهوئطارجوخمبنوا
3االمااباكوعيابرمصىالقضاممطجمنرثصالمهعدنأ

ثلترارالرلزنجدبنخناحمدبىاتحمنمالريافضلبراةاالقد
المولهصىربرالببطئسساناهيمهـانجةذاصاواايقرفوالالجو

الجوهرىمحدبئعلبنالحنابركدألثداحداالوءا
قعهبئاهيشابراعركطاوصمماااقاابأصحرانوداستا
ا

قجوهىرثبا

ىمال01تاالمامالبرالبائأ2إالمم

ارىالمعاعقاسعمانصتعداقهنفعركلوااففلطا األ

11الحدثخروطلبااليعفيمائهوئالثوستيهةلحاناخةدوطاهالقرح
أوعدالولرشالقاصمقخعنحدثأامالعمطالص 01بوبل

اا
صفونهددالملالنددنوعدالمؤءعدوعداقهأاا

مىبىبىصهابىأل
قحعدبئالجنةونجهبىوانجهنىادبىبئاههبءو

الحووناسروابسالبخابمقونينأصرراطذوسعدنصاالر
عبداافظوافىشيتبوررمنوو الفتعضداالىسصاجالهعدهل ا

اشاناالوطفظافياذالزملداصاوالقطىبخادتهصماعدبرالعاامكهوش01أل
كآل

ألاطدياضاوظعرنيابئضلباالندسياكنلمنبايليدةلوابواظل105
كأطدثيهك11فياعممرالادبضاا1يدلهـ01ا
ءناابىيألحربئتا تصاراثيهيدوهواكلرتباالابحهتههص

مافلهمنعبعلىابهافياصالهساجمصلهالىهليءألفأءوأا
نجسةإصورا



فيج3اطفأظتذكرة

ادشلهألسليبقاايصالفططتالتاابخلداممهاحرشهاا
ةاقيرفااالصكضأبولهلخهوفضلهللعميأقجأمعأكابم

اصمحىادولهشصراحرونولسلىكحهكتادعروافعاا وبطا

اهىثلذ5ضقااالثابهـاالرطهقباامنااالبثابأالمؤطلحدت

001أبلترأدتنيمأوكه1اوإاللتألبلمربابلاكلالحةإلعلإ
أاااالا
خبرالواحداتابكاساثواهدفىهـلبملرسوهـلىممءا

اتاليذلثفيراضامروكابالقااقه5احمايفىنصاهـاالكابوا
هنراااهللعانظابوعصموليابالوليداأباصحتةءايئا

أعدافقوااالامتةيةدبنصنناغاناىالجزانئمدأينابئا

أبئلمفاناحيةدابىلظعليهأتيدقرابنوسىانالمسماعاانجارا
بكتابالبرعبدعرنواصاسظلهعدنجاعتارأالالحدواثالبئكو

مصلامحدانلميقوانجاعدالبروكالاللضانحتللتفصي
الحهاطحالدصداوصائ

نناوهالمنجافاعتهافىـبدالرعبدانكنلمعااالتهلظ

الزم71ممهأللكعبداحمدتعراباولزمولقدمطلبطقائهـاك
بهاكهقظأعةرجو4تناوأطدثطلبزالمجغىوللفرضايدبئالواياا

أابالمحقهبعرواألسطمءرقدمهكاشمعواالمدلىرحالماناضد
دفكارفىطهوعنخالواالخبارللنبعمفيجمرةسطةلهوالماني
اعابةوثباوبئارونءفحمهااليدصرقالىتحولخممدةلنزب

أأم31لحداقهومسوتالفىطبعةنيطابااللكتنتقدعيعأليوا
لجدالثهه



الجغاظةتذكبرأ03ولإ

لكالهتألتجتهـهاليويةيضالييمايرووبحيافيكرعروفيرئرونجا
وصايطكنهاالساناابنفودتابئينإصبعلتابمترالننكحاياند

ايبعااموالفؤممبنياصابئاناقابالمفئامنصممابطدنود
عراالصنادايامته

ننيوالوافىصافةطبىدقالداالفطواوابرالعباضعنهحث
جملوىالنالمنصةبيهربوواالجيلدأقهكأيمواالفعبركلرواالق

يخبوعفىومحوآخراجالمقبرةابيبقبانيبروابوانابرصرالافترحئإ
امالكصارثمافئاوإلطايريوجمقياحسنقواصياححعةتبةيطبإص

جمكبزطحاكفيابودسالجديلظفثهانفتهالطكثيميلمع
الشبماييميلالماعقديمحالوالراططيثبلومدبايخالفواصراتلشبا

لالإرجمةاالثانهـاايرالى

اييئاآلخريعبىصلخالجمتبهابوجمعرحإتالمؤابويراودقلل
االاجمرصنتوجمإينخساوتييواصتكلطةبعارووجننث

نببابنخلاحاملهـاربوصاوبندبرايبتاباتفها4

ابصعكنجإنيبكلىابيرلمبرالبرالرثيىصنةأنينوفيتعمبجعنهرىاآلبئ
ايئالجمداانحداجمدالوريوبدبيوصذوبروألمراثبيجمهولنزا

المسرء1احمالبجمجمليبئبئعداتجاممبمبواادابرويسندالولالمر
وموآضنجألولينصبعننقفيابرجمبدللميدالهيثمابابئيابقرا

هثدلساحصرجملكلباوابسنيصافيليامابجدالوببااجملبي

روجبهلاثاجمايخنابخالبابرابيابفتييخحسالهبهابثكرفييا
ئيناتجئاكيإداليإليبجمدضالبماافي2نتصاافيهئبعرقزيمف

ا

3اضنبرف



3لمج02بئننائذبر

هوالميخدلىراخمإمتفتجاأالزصايا
نجةطسجمثاناععبماطااهقيلياجمبرنجمنايبريرالمجدبااييناألكفا

االضيزياعلبئاببةعبدابوجملانجانجنيانبجيبالجنبمتجا
اجمةاتمخلفأطانظريمباعبلماببهبئصبآاميريبنجهالجمنا

االجمدبقيرتىبقاهييمايربئأصجاقيانإفيرتلجنااناالقايبم

قاليإمةاعنءباثقابعيمجمنبحميدبئوابرجمامبنناصلعبمااإلكلجمبد

ااآلالعراهلبرصإلنبهتيرإتيافةبرجدبلهواديبابئيمصبلىاريعوللق
اظيرعلىمدماديصلونلحرالحوشفاثخهاصجعرالز4حىضاالش
1ليدببمنإكيهبرالويبنجرديعتبذا

مجييسبايررالقاائإرمةبعنآكلباخبرانجافظيهتناتلىاعلىقرأت
نجاصمبيئبئصبانجاظنجصبرصبيإلبئانيبرانجمبىابوجمريئاالابرحابردانابذيإلابئانج

اابفاجميادبببحيعاخيرنجهبحييعيقانامالكمجييبئيجييىابرضاحنجهاالجمد
بمجاالبمايرابتمبهليهلىتيعنارصواللبخبجلجكبئاعنيةمحمباابوليدبقان
عيماحاالعرشازجوافيوابكرهوالمنشطالشربرالبسرفيوالطاعةءاذكلبم

هنمييرعةفتهاثفكلالماكناحيتطقهباونقهبمليالقووانا
يهيئالببع

مح

دإليبوونهممافيابئنخبا3آإلدبرالتصنااافيمب3ئجماصفعلىإإااطارآأبخحأ
أبمالجاابابميبأببةالعإلعيالجينحمدنالجنيابابرسبعيطضعيانبإئة

يرصفببئيةاليريرذبابرجمطوجمبياعلىواببثبىفينجوابابابهبرجمثيبنبراباطايرا

فييخبمصبراينجميللفبلطقهيدابولتهذببيتتبريوب1ي

ىاللماتالجبئ1دتبنجما



اظاكرةئذ3

اعدالحفاروهاللاسانبخروخلقااللىحمناباعبدالروبهاموان

نجاعهابنلحناواتيفدعدويدىالابيتوبئاورابمربئلحسيناباا

إكاالئرشفىآمندألكوعندةلمأجمتميةعاللزمهمذوجناوحءنىإحاا
حا

هحنالهتفهعهشمقعمنهـهملهفيلهموالوبررك

مجددثيرلصفاعلداأالآلبياوشيابااللىتحراببىمجااالبهيرأمراالئمننها
امجلدانالعميرالننوشبلداتالبوألئلامجلداشموااليمان

أ5جملداالددبومجلدالمتقدومجلدالبتومجالىهدللزء
ثبلدوالمكواتمجلدالمدصلولالثيهلداتاثانعىنصو

1مناتجاعدومجلداثافطمناقبوثلدهوالريبثءراو
اصرذاالدعدعوبهبىساالصكناومجك

11متجعاليسيرباتااالعلسيرقلهىكالليفيناريخهانافربداكأ
خافالالواسافىكاللعابنليألطالمماامبنطراامامعنوورعهوزهلىفي

إأهمذهبهنعرفىيخهصاالثافىعليالمنةلهقظااللبابكرالبيهقىطيممنة
فظطاالفقيماقطانبيمبربرابزريعاناربخلذفراباللتنبراهـا
11والضبطاالنقاننياةداقروفرالحفظنيواحدزمالهالورحالديخهلطواال
وحفطهالحدثت3اللوممنلباعليهدتروأسالحابهاراعطمن

ازلحباوالجبالواقالرالىكلارلوواالصخذوارجونفقدوباصمن

ألحدث31بينجمىاحدإابقياممالمجزققلرسالفايفاتوصنفأأ
أمالاالاالثمةصمنطااالحاثبنالجعاطدعالبانوافمواا

كةنذر



3جسظالحظبرةيذ

اعموالهوينكواربهحدةصنةفيقىظلالكتبرلمحاحويساالىللناحيةمنا

نادايرمالطميرهعلىوكلقمةوحضرماالالمربكاحالمجمىا
اضضنيفاضدأتحينظلاانأالقىكأييهاعاالقضاوظلا بوصيح

اممنهاجزهذيبغعنتاريوفرواالقفقممرثابئكاليهابفا

مقيعواوكترمتالواتيامحالحصماهومناحمروالفقيإعدبئصعحتا

االكتاسوموبقولهذامنجز5ويدانوفيئافى11لهجقهعولرأ
لئهاثعدذورغااقروكللاجزصبعقالفهياعداكتابجنكتباليوقدأ
الجامععداقي3ليافىفطااخوانمرض3اميقأىرليواذاصباحلوفيإ
اوذكذايثالفقيهكابشماليماضفصمتترلوموصرهـفيأ
اا

افعلىاطالسمرقندىاحمدقداطسناياللفيهلموالدىوا
01احبرصمصى

اكلتابوتاآفطالمنارأبيقولزىهـالمبنعبدالشمحدبئهلسعشالففتجرا
لهأليييىئماتعيفنههذقالتورضماهذاسلوعااعالفيا اء

ريئالثالثقالمذكومناصالتاإتلحاتوصحتالقععاصيئ

اناعدبئحمنعبدالرتانجاتازيتاحمدبنتهبقاحمدناخيرثاا
جمميداعدنجهفااعبداناحمدبئاناعلىفهباكرالبيبمابواناالفارصجلاإ
بحصربنعا4عنىيئكرنلمالبنوراليداالوبوااناصجةنجهبكربرانااأ

لهواطيههافصسلىاللمحههـكللرعائثقآلتعننحطبخهانصأش
اتهاجمايمىطشدةمنفيتىاقياتاآيوالمدللقاضىبايؤسلموأ

الىبيهقمنراضنيحضرتهمعدصتهراثنينبينيقضلم

ئمانفاسمةاالىلمصماصرهااللجبءضرصتمبكضمروحدثصابوأ
يويررعلىيساجمىاعالاختنهياتنوالزحققتلمااجينوش

كىاان291الحممطقبالىآبرتنيةتجلىلهلمار



73خ38ثظ01تذكر

حناامتمشادوجرضنهاوخر

برأظئازتؤالالفنصارىاالالواصمملاالصثنمسيختشهحدثقيا
زابزادئالزغبداآلمالنزاخدوابئاشعينلوؤلدهـاحمدبنبرعبعاكها

باربالجعبدائنارفيلياحتدبنكيواالمالىاوالخاىععمالق

ءلمواخومبهدايى61طوارصحدبغوعبدالجبارقالدطفبدالوهابإ
عموخلقكثير

01صيناصميخاممركدأقلىألفاالطيإلرادفةوإرصاأألعاضماض1ا
امتارقترعوااثنمانيناوئدكلرباطنبلىالمرأاأبنظفكدبخهابقأ

تيتئىاسمحيئغيابنمنبوااالخوضاخببثخيويدقفنجافئل

اطبقةإلهمماكووابنالببغقىوواكلألرنكحدفأبئالفبرنيزعاقة

كابالزحصبميالربنينرأالمتفلننالباطقاتكصاخرثرفننفاصعلىأاإا
بيربهـأقاظائعلالجب6حألخبمال3أناأاليمبم
أاخعذنجثبتثابنحنهلاضدبخهانؤبمرافوالرلعاآاإلماهيمخذخاأ

خمائهوتالسوتضتنتينأنعصةويالمضايصثحبالبندأتامامفتانا

كراتلضثقضمعسممةاقاحافىضضلىقكززفيزترصعظيبةؤاذفلى3تة
اآلكااأفي ائهيغاراواليوتمتنرصتةدثئيهذاوبرصشحاولدخيضتف صرلى

كهيمسعؤصئووهـتجاالظلينمالىؤرحلنجاااغذامتمي
اممممقفقااويععنرشالجبلرمةعبدضضمكضالمئنيؤأللماظو1أ

يتنلىئزثكدلقألقى3اتصضبفيرابالفقهئخيتعأبوألمجأينكلئخأ
أنقهدتأ3سآلت



آ393إلجفاظمرطذ

اطدفنوناتنيرتقدثاناريفهضات

بخهاطينواباحمديبناباصوازىاالصصالابنصناطبااص

وهالالارسالمجالضوابنبزرقويهوايقثياالجوناهـبنيناطىويما1
ثنتىاضةنجدادوارتحلدينالموصجاوباقرمخلدالناهيملراولمراطها

وعلىاهـننراوقيالهأشىجعفربنالقاصماباممرقنسمعالبعرالىعثمرة
اتاسياراباضيعايووصمعبورايخااعلىبننهـلثاهدواااقاسماناإ

بهانباصوصمعالعيقايراافهقءاباباكاضىاالىكواجبألىدرحمناالا
اكوسعبممطااطالفهفظوبالهاباعيععدبزليوبهمدالقلنتىطاأوراال3بابئهـنبالدتا

دمثتهليامجيئهنواكذغيرروصوووالقدسدصثئوميناطرواوالر
ا

وخسيناحدىصةاالمآقدمحجثمفةصابمواروأربعينخمصنةأ
ضةقحرحدسااءف

ا

المقدسىنصررالفتوخيرإنالففلبوواعشيخه3عالرىرو
ا

بخاهعباللكوالومابنالالكتاثلوأبونعرالؤيزبيءاطميكلووابوعبدا
بكرازراعنرالززوقمرحدنوىرالطيىفياالمباركوقنالالعرحم11

ا

وعلىاالكفالىانيجويقاللهالسعالقاصموابووالمجالنرصضبماأن11

المتحوالوالمميصىامالهااثنعلىومحصدنالضازاحمدا10 ريسىيه01

افياالصفرلسنهىقوطاحمزنيملالكرعطوصىتالمصعدبنالده10 اصر
احمدأثوكلىاحمدبنماداتاواواوعاتالمرعبداقهبةاقهبة

ىترونيرتبن3رونصهءبرواأزأقزداباكدنحمأبدالرء

عدنجهصورهواير3مصص29ااالثصسدناال9ا

الديئسرفحااضى31اموالتمبملمب



اطغاظةتذكر413ج

جمامنوكلقيطوليدهمصروخدقهيلشالهمدافايربطقويوصف
جةفهاصاا

ااولماصمضنيلوظالمجالطيبضىناباالمحاملىبننألىبالفقهإ

صرحاسابندسدالرحمنلةدعايرثرظااستترتقثالثآالمحر

واحداراليتخرصأ1اعمرالصتخرانالررفصاالىاواخرج
جىنخرهالجاعهنفصاررالىخرجتوأنثهرحكضساكأللثظنظ

ويضمنهطحاعنىئفاالحادثاباقاابراكراآذابههتنابرروكتالى

خاواناعغاوحدثجموعه

اقثعاهممنتاخراالجصماظبثرابونالماكوابنلطقاأ
اموسوآلهالدقكلليهصلاقهرصولاطديثوضبماناواتقاوحفظافةمص

اوحهومطروصنكرهوفردهوخريبهابححيحهوعاواحايدهطلهافيوتفتا

ااظطيعبسةءاصور11وصألتمثلهبحدالدأرقطئنداديإناليكىلمولملىتم
االساجىكفمووظقيناكلضيالتهاظطيبقمقحلائسجزىنصرواب

لمالل9اثرداشااصءادابوآببتلىهلءالدارقطنىبعدأدبدكأخراها

الخطيهبكرابوالفقيهاذىالثابراصصقوقالىتفسهرمثللماظطب

وحفظهثافىسرفةفيائهنوفيبالدارظعبما
متحرياصنهثقةوقررااالخطايهنصااسابوصحدقال

الصحيحكلةكرعلىكةوفرأقالهاطفاظ4فصيحاختمبطالعكثيراظع
آااالىاطاذتشوسىإشاصيراةففيىلضدأدنهخرجوايامكفى

نظااطصاقسالهاحىسوكهابرداناالفيأفابردا1اشاحبلال

نالديفشرصقاعني31ماارثهوافىاأسدداالبربرعا



3إخ93الحفاظتذكره

لهلقوعرالنسوىبئالفضلدمعتالوبمرحلىنجهمحودباصت

هذانيرنجقالدناكموقعلوىعليهفدخللمجهاظررعحدمجاخت3
انتقلهكألكدفقايهلىالحاجةلوظفقطبطتكفيتصرتالنعب

اظطيحبدسارظجالمائةثزبىهفالظطيباحجاثمهـكننضو

مووالصلوىوذلوجهخرعزىاففااحمورتهسجادخداومظ

ءرنسالدنامجع

عادمثبهاسع4بحلقتلطبالىماقرأكنتىبريهفايازكربو1قال
تالصاالليفانجاخةاكناوثنتلهةالممركمجاالدب

صتحبةالهديةودآلقةورخرجاحماعةتافتحدازوركاقاحيت

كهدكرامهووضعىاخربةصيديوحنيردناإقالمافاذاخمةصهذهاضز
هباصحامريقرأقعالجاخرالعنىصولسمحالحديثأاذاغروكاق
داديتاشهصصرحسابهاممنعشرةصتىمنسمعتسصاخمااقال

اصصااعلىنلمجيىوسوىلدضتىمنهأفالمصحىهالنصرىسو

شكلليضاظطيبصمحتبنرصىاالإبىحلىاحرفيباالماى4
انتالخرتاماكللجهلتعوظبلوتدجرحكهاسايلواتئهكرتذ

شهاسدلقربصداالصالةعزالددبهاروفقصدصهـىلطباخرجضإصا

طداعلومىقاقواالطفظايدااضاآألكترصاواعاللهصخفعنجاا
بناففلااثيتءكدتدحمىبئاطيهةكرسحتاكأعاتال

11ئالتمزمضامنسربلماحجكرالهذاظطيبالت5اويخرخعرون
لهبضلمطمعامزحفباطأخذاحاصاتجمرتوسأداقهلحربات

11ءمجااطديتاذيمداهاضدابهابنداوصتايحمثااالودطاجة



اطشالظنذكتئ63ا3اك

الرمنازىاغيتلثمقالذللقلهافقضىفيطاالثعندفندثانلثةاااللفصور

يومييختمفكلنالحجثافيءاظطيبنذظايىاالسفرابوالفرجانا
حدتالوننيقوهرراكبواسااعايمعبرتملهـىترابفيتريب
بندادالىدمئمناظطيبمادلت9الئيحىعبدالمحنوظلفيحدث

هخضمةويلةيومينيشلهن

الكفالةلالجاسعيغالتارمصنفاوخسونضةلهااهـالة
تمجلدالمفترقوالمتفئلمجلدالحداصابهـضوالالصبقصاا

فحلاماجزفيالتدخيصتالهبهيرمجلدالمتثابهتمخيصكبيرم

لتطفيلاجلدممضبماهـاادءالمهملفيالمكعلمجلهصلوالو
اجزافاتحةامنصهاالمومااكتابمجلدهذافنرامجادالخاله
نيتهكواصةمنجلدالملتبعمىيخقييفالمقتبىيةماشاثزبالجر
اماجزنةالجلجزهوليدثمناجزاثاللةيهاسم

اتكملةنفكأ5جزلمابائمعنسنااالأيةروجز4المبههاالحماه

لثاثحتجاجالاجزاقضاهالعمماجزحإةالرالخخلفمدتاشوللو
بثاهدخلاجاداقاوجأالصألجالدثتاالمربهمجر

1001تقاجزاملمدالفماجزاةبارينالمداصاجزيمينو
اأتسببمعالةفيجزلمبحينانتاتجتالصحاماماروفثجزنحالنجوالقول

عدبىعبدالمحسنطجصقرىنشيحقالىنسبةاثتبهفيالشيحى

اوجوفينونماتعمنةرماتمثهوالمحدثالجوالحراالحىالعئميكلابن
شيوخبدرمنبنعدنهواعاكرابئوخمالالرالمييحىموالاترم

لهاقهكانالبالهىلديئيخماشرحمدةتالقا21مهشىاالطيفعبداوفق

ءجز



اطفاظكرةتذ3713

جزكايرمصمومجز

مندكبيرثمبدوايخافالموتمفشعبةممعنواةالرمجموقلت
اأدرباجماتلاجزاموتةاسالسيوتااجزمماربحةوتةئ

بالئقاجزالىاغلموتقاجزاالطمقبعىطرقاجزاهنة11
ا

كذويخر

ااالفىنثدنااثيالهحداالفضلانثدتاانىايرنبواائدفىاا
أالص اسافاهاشصدوقبئمحيىعنلذيلفىاالسمماقىوقدرواصا14

طبلراالفضلعبماصنالذلدبابتتاانتصاب

اليبااليقظيفىضابرعااصرواهامناذاهماس

الريبالفطةاافظالقلبنهاضاحماقدحنخذل
طيباكهبلبهأكتىتواعيشونعيمراصةأية

رئاوتدكلقأغطيبةبوظاللمهذاماتالهمدابراطسنالا

ابعلىضوعرتحىصادواوهـاالبواظطالرعاظاليتقدمارؤسا
الةالجزصمولهواعليةاللهصلىالنبىكقابلباصقاطيهردابضواظهربكر
ورمزمذافقالبكرووافيالوزهـفرضهبةالصحاشهادةوفيهةاظياعن

افيهوبعدخيبرفتحاآعاوهوالحويةصحاسهادةيخه6فالهذقلتايئشقلا
خيبرلينقبلوماتماذبئسحدشهالعه

ظهيدركلمحافظصصنفامأواصلطبهلىالذصباعتال
فقالوبكراالحافظنتافالهللخطيبحندلقاقلتدبالموصصيدول

كلنسىاإلضابئكللالدارثضنىالىاطفظاشاظطيبعلىبئاصاناإ
فقدسنفمنيقولاظطيبوقيلكلقديطاجزيدفيويمثىطيبا



3ج813اطفاظكرتذ

افيالمنثوراخبرناصوطامرانظلالناسيرضهطبقكلعقدهجمل
صبىايهيختلفكلذانهدمشقمنخروجللمجعبكلسببفالالرملا لنهتثبذالمثلشعصباالبمالرافضياانوسيخمانمل3رويحا

يخانوولقتلهإأللياخذالخطباتشرطخهصامحبصىلطيببا

حيلةاجدلكأللظتملهامربمالهلوظخدهظجملضهفيالميلةتمكفقصمه
طبثهاالواناالحلوىاطنابياناضراداروحهجمنفرناانلثاال
الهيبتانساااالميررصظذاكلففرهأخيرالاالىخوار

مصلحةقتلهفيوليمامثالهفيوفيهاعتقاديترفنتااالميرابهافقالله
ظلالمثاهدبتوخرةمحيمنجماعبهشلشتهاناقشوربالووهو

11صورالىفذبباخراجهرظبالدكمنجهتخرانقاالرىىاقىفاذ
قلهفاثبهامداو

فقصدخسينوخصةصفرقثدثمنخرجالسممابناوظل

صتنواشتينسنةأقالرلياصافرالىاديروالقدسوربهاينكانروصو
ماتتحاالسايالموسقالهـإهاهاحهاواقامحالباليتمباساطراليوذهب

باظطيبسىعاكرانوقالههماهاالالىمالحمتىاظطيبعلىلجةالحنا

111لةامححاالهفضايرويهرناصبىتالواميرالجيوشالىالدميىصين

فيصماعءوظهربجزندادشماظطيبانوقلدمثقاهائيجقوالعبا
إهذارجلاظإلضةنقالءاطزةاهترفيحآذنيدوفةاراظثىبامراشالقائم
يؤذناننجمظلعاطفألوهجةطلهواهلنظرفاغرصنمالماعولشىكبي

11بئاقهعهاسأطاهرانجالطقعةذكروافصوربجامعامليانفيلي
اأاذاالكناظلاطفظنيحفهكتصااظطيبكلنلزصهلالمثيرعبدالوارث

صألنا



اظ01تذكر23ج

قوخقربالهنتكاهعليهنااوانبمداإلمنجااجاصيئممفصألنا
زوفمراناحمدقالحافظطاهرااناحمفرااللاانعلىالوناات ءءبرا

منهانارلصفاشأنفياملكااماقالظطيبابمربرافظطااناافىعفرالز
هاوتتهظواهرؤهاعلىواجراصهاااف11مبفياصحاحاالسنئقيا

امنوحققهاقوماللهانبتهامافابطلوقومهاعناوقدنفاوالتثبالكيعةأ
صى

كامريألاافصالواوالتكييفئيبهالفضربالىذلكافيجوظرةتنا
عنهوالمقصرفيهالشالىبينالدةتودناالصاتمومعطةلقةالطرصملوكا

اعتذكه2الذاتفىكالمالفرصفاتاآآفىيألالانذاءقلواال
رأ

بماهواتالتااشرسااللميناباتسلوكاناواوايلهؤوهذالمثائ
ة15ا

بماشاتالدوصكاهواساتافاتهأباتكسذقفشائاتالدأ
خيتعالىالمحهاتجتهاصفاتنماهطوبصرظيدوصيعذاقلناللهكلظتكفمحدلدو
االمحموالصرالسمعمحنىاتوالاحدالقدرةاصصئأترلواللصه
ااقهمارواالواالحاعلدىالالاوالشارحانهاحونقرلوااال إ

هاوردفالتوةهاالناتباوجمهاساولقرلالصلاحواتوارحاص

دااكحشلهكنشيىئمكسلهتاديسلهالةاءاتشيهةوا وكاجب

يارواياتانالقرأألبفدأدوقراظطيصجمةهـقيافجاون1لا

راالرموىعدبالماعحرسمنعه عنهدثوااضلالصا5عاا

انقفاااطسنبئممردباالجمازةحدثمنواخرظتهـالقافي

افيالمدينيرصوصاطئتمرىالناقداسنتياحازتصيةدتالفرالذى اا

عضاهارجلفتورخصموداصاطبأجازةنقلا
تاذاافىاتانماداطيىاظكتصراالعلىقفىمنصورايوه9لم 05أ

كحرارالماة



3جك1اطفلمرةئذكرأ

ففرقهالهفاذنشئتمنعلىافرقهفشليفيوالماللحبمالييكوق

اظطيىعلىثاظالدخلتالمجحداناىفىحدناصرتاالثينالمحلىملىا
شئاالنمبمنإيماتجروذاانهيوماياجدىلهفقلتمرضهأؤ

المحدةرأسمعنطباظفرعاطديتامحابعلىيؤتاقامرتهالذياا
راديارصافيهافكانايخأقهبارلثاخذهذوقال

وسينفيصنةمنغانراظطبضىصالريلكىقالإ
واوصىسابعهييروماتاطةطلذااطالقلهافتىاذالىفهزنص

مههـابروثوجوفىقدمالهلدموفوكلالووفويخربئافضلاابىالى

اطاقلرمجتدفنبالتهالمقدىانالحاوامهبمقواظالقضاة

بانوهوماضماديخارواوصىللهدقلبوتصىحريابدفنونهانجظلا
مذنالذىهذامنادونحماغحنازلهلدوشايهضصدا ربرىد

علىاكذبشقنالذىهذالمرسلمواالتمتهيهصسلىاطهرصرلعنا
اذرصولكفظخدثنادىمذاصلملروااشليهصلىداللةرصو

ختماتعدةقبرهعلىلرسلماوضمواددمكلللىأ
ا

فيابابكرماتفظاولأنجماعةيهابردالكتاالزيزمحبدوقال
115ا11واطحةصا ظلىمأزيهكلميفنرىصيردبرددىأج

باطناسفيالصو10زهيبكربئابوذنيالصوسدالىناسيلى

آشاواصوعيسصكلضانوزالحابترقرجمنصالىالنفنتنرقداعدا ا

الثرنجبالىلدفنكاوصىوكلقفلماماتحأظطيصبكلازاقرافيماويقرفي
5011ااغااطأ
صرموانفياصاطيبيسفنوامانلوسااسرهرليلودثا

اكنوالقراعطهمدكلطانواالاللمزظضرظأبىلى6ؤفيصتغظدهقىيو
انلر4



3جك1عأاالرةتذ

يقحددوظيبوبكرااءخاحاضهاليانتاالخياحمىفياطالفىاثرانا

ضكذاعظلراحئاقرميخهالبلقالمنهاعلىقداقكقءناة
ا

حذأهاطينبئلكصعزلهمواذتلاباالإألونانيختى

تاصألهانردتظبحذافاةقفناظطيبصغتحىبدترأإ
االهـارضحارتجثاقياكألوصطءااتاللفضاظطيبإ
عرثافىليلةانينانجدادكنتالربلىكهقالازىاالرتتءقالأ
ا

علىيارعهلقراتيباظطكألناعندفراتوضيناالولترخا
صألتنعررصلنوعنمميحهعنالمقدصاهيماهـنعونوالشيخادا11

ا

فقلتالتلرنحلعأحأوصملىليمراالتهصلتهمذارلعنه صوأ

لفهاظطبنثدنا1غيتلظبالكرالبيهذمباللةتتصق
طهوللعاددفياكالص5الرسادعضابنىكنتان

عءحاصعالفادالهرىات5اماهرفيانفسضالف 11

مساائاكليراثايهمففيباالثفيوهدبنلمؤعدتالهمهاخبرناءة
ثطحمدقدناعدافظالكراولاانااار11الكنهدالىاأ ورجابرصصوكيالاهـ

ححاجمابخاكاتابخاعرفةاطناياالمطيرىفرجهبخاءواناهرازىالاا
للمااكعرعةمدزبئمةاساعىعرنهالقعبلمتنؤاابئياثرحز

مهطااولرقيقلمحاظيللشلظوصمالوايهاصلىانيعنالمجهريرةعكن
غآلشطرهدةالرتجفياناالةر

بالحفظةلضللىاالمامصزمافي2
بخالحصئهابفابنحزمبنجمداحمدبنبخاعلىابرعدالمجتهدانةأ

امةسضانأادلىدفيتصصانثخالف
بخهصثهيربنصتبنرا



ثاطفاظنذكر1ك3أج

سبعمااحبضهيالطللنرضىالنريدىاألموىاالسللنلرسأ

اربمسنةطبةبقرعدلدلمابرمدلمىاالآليدلمناولخلفاجرهمبمنااة
امسوبنمحىاطسينبئممراسابىوصعمن3ماثرنينأوتماأ
111وعدبناقاضهاحمعابنوحمامالقاضىعبماقهبخاويرتانجنةابخاوجها

همروابعظقعمبنبنعبدامةالمجاوثعبنالمحةوبصاتجدبن
ايابنيرصفبنامةبرضادوبنجمدالمحةبنوعدالرحمنلطملناكىإ

صوالمخلقوأا

وآخرنوطالنضلانعرنابوواكنرظدىاطصاطةعمابرعبدىرواأ
صفقارخرمفياعسدواولسبئشريماطنابرباالجازةعنهروىمنا
افحياكلثااللوتقائرمتالدوواطفملالذكافىىتيالميهاكلنومائةا

ةاللبربالمووتمكبالتياسللتولوشهىاطاباالقولالىاضقلإنما
للصدؤوكلذاوهدوتحرفىووتررعفيالدينمنونصابوكلنالالصمايةا

هجميراثاتجإلألمحزيرا

أصفوقدوالفقهبثالىالصيماثتبكةضظعدكتباللىكلذوأ

أالمةاظعاألكابفماليصالااليصامصاطديثادههيهيراباثة
للصحأبةالافيهاوردواالجماحآوالنةأواطرلالحواالصالماخشر11

االحكلماصرلنيمممابماالصلهوقوللكلواطجةبدمؤن

احهشروبمدةدجتهااوهبهمذعلىافقهافيالحلوثااجمدان

اتيالرتوللنحلصالملالمصلكابومجلداتدانفيالمجيأهو

ااب3االنجيلريضاتولوننعارصللكادويهوايللمرشداقلوجما
اصفةالطداالبالماظاهلاليلىاهلافاظبمااليهالمدخلوالمنطتلحدالمقرب

وشلىناىتجاتاطيةجه



ر3ضاالحفالرنذ

قهيهالةظةباالمنهإ

نيخبتثاذتواسنجىالؤااططنجمأكاعدهالمنطقهاخلى
8الحكلمخال

11
حزمعىبواافهااليهاشالىهن01صااقيجدتوالىالعزصدحابواظلا
ا

الجعحزمابئناحمدكبناعلوظهذضهوصيالنحقظعظمعلىيدل

أصالاعاملىصوفقصعمراوصماالصاللعرمإطبةةلىفدألااملا
اطولداخبرناراالوشبالىومرفتهروالالبالغةمتفورحظهوو

ىمجلدبحتوماثهاربمترايمهمناياعابيهنحطهلىعءاجايهالفضلأ

اءتوشهحدحاظعداىكقالحيدقالورققالفنينتمامننحوملىا
مارأيابلهعامال4شعلرمنقمتفننافهاواقابااصنحكاملالمتنبطاإ
أقلهوكاننواكفسأكوكرماطفظوسرعةهالدمنلهبممعااةظها
ايهةابىعلىصحرايقولصنارأيتيلطوالاسهونفعىاممراودبافىأ
احماحروفعلىع3يركوصعرمنهءاسصرا

اص

صورعدالمتازرمناابرعربراكلنعاعىبنسمابرالقاتالا
11ضامأرحمانعبرإقهلعظماوعدووزرزرعامرئماياإبن
ااعرمسلافيونهضىاعرتجالمظتهفيهـعوالطومعلىواقلنذالوزلرئج

استيااماصكفرظافقيالغحزمثاليعوقالاحدصلهقالمالمالمأالأ
أشجلجهسنتالححممربارعرمهبخرجتجاجوماعجاجفبحرا
أاهلعلىواربابيمينعلومصفظامدالهعمرإلفصقالغ1الفاهزأ
االمكاتمنضىوالساطاواليلبىنلواالمللوالفهدئكلإ
لديخهانجصرعد39رصاالااناااتاموسغطاكا1إ

البإلريدا



إنآطاكرف3

طواداالاحالمعصرأوبمييةوتصدهـطالمتمدظمدحاالبالر

المعبيطرسوموببلشةابىعندينامخنقالبوامربئهعى
الفقهمنتعنضريئالحاصهسألويتجبيمسعناحزمعدناذاباب
منهشتحالنثهلشىإهفنالماطعمابعملهفقاؤفيهعترضىظعليهبص

لماحموةنفاكفصرصاإلوامشهووكففماكفلهشودخليوقدفقام
ااقىتغالااصقظلظرمنااصنفماظرالموضحذاكاليقصدالحققريبة

لقيدبمذباواجتهدوال

اأاصمالرأصماقو3ضالجياقطدوةالريفيبكرلراضيالةهقالأ
بكآلأوتكلمتليسلىمرتبةعلىتررتفةامةملةاظاهىاس

01

اوممذاوثاالالحمولهحيثاظوارجمااضنظقفوتفهملم
اءقدمالاظاهسباالقرلدتعدشواظهباالطنالولرحلقاقيكةبد

بمذبتئأوتعاقآحزهابئفىيمرمحليةابادلةكلذشيخفالمرببه
االمةاهامانهشفسدوزماوالكلخلعنمدكاوالىضسباتمالئافى

أأإالعاعنويقرذمهمالشأدتهدنالىسسبويترعمجكموغوييخح
المضاريالقالتؤذألافييقهطرعنخرجوبنهمللقلواشفيرالويترهالم

11ليلههـبالمصاذاظلأالبالماالبصرلهمقرآبينهكوواتفقبطوامفيه
نجةادبخومنعندنممالجةالىعضنمهولحابصنهممعحككلكوافيتضا

شبهفىملجةتكلرذمونهوبحعاودهواالملوكصاعلىيورق
طالحةصنمحضرالصتالرحلىمنعرحكهحينوفيوالئركلنبدع

حلقألىابصارعدآوفىاحزانغيمخاصتهمفئصةالونارضال
صحوانامابنضرلهمتبهرىاخرصضىلهمتذهبتارعتييطون

اشاس



حفقيكظاتلرذ
ا

11
همولتضيبعبماضس

أفيهاالصالناكتزآصيالبئمجزلرنيباوشد
صالةهـافقاالعتقادقلةهـآخررجاوامي4طتصواا
أضبعوذافتهاالماكللىالقرلطلونشرضنقضىاقنلخىصراوالانرتاا

أبئرفيجببهدىصوالباالهتماباباالقتداهياصلمقهانظلتالاالرص
االتالسدتبهكاتاليلهووخامطءاصديللمميىانهمختهؤاتان

لبومطاسممعاااالتستدلرينبربموظلظتمظهوتاقىخلمقشالتاإ
بحدلمبالديلابتواذاطاضنبعليهالتصتدااذاألميحدحنظليللدا

11

اجصالهها
ا

الهمامااشمواظلارتيوكنصشهاالماقالترلاللهمقرماظا

امماظله5لنإلاطحارصيهلاللهحممنبلطالقفىاعلىمفنيرللهالحمالأ
الاواذاحاصرظ3ووآلهيهشاصلىالترسرلاقفصحلهحبرواا
ا

أفىلماشنولاللهئمصاالهـدرىفالكاللهحكمعلىلهمفالش
احص11
الحديثوصنقاصالفاتىبطيمهقولحوحككا
صللانراصالماالتنيترأطخبدألعالمبنالدنعزخاكلظأا
11انكاحفيبظحبراؤاةالوفقااالشيخوايننزحزىاللمحاإ

أالصنةوصبعينينساوماشزمانةواصاأنالااكلمنبرصىهـحزمإ
111

ااضهراه
ا

تهلهادسببحزمبنبحاخبربايضدئبنعدعبداللهابومالدا
أفعلقمرجلفقاللهيركعولمىخدالمجدفدخلجنازةد

أباهتظفقشمدركمتكلقسسةوعمترئتابنوكانداابآلم ء5اأثه
اله

رلط



اطفاظةكرنذ3633يخ
أذاوتليماجلىىاجدضالليبالتحيةرتألمبدنجاجفالجننز

اكالولىلالسعاذالذووناوظتحزرفتنعامعربعيابكاصال
1طأالموعلىفدلنىعربمابرىآعلشهمقعشصونزدجداللهادلرالفقي
اوبأتاعراثالعيرلعليوتيقراهضابعتتجقرالفبدأش

تظرإلمما

منابيعصسمثااعرسبعةآحزابنتذالمفرانجهل
اقرأناعليمعاكاباضلالتابمةخيرالهلداالىصومعنفات

بتركروتاوهووخمينصنضترمجداتسبعااليعالا
حدفيمنفنوحاصلصزمابنقنطلنانوعيالراظلجملدا

ضاليماتولفيالمثارثهءاالدبباذيالوماصحلقهنسبوجدلووفقه

لجرأققكلطنفيهايخلقبمكثيركحبافلسفقولهواالمنطقفلقديمتن
لركضلوهنللئمزلااممرزعمظالمنطقاصالافؤناعلىرللتو

لهوارآشضمرالشيفهململنتحنواضمكاارسطولفخاائصوالمسا

بهيريذاناصتهدتصموضىعنهناضلواثافىاليالنظروالا
يكنولمعنهوجادلفنقهاميللظالىعدلبالدوئمجمبالفقهاش

صكبعارضةيمكاليهوالشديضتعرعنلهكاصدعهيلطف

وببالندتعالقلوسوعنهفينفردلاظرانقاقويخثقهالجندل
يهصنعولصاعلىقضليلهواجمواعديهدوفيضاموقتشالىاضهدحى

المدوكطفقنالدنوكنامءكواعوإوصنهمنواسالطينهموحنر

امنهبلدميمواشاضهوابنقطعاناليدهمبالفونيرنصونو
ابعاملتعلبتوالراجعكبرصيندحذلكنيهرلبألبتفيأ

منبسصابئ



اظا5ئذعريك3ج

وبفقيمالمالمةيعمهمفيهالنحنينالذينالطلبةاصعاشمهـقهبكبادتمنأ
ا

هصهميدلر

مفماثمقيالزهدبادتغبةهابهاوزاكثرلمبيرسنفائموصنكل

اعندالمعنفبزعواثرمعاترعالمزفصببليقوبضهابارقالحى

فيتئشهصكلذلكويخثممساالمةشاعسىاقالفملمبجالب4

نىنعلههدسرأيومضيجئاااضعلرشباشليميكنذلفمعلىوعلر
الهالىعلمالتكدوبحرةفينرؤالباتحركانللىلقاة

لمجوهعمعهالوبئبكلابئممممنفايئمنصضئكالقاذاقكأ

االصيحهسييخسبابهممايزبوكلنجانانوكللحزآانلهارف

الىافصبالىنبحىامامقمبصحةءوأمحتقادمموباةلميقعأضيهمفي
ثعلبالتقليدوكللمنكلدالرفيالعاخكماباليفهشومناللعا

لرتمإتلحديثيعحفيعاسالجاثوطأيلؤديفاطضرح
اكأبودةرللنالمائلفيالتخيعاوصاللبكمابأوساجدلال

آجالقياستوأالظامىبينلماأاللنباسعلمألكفبراالجمامنتها
صنفتفظلافهاكفيرنيفهوتصامجقهـالنبوالعيرلمولهطت

كلدبهانفرموهاجمهوراللمافىوالصأاثوماصنينةلفغيعابواباكلخاث

هغائعقالفرضاانيهوتابكااهذاادمذك4ماقاالىيبئلمصو1

احدادبهاواليلممرداتييصاللهمتقعكبالالئعقالابوالءاها
ايحكديثاوقياساوفهابممومقدتمثالمسئثهتجلكلالضصبقماد

اممواقهعد

ثالطأالمزلمصنفاتاجيفولمهـققولاليئحمزمذكروقد



31جهـإلهطظاتذحر

11اخقى11وصكنلنسعيدمحيمالصحيانااتطالاليهىوليا11 ء

ستحاوي11صفاصغناقاسمالمتىوودالجارالن
رامويهامدحنبلمنداحمدنوالمجشيبهصسنداقارزأاأ7
أل

امنديمندصتيوضيانبىانصنماهـالصندالطاشىأ

بئااتكلتءوضببةبندبعقوبتءدىامحانداللةأصت
اآامميألافردتالىالثتباهذىثرعاجرىنررةاصدابندز
فاصر3له3وعايهاللهصلالر م

زاقإلىءمصنفصلغبرمومهكلماةالحىعاتمي
عدبنكآبنحلىنقىفصشيبةأبنبالكراىصعتو

ا

الصضوابرالمنذراالنبكرفيأيبزىكوورانعر
وإمصنفونصورصعيدنصفوألمةحمادبئصتص

1نجتاتيابئطأؤواشبنمالئهطأمؤثوالنريابماأمصنف
1وداالمجثبيدلموةفيأحمدنيلصاإووهباقطأو

اآحلهعلةبحاداالاثاتكبإرنجلامامالاصنرثلحزمأنجهظت
اقرلهيؤخننحمداوكللنيرقيكاالواهةوالمالالمحررألماثل

سددصجيطالرهذاققدامتصدموعديوآلههالىامهاالرصولتركوأ
ا

كبارباواصخنافهنهااللطرلامورعييهـجرتوعاتوموضردعنعا

اوجرىردخواصاورةواففلىةعارباتجحجتياالائةنيقوعهالحو
ا

قالعينابنجاسابوايزتيللءضرتوناالباجىالريوبرابيها

ضقيقيناطحاحوسفحزمنلسان

تهامهمحرهرابوآاالماظلطلي6ىالراطرضاطدبئبكرابوثةا
عد94ر



8طنبكرثونشةتبهأل3خ

اىجااألعلهقفرخيمملىوشتجرفنمحزبناآقإالثزىا لوإلى

سهصنةسعباقمقتجيااشليمبنغيرثلكوحمسبنجعاالولمحسنة
اطخفيةتؤماتوفيقاخدهواضتئيرثرتادميطبمارينةنر

اصبعاحمداطلوابئمحمدنجدللزيناراالتعهضيهضالملوارنجهب
برقاقشقيبئحدعبدالوااوالفاصغالمتاكمالالمةوضحبازقيالتصات

عدنجهاعدئاضدبئبنعهأطتينابوفيبمدوفدانحوصاالناكبرى

نصصدعدرلثعيعاشاشونحدثصتاثغيئحنأنرضوذا1
كط01

افمانينعرفياظثاتكطالنيصاورعبئعلىا
نابئضيمظنرفنبئمارونبئدايرالينأكتمتة

أاإأصمغبيخئئدناالراننثرنيمضضؤعلوااضغهـلياأأاىصخزنحمذبمالىا
حمداالعاوااأ

ا

كللهلفريرةابطعنأبطحمالحساالعشعناناوكيعلقعبدنابراهينم
هجنمفىلدسلموله6ؤغليهالهصلىالمحهرضول

رالمرشمىض5

يةامهبابامستعفيللببقكدبئبئيداخنأبوللوالجوالاالمامأطافظأ
يدمئتهاثيمىنعرابئخندللرنجبقداذونبسربنطينابااوالغنجلىأ

3يفنالقساصموافياطدوابزفيالخطيىعنهحدث8سقاوظبقتهم
لفييبنرقند7وقوآضدلقنتيرئبئوعبدللنماوىالمرعيداقهوابوأ

ايقاكسينولمحئقعتصاررخع

الحفظدذىألصكملربوكلقلمحةألمحرمدوراةحارثرخكدتانظة

01الديئشر1دئيخةصاجتنجحممعنونضرالنطالمثتبه1ألة



شنكلركاطافذ

اقسكرأ

رأءونجيااظزاىعدبنكلمنببلخوصعممموق عنجداريبادالمترواالزسمنررابااوبهرلىلجاللزابازكر

هكيفابنوجمعرمىبنعدقبهعدوالهاصىتالجكربالبعر
اشبهنيمدالرصااالحصلصدابرالوافرطوفجمماالفى

طاهيبناتازابرىفىالهرحالالشاالمناتاجكاعدبئنااضرأ
عدانارىباالعدانسمالقاطنابرااناعدالبلنىفييداطنابوللونا11
11اصمعيلانابدالدىبئكلنااداوقوالمقمامبرهمراالمورانااعهبئا

أمةحذعناالضلىعبدالرحمينابنعبماقهوشمحرونمحرجفراق
النهنشووبالمرقاليدشىوالذىكلللملووآلشمافالناعل

لتدعنفاليعخيبعندئمعذالمعنعليمثماذااويوضفىانص
لدراوردى1اصلبقطروحنمعنفىالزجهخرايا

فغامخي

حمرئاصعاصمعدتعدننلزفىمالرحمالعلآاالما4
ا

حيوكدكيالننبىطاابالرحثنصعضدومعلدضقري11
والراقنحرالحقجيرصوخالنقبمقوالطالمرضكالطهانكلالحراشوالطبر أل

ميهتلرعونالثنثالسنةماناودخيةوواصهلقا بمعىا

فههاالسفرابثربنوسهلمالمحيعىلمجالالابئ3بوالقاماعيتمه
حبهماجمدالزبزالفظكنعمابئصععبلالتطالععاتصدكالالبر
فاالطكلنصثبىااذكالنختبمويقولذاكجداامصويغيعلعفملي

نالنخينئلهعبداعنالفظالوغناأكثدبلقالولبرا لهقممويرفوقمحوزالثامكللييبالمووصراصلافأإ
فىءبايمنفصان



اطاتذكرةث3ج

عدالشكلندكأتىالحافلملىوذأاالماواالهاألا أءوعرصصىر

لخط5ناالحفظواالتااطفظوحدزمانه اصججمهصرليفيبرظهدلم
بمصاث4وخمينحبيصنةخصببترقأاظلىضعنوالقرفياالكتاا

ماتقيلبخبصشوخينةفيتوكرعابناصمبرالقاثاظلء

هتالىحممامةرلعرقند

بهاحمدفهدرصيمص71
جابخارىبحهالكرابرزالجونلهاالماماطافضاصحاقبننعرأبن

بزامتلؤيةءوصعرنوانوالراقوبخراسانببخارىسعكلة
اواقالمطبىزةييةاقءاطإشاطنالحسينبداقهااالمامممنا

ضابنبمدلننىلزصوالوآووغااقوهحلبنالببغحمداوابىىمهدبنعمر
11ثيروخلق6سميداالزد

اضرالمقمعىئيضوممقيهالحيانبحاتجمبنعبمالوفابعنهروىءأ
ا

3ااحمدفيهـصابرجمبداقهالماحرافياطنبئتلءارافلىءدصرا
ائسائتىووكانيننتاثتينثأعوتخرراصثينتهازىلرحا

اابطشعبدلرعنحمئمكإلرىاشعدثبئابراهيملتناجمرضغا

اابئاناةاطنكلت3القاانيوامةوعالنانىنبافطا
هازىالرحهتدثدلكهمطا

امةعبئبمالوصابشراانااصنجاعبدالعزفياياللسمبنايافىا
11كأنجانجهايانالبحارىنعرمدبنءاقيرجمممباليحدثيكللللرى
عداياسيحأعدبئانيشابنانثمييلحمدبنفعراابرناالبالفعر
اايهكعصجفربئممندلقطعميعونبئأميداتاللوقلأت
لجيانالحعانا



كأخاخائافيةتجر

اكلواثابململسمليوتمديهاتجلرببرلىطهانجعببن
انيايفحللمبهوشائلحرابنيابخنبراوبزينرواجتائعببرربمنوخنو

طدمةواضابهإلببعنازيهايذانتيزهذال

اجدييسنةروفيمااالناتالحفافيباابرزكربهقالعلئبرقال

نجمكيتعدلحينابراممرفيماتيخهامواربعماةبربرستين
اثيرلزىبززأمبدأبئنبرالرالجسينامصروبعرياإلزبىتمابئ

حاببأبنمبنسببمارشيمبررءبقعرارصابرحتعىفيعلثله
باربراثيالكا

اجمبنالرجمإلبناقهاظبهبنيرجضراخبركعلىيئالجبنووبزأت

ااحمدنججبممجدالرنمالحانجظالجارومابنيجييىاباليرجشراجمدبنالإلساجم
صيامحدبنإبراطسنااناالمقدسبيبتالبعريابراهيمجمدبنامالمانا

وجمديلاناسايطرصجمبدبئجمبدببرجمتيصمابوالتاانجاللربوس
افاتول6طاصععتبهءفيصوبجمنخثبةعناإلعتياناآلابخاجميل
اخرييطاقمالذائيبخلىالوبمبرلياقمرسرالقمصلبئحدفم
دتصحناظفيمادثتيعديمواكىأذاكذبمبنالبالطيراببتخطمنىناال

امسلممنجطكتاروأطرب

ايدانجاكدبئياصيناانااصيعيلهاناهالحانجظبداعاخبرنا

بئاأااريضازىيزداحالربئجملىنأبراهيبناانجعلايخبالحابئجبمالراناعب
النىبمميرشبئقناشاإلجمثىكئياناوكيعاإلشجانالبرسحيدحاتجا

احدودابإنولباييخهاجملتواتحهتيابولرببمنجالمحلوآهجميامهصلىإ
ااابتافاواايافسةآبولجوقويزلبنجيانجربخعتبهعيراكبواسفيئة

كنجريمفبماقييهحهالزاز



3جيميرأطفافيتإلبمرة

يخقىوجإلنجإضمطومجليناظتروبئنأفتعرعاضإللجباسافيبمووبما
أكوهمشنفيمنهنتقعندأفقباقنقبطفأيختمرلوأماهذانفبأمندبم
يحدتمذااهنكرافىفيصهايداخنرأعانااهلكوواهالكو
فرجمه

مبالعالر8

هـالطارتنلىتعلىالمااألصمبمعلكأأبيمهـاجمدنجهباكربراالبايخمدأطاأ

نرماالقاإدوسضداذاالالتمالقاثومحيهلىالهاسمىاالكرسعاللحرةدلعيما اا
ي011

نراموطقتبرحويهنجاوابابرنضاشصيداابابهانبرباصطبضهإ9صاا
محالىعدةماصلىبلىعنداهلإناكعظمحمافعلابوسحمالععبايخعبىفال

احدثمبهنصبيدتجلتحفدمنكلفيالجظكلعنييرصابئبدظوكللا
8ا

بئىعدالبشداسنتوفاطعةاباظاللاببئواطينبماإلرافيابن1
11رعدةررالجانوالمعراسبحيلأا

اممرايووبريازترلخالمحدةبيملهوارجضوشينسةصفرنجبقفىةاا
3أسدباومهالمحبدعاحبابرىصابوفافياصيرااحمدجمتتوبث

لماطالالكمثعمهنىصااطعىااحمدعدا بهجمدييبرصهلو ء5اير
امجدثإوابهإرلةالماليباسهاربرجمدننلتىكبدااومتيةصغل

اعآاليبنالالكتافيمىاباجمدنبإلبزشاطانجظومفتيادمقا
اا

أصبوالياثعيدوالمحدلثمتقنصكزماكوالكتتجبماصنةوبببناصنيا ارىالليثىائبنعخبرسماا 11ا
أااللرحااأسسعيدحملمرمبدلمؤيدناظلواعة1افنااضرنا11
ةتهـ01

ااستبايربلقابيمثهاطناضيبيهوليةبئ4نجبملئتتجرتجبإإ



أطفاظنذكرةكبم3أج

رعر11مائةولرجكنثالشوخةاطافظعلىقءيااسنبكرعاا
مقزاذلنتماتكرااىانلوصاأوفيانامءابرنافاضعىسىالها
اعفريدنقصلعنثىرتعاتعةلخكنممنعجالقبنطسن111
حملتافييارصوفانتلللملمر3رعتهسلىابيالىرجالجاانايها
نفجتطمتعنتمضطيهالةقلودسديرمضاعنىفرسشينكلاىاا

ازوالبرىلزشععاحطانتوياكونانزلكلعلهاكللشرفهألبت

اتالثمعرصنةهعلالزبزئعبمنصاعتضقالرظعفمابنايمنا
هوصماةتصنةالمويدمنياعهالوصشط

ابىخادشرئاحمدنكتاتجكننيجمدالبئاسععبدلمعاأ امءتااساناعدنااطفاعليبرفيااياالميارضصبئننانمدا
ااناماللمحىادنانازيىاالهرروتبرااناالفاحقلىأصراالعطاعلىام
اءاع

لتمآاآلسرصعنايهويهغارت4عانجالحاتماعليماالشاصدصلىاجأل
001أل

االصالجودداباابإركانااالبرتوسليالىابرمالياخبرالواص
اناعدافالى15 11عدثأنالمجيىالخعىهيبرطاياعلىبنلزيزليب

الناس3لياتفىلرهيرفةزيإدن
صكرلىءح اسا

اضىالذىىاصرهوربااءاالفوسشصدعاالحفظ هوبر

عرنعبداجدهنصقهعطبؤاااللثدقيالكنبرالبسيد

احاناوفيالعيروسلنعكىطير9لكراتصوللقاضىالسكرا
01ادبئهـعشر31االعمبصاالحنحمدبئايبربثالتلنىيا

للزكى



الخاطةنذكرم3ض

1ايرببنيرتانوئيانجمصالبئاتبليكأحدثءطبقتمدبأ
ظظوكنهروهميخركياشياناناهدوهبناالرفطاالزاا

011مالارخستنكىه4افيفيقوومحححرا 1011

اثثءالرلعبةاعلقبئحمميلايااساهبهدبنءانااخإ
ابنعرصلاللاطسترصاوسنابرصدعانادوامد

101

ابخهعبدالرعنصعحتباصيفةاتينساظاعهااباصعحتهيمابر

صمىةهـاياهيتزيىدعدصيمتملمالر ريعصععىاب

اقلرأصهفعهـدلنتىنحثىاقولأملثرؤاعليهاقهالقااا ورما

حمنعبدالرثسجهرامرحمارأسأصهشرمجلانآاالماا
ذناك

محدشرقتهاطافعدبررىالنيسااعبئكلنالماكعداحمدبئالحابرا

ألاللويالحنواباىصفرااداطننجعدالمنكصعابانيمنبخرا
ليرسفبئوعبداقهاللهءيىاباآواولمحثىثهسطااوألمماوابايلى

يرتنجحمزةعفارمحلامحاساللعنجمروخلقااالبهاثأ
يمبدثقاالملويللسملمادوبتبئرانناقدصمواباجانمجرالس
03بهواباذرالهروصكلكةبماالشعثبنتواهـبهاقبافعلاطاوابانعيم
باخصردتلتأروصنعمرالطالقاقواحمدبنقالدةاصاالصتاذاباعلىوص
3جيهووأضالحاصمقاانرو4ااكألساصحيلوكهـرووصي
ىالقثيراعبدالمنمصووادلفرقهاعبدبراصامحبالبطسناتبهالالكرمو

هخروق3وعدالواحدقالرعندهبةاالواا بر

اثتههاالهيناآوصمحابريتؤتاسأصمحيلحركأجمدالةقال



8الحفاظكرتذأ3ج

حفظأينامثلفلىاظقئدفادتجمؤطرتثهفيفهوخلةقيالهدثنالضر

خقلواؤافيوخاباألشونجعاالكعثيرمعشعغيرحاداالخمحواالقر
االتارهذانجعمناتمكنلمومعرفقاطدفيكلىذيخثقكنفوشينخعبة
امنهشرخظالولوفميااقلةللخالمرضؤفاتمريخضظيمشبناال
ةمذلكلتيفآتفألىالمترجمارفيفيتمالردأتفاز

هلىالطوشندفيالطنراسبنمونينمالببأطيهجميحمةضمضتأ
ونتاللهثيخافتقنخدبالفانرعالحخرفياىاوقالزاهي

ااولطهصنةليئققفالوفوغهبهتوسالحاكقكفيبأ
فقوكوالضؤرضالمذصنادآمقافياهومملىلةأععالالونرشاينثمع
ةالظبقةؤل

خافعلفىهوصوماالبزسندالئماهنينحنةتماشوئماثعؤندوكلقةا
اوسيخكالافيوعظمدماحتاباهاالكدتافنوالجمعطفوحدتيتيفتقن

فيتحهدثيةهـامافىكتبواالجزااوقافياللمحتتمقلمحرصقاليثتر1كلىا

لعقيئالىيوظاوفىارواالتفياخذصدتاواحفظ11
ننااطدثفيياكذبحدانماتدرا3المؤيخنىرعدقربااقال11

اىكلمدخثاذا1جللععازأئفنصوراآلطؤاوقالهحىذانوصالحأ ا

أإصلىالتننيحمؤةخمةناملحصئحقصمامهغبإأاطمالتعضانجكأفآ ا

ئبدايخباركذيئورقنحالمفمرابواالمامالتتبهععأقا11
فدتواخدواطنافنراالدشااعلزابزلكرقظاظاكهنرالنعافئا11
1100101001

الدينعدصرف9ألاستصنجدإالرحيمرالملفراواسابزصذااطاإا

ظيةةةإ



إطفاظكرةطذسم3ص

ننهاوبحقثممتخيرآاقسكنىإكلجزظيهوصمقنماخذلهارظي
4ضرلضنتى

3ماارجوجهينسنةرمضانسهرفيتوفيعبعمانافرلهقا
احمدبئعدبئناحمدطمينااامسندالرماتويخهاظت

دحمدبنبئاحمدباكرابروالمعمرصنةتعينارعغالبزابنداحىالنقورا

امنددصقاصسمعونابئثتضاتمقمروىزأزاهقرنري1حمدوةاش
ا

ءاقاسماأالمندوهثهطاقرابخاطالببخاحمديخاانصرواطيبهاو

سنةتماننكهعنالبفدادىاظاللةإيخدالثريآتينالاأب شعى141سىاياسبناقاااابوجغربوخ
هبقالمحهبنعدناهـبوااحيبندىوغوسنقوخمسينتسععنادىالبغد

مهذكروسأمندةنجهاالقاصاصمهانشامحدويرالضررافالوبىا
ناهـتالبراالمناهانرناانببناحمدضلابوالةاخبرنا

اطاففلنافىقعلىآبرالقاسماناآلماهوتوعئرنصنقاربمعدا
الموذنعبدالملثاءاحمدصالحابنجهابوصمداسمعيلآأخمىتعوضة

ابراهيهالمزكىبئعيداقهصمابرالقااناالحسينحمدبئابراطناالاالرالدىأ
عنلابئ3أفيىالوليدشبئالحيناناءاسالتردالوهامجاناعدبنا

بخهيضوببنحمدابنبخاعدهداهولوشثصبصمبمحدويهإلمثفيظل1
رلاخمطواالبرابوعلىفدصممرنابنعوىرحآحردوا
ا

اليناابىاخعناافيمااكعلولصلىايىالينامميبىناضحااخآألصقهروواقيالأفيا
امفوىسنهظكوفةفاضىالفميهاكرفحمااابرلمجالرحمنضاريلال



3ج8افااتذكر

31افوسمواكهعليهاقهصلىالنيكلجيينةوفدقدآطلبرجاعنيرالزآ اإغريإالكبرايئواكوعالتمثلصلىفقااللنيآستكمالا
صندةنحمنعبدالر2برأ

ا

ثبداللهاالكبيرأطافظبئحمنعدالرابوالقاصمالمحدثالمالمهواصافظديه

ثالثبمالمجهاولدثةأالصامبدىاصدقكيىعدنبئقاصععدبئ3

موسعالكثيراحمدالرخينإنجازقزاميئقوأرضطواليوثنينءاوأل
عدالحاللمواكطناهماوخرسدتولهنافتهمحدقاهواله001ي مىد
8

رنواالانالوخكامابرافارزنالىواالكريالمرزالدصفرنف
حر

اصطبوصلىاتانوخزبخايضدادوارالحنااليروأبغداناباىهـ
نجهالعميرصميدوابااطيريكروابابماكةفيالموالجخىبئنافىوابا

انفمإووىالهررماالخثفعلكمااطيرىيروعنئمنيمابررلكنها
واحفعدنهاقنريهووفالئانذاوعىاكئير

ادىاصةفيهحمنالديدعبدالرلدالثميخمرقالدظعبداللهابوظل

اثرومناتجهتءلهوفضالمتريابئديئماتنتالةتافينخمائةثلونينوئما

أوفؤةخلقاصنفضلهلثرياااناومنلواشلانتمدالىانمن
الطه11حديقرلماروتوكلذتويةهنيءالصازةامواالووا
ا

اسوماتالهظواباحاييرنةءوعطابيرفدالزاغحةيقعئطتتة

الهاذياااقرالىاباندنإيىالولنثكواماواربهبنتمان
يصرحاذلملىاءالمحاالرحمةبءبئصعن4اذركهإ0عاتق

اأالرحمةبىحااقرناوغيرهنينالمعفياتءيروىنهالاسيذيباصهذيبفيلها

411عاقتاللهاحسنافىت11اطسن29والتماعمأذبكانيأ
يايرصا



اظطفاكرنذكث3ثر

اممهـفالهوعةلإلهـلاهبفىحيملفاتجمهضهاوالياالجازةلا
أام 11يرهااصناسوافيفينىالصواسافيعلىقوردودجمير

عدنواحمبنىزامنجازةاالرحمنلبالسممابوصحد1لظ

اوجضاببنجهوجمماللرحمنزقيالجوعدالله

عبداللهوأيالبضدادحمدصداحمدثبواوانازىانصرعفابونااخبرا

افاالكثيرةوجماااللقاتةبداوابوانءاباروابوبيرأظيرلاإ

داابيفدادكالقرأتيقرلاللههةقاصمااباصعستقالدظابوعاىأ
اأساتبانباصلكللوشقاإالىافات64خذخعاردتجزأظفرضىا

أطب11ثهذنبدإفمظلالصدكانمجمرمننتابمابهتهذاخطنالنإ
4اضبئمن

ابعااهلسيفاكلهمحىنالوهابعبىنىصيالرزبواقال

أألمنكرلىناهئأعنفاتالمراصسواللهنءمثلىيهثنىانمنواكبرو
ضمباذكرقمعهاباعةاهرقاصا114فيهنوااكرذاخدوواآلصالا

11وتمانينجمرثولديسنةايم3ديراطمعليموكاقالشامةإ
امىبهتبمقالعبدالهحطئاظعنهكتبتنضصقولعليهقرأت

سعحةيقولعدالملكقاطينلمجصمتالحعالظعبدهنالهثاظحدعة

رجدتظبدفيواالبيناالقرمعحانيمققدتعيتيقولعباللرحمنا
ساعدتالىاونحالفاحطكلقمواضاصهاتيتهكلترمةااقصدالتىةماال

سمافىرضأقنخهعمدقتلوقبىعلىملىفيدقلهوالثهاقولهقاوقصدا

اصوانلفاغاصمانيفعلهمةاوضلهقومنحرففيوقنتواذموافقا

اوانخارخيأفيدطذنحالفصنةسواالكتاطاناحدوشقذكر ا

اولق



أبم3اطفامدعرةئذ

باقيآعداصويهالرفىكانوانسبهاالؤجدسهاثصاقصدبرويت
والضدالمحلوالثبهمتالدةاليمتبرئوالعنةمشيالكتابأالمتو

بهعامنويدىالطشسبماومنشاالصوالجسهواالصاموالندا
شحله11بحزهوا41ءواراماواقىااوكهفلكمنضئاليااآلأقولان

الةافرزققحمنجبهدالرمنهتخثاولرصالفنهماااليوظ

والنحسافطفبنالخاينأفيكاجذكلذواطدفهممةوصنلمبركه

بئذكريابربكراحمدبماناكترمقكاللووصمنهاذإلىالمةايتلىفيا
االسالاللهلحفظيقوتمكةايىالزفيالقاضماباانمصيعالبويرهبقاا

وىالهرنصاريجمدالبئوسبهداللهمنديةاحمناعبدبرجلين

عصتليضالبلوىالرضىعدنجهاطنستالسحماظل
ممرفرأشهنجصندةالرحمنيىءالدآاستمكنتيقوالطباطاناباطالبأ

لمتنكةكينيهفيزرظجبةعليهيدرجليدهوفيقعنمنطالمنامارضى

المزصنإقاميرهذافقيلباصهاذاصمتمذاثتملمديروظلسفلمعطيه
الشيختصدتاصبهننضتظمحبهتظمندنجاالرحمنبداجمروعتأ

جبةبمليهشالمنايمقيممهـرأيتايهالنتعلىصاكضهعليهدفتظيجمبدالرحمن
لحمارايخوالبرأضهوقبلماباطابىياالعمكاللوعايكطيهفليتهزرظ
فىاجبلئفقلتنحلهانمحرزلظوربرلهحرممالتهصضظقاانتجلافقا

اليجعوماسجلنيجعثكفقال4جايفدنلوروتجيألاسدتدحي
االكصاريعدنمجبداتهاصمحيلاباضعمتاإلخوبئيهأفىأ
ا

اجالىاالهبنغعتهاكئرمنسالإلامضرتهكلقيندهنجحئملمحكبدالر

بئمندحميةبالرعىقولوصآنتهلفضلاسيبنممدنجاسمعت
فتوقني



ءاطفاظتذكرةح

فاواجمرض4بمبيااباورضالفكثيراضالمييعفراجحتهصاعةفتوف

مفخيرخبراجمقيباصعبنهاوبابنكةاهـاصثاغعن
لسنةاصودسافيحمناماتجمبددبرهلتافدمحيكللو

وتدحدهمطالبهاالجمدكمطمالبنيوثعيحاعإلصليوايىجصبيهق

بنمقرنكألعنهخلى71بعبااروفلسنقعج
بئانامحيعداطافظبىعدااناانجاجحفرتمنيعلىبنالمجنناخبرأ
ااطافظواحمدااناأالصبهائيمجلىفياحمداتاعمىاالمايمانابهدالوماسالحبدىأ

ااناالبخارياسيميلجمدبنأاضىااةاارىابيوصفعانجاعدتاناعدأا
ينبدابخللىيداكبةصنيفيثهـطوااعنأغلصرالمجاياالفرا
أصافقالابحهمايعتيياعالألمسجدظفدلختمادقينيريتعفارجلاليا

للضاليسلملبررواجمليههاصلافئةالمرضبرصهبتخااردتكا
يدهيافىيتاثحثاوااخذتحيامعناما

11أ

11اأستاطمأصنةندامسصاحمودنندعةصظفرئسمالقانااخبر11 ااألموازىموحمبصبمجمدبئاابااجازصقاالعبدالرحمنخسنا
نميرعنبنامحاوبقهـصااناجنادنجاتايمملىالمحاصصيلانجهينهـ1اذادست
وعلهآويهلئفاصملىلتالهلرسبرظلماةهـبدهياعينه4صاتياعيتاعتىأل

اعدجنههمسموواورحمةةزجلهالهمااوجلدتهنتاوديتهصنايمابئء
اركيخبايسفبوشجكبئحدالصقيلكأحومجيدالزيهاثطيريئمجبداللهانجه

إاحدنجهجمةمبدالرجاة11بو11هـهالبيدانجاحمداجمدبرسصيداأااظفاف
أبااسكقظلوبننماجمدرواجمدسكرووانوايوالمظفرالكوصجمنعتانج

انامررفصربدتااحمدبئبوصىإباانأىداهـالخكالتمئهاطكلايىة
ا



3ج3431اطفاظنذكرة

41شثإاصلىالنيقثنهيفياعنرءصيرابئعنهاللابوساناسخيتائ
تولةظااللندملهوآا

ضةاطافظاطسننحاجماناعلىقاناعلىمحىضتشصزنااضر
ا

حمدبئبهناطداداناعبدابرلىابئغامبئحدالمائتاوخىوحمنبع
قنههحيوفااالالنهراجمدالحيدنجااناصلبماناناثيةابرعبدالرفياباناإ

بئدالرحمنءعنيحدثاباصععبداللهنةضلىيىابعيةاناصريم

هضيانعندثهابافيرانجيرأ االكاف33
هجما

عدبناحمدبئفيالنرعدهاالبوعدومحدقممثصفيدالمحدشالمتقناالمامز

ونسهمااليوصفوىظجمعواالكثيرسحاصوفىاصقالدسأتياعلىابن2في
دبناماالعرالمجوبنايخسعيدصاحبلمادبنةآلصعهثرر
بغدادواحمدقطقتهموالمجنصردنحمنوعدالرهاراالواراز06 ودلصربنىي

اناروزوحداطاافى1اءوعداوافاالصاو بميياربىصعدايلدح

بلداصاضاوالعباحبنحمدنجداذواصابمقودزبزادوداحمدبنابنعلىوه

صمفيوانتحعلجمعواواهماكنومفبموانايبإنوبالموصلوصمعؤ
اطفاظلمجزماسألحدمناصميلوكلقصوقتصبالحفمليرا

سمماوااحماعرالىأوالمجبابوباكراظنحهحدثأ

بنسمالقاابووحمزةبنيمالبدوكفافىاالبنآفتما5انيبو

تمعثعنةمولدءونوآخرالقاضىالعارصيلعبناحمدوقندىالسر
ماةوارجسبعفطسنةلصاعهوا7شماووئمانين
هصقنهومكزعنروكنبتوالكجثىمابنكلل

وفلل3أالدسسيص



مل3أج343أتاتذكرة

االكفايخبالصدقابنوصفهونامثقةالنسبائديبهفطاوكلل

اتادمااباضيخهانصدثىوالتالوتآودواالمذبقوصالمةواالصتقا

انافقاموةضصينيعليهودخلتيحداذصنهصمعاشاالزمرىعبد
قدظتاالصالقياآلقلودوهونلكلتداجزتافىاصدآا

نيتومالتغليصرىبنامحفوظامقنهمطااالحازةبهذشكلنهحد

السنيهةعلىفياتالواا3اوارفيقحنقشوصتناآلخرجماثفيأ
اعلىبخهابارعبدتيمةلىافياالمينكلبنناناساف

اخهعالثاناووععرينضلفظاصنةالفقيهالممبناالكلالىاناالقرضية

ااناالظاكعياحمدبخاالممناواخبرفياالساحمدبنعبدالزفىا
الوزرعقاناااناامالهالقاضىصيماناحمدتانااقيمىنظبنعبدالرحمن
عدبناصمحيلعنحميدالىنجهحدصدثىوهـاناناصا4احمدبن

ا
ابئسحادمنوالعوسمعديهاللهعيهافدهرسلظللجدهشيهاعنا

المحةيمايقعىهساينوظضقاومناقهواستخارالهيقضىبكارضاائم

صىومياسدقدبئجماغشبهتاللهارةاصتخاوشكه

3حتإالوكيإ

ألالبلجحفراحمدبئدننجهعلىبئناابوعالالجوآاالماالحافحل

ومنبدمثقهوطبقتهازىالرتمامنصع5بلخاعيلمنقريةووخشأ

لففياطمهجمطاعلىلوبهراطاءصالمنتوبشئ9بنلىاطااهالميأباظإلوبوألمله1اا
ااباعرصالصكهرسمحباغرالانمديةخثىواتاصىالىحمدبنبئعلىا
ااشورامالنهرلجدبماخثىالوصماحبالقاموسوقالازيعدالرنجهعاما



ضآثأةح184اطئاظكزاتذ

لبدرقومقباوطبضهسثهالهاجمريىاوفن2ببغداطبقتهوهدىبنمرابى
وهناصانحرومخوىاطرلكلاىععرومقونحوالمعاسعدالىا
ا

مروىباصبهانالحافظنحيمابومنببلخاياظزاحمدنجهلقاصمابئا
ندثحوطوحمامحالمحمودعكوممرشصرحىبىر 11عحمدسعنها

ااوهللىا
مرلهومنبا

اعنهروصلآبالقدالوخىكاذياناينعبدالزفملاطاظلا
علىالحصقعنهوقدروىكبيحافظقالصعهدالبئاسيل

حانظاوخيكلنلمععائيمعدوانالداودبىاصنالجقاباش

ورومصرنااونموالئاالجبالواقراااليرحلمةااقواقثقةضالظ
نيمالياشقانهمنةاتخاتاهـاءاالجزاوالحفاظاقاتذاكر

الوخموتوقتااهةصىكتعلهالسرصىكرنوقالافظاك

ألمقبرمنراتاخرجتنؤلآلصعضصذاتبرااوضحفالهلحفر
منحدرةوسفسلناارسوايمتالبعواوالزتنحدااضاوقياطرفيزو

هلهطنرضونفالهقاعىواسمفاف

جراربععولمدىاصنةخراالزسخافىفيأوفيهعااالإ

فانفقيلىباخعليناالملكورديظانمولتىمموايضزختوفائة

عاهستدظرفةورحلةولهالكثرءخاشمرلهاوخشيقادةتجر

دهكذداودوغيرالبينأاعايهوفرأآلالمدرفءواصد
وافالورجمتالمتالىتكاوورحاتتيوماتاوخثىالتلىإ

ؤالشواموتضكماحصاتموالنرياحدكفومشت4الى

هذهباحتىالملكآاظووئئاقهلضليدامردالىكز

المدرآلهثمالتيمعيكأت



مجاظ01تذكر

اشعمحائةبصقالنتصمعلقدكنتاحدثفافهاحقالمرسقراجلها
تالكتبفبزتكلفاخذاالاياماالنضترتجيتيفضاقتيروغ
امهفتهاتمقوىوااظبزرائحةالسمبهبقرتخبازوتارركلنهيتفذ

ورصلهكرشعسنةاصبهاقعمخيالوخالكأمجبىتالعلىالىا
مارفعبلوآاطفاظحدادلروايةقليلاالحكثيربينولراحدسنةنهاا
صرواكاللنةمنافضيرباطرالحدأ

بنالمطلبمبدهاصمابواضأاللجبكىكتنجتزنجبنااخبرا

الديئءبهاالتاضياناتامائةوصتكوارجصسخةالهاصىالفضل
ابرعلىالقاضىانامائةوضوارثشضةالمحمودىعلىبئمحر

ااناصائةوارجوجيناصدىصفرسنةفيصفطهمناطافظعلىبئالحن
ايوباحمدبئاراطناتاضياانابدثهاطافظعدبئغامايرالقاصمإ

ااالكىاتجانااناكياتبىحفصاناعرنالبعيرىزرعهالمااليهالدحذ11

أاظيةالموالفذكرلةعاعندكناجلرصااالصودقاثالةاهيماستىحدإ إ

ارصوالفتهضىلماصعنهالقارضطعانةلترافقاوالتطيمالعالةعل
ا

فاوفزطةالهخنرتمنهاتالذىصمهالثوسمصىوعليهاقهص
وشهاطدهبالناسفليعلاباشاكرواصىفقالولحلهوااشكليهصلىا

الثبتآاالماافىالزن3

7اصعللرباطرآضغيناهـبئتاعهـكلعدقالقدوالحافعلا
ؤابهعدللصدصيعونبئوالحسينالفرانظيفكأافقلاعدنلباعيدالله

زأاإصبئبحيعهبئ9وعبدالرحمنصيهانعبيدقىوحمدبنزةصالبئلى
حااابسماللقاالضغهـجوالىةنسبالمعئتبهيالجرسعبدالرحما

ا

حدبمخذالدنيفصر1اشهبىدالذفاغمانعنوىمرال



اطفافاةتذكر643ال

ااربهرعنهحدلثالطبقةوهذهبلسثئاكللبىعماقااواباىهـأفى
انوبكرالسحماالجبارعبدظفرمنمورقوارااجمرمنوصاليصاا
ا

بئوعباللمنيمالمقدصميطاوعدنجهفأخرناقهوهبهميلىالرمعدالا
ونخرومقسيري3إاتاالمجا

أابرااطفرجدككلنمولشائالعضسععتصحا11صعداشفال

اارأدكاشفةكلهاوالدتهأيلةفرأىصصداالمامبةفىاؤصبراورممثةعزماة
ت2فاتكةافرأطيئالوفانيصىأدتادرلمثعامحنههقباقول

11آقافلماكلمهاانآحاالزاقدرمنولميصهفاعليورصدبئاساماوقلتمبوا
رمةفهالبيعتخلدوستركصرزالمظزالهاباياوقالاليفالتنبة

نةاتاكتفرجيريعلىلممتله11

افقالدالنومفىبهايىالزقاصماابارأيتلاصدقتابتوكها
الجنةجتاقيلهيجاسمجلىبكليثاطدالهليبئالدةانتينصيأ

وكلنوعأرسهاطرمجماورماآلفاقيخااحالزطاصدبرقالاا
اواذاظلانالهوآداتماتكراصاحبالمبادةيرورعاشقنافظأنطأا

01هـاالصاطبرقبلوناىاكثريىوقلونالمطافيخلواطرماليفرج
صعدعندناكلنيقولالصضاطنهاالمماصمعهطاهست1111

اخهاتمسصتععرفيصلهاالرضوجهىنوأيفلىانأ
إئهذيتولاطانظالفضل

11اصحاقأباتصبافاازامارأيمخمثلالحافظاصاعدقكلكوا
11األماممآلثعفيفيعلىبئسعيامثلالدفييكررللمضلحباك11
صدالرأىصنافضلىمحنطاهيابئصألتافقيهأالكرخياطسن11

طافيازا



فاظاطةتذكرأ3دا7

نهعبماللهلملتجاففلهفايهاقلتعدأالنعمارىنوعداللهالزنجافىا
ا

أعدااقركنتاخاكوذضهبامخدثاعرفدفخاالزنبهااوامامتقنأ
ا

بحابارواكتلسلمضبدوبعىبمفصتالجرطثتكشظعبداقه

إؤنارفوفكفلونبينت3غوللرصما3تذاشا31ضت
ا

أكلناللهمجبدوهقلدفشاالعرفصدقبرسصدالععاثياظلأا
اصداةإرفالمفييقوليءمياجالمقيهصمتطاهريانفالاكزمة

ممرثثاثىيرمطاصربيصاجوكاتاخيراتسغدافياال

الةخصبئوعثرلمماشفعزمةوابعلىصمدعزمهرلماالىناالهظأ
أمموكانلواحدةصامنعحكاللمصةلةاربعنجقىاتبادالفمامامناناا
اا

اابصيلىكلنوانماةيورعالصال3ائصمرحيخاحممملىغرهيكنممثفولمالحديتاا
شهاطواعداهالرأفضةءاخبمننواألصهمقلتيتها

أرجلالصدرمةفواالصصفيالثعلىخلتهردطاابئفال
11عندالعوكحاتخفىضلىاابالادالىمقملىدهإتفةيرازى

اةءوآيرازىحماقةءرازىاهنحللقاليضربصلءالعجمبيزدفيأ
ارجاظعلىمتداعزصيخاصنةاولفى4عإلاتودترازمحممر
اام

5الةكاعزيخبرعضدهكنيولماودعهاقرالىحا

نامقيحوامقبمىاحلوقاراأ
اطئاريدفقلمتمتعزماعلىفصاالحداهاليئثاأاصماإحفقلى

افيبقىويفولمشععركاولؤاساقخرتدخلالاصاقأمحثاإ 001راش

11كةالبرذاكقنوحملتتناخروافاحمراالىهااا10 عفيهفقاىابوفرالهرلىخرجهالذىاعمحيحكرافيفاخرولحخجرىاو



3إج3هرلعااكرةثذ

ازالسنةء3القاابفعدةلمحيحصرطمنويىتحبالسلما
أ 410واضهوربئالاعلىاطتو

االهـثرايياليعنكودعاظبرامغواقىبحبلشك
ااتإسنقباعارفبهيرامامفقالالتيعىاطافظاجلثنهمئلا
االوعاشقباخراتىفياومائةواربموجينصنقاحدىاولفىالزنجالىاا
أثهاطدافيصيولووقبايااشمائةثالونيننمادسنةحدولدفيوهاماظشعينإ
قالوخىااسمئيماتوالكهولةثالعاقهاطياواآعااصناالحركاا

أااصاحباكفىالبنان1احمدبئاطنابركلالمتبمداداعالمروالمدكوا
ااالرجحلبءكدننورعبدالباقيتابومسندبحدادوإبالتواا

أاالقاعماسيضاندنجادسنةنيندشاصغعناظايفجملللطار
أدصالخلصياعنسنقراونينوتماثالثعنىالسكرنتثابئاالنمللىا

بماكرابوةسمهالحرىالهرانضلىاشاجمانالفضلماعمهراتابوا
ءا

انجزيركنثطعدابرالفضلاهمداقعاعوعدالجرجااقامرقاعبدا
أباقهبنسىموانعراثطنعداطسينوارصسندصوالقوسافي

هنزجمنىالالعفارراوصالعحيهثنإ
نااببالمقدساهدحمدالز2قناانانحوكماالمحرنوبكلانااخبزإ

ماثكىسنةلزالهوىالمزكلنحتاربئاتاسمابوااالالسفىوطاهي11
نياالرصانقامصيدبخابعبداطايوالقاسمكقاناكلاطافملعلىبناتاسعدا

احميملرجمدابناسعىثىافطحدالقيعرحمنجمانرعدنعدبنحمهاابوناا
بهاتتاابراهيماركثنفاايىهانالهعبيداالزارانااصيياحمدنانا

ا

اصبهعافيظالمنوطملهاالتصطيصلىعالنبىالمجالدردامكنإعنرالداا
فياالزجمه



لحناظاتذكر83ضآ

معماحديثالديخاشلهمفكلفاحزيوكديوتبهصآناقبدنهفيا
هائارتاعالجرحابمنىهنقعلمقثغريب

اهلرذسمذامنطىبنفنافىاكأنوتدوذمرالمتناهاوا

افنسأالهواواالاآلراويذموأهلهمالصىياوممناالشواخةالنة
بمحشضسكمنفاتمدقلوالسنةااليمانعلىفاناصووانيرلنايختمانالده

ملىومجرمالص3ببدتلطخرروشطواطخةااعلىامثقسبلالسنةا

التنزيهلهآكمماواالألزيهفىوفينفيهاالىزباووصفاتهلله01اامفيالرضاا
النقزاولهائقعيدةولهلىشانفهلهوصفممانتوحلواعزلرقعظي11
11005 رأيااليالئعماالفىعنكوخ5صبراظامغواللهكلألملدبر11
دونفاضرالتزيلنقدثهدواءواقدباالولىلزصهظالهدىخهجأأ
5جباطذرخذوأالاطققضامرنا4كاتكلواالتناموا ه11

اخرفخالجقاامزقدفذاكيقعلهنالمبحىالوخالف5ذد

خعحأواعتيرواصئلهلقدالذىخالتفذرفتشهالمصحائاصىكوذشأأ
11

اةيسرلمنمنينالمؤصبيلفتاكحجةبةاصحاافيهجتحتوماةإ
118اصطرمنخالتولتذوذكمافيصادةعمظباالجملاالخةفط

الفنونفوالالمةاطافملالباسا8

هكأابالتجيهرالقرهماوارثشأيوبصحيدنبنخلفتعالنىايرالو
اباجيةالىجدقلظبطايرسمدثيمناعلهصالتضاصهـاحبالذهبىا
أشبللىوانالقيرجيةباكههوولسللهافنبيليةاضببعربللقالمدينةأ
ةوارحتاةتصةليدالوياولدالمذكورالياجمأعدايوفظاطااليهاا
اىلاصموعدبنلبطافبانوقاضيللهعبدايوشعةوحملأ

صبرشأك



اطفاظةنذكر3003جم

اجاورومحنيعثمرثوسصسنةارمخلواوارلثاعببنالحعصنعدبنبكر
اويحنصهةبكأسبااةصارمهيسافروكاناطائظفرلىالمالزماابمعولقائإ
الطبيرنصماظاأباصمعوانلشرتسمبرالقااففاتهودضفبعداالىحلحهرا
بئعرلبواباطاألصيداومحطجمغتوالسكنالصسارسىسبئوعلىا

محمدعرهراالزعبيدالدهصبمالقاوابادخكدلبواباطاىهراقاايرأميم

افيوالقاضىالطبرىالطيباباضاقاباوتفقهوطبقتهمالصورىكلاي

صنهصملبالموقاماوالماىوسعرنجهلمجالفضلهداىالصيعرصيزاطللةعبدا
جالهرور4وطهالحدفيفبرحعمالحقلياعنهماخذالسمنافرابمجعلى
بعدامىاالندالىصوردهصائقهومكاافيوفهخيووامضهكووافضافيو

والحففافقرأحلىحجممإرعاماعثإلتة
منهاكبروهماعيدالبرتجهبوعرواطيبلىابكرابوالحافظانعنهىرو

والحافظوانغزبئعلىحمدناالعماالوالفضيهتوعلىالجدىالدهعبدأبوو
بثرامدوابلدالزلواباشحمداماقااكأااملدماالوواصدقالىهـا
اياهدنجاواالصنبوصفيانواابتىاحلكالنواواصؤطرحماا

االصاجىلهلفقهوسواموخلمفماعنىأالخير

جعلماروكاندربصةاسبخدادلحرفنمهديالوبراجراعياضاتلفنىالظ
وركاناصحالىتالياوتائهويقدمازليالذهبورتبضربدلىاالألى

وعظملهضالدصضةو4عدفثاانألىالمطرقةاشلدفيأصلالقريأانحرج
اسلمشقالعياايعععتصملهكانوانرومالماشمنتهلتواجزجاهه

افيطأجاالموشرحلىالممافىوكالهالفقهلمفىالمنتقكانوص لداساالمنبراصنحالة5ادلانزجولهلةو

عثرجمة



3مج903اطفاظةتذكر
11

اهصاقايةفيهأجامافيإبهيركتاصنفتدكلقوئهظالنظرعديمالدعثرن
امجالسرشوكابمجياضالفقهتيممااالثتابلمولهاالصتيفالثا

اخالفثعابولهنةالمدوالمسالنيلمحتصرةنحتصرونمايماالافي

فةالتدبداللمرلمجكشاويهاتعديللجرحافيكتابوتالمرصاا
نيفعولمحوكتابالفقهاصولصارقتياالكتابللؤحيد

