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نالمرسافدسهرةفىالمينرفى

إللؤلقه

اطضرىفىإ

نريههاطاالعنومارثمدرصةهلىيرالتدنى5عهاحماااط

مثلهاألميرالعنا4تجدهـ3ساوالمدشحهح

هإلفنصوش

ىبلموإفعفوضاةالماعحقوقح

5131ضة

بمصرافيحبايمهالجادإلمضبةاألولىالطمة



عقوأؤحصبئدااانهاأسحثاوضىياكادكحه

شاهدآهأرسامنعلىونسامونصلى14هالتغشاوتلصائرنا
االمحابكالوكرااخآوصربأذنهاللهالىبرأؤداغيآنذورمبثى
اتوالرضولانحفااللهكأيبتفوناالوطاقاروجسهـالذيئ

وماجمعوانالدزاعقالاوبذلووانصروآووالذنجهرانصااالو

عفيثتامثغاالمرومانجهىدالحضرفيقوللىبهءإواأدخر

ارتياحااالولىالنشأةمنذنفىمنأجدرىكنصإصاصأ

األنسانوأجدهالعقلالغابريخهشححصوالسالفينتواريخةءاقرا
دإصلاعايهانيتريخآفىأرىكنتمعمأصمجعوأمهذبنأص

رهعغوطقااعاهمدماحيمهقراذىمناقيهوماوالسالم
حيثالمسلمينرالفبصأعظموبالداوطانههجرحتى
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اداكاالجودوتابهابملكومطأنجاعهائحب01غحاإكذاللهم

دإاااتااابداتنكاقاباطصوصيخوهمتوااس
فاتأن4ئهلجيواواد14ورإشماهـوآلإفياكيوبانهايخاخأرفاو

ليصاماشش3ةعداصاكالصرإاجهالهمحىاتدالمهموأاصاالى
تحمواهمنضاىيداميرررحهمومكادقلواحنآلابا

11وءثفأآرآمانفاعثأتححبآظاترآجااحإءاقرندأحى

ذإالهمادماؤخفوفيجحهااتغاللتاجدفقامما41آلءإماا

مدحتدتفىوصماالموكتاصزدآلفالمفصباولااخطو

الاليربالدهرهأمحعناصانيمهـارادإصاجمحتشرةوالنصا
الدفدلطإاانهـ4عاىكنىاقااوإطضاإفاالخحاتالحامرؤاىاو

حىطهـ

حأدذااصاحببندوذخرالحثاخرالدنانبلهبعبماخغسههـحرا

عآله4لىدونيالمتالطةرهصوالمةحاقاضىاإسابكدمحو

دفقامماطااالتهاءناماأخأخرجاالوالىولنهدوفتة4فىبث

اهااكابلجهـراعنفصخاافيهامبرنينهجداالوآلدمسألةضعش
اهريميصثنايغةاراطدمنهاندمااليمحولىالىةلسإلهـهعا

حمهاعئدتأخنسماطضووانةاضاعرةاحملفلتشسإسحعها
ا

مافىكريم11يلىاأهذاراقواقديالمحةلمت04المسلميىءعا



ايرمر

ئفيذرغبتعأفصورانفىفىارىوكىكنتنفى

منأروكنأعظموصعوباعطمالمقامفانصيتهايممو
ورةسهاكارجامفكبارمهأماكنتءاتتابدآاالص

االهافامنكرواأبمفانهماففيلةوابالفضلااشهروالذين
معتعدآفقعتإفائدةاالجزنيانغااجااممتابمداملها

السيروراصطترضاهفيهلمايوفقنىانمنهراجيااللةطما

نالاإثلالمحةكتاآجءزجافمااإلمتىءإصربا

نصطوقداطاعةإيهاتوقىةاالهمعألالموردحذب

رواطاشةاومحيحالشريفإنالقرتأليفهفىموردى

منهالبدفيمااالعنهماأخرولممحمءوححارىاماناال
إضءالقاضىءإشعااماعدفىنربهباراتأاميمآةحن

علوآءأحياشممطالفللةالمواهبكحاباطلبةاسيرهوا

االوفرظاطهذاتابوااهزالىااالسالمجةفيالد

ويداناالزمانهغيهونءزفىإظهورهاالكلواتصحيحب
تهضوجماتطلمهحليتزمنالبيانرجالفيهابقتد

أعضنىباااباشصامىءصرنركضلالجلبكراالصزديرية

صنةحاياوالمؤمنالنأمهرشاوا9سنظحياتهوأدامهعاقه
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قدرالدهعبدالمجيدرفعنيهعداطلمطانااظمارفةاالديخه
امينرغبتهجلوانالهوقهك

فقولاللةبحولصتمينينمناصدفيمارحنانانوقد

أهـمنعبداللةعدبنهوأبوجودهالعاثرثىاكداالكرمصا
هـامنعبدالمطلىاناقرصيةايةهياكبنوهبةوجتهآ

ضيخاالمطلبعبكالىويةشالقرويةلخزوانهرلمتطمةفاوجتهر

فىنهمويشدصهممكلفيرأيهعنإعسدرونيشقرفيصعظا
اضجاريةاعروبنتسلمأجتهزومنبمهاشمانجهمهمصهما
ايةااةصبنتقيطجتهدررمةدمضافبناجيقورالحز

فىقصىالىوكانصةاخزاليحابنتفزوجضهمنقمنىبهتا

فادةلرباالممىامهاوطاخاسقايةوالبيىلةحجاهليةالجا

رايةالتحقدالوالوبيتهاالفىأصيماللىالشووةووالند
بدصكليدأحدأوالدجعلهافالموعلىأسرفولمابيدهاألاطرب

همبنىايتركوالانعلىوارأحممأيمعدمنافبنووكنالدار
أللوقتالاالىاالصىةوكادإفاخر51بهذيتأزوندالدار

السقايةعبدمنافبىععلوافايقينالفرءعقالاالصتداركان

منلبنيهثمالمطلبعبدبئالحباسنتهفااانالىامتافيهمفدالرفاده



نن6ى

شيبةنجووهماألناعبدالداربنىليدفبقيصبةاطجاامالجه
طةآناخلبفةعلهوالصالماأبطلهخهآفهافدءايواواما

نقصىقزونداللثوكذلهصاطاهيركيمننحعهيئإصسا1

ناؤةأزدثهننيةطاوررسدنتصاطمةتجهوكهبص

أيهعببالكهثرجمإفهمنيرسربألتضدجتهوزهنةهؤ

مفىلواجمنأيضفهربنيقممشميبانبلتيةجتمعزومن

وجتهزمنإبغاكتاأعداهتحنبلتحصيةماربأمبمحتوفئ

زوجتهفهرثمناتجهإةنكاصراافينلىابنتايمةمحىلوبم

رلفيينتقروفرهوليتهـنرتطاطبدتكلصغاالبأبم

جتهزوز9مااالثفاشثماقرهولدهومنكانمنفكلاألكثرين

بنىعاممةزوجتهمنائنقرلثؤا6اكلجركهعاصتبةلهتجد

بيهنمربنتةرتوجتهزمنتةحهأكاذيخعقيمىبناثصدف

ناعالنقيسندلنانةصتزهـمنة5حزانجايمت
لممنالياسنجهاعةقضامنآسمبنتصلثأجتهوزهنةيمروء

رانجهوالمنعةرفالثفيافلكاوبالمرفوجته

زوتجههءارفىابنرومىنجهةبئضبنتبابالىزوجتهمن

هماجرمنثحمجوبنىنةازوتجلممنحلىبنافيءبفتصودت
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أعدنانبن11

قدوارفيالطءكلماث44حععقفقالمبألمسبأهوهذا

أجمحوصثمااالعصغابةيقصاريخهخفلذاكققىخباولااا
العربألىراصابناسماعلالىىيأسولإنسماأنعلى

اهرأتأمهات4هرونطاءىآبا3يفكاثربنضربةالم

حىءؤالدهصامرالىيبماكأوأصلالبكال4يألإلماعاليهيزلام
صحصيمحآفهـومنمىرباطأوسيآمنيامهـدهاداللةرهطأت

والأالننةاعلووفاضافىأالواقدمأمااة ىكأيعاحمأط

قادتدةاماللذصآلثقمهمالجثامااالكرإئهأ1اةسبدفي

شرفأنك5الوجممأثتبائصأرحمنءولهـاتآالأصاكذ
الئهابيناجماع9صةالنبووطثرمنلدوطهارقالمولحسبا
صقءشىسبهصلوإاجميةاصرااالصولغيآبحسبشرهاتهكانو

دتهداطوذلكمنلهرمالنةبلالجاهإلةحمفاح
آمنةجهوفزيىاولدألهأحصنالمطلىعدكأالمحةعمدكان

الهأصبدرواج

همارمهالشةعشرةثمانىوشهببنزهرةبنعبدنافبنوهبطص

حملىعلرثاخادلماضعاوومونسبايثىنسافرففعلامنمئذيووهي

اطبعدفىأتأبويابصولموسمعليهأللةصلىالدةيرصول



ك8ؤ

كافرظطافيقسدىبىالهاضعذرةبالمدودفنحهوب

ولمألممىرأجعوهواللمدية4ءفأدكتهأالثاالىرةسحاآذهب
ريماانمولودااابهاالهفاصتبثرولدهاوضححصمضةحملدة

وكانقلاالرمحوتمماآلدابروحأأرجائهفيثءذىا
ئةضحاهازشاصيوالذيمه11لىاعاممناالولحصوفيذاك

دارفيوالدتهوكانتإلمالىعلميهالمسيحميالدمنمإنوسب

نحمنلرعدأماااللتهموكاةهانثطاهـأ يمىبجما

دآءحمادورآوسشصلفأفيطرهءدالدأرساتاووفعوف

مايحقأنأرادالدةنوبمالعرعندأإفبلثصا3االاهذبمنر
نجيلواالاةرلتويمطتناالحمهاتءجااكااممتبفىوثرهرثي

يمناأمصهضطصاوكاتهصذاصقاابذنلتيسميهمأنجدلهمظ
هأمةبهؤليأرضععهنءوأوللمجدالمحةيهأ4ااطبشيةكة

فمأيدإلمعصاضعالمريلتمواأنالعربعادةمنوكاذلهباببءاضيس
المدتفىالمرفأنلونوايلدوكانوالموأنجىئيهونالبوادى

إكرصحدتجهبيئمننسوةتءنجاالعزيمةفاقىالدهنبهلبهو

حليحةضصطبمندالمحعوضيعالرنفضعنهمكراطفاأليطلبماق
أهتنىوصهممالحربكحادفآرخشبهاجمكةحصلتةشهيردتةط1
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كانىالذىهووأبوكبهزوجهاجماآلوانسعدذؤيبأبىت
هذالونحقوبهاإالسهزكريدونحينااصهحكلالىلهطسبيشكأ

يتأاذاكأطهعاتابركاتازتدوادحامنمجمأثاكبثبئ
شواتأرتعنبوترنتومبالوجودهمعدهأرضحوألذية

دحظواخرحهرصدشقومهمةصادثةبيهموهولهوحصل

احباضوأمهالىفردشهصاعليهخوعندحليمةذلذفأحدثعنهالثيطان

أخواذأنحاةوإتلناخافنمفيخوتهوبينىاهودلةحهاقاوحسد
اعلييالنربهذمدأثىالقرأخىذادبيهواللمىيخدوفقال

وأبوهنااجتلخرانهصايوفهمابطظفشقاضجعأهفابيضنياب

بئيامالكدفقدنالهأبومهالتزرمتهالرنهناممنصقحمالوجدنحومفو

أهوصاحبهأحدمماقالبيضاثيمابلرجالنفءجاقال

صيئامافيهفاكبطنىفثقافأضجعافرافطدفاقبالنملهوظ
احملهاورقالفيلسوفيهددالحادتةانالقرذكرقدوورالمهمةإلأليخإنتا

هدمقصدهكةارضلىآحميريعدليناامتلالكراالذينالحفةثملىهمدكلأن

ةوغيرالمنتضرالنىاماقاكرمئاارأوبالحيمنعطيمفيلمصهوكانلمحتها
أالبلاطيرعلحهموأرصلإيلفىءعدايهداألدهجحلالكريبمببتهعلى
ءعامنآدقروأرامأكولصفلحعلهمصجلهنسارةميهمش

ءاضاوهض



مالو01بهؤ

صةتومهافأخذتامانماهوثمىأدشالوحاهطرفأخذا
عاذتبإخماجماإخجارواق3ضدإفبيهاالاخويارقهلىيةايدافىبه

كفلهأيمنأملحضنته9باالنواعاقاتتقيالطثامنيتهافىآدركآشةةوظ

صطاعليهظهركانولدمناتعهدلالفىرقةلىورثالمطلىعهج

ءااالكراآلغارمهوكانيمالمستقبلفيآعظيماشألهعاداتيدك

عرمناتصوبدثماقفىتوانالمطلبعبديابثإاهـممن

رآغيووعليهرحمالهنفطالبأبوأيهشمتهبمفلهسولألىالمطدصخب
الرسولوكاقلمهظفىلهاللةاوكافاا4تألااأطكأوكنالة منءببوولهت

كالطيثتتاقيافاالسةررعنأاآلشءاقنااال4فالةةءافاحممالىابئ
أتجاسألاذانحعؤضنتهحانأيمأمأعصكذوترعاددكأألضفالا

لهتجطيإطردالدههوقإخونطنضداألواءجااالوقت
إصصهـالفلهوهأدارسنينحتالسالمخلهصنهللضلما أتاابلحموالى

معهوأخذهلهفراقألنرقلهلالىفاصتحظمإمئاماالىخارةاتيا
علىفأشوقداالقليالافهاوايهخولىاالوحلةالرمماوهذه

جمهممارآهآلمماهىالىبحيرابصرفأبقربواقافلةالر
انههصالوانءإاهذفىربالهكانبىبضةمنالمقدصةكته

قرباالمدينةالىوينةالمدحألتربينيةقر9ي
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ناابحال5اايلهجباريهميرآمأكاناهذهـونالميظهر
وإبهممفواؤعر1أءافاكالصولالربعمةفيارىنودجصو
رادثضحرضرصنعثريئماسااعإصحنهلمابلزهفريئءاعماالمحةفلعنة

سقيىبينومعهاقريثىوبينكنانةحربكافهوواراةحرب

يرالهـأصبهارةذكرباطإحربارمالثذالمتفهانالخعنهكاناوبحها

ذخارجلانأكلفى1صايئوكانلهصاحظج11سوقالىآعافى
اضجزااكندهماويوأيجيزهانجالسقومهفيشرفوت

ـعرروشرهةثهفرهضخاتخآخاسهآفاوكانإكنافاقيكتإا

ءجابافهادحىهذنجارفلىلمجيزمنفقالحالالر4كابان

تأريدصطانممانافقالنةبنىكناىعهأأحبهزأنااشزازقال

مزهااخيريجصباجمصا21أبيىةوساليمهـماناسامحلهالمجيز
فقالوحمامةبدأهاءمنعومتةاواصحاأهلىىهاكزأ01أللث

هافاصخاكطعهـاطوفالةوعرياانةعلىيمهاإوتجيزفراإثرا

رآثمغدمتلهبالتصارهاذاخرخلالحىإصوترنضهفىأضأجرا
هازصحاؤ4اوماقافيمتجمارتهالحرشعامرصكلىااتعقدنتأصوقحم

كىبكحاأشبهرممعهمفاخرالعرتمندالثأشميهومافخراقصائدميت
اآلناأورل



أقث

اوةعرقياقومويحذرهمباطبررمهعضانةيخبرالصرصوأرصل
أدبهواثأرهاحتىلتدركهمتاطبرأنبلغهابعدأنتلبثفلمقيعى
قيىتحمهوالبأساشداولمافافتلو1بنخلةكنانةقريعثما

اطصومهملوقياظانثبمالمحةاإرصوفيماوكانلمجريثىقىإحتمت

أدكلبلرفى11فونصرارلالمفالحامعضاناؤووةآعردكناالشا

معهااوكانجموقيجمحىاااصاافلبمحنبحفهمضيحر

وهملجشواالصاجموعهامنكنانهقرينىهاوجمعتءثقيفسو
حهوعبدالمطلببئبهرالزهاصمإفزليىنويثىقوافا

وكاضتريمايإاخيهأبنواجاأواةحمزوببرطااتهاض
فاثرثقرفىنهكالىةاحاصااقيادتااوأيةبنحربأيةبئ

أتناجزثمزلجىيثىقربطونسبطنءفصكذاكانوصساوه
منفيهلنتتالمطألهوالحربأصدأياميرمامننفطربة

راوهابكرضصىربالهدعهآلسىتردكلةاقايماكةماتحر

حتىقيروتددرالداسباروكادتةاحربتوصب

اعالىحلعالبينالمتحاردعامنكهمأدكنفبائاماوبعضمأحمهق
نتصئدافاةفىأخذكز5وجدرتيفنيقينالفراقلىموصك

والطائفكينمو



ورهنيةاحماحربشدويعفرتهامناداخذوزيادةقيس

مايراامحايئاطرباهذهأتألتااذحمويانةاباولدهدادهاإ

هناللةفارحقاالمواتجرصتبدوهاالعربوبحرتمثبه

همبيلمالماالرنوارباثتتاةإضلاهذمعاراخوحهقلو

واالمصهىطلمفارتداافراراحربت4يققررجوععضدو

وكانلمجثفقءروعادأجدعاذقعبداللةدارفىفغافضرلا
فيوزىااعبدشأسصدفيوإباعالكأوجاهاثمخالفونالم

الاناماقدواوفوكاخقرمنةنجامصيم1فيوبصزهرة
ااالقاموالناسائرنءكلغهرمناولمهـا15ق4يمظلوبمةادوفي

4عالافةرسولاطافهداحيزدوظدءأيهرداحتى4كل

صاتشأليىدإةصالةبالىاللةشرفهمداناقا4ءاممامعمإا
إثارحابهانأحبماجدعانكتاللةعبدإردقىحاقآكآكو

لمألمااعلميهالنهوذااثالجبفالماالسفيبهولودعيت

االصألمديهوهذامهماوتدأترخالقالارماثمبعرث
تالسالم4عاذاقواهالىشدك01عاث يريرمكت

وترافآاامهذادعافىففواالضالقرمص5عاال
اوةاسهآ



الىلمطص

تإاماتإ

فأ11

ختحرهـز

طكم41كو

آصااالماسافرصنةنجهغروحمصلاعايه4تبخوإ
اتشةتاجراةاصببدكاأتوحمتبةددبمدانذلكوآلأتهاالمرت

عنسمحتاخلايادتحنارحههإمالممفجالالىتستأجرمألوشرف

داحخادسيهىلىمحهإتعرايثطداصدقونةا4االنهاللةارسو

آمطبهتاجرآواشاماالىالمههجرفايستآجرتهأالمهنه5

اانخاوانجاكاهاميسرذءغالءدهياثبيهىغىتعطفماكانتائعل

4تانينءخفراداهالىفييمابمضاهرالصبئوعظمبآكالرثتحتمرهـ
إارثآللمىرأتوحابهعطه4فامماقدخدئحةغالمةحمر4زأبشب

صلأله41عاتااللمجنصنصرتإمطصاا
كامووزاألشئحوااثموكان31فى4طص4اإإرسا

ءاهـلمألس41لمبمءألتاالمألدعا51صعهمابتاصصااوآوراوصجآ
أغاآلطاسمحواآطداثنوممرخاتءدخا4اصأس

طةفىطصاالؤمأاهذاتابطالوأخقدلراجهامموفزاباحا

حد1اىكىهـعبلحمااسرعزوصبماكرالةرفىتماناايماالذ
ااااوجلمهحرهصو4تدحسهااوخركلعرثءو

شلىهذاعأخرنااانخماخاشامحاحاوآاءحرجاوو

لىآ11



أه

زنألإالمافىوأثكانلففرحاصرلربهزناليومحبدالته

دااللةوصدلةصاروأحاأصائآولهظاااةان

ولجمهمافىحةرايمسحوقدجابلطروظمأءالالنذ 00001

وهنىعاالحمذالثعاواكذشمااداالهامنلذلزوشبةت

ثوواةاهـإلدااهأمصلهوأطا5ثعةهابافآلتجلهحىهزنتلح

مإسسياعاليهإصحطفىاب

اااارف4جاةقأآلوممااا4ليءاصلزإط

ابأأصاكانثحرثهيحثاصلوحديئاولاانرتجددحفصه
ةءرصأاكامإنافوهـةيىشوفاإادكلإشرادتصأر

حماءإادنراامحميمولذالثأكمنجافاجضمحتحةمااق

اثاحإلمألصامهاصآدأريدونيردالمتناللوالمماطصقابهمقلمو
ءاهدأجدباشالمصاحينالجمهلكالمحةأنقالحاالصبلااالسامذفالو

اودوخاكوهـعبطاإسأافىالوواحماوصدوبموهزب

اصاسيحنعونمناعادةعاحماطمنضهرمهبمنقحثصسافآ
فىااؤفىاذصمرثندةبااطهإيناخرتالهةتذحون3ثرثمءخا

لرباوالصهـريخث4يخثاثاقةلذلكدواءأءأبناا

طالعباوكانماقهـءأعلىرةااطكملونيشفرمنافاالثر



جعكااسالهالرآمؤشسولالريحملالكانفيعناللىعولرو

سوأتهفبدتالماعليهففعلطجارةاليقيكعنقكفوقارلىاز
سعتدآللكاأصقالذامالوظاليهممهفضمهضمرالاعلىفسقع
ص

مجارابناايلىالذيوكانازإررعايلتشانشديداتاصو

ينقلونءاالمظمنجماعةكنلكلوقصصاسمعباقومرولى

اعدقوعلىاتمامهعنالطيعةالنفقةبهمضاقتوقداطجارةاليه

انهعلىعالمةافصيررااجدعفيهابنوواطجرمهااوفاخراصماعيل

أصلهعندالفيهزبحيناطيررعثنيةثماءبناالتبملماوةاحهعان
رخاالبديصعداليهالبحيثاالرضرعنالبابورفعأذرحتسة
فيمنإفهماشصفاختلفحهمواالسودجراطروضأرادوا

وداماطربنارثمبيتشىحتىكادتذلكفىوتصافسواضحه

أبوذاكاذيثىفرفىجلرأسنوكاقليالأرجاطمامهذا3لي
ضونقىمنبينقمامحموواالتختلفوياقوملهمفقالةالمفيربنيةا

هوالداخلهذانؤداخلولالاالمصشكلفقالواكثمه

فعهونخهدلمالهالجميعفاطمأنصالماوةالمحعليهالمأمونالمينا
ذاممدرضحينااالمينهذاوفالوايثاطدوصدقاالمانةمن

وبرأصماىاربوالارفاليدحيثكاق4ااتطوامجهلومعحمأل



ق71أل

فيهوضعثموبالنيةالجةفىجملىأصأتفالوهءكأداصإاطبر
فضهعهضدووفأخذوضححهالىانحهواتىرشهمأصورأ

خارنةافياااأمروقاكأكهصيرآماجاجمي4ادذتضهص11ذصي

أيةأبىمثبعالعليهماقهيمناناللوربالهنبأا4هاوبحر
جميعهمضىكربمابينهميقصولالرسمحليموحاطيرالىديرص

صهبتهمهرباقباابيتأالناهدتافهميشفرمنتغربوالب
أولوهوالسيمادةوالفضربهعظيمفيهمملكلاليهافونالى
بيتأولانلمطنطقالههريماأقرآناثهادةبيهةفىضحهويت
مقابمليناتفيهآياتإكناللمباركاوهدىفييأمحاذاساوضح
قبيلةلحماعبلدابعدوهأصيلىكاناناضلهكاندنءوابراهم
خزاعةعليهماجتهعتمدخلنءواوظله01فليأجرهم

محمأخذتهثمالدهىجناهنعةاخز4قيوواليتعنملوهوا
نتفإالدهبمإنوافىبيهوبنصقصىعهدقىثىقر

15اعتدهنإياحصحنآكانبهاححعواواذاتهاجمهمربااقبانل

انااويرأولمنقالتزيهفىبذااثمعاحيالمحةواثاديناا
حولهممناضاساأمخفواتاماتجعلناتحر
اليهءصلثهعاثآلولدجمابلشيئاوالدهمنمالسعليهكأثأ

3آأ



قبسااحالم

البحثة

م81كز

ممالخماالانمعهيهنهمبنغآولماكصدبئفىصئخ9إسة

لماكذإكةبادافسلإلىمتاخوتهمإضمايركان
ذلكذكرقرارفيكاسفاألاايركانءالمأرجع

الدنياعةكأردااحالفءبيأاالفىووصمحيحهقمحعارفإا

الدنيامالهحءاغنياواووباالحبمهنهالبدأصثاغاهاو
شراخاحمعىشالتتذبئااالثعادةاعنبهاخماوات
الوعهاخباعداأشلمحجةهدةةناصستحصعلىقةنفيةأل

ايهالمجنفداثعصحاهؤأعظماغيفاالىء1لجياأال
راهيمواولثطبداثكالتتجياإلدفىأإناااصدأزاصالمأ

سوأكلهمبل4ضاتسيحستأصخرفىصالهمنصبم
يهمانموذجالمتانوليكوئهببانىااللةأظهرهاةالتمحمةللف

سببوذلكعديهاتهاحمهوأيالدعاكلباضاعنمتناع6اأكا

أخبررغاهاكااالينكل1إخحبمإرحاكذأكهوالمحنياصاا
فانااأللزبمأهـفىاادالصاكء ممنضودوعىد3سه

قلبعفاحمائمامفأصوالغخثكةاااأالنمحان
اطاقكانةرعاالىذأكن4قبهانتفاذاخطفاواالطفأفةإل

بهورخريزىاإظامواالطبيعيةلحذةااوألمنهأبقد



ىع91يرغ

وكانيتاجرن4إماصلاعايهبشىولمااالحمرالأعدلفى

رضىلحديخةارةأصباوذهباسااأفبئسائباشريمه

خديجةتشرولمايأخذهخلطماالشأمالمماعنهاالمحة
تيجةت4سوكانافىفيلكلارتذاتتئرحكأواجه

لقواىااورةفيشهإت4تبنالهاظةققوضا

جدكهـشفهدلىألضاووتجدكهفآشيخكلىحكلألمذكره
أنجوةبايةفابرذوافىأالدتءتااألتواءشاالنجوافأنهكنىحأأل

نجمحوثءلمألأاعايهواهيماودينكانواالكابهداه
والتتابمرفاتمابمالىتاتاتجلذلكيدرى

قيمطإ

فعاقومهتهسيصديثاقهوأأءقومهنأانسالم4عاكاذ
اجمعةاقبل51ءء

ددنسثهإصىأق3إألكأارافضصتىاعنبعدهواامانةعظمهماو

اركلحوإظةههـانحاكأصوةءومرمهـصأؤخحاطكانحتىجالإؤ

جمعاهنال51موفحديادقهموأحاجمعيهمواجوارا
عفكلصديدداافعاالوادةالحة4طااوراالممن4ذاللس

والجودفةواواضجموامداصرشالثصهوشواإنما
بئنفرإأعدإفألذصابذلهيثهدحتىءاتواطاشجاعةرأ



ر

إبمأرثاإتىلمالماءمفبردقزدحيقولثاطارث

فيرأيماذاحتىأمانةوأعظمثمحديصاواصهـديممفيكم
ماصاألواللهساحرأقلخجمايمبموجابماليبعكيهمد

قائآلهلصفياتاباالرومملكفلهرسألخابساحر
هرفلفقالالقالماقاليقوكآنفيألكذبتموثهكنغ
وقداللهكاليذبالناسكلماكذباورعإتكانما

ثرعهحاالتىاطيةااممالمنصضرهفىلمحهةحقظه

اقهرصولأنقاصحطابنددبهرهاذلكؤنهالىعأصرفا

اجارةاأنسقلهثىقريغدمانفىرأئيإقدالاسساليماعليه
وجعلهازارهوأخذىتعرقدكلناانالغابهلجعبإبعض

وأدركذلكئهالفليمافالمجارةعليهيخملرقتهعلى

ازاركشدعإلكقالثمصعةوأراهااألبهممشاو
وازارىرقبتىعلىرةطاطلأإتشددتهزثتهذفات

ا

ءبنافىذلئامثلآصلفناحصولوقدابىأينمنعلى

يحضركاقماشديدآحتىبغضمااألوثاقهاتأطعبةا

ماممصاعليهوقالادهابهقوملحطعيداأواخفااللها

اأءوئماصعماالىوبغضاالوثاتالىخفتثأتلماأ



ل12قم

اللهوذالثيئصتاالصتفعلهالجاهليةكانتممطءش

حشبعدها4دسوهممتماثمذلكمنأريدماوبينبينى
تسألومىيرنلغلالملينةقكاةرسااللةكرمنى

خرحتاثاالمريمظتأدءكأا هـهلحىحاصى

فبالدفرفاعزأسمحكةمفدارأولتءحمالذلى
أذقعلىالدهففربلذالثنجلستبعفهملحرسوالمزامير

عرالىسمئاشأفضوااصممياامىاالظنىاؤطيهتث

برعاىمايأالاصالماعايهـوكاناذالئلاخرخاةصي

هقوثشيوعهخننسهعلىالحربشوحرمايئإ
ءياافيحهااللةلميىوتالتئحفاتامنوذلككا4عظآضيربم
وت4صوفهموحيهتاقىااالستحدادتمامعلىليكولوا

فليتأصلموابوةأاتجليأمابحدهاواخبؤةافياالدناسمن

وةزدونوااشليهـلىوأما11ضدءالذالحظمءالم ميممحأصلمر

اتساحماتاواتمحلواتااأفضلالتهمنعليهمألممهيم
الدهـطالكالركاتامنحملمالهاللةمنيخةساول

النبؤةئيبناديهمحلولهفبلفقدكانوامفيميمسزصالذينكانحليمة
مرعاهاواقمنتووبهمكيالارتليهمصارفلمابينلىء



بن22

ولحيصابوصيرىااللةويرحملبناأغسيلهاعثاأضى

ءسحدإفاخهملسحيدىعأناسىااللالواذاسخر
ضاراخراجصدردشصاحنلحصماذلكأعنبص
ؤتنعالىالدةقدرةعاىببالهذاوالجرمنهالشيطا

الشيئآالمحةقوةنرفالاخارااقكالىالثاستبعدت

بخدأدبالوتؤدثراإاألصباسابءطتنجإلمألإداتاا

مثاماالى5فقلهاهةاخاتسخيريةاالإلمكرمااتهم4

قافلةاأحدفىمحهاليمثتركإلصائفايومافىآظا4حتةحق

قلهشاركاكانالذىآلخدغدألمكأخةبذلكىرهـكاا
اثقنتبإنفها4خإححتىدصبهةاألحببهماوهذاهسمفر

أسرءأتجمىبااتهءصالمااولذالشصأتآلستفاإف4أ
مى4بعاماعلىزدإدةأخرىتتلرآيةولمبهناطاسااخاا

مهءومناداتأاارقضمنستهوماإلقتا1ربمس

جاراالمنمحليهالسالممنسمحهكاتيهلماقه

لذعيرىالتههأخداتجهاخرجاذانفثصجارواال
شحروالعحرفلألساالوديةولطونعااالىاا فمو

عقتيإلةوكاناللةيارسولعليالطإسالمواإصالتاتاال



نفعهنههبذلكحدثوقدأحد7كط7هـفالوخلفهعالهونةمينه

قبنالبيالالاتالجااللةخرفقداثأشذلكبهيرقسراب

ئحواتانمدفرضوسحرةتاصقمتامىسءفعصا

هنبعراهابسءوتاكا6جتهـخسحى2جة
ءاسرائيلإمحهأسباطهنطسصصكاااتءكرةاطهتىءالما

أنوضت4ءلمشاااللةحخرءأاألنمىهشالهـكذفا
مشأوخطارةقدرهمعظهشقالافدلالجادات
بيراء

افيأإكأااتننرااعاتآلتحومحاموفيةوراالمحةلاى
ءاإلندامنيرلذكرصيخهـها5لووانزمنذاكأصابط

رصالأإووسصآلجثمبرآيخركاماجاسنياصيرإنهاللةعلمالذين
مثالثآلجماصمأقيمزوسوسالماعليهموسىليدناخطابم
فءثبمطممهوجمصهفممصلوأاخوحهبهنمث
الذىفأالباسىبهيممينالذىمهيماعلموهنبههآض

باسمىيمموههبرياباطيخترئالدفاخبىافأماضهتقما
اتاحببتواذافيقملأخرى3وةممباسأوهامصأا
ذلكلهماظانعالمتكفهدذبإبمواادقااخبىانبمميز

ظمذكاءهـ12و1101 ولذاثلغسهلهيريدهوبومباسبى



يههـف13

خليفةوننجاليوخابثارةاهدهإنوداويقولكشاهال

نجيايحامةمدةفىيتظروناحممكالوأثجاسالمالمهمويى
نهيسالوئحيئانالمععدخاايرارلواهىافاحالماخرغير

الفةخأتفقالواالفقاللمياااأشتالهحقاكأننمةعن
أذشتداذامابافقالواالفقالفيااأنتفقالوالمال

تبثررأةاتاانءفتدلءذإجمااوالعالىايلياوالاحست
انثمصبمالمزمنحىإتأونبىوالمييمأيخيا

تنصدشموسمثإطانهبىاافةفىوأمحقراتوراة

وساصهءنبىرائيلاإختفىيقمإاالهكألموضعآخرف
ضلءاظةعالفترىالذخاانياأنالجشارةاهذدفىردوش

ولواطاقةسورةفتعالىقولهالقرآنفىثذالويثبه

منهممنأصاإينباعدنامنهالاالئاويلحعضعليناةوأة

ءااللدااعداثبينممثوسبمعليهالمحةصكألياوكنالو
المحةالىامشيدعوكلسنهوعثرينثالثاوحمهودثركهـيئمن

واقهطاطرهعتطحتعايهلوأتىكمصاقهعمهذلكومح
علىكلالقمادروصالمحةيعجزأكاقالناسمنبخصعك

أمأفاالذممىوهويقلهأما4اتاينسبمنياثأنءى



ى5

ويمحقابئعافىيختماللةيثأفاناقهكذباكلافترىيقولون
دوفرداالذاتلانهاتهءقىاومحقاصاطلاالله

ا

النيصدقحهانوفاكأااإمةاعنالبشارةهذأخبرتنا

ألألاعايهيإااخهروقدأفتبكاباراالوممحذبهمن

هحاليتثاهومعهااخبربككالحلىاسابهصيرعف
أتإمدونصيناومإسابأناألخبمارإصخمينكاواسءايافى

اللسحطنطأيئئحتلونكادواحتىسديد7حهر7إفرسارصم
مهمفقدءإسيردونومألىباناذ7األخبارصاكهمعاصحمة

اسمفربهولذلكالمحةماعنداالكونألسنينعببعد
باكراإأذايثعلىوراهنقريثىمنسكينثاغضجدا

مديقاضماسصتخاطبراقهحققوقدعنهاللةرنحىالصديق

أتعااللةءشاانتفصلهصاتكيرنءصقليلوهذاالرهن

يارسأانعطاانءفااكفىعاضإقاضىاوروى

فقالالم411علمياللةرصولصفةعنماصيهابنممرو

اقرانافىصفتهببعضاقوراادفىلموصوانهوالتهأجل

لالمبينبموحرلجشرآونذير7ءوداشاهـاكأرسكاناإنياأيهاا
غايملوالبفظليسصاكسميتكورصولىعدىأنت



لمحز62

جمفووممزإصيئةبامعيئةايديموالاألسواقاقسخابوال
الهيقولوابانءالرجاالملةبهيقجمحىاللةقبضهوإنريخفر
اخوقاوصتماوآذاناممياأعينابهويخمتمالمحةاال

ىالفعنهاللةرضىسالمنإلمحةعبدعنحا4وروف

قبريماالديئيتركحتىآلالرياصدسيهنمإحمهمردألمسركان
سى6الشإبثالحدطرقبحضوفياالصارب9كوكذ

فىلهرأهبلتكلاأدددا1لمخالشهااالسحوأثفي
رهضىقرىواشصعارهاواإباسهكأ11اجلخابهريم

فهرواإوادفعىطبيضءوالوفادقاوالهت05آلهاطحو

واالصألممهءإالىلىوالىيخظثرلتواطيرتهسىدإوا4ذ

الجهالةإصدبهواعلمضاللة11بعدبهأصدحهأسمهواحمد4حا
اقلةأبعلىبهأكزشجمرةدابهله1الحالةمدشهأرحآ ءي

فلوبنببهواؤلفةافرتالعدبهوأجمعبلةاادحهأغفا
امةخيرأمتهواجع4صفرتجوامدةتاوأصنحتلفة

ةواصوافىصمتهعنآلألااعلهرأخوقدددفأخرص
يمةروولدهارالمحتدأحمدبثناالالصادثوهوالفه

حالكلهاللةدوناطماوأمتهعايبةقالأودينةباوماجره



كيماإل2

األيجلىألضرقليطإفاربابهيااالفىرآاسالاعلهىعيبثر

ألمحةرلاقأخمرافاقهوبصىدأأشعدمنقريبومعضاه
رحولاقالرائيلىفماياصصناعيالواذافالمط

كأسواومإصراالتوراةمنيدىنبلماسصدقآايكماالمحة

أذهىخالمىفووشدأحمداسمهىلىهـنأءيخقى
لمامااحريوانهالفةينانةعااالفطاافأوصممماارزلصاةا

عدهمنيظقإيسنهااطقجمغمهموانهخطيئتهى

وتمابمراناإقافيردوهذاساعمابجمعمييهل
ابحيافيوردوحديوحىرحىاالواقالهوعنطي

تجبمصةاالجهابواخةقريبزمنضذظهـالذىكرنابا

صراحةمامااعيهولالىاسم

األنكراركةحبارافظييةااسةأطحفهمألثليهاذوهـ
اتحتةلىء5

4ذأنمدبعسكلمامتعرناحهودبانزيمثيأصهالمىبباناوهـش

صاتعنادةثبئروقعاصمدثفقدمنتظرولرس
هـكاأإاخالىاللهةرحمالالصلالمانمادعاناقالوا4ءرنء

اوكافئأوثانوأصابثمركأصيهودكناأحبارنسعهن

بعاموبيضناالتزالوكانتلناايسعلىدهمأهلكتاب



ئ82طز

زمانتقاربقدلنافالوامايمرهوننعضنهمنلناكأورفاذا
حعماففكصاكثيراوارمعادلممهنقظاكماآلنسبعصنجأ
اللهالىدعاناحينأجبناعدآولهراللهبعصافامذلك
واصهفرناقا4تافبادرناهملهيتواعدوننالواماكااوص

صهمنالنوارمعادنلمعةيهمنإحودالهمقالاوان

اقوةباصهينالمثىأصاباتجأبااذهـانمفيكتالسالمعايه
صهمافدفىسبيمناتوابئفىالىانحظنونوأليمونوا

واآلخرةياالدفيصدابافيمحاحهميماقياممنالدونذفيض
افالعرفيكاخيرآمايقوالنصراكتآااأنجتابنةبأوكأن

سلماتوحدثاأ6إالفىممحثنبىفةافيفىالجد

يقولنقسيافمحبانهنفععهعنعةاقهرضىكىاإفاا

منصكرجأحمداصيهرسوالحمبعصسوفالمحةانانياصصاله
اذودذةايأوالديةايأاق4ءالء4أكلخمالة

هلاعليهراسلوإساكانملابابأمنثكانإطدي
عمحندهليسالذىاالكرىابهيهنصكااالرضملوك
اطبحثعةملكإنجاشىالنصارىكاماوكجمعاماالكتابن

رسلهوفادةاسفأكرالرومملكوفيصرملمصروالمقوقبى



م92أ

فيوكادإطفااردردمنومحهمآمنكالنجاشىمنصهموص
نواايموئىكالمةهادنومحهمالمالثكقيحرغاجةاللو

إاماذاكالماالملوكءهؤاالابيرقوةفىالسالمعليه

منرسوأبشرالمالىعليهقيالىاناونيعلهالخهم

ثأمىإفباااجابوفاماعدهمناصورصمغماتتافةوولعد
يدخاطماالفهوضهزيلىواحههـاتاتفالهومنحماأما

ذاكوحيهغرزيادةااتهماذيمندوليسرحصرئحت
حباأتانااكأاواالقواليديهعاىصااللةجاداعااالفاالصممه

ذاكح4النعيكوصيأقىلدعوتهومؤلدطحته5أعظم و

ففىاااطسااالماللههداكدزرتلهفتأليانلىأص

حءررةأرسنةوهواربعونكالاصنمأصلاعلميهبلغلما
انأانجهالةظامماتمنايخرجهمونذير7بشيرالمحماالمهنالمحة
نصغزصادشةاالرؤياإلوحىمنبهنابدئوأولهلالور

بهجرتإسااوذالالصبحنورمصلتءجااالرويااليرد

تانصلحتىاالموركلهافىالتدريمنخاقهفىاللةعادة

منالوحىقىتاالبمثحراعاجدااصباوهناحممالا4ر

نءليبتعدءاطالالسالمعليهاحهابةثمةصالولالملك



03م

لةثزافىفاناللةالىاالقاشويقعلعلماطاذاهـطلمات
ذواتااليالىفيتحبدفيهءحرافاريخلووكانلريرةاءصحفا

علىادتهءتوكارشمالممارأعوتارةاعثحرارةذدا

فرعفاذازادهلذالثأخدااللألمعيهمواإ14ديئ
غارأوصاقىدءجاحرلمثاكاؤدهـفيخدلمجةالىر

لهاكراذالجبلعاىااليامبعثنفئمهوظنجيماءصرا
هذالىاللةولرانصجبرياأناياعدكأاتوقاضخص

ضأاصالماعاحهفانهدقمارقأناماأقالاؤلهسالثماألمة

عإلحقشامكانألذفإخعطبامهفأخذهقبآلذاهاقرألغ
ءفاخذرئبقطاأمااسافقاياشقالأرلىثمدالجمرصهبلغ
شغصهـفأخذنقطارئأنامألأاقىفقاأرسلهحمممانيةفغمال

خاخلقثالذردلتسم1اقرأحقاكأرسصا4شانثالثة ا

علرإلتلصباعاصسىالىرماالبماقرأورباثعاثصنأالئسان

ورازوادهجانىشإمإااعلهحهاخفريلصلىاالنسإن

فدخلةعصالولالماثاباةمتا44افلمزالذىوعاككهبهأ
مريرةاقتاهذهعنهلزولزميرففأالرنىفقالبهةخدكل

اصهررهاوأفبةلحدفقالالروصأنحهبذحتىملوهفى



فه13هأ

وةبمرتصحادحىغطهالمالمثاألننفىعلىخمثيتأقد

إتفقاصثههوريلبذللثقلابمهااصاايهلهنص
األخالقإربمطعرفموكشاابدااللةبالثيخزماواللة

مالمعديرصبكاالكلطومأكىااصاانكعقاتد
وتعانفأضىاوآترىشهركعضدهلىبمال4الالالذى

أالوهاموانإشياصااعايلطاظةالسلطلمةثااطوائبعلى

مماحديخةطوآخأكصدايةإركاحشاللةأنءاواألص

11اطاهومماصاتالىائحاضاحلهمكنتنضبتأقارادتهمما
ؤفئ4ثورشةنتاحشبهفانطلقتينتحداالكضبكل

تبهتبححالجاهايةأقدتجرفكأأوكائيءخدمنا
اثاللةءثماع4يةبانعهرالاالبامنيخكتىبرافاكتابا

عصانيابخةتلهإتفقااءققدراشيخآتيوكانيمب
عيهرهكأىقىماذاأخىقانجالفةيكآناثا

اللةليادفالناموسهذاررلمحةلهفقالرألىماخبرالما
ريلهوتجدءطاالى4االرسولأنشجرفاألنهىوسصكللى

دكمنفيقرهـيخرجكاذأزرابمشافحهابإلتىقالم

تطالييبهظحإكماصوصاياكداهـهمإمطبهانشأتالى



ل2ر

ماإمعالماعليهفاصفربيمءاباعليهاوجدوااعقاداتنجتغيير

بمسارمفهالتصطلهحهممنناصهماقومهسب

ءكأحئءآووقالاالمهنؤهصكهالقولصدقواالخالق

نطتاوقدعودىاالبهجئتمابكثلقطرجلياتلمكظ

فالهـمرأارةسوفىلىتطفالكريماقرآناإكبت
فىلتعوذتأوأرضنامنكملنخرجنساكملىفرواإلذينيم
عايهاالكرمالرصولرسالةورقةتصديتاحماموالضا

لمثمادفمه7ونكسأنصيومثهيدحهنىوانلقاأصالما
المورخونعليهايتققلممدةالوحىوفترؤفئانورقةلبثلوسفزة

الموسصولالىسوقليتدحايوحرنأرفيههاافوالهمتوأر
أقىارعماحتىسالماعايهبهاممثضدتاطالفاندكانه

لهاللةقطيعةمنحذراكامنافسهيرانلهبداجبلذروة

واسطةبهونالناخيارهوإممبرىانستهأراهانعد

حقالالةرسولانصقاألالماكلهقستبإىخلقهودهنالني

يظهرأناللةأرادحىعليهعزممماريرصخضاطرهئنحميما
اذسمعثمىهونبيناالوحىاليهاداقىالديةنورجودإلحىارعودا

را2هءجماالذىالمالكذاقبصرهايىمرنجحماامنصوتا



ثكيهكم

المرةفىلهمادجمبره4عبفرواالرصءاأاإينجالعى

عإصهلىتعطاقهرلفأدزوفتروفىدافاتزكأاالولى
اتاقهمذابمنضاسالمتافأنذرذأتفىاإأصهايا

خصهفكبروربكإاباوكليبوماكاميرجعواس

يموقفطهربكوثياغيرهذلكفيمحهوالتثركاللتحظم
وثصانبالمومناللجيقاذالتهيدىإينالموزرفصتعدا

جزالىاباصىجراهـاىفاهجرفئاانجتآ7رذ4ت

أفيهإناوالهأصصفذوةالمحةتجتياثاهذاباوهو
كهلةضصسفإتتماحاوأنتصةحداأتثو

اماشأنمنالجسافذوهبكاثريم4اوبالموده
يامكقىأذىتءماسيلحقكعلىفاصرولربكإ

ايدةبادةلودعاباالصسالم11عايهفقامالمحةإفهمتدص

سرآعوةاهـعالةصناماجبدوااناالمالديئجصاذاءاا

همإشيبدلماكاننىمتبعهماااللهمحجةوألتفروال

بالؤةطآمرتكانمااالاالخالقممارممنعندهمولي
افهراووبطروااتاراةادلمئأفىينمارالذىصةواالنة

اممليمةالضإافذوواليرفونهبمااللةرسولهبمءنجاماالى



بالمؤ

ردةقيأرياصاممتهوهناالوثانوخلعإثالصحدألىابادرو

عنمهصطعمناولوكانعظهمنهلسلبواعسيهبركال
طالىابئبتوعلىتجهزخوإرربنتخدئحةصلألماثألور

ذردبأومويةقيهوب4ماحهدهقجماتكلنوممهنا

ثيرقاليمالبصاأبوركاتمجاعةااحمأصفذكانواتئهى
اذالمطلبعبدنباسامهإصالماعيفقالداالو

فانطنقاثدةانفرلىؤيماسوااليالاطالبكحهرأباأكا

اشاطفاداااواناااتواتتأالهدفكلشنخة4انا

وأفطالىأفيت3جمترإساافاخذالمالصعنيهنححاعرا

تءجاأنالىأوالددشالةكاصيمفىنبئعلياأحالمعلمه

ءرأممالالفصالضىتااحعآنفاألحتالماناهىوقدلمبوث

رأصاتالهوىواتاعاالوثانعادداطاهلقصدالتدلى ءالسهه

ءالساعيهموالهإصيهبىاشرحيلبئحارثةبنيدأضآ
وكاوتبناهأعتقهاشتراهلماألنهعدانزلداللمجالوكاز

جج

نولااماايحنواحابتويررثيرثقيقىكاقاممتبرانتبتئ

أهلهعرمناجابهمنوأوليدلموالهزوجهاالتىحأضنته

والىصمديمكاالقرشىاتيقحافةأبىاقبهرأبوليته



في53ثهغ

نجبهدوإخانرثا1ءريمنبهصفايعلم3انجواقبلإلئه
حأالمحهسالةبئأخبردفاوااصطحبامنذاذعليه

فأاثأليىتأثلىااأهدلأأتأأفيإلوظيمداتصبا

محضراصعنهاظةرضىكانااظةرصوذوانكالمحةاالإلهال

أعفحنوكالتاالخالصاءكرل11منآلهـعاىينتىشق

ولذددإمعةإلمجااحصن4لحوهفىتجاءاالماسذااسحاالس

وصأفثيرهدحصآنشيرأشطزلهافهوللرقلهكان

لهتاألكاإبمأالصاإلىاحداعرتشهحفهففالكيم
رأحذصر1لألاألاإلماعردألىاوكانفكأجممأفىغيروهبم
بألمثماصفحبمحةكهذاديلىفىاامرباغاجاتمن

اأجألهودعابخهحقصنإالياصألإسألماعلميهنج

مهمجمعفأجمايهيثىقىرجالمنبهصقمنالسسلألم
بأصالمهاصيهمغعمولمطترشىاإإالموىعفالقبننطع

مسحدثدينالمكآباديئعنرغبالوأوثقهبهنافا
أدعهالاللةشتهانفقاللميهحأنتماذعحتىأحالثالواقه

شأبكانكهقىاقافىلهطصممممااأىفلمازأفا أرالرهـ

االصدكااصوامابنإاكآإومهمرهمنالعشرينخاوزال



6ييمفه

صطسهيئبهرالزمموكافاعالمبابدحبنتآل4واإلقرشى

أصباتإالمحة5يخقواآإيئديئالمماجعممدوهوعدايهالدضان
نهنءالىعبدصهموأاالخالمناليكاوزشاباوكاق
فماممروعدلةالجافىصهاوكانشىشالةهرىاكشعوف

هرئاكرقاصأببئدوحمنالرعبداصالماعنيه
لمألباةإتنأانيسةالتبة4تء14تعلهولماشىالقر

نصقشآفاالاللةفىصمأتذافباخغياصحدلهتقا
هـبهفرطحىحرامقابإشروااماطهاواندوالرا

بأاوجماللةرصولاأللجاهعدأيامثة8اتكذإلهتبةو
بوتجمماارهفىمالىالمحةقرلتعاحماذاكفىفزل14مر

ثركانعلىصاهداكوانحسناالديهبواالنسانووععينا

بماكنسفانبشكمكمجحصالىهعافالتطعلملكماليىفي
أأياباالحانهوأصبهبرالدبمرهلبهاولمونأ

متحتمةفالمحصيةاكسالااهدعراذااماأوكافريئكانامؤمنين

يةممصفييوقكفالطاعةهناسافطعظموانحقالن

فاجازيهمواثركجمهمامنمقجعكمعصالىقالثمشهاطا
ءالجؤاانعلىالنيهفائدئاناآليةآهذهختاوفيجزابهبمص



م

كلهواطضالشركهمانهالئحفوتهمانخدتفااللةإي

طلحةومهماالخرىفىجزاشرينالالاالدينفيالثبات

بمالرهباننءعرفوقدكانقرشىاالتيمىاللهعبيداين

مانفحهاللةرصولمنءربهرأبوكاهدفلماوصفظولالر
درالمة01المثالبمنالربمماعليةمحينابعيدانالدرأىوبهأدته

وكانوىالىكأهبحماالصاااكبقواتوباالصالم

عنهالمحةرضىاوتدظالعبمىسكأبإوممارألموالىمة

جموأبواأآتواعصدأعبةاألامهكلومااللةرصولرأت

االولينابقهنالىتهوص4تسه4واياسرأبوهأصاإثاأذو

فلماثقريمثرءىلبعضخغاىيئصعودكانناللةعد
رمممنالسالمعلميمهأيهايدعرءواحاهرةااآلياتوأى
القضىوكاناللةرصولآوكاالوثانعيادةكركقاالخا

يستروأمامهويمثىباللصالىلضاأعنهبهير

جلىفاذاقاماذانعليهيابسهانااذاويوفظهاغتحلاذا

اخفارىازذابواألولينابقينالساومنذراعيهفىأدخاهما

مبعث4بلتولماديث14حلوحاتآلفصهأبااأعرابمنوكاق

هناعملىفاعلمالوادىهذاالىاكباليخهلظإددةولر



جم83م

تءواسسعءاسمااتالحبرس4بافيانهيرمالذىلجاالى

قولحنعهـوسفيدمفحىاالطاقهفاماائثمرلى
االخالقرمأص4أبشمقالذرأفيالمخرتمونار
فقزوداردتافماصصةفثتالأمشعرباواهـمايهلسءو

