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كلكغجمبزلاهيشروإل
هالز5يهحيهبمةوبد

الهتنا3أثأللحائلملولرقاإالرسوساملال

إأاألطاليرصالثعلوسطملةليعلى
طإاللكأمفلالعبنقطاالمثيمكسيةالط
اسليلدب01

و7ممئماطثالماالطدوفأرالجبلن ةلضيبمكنهابعاواوعلم

ميابءهلثالثتةبطقدب



والضمورصظاصومحهضرهضعثعرمجكق

افىملمبقاصهلمتمينهذيخبرن

تلسيريهسايتإأفيهأمفلإلبوازلزبئنقةلدجمالعبألمن

ثتبصنغصفيضنجابوعبماللهابص
أليييماؤقذيؤوىاأفوتقزوقميزاألجمالغدإلفتقضىلى
افهوقاكانجفقمفأالواذند4تمثيونبفضنوت

نجيبشجمرءلاثمسإدواقدمحالظالقيلبلحددفمالء

لمحنأجمأوإلوإهـتابوعبنورولظارإلحمىسعيانع
اخأبعنهىواابةتااقهيهتأببهلولكبهىمةلر

ولىآلواحنىهوديظلحهرلمحلفأو

عنهإلواكتخعثكتاوبقاقأنقةنىىكل

العإاغيممفذاكالريهآجمنتناسعدطلنكلكبن هاجميالمحأفظأوقألوغيرلفقه

لتكانجهاالتروعهيدلاللداا

انجماسلعالنهللإلديىهوجمفافىالمحسإبئنجب
اضسنتريخننجمادفىعرجخلونطجمم

تسنئافتناهابنتأمباة



1111111 111
ال6ألمص

حز76كاا9أااعم
متم001آاطالعحما

ضأل

ألبهتبهبباللىأفيلصجربثةة
لنأحمتئاللهرسولبهإالسالمصومكفابابكوهململوكاألى

شداالبئحااخإلئأصبنعرإلسوغنرهلحيبا

سابةلئدنجمتكبنعبديهلتهعرإلزهوجمامحلىتج
اخلفبدحرخارنجفلحةعابررإئدبابوبهخاوحل

الىفينالمضشاالثناعرتجوصاعفسهبفجعض
لئهاابوبهصبختفاوحذسالحهحكهخنإبىبئسببهان

ولاممينللبنفسبرآلعنحدبئيوسفحفالسأإلىبئ

جعفبنشلى6نضاربئاعبئمعاكفتتاوصاتلمححرممن



امثةكمرلرتهالعالضعيعنمتاعرلتينجفيبئن

ولبحضحديثأضدخلصديثىالض
ساسنةلمجةذىفىلمحدجيةمنجمقااللةرسولانقاوا

لمبهشااسالمعفإلىثلجكوهمإلملىلىارسللرسلا
فأتخذمحتومالواماويالملولىاناللةايأرسوليفقيل
سصراظثةحنتهمنهههمىمصرخأتمأيوضذالملةرسول

وافىيوبمنضمغستةنخربماقينهوخغلةرسول
فلقومراابالنيحمممممسبمسنةزفىإلمحوذلك
الضئابهىمثةإللةعرورسوبحثهائرلصسلىنايمثثه

ساإمالىاوحدهاافىبدعوالهكنأبينلمحأشنىكمتالى
عينيهعلىفوضعهالثهرسولىفأخذكتابإلثالقوضلوعليه

اشلموثهدثنعهأداللمجقؤاصعارصقلؤنجلهوهـصريرءوبى
بادئةالىصهـلىلمحتبالتيتهنيهأاناستطيملوكنتقالو

لمجدارابطلحجعؤىعكلدواسلألفهولضد

نسفابئنجتامجيةكفوجهاناكتابصخرإلحموفي
استربمزوجهأاارالىقدهأجرتؤكانتحرببئ

مةرسواحمهـلماتوهنأكقنحسدئتحمش



امرففحلفزبزجيخملبهصااقبالشبمئلهايهعثن

أزالمسادينأرواصاريجمائهاصدقاشبانجمآ

مئهآلخواعروفيخسميتينفىحمومأيص
لتوقالللألارسولنجحلفهيهإفعاجلمجقمنودعأ

رهأاالجناكتأبأنهنىاننبخيرملمحبسثة

دستهصدومواإلمطئدحعةةددرسولتلمإودحهتقأ
يدفعهاتوامممحهكتأبأسد6صمحعتكاوليقي

جمظيملصرىتصرفدفحالىهليدرعرى
افنذكفىمأشوهوجمىمئذخصوقيصريوصئذ

الىطنطئةمصاكيأمنيمعثىنرسطجملروايت
بحعصلهدمحزلالىومرفىلعظماءواذناكتأبالجيأفقسأ

لكوشيتواتوالرشدالفألخلكوفىالروميافقال

اذوماوملراههوقالتالجممىبننحكووتم
محأصواحيحمتقالبلعاالنهذمتعونقالاطدئهاا

منبمذلكصقلرىفيبخمواالوحعتئوتنأحزوا

قلتالؤفمتهخهمرطالكهبىلقسهفوظاساإعمسمن
تارأيخقددجمكصالتجكؤفىنظريهاخترصصأظت



طنحفانكض

حولشعبنحدفةممقجهدللهللهرسولجت

عبدمعهكتأكهفسالمحيدعوىكعلشتة

كمزتجهلزخلىعنيهفقئللهريويهكتأبتفد

دنكهفبهسرىتهيهلدسو
كماجلهدنمالئححكمدثلجن

الخريهبقهرلضنذلهالياثفنحبربعت

برصفتلشائنلميشفدفحكأبفقألمحط
طدكأياعئىكولمحماترعدلمحالسلىمر

للعآصاحبكنأفدثقأكلللضربماللغد

أمصتتلسرملةفهدليتةكسيبماقدهـن
رسترسبمئالقصهـت

صاد



حؤكأعوختوعليهفىنجعالإمعابخيرااللهؤأئىقالى

بىكعتنجتاقدانقلطتإلبئئاكهتبرلتهافىدفعه

أليشلىبجاالبكلدولبشأربالعتنأسوقداصرمتنهيخيبما

لمحؤاوبغالكبلككسؤوقدإهديتلمجحطماكعن

ررالمحأرسيينضرواضهلصاللةصسولىلشمفقبولهأ

يومهدلصييضأءوبغالفالئالواختهاشرسوليبرهيمبنا
وبمدكتمإخالئةوقالعولدلدلغيرهأوهىبأدع

ليوقلةافلضيفةمصماباإلكافلعلالبقا
ايأمصإالخسةععدتاما

هولمحداألسدئهبآتتجاللةرسولىقألوإوبحث
صيئاياللجرإلعسأقنتحابىيئالمحرتالىلئثةا

مئئعقلجوطةوهواليهيتفاتجمعهكتأباقال
لقيصووهووااللطااالشالبتهيئةلش

المحأجبهضلتولثةايومينبهعاتلجيأفاقتالىا

وكذإويويهذاحتىيزحىإليهنضفقالشهاالنه

اجمنتللهءارسولييسألؤشمحىسمهاروميات
لدمأيرالثةرهـلى وءالبلجبهفيرتتا



هـاضقهواعذلةفاومنهذالبئيدعينهصعفداحداليخبل

المحىثفتىوخربمولمجعفصيايتتلنىوكانيهرمنىلنااالمحوثمن

إليرفدفعليهفاذهشا3ىلعلتلىانجكلضميوقا

طمنىينتروقألمنبهلؤرىماهادفىرسول

ومريةحاصحنئبألنأسفاميخعكبأهـلوكان
بنصربقؤكعبلزىضماحبكاخخغللؤقالبفيول

ووعنهولبهضيروألالياليهجممفعزهـعليهوإخبرى

محرنشللفقالشدعأقصاهبكأبهزبالجيافبنجا

لزذهبضتقألبمائةغدانجاعلىفقلتصأحك

صتلةفىلسدسنىاأللابزأهـوقألمأجفقةلمحسؤة

لسدحروخبرتمحيءايهوأقكهبأفعألفاخبرتةالنع
تنرثيينوصأتيمولىلةصدقفقالحقالبما

لضعاالمجذإممثعرافروآلفيققالواوع
ارهـلاليتفلصجمعتفاللقاءمر
ثولهواهمطبأسد6مهلمهرش

الثه3ولرهمسعىدهمسله
تباثلنئواجأقمسعودامجتأبه



1

مدثة

وهواحدسيإينحرو1لحأمحناللةرسوليوبثقألو
إلشاإلمرجمحطمعهلااليلمحلنئآلثاعهوفيالىالهشئة
ادوناوصذالئئزجمثأبووحبأألنزلهفمابأ

ؤلمحةأسثلصوالهواكواليهمعاتاحسيغكنفبعدمصكلعه
وإمعلجمقإلملمماجلفأقمقأبلعيبوابم

لالرفعدصلذلؤابامننهيغ1لزألكلسأولمجأزسيإقا
سميأيةلوسألئؤفألوقوأكتأبهقالكئهبماوانجصالقاعلس

الضرفمرطهـالصغظايديةمأنوباوبأدحمنكال
ولقدمأتنهجبردلظخررجأء

ءا

ممأسنةالقعذفتلعالىايئمحكلفيإوبحثصسلأا
هظلفدوالمكوهمامىبئبئابنىافىجفيوع
تجالايمتألبهآيأويخامحهكعفالمحألشاإفماعوجيؤيى

ين3الراافىجمعدطنهـنظصقدممشاعطقولخأعا
فقاليحىاثلألاجلثاليكلئهمو4لالتعسميأظقأفيتدتا

أكأبكيقحماالهنااوصلثثاوالمكبالهئنعألالمقئم
البونأدغثعليرذرهطتكأقكرانهائأمأبعإبهلمجتت



1

هصلمتخرنىدنهطخصوقثامحمتىماففمقخآف
يرمدعنىؤمنلىارأيتالىاإلءتهابمثفقي6

سأبهاللبهالعدرجحتنعلالمنفداوارجع
ليرجألهـاالعنااضعصافأذايىادعوتنى

تذرسليتنمحضحيصبمائظغدربمظفأققلت

لحيألنبئصذجحأصاوا6لسراافأحأبىليه
ألعلىصنبيمالمحكلوبلىايينلصدقةوجنى
مفضهمدذكيأثهمىدقةالتفأضلفنىظ

للهرسولبفىضمايهصإزلفل
كلإحلمجعنهترمئمنصرعهابلهرسوولحثقأل
ليسينسأوكلمالعبدئالمنذصبنالى

قهدوسالمهبرسوااليهكتابكنبلمجب

طسالرجيظفنهبماهعقىأتكتأبك
وإلرضىمىبرههوجميخه

آإيصاممإ األوإقاصعلىوم



1

بعثللهكاالرسوئحمذلومملىصءلعأ
وصأحبريهنبرسوكفيلعدءير

فضمىلخأروعولبقروفرمحقلعدء

تمصدوضسعلىء

نجلطأقعدئيثمبئ
جممفبهماللهرثهوكانئذعىلتمحبىضبئ

محصدهكبويخعهاىلمبهحئكألتسكقريعثى
ودعوثنىللدعوهعيىشلتحتلثهساهاخمتب

للهعيملسيمافنهمنرلمىكألتصطبهللهبممبم

بىغخبرحيمافيحمنللةجمرممتب
عىلهـطلإلقبلمكرلهاهـكلىبئ

محقعنفيلدبخكلبحلتصبص
ت

لهتهجئدضثرهـسعنلمحنبنفىتثهيى
ألللهرسوقبعحديتيت

ىيعكلكصل6



ام

دبيئصلورشلعبيىصهعتاللضىطمو

لالرقويقصكلمنيمسللجنىلحيدفأصبمصتم
مىحننكلطمهدلخبىدللففذرشليلدى
عليهوصعيالله

لمشرهلليهىكخأيخاللمجهللهسوكعت
ماللنمابومورولمورسىقةلضروسال
ذرلبجبلىمعادلنرسوخيرنسلى

رسدوتمبعفصلألصوس

رسؤالبمبمفوطاعتجباساإئلجئااالمجناهرسولي
لوايقأمبافبروضظالنمفذابرلمماللثبئماقدلهإ

راوابخقاةلكنجتكخمففتالةيماصعبنىالىددهرشولن

اثفكتأباالسالمرومريدسبنممرافىاللة



ملجغسانووجعلىتنكلالىالةرشولآوثتصام
لعأصاالسحمدبماحألل

لههـهإلواهداللهءولالىباساإمهفأسدوكهفالىاألسلىأءا
نجيماهوفىالخظابفيهىفيينفحتىكانهلكو

فاخذوااللقفلالمزفىتبينةرط6منكوطناذدمشق

فالفليلطجبلىفقاواهذإلطمإحالمجبنالىاثج
تجاركيلهامماناقالاليدطعفمافقالواقاواقا

لوكاقاوعقإوشونجبالقألبالمؤدوتعافى

ومهحوكألديخوإأرتذلصرانئأجعراصأجمنعق

ثابتلمحتاوقافهتنوثكيطعرلمذفهفىلروارصر
راصتذيهجباليقكصدانلتامالولداباا

قالمنهزطنةلهووقألراجحوقيهاناواإئألتلىآ

فضريألبهأبألقصجمراليههأملهوحق
المحالميذطاللهاجرجتفباللهرسولىولجثالقأ31

ذىصووالىتثغبئنجمابهفلدنأبن
بهىهتربنانجتضرجةسكواأالسد1فصفاسااهمالدجمو

وجريرحندإبلةرسوىققاىاعرأآلذتاحا



1

قألوكفقيةالمدؤحعجريرالىوصوبىفاتهذفاخبر
إصكأءديهكايمالهانإيرهةبنلمحعدىكصبةلدارصلط

خوصن
وبىبهعبثبنىلمحالسقصللةارسولقالوالمحف

3منيداتحتإاقفيوصهبأمابئنجساقفةا
وصسولهابلهءصاوصهبأيختوصلواكمجمبمظيلىكثيرمئ
هىعبئفصبههرهبأنجتهعئراهبواعفشفشهاليغئراسقص

ىاشئموفيتمكلالسلطاحقرواليغيرحقمضه
ظابظبمعليمغيرفتقلينإكماىإواصلمأنصطيه

المخيرآلوكمف

قيالمحفذىبهماعذبئلنللةرسوالطاكف

وكهمباوايموصقونخلبمامواالانواعمامهواخىته
مال3كامجضروشريويتنيننوشواثوميا
ووسدر3لقؤسببأوانكلصهنذهـيجالالل

جركانهثافىنموانهوجمهالذىمررقصابه
فيصلنكزأغانمئهءبراولهوالدهواناحدعههمألهالل

وانفمممالمانوووااويةازواقالمسلكماعةع تصيم



ا

61

اى

ءقيهىإالأليممعهالفىكلطكلظثرض
ترويةتعفلكور

اقأمصالطلكخللهرلعموكمف
المهتركينلئمارقحطالرهـلللهحمظوعثنى

اللهذمةفاندينهجمشمحررسؤللهةبامى
فابأساإلمهكدكاصمشمنويةمنيسومه

زللاللهبئ

الهانضمارالألزدى

ندودمثلهشعهل
وصويافيويزقىأل

يخصللهويالابئثاواليرتاب
حصالبنىوأللهإليغمرإعل

اللهذصةؤدئلخالدك

3ابطكنب

يزجمهدالمابعثهصحينحز

ابئكنبودوحد

لهانتوالمدإمماجموا



لم

وحمططأوجبياومأكلهاقريتهأكلهابالثامرجممنونصبرى
لحهأعليماحديخهأفهإلبحأهأهـلحقبهكاهأونباوا