سفةكتابالمهاجشرحكتاساطدودكحاصولالرصماط11
فرفءطلموقالمهصبيلثاسصايدسنونالصا

ا

يهجاجاتيبشيوجالمنهفنبركضاسحيلماتضيريويهابأنقمااا

مقيعمتكمليدالمابوذوالوزارتناناحىاماألماكونصرنابووظلى
جإليريخعوكانلانافىصمنفكااصفىاقرصعباصاعرصاد

ا
لةبمالمرقبرواظطراقدراأ

هومارأجيولدالبااالائلإتمارصكرةانوعلىالوإ
صمظابراءولدقدآدادصتلماكت4وتوقيربمهتهـوـكالصمهاأحدأ
ابئهذاعزكةاادالهفقلتالثاى5اقضاضطمصيخاالىتهفسرتآ

هعايهفاقبلنمقلتالباجياورابنفقالااللالليتاك11
اماكنولىوالدهلمدايدالريىاقنىالمكترتتهاعياشاقاظلاأ

كلقوهاقوفيالمراتاهاكالمورااخاالييعثفكانلههـورقدرهعنتحر
ضسممدةاصتيجاروالقصمثرلىاسقرهئصتاخاصىممقالاصولاخي

أافوكانصمرهساوكدجمعحرباصةرصشفيضاملعتقبعداا
ألمجملدأإقفىاكتالمجالطىسومتهيصعنعلمافقهافياالستيفاكتاب

المذبباعنضارنانهاالوةطالصزمأنملوجدلىورالاولمخدم11
ححسحمت



3ج253أفا01لرتذ

لترممرمهمجالعنافقهاالنقاضحرتبعليهتنلصنباالندلهيماكنلمو

اصههاواصفرأستورقةبنةبجزوحلالجهلأهلمنعةجمارأيهعلىهوات
هوسهرياعللهالمرناظرهحلفرصرلكهـم الولدكلمو10داهلهاملما

الوآصاتالديتفيالويداالسملمات2مجالىكشيرة مهولها

11وكفربكرابو4قيعلمالهفانكرلمظههيبظانحالبخارىالذهـاطدييةأ

اللقرانتاكذلىلهظوصملهواعليهاقهصهـلىالللهرصكللممازتاالكتىا ا

ااقىمقعامالعاقبحراإلفتنةاعليهاطلضجفادكيرمينهملمذلعنفيكلمفتأ
م3يشاومدابغطباوهمبوتالكم

صحر

تكتبااقهرسولاوكللةحريابادضرىممنئتس

اهاجماعةجعامجزقفرادحغيرظذدكانفيهابينلةليدرصاابوالووضف
االنهءا3ولهعنبفارجفقطاصهياقفصكتكلماقاتأ
أ101ألاا010الموكاكاتاوال طمميودوهممهخاله3مددموكبعدنصمىا

كذلكاكثرهماىاصقاصنااالالم4عإفقدتاالأنادرهاصورةآلالللغل
ا

ارصوالنهماالمفيدضهوالذىقعالىلولةحاالفيلةورالكتاك صىا

لقاااهروقاتاإ

ةكداقىباذجميعيخاةعامالماعىكنتاذا
أمحوعاالحواجعالهالببهااعتثوناالفام

أابختلفرتااونالقرالجيةمااثنفدليدالواباانفذكركرعاااماو
يمكانه11انتجيانوصاراالبهتدأنااممااقوفآهذاقكورلىاألالى

اوصبحجكررجبشقاءتابالمرتجنيماترصأبىفىس
بماو441ميورت



اطاتذكرة3ة3ص

اشطمهحمةماثةاوا
رارج

عباللوهالهعبدالزيزشعدايوانافعلاطاخاففهكبهدالمؤصنناثاخبرا
ا

بكربراشاناسبنهررطاااالجديابقرىهىالزنلاسعببئا

المحهعيدنجهذانايوخنصليمانيدرالواالقاصىالارىالليدوينعآا
نافدهعيدباناعماالفيعبدالمحهيرقاكأعيئااللةمناالصفارا

وآلهعليهاقهصلىهارعمولهانمحرانعننافعالمثماكلنانا11عيى
1عليهتنئومالهاملهنماوترايعرصحلوةتمرتهالذىانفالوضلم
فامادثمن

المحهمبةفااالطرصىالمؤيداآلحىبةاحمدبنمنلياعاوسمحت

اصحاقابوفاافقيماااحمدبننازاهراىسالحيرصحيدبنفاالمعندكطأ
يهذااالاناماىالزمرابرصصحىنااضمىالاأ
ا

ابئانايدرانينااطافظعلىلجسضاانهفقرعدةمنمالياوصمفا

اتالمجصحودانااناعدققتالوأشاناقاالعبدالقادرئوموسيدىلز101
ا

الفعصحدتااللثموسىقالااناالشوثبوالقاسماانامالمجشرأ
صلوةالذىشوتهانذوصلملهواقمطيهصلىاللهقرصاقمجداللهعن

لهومالمه5اهـوزألكانمرا

بخهكلنحمداعدوالاىاثقرمعدور سبعيرماعصسنوما

قهامبةبنحمدابربراالصرواخنائهوالمجااالدناقنظفيابنصفىاا

اعرلهانيهركلقوصيزارجمائضشإحمىالدحمطاهـدققاننصبخه11
بنعلىاصبمالقابوااقسوضددأابذلخلصاشوبناعلى

بئكيقابوعبدأرعدااوعالمابخدارصسترقهابنحصاصدفي

مروىالعقيهاعدابرااليتىكثيربئعيثبنمجيىيبذالهذبفيآ
اخمانياالحمنأل2ءوكيرمجيداللةالةنهو5ومحكرمالل



3ج403فاإطفاكرتذ

ابكراهـالمفيدأاللمورصاصهوعدطالسبىيالجوزالكتابئحمنمبدالر

إاىوبروكلالنيسابررىالمزكىممدقلجمابرةنيامحييايذلمقصد
االعمأباصتكسين

آاالصاليخ1025ع
عليعدبئابئكدقعلىعدننجمداقهاصمعيلواهداالزاالماماطانظئا
ارىطاالايوبفريأتنعرالهرفياالصمبامتمنصوربئبئبفرن11ك

منكياولجصعوسصعوثالشمائةضقصوتسميناسكنحولدرضىا
واطافمدطألعداالزدضصوركدأبيمنلحوناعدالجراصعبدالجار

الال1001001ااط01ءاااا قوعيىبوياسصورحمدى2روددحمدمضلبى
3

االحافعلمنحوبهعلىواعدق19حياللجبرةوعددالبتادعارأيه
ازكطواحمدىالطعدحمدققلمحوعلىالصرصىموصدحمدفوالى

سأثت

ايملخكلنهاطيرصولميكرابيضىالقاومناالصمواصحابالمليطاعديه
ااروقأااللةالوثابيناالرإوطقتهارال01واا صموبياسوبمرع

االمحه

011صياثوايئزاللسائرمنالموكاباهلهماكلاغويهابالصفات

لتآنيوطوالمتالكلميناعنوجذكأينأالعلىلييفألرصالا
أشمرخدىعرضرالسيفاةفيدقووسشههرطابنقالأ

اصكتالقولظلفكفاممنسكتاليبقالهبداكنتجعنارللياليقا
الفاممعهداظالبرالنفرسردهاأسرحدثالفعئراشحفظاتجرلصمحتو

11حلمسنوصكنوىالهرمأحنصلعدكأجبرلةبمخبهاكفيحثاا
لملمشف3ايمابربنإقا21الإلنكيتمابومنصورضربأا

كانفالبىالكياني



3ما003اظ1كرهت

فنوقفياالقباللمجوسورةالماعقدرواسطةاقبالكراشيلكلزابواصا

راقبةوألشكيرصدامةوالنضنقالدينفصرممهاالمحاصوارلالفضالا

واقوفئوكلصاحققصداطبذلكسىزيروقدتاوالولسلطاناا
اتوىقصدموجلشرملله01قاإفىاطواامالكهالىعمدواواارصى01

شاتالرتفاحسببأ
اتورأآممروفضائهمدهالترآنوفسوكئيرخااللهتخرجتبن11 ا

افهذاوافتملهةلدعرنوفيالسائرزلهتفيكالصهظموناالتحاداهلا
عبفصنقوادنوهوذلمةيكولفلؤواتاتصوفهمورامزجدمالر

ءوالفناامحطمناضياينئرااابزلصانوالربرالسآئا

1هاظارفىص3يرمحدولماصوصهوداعناتاالفناادمبذامرنماواا
اصةلمصوفقاالذىاالمحرذجخكيرخرلونمكتاب111هذالجملةوقا

إالهومتتيهاطصرمالىيعاععنتياولمحدثنانساكعالهبموحرخناتا
اا

بخهاحمداماالضإفمجدقولهصصاهاغالبهاجيداسففيةدق
أ

عنهاكروجىاعاجازةابهدىالشاعىللقربنامنصمصنهأحنبل
احمدبئبئعبداقهوالمقدطاهصوانجاىاالألموعةووا

وجيصالعبدالملكووالهرآعبدالسالوعبعالعبورنقندىالسعر

نجاوعبدالجديلىالقاصمصيلابئحدوللفغواابضارىاملىبنوحنبل
خرامووناخروىعيىالسجزنعبداالولهنالوقتواسصيدالمعدلا11
01
ارهجنعرقابراتضحباالجمازةعنهروىا

فيتكلنفظاالنصالرىصمعيلابخعناللؤنمنألصإفاااقا
عداظاللهابيندادمنسمعمهاالعدسالطيهاعنوالتعوفخذكيريان

عسةداال



3ج11اطفاظكربئ

بارعاكلنتعلقهاعمرعنونجىضدباالصاحادإثالهمجاقيرووغير

ااحدجفيهىووطرالكحهأفمقرأشكلإلكابيثالحدحافظاالنةافي
امذافقلخأتيزومربنايماجمندقنهانالمجكلبدالةبسرىصقعفىكه

كلاآلنبدكتالهاليوهروطبقتهأالصممسغهووايراهيمفمهكذاظل
جماعمةجيننجزحديثينسجالنخليهصعقطهاكذايوقلتذااظطأ

المؤتمنامآلختهنجيراطأنياكلوهونسخىهمافينبهمشيمذيالتر

المحدثينكاانريهاويروىصهمبادفاتةوالجباءاأالمرعلىبدصلوكلق

الثاقبذاىسوانإشايىمنسانانثانهذامرةلىظلفيبالى

إلرروانمابركةقالللهىاطيركتهـيقولىصممتهشصاطدبيعنى
النهقيضيئايخاسمضمنه

دينطهـاالضعقلجماأالسبمخثخرجاالكيىعلىبئاطسحيهتظل
ووقويصحعحهيكتبهلمنمانحربفييامرفكلنبعرذصبكالى

هيااأبئتالاصولىخرخكنختاففوائدولملىخرجباتوافع
حعتهروتفاصيروسبعةمائةمناذكرسااتنيرظذكيراالذايضسمعة

همنبرهينثدعلي
ستحنبلواأنلناسصهـيتىفىامتواباحييتحنبلىا

جوحادرعلىمتعزئمنيصوتيالجرجاالحأاباقولقعدتوسعته

مقدبمجمقو4واتتىلربااطافظجاموسناقعداباحانمانتمسىفيفوقع
الباطيةهاصوقملالردخلالماسلطادعووزالنىبالرالسنةامل

رضيهفانبمليهـدهاعتقاضىيصالرىدخلمنكلنوالوعظمنانع

فيليرسنالرىمنابمفلماقرألشعمواالناسكلهآفطاكالبلهاذن

الطرجمبثير



اطفاظتذجمرة753ج

بهمتببملمعبحتالفةصضبلىفقلتمذببىكناملهافألنىمنيقهالطر
سرفقلتحاتمابالثيضالىرقثااظالللمجوظبدعةنواخذبئوروهذإ

اعحنصالنتالعذاعظيممجلسلؤلئثاليومنودارليبابافذا
أ

كلهعففقالحنلىناظلظالاكذوماظلقطسمعالمصذمبافدكر4بد
ةا
هنصرااياصاوشهلزكاوصقمدوجلاالرجممىفلضحنبليايكنلمبناأ

عاترمرقدمارجالقالبالسبطاقانامحانجالحكيهيلتطا1ثمال

بنالعكوىالئافميةواطنفيةالفريقينائمةاليهالملفاجتعآنظأورزهـ
اجتمبوأالمبزانظلحعرزيرظماصتدجكاهالوتأظرمبابنالبرعومطاصافيا
مبمطقهايمننعبواناليربوامعكاطتهيمنفاقظرتكالى
تاليكىمافياناظرعلىلواالنعارىفقامعنهمتسكتداجعترانااظ

وامحعارالىالدهرسولوسةئاكعهواضارالىاللهكتابالوعافيكثاظ

فيمدكنفملهمصصتفعالزيرالهمالوفنكلححاناافيوىاليسرالىك
طا ءايطرتعذا مىكأهالصن

االئيئخيقبرلحضرتنعمارىاالخادمميرباحمدقاودمحتاة
ايحرفافياليدروجاحالزهاصاناوكلناباكصالمالوزيرنظالمالول11

ااكربالعديهلقالفنمادتلجخقدغرلمجأليتكلقلتباخمةعهورصلمحة11
أوزلديبإتييبألوافعلى11يخاتفتوالنريمنكهاثمهناذكلنووبحله
اتجلماتلبنقيقاالاصألاآالماالشصخيأدنسىالدواللرىفقال اإ

أااححهاوزهـهـالظعةدحدصاتفلماالوزهـفاطرقىاالشاطاالة
ريىا

اااروالءالسمافياللهدانفيتلممصانأهنوأفناأياكرفاالظلها
ا

جيآاثنفمنبرفآوابنماتجإشومالالنيوانهنحالمانالقرأ
01اإ



اظاكرهتذ1عح31ج

ذاننااقبامبهريذكرماكلفهنسمعانتمارهذاهيبتمتااللوزيرمنضكدمان

آلطوإلناهرابونقالعافمجمادودةنبالياتماسندأآلإشاثمدمآولإ
اسلهوواصمعيلىبياعلىاخلودوصاؤوورالبلىصئاخاجتمعتدمابعض

اشدأانحببناظعليهونلمنخرجانعزآعلىاللطاشومخنوردلواوع
امنيرانحاسعيمنعلرامعهماناعلىقدتواطؤاووآلجكبالسال

علاخلوتودخلوالىآواجوخردبلشيهوالمجتسبالهروبلومني
عمنافيابهعرفىتركاتومجمانهوانصارىاللطارواضماثوامن11

بضالماواطااكلذلكذبحدمفعظملطابعضالانرتموصوالقكللأان

الضالمرجعاصنهوااوفاخذابالمحراالداروقصدوافدخلرعةجماوهمه
العلماوالعمنمفرأىظقىاالنصارىاحضرمنلطات11فبحثاصغبا

11منملنمامااللهذاماهذفقاالللطاؤلهقداشتلنكضبهاناطوالى
موالانقالفألىفممدمالاصألكذاعنلمتقالةااصبهاصفرا

األةبصونعارىاالفقالورضلىاللهانتقرلانكهذاتبدانكبزعرن
اانهملطانقبفيفرقعخظتجابتهانهذتكسجررىتو11

اوهددهمفىاصدتووتاللمدارهعاكرمااليخرجظظربهبراعايهكذاة
تعاردظشيناباالصةاضيالئهمنبيةفيجلالرايدهذقانحنوفقالا

درهمصاونيحداوبكلوكلومممناظمرشر

انجباالصتاذعلىفرتوروصاحلتدداالولةاوقتداالا
االنطارىيلابطاخالثخادآتكاتتننالاطوفيالمالى

اياكوآأالماهذااالماآعىهذابرلماعفرقدتقهالمرضىفقا

وسماح



كرتاطفاظتذ313ج

امعمملباإبالةسمتاأفيابىمنعالندكلهمالىلقترإألساببااولحكتأبوصا
رااهلمنون3منالامنعاالفائمالىااليعلالنهلولمقدا

فقيهكلئدتهاتنمافيعللوصهحاداسوحقدثابوهذاالتامة
عدتوكل

عدبئاقهعبدعنالحافظاسمعيلأتالسععاقن1لا
حاففآاماقالىألنصاشا

بيةمعرفقالومنظعلىصعيلكاناابوعبدالضافروظل

اةيراحعنالتفيرنيصكااماصاواالنابوالؤارخاطدمى

اواالتباعالمريدبئبهياسعلبمامكقيبكبمثشفلغيرفطالتصوف
االوتعلىفيحصلالمألرأسعاتتينأومرمرهنمانيمجلهاهلمن
واظبازآاللعاعلىويفرقاخذهافيااسوالحل11مدادمنانيرناالدن

ىوقاليىصيئاهـاندولةقاروالمنالالطينخذماواليامنهاوينفق

الماكمناثمقبوالقبواليزافينجقىبهموأليالىعليهمواليدخلمع
اكاحضرالمجلىوكلقاحمةيخرمزصنقمنستينمناالمرعرا2المعا
اعزازاهذاملاانماويقولالثمينةاندوابوركبالفاخرةالثيابلبى

ااالصالمفيرنجوافيوتجملىعرىالىينظرواحىورغاالعداثيدينا

اياكلنقاااظنيصرفية11والقعودخقةاهـالىعادهبيتهالىانصرفاذاثم
هماوالدبالفجروقععيةالتباكيرمراةاخداهلموعنهبكالواليبيئمعم

نمالىالهاسااليبعدالمضاف

أمماكتفياقطيهاومحرقماصةمطرالىكلفالسمعانيسصدهـاةظ



3ج1كة8اطفاظلؤكرة

اظنىيتكلقالظلمضجئاوماخنياكلقصاالمريدبخابمايباصظا
عرحوخكيرضنحاماسنقصعتقدواكتابامصاهرافىاقيفارود

حلفيفعومقتيفطنوتذيرىخدييرلموقالمنتئيهبمايقضضيه
نينتمااحدىصنةالمجةصغيبراصمحيلمىتوفطاالقاابوالنضرقالو1

بوامعلجااىوزافىتوفيهافلتشنةنينغابافىوزارجاثترقدمابعارو
وعتانبوععرااسانمندخروىوالهرجىربالصدانغوبنحمدابكر

أدبئابئعدابوبالكربهانخداوكهالمزالمحميعبيداقهعدبنبنا
ىهراالفاتجةنجاالحنغدنجا

فظعداطاتياوعلىالقألفىعلىبناوالحسنقييزالدقيبنعدكلأتفر
انصارصاتاعبدالجبارقاالعداقهانامبدإالوالاناعبدكرقاقه

عيينةانصااناقتيبةايرصذىبوعيسىاانانحبوباحدقأناحمدناحالجرا
ام

ثاآللياكنرافعايىنعيداقهالمجالنفنرعقالمنكدزوصالمعدنكلنفاله
يهيأاريكتهايءمتكئاخدالفينال3ووآلهعليهأقهلىاقةزسولا
متمذاثحداطتيعكأهذافىجداقؤللميخاخنهاوبامرتنمااالضساح
تأتنأ
علىنعزقنىقرواواكقزتعييضقاخرجماتكرذبقاقغربسقااخ
أيهعنعيياقهعنأشلمأوزيدنجهلمطعنفقااليانكرخالناحعشنماض

الأطكآلعص

عدافتهسحيدقبناهيمابرابواسخاقشممرمحدنألمماماالااظافظايم
كلىرانخألمصرالوداالكىلفرااااكأاتجيثيامؤالنماللنمافيا

إ
سمعاوماثبعالثوصينوذىاتخةولداةثنىخدضكرةان

كأعبدالزخمدقأمةكوصمعطتنائةرفينمعنيؤاعيداكعنىفظظانن

14ألأثاقىطت



اظاكرةتذ3ج

سبئهمرالنمحبطالرحمنولههواكبرضيخالمحاملىصاحبلثصرأنجه
نجهمحمدكاذتىابننيىااقلوذبئوصالقطاقلرخااحمدنجهبئوص
لحاجاعدبنحمدبنوارالطانخاجحقربنطيهةابخهعدواقنالر

بررىعدالنشابنلتموعدعبدابخهظصيحبسواظثاواحمعهانيرناالشيحلىو

يخاقلىالنفسمكروجمعههماصنظيوخلقبخاطةلمجمبدااوصممالاحبصما
تعافىوكلقالحبيدالنماقبناوالدعييدالقاضىامنائموهوذغيربخهعيينقوا

كزقهالرصفملالاواالجزاالصصرلعندحمةولهذارةللتبا

افنقيبللحلوىالحسنبناهيموابراطيدىابوعبداكلهعنههـروى

ئناربنووظاالخيعهالهاهبةبنوعطاهالتاككىصوونجهيمعبدالكرهـ
وعدالطليطلىهىعالعدبئوعدبنطسالردعلبنوسفوتبديههالنا

سىالمقدابهراهيمبخهسلطاتوابوالفتحالطليطلىكرىالبابرايمابن
نهالمرصتاظضعىعبدالباتيعدبنبكربروااالنارىنيابنحمدالفضلوا

االكفانيوأبئدالععلىوابواظطيبباالجزةعنهوروامسووخلقه
حميدنيبنمعؤالديآاترلهموعلونخرواتندىالمرانواصمعيال

المعمربونكلقوفعلاطاوناعدبنعنمباالحازةىرومنخرواكجرجز

ثيرحديثهمنينتئرظمصهددووافواووايةالرمصصطعنمرطنيةلبااا

طيماالبترطاقالدخولمنسةفيالمدكرةبنبرضلىحظاالصيئ

كلواجابنىكالمهلطفمافاتحتماالكالاجازتأولمعمواليكتباال

تمايخعتواعلباصطتهحىعليهصاهـمداكوقاقحنرامناالىسوغير

كذغرمنوامتغلفظاليجازظاطجاريإسنداالامله
النيذئهاللىأئواامذكريرورعاثتاثةاللجكالالموبن1ظا

لثرلمح



13جث3اطفاظكرهتذ

اعنهوروىضحغيرفيذنهماكوالوذكراناانهث3اهالةكلضىا
الىالجدصوقدافهعبداابوعنهثىحدوقالنمباالجمارةاظطيبباكربرا

رينفلضرججزأمنهأيسععرايمنعازقبلحدثبىطأاسحاقاي
سعحتافعلىاططاهيعدبنللابميعارضنسخةواحدناولكلونسخةاا

متئدداوكانالحدتصععندنايممررتجلكلنليضاطبالاصحاقاباأ
اسهعاتبمعتحلفهضىحدااسماالصولفالياكتبكلاعاكيكتبوكان
سسيهحزاعلىكنايومانقرأيقرلوصععتهصىمنهعليهذهبلمالجز

القتسبعرحلمحلجماافىكانوتفاتاصنالدالعليمادلمالملهأناتوفةا
ار

الكنههوذاكلشلهفقيلاقهاليإوبابرقالىاوبفقاابالدووعلفوها
تعهطاتوفسكنترمالىترمنهاطدنقللذأمال

ااالبحضررهيدهمناصلهالبخرجلىالحخناثعالمركانابخاقالنمأ

اهكلدةناكباكزكبهوكاذقدرجلوسهمنهفيكتبالطالبالجزمالييدغا
11يقدمااناالصازةفيذهبهوكانيهبامهاموالشداخذاشهااراحداوأ الم
خباراافيبىاجازةصقطكارليضاحازهزنافالنأباالنجاريقولأ
ا

كلامجزىنصراابواطافظخرجيقرلصعصتوضكبغهابدأفاذاا
اصةوجزأفيثحربنلهخرحهيطبناقال04يهرمتإلبئمائةناكثر

اأاغذالذىممنادألذامنفقالاطبالفأتكاغبكتيقفيوكبهاالطبإ
01إاورقةاذارأثعةبمتقكتهالماكهدوقعفئسسرارزيرتادأيكملطا
الجاللماقصدتطاهىابناللقدرهادمداانجتحاتاليياقطيضاإ
ااقاألصضكضفيفيخدآتمسهوالهوسيرته4بحإلليوألنواوعمضأ

111عطاروحهنوردواتفاصفةأعلىيخاأتفراذهبأحناليدىاهوالإ
ىوء



اظاكرتذ33زج

11ضركامذاااأتصأفلماذصبهوائهنضمافيقعفرافياطومنلموءا
إاكللةروفتعتهالحالحاا11هفهوماتطلاثاإأ

المهبرىرأيح
االمدإلقديتاناطفهصضمرجزأصهمنخوجوعنهفسآلنىنجاياش11

101

اوممرجاخيوهنجبعدكلالموليهخذتواعليهااوإلفقرالللالمحدممااا
اقوسعمنمالقاسبمينةسفي4قيقلتكأخانالىالصاصابخها

أآلالسفىترذلكبعدصديثاةامنواغاضعوهصعبزوصشقصتفيسبهربرا

االوشبيرئشماتويخهاسنةوتمحينىعنهيةرحوكاااا ااحدمااوننناثنتنن

ابأكرالىعاىواعدىاحمماصاعدقعدبخهنجهاحمدنصرواافوقاا
اتاسحمدنداحمدماهـبواااالماخبىصرتةوصققهعاوىراا
001ءا

بمراحدناواعدااحمدننسناطعبدافتهبواءاظطوالشجاا

صنصورعدايوضهـهالقاصمهاقومنداكطالدمثلدالسلماطداد101اا جاىا

ابشرزداقهةحمدن1ظيرعدناابواظطببوصاكرويهاحمدبئبن

حمداعدنأفضلهاشابوفىيافينشالملىلستاكتابفكأءوبهائيناالا

إطبسىاجهفربىاأنا
رقدامةحمدنهمحمكلبداأاناالسلىاحمدبئمطمبمابونااخبر

نةاةكيا
االبنقراطالنابرواتحصامةوصتعثرهع

فظلحاانصر8طابنكدالجباطاتاحدنجاعبداالقياتاالصفيونطفهأ

11دالحافملسعداحمدهـااناكالكتنىعالمجريذهاسيدااهيماثىحد
فىثصضضرحألنهارولهاناحبالجاكرحدأنذتئكالويده

ويدطقأناالحعادقاناكنىملىيدهؤسدملهاوالتمكيهاللقحميارصوله
احدنعلىوعدحماندالرمرنااتألمرماعايلجبرئعليإ
ءا



3جكحظاطظكرنذ

اماحمهوخممىدكثبنوافحينصنةعبللالقياناعدابئدكبئاناممركاتج
احمدبناناوشينصنقضسعيدكلعربئهيمابراالمجاصاقكالأتقركللا

اصبااانااهلىااوعبدااانقاضينااماةبعاروصنتعبعاحمدنفىعبدالز
ظالظلعوابئمجامدششايدنجحاقكااناسفيانيدالبرانيفياق
اانفاردتالطييةالمثجرةماندروزوسلموآلهعليهاللهصلىقاقهرص

اقمملصلىاللنيضافسكتالقوآاصنراالذاظفنظرتالنخثهميلا

ههالنخلكوسلموا

ئانالحييقجملبكحاتجبنوايراهيمعلقيحيىاحمدبئناخبرا

اإالفظااطبالابراسحاانايحيىبئشداالصسصيرىالبوقاسمابرانارحمة ياناهثثسنة9الجرابهـسانيعقوقاصعيلاناعربئحمنالراالعبد

االهعبدادتكنتتاعمناىثعدفاالسأذااللئنىاناعدنجاتاضىااسمعيل

أاشرتمهاوعفيليهشاعلىالنيعلىيعلىناباحليعقمصاذاالحارشاان
ضبةابئ128

الضرعدبئبنخلفنعلطنعبدالملكاتاممواااهدالزالمحدثاخافظق
01فى
اسثهالهاعرابعنحدثالبدرىنصارىاالبكبالتحرثمعبةقأل

اهمغيروقيمىاونهاربئوعلىغانبئصمفيورىعايرالسانوافى
11نعلرىوجابراألامارىانصربراتونلحدتهـسبنابرعلىقثنووى

هوندىآخرلدلمالماوفااطوقندالسمراقهمالوالوعدانعروا 3

اىماكوالعلابئفكنرحضرنقةمنقنففلىطسبخالسععافىقالي
فتهقصادامبااعلىاقبلسيةكلكهـوتهسكرتاكرئاالنامالكمفى

ئهلك3المجالجرويعرمايضابابئابلجرسابئيهقرهواعمحيلأ

ورعير



اطفاظلئنذث3ج
ا

اخريادقبئاكورزالحديثئيئامنكليافتىبدالصبحعوويبها
أ

سنهفيتتلتاتابيدوادصهىلتمنعنكلقعرا بةحمنالرعبناساليخهمماماتوفيهاماثواربعنيناوارج
نطىاابووانمندسنةئصينعناالصبهائيانيبهوائلمجلابئبكراي

القرموصيخطاالموازانالعيتيلعسعسضيشقربناطننكلا
االحاصاحصكلفطصامدالكرشعلىاصدننعداوإ ولصربمر

المقوسالهيثماحمدببئبناطيئبنكدمنصورابوولقزوومعند

محيياطنىالناالحسيئقحمبهداطهعدتبكربوانيعبهابوربالقوظضىا
انجيايئيوسفلىقرأتنازالئععبهاتيثحلىلنامحويقعىاطيرسمعا
اامادرعبالنااحالمفيحمنعبدالرفااصىالقرغربنأهماخبربمفظاطااهرالزا

ثاطدتاصدبنكدنااددالبرصكلنعبداتبنألمبارلىانافظالحا
لماناعدبئءمموبهاحمدنالبزاراناعداحمدبنضبفاناعيابنافهعبلش

اابكبتةعنعليةنصافثقبااششعنالفرالعررىابراهيما
باودوآيةبانواعنىلمووآلهمحديهاللهرأقهرسرلكللظلروبنعدافتها

أورهحتيئفإلزالمبنضطالفرسىحمكئيلناالحربىإحمراكلارش1اناحدإ
اهيمبراابئصلماقترهي

ألاأيخألمليبهااالبوسموباىبهاآعدخالالمابئاطامطيماقبئحداف
أاالجرصالىالرحمنعبابارصمعمائةألثولوتسينجعصنةآولدا
خىلةحمدبخهابنعداللهو4وسىوابابكرنليفهلماعداعدتواباصمدإ

اأاكقوابابكربضهمالفردعقهانألفوخالالحافظطواالثخمفىاا بهرا



اطفاظكرةتذث6ممصآ

افدوطبقتموالبرضالذانقعلىوابا9لرثاصمالقافاواباافىرون51
اعدالسلىالعنهوحدثادتثخهأا اسمبديمءجدا

وصرفالمقرىطاوسقاقهوهبةاالرينصرابووؤصدالبفدادي11

بئبرحالصيدالاطعنجمزعدقوابويىاطسمبدالمطلباث
ونواحرالئقىوسردالممداقيدبئورجاألمازليارأحدعبد

اقدماامنعنهوقدلمحدثمائةوضثبالىقربالياصارقىو

وظااللسععانيصنةوعثريخهغيقلهوماتتاريخهفياظطيببكرابر
كلمافيوأستخرجاكاالبرالمجوسفجمعثباطفةسرالهت

هحبارووصهـفهبهالبأىفقالالبدادىاباصحعةوصألتالصجحبن

منفقالطلبوصالفقاميملىوهوعلسهبرمافىبهاوقالةشوالواصمأا
عدبئاسمعيلقلمجسأاصماالوظلمحاسامحابايالانانلاضوم

طكلتهصارلشالماعبداالو8مافظرواففطعنقاطافظا

طفملاوشإلفهمهييعربرامابواوةالكثروحلةلرالهفظطااايمهـاان
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اليندادىبربكراىاآلجرغندراطيجبراالبنأدمحا

ابمريراصلدنجاداودت01باكربواالعباسصحفرحمدبئ1361
ضيهاللحويخةنمرىبرالنيساغندر

اابوبمرزكرياحمس9كالرحمنعبدجفرحمدن269

يؤكههوبألألالصروبإواا دهـ

11ااهـءقهبددتلتاليجشرابوبكرعدبئ369

اممملماهيمحمداهـايعبكرحكبدااحما9غدرعلىبواجحفرنهاعد369 مرأعن

زبرانجهلبسىاابرحاتمجاقبئعل1039
جفربئعبداللةحمدته509الثقاتكتابصاحب

امحدثازيالرينافابرتبراانالحعدبئ
آنمالداودمقجرالتاورىنيساال

اسلنجهالرحمنعبددق3691ابوباكرلبئاطنحدبنه
المقرىالزألابغدادىاانقاصقأللموصلى

ابوبرالجس1قآءاألألابواطنسيناطعدبئ05 أارلكبرياالا
ااحمداعدنكلبئجمد18حمدابئالحسيناحدق69ة اثلنركأالقصاب1االزدىالفتحال

طبقه



6رحالذهىاضاانذكرةكتابنلثالمجداراممطاطفهرسأ39

االصماأصااالا
النضرالطوصاااالجماشالىعرإحمدق9م

االحميناالمظنركدن879باكرالفدادى11

ابفداثمهأوعراداصداءيخىررشاأإ
ابواىالدصثموصىدقء1189يىفىامزاأ
11سارماقالعباسافيالجرطينعداروافىاممدن89ا

صاهـابوالملبنحد1369نعمأقا
11نمثندراطرافىابراسدااحمدعدقاعدبئ71

الالفيووبمهامناأىربواكبرالئاأاطا
ااطزآابرةمعربئوهب009فاكالمجالساصب

االندلىابربةعدبتعدبئ645

ىالزفىالمازكربوممدالدق301وىبراالنيسااجىطااافى

أالموصملنمتارصاحبألموصلىسفيوبئعدعدبئ1309
ائال

عرياتالزبناحفهبو8911هـةكدبئاهيماهـابراصحاقأل16

جابن11عبدالالكدبناشافىباكرا991
ارحمنعبدايوشيئصيدامول6بناحمددالمابيبكرقابو

محرتاريخاحمدصاحببناائىاص
ممدافيقهايكلبدالكابر47لكدنازىالرالبراحععين1509

يراااصالصباآوالدئمااعدائه
ابوكل9لجقه



الرحانلللذهيطةرظتذإباضنهاحماداسيايافهرسا39

11اآ االةاالصمااأ ةةإ

اعدبخايرتالنيابررىالحافظوعلىا011إ
أبئساقدالقزوبئابوالو1309الحافطبخاكليىاطى

اصادالمزادبخهءبابرللض6ا

احدبنثللطوابوالنفر139

اااالإ

االهاليوآواحملكتابابااممرعدبنأوراتثإ131 اصدابنرشاهاناها3حباقدبنحبانابن5391
اانتفيرصاصابوحفصااعدالكنافىبنمادساانا1اهـ

حدحمدنجه11حمانابات1539دادبنصرلرةأبئ691
عدصابناللةعدعدىأت38حمدبئنخيثبدالمحهأانأ09أل
أالحعندنعلىعالنان311االنىيااا18 اددبنءومعل13
عربنعاثاثكلبداتهان1عبداقهنحمدزهـااأل9

101اهيظبنظاهريكلبداللةاناااحمدبناللهعبسدان1191
مثاهاهـبخادءالمقرىأناأل7بخاعدافتهءالىالقاان391

1101001

ابخاحمنللربانمان1اهالغانإظهـتالسكئابئ9ا

اشنهدالدادىامرساحدبنالراياف1989
حدلناحمدنحأس11نا9دبند1اصنىاتأ349

الهالا

ا

كلهبئنجأضكتأ1769دعدبنكبيراااطالم9أ
29قه



14رحللذهاطماظلرهتذمنكابالمجلدأالكاساىفهرص

ءاالسما01يمءاالسماث8اا
احمددقالمفيدألأاحمدعدبئالعسال9
عدعدبئقلةها9اعدبئللقرىإالانز369

ألىالمرزيحعدبئالنقاشاأل51عبدالرحن
المصرىعلىعدالنقاشى809جعفرقرغضد061

االكرخىكللمكدبئاباللةأل118

اباالأ

بصياطسنرمزىالر99ااطسينعدقبرىاال1559
عبدالرحمناهناقساآلبرىامإ
ءا

دعبئاسينافىزمنر9هالىناسدناالزدى669
احمدنجهحامدالزبدى399ايرتالقىاالسدابى0

احمدبئالحنلللميهسههحدالواد

حمدأابئسيمانالطبرافى89ابراهيم1ثثبددصدوقاال9
الكبيريوكرمالممعمضاهيمااأحمدبئصلىاال99

الطبرافىذكرتراليف039اااحمدعدقسالبرذ6ا ا

احمدأعدبئانطري07قاسمصيديئاذيالبرألاكم

عشىكدبئنحبالقز009عدبئاحمدىللبحفر9091

عدنطسينجمهالماسرا9كهعدعدبئطجا6491

اممروراللدارظىأل8
1

الطقة39طبقه



9وحاارزهبىتالحناظتذكركابمنالئالثالهلداصاىفهرس
ا

الالطاءلالسيابمم
عثرئةالثاالطبقةاأل2ا
اماماوئمتوسيعينبضةمنهموقدصيتالحفاظكوةتذكابمنا

ونوعثريقكةوللثابعونصترارالهماثماأوطقتيهةالطقه

ىبكرالرافىالوكلاحمدنا9اصمعاحمدمة
اهتماابئكدبناحمدااالالصترابادىنجدابئاحمد51

يااهـاظسلمانازرعةبواالحيمنجهاحمد9
بكرابواحمدحمدنجهاحمدن3الرازى

نيالبرظةبواهاعبدبئاحمد15
ابرصحدااحدأحمدقلحدن6لميةصحاصبلالصبهافي

المالييهاوئناالولياا
ا

االحسنبئعداحمدن813بئدبئمبدالقاحمدن152
اىازالرالباسابوابصيراادععرمىاللباجم

ربوانصاطعدنجهبئحمرا612بكرلواحمتعبدالربنحمدا303
يبلالكلكتابصصاازاىالمنعير

اعالدثابوععرعدبئبئحمدا39قاباال
االفددىالمضلهرواهـتكلاحمدن3

ا

برعمرابدالهشعداحمدن0821ابيكنسكالسلمماقا
511

حمدالطلمنيأبوبكرعداةبئحمدن ابوجعرقحمدن8721ايزدىأاا3
ه9ممطبقإ



وحاذهبىطفاظتاتذكرلتابتاثاابىلمجااتىفير
ا

االسماهاياالطأ
188

11اسالمعتزارالمعداصفرقه3الصاحبانلهيقالأحدمنا
01

المتنفرىتالبىورمنهقاس2021

أنواصاطصهامن1الثيرازىابرالنباول
أحمدابوكلهبئحمدانجهاطسن632دوبهمرموصاقبئحمداتك8

يرازىالتاحبصاالصبهاشهابوبكرا

عمراوحمداكالبئبئنافى113فيراا
ش1ىيالزهغمابئإابعرىاعدنعربئثاابيناحمد1603

ناطدبئبئصغاط982انميينىاامباسابوا

أيالبندامىاظيولايوحدأواسحهـقابراهيماصممن

ااحمدابرعبداقهبئاخسين1703وجعفرا
ادىالبضةكهبابااصعاقكاعبئابرايمايكإ
عبدانتهااسنبئاطحين993إهاالمرإ

حمطاولألداصعوءدايوبئ3ابس15031 11

اهوحمزاصحمىكتابأمصنالدخد اعه

روحطرافاال11
أصمهايوسنبط5حمؤك2متوبابوابراميمناصحاق182

مابرالفاصمالقابئخلف1012الغراتأخالسر

االندلىأأالفضلنالوزسجعربن32 انجاخبزاهـجعنرابوالفضف

طبقه2ده39قهعاة



8رحاذهاطفانذكركابمنداألكااصاممبفرسأل7
11

اءإاالءاالسما

فهماولواىاخرطقة1453
ابرصيدعالقعبدالرحمن2دالواصلىبتخلف15

بدراالافاالطرصهـاص

حمداصعيدبئالفنىعبدكى5ارازىياابوزرعةسقروح599

المصرىاالزدىعبدوعداللهاسمهمنإا
عبدالواحدااسطهىاخنىوعبداوعبدالرحمن

وعطةاحمدابوفرالهروىبئعب482

نياحمدعدنجهجمدالواصألاطرآشيخ

اااوريابرالفتعمسرابئدابريماانهاعبد4921
عدسيدابونهعطيةك9االصطهأإاا
لمجشغالمفاصواالندتىاايوحدءعحدفابئعبدالله9ههأ

ااعكاسالسمحالصالاجىالبااق
وعراسمهمنصفلوعدنجهبئعبدالله263

باهـبئاحمدنجهلى22اتفرصىانالراجدا

النحيثهابوالحازاالندلىتاريخبصا
ابواطنعمراحمدبئبنلىث6فطيسعدنبنعبدالرعة3هرا

ضىاصانفمصالمرطبىبرالمطرف11
نفىااعلىبئقالحبئعله2كهولالنزاسبابكناب

لمالمفركلةاالراللهرضىابةالفوفظا
آ29عيرلعةائااطبقةامنتنىايااطبقةايعنى9



هارحللذهيالحناظئذكرنمابمناثاثهالهلداسانيرس

ألالتا05

نحمدبئاحمدبئحمد9ىالمماذخلفيهدبئكلكأل4

أميىاالالوعداللهمفربم ىراالنقيه

4زرسهمااابربئصدء1399العكبركطالبئعدبئكل1ول
االصترابادىاليعنىاهيمااهـاحمدفيبئعمر803

ةنىبئاسحاقيعدبف033نيوالحبدازآايو
سبهااالعبداقهاحمداسمهمنة

ااصدقأطارثبنعدا691مبدالوهابأحمدقعدن902
المروايخامابوبمدافقهاأابربكراالسفرائياأ
عدناطسيناعدبئهقعلىاحمدبنعدق19ء

لمىاخىالرعبدايوااظراطتىابوطاهرأحمدان
ا

اصوفياالالرالفاعدالحدبئ132
احمدقالباسحدن03الجارودىا

1النراتبئابراطسنعداصدبثعدبئثي7
ىاددالتىاللبيروعر

ابئحمالاالبماسد99غنحاراحمدبئعدبفكث
الهروبرجمداطة1فعلانجطغتارصاعبدافتهابو
جنرقاقهعبدعد343رىبخط

الرازيآالقلعهاتمااوعدابوالتحاحمدبئبئعد043

عبداقهبىجمداقهعدبئ5991ىالبدادارسالمواافإابئ
زرعةا



1للدمثمارحذكرتاطفاظمنكتابالثالثالهلداسايفهرس

اااالسةأاالصماهبع
ا

ونصزالمسافياسمهمنأتيرااالدمعتهااروزرعةإ
اإ

والوفيحمدنجابئبداقهنح1732
الفرجابوإزكوبئللعافي2اليابورىالوعبداللحمدويه

المفمرالنهروافىأالبيعقآنلووفااأ
فضلاحمدابوعدبئنعرق703اكلستدركالمصاب

طأرثالطرحمااللهآوئن7يخا5ااا

امخلدبتباكربئيدلو0631زكرحمدبئنعبداحمدبن83
ممالرقعلىابرالعباعقازقىالجولمحساالشبكراو

وا

1يحيىاطهاصمهبةمنالصجهسهـجألمصاحب
انهاطعسىاقهصة763عيس 0001ضض

اعالالولىطبررمنصوسقالمقاسيدايجملىحدنأ1643
اورحالالنةكامؤلف كباالصبها

الصحيحإنابئابئعاعدن99
ذعاثبمالكنيى79االصفرائيىأالسقاها
ا

االندلىبرزكريا11ابرزرسةبرسفنعا الكمثى01أ

الكنى

نداراحمدبوترالهروصعبدن3إم

الصضيرعدمقىالدعةابوزرأ599ابادصاحمدنعقاالضرزراإيألا اإ



103لرحللذهيالخاظتذكرةمنثابثاكالمجلداساىسفصخ

سمااعاالصا

عضالسلىالوعبدالرحمن21كعبداقهاق

ينباطدنروحالرازىارزرعة1091
أها اهيمابرممثتىدالدابرصسص552دااصنيراإلرازىءزربو99

داناط10 الصيها

بئاحمدفيااليبهانميمأو5رسفعدنأرزرعقاالكعثى291
ا

الهبدلااهيمأنجأعهافيابرزرعة399
ءاالنجاص

اهباساعدناتفراابئ10021اقهبههاحمدالياجىابئ1042

كدنجمداللهضىالنرابئ363احمدبنثنبكيرافىابئ383
عدقعمدالرحمنفطيحمىالن2هراعدممدحمدان49921
11يء

احمدعدار4310110المهالة100
بىموسبيابىصلربنجضربئ312

موسىاحمدبئهدومرن8331الوزير

عدالواحدبئصسرورعبااأل99عدبئاحدعبدالوفملاق9اا
احمددنمفرجابئ103علىعدنقاهااابئ619

اسحاقحمدبنمندهن5301عدابالحمدبئاق113

عدبئكلبالابئ91ههعبئاطسنىهوالزمءابئ193
ماباال

دوابراهيماعدقحباالصا4الضريرأممدفياحمدالبصير2رو بئعدبئالحندلمول9831عدبنعبداقهأحمدبخاالحااالس
الحن



رحاأذمبىطناظتذكرتاشاباشمنثالمجداالساكرس2
أ

إءاالتماايمءاالسماااب ةإ

متاهفئدانارآشاااا3إدابنءغنحار32 051اطحعن
هاالنساب

أاصدبئاطسنازفاصيرا6321حمدنالرحنلسامحدااالثر43
أعبدالرحمنحمدبنا5بازالشير3531حمدادبنثنىافراالس152اا

دنجااحمدنكىالطاا083ابراهيمبنورسداههءاال1213
11صنحرنجهسيىأطاال7احدفيهبحيرى17631
احمدفيعرلىوبى8521حدبناحمدالبرتاف1953

ولدبخهكلجىاقاا363احمددإنءرودىيا132
حدنهأحدىاكلألباذا6921اللهدءبنصزثاور103

اطنبنالدةهبةئىكاالالل762اطسنقاطنالحليى913

حدحمدينايحالما653صليمانبوحدااحمدبناظطاب02أ
حدبنجعنرىالمسمخنر383اطنبئبرىالر3هه

احمدابنكلحماتاتا393كلقاطسنىالزهر993

احمددىاشا6631احمدبنكلخىس66311

عدتاالسليمابع3را
الرابمتشردهطبقة392

كبييمشساصالالقتاا1اسمماحمدمن

هوئنابربكريخهاحمدبن0311ا



132رحللذقاطفلظلذكرثنابعنمافالمجلدىاصاسش
ا

11االصماهاالصي5إ
11بنيالفزواظيلىابر411اابرالملثكلبداحمدمهإ

قيدإلرشاسا131عماحباودنارىبوايخط
المدثنرنةاولكرناقعلىعسدقل03

أالجقصدوعهانالبندادىبمظطيمتا
قاسماركلبئكلبئسحد043مامماقصدبتدأ93دالأ

آللثرلحراثسيخنيبهالزاصبهافيالامدحابرا

عدانابراهيمبئسلطقثامهعبدعدقبىاحمد1303

101صمبهالىاالمسعودابواومسمودابجلى

سيدنخقسلطف943وصمصلهيممرسا 001ااااسعااهـ
أوليدالبأابواأاةعبدامدقلهيماهـاكاع

اللهعبداسمهمتأاطبالااصأياننط
كموجمدالرحيموعبدالرحمناطسينققيأص03ا

ايبخكلبئعدبئعبداطة03ازىانرانيقرصد11
ااسمميلابرآسالالاواظليلمقاصمماطنة

ىالهوواالنصارىعداوعلىنهعلىبئاطصشلم43ايا
مبدةعدنعدالرحمصس8ا0بلخةيلوخثيا

ا

11الىاالصبقاسماوكلحمدبئقاطععى9
نممااحمدقبئعبدالرحيمثممالبلخىنجدىرايلولملو

أابخارىالتميمىابوزكرياااحمدبئعبداللةناظليلبم9



رحللذهبىاطفاظنذكرةاضمنكاباثااطداصاىنهرسـثال

11ذاالسمابااالصمايما
180
هابرعداحنبئاحمدبئكلك1فيالعزكباسمما

ىظاهر11ألمالوعبد

احمدبىنجالحسينحملى303حمدبئاحممدعبدالزيزنة1243
المحدافىافلكاالفععلايالكناذابوحمال

ابرصعدامريىبىعلىكعدبئممدبئعبدالزينكا
لسالكريالمحاربولنيسااالنخثي

أابوحفصامةعببددعر03هخلفقكلنالماثهعبدكحا
ا

ىالزهراافمدأاارىاالنقاسيايرا اداسمهمنأشبةاأ
ابوباكراعلىبناهيماهـعدبنهيوغانعبيعاللهصمه01
اثى

11تمالىاطارلمابهافىاالصامصعيدنبنلمجيدالمحه172
عيطبنللةاعبدعدن393ابصنمرالسجزىابو

اصورىاابوعبداشالحديثفيالكبرىلةااأ
هبورهبقاقمانعدن03ااحمدنافتهعبنعبيداقها7

11مالكاتهأالثيرازاأباطابوالقاصمأ
ادويوسفعصاصهـمناعماترنصبئان2ول

ابوصيدأبخهماذدنجي793ىالمقرافىالدوعمرابو

11جزيالىاممانيفاكصاحبا
ءبنجمداللهنايوسف603اوعمرعلياسمههـمن



وحلللهبىالحفاظلرةدثتابمنلثاملدالثااسايفرسأ3

أاالسماةاالسماه
إة

ركتاساالشالمجوامصنفلمجاالمعرالبربدبنمحرابو

الكنى11

سعيدبنحمدابجلىادامسعوو3031أا
11بنرراللةمحهجزىاابرنعرا173

ءبناال11أ
امحدبناصمامابئ6931أطاهرىحمداانساآعحزانجهم9

ديئاركهررامغدقان8علىبندالمافاسصاقثمي
ا

عبداللةبنيوسفعبدالبرن6031أ
11

هااللقابأمحي

روىااسيدنجهابراهيمابأ
هيمبرااامطارعدناهعلىبئحمداالبدادىظطيبا1393

المكيىءاحمدبئوذناإكلبئلاسحعهاساقاأ1003
علىدناللةهة003عدعمداللهاالسالم4031اا ىخ

ا

االنساب

عدنانمناأكماأيىلناأ9اا0الحسننآنجةحمداهتىال903
سحمد3اههاالجمصاحادألحلعط943

قيبئبافىالز3ةهعبدانعبيذاقهباطث7

أعيدامهعرنىالزهراو503المحهعيبدبئاظليلاظليلى1903
كرى31



رحظلذهبىالحفاةتذكرجماباصمنلمجلدالئاااصايفرس52

أااالصابإاالسثاب
احمدتعبدللزفيالكنافي83موسىبئعلىىسكرااك4

حمدقعبدالزينافخثيكعبداللةحمدبئىراصواأ392
اعلىبئاطسنالوخثى343ناطعبئكلهافاكىا3031

أااا1
ا

رحاطماظيذهمطةيذكركاباضمنااالمجلد11اساىفهرستم
أأ

ا

1

ا
يرء



حرددتالحفاعلكرلدكالبهجمدأالتماطبقفى

اطبقات

صافطاوسبوقاثناقوعتمممراطاديهالطبقة31
اماماسشونماؤذالثانيمكروهمالطبقة9
عرالماثهلطبضبر39

اسبينوبعمههنهمتسيوقداطفاظقذكرةكابمن
والثانيةاربعونأئمانبةاوالثماطبقينأاماماوقعشالعلبقه

خسقعنرون

عثرابعةالرالبقة311ك

ا



ء

هىهـهـثكأهـهـلمالأفكال اجالرالجزطما كتابتأل
ءممحميىىما
ثال

أالحفاظصرتذض
صيمىىء

يهاالطاظإتصبعلىهىالذاهـتمبانأطقيئمأمأ مميعاط

الألآااالالربيوجئعلةاتنتيعلىالمتوللحبرالبحرهابم
صعنفالذهيقهعبداابلديئاسسالحفظءالها

اتبمثعاهيرإلكفي1أألنااللننمفيتاراا
4طأ
4لىتالهاقهرحهكليل
هالهبم

مبيىحء

يةالباالطبة

الهندفئئمةاالنظافإلماصصصغأ
العلىمأ مميعاط

4اتساصهانالددبااحيدروصةهاء

يالمقوالنرورعت

لهءلهيىأ
83390صنه



مى

8ج5اظاطفةنذكر9بهع
او9ا

اكثحىىف6053ألاال
الأصيكؤءه00ن

ةأ
صسع

بمصا

فاألحاطلالصوراخ
اأااول

معطمعالحممبلطمعلىاا

حبمالرالرحمنادسم11
ههـهههإليئلثثههععهعنجم
أني
عرمسةاظاالطبقةط

يمبئاربموذطموعدإ
اطافظرللسكرفىاماكوالان11

أثى

عدنجدلفابئعلىجفرنجاورقنانجعبمانصركلابرالباخأليى

ابضداذىثمبانتابالجرالعجلىعيىبئصمايقادلفابيادالجباالميربئا01

عهصهمربوانلبئباكرمنطنومجلوغرذلكاالكلىمنفأ3رو
عدالدنمدارنفى1بنصصرحىإ01

اهت

اامماصمهربعاكبمائةارجووعثرشيننذصنقاضابافيتولهكلل8
ا

غألنقواباطالىضاهانعرققوعيدامهالفاتنىاللهعطلئمرئ
ءاد

اععلىالنهااطمرهوضمروابرقبيلةكزفرلرفىبئومضالقاصوسني9

هماثيالس9اللاقالخإدثفانلك

وا



4جالحفاظكرةث

إاالمتقكدواعدمالواقنجهععروابامصموبرىابالواباإ

الميمفااالءافيصضالتخمسماصدنوعداثراقاالبكرن 001او

حوثيمصرىالمعرميموننمالقاواحمدبنبدثئصبتهألةاررا
301عالفى1اطفاظلتىحلاقوايووالجزساصاشوالجبالوخرياوراممااا
أابرصوصىاقدازمرافقيهواتاووببرباكراكهثهـةا
اأهلىالىصبموق3الاللوصابعبدوعدققنداحمدالعرالحسابئا

11ماقاابرودىالميعدنجانعدوساوكطالترخاذطرعدنىهـتاط

اخرطنرقطممدلربمدأاابلةإلبآاعلىأنظالسمراااصمصلهخبرااااأاأ
اياظالحنجااحمهرايوطاناااطافملىالمفضلهبئعلىخركىس011

11اخافظبلى11اتهبةنعلىرابراالاطاضلكطاترامالضفءاا
أأء

ديحازآانراالرىكأماحمدابرياكرصدثىيرءنهاسسعو
اصاحباوالفنيانايىافجافيونابرأهيماناطرونعرابرانا
11نأناعجدالمحهيئالمفناناعمحيننامحيىحرساازهيرناخبلهدثءا

ا

اكنتنتعائئةسلمكةافيشحفصبئبالكرالىعنأداصبةابياالصماذا

اتكللوفربكوحقسترونخذدياؤعلهوايهالقاصالنطوإجماز
اصمأبوااناممااصدسنجااصععاقاهـاهـااالبرىاصعبدالواجااللهاإ

موهلءقذكراظطيبأبوبكرانابأكصمأبوللقااناالحافظا
الفذكرلحذنجةيدمالهافاعبجةتهـامظلآخرزادفيومهدىحمدبئ11

ااالجزاحىهنجاهـممدتبنفياطاقاطىالرللقاصمأتتالميوفي9
ءا

ااكرجمهينافىعدبئهرعدوامممابرطاالمحدشكلدبئواخوفياتالجاأ

عندعنىالبالىصريخمالدعدالقالفى1اعلماوبعنثقملتى



طفأظ001ثذعر4أ8ما

ايوضكنيايراهيمعنبلححمدنابئ4ااحمدنورواآضطيب
عداعنيىزالمضلا

ةلراالينانجانااناالكندىاناالعالنوانعدقلثرانافياو
أثىوحدرمناطسيقميصرنبئدمالقاحمدبنالىاكبكللاظطيب

أحمدبناانااسعناوىااالزميعدبنحمدبنااياقمكنهبهعلنعرابو

بيرااةئةشصمينعإلطادىصانتهتوإلةآنسصرربالذعنأناصودوظعهاإلا
الدىاليتيمهذاجمحامنيخترلحمنالركفقدموعشتاليتيماذأباكى

لهجمآورفيمنكرظطيب1ظللجنةفلثايهانىاشاتحتديهاويتوار
لهمجوحماظموىصنومر

صدألملثهالهزميريرفاالكلقيهوظالشيرواضههوقلتأ

االنبهذاإعىفظامتتطنوهنهاصمحتارمررصوالهاكوالقعان

صيوخناكبارمن011حضرءصافضلحدااظطيببعدؤزمانهيكنلم
عهاوومنينالميراللقائمبوازركرعساانفظاطاوظلامنمهسمس

سنةصهرصعبافيواستقالطكلبئاطينوهربندادالقضاقفا
لهواحالنىاألشفياظطبجمتاراديايىومثرفيقالاحدى
حفطااجابىاالوضيىالقماكوابئوماراجعتكثهاحىوالكاب

كابقرأشكا4

ماكلرالابىاناظطبلماغزووصعدنابراطن
بخاحفرعندوتصنيفاذلكقيوصعنفألموتتاكتابفيمليهاخذ

ياليرهذالمظلواعريتروأنكرولمذاممنطبامثوالصأله

وقيل



8جهالحناظةلرنذ

الملقباليهابهروراأظطيبفلماهاتكعهنينصنيفاكانوذلا

الكرمايجرابئكليدلسنفكأبوموتهطثرظتاالوهامبمصتعرا
صاكوالانصيابانصرالحبايكهاصحاقلمإصممتطاهساتظلهامواا

مننفنالماعرايمرآرخماالكتبهزىمردخلويقولعليهفوتا
دالتابهذااللياا

نكأفظءأيرضسصيباعارفاحمانظكوالماناكلقالعحانيماللها

افصيحاسحرااجزلمبرزأوصاعرامجردنحونءوتيااااظعليبلهدلا
اموامطالمحدازسالهفيظهيؤأدبضإفيماكاخقلاغارةالحبأ
وولهاالىجمناداصعاكرالأبنترصةانجارفياانلوليضدادأ
باطةاخقتدىدةالممنفاتمالتروالظموولهأالدبوأقنالحدتإ

نالتالبةناظصدصانالكاعلىله4دلبالادصمرقددصود

جزئنمنخذلىالالكوطإالبيرابنكأجتاالدواقىأكألليار

اصداإلولالومتويهالجزصذانيالصياالجزهذانتئءصلظهالحد

عنالنرصنمابالالاتفاصلةصطةوالقلىحانماالوالىارحهحتا

بفابثثعنوماصألهمئلهمارأعامثلهعنيسئلفىجبلفقالاظطيىا

همهأالياليرجعالحالفيإ
الدهداعاصألتآلاةتأانااناجمفرالخلرلءنىااخبرنأوا

لطوظاطدتعغنحباثععنفقةزظحاظعاكوالفقالكادانجعنا
ضهبضنغعفماطمااهلينلرماكوالإبنالزملممؤتمنالسايأ

الويناتيذكرتدىرابئاللسميلصعاكركابتل

بهمائعةولرتنيقربصنةجانلئيبحرفقتحداشاواكأقاماقكلذ



لاطفاظتذكرأ6حج

ومحهمانكرصصافركانماكوالوقدابئلىالحاناصرقتلابئوظلأ
ااهاكنمألابعارووصبينضفطسنلهيواخذوامافقتاواككعاالهـايمما

الماكوافيقتلييقولنصرانسبوسمدالمحايخافجارموظاالتاالقل
السمعاوقالالثيارنمااوازامااللاله ضاصضامنبميرووسخسهيهـ

هعليللهارعةبعدالنماهاكوقتلصتانزضرنجدادالي

بمينوهخمنةتتلاضظمافطالجوزىابةبوالفرضاوتال

أسغةتفيلوسبميزوقيتعوسنةقتلغيركللونينفوثماسنةلوي
خلكلنابئيضاتاالنالقومذتكىحنينوئما

ضمرومن

امجتنبالذلادائذلوجافداراهنشبهامنكاقوض

حانهاوعالمنداللرطبنيظفمىاالوطاننتاذاوارحل

وله

اابههذكيرمدخفسكنجاظرتباكتفقناتواوفى
لهساكتدحمرتلذياؤنرصرةؤبصابصسااطرىنياي

اعدتواجمازوامنمحتالماكابئيراالحديثيزوقوحتلت

ألهاجمصاالابىعدابيفظالحااناعنوانجأوالمتيربنادقاعنلنا
صالمةدبنء11اساموايهاالميرنعرايىكتابعناطانظناعرعدقعن

ااطنبئظمرناالمابهرلناعنءالفرابئنافىايانجأداحىيااالانجأنا
ااحمدقاالاطافظعلىعدنبكراابرجدىانابلرلافيالهمدالمحسبعل

انجه1احمذنبكرواأاضأهابئمحبناناصفغلاطزيسيراااحيمبمدالر
إاالخالدنخابمعركالالحربكيربنحمنمحدالربئاناعدبانطنذاذىا

نجحنقصة



ب8جة3ءااةثذممر

11اتاالمواالتسوقالوصمالهولننكليهالىانيعنالتمكنارضىةصةعاا
ااهدكهءعنشاالسعنفافاعنيجكأجراعنالثورىاالصفياقت
أت

اع
دهاموماقدلىاففهـوااهمشدفا

اصحيلهىلهيرءاالقالهـالفربةمرادمعافافاهالئيرازثتلال

اقيوفطدآمتيخا11صعتئةاحدتواماةتبصخدىاا
ا

اقاباالكصابفيااعالمربصااتووقعسصبةعنقةاوالرالجشازا
هعنكاجالوتحتىخأادرىإسطلضوخئيرازكا

بونخيربئا3ال

أدادكاالتونخيربئحمداقالحنبئاحمابوالفضلالناتلمالىفظاول
في11المحامياعداقهحمدنواتاالرلكروأيانذاءاالاالتال10 بنلىعد

ت01وااليلىثرانالقانواالاظرقىلقا1واالالدوواالكل
ء003صمصريهأ
اثابرالحسبناجازلهايهاقرحصنحقيدحدوخالئقمجدالوابئاحمدا

3يىىرهيماجازتفردمةوطاازياالهواصالتابئابرالحةواتيمنجة
ويالبدعامروابوةصكربنعلىوالخطيباابوبكريخهثكنه

وابرباكرالقاضىداطافظبنواصعحيلالمرقندينجهاالقاصم11

االنكاططعبدالوهابناصربنفضلاوابواتبطرابصونيإتصلمتغابووا كثيرلهختهو

ناكثيوابخطهالروايةكنبصعواصتقنعدلتقةالسعانحفقالذكر
ابوالفضلممييقولثبونخيربنابامنصورصمعتمرفقبالحديثلهأ

رذىمايقولصلىاالغاعبدالومابصعتجزائاصاذاناتعنا
لثاصهايقولاكواجراهولوضخيروننجاضلاأبيصلأ



اظافذكرة8ضكا
ا

دفىاوموموماهـوكلذيذكرالمثخينوإكطء صعءاى

يكحباحاوكاللمنفنفبهـظء1لساصكبوأبرنعروظلأ

دهالواصلىالفياعلىتالوكانياتفىبالىالناسوأقرأتدفظاطلىاا
هماكىوابصرىعالحقانوعلى

كلققوصكرفىروعلىاواثقاحلفؤربومنعويعااتبن1أعليهقرأ
فطشيوخهالىممرائارصانهزكنءبنجيىزمالهفيلبة

اأبنجبطصائكانااهىوعاالةهإالنصافءيالتحئدمرجرحا11
ابكآلفيهاهيعاابنكرمالاالضايزاننيذكرتوقذوقينإ

ااظطيجادقانوجميغاظطىختافياشيانحطهيلقنوانهدودصسا
ماذافكلنواصىإقاطكلرهوهورفىؤطهـاأوذأكفيله

صنةإنينوغجاثمائةارنوتنارانكضةرصفينيتو
اوهابجمداقاللهرزقااالصاإصنداراقإاقيثماتصاو5صهرو

اأخةنينوغاغأنعناالولىادىبمفيبلةااطرهشالفيمىاحزأيإناا
ثكبدالسالمصفيوابولةالمنزيئوالالصةطبعتالمتيمانسىر

مناثريرمفىتومائاالربعلتصمعيفداذوفوينالتزدص11
حمدالجرجااحدبنبالمجحينبمافضلا3اقااكىإومجاورثألشمافا

بنلىصنواطاخرباقرئوىانعندهىأبررالف ام
ااسصابنكلطبنصابوسيدبنوثاعر11اطحرىىاةاعدالفنىا 011ر01ا

اكرابرالامااةدوالىالقصاةوقاصىمذىالترروامنأددباسىالبحوإ ا

ىللفهرعبدالفنىبئعطنابواوالمهملحااضمصفالمشتبطصر11أ

الديئممدثر1ابألارجونينوثمائمانماضسنةاايقرخ
عد11



4جأءاطلرتاتذ

انمعسوصةدبنءوتانببندادعنواطاسلكالمننربنحمدا
والحافظدلدىاعراويقايمااصالويعونبنمجيبصهابواا

هىالمجداللهبوباا

كأانعبداللهالماماانااهـملحمنعبدالرناجلالهرأابوانااخبرا
ناطنذااونخبناطنتآسخرااباقاكأسداحدقرأشكلىتالا
أ
311عاعلىعبيداحدبئاالاصااظاصاقبئاقهثابضاذاقاحمدبا

11كلللاظيرظنثةعنالملحتياعااطذاخالدتجعطابهتالوهأبوعب
تالتقماضواطوتاانخهينااناكنالحوله3وعليهاللهصلىالمحةرسولا

غكلاايامآاليا01وارهذاالواخروادفكلوابالسعةاللهقدجاهمهحتى
ااروااصتصادفيذ14يشاالسجوعزأللهوذكروسربإ

كأحاابشتاللةاتيعالفص15اخذعىعليهاتعنميربئاعنلممم
جماعصصيمءيقعاايضايخصاثديهالحلةلهذهوالتافيالهذلى

3أواخرجهنكذلهثىفحإاباتتلةوفاللةحاخااعنذااا صا

فاافىالناز

مات

ىصبىاط3

يئصحمدبئفيناضذواألىبواالمرتضىاالمعظمباكماماالفظاطا

بئفىقىظرصالفااباحهقصرلشاتجداذىااطوكهاكلهبنزلد
عيدالملكتيالبرظإبكراوالصقرطهآوملىلمحااعداللهحمدناكىشاذان

والزباظمايبجءخلقاووالهمصابمىوكدبئانصان
وبانجهفهـاطيبأوتثىلمشمؤعدنجهعنمبمفرحعمثها

الصدالواواالسندهـصلبئقهابةوالمتعلىكأطاهيزاهيابهـلىا
أ9



كرتالخاطة1ابهاح

11ورابرلملفتياطيرجمنعدللرعدنهـولجاويللقئيرانعنالوبة 11

11ءتسبعمنةنجافزباإلطاكهءررثوإبفىطينابنجاهـ11
اااظطيبقديئلىإطاابوهر

أامةلكالمرفة4عبرفيعلرىافضلهرلعاثابرصدلظا
فطاطدثصالسعصاثافرورأىعقلالىهـوكلنلحدتإ جعا
فيومحنالتصنيفحنزق4اكالسالبخالافىيىاعنهتل11

81قدصررواليشبهانشباهحداوفىاوذاةآفدتمقدسمرجمرخراإ ايتومنهاففليامشطرلصارأامديقوسددزواءإسفيرصممت11
اعقعنجماالىآاالنخنقاالثاكيركلدنوءالمدكوراالغياكلذمنوعيه

عترتاغظكفرحدواياشانارودصائةييىبارمااللشاالبخا
نفىقىمنارتويباةواماليكلصدازويترلهخاردآال

أأعثراعإلقحىلموصوارفالهومألتلعإخموتءكلوصماتااأ ا

يهتىكلليولهفىاصأنجولهريةبمينارامنئلقروكلقظللهـنلة

أأوهدافيبافىوقدذكرالسافيهكنمارقندسرثمةاهيريلو
لمالكبره

بامنكلويقولذدكاظطيىنعرعدنليالىاباوتظئم
حماوراظلجعماعظماصأدستااالثربادبتولوصععةائرب

اذفداليييلالالظلىاطاجباللئرتدفقاابستاافيدصةذيجضراانهرا
ادهثياعموالافعادواالضقالةلهابىوالضراالالكمقاقظماعيه
عافنودىثرهناصلهوكيلجمندحتظيماكهاراداناتلشوبهفب

اهلهجمدي4واليطئنلوامامافىدوابئنموابهيظزالبالثفمفيا

فيخطااطناث



جألألاظالرف

11حعلاضىخلمافيريستاوايضذااذالملكئماكلرصفتالنهورطنئ
اأمنلوقةحمدافصبرووضياعهاموالهلراصتأوجنهفاعندا

11لتأنجلدصاصبراأفرقيلممانعيفىالاليزلىلاهـاهلمزأيالكونا
علمقعبمانإ

أهومئهوبرعاماتحقالطصمنعوممنهمياصممناابوالماليلىكللأ

الباساالمصيخآللطتهماظتضىراخيربنعلىالحابدينزفيلدءا
الهرربينوافيفيوص4هـبتتالسيدالمررأيتىصالمجت

أإ

فيذالفتطمجيعامخفالىامجييالحتىلةكلناااللهقلفى

روايودالىضىابوالرلدهفقلوتينصيناصنةرمضانصصا
ماةوارجضتلىالمرتضىالدصولمد
انغاقلهتمانيرصنةفىوقكوضعينتضةثهدبوال

زاظافالشرصالدهضهبائمقااالىآقدليدقكلظواهيمنجهاضرا
صااآعاحمناهالمحةفريغتصامنلىوقعقلتأ

خاانجهالمآرأبيواإناخداأضاااظإنجاهـأطانجاءةهاابولللنرىيااا
كقنجةوصيدممربثرناناعدنالملثهاناعبنجغبئيلشاااناعدن

حالةالرصابكليبكضنةاصاشعالقتزيادناناصبتنىألطءط

ظايرأأحممروعلىكالكأتاطووغلهوآعليهاعل
مثرضهعوابنة

حدبئابكرابيببالمظاطاعدقناحمدبأكوابرلعيداالمامهوالحافظ



8ج31اطناظكرة

اوصععدياصلمإقىإابوخ5صدضاااالصعبمدصنموصا

امائةارخعينابعدلطو5متنوابادكوبهياعلىادايابكرنا
هتمالياقهرحمهتمامنةفيا

االمامصمكويهان15

للفىافىاالصصكولهنعداللهاحمدنعدنخالةاالمفهاطافظاأل
ا

اداظاللىااذةاراال3واا
سوعو3هصوصارفىهر

محامةوالصهانسةروطمررنصىاتناوشاوضقتوصلايم
اال

هاسصندمنولسعرقعلىافرلاتظاطانأزلتمروعألمقراناول
0011اء3

11بمولرتعسةء5ولداالبرابفيصنفممطدالمرتصاهيننااآ ا4ذلدطترككاناإطنوآلءأماا
ا

أرسالمتهفيفقالادتاقالمحهوعبدةواطافعلعصميل1عنهوىرمر
امهفمقثرا4ءوودثاطصب5فىاوافرةاةصإاولهعالنن

ا

آاغوالهراماورالىرحلىتمجمانصاينالزبءصحبةراصصالىخرج

إلقلتأادداطتدكاماكانيخوينىبها4ادزرؤسنبناهبو11
اتمأءآلافىاأ ااطبالاقاماشمهانةاايئاضتيروظدتبورثشبكأفبا

كالحكة6فئ
ويعرفالممصىلامتاهـانكثهفرقافضلواادامامالافظاط

اكاالالردصاهمادقراواباراالذكاطءاالبم وىصعاس
طبقتهالقورتببضداداووطباتنهمىنعرالجشاباونصربئناوأباأ01أل
ااجزبعةارالنقورالنلمرويى
أل

والفتهلقانواالاطفظورفةبالىموصوظكلنانجااابئكلأ1
دقوالعىاسيناأل



8اص3اطفاظكرتذ

األىوضك1وااإةاظالههاصماداتاصرصنسلدال اريروىاو

اانيلعشهروىءالبيتكوةيحلومنهماألمرالهقب

اويحياابعلىاننغوااالجىحشاةنوصالحعناصروانمرتندىا
الالنزاإباقهاكأبا

عدبااصاتألىماطيورىاأنصءاباةصمتالسلنىادأ
افرجلهساادضابااالمماطديثيقيممندهاراتهـمنقدو
ك3اطكاممنهصفرعنااصااالمؤسضرصأاف11اوقاثهاطكااات
11يخورباااوداللىةرفءذاروكاتتاوءصهحز11االنصرمىزمللى

0050511

اتالوتهماقةااالابءداءوقالاتإالافضيألامنن
1ولدلمااطرثمنءواضكاذمضعاقرأتالصدفيقىأ

ببتدادصائةبعوارنينوتماضمحمؤصةفيداماتشرةتصنة
ءبميباتاالفمشاخا4صيضحدضتيكهأضجارخها

ابثفأامحا0البامتهابراحمدتاالعساخافظممه3القأنااخبر

نناممدطكاصيثهباميىتفرشااأالقييىءاناعدنجاالوهابب
سرتءثحدالرزءنااءبراثاعبداللهاحمدبئاناممذيخااطعيهة

أصموآلهلجههالىطهوأحاشاثسانجاععاأللهشكلبخبراىارهرعة

11الكديدخيخاحىالمسلهنسالاةعثرمحهشةالمصةضانشهرقخرجا
صةكاادصوموفم2اصونادوإفطرفطووتديدظمانعهومزمابإن

زاقعدأحدثكهاهاخر5ا ءدرمصىا

أقءائهتووتحينثالثؤصنةالطافيمعدالمبىممرااخبرة
نأدااتاكااىكهجؤنااأنظاطصرناكديقنااليماضدئهااييا

ضوزايادىاخأزالاننوحالحين



اظاكرف11ج

اناعدسيفعرناناكلكةوارفيمائةئألثيئونجغصبمااالزكلعدنإ
ظلماافهوالظراطاركاللتلثبئرنحينبئقهناعبكاددبل114

ةيالظمبكشاووالبيلجماسضتةواالعبنا
كلنجااقزلمجدالرىالةاهبة7

اوالراقاساننحرصمعازىالمراحلقاصمارللفداطوالاطافظاش
51 3111
الشقىوحهوالجالوفارسآوالجزرةاثاوارضمرنولحرميرو91ء 1اا

فلوقدتابلقجممانوابطرااليالثيربناطسنبئعدجمرابيي
001ز

الففلواجمدبنشنةنالرزاقوعبلممةبشالىجعفروافلىالموص
أرهسيرآرصتافىطبقتهوالباطرظ11

خزجنجفهعالنبادااكئنرضنالحاحراثقةكللىصمانيظل

00001اسبعسنهفيغدادقدمتهولقراحتهلالطلةافتفعاضفادهدوواظاك
عرنزكورالمريبانالرعإممدبنافتهابرااناعةمروىوكين

اأصالنايوتحمدننجهعدنعراسوابترصراحمدتحمدالعناروا
وغرصأالفيصكنهمغيررجابموابكروابوفنلمحداطبئاصحيلو

اكلنجاوالندصانضرلفقيهءددساكرافللاشحى
ضتطسوريااواونعروسطةاشبنومبةا

يحبدبئاسفرعةابراناازىالصيراقةبةاوسطاابناناكللئم
الكىبوهسمااناىالمقرىصيدالمطؤبناطسنازامالمابثيربا

اصهرقرصنسبباسايقالوالمعابتاخبناموبالغاالمئاثاظشا81

امهالقيمشئعضاتيانزىاروتكدنبنررصابرصمتم
يئعفشعربثأانتماخشوينعروةماشالمحاا

كومعةيبمرةابايز



18ض5اطأظكرةتذ

االبالبرطاتضلظفيوبتثمرصبئنمزئفيصافانىكللا ردثاكرفل
اخاالئاكرهـعدتظلانرائداجمروكاقيورماترةايمث

حعو

كللدالراصالىبنىاخربارباطتجالتهالقاسماتالىضيتاذاكضتا
نيثرضيررقوالحديثليلمبايثتضلممننهـخبريةاصوةاأمأاقر

شاهاعلينا

وارجصشونممانينوصنةبكرهبقالمحةماتسعارإالهارالضيانآلكلل
وقالطنابطونينؤتماغهصنةقضةرشهرفيماتيانيللتوقالماكأو

نيزقجزلهجتخراجدايتصاطرطلبعةتيذلالساجىمؤتمن

صىصبعينمؤتهيلةمةضافيالطاقاليدااث3رحفالضحىصلو
4عألمرملتانفهاضفراىصلىتتطاذتاةلو

أرعرلايىدبناناصمويلنانايرتعدالمنإبئعهاهاخبرناا
أشعدبىىاناكانالركاالعمردبنهواثقىالتراكددانهـالا

كماااحمدأالخياطابراهيمدنونالكراشاوحدرافيالبابلرصابخه

صإغااهيااعنبرىفهاعدبريرضارابفشإعناالنعوساينابدعن111
ئيالجنةحالوغامنفاذلبطيخ11كهوأوكلوقفادوصمالهوعليةاقهسلىا

ألاصالاازهرثيحلممناكرحدثمذا

يبازانلابئصرنابندمسعوج8

عابجاريجزيومحيدااحاقالرهالفقيفعإلاطااجمدبمبدالله

اعماديدصوابئالليثىبرىنثمنبجتانصمعالمعضفالف



كرتاطفاظتذه161ه8اج

النجهوسيدالمباسزعبدالرحماندانبهآبو9بالنوظا
اكدحانابىنونيعانرراالزسعدنعدمورنءوالقرصيإ

امةنجدادورصومسربئحفصالىووىصيدالبرتيااحمدالمزي110
11صوباصبهانالتنوخىالقاسموابياظاللعدوايىغحألدنابطاابيا

فيوخافيىبراأطاصعاحب2يذقزرابنمن

الطوسالفصلاحدنعدالوجلىافىإمزظبدعدقعنهحدثا

ابكرمقوابروطاالقثيرىابئاالصدوابراقاريأممراحمدقنصرارو
ءتشاظطيبا

نااقاداباصالمحدثينارفيلممماقدالدأالومحهـدبنعاأوظثر

منعذةبفداىجزااوددمارةاااننللط40ةءطناال
أفروقالمبدالظيخثرهـأصريانهتخكلجماذكرو3اماتشاىيتر
أارةبطهانلمديماليعررجىاتالمماقمدوصضقناكارانفارصصميلاان

أئالشالماسنااحمدنوقالنهدةاالشفارسمتممدهالملمكنظا
ها
ادآموسهاهالحعضراباصصودضوكادقرلاضبةاظانصستا
ا

11فىتوظتضبعلحمعنوؤتقانوهدايةالىيركانممنتراصمالببانص

ماةارجووسبحينصغسنةلىالوجمادقيفي
اافشضماوتينثخةفىاطافامعبااللمضرننااتأا

عريئبئانمحدتابراحرهـثوداكبضم4اداالنوقايى9أل

ةلذالربئابقأ3لهاوبفغمولوةاظطافقصايخباعنيروفوقاتياإ
أنجاءصهبترافافئافااحرفاولفي4اتمفيكرلمؤؤيم21جة

01داااالحن39كرالالقاكهررخالرظلىلتسواعبدا
هااحمهأادع



الخاظتذكر79لم4ج

نابراهـناكاالالحاناداودنجهيحيياطافظناصمردناناسعوامندىأا
بىاناععركاكه4مازارجوثيناللوسنضبعاألزدىاعدبنفيكيد

أقيالحارشانكلبنبترلظلظحبيققهالانابدليلبناناسيرضفأ
القلبةتاووابحيلصخنتاليزواالحمقغظلماطاوجهأ

يركطدهـاطأ
د

فتوحنعداكلهقفتوحنحمرايحمدبئعداللهبراقدوالتبتاصالفظا

رتةومشسمرااناااقورقييسدخإالطايىاطاالزدىبملجمدبئفيا
إل11والراقاموافومعريااللدلمىخاإلندلىشرقتجاليخزيزةإ

3سنقفرنقبلتولحزمابئمذىريمنوكلقبمسادوصماكن

مون001ماشةوار
قخعبدالبرونعروابىاقفاسالمجعبدالتاوعنكئرظحزمانعنحمت

أاصدنوجمدامقالدنيابصمالقابيئاوابخارىاجمعبدالرياكرزاو
أفيثراتبئلصوالمجظالمامةنرنوابيبكرابوابانعون

اصواناورهياعابعنصب3بحدويكثرولسمحلشاالقوصولم
للفينورحلتهاؤلالمروزتكريمةمماكهكثيرآولقومعبافريقة اشبب

امفهولعاسعحتظيهماوارحوعرنض4االافكلياحاص
كصلمولىلجداصسصحادطرعدمالهصابعارويربارروعا

عدئابيعلىتففهوكانعليهقراماافهموكتواصدخاالفميما
جزبرضتورتةفكنانةبارترفمحلةمنطبةكرايممقواصيدارقي

الحرنيباييلسسخاجحهادصمناطعيدكلنالبنابنمىمحدوظلشقيهالىفو
بكرواخعروطعدقتالمحيخوظلتبرديهمااجالةفطبحلىقكانا
ا

بورقفيوحت



8آ89ظاقنذكر
ا

اجدمعكئوتطيمفرخلفدقداذذلهايهفئصواطميدعلىفدقصيعونا

حدمنذعقلتاظرلمضمعلمحعواظرامدقهاوظوىلحيراثالخذفب
عقهاهرفئفياطميدىصدبقناارثلماكواللمابئاالميركللأ

السلماسااهمايحجائوظللهمداالالربغصمنفلحمتثاغله
انثروحرصعلعهارةوغزونجلهفضلهلجدصنياكيمنايهـلمابيلا

االتصيئاتممتصفألمجطمرووعلالوالحديثامامانيرعاتقةكازروقالاعاماا
افصيحةواكتابافتةبموالحديثمحاببماعياواالصولي

بينلضاسالجمعدهوصلوالترةوالرالدبعطبمصجرآنيامبارا
االذبموكتاباالصالمتاربغوجمللدلساالغتارهوالعميحنأ
101االصمدمحاطباتوكالبالزصوكتابالملوكعظررألمبركا

المواعظفيينشحررصولهسةالفموكتابنااصفظضاب3لر
ىالهـفقالالحيدىعندرممطباباعامرألتالسلإلةيالاالوإ

علماورأىاالدبوديتوأفىالفقهينبميلفىصلهوعنقحمنلهإ
ضهاباوهوالبعالثفالصيراطيدىعىحافظانوسااليالأا

11وكلقاثوخأعللدلىكلنالعدفيابركلكللاكيرءمادفيريص11
قطااوجاقصصشلةجرنمصااروشراتنهايموالدتقلالمنأ

إظاضبةابئابربرايالوحدثىكمالروسارئيعدايبيتنوءا
سإقطهيذكراماصمكلانها

الحدثالوممنلالفكتبيقولطيدىستانطرن1وقالأإ
ا

ارقطالدكتلفالضعاوواحنالعاللتا3طآماالا بب11
المابئالالالكالايخهمارصنايولمحتافاوبمالموتلف71ا

ب3والجار



اطفاظةتذأ81هـ

ثهاانارتوتدكنتكخابفيهوضغالمتايخاتوكتاسوا
الهأنجهظالينعلىتبهذشطبجملدفحرعلىاأليررتبهلىكتاباضالإ
األميرةاضاروقدقبلناقكاشانانيبالصحيحينصتملظطرضانأ
أوعروااناكهوتارىالجهقالاالميرسممارملىاالسالمتلريخومحمأ
عاعبقرأالنسافالممعنفالجىعتاقهعبدانجاعبدالبراإ

حمالداالفحرابيبنععبداطةابراضفىاقاتالفمكضاني11حمز

لهيتمصبثوشأءةحزمبئعدايخامىتجورقةسهحاالزدى
ظزجصزابخهضددواعلعالفيتنةتجهقداعانوقرلهالىمميل

فضالىادىتيا

ضاتالرصهددناهدوالزافىيرابربقسفيوعضهكالروقات
اينواطاظاللعياعدبنوالطلحهعدبنواصمحيلهرىالعبهوايرعاصص

ا

فظواطخيصبنصبننصربخهاررينقهبدوأبرالمقدصقافياأ

اىالبرانعبنفوصرثقندىللحمرابنأصعيلناصروبئص
اابوبكرهتوهاللىعدابخهتوابولملهاتوىاهالتطبنوابراصافا

اأنووعماوعاننكاشحديتجبصانووآخروناظطي

صنةاطجةذىعرصاجفىهاتارهاالبربعضيرذلكإهخداهرأ
اإعاخلكراالااماالعلهامابئوارتمااكا محسمرومبعبرروهـأ

أااليرلزىاصحاقابالثيختجربقربافهرباببمقبرةروروفناقعرال
مولقالعندلثراطافيفنحرتضتيىمايمأ مدمقبرباليتلوبحدا

صسراتجهظفرءاالجلالىصيياءكهيطعصاكرلقطاففدانجه01

ضىقاكرانيبنالمظفزقعبكلابونهممممجمهخلقالمثشبماتاىيق9اا

ناتاااطا29وىطفلقضماقالثاى



آجا4أ03اظاوركرة

االنمرآئئدةبدكلقفلماوصيتهالفعنإلشرتفنهدأنلروصاإ
أادآوبدةبالكفنهوكلناحدصوتعينصفرسنةفيفنقلهذلثابكلىيعأللبها
تجهوفواقمثببهحمةاطيببرارائةمنطريانفوحا
ابىبنانجأبكمدعدالباقيبنعسهابرالفسعاياظلابىكالقرأتا

االنبنصنعورابرالقاحمانجأماثلرجمونوئماخىصنةالحافظنعر
ابئافأتاكلاصحاقبنعدبئكالابراطةاقاضاائاقهلقرابمصر

لةبماوكلبدالمحةنيىئرالفضاصدرعنمأوهوآخرانفناثرىاطيدمإا

11بعبةاالعبداليزينألدظزدنوحماطعةحمادنانالحاداناالجمم

اتوواوبم3واعليهاطهصلىهارصولهتالقالمالكبئاشعن
ابنجوحمادبخدبدوصياطربنماجآلابئجهايخركعربردعوالىفاونا
ا

ابنهاوممكرعإلةابنطىمنمحيهبمتومرفيلحبئحمادحديبنمنا
ىالححهشرومنالزينجمل

قيتاطقربأداىولقوماطرجمهالزهدافضلووين

ينالكلاتذربويعنالصتمنهوايكفلةباخق

ألولهإ

وكاللمنالهنالقصوى5ضينايفيدليمىالناعىلط

حالاصالحاوالمالخذاللقامالناسثظلظ
اوله

مبنهاحماومردآفهوعنبأليهلجغافتهوما
ايقيخهعنتكعهاهذاوخنماسدشمانالخ

دنحماآلئصحتوماليتوالوفياتآحال

النىص



ج18اطفافركرةئذ

لاأمفوزالممافرنازنمفوعالهرناطسنمابهأهـداالاورالجافظأاأ1 11ىزعابئ ا

ف11عنهقلوايخهالناسائتكلشصهابراثرمجنثرعبداجمرتابتلهيتلثاطىا
ألالفتجوااظطبشاكراوالماصليدالواوحالالععاة01 حىبىسسمياسج

بماالبرئوبيلىرجمدوحايمبقرطبخعنصبقتههوصعصرالسرقندالنب
ا

ىخهكلنو4بئاونتاطدثثبرضهربرالهصصوثابلثدمولتروا
صعيدافهأضامارورقاروتقبرىنقلىصيارووحروذأفضلصطاكئيراظطإ

امكاا 11اربحمائةووعرينتبعصةطامرقعرندإلبدلىزمايعهـادزامدا

11حلمحبابتفطرابعناةفلهغيراصكرافهءإلبىخكاخهننالجاواجالاا1
هلورىلنيبااطاهي ألإ

أل11ولىايليطهعلىنابالصمدنىعداصهيقالممدارواطإفظأا اأ

افاطيدباإليربابفيوطبخطهفيوبتلحداطلبنثأبهاوويإلرىة
ئاىالمكلاجمدلنوعدالكربمالرىاطمداااالمجدتاأ وصصبحرهجعع11
ألتمنجعينداذوقمهمذانونجاقاايخفارالبصرىاإندالميلثويميديعاا
اكالرواكاكطالخرالتاصبموابلمالطيب17لتافيوابدمبئاكأإ

117دوجمدبراطدرانوانوريالعق41كأوىروحدتروبرىالحوا
11

تاكلنءسهاظلىاهىالمادادصكنالمرزأاإ
يببرووكيينحاب

كثيرآفيتجظجلقحدوفياجمبمبهثرالرالعبارعناصاابهنداعىهفحدإ
االظالموتاجلهجماعنهءباواكزكتيارأيتمينأيتلطوآماربافر11

13ويجمظبماظليإطديثههملنقلهمحيحاجداطفاظبرمندبئيحيما
متررييان



اشالظكرةئذأ1432ج

يقولناصرالمحبرىصممممردقالحافعلعلىابيإلنابرصفر

منوبركلهاكارابليعدالصدعندبضدادىكابكلاصهدان
فيعانيشاانللموالديابهادينايفعالعفدادىابعاصكب