جمهااحمفالىالمسضفافةجمعقدمحىءا5افيلهقربةوحلى

مقجرفهلمصألالعهانيهره4كأواأللمهوعااللةصلى
ادكهإذاحزاللهرصوايحاحابمنكلاقريتكراهه

امنهماحديسألوإعنددشأخحاةبتانهنعرفعلىرآاالجا

فاألاليصاحرتداءازآلتاادةءشاعاكىءسعناحبهح

درزادتهقرخملااافلماالثداالب44قدوصابعن

قعادىاهـحتىسولإسايرأهاشومااثذوفالالمسجدلىة

الذىلهكز4يعرفاكأجكأنالامافقالعاىدهرثخحصهالى

منهماوأحدلمأليسأل4صههبذففاقاكلسباالبهفءط

ثمذلكلءعاىغادإثاالءوتاناذابمحتىشمكأحبهط

عهداآفماانحءاانقالىمكلىأفالذلمحماماةكرفىأالعلىلهفال

وهوثفانهفالفاكأجردلففصتفذتئزث9إآوميثاة

ضيكأضافهشيآأيتسانفافئحمأفاحتأفاذااللةرسول



صف93ؤ

مدخلىورخلحىفاتبحنىمضلتفانءالمطأريقتكافى

طمهودخلهبئااكلمادخلجشاهأفىيتبعفانطافلف
أقاخهركلمكقىالمطارجعضبئالهفقالنهيملموأرلهسن
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ثمماكثيرللكانمالهفضلمناءطوليأالرسولبعواويت

وخالدعثمانومكاخمابهرأصا4عاتخهرأبماثروةاوا

واألذىاروااالموالمناتجعودوالذيئهموعرسعيدابن

اصادإواإتبلوبحيثسولالىاتاجحطقاتوالمثوافىع

األاذلكليسالمحممعيشةوأنمباالأهدأالدنياهذهفينواأء
ءاماأدركواحتئعلمص3الدنانوارماوحوالمةةهدمن
دلىاتصلصالى4عاتومالمأللةاكهعيه

المبلينيإأصاةظهرالدعىاألإصاليماما4عاتنبىواالمدههذهمفحتص
فهثنونيوذالمسابهاولميئحوصاااثقريحططءفى
ارادنءفىنفقرينعاحبةتدرآهماصعادارانا

فىخلصخقيآولماتهـصلىكأصعاباأذهبالحبادة

الرصولاحبكاحالمألزبمامننهـبمتينلءاعايربوالدين

االرشأابئبناألرئمدارلذإلمثاراتبموليرصدهمحهم

حماصرادحمىالماابمليهوممثمهبماابهرنااميوص
عفوأغرضتومربمطفاصدحتسالىلهقىعليهلفئ

ربالأعصالمهـجهرابالدعوةصراةالدعصلفينالمشر3

بكأيايضادىتجعلالصفاعلىفصعدونصربوعدهاوا



أنيستفعاذالماوجلنجعلفريمشطوندبيافيفهر
ضاليوقريشالهىابوءنجابراطلينظررسوالأرسإيخرج
تفيرأنيدقىبالوادىجالاقاخبربهملوأرأيتممالماعليه
فافىعليككذبافالماجربنانعمقالوافىئصقثاكنخمعيثم
تباطسلهبابوشديدفقالعذابىلىبينكمنذير
ماوتببفىافييداتبتشأتفأالتنافاترلجمضألهدا

حمالةوامرأتهلهبذاتنارابيعاىوماكلهمامحهأغنى

اططىحملوالقصدمنمححدمنحبلجدهافىإططب

فياالكاذبالمهرولطماتقولتالخهاكاةميمةباكى11

همبيناالقرعشيرتكرأواعليهزلثمءالنمماادىش

اوالدضمحىعبدوبنونوفلوكنوالمطالبوبنومهابنو
فانالمؤمشهنمنكابهلمننجاحئاواخمضمنافعد

تعملونممارىانىفقلاالقربونضيرةااىععؤك

واللةأهلهاليمذباذالىانلهموقالالماعايهنجمعهي
جميعاسافطرتكيولوماكذحمهبريمافاسلوكذبت

ضاعةايممالمحةوليلىافىهواالالهالالذىوإللةربهمماكي
تستيقظونكاحنثولضكاتناهونقتموواللةفةالناسوالى



ححصححير3حم

ءووباصانااانياالححنزوإثتعحلونبمطتسطإئخا

غيرليناماكلالقوممكلمأبدآلناراوأبدابخةوانهااءصو
يديهءفواذقالنهفالدوداخصماكانالذىبألىص

واتذإتاذاإتموهافاناهربالاحبرانتجل

انصرفهثمبقينامانياوالتهإباصاأبوفقالزتقمخحتموهء
إبر

وةبالدااسواإصالةاعلميهالدةرصولجهرولم

ياذاقءزممجافيبهحهزؤاواسقريشمنهصخرت

مخلألمهذاحماه11منمجمآلثابىيمابناذيقولونعا

بفلمماطذالثعلىاليزيدوتءعاامنبرطمالمطابعد

دينشمادلقىياقوموألمحةلهيوقالعقولهموشقةآلهحام
تاكعلىغهرةةالجاهاتآلتتهرؤسمهمفىثارتراصماأبهم
طابىأممه11وافذآباوهميعبدهاالىكاناآللهة

4ءداءأأيدىمن4تءنصهعلىأخذالذىهاخمبنىسيد
أفردكليصولاأوحفهوبيمانهبيعهمآثأنممهواؤطا
اليريدهلمالتهرسولومضىمحنهفواسفافلمألببمردا

اطقدفرفيواضمرتاالعصقنرايدثىادهعصعندهيص



4

امهـثوثمالثعلىبحضابعفهمثاللةلرصولامداوةوا
نزلةسقآووصبملكانلهوقالواأخرىةعصابطااخمهالى

واناعناههفمأخيكانأنامنكطلبناواناقدمنا
وعيبعقولناوتصفيهآبائناشتممنهذانصبرالواللة
صاعاءسدءفمرارهماسفياصاحتاذاوافاصهمكااكخنا
لهخلقتفماعقرلهملاستعإمدمذمهماباثهمئاقليداطق

الدةلأشمااتحوالهميلواذاالبقرةسورةفىلىقال

شهاءآأليعقلوناباؤلوكانأوناءاباعليهأنفينامانذخبلقالوا
اةصام4زليواذائدةاكصورةفىقالهويهتدونوال

أوناءابا4عاوجدنأماقالواحسبناهـولألرءوااللةأؤلهاالى

سورةفىوهمالدونصواليئاونالنلماباؤهملوكان

وجدناماخبلقالوااللةأؤلهااتبرالهمقيلواذاناغ
وفالاسعيراابعأالمطهميالصانشيالوكانأونااباعايه
انافالوابلالداحضةبحهمداتفىخرفاكسورةفي

شبههمولمامهصدوناثارهمعلىواناأمةعلىناءآباجدناو
نادوالهاقعصبعلىالدالةالمقالههدهئاالتممنقبالمممن

انالواظبماعليهوجدتمممابأهدىختكمآؤؤفلفال



جحممآلباالتقليعهبحجةواتمفلمابهكافزونأرساتمط
ذأكفهاالهدايةوعدمملااندمابائهموصمفافىذلك

فىواياكننازلهاوفهبهعاناماطالىاللىلواوظعراصافهـم

بااألبلىمربئارنمراثمافرصميناأحدصهالثثاحتىذ
أخىابئيالهففالأخيهانبخذالننفساطبواومهفراق

نتحاحمأواللمثنفاعاقيآلمطكذافقالواحاوزطاقوماان
يامواللةفقالخاذلهممهانصولالىفظنأطقماالاالص

أتركانعلىصارىفىإقصروايمينىقالشعىواولو

ووفىثمدونهلمكأهـأوافطرهحىعلتمافاالصهدا
لةباذهـفقالعايهلفاهـأحمماابئيالأفبطابىابوفقال

ااألفييئالمثركتاللةرسولورأىكأماالواقهأحببتما
ةصاافىذهباذاوصاصأصدةاطمواالذىيرح

ثزاادرجمامحةلرسولأذقأعظمهممنوكانأبيىاعحد
وممرجهلأبوهموأشدفأولهمبالمستهزئهناذاهمثرةل

داانقريثىيياايوفالثىالقروممطالخزهشامافي

احالبهعوتفيهالهتكموشخدياكمعيبمنوتقىماأنىفد
أطيقالبحجركدالهالخاسناظهأمماهداقمآبابرو



ير6ط

عنداسمونىرأسهبهزضختصالتهقيسجدفاذاحمله

امابدممافعبدخواذاابحدفيصفاتامنحوقأوذااث

اللةلرسولجلسثمفصراكاوأشذاصحبحفامالهم
فىريشوادصلألتهيخدولمألمكاكاناامحإتومخداينتظره

سالمإعلهصجدفلمافاعللجهأبومايأشظرونانديتهم

خرشهدنااذاحىنحوهأتجلثماطجرلابواخمل
يدهتصحجرهورىإفزحامررلونهآمنتةزيممخ

قىقالماطأباالماألثفقالواقريثىمقرجالاليهفقام
االبلمنلحللمعرضنيصدنوتفلمامممماقلتالفحلىاليه
ألرصاجمرذالفاكايأكلنىأنبىهتمطلمهءرأيتهاواللة
مارادجهلىيمأبوقوالخذهدناولوجبريلذاكقالالمحة

راةاندبهةمصلهفقالالجتافىالتهصعناوسوالاص

وهددهالقولاللرصوللهفاضاظهذاعنانهكأأيصلى
ديدااقهرلفايانادالوادىأهلثر7وأناأكددفىفقاال

فيخدخخاطعةيةكاذبةناصصصيةبالناانسمعأينتهألئنصله
شهأذومنواسجدوافزبتطعهالبانيةصالىسضدحيهنالض

اللةرسولمعايمقالمسعودبنعبدالئههحماللرسول



كريهعإلي

فوثالىموماالرجلجهلأبوفقاليصلىوهوالمسجدفا

ابىقةعةجفقامصاوههـرعدعلىيخهفالنإفأجزور

يقدرزلموهوساجدالنيفالقادالفرثبذللثءوصامعيط
إضعفهـعنهالقائهعاىبالمعجدكانواالذينكنلمهالىمنأحد

تءجماحماداسامإصلا4عاتلهـولمدوهممقاومةكا

نعااهذاغهندعاعلىفلمافامورمتهرالقذفاخذتبنتهطمةظ
افيفالواماأوسثأيخثقرمنالمالعإلكالمافقالأقبيحإ

إيىخاللةسوللىحعلطاوبدريوماقنلوفرأيخمصسعود
ؤطلالاالراكىلهيقالرجلهناجماالابآعهذأأنجهال

أخذعاىمساعدةمهميريدقرلشجمعازجلءنهافجاباثمال
لماءصهزااسلأبىمنلينصفهالتهولرعلىفدلوهلهما

طلبةايهاالرجلجهفتوبالرسولالشقىذاكآفعالمننهيعلمو

فقالبابهعليهضربحتىمهفرججهلأبىعاىمنمالمساعدة
مذاأعطسولالىلهفقاللونهمتقعالحرتيعدفالهذامن

حىلالىرحفلمتأخذهحتىلرحالتجهلأبوفقالحقه
مامثلمارأيناماطأباياويكثفريفقاكفي5أخذ
حتىبابىعلىضربأناالهوماوالتةويلكملظصضعت
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االبلهنلحالرأصىفوقرعباوانمنهمألتصوآتهسه

ببئأبولهبالمسهزئنجماعةومنصلمارأت

يرىنصباعد9اهنءعاتدأكاناتةروالمالمطاب
يقولوحهطرسولالرنفيلهحاراالنهكانبابهاقذرا

ممدقبغقتشاكهتوبمهذاأرجيمأئضافديافي
رصوللمحمبمانتكئيرافحرببنىيلجمأمروجته

زوجماوفىيخهالفىانبعدصاخصوواخائمبأفيهويرطماطة
يلىكانأبىقعقةنخهزالىومنلهبأبىسوره

ةصيصخلهبمعهكابىيعملوكانالرسولاصانياالجار

آالسالعليهفقالالمهارسووفيهمثىقرالهابمعاوفىول
فئاذيثفبلزففهدبالتهتومنحتىطمامكاكاالوالته

ىالثلكعبلعنىشىهافقاللهديقاوكانخلفا

لهأشهدحىطعاىيأيانفافييفشررجلمنزلىدخل

أفئقاللهفشهدتيطمولمبيتىمنيخرجأقفاستحييت
وتبزقتطأعنقهفلمعدالقعتانحراموجهكمنوجهى

ذالصبهفعاءارسولعقبةفلمارأىعمنهوظطموجههفى
اتخذتياليتنىيقموليديهعلىالظالمفنويومفيهالمةفأترل



و4ط

خلالفالالاتخذااليتنىوياقياسيالالرسولمعتاتزذ
لالنسانالشيحالنوكافىءجااذبعدالذكرعنأضاكألقد

روادهااللةوصولالثمقىذللثصنحهماأشدومنخذوال

اذأفلالكعبةرفيملالنيبياقالجهصيفىإبخارىا

قاظنقماللةرسولعنقفيلوبهفوضعمعيطأبىعقبة
لىاخياعةهودبمبهبهأخذحتىألوبمفاقبااسصديال

وقداللةربئول4أنرجالأتقتلونلوظوسمعليهاللة
اماحممااءينالمسهزجماعةومنأمرجمحنإيسالتأباجا
وكاناللهلرسولداوةااشديدشىكانالقرىأاوائلطافي

ماواللهوتاإنيمتيراانهمومحانأصابهعدكرقول
ماوفالوادعراهفىعايهردااللةفقالالدهصاليههلاللنا

بذلكهالهمالدهياالضاايهوهااوفيغوتنياالىخياتنااال

االرتقطدينعايهوكانااليظنونهبمانعمن
ءأ
عدممفياليمىاصاصىافقالاياهاضاهفحةصالهناإرجالحدة

ذهبمن1أهإمايبتنىالجنفىاندبعلىتآةالذداذه
11فأنظرقفالبلىخصبابفالخدماوثياباوففعةأو
إللةلفاقىبئدوولدآوأقضيكماالآوقثاليومهذا

م



ر

أطآوولدآآلهانتألرتآياتناوقالالذىكفرأيتأشفيه

ذلهوأمايقولسنكفصداصالرحمنعنداتخذأمالفيب
جماعةومنفرداويأتينالمايضوثهوداكلابذالهعن

اللةرسصولخالابئومويغوثعبدبئاالسمودكزئينالمس

االركاملوكصابمثييقولننجامقبااابأرأىاذاكان
خشنوعيشهمرثةهمثيانشمتةالحهمكانوامءاسخهزا
اصحماتأيوماأماكت4تاللهوسولمرلوكان
هوكانثاطاربئةعيعالمطلمبتأاالصصودومه

انألقىوفحهمونيتغااصسونالمملهعليهماذاصهوسيه

بهماواواذاصينحكوناآنوالذيئمنأجرهواكانوانالذ

اتقالواواذارأوافكهينانقلبوأهلهمالىاقلبوواذونيتامز
منجهلكازأبئممافغيرةبنالوليدومنهملضالونءهؤال

منةصالقوآنسصعالعيثمنصعةوفىثىقريءعظما
واللهنحزومبئاقومهفقالوسلملميهيماقهصلىاللةرسول
والىاالنممنصهوماماانفاصعدمنصمعتلقد

الأوانلمروهإطعليهوانوةطللهوانالجنمصمن
صمبذتريعثىفقاكيعلىومايعلووانهلمضدقائفلهوأنلمصر
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أكفيكموأناجهلأبوفقالكلهاقريشلصحبأنالوليدوالله

ؤممونفقالفاتاهمفقابمادأبماكلهاحزاليهوقعدفتوجه
اطفانهكاهنوتقولونوسيمدوهرافهلىمجنونعداأن

ضعرآيتعاطىرأكوهفهلشاعسأنهونوتزيمهنرأجموه

اممذبمنشيئاشليهجربتمفهلأنهكذابممونوشقط
فالثمقاياليخرؤطفالواثمالالماذلكفيفقالوا

وولدلمهوأهـجلالىنيفرقأطوهراأسصاحراالهوما

نحاطبأالولدثأنفىاللةفاؤلفرحاالنادىفارتجومواليه
دودآمهـمااللهاضادآوجوصتخاةوكهذردفىلهلرعو

انهكانكلالأزيدأنيطمعثمتمجدالهوتمقذلتشهود7نونج
ثمقدروقذرفقليهفبمرانهصحواآلياتناعنيداشأرهقه

فقالواصتكبرأدوثموبعمرعبسثمنظررثمفكيفزا
سقرسأصحليهالبثرولاالهذايؤثرانمجراالهذااق

بهذاكنىلمآلفإكثيراطلفوالتطعأيفحافيهلواقى
نهالاثهذاببهوأرادرمنهإفاعتاداطلااجر

االحادشهيخقلنجميمءمثانطابءاهتا4نةحقيرفي

جافغليظلءمئتدأللخيرمناعاضاسآبيناالفاد



اتكتاذانينومالذاكانأندخيلازنيمذألبعد
شكنايةاطرطوملىهتتاالولينايرأسافالااياتة

مافإشضوواالنفءكرمالوجهالنرحةاةوااالذالل

4اطومىظمكاالنفةالهكألمايدلاشقوامنهصولذلكفيه
ومنهافةوااألذاللدللهعضرفأهكىعلىفالوسبم
امجاللةولرجلساذارثكاناحطبنفىاثبنزالمت

هلمواالنفرفالقباهممناصحابويذكرطبجدحمملمتاس

ملوكعنيحدثثمحديثآنهأحعنفافاقريئىيامعشر
صاطيرأاالدعادثأهاويقوله3ديتأطريلموكانفارس
اطديثآأوكرىثصمفاسإاومنلقىوفيهناالوا

لهماولئكرواةومجذهاعمبغيراللةصبيلعنليضل
ورمحايرآكانصجءودآبإتامحلميهثلىواذانمهـمحداب

اللةمانتةءهوالحألمندابفبثرهوقرااذينهفيكاق
الذنجهنزاتفيناكانابمالتنزيلفىتعالىفالكامهم

جلاللةوضعوقدونخاشوفاخرالهاافهمعلمجعلون
اآليةالنوقوعهمنالتحققالماضىصورةفىالوعد5ديم

يوآويئنؤحمالهجرةبعدئةكانااهعذهوهالكةش
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اللةابتالهتومهماطاثبنإعرواجهلكابىبدر

لوافئص51اوابكابىغافهالثصسديدةاضباضى

ممههلاألصياهدامايذابعضنؤصالمغيرةبنوالولد
حمزةاطالمبعفدرتهعخداطيةضهأدربمفقدالمطابعببئحمزة

قىاكذلكالىجهفمصهأكالجهلألءبايذاالجرارى

المحةأنارغإدعلىمحداوأناشوقاليهفوشهوغاضبه
آوأثصديماسملألالناسأحمغصارمنحتىنبنرراليقلصهرته
صنعىحتىالدينءأعداطهصيهمةوإؤاكنالملهعلىيهرة
اللةلىأ

أصعابهاوذىالموااعحالةاعايهالرصولأوذىح
ددوشكميهعثيرةلهليسهنوخصرصرالهالشاعهم

هيداممااعيمفىحلوااالذىكانهذاصعشهعدوه
علىداصاتمحىاللةللتامبلمديعنيضنوافماللةارض

فيهاثنمستضعةكانواأنبعداالرضملوكارواوايديهم
فىداةاشالذيئعماطنمنانونريدهدبتجلقالكا

ارادتاحققهوفدالوارثينونجعلهيائمةونجعالماالرض
الميةمملوكارباحكانبنباللاللهفىاوذواالذيئومنإ
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يعبرنهاعمبياناالىويدفحهجالعنقهفىرحلنفخلفاق

اللةتوحيدتءوفيههايشغالمأحدأحديقولوهوبه

ملالىرممطءصضاالرفىاظهعرةاوقتفىبهيخرصاصةاوكان

يأصيثمضجىلآلطقطهعليهوضعتلواطرارةالشديد
الفئاللىقولئمصدرهعلىفتوضحعةظيالهإصرةبا

فيقولاعزىواتعبدالالتوهداويهفرتهكذاحتى

هذاقاللهتتقأالأميةفقاليوماالصديئمربهأحدأحد

ىقىطافايقذهدتهأأنتقالخدبهمقحتىالمسكين

نارافانذريممإيةونجيخهاللةلفاقىواغقهنهافاشز
لىوتودبالذيكذخافبنصة1االشفىااليصلألهااقالات

الخدومايتزىىمالهبؤتىالذياقفىااالتقوسيجنبها

واسوفاالعلىربهوجهءابتغااالتجزىنحعةمفعنده

اقهنبهوفدأممالهءجزااالخوىفىالمحةيعطيمابمايرضى

لموعمقهباللءمثرافىهالهالصديقبذلانعلىذكرهجل

صديقلمصوزضآلفآخىجمهذاكفىربهوجهءابتفاااليمن

االرفانجماعةبالغعراعتقوقدوارضاهغهاللةرضى

فههرةبنوعامرباللأمحمامةمهماليهمموفعاقبهموااصله
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واقةاصداكاقةيمفوأبويقولماىاليورحتىبررذكاق

يتحتىاللةفيزنيزقكذتيسمىامرأةومنهمصةاافي
تعجبوقأاليقولجهلأبووكانايمانااالذلكدهاينفم
افتسبقنااليهناسبقوخيرآهـادعبةأنىمالوكانوأتباعهمءاللهو

مموااالرزيئالذيخهكفرواوفالاللةلفاقىدريثإلىزنيزة

صدالونفيقوبهصخدوالمواذأتاصمبموناخيرآمانلو

عنيكأنتأمرائهبعدابوبمرأعتتمنومفديمأقك
ومنيغوثبءبئاالصودحهاذيهوكانزهرةفياهة

يمدبوقكانواأحهوأبوهوأخوهياسروبنمماراللةفىبذء

البرآصفقالوسمعليهاللهصلىإلةرسولفركمنارال
ابوأماإتدوقدإسرآللراغةالماالجنةحءفوريا

عليهفثقلهووامااللةرحمهماهذاباتحىفاتا4واممار

له5بهعدهلكاتأبافاناممفرةباصانهعهفقااللعذابة

ونالملهفثقالاياهايلبسهوالصائفاليومفىإطديددروع

الىقرقههنايماناملىممارإسالماعليهفقالمماركفر

جلفقاالمرتدحكمفىءاصتثناشأنهفالثهلوأقىقدمه
وفلبهكرهمناالنهكطادتبادهـمنكفرجمره
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غابفعليهمدراباصهمرسهنءنونطباالطصقء

خبابالتةفىذىأوهنوظيمتعذابولهياالثهمن
خداداوكاتأنمارامفأشصترتهآلالجاهاتفىسيرتاألبن

فتةاباصلمجهـاالدهفلماشرفهالنبوةتجليألفهالنبىوكان
ظهرهعافتجعلهاةإفاديدةباطأقىزاخاربابهذتهألمو

وسولالىةصخمابءوجااطانااالاذايدهفيلمألفرهوجمم

االالنهيارسولفقالاكعبةظالىودهدمتوواد

منكانانهفقالهوجاعرالهااعاتنقحداأالمهتدص

تعظمهادونءالحديدحمثاطبااحدهمطكمالفتج

قثفدهمارأسفرقكالاقشارويوضمعصىءوطبم
حتىاالصهذاتعالىاظةوليظهرندينهعنذلمثضرفها

الثهاالخافألحضرموتالىصنعامنبالرايسير

اطالهذهفىوهوالالمعليهذلكفالغنمهكلوالذئب

رةءنجالاوأنيءقالالاعقلفيهااليتصورالتىعديدةال

يووذلكاناالاللهمتقبلةسءدةاوصعامنتظرة

يزكواانالناسأحسبآلصثنلمبيتاللمؤصتعالىاطهلاقىثم
نفيعلهفبلهممنالذيئفتناواقداليفتنونصاوهمايولواان
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بثىايدقالالثهعمفانإكاذبيناندقواوليطهصالثدالذبن
نومهـلهقةالحهثىدبوجمىيعلالاذدهوصبعدأال

أبمحأالذىعليهاشتدولماالصديتابمرأبوالثهفىذىاو
كأأقىحتىلخرجاطبشةةإفىيهةمنالهجرةعلىءأص

حقالالقهارةاصمهاعظيمةقبيلةصيدوهوةئيالدشابئالغمادفاقيه

فىأسيصاتدفأرقوىأخرجنىفقالأبابمرياأفيالي
اليخربمبكرأئايالمثهالدغنةنافقالرفيوأعبداالرض

وتقرىااوتحملأالىمارةالمعدوآبهسبانك

واعبدارجعجارلكفاناقاطبنواعلىوتينالضيت

أصراففىوطافحهالدغنةابنوارتحلخمراببلىربك
رجالبهسباتخرجونمظهيخرجالبهرأبولهمفقاليشقى

ويخينالضيفمرىوكل11ويحملالرمصحاوالمعدوه

اوقالواالدغنةابئبجرأريشفريهذبفلماطقنواثعلى
ءوليقرأماشاشامافيهافليصلدارهفىربهفليمبدأبهرمر

ناءناوابنانسايفقأننخثىفاناواليستعلنبذااثواليوذينا

دارهفيريبدبذلكفلبثالفابهرالدغنةابنذلكضال

بهراالبئبدثمدارغيرفىيراوالبصالتهيستعلنوال
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القرآتويقرأفيعهيصلىوكاندارهءشجدإضناأبتى

مندنجبرنوهموأباوهماثمركإنءنساعايهفينقذف
اناقرافرأاذاجمنيهطلكالبمرجالنبمالهويخظرون

علهمفقدمالدغنةابئالىالوفأرسيمققرافساثذداثفافزح
فىربهيببىأنءحااركصأبابهرأجرناشدخاانابمفقالوا

اصبافاعلندارهصسجدآبفنلفابيتئهذالجاوزفقداره

أحبفانناوأنباناءنسايفاقأنخشينافدوانافيهةءوالقرا
أقاالأبىواتلفدارهءنابةإرررأنخمريكلأن

كخانقدكرهنافاناذشكيكيرداأقفسلهذالثاني

بهرأباالدغنةانفأقنأالتبهرألبىمقرينولسنا

علىتقمصراقفاهاعليهإكدتعاالذىتعافدفقال

اصربانمعانبأالفاقذخمهالىرجعإنواماذإك
عليكاردفافىبكرأبوؤقاللهعقدترجلفىأخفرتأنى

يمأذىيمالالصبباذلكوكاناشثهراروأرضىجوارك
المسامينمنأحديخلفموبالجلةعنهافىءرضىبمرأبىالى
ثباخهمتاقاسدىضاعذاككىكلولطقتهأذيةمن

حصولهيرجوندنيوىلغرضوايسلهلمفانهمنهماوعظيم
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قااليمالحقيقةالدراكاطالوفقهموممنارصاعهمهلفي
الصكأدونهثفرأوي

تمعاحمئيلماالذىذلكانلقررأىكفارولما
فيهاورىاتاوااتجيقيمازدادأذىالملمينزادواللكاها
يا4قوصفىمطاعاسيدوكاقربيعةبنعتبةلهمالفلخهم
كاةرااموعاتواعرض4فايمدلمحهأقوهاالثريقىحشر

ايهافقمالوليدابايافقالواناءويهفصاياهافنعطيهبعهايقبل
ياوفالالمسجدقلىيصوهوالتألرصولاقفذهبفكلص

ونسبأحسباخيارنامنعامتئدحيثمناانكأخىابن

وسفهتجماتحهم4فرقصعظمربأقومكأتيىقدوانك
حمهمابامنمىمنكفرتوديخمآلهتهموعبتأحالمهم
بعفهامنهااتقبحتنظرفيهالعالرآاموعايضأضمنىفاسمع
انكنتأشبنايافقالأسمعالولدآباياقاسالسالمعليهفقال
منكماألجمعنااالمهدانبهجئتبكاتريدانكط

ناكفاشورتريدتنص3ناوألءاناكرأعوناخاحتىاوا

ملالكناكملزيدواجمنتدونكاأصالنقطعحىعلينا
طغصالالجنمنرفئكيأذالذىهذانوانيمعلينا
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نبرئكحتىأموالناوبذلنافيهالطبلكطنبناكانفسكرده

عليهفقاليدإوىحمماالرحجلعلىاتابعافيربمافانهمنه

فقرأهنىحفافالىنمقالالولدأبايافرغتقدإصالما
وساعليهاطصلىانتهرصول

الرجمالرحمنمنتنزليصصالرجمالرحمناتةبعم
صهـاعقةأنذرجممفقلواصأعصفانشالمأرلهبلغاقالى
أنبالرموناضدهبفيهعتبةؤكعادوثموداعقةصمئل
تصمهلقدوالمهفقالسألوهعتةرنمفلذلكعنيمف
واالهانةبا5والمرباكاهوءداوازطصلهءت55اءقوآل

الرجلينخلوالىفاجعلوهاأطيوفىقريعثىيامحثربالسحر

تىاذامهايهكلننلكوالمهفوفاعتزلوفيهدهمابينو

العربعلىيظهرواريمبغيختموهققدبمربااتصبهنبأفان
اضوعرثمرأيىهذاعدفقالالقدسحركفقالوعيبهمفعزه
عبادةفىويئاكونهعبادتهفىثاكهميانذلكبمدعليه

والماتبدونأعبلالرونابماأيهاياقلذلكفىاقفأترل

بدونطأشموالماعبدتمإدعاأناوالأجمدماعابالونأغ
لطلبهمأجيبكماتتوهمرافالدينولىدتيممكمفىءأاص
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منينزحانذأكبعلىوطإلوانيءفأصوا4ابااالثراكشأ
بقرآنفيأقاشديدعيداوالواالوثانذمنءيغيظهمهاأقرآنا
أبدلهأتمايهونفللهمابمصالمتلكفقايدلهاويرهخ

معلهوقدحصلالمىهاايوحىاالأتانتمىتاقامن
ءضىتجمصباحتعنبااسهانإننادرةجمهونيثىفارقربم
ادالمعاليهولاربينماانهوظهرهءوراإداوب7انبه

لرمااقرآناعاحمهميعرضولفهميكرافهموامريثءخكبرا
االمميهتومأمدقاتاخبدكاأتجااذالديئثصبهءجا

منملقىوقدءإقوباضتغلأيواقديموااساممزوهو
ثهاصوليارعبداللةلهفقالاسلألههـمفيصاحأحقمؤانسة
الرولعلمااثذفثقأقولا4خاتثر3والالمهكعامماعاحنى

اتفاةاجمهوتاناصالماعابهوضافمهاصاصهقءومر

عشهفأعرضاالثرافأولكفلبعنهينفرالمسالكينلذلك

ماواالسهءجماأنودولىعببقولهذلكعلىاظهفعاتبه

استفنئمنأماالدبهرىفقنفعهاويذكريزصللىيدريئ
دىكءصامنوأما2اليرانعديكوماتصدىلهفانت

عليهالثهلىالمهرسولفاعبسىتاعهفانتيخثىوهو
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أمنااالمهاعبدعايهأقبلاذاوكانكروفىبعدهاوسم
ربىفحهعاتجنىبمنمرجالهيقولمثتوم

يعرضوخهاكأاابالمطاهذهأنالمثركونرأىولما

تعجيزووهاخربابمنيدخلراأنأرادوامنهمتقبلال
صادقأانكنتدوفالواياعوافاتاآلياتبطابولالى

التهفاعطاهفرقينالقمرلناتشئأنومممامنكنطلهااتفارنا

وهذشهدوااالمثىرسولفقالقنإناقهرفراانشقوالمعجزةهذد

االويئبقهنالعمامنوصمسرداولعبدرواهااقصةا

غيرهعباسبئالتهعبدورواهايرهطرقعمنعنهمترو

دبهرهاوقدااقىمشاطديثصاريرحتىخىجمعورواهاعهم
مالحيالقمروانشقساعةااتاقترقولهفىاكريمالقرآن
سحر3لقدثمبعففالاممبرطاآليةهذهـالمحاندونرأى
بقولواضواويعرآيةيرواوانفيهمالمهاالفاقىثهأبىكبابئ

اليقصدوناياتثذامدالرسواسألواثممستمرصحر
حتىلكنومنلنقالوااتهاناداوااضمتااالبذلك

وعنبئخيلنجنةلكتدكوناوعايخبرااالرضنتفجراخا

يناعلكأممتحابمانسقطاوتفجيراخاللهااالنهارفصقجر
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فايتلكأوبهونقييالوالمالفيباقهاوتأقىكت

ناعلتترلحتىكففلىنؤمنولنءافيترقىأوزخرف

هلريبحانقلبقوالاالالمحةلمجهموأنقرأكتائأ
منجوانحهصيمنهماعلصاللةالقرسوالاالبشراكنت

ابيناتكافالامنهمءجاامصونيؤفالاضادواالتعصب

فيؤنونالتجااذااصهايثعر3وهاذكرجل
كفمناقىهوهذانانالماقالواصنالحعريرحى

يقولووأاليصائدابعذاباوءامماامنحجارةلينافأمطرخ
هنصنةوهذهاليهفاهدناعندكمناطقهوهذاكاقان

بونهأليطآوانهمعنااآلياتطالبنرأوااذاءاالنبياسنن
بقومهميحلاآلياتيهالهذهانفاذاللهمألوقيتعجيزآال

قولهكهادالمرهووهذاوخكيرادوثمودلصلكاالهلرك

االلوئبهاانكذباالباآليأتصلكىانومامنعناتانى

هيردوساماموقفلماانهالالم4عاليحححثلوفد

وردمعخرمنهذلكرأىفلماطابهالىيجبهفلمآيةمنهطلب
وذالههءقاأوجمهعايسفيأكاناندبهىدإلطعدوهءالي

شمضعةالممعركونرأىولمالهذااالنجيلفىمذكور



اختارهاالتىإقوةاسياسةالىلواعرهانبربانالمسامقاوهة

وانصروأهحرقىفالوايثعهماجمزواغدحمراإمقى

ءرجاأصلىمنعلىكلباالذىفازدادواءهوالاأأمجمآ
االإئأر3واآاولمألمإلسهليهولصالىاتباعتءدهم
للةفانأالرضفىاتفرالمحابهالسالمعلميهفقالهوفى

فتجامزاطبثمةأرضالىفأشارالوجهةعنفسألوهمحمفبثطهجرراط
لمواال

أشاركافراراياليحهمموامواديارهمعنللخروناس
أصاحهاةلوكةمنبرةاوالوهدهاصالماعايه

آلرتوزوجهعمانبئمانعوهموهأونجرجالعثعر

سبرةأبوووأسلمةأم4وزوسلمةوابواالعولرشنضى

ةخذبةوأبوليلىزوجهوربيحةقوعاعصئوماموتجهو
حمنالىوعبدلسبنىصهلهوزوجهربيةنغبةابن

صفيلىوسعودبن4االبدودونبنوعثمانصابن

ولماألمه4سءقفسارواانوامبنبيرواكءابيضاالن

ماقصدهمالىاوصاتهسفينةأصتاخرواإبحراالمطانتهوا

عيبقوأانثرفيمنمتىيأذىماآهنإقطئاموا

سمهماأصحمالوقتذلكوفىالقليلاالإصعالماعلميهالنبىضآساصا



مج56ر

دوثكنلمهاةاصهنكر4عاكانمادهبطاطكتممراما

زوجهامعاطبشةفرالراتألمهاىفىالىاتقاااذاهم
كبتاصالمصافلماعاينافىاناسأشداناططأبممرقكان

افاقلىفقالنابه01اذآلبثاطأرضىالى4أتولدأنأرنعرى

المحةأرضفىنذهىاندفىونازدآذيأتفماعدالمهاال ا

بماأخبرتهصطزوحىءحافاممااللةصيبثمقالالنوذىثت

حىاليساماللةنسمأنجينقىرنتالرتةنهرأت
الملمينعلىخدتهوتهقسومنيراهلماكانكذوءاطاباحمارلممب

فانهوسلمعليهالتهصلىالمصطفىدعوةةربملهاتحنبم
دارفىهاسلوكانمرباالصالبمأعضالمااللقبقال

وقدفيهاعرنتونالمسلىكاناكرقماالأفيفياالزقم
مسعودناللةعبقالفقدالسالممارجاهكلليهباسالمهالدةحقق

ببانأناللةرسولمنطلبفانهممرأصلىمنذةأعضمازلنا

خماحبدتدشىبةاركاةالأدركوذلففهـمحاإفىلألته

حولجمهـثعاجحتىفلىقدأرادواأوكالوصمأممررآوأ
ينىنوهمىحثأالوائانصالهاءنجاظرونهبإدأره

هفوفصوؤثرةححلةوعايهممررمعدىبقءحافائمم
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أقننىيضلوماكرصءفقالباالثمارلهالحةبخرير
ماصيااخرجممرشفانحارثفأنااليكلسبالفالآسلمت

ذاويدهافالويدونشأينحقالالوادىمسالقداناساجدفو
أتواجصن4أنناسجصرفراليهصبيلالقالبأصمالذىطاب14اق

رجعوااطبشةمهاجرلىخرومنثرأشوبعدثالثةشت

امدداقيلوهمألاةامةاألالهمتتيسرجثبهة19ماحرهـك األحثله

افسأحماذالتالطوأاالنسبعضاممثرةوف
دارفىعلشلهمحمييبالءوهوالنساؤهمومعهـمإشفر

اطالةحهذهبةشص

عرصهايحببافىيخعلويةبكإلمؤرخيزبعفيهأولبموقد
قرأعليهمحينماقومهماسالمبافأنهواطبشةمهاجرى

قالحيثحهمكهآقآبميخهاصيمموجمالنرةوسولالر
نيوااخراتلثىألخراثةاثااومناةىمزواالمألتامأأشله

لترنجمهسصفاغهنوانالىلىإلمألبهةااويرادنوقثغجمح
االروايتهبرزالهاوهذاوفرحألذاكاعظاماوافس

متثبتينغيروجدوهماسقاونالذيناالدراكلىظعلى

إنبطلعاألقاوابهقلىاادلةااكنسوقنحنوهاصنهفى



ال

اقاضىافيهفالفالسندلمقانومتةئعشدهاطديثأماذكرما

15رووالالصحةاهلمنأحديخرجهلمءالشفافىعياض

المشركونوالالمحةرسولفليمأمحاالمتنوامابسندعمايمثقة
انبعدعليمذاكزوقيذمءأأيسمعوامدحآحتئمجانين
اباوكمواكمسميتموهاءاسحمااالممىانقالاالصمنامذكر

ذإفاولوكانمنضظمغيرمفالكلساطانمنجمهااللهنرلهامما

آالحصابهاوتنهلمجاجوحجةعاتاجمفار5الصندصلتي

بهيفحجةأدقفيهليسفيماإمناداننعرفهممنوهم
عبةاااألاقطةايلصكربكثيرمنافلالقيلذايثوليىاهذبه

فحهملواةءصفهااللةدماهمحىقالوامافيهقالووهذا

اعليهاالتىكانوققمعنالهمماوالناسنءالسفهاشقول

والممصدرينهمرجالمفواحداىعنلمجمعلموممن
ذألمثوكانمدحتهاانبعدتااذممتأكمافالممان3للعنا

نالمؤراقكلالرجالمهجوبذلتحريدالسيوتمنلهماوفى

اجرىصعصببالىنهاولمجعلىبارةأإهسذهيثقاونالدفي

جوعججوالررفينتكاةالهجرانهمباشألونيقرطبةا

فالمدهرمضانفيكالتنجموإورةونزولشواكفيكان
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والمأملواحدشهرالمهاجرينورجوعورةالىولقىبين
هابااتمنالزفاذاكاليمفىشهركاناانيرىأملإدفى

مريهبذاكاذبهنلمالنهمهاواالياباطبشةالمماكةكه

براصالمخليولمغرأفوالصرالبفىالسيرتسهلآلبخار

اطرا5هلىانلمناأنذلمثدالةكيفالباطبشةلمنثىقر

الديةهذابهالثهابلىالذقيءاالهواأهلمهـوضموعاتمن

بيننالمجكمالمجيدالذىحتابنابحفظعليافقدمنأظههـاطويمن

لىالهوعنيطماولفهاإسورةاكأفتركذابنصبو

عليهيقولههـبهفىيرأفبحمنالشيطانيلقيهوالذى
الوسفيكوكاشالمبتمماإسانهعليجرىأوالسالم

والذىمخرهمفىهملىالتهبمردءهااسةايريدهالذىايإص
اللةعبدروامادامصاهذاهوضوحفيالصحيحفيورد

نوسجدفسجدهىفرأوالنصمااعلميهخبىاأنمعودانجه
وقالجهتهىحهوصىثءأخذكفااالرجالمعهكاق

أدفىيثاطدهذافىسوليدكافرآلتجفرأاتهـيمفينى

بمدهالذىبللونمشرهم4صجدواالذيئأنعلىداللة
فاوهذاارتدثممسدآكانانهابعدكاغفنالفرأيتهفوله



إأ

فكغمرواالذىصلواءلمالذيئالقلوبضعافتبعضنحصل

انمنصبقءاذافهمتانكفخلفبنأيةبئكلىصنهم
جزمتالحبشةالىالمهاجرينأحدمسمودكاننالتهعبد

مهاجرورجعهذاولمالهوضرهلميهةلماطدهذابان
لهوجدفكلاالاليهالضالىمنيمنلميهةالىةإطث

ظودضلباعاأدخالهجوارفىلمحةأبوفدخلامجإل

جوار4عاردوبئالمغإرةالوسدبنارصفىونمظابئ

خوانهمرتاخآواونحانيرفلنابالىيصخحمارأىحيما
لعذبون

كايقالعحيفةعبدبنىعاكعرضواقريشبهفارلتاطضاقتولى

ونهويلهمضاعفةديةالسالمعليهالرسولمهمالذيئماف

صيدايعطوانطالبأفاكلطضواعسثمذلكعلهميواظ
تعطوفغبآبهمفقالأخيهإبن3الويسميتبناهحممشاصن
أجمواذلكرأوافلمانهصلضلوابنىوأعمايهمموه3إتابمم
افمنعدولدىالمطاببنىوهاشمبنىشابذةعلطهمأعص

االسراقحضوربمنععليهمبقوالنكأمنواخراجهم

يسلعواأبالآحتىصلحآلهماليقبلواوأقينامموهمالوان



اللثر

إممبةفصفيوضحوهامحيفةثبذاابى3والملاص

مهمودخلإبطاابىبثفىكذسببسوهاشمفانحاز
بأباماعداوكافرهمهمماكذفىءسواالمطاببنو
ونوفلشسعبديهصبنوثمعتوانخذليثىقىخكاقنهظ

الشجرورقونياكانواحتىقومانجهدافبابى

المانعهنةقدموفيهبامنأتجاراهنرنأعداوهموكان

جميعأصالشعبرمهوسولالىدخولوبعدالبابوهجرتالحبعئة
االغترابعلىيساعدوابعفهمحتىاجروالمحبشةانكنالمعلهاألنيةا

عثمرةوثمانىرجلرنوثمانثالثةووكانواهمظهاجر
ءماأسوزوتجهبطاابأبئفرالرجالنءنوكاأةاعص

مسودوعبيلقالثهوعدداالبنوالمقداديىيخت

لهموتوجهصفيانابىنجتحبيبةأمأتهواصجحمنالثه

وبنوهوسىابوقاالشعريووهماليمنجهةمنواأسلهالذيئ
العاصبنممرواؤهمفيأرهلىذلكنىقررأتلما9ممه

فرجعاالملمينهمليساالنجاثىالىبهداياالوليدبنرممارة

منبهاطبوهلماإنة15االىالنجاثنينالواولمرجحةشر

دشعب11فىنركثوا3هابنواماالذوابهفومفيذشخفر
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كأماليصاهإبواالجهثعدةقاتىضثلمننريبا

العحبثةصثعضاجونيطافريساشرافمنخسةفامحتىاالخفيةالطحاممن

اطازثبنروبنامثوهملمةاظايفةااهذفممة

رابردىتبنمواعافيالرصولممةابناميةبنزهير
ذلدليألواتافقواعلىاالمصودبن4وزصهشامبنابحقرأ

عدأفبلثمبالبيتفطافحلةوعليهزهعرغداأصمبحوافلما
هاشمبنوواصيابانلبواطعاماأنأكليمطأهايافقالالناس

حقدأزالواقهلجتاعونالهـلجيعونالهلهحىالمطلب

فقالجهلكذاتأبوفقالأقاطعةأاظالمةااعححيفةاهذهتدمق

حينامارضيناكتاأعذبللهوأتألجهـالبىرمعة

عدلىبنالمطعموقالزمعةصدقالبحترىأبوفقالكتبى
بنهثعامقلماعلىوصدقغعرذلماقامنوعذبصدفظ

قارضسةالوكانتفشقهاعدىبئالمطعصاليهافقامممرو

عايهالنبىأخبروفداقهاسمفيهمااالفيهايقفمأكلتها
القرمظرجذكرمايفعلأنقبلبذلكطالبأباممهأسالما

فودخرأددبهارسوالىفدوقددالشهذهبعدمسماكهمالى

منةخبربلغهمنجراننصارىمنوفدبالمفمناطروج



ه27و

حافااتهيرواقا4عاتوأأقدبايرافساراطبشةخاههاجر

أفقانواممهمفاالقرآتمفقرأعايبهمفيحمحهاذكرما
ونتعدهقويهمكمأرسامنالكمفأكبأمارأيالهأبولهم
آابخاهاكمالعليكمعصالهقالوافصبأتماوجلذاخبر
تذاهماالذيئذلكفدتهلفأقىخترناماوإخاعليهضمأما
بهاآفالوامحاحهمصيئواذايؤمنونبههمتجلهمناصكتابا

نفىيؤكأوكنساهءلمهفمناانايماإرلقءشهاطإنه

ومماالسيئةباطسنةرؤيىوصبروابماتينىأجرهبم
نالواوظعنهضوااصوالمتصمحواوأذاينفقونرزقناهمم

دونالجاهيشنبةالعليكمسالماصاممموكمإنااا
منبهواكاولماقهرسولأصعنمجزواحيطقياهلكان

أخرىبذ3وباةحرصبارموبالججةاطجةمقارعة

أداحاجزالمعااءنكذصةصنة1با5رآوطووبالجنون

هوهذاكاقاقأوبميقولانعنادلمزبألجتحيىالذي

بعذاباثتنااوءحاالىمنحجارةعليناآمطرعئدكمناطف

أيمة
توفيتبقليلهـمبانءالسالمعليهخروجهوبعدءة11



أللهلم

إلمالىيهعلإكانعاللةرضىزوجهيلدضبنتخديجة

بهيةنضأولفبةاوالغرعاحهايزموهامايذكركثيرآ
باوالدنهاجاوقدربهعنبهءجاازياقهرسولسدقت

فيروجهابناتهأكبروزينبؤنهااواهيمعداكهم
وبهماتفكلثوموأمرقيةومنهابيعالىنالعاصواالجاهلية
يةوالثاةاطالىبهاوهاجرالهبهرتجلبهةاالولىعثمان

بناتهأعضوةفاعاومنهاأختهاهاتتاندبصبالمدية

ؤواباوالدبةخدتءحمادوالىعاأبىبنكالوجهافى

شتطاالفاطمةأوالدهمناللالرسولبعدش5وأإراعت
حزناإللةولرسعلحاحزنخديجةآويختولماقيآلبعده

الكفارومحاجزةاذللربارقةمنليهلماكانتصديدا

وديراعوعقدةزهيبئعشيرنهافيالجاهمىلهالماعثه

بعدزمعةنجتصودةعلىفيتالذيرالثفىمالس

باللةاتكاوقداممراناهاإنوازوجهاعنهاتوقىان

اأازوجهاحوهاجرتهابنيوأفاربهافتوخامولهوبر
هجرتههنعهرصوعقبافتنةاخوفاحانيةاالمرةفىآلالحث

رجلبزوجةالرسولحنعهمماأجملثميهنفمعنهالوفي
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وحهرإمةالظظةمنعليههماممعلقومهاهتقىولوبهإن
وجإشامنيخهافومهافىكافكرملقنوهااالصالم

عائشةعقدعلىبشهرذلكوباوثعرفانهنهاأللرشهعيزواج

ولمممرهامنادسة11التتناوزوبهرابىديقهنجى

مودامابالمديةعايهاهاودخلبهرآغهراصلرماعليهكزوج
الوطالبممهوفىشهرنحوخديجةوبعدوفاةعليهافيفدخل

هالرصذبالصكاذانهوماةفىادىمنيمعهكانالذلى

اخرحتىنبالثهادآينطقلمصمدفهيعتقدبلبهءفيماجا

وممنأحببتمندىالانكؤلوفيهحياتهمنلحظة

الحظيمةالهالوبمنبانهتدبنعمواوءيشامنهدىالمحق
بلاصالمهوعدمعنهيخففجواننراللةرسولاهاخالى
فاخهميئماالاطكمةمنفيهسولالىافاربوغالبهو

لهموظرآليسسيادةيطلبونمئئلقيلباتجاعهبادرولو
ممتبعيهانالمحاندونلمارأىكنوالمفترىاالميبهذانجاوا

بنقناكعأحياائهاعدانبلتهممثيرمناليسويئالذعنهرباالت

ويهماالدطالمايايقيموةتىادعصدميكنلماميهبنيمنعغاق

م4وهوقوالحجةضدعمجمهاجنماتمسكونكانواالتىبئأكاذا



ي

وقدسمىبالغيبييههنوكاهنوزإجهءالمربإنيفرقصا

ولمااطزقمطوممهزوجهفقديخهالذقاماااءاقهلرسب

نوالهمجنهااماةارسولمنمقفرنالتإبطاأبومات
أترابافثرونئكانوالميهاالميدواشتالبعاأبىفىماة

صالتهفىعليهاشاهاأوساويضحونسافىوهورأسهعلى

الذلىأالهولونةوكماذبونهةصيسربهكفاروتطقت
ص

نلمصلهمناحدنقدمفااحداالهاشلهةااللانإدقى

نقدمبكرابااالفاضمامنهعليمهلمطمحمهيخاحتى

السالمعرألىفلماالدةربىمولانجألانقتلونوقال

الطائف5حرمميرصىبالطثقيفالىإوجهاندأربهيثىفرنةااس
أفربالصهربهأمصكمحتىومساعدتهرمهلىهنصر
منافلمجدبنهاشمأمفانلةخثفيخهمولهكةالىاالس
فلمايفحلفامصصوروهمبنسايمبنيمنيآلالسلهطبمة
وكانواهمءروساقابلحارثةبنزيدمواله4ويهماؤتجه

ايقفىمميربنممروأوالدوحبيبومسردياليلجبىثالثة

فبيحاارفردواعليهدعوتهيودىحتىنعرتهعليهمفعرض

كمثيوأذيالاتمنهمطبوحينذاكخهراممعيوأيئ



رل6يئي

كداحهمباعليهماستمانالنهأذاهمفيشدمقفرتحلمجمالعنه
آجضهااأرصلوبلالسالمعليهمنهممارجاهتتفحلهفم

حتىبالحجارهنهويرمويقالطرفىوجههفىيقفونوغلمانهم
الهىانأنالىيدرأعنهصارثةبزلىزوكانعقبهواأد

فياوسيبةخبةلهبستانراربهاوكانتواستظليجرهكربم

التهرصولفكرهالبستانفىوكاناأعدأئهمةوهاربيعة

فىوهواققىضحفأيكاسكوااقماقائآلطهاعاخهمافدم
وإنتنالمضضقربتافالر3إريااألسعك

فلابالىفلألعلىضبءبئاإيدنانطنىشمنالىرفي

مولىمعبالتمنبقطفالهالوارملهرظربحعةابنار
قاليأقهدأرسولتإافلماداسءاأصرافىا

اهلمايقولهالكلألمهذاعداسفقالالريمارحمناالتهمب
دينكوماانتالبالدأىمنلمألمااعلميهلهفقالالبالدءهذ

الصاغجالالىيةقرالسالمعايهفقالنينوىمنافىنصصقال
مافيهالقرآنمافقرأنهنسبيوكعاوماقالمىبننسيو

رصالةجبريلوأقىاصلمعدابرذلكصمعفلماإونسفصة
قومكفىاطيمكانقارزاصانلومدبهرهلمنالله



77اله

الفانهمىدضءاالمالرماعايهفقالمحكوهصنهطا

حمإلىاووفحاككاقلىريلجفقاليعالموت
وهفالقرآناهونيسهالجنمننفروفدعلهخلةولماكان

المحةخبررصولهموأبلغومنذريئومأمالىارجصوالهأنصتو
فالانراةاونهصبالجننفرإنكهاتاشناصراذوزلميخ

مناويااقالومنذريئؤمهمالىواؤاقضىافلنصتوآاقالووهحضحر

ىفىيهـيديهلمابينرربمصءوحمأررهنلفىأمعناصآئأإنا

واوآالةاداىاأجبوياؤيخامتقمطرياوالىإقىت

اليجبومنألمعذابمنكموبكمذنومنرثهيغبه
ءاواسيادونهمنلهوليىاالرضفيبمحجزفليمىاللةاىث

أطولبعبارةالجنقصةاللوقدقصبينضاللفىاوفك

نفراستمعأنهاكأوحىهقأولهمباسمسيتصورةق
بهشافآالرشدالىيهدىجمناافرسمعناانافقانواالجنمن