هوالملدهألعنةشئأفامغطصظلممنبظلو
عككمفاجمينلنأوا

اعطأنها9سمئاويىاينبئاطةرلولقأالثكهف
عكحدصلنبابهاععثماسقأليحأقهاوذأتكينا

بجعافيدبنىقر8إبخداللهاللةلىسثكمفاقألىا
هأوءكلهأارحنهأوماةاظاعطأهمظالبنهانيين

معهبزألمواشبملمجبثبهبرعونحاوجب
ابهعبإلمحرثمندبئلضبأبلبرإددةوسوكؤكتبقألوا

ولصلوةاقأمواامااحديخهاسارشرو3إلنهأاليكأكتيلهمان
خزريينفياافأرفؤاوصسوافىطاعووااجمؤاثأ

الىالقلمحراقاطفيلدبئليزاللةرسولىقالواكهف
ريبوحأبربهواوالصلىآلنأمصااحدمعأاأنهالبجأ

ةالصلتبئيمكهفينافثمر
المحرثبنىصنسبةنانلبللةرهـلقالواكمف

المغيزكشبوالقمالمهوااهـأمنرنممحسالحاكيمان

03

13

32



1

لهانالمحرقطوعلىبنلعبديغوثلدةرسوفىكفا

واعطىلربهواوأقدقأماافهامأشياواابىضهسلوعليعلىا
ومنقوطر7حعثرومفعثالغهردؤفىعهنلمغأ
الخزوئرقإلىقاالرق

رلهمانهينلبالزيأديئلبنىلدةرصكلواصمحتقا
وحاأربراجمؤالوألؤةصااقامواامنونأاواذنجةوانهبمبئء

عككعفضريرإا

وفيف3انلموفطالمجليندإليئالمحةرشولماكتبقأ
وبئىمالضلىتوم4دوأشهأجمنسدهـابوو1كأمسايخ

ءتجةفيلمغيرمجشزونجمفؤاليعنتحرون

ةااكذبناصهينلقيممرببئلمة3رسصكقألوالمجب
انلدوذمؤصوهـذفةاأوبخفدانابخربامأنترلبقايه

ونأرقىاجمواللؤاولصلىآلاتأمواناليخزونصيعشر

كاسالينأاذاجموالظاهـعالعبموائهدواكينالمش
بضرثفأءبعوفدكان

انثهصإلاابإلدولمحربابوكدالىبخكأااواليدلفمااسإمذلوآ
ا



1

إسدءالممبيلواثهدواراضنوا

االجهإجوتمالمحردثبنلعأالدةرسولتب
ضرتبمااحدوكلهمىالمجاشهبماضقلمجى

3طماييثنالمئجرلبفهثعوثدةرسوكهت
هـكلصوعمولهأللهحالربهؤألوأواقىالصلوءقاواتجيمسهت
اشور7واكينالممثوفارقلبئوسإلادلهلؤضرلمعامى

ؤلعنغإعلبهاسألهمنوممولهولمهاباعاتمن
الوإمىلزيرفيكعف

أتجىآصاعزقدكلث91سولعاعئكتاللهفركثب
أاباءأاومبزبالدلسلمىاعي1لحولقومةلهانلظا
ايرإأكلبونجأرفؤامتوبهحاجموأللؤااوملوهصو

إ

أإاابمتإفىظالطاينلبنللألايسلتلخجط
شةىدثدكعاطآحواالمشرلببندصفاريخاابهوةأة

أا49إساإكالبىلويهللهسا3المص
صحيأاوميهآضساضمالموانلرمحمديبئعباللله

1المخعيرألفبوءأميتةإرئوافنمحنوقي
ديلاثىنخأللغدضبالغدادقدواقألالخووبخد



بأتقولحيثضيتةولموقوهأءاورماظففمني
اسلمانمعرإلطايعينلبنىاللةرسوللمحفقالو

اقأموافأبميتةوالخنومراؤآلوغلىبموميآبدذمئلجعه
وينلممتزوفارقوالمعصرصسلهطأصاواآلاربهوإنؤألصكآل

وثهدالعايركتالسايلفنواووااسالعلىتهدواا

إلعفمناحمررصلبكواللهاراللةرشولقألوإممف32
مالةالذىصاللهكظاحمداعليكؤنأقم6دساسدىبتىالى

كوميأهبمالنخفأنهثانهبمميأالطىءفاإنقئننئافأبعد

وودمقعمصدجملاوخأقهلدمحولؤبخيهغعركل
إظهو8عأكانكأبنىبنممىوكت

منودرخالدةبخأبألمجنأدآلالرسولوفيقألو53
ياعطوصساإلدهطأمحلربهوالواالواوأالصملىآلقأمىا1بخعه

ينالمعثروفأرقوااوو3وللهرخالمخأمن
ابئالمهلمحتبآلمحئدبنجمدوذللهامةوذان

والهومفخهذسمعدالىالةرسوليقألوإكف2
الضفلصدقرليألأإيعأممامكتأبأواط



رسالالالاإومنوغبسةإقىربرليهإلىوالخلضدقة
يخسبألنأبولمحقال

يبهلربحضاولبئيحمةيللةارسولقألوابهت

وابرظيملحرعايإمواطمهـاقعبممنونأبها
مأوأصنجمزيههلديألهلصلدينظثلت3

المسخأنمابوواللهرلمحأ

مئرهضمتالبنىجيلاللةوسولقألوابهج
وعليماإلذىلممثتضأبفعبدىمنتىقري
اسلىاموانروندجنتصرودبخأللمجثبموالجىقمث

الةنصروشعديئبهسعأيةاواتلهمإمواعإلدص

وعرأاطصيمفيلكدةالدرسلوبأيموهذيل وفهدسعلطوعكلنسمفيأنبهؤالجملمحابن
ابىطالبوجمكبنلمظلبلىاالعئأددكعلىذ

ضماجلرا1لطقاحبئسفيأنواعفأنوجآنبن

بتىعبدفاءيهمالمحديثطأإمنأتبرككمولمنالهثهوجى
إخشألفىقةلولمءدأالىءأمئثرونودجتىالمجمثأت
قةلصديحسعأيةوثماإننةاالعقافىيقول

3ء



مبرفيالالماجراممااواللهونأصمدممإلصملوألوآاأه3 هلوالهكدجغكلاذادمأمبملضبظووعيعهم
فالشنهذالفىاكفايعايرمهأجروتجشاكلوااحاضربه

أدببنحمىءلةلعومجةاللةرصلقألواكفبم
نئاباألعوفيبنحءالرسلاامحفيدوهذاأ
ءا

أاالمضيغالىايناءطثذألبئبماححطأكىفرهـدمن

أيرفيمحناضثحمس6أضداللمجااجببمائمفبلىالمجشافى
دثهدصقيالوحفششطاحق

بنضدببممنلبالكماشغالالحمامرسإللىو3عتقألوأ
منةولغبثىأتاعطىكأللرجدرهاعى
لهروكمومنطحرفىاومااكىصصنةواعطأ

مينةاىبمسثهـدنبئعممهجمعةلمجرولمالبئزلتنوكتأقأحغآؤكمت
احغإلآلاجمفوإلجبهاسلصوطمبباإذأمفون

ائحزقةأونئمعمدرينلعمسنظةلوإلمحتكاو ا

إلربهؤوأمإلصعلىوااببرمؤمرابسممننمفصشةو



لنىوسبملعنألولمحسىصكولللهح
للهنمنيئلمقوصعلالصهنهدعمئ

صممررلحينقمىلةمدفيامىمحول
مألصدقةملىهنبطليرس

مهألبيهونلمحقلحشرومن

نتبنسوكنب

برصنولععشطرهـجزيخةقل
تولعيالدبملمحزلضنةونقدسمن

شطوهـلجوولهجزكزيئمعمتب
وجهدمولمهعؤوفيههيحنى

شجوألقدسقدمنمرولممب

رصلسفرلمضة

يدللهوركهتب



3
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لوكعبىللمجتتوافبلىبموأنجهة
لجهضوبايعاطمىوطأجرا

والالأللمإصواقوااللفئابعحقرأفورنام

التةعلواماعللىتنلمالاعليهاتنصقكبريأا

ءصينالظالقهيئمحوتبقبخماوظق

هـكقآلبنأظاللبهتاوع2العذألووابنأ3ب
بهمومىحةصصكأهئةبئتحب

ومنعياإنقيمىفيضفينجئنهكا
001

ولوفياشمولبؤفيهغيبؤفملمطتينلجممن
النئواسدبخببنعغبيمفي
وحىمئيزلدبئظءبنلمعآاللةرحقالو

هـإلزخماالماباعةبينأاانهمةعأعربئمح
سعيدضألدبئكتبةتا

اوالورالباكأمسيلىاالهرسوللمجبقالوا

بهتاايهنكنفرئااجمقةوبئبهحعولعث
تولينلمالقرصقيقأولكانودشألهمثلىبنئانه4بموراو



وتأللةرسطيهالونبمفؤكأبجد

مىرصىترسلئهحنىكأبدصلثدب
لعىدىكنعلورولسدلعماقةيهشاءمى

صصلعوبببرنكأبئصمالساهـم
حرسكألبلكقةيدكلسمئص

ومتحاقهحصلمجهفهمدمؤاةنقي
حق

ظئلعريرسللاللدمماسبئيعىء
عقباوشعهلعدقبوحققه

ملشلمتئ

عطالهسيم

33



يظبموممالمجلالحداناشوقمنلهتاذامأهـطعطاه
نهسعيدظلدبئهفاحاإوطلىن

ماطهذالرحيالرحمالثهصاللةارسصلماكمفقا3
فصرائحالفهرنجبالتممسعودفينعيوبن

علؤكتبوفةنحأاحدمماولنكالنمه

لىهذكتأبلراكفالئهالهمفةارسىلقالوالمحت63
وعلداممثواقعهافىالعوإمادلزيربنالمهلىسول

علىعبوحدايخهاللمجاقه

اعطاانهالعدترعزمالمجصيلبئرسولمالنةقالوإكف3ء
فىممفاصينهأالبجأقهءالرمدإ

ألثنضلةالبئينللهارسولقألوابهعف83
زالمبأاصممهفيقهإليحآراصألمحمتةا

إللالمسينكمبئلبنىغفأرأااللرسوللمحنبفألوا93
لمموابهرسولوذضللةاقةذلالبفئخقدوانيئعاطلم
يمابوالولجبالبمبرنجماهمالنهروالظبموانإلبنئابابلىأمنلمفولما

اأثؤدونصالصلتأوفةكهنحاؤلمدلينممنئب
آلكعأمربيماجملمامعابئبهرقللزكغلدةرسولىقألواكتب03



3

بظلميمحكئالمالنصرعىانوالقمهبمإلمكواأمنورس13
واناللهديئفيبجاربراالانبكمححوفةماالبئلفولجبم

لألمولهوالثهذلدفيلجبمصإلوابمااذادعلبنئا

وائئكلمنعزمغ
سلوانتالمجينصاحهاللالىرسىدالئةوكمفلواقا
وادعولىلهلهالألهوالثهىيئاالانماللهليكااحلىفاق

فأنهفىالمجماعةوتدخلوتطجباللةتومنوحالللهاالى
الهدىخإصعلىمئلسوالك
طصالدهعبدإشفبئالىئةرسولىوفيقألوا

قدواقلقووشفاعشكمجتابكلرخقكءبماقدانه
فالنقرفيماسألدتئفؤلىفىكرصرسولككفعتموكشقحفب

يئفأوتمقاقلهاانوكونظرتتحثالذىباوطبقنى
حدإوالتستهدافأقبدمااتقعدكرلىواناكرلى

وربأحيكواوكنكطمحمالىوقللجدهدابئا

قدتجيتوانىاومنيناايهووالربهوأللصلىآلملجلىنتا

ثروالمطالاليالباوباحسبالصلىةهملمحالفهنجبدؤصك
حاالمؤمنبنوعلىقوصكعلبك



آوصيماابعدنافىاالمطلئهارسموليعلمجألوا هثداذرلجدخوواهديئواذلجدماوانوبألقممكؤان

ىاقوماسزالمجابئيوندبهقءجمأتاطامابعدنانه

وكائيمصفمثفعتاخرجعيهوكرجهدىكهبدتا

أتدإتأثنهنامأبعدعليكالالمحهلخكأنأدبروالمتاعلمانخلتا
فاذاأالموذدبعإلاحمممبهصاليحنمنإت4صشبئلذىا

أوانهيلىشوفىللهامحاعوالضروفأطعوى3ءاجا عندىوالدهلتضماجدفكصلعذك

أفأفلعداقأوىسأالمننكلفيإلىالدألرسوألكعفقالوا
ؤشصللهعلىكلكوانبكلبكاصلعامالقممنكثاولىقدمحبم

ألمحصرئاإلفيلالهاحولجثلألئمعليكولرسولألوا
بعدأخراقأساوىكتأبألننكلبناللةالىادشولوفيقالوا

ابئماجالمامأفادخباهريرالواةقدالكلجنتقدفأذ
ابئقبلساإلصوواارضكيئزبهب

كانآلكلاالمحموبنالعاالىابلةرسولمحمفقالوا

رءلةاجتهكاليقوىكأساالىالمننكليبئبعنت
والعشوروقةادكعئداتجممهأمابهأوالجثفله



3

إثأالسالهـوفي

منأالمههإالسقخأطلىاأللهرسعولكهفقالو

االىهممالقاهاتهلهاحاصبئعفاتجميعألكأذلماا
بلإإهبوفىاقىلاينأومأااقىلوبمألتهبااوممتوقلرجمةا
نجلهاوكقوعيالقومابئارتماوسبماطوجقوبومحئوا

املسألفرضلىمنايواصعلهوفئواحلىاالها3رمن
اطثئظفةدحيةبنهمبهدبختقأل
قنأااوإلبمقمأ3وجمبةالىالئهرالسوللمجبقأل

الىالجيناجمصعلىبزلبحدفقدامألألمىإوضنأقىل
ثذقةللةاذشةمنونفألبهؤاهذاحابهوكأبىلتكؤفاذكز

دؤبموفأقذغأكزلكوسئايمواطةرسولوانرسوله

الئهرسولىوانىوالعدالظبماعليرشولهوذفةالةثأل
يئمكيبربهوصلىللهاوسولفأقنفسهممصهماضممنه

لئهرشولناوصسولاللهرسولاالمأعفأغهقةوالمحابمإبم

3وصادلثخكؤورجخرجت1ربملكذلجدعلييمان
وسضآلفاناجزيةلجدبتهـئبئوجملنمااغتزلرطغإ
كرتجتوولجفمعنانيهيللةواطعغفأشاعلىصسوسبم

تم3

3ك



3

أمفئأهاوالمسلمينمناطملمؤمنينفالىبعدإهامسيئ
مالعيهوالبوانبمثزفوشزماومئبخيرفهوصرله

ااصغفؤلهوالسلألفضأماللهامولاهلومنعكواالقمن

الجطاورفىقأماللمحوداللىمنافالحمهجموبجىجمغرلئقموصمشيم
شباكلجهأديلمؤنتلئؤإبئهـكجونخشباوكصممكلفالع

مدلهاونجميد

ياوسواتدروبةلمجعأليقافىاللةرسرلىوفيلواقأهـ3

قألرالالهالهوناقكطالذايلهاكاصناقليئاسم

4ثوبركعلوصسولهاللهواطعبخزيةواعطاليكوفأسبماحتىفي
ثبذوإكملخيلىاشكيركسوآلحسنةمكهميهسوواصر
افاقصوفذعلمالمجربةطكلضهتافىرهـارضيتفمأحسنة
قبكىيمويمغخنكوصسولهلقهالبزوالمجرفامياان

ووشردداكوانكوحصسولهاللهحقوالجخ
اإلصغيراإلتشياحرإقاتكصفأشمنبمالاص

لئهإنهكآقيوبالمشمبنوصسلهكبهبالئهاومنبالمحئلمها
ايتطاالترفاابئيمشكدتوالئأللهرسونهابهاومئواق