مائةوارخئمانينواثنتينصنةعالمربهعدان
ددأتمفيدالقدوالهمافظلحاصقاظاابئا39

حدثالدظءافدادراشعدالألاحمدالكرعداثرر كاماىصوبىلىالىوفي

ششةتنيحيوممرقلىاثمشحدالدلوممدنبنممرطالبلىاثردة09

الرجممبنجالمصلمقوالحافظالمججعنرعاوحدثمافوارحواربينكا6
لفينىاصقوروالعراناطنناظطوالىباكرالىفغابخارصواطااحمداانيه
305

اوكدنميمممدندبئهاجمدادمثئمعواماولالديخورىعلىواحمدبئيخ
االخراعدننماشتواباالمقلىييتومادفهاالزدىعياقىمانكأ

اوصهاهإالقردقوعةنقوالماالمياحعااظووخرجالكثيركنبأوقى
ه

ايملىانارالفتحوالمقدحىطاهيرقوعذننوعلىاعنهروى
الذكرحسنصالظاسكاسالىالىباعبونكرةصاقظلخرونوا

عبدلهاعالمااالكخاباصحعيرالياتيهكلقيقموطرعلىهصمارأيت

بمطابةاعاضهشدكروتيقولآااالالحنبلعميلنهالمالوظوصت

ضرأعلىاوينادفيمربهيسصخلواتذلكلصندنتاتماوببىطوا
ا

ةضبامحللموسابوبكرقنمإقولياوليوايتيهلقلىودئنناجافأ
اظاضبةرشانخبظيسهمظللمنعملشاظعدوفيعاديتهلطتولق

اممالثياعزأمتبنوأ

أاطسينبئألئهبإابراصأنابماكنانيالقاصماقألمتدادنااخبر11
ىالضيبنيراا



3ج33اظاكرةطذ

انهاناعدابلىبنوالفغاماكالناتوصتعثرحدىابنةصقكاانعر
بكرابرناعدنجهلمحفاعبيدناقهاجمدضابالدبئلمدىاطينبرااناطافظحمداا
صعدبئهلحارآعنااناباللئنناصلطمنلدابئحالهناضيبةان11

يدخلهسااللريانانبنقبابايفاقاناموسلموالجهاطهلصاقهاظالرصكلل
افلقههمفاذادخآلخرتيرهماليدخلمصمماحدالقيامةيومخونالص

ايشيبةانجاعنممعلدخالدن1خآيعنووا
الطيفاأناعبيمابرأاحمدبناالفظعداطكدئايونااخسبر

بئكلبئاحمداناعدالباقيحمدبئاعدبئبكربوااناالبملىاتاناىالطبر
بومامحدبهتظلاصناراوىالهراحمدبئلحعنانااولرسالةأبئانابتثا

لمهجدافيوالفاليفهمهيعقوجلالرفةاتصوعقبفألهلثلى
مرلأفاث

حمتفيصدتبوخماتءمتوشبالضربورظ

ارقنىربماهاوبارقاارتكافى

تفصئذاتثدكواتدوافعهاذطلقداضاكوو

تعرنحهايناباورىمماوفااعرباطرىغيرافى

صعةباالجرمسمتيصظاضبةااجمناالسحالمجنخابرصدانجاظل
اابئمنشهلىاتراحداحةياالدكلقفاطامين1ظلاتصي

اللقظلتهقرالماملبرمينانعانتهبقراهلوصعوقتهاظاضأ
11االدبفيمعةعالنالقفقظاضاابنعناطرزىآخياالمالكرسأقه

اهلهصاكهببنداذاظيرمارأتاأللمحامماالالثيدفطاطديثقعوةا
إنهتالنجارألظفهاليولهأسوالعنهللحدثةفرأحئها

ناعدالهةعسدالتا



ارولطفرنمكأأل4ء

عدنكلوثلالييرناكزوىالىابربازاهداوؤصكألضبةاظا

أوكللاظلضبةانضنالبااقوماطديثاعابنيمارأيتفبشا
مفظبمالجمذثكلفىخيرموجودفيكلقعئمفقالالحبدرىاناعاضسالعافىأ

11ذكرتقوكنتاصالصئةاقسنعتاهىظأنلوظالكئبكلهانمايعولؤإ
ىلوإقهالمهئدىبئاطشيناجضداداتثقصدالهاسحيةلعفىار

اوتاللرقىآلكلنلمالكفانؤلرىاالنقاالالءتزاالأ

اوالبناتجةةتوالزاالررعدىوصطليكنلمويكبوصىئياطصارىأ

انةاللتانيفسمصنخيحيهتانيفاعرفعيهنفقواالعنيصتف

اإناىصنرآبنوإاتمشةافالأدتألطاتيئإذللةفلماتآظاعااا
اوطتىاالضىرجلىىاصدتوضوقائىعلىاستمقيىاخلز

أهذلمنفقلتغالمدهصناآلفىذاظرأفالتالتاحوئراا ىصصرا

انظلهـاترافيسصفاالريقالمجاطمعينيفالصظلأ

لقدعنىفيطلايهمحكىعالفعدبنهـءالنضلاالحمتكرعا
ا

الحآلباظااكألفدخلللةالمهصتددةزااضبعبضداذصاالروا
اوتجدمالدفوعتبهاومظلةاألتدكتفاللسيرماامرلوعديفاة

ةطواربعوتمانإنتعسنةاالولريغأفيفيتاضجةاانفيشكللإ أ

تصرعلىخخشهودقوأحمنازلهفتا ا

باقالنياعدبنحقبئعدطاهيائصندابراشالمححتييياوإ

بناحمدباكزبؤابقدازكيؤمقرأصنقرسبينتحمنبقثاذفيالكزأ
الجيابوعبداقهوصنةوغانينحدىاشاالشهالترقندىبغر

يما

افىألأ



139بم8ةالحأطلرئ

اهـايحشالفاضالمحدوالبفداخالسراجبنفياهـنعافيا
انياثأوألالفىمصنشعشافالجرياتبرضتفهأ1فيا

االلنةلممواأادنار91الثفيعدبنناعدانجوشضر األ
واللماالموىاللهغدبناجصبنالملكعداذابرمرنداسا

الثتهاالفغلنالقاطمةابرنجداورئيمهااصباثلذصندظبماقر

أالهاجمدبواالملااعدهازاكوندهروصةعحينبضعكنالثمىاكت
اسيخوصاارجفىعجسنةلسطاغمقواىعهدالنيربنكأبنص

فسوالصبأفلمجااللبنااحمدعدبناطدبخانمعررصوالمبواالمثاخ

انيطادجمهاحمدالكبدالجالربنبنحمدمنصوربئالمالمرابراصانةخر
خوللنونللالصةوصنةصتينوثكتافىاتهالجقؤىالمر

ن5بريدقييقروقىنحالوكلكتللحالهمدشانكاليدللوبوا
هالةطات

وهرايدشاطركلطض9ءث
سعبمعرالحافملىكيعدللبئطنعالنصعييعارا5اغدوآأالما

براافطوكلاطرحمعتبئوفي بالئاذسالفضحوالىالقطالتاطيزعذنان
اازللثيربدارقينشومجدىالجزابانصرككةوراالرقات

دتئأنجمادالمحدمنوكلنالطبقهوهذاظطبوالملمةبئجفروجضدادابا
13احفمليخاارلماالونادمحيمناطركلدابرصيدالهمدانيكلثكدبئظلط
14اودمناصاةكركلتهانلساطامدتاوطاعحدالوظلت

ا

عبدالهةطجمنهمهـىقرنقريقسيعةالينجةلمشتبهفيظلىيبهال

ونماننننقتعمارءالهدثاطوللايااعأأ اموجرساجمه

ابافىالدبنئربعد9اشاوبممائةء



اظانذكرهـ36ج

واومايلريعا ممطاطراليهذاواضالرمو

لعينواحدىصنةرشمبانرااطرماتا

ااظطابابازىالرابراهماحمدبئللباسابوالننريتمات

بئاحمدالمباسكأاصبانصسنطالداصياتحبلدصموهفىانثا

عدبفاعدنالمباسابوماناتءواالكاتاضةاضاربعبا
اثقوأعالثحدهصنةوسبمينفعركأشاولاألصهاقوشكلبمالت

11شتمندمرضةانينواثنتينعناخراألصثحملرالةا
لالشوتعنشصحهالنقيبالهايالعلىعدنأدطرارسانوا11

ايحداتالضيبافيعقيلبنانعلوبناحدعدالوخاةاابرالمندمرإ
اعالدبنصبنوءبخا2ابوالحنمىصالرارجماصندو

األنعارىالرزاقعببنالمحةهبةنابرافىالمشدالمسرهجىالكرا
ءجمم

راللحطهلىنصمعا

ااناالهممأتانايوالففلالظشاالوعلى1ننىوااناطلو1نااخر5أ تات

ااةبهراطاظاطرىإصحيداماحمد3حاافااالعااا طونمىهيوء
اهلهاالالحدثعلىاليعبريعنىالذوااوريثجملياليعبريقولصا

اطينبخهعبدالعمقمطمال8ولحء

محيىلنعدمعحالينحداطواالخدسىملىالرلوالحاسااالماماطافملأول
ا1005 االنصيماوعبدالزينحمدابئبزعبسالزمورقافىنباعمااوالمازراقصلوبن

فيواباجنرفارسبئاباقىعمداو1الجائيبنصماتاااباوافالحرابن

رثأحلوربلطاالطرحمدابنناطيشوالماموالصاثماباالملمقو

11وآمدصلوالمووواصطوالكوفةابيااذوبنوبلىطراوودثق
ظرقينمياو21اضاالحتاله9



لخ721داالمخاظدرةتذ

ثواسالرعرفاخيراقهاةماثمذلكوغيررقنحاظءأ
فهوواهصصاربنهـبوواممرنيالمربعدبنعلىبنهـعنه

ألىااابواصنالماألالءوبحدادادصرقندىابنابوالقاصم
اءا

أاذصبنصمةال8عط0ولدءخرقممئبلىكردوسبصوحمزة
حلورحلفراطماشارالبابنالقماواربعثينوا

أروابنصعفثاالثهبتمقتإرتأكا
لااالحرومنتفياالمتوثكانتجىادنوالقإ
اا

بعدالفرلمتلمادسالمةصتغياريفلطافمترحيلوفودث
واللراصماجيرولمهـاضتينصنةانضفيالمقدساتامالكوه

اا
افقتلالفكهفالمليرعالصناافويارلماعربالشايفكعليهدهـيو

ايختلوظاظالحفنيمددانتثحايكاصدوظكلكيةظااهيظاصعبرآأ
بروتنيءتصينوينصاائحمةضوعرطفيبالمجارقلونازىاالرأ

صنةتعين3ايدرامدوافااسبينلمحننحوالمقدسصتفيالووققلت
ا

تءبروقدةقرثماتنمويخماالدنالحلطازهفتظ

حهأتجااعدواطيناألمنددخةتصينتععتطاوسابنا
ثماةلهالمقاداظليلىاعدنلملمخمنديرضصبنرجممالقااا1

بح11برركأتبالمرتولناقىاريكراايوألوالعالمةصفقآلأ
ا

مماعناكماافطاظنابئكلينهـذااالقاضىوصنلمعرا
طاتما ماديفايوبابراطغنألمولصنةنينوا

فيىالعرفند151

ةأبعنرنجه3عدبئفياحمدبئالحستهاوعدالرحاله3ااالاطافظإ



برجال8اطناظتذكر

ثنرظالمبتعفكدومجهعنبرنباثةجاليتيعوبدسنةاالكوصا
هـببرابجمدبئوحمزمثاالعمدالىعدمنصمعبهوتخرجضه

11وبيالكنبملمجواباصيبوالصاياعئمانومروربحفصاباونيابرر
ينيفوضشالبتصاوبلخنجلبريو

ابخبحمانالرهبةرحاىالءووالتيىاصمعلعالببعنهوىر

اكبرشغخإلطبمولمايىوالجيدروفاخياطمعبعدوهالقصر
هبرالئافذيبنهوله

الزيبءايئرفيفيقبثهزهانجنياياكبنتيالسعحاابرسحدقالأ

برتحديبرماجمالفجمجنيهداالصامحاحسقأاالصاكبرثايلهأ

اافرلإلثبدابتوفيمائةنيومبرئماثلهاالجبمفأيتيويذب
01

ااضاعبنلهافيمايراصفيطألبمينائننةفيثاإنطماعبصينبربيإ
افيرعهينةوتمانون

4حمبالبراجدتبدابامحاىءالجسبناناعىنصمعاقانافصا
05ا

حمزطالبابوااللحافظايالبرقندكاحمديئاطسناالبنعالهىيهاناو

ةنجاالصا4اييالكرصالحابواالفعلاولاعداناعدقفعلاطعدا

أانجهدفيحبهاناألكيكنيةابرصاواناىالمربلصلتأبواناضدا
وعلىالممايامديةظلمرسمواالتسيهصلىالفلهممشرسوجماى

ااحيالجويثاهلماهخعهربنيلمعيافليأتارأدبابهابابهافن
أصنهماسالصدهوابوالدلتو

صالفالئاقالبىصالحلريرالىبهالرغمثى

دافيصيهرص



ج2افياجميرتذ

ا افييرايبر61ل

ادىالبفحمسنعدبئبئاضعدببطجملاكلطابوالمتتنآاالساففا

حماأوالىيخالننبطاابطمنعوصمعماقيبراربعريئوعتايمبصةولدإ
بخأالىالهرحلافنهومااسووخلىتابخطبكروااوىالفريلى
يأعلاخاطالقاضاعمتملهحنبلياوكلقاطديثةجمتاصدالمثعريخيكلدت

ير1عةالنبوالمنامامجلدافحقدجمعففلألظتجمباطبناجمعيلهككلمهويإلر
اصألهفدعنهاللقعنبالوىكناالبديراالمبهقمنتقاوسعمنا

دواطفاعاياجماعةوالاكاكثفلمتى11

يالئةنءوالذهفباحصكرفبمهوااجفظكلنيابركلابعيليهظل
أههالمقرحمداادوعرطايضفادوزوحمدثحبهنهقاتاتأجمعمله01
أ

الفيدوتصناناكانظلأفيالبردعلىاببخطترات
صادفذكرفىاصاابكرببراايأئونجياماتماولىجوعثرغاشنةايافي
ماتويخيامائةوارختعينوتمانضنةشوالفيابرعاثلدثط

ا

نموسىاحمدمحمدنابراالحافظاثبيداصمبيانلثمحد
01هسا

بندارابقالنبتوألممالىاالمندوثديحتيلمجمافياالبردويه

اكلتالمحيرعدالمحهاالمحدخالمنتىآالحربوصمخالمترمحللشدادى 0001و11

اآبنإلاعبداتضإلعابوالقننوالثريفصنةتمانينعنللطبرىا

أابجمكماناحمدننعرابهلىابواناومبندضاإلنصإرياجمد
ورىفيالنيحااطا

مةداد115لىةسةطةاارللرمبلوللبابضحاثتهنطفلمالبردا

الدبئفعالضمطمضيوراشيهلللىاطافعدابرعلىاقادالراصوا



افراةتذكر803ج

أهداحمديعمردانانتانايراالسدىبكرابيبئحمدنابروات
بأاالملكبانجأعدقممماطافظاحمدقعليالىعلىقرأتظلالحافظا

11
نجاانماصعيلبدالطايوباالكىضيببئحامداجاعرنخعين

عنعباساصتعبدافهببرايمعنصيمبئليقخبرقاجعفرا

11التروسملمواتياقهمماثالكمرصكللسعبهـاسها ا

اتمالشعيياتهلماقالفيهملتلدفضهصعصوسنوراصا
ا

ثياطدتصاصهؤياالراتالمرال01اللمها
01دبويىا

افىلحدانيعدنصين4ااألتلىالمحدصبتااألأ3اطافملى
الى

واببرعبعرنابيابنسالطراعدثوحلمعداطداممنروى

ااطذأموقعرابىالمحثءإشورألمحهعبافوىالفيرساكرعبدالواحع11ط
اأاحالدوعمةقالباسواالبايللويدوابىالتامنىعبداناجوصراأل
3

ةباللحتوالصبصيرااابعرظابذهاطةمننودلاالمنيخرجولميال
ةاوعرلواقىاليهاخاساورحل3لهذلكقوصفأاالناووالثعرنر

واكزمنهقالعذااالعححلتراخذتوتعدربحاعقرعاالنقل
االنباهةواطفقلولهبالجغرواحدووصفوانجأالعهكللووالبثنخلمفإ
هواصأةالوأا

عاو
كلابيعنعاطهيجمرنافىثىحدوشالر1نيالحيلكلل

أ

اعقوىغيراسعمعبدبئنعبداقهنايمابرالتهذيبفيتهذب11
النمالمحهاطن3اشنهطرضىعبانداقهايهـجعموعنجها
29طةاالهياوالراالةالنبواتمبئرمنيلقلما

الععاة



ج3اظأةلرف

اكه13كلعبرتشعنقكفيلقاماةلهكللجمدالبئابلكرافىأن

تكوالابئوكللجاباألالبيفيالحقظاالادكرلمبةالصحااحماإ
ادتاطاعلكارأتاكلىنكلاكنكللىاهـ

يرصيصيناصعحى 11الصارروايةنكئرواالنةابعالىكرجالهوحفألجرتت
بممتبهكيرإصححهتمالمالاحداوعهمنيحعمالماتوحقيلروجمعمن
أمو

وتممزاثكلتدالمهميسماالصحيسرطلكااللنةاات ليبما
كهناسمفيداخحنابهب

ا

الزآعنهالمجاجبئاللهكإادالتاضىكلسمفابمكرالن1كلل01

الباملىآافىدئعدنلقيدنمىيرلختلحقتصانةلزتصصته ءإ

اأىمإألمتكوأوالمالمزاكصدقصثرةنملىواهـأذىهـباةا صدىاق4تءىكارئياطوافىاصيحإ
احمدئنالربسهوفرنا11اك11احمدبناللهوعبدااليادىا
غرمأهمسوالفوىاضمعرائثتيوسففمدالحاضاراالحلىلت1اا

االىقصملىخذاصمعمنهاقىاخالهاصام عبددسصدصس

محئرىالتافىلةل01ماالتماضةا
صىهـدفيهـءابيزص

مائةوارخنمازوتعينصنةسعابانمنلخهياة

عدنجهانبأابرعدالعمانيانجأعلىبنآجعفراساعلىبئلطنداخبرا
أالامسيلابنبكراحمعإتاثحايهماثيالناانإأبرالفضلعداباملى

ضانحدتابنصائضأهدبةثعئرسنةيمكةالاالبحرى3اقااالماا صمووآفىعليهاقهصيهالةاانهرصواشعنئأبثنبئفضألةركا
4دلعاحاااثدهااففاهكلقامماالقيرحالزمخامالاظ

ا



تاظفافاذكرأة8أج
ا

كلبئعر71اا
ولخالكثرمغالجوالفظأاابخارفاليثتاسموالرااا 001حدا3

حمنالرمبدنفججالرامنىسخاروفتحىاصتا
501دا

اسالهرضرحاكدوعدناقيعىاحاهـحمداىوابهالباذيا
ا اوعدةاماالعلىبئمجراالكاصفاروافظطاايارىرامنعربنفوبراال

1000001انفىعبعللعزبكمقوجفرالطيبموحمدنفىاظاظممهقندالمطروبعسر
انمنلىالهدثلةبنزولىاحمدالمضعدناباععرحبخوالواا

احمدوعدثبئعالابهرواروايىصورىلدعدالبازبوعلىحيز

عبدالزبزبنوعدعرواباويمرهىاالعباسرقموتصنجببوو
أصىالفاينااباورومرابئرارتاممالكرنماباغاىالقنطر

وطبقتلمةبنالرحمنعبدباصبهانررىافىمبدالزممدىو

اانضمدفععبدصنقمنتيزبضدادووخلاقرمااانعدبىانصهمدو
الهلىبئبمالمحةوالطيورياناطنابرعنةوىرافاقروالمامرنان

ءالبنانفالبوالم

لئبالععيعالسناشديذانرفحننمقوجهـالساأوتمنادظأ
اوكلقتداطعلمصنصيئايرفمولمجفعلكانالذهلوظالشجاع

أ ايقؤالرواالصقريب

اواثنىعيررواحلوةلتبزىكضبتافىخميلوظ

اطقعلىيدمندهرامندةيانزكراولااخالضبةرابربكرطيها

اريمكلياهاجثالبدءمتمئأالهلىنويدلىكلق4ااال
اتالاحمدن2ليكفةالعححندمصنفاآا ا

صألطيسأ



8ج15اطضظتذكر

الحفاظشولاررفظقظاكدالواهحعدبنجرصتنخليلن
11شأيتمناحفظكانواصبهانطيناقدمنىاللارصلمهمشاالذين

اجمدواطلقمناقريةكلةمربحينلرقاصجحينابينبمللثشاينا
ايحفظويدلىكلقخهيثعاصةلمناهآعليقدلىالدوضيرل

وصتنتسنةنوزصتانمالت01راكنابوالقاصمعنهحدثىا
اوصتنئمانازسنةالالهوناتونضرتخلالةاوكللهافوارا

ابرأبم
نقهوجمبالعلماهلننلكالزفقيهاءومىمعومنهمعععتا

يهمبدالكرفيعرنللقبوا9

أاصعهالجوالاعافظآ8واصالرفىهاادىنصعدويهان با

أفيالجتهموالعابويواباكانمئافاااطبنواصسرورإحنصاإ ا

لاالقورببداذصوالحأفظابئالمسدترابئ8اطنبلىابايلضىرصوالقابيابوا
61ةخوصوصوسرشقوصعيدهتالبدغيرهواباصصودللبجل

توبموصنفربانجهكلمبدرنمنرانوحوالجزسأ
ألاابرابيسيضهكهروىالكاعذاازبرأملماوكلنجداوا ادكر

مىص

اأعدعرنحفعىوابرجحينعايمالصحوماالمدالزوابوطىاا
001ا

أاالمقدأهيمهـابئشراضيهواقالدالواحجمدامحدئوالجرب

اأالجوتالحسنوعدنععمالتيمهـتواسعيلاحمفاىاتاقهبة
ا

باالحازاسطىكهىروووناخرالوروياقييرعدنو
ا

كللىونحاهالىأبنبرايىآاالمالجرلزومراليطوسمنضرج

اتجواالليعوبسرضدركتهايخةظ1مدفاوتخذعهياامتدعاأ
اضريخاالديخاعداتبر4ثقيلةاحمنالروألق

فيااقض



إلحفاظطذكر8183خ

إقبربالعاكلوخكاهومارنملالثأ
احمفظياراالىتمكلتحدالمجمارايتاكلىبنعدبوجحضاطافظظلىا
اطدفيضاقواالدارالدباقىناكيصاالدفيالبلنيانابيمنأ

أزبحرب4تاتمنجهالغولومجنونذبيئنواصيرغورأيابمهله
ااخواشعارمنوة

أبهانم1المقلىممدبىاصمعيلليلظعافىابكرأبرل111
ثعشإنصصودوادخللضتهصابجلاوديمجر3ثأ

خيئادترففتالالصهاهفرياكا11ااودأاثاظ ضاصىبخرلىء

تهىواأدوالوراالىطملن4اباصلتتةالىالالفقالظت
1001

ىلتىةيألىأمر11
صعماانانتاايااناحملمااهلمتحدايروحمصنقطهاظلط18

ثهوها
زىالمرفىنجاةخزأاوظلصسهمابصتشيئالف41
وظألصدتالرذلفالدجدةدطاسعرالراخاستطتيباد

نمرهذايراصءمنسلمحةببطوسحدثعراداتهرفيقالدظأ

وعرنتمانصنةفيبدهسئاتلدأداشصحدثينالىعندصيعاقبحأ

صتصةفيارثاهـطاءناللهبةنملاهـشهوانصععمائهوارع
شدتىطرىضصومرالىحرجايدانءاثواادةصإؤكأو

طاميابئلهةاافاتحالينتادرىلألمااشبرة31الةا

وسالزخالينبةتأالرغيررا
يمذووجدتهعهوكشتكاارواسيت3الماممرابتألىةأ

يئالىصريفمم39نضلوواافلهابئهرولللال9رو616أ
ظلىأ



4ته103اطاتذكر

اأاصافىالرعربملماتليضخطالرتحدامعمعةالسمعاثاتالأ
أإالجإكةهاطايهبانالفصمصحيرةاعةسلحفرلىواخىصصدتا
أ

اعن3دمهماطشبتطءاولضرتاذايىأاثأاظىفيفىبخلىاالصعلأ
11

011لفيننااعرنووقحللهماصاكاخاوطرقبئل
اهالحدقسعاررصهرتأصوللرصسيياينافأفرمبداقال

ةءلىكادايةكتاادسرخضفااالبرعبموحيراحاكتب

اعملهاشوالىالنزمهكرطرساليبررباق4الخرجمقالمقباساا
حصرتمالصجح4أعلروقرأ
أصئدصوأذبصندامألثؤتولؤوهاتتاتا

1احمدبكرابوإذبفدسدصةلعينرواتنالمطرزصيدةبناحمدابئأ
ا005اطنااا صحهلسررانضاتالهاعارانهـيرمرهـ

اا

قطىالحذعلىلهاسهبثيناصزااحمدبنكدنجاسافااهـاااجر

اعرناناتإواااله3تكللافظاثإمصءاوأادىاريةبمنيالال11
111

أيقرببناصتصظاطانظلىابتاحمبنحمدناالحانظاطسنيا
111

أ5لمراهدقطباعيىاحمدبنهـابوطوثنابسقرىمنزرقورقاشة

حميدعقايىناحميدتف01الىوبإتلهممدتازىالمرزررامهـضاا 115
ااطهاشلىلرصقالقالاممكلنهارصنىعباانعنحعمبئفيالرجمبدا

أ

ايئوأجراصدلهخداكانواحدحاامتهاعلىحفملنوسلملهطيمراا
أهقلتءررفظاظطىربكراعىابوالفتيانفيظلنياصديقا

01

مناللهقبحوروهـغيرصنبهذوبونابانهاالمقررواضهـصترساما01
أإ

أتهلعلهكذازرزاونجيمكللمواصناكهأروتا
خطثدااضؤس



فااطفالرةفاأ8تج

اعاااناصىيدللطوعماعدبئعداعدشبئاقهعهاحمدأاخبربر
رىبرالياباللرجمبئحملىااناطوسامالفعلالحااداطنرناال
اناشعنقتادعنالةوعواانانافتيبةابمالسراناتاظابوألحمينانا

11آتماصلواياكاخفكلقوعلهوايهالقاسلىللبى
عاطاالوىالهرروحابئعنععرونمحساكروابنابئناواخبر

اعدناالبزت1احمدبناظايىاناميلاعدبئبئاصمعيلابئ
اأقصيبةعنملمروأفذكراجالراصماق

رسظبئءتجا102
افىأراا الذهلىابرفالباالمامظافىاطلبءيربىيدسبىالم
صعهماثثالثووارنتلداىاطردادالادحااا ىروردىلىصاإ3

واباينراالتيالمهاباكدبئاالزيعلىقزشوعبعالفيالىاباطالباأه
لهفىانالىلمدفنصراواالاددآلصوأالجفرنعداطو01 هىهـ

ااااتاااعااء
أااحمعيلهوحدثمرايهوماددثربئ3المابمنصع

هيرواوصاةظصرالصرووانكالفىاالهابالىوبتندالى110ير

انوحرنسيصابماى1
11اففوااطدوفعراااصنكثيربخعانخالماقصمداكلل

ومااتررتإاالععبدالومابدفللالورافينأحدمنيختالما
صبعنحاطببمشسرابئكتتظلشئاىتءضالتبىرضاللى

نحطهفياألماالحإلدقءللهماوجدقلجمددلوماظلاشصي
أء

كلدقدمملةوالطدبفيممرافىببماذضديدالسيرمفيدوتفىوضبئ

انحزفظهصنرن9لقاضىأا

يةميمي



جأجمىءطفاطاثذكر

اظتتثلصرضفالمهلعيتاالغتارعلىئدافذيلةمر متعالاخكجمناصماحااإلتسأوللث
أىقرتاوفيماوضجعضةلىاإلودىجماثالثفيهـماإ
اا
اومورصرلملتبمبفداذيىااطلوعراننفىبئحملىابكروادأ
تمعنههوبملرجمنبضداذوسعرزعدبىاحمدطاباااهـانماالكيةوثإ
بمرايالمذمىفيىتفرالملفمبزاهالمةواانشافيابئابازصنةصحا

أصنةجرنوالتمانيتداتفثاالتااضاكأطيىكأحمداعدا
عماالموناالبايابطبئممدإكلنرأابواالكبيئثألاإ

يالةابئاالضىىبكرعدناواخاعراحايررااللىرالمماف

أااالجمبتمنالموطاهيإبىفظادرواررلىكراألنشاا
جأممدنجهاشحالمهنخسيئاابواناجملىناطنكلابوناحصراأ
أعروعدالرالمحةنعرالياداتساأماألقاحمنكبمالرابهااأفاابلو
اعلىعدنأاالظكلفاالينألحبنهـءورسظهـلاناالئيبا
الوظالببطسحدنجمااوسلرااابرلحلبويافقالزادضب2طاخل
اشاصاااألبىبرابرازضابئصضاطيىضاتدواحمدباعذتتا

عاديخاربنثةصامعاصل3خوذباتعننجرةعنشلشجطاطنا
يكونيالتافضلسيثبامالكفقاليالحبمىفنناكروااخالوعدنجإ

11حدرووءيجدعالمنجداجهلمنحطودفقالفيهايقظةللرصل
أبأرابئكضهواراشالقرومرمنغدايجدلموكشا

صمأإكلطممهاميعاررىصم12

ألراتقب11بارمتيربىالمقدانفلااكأالالمكئراصلىلماكافظافى
الىصالمقترحاإلنيوردى



لجأ83اطفاظتذكرة

يضدأفوىرمماوقخاتاوكراشةامنجلدهاشيايىا
عدالرحمناخنكهةالجوررتابئثنفىاباوتيةعدالصءا

الوحماعنبمعنتالحادداثبئينافىسنحنيىصورىاعفرال

أأاطنبرمنو5اطألاتماةانيرافبالمثوزنبهمىدسثبمن
بئممرابطحاحمات11عبابرامبدنوبالجزيرهسىمابئ

اابجمدالوحمتربراندنجمالرهابارمندمحوباعبم

تهاصيلمانيبجرصوداتارصعودبنعدمناوبهرابىابئ
جثىابئعنصدئةطاظقيااالصهـاابنزمهوةعهـ
هاللعاحباطفعىإثااعببئخلىابادباسترولقصاعدابىعى

ابئاالكعباابحرةباصيفمححمهدنننمحدالريوسجاطنارصو

علىناصيلبالالىفىاللبىانجابكرحبطءجمادوبالدنجورابئبةئ

عنرجلكنحدنهمرأنعلىمىوبسرتمنىا3رياانخزصااا
االهكطحدلهططالمشركأممدعلىيرازوثزصىالمردوبهعدن
اجلىالباميمابئعدوينبقزقيوىابحزاجفرنطةنافي

لوبالموعدبنصسينمقاابافةيالكوطمدوبنممرافيحبا

أابرتبمرمعقاىسداورابرالمقرىاحمدنبتالق
يايرابداووةوعااصطوووهمذانلوهاوميزباخروصرفوظجةوبال

هذابثويخردجررووأمطبلزموواأللاولرواسنراتاالو
االمنارلىوابونصرعلافيفرقجوواهردارعنصيرويهكهروى

ااسمعيلوعدنوولدوالسافطناصرانواطىهاساألنالووعبد آخرنالطرصوس

كلنيوفكييبرفىلبيراصبت



8جطاظارتدكر

مناحفظيقرالافظااحممحيلعدثصسةعاكرن1ث

اصدميطاابئتةشدتانرزكراللوظاصهـانرأيتا

كلثيرمواقيصصعالماباصدويتةالطرجملختادازالحناظععنا
الصحيحينكبتقولميطاانخممتثأالفاثقىلالالرماللتعانفا

أااءراتخرءاجةىاصقوبالالجرةاتميالمجداودصغؤصنهأ
افقاالأهيانعنالفقيهحىالرسناطأباصألتىأصعحااظك

زتألهظهادرزهبداودىوكاقطرنلهشاالصهءوكلثا

خائحعدأيتإنءانضلنءااتنغاضأكذااللمنلتداودسذعب
ءتالحطحيمالرهـءدصابركلاظرفاللصاوعبداللهالزنحافيا
ذادستمرةمرتبنيثادابطفيالدمباتولةمرتاطتاتصنا
اقطدابةت3ومارثذخيتالجرثيماحمااثكتتءومرةأ

11باولاالقياتأوماىظرلىلكتبئاوكنتاطدثابعافيأ
ءءاأا
االيلةوايرماسايداكثىكالوياتفىامجشحذاكنتأإ
علهـلححل14صرااللدقأؤددكرءذاشآهـادةكاواصفرعثرينا

اصفوةكتالتلمنهمتمالرلىكصالتفياركلنألأو
صفطهرالحقدتصمأخهثالبرثلىبافصحرتسلهلتصومىأ

محكملمجلالرلآليالتأالبااعهذقركائمقاذتيابكسيرمنلفأ

أننمرسعقممطألىإتالمعاصةباالالاعااحاباتكلىاواءتالال
11برازلفىتلهبمالبءصانجهصبت1ألوقألآلواالعلألالزندحر11

11الىالنلرازآصملركقلتحةاالالمذعىكلذلذهـوالمردالىكلراكأإ 05أ

فمنمبةهركندالظاااللالح11

دالمذسا



فىاطفا4ورنمر141صما

اضوفهرطاانسالحفظيلاصمصألتالمعافيهدواالا

اافاطرهردطااجمعكريقولعاانوصمتعليهالحنااساهئم
اخطأاضعخطألمحموواجةماانووالنافهإلزوداواتوليطيحين ا

قاسلشقعبقراوانالصيفةطنةكلقداصرانالحعاظ

خايفىبافافقلتفاتبا

اشغعندكلننالموقالليلحنةمنهضاليعرفدظلمقالىقال ا

أا8إقهوالفوقااللالصفيقولرأصهركالئيغنفةكراالصالم ا

أمنهصاممطواول8هائةواربمواربمينكالنضةمولدىطاهرث1كال

انرجحشواحرهتوستينجحخةنطخداالودخلتصمينصنة
همححةإتدسا

ا

صنشعرولهارهماكثيرخهلةكثرهحنفاعساكرن1فال ااأ
51لنفسهطاهرانثياثدكملقدلمالمباركاحمالالنيومحسنفىنو

ابهماباشمحضيميىهودجإدرفيابهاارا
الواشاواعامنخوظيافحاتنبمبرتظ

ماكلماقيبمدكلكهاعلىالجكوتفاا

بامنضللداليالتأورىاوابابروتلى
ءاأ بهابطفرفشاتمنالهوىباملالمرتصنو

نبهادلرآوهمداذوكنهرسانهمدانيمنافيلهشرن1ظلإ
أالتصانفيعرنالثوولجلبارفةالمموحمنالقيمواصحيجبافىظاعاتقش

أصالعيرقروحجنفيشالرواتعالفضولبميدامنالالزبمجيدالحط
وأاطجمنبدامهفدعندهيالهنهاتافمالجاعلاسفرافي

الجةهك



يألبمولفىاطكلذ

محنجعلثيففرفوأبرايرعلاإلصالجعأطة01
ئةماوض

11أانيبظضاشأوعفا9قكلعاصاياالاأانجر
عىليرالشامحواقجحألمعحرصنىلى2صمعلىأعإ

15

امغطموكدتضنهافىاعالضطامئبئعصتاللطرعرسر

أباسافالبراههزمحدأيدبئكينأوالفراجماصدامةبئاهضلا
اصيصطغححلليبئعثمانعنسفيانجفرشاشاعبادناجالرا
عةمعهرضىالمجتمزكنساليمبهنركاوىارامهصابناا

لحدالمنتعاضنكلادقالدكوسمهـاوطيهبئصراالا
أايخاشلاللقكلمثخهصيحثغداءأمسادجلفكحيئا

اينجايستبنأتهقمأدثهملرممفىئةاررامدلتأض

ءيمولصبمنظهشءارونىنجكاقهعامرنحيرهماعقهئد
قىاناعال 2أ

3يهحوماسالهرنصؤوىاطةصديخهابرافياثضسرالحاظأ
غمافهولرجغودرجمينامدىجمضةولدلنصلريالصجكاافيملالصي

الكأتيرعهكرظسرشاحمححالجاوموالءيىيحنمهثاممرل
كلةصضلييماهجمضلزنحمراثرا3البرعاجمنتاطماقابابهرلما

01حمنمحبثدرهـجمالىالرفان4قصتعألطدزفداإن

يولالظكركاجمهذاوولصطكل3بهصانلمبهانبثميربئقتهءةمثابئا

االلقاليهكأءايخمااخةءإعلهنماالوجنزوبئبإاكهلىاألذفظاثا

أامثالدعىصكليمايظططحباليعوكأفيبرنلظلثملبمتييةا
عدفرفالقاضى39ساتالبتىله4



اظاةتذكرول41ج

اااشتدظماصاخعممعكلقوالسيروصناهرفةاوباطفعلمرصوظآطق
اصهـبانواصترطنحادالطابةافصمعءذالله

اسابوسكلمتقنللعديثحافملهرفعلاططاجلظل
11قالاالذنيفتلكلقووىالهربراظيراالعالماهدالزاطافظفالمدفيا 11
ا

وظلمائةوكىوكسينصبعصنةخراالجمادىيفىمات

111طابواحللعدثوماناذومافيهمظعهاطنااظيربواأبوبارفجصحىاا أا
40ضاعلىبلوهومقف

اطيننعلىاحمدنبنالموجمنكىأ

امحدثاجىاباالمروفاذىابفدائمليعاترالدهـأصرالواطتاطافمل ا3

نالقاحموابااالنملىءؤرومحدالزشافتىفىادشااليدادتي صمعه

محدبئواصععيلشبىالزوابانعراظالولنبنافتهوعبىهـابااثء

افيومنبصوربكراظطيىامناوالقلمعوكلنضداذتوصا
ا

مه

وسمععابهالئيرازيصينوالحنالمقدستهورظغاشانهـ ه

اوطبقتخلفإنبوراباباكرونجياطقتندترروقشاباصهار

اختركطاابافىبالمجرووطضهاسحلادااالصالماثو بهريح

ضاعلىواقبلوانقطعمدتمةببغسادالطلىصوكبوطبقتهد
وعدنصاراألبرالمحراوصرناواالفدلىاصداظيرتروى

فوالددبئوالبغداديصدابنوابوللقهسطابووابالغابئا
اليمكنقالتمنالمؤاذارأىآاالصالشيخجمققتابراالىظوقوآض
عذاجاهماداوصمواكهاشطيهعلىالةاصرلريمذسراناصدا
أمتتههلحفظلهااجمةالىالمؤتمنعناضاللقشأأبانايضالوأ

ارلمطابوربااضاباررلبرالقي



8ج43اظنذكر

وكعباصااتخاثألىصبافيتفقهضهللحدتقرااصنارلما
رتدصزماناكوقالاوصالكناماكانيخرجتماصبياانشبخطهاملأدأ
بععبتهاشفمتنخةممهعضيمنلمواحدثاظطيىمنانصععأ
ا

النيروكتأةكصخينعسراةبهـقئرماظافاثيونعرااوظلى

مماسنيهلاصتظومصلوقناعترمحفهفنضمراشوىءامرمع هـاجا

أممةالمؤلينرراطدييملةمناقاعريباعارااصحاابكربو1لا
هادهباالتيىاسميلضداذو

1بةمااخرفقاكابيىاصنجوصحاممااقدمشدةمحياشوظلا
اخذفيفاللجدىعييةانهوحداالماتيوحيدالتووكتاس11
الوالدرالحريركانالبفيممرحديتالىاليوضعبةاثبغرمءاقر11

هذاتاآلخرالعابدفهذتهاعندامخهالتموقضىالىلحلهاالشقال

سحتفيهعاتهمجصرمحوامنناعليهوقرأعداهرابئنمشلممارأضاإ
اياعلالصحالةفةمركتاباالجيانماتممذيقولوانخاناباصا
ومويؤأوماتالزعنيهوليصيقرأكقانهوذلكمرتهوبصرا

يققلتاطهاصمعتفاالئغلضدانيد4احتو
بةعالفةمرتاااماقروسهكذيصلهعذافانهاثبحبذاكماجر

ازاهدآصمابرآكلورطواللهالموتمنوكانبئعهريئالوالدموتقبلنفا
نيتمااقهاينقررصه

بيزارصنقخىصفرفقالقموننإلموةلتصأناصمرانجالاة

اوكلقعليهوصمليتهـماوضجمعصفرصنةقفيوأشمائةولرج
اللسثىانجأاناجعفريىاليويخاهـ1صععتلمعرنااتةفعمالما

صلقللقات



ظإنيبرئةأألحمف

احمتيرطنسالدازفيبفهلحميقاغوكاليقولبميبيدالمؤتمنيسحيرا
11بنليضابخطبارويبهرجمقيتوبالمؤتنىبرحيهباظطبببكرس ما105

كابخلىكهسثنيهجعلفقلىيىفز

صبماليث2ه

اردفيثامحنإلنجيهدكقنهاؤاورايعال8اإللماإطاظ11ثض
أاجمهـاببمبافهـإوبنصيموايئينطةبئاقيجمبقاجباأ
9كإئنإرجثهـكننأبيماجإلىألولدهيوكلنوططةط11 11يرىهحهمبن11

كإوحىحمااطارراهكهلهااللوايراالهلئىابهـالطاهيعنيثل
اا
لبريغواللبيينهحممالماراألدأعباجمدجمابرفاكقهتولبمبرهح01 لمااداس

جنظثألمنيلحاجمدةبيمانلةاتجال
الثهةبطلمحثبألبيظرنيوويئصيهوايهلنرليالمسبببافىاوجيآي

811جبوخمهضيهطتيبخبرجيإمعومبهبليهثعإسميعأا
انمسرفينجربماااليأحميألريمجميهسالبئلاعلىهأيلمترإ

أحطدانيطافظرإنهاعشاثماطاظاجمإلبنجيأارظلح
لاعمبتطافف01الةةعبالبئرممايهضهاطانجظيإلىليصعج

ألأللمتإنبحاطافظاصكما4املالرديالحايظبزثاضممربإيئ
ابمهفواعديئممجايرامجاساظألعيخارولجكائةببجممانباارعى

بهلىيبىنجمشملينكمالعلىانمسيعخيلمجكلنالسمعاصعدبويتالحا
هفاوعخعنحقضوالينةجماضرفيثالمجهأكاعدظلط

ئمةالدثكنهابتهـاعبدثالهإياعتينقناءاملفهاملل
ا

11طممالاماصندنحيضكااكدلقطررالنيالالنجههيمملبههنأنهـ
ور



برجةعراثرةتأل

اايريرصصإلمافاالجداإلئجععىةكتلديعرنجعشيمىاشظهيذنلمدا
اعلىجمدينبنإخيببئبكاصايابويئااليرزبجيصااياااطجة
ألطاالعييروابالبينيؤيالمبرةجمركلهتجالصلريروسيياصعهللزاإ

برالميرالمنجيي4اكاجنمحبهبنصاريالفاعبرنارصياصمإوواأ
اضةشتونجيهبئهـبريباالترييالمثجمبنلمداحبببرا11

11البةعاجمرأرالميهثاالاكراالنناهـرهكبياجمهفيكآبىفئفيعالصأ
أؤفيدآإبميافييهلفمالجمتئاهـقتالطبرامكجيزىابلمبهصتاننمحكيبضوإ

أضبيمهإئهقيتجهكدإقيباصرجمراليتجيربيلءرىبنلىفيباليسمابمأ
بمصرجمجمقياأبمىيبماالىيبانوفيالجراييإبخصبريدافياليمارداا

ابننبأااجوهسبتطتيالمأاخببقا1ألاالفضنجهحمرداطافظو
تحمةلمجريعبرانمايإجمدبئالالجةنهأنرافالإيغابيرإبأإأزيبحكهأ
شابناها9الاليمابرإمعديئنيكلبهنجراحمهإجمإلنىراط1إلىعزا
اآلا111011تأأهـءأا5اا0اطاإ

01إفنفىحةبيبيصبمبإجمنبئدىالحكرمحه2رصلطاب

اايبسيبىاجبمايخهعلجريرتجمقتبيليبرطمإلصبأاقىبررسبىنيههديب
ابلبيناجميببسإماواعلههامةصلىاقهلهرصفقالياايشيماونوضب

آل8تجيتبثقإبهإيخرديصصوحاتجأضلطتبئشىمعاا
ل11ليييعهابطبعالحاار4يخإلةه

نهححاتابةحلنتهجمبلتيةيخلملتيظولاكحاليرهايالنجيقيإيجيعركلممؤاا

إيخالأجمةتجمهبيفنين7عبدالرايابوءممصججمافمداييهدااإلبممبإلةنيرعاا الءصى

لمحه3بملرحهـعبهقسباطايطبرافإجب9تلييماكريئوابااقاجرا
الدبئهألثللوجبهصنبمابايهحلل8ليإتجل7لىاإلطثتطةآ

هعحل3نإللاكايرمثبهـالطبرانياحعبتحويذاورالويفتبه



ظانكرت16بر4ج

ثةدعوواحمدبنالتصاصىليااااىاباطصنمزصاعد11 لىالفتحواالوبحررطووا
ا

وضعوبناحمدهـابارزداالجواطننعلىرحمدحرأللىالسص

النضلارىيؤرالدعههـناطىالريباارواااهـتقىالمتر
أزابوخالماترآرلهتيااكردباهدازكلطالرهـادحمنالرعبد
امانةأولرشينانولدصةعةوجمابألذتبنابالابطق

01ريذاننافيللطبرلماالكبرالمجمكاباتهءثومنزواتجدلملىوا
العاخاخافرئاجمدننحبىواالخاطيابوهبمدعنهحالثة

11لمقافىعداليرسؤوارعبدافئوالثهورنمواابهـايىنوا
ا سىوامارالتانالعدوهمخراوتوظأ

االةوالراصعوالففلافرروالفدجليلظالهرووصداالاذكر
امىبعيداليريشحناالتصقفيصمدضكرحابئنقةا ا

خناثميرولجاشنلتعسهغدتاخرخععرفيصتحداوكلفال
ووصنهعليهثقظعةاطافظعدكأوصأالصصيلصسمرعايهواجاز
الةالدااظإالطة

روروأ
ابرجىلدئمندةدقتلقرلنصرالفتوانحالحافظوتإ
إ

اصنةشوالفىمندنبحبىلدصربدىايوامحظقرأتليجىوخمة
اليمااومالهار النريرآرفيفاخرانهاممرنوكصدهرحولينا اع
صغماتهاوفالمجةشىعنراللىىفياقلتوعراحدىسة

ارجشانحاسبنابراهيمبئخالفالقاصمارطبةنرخطيبآاقرا
اتاداعل001اعالطاالندأذهصةوط حمديرعيايهسبرموصغليرا

ائ6لمالن



8أ74اطاكرةذ
ا

أعبيداعدنقغانمسمايقاو11اصمبهانومندايوصنىيوتابن
نممدابوكالاومسدللواصنهحيىوتارجعقتياالعبهاالبر

انابرظتمقهناصمعبةحابالجىاالكربهاصعيدن
اانجأيطاهوهابجمدباااالدبيوصفممدناخبريا

هيبوطاصأأافنافيامالاطافملىهابعبدالرثييحشااسلنىاهيطاابر

نجاسفيرعرناحمدنأااظازناراهيمممدقبآكرابوناوداحمدنجده
فيكلنهل1برنداللةبظتعطننرنرشاحمرنولةجوصاتامحا

شحراترأسهكليثيلظضيبنلمرطمواعيهدااققملىرسولرأ
ءيحيرادفناذاكلقبيفى

بردنامضلىأبئص62أ
فىالصرهـأذبفديل3ءااصبأابونحراالصمباتمفيدالجماتااللمفظاول

فيحدماكرنوابااتيالرففيهالواباعبدالوهابواضاصندةمحبالرحمن

ريعاانحلىكفوقاإلكأمرهولجقهميةءالورشاسنةعا
ادخةكفرا1دمفبقةالطرحمدترصفكزمااليوالرفيع

اقهكتجالمطولمحا

رالئانهظحاظايحهثهمذاشوكلنعلينأقدماسالد4سيروظل

ألذانجديطقءظالعللبةمفيداوالفهعارفاباألصأليرةحن
فنغححننابطااباباواصوطبقتعللزفىوطراداافياقهرزق

ونحوالبرىنجالقاصماثياععابعنكتبتهدونهم

كلحلبئاركواتبصجمدللسالننصيماوأبوناعرن1عهـووا

صشغازوانلملىالهولجلعبتهـإطيثفناركلنطااللسلفىوغرم

بسرالمزثندالقيعتروىحبملرمثماننشصيبحذاتهذيبفي1
هماقالالجصن2صبئجمئععاقهسني3ذاذكرجلوليحا



ظرةيرسثبمانأ

ابفرأثههكالنز2لدالحؤألهجسمهاذاؤأكهرنقاكيوق13صبفىا
اح1ءزأصةيئنهشداواصترجرللىلخأللهفاثمكمتةءإ
ا

ءلهخدضشزفركأاآلجماالرلىاكأىنبنفيخشالةاةادت2حموا

إلمم61ضكرنجا8ال
فئاسمنودفبحيوسبخةفوةعدتكةسينأألوالبالرعالحاال

داححا

تدقاشآلبإفيقةيهشمثصشالجمقراليطاالقاخيهخمفاالندلنهـء

11ملجمغكويركأرمحاجةقيتموكألغرروكأمحئثحمبارجمةزىدنح16حرو
11ءااانمطرجمينجعغاهـيككؤكلنلموأنجازلهلىاطاقطاكاابيظثخالتهـفىي

اعدلؤلقناطعشتهومحقةضفبفهالملألعبدنةرسعبا لصراحباللال

اجماياصثاطدثوماللصاسعنفعاصثىتريعفنقربنينانلكأذىهـصتوي

أتواجمففلآلماجمتجاالمتافاخمدبا01اضولخدى01عيدألكهآوز

أعبنوأصاسيابخكزافيإكلقدوعلحطيضتاضتراالشالختةنجارتباباال
تصئكزنمحمبماليآلثدلالىجمغوسشالمقنعوفتلفقيهاعنبدث

آتاثطاياقرسو4اب9لناحاالورضعغاتااآلدةىظتفعووأ
11والجرحرطكدواأخالهاواهاالفييلطوااحاالهوالحايباصىىريوأ
111أثزغقاالضحأنرلممةئلخامخاأالبطأخالخظضيحاليكتكوإ

1ننهثاذبثعنجظنريحيقالض

وكاحتفوظلالصاتمخرسجكإءفثءاآلتمدوافولىا
محتحمتجلىوكوالقطظلفتاشحليما4دآعالجااط

اكنهاسجماصلثتىبرالممعبثوكقجمباكىم111قالىماؤبااليخاإ
كىتاأكبمكوفىبحعياكلألجمزهباعلىلىشعيهةشحئاروماقيحنأ
دؤظهألوفت



1أأ894اطفاقلكرةتذ

ملىوفرأبرواإلتاقيعئززقعلرلقالرنواياشلخقاكأعنففىاا
اتةعنهابراهيمالمقعحىكتبنعرقافقيهاوذكرانوخيربئافضكاا

أحاذت

صىالقربحيىبئعدلىابرالماواضفمشتىاضابرانمخهـىرقلتة

عنالمنرىاشالعباحمضامثنوقالمحيهمامعياضالقاضىمنهقمع
اقعةؤابرعلىواصتثدلظاتالىازكطالربدراننجاناهـبناحمد

قوضعربعاراالولصةبيعشهررمنلقيندستىدااليدبثغرقيندف
ااضقاتبضاعتععكسصعشععنوكأنضةضيننحومقولهمائها
ا

ارصاليزادالبمدكطالبخاربنعلىنحمداالمعاليكأاديافيتوإلالقداا

الىالمهوالجقمماصقابرآاناسادخرفىلمبضااواقوىالبخوانلهيقالا
اوكلالصحنلريقةومقرءإلنانوعدهصنةنيناربماوتما

تجهيخارنصرعبلللروالعالمقاالفرويصعةقخلفننا

لىداالومقرئالنيابرريالضثيرىازنهونالكريمعبسمالط11

حثقمندوىالمزضفيعبئالماكعبالزينعبدابواطسنآ
وشداصهانالموازبىنجهالسلعهاطسننجهالحنبنفانابراا
ثالشوتسينالصبايخشاالضقرافيالصيراصحيلبئعدبرفنصوراإ

لىتصااللهبمحمضقر
فظطااأشطاىقرقاللثشباالعباسقياقعليئلىامعينالخاضىالخبر11

وتينواربستسنةنصارىاالابراهيمبئنجاجمداللةعداللةءباخا
نجماضىانفصلأبرانجأعيدالمحهعدبئناياعدعبداقهفملىاولشمانة

اتاخافنسلميمانابرالوليدانجأالصدنيعلىنتاحعننالتاضىموسى



اطفاظكرةتذءج

عدناظقالووابوالهيثماصاقإبووسالسرابوصوذراطازمحلا
وعنممرعنحمنعبدالرقسايقوبقناقتيبةمحاقدئايرتان

بحفقالموصملاواللليهصلىاللهلرصاةالمجعسعنالمقرىسحيد

ووتحكنضضهىلذاقرناكنمنحىناآلففرقرمآدبئنوقرجرمن
هكالصااك
كوجبحيحاي

ورما318

اافرىراانجمضاحمدمرربهبئجدرةمحدنابوبكرآاطافمذاالهااأل
كرحداوعنظالفسافىكالوأالحافظطاهصممهعنحدثأثاطىي ا

ايخاعرناخنغاجالهممهطبقصهمواخصورنوادصىادطالالنرصأعدنا3مال
االدبباعاسبطآصنافاتقناعلزحمالضانايمالباعمواهـأااقاحنىأاطذاص

ا

أبئودطاةاالظفىفظاولاباكلخوخمثتجرطبةححتوفنونهاآ

اةشوارائنتينمانوضعرةضنةفيتطءرأضهأل رآ

تاقالد3

اإتعداالحالواحدنعبعدنعبداللهاسالرحالالمضاطافظث
أ0005ء01
صأيمبايصالواثالدضاجماخااقيبصدتألمحدثينبيننتعيقرلكلنإ

11ضحصسةحروانحلةىموكوفتلبالسراقصياضئهتريف تكب ه

اواحمدنجاصيبناقهعبدإظفرألمجأوضحمنمائةواربموثالثينرير
احياروسعيدأىالمتهرالرازىءمدانالرعنعبليئيالباطرظافضلاأل
ءثش

اصلتماواولالمقرىاامحابملمحرسخةمخدقوصستحمنالروعبآل
ادخآالعهعدالضااالماا

وصىيهمبرمصحىبوربعشهابسرضت
اىوكرمائلمتصمرتئىنحارثىباطوسهرافيتات اطدلطامك

جرجالكلوانفىضرز



14صآ11الحفاظممرئذ

نهلوالذقاتميماناوشريئماألصعييعدحفزاقؤاإنيابرجازجروا
أكزهنظالرحلةفييئواكاللهءشااذالفمةكزظباجانعهمتحت

ااالواتجلصةصاحبتعةظفقيرآصماطاقالدظتىاخرفا
لقاالضحرويوذىثيخهعبدالرحمنتحظمفينانه

احدااعرفمايقولالحافظحمدناسمميلصحستالعافىقال 11
01الدقاقالمجكلبدالدهاألصانيدمهئبوكرادفياالحالغريهاصغمظا

الصاخدعالوادنوارصيداارطااهرانيءحدثقلتإ
اةبأاطةالرفااخاتبدالرحنءتفل4بئاوطالرازىالرجااثنإللوتأ
ااأ ماءعاطةكرعناظاللان
اا

تالسنةشودسلجحقااللةقلدلتعاادعوافظطاافىشلظ11
ا

اسحافعدنجاإبناررنىبوإاألمسندماتاكفيهاإألالقفصماخيوعثر
أعبدالقادشلىبوطااألمشدالكبروشموسبحينتعثءاذإيدجمبقرالباا ا

االدبضيخوالعالمةسنةانينوتمبغعغذئالبضدايوسفحدقابن
أماتالمقاصماحبكاليرلحراىبصرمطاطزامحدنعلىنسمحدانقاو11

ا

ضلىخدفقبكرعتيئاببئالرحمنعبداوالقاسمئينالمتموشيخا
محيفىهقندىبوعدثالسرافملخااويهباالسكندريالتجرضض

أبغوىاللنةا
حدحماعافىعدالوانجأعدقلدرابئخليلشمةصألحمدقاتارخاأ

احمدالزرنجرىبكرعدنبراالمفتيالاخبرمائةخىوةعرضصنة
اصمحيلهبنمطرثاعدانثاجبالحاابئاناعلىاحمدنضهاانبأارىبخاا

المقبرىعىعدقمعنورالشبئاعرعطرتبنآاسالتاعبدا



اطفاظكرنذال8ج

اخرامرالىراللهاعذظلوعاكهو4إلالشصلىالبميرمثنالمجعسعنا
اشاايقرضىجمدالرحيمآلحدتجاناواخبرضةستيهطيبدحقأجله

أفبأفظاطاحداالوعبداناعدقصاغبنرطاهراالاكلنجههابعبدالو
ناقصاحمدبنااالاحمديحقوبواانجأدبالمزاحمدبئحداالوب

انجماسابنناءبىالثشصيرةئاخيمشامنيعبنأحمدتاابرايما
هرقائمومزمماصزلمجمنشرليرعوااطمكليهصلىللهالرص

االمامالبغوي02

االثافيءاالفرعدنسعردبئققابوحدالحسين11المجهدمحبيأطافظأ

شبهيرصالمصاتيوالتهذيبوالسنةسرحواتزبلمعالمعاحج

اممربياعنوالتمئيققعحدشكلنهصاحبصعنناقاضىعلىتفقهذرفي
عدالداودىبنحمنمحدالرخهأهـوادلمليحىاسبندااهـعبدأب
خ

ممدبنالحسنوالىاظريئوسففيوعنفياحمدالصربنويعقوبنر

الميرزىحداكز

بجغدألوفصالمرطارداصعدبنوعدأيومنحورهعروىح

ااقصدهحفهافيلهووبوركمرواهل4ثالطاعدعدبنواروالفتوحآل
ايايذوليسيرعقباوقناونسثتبداذكلقبانيينمالرالالعيقكلقتظالحالح

1ملوايعوبالفريحملابرهموكلنفصاريأكنهاشفذلوكسرقوحثماه
عنهروىواخرمةالدنألضاركننهلصوسنةنماالنة وبرضمحي

حمودالسصةلياحقشغكبسدالبوبئافيفضلآالمكلابوباالبازة

11والروذثفبمرةاايهاءقيوترهثالمقدافخوكلاخاينيواحإزثمائة
انجمحريعرحمدنقلىاشبممشثبىوضيزرةبمبولمفطالقا11

الهصيلحلنوقانياينوقانيالنمافطاطس39دالهدتانجم



ء4صبالجفأيدكرةئذ

حعسيهقثعندسيخمالقادفنومائبماخسقوحئرصتالسنةصوا

اماهـءنافوسدأظاشىالبماحيهةنأيماهـجمرقاخبرناا
ا

احمداوحمنمجبدالربنواحمدعالرجمنببنسدواصبعيلدبئواىاةال
ثالحصمينحمدنجاتااقالىالرضىصةوتجدلمجةةدنجاقدااببابناأ
امرااانادءانزاهىارعلىاناءناوداطة01أا4ورلهوداا
01ا

1اازا11صصصيىاقجمنمجدالركنمصضجنههمالكبراالالصعدامحبدبن11

دتاالافضاكباراكايةاللهابخدرى101اانهصه01ء باصيمهـبرهلها

الهظبالنداهصحرقثرعظبالصلوةفاذنتاوالثتالغعلفىشت3ذاظ
ااصاايرمدلهاالضاوالفنءاتلكد11األ اسعهبخهيوصوصوىلح

يمبرلهبرابهلهافةصليبرببواللئةفيجتأوسحيدقال

فيادارنجاضصصيربرلهأ13
يىأنابرصفهـافومهمذانمفيدالحافظالمجدثفياخرفشيروباا

13دبرصفيالالمتيلىصفيوجمدنجهبنيرصفجمعييولمجاالفربيخومنف
ألعدبئضلالةايافىالقفاالحينبئبهماطدو12يهصفقاطنات

اشبررىابدجمكيياجمدقبرجملبىاللحرنجملىانجرجابراباافىيالضعات
ائاليافيداجممنصوربراإقانهمندةااكبداحهمدالفبرخالئا
اصءا

11بهكهأسهظماكناولقزونبريخداتلبرىهـاأنصماقااطارواالعدأا ا

011مجرواجمنيىوجترايييقجمنالمبرمجبجمةقىثايتهذيىذبكا1أ
اصا

4دإيخافيرفن2لنحماقالحمن211مامفيروآلصوانلكماىورو
اا

انجنعريهناببهيىءقالجبهتجمدبنيناابنوقننوسصكوالفايفتحا
21قبباكدوصفيانبكرواانجاومجنهأليبئاتجعةالنبنيزرصررىإ

فناخروالدبيبثربريهنجمدط



اطفاظلرئذ58ج

قايلذالةصلبالقبذكىواظلقاظلقحسحنكشىشابهومندةبنااا

وعدبندارضهرانجهعنهىودرمنلقنايهروفةالمرحنهوقكأ

حمدبئحمدا5برالعالافظولوأالساوىاتاصماوعدبنافياالضراففلهاا

وسىابرفظطاروأطعااالحسننجااحمدابرالالواطافظافصلياابئأ
ءاخرنالمدينا
أشأممرقاالبئوعبداللةمباركبئاطسينازاالقاعدبئاخبرناا

ااناعدالقفالاصماانااطافظردارالدالولهثناث111 يصىسمبنيربرموح

االعرابيبوصيداىانبألهشخرشنةبئعبداللهبئايماسإ
اباصلمةانىهيزالعنفاللىأبوثنأادبثنالنذرنجيحيىاحمدناناممكة

صمامبقرامنعليهواليوسماللهصملىالنيسعتوهعصاتاخبرأ
ذنيمنماتقدلهباغفراصتساوناابمامضالنر

لمحمسبماتوفيهامائةوضسنقععثررءتانىشاا
ثهلعالمجاصااالصبافىمكةبتحمدفياسهعيلابرعمان

عناالرمنازىرىالصصكلبنفثافرجابراصورومحدثهاوخطىجح
حم

كلتبوالبروالمفيدااظطيىبكرابوشيخهعةكتصضةوستننتح
ط

أجههوموتسىرحلمىاحدبغدادالقلىالمباركبناللهبةأ
يم

شصتممجلدفىا

سىاثرا33مه

لقبوىألمثرقيالكوميموذبنعلعدبنالقائمبرااكرفةخاففدطأا

قاسحاقصومحدبئالملوعنعبدالربئعلىبئعمحسعسىأمراباتيا

يمةوكرباالكوفةعدهحازدبئدقالعطاروبئواباعالهرعدمهديةا
وز4للر



8ج4اطفاةتذكر

واحمدبئحبييالفارصبنواباعبدالمحهمكىالبراساقواباعكةوزلةللر

3القساوابااقالسوبئروابامنعركلفقرئهدبئحمدبئاواحدالزكفر
وصنفكتبالنخوآباالجماععةومنسضدلالتنوخيرطبضهم

ءانفسمالمجموخرج

ابئولفىوالىضبةاظاوالحيدصرابئمبمالمقدنعرالفقيهحنهوىش

نحيدرةوحدبتنابالنحاسنومسلمالالكتابكراببئومحالىمرال
هـبالكولمايقونكفيروخدقاجازةبئكليببدمحوابرالفرحوالزممر

يترالكوفتوخطيبعغكاذينربوااالوالحديفامخةااهلمنحدا

وهورحلهومائةوارجمحتريئوارخسنةصلمدادنجدادافيا
وأربينصنقاشنتينواولسماعهسنةنعتيان

هلوظواالتانباطفملصفمراالنماللىانهالكلبدالوكرذأ

اطابئالفنائماباستالدالطبرىصبئعلىعدبئوقالآلباقيةمرلها

تياقردةالمجبرانتلطفقيلالمئعاغواالصيكلانالقوأاقركضتلقولا
ةالمجكبدالهاقاصنهطاعلىتهاقركهالعلويشيخهعلىاصملهقرأقلتا

محةافظاضاحالرناهرعانفاالهثهرزورىاآالكربرترأعديعانالجا
ناكرهحدسثاظصلفةقرأعليانالليلستهجدويقومكلقمظهمتقنامارأبا

الفننكلهتحدرفافقاللكذفيفاكلمهحديهذاميأوقالهلشا

ضطةمنهىضاؤايخفىارامييخهرت

اليأدبضالفثرججويقيموشينثمانسنةسنقعنيقدآكلنشأ
ااجدرىأصاوطكلنلوملىاليالذلكيعتعينباألجرهالعيدوينسخبسد
تالهالهسرحمهأألتبانالاختبهذالعليةسشى



أأبخأآلآلأطفافؤةتذكر

أحملإطلضاأألجلذركهالكوإظهبشدألىضضسأ فىآلوضةصبابهاميتافدفنالكوفة

عبدالئافربكربوااساقخرمندمواقيبرايإمرىزخزاا
راقةالهواطنرىكريىاحاباجرضاتمألالتاالئجزرىابنإأ
أسنةنوشسبغرزلزعنيانعدبئاكدقورنجاالقاسهاكأا

ظنماوئحفاالديبمناالالجينقالمباركغيراايوذألندافيؤصقر

اطنبلالمجاالزيذامدالكلىنعفوظاظظآبابوفنجداوفعهضنة

1عدابرطاهرالئانموصندسنةوصبعينئماقعنسفالتصاصاحبا
دنمحوالفارمحالمحاسنعاذوعداطااللدهاطنااا وسممسثاالى

بئنصرالفغارأةمندفروالمائةوقدظرباصىالناالهووسحاده
خرجآإلاالخافيقالمنديئالهدبقيةاالزاطنفىبراميمابئأحمدا

مجلداتتالهأ
اانأاطافظارطاهرانافيححفرنكداناايىقعيىنااضر11

ابرجعفرتاالبكائىعبدالرحمنووبئانااسحافحمداناصيانروالضنائمااأئا
احمدتثاقالومائتينحننمامالمسنةوداممأأححينوااخحرىأاخ

01501

اأقهصولياقالجهاممةاباالحوعنعنأصحاقاابإعنشاسفياننسيوا

ةاقرهبللالرآاجزروظمرقتملضفقوأقيترفارحلصررتأأ ك01تا

9وللحؤزاكاخ

اوااخدانكلئخسنمالالكراكأظاونحدتاالمااطافظ31 01ا
اؤئاطوسفيمنهماسطيزقوالمهمثهاطاخلة4ئتازكأفيلحؤ1أل

عنهعقالديئهـصرحمدصىألاستصوفتمرخلففإ

نجتغ7



4فيةألكةةاطفاظكرهفأ

نجاامهوبةالزينينصرواباكاالبسربئا3القااياحدالندصهوبئكلضعأ
وصكلنهوعدلوجرخوجمحوثنببضدادوصطبواوطبضملحتاأ

هربرطاااوالفرضاطسننهابعبدالووىالممرنجاصالمسسدفيالحرلرا1اا
واخروناللراقفيقريدالباتالانصناللهبكربووالةنيااأ

اجمابقظالمتأخرنواسطلءاكازىافىخميأاتأنىاال
امنحمالقيعلى4حغظنلةعالمائةكانيقولفىعايخنىلقانوا إ

صعتطةانقالواصطشرقالةقىواطرزااكوبهالنونحهصأله

واالدببالحديتصرفةلعوكانويلقهلىعااالابئعبدالزينمنا

نيصاثقاومات3واربنوارنيناصنةصعباقفى1لدمووقالطأ
تعالياللهرحمماثقوضعرصايضطنثب

بوطاهرانبأصتاروافيشمبرالهااارانجأاصابكلماابناقأناخراا

ااحمدبئانبأباحدبنبنأباقهبآمحدابواسطكلبنستنبأاالسالىأ
آلاعديايىإناثناالمروزىالحنقالحعينصماعمتاانهتناالجدىعدا

احعأسموةوآعيهاللهصلذاللهرصوواصفالأنمعهحمدكعن
ايرمابهملراالوصالواكاتانبوأاافاؤحهااضمابهمنالرلأفى

اايقوناوصهـاالياخلواصلتالئوشمدلىلوالفةالماللزأوايرماتم
يم01عصجهذالمحديثيسقيئشربيدمنىاظلاتيممئالستاتيتنمقيم

ياوعدااثقةاالمامنظاطاقندقيالسران83
311بوالغاامفيدبدادإواضاالشثاببئعرحمدنجهابئعبدالله

زيناوعبدااظيمابثكربااثادباثمموشثأرومتتههلديوصيلا

اابررشومنشالنقوروطققههبئينأواباطالببنابانمرآل



الحفحاظكرنذه4ج

انهاككذاوعىويهساكرابامنصورنرباصبهان4طائةوبانفلالةا

نروأالتاناصدقاحمفماهدامناكثيرايفبمنووفيرإ او
صةثمطئىالحبمالنفسهمملهماتةتخافيكلزيرافظامااوايقرا

اناثتتناإلعالمطالااأا11 صهـثبهعنهلروىفىءرا
جواعرعرباااالدسازاترحظامنعدقدرزقو11

احدلداطففلفيباغحمافظصابلاصسفرقطالتعبددظ
11سقاقهوتالههوقصهحالهظنورةالمحافتإطوحالرفتلمطرةاااأ

اىسشهلضصببننوتمذلهبتاطاىقدمياابخهمب
أأتهنماالجحقتلمذاقينويكونانواماطباظمنصحلهامحلومظتإ

امكيوحمدنفاارراابراهيمدبئعنجهنهـاالقاصمفاكهلدمىخ
هواالفطءكأسهروتاالزدىاا
ا

ارخضةمولدواخرونسوثبنكحثاوصلىانوذكرا
مابئءو5ث4اآلادادتوماتعانهوارنوارا
رسصرصبعرتخا

نبأسداثاقاازاقالربيءبانصرابتثىااللهامابوااااخرا
األصثابىنبوعدعبداللهافظاطاانجألدقاقافرحااحمدنن11

المرىاحداحفربئانبأتاطيمادجاندبهساراناساالدىمرقاذأ
91اصالوجميداللهسيدبنادتامرحمدبنخاذنفىثموادنالعر

اطالبفقالاورمحربئظربسوادنخلىدلعالظبئممدمحاجحفرائةءأ

فىجماتابنأنربئلمحمحفسيدثفيدارصهاشالوققهاتبمسصيدن

لوصافمنداايضا4فيوقالالميتبهفي3شكذاؤع2لوخهبيالوابوهأ

عثهعنيالبالمىينالدمحممحشرإضياآ29إلكإلواووهرواصماصرا

ايخمااشاط21اعمللهاوءتينالهراظواصرلادبهذالال11



جاطتسأطئذكرة

الموشاميرالننيابحانشثاظاتدكألمنإهلباصاللفدتكناا
أمابهااداللتيأصانصبصقالهىااضةاجالثئهاحدأمناصتقبلتما

011يثودكراطدنخثهلهامنعليهيخهممااعظمالئركمن4عإلأ
ادداطابئ3ه

أااحمدنطة1عاثالفنيداللهءمابوذاصبانمفداالماماطافظأ
11

رهـكأاأفحمداهراحمدنجهاباطشدةنجهاباعرصاالصجاتالحننجاا

ألهـبكرافسمعرحلمهالطبوهداطافظاهمانوساحابكيرقواحمد
خقانبهساورىاابالمجداللهواالنصارعممراننوسىلمانإ

به105001

الدةهاورزقانشماطلحةداباعداللةوعمانافبئئمالفاواباراراسلىميموا

كأالمقاوتىاليا
اا

لما3انصيمابروصديقلىاروباصمتؤرساحدالدقامحبدالواعدنظلا
وىءولهبالمداكلصةةاالمالغخكئرةقونفياحاللمااطدادابنإ

دلحأصدوناعاتوادةهتنالاكباصناقرانهنجممالمتوجمعكتيرلايا

01نةماارخوصينخوثالشنةايدءلدموعاقرفىامينصبه3وهبمقي
اعنههـرمائةوخسعثرةبعحنةليالىجمادىفيوماتأا

إاصهءاتولهياور4ءاجمازةةصراأقىانارظاةةءة15فايالزحمهر
ااخوىرالطيوالجبارعبدبئررااكأصعيدءالمقرىمعشدبفداذالهفي

للباسنجه9وحمدحمزةاالمداوكافيالجبأرائصيرعبىبئالمباركاطسنايىا
اصصمدنابنمشلكىاالالااالصهاجاإطينلوىاكلإت

المحدثواظطسداللةءالمهتدعدنعدئمالفمارامهايخاالضبدلىاا
ا

الديئفضعضىاقااأل2اتمحدلشمرمتوننجيب4صالمث9

مابرسمدصةإنارابادةاصمثدتك



اطفاةلرسذ8ص

صبعينوخشىالمفدادانيشءالزمرزوقعدنافىاالهودا

ىالمحرمالمديىالقاصمنصرصكاتجةرر5صروصاحقاحرسصحوصنة

ماشااليداخاانموسانحمركأاإلمندلموالعاا
ا

اطننجهعيبدالهنميمابواحمدشانتعفحفةشازةاجماعةالاخبرإ
للهبمدانحدانجألعهانحمةعبدالرهـاشاحديارانحمنأبأعدالرخطاا

عةاصاالؤرذسفياتناعدةنلتآناهدىبنأحمدشاالصفأريىاالعبها
نقديالكن2قزالكشرةالحلوالتقطعماللموعإلاللهعلىاضياعنجاهـا
االصصهاتجعسدنعناشتهـعرغرخوتالهدتةالقرقرقا
ا

كالاتعنحرتأكاذقدويهوشيرددرقصاداطدنحيمائاظرلفلطالحن
كتساللهلسبحانفقاالياررىاطسنابىعلىسلىكحابلماعاطدادا

موعالوصسلميحصكعدالسىفقالازلدالنوختغلتواعندااليالوا ا

ئلكذاظالهوفهالعلهاحكعندهوالكنفقالى
صمصىعرهلصيملىجالم

صستكانثامولاولوسثتفارصااخافرعبدامنصحتهانثاافيمنام

اكذباضيازأالهنياصمضنثاقلتادصفوالجذوسمنبفهااجم
اذأإبدمنعلىاأصاديثونيقالصلمماصاسممتمنكقلتسئتوانا

ئ
حدومصواصيخمةهاوصلماصمقموالخارىنكفكاافيمنتماصمعا

مئضعةطمامماظإصنىأالزهيظناالستوردفيجملهاحدثانيح
ىنيسماااص63ثص

اراعبإلحمدناسالمفرشحررقباكرعدندااالوفظاطاألهابمأجا
جمعفي313براالمذشصقاقتلمهاناواصمااشتصةلينصتجط1ا
ترقالفحثالقرولثرةاليهرةاالصمشوراالصناوصمالكئرالبحارأ

ىلتعيافنمااطص391فيعرمالتبمبايايبالمحومنبماآلا



احفاالجفاةتذكر

11ظفر11اباطأأباهسمحلبسبداباطافظوزىايخالمراصمااتجيمبإ
أااصنعدالدهواهدنالزصمااةاأصمارواباااتممراببنهـءألخيرابا

ااصبننصراللهواباغلىوبمرمحدةوجاالهاثتهعيداتةاواياهيائباإ
ركرسابانمشيرىإصبمةاضاادقاعبدارودذنئاحمدانمحلىمحافاوالح

ةا
انهارأثاواقالارابضنالبتونصارىاالألمألمااببنحمهفضلهاوابا

كأخريخهوباطفكوابايرهواخبالالبتااأباوداذإيئبفضوىيررا
عاىااتبزأيداذيآايألنفوعظالحدتاحدفرصاننذلدخوأ
إ

نكانباكأوتتثاسحفىدادالىكلىارحمهداالبنوصىابى

وطبضهلمحإللهصصبخهالفظخمداصراجمدإضةافاأ

حةءصافحآوخىصةباخىيىلرالةةدصتبمسلهولدههذكرا
ا

اوصكايملمجاابسوارةءمالطاوقتثالثيزأمنشمضصابورالىأ
طهءيروفيافنلذواأاسفلمانهشلهاضترراهسامنوكلإ

لهمبمجلسهاهرالمجاسل15متمرةبجاوقدباايدهتاطد

اردإأفااضرناط10
ايهه

االهضوالدكصرفلوليضلةادبرقإنابلاستا
ايضمانهاوعظامحاقلهاسدوبخاالألسقطأطدا01 ىحمهلهوردمديه

ءا

اىرو01حظرفحتننرةممةوروالالوكخنحربالننحىاطالفيرالى
ا

احداتكادقللتمطريقاصعيزوحفناححمفهاكذبصقثصدتأ

11ىظوهـأتااالاطاوييودادااثاحادكثرةتلمالوفقوهـر ا

يهميراليكاافردكبإناصااكاملويئامزهانجركايالكلبلمناظإ
اادفالهمخصلمجلسهلقراطلبالذياليرمثهذاا
أ

ىهرالظ



بر8اصما126اطفاظكرتذ
ا
ي51ابساهدبئخناتدثابثماصىهذاا

واملئىطأالقوحوابوأصافياهىابوطرفيقهعنالرودقات

11فيشصرن6دبداالوبرحلتصكصوادةءنتأيلدهوالةوأص
فةومعراطدثبلمانهاقروزاداظالفومتهاافيهـحشاقونكاا

يصدحالذيتذيرسجازمجلهوطروالساربخفابفىاالرجال
ظالاداناالوإلموكاعفتقراسوقاونتاكدررعندعااأا

سنةنإصوارئيألثهولماةعروضشةصفرفماتوأ

ختاشافتاذليءابئطصءمثتومفافربايخهلنياهوواجولا
اماجوزتابوفاكماةبةضبابنىةسرااصهموالىرجعاأللنفرافي

بخارىامحيحوفاشعهاويعوللهاصافداابوباكرظماالا

اليربامحقدكانبلمصىابخاانوالقاتصلهناورافيوانت

نهذاااللهعنزنلأمرى
عدنبرالفشوح11اصاالبنجىاباانايابقرنمازقابئحدنااص11

اعنالكااناعدالباركابنمماعرراومصعدنإلماالايماناتاعدايطاإ ااى

االفطرلمجىاالخالدبنةميصابئابويحيىأناحاقاعدبئبئداللهءاناإ
أعهالمحهرضىلهقاللطاابارقسعتابىنصمعنآلبى تااةلىتاا

هنباكتاكمافالكتاباعنموصلم4واعليهاللهقصلىاصولروكهيهإا

والهمغمرتولينإدتمفىيخهاةجدنامحيفتصفيرفوسقضالقةفىاالفبأ
اكايسمصاخراالرضاارحزحزناللهناللهالنيراهلمناقهنلى

احلقااحمداظئناممطوناللهنعرصحبكرالخيافحمدبئظاطالهثا الديخاحمشيف39أتجهفيالنعبىاناكدافيطاسجمأرداءةوعها

هصدالممزى



8ص36أطفاظكرش

آلعماابنةإيىابتعنآلحدبثاآل3أ

ألفياالمحاربعطيةنتمامنمبرالرحنكأابوبثرغالهالمتتههاطافظاالماما 01إط
6انقالغالببنعباطقحملىافالمنرالعالصةالدولىداالالطللرا
أهىالنحوارتوحمدنأطضريمجدقالحناعنلتكرالروىا
01أجا احجافابءقابيافظواطنحمةوممدنالفروىكاباضادبئو

6بئاطينواباعدالدةفى4انابامكتوملىومائةوارختنمنةا
ينانصبأدتهلالفىابيمنواخذبمصراصجحبنفلمافحملىاطبرا

للحدثصافظوكانحدألمجمىاذنش4دوبالبمالبراباعرنورأىأ
ا
حابونهذاكرالمشونقلتهالهرباصماعارظوعللوطرقها

ركرانهكرإذ4تطقجماسعنهااعابنابمشطقرأقاقالتم
ااكرلموادبناظلراصاضاعرادنوةآلصعاصبعابخأرىمحياءلط

وذلثاهارواباجمازةينااكتبممراخرفيبصرهوكفعنهاناصا
ماثنارحوبينولراحدلىصشةأ

وصحرةئماننةخرهاالبدىفيناطهبنروتوفيقال11

اترفياكيوت5لوبئداقىهةروكطاتهعنكانظتعائةاإ
االصوليالخويانيالبارىصكدالياسبناحمدافلإةالحلألا

ممدبناقاابوأبراصماظطيبومسشدصمرقندصاحبالحات

1عاافغااكأصرالمثافصيةوسيبئاررئاخاصالصنمابهراهيمابئأ
االهسابووالمحعرهصخةوصبعيهبصعنىهـاتاهبماساقد

أااوفالمعراصباخاهبىالذفياألصبهااإلهتنحمفابىصاواحدإبنصدا



آلأ4آلجآل14اطفاضكرأتد

نمقلىأوااشخومندنساوراطافظنهااصاضاخةاللدتا يايم خا
أصاوالمبهلاتطارمحااىسررالخصوراىااحدنعدنفلاا

100001
ءمائخمقوواربيزييناتفصنةااصا

فاالص11831

ابراهنماقاللهجمدكدنبئصيارعماعدنءالمالاالمحدثلمالحأطافنطفي
اعاصهـماثننعبدالرجداقأدشبضالالحجصحدثإرالدالهروىزرة

11باالدفالمجاثفضالقواالزدىاصيواااللصارىايلاوايىاخح ءاة

األالصرجامعاناخافظ4إلقرا1مطبضمورداالبقااةطبنوعبداللهبر
امتقناحافظكاوصسالمافأففسكنينرحوافاتفسسمفسىء

نحهليوالرطلىءاصاادوهالبمهـالةالىا ءرثإوعصجربوح

11رابرالمالففلعدنناسءالابرادناعرا9ءااحسهاجازقفأ

اإقعدةاذىفياةميكأباترجخصيةقرتماةائزةبمائهالصاشاالا
هماألوضيئمحفصنةا

صيارعدبنااناكليباافرحاجمااعنبة71ةدالدأشبرشاواا
أااناالقاوسالممأفضلوااوىولهرأبوعاااطاخاضبهظخا
رفىشامذىرأإومحيسىابأافيالمجواعىوااناصإرقمحبداص

اوصامدإلوآالدهلىتوالرانانيهحميدغقعنجمةنلهصمه111
اماقوسلقاصاومافياواندفنضأوروحةاللةسلفيلدوةاقا

01اا
اارماالدبخهرمنةاضبدهومؤ

قدنماالجاسياربنصاعه5ابرالهألجأينىإأسىمرش1زلوا
ا

اايهناأعمهظيمببئالفئوخرابوسطوفيصوفالفحدا111

ليناهإإتيااللعمنا1حح



الحفاظكرهتذ406

ابوعدىلباالنداصونشدانةفيستالنوفيوماقاتبهاناصطينا

البهارلتىصنةبئافجحعنرطبىاغياشافهدتتعدالرحمنا

قرطبقموكلضىكأللاالصدىالماضاحمدبنبنالحأضسفيأنبحرابووا
ضىعالمررصبئاعفأنيدحمدابوالولبهيةسيتهالمابخةبترأتجاعة

ابنعداللهايوعبدمصرمستداالماموالمنرالعانجفااحب

اصنة7ماولهكريمقعنالصجعطرلىالنمرىالعيدىاعالنت
االطرطوسىافهرىايدالربنعدبكوبوالدكيقبالئرالماوضيبئواضهراا

بنأعليهماللهسنترحمةجشينعن

هالثنتريىركا

لأالفدالرحبرقلجأننجهاحمدبئعبداللهعدراالمحققاالمامأطافف01

الألاحمدنجهحمدبئمنقرطباقمحدتاالضبيلىلياالندتماثنريئا0

وبىااجرخمحمدثبيعدوانحاممنمعؤارىالضيعءمنصور
ئادلهاننلحباسابولهاجازووطبقتيمالنانيعلىامجوابىصربئانوض

جالهمارظوعللهحانظاالحدثكلقوالبئنفتالالبدرىا

3واختدأيفاقاباعلىمحبتالحدفيصنابطائقةوالتعديلبالحرحا
هوالمرفقةبالذويصفهلفضهعلىارووكلنله11

البوألموفقافوكتابوداالصابيانفىالظيداصنف

فيالمنياجمكتابوقصاقاكبافكلحنالصرأيىكابعافياللن01

عشمصماعار
صنةوصبحونتمازولهمافوخىبئئتاياوعثرصةصفرفيماتوأ01

اقالمااجمهتجهكلناطصينكلأبوالنهرراماالملممكوفيهاقلت

نالدثعرف3والتماعبرالراضوثوبمرالجبمجرجلفالمئتبهظ9



أ66اطفاظكرةئذ

اابراهيمقصلصيالمااابوبرريساندواررئفندىيدلسرالالمى
اهالثنالمسجدى

جمادابىر

اسدرىصاالقوممجامسبنسمدونبنعدصيابرعااصالمااطافظ11
اظاضهاماءاظوالحض5اعاءواد1010االرانة ميهصدرددبعدسادصولى

بئالفضلوأباانميعىاللهورزقالبانياصاحمدبخهسالكاباعبداللهسمعآل
ااطيدىعداللهوااعدالئنعيىوىعدالزتادنطروونخرااس
فى

لهراالمبلوصرفمعمابوعارالىبنبربوااقاضىالظطقهمو
لقتهأل
ءص311

اولةالمتانالييذهـنومفةءاعألمطفهكلنناعرانوماللىأ

االمعمبمدينةآعالماالصالاعيانمنكانمجمهفىظاالللقهاعلىكا
مىاذمادلرالالناسوفةاونحرآوملوآأأ دمرمودكهثمصرا
برابئبئمداسطبةتجرمولمعهعنهوكشبتعنىكتبالشبشىقرا

يضىفبالجوخاللكناصرابئالمبدرياباعامردفنوالماذبرالبند

اوصلعيمرآلههالصياالمحهلرصحدثحافظعامرياسمات3ىاصفروإ
105

اضاملىتناامن

قيتهسيضاحفظوكازياداورمرابوععاكركاناقالحافظظلإ

جلفمجاففقالماآلراالماذجرىلقيصتهدمثتىخلدذكريها
االحمارلمضلكلنعبيدماالبالاالمولأتوقرهئاطبالوةضربأ

أنسبةالرقرثنحملقفرصينضوضراشصيماايومدأكر9
الحسن21اصهاهياانياكذعلىبطاالديئدالمجالتاصمابهطكلطنينهـا

إلصقىافبربوامىالقر31الالمثرنيرزكوماكاهرصيااسنجامجيصأمل2



8جأ76اطفاظكرةنذ

عىيخهفنقيهمليم11اعصققندالسعرانجتعناعنىفاافقهسااليصا

أوهوفقلتالجوزجمالىابراهيمهواكاليكذبابعبدريفقالىالص
تيدوفرفشفىالهداقردواالتمنكسحعلفقلمتدىا

11فقالءهذاالىامرلمحالنحأفانيدافيالبروداضمبةاابئكانوا
11مالقالاصتاخرمامثهاغآمخزقلتواكمذالذىقندراإ

1011

أمنمالأقتقعشامىغيراصهتمالماطدثعممناقدعلتافته

هاجرلهم14ااثفعلهصنرثافقلتيلمامالممموىابضارايحأ
اقالهانهاهرماباحمهضافأتاصاثاحادتكايححقداالعحقادصيىوكانلهقا

مذهفقاالقاقيصاقهعلىوضربسافييهفمنهاومتفيا

الىقاالنءاوماالمجمةالفاللقولنقطعترهذاحاكايةهذظتإ
اتالىبترلهتجونالبدحاهلانقالانهبشنىوقالتماهذبالعبدريا
اداقهاتفتحاكوفومئةالصوفيااللهيقامااصقصىيىكثلهأ
أأبمالهلالتسالىفاراللهؤسالبتفواومذوتقدسذلمحةممنا
قالىاطركجقاشتاتشاساحلصنالقةالني5نسايااهابلهفرتمتظلا

اباسازرىةالصورينيعوكانعاكربئاقالان
ادأودىاطديثعهصمنامجرزقفظحماتطاصتاصحدابئابوقالا

كاتناصراباقالويضسوصععتنوكسر11شوليذهب
القرآتئومذهبهالمجسحضورياكفيىويولوقضالساعحدثيتا
صوهمذمبأ

عنهحدتمائقألقالترضوعشرينارجصنةصنراالفطرجمات
ايداتوالنتحوابوشبويحيىاططؤاكبعدعاكرابئالحانعلا