أفالطامنأصالماعليهنرإولماأحد7بمارنشركلن
انهمنقريقكفارهعالمطيمةلهدضمنككنلمهثذا

السالمعليهفأرسلعليهمباطهاإصذصالطافالىجهلر

سيدخلانهيخئرهممافدبنلنوهـنجأىفىءبنبمأاق

مالمطءخماألا

عدنا



87ر

وتوجهواوبنوههووتسلحذلكالىفاصابجوارفييم
أنتجيرأمسكهناكبعضلهفقالالمطافالىالذيرسول

ذمتكتخفرآالافالوامجيربلفقالتاخام
ممروقالطفيلهفيواللةكلمارسولوفدمدوردوس

ثهيرالحابىايرةهيابىعشيرةدوسقبيلةمنالدوصى
ء

انالقرقراخليهفلمانبيالأشاعيفومهفيماعراطفيلاوكاز

االصالم11مدظئزمكالىاذهبالمحةإسوللهفقالأسم
اطفيلاالهمفتوجهأهددرساالمافقالاللهرسولودعأ

سولالىكالوفادوستأفبدعرتهكضهرمنهمهنفاودعاهم
المديخةفيبقومهآلأتأةص

ااالصراماراجواءاباالسراللةأكرمةالهجرةرفبلأااألص
أخلمراو

امااياظشورجمرعهالمقسدسءبتالىاصاللوجههفهو

أهلورجمفالوقدلوىااإمالماالىعودهفهـوالمراج
المحةرضىمثةعاوكانىالثربجمهكانلكاقإسنةا

صقذ4إرارأىعداانقالمنوتقولالذربهرسوليةرؤخععات
قالاممريماناقرانماكورذء4اواالسرالمحةاعابئإفراإظم
الىامكأ14المسجدمنليالعبدهأيعرىالذلىممبحانتعالى



م97ر

هوانهآياتنامنإنريهولهباكناالذىاالقعىللمسجد

وأمسنةامحغفىوردفقدالمعرلأماالصهرالسميع
عنفائهثىفىعياضالقاضىظهوةالميخانمارواهثيداأط

اللهصملىالمحهرصولقالافاعنهاللةرضىمالكبئأنس

يضبلاودونالحارفوقبداوهوبالبراقتأوعليه

سلى114بيتأتيماتحتىفركبتهلططرفهىءعندحاقوه

المسجدفصليتدخكفيءاالنبيابهابطترانىبالحلمقهنظهش

ميتءواناخمرمنءباناكرلشفاتافىخرجىثمتينحفيه

بناصخثمافطرةااخقرتجبريلفقالاالثنفاخترتلين

ومنقيلدليجبرفالأتأمنفقلهيلجبرحفاسحفء11الى
ففقحاليهبعثقدقالايهابعثوقدقيلعدفالك

ءممااالىنجاعىثمبخيرودعالىبىفرحىدمبآأنافاذااخا

ومنقيلجبردلفالأتمنفقيلجبرليفاستفتحيةالثاة
فاذاالفمتحتابثئيفاليهابعثوقدقيلهعدفالك

ريرلىودعرافيفرحبايمعصابنوعيىيحيىاطالةنجمابااشا

واذالناخفةاالولمعلفذكرالثالثةءااااليبناصجثم
ودعالىبئبفرضطراطنأعطىقدهوواذاأليوسفأ



فأل08

بادريعمىأأفاذامثلهوذكربعةالرااممااالىبناعيجبخيرثم
ثمعايامكانااهورختعالملصفيرلىودعابىفرحب

حبفربهارونأنافاذامثلىفذكراصةاطءاالىبناعيج
مثلهفذكرةالسادءاصماااالبناعيجثملممابخيرودعابى
ءحماألىالىبحاجعىثمفهرودعالمبحبزىبرانافاذا

اببتاالىمسنداشاهربابراصمأنافاذائألءفذكراخة
اليعودوقملكافاسصبونيإلملىكليدحفهوواذاالمعيور

الفلةذاناكاراأوفاذاالمنهىسدرةالىفىصذهـشا

فاكرتةغثجهارفيأصمنغشيههافاكالاقاللثمرهاواذا

الىاللةفاوحىحصممنهامنيحخهاانتطيعيالمحةخطقمنأحد
وليلةيوآفيصالةشهنأمتىعلىوعلففرضأوحرط

خسينتقكءاعدربكمافرضفقادموسثماالمأزات

صطيقونلمامعكفانالتخفيقصفسلهربكالىارنمقالةصل

فرجعتآلوخهرحمهماقباللاسابىبلوتزنيفافاكذ

فرجعتكأمكهطءأخمهعنفةشياربقفلتالمأرنجا
ذإلمهونعليالاممالانقالخساكاحمذفقكوصىالى

ربىبينأرنمأزلفامقالالخفيففسلهربكالىفارجع



قبماب

صهواتضاصهنياعدبحانهشالحتىموحمانوبتعالى

مومنصالةخونفتلكعرصألدلكلاةويومص
فعماكاكبتنةهمومنحسنةلهكضبتيميفانملمجة

قوصضيئألهبأيصماهافلىبسيئةانوغراله
احاضهـيتحتىلصنهفنالواحدةسيئةلهتبتملهابمبسئة

فديقلتميخصاكفملهإكهـ11اربمفقالتهفاتهـصولى

كهمإصلا4خاترصكآثمحهتحباخنىرفاالىإتجعت

دتهءكلأيو4أتالجديثهفرنادىالىغداماأسهكالؤ4لمبإت

حاياتجهإألوافقالهجرتجاصامشعايهالتهصهـلىاللةور
سولسامناخليشتجهـشارحاءفاتاسايهاىوبيم

صصء

أكارااوتجبا4اهـعاصادطواصحصخماوينااروفصبرط
جاتىويوبامعافمابهكأآهعمكناسإرتلىش

هأتخدقالودقاصإقالىذإكأقااضاكاضااإءؤكأأفاالاخاا

نماءحماؤذاكقدأعاىهدالصفلاظداعلى

وهصااطةولفخشغماراافامثمديكلحىوماتاإك
ؤثمافةرسوا151رأوهجالشوفيهمصإتأكل
أهأح

ادابالممصم4عحإحاهـك5لهالئةدإكثإ5دكح

6آ



ر28إ

عيرنانءنافاخبهحأصابفقداخعتاأمافقالوامووموضعا

بحددجمالهامفاخبرهاالممنفادمةيرلهماتو

جملهقدمهاالثمعىطلوعاخكذنرتقدملووأحوالها
منهملقاةفقالالثنيةنحوالومكذيمتدونظرجواأورق
واللةوهذآخرفقالأثرتقدصيساواللههذه

يزدهمثمعدلقاأورقكاجمليقدههاأقبلصقدالعير
صبيحةوفيكنصرهذافالواإلاالكفرآوعنادذلك

اوأوظالصالهأقهيهفيةرسولوعلىجبريلءجاءاالسراليلة

الحساذازالىتكماوأرجأفجراهراذاظينكحتفيصلى
اذاعاببعوأربتاذاغيوثالثالثئظلاذاضومحومثاال
لىالهأامحثروعيةئلالسإلمعلعهوكاناالحمرالثفق

اسالماعليهواهيمايفعلكانمسابمومثلهاباحاصكعتين

هنيجداثهعإوصماللةصلىاللهرسولوئارأىعلىالعرش
التعيعاله

علىوالعظمةاكبروتسلطالرصالةالديةمنمنهقريثى

منغيرمأيدىعلىالديئهذاأصيظهراناللةأرادهمبو
ويةرأاالمواصحمفييخرحالسالمعليهنبمالعزب

نفسهيعرضوةخروالمفاجارقدهامرباأتواقكاأ



8ه

دهـبعفهمنفربهرصالةيودىحتىلمحمواغبائلاكل

بحورداالقإئلاقغومنقبيحارداواخروتيالردا

همانعاصبؤمنهوطلبجمذابمسيذمذرهخيفة

االصلهمفقالبعدهمنةالرياأمصلهميجعلانإنوابه
رببصالبيىيحجونالذيننوكانءيشايثحيضعهلله

ولدمناحداهماتجيثانيقطنهاوالثامكأبينمدينةو

منكمابألوكاقابناموهمااطزرجولدنءمايخةوااالوكط

نوافنالفريقدينأوزارهاالتضحاطربمايجعلداوةاله
مىأفوامالمدينةفىايجاوردهوكانلوقىقاقنىطدا
الغلبةلهموكانالنضيروبؤصظةقروبنوفيقاعبنووماحودا

فيهااينفوذذوىصحارواحىالعربلحاربهماوالبخميعلى

باصماعدائهمعلىنفتصيمخذلوااذاالهودوكاقإموةوا

لدنهمفماالعرباختلفصكةولمازمانهقربفدصعثنبى
االوسلحالفإنمسهمعلىحهوداذواحافةاالاعصوشقت

خطروفدقيضقاعالنضيروبنىبنىاطزرجوحالفكتريظةفي

افارسلىاطزرخعلىقرثميحالفوااقاالومىرؤسابال
يثمسونجماسةمرافعبنأنسراتجوأبامعاذقاياس



م8

هالوقالاللةرصولهمطهقيحاؤافلمايشفرفياطلفذلك

تشحركواوالوحدهبالمحةترينواانلهجئتمممطخيرفىممم
فقالانقرآثعالمالثمفةالالمطاللةأرسدنىوقدشيئابه
الوصهءلهمناهاتاذهـاذداكلاال ولمالحيرومدسا

طوطفاكىهذالغإرجئنالقدخكدعالهوفالاطخب

ودضاهمالتةيبلغونمنهملنفراللرعولىخرضيطاطولمءجاأالاءتهـ

صهمفمالربهرصالةتجايغفىتتهمعاشوالىماالإلىاألنكاث
صهإاأل5لمأل5دهحممبهدمتهتكاالذىيالانههابي
ماءأوإورلىاصنهمممابمخاءةوخاجاناوقالوادوحمدضبهاتفا

فةانمقاوهكدووحنكأعضجافالرعايكاللةلمجمحهمفانليهم
بشإصربماألصهاءلدهووهذالممبللما

إخبيمافىاثناتؤدمالمشصاأحاماكانفامما إحررتمنعرمارسممه

أبووباأأوأصصاموانعقبةشدبهمحوافاجتساألشانءانوا

هبمطراهمءنسابهشسؤذدتنعوانخلإطداطرسكل

ضايهلهمفارسالهالاالالشااحقبةاسهذه5دأكمالىاتوذوللىا1قةأإ

خالةثووميهتامنالةمميروعجدنمصحبمإسا
001احمص41فةاقىااةآللءف

فماررجمطحصوكألديهآلىودهـماغكأ



ال8أ

بقيةيدعووصحارزرارةبنأصحدةأماأبىالمبايعإنأحد

أصعدمعبخانفىهوبيماوالألسالمواطزراالوس
الشيداالؤسفبيلةلمىرمحاذبنسعدفالاذزرارةاق

الىررينيئازجهذينالىتقوماالسعدعابنحضيرابن

فلمارآهةبحرأصيدالهمالتزجرهمافقاناءضحعفافهانيآتيا

فيهالمهفاصدقكحافدهقوهجدهذالمصعبقالأصحد

كاناناعتزالناءضعفاتسفهانمابابممافالعليهاوقفصلما

رضحيتفانفتسهعتجالعىأومصبفقالحاجةمحمابآنةممما
مصحبفقرأعليهمامجرهعنككففناوانكرهتهقبلضهاأص

ورجعفتهدلهاللةوهدااالسالمديئفاستحعنالقرآن
آبأسجلينبالىمارأتواللةفقالفعلعمافسألهصعدالى

فهدامصعبكسافمعهمتفيظاففعللهماوفامصدفغضب

منظنوهماالشهلعبدبنىلرحالورنمالملالسالثه
سمدناوابنسيدناقالوافيكمماتعدونىلهمفقالوساال

بيىقفلمتسالواحتىاحراكلونسائكمرجاكمملظ
فىاالصالماطعروفدبهأاالاالشهلعبدبنىيوتمن

ولمااالسالمأصاالحديثنهملئميمنحتىيزبور



ل6

كأقدماالولىعةيبلىالذىالعامفياطجوثكات
ولمامثعريهممنويهمكثيراطجيريدونمنهمكثيرون

همفاصبةعندالعقليالإقالجةواعدوماالثهرصولوفدهمبل
ء

النغائاينتظرواوالنامماالوثذلكفيالينبهواان

االعصعلىإطدواكيالقريثىمنخفيةكانتاالعمالهذه

هأمأولفياللهولرمعشأنهمأبرمماقفىفىفيسعوا
كاتمينموعدهـالىتوجهواحجهممناالنصارفرخولما

ثلصخامضبعدذإكوكاقالمثىيهينمنمعهمممنهمأص
عددهمتمحتىنوللرجاالرجليتععلوننوافاالولالليل

هماكالتهرسسولووافقهـمأتانامصمهمرجالنوصبعثالنا
رمهدينعلىوصالمطلبعبدبنالعباساالممهمعهوليس

اانجمعوافالهامتوأخيمليكونابنأصيحضرأنأرادوكن

حيثفومهمنحمةمهفيلفيلمأخيهانبأنلباسلمفهمعي
مندواوتحهءوالبغضااهداوهالهرأفاممنأحدامنهحهفوالم

لهوافونأبممترونانكنتملهمقاثمالشدطماذلأل
ذلمنتحطتموهافاغضالفهممنومانعوهالهدعوتموهبما

فقالكبيرهمعظيمنلبممنهمفانهكيرتهبإلتفدعوهواال



ث7

رغأنفسنافيلنالوكانوالمحةمعرورلنالبرانحهموالممكلي
جناموبذلوالصدقالوفادنرو7طنالقلناهبهضطقما

وسمعلعهاظهصلىالمحةسوللرفالواذلكوعنداقهرصولدون
تعبدوهأنبىلىاسترطفقالبتأحبماولربكلنفسكخذ

بهتمنعومماتمعوفىأقوأضفىشيبهتشركواوالوحده

اليهانقالهملهفقالكممعيقدسمتىوأبنابهمنسابهم
فهطهوهااواناقاطهعهوداالرحالينوبيتاانالمحةيارسول

قومكالىجعفىانالمحةأظهركصمذإكفعلنانحنأقعصيت

الهدموالهدمالديمالدمبلوفالالسالهعدمهفتبموتدعنا
وجنذاكرتهاههأهدرتصوانبهطالبتبالمطالمفان

اذابةبةاماطبعلىالرجالفبايعهاالنيةاإمقبةاوىالمبايعةابتدأت

أبووهمواحدنهمععثيرةلكلبانصعثراثنىهمتخيرثم
والبراحضيربنوأصيدزراربنوأسعداناابئالهثم
ابنوصعدأفأخيعمةومدقمالكبئوراعمعروابئ
ممروابئاقهوعدرواحةقوعبدالمهعبادةبنوصعدبيعالر

أنمكفاللهمافالثمممرووالمنذرقالصامتبئوعبادة
كفيلوأنايمميابئلعيىاطواريينفوممماككفالةعل



ه88

مثرالبيحةههةخبربلغإدتهءآرادتاوالصقوىعا
اطزرجيامعثرلواوطاالنصارشحبالىودنجاواكريش

بناحرعلىنهوتبايعوأرضناننهجوتخرلحاحبفاجئتمبلغنابمم
المبايةواسيحضاالذيئالمصىحهينبحضاروصكذكروافاة

بنالتهوعبدايقهمفىثىمهلاآيحصمأصميحلفون
منبشىعلىلفتاتواقوىماكانيقولالمثركينأحدأبى

أكثرلرماالبيهمرظيةالمدذالىاالنصاشرجعولمطكذ
أذىهمعافازدادابهوأصانتهأمارولاالوالمرةمف
مالعليهفأصعلهمقوماحالفانهصعوالماكينإك

ثىقرخيفةنللىيتفصارواينةالمدالىةبالممكنالملحمغتتاتهجره
ادانمدنه

ةسلهأهزوجالخزوىةسلهأبوخرجمنلوأمهنعن
بعدأطلقوهاوأكهمهنهمنعوهاقومهأوكانزوجهومحه

بمادةمنليتعبهوابدليهمفراراالمهاجرونوتتاببمبهفلحقت
اليبأونصارواحتىودمهمبلعممصهامتزصالذىالثه

ذلكفيمادامخهموأبناخهمآبادعنبتطواالاوطانهماذبمفار
ههبوعاىوأبوصاالنهمبهةبقولملهورصواللةرضى

حالخهميمنهمالذيئالمستضحفينمنحارثقوفديلونبئوزيد



ءيمم8

علىالالمعليهلهزآلالهجرةبمرأبوأرادوفداهجرةاهن
ذلكؤصوهلأبوبمرالتجلىذنشأرجوأنفاترصعك

ليصجهاللةرسولعلىنفسهبمرأبولحبىنملظتأبأبى
خفرأامااضعدادالذلكالسمررقدواعنلكادتراحإلعلمفو

بايعةصامصهمالحينماإشيطاناممىأصيبوامغنواف
صاوهمرؤخفاتوتااحتىعنهدولد1فىاالنصارله
النلوةأرثحنءظنواالذىأالصاذ5فىأسينظرواذوةدارفىوقادحهم

أصزير3أرضناهنجهنخرمهمأفقاللهمثراوراة

حولهمعتاخرجاذافالواهمالأىألىذافرففىمنه
آخروقالفظهوعذوبةمنطقهوهحنةلمايروتالجوع

تالمبهنقبلهءالشعراأدركمايدكهحىؤنحبعهنوةمه

يبلخأناليلبثالجرانقالوامالكسابقهأىالى511ففش
نهلمويةجثدتفيدخلنلحاناساأدرىوكاأنصاره

اور4لحخليصىحاواذلكصمعوافاذاواالبضاءاآلباعلى

طايختهملهموقالعنهغىفىكنمامحلنااطربمنهدابم
قبلمنناخذبثارهاالخذهنأجمهبقولنمنعنقتلهبله
رجلضربةضربوهخرجفاذادإرهآاماآيجتععونجتلىثابا



09

علىمنافعبدنجويقدرفالالقبائلفىدمهفرققيواحد

الرأىهدالىفأفروابالديةؤنيربلكلهميشفرحرب

بمانجيهعلمظارادهصفوقالتةارادهوكنمكرهمهذا
بدارهجرتهبدارباللحاقهوأصسرهمنياالعداوهد

3وعايااللةصملىألمحةصوللىفيهاويمونينشعراالصالميخها
لاالانثرلوفانهطمءنيماطكمةمنوهداوالمنعةمزةا

الىفعمدواالعربهلكأرادوافريثاانالمفضونلقالبمة

تكوقحتىىالدص5هذيدىأناليهواوأوعضمنهمشخص
ثعديدآضءالداءأعدالهكانوامممتآربملنوالوسيلة
منهجهفتوابمدعنهموادهمبمفارفةلهالدةاختارحتىاالذى

الهجرةقىلهأذنبئاللةانوأعلمهبكرىأبصحديقهالىصاعته

راحثيماإحدىعليهضعىثمنمفقالاصحبةاأبوبمرفسأله
ئمباثمناالالسالمعليهيرضفلملذلكمعدتناللأللتين

تفقطهجرابفىسفرةلهماوصنعتالجهازأحصجهزاها

اواستأجرالجرابفمعلىبطتروانطابكرأبىبنتاتما
ئأماهيآوهوهاررىهـبنىمنوءوالديلبىهنرجال

15وواعدراحثهمااليهودفعافأفافريثكفارديئعلى
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أبابمرالسالبمعليهصولالىفارقثمليالتبعدثرثوغار
ليلةالليلةهذهوكانصيهةخارجلالالمقالجةوواعده
بابلأتجمعواصعنيهواأقىمايذلتنفالقرفعبيناصتعداد

هابئأصاطروجميعادءجافلماداخلهالمحةورصولالدار

فاحهمالميلءاثناوجودفيالكقعالنهمبالمبيىعليا

صبنثمدوجىواليعلهاباباشقوقمنالظوددقاكايو
المصطنىهجريينمىوجعلنايقرأوهوالقومعلىوخرجببردتهعليا

اليصرونمفهسدآفاغثيناكلخلفهمومناصدأيديهم
السالمعيهيزلولمأحدمنهموهلمحتىعلهماخومااللةفالق
فاختانياغارثوربلغاحتىوصاراالصديقمعقابلحتىصائرا

سونايحرباتونماانهماومكرهمابفسادوعلهفالالمثركونأمافيه
فأرصلوااعلفهمصهاجتاظةلىببئعدالطالبأبىووبن

يدلأودكليأقىلمنالجوازوجسلواجهةمنكلطلمبا

طلهمفيهالذىاالرذلكالىطلبهمفياوصلىوفدعليه

أباذلكأبيحتىلنظرهمافدميهنختأحدهمنظرلونجعث
أصارالمحةفأعىمعناالتهاناالتحزنالسالمعليلهفقالبمر

بلاالرذلكالىالفاتةمنهمالحديحنأىحسكيناك
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بينالمطلوءاخفالهميبعدخلفنأميةءاالعداةاعدىصار
الطبينقطعحتىليالثالثفيهمافأظالغارهذامصلفى

للقنثقافصابوهوبكرآفينعبدالدةعندهمايبيتوكان

جهابهةكبائصنقرعفيصجحبمحرعندهمادبرمننج
ذلكربفايأيحتىاألوعاهابهانثاداأصجهفال

عليهماحيررةفهبنعامرتخأظالمانخاطحهن

وبغدوءامثااثسساعةتذهبيئحيرعاهاغغمنةبقطه

بالغمعاعصهأفىتالثهعبدعشدهمامنخرخفاذاعليههماجمها
ها4جاانبعدجاخرالطىانقطعأثرولمااقدميهظهركيال
احلاطريامتبحهنوسارثالثخنحثبالرالدليل

رأىقدتوجعمبنسراقآلطالبامطةالطرقيوفى
ديةبثروأفاالمةرصولقيجعلمونقريشهثررصل

ءفومجالىمنمجاسفىهوفبينماهأواضذلمهمغالمنواحد

فقالتجلوسوهمعاحهمقامحىمخهمرتجلىلاذمدبمبف
ابهدآوأع51أرالاساباودةأانهبمرأتافىافةياسر

عننحبرهمعقيثنىأنأرادكنههمأكمافةسفرف
ضالةلجتغونبأعياإقوافطناوفالنافالرأبانكفقالطلبهم



ل

39

حتىارثمفره3بواوقآبماعةساصبلمسفىفيثمم
كجياثمثاعحؤفرصهبهثرتسهومنولىالىمندنا

بكروأبوفتاأليلوهوفئالمصةاقرريسصعصاحتىومصارياثا
حممااالرضفىسراقةرسرائمفاختاالقداتجمهثر
ائخردفلمضصيحتىزجرهاثمهاظرهنالربهباخا

لمالدصاررلعااقصصاكبارهماشالطحتىيديها
ماقالإداهماءنحاءصءرلمهوداص3فىءاصممله1أآلاقى

اأح

صراولولةومهـءجاحىسهنهـوـاصيألماعايهف9فو

اظةارسوأصيظهـرأنت4إماتتاةيخماىنفىوصا
حهبملدماشكرهموأالدةجحلوافيكفدكقىانفثتات

اقاحاآصلم4اص1ططفامإتاخمواادالىءاةعاضوصاسأاا
عاصثاعسأمنصابلهيمبأناجمآلاتجسرسأله5ثاءفا

أمةانخهإةا4إثإإحهذانقنتوبذأبئفكتبفهيرةأن

اعوااةإلىاإااأكلوكانولهر4اءدصصا

فةالىنيخرصاعايهـةتاللدشولرسصحمثخرو
أ5هـاتااااأطااأللىااءالقىقاتاقا3
ومورتردمهـ

ء31

بمهإحااتءاحطلىحمودثء4رجاطفىأشاآواعااووأ
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ابس11بهبميزوقوأمحابهالةبرسولفبصراباينظرالص
صوتهباعلىايهـهودخافقالأخرىويخفجهمتارةيظهرهم

السالحالىفئارواتنتظرونالذىكمهذاحظالعربمعثسريا

حتىاليمينذاتمفعدلاطرةبظهرالتهرسولفتاقوا

الثنتىاالثةنيوبموذلكءبقباعوفبنممروبنىفيبهمؤلبقباهثزول

1يدجدتاريخأولوهذاولانمشهررمنخاتليلةةعض
وهوعحنةعثرةثالثعليههضىأنبعداالسالمرلظهو

رامنوعداللةورصولمرمحامريىمنعليهمفميئ

اللةرضوانومحابتههواللةفقدآواهاآلقأهاربهبعبادة

تمىجرةأاوبهذهالناسخطفهمقايالكانواأنبعدعلهم
نبتاالنهمنيهنؤطفبلهءاالنيامنانهاضسنةلرسولنا

هاوخليلءاالنبياأبىاواهيممنعنهافهاجربالدنمثأتهيه
ورفعةدرصانهعظيمكالكهوروحهالتهكلةعيىالى

األنسا

التاريخوضعالخطاببنالمؤمنإزعرأهيرخالفةنيأرادالملعولما1
الهجرةءبداالفةتالمصولعدالرجمةاطجرةهذهمنمبدأهجملوا

اوجعلهآيوعئرواثنىنهرينيعاداطجرهقدمواالاللةاالسنهءبدو

سنتهامحربممناطجرءبد
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لمنمعاآلليكونوابرواةعثائركلمنواأهيإمهم

أمادارهالمعلىصبىواالثباتفيمتبعيهممنبمدهميأف
يلاصرائعنتنبثكوتاريخهامصرفسلالتهطاعةئذلك

بنيهاؤجبآمنرآواجااليهاهاجرواانهمبنيهوأبيحض
مضتولمالوخدكمتهصفليىكرايعبدونوماكهموبهم

فاضطهدوأعليملهفضببريوسفتدالمصريونفيهانىسنون
ليتمكنواوهارونموصبهمخرج3وآضائيلصانجا
مناممالماعليهللسيحوهربعبادتهفىحقهالثهءطاءامن

تعاليمهضمنمنبتىكانالفتكامفارادوحيماكذبودأيهوا

علكوتلهمالنأبرإلأشيئطووءلولىالهذته
فيعظمأجربمالنوتهللراافرحوابعدفالثماتمىاا
وسلفبلكمالذينءاالنبياطردواهكذامفاأسمواتإ

وعادلوطاكديارأهارلكةاقهنقمةبهاحاتالىالقرف
فالالضقمةلولفيمنهاءيااالنبمهاجرةعنوثمودتنبئك

أرادمايممابالدمنهامامنعمإلمااعليههاجرإقبةاكس
يالفيازءلنةبهدولنتيامنخلالذيئفىاللةشةالته

ماهملىالسالمضايهصولالىايهامادعاجملاكولنبينهذا



ر9ال

نيهدقادبوالنيلماولاالانأصإكوذالديئولأمنبهة

انيراذإكنصوابمغيرهالعبادةفىمعهثركاليوأناللة

بعفى4محاتبنتاكاأوةأوزوإخااأوةكو3رحمليةخماص

االلةيةحدابواالعنماداالولوىماشاتإاألخرىإطوائفأ

بلاالخالثآدالبناطياداصفجنفحهأحدماكف

آماداااانجااتص4أةلهدتأصفييىكان وحصس

واقالمشرهـوااسعثالاألتتقاد1اصائااناساعنخافياداك

اقاالدأفماصعه43ؤبازىاإإنماقثاتيآايوخاك

أبغاءجايناالصينلىهـلىوتؤصر7ضريرآوانيرأ

ط3إهـاالشبهضصورناءورةرىمااؤةةت41يحكالاالاا

ذإلمصااحعءقىجموااواءالالثاألااآلاكل
لهحيماحمهـ

يونحضصالؤ4فيانجالىصاتالثنراوقلإاإذتآاأسحاا
لماسدتسىتالواكا4تثاثاحااللهسههاتأة شماا

51إنحرءمضكتهروضااتصصسافىءاهبماصيا4اتكأل

التهةيرت03سحدبتإعامومجدتالخاكطلمجالن

يدتاهـحهـااحضطذآلإلمىاإ4اءإحأممهاإبهرأبوكأوإفيذظ
ءإيرؤاححسةاإذكثماكفإ4إبطاوكرمأشاحالح



79يم

يومأولمنتموىاباعاأصدميائهاقهنهوصالذف
والمهاجريناالنصارمنمعهثاسالماعليهفيرصلى

المحةرحولفىعيعاىالماجدوكانتمطيئنوناشونوهم

ألمساجدفبناةاغادهمماشىثانجليحىالجاطةامنغايةفي

فاساالمنههمجلىنألهاواالرسولالنرةخاالوناقعرا

جداسوشنؤالثطانحظهقظيانهاوتئقلوب11نالههـ
أال4هـباء

احدمحىثمإضمساحربهاقىمظلةرؤةوةءالقاءحاوزال
صيوفهمقاديئب4بهمحيطونواالنصاشيةالمدالىاإصالاعايه

م9عااتكاقحروالالمدببةأهاطصووشعنخدثاوه
وخربماللةولرفرحهماشنفرحواتدآلمتيوج

سلندوالوالياناواءاطاا

االودتنياتهنناإبدرعاشاأشرق

داللةدضاءنارغليالوجب

المطاعالالصتخاث5المبعوثأيها
ورييممايقينمااللةرسولءوراتسيراسالتوكا

عليهوأدكتهلىفىيهوقأنيريدناوتيزماميتنازعون

دءيمهـهاوفنزلفصقسالمبنىفىةالألةاسألما

7أ
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مقدورعلىساركالصثجالسالمعليهلهجممةوهذإؤل
ويأخذوقعدهميترلبانأهلهااليهيتفرعاالنعماردور
حماسائرلفئولمائررةمهاهاظدعوفيقولاخاقةابزمام

مهموجفئالذينأخوالهءوالنجاربنعدىبنىءبفناأت

أبىدارأهاممحالصهمكابمحلةنجركتبدهاشم
مسجدهمحلوذلكزيدبنضالدواصمهاالنعحارىأيربعلىولهشا

كزآلءلقفىأاللقاربءاهانزلاآههناالعمالعايهفقالالشربأيوبافي
ووضعهرحلهأيربوأصتحلظينالمنزخيروأنىماركا

ثتبمأفنهبزمامخدظزرارةفيأصدوبامنزلىفى

بلنأنجارابنىوالئدوخرجتعده

جمارمنعداياصت5النجاربنجوارا

قلبىانيعلماللةفقالنمفقلنببننىالهنعليمالسالمفقال
ألىدإرمنراالسفاالدوفىالنزولالسالمعليهواختاربكن
امةذللثكرتالمحهرضىيرضلموكنيهثرالىأريميمونأيوب
وطيحدئهالذىالترابمنيبهانيمنلمأاقهلرمول

زوجتهمنانكرتفقدحصاجمهراقالذىالمااوإالفدام

غبرهالهماليمىالتىبقطيفتهماهووفقامبالليلماجرة
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أيوبأبولفيلمكولذإلمحةلرصعلىخوالماحان
منللةالجفانكلتأتيهوكانتلعلوفىكانحتىيعتعطفه

بنزيدوأمزراربنوأصدعبادةاالنعماركسدنجهسراة

جفانناالربماوالالثبابهوعلىاالليلةفافيثات
ولقىفيهمتنافعىالمهاجرينأغلباللةرسولعتحولولماالزيد

المهاجريةارحاأزصعلمهاجرىلقىفادينهماترعةالحكمموااالنصار

أءاخوثاأليهوقانتجليالتىالمحبةهذالىيتالوهنبقرعةاال

الصمرهؤاليفهمكيفورحمتهاثهمنبفضلبلبثرجمتأثير
قثهمعأكابوأهلالمثركينمةمعانديهمعلىاالقوام
علىالمهاجريناخوانهمونيوفىاالنماروكانامدواالعدد

بنصعدضعصحنىاالخوةدرجاتأعلىوهذااتمهم
احدلىعتلهيتنازلانعوفبنارحمنمحدعلىيعالى

عليهموجبلماةبالنفلييرونهذلككانواحوزوجتيه
آنهطءاالضايينهمتبيمالسالمعايهالةرصولنانانهمالخو
فىأخويخهلجهوقىمارىأنكلفوإالنصارالمهاجرينبإن

هذانقارفىيوضحبانأتماجمكلفانالعبثومنلثه
ذلكزرلبلالعصبيةاالخومنبثهرأرفيكانىاالخوة
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االجمالهدرعلىالقممنمنطقاأفصحفانهلمألىاألحساحماإي
أجسامفىواحداصيئاارتصحتىبإنجهاالتهتأفاوبفتلث

االخاهذاالىناسعمسلمىاللةيوفقأقوعىمتفرفه

اةاوااعايءاالخااهذوكاقحدوناكصاددواكايوحتى

وكاتاالرحامذوقأدونبعدالموتوارفىتوانفواط

وداةأخوينينأضالتالافىآضيئاثنإكليمولماصمأاض
نخالااالرحامإوأولوقولهاتنسخهاقادراثاهذا

اتفىكتابضااو

دهحارنزيىأرسلاللمديخةإلماعليهاصتقرولماآحلجرت

معهماعبدوأرسلأهلهنتخلفتجنليأتيايمطالمارافيأبايمتإثا
آأمعش4شفاطهفقدماطريقاعلمايدلمحمااريقطقالمحة

فيواكأيدزوجنأعوأمزوجهدةوسولمألم41عب4تول
طنيهـوتبيعالربنماصاأبوزوجهائنعهـاينبأماةجأسا

اختهوعائةأيهزوجرومانبأمبهرأبفاللةدىالجميع
ووهـاللهسدبحااإحاوكانتموامابنإيرالززوءحماوأص

ءفىاافيالمدينةءهواوبريهأبالمديشةالكاجرفيمولودأولآلإدناحمى

وكاقافىىفأصثاببهيرآنهمفيأهلمنلمهاجريئافسهيممو
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الناحببمماقااالصايهاشالكوافانودهمداولر
صاعهامدهاوفىلنافىباركووأشديمطاليناحببماتكانةالمد

وعاشتهدصعلألوجلىالمحةشاصصجابالجحنةالمماهاءاووانقلى

لألميخةالمدفىالمهاجرونا

تحالهحرةءصداإنفأيهةعوش هـيىمنسروط

فينادخصربصمةبنوعياكررإتالونجهالوالنهموعذبوهمهوحبر
صالتهفىلهميدعوالالمضلميهنفاحالهأناو

فىلمألتءوخافةءاوقاتفىلعوزهـوتاةااطأذاو

الركوعبعدخاوصالةءالحشاوقىفينفآلنحتاةلألةاصا
ةاالفلماسببوهذااةمارمحافأفروىوتجله

االولىأسنةاامأمهناقركفىمسجدهبنافىاصالماعيهشرعثم
شاعالمسجديتيمانغالمانيملالتربداصمحلوكاقجارااإف

بدايخذالمرماوساوماخلألمهناعافدزرارةبنحدأجرف

أنملمإاعايهفأبىالثهيارصواكهبهلفقاالجدامى
بعضثركبزولىقبورفهوكانصهكالصعهاسآبلعهماهبةلمهيف

وبالنخلويتوباطفرتقببالقبورفاصونخلحفر

اوجعلوبهابناافياوشرعوفاتخداآلبئنهاذباأمسثملح
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ءعدوجعلتجريدبالوسقفوهاطجارةمناللبابعضادقى

وقدفليالاالالقامةعنارتفاعهيزيدوالالنخلجذوحمن

وصارواملالهفىناسهليرخمفسهبنةارصولفيهعل

اآلخراالخيرالخيرالمهمعهـملصيتوهويرتجزون
هالىالمجدقبلةوجعكوالمهاجراراالنعرمظ

المطرالقأرضهحعمبتثمأبوابثالثةلهوجعلدسالمة
المسجديزيئولمبحعمبهآالسالعليهمرظفيهافىفدكان

سودةاحداهاحجرتانبراشهبقوسباطصوالقهبفرش

هاوجآيخرمتزاسالماعليهيمنوائمثمةلعاىاالخرومةزنجت
علىسجديهومالصقتينمجاورتيناطجرتانوكافتذاكاذ

زوجةتجاهمماتجقاتفىىاوسارتبنائهجمكل

عظمةئمامعدبهرينليكونوادالممينالىعلىالصالةالمحةاوجىاألفانءبد

فيولذلثطفالنواههويجتنبوناوامرهفيتبعونعلىاالالعلى

افضلوجعاالمنكروافحشاهاعننىالصالةانمحكمكتابه
سوخمهمفيضابعفمهمالمسلمونكرليذاجماعةكانماهالعم

قطومتىواالتحاديإنهمااللفةبطرواويقووقوأخياجاتهم
حتىاهىالىوبذكراخافلايخبهكلمنالبدالةاساوقت
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الصحابةمعوالسالمعليعالمكالنبىكرفائأطاالبئعيهون
الصالةوقتحاناذارايةفعفىبعفنهمفقاللذلكيفعلفما

اخافلاوالمالناالتفيدالخهاذلكيرتضوافلمالناسليراها

يقبلفمالهضابمنمرتفعنارآعلىنشعلآخرونوقال
تسستحملهاليهودنتماوهوببوقاخرونواصارايفئا

ايهوداتقلميدصييمنالةقهرصولفكرمهلصاوانهم

الندإرىماتستعملهوهوبالناقوسبعصهمواشارماكلفي

بعفيفيقومءدابابعفهموأصارأيضازسولههبم
وكانالرأىهذافقبلبهاوينادىالةااحانتاذاساظإ

النائمبينهوفبينمااالنصارىزيدبناقهعبدالمنادينأحد
تقولهاكلماتكاعلهاالوقالشخصلهفىعياذواليقظان

مرتينكبراقهممبرالمهاهفلفقالبلىفالبالصالةدااعد

علىحمطثممرتينالععمالعلىحىقلثمنوتشهدمر

فالالتهإالالهالفلثممرتينربكثمكبرهرتينافالحإ

خبرروئاواخبروصمعليهالمحةصملىالنبىالىتوجهاستيقظ
صوتااندىفانهبالالذلكلقنلهلثموياحقلىانهاضال
لقدواقهضالردايجرممراذجايؤذنباللاويمنك
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واآلخرينةاللمدؤذأحهأحدكلباللوكانلدةايارسولمثلهرأيت

بعدناصاأذانفىيولاللهنوجمهترمأمابنالدهمحبد

الرصولوأقركبنصاخرمامنرخمالةاإفالحاطحى
جءلمأل411إءبمذاكضا اولهماباذانينضانرركلفياصاءد

11سالةالصافىواالمحورالمتهوحتىاضافلونادهزفيو

الروإياتتاةافىفةافىالةالالدعرةماواألقامة

متقدظلفنلاالفردةاشافيااالمامهافرونصهاف

ماالورواهاغردةكاماءاكماآاالمااهاوروؤصقلمرةا

مثحرءتوليمفىينلماالمحةلىأءهداائصصثةيخأبوحمإ

ظةوهقاعبنوفوهمبهودهايةابىافىهمابحلإلثقر

أمهمأكأدفىآمهءأبنفاواداوةااإهروأظهمفاأبقعروا
جرنسةتولالربئوكانواتجكاتانهمتجينمابعدمن
ثزةالناااذاسه300115ت11ء مرإرسربالءسريرصا

اصتفاراماصهمءفلماجازمانهقدمرببحثبنبى

طبفكفروااصحاعيلولدفىالبرةونصاتروصاؤهم

االيأتلمممدااطهرسولانيرواحممبغياخاتجهأآللي
بةمئافىأفئقطااللةن3خبيديهبينءإمحدفأ
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ءراوذوهذممحهاوكنيلأواةاددأمأبداصلمينالمرمن
فاالصاإمعلىعابوهوصوناليحلهاضهورهمكآحم

أكراألنسانهمايحتابلمايمااقادرااقدرواوماماال
الدئوجدلمألمالىعايهولوالىرقىإلمبطبهالفانهمهم

خقاداتءاالمنثمماعلىإسواأميينحربامناصةتدءبد

علىومضاوقصالنةتءدااطمممةيةاال

االىأوعدأاطرشربعاصهمالهحرآلوالنهإتدريزا
واننااالواصآخرالىاتحموةوالىبمالةالأمص

م

فرةااءكأالدمناأجالمطاالسلرىالثرعابمءااكأا

نءكثيرفىسينمنكالوالذيئاهواؤهمالختلفة3لو

صيماصآباالميوالسالمالعالةعليهاللةلرصهمءنجااالضالل
ماالحوكانتصهمنفووهذتعقولهيتروحتىفثتئآ
ايكوتتقتضيهاالىادثافىعقباالعايهاشتهطكزفىال

اقدرادءتأأرادواحمهودانوالأصدانفوساعلىأثيرابا

بماالرباقرآقاصهمقدونماةاالتفعلانعن

قلفقالاطقعندانمهممنويلهانهمىيدل

الناسدونعةآلخالصهاللةعنداآلخرهلداركمكانىان
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عدآذكرجاحتمثمصحادفينانكنيمالموتفتمنوا
عايموالتةأيدجهمتفدأبدآيماضتولنبقولههماجا

تأخروالاطقملمااتعسهممنونيعاكاؤافلوبالظالمين
الصادقيمذبعلىوحرحممولهسمعمنهمطنبعا

نطقاولوذلكتمقانهمءأحدعنلناينكلوااالمين
عدوسفينقاعبنىءرؤساالحدالهدىتبينوقدباللساق

اقوبمداقرآناسصعانبعدوأسمهوافزكسالمبئانته
حينماصهمسفهامنعدومهمروسامىيعدونهالهودكان

فيتاستحكهولماالتمهماثتروامافيابشاصالمهبلغهم

نوراطفافياتمسهميجهدونصاروامهاالاوةعدبهمقلو

يماعدهمنوبمونفرالسولوكررنويماناالالةيأبىوالمناضرت
همبصائىالثهإعىالمدينةبعيمنجماعةدهممقاصىعلى

عبدألجاعةهذويرأسحياضهمعلىخوفأخفواكفرهمظ
المنافقينضررازضكوالاطزرسلولقأبىبناقه

يتنيدخوناولكالنضرراممفارمنالمسلمينعلىاثد

ايهودمناالعدالنويشيعونهااصرارهمقءفيعلهالمسامين

سولرعليهكارالذىارآواالساسمرذاهئمكاحصلرخو
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ذلكمعالالهعليهوكنهقمعابطنظهرويتركمابلأقاثه
يوليوينةالمدعنفيبيمامجثيرآماكانمملفىهميامالكاق
عدرجآلممنولىأنهيعهدلمواكناالنصاربعضعيها

ممآلبمثرألونهممايهونيعلمامالهاعليهالنهاخفاقاعل
وهذاالمملمينالضرارفرصةذلكونسشكبالمظ

فياليثقونهماأ3يحلهاألسالملرؤصامهمدرس
اظهارأوالقاقشبهةعلهمتظهرلمفباالالمهمةاالممال

المسلمينيضادكالىانهعلمىوبئهذاالفوادهافييخالفما

مففبلسولالىولكنوالمنافقوندايهافئتانالمدينةفي

ايبهودهعاهداطربتركدآهقنضاأولثكوعقدمعهمضاواميهؤال
وانأحداعليهيحينونوالميووالمفاليحارىواال
ديهمكلوأقرهمينصرونهعدويةبالمددهعه

هئروعطيمنلمالسالمعليهاللةرصولأنتقدمممافدعلم
القتالقاصرآعلىاالعسكانبلالديننيولالدتفىآعلىأشيقاتل

قومااآلىمنعليهيزلارورسبحانهوكانراالنذاوبسي11

ذلكومتصقفرأذىمنإلفيهآهاكانأماالصبرعلى

وكاقم4محجلوالسلالرمنالعزمأولواصبر6فاصبر
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اخبتفبلهالمرسلينق4انهاضءأنباعايهاللةكثيرآمايقص

مناطروالىهأطهـفمكةأهلطغيانازدادطوإادهزفىبه
عدءبالعدايخاءأبادامهـنوافشلهأاعرواأنورد5ديا

طجرةاريدحقربىديارهممنوهمأخرباناالمو
يئداذأذتبقولهيمتؤجمصالتبجريئ1الهاحهأذد

بنالذدفمنرمحالتهواناظاصر3صبأيوتاة
ثمالتهربواوا4أناالصجمىبفمديارهمنأخرجوا

يقاتوبهمالذيئاللهصبيلفىوقاتلوارلهفىبذلكمأصس
أكلثقصممحيثمملوهواتجينالىكبالتهااندواتآولم

واللقامندأشىانتةواأخرجوكحيثمنوأخرجوكل

قاتاومفانفيهإتلو3ةحتىاطرامجدادتملوهتاة
يمررخكفوالتهسازانحهوافانينيرايماءجزإكذأكفاقلموهم

فالانكهوافاندتدالدينويمونفتةالبهونحتىيوهموفا
اليتعرضالرسوليكنلموبذلكالظالمينعاىاالعدوان

أهلعرالمساصينعاتماالافاامرباصائىدونلقريثى
المهأصءاالعداخعايهمكدواواربااىثرمنقي
يقاتلوبهمالمثركينكافةكااتاووقابقولهاكيهبنكاشةلقمال
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نحصتابلهليىنكلعامآدالجياصحاركإذوكازآل

آتأقاأنتأصأاصالاعليهلهقومصداقوهذاالوثنبيز

آكلداحمهعقالوهافاذاهاااألاالهالمونواحتىاسأا

لمونالمسولمماوجدالنةفىمحمكقهاوصافياالوالهموأء
فىالمضكينساعدواهماحيثلدكودخيانةاحهودامن

حيانةمنءتخافنواعابقولهبقتالهماللهأصحروبهم
واجحبماوتجكيناطاااليخااحانءصواكلحمهماشانجذ

ثأصأصوناغرصوهميدعنآلالجزطواووادحتى
صذدىءإإلعدااللةولروحعارفإلمجمانجمالمعملهون

آلاآلدئاا

دوانابالدؤامالحممحاربينيثمرححربمىاعتبار91

تاةاطدإدنحتىنجارحبمادرةومصوآلهمينالصفمار
الطرفينثنءةتوقأآلددةويبهة

رتلموانالممثريمزوقيخيانةاحهوداكمارؤىمتى2

لبةاأونفىباجانجهيومنحتى

دتءاآوينالمساكلمربامنلمةتدتقأت134

باالصالزميئلىحتىقوتاتريثا
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ارىكالنعاممتابأهلنبعداوةءبادامن4

ساكيوهوبيعنيةالجزيعطىأوباالسالميذعنحىأتلوقو

بحسابهاالومالهدمهصمءفقدأصدممنكل5
قبلمايقطعواالصالم

اآلىمنكثيرآاممريمترآقافيالمحةلأقىوقد
هنإفراراوتبعيدآعناالعداهالفىاالبامعلىاصتحر

اطةصبيلفيفليقاتلاالولالموضوعقىففالالزحف

صبيلفىيقاتلومفباآلخرالدنيااطيايتثرونالذيئ

فىولتالأجرآعظحماتيهفففسوفيغلباوفيقتااقه

كفروأالذينيخلقاذاآمنوالذينأيهايااالقاالموضوح
ضحرفادبرمااليومئذيولهمومناالدبارئولوهمفالزحفأ
غجومأواالثهمنبغضببافىةفةالىمتحيزااولقتال

المعميرسو

لتبيعانثامالىتجارخهابذانيشستعودتالقالءيد
نبمعيرآالجارهبهذالسافىالركبويسعىوتبتاح
وإلبالاحهمسوإقوماأثرافمنطراسسهاكثيرمهايسير

ولررأىةجرةراراعلىورالمرمنماظاالىلوصولهم
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عقابذلكفىيمونوآيةذاهةتجارحمميصادرانامه
أدىذلكفيكونالمالعةفوتهمتفعفحىقيلمثر

مريثعآالنيهونوانالبالالذىالقالميدانفيطذالخهم
خصوضأعبادتههمابوطأحالمهمصفهعنلتسكتيمنلم

حمزةممهأرسلرمضانشهرفقالديئفيالعربقدوهوهم
رالهوعقدالماجرمنرجالثالثينفيالمطلبعبدابن

رلقآيبةلةيراعليعترضحمزحليفثالابوصحملهأبعض

فسارالمثركينأعابهمنونالثمانةجهلابوفهاالثامهق
العيردففطالعيصحعةنامنرالبصاحلومملحتىحمز

ممروبئىصءالفريقينبينحجزتصافواللقالفلماهناك

مملهعلىمجدياالم11عايوثعكروانعرفوافأطاعوالجهنى

اءعدوكثرعددالملمينقلةكارمزلما

فىحمزةمابناطارثبنةبأرلىسوالوفى
مطححملهأبيعقءلوالهوعقدالماجرينركبامنثمانين
أصيرافوافوارجلمائتافيهالقرينعيراليعرضأئانةابن

بىرفيهايميقلماةكقبهاكليدوفىالجئمنقعذيةالس

ةغيفيهاممنوالقها



بهل211مال

أركونالمثخافثمنبلباالرىمبانذرانمطن
المثركينمنوفرالمسلعونيخبعهملماوكأموصمفابهينصليللهبهون
شدوكاناوانكفنآلوتوداالبنداداإفاكنادلمهاد

نلمهبالى41اليلوخرلمماأ

ونظهضامححمانالثاجريئانصآللوفىتاهذهـوفىريات

ولماثنالهجروهاجرقديمآاعلضالىمنالهارصأخو
بركلطووضءبالماقبرهيركطباقإصالما4عاأصفنفى

لرهذاأهاالمنمأتمنايهاوأدفنآخىقبربهأخلمقاالواجر
أهلهقصددالمقالرالمااعااراألوصعمنقصداق

هاوئصوإقبوراءفكاىميااإيىمناألخيرةصوراا

صنرنوتإتاأفارباصأفأخاماظركاالااثنءفققىورهـ
عمدةبموحهـمثى94إةسهماكابهآثماعثعقاالتإادهـت

طايتحلتهالتهرسولمعلهأكأ5فاسأبثالهومزمعافده

خرةإالءباشيا

االثنىاءأنقبااأحدزرازدينأسهداالنصارةومات

رسولاختارولماماتانجارابنىنقيبعنهاللةرضىعسركاق

ابفماوماتمفالقومأختابنالقعلهمالنقابةننثهالته



ييم31

افىقوااعنجمكلىالذىكانيراخقباااحدرسكلقءإبراا

بنالولدةصاهذهـفىيمةبهمث4نوماتةأصاتافبةاا

أياسكجزءتجهـلىاجمىلهقالدجزحصصضاوإطةاك
ربظاناخاف3نووتاناهنبئوالمحةفقال

منضاافففيالصفيانابزالفةبمصةصةبمإبىانديخ

وقدكفىحممااحماوالنإماصىات4طايضاحهاوزحظهالان
قيياكمذينفرنالمساصإلة

الثافيهيا1هـايخةأاإضةامرحنخاإيلةثحرذفالث

اإءععليهـااصنخلفإثبعدينةالمطنوصلىعلبهالمحةفىاللةلمص

انشبلغحىفسارتاقرذاععرإحعالأضعبادةت03سعد
لمجهوكانلتااةااالبوقبوألادببةاشجمعسةنيكأية
يئبهدزأتيركاالهالنحرباهناكيلهوفيحمزةمهدإإ

حهبماانعلىامؤناحهبمكلماصغمرةهـصاصاةإخزواءهذفى
محوأاذانالمسلهسنعاحمانوهـمراحنعلىصحرإم

أابلةثحرةضحخىلحدةالمدإالىرصتم
رالقربشءانبلغهحتىيرقليلءربرغهعاثيمضولم
اعانرأحترنهـوماشةخافكأأميةفيهاالشاممنآبة



ايه41طؤ

فىوذالصاالمهاجرينمننماثأحهافافصعاربعهروخمائة

خه5شاروقاصراحأدقهءلوالىوكانلالمألءر
حم

يلقوأخ5فاباصرقداجديخاةتجملوهوإوإطللغ
مانفهطعاراطذمنالمثركونياخذهنلمايمإصايمولوذاليدا

المدلئةاهلعنءاخمارحميةفئوإألححهاد
01

عرلهاباعظميثىدرخروجصيألماعايهرجوعهوأعفأتكاماش

لهاشيةقيأوفرثىبمدبقاحى6ااموافىفهاجمعوافقد
فيانايرألهاوكانهراتالثفىبهتولاالداءافصالكل

فىالريولطافرخآرجلألونهـوكأةإومعهحربابئ

اسحخافالمهاجريئمنوكأونةءماوسهاالولمىادىبم

وحمزةممههءلواوحماطاالصدعدبئآلسلهأباذآلالمدءف

جديخيمبمطريئموضعورمشابئحتىسازايئ
يئكأالغزوةهذهفيإمالماعايهإفوحامفصقدإهيرا

العيرهذصلرالمدخةاليإصعالماعليهرجعثمهممءوحافا
نماةص

حما

أفهرلىبراطبئزجايمبقايإمإصحااعليهعهبعدرصورةض
ولىاأل

4طبكأالرحوأتظرجوهربالمإيخةسرحاعاءكاروا



51ر

لواوحملاالنصارىحارثةبئزيةيالمدعلىواصخاف

ناحيةن4وادوهوسفوانحتىفساراطاأبىبئكل

بدرأالولمهفزاةاهدهوتسىباحرياففلمرزفاتهكوبدر
يريئقءعدحماءسرأرسلاصنةاهدهن4رجبفى

النحتويماصأوأعطاهجحثىلنالتهعديرأسهارحال

اللةفسارعدفيهيظرثمتءيسيريوأنبعدااليفضه
هذافامضنظرتكتابىاذاأفيهفاذااممتابفتحثميومين

وانماأخبارهممن4اكنلموقريثمابهاترصدفنخلةزلحطاب
شيىعحذراهنينةبالمدوهمبمقصدهمالسالمهعايخبرهملم