3

أفشةصاونشعيراوسقثمثةحرما4واعطرسلى
وإبمقالمجيلواراسلكوشبهاحتىكأىلدتوذلمحةلوالواق

ونممط4ومنيهونرولكلألثهطعتورشلىفأنأان
مهمأكلفألطاقالزدوحريثبنوحرمألوابئخيل

ضصسزنمهوذمةلفهاملىذوانرضيتفقدطيهقأضوك
اركبملىاهضأااطعتووجفزواإنعليالساإوا

اقلقاماعألدؤافجلأاللةلرجمقألواكمتب

لعبيلومنافيبهالقأرواوهيقيوائحممىبهنانةزآللمأا
اله3ارسوليمفب3تجاوندوندكيمألتهرشولطا

لعبإللعرسوإلمايفلرحيصهذكأباجمعؤلله

دهئمالزكواللىآلوالؤااسوإفاأمنواإكإضباقيقأءلها
ءأ

دنيعننعمأواي2يرلومففيلة3كضبولمؤالهم

ذافأسجىفيدينمنهنوجموليبمهـهخذاوماااصإلو
وذالدهمألذدكذلينوانوالعد9ظلصعيمؤيمأ

يبهبإبئعليكوكبلسألوامحول

هذزبلراايلهامكإلإثشاللهلواكتبصسولق
ومييودبئيةةاطمانغأديألنىللةاكولصسول

63

3ء
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لدتسعمإلظنهأرسثذكلهتيجمذهـالنججدءذعد

لميلوييثدانمااليقوليمكمذرودوهولقوممن ثه

ابانهالرحمفالزحلوهدبهتأبمنجممعأللهءرسولىلمحت

أوسىلمجمااللدعثغاهـمسولمنلبرالمهسولى
نمقتلوبونوسقأقسوشعيرئكلحصهأدىسقا

لىقألىاسضاللىلمجكعتبأليظلومىلمحبنه

ضايخهوهـينوحمهـيهؤمم
أابئعلتذجمدبصنسدئابراهابهحيكيناسضبرنأا

إلاخنجاءسوق3ألبلفىطزفقالمجتحالعالابى
أنأاراأفثقلتنفحكولاوقالأفقألمنوجرابلوادا

ثسؤللهنىايخهالىفأذللهبهتبهرسولماهذأفأنونكدفقأل

يهمااثطششبىضصبئالرجلوحممدالنبئ
قيالمممنحأرقىاللهارسودمحوانلثهالهالالاثااقشهدان

ممؤتأفأيخوصفئهالبوسيمفىكأفيبالخممقزواوا
اريواحتمناضماوالقىملهفقألممولهثاللهنبأ

عصرقالاقهثثأرحمكلمحذلواأدلقأثنأشئأص



ميم

لصبريخعةشهريمافلييملصهلكلاوحيذهبكىمنالقسئأل
رسهذإعنحتاعضيمادالقىملهفقأليفىصاتأ
إافيإللهالصقعلىحمعواكذبانهكقنكوتخأاقألىالله

83تنإلوطفيحلىاطفيالسأمبتةنماماخيرتأ
صكأمدتلص6زدئكاايىطجماقالىابخرنكتئألحستهضالرا

ممسمنقويهبم4فأبمايهفىسافىالىثمههكنوباباحكى
زهيرهؤلبنبنعفيقصىوجمريؤشيمويئعيط

ووجبدبالمرقمالمجضبنينالأللمدمرءلبهفيهـفلى
لمجخفالألمحساألزلبحينامعطجطلؤقدميىبهحبجندب
بطيمالقكتاألبىالبتئكترطرلجونافأتأهجمة

الخطآبلىحمدبةواله

ءحلمئرفدقاللدمبنتنئجميىمزينتمماناخبرأ

ةكتابأطذاوكتئئاحببيبنبهرولهيقالتينءالالقا
اسلىمناجأولمنبنىكألمجهيببخكروااللهسولمحكننب
وصأحمرهأعبههءومامالهلهانالرجمروأنآلاقأواقومه
رسولهوذمةددهللهطعنيهبأد

15نمبحترمنطقئالبئدىطمىثئصيخعاضيريأطهتسأم



3

مأرثةظاوبخصإكتنلولدفياللةاكولعلى
بحترفأتدولبئىبئصإبيطرثهثنفي
ابالمجئينلهندابأ

وكلبئأنروإلبئيندمعنترعنلبكنالصشكليأصكبنخاء3
جميزوعزلزهرئالليتئابةجدبئحمياصقينلدبنوعن

قريإنعبدبىبينحيسحالقبهالىألمهرسولىقالوكت
ثالعجمهبئالمهحعيدبمنلنصب
شعروقألالدهصكلىصسولوفئسمعأنكثاشلمبؤإل

وصدكتذلبأاذالجيمباسيمصيماومماا7ضرئالاعلىقهتن اابفرسلىكألمجبمدفيل
باللواللفزخرسولكتأباتالعرفاان

لعيسئدتأككتأباقأرعألاالستحهيبكرالث1انجته
فالخهفذستبأص7االلةجينترسولفزبهدلولىبها

تلدأمناصبتمأننهرسوللهفقالفأنجرألالئئ

بهاحقفانتالمسلمونا
عنإرهؤيحجمدخبرناعألبخكالشكروبئا35

إإلروصعأوالمجناممآلبنعفقألكأنذائ



3

أ

اللةباساولرسالىتيأسلىلمجبلمحقأشاص
سعدوبثاليهمسودبئلهيقألمنقومهبىلجت

نخوقبأسندمملينفرحأوحماروالؤابشصأجمغ

نروآلبئبرإالىالةبولدلةمنمحلرسويهنهـ
وخئرعماكتلكوواينمابهارسكهأوبخرسويكعليمأقدم
المروصواطحتتاانماألهدإلىللهفمك

سولصهعوفأعبدلمقوأهيالربممتلحهلى

اشالالروطثوفيونممفأقالاوكتةفىحكشترل

فأرقاللمحلكليخكدفيرجحاله
بمدكلتفمنتكولبمثيرللفى

وطبه

3تادعنالجصبةبئدسج
واذبهاللةرسولقألبخب

حىرطاليقرأواوصفأدةقألا

تببئمليمموقجمعةفؤلمبتضبيعا
عظدالمطالليىبئظيانلملهرسولظب

عطأء55لهيقالابهرجلمرمعزفيبنمحولعنحبر



ء

ممىلسعرنسالنبئيجىتللهعهد

ءعذلسعيرئللهلمةمنضولحممومنصس

لسبيلىصنللبئلدوجدتمكضقد
نعيأصزجمنيزلدنممدسعكبىخابت

ضسندهعبدموفعيوومنتممممرشلوحا
وعييلتظقعيىلمجأتهتهىسى4بث

تعةلتددهلحصأللتلمدهبى

أعمأ



االميحببرفأذبيتأوالمجمبمجننأوجيبهواللهلالصالخمةكالعما

واوأجمدوولئاذاحاثةبماملغسدمواا

هومميبلمحرمحبمبمهوصضلؤيئسيأمندلث
لطدظتحنىسسهروسوللىحتس

سنلصيتشحئلطيىرتصطقص

لىدخلتلستركثممتدصظتةبعظاهـعلى

سوللهسولفلتعالؤجمىميمنأفا

ماكانفقبلىاضصأ

ءحبااللقيسمىصمرللهثهبسمأدقالو
نصونىعبدلقيفيكللهصصسو

ليةبؤعلىرسوتواط

لمجاع
15

أمين

عنهأ

ألا



3

لعدالمالمسلينعربهدودهمفرقة
للعحكوإللتدالسيرالمحكويالقصدفى

يمفدظيهممولهوللهوا
عطائهرحماحانناالىاللة3رسوقىاوكففأ8

ومحبدلمجيرىدوالبمىوارزركةافى

مهفقاايتنأصلجححبمقدجمعةوحي
دؤهمحرالخيرالنأمحيمقدسالا

عحرشحزصعة3أضرسيدوقأل

سملةلمجرئيركةتم7ريخيرالنأساآلالق
مافربئنفاثةفىالمحهوابملهمولمأ40

الممولوآل

ديروالىغىصألفىعسيبلمجقألوا
الجسيبرجمسهنطاسماحدبفسعططعردبئوصدليهفعا

واىوادىفىشكزوألحأرتةزلدبئشدجمعوالؤاسبم
القردآلشوآل

طاإلبأاكاهـبئالطزثتاطهرسولقألواممف19

سمكولمننكاابئلمطيثاطهمحدصسولكأب



3

صأيءارضأمواتأبيضمأاحيأمئاهلىمبى

ردجينفأرصقوفىصالتثلثينصنفىصوعببملهفىمر
ولمتحرمسفةلمألبرثأوجسوفلغزعتربرعن

اللهبامأقمنونااكآوهمإجألفىعاقها

بأهلةالوائلىمنمألكلنهشلبئللهادىسول
لككتمثاللهمئمحولصسولكتأبطنىااللمإ

والربهووأقالصلىألقأموااسملمئئلوابنىمن
وامينئواوللهاالمغنوخسواظولهولمحة

اباهـإتشافاانهالممثركينوفارقمهاساعلى

دعسروثرواادجمييحاوانطهالظلومحطكق
عقأنيعثهأننفسهصكفاهن

الدهذثةلهمكأبأانلتقهصاللةرسوللواجمفقاا

وضالدبخححيدلهمعفمتبمسكللهاجمدبن
كلربنخرشهالىاممتابالنئئءودوالمحعمينالمحسن

وضأيحرماناللةرلولثقيوقدقألواوسأل
عضأانالىلمؤمنيناللهعنصصسولهذيمأب

يخبلميرقيفأنهذلكيفعلوجدفمنوصياالاليعضد

36



ه

ال

8ء

6ى

6أل

سعهديمألدبئظجممباللهرسولىاللهجدبخميلتئهذ
يخمافيظلصلقسهاحابنهفالتجعداللهضبديئلىعئ

اللهسولىمحمدي

احأاكقىهأنيأنسلسعيبق43ذعأمحصذلتىممف

هأ3جمةلنخلىأجكاعإمعنيأببئنفىبىبربه

حهتوحغهنهقكاتدنادصنئأتحلىافيميىجكأثةطأثف
خهادلدبئسشطقى

ءكبهالمجزاعماثدهةفههتجتلحافنه3ؤعأعتبهـ

كبهأانجدآلفالبجاقهاربهةييهأفىموثنهع5عثالفريخلىبى

طتوكبدوجرهدحقفأئد2ئقهصمنصد

اإطمأهذأفلىمالمثفيدسلمدانلذبمسكت
الىلىخأنىأبإلضأاعطاالمسظبئالكبئلالسمصسصو

طالبابفيعكاحدثهكجأقدكيهأدسات
لجتعةأبى

كلكطبابهشألبنىخبالنئهاظه3أل

قأالىظاهيصومواحالكننخبابلنى

وجميمبالعفدوالوفأءيمأنوالمحشكبهافىبملى



3

ولمحمىعوعيردتضىعيل

يىيعمهكرصمتدلجليالسكيه

كرظلمهعدجمهأسدسعدبنلتلجميزوطفه
ئخيمةنحية

ىلمهرىللهاسوطذكأبمىمحولللههـلفي
رعلعبممملونمزمىمنسيصزجملىمىبن

بتلطنزساإثمنالشرمةوصكلىوي
مؤللقطةرسومةمأللئهمنمنلثه

تبولمسوففثلشتئهلقفتمنذارجةلمهئ

ءأللخمأامملمةمحمدفي

4وللوخمالخغرهلىبهتابسولتهفي

عبتهونكلىفيربيليمتطعم
لومنكؤيعوجمنوفالوعنكومو

دههـلممعألتممضهحعأر

6



3

ونأفلترالالاالسياتديةلثهوعول

والمكئماخراصلخفىلبههرجمإلثمرأذ
افبولمجوسقأقاوصفىصعهترةوعيبملثد

جهأدشهدسحدفيلثماسبئقلشافية

ةمسلمةبنط

كلزدهذإكأبلبأوقمنكاللةرسولىجمب

وؤادجميألككماإلإدهمفىانالتجذثمأرفلله

جمنالمسلينبهومقبمارقنصيعاإلفسألضء
فألئأتمأراينعتذاايأعصفظتةضيأفةفلهجدبك

يالتثوشهدارانمئبطنههمحلقأ
بئكحبابئكنفالمجأنيفةبنص

المحمضفىالجكتخلىانوالعيكنلمجد
مجملمحهصاجتهأويقتثيضهفتصةضأ
لىااالدالمحىصثلبئبخرلتمالواالثةرشولكتبلوقا

ابثهموكتابأفقألالىثؤلىافيلئهايأرسولقال8للى6د

آلوليلؤاصالاالجأهالتيختالاالالىيأميهةلهأكعب
إطألضليظاجكأللصاالمأئمةلربهوآلوالمحدقةعاىاقعةا



طمشناقجنبحبشمعا
جبأفقدمنبلتحزععثعلىمملمسينرلمم

فففشتصقللهكمفسو

هلىكتأاممعفومويرقيهأحتجبألدس

لدلدرموترتميلحلنتصمى
صونوضينمئبإليكىلكوجحلت

عدهـلكظريصمىصكمتحزمنك

ياولنبئءجمأدطن

ءوغيرمنتخطد

كوعثألترد

لبنحص

هملىلتهرسوكف

نالطجنرسولله
أسوقيقبهفي

ط5وولخللعلى
تئنةثطةلص



3

ونفدمأعنتعرينرشمثواةوكلمجانفالمحسابم
كإقتيزتلتبنصرعليمشصتحبسصسلىثوقلك

ررسلىهالىبهيدبرلجظتين

ويثلىحتىعلىنهونبخيلو

ضممللهصسولؤفةلئهشينجوووبخربئ
ووببججمبيوويمثأهدصثهموملتهم
تفاهبأعىهبأجتهسقفأعفسقعيتأليغيز

9قببلكقيروليمىصدوركانحتقفأجهه

ءبرطاييمحقأمثيهنطة
فذقبللىصنصمنلمجرنصظلويئ

طةخروظلىحدمقخذ
نيللهلإلحتصلجىمةلدد
ماثمعل

ء3



3

لرحيصهذبهقابكتامحفادلهمحضنحتهمنهخذتوا
لددوخألبهالىالألسالباحينجمدصاللةسهولص
لمجدللهاسيفلوليدالدبننأهىممخأوك

عفاكلوإبررالمعأىمكهاجةاللهانأجمما

أوفىونعينولحألمماإغواوالمحلقة
رسألقدلسلمحوربدالمحبنمن

إالخذمنكيلمبأتؤارعلعكوال

كأتحالربهولؤنلوقتهأوتؤلىل11
ا
والونجأءقالمحلىلكوممرفيثأقاإ
ألمصاتايضرصفياكمحولالمسيىا

شاحماهـالضآمنأللهدألضاطمالركأتهأ

ربلشثتلراسأاجئتكليقوليالئتئحشإ
صقواشنجلىعماليعقأملالكنهألوا

عرنحاأولصالمجديئلذىالمحالتأتأ
بخءكصةجالأإتجادومةاتقال

قالإسدتالصبوارا

ثربملتئادصولةعللمجتلموقلىقألىإ
لى

ء3



3

لحىكمفشومعلىةكآباوقطمااحاآولجثلمحرودله بأاهحيدلبالالىبهيلىصالهمممابعرليمواليهبأ
طدبردوشئأركبملسفنايلواهروبةلمجتإلنالئه
لعمتألمحمنولمىبماللهلصسولىمحوذمةاللةمةالوذ
الصتأثآظصصدثابرومنهالواإيئواه