4ضأهاللىآطفاطنذ

الميديايهاديياترمرتقةعبدانعدابوعبداقهماتومعها

11شبالنأفضلاإقاصيلاصهبانسندلتموساللعصوم
عبدعدننطبينالتماعبداابوهابنداكوضاعرفيجممومقراالر

ناللهشصشكبدفاطمبهانالوقشباصومندةبارحبلثاهالمجالدالو

االنجرافندابووريذقاكاروىمندانيمضاكلةزالجواظيراحمدلم
نجعلىترحدمنحولوأالمسرومومندمرادىابندسحداابناياكينفر

حمدانلمحةاحمدهبةايرالصامتقشدموعىايالكروزىدالمرعو

رالمندوايىسنةترنماولهبمفياتالوجامهااالكفايىارمماقنصاال
النيابررىتياالمهرينجاعطسمالقانالدةهبة

11صاطافظعامرايواصعدشنانيىمأدشاسالمةاحمدقالاشأ ء8ح

إأواالمحصيرصفقعبداللطيفااليالسنقراولاسباوحعثرةمغ
اافغالواانأقالواالسقطىانانحاروانعلىعدالئاكرووعدالجاح سالمحط

اأدعدالصتاهماثناصلتىعداحمدثناإحمداانأمالمةالاللى10م بابريح

اىظلةسالمجهسعنحازآادعناالعشثااثااصباطثناعبيدن
اصع

ثومهرالباالكبممنعنسملرلواعليهاللهعملىاللهرسولب
نرسدابما019ع

ااالمالمنوياالمفيدفظحدالحافرنمجبدالناقينفىلمجاابئصمميلاابن

عءريوكالمجاضارنارحغصشفرعالنشأبونمالماريااببراطسن
ابصيرإباللنالشنصيحثينلمحدااعيانهـممفعنسلهأئرحواللنبمئباالو

لمجسيداحازةاطقهمائترارجوكبنصولدثسنقاجدوهرلعباايليناجمنب

مناهصوصعابرعدألجوهصبندامنلهواجمازوجمابئبلبهنبرودى
مل



يئطفااكرتذفىخأ

أ9لرحبيمجمبدجمدبئالمجوبخرابنصصنجمدصواالقثيراقاصملمجانجاالصتاإلمبا
أنحيمعابرتصدنجاعدرلطوالةءالزيصااطحننجملاءلبا1
اوجدتهىالرجمنيرالرءرومجدالجيدنايمالضرعدالبهوجمدناقاحرسلى

اأ
أصنيهةارجمبمدةلزبينالحرلمبامامأنفقكثيرقإوخلغالدظشتاطمة

أودسعبنياتمابربماشصسخطابةلدتمااروآزارخبرلىأحلربر
11ثثنليرويطائفةالصفاروعبرنبهصإلعداابوعهحدثيمةا
باالحازكرمجصابئبماقايرااا

لمضىةهاررثالمحدلفدالمبةاوفيماجموجمممىبئجمثروتعسنةالث
اطيالقرالتحببىاطاجبئخلفطخاحمدبئدأبوعبداللهالجماجمة

اليمكوبانمجظمها

الهكليرالبا12

دوعيدابرولعممرتاحمدننصرابرأصهـبالنمحدثاطافظبإلماا
لمح

حافظتققدنالمعافتمالماثقارارنماأاال ادبعبيرودوصهديمب

3اااجاةرآكترتوفيكتجبأرأتالحصلوللكتيروايهيهفالرصعاإ
ألأأمندبئبياباجمربخاجمنالرجمبربرنانيخاااباسمعنج

آلبريالهيربمالسالاصينيريبرالمججالفابئوالفضلالبسريقالقاصيمابا
اصيعافباسلنيألثطنحدبمثالهمكطوازالاباعلى4االزسبراباعااصيأ

اوآخروتداامركلاومحكوداإلخوةوالمويدنىأدا11
ححهءصهـامبرسيطاو

اآبابرابهثرابهصينإبعراطفخلوفةايرايلبئكلنافيبيابرطاتجال

لبهكقنبخبررتاغبشعنلكثيرحشبهديماساللشعاقاوهاعلثا
ايلغبرالمرطونطاالألماجمدالييبئاصيلووالحافظتضلىناامجاا

زيافاصا



ج07اطنافاةزركر

ااحماعابينثذاليفرقواتيىصندامنكالكلالكنهاطدهذاا

احذاشالسمطبحياانهماالاالحخامجحوااغماعندهفييعىاالجازوإ
مألظتهائةوضثووسنقائتينرمضاتافيفىوشظماثره

أحصابيشاالمحداصحيياقسحداعمشاالندلىلنقيه3ماتوفيها

عبملالكبناطيناقهبوعبدااالطموالموفنالمللةعبداحمه

اجاالراسحيدبئالمدابرالفرجورفيقهاالدبلولاظيىأالصبها

الحثيخبئصمبممداكالمظفراوالمدثهاالمفياالرفيالصر

ادىاابقماعبيداقعلىبئرعلىمنصوبواواالمايشيرامماصااأ
يوشحعدقءبئعبدالملكبئحمداطنابووفقيمالكوخصكيئابئ

1أيرشابرالحندلىاالمحدثوأالفصىفياالكرعبيداللهابئما
كاالقرطبىخيثأبنشححمدعبعاقهنيرشقخيثبنصحدات

اعم
طغاشص ليرصهوحه

حم

افيقاالزاهسفقيهمحمدحمداانجأعبدالجداحمدبئالاخبرأث
ىالسكريناطهاانبأالنقررئطيناواانجأاطاففنمرابراناطاهسا
ه

كاايوبعنعليةابنشااحمصضابيوربئمنهشاضصيبشاحالهدبئح
اعركايوووابابكروعلهلواعبهاللهصلىالنماانانمىممنقتامة

قمربمااليئدباطةقراعمتعخون

التيثهم

كلنالففلعدنبناصعحيلمتاايآاالصالشيخأالكبراطافظأتلح
هبالترغيجوالزحبنقصمالمبقوعالملقبصبهااالالطلىصثىالقرا

نجمندواباممرمصمعئةماخاروكيئسبعسنةادلدهكذيخر

وعانة



اطفاظةئذكر197ج

اارواوويةصربئرأبامنصوطياروعدبئواهيماونضافىبةوعاث
سندخربناوةمندلمجاقامحاودزحمدبئحمةعبلللرإجمسىاومامالا

ورجاوبقهوينيانزنصربااظقادبضدالىلوبموردمربئبابكراولهقو
املىووحاورسضةمدالندعدةوصمعوطقتهاجالسررعدابا لحرىال

اصنف
االقواوصدالعحاتعنهصمدتالهمواصالرجمالوتكلموا
تهاالئتهاوعدعودبئويحيىالمديىوابوموصىكرعابنسماتاواارا

الهافضلبحيحعوابردكواحمدامحودقالجاروابرالفضالحميدعدن
وخلقةاالضوالمؤيدبانقفىادوارالمجمؤاهرن11

أاوتدوةعمرعاماواصاذوتتهاثمةآاعااطلنظاقاسماوإموصبرائألا
ضفرصنةفياصممتجاتهصالفيجماعةحدفاعظزمالهفيالسنةاهل
وخمصىلالثينوضسنهالضحىثيرموماتلقبعدنلجثمبالثنوبعار

افىاالوجفرااابرهكلنهوكزةيرمثلهملمجمعيخازتهفيواجتمعمائة
وماتئيطنرنالمظاكلاتاتراقرأ1صيدللعيارمنيهعاور
طلحةاوالدمنوولدالذانانيمائةواربعوتسعيناحدسنةفي

3التمرنها5ثراصد

بىاكاوصمعصينارجانجهعائدواناصمحخمنكللسيابوموتال
احداعاسكليمرالوالفالاعموالكللاحدصوضينسنةعليلنلقاسم
علىاليالخللممعالملىعنالنضهقىوكلناقه5نصراالواوالعاند
للطميالهلهملكةمناارداخلىقدمنمموافضلمنالكلوطيهةالال

ادبئفممعر31ررامصثهوياصرالمجححيدأالجدبهو1
يدلهحرخربنصارراق



4كي8فاكرتاطفانظ

ثاملعندفهنفعئفةإثلاانجلافلواصلنةولةوخآفيالخقا
ا

نمالىصقإللبفةالطرتجيلذاألكتقانكلنضدةنجهمجبدكللهأ
لودتلضبقدادسشأئمةعدكوباهـبئظالكلبدالجليلوفتسالهفيليسأ
اصنيلآفااالمةوافضلهأحفظاكدبمداالمامربنداالىصلنارا

ةاظائةالماأسركلصمقابهبرففيالمدابوفوتعىقالىوأا
اظاففداصسغيلاألهـالحدويللتأيملجخدافيرإلزاألصعنماكلمال

عىوروصهرثوثاارأفيااؤجلمكانحفاقناقلىا

اأوقدأبؤموضىاكللحنظتخدامجنقلمحاكرفارأيسقكللاصتضلى

الاالعروافىوايرالتفاناواالقرقةتجاععلىواياىبازنرالقاضخا
البالدفيتاواةثفقدضرفقه3واماعاارتهـيةوالبةإلرضتفدكتاباشد
ةصاثهؤألو

متيرقريغوبدفيكبرالاالماحدشاىقالعلوخزكدنجهألمنافابرأ
اتيعىكيابذويخاكرحدكذدعبئاسععيلىسعمالقابؤكى

4اق
وتحدكلبلةصما

معرقدنمانذىقطانوآعهتحنيصئعفراراظ مىبرحط11
لىيعؤلكمتيننكؤالئالاتضنماليويكفيةضودقالوكعزيجالقة

نرلدعاثيعتدكبرمحهصمسرنجلىيكقاقراىبسنننىنرركعتتن
كئيرفخيوةمماندفؤلمةوطوثمدأا
أونلألافهأطمافيصارنشأؤضنحىفاتزؤلدغبدابوبئأكذفينرأأ

كلةخلىفشابولذاوحترتلياقالفضاافااتكلنلجلفكبيرفاختى

قتعهألألعرئات



اكرتافض3إةإض

1ولهالمحيحينحثيجمةقاملبمالالننبمرونجهـنةفيف
ابرموبيدرقومحصنتتهعمانماتهصئرحرةفيغما

لتفتكليحصمأثالقالميثيخيقولكنلصعاخناحدنجهوصهت
ىيرواليالطوشأندعزاطهلأطقالىالحفظسعودا

ئبدأتلالفيليرسوميالبرمرانلاأماةرمنشهذأضثط

لتفيرقيالموضهواشهعلداربمتفرآاخرفيولهالجامهصاا
تابلفوعئرعدفبالىالممتعدأموكمتإاتثفيأ

تخبوموثعمدأدحملضخممجلىتالملفصيركالبمرثالسث

كيرتضيااوجمللىأنلزمجلد

كلقعيومنعلتوألياكعهلرحمداالسواحدجمىظاصرالي1لأ

اصمحيلهكاللنجبنمالللالجلاظرقةصوعنسحيانأراداةقةا

هوللعماصعدكالالبروتدياتجاناسلفرجدمنغلىوءد

ثحرواطدثفيهواماموالقدناوعنماخذتاطديثنيأصتاا
شابابالمئنيدكناذاطئئهوأالسارفسبالمتونألمبطالدنهتواس

نةقرببامنءصلىصلرموااخرواكقااكترفمبوفىاهـلىا
صعهاطديرفمنأشبالرأقملابييقولوكلقمجلمىالفأ

ببندلتمنالمورباصمبهاق9زولفىااصعيليناجمر
ضسملطماعقوسمعشاييلقاجماحوالاتعصأمرلمذظبرسععاكلل

فرسالهماالاللدقافظهوطقدضعضولرأشهوعيهئىممدشئآ

ارئمطلهمطرعم1ىهكاىجممهالحالئئملىعيمااعالمظكذإال



آأ7أالحفاظكرت

سادالىوالعالفياثلبذربممنكلقوقتهفيلهالئلراففعدمكلن
مارأيترىبدالعامىوقاالبوجمدالروصرصةالرمضمظكلق

متفنشاعمبكلعارفأفظاللحديثحاذاكرنمفرأضهاصمحيلمنلقطاحثا
امهااللوسسعتعاعسابىالقولعنهداسعالسدقوجعايناباظراضجل

كدابنلنمتلاطخرمةبقولمثمدآعببنارىالطيرانالحينإا
لىنااقهرعه

عداللناحمدكلأبوالبديمخياصنةممنيفيشظتا
عدفيجفرعبداطةبواوالالمةسنقوصبمينصبعنيهاللطمدا

صنةنينوتمانينهعنىاللنوطيالزالقيساطالباييرنبئا
مؤلفالرقطاممارالمبلرىناوبةابراطرزنالهدث

اابرمنعموزأالمندولمجفراطبرصوانوسمعمنكةدرباوالصحاحجمامع
نيرفالنداذىيافىاثحداالوعبعدبئنحمنعبمالر

باجمحمداياداثضابنهابللوعبلفتوحابواالمندولرالتريىزر

االسدىيهعبدالجبأربئعدبناعدبنقعدابواطنوالمنعاإ
عدكريابوماعىللدنياالمننعورجمداجبارامواضىايحكبرأ
للرصتاتدقاضيارودعرفشاطليأعارىاالعدععاالةاا
بهأ

الهمداوبانيوصفبريتوباالسرفيةوصيخعوبوبابئ
وصييلتر

بندىئابحيهلهاابئجداناعددالفقيهونجهعرعدنخبرياا
بزيلدعدبئحمنإجمدالراظاولصبئاصعيلبالىابأبدمحصر

للذطاطمشنكدبئاهبماسبئعدانتازبالمرثهـبئاسصاا

ابراهيماالدياجىاثاذلبهادبايللئاالريهإثز



07اظاتذكر

51ردهضمنيىنامااصىحدخمطامنموآلرصمعداقهمياأقها اكللهلىعيااههرصىهعاشماصمعنهاكناى
الىااالحم

ااحمدبئكائبابئالوهابعبهكلتابرالبردبنداعالثااللمافظافىا
هصىدراعمزاباوصعماثبموروستيناشتينلدكنةوادىالتا

علىوفىمحالالكلنينعبدالزسمالقااباوالنقوربنالمالحسينفاوفالعر

قدافاقىالنازلحىولىاالسعالكتبكتبوبدمخمددبخدارفناابئ
اهماعندجمغايطيورىابئكل

ألثادفاوابرصدالمدثكروألوموعاانفاوناصروانجه4عةهـروى
رراالخععدالزيزصكينقووأبراحمدبئزالجونوابرالنرجالعا
3بنالومابعحماليقيواحمدن9منياكأنعبدللزصوهيلزنواس

الهاصضاتمةتداا
أ

ايعالرصايقدانمالرواسعمتقىلقةهوحافظمافيالىظل

صابئلللوخرعالتخاريمائدالفوجمعألمماضرةحنعندالذكرالدسةا

11شلالكبارالكشبونسخدمختهوحصلأاالوقعقروىصيجزا
أمرأعليهانامامتؤغاللحديثكلنوبايغاألصدشالبئاطبقاا

أتفربيفهذفىصعنفوجازقافىاكلزاالجازمبمالوكلنياينهفاوا
يتوبمندمىعندالذىواشوىاسقربومدميياتاعليه

المحعىعلىماللداضقاالسموأ
واخرصتانللركلعىحىنيناصاقليمطفىالزثاللسللمثبجدا
ا

الديئضرعدضىالقا38صتصعاالأبنللبصرعنامبدالوا

اميز



ج6ةاطفافركرةتذ

اةللدةجصرتلديهفظائقةرفيقاطعبدالوهابكللالعلنىكلل

وكلذصرراضيفهموكلفالكئيرسمعأثيوخقيةنناصرايئ
أصتفدتظوهويعأعليهاقرتالجوزىوكالالبىقطوجاوأثقة

ابهضتالدلفيقةطركطوكلناصهوراضفادقيمنكئراببكاف

خيرتفعااما
فيماتصبنمادعصرحاظص4فطمجهموساوظل

اتهوفيحلقلتماةهوخعئينوثمانصنةالمحرآكشرحاد

عنالحفاررالببالصعدنجمداظالقابرالمالىندالىيحداد

صدالوعبدابئتفظدغاب3ألقاأداجهامسندوسنةنينغاضو
بناقلدظاماصرحمداحمدقاقعدطنابواالمسنعموجرلمحالتااالصبها

بتظفرانعدبكروابضعاداظطيأومقرئناصمربئافظاطاعم
صيهزورعاللرئوالبئالمظفرنالقالبهنعدباكررامولواراهما

نحيرئعدالزبئعربئعودحالقاابوألعزالييةالعروضيخا
ارزمفيا

بئإطاانجأمحدبئانجأمحرهافيارىالضبنابراطسناخبرناأ
اأايجبايةبئعيعلتهابرالقاصيانااظطيبعهبناناعبدالمحةعبدالوهاب
بخعدثناىالتترأهيمبرائنايزيدبنالجعنىكلئاابنريابرالقاسم

لهواعديهصيهاللهالقهرصبناتاحدىترشهلتظطيةاانصيريئ

فيصبهلانهـاشوايئذلكقاواكئراوكمآتاااتعلماننالسمنامي
جهخزااحلعااعومناثحدثكلفيألهذورتئيئمنألخران
جمتنيحيجمدميمكناشاسعدبنبنجمبدالمدكولنىمسائىال

ابربط



اطفافيكرةتذ77جأ

اسيتلننفكايئصيرابننتيختياايولباللهشنسانلكماعنايوب

1بلحهصاولخااممعهـمنإ
امهـ

ااابنداذىمابنوا08

13االصعبهافطماولدالبةبخانامحدبخافىاسبالىااالماماطافف
اانامنعةعصدالةالىوقممرأياواماصمااباوسحماثقهوارجبالمخوستين
اندءابنهـوعكالاالبماجدبئداحمدبنوينولوحمدفي

وصرصوربنءواباهـا

اسنضارغأعشرصمتابنوهردادبالماورحلوصبقتيم
أبتميوقالرأكلواطموصاحدبهانعيهفتلقانحرالزييابئإلحراك

11نماصصالماتالاكماوخااطنصمطئمةشبدعالجهبئكلليايئمن
أكأعلىناهـجدهشالكويمجمفردنحووقدصمعصندوالموص
صمراهةبئاقهعبعبدالجطربىنمالمثيبئضيخوالداالبنداك

طىالكلثوبهدتفيطبربئوكرازافىواقوموساوالعراقعنه

االرازىيدغدقبنحىوفاتاوخلغهآخرم
صجحةاليرحنخيريريئفظطئقةأمممالىاسمدابركلل

اوعوقاهـالىجماخرجكلنلضكديفىبافلفاطربقةعلىمقيدة

11لىالحوممنسدقهويبمىممنيروقدالحجصريقفيرأشهطاقيةأصها
أسعجمهصعدفىابولظقيصهشوقدشحاالوظبضفىيملىوكللتالقيف
كاصنعهاالجمعادجمثيملىوكنيمعجحكغعفظالمرفةتاعاففل

يقلمهسخةاطعقققصالبدايثنيبوصمدااتدمصمدايوتالا

اصبهالينارلبحىهمعميريسيرناكانفرعىعكوماعبهانمإممير



افي01تذصر183أص
ءأ

كلفولحنةدتلىظالبلدووصملانالىسلظالهـهافرساكعىفرأ
يوصاالطوخرجكىوكفمينباطرميكديهاصغاحلرالئالمتطوإ

اذبهذمالدكلعقاطلكعزفقالالمحدتبابعلىاوقوفقلشااوقفتكقالوا
الظنأنخاضافهاتات

نارسحالادىالبتصحدابو5دصزوبئهعبداأخافطظلأ
علىلمضتوممصغمحفظالوصدكلؤاخاجراععرقوظفيا ا

للزهدفىيثالحقااضبارابوسعداوظاالبكثرآاالصادتا

عناورهـاشطعامااعاذاوكلقأالذهلاععفسكتبواخظ
ببموكلآاصالعليماوددازيترلوكلياتموحبا

ابرسدمنىقىدإقتربدالتىالطبرعلىبئحمداقحوأ1كلل
حدفذكرتمسصودبئالطانكلدخلتاتفقإنيرمدعربضماذى

خذهايةلمجانهاظوجحهرتقمارماألدايمخىمىفبحثزلكله

صعتولرددوقىضرتحجةععاحدىابئجوزااشظل

بحدحتقاتالجيثهأوعاصنهاللطينةاحالقهاورأتنمرمها
الصيرفيقيحيىابوزكراماالزلنااالةشالقمحماتامقاكظأ
را

منبماعالقيىمنباعأ

وخىبعينصقاراالولبيبمردعقاواطجعصنرصترق
ععدالرباكرارامدفىؤلوفيياوبهالقأاصالىثقوصصاا

شمووامةثرواله

اظليناأبلتالمدأتمالرللقالجواثاأىالرجمطأبئبقااوأاهوآ
انلمحااد



هـجح1اطفاظةتذكر

11دهالبسرىإبئ

11صةحمزعدننبأعلىاجازتايهافصورالمض17بنيهينااخبر
أولكعةاحمدناحمدتسهلبواعدانأناحمدفبأببندادامافوتبع

ابخااحمدانأفظاطحاقاتأعدنمااح ةروصوتمانسةللعيرق

تسثاقتادلثيرثناجدبئالرحاكلثنايحيىابوزرعةئنابءائيمان

اصملمرشكليموآاسلىالطةكالالللرصوافعردقيبئحماعبدالرعنلحنا
اقثتاتمذاحمنبمالرالظالىنةاحجالزخهاظةسوافىآايا

4ت

اللىأايوتارث64أ
باتريةنارتيووفىأحمدأالصباناهييهـاعدبنطنانمربواطاظا

ييمجحهكرفألعاحافعدابنذكرههذانلثانداحدائمةهاناصيبيكلا
015الخريبمطيحالقرامةحنابئالكمردعكلقحمدالتيمىبئاسععيللى

3تأأركاومرطغهماببدهعربنوابانموراالبهركلاجةبخابماكر11صمع
اتاعردبئاتابقكالصيبهرورولقسالزىالخافبناباباكر

اطةنجدأدأبامبدحويتىعداظيلآحمدبنكاالقااباوطبقمربإخزدىاالا
طبقتمىابرعللحين1مكلتيواراتادبهعاحمداو9النال

فةركثيرنارقىكللليوعداطاففلىبناصععيلظليالمعاقظل

ارجصنةنجدادنارتييوآلقدالنجارظدابنأاالجزلطيفكلناةصر

فهكواكلبهاوجمعاترصذىاءبهابجاوحدثئةماوضوعسريئ
لةالدراوفهلمرأباصومركلقواجزالمعنطمدتا

أالديخاعدض21تبهاتمكالى13مندبنلينياينالدادباداالمل9



هـاطفاطثرةئد48اج

إاطحماواعدبئخفيلبئفةوعرفتيانبئنرارالفخحعنهىوا إ
اتورقلصواعنهثقيحدولماغياطسبئومطمرتعاغاق
اوزبريقبىلبئإكلشاصمسانياساظلمداعليرنجتظهةظعنه

نارقيلليوصوتاطيجمنوالحمثناالحدثءاثرصوتافيماصت

افىاليرناررحلشالانفابتاصبلسألتالحايىاتا
الحمقعللرجماليدرحلاليهرحلبءنآخروانرفالشراقخلفا

اعدوضعابرزوإالفقالرخكمعغبااعدان11
مامادآعداوالدكتاالوكالفعاشبنىاليونارقىحدفاحمدبهتيتالىأ
قالفتهاشودوقالخلفانعالصنمموليواخرجاكلناا
جمراتاسرقانجارترأشنحلألبئكاهقتقىارردفحمنالرغبدإ
بةالكتامرجالنافيمجداافهرصونارقيالنمرالبىمجلها

اقوأكلذامادةاضاالتالفئشكئيرالرحلاظطصنجاقرار

احعركرةصمنويترأانالقريكقبرةادصقرا
نيثوهاتئةهايعولرصتنوصتصمسةآخرفيوالرفياتلدز
بندادعندماتوفيهاممائةخسوعثزبئصبعشةالوت

ااطنبلىالبضدأدىيصانجهاحمدبئأظننجهعلناحمدابرعلية
أطيالرقعبيداقهبنعالمهبئاحدللثباسابرالعالمةوالممه11
ثيرالالمةاالكيواالمامأسحاقوابئخللصاالمإلأبئيذقخيكرالأ

ااظناللةخعيغوالمالمة5ادمثاتالمهبىنضرأنجبفيأسثافخأأ

احمةحذقاحمدبنمحبمامموباقغأصبقميلللثنتبفيطىنرثرا 41قافىمفخر2اشازىافيخاكفأأعنىفعيةلثأكيلرطبنىعقالر

اطئءاألأءاض



4ج8الحفماظكرةنذ

صيذععالرأريساوممنداغوالزنصربئعبيعايهبئعلىلحسقابرا6أ
وهـمخمررعنهىوهـضىالقاصمىالرماعداعدا عدبىاحمدنان

آواالمابندايمقرئقيطوالمرزينافىعدشكربابوالمندواالماما
هاطنبلىءاالفرمينامحدنالمجيلىالقاضبنازمبوطالأ
طمةتاظخبراطاففااواحدعبداعدبئانجأهمبرااقاسعيلىخبراا

نعورفبأاقابهرصيعوقبأعدافحلىكأعداولعنالحاظيراناصسد

بناليعقاالنيابورىكامومحدناقهعبلهأاالتماظللدىعبدابئأ
ظالخدصتاشحميدشعنصفيانتاشومأةونماشانبماكشةيدفىا
ا

وذكرلمكسرتلعتكعرتهظالليفاواترصمعليهافلةصلىاقهلرصإ
بمخمدوليىيثأ4دأطديالفرا

عثراظامةالطيقهتمت

جإكرصةالسادالطبقة11
نفآصرنهقالجملةواطفاظكبارمن

هعربئكلبئحهنجهناصرعدنأل
فهذاصمنيرباومئصايانيترالسالسالففلالرااقشالرمحدامالاطافظ01

باظتمقهواحفظهاطدثصواسسالحيربرحكيماالفقيهالمهجدهفكفأ
ىالبرورنصماللقاامنوصعمائقبعولووستيننقسبعلدهصوأ

ا

وريربنالضنائموابايااباالئاوطشافىنيالسفروعاانطصلى11 ا

افنالبكلوابئالنعالىواباعبالقهصبىالزادوطريااقهرزقعانابيا
النههبهذاوممىباههالمدىوابئىالجوهيامحاباليلينانالىهمبم

النصوالفقهلوحصاللةفىرجبعمانالطبفيلمباا



ظانكوص8ال1

ئرلهفعزفيهالماالعنةلاقبطآظاضاحافةكلنازالجوابنهآكلل

عاخفوفهيرهالكبالكتبواحمصندتهبقراوحمصتتمعميىأ
فيدقصبكلنممانيالظلالدتحريعكراككثيروكلنيئافى

أ
اثاعللىاصوكللهشوتجحتيطاعلىانجدالجوزىنرداناسق

ءا

كثيرفيمهماحغهوقدوالضيبنبرالجرحفرقدزيعالالفيبهرحا

غءاقاقانزاجماكها
ابارداتعحباالىوضبسمداطاعلجوزىةابئاختتمإ

اووفىمئممبناممرانانالريبوكذلثهياالوليلجةوراطفاإ

وماشكامولنارغبرسداعماالتصارظحةالئيوخبحنىعلىا
رفطلريتمتقنن5فظطئقةيهصراناانفيوقآلضيخك

وهولمجالناسيقعانمحبأنهالتالوقيهركثيرالصلوهصافياالوبالمتوا
طاهىابيمنصبعينوثالثصنةفياولحاعهوملاخواةاالقرخص

اوالنقورنعةجماممتنازاشقدأنشلهانجاراانظلبارىاالا
ا

ماكوالبئااخذهاهمالوغيرماكوبئاوالحافظبفىالحردرصساعزكإ
رحتهلطا

عنعبدالربئكلكاالقابراناصرصازالنمااطافظالصبخطاأتقر11

طمةوظالمؤذنصالحواسماثةارنمووصتيننمانصنةفي1عيكابن
ستائقةخحاركلناقللتءحما011صوالةلدا بىوصردصببىكلوابى

حمةمثعبداريخروناصربئاورتملةياقبايابكافصلكالمثتهضبط1

حرفمهسانعبمةلنشثالكاويحلماوابرالقاصمعيلثناانا

الباليالدشربص31تصاهناختعريهظخضيقهوصرحالتمضير

حسن



جكهالحماظ8لوتذء

11فافلواااشانظةالىيخةشءأمااعلهتاللتهعنريرشايالميهأخهفذآسميصانلثحإل7نا 11نتريجرقألاآلوانةسيىفهاو اانتجرناالمقاكاالجوأبئدالصذانداويذكرخىضرتمجاعقمنت

اتحؤجيقولونضاضافالكاقالجدتويطلمبانلتطالبيريأءابيزكلهاالدب
11ظتانقلجألورالنعاكىاظعدايئااطربندادوانىلنوداصربئ11
11النتمتترلهصكينهاشسمحتحظلهاللنةفيايضارأصارناصابئتدكلنا

أاأشودائمانثاإلفقالكرالصهوضرأنللتنبىديرأعايكاقراقاريدناصر

انيركقدلمحابيواصللفقةلهامحتاجونحنضعرالوهذاجمايراطديث11
الكضابعليهوقرأتالهفدفشا

تقالائماضحرىضافىصامحناكئيناصراقسمعالعلثهظلوإ
اوحسنحفظجودعإلولهوماتوحوالنراالصولفىاحمدايمذبا

تاطداصاقدمهرلىالداصاكارصوهوششأهاالتالفة را
صيناابئيععرواخبرناصرانشفهـاقرإرالايئبمدادلمجوقةإ

أاواضصاتاظياطصنحورابصبداحخلالحمنيىتلصماعاقالنه01
اامةقرتركتفدايافتالاطديتيوماالترأنجثويهالبيرعلىباالدب

فطصنةعلتفعلثطحعناديمونأعلطمدواقربنيرهوالختالقرآن
اخيروفثابالمذليىلهيهماللمأقولهكثيراوبثتوتحيننتينا

مىدوممنملباقالتجاتملمجاجمافيملمحللتافىالفيرلىايتمضارآقدص
وجمبهنبىهنمورابللحدألينععخلعتفىنحللغفرأبتذلثهشيرمتيإ

اذاللصدىمةالمزاليابايثبممامتهامرفىونىبةإبهعلجلور

سقةالد



طظاطة3لرةند488ج

هيبهللرجلرلفىيديهاووخبينعليموورففسلمعتصروبهاطيها
عايلهوكلللىالاضشاظمابدوصماقصطيموالهالقمصلىرصوانه

اتظححشمرعرهالشحياثخهذاعذهعلثهاكهناكلنصا حمبيح

أعليماقيالالئخوالدلمجوبكرشاليكلذاكصتفقعيرصوجى
افولوالاألحسنالئاثهبمامنمياولدىالروثامالعليهصة

انعمفيهااكوقاربدانعافقلتىالتتقداكقاداالسعرولكلاقىكهلك

فيحضبلنجااعدمذهبكلاليومالجاعقاننىواسهداصهمكوانا

احمديهبسماحفياخذتتماقهوفقكليففالالفروحسواالصو
شوتصينسنةضانرنيوذامذهبمملىاشفقممواومسا

بئوااقوالمموصوابرعاكرىوااقااعنروىظت
صالعبثوثاوالمقيهكنيعةبنلمحوعدالصصالبنابئوعهالجوزىإ

أهبإلةظفرنواحمدبناماكرعبلبنوموصالنألمداحمدقوعبدالعزبنا

هخالئتىالندواالميرابننواهـعفبحةابئنصوربواصاوصرواحمدبئإ
انفيهيحفظاموالمقيربئاطنابرباالبازكهروىمنوآخر

ممهوانااطرناابئعفالمقيراققرأعلىوراةالهمسندى
افتدماصةوالمليالتاطعدصنفذكرعىالمياحمداحدرالوصما
تا

بارجصنينناصربناقبلهمولدا
وظالماكخصخينصنةعثرضعباثاناصرنيابئتوفيأ
لىناعراقكللرأصةباكربنالحعمركطابوالنقيهحدثنىالجوزىابن

قاطديثامحابقلخكفرلتلعرضنوففرليضالبداورمانعل

اسعييانابرعثماتحمينضةوفيقلترشسمالنكنكزط

ابئ



بم58اطفطظتذكبرقي

اطنابوااظطيوالميبرهالحينكشريق9المائدولعببالرجمنيناا

أعابوااالمعشلو8محهريبخاالصيرفيالتارورافعدالساكاعن
أأاالحراقمقرئويثاللبعبندأدأجعحمعبدانالدههبةفيبئجمدن

0001أ

2المعبباعنمردىالهرطناقنلحاالمباركبمبوالئر11

ثوظهقباهطبلالىالزلحبصمحبىعدبئالفقيعاصادضرومفتى

خائرالذيهابنفمعالثافىشيالقرجميعبئعدابرالمعالىمصرأ
شاخبر01بهاتسالإمءبرااثانيحيىياكربوزاأواعظواالمذهبفي

أأعدانجأاطافظنعرظفرانجأحمدنجهبئاحمدعةممربعبثهشتأزخب
ا

مبيونناطيناالماثةواربعوثسحينهالثللصقرصنةابناحمدانجاأ
01قةداطولصحيداحمدناثرىياالكعداللهصأعدنشكمراالصدا

االتسهليهكلالقرصوتازهـالمجعييخهاعةسعبدالمقرىعناييىثناا

انماوابشفهاعامناماملهيآتاالهناالوقداصنيكاللمامنوسلملهوا
القيايةبايومتااكزماكرنانفارجولىااللهاوحاياروتهاوللذىجمق

أ
مةلحلاتولبعلىا2

فالطاليكعداعلنجمنعدللرقتارجفراجمدبنثالحافف
هاوانجالفحاسريالمتاهيمابرممنوظفعدنوصازمقشىااطسنرواب

مدامجوابرعدبئثكواليقخالفعنهورويدللومفيوتفننبقهمروا

6بئجمالرعنمجدوعدقوخاتنجايابكرافيىرالمشتبعالنياحاثز9إ
لامرالنرالميباصيهثا393اش1مباششمرلصفالعموليميانيا

6فكيهـافيكلى3اليداكاهروربايمالرالبراالحثالفرلببواتحالقر

لااقلميةتكاالىصولوصرالمطبوحاإلملمهافيالديننبريخلملقرقا
اطييث31ظجبريىكيويخبفهوأججمةالؤعاحصيلشبةررللطاهرسقو



جأ168كرظلناظته

الفبمارئهلفبفورهـءعبالمزفيبنجملىطزلتيحرصوابرا
وشيكلطوكضالنهرعهنىيحو

قموالرجمابروالدثللظااهلىمىكلقبثعكوالأبنظلة

ورممصقالىالهوظلتهرءراهلثذلدقبمادبخالوالشأ
علىابرابكاغماصثشحمشلافاموكلقأجمهموشلعاعارظبالربكللىوأ

نيلييئفىاالندياكنلملقوتحاففنصهاالمسئلةروردلصايهعلرف
ءصفقغيهخامللهرصةرفىكانالكنةمثلهقتنءا

سقوارئسنةمالىمنبقيننالثماتلثاكوألاقظلا
أ

نعبدابئاحمداطنافقيهـلبمايخهاالتظتمانةوخمسإ

حمرالننداصظوعلىغقصاولهضدادايالوكيلظغىاثنجواالإ
قاااهيلرالترسغمواللدالبنمادممهالداإلشقربئكلهفيبدكاحمدبواأ
عبداطتهوعهالبالمتاوالضرسلجطاحمادئقيبنندعربرعداأ

ندالماثسرنايلشالمحاربئنجرجمطيةعبدالرحمىبئغالبان

االصبكبئعلىنجصداكعبدنعوابطآاالمانجهعلىلمأبوالقااب
ااث

ممننالملالمفازلىظبفربئعرابوحفصبممادححثأواليدادكطهابئ
ابئاللفرحاقهثهبماابرباكرهمذازعدتوصةنيناحدصوئماأح
كلقهنبقااواليعاحاتأبندادللثريخحىنصوءللالطواااأل
1س
الملوكلهجركلبالثاتني
ص

ضهانرأنك00أ3ا

لدألياالثعيلممهنعدافهمممدقلارالقافىالفالممهاطاظاصع
اتجهععلباجمداقنهوابياللطللهزحورحلئةطجدبسنالكالشوض

طلىتالممبؤي



8أحألج18اطفاظةكرثد
أحصحصحىحمحى

اادببفبقتهمفىألبطرابئونعرعدالزينطبئ4طروااللى

ادىبماابصالفركااآلنجلألنداالقرسياوفرأمحيمبهقنفتحلحإ
11عبدالالمقمكىبمعرواطافعداللفارسوعدةداونفتهيحبئصوفى
يازبهرامامواالالزالىالمجحامدآباالمانحرحوالمقدسييتءيئالر

أاغةواالحبوالبالحثرنفوصمألوجمحىالصلتأبىجمكرالفقيهإالبرى
اصيتيوبعد

ءواضالضقاصماوابئسقاليوهلىانلقالخاغنبدىروأ

عدبثروابىطماالقركلنواطناقاصنىاالضبيلىخلفواحمدش

يرسفوحمدبنالفخاربنسيماهـبئموعدالجدالفيربنةعبدأابئ
أمجيابنماواجأوكدبئالكتافىكلبنصدوكليابن
فاطافراضرفبخهيحىفيجمدالمنعموللحيلالطحمبراطاثغدا9جمقالر

باالجازعنهروىنواضروخدقبهثيدبااللمريعىبناحمدبنوكل

اىرالضاحمدبنعلىناأبرمابةوصتةعثرتسفي
أالطبرىناطمحبداقهفيامرحبهةوقدطمعجعرالعراظزربنواهد

االذمةئاقالملمحرآفيتكانآميفاووأصثالفآصرعاللنملمىاالخالوا

قفاماصبييةلىؤالاالمركضيرفىالثاتكريماالطأموالعبارةبني
11الصنيفعلىاتنعزلنموذاصدةوكدحعاالواحاددت
الىرصنهانياخبروكللهذامنباكزكوالبئمابنعلاتقالمنثمرو

يرآكطةوترإشبيثهضفهماآلوسوارجنينونماهىضةاثمرق
انفتىاشافراماهيمفوهاحاارزراملالمنكالبوكيرةكللو

ىؤاصكاسالةث



41اجألمهءأاطفافألةثذتر

كلنواالنهلىرألىبأبوولدنمفرقسيرشوثالولستةافيبمصموت
جيرفدافىيانارحدثبنامظايلدظرتجقاالجتهافيكراخدمنبابوأ

وننحوواالدبانالقروعلومآلصولواافغهوايثاطدفيوصف
سوراضبهليةوعلاومععتمالهوكثرافضالهحااتمعوواتوارغإ

مللهنئأمعنا

اللفرلىوئقريظهخظيمهفيباكحزمانلعابالمجيىبواأوذكرأ
لسنةاالآرهباكواصبهحرارقناصاالصواعارضونجرفحنالقضاهة
ا

عليهفنابللثطاااراداإلخيروماوالةانومعليهرالقدااجرمماياق

ةالكوتينمهوسرمةصورةالناسالبداهاكهحراالحإوصكنشباكه

وحربهمأصالطيناصامرةءفىاملمااثنجرجرواالمالكباذلملىلمقتىاأ
ضعىنجدالفدوةاولقماطبقممظمامكرقرالىقلاتماهنبلأ

البنافيمفرحبنحمدجناحمدانبأجمهخياابخاسضدىتجطكلرأت
جمهالمربنبكربويليقاثاضهالضريقركرهولجدابناظطااصئعتأ

بدالانمرفقاتواحدصذاكرلىالعربئاوصفرصهمترقوا
كدرويهبىنالمرالفقاىالزهرعنالثماحدثاالمنيعرفالالمر

جمموأيخرفاوعدهمافدنافذاوافقالالمايقطرغيربقاظرعثرثالئةتا
ألدياصبنيعورسنلفذلكفىوصاإا

صثتيةوىوالتقوبالبرحماوامقوحمعناهلك

متقيصاماقعناللرواغذواواصارالدجمىالوبىظدواشإ
مقينايجدخبرائمانآصذبكلالمؤاعافانا

وعرمهومطضالقالوحبرخكلطورلالجةكاذيةحفذةأأللتأ

ءفبرأالقاعله



4ص81اطفاظتذكرهم
األفكلعونرامواهذاخطةسثصالى5ف

اصنةاالتخريعضفيلفاسااللضدوفالرقيانفيترالهبتاكوالنكااللما أ

إناوالقاضكالمغشاابنفظاطارخهويخهامائتهضإربمينثإلثا
طأكاتااروقلمكاثات ااالول1صيناركأمنهاسنهدقلتسخهيربخاك

حدبنايزفياتأحمدطامابوالمحمرماتثالشاحنةوفيكاأالصحيحا
شسااطداوفاراالىالتاالعاداللةاءأرانحتا
برراعىيمصرجرصىهىرا
احاقاهـا4ف114وارالدشاكللرالخاالمنافففةراوىوا امو

11ناهـكلطابرالرحالثالمحقيالراخوىانجانخمدقنجهاهيم110
ابئلضاابوالقماصموالمسندوكهدالبرثمثالدزيرالوصسردان

ااساعاسماقااإااالكلشاةاوقاضىبمجمالعانريمنيخهـاخصا

اضكاأبإالصىالهاتانالزعدناصيخابحاافيزرالهدىا
ةلىالى110ةااعاهـصم اصإعةبماشادايدبىيمرحبعابدصصها

ءوكأينرثاصامافعكررىظأاإبغاخاابئلتكابثرالمباركابو

أأكإةالصرتءىالراوصفارالىىالرإتوتإدرإابراخدوا01
أالالكطالماالوىثصالماذرناحبنحفهـاطجاجإاصاالااهـدوالز

صنرقبابركلفالمدفىا

ااناامبقرارااإنامحداباساابوانبأجماهـبئصدهاحبرال11
أاطافعدلضاطستجمثعدنالرحمنلحةءانجأاخوفظالمقحالراب

بحيرقناعدئاينهاللأضاعدعزادنمرلمجانبمرحداتابهـىا
عنممرانعنصحيجبالقعنتاشبةالممضلنئنابضابراالضصتاط

هاطاإا
11أددهن1كأنالهبمنباجررمنقالوضملهوءددهفىك

المفتونلالمقتووالثالفندؤةبلعدس



النمجءأفاظاطنزكره

اابوعذاناالرحمنسدجمتلتاعاالبرأواالهيلرأل

ادنأطراةللوباضةارىوةوخهدالموصبجأاهفداان

آاالصيالئيقمةااطافظافىا8أفي
االبهافألمءااسنحمداحمدندننجااحمدكادالدشهىاابوأ

إميظاإحمدومضاهلجدهمبلمنةوانءاالءكاواروجرفومالجرأألف

نااذفيباصباعىهـلتوتسقالهرلدهآرعامحرالهيابوعاناصنةاأأفى
شعرةجفإوساتهاحصاوضةعرصخنجا1اووتسصيناتئنصمة

ثرهشابئوكنحتنينوكأخمهسنةفىالمدكنعالادبهرقتلايضاوظالا
55افى

االفضلتةدمالقاشالرصعوممالبنافينهماعهاولقات11ال

اىالجوهيصوصيدقالقصرىيوصمحدقحمانوغبدالرتنىفث11
ا

اخعءاباالمدفيالوهاببهممدنبئاسيألروعدنورنوي5ر 01

اصةادبضالياورحلباعبهانقوخالاصتةبئانباسواباالصحاف
ا

اطرسهبكزأاتيومنهتجفرحبطرفىلصرقفعمنلمعنثةا

اخبالباليقااصقةوبالكوتهموطهالبرابئعلىواطسينإ

حوبالبحرةيئالقزالفرجاباصةوبالمدعىاطرانجاىأطبننربمكةأأ
زنجوهعدبئبئاحمدهبمرابمننجانبنصورىالعكدنجاجفرمنا
راتيإمحاصاصمنوبالرىئالعلحمبنحمداجماغالباقوكمداقإ

بنلتاصممتويخاصولفزاشاشاصنيلسبنممبلوأاصافى

اثلالمتاصوىاتصرووفيدماسراغهبصواكىالمحاالجاربا

اومداللصيمفقالفاحيمحرفىاسالالىزصليالمجرظكرفاخا11 ألوه

علهاقهنماشياااراطعن21ثااصلهاتاالا

أميطبهمخو



جالحناكرةئذ41ج

بابهرعزوصوبنحمندالىةءحمدرالمجمنصمنوضهاونداطتاقهسطاا 01

أ11
فيضيماباقصبراصطالشانثانكبنلرحمنعبديدفيكها
اطنعدبنلمعنإطلةوكىالىدةصاحمودبنناسودسابرا
رسعدلندناحمدءاةاأتمنصتاتشيوألكوفدىفدواا
دإ

أالرحلةفيبقىوالميقلىآافحااق3المجاللقامنصكنعريةافىوبااالدممطىا
االسرتخححبخلهونسخكزةفهااليوصوصمعصنةعرةبضع

امنفنناتذلئاووغيريةوالفقموالراالقرأدعرلخهغضوتفيوهرا

دعلراالتايهاخىفضانلاجمرحاأفخاصرآصانطآتادما

أخةالعجممعاجمثالتةولهجاتهىنحفاظاطروىأ
ايخةاالكسبولهصغمانةتمنازيدنونيثومجاورفيبهانا

أشركبأالعفرمحجمللبالمسماهلباقامعبموكيرومربنداد
01111الد

أطهاضرظفىعشصاحدىسنةلطالسكندريةليلحرصورلى أ

احالةالقاهيإلىتجهوخرىكاصوخأسمالتعاخرانلياصنةتنضاو

قتهوصاالمدينمميثهبنضدصادقأصهايالن

كدافملضمأطوحدثاروالكاطافظضاالبررواعلىهـاصنهخ
رااواواصاالزدسمدأضالراعاهاوالمحدثشلهوهاطاا أسىهـهـهيبد

دونسبنىوساكرابنافههبأصابراواألقاباسعلىصدبن

أالحازباضىءتقا91ءوىوقدشقبلهاتممنمثلموخلمقءالقرا
مضلالنعلىوالمقديفادالةءاطافظعنهوىروممنررمرلهةةومات

االمقدصجراابفوخوافيهاويالرالفأدوعبدالتيمىوربيعة
اكاحتذغصونوكهألظ3ادفيفيلجهدتناريةةالةال

ونجزليااطة



4ج29أضتألئذثرند

أواطشارافىاالوع1الحالةا باصنصىومحرلىمرىرىوصد

ااوىفرأاتاصموابرانمصاقتوضىسادخمدبئحمدأالدممما1اا
وفىءحلمارإلىبئسفوولتةااقحيمالروعبالهمدفىلواوييةإ
ا

سسفيورواضنااوهمابادوولىصطنوالممءماالدأن 0001ثأ

حةلراعدصماقااواوحةاوخر3قااوىطيرابئينطىابراولحاوئإ
افيوعاشالسفاقعانجاحدبكروابرخالقاوالسصبطمكىاقأ
ثكطائعةخدهمبق9وشيخاارجصضةالىباالولةلادإحفورا
اصنةضوذقوالليصعتهاالوفىقلهواخذأالجمازةالقرافةخطصاناأ
ءا

فالطهذهالصنيةألصثندرامنارةتماراتأ

اصىمأثةاصتافضاقباصبمفخلارراوخعدقثاطففلبئالط
41كأفيبفدادئبخالفياواتثراواقلسةعثروقولهادتااخرجوأ
الىمممحهمنشيصالرونظمنكثرةانفتصولهحزأثننوتالا
ها

يحالجرئباظطواباواباصنموراظياطصولرابئاتالفرلقاظالوانأ

هبهافرحبخثئهاالصلهعنديمنلملمنيضتهصما
اتزطداوقوصيتمماحث11كثراضبطجداوكافا
ا

علوبينبمهوالتحدلةاالرونيناقوعركموااطدثلمءأقى ا

األنلفيالعحاتظلجنهاضاعىدتفراالنتقاطوعلواداالسنا
اها
حنيتاطدكثيربيةالرمنحظلهحافظبتتتهاورعضةابرطامىا

زصرة4

ما
ابرالعالأاعداطافظبئبعبداالكرصعاباصيدعمنمجةجمااانجا ا

اطافظاافضلى0عدأحمدا اسالمقدسىطامسحدفيستبىا
ااإمغالفرلتصلمقاطي



اطفاظةهئذيم4ج
حتسا

اذا9ىرروالحازأجمىكانيقولإلحفةلهءامنكانوفياألصبهاباطاصا
هابرمجرهصذأعياحةاحمدتأاوالءاإيئصيدإلمافعةروى11

ارقصههنيهبتمنجدادمدةالدىالسافمحبوفسعدأفيالظا
ا
ا

اثلهث4كاصدأدممتافأدتظلهناصراثوعنشلىازوأحرالىحراه11
ا
ةىا5اابصرلوكمحندلهصانهاوىالرهىكبدالقاقالأتيلاا

أهـجقرذزهدوممالبوكانهالمذفيلهمفتهنحاءضاذذةوالكدة
قلهمفولهبدوالركواليتوفواليماواليستربديثبريجلى

هاتختففترعببسمعههـحضرعحرساطالثاذباخفالمأةزجاإ

اهقادةافوبدآتخحوانتمالثالحألقراالذايحهقاال2هياإهـفزا
15أالرتدخلتدكادوماةوإحدادمرةجةفرالىماخرخريذياالصهأأ

اص

حاحماحمأركانافيءطاا

ا604واخس4عاوابنجاءاروالأخاحمهااهخرراالادواإ

قاأةعتانتءافارفةضةفىوحوهخدوموهفاكروادالهإا
أفظالمقالىلقولتانهمضافىصفىءواأحااالس اصهبحاى

أكأافاوئمعةبمرناالفيةدقرسعتصعاكرءانجاقالاظاط
شهعاعىباا
ا

افقرخدةشلهحصالتدتتدصأدذاتاصىريةهـاالنىفيهوجش
اا

ااميرلال11ااصحاثصادأءإلهبفكأجانرإلهارتخوفا

ىوبدالمهاويهدءشةمتاهـابىتحدفظاوالحابو4بالمثفيىواصلما0111
انههوع54أقاخزتءماابئامحهضواتهوصانجدةاحمدنصا

اإراآلبراك2الديةمهصرحد21اشعاىاسدرازمأبوصظالحاة
ركهءم1اخما1لغ4



14ج4901اطاطةتذكر

11قانادنافأإألتاااآاقءدبهرإدقاأص4حااتمتلواخاالمكرازالا بهـوـومدرسهمصرا
01اير

15أوفتريازاقرأوبدعةةالتر

اتابالقرلمنالمثائيخطوطالمحائقلبهدافغاطشخطمننافلتاإ
أدخااعلحااكسااألحزرصرةإفىاسدأيخااءسضاصمامحرفأالزواإ ءاا

إاعاللهءأزىيرثماحمبننحرعاىلونقرااقصاشانصرأقا
أمايةارخينوشحدكىانةوالماعاتقرأوتئاظاحمدبهفداللهةء11
اتشناحافظالقةاآلفاقاالثصاللكانفتطهانالوظممابددفىا

11رىالقابرامنذتةويهليرفاالتنباليداظيرةضإمرزواا
لىامناالدثاالقألوورأ

أمابذبهرلائ11ذاكرتوكىثمءاصماصتظتلالمناتتال
أذاهعليداالاال10503اامااظالءا وختههـمدهفستآالرطا

فياوفيحابىالر4اادت5رلمورالمبئالمجارل2ربدتاظقياالتالا

فالتمىولاةرورثلهر3االذالىاويوك15بهإ
منلهوماحصليبمتىابرىةالقذامظالىجمدمحاخاأقا اث

فحففهافاافارخشالبكخزقعندطنافينحرجهاداا

أحراخريدة314زإموس21لهتءاتانشواجلإلمرزت

أاعدقسعبداكلهزبلوزيرالالظ1اداللمجلداتحرالاهل3يدجروا
ثحففيذكرهاكطعائةوضحينوتجعصةانتوفيفيااالتبااأ
اأاوهردوقاائاكوهواجمرقحالالاا3تالدتشرف38ةانهـظاا
ا

أاإنمااناس31لأتىالقاموسعاحب5ذءفالاالمنكأ
وتلصقمىا



ممهـاخفاظتذكرة1419بم

أاتتاثةةرذكطءءدفيشرهاوص5اءشااادالوةدصهوتاصأ
ا

11دشدلتدللضاالفىصصعتاللهمبةاحتاالحمادتضاليخناصبينو
11001

مبتفذابكلااالالهمدخررأيهنةءفاينوناتتينصنةصوالفي
ملاواترألطفناجاكفىاالنامنقدختافقاتخاعرذتوالها

رتصنذفاإبااصرذااأةةلدعامنفيمء91عاتأتضانقرىالراا

قرأتتموخرجتحعثعثرصبحةأتوقرلهشنبكيتوحلهصزدط
كلذايكنجزأولمثرنوكأةنوآسإلأ
اسعداصدنااتعساكرئانءفئا3القاكااجازةضيرنناااا

01اا

احمصدناابرطاصنفاهدنوالزاالئئفاقفدثيىاالعم

11ئطرةصاظ4لنضظاطاة

3صااءالبلدااليمواجمالرعمتالحدثدان
ااالرةأوازاه3الآلذاا
ححوابرمهـا

اشألأ3رحيفذكأأااندعاىعفرقأبأشأايناطلوأىابدنث11
ا

احمخاةاصيحةتاةافيحىالزشدعهبئعيىوجيهاا
أ

ئازصينخومانةلهآلءمابعيزوضتخرةاالارة
أأيئالماكلىاللهاطبزبمخ
اصائقرةماةدلمواروصميزاثتنصنهوالفةنتالقاضهـثكانخلانلاط

501تا

أعابااإصمى4اطيزانابرالمناخرسعيديفااضااماكفمماتالا
1دالحهمحلىاابراألإضواصرلمحضصراوىوران فيكىالمساا

إألما051لدالادنءنقدالرءاقاأ كلهإواضدباالقباخاأشفى11صننبدالر



4أيأ6اطماظكرتذ

االملعااقطاتاالحننالرجمعمدنىطصحناهـاهـالهحها
ابا
ذوخراددءا

ااحمدنبأاىراأعدقاأازخشداط3شاصصعفئت111
أء0111

اقااحداااعتهـءايكرااااالازقااااحازظأألسر
ى5رربابوهطبىسما

شاقدفاابرعاصئطامضصقأصاحمدضجمعفوننعدألتهئاءلمواافىه
ايا

اوآله4تياللهصعلىاللهقالرصولدقالجاهـعةإلالرتياعنفياقاأ
اطهخةأالراألاوحلهاالتةاألراحالءاحلسلىوأ

آوميريرمىااااألأل
ائئورىحدتنءصام4خرشاألآلاحمااكاةالرااا

حمطىلمخرقءصهت

اححبهياأابرائفلاربإكئمعاواضيإقااكهستوصثش11111يم

1لمهاآلمابمرارينوبسآلفى4ولددلمآالحافظتأاأل
اىابرعازاطإحنالةااحارهءتجةنتجاساربدهاضءثاندأألض
افهضااةاللإدصتآلوصثرتءاتوصءا4تا0110إل جهاع

11اطسينرالىصكردخاعلماقوحمدنثعنهـثاتهمدالداال
موشاس01 اليىولفقهالفوساحهامحرنوااصءهتاتكأدكلا

01ثإشاريإاصرشا
أالمبلعبداللهممدبئعبداللهالطضقوالقطصىلسءعدبناللهعص

أاتبدأءراسحهاإنالراباقاصارتتاتافوا
أاجتةقضراالفملدسينأتالممالاناهواالظوابئقالثرا
اوقدأإتتصتطلفلمطةقيتفااىعنهادتلاحتهيرحمدتإةطرا

8ناعتهفيظجةطاناةإت
را
اصلهءةصاكاهـءالإقاكىاإاستىإدةنعىيهافممهـلوت11

ا

معةال13



اطفأصذةننرس4ج

حماآ االحنه فارضنألترنوخىولهالقضاوولىصنهكأنكالدوعهمة

ابمدالتماشيىابئمحلىتمقاطقضليبافىتيرض2نامتانوةسؤ

أاكز5عرفيجمنعبتةاحدلجكنولمماجفرنقااباومحفا
1001

فاممهاه1وا

االمدأركتبقىكتناسوالمصداصشرتاةاكيهالوله
0110001ياللمقيدةا3والمسصاصاةا33ااااا دمىردفيامرتوا

اربىات1رإخطااجامعاساكىحزاشادشرحوكتاسا

11خءواصرالنوبراسنهااللرلهبارافيجلماتالوابمكلا
صنتاراألخصصاشماهفياالوارصسارقاؤكولهاءياوعاتجةبااتا
اا

ايصلفغحائمالرومن5لمفيالرياتزصوحقالاصحجيراداناواوطا
تإولهدلهخئيةواضعاواالازادمدالمفاللدمواهلماحدفطايهاا

صارزكرلمااراكأادفالمرلةا

اعرفصهوةفياطدثوامامكاشهخةشنالسسسالقاضىلهاظ ا

امنلابمانومإواربااوكبمآلافواوإلولموعهةخاصاأ

اازريال2الهـمايهابكيلصمخرحفيلميالاالالف3فهـتاةآا
11

1السنبيهاتكابكواطديثثبارفيااالمثارقيهابصاخوا
آنهانجهواهراهحنلمخسرلهادبديحةفاتاتوصباكروأامر4زتأ

وعوآلهاقمكالصلىدطقاإقصةءفتصفياصةاظززاكتففيلمواا
ااقهصراالصالمفيلفإيرخمةالفاثيرالنغظيمكالترهولمحالاافتم

ا0

5ا92عالىهالىأطنمحررصلالتج4إوكطصالىكرا

ككالمتوؤصنةالمازرلىعدقثباللهالعاب3لفواندألملىأ



8جههأاطفأظ

هجماضحمبنعبداللهقأبوداا
اشحر

إحالراماماصثوقدكانرقاماتهوالزرصاالقىا
جراحفيهاماقالصقائقصزومة5خفمراكيبة

نجهوجحعرواصصىالحعيرحملانعداللهمنمفيخاقوصهرتلت

اكطالمجرنحمدعيىوواالبئاكوئخات3وابرالقاناطالضالضمرا
ئرباعقاضعبتاتاافيتوالفيانيمال1صاالجابىاطنوعدنجا

آلايلقابنيعدذلولدماثالخسواربحينوصنقارخطوفيوطنه
اكويخسامألقتاكئىممراآلخرتودفنجمادىمنالضاسحةاسة الم

81حبالتعاتفهصاالبيتهىيخاجفركلبئحمداامالمقابرجفريطت

51وقةشاعراالرجماتصينعدتاحمدنبكرابرتقانسزومافىا 01ا
أاطسنهاواالصاوكدالهرالموفقكأعلىنصحدسنالمحاابووالمند

هلىثمحطىاخواادىاعدالمربنلحمانبنكلاا
ا

رتكنالصاطسيقاتاحمدقبئعلىصيرصرنا11
الدقاات

بئبئعبداقهعنىأتجرنمارىاالعبسالرحمننارايمعدبناب

انجأفرىاطصراناحمدبئبئعدالقاسمانبأواالحأفظعيداقها
اانأدىاالدي4ءدنأ11ىاحمدالةاصاحا111 ربالمصمىبىمبرفىو
ةالقاتاتالظةاطاتلألشاعاغااطكدد

مىموصبىصىبرىصن

اثناالافقطاأحمدآثيدثااولوااتميوااعيىممدشةعداللوا أا

ثفملسبتةصالقاضهمجاضيهصاطبراولناعدالمته9ا

ىالتماطجىيلىاالصيرى1اوما3مااأله

علايو



اطفاظكرةلذ4ص

اضارثاوباكراثاكهلمجداالفىفياثا9الريواوصرصافيئااكعلىاب

اوسعيدقلهيةحيوقواقشتاوهبقيآلتاسلهدبئئناد4ابود

رأنهنجاعبماتهجيرشبئعبداللهعنعلقمةنكبعنايوبابط
فقولراثلالموفقإذاسععتميقولصمولهعليراالدةصلالنيسسع

الىهاساوااعرعليهالمحةصملةرعلىصليشفانهاعلىلوىمايقول
ااكونوارجوانعياداللهابدمناالسنبنىالألجنةفيلةفهامنرظجلةالوا
فائاعليهصلتصيلةالولياقهسألؤناالهوا

شاالر16

االضمىاابوعدالنابةاحمدالحافعلنجهعلىعبداقهبئعلىبنعبداقها
هض11اضانياالمجعنبيرروىالزبنجعفرابومفالضاطىبالرالمووفدبللز
راجماعةرحونفوابئالصدئعلىوايىالدساشاناطنابى
ك11اظساالزمارفطاالئاسارواألنرباسباقالممىاغاوىكتاالفء

زروراالموفوالخلفلماقحمءاألوكتاباآلتاررواةالنال

ثبعطيقوئننعبدحمدنايىاقالضىاتصارممنوااالوهاممنلمدارقطنى
3لماريخحافظاجالاللىاكراماماضيداذتامتقنامحدصاطانوذا

انالمحهعبددابوعةىصالمثاراليهماحدالجلةيابارعاةواالنساإ
ا

وبكراوالرجمبوعدعبوارفاعةنهخالدبنمصاوابناصيربخااس

همعنةآلخر1إدفي3يةالمرذالدوعنددضستهد11وحمزهيىاان

فابخاطلصائهوارخشصلدمقصوكلنونهياصاثبحينواراثنتينا
هاعببئيوتعربراطافظابمكةحروبنرنىؤالمثتبمافرلذكرأل
الدينحدشرب3انتىفالتحاعحاحبىافرعبدالبربئحمدأن

نتابرالبصرصطوالتنقيقرولىندلمدبالكننيةيةالمروالقاموسفى



8حلمه1هاطفاظتذكر

اءة11

اهاصمحولالولمائةوارجوصانحممىصنهط
11ا تاشازافى 7

االمدإثجفرقحينشأراهمناصيخالمهابوعبدآاالمااطافظابل
ا

01ف
امتهطاهةووعةوفواحادثئلمحتووصاألباطلكابمضيخي

ترضاججةواتداابطالنبهنوؤد9فيامءاويخصءدتاوا احت
يثهولهحثوموأكلالدوىصنءنةالربصاحعاديتااا

ا101واالمهادطيءاامصاهـءااأ3
اصالعاللىلسبهرسبنلرىابخهألت
ائةبىوابازكرياوحرمحاهـإداءواحمدنالديامحهضرزأهـبنويهيروهخنر

11
خىارضيتمزاهمسونحروطاوحمدنحميربندالملثاءوندةارء

انلمجبهيأابنعنهالكتابهذاقرو8فىاليواصبنلقهعبداظاا
0011ماةوخمسنننوئمااثتنصنهفيلثلهنحدثأطااتماما اكاح

اتأرتفيرأخهئموفىمتىاعمفالالترجمةصاصزقااطواما ااوت ا

اثالثصيمارجبعشرصادستمقوظضبطصهىابررنجازواابناح

اقصانهمدصناحةأالنحاروحرزظ10قالءصاثهوواربم دايبميرحمى
ان

المرضوعاتسكتائا4ديث14ممقكتصبدةوصنفلوحص ا
زاقعبدالرءالروىتمنيفهاجماد1

ضربرالأفظأطاأىالة8ثث
1ولىد5515محدوىالىئمانتع0014الرح رررمصوررعبدحمنأحثبدكا

االميريعلىعدناباعباللهروصبعهراةضعائوارجبعينأئنتإنسنةأأل
اتوثزدىاألالقاسمممودناهرواياعلىارميعوننجونحاي
قععطبانااتنجىبحيثيخبردلرشهر

ببمالعث



افياطكرةتذ1ا419ج

11تجاجمييماةإجمطارناعبةاليوفى9دةءوارىنصااللتحبااباملماإلإ
أصبندادنآريخمنجالهنيتياسبعاذكرحإرالعلىقلملدتههبماواطصبنااأ
ا

دانمصلوةبراصدتجةيراكخالففىادمتةااطراحمحاةاسيرا
احى

بونواتربابميكرألدب1طديضيابةمرلهاضاصتومترددالرالبن

ا8احياواةبم4عتب3مموناهـياا
أونجإرببينوشصنةاطجةذىمنثرناواسصاطانمبهت41إ

بصعاواكرجماابئاناظاهـعسهىرالذيئآلتفهإقلتائةأ

ااريالمينيإماتيااصفيرسنيتارفألهمالهرجمدالمحزكأخرهـاائ

داااصثانباالعلىتردأحمأاادءخماصآلباداإإلإا
ء

ءااا

ياخراصانومسندادىاناافىابرضمعدالمحهصالمداا 0001وبىوصو
5

اضيرىاالقاصمبانجادابمبداليبنحمنابرصدهباألبرابطيباإ
اطانجخطجمداسانهالمزبمبدتالمالناتاتبئللهبقاأحمدبئجرالاأ

ءحأبنأبأعلىالافضالدنفىبافاياراطىشكادالرءضرالواانالدآلثةأ
01ةثا

اافيينإياصةسددائالمبصاذنضااراجملىااأةاارزىأصلوامهخاطا11
تا

ااطببماوالمزنجتالدبامجننىوطلهواهجماالقصالانكهاانانثكاادزهرى
ط1ا
ا

4تهببانا

ابسالدباحماال
حلوميرةبئبفإجمريرجمفبئفىالعزمجبىثصفيراوليهاايطانجظاا

محاللحهالأللهصةمىررثءاإلندمحاأدداالالسلللى1115
حماةرحمميرا

الممنةالمصاألئمالبرانجقامرالزأنخارارمحىاهسن11
إصءا

فنينحيبسا



4حأأل3أاطفاظكرةتذ

وعنعنهوافيةسبماسبنداباعلياعفوجهابذتانقادصناعتاطدث
نعيمليدوالوبئوخلفغياثوابنألتيعداظواحمدقعداقهافي
المامتهديدهفالناسالمدلمحواعتمددونالقاوعدالنحاسا

فقوسندباالثينالمحدائمةخرامنكلفلتوابعليهخولواقانه

لدوقتاصيةصبةطارليفسزمالبدذاتاعلىظةسمحامزفى
دانيةقضا

تواليفولهثنالمحداشةخاتمةوهونذهـبئاوهرعطابناظلأ
ممنروىالبئاكوابنوظلىحمزةالىبنوابرباكركوالبتابئعنهاكز

كلنخناوصيومنعةعنمجاذواضلريالهالزصدفىيهثجرآوابملى

ئموضفاجمالوازمانهمالراوابققاحديثطرفهمراوبناامحاانبلمن

ولقاالممتجصنيفملةالالمناتاهلمىنارهماوهمواعيرونقتهم
خطبمببلداالحكامفيشوورمنحاوكتبفينهملتهيالثيرخ

ماثواربمنينونمادهـاةصلدهاشمرقاوظالليوبه
بنوأنصىبمدالملكابروانرزيرئكوالناعةصدثفلت

قيرطمتابونحمدوالبلنىطردبئحماولبلنىالتجييعبدالعز

عاشاطناظماهافيلطيفجزولهلصذتبنالحسنابيوعدبن

ياتوصمنةبراركضفيوفيهاتجهرأيتضةصينونها

اناالكليصينبنعرابابراانبأناايرشاوالحينانااخبرإ
يديوتالوبرافظخااثاتجيبىالزشبابنذاومرعبعالمابرالقاضى

ابظبنصعدبنثينالمحرائمةنالطبققأالللىل6اللخمهفىدالزءابن
لدباخابن1فيترءافياعالسبابيالجزختمانالىأبهكبظتصهرالز

في



اطنافاةتذكرأ4301آ

أقرأاثكلندصأواعلىتجامكللذىمانةوخياضواربينصسنةا
احمدبنغانمنبماعهمانةوخمسصدىاحدودصنةفياظوالقكل

ابخاصاكرةتجماوصعاالتشءبنالمحةبءايأصاصبالفيسطالى
ماللدارتطىلملاوالمجداراائوطأوصننوارنطنىالدمحنوحيزالحا

جزأوصنههتعينفيارفىاومندالدوصىيقوبصسندوجز

اابناضاثفياويمةابىابنغناحظمونعظابنموالبابم
فيثبنيوشصحممنثاتبنبكرومسنداثيغاثا
9اصحا9ا
ا

رااقهعبعدبئكربائيبئحمدهىاارطووخطيبهامسمحدثالمحدثالحافظا

حنةموفيصبهاالكبرةتريةولدمالحىاالمروزهلائيابئ

الايىامالمةاعلاوالولفتورحلالالكثيروصعمائةبمواروستننثالثا
3ا

عاوواماصاكننياصسدابوالظ4زالراحمنلراعبدوفىسمعاالمظر

ككاعلىوعدقاهيالزصناصمعيلالدمخحعصرخشهجداتواضا
أتاحممانجيثاتيبئوفصراقهخرآالاحمدالمدينىبنعلىوالفقيهالئماسحى
بقطلسوجحفرنشملىنشهوأكنصاراالالعبدتبئدوالثريف

حمدبئاعدبئحمدنالواطأفمعداطبابئدلعمرااوابايغانراحمد
صوطبقتهموىاااحمدنالرحمنوعبدواباصحدياقاالصدويهأص

كيدالرحلةإلدوقترةوبهانواطوااكووبداداساشوبخر
هولنيرلنضهنسخامحااخصومف
حضأرالكير4ثبماظخدنوهونتةبالحدتولصرفةإ
لمزىالرالمثتبه1حدئىإيهالتينوالحامابالين11

ورىالدالنعال



األ44أطفاقاكرةقذ
ااالشدثماخابفاصلطالةيتوكلقثيرالنالهدقتؤؤالدىا

اوالنسائاصجهسيالدسعصفدانجابنعبدللزحينمشهخطت

ليااللوأالمحادثنيغلىألاتميةواالوكأاال11أاإا ت

احامر
ماتاهأوفيفائةوضبعينوارمماقنةضوالقماتا
ا

دنالرحمنبهدسضدالفخحوابتاظبكروفريخهاشيخأ
اهبخلزانححزىولرعرنطيرساياامحنرؤىنكلتضاصحيهنىال

811الطلولهاحمنبشكاقيابئاحمداابؤايرالمقدوةابقداذيخوث11
اناحمدنجهاقاداعبذناخىقاادامحبهمرجابواتدأداالمانرؤ11

اإكأدلىعاةاوأصأدقفقشاواعلىقوغاوبمغنلىا
الىاالمحواندواذممرالاوىافرويرالالائجابئذانتهصبنا

111ثيرباالهـبااللاالدمضقكأماصفراألبئزقلةثصانلفاله
111يرىايسااديجراكاىابصننامحدالرصااطاؤاسندأشا

11بئألتههبةاقاسمااابئداؤشند5هصبنؤتماتعنبارهـرالا
ةدو4امالئابركةالقررابتبصاألسبالجثصراجمببئيناطا
اادخدوءابالمقدعىهدايزاخزةبئبهذاللهاجمطبئكنانراصلا

احرراوتا8فثلدوسوداطبئحقاتلقذءالأبىصرماالة
11ديبواالادصاللدتمرقريفكذققهعبدابوآليألا

اعراصاأالرظبتىااعلزاهااورترنينأاسذيخهـبرااابارخاا
11خااحهرصالنثاحمؤبئيمالثرخكبالبنحتكلحابوالةنقيواواشدطفىاا

111بنمصدابرصااألماخراصاثنتىةألمالتوافخلىحبهعا

يئءيهىأ3بارابخوتت



4ص09لاطفاظ5تذكر

اليتممذالتالدورالنسااصلزرا01إص هـيصابرعاجماجماشصوصى

علهاومناالرضوارثشبحان

انجبأالرمعبدنعبدالرحيمشفيبقراالدةمةبناحمداخبرنا

أأقدآعليناصاعدبئعلىحمدنبكرابوكاأخااابأفقيهالعبحىابوطاهر
شاحمادبنضالبيابةتابونايمئمالهانجأالكاكذيضلابرا

اللةصملىاتهلظلرصصرقالابئعنههمجاعناألكىانقكنا

يماافىمومنجبوظكاومنوظسألصنلهـوسماوعليه

01ازقدكلفأتمواظموشالهأدعوبهالولموازمئوفاعومر
كوالص91

كطعبدالواحداالصمبهأفىبئعدقعبدالجليلاثميداومعوداالماماطافظا
يىوالدانميمىاقهورزقهاالبهرآلطابأبكرقخبموبامعصالمف

أكزطبقتهواكولدايملكراعبددنوالثقغاالمحهاباعبداو

بماافوفىطرتجتهحنح4دلمحاوحدوقهالمدنجىمويىايمل
دألصتسنةولدت5اللتوعئرصغومظعنةحفظاورمنبرافظاوحدشا

7امائقيارجسبعين
فقيربانرماكرليراسنثينلمحدأوالدامنعرلععا1ظل

امرفةولهبؤامتمالكثيروصمعإصبانمقامهدةوالديصحبقنوع
شبلىحضرالحافظاصمعيلخمااصمحابمقدىومومنباطدث

ارايفخمومحناثأعليهشىبدثئاطافظصمالقاأباوسعتايعاما
وىالئيرعبدالقاهرمنورلياكوصعقلتلقانواالباطفظيصفهو

هذهأطالقاسصيلجهفهمبذايخزلبقولكلنوامةاعابيفدادمن

يساوهاليا3رنا



اطفاطةتذكر609اج

آالالمئيرلوسفاطافظوعاكرانفظاولعنوقدروىفالااا اا

بريةالزكريمةةوباالجازا
قاعزاهىئابنلقتناعبداظافظاطااباصحهسحعممنافيا

االلطيههصلىممدنقالنماعدالواحدعدننيلماثااطافظصعناا اا

اناطهثنا1زادجربئايالنجأالجرططناابرنجأحداقنجأروحاسإللروآ
الجنةالىطريقااعلميقولحامجىبئصمفيانصناناحمدنتاروحان

ايئوعثمرصاعدماألبدةيكرتجيتوقدطدثايقطريلثافمدممن

والالخهبقهاالفنفيوهذايدخلصنة

ابهكاعدفىبئالجليلكريمقانجأعدصاافقياناحمدناخبر11
بئاصحاقاحمدناناحمدبئاخنانبأعبدالوهابقاللهرزقابخ

الدالزاباعنههاماكلقرأتيحبىقيحيشاموسبئثناصالحجاز
لملوعوآلهعليهاقهصلىاللهرصولاقيرةمياثعناالعرجعن11

وصلوهالفبرصلوةاطريجتونومالئكقباباليمالكهفيلمقرنهاس11
تركتمجمفماعلموهورصهمجسألهمافيأباتواذيئايرضآثمالمرب

هلصلونوهمواتيناهميصالرنوهمكنأهمشفيقولوندىجمط
اماثوكىوكأينئالثنةفيانباافظافىكوناههترفي11

بتجمىقولعبداالابرالوقتامأالزمانهضدماتوفيهااا
علىالحنايروالممندسنقوتسعننءسندادىالاث

دسراميب

حفصابووالعالمقمشبهبداباثقحارورالدءكرنعساابن
وامامواومقرئررىايساالصفارمنصورقحمدبئابئممرا
المنداالديبسطىثهراواأدالحدايقحمدنجزابئالمباركلفتحابوامعهاجاا

انهاابرابيحاناالصحس29ذاذضرأبنلهاا



8ج709الحفاظ5تذكر

01ىاقثااجازةدلهىالهرعاحهدقبئصمواصنالمحابر
ا9اسصعافىا39

اطافظاحمدنيمحباللكرابرصعداالسلومآجاملألتااباخاالفظاصا

ثةالمظمرالىاتجهدالحالمةانعدبكراتالديئمحيناالصالماتا
االسعاقالتميىجفراحمدقحمدقعبمابىارقعدنمنصورناا اتحةاح
خوحمبهمائةضصضصةشصبانفيولديفالتصاصبصالمروزىا

09أعدالمعرعبدالففارنصورهفلخاتعصنةرناخريساشالىوالدها
ا

اشعوراوكلبكرحفرورعدةالقرىحمدنومبيدةاغيزرىاا
احفظوواهلهاعماعحووبيصرسف5اؤاتاالكرباتلةعلدبئا

أالنائيةليماالظاليحلوريهوشالشاذهذايهأحببئموالفقهانالقر
شتياررواطقتحاايثزااواااااو ويهيوريعبدللهبيمنسمع

عدبواببهانباالماطبيماجماالمجالروسحيدناظاللعبدالملكان
فةواباهلوىابراهيموعرقداديضتهوطبقاالنمارىياعبداليابئا

ثفىالمعجملوإنحقرووسمىارىىولدمثئالمصيصىلفمواتي

اواملىووعفلىوافتىرسهيحهاتالةأالكصنيافذيخكلناشومجدلىعدة
اطدبدالءكالرعماواجةكيرافيحاطظاةأحادبنورنكلالهجمإ

اجعةآالفسيرخهدعدانيذكروسمحضمىافجلرابنظلث

ديواالصاكنرالثيئاخصايفامليحكلن2احدأكشطهذاوفيث

ثائخهمنهصعساددوقاصتفةحلةالرحافظاواسعيفافيالمزاحلطب
ممقالرحيمعبولدعنهروىظتجماعةأعةوحعثاواقرا

طلئيرلزىاثيرزى29المهملةالبنلفضعالسماني9



4ج801طفاظتاتدكر

اساكينةنوعدالوهابالقاسمابنهعساكرونالقاصمووابومس

اوابوالضؤعدالهروىبئللزعبدروحووانيناأففارنوعبداأ

أعدعدبنحوابراالحلبىالمطلبفتخارعبدواالواياالدثهاب
اءوعالاصااا

يفهتصاذكر

01أتةطعائةاربماظطيبيخووآرلذيل81شهاارالضابنماحمااقلةا
تتطاوخصوذ8ماالطبادلبطاتةماضوصيختلىا

1واالضمالءاالمالطاقةونوعشرضأالسفاراالصفارعة
السيرخمجمافهـدخصالبلدانمعبممقةطعثعرةخسا

أضالهالءطافوكونالمسافرثائةنحفةطاققئماون

1الحسىواصتولاالدبققطاشحونلةالزعزطاقةونعثرو

أفقطامونر1اتعىلداطافصتونناسله1افاتطا احمى
ايناظمطاقاتضايدنغلققمطاعريضلةالنبوواتالما
تصطاققمعئرةضآااطدخولطافقعئرةلمكىالباتينا
طافثالثونالعيدتحفةتطاظالتمايالمستطافالرعثالسبحاا

اتتطةعنىضوالوساالرصالمتطاظضالذيلنضل
ا

خطاضاالحبابطوةهـقةطاعثرهضالبيضآاالياصو

النامصاكىاليامالرفرططاضهمائةدالثالكيرأالمحمفياتخياا
ا

طاقةعراحدى5ااالصيدىلننالهاآمقاهطافةعرخمى

ىئرورحلجببىذكرطآلكئرةثوالمصاخةالمارا

افراندقةماكماطامالهاطشالليالىطافتونعضزلسثيب
الموأفانحايااالناليناطاااقا



8ا11كرقاطفاظتذ

1المتاخريئالتوتأتطلمرثالهرلفضقةطااوائدلمماباا
أونعتمرالبخألىرصمحارقخطاسوناالمالىطاقةةعترض

يكضالضىصلوةهطاقةجونالضيفاناليالجمانيمتقد5طاقة

اكاتياباألررغارةاتافيبمالرصداقة11فىصدق1قاتاصا

01قةاعاتونثالوضطانواالالىوعالزاقاشمعابعارالكتاببةكا

ارخامراقاساكنتالىالمثاقلضةطاقتينفىللعحالةتخصفا ا

اففلقتينطانيالئائافضاهقطاونسعدبوكنيقاصنآشاطا

تةيئطافيياساي

41والمذىماوازارهفىسقلىايتاصحدابووتدذهبا
ابمرماتطالعتهواجادساظصيوتالتجيرتراجمجابذكرق
وعاصنةوخمونوولهممرمائةوخيوصتينائتينسنةاالول

راوصجزهالمدلصععيداببنأالجيلعدعبىابواقامشدهيمات
اناظفركلتالبرأبووفقيهطصئوخلمهاقى االهر

أجستاقمسندوصةوصبمينصتعنالئافىعبداطارتبئضبل
اهـوءماعرئنعبداللهعدبئبئالهادىولقكلبدابوعرااالماا

اضيهاجمالوظدئقهفقيههاوىعدالقادرالرأليهأرتحللمجالذىاسجتااا

نةصبيزارتينههبممياحالمسااطسنبناطتنكلهاالثمةا

ااابلضثمإيالبسطللهعبداعدبئممرثلابوضالمعمررقالمثومحدث

ااصويقىثادبئقيىصمطاوانشيخألنينونماسبعشالفقيه
حدابوعبداطةمصروواعظهيوفابئاطنإاهفيلىاننممحباا

انحطبئلىندالصىبسأفضلأاريبىجزالظنونكنفيني

لمجسحداالماقن211آتناايالىتماالدةحمهيرالهرعجمدالر



طفاظانذكرأ4191جما

10011اال1101 احدبئنعدالحالةبراثابمدومسنديهـيىدنابصقبراهيمى
اودربموجحيناقءسنةفيسماعالطارولهاظرثالمحماسانابخمدبن

ءببغدافيالميرحصينقكلبئالماركابوورالباوال8مائةا

منسمعسارالمسقةبئالمباركنالمباركابرالمضلوالمندإ
ائنالصععيغدادالبارزىالحينقاحدكلبدالوعدالراوالمنزادطبراا
ا

01سنةتسحينوءاحدعنقالدظماللبئاواطنوالمسند5وعدةا

الفضلنالقاحمقاطسنمعودنالفرجهـيامسندالوقتمالرثىوإ
ا

صنة4ماإجبكنفيهافىاقثاا
ال

01الكريمأبوسمدعبىنبااجمازاعدزقعبدالىجماااللهجمةاحمدناخبر11

اثناالمعقلىالعباسابوثأىوبكرالحيراعداالنلفافرنجهانبأعبدحدن11
الطاشمىيارسوجلقالفالراشقعهسالزآلشيتاقئنايحيىيانزكرا
نتظظللهورصاههصنهاأالأكركئيرفيلهافلماعدحتآلماالساعةا
ا

داالوعبدبنمحها3حببتخ
مفيداصهاناطافملاالمامخرالناعدنبصاحدالوبرجا011فى

صةولداواععلالمدالاالصهـهايقتالعرالعمىاراحمدالقرشىايه
ا

المحاواالاطذاهعداعدالةاالماواراد اصبئوسمع48بعولععيررخير

تدادشمعاليواركهقضهماودطدااآلجواباالبرعكانمايافسالفقيصوالرا إ

اسغنداداليوارتحلالمرصتانوكلفىكلربئالعزابااطصيئسمالقاابا
ااالاااي

ورسمعاص

ااخىعبدافظصواطاالجوزوانجاالععافيابوصعدعنهحدث11
وابناسمركطالجناق



4ج911اطفاظكرةتذ

نواراطنضراالتوابئجمابررنووردىاصرواآلدازآان
اصانيادالذقمالرضيدنالجأزةباجنهىورووفاخرالمقيروإ
ءا

اكثربمالحواقاضمتوددالمسصخيةصرالهصعنكيىضابا
اجهضكراللةالللألىبكرةمنمىلدوردلهباكارهاتباماسمعتإ

ابجزهوحدثىالئيرخوفاةلىيكتبالكتبهآاالجزاصنفذاليكلقئج
هسيرخهعنلى5ضةا

بالحديثفةرعاظالواطفاظصمرشنهالجوزىكأاقال

يعصنانعبارانهرظللقمنهالنبربالمديةصمحتيملىوكاذيخرجحسنة

نفصوةالمروالورعافقرواالصالحوفةوالمعرطفظبافاصومولةكتاال

وصاهةذاقبوذودظيباعبهاكانوالمعاجمواريخوالشيثطداكثيرآثي
الواعظاتويخهنمائةوخىوصتينارجتدةالقلمحذىماتأ

االمحدتاصالمواهدىابضالاطأالمقر1إاالجىانمربئفتهصحدابراطناا

اومندالعجمااصاطفاصمالدمثقىنلقاحدبخدابواالالجو

نينئماوخمىعنفقيااال3قزمازبئخدنحمنارداءانوبرصىاعبقهـقر

هذيلنسحدنيئكلالحنابرالقدوةامالمالمةالقرسنقخوضغ

بننصربئصداللهالديئممهذبمهماللدةبقحالدجايهلمجالممثأفال9

احدواطامااوعياطوراصافعنالمجدىندىرالدجماجم
اوصشعاةوحرينن19سنةداطئءاتالحنبئعبداطقوصفيده

بئحمنالرزعإاوصصاصنممتجلهاىابز4المشفيمانلمقز39نتىا

امائةوخمىوستينارجسضةمأتالمالكلةءبرامنالؤطهقزمانعدن
كتبهأئاكأتأبالمىالديخاسرهـىالقاضى31ما



اطفساظكرنذأ41399صما

فثثلىلديئاجماالمافدثمهةوظنةينوفلالثعنساباةا

فىاالالؤشطعبدالؤبننعلىنمحيىبئالمزيعدنالمتتخباقاضىا

بئعدخارالةءمندبنداهبحدجهببغدادصنةوخمينصغعى

اقوزاهدالرضةونمانينصغعنالحابالبلىاحمدقبمدادقي
اماراقىارعدالملحالفبنعدبرعبداللها

االمامثناالبليسثناعبداطافظادالوبالهااقرالنرنناانجر
نبأعبمالواحدبئعمراناهائهوشعثرةألشاةقمأحدبنابو

اقحنيااثفىعدالزلنانأكلىالطرنمأادكوعكقنامااطدادالفتحلا ا

قاالللىيرةهصالىعناالسنادعتدالزاشحمنعبدالربئلمحامنرة

لتهبضاحمامنحابتوبقاحدآائعفردتهوطملهليوامالعلهالرسولا
81ررهاواذااا

اظيرابو1191
ااالصبهاتموصقحمداثعدناحمدنقحمنجمددلرقنافىاطافملىا

ءاها
ارنمأصبهاقشعةجماسمحتاطدثحفاظشالجاركانالناظ اا

اتالباطنظثالمحموفظالحاعلىلهالفضلوروالحححينفظننهاأ3
3

ولرفقالحدتبالفضلمرصروكلدوكتبسنفالكثيرسعالنجارابن
ولىحبرمبصباكببندادفدم8

االثقئاطدادوصفرابو9جىالرعنغاامعنحدثبزأ
بنوبقالله2والدشتهعدوعبدالواحدقق3دالعبدالواحدقاعد

انميمخاااصعدعدغانماهالرونوصالباهبفمالبرجىصتبهاثي1
آ39فليفهمةالموجوافصخنيكذا3الديئفشرعد39ات

ينا49بنافىوا



ظاطظةتذكر83911ج

االخفرانضخناستمالباالقصربرامعاملىكلرسالزنوألىاطسنا ءا

بنمعرعلىايففلريهووظلكافةالمحروظباطهصفهووعديهثقفاءدتهوط
الموفتهوصيئعداقىفظخاشكلنماحدوقلتفاا إحر

قصرآباصهاناطفلىبمداقهاوسيخنالىاخرجالنجارن1ظلأ
لهيكتبواطانأخأاكصنوطعبمويهرناظابىفي
ااالاوعدلمزالتواةعداحافظاصمصاقخط 1المجبالصربصبىجمالصرا

اقولهيقيلوالسقلهاالضفيانهصهدواكلهموغيرهماه3وصحودالىو

يرتوصدياتهببهفهاليروا
االعبداللطيشاظجندعضبئممدبئبخطكلبيداقهجزلىأتوقر

اأخنودلىللبضدادييناجمازاتشالمدفيوسءابراطافظصأله
11ائنطيبكراابوبوبالتهالمهتدىااخينواالمائوناهموالدفىا

مواعغعلىاحالومرصقحمنالرسدنقلمهملذقاةشراامورقواك 0001ا

اوكبهاجرجمازاشأبئاايضالهصاوذلكقاخاساجدوتكلدلوشمفطلبا
واتواتازاالبقااارغتراالرتكتراماابالجواوموسىأ
هابعدطالقئانليكلهارهالهاألمديفضوحهاواتاالقرهمفىاوقاا

فقدشالرعلىصزاتادأحهذةدذنوااطفادجوحوالرةالمطولا
بصماطالنسنفهعلىتيوقداصهداومملهبللولضاساوصيهصل

يقولكقعبداقمالجباشامافىسعتضياااطافظعلى4أتة
أوكانااقرأجتناداالألزاراداذءلولةارءااظةء11101 رهـىبرحير

انجةةفوقيوضبماالةكونوافحوافطبااالفلهواخالضفىكذا1أ
االلسيهماالنماتناهـالإلببفياممذهانإعللفتوازقرتلىا