صدفمتيوداأوإفقهناإنءاالعداأحدعليهملفيلاطئر

سارثمالمقاومةكنهالتقيلعددالرأنوالقيسقمرلهم
وفاصأبىصعدبنالسيرتخلفصأشاوفىعنهاللةرضىاللةعبد

وساوكانايعتقانهالذىبعيههماأضالالنهماوانغضبنوعتبة

فيهاجميءتريدفرلصيةعيرحهمؤرتقلةوصحلواحتىاقونإا
نوفلهوأضرةالمضنجاالثهلىءبئغانءوضرىاطقممرو

يخهلواانعلىهمأمصالمسلعونعفابئكيساقواطكم
رجبمزيومآخركىعلهمالحملومعهمماوإخذوامعا



بوهي4جمألموإحانءوأسرواىشء14شممروتوازة

منوتالمسعلهمهاغتغنيصةأولوممماهرأاواستاقرانوفل

بهاقاالبالمثىبمونكاكنوأرتجعوئممثىقرهداءأ
وعاتهممافئاالثحهرفىقاتاوامأنشاحذآلإدااقدموفا
اصالماكموقالالمسموعنفهمبذلكاحهودوايشقر

نثهمعئلأواللةلفأفىواءفندماالثهرالىفىبقتالأصيممما
لهبىدعاويربم4ؤترإلهذ4زهحالإخاطرراثاعن

اطهمحثزأظلىأهـخواخرااطرامجدوابهبهغمراله
وؤالمثححطابدواعنهقناارمه3أضنةوالة

فلبةءودخأسيرحتىماا4عاتفقالغايرحةأءزررا

نجاطجمهمماإالسهبريئفئلةأفدامصااكابتجليعاا

زعخالاوأناصا1معقىولميمااصصنلممفأكيحاق
بمةكافرآفامرق

مادممىايبيتليإرشحهعث4اصلألماصادبا4عاتيهثةاعبااكإيل

فىوجههملبوبةاانجلهةنشجمعاقلمجبتؤهيالفاص

الياللةأوساذصالتهفىصفبيبذلذاللةداعياءال
هذوكانتهءرانكولوفتحوليئماالىلةاةابلىص



7

قلوبهمضعفتالذينالمسلمالينضبهصاتالفسداطادأل

االسالميدعلىاتندامنالهودأكثروقدأعقابهمعلىافارتدو
نءدىيمابواتقساكألتانوادرويلاضصاصذاحي

قيمصصراطإلمابث

كأمضادوآشهرومصإللةأوجبامعسةاهذهـحنلثصعبانوفى
يصوذاكقبلهأالساعليهوكانيةءاالسالاالمةعلىضان4ر

فرافضواالدينهذادعاثمنيامهواكأشمنصأيامثالثة

مىوانفسهحىءفمجبولاالنانفانالنظامجمبهاالى

حاجاتهنذأكورا01تاركااطاصحاباعايهطودفيما
كمأخدقومطاجاتعهيزواخبدهنفالمساكينوالءالضحفا
ارصفووقذمتىأقووالحاجاحهادراكعنواهم

اعافيسهلخاقهويتهذبنفسهتلينبهمااذاحطشواافىع

الفلررقةاصرآابعاطثبمارح115أوجىكوكأصدفاتايذل
مةخاومحةنفسبسخاهيبذلهااالنسانفترىالفطرزكاة

الماليهزيمامظالضوهؤداالموالزكاةتفرأماماهذاوفي

ياءاالاخوانهممنوالمساكهنإفقرايأبهالذىيدالو
الدراكلاوعرينالدنانيربلغتفاذاءالصعلىعررالا



811ع

هالمكأربمتؤدىانعايكوجبلافىخاصهاوحالأربعمائة
الشياهبلنتواذافبمصابهزافىومامائةفىكلونصفااثانالى

وجبلافىثاعلححادضاوبلاالاوينابقرجشإواثنبهأر

الثارخحددهنحصوطءآجزمنهاتؤدىانلككذأك
يقبمههذاءرااكومحصوالتالتجارةوضمصومثاما

آلوبفنوالماكءافقرااهن4مستحصعلىويوزعهاالمام

أتعصباعنالبعيدسافبيبواأصدقةاايةفيرينالمذكو

ءباالغنيااضرارهعدمخأضظاماهذااننظرةالوليحكم
اتاالمءفقراهنارألجأتكالتىالفقرالممقال
وتداىانالضلوتةصوامبادئيؤوولهمدانظاماغويخا

رهمغواكيوقاالشترلهيإالثنكا

عللهاخرجالتىظيمةايرااالعهدبتلكيطللمضوهإر

ترقبالفيوأحههابفمالثامالىقمؤتجاوهـصالمايالى
هرهذهـوفالاصابهحمهااندباعرجوفالسمعرجوعها

وثقلهئزمدأصابأةوةآةانالمحةإهدايهاإفاخرجوايثىقر

أفانهباحريردأالماعايهالرسولاقلنهماخرون

ولممعناصاضرآفايركبرهناقمففالليصهافليحت



9

رقضانئقخاوقليالاصلرثلخرجغائبآظهرهمنكانينتظر
ثممائةمعهوكانيهتوهأمانعبداللةالمديةعلىولىانشعد

والبافونأصارأالنوارنونانمائرجالعثعروثالثة

والحاملخهايختقبوابميرنوصبصسانفىرمحهمالمهاجريئمن

صتأجراالرسولوخبنهرصفيانابوعملماورصنبصكلالمو
جيخمادركلذلكاوعلهنلاطبرانهبركلويشائىأيأنىربهما

االاشرافهممنتحلفواسراتفنفروامتجاركلانافىو
ادوارةجمىالمبنهاماماسابدلهلسأفانهصابو

هاذصنماصمدبناياهحدثهثفىطتحلفانخافبنيئ4أ

ولرسمنسممعتلحيثبقليلجرةبعدااحتمكان

لذالثفزعادرىالةالممةالهـلموكقاهمايقولالة

فاصداخرجحتىبهأيزلتجهـلىابوإبهفىيخرجالانوحاف

سافتهمنيتهفانارادةقفىةااداركنوفليلعدالرجوح

االشرافمنجماعةمعيلكوبمذاتمهعنكبالىخفهالى

علىقريشالراجمعتوبهذاذللثعليهميبإقعوداوو

يعنينالقيناتاهامهموالذلولالصعبعلىالخرصاطروج

كمالغالبوفالاممالهمالعيطانلهموزيئإصلمينااءابهش



ئة021

شرثالهذاطااممااللةوقدضالناءإسا هـالك

لالنساقالاذإصيطانالبمفقالبعدهيقالرأىذووبه

اإكنامااإبالةافاتخكرىءافىترقالىبمههفرظ

صبمانفأةاتءالماشحانهآلالوافيذفلمهساكانذصيو

افىوقالقىأركأامضءرىااوؤالهعقبيهفى

كينالمثىمنناخرجخدةوكانمقابسديدااللةواللهأحاف
أماأبعإرائةوصبعفرسإئةءهملألرنوضئةمآ

فعا4هاسئسأرفبهنلموسلىعاتاللهصدالمةولر
ادقبااتببيىيخمكنمعيراألخروجهنوأحعالمركون

علىقدرةلهليىنءدفىإشابامربواآلالمدتضارص

شلكلولماميزاعناراالخانبناشأردلثمربأط
حمنةللمداخربىاالجنوبمتميالببنأربعدعلىوالروحا

العيربأننحبراههءوجاعيرهمأخآثفريرباطبر40جا
الجيشءالسالمبمبراعنمهفيعغدبعدأوصدابالراصتصل
أحمهااطائفتنااحدىوعدفقداطهنأخاساأحهالهموفال
يريدونبعضهمانالسالمعايهلهفتبيناضفعراأوالعيرلالكبم
الاالميمنفهابماسعينواهرااوإنشوثةذاتغير



بكه1م

ابندادالمةقامثمصعدففقعالطاالذكوتهالساقالوفقد
اللةكأصلماضءاأللةيارسولفقالعنهالمحةرضىاالسود

تأاذهبفوسىالاصرابنوقالتلككاالنقولالمحةفى

إكورأتأاذهبقوابمفأعدونهفاانالفقاوربئا
فمادلجالدنااوكالىاسرتلووالمةلمونقاعكماءاناالذقا

آاصالاعديهقاثمئخيرلهفدطتبدفهحنىدونههنمعك

ربكامبةاببيحةالناالنصاريديزوهوأخاساأيهاعاىأشيروا

أظهرهمآسدااالعرتهعاجهسمبفيالانهمحهاسبفهم
دارناالىصلىختىذمتكمنءراإنااللةيارصواطيخيهافان

ناءأبنامنهولتنمنمكذضافىفآنتأيهااتواذا

فقمال4ايدنايارسوالهـمعاذكانكفيصعدفقالناوناه

عهودناواعطياكوصدقناكبكصااقدمعدفقالأجل

استعرضتلوثباطهثكفوالذىالتهكأصلهافامفى

تازتكوناننالكرهومامصكلنعرضةخهظضالحرهذابنا

ولملءاللعاعندحسناطربعمدلصبراناغداحناالعدو

وجههفأشرقاللةبهةعلىفسرينكعماتقربهنايريئاللة

الىنظرنىلواللةابثمعروالوظبذلكوعرالسالمعليه



21

لةالبدحااطربانللة51هذمناقوآافعلماقوماارعمص
الطريقزكلهكنالممبخروجعللمطسفيانأبافانوحميقة

تريشالىلوارقجاالحرساحلعصبمااروئوكةالى

الزجعجهلأبوفقالالرجوععلجهممثحيروبذلكيعلمهم
رنسفئمطهااخرالجررونطمثالثافهميمدابدعفرحتى

االخنأبدآفقالنناصهابوالونينفالرباانجاحماوفراط
فقدارجواياقوملماحايةوكانةزهصلبنىققااقيضرقا

عدوىوالىبدرازهىيعثهدوأجرافومممأمواأقهنجى
سدوتفنزلوالدروادىصمواوحىالجيشمارثم
ثنالمحلهجيشأمااينةصهأرضرفىدينةاعناقصرىا

والذبيهىطايىأبىنعلىالمحالمعلميهاأرابدرلماقاربفانه

غالميهملقريشفصادفاسقااالخبارليعرفاالعوامابئ

لىيهثمصوزماوالىفأتاالعاصلبنىوغالماطجاجلبنى
همنبفونالقريشسقاةنحنفقاالاأنضهعنسأالهالثم
أتمولماسصمانالبىالفالمهنأناناالنهمافضرباهماالما
كذباآواذاءوهاضرصدقاماذافالصسالتهمصرلالى

عنأخبرافىلهمافالثممريشانهماوالمحةصدفاكتموهما



ل21ثر

ندرئقاالالهملهمامفقالطاعثيبهذاءوراهمفااليثقر
قوآاعثرآقالريومآصقايوماقاليومونصمجرفالم

افاصرمنالفهرفىممنسألهياثموااللفبئااعاايئما
هذالمحابهإصالماعليهفقالآعظيمعدلهفذكرايشد

دوبهلوافىحتىصارواثمدهاأفالذكبايألماألقتتدكة
فاصمبحمعبخةأرضفيءالمابعيدآعنينةالمدمنالدنياالوادى
الشيطانهملحدمحدثبعضهموجنبمبعضطايمإمونالى
لهمآلنهفاثمهـماكضيتف4ءرعايهواللةلهففاللوووستبو

ويذهبرقابممامطثىايقطعأاألامننهيالمثمركوقدلجرما
سمالحتىاخيصامالتدرسصلفاشاوكمقفايخحكلوتقوكم
اواغشلالوادىعدوةعلىاطحاضواصفذوبوافرالوادى

أاالقداعايهاثبتتحتىاالرضولبدتاالصمةوملؤاضؤاوتو

وحالفانهالمشركإثفيلجبةمصالمطرهذاكانانحهنعد

افتهأرىوفداالرتحالعاىيقدرونيعودواأحىرضا
امداقلبلىاالقاوثأراهمرهصمداءاالامهسفيولهر

سارثممفحوالنأصآاقهوليقضىالمسدومكيفيهال
اطبابنهفقالبدرمن4ماأدنىترلحىكنالمسلهجيش



1

رصولياالرأىورآبودةثوكافارىأصاالرذاان
أمنتأخرأوعنهانتقدأنلناالجسالذزلكهأمنزلأهذاإلمه

باطشالرأىهواإفقالدةاجممواواطربأخأالىوء
حىالسباضفاصافىءاعدكالجسقهايارسوكالفةدةتأحوا

ثرتهويم4ماعزارةفأعيافىاقوماتص8ماحاأدنأقى

لوهفنهـضاحكلعايهنبنىثماآلبامةداهءإزخنزلى

تسدأث4إااللعايهولابئأاؤبونوالثفنثحربءأء
باآلبارأصئمقومامنءماأدشاأفحقطضوصملرألى

مناصربافىيخا11لىأماصفقطعفغورتخافهمإقأإ
قالثمعايهلفىالذىقايباعلىضاصبىوهناشااورا

اثصلكبئاالاقهيانياالوسميدمعاذبنسعدله

اللهناأعضفاناعدونلتىمرإئبكعندكونعدفيهيمون
ىاالخرنتانكاأحببناوماذلكناكانودعلىناآظهروفعالى

عنكفقدتخلفناورانتفاحةرالنبكعلىجلممت

مممكاوأوالنامءحمالكدبأهمانحناللهيانيأقوام
ماتخلفواحرباتكانكظنواولوالجهادكأيةفىجمةءرلهم
وياصحونكبهمالتهيمنعكيرالعانهاظواانماعنك



531

هنخيراالمحةيقفعأولمألبم11عايهفقالكاهدونو

ازفىفىصرف4تلىرقتشعصكألإلصولثمكذ

مإبهءصفرفهمالمااعايهكاذتااجتبمطوإطرب
الفةسإقرناكأصموصىعصإنبطاكاحهمزصاروقةلمألص

ويهذتتخاذكهاظرالكافىأقبصقددكأيثهذهالهم

االوقىاذهـوقبهوعدتقالذلىككىءفضالمحممرسوالث

آلراهن9ءفانكاكنخصاإحهررؤصانلخافوصة تهـ

عألممروةشإءد8ءلرباشاناساايمغأنأراد
ماألهوبجحىنالمحةفىءيئردفىالنجالذئضرممىاط

براالجهأباحافاذاكالىاناساودعاعهرهمنأصحيب
عدلينولنناأللةكمحتىألكرحرلمحةووفاثنباوحمعه اكىخأ

كينثاطففكلصمنخربمساتهـالرادرمتةاذذأل

حربناالإلمحةءأعاوقالالمحزواالسفبدقلردأال
ذحمز4إااصزدونهنأواألضهوالهدحمرضهملقء

رهضاعلىرخمصاقهفادحمهازحفنبةفمحربه
حمزذأبفاهفإيريخهارجمحتىضاواعدفكأ
اصبراشأصبالتامحئىاخاسايحرضالسالمعايهوقفثملهفقت



2

بهالدةيفرجمماالبأسمرامحلنفيبرااوانقالفيماوكان
منظرجبالمبارزةالقتالابتدأثممالضمنيهىوالهم

شيةأخبنبريعةنتجةنفرثاليةكهنساكصفوف

مفثالثألهملخرجمءأكفافطلبواالولدوانه
بنىمنناءأكفايدفىاانيهمخافقالواالحاجةااالنصار

وحمزةلالولاطارثبئعبيدةالالمعليهلهمفاخرحمممنا

حمزةةاماإثاالهأباطأبىبئوعلىلثافىالمطلبعبدابئ
هماكلبتيندفرفاختافاوغبةأماعبدةوصاحباهمافقتالرعا

كوشعليهافأجهقعتبةعلىعبيدهريخقالحملصاحبهجرح
الىوأضجعرهساقهخليجرلمجاالصفوفبينعنعببدة

قدمهالمرسولفأفرشهوسلمشليهاللةصكموقفهتحا
اتفقاادةاثباإصالماعليهوبشرهاعيخدهفيفوإتثر

بقولهمنهتأخااإيعلىصيمطابكانبااانالدةووددت

واطالئلهأبنائناعنونذهلحولهنصرعحتىونسلمه
الصفوفبهنالسالمعليهوقفالمبارزة5هذءبعدانقضاو

أنجارابنىحليفغزيةبئبسوادؤريدهفىبقضيبيعدلها

استقملوشطنهفىضيبالةبهسفىإعرفامنضارجوو



ه1ول

دففأبالعدلبعئصوقداطةيارسولكأاوجهققاليامسواد

ياسوادأصتقدوقالبطنهعنسصولالىبمشفنفسكمن

ذاكعلىهاحملكآامالاعايهفقالبطنهوتيسوادفاعتنقه

اخرايمونانفاردتىماقىحفرقداللةبإرصولقال

يوصىاسالماذدأعليهاثمبخيرلهفدعالدكجلىجايمسأن
همنضحوفاالقومكفبهماقوصصعاحتىاالتحعاوافقاللجيشا

برااعلىحضيمثميضمحىإصيوفانسلواوالبالنباله
وصأرسهأبوبهر4ةردفومعهيثهعيالمهخرئموالبات
وكانسيفهمتوشحالريشبابلىءواففمعاذنجهسحد

وومحدكعدلثأنشدكالمالالوقتذاكالرسولءدطمن
سينجزلكالدةساقحسبكأبوبهرأتحبدلمرإلثئىانالما

سيهزموهويقوكمقالعرمنلمألمالىعيهصغرخوعدك

والذئالجطشأرضالسالمعليهقالثمرلذويولونالجح
محتسئأصاوافيقتلرجلاليوميقاتاممالدهعتص
سإلفلهقنيالفنلومنالجنةاللةخلهأاالمدرغيرمقمأل

نوبماببنىيخبخالهايأتمراتوبيدهالحامنجهمميرصقال
يدهنأتالغفذفثمءهؤاليقتلنىاناالالجنةأدخلأن



821م

الوطيعهوحماقتالااشدثمكلحتىتوظصيفهاخذ

قلوبهميهواشطمئنمبثمرلىبئباالمساصقهوأجمد
ونصااوتبهـمرالدوولواالجعأهئشاعةاالجهنحمم
حهسماصسبعهناصروالمشركيزمنفضاروتأويونهـ
وفدةعتبنوالوبربيعةاالوصيبةعضبةئقرمت

والدوالجراحهامبنإبحترىاوألوالقتالأولزةمبايالمور

بنيةالمتوردجرفينمعنهإخعداانبدانجهقتهددءاب

بلأللحطاراألنصكاجماعةاقنافىاصالكوافيخاور

اصهيفحلهلماكانذإكفيوقدحعياياسربنوممارربااحابن

نجهلهجهواهإنسةأفيبنظلةتفخانجمعقاث

انالمنيسعحانهكاولماعاراالةمناقصشبرتياناثخةهئابم

دصصقاللعبدعاصهواجالمحهضورلىءزااالصمديلىكان

ةلىفبوقتىإاصاافبنعلىقلهيادخوفيوفللر

فئلأحيةيناصارانيسجةااحىافيولدااصىأاش

حعهملأثإخىانسببكانواكلطاالصاماآءكأهـوبم
أطارثاثراننفئيطافيبنسمبةاهوريرآإاهعا

نءغإالىأشصثكةبمأكايئارزا



إشبئ921اأ

اقطامإرت5زاموفنغااءبالمألما4عاأصوؤدص
راألممهطبنهالطوضةاإلصحهـىءاطففااربألدىالىكالت

انساثيفةئحاذاصخازده5فذنكانالساإلمكليه

ةءاقىأاوألنمأوكايمؤءايسأألتنداآامر
تا4ويرتةملمماالالىنقااالىأآلإفلمأفيوالد

فيئأأنكماالثدتتإاطإمثااألراارناءفثه

إوؤضاضآوأالرأبمكافاصتنيموبموالالاخاتوا

4أتهـ4رأبعتافاالماالسصاللةدنجهالتو11تجمم

البراصالم411اتراهكهبرملهسواؤدعالذأكآاخز
انمربهوفيهرالذىبلمةاشفةعاىقامحتىاثعافند

إتوياؤانفناياؤلمرنحهماشاءعاوأحهمعاسإخادحبملء
حأوجدقدفاناثرا4ورإسدامأطعكنمجممحافالقإبن
هـعاختخآفماارجمهوعد5وجدخهافعإسهبمإخاروعدناما

اآلااصصمافماافيئأرواحالأجسادن4بممهاللةيارسول
اتقاصةعاروتكذاحمهلهمأقواتكضهـانوناأت

كلهلأرصاراامنمقاعدهملوواحخماذاكباصون

أتالعالاألآلروالنايمادءسرلفأاال11 هـلمجريماضى

9م



األع

والرناؤيئكلرابهآؤلةااالالةحارثبئنرالاطوأرص
بالرسرلواأرجةقدهوداامنارواقىالمضافقونوكاناشثه

فهبذصدوزءالفرااذاعةفىءاالعدإعادةينوالمسله

وكانالمديةأهلربماالمبثرونأونكءنجانالممامفننة

وزوجاللةرسولبنترقةدفنمنانصرأفهموقتكذا

نضيىخافوخوهاراجعااللةولرلؤثمعثمان

فاقنالاباثرنايقولونفالبانأئم115مةتفيالمسلمين

ولمااكثمففممهاردولونكنايةشيوخوأةضالنا
فىويزرعالضعفافىمحويممالمرفاألخفصذاكان

التهلأقىالثعملتشتتالىنالمودءوالغفاأمداوةاالقلوب

هاالنفالاالنفالعننكلموثاطالفلهذاحما

لهاللقإرصووأطيعوابينكمذاتاوأصحلمعراقهافاتقوسولوالر
بعدافتفتأاناقرانوراكدتهمطماطعمؤمنينانكنغ

يضحهاكيفاللةللرسيئمالفناامرلوأوؤتفترقكادتان
اجلالىءاصواافياسلرماعايههافضاناتراحكمكاءثصا

بعفىاالصهامفيوادخلإفارساخوالفارسالراتجلىمع

نالنهاالنصارىلبابةأبووهمبهطفالمريحضرمن



131

خلفهرلالىالنصاطببنرثواطالمداةاهلعلمانحلفا

رمةابنرثواطا4بلهاامراققليفسقممروبئكلما

المحهرمنكساقيفمبالروحاهكعراالحهالجبجربنوخوات

تحسسانأرسالالنهمازيدوسعيدناللةعبيدقإحةوصا

النعفاننوعثمانباهـاءانهابحداألايرجعافماالخبار

خنفةالنهعدىبنوعاصمصخهاررميمايابافعلىخلفهسولالى

أربعةومببدرولمناسهمكذلكأماليةواءقااهلعلى
هاشبمبنالمطابعبدبناطارتبنعيدةنهمعثر
عندماتعحهاقهرضىفانهاالولىالمبارزةفىجرحالذى

عليهقاربولماءوحمابالىودفنبدرمقالمسلمينرجوع

يقلنفبالدفىالوالئدتلقنهالمديحةالسالم

الودلثنياتمنالدرعايناقاش

دلللةدعاماعلميناأشساوجب

المطاعباالصجئتفيفيناالمبعوتأيها
امرجمألريفعالفماابهأالسالمعلميهاستشارةالمدادخلوولما
كذبوكقداللةرسوليااططاببنممرفقالىباالس

لهلنسيبفالنمنيهنتىأنفأرىوأنجرجوكودماتلوك



م

يهاضاماعاإكط41تأاححزةنوجمم4ةءؤأضرب

ضكايالمردبنالموففيليمىأنهيضحىوممذالع

هملدادصءبمافىآاعنافهفاضربفالمىالصاجهونأياأرىما
بنتاادءوعاذلنىسحدذالصاعلىورافقه3وقادصهموأ

5فكوقوااهالءاهواللهسوليارأبووقالرواحة

ذونآخنالمجبمأنىأ3تهليموالصررتاظاأللةأعطاك

ىكىذار4ا1عاىاخاأقثمصهأخذناا5ونفبمخثمءنثداا
انحا11اليهفهـالاهـعفاالدواوجمعاكآكإيمالمحةإن

اللةوانتااناثن5أأفيوقبمحتىأفؤامقلوبقليالله

اأثهـوانجارذاطهألمأشصيمونحتىأفؤامقليبدفىليث

كعكافان5كافانهكماانصنقالرأهيماخلىءأبابهريا
الربفالمالوخاسا5ممرياشلكوانرحيمرغفوكفا

أىأشاصيألا4عاتورأخأأريزفريئاجاقهـاألرضرءفتتذر

واخددومماةجالوالنرقالعحاحبمنكالدصهـاندبصمابمرأ
وماتاخآ4اااألقالتمالمثريههنالنذوفالدينازاعض
اماقريتفئدوءابفاااليءالصىمناحدفاينفيألعالة
هرآنألجتتلىاعقفناحتىاالصأصفىسولالىعليهمعق



مالم6331

ابهأصصوافىحلمألياتيماملوفيآتارنمابم4يعايراثم
لألوتواحطالانراوصهواحه5حهموابفإصهثمتجم

طابفىلوابمالانالجهمفيماواصواأاريأخذواذحتى
المطابذاكالىتيافامفيهونالمساهإيخالىالءافىفيا

ءالفداخفيةصؤجىاالسنأكىوكانحمأاسصاآلاعىوأنجالنا
ذإكاعندودرآالفبأربعةأباهوفدىدبنذاأفاحى

فأالىآالف4ءارإنءنولحااسأءؤدافىممثقرث

ابةبوايمجاقراانكصووءفدا4ححىأيهنودقالمدر

هءفداكذوكافإمهـمةديةاإضاكالنحنهـةسودثطأء
سهأنءبإصاوإسفيانأبىنممرواالسرىومن

دعوهاماثابنىبينعديجمحألواالمحةوقالأفيفداؤد
سعداذوجدفيسمانأبوينمابفلهمالالماأيديهمدفىممو
فضىممروبابحهبسهءصلميهمتمرآفعداأصارىاالانأتااق

ففكواممرافأعطاهاطبروأخبروهاللةارسوالىسعدمض
زينبزواخالربناسأاأبووىاان4ومداسبه

مصاهرتهيرآفيمحايهقدأقأالمحلألمعايهوكانسولإابنت
مجةالتهورسوليثىقربهنداوةاتحكهاإفانه



ه431ي

لمثبأبىانجالفصزينىكايطاقانالعاسأبىمنطلبوا

أحبوهاصاحبتهأأفاوقالواللهوفالخفاسولاوبابأخا
فدائهفيبزيةتأرساشولماقريثمنآةاصاألماان

رأىفلمااسعسإلةدبرآل1أاب21إكانتفالدة

المحابهوفالشصديدةرقةطرقالقالدةتلكاصالماعليه

ضىايريوافافعايهاقالدخاودهاوقىصعرألهطاشطالقوانرأيخان
ضهاجرينبزيتركانصرطصالماعإلإقهفاصاكداالمحاب

ولالىوكاقابأياقاالإاأعصكةالملىوصذآلفدداإالى

بناصااأممولماهذالوهافابهايأتىهناأرسل
ىرال1امواالولحابمباأتهاصعديهردحمالفققبيالبغالر
وطالمآأىباوؤسحاشقرءخطبامنممروكانبناتس

ائئعاللةلياردعنىاططابممرنفقالمانهباينالمسا
ء

ابدالنموفيخإاسلثهيقومفالانهعيدشلالى

وعىنابمكأوانيملىاللةصلفيهأمثلالالسالمعليهفقال
ولماحفصبنبهرزبفدائهوقدمتذمهالمقامايقومأن

ءفدأباءجاحتىبدلهنفعحهمقدارحبسعاىمعهمارتضى

هعاتماتبانانهلتسنيسولالىرحاللةمقوتدهدا



و531

اباالعىمنمخيرهملفهكااالرتدادكةأهلأرادصلألم
وعليهوأفأاللهحمأقبعدوفالطياهذاسهيلفقام
ماتدآقدءفاندادعيصكانهناناسااأيمرسولهعلى

اللهانخلممواأيموتالحىاللةفاناللةيعبدكانوهن

رسولاالعدوماوقالميتونواخهميتانكفال

أمحقابممعاىانقاتجمقلأوماتأفائنسلالرلمهؤناتفد
فيثحساادامصدتالدينهدااذاعافىوالتهقالثم

لهفامحمأنةنانتصةأبايرباذ5خرنكمفلألطاوعهـا

صددرهصعلىخخمقدبههلمأتمااالصهذانءيعام
آلوان4آحههفائماللةديخافانرجمهعلىواولومهاهبئ
خيرككلاللةكمجمعوقددينهومقونصرهمنناصرالله

رأيناهؤنرةاالماالسايردنمذالصاوانرأباجيريد

وكانعايهواعضكالوامماافاسفتراجععضقهبناضردار

ومنأوسمضلهاللهصلىنبينااتمجقهنالحبرهذا
فلماوضامخالداهاضاشثهالولدندالولباالسرى

ءداااتجلأصلمتهلأللهلتفةأممكةالمخورافتدى
معهرةاأرادولماخوفاالىاسيسدواانخفتقال



به631أل

بااااللرىنوءما4إاممرةفىجمةااالممافةراهإ

وهونغسهفإىاطربنلكلىاباالىصاحبوكانيزيدان

وهىمصةإوهشافىايىادرقعدامإلالهصإهااص

قريشنشياصاقلمانآطرثأبوهكانحمأاحرقا

رباطهذءاأحأفىيومأسإاللةصحوللىءااللذا6ص

واللةيرفقالبدرابمصننذممرانأميةقصفوانق
مرامعإيأخثىعيالوقضاوهدقأعنىليىعاتدفياللو

لهالؤةأيدحهفىأصيرإفماافانلمهشأتلى7آخماعتدىء

وشحذدسيفهيرجمذفأعسامحاوعياالعلىكمادكوانص
لممينالىنهـنفممهنادينةاإقدوانطامه5 اهـماىهـ

ماالمحةإوءءبىاهذافقالخوشخآسيفههـممالىأظراذ

قدمميرانتهعدوهذاالسالبمعلالنبىقالثماالبعثرءجا
4فكركألعرذؤأتعلىلمهأدفهآل4ةاشوشمبءمحما

فدنايرياأدنياممرأطلقفالاسلألم4عاترآفاممالهأد
خيرتجيةاللأبدلنافداسالماكلميهفقالمباحاحافعمراوقال

تءقالياصبكءجاماقألثملالماأوكتتمن

السيفبالفطقاليخهوافاحتأديممفىالذىاالسيرلهذا
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عليهشيئآفقالعناأغتوهلميوفناللةقبحهافال

قاللذداحااالجئتماقاللهجئتالذىمادفنىأملمأمعا

وقاخمارافيوانفوأنتدتففبلكاإصنالماعا

منبهأفأمماكصاجهذبكوقالجمرااناتوتيم
3كفرأأصوحهـذاالوحىن3اتإنجلوماءحمااخبر

ديهافأضاوالألمإأعليهفثقالاتوصض111اال
روأكابهةالىجرادؤيرهأاقواواطقرآناوايزوه

بنبأحمركلبنيزكأبواالسرىنومهايصاش
ذات44أسأنبهبداثدأسردثىذالالؤدردأبهمصكير

ابعثتكدوصاذأخىيالهالفنكتفدالىتاع

بنالعباسءاالسرحهـحأومنمدرهـآالفخةأربفداتههأ

خرحقدكان3ويىءالمحةصلىالمحةولرممالمطلبعبد
هنءفدانهاالسرطابفىووإبهرهارباطدذلمه

ايهروفداندؤعمحلآلةفقألبأاصاأبىقعميلبهاقوا
كللينااظاهيافىتكضملمألمىامااتفقالاطروجاعا

فماترحلقدللرسوقالثم4أابنونسهفدية44فأخات
أمواألانفضلالمنىكتوقدفأليهفتبقي01مثقرفقهر
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ماوالمحةالعباسفقالغنيةكتكفقدمتاقلهاوفات

دلاصامنيفعلماغايةالعملوهذاأحذذلككلاطع
اهابأنهعاصهخممهيعافلماسالماعليهفانهوالمساواة

نهكذافقرهملألأجماعةغهرهعافىوفدكرهاخر

انواالذينأحهاياتعالمافولهأدبكؤذابةغروالدلةاله
الوالدفياوأنضثمولوعلىللةءصداضطباينءفواكونوا
كاقالشاصحمااأبوعزةاالسرىومنبينواالفر

فقيرارحمدياقالأشفمابهاللةلرصولءااليذاشديد
4فضلألةعلهلعلىفامغنفهاعرؤدآلوذوصاوحيالوذ

بهونأنلنبىكانماشأنهفىالدهلفىآءالفداتمولماءافداايخاالعتاب
واللهلحاالدضعضيدونشاالرضفىخماحتىىسأسلال

فقاقهنصابلوالبمحالكيميرعضواللةاآلخرةيريد

اتخاذاالصرىعنبحانههىعظيمعدابأخدتمفجماإمحم
ويمنعوقاللهسبيلمحنيصدونالذيخأقنلفىاالثخانقبل

ضعيارادةسالمساصبعضوعاباالنتشارنالمحةدين

يعافبالأنالمحةمنسابقحكمولوالديةالةواوالدنب
ء

اباحثمذابانلخيراايمدمادامخهادهامحألمجهدا
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حيحاااخظراعاالاهـذأءالمنىآلفداتلالئقاالحلىم
بهءفاصالمألم11عايهنبينادقصعلىاالدلةأوىمنوهدا
بناهكلمملءقنفمههيعاتبماكانعندههنكانلوالنه

يلمالذيئاالسرىالدةعدووقدجابةالصىناءيررأىصكل
ء

فقاللهمويفرممخاخذطاخهرايؤتهمبانخيراقاوحهمفى

فىاللهيلمماناالسرىزأيديممفىلمنقلاخثمااأيهايا
والمحةكمويغفراخذيممخيرآمماخيرآيؤيهمقلوبهم
ىقزواالسالبماجماطةأعقأقاودممماامزا5وهذجمررغفو
كرةويمنالماهفلةمعمحلهوخربكساك4ؤتودحأهله

وأهلهإلمباالستاقاللةةءخلىةظاهايةفهىعدوهم
لةكاادةااطديدوااخبسواقرةامندوااعيهنماح

عبادهمحلىناعيات4قأللذالثةاجمالىءلر4تواآلءؤاتاواطيا

عدبمقليلأىأذلةوأقمببدراللةصمررفواةاخصرابهذا
واتغضأعظمفهىالمحةعندمنهوانماالنصرأنعلموا
فاقاالعدرقأاوقووبعدظهـورهنبهااذااللألم
ءااللداءاالعداكانوامنناديدمريثعنءفهاقنلفقدنوره

أتفاآلخرينالعربقاوبفىعبالىودظصالم



ابن

فالجايالىونوصهزالجيولقمسرونجممجاآلفأساا

اخصرايومإكذخاضآلواااذهضالإالتاحالانابهرانجرم

مةفيهنتذكر7دعبضانرهن5عسرامممالاوهودرفى
بنءالمالىوولهرعلىالله

همالىأءلىشاتالتفىءخترالتكاتواذااذحؤوةغنى

غهراشنهاؤهدشففؤاددهاشإألاجوثذاتحرل3

عضدقاعكأحأودمنذخص5ذاواثهعخاقبةكرثجم

رواوأنحاجايهءنما01عاهدءإاوئمرفاللىفئاظغرأتمام

مةدراحرحأاوأفواههـمنءنحاابضافبدتأفىضاونيم
همحرزماليزأصااكويدطاوهذااالنصاراءنسامنسيدة

بهنآلإدافىرباطذاشإتليالمحقفىادهماوعدم
1ضذفاحياننهؤوممنتخافىواماالتهنرافاهمومخعرنالمعا

صلألمامحايهفدعاءخهناطالمجبالاللةانءإثىسعلإحهما

ياعدقالواداماثوجحشااعاقبةوحدرهمهمءارؤس

نبذالمرتظيبأندقوتطريقعاكاالعهداليمفاطرأى1
لةخياذألثهـالعهءباقاتوهمعلىوهماطربمتناجزواوداله

ئنيهةاطالمجبااللةانقالولذا
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لوبهـدالمنمعاماليفاعلمقنتتمااليخرنك

االذمأنزالودجماوكالواساارنانانعلمهـلقيننا

قدالمهادوالحرمجي11وتخثرونستغإلونرواءيئالذ
وأخرىاللةصاسإلألاتتثاتا4فاخاتحاافئتينفىآآلجمهمكالط

ءحثانإضشرشإاشناورارأىاايممحميرشكاؤة
صنتبرأذاكوعمىارالبىاإولماليرذإذأكفيان

اتاإإثلو001ااؤأحدسىاهابنداأح6إفي
أحاليأاللةألفاأآادفأخثرجلاىوقماكأيتاذعبل
ءأواصانحهمبهءإأأشىكحااواودأحبماكذواالنوا15الذن

دربمفالجمراأن6ائمح5فانةالمصماصبمءبشن4وبعحنى

لوتءاءافصوشاءارحنرب6امرؤيوبفآلذيئرفؤيناإإظا
دت5أأشخضابأنىنآاالةشىتيبنأداكرذأنىنحث

مماخدءوفيءادةمافىأفىأسروامااعاوافيصعندد

ابيماإرسوحيبملمحاثنووقيإمداوتإلىةحهوظاهص
دءلراءصلاسةادذحنشوالنصففىانرئمااحهعات

لحاصرهماسارىاالبابةأبادبنةاإلمطوخالمنىحمزذص
كنالمسنهةءءآو4عنإحجزاأننسهمرأوامنولمايلةةغترخمي



افيخرصمسبيايخلىأنإددةرسولسألواعبالىوأدكهم
ثا01فالاالمونممماوالآلوالذرءاالااآلولهمالمدنمنفينقاعءجال

الثماوأمتصاابئعبادةكمصبمووماا4عات
هاكواحالافىعاحهمكلوأذرعاتالمهبوافتيال
اقربئاىذومءالسوأعاهمأموأسااعلوضهم

ونوفلدشصءماأضدونإطاالءاهـا محابىوحم4صى

واحدشئىلباوبنووهاشم151قالذإكعنل5ولما
ابعهأصبايئوشبكهكذاواالسلألمهلميةافى

كاقنالفالتيبدرايثماهدلمجاالنهتسفيانأبوكانغزومالسويق
دآيفزوحتىءالمارأسصسالعاناء15قروذوواذد

بهاقارولماينةاكديرابهأصكمانءاخرج4سهبةوليبر
علىمبطعتينوحهيجهمضهرابنىمنالهوديقابلأنأراد

مقابلعهيرضفلمأخطبقحيىسيدهمفأقثنإسلاحرب
هعنمنخرجثمبهخواتلهفاذنمشكمابنصالمفأق
نخامابعضرقواطالمدلنةالىفريشمنسالرجاالوأر

خوجاللةرسولثبذعلمولمافقنهـلوهافارياووجدوا

بعداطجةذىمنيونشمطأصمابهمنمائنينفياثرهم
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الخهمياحقموكنانمذرعبدبنبشيرالمدنةعلىولىان
2ساالسأقدرعلماونواصنهدويحهماكلففرنبواوجلمواهى
ولذلكالمسلمونفأخذهدقواجربمنهي01افالقو

يقالسوبغزوةالغزوةهذهصصيص

العيدصالةبهاعظيمةسنةاالسالىاالاللهسنالعامهذاوفي

ءاالفادمحهويجددوااننالمساهـكادةالواصابلدةاءأبناطالكن

الفطرعيديوىفىاالجتماعؤالوثقالدينوةعييقوواو

صحيدفىينالهسلهبرثإلمالعمعليهوكاناالضحاولمجد

عروخماليفصمانالمحةالىتفرغأكضهنبهملىعوواح
االئتالفكلمالهمحماضاميخثمعدوهمعلىهمينصروان

بعفهملممونالميصافحثمثمأفسالعليهممابربلهمومدكرا
والمسآكينءالمقراالصدقاتءداالنيخرصبعضاوبعدذلك

وبعدتهربمالفطرفبحدالمعملمينلجيععاورالسريهونقح
الممالويرفقنابناؤلوؤلفانتعالىنسألهتضحيتهحىاالض
افنا

عزواجدىاوممربطاأبىبنئتزوجالسنةهذهوفى
بفاطسنةعرةحمسوسنهاالمحةرسولبنتآلبفاطهسنةوعشرون



بهيم41آلخم

وفهاوزينبسانوااطسننجواللةرصولخقىاهـوكان

عأمذاكاذاوسبهرأبىابطشةلعاساإمااحليهدخا
اتسحعى

رإبوالخأالحممحمعإضقاوةاكابااططخماةيااحانيةااسنةأ

اراحةا1ححهجمحئحعاهـآفوالحيانةءردإرلىفاذءفص

إؤساعروإيمدىىإحهافساألابنببممذا5ورفأاال

نحلمجرحراراحزحاتاووتكحتىناالماةاشالءأكنصتا
أرةاافلمهوثكلبئممرإتبابوهأفابوألربهـءلمماصبمت5
اإهحاصثهكشااللأأعابهؤكاكالحبرين8ماانبءاختا

كأونااإانضصروإصاصانهرممهنءةبهـاشامثقىأ

احبىيمثيمافرالىاخراطبالفىحدرآنجاءاالسرورأى

تآالأاعايالفقالينإساإحرربحلىمويحرخميل9

نعدافقاورسولهالدةاذقاقدفانهإالترفنبمبإبئسقحل
ءءفض1إا

إفهأااساظنعمقاللمهاوانالمجبالالوسيااالفصارى5
هشجتملهشاذنبهنكألثصلمئآؤلاانلمااجمذنبه
إديىهاصالىاذهـانلدهؤمخالأفاءبمحتى4ؤوهـنآلصأ

كأتإتؤدواخااناءدفوانهدؤبئحاإأسصلىؤاللةولر
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انيفالعنادا5فاناقالأايفماواذأصتلفثافال

اطلمةفانأردناوزفىأنهلفيرصىاىالىظرنهحىندعه

قادبىترىهـاىاارهنوفأقالوتوالنمقالهإلقةواوقاوس
مربالجمىاأوأنااهآكانرصفابمقالوانصاهتثرإش

احدهمبفبناءأبنازهملهباالواؤابنابمصارهنوققال
هنحطاهـاوكلعلمينارتهذاطوسقهنالمريمحفرهنفيقال

لوإيلآلوهءفجا4ألانايراعددفرضىلمألحاا

أوسناطارثضردقعبادوضاعالركاوحهحباءانا

فاراثمسامةعدن5شادأوسيونوكهمجبربئعبووا

امصانكةإااصكراينأتهاعصلهتقا5حزلق
ابئةأبوىتورصآللمههىبئهداخىهواانزقالنحارب

د05لمنعدقالثمءجمابالإلملىطعغةالىدلوريماالن
نستيمضرأكاوفىناذاشاشمهبشحرهآخذنافىفىءجااذا

حروةتحاسوكلكعبإيهمافنزلبوهفاضرفدوبهمرأله
باصماتتاروهاتكارأتمادفقالكاريحمني4مح

قالنهيهناصصفلماكشمهنمفالرأسكاخمانلىأتاذن
اخهاالهاسسنكلنساه11اخهوأراحألموةفاتالوهبممد
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فأاصقىاهذادلوكاندبروخأفأااأنواضممادهـصءتحم
سءكاررألىاذلأله411ءعاوكانامالاذمناالوادت ا

هيركالهاطآهـاطرباألثارةآلءوءواةودراخ

مخاطوكانكثااكعةافحآإلثحهأيخادوهسق4
دا

صيب

اوءهـفيطفانكاخأربأنابةبفانألارلرلزااعط6زهف

آلالمدتعئىإفأرذإيريدوذردعضراصمهرآمسءرآلظ

ءالغداإهذانجمهتوأحممبهبالاشدرزلاثلمألماإاسارأدت

غرةمحاادألرصوخصهنآلأربعالقىبنةإسامنحمهماخرج
عفانممتانءصةإهـااعلوخافاالولصآرحنأ4فستإت

لهـوإااساالجاروسالى1هياشلتهولريربصواصهأف

واجفلسدىصىءماوصدواحتىنآالماصونإا

أخوأر4لماطرتت44بخمةبهو5اسالألم4محاتانهدثونه

إيهافافيدخحورفابصردنفرقىمتونوالمماهجرةثئحت

فقالهدياعخمايكلنعكنوفاألرأسهعاىوقفحمتىبعينحه
إدهمنإسيفاااسقطابءورآلهيبىاجلادكتفالذء

احدالقالمحاطنعكنكلصورءلدوقالالسألمعللهخنا
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هنفلبهاللةلوصلالصالممهقىودعاجلالىفاسلىعنهفعفا

اخاساوجمعمحبتهالىبهلحرالناسوجمحاللةرسولعداوة
المعاملةحنجهصتمااذوهـءاثمن4يزدالمهلذصث

لهملنتالدةهنرحمةفاأقاباوغاظافظاظةاعندابهوا
هععفظلكصمننفضواأقلباظجماتظتولويم

االصفىوشاررهـلهمواشغفر

مرلوةكقاخارةادونبرصاليمبنامنصبمأنمااعيهبلغه
لمونخىلتأصابهمنأللحاثافىمادذآلفارعلى

ولمايهنرمأمابن4ثلىاإحكاللمحأخافاالولىجمادىمن

جعياقكيدافراولمرتفراههـمتكاءوهوانحبرالىلوص
سىتملأالمديةجهةمنالمحامقطرأنقريشقنتلماذ

أرلواحياصهمبهاالنعنهارحاآحمجموالحهمتجاشوجهق

قريشمنجمعؤحمهاوكاتهراقاطرتقمنالشامالىراع

بنطبوصاميةبنفرإنوحربقسمانلابومهم

بئزيدلهمفارسلاللةلرسولأخبارهمتءنجازىالعبد
اآلخرجمادىفىكذوكانهقبويتررابىآلءمافىحارثة

يناجةالقردةاسمهءماءفعيراللمتحتىةالسرهسارت



يل

سولهالىوقدضجالالىتفثهاوهسوماالهرفاخدتبد

لهوصلتحنماراإهذهالسالمعلمهت احد4ومغ

اصجارةاطرقجوههموفىاقفلتووببداأصايشامامراصحابلما

اكأاالعيرتلثلمسرصفيانألىالىافهماشرهنبقىروتاجتمع
عدآاناندفقالوالمحابهاتصاإيهنوإصاباعلهملبت
اصحتعدادإياربفيهااناأموارلمجمركانرضينااناووؤناتد

وكاقنصيىافلههنكبذارضىوقدوامحابهعد

فاصعالالرلذإكعوايناربدالفنضوامنسربكأ

حافاةواالصابيثحثمومرجاااالفثةقرذمن

عاعصابوهموهخزيمةبنوناوبنىأإعطاقابنىتكل

اللةولرسفىينةكراهيةالمدفارقطقدوكاناالولىاهبالى

ممحيخرضاوماتههعلىممنعددومعهوصصلم4عاالتهصلى
لىالاميةهانصفهـىوفالهامةوخانةاببماعسمنجماعات

درعايهلقسولالىانقارئااليذىالذىاصماعساةعق

افىفقالباسانمءفايشارجلنكءكيرفدامنواطلقه

اشهةعصيدهفيتواناضافوعيهنأعإلأنافىعتفىعاهـ

صامماارغيهوذهىصءأطاحماوانصءبهيزلفلمافيال



ر941ز

اصحهلهحبشياغالماطمبنجبيوودعاثنلمهالىطرب

اخاسامعاخرج4افقالصففىاقارائاوكاتوحثى
مناخرجحرثمفاتيمةطهنمىحزةلترتافان

افاالصربواصطروالحووالمازثالدفوفوإقياناهمو

ينةالمدبلامةؤلواحتىاسائرينيزالووآاموايهزبملمهمنساعهم
اطبربلغهقدنفصالم11غلميهالمةأمارسولاطليفةبذى

يخرجلمالذىالمطلببنباسالهممهالهبهثنكضاب

ولمابدريرماصحابهمماجاءاطربهذهفىنالمثركاح

امحابهمإساا4خاتجمعالممثركينباققرابإرااللمتوص

وهمءوتالةبالمدتوافأنرأيمانوفالرالحواخهرهم
ادخلىهموانمقامربثأفامواأقامواهمفاقلواكفحيث
واالنصارالمهاجريئثيوخرأيهمنكاقففاتلناهمعلينا
صءء

اووخصىاالحداثاماابىبنلمه11عبفااذلكوراى

رأحمممنوكانباطروجعليهفأصاروابدرآمنهميشهدأمن
كمراتغحتىبالرسولءهؤالزالوماعبدالمطاببنحمزة

فيبالناسالمجةفصلىجلداواالقوىعددااالكثرالخجج
الثباتعلىخطبتهافيوحضهموألىشمنخلونلعشريومها



امم5

ولبسحجرتهدخلطثمماصبرتمهـءالدبهملهماوالصبروفا
ءورااكرساوأدقىمادلدوتةهندربهنؤظاهيعدته

اوايهرااثداالارأنةاالهنأىالىذووأىر11ورهظ

التهعموللىاالصاردووقالوإموهـالاطروخعلىسولالى

نقجكلاللةإسولفالواياسالماايهءخرجفلمااكرناأصؤا
اللةلمجالكمحتىيضهأنإلحةلبعمىانبىماكانفقالرأفي

لمصبالماجريئءلوافامحطىمدااللويةثمأمحداثههنو4لذ
المديحةكاوخرحمالمصذربنأبالزرجاطلوامميرابن

ةكرآليمصمالاا4عاتأظراصذآلارأسوااوزلمالربأإف

جمهودفقاكامنألىبنالدةيىجحلفاءهواليلفةاكحشسأل

أمنالالنهردهمصوأمثركعرفراحينالنمىانا

اضعرضثمانةةاطفيولىاولداتالهمثحنجائبهم

وسرةخديمإنرافعردفيمنكاقاصصصفرمنفردالجيش

وفالصمرهفبيراهانهلهقيسىلماارافأجازثمنجدبنا
فبلغ4أصراقخوردفىرافعااطةرصولأصازأمهوك

سمرةاخالباتفبالمصارعةهمايفاراطأللةرسوك

علىواستحملالسبصليلهمحآاسالعليهباتشأفاحازه



ىم151أل

دبهواراطاص4حروعلىسدآلءنعدالجيشحرس

بالثوطناذاحتىالجيشصارراهـوفيفيصىابن

ئةابثالأفيقاللةعبدرجمخةوالمدأحدنببستانوهو
صااأنةتضلمالةالولداناعوأصاإفىصوفالأمحابمن

اقهح3داقومياوقالصاروالدممرونالمحةعبدفتبعفم

نقااالخعناعقناالأهـلوفالواونتنكمريهمفذلوااق
اظةعبذإكلولمافألجيهعنكماللةسيغىاللةاابم

ارثةبنوصالتفشانكلناؤهامنانءقاطتكلأبىقا

احترقوقداللهماشصماالوسمناخووزرتاطس

يقونوفقوماثنذبالمنضفحلوتؤحمافرفهنونالمسا

قينإضاهافيمممؤطاللةلفأفىنتركهلونيقووقومنقاتاهم
أضامنحمدواأنونأتريلىبوابماكعمأرثواثلهفئتين
حىالجيثؤلثمسإلالتجدلهفلناقهصدلومناللة
ووجلللجهرهظعلوأحدمدتبأثهاترل
ألفمنالوادىطنزكزلوانافرعأمماآلالمد

أبىنبهرمةيرةاوعلىالولدنضالدنخهميهعلىوكان
الزبيرالماعايهملفيائةنفوانصمثاةاأوعلىجهل



251ر

سوأصتبازثنااأماآخرينلواضابازاوامأان

األنصارىاجبيرنعبدالمحةهماليرأرخساكاماة11 ولوس

انتبرحواالوفالالمجلفاهرعكلشاخاففهماأوت
عليناواظيءوهمرأوانتبرحوأزعايهمضاهرنافاأمو
ينلمالمىوخطبالصفوفالالمعلميهمحدلثمتبرحوافال

نفتموتلنأنهناألموحاقلبىلىقىألفجماظكان
اءأبطأوازثىنهءصفةالرزفهاأقصىىنضوفحتى

أطاوهاصذماصهمالالرزقحإنبفىواجملواربهمافاثقو
دابمنأككالىنءإفىامنوالمؤمنالمةيةههظابوه

جظرإةارزبااقنالاأيىاثمسدهرصمااتداخى3اثذا
كلحمالثمفقنلهبهرالىلهرزفالممثركإنصفوفمنرجل

عماناخوهاالوالححلفقنلهثطلصألىنطاحةءااللوصاحب

وفاصأبىبئدابهفايدأبومهاالمئملهحمزةفقنله
طمةأوالدمنأربعةبعدهاللوافتناوبعليهضىشبعهم

الممركينصفوفمنوخرجتلونقؤكلهمطلحةأبىابئ
لهزةأنأبوهفارادبرازايطاببهرأبىنحمنافىدى

خيالةحملمتثمبهرأبايابنفسكمععناالسالمعليهلهلمحقال



351ء

حهـميضكلهاوفىاتعصثالثالمينافىنالمشرص
الحربوحميتصفوف11النقتولماونقرفينققبالفالمملمون

االنعاردونولبالدفوفصربئنألمشركءنهماابتدأ

المساانمثدصمعالمحالمكاهاعليهوكانأارجالعواطفيهيجا
اللةحسبىافالوبكأصحولبكوأحولبكالمامول