لهبركنعوانالمجلالمنأسوانهناخذلمنطمةوانه

لصلففيجهيذفيببرويخرمىوناولىوإلطريقايرد

خبراالللرسولىشرحبيلشحنضبأذن

عىدكلبنعاصيموعناللصننبنمحولحدثتى
يووعلىمجئهبئقالصأيتايهجمنجإجمىبنا

صذهرافسكعهطهاركررفمدفااعهلدوفطمهالهأصق
لدهرسوىوهومحعودالهاصيركلمأدهبمى

صبباللمحندلهقىاهرلوابرديمندلدةارسولى

ختكتاونقالضكلبخرؤلالىالمحدبثبىجملفألء2

شاامفلرحلوهذ3أيخغاللةثبساكجهفأذاذلىا



3

ععدنميلعذااأحسؤطكولنصحاثحعيييئآكعمللمحاالممىالالنجأأك عأمأألمجدادواللهياهأالاصولكي3را
رص3ووقالخروءمصقبااليحدتحتىااممؤنوهم
رآشةلؤاثاصنذىدينارظكأئةايلةإهلبخزبإلعالده

هذكتأمالهلىجرإلواذالنةرسوللمجتأل
بأماناينونالفذصحلنبىصهلجرباواامن
لفهؤطتبةوافيةدليأرفىكلصحبتةمأيمشينو

األماناجمنونالنيالهلمقئأالمةرسولىقألكتب

ثمأرغزولهوورلبموردبمعانلاممان

يتأصالمذلمجاصابابئعمرحدتتأاخبرئامحمدبئ

رلبماخذاهلمقئأصهيدةارسولانالتوأمة

ودعمرواهلمقنأبئقالكلكزوطمورلبم

حشالالعنىهةوتولهودايضها3رذهلجرإلواوالمجيا
لؤلهوألصهبذفال6مماى

حص



ء

83

طماللهسمولألعلىدت
واكودص

وقدالسلمنحدثنأعمرفيمحلىينخبرينةفدك
فلقاحذألقالكانعنبيهعندهـللةعبدين

فىصحببمنمزينةوذلوعنلهسوفدعلى أوقأارهمدسوهـجحلخيىسنة
دهمإل1الىفرجواموجابوكهنضستهـنأ
والونابوممحدثنأئئكلطبفستاحشأمضالحير

ينةيمناللةيكلىحيسوءفذقهـحمشغط

منعزييةوقدمعمهكليعهعبدقخزمن

يىوامققنبننثفيباليبم2أليءهص

فىفيقالمحلمحتفيرلبثعرفيقللوجمبدحا
صروسعيدفيليننكيرهشأسط

الىخزاعيأخربمضنيتهحالطهشأت
نأبفبتحشانلله

كعرثأت

الوويخسلهالذبفىخرا



ير

ابرالمتمنأاوسنأهأعمروخيرجآناوانك
ا

ا

اءالشواروأذأكخثصراصماارسولاوبايحت

اءألتجزعداصالشبامن3اومأالظقعهلفبهادجمكألث
جأتومقءنجزاكأفضفتهأقألكلماهىمنهطأطألءوعأكآلى

أقافماطألضنوعلبكاشأايلفالنشلكإلرخحيهؤثأعزرأ
عويمزينةلواااللرسولىفدخاظتنإعواووفدواإدا

أركلوهواضالمغفلصايومتلىلقكاالىخزاكأالفغ اةالمجأدينءواضعبداللدحفافغفلاللالبنابىعبد

ىسعدكنههنثأشنعمرحداخبرنأمحولبئاسدوفلىا

ابهشبعنخنبئصااخبرناهشأملقافيكدب
اللةبرضولىعخزيمةاساطبنجمقرهطهىنحتغقالمقالا

أربئكألزوصكرراوفيالصركأبختماصتسحسنةولأفى
حبيهثىوسليلىالتائفهبئوقعمادةمعبدبئةوا

اقالخل5بئددتجدبنونقادىولمجةبئ

لهعنمةاوثههأأنواطيلىعلمدمملففترلمتينأعألعثأاارحئي فينغلبةبنلكبئينوعالكوالزنجبةمنبئقومأ



افقأدلرشدةانجوانيمااللهلسسولفقألاسدبنالقوبر
غطفمانبناللهبدبجنونصلزمثلبنىن

دءلقممإمنبخاااابويمفيأحلققألصخبرنأهثأفىين
اخلفبناللهفيبخبدفقأدللهكآللصنجالميىمأللث

افيأديألدصالسدئينبنممأئيخير

أنملعذرنطفطلهافىولدأعنلؤالآلشآلكبأبأحدفذ
ظفيرفيسنأنلهيعتأللهابئهأعندؤجد

ودأكراللهكيمعمولالىثىالانثنمطاقر
اشكنقأداىقأللبنهأمنةنىفيهأباذلمحبهأكأ

لعأقة3لكلبنمنوسواجمأبهللةارسولبفمناللبن

وفيمنقةنأننكأمقااللؤإلركوقألسؤرهآلنقأسى

أويخنئقال1للهأيابنئىوظتأد8قالنحهأ
صئإلزممعبداللهبنعرحدتنامحولقاخبرنامحوفديمء

للهارثقأاللىبئعروسبخايؤورعرالمهوحدثنأعبد

بىبهعبىلمطتلكطالعدلخأويقاالسفيأنبمثرفي

015جندبكواكاعكوقدخزاعترنجاء

فأسصطقةثميهاللصمؤدؤامحةبخونجتنعر



الهمميوتنهرواالقمئواواتجلثوإدوربعؤذصلك
فأشدالقوملهؤالءفقألفأخبرالنئئعالمصهذق
العرسأمننفىحمسينالنئئنجعثهكبدجمنةفي

رحدانهمقفأشلجمفأكأالمضألوالأجرئا
ثقدمهيهملهةعشألمجبألللتكحدهـعتمعتر

7لنىنفىجبألكأتيوعطمأردبئعدألمى

سعدنعيوقحريخهقايىفيليسبخكأبدص
هتووعرلتنكتنبسوصترفي

ىقدخلولمبوضاقكنصعين

لىلمهسوحرحميلنطرنسئهلال
للهسولمبألخردخمىبمءوستطو

لدنمحلىقرالورلطهرثوبوفصلى
لهرسىفالسيننيىدىللله

نجلعرللهرنوخرءللهلىشا

ءيتللهرسوحبفييرطاطيبم
لثألدطمحلىخأممقيىبن

فقأن



هـ

حمقلمحطمبهللهقابتلشعسجبهبتبن

نمفىهعأسصمنلتاصبنا
بجعلونرتيهانكمىين

صذسسمييماهلصكلكأصمقبسلله
فدمجيزكانلمجوسبهمصهملشبى

صخبرنحمبغعننتبئرجمعةتر
لت

ص

قعدتهفىءقدقدالويللىالا



هـ

بمبنشمالقيعرتفمععدئعد
لممتأفعالمجرينيئذجمغالعإلبنلمحرش

سلأثورقيهـصدشلىلسفىفدمإقدب

ء4طىحدبتىئبهممنأمرنصيخبرفدعلسى

صخمماطلهىغمعئلدلمحبمحيسنةبنلثمغم

جربنىعبهممالؤمىتععألرهطمىللةفدصسو

هويموثلصمعجمعمتربعنيلين

همعباديئتمربعنربئبئن
لدككلسم



بلمقبرئعنسمسلىلليبنصككلىبحيحدتئمحخير

فقأتللهعبممىعلىصسوبنىلصمنالفةقدهيير

موولمسالنهخبرعلينأكزقلم
هأجمسالننعحأشماموشق

دلقكومىفلئحيثدقؤلمهللهسولىجز

لبئعنرندبستبأكشم
لنهثأيحدتصمهضفعهضقمأثقأبنئفقأ

بةفلتفيشة

لنصعبدللهعمرصجمرمحملبنفدلر

مىللةرشولخأبمفمعدئجزلىعىبئ

بصنعرعسرفربنىفلىكذصعليهقمععسنةكاكتورلتو

قيممىنلحزينصنجةفيإمنيج
هأمحأصهو



مقناستهياقعاعرصأصللص2غيرسعامقاهـ
الجتشهاعرتصمحقهمسقعاعذب

لمهأعلكلسوستالسمأمطوعلىالإلعدلصر

واابرلمأعلىاممالجئماجودالغأفد

أيخةالمدحنلسمابتهمأبةون
001لعوبث

18اهبمإااصيننحكرصكلخبرفدمحئ
ئيصهاللةمولصكتثدلنىقألظشبأخم

المحرثبنسمعمترطتلتةتممحسنةبوت
فؤصونحقعهتيردكمكللهسوفقامق

أقالاهلكينجمتدؤللهسونخبمعبمبطلبنئ
افألمحلمسننؤنللهلباإذقيص

ال

أن

وهاطكآل 38بئمحولبئموء



8

38

االلةرسولتاقدمقاكإييهلثبةعنبنىرطمنبرهيوغن
نفيوظنأضضسلاربةقدممذعليهتهمنةثمأتهلمجعيمن
بضيألصفأعيلنأسلنبهوهومقونحنمنفؤمهأظفنأكلت
أاجزيمكاتجيزالوفدللبافقاللهؤذعهلؤجمئإقنأ
انلنلديروقالنأخسرإواقفأكلىصصةنجقيء

بكذنأالمطنصرفنأهم
عنلبئاخبرنأمحولبئعرحدثرقدب

ععترفيتجةسهةوفدمحاريأكقأللسحدئجز

اخزبةبئوايخهالمحردفءبنسوانفيبمت
ولجداءيأكباللوكانالمرثيختملةار

ملمواسفىتمئثإحدولوليماكإئنامزونحنعوقا

أمنهمالوفدصفىوكانهنيمالتالسولىعلىص

أبكقتثقصذأثاالذممطلمحمدلئهففالللة
فيكوجهحوألمحهبيدهذداقلىئيانم
الىؤاوللوفدواكايجيزازراجأءنهربطيألله

ايرصثبخراخبرنأمبرسيعلطفمالد



اللهجمدبختنرليثعنسبرابىبئ

فسينجمييهىسلبتطقال

موالىوافدإاكديرتيناسزجلىا

ارسلههويمارسلالهكنسالمسئلهفىظئلهفمالماارسول

لىلكذفىللةادىسولاإلسالمرفاجابهشأهـاخعنوسأله

بهرهابمأخبروااالندإدقدظعمسلماقوصهلىفر
إآلمركلنهرطيومرفىالكذفىصمىافماغالهـفا

غلصلىاتبادؤاذواالمسماصوشواالمم

58شيبةبئموسىاضبرنأكلبخكرحدثئوفدكا6ب

للهجعدألكبهفجبنبىبهحبالدهعبدبنعرويئ

واللةعلىصسوللعتممسنةفىوشدنجأكا6بقمقأل
سلىوجإرفيرجمعةبيدبئببمدعثررهمظثة

ينصأرععببينكانالمحرثجتطةحاوكأطظ

رولمجباواهد3فرحبوهبمنجلظةللث
عليهوافداللةولككلفدظواجوابمىخا

ساريخناسفيانبئماكااوقألواالى6سالمفبل
ولرتجبنأللهفإللهادعأئأوانهيهااكوشتدللها



هأعلىفؤابمآاكيأشافزمنالصدفهاخذانه

نخبرنأهشاماببئصوواسلرفد98

قنجتنفجكابىابيهارؤاسئعنثنأكجتجا
قدشبهلكبئايئعرلههتأيقألرقدبمقألىلىؤاشإ

رجمجإنطعىبئجمىبنيمالبروابن
حتىلنصيباالشالمرفقافدعأويؤقالنقفاس

صمدعأبوامنأنحزصامثلبهحبمنبرثكقيل

أؤخريخمفأصابوالكوبئمعيمعرأيؤبم
رجمعةينلهبنىعقيليقألرسمئفادصسيمفأأ
جمهقماشعروهويقولعقيلبنا

فقلتابونيممقالذمأالقوهـعواألمااذااإ
وكبنىجميدبنصنيلىصطافأدممكابيوآسأدةلر11

ممطوؤافيبميالمحهبئعروبئفيعبدلمحرسالهثأليأ
روايالوقألأولمكلتنوإلمحصنحفأختلوحظنهإ
عمروفيبجةعلىكطصإواناعرواهـرجعذفقأدا

قبكالنوايخألجنأدنوققألفقتلىفطعنهمألبط

ىكألةلمجلتدواولجننيبنأفقطمالىقىلةأحطبنأأف



ء

كربرضبناقأشئلىنأالىاينأومماليخظرونبوعقيل
ووقداستربئلختوقدتلدئقىفاسقطلك

ااريدلؤخرجتالمطعننىغلفىيدئمحثددتلنبئ

لغلكاؤقمأتأقالضرتالنىغالىلكذلجغه

هحئكنئفأفأصعليهفهالتلؤاشتهيدئ

أمنقبلنئفاليتهفماعريمعأرألفأجتهعنعنئ
كشثاأفيرضىليرالزثاناللهيأرسول05

كك

ءشماطلتاهصبخبرناهشامضدنحبي
وفدمتأمنقألوافؤمهنتياكااعقييئبنىهن

بنضأبئكينبئبنرجمملةاكمولعلى

عبمبنعصوبنالطهمطئفينجم
لمنتفقتاقيسبئواشبنعقيلتن

هوراوعلىمنسلمواوبأيعوالواعقيلفايعوا

ااصضريونجاعقيللعقيقعقيقالنبئاحمطا

الى3ثممالمهاجمنءادلكبخأبأفىفيكهتهطم
اعطاطرنجاوانسأرجمعاواللهصطىصصسولهد



بماوطاعوأوأالربهوآلولهحواثؤاآلواالقأمواامألعقيق اضأووفدعليهأللدمطرتفىاكنأبنحقالمسلؤك

بورصعقيلوهواالمشمقبنعأعربئمربئعالقيطبن

اوقدقألثومهعوبايعهالنظيملهيقالماءفأعطا
قرإدابلةارسويقزإعلجهعقيعأعرنبئخويلىبوصببنأ

ولقيتهئاالدهلقبتلقدايدهااهأقصفقألسلجبهعي

اإنهاسوولكتئينحسرمثاللؤالقولوائك

دالهبقدونهربناعليهاالتىيئوكالالهتدعونىعليط
فقأالميوالهزإتثاإثطيهىاعأدلمحزبماكفيسيمعليهنخربم
قكلهخوللدفقألخقدبناخيهالىفىربمعأتهذاإى

السدصولعسيىديناللىالدعلمهبخبدافىصلكهل

عقأللدفقألاسدتانأانالعقيقالؤإروقداعطاق

وجزصمحهفىسهثىككلبصاكنرصيأمجطكاحظكنأوالمحها
معقكلقلؤانيهتجهومأاسفلىفاصلعقيقإسفل

اثهدإنالهممقولوجسدالئمطيهكفعالمهلعكص
ىالفارسلنفاكةابنهبيراشهدانببقولىالمهوسول

رلصرقاانجتقااللهرسولمحوالاثلؤقألنثأنقرلىيوم



ساقالبماثهدوافقالاننهثهدطافايخةىقألالرغوألمخت
عقيلوأآلبنجممأدبنمحويهآلبئالنفأنههقبيربئوا

اهوموصحولبأندرسهاثمماإروالهالههوفأرسةمعود
أايئفيالمحاللهرلصعلىصوقكقألوابىضيركخيسك

أسفأبإلىوالمجوشنذعقيلوبنرجمجةالمعلىفي
88نممنىمحلىمحىثعأمصبناخبرثأهجدآلوفد

بئرسيعةبخأعروبخالتفأحىاللةااررسصلوفدقأل

وبألفبحكيعةألألدرسول8اوابىيهحبجعد
وهوعشدهوبأتأله

48رجمنمحثعأمبنخبرنأابهحبقممثيروفد
قأالومذعللؤاثقصاعكبئخبرنأحقيلوامن

بىاللهعبدبنوآلعييهولقصفيفنحتيرنجمالؤمناطة

األهزنحخقليهالمحهلىسولقطعةقمثيرفأسلوفأبن4سد
اأخمةوذلككتننمعوديزفيبنومنهوجدبهبهنأبأ

افيجمثسليمةبنهببماربنومنهؤفوةحنينوبعداعلودا

صذقاانحدوابردالؤكمعآاللةرسولطقنتيرفأسلصفماحطا

دئئحعصرجمحينقزفقألداليلىىلشاى



منفلىجروو3لهتحهافااال ألترمجوألافأأنجأوفدامحبرضىيخضرء فيطللهعبالخبرنأمحلىبئيهرالسدتتىا