لرشأبرااليخرتااتبمراما



8كحأ81اطفأظلرةور

امابقىضسنةصنرفيلصوا1ولداالصنيداترأحتىالمقلترأأنلرادآا
ا

اهمندالترعلتافبوئقهماوضينكاقسنةالسوفيملتو

ظفىبئعبداهةنجهجعفروفىفوأرألىجفعدبئنجهداافضلوااإ
صاىقالحنأرارشالنحاةوطكثىالدأخابهداقهاالقضاةا
ا

يىصيدالاالحعيننخااطحمدنجفرواصبهألاوصند
أ

ااااحمالفقيهنجهعداللهلمايدرانبنعبماطافظهفأتقر
اخدنجابنصاحمدقبراردانجأالحداعاىابرعدانجأبئجممجدالراصلابرا

اانجأالاإوذمااحمدبئوفيأطافظاحاثانجأحمدنحيجفرالبر
سفياناضوصاقانجاعداطقعبدالمحةضاعدتيتوبنإعد

10000001

المحهسرصولألرالهعبدابئقدامةانيحدالبالبئايمنصمحرىالثو

ااساللهالالطردادبهربالجمرةيريوصامآلهعلألتهلى
ضاشااالرهـطلفظا

اسعيدإصبهانبئعلىةدااألماثأباعايفاصصتالعتيخنحطوقرأتاكا

بئاظيرابىعنلىصاانهمدنالحلرابياطافظأبئالىتارلقولح

اوالمحةلواقحدتمديله4فدرصاطرحاحلةكعضأا رخساومحد
الرذساتاجانىاجلناطاففلىابودرثم4اللظثماقرباعام

اصيجتطلايعنىدىالياوموسىناطجاوقفلاة ضبسود
ايه

أغدطهيعئاماليشعبعاحهجرلىتبينلماوقاليهااللماظماتفيضكما
فىاسداواللرا159محط

انهمدشحطارلعدنماالصصغالمقرثمةالهاررفظاما

كقاوااطداثكلالىكلهأبازوايالتهفرمأثةلحارونينوتمانمانصضةث



اطغاظكرتذ019لمج

اايخهاعالبائدأقهغلىوالىبىالمامإلإلمجااواأمدووعكلىروألمررمب11
نساررهوطاثفةىاوالعرالفضلىعدامةببدادوالمجعبدوخالفاأ

11ماثةوضثبنالابداتمقدمابهصععبضدادظالىةصىثاتصلشئماا1
لحةبوااوكينةصحمدبئابرشااياوإباايهأثقيبمينلرعامبدكزثماظ

ا

مرىقاهـالوالمركهدثأصاااهـوعدالدال11
اسهبأبخهسبه

حمردبئحمدوالهروردىاحمدبئيوصفواطافظرعبدالقااطافظ

اجاطهالمومالتشولهعبدالجوالقاضهـثوعدالحاىا
المقيرتنيراخبباالجازقأصابهضاتمقاوونخراوا

1صنههمرالحنظضلقرىومتقننملىياسعمالمطابهظألأ

شهاطدويحرفالالقرآاتءباللزثرمعايملكهبخالنفعزينالطريف
خضححشفهفةصرواالدبا

إايشبلرفياناصهرشهابوالطصجنافظراطااقاداعبدوقاث

قرفيانهزاطاكلاربىيرمنمابلتاىةركئرشأعصادضلهوص

كلتهنحطصاكتبهماواتقاندقالنخوصاصولماصمعتحصيلالساعاشع
بامنقطمراالشيئايمشب

ابعاروصحينكىلمجصنةنيالدوحدبئعبدالرحمنمنواولحاعهإ
اخاراالنساسوالتومنبالحديصاقماحفظمقعمرحناظعلىمائبرع

اممهفتهفجاجاصافييرولقدكلقيرواصوالةفهوااهاالو
اخبارهيالفيدرجاطوجلوسوصكنحنظهثءالتمخفكتغالرضىفي

انهفطاقراماطوكلقمجلمأيهطكفىزاكالمافرصنمانيفلةلصاو

المصححدظالنسخكذافا



8آ61الحفاطةزركر

1وصف9قوالمؤداتالثريخمصمنفايهعاايؤانمنحملوعلويوا
هونحورزتلقراصشوالعددوالمالدارفىواالتداا10

وجوكاويإلطا
اوالمحاالمارزمضالىونقلتصفموكتتطاصخستمحلداتعثراأ

فالنايقرلاالقرسذكراذاجرنواتافطالقرةكئرمحةجمأفرعو

بكذافالداصناورعلىالديملوكذاوةفحذلمجصنةكذاماتماتمكام
ا

1ةالجمهركابحفظأجملقعانانصمتاللةوالنحواهامافيوكلقأأ
منفثانأبمرحاأضةوانبهعدونبقرهيةالرنيةتالمذلهخرو

أجميعباحاللعهيناإوآاالي8ديروصاافريننكاباتهضامحنر
ماشعابندادواصبالقاليسافحىالمطلبفيالتجارفالفقهانجاثحنماورا

ظروركبهبحمل

01خزالرجلفيالماجدواادفبغديتايخهبقولهصمصتها
امسجدمفهفيابالمالشررأايضاالدبضانهالجالمضلوسمصتإ
اسالهلفعطمادظالىكلرعإديااجالدادسرئموظوادلبىماحدبندا
ا

خمطالهوآاألةا7دوايؤفاليمرفطعمداننانجتاالقلودا
دوايوبياناا

دلبلدرجهاياتافيتاقافيااصلى3ننبلدالييمفكلنكاروإ

الالبلدصلنانولى1لهالمكوعلىطةعبمنمليهولليديالعوناالمأ
كرحينرد4ىلاكأاكثراوبنارهسداتدءليعمالفيبرحوماكلق

عيمىما

2ارجمائةصوحدسقافيصالمتووالهرعدعدبئابرعبيداحمدنا7صط9
كلقوطن211عدانمملوبيمنءضمكاشبامثاتاموسان2



اطداكرةتذ81719ج

اداليحفر4ذيلووكهيمزاصابهوعىالنامنصابهالإلمجردو

11التبالوماااوالامنألياكلكلنواعطجماعةلمحفمرحىدعوة
اتيهصفطىدارهومخنماقيتركلناوأنوالرباطاقعلىوررءءا

إااليثتكللىووالماقراقانصفهواطدلثنهارنصفبقرىنو
إاااوالعلممناكرمايعمالفيااليمالكنوثمالمةلواللهالتأخذمفيوالسالطينإ

أالذكرةتجمرعلافالقلوبتاجتاتدسنااكليرلنفصاعا

ةاخباأنضدتقيئزالذيخامارزمضاهلهحتىةتابىقااالظافيله
أوكلننهةصلراصنشاخاناحدااراالصلرحننو
امهقماراواكتاكللىصعرمدحدايمىااليدحةاطهاراامرافيتث

اكلن4ابحيثودتارهشعارالعنةكانتاذرحسبمةنكراوغامتهقعار
ااافيقديميالتطفهىاليسرجلهءقدو4محداحدخلاذاد
ةدظطامبلالناالصتتصئاقعلواليالوصوطارةاالعاثجزأالممر
ااةالفالرسىصهاصمعيللهاألفرعبدثءاتقمةسمتدأنالىا

اموسستورمثللثصعاحلهنررعاياكخيهلماالحالافيفظاطافطقال

انالجعكلرااوذكررجالشيولاطةبنعلىالقاصمابافظاطا

011حتهرضاعتجااصطألاابااطافظياخالم
اموفييامانةوضصتينوقيلمحشةاالوجمادىفيابوالحالمات
اأبرببندادموىالعلوالحمرانجكلنجهاسللةابمدابوبافضاسنمات

عطابناطسبنممعاررجملىاظزفهكلرةقلى6حبلنا
ىايندأداهانالدإقالمباركصسيدبرعدايالروثغىلبمر

افربسامغوشيعدالقربأقهأبةقإناحمدللهحلعبداإووافي



94هاءأاظانذكرة

ئالعنافايائمطيالقرحنيزالكتابنبربئاحمهنقبواصلنا
هالزلىيكردززنمىرالدقاالدلألالثادلثووتعين

ا

عبدالمحهالىنبمعراثملىصراببنعبدالمحهبئابوصيجحمااخبر

اشااطافظفيمابأناالمقريعلىابرانجأكاتيةمالهداثالالابوانبأنجار
الركهسبئأنجيبامالثلثنعنالقعنيتضابايالدثاعدنبناحمد

اقهاصلىالكللرصوالقهظةسهيبياعنانجاصيدوعننجاعاصممحفعىأش

01اطدثعوذكرعالمحاإهاماالظلهالظللومظلهفىالهصذيظدهم3عليموا اط

ااطافظبضدأدامائابعالرزأقنعرنانبأاسحاقاحمدننااخبرااقي

اأافىممرنانأعداللهعدالهاصىنعدكلالواطالىداايلر111س 0000051اثط
اأباهارودايزيدبنئنااواااففلابئثأنانافىعدبنعراو
اللهلظالرظللفةحنمراالتارصامالثاحدا

وعنبىعنيىبىإبرج

آالجاهليقصنكلماتلقاخرانودقةصوفكلهالمرصموالهوعليهالمحهصلىا3
ثإظ011اااأخ

هصصصصىعىدألسدأبوهإت

امالابقجماكرا01161ب
ناطننعلىارالقاصمالدنئقةةظراالاالمعداالكراطافظ ى1

والماكفاتصايفصاحىإسفةثانتافراالحيننأفلهعدنهبةاكا
ح

مائةوكىضصنةنيصعوةماالبعولرتحينساولشةيقدول
وجغزياآثاوقوالنسيبالقاصمابافمعالدقضيااخيهأحيو5باكا
لدمتتهاوطقتمازيىالمونالحىراباالجبافيواباطاهىاطفيراق

حمنالرجمدنبخصاتقونكطظيخعرفذباذيبفيأل

ناهـ9هوغيروروصعنهعافهغيروطاصمبئحفصممننصارضووىاال

حلهرىالترهـإخعيراانأياازبال



اطفاظكرةقذ899لمح

ابدالزوىعررالدالحيناباواطصينقالقاسنمابازعينضرفطسنةكلور
ابممونالمرتأضىوالبارعاطهواباعبدابئبئوابافالبعىكلان

تبالكرالزيدىابراهبمبئروبمكةالاخزاعدبئفسادصوعبداقهب

اادصيدبنوىلفهربئوجمدالمنمالندىوهبقاطهاويالفروأباعبداعإ
ايربويوصفيبمببهانوطبقعبدالماظيوبئيناطجماصادر

اومملافرطصهباتسيداطرأقوصوتميمردالزاالهمدالىا أ

ونوئمانفوضةماثالثوالفومددكيرخهانةالبلداالربيزا
اتسا
اةاصيا

كباروصدالحياالهمدافلواسأبرالالواخرهسرثللصمعأ
ا

بئابركاتاراخااالزيئاقراجفروابركااقااءلدوهوحدث
محباللقاكوفظطااولةلنساالدنازخيصابئاوالدتظرخالث5اضوكرعا

أأنصروابرنطباقإضهدالناربننىولوصمصرىناقاصموابواىوماالر
اممااطونابراهيماسحاقةابنساذصراياافياكبابئدوخيرلزيأ

كدوداالحرلوعدنجرومحيتا7يصةنموبربئنثطويراضالمزوبإ
11حمنصسوعبدالرالتسيراطةكرذالبحمدالمازانالمموصأطانجاعسان

اافىالساوغقابراذىالوهاجاببئعرءاىراضدأثبتدا

بئمكىالدقيدوالملمةصدنوالحيرىالدتغهاثوال
11ثيركاقوتعالن

اصةعلألزبشينأبئفيوطتاوسحدالسححافيهروىدو
لداتصشفيلتاامموامجلىشايخطفيفمثدصتال

أأ29المقدسيتهنهانفلتئيراليفوواظمونكشضاثي11



آ3ةأطفاظ1تذكر

جزأكأينفيللظماطاعرثولداتمجاجاالدبةافاالطرا
المخسةصباقإقبءوالمجهانجلدوءااجزةعثصمالمثائيكروا

ءاجزااربمةالمجةفضلوءلمجالتاطدامحاتفضلوجزأرث
15

فىدةهساالزمحولدمجادممتعةعوواسهقاجزتالالطوالاالربينلم

1البددازىأفىيحودلجاااارمجلدهالمحالتورىضومجلدهلةالمثعها
اية6فيتافةوتولمدءيادلرلخداهءوهاةوصااىيار

بيليدالثامصعااهلتحدولمجلمدلميلاكضيوغومجالدآزوجفه

كتاباقاجمزنيوارضوعافضلاككذصاأبلألاهلياداالأ
الماثجزقضىوانجزالبالولدأنالمصابوااجرثئالتإلزلالاأ

ادضلى5زةااناربخلقالنعفضلىشةالمدفضلىمكةفضلو
أ4وتكفرءجزوتيخالجرفضلىومتابراهمقامفضلىوهالركلا
11أهاكتاقرىااجزاعدةويوسمالميخحةجزرطياكفهجزوا

افيلىاواأجزإتالالاالبدفيطاهصاضوييالجوصثدتهىجزوا

صدوامقهرهنهملجاعةخرجواصةومحلىماثةارلكلالهاوا طلحا

أاصليرماوإلتصبنارإأوفاافروتصالمماينبارلهخرجمافاا
محافيعرؤارلرتمفاالباثكتاببعئ

أسرفةبينبهعالسعتيرصنتندمتتتنقةصافظمالقااالماتظلإ
تيبحارحلامةترااحمعفضلاغزامماض3كاذواالصناشا

11تجدياررداداالقرانجاعلىاغيرهعهإامابمضاطلباحألفي
جيرامتلزافىزتدصرعوصتروفادوالمجا4نبصتبشهر

ثثك

لة01ر



الحفاظكرتذ81211ج

اجمةحدفاظلااألتزيئحدنىنحطهقرأتنياطاجمبابئتالأ

أقدماوصظلالفراخىظلليراجاايةالاكواندهمدرسعنيىاقزا
أظتأليكوصمعليعرالهاطهالدعحلىلرصلانارصفقالهضخصىعلطأ

رجللدأقدآلهوفلافراوىاألىضاالنومفيلىظلفقالجابكصص
مملىفيوجىحديطباونااصرا

اوظلىاطافظيقومخىقومالفراوىنمااللهفويئاقزواظل
ا
ةالواوالجاعفىالتصواضبااخارحمنقاسماالدنءبهادثاا

الثرقيةيخالمناريوآويتاكفكلرمضانيختمحةخيثهكليختما
اوكلنالذكربالعلرتوالحيدنليلةاالذكلروبحيىوالوافلكثيرنو

هلم1تذمجطظةىلفحهاا

ثىوحدسانلهوقيكغالمامهاتلدثكشصالهاتيلممباتيحمامتلطالألظا
أيقرأكلنانهوحدثىالسنةاللهبحىانجهلكيولياماهأصرواباصانأ

ابنعليناحماتثلهمارأينافقلنااوزساانعلىابوفدثلينافقالشيخعلى
مثلههـمذافمعيناقدمحىئلهأينافقانامارفيالسمعاا

عابرقاقاصمابوظالمثلهعاكرانشفيابمارظيرصداقال
ضهاصتاذنايقولالهمداتالالاباصممتيقرلشوحىاجمالصت
االاليهتافىإنلكانلحينئذمنىافضلعرفشاحداانقالؤألرحة

كايجبفظلهكرةعاانالىتسافران

اطافظظالليهحانلمتاالدفللصعرىبنوالمواهب1ثاد

الالسخالقهاحدنلونهضافىالقاصمابااخافظاليساجلانهعلماال
شاقياوظالديرلفاكوالموصعافاالجتععلحمهىوماز

ارحمعابجبتحبالله3هـذلمواي2



4ج229اطفاظنمرةتذ

اصةبمينارمنذمثتنلىلمكلهأهذدمنبعيقلضهروكيالناسكهلها
11ائمرةهذقهاطكللوخلراةمةشفيحىالتميعولجهعالبا01
اهلححلظةىتدلكنبوالوالدلرالمصبدهذالناصلالماالاالم11

دآالمبرفي
قدوتوئهذكاصننارببعداداالسعلةالقاصمابايمىكلقماظلمإ

ااطفاظعنفظلال3القاابااذاكركنتالمواهبعلالبواءادحسنو
11نمروفااصبهدنواماريبفابرعاصالبنمادامافقالأقيهمينالذ

11اكانهذالعراشهرفقلتنعدالحافظبناسيللكنأليوالرني

اللدهفقدقاقدتايفماكوالفئالمحهقالهذاقلالنفسمقالتلاأسدرأى
لصدقمثدىسلمعينىانلوقالقالفقالفحدثرامابنممةليتا
طريقةلزوآمنفيهاجتحعمنواللرصثلهلماهبابرالمرقالمأ

عذراالوالالمنصففيالعملوةلزومصنقمناربعبنمدةواحدة

ااالمالكتحصيلالىالتطلععدماطجقوفعثرذوضررمضافيفواالعتأ
منالمناصمبطلبعنضواسلضهعنفلكاصقطقدوربامال

فبالمرباالصينفسواخذعليهعرضتبمدانواباطبةواظطااالمامه

الثممةلوافتهخذمفىالتاالمناكرعنواف

لئهذعلىحملمىماافيالمطلعهواالحدعلىلماعزمليت

فيوالمحأئمةماصعتكلاروىمتىقلتبلوالتقديمالرياتحب
رؤصاواعياششيوشواصتأذنتاللهأضخرتصخثمه9فىكو

اذلمنذتالثعشقثربهذانكأحقنالوتفكلهماللدوطفطيهما
ماوضالثينو

لى8



افااتذكؤ433ج

بئيحيىاانضلابراالضىاجدىليظلهظلانهحدثهالقاسمتالا
ضىعرسذلحيتففيهيثيجلسحتيساريةالىاجلىثمىالقركل

حمدابافظطافظساطادائعلىاطنبااصسعتلمجاعنجمزو

ايهماوصرتعابمةارشالمففلبئكلشفىابااناضضقسألهالمنذريقو
ساكرأتفتالكرعساانناعروانجهفظاخطقلتمنفقالظاص
بناضفضيلبصرحاتاحبماايحنىهلمصتالىثعيخنااللهفقيل

امناحفظاوموسىتمضيخهبانهضيوخهتجفضيلكربلعا
يميلبواطجاجسيخنالوكلنوعالئهاطدثبحورتءسافيانحلمفىالى

نفمثلهفظاحامارأىعساكراقانلىا

ضاراوقاالنكرعاانمنأحفظلرأبعبدالقادرفظاطاقال

والنقلهتاوااللمجالحفظياسةالمالرتىالمجوقتثيئالمحداماموالقاصما

ىسرفظطاطبخطفقريئالثمانهذاتمتوبهالتامةالمرفةو
رأيتمنحفظاوبمىصغبالداقاصمااالحاخشامهخرافاا

شااطدطلبةنهه

فدآاهملقتمةجميعكليفضلهاالمغحمدبئاسمصيلشيخنانو
ممدوكلنقناوالاحفظوالاورخشاباومارأيتدارىفيلهوفىاصبهان

اكثيروافىمثلهاالوكزاالتمخيرجزاهصنياااثيفةبمذلثه
اىلىنتمجهاشفقاللماصالىللجيشتأخرممنتهصا

وضحدعوسبيناصنةرجبصكثيفطماديانيترلقاصماظل

ظتالصيرألاربايزقبرئدريقصاوثيومناعالخسنةلهويرموملئة
عدصعدبئابئرعدصومنالدبنامجدنجرالطالمةثثثيمصاتفيهارو



ل4جأ421اظاتذكر

1الةعىصاصاععلالواالعوليفعىافا1ارصاااالطوصحفده
11لمجنرجمصاالصباظطيبىةللهعبيدانجهعدصنيفةبواوالمسنلاليوانز

صطاالوصالبونجايحيىنهلابةبرجحفراسطوفقيمراصنتنيهةوئما
المطارا

االجباردعببرمم1العهأخبرمأاالمنابئتاجاالمحههبةحمدأضلىهـأفرا
أ3ابوالقاوسخعائقانأوعثركرثصةأظراصاكددالكانان ا11005

11بخهينابوافىاسايخافىبناصابوباكرصااهيابتبازاهرااطافظأ
تااناضبةعفانناضاكرعدبنبنعبداللهالصفارتااصميلانجألثراا

11قولقلبخهعبداطةتيىواعلواخيرآظافتهالقواووأبواسحاقا
وسمعديموآلهقهاصلألمحةرسرللعتضتمطبنعديسعت

شحبةحديمةعليهمتتهرقتهبثولوالنلىاتووااللهشواا

المدفينابرموصاال79

11احمدنتعىمخادبممرلكرتافالنميرحمدالاالصالم50اطاففث 01اسغأثل
امائةدعوخاذلمجالقعدتسنةفيولدمحراالصهانحماحبالتحمانيفاال

اأ

وحفوهـالثاناتوعىورحلالكثيرعسبياباحضورسمعيال
عسا61ا

اعداقهمنصورعدنابصنوصهعصةبئبئوهراالمطرزصعيدعنداب3
ا

نظاطاىالمتلهىطاوعدبئدراعدتالرجايواباكثرفيالمحيراكط

االآطافهكرالواااتخ 1اطصبئافنهوهبهرهحبرصنىمندموبنبيزكأ
اةفعقالكثيرالنايشادلتصولهمهغيروالتيعىماصماونخرجمبابالبمدادر

داإلصناعلوشحالثاضانيالتقداياكىاصةاايقالووسقوالراتاوألمر

اظولرزمماموسيعدربواصمسايى11دابرسعنحدث11

نيبدءوالنوفيالنؤقيم39طارثىوالكاالنسخلذافي19



اطفاطكرةتذ29ه4

11مبىبئوجمهاومحبداللقالربئارراصدوجمداباللوبئافنىصد
أاطسنبئحمنجمدالرموالناالمقرىصويةفيصجيعبراومااالص

طائمةوكلخاظيركلتنعدافهكنهباالصازوىورخروارو

زمانهسيخرووقةوحيدصمارحىموابوعاصقالزظل

اقعيدوهوشةكاوثببنهسحتالعافىظلاوحفظاصناد
ازمالهالحدصلهالمباصبهانعوعاتالممنصلراقالأبدفال
ايهأفالمتعلىاابارةثتآصااولهالتتاناوذالطفظالىتفموا
احدمنيقبلوالنهويخقهبهيزخييرصهـثهالفةائقةمع

فيبتغهـمقكلهلمفرفتالودفربمالواحداليخراوصىصئاقطأ

المبتدئويرصدوالالكبرالصيرركلةانهثحالتواضعسنيهةنوا
11فعلتمهثىجمهنيمنعكلناحلوأالنيآنالضالحبانيحفظرأسته
منهلمحارأيتوفعفصةمننحوايهادتدوهـمممؤبرفىةصسذلك

يهرأبوموصىليصسحودابووكانايهتابسقطةعحهوالصسشا

صنفىاقمن

أثطفىيهاصمىدكىتصابةةرزكخاب4يةاومن11
أاامعكزمثاالهيبقلمهاودصالطراالتكابواطافظنيي1

01فعت01ططبدلهرصااشمقاوقابوالموضوعاىالوصافيهامنا
ااتابعقعرالىروكآلاالطافوشالبالربلصاناأ
يحايمصالحدعلجمابجفظهعنعرضىوقدفنوواضياصأ
ا

الطافظاصميلاا
اعلىا

ةافالناديةحئطضتاالورىجرإبنئاطيظل111
انتججانوءيريحطضبلىاصا



ج1أل63طفاظتذكر

سمولهواعإباللهصيلىاللةلرقرأتفقالروباعنساثل
هذالثازمالعريآألنظيرلهامايمرتياكروصدتتاننقتتوفيا

ذلمامسيناقالحنبلاحمدئووالثورىالثافىةوطالروىافامإ
حمداظحندعداللهوشموااطافظةاظرظناءاإ رسىبواحى

الثديداطرعظيهفيممطرجماخىاغويفراناكادوأيموسبواماتلثالظ
قيئإجهانالماوكنا

ىجماءتافيابرموسىأطاظفيقىالرويدستىرسحمدبئظل
اطافظتوفيوفيهاقلتهمانةوضنينوتماأحدىؤصنةاالرولا

حوواعبدكدبئصدبوافظالزدمحواطا1طقأعبدلحافظاوالهلىاا
11بئاسحيلهيالطاابوواالمامسنةنينوتماخاشاصاخااالجهائياا
أالسكندرالمجالماالكيالقريىهيهالزصنجهعبياشأصمميبئىعا

رحالقيىبئحيوةااراشجاقدوةصنقعواولعصينشش

الستىشاكأعدقحمنمحاللرصمايوالقاوالمندمداالزنصاوئالاأ ا

بئبوعدعبدالرزاقامحوالمسندبمصربحيسةبابئإبازويحرفاالمصرىنما

رافغاااهواسنصنقهونيئوئماارجالنجارسالدفثتئالملمفضر
اتنتينعنالدباسابضدادىاصاصالنجابئحمدنجهنجهاقهعبيدبئعيدالله
ىالنعرفصاثااسحيلبئكرعاالجيوشبوامعروضرئسشةوئحين
الجاورألمياذىشىالقربمدالمحيدنممرأبرحفصاالماوالمحدث

المروفاههالحيرىانينافىنابوالمجدالفضلحمشوصندإ
احمدنعودأهديابرالفغالزخاثهواضةأيىاءوتعناصابااا

حهـنيالصاىانىالمحموكلاش

ناخبراألصكاافياة



اطفاظكرهتذ4ج

تمانصةفيليعبمر12ثيالرحمنءالصاطيكلمحدبئاخبرناأ
اداكاركلأالالحافبكرنياعدبئبأموسىاوصضماثةوعثرق

اوشأشيماثالى4حانناعبهءحمزتابوأسحاقئاالحافظنيمابوشا
اآبئاثاهثاقالصايانناعدئناعدقايخاطزريقهبئعلىنالحسين

11عدالرحمنعنقيسبئباحارتةعدالرحمةأخالدثصمدقساراط
االهماكذبئواللهىاوابرمالالالضمربوعامرااخبرفأالشعرى03ءن11

اآيشحلونااضامتىفىيكويتول3ولهاعيمراقهصلىاقهصعرصولا
أمحارحةعيهميروحنجبكلمالىآااقونليزووالمحازفراطووالحريرالحرا
عليماماويضبمتمالىاللهايخيتهماالخاربمنيخقوشطاجةرصيهمفياا

أئامكهخالرىاأخرصعاامةهـماليازاو بوبرودهـحروددهـحا
حمنالرعبعنالتنيىبكربئرديقصلىاودأودسجهاخرواعغيرممن

اصيوالزبيرلطنابهمايزفحأسمهعوالممازفضسجابرربدقت11
مطالمالاللتامنذانثوئراباتوا

لىوأالزصل81

شيصقوبععلىقبيهةاهـحمدبئبنالحسينأبرعبماطهالركةالحافظ

ثأتيالسمعاإبوسحدكرنرمنعلةأوذقرقيوزأضاالزسوزىالمرا
بمويالهرالكريمعبدثوالمرففالمحايىبكرليمابيالولفقهوإنها

بكاسنقابنولمجويمىاوعيىاطننىاهيمانعربئحالابيمنوصمع
13لسوالمظفردوبراكنهتءويخرمحميدالسجزفابئ

مالوعافإطديثعارظقانماباليسيريفأعالحاحنابرصدكانقالى
اثتإنمتاروكانفعهوجمعأعرطولجمهطبمينلاض



جأأل1أل18اطقأضرةستذك

مناكراكباكثيروجمعتهابقرهنموسمصتواهياليورحلالكير

01بداالواقيدأمطالمفةروالفقهاطديثوالتفيركللتثدمجلدهائةاوج

11مجمفيضسدابوظلمالهراربماصايناقبلوبامولدبحدا
تعصنةآلخرةاجمادىثشىئافيماتووجينافنتينواسسنةا

جمهماثوضإكأين

أاسعدافانجهمححدالرحيمعنعنهاقمفماحعتهبةناحمدانجأناا
اررباساحمفىجمدالرقانببهراةاررفىبوالفحاالفظزعالرعبداللها

11داجمالالصنررئارداودنتفيمحدالزبنتناكلالرظئااوفناا
اللهلرصكلنلتقاعانئةكناالصوشاصحاقاعةعقافىش

01ثا
ءماواليمسويابخىووالهعيهالمحهحلىاص

عرصةداداطبمضاغض
عترهسةالعابقغاالمص

نفآعتروذواربةموعد
اه

الخكواي11ل
نجااموسىععررثعباللملكقخلفاوالقاسمقنالماالمااالحنغاائخا

ندلاالمحدثندلىاالىراأللاحدهذ001ال11 هـبرصصبىلكر

عدابامواوئةماوارخوتعيهاارنولدثسناومؤرأصأ
راثداوليداواالماصباخرنغياثحأكزعدبئبئمجدالرحمنه

عدبئوضربمبقىبررالقاصمواباطرببئيلهالووابافافقيه
العمدفيةسبئكلابرلهواجمازموظبهفااليربئاباباقافيوانر
تز

1وشاوصتخرواالشحمداانبفداثعبتاقهنجمنصورومتسمابرالقاوا
ك

ب69احددازىالرل



اتانذكرةهئجج

بهاالحنايةصديدوايةالرحتاالباركلقابوعبدأدهقالأمجمالنضها
الخبارافاكرتارنحيايخاراحافالوقتمحافظاهلكلمقدمابرهاوظا

ابكمائةارجمنازيدخهشيوعنصندواالنازلوااللصمعلىنداال
وصفواوكجماعةحدثناوعنهواخذوااس11اليهورحلوكبرعيربين

وطولهللطلبةاصبراوصعدقاضعومحقالتوطنالباوصالمةلةدلربصالح

ااجهاابقصاالإلوولمحباصبيلةنولافيتاليمأخينالفأخالا

اتااهذعلىوامااصاحعلىاقتحرتموطالرنقدوبىالمرالبنيابة
أعدبرقالحافعدابونههالمحعونعنهالرواويضاعتىنتوميا
نهـبرأالموصونبئبكربوواالغنطريصمالقااواالضبيلىخيراب

لهةماتوكمعماصحاكاابئا
عدنجرشدواحمدنجاحمدبنكداصدبئاتامابوأومنظتأ
ووعدالمحدالمالقىانأ ايربدبئأحمدنبوالقاصبماالصلعنعهاحمدن

عدبىتدالالمشظحجةافاواخدقالمرحمطعباكواحمدشفي

احمنعدالربنوصفاراااللهعبدبنمموليلنصايمكىاكدنواممالا
اتروىتومهـروابوواضيةدإتاصالتبوأبرءلطنااضاا

االقسبطابرالقاحمرالهمدالىالفضلاسباالجازةا
نيةصادكرب

اجزقاأعثرالمبمة5ماألاضاضمجدين3ضلفربناغتارصلة
ةاافينىحواكاالديباالناللىصحرنبئابوبكرالمشبةلمزادفي

جطيدوهوانرالةالدينبعدشمأل3هاوضخمحينوصنةدأ
11حمقاشايمرطيناماةودرخثسةفىافولجبطالقررحمداقهاعد

كأصمثاتايماساكيثالأ2اظنوزجمنفكذافي



أا10394الخاظتذعره

ابهزنئاجؤاالمشفرحدثأعاقيجلدينضلاالظالعرفةابكث11
كلبالصلوهالةأليلةالقركتابلمبهلدبةاتاطالكالمتكال

اقئجزفىكماطأعنصالمورومنذكرصمووآلهعإلاقهصلىب

أامثجزصبىخبارالهااثجزالشافىجمةهـمااجزثالثايوممثىاالخجارا
المالرفاخبارايئجزهبوبنانجاراهءيجزالقاضىانجاراسمعيل

احديتممألجزالتالملااجزةثثالطبهقرقضاةحلءثجزالقنازكل

01جزة3بئنجيراألداجزكاببنرابااءتهطرسككذمن

ذأكإفيصخما
كأفىصاليبافهرسهكاننهاوجمراكانجمصهكىوعبوشداا
أددآلمحق5قمنفططلش01يشأاسبالدونوالقنىالخولا

ء

ابرادينصناثاعب4ءهـرفىاخرمنوادقللادبيلشمادص

أاقهداللىعىنجهسد31ابوالقامجردةجازذبااشراا
ااربعماألشصوسبعهنتمحانزمةضطرضرصآفيوشفىإا

تويخزاه01وفيصهالمييحىتيىاالمامتجرةندونةنينتما

011سنةوسبحإنتععنيإلطاخكلالرفىأسدخاكااصاا
اومسخدمثىتددطاوساحمدننددههةقاظضلصطاواكأ

0001روابح
ادالطرصىصداحمدنبخداللهءافضلابواصلالموتءتت11

قسويئاكماقطبوعاعاماوتحينحيناسئهررمفانفي

فىالتااليابورىردصحدبئ

ااعحاثاندزاالصمرالمظناقهءعطامحدنابرمحداللهنااخر

اعبدالماالبئخلفعنمانةوصتواربينسثسةمربنحمنبالرا
فعلىااطممارالة



أجه139أطفاظكرةئدأل

ااتهءنأطاهىأايواني4إكلآنهـاانااصرفانةهـلاواانأزظط11
ءا

اثاصالمبنالرحمنصابابوخيمةشامهانطراابهواسدنناالقاضىا
ءا11 آالظلظاكطبناسااجمأعنااقلاصابعناتبنبرما

اةلوععليصلىمنفالهلىالصالاكزواسمرواالتمكليهلىاللهرسول
عسراعالهاللةصلى

أافيسناطبنانجأحدعبدالعظيماطافظبأااوزيراقحاقاهاحبرال
أعدبندنعبدالرحمنلىقرأتلظمبدالملكبنخرريقئالطلحاا 101ااط

الةماراتثااسنربنمتءااهـناسأأاالمحيمىصنحمانجايهاث11
ازكهموليصىأموإلراسىأموافيمدآلءإندءأنبأادخارحمونا

الىرشارراثطومندرطروصملهوااقمحطيهصالمحةمولرلقالاظ
001أهـ

لطرامقراىملراىوشا

االجوزىبنا13
نأاثينعبدالرحمنفاقالاعظوأقالرعافظاطهةالعالآاالما

3ا

جمهبخهعزاحمدبنبنيىءبخاعداللهبنعبيدامةقىسهدنبغأعر
بنعدالرحمنبنعبدالمحةبنعدن3أقاابناففربننلقالمبئيواب

ىادياباىثرااقيجهالؤثىقهالصدثكرتافيننحدينالقاصمااأ
وعرفالمقونفيالساثرةيخفإخعاصماصبالممسرالراعطالجبكا

ئرزاصطوفييالكنلماصطبوفطدارهنتبحوزةزإفىهمصف
ةفىواولساعهاوقباالمائةوضعضبخاسنهلقرالبصواها

إذتاعدرفصعتةب
ابامحدارىينوأفىدادالونىعكينابنالقدمماباسمغ

مضمهمحدلىال



4ج1239اظتاكرشذ

صمحيالاو3لالمشحماحمدنجااداتاالسبااوكعالباحبناطينا
الطيرلنوبقالةاقالزعفربننافىفقيماباواالموذنعالحابئابن

نعداواالغالىتيزومرالالحيناكرعدنئواباالبنابنواالغابىإ
اسمرقندىفيعدوابخهةعبداقاسمااالاصبهادبوخعورسادا

نحطهاوكتبدفعنونونماجعةجملضهموعدةنمرصواالالجزوقتواالا
أ

01اتازوالي4ماخموينشقكرحدونيتووعظكثرصااليوصمف11

بئيرصفالدنضمساعظالووسبطهيحيىحبالصاانكهحدث

ااطداخااصيلالياتتيأاانجاانجارالزنجيابئفئكلاالهالصةا
يخرودمسوقوتلمجوماونإ

ادءامطبواطدادةصالنجهاسغعروالنرابىبئالديئضممى
اضوهوأبازخمممنليموبهحمرحنلفراووالصرجمداللألمابئ11
ا

كلىوالموريالدضعنحدثمن

يفهخاومنا

اعلداتأرجزلمحالميرويهاباجدبهيرانالترآعلوالمضكلبكتا3أل
ذاالفناوفنوناللنةفيظاقوالووالواللنةقاالربةنذكروآل

ثجلالنقلنئجملداتائقاطدءبهاداشالمصغالمانيدجاعمجلد
مثيمطدانأاصلالفمائلفياتحقيقكجلدانياتالحكازبمبو

ا

اعجلداتلمالاياتالوانلجدتضوطالمواجلدالرجالصاح

عثرربنمانالمنتظمممبلداالفىاهلآفهوتمقحمجلىضنإ
1اظحفلمحمسائلتصافالكبدنحالمنمباللذهبهجلدات

عظيةالواصلطبفيلمتالمواتهجلىرلللثللمحمثوئلالدالجلددى

حمجاليفقلىدقابهلاوقرلىنراوكلفرصاطبر



ءئاعآلبهرتذكمج

جادالمحاضرتييلمالهتىخلدمالمنتخبحريمجلدهنيملدا

ارافساخباجلدهحيارالاخبارهجلداتاربمصفوقالعضاإ
إلمقيثحادالمقدددكنصافىساصرألىاكنالساامافرائنءجلدا

اجاوراتيهالععلىاظجلديىاتميسجاررالهوىآذا
أنجديبلد8إصباجلديىالطيبلفحيجلدلمالمتعقإرثجلدبهجااالإ

فنوثيبلدأفششصمجلدبألملجلدالمطربمجلدإلمزعج

11كجلدرتبناءثبداذاألحزاازطومجلدظاللىمجلدالباال
قبتنجلداالمصطقئلافصفاالرءمجلدادرقاصدمنهاج

جلدعبدالمزفىنجهعربتمجدلىتاقبمجلدالصديقإ

أصناقبهالطجزهالحسننجهجلدهءالميبسعيدقباإمناأ
اباةصجلدنثاالثمناةمجاااةءاتجزلثورى أءاا
اطولكئيرهواصيا01صلدافقالمرافقموجؤافطاجماسة

ا

أحداماعاتامجلدعثربضةثعقيلأنفنونحاركاخضرحها
اضهفرتجهضينلالثولهابرهاتجلالرهذاصنشماضفبالمالمن

فحاسافيارفيبهساظو
اعرحشولمافىارلذصةاعلىنحمنسدالرأساحفياصمهفير

االحظوةمنلهعلالكثيرصهدمواكىداصمرظابالحافظالىقهحمثه

معنخدظوبيهزراووملوكهجاحضالحدقعليحملمالمالوعفلىني

ااإهىوالطلثثاتيالفمائهءحعرالمجالىنمققويقالترالىراء
حزربمافاكاذمجلصهقالخيربرةقدالهءااليحعنربحوالثرةكلذأ

مقالتمناليمحعصلىرمذاكهذاقدوغكلقاقثريب



حها439طفاظةتزكر

اجلدفباجىكضبتنبرافىعلىيقولجديصتصبطهفالا

ايختالقالوكارالفاونعضلديكالواسمتمائقايالىعلىتابوأ
صبطحضفاتهدهـنماوالمجلىالجحةالياال9منوالنحرجضةاشوعا

ءجلدأامرباثلضاواشهجملدبمدرللرغابهنيكللاال5بادرنكرفذإ
ا

اقالهانالىألربةااللذاهىفيالمفةااجددل4شذراال9دالقرضذوراا إ

كتاباخونبونيفثماصالذوجموتمناا
هـحآعقارسالمضاياهلداخممرممهـومنة

العريرشخاناكفواطصومااالضاسغاالملجموجدرانا ا

اللهاةبقتوالمقروعندنيطةالرقعدالقدانركرمراليلووظلهاسلةباالأ

أاحلفىانتلهلصاحصتالودشكلسقمكيظلثتئنىانواياكعلكأ ا

اللشعوقالشوقيمناصفهفيلمثلتعنىعخيراالمىذضاااوسعأ
واغاحةتربدالنرلمثاالظلالمجلساالىوكطالبارحتنمالمحترجلأ
ااكالعكاانتهاللكلعةكرياصدىغالحلرامآكوظنااالاللظةإ ىا

ااقدقالمطئمفاقعلسأعادصظقامثملىاقعلىالعلىابربكزاولا
االورظيعةللشنوصئلةااهذهاحروصألهحلرمنأففلنتاظ

ا

اقانطفرارضىوحتيلالالةدوافيوااهذاقاشتممتهاتنفضاكماا
ءا

أالرجاالوصخبأشفقاالاضغفرامخاافعلايماحرالهحوصابهاخوا
افقلىالسعينالينالماسكأمارااحدثفيؤذكرر ابخوابردمنط111

قيلظسةلداالالركباديقفلماصارفاليلطولائلواالاعارطاتممااا

المعدصجثواا
أوعظهصرظالفيشهطيطالطمعومنيمثطابقغنمهصومنا

االلصحذران



فياظاطةكرةتذ031جأ

اآأقدظعيلخنتسكتخنمشمنلصواانيرطلععتالمومنينيريا11
أالقائلىقولمنخيرافلةاتقاالععتوللاقىضكفمطخكلعلبنيخو11

أاجراهمااجرنهرمامعرالكبعرنفريفخىظلومحعررلتاهلهاستم
ارعظىالنزوالسظمفيابخىواليهأ

فيخنهالتهوقدالماالتأريخق5احبركراصالمنوقدسمت ا

واهانه4ضتنمهمنجذاهخيقلىخافاتامفيراظليفةوسوالاواخرممرا

ايتافيخبواطالىؤصعيةاحذتجعيالهوصتتدارهعالو 001احم
ااجمالومادتصنينضكذىطودامولهثولينبتروأ

الوزيراناضبالتبهااوهابامجدنالم11جمدالركنطيهقام
زىافىافيباضمارةكتبهاحرقتالخلةسيىالركنكأالقصطلبو

االقصابالنجهلظعايفييلردخللىاطئصةدراعطنن
ؤكنبكرداثاوالومنصجمالهظىرزاابئمنافتايئالئيى

فيالتوالغرفةفقيمعهوانزلاصةفجأصالئيخما3ثالر
هومنامالركنصيحيافقالاصصهـرأطركانوكقيبتهاويلبالصرالو2

جمردمذاافلزنديتهوظلياجرهفزرةمطصوالرميهاددةفىعهوي11
التيبئخالسقالمجبءكلثماضالىدالركنفراصايفةخطهاتللثقوأ

لمرتلقالبادائابانعتضةنيننماشهاوهووتدترأبراصطإقصاظ

نافىحمدناعدنصفالقاعننقطةراذاكضخقللدميوومخه

أأصورقريخمحلوأنلثماةلطيفيوزىازاكانضمبدالالفقالموقالأ
01أ

فامائةمجاصهكلضرآلالمفايكفماتواككلتاطرؤزونالشه

كافيولهازسكرةاصاليومقيتجت1ءتصزمأنهمقضصالتونيديوقا



ألبئفي39آل01اطناظلرةثد

اظاطفطعناطددنياالعياقصنفسيرالتفيكلقوالأتلةمارإمله

فهفلهالسمعالوعلىاواثيرممىفقهولديهصينللتومقيئبلتلىملاأ
عتهحفظيراعئوممقمجلدانانمفظكابالعدبفىولهاا

فىارارمجوالمزغدائماللفرجلحدتوفهنالعتلهلفدومااحهف11 لوءمر

إ
االيضلباسافضلولبافاتوالمجوباالصربةالطاكةشضىوشا

حلواعاووصااوتادوزوايىالنا
صمرمحوإمدوبهنباعم

بضىزافىابرانيىادظبخطأتفرحناجازتهمنمقحهوالا
كلنيهيرجضبهايالوادوكاقوجداةقعيرفكاتطيتهابالزرفقطتإ

لىكثيرلرهمصمظتلملمجواليتبرالكانفرخكلدألهفيمايصنفظط
اا

اخرومنمعتاردلوالتعوجلةالمناصيالدعلخليديمهاس
11

صىا3الحلاردايخهاإسعشعاماكتىمنعلمهلذاإ
10001

رعضانشهرنالمشكترالجهآدومشهودقثيعهظالقحمنازتهت6و اة

ويخهاوتآلرساشيخهءرخيأمائةوتعينشعةصنقباسحربتبرافىإ
عدعدنفيمجىندرثاكاوااالمحعرنيقااعبهازابهعندلصسأ

المكشدتااتضدةفيوالتصينلىسفوقدتيبهسااالاالن11
صنةوكيناثتينكأاالزحىمىئمنفاملمناسقهـة3ايارا اا

لمةطواقهبتاقهدناباركنافهجمدوص1نداروقتاابيمنصع

عرراشظلمألحكثأحمدبئااايخافينالربدالموءحارفزالهإ
كايىاطرابرعلىعربنفىممرفظالوادواقيزسةفىبفع

ااناضىحممابئارزلدقصبداقهوأأضالانةنأغفيلى
حيكاتاال1ثه



ثصاج9لفافياكرنذ

إبئصهادالديخهءأباحأأرزيرااةيماوهلةبهثةاإبزويانجإبااالصلا
افدثاعدامااالمرتو 40011صبيردواعقثقبدلنعمايداكاتبعلىإ

خااضةنبنوتمابحنعممئالالباثبرفالجمالمارونهدشحمدأيئإ
اصبوتدونامرنجاالعالىافياندبوشجاح11اتجهمرقرئو

11نناخماادا
يرفإععإشبرجمةابرواعاطانخلالوحالفأيعاجماعةأتيثاا
عدالتصعدقنعدافتهالقاسميواانأرالفرخاالدانأحدىاعظايوا 00000001ا

111بىربابوصانجأمةقاثزسأعمدالرامائهوخمسعضرقنةااال إ

مثوانأصصةداطانأكالنقاالالدقعلىالوانآأالمةأ 0000000001إر

ءرسواللدةكانقالانىءجبمزيزنععدعنصلمةوطدنا

االجتمنبكاعوذأقالملظاظالأدخلةالمرصإلوااللسيهصلى
5غيروصلمثرواصررشبخااو

بيطاصهاش3

ىافيانداللهعبننأردزيدواشصمةاراحماابالمةاانظأط
ثهصابئولداظطباطسنأباايضافيوسدونبنينفىابناصعغ

ابأصمالتضانفوعاالفرلقأالىتاالندواظثصثاعرالىاظطيمىآالها01اا ا

مانةوضىبصىصنةمولدالموتةأ

حاضهاشواخذيىثماسلماننيرااداودابىسآتاالقراخذأ
زوالقاضىسرنآدتهعدمنوصمعرأا1ضعوراب ياا

انجاحعبداللهوأبى3بئعبداللهابونجاحدوضرجبيالرنكراالىا
1اكالبويهكتالبفيوناكلرغاماختأناوبمعالدةائفقوأبانرلعاالذهبئاا
متةقفىسراخها29صليرلمجااعنلعلهواضسخاهثذافي11



اط01لرتذ18صآ

وهانعاالدبكبامنكسيرمنهوصعلطرلىصابطافى
كالثرحاالنفاروفىكتابوصمنفعنهناسعئرقنخلج

أودمففاوعئربئمامناسخرجهانهذكردظحادواظتالنبوبةللسرأ
ئنلمونضالبركتاسالهوعالالاااالقرفيابهمبماعحمالاثابما

اليمالفةمنثوقداتكاثوقدذالرانافيامامانواأ
ا

جمةتدالهوجماعةروحيةبئاظطاباسصنهالخذواعهاكمىصسأ
اكثيهعيصاحباليخبرهفحىبالكفافوشكفافاباخضصفقأ

آاعوابالتةامنصكباواظكليهاقلويهاواحئظلبهاا
اصميضبالكوكبلمدمالقةمةقريهالمنسوسالليهالفقريفياوا

االقريةمذعلىمظلجبلاالمناالندلسبكجميكلمناليرىال ل
ا

صمدمماتةإهااانهأتصإل1إااإكوبمظعلىتجإدامحوكأليمأ
سنةشرضمباقمنوالشريئاظاسىفيبمراكشترفيماثةوض

تالىرحمعاته4ماوضنينوتماحدى

نحويامتقناكزيرالحلمفةالمراسعوهيماابركاذالزبنجحفرابر

يملبكالرنااالنساوجالبالرشكارظاطدوصهـناضةالتفيربالنوياعالىأ

ذكيانامهاسابالقدبهوالحديثلةخيختجاابئاعاالآآاالا
وابئالقرطيابرعدفظاطاوقياكاطجاجاكأعظروىأ

اجالسربئطسيناهـاو9ذعيسورمرابروظبونحمدابرقمواحوط

اتجهلالاشرصلناضى1وممرنجهاولسنداللفتهابالمحاثتهذيعواث
فإرنمتفننا



جحه1ثهـاطفأظةرتذ

اخرمنومواظيلنجهابراظطابالماوىوابراطنطيابرع11 كنبرهلضلشكنر

اينافىابرانجأتالقركهفرالماايراهمبننجأيجىاجانجهعنااخبر
ابىبمروافمدأطمبأااصصلااقاصموااالحافظجأاعمالرجاعدبئ
11بئاساشبألمفملافىنعيمابىشحاألمجالرقعبدانتهاصيدقثالربي
الهيةانجهعنىوبئنإهـثنااسامةافيبناطارثالعطارثنايرسف

أحدثقزبدناصامةعنةعرشىازهىاكنشهابانشلا

أفطمهجبريلايعاتااحمبامااوذلمولهئر3عأللةصلأقهرصولااب
فىالسبيظلهوجهفرضنضههاهانةىاخذضرللرهنافرخخاضووا

أاولعرالزابيشالمسالىأبيعنصدامىممدبئرابرصابهحدو
أصامةأيابأطإرثممخانهصمكاماسعنا

ورراطقء

ايلأابرعداطةالالمةصعيداطاففلبئحسبنبئعبداقهقحمنعبدالران
اعدنشرخعنروفأاظراطلايضاباويمرفاالشبيلىاالزدي

يماطارقينافىوابيمدنبكرنابيوايوببرجاذصوعرنانجاطمو
بلااوبكرطافملباألجازمااليهكتبوجماعةعطةنهسوطشابئ
دميماالدولةنهااتزاالىللنشةتتاكمبرتوجماعةعاكرإبن

قبنالىوبعدصيتعراصهواضتهرالتعانيئفوظممهطقثريةاللتو
دبحايةصغطابة

صابالزىالبرعبدعدبئنللهجمدابئسفواوعرهولملله1
حاقهـعضهعقااللىلدقيفاشرعد29رهالكعاتاقا
ا



اظ01تذكرمهـأ49ةج

باخديخثعالماظامامقيهاممنأالبارفقاقإوجمساللهفظالحاذكر11
اوملزوءوالؤفدوالزوالعالحايرباموصوظلبالرطعارظوظلها
طيفللروقولاالدبفيسثارياالدمنلتاواالمها
أ

اانومصينإسوااكذئالمحبقهنرىوىكرنشينآاالحكا

أمصتفاليزالعحجاتهالجعفيولهيهصعدالحفلملهلهالثيدا اصا

ااطديثشكتاسألمتلثةولهالتكصالينيخهكبرجمعثصنفولها ا

11الهاالةقولهتاألأدالىاخرىتهصوفآالرثطوكتدإ
01ا

اولدالمةترهمنجمامحعنهئمادالروىميباكثاببمضاسافل

4آلماعثرقوخيهأربعةصنبيرالزاتاللوئةطعتروضصنةإ
ا

ىاحدصنضخراألحرفىالمولةلةةمنالتبعدمحةبمايةوتوفطا
اناأهـاهـالقدسخطشعنهوىروممقلتلةماوضوثمانينا

01إى ءونوآخريصميقهبمدالبوواالثيناطجاجبروافرعدنالن
ءا

اضخاوسنةتعحدناالعلىآلمقرفحعبعاالكرعدناخبرالا أءاأ
اصنقحخاالؤدلىكالىإحمدنعدنخاهـمجدداااوخمائةثالئينر

اءإ

أماقابواامماااالزدىحمنعبدالرئاطقبعدمحبراصامائقاوضنوئما
اافياتيىهيصابئبأعييدألمةاالصدفىاوعابآكمابئعبدالرحمنأ

ااحمكلألنبئاراظويخرهالمقرىانورهـالنيحاالعبدابكرممدابا
ا

بفثاعودالزمذىعيفابااكليبخارقبنالهيمثااظزافياإ

اابئشنىيكدعتبةافينعبداقهقتادمستعهضبةبإداودثنااثنانيهالنا

افياالذياسناصدلمونهااللقكإلصطصلانتهولذرل
4جفيأعرفناشثاذاكرهمهقخدرهاا

ادلظمجدالدينفخط



بهاأ49ألالحأظئذكرة
ا

مجدالخهنانبااإكلسصةالزيخاباسااهـاثنانلمقرقالباسابوت
أاال حةعدنثادلهاشانذربنالعباسيابرمديرنحلفيزنزاعبداا

شمرومنأالطبرانخفذكرمابوالقاشابمثةا
االفا11ادكاالذلمألاداصتااتالى1100 اوسورىودلط

عاوالفرااخىياالجمممضالمماالاةخماصفا بيرعا
ولها

ايرالصفوضثتآضاةهاروافروتاالوأهـ

جبهبمقدورماصلهولمهبهصكافياصياكه11
حايرهابلواهاوتتسصنصيئعافيوكاص11
14ا

جنههكذايخرهاالهحزت5فقعىيومةلموعندهإ

دانأانبأعدبئتالمحعطيماعيق3اقاااشامناطققدهثإ
صداامدنيواالرازيعنالذرفدلماث111صدقااسأاا
بر11
بأحمامحبىاطافظنادحصضامحااقخناصطكاوانزإراا

ااثاأارونءبىابرممتوشمنكامباالحالطكصبهـربجهبدا
ال5كارأالزيفابنتالالمصنفمنىبىنمرإقابراخناانبأبهالتا

ونطقهنهءبطلغهئماصالثوشعرلحماش
ألماماالماعنرشتصبئا5

11فدلىانعارخااالرصفعيدبئناحمدبنحمندإلرءبمرالقاادظاطا

11نءدبئاباساوااهانماشاالنجسءرايفيإثأرؤفى1
ماتدجوولدالمويهابإففاةءاتةءهاماااززاهفيشاالخعىادا

11كأكهـاباانالدفصرعد9ستماوثيناوثثرثض



افااتذكرةة488ج

ارإلحخبالمرةولداليهنبضالههوضىتوسطصبلشييألىا
حماتابااثوألصبكاحمنعبدالرحمدبئاعلىوايةلرباأوقرمائقوض

بىاوأندرومبطالقاباننقهـوهنجايسعالصمغاكطوبلواشالجااان
فالببنافىوعبدوضاحقاقهبىالمجومنامنعوصمعاغناطن
لجةترلىاولرتحلموببئاطنوأتنصارياالاهمسبئوعلى

فىوظكىيئعبئجفرمنهـومنعفمضيثبئنىبهاففل
ممدعناالدبخذوابيرالبنبرانيوالقاضىاصغعدنعةالجا
صنهبةالمركلالرومتنلبتلماافحووفىفبرحالنرىزيدافيان

لةاظطافاصالةووليضقررةجزصكنجغمراليخرجبعينارونانج
فمدتمائةوكىوسبعينآكةهالماالقضاووليضةكرةشىبهاا

لمرعالمحسرلىالالت5اطدآاعالخلةاحكامهأ بمررمىيلىصمعإ
فتهاحرطااالبارصحتالرلجالظلفطعرفة4احدمحاذياكنولمبه هاعر
الربغفيهيذكروفتعلمسيقواليهعبي3القاابالستيض

اهلهعاميرهراالزأقاذوكللىخثعقاواكزمولهاألطةآحمدبئا
فطكللرآوكلمنمارقهخذلكفيمعالواهـدافىبصنامةطبقةأ
ألخذعفافيلناساامشلنناالالملماأ
ا
كلزظاطدعلمامامافيانبالضلماعاكلقعبادبنارعداقهكللة

ااهلاكبذاقرلهفيبحاذبهمنندلىبااليكنلمرجالهكلواقفأبللها
جمغمننجرذاقالنهواصواالدبخةاافيلقممهمصرؤ عا

المىاالندثققاعةبمالراحمدناسابرالعباثتبهفيللقصبى9

إلنهعلنرنج1صئىأموكىيهتصاوداربءألىقىقرااحدا
ظلجماروايا



ج1389اطناطكرند

امورمانمدياالفطمبزحاكاسارمافطاوالببانلإلغهمنحظلهكاتقالو

ولهمحرطالوزماتفياليهالرحلةنتوبيةوالرخوالالقرا
عفالناسحملهمجلماتفطمتزىالمظكتاب

ينثماكماةكنونينوثماارجصنةعفرراجةجبمرإرماتالاقالإ
ظقكثيرمنمعنهعلماظتنشهعلالزعةمنالناسصنقوكلدلجك

الفهرىوبوعدنالقحوطنانابوصاوصىاللرصعدبنحمدا

احمدنجهنوعدندلىناهيماسوعدبنالدافىاللخىاطسنبئوعد

بئعبدافتهوهبروبئينداداابااعدضلرعدبالمرحيرن

يكالئمرفيصففيوقخواجتودبنروبرالقربئاالمالتىنا
ونبالثلوعلىذابواالصالحازقاعنهىرووقسعالى4الماابنعلىو

شدصيناصاتالمطؤبرلقاولدالدمؤيرالثبالميراآالماصهوماتأ

لطألوشاعرألمادراحاملازىالرمنقالكتانصرتصقلدلىاا
ياد
يدةصبئلىبئاللهءبالمنيدابوحددثأموشةوتسحينبععنالم ا

كريأافىتمدارراعيانجهمرحمدديمرقي
عسيرلهالقبااوأا5

ارنالوجمفرئادالديئنحارىاطنفيةوصيغوس تسنةماثةا

عامماصبعونرلهاالنمةثخةولدالالالزرنجرىرىاالنصاساا

دىالمسعرعدنجهارحمنجمماحمدبنلديئاتاجدلالجوالمحدثواالماما
اانرالقحاقالروساعرعاماوستيننيناعنبدثتههفيالصواسااظر

صمدقةبنعلىعدبئاللهعبدعوالمندابولذحاوالتبئالتعبيدبئعدا

االثققصحدبنحردبئىافرجبوأاااللموالمندجرالثاأنياطر

عليماللهبهافالحمةاالا
ىندماوالتيئالنريواخان



فافياطئذكرة411ألج

ثنىحمدتاظؤرصنممإلنقهـاضىإلجماعةظجارأ1برنااتآ
ابأوشحنجيشعدئباللرحماقضااطافظاخكلااوالرخا
1الحقإالنرخبندقالالترأالعاحىأناااالصغبئصدوتا

ابئهـأجمأةابئلدناصانبأيونسنجهنهارابوعداعاليااوكف
يحانجاعضىاتيعقعبدالنةبئانبأيرشالفرجبنعداطقعبداا

ءالعةماالثهعنأيهعقمجيىبنعببداللهوانصايىعنبحىنعبدالله

االقرآنحالصاحباصاهقالوسملهواعايههألعلىذااللهرصأنممراعن
ذبتواشاطلقهااامساعلظقادعاهدالمهبلألاعاببهل

رافخاااب

األندلىاخافقاميماهـممدتهلوعبدافااالوحداالمامااطاة

الىامرأأباجمرنههاشةنجوخمسخروحدىالدينةإثالما
إاإخاهماالهالاالالطر10دهواهوالز رسرىحمبمر8واصإ

موصاتصالقربدالرحمندقوعدقميسرقوأنأبامىفىد3
أا3ررواالصاالمتوندصرونارلمءدةءرررآداطناضاكاراالبارظرأ3
ا6

صمعضأاخةعنهوحدتجلةتالربدحذظيارجالفةصرث
اود01ظةاراةاااطالدةطقاا ادفىصمنصبيبهبيهبىعنلدوصي

افضلأوحفابالوصومونسبروعروكرلذنفايااقاورماوبا كا

مىاكراطارااةضرالىدسادالةيانتاقدروايخأللةالالسا

مانةوضينتصصبانفيكنونيةهامماعاتحت

ابنىواقزائمقانياطااالأصبفحمدااظيربهـىاألمام1فىنويخهالو4قلتإ

صاقاصابرآاالهاوالمحدثصنةوصبعبننمانعندادبتواعصا
أهيمبا181عترةررىا



جلمةأ1ة80اولا4ذمحر

صاثثلمقالىاصالزاهدالجزئاالنصارئكراظهبنمهاسا ا

ىاوكلهساضالهمدزوفيربنلقظطادفيتجصاراةاة3

صقالدقىمرلزلترش3قفياخابنيإنرمابأهـالإوعذياأمففا
ا

سهبفيرهبنمالقاسدابواألهانماامرااخوثهممةوالدكروةلبالر

اففاوضةوخسينشتينأعنبمعرطماانعيقالراحمدبنخلف
ااباصنبالمصلمحروفالماالعبهاتعلىبناسإنعدبداقهابرا

اولاالشمثفلعطكادقياةالمحلش4مؤاألاسطمماللهخةرراثساطأ ما

االصتمانةنزولوبالتهعاىولشبقىنادياالقييئزاهمتم

اكطلزالشير7ا
جمدزمفيالحوماهاهـأحمدنبنتيقوبواالرصالدظاآاالصا
ةولداطدتااالرشحىاوصبرااالكأرباطصراثزضنجدا

8ا

إألاالعرقدىالاصنهناكأواصفدادهمائةكىوعرنواف ا

أل13اديابةاىصداافظاطاالمعبدابنالحمعناتاحاطات1ىوإ
ذةابىخنكوباياوطصمرناوابئالدوسمنفعمنهنهوضلبأ
اقههـءواللعدااللةامانال3ءاطا
9كامرمنوضاوسمىسهـطىا
ن336دأاارتاحمدقااأصطكلأ

ىيمىلهحارئه
جمازالركتبفيمفى11ذاهررهاوداو4هااوساإافيةاظاأ

االقايضىةوددسبهمزةالمئتهفيلميلندأق3أ29اغمالتهوإدءلق
خالابوااسصنالهواضهواصطىاثيخارادفىإممادءاك01بوا101
عمنآقونتجاسإهبواالأادووىانالمطنالثاصناكل

ابقيالبابيربالهوهوممطالماندافزلىادىابن3تاخرمحالا
صشليخايخ



أفأفاظلرهنذ689ج

ببخثالصبئعهبكرابئمنربراصيدابىقعدالجليل

كطااطعلىقيلاالممرننبابهالكطواباجاعافيمن
هلرلتمغاايمنفوبدثلىالرظؤابننعرنانوحمط
ادوكاتومةواوامرحثهذظءشاباقواالرإمينتتفهابادأ

ايةفابيثهت1وةوافظاطإهبالموارءلتمرطأ

اورفاألاخايخاليعىاصروذهـلةوالدالىوصلاضرالىصلو

ةباالجاشاوانرتةصيرآثروفلهوكترسلتهارنفحمرو
صنمبدلىءة01وضنينوئماضسنةضانصررفيكأفي

اخااىء5اوالباسااعبازدفيتوانبمتىاخرتاكا
تؤدةتلسينتعنةأصراخترلضامالاحمدمنعورأعدبئا

قاحمالحيناودشقثمومحهفمطخابينواتبالر
ممانينعنضالدملعىيىالمركلىعهبئاطسنالىنةفى

اخفرممطضصوربنالرختبءبئاصفضلىابرمقيهموخة
اتاصرفالشاضىةلمألماالتدضىاموأاتفيالصكنعراا

قبدثنىاكصليالمرصىليوزحعرافكدنبئابرصعبهداللهالدن
أممق4ضإلابرهمجمفرااثممدنانافبئعدافياكتب

االبصرخنهدتبرلديمرطبحيئعرناجأممبداللهاطافظاحمدبئبوت
صاعلىصمى4رابرأالثطعدالؤشىتاجضرنعنهاللهرضقيرالز

ابداقهجابربىصمكأعرانتاصةتحرببئعليتاصحإقابئ
برعمفىنإعماضايماذيثدإعهوالقاقللتفىتاالهمااقمرضى

اظلبمارتحتنواوجاذاعولحياوبيمهالالنبىكلل
ذاعر



اج749اطفأظكرنذ

اهوذهرزاكلنجىأسأبمفيذمانيعايىاويايثجوذاعر
غرهاهإتفياصةافيصناعدوصحدىحصثحطاتهأب

جمهـاعنبمدإقهنهعلىعنارامااخرا
ا

11احمدممثةنفوانجاجحنرانجطانجاعدبئعساكرلةابراابا
اتالماشاعدبىأسابأالاللهبةبنقىواالضعىاقمبلا

105
عنتالعندةبنحمإدشامديةابضوياسمالةاتاجبالةقالهبء

االفرغفقاللهصلرطرنجالفعادوصااوآخاباللهضلىاشاراش11
لىلهتخرتهافىببهإتيىءصاكتمللتةنمطلىإثثدعرت8ال

ا

اكماالتمهالتلتبصنوصملهوالمحتيهفىصاللهولرحافقاللدفي

خماوقاضذاسالنارصنةخراالنيصضةالدنافيلذاا
ااصبالموبوا8

اعفرظبئامهبةهثمتلابئنصناطمالاررفظلهائدثمحه
اآلاا1خنبىاالرسصعرىبئيناطبئاحدنجهندثتنق11

فياوكقمائةوكىثينوثالتصنةولدهلدلالدشةاألصلإبدىاا
دا

يمدهفةنعرافتهاصمه

احطألهصغاعلىصىالمصعدناقهرأابريهىاابابها
اابئنعروىاالصاششهصيافااواةس5بنعلىرزنت6نرءرا
ا

يماليوابادوسنبرحمزةابايالوبباطبىحمزةابايلالىعها

د1ااوغىكزعنهاوتخرجوكرعاابناطادظومحبساصداذبئفىا
رارتحلوضفجمحازلواكالصانيكتبالمئانبهذاا الموعلعجثهصونلبطاثمنبحابظفراننبحامع11
81بمةوكرسيهمكمحدتينيثومورا13ةامبأئناوناةاهـبالخاأ



الجفاظطكزتذ8جأ

اللهءاناانارحوالمطألالهافعلبررلنإطوىعلىنالجاإ
01صوبئته11 ءصدحبمأكأعإلجمطضوهماناس

اأبععرإلتىوارفةلاالللبةأواحمااالدبئينااررو4ءثا
أألالفكىاسو اهـصنعباجزكسرضهبهصعلى

ة1وبيزااقياتوارياعبآلبانألىإعولمقديتتفضالو

اضبهىانبزدتهبهداووتقهببهجملةةاجترقتسةالكالفييقاطروقع
كأاافيطيحلكرممايعحاالجاتبليزاطرلقةاحنوصوفي

ايدطنصمظسانيابةأذنجإلالىألمحمرهكلارضةبعينارتبمأوا
تيألهعاةو

ابططابرانجأاااجأايوأهىايطقالمئمايىعنامبئتأ

1100050001ااحمدشاعلىقطلجهاجااصالرىقفياسامحابراطنحمنلرا
افمتابراهسناافاباالجدفاعدقمالجمبقاحمدشالماا
11صدالىعنتقزهعنيالثا3عداللهئالمضرةثناالءقآذ111 سسديربرا

اجدماثالنةالياالحالالتثدالىوصلموآله4عااللهعلىاقهكللرصوللا
اتااإباعاس01المقدكبةدوأمابباوف

0011كرذاةءانأزبراحازةىصراانجأعليكليبنمداعهعنزصلمأ
ارىأابينباناجلبأافظاطابدابببىاوعتاااخبرا

اكلدبئانجأحماينجمىالاالمعيحاارامافظالحاأمباهـاابرانبأضيا
اارررثنمتااساشااقطاتااطميننعهشاالدص11اص11
ايما 11ننكرسانديلقهاليزدوفيقأييبةالئبةافيبزثي2221دكبنإ

تا



س4صاطالجةكرتذ

11شتصارتاطقوممرعناثاواشاءيمااافابخرئانجهثامجيى
إللهلىصثراثاشمالةيةصأضلعوهآويهبهأصلىاللهرسبول

اص

صارلمالاوألبمااددشديخارابعولمحبموئهواجمايهـاللهص
عنإخ4تانجيرهدقةاثإيرارءالوعالدإينلةاوإل

يخابرلثايئهيمبراا
مةالهأماتصاومادةخميىوازينويمبتنبةفيشل

اىالمقرثطاقرأرىنصطااألإبكانادنجهحمنالرجماماجبمابرأ

أاالمخءباتاأقيإقرااالماةصبصبحينضعهـالراانجإ
جماىإقراولوفنبارفسااماافريرفاخالفبيابن
دادصىياونمانجمددبئافرنفيءاعدنأفتهدءابر
حماإخااإلخىنصاداالتحمدثابئيىعاقهابرمحببالنه

11براالمعمرأصإلاضةنبزوغارخثء1رقونفيبائةألمعروف
نهما11ضةتسننءتاطافمهاالهقرفحلالضاصرفامحيشعدالمحةن

حا
صغأشبحينضةءادفحتااادصانكلكاسعودفضلىاووالمحدثسوالمح

أطا

آمااألاىبدافيأ

أابنألتهرتتائمنءممرعدنلتاحمدنعللبحأبداواصلناطإتي
احدثهـءاخطازاكادثهـإتاعلىولدزبدنصغاسافىلوىاابئ

اخجازأجةقاراهمعدألاقهابرعد81محفحقا9ثتتبة
شاسضثإرتصكه4هواسءلمىوامزبراالالقطايناعدبئ

اللهتجماخةاىىابمخاشتاقىزأل9امحتصفاتاا

أاأرةاءاييفحمدض21اترذزصقاطعينانجلىكلافيأ



الخاطكرنذ81ج

حىوالطبصدرسوةاواااالمابحةفياوتاتقطعالزماهـاالثا
أاعارللزيارةاهاهـلضءآصاااااصهوأتالواصصا رصثالبسان

فضلوادصافاصالقاصنأضارلىباضاصتانكافيو

أيدفاشوالماصاعارلصنففإالاالصرحصلوثيادالةا
اناوالقعربحوتتهقووأفقهصجدنرفةآضاثبئواالجزإ

فعرنجهغولىالزناناصرناخصجةاصنجمحئشتجطرتعلى
01وخالكىمزكه11وقتاوأالرطبىقهعبيدبنوىبرنعراد

عغءا010اةوااطاأمحاا اب3يخهعىصيردبهـ3ضبإحى
اظطابوافارادبئمتراهاخاءىصاروواقلنهمردورعنايهاقر

آللىتاكأعاىدناوودونلهـاوعرناالا
صايى

الزاهدتخراصعتالحصينمصورثالواحدنبوتللا 11
الكفروالماصىائفى6نرلاانواصلقرلثالزيدىاصدنكلا

هواةلهالفذاوللزالناسلطتلتممهراتاواا
يئعروتعصمةاطنارلدأخىاحمدبنعمرأبركلتابراطال11
نطماتوممناتمألىالؤثءفعرقنالمحاخااونحطهاألو

اص
اقهاهدولىالزهـصراعونالطاوهذاوخماينوبضالنةضو

ةاهداشالكثيرفلهعاافكازعاويدىانراستهكلاطنانن

ادتمفلراوصاالنقاتررزاماواالاالامةاكفهاا
ىروصاومو

رفيتىنوصةولربينصتيبقرماشنىاكرلرتذلثن3إما

اييوبموضعدفهعثرسادسال5إالايومماتثيرةسنيزاحصإاقى
اايهثنلماالخضريأنخضاثمتجاادبياانلظجدأرصقفها

خطوت



لحفاظتاتذمحر091أل8صآ

صةافدالدزإداانلذوتاباديفماشأبرودزويصتعيوش
لذثخاقاردتأكيبدفىتفىافياالىبثرزاوةفكاروألىلللعةا

فباالريفالىبعتآلاطاتثالىثلذعاةوزاصادالىا
اا

كذشقنجعرفلمخرىابالفالخليمةابمخفاءابصثتوخرىضاراد
اجدإئوآفرت51ترىوآ

اوددانأظعوداطاةثهـءعنإا5فيظااطنانادهاضرأ
00001

االحباسبمتاصخاكرعدنوااااةدىحمدالزثافائاالممهنحالىعلىأن11
ا

ىافيدالمةءاعركدنااينحرالزابواةتاالحماالاصعدتجافىأ
تلواتاالمقرىتاسثتنيوصرزميرفىحدواحمدنجانجلىتا

القصلىألتهولرصسعرقاذاثعنالمعنءهىالعنصفيانأ

اوصموآلهعايهاللهعلىيااامانالجاداخاهيثدجلهـ3وعديعواله
حتضلىفقناالطساخاا

الزىطاانم09

بمتوءبنثماثنوصدنبكرعقاااتااخاظاولآاالماا
تيامنعوماةىوخمانناروتمأنةولدتىإمداازمتانضا إ

كاكأالدتزشاتاصىاورا4وصيرثدافى3منوارغرىالوقالحز
اا

افيمنادئحصةوقعخرااةانجاضاداالأاابفملىادا

3آلشلويالمواصطاراالصعدعدتدتهوعدفونالحقعينا ا

وصرهباامخحباباتمناسطبوواطوصالهةالمجالهيباا
13والتركالعباساوقىظر91الفضحاباانصوباتاذالعدنجاطلحةأ
تواالكنروكفركىوويرءرا فيااشاالطاطالفخ

المثبه39سلباقناللهبمداسمهأ



18جاأ209انفافاممرتتذ

احااةأافذهىاقةلة11دادوةهدال سديىبممطسددهصا

11فحزمالهفىةيدوأضعاديلسأنمصامنصاسموزوتمهؤاااا
ةوذكرهإءريروبزمد

طيرألمحنروكانبهالىةدءاثواتةامصدةخإاطهكطهصف

اايتثاالحادقءلصلىاكاماالاحمادتخاأ4إدبةكرا0ااوا
اطفاظاالشةهنكللىارنقالأخبان01رذكر4حهلماصدهابهربإفي

011شالمنوخأنااكابافأءالهرفىابوتالحدلميزلفماله
االبئداناحماقوالخثفلمفاخويابالفانيهـإتجدالةعابوا
ا

اقاصصحفىذبالمثاحاداصنهو

11تضبوالخملوالزمأرعاافىاعابالدزالجةآعةناوإ
نءيقرلفضاطغامحدباممدنتباثلمها4ادرماامتو
أقرلقدفهاةاكأألكراطازىاالكألثاوأرتاطكأاث
دههتظاتاباصطاراما

اصمجاشأأبئفالههالةوضنيناثمىأرحمأصنةليالواضاادبمكأهاتأا
1لكاألابطكبفنطنازاطانولونتةاالضبتا

اطدالىنهطوكررعايهتوكان2ةثابهثإتاوهـؤبافي

كذاوكذافيفظاطاالمامدناصهضرت01زميااطأيىديمءا

العارفاةدامفبمةدهابطبفيبيااهـإبالاداهـاتة1
4لهصانخصرمندتةإبوبىمرهر4إساااهااااواتوتهةظ

كذا43عاتاللهمنامابىدايخاكالارتاطن21ردرةعرفأ
لمأوالمفواكوسفأفيتبهثاردةأوصاغالكفيا

د11ألمجفضت



الج9حهالجفاظلرئذ

11ابصزسباحسناطابابوت
اطامحكلنويقولنانربمالمقرالقاصماتاننبارابنقالا
الىكفلعيعيلةلللىيتهيدخلوكلنالبديعرباطزىااكلقا

الللمهلتربمظلراترلهالل4اليالتدبللخادمالفجرنقاالبدجأا
تلافىنقدعيهيترلكأفعاشااللقطاكمظايهاعتذراايلفلماجنا
افوجالبرليعمخرجخاثاتوالفحرطلعانتلوالييصلىأ
دا

هالصلوةفي

اثنتيماقصنةاظطيباطنثالمحهانيأعبهراقالواحمدابواجرناأ
005اإا بنمحداحمفراتصيمظاطمرصعدئمائقاباوصتبحينو

هابنعلانجأاالكاتىاحمدبنردانبأصالقااعدبنحنذاكراخبرك
هأضانصربئازمحثيشقاصباساراأااشامتابرابنبةعرئايها
ثصمولهاو4ألمحقبصلهاللهولأكلرانابنأضاذىصذقصاا11
ا

بهصالىوصافطأصتءلىفأنكلفةلمينرسالهامددهبدطيعشح

ألالطينفيلىيوعلهاوعيهدتهصلىالمحةولكلزرقلتاحدقبلكعنها
هيماظلى

6اخاابرالى
ألىزالزدرانةاصررسممراخافظآاالمااتاضىاشىاقراا صا

كمارهأاللهيالألرياقرتباصضيد5بفدأدمحدثلمخقى

تلاباشمحالبامجعىا8فىانثبعالرباباطاليزفيصمالقااباو

أأالقخالميكلاتراكراواباحباسولمباجمفرالسجزىإ
11تاتاعصولحرشتىابيخابكراشاصاساللةالىلقىصىببعساد



اطفاظلرتذ1أل814ج

أقضاعلىبهواضناالحدثحهابنروحالقضاصنيووردىالسهرالجيباباا
يئورالهبالالشامعميزالىالشانالديرالعننرصونةىالطاهياطريما

اأاحمدحمدنوااالفدارصلماكرارشمالقاضمحمعسنةنثالشدلهما ا

عرنعداللهالكرنواممطواتاطضرنالفتحواالنديخ إ

ثالحبطلبعنىحافظنضلفطأريخهفيشالدلاهذكر

ااورمينلإواوانوصبحلبولجدكضببتوتاالكواحباو

وياةصجازلىاواغدثفهمألرزقودبضداو

ذىوزفيومائقهوكىعثرينوتنةفيبدمئغهمولد

11المؤنيناميرلمترفيويهاقكماةأوضوصبعينضصنةالحجةا
11

اصىالباالمقتنىسفيربالتهالمتجدبئشحسناالمصيىثاص

اطقاجمدبئطينأبرشاالمحدويةهباالوتحيىثامأدفومدة
بدحمثئخلدونبئالماليوااواعظوالمنداقياليولقلماعبحاان

خيرانجه31ا
اللمتوىخليفةعربزخيرعدنبرابواأقرااطافظفمغآاالما

اداهلصاحقلهواختصكدنشرعلآتاايقرالقناالثمبيلىا
اكا
لعرطهالربباكرنالىوالماضىاباجىصررادابيومننيعويال

اصفيثوايتىقالقاسموالىالكرافعهوانزددالزحعفرناىءاف در

صعانهالنايقبيثالىاالباركلفكنرآفالهاهمسونفةراطصالوطاوابتر
وتصدرثلهطتقتهاحدآمننممالضىمانةمناكزخهورفاقها يومى

ا

محدئامجوداوئامقرنكثيرآوعنهالناسوحملواالحماعالالقرباشبيلة
لىباتبهكتملتالمارضيامامونارفةالمهلنوياوأخيااديبانحوامتقة
ا

لمقاالغابرالحنابربكرافات



8جألفراطفاةوركر

اصكاعلممنفرواألاطظمعامعاناهذافينظيرلهيكنلمفىلمشهااالنمان
جنازتهنىومائةوضوسبينضصنةمناالولإنجصرةفيو

صنةتاوسبيندتوعاشمهوا

إدءالرعروبنا39ر

أل11روابواطافظالمحدثزيداالصاذابصعدتعبداطهقصفير
بئعداللهالىعنةااخذالقرءاماالعلاحدافقرىاكرىااالنسدث

الالمقرئيخآاعإلهااومائاوضوعرنتماننقسنةوقدماصضكبا

أامةسصعوانحمهانناواالهذللهاطنواالالصضلوااال صرربا

ةوعدستلهارقانصادئشلدابريالوا
ألاخاعةبصحأوممنعلةتصايورداننمابوالقالهازاوأ

اهالماترفاالئاتافيمعدوديئواووالدلالجزاجماعةاطدثإ
أانسرأالةابعراوابلىنصهدلاكأبارولوالقىووالنازللىءااا

م3فيايضبحم3ءقبتصاشاخبارامحفظكاناباالعقااظ
كذفيراايالودلصصبمو

حيهةشايهاسالكتاتوالكوثئةاصلةلتذثفيصرحقدقوا
خمعاوصرحودالجاالنلمنتكأشرح8نيويهاسالرتفى1وايةدلراتصعر

روى8ذلئهوغيراداتابىقبعينواالرلمثرافياواالربالشهاب

بردمنوبرهموقعدابرعدبنعبلموثابرعدوابراطجاجعهإ
اصدسنةاوآيةالدولدعندكنيةاستدواللىاظيروالؤاضىاهاا
نجا

بمإرهذكرهاالصنةجينايضاوعاشوفينض

ألالقاصه19
ايذا



18ج1601اطفافاكرئذم

11ضلالعشافالتماطافظصهلمالحنن3اتااادكبرفظاطابئا
ةولد5القدسلهشافضاخقىردددعاانابرعديالهءباأ

انريهوجدافلهبةقاهالوممهإتوهماةوخألعئريوصبعصحةأ أىواللىالمىالجماقرشىاعلىتىالففلا
اا

ادعهواعدالصوربسالرعننفىصااىووويقبطربى

افيألىوت6الدرواباسفىاتالدة4رصاجأصلىاصاحبالهاصعىإ
الرعبدالتمالفراويازلهتثيرآواحلقاوالمصصتعىنعراقهالفنحاباوا

طقمااضادلالملكبدبنواطن

باطدتةاباملهماللضصرفةهـالىتوحطقا1دصتاعوكلرأ

اتااقوللاانخالظتالمذرقلحافظظردقطعيفضو حط

اينةبالىلهاجتسعتبالضمقلفقالالصفةربافظاطارعلىالقاحما

امهأصاصواكنعاياحمافرجدالىثنمفظهمةاحادفيعلىفاملى
حااجماظريفأمزكلقوقيلا

خطهداكنثقةنقطةالنوإحالمزيهماحبأكانبةالنااهالمرفالأ
المحدثحدثىمترقحمنبمدالرفظموئاالالفبطاهلحطالثبها

11

ضمبايةفرتانعاكرئان3القاعلىأتفرفالفىاطبذى
اظاطفلىالالثيوخصمداذهذاتضممرقديراجصفلضهافر

ابيمهنارخلسكلطهةسلهلعديهظاحليتولبرا

يةألىالاالبإلشهأوخرخلىءاملىوالجمادبافيوصنف11
ىاالسرادنتيلةلمياالنحعبفيياوكانالدهوفمنمخاها

آلمىهلاحىأا اخدقماتراالىيهبعدااخوريالاراالدولىدمجعهيرمىا

تي



8مجاألتأطفصاطكرئذ

ةاطاامصعإلسملةصدآلمنصجلهأبلالجاسكيثأآمن
صهداضاألحضنثافابرصرىنالمراهبابرنحالى111

صاواكالماعداننهـشحااودحيلىواإلدأتواىالره01
اا

ضىةاوقصألىااأضيزبئانىاجمدواالمناض5زانالوهابدص

لطايسقالاسخالدوفرالزنفحلالحازرصتااظربمعبالكتربئنلدكماداأ
ال13وداقيبكرأوصراباايىناتؤاكرثلدبئجو01

هاعالنإوالمسلمءلمودنءرالوابامزيزبئاب
11يهالمتخبآافىاتوفيهاخعاثصؤصنةحدافيماتا

خسبكنفخااهاتالالعجلىخافدنعرأصدحالمتابو

ادندوالدظفادزجىحممرنت5لقأالممردابرواد5نةنينوتما

لإلصةاوةتطانجنوبغععننياألقضبقيىسهنسالىبنصمابوالقا
ينزمنكأاشاةرىاجاصفارا11احمدبنعرتأدلةصحدبواللشدا

الدقكنوللمالضمالمقدصقىعبطادكبيرفظاهـصنقصوتحمين

انمماتياسعدتبئايهمرواصمعاةيأطرااصصالطاوضا

صدنتفماصدياآلابءامادخرةةظرالمافىأفلبهحربككوأأ

اخينعىادقاشاعهاهـوالىاوكلمرنصالريةعصاالىاظرا
اا6صلزفيدرةلنالنضلابيبنهرالصاابرصاالصداوصمةينوتما

اهاطميناتعندكلهدضخندوتمانينتماشالصوفي

اانااطافظدالقاصمعناذصالسةاحمدتدءإابرنااأ

لهرتواصمندإو2يم39امدئرروربنرثبىاخنىجمد
6إهـيىافثاكلحضالءاكهااسميبلةداةومف

حشبعاولإبواراطنلمعثبهفيكظ



قاطفاطكرقذهه4أ

أاللىحمزةميمونبناسااالزدفنجاكىحدانبأيقطربئكىتسماهـااا
اأيدنجهفيمنحمادنجهسءصابثاالتنجاعبدارإرثاحمدبكرنابوئاأ

حدتهفياالكواصعيلبئاذالرىحدتهااكثلىاضاأا
والهعإلاللهصلىاللهولآللرربمثيرلضاناحدته11اا
اا

االعلومنخمرايبالزومنتهراراخمرآومناطنطةنانو

اصرصتءمااخرجانجداغريىلمتزعن1وأاخمرا
ها

وابراهيماخرىطريقكهالربعةاصننواجهوتثالتعنا

11اشبىشابضهباعةوقدرواككذصهـما115عنهمارءهاجرد11
3111
وهذاهوالمعروفممرقرلهايعقفقاليه

عبيحاقهاق151

11عداللهنعلعداللهعه0101ثاطالمتةالحافظال 001بىرررمربحرمرلى01

شتةبلشالمزىلسىنداالعينصحجرذيفاتعبيداقهابئاديم
منصثمحيهصمزرعينةهالمحكلبصأمنوسمعوخمينسنقخولدافي

ااثلىاطداوهبقنوالمجاهـالواناناطسنفااوردبناصماةاأأ

أااالححفروالحافظ1مكروامثنأطنواالالقااريلهأال سصم

احمدتضرمنصاطشواخذداضيليةرالكرواالوالطرا ا

المقريصالحنعبداقه
ا

شماألننرللحفرهيمشرعلىثينوارجصنةفىاصححااوترإ
لىكلكأعبدالزعدشفاشسعاثففلحاافوبيارعنلابهبعواعن

وأنصيلنارأهيمواصلوفابنخالفبنوبحيىجىالبرعدنجهجعفروأ
ااصالحواألورعفيغايةنالشاذوبهذاعىوقفاووبئتوير

والعدالةم31كلفىانلهاا



9هالحنانألرتد

راالتالهالةصدوا

صاردت13القريعرف6سةالمرخمجلطبةقوااصلواودفالئمأأ
فيصؤاوارسادلض4نممرباالدوبدتظبضقلاومأبئالقضااد

اظلانالىايه11وارتحلىذكرهروع4بديتحىويحدثفيهايقرئيتها
اش13صالىاصتدئظمةالةمحردةوظصويتاطدبصنلكلةبصروكلرله

ا

الجلةنءعالمكهساالسلطانضهوسعا
ندرياالهـاحدبنونجيبنهصبنعدعربواعنهىورقلتا

أطاقراراصةراانءبفهرحصيالعدنعدالمميوابنأأ

ااقامماحمنالردءزمحربناحمدبنعدوالرجاعداطةلنصوالثرت أا
شتانحارااعلىعتما3ءوادحةاوأيواظطااالىا
اركايوسصنوررتا

اأصيطراعامىإتاميمهـاللمرب11حدبنعلىندعابواطنحمالالابى
5ألو11وصعاالودطانبهداللهلدئؤوممدبنتريلالجرحبنوعدإ
01ابهاحراءواضارخحائةضينحمضةاليا
الذقحدسلندعتياةفاقتونفظألحاسالميحدنابوالرفللاأ

تلثاالىقرفيمغاتالىاقهالى4اصلوالقبرتوشفيرضع8افاصصر
ا

أوحلهااالفيجوعافىصدخاقبرالىالناساختلفومابال21راالليلقملى

إاالطبنو
أالدابادسبنجعفرشااواظاولنمحيىشبمصركلبعترأبانها
11هكجياقااماتكررشلهزوبوزبنتالءصارىأاياشابواطنبارولا

إسالماواماتمحاوفيعاثسءوصمينوصنقاحدىمنيآخرالىماتأ
اأضةليندىأحدقااالفااالزسبنحمدحررعدبنايبئحمداا

ايتيمابئ



اطقأطذئذكرةأ1آلئجج
ا

معرىءقرواظمالشابناغاابنكلملعزدلديناشالصمارالمسدابؤ

جنرلوااقألرومؤئءحاالمديدهمصىنعدبنجلىثفىواهـا

ألسنابراالمندوهحجمدالدالياالىصاحباصولوحمدانعبدافته
ينالتماروقددتباألوفالمعرتاجرالىااالصمبماطنبئعدا
ا

أضزبمصبصاصبيلىاالئعهاربجىنبرألبنلحنوابأشامترئ15
ارىاالفصاهبماساجأعدنثظنلماحاتنناصوعبدخر111

مفراحمدبئوابرلقعدبنقاصنجأأعداطافظبئاذمحدعدواجأا
ارراقطعىقشناهةة011دشأقلهاالرهـاى 01أامرجبطروحىابحمن

اللثيمحيىبنبحيىنجهعيداللهرنبألتهعبدبنمحىجمىاصأاقاصىا
وعوالهعليهدتهعلىاللهولرراذعاعنناعنلكالىقناأ
وهالهلهاهوسطكاها3صلىتهدانذأل هـهوىيهة