عالمطلبعبدبنحمزةئلالمسعةهذهوفيالويهلونئم
فرفافيولوهوبوحئىغافلهءهدااسيداللةرسول

هنءاوااحملةاولماتهدا4بثايافططءلمبحربةبهسوة

ءوناواالدبارولوافالدنوعلىأصديقدرولمتالمشرك

البواالإنمنائمايجيعونونالماوتبعهميولولنيبههر
رقنالمماضاهورونكالذيئماالىذإكرأىكنال

صيداأصونسواحاحبةمنالوفوففىاماكقانوالاب

بلتفعوافمبهرئيسهمكرهمفذوسامعلهاللةصلىاطكيم
الوليدبنخالدرأىفلمافثبتمرئياهابونيخوانطقوا

ببعمقانطاقالرماةقالجبلخلنالمثركإءروصاأحد

ورائهمامنالمسلمينوأقهاةالىمنثبتسفقنلالجيمى

وقىكودهثواءالبذلكرأوافلمابديابمنمعتغلىوهم



ويم

حتىشعووغيرمنواختاطواصفومهموانتقفتبأيديهمما
المثرفيءنسااحدىورفعتبعضابعضهميضربصحار

قعةابنلهيقالرجلالمركينمنوكانفاجتمعواحولهءاإوا1

قملقدداعأنوأشعغءاللواصاحبمميرقمصبقز
اذانقاتلعلألمنممقالحتىنالممملهفىافشلافدخل

حماعةوفاليؤمنو3وكمالىفارجعوافنلفدحمدكان
هذاآلنامنوكاقديهمعنفقاتلواقنلفدعدناذا

بةعالوايدفمالمنهنالمسامنجماعةهزهاانانثلا

وتوجهواعفانبنوثحمانالمعلىنورفاعةزيدبنآلارو

أالثدمحدفرجعوايدخاوهاأناضيواولكنهمالمدينةالى
أبومحهمجماعةومعهوسلمعلمهاللهصلىاللهرسولوثبت
اءرانوبهحفتهجةيهيىإثناستمراالنصارىطاحة

يقولوصاراللةرسوليدىبينكنانتهفنزالرىشديد

مولنانةعومسهيمركانمنوءدافلوجهـكوبها

ماذاىكراقوماالىينظروكانطلحةاليانثرهاالسالمعليه

شظرالوأىأنصبأبىالدةنبىياطاحةأبولهفيقوليفعلون

وممننحركدوننحرىالقومهاهمفصمإلك



إفى5

سعدارملهيقولالالمعليهنفوفاصأبىنجسعدثبص

رصاهءمنكانفحتبئيهلخهمءووأىأبىإكبى

الناسعنهانفرجحتىبالنبلاللةسوليعنأضجىالرماة
فسصارالمحةرسولعلىأمرساالنصارىدجانةابوومنهم

يقاقهوكانيخهحتىكثرنحقءوهوظهرهفىلحيهبلهاإ
فأمسقاتهأالجراأصابتحىاصوارثنزيادهولارعن
امالماضلعهابهأصوقدماتحتىقدمهووسدهمنهفأدقبه

أبئأقبلفقدأمبااتامنالمحةأعطاهبماتحيلهعظيمةشدإجم

مهمنكانوااطربةالمأاعليهفأخأفلهيريدإفءنا
هالكهصبىأبةضربهضرمنهفاكالقربيقهرخلواطوفال

الراهبعاصأبووكانمخهرهاللةولرلةولمخراوهو
فيولالىوقعونالمسلهفيهاإحوغطاهاحفراحفرشد
4ورتدررهعاتفأخذهكتاهشتعلموخدإفأنممحفرة

كلتبةفرهاعقاغاشوىجمعهثبىممنوهاعيدالمحةبئطلحة

آلبلأبىبئحاطبعهفرباعيتةكجركروقاعنأبابئ

ىهياكشهابقاللةعبدآإسالاعليهههووشجفقتله

ضربةنءزحههاالمغمرحلقتىدخولبسونجتاهوجرحت



افى6

وعابرعبيدةأبوءزجاعيهاالتبغفممئةابنبهاضربه

جفئذعليهئفيادوقالذلكفىبمرتعهماقىحقاطلمقتين

ليسااللةفأؤلبالدمهمنباوبخححبومقىيافلحكيفسالمأ
ظالموناخهمبهمذأوعاليهمشوبأوكأاالمصمنأك
نصةكصهـالألهذهبعداللهرصولعرفهأولوكان

4اتاؤأشارواإسثمراثبنلمهاإضياةادىفتارخاأاالكما

بندووقاصأببئمعدإننصارمانصتانالرسول

ةوعاحاوطلوممربهرابومجمعوسهباكبمادديريد
عبدبنعحانذاكاذعليهوأقبلالصمةبئوالحارثوالزبير

ءفربهثرنبافاقرتناألدعيئالقييرهتاإنأدد

لوصولماضلهوالصمةبناطاثيهاىؤحفرةفيووفع
ءالمايعكبعلىوكانالدمعنهنضملتفاطمةتءصاسمعب

الحرحطاوودنعهافاحرزتهايرحصمنقطعةأضدتئم
فىتىاالصخرةملوانإسالماعليهارادئمالدمفاصتسك

بئصايةملههدمنترلماممثراقياماكحهيفلمافعب
ظهرءفالمثركينمنجماعةالىفنظرأصمدهحتىالمحةعيأل

ثمبكاالالقوةالالهملموناانلهمينبنىالفقالالجبل



أل71م

باأوزدفانزدوهماعةبمفىطاباطبنممرممالهار
اصالضاالجرمنكاميرأللرسولطوناصالذيئكانولممهنالى

للرصوليعلانبمضكامايتدقنهغكانثمخصاالن
ابواصدهوساتجراحةحعونوسيفبعاحةفوجد

وممبيزأأنوبملىإةااماحةاجرةعثرصعاثانجه3

ينالمهاجرنإوارصاالمنقاقياوايخاالمهاجرمنسخهم

ظلةحاالنصاروصممعربنبصهوالمطابعبدبنحمزة

عروواخاالدبخىهاواالجوحبنوممروعاصيأبىإنا
حراصذتهندممروزوجةتفابداللهءبخههـوالد4زو

ىفحبالمداةلتدفنهمبعيرءفماوأضاهاوابنهازوجهاموحمد

إنهسحدؤوقتلفآرجعواأحدخارجالدفنعنالسالمعليه

فقاينزوجدهبخبرهأصهسنالمامماعلميهوارسلالربيع
قللملغهفقالعنثيآاأقهولرانلهفقيلرمقوبه

ولألرعليهرماعاهدتماثالدةبيبمالىسحدبئكمقولاحمقوى
فيمااإحاأشألوتجخذرعندىمامافوالتهقبةاللة

نأضنماقومياقالاللةرسولبقملسمعلماأسأبنمالكم
مإتلهيزلفلماخواجمهمكاليهماتهاعلىموتوابدءالبقا



محم81

اهـانحتىدأكبسقرإتوث4هـءاللةضىلتحى

تأعهاهفىوأخذتبمحمزةبطنبقرتسممانابىوجة

نمداإمثهـاباخرانهذلكمنفربجوخلواارصاحهاثمفالكها
انفعادانعمتصوتهباعدونادىاجبلىعدانتصسخاباان

اقاثمإقلامامابدراوعدوبدربيوميوماطربجال

اتثمحرقبهاوأاملمظة14تالفىمسجدوقا
لفىىآلوهداالمدبتعلطيعرحبواولميمةالمرجحراالمشريههن

مندنإصواالمدىتايذفىواءحمهزلمنالمسامانكلى

قدعيهتثممدينميهببغهرواحنىلهمالمنرفيقب
دااثاودفنيددأثحزحمزةووحزنوتاةاادصلألم

نلمالىدؤننو4تهشلالذئبثونجهفىت3باحدصمص
نفببامنونإصلمهاعلهكالقلماواحدطدفيلمألثءوا

ونالملهرجعولماحفرةلثهيدإكليحفرواانثمعليشغا

قلوبهمفىواظهـهرواماطوانافقوهوداابهميخر4المدالى
لواوماوماتواماعضدنالوكانواالخواوفالواءإبغناامن

مكرهـيذمهمدرسونالمسابهاتلىالذىوهذا

الرسولطاعةأولهمامإلوافأنالمدسا5قىصتعظيمبأمرين



يه1نهر

شالأكنأتكابهمكلامنالترصياةلقالدفةمرهنا

لثهالكااالونجحاناصافأالواهـوأمرهواصوناقهاو

مصابسبماآفىثرآمابهونثالتى3صاالد5لهذفيهارمنظوغير

تجواحإصنائمأباااصوواالدنياضعسأرادواءوهؤاليمةمحخ
مةنجواذوعدهاللةصدقكموإقداللةاأقىدلئهوفى
أرأئممابمنيخصءواألمرافىعموشافثاحماذاحنىإذنه
ثماآلخرةيريدحن4كههـوكلأدنيااكأجدمنكممضكبونما

المؤمنينكلفضاذواللةءبمنمخفازإقدحتماصعهمفالكممحر
فيأتيافشلوااالتثفاقكأفيالازعااءالاالذهذابيخى

ويخقائالانسالئيسالىطاعةفيأيىوانعصيانثإت

حمرأوفنىرصعمنحذراخأإنةالمدالىاسلألماعايهرجحا
األسدباطروجأعابهفىقادىأخارهمماواىقيالمدضيئالمىسكهناث

فاصمجابواسبااله4كاناالمناليخرخآواامدواخلف

جراصاتهمواجمداقرخاأصحاصآمهـبهمتسولالمرلمه
ووليأبطاأبىنعلىفأعطاهلاآخقودءواللوااجمىوخر

ءحمراوصرطواحتىالجيعثىحارئمكعوممأمانإدينةعلى
كةطريقفىالمديةنمأاثانيةط5علىلهءدروهـداةا



مإ

كطماسأالومواس3ثيناثافانيمالرممول4ماطتدكاقو

سفالممجمحتىألمديةعلىخارةاشنكرءمنالمساص

أثرهمفىالرسوذوجخرباضملمطوممنالرصحواعلىفأصر
الرعرباللهأقيباالصفراآشمنحعهضرزدانهظنوا
أوهبملاا4عاثوظفراخايهةسصيرهمنتادوافهميوفى
درلىعلميهدئاذاالشاعةعضبأبىداالءحمرافى
لىيافقاللهاقةفأصيناالمضدبهونالانتحهدإن

ودأالأنالى4ءكطءأ9ااكااؤا واءىودكوعا

يكعارطسحالاقهألاالمالمكايهالفآلىمالمصل

حرحىحاصنالمفصفيإالاتينعدآصتءدولاةبهة

أدباذهـقشةءخربدزب4ةءااضربنعس

رشحمراالالذىجاالرفانيفضاعسإثاصماحىنكليمظ

إلماثاصبمدعافامةاثاصاكأمنباصفلإحاقاساس4مضيبأظ

فوآتامصهنجإصليالما4عازوجااهدهىأاحإل

يسثأكاناولذالمثعندهرتةتمأاندعنانبنتان

لتممرتدةة4خءإصلألاعاتحمشوؤصبهايئواادا

تلمهتأتوكاوروقطنصمانءتأاأبطط



ألجميم1ا

أصابتبجراحةعنهأفتوضيااللهرضىحذافةنخضيى

كانتخزيمةبلتزيأبإصالماعيهوجفىوفهاسدر

وكانتثمالواحممانهالرأفتهاالمساكينأمالجاهليهفىتدى
أميوتأغهابأحدوفقنلصحثبناللهعدكأتتجلى

اللهرضىكالنناولدوفيهاهـاالارثاطت

علهكانلماباقدريمنخريمهاوكاناخرحرمتإوفجمعهال
ددواآلدفكهـاتحراذ7بصيهزادشدةأثاالمحبةأتصإا

ادإبهراالنغافرشثطواششابعاحريمأةايذن
هـأشىذاككاناأفعلى3اأترةلحاشولنحرندأ

ت

والميىاطعننكيسثلىيخهأنبكاولفسااعلىاآننإ

بحالهـدشاااسرااآلحفسراالعاوكاتماآيئل

المجراآلنقرأطزومنمةباصواعادةتكاعياكأافهاف
حهاء11 د3عاتء4حرةءأقرااكأوخلطالمسلمينإمفرلرهـش

زالاآ5الذاأداازرااانةاا11ء
كأبو5موبىيجأطسلهـ

ءحدثلماشأقولونهتحاصوحىرىءحموأالةالعمع
قطةفحرمةإاضكاثبناصالاإررحمهءاعضداساجث

انجهصهأالولجسراإاطضألاانوآةإلذيئاأبهـبالىلهحتوا
11ء



261ص

احهمافاتجأبزهنيطان11مملمنرج2زإلمواال1
الحرفىءوالبغضاوةالحدابينكمفعيواناشيطانانمايريداكفلص

ورونعهونغالفهةأصاعنوههراطهعنمصهويماو

النونالمسابءفااانحالبقولهمكذعاىإساموناأجماب
وستيةطاجةاتاللهرسولبغابةانةالءبدفىاضلهاحاالسحه

يالمالىيىتطربهدألنئاقومهانيدصياندإداالخوفي

3وقالءدوالهدوعثةالخزوىدال01ياءإنآلإهاإأعا

04ءوارسحلعلهمفأكسخزمةإندأبنىأرضلشحى
إحيةتوصليواقطحتىانحرمهاإلفىفاررصااأل

وأصيوومفىمنأهـنءراآصربعافاخكاردأبنىءمالمحد
أبايمحرةبءالدهورجعحرباياقوأفاخدءوشاادالقهسا
بئفيانصانإسالمامحايهبأحضهابدوفىوجهخرمعة

فةعهنقريبمروضعوصنةبعرالمعملىذانبيحقخالد

وحدالجهنىأنيممىبنعبداللهلهفارسلىطربهالجوعيجه
وتبدتجخاءدمااضيمتتركاحبا

الميخسرواصرؤهـئبهاموثيضقاكانوالىإلقداخامم3

صلى1صاالإاعابهالولذالثفيرابسنهاياءاألزاونحابالنج

االوئبدكها



في361ر

وقاكلهفاذنيمنحتىولخةاناللهولرفاستمادقلقحلال

يهالوولماالمحرمكهلونطشررجةاطقانتسب
لمحمدبجمعكصمحتآلخزاخمنتالطالرجلطنسفيانلهقال

عبداللةئثىلهلحااقاقأجالهافقاكمهآلآوننجئت
تنهرقخباةالىكأأصاافاحديثهيستحاوسفيانثهلىومعه

حتىكلارثملمهوؤامة5نامحتىداطةةء4ءلمسفيعنهالنأس
لاءاانمنااللةوكلتإطاباقهبولمةدباإألى

ةصءعيونارجمالعترةلألماهـ4عاأرسلفروف
يرونايحىجحىفرنمارىاإتتالثصمعاعإحهمعصوايثىقى

يلىذماهومابالىوااذاحتىارحماونمتصلاالت

الذىلىذافىضالدفيازق5تزمحهمسأصعسفانكأشنب
راةماةن41عربماثمالقفرواأنيىنللةعبدقنله
إصريةارجالحمأحسفاكاهم5اوقرحىارهمآافوواقت
انامهداموإصلوافىااالعداهمفقالهناكجبإطالمتلجؤا

ومعهـمباقونأتاكموفاهههـداخكترواثالثةمإقيافترلجممنةال

أدلألثةاأىشولمطمتسركمةفىفىولبايزينراصخهرعاصم
خارتاالوألوهفحةأدأشمااكلرفىالتعهنساصواالذيئ



6

وزرقنالاهـيهماينالمماخندثارلالنممابمفيهمافباص

قنلهواأراثنحعدلىبنخببوصدمماأقال

عر4اللةوساكاجنبأئعلىلمالأمتينلىأباتأش

ممزعطوأوصالىعلىيارلثأدوانااللهذاتقوذإك
مالعصمالكقسعاأالدةارسودعلىوةصمفرفى

يه

ءأالصالاالىلمألماأعلهعاهؤدعاعصكروسنوصوصصةأال

ثريخأحىآأذءلثأصأرىافاتاؤإلطديبوايمؤلى
افعرإدلاالىاصألكشمارجاالممط5ضإولو

إخحىافالالمااهلمالمأكواصإصنيافتىركإص

ئهرذالمته4إفأكأتار3فى101ءطصءألوكاسقالبلىأهاصاخايما3
11كانوكإلممخرةءإالههـرأونصأابةكااحمنبعهنممروف

إثقلموحرنهفىبرأنرلوحقاسماشانراتاننحاونئحق

جمهتابأنى3كأاواور5نيماكأداعاصبئأردغ
تاوأأاأوفلىاعاعصتصصسإإأمحاث03ااصحاد

آلتإإآلنمأثصتاخهةاتءاضاد01إلتاحل11
ثاثاطا

خةاالحمبيالحواشاوففراادرحتلىايرصمحأقأصابه
ةععاتإدسخإرهماحستنءإئاهمعالبمخص2ثقا



ار

وفاتوصابهمأصاطواءقراالتقوابااذاحتىوذهبوامعهإبوهأ
قلةنمتآبدهمشديدلمدفاعبعدماخرعنفلموهمحى

نبوفعزيالبناال3يحجونمعدوهمكرةوبمعددهم
قومااسرفينةأقوممرونهمانهضانحىتقن

قالفيماوكانبهأعطفىبنطقراهاخبرمصلاعاتهبيخغوا
بلمغرنجاقالواهمواوقناوهمنسك115قوازلىالكموااان
ولوصوكانعناورضىعقفرضيناربناأقيناقداناناض

لىعاصهملحزنواحديومفىخالروسريةرية11هذهخهر
ء

ثهراحميالغادرينعلىيدسوافاماسديالحزناوصمعليهاطة
الةاافي

وضصرتاحةةاالفقديهونإطيثاأصوأعاقبةمالتهيا

المععيرافيغدراطروساخهابمنجماعةلقومحتىاطواطرادبةابالا
منثمويشتتالمثمرورمعفيجلبالنجاحورائهمنيظنون

الذيئاطزرجءحلفااخضيرابنىليهودحصلماوهذاديارهم

وديأمنعنالملبينوبإحهمفقدكانآلالمدايجاوروننو
اههوداذهبميوفوالميرافضنجوواكناآلخرمنهمصهـا

وبحفياوسمعليهاللةصلىالدةرسولفبيماوبغياههمحدا



جمي661يهث

فلىطانهمآلءجماامقراذكرانضأبئديارفىإبهأعىمن
علهإعافاعلومن4عاتويقيهاخرةهمأحديأخذبان

بنعدمأريسلثمأمحااوتمبهخفرصدهمكلالم11
امصاهممتمفقدبالدىمنأخرجرالهمآليقإلمله

فعيمنحنساناالاليهاونأناطزمحلىاطاذرافدامن
المنافقوقاخوانهملهملفأرسلالراقوماأتزنماخدرا4ء

جنخخرجتمأخرفلئنيهموكةياحممناولالتخريقولوق
اوعصهوةعراا5هذالهودظحلننصوبممؤتلغولئنمعكم
اساخافلمالقتالهمفىتحمبااصالماعايهفأصءالجالعن
محراءواحهتومأمنادنةالمىلىسلواصهصماخر

انهاوظنواوخهمحصفيفتمخوااخضيرابنوأماعيارايته

بقماأصثميالسىاصالماعليهلحاصرهمالمحةمنماحمم
الرعبقلوبهمقياطهدفمظيهالىأدكاكونتاهمف

ضدلىكامذبلمساعدةألبنالمحةعدمنوأيروا
نءويهفيجايهماناللةفسألوارسولتجاهمهنفيماعبن

الةاالوالهمات5إداالحماتمالهمواندمائه

يهىبألىوصهمإيخربونودالوصأرففسلىإطرب



جميئ1قيإل

ؤكربعضهلقىليهودسارولمطالمسمونهاسثيهال

همومالحقيقأبئبنوسصلرمأخطببنحيىوهماكاومنهم
ممروبننياماثنانموأسممثابهااذرعاتالىمنار
ضبراابنىنءأخذماالثهرسوككلمسولمبوبئوألوسعد

ونابمذ5لوصركابوالبؤلعلبفيوأفئفانه

واياىبىاقراولذوىأهلهمنهيطمسولسوللراطرلمعدات
افئاهذامنإلم11عايهفاعحلىالسبيلوابنشاكينوا

وردوأوإوالهمديارهمبممنأخرجواالذينالمهاجرينءمقرا
هجرصهبمأياممهمأخذوهذماكانوااالنصارمنماالض

عاهآأهلهقوتمنهاويدخريزرضهاأرضاالسالمعليهأخذو

كالصايهيوقنجدمنتجائلأقاصالماعإلباخهاآلخريعرفىش
فالفىوخرجلهمفتجهزةثعبوبنومحارببنووهمربهط

الواشوعفانقعثمانالمديةكلهووفىقاتإ4ةصبال

غإرنسوةأحدايجدواحهافبمالقومديارلواوصحتىسائرفي
إبالارؤسفأوتفرقوااوظارحالهمبراطفبافعفاخذوهم

3بعضافوأافاسفتقاربالعربوجاؤمخهمجمعجتمعاتم
يغدرهنمأنالالمعليهالعصروخافصالةحايتولمابعضا



هـل

اللةفالقوفاطصالةنبالمامصلماصلونوهمءأالعدا

منهخائفينمجموعهوتفرقصءاالعدافلوبفىالرعب

وسمعليهاللةصلى
اسمةفىكانتاخزوةاهذهآنافىارىبااالماممالش

خلألفهعلىصهرالاوأجمعإنةإأ
بعدفانهسفيانأبىلىءموالعامكانهذاشحبانأهللمابدءوهمق
ءلمصاةاآل المقبلالعامبدرموعدنايناإصسلهفالاحدوهكسءأ3

عاعدصيةوقممحلهلدرنوذلكاالرسولاجابها

وقريقاالجلحلفلماثكانيايخهجاراايقيمشعبانفىظتجارة

يخذلأنفارادبوعدهااليفاهنهانأبوكأكلنىلملمجدبون

نعيمفاصمأجرالوعدبخلفيوسماطروجكيالعنإلمسلمين
سفيانأبوجمحهبماويرجفينةالمدليأخمااالشجىمسعودأبئ

أهلانللعمملمينوفالالمديةنعيمفقدمظيمةأاالجوعمن
وفالواايمأاالذلكزادهمفافاخشوهمجمعواكمفدمكة

االرجافلهذامالماعليهتيتهولمالويهلونماللهحسبنا
واستخلفامحابهمنوخسائةفباخرجبلربهآلووات

حتىصائريزالواوأأبىبئدهعبدابئعبدالتهإديةاكال



ر961ى
صىءج

ثىيقىعلىاشارسسفياناباالناحدابهاثجمدوافلمبدرااتوا
إتظاناايلهناولةسعربعدصحاذةعلىباطروج

أتىحمافمارونالمساهماالخاففيهوندتيةنيمارجاف
قومهفقالاظهرانااصناحيةئهوفمعرسوقو

أفارجعواعثعاماالصملحناوالجدبعامهذاان

فانقبوااحدتجازتهفىيشاكهمالببدرافافاموالمسلمون

واقهاللةرضوانواتبعراءسمويمسهملموفضلاللةهنبنعمه

الل4اةققرانبدلكسمعولمماعظمفضاذو
ورأواايناإجترواوقدالقومتعدأننهيتكواللةقدصفبان

أخافناهمناا
ادتحزيىتوفيتوفيهعلىبنناولفاهاااذ5رفي

عنهاللةرضىصلمةأبونوقويخهالمؤمنينأمدةخزبنت
اليهاجرمنوأولناعةالرمنوأخوهاللهرسولممةابن

أبىزوجفداةصلهأمايسالهاعليماوجقفوفيهاطبشة
تهوظبعدةسله

معةالنةواظعليهإللةصدالنبىبلغامااهذامتاالولربيعفى
دوالجندطنهاهدينةوالجندلبدومةاباالعيمنجمعاانوصبم



071جمؤ

إيلةةعثصهـضطيبةبينوبيهاشليالضدمشقوبين

جهزفصةالملىمنالدنويريدونهمواهمصمنونيظله

دينةاإسلوألانندأصابهمنفأفىوخرجافزوهم
الحهارويهمناليليسيرلفيوأالغفارىنطةعيإنسبا

علىالمسامونفهجمتافرؤااطهربلغهمالهنمبقىحتى

بهسمنبوهيأصابمزفأصابمآورعاصهمضطما
ممهتجدفلمسرايااوبىآحدايلرتفلماخهبمبعصزأثم
ساصء

بفعيينةعاذوو4وصاانظاصالماعلممهفرجيمداا
االحمقاصالماعليهلمجميهكانالذىوهوارىإفزاحصن

أرضاصلرأاعايههوأقفناةأإمتيتبحهكانالنهالماع
النالمدينةمنميالوثالثينبعدستةعافى04يخهاى

إتفىأزفىأتكا4آر

صضراربنإرثاطأناصلرماعليهباتصانفىسوفىكق
أحدفىكنالمسلهحرىلشاؤساعدواالذلمصطا01إلمعطدق رماديى

علىوولىجمعكإلفىالماخليهلهرجبهطرالجرععصب
ةصحوأممعثةطائهمنمعهوخرجحارثةبنزيدالمدينة

تجههاوةكضفىيخرجواقطلمافاحمقينمنطنامعهوخرج
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لميهءمسيرهأثاالدنياوقضعسمنايبيميصأنونير

فلىالعدووالأعنفسألهالممطلقبنئإمينالتقىأسالما

كناهإلىمجىالجيشسءراحمالرثولمابلزلهإقهفأعسعص
ص

دلداشىفاضوجيشهءضاجاسوسهاإوألواحهمطربه

المريسكلافىونلمالموصاواالحمعضصعنهخأتفرق

ضعضأنبعدالبقانافراافصممياهمردماوهو

وفىالماحملثمصاعةبلباوافقراصابلوةفمماالسرامعافي

مجاألعدوهمنلرجلىحراينجلمهـوالرلمةمعايم
آلوالذرءالمساااقوأبااقيمصوأحمهم4ةعثراقلموبلبال

والشمابهرفىأاإلبلتوكااداثوااالااضواس

وفىانياصةاموالهطهفعلىولطإرلااالفكأة

اطارثبنترةالمثركفءنافىوكانريدةىسءاال

علىتءوزألرئلألتماثتا1قىمنذأوقدمهاةاد
المصطاقفيفانالكرمخهىءوياسةانهرسيظوهخاصملميزاا

دآبصحىاطهالبهذهصهمنسافاصرداراإهرباأخسمن

بالحريةألمحاهاعلىننصيينالمسايجعلأناصالمايىءفاراد

جويريةاسحماالتىاطارثبنتوةفروجأنضهـمتاقامن



ال1ل2

أيديافىهمرأينبعىالاللةولرأصهارالمساحولهال

إتهاكافائزهنىأةاصأبئيرجونتواخاباعيهمضنوا
ذوهانعظيمكرمااهذاعنوتسببعهاااللةإضىعائئعة

يئسلهاالهنووكاأبهمةعنبمرالمصطاقنجوأصمأنالجنعلةامألالمه
لوالتاننادهـخزاةاهذهفىخصلىزدعايهمكانواانبعد

لمادتاوصمعلميهاللهصعلىالتهرسولةخآلاصماتجمثة
طاباطإنلصيراأأنالهفاينالماهعلىبالتفريق

صالحتىاطايتاالجيربففرلخزربمحليفىمعإخنصم

االجيربالمهاجرينسواساطزربقومهصرخةاسمهش

علهمخرجأنلواليرولونولمادواين4افرامنالذعيفأقبل
ستغاثةاالفيالماوالجاهليةدعوىمابالفقالالمحةرسول

كلمثممنذةفانها4الكلههذهادعوافقاباخبرخبرظنلمأل

عبدبلغفلماالفتنةصكنىوبذلكحقهأصقطحتهاربسلمض
الحزرجمنرهعاعندهوكانغضباماطهذاأبىنجهإقه
ديارنافىنافرونافعلوهاأوفدمدلةإديومرأتمافقال
يأكاككنكااالولكافالىاالاجروقاونحنماواللة

ثماالذلمخهااالعضليخرجنينةالمدالىرجعنالئنوالةأما



را

ولماأحأةأاف1اذهـوفال04كالتفياا
10111

أيدنمماعممحتمأصلووالتهأمااكمأموبهوهموفاستابال
0111محطأنةقأجصالخصصفعااترضحواثمدإحهراكولواات
اوقةفالاكروجم3وةلماواممماتمكافاحمىإيادونالاكم

الىإثدصابمجلسهفىوكانعمدهقوالضانفحتىعيههم
رفتضاصاانرلىسواهـجرفاإؤآاتازبىداأاالىفي

اتؤفاتقاتفي4إتتخلماتاءغالمياشاش4و

صاستأدزاثصمهأطأاالاافاخالصحهاقلهاللةارحولواظتى

ادؤحه4إةلحه7دإأعص9اأ1أاااصأ صدتلطدوثهـرى

اهـآشتءأتتاإاثفىث161ممريايمرقالذاكخن

اثبذ4تطننجزتحياسافإهـباأننحمابهأصع

احهـفءطماأصاتاسااصخالمإاإعابهندالثلىصةإكأصإ

فأالءممياألحمإبتات4إأثبرضقفىتاءهابوضرعأا
راطانهسإصاظهـكالمت4أإصاامةالرؤتا

أت001

رتإلاششواتأقالاألذأصأءكضاالجنايخىاةافىاا

فىضش3ااتاوايىاذاتماواوثتا4ئخرصإلمحة

يخزالاشأثامذاحتىحمإآئن7إضاصاإلمألماا4أتء



ا7اا

ياماواووحتىاالرضمسوتجدواأنيلبثوافلبخلنأى

صرلالىمنيطاصأنفىأبىبنعبداللةنصاراالنجالرممم
ولورةالىعلىرلوهضاعرصوارأصهوفةإفارةةاأل

إقدردقتو4أاواأفاونالمهلمىءتاتممااثنالمنافة

رصولاممتأذنأبئبناللهكبدلندتهبهدذفللولماأرفم
عندهجمونخكيردإدالثفيمأتمن7رذنىابلقلمحة

صانباالاصالماعلميهديفأوأحقادأضعانذلكمت

لمبوأمذاالوحماأفظوةأدبادرةاظاأبيهالىاألفكثهحمحف
أللهولرسزوجالصديقيةعائشةرئوالمصاتمعها

انودلماحمهماذالمثواصىاصااثالمععإنانبصفوهاوحةفااالفك

تءفدةيىاانصوكااالتإباالةإصالالماعإليهآذقإندمن

حاكارالىأزيصاشأصضتاا5لجيثحازتجماوحاتجهاحتىءلقضا

إنقطءلحدظفارخمنافىعقدفاذاصدرهامستلمحله

الذينطهـالىلنافدتاشالحبههاعقدهاسنلتش

ءشااالنفيسهاحهاظانهنودجهايلوافاصهايرحلوكانوا

فةاقرمارجمبفاماالحمن3أثمايمذاكاذكن
مترلتاهالسنةآلصارآلعائثوكانتودخا



6ر

محيبوالداعبالمنرلسوابعقدهادتوانبعدالجيشى

يفنقدالجيشىراهويرالذلىوكاتفناتعيناهاففابخها

النهفعرفهامترلهاكأصدفاصبحالمعطلهبنثفرانضائسه

باصترحاعهلمحاصقيقظتغرحغفاسباباتجليراهاكان

يتكالأزغير3بهامنوأرهراحاوجههـايخابابهافأناخوصقرت
هوالجيشاءوصىحىآلالراحىبهايقودانطاتثمكصة
قالوافيمماوقالوااالزكلأهـةءتاتاشةآلاالكأناز

افيبنألمحةعداالفكرحلىشوالذىفوانوئسق

فوقضهم3واال7رح4آلثعاضحصعصيئداإوا4قدولما

قىتحرفوكانتنأبرلثاألواالفئهالأهـفؤل

اصذمهافنصهيطهـافلمضتاذاصرذةإلتهرصول
يهحفقولهعاتزبالالججرذبابعاىيمركانللىضالمر

وأمتخرتشقلمحاكاعطمبرتمىعاهاطولجممحا
ثرتفبيوتإخارجزهرااالفكأهلدأاالتةنمطحم
حئسصةعااتفتاطحءتحتفقاطهاصمنىصطحأم
نسمىأوهتاهيافقالىلالر7دثمرجألأتسبينقلىما

ضاصفازدادتاطبرحمافأخبرثذعنعائعثةفسألتهاقالواما



ألاألإل

تمرصأناستأذنتهكادتهالسالملميههاءاولماضهاصيعلى
تفقاافاسيقولعاأمهاتزسأافاذقاإيمأبألتفى

عندوضيئةقطأةاصاكافتلقلهاللةضعليكقصيابنية

إنسبعاشةإتفقاعاصهاثرنبمااألاهـضراايهالر

حفأححتىةااليتالصابالكتوبهداالناستحدثاقدأواللة

خاليهكاقذالاطخاوفىوملهسئاليردصازأاأل ويرع

نأامةالهافقافعلافيئأهلاشيسنثيريمالمإا
مغيصلاالالولمثأهـأهاأثآلائنتةءاشكأص015ابى

اتواعابثأأطأل9تثتأبطاأنجأنأخعااساش7راالا

برةم3اساأهأفدعادفكتيةالجالىوكرثيمأهاحو

تأتاصالءكأنرأنتلههـلهاقالشضائنتةجأار

حمهاغإلمأؤطأسربااأبهـ9باصإكبلذ1

أصمة39اجنالدخأف5حماعبمنتأمناهـاآلاآلصإاج

وقأللمعوقاثوإصااالمنبروصعد4يونملإا4إت
تثاهأالتال5ألأأذادقأةؤفىااذاد هـىلرفءتق

إالتجللثتءأءقالرحىوفىد4وإاإألأكلعا
اد

رادءهـتصصإدنقامحءاالطعالبدير



غرل7

وانعقهإتصاالوسمنكانفانمنهأعذركاطاليارصول

بنسعدفقامكأصففعلماتاأصيااطزرجمناننااضهنكان
نارعلىلىتةواللمهإالالمةصراتوقالكذازرجىاادة

بنأسعدصقاممتلانهأحببىمارهطكههولوكات
فانك4إقتكاطاصرعبادةكذبتمدقاوقالجمر

وكهاالنتصتتجمهـوروكادتكنافةاكعنبرادلإفق4

وخفحهبرالمفقهفونلقىالتهرسولأنلوالنايىخماوا
والدماليرقألهاهنايافبقيتصةعاأمحؤاحتى

فسالكلالسالمعليهدخلهاذاأبوقيهـجماومذسيمتحا

كذاعذاعنكئبالتانهآلعائفيابعدأهافقالجاسصم

فاصتغفرلىبذتمصاإتاربمفىللةفعيبرثكريئةتانبم

علعهاللةتابوتاباكرفاذابدالهفاتاحهاولوبىاللة

الفقطالذ4رسولأجيباألبوجمهااتوقاصةعاا4دتقاص

بمحاةعلمشلقدوالتةافإتفقانقولاندرىاقهش

بهدقخوصمحمانةفىاستىحىالحدثهذاصمحتم
اكماكرفتولثنرنىالتصدريئةافىممبمقلتثصا

ومممفاأجدالفوانثهلتصدفنىصةبرمنهافىيعموالتهألص



إيماي87فؤ

علىالمعتعاتوالتهجميلبرفصىآقالفيويصأبااالصأل

يزاولوأفراضهاكالتهواضعرلتتمتصفونما

اآلبات4عاتتحقساقى4مجإوسلم4عاتاطةصرلىالتهوسول
واولهاقيةدااعائثعةطهرةااصيدةااعةببرالورورةمن

مأثرأمخبودالبهمعصبةباألؤكصاؤاالذينان
انذكلهوااألثمهنمايهتعسبهمئاصأكلخيروهـحل

وهوافى4رصولعنفرىعظيمعذابله3لماكبرهى
فابمرلىرىاامافقاتةابراهباعائشةوبشربخحما

وبعدرأفالذلىاندهاالر3أثتالوأنفهالفقالصاللهرسول

هتجافىنأثهـاأالفكصرحمنثلمجافىباناصلألماعاتاضلك
بنومسطحنتحمنةالثةوكانواحدالقاذفو

نمسطحملىيفقأبوبهروكانتاةبنوحساتأثاثة

المحةأزفأالنفقةعتهقدعباالفكمفالمنهلقرابتهأثاثة
القرلىأولىايوتوأناصعةواجمهالىاففىاأولوألوال

اوليصفحووايعفوالثهسبيلفىوالمهاجريئألىثههنوىوايط

بابوفقالرجغفوروإدتالكمالتهيضفرأنتحبوناال
فهذهمسطحعلىانفقداوأعادالثهرسولياذلكنحببلى



أصلم9

تالمحباظحهريئضاالتمإينلونيدتيئالذنافقالمارش
هفىولهابابارأوائىالفةنبصونيزحقداةءلماووقلوبهم
ممبالتهففعوذ

دقالحدالركلءحلرداهـارزيرانفماءظيالصءا وعنىلهكامرىرم

ثارهميأخذواأنئماداثمنفوسقىكانبللهاالملمينوارث
ءروسازقابلواقي11محصجمعفذهبهمويعتردوابالد

بالماعدةمنزصاللرسولحربسوهمصوصيققر

وحرضوطمانءباةفافىجازادتمطابراإقبوألمهمحوجدوا
جدوافىممداطربلهميشترإمةبمبامأخبرووإكرجالهاك

ويحملصفيانأبوكميرأصوأنجاعهايشفرجهزتضآؤارشاهم
االفةاربمدلىءوصالمحةابئبئطاحةنمانعهمءلوا

عييحةيرأصهمانطهءوتجهزترنفوأفرسائةلممهص
قدمنافانهكااللةكفرارسولاحسانازىالذىحصنابئ

قاموصافرهفهنصاذاحتىئمهسوايخهايرىاأرضأقطعه

وتجهزتفارسبهفعهوكانعايهأنممنطربكأدرتدابيقو
بهزتآلوءبثاارمىالمرعرفبنالحارثةشيرأصهكالؤع

سلموبههزتورخيلهبنودمسهأبويرأسهمأشجعيخو



جمإ

أصدووتجهزتةثهاشوهمشمسبدءبنصفيانيرأصهم
آالفعثعرةعاوعدةىاالمخويلدبنطليحةحهميرأ

أنجارصالماعإصهبلغهولماأبوععيانماطاقائدهممحارب
أبمإلمديةأيمكثيصضعفيماأمحابهاستشارالجهيزاتهاته
حاافاراانساعلميهفأشارالجراالجيشىهذاءقانهرج
الم11عيهفأعص4خراحربانبخلملوهوندفاطبعملى

يةاثرقااطرنينةالمدحالىحفردفىاوشمرعوخملهبلمهإ

يخةالمدتؤقىعورةاكأكانتااهةاوهذهبيةاخرااطرةالى

يمنالخيلاوابالبيوتفثتكلحدودهابقيةأماقلمهامن

صمةهوباترنالمساسوقدجهتهااطربامدومنا

لجبكحىيشاامنسعةفىيمونوالمالنهمدقاطةحفرفى

متمثآلاباكينقلنفمأساخلميههحهموعململالهلهم
رواحةأبىإنابشعر

هدقناوالصحليناوالتءينااهتدماانتلوالالمحم

نافالانآاالقدإوثبتعلياحيخةتاش

ائيناعنةأرادواوانعلينأبفواقدوالمشركون

سيعالىهرهدانهمصتةثأمثماالجهةفىالجيثىوأقام



إي

ءلواوكاناالفثالثةوعدخهمةادتاعلىمطلجبلوهو

عبادةتدصممعاالنصارءولواثةحاربئزثدحاجريئالم

جهةتفنزغطمانوأهااألصيالبمجمعفنزلتريثىأما
ربالهفيامحااذالخدقجمهيدثينتالمضكونوكانأخد

المطالصالولمابالنبلينالمسفييتراهونفصارواترفها
منهمدقاطصافمحامعلىهمافراهمءجماعةأكزهكهم
علىبرزوشداخروقوودبئوممروبهلأببئآلءج

فىىوهمانهاضبوهيفقملهوديناصروإباعإأبىنا
بندورىعنقهفاندفتاظهصدقلوفلالجدق

الذرلثريانوهوأكهلهقطعبسهمعمعهاللةرضىصماذ
فاتتحتىكاملأليومابلباكوالمراماةالمناوضةواستمرت

صالماعايهوجلخدوفضوهاايوماذاكة6اصنالمام

وكافبااليلالمثركوقهتيةالحىحراصاقفىاطعلى

يشرمالسعليهوكاقالبردسدةصفيهةثلهبنفسهيحرس

اأظهرودفةالمنافقرقأهاراصايعدهمواظفربافصرواأمحابه
رسولهواللهقالواماوعدناحتىرهمفمامايمنهالمثدةهذهكأ
يريتأنزافروآخاصتانقائلينحبواوانعصراوغساال



281

الطاطفىفرارآواثااليريدونانرةوماوأباإيها

المدخءفقرالىصجقصاجهاطصارهذافانثنبالمسله

الذيخهقريظةبنىيهودأنمنمابلغهمعليهمايشدةزادوالذى
هودااضلآلافراهذهاتهزوافيةالمدفىونهميسابم

المجالهنرافضبنىتسطبأنيهطأقذلكببو
لهوكانةرفيبئدصالقرظطأسدبنكبالمتوجه

وأهدااضنتهلهنلحكفرنسانأقالاذكالشطاةق

اراالخبهذهباختولمالنالمساملقتالأجابهحتىبهيزل

صارثةوزيدقمامحينقأسلىبنمسلمةأرسلالمحةرسول

وأرلوالذرارىاافاعلىآلخوفأدذااةاطرءتالةدافى

نحانقوجدهمموصالمحلمالبرالهيستجوإماابئبيراك

والمسلمإنهاللهرسولمتونالوارماوجوههمعلىيظهر

ينالمسلهوجلاشتداكهحاوبذلكسولالىوأخبرجعفرأمامه
ومنهمفومنهمتجادواابآالنفى5زلزاأللواوزلى
وظنوااطناجروبالبلغتاالبصاروزاغتمهمأسفل

أتهصالماعلهفارادلهمبدابكاافقونالمويمموناابالمحة
لينسصالمديةثمارثلمثعلىويماطهحصنبئلعيينةيرسل



3

اصينالونونواجأمانهقائلينذللظاالنصارؤأبىانيغماف
واذانيهايشاكونناالمإالأنمحدفارونحنيمثمرنانءنليال

الجثمفالظفرأسبابلهمهيأبقومامنايةااللةاراد
اقويماإدينهممهـيئبالمتهاللهمنالعنايةههذفانظرافىعلعون

والهودشىقىصدجماوهواالشدمسصنجهنعيمءجا
الوقوىتاسلهقدافىاللهرعوليافقالغطفاننو

رجلأنتفقالأساعدكحتىكبأصفرنىباسالىونيعله

فاناستطعتماعناخذلوممنتفعلأنعىوماذاوأحد

ءالحالذيخهقريظةبئالموتدرجهعندهمنثوخدعةاطرب

بلىاؤفقالممعهـلصداقتهكرموهرأوهفلماالمسلمينعهـودتقضو
صديمموافاعليكمفىوضكمودىتعرفونظةفربنىال

نجىوشهارايخلصدفقالنعمقالواعنىفاكتموهصديثا
وانوديارهمأموالهموأخذاجالئهمهنوالنضيرقينقاع

واالانهزوهانرصةرأوااذانهمبممءليواتريشاويخطفان
سولالىيريدالرجلونكلانخموأمالبالدهماانصرفى

الحربهذهفيخلواتدالأنفارىحوبهبحرملطاقبماولى
ويذهبرايتركومنأنهمانوغطيثىقىمنيضواتسحتى



481ؤ

استحعنوظهميفآمشرسبعينئنرها3منواتأختبأنهمباصالدالى

يشفرافى4شهمهعمنأقامصبمذالثافىوأجابوهرأيه
فىوا3إامحبئولكمودىنفىتعرغاقالخهمصاكأؤفاجتم

فريظةبنىانلهمفقالقالوانمعلكأءوهفايمديثامحديهم

همواتركوواوترأتكمانخافىودعمعلوهفىماعلىواندفد
لكونعطيمأشرافهممنعأخذجمغآاقأيرعثيكلهفقالوامعه
ثبذأفرضىالنضهريريدبنىالذىكرتخادوقى

قلتتذكروأمياوالذروهيفاايمملمونصمهـآوهامم
فأرسلرلسثاأخبربهمالبمثفأخبرهمغطمانأقتمحرفاكم
يايمألانافاجابواإلاإةيدعرقريظةوفدايانسابو

بناصحااصبناماوأصبتللةلهملهارصصاوكانأستافىتلنقاأن

رهاشتعماؤناحىنقالذلثضالومعفيهأصصدىااالهن

قريخثىققتزصإالبمالىوتذهبواالتتركوناحتىبمم
نضهمنافالقاوبوتفرفتسعودبننيموغطفانممألم

ايهااألالملجأالذىاللةالىابتهلقدالسالمعليهوكازبعفما

ابثاالحقهقاطسابائيصاكتابمترلالمالهبقردعاه
مكايهالسالمدعاهالمحةاصابقدوعليهموانصرنامهماهنىالما



إ

إمرباظافمظلمةللةفىباردةريحااالعداعلىرصلظ

ؤتالمدالليلمىعليهموجهجواالمسلهينمعاليهودتفقتأن
سمعولماالصاحيصبحأنقبلالرحيالعلىأأصيأجمعوا

صادثالبدمنالمحابهفالالعدوجيشفىءالشوغامالسعليه

آثالثهذآكرروافيماقرأارخناطركممفص
صوقىتسحملمالى4عالهفقالاقاقحذلفةفحهموكاق ط

اذهـفقالثعديدأبردااللةيارسولفقالبخيبالالملةانذ

المهرضىخاطرالقرمخبرلناوبهفاللةرسولحاجةفئ

دااالوانبراحاصة3اعاحتىندمفينجهنه

ائورئيسهمانكانخوفمنالوفحلةالىعلىونعاز
حذرآليدهسكولأضاهمنكمليتعرفلهميقولسفان
يدأانيريدبعيرهعقالحلوقدعدوإيناكميالخلانمن
فيكههصالاقرمارئيسانكإيةنانفهلهفقاليلالر

حزاادالوليبئضالدوتركيلصبالىوأذنفيانأبوسفنزلضىوغ
ورائهممنوااليدكلحتىالمرتحاثنظهورلحمواتجاسةفى

االحزابفثهااقأتخرباافمةاهذهسلميناأعناظهروأزاح
بهذاوعنايتهالتهلطفولوالالمسلعينضحدويهودعربمن



لمج1ل

االحزابءجالوكاناطالتءلساوفضنهشةنالدي

صدورةفىبقولهتيسميهانالثهعلىحماوكانقعدةاذىفى

اذجابهمعليكمالمحةنعحةوااذصواإينالذاالأيااالحزاب
حص

ونبماتعلهاللهوكانتروهاأداريحاوجضومحاليمفارسلنانود

بصاراالغتاذزاومبهمأعفلمنوفويمممناذجاجاربص
بئاهنالكناالظنوثهباوتظنوتأطناجرالقلوبوبلغت

شديدااالزلىلواوزكخونالمؤ

اطربالسيخلعأندوأرابامحالهصالماحملهولمارجعةص
قوممنأرضهيطهرحتىطةقرببنىباللوقاورهأصيظقىل

المسلموقيآنوالالمواثيقبطهمؤالهودوالهنجتمعتعد
االالععصرمنكمأحداليصلينالمحابهفقالشدةفىمن
أرالسالمعلمهوتبعهمنمسرعفسارواحظةمربنىفي
إدينةائا4بوخيةبطاافيبنفىبولوإؤهرهطلى

وبئآالفئالنةالمسلمينعددوكانوميمأمبنالتهعد
فصالهااطريقافىالعمرةلماباالصيمنجماعةأدرك

قصدالسرعةعلىصمالخهابعدمالرسولأص4لمينصابعفهم
وقتهاحاملينعامبعدصظةقربئفىاالاآلخرونيصلمهاولم



ايههل

فريظةفوراىولمامنهمةافريحنففلمحقيقتهعلىاالمر
منالتنصلوأرادواقلوبهمفىالرعبالمدألقينالمساجيمق
بمدواالشغالوتعاهدوهمبمندرالتو4اقبافحلهتم

رأوافالرتسماصينداثبتوفدمأفىوكناحر
يئوعثرصعاالملمونهمسءوحالمجصوخهمتحصنواذإك

لىاضمرواانواخهماطربمنمضاصالانرأوافلماللة
علىيزلوااتثنالملمنطلبراجوعآماتواذلك

كوقىباالمرالءلمألابكاضسيرأاوث4عبلقىما

افطلبواوصمعليهأنتدصلىوالىبلولفماصالحا
البدفالبلاأييرضنمسالحغيرمنأمسهمبابرلوا

فقالواأوشرأإنخيرآعليهصصيحبماوالرضااكزوانء
لهقريظةءحلفامنأوسياوكانتثميرهلبابةأبالناأرصلله

علىاكزولافىاستشاروهصاحمماحبهتوفامماوإلواالدأوحصحم

أنيربلمقهعدددهأومألوافىالهصفقاللمىارممص

انىعاتحتىموفىابارحلبابةابوويقولالذبمطصا
هنصجالالمديةقاعيداعدهصمنفنزلولهوراللةخنت

جداموارىمنساريةفىتمسهوربطالمحةولرسمقابلة



اؤ

بمطأخبراصصالما4عاعنهسألولماهأصفيهالميقضىحتى
فعلمافعلوفدماةلهفرتستضالخاءلوصاانهافقالفعل

بداشيروالملماريظةبكأانثميخهاللةضىةحتىبههقت
مجفوابرحالهصفأصفعلواالمضرسولحثصلىإثزولا

ويقلفيعامايعامامصكان51ألوواالوسمنرحالهءنجا
فهركصانكصيرصااللهصافقهازرجاطهصااضءححافا
الذىاذإنصعددهصتواضاروانمفقالواكصمنوجل

حمامةوكاناطضدقىبهأصيبالذىملم11مناجركأق
منالماعلميهفارسلاطرحىلمحالجةسدهجدالمفىفيمة

االوسنءتجاسة4عايىفواكارهشعكلموهلحيبهيأق

أابنمافعلترىاالأيالموافياحسنلهيقولوت

فىتأخذهالأنلمحعدانلقدعنهاد4رضىفقالمواليهفى

جلوسوهممبهواصطالرسولعلأفيولمطالئملومةالم
انلهوفالواففعلوالوهلمفااشالمهفومواالسالمعليهقال

الرصوللهوقالةحهةإشحثمايكمواأصالكئدالتهرسول
رسوأيهاليىالتىللناجةسدفالتفتسعديافيهماحكم

فقالواحكمتكااطكماناقهومثاتهعهدطيهموقالتها



9

هنافوعلىوقالولالرثافقأاالجهـةالمتبئإفانم

أححبمفافىقالنمقالوا5الاجلألطرفهغاضروهوككد
قدلمالهالىعايهفقالىآللذروءصااطاوتسبىالرجالقنلأن

نادرااطائنءجزاهذاالنورلىيااللةصرصفيتهصم

فاأنتقغنائمهصجمعىصعايمفنفذكصيذاطبدةأصثم
ةءوضحمارعوأأفىدرعمائةوثافتممىآلءماوحمم
نواضسواجماالةوآتكرآهأثاثاعووجدفةوجىرس

للراجلصبىواخخلامعسا4كذصنمسشياها
حىشابيمرضن3نقىاءااألاعلىءوأارمماافىاثء

االصذاهـمطدغتةفأرخمرجراريةأافىدوو

اهوأرعنهأللةرضىنيصفاتماذبندسىجرحانفحر
أمزمالهوقدكاناجريئالمفارجكأبىاالنصارفىكاق

السالمعلميماوكاناطندقتقدمتالتىالمئاهدتجشفىأصابتا
رجوعوعقباصالهعطمعلىبالجنةثرهوببحبهحميرا

خلماوايئوالذولهإةممةااأدىعاىالتهتابآلأدضاالىكنالمسا

غفوراللهازعاكصيتوبأنللةعىسيئآواخرصاطأممآل

زحمهالهحصلصالتىيظةقراردجرأدطالثهدعاهـوقدرحيم



ه09أ

ورءسثكهنالمعلأراخةاخزواهذهتجماموالزلةهده
هنبقيةاالتبفولمواطيانةاخدراحمردوهمىيئاكحهودا

اثارةفىببإاكانوايئالذوهمااهاصكليربزتبهارهم
فيهيازبرنالذىوماتاقرارئطالةأحاواباالحز

حشبفتزيخبمصا41عإتزوجامااهداوفىحوادث

وكانآلبصاهـفلىزموالههاءإطأندإ4تمهأص41وأصزطمبوأني

منأهاهاففتألهحهاظولالىأندلزازوإجيأصنء

بههرهوقالذينيئىمزكافىحطمافساثافئأللمذاحمك
اصواكلمنالكأنقدوقبههمرنابناصتزوقي

لمحقهالصدانحوإلناهسولالركانواندوراحهملت
اذائرمضةءواللمؤمنوماكانتعالىقولهلفلماشباالشراف

ومنهمأعصمنالحهبرةلهمنصدأنىآأورسولهدازضى
منبدابروالممبيضمالالضلفقدورسولهاطةصب

ملهأفتهاماوعظهحماهنكبريازيدأرتهعلهادخلفدماالقبول
ضافتأنالىعلميهاإصبرباحتمالهاواهفاصالثهصوللرهافاثعغ