كلضتحمجصصحةمندبئعأعيبزئايبعأعللهبئفي
عىكأعيبفصمصىمنثئإلبعمأللهبناعنيتجاجمال

تيددقيملثةعقسنةالدةعلىصسلءإبئألوفدف

بتمبعالهإبىومعهسهةفيئةوهويرمئذلبثيبنؤرنجرط متموهىكلئئوأعبدجمومءللهنجشوالمحمعمنجب
وقالالىقوبهورجعواؤواثضيأفةبمفزللصهـإأللةفأه

هذإبزثالبئلبرتوبتهكاتبزكاقلدنبئمعوية
معويزواعطآبهثربئوجهاللةرسولفعهوءفأ
بهنىصاتجارتجأفالسنةعنزاعفهـإوفيكيمهققأاللمجعدا

نءابهقنربونلتربئلؤصكفقوقخمبمولوءابع
بالخريهبركاتودعألهطمهضعالرسوالذوبى

باتباييىحؤإلؤاحاعظاذاتااحولاعطأ لغدللمكبهأالىافسعشتةأاولنماقىصلجالق



صالقجتهثئأوظيهولبزصكبوكئمنمغا
اللةرسولتهعبقآلهئالشاشبابئعمزنخبرناهشا61

العآلواتأواسمضعهومنيرمدمالنبئلبأمفيلا
ثثعماكأمئالمغألؤخممرإلدهواوحمعولةلمحهواطأعلزصوآلاواتىإأ

مفنهافاالمنتركينوفألقاشالههلمدعشوابهوالبى11

عليهإللةىإنقفههسالدخمهعتنألهمالمحعتبولولمحهإثدكال المصجمقةلضهـفيعنىاابظلةنمرإصوراا
عنفيمعثابىكئعنإلقأخبرنككبنمحجمهنة

التنجئوكعناابىبمرإلهنىوعنبىبهعبوصنروبن
هـلدظبنوعيصةهرئامحقعنصبخمامجاهدجنبن
حفعبالبةجعدفيحميأوعنينلإلبنآلبنعربئقتأدصبم4
ءعنابىزاعزثظعلقابىصبئحزصورصالبن

أبحروامعلىبعنيلعلصشلدااخرمرإهرجاللىقالبة
سقمنلىبنداوفدقألوااللةعلىصسوللصباوفودممن

فئكاللىضزاكولوليةالمدفقمللةاعلىصسوللممثئا
خلفاوهاحأجتكفيءوايتفقالكألدععهك

4



اجبتسولهوصباللهومنتيتكصالوقافعمبهاعن
كواللهابولهفقألفأخهالىاؤجحكبمالجههت

راجعامحزجمضتهوفاسك6فهخظاابدإوصعت
وةلجغالمنضكسارالىفوجدكدألمةرسول

وللةابرسوللمحقلمجغحنئيئكعباسعتخ
لتداإلىلوليداخالدكأممالفىرسولوبتهإتجولمت
اياأللقهلروسؤغهفأفىإفبنلمجصالىكعب6ألبسءنجا
وفدينعداللةصسولمرعولذلواقاللهكك

خرصوحعدصومحوفينكاهبأنالمحرتهبئويم
كىمحغالوارهطفىقوبهممحموبنامقارجمعة
غرولوقأتلتقتألكفيللونحىصثاعقلنلةوسكنه

ابتوملختلثتأواتالونمتاالنعاقاظنأمعك

إمزحمأبدلىاااتصبنأواشهصأدغببااحدمتأاجمت

خوقاسدوافقأيهد

علىصسولمااتحمولذمهتقألواالمجموفد39
نزرامسعودفيصخيالراسيمماثةوهالخدق

لغدويأمحطلبزفقالوااإلحماوامحللةثرالمجمت



قدصقنألمجركدعدمهاععكصزبصأط

تجمشهقهديقأدبهمعللمجئعأمكب

فييهءلممصوطملطمئبنىلمحهوىبدس
ذلدلعدسدو

3دملىصطللةحمهصسوههالتفد
لبحمننهوحلفلدلقويمهجدلىء

بهفعتعيذقنتنوبملىلمححلىنيلىسه

كتبسووفدلحهحميسولىمن

سالفرتهبهءشوكنيههصمنيصاللملهمو

عفأئأنن

31سلمىلنىرلنهثمواعلىلتفدسل
عرتيابهسةثنمممكاإما



ضلن
دمقلط

تجأوافىدامىلعتأسبنمنهم
فىجعلعأاوقألوافأسوارتهشلىلمبخد

لكذوضعأرنأضلمجم

ايتعديخاوخينأهـاعلىالف

يسدبئاشثداصمانارسولعين

فقألعلهنيبو

قأعليرويكايم
أوحسنفاسجمعدصفياشتدفيا

صيةخيرللةاقألصسولو

اخبرنأوعهوحقد

وفدبإلقألفتسلومنلبئأفيمن
فأملىوعأهلبألمدليةيفهثاعر

شحروالهثأيقولاهـلمحيل

يممئزرالمجى

غيراعسئفأاتهوا بصه



الموبهفزلالنبئيرللبهمل

لموائةعلىثلماترواعرفىاسالىصباسفيقومه

خىوالمحئةتجطكلىوائللمتردإرالفلمحكوهوا
تقمنواالرجروهذشؤااقالنوعلىثلثهمائةواطزيدهـ

اابنتئتدمواعصضواحتىمأتفئكأكأالذىلحالد
إلييئوأداابخسأنالطويلوجهالرجاللمحسراينل

إقيكةلناتاخبرواتبروألفأجأبةللهادعأأاللهيأوسول

أمحآمحأفةلبائةماظدواقدقأعديمعأهدفالديئلص
أدثيمنهفالهأاابعتقاقاليزكئأنةجننادبينكانت

اوهثشإبأطذالفاشهصأانجحثوأيمصهوظعامكلهذإشج
صنىالعزىفيجمداميألبنبئلكبئالمنقم

امفالصعواسمبمظتنالمحرثبئبئرليبهحب
لبهوالصإأبقألىاجنألدهايارسولقألواالمجلحد

األنئئواممفثهألتوبرتجدجاءمئينسي

استهكتأسللمخ

ا2تحصاالهئىسمالتىئةاولالقالكل ءكأليلىالىلمحديثلؤبمفأفىكضيئوقد



طىبىلؤمئاللهلبرمصعوقلطكصاقألدقأالمفمحلىبئا

جصرشعيثةفيفكأعروفياصربقحمتحمعططاي
ددهغحداستفقألفآخبوالاسمهعقسألهفىجهدرلبق

رصسعولىألعنرجاسلىفقألىاد

دوعبدعىييئالمطأ6وازبازتالذجذهـ
جماابإلرسوليقفهئألالمحأرلققدةومفصقنثياقم

ءذااقاتلافىلدحىقألفيهـأثىفألدبئ

ااخبرفأجوبىبكل1ثحكلبنخبرناهنتأماا
مألده5بنلداعبديأدبنزوفددواعأعرقألبنى

ءهاللالمحةبنخبدرؤيبةبنبئيمابئ
مترلمايوولإلىلؤخهلمديخةداصدثخأ

نجتءكئاضهزلضألةلتصالتىبمزا
81هأفلمارأوهوعندإنخضفدلثشعأيوضذ

لالاالخاختىقيالمفاهـللهايأرسولفقالتقرجما
اإدقاللرثؤادقفحهأحزإلددومصاق11

وشافانغهصتطكلطلؤحاثكهإسللىألضإ
تأسلعكالزإلدوفالوجه4ذالبزفيشعرتأنتزمماأ
ا



جمعدالمجدبالخمالهأوبراسهأدنئئمغالذىابئيا
دوافراومتهمأعنغأسواعورلدأؤيادالعىاأ

العفيتبؤأبيتهاحتىالعؤبرؤكيريخنهاكامأزأك

الطدلدببثلؤرجمقألةعةوفاصاعأمريئ
راطفيلبخدكرومىعذحرينوقلىقألواالؤشئبخص

جععررلمجثلكللثمثآإستدىالىيأمحوللبئمألىسألماأجم لكاكيهغقالعرجمىكاتجعللىقأل وكأاجألقألصرولدالمدلفىجلاقاللقولىأو
لىكامالثأعليكاوليستاممرفأرسقالدليلفأتكاعتة

طفيللنلطاللهعكلىابئعنىيمألساإئمجمنعأمراغعيأغأ ثهوطأامكعيعالاااللهمولهـواليأثعألصج الدفماالمثاةارعمحفبرتهنهلسالدلمأفىلمجتها
فجتلبكؤموتافذيهغذقالسلىلرمنينىصا
بئبيدفبففتلتهأعقعةبريلاعإللهواصسلوفةأ

سأالعثوريرلىنهمئنأعبدأنطولاطلظشئدفىابجهالرسموصعل



الةعلصضبنلعلىمميوقبمقالواإلشلطأنايستهوبث
هوربنكااالضصبئبنتنزهم

سولنهخبتعرجالسأابمنجهوارجمعةبئللظبئ

كاضألفأوسموسماأطةرهـللهفقأل
وقرأعليهاالساإمئمدترااللةرصلعليهفق

وبألجتبكوقدأمتلرتكان

ايهمأصضوكحمقبئكلدلمجأبمممرتمهغ
اوابئأنجهصذواسهعىميحىا

اككناضبرنأهشاضنايضأمة

ظعابهؤعأهرتياهنةقأفعالئأعليهءاقثةفىاياالبطع
التوانامنكووحفعرنغمنئبكواقأفىحمبأحترنج
اللهرسوللؤالتانهذاستديرفيوجعنفأكضللدضام
نجطتأمنوحموءلىنلتفعؤضأفعمأءفيهءبأنا

خطاالصلىةدألايامدةءنهؤضآهماجمنهالضرالنألوان
فأذتبألللعصرفقامادضضرتلدهلمجينانجاريول

اللةلنأرسولثضلىنهاذييتلطيرفىنجع



اسلمئضرصبنيهعأتفد

بنيحصرعزصرسلئمحنمئمجبىب

بخانبحرشهحيأرلطاسلمةبئنفي

سولىذفقالمهجولمجتعة

وتضبألمجنبقلطالصلدهعن
لعماء



تهمىمةجمكللد

قتلوقيءلهتصمكنوددهد

حبرللهرسوحميمىتلئهوسو
فقتلىللهخؤسمنلممتيأحى

ءممعممبئاالسوكىربفيؤؤعلموبئ

قايحبنةسمحلدبئعئهسممأصسو

طلهجهتكىكسلطنفماصلص

عطاللهوفقدعرركأثةعليته

يهمحمأفاكلل
ومهء

سلحت

مط

ألبئحمرلمحكىبنبئمحريل
بتوكالعأمىواابوعروبئمعتف

رجالورجمعالثنعأووافسعينخرشهتن

رلؤاجمفأجمعألعلقألوجلصؤساء



ءم

كلصصإأفيالمسبنبلنىصاقخبةلمغنربنشت جتأفلفأرأييئخبرقلمحاصىظقأقاإلىعروبئذ
ناجمىنهبضذقيابأبمانألتيوجممنجقألاللةصسولبممتشتذ
مبخللةولاكبقنىظيكصاتحفهالممممد

ةمنمنؤشلشجمألبرقدكيمابىسبخفد
بنفيمنلميجطإلربعمنجىضعبألقابهره

ءلععثابداوعلىاللةيأألالمدرسدنف

اشأوليعثكوقىهقبيناو3وحتىيمولمجذ
اإلبهصثقيفاعلىوجيملؤقأصشاجنهالتىكاء

والعأابىبئليمجمواستعلؤإن11
يخئقافاحفألعزىواايألتهروهع

علوكؤألاصفاإسافىفدخدواالمخيرآلقالول

ابعداساإمأوءاانواابصلخةبع
بهتأواللهفيهبوغعثق

أجةوالو

86أاالسدمتئنأمحتدبن3اضرةالقيممر
حمصتالزللرضانةبىموحماكأخمبالمالعنيثد



للهرسوتيةنع3وفجعبدلمحيدبندتى
رجألممفقمعثرنعليهدلضنلمجكل
جمبمعوتبنللهسمعبدالحعثرن

صيهمقدخهوبئحعانمحعذبن

3مرحعاامثحبدلقيهؤكلدهسوثقمل
فدآللجةكقحهطدلهلطرسو

سال



قهشللهصسوأيهبئالكللهمعبد
لمحطأللهلعليممحيدلزصصمي

ضقذخأوجهللهرسوحلستأولمجة

حدلدبرريىحعملد

ثدصقلكسعماتمحىلت

قىكىعدبهلصجألمدهسوكله

تعترفرجلممعكوهلىللهط
افمهب

ابهوع

للحهعأزر

التصلم

محونبئ

ينزاليما

ركاللةل

بو01

قأل

44



صكثصريهإحسلصيننذنحليفيصكدلفةاموللك

فمناحببتىثريرلملإكىأدمحبلكامطبعرىضأ
يصهجوميننلمحيقتلمجمإعافطئللألاريمول

نرهسممغمجوالمسإلقذاجاهـاإيخهالنفىوالذجا
أكلالسلىشرإخبرناممدبئجمفألوف01

واخبرناعلصسدلبنقالىوماقلدبهتحمانعنينبئ

حمفةذنجقدهادقألوالهدسنمفىإلقصضئعرمبنمحبئ
وضفوةرضألبنكيمععثرممىضعةللةصسولن
حمرراقيبنعكفيوطلقئلمماحنظالسةبن

وصمعللىسبئوكثكروعكطبركأفي
ورسلمةواوعخيبرمسيلمألبئجمدحرولدبئن

وابرتجاالمحرثنجتهالدارنزلوافأبنحنظال
آلخيزاهزألخبزاولمحأوءوعشاءيعذالؤايولؤنفضيأفة

سداالدهعأومرالتمرانلزطمفألوإرسولولنأوعرآلخبزا
فىصلهموخالؤإمسيلمةالمحقآلواشهأدثهدممالموعليه

عنفوألرخالبئوكانلقةصسوانايأمأيخاقأمما

ماصحلمودالملرجمطعاوارادافأليخبىابئإنعأإلق



للهموفعأكلصخمهـمىطبلمحةص

علشأعمصيمجمحاييظغعأصأحمما
عص

هترهصقءصلىهرسو

تثثتأتلمبسلئطكلفقبعوصحط

سوللهعطامةجعىسعرط

منض7لدممصكلحوبهعيمتيغأعلهودفهمه
ءيآلمععلومسىتخذمذ

ططلقثمسلىضسلنعمد

طحموصصنقأكلهاليعههبيس
تهددبؤمسبلصةحرلمحهدق



ء

ثحسلىسوبةل

وضيهـأسيغموجصةصتءحد
لفتصلزتضمعأل

بصىبهحبكحبكيللةاضمة

للهمحبدلهيهنخفهلكطبنصشحلد
درينأفلتإمعفيلؤلت

لمجدلمحدرعذففألتحد

محهعويحكرربئثقلتب
الطدذحرجىطهيكهأويططهورلد

صلؤذحرجتمهشمهأفقلظحتلجك
قأتئشعضبههرتىثحد

صميايسىءلؤخرجأستدععكتكلجد

ممرلمححينكلىملمصلتألعتمي
لشيكنى4صدتخمتإسطك



ى

ممةلمحههبىااللهكعندنحيماللهمو

لثيلةدقدجبيكمحقاسجهأمن
آرقينحريهفصوخمفقأتصدت
ثغدوألحمدىلمهرسولندنل

ععنهتانؤشعليهكنثدتحمتطقدلعىبهه

صلحقابةقهيانهيرجد

وىصقدهماحعدقحبصتعهاخذحمز

جميونشقحينقيهبقدلعدهـماكأططهولد

لليامعمطةتلسط



هدلعصتأيرننرجمفتلمتإثملئقا

سهؤضلىدؤفض3علىصصتينمننجلةمقشور

فقاقلمحسألششمحأللهليخ

صصلموالصبماتلحماتوثههـلهويس

افلدشبهبنةجنطءممملبممهءصصونلنطر

تتهصفيسلىمورفاحمنىلذجمبرلمهو

موالهـبؤفئهـهصكيهسيماسلططشر
مهوصءهىسئوبيمصفب

زيخصأفكيهمبطعآمسا

ءفقلتدهىحمأبئتن
اللىيىجمالصهلسوكينملله



8

إلتلزككلىحلىصكاللةعلىصسولقدمتحتىقألالر
مميلفقلتبألكاالهاءومأحطكغألحطكاسألت

فلكللهلاشهدرجوصاقفقأللمجلىدأيكقسألهجلىا
ضتعهأاذباإكأقلتهأعكغلالتيتاذمأصيتاخا
رمنممىودايلطةأدعصانايلؤابئاللهسولالصا