احدمحبمالونتىداي6ث 31
عدتاالماماطافظعقربنحينبنفمراقمسرودق ءكلطاال

ابدطامحاط11فثلدئماعبلصاالمقديعابرنلدةقىآلمألاألالأل
اناوصئةماوضيناراحدىصنةلدفىاضصايفاحبصاىنمأل
ارتالاشنالابدةاطاوصىاإونق1لةاظأل

أامأنوهيرلبفىالدهوهبةمئاهلألالنماشباءأ
لهاوآااعرلةتيراتآةاواةلثهباتاةااهصراباعااذبتادبماأ

اصيلافىالرزالبالموهـالطرضاااباحزصاتاكنهكتب
ابئكلوباصبهانانهاقرينىالىاباموصىالظاطوانذهمسافأالض

خيخزالماوأكترهوصفماالوفيبمعرالكاملاقهصة

فيصنو102عمرابرهت



4جة6أظطهاتدكرث
آ

اليقيناالهحقاقهبحبدوولمجدثودصنف

والثغالرهاوالقاحروعبدوموصىاالفتهوايو15ولدثنهروإ

اائمالدعدوابخهيىاليرالفقيهوحيلأبنووالضياينفتدالدا
ونعربنواصميلاالرياسدحاهـبنءوااضارممطاعهإنخمادوأ

صنةافيصعمنهاخرمنوهوالجئكلهلءبنحمدعالقبنوعبدأللةإ
8ضخمااظيرالىناحمدالحازةمدارا بوصبحيرواج
ا

احهتماتفطاطدتوصمنفبالكئيرالنجارحدثابتاقالأ
أالىاطدتفنونفهمابجميعوالعريداالتقاناهلمناطفظغزنو

اكلمواللفنونقابالنةصتمسالكاورعاالحبادةفيكانوقالاة

مجلىقدلهذوثممواعلانتاويلاملنالكرهابتميىوالؤآنالصفاتفيأ
انىدكرااليخمامرافعذناقلهواياصصرظبدمتىالطانبدارد

تهوظحينالىخامالبهاواقاممصرالىهبفذمثقهدمنيبرحإ
منقلهشكنهاعفاوبوايقرلالمدبئسىموبىاطافظانحطأتقر

بئعدالننىينإلدضياآاالماكمممذايفمنأبأالصنناعاق
اقيايعقالظطاتهتليبينوقدوفقفقاتوالمحهاحدالمقدسزأكهجدالراا
ا

تحاالحياالدأرقطىنولرقالانالىنصيمالتالحمحايةفةممركتابفى

فهعهلمطافإزمالفهمكهوقللهافصوبووامثالها
وليىخرجوكاناصبانالىاطافظخافرتمالضيااطافظقالها
ا

امدةانباصبافاقامعليهثوانكلحملهمنتعالىاللةفهلفلوساالقايلإسه
المحسعرمميلاالمهقهبااليفىليىنوالجدةاالكببهاطصلو

االنوركلقاتآمةانااظلقهضإنمالجناءواأالحةكتاثفاحسنا



كرقاطفاظئذ4369ج

ءاكاوالباالكتالةةكر3بصرهضفوجههمنيحزجا

11أحادثعاىثشلجزأاربحينيةطفيالمصباحهصحفا
ابكطهضهبلمحاجفاصسنافيأدقالمرحهاوكابينص

رالزاجزابةار4وضلرالدءاداتيابمجلدواقتاا
ا

ءاجزا4نيوةالمحانءجزثاالسرانءجزالذكرمجلدالربةأ

الؤحمانجز3صفاتهانجزاتإالمولى01صسالشاالياا

اظااللمشكلفياطاطغنيةءجزكيرقجزوتصاسفجزهان

جزئةةبازبدمن1ياتطامجلدان

اأجزاضةاالحكاانءجزالمعدةاسنادبللالفهومما
صدادالتواضقالثكثرمجلداشالىلملالااجزتمسةدرراالفى

ااألقالموجلرتءألوالواسندهلهاالذبهرهثصدتعىلسأله

استةالحديثفياصيرالمؤمنيننقولظ4دتوبينفالابئط

قاتهالبخارفوقخالمرسافةبحفريثحدفيرجلعىيقيرلنازإ
برموصالىفناوبألهصىبيمواليارفعهاورقةفيطدثافكتبهويى
هجلالرظجليخالبخارىاضماهبتواتمالماتقولالرت

افعبداصطاطااليجلحاسظفريقرلبنالفياهقاصمصيلظل

لصدقظالممرلوفقالحديثمائقالفأنثففلبالطالفاجلهرفقال

اومركلهالحاضرقدمضألهدحثئمجامحةحرصصالحافظوضإهدت
صينااالحاثيثغيرصفةمناحادتاقرألناوليااالصر

فقاالضافغيريهابمناكالاللقرأدلملهلىوقلظركنصأجدهاا
البهدىالتاجحتغرلالثيبافيفىالزعباباعدصمتوالضا
ا

يقوال



اللمء361تاطفاظكرتذ

المقدسىعبدالضقاطافظثلبمدالدلرقطنىكنيقوئ1
ا

مالعبدالضنىيراطدفظلميقرلحعشاالكندىهمامدبئعو4ص911الا
أفظاعبدالضىفظطااهذوبشالمدصىاباصقحرأتلنىأيحصوظضه

اهووفنىعبدامثلالعارأييقرئإنمحداأيخصنشمنيألضياوقالاشه
صثءوهوانبمدالرحمناشهشابمثفىمحروراسفرادحصنىالذيأ

والىاجهانوسلرأليظفرفاعطاهاصيالبنوهوصفرأصنين

اكاتاطليةاطديثألقرنولمةالرئطخليلبئيرحرضواصانخر
االدطلطآتراراامحتمحا9ودداط أويرصمسوبملحدص معا

اوهواطافظجماغولالمنبربالقرافةعلىنجابنأباةاعففااممصست

أتمابعدهااشوصثيألثهوامجفرقىاثفاصتهىدثاطزممرأانويدأا
افرتوالؤافةءحبهايومأوللس4ذشعحةالرإبموتحصللهأتمررإ

انجاانجهتمستبهإالسفمرخاخرفارقرأاحفظهـباصاخا61اأف01
ازمانهامنءاليفيعنوظلىاناالمجلىاولفادىصىلطصلآض

اضأويصالجووبميحمالحديثكاورمماانهغراإقنفجروتالهتنأ
االظرملىتضميخنامسالظقبيلالىوذتينفاتحقوالمالركحةهاشةثالت

ءا

اتاالىكالويصااصنانسفيفلىالمغرلىابجأشبافخخلوث

أابفرتالوضأويصالتصدثموضأوتإثمنداو5داالنصفطاآيناام
اتلوقعاداادأتطبلوة3اااتحأاوالفا

4001ذأداءالفحرولةدسيرةبعصةالمريةاماعضافإ

ايهبتنىخيراالانةصهوماكنانتنيةرفىكانالمونقحاكلظ

اورزقاليهمهياوثخااأطبكلمبابتالئهتهففيلالمحهوكلالقللاالا
انص



هالحفافتذكرة1869أي

اروأيهافيكرضهيبغحمىإيععرااألالكثيرةباالكوغعيلالمما
اوكلقاوباليهيداالغيراصاكرىالنكلاللضاهاونثر

افاصاحبهافكخمررإثهصرأتئمالئملومةاللهفيالتاخذ
اصباباتصرايوكلنالرجليدمىاليفخذقوإأظوفنما

مرالطاو

الجيالنعاالماراتلطالهوالملثهيترل4بخمدوصاهدت

اصيرأرجبقصررمحدنافقاتلهودعوتزمىوالدومليأقبل
اشبئتامحدكفقالالةامسوذكروالقمررقصيركعضمافقال

اانهذالمةبدهعثالةوحاصدعنلدالناسالدنجاوالوالدنجهاصفيابإ
ايركخلقاالهؤليرلدفليرلشصأاللمامنقالملىعدذكرا

أاافيهوتكدوفظاطاكلواصدرالعادلرقداوعةالمبتدوالفيالظأ
إافىلذلبعضمأنفحمت4عاأذاحخلكايقلهاقولقهمةنوبخ

انررالطاحمىابابكرقتممىااظلاربالشاصةءاطافظلا

اصسدفكسركثيرآناواطافظخاونخيردرجعندالمالجعلرالترل
اأاحرذاكوالشالتقالالدفليناظرهطلبهلمالقاضارصاتلمرا

االبدمهفقالفمادالرصولكلليجيىحاجةكلذلهاناليهإميوال
ورقهرقتهاقهضربفقالإطان11كلاالشياهذهمطلتقدئحك

احدلمدافماؤاتةظفنامنأرسرلففىاللطان

ابزجةظأطاكلقرلىباثبااطرافىةصالبئعردصمعتأ
اأظكهاوارادانمدةباصبهااقامولو4إاوتيظرصوقاسالهفيصطف

اعةللتمهحمنربخوبهابمعيرظدالضياهفيهئمتررخلحهممةلمدكهاينىا
فال



18ج569اطفاظتذكرة

11آاجونءوحزلهوتجحوندهتءضبرالناسزمشءشرغهـفألدةا
001ا

اقيئالدلقفاتايلهافييخرجنهوقاكلوالحرشااليدخركريماا
إإصىخكأبظيهكانوربمافاليوفومطمامحهاركخوةذاظ

ااطافظنكرمااحدآأتيتثولطىالخدرىعدربنبصمست
أالىلاألفضبحثتيمرلاالصعرىانصاتوكيرمرةعنىاوقيدة

ءاكئيرففرقوقمحبنفقةالحافظا
أويطوىفيلهيؤشلبالثالتصحراخانسصاهدانهرجلوحالكى

احمنعبعالرثالرضصتوغيرالذهبماكثيرةءبمصراصيالىالضياولا

اأاحملغتدررثامأالحالزقىادساللهلتصألهيقراطافضصصعكأحمدا
أاطساابناباعبدإلله3االماحستواصضحنكخمذابئتملطصالته
عوضحأوتحعيزميهلينيمنهاقعلىشعبداطافظاخديقوالالجاث

فظأخافاتته3لمرادهارودىلشاانراا4ذصطا
أا

اطافظسمحتعوانرلراالفيجناهخرامايقرلصالمهندسوسسعتا

أأإوصلهالاواخذلىلجالمهالصعفاكاببالموصنسععكمايقول
11فهـطويلعرحلنجافيهرجلهذكراجامنحواقخلىوأرافاوحبموا
51قاا

أنتسمعهاطصحوكانصيأمدصغفممالواضريقلنىئلهت
افاطاثاثوبحدعلىابالثواجلالرذكر4رأفياسفاخذالبهرىالش

اطدتأبقرالحاففكلنبقولضاحمحتحمدافييهكبداطناخراا
اويقرأءالجافيوقنالهملوقخسدوسرعرايعهعلهاظلقبهمغوبدثئا

ياعههـهـثقيهيصفلىغيرحاضرفى4صذاقاءوسناملذاطدهع ادبثم

ااطافظجلوسوثصبرااءالجةبعدنأنتأصحخاأطنرءيمدأ
مردىاآلث



اطفاظتذكرة66المج

خقدفماناوأأاليامبمضكانالعصرفلماالىصاحهءفاخرالحافف11
اتقولانلثمامصناهأصحفقالعاكرفيصنالعقلارجاتناتصفرضوأ

دألىوثواسهاكلافىسواختىوهيالالمبرففربلىفب111
ااا

اااعتقادووهموممالفتشةالاطنابلةءالهزلوافاوالوألى11
اجدتكفراننثهىوتالوالمواليالقداليضراوإهمكبرجمواثماا1

11قالواوالفقهاصالئمىوازاحمالاماتخذوخاصاوةاتا وثاحمطروصاسع

فاصقهحادوعنبهفيثفانكبهالداةطسلراوةهمظرتافي

اأتجيدواظىيقزابهاهموكانامحاساشاظروهأيعلمأنظساءاإ
11فمطكأكتبالهقفلوثم4بزاز3ودماخصثامنكبواههـ5وا

آاافعرفراالصارىثافوهذانحابهماإشمافادقداإلموالوفصآنط االاحى

اةتفالصااالصلوةتابفيلالحبهانتوقراهـ4وجراءخبرأ
ا

أقالغيرووريهةاناحاصافظرصاوقانامنوناطبراووهـ11

نتظضنهأحبصامحتوصنىتاالألذةابإرهمبنيرصايأنعلىناطلماأ
اا5درصاقاطانظاددئمافينصالضةتعررحهمءالحيةتجولهمأأاا

انمدقالىصسربارنجكأادجهوةسد31امفااكبعاليىوا
ا

أ4ممرصافظاطدثدمتتايصادالضتممررزهالالففاإنكاهواا
إكلينالىبئممحركتيركلنثاإلكرامدلبئروشتطصيارصىاورا

أامحلطصرواكقرواعندهاخذوادل1حانممطعكأتناداطدولرانلا
15

آعااليزكونثمحراطيافظبةثوالعادل4زمفحلبصنهاطا

أااياصبحدارفااخسقلىخمأجهاخرضلصهلاآلكلزمظه ا

إااايىقجلاورفئلدضاضىداءزدفةاسةا
زكرينرى



آل4ج769اطفاظ5تذكر

11اعرتماقاتفىصانهااةالواففهلالكالهتللىتلليراالصإنأولرإل
بمرزحات5وـادداخنىمحدألحافسذلهافتلمتهومحدثبلقالا
بابمتإوانتذااحالبخرتوارخرةأاليطبداالعاماكالإ

ااأهميدوؤواللقداألقلتلةورقةانيكاوارصلايكجامالالدنيافاا
أاناصسفظاخاادباتمهءاضيااتالعرقىا3خيراألتهجزاكال
أهاللىالنطولكؤأأأواقرفياللهلقولكذااقرلفكبدهاعظيكتب

111لأقىشألةالكاملعالفالوقفالمسائلمنفرخوسلبهذأحىدلعليواا
ءعنهخلىلههـورللهابقولهذأيقولفي

الهالاثاخارأيتليلىتخمنىابيءعدندناكوصمتا
ا

افضلىايمطفتالتنعجمةفيزباانتناثفقالتوآفياكمتالرب
جملةفصفنااامأرىاماابوصرفقالاثأواعدالتىاخافظا

المووهذا41ضاوشتراطديثهايقرأالرشتحتلالكرصيبيأ
ي3صلهرااوا4تنص

أاباحاصاتوةأتأياماوووالديضلقوالمىعااالموتح11
اا

قاألفرأالساتممحناوصلىعةباولفصليتبناوخففصملاللةياعبدفقايلىا
أ

فقهالموتاالمابقىفقاالشريهانادوحهاوظتفقرأيسواسعند

رأضعنىنتامافقلتيمالتمالكروجهالىالنظرألتماث
أدواللهالماهذاذرقاعينهففضنوجحاواخحدفىايردولهوءوجمالقال

اصانبمنباكشالهالالوتفجىااورحكخلىنماللهاالالهلواالى

اشوالعرنالثااالشينيومنعالىاللهرحمهوفيوقدجصتفرالمصحدا ا

نهألمذكررتوفي1تالتمائةأستصنةلاسريعصهرا

اصاثحماا



14ج1هالاظاقتذكر

ابنباغامناريحهالضيامارجكرلناولترجعهالتاصهجمةهـرإ
4عتنفىض

كآيهاصدفيجمعالوكأىمجمالتعنصالمقالدمشقىاحمدنجهانجأنا11
ممدبقاحمدنانبأعدبئطبرردبأاابراهمممربئنانجأحيلر
أوددابوثنابطاافافمحيىتناوامالعرعدنصفرااصنون

شاحاصاعنتاتايىنهحبحدتنىصناناشاالطاة برىا

اطلعذااظصالحصليحملجلالرانلمحةايارسولرجالقالأتيرةهيألىا

جرواالرجرااناصلهموسمماأدتعكدييرصحلهةالوسرلقاحباعديها
هيخحاعيىابوجهاخرارطهوحبيبعنالضىيااهروميةائمالآ
ددافشىأعدنجالمثث

ارىالناقد1891
أل

عزوقالبعداذىاحمدققغاألىبئبكرساروالمحسثالحائمأخافظانر
أ6تحا
حمدالىمناطدتوصصعجماعةفىوتاباهصارفينافشقدمرالضرأال

دصىقالحفاثرناصمروطبقتموإبئبيءالزابئبكرابياظياطوبطت
كيثمالمعتمذوكلفحفظالاطدترحالمرفةاليهضصات

اطديمنحنهاظمنبتهمناخركلناطصرىابئالقوحاكلل

أباباكرالحاقدأرىسيوخايذكروفسعضكيرواصدمنكأالداالئمققايانجأل
انهاآالقحررصريرهكوحونواالرجالوسرفةبالحفظلهيصف

قولهأليوجميراسيافىيراصهنناصربئاانبخقالفهمكلذحافظاحعن

الرجالبمرفةالوريئاكنداذاطفاظاحدكلنالمننرىعدوطاالبر

اتماوخسوسعينضخرضةافيققارهوالتقدآإ صريا

لوك112الد



181جالءا01كرت

وضياقىةبكفته91الىواةاعلىاشوتكهموا

انأاطاظسيدعدنمنوععالعابرابئفابرلحمأاص
لماانأاطاظافاافحمدنرألوبانأالوكياعمرنداقه

0000001ا

آجمنبىائاعارثلالدانالبنامرصيدبن99قضللؤفياوربكراأ

ءأثقةاثنادلردايناضبأعبداقهعرللرراقعدبنانجأا
اكللوتهالكانىفياؤسفياششاالطالعلتثناسميدبنلبراهم

تمأأابجنازتهارتلملثووااد4افتهبلىالقنرسولصفزيختأش
ثماماءأفاللوقءهاءياة3اأاو صيهطلمحرختبرلكدتحر01مرجحالعصه ةاحر

علقبروضمظالوتشدتافذكرتةاتستااصفتاأفتاتذلثا
اس

حااهدمناكملضالزمىالزالماليتياكلاألئىمهانفاطهفدعرتا
مثلهاالمدأاءاصاالااا جمةرهيإدث

حكأل3اطحران8

صأافرجاائيبئعرابودلمتوحيئهـاناالقرالييدظاطااالماما
3أكلاتإوااللرقلىاططيموامأممكةيلقىأطبلىالضداكىعلىصدئأ
ا

وانقتالرايمنصمعرهعيإترامنخراولعلهالهرورحيبئ
واتللبلبئلهظبالمدحاباحمدوىالعلىلبطوافياضكراللزا

االكئيرونخفاةظغابالترمنىووظقكيرألمقدسفيدعةواباياير
واكالعقةامعوصيدنجمكلن

حاظاحمةكلقووصمجماعهعلىبالروإتمىأرقىاالبان1ولا

أهابرباكرعدأمقواضقكلبألأبراطنالحناعيئالمثيطوفى119 ىصالط31ابرعدياتكنية921اشصوراقمسالممدعد

ماصريخعدالقاضي8المحدثامذمنهملمسيهؤللمعألبإلعا



الخاظكرتذأه4ء

وظلىوالجدتصبداكئيرالهفوظليراليمجمينالداععممنالص
اغيرموإيفيدالرأوويقبرخبتوحناطرظدبارمنلحهالمنذ
11إط

ابئظلثقغهوقؤجمادذالئيخنمواطذفاممرفةالإلكالمألاأ
خليللوانزاالرالثالنترعنهوىرشتأمكزمتقنإئةفخرحاقطة

شخنافيئوظلالدبئضياضرراوخاقتطالنخوانعلىالدبئوتاج

اعئردعسنةالمرآنيبالميجمأالوالفتوحااطرآام10آاالهااطافمل
تعالىقهرحممأوصعانه

كشاآلخرالعيخربالمعجمجلالا3وناليئاتصدنجسدىالملىا
بتىاخرمىإطفظاليهإفاااالبةاحداالفىلرلوتا

هذلكوضكرودرااصتنصعمنهسخنذالمقدادالقسىهامحاح
05هحماط
اانارىالالوطالفانأعدالحافظنصرنانااحازةالمقدادنااتاكا ءبرط

داودتاعدااتكأىاالعلىانأ1عرالهاضعرادتسترصانأعلى11ه
إويبووبرابرلح

وآلهاقمكاليصلالنيعاثئقانعنآعدانجزبدعنعلعناءابركثيرشاأ
101م

وضاانتجكاالشعوكقظهارتوالليلمنالبرقددوصم11
خفراالات9محه

الالرلثىمسحردقفىاعدالزعههـاأقمحدشالىالمداطافعلاالهام01حمع 05اس

باعتناثوصعماوضينوعثراخصنةلدوادولابنائم9طالجنابذى
واالصيهيارعملمنتروجنابذةالجمبضماثتهعفيالجنابذإ

بىللبغداغالجنابذىاالخضردرفىالزعبدالدئتقاطافظكواللفمضهما

اصابخرالههإرينادئريخطةاضىبهلسماقالدمابرااو
والد



2أهأعالحفاتذكر

ويحبنالسركندىابئالقاصم7وااالنعارىدكرالقاالعه11 صىوكه

انوقمراالوصعمنضفسهطلىنماالنماوعدالوهاأحالطرا
ا

قالئعتلالعولوحصلهولمخمبحهمندالانوقتتيناصررا

ءسبهاحلقةالحأوضيننحوإنحدتوأدوقعوجمعووصنف
قالايمالحاعفينادقةكلدئوصفظهحوصرفعلىتهعلتراليفهقعرأ

حمكالحماعاهاالحاكأءاخنا05الم5الد11 صماعرروومرصيوصيورىىيبن

مرآدالقعر

يئوخيهصشةجلقولاسمعمةحدصهثوالىوكانتلتأ
ناموثبتامأئةذضجانقطةانقاليقهاطراصنقفحلهفىبمراروعرا

تاهارأياملهاختدفاوتاالصولضهمحعايةوالراصوناعاض3
فنرصفحرخناوقرأعلىصىعدابرخناتثباغالنجارن1قالا

فياويحاوكلذلموبعاعةجمكليقرأبهاالتمربجامععاقةلهنتو
لفاسكأريقالنهكتكردسبننااجمه4ابافابرةثينئيوسنة

إلتهوصىحدخبهمحإليهاترأتكتللفةارانللزحاوتنلهولهصبافىأ
نلصجةئقهنمصجممونيءكأوكتبوتاقاعلىممربنهيبهأ
ضهتةمعروحوطلهكترءفيثلهاحعنرأولالضفرحيرخاارأيتأ

اعفيفابربدطالمترديخآيحبنمءانونهواتاوصفظهلهاوحسن
نطبحامالطهخلقاوالناساحسنمنكلنءفاتنع5يثهدعندالقضاانأ
عنهجليهمايملئهمظضاويينابضدلومحاسنا

آواتصجارواقونقطةابئوالدجكأضافيحدثهقكا خىالهمننبارصبئعنأحمدلمىأنااونلاظوابئ11
لىزالبرارقو



طفتر8يأ8خ

اشكلصلىللوعدألزطابئلىترالىاشبنحمصووراقىا
العيققمجمىوالشيهوعددسمدبنسفاظليلقطيننجاواعد

أااعدنملىالوالقيىالنجيبالزواخوومبداللطبوالنيب
أزكمباالررىمناخروونآحراالخضربنكلوولدلياال
اعترقوتاحدىصنضوالسءصاؤفيالميهثربئجمالربدالالك
اللتاثهانفلطاواهرماال

11نظاطاعوبنانجأجمدالزشقاثدلهاأاناسمسااألمدادقبرناا
اقابراواالنماريعبدأنباعدبضداداساعثرأحدىصنة

أاالنصالرىضاجىبرساانبأتهانجهابرحداالإحضالرصا
ااقهءلاقهرسولقالقالسءكة4ءاعنحزنظالئاواذعاصمت

ا00001حم
ألهلرويلتوآفيدكنبنهضكمجدتاادىيلهوصملهعيموااسنن
مه

أالنحعائىوابوداوباضالوالياالصنادسماحدتإهذألهاخ
كيىطقوأصعصلالماركنعدافتهثحدمقيمفيىتزوا11عيما

ا

كنيررىاضيرىايدةنيةإونجمبهزنشالقطانسيدابئ01
أظتهذاحدهناذاشالتكهاللهرحها11 رىمىيم

كذبنالباسئنشيضحكالاتوماثنظالدكببمتحرفينعىو71
منهلملتيلحع
اي

اقزالربص3أ

مافعلنهاالعئرالمحدوكراولاكةاويىلدصاادةافيمحدعداأطلىابكرنزاااأل
الىاالصووحصلنهااابهذوعنىبنفمهايةأطلىنباظوسعالكئير

نجهزيخدلمكله1نحاثعفلكلص



1ص9ءالحاظعرت

أاآلحانظاثصالملعمأدلطوازاغوفيةكرطثمعآلاأملتأمملااصعأء
مءا
اكرنجداضرقيعثهوممطاطلبةاانسبهاطليلهيقالىروكلقطبمقتما
أمخربصثددظهافيابندادأفقايحداطنلىلواعبلعدبئالحفظأ

ء11

ااممأثكلنلفتياركهقاساصةهـالدبئهاباالماكلرةا
001 ءاييرمقتلبااطاآثقه

أدرالنبابئألدثبعايىثئاائالدانصنمابرعباطهحدثتلتإأ
الغفاةكلضىالبلدازرأنجهوالتقللطبفاعبوالنجبالمقمسواليا

والفخرعراتنحمنعبدالرالدينلثيهثمصيازواونوآخرابرساخاا
اأماقوكأتالثلموصموالهماتهنةأوعادسيعانرواال

سماالقارواالمندعوالصبهالمأصادمابئأصمصيلهبرأكالمسندماتيخآوإ
احضرأوقاومسندضمادودثيشعالفعدتعدنصمدقأ
00001ا

نءبهان001عدبمبر

نمالقتعابهصأابمالقرخرفاممرانعدالدق3غاصا
ابااصرى

االقاضىزقحدالرءنعراأبرأاخبرحاقاعدنكلطترات
االئصيئطجدجركااالكرموامةساثطالدعلىاأتةقالنجدادا
ءا

اشاممبىلوا5ءوجماالقاجمفرنانااصلمرحاخاعا4اتاثرنطلعا 005ءا

اناطدثءاأوخشاالظدىاالتررةاباضالعحودالىان
اتا

اخةبإلمتالراسلىكبإتالدبابهقللرفندعهرابعبداللةثال

اااالحن21بدادريغذكرفىونفات3فيكذا6إ
نحهعصتبالمىالدتصردافقاضى29لهاتبآالالخفيفتمالمحصه



اطفاظكرئذ311ة1ج

ضاالحينابيناطينحمدئااكاينهآذتاحمهبئالحسنفناا
101دلثهاااأل11 اعنعيعععةعننهـعنصمنصميلعنصرتصبمى

4مامحاصأولوسموالهعلاطهحاللمحهارلظازلةاا صويرهصاب
منلهواهلفالالنكلصتوانمملهشنهىتجاتفانأصدصالرتهاا ا

أاتورالصلوقصعليشضلةاكلوا4صلايدة4هكموما0اتأ
01ثحا
اطدفلهوكرمهفهلجوهدابالرافىالتممدايكلةاتكارمادلعصوا

محبأدتهالقادرنعد9

11ولدرةالجزمحدثلىاطدمااوعسالرلالرااالفظاطااه
الضمملونوبالمومحلدالةماضننالثجةبارطااير

عودفعمناطدثعلىفافااتالىاتقهطارةاتااللواحلة
ما

تافىعدنوالمججنىستمىالرصىبالىقواطنضاحرااكأابم
إبئصرريارونلتاصمورجاتودرووحصانجاصاورصدلمالاأاال

اواقرانهمدوءصرعادبهدابئعاىووفارجااعدانرجماثورافااا
11ثه

المقدسخزرعةوابهمدإنصانوعدبنالاعانصراخافظاهـ

تووكلرتىالهرغصامحاآلدخاغ1ااعداطااهلخاأكت أدصهحهراو
عالطوبئعاتعدنألكرابئمنفىونجياوزكيحمصالمرمسحوربئإ

الزاهمىعداحددةعدشبناحىعدالةوعرائيناندبطبضتهوإ

11طراالىوابدأءوأبيهدارحبىتءاانجاعلىيندأذسا
101

أأاطرصاافيسصلبالمووالمحبثافينحداألزكىفياقهمبةمت
كةوكدناطافظاقامااجمامنصثئولديحلللترصدوتبنبحيىة
تدرلةاألصماكرقهـائءالرحطفيحمدققصصزوحئاصا اتتاص

صن



جأ071ظاطنانذكر

تجعرعلىدلكبيرتمجلدصاندفيفىاالممبابةأالربعينوملافامن
عيعهوصعة

لملرواتافيعسركانأتاالاطاوماتةعالماننقطةابئق

صاحاكحيرحاحافظانخماحلفىصفمعظلإعاعشاالمنلخرالا
أحافظاتقةمحانمذرىكانواالاطدثعلممتقاختمثتكراقصإ

اأاصاطامجبكانةاواصاهـاوقالصاداناارادعنفراالافىءرأ اا
101

ورعاالعيثىحسنصكاالاأزاهد

ةيفينىوالصرخليلبئوالضيازالىوالبروالربههنقطهبئحعكلنماهـأ
نجاريأالائمبنحمنالروعبالقرحماصهابانافروقعيلواا

ائةزيزاباىةاومحاصسنياصيرأيازوواااللدأئنالمباسوابا
حاعاىتوهاماولهءزحمدةقابوعبدات4والنفالصقيل

صدصاا3اكررئيوتتن51صتدحاصوحفظوخلهاالربعينضافي
هاربتوأضا

اعسرةشىءااالوالتشادبماأففطأصااالرالحافظتوفىأ
ءطاددبتاب51وداعنلمزاهىحمدنادونياويخاوصمائة

االمندوءالنماصاامابالويىءصمحنجآةالصوقالعوفياثباكا

11صد11واالنرادشادالبضبةنيارانه3ئابراببناحمدالباسيابرا ا
سدثالتادالراواطالرصاعلىعدئئازصاينضل11

برا

أتعسيداللةضلأةاابهيفواثرمبنغنيمةنسالىبئالينربزايدا

11كلاطنالجراقدوقلايدصاخوثءالمموريالهاسىبفاقهحمدناأ
موهوبنليابىإقتعاتهاوعبدقيوالثجملحمدبئابن



بخالائدكرة

اطسأبئللباركبنعلىعدبئالغتحابوالدبنوكالالموابناإ
العمقيلبئاللههةيدقبئموصعابوالقحاصمظالىو5سفارال

اتتيالئىئمحيىوالمحندقندىالراتاصيلعندالهاضثه
ا

6111الحأنظعدامهزنعالتااثمنعورالنتهاقمحىنااحرا
رلهااالةا

ساهـ

اعداعدقاطياروعدابئابرأهيمثهابهااالسبياناافمودقإ
أالقافىاسمعيلبئاطينجرشاالنادتهعبدنابرابمأأاريال

ممنالمماكدرعدنصمتاالقانئناروحزرجلدئفىرثاعوتاأنتاأ 00001ا

ذخفاساالصهاتمهصذاصأيتهأنمزضمىنبابمراصألهصيتاجابرةالا
بفلمنىأدوداواياتبخلنىفقالقعلئواماكتخلاناساقلتأ
ا

االفاررالمافاوعالظالفاقالاخطئايداداالوانالىتصمناصماا
زعارا132أ اهـ

اطرببفرقناحمهنارونءبئدابرممرواثقةآاالمااخالفل011
0001ااه

حناظمنمائةكىوواربعيناشنرولدلمصنةيصى61 اعوانأاءإاا

لهذبئاطسنوابااباحمداباهالالمةلسعااللمرفقاذكرندلىاالأو 3

وعرتاللقطخياشىوطبعتهوباالصكضلوايزشبقوعماهـ ى

وماضرصادتعدنفااصمعالمنذرىوعدظاالالزهريا ءاثف

رتنوعلوتعدانال

لالرتنحعيلألىالميوطفعلىتابكشبذكرانجناننلاتثكلدوابخ
التبفىعنبداالطويحفنلبرروالمؤنالحناظاحدءاالكلا3

اممهاجوالزهدكلجنيمالورعيماوابةوإلرابةصوفابالصمجملا

الد132



كزات9ج

جدافرفيالماوانمايخنالجىواغناسيايا

حمؤأوالنمالنئرمنحفطهصعحفظهسةعلىلةداليفشله
االقافئهدوققالقابعارظشوياتصيواجازلىعنه

اصفرالدتقفدمألحمهفيهاالمسامينعاىبللمائرلىابماالنالخرالياففتا
101

ازالاالتوهلمعتوخةالخه4وصضماتعصنةا
ابئعلىفياحمدإجضايلطامباألنالالترشغالهامفيبدلمتو
1اهيمأاصاقابوالمفيدالمحدتواطعمارالداامةعوننمجيى

أالقروانلقربلجدقصهوأالئافىالمعصىهراةبئكدابنا
11مرساعلاطسنبمانثنجهيحةراروشالهدشالجوال3آاالهاا

ص11المندالمحدثوالمقرئصةوغانينلرنجعنصافىالذمارعالمحنى
خحللفضلاهمداوصندكةثافىاداابغدصتمررزأهرسجواا
أيةالروامأالهمدافيالمعزمبئزلدابنعبدالوهابنعبحالرحمنإ
أجادشالمندوااالشبيلىوشاطفرىخرتلىعدتجهنوالحساعلىاإ

ت011انجهالفينلىالبفدادىنمانيافىرسظنةبنعلنىالنرشاهـ
خيخانجمحسئحانمبئمفرجبئكلقلالمفضتلكا
ا

االيخبنجالقاضىاراطقالدينشرفالمفىمةالىجعفراطافظاق

ائيوارارجعنةولدالمللكىرافىعكنداالسىنمالمقدالمجالىممرم
عرتالطاهروافيمابتبئالحآصالمااعلىلثنرباثوطخس

افظأولنواللخماوصععنهملببىعاوااسفاتعىاعتيقبئوعيدالسالما
قاضماايفامنوبطلبتمعوسمعيهوتخرجيهاوامقطععنهكثرظالسلقا
االمجذربنىمجحكنحدترشغىاخفارقاابإتقنضفأبيهيدا

أضاذركهعيحهشة



مجصيءالخا8ورقزة
تءآا

صسصاةضاتنعخينرصنةتصمعرىرفىالدثهلهروى11
اعةمجعالراحموطهلجوسنسحآعرةبيمظتوهـىدرلرتا
أعهلصالهـكلهمبعكزاثبهـالضرنجهبرىإبهكيساترفتا

ااجماإلصكيمويثفيلبفيالحروعلىالعمطخلقحىرعلىت11
اقئأهامارصهاشوحرسصللضلهاضقلصتربمسدرر

اطةتبملفعلرفينباخقالمدكلقواذتلدصكرنجهالصةأ
صتالحد

كتايئماتئنوئمهصتسعنهفقأتضضيتعانفله11
فيمشاحووريخقاءتوثشذاوصابإالبلممفي

ءاللفصازله
ا

يرددالدىأيدسوالرلهوييررافئنرىنلركعثءءىد01
أبوىوالهأفيانعرلملالجمداثرففىعاحهالرتتدأثا

غماثتوالحمقنكويمصوفينقسويكىلدىلمحقرصكأفىت
اا

اتبنيصرتعبواىالىساحماففيالجدالصعرمحتبالمابعى
ا

إعدجبمهوالىبإلىابرحنسحعهالسرلظنىقرصرابدةم

إنهيملرمحبثواهمطلحرحاثنبداغالئىعدنتاقاهصاهـأ
لتوتلجسافةركلضالهنفواطولذكرذآصريرىفهأ

ةاتهـاقميماباةرحمكيريدنقفههرلمريهالفضالهظلىنهممولمنا
ا

أناادكداخهءاقالخاهفيةكللأهأحمالخروتالثعناتاتتفيةا

أأإأخعجديوبفاكلعرلريهيخيلىذوةحبموتحويك1ا يخهعمحربىالقلأل2اتسصوىبرتابئ10
عثيافيلنص



اقاكرتسهكهـ

ءيلبفحومنههوسضمائةخرت

بئلرفبمنعدناص3عاابرالادتضصتيرإط
ثرصماعايهديفكامنمهطيهنهوسيعنكعنفىالمضجذ

كأمنتسلنىتمحهكلابوالتصؤماةةعلنااشيئصليعلرا
ها

تغىثيوكلعهطحلهضهءعقىاخالاتأ
اانجأورتحنىكألاليخحةيرسمفاورلحاحمقالممراليعلضبرناا

11لليهمبرعاننبأبكلللحطىاوللعنزاتاحلبررةاالحانلللنضل
تابعبرجضبئباتابككلالففلامحدبنانمتقلدصجمابوانجأ

ادشضلئدإإلتحدلمنييربنشأمجيالالتايوبنمحيي
اللبئاكيحدانخبرهامحبئهفددرجموسىشايربعنهاللضيآدتا

انييكسبمظوصو7للضكلبلطتعلىارومولىكغيخممللكهشارءالخب
مججة

ابوبيمةفأمحها
رطرااركأإألطنوصافلىالهدثاعالظقيئهالحقابت
دبتتضائةنوختفخهسنهحيدءلثافيىطلنحكلؤافت
تندواوتجدعمدلاتبايمفيبربرتبلىللبوبهبتءاطر

ألهـأإهفعدتقضيلإالملعذألفلىلالقانوعاسياللت صمصمعا
جمتيلاذىورالبئبعاش9لدإدرجالتىا

ثتاابخمرمومبمدلريمسنرتماخروللعاولبخذصيبلرش
الصر
اصص

خيلجماتنرشإاوصألاظثبأتفييبخادوا5ومعديطلصاا
للكيفيرفياطرمسزوختندللىو

دكرألافطالمهخهالط



ثجبرالخاطكرور

اوارالمقدسوالضياالمترىولليزالبركنان2لرعهروىا

11وخلقالبتىيوعدبئ9لمحوثاسالقرعرالبلدااالدصوالنقىخليل
هوالمالناكثرهالهابوكاتصماطةعنقطعةثنبتالمننرىلإأ

وةالتالكيصنةمصعارظأوالثاهذالقيضها

اريتكفبخطهقرأتماةجباطابئمحرعمكللىمرالضبمواالبعىايا
أاعن9ئثباولدمورعذأديئاظطحنضاعراالدتقياطظااماماعاأ

ىارلنفسارفىائدناعهصظااللقوصنيحضرعوتمهىاتى

11حلررضوانمنتتكانهاصمزخرباتينلجاتص
بقياننحلوطالومنخصعلىاجرشبداولهنفولماللبين

11وعيدانمزاميرباتكضارصادحةمانءتواالوالطير
اوايماننشاالشالمجمالةظاطالالنهذاوبعد

ةوضماتعصنةخراالعرجمادىأنيفياتاا
واخبرناياتهرباجازةارفىابىاطافعلعنصالمةعدبئااخبرالأ
اأحانءرجاانجأوبطرالفافياانجأعالمنذرىابرناالوزويقامم

اقاالئابمبدالاقوعبدالرزتاصعوداراهيمقثناصبلنلجعمبهانا
فلهسفتأحمداللقطافىتاعدااعدا

اورسجعريبرهيمى

االىسهلصصيدعنفىتاعياللطقتاسسىأوايناصملا ا

11كثجبلكلقوطملهاولاللهكلانيانيرةعياعنابشلحصا
الماالالمححدتها4صىقوبنةمدصهطاصىمالقوللئكط

كباربعقبلدبئلمنيومجمهصىالقراسعجلبرالرباينثمهابللدإ

ساذحةالدبنهعدنرفىالقا31استص

أهص



اطفاظةلرنذ9ما

نواوشياوعدجمهفيافىحراخاعليثاصكنفقالفنولثآحرا

اكهمالتقاعرضىوسحدنأفيررالز4وحللعاوجمروعرايوعله ا
سعالابنواخعقذكرجمامعهتوفيمالسةهذوني

ايخجبهه10103

اأماضالمرسصلعدبئنجهكلقحمنصدالرحمدنعبداقهابوآاالمافظاطما
قخىافنشجاجاوايمطاعدناتوثخزالقرآاتتمساذحثأ

فيألمربطوكللاالعيسدءقهلهأالناكأنذانمراللثهصمععباالضإللةفايكترلقرشااباإ
ثايرهـنعلىكأسءعاقهروة5شاففىخراعدثنهيهودقالأأ اأ

آليخجاهببءواواصذاطئعبدنضاولصصنوبخاضالطوابى11
11علوصمنفألجانتاصتوطناثمبينولربمصةاضيوخها

دثرامحدإالورجلىثوخسهثميم101

اأكراوعاإثالنماحاهايردالتءكانصهزتاراالبارنيهقالأ
أةإلءصدلاضيرخناوبقتاطبرسكماروىصنماضمبعدا

أاقحدثالعينولرلوععددتبيزوارالفاياتهمرمنواجمازلى

فىالصلونيلينولراططفدئافىهـواربعننوفضلهالقضاإ ا

ذلسوىواصاصمراوعليهاقهصملىاللهرسول
يخهاقلتسقصبميزعنصماثوعئرسنةالولارتجاديهات

اذشااوالدالزاكرعهقاطننعداحمدن01أالمناتاجزفي

أاافطيبااأتيمناضدنجااصمةدنةأطخنياالبوبنرمجيا



بألمجها5هءلحفاةتجر

ااالميويدنئناخسعنقربمعلىؤاسمحيلاللناطاصيضنبئنمأ اورااتديراإب11
ىحلشحبرااصنوهـفيبءانجابىحملممبداضهلدأ

أوابرندفلطنمحقاعدثءعلىالدقمعذصلمنشرو 01ااء
موشبهسالكنرقعمبئالقفياجافىءاتصسىافيإ

المجللىاهرابينريمىغهطةأوءساهاتىبإفبو
ةلثاشقكتراحمطتاا

اال

اخنثممدعبعابواطيبالملةسمحنثهـأاخفاطاا
االتاصمامحولبالمحاكدقإباوليابواباءثاارداناامداتحم

11ءوالسلادوطبماهـافهـ15رز وربالهصوأ03مولرردححىت

انقرتنهاورووالؤهذاطنادارلهواالنرصهحوض ء

ملالودلىاليالهكتىاناكشاعىو
ءاافي

لطرثبعنأعةفتدممردلمقكانتجهفيالباااا3
يلرنةعاكذفيألتهالرجملالصياالحظاداالجمالوأبمر
رثيويركضابفياءملوطوتلملرئكةشرأخشارابالمرا

اولتدولاطفعلديهمداصدجمن1أعنطصثاعةس
بنعصرالاليزلضأ

طيوعمالتوائالتةلرطالزرقالمحاقههعرطعداسوولا
ا

كريمللؤطبياتكلنمودشهعش5كألصكتلممحاسالربوليم

االنلىلحذوالعاةللمفرعىسمظساكاليءاظغأ
وريتفموافرعرنف



اطفاظكرتحمهـأشأ

11والاعلمةخينإلجغأخىتماتةجمكئرحدى41لقةأكلؤفيا
05الالاالباراسكلل4ااصصرء

ا

فظواص8يرافىراالزءألباونادياالذطريقاثعدىلز

وراخىمءووافى5كاذوارمافالعاثءكهطالرالكلانرممها
ادةلمطمحملىتصولخالقهذوايةالرءتلعرام

عارظظاإسحاكالرصاادإلنصشىيخةاصآطىآحاظإنا

ةأدوااتهالل5رعاعاورارطهداركزرربةطرةاتاانوبا إحمهةكقالمنيةاخثرعتهاعذتا
حارأ6رراتماثخىضيناوشسنةةماذكهـحوا
أ

43دبتوليةناطقراثغرالىورصينعثرقمحوولالكأللقة
ءأ

ينماداةأيركلناوعدثألىعهوهـلفخبةخطلىور
ألصصرثتوزصتذابئ4ناغقرييجزأيىأتهزتاءالطيدانا

ةصهاطيلنبصاني
فيكوقالزأربمرلونءإتأبررت

ينملماليكصف11ءعاامادعاة
ااء11 ءكرثماثثحئنكةتقماسءإالكجمةباد

ءاظةحرطلها

سكادالرشيدتدابماثإدتههـءاالورلىمحدتاالمامنظول

3ةاهـخاأاالددتالفياءداحاإلنعارلهحرطممربئالاايى
قيةفبادسوادىخاإالرمائةكيبينولمورتةنه اط

اطمأنسورشتحربعفىاف
تةإيبمء



مجا1كهافااطلرةنذ

فععرامرصيةالىصكلولىيجزللمخافياكتابنصفذلثه11
اأالىكهوالنرالغةوقيدحمدبنقهمجدوابحبيثىقالقلمايامن

اسالضبئمبدالمنممنناطةبزوالهيطزبدائيسنلقةحمدوصعجما
أانافبدوالمجكلبعابناكربالىكابيةباتونيخهزرابييرراني

اعبيدامهعدبئاثيولتتشألبشكوبئخلفمةويقرطبةؤرقرن
اميابوالطمنهمخلقالواصازلهمصاهحمدقاايعباساقبهياوبرا

وطافةاظتوىامسوأيوأفاألصاكندفيعوفاصعييه

اواكلزلهلياالوىربالصلبدبهرصرهنابرعاكأكأاالبلىئأ
أالفالرجاالحافظاالصاغانألباوظابربصراناكمنافيبماماتوا

فىحاترمذهـوااخاثنواثهداواقيسموىةخكرضبثنيباوا
اقتفتزاالصفلركثيرنويكللهفيإفيكلنمراباعشاه

11ومغهغأمنهاحداكئرزمانهيكنلمفعلغلمغتتلتودوقعاصمرله
اوغيرتيرالربيترنرخيهاكلىانحاالننرلهسلدوكااتكدتحيعاا

الشروقرضربئاالروتجيراظفيزبانئاهذلثثوأ
انيهلبالمنرباحبالمنصيرت2نحواتواآنالترفيتجراقرأ

اطةوقرشبيليةاليقصاوويضةساسودصلةمجاهةنالوصاكشيمرأهمفاقرأ
افيهحدةعلىاطئبافيجزالاالسالىمحببا8حمداليروكلنصيةوهرإ

عنهلماساخذحيكراوتعتوربما
ا

ارييحنيهائاياياقضاتومرجةيعصدوهرنرالطةورا
اأسليلىودايخددااياطاففواضماثأوتةعثرائقشةاالول

اختىثافيعنواالخذالملمجهقبالضحمهاتبلألداخيهحجال01
عاجتك39الفضلاىلنفرف1



4جور5اطفاظةلرئذ

ااتالتراابرداومحاخذابوهاخطسيومصالحديجتمعلهمامالماصشعإ
بئخافصمابالثباثيداحمدقعلىوقرأشيرخسبعةعناسبعا
وعرابىومييناطرةاهبقراخحاسا

ثيراالان3

عداالكرمااالثيربنعلىالدقأرالحنفطااظرالحانظالعالمةاالماما
اىاالضالمحدثرىالجزبررىانيصااحداالومبدنجهيمعدالكربئانجاحمد

جرر18العالمةاخووذاوئنتعابالاثوةفقالصحاصرغاقارباصا
اتبا5ضراقهالدبئصنيازساهـوااالصولجاخماحبالدنجهمجإ

ازملا31خأب
بر05ا
موسعالهائةوكىحمسوضصسنهعرانةصيهزسولدهأ

هلعهابالموويخرائقنىويحيىتالصالفضلأبيالموضلخطبباص

نجااقاصماواببضدادساكيةوابئصهـدقةقيمجوييثىبئماكعدومن

الصابالموصلوحدثيفهتصافينحهموروىيدضقاالسنارزنا أصر
ورالاوثرفالمبمافىمجدالدقوصىوالضالدشاقعنهىورودمشقاوحلصا تا

اءونخووالىاقفااصنقروكرعسابئالديئا
ااخاريالةنسامالمةالفضعائلسكلالقكلقو005ردو العصالمجع1كاهـصا

اقدآآوالكرءااتووااالمانةضعالصحاالصماموانسابارجالمارظأ
ممرنرةجزنةمدحومداووصللمهغكبيرالرفيصعرحوالوقدرااالسا

اأهاظلهالتىصدمحجمرمحرنشامزعبداسالراالجلالىلةنسوأ
ا

اننقلهعلىاوسقاشاعرهـملواوسهاانئاوجملخاكانن11
ا

صئعمرنيرسفاقصااميرالىجوتكوقيبلنهنارفىيقالموأ
محمالىتااديةابرا



طفاظقالرتذ1689أ8أج

وفيهاوضمائقثينثالصنةشحبانشهرخراواثيرقاالأبئتط

حىاطااقآلبمقىقونياعةااليمفى
ه

وصتيئوعئضآصنةكرالابيقعلىانبأاللههبنبئاحمدنااخبرنحبأ
ساذاشافبأبئكلاانبأالقارىحدبئانجأجحفرنصرإبىقابأعبداقهمائةح
عهجرابئرشاهرابئالناعمكرمقاطنضااكالوبئابوممرح

لهوآعاقهصلىأدتهرسولاقباسأبئالفضلاخبرنااسءائعنعالهح

الصورمححدفياهذلعقبقارمممابرينليوطما

خافونأبن014انج
بكراالزدىداااالمامفظأطاخافونعدنبئاصصعيلنجهعد

وكاالبارهـنقالبداللهايطافظ1اذكرهاصييبلفىثنياالواالندالىاه

بئعبداللهالجدوالىبكربئأثصنخو4ماوضوخسينكىسنةجمه
حالالحافظااطديتعةنابصرنوعةجماوالبنابكرقيىاوزرقون

ءاح
ثناوله5خقاسفارفىرجماالطديثأاكحماهكتاالمحقناملهاح
اخ

وغيرذلداطدثلوآوكالمافىلمخار011ءالماء ومسلميوضايكح
01ح

وكلفءجمانحهاختقفائهثكرفىالوأحيالقضابحضلىووا
تالىهأنأزرضمائترحمثالوستمعنةاقعدةاذىلمنيماماتاهاللذلد11خيال
عرهكذكلأماعكف5اعخاانقلىوأوايةبالراعتنىرىاكقالتح
ارجعفرعنوىمرخاقمنصمععارفابهموالرجالساسدحافظالالنوه
الطباحاناجع
ء

اقالزإصع

النناعطحمدقالفمحاعزالدقاطأفظالمفيدالمحدثآاالما5اطافظت و

اناألوفيكلغ



اطفاظتدكر479ج

وصتينولدثمنضستفيااصايىاىورالمضسرأحدقالوعبدان
ألشانهذافىيهاباغنازهعينىنئأوبيمبنأحدالرقمائةوض

ةسةعثربملروهرانجهخدادالىركهظ
علىثاونفقهوطصازالقزاللهصوصةسابيلقالضحالىهنسمعأ

واظضربنصابرنالمحانيابيمنمثئوسعبد1المنىالمجالفتحا

والمجالعمصقراابيقحمزةابببئعدالباسياصيبتوالنضلوسصا
حمدبنبئمبدالرحيمألالفضاابىمنوباصمبهاندالمجائرابربئعبدالرحمن

ادماقااابممصرمنواالبانرمالموات2ومسردالجالغذىاالكا

انههمحبدالرالدبئوعزالدنتقباهعشماهروكأيرسوعدةالبو
بنحمنعبدالرالدشصسوالثبنيصالقوثهابوضيامالدنوالحافظ

وناخروالدقظراثوامحر

اباكثرواضتهابقرضاهيراوا3محنكتبافجاراقلتة
ائمةمهومحفضلىغووالثشويفيدنييعيرذواألصهـولوحصل
ثيهةالمحداجملزمتقناغريبهيمومعااعارظاسنادومتنالمحدثحافطالمينلد

فقيهاحافظاالدةرحمهندسىالماللضياظوقهرودلقوترودياتقةمع
عتدلدمعةايرغزاأدسحاصافقياقوأسر5اقرلناساحناكانوقونذا

أفاهاتالضيالهقهصاألماصعخائماظالفمساثلفيضاكمكانوالمةا
سشمائةوةلثكشرثالصنةالوماخنياهسيدرحمهاقيلةاحنق

المنىاخالةبوارماالحالالمة4ئقيابؤنألمىفألمثتهذكر9
يهسودالجل293مافاتوضبينحدودسنةفيضيهاطنابلة

لضاذالديئشرفحمدضىالقا31خليلشيهانالجيم



4خ9هاطفاظةكرتذ

اخبركالقوصىالمجالربعلىأتقر4امفاكلملبئضيدلنارظلا

يثاخيرفذكروضهايبامععثيسنةاطافعلاقالز
منهنيدلمزنابواالديئتاجقالالمسندالشالمحالدامعهفيوتوا

4اوسةوتسحننثالثمنالجفاالنحوىاالكشدصالمترى الملكدهضىاله
حال6

االمصرىالرملىحسينبنمحلىفعداقهنحمدممدعداللها بىبرث

مبدالرحمعدابرااليدلىومسندالحالمخطيبحاسعالشافىعح
يمضشارىافيمححاالشبيلىراوىىاصدالزصبخاعلىابنيخه
ص

قهاعبىالالهقيهتاففالجاشالتعدبندانجاعبالمنمبنعراخبرناصفي
تاضىابراحمدانفرشاايرببنمانجأصاالنسيباقادماداجمابرانبأابنصظ

زالىالعزعبلربنثنىقالتثةعابناقهيىءكاالنلىشاولىالع
ح

11شابالوهالااالئرهاواليرحماللقبلالىىالتقونالتظانقلهماسلنا
هاقللاماماينحهاكثيرواالواعظينناالعلياظ

حمطالمال6ث

افرجبن3تاهاهـنجاالواحدبمعدبنواقاسمالمحدت1االمااطافظيكل
فةقبلولدطةنامحغرقرلممنعةوالمطىناالرلسصندالافالنا

ءكباراطفاظمنوكلقماثوضشيخا

رألعةبخالدظنجاوثرممىبئنيااوالدهومنمنءالبار1ميل
قهبوجمداااحازلهوشوخلقصمصبنحممائاابىوابوبنوجمدالخه

بخهاصاواواضاظدطالمربرواساتزيدبوواىرزتوابن

كثاراالصتفيعمرروبالىالكباروالمناعندكتبانيالسكندراعر
همباخبارعارظالرواهحافظاوكلن

فجزرقرنبةهـابواحمدصأدالنرضى



اق01تذعرعهـ982اما

مربواألاالاناباصكتاا5النترعلميارنحاالفي1صنف01
احثفاالالانإأيضنجبعألمغأيصبعينالشاو6ةآبحيلئجركوحماهوالعجم

اوواصتدركوصهتةمقعلىوروادالرجالاصاأمبفظوثا
اتناسدافرسفيسابىراشكلنوبةصافياللربمابنعرايىأ
ء1ماةوصتةضزلصنةسبانفياللهرحمهوقاهاللدلثاوكانتءإ

ئياعبداللهبنحمد01لببوظاالدينمالكينشالمحداقاصقاتنموفيهاأ

خاوابئوشربنتدثيودإحااواكندرأفياالالكتادديداءا
دلنددعدالصاءدالقراالالناءداالزابىا
ءريوجىه11

يخنيامومشدالوصلسنةنينوآخىفيالليىيالبلىرجمابنالرحمنعداا1
اتالثيخقيتاليوثالقريالبنابالحوبىبنعربنالطيبراأ

خفابمماردينصامنمتيبةاصوبطالقتيالشبصاعحابنيرصفبنيوثنىا
محهاالمماططابن 7اا1

حبىبمدإلمحهفياسمعيللطاهرابرالدينتقىالثاممفيدالباخلحافظ11
أسعينصدوحسصنةفىيهفالئالممراالمماالنناحكلدا

01ا

11ميريالبرالقاصمواباعحالحضرىحمدبنالقافىوسمعماللفوضا
أواباطاهرالميحيخطهوكتببدخاليويدااالفتحواياسحكينهوابئ

عبداللهبنوحنبلعاكرابنواياممداظشوس

أقيتحتوقلماالدلطوقرأفقهرءصماقالنحاراصشلابنكال ا

نتنجدادونلىفذهبصأألوستاحلىصخةححتمتمينوطالث

أحؤقاوخغظولةرفةعدخفيشوجىتاوافرقوحرعىنايةل
امدوآصةخيسادوالنزكادامظمالىواقتدارلموسردوفصاحةا

نيهينيالهةاالرصشأال



أل06لحفاظاكرهتد

7تجثىوعنهكتبتهالظيرفأوا

امامأنجبلحاابنعمرقالوبعينسنةقدةاثيفىولدتوتالإ
البعدالىيعيرالعاريةسلوكاقرهملهماحصلفصيحامجرزاطققحافظا

الضيامفقالاطافظعنلتسمامالمرنزوكانظلانالىأبوادفقهوعنده

البرزالىعنهروىهكلتالمردح4اتالدبهيرانهيداالةز4أفسبهم
حم

عدبخاابوبكرولدهلرواوأدصدخراككالفاوانرىواصىوالضيم
هاتلضعيااخيخاتاةاولراويغرتيماتفياماروىوقلطىاءالاج

ءعريعحةصرجبماتهاوامكيادرعلطدالواةكات
خوالىث وشمماحق

يلاسانبأضيالةاقههبةالقرشاثشاحممبنكاعدبنءناراخط اصا
قابمابوااالوسلملهعليمرااللهصلىاللهرسولممدشةاطافظهعدالابن
اسأمحيىنانأمرشاليرىالوعآلشسكدنآصوانأناالوصرولء ح

سقرسثنالنلاسعرئناجلنسصدننااعدالرحمناهياحااص01

ردبرالرا فيبكرحدفهتثلمجابنلمجاخبرالجطثازإبئنالمجىالقاضىاصصعيهه
هح

انهأالضارمعروحدنىحتراعننيأطضرشزيادبنصوأحقكلنمحا
ح

كدوانزلهعلىصلاالهمقالنيقرلثوصيملهواط11ج
لشفاعق11جتوئقيامةايوملمقرصملىمنكالمقعدافي
هيم

الضثاألأول
اديصءضياالسنةشينشاماسالثةاطففاططلمامااألماه
ئمالمقدصىالسعدىددالرحمناحمدبنمالواصدندهو عدعبدالها

اوستينولدثنةتععآالفه1بلتصااماصارربليلصاططاالدمثمتى
وض



اطفاظةتذكرأ4999

العاتسءوا

شاسالالمجدااوابنالمعاددامنسمعوةهثوصلفىااصازلهوا
بدمثهموطبقالقنيىوفيراكلبنروبزفيالموواحمدبن

11زىافىوانكهالمححلربنوالمبارككصرعابقتوابوصيملقاصموالمجا
عبراالقىالرباجم4طبقوتيالصيدالصفروايىماسبندادوطبصت

احدئيابررصوعبدألىوطبقتهصيطواويدوبهمدانعمانابن

وسمعاناصالىتإنصحلووركرخاهـسعاابناالمفراواقيأةارحهرساإ
ةالكثيروالحىكعرقوفوماالتبهأ

11فطمذاايىالرصحانودالجرحودينحوصصنتشش
وحدهولسيجوقةخثابوعبداللهخناضاطارثتلعيذهفالاثانا

عيصئلهيدخلهانمناكثروصارباشءامااوحينامنوتقةاوحفظاصكا

ااضحامشمنقطعاكراك3ثيرةالعبادافيمىايةالروفىىشديدالحركلن

يقياالرلىصا
بالحنظومدحوههنقبوافيةناطوهذكرالمحدثينمنتجاعةممهـترأتا

النجاربئاقادنجهحافظجبلثقةفقالعنزالىلبراكىالزتهدسأوالز
وحنوعفةهةفيمثلهمارأيتتتىورحجالبالرعالمحجةمتقنحافظأ
الضياهسيخاثلشهمارألجىالنااقالثرفوقاليطريقةا
اضواالفخرانوازبىالمونواالدبئفئاضىانهناقاتا

11اظاللوانالنساجوعظنمنونالخبازوالتىوالنالسفراوي
ا

ونواخرقاضىاصوسالماناوعيىمحااللدانمبئبكروابووالمعتيا

آليهصبمينارباوعاشيرلكبااالرخني4اوشتهفيشسيرستروقدا

راسساصا



جأ39اطفاكرتون

01وضمائةبينارثالشوضةاآلخرجمادىاللغقاقرضوثالىرزفىا
دانجاتجدارااطانقهابرجمداانجأىافقريتابراقماننااخبر

اتياطبراأبرالقاسمااناةريذاشاغياخرجمدالدةنجتةفاطهانالقاسمن6
أعدىعقزوقصتفضيلهالطوادبعرنيلاسئماالفرضنكهفاس

أ1001

انهحتهقمىنسموالوأعليهاللهلىالقرسولظلكللالبراكاابنهتابرتا
نهالمزفينزينةاليمدعينومقخرةالفيشهوتهبينوينجلالدحنأ

االدةاصكنهجميالمالثديدصبراورالقردصبرومناصماأدماكوكناصنط

اطصاظاللطبرلينممتحلصنالمجماشنزهذايالحدهعحيثاوسالفر
ايى

اابأدلفرا

نهاطالةاق

اىيحيقبردالمالمةعدننكلاصنااكءابخاقاكهاقدالةالعالفظاا
ابئأباعبداللهسمحالقطالنعبابئالشهيرالفايالكتايىأطبراهيمابنابئ

الخطاييىإجعفرقوافراتاابئاطناباهعلهنخار11ت
ءعذأاواالذااطة مهـوصثرا3ت

واحفظهمبصناعهاطديثالناسابصرمنكلرتتجسفياالبارظلتمال
ونالبخدمةاكشمرحالبةرأسايةروةضابةاضوالةرالصا

ماتلوظاناليكوصحدثالفأشلهءأعطيمةنياحدظانأنثبر

4وسشعاوعشربنئماناالولصنةرجقسجلماصةءقضاىوصاة
دفالثاهذااغةنولقللواالبالحفظوظئركلفىمسدىبئاظل11
زا
اشيةشاجميماالدرلنماالسماهلىشيوخفضقالددراكمرلاالمصرىا
االدولألملباشاهفياطاعةقضماولىنيةاإلغايةنئالكتبمنكنفتما

فنضت43مهانا



إطفككرنذ41391صكا

بىاباعبداللهسصعكللانالياعراضفيهاكتاشهانمراضعليهفنقعت
وقداجمازلطلتاعنالمدلمةادفقعاقعدفوالجوابابرترشز

وضعهالذىاالبموبالوالهىبهكتالعتطاقلتإتهمر

فيتعنتلكنهكلمههوضحفظهكللدلاقىلبدكبرىالماالصعا
ونكرعروةقمشاميخااخذإاانهبجثنصفافاالرجالاص

نصرااليئللهعبالبئاطسينبئحمدانصربرانداوفاةعاممات
عبدالسالأفضلاانروالمندسبفعادهاتاحمىاشعدانجهبقاللةاحمدبن

نجهارالرضاعدواظفافالداهرىانبكرنجهاحمدنعبدالدةان

يةالروثعيخالجدياالكندىعصيةقحمةعدالرنجهالمباركالفتحابي
لديئاربدظطيباوىوواعبدالؤرالزبئعبدالمصىقيحيىلديئازيئ

يهمالتمرحمةالدضقهفارقيعدبئعدبئنسير
ثهلفقيهموسبرأ01

المقدسىعلاحدنرالويبنعبدالغنىفظاطابنعبدالدهقالىجمالخداطا

عدالرفيمنوسمعماثقوضوتماننناحدىولدلمشةلطأءالصاأ اا

بماضلوراضثرطاهراب2صوزأواصميلاقاساعلىن11

ومسعودالمعطوسنوالمبارككليبنطنمعبمنفسصعالديئعزالحافظ

فيوبممرالمحكلبدالهنمثروخلقالمانرمالماقأو3راراتاخليللوالجااا
كترلبقومسهردسخقاىاورمئالدقىظراعلىبنحمنعبدالرالمتتبهقي112 1

وىلزالجاصيلافضلاراألمحدثةجترالىنسبةالمثتهالجزوصني2

ملرانرالةبهألمفيارافيالر3إ39خصاوططالنرقالعتتما
عدارارالمجاالعهاتيينروحلنالعرينمناصهانلىقرتا مدامر



لجأالاظفافكثزقتذ

أاافىالميدلمجالضحاسفسمعاقالمحالرآأإرنحلصمماظيرئمانجهإلرياحوا
لوارصلواللمولور01دالطرءواوالوودهو
ةبسىدرمناو

اممهحلىالقراوقرادواظوضفكئيرآشيبخطهوفينهواطرما
الفرالبقااالكليةوالعرالموفققعلىعالوالفقيهالتجاك

ضالألمجموسكهالدقضيافظاطاصألتاظأصابننحطقرأتاأ
امتمنردحاظعغفقالزالىالبرالدنألشركنعمتقندينئقةحافعلا

يمفلمإصباطانظمحيصسريعقملجةتهءقرانتكالاللياه

قورالمهيباامتواضكلنواالمانةوالمرفةاطفظفيمثلهاحدنايلمج

ةدهاوالمج3والورالمجاحعقصحاقبواللتاالهقلاوافىاصمحاادص
لرحلهوصارعدمادوقتالحدثولفقهباصتلاالضياالحاظبخطأتقر

إلمجقلىلسمخاالناسقدوقواننغوعاراكثيرعيرجليهومثىيآال
االفخروانثغبئالدصعموالغالضيانيءحصثقلتثاكاأالي

اللهنصروجماسبئاللهنصرواسطاالوابنوالثحسحازمقوالئعى

حاضياازةألباعةدتواخرمنعدةومالناباسابانااوسعد

لىاطتالدبننى

حدالماسبقهالشتظاصوانرصتخلالوجباطااقخ4دا1ظلهأ

ئداالئدمنمرصبوابصفحلماصفظطاااقهياعبدسمماركنهو

زىالجوابئرابرالمظظلواصهانربنياحتهرفيوالرىاطرع

فتيراسمعيل4اااإطضاحىمتقيحةلهااصاطافظبئالابىن

ينصنقائماصقماتبنواجدهعنالصوفي39صفخةحاسيةشمها

اأبئوعناداسعبصلرجاافابنلوابهـائةهوخوثالنينإ
ضوعصاديئامحدشراقاضيا1النيلبئممدوابخليل



لألطتذبهوةأ459ج

تالىهارحمهماتفيهوصالحالستاننيضاص
ااتذيرورغالناسمجلىتوموعقدامصحمدننحطقرأتأ
ا

لمرالجزعواعاواظثوعبالبكلمجلهزيطرالفوائدجموكانحضورهفيا

الميلفيأبرموصكانيهولاطبل4صااءالااابئالنرجاباسمحتس

أجمناوعرنعسةرمعاقاسىلجةايرآماتلضيااعقالطينالسالالىا سمائةو

اخأادلهداحمدابناطانبآادأطدابرالقححمدقراللهنابراألا
ابرالماثشاسميباحمدناحمدبئصليمانانبأالحافظاحمدنجاعبداللها

ءاانبةايازيدنصمحبدأتراعنصلمةبئاتاثاعدالحروهببئعد
ثاللةلرصصتيرةالمجعىعنىالمقرصعدكاانسنمالك

أاعى
لممطمةعنداليخهنتاعبدافتهرحملقولوسمنهواالتمكلليأصسل

4فىتوالديأردرمتموليىيرخذادقبلضخلظأوجملهالاوحرضأ
بئاسئاتمنوضعصاتلهقكنلموانحاتهعناخذحسناتلهشها

افرداالستادصالحغريبعليهصماجه

كاحاخيلىانجه19
قخليلنصفواطجاجابواالدنسحىاشاماالمفيدمسنداطافمل

وضوخهنضصنةلدهصوحلخيامحدثاالمئتىالدعبدالمدةا

يثاطدطباطهاصببشغثبنثالاقبالسبجوصارونشاغلسائة
اليكاأبحيامنمثقفيفسمعىصماالربتوابكيتاليهافأنصبا
فاكرونيولمججابئمنوصعببضداذعبدانىوتخرعبالحاففلىوطبقتهإ
كليبوياصبهانحتبئفرحوالمجالحاصعبداينرالمجمنحعوكلملابئإ

موصمفماالنبن



4ج169الحفاظكرتذ

الفضاثليىواسىالطرصاصمصيطوعدقالجالدبدروصعربنخليل

خهووثطبقتهوىصهـرالبوسماقاااباممصرووطبقتهىاممذىأحيمعبدار
اطافضحمداحمدقصاجهمقهامنااجزثالئةقىنفسمائةنحوكس

المرىسلمادوعدقعبدالمؤمنالدنشرفالحافظعنهشاوحد

اقىرالصاطعواالمقرهسصوحمدنالباذىدعوالديخوشرف

عىلقرةصالحالدبئناجوالقاضيبؤانحاسوعدواصاقبوا
فيفوالهلحجمىاصرابئحمنوعبدالراهماوصحيلاويالدستوابرباكر

منبقىواخرمناهمصوجماعةالحعىاشعبداللهبئوطاهسمدىاال

جسلهابئاهيماهـبمااه1

دعإلاللايقرأعالمنقةحافظفقالعةلفيئالمرابواصاقصئل

االكيرلسعوففلالحافقاعنهالفبافطااطتوشلاسهرجلهوة
لينلرحاحدااصأطافظصبلحاانجاعرقالافتطوحجرحلتوصماوهو

اطحرتحتيدإخلمالمالمليحبخطهنقلرحلةواوصعمفضالاوحدهمبل
قلتحابئمتقنأقةيققمتقنالطرضىصياالخالقوهوطيب

اأصحيحأصرطفيللمعسفاهاوهريداوفىياشوعواليثمالنفسهخخر

صبهااسابخركتبعتحوضاهروقد

تعنوصماةاربمإقوثماناالخرتنةجمادىعاصرنيتونيأ

ثهابعدعبدالوبرابقالمسنالسكنلرالاثكدثفيرفيهاسنقمووتمعين
سنقعوالمندينوارخشاالزدىوواحقفتوحقعلىظافربئايئ

العدىلببابخدنالزعبدبئعدإحمدنرالقغاقالحدل

أدصناهيهاممدابرثالهدااصنقعومسندبفدئينوثماسغمنالمعمر
ابخهىابا



ءالحفاظتذكرة391ةج

صمأبوالقاعوالمصدنيهاضةاوخمسعةاطيلىاألزحىاظيربئسالمأبئ

أقالقعإبراالمفتىوالفقيمابرالضرلعقوبىصابرلماأنجهطبئعل
11والمسنديدمصاابئمنسمعالىافيباصاداتالسادابىكريئاث
بصااضصالقوبنالفهرىعتيقبئعبدالملكتمنمصررمظفرا

والمحدلطسةوغانينتععنمالىفيدىاالخليلقفسيوابوالترجمة
دهقبدرلصفااانفيلصواافيصفرالانجاممركدنجاعدألالديئمجدلماال

اوحمدنهاشمثنجرصالحواصميلوابراهيمارحمةبدااخبر
تنافىالزعبديئالىعزوالقاضىوعبدالمحسنحمدراحمدنليممامانط

11شااطافظخليلنيوسفثنااحماعاقالوطارفيخهقواسحافاجربئعد

احمدنجهبكربراشاخاطانميمابوابرووالحدادانانبأصمبهانبدرطبنخليل
اعنالتيمىناسليمانعطانعبدالومابتاأصامةالىناخارتشايوسف

اللةدقمنجبلقالالذيئوسدمهواعديهاللةصلىالنطانبدضئلظانيه

11الجنةخلصيئابهركاليث
كهـأآلطنةانأل2
أالننىعدبكرعدبئابرالدتمحينباشعرأقالمحدتأثقنآاالمااطافظ
ألتوسبحينصفولدلمصةلقصةاناورلبعداذىضجاعبرقابىإبئ

كهخواطدتبمرابوفطابإقصلحامالرابرصنوكلنماةوخمى

3يرأهابالوعبدمنصيخالهمنهسععكليبابئأنهوبرفسقمحىمن
ارقاخةافاوعفيفتالنأبعدهمفنافيالميدياقحأزدوعلبرابئنجئكينقوأ

فىوطبقتهمالممرىاحمددنووروحصآالمعاحمدوافيزاهر
ثهاوىاقاثوالرهاوجمدابررنيسىالمؤيدالطوىسبهالومنصورالفراو



8أبهامهـ9اظاتذكرة

ااأبمبحبسخارالهاصىاالفئوبالطبقتهوالكندىضواقاجانمحرأ
صوخالئغهلئنرادباوحمدنطبابمبهصراابئنلقر
سلثانأاصهذأعيووصخفوجمعالاألصواحصلوالكثيرونستهـأ

11اقهابرعبهظلوكرآوةعسنققصاصبفقالحافظدينعنهءالفيياالحاظ

اتجدالمججمارنقطقفقالعننطةن1ممدكالوسئلدفيثقةالبرزالي
منرربمالمجدوعبدالالكربئواليفالمنذرىالرصعنروىقلت

افرجوااصواطابئوغانبلىالراهيمابئحسبنواليرفاثرالا

األثابخاطوقاراهمااحمدقالدينوعزاخنىانجبالدمحدالرحمن
ءنقعلةاق

كتابوالمانيدوأفيواةرفيدالصيهابوهومصنفآل

كلفمتقناووحفظهإمامتهالينيئماكواننصبرالبيالكيلالمتدرك

11ازهدفياوالدهافىقفاوقنلكةبن4وتقاروهـستلهاظلمليحمحققا
عنعروىأصدإهـالقوإواتفف

هثةصاوصهبئرعثرتعصفرصنةمنوالعتريئالثلفىفيهثمات
يراالايبضداكىالمجنكالببناحدنحمد31برالقا81فيوفيهاء

ااحمدرقبئاحمدابوألمطلىالشظاسقمحواملمالجهمخبرا5دكيثندالمايئإ
ااحدفيبراهمااسحييأنشالدينإثرضىوالقاالمجالهزوإيئبهرأ
امنصوربئاالكريمجمدالدنامينمنهنماالفيالىلمجةللثتهوىسأا
محوهنهلمرلدالسفماعبدونالطوبئلمحسنادبمبنصمعالفىاممللوا

ااحدىعسنةماتلىالدئأعنهىقوللراقوييزيهصبدمتقاطيقة
الناعسزرصالدبئ3اشىماةوشوخسين

لييباق



ااطفاكعتذ8161

الدتامواالصفينوغاصحتثءبداطنىاوصاابنالئياني

برعد11وهاورئالبنداديدىحمدالزفيالمباركبئناعلىبوا
بتارالندسبىراهكلصائرالهىالعرأحدبندودابنجمدالصمد

لناعدالونايطفعدعاوطباكادكافىااشحا
وةوسلىثرحا
سفلوثإنللطيفامجدلدينافقمومةلعالاوذنلمزاحيهاليالطبراا
ا

مدالرقتصنغصرجمينثنتيناعقاالصحلهالموصلحممالبنمادىأبنا

ولهاىاطلحنبلىااديرصالبشضوداايناطفاابئكرميدنروحفصاا
ا

هعيعبنفىعبدالزبنسهإلسالقابوايقاالصكندرامقروصةتصونإا
شةوصبعينآحأقايخمىإ

وبكراشاملىالرابراهيبمماافظاطالىلدحمداالبنكاظتىحدا
ايفةانجأادبعدوعترقئمالفصةاطافظنقطةانسعبدالعزبئدءا

احملىتااطبريابرالقاسمبأبدغازبنابوبثرأاآلطهانجأظأحمدبت

صكلنبسرقالبنعبداقهايرلعكنبنالحنالةابرفىضاليبئمابراابنا
آلاطنالصدفلتبلوالالهدبةبقبلوصملهاوعليهاقهلىصدالني

خبمداعرفهلم

نجكأدباص31
جالصالهاافيدبنالدهبيءابواقاالرعمؤرالمقرفقهافظاطاآاالما

دلهالمهاثازكااطكاالويثيالدشخجابئكلإنيحيىبندت

قهاوبة1لكتاادطاىامنصعوثقماوضحمسينوتمالدينةوا 5ا

عوتيقالأالابئاوصاتكالخطبصوتاإبابراصطوعدةتامأبنا

اضقرةجماقصيمالمرواصطمحسبالكخاتلبرطااعلىبئهول11

نيلساادشا



جحف02آطاتةكرة

وهذهاوالؤللنموعبديلقاللأولزصرالقزشانجلانعنأبجغدا
ظالفكواأوأيالصقريخوالنوبناطةيىاكلتفقهعتموالجاأوترالطبقة

اصعليارعاكبيرآدوصنفوالنازلوالماليفيمخوطدعقونحواو

خهعجمافيومملحاعلىذيللندادوتارنحا

ضحرآكهاوقىالمداىءقثأتلهائماالملوفشامشرنوتمأ
ا

انصفموقلبصابداححدتجارصكناناةالاالقىاولةارأرالزم

اوالووهوسخياالدبوبالحديثفةولصرنهفىرهكااإلوخيئاجمعأ
انوياوالمدالجيلاالنهيترأقصينعدةهصواصوله4بكفإ

11رحمهـاقةالناسوايامميروالصغاروالصفظفيمثلهعيناىمارأتوقةأطراا
اا

صدبئوعلىزالىأبراالدينزآىفىاقطناوجاراانعهـوىرقات11
ريئهالثالديتجمالواثنالنالروشانالعزثغوانازروااا
ا

منهسمعوتالمقدصىالديئفئمىالقباالجماذةدةواقىرالدقالوا

نشرحلتهواصابيءبئابوابوطارجىالطارقحمدنهشيومنإ
اضجاراضرأانجاظلاالوذنييخرماثةوضجينوضةفيأ

اخراق

عديممااللوالمدماتوضماةآلثالثينوخصنةخراألادتمرثامنفيثرا
الباسابوالدقشسىدصثاآضىماتيخهاوقلتوقغهفىراك

سئيالروفىالثاليواال9أظويصادذبنلاظابناحمداا
الدنجاعزةالمالامباسطوىقرقارولشمنفهأسةبهالمتذفارويا

شهمالمئتبهنجاظوذ293روثىرطاامتأرأهـبناصدإ
إ

شالدحمدالقا29دمثاظادلااحمدادا
اصرصىوىثرينسءا

لدبئاصني2هدبربا



اظاطتذكرء903ج

شتىالدالنويخاعبدالمحهلرئشاالمجاليربنحمد51امالابراالكأص

قهاصاطنه4رالمؤدىبندلىاليحيىصهدبئفيلصابرابتآاو
ىظجنىحمدابئحمابئبتابرسصدايلدبئالالمقاعالوازاومنمحير

40حدثختملهوالوقتالىلمبحضرصنةيئنولمجكنقعاالصبا

افىالسكندرانمطياالالصهلجىحةبنصفيوبنبنهـاعالمشداو

بيافظاطابئالمصائماخنااابونجهالهايردلااحوبطللمصياصيئاقدموهو
اضىصنقموالقاشينعنالدمشقىالثعلبىصصرىافتههبةن9المراب

ابافظاطاجلالهدالىسسارنعلىابنسميدالمجيدالربءنجهعبداررا
مشتيالهالطعيلهنجهللةابةيوفعدالرحمنرالقاصماالمدوءالال

طاهربناهيمابئتبرتينعبدالنرحمدوتابرالرآصااوىالمصرتم

لهالمجطبندلفبناعدألزيرمااالالمقرىادشيهضدواصرصوي
عدبئطنابئدالديئديباصسال1ماالاألمفيدوحمخالاالبضدا

تقىوالمتيهخةخسينوكائمانفالالبضدأحكلهعبدالكرصالبنان
وعتسبدمثقهءالدمئسقىاللعاصنااىنرخانعاابناندئ
فيصالاسجاعضهـافينمجدالكريمدبئنضذالبراارضيدالديئأ
عغث3واكأصبنلىبنددبئعداللهاالدفيضولهادىا

هالديئشرالمااالدبامؤرخهاوبللرعدتوسنةنينوغات

والالمةالمرفبنمبمرموقالمباركبئحمدابئركالمباتجرابراا

الكرمعدبنعدإتحمدننحرالمحهالنتحااالد5صااصب

البرتافإصةا121ررصنةاالمتوفىأ9
اثراالملصاىرلجزالييراال



8ضأ32اطفاظنذكرة

ووااطهيحمعيدكدقاجأشىاحمدالهابئعلىكلأتقى
ننعمرالمحهاتإحعادابزاانجأمائةوصالتينوالثببدادصنة

ثئحدفهيهداآلمالثادبكرايتا9فيطرمأعيدابئحمةعدالرا

ظلىشمجلغشفدريدقعكائثةبئاقهتاعيطماحمدقنحمد
اباممربقولظلتيىبناالحنفصاركندنحالكعنالقطانأ
فضيىشاكزمنومنهيبتمحكهكئرمناحنفياعسهاقهرإ

اسى
قيهضطهكرومنضطهكزكربرالمهومنبهاسخفحنىبها

تليهماتورعهتيهومنورعهقلجؤهتلكومنحا

لممامامالاىطألاا81

بئعونصلبانالريعابربليهإحمدوخأالندعدالباخالحانظفى
وخصتينوخىصنةولدابلنيمسالكلاطيرىحانلسالمث
نا

يرلبهبنىاطجاحبدوصوابابنالعفلهبإنشقاباوسمعمائقطاالبربداقهكب
قونزرئواباعبداقهالجدبكرنحبيثهالوابان3القالفسمعولرتحل

ال

أرشديدوالوابا2ربقاواباعدنعبيدافتهصاالنجاروواباجمداقه
ءوخلقايحمانرونخةجمهوعدباواكو3ققهاإجمدامىواباعاللعرث
جم

صاساالزحىعداطقوعدمفاوابنابرالعباىواجازلهاهمألألص

صمناعقفياماماوكلنواروايةبالتقييدعنايةاتموعىاخرونواالحكامب
الدالليدذاكرتعدللىوالالطرحارظءحآفالحمافظالصيرآلهثءاطا

مالمهملةباطافىرقاطعبييدالنعدالرحمن3قا11يراالمثتهلقد9ا
عةعنااللمىالبنشردفالتافى39اعلمالدواللهلسماداشدمراباأ
امهالمثتي29عيةبنعفاوىميىسدلثيهاندبوبناالكبمدأاسعهااللهأا

والويخاتلدسنذس



اطفاظكرةتذ8303ج

مناخصرصالرباسماحفملنيإلمثمانهفىاعلشقدصاتاوواا

االنقاننيلهظرألخطهكاقواالكيريهتبصروغاناخرزمانه

ملصالرصاأفرداقيابالغالسهالربادااالدبدصحيجازامعيوالضط

لمايشلهوالماقالردحسنكاهامدرمفبكحيحاخطيباالنظبملبخيداا
تمقمازالملوكعنكلذاثكلمووطناىلمجتوالزاالةساداسن

يومكقفطششةخطلبليوالمناملىالمحاكلفييدودكهلماااالىالمجا

كمهقطصنتلداااعليهدقيفنوثقهعفيديفتصاوله

معرقةحافلموبنلهواتبهلداربمفيءاظلفاتةوالثللصطق
وكتلبفهاببمئاطلممصباحوكتاب5التابينوللصحاثة

خذحطالالركلنتأليمالثهوذغيرويينإالرليموكتاريبخااخبارا

اكتيرشعهخذااالشتفاحكلاخدثفيبهخفعتعنما

اوطاتمفششضيناداتاحمدمباساعنهدتكلت
اتقمبرزوكلقامانجضالإسةونالورجاللةمثلىاقالممدىابنكظ

آفطكللىبرحللفضاثلمآوروموموزونمنحمنقولومصقولنحفنونا
ندالحفاظآاخهومحدتهنااككاندرراالاليدلتحواساقا تالمرا
ودوتحاليلهذنن01امحابقمكنااماخذالقرصتعنىطاالنثماهلدزانا
اتسهالقاااا ءكثرتبمرحبشبخهحبانجاحمعهو

عراعننمبعبنانمجدتااابدتالىاللهاالباركلرحمهظل
علىيسةبكاننظداندلىإالابلضاواالحالظآخرعولروياراماوا

و011هالمدءإلتفرااتلم
جصنهحجهصرمنحىبرييربمرعمناأل

تعالينلهاحملثرفناثيهوثالاا1



4024اطلنانذكرة

بظاهيلدمووكلراصدويدااصهدلمنيترالمننرىاطافظولأ

واشيليةتجنيةصعوضينخاصنةرمضانلمحشلصيةصيا

غزاركلتعلأالمجاصوجمعةوحابئةولقةوماوشاطبةوغرناطة

قهعئرباالجازققارجينا1كتبلثانابهذاسرتوحفظهوكزعلمه
احمدالدينيميناأالملكالمحدشااللمام11فيهعهفيتوقلتأ

اهدلزاوشةخمينوشعسضابنيوسفلديناصالحصلطانابخها

محدثووفللرالقرالالمحبطفاماحمدبنبقابوعداسحاق

ىنصاراالعساكربئظافرنركاتالمجنابويئالالجيعهومص

اظليلهسطابراهواطراصمديقحمدبئانحمدفغهالموعوالفةيللعر

عدبخاابرمنصوريدفيوالمشدهصريالصوقىالجولىاحمدبخاان

صلوماالسرفبئانجبرالنرجاينداعهالاالمافارمواأصت
ىنمارالااطنيأذيالثيراقلمجالفرجاأصيخااماالبناهابجمدالو

اررنيللنمعبدعبدالقاهىبئحمبدالقالرالدينحناادحريو
فالبدابنانفىاعدفيللهاياعبىاعبدللقاثريافيالديئفشروالفقيال

بخهعداقلراعردبالافيللطيفعبداقالمابرااواشامحاللعر

بخهاقهببنحمدابنعلىطينهواامةخطببوبذىالتاعبداقه

بنالبندادىليممابنجفرعدبنبنعلىطناأبوالمسنالوصاقرحره

بنمحراعدبنفيحمدواطنااقعندالرؤروالمحدثءكية

بنتصصوأطسقلظوادصنةينثاوممانعنقعليىابنحين

والمسندصنةنيىوثماضشالمعرىالحارقيلمالىبنحاتمالجودا
4كادنهقاقهنلكياالطالجدنحننهممرنااقههةل111 ءهـابر

والمعرةيههالببل



اطاطذية3ئجج

إنيقيطاركلبخلمتاصينعبدالحهاموالمرةأ
احبيقنعدابأجاعدبناإخبردااللابئناليضاصعمتأ

ءأا

االلةعدااانااطافظسالمالراالعالتاساالقاا 011وجماعيبوبوسىصىا
ارالمنرىاحمدبنالرالحباسااابعبدلملشيخابأعداىجرععالماينا

عدبنيمبرااشأاولهعربنعيسىكدبنانبأاراالداطسنبخاحماهـباا
ش3اقااعنحيدبئقنالملحصلمهابخهعبداللهثاثناملمصفيانابنأ

لحرمهيدىصمووآلهعليهاطةصلاللهلرصقالشطيبتمائيةأ
ياتوانبآناهباليتأيطوفافقبللاحبنهواحمرمصينا
ئاالفضليخأعدبنااطوسدالموتعنرصةبقالتميزنجباحمدبنأ

للذكرحره3ممبرويهاينبأاالفافرب
ألكلىاأل

لخاحمدالماقبطنعلىبنحسنالكبيرابواظطالمجمرطناطافظالالمةاالهاما
لهاالالداف5سااااللدخدفينفرجابنوتالمفالياجمتثسهـدباطلأ

رأصمعياطالئاوانمعبطابئالكلىولددحيةيذكرأشنالبىا
3ابىبنوابابكرهدالمجاالدبئبابوبثكواليخهالقاسمااياشبالندلىأ
ختهأحبثىبنالقاممودنيعنوجعفربخهواجماببرفدتونبناعبدالقأ
ايهاخطحسنسسمماعهصكياخقييهباطديشعتنياعلبقتهوكلذصيراا

إايةدا5قضااضركيرهاوليانيومثلركةلمطوافدمنحقلهبطروظبام

جرنالىإثايهاظعنانتجهعياوحملتقخفرصلصرشلسيرتم

بهانوبابالمثرقفيوحهووتسينضحنهنينىضووحلثأ

أالفراركطخاوابااياصغرالعدثلىأحرلثءتلتومتيأبوربللراقء

تيألمنوآلنااأم



84جأ03اليط01وركر

أفناوللءا3ااالالرأدظلءادالى011اةاأالاطافظا وجورىإىرجافى

أاهلبينفاضلةفىالمبنوأئاليمإلءإالنصاسالومويباا
احمدمممسنداالوسمعوطقتهالبوعهـيرىمنبكحروصمعفلت11
الصيلالعوحداللطثنكطبراقاامبموسععالميدالىمناسطءا

يدخلولمؤزعمالصالحعزونابرمهسعهبالموطأةماشخة
أعط00101االا اضيرخعوكأبضعلىحفظهمنجهصسموهدعىدنكط

يضةالوكلووالدزبالمجاوخماظه4ظهكزعلىطمرأا
احالهلميجباد4او4طصنهثخهيناآئمهلصآ11نظإطنظلب111

11رأيتوقدءالضياظذنموتفيفهجرحهكتبوالهالمنربلملعوات
أا

هذلكلشيىئابدلمنتيما

أهتهحموحفظهطمعرففرمعاظطاتابوكلنواصلابخهالقاضىءاا

إاأالئهالبلكامجلشيئاملويضمانيقاكاالملكذردنجاخالقلنيلمجاأ
األدكتائءضرخكاملافقاللمالاصاضدموارامالكاعلىأتكمخهكنأ احملىلم
دأرعنيرمحزينمحقعاقيلماللطانلالولخفيمتنايمئاكفملنجلهفعلاأ
صضالماباعروماميمكافلظهفولييتاخأ