ةسثاولماكانىكذاحهررطلألطاهزمبافاخبرهسينة

أننبيهاللهأصبثامنضربنوصالىفيذهـلرين



ء191

وحفظاجهةزصاقالشةلهذاحسماطالفهابعدزيفبيتزوج

وبمنأخرىجهـةمنءولىازواجبمدخصأنلشرفها
زواجهفىعلميهمربواودإيالوممنخشىاللةرسول

وأخناالمحةاقإزوجاثطعليكأمسكيدكفقالهابزوج
القاعدةهذبابطالحكمهالمحةفبتالدةأبداهمانفسهفى

مهازيدقحنىفلمابقولهالمتبنىكلهافتبنىزوخكويمو

أزواجفىأحرالمؤمهنكلىونكيالااكزووطر7
انثممفعوألاللةأصيوكانوطر7مهنقضوااذاهمأدعيا
يهفوأفىأالضرارمنفهلماينالمسلهعلىأالتبمامالله

وضاتماللةرسولوكةرجاكممنأحدأباعدماكان
مااراطهنهذاومنخايمائهأباللهوكاننانبما

بذلماوأبدلعدقفىربرلصارثةبنفىززيد

الويقولامعوالواهورالدصعلىيتلىانمرفىاسمهدبهرأن

الاألأصالقصةهذهمىثممسالفةداصالمقاوذوورخينإفىا
هيفامايقولحقمقةيفقهونمرشدهضلمنرواألاتحوز

فرأىزيديارةكيو4نوبولالرأتيذكرون

فقالقلبهفىفعتفوعناالسزرفعتالريمالنإهدتزوجقبا
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الواجىتمفرأىذلكلهذكرتزوجهاءجافلماالئهسبحان

أاذالعنفنهاهبعزمهالرصولروأخفتوجهفرامقاعايه

وهالورسمنرفجمهنلمامرباءشاأناحدبهوهذا
بميفبهةاقهاورسودفديماوأسلمتصبنتمموزينب

ثبةوممصضواتعثرصاصلألمهـاطلىضىدوأيرها

المحةورسولثدفةباسترايمالىترفحيمااالته

نتزوجفاعشقأوحبرغبةفيهاالزوجهازيدآفلوكانالذلى

اصيداالكرأاإنرومناومنذإلمتمنعهيموالماخهو
أءساصباحثمعالووربهن4سلىصإنهإقومهمول
الىعيأيينوالتمهمميةاإجراطسورةفيبقولهلهاقه

تءصء

والايضا4المل4ماورةوفىنهماازوابهاتما
الدنيااطحاةةزهىمهأزواتجابههنامتماالىصيدكدن

زوتجهالمظووبحيهمنرجلبيتليدذااصاهرخدثم

بذلحهتمثعرهـطالمصهذاانزواجهاكأيشمثمبالصدفة
بهيفعلهبلبناساإلنءلمهءأصدثولوصدورنا

وأبعدهمخاقااصاساأحسنأنهعلىنالمؤرختكةأجمبمن

انثهولهلقواللةحهمدحتىوفراسةذكاناياوأشدمالدعن
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صعزاأللمتحقكااطرافةهذدأنصكالعطمخاقإلى

والحداضهمأغسالىبهاالوإالديئءأعداهاوفأخرانيقا

ماقيقةاتأنفىآلشبمتبقفلموالعقلالنقلتفمناققدلته
واذيفالثرأمرآنامنماديصالذىووأواللكاهنقلمت

كزوكاعاتيثاثعلهمتوأ4عاتاالةنماىإإتتقول
واللةاسااوتخثىهبديهاللةمانفحسكفىوتخفىاطواتق

كيلألزوجناكهامهاوطرازيدقفىفامماتخشادأنأحما

نمماقضياذاحهمأدعاأزواجفىحرجنمىألمطونح
والفءالمحةأصنووطرا

انلةرسولءسافيضاصوهوجاباطآيةؤلتيخهش

4آذروللهوتطاب14بنممرنولموس4عاآاصا
ءطص

لوول4وكانانقرهؤتينزلانويوديرابزويدكرهيربه

اعآصمومماأواذاسنزذأحهنءنأيمرماتجمعأطآح
حهنوقلوقلوبهمهرأطمذاحجابءاوتمنألوهنفا

نإبطحءاهـومناالصهناإخأتيصأنأخهىأحممننىفتال
ولراوذؤأنإكمماكانويزلفيشةعابخهوفئالعدمات
اتنحهـكانبممناا7دبأهدهمنهـأزوااصجمظأنوالاقه



91اأ

ضيإةقأصخاتشاإمنلمألمالصاء4اوأزيرأهاغحماظء

اليدياأنوإرنصالالىكبذإروخكاافراظتواربصاال

ابواطتجاألصهاىإتممحهاكاطماظهراالنبلاليخخهن
الداوهصكلىفالمهاحمطمااماهناامىلواممداتاحا

ثالتدهوالقجلللراطاخالوضدالدعواارلمذرإعاسوكا
يةاللىادوالىلالذنإآلرطرواالصدماحوالوأسالكليلواال

نرؤقفربأفاضأوأمرنهاهاصموافيةواةاهسظأ

ذاكاذءلمساانظبهحثوفةدورهابقلالجيوبيمحكلى

وماوصدورهنتهرورهـهاتدوواعةوبهنكانت

عفرنأنعنوحمههنراصهنمناطمرنيامسدوكناحهااص

اظهارعنأاناواذاكانلخالذواتأصهنسلمنبأرجا
افأنكبذخماطداظهـارعننهمانداطالوت

اوالفىءإفااوكانالوأالأالىامواضعارأظعن
درحفىالمرأةتإلرزضبذاألتالجاهايةفىقبمبمماالصأ

طارةاثالوأهـقتإناوكانآلوااألصأرةانالاألمصارءو

فىهنفيامقانهماصالمطلباالتجاخراإءمااونيتمرص

جمولولاالمةلةبصالحرةرضواطورطانتواكإنخيلىا



ة591

بأنءاالمازىءنهننرناءافىأننفاصآلأهـاصعبناهـ

صثحمالحةعطافواالالوجهلغطىنيبمجالمننعانيدن

يريدممزالمرأةبأماطامعفحنخفالطينويه
عليهايتهلمماالرسولدءقمعلاجمهاتأعسفهوخطبتها

سنيماطاشاارعافانحالحاااصلفاعهدفىوالوسحلم
الوفاقيمحتىعيهملىيةميطعامكلالرحبلىيموقذأك
لديئأئم4محاتأجمعأمصاذوهـنالزوجبهناموالو
الهاغرعاندبوقدءعااالفىاخزالممااماالسةقاله

أوفعاذافقالهظرإاباثهدذامخةاالأصباباعاةمص
يؤدآأنأحرىفانهاافياظرفاشأةاصسناأشنففيالمحة

وممااالذمةكلةاالذعومنيهاليزإفأىيخهال
ةصالالهذاكذكرانماوةاظاهصاالجلدترةوالبالباطنةالجلدة

فاذاصينأاالنصارنأعفىانسالماعليهوفالفانياالفى
أعيحهنفىذلكانحهنافايضظرنحةجمشينأنحأأراد

مونكراينالكالنبعفالعراطوكانصضووتيشص
ويمفئصاالمموقالخروراناحتراز7خظرادةاال

فسادالزمنكونيأنواليبدوكهمخرهفانظرغهرعابجمع



ميم69م

االخالقرممالىتسوقالتىالدينيةيةاكراعنواالتحاد

حجباألؤلىاورالعثفىالملمابئهةعنداقدح
آلالففاءودرداةالحماطاقآءالمرأة

المحةفرضوقعءاالمحيهماكلاماهاهداونىالحجفرف
ليجتمعسببالأليهاستطاععنالبيتحجيةاالاالتةلى

اليهلونويماظهالىتوجهوناالقطارخشمنونالمسله
ذدكوفياقريمادينهاتباحعلماببيهموبنصرديدهموأن

ابرةاةاثنالمسا4مىافلمو4اواشوادآلالرااآلص نالمو

امظسىا

عاجهأرصلاصذدسةاةامحرمنءخلونضرولهالسادسةالنة

فيلىافارةإشنركماثالثنفىحامةءإنممدصلألماضعرية

ستخابدعالرلمهةفلناحيةكننازكانواالذينبصبنكرب
نهأايممنث11فعارةأبحباطريقفىالمديةنهالل

بادهمبوهسرةكأمنهمءنصامدحتىاباالويسهر

المديةافىراجهنعادواوالشياهعماااصريةاناسساتت
يخفةبنىدتمهاطنقأثالنجابثامةونعاذوالتقواوقد

وعاملهفهعسإللةرسولبهأتوفلمايمرفونهالوفاسرود



91اال

يخاألىثالثدإأسارهإقأطفانهلمألقاإلرمصىء

المعاملة5هذثمامةرأىولماعلميهضعصأنبعدلالصالماالنقياد

ديناركوشهواهيتبأنإسبثانرأىرمالموهذه

وخاطبيهرهرعكوأمصماقهرسولالىفرجعالمحامدمماده
ضأبةجههمنأالرضعلىماكانوالدةياعدبقولهعولالى

واللةاككلهـاجوهالوبأكوجحأصؤقدوجهكخاصال
فقدأصمبحكادينكاكأبفضديئمناألرضعلطماكان

منالمآأبغضبلدمنماكانوالتةاككهالديئأحب

باسالمهااسالكثيراعليهفسرداكاباأحبخفقدأصكبا
صبالدهالىمةطثرجعولمايطيعونه41روراةمنالز
فذكرواظءايذاصفرفأرادتالمهايخهارحراوأظهضبمة

ذلكوخفتركوهثكامةمهاقاامةالطبوباحمياجهم
يؤمنواحتىحمومةطالمناحمهمااليرسلانهوفقدحاف

فعامالماللهبرسولأآلاالصتغامنبداايروجدآولجهدوا

ثمامةوأرسلوالمرحمةاصمفقةامنعليهجبلادلمالمعليه

وقدكانففعلاليامةاتأقىمنيأتهينماعمعاحهميميدان
ةوظبعةاالصالمفىراصقدماالضلىاكريماالرجللهدا



891

ت4ءؤويخانجمإالدهلأهـرأيمارتديماارصمول

وانهفيهالنورظلمااوأصاجملهميقولومسيلمةاتباع
رضىؤمههنصهبهعبرءفثبتاتبحهمنوواتدبهلشقايه

ضهتاللة

يزلهولمانهواضثابتبنعاصمدسلواالذيئهلحيانبنوفهوة
رعدوكلكلفأللقصامتثشاعاالهارعىلحيانش بيعىالوصميرو

مقصدهلهموأطهراتجهقباابهأيفأالسنةهذهمناالول
االخبارحمألتاخزواتابغافيلألماعإتعادتهكا

مافهفيوسارممتومأمابنالمديخةعلىوولمهءدااالعن

ابأصملى4حىراصايزلونمفرساعثروقهمبرا

تفرفواطيانخهـصبهعولمطمودعافىعافترحماوجيع

فلألايااصايبثهنيوابدياركلالالمعلمهفأفامالالجفى
ججج

يعمحتىعسفاقالتواامحابهصضامنلارثماحدايجدوق
وهوالغممالىكرلفذصواعبالريخداخاممفيأهلبهم
الهمالعليهرجعثمإيالكانيةععفانجنوبجبل
باللهأعوذمدونلربناطتانبونآيبرنليضوهوالمدينة

لوالمالاالهلفيالمنظرءوسوالمنقلىبةاسفرواءوعثامن



ر91هم

الغاوةكقوابةبالمماقىةقصعروقإلمالىعايهخبىكاق

نعيينةااعافأغارغطماقجهةالمديةمنريدعلىوضع
االخمارتنجاراعيهامزشاحاوإسراكبأبهنأرفىن

بةصملمةبلغهاذىوااحالمواالصالذعايهالمهرسول
باناطسوالىهفأصءاخذوكانىاالنصحارأحدرماةكوحءاال

قالمساهيدركهمحتىإللنلماةلثاقرماآثرفىيخرج

فاذأنجلبايريهموصلهمطحىأثركلفىستديلخرج
الجلدخلتناذاقيلفلهارباخمارنكوهاطيلوجهـث
واألةحىارةامعليفرىالجبلسالالمضايقبعض
همأنعناحخففواواداالةوماحإلىمنصهملىألهابهيرآ

تالحتاحتىذلكعلىسلمةوأيزلالجيثىياحقهمالحتى

انهىمنوأولفأبابوهأصمابهدعاولالىفانالجيشبه

حتىاقرماإبصافياخرجلهمالاالصردبنادهـإةاا

أدرممواحتىاتالفروتعتهلخرجءايواطادواقك4أ
ومثركانزيهامسلمزلمناوشاتلينهملحصاتدوالهأواخر

بالبقيةالقومأوائلبوهياالقاحبغاالمسلصونواصتنفذ
جماعةمعيرصلهأنالمحةرصولمنكوحاالبنسعلهةوطلب



ل002أل

مإهيأحدصعلنازدونوهمذغيعلىمذيأالقوهأثرفى
يالسبعدرجعثمفأسصجإكتمدالىللالفقال

يمرهنكميرآيؤذونذكرهمعسالذيندأبوكان

محصنإنشةعالمإساعليهلهمفأرسللمينامنحمم
بهعلصوابالدمفاربولماعليهمليغيرا3ارنأرنفى

اثعلىلهملىتوهفآمصءنارجالوافىوبخاكوهـفهربوا
صدمواثمرنمائةؤصمهافاصتااداةا لىوءامهـ

داحيمياقواوايةإلىا

ةاذابذىمنانالمالمعليهبلمهاالولرايموقىيئ
طريققالمديخةمفميالوكريناربعةموضعلى

بالهيفاؤىاكأاينالمسنمعلىاالغارةيريدوقاكأبذها
اماصدالركلفاإصهنالىمنعثرةآلفىممعلهناممدلممفأرصل

وونالمسلهفنامابهمعلموحينمامربهونالمثلهصوفدكنلعال

وأكنأصاحتهمالىفتواثبوااطهمدخافبلاالوالنايشعر
اظمهم7كوهةمسابنعدغيرفمحلوكلءاالئكداعلميمتنلب
أبالفارصانسالمعليهصولالىوأخبرالمدينةالىفمادقنلاته

فلماءاالغدامناآلخرليقتصربيعفيالجراحنعاصعيدة



102

ررجعنعمهمفاشتاقهاربهـينتشيماواوجدصديارهوصل

سريةاطضدقوغضفىبهنالمتحزمفالذيئكانواسيمبؤ
حارثةبنلىزالسالمعليهفأرسلمسيرفىالمسلمينواعاك

نخلبطنمنناصةوهوالجرمفىمخهرعالياآلخرربمفى
منأةاصهناكووجدوالفرقواوجدوهمديارهمبلرافال

ووجدواءوشاحهانعكالفاصابوالميمفيخازلعلىدلهيةصس

ينةالمطهالىبذلكاجعوفيالمرأةقكزرجوفهمومأرجاال
وزوجهانفهاالمرأةلهذهالرصولرهـ

ةحركةيدقىإصامامنأتجاتيعأقريهيراأنسولالىبخ
فأخذهاضهاليعترركبآومبعينماةفىحارثةلهازيدبئفأرسل

بيعالربنالعاصأبوموفيالرجالمنصهامنوأضهافوما
المعدوديئيمةرجالمنوكاتالمةرسولبنتزيخبزو

ونادتفأجارتهينبز4ؤوفاستجاروأمانةوماألبرإرة

دبوايدونالمسالألماا4عاتفقالقريشبرفىبذلك
قيلهاأبلغوهذاأجرتهنأجرناوفدادناهمعليهمبير
بأسرهلهماالرسولعابدونالمسلهأفرادبايئالمساواةفي

حقهحقذىلكلفأدىممةاليفذهبضيمامنهيفقدال



يؤ

زوجتةاللةرسولعليهفردمسلماالمدينةالىورجع
حارئةبنزيىاسالماعيهأرصصلاآلخرةجمادىوفىية

أمحابقلواالذيئثعلبةبنىفيلألغارةرجالغرضةق

ثنوثالستةعلىءماوهوبالطرفمقيمونومةمافعد
ولمطثلذآلاصراوجهترمراقاطريقفىالمدينةمنيال

وتركوافهربوااشثهرسوللجيقطليعةظنوهمءاالعدااهمر

أرخبديةالمدالىورجعوانالممحلمثقافاسصماهموشاشهم
ليال

علىليغيرحارثةبئزيدالسالمعليهأوسلرجبوفيس

مأظاالىتجارةراجحوهويدلىتعرضوالكمفزارةبنى
اوصولواخهرالمديخةءجمافاللونه5وكادوامعههافمملبوا

وادىفىكناارةفزمنأصعىللةرجالهء4لمهأرساطبر
صءط

جمعامنهماقتلوجهمطواواطالحدووادكلحئفسارواالقرى

مالسهاعليهفاستوةأسيرمنكباوهمأةاصاوأخذواكثير
بمةأسيرآكانابهـلمحأفىوةهااشممن

معسنحمنأعبدالىصالاهعاأرسلشعبانوفيبئص
حصنرالجدلمةدوفيبنىممبولغزأصحابةامنائةعب



مأل3في

عثرضالمديةوبافياللحمىدمشقوبهنبيناوقرى

جميحاوااكضبقولهالسفرقبلالسالمعليهوصاهموذليلة

والتغدرواوالتغاواوالباللةهنكفرفقاتوااللةسإلق

ثمبممنبيهوسيرةاللةعهددآفهداوتقصلوارالكألرا
فدعرهمدوحلواباليارالحتىاللةبمسةطأروازطءاللواأعطاه
األصيبغقوماطمىرأسملابمالىاليرموفىمايالمألثةاالصالمالى
آخروتوبقومهمنجمعمعهوأسمشااممروبئ

هأصرئيهمكابأتالرحمنعبدحفتزآلالجزءباعطاراضين
الودصالتقكينطريرتاقربوهذهسالبم11علبذلك

لمحبةاوالسلمصةسياقعاخرآلاآلمايهميهـلمجثاالصابهن
تصمائةفىبلجاألىبنعلىالماعلأرسلخعبانفيص

المدينةواثنبيهايةقروممطدكإبمرقلىصهنجازولهلمىر

الجيوشلمجمعونافهمبلغهالنهجرجهةمفليالت
هنيطؤنتمرقابللمينالمحربعلىودخيبلمساعدة

بجاصومىالقواونسائىهموبيماامريةافسارتخيبرمر
هنهوافطلودهاممالمعاهدةليمقدرخالمهاهدوأرصلوها

ط

منهفاصتاقضهمسعلىفدلهموهوآاقرماعلىيدلهمأن



لم

عبالىاخلهميافدلحذروافوءالرعاوهرباقوماتمالمعلمون
وردشحاةوالفابعيرحمعمائةومحهموقالمسلهفرجعوتفرقوا

بمثىحهودافلمبمدواالمضركهنداللةيم
ثدهمهرهنايسابحرعلىيخهرالهلكاوكانرافيمأبىفتله

نلماصزاطجالجرأهـتاالماقبقتطةاأبىبئسلألماؤعرأبو
فلوببهايقلبطائلةوةفىذاوكاناخجارةافىالمهارةمنله

لذلكفأحابيقتلههنالسالمعليهلهفالحدبيريدودكا11

لهمونليييعهبنالدةعبمرئياطزرجمنرجمالخسة

االثرفبنبفناواكهالذيئاالوسمناخواصهمأجرمثلط

ءيصفاخرونواطزروساالأقكاترصولهعلىالمةنممنان
ممالوساالتفملفالاللةرسولتنفمذرغباتنءونهيفبما

عدأتبذلكولالىفأصمعلهفىاطزرجداجغاال
خيبرأتواحتىفسارواءااصواللواولدااليقتأنوصاهم
ومتاطفلمبوأبمنطاقفافىكابهمابهالاللهعبدفقال
نهءكاوبتةخثمابابامندناحنىلففأأدخللعلله

ياعبدادخلالبواببهفهتفالناسدخلوقدحاجصهيقضى

فدخلالبابأغاقاقأريدقظالدخوليدقىاقكضتالةا



ابمرن

ثمالهربلهلليوفقحالمفاتيحفأخذالبوابنامحتىكن
الةلتواتمماااباالئويؤحارورافعأبىبيتالىتوجه
ليمتفيوفاذاايهاايتهىحداخلطمنأغاقهباصؤصحاال

تكلفالرانخأيافنادىتمييزديمنهنمعيالهوصطمظم
تفاذالمثمحندوشسيئآنفمعوتاصصهتباوىفأهـ
كأكلثبجمطفىفقالكتءأفيأتاوتذاأتهاعس

قائاصوتهخيراالندااللةعبادفاآلنغيكئأباوأين

انليالولمةءالفالراحأبايانممميهالذمحاوتهااذماهـ
ففربهءأتادفسهـباهـضربىابيتافىربلأل

وتهإروثتكالضهءجماثمشوارىشيئآخنلمأخرى
وتحاملبطنهفىالسيفضجعووشاكرهمتاقيارجده

اظرهوكانإبلتامنرحعثممظااوتصسحتىعلميه

4بحكالمححماؤرجاتفاعصاصلماقفعةءفوكحمض
الىاشقانحرافعأبوواللةلةجاةاوفالابهاالمماافعاكأ

السالمعنحههافحرجماثبسطاأحبداللةفالحملحدثوهالرسول

رعاكفانظرماكانتأحسنوعادتقطاجمهثحهاف

تداهمابءالمصااسنضمهالحنالمسلموزعبهكانالمأللة



هل6

وأرضاهمعهمالثهضىفروسملعليهالدةصلىاقهارسوءارضافى
لفارسرزامبنأسهركانهءودااولممافملكعبولماصرية

مهاغبقالبأنهاألخبارتهءافيخجرهلهصحعلمةالماعايه

مفاجمعهغطفانالىأسييقبماأحديصمعهمابمحمدسأصنع
خةرواقعبداللةالسالمعلميهلهفأرسلذلكفىوسعىبهفى

واءؤدحىالخرجىإضهحماالصكعاراالمننثالفىاطزرحى

نالهحثمايئعانعرضنمماونآنحةكرءالوقالوارت

لىدمةأنعديهءراعصثمفاثابوهذأكملولماامقال
اسولالىيخوليهأربامن4تءامعقركواللةولر

ديهولمألثينفىوخرجذلكااآفأصابالأهاكابيثىفيهخيبر

كرعلىأسندمقيالطرفىوبيخماهملمرديفحهودى
اليهدلىىفاهووهاثفيدربالااصاأراداو4ي

لقىثماللةوكدرآياعتألهفقالرواحةبئاطةعضدسيف
فقامحهـالثأنثياوأذرزهةعاهـطافاطيفابدوضر

اخرهمعنفقنيوهودحمان4خىأدءعلىإصالموتا
رفىااويئاطوذ

هـعكلضة
ةوغريئليمءمنجماخةشوالفىالتهءنأرصولتدميةوعي



7

فرةهصاجمةوكانوااقهولروا5وباماالممعروافأظ

لهمفأمسالمديخةءهوايرافقهـمفلممبطوعظيمةألوانهم
بهاوقبااللهموأصرلمحهااالبلمنبذودمالىعليه

ثمفاؤهمتمعلواولمافباضهاوأبوالهاأمنبواليحثرعاهاصفى
صاقواوابهومشلواا11يوافةكفرااالحساناحازش

ابربنزئمهـوراعأرسلاللةولرسصذإكبلغفلماإالبئ
ولماعهمجمعلىعواودبهمفاصقوافارعغرينفىافهرىا

بالراىضلوامهلءأقإاصلألما4عاتآصآلدتاابهمءءحى
حتىباطرةوألقواأعينهمولممرتوأرجلهممدافقطعت
حصلمنهالبةظرالذىاطائنءجزامرنؤحهذاصماتوا
ضجرةاؤمولءعظافادااليدلاانتريريئاءؤالومحل

سرفقالقرمهنادىفىيوبمحرببنسمفيانأبوجلس

لنستريمواقاألبايمثىفانهغدرافيقنلهلمحمديذهبأالرجل
قةوأةراصلةاهطءفأأرادوتربلهلهملىفت44

صمبحآلذهـإاالمطلوهـتمالالىلخيلذاإصاوجهزد
وهوعايهدلارلصولعنفسألخروجهمنادسصة

اصلىانفالصالماعاصهرآهفلمماااللثهلعبدبنىبىبمسبم



أم

عاىلفحىبفذهـمنهمانعنىاللةغدرآوانكريدجلالى

سقطوهناالثازارهتضهرنلىأس14ذفيالرصول

سببعنم11عليهصألهثمفعثهعلىالرجفندمالججر
سإيلهإلماله4عاصدلىدمهظحةمنتوثقانبعدفأصحدقهممله
أناالؤطحالالىأضافماكضتدياعواللةلالىلؤةا

ماعلىتاطااكاثملفصىوضعمتعتمافذهبيئرأ
حقغلىوانكانائاكصوعفعرفتأحديخلمهأكابههممت

ذالىتوعةأصسلمثمانالشيصاحزدبسسمانألىحزبوان
جرلألاروكانمرىءاصاآلأصقءممروالماا4إثءلارس
ءجزايةءانةصأبالمالةوفهبئوأصعآلااهـاقفاجمع

مايؤدياأنالببتإباوفاوط1توكةماذفدما4ءايىءا

إنممرواذهـالفةجمعسةرصالفىأممرآرفلهلألأر

ثكلاميدفلمبهكالمرافلمارآهصثرباالءجاءأية
اللةنبمالمدينةالىورجعارفيقهمهطحبفاالهراب

يمةحمالبدهيسامحأانتةأبوكحإانأراد4ااب
امويمالحيتاالديئفطيعتويخإهـال

جداابهوأصهودخلأنه4نوكلفىإمإصاعاترأىيئولاطوقغنى



رزآلأ90ع

انهبنءااارؤاخمصرينوهسهمشءرمحامهنبن15امكأاط

دلواهجمح4المدشلحمىيئاناباالضافرردواقااربد

ابعساالءاجضاثعكمشحااءإجمثؤمءرداننراخذ
اونءافىاواسص11مابإاألانظنواحهملم4خااإحاا

رزكأفحاناواحرلمهاأاادوالمىتثصالىالوأنإوافياو11ابراكال

ارزلاشأمخنجاوأألابرهـافي4اءمإاا4أخإخا

خربم1ءايمحعابمثاآلشاحهادالىلىوحةحماخىإنحاااةعد
01حرارتاإرز4إأاااصأفماإ4إبماد4ادال5أ4ور

أ01اا

فلأثاافإاأالااالماا20دالمصصاء3اا4
حاصاورصار

ااسسحفطكأخءاءوفيءااالمهثهشااطدضد7تإطسصألى

احمابه1دحطبهتدتد3شإط
طءصاش

11اء1111أاا إاءهاءطءاررحايريماا76بمورصارهساس1اةرا

4ءاىإفىىابمألأهـاات3أثحأااو1أبءاابيرفيو

تص5احشحيراهـماهاحالءحضأءحاحىأ6سنراء

أبءاطأاا2إولااااإربرأا011ساك

ساكاهأذا1بمخحسع3ءآستإءانيا

ءإاءحبم1إط8اءأاارصاشءأحارأحمطإطألاااداإ1كاألا



ح12مالو

ترءالمرارية8الماإلءنوإطاطبروأخبرهمتريث

لرمأعايهفمالاقصوااخالتاؤتمالرتقمامافزجروهـوئيا
الفيلحابسحبهانوىقلهابخذلكوماخالث

طمحهالةطصكاقروفاءالتددهإعدنفسوالدى

مءاغدالوافالونااأنمعااصهماحبماالاللهتإحر
كنالماأيدىاللةفوممنكماراتالوههنيلثف
ماتحرفهحممتةالهنيمالمساعنتريثىىأيفجيثمرضن

رنص11يهةطديوآمنآآيكوناناأرادالذىيىا

إلما4عإلهأعسثم4زتهموادعذئماالزطارجميعمن
اىاطمءورفانبديلهءجااكوديإلةاأزصىفىيايزول

علميهرهفأخنالملمهفيعنببألتفريثن4رصوال

أذدثهوأخجرهمصىتراألبدتلرجعندتحصدهماصا
ككذكانتاللةكاسوللى4إالمواخزاعهمنالئهبهقوا

مرآبكلنودهفينامحليدأندأيريدعلواالخداددوظ

اطربمنوبدوبيننانوةءعلينالدفدانهالربسمع
أرسلواثمتطرفعينومناأبداهذاالكاتوالمةينناها

فالراقريشطافاهوهممحابيشاالصيدعلقمةبناطلي



ص

وجههفيابعثوهالهدىنيعظمممقىنهذاصقالالسالمعليه

اطايسذلكرأىفليبوقالناسقبلهوامففحاوايراهحى

داموطاتكدوايانءؤالمايبتالتىاسبحانوقالرجع
وربلفرهيهتأطبناعجدناابيتاويخعنروحم

كذهميشقرهفاكالريئألوااموماانبيتا

لمواأرثميدباذاكألعدمافأأعيأنتىاجاسلهقالوا
رسولالجهفتوعاطأاأهلصيدفىإةااودهمىإنوةعي

اليبهمجئتثمناساأوباكطتحدياحمدوقالاطه
اصدتتخرقدثقرااحمملتفهايرتكوثأصلك

قدءكؤالفاااللةوايمأبداةجنىعلهمالتدخاكاانالمحة
ويحكعنهالكفننائحنوفالأبوبهرمنهفنالعنكاابمشفو

شعبةبنالمضيرةقنالمحةرسوللحيةيىوهويخكلموديوكان

ماضنعرأىوقدوةعيرجعثمكذأراداذايدهيقرع
فضلفىيقنتلوندوااالاوضواليتوضأابهأصبالرصوله

كأحونعايهيقنتلونكادوااالبصاقاضقوالاوضوثه

الظراليهيحدونوالعندهأصمواخهمخفضرايرطموااذاإبه
فيوفيصرملكهفيجئىكسرىقريثيامعشروالمفقال



دةوبهأصعافىفىعلءؤوكلفىمارأتفا4ظء
ءج

ضعسفانهرأصهفانظرواابدافنىونهياالاءقريترا

أفىلحصناصص3فافىمممعاشضماعيرشدآفاقلواعايمم
نراجطءطمالقريشإتفقاعاتواسالشصأنأعاف

بنعارباسسواصاألىإنثمسهإقاالمماحويهرناعاكلرده

قصدهءماياحتىقريالىعنددمنرعوالفانت

حهمدأقازلفسولالىذنوااصتعثرحط44وتوحهفتوجه
يىتالمؤئأثننىحالمتفاإأنااضهءصلألماهعاجمالف

ئمانءدخا5نيدراإاانوطإتإإنحنهربدذصعط

انااسؤمامحطاس5إحطوئاثأدسبنإإلأاواكا
مالإصيصبااجافأنةإوامحاثمآالإانوةناعأحاالداألآدي
شدعاثبئكحإصمإيممممموخاللهولششأءاوفال
إكسزراحشاصالإلمإايهاتا5قتلنءآئياف

اقتالاإورذااكأاإودطاإكألصامكلإجرذفشتأاءالرضوانيعة

فطنآوانتالىجردبضإمحدصميتاكحتنضشصتخرد5فبا

ارس4م5افداشقرثفىأاهـذحأعصءحمشذت11 اثه7ما

فى1حيمء33صللمال6خاهادا5صاء هـهـاسارهـروهـحص



ن3

ةضمنهعميبوايصعالمنالسلهممرةافىايلىحفص
رئيموهربصامةبئفىعاطيثصارسهمفاش

يخاوشوتواتجدؤامنجمعءصافريشبذالمثتءولماغا

واحدكنإالىنوقلعثررجالاثناهممألرحتىيئالمسمله
فىلمةالممروبنسهبلوأرصلتيثىقىضافتذلكوعند

عقلألئارأىنءليسلالذىعدانياقالءصاافالما

حتىفقالأيرتنايخابفابثمناءفهاابهفامثىبل
معهالذينةحمىأواحماقأرصلواوعندبئكأحمنقىلوا

وضع11وريشهابقىالتىامثروطاسهيلضصثم

اطدقيصلححات2اتهستأرببموقريشالمسلمينبيناطرب
الينالمملهنقريشاءحامنيردونهقريثىمننالمله

ئمأصاماهذاممرةغهرمنأنجماايرجأز3بردهبلزمون

فريشاغتخرجأتبعدبأصمابهفدخاهاالمعبلمامايآقى

فىمص11االاصالحامنامحابهفيليأيامثلألجمحمافيقيم
عردمأدععيفيدخلأنارادمىوساةواقرابا

يششعولىقىليدشأنأرادتوفيهلدشفريش

أهاالثروطهذهلالسالمعليهفقبليهدخا



أل41

نردكيفالثهسبحاناوفالومعأصصهناخلمهصفداوناصلا
عليهفقالتداصهمءصانيردونولمانامءامنإجمهما

ددنافرنانهمءانوهاقه5فأبعدالبهممناذهبمنانهآاصلرا
صدوهوالثالثاالضأمافرتجآونحرجالهاللةفيجعلاليهم

النثملموعلىأثيراأشدنفبالبيتاطوافاعنالمملمين

انينابيعتادخملوااخهممنامهفيرأىانهاأخبرسولالى
بهروهلعضهالمحةرضىفقالذلكفىممرأباممرصألوفد

نواطرنيناليناااشروطيتثمعماماهذافىانه ط

حمنالرالثهبسبمأصالماخيهفأمالهابطاأبىبنطاآبا

بذلمالرسوكهفأصالماباسمككتبلسفقالالرجم
نعلمدولهسفقالالمحةرسمولعدعلميهصالحماهذالمالثم

علفأصضجداللةبنعدكتبضالفناكمااقهولرأنك

ؤحاهافاممنعاللةعببئعدكتابةاذالبمحوآعاامالما

لممعلمينوفمخةثىلقنسخةنسخعانوكطىيدهالنبى

فيكجلسهيلبئجدلأبوهمءجاوطسهـ11وبعأليهتابة
ينسلهللهفهربةالهجرنعينالممنولمينإصامنوكاندعفعو

المهفانتعفوااصبراصلألما4عاتلهالفةوهحهتةهـاهذء



راهالء

قداناونحرحافرصاالمتفعفينمنمحكولمنلكجاعل
صج

عهداذلكعلىواعطإناواخطيناهمحاالقوآبينمقدنا

اللةرصولعهدفىخزاعةميلةدخلتوبئاذمنغدرفال

فريشعهدفىبنوجمهرودخل

موءاريحلقوأنبهأمحااصالماعلميهأصااللىنتهىاولما
ماون15الىفاطتملممرصيمنءلموااتررىافىويخروا

عيهفدخلباالهتثاليادروالمانهمحتىعظحماهماذالث

المسدوتهالثلهاوفالةأمنالمؤمنأمكالأصلألما

حماتفمدرهمذااللةرسوأيافقالتيتثاوافلتهمأص
فتحغيرمنالملمونورنمصلحافيأصآعظمالمسك

طوابدأهماللةيارسولاخرجوكنيهروبونلذلكفهم
هافنرديههـالىامالماعيهفقاامتبعوكفحلترأوكفاذاتريد
دىاالماتوارهوناهاااةرفلما4رألحاقلمألقباطودعا

يهنرأفندوثيخةإدااتماونالمسلهعراثمإقوووهحرت
نخقبةبنتكلثومأمكاجرةمحءصاقرارهماآلخروالفر

صرليااتفقاالمركوفطلهاالمهعحانأختثيطأي

أيهايااطهفاترليندفيفمنوقاليهمجعىأروانأةاعصانىالق



ك612

أباللةنحنوفاصاتمهـاجراتؤاصاجمماذاامنواالذيئ
الهنفاراثعالمأهنرجعوؤبئناتمؤهنموعالهـفانهنبايما

خايهمنجاحأنفقواوالماتوهماولهنلونحمالالمرل
وامراالإمصماكوالتشورهنأصهنو8آظاذاتكليهحوأن
الدةوبيضالكملمجكمالدةممممادبمأنفقواماليسألووأنفقخامااسألوو

إنجةجتاماخرأتمعحلفالمهـاجرةأةالمرنتفعيمعيم
جلىاواللىدتالالحوالزوجبغضرالمنأرضعنبأرض
تحلمةومتىلهورصلتهحبطاالخرجتوماالمسامينمن

مالمزصوعالحاأنفقهمارلىالملزوجهايعطبلالترد
اليدقىبلفرةالآلوباكامساكتحريمإةاآلوفىوجهـاهـ

عررضىبأبوثجوذعليهاأنفقماطواةورانبأهليها

اؤهفيريشإتفأراللةرسولالمطإفراراهن4فات

فقالامعبالرصعاسالماعميههيفأتليمهيطلبانرجلن
خلصنىبعداندفيفىتىيفتنوكفاراالىأؤدفىاللةيارسول

بدايجدفلمفرجاوالخوانككجاعلالمحهانفقالمنهماللة

طلىعدااطليفةذافاربولماصعاحبيهمعفرجعاتباعهمن

سولياليوفالينةالمدالىنمفراآلخرفهبوهيفقتلهأحدها



لاإلإل

وشئتحيثباذلهفقالفنمعرتأناأماذمتكوفتاللة

يثقرتجارةبهتمراشامابطريقمحلالىفذهببالمدينةقم

وساراوضبكوقيهنكنكانوامسات4محواتبهفأفام
واوقطهاباألئصنجمعتاثاجتولتسنندلالدأبو

فأرسلاالمدادعنهموافطهحىيشلشتجارةعلىاطرفيا
العرطهذاابطالفيبهونةيستضاللةسوللرثىقررجال

وازاحمنهماذلكلففمسلماهءجامىامساكفياطقنهويعطو

الحديبيةفيتحماهان4يمالكنوالماكأاالغمةهذهالمسامينعنالذ

رسولرأىانواعلهوجندلأبىردالسالمعليههمامحيظ

عتسبىايخهكانصصرأيهممنواحسنأفضاالتة
حنئمقلواالسالمبثاصةصنالطتباالمسلمانالاللفارلمألطا

منأعظماالسالمففتحماكانعنهإاتهارضىأبوبهرممال

وربهعدنممالكانرأكمقصرالناسوكناطدييةفتح
االضورهاقالححمامادإاجلةيجلاالواللةيعجلونابادوا

رةصعايهكقىاطديبيةمنامالماعليهرجوعهوفىأراد

تسميةوفىفتحامبياافتحنانااأولهافىسبحانهوفالالمغ
يقالصدعنالثمناهفدلمايقتصمدالمعانبالفتحهذمإلنزوة



ي12ر

أواخرثتقىاطديبيةمننساارجوعوبعدكالملىتبةس
االرضهلوكاصلألماعايلرايثفرمناطرقامنوأ

بهؤتمفضةمناخاتكلذاكاذواتخذالماالمالمماميدعرهـ
الكلبىدحيةجهفىاللةرصولعدهصنثةوكانخطاباته

ىيمءالىيدزههاقهوأعصالرومملكقيصرالىبهآبقيعركتاب
الرجمحمنالىللةبسمكنابافىوكاناظلثالىليوصله

اتبمنكلمالألمصالرومعظيمهرقاصاالىاللةدعببنحمدنص

يؤكتمأصلاالسالمبدعايةأدعركنافىبعدأماىفىافى
أهلويايسبيقراالاثميكعلنمافاتولينساقكقصأجركاله

والالتهالنعبداالانيهموبيمانجاءعوا3تالىتعالواامماب
فاناللةدوننأرباباابعفأخصكضاتخذولىثيمابهنمثرك

هاباصذاوصلهولماصمونبأنادواصمافقرلواتولواحديث
انتعةأبووكانةءخألهداأ4رصمنظرراالاذعرفالصفيانءأر

لرصتنجاتجارةفىفريشتممرصالحآبالثامحربابن
علعهقدموالماوفأجابألملثإضالجة5ودعرالبرصفيانقيصر

الذىالرجلانسبابهذاأفربأيهمسلهمجمانهلقرفالقدسافى
منالركعتفىأيهنالنهأياصعيانأبوفقالفيأنهيزمم
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انجعلىبأمحابهأهرثمئادنعرتالفةغهرهنافءبءنجا
أمايهمهداقدصطانبهالصطقلنهتجااترألثمرهضاخاف
خثعهتجعثثمدونيأنهمفيالذىإالىهذاعنألهالث
نبصألهيهفثمدباذاعلهردكذبهمنتنهجلوااليم
بهدتكلمهلقالذونسبمناهوفالمجمملارهذا

أكدببامونهتكنخهلقالالقالقلهعحمأحداقولا
اءتءاتائهمنلكانفقاكالؤالقالولىيةانلفي

نيفالضحفاؤهمأمنهتساصطاافسفأقالالفال
يزيدونلهقالونيقصأهيزيدونلفهىإلعفاؤهمض
يضدرهلالقالقاللديخهخسطةمحم5أحديرتدله5قال
مالالرىالةذفىخه4اآلتونحنالقالعااذا

حربدكمففقالنمفالقاتألموهفهلفالنجهالءهوفا
آلعليناةوصلناةصسجالوبينهبيننااطربقالوخرله

شئئأبهاتشركووالحداللةاعبدواول4إليأصعفبم
اهفافوادقوابالصلألةأمرواباوناديهكاناهىوذ

نعبهعنكصأكافىلماثاأالفةأةماا1ءوأدادبالءوالوفا

فىتبعثإلرسلكذلكنسصذوفيالكمانهتفز



ر022الو

زيهقرلهااتمنكمأحدقاللطهـوصألكقومهـالسب
إالرإتةلمهتجولةاانجهـآلدأكانفاوالأنفزممت

اتوباكذبونهتحهحموسألكقبلهلوللةةأتم
ذباصدعكان4فقاتاالأنفزممتقالمايقولان
كأآباةمنكاذهاوأقلثالثهصكعاوجمهذباكماالعلى

اصاحطلبرجلأقاتاال4ءآةامنفيوكاناألفقلتمالث

فقاتفاؤهمضأمنهيتبصاصاكاافسأوسأإصكأيه
صونذأميدونألهلألكولالىأدبئموهـفاؤهمض

الوسالىيمحتىااليماتكوكأيزيدوقباىفقات

االيممانكذلكالفقلتلديةصخطةمنهمأحديرتدهل
ءوقاتتههلهوسأدتكبالقلببشاشتهتخالطنح

لسىالىوكذلكسجالوبينهبيمابهماحربواننمفقلت
يأعصأنهفزممتيأصبماذاوألكاقةامطجمهوثمتبتلى

يئكوالثانة01وأدادبالهءفاوالوفافءاواقتهأوالمألةصهبا

نبىافلمتدرالتضلالىلكوعذالأنفذبمرتخدرهل

فأبهماكتئكانوانكميخنهاأظنولممبعوثانهضامىوفد
ذلكليهفتاليهأخلصتىاأعمولرهاتينقدكأموفسيملك



مبخال ش

ادرىفالمءمحالتكثرددءالذيئاتاصواشطفإنفابواقا

قالامحياحهخالففأبوأضفاكاافاخرجاقالواواصما
اولمنرالمالفيصاكإلمخاأنصثمهأبمابمناهـ4ااءاإفىاء

ر14حصالهردح6قمالرءاورأكااذنداإصااؤمحرسار

ااإادقماجمممامالوشكرتمحمملمحاخاثمتأكاكلص5اةاتبابو
آلضهاههـءااخبىاذوتنرم3يمتاتاإشإىوأ

حمرء5ءصااإ5صاغهسأرتجدوجمهاتلإلاالإالمحماإلهـر

أاحضااكىصا4آكأولحماابمافىإتمحاغكأحهـردأأاا5عبمغر

جمالحى4خا4واصتوشثمصتادجم إحدهحىةحداسهـ

ذاإأ31اابماس6كأححو11هـةهلما1ط
و001ابك

احهدألس2فى6زخالحمنمااوا

ضحرآالباالشثأئإخصترتإءاتاوادحا1هـاح ر

ا111أااعأيمعقىة3ءءااذا111
اار4الص001اتتاحط

اااااأاااأكهأ
دفىمااثءس3ول3فىكأأخأإاااارركأتمى

اروءتكأألتزأاتاءا1 احمسدحكاحء5ا

ااإااأل11ص16أإايط
ااوسةثرسساص4ادر

أبششط



ثثو2

ئادشقاترافىبوهـنجاعثإسالماعإلووجهكتياللىرث

بممويخهاصابضيقيملطبهشحرأبىبناطارثهرقلقبل
شحرأجمأبناطارثالىاللةولرعدمنجمالىالرحمناقه
أنأدعركوافأقلىوصباللةخهوآكالالهدىعاتمنعلىآصال
اممتابترأفالمدالككلهاثريكالوحدهباقهققو

جثآلحربكليروانتعدهىملالثنزعيمنوقالبهى

الىلأرثمرىتجاصابكأخبراشجلوقالينالمسده
بهنبدحيةهعنىكالتانوصادفذلكفىيستأذنهقيصر

يلزممابايلياثبئبانأمرهمالعقهذاعنيئنيهاليهفيصر
اطارثرآىفلماازياركانذسفرساقهرأنورلىفانهريارته

بفففةووصلهفابالىوهـبنيثجاحصرفسقهضابع
بهسوه

الىبهاببلتةأبنحاطبآالالىعيهووبهكع

الةبيخهعروكانتجهةمنمصريرأمالمقوفىثوقق

اقباكظيمالمقوفسالىاللةرسولممدمنجمالىحمنالى

آاالسالبدعايةوكأدفافىبعدأماالهدىاتبعمنعلىسإلم
عليدظتوفيوانمرتيئأجركاللةيوتكتسلمأسلم



ومى

لهفأوصلهاآليةاةكلىالىتعالواحكتاباااأهـوياطاقبااثم
بدعواننببانانأههماقالرأهفلماآلبسكندرحاطب

دذتألىحاصابفقالاللدهنوأخرجهضالقهمن

فأرادواقومهأخذهحيثلهفرطاللةرمولمريملنعيصىان

المحهرفعهحىاللةمحمهلكأنعايههمثكاونبمالملوطقأن
اففالثممميمعنلىكهءحاحكيمأنتأحنتقالايها

واليخهودبمزيأمرالانهدتفىانبىاهدارألىفدنظرت

كاهناوالقالبالساحرادأحبفولميخهبرضنءثىي

المحمتورالغائباخرلالنبوهآلة4ووجدتاممدابإ

فعهمولابافىردبثموصأنظربالممعرىواالنجاهـ
عظيمالمقوقسنءعبداللةبئلمحمدحيمالىحمنلىةاهةبسم

ماوفهمتكتابكقرأتفقدبعدأهاعليكسالمقبطا

بهنتبقىزدياظأنتعلهوزديهاتدعووماؤيهدبهرت

لكوبعثىرصولككرمتوقدبالماميخرجانهأظن
اليكدتوأهـيابوطأافىعظيمق4كابجاريإن

بهاىتحرالتىماريةالجاريتينواحدفىموالستجهابفلة

قأعطاهاطسانواالخرىبراهمبولدههامءوجاالسالمعلعه



و62م

قوصاإوأضصلمالبت

التجمهاباضمرىاة14نجاوممالماعايهووجهابخاشىكتاب
عداتحيماحمزالىاللةبسمفمهاطبثةصالثجاشىاا

إيحهاا5أحمدفافإسدأماسا4اطبتنحاحءاثىخاالىاللةرسوال
001

شكباكأالمهامالما34مداااطماثاواالالهلمألالذىالته

مريماألصأاقاماوإللةوخ1مريمنعيىأتواشنهد
كاسخهفص4ححرشتحءمدحالحصاصحإنجال14هاحااالبتوأ

الهإثاالدواطالالماكا6أشا1رهبيىاديم9لحا
نها9احهااةء5تءظا4دبىةاااألدتاإهاو وكارشااصاسحهصى

تيمضخهاالمولصكضأذاداأحشهتاشافشاقه

أتآيماكاو11وفىالإاآاتدا6اإاتاتفاتج

فهـعاثائنةاكلاتإث4ءا55أش11ألغاالا

أاتا1ابم6أفاآة41ا01إةءإبمظاحنص
سألطيمتهحااتط3

خهإإنجاحزهمنخاافىىفيكر2وبا3اأاينو

أتإآلساصاينإاناهـاورعتألااةأظسىلفىنى1ءوالى

م3إءوهراااءقحىاذكااص5أاألفى11
ااساسطجماسس

وخل6ولاصأأإإااءدسحىتذإهاصإعاءمحاة



أآل5أ

إلمااعإل4جماإىجااله1زوصالذىباطبشة

حمىعصاصافىابببمااصهمىاافةذباللهعبأسالماضاحهجهوو

ررءنيمالىالرحمناللةبمممويخهافرصصاالماثءكرى
ررخاااخعيمتءثءيمالمفاركىاعاالىبهعرىاللةرلر

وانياثالشرحدهزااالالهالشحدانولهرسووبالمهوآمن

الىاللةرسولانافاقواةبالعاكأدصورصولهعبددعدآ

لأشافرااحلىول3اارفوجمكاكاننذرالسكافةاال

ةعصأيماباوصلهناكاسااثمكعااناةيتانانلممتى
ص44الالمحةقصسداالملاا4صاتكذالخهلمايمبارآوا

بدأدوطاضمماالثاإأفربكتهمأكأجمفعلىوقدصاروء

سوزالرالمت4يوأزنباللمهأهالفارأمدوانباالمحقهذا

ثملهوؤلمهعليهشيرو4إامبؤاشتدفعاجالهإابهآنئمن
دراكأنفأبو4إ5أسمماينهاهاينلءالهأرل

ىابإراينةالىبهتاابىاطفمنالاإملمالىعل4وو

بوكفاسماالصالمالىفيهيدعرهفيالبحرلمكصاوىإنا
علىإكعاعقرأتفافىالمحةليارسمبعداماابافىردفى

ومنمفعهخلودوألمجهالبماالأحبمنهمؤيخاحرااأهلى
ه



رتمم

كأصكذمىاكدثفأويهودسبآركماصوههكركه

مودادرءنصجمالرنءااقبعمماسيزمعيهايهابفي
ىاكاليلاللةأحمدفافىإعليكسساوىبنالمنذرالىالمة
ولهورسعبدهداعوانالثااالالهالاندصواواالالهال

فانهـاينصحصححتنكلنهظلوعياطهأدجهركفاقدبهأما
نءوأطاغىدفةهمأصويتغرسلىيماعمنوانه4لف
خيرآوافىعايئواألىرسلىوانكحفىفةلهمنصح
عنوعفوتعليهاوأصلهمالممسلمينفاترككءكلمئصفعتكذ

مملكعننغيركفانتصاحمهماوانكمحهمفاقبلالذنوبأهل
الجريةليهلمجرسيتهاويهوديتهعلىأأقاومن

وعبدبرتقرالىصهضابماصابنوممراصلرماخايهجهوومداكئاب
عاد

عدمنجمالرالرحمناللةبسمموفيهنطءمل3ىالجآأبنى

ائبعمفعلىصالمالجلندىابنىوعبدجيفرالىالثهرعول
فاقاتسلماالانماالسةبدطأدعوكاافافىبعدامادىا

القولويحقحياإنمننذرالكافةاناساالىالتهرسول

ماألدوانولميهماباالصالمأتررثمماانكاوانيئاكافراعلى

عاكابوتىوتظهربساخالكماتحلوخبلىزائلملكمكمانظ



22يا

اصالماوككمما
يأمممادىالجكإنهدءممروسألهعابناديلفال

وجلعقالمابطاعةيأصفقالعنههىويالرسولبه

اظماعنحهىوحمأواوصلةإبرباويأمص4معمتكهويهى
صليبواالوواجراعمادةعنلخراوصربناوانىوانفىواله

لىكبضايتاننىأخىكاقولوايهادعواالذىذانأماالفة

انمنبماكهأضلفأنهطكنوابهررقوةفىبنؤمنحى

المحةرسولملكلأخوكأصلمانممروقالتابعاعيرويدعه
عبدانفقالفقيزهمعاىفردهاكأحمممنمدافأخذافومه
الصدفاتمناللةفرضلمحافأخبرهالصدقةوماحسنطافهذا

صوإئمنءيؤخذممرويافالاشىواجرولمااالموالفي

واطهعبدفقالنمفالالمياهردواشجرافىترىالتىمواسينا

بهذايرضونعددهمكثرةدارهمإهدكلهوىأرىما

أالنابماممرومحهفتكلمجيفرالخيهممرالأودآصانثم
هوةبستدالمنومالكناههووإخوهلمأصصحتىقلبه

اكل
األبكتابىالعاصممروبنسليطالسالمعيهووجه

منجمالىالرنههاللةبعمموفيهاليامةملكعلىبنهوذة



أل823ص

اهدىاتعمنعلىأسلألعلىبنهوذهالمهالثهصصولرص

وأجعلسمفأسمطافروااطفمهىالىسيظهريىدأقاعامو
أحسنماردهفىبيهابصهءجافلمايديئتحتمالك

صهابرباواهمتطوفوممىوأناشاعيوأجملهالهاتدصما

رسولةذلكباعولماأتبعكاالصجمضلىفاجعلفىه
يهيدمافىبادوالدفعاتمااالرضنءةزطلوسألنىةالالته