لىاللهولاليأرقدؤجمهكعتلؤظتلمجرآلنجكنب

فاثىذهبيميرفىمنخيبرالرفيالفقأتمكيوبم
حودويصجمدنفروالذئغالءاللنأونزكعك

وجهكعولمجزرتايومعلىوجهكالمجررقأكهعكايلى
سافىولمجبهإنطحباحيدكابغلب5لدالمجد

ارثلؤقألستربمامنهبهولىهواوجيضجنه

انتاجملىلقسالذىابقيتواعتئعىام

وأاروريبىا5لدعباداعويحبديخأليهاصهمهعليبكل

كاقيالآاحمرواللشوآلنجأتدلمامنةأ

ضيرانؤكيسلوووجمالنعالعكحخأ
حهتأتنللهمسلوحدشاجمدخبرنأعفأنبئائناللت

كياكابأنجعأعيوكافيتترحبأنحد



الجعنبريرحاكجىمئافهابجلثفيعيداللهن

هماحرصوكاقعليبةنجتودجبةعليبةنجتصة

ضحترنحنهالبمللةرسطفئاحتىههخزجم
ىحرذهباالؤللهفقلتلقسىإرتحلقألظتللة

يأرفعلتصتئتحتاللألفأتجلتوليمزإلعلىكدبه

تواجتومتالمعثتيأحرصلهألاقأهرقلمحه

مقأقتحتىتىثؤرجتالاتجبحلفولت

أثبإحرألكأامأتأعرفاللهيأرسولىفىظت
لعياحنكقتاذانكاذتحعتىالمنكصوالظرالقجتف
تأذالكءيقولوانيميههلذىوافأتهدكيقؤلو

محندطوفأجعنبه

إلمجنااتوفأ
اىسبراسلىحدتىكمرممبئاضبريأصطا
اكأصئينراوكاقابىتجبرالطاثطنماسبزألابىبنجمدالله

فألطااثناحبأدألحدالشأيابنمحولهشأميئنأ
جمثرسلهألاصسوكطئدوفلىقدمودآلوااضيعن

وهوزسدالمحيليئزلجننوسئبمسبمرجاإرا



8يم

بناجمحولمهملىبربئطجبنونمويخأتبنىمنا ا

وجرمصطئءعأهرمنسودبنبئبهيحثةونجفبهألق11
بىمعنوقحينتجبريماللهبئجمدبنلكأ
ينقولمداخلوافدلقبووصجلمنلبئجمديالبصمنا

ثؤدظوالمى1بفنارواحيمفعقلىافىالمجداللةرسول

زواجأفأسدواسأل9بهعيفحيالمةلقامنلصسولطفد

إظنزعثرالخيلهيواعلىهننفضةكلوافا
رأولحيبثذكرلىصجلمنااللةعمولتأوقألووقيهأ

وضألوئيألالمادنهفاتهزملنمنلمجرلىالألصدون
لذلكلهجتجمنبيدوالهؤليئيروقطعماللةرسولى
هعتآللفالهالمبموكانلخهقوممورجمبأ
انلخزههيهلهفياتكلاذكلأتهاهتفحلى

ثيئىءرالفلمالىلبايىطاكلبنبحثقداللةرسول
فىسفآلرعلىحأدثئمألمحزجمبئراتلخأوديثناصهط

يأالمحلرأؤلحداضاممضحأ11أآينهحأحألؤ عأرعيملدطالصابىهسامليخدوفىس



8

بحتىإلهلىخيلؤطعدئفيبوقالولا

جكقومهيموفىشةوكاقاالفملمهتأمبأ
حميطتجؤهوشتبممالميأبحظيرةلؤفىايتةط

ثدبهلكفقالتالهتفمكأاالرسولخمف

علىلتفدلىواقألمنعليكاليهعكمنمنفأ

هفقصنؤوقلرسولومنطهأاللغأزمرص
عطاقلنبئواايألتبمسأقلشأ01

لشأمرعلىعدئاقدمتحتى

وولدلصريريهتبأهلكإطفطاا

لخربماللةوبرسولالانارىلهوقمالتتأمأا

المجدوهوفيلفلوطهالمحةرشولعقدمحئ
والتىجيهالىبهألظلىتىطيئعدئقاللرجا

رالاعاللةسولعلهأنجطعطهاوقألجيمحهتنؤة

صدالمةرسوليألواسشفأسبمعدئالساإماعليه
اليعيلبثبالمتعأصبئخبرنأهثهماصينالؤمه

آاسقألماقمحمرواشيأخبممحئمحنمئجمالظاق ثتئبثرثزبنطخفؤنعحربئعرلتنبخل



سضفالهئةوخسينمماباوهويومئذلنئئائئعلىا

والذتنليوالمجتأودحصيتايدفقألا
شعرالعردبارعىجمراكاتامحرؤالقلجسىبئاله

سترمحو3يهضيمامننخليمبتىلثكرمئ6
301سحلىثنأعبداللهيبئعرالاضبرنأتجيبوثد

طهـوفدبحيبقدلطقأرتالمحواإفبرعنزهممرالىبنبن

معحهيدقيكقاطتةعمثررجل6وسأوبممناللألسنةدشول
بأتألبهوواللةنمعريىسولعليمالدهنووالتىمواطما

وفتييحسنضيأهرلإلاناوحبأمبموواكرمصمنز
إحدمنهلبئالودذوقألعيزبهمانأكثريمعطاوا

ينأعدسلوااعلىحمالنأوهواحدثنأستأقأيخثفمأغالقألوا

رهطلجأابنىاقاعيؤمنفقالللةارسولىلغالمصالىئلفأ

فألفماجقففأحوائحبميتلقاااالؤكالذيئ
قلمجلخنأىويرحمنىيغفلىانهامعقألأخك
لثمن4يعاوقلهفىخممالجواإخقوارحمهلهافعأل

اطبمثمواؤاالىراجينظالقافمابهلرجلمرإصاهرلمأ
افالإللةرسولمعألهربمنأستةكمثالموسيمالألقرهـلى



اقاللةربمولفألنألاللهنه8قخمنربمأ41مماألليامث
جعئعألنىتاقرحى

ىسلئبرنأصبئععرانفد31

نونو3عنتئنوفدخوفذماهاللحلىقاكحص
بألمهورسفىمهنونايارسوليألواععثعذسنةخبأن

شاقومأوقلنأمئإءونجنعرمنلبرهـيئ

نيانمهلمأالدةرهـلألبأطاإلللالجك
اليهرجحنأولوقدبهمأجيفبهالتهلناوعزألدبعتز

لءمناعاللعيميخااعالمحةءهدمعأألوسألوارسولى
نزلوادأرطوالمهتقواتلقاواعيمنيكلهصبهأ

لجماتأأواءفىجألجيمفأجريتيأفةوامرالمحأرث
الىوصجىاونهمقويخةاعمثغكئزابجىافأعيطمنه

حزمقذألحتىطدمواعةإلشوحزموافلومجلىا
حكلهاماحلواوااللةعليهصرسول

بىاوعاجمهإلبهىعنفيإخبينأهتناموفدجعى601
االقحبألمجيئمونجنئشتكاممالمجعنئفيهنجمن
شراحيليمىجمىبىخنبملصطالمةاذصسولفولذ



8

حألبنأمهثينلدبنبنوشلمةهزانبفجنئبنىهن
لكالمحلؤبنجتاطيكترتهأحىادصضوااوهمالمجمما

ايميخللهالهمارسولأفعألفاسدجنىمنلبهرفين
ساإمكويكالفانهاللغوقالقألقبالىنالأل
اينلجطأنلؤنأولرسلفشؤىعألهمانجقلبودألكله

لهاشعرشعندصلهدقيمعىفيكلهعصحاللهثآفىش3جملىعاأ منتهكأبؤبهتمابافسبنوا
حملإحعلدسلمةبئلقيهمىبئلمهوصع
مروموبىايهاوايهماوحريوورمواصانع

باطقأوصقاالربهوآلوصذتلىألوأقا

بئلمهوزلدصدالمحههتيرآلبدوجزءوص

فيكأمنولنوصألءسعداللهبنوعأئذ

اقنأانأللهاليأرشولثىققمال

وشحإلجأوتطالعأقلثلتا

قألفماحألهألهأحمخبزألبنتةودأتوقدإ

رصأفمااكفقألصضبينأهأفمارافىإ



01

القدبمناالرجاثانواللهيقوالقفأبيأويفيأوه
ليطرانأئهوذهبافتالئأرالهألدجمالشبماقنأقانا

باللقدقةاابلسنمعهالدهرصلابدىجالمرلقيأ

نمابممالنئئثفممالكذوطردالألبلنجلخفأولقأ

اكشثصبنىوانوبزلعفعاإوبمواؤل
للهابلولديئاحلشطاخبرنأهشأموعزات

وطونربيابوسبراوندتألواشيأخاحمنكفايها
سةفيعمرفيلذولبا5بئالدلكبخجدمأبئ

سيراشأومعهلاعجنئايشأبنذهلبئبئ

فألمحؤننقالالمحريرلكالعيينماللةاوعغشفقألىصسول
اللهرسليابوسابتلهوقألىدرحمئفأسدواعبدنتااالالله

ورلالتىفدعاراخطأمعتنىمنسعةكايظان

فدعأفذهبتويمسعةعبهنجعكلضبربلحمةا
قوىوإدنىاللهارسولوقأوا2يأوكأنجيهاللهرسولتله

بوهونضعلوعبداكمردانيقألؤكانبألجن
نجمداتن

شيئإالسيزثحدثنىاخبرنعدلمجكءماكفد



8

6

إنةلمجالصرتفأاللهرسولانيهاطلقعنبلمصلم
يئاناجةالىدآلعبابئسفيليسبعثأثمألسنةأ
متادبجمائةفىآلسأجذكضفعسكيطأعدأعانوأأ

نحزبم3نأخابحثفسأننزلىءدإرجلمنوكغالهسلين
أعلىمنوحيلحكذواختكفقأللةاعلىصسولورحئسبجأ

ألجدمغفقدماطةلييىسفرذبفووافألديمتقفاألردد
أالإلوإللجوارسوإفاسلمواعشررللهحمسةالدعلىصسولذ

أبميهالشألةاشابالألالىورجعوإفؤمممهبهطاةواعلىمئ
أخبرنأصتجبرالوداحافىجمةرصمنيصائةابخئئفىإلا
الجمادفيزيألمعنافيزيأدبنلرحالتوهـرئعنعبطنتأإحد
افملتلتالدةعلىصسولمتفذقألداقالرتزبإدفيعق

جمشأفأرددلمجبسثىأفؤعىلىاشحثنكابلغنىلدهاوسوليأأ
لرقطرهـعليهذوولخمالدزقألرسولفرحفبقولكواناا

رسولهإللذومناكفلتفؤطثفىلمطأحاندءاخأصمايا

بالفىجاشيؤذنسؤابفىاللهعرسولهـاوهوالذىاقأل
فهولميؤأنإكىةإنابرقدإاتضأمحالااطةفقألصسمول

801عبلماظظسكإلىاخبرنأصالبحميمفدحمابئل



قدقاللتافماخزببةبئوآلبىعماهيرمحنمحدبئ

مفأرقألملوللةاولعلىفداواإإدئامهميكفروآلبئا

مةوكانعيادآلسعدفيفنزالكلومتأبعأللنبئآل
كمابااللهرشولزلوا3إئعهشألصولوفوالقرانا

مبمغماالةءواعلمافىدجيرآلنجيبلهواوقيةآلت
لدلبئمعهظوبثومنخوزبدعلىءإدواسشهـ
فرائصلهكتأبأفهكنبقأتداالعأسيدبئ

اللهلولؤفئحئقةالمولينلعلىفقةهدالمح

لىلتزحكبداللهبنكاضبرنأمحولبنحمرحاوفدؤيد41
عهرلتفمالخمقالثأبتبنمةخزرآلبئعدبئرجمر

فقألمنالملجةزيدنفيمنالزبيدثحؤعثمعؤمعدىكرب
شعدبئعأعقييرفيعمنالمجؤعلظاسئد

سحداليهخزجمانأكابمإبهحتىاحلتهتللثهوداجمأدآلفأ
يوميمابهلؤرا3ألوجاثىيرههمحظواصبرحلهبهفرخب

ورآلاللألمجأرسولزلؤاطايإمأواقأهمئفأسلمطوو
اللهرسولئمظأقىقىاءلألسلمهفاقأهـممباالىالفرت

وغيرهاستةالقأدوإبلىيرماألسالمالىبملؤدرتاطا



1

011اورعنعيدبئاخيرنامحولنمكرحدكووويهدآل
اللالولقيسعليجمتثعش6وإءقدقألالزهتى

اقدقيبخئئصمبئاعفدخلواعهغنتركلبأمىبهندتمف

قدكقوممأبألمحريروطبمالمحبرآلوعمجأبوتحلىاصيم
اوقلوالمحةرسولىامغألهببالذظأهينحؤلذيأبما

لىالرصعاأورثاافدحأهنخكببكوفألقوقألفمابألبلىقألوا
اضنئوأعطىياليممدثواقاععثواقبعمتراإجأزإدب

اوقتةةت

11صكلىبنيحيىاضبرنأمحولبنعروفدالضدث

دثلعئفياابئععدلترجيلبىحلىكئاسهلبئبن

عتهرحةللةاوفدنأعلىصسولقللواقأئهأبأ

للةافوارسولضمادرواءرديةاضفىاعلىقاللهضلىجا

صلموننغفعااليمواولوالمنبرنجلهسواوبينلجتهفيماالن

ثهاالتملألنمعليكافقالواالسالؤفعأمواقيأيألخملواقأ
اجلسوابخسواوسألواإدشالةثيماقألالهرحولنبئا

أخبرهمفاوقأتاالصلواطألشارسول
311صألنارصثنأجمكبئإخبرالعبوفدخمتين



3

للهسوابولخبةالمحمتئقدمقألأعنفيكزهب
ا
ضلحعبرمعهفاسلوونجربمخيبروهومجهراا

لخبةفنرلواعلىخمثميننقصسبعةلكابدفى

قوعملىاورجوأأوأليعوا
حبرسعدفيلىسعدهذبوإحبرنامحأوند311

بنكليرهنعىاخىاللهبنعإبنشأصفيكرصإص
للهسوعلىقدصاقالابيهالشمنمحنابىطاقعن11

ولؤخرحعأليةلمدانأجبةمئفنزلنأقويكفىفدواإ
رتلممممىجمنأزبرسودالماليإألمجدفبئ

ماسعدهذبومئبئتدنأنتمافقالىمناللهرسولا
أصممهرلبافافأصالنااياإنصريعأوبا

ترواعليكواصاضاللؤذعهفىخنأا

ؤمنلززإلىودصجعناةممف

اعرحدشأاخبرنأصيةوفدبكااك
زسعدبئشموسىبنسبرةابىإ

وقألقدمئاللىكتنالملبرويفمأ
أوخرتجابهثمقيبنصمترلمىفىنزلتمفألتمسنةاالول اهـ



ةإلغذمبقيةفىأبهاجالهىمموالئةرسولالىأصينأا
للهرسولدىييئلمجلعىلمخبثدشيئأنخقدم

كىللحزعفلصيافةسواكصواسلولقو

للذرسضتلؤجعتنيامرديإمن
نتلويهقدهذسنمعندرلقوصكمإيأتى

هرذعىدلهرسوموتلثأضغيرومئ

دولؤرقمنيجيزمئكانأبصانرمم
ىبئعرحدنتىمولبنخبرصروفدا

لمقديختديةسعئتهعلزم11

لبهتنجتاكحبماعةأ

ابرإ
ااصض

االييما
فا

ذعواا

اوه

أجمق

11



1

فدتسمصؤسنةللهرسوقدهـعلىىب
سلوسعدلعررئلنعمىاليمحلىمحمترر
تينتعلةفتربنلكلك
هليضلمجأصدبللنئفلموءىرئهقأ