مللاهاالألرودثمضلفقالمزموصموظاباظحابرلقكلرمتاظل

بزللشمثقخكبدللغبئالقلسمكأالىضيققطلفذجموالاسيليلىفى

تشرمذعمااقرءوجمهممأقولجعانحجةعنلى
ثهابرالصرفميرعاتوخممهنالمندمنخمسةايتريخبىطميمنا

أج



اظاتذكرة7أض

ضئاضهافألسهعلضتهاوسجزأ
ضعللهابقعيدحوفاومدحكهالمدنفبلهارقدنخلافيقل

داالاقئواغاقالقصيدظرتنمهعواونااعدولثاةالولوالأ

يعرفاتاجراظطابابىواىصدانبخعلتجزأتمماقىان
اواليمتباظطابابركانحةبداضعواصموموالفاالباصبينبألكلبى
حدتاحملمداليسكلنلخهـأننسبواليالموصغالرةاشاسعالكلنى

خمرفالحافعلىبئفىاباحاروسمناعنعأئكبىمنلقلمازةاهوفيا

ثالتضةلهاالعترربيعراجللةءتهموأتقربلىاطاديخااا
لاولحاتكانةوصةتمانينيفأووعاكأمائمةوتثينوتالا

هسنةوصتينبعلرعلىدسىأرجأبيثابئممرنجهعاحمزةا
فطالراللخمهاحمدبئعداظطيبقالبلثهأبرالملكوالفقيه

يتدادصرطعدناجمدشثنتةزهس8ايخاآااالندوصبتقصما
ا

قميذبلىالمزمحابهلتراالرعلىنجهاصدنمانصلمبمالراجمووللكىا

اغيخواشاقيطةابناسيلبننقاااجمداناويالاالكزأ
ازمليبرالشساجالدضقهالرحمنةبىبنمموبنداوحمأ

بنالدفيتعفغواكطاداالنبانبنظفبنيمجمدالكرا

11بخاكلنأفىاراكبالمشدفىلمجالنحرىالمعىالرماحابعجمدالصعالاا
داا
11اوايمبقعلىنالدظرأنوانىالقالالبندأدروؤببمربيوا

11ىألمتريخالمأموالمناضايممدبنعدبملنبرابرمواالربلىصمبن
نصلرىاالمكاربنارحمنإبناقهنمرالتح0أدويدصرالفرسأ
الثغبنيبهدالرزاقنعرالدينساةاللقاهومالضىدضقىا ا

طكاانمملمرالفأنرفياطافظبزساباجمار



3جما82اطأظلرتذ

نليهماالتعحمةسنترجناظاعناجممالقأكرإ
جا

الهالبرزا1161
يوصغعدبئجمدامهالرالديناآزىئيالئامحملالرففلفيداطااألالعاما

رصيهألنتعولدتمقرالفىاالليلحلرفدةااصهعاإيطأ صبورحهدلىبرابن
31

ههفمعوثاالمصماحوسسعائقألهمصنقافالحجوفماوكسأل
زأآلوكلوحماااإزظاط الهاضحشرصحمحرمنعفلةبنأسن

ائتههالئمسعىعنمنمبطقوطبقوىاكتامنولدصثئا
01نج

حرادصناةوحهرىىمنصرروالموثدوفئورمنسعاصوديئوالموصاثبم
ا

كنبوالموصبلولراوحردداونهمهـوبرووراشافىلزابدءبر
كثيرسكنظكوخرجالكبيرالمعجموعيالكثميرونخودرجبعننئا

كيلعتراضعابامامفيداوكلقمدةقلرعىبمبآواخجهاواقدتاا
دةرااله4إ

يررمشاظتونيمنعئرالرايثهوقيانذريالدازيلإ

ايموخرجوظلكنبلترالكهونلىوهولمجيالىابرزابرعداللهانظطاا
ابنعندصيضاءمحبنامدضبالقاهيحنةاكرت4ولذاكرلمجفظنوعةا

تيماالبنمدابوطاعنهىورظت51مسعمنعروتالمفضل

ضلبنعدوجمااللدينيمولابنوالمحداالربلىبنساترثنو
اظاللبخاكلوابوهمالذتبنوعدعساكربئالصإةوابؤا

قيلةالقيالةبهرزاوههمءير

ثماستووثوثينشصةررزكواارسشاتترفي

ىللعرلتطالنياعدبنكلبنداالباسابراادالزاهاتحيهاو

63يداس



المحاظنذكرأج
ا

للتنعالنبنحابنالممبخاصدابرللهالمصنةوصبصينجعكه11

بمأصكنفيلنبراحاللمعهرابنبماظيريدلبواحاللىادثاوصكأاد11
الهمدافيقههقادنكلدنحعفروالفعلالمقرطالمندو5صنةننوتماا
ا

احاناركلوالطبيجصنةتصينعنبعشقاااللجلرا

اأالطالصكنمرةصيئوكاالصكنلرائيألمهلوىحانئالقاسماا1
11ىاوالصقرصعيلانجاعبداطيدبنعدالرحمغصمارالقااللدنجماكهيا

11ابئعرالثيخنصيبينعدثوصنةولسعياثنتينعنممىالما
قاطنعدننعدالففلاسالمنصدوىعرنالرصعد

00005ما

احمدنعودالدحمالالحالمةتصاطنفةوثالساك
بالهح01

ىالحمرانالبخارىعباالليدأ
ابى

انجأاطانظيرتعدقحدثمبياالريرسفعدنفىترأتا
نااخبرالمجدقاقبنتطمةجأظاانباصجماارالرعدنعدئأ

االصامراض3القاابىناميلادنهااحمدالخروارتااصفزأة
بكرثضابواخالربهنألباسائأطرصألاحاننكدئمرورإبئ

شلمأالودفي9قيسابيعناقاافيعنيهاعنيوصفنابرايمتا01

قومامىققالعيخرخوسملهواعيهاقهصلىافىعنضكفلةتيع اص

اةتالرصناسهموقصيالدننشبمرترثمابحاوزقىالاقمرضرأونإ
3كلقيقعمع

نركوااالوكيابوكيىوانترنالرحمنعدالقذببذقأل

أبئذكرجماسةواصحاقاعخهجماعةففدنحموىأ
عاد4اللهأتمفيلكالحنالعصاأتتىالئقاتفيبانأص ا



هجبرالحفلطةلدثز
ا01ول

وسةابرابئ79أ1
11اوالنماألموعدانفرجعدقاحمععنالضاقدارالحبلىاطافظاح اكي

فلإطاكتابمضفاالب9خباىالدمياالشيلىدلىاال
11

لمسنةولدلجظاهراكلرنجةوالبئعدىالماملاكلهكتاببهيلالدت11أل
اكرنوايىزرتوشعداطفموصعمزافمائةوكىلكلوصنأ31 اد11

اليورحلحجالجىئمفىوافيجبىنبروروعبمنالجمواصأيال
هأوتحهافاىاوافرااعهنوالراقااقي مع 11فى

كلنئوكلمالدكهجملألنحزمتعحباالتياظاهرطتاإلبارظلأ
ا

وكلذلهلالكااضلجاتهكلنحيدفيهمجلدلهاوالرجالباطدبابعمر

أسمععابكلنءفيجملىالحعروأهلبهااقةصرفهثيهاطثابانباتأ
وحثدهعبممصوبلقيتهالمنذرىامحاباماالالطاظجلشه

اوكمعكهظتمنهاالعليقاضلممجايهأوجمعصفظهمندثباا اااحا
فةرثقاقذكرةلكتاولههأاطاأحامظالقةكلنلونقطةق11

لمكلبارىازادالممكتابوالفيختهإ

ااخقذنجماتايهفذكرسسرةلهذتهتالضتربرناقا11
عفوىكلغرواحالعائررئاوصتثننثوصعضةاالولةبيرا

اوضيئيالدمصابئموإماكتمهوطاالبلمىااصعاقابرالمويافبكررط11

2حمدمهرنالددنجاشاإاكأإإلماطهب1تاحاليقيافيتآالنأأ
اخصيمنموكاتءونقطةبناهأزرقونابنمعبافىاثألدالمقرجا
نالدتشرتس39أيالزشقدمتونز212تىاافاذا ا

وادثر



اطارويرء923لج

هلةفابالصيدوآيئارمتحراة

برطيالنبئا18
صاللقعدنجهنجةاحمنجهتاصمبرالقاصمااالندلعىمحدثاالهمطافظ

ابنحوماذنجراومائةوضوصصنخمىولدثسنةالترطياالنعارى ىا

جمشدآلمباسوابيالثراطبئالمجالقاسمالههجدممنىرفقالالباراال
فياضيوخنامنوجماعةحجاجقءالمجاواثلزريعبداتخدابا
13يخيفونوشيوخهصعجوبئصملقاابهووالفرسنبعهـثملهازواا
بمأيمامتقرحوالاتبالزاصرلهوكلقوالماعاالمأتينتعحدرلالقرعلى11

لىاشردةاالمرعنكتالمجاماورمضفاتاالممنلهمتقاهاطدءحدصنا

ااهيالجووكحالثهكتاسوالنئقالمنسانساكوثااطرا
1

ااألمندناراتباةرحوكتابثمالملكاالحادفيلملفضالت
اجماغةهاخذعلراخبارصمنحاماالندالمجأل5موينأثارالمقدومناقبم

كاهاللذاضااعيا11
ودبرش

خطابهاليوولقةكلللهأشفيالفروقاخذمنترطبةخرج

هوضمأثةننصوارضتيناصنةاآلخرفيفيبهثئشهررئراالى
لطيداذيخرصىئنعأافيةفرنونهلىانالينافي

لتبوواجمهرزلههامحررواجافلهاطدتعراليرواالبجازفيثثبللوعد
كرواعلىقدراصىجبتماظسمرجمعتهوجيزامهارادافالشلمىطلهأ

بناحمدالقعمابومرجيموالممترحةينبالسلمثتبهفيصعجون1اا

منةماتاعرالخدلثطدثنداللىاسجرنبئعبداردودبن

عنهءفاالبئلديناشرعدفىاقاألقص3عافأوستنماذ

ألث



يهج3121اطفاظكر

والفماحمإلألهجزتااللمثالهالنجصالىللطاعةاالواالهألسواعننا ءلهوصعابيناوسنقاحدىفيبهائنلهافراقهفيموبارك

نعمرلىاالدنشعساتاضهـهاحمدالديناالجلمالصدرنييهاأدوتكأ

ودلعدرهسنةسبعينحدضوابئبدثئلزىالسيراقاقههبةعدبئ

11عبنفوصبعبنصيمعنبقىثالدمصبئعلىقلمنجطاطحفأيئألهإنجم
المقرىوالمثالمحارلمجالمزىابطكنجهكرمالعبدبئحاحلروالثيخ

بوالمنعربىانوأاهالدمثىنعاراالبماكراعبلننسليسمبوالقاا
ممدناوشيهالثوزهاللطرالصابهدرااضمابئهياتابئظاني

اروالصدراشرسااطرىنطارىاالرواهةبئعبداقهاطععن
االفافىمنصهرالمحبلىررألممنىءبئإيرسفابوالففليئجماالل

هصنةصبعينوارجعاالسكندراقىه
رلنجاابنا91أ

اعدابوجمدافهالدصالواومفبدالحعرمورخالاالماماطافعلير
البندادعانجارابنعاشقالمحةعبةناعودناقلى

ايىوصمعهمانةوكىوسبينثمانمولدصةالتعايفام حب

وانهنجمالمطرسوالمبارككلعلبئلروقاكليببنالمنعمعبدبرنررابئلمت
هاباشهعناواولعثرصنينولهصمعصيىوأولهمصوطبقالجوزيال
سكينةفيالمجاعدووالكتيرةوالجتإروتالصنةةعثرخسهوابئويال

المؤوومننيبابررووجماتائقفاليسىعينمقباصبهانموصمعويخربر

أاطافظالىزلروخرجشامسىكنصوجمعحظبىش7نعلبهرخئرش1 اص01ثه
حخ

ألوجمعاشوفيقاللهر



اطلرنانذ43بئ
حح

افالتوهراظطيبعلىاسدركوذيلينقالسالمديغناروجمع
امةمواقصانةصيئالىثماالثقاتاطفاظاناعقكلنوجزمائة
111بثروابرروتفاوابوللمباسنيالصإبردانعنعابوطحدثوايةالر

أاشكتزانوابرسداطةبليانبئاطنكأواراتىالحنابروسعريثطاا

اافيينالدوتتيالطاهينباساااوجازةوباالنواخرراقاطلى
قعضصباورالنجابناصلةرفتاالثقاقالهلعىااانلياساواي

االمسندقياطعريلنيركتانيمالفتالشثانةصثيختواشتملت
اصننأفيالمامافزوكتالاطديثنومالهمحابكريذالكبير

أكتابمااكوالأنجهعلىيهذيلوالخنلفؤتلفاكتابواواالح

الفاانابلدإشوأأخلرلىنااثإنلمحاأذواكتاالمعحمالمفتركتاولالياالسلمتا
أ
الالرالقاكطاتاساردالعقدالفاجوكتاا

االدررابوالامجدعثرصتةفىكللهالتاربغيلذعليهأتوقرل
11وكتابايليامسجدفيياروضقاألوانجارإلمديقعويهابفىالمحينةأإ

الضحاءزاالزلمعوكتابذكرإكتلمرىرضغطااهةقىلع الىإنااللىطبكتافاا وبرالفواثدنجموكتاب

اورئاهجمازةتحملناثالسرالىنائنةلنظاصباكلتبهوفاليصىواوكلل
اهوثصنةانشبخاممىفيثطقىيلممحاسقالدلتمعنارحمكللىعتوجا
تمالىاللهرعهصافةوستبعينولى

ألالثسنةفظاطأعورعدنابأاطوناحمدنجاعلىنااخبرأ
عناقههبةبناحمدناوانجأحدبهرابئعبدالمزاسامافةوتئنوا



4ج8ءءافذكع

اجمداتاحمدنجأااطافملىكلاحمدنماااخبرمالوببنففياشزاعبدإ
نبأحماداراعراابوأنبأايربقافتهعبدانااطنبئحيصبأافضاطا
ا

اطعلاقهلرصلتاليأشكنرترضألمحهرممنعطاعناإاطكمكأاعنا
رهعنبلجاشتألىابخدتهلمهعاماتمصمشلعر3واط

االمامالحالصاثص2أاالم
إخماازوركييتحماثوكلاذأكتةالالتأةافظاطا11ت روسثاحثء
األ

فيلةومائقيضبيزثخةرلدكأافىاأضلوخاب3صهـاحب01ر
إوولده الديئخاشمسنتااقاالمقتبالرعلخضلاثرمربهو01في

ةالاعدبارتم4ألصاطلمذباعله3ايهلمتةاأ 01خاهـى

صالمةننمراللهوينانداقهتءمنخولحئرتلتيوشادناااث
31
منفسحعدانجدالىلىدلرىايلىتصدالىيالموحلىعلىعودنوط

ا

01الفضاذانطرزدووعرفةكاس10 كالمحرمللىمندب3 اجم
انالعثوااوبمرومنتههدلوزبصؤيدوانعررمنجابرروبر

قتاظىالصمكاقعدحمااللدثالقاضىقصنثالعمايخوجماعقو011

ومحبعنعاكرانادبئاكرواثيخسىالمفيئاهـلمصرثخخأحولمبا
حيهانصالدرتخادروحرسعبدافظإطامنومجزاازكلوعدنالط13

واببالردإسودمثقآتدورأبلدالمظمهدآاناسالمتهـيتإ
صتفصالعنرئاهية11يىتدرتجمةاالصرطدثداراآلضتليستم

اللنأعثمنلمجوكاذاالنحاوثخرجروافىأا
مياركةلفقمولهرنفالفيعصرهففالاكلنثحلألن1ظأة
اا

بهماشثعتالذبئاثيوخهواحدومدلحةخاواهوكانتكلعةأأ

الفمتالمنرآ3عطاهعناعماالصرلؤالطاهرسكذافي



ألاطانذكرة0121ج

التاضرلهثالثينراثينعةتجهوالزلالشتضالتاقمشم

قلوافروعآاماصصهفيإلحابرابئحفعهأبوكللالوجطكل

عاريفربحتىلطلباربارحفىعانروااالصرلشقبمااصن
دباوااطاعةافيشهفىدواالئلا4

صتطاضاسزينلمأثظريىعنكائاالغقادضوكلشفياظتاأ

فيةالزتلةوافراجلوفوعيرصلحوصىحنا افىظا

1001نوحالرحمفانعبداالئةفقه5ازراالمىموقرآغداللعاالههة
زيئرهـيخهأوكااصصاقجمتدالورطتجمناشةالىوكالا
موصياوالةا

11حثلمروهللانالدثرخاوالكرمحرقالهفؤعضهحتأ
ا

إلديئضابطصاضاورزضا1151ادبئايتتهزنواكحمنهـالرءالديئاتاج

نهداتااشرفعدفيابثوااوئافاالديصرفظطيبوىالجراا
اأحااللمرااطباانفيرضوماداتدالودااالرداا
كطاوىبها

أاإاب51واللىدتكلندااصباحهأبوااخىاتيارواعدبئلديىاوناصمرا
أنهاخروالمةبناسأ
ابالثةاالخرصتببممنوالععرنصحيهفيالهالىاتقلا
ا

كلنثل5راهعاتصتإخاأوكشةهاستوولربين

اوهوثثدثحميهاصلافصريترختوعجنازتهعلىركلنىالرصأ

111111نخرجلخعثةاظوارزحعاانلمثوثاورجعنرجكمباباليا
اشءةوأشميفاوتبهردريةااممقاسوزودفسوهمرامحابصعرتعن

4111طاقهحمةصةضينصتا



41جمأث16اطغائدكر

عدأطافظبئاحمدالىتقىاالهاثااطنابآمفكأافيتوايخوا

اوباكروالمندهصنةوكعينجيناعنالعحاطىىالمقدالغئعبد
ا

اسرفالمقاهسقوخطيبللبغدادعالنخالرادبعرقبئعداقه
حومنموداءشمفيدبغداوالمحدلىاطقدامةبنالمجكلمرنقهالعبداالدبئ

1حمنالربوسلييبهاااففمواىأبفاليداالوعدنقيادبئعبداقه

راجشالمفيداحرومحدثصيالمحدحدوااعبدبنعدافرطااث11

لقالمفداالصكندرحدثوهكاطدائيسحابنععرقالرحمنعبدالدقا
11

اإعبابالدتاولكندىلجاتردحمناملثمااابرالدباصدآتن
اثهاكعدلامداتبوالكاخىانتونلمحاندحمربننهااعبدنيناإ

الديخااداالااودشقىاالمصاصكاهانجابيقزةبنصتدةنات

بخاطيزاقعلىطنابراهندالوقشوتياااللفضاااقثع

صمةوصيعإنخكاممرانبخارىااالزالمفصإنورنصبنكلإ
ئئبدااتراخثىاجمدالصمدأأسضنناعدعاسالدالنعلمرومواا
االهامواعاكربنلهنابنمحدبندابنعدلةاانداعزدراأا
ا

هاقرطبىاجعفراقبنكلنررالنرربواطسنادينااجشاالهها
ا

اطارثبنالدننقموابتاابنصينبوبكرصابندادخدو

ارايماطباسافىبنالدهصبلىدالرحمنءبنالديخاسهدظيرفىوفياإ

ابغ1ىاطيربمالكربدبئممرصالدينظراالماموالفطاالااسديا
كطنواانالملكعبدنمحاصالضيالةاكتاوالدفئتهاى13افىإ

العرصىعبدالواحدكالبئيأمنضزوالاالمذدالمحدثو4ىاحلي

االهمدانيرثيدامزااضؤقالدنتآلراإ111 ثباعححى

النحوىك



اطفلطمذكر18793ج

ابنالمرافيعدنهممدناحمدبئمنعورلبوابرظبلثقهالنحوىا
المحاورهاقئاانكلعدشورثنستونصهاساكوالهاللعرأ ضأب

اطايىاالسديعيىبئفييئىيعبئالدقهوفقهالربيةوضخا
زميقارصنقالخووصكعيرخلقوإ

أظطبالمحدثىعالمقرارالفزقبراهيماحمدنالعباسبراخبريااأ

سنتيدزيخبالمواناخبرافظاأحمنعبدالربنوعانابرهمرثاىخوأ
انأععرونابىرانالكنديةزنثمنرصحتهالثريقاللقاصماآ

ئادرداحمدشابثرنبنكدعبدانافربأاهااخبر3هـلقاابئاصميل
بىبزيدعنوفرثياعدقاووجمداقهانبايحيىبنضايحيىاطينق11

عليهامهصيهاقهرسوللعلبرهىابثت9جدبئبرعنخصيفة

جهخراوقدآلخرمالعااخافحتثهداربكوعاأمااابماوتلمرع
دالانقفيةزينبعنبمرفقالعناالضجبئبكبراخرشباصنادصمإ
لوكأنتجعمتمإلموالمأةللراضالقحمتحرعلىدليلشهاطدفيءسهىابنيا

اريحهوصاونهاظراينععاطيبوآلوسبمعليهافهجموزآوقدااللمل
احتاراذاكىوالناف10ورلويحموشظررجمايماالرطيب

صعيدموذبئاقبرالمبامحادلمر4بضمبراشيواظال19اا
ادو5اسعرئابشوبدبنوكمابئصعداصابدشاالمداصراابناا
المنقطعبنمبادكاسعدكلنابخاوهكلىمعينتقةابندلىاقهكلضهمسعيدرضا

تهاليميهدقرحمماقهعاشحنةءاقدلواكللاورحاواللدطهدقمالزاهلو
ا

ولقهالمدالكندىخعيقةبنالةاعبدبنيزيدهوخيفهبنيدوفىا
ا

دثالنااطسيق39اطديثكأكئيرسصدوكلالبنفىالنماوطابرأ

كلطاوالفر



الصآأل812اطفاظنذكرة

الطيبايذهبريمانالييتهاآخلزوالحنربالمكازتطبأةالمرا

دفينىالعر2اا
احمداالزهرقبنعدنجهبرايمادسحاقابوالديئاققالحااتمقنفضاطا9
1111يناحدعوتمانةمولددسثئلهشالجلىبفيىرأأثالرانأف

أةالجزوواالمبهانوااساخرلىافيهورحلالثاناتعىومائةوضا3ير
الدالمومنوسحعهونخر1وىالدرالرهاابمدفظالحطوصاحص11ي

11
افياصالرمةانجاعبدخبلوراثقنىمنصوبئعلىوويالهرالمزعبدوصىطوا

طهاالاالاداطاعر 11عنهرىممحصربىخدىلبنبرريبىص 311
اختاوديمالىنجاالمجدوابراطلوايةابئوالمقدسىاليئضيااطافظ11ال

ااظاللانوارعلىالفارقىالدفيزنوأفهواضالفزارىالناأاال يخ401
كرواخروناعرقأوالا

اب

اوظليتعهالمحمةامجوحاطاففأطلقةنانمذوياطافظلاار
اصيخاوايةالرواصعدوفنبتام10الحاجهابئتالدعزاطافظ

دلىءرخفقهالىيرجعوكلنداظوتجهفيصافرأقلةامعنمس11

اضاداراطديخةمئليفىحلبنوصاركنمفيفىدأراطديثخةث
الصجةصننقةفظطاماممقالعنهالحاخاكصألتيةالثداد

عوضيااكوعلىوالدعلالترتققرأاطاجبانلظبالنقهلصرفةأ
اعلىاالدبوقرأىاحمدالؤارفيبنعبدالمحهانثيئعلوتفقهلفيئالصرا

رىولداعرثهلمحةهبتا

لهماثهوتواربيندىاشاالوليأديبمفيشقبدات

شلمىابالدبئااشمرحد29ةلجزاارضىنلدالرهالضبمباهـوـهالر91ا
ون



اطفاظكرةتذأ41992ج

11حمدنرراللطفاوطابالراقعلشمسندثوفيهاماماستونة
نجتممةكرالفصلامأالرمدةضنحريةاهـشغالفسكلكالابئ1

وتسصيهاخسعنبرلةالزالقرشيةاظضرقعلىبنهاباعبالمحدت

اأصتعنتءااللتباجماويعرفطر1كرمناخصااصدصنقوا

إانصارىاالاوسنجهرنجاغخهبنحمزالقاسمآاهـونلسندسةنيناوا
قىاعبدبئخافنقىاعبدلديئ01ضياخاكعو4رالصكندلهبااانز

بئحدالواحكبدابوالمكارمالدبئغدثاوالدلالحنبالالدمئقى

ألوظابواثاإدمالزحياالههالدبئرابدادالعتاحمنلراعبد
علىبئزيدبنضاعلوالراوالدمئىاطنبلعبماطبئعبدالماك

ادأوالمصمرياطاتيامكدرالاالرساالحالىمفرجابى
عيناوقدحاوزالهاخاحمدبخاهبتاللهمخارابئعلىامابوال

اارجعنالتنوفيالمنجااصدبخهرءابوالقحينالدشمسوالقاضى
احمنلرعبدابنصبنحدبوعبداقهاطاللر1شاالمادواضتنينو

غجعنجمهاانياألسكندوئمالرناطبقيىامحارببئاالكعبداابن
8اتجطيهمرحمةسنةنينوئما

ناهيماسنبأابطاالبارئمبهفرببتماثةخسنةدداوحمدبننااخبر
وحمدفيعلينعدولمجافيوأدقحمنلرعدابخهوعطقاالزهركدبئ
المؤيدنجهقالواثناوصف1وحميدحدبنعلىبنمفضلمحرصدبن

ابوالعاحماساصالمةنداوحانجأعتجهاننااهـواخبرحالطوسطعد

صدقةثناأالجميلجوأحمدبئايكدتانبأداودابئوانجأاطافظاح
1ممأحالمةعبدخعموربئبأانئأنحقووبئدداودثناابنيوابأإح

3رالماكابوواينلدانحلدافىقبيا



جأ03اطفاظكرتذ

علىثاطيالثاسمابرالتاانجأالضاوىابرالحساودانجأانجهبرناواا
ايخاحمدقانأنرىالماسارشانحاحنقأالهنااه ابهطه

اقتيبةثماجابئملمعدئماناهيبماانجاوممابنلواثناارىللد
يرةابطهيعيداقهقعييداقهانجبيالزهيعنلعنيثثناة
لرواواستخدفسملصمرعدالةاصلىرسوالفهلماتوفيكللبخ مخ

كللقدوالنامىتقاتلكفمرالدكرظلالرثمرشوكعرمنا
أ

شقولراالناسدلاانتأصيوصلملهواعليهاللهلىصرصوالقه
هلحديثاقمنذكراالاالهال

ه

ثهرالال32

المرناالخميكلقعتقعدنوعدافتهامةالالالحافظآاالما ء

اببقروايأماالمااعنوىبالتحبصماليرسباوتالمعر5
اراكأعمدإلتعاالصاكمللوخميهثالشوضنصنةمولدحمداقهصآ مبديح

االثىننللجمعفيارالمصباحانرلممنااليفهؤنقىصنفأموالقفاليوج
ط

انكتعوكابمالخشانلاالمطا14عوكابالعمحاللععتةع
العدلشهاالبموفإطديرقوظائلسساءلهالصتدالله1فيفيةاالكايخ
كمكه

رتريخةلمالمالمالدالصو4النوراالماثهوكتابللعقاعنافي

تالىاقهوفمائترعينارصتلمححدودضةئم
طمجمماأل3ح

افيآاالهاالكبيرفظاطاصمدنسالعةقعبداقهبئعبدالقوىابئ

فيلىعومىالمعرنمالثاممطبرعدالمننراالديخهزكىالسالماست

سوشقهدوآالقرآنوقرأ70ماوكىيناحدصونماضةشعبانغوأ
نماخنجبقفىصا



طفاخأاةرزكر93ج

بنالمجيبصوعبدطاحرياابابمدأدهفيمصمعورعالثأنهذاطلبخمأا
أاخسنايالىوإطارسظنصاثالجودواباالنيبقوابرايمزهيرا

جنربنلىالحامنيئاخبوايخةبالموعمعومحبهلهموتخربملئقدعىا
ىبهدا1انجلملربطبرزحوعدعربرومدمشمنلموصات11

بمملويضمالمقدسوهاالرالمحندديقوافواونحرهطبقتا
فطالمذهبوصمنفداودالىوصصهسممبلديخوأختعرق

ايقوابراطنلليوالطاميوابئالدمياملىشيرخناعنهحدث
وادارىالدضحرالديخهعموأنعربئيلواسادالقرنهبمدافتماوابر
أإسحاقائعمواظرممادعدينيدوااققبناالدينكطةقضااضىود

سواهمصوخلقالوذأبن

يالكاالدلرمتخةوليتملقاهيفرىالظابالجاعدرس
كلسخاالحافظهمؤإلديخاأثرلسنتطعرينالملىجمهايخثرروانقطع
اهمقيلمابصحيصنهاختالشفنيكلشهاطدأنظرفطكلمايمعهالدينزي
غريهقابمرفةومبهلهومابافطمعرىقاحثاصهووقصتحرلرومعلو
فيايرويهثبحالهيقوطادصتجررعاوتبتاحجةماماالفاظشاخطألواااعر
وقدظتاضفاعاكثيرابهوانتفتحدثحسنتنقطعةعايهقرأت

كانولطمهواالجودايطلمجالمجالجودفطحيااصسامنصغعلىأبالسغقر
اطافظعبدالمؤمنظالشيخناهدوقىذانثروكاولسيناحدىسنة

قالاطدثفيمحيدالهودأرقةاتتممتدثاوخرجىهوصييمأ
11ظتوضماثهنهسينوستأتمدقسنةاذفلمحرابموفيا

أالهرااإبناننيصدالمجيباألرتاجمىريايا



4اصأكهيأاظ01رتذ
تحمما
خايصالوتخهنهبم5ذغطاليحصوتامماسيفتنافىاونيا
أاصاساصراالمحدررالمةالةالالسلرافيوالللهمالمتصأ
001اء

اأوالهدثشةوصبينئمانعناترطينرىاالنهاهيمعمرقاتا

11التيىعدالبرعدقعدننجهاطسنكلايللديئصرااليدالرالمض
أاطسننهماارئينالوعدألحهالدنشزوالعالمتالصوفىأت

000000001

أعأنااودقدعاحالديئاالبارصوخطيببدمقالمنوىاالربلأت

أالالمادعيأقالمحظمداودانناعركوألمىالمقعيىنوسفابم 1

فيزعبدرالفضلاوالئاعاالمعلىبنعدنزيربااللصاصواآل

المندو5اهدالزاكرلمالدمشقالكفرطابىصانبئاوهابأباا

الناصخالقرأفةخطيصانحدالفرسعبدللوانعلىنوعماتأرمرغة
1000001مح

االلمرىاعدالجبارالىبناآلبهعلىاطنابرازاهداوالتيئأ

111الدشقابستىابىالرالقاسمبئالمظنرعللدنمحعىالمفيدوالمحدتأ
ألإلخيباالدو8اجرااحخرقاظزرنحرناثقرصاروأ
00001ا

اسالمقرئمحوعداساطدبدالمدافيقافتههبةمدالقاإصااراالديئفقموا
اعناطنلىألموعلىشافىناحملىسدققممدارعداقهسعلتاالألمةإ
01ا

االرحمنعبدبناراهيمنعدأبرعبدقهشاوالمحدصةولالثإقثبئأ

موعدامةااالقواحصوالمندخطىلةندرصكالنلمسلنالالحألحق11 ا

عدبأهأرعبدافامالقرشغموفىارراحمدالمتدبئأصعيلبئحمدا

الديخانحعفالمندالمعنرىالمقربحلموىرصالبانخمدقصن
أينسنةوتمضتاجرعناسلىالرصفيانقاطههةىناناجإالمراا
االعفقفبنااللمزانجأاقهنحرابرالفتحالديئيخيبأالفاضلوالمحدثا

للدمثقالسقسطلففةاينىاإي



بمكرعاطفاظتذكىالج

يوتنيىجمالمالدبئاهالاالديجاللزوالعالتالصأرثتىاثدا

أات11همحىاا امموالالمةالصيرصيدلضرالصرصرىمصوريىا

االفرجفاايئاآجمالصهاالماان1سفيخاادعىفضاصا
زىالجوان

اسالفظعبدالقوىبئمطيمابأعبدىاظقرابراهيمبناسحاقنااخبرأل
بئصأعلىامائةوضوقسمينينأراحملحماعافطصنةممدبنلتهعبدابرانجأ

عدتجالنعلىنواهـاةاط3ظيخهينافىبنعلىنباااذاللطالموينااا
رحمناجمشقوبالضاالمحاأدقهبءابوضاالقاضىاصحا

نبىانهاالنالتمرضىسةعاعنعروةكهىمرالزعنمالئهعنمهدىإنااا0
االيدخلكانظرجلمورأصه11يدباعتكفافاكأصمولهواعليههاصل

ذاأاالأالطاجةالبيتا

لمفتاصغااليونيئح12

ولاأاحمدبئالمجاطسينحمدقاللهابرعدالديئتقىالقدوهاالهاماطافظا
ايوبصإنيناقثنةونمهيهاطنبلبعلباعلاحمدنبئعيىبنبمداللةا

ذصاالبطامخىالدهعبداليخمناظرةهولبيوننمائةوضا
11عزالديئإلفخونصهنينىلليوجمداللهالمئعيخوصىرجمدالقاالسيخا

ألاقالنىاملاوابىاصرااهيايخاصاكهوصمعالمنوباصاطنيرعو

3يز0ويخرالكندىايانماواىالتبءرانصانيمواالرلوصإ ا

كأمجداواالدنقطبرالمؤرخيناايوالحافظشاهـاتىروا

كااوعدبئاهدالزحاتمقاهيمااالدكالبمدالزينبنافتهوموسىابالابنا
أنرادوبمدالرحيفىأبئافدة6بىاذهمئرالمتاطيقفىوالمحبعلىأ



جالكاطاثرتذ

صبلبلئهااتهطملدإلداحكفىضمالقالفإجماظإصحاتقوكلعرا
كسهللحعيدالعييحينيبنالجمعحقغنمتابةحمالكوجوانالشضغل
بهدعرواسهرواوصمفتمدحهطاججأطنبانجهامرفملطااذكر

ظلاافاماحآحدفظالرصاقاكيثءواطأفقهبااسشلواكرسضالا

اوالحقيقهيةاليرعاصىبينبمعته1وبركللهفيضهجلءانهززهـالم
هلمفللحالرمنفاغاللحاقظافاولحلقاحسنوكأ

حفظنهاثىوحدالبعىالصجحينبينلجمعاظهمحنوجملهتء

ااساكئرصفلكلييكررناضهروربةفيلوكررحمهمتتصيا
حديشاشيهعلىبددقمابناالوالجلسةفيكلفظوانهحفدهةأ

يحوحفظالصجحينبينالجمعحفظبئاقفولدقاال11
ثسقاهالتهاوحفظواحديرمقشارقاالصاسهروحفظاربةفيإس الم

نيوقدآاضاركلثايحزمهاالصرفوكلنيرآخخفيىالحوصإ
اويقالقزونحهفى4إرزاليإلناصريوسفظرجمنللضدضقممرأحرإ

مإونأئب

انوواالحويلاماتكرباكيذالقدركبيرفتيهاكلذالشيفلتإ

يفهزعليهمبنالواردالممئائخعلتءبقرايونبعبكاطأ

اكاخبارمفطآرا4قدتتاطوياحةرابندصا8والبها ا

ماالصإ
وئهاأألرسخطنمالنوممينصنةرضاقعثرئاصعفيفيتر

يحيىالدنضصعحهالقضاهقأفىحمداصدرالدنةاقفاايتماضماماتا

بخه831حه



آظاكرذ21الرابم

والمندهصلكخاة5الدالنليادولةت101 مسيكييكلهببه

اتشهدآالدنالحافظثىاضاالدىخليلبئابرلعيماصاقبراا
العثاورىالسرقرافةاستامملارونمالسرالمةبهالمحفا
ءا

ابرببنفالوالدتصالحنالليسارانتوالممطابرالمضرإ

بكلالىنيكدنبراقهءالدنححقمفيداهلاطافظوالهدثا
والمسندوثاكلسبئمبدالقعدابوهقمىكهحعوالمسنل11

فىالعاقداصةبنعديىتيرقىدالهاعبدندمبدائاداندينا
البىطالىلىانصمعدالرنحنالحثدالرلوطانالاالفقا
ا

اخوةصفدوفيالهادىمبماقهبنعدابوعبماقهكالفةوالممنداطإلا
نجىااليمبرضعدالديئظرالمفيددثوالىتسااضشهدللال

كاللقاصمانعدععاقهلواالىضاولىولدءا ءمصومسمحاحكل

عبهعالمنمبنالرابووالمسنماينقبشرئنطإلبمالكااثمفيوللتزممدفيا
يهماعةسردااالررىنصاالاصمظبن11

ثالثسنةبلبكؤدالعزءجمتوموصىالفتحعابنعدنااخبر
فيكلتكلقرأتللنقيهاحسينبنانجأعدكللوسعاةينوضا

افياصيلواخرناحعزةبئيمعبدالكرابأصئبطابرايم
نبأاحمنعبمالرأبأدلياماتهوتوتشبناصنةفييلعشلحمنبطلرا

واطينانبأاالكربمأحمعوعبدجمةاطةهبةشأافطابعركلفيلعميا
القاعمابرأانجالكاثاحمدةفيعدابرممانجأىأالز3كيمبئعدا

امهرسولكلذكلامامةايمنابوفالبثناناعلرةئإشيبكللبفوى

علوالغهـاوطهوكز اذابدثحتىتجععيوسسلموآايقاصلا

التارساخيلال



14بمأ1623سأظانذكر

هاممفرونااأإلزلوتل4لترأيخياذبالعىهكمبنة
المامالرضدا2 اء

باكلبندالههجمئكللنلمجهبيصينبراالدينرثالمجوصتةنظاطأ

بمولدثقأرلكىطارالمنالمعرىالنابديىهـاالهاللقرشيمفراافي ا

صميرىالبيايقلمواباعبدالرحمنوعهاباسمعماثوضنينوصاثرر

11ويردالطفتباال3حمزبنوكلانبنلهراهوابياصبنواسميل
واالوأعظنحافىواأنوىالزتلولنعدابدوالث1101 بالبى

افى
فروصالحرستاوافيالبهعىممصثئوخلقدومحداظرشطعةظ3

شيرخهمصوالفالمضضلاةنباطافظوالثروتخرجوخكقوالمديةبمة

حىمامولمهتقنحافظاوكلنتةنهاطدثقدوتقعموأظوأضخببم
رياسةالاليهاشهتإتاحافظكلففقالزالدينلريخماذكربمالخر11
دهمحبتهكتهلقووفالمحراللثياراطدتأا

ا

أوصعبافهيىيواابىلطاهرىابنراهـمياالىعةروىظتأإ
وعبمالقاثؤساديزالساعاقياليوفىوالقاصمعرىبنوابرالحباسبلىاالر

وخاقمثايرالحربحيىوداودبصلثيياصثهيببنحمنلربمداولضثر11
آااعوستةالدكامليةيخةوقدروىاهم
اص
اثوشسعتينفتوناةاالوليثاثجماسمرنيعفيوتر11

صناحمدفرابوجماندنضياقناكحالشالرالمحدونيويخهاأ

أناستعلاوالواطاهوثالثيزصنةصغعنالمالكىالةصااا
لطيههلها درصشصدئنتهاسالهآاالهاغزنةاصة يخالمحيماىنواخزألأ

اعنعىبالمىلديخهااشرتكىعد391ءهراتاأبلقىايئئننرا

آصماركأبا



ءااكرةور17331لمرج

االديئضرالماعاسينهاتيوحنفمموطضنقهطناااالكتاقكلنجاصمارم
القضاوظفىفىوىالتااطنصارىاالصنبداحمدبنإلزبزأنكلبد

اطرصتاثيؤعداندعبدالعييهبالفضائلأبواالديئلأ
كلعدبئعدقنعلىضيامدلديئدمومحعثهكيدثئ

أأمحدابرمجدلدتهوالمدتوخمونصغولهممويهابمعرالبالىأ
أا

الماألمااموالمحدثيرقىاالالمزأزاالتعمارىعلىكأاصاهـ110 00001ما
الدا

الثاطبىأطلراالاقةسربئارايمبئعدعدبئتيحيىيىمس
111الذهيالربلىاتوببئوصفالمظمرابروسةبمينعنبمعر

1نصوربئ3القابواقاالمحنمواضجىرفتالماووالقدنيناقاعرفي
ليهمطقحمقا2ىرالقبا

وصتصنترتحينسضاطافجمدالمنبمعدفيعدنااخبر
ررءاابأعدبئالحبئاصهميلابأبممرافظافىفيمائقانجأبجابئا

ااعنجفرشاعدبئلهصيوجأعدتاالطفالالحعيننجأعدتازالىالر
ااداتىعناشبنبزاتيبئعبيداقهعنأنجأشعبةزوقمىئناعرق
التمسبافتموفلاكسراالظالبهرالكاثراكوممدمايموعداقهأفتمملىرسول
رالزقولوراوالزوسادةلدبئاالووعقوق

قالسيضوبئيرتبمهمالذالىمنعوبنحالمئتبمالمالذقي
ثالقباري2أل3الذهبينربعزحوولمهطبرانيروىمبمالذ

01

اوللتدشعنهمالقابالموحدالباهشثديداثتهالذمبىاصالعةظاالا
أ7ماوشوضينافصينفطسنةفطتواراألمكندرومنقاهدادالقاالزأ ما

عنهعفيلمىالبالدعدسربالقاضي22المهاخمطلعمنوقد

فالسراال



41جما1اظ01نذكر

حصا ىالبكركيخا
افكدنالحناوكلصمرالدنلعنفالمفيديالرحأدهالمالمالهدثا ء11

أاقسىصالدالنيماررىكربالىالترشعروكعدأ ابهح

بطاللنتواضيهمتيمانانجاعداهبىواالاصنيرااصلىا11بئ
أقديملشجمكةوصحعمائهوكىوجعينلربمصنةبدمكههموهور
اطبرزهـوانصنبلمنويدثئمىالمنعابحفعالطالمهجمهل

عدبئبالمزنءاوحهريفوزضبالثمممدالموبدبئمنيخابررو
اال الجنبدبئعدالفؤحامااقوباصبهالهحانلؤبىدبمرومنال
بئلعزبزعبموببداثمنءشتحفعةولمقفيةخسوعننم

عوماثاذعبهذاويلولرهعدانوملالمووصوبمعراالخفر
ه

لمميتههدليالرفيعيافيوسرعكذبعكلعنموطرالبلداناربى3
كاوكيرزى
01ه

اموووىالعالحاالدينتىالئغاطوالممهعنكبالكجاوحث
القرشالمئحارءالمورربئوالبدالبالىانلمدوصشاطىمللدياله

ابرباكرللرودلزيقمزبناصدفيالدينجالزرادوبنواوعداقه015
اير4ميالقنليوعهالميوكومئطحبقدىواهمسوخلقو

أامليحفعيعالمالسنااماماعكلقالبباطابنعمرضمفههوبالقوى
اثاخكوعحرنعظسدإجمةوىالدطكثيرانهااللرحالناحمائكل
انبماكلذبلنقالصتاابخاجمدالوفظاطاسأنلمموجددمظااالصي
زادالزكىإلبرلتيبنهاحوسألمكهااسثهتفاعلىاالثيوغظذاأكلير
وإتجالهالهغرتعلحاالكقظتاتخلياثيركلففه

إلمائبتماولميائئى



اظأئذكر923حهأج

البةاذىبهافيفاتمرالمطعرفيبامخرلنوبموثقبللمانجاأ
3ماوشهوصىسنه

أفىعبحالزبأ1عدالتيهـبعاطنبأاىصهالمضيوبنبمربراناخبراإ
نبأاالحافظبرعبداقهاانبأاطينبناحمدانجأاميطبننازاهيعداافي

صميلئاشبقثنبئالنضرثثنأعومساصيدبنوشممرالمحبوبىاسالعببراإ
كإلاصدس61رصانةميالطعناباصلمةعمرسأنبنجمدلللك

باصااللهخالماسيكلاالظلمالناعربيتاصدقانكلل3وواله
ا

اصعحبهعنركضدبقطرمنىلبخارابىدوا

غ5حرةالطبةنلناحم

ضأتتالىاقهائاعثررجالرعموعقهم

ابارعحدإاالااطافظآاالمااصفاأ9

6أاللهاعبنؤالدبنصاثدالمجحمدقااباسابريئجضالهصالحا
فةوصتاضلمنلدمولجلىاعاادىللقدفدامةمحدنحمدنابئا

1ضافااطرن31القاوافيالبهدىةاافطوهنالكثيبعدمنمعس
أنالفغكادبفدو5قحمطارالععافهاىعحمدبئاواليالجمىمالشطاللبروا

رباواتجاللوتناصرأبىوامحابايتهيالجرلىبددروافرثوبنوبكلآعدالصال
هوالنانرلالماوضع

راهذاعارفالاحماشهذكياصافطاةوكلقنفبووجمع
اتإعروفامارآإةالمروتامكلنووانابةعبادصاحبطمالباالسلشان

أعنهرضيوقهاحمفرالوعاصآزماتلرالماعرهلرطوإطقاإلكل
ءجمةومحاصنهصةحاولاليينثماطق

متيقت



4ح1فاإطنازربر

11ايشأعدبنالحاففلىفصبئاحمدانجأالمودبمحدبئاخبرناكاحمال
لمجاناالزاعبهوباكرابراشاظلووخكرئتييدفيصواودحيهبئالمالي

اضاروالحبيانمرواصئاالببوشاطاهراالمخلصشاىالبيرانايرالقاحمم
أوآلعليهالمحةاطقعلىلظفرلظاة6راءتحماشالظظ امورسربة

االناربالثهراتوحفتبالمكاشالجةتحةؤصبما
11الضآلسلهناللهععنسمحهاخرلىويهحدثهداأ اج

أونابتحميقنجتوهرماويلاعدضاعادعنأيظويهوعادجمةج

اأالهيعدناطافغكلالرروافيايهرمجلدتالىالترحمهالسيفأاآ
11اهلصفوةفيطاهربهتاليابئمةاماكنوفيلالعهالباالمتدي

أكيراواضفتالرجدارعلىكتاباذااخمعرتوقلىالصوم
اديئاصفالجاقيتجمايقصش

منرضبئينسعدبئبئسفكلخالدنأل
الدمثقمانمالنابيىانرالبقاينالدزيناطافظالمحدثالمفيد3االيان

اابيتفعبممثقبونمثأىضابلوخإمإوئمانينضثةكرلىيم زدطوممربئالرصملقوجنبلطصينبنومحدكرعاقالقابمعد3
ترنايعزوجمدتنجبفيوابىخفراالبئعدانيمنيفدلدهـ

أآالنةفينظرويخبماألأصروحصلحلوليوفيهموطبقتمنيناط
فظذوروكزاحخاذانواضشةذنتوعلمصرفهممافيوكلتؤا
سطوىرةجمرهوعلهوكتاملالرباواافريبامنكثيركعثه

أءواضسانالمركلفمنينامماببنمماليبنفىالزتافطدلمتتبمممدة19

أأعفىغىالبالمىليههافممدثىنئافطالبدرالبمااقعبدالواحدش
كلمةاما



اطغاظلرةأك49ج

رربةاسكلقكباساكنالحإلسخةمثصرلوزهموامانهقصكل

وموج

إوالثيخالدينشرفاظطبواخوينالفتاجائيخعنهصثة
برهانواقمالمهقندجمصوابزالقيسرالديخه8توائيخوىانولدينامحى

حىالمقدايحيهالدينوصيصياهبن4اودلنحاسابنوالكاللالذهبم
وناخرو

أبمتماثةوخننوتصنةولىاالديطالفيتوفى
ابزالزمحبئعربئابرأصماللدينأإصاالماثادفىههاوإ
أفضلابنبجىبناللهاعبدأظاالتواكضةصتبنممنلدخةثاسىالقر

احمغالروعبدابوعرئميغوالسنقنينونماينععنياضىيالباالحينافي
لدينرنجياأصفارايىلعلراممثاثلد91فطابنرنااحمدبنبنا

عناللمثتياصقالتيافي3خاا1زيدبنعلىبنهاسفرمضإئرابوا
هـالسنبارفىبندقفييرسفلرالدينقضااوظضىصنمنينئما
هدأالناارلحرا3أتاابواثبئ8صنةنتماوكنبمعرشكألثعاا

صواداديضغ

أادقضاالثاظئالقرعربئاهيمابرعومقالمقرصالبنصنااخعر
اعفيلمماهـجأاعهروتعبنثعتصنةكلبئالقاصماطافظثنايوصف
أاظطيىعلىبئآانبأعبصيوالريالملابراانجأمالقااشالرقوئر

اللمإلواصلفىلطرالمهللضبكسرالطاهقالنعبىللهايتبلمدالشلى

اصاهوشالدثنموىالبصريفىالطرللباشابوالنفيناصرانج

يئافمحدصياإشكوةوكلأظئوعنروواوعداطآالرحمنااب
خماوىصالىاصحازصارا



4جمكثالأاطفاطكرةنذ

احبيربئالعبادثمافبنتاطالولماممدنعبداللهثاعبدالرحمةتاعدبئا
وصلألقوللهواعليااللهصلىرسوالقهتسيوالابالمامةصمع

ائتمغياليكننبعواذالماحدلثاذاإلجنةرماكعلبتاكفلوالى
11سموفراغلواوبمايدراوك2ربماااكعرفاليخعدواذائحاوفال

ابرلحتميضعفهزفضالها
دىصا3ا
ا

تيوصقهىهونيوصفعدبنبكرالرحااليومةاااحافظ ا
ثىنالالنعىاححهةالعالضلىاالفدإبىاثثطاالز ملما3

لبوقىالعرنبدارنحلرعسرةحفسنةفيناللىإخلقش

رمالفاالركلعاعوصرصئمالقاابافقملدذصتااالذاكطوأ
ى

بهارمجلداتشكياهعيقوعانوانتجروعامحدجمنالئزباوال

فياللوآقوتوكثرتعافولهلريثهكرمنهوعلقتلمتهوطرأصهأف
وفيهخللةويخرلفقهفةومصوالنزالننملىييضااليدلهفقو11أل

وهـدتثااحي

اضئمدت
كسالطبرممهبئنهمجدالديخاعطدصورراوئهألىعدممرفىاعهروى11

انادالمحدلفلىسكعصصافيصاطالغوواحدوضخااختئ
ا

المرزاقالمانبئقهاباعبالقهحايقولهالمهعرىاثتنهاسمهءالهإطرىأأ

اعثهاارمنيهالةطكهئةفورلرضىاالىلهنقعناإألأنكمتالللىانتاىحدثىثمحة
اليئيشالهكاواتؤجمنبخطالزيديةنهارااكااظلبفيىلمذفا

ادووأتذويه وساوثهابالهيمماسهفقوكهبدة

الجإعة93أ



ظطثرتأطهنذ43كا

11جوئدخيجمهماقلياآلفيأومالهرأتواالاطدثفييضعفرلهعةاول

أاوصةصالعنافاملياتراجمةلهخرحقواطيريماالنجه
سيخناوكانمزرخالدزعفيفوعأكربناوالمجنعنهروىوممنا

ابالفتحوصدىغهالروالةشيمتغالمقامامامايمانالديخهرضى
صصنةدصهوطلغبلةندىانقلشوقويضحهمقننمونهيوبا
الهعبماآاالماكتمجالصنقيسبينعرمنعنهائةوستستيندثهوءاال

هذهتصيدتهسدىبنباكراياترأكلهلهاعدالممعدبئات
والالتنامئااللاقولذافاازالملكهفيكأليلمافتهذال

عيوقومصفرمعفهامجقالةوثدلهامقواقاقدوقدراتغلى

يموادمنصرعناليلماافىايكاضديركارديلياالوهمأل
وثمالمجطزحبيببالتواردفيااليةذعرفانالىكافالطر

حألعقاللمىتلماعكلنهةلمعقلهىفالهـمنيعءثو
صجبمماجملذاصبنكموصىاضعلىضثلافلصبحانالكل

محتمالدفمعنى3فيبطتكياتجتليهشىكلفىظهرتا

لجالكلدغالثتالمن4حراقيواولهدهالتنرنطكاناواليا
حء

نآلالمئاللمثاضربفالمحالهضربفيدىأذعرفنكففتعر

جمماحصالباالنفاقهرالدكلبقىفاينةالءكنزثاياص

5بدالبهبقاالاللهفصهامداعرافايحسبضلاضنا
ابئيدأفاكا18

ابئعدنهعبيدافاحمدقنبكرابواظطيبالحالمةفظاظاماالم

لدثسنةارلبهاأضالىاالثااليدلسىلىصرأاإسااجمدجقاكا
داللهءأل



4كأ433اطفاظةكرتذ

ىالزهيعدابثازكثمنعيحموصمعلةهاوضوخيهفصبعا
فيافيلهوسعايضةقأاصنعمزكلناغحمبرفوتالمصشوسا

افئاقوالراالماهلاحازتعنولهطتتنىصوالميراالدس01ءإ بردبي

وقهربهتاطرصنانحونابتئ31التااايبئجمالالتاقىلهزابمن
كلفاهدفالواكافيالمثربالدبنفيفمللقاؤكرسنفظووجمع

بالمتربانثانتهلهالمذكوربئوففالئهمالمهوريالحديثصفاظا

01نيهلوباالجازتهنكبحاليناا
لمنرابدمنةفيوصماركينفىججنقنعصمرفمفيبهاوأ

الدبئقحاطافظبضاوحممااربمرهالحافظظتبئتوتعض

كلمجييملفياالوالداتاخشاببكرأبىرأيخالممرثمحه
ابئوهـطعهايشيتاافاطتعرقدكلقومحةحفوصعةذهنهالعي

ألفمنوصعوالنافقهاظطيببالراتالزثملالمفربهند
يوتياهزظاورهامألهامنكلطوتشيراهادتأيغارصيح

أأطنغةألىالتعرنمحعناكماثقاتتلاربعبناجاؤلمنصرنىن1قال
أاششطجاليبحامحماثمبققطبافبشطلخطجبمئماماوااواقرأ
النبااالنباقالالمباساعلربطةلىالذبظاهردبهيوفدركا

لتامافضلحاوارعلرلمحترا

عدانااصأكافطايعطربمربراناالىورطااالنجأجازالبا1ثحبإ

شالبايالضحيابرذصنظررانبأاجماماصرفينهـاراانجأهرىالز
بنكلةاطلعدبئحمدااسلمببزااياثالمحافيبرصتولعزائخاصالثسفا

العقيةنطواضننوئمأكنقاطنبلىىناقرللصرعذيالر

مدرسضيرأثصةظ6



اطفاظةتذكريه4ج

عبماالخهظفطنعبداطةثبتعدالحنارفسالإللنتجاالجرومدرس
01سحيدلديناسيفقويدلمحعشااونقوخمينرجاعنطىالطاحمياقد

انكماذلدبنالجما9االمااععلالوواصانعغرطثزغراباالمطهبرا
ظالديئضياالمندصقعوصبعينوبنىممنىددلرالعداهيمنجهاصر
ةأصتىنيننمابعلرعنيمعراالبندادىانعااللهبابئاطنعد

بالمنبجىصينهعشىايماعبدابتعدايمهينيخأوالمنب

ةاكليىتالملكالقضاقاضهنعدأكاااللدبنوربتااالصبهلوافيا
غافيفكيادينازجمموشةثمأنينبرأيوثالثاكاعنريالمهشابنحر

مادناسرالناموسلطانصتئالىتمالمقسىالزيدىمحيابئجمدإرزاث

تجيصهدلههؤالافيغازعدانبنالؤأ91يربانجالمب
قالمنئالبليغالألمةاالبار

ابهرتهالبلنسمماصبكراتنعبداقهممدالرعبداطةالمحدثايخافظا
ا

ذهالممتعفى
يبصئالر6

ئنازاقالردعدباالدنيرتكلزالجزأكاالمفرفظاطاحالالرلمحدثاالماماا
ألثالونمانينتسعةعينثراسمولدخلشانجزرولممكرابيبناللةانجرزقه

يهدمشعىوطقتهصننائعدالزصنمأدئمماو ويركهصمعاحمى

3وجمعالمبهذاعنىوفيالزوبىانجطايلدممنطبختصوصوالينالكندخ11
يخمقتلكتابففومباصايدفيهوىسنسيرآحمنارأضهوعمفا

3

دباوقوااذامامتقكالوعلياللسيالحعينبلك

لاوابدوغرلمحصبعهاسعاواالديلخمسفىولسالهروصمنه
األ

شش1يازرجماابازرص



4جثاطفاظكرتذ

اكلنو9الماصوعرعنافيصداوناخراالبرقوبرالمحالاباالجازةوا

صابلدرالدبئقكندالمللثافرومةحرلهنتكانصارىماالجزنيءصمغقد
01للوصله

التنعاحفظسحىالرزاقعدالهدقالحبدالرافظطابخطقرأتا
اانوالمجانقاصمكلمللفرقواالكنديمامنيهرومئقبدوصمعلجدىأ

الداهرىمناددوناقدامفوالىاطالصبئالمجالفتوحوالحرصتافى

إامئئرعبدالمطبوقدظاالفلمجمنيضاايوصمعفلتكرموعرق
رائقصصولهجزأفىالطبئحهجمااللديخهعليهاألفؤأرسوصيا

ااظيرالمةتءاومننبالموصاطدثداخةآلثادلي
االمامبدمثتههفيفيهاومائةوكأاحدعوستينضةفيفىر

حوجمدسخةاطناراورزمانابراهيمبنممدنجهحدابئالدظرإ
الكتبىتيالصاكندرااصىئمالفامتحرعلىئخهـاابرىداالمو
شابااابرأيمنجهخيلبئنسلنمالرارأظطيبالحرمشيخو

أالمحدتدثعراالمهبفوتمولدهوكلناالصلنيالمقال

هبجنصالمتهاحمنعبدالرجمااللديئوالمفتىلهماخهونيناثماقييل

اصهـالقااالذفيتىالقراشيخوةاطنبلقىالدثمءراالنجاا
انىوألىشوالهاكبافولصرطاكيحيىبئاللهعببئحمنالرعبا

11الناالقالىاممري3نينشنجهصلطقنكأعبدالتاالديئثيرااكبراا
أالمقدسلدآلبئاصمصيلنعلىانواهـ11المندوصنةونمانينشاش

األصكىاليهافتاحصنفىالنطاخن9فليغخاكنياكذ9ا
عبدالئناديئااثياالرحمعب5المابىانىإاا

سم



اخفاظءكرةتذ0732ج

نجهسحلتمحالدنعاالساف4يقءاالقرقيواررحلطقالدثحمما
إاصفالقراءيرنةاحضررحكتاالمصريكبالباصالما

بدمثقزلاالسىندالصدأدلماالطدبنءابتمماااالدمحنجهضلىاد

اةتممانينارجعن
ئاعدارزافأتترلاطانظعبدالمؤكااشألضدقعربراا

اواأداذء01هـانأاطدءأااالاصا
إرىيرروبررررثا

ادءاصفنجهعدءانباحمىافبصانجاالماليحىلراخهـءبأداالبرا
اخلدعنافيعابوهاصمانجاماأهئيماهيمارإقرفيثايلاصابئا

أتعراااثصمدادلةاالهالهانقسمالقمإفواصمحتدعباقاات
أمسى

ةةءو5اطأرتنةوضيعلطوةحمزبدرايرمررزرالذننىإتشهمرفىا
01ا
هءصدنىالوةاصصةا

اوإعارإتاو
جاتصعاالالرلاتميالاثاالقاطدثلناهذاوقعأ

4افصااباوابنساعوداندءحمذامتئاهثداشبئدكوها
ا000001الفالمهنارزقزاثانضدناعداليزنفىاسنمحلىالا11

ناووااطظاظوضونظضاشوتتالوعغلمظاصظيمحفظت

11راكالنههيظللىائظامعلظن8ومةبالظالليظفرالنبئبكظممنا
5الظءاخااظوااظظالت

اباألخهلوظيالرلرهودا
االمجتاالظأرظ4ضظاجبتشظرمررأامزبظإنا

21111اتماىادأضرفءمربنكاااللرىقاتذاوتبهالمثفيىاصراك9

أءزايئوصكوموذأحوكراءالباخةمئبم4أففىالمبىضبح2ؤ
4ءكهالىإإأللدنيفعدض29اعنهمثيؤرحمدابفبهدالنق



خأ3ظالحفتألصرة

بتحناتالظامنيالقراذاجعرتتجدإلعاحارجذا
جمباطاأن7ثه

اقعنعوبرإاللعبرنابرايغاديئعزاالللبةالمفيدمماالعاأطافطا

ابناقهيبةايخعيرنهبنافيمنانجمالعبةوظتمبمالبصبئ
أاتمقوطضه019روااتاعدا8ةعداوأطاوز8 مباييهوصمرباسر

طناابنىعبدالقوبنونجداطبقتهومجمبدأبالضيومنةبد

أوكصبجواطرمينوالموصلواربلباالصكندربةوصبجبممربرنجكرييأل
شيخأئرنمانننوطااكاألمممملإهاالصهـوليبربصللوالنافيبلبالياألت

ثاالرسيخالوهـالطلىألهاربلى3االمالموأ اةصحعجيجمءعلا

011خاتألمصااء
أضلمتيتاالعصالوكلننسنةابربعينسإخلمقاالنهترىبربكراال
تارتعنيففيضرعحستصةلهنتوصيعكاعح خهلدغبءء

ءجايالضياخرالمإلفقالبئمألييخبوذكبركركابنانمئارلجملمم
بهقوالجالالرعيئصىوابرسزالالزيضهمبعصابزبلجثج

بدآلحاصحبنابئاأبلمجرانجاكالالمعئعائخاعيهكثيرخقافيودعا
يتعبن3صيرايعوموكلنباقالنتحلهباقيلاتلماولبامنالبر

فياضعيبىوكاكأيكتبويحكلدوالفتربيبضدآداصهراالواطبالي
عببهبركإثرةبنه

لالتينجنةشبانعريننامنيخقتوالفتاظاطابخعلأتفرأ
تجقبدالحاصبئعرإبرحفصففالحئابعاحبا7مابريت

كوكبنظتألجمقدفههواابتامتيتعااخيردبنوكلقمالعينااللميلغولم

سمعالجناب



اطفاطكرنكا8ج

آمتصوربئجماطكأجمدومىالقراهيمفعلطااشجهمنهلمع
الدواهينبعرىساطتصاصترور

مهاعدبنكرشااليمرانبرالمجماالدنجابهافىأللغافئوفيهاوأ

االجلوسهوكتينخمىشالدصئتىثمالمعنرىاتنرشعدابئ
زتماالرغناابئاطنناقالدمفجماسابنانطاضحعيأللديئضموا

كداتاخابوسابدأافمالىالزأقدكأباوثالفارعندةسنققلتماو

اطأثاقابرسخمأداثالىتوالمحكعاصهفياالصفيرابنا
والمضدناصرابئحبطاطصيةثلرىاثدصضتضكلباالمير

بافاكدقبئائمكربنبناحمسمزبنانجدنجهاوبكزأادياضئا
قووثاسنمابووالمثدخثونوشكىولهكلعدجراالىادالبفها

11
افافياالبحداذىزالجونكدنجهكلبئعبدللرحمافرجاابىلالمةا
بئكلالحندفااألندلىهنبلداوربولةموخطباالشةتينئماغنة

الديئأأهظغروالملهالسافىمنصهعوؤقدحجاراألنترحمدقأ
اانممؤاالضنةنيناحثوتمابدكقارصابكمانيخمىكلانكلمثوكنر

ىحداكنالدمشقىسالنماقساننهـاعدألىعبدابزاشالمفيفلهدا

أافمابزحمشفاللهانمتأطىعلومهقعلقدوكلنسنضوخريئ
ؤاالديباظياطاثيأنجىراالنجاكرافيبئهمرنعدبكرواالمندو

عدأبووالمننفبدثئعنينناقهنعرقالداصنااوقكشاع

ئأنجنغرمجيو11لطهيراواخأفالاشالمؤصلىللسنااببننأصيلذلال

11فيالضرالحنفبمافىالذاففاابننجداطهاباالقفظفتىبنعبدالبنمئز نؤممعمنةنماسبغ3بى
تتىى

اشئ



ألجأ012اظاثرتذكر
3يألاعدابااممداطانظفينجأممراكتابهداطافظلىمممحبالنالاضاء

01لوقجزمندتصانذكرأأعردفورجهصيهنهبنحمندالرعإناا
اةتاوضتصينوثالتسنةبهنيمولدهءاقاطاجبابهقرأشبخطنم

صنةثينوعاكأسبحاوتالأ

ضاىالر8أ

حمطاالندمحبداللهبماإبنشابرموحمايمىمهه اهألمضاالمااطافظا

اءاك

ألجنلى91اباالهاباطيممدالقرباالتبمحبدةفىنتابدىالزلثطااأا
اارحلةفيءولرخواخلوالقبناهيماصناصطةبمصناي

طاضانياالبارضالكأكتياذكرتوالفعدبنالىمامقهحيدوئيأ
ووليثهوماتجلمباالعدوفذصهباصءصدلرفيحنايرتمالقنايهأبئ
ياتهصققاجمارلىماخطالةس

01

صنةوكيندىأءأمائالصافألاالولرةءات لألسىتديروخشرو8

الموافرهرافىصةاكانالاثااتففظذعصثااطا100ممرلؤظت بالا

طلةماقظأضصعافقللتظول1ضا11أااانحتاطاةقلاث الب

ايي

نأعةنادكأثعزادساومحداللهاوفاللالم ا

11نرححمدبنامارفرابنحمزعبدالروانبرصاانجاكلطبئتماهاسهجأ111
يوشعنممثةدالهأبيرالزبنيللعألألؤكنالحدثايركرالعالمرعابن

اكبارجاآلمنخذعشهواقدمسنغرعثرصفاالبالدايباممارواظالةابنأ
أضالاظنقاسيداالساواللرحألضفنإعارظأصعدالطضاساوكانااإ

اعدعالفرفىاةأزمحوعنهالثربهكوابنعنيروحهبندءا14
ءنهكهاباألتدحنيفلمحرصاضالة21يخاإنزداكا

ف31



اطفاظئذكرةأل1493ج

وعلىبا3ئماكثيراوجلبالعحابةإفكاوالفلسبأ

ببكبونبنقرااخذعنثينسنقاصدىخرانيقدوعهكلقسوأفر

اقهبرعبدانهضامووشوعالثرقبلضىفرلقةمماعلجااالمامةقعما
الهاصعىنىيرعنخدياخطهكلووقفتامدوحمدالزنياطيحااا

صباحبنبهبنطناصادابوصقاتداالمندفيوشألقلتإ
دبنابخاكددتهأبرعباوبدشفعالمدللطرممطلمحزابخاصيناأ

شرفاقاضوريتيسكنداالجرالتااخوارجىاظزاخينعدبن

فيكللحنابواموالمحلالمجبىحبانفيلعيمهـابناسمعيلبنعلىالديئإ
ركالمباننكلالدينتقكاالمقروالبضدادكطاربرشيدانبزاحمدبنناهـ

وحفصاشهاسالدفيثيوخموسيهالبدمئقاالاواصلىيماباصوا
صنقشوتحينوردعمنلرصالباكرلماممربنددةأجمدبنحدبئمع

ي18انجاصاباتشصرنعداالصبهابنبغاآببخهدالدبخاوونلة
ايراوىابلسحدللاحدبنعبدالولمبنعداللةجمدبراواالماوقتا

طبدصهنصارىتجاداالبنعاقلبنكانعدإبنلةصياللومماموروجز

5بناهيمابئسفيانبنابراهيمبنكودءابوالوفاوصنةنينتماعىا
جمعشالشفمندقالعبدلمحباعجهانبنعبداللهاتيالحافظهاسابنالوعبدإ

تحهاذاالاليوناتالمعاحمداعددنابرالفتوحفنههنءالاواا وامم

نأثهاللصوفطالمرفغانملنأصمعيلبخانجاءالعالةسنتراينبئمانعن
اخبرمدلديزلمبرصفجمالعالمقاآالمااتللقضاكلفيفيهاقىولهأبا

مصنتىشوتيزثارعناتثافنشداداالصدىبنتميمبنأا

3ثافىالجرهرىابن9
اللترى



8أ43الأاطأظتذكرة

نبهاتنواهيمأبخادعوبناساباسبواشاللدينحالصرفظالراول

طبققمابدصمأصهـلمازيخوبنألملموبئلمجدالقزابيامنصكهاللشق
االلنرابخاوطبقتطالقطيىاعدبئلركوصدبئعرحدادثيوا
ا

كلزووالهعدندوبمنجئرالفضلةغاابعماحوطبقتهصواونراله

ااتمبرنفقاوستخاتوكترصفكااليوكتبوخليقبناكنلا
اكلقظيلامواالجزفظيفتاالظوكلصتقئأنبيهاغزصكلقواتانهذافي

01مالرامحمدشبثيىوايضالرمحلتيالجلأركهئماداباجفافمضاتالضبطا

8وأزميةأظوبشةأثررةوضعائةواربعينثالتصةممفرفيأترأ
اكاداابخاح109أكل

باسنصدبناهيماراصحاقابواتحوةاعملىالوالمجةااخافظ3
اكا

ثسمعبوضننلماوكاطفيةلألموعشمالمربادبحوهار
ا6

اطافظغالرفياتةقتملشيخأبنج31 روطااطحااالاالعماقمالتهـ

ااشيلىعاقهرسوللحدثلقيتهمناحنروظاالبراسحاقالزابئأ1ض
اقهلمانهحاللتموسنكلناخلميلاطاااهـشخناولضذكرليووالهاافي سمفى

إبئظايامشاالمناطدثلمححفعلىمادكلنالابنمناحفحلحداا11ول

فالمنةراضيةبفيمءاالواعظلىاالندآولمإلدظلالمترن50الذ61ذ
انععيماهنارجاشرقااعلىكهانىتلحينيةلىاطروعظهالمرجمماسالكبا1
قوبهتهظيوعفلبثبيلبشاللضباظببهمشومامقداقر4يدينويقرأأ
علىضفالانبرععظاشولىذلثمحملىاعادووذلوابدأيخناكركاداابئا
بماةوتاحاديثشهيرمجالصلحضرتماتاقاليوظسافا

مثالعيئهوكألااطمايالئماصالفيورمصنايعرضمايانبضمر

نقتةصتياله



الحفاظنزكرةا342أ4ج

وصضهائفستيهتنالضصةتوقمومماياهماشوا

اغلالرهمواذكريثيحدهزمااهلاحفظنالصلةصثهنيظلا

اكلبمقياماحسناوصاطووالكتبيقوموالتعديلهوالجرحالرجالوا
كلذفيوالطائمتينالىيملوافهاهاخالفىويعشوحهامتوطواسانجها
يخراشييرعلىآاقعحاا

11مرالزابرجمنرنعنهىرداوداياصقظاتهمحفومنظتا
صيجالتدالديئ4فطصونرهماكيروهقيصانايوشابراصحاقو

امةبرثاألأ

بئعنالرمحدابوالقاحمالدنصهابالفنونذولمجتهدأصالمهاطافنال

ىحواىالمقراالفىفالدثتمالمقدجيغانقهيابراناسعيل
براعمعلىوهوحتاقراتوكلماثهوخسوتمعينتحلمحنةصولده

لىعبداللهواحمدنمالبداودبئنالصجحموصميوىطالسالدنا

دفياالمفدصوصمعبئالىوفقخاكمنالتافىمسندوسعلعها
بسنةالحديتطلبالهحبموالخرىلنىجمبئعشىمنريةخدال

واضنمةطااصالويبئامماقواباوالصنكريمةفسمعئينوئالبضعا

ثجلمريغيهشرحاننياللناطبيقعواخصيرواآتالقروورجالمانمم
تينصدصثتهها

ئىاعيالديلكابو5وفيالداخبارفيضتينالرهـثابولهأ
3يخةشقوفيلقاالشربالزاإلقرمثخةلوفيمكئيرةيفهوتض

الديئمانهـوأللباناحمدعنمالسغوىريخةارأالشربالدالحدث
وعلىىالكنرالدبئاظاليوشمابارىالفزدلدينوضرفاقسكنعراال

انجلدوقدمرالدينمعهوترفي



ءأضك83هـأطفاظكرةنذ
ا

الركامتواصاالملوقياكهسصعنهكاواعدىابرالهدوولدلرالمابئ
ةةكبيرضامةااليعرحاجبهفوفكلنقلاكفيتقةلميهلف

ءتالىاللضرحمهمائةوستمانوخىصنةرمضانعثرئاصحثنيفيتو
حهابدالىهـجةنجهحمدابئحمدابئحمداالديخهكالهالمافيشويخهاا
حدابوالزاهدوالقدوةسنةينونماصمتعزمئخهدخطيبالثافماا

مابأعبدالولديناباجةالقفاقاضىرايخوالكوباكراببنخمدنصمعيلا

كلهاحمدفيالمجالعباسنعلىالدإنتاجوالمفىأبدرالالىبنخلفابئأول
دتخطصاتاآلمقدمحىتيوصفالدينضياوالشيههاقطالثاولء

1005خئآ

حمداآبنمالكتونيرصفالدينضحاامئعيهواصضةنينوكالارجااليارعنا
سقىنينونمامحهاعنصتىالفاطررانيتملنمسعا11جب
المقيمسنةاحمنأعدااصعسيلهاقأىمموالوصفتعلىااضرأ8طع

00001ا
ئ

اءعدبرابراابالظملىللواعلىعدفيثوانجاحةوضماسهصوحممعه

ابراحمدانبنألالشلنصربطيأ1ااالعحبراوارركأالماركاشاقدامةءخ
وضعرةثاحميدممنائااهلىوالممرنهعداالحاصلىهوعدالاتاالتيعحمدئب ء5امحه

ينةالىفرأصبمرمفرمناموصلمإلبماقسالتصلىإصوخكلقانى11نج
01ت
قوصهاصنابةاالحركهاصاصمرابالىحايةجمكلىإفكانت

ءص

لجهاالىكت
ثه

بنالحقالمطفربرصفاالدتضرفالطلبةاالدجمفدفعذالحااالملمص
ثالثثشةولدهانجهاكالضتىبسهالناىلممنرحناهـبئدران

ؤدطاأثالمالواالراقواحأزلهمماوأل بىبرحمعهومحمئمعص

اعدتجرالفتحادقرقايقطركلبحالمثعبيماقريةكلفيألثظلمائصنف

وجماعةالنفىالحسنأل2إلفرللقريةمنلقافنسيبشدالليء



تاطفاظرتذك18042

اوإلىينىاقنروالمجداالجالبروابانمطضااوصعمةاعاوءجماو
11ىاراهرعيدالالمن3داترهمكرواالمنهاثاوزىصصربن3القا

الكثيروكبومصروبحبوطضهمالقطيىوابئكرمتاوعر

الناىلتصااالمرلفهخرجفةوتصعريقلوطرخطوصتووجمع

النجموميااهـماءىورعقيلالنهادالزشمائلثابلمجالمتحااتعنه

أاعيهأوترحةئةطالبصيربههنااننارطاروبنةاابروالجنازانجه
صةاحيقعاصافظائقةوكانالماناناصحاقافيالمحدثةكثيرجملة

ارافقهنظملهخالقاالرضىلةالدياصنديتباهـرامثهوةاكهـالمذ
هلةنورااطديتاردتخةثلىوفي

أتوالبرانيريخهاوماةةوستاحدصوجصيخصنةالمحرفيالوفى

11وغانينبضععىاالصكندرافارىاالنصامىاالنةاعبدبئاحمد
ابئاوالطابايىكأالفضائراببئحمداناالدكالدأالمفصنقدوالهدث

حمدندالنبمحمنالربع3ابرالقااديئاتاجةالاربالهدالدحمحى

انادث4اعبخابرالةالممندواظطيبالتجزحبصاصلىالمويوش

1كلالدنءكادانجبتومفىالمقياسجاحىاصراالقيىعلىنعبدالالكريم
ااوآطنمغطاللربفقيهالحنبلىوضدححمدنكدنعدبئتها

11نعبسالمغابئعدنءهـصحىحالالرشتوادخبرالماثالمتوعلى
ااالباريتبخطىهـهحعنةوصتينتملدجمكنلدمتقهالحراثعمادنجمعامل

الممدصيصبىبئصفمىبقعرطباظبنصالديهموكه

عربئباااطافملىحننصفيراباثاةاابرايمبئعلىالاخبر
عدبئانجأعبداللهافيالقرالمعالىاوواصبرنافمرهنجنصرانبأآكر

بنالنحشاصالجارابئ



8ح4فياطناكرئذ

الومالداقييمبىبئاتلةقألفاردظبئننبزانيأعبدالربثيراقالتت
فلدممننتخافالدنغاثممدننحلالشنااسيآكدىكدبئمحروابواحا

أللهابرلرظلمالرمسافكهبمطافيالغراتخركلضبالبتلممان

ايانقدباوريخبالجربولىعادىمنتالتالىابتهاتلموعليمرآلهانلهصلا
ضترساثأفعدىهافىمرصطاثنزمماايطا8ثصمطدىمانإ ىيراو

أروبعرالذىءبحروخالذىصععهكنتاعبهيأذااصىياروافلأ
اكقواصهالعىعدلىافاشهبمثعاتابهرصهاويطكهالى5ويد

ألمومنفىحدقفدحثهـأعلهاصثيئلتبهندوصافىالعيذتابمتابزثأ

غدعدبنعنىالنجاسخرجهاإمصنهوالبدتهمساواكرالمولتيكرا

اامةكرابيقسوىبهاقىماشاافىبضيىاغروهومنامقنوافقناكرفيا
اجالسرساواشالمجالمالاقاضىاضااتعنهبداا

المحدثآاالمالوالصافىاج11ال ة3

بئكلينالدسمخخانممداارحامدالدجمناجمالالطبةمهدالجاففا
ا

صتوارجصنولةلراالهألىةاصااحمداسي لررصيحدىهـبرياودبدصه
عىء111واصاأطاااالالةاالةءتاما3 ابررربتلىربنصمطصىمنمع
فى

افيوحديثاططبمالصتبنالهاصنوابيفىالحوجاهاقمابعاتا اهـ

اتبداللماواروفقكعرفيواإبراابفذحكنظمموخرجوثجوجمعاد

حتصقلغيرواحدووخرجملقغوالحلإتشاولرطقعلىباتاا
نمطةاقكليلهخيلوايخاتالمؤتلففدمحلدالهاصلطوطألنقلهايمال

همر اختلطجبمتنيروصتينابعنةموتهقبلانمثان11هذالباخهرباسو

كبامنوكللتشبنةاشيهرتياختلطحالفتافابنكاللشجاهثبضماعل

العدرلالبنعابها



ظانةتذكر48شفي

ولهأمدا

اوايرمحطضرأبنلقضاةاضىوافىزلبراووللريياءالدصهءروى
باقوءهصلىواحازوطائعغسوالمافمقبروابواصصالعطاابنالحطن

بمبنومالثطتة

تقخىصالبخهمىحمدانجأطاصمدبدابدانجأمحلىبخاصاننآنا
اابرايمحمدبنتماالحليتناطياطصكحمدبخهثائةطوجمةعثرو

الحبحالمجنئبنىثاشببفالظيابخزكرثنايجبىالىكأعدبنهثاوزفيبخه

اايماناندنؤصاكطلانسمولهارعديهاللهصغلىاللهلرصلظظلهاتع
الطافبهدتغروالصالتالصرآدرجةيبلغالخلقهصنخلقاوانأخهم

كلماعرول

هقاجونبنفحدفىمائتروصنعتنإفيثماسنةةصدالةذكافصفيىقشء
بخهاسالدينمونفوتفااالماهاللممدصؤماتءسهفيتووفيها

لياالندافيوثصنقبنتعةصالمفرصسالكونيلسيااحنبنيوت
يخابآظركمحهالمقراطتطراطباعاتعلىناسنربواطيباظ

اضجساراومحبلىلالريعهبنبكرافيئصماتاافياهـانهاخدوالى

فينومعكهصالخدابدالمللسبنمعيدالرتالديئكيلىوالمنند
ىلحواىاالمىرزيخهبئطينانحمدالديخهتقئفاقضااضهوظصنة

اكأصىتاللهعبعياثبنعصحدنجهتبكربواالدتنجمأالقضاثضوظ

تهكسددابئصقوبتفيكدلديخهعهالجااتللروصفدلتالعشتهالدرو

أمحتهالمماخانمابوالديئاصيىثهستدصموصنةوتصيهةاحدمحن امدالىحمطصراوختنننصشوكامحقىكمافالللحنسيعالنانالمماكأ

ألتهبة15اآلراسىا



4ج843طفاط01فذكر

فيطاجوتحصيككألهمتاوكيرهودمثقعرالمحعثينمنعدةاطينبم

اتالدواللتهاالصالماريخفيالجمنقوقلذكرتهم
م

اطبقتالزونا

جالعثرايخ

لةغاداابئ19ض

يخورءبئطيمنحورنالمظفرالديئآفىجهورحالاالمفدنلحافظاالعامثر
اولدلمنشعبعبالئشعتتازشانياالجاكنذرالهمدانيرحفاكأ

دالصؤاوعوحعؤالهمدالمحوطقتههوقعيعدوماثوثص بمىصصعا

اايخاربخهعرمناكلويموطبتراطارفىاواقطىقاروامنصلةالر11ف
افحوىلفيعىوبحنبمنرواحةامنبحماةصرمنبالمثتههباصمسووة

العبرينانطلىالمجاكدكقعنوصمديىحمدمنوصبهران

وغرنحمحلديئللدهتارخوالبلداصةاالربحنوالمححم00وا صمص

فااللددانتوالثقةموصوكلنولفقهوالرحالهوءالطدوذلثميا مولهثطبعىير

عزالدنءياعليأعنماكتبالجانبلينالوحالةالىسناوارؤقوكلق60بى
صعتالبرمئلهنيدهدنحلفولمراطاصدالدءوالقااتت كالكاىآ

ووجممالمحالقاالماير
ءا3

ابئأبأكالتيبقرامصيجاشعرركشامافيععالمحقعلىابرال11
لربنجهابقصينآلسباهالزدشاأبأطبرمقربر لدعلموثالمحةاقمفملىصولرقدمواعاىبدقيسبنولورإلديانا إ

روابجدق

ااإل5ثعاروالضرشناوشكومريةاالحىاقهولثيإروسم
فيأ93لىطارا



اطاقذكرة88ج

صعيدشهأصدمةرواممبمشهالحآاالحرغطالهر
ثوصماوسبعينصصنةالهصوصنوالمريةاطاسفىارف

النسراالضفاعبدبئحمدنيهأاجمىاصحاتاكأممالمحدشفييووفيهاأ
الديةشرفيصتمرالمحدضالصاوصضينخمىعةلدمستهااضيالقر

مؤلفعتاريخالييئمانوفللراآلمدياالئياكالجمهـابئامعسحيل
والفقيهالدثفىلللبثيالدريابنبكيبرايخاالىرشيدلملرأاوضخآمد

موشيهالحنفيهصنةفينوتحاخىتبررحاررنينجزهيرمحريئزهإل
عينسبوثماشىالفراعالحمدقبنطةاعبدالديئضمسةلقضااقاضي

ازىالتيرابنقهمبقاحمهانجهنههالرعبدبئعلىلديئانجمجلالاو8صنة
الميىراججحنصولحاادبننعدفخراواحنبلعنتالمسنداوحدرا

تجاععلديئاتقىهوالخلقووسطابئالمحهههصنهاضكصر

ابواالوصلوالعالمةوفالصدهبىااالربلىعينيقوبقيصقوب

قاصنىاالندلىىصراالييعنجكلحمنميدالرنييىتالحعين
الفتوحيارىيخحرعبدللنممننحرلديئقطشروالشبهقناغر
همطيبمافارحمةكاقعهالد

باكرابوانجأنيةبعينالبلداإالرلياليبناانبأحمدالقمنببنعراليكتبو
ىالمدسرافظالحااكبأببازينعدابنبأحمدامجتاصعلاكلهابئ
بالكرابوانيأاطنيدتانيأزالمنحورظايابنيىنأأواح
عنىنصارالاشاالكجيصىتااتصانيأاالبرجاصحاقرابأاىنصمارالأ

أدتصرسولمسلشنهاظقاكرحاريةلطمتضهعبيالراننىاحمدعن
صتباسلمولهواطيهأدتهصلى

لنبىجمطلقردادؤمهـ



0024رلرتالمحانذ

لساممطانى013رو
ثرر

تجتينافىبنكلبألبرطالدنتاجالبارءخالمؤدثااالمامت ه

نيفالتطهـاحتوصاةابتنصركنبخازقندادىعالبعبدألبنغيقاث

ثيزوعياالالبنالكاضلعلىوئلىعةجماوسعكهنجارابنمص3

نئاهاتازغوثهالوزراتمتارو8ظلناعنافطمومزمانهائرفتارألف ا

ثلدوأتفاامعنمجصلكلتالئموذرغيرصرانالمااظيفةةويوثهاظثما
03

صنقهنينتماوثنتيناعاشاصععواضتهروعهرريفاطتوحذعلجيدكل

اصالسوملعومنفعائةووسبعينارجصتةرضضانوحاتل
ءزجمترسرالكازروالطروطولوقدياريإناألفهعدادبلاطدت

هافتهرحمالروردىمنلشانهذكروكيروهيينهتعا

بخةعلىبنعيربنقهمالديناتاجالديئاإصمدرشأثالموتيأقىفيها
نونرنماانتواماالصونيادمئىانمهاطولهحموبنمحداهدالشيهالزا

ابابنسكبنعبللرحمنبنالةصتابنعئانأبوالنتخمسنعوتتمصئعااصب
فىموجابناامآلوهرضاغلةرصكندباالالكىالماىهرالزفبخألعرهطاب
م

اصوإفيافيالزفيبراحمندابمدافتهبندسالدينخليراهدلزاوالمنى

ابوالحسنالديامكينسنقموالمحدشاإلماطبونوسبعولهبطعثقجة
ائهاظمىبإفىللووفألمعمرىاحمدبخاابخفالحسنبنظيمجمدالهابنفي
ء

هرحمقاقمطيممةوسبحينارج31ال
حم

ىاالنو3ت
ايوزممرلماالدغىيااالوعلمأاالصالاالوحدالقدوقفيخاطاكظااال
ةثأصاحبالتصانباشافىخااطوارلىاممااطزنجمرىصرفبئمحصى3

للنافهةالحعى



اكرماكرور2ألكلء8يم

لنافة

ثمغاصنةومعم5ماوستتيىممالولاجدىسنةرابوفى

بةارثقاتضبيهسقحفنىرامخزاوخنأجيةارالرفسكتىتعولربعين

حمدظاكالاسيبفكلالنةثخفطأيخبافالمهذبجأأوتجرنعفواثمر
خافذكرستكهاكئرللحلضىنصفاروصوثهربالمديةوابيهصعحجتج

عنرتىايرمكلأيقركلنالهلهذكرالديخهمحىالثيخوانعلالهتاطمنابو
درصحألمجالمهذبويالوفىوتصحيحئسرببيناشرهمئورصآحر

تاالأيمعصودرسافصسمصحيحقودرطجبحينللههةييإبررصاتر
الفةاصوصاقدشمسراخصراسوحرصافيطالماصمالجصودرصافيجى

تصاصجميعاعلقثوتحهلظابدعهحرلوثرطحالىهالواطودرصاقي

وخطرتهوتالهفيللهالثباروبفةعبارتوضبعلووصزوحسرعمبممنبها

مااياقيمتوفيعالىانالقاشكتابقاطبواستظتفطااستتلثانلى
هفنارقالبىنالقاشيعتونضىعمافافقبلاإلصضياكلإقدرال

حمدنجهفيعبهدالزوفيسهالثسهإدالبرافيقبىجعبناللرتك

ضاخاالحريمكبدالحرالدنكالواتمدالدجمبئالديئنصلرممبوزيئال11
قىللعيراينقهلداجمالواحيأليرينالدجمةوتتىفيونجخالففهلداؤيئإ

الموطأووالمسندفلتةوسمعلمنكتبوعلبقتهمممراببئآلدفيروشسى
كيلمدحاففددأوقرتفياضياوارقطىالدوصننىيبوالسنةوضرح