عليهوكانكأفضحمنلارصرنصرفصماتأنيلبنفام
االصلألمبههرهماتجلومصعلىلمايوالمحلألم

إحهزافزودااصالماعأرمةصااصنةامءوؤالساالسنة رى

خحبرافهو
اكهضدرمولحزابإججماعظماالذيئكالويريهود

اباالعصمحالفةفىنمجهدالونكفالالذينوالخدقوةغضفا

االشرفنفصةكعبفىذإكفدمناكااقهرسولضد

الذيناباالصمنلهصشكلذلتهرسولاستنفروفد

علميهفقاللهمليؤذنعنهانالخافدسوجاديبية4باسهكانوا

أعطيهمفاليخةالتاماالجهـادفياالرغبةمىجواتخرالالسالم

بعدبمصااعلخرجثمبذلكينادىإبرآرصواسيئاخهاص
جهاأزومقمعهوكانالففارىفطةعبنسبليةالمدكلولىان



7لل

تءكأتعداجرتالىاميناجيضوصلولماسصلممةأم

بالحكليرهمأصواارفرلىفراحالاكمهيلةماصيةالمد
ءونورالفابهمممبأنةارسقواالماعليهفقالوالدعا

وكانىعكوواصأارينتدصاجمموالغائأصم
الظاةونحصوبعفهاعنمنفحلةثالثاخيبرحصون

ناعمحصنثالثواالولىثقاوحصوناممثيتوحصوق
أقحصرحصنانوالثايةبةوحصقالصحبوحصن

اقموصاحصنححونثالثةوالثالثةءإبرىاحصن

طاةاابحصونملزماأحايهب5اصالوحصنطغالونوحصه
عليهوأهرالنلمدىعنبحيداشرقيةالمذونروعالء

ونالمافقحوإصقهحتىايرههممنخايقطعازاصالما

علىالهودتصميمالماعايهرأقولمانخلآلنهأربنحو

بالمرامانامحصنهمالقتالاقدأثجإقطعاعنف3اطرب
اليومذالثفييصنعفلممهاجريئالاحدردالممينلواوكان
وصحارمسلمةبنممدأضمععدةبنعودماتوفيهضئا

ويخافمحاوشةالجيثىبضخيوميفدوصالم411عات
ظفراسابعةااليلةفيكانزااذاحتىكنالممعلهأحدالصكرعلى



ل2

الهدىاتبحهنعلمحالمعلبنوذههـالمهاطهسصولرص

وأجعلسلم3فأواطافراطفىءالىسيظهرينىدأقواعلم
أحسنماردهفىاكتابكتبهءجافلمايدفيتحتمالك

حمهابرباواصهثطوىفوعيوأناسصاوأتجلهايهااتدصها

رسولذلكولماخأتبعكاالصبعضلمافاجعلفىم
يهدممافىوبادالدفحلتمااالرضمنطعةلوسألنىةالالثه

عيهوكانممةشسمنلصيمالىفصكلماتأنيالجثفام
بهيرهماالسالماتجلومقىطايولىلألمالس

زلغزوءإباالمااعايهراابعةاةأامحرموفىالسابحهالنة
خموف

المهضدرسولإالحزابممجعاعظاالذينكالوبرتيهود

اباالعيمحالفةفىنمححالاليزالونالذفيوالخدقوةكضفى

االشرفنقصةكمبىذلكقدمنااللةرسولضد

الذيناباالكليمنحمرلهمنكلذلتهرعمولاصتنفروفد

ضلميهفماللهمليزذنعناافوناءاوديدآلباطسهكانوا

أعطيكبمفالةافحيااماالجهادفياالرغبةساتخرصالالمعالم
بعدالساإلبمعليهخرجثمبذلكينادىنادبمرواشيئاخهاكل
جهاأزومنمعهوكانالغفارىفطةعيبنشاعيخةالمدعلىولىان



الإلل

تءدتبهاتمأرالىنلهالىجيثىلوصهولماسلمةأم

يرباليمهمأصعواارفصربىالضحمالاكمنيلمائةصيخةالمد
تدعونالقابمماكبأنفارصقواالسالمعليهفقالوالدعا

وكانىمعكووأئأرتدعرنجممغائبآوالأصم
الظاةحصونوبعفهاعةمنفصثالثاخيبرحصون

ناعمصنثالثواالولىاصقاوحصوناكثيبةوحصوق
أنجآحصرحصنانواالنيةلةصقوحعصاوحصن

إقموصاحصنحصونثالنةاثالثةواالبرىحصن

النطاةبحصوقمالمااأعايهيي5سالوحصنالوطيحنوحص
عليهوأمرإخبلامدىعنبحيداشرقيةالمسلعونكاروععص

المسامونفقحتهحىمليرهبننهامميقطازلألما
علىد11تصميمالسالمعليهرأقولمالنخلةئةأربنحو

إماةبالمرنامحصنخالقتالاتدأئجالقطععنفا3اطرب
اليومذلكفىيصنعفلمالمهاجريئاحدبيدالمسلمينلواوكان
وصحارمسلمةبنلىعأضصعدآلصبنعودمات4وفيشيئا

ويخافخاوشةيهالجيشبعضخيومكليفدالالمعايه
ظفرامابعةاااليلةفيكاؤااذاحتىسالمسلمأحدالعسالكرعلى



مءم

جوففىفارجبهردىاططاببنممروصالجيثىرسط

الرعهجلالىأدركولماالسالمعليهاللهرسوابهفأقىاللييا

فقددلنافقالوانجامممفيهأمرلىأدلكمأمنتمونىانفال
وفداتصواالماللأدكهماطصنهذاأهلانافقالائاك

نوصخرصألثقحصونالىبأوالدهميبصونكهم
علىأدعغدآفافىأطصنهذأعليهمفنحفاذاغدآكملقتا
بهافتحعايهميسهلوسيوفوعدروباتبادومنجنيقفيهييت

رتجالالىويدخلالمخنيقشنصبرنفابممصونابقية
إلمالىعلميهفقاليومكمنتفتحهالحصنيحفرونفباباتالد

ورسواالمحةيحبرجألغداةاالىطغطىةمسلهبنلمحمد

فالهحكاصهاودممهمواالنصارالمهاجرونفباتويحبانه

دالةكاتفلماياصذاالةاالماشتتمنما41طاببنر

ارمد14لهفقيلطابأبىبنعماعنالسالمعليهسأل

أكأناللةفثفاهاصهعفىتفلءجاولمايأتيهمنفأرسل

اكوأقالقالمدمعوجهؤارايةااعطاهثمثىبهماجمن
علىلمهفةأبرازاطابصودىيفخرجتجزيئهوداوجدوا

اخوهفخرجرشيقهفاطقهقومااشجعوهوحبمرخرخثم



ألاحأللآل

حىالهودعلىالمسدونخلثمالعوامرقبالىفقتلهيا
بالقوةاطصندخلواحتىوتجرمواففهمعنفوهمثك

ونخمباحصنوصيليهالذىطمن1اءاالعدازمواخ

دالىايهااتتبعوثمواتمرجمزاطاقعيرهناحصنمنونالمسله
ءص

رالمساموخنهدرحتىاشديدايهودقناالاعنهفقالالعحبحصن

شمديدافاالوقاتوامعهوهنالندرانبابئثبتوكن

فوجدواناطصخلميهماقنحمواحتىهاليردفتبرمواهضحتى

يقولمنادياالماعليهفأصامأطهامنغنائمكثيرهفيه
هزموااالذينانثمشيئأتأخذواوالدوبممواعافوأصالوا
وهمحمرحاوونلمىالىزصبعهملمةالماحصناوارناطاهدمن

دلهمالرابموماتافىؤمعلميمباستىماأيامثالثة
عنهمشعوهادإيهاخهاقىببالىالمطلجداوعلىودىحم

وتصافىزيمتهم3حهىاةشديداإالفىلواوقاواظر

وفاتلوالمهأظرجأبىنبحفواوبدونالمعلهبعهفثأثا
حتىحسناءبالاالنصارىدجانةابوفيهأبشديدآفناأل

أثاناثهيرافيهصاموناإلىوووهءنصه4ادخرلمنن5

ءاجرىانخصالىضه4إالمهزمونبوهيوصاهاماغناوومتاعأ



2ح2ل

الحجارةودريابالنلاحهواأشدأهلهوكانالىثعأضدابهفتهنحو
عايهاخلعونافنصبمنهخفىاقرسولأصابحى

يرخنء4رابهيوالرعبأهلةقابفىفوؤلحتالمنجت
نحاسمنلمهودافأأوإصلموناهفجدديدضفعناه

المامونتتبعاثماةواطبضهالموفالالمعإوفخارفقال
اصروهءإقحوصاوالمجصنبدوايمثيبةصونصافوتاهإبقايا

بيتنههـبافأطابئعلىفىعلىالمحةحهثمللةغربئ

عحقطصارالمسامونصارثمأخطببنحيىبنتفيةص
حقمنينبإعاسلحواباطاأماوم41فمسسلألوالوصات

بطصالبذرارحهمخيبرأرحمامنيخرجواوادأ3دما
ص

الىإلمرسولفاجاحممرهظهعلىواحداباكأاالنهمالواحد

ممائةوأررعدهائةطمساهذيئفونالملهوغنمذلك
منمحفاووجدوابيةعسقوسوحمحهائةرعفوأسيف

قبقنلكنانةمالمصعليهأهروقداطالبيهافملموهاراهالوا

ونالمساعاثرءوقداخطبحأبنبمرحلىالنهاطقيقابى

اشموخىعاآلوافرصلتوخالودمااساورفيهافوبدوا

أوالذيئهذاذلئاهـوغمرذوالىالجواهسوعقودالذهب
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نةنداليهومنقلرجايالثجمسةبخيبرنالمسلهمناصتثهدإ

ايهودانسااحدىاهدتاخزوامدهوفىرجلرعونوب

لفظهاثمضفةمهافأخذاللةصوللىمسمومةشصاةكرل
لوشهدناتءرأااقبشرمهاواكلةومسااعمحيث

التىبالمرأةلهويوسمعليهاللةصملىانقهرصولواضجم
كالقانقلتفأجابتذلكصببعنصعألهاخافحلةاهذهفعلت

لألماههاعافافمفالتهاراحنائآكاوانكانيخرهئئبألن
ةصاحزوبأةتةاصالما4عاتازوكىاشصوافرخاامبدر

عنااطقرضىأصدتغقاوؤددقاوأيرالبكأدحيى

تاكهـكاحكاحعنكرنيوهولألماعايهنهىوالمؤمنينبأمومةثرفت
صتحملواالجاهإلةفىصألوقدكانالجلاجاوممطتحةا

خاهىوالسنةهدهفىهضعاحرمهحتىاالصالمبدمى

قدورهاوقالمعلهفاكفأاالهليةراطملىأفىعةكذلك

ابرسيماءيخبرمنينالمرحوحوحينطحموهاواننمجتبعدأن
الحثةثاأبومواالشحريونعهوإباصاأبىنجعفرتثاطمنقدم

مطممنينامنينسنينعثرمننحواوابهاءأدآانبحدوفومه
ص

منبينلالثععرواعطىحاعظيمافربمقدمهمالسالمعليهوفرح
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صتأأحبيبةجعفرمعنصحلحاوالمقوحةاطصوزهفانم
عليهاخيىاعلالوثهذافىوقدمإنالموأمصفمانأبى

معهموهوعنهالتهرضىيرةهيأبىاناخوالدوسيوقالمالى
المهرسولأصاطاهمفا

يهودهنيطلبمناسالماعليهأرسلالفتحوبعدتمامكونقح
المديخةمناللكأكلخيرنصزبحصنوممافدك

مدمايحقناتعلىاللةرسولفصاطوااطاعةوااالنقياد
آلضاصهاللةوللىهذءفدكءأرضأتوكاالاالمويهواو

ويزوجهاشمئخعرصعلىنهاونودهنعلىنهـهايفق
ءأمنها

مناصلصنطعمافريةوءثودتيماولممالجغءتيماصلح

اطزيةدفعكالاصافىخيريهودونالمسالمهماؤالمديخة

مسهنآنميندمجلمفيوممثوا

نلفرىوهوالقرىوادىيهدردصالماعايهدعاثموادىفتح

ونالمسلهفقاتاهماوفاتوافألوماالستالىوالمثامالقرى جبر

مغانمكثرةمنهموغنموارجآلرغآحدداكلاوأصابو
يزرعرنهاأهلهاءيدىفىاألرضاكوقىلمألمالىعلمبضحها



المج53

االجهيريلوكانبرحفبأرضتكهذنهابخرهابشطر
شديدآعليهمد7تقدوكاناثمرلضقديراحةرشبناللةعبد

والمهتالفىتعطوالمحةءأعدايألهمفقالوهازيرثفأرادرا
منلىاضأبةوالشمالمةالناسبأعندهنبهملقد

الانعاىاياهوحياجممضىبهيحماشوالواطخازيرالقردة
ونالمسلهتاحاريةدالريئدالمجاوايهوابمادتنةباواذهـأعدل
نافريقابيننأهـالدوائرمبهبصيتركانعدوضمن

ظافرينمؤيدينوتلمهالمورجحوالمواثيقدالهمن

لدآظصالطالثالثةالماالمبيهتافصحاهدإشالغزوةهذهوأعقب
ورفمقهخالدوهمدالمايننضالجيوشادةفتفىطولى11إيدامأتكا

بهيافسرةأبىبنوعثمانماصىابنوممروداتالوابئ
فدهداكالذىددةالحدطالدوقالورآعظماالسالمعليه

خيرالىإاليسلحالأترجموتسكقآلللثأرىكنت

كأكختاالمواطنيغفرتلكانلىالةادعاللةرسوليافقال

قبلهماطعةاالسالمالمحالمعليهلهفقالعليكاشهدها
يةمحلضهوازنمنجمحاانالماعايهبلغهشعبانوفى

مرلهمذفأردمصنالملمهداوةايظهرونءنعاوكةبين
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افرقىاطربفهمولماايمارجألفسارالمألفىالحطابإفي

سسعدأالنصارىقبشيرأرسلثمرأحدآفرجعيجدبهافلم
احدآمهميرأبلألدهصوردفلمازدكةإصمرةبنىاقتال

سيخالههمصااوادىافىنرافوماةاامانعهفأخذ
ابموإاسابالفامتراميراجعوهوالإتيرآبثفأدكوا

اسعلميناأبىغفنلحتىاشدفناالالفريقاناقتملنيا

فسانصولمطماتانهظنداحةقصدجرحاربسوجرح
ثراطواخبرهالمهرسولالىباحتىلءتحادواله4كأ

اشءعبيدبئغالبصلرماهعالارسرمضانوني

ةإديامنردذةثطفىآلتقالمبأصألىالليثى

حتىاروارجالنونألمائةفينجدبناصة

وفىآخريتواسوأضطانرتيتوماطاواهجه

ولمطنالمثركمنرجالزيدنامةأاردعااطربءاثا

دوءأنأسامةفظنتشهدأصامةيدفيالموتالمثركرأى

وأخبرالمدينةالىالمسلمونرجعولمافقتلهتخاصاذلكفالانما
المحةاالالهالفالانبدأقتلتهلهقالاصامةبفلةالسالمعليه

متعوذافاانماالمحةيارسولفالاللةاالالهبالتصغبميف
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ادقهالزلمبهعةتقةلففهالسالمااكاقادملالةمن

الماعايهفاللىاضففراللهرسوليافمالكاذبامهو

صلىإانهامةاصتمنىحتىيكررهازالتالؤطااالالهإلألفج

اجمألقلمنلواتقووالذلكفىاللةوأةليالومذلكفبله

إنمتمالذفضداالدتاطياةغرضيخوقاقمؤلستصلألما

التصارتجةكفارةانةاألرما4حاتاعصثمرةثه
اصربئواعدنحصقشةءأنآلمألالى4عاتباخهالشوفىأأتيفى
ايمنصاضبأتحفيرمنقريمكنءتةاوكاطفازخمنآلءاش

ثالثماألفىسعدثيرنبلهمفأرصلآلالملىطماالألغارةاررج
ثمامحلاتوحتىالاونيسيروالنهاريمشونكمياانسارورجل

واطةواعبوفرممهرواخجرفاعاالىهرآوتفرقأمتآكفأصابوا

بالفنائماجمورثمأسلمبرجايناالنالمسدسطفرولمبالدهمبحايا
ينةإدالىا

ءالقصارهفياصالماعايهخرجدياممرةعلىللىاصاللما

اخفارىأباذراينةالمدفىوأستخلفممرتهلقضىفيهاهعهصد

حدرآالحاامصهوأخرجبدنةصتإندىافىسهوصاق
مدصصيرقهاثعافرسماصةمهوكاتريثىغدرمن
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ذىالمهىانولمادنىاإصجد11بابمنإصلألماعليهوأحرم

وقدالسالححمك4ارسوليافقيأمامهالجلقدماطليفة
وكلهقبهاطرملدخلالمالسعايهفماللهصرالأقشرطوا

راناظابمركانفللهفزكأاهاخهاجنافانمناؤزيكون
مهمالطواتوأشالعدةهذهتمزعرامنمىنرمننفرنابه

زتيمادياواللةوفالوانهمقياندءنجامفاضعروهـ

الندضلانافقالحدثادثءلمواناوالبههراصهراإللغدر

االإبااطرم

ةرؤكارههنيوهاءأخرخبهةدخولوقتصانولما
تحوشسحهنبهوأمحااسلألمإعلميهفدخلباليىطوفرنثنالمسله

يقولرواحةبئاللهعبدوأمامهءذازيوفهم
نجدهوأعزعبدهونصردهءوصدقوحدهاللهاالالهال

علىوهوباليتاصالماعايهوطافوحدهاألحزابموهي

ثالثةليرعراأثأمحابهوآصبمحجنهراواصخراحلته
يوماطوتقالواالمثرفيطالارآالقوةاظواطأشه

أىأاللةرحمالسالمعليهفقاليثربحمىكتهمقوبمجمعبة
كمثمفبردانهإصالماعليهواضطبعفوهمهتممنأرا
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اصونإساأتموفوناامثالورلتؤةةاشاقالنىعصده
رأىكايئرومقويهمءرمحلقينامنينبالبيصطوافهم

ميوةروابمفيوهووسمعليهاللةصلىوجومنافيصالماعليه
شهيدعبدالمطببنحزهزوجالهالليةاطارثبنتنةميمو

وأزواجانعصائهآخروتجاسنالدةلمجدوفالةأحد

ولمابسرفثكانتيهةمنخابسداالبهايدخل

بالذهابلت14راصةطكههـكاقالذيئأعسالمحلألمعليهخرج
حمروراافرالمديخةالهاسالماعرجعثمففماواليطوفوا
روياهضديقمنبهاللةاحباه

إثامنةاالسنةايىااللةعبدبنإبغامالسعلميهأرسلفروفى

سريةبايئيدلىبابمونسيربالهمنفوموهمالملؤصابنىالى
اباطارثاخقوابقديدااذاكانوحنىالقومفساردوذعسفان

ثناأاالدوصماخهوكاقءارااقباوفراخطاالاكمابن

معلمااقيهنفقالوالهلالسالماالجفهالهصفقالفاسمروه

حتىسارواثممنكاصتوثفاواالليلةربايضركلن

وخرتءوالشاانمافاصحافواالملوحبفعلةوصلوا

علىالمحةمقوكنبهلهملفيالمامءنجاالقومالىالصرت



ل04

حىدوهمءبينهماوبهنأحاصديداصيأللنأرنآلمعله
كلهدرونالفمءوتساقهمنهيرونكوناكصار

لمألمالىلمهعأرصلهظافراالمديخةالىابغارجعولىردهايةص
أصابواالذينوهصدكبةةإكأصمنيقتصرجلمائتىفى

أقومامنتريااذاكالراحتىساروافسعدقبثميربيةص

أماهاءوأثنىاللةأنبعدأفقاهصفإابغاخطب

تطيعوفىوأزلهاكاالشروحدهالمحةقوىبصياكمأومدفافى
دبناخىثمطاحالخالأىألشفانهاأمصلىافواتخاوال
رقةاالوفاللتأأويافالسزالنكأاؤلمألنيااطافةلىاب

أينالفألحراطعهم4تجلىالىخيرأأواياياأجمهملىأ
واأصاطفلجرواجكرتاسفافىأدرىالؤيقوللمها

دومءهنفابفالتأسميوفاوجررواوكعربهبروادأبا
أبعرعثرةهزاةاهنواحدايمنفماتتاقىواأحد

مميربنكعبلمألم411كإلاطأراالواطلحرةوفىةةسر
عشركأآلفىاساماأرضمنحاطلذاتالىاخفارىا

لمجيبوافلماالسالمالىمفدعرهـاماكثيربمفوجدورج
اخرهصعنونصااإدفاصتثمعددآأكثروكانواوقادلوا
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ولرجرباوأقبرافانهوهبإنصجاعمصهرا
فبلغهمخهميقتصمنمايمايبصأنوأرادعليهفسته4اط

ذاثعنفعدلممترنلواصانهم

هوفوةصممنالقصاصثماجياالولىجمادىفالسالمعيهجهز

ءأتحشأميرالىرصولهاألزدىاممإرنرثاااانلو

بنجحفراالمهبرفاأصيبنلهصاوقاحارثةنزيداعاحهم
سدةوكاناحةرهنأقهدصبلجبأفأتطالبأفي

فجاوكانالمحالإلمعيهيهموصفسارواآألفكلألثةالجيش

بالثام4ااومحالمةمحدرلموافقااطةمباوااعض14اهموص
لعرضوافالهنرإكنعالمواماافىاألرجاهامحجدونو

تقطعواوالفاضإعهراوالصضهراوالأةامصتضلواوالم
امؤتةوصلوحىساائريخهالوايفولمبناهاصهدمووالثجرا

3وهاالالكركتكلقريةومميربناطارثمقنل

ربااومنمهيمعظيماجمعاصهينالروموصدوا
لرسولايرصلونلوتهمفماشىالجرصالشفاوضاقضصرة

اللةعبدفقالرباطعلىيقدمونأممددمنهلمبونبالمحة

لههاخرجغهوكرهونالذىانوالمةقوميارواصةبن
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ماباكثيروبألقئلنقاماونحنثهاده11تطبونخرجم
احدىفانمابهالمحةأكرمناالذىالدينبهذااالتاتا

واللهصدقالناسإلفةمثادةاوامااظهوراامااطسنيين

فقاتالثرةاكابرعصذهفاقوالقالومضرارواتابن
جعفرايةالىفأخذفىاستثيحتىعنهاطهرضىحارثةبنلىز

يقولوهوبطاأبىنا

ثراحهاوبارداعليةاقترابهاةابياحبذا

أنسابهابعيدةكافرهعذاحمهادناقدروموالروم
هااسةاالفياذتء

الرايةفأخذعخهالتهرضىاستسهدحتىيقاتليزللمو

فقالالترددبعفىترددثمفتقدمرواحةبنألمحةعد

نفسهيخاطب

اخضةأوالطائعةءإيخفيياتمسأقسمت
الجنةثنءريمأراكالىاوةوشدواالناساجلبان
شنهفياالنطفةأنتهلءصنةمطهفدبهتطالماقد

عنهالثهرضىيقاتليزلولمالمسةبغرسهافعحمئم
لهصفقالالوراهالىجوعبالىالمسلمإننضأععتشهدفهمحتى
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يقعلأنمنمقبالخيراالنسانجمتلمقىياعابنعقبة

بنخالدلالباالشهصتأميرلىقواواتةزاجعوابرآفلىء

الضياحمنالجشهذاساطريةومهارتهوبهمصهالوليد
أخذلمافانهألفانوضةطآالفثالئةماتفعلاذ

رمالهرتيبفخاغدهصديداوفىقناآليومهتاةالرا
ةوالمإصميسرةوالميمنةساقةوالمقدمةمقدهةاقةالجعل

خالدأخدثمفرعبواسدعينددءصاالمددانالرومفظنيمنة

ممثئمتةصمفالىانحازحتىءالورااليبهيرجإروالجيش
أنكفارفنوااالقيقانفرتحاجزاثمإإمةسءالعدااياوصق
والىيجروهصأتوضافوانللملهشوالىاالمداد

وقدافقتالانقطعوبذلكالتخاصيمنهمالحيصالصحارى
لمناسرواحةزبىآوجعفرآوابنوسمعليهاللةصرفالنبىنى
أخذهاثمفأصيبفىزالرايةاخذفقالخبرهصميأآأققبل

رسولعينافأصحيجوكاثراحةبناأخذهاثفأصميبجعفر

حتىاقهعوفصمنسيفالرايةأخذحتىفالثمتذرفاناقه
جعنرنسااناقهردعوليافقالرجلهءوصاعيهماقهفتح

هيهنفدفقالأقثمالرجلفذهـيهاهناقفأمهمجيهة
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فقالهلقدغلبنناواقهفقالءجاثمثايافذهبهفأمنيطهفم
االجيشلأولماإكراباأفواهنفىاحثصلألماعايهله

انسالمخلفقالارةياوميقولونالمعلموققابلهمالمدينة

بالجيشضالدايخازانالمديضةنالمقيمظناممرارمبل

ذلكاناراهموسلمعليهافىهـصلىاللةرسولكنهزيمة
هارتهءالدقوأفماعلىاطربيدبممن

ضاكأقمنجمعاانالسالمعليهبلغهاآلخرةجمادىوفىسر
المدينةطماإيخيروااقرىاوادىورادإرقعونك

المهـاجريناةمرنءرجلةإثالفىماصابنممرولهمفأرسصل

كمفثاجريئاإنكلمائتينفىالجرحانلمجدةباأمدهثم
أرادوبئإقرماالىيصلأنتجلممرافاحقثرآبوبمروممر

نجهممرعاجهفابمرممروفنهمنارالقادالجيشمنرجال
رفتهلمهرئيعماعلميناالتهرسولبعثهانمابمرأبوفقالاططاب

ماضابساحةصلمواولمافامتثلتعصهفالمناأكثربالحرب
ءدااالهـتفرقحتىساعةمنثرأيمحعنفلهمعنصلوا
مفاذؤضأؤبماتباعوأرادواخكنائمهموانجمهمينمهق
ثادراطريقافيالمماهموظافرينيخةالمدالىرجعواثم
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انااتفالبحأفاباردةلةلفىإةجنااصالىبنممرو
التهلكةالىبأبيممراوالوليهواقههلكتأغتست

رسولفامالمديخةلواواذاحتىبالمحيرأصثموصالجممثم
بمافأخهـبروهعادتهصفرهمكاءأنباعنسألالم11الخليه
كهوصهعهماخاريقادااعنصهيهمنماصابئروعاحاصنقموه

فقالذلكعنمالسعفسألهجناوصالتهوفىالهاتباع

ونهيتهمفيهملحفيطهمفاالعدوكرىالنارلثالإداقصمحمتهم

وليةاطهالقجباوسيتكينيهونلئالالعدواتباحعن

فتبحمهلكتاغتسلتاناوانهلتىالالىيكمبأيدواآلمةوال
مراروعلىوأننىالالمعليه

الجراحفيصطأباعببدهالسالمعلبهأرصلرجىولى
البحرماحلتكنائايةجهصلةةلنزفارسثالثمانةفي

حقفساروااقرهنجرائأالجثهذاإلم11عليهوزود
العدويخعظروقثهرنصفنحوفيهمواأالساحللواوصاذا

تاتىتركورقوهواطبطأممواحقزادمفنىوقد
ابحريمالقومفيوإقمأضداتقرحتأقالىيأممونهوءبالما
يومفيكلرجزثلهمفنحردةعباسعدبنبئفيىاممريمابئ
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النأبرعبيدةلمسرينحرفنهاهأنأرادابعالىاليوموفيجزور
أقأبوعبيدةظافاصهأعلىبدينتالطزرأخذفيساكان

سععدآيقضىأترىفيىفقالاصدانبماأبوهلهألبن

لقوآهاستدلدئنأضىةوالالمجاعةفيويطمالنامىديون
الىرجعواعدوهملقامنةيثواولماالمحةاإلفىمجاهديئ

فجاعوافالالجيشفىالئييهبهتسعدبنفيسفقالالمدينة

عواثمفالمخرتقالانحرفالجاعواصقالىنحرتانحرقال

تخيمفالاسفرافالجاصئجقالمخرتقالانحرفال
علعهففدكانموانعهوازالاسبابههبااأصالنهأراداذاالفنحو

البالدوالتنقادفريثفلحتىالعربالتذلأنهلمم6االمغ
ذفهمنطنعهكانق5ولفتحهايتشوفنفكأتنقادحتى

وكنوفيمنسيدكوويبيةاطدفىقريععثآعطاهااائفودااله

دخلىخزاعةلةفانتعلهفقدأجابهأصآهيأاللةأراداذا

ببنوكاقمرلىدعفيدخلتبمرلمة4والتهولدرعفي

فلماأوراالمصالبظهنارهاكنىالجاهايةفىردماإواعةخز

سلىالهرسول4جهجايتغنىهنبمررجلوقفالهدنةخضلت

لحركبههذاوضرفقاماىخزجلرمنععلىسلموعليهالة
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طربيمةفىالهوافشدبهرثارهمصووتذكرحقاداالذللط
بالعدةسرافأعانوهمتريثهنحمهمبأولياواممتعانواخصومهم

يربومانهمفقتلواوهمآمنونخزاعةاقجهواتوثمصالوالى
نهمأرصلواهاالههنالسيدحافاذلكرأىولماالعثريئعلى

فعلبماالمحةرسولليخبراطزاىاصاممرونرياسةوفدا

والمةفالاطبر5وأخبرويديهناحلفلمابهروقريشبنوبهم

مملوماأنرأوالمافانهمقريثىأمانفىتأهنيممايهمالت
اواةوأمدفماوارأرادمامملىاموندعلجهماخذتاكأهوداالمض
المدينةالىحرببئصفيانأباقائدهمالوفأرالجرحهذا
يسبقهلمأنهطنوهوراحثهفربمبالمدةويزيدفىاهقدالشد
وقدبنتهجيبةأمإوفيناأمعلىترلالمديةباهاذاحتىتأ

بنيةياضالعحهفطوتهاقهرصولفرشعلىيجاسأنأراد

ىتجاقكماكاناتفقاعةبهرنجتامعىبهأرغبت
ابكأءلقدلهافقالنيهركوانتةارصولفرصقعلى

ضوصالمسجدفياخيانحدهاوأقىمنخرجثمثربدى
ألقالتسءهنممنهالسالمعليهفقاللهجاعإلما

ذلكعندفيووصملحنامدتنافىفنحنالعالمعليهضال
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عالمفريثمنالمهاجركأكارالىوشسفيانأبوفقام

إرنافالواصيهمومعينامهميجدفلممقصدهعلىيساعدونه

وفاصههثصئئأيصنعوأوسهالىفرجعالتهرسولحوارفى

نفسهنءتئلعنداالوثانفتنعكاالصالمواتنيضانهمبانه
فضجهزلموالسالمعليهاللةصلىاللةلرصاماالتهمةهذ

لهفقالبالوجهةاصديقاوأخبربذلكأمحابهوأصللسفر

كفونمفالدعقريثىوبينبينكأوليىالمحةيارسول
حوللذيئةاباالصم11مايهاصتنفرثمونقضراغدروأ

رمضأناآلخرفإلحضروالوآباتهمنيومنكانوقاليةالمد

وجهينةوأصجعينةوغفارومضأسلمفبائلمنجمحفقدمينةبللد

فتميماالصالجيثىيهاليشيععناالخبارالالمعليهوطوى
باحرميمآاليريدانالاعليهصولوالىللحربفتستعدفريث

الهجلمومتهافدطبحرالمساسعدمامعتقيادأهلهايريدابلبمة
نبفتهاحىقريشعنواالخبارالعيونخذالماوقالذكره

بدراثهدواالذيئأحدبثعةأبىبنحاطبفقامبالدهافي
الثهلىصالمةرصولأصببضءيخبرلقريسجمتىيهل

علمظجعلعلىثىقرالىتوسلهيةبمعوأرصلهكإلومم
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وقالوالمقدادمرلوالزظياهاأفىفىفأرصلذلكرصولهالثه

لخذوهمعهاكتابظمعنةبهافانضاخروضةاثأتوحتىإنطلقوا
فقالواالمرأةبهاجدواشالروضةأتواحىافانطلقومخها

اممتابإلتخرجنفقالوامامىكتابقألصاكابأخرحا

المحةرصولبهفألوعقاصهاسففأخرجتهالثيابلناقيناو

كالالتجلاللةيارصولقالهاهذاالسالثياحاطبعليهفقال

منبئءهننأنفسهاوهنأكنوألقريشحليفأافىكنت
فاتنىاذحببتظوالهمواأهليهميحمونباتفراهمالمهاجريئ
ولمبقاقرايحمونياعندماتخذانفيهمالنسبمنذلك
عليهفنهالماالبعدبالالكفروالرضىدينارتداداعنأفحله

أضرباللهولريادعنىمرفتالصديممبئانهاماالساله
اظهلعليدريئبدرآوماشهدفدانهفقالالمنافقهذاغق

كمغفرتضدماشئمامملواابدرافقاشهدمنعلىاطلع
عدبموعدوىالتخدواالذينآمنواأيهايااللةلأقىذلكوفي
اطقمتبابميماوقدكفروابالمودالهماتلقوقأوليا

خرخماقكنتمريممباقهتومنواانواجمالرصوليخرجوق
وأتابالمودةاليهمتسرونضاتىصيوابتناسيعلىجمادآفي
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صواةاضىفقديمميفعلوهنأعلنغوماأخصغطبألم
خصفءفيالعظيمالجيثبهذامالماعليهسارثملالسل

الجيثىعدةوكافتتحومأمابئينةالمدعلىولىسدانرمضان
أشدهناثنانكانالقيه4االبواولماوصلدمجاهاالفعثرة

عمدةصقيقالمطاببيءبئاطارثبنسفياقأبووهمااعدائه

المغيرةبنةأبىبنتهاداهإنىوابدردصساطارثابن

عليهفقباممااإلسالمانيريوكاناسلمةأمزوجهصمقيق

اليوعليكمربالاوفالالفرحصدببهماوفرخاصالما
سالمأاعليهوعاولماالراحمينأرموءوكماللةيففر

افطروأفطرباكلفآصالملمينعلىئنقالعومانرأخأالكديأل
عبدبنباسااعهطريقافيالم11عليهفابلوفداهوأيض

ويرممليهةالىدععهيعوبأنهفأصعيالهوبأهلهاماجرءطابا
أصيإظهراناصالمأاعلوولماالمدينةالىعياله
زاحفممداانقدبلفهمقريشناروكاقاالفغرةبايقاد

حرببنصفيانأبالوافارهتهوالتدرىعظيمبجيش
أقهرصولعناطبريثمونورفابنليوبدحزامبنوحكميم
كانهانيراقاننجرذاهمظانالظهراصأتوحتىيعيرونفئقبلوا
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بخابدليفقالفةصاننهانيرلماهذهصفيانأبوفقالفةعي

اهمفرذلكمناذروأبوسفيانفقالممروبنىاننهرورفا
رصوالكماتوظخذرهموافافادركواللةسولرحرسهنناس

عتدحطمأباسفياناحبللعباسلمارظفلصفيانأبوفاعالة
هالتإننجملىامباسالحبسهالمامينالينظرحتىالجل

مالىولوعهايسألوهوسفيانأبىعاتمركتيبةكتيبة

صعدبئرايتهاوحاملماراالقبيلىبهتاصاذحتىولها

تعممحلاليوممةالملبومايوماصفيانأباياسفقالعاده

بهمجعيباثمالذمارحبذايرمياعباسسفيانابوفقالاممعبة
ايةالىوحاملىوأصمابهالمحةرصولفيهااكتابأقىوس

ضالهصعدتجقالةاكولرانأبرصنأخهراموامابنرلالى

اكعيةميماالميعظميرمهذاممنوصحدكذبالسالمعايه

رايتهتركزأنالسالمعليهراثمكحيةفيهيمىويوم
كايهةأعلىمنلفيىأنالولدإندوأمرظونباط

منناديه4ونادىمنكدىفاالأنهوودظهكدا

فهوآالمجددخلومنإمنضوبابهوأغلقارددخل

جماعهذكمنؤاصطمىةفوآصفيانأبىداردخلوهن
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مءدردءفااالذىظمءوأهلملاالأآوآضدنوبعظهى
سرحأبىسعدقفالمحةعبدمنهمأممعبةاباصتارتعلقواوانا
ايهذبوانزىارتدثمالوحىالدةسوللىكتبأصلمالذى
أتقياعصكانممدااقواسايةنفالمأموناالمهنكل

مةاممرومخجيديخقولصرحمروغةلفايمحعليمكتب
رث1واوداالبنبارءوآلابنوإنةولجأبىابئ

فاتلىووخحزصيربخهكعبأميةوزهيربئهشامابئ

ونمطءرغوقاصلصفيانأبىأزوتجةبتوضدحمز
ليدالوخالدبئجيشماتلظاالمنءهؤالسصوىأحدفنلعن

أربعةمنهمفلومااتلىصديريدونيثىفرمنلذعيضابله
الجهةهذهمنةعنودخالاثأنجمثهمنوفنلوعثريئ

مانعاعادففلموصمعليهالثهصلىاللةرصولجيثىوأما
نواضعاالرحلعلىشحنراحلنهراكبملىاعبهوهو

مةواطالرحلسدجبههبمحىالنعمةهذعلىلهوشكرا

انءرفنخلتيئقلعرلىايومصمبحلكذوكانرديفهزيئابئ

قبةهناكلهنصبىوقدرايتهوضعالمجرنالىوساحتى

أبوبمروبجانبهصارثمفلعالستراحظوميمونةسلمةأمفها
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راحثهخلىسباوطافبيتاحىخحجمرأسورقالةوهويحادثه

ونوصآلاثالاذذاكهعبةالصوكانحجظبجراطواصضلم
اطق8اتحولودهفيبعودهايطاصإلنماعلهملصكآ

باآللهةأمصثمصديهومااباصالائلىوماتباحالاوزهق
أيديههافيم3اولتححالاورةاوميمابيماتانجتفأخر

كايتماامأراعداقدافمقاتاالسالم4عاتفقالاالزالم

وداتالمهددكمااكعمةايتعايومأولوهداف

هاضرحاواحأباشمرباضابمبءصةالمقدكبةارةطهـاواباطلةا

رباشلمخابمهناتاالوةعبادطتصهاالدناكىهذهنء
كأخطبادوصاآثارهـءاةةاارلمحأالةجمرةأنكيرثولماالقا

فىوكبربةابههدخلوسامعلميهأقهصألاضبىاانثميةلبا
تءبسأفبوصالطراهمامقامالىخرجثمنواحها
اتاثاحنصةيرنءوالهصاخاسواالمسجدفىوجلمسمزعئ

وهواخرهآضالذيئدقرركماثعلءفاهوهاينتظرون

يلزمكأاقاالرمرتظهاوممنوقابلوهبلألدهمن

حوترراايفىوىظالالوغضمهرضاهونيماقلىااهنهاملمبان
ءاقانوابهمفاعلأفىتظنونماهعشرفريشياالسالمعليهالفة



غفااذهبواصالماعاة4قالذبمريمقواخيرذكريم
فالحيثوصيرىااالماماللةويرحممالطلقاه

ءصماواالقربااتساوىيهوالوصلالقطعكاقواذا

ءواالطراالمالمسواهمنأتاهفيماعيهءوصوا
ءفاوة5قماتلداصحىةاةمالوىاصةاتأنولو

ءووفاتبابهاللهفارضىورءاالفىللةم

ءاالنابمايخهاأليخضحوهاجميللهفعله

ماالحمففيهاكثيراابانطةالسالمعليهخطبش

أهليتوارثوالفربسلميقتلالانكااألصالية
عكوالبينةإخاخاأوهاعلىالمركحتنوالنحتلفتينهثين
ثالثةصعرةأةالمتسافرأبمروالنعلىواالقادىمن

يصامهصروالوابحهاابعدلألةوالمحرمذىمعاالئيام
إذهبقدالثهانيعيامحمثرفرفالثمالفطريومواالنحىيوم

وآدمادمكهوالناسءباالباظمهاوتةالجاهاتنهوةعنكم

دجممناناخلمقنا3الناسايهااآليقاياهدهتالثمابقىنء
التهعندكرمممانلتعارفواوفبائلشعوئأوجعلناكموأنثى

اللةرسوليبايعوناناساابتدأثمخبيرعيماللةانما3إ



رهـ

معاويةومااهذافىأسلىوممناالصالمممماعإلوسلماللهصملى
الرصولفرحوفدقيعداوالدقحافةوابوسفياقابىابن

الماعايهلهفافقاليرشدضرجلهوجاهلألباكشير
فرفينءأهامصإناانا151لماثستفاقعإليثهوق

القدبىكلتأأت

عاحهمضاتفقدمدمهاصتةلرصأهدرالذيئأما
فقنلهذاباممةعبحقىمنفرحهمترحبمااالرض

مرجمألأبىبئدسهبناقهفمبدفأسمالمحةيةعنهاكتهأدمنومنهم
يعتامناننهوطلبعفانبنانالرضاعهنأخيهالي

وقالالنبىبهأنىثمالناسهدأحتىعحمانففيبهالمحةرصولله
اراصالسالمعيهعنهضفاعىيحهزباأمنتهقداللهيارسول

ضىآصالسالمعليهقالالتهوعبدغمانخرجفلمابايعهثم
فقالاليناتأضفقالواهالعنقهفيضربأحد3اليهايقومعنه
أفيبنعكرمةوأمااالعينضائنةلهونصانبىالينبنىا

بنىحكيمأمممهوتجزوتجههءوراظرجتفهربجهل
منأهانالهأخذتوقدالتحفبلأصنمعتفدوكاتأطارث
منكجفقالتالبحرجمبانأرادوفدفلحقتهاقهلرسبى



65

لئهائةاسقدوافىفسلثاالتهالوخيرهمالناس3هـأدء

حباعصوقالفرصابهافاوبالماعليهرآهولمافر

رصولمنوطاهبعنهالمحةرضىأسلمثمامساكاجراناءجمان
رضىوكانلهفاستغفراياهاهاعاعداوةيستغفرلانالة

االسالمعلىمرهـوأغإتالمسلىخيردنءذاكداتءاللة
اللهرسولكاناذاحمنمتوافوربوداالهبارقوأما

وأردتكاتهصالةيارسولاوفاصائمأدءحاأآلمرابا

ممنكؤوصكإوكءدعاجمهرتثمباالعابماالحاق
وانقدنااكالمحةفهداناثمركلأاللةيارسولخاوبمخاصكجهل

وتدعةاصلألماشيهالفإلإممااصاةااافاصةحانء
الخزولىآلتإأنجاقيروزهـامثكتارثااوأمالمء

وارهاالمماا4محاتفاجازأنجاطالصبأتهافاءاأاأفاخار
إلحددتهلهمساتمآفالهثامقاطارثااللةولرإلقاوا

كذبعدنوقايمميهاالصبرصلماثتءماكانداكالذى

انوأرادفاخفىأهيةقانفوصوأماابةاصاءافضنء

المجاوهبنممهرممهانجهءنجارابافيهنوياقىيذهب

تمسهايقذفبهسوقدمهيديروانصةاقاللةيانبىوفال



2جألإله

مادا4عإلالةدوالاالحمرتأؤدأكافا4فأصحراافى
4اتصطاهءفأآلعلألكلطنىأءالفةوآمنفيكصابنأدرك

لةثوأكطأفيؤداك4افالاقفوصقىاذاجىممهرهاذفأ

ناهوواناساهرواخاسااموأخالراروأسأإلمخدأفمن
فواصقالثملوجمهكةسهوشرؤكقهوعضكس

يامةااأراهكرمأكذنأحلمقالنفئعلىأحافهافى
انكيزعهذاالهوقالالتهرسولالممافرجعالمانخالمث

أشههرةأراقالثهريئارتباعاكأءأقالدقفالهخقنىأ

عتههندلنعتوامااصالمهنوفءاللرضىأصصاش
11

إتوقابهافرحىإخالرصولالىتءارتاصاهثمتيئفا
احبءخبااهلاالرضسظمماكانازريارسولاللهوله

بأنجالىأهـايوماأصماثبمبائكاهلنايذلوانافى
ضاقتسمازهعربنكعبوامانجاجمئأهالمنزواانالى

ولراقداندةالمدذءجامجيرآلهبدولماالرضبه

نبرضفيهاسيقولالىوأنشدقصيدحمافأسلمقيمنالمحة
رزحنامثضولكأكافىكأاللمهتآصدقيصوفال

فعولهنالرهاقدرفكلأباثهمسيدالاخلوفقلت
7م



8

عولررباآلةعلىاوالمتهإتطاانوأنىبخااحلى
مآمولاللةرسولعندالعفووفىعدأوانتةولرأنانبئت

وتفصيلمواعيظفيهااقالقرنافلةطاكءأالذىالهداك

مادخآازيموقال

مسلولاللهصوفمهندمنبربهءسضضاإصميفالرصولأن

ىثووأودلهوذالرسهعايهلاليتهذافالولما
الةاعاليهوقلىءاسالوحسمنأسلملكذبمحمزةقال

حههاحأصلماوفرحومعتبعتبةب4أفياناهءجاوقدوالسالم
ملماعيه

انهلهأمنفاممرونجمللاصىتانالذمنركات

وشرفعقللهسهيألانوقاالسالمعديهمنهفااقهعبد

صهيالألالمقالةدصتبلضفالماماالصلمجهلصهيلمحلوما

ذااثندأصامجمهرآثموآرإصراوإلتهكاناقا
علىنابايهكن4االضابايعهالرجالبيعةتولهذاااللمعة

يقنلفوالؤنينواليمرقنوالشئئأباللةمحنالثأن

والن4وأرجايهنفىأنكرينهةتانإبهـيأثينوالنأوالدهـ

أنبالالماإاأمرعاحهتممعروففيولالىيصهن



6

ظرمحاالسلألمرثىضاءبدوهذاكعبةااضاهرعافيؤذن

عيدآايوماهذاإصلموناتخذاأنلمجصفاليماسييتالهذا
إنصيواىاعامةأنهاهذهءلمطحمدهطاللةفيهكمدون

ظم11

الحزىهدمعريةيوماعشرمةتاافتحبدآلعأإصالاعلموأظ

يومرزقهصوجلىدتأالاببءضاليههاوولىلألةايخها

ناجاعإطاقهاشبعالدرلة4كأالمهرخىعتابننادر

سواعهدمسلألماا4عاتقامهءناطامسقيومدرهمحلىئما
ضتءموفىفارستآثنثالبفىالولدبنخالدأرصلىحعسه

وجهؤفلةنيطهـاجموكانثلقرصنمأكهروممازىاله
مناهدمهاصانممرشأسالماكليهوأرسلكاءوهدخالداا

يالاةاإء4يهوللهذمأعظموهوسواحلهدم
االشهدلىزعدبنوبعثوهدمه4اتافذهبيهةمن

يمهاوهـوخزاعةبضمومماةمفارصاوفىعريئق

دبئالىشهحمهبطإجرااحلاعاجلوصبافلمل

وهدموهاكاافتوجهوا

حنينفوناالسالمدانتاالوثاندولةسقوطواصظماالفتحبهذا



إ

ماوثةوازنهـلجتاقيأأاصأفىتزايوودإمرباعش
اوقالوىرألصومخهماالشرافعواجضهالجاهاليةحميةحهال5فأد
خزوناأنفينجزهنافاله4والناهبهترنالمنعدفرخزد

ىسافعوفبنماالثريامهوواواذالويرعلىهمأصاوفأجمه

بهرالذيئصمعدبنبنويخهمجموعبهيرةبائلاامنلهفاجتمع
صمةادبندرالقومفىوكانفيهمترفمصالثهرسولكان

صنهولقدماطربفيالباسوشدةالرأىباصرالةرتصماط

عوفبنمالكانثماوأىاالاطربهذهفئلىيهنلم
وإوالهموذراريههمءصامعهـمصذوايأانخاساأص

ئصصقتفقالإبااعنإصماصالدريدإرزإكءلمءفلما
لربخافالجعلمناوموذراراموالهمافاس
انشىكأمالمخيردوهلدريدىآلعهصهماوهالهلمهأ

عليككانتوانورمحهبسيفهرجلاالينفعكلملككانت

وجعلهمشورتهمالكبليقفلمومالكأهلكفىففرحى
اخاثمابقياثماالبلكلءووراالمقاثمةوراصفربمءساالا
بهليهاللةلىصاللةرسولأماالمقاتمينمنأحديفريم

أجمعطريشعدونفوثصهوازرانبانهلمافانهوسلم



آلألم

انافأمهمعازالفكأصاثااوخرماجمماكراإكللىرايه
أهلوخرضايخةالمدمنمه4األوااالذهمؤنواالجمألأهمن
نيرصصععفغيرعهثنثاشااحتىاةصوركباناقي

صفوانممغالمحثريهننمنثمانرنالجيشفىوخرجاخنائما
امدوامحرمهنمثىالجيربولماجمروبنيلىوسمآلاثابن

المهاجريئءلوافأعلىيةااللووعقدانغزاةاصلالماعلف
ولواانمذربنللحباباطزرجءولواطالبابىنلعلى

العرباتمبائلالوأعلىكذالمثيرضبندتالاالوس

والمففربيضةوايهندرلبوبغافالسالمعليهكىرثمىاالخر
فانشئئآمعتننفلمبهثرخهمونالمملهأجمبوقدهذا
مسضقرآلهمكهنكاقاهدوظرجاجهةتجتومنالمسلهقدمة

المنتثسرالجرادنهكابنبلوفابلهمقهومضاالوادىضعابفي

تبعوهمقبامممنالىاوصلوولمامتقهقريئمخياأعنةوافلو

عليهالتهصلىالثهرصصولاماالدضةقءطقهملماالهزيمةفي

منفلعلمولتالقتالميدانفيبفثهعلىفثبتوسلم
الفضلبنهاوامباسواعلىوصروأبوبمرنصارمنهمواالينالمهاجر

نجهومعتباطارثبنربيعةوأخوهالحارثبئفيانسهوأبو



ل62آ

آخذفياتوأبولمةةااباجامذاآباسأاوكانبأنجا
يوىوالاضاسااأيخاكيضادئمااعيهوكانبالىكاب

رصالأمارحبىطاالرضنءبالمهزاؤتوضداعليه

عحههايزصلموالذينباالصلرمهدءحديثوهمالذينكأ
االدبارصذاهسانخهموفرحمنؤحمهمامثركاةر

وقالابحرادونهزيمحهمتنهىالحرببنانتصةأبوالفق
ووهانصفولهفقالاسحرابطلاآلنأمحةبئفوانلك
نرجليرتنىالنواللهفاكالةفضتاصشركهعلى

رجل4عاتوصوازنءمنرجلبنىيرانمنخهرثفر

الالمةفىوأصابهدعةزبهصايقولووهـصىقرتء

ورظهفاصرأتإهايالووقالفوانبإدآؤنفااببروح

الحخمذكوالرلذأكلتجهأبىبنعكرمةوفالاباالعي

شىمنهعدالىليساللةبيداالدكايسأبدآيجبرونها

ممرواللةشللدافمالءلهأصاتجةافاناليوم4عإلأدليان

غيركلابمانايريدأبايالهالزةثطلىكلالفهدكعيان

تباةوعينواليفعرالحجرأشبدآلذاهولناوعقأ
واالمهلورسوصدايمةالفارببعضيمةمق



32يل

قاالثمإطاباعبدابناناكدباليااناوليةنهم
فنادىلمجاسياباالنصارناداصوتاورىوكاقالباس

فىتخفااقضبالىةببابأصيااراالنصثيا
منهماحدويريدوكلياصكيقولونتصاراالصاروادىالو

نالمهزاباالعسةكرذاكبممن4هزتإصرهعحانىيوان

كهكزلووقىيةذأ4ةءفىاذفهةف4درتذأف

اللهرصولوليعاأصوتياايزمولمهلىوفيثرهبه

حمااؤاوكلماإلهر4يأصعاللهلوأمنمامجمع
رروايدارروهمءعلىذااربم51يروودآلفىوا

عأعلىاليوونويفىمرتواونثراإلزثةاجمم

يقناوتونماامواوالذرارىءااواالاالمونء

بهنارالىدثرآواعوأصالذرارىوءات11واذزأتونأسرو

احاتجرلدالوبنخالدوماتاهذافيجرحوبهيمنبهسو
يةعضانرأوهايهةسءى05نونهيرسع01وألآلاةبا

مدرساخزوا5هطفىلوالذطاذنبالمساهالمحه

وزمنلمألطبههرألمهدتابشاذفانبافىدروسمن

عدهمجانءالوهولرمدبايندوابوأصصركهن05



لمآللفئال

ةالهزيالمماةدولاوابادرولذإكخذالنهواالصلألمتصر

انبغىفالاندلىؤضىاللوصذثنااءفآلطهاتتموكادت
نقاهنااتمخاألايةاالمنالمافىونيم

اللةأعدهماارخشيةافراالىتمسهفالتميلدينهعنحقامدافعا

قاباألممنإفارينا
إمةنحوأروكانتاخناائمواياإصكىحاسلألمكايهأعصثمتس

نةآألفوأرثاةأإفحهنارنرأكاوربعأافوكرين

قوامرؤحهثرناكأمابالجرانهذالجمهفاففصة1نةتأ

ومرقةلهطقىوفرفةطائفباتةطفرقةفرقثيألث

عاعسأبافرقةاهذلألماعإلاطفأرسوعااباكردتءلهلر

همدوبالإيهيفساراىعراالضمويىأبونهمضةجمافىىاالشحر
هذهفىعاصأبواسشهدوقالغنائممنممهءبقابفروظ