بنىجمخزعةصيئنحنفهحؤقصئه
هالمحيجألمةمصفقأرسوتمحة

قدمنأهزدفيسدمصضعكصمئتحتةصفنىجمى

وضمردينبممئلنبئكأشيأءمظ
جمرشهملفهزموسدوو

لشائبصبئحعأمزنضربردحدععأ

بئلمقدبئولعنلقطاكبئشرتئ

سمرملألفدف



4

نعلىقداتقلتلىديئ1ضكيرالحمأاللهانثهدوا

11عهراالسلىحذكأةإخبرناصفيلالوفد
ابفىكهفوجدتتألحغابسلبئبنمجىبئس
نعلىصسطساإوفدفذقألطثنثبئعروالشاإفأفئكأعبا

الالمجنأزةإلمعمبىمرطالذظرسيوأدفناثخبعةنحفسلألا

نيئظنأاوعليصمئفقأللمحهارسوليأهـعليتلمافقلنأ
إلى6ساإصنحرنخالاياعكضانمبأقدسد1فأنمن
ارهؤالءاشلضالكالفهلؤإلنالىنتفألههنأمن

ينماالمنبربطتهسلينإلظهرلمظصالوفدينزلص
الىعصاإمابغعإنفلوآلواعمنجأءانسأئثأيها

بألدنأوالىووجنأإواقجلمتأضواعلىصسلعنأوا
سنةعثععقشوالقلكذ

0811حذالعئائبمكلبئشأضىنإضرنأئةوظ

وةإليهالمديخةهـالبئئأقدقاالمدينىمحقابوعبدا

منلممعوألزلدبئلدصفيبئجمذافئى
مهخاوصهنةقيهرربئنرشهدلربةبنابنى

فنزىلعبداالمةرسولفقأللهنثموهوابوروعةا



رانضألعدوالرءسق4تروعهألولىإللىعبداللهن
اسوكاننأؤبىشمانبانتمقألبهؤغثأنانيؤقالطمنزال
خوكصنتربهلمجبلىوقالشالمهئلىسولفسماهكوى

جمدألغيءيومالمواامالضاللظويهمأفيتترواعجبألهمامن
يخهلمبأظفىصمؤلوهوامبوظلبمبدصبئ

رجلمرسعيدعنثأخمالدفيخبرنأههشأمزنكدحد

امحهزتمقاذفألعمبناالبنقاالمحبديألابخنفىدالبنمن
أكشأدنغكسعتفظثهدساوكنتفوكئألنأمحنمف

شهأكآليمئئتوشيبئفاالمالتاالمديخةصرإثتمحرجت
ششرأقولنذلكامص3وإلمئنهءضتبأط

االجمأراؤلتأربإأللهةواخمماصالمهبأنتص

ألبعدإلابايوثاجىاليكإيأجراكطذالى6زارسمزت أفأسنرتلمحبألكاربولءليكاافأسنفساووالدطنجإلب
سلالىيدعوهمقوههلىااللةرموكلؤبثهل

فسقطمزلمإإضأحرحضقوحلىصصكلىاككافدأافالم4 لبئائبالمثمأبئصفيهـنأهشأمتن



جربمبنرعثكغبرحكمروالحبئالمحرث
كهطئإبوليلىبنعطيزهـاخبرنىكلبويةمابنىمن

خمالمجبنئلواجبلةبنهـوبئعقألاليالبا

النبئعرجرإكنأفيرقأشمنبنىولمئديمعأانححمهتا
كأطافئنأاوقألعرفأساصثااالساطيتارثقأ

تلتىووقأثئودؤتلبئنمنلويلالودلكلدىالربهت11
وجأؤلىوجمذتبىوأمنولضرفطواقاىلمجنرين

عئرللماأواجمتالهعثألأداوااللهالثضشول11
وليوعرىأسدبمأاإصىث3لهدإلذالتووحخت
وثاااواصصتهالعلىمباللهاوأمت

رجلصندأاثقأبهنحلثعأمربتاحبرنأهأ
بئرثةوفدطقألسثعابرهإلإلدوجمةبناعن

سعدفيوجلعإلإلبهئييهعبنصنزاشبئ
الللةرسوعدجوالىبنبئكحبمغقلرثةبنطبظ

لكىاءيتهدفيءنترلوامسعدلملبئضقدناسدلح
بأهيهصتاقطنلمحأرثزبئلمجبهعويةممصقين
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بلعهأتجعلسهلفطنمئملطرددهصنننجطأفكتعنأ
الغأيزآلهمضبفماريئالحنتروعللمجأاإكتأاورفرت

بخوتفجولسأسافأردارحميهضواللناطاسأأ
اعيكؤالنبأتألمجظرهألوآلدؤدؤبالوقتقأشأ

علعمالعهدوالميثاقلكدكوفيانجتأتثجوحمكص
ضرمنوشمهداللهورسولهااللهوبزضةلوفأءإو
ءلعتألمنامحولاخبرنأهشأمتنصعوالط031

للهدفدعلىصقمالابيهحمنابألشسةباص
أ

رفيصشرحمربئبئقماالحلخأيغأكءإ
فيالمجببنالهونبنيهصالبنيتحفيإ

بنتابئابئابروانبئبخارثأنأ
فأرياءبنعرو3بئينلدبخكروبنمودة
رلعثدفأفألتأبأاللةأرسول

الفمسهأالخرعقرالوشرأ
حمفمسربهرلجىكبى

لأكهورأكماجرواذائ



شالضصدحمنئميرلمحأمهبق

اقدإمهعلىجتئدرفلهيردساكلثأ

مأجيباحدثنآمسعرينحبرنماهرلإلبئينصبر
نجأكمالصهلفقأثموقفوحىبحلتتعالوس3
أنجاؤاقألصدللعرنكلتركصجمحأكضأرلهجهكاثت

أأاتاوجرمتطممزيأيمحدكملنعأ
اعكككزء

األءكبم

كىلحهوكاز

اممالجب5ل

أتدتيالا
ىافياال
اك

أأ3او

أاالتذصئ

زأالفىاخه

ايراانألنلتبقؤ



01

باايملفختنأوءفلمأحماوهىبنئهوصهأقظهيءلمفأن
رصقاصمموالكعإذسألنمصاباابلظلقفأسالنمقوصل

كارأييا8تينآلدنأمحاظقيناثصايقيصقألاناللهءصأشاالمة

ايأصبهذانهثىقألصااللةرشولجئهيهووالثهمفعندقال
ماحينفىلواعلىجمذقوكذإثاومحرجموبفهـكذ

احدفليؤدقلوآلارتافأذحينكذفىصلوكذا

احلىبهالاواوجدفماوافافهظرانأقألإكتركصقراوليوضك
ضذموقبينقالبانلرامناضظهىكمتلذمنئنأقؤ

كانعلىقألسئينسثبئاواتأاصلى3وبمحتلدا
اتصنحرأآلاهالتلمتقالصتمجدتاذابهتبر

اصدلمجصأقأرئكؤثألىبمسونستاعثأالتغظونا

اصدخبرنأالقميصكفيشذبننرحمابثئفمانرحتقأل

إنجالمبئأابوشهأبشضالدحدشايوبئعيدالدهبن

فيقرئوفلرصبانااتلىقالبهتألمجرممعنصيخسسة

حيدخبرنأهشأسالئةاحمدصسولؤافكتاالية

عشقالايوبثنأضحيةمحنحدالظيألئبوالولمجدالعلكا

انفاللالرسوياالىفىلومهبأسلأيىهبذقألسآلوبئع



01

محمخرجمنتبمنتتكوكثركصقرنجا
حتفمميصاقطعورمجصغظوغاستهرففالت

زنهخبريرلدبئلقهيصورلكحتءت

للهمنعندرسوفوىلخأربمبخة

لىفالفلحوفىللعرنءضكوكتربهوقى
لولموتمفتنهةبردصلممنتلمجىد

بنكلخلىعئأست

131ياسكلمرحدثئعيماللهبننجبرصفىال
دمدللهاكأدىعبدق

كلىمهرجالمئ

رمهونحتأ

للهسولتيدحص



01

فيهوجتةسيوفمفوكعواوالمدالونهونحملعليمصفإلفه
ثؤلمجخهـمأراتلويمعيالفرسأفقأيليصعمثرينواخذواواشأ

اابويخيرتذاتجافيلمألاارسولالىبعثوااهلجرشىوكان

أنمالرحإاعدمدهموظفلتقأاللةرشولفأخبره
أكطأمواوفدهمحتىقدنحوبمألقصئة3فقضدكىول

أإءلقالشالواصدوجوهأسالنأنرحبأكيهمراحىفأسوافقاذلمها
أدثععألمجصوجحلذوامنىشغانةمااضخمالطاوأبهالهواأ

إعاإهصمعلودذاعلىقرعىحوليلههوحشاإمبرو
أإجمبالاتخامجىلمبتضلىطدخوطاخبرزلطأوفدغسالاء3

أصتسمأنلهشكاقييهإكسأنئءتاءررنجفحميراألقتأفىايىأفي
جمةإلسضآلعنتأكمضلتنيرصفئالمله3مولىبماشكلزفدقألواا

رباوفوداذفأالمحربتجتارصميةدنصفترلثونحنظثة

الصبكمايىسمتئاننتراياأييمايلىننأبضفؤنصحطتل
أتدبرصلدقأألثوحمذفتأوشسلمظفأالمئهرسولتجناللؤا

أوشراللذبجواصألفاجازهصرسولىانأنتجناثؤأواللذصكلماإ
أفخمموفمفلوببسجسواقىممعصوافقدراجحينفصبرفواا

حدمغادصلثوامسلمينرجد6نمنيأتحتىماسعلال



01

سدمهلمحنرمحبيدفلقىمصليرصولمحطابعمر

لحرصهنف

31برحذكماصبهتلىءخبرسيهطكثفلى

بدءنمهغنصهـلدلعنعصشهءقيروا
هـصاللهرشهحتءبرتءئماممىث

نحماعثرلىدمنةكأيببمضولطسلىثاكحؤبسى

تجلهسلهرلدعونصومجوتبرلححبطبه

لجقربتعنهفمىلسنملتاففعويقألمهمت

سالهولجلمطهشصابينليهديثدخعهحب
صسولملكفيدعصطثهزرلبوتمودحه

يخبرعتأمخحلقىحرتطهـبث

تلذسوالسدمربمعفلمحربينىطتوس

ومعهفقدوفلطمحكووقبللدبمتئرهوت

لمدتعبدينلإلبئتهولغلمحصهقيسفيد

فيللهعبدلبئينيىت
الله



01

بىبرلعبيخولمحرتلهعدثقيليىهؤم

01للهثهدونللةسوثطهوعلىص

أبلمحصقببمىبئرلجمنرقطهرسو
بناعلىنجاثولهسوئينمقتهشتخز

لحكنؤبعدانسثوبقثهكقعمرلولكحب
خبرناوررلؤرشوشهرحتىلعهفؤمم

قدمجمدلنجنووثعنشئس

فصشهأعنلبئىلمحزد

سلوللهرسولمرعنهأدؤت

ءفأ

لكبتسعدبنبئلىستيهىبهتئىاتأداشيافي
جتكاللهولياروهوجمكترفقالللةودماهـرجئآلى

ةياعمافئاتأخالقعيحبأبكفقاللهركالالو
ألىقوطثانيفداخأذهبالوائشتابىكرلقألىنهط
غتسوافأسلمواقوقيسافىنحرنيمعكهبذاألريم



01

رسوفدهمبمسلخرلقبالجوت

لدلقوصلعولبغصفىهروورسلؤثقا

صدعلىكهصذسعبكللهميتلتش
معولطميررليهأموطحيحموهلى

لقملىكلوكةلهدفةن

ءمىمثطرنجبدظمنيخصظاتأص

هلطحأىلههمتعامصئهمنبلىبنق

تهىهزكحمور

دالمهبةعةلةحصء

كلحدضزهممأوبنءرجمعدث

شيمحمكنكنيونعبرهيمعنس

تعسدعهسوللثهصمق



01

بئملكيهومىاقومفدببمبالواهلكففةبرامىمقطعاله
ولنصرااهأائيعاهلىاللىلغماللةرسولثحارذقألىأذ

فاسلموساإماوتأدكريخبمللىاالمهددمننبرهأأإ
رواهيامرويهثورثظنحالتلهئئكتأفياليمم

سدؤامندنهالرملمنافأت
اخبرنأهشامفقالعمتنيرهوفدسعول31ء

ايمشكبنهأقىمحبىبنعنابرئالمان

رذبابونناالبئئبمزلخأحعوقألالمجعصبرآلا
زالهللسعدالمحشكاقمهاالعثيرةسعداننوربناابنى

دإلإرهواننزاضأععلىفأااللنبهصادلزرسولمجهاراأ
هألوضثأنواءصكنممثذبآبهتهطيهشددت

دعأحيزهارسلاجيترديخهااللهأثباأ

وجرافىفيهوالقيتنأدهثتالإساإمأفأصص
بأخرفأقتىىاثرييفاثنىللعممتيراسعدفنجمكاا

المحرثمكئشرليثحمبداللهبئمسشايهاضبرنأصشأمممئأ



ا

طالحابنعلىلمهىمحبابكذبئللهالمجدقالكانيها
غعأ4لهنف

0131اشهلشاابشصبناخبرنأهشأموفدض
قالحمنلىإطرثقوصهنعنسشاابوزفص

ولعتعأوهولتعتىفدعألفاالمخىضارجلوثذعن

ناللهلتتحهدنثقاالنئئلمجعلفأللقعثنىاتيعيعه

صجمدنللهكدجماشهدفقألمحالوعمولها

ورلددثولمحهنجةرهبالقأااراخبأجثتفعألرسوله

منئصثتحيوشكلمجخهلمبباداقفؤلتهارقبةواضال

علىلعقهـددهتلحموتأفامبأطهأمنلىوملعت

لصكثمراعذىايبرب

وخرجمااللهكارسولفقأل

فيفوعكترلهلخزبمدقا

رجمعهةوايبط
003ةثلىالذابهوفد

للهبناالزهفكفجعل
فيللهاتنأعبدطئ



01

وتبئمنرظعاللهوليصكلىوفدالذارتايطكتااقاإيه

ادبئنرجلظبئوبمىابنأاخيمتميوولقرفيمرعمتنم
جيابئءلبكابئنامحدئزيمزن

لهمادققيسهـجضوفكهينلدفيلخوزن
همتعأسصفأرجمثيصغاصفأبن

لكنجىنوحبهـبنعدئبنرخرجمعةبئ
بىعهترصيئهوجمبدلئهفيزلظببوهند

شمحيهـجمطبئفىزعجمعهتيبن
دهععدبلددةسحنىسدموجديمذبئسوبن

ليزللهحببشوثادسيئحمئينرجمداي

عطاةءلقمأسلهبمحؤصطلر

بلتزبهصنحاجمدلمالببن
لحبامحهحذكنهفئبيمتنفقهقم

لتىدمتيبدو



1

اأزبلتياساتتىبنحدانجىناصوثييهألاولذ
اودكيىقدصحمسةعتنرصحماإلفنالرقالفىاةزوربئحن

رصمالنجتععثزمترلواطسفةللهاولرعلىمذحيمثنحمو
113والرشهدوايرطوعثفتصالمرسولأتالعين

فببهيهلدفشوصلينظعيبهلرو2الهيقألهدئأمنهأفيس

ارفمفدلمجيزاكاواجأزوالؤابصقإنلقاولقالموافأسموا
بالدإالىثىرجواقولنهتأوأخفعخمراويخةانتتىعشغا