ايياصحاقدتاطئالصحيتنجطاحإدوئعرفيلدينعبدللمىعال

كلتقهوالتفليمىقالضكالولواخذاالصادىالمرثعشنابرايم

تجهعرالدينوعزكأشححمبهدالربىالدروضصىيالمهاسحاقكالال

حيةواالر



أ3اطفاظكرتذ

بلىالرارسالكمالولهيالراصد
كابامنعالكامرترأعلىوئرالمعمرىاحمدالشعلىاللفةوقرأ

اآوالصياواالوراددوالحباالمنئروعنيفاصتضالواالوالزمتعمنيفه
عليهاملبسهالمريدكلينوالملبىصفالماكلاظثنةالمعيثةعلىوالعبركرواك

طيباالعالمعنمبمجاعقعنتخرجعمنيرةصجانةومحامتهخامثوب
االربعهـيوصهابمالديئجموناحمدبنوسهلبالدنالجفريصدوصالن

طارهاوابئىالمجاللفهوالمزعنمابئوحدثطاربنالدقءومال

1حصفيونجضالدانجاالفقيهنجسرفهصامجهاهيمابنطىناخبر1
نجالمباركالكندىتاابرالىيئشاالوةأاثحبىصةهربستواجازلي
حمادنايالهناعبداقهطنعبدالراحمداباممدقبئعالاماالحن

ةامخاوصمواكهعليهاقهصيهكاللرصوالللهكللاشكنآبتعنسدمةابئ
صيبامنهمسمجهاخرقعبمهولولمظبماعليهامندصاةالهاطلب
اءقتالهاليضيعكلقانهشالياللهصيخارحمهلىذكرلطارانظل
التصنيفقياخذنمضشينوانمدلمقالطرفيسنهاوحقوالليلالفي
اضمسهلمجاهدامنعليهماهومعقاطقوئولدتوالنعيحةاالظو

محقمامتهوالثوافبشالنفىوتصفيةلواقبةخوئغايدوالصمل

معرترأسافيوعليلهيحهووريالهوقولهحافظاللحديتاضاكلقاكر

هعبالمن

لحا13الهحضعدثديخمحىاثخلتعذنجايمااوضيذكشيخناكلل
شيمطلهضصىمنوخوخهالهواصملبسهوماكلهفيالعيمىوتضييغه

ةاظدوادفظمعديهلهويدىجوصالرستوالكاهيكذالمحالنخ81

االسصضايهصجانيناظيعةالىيىقنهاط9قالجممبح



اطفاظتذكرة2في

نبمغوكلن5جلداخضرحىاقهعدوآاصفالتأفقاالناالستضال
آوكانللشولمجلبجسمىيرطباناضافقولهاكمرابخباروللفوكل
حمرالتنيءاحدةبةضرويشربيلقاصالةوأالاليومفهي

كاوأئالكإكاالوةبمةكثيرمثغهلهظكهةاالناقتللطارعانجاكلل
اادلمةالمطحممطةللفوجهطىالصيهوزأفىهدمواتععرالمجرعت

11ابنجمعوقذلثهيباكلتفسىقحليبفكيفوفيهاخالفالماقاةوجمهملىا

ياضشوحمحي1حث4ءتصازؤناريعهكرصتفيسيرتللمطار
أالحديتشلوقياالرصادواالربينوكلرالذثوالصمالحن

اةوالدلمتنبيهلكاظافىيراغواتالميهوكابءيفتصرالتقريبو

11هضاتهتالةولهمجلدبمصلثهالمنايوإوااليضاحيياليهتصحيحقي
ثرضةارومحصلدكطوعةواهوفتاو5لقالقرآنالمافىأتبياناواسو

صرحومجالدإتارتفياةالمحربابافىالمهذبخرحواصفالوارفي
حكاافىلمحنقحلعةلموعملالوجطمنأقوءبخارىالمنمطة

االحقبتوصنشالفتماطيقائومودةالعه11واالسماتعنوجمةكثير

المافرصلوةبابا

اصدىمحليهيتتضلهفىالناحرممناالفىئيشااحدمنلاليقبنو

أريفحلرلىاالصكندراينالسبرهانلتغاعليه3وعكزيإلمصبلهأيهصلدفقير

يختروذلثاصنكلفاوتفطرجملةهضااراماحضرالفقالعنس

أتةظاإلموكلخىاجإةعأإإآ3قجمةالإاليحزتاحيخعنكاجمعرراليلالا
أالمراهلماةدفىالمولىعلىكاتهوبىحمتهوراللهصالمالئواوىامجيا



أل8جأ1408اطفاظتذ

ايااشالدخيرمنوببهناتباالوفىابخواتاقملهارواينبعر
العئمريبةوآالالىنهثاقاحوالهءجمباكقوياركاتالهكالواآلخرة

يالفصالطواالتجطارونركرببجقبةعالوضفقطثابمأهالان
نتدعرتعبابهارحاعنيفابولمابرصفرهىأيئاالملكورققالىذلئلىفىبر

عةأولتجواطرا

افرحانسيخناوكلقوفيبالمراإلصياظامىارصللقالملئصروله
ثالثاراكتدالدبئمجيىائغنوبقافقالاطديثكلألالشخثرحا

السد

ادابهءوالمتدسنزلرلتنرالثيعخلسحعىأولمالنيكللمرمسفاواإلاعص
الزهدالحمالرجالاليهت

فيوالعثرلمحالرانمقهارحمةبهألىضتلظالمنيقتهمفحفرالدوعدفرذرهـنو
ا

الثيئجمللرفىظاميوقبرهةوصضعاقيينوسبستفةرجهدن
ا

امبادتجوالقللاووالبرحماافىحدزمانهوانلظنيأايراايإليئظبا
ا

فبائنيرةبرنجإلدلبإلبرالظاميالملكافوأليىلةعشووا
تلتيثبافىدارتخةثلطوتانزعانامظلاهيظاالمهـككة

غعساكوظلاذماخهالةاصامةيداتوول صحيرجمىهاصة

وضتهتاعلواتقنطامتقناثاطاماهاباركلقلىأفيخرالةنالديئا

11نبايرلىإببنغاالرلغكلوالزبدتارخالوشديكلنالجقوفالضاا
اليدخليوههرديقالمرةلمجااثيالمبمنووتينكعلثمنبرابهسهاإلماا

تالىاللهربعت1اانهاولصااولمهجمب3فراثاوهـالجامإ
ءا

ئااسبئيمابرابواصاقايئاهـأكالمارالشتيتجوفيهويخها11

صنةثمانينعنالدمئلمرافيساآبيأريمظناكمبنلي
3واالماوانتىمنخثدلت



طفاطاةرلذأل855ج

موصعيخبافياثالكمىاللظمحرينصقهنالزكئالمنداالمامو11
اادىبناالمجاطسناكدتبنالصمدعبالمؤمحألمجدالديناالئحة

كهساربناضينقىنجاكألكثهانجئخلباااعظالووصلىاط
ضيظهاضىوالثيرو5صةصتبنعاشصثقهبدبضدادئايخهال

اخنبلىتىألمقدعيدالواحدبئاهيماناداابنباكركدابرالقضاة
الهالئفطيرحمةسنوسيعيهةارجعنغعر

المحب2ال

كانعبداللةدتاعالضباكاابونجهالهخبالحرمالمفقافقيهألمحدتاالصام
خىصنةلداالحكاممصفتفىالثاالمكاتمبدكرالطبرفايئتجهع

تخااعفرالزوضحيعبىايىوانالمقيركأالمجاطنعنوسعمنعثرة
صهضيغنفىوححتفوافتىودرستطقهشجمامحطاضثحينجهؤعيدالرصن

ألححازعدتويةالنا
ا

أزألىااعدانجاارالحطاروبنوابرالحعة4نظهمنصاتالدبعنهىور

زأايقاعنهروىكبيرالكاناهدااضااماتأوكانخرونو
3وقيهكةضامجدالدتؤصفيدماالهامحدالديئجمالتممآضىو
ثببإةيمرالي

كخةوفيهساثةماسصويصبعارسنةاالولىجمدىفيفيتو
ىورالقاىالمصطفوعربنبراخيمانحمدائهالدعزالكبيرخالط1فيكأأأ

صقخإبخخمدالمقلثسىابئخمداالدينضرفالتلفيةصيعوصطابو

اتسعرصثيهةشألروؤئتجهمحتوقبئمحفوظإعزالدتوالصدرالمؤرخ

احمدبئاثعهمابوالمصلحواهدالزصىلمانحالىالرابلىيهحنينموسممنة

شاصتقسصين



8ج652اطفاظلرةتذ

ودفيأالجوهرىالمجعىعاميابنعدبكرابرالديئنجمروللصدلللمها
هلمالدممرحمةبمدرصا

افيالحدابئياراعدبحاحمدنجهبوالباسانبأافقالفقيهعبداحمدن1صإتاا
بئأانبأداجازيثيثىالطرانبأادىالواعنناأمااالحربالمجد

ثنااحمدالقطااانجأدياستراالعدقحمنأعبدالرااجازةمهدىأ
انضزرارزلدضاطنحةالطباععيىيادشاعماناحمدشبئجمفرا

طيهاصعلىهجايرظآللرصوذاشلمطبئعدشالجفهـجاعنأعن
اتتبهبعحغليىهذالمالحدتميررشالنفاقاطينأاكلوصملهاوإ
يسواصتقاتقوماوالنوعاتدمولكونأ
الينبوراالأ

لكراياحدفعدنالفتحالوالدنالمفيدزاففلاطالمحدثآااالص
ا

ظنامائةوشحدىاثشةهـاوقهرالقايلشفىلثاانيراشوردىال111

والخاوصوالعيالةأزبيراكلةمنفحعكهرلتهفىاطدااة3
امحاسالبوصميرىاليذشثمغاكروانإئبواصمودطبتاطاننطاائل

ا

االعجهوصووتهثراشألوكتىالظأقااداصولوساواا ءألم
إلعفووالمغفرةاللهعرضهماروكاوقايال
فى

ايرآفىكفعالثحصيليصاحركلقاوفياتانيالئرقال3

وفيهوالنهموالفاتوالصالحللديخاهالتومنهسمعتاالصتصادة
المطبوعقاالسررحىهاصتىعلىنسخةوفيالظيينالنخينفيكذا

وكسرالهمزهتحبفاللبابلبنيالشوطىالحاففلوضبطهالححيحولله

يهااقهاحنالنماقاطه21اعلماقهوءوالراالتهصةوصدكوزالبا

تيقظكتجمىدورداال



اطفاكألشذكرةفيه7نممهـء

اوصعماوعستينسمعصثةاالولىجمادىعثردكطحةفىقوش
هوكعهاجراووصمحابمهحرجلمجعد

مميدالمدأهبخانقافينظموكللشصنجتينطىصيالداعحهىورقلت
محأصىتهعداعبدالونجهحمدأالدفياتحعا7أهدالزثاالمامفطويويها
بئاسمعييطالدنزنوالمعند5سنةنينوثمابعارعكنبالمدينهاطررا

افرحاابنجالمجداكيدجمدالدنالمااموىرفعاالانهـصفيىالقوصبد
وهبنعلىاديناجماصياالالتاماخوهمسقلدالمرىرىواودرالز

سنقموضيختنوتماضعنالعيدقيقايلكىالمأالقتيرىطغ4ابنا
ىالمصرالطاختيحيهتكاشالماركالرلواالديئنصمرعصرأثادتة هاإ

تظفرالديةتاجاثخمتهمدنيةامدرسوةنينتمااة 005اد

اجميئأدتصطيهمسرحمةلىاةبننجييمكرمبدالا
الىدسسرالاص6

عاسعدنعبيدنجسمابرالقاالديئتثتقاهرمفيدففداطاالمحدتاالمام
هرمعرمعاذوغولروسعائةومحويئاتتينباصردصةلدهصحمدانجه
تجهضويوكأديارالصاخوالحسةنحتاراالصبئكلمنفسعحالدهو

ألالانزوحمزةحدالمقدحمحبناللهوعدتوخبةاحروواالمقروانجدالمحبا
الكثرثكتبئتههمدمةوطامعلةهوالرضيدباالسكندرلةوللسبط

لتطاعةلجاضهوآافقةوالمووللعالىحاليواضمامالرمبمالتخرقحو
وكاثممفيدةاصياذلكمنمتخبتواالجوزىانجهالضاضىجهممثمحلهصةا
ادىاالصحرصلةالمافيآللشمعشارفياثمتبهبهثمائالمصنفألثقاليا

النماقنا31حمدانحيمبرابةاوجماسعدبئجميدبئالدنتق

انتفداررارربئبمنا



4ج3هالحفاطكر

قعصضعسائرالطلبعلىويقدثعطيهيثىالطاهرىانجهشيخنانصماطاضه
والمزىالدنجاشمسااالواطارزراسةعطفواضهالطاهرىانجشه
وانجهشامتهوانيممرىزالىلوالحلبىو
1زفيوفياصنقهجرنمونهوضماوتصينثنتينسنقافيأ

ءاالقرموشيخمهاالحلىةرالنصثبدالقاثعدناحمدللدنلالمسمند
ا

صئقيداضلىالثهدالمحقالظافرنداوقاهيدياصاقابرااللدينجمااخ

ااظهأاااإاالداماألقدائصمافطىاااأالاماصناااآمببهةااء وببننجهص

صئاكحعبوالصطىالصاخاالرسنىدوشقاطةبيخالابئح
أح
بافراالقراوضيخ5االكاتالحراىالظاهرعدبنجمدأطةالديئيهااصمب
باالسمرالصروفالخماكالورنصعبداسعداالإلنسكينامأ
اط

حازكالمصرىنصمكىقاهياهـقعدأوعبداللهاسءحاراوىع تمىأحح
زاالت01الد01عاماموالقانهولهء الساالثيخحمديعربوحعريىو
الدنالصعروانمرسنتهاحدعوصعونولهاطالىأالصديطواعدالىأثء
م

صيشالدنجاموالمسندصنةوتحيناثنتإقيبلبكلنقزويننجاعودنعلىهء

شفتموسبصينخىعنلحىالصااررنيحدبئحمنوعبدالرضىالرنجهعلى1
ءلطالدميا17

الديئصرفالمحدثينثعيم4الناافغيهالحابقاالحافغلمةالمالاالمامشيخناأ

صلمبثافىاطىميالدااليرلحنلمجاابئضلفبئمنؤعدعبداير

حاوبدمياققهمانةوسفةعضثالثضةخرامولدمفطالشصانبا
111زبدالنارسيعلمنبهاالصكندرتجاليكلرظالحدثطلبصما

ا

افىوضابريااالرمنى



الحفاظةتذكرههـج

اجميكلهالمقئروش4وممحرمئوعداللدباحممنصررنوفهسمحموظافر
ا

تاهيماالحليوبئنصرابادمنبئطبقتيهسوولىابئسفأ1وويونحىا
خيلهافيعنوحملئفةروطاتروأحة3لقالصمالمجمةومجبوخدقماظير

لؤجمداظامندممارصفيقالقرسيواتمنسعبحاكنباواجزدايةحمل
الحناطعيسىمنانوحمبهرلبسر

اصسلمهاعنبهأكزظدمثهوسكنظوجمعووالناؤلالعالىوكضب
اللحتقنأحأحماذظوكانانسانلصاثالفاوثيجلضونعيوتومجموضو

امثلساأصنعاصتويهاديناالنبعمأصافيافقمراصعاكتللضةيراتحزجيعالعر
اااجزةثررتصمحبرالقدرالثبةنقىالصورةليحألضلبةلىامحببا
ثهصصلواالصلووكالجابليتايملحسةااجياتلر11نها

لشلنهلهذاضهاحفظاحدآومارأيتالحانظاطاطجاجسسضه
فةيتىلليواطينابوحمضاوقدهـصاالدمناحفظرأيتمايقول

للقضاةوقاسنىتيجافىاأنأددينعمالقضاةوقاضىصلىالدميامقصعثيخته
االمامعنهوىهـوبمنجيالمفابوالبتاهوالمجدثىالقولولدت01

البرزالىلديخهاعغآالمااوىاليصمرالفتحبواالماماولىندالاوحياا
ااالماومحهالنويرتهاكنر3االماواكريماعبدالدينطهواالمام

أجمينعليهماللةرحمةالمثعبلىالدينتقا

نتوفياعليهأمنفتسعدالىفييثلكعليهترئيداننجأةفيتو

خمنومهومةةمحهوحنلبزتهنمت6ومائهخوكمىصنةالغمدةذقيا
ثفقاقسأوفياءهـالضرالحباسالكالعلىتالبماالبعاآتاترا

للدمتههصهرانهحمدنحدالديخهئعمحهاقضااظضىالالدالحلمة محاىا

اهااامانسا



4بم063ءاطفاظكرنذ

االوحدالمعمرالمقرىاالعاكمداربةوصعندسنةئمانينثافهـاش11

اقاطرواف11بئعبدالزيزاحمدبئفيأمحياطسينبواالديئضر
يخاالبكيقابدراهالشوسيغسنةمينودستعنصبمانالمالكني

سبععنالفاسىالدةعبدادصإبالجغااطلبىالباذىايرببئعد
يخهالهصرفومحرصهاوعرصهاامحدودمثقهوخطبسنةوسبحين

محدثوسنقننخحاوبكافىانعئاارىلفزائحنهيمااسنهاحمد
حما

ةسندورىالنواطإلايرببئدمسحوقحدلديئابدراقاضاعىعيمب

عيأاديةاالصصرحمةأبراهيمبئضاحيقنجتسبزعبدافهأممحصر71ء
هصمنةاغييم
يروحإأل
توعلىالفتحبهناببأكلهاافظاهـخلفبئعبدالمؤصصنااخبرح

اوانصورناسااوعدفاوحمزلىاوانسالانهاقاصمالواوالمضائلسا11
ا

احمدانجأعدالنقينعلىانباالففلقمابقاامااطافظعداحمدقتاا
يدفيقعاصممثنىحدوارةنجصسمنهعدناحدكيهالمدييبئابراهيمابئإا

لعرينبئ5عطاتلجكدثشهاابئصمععتالؤينعبدناعبداللهشالرى
مآواآاااقحنهراالنصار011غ لدرسمعديهبمهصلىديىىجمايربعى

اظلءااحرمرااصيمعحللجرالرالئالئةبالمساللرمنالمالئكةالمخ هـ

ءابرحانممديخضفهالفياهرقهعبدامالنصالؤ
ناصفهرنجالطاا8
بنءاحمدإبوالمباعيئاجمالمفيدالجاعةمداالزفظاطاالمحدثاالملم

رلمسطنبنىيخمتنازجبشوالدطنلىلمحدلثااصبردىاللمحالمئشب9
اهالخاتمةنهكقهطيهاالنيالنمينا93لخياخطيتبنرحمةميةاقه

د



الحماظةصرظف63ال

اخهثصة5صوكسفيبئاكيهزالظاهر11اللمثالىالحلجاصمبداللهعدبئ

نهواعةوكىواالراإلكأأبئتصمعلمجهماثهوستروعتعريئ
11أتعفرالزوشمحيباطضدصىيااصواويةاطهوصميعيثىوانجاواصةهـ

11صرويئواطرودمثغهيرآبحلبث3وخاظكعهواىماوصفويو
هحموالسكندريةواانحرووماردنجه

ألدوثاحةكشيراعةرضرجوكثير01ثكتبوأنألدااجممااروجمح
أبايخهبابئاصببيابروزبهروااللبىيازكرمنأجمازةولهبهواصامضه

افقاتاالنخالجيدابالموطيحةلحباشصافظاصهلخيرتقكانوالموطبص

أخاوتالباحنيفةالبلفقهوقداالستقادةصفىاليضالمصاخاترو
لقطلواصففواتروكرمذكيةلفسآوتاوصكلصينةذاوتاروروكاف

ينرتوصيرخهصاتادانيثالحببتيراصتلصماعلهرأيخمةقله

الجزأةحفحتوانيءواكترتقعيهبا4اوفيعيهتكفسيمهمائةهخ

أواخؤجزمائةازيدتالديةعميخاطافطصصمحهأجهااللةاححمت
ةالونوإلرىصمرااووالحليكغمالملت

أوسضصائهيهةوتصتخةاالولرجماوالعترتصادساقتوفي
سلمثماقتثايهتووخصالبكاثةفاةئفتلةضربهتدجمانو
أاحمدالديئزيئالمسندلىشيخهاولتاللهامثلقمآرحمهعنقهفنم

اتءوالمالصةوتمانينستعنبمصمراالكالىغازتاكريمعبداابص
كانهعهىالمصرالتافثااخيىجمعبدافريئحدنجعفربنالىضيا

سيدتكهالاعبدالمأتجهلقعبداظاالدقتيوالقأضيةوجمينينا

اآالفأالمحدتاوصنةوتسميئثسمخناعنأثاشاملىالبمىالمفرا اعلوا
لىلكرأيتمال



8كجيطفساظتاصرتد

االتضاخكلقىلمديختموولبعررخمزعدنبئآالوريهالدعزفاأ
وسمإنضممنبممرلحينىالمقرىضيجمرممربئلتباجمدكهابئللديئفيأإ

أضلرصالسقهدهاحمداالعىتمعللدنضاثماالصاوالمحد دبمه11

ادحاحازمعدبمنيئالهصحىواالمانيهةصنقهومماتالثعنالصوني
اجمداللهفيصومفقامكقسنتهضرومحعبحيئعنابخلىلجىالعاصىالمق

افقبواصنقكوستيههثالعناطايخيصاالموايمهـنجاسخليلبنبيرالىان

سهاقداندالزشالسلعىلحدابنمهجمدالبفصبئباثجلديئامحيإ

اعدبئقهاجمدكنبيرالدبئدالبدوموالهصلضوتوج1حهاوأ
أحمدبئثطببوالالجروضةوصبعيهةسبععنطىلصاابمىاالفرعطافيأاا

منصنقوتحدىاعنعمثقحرلالوالفالملىابناأاحم
اة

جماجمدتانأاطسينشعداطهانأاطافظعداحمدناكالثرقرالتاني
ءاء

اأضاشيهممدئإكعبدألتهعااطابئاألناناىاإأعباسالجأأاطاصما
أ

اصبمكزهـةاطركاغتظلاقمكنطرضىممرانعنالفعرعناجميداح
اعمما
ملىاليمايديهلينفتحلاسافارفإوالمرسمجمليالتالدةرلط لىحرييو

الميدضقهانصالكل

الفتيلوالديئقإآألصالغاالالمةاطافنهثالمجهدالمحهالنقيبما3اإلما
ائافهـهكىاالععيدفلرططإففيركطالىطيعنوصبووبنبقبهد
ماثةوتوعرقخمىصنةمحبانءنيولهثالتعاجطإص

طكلجميهجمااالتئلةاشدلمثذنيكنه3اطأالنوابقاثمامنالحراطجازةبتربثعشا
مثغهويد



ألافرأكرةت2جأ

صباعيقاديخيئلحضهوخرجوالمججالبقاالدائمتجدصغاادمرممئا
االملهقىكتالثعوكلى3االلمايألوكدالمعدةعصروصمنفة

اعلومباقثامجلدخوعلعتعرخسهئلجاهوشييضصعنيفهاللوممةإلحالكا
كلالسهرمكياكتجعديماللللعمكتيروايحماتفئاذكيامنكادثأطيم

ملالعيرهـانللحاوروكرراكناساتضالالش2

فيلولىصتاوعالناحواكلشاتعترينلفظهمءمصتالسا

اصنواتيارالمصرتالءلمقضاولىأالمنضذملهخرةوالمصقولولاالصإ
عمفةاضرصةاوسوأهايةفيالمياهورةالطهارافيكانوطتانا

جمةالدعلضاةاضىوظرىالقوإلديا5خهةااةاهظعنهلناروى

أشيابهؤواكصاوولمجإوطائفالدناتطبحانجبهوالحاففاالإ
كةوتهطأصلقىأماالديئقىالئنخكانآلحلبمالديئقفظطااقالا
قىمحقناحافظاالصلننامامائهيناللمدرظعاانهاكرعلىأوأأإقاتا ءهـحم

أواالتقاففثاطفظخهايةنلوذفيلالمص4لتروجموالعاوهـاظ
أجمطنيويقطهاآلقليالاليهاالياالذدائماظرفيصعدرىالئر

ةكلهاسررتهقواوعلصفىالراراححدوذكرووةآلوباكطاا
ا11
صعصرفيسلم

اا

وصرحقطةمنهتبقوالكابويرجليلهيهلباكنتضأ
1رلباللحالمنشايةذفييلروبحواالروالفقهنمفطاضرلزئاثعرمةقد9
امركرحمحظطصرصاااللمانمبمضىوصرحاالعالممالذكربمرنوا9 اال

هتلهفقهكتبفيارلملئههـافقهافيجبإانجابحنماتحتضر

االلطاثانوبضنىادويمألتممرةغيرءالقعماننننه
هبم21لىظدةالموجىتاللتفطصاض1



أج8حياطأكلؤئذكرة

اكدرالعيفقهكقو4تعنصيصرخرجمظالشيخإاطعطثالإلظحاا
عداطبالبهواحمدبئاحرووااطيرابئسحعلهمبراكئيراثتلينكها

حتألالمجطهثلطبقةورواحأنمىسهءبجرإثهاءوالبط
الىكرافيواللهحاصااحتقمةحاومحخهىهرنقالهايتتهكىن11
اائهالدنقىالمحققآاالهاخاكالجدانطبلنهنىولديئاتطبلظن11

وسبحاثتينمعنةصفرتوفطقلميوالطهارةفيروبثسدنالمقرحإ
تجهالرحمنعبدنكليناهـخرامجابرابانافقألونياودماثةإ

توسطالنخواحمدننعبداطيدكواالعسظتفىابىبلأخااأنجدالمنم
عرأحفعىبوااسأفقابفالديئالمسضالسرفوصنةنينكالوبضعماكاعف

سنقهنونوثمانععولهالدمحثمالفاراهاماطضبئعربنعدافي
نيوشلنلكلأثطنضلىاطسنالوقاردوالمندازأ امير

الدبئنجمالمحالشالعالمتووشهرصنةشرننالشووالالدمشقىلاللاا
وشمخاررصدشيهالماإلةاطىاواد011أا صمرىىىهيمبىمو

ثاطزامحثسمبةصنجهنيرحنههيمابراالدبةهانهـاظطيفالقراا
لهزيعوثقينالىضحمىىوالمسندافتربدخهاضأزفلطأندرااالإ
الوممدلالدافنرلدوتسنقنينوئماثثاءقىالدمعااللثا
رردا

صنقتعوتسعينعةاالكيبصلىارقرارطافواررنسنهاتهعبا

فثااصاهبتالتعانعلنااابخعلىقرأتقالفسطااكلعدقألحد
العفارسمعيلاالعافيحأعلىااففلانماتاسانبأارماأصافىاطأهياان

والللةاحرالوتالمحألشاناصمعاذثايزيدنجعارونبمدالملكحمدئئاا

البحتلولهاقمورحرمهاامحرنمظلالمدنجةوسملهوآعليهاللهصلىاإ
هالممتأكيخاالا



ظالحظلرهثذحيبمج

ااخرجلهاهأأجمينوالناسزكةوللالاطهصنةفمإبذلكيعمللمفمنخالهاا
8ولياالعاعمعنفطرتت

جمرللزافص01

مببئاصم18احمدجمتابوجفربادندلىالقرآالالمشمجخاخاخاالصاما

خماىنصأالصاتاضاصعىحااقفاااصمعابرتللزناهمانجهعدنجهجمراشا
حمدنالحمنابلىبالسغوجمعمانةصتيخاكروعتسقعصتلد

ردىفىمحىأتيلهيالالواباوىاطعداللهاتحىصاارأاا
اهإب

ألواربميئخعحاوسعلمجسنة8الحعيرئصونحدبنطاروصماحبا
8هـأاصحماقهواتحهااثنزكريايحيىالحاروابئحمدصسيدنتهبعدماوا

10001

يبراجرتجاحمةمحبدللرنوعداطابفتحاطوسإ9ابسءبن3اهباهـانإ

دانافالكبيرالنوصمعتنحمدوخافبنأبرأيمقاواثيانلنض
6برالثاناتوعىعيدأددةدنالىمنيهطصاعهارثالىالحى51ءا

كأدبادعا

ىالالرفينو

ايئمرأأااليءفيذذةلطرآألالكأآاألىووالفو وضدلهاقرطالناسمادوأل2ت
ا

اخحوىاصانثأآاالهااخذضههصابال4ونحرجمدةتصدأ
ارملنإناصمالةحمدجمةهاوايرصد5نجاحمددنىاروأيرالفا

عراتفهالوالقاصموصماحناالمقالالنااطاا0اةيراء11
سجهرهـبىاوبر

اانحطرصتدصهلالتباهـخلزتاورأبدةوكأةاامحبأطضر
افمحباصهـالحيانانقيدالمثتيهفىماألظلوصتخمسينترؤصنةال

ارىالىهأاللمىالدثفاحمد3انرءا
سرالييح



4ج663أطفاطلرتنذ

انتائهمناطحلثةاظ

االمسندققيةفيتركاوةءبنرناطقه7ماوسبمالنضهفيش
أعنقبدالوازيخاااناداحمهـيهةاطئعقئعدنواوا
ااا
3فىساصلنشتحدةظاقهعدامالمندةالمفمرةصنةوراا يروع

ابحبنالعلىفتاسعروتدقلدإقرىاعمارىةاالدداألكريممج
ا

ااخلهبمصونعربنىقرابيءبئاسميلىنحمداالدينللبموألمحد
لةالمعتصرصيبئطنددلعراقمائةوصعتوعثعريئخىسةفى

اطصةصثمأنرناوجىاالابسنلابنعلىنإاصيلالديئسرفا
ابئخزةنااحمدعدقعدئةبئآابزاهاندنلأحبمواللمدأصفوا
011حمندالرمحنصالدنشحسهىالقابءاالهآوابممرهيبىاقيالجوا
نأابراهيىلدنأالجمالؤاخوثلوافياحميلمهالماطاثاشامةناا
اوادضضةتنسىمكلرءقيدىيراطهىوأبداضطعاابئةا
ايئإضراررسمواروأحابناصالمحتهيلبنالدتابا
ا

ابهةخدعروأكلألبهـعرهفيالصوادىالمتععىفااسدإتيوت
صنةيخهاوتبضنعاةبحادةأكاجراحمدبنبنممربنتا

أ1كاألرصثاققلوقتهذاقهافطمصئاروباأليتقمنرقلةاأ
01اسصعواباباثتلاقاضأماحانةاصبعاراسفىعتاربهاو

3نيهاالندلىجزيرةمنبنوماالمغربواماالمستمانواللهاططاباا
ةالمراافضالعنفا3بالروايتنمن

أاجميااهـ

تجةالط



اطفاطكرةذالحي87ج

ضور111 نوسألتإواإلحادغ4واص
ءفلوأوىأغ9

يرتالطفجمرتوإنحاالطقةررءلءهـ05الدآاال ثوثايأ

هإلىافةبرحمهتسقدانهابرت

فرحبئا

اباساواتاهـاب51المحدثينتدثااشأاطانظإلمالادمامضضة
ا

أل11سنهولدضقدياالتاكأشالاالصباحمداطخمابئفرحبنأحمدا
زاصربموسحتوأللةافيتمنبمإضرارتهوامائةوسعتيئلرار ات

لمرااهـءفييةأهـاعزآواالطارىنهاالالزشهـتخءسالقيتصا
أقالقاأصنرةمافيتراواانمالةءانأصنشثدوةاو

ولاأرالاا فيوهوبعه

آلاتموتوفهمااللفاظيتهعلىسلأةتملسازابهنوضىأ
صضنااءرتوفنوثهتهـاطءاقرااتلهتوكاءادامحإءاتءاو

ألااةتوزوصمدظتاراوثتواتدادووقاراوللىوةكاعح0115أ
01رحبلها
11لىلىضةواوالحدتالفةمنشالكتبجماصةلهتخرجءبرقضالا

اصعرةافىثهجمابطوناثااآانةقيلهشصدااهـتتالىافدرخه
اء

الثاماخذاذاانفاسنةالماقبةينوفتععصنةا
الدتصصالعالمهمءءمثئبرمخالىقشاوفي
والمقرمحهةصيينعنجرىااطنيلىالمقدصييىالضعبدبئد

ابوقةصهيداالمقيربنالحنأبتهالعديئجمدالرحمنخالثالؤاهدإ
ظزان3كرالعبد



ناج2ورلخأتكرتادذ

الديئصهابوالمئيئبمينالىوقدجاوزانيداطرىأدبرظرانا
سنةنينونمهنبعنبالصالحيةاشهبفيعبمالمزاقهعبدبئاحمد

ممثقىالدالفارىنصرابينفيرالدبئدئااطاخاميروالممر

اللهعبدالديئفالثمغبلةاكومفوثصنةينفعنبالندبالمدفرذ

حمدبئالحيدءبيوهدبةطيةصاباداوىالمرجنادةعدشأن
افىعدلمأطرصامدأالووصمرهفىاصالماردافىعربئايماوجدهاق

11اذبالالدنضامألممرسىلوأاواالميررانسجدمؤذذ
1لقونألقزالربىءعرنالدنامامةاكضاقاالادوقااال حاواحما

يئالدحسامقاتضااذاضىوقةبعداآوعد8اليهإانجغلروتدللمفىث111
ناعبدالداتوسهئالحهكطوالرحمازيالراسقصذافىا مت

هناصدكاثوائءظهـهـاءصرعرنننالرهـةءو5احمدا

اثاممسنواتاالمحعلىناوليادعبداااوهالصاطىاطاللدز
ا

ضعنعاكراحمدقبئاتههبمابئثاحمدافضلابراالدقصرفا

أثخولحىاصااوانانكةنعى4االعىوانؤدهصنةلننءو ا15

انفلى11المحجىزخبممطربئبئعلىخوالث5الرصافىرالحمدن11
اجيساوزو8النراوىوالمتعربنالرحمنعيدنجتصفيةوالمرة

وافيخالفراوممربئصهـبيبىهبمبرلمعمرموبا
1101اااا

بتبةخوهعرابئشالهاصديروىحدنبناحمد

اؤظبئرمنابندالمحمسي9اتنالمرعردنصدينالىكأ

األمرآتباباىنبةةءللرباوبعدوتااهـالمشصبهفيلمالمراشبىا أ

صمعانقلثالمذهـسيخطنبطااشىعودالمرحدنالدينهوقق

فكاالعيرحرحمان



صالحفاةكرف862ح

الحىالصانماوراتاحمنساحمانناحمداصاساهـاندوالما لسمطا

روزبانكااصجتئاوىار
اإلممدلىخالقثعيدأطفكأحدبئالزشءتتاحزأواالمام

أتجيهإتلاقضثتحدتالىايراذيناافةهـ4الكبيراظطبو
عرتضىزؤكصاةةصندونينانلربوقدالحوىفىاا

نعلىلفهعداقهتدياكا6كأاالنىدا4هااكت1اا ودىقه

ضجرالدينصمشثتأمقدمواحمحدثاصبعانقيصكرصنالم9ارا أا

اإتويدالداراؤجلكرادارتمجصىنينلاصرفرداالدفيأكرأ
نةيماأبرالدإتعماوياضزخحلبنالمجييبنيمابراهبنعلىأ
ادزاااطءاخلفءحمدااحمدألدافالقاإ
ضاالدسثرخاهـلهمءعاأ

اجإتوآف9إةالحبئكفاشاي4اتأابأااواأبمجإاصمفأاتااإ
أحماهـةاإصمءتلىشتكالتآكاهـتالدمى5هآالما3وادىة

ا
11فةفاذاجوبنحمدإثاحمضاثالدبظثوالمةيةوصراادرسأ

اادىاالفيسازلالهودنوفإتءعرإندرحنإاوهلمم

السبينسمرءاافط

اممةاالزديل3اصإنحمنعدالرإتكفدالمزناالدتفرفةصدلوا
اا

اوالمذتءاالالشيتخطيحصلنالدةعنإلاالدل1والثإ
أهـوسهىايح
3111اشاففاثأصاارابمحنءوالدهوا863فةةتحماثحمى

ا

الديئكاباأانةبآلالتسياهوافكامرب4شافيجارذكراأ1ا
11محهـقفياهصرتحمد31يلتمتاهاكاياربروىفيعلىبئعبداللةا

زنةوز



4جكاطفافيتذكرة

فاخاوالمبرءثأبلبافخرخ11إقصدءيالصمسا

اارنجثءاصرطباالشءأتادربزاعبىءااتفى3هانعودثاس
اقيحمؤقالمداجمديننبنمحابثراتدااتأهـامجمالمجبوتينو

خبىي14ابنةتالدمثثما

اسابنباكرابىبنوباندابمإنثقىءبالدارىاوأ
عرنالرحيمعبدإتلىاليتواآلةيخهوفعنفياط
ادلنااص1ررولاا3شوادةااإز11الثاتا

ىىءتدا

االدإث8صسخةينوئالتعنالبرزادفظءاسفيإت

وشيزصنهتهارئيعنيىاةابنينإتمءااإنعررريناإلبما
8ةاتماهيإراالصىدت8إنعينصافوالمدث

تعداقىتعدنأتزوصااالؤ10اافخاوثا رىمركط

ما
ينب11عايخفقدعبرىبالإرفاطالذحاتاخرإنأفيأحمرراء

ةاشىبئ01البزدءيئالدكلزتقاوا8حاحأاتفرشالنه

يرمكألةشاكهمدالزابنهالدءتاةتءإاإ
ءا

أئ4زاااايخانانصدرساحاابألحمالدنسثكبيراممهـوارزفي
أا

1اللههـعبلاولنيويناتءاتصننبرواطدفوالىعنابدو
الدنسث1ب4اندااواءلمرتاأررتادصابا1اط110
عاهـبىربايى

ضيالصدمروماتهفىأصااعالاالوانلزصدناشكتطمحدإ
ا
سببمفيالتدبرىشانيااصسيلبئىبئحناطبئحدبااارا
آلاءا

وير

ااضظلرارجابحمدفتهبمدبىبراإتثعروساتي

صاتبرصالآلتاة



نمأظطةكرتبآلولر8ج

11ابءاهـداءبئحهدإالثةزثداصاصندودتاأشائبممرتطأإ
اصهاتحياكرلمىاكااافيتنعدثسيهأأوأدهانسصدابئحاباطايئ
انهحدلمدصااكأاهوخهأءوزابعنوكلتانومرأواقامألر

ا

اكاالدإصرفات41ةلتدحاتوتلمزإأوئالةحةصمالكرهـ15
ا

ررفيااناصرفامااالثيمنظهبنفأف
8شاسالثجمحاطثادتأافىاتثةيلالهبخهـتاتبىهماتوةا

اةونوبضلهشا11الااكل03ااء
هـرردا أزررايالمصصحدنص11آاافىأتابضااشهيروباهومات

يخأتلقتذةصينوبخأعةدىزأاينىالالعلىنحمدنجهحمبئهـاهـء

11إكأالكيخهآهـعراخاالمثإاقفاصةصة11ذفيمؤح ءضبطنا

ا
البهيرتاركأتففهلذيرلثعاوالظرنروب

خآأدالدانمءدتثاهـتشفىاءأابإةافوررناناراتا
ا

ا

بماأحمدانجاحاننانبابكنبمإتاعبالسااكأهالصقلفيتأالطهـعبر
5اأعقبنلصضاةسلناضنهتاالضنماشحمدنجاصيلهانجأعدأفيإ
تجتيخكهاعىتاحشالىتهـعناصحدبهـاثفىكهيمافصصايابكزفيكها
001ا

بمصإءتبانعاىردإتاصقليةألءررفصلودهأعإلهواللهافلى
صأحعهاللكىصىدتالةاةثصياااعصساحمةةجؤء

حإلربرصف3ونا
ياشهءىتلمالززاخرجهلمادااتلمشه31ااوصلهواعلهاالله اطه

هلحهستأ

خالكالىهـءكالتص3

نالواطالدتنحمهأاءا4أاعدالكاعداررلهاث تميدفعفيىةاب
حعمعىمح

زان15



ال18صماأكي12اطفاكرةلذ

عنىأحدثمن9نألالشادشتهااالرسالديئجمالاظطبقافىاق

اأصمعنءالمعدويااالذامننوووخرجشالوكتبصاقبهذا
اطبرزداقمنئمياءاظعثوبصماياواصيانكروممرانممحبدالدابئمن

امليحاقراأحوكانزلأواالهاوكنبفابئحمإلعبائم
اضهعومعراليحلالرتمنرقلبهفيوطرصاباماتالقمرخايةاكأ

بالمفنرذاقها

يألولصتماةوستوبعهنيناااآلخرخةترفيهماتإ
االثرالمزعيمماتويخهاكأاحد4لقدفىاشىولوسنةضروثءوا
اوكبجرالروساءكالةبالقاهىممىالصرفىافىبئأحمدتالدأاييبما
ا

ىدالقاناصصبئزةاصمدبئظنهرناسمدلدألدتوا
ا5اتدااإ
4يرإضنءثسىتأ
بئمارأبئلائةالدقىآاالماررهمينإمخد3واا
3برو5ةصضينونماآنرثتءقىدثأخىشاكرالو13اصرادأا
إ

كالوقدسفالصاكاقطالىالدنفارسالمنرألتاللثةإهاالا

ر11
اسحاقنجهتاصداصسهلةكاداالااحمأيروهربمينس

نصالدننصيراجاضاالنالصنةيروبمءوإلروآىنوالثشعداثإ
105

داراأحىحمىاواامنكههدأ
ا
قلالىبنعدالمنمنفاالطتءئاادابيبدثاتصاممهـكروأ
تاصزكفداصناهـاكالفوالىةغالضافىاثا يروحلطرهـ

ولةاالوبهيراطاركامحبنتالبراياالشامبطتءنصمضبدأ
سبصينممصرشالعافمالتفيمىعرشدارنقمحرنلالىخضرة11

طض

سنةأ143صين39رابرايىلى11



اءاءلرالورحمهج

صةهـاثةألرضاتكلجمةفاماقييئتعبعاتيلقدشاالفتروبهرصنةا
دحدنعبداللوابنآلعرلتهأدوعيفيرىاعالمجالبرتاتمةوء
اقهوعبىاالالروبهيرللحرىىسطالعالنئابملرأبن

وكبيركندويةأالسيخطبمالثايماعدالمافرفيانتحسلعد

بناطهعدفيعدأوريناجمالالمرلصغوةالقدصهءألهلنحاةالم
سنةصبحيهةويفعنبدهشتههدتافىالجيايأالنداصفاآل

1حمداقهعبواساالمجالللطانندلحهاالعاجالصالماثطولتبهيرا
اوالمشدسنةتاواربعينمهايتءاالحمروبخهضربنيوتأجمة
1هالدضؤظاابنجمبنحمةالرسحاالبنلممجييادينيخه1

انجموبنا8

ألؤابالكرابنجاعباسبئحمدبئحمدكالدصسىالتحوىلقنالحافظاملالأ
رتخنلربيةقهـحاحدسءفىانعشتىالااالفصارىعبدأدتهنجواثااة

هلقيالمجايروانعبدالدائمانمنهسمعثباعكهتمالةماأبنكل
دمرطوطقتهعوعصرعةالضميرقاتأظيروعىاوحمدنأهلنخرم

ا
دللنوضقراهواضضهوكتبوطائفهالحيقلهثزأفيس111

ةواحدالحنةاعليعبوابإحذلمفصيحةعذلةكراحئعالنينلضناثابكل

هنجحاالمثرةكيىالبزةصسنئكهوكلطيحالنهصيقهيكونانلال

وبمحادالطلبهاالكتعحنه9لهنييقو
يروغانينيناشسنةولهافىعرجمادجمنحصادسةعصللككبيلتوقءاا

ةتلصثآلمالاالصيخاالصامقوفطفيهاوصانةت
13كاطاالحتاهةينعىرريئايئعرصدايطيئعالديطرحمص



8ج4لفاظكرتأقذ
ححصححىحا

سياقهعبدابئاسخيألوالمندصنةتيةونماكس

1شأحةئاسنالىجماكاالماموالمحتالمندروااحعدالعتالقى
الااىافىبقاالقاحيؤقنجهيرسفبئبكرايقمجيىايئ

أنمانعنشااللمانزهرابيبئوبيعةبئعلىتافىالبوصدالمو
اصدنيالللالمةتجهاحثثنرشاظطابواالدنغىلمحدشصنقمزاوص
اثهزوصنةوتمأنيمانثالثعصالمصتىاتميىذؤنعاثاين

هدرسزاثملسفممةاكدنجهعديرورالىسسوالمفتى
الىالطااسالقوبئعزبئمعبدالمنبئيخاكدةالدشرفؤكمندةانئاية

11الدهلمحدنجدهبةالديئشسىثصلقانعدعادالدبنروالضدهالمنعق

11الدخاغطأحىعصتقاللدرازيااأتحملاللهصةكدا ايياييم

اكالمحبدكنحيننهكدعدناندىشممىالرحالوالمحدتاأل
أىاخاصياسلطنممدنبئبمرافيممدأنجهشيدوالربتنالمقدسالحوقصع
اتافيعىصعيدعدنبنكلنمجيعالدنأمحىرالرفىقىالحاخه
كىلة01ما افياهيماهـاقااالراقومقرئسنعهوصتينصتشىدج

عرنعبأمىفيهمواصنةوصبعبنثعىالفر9ااقفميانجاهع
ايهملتمحمقالقبقرباطنبلاسلىلكغبدابئاص

لمحدثاتههالمرعاالاصالميا2فىلنرابئاأن

قرىالصادسوكسرالفاوسكونالقافبضماففيافيالمثشبهتكر19

ااياالىمبلضاحاطبعألةيرصفةواصجسا6آادفاألمنهمااإ
نئليابابطإلدسربحمد8ألصنف3كا1لماقرااخأومولوخهاو

اطافظللعد



اطفافيكرتديبم

أالفابوافديصكالاقلراملممجزاآلفاتبورخالمفيدفنياطا
اهجداالىبةفيدلفوبخهباشاللفلىالمحااببنجمدبناحمدزاقينعبدالر

اأوزىعرلهوازاثدبنمعنالهيحعبلىايضابابنباعابرمرفوالمه
ووقمهاالهـيخببدأحواصربائةوصتماوضجةاآسنةالحرلمنيمولدهأ

ويهسنضصىالطونعيرجهاضومملعهذهضااالىعارحدث

والثرالتارغفىمرءواالدتقيخكيرهىومهراالوالضلومعنهخلىماالظ
ذقىالطوالىاهاواالنظمولهأخااواالم كالهاناساجمجعكصثلىحىصسار

كيرةوفضافيهقمنولمجروخطمفرط11
عضهيكنرأنلنلهوجمعوكت6لخانهشاوفيثيلبصمع1

ابحغصمدالركتخزفبيرقرتترصوصصنفالصاصغارالتوصنكبأ
اعنتمهاالبزيدعبواراصنححلوعيتجمتبفظنهرصنةعئرة
اصاتانالىياعليماوافبؤبيةتصركتاانةخزوولىأدبفاسكةبمرهخط

جمضهلمرنحاجميراوصهتنااغزاتينمبنكصيالدااقلشاا
كلاالغمبقطاالدأبعءاهاصلمدءكأينفيآخردونهلهتم

وصاففىارغرفيافهسنراالاصاأفاوهلقالهفىا
مأ

والدواويةامواريغامنلمجمصنفيهاالفمةجمهافذكربربرجداا
فأهؤوكتاستهاخمحةعيامجلدتعئعرواباتياالنععابوا

أكتالهلمدثاطييعلىالتوأريخكابولهمجذيرالرتجهالختلفواة
ااشعرقمةالناارزرراوكأله5ماتانوالىتأاااأةاادث

ا

أص

اررجاررمحسدفينجاالساية4ادا

الدينحميءالصابممصغماقيىتخميبلنرنصائخيملوظءا



ج2ساطفاظكرئذ

اا
اطنةابنمبلركمنبمرفتوصمعلخه01لجرريبنيوصصا

ابىيقعدمنبيضدادوسمعماثةوصتوصتينصتةتفيالمحتعحا
فييويرضصهصاثباتيترخعىنووطبقتهالدثنة

اتولهعدنيتكلمالففالضوبهمواعواالمعولمريص
ا

المكرربمايثرب

المرانجهبلنمانىاتيلطرأينالدعفيفصاحبناثىوحسد

مامرعالمةخباركالافطالجمثهوصبالفىيدخلىوبالصلواتيخلكلقإ
نجابخروكلنخعوسواشزاكوبينطياهااالاعالمرجبدون
ءيعاهافاالخالقاضآحنمتوا

دىبشداقكدامامةوسبعءوعتربالثسنةالمحرمفيمات
القضاةظضىنيقيوفيهاتهبمرويااليناكفصنةنينوغا
صصرىبئالمجالموابفظالحاانلمسافيحداحمدقالدقنجم
االلغرىاالمامسنقوالمحمثقيوتمانعنمثقىاثافىالدالثعبط

لصوفيالترافطاالرموىحاعدبئاكاجمربندعوالديخهصقا

عسكرصهاساحمدبئبئكلهوالمرستوسبمينشعنئقد

بئعدوالشيخصنقةونمانايبضععنلطاطالصاطىتمنلقميرى
يئالدءبهاوقظومسندمصاعىاالصايىحمالموصلىمةواحمد

مثقالطبيبالدعاكربئأالماابئتاجعودبنظفرنجاالقاصم
عدأبئفمراالدبئشمىالثاومسندصنةوتسمنارجعن
11صنقعوالمنمرتعمينوضالمزيخقازىالشأناثيربةعدبئبئعد

هبتوصىايدةيئدانجهالتثيرىوهببئكلناحمدآعالدبئ

وتاالمقعمماالمنولترظ



28كياطفاضركرتذ

اا

هسمةنيئوغاجعاوعالثىيرىااندةباظاكئيرايخهبافادةوتدصمح
صيئ11رقألحا ا6 ا

اعداهـنهالدسدالقحشاةآضىةصفيدالطاالمتكةالحافظالفقه3ماا
ا

حمح1لدولىاطاطعرىالعرالىالحارتزيدصردتاسسحودنا
هانالبرأنمنوسمعالحمؤطلبونستأمائةوشخمينواضضينكة

ثألشواتصنجهنحمانمنوبالتنرءوخلقعالتوانالحراثهادالجب
رتر01طبقتهماوفيالصيراتياالمجزكروالرااقاسمنهلدمئاتسولثمر

كيمرفصحلومقوىوخطهوصىصنظالزأجموحصلالكئيرآلوكتب
شمتناغةمبهتعارفاوكاناقيمهمجلمسنهمجالساثهدت

الأةرمىءحجالقدركبيرعلوافرالتبارةالهفحيحالشكهصميتامايئ

برااصفاةءصنشينءاقضااووليباهابههردرساداوالستزالىيموضرح
مائةصغوعرةاحىصهاطجةذىفىاللةالىواشقل
ضىالفرلسبمهىثالقحعيرعببنمحرصيخناأمديالزماتوفيها

أتاجانالدةزصمرناسسصيلؤالدينوالمسندصنةصينوذتعن
اآحماقموالمندصنةنينطوغاقتنعقتمعاكوالدفا01االمنا

11صخهرتمافينصتشالبحببهبهجمعرهيدئصبنايماستةعلهظ
أةادجراتينأدتهتءاحمدنعدننفىأعبدالمزالدتزحماموقاضى
االدبئشسىأوةاقداضيخناوصنةوصبحينئمانشالعدبابناورفا

أصشةنينطوغبعارعنالدباهاايهنمرابينهاحمدنجهدابرجمسالله
11اهيمابئاحمدالدتمماداالمامالصارفسيخناو8بدمثئ

ايئالادألمحدلواتندراقاطالفخائاواسطىحمنالركلبدا
بامالدنحرلىاعالف



ج832اظاةتذكر

صشتوصمبزنالثعناقابياابئعلىدبئضيادتاانألمالى11 ار

امقصورةضيخبلىاالرايىبئنضبتابرالبروالزاهد

نممدالدتجمالافساضلوالمنتىسنةوئمانننبغعناطليننا اا

االديبوستنينئمانساعننحارعالمصرىاالكلكرآبئاظإللا

أبرنهاالفىالرقيبرسداطرسكلملبئاسدرسيدالدقثالمحاوه أسه
تلهمالدةرحمةلودسنةمماوت

05001ا1تش

الوهاباجابالمنعمببنابوالفرحابااحمداطافظردبنالخبربراتيبم
ازنافةاثناااكاررانأاعداسأحدانأور الصحبعربنرربنلتمبنبناا3ض

اداقهاقهرصولعنعرابنكاالفعكهبهكقيةبنوسيءكاعاشبناأا
01ا

حهاخراناقراشامناطائضوالاطنىدقرأأللظومملهواعلهاح بمط

فهبرقالىمرمذيمماش0111تح
يةابن7لخ

عبراالصالمخللباعدإلاالمفراالقداطافظالعالمةاالمابمابسيخنجغة
أأمطاتجمداضهالبالدينالنقابئاصابرالبايالدناممرتقبمادناحزقاالز11
سباقااال1زمجداللهنبمااجمدادينابهاآلسالماخألمجتهاالمالحاينا

اصةماوشمترصودااالولنجةحمربهقإوكاالعلالماحداييالجر
11نجاالايسروالااتوابنعبدلبدائجاببئمةف9سبعصنةاهلبرتجدبهمع

ااالجزانسخوضهباطدقومحكثيرخلمقوايخرانجاوابئنياصيرابئييهدوااة
اوفيوفقهاطدثوعالرجمالافيووعشقىوا5وجرثيوحالكلوددرإ

ذلكآاكالااالسال ععيرطماوعماعلوآ
أاراعاثجعانأدواالبزهابرألبردندالم3صااليز1محردالممبئ41ممن

كاهالكرواس لرا



جأسآلحفاظكرةتذ

11اكيادالالرتستصاومارتلفالخاوفقةالمؤاعليهثىادااالجوماؤالكرأا
همحلىشعايها

001

الفلعةضيعمقأشوصىوأوشخنأممعهولئضاهـصروبدصثههثثأ

طالحثريئيرقيوبهاصتةصقه4ذبقامةديةاالصبهدروهسوالقامصر

خيهايخنبلىأدفنوعقفمتقالفابئهصاجعذجمةفثروتمانقتهلقحداىضنإ
امناماتلهلتروتضالىاللهرحمطاضةااكلقااللةغدفالداالمامأ
ابروصريهإ
رةصنبهمهجلياوالضهسمةفيلقاؤىدانمرتجصاثدوفبعدهدروضةأ

خذيخؤواونىمنلهذلمراتعضةضىوامخهيتالىنالتهنجرعلنهلىا
ماذاةفكالهذقيلةضأمن

اوانعماناثدنوكدبئةءصغيرأطافظنجعاخليماحمدبئخبرنا11
صلالفةحمدفيئاأوابأنجهالمنمبثااقالووخلىأضحاافوأفيفرحا

اتاخفارتاصسميلانجآعتأكدبئاياننجةابأكلتلمجبنانء11
اطارعدأنلهءءاالخدءخاغلناخافةاطأ لهىهـعنلهبىهـسلهلها

وصملهعليعرااللةضلىاللةلةصإلصتالفألائئكضهرضىفصانجهخها
مثواللفايدلكيخشفتئتههاطنةفىالطيرايىتظانك

ميمأننالديئغزبواصحاقااالماملةندرثسندااليوزيهافى

اتصراومندضنةنصترلهالرافىالحيىالمحاكبقاحمدابن

اخةافبةغبدالحننحمالديئعفيفىاعظالوالمتحريةضيخإ
القضاةضاوظأؤغوخاةسةثفينغيبيالدوابئاأرربلىاالزجى

الطخقئنصارىاألىبناظزبةصحاطاببئغمانبنمحدالديخهشممىا
كآضىاثطفريوضإتإيخالانعدلوالقاضىصرققرر11



6ش1082طفافاماوركر

هجمااللدبخقاللكعرالالرشااصغواتنينونمايناعنصثقبداحرا
ريةارسصصافىالياتوابنثابتبنبخاحمادلعدبخهبنعداللها
ا

المروالفقيهصنةوصبحيناحدىيااصرافقإلثةوصةتحينعنأا
االمالهيصربنبكراببنعرفيحمدابنوعدجمدالرحمناالدينجمالا
اشكليهمصنمرحمةنبنوتماتعشاررنجىإ
طبرالمالاسيخحاىالمز8اا

الربهياتدتاجالواطالدئالجمامأكتءداالوافظاطا 0005بر
ا

حلببظاهصولدثافااالدمشقألىممبىىيرضالقضاقحمنبمدالرا
اقيهمقلالتلفقهمالقرآنوحغدارةونثأماثةووخسنرلرصنةا ابعب

اسنةليرااثابئكلكهاطليةكتاباولشيىمتمحاالنمذافى
الطبراتيبموالتةتبالهندوالكوصحكزعنهاثمخياوجمينارا

اورحلاالربليمةعءمحيحخولةاكلحىواأطرزدلةاءواالجزااأل ا

وغازعاالمماطىبراقالحرالمجوالىالشمىءمصممانينشوصة3
ا

ذاوفروبعلبثاهوطحدوباطرمنمىوالطبقةوهذمهط
صاا

تخعيوفيومهرنيهاولنيمالننهثلالمتتههالمايحنحطهولسخ11
ا3ط

اسلماباعباوالتائمالواملوحالرطلمرنةاماجةالروتراال
مفلهيون1115ت

أء

إفيافاالطرجاومل5اكأجزالكالكتالماصهذبعلافي
ءأ3

منالتشوواوضهشكلبالىوأملىفترججزأنينكالوبعنعةال

لداراالشرمنهاباهاكنلمثوولىلهوردعلملىمصبى11 ميهاامحهجااطاااما

جدامالكلقليلعكوتاابهثيرقاالخصنالمكثرحمبةلقةالىوكلن
دقمما3أهىعار



صنأظبخهـظةرديهز88قيأييمام

إلهممالكااخناعقأخلظضعرييترلتزخهضمبؤصفلىكامجأل3عكلأأاايدعاليثط افابوفتلج2ىالوتملىفينيطوح
إاماعافياجمتيرجمثيرذابئاكيشةاهـالمشوردنطهجمئيرديعأير

اذللثويعضداإتغهفاللفيقةلحقررصانراليمنىايبظربهلمححدي

اثفذومارضلفتهذالكلتيهخابجمهوجميةءعع2هولىفىبإعثههعضلىإ م

حةيللقبصهـافهماروماولىقطالمفقؤكيرمحلنلكذمعوا
11تذللثفىالفهالماقخوصاصالا

ءول6نجرأيطافواقروليىلهيخلمافىكأوصفئهاكلفئصبعلهورء4ووخضذراإ
ضنت4وعلرأتبهلدطاروابئناهـاكأءذاولقدثالمحاصنكفيرةيضو1
تتهبائيروبخهمينلهميععبأبوانبمفيوالفيهفزصهإا
لجلمحبابراالجرالحافظفهوحدثنىبهفيذسإلمةيخهاجمىنابراتأا

ألامانظالحانصيمابوصلىايرانجأكللىصفصورالنجأإنجبندمبأتبي
آلانجهكالارطةالهيعقوبنقهصثيالىغمانممدلمألدشنااا صهبىباي

في11لهعبداوركليثعتلفمةعنابرلعيمتئمنيرعنالخبئصيراثكنآث
فيااالكالنهضظففالسوسةللوعتوعيبوكالهاطةصلىةارصولا
ا

لى11كلبئ1روةمئدظثة8مقونجتوكآعثابئكلطالتيباقيضريبليةا
عشوتوطالتعئةعاتةالشرمنضلظرتمةيخسايوكأبلكؤئرىاالع

ذافهىهـصومانطاييماصث321داالقرجمهألمائنبعداأ
ا



ه8صكاأهه2اطناخ
االصنارشممجهاداخراالفرسمحريبجححنحديثههذاا
صواهلىمىبيتنياوالالصهلىاوالبلروايرلعيرصدتاأ
لىتعهالمائقرحمهوتواربعينيناتصةصنرغدثيتاترفيء

أ
اقذكرناكتاباهماوالىا
أ

وحفطاعالالمذكوريئرئةفيهوممناونعياناغفلةردمنولمفنا
فهورظفيصيمنائانمذطلببكنيخضممجيالضنيوقدكنتا

8احوالهضتومحلادفىلهاظ سنسوعبص

ا

الثترداطافظالمحدثالمآاالصاثخنادجتونحرولقداضفتا
اتيوماواكشينصبضنالزمةولثايهنهالثووابناشيناباه

اااللفاطفىكةألمثاجيدلةالدراحسىوايةاهـاناروكالرظتا
اثطى اااحدعنمانةخواحدصنةزمضاقتانيافتهالينرحايواتقلوا3
آلتثمااذضا 01ولير

اب
اازىالثيرنعرثيجعؤواومكرماللىوانيدىأفىاانجاالشروى11ب
ومحاصوكحبواجزامصرلوحلةصاحبوكانوخافأخ
احم
مسمودققعلىاطعنابالجماعةمفداالهدثاالمامالغولزمتأأح

أةص

أماقرامتمقناامتصرفاخاخيردوكلقجملةنهوسمسةالموصياثهلفي

اأبمصرمعمعطويتايجوصقالكشراصووحصلصفال11مف ايرسجص

اجزتنهوظرلهعاوسبعارتماصنةماتصضةوعاشبعيناصاموااا
14ااا10مهإ

روشبصم4نجاكه15

ا
االديئفئىاللضاثقناالماملثااطابقالمحدامفيدوصمتاح

اثائغكلألماالكنرترفيالصواايالقرنماالرمويبكراتانحمردح
يب

ااط
وكلن



هءالحفاكرةت382ضماأفيا

السانعمءهـوانحهؤالكاوعىصافيفحاظعمالكتىوكلنا
تصشو11

بصثصنةلمنيماتفىجمدقهالاعرالالكالحرالنجيبلناعهوىر11
11

1لىتمااطهحمهسنزصيعينوبضععنمائهوبحوعترثا وأ
بامحدتىللنحوالبدخاظطيبااللماالماةابقرالصحيح

الىآالشاا أحبحافعيوكانثاتالفزارىبخنجهبرايمتايصرهـ
لدقباإللماضذووعوفتباالصاافةلهةادسعذتالحاصاعديممضإ
اا

أوجيرصفةستءمائةوجعحمضةماتوكيحهأضعوتويةللرا ءالكثميرأوقرعةوبموىااصاالشروىإلىتهاللةرحمه

امصر1ارخشءنظمقيدافىكأطاالعالممامافىايرغرالوصعصتا
ازالىامراألدنكىزحاففلىااوصفحدئقالقاحمحدافيئالىعمإ

االقصآخه11 بثاتعماتوافىالفضيلةءلاتضربهللحدديهحنوا
رخآلاأ1تنوضصةلداالصمولدترةواهـواواك يرصنحكى

أاء4وطهالدنضعهشيخرصعمنبقةوائمالىعبدثانجهواجمازلهإأ وخمللطلىئاوله
تويارصجلداتئوممجمهرصبححا

ص1تاكاطهرفينأ3ولوشحضةاماطرالمجةذىراجثمحرما
اصلفالىصهةىالنماتافىلةالةتغىالساآجرراأتأن

الاالفههبعاوكانهإتاطبالكىللكحالىتاخديئامص
3اإوجمهاكثيرا9صعأوالرجالبالمحاتيإعتنا4واوالنحر

الةجراا
وافادافىإ

امفتال2هاآلبسدالبلحليف2112ماةتصدا911إيمض
م



نكرصنئج2ءظالحفاجمرتفي

قنىسننةلىزعةطفياكأعببئتيحلثضيهبأكةوىس
هتنفقحمطرباتزخئبافقاماآلوصغ

افهفيعداضنهةالجاتهفيصورلمطاللىآاإلتافغعتيرء
العوكرلكيترأبرالمالنشتيابمنيكلقءعةطئهحمنمدلر3 يه

ءةخمرآصتؤلمجنهالرصثهفي س

أأنجرعوممنبئابىإينتجةاجحصتحمجمدالهايناكنلهـيىحزةث تآفهمةترتهتلرلمجعقيتشساوشبعدنممنهملت
ألتللىدللالمقركأآصدلعالمإلمالليغخعربمعروشحت2 سجص

ااطبيكتفيبخدالنوةءجمللرجميلالدنوئحخووةاديارللعرميدض
ث

1راساحاوكتحصلةوتعىلةاضااجمرداخرشلميمرىم 31

زإلملعتصنههءهصاتسظالتصاتبنفأوصبعدمقنطبرنردبر
ث

أاوصضضعاةوتجميئبلمثنتتل3موالعممالزمةالتديئواضعوا
ءقمفلىوسغعماكرهتينعالةخىنجالججنةتوفيأ

لملدنإنمنصمالحلحمثلنرتالالتلثيخعوكعععتا شىءجي

رعلىالثالتذاىثممناوكلقصرإظنفنا3دءالماله وي

هدنجحتفيفآععبملىأنةضالامواجزرضطونهصتاوالفال
اكعرخيتالمؤأللىدشعةنجشقوظقئهاينظومتىاددطو هببمثرراءبم ذييم

هامايجكحمالممانتقناقكلطويغرديئصينويخارنحوفلربالجزصتعحو01ألي
الهتالمحبينترخيفئتترمحنصاعخحتءد3ارءاالتةالت

ىاا
فهعددتاسسىلكمزالدثهثالىالمغيدءاالماخوصحتاأ ااصع

11قذفثةهالمهنافللثلؤاتجةاتجثلمصظاثمجألكابخالءقىابزالمجمما
ء



إلجفيخبرصهـثبعالفجمه3تتءةححهبجمإل
آأخرأللىارثملةأزرثكألطزدوكتتكلبعلىنن3وراصحاةابالا ىصصح

صاخناضةقيكدممفتاشهكةجماكلشواالكبارتئحهاروا

إإاضيئانمملققبةىاكرالمعيدثاغلالناماخحاألخوصعتا با11
05أتالىاللهجماثيولهالترثالتسةشوالقاتو6لةتورصتير

كاكاترلال3عالماأثصرماثثوزرىكانعدقمعيننخزثبهسماطىإ اءءةا
صىاجعباوناللهادصرصليوهطوالكتأيمعووموأترفبةرخ

جمإأهمابزتإصبطابرىيراطانكنصمكهنمالوالقاكأوإ تا
تاتاتانه

غاضسرةتالثاالخرسمةحبيرويآخاهعنإحى
حإأالالىاللهرحمهصمةوتماثينثالتعنبمثةمائةلحإر

ا

أتبرحالبطدبافىنحاالمحدتصةالالبئالثخصعتو

ألاألااللذتبئكأأليموسيداالسيئعدعدبئالفتغافيايديئفتحا
أوصعاضفمأشهوصغشقاخدئلد5الصانفصاحبةضىا11 اةدواالىاءداأءلمياشاا

ايبئءموكطوبوببصاىرىرامن
5عأحالمكرزنجمابحيريختلهفماشتحالةوهوفيالكثيرنحخهوكتبا

ح11تينزوضاششنةءةخثرضنبأذيخحأدئةفبنيغتثمفه
شأءمالىباللهرحمةفةماوسبيج

صح11اتابالدبتخهاإفيدأثحالمألمحدلتالثيخمعخيرالالوسححتةأ
11خيمفيلدصلدهظالديىزيئلىالناظؤانئتإاحمدمىهها

11اواصااتإنجياتتوابينتتزكئحعكءيمانب1
امثئاصبرابئفيهؤثزرااثيرشؤاظهبعدعديصيهألعجوالت

اأتيجانينيلنهظايئطألنملنهاصمإتجنجذوليحنىا



8مج68لبثاطكرةتذ
اح

11جبر إلذلههاخذفعلهيامحواقهسانونفورصةزعارةمنحظلهسيحح
خىصنةولاالريعدسلهفيماممؤمتتبلكنه

احم

تالىةمائقرحممالوايخم
جعخ

دشالليدعالمالدناالبليغمةالىيباالدالعيخمعوصصةاح

قىلدوقمانجودلكاتصئقىالددلكندىابراهيمظعرننكلا
اابئنهـوسعهاللقاصماروبالغوتالصةماوتاالربعينرأكأ

151االجزوكتبخلتىوانمعبعالدواقيلبناميمواشفهااثاأص
اةبالحلىناشهاوالديئقيلكالتوتاأالاتعآتححلواء 01أ
اصتصنةفيشعنهفماتقلهمثتالهافىمقالخدتاح 011ح

ءالىاة
لهالىتمالتهرهانةررجحةتشر11ة
أإخ اهيمأبئلتاالديئنجمافاضلاالمصالمحدتمقإكعتوأء

صاننىمناصرؤدسالمفيداغانداناآلنصارىرممالم11ولبرأ
بااالع

أالصولوصصلهحبودرجعزارووأخذوالةأالروفيأ
11
رمكلسميهومهمهوخطخالفسداخابنوءاالىيخالبناشإلروإ

اصنةوجينأرجعنمائةثالشوسبعمنةمات4اصيوألقثطمعى
اي

بنانادخرنبناتهااللدينثالمحهالمنهأانشكصحتثراول4نج

أبئممنثنأصحتلمواجبالمحانكثيروعنىنسخوكارممنالمصرىقياندصأأ3جمآ
اشهانرحمهأراولمحعوضلئقووتسعينخمىخةصاتروااارا5ج
ا9011ب
صىضيامالديخاثماخالمفيربقةالخدثااليئلتهنوصتسبم

سنهنينعاشوبالشمحنودستصنةيكأاتحدالبقيايخهـىانجها

اىاوالنفروأبئالخليابئمنإتهرسبئبدبضهلمقذطدتهتيا
ابةلمجلىارلجاا



بماطفآكرةفذ78ليج

ألىتاالقاللياهرحمهكثروبللولشىوطضهمللتيروابنا
عابئكلهحأنفيالدالمفيدشرفالمحدثاماألللشيخمنكأوا

11001اىو3بواحرواعنحلهوطلىقدنصؤوفييرللحاتجهىاللءجى
أصىاإنهثة4ستينروتتعاخرصةابهلىماتقميرهابنإ

اأءمبرةأصنأشاللفآلبفالمفىرتااصعالمبماككمنت5و

كأشإنامحىالشييضحىاؤفالتصقالدرطداودالىقاهيماهـأ
ا

1كانتتءوالرااوابئالعيرانعنوالإزنياضوهوالذىا
1001

105ماتأحاوراعجلهحتخرءفصولواحزاوخنةوصىا ا

عيالدهرحمهصعجابالهضصصنةصبعيخعنمائةوسبعنجهشعتارجصنةفي
بنلمجالديخايباالاددثابارحمأإابأاقهتءوأ
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ابومسماحمدبنعلىممركعدالصعدوقالاللهأت
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انجاعدالحينصدقىهمحبىجمفربئالتمي3
مراالرمحطاحعدتهـالاللهكضمطةفذالجرباأل

صدونعدبئالبدرى66إالحنعداطزى حمنلرنجمبدبىكاداالفر6عهبئدلمسينى0901

النساني



أظللذهرحقاتذكركنالبمنليالرالمحلىأسامحيرس01

االصمااأااالسما
كلدنجهنرصمءدالجانيابنطبنالنساني3

عبداللقبمرزوقهالروىاء9اسمحيلأخافرنعبدافارصى

رفعبئاصايمدافااءكلبئرالليىأ33
رودااكوزطيدرنحمفرىالم93

يونالرتحاطنيلنىصععدكااااهوحمددطالمقدسىاأ 7حلرحدنامرىا10
ت

ىنفاعثرخهوالمجةكباراطفاظمنكثراحةالعلبققاه9
اللضىعدالرضاعلىدأبوبئعبدالرحمناحمدبئهه15

ا

ابنسبنمحيبدالجثيلى509البطروجمةفرج
اراحداالصبمافياكويامجاأممإلبئنالديئاحمدعادا

ابرهعؤدالمفيداالصمبهاطاهرافيأبو

حكبخهابئحمنعبدالر291حسيينبئابرايمنجااسين009

صمبيانياالاظيرلبومصنفثالجرزظاقهالوعبد
اارعبدابححنالوعبد009وكتابطلاالفاب

الهروفهالنالىنهظابناللوضوعات

احمعمابوسدبنيماالكرمحد709ينابئحقسينط11ك كالبهمعمنففيعلالزافرفىبرعبداقه

وعيراالئملىدتهاعدبئعلىبئاقهعبد



زحذجمطاكرظئكتلبشه1بعالهداللطىنهرسء8

إلسماأابيالاالصيأ
عمافيبنحداقهعدت68ابياخهيقاالحسنبئكل0899

اصبييةتاضىاالشلجافريلمالدضاكرانصم
مبدلمهكرنجعدمابديئ38عيأتيهبئموسابئعيأضىلال

ثصروثحلىالسبىابرطهرايحصبيااللفضلابرفلقاضى
افضلىابواحمدناصمرقنعلى98شنااكنالمجاصمالبتى

اقالرصكدثساليقرطبةلضىوخكير

جماعبدالواحدنبنمحصر099ممرنبكلابعدن21ح
الصثىأيقرشىالواحمدنلدبنموصىايوااليبغاق ث

بئالزشبدفيسفأليوءلالوادارددلهصنادأ9أل8ا تهاالندلىالدابئايوساالسألمصغالهعدأفى
االكنى

عدنالحينعبداقهابو9أكاعبدالوبئسراحمدابو09
سهلععدبئالعالابو48محمدنجعبداقهبكرابو68 موسىنعيافىاوالنضلعباللرحمنااحمدبئجفرابوامه
ناصربئعدابوالفعمل98احمهبنحمنعبمالرابواظير391

الحعنبئكللقاصم01ابو91وراحمدبخاالقربمسمدعبىاي309
كلبئداجمصمدابر9معمدلحدنارطامر

ررمحهقعبدالجليلسرا1509عدبئهحمدطاهرابر309 باكراقدبئالمدفىمويااكايمايئافىابرعبدالمحهأل
اينعنربو91



يئ9زخالنمبمتاطفاظتذكركنابمنرابعالهلداصاىسفهـ

االحماااالصص

عبميلينبنليدوسفابرالو09حمنالرعبالنفربر0091
لجباراعبد

االسناأ

الحسنكلكرعاابئ899يزاعيدالزبئوسفباخلدابنا09

يلمداقهعدنجامربااب168
اقاباال

حمدبنمبدالطيلكوباا109عداحمدناعادالدق
النسابا

حدبكرابدبنالشحى309هفعيدابئحمدصبيلىاال168

عداحمدبئمحمادالديئالسلنيعدبخهاطيلعبىثيباال15091
احمدبناالكريمعبدىحاا709احمدبئحمنالرعبداالصبهاق1319
تاصرعدبئاليا98يزعبدداشقصفيولىالندا1109
حداالوعبدفيسرلمبعئجاا099ابئعدايطرا08

ارمبدالجقعبدالرحمنالفالى009دالرصني

نجكرابعدقالمدبئ829اهيمهـانقافاللحسينالجور1009

صهلهحمدبنالهمدإفى91ءانعنابنعليشتىالد1899
عوجفىايععمبىا16كلبئعبداقهالرصاط16

اممدبنبننحافىالزاغو17



رحفعبىاظمئذكرةتاباجدلرالمجلداصايفرس09

االصماهءاالسالح
5كاا

نفاونبقوحثرارعوعدتهماالبهشثربقةأ182
ا

ارندادىابرممروابنحمدنجهارون16
عيدابوعدنبئحنااللرء1ء9البرىمحاربان

اقاضاجيحثىابخهقاسماعفرظاللهنحمبةالحن789

عدابالثيخابئعبدالرزاف9كالمواصهأانكلبطالربىو
كراالويالفيادرالحاقاعداصععودابخهعبدلللكتهخ9هئ
ي

بفدادمحدثاطنبلىاصمالقاابوثعكرالائ
الثالمباردسرعبدالزيز071اتيفبالتعماصمالىاألند

الجنابذىاالخضرابئاءبنالحععننربيحة9اه
دبنالوابءنعبدالنئ069ارارقىاطعرمى

ااوحدصىالمقلهعلىبئعسلىكدفينمبداللةأل185

أوىعبدالتمالرهابناقاكرمدا1871ألمربعدسيخلماوعبيدامه
11الجزيرةحمدمحدثاعبدالرحمنبىعتدالحقما9ه

الزبدكطمحبنهابنكل29أدابوحمداالجمداقه البدادىنابرااحمدبئنجهعبداعبدالرحئ9
ءعبئلللتعلىوولىاابوللقاصم

االمقدصىشرنحنلدنجابواطندأنعلنحمنعباللر9ك
اةيرالزابرالمحاسفهمرنجاعلى309ىانجوزبناالفرحابر



أل8هرفلللذميالحفاةتذكركتابصناجالهلدالراصايفهرس

ءاالسماأباءاالصماأ
البضدادكيهاقدلرى1اابكرالدمئقصىاا

ااحمازممائاقنموسىحمدبئ1011بنىليالقاسمابنجاالتاسمأل05
ابوبكرالهعدأتيعساكرالدمشقهقنافى

حدقالديئنصربرهان61ابوخلفتاهيماهـحمدن19
أا

رابئممباداليضدابوالمتوحاالفخارثاالفدالابئعبداقه
ءامرااشغالححرىحرابومكرقرخقد9ك

يلىاالهاأ

اااهيمالليزاحمدبنجهاصفاأ9ابوادبئحمنلر01عبابئداصي1189 9اهصاللهمحدعدالتما
صيدبنعبداطهبيوجيبىاا
المقرىعبادابومحروبئاحمدابريبئابىشاثحدبئ9هال01

01الكنى

هيمااحدابوعبدالده9انعئيخانجازاقبكرعبدالربوا121
اعبدالرحمندنللهابرعبدا989اقهنراتادرجمدامحعدا

هارونابوعرواحمدبئ9ثىماعن

بئسطدوصفابوصروبئ551خيركرحدبئابوبأل180

عبداقهاياغالبدبئابوبكر9ا

نعمرالدنبرمانأبوالنشح69الحازيموسيحمدنباكرا1959

ممممداساللفرجانشاحمدفىاوالحن989
اعبدأالكارالقاممكعلىلسناابو9ياا



29رحبالذكاطفاظكرنذكتابمنهبعالرالهلداىعاطفهر
ا

ءاالصما5كأاالصمابص

صىالمقدداالوعداقدالرحمصالقاااك
اقه

سعودنجبنسمالزحمدبوا

اعبداللةنعبدالقاكردحمابر8711علىيئحمنعباللرسمأألقا1ثا
اكرعاناقاصموعدا5591دقعدالرالرالقا9ءال لهسما

اىاتناهـاالموالو79كلرنالحاصنالو359
0001اص

هبقاقهالغنايمنالومحمدعيدالخه9ك 05ث

اطننهزارريمةار1هعدالرحمنء حم

احمدنصفالولعقوررا549دحمدعداقه18511
01انالضىعدصلىابواأل06 ايو

11اال

اعدبئحمنعبدالرحبيشا191ابنمزشالعبداالخضرابئ079 اهدنصرقالحعرىانجا69مسرد
خيرخيرحدبئابئ91ءبئخلفالبثصاكوابئ839ا

هاروندقاعارن91كي عيدسثا

حدبئعبدالدهاللهعبيىابن1859بئالرحمنعبدزىالجون9391
اراهيمالفضارعدبئابئ189كلاكهالحسن

لقاباالثر

لاعنضبئلىالديخاشر9اههنعربنعدالديئابرها69
االثمبيلىء



39رحاطفانلللنمنطمنكتابتذكرةاجالجلدالراسايفهري

اءلالصماأبماءاالممابم
نصابافى

عنبىاطقبءاالضبيلىا1939
هىموبنعمدىزالحا259حمنالرهـء

اسحدبئعبدالمحهىىا9هـ8خيرمحمدبنياالث1809
ادصةالحض9اهاكعداالنخلفاالندلسىا1899 ربىكحىهـ

كالبنسمالقاالدخقى59محعدابنالرحمنتجدلىاالند991
اقهصإنسناطمحيالر749إعبادروبناوساالند1509

أهلعبالبندرعيدالقاكأوهاالر71هلاعدبنسفاير
علىرفيىبيرهلز359مابراهمحمدبنصاالند491

احمدبنكليدىالز9ابخاكلجمدالرحمقالبضدادى1131
عبدامةيننههبدالرءاللسول9افرجاابىبخازمرادىابخدا69اا

ااحمدبنيرفىالثيراز541اهارونالبنوصاحمدبنأثي
بىللتىعبدصىالمقدأل06عبدالرحمنصحمدبنالتجيبى89إأل
اسداالجالذ11 اعبدالواحدععودبنزهـءى079

اثمضلبنعلىالمقدصى9االشيخابنعيدالرزاقالجلر037
البالمجخكابئالناقداركمحعد9هالالهااقادررضىاعبدمحمدالى

11



رحلذهياطفاظتذكرمنكتأبالراجألمجلداسايترص9

01عشرالثاميماالطقةالصما2أ
سمااال

انعبدالقوىنجاعبدالعظيم033مفرجعدنبناحمد012
محمدالمنذرىابوعبداللهالنباقىالباسميةياالرأان

الرحمنعدنلدنتىغان93هراالزحمدناهيماهـ3ها 001ء005حهـ

الئرابئالصالحممروايصريفينىسابراصحاقث شهالحدعلومترورعصاحببصئاعبداللهاصمعيل89اخ
ا

صدمحالكلىسلزبئىاالثيرسأا00891اابوالطاهرعبدالمحسن رعاالغاأ
عبدالممهنجهحمدملى39وكعرحمدنبنناط32يه

القطاناقابواطستالباكرىابوكليئراكصمد
اعلىبدتصدتنجههمرسالمنجهعومىنجلبمات03ال
الجممالاالكدبىاظطابأىالابوللريعا

أاحمدبئانقساصمال9ألاعدنالحسنبئعبدألمحة83
االطليحعماتقاصمانجهابوطبىالترانأربكر

ابنحمثبنمحيلصدبنإ689ابئساليهاننجهاللةعبدهال

ىداالبمرثاخلنويت01نصارىااللمابرحداقهحوط
بئحمداألحيئافىعدناومرتعبدالننىبئعيداللهال3

ضىاليواللهجمدإشثإلمحهلقدسىللفبالديئجمال

اكعبداص



رحظلذهبمقاطفالذكركتابمنابعالمجلدالرسامحألانهرس59

االسماا5آالالساأإإ
تاحودبئصدفي39رللنهمصاحبللنتىإ

ااقهديايدتالدهـجماتئاررتءبعرر1689
النعاربناالمقدسالعنحاحدابراعدالو

بتسعيدلعالبخالالمجحمد91بكوابواخئاعبدبنجمد171

ابوعبالللقالديثىمجيىابضمادىانقطةابن
هدبفسفبئحسد802هبمبرأابئاحدمحدالوبنعد9هه

البرزالىداتتألعبالىاالمالحهيابوالقاسم
ءبحالبخماقمحبنكلبخابؤكا32احمدادبخهعبدالوابن2ءأ

لنابيىالحينابرالمقدعىالضياهعبدالدمابى

أعدافبخهخليلهفىصفلو099الكعدابوىبنهغيئعدبن33

اأبوالمجاجمإلدحئتىالتجيبهردىاا الالكنى

علنجايحيىطسيهابواعدفابهراهيباقاابو813
سنبنممرطاباإهـا2كاطعمنبخهعبداقهباكرابو289

موسىنصليقفيالوالى303اسمعيلهبكرحدبنابوور16
أعداللهناصمعيلابوالطاهر89مجدالننىبئعدبكراو799

خمدبئاحمدابوالباسال09غلييوسغالالمجاجابو591
اصحمدبنجمداللةابو2ثيراالبنعيلىناطسابو089
لعبدالوادنأبرعبداللهاحمدبئعلمهاورالحسن299



رحظللذهيتالحفامةكتالضذكرافيالرألمجلداساسكهرة69

االسماهاال

عبدالئحدقخةابوها16سحيددقعبداللهاي
احمدنالقاصعمالقاصما993عتيقهبئحمدعبداللهابو033

عبدالواحدبنحداقاسماابر1اههحودبخهحدابوعبدافته1313
طماقعبداشبنحمدابوس3ألمعالىابنجاافلةعبدا99

بتالحظيخعبدابوحمد1022يوصفحدقالمحهمجلىا80 ء

عبدالقوىاحمدبئالحسناوط822 ا
سات

ااشعدالنالهعداألوموص39الرحنعدقممروظ8131ء ابىابوكا
االبنا

عبدالرحمنادبنعلىاالثيابن108 ا

محمدبخه3اظااطالناانجه92ألقاجلطىاإلعاابن81ا
احمدنناعمروكان823عبدالمحه

اادنعبداللهطبىالقرابن3نسلنالهكبداالوطابن389
حمدعلىالقطاقان39أسعميلهلنحمدخلفون91 05بى18

محمودبنمحمدانجاراابن293خإلبنيوتخإللإفىا9إ

عبدانىبنحدنقطةايغأل7حملىبئاحمدوميةالراق092
بئغماتاصالحاابئ12ءا

لفابالا

حمنالرعبدبئكاقتىدلدن131عدبئابراميمالدبئتى893
احمدحمدللديناتقى333عبداكلهبئيلاسمالدبئ89

قجماال



71رحلرمالحفاظالتقيثذكتاهحالرأجالمجلىاساىهىئهر

ءسماأالمعتاالا

خليلىسفالبئيرالديئشم51ااخىحبداقبمدالدةالدبئليجما1381
حداعدالووتعمدالضيا209ى حةعرنجهجملىا
االفيكليئالورشاعلىبنيحياشسيدالر2اك

ا

خهاعدحمدننهالىسين91ألاابئمنيالادقاز1032
عودنهـالدنعى2

ا
ىالقر

مب1النساب1

عداحمدنالنباى101اساليوإكأعدن2أك

دابئاهماهـاالصريها823ا0لهثاصبئهـاالزدى1681
أحمدنقأسمالقرطألنسابناللهعدنصارىاال13

ا

موسىبئصالجمانلىاكلا1202يوفخمدبخهبرزالى1802 ا

جملصنعرنالكلي1502عبدالنىحمدبئابمدادىا791
اطمنبنقهاتءاليتىاأل289دوغهبئدمحهاديدابةا392

أاخامجدابنمجداتهالمقد39اعدبنالحنبكرى1833
اخااعبدنىللتدع681الالفيرعاىيئعزالىالجزرى9ث
ا

الواحدمجدعدنللقدمى9محدنلىالحيرى91ال
ا

01ضياصعيدالمعاليادنحسثالد1ا
ا

قاالليماذلمنزى023خليلقيرصففئمثالد49

ىعدالضنصثاترزورىص812
ا

لياالوعدنجهعدكاالملر1هاحمنصدالرإ



للدهجطراظتاطكرلرإبعمنكعتابضلمجداينصابضكلال8

االسماالالعما
كأقمهعدبئرسالاكلبئيحيىالقالجىإأ

جعهانناعثررهقصثرومحدامااهـالطبقةاكإ
جمدانسذسماناميعىخقىا2اابنأنعاافكماغبخصيامبمقاأ38ا
ا

الرعقاوموصطعدالةعيمىاحمدبتث ث

صيدابنعبدإمألاحمدبئعدبئحمالمقدفالصيفباسابرئ
ثابربكراإلندلعيصالنااهيمااسمحصردنحمدن4إ ا

نجابطعبعامهبئحمدىلأهـالعباصىابراللهينضر
االبارالقضاابوعيداقمأمتىالسالجوهر

حاولابواللديصحماملىنهمحد682صمدابرالبقابئظدبئيرمفكي
اوالدصغوفالعااتللنابىاللمئعتهيالديخهزبئ

ةيوتمفسارتالنربخجلابئحمنبدالر38ا
لفتوالخبئالهلمضيابابوشامةبرلميم

هوسىبئسفببمحدكثااللتدصابرالقابعم

صابوباكوالنرناطيمسدافياابئاقهرزقبئعبعالرزاق
للظفرابرالحنبئيوسف3الرسحنىابرعالدبئجمرص

األبفضرفسالديئأابنمنعوسعدبةعربئك

الفنحابرالهمزبا

الكنى



9بههـ0طنللتهبرحاستذكزكتامجعثقالهلدالراصاىفرص

صماال1ااالص
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رعالنجطتاطفلمظتذكركابهناطدالرابعاساىحنهرست
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هاالنعمابا
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بالتصاأصماخإءبنالطاهرىانالمباسأ
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االممابسطهيأ

صليمرإفىمحييمااجمب3اهةهمبداصدنءا
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تابال

محدفىدإطبىاحمحدبزلحدورهىلاليمى
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رحثآهيىالحعأطكرةفيكاكابالوللالاأكطأثرس2
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11فيافأافيأكلباءبناتهاكلاالرر172اي
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قانبافى5مع



كيرحظللذهبمطفأاةووكركتابمةااللزجااسدافرس

السماااصا
عابلال

بكرابدجمةمحموالدفيصفه382براهيمتجهامدالدفيينا83
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مجيىبنعيسىالديااف682فيعدالكاسالدزف821
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دالالحصؤلاا8الفقيهالثيئائعلىايعليكلىأ382ا

أبراقمننبئثاصالعؤبرة38الغتخابئالبعلبكعاعحدن138
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تعرسارلى
ثيثالمءدانىآلدإلصتاهممعىه عرئي11ممابرابتمحمدشحالامإلا دنجقأعلا

خحت

ءوااماتتيهصاكقايعالرلهلداسةثها
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