حتىلققأواالمديخةمنللةارسولإحنجؤنجثؤقدم

ريهآجأايمايةقىوسقبخيبرظبحادماوصىفأللألأهعولر اخبرمعىترزمنفىلكذبهتابأثحأعواألوكتنعليم
لزهأوكأاسجمدبننهئسوبئتحدالمطتىفهشا

اكااشيمعروفيلهيالوفدمئأرحلقالأبيهعن
يوصصقينءوااللكلبنفقأتلءدوااللةلرصقدله

رفبمالتأنهفىوقألصوقيمم

طقمابفىالفيتحقبأأالهاعلرسوليالك
تتخمتبرحلىصألفىأالشرىنهأ3الوازاتع

الموفنالبئالهأتيئيبابإحتراثت7لجبىعندىفمالك



11

31

وهؤموزقديأميموةثؤرحرطةإذامنجمفت
زلمتأؤلضفالتبركاناقا

امنهـجورمصأدبئهأانالمحسنأءفركبغ
كيرواصمرإهلبخرصدناخبزولدطمد

ؤوهريرمضأنوثالللسكلىصسولصنهأفدررلعلوتالواا

ننةألىصشقىلةإلظدلتأببممفىدبسواقدالببقيحفتزدوا
ايئم3يهبأللهكتأارسوكلكنفقزواجمهالساإوعيعدهواف

رسلىالللةجأدفهمابأوافعكهوقبنكحبابئاالساإصوالؤا
وانمونرلمجيزالوكنان

يشطاالممثأفاخبرثأهعنأصبئحمدبن3المحموفد
البئئوافذامننجلينقمالجتتقألوالخماشيأ3عنيها

رثترنجىسعدبخيطاحلبئكحبمنشبئرطاةبأسلد13
فئبنىبهربخحمنرسطكواتلمجهعثىلخمابنلمكفي

الىألشاإتمفعناللمجأفحصاللةفذمأعلىصهـلنحزجأحتىقما
هبئظفقألمثمافماوحنللةارسولفآجمبثؤعماعلىيأكبأ

قداللةقوكماصثكمأقاليأرسوليمنكاهلخثفآو

هركىيخفذلعظملمتأومممامرطفؤمنأسجينمن



11

هاولمقواللةرسولظحكألهالفىإإذهمأيتنثونناؤااإلشياء

يافىقفيوءلوارطةوحقدفىالخعبأركلمهماقألبخيرو
فقتلدممالاخوفأخذيرمئذهتشتةالقأدوشهدبهلطؤايوه

نأخبرااكوفةلهيمترنجدنجهحقمنالمحرثبئسيفاظ

فدللفالىلوفدعلىصحمقخرمنالكاناسلمتيكلفيعرك

وهمعمثياحلىسنةلمحزمالممضهصيئوقدموامنالخم
ففنزبللةارسليواقىجألمحرثمتاهلةدارلوارحلفترشامأ

إرألزببهمنججبلباهعأذفيمابالقاجمالساإلصوقدكا

القأمحداخبرنأهتبأهبئبنجمرو

ابثأتلهوكاتءغافي

131رعبدلهيدبرعرفأمحولبئاخبروفدبجيلىت
المدليةالمجكسمقعكاطهجريربخدقدمقألابيهعن

يطمللةارسولفقألئةوخسونكليحلىمامنقىمهومعه

ظمملكمسىوبههيمنعلىىدخيرالغهذمن

وأجييرفبطفاسالواوبأيعوإقماقىمهومعهغلىءإلحته
واظهرسواقمه4كدانالاقتاليعونفبأور

شهرصمفأنالضحوتيوملربهوةلموتقإلصلو7تع



يسالخوهيماظممنثاععدحبنننطيمأ
فقاحمعىمنرخمعإلطشإقولتمألحمبخض

دثبفأللهيمنحمىنحنصقلله
بىللةلوهشضلمةسولثمأهلعة

حريرتولنمعلىالألحمستين

للهيساهـلفىمنئ

331



دبخهـاهدشصضرينبئكعبكلذلإل

لإلهجزخظيئعربحكاكمبىهيئعن
وشمئحزصعنعيريهربئثبدللهبئبخد

كلممىبئنهىحنئلذعثعىلعيمعلىلبح

للهمحبدهدجريرنبعدللهصسوخشو

منمرسوللهثنخثؤققعماهقلية

حريرثتهديهنلبثهمنلكألكتبلده
رحومقطهجمل

331للهعلىعوعرنشقدمصشعيفيالد
هميمضصممضلهتئجمإعتبمرو

يلىمنثلقأبحاتنصخسفنقدموص

فدمويزحزلىتجهظتىعلى

331



اا

امملىطعهوازوعألهعنلسأفىالرفةطمشعنئهبألات
وقأدبخئاعافمايتافيءءادئلوقدءحصرفي

احلجصتىولؤد4وعويىالهطذق8يجناوصض6رشألغبأؤاراجثظ
اللةالبئوامررسئلبئوهـوابقدسو3محةننأسإلححلىآل11

لألؤثلكباومعهفثنزلهانسفيأنابيرتفأمعو

لبتكالقألمارفىقدوألمدراكنإللبألفلىصاقزراثانلأية
الىقااحرلخاكذكطقدالرممأانقألالملوكثار2تعت1إميإ

ذلمستبم6يهالىضتاضشىردافلقايترنيولبىثنأكقثئناطلفىقاأ

ترهثفنيثلئيجمواالىالنقمذمحس1بهلىبريمالدرسرلىا

نومونورضينيئعكمىافىطاتتوأسالتانك

لمثقوجلذوعدلفيخغمرشصثطتتدتر

أاخبرنأرولعلهوالمؤمنوندلثبىكونذيأدايحبأالئخ
رثكماومنابعبدابنهأشئكانثركولمآالبنىدهشأصنأ

ااالأ ااإلئةلجمهـويحضيخبنحدىكرببئوشدمخىسشآلن

غا3إريهلواألكماييمصفىجعلمقوآلاخوسأفأحمأبأأصش
ثخدتىاارلعوافقالعوائهفادللظإنأغهضبربنهاحفىبشماا

ا

جهاصصوآلفاالووأشثهاإوراإلناضقإبرسثؤجمإلىآفأحموال



أفبرةهشاثماخبرنافاليمحتشوجمهبرجييماىشتجحينقلتملج1
تؤكأتنرموتءإخاعلتقالامحندممتاذحدشيهروبئا

فىدتقاللهبهسوألرخؤطصنتطتآطيبآلليأضنأدتمالتعة

تأهفاالممالئغاسآلنجذلظلىقالمتفسديبميياطبيئبهأ11

11خثعحفوكلىبخاسساليحمضقوالنجللماأيونواسلوفدءأإنج

ابىخوجيصءأولأهـةإبلىثىاهـسأيبموللثتهـ
االمحيرقإتءنؤأفىفهصءوأكمشبأخمباههوبى

أدسألهـشصرذالنئئاحينليإوقأل 10006إ

011طبينقييمتتىافيااكزاألبههيوولفتأام
قلمألهـالرتدعفىأذاساأشدأأمنأهلهكبحمصفبإلىا 11اف

أرجلدأةلؤادهـاراوصؤاالهشأتأيائبم
اآلرادرسلءاذاائكودعتردضالففآلمخأتيرالالنبئشمااأ
دا

ااتابننجئااحمبدىوبضجمصشأشعيدحدسمدمتنكأبرناسثا11

أجصرتشلىرفدوقألطئكوأممظإلمحضرهئحمنعلتئاج13
4ص4وصعأأل4وجمألوفغإلبقضسحدلمحفبركأأبن

مىإيهومحفححئكبنتجواافاسئاأاكقألفاالؤخطب
نزلهلهنطةالمعولةلصفرالشلارإكحأفىبهذحمؤنألاومد

تإ



11

إلزمفارصحراحرقتوقدلهظاللتصوييزفاقالىألبالمحزأ اصر
عطئنعلبدفنتالملوكارداتلستمنكأقألاردفقلت

لصلثممأرلسوتجألانلمجناهاليعملؤفئجماكقلمحزقألمما
فبئافأيتتمويةهااقأؤظقتىفئنأعليكقضرتشطان

ابراافلماةالمجأميلمجتةصنلعبتةكجهانفقألفأنبأتالبعتىله

بأتلهىايتكنفالنفا

لمبخعلتالىحدشهلمإنحديثايىجلةشطمانوفدأز31ه

9قيالمحإبنلعمااإدلألرسوللبمانجحثهلعمانسلصاالواقأ
اكهوالىوفدضنهمصوالهمايهذقمروشلرائيترالعم
االيمجتلوأكللةرسوللظاكأفلفؤايبر13سدبنايخم

بئكطاحمهاالعبدئخيلةفقالطبمإمرجاإيف

واعكثيوجاسوذضةلمعلتفأئأالبمابعثى
نأسفىردئبخيأذاسلىيلوفذظمانالىثمما
اخفقألاللألرسولفأخرإلكوالهيعبدرسودأددهعفمالأ

معهومنواساصسصعأفدلقنامجمأبمتذوالق11

الغأارفيمحأشبألبئبهجلاوفقألأوفدغأفق31
إكوانحزألمهيأرسوللوافظاتزمهلثالنةصلء



11

11لثدالادبو3إلغأفنئأمتأفعأبنعليمسلصأفعألألجبكومأ
31فألاللةعلىصسولرقبأوتالمصوفدلوافاوقبأوول

صهدجمأبظةرسولإلى6صاإلمرناسلمواوإليعواكعفا

الوفىمرلبملالدكأورهأالتحناألرقللهارسول

فلهباوصؤحلىىئيمذالمسالينوهنكلرقيبأكأألبمسألةفاص

بطنهأطيوسعألمسبيفالبنأرايخحتذاهمرااياظثةكيأفة
لمجانابنةوصذمالمجزبوعهيدألبناشهدبقتتمنيراق

ببنكعبافيأ

831وسئلذلظفيلفيعرواسلواالواقأقاوسدوفد

ولصماهكجتالؤنواسجونالمدينألعيهيمافأكالوقهقو
ناومجإراللةوعولىدلئزهرإالرابئللهاوجمدسبوها
بردجبرتىممفغيمتالدةرهـلاقفدكرلناهثاكفلقويها

مماوبيننىاللمةاويارسللطفيللي3افهأللمإليخةا
شعرراخربممنجبنبئفىبوهرقيااؤنأبمالصآلفاكأ

اخمونجفآلبإلفأمناعأهءهـكأاللةيأطولهأمن

أشطضوءيفىذالتاهـلةيإرسوذإنبخااطظب
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031

11ء

سيمشنوسللهوحعلئعليم
عطصقولىنلدهلككيرمىلهقصلى

طليخلبنلمحقدوشكءمأل

علعقبئللهحكبدر

ثدحعسصهطمنللى

للةسوكمف
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إ

عةلملهيماسبأهدممأبممنمحلصسلرسوصفكفس

رلهاتلنغدلهديحكوحلمعمبن

محماطبنهشأخبروسلموقىدضصيرنثينأت
يآتيسفيىكنكنءعبدلللىدينلإلن

بنجمءنثنرصبنقمنرنت

سهـىزديصالغساإلصرللهسوت

هـسخلتاكىتممتصوزهىدثبماهـعنق

شععرهلضرغفهفىخرءشموحانرقوح

مقأىسلوءتعرلمإلص

صلبوبههي

قلطبريتئصلدررسترجمي
ساسلصشلجبمصيمفيعهرىعهز

بئثرفمموصهنهدقأبفيجمميمل
ا

331
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رصألالمألكولقألىاوفدبيهاعنلمهرئاابشامعردعصص تلىقوفيقبأثفىضمبنالمجيلبنزهيربئيقأطهزمن
ابئثمايمأنبنعروبئصدبئرىبناالموبئبدىابن

اارمبخالخلبعدمسأويهطنييدطةارسصلنمرإلخزففهأعة
ليومااعندكتأبكتأبهممفهـعلهثتتةل

كأصبإالسلمئحدثىعربنحمبرهلابخرنأمروزرح

اوكلمنحمثقعنللهافىعبؤبئشكألوعنكبئنا

والراتمثيناللألضلىصسولغمقألووفدعلجهلمحةسوبى

تعسضأنشهرصفىوذكمالسال3ولخيركتمال
لحرثبخااالمةسولتجيفهوهيهرينزلهانطردايعال

ومعأنرىصعينذتميلوافىجدكاإلنحونوالىلا
لهالألهواقأبعدظالذكلطفهافيىنافذحاقابدوهمان

رسلتووخئرعمافنن3امأنجلخمرإصضرإدرونأرشوكوصقفدنجأوغقد
قدهداؤهدونغالىنجأوكللهافأنإلمنتركينلوقتاسألئبمبانأنجأوا

فىلمبمآولكطإلهـاقيااوقنةإلقوارصمولهواطعتمالثتماا قةداالؤمععوجمبومحفئهخىتجهالده

قالطالفيستئجمفىبدالمحدبتجملويخالئنإن
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البةعمترلليهمححننجهللهسوكت

مىبهعدرغبدلمتيلصارييمشرمى
لشتدسوخوصريةصلمنلمنعلضهـت

حربشيبةقيسصلإللن

هوميرفيمووييولوننلمة

حبرسقغوإومحرثنسلىلصالكلو
ولحصثكرصفحبلمعتدهوصمبمط

بدهأمعتردظقأضهيفألل

لهضتدينبئيتديهأمحألقأيخالعضا
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سمآطهوظتينصفيظتبنلفحإليةلصلمجألتلتينأ
شولهمحوللمهممميغصتديىبهدون
صوومثمولهصماتهوونهبملفسجملله

هبأشههبعنمتةجمماليعبزسقفك

لمحرلحلبئكلعميأنمنمشحهولكونهدأجته
لستدنلولجهفلبدفىجمايعمأبىلحعيربشحةبخ

كأدثلمجسلبئئببيرحترجأ

لضذلتيبوثىلمدهتضحتىلبممعبنجرن

أبحربنخرجلضوعندملى

نككنينتبصطرطدبهتبضه
جمتلمسلينحدمنزيددهنش

محيلشأصمقعودلهن
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ةفيقبومجعفأننبئضدظمعيبممحنوفطنصصطو

بةفةاكلباحيةالتىيةبخراافلواإقبألعنأسمنبمكؤغ
31ءلطقاصمبو3ىكلجقألكدبنعرجيمتأنوظط
محئفكنألونمصللةعلىصسولشأثطبووهباتدم

امفلحثعيرفقأالإلصلوالمزصالبتعممفعمواقألبألمجنشركآليهونا
اسكيكروسمأإإمتجيعقمارنأبهرنأسماذالواهلننمعكزولهإلرهـل
حرامكلكالدهوللأخمالىيسمظلتعرابتحتطإلر

31دبنجعأشحيبثىعمىقألحدبئالشمبأحوثذ
لسةلداجكأرسولقالحمطبلثهبئابئكبدالمطبعن

فعىىثةالرفللبينؤقصشاداقبلصأبهافىبإلمديخة

اجبتمانليكوفاقلسبأعاهذإوفدالهدةرسولفقأليهولبين
واتواجمبنضشوانالىغير3اليعدولشئأضوإلهتغ

ماطبافهيأرسوللواضاأخذفهوريههفعأصمعهتحرفي

عساللةافلسمفووبعهابالنبئايهومأافأانفسنألإلبشئ
كرءلماص

ه