ورآصهظافراصافرموسأباأضاهاةالنزعلىوخافإخزوةا
حيابقيةشيلىجهفأتفااالىسهبمنإلبمأاضلهوسارتالطاوةعى

خالددمتهمةوجعلهوازنمنمهمعفيومنثقيف
إخصمرىاماللثفيرفنصمالىعايهوصيالولدانا

فإفأرسلتنعفدثقيفنلرجلببسضانوصحهدمهفآص



أله

فأعيلالراحفامرانكبعيكاحرواالاخرجأنإ
وجدواطاثفاالىونأصلهاولماوصبحرقهلألماعايه

فعكرصتهمتقىحعهموادخيواواقدءااالعلى
صس

صديدارميماصلياباكونالمضفرماهناطعقربونالمسله

إكرأفيقاعجدمساتبجراحححهمكصعرونأصلبحتى
يانسأبوومهم4تأخلألفةفىأماتهحتىجرحهطاولهوقد
رجلعراشابالجراصاتتهـفذنالتءتءفةحربابن

ثمرممنكنإسدوتاأتاللهارسورأىولماينالملهمن
وزينبساصةالموضرباآلناطائفامسجدمحلارتغ

ينادىديهاكانيوععثرنيةثمالاطصارواستمرهناكحمانفى

فتثةيمعظللياغبداداهوأحدصهفمرازاباالوليىبنخالد
انطعاممنفيفانحصتنافىنقيموممنأحدناايكاالينزل
لإتاخرتجماطعابماهذافاةنماتأةفاننصصامايكفت

بذصبأنالمالىعايهنافأصاخرعننموتحتىجميعابأسيافنا

ندتاتتحتاالمحابمنتجعودخلبقصثالممجفم
بالنارمحماةاطديدصصصفتثةثمعالمتفأرنصاطلنقبوا
فقطعمونخياابهمأعطعانالسالمعليهفذصأرجعومحتى



ر2ثه

وللرحمءالدأتاطصنأهلفناداهيحاساذرفيهاطونلمهإا

تركتبأنيضادىمنأميثموالمرملمحةهاءادرإل
ولمارجلألشرءعةباتالخرافهولوقىنالحصم

يخهيزذنلماةاوانلدشصدثقيتمغاناسالمامحلرأى
الفةقاهاأاوالذهابنىالديلىاويةمبننوؤاستشار

أيفرلقىعوانأخذتهأؤتارفىءمباخايارصول
يدعوانحابةاامابمنهوطلبلبالرادالم4عإلفأص

هنمسابهموائتفاثرراالمافقالفتثة

صاهفأالبىتركمثحالجرانةاإصإلماعلهءرخ
ءصاءا

افهمدآالههمافضالناسكثيراسميئامنهواعماىوحمسهىااتقسيم

أبوليناالومن9الماألفىلجببهماويسلهاصألمأعطىاوكبذ
الثوءذاالبلنومائةالذهبمنأوفةناربعاعطاهيعصفهإن

في3ريمتالوأىأنتبأبىلهاالفةلىوقيةمعارابناه
كزادهفاسفيانهكالىطااامحزقحميمونهمربوالمالى

اهنىانيمحمياوفالمثلهاطاهفااستزادهاثمممافأعطااه
نوهنيهلهبوركنفسبسخاوةاخذهؤنحاوةخضرةالمال

واليأوكاذكالذىفي4ايمارلهلمنفسباشرافاخذ



آل

االولمهانةاإحكيبمفأخذالسفلىاليدقخيرصاملالىاهـوايشبع
أحدآبعدكأرزاالقباطبعثكوالذىفالثمعداهاماوترك
يعرضونالتهرسولبعدءاطافانفنيااأفارقحتىضيئا

علميهطتوأءيأخذهنالل111بز4قهمتتالذئءطاايه5

بناالزحكذلكاالبلمنصةءحصنبنآلييتمأحاسا
صععحاأهةاوأءداصااوا دبلههـهصفىسصبنسبس

ذاقال5كيعللهلطفةارمقهراةءكانوصصااتكالءمملو

دأسندال5ماطابتانصفرافقالالثهوقالنم
منصديةملمالىعاتوكانمهاسببكذوكات

وصذايماقواالديئعافىهاوبماقلوباإيفتآطايااهذهـ
ععدقاتامنلحتى4الديأآلحيااضروبلثءضرب

كريئهفانعحممامحظةبناجمكذعادوقدصهمقلوإفةثراإقيم
حبمقلوفىبواسأانبهومولإليرمهدفيأعطواممن
كصفوانهانةهماظونلمالمىءلألأمنصاروابعدالماال

وخكيرهمضامناطارثوانتبطةقةعاوشوةتأكلقا

تصبقمافاخصتثاةبنهـزالسالمعليهأصثم
ارواواباالصايىخعاندأززاةالةاعاهوشائمالة



8

هءواختطفوارداشجرةالىهابئحتىخليناامملهيقولون
4اصجرششصفهاقلوكاناقهفرأخاساأجهارداقردوافقال

الكدودآجباناصوالبخيالىاأفشموماثمعايهبملقسمته
واللةاالصاأيماوقاسناههكاكرةووأخذيرهبهالىقامثم

دردصرواىالخحاالكرةالوهدهوالاءيهخفنأمال

عارآأهلهططحوننلولاشانطزواياطاطفأدواعلجمهم
صءيم

إئماامنصبدااخذمنصاإرفحمأآلءياةايوموناراوشمنارا

نةأرلاالرفأصابممةرأشإتاثمداتزنصيرددولوخالسة
لقطذالمألأظرثةافارسواشصاقوأربعوناالبلمن

بفاللةوجهطدبأرمامةهذدنمتالمنامنرجل

لماذابدلنصككووقالهوحضاحمرحتىاصالماعيه

لألمااعايهإهصاثصانفسهإصقمانبهخهيؤفىفلمدلءأ
بنوضالدممرلهوقالوحذرنصحانإبزدعاىبلذلكمن

يمونانلمهالالفة4كأةبصءأاللةولرسياخاءدالوإد

فقالقابهفيماليسبفسانهولءهصلنضالدفقاليصلى

أصقوالالنافلوبشأنقبأنأؤصأانىالالمعليه

صطايااناثةهناأعنثالماولرسعلىأتولماكملىةكق



آلل96

حتىمبعخبرااالوتركاحربالوؤامعىاقر

ماروفىتويترعويمؤطكطباجصاوهذانأازالو

فلمامحكرغىسهـمسوامصبمهزأصذاكنجلمةدمائهممن
حأأمءقةباتالةءاراالنصيس5يازقالطدرا5ا

اللةفألخءداءوانجااللةفأخصجوعالةزراسفهدالض صا

وافىيبةوهدبمفرحوتحدقريشاانفزيوبهمبين

حهم4أأإرقاالشرءببحمأغصمواأأفههمراذأأردت
لمألبراالىءواكاجعواأحمإسامقىبهتألةلديانة4أيلكأا

يذهصأناراالنصيامحثرونقىأألللىفيالالذىبت1اه1

رالذشرحثمالىالمحةولهـاجصوقىرابهوابالمحاةاخاسا
ولوارأاالأمناصنحتالمجرةاللرصددبعد

االنصارسصعباسكتاالنصارشعباوسالثعثاساكصلك

اخضاتحقمااشثذاالنصارءوأبنااراالنارحمالما
عايهفانصثمحظاشكآالثهكرسولارضذوفالواطاهم

وتفرفوالألما

فؤدهوازدهوازنوفداصلألماعايهءجاللةعثرةبضعوبعد
أصحبتهفيهنانالمهولرياوإلواصردفيزههريراك



م07

خكبوفىراماالنحازىنوهـواطاالتاتاوااتاال

مماكااطظائرفىانكرزهوفالاللةولرياايوااللةالى

أالتاقالثميمفلنالقاإلقىكىاوحواضمنكوفاالنك
بهايضحطفه

ظروننتهزصءالمرلمافاكلكرمفىاللةرلعإلخارنام
الدرراكاكأندكلءلموماذفوكء1ضقىكنىنسوةعلىينا

خراموبمتاوعندنابعدهذاركفرتانماالانهـكرانا
سىتنتتعفرأنةابراهدف4ناهـمحكواعةنؤمااأا

رصمث4فوااانآكااصكاكل4صقىت5زدومنفيافألبس

فاخحارواأصدقهاكيثاداأحبانادلألمعيهفقال

انتظرتدكموزدبهتال11واياااماناطائضااخدى
باالحسابنعدلكنايقالوانقدمونبممظنلضحتى

شاةفىموالنيماينااأحبفهوناءوابناناءنساعليناارإلدشيئا

مفهوبمالمطلبعبدكماأمالىأماإلمالصعليهفقالجروالبه
التهولومصنآثهوقولوامواهـرفقوأاصليتأنافاذا

المكماتظهـرواانبعدالتهرسسولالىنوبالمسلهكنإمسلمهاالى

إلمحابهاصالماعايهفقالايوففهينالدفىخويمماانحنوتقولو



الل

انهرايختقدوافنتاواالفوجمماشفاندبهأما
أحىومنفايفعلبذاكيطبانأجبسنسلجهممعاأرد
اللةمايقاوامفاياهنعطحهحتىحظهعلىيمونانمنكيا
لرسولفهولناماكانواالندكحارالمهاجرونفقاللفلهعلينا

صابىبنكاالقرحاباالصمنجماعةذلكشعمنواشاطة

ممالرصولفأخذهداسصبناباكاواصنبنوعبينة
ىاخصراعرفبنإكمالمةعاصكبسبأنصلألمالميهوأصضاقر

لهمقالأميةابن4اكبدأمهمدعقياطربثتارئيس
رثماطمبمأريدانماإمالعليهفقالماداتأولئاالالوفد
ازانهأشعروهفقالثقيفخبهيفثتالوامالمثعنصأل
االبلمنءولماطتةءوأومالهلمهأهـعليهرددتلماءنىجا

التهرسولافاحىخفيةناطمنلفىمالذالثبلغفلما

عاىاالسالعايهلىواسضعىوأههمالهزوأحرفأسمرانةبالجه
الجعرانةعرةوصمعلميهاللةصلىسولألىانثمهوازنمنأصلممن

راسحغوافطافلباتيهةودخلانةالجعرنكلفأحرماتحمر
ثمللةعثرةثالثبالجعرانة4اقاوكانتالخهمنرجعحم

دخلحتىطمئئأالجيثىآصاصفساربالرحيلالم11عليهاصي



آمماالل

ةفىإقهاذىمنبقيناصالثالمديخة

وأدالاصركاجموعكالالتافرقئامممانحتوةوغض
رجلألها4وراركاآوازن4فانأصلهراةدوافةدوته

تءحااالصاةواأللهابهراكركوأةضاالساابااهجم

م4واءأدوأدالهابخذالناألصلألماعزازفاراداللةمعهابه
يدافعاوخيمطمنفهميبئوالمشريههنحدةفانكمرت

طروبآلضاتكاذازنهواشياننقولانصاجممكولذ

اضهارالىاعليشاقهميحصلةالفئاتافيهقميبئفماحربا

زةلهمتظهـرخماتيوفإادواااليايرنثمادإلح
آلاطهااقا

سعدبنقيىأرصلالمدينةالىلألماعليهخولمار4سر
ءنجااالصسلرمالىنالضاتسلةيءصدالدصآلاارةفي

وافداكجإقاللةرسوليافقالمنهمرجلاللةرسول11

مال4عافامصبقوىالواناالجيشفارددورافنماص

رجلوكأسفسةفقدآقوههالممااالىوخرجالمجثىودءعدإوفر

كالاللةرصولبايعواثمعمادةسحدعلىفاصيىفنزلوامنهم

رجعواولمارمضامنناءورامنىثكنوفالوااالسلألم
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صةفىأألمهئمإانتهرسوللىوقدماالسالئممفيمزمثا
دللوا

بنىالىدوىافيانبنبثراسلالماعايهلارثم

زرحمبنوآحيفمافىأموصدقاتالخدعةزانبيم
رسولبذإكتمفلممامخليمةفرضءأدامنإموذاخباوش

اباألعصحهمنارصانضفىقحصإنعيينةايهمأساإراظد

ينعرورتجلآلواحدىعثردأمنوأتموصارفيهمءافي
اصالماعليهفأصيالمداكبالكلوجهوصبارثالثينأاص

دغحفيهوفدتيمعمأهـمىءنجاارثاابفترملةدارنماصبعلمه

والمفاالضمإنووممردربنرفانوالىعاجبإنعطارد

تيمإاتاطءورانادواأممحالثهأباأفاكالولالرسوفيتلر
01ذصوانزينخاررفاننفاخركأاتاااخرفىياجاف

لقىمفينوييانأذىوقدآاصالااماياضنرصانث
امقلونالاكنرهمراتاءورانيادونلىنالذان

ورغةوالةمانلاحهبمازجحتىبرواءأحهمولو
حالةالالنبىخلودإاللفاذناظهراوتقتالووكانرحجهأ

وخطيبنانابشاعسخناتجيمتصحناسنغيقولونبهفتعلقوا
89م



مهـ2ل4ثر

خاوالدأصعرباماالسالم4عاتلهمفقألونفاخرككأنشاص

دالوالرحرلهتجمعوااظهراصلىثمناأصافخاربا
االقمبنرومدخدوهمدآباءوتججدهمذفاخرون

ثحيرتهلىسيدأنديتهفىلمطلانهفقالبدربنوقاناك

ممالأةعاموقدائنرفىاشألولريادفىحىرفاناكفقال
فرؤىاطاللئيمطنالىقتدءالمرومنلىممروانهفقالفال

ولياراوفقارلىقوالضالفثهاسولر4واخنبا

رضألتمايةاعاوماكذبتاالولىفىقتلىدصأةالثه

قالتعاهامأأسفقلتبىوتلمهماأحسنفقلت

النبىفردالقوماسمثملمحراالبيانمنانماعليه

فهانملهذمدةواءوأقامهمئئصاوأحعنأسراهمهمع
الديئففقهـوقواقإقرا

الخدطتابىبنقبةءدبنتالولألماحإلبحثثميةس

ونمحثمهمخرخمهبقدوعدوأفاكالطاقإعابئدقاتص

الصدقةابلومعهمدوههبقاحضفااللمالحهمسمتقاديئرجال

اهداوةانكلوبينهمبينهكانلمابهصيريدوقظهمنظرهمفلما

قوم11انلالرسوأخبرينةالمدالىعامسرفرجعالجاهليةفي



ألد

يهافالإلىالوقخالدماليملفأركاصالىواتواارتد
سمعيهمبنااذاكانشخفسةكرهءفىاليهماطبرفسار
عفراعةاالصايرمهمفلمخالدفأعطصبايوذنموذنهم
قاتخذالصدالليدااغهرمفىالسالمعليهسلرفاسولالىوأخبر
بنواأفتبألفاصفجابماناآالذيئأيهايالفىالولدوفي
مريةنادمينفعلتمعلىوافخحمعبمابجهالةقوتصيبواإن

جدهأهلمراالحبثعةهنجمعااناللةرسولفيثم
محرزبنضاقمةلهمفارسماعلهااالغارةيريدونثبهمصفى

لدحههـمالمركبفىوترلتجدةلوحممافدهبآلءااهءلمفي
ينإملهارأوافلماهاكجزيرةفينخخصاالحباشوكان

معهنبمةعاةررآفرجعونيمالمسلهياقوأابوهريريدوصهم
عاحهموأضايتعجلوأنمصارعاناأذنأطريقباولماكان
قيالطرفىلهمفآوذدعابةفيهوكانالمهمىحذافةقعبدالمحة

متصققالنمقالواطاعتىريئمأموسغالهموقالنارا
االاسامنامابعفهمفقالالنارهذهفيماتواثبتماالعليالكم

وفالالتهلىيفنعهمبعفهمبذالثوهاخارامنفرارا
فىلخلوقطاعةالاقالالمحةلرسولذلكبهروافلمامازح
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افاطاصةه

إبإعااطماالمالىضيهأرسااالولهيعرفىعةالسنقالما
هصسرلة

4وهدهفارإلطيئصم114لهدماهارصهني

هموشامنواصتاقهمهسهآفىخحاربولمطوأحرقه

الىكلطارولمطخأطحاتمتبطةةايخهوكانوصبيهه
النهحمافاجماعلهانيمأناللرسولنءسفانةطلبتالمدايئ

دعاخهادنوكانلهفسدعتالكرامهرمأنمنطنهكان

خدشغفتيداوالملكتكغنىبعداققوتيدمجرتك

أالمماثإصاجصوالمواعنعهـروفك5اللةوأصابفقر

ءعاتردها01سالثواالكريمنعمةسابوالةحا
عدىأخيهاامالمفىببمالةولرصصملمةالمعاههذهوكانت

اياتالىرأىماتصاماالىفركانالذىافاااحاتمانجا
4أأتئهبرربمننوبالدهدةفاةاالص

فقالاممرممنبهلمت4عوبطوأخبرتهلعثام11يهاتوجهت

صريعابهماتاأنأرىتفقالالىاذهـأمصنماترينماا

أنتفأنصمليمنوانفضلايهافلسابقألكنفان
بئوفودعدى

رصولولقىالمديضءصاحماشؤجالراىهوهذاواالذفقالنمط



2أال

فأخذهصاحيمبنعدىقالالرجلمنالعالمعليهفقالاش
لمجوزاةاصاللهرسوللقيتاذيمثاقهماوبيخماهبيالى

ؤقالصاجهالى4هجعاويألافىنوتفخه4ناصتوةفةتء

اذاحتىاظهرسسولمفىثمبللثماهووالمةدىهـ
عدقأفىادزةفاتمحغوةادقصادةهشاولبيتهدخل

عليهفامتغعاحهاتجاسأتأبااسافقاهذ5طاجلسوفال
ىعدياقالثماالرضكلهووجالسلههاوأععااالسالم
أصرانياوكانتدإعاىافىعدىفقالثالئألهاظتمملمأعمم
أتأىعافقالككبداعلماناالسالمعليهلهفقال

واعداتاعالةمحاهاكانأشيالهعددثمنملظهىبدفيلما
وصبلالمركأخذهثئىفىيحالىيندهنوليصتالعرب

يئالىفيلالدضنيعكانماعدىقالثمخائمالةربع

وقدلهمقدرةالومنالناسضمفةاتبعهانماتقولترىما

هيضأنلالمالكنليوشاللةفىحهمحامعامربارههما
مفيخعكانماولعلثذهيأنءاليوجدحمافيهـم

أنعرفعددهوبةعدوهمكئرةهنترىمايخهالدخول
هذاليتمنفواللةبهاقالسمعىدوأرهالمقالالحير
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غيرمنبالبيتتطوكرةاطهنالمرأةتخرجحمااالمس
ئرىاثانيخهلالدضمنعك2انمطوإملكلىاارص

اقصورباعتسصانشآلنليواللةوايمهمغيرفىواللطانلثا

رضىعدىفاسمهمعافتحصفدبابلارضرمنفيهابي
ذإكرأىحتىوعاش4ءالثه

لوعاتحيهومالىأنلممو4عاتالمةلىصالتهرسوللتبوكففوه
وجدباخاساةعرزمنفيذلكوكانبلألدهفىغزوهتري

المقأمصبونوالناكااثماراطابتحإناصحروشدةدابئ

يضرجقلزوكانبالتادلمألمعابفاعصلهموضالمررهمثمطفى
ذءفىاالدوااعلىاالخماراحممابغيرهالهاالورىغزوةفي

أخذالتاسليدوااثرةوبمالثسقةابحدقدهبأحهرهفاالغزوة

يسؤفرهماباالعسألوتافيالىنثولذلكعدتهم
عفانقغانءفانفقينتجهعزالمعسرعلىالموسرينوحثلذلك

أقتابهاعهابأيلألبهريئاءلررإطىديناراالفعثرة

عنهراضفافىعثماننءارضالماالسالمظيهمافقالفروحمسين

امعالماضات4فقالدرهمآالتبهوهوأرمالهطبأبوبمرءوجا

بنممروجاورصولهالمظمتأبالشيئافةالطكيتأبةهل
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وجاأوتيئآلابمعوفبننالردءصاومالهفتطاب

وصقاخعينعدىبنعاصمبمالكثيروتصدقطدوعاس
عليهجوجاحليهنمنكلميهرنيقدمابكلسااكوأرسكتمرن

المانايهايطابونابةالصءفقهان4مأكةسبعةاصالم
الدخمنتفيضوأعيهمفتولواخليهأحمابهمماأجدالعال
زومصئالثةمماقءيخمايفقوندواصبالان01حز

الرجالحاولماره1روبنثينياوجوزناأمبلس

المدينةلىوولىافاأثالثونوهمالتالولرمبمخرج
كثيروتخافبطاابىبنكأهلهوعلىمساصةبنكد

بنىديخزووفالأبىإنهاالدعيرأسهثنافةاصن

بنىسالعدانايحسبيااابلداواواطرطالداتجم4رةال
الجالفىنينقرءأمحابهالىأنظرالواللةبالمهةالصفر

لدونمايروأصااللهولرحقفياشقالوخهم4عةبمااتجمل ط

يسألهميايربنممارمااسلفأهـذلكفبلغهاالرجافرن
ابىمخهمعةجمايهاجاهونلصبونخرضكناانماإدوافقالواا
لناائذنالتهولريافقالواوجاعنتذرونىفيبن
إهذروناهاااهوفراالبنىنساهإنالآالناةال
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لهمليؤذناوفلةعنعفمناالعذارأصمابوهماباالعين
عتبوقدلهمفاذنالمنافمهنمنكثلأذناكوكدملههفأذن

لهمأذفتأعنكالتهعفابقولهاالذتذلكفيعايهالمحة

همحفيقالثمذبينالهلموواعمدالذيئكيدينحتى
بصوارتاخرإالوالومباللةوقيوالالذيئيستأذنكاغا

همسذشفىالتهبهمذثمصيترددونهمرفىفهـمقلوبهم
ثهاكرهوكنخدةلهواهـالفكىوجافىارادواولونقال

ايأصال3ثمدةشاالقاحاعدالت3ففهمانجعا
خرجوالوانركرهلؤإلهءافافقهنود5اعاصالمسامو

افشضةاميبغوبمخالكموالؤضعواخباآلاالزادبمهامهـبم
نءجمامحةوتخافالمينخاباعلميماللةومنحماصوفيكم
ل6واماالقكحبمخهمالمهمافىالتثمونهنالمسا

أصالهاإيهتخافولماةصثابوبغالىبنارةوصامةابئ

رصولالىعلىفأصرعفريههاصلئقلهقدالمنافقونفالعفيأ
يمونأنضىأماقىسالماعليهفقالسمعمالهوشالمحة
بالجيشم11عابسارثمموسىمنهارونبكلنزلةمنى

البىااللوإامحوفييقدالصبكرأبااالعظمالىوأمحطى



يحأللإ

البيتلأهـاعاعلىوتحإلفللرسولهخكزوةآخربهرفى

فأعطىياتاالىالسالمعليهوفرقالقارثميمهاأطيمحكحة
واطبابءوساالضيررايةبنلىتاوالمهاجرينرايةبيرالز

دياروأجرباالجيشصاوإاصلزرضرايةذرإاابئ

ظامواالذينيرتالتدخلواامحابهالاساإمعلميهؤلودث

علىملآلتوكانالمحهبةءرتوبهمهرلثجمونوانماال
ولماجلشبالصلىبثرأبووبثرعبادنجاالجيقحرس

لمحاذصولالىيخهاشالالممارلةأزضأوكانتالماتبوكالوو

ذضامارىأنحياةبكإتإصاانكيوهلبابن

خبرمنوكانخيثعةابوطقهالجيمىاحاسترلماوكانوقدبساتين

فيلهأثيناصفوبداريومفيأهلهعلىاطدكأأن4مجث
وبردتاغثعيشهمارشتصتدبستانفىلهمايثإبئص

نظرذلكفلمااطرديوئآصدتوطاوهيأتءإفحهاص

مهيأوماباردظلفىخيثمةوأبواطرفىاللةرسوايمونلظ

يعةعيأدخلالوالتهفالثمبالنصفهذاماحسناأواص
كبثمزاداقمعلتاليفهيااللةبرسولأقىحتىيمماواحده

فصادتالتهرسوكيريدوخرخورمحهسيفهوأخذبعيره
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جيعثحأكابتبوكالسالمعليهيرواهذابابزكترلحإن

سوححاطكاتأضافىهءجاأيامأهناكفاقامحقلىكانصاحبوفود
ءايه

أذرحواهلأصاماآلجنوبقرءباجراهلوصيبتهالجة
الهرصوإيوححافصالحءميناوأهلاةااءتقامديحة

صذهكتااباارصوللهكتصيسلوالجزيةءاعطاعلى

النبىوعدإدثةمنصةاهذاالرحمالرحمنتبمورصصاجكعالب
ءالجة

اكروالبحرافىوسيارحهمسفهملةاواهـحناليراللرصول

وأهلامثاأهلمنمممكاناومنياةاوعدالتهذمةلهم
مالهروزالفانهحدثآأمأحدثفنبحرالوأءالن
أقكألالوأد4سظامنهأخلىلمنآلإطوانهنضهدون

لالهبت1رأوصومنايريدونهوالطرنهيردوءماايعر

مناكنابذهـحيمالىحمنالراللةسمورتهكبهتائابأجرورحأاهلكب
عدوأنوأماناللةبأمانامنوناحمهمباهجروأذرحالهلالنبىعدباجررحأ

بالضصهحفيلبموالتهطيبةوايةرجبرفىيضافىائةصمعليم

انهثمثمارهممبعرعلىءيناأهلوصالحكنملهواالحسان
مناحأبعدهوماالىتبوكمجاوزةفىاستمثارأمحابهلالرص

آامالأعلفقالفسرلربالستأصاجمنىممرلهفقالهديارالثام
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للروماناظألليارصرفقالأشضأبالسيرتأصلوكت
فدناودنوقدواالسالمأنءأحدبالثصامسليودثير3عاجمو

لمجدثأونرلمحماحتىالنةهذدفىرفلودلوكأمزعهم
فرجعولأقةباوأصمورةالماعاجهفتغاأصاقه

مسجدخعربلغهاءربةةهـكالولماكاقإديةاالىالجيش

الضرلرممسهارضةءالمنافقهنتةجماأسجدووكلصرارا

سولادالىمهمجماعةءوجاهنالمسااعةبمليفرنواءقبالمحجد

لحلفوانائهببعن3فأفىثمفيإميملىأننهيهنطا
السالمعيهفأصلماذبونحهمايمثهداللةشاطسنىاالنااأردانباقه

ولماهذااففعاووحهدموهاصهالينطقواابهأمنجماعة

الذيئالمنافقيننجماعاتهءجابالمديةم11لقرا

ووخلألنيتهمصلرماعايهمحهملفذروقكذتخلفوا

الالةاحديتاطزرحىالكمقبهصءوجارلهمواستفةاللةلمةضمائر
خلفوالذ01ء

افابهمنوبدمقرينانوصاالاميةقوهاللبغالرنارةوم

يارسولفقالخافكماوفالباخضاصمقتبسمبعايهبمدخل
منصأخرجأنوأيتالدياأهلمننحدغيركالماللوجامت

لقءعالقدوالدةوكنىجدآلاوتيىواقدبعدرسخطه
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يسخطاناللةلوشالكنعنىبهضىتريهذبحدخوماحدثضثه

رجوالاىيخهعاتبتضدقحصلثحدلهحدولضفهعا الى

ذاهـأماالمحلرمعليهفقالعذشكالىماكانواللةانقعفوفيه

قرلشلصاحباهصوقالفيكالمحةضةحتىفقمدقفقدص

حهمالعنالمساحينىوه5فالالالمكاهءافىافقا
تأذنزوجوكلءناانتزلوانأهوأصاساكفاتجنجهم

عادملهليضافسيخالنهاجزومةفىفىأميةبئلهلم
طباالرضعنحهمضاقتحتىيزالواكذاكوأصطفأذن

ايهااالاللةهنماجأالاناوظنوأنضهمعلهموضاقترحبص
النعمةذكليإلسمنصالماعيهممفأرسصلعليهمتابثم
ظااالةبؤبةصموصيماجاأفىاجاأفوأنااسافتلقاهمممبرىا

إكبإشرااورآفقامسراللةصولرتلقاهالمسجددخلكص

يارسولدكعسفقالكاولدتثاتصعيكيمريوميخير

اللةيارصولفقالءالدةعنمنبلقالاللةعسدمنأماقه

خاتفقالورسولهلمهصدقةهالىمنانخسأنؤبتىمنان

قرأعليهثملكخيرفهرمانكبعضعيكاشكاصالما
يخهالثةاثياعلىوويهوأهوتهتوفيههاالتىاآلياتالمي
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مغاوضاقترجتبمااالرضمعلميمضافتاذاحتىخلذوا

لوالتواتتاش114االاطهن4المعآانواوظأنفسهم مجمما

يمالىاخواباهوالمحةان

حهقوثؤفأصزؤدخلميدوفدقبون4إصالماعيهمقدمهعقى

خهمبممحاصيناحدرسولهـساالماأنهشنرهمشهوكان
الىيصلانثادركهحتىثتفىأاودمهنوةعيهأفىتغ

الىهمويدصئرمهالىيرجعأتوصألهلفأالمديخة
الحهماحمبأنااللةولريافقاليوكقاماصةلهفقاللألماال
مفمتجهلمرطاعتهمههمور4زاكؤرأصط4 ورى

جاماموأضاكبأطافاءصافاممااصاءآءمفيمكانالنه
فبمااكرواقتلهمفثهروندفقحلوهبافبلىرموهبه

ألعربقلهمحوتبكربمفىطاقةال4أورأوابيخهم
يممهمهمالرصالمحةلرسوأيرسملواأنعلىهأصافأجمو
وفالفأفيجلالىذلئابهوزوأقممربئبمدباليلمنوطلبوا

كاصةح4مهفبهيوامثارصاالقىحتىفاعالتلى

المحهولرقابلمواولمطالمديصةالىتواظرصمافهـاش

خاسااروواقرآناواليمىالمجدناحيةفىةزلهمرب
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فيونويخاةيوماللةولرالىيغدونوكانوااصلواذا

واذهىراذانزهاصاأنجاقاعكانأصعررحالهمفي
ظحةأبابموحىامشقرأيناغرآهواذاالقرآنواصتقرأهلنبى

أغوماأصمثمابهأذالصاعنيمتموهوانالقرنءشيئاكثيرا
االاصابىنحمانءمعايهفأعصبزمهـممنلهمثنيهأنابواو
ثمالديئخلمواقراناةءوقرااالسلألمعلىهحرمنراةلما

ممدمنحماالرنههاطهم4حما4كحايمكتصء لهماهالب

حراموصيدهوخاهعضاثالمؤمنينالىالدةرسولالنبىءهـاا

يجلدفانهذاكنشيئاليهوجدومنشجرهيعضدال

عخهمهدمببزجلأنالدةرسولسألواثمثابهوتترع
ءاسفهاايرلوالالقومفاوبماالصليدشحتىصهرآ
خرجواولمالألمالهبذألصافرضىمهاثهـمنءالمعاامن

عهيئتموااقيفةأعاكيأنارئيصههملهمقالنحدههن
طلىالىءأنواخعروكلاقمالوااطربوخرفوهماصالمك

نتركوأقآلءاطاادمأنسألناعليهأبيناهاعظيمةأمورا

فقالفثثةحمهمءحابالدهمحلوافلماباوالىالحروشربالزنا
لهالناسودانبالسيفرظهقدغليظافظارجالجئناالوفد



آللإلطه

واللةفقالواتقدممارواوذشديدةأموراعاينافعرض

حوبهمواءورحكمساللعرااصصفقالواأبدآنطعهال
لمألثاأونيومركذخمرواعافوافأحابواالقنالدوابواس

فبهبحرإناماحهوافقالواحهقيوفىعبالىفيهااتجتالقى

قاضحيناهقدالوفدفقالسألماوأعطوهايهاارجواطافة

عبهمتذهبحتىقالواذلكعليناكتصتملمفقالواوآمعلمنا
ثقيفاسالمالدةرسولفأسلمواولماشيطاتانخوة

الالتمدهضمالالتصدمققااصبةبنوالمضيرةفيانأباصأر
بذالرضسووهحتىدموهوهقوحهوافبالطاثؤف

بهرأباصلرماعلميهلأراقعدةاذىأخرياتوفى

ابجهوديخةاإمنربلثالثمانةفىلخرجناسباليحج
رجمحأبووسساقاللهرسولداهاأهـةةإلىعصروندىا

سورةأوائلاللةرسحولعاكلقىسافرولمابذناتحمس

ودمالاالكبرااطيومفىالناسبافهاليعلياحهالفأرةءبرا

فقالاطرقيافىبمرأبافدقهنىاالرجلهعنىيبدغال
نوال3القالاطجطااللةرسحولاستعملكهلالصديق

النحريومبمتىاتجمعوافلماالناسلىةءبراأوانلأفرأبعثني
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فحضننةراهأولمنايةعرةثالثعلىهمقرأع

بعةأرالهمواودهمراضيريئالىالمفركينليدالهـو
عهدواتمامشاؤايهفاالرضفىافنصحهريشا

اليبهمدروابةولمالمسامهنكلماواطاهساالذيئالمشركين

باليتطوفوالكضامابصدلمججالنادىئممدته
رضىربالمأبىءورارءااانجؤلىععاىنويانص
عنهمااقه

4عاصلطافارقدقادعهتإةلىاذىفىأتنوناذا

علىقفحتىجنازتهخوثصلها4يمالصالةاللةولرسص

اللةعبدقاللهعبدولدهلظبتطييباذإكفعلنماوقبره

قىعوقدفيهمألىقعبدالةنةلماصازرلقلوبآوتأليني
أممالنرأوهلماوأاااهذهـإنافقامنمإلافحميئإابقةر

بعدولهرالمحةقحهوقدوسلمعليهاللهاصايمهـ11يدالى
علىكتصهوالشأنهجلالفةالمنافقينعلىلمألةااكهذالمث

5قبرعافىمتةوالابداماتهمداص

وذوجافيولرسبأتامممئومفيتلوةاصتاهذهوفىهءءىاموفاق

عنهاللةرضىعثمان
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العاشرةدسهلبنىجمعزالوإدبئاضالدالال5عدلاآلخرأرربيعفى
يهصهـاالالهلمما11معريدانهطوأصصناليمارضرمننجرانانداعبد

فىاحهاناثبهمإيممفلماذمابوافائافاناتعصثاجى
فأصلمواواتساأسحلموايقولونواالصحالمالىيالعرنوجه

إالصالمميعامههمبيماضالدفأقاماأنىالمالديئفىاودخلو
مفى4انيهاافأرسلبذلكالمحةرسوكالىكتبانوالقر

لهمقالوععليهالتهصلى4وااجتمهوحينففعلبوفدهم

والصبرحفالواكناالجاهايةفىآقاتآتونخابمكحمم
بخهزيىمعايموأمصدفمصقالإظلمدآأنجدأوالعرقت

رصجحمذبىافىجمعلميافىماصلاعات4لأرانرمضوفىينص
صافادنهمبساتزللرحتىوفاليدهمهوالنيةتجيلة

تغوالبالصالةفرمنمقالوافاناظهااللهالولالى
الثخيرواحدارجالبكاللةيهدىوالقذاكغيرمنهم

انتهىفلمايقاتلوكحتىلقاتلهموالالحىعليهمماطلعت

سلمين11ورموافأبوااالصصالمالىفدعاهمجموضهصلقىالهم
مواهضحتىافقاتلوبالقتالمهوأصامحابهعلىفصفبالنبل

آاالسالالىهمودطقهـمثمقايرطامحهمعنفكفرروهمء
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تكلناءاورمنكلطنحناواوقاؤهمارؤوباجهفأجابوا
رسولالمطرجثملالمالففمهاصفذدقاتناص5رمناوهد

الوداحآلفىبهةافاهفواللة
الرالبث

اذفبحثفضلهكاصاالالنالمهالالمعايهبحثامإدنكل ىو4ابابثونلىمةمنااتإورةاالكلمابلصن

اسبلهبقولألمالىعايهصاهماووملىارةامموعافىىاالشعر
اكاةأكااذلموقالفراوالباإصروتصراوال

المهاالالهالاندواثانالىفادعهـمجئهمفاذاأهلكتاب
التهانفأخرهمبذأككااصأطفانورارسمولداوان

اعواأعافانايلةوايرمافياتصلوضعايهمفرضقد
هنتوخذآلصدمعيفرضقداللةانفأخبرهملذلكلك

فاياكفابذااثأطاحمراهفانفقراحهبمكلفتردأغنياصهم
اظهوبهنبينهاليسفانهالمظلومةدصاقوإالهمأموكرائم
أبوأماالمهلرصتوفىحتىنبااذيهصوبئحجاب

الودلحجةفىولالىعلىفقدمموسى

وححجةبالناسالسالمعليهحجالعاشرةأسنةاوفي4داجمة
نبقلحعبصبتالهايوموخرجغيرهاوأيرجنالمسلهفيها
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خوكانحارىاالأآلدأباالمديخةكالوورةاذىمن
انبحستحيثالحجوأحرمفاأضعهنحلعظيمجمحالرسول

نلهثريئهاللبيئهلبيكالماإيكفقالأيثمراحلتهبه
يزلولمثكاالشروالميثإكةاواداطانايك

طيةولياايةاامنىفيدخلحىصازامالساعليه

ابةوصحماظإوتثرزدهصاقالت11رأىولماءكدا

نودوصداقيأالراإبيتبتآواصتمباافحاثمراو
فااأنبحمماثممصصةءمامنثربثميمواامقامعد

للىةاعناادأذانوراحكعاعارايمعاسحبوالمروت

مرودهوآنجزوحدهاقهاالاالالأعبرالمحةالمحةاالالهال

اطجةذىهنناصاصاوفيهفىواالحزابموهضهب

وهماكفةعسالىجهتومنهحإخااوفيحهافباتمنىالىجهتر

وفرعهأسهممهينالدفيهابينالتيالثريفةخطبتهخطب

لالوبةررصوبوونسضغفرهونستعينهنحمدهلتهالحلىهانوهاك
حمهدمنأصالناسيئااتومناأنفسرورمنبهونعوذاليه

الهالأنوأشهدلههادىفالصحللومنلهضلفالاللة

ورسولهآعبدهكلأنوأشهد4افيثرالوحدهالنةإال



ثم6آل

حوأطاعتهعلىوأحثالكمصاللةبتقوىالمحهعبادأوصيهم
كمأبينمنىوااسمهاخاسااأنعدأماخيرهوبالذي
اصموقفىهدافىعاىبعدلمألقااللىأأدرىالفاتى
تلقواأنالىعليالكمحرامواممموادممابمانالناساأ

أالهلىهذالد3فيهذاحشمفىهذايويهمممرمةرجمح
هامنالىدهاشفاتأمانةندهكانصؤنفائهدالمابلغت
باممطرأبدأبهبارأولوانموضوعةالجاهاتربااتعايهاو

أبدأبهدمأولوعةضوهوالجاهليةءدماانومحنبعبداقباساا

غهروضوعةآلاهاتاتآفىواناطارثبنربحةبنعامسدم
اصبالهفلمااممداوشبردمداوااصقايةواانةالسد

الجاهليةأهلمنفهوزادفنبعيرمائةوفيوالمجر

هذهأرضكمفىبديعأنيئسفدالشيطانانأتاسأحها
منتحقرونممااذىفيماصيطاعأنرضىقدوكنه

اففقلفراافيزيادةاألحمأان1الناسأصهاأمالكم

وكانعماألعالالمالليةثهراألحسابهافيلحلالعربكانت9

الحرماألشهرونحريمكالحجواسماعيلابراحمعدمنبهااممفوالى
بضرمماالفاعدةهذعلصبرمانرأواولمااصهوراجهذهتبعطةص
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ةلىءليواطئواآعايحرمونهعابمنهرفرواعالذينبه

اللةخلىيوماصتدأركهيئنهقدالزماتواناللهحرمما

ثهرآضثراشحااللةداصهورجاعدةوانراالرضالسموات

أربةمهاواالرضاسمواتاالدةخلقيوماللهفىكتاب

رمالىواطبةوذاقمدةاذوفردوواحداالتمتوئالثحربم

د3اثاالصتباةلهاالوصمبانادىبمناالذىورجب

أقصهنعاموحتعايكمكسوءلنسااناخاساأيها
وتكميأخدايهرهونهيدخانوالغهريمفرضكميرصاكنال

األضهرتحلوقدأليناصبهفعالقىالحجقديجىاذلهاتجامبمعالحهـ
فأفافوااطالليةاصنةاالىعدوافيههمتجارألتناصبفصلقىاطرم
نيموحتىكلسيةاكالسنةلوافقءاألصىأياموهادأيامآآخرهاعلى

حتىاأليامهذهصونيجهـوكانوايناسبهالذىعلالفىئاتآعلكل

عثىاثنىجالناشيخبعضانذلكدطفتبيضيفونهافآثلتستك

وتارالمجةفىشهرهفىالحجءيرفتارةعئصرإلثةوبحضهاشهرا
طايآاالمجةاففيفيأقىالدوريدورحىوهكذاالفحدةذىفى

اللةأهرهكاالقاعدههذإلبطالمالسعليهأص4الودجمةكافت
ثهرفىابرءوجادارالدورقدوكانالليةااألضهرعلىوالسير
الحاستدارتدالزمانانقالولذلد
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أنم3نأصاللةفانفعلنةانآلثاإفييأثنوالمباذناال
خصهراسءخربوهنوضاإصافيهجروهنولوهن

وفبالمرمماحهووكنزقهشايكميممأطوانههبنفاناكأ9هـ
أخذتموهنشيأالننههنمميهلالعوانصدجإلمعااوانما

المناافىاللهافاقواللةبرطمهثنفروواصتحالخماللةبأمانة
اناساأيهاأثهدالمابلفتهلأالخيراحهلطوصواوا
ستناطءال41أال4ئالصلوالةاضخونءإفىاطان

فاراعىلىاكأفالفىاشمالماتباإطاال4تنفى
انمافياكمقدكتفاقبعضرفابمصمبعضضرب

دحمهـاثالصاتالمةلأالاذايمدهءاايوضألهضذأص ا

آلدآصواحدطحأبموانءواخدصمراناضاكاأصها
فضللعربىساأتقيالمحةعندأكريهصؤابمنوآدم

داالمغةفاتاصهدالصاتبلهلاالبالقرىاالمجمىعل

ههأوارثكلائمبئاللةاناناساأيهاالغامبهص
فىةتوتجوزوالوصينلوارثتجوزوالراثالممن

الىادىن4المجرولداهىاكىالفروالوإثاامنيرأع

اناسواوالمالجاللةنةلهفعليهأيهواءغيرتولىأوأبيهعر
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اقهةءورمعليسالمواعدلوالصرف4الالفأتجعهن
أكلصوماتاولهبةهنمثاإعالثالثقاوماتاهداوفى

االصالهاكمورضيتتهماهمعاجمعوأتممصديهثم
سعيدآايدآوبوءنسدسااصؤرزأناابةفلألضاديخ

عليهانهثمءكرىااةاتاهذهحملىاقهيمرفيههروقإظ
واطالقحرواالراىرناطجكاأدىصالمالى
ولمطرريخةااالملىرأيامعثرةبمةآمأأنبعدووافطوا
لهثريئالورهواألاالالهاالوإلأل3برارا

تائبوتيرآيرنزفىثمأطعلىوهوفىاطولهلماثاإله

سوفوعدهاللةصدقدونحاخالىدونصابلدونعا

هيىوزاباالموهقعبده

ادوفوررسولالىاحربافدونتجاكاحإشواةأصاهذهفى
أخبارفىلماوااأفودمونةنواوبماالسلألمعلىايوهلياطش

يرفهـااناالدبذوباجاكأياررتاطاخعألماهندفوالوهذه
فنقولبصيرتكرينوايقتيدكهاقياممكنذكرانرأينا

يحرلنوفوادخلوبمركنبوكانوانجرانىنصعاوفدردالومن

بالذهبيننحتاطريىةوأردبرةاشابموعاقيالمسجد



6أل

اللةصعلىاايآلهدبهاجاؤوحوهـلتمانيهابسطمهو

مالتمعوزتءجاولماوحاوزلطالبليئفلموسمعاب
معاهدحهماالوأولماممهلىالمةبيتنقبابدالمسفىالوص

هعافقالقابهمماميناوقالوافأبواإالصالمآالاعايه
ممموأامحإلباعاديهمالثلألمألاكامحيكلنهلرما
نخلقعيىلؤنالواولدآددةانموزممالحتريرط

آدماللةكثلعخعيىمثاتذلكقاللةلفىفأأبغالير

انهملهماللةروليظيونيا3كنلهنالثمزاتمنخلقه
كءماجادكأفيحاجكؤنةليأهمأصمنثصكفى
وأنفسناناونسابمونساإبمواناءاناندحإلواتفقاالعلممن
فدعاهمذبيناوىاعااللةآللتجعلفنبتهلثمهموأنة
والجزةءطاءباورضوامنحوافالذلكالسالمعليه

لةلحرجبقصلةفوأسفرفيصلةافا
لهمصلفارأمينامعالآرفالواثمذهبمناوفية
هذهأمينسىاصالذاوكانااةابئعاعسبىىأبا

لقاحمدلرسىياخلبةأقصماةودالونو4ءاالءضماوفود
ثعلعةان

دخاسالىثائرالبادبةأهلمنرجل8باخككاابها



ال9يا

قالثمالمعمجدفىجملفأناخيقولمايفقهوالصرتهقي
صاكاافىوفالمنهزدناعلميهفدلوهالمطابعبدابئأكم
كمابداصفقالكنفىبدعلىاآلفالأالىعايكؤصدد

فقالنمفقالكلهمالناسالىأرصلكاحفهباصأنصدكفقال
اليومفىصلواتضنصلىأنكأصألابالتهأنشدك

ذثأأنكأصآللةباطهأنسثدكلفمطنمإاكم1قاللةواالت
أنشدكفالنمالمافالرائناركلأغنيائنافتردهإوالمن

الماثهرآقالعثراثنىنالمثهرصهذاوبمنصأنكأصاقبالله
عالعاهنتبياهذايحجاقلىاصاللهبالتهأنبيثدكقالنم
وأنادقصوامنتقدفاثفالفماللهمقالصبياليه

ذهبثمالرجلفقهلمألم11عاإلولىولماثمابةبنضمام

فأسلموااالوثانعبادكوقىاالصصلألمهمودطزوالىحمامة

القصعدانخبرهممنوإتاقيماساعبدالوفودومنعهم
عاياكمجطلعلهمفقاليوماأمحابهبينجالئاكاقالرصوا
االصالمعلىاإيهرصالمعرفلهأءخيركلناكبمن

أتوافلماالقيسابداغفراالممادإلىأفنواالركاثأنفوابئ

ببابالركائبعنبأتمسهمرمووسلمعيهالثهلىالنبىورأوا
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عبديهموكانعليهيسلموتاللةرسولالىنبادرواوالمسجد

إعندالىنخلمفاصخرهمأوكاناالشجافصبناللة

ثمفابسههاحإناإتانبثووأخرخالمماععوشاناخهأحتى
ربالوكاتاللةرسولعللممىحماموناثىيمصا
انهأللةيارسولفقالصهدماصالىإسوالىفظرففماقحماد

4فاخريهبأصلطألر5واالرصالديووكفىإقىالب

ولهوراللهئحجيماخلمينفيثاقاصالماضايهفقالولسانه

مبالضامصالوندذاالماعيهأدناوناةوااللى14

شقةمنآكنا11المحةيارصولفدالوانداىوالخزاياغير

وانافرفارنبماطىهذاكبكلتوحابيحولوانهخيدة

امصآإلفىلزاصصإفرناحرامشحهرفياالالكالنصلى
التهاالالهالاقثادةثالمحةإااليماقمادروقأباطنرااليمط

عانرصوموالىبماهيوااعالةاوافاماللهرسولداانو

واطمغ14اءباالدشثموأافىالمنممنتعطواواق
قرلةاالأيرةاواخفرابدهاننةموءارجروه

الواذ51ذهقىمايايئبذاكالمرادوفتبالزماطلزفتاإو

نشرباذالمواناوخةفلةأرضأن1التةليارصاالشجفقال



ال2آلثع

وأشارهذهمثلفيلناخصفرننابطوتعظهبةاالشرهذه

لكصىراناثصجياوقالجمفيهالمالىعإليددفأومأالمما
بسطهاحتىويديهنبوفرجهدهمثلفىتهشهذهـلهفي

باليفسافهفضربسابنالىقامثرابهءرءحأامكلاذ
ينهصبةاالثثرةلذكرطعصحميماصالماعليهخصوانما

وفودوكانذاب4االممةتهـصمحهوكانحخيفةبسثىودالروكا

حعيقةئعدبفأواط4اتبهدهإكأكلاالعصلىلانموالةسيا

كامةةطافتهلرحىيدوفىطصلظنقيمه4وصالمالى

هذفاسأبانفهآلأمحانجهفةمياعلىوفحتىدجر

4لمبءنؤممرأتشالذىالراكوافىاجمأتمااقطةا

4فأهبءذقصواريئيدهقانءناءفىرأىقدادلمألم
علبفأولهمافطاراخهمافنانأخهماانإيهاالذفأوحىاأنههث

اثانىواأحدهماةميانفدهءإمنانيخرينمكدالمالص

همهوفودالوفودومنمةوحةوقدأسءخعاصاحبالحبىعةطلم

حقهأفىااصلاعيهوفدقالرئإسهصاطيلزيالوفيهصطبئوفد

زيداالزماقيلدونأيهةاالرباسامنرجلىلىمادبي

وفودكندةوفيهصكضدةوفدومثمر14لىزالسالمكلسماهواطيل



ةشنوزد

لطرصوفود

حمبركملى

ر53ض

زومهفيمطاعاوجهاوكانقإسقاالشعث

مماثرناأوقالوايئاثلهخبؤاالمةرسولعلىلوادصلما

هنابماإنوهنبالإثذلإةرزاااطةانبشسصالفالثأناه

كاآاكللهفىوأباطققأاللهانقالثماخارافىوافىيههن
4ءخاأؤقالواخلفهمناليديهبينمناباطاايأتيهال

الياتفاكزجرآاتاجرفالىآصهافاتإصوارمم41عاذ

هالباوماواالرفواتهـالىرللواحدمالهاءانجمرآ

4يئعلىتجرىوعهودكلويهنتحثمإسارقاورب
خمميتىانقالتبأرسلكمننحافةأؤناكفىانافقالوا

اتفتاحداصلفىيمماطسءكلبعثئابمتىمنه
أوحينالذيبألصذهبنثناولثنتالثمتهلماء4عشزكأ

فضلهاقربكمنرحمةإالجمالعإلإكتجدالئمايكا

فىفالواتسلعواأاالسالمعليهم4قالثمعيكبهيربمإن
وألقوشقوذاكفشدابهنايممفياطزيرهذابالمافال

االردىءعبداصردقسهموروفدازدصنوومنهم

4ياإنكأسلأبمنصباهدأزوأصمعلميموأعصلمموافأ
اطرثوهمحميرملوكولوفدرمصممواصركاأهلهن
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المواوأرصوأسااؤدنووكاسدانءوافروصطإنماولهدىابن
باللهبمموملىعيهاللةصلىفياايهمابمتببذلكرصولهم

حميملوكأللداعبفاطارثالمماالمحةرصولررعقمصالرجمنالى
الذىايممأللةاحمدفانىاماندوهمدانومسافرانضعاوالى

أرضحنشاق4وكمربغاتوفإمدفانهاهااالهوالهال
أذأناطاجميمالهأرصامافا3شةاللمدضاهتفلةومالى وموحبر حام

اتححمهداهقداصتهوأنالمثمريههنوفتلكمباساليهم
وامحطيغةالىبهمتموآتلألةااموأكللهرسووإلمدتموأصاأصاحغ

المؤنينكلطبومابم4صفنبىاوتداخسافنائماقص
يزنذىزرعةالىأرسلأفياعدافانبعدامادزيئالصمن

نلمحةةءوبدبنيرآمعاذبهمدفأويميرصأتابماذا
مامحابمارةصومالدنغربنوعقبةعبادةبنومألكزيد

أبلغوهاونحالفيكممنيةطزوامدفةااعندآمناهااجمعوواق
داماراضجاأالفالينقاثنجلمعاذثأميرهموانلىرسص

ورسولهدهعوانهاللهاال4ا1الاندحداذعفات

صيراولهنلمادثعببنالماانثم
والخسهرآبحميركواصفاصنهجريثرالمشرفيوقنل
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يموففمحمءهولىرووالمحةرحمولفانتخاذلواالونواض
زكاةممانماإآللالهـوالدهفىلقىالآللىأاوان

بلغفدمالوانلاسهوابننااكالؤقراحهايزص
ورحمةلممعاوالسالمخعرآبهاصموخيباوحافظاطبر

وكانطنصاماالموفمدانوفدأثا4ووبركاتهافهوفودمدان

عاحمتبوكمفهصإللةفاقوارصولمجيداثصاعسآ
اماالأنشدوقدآلدأتاكائموااليهنيةاطبراتمنمقطعات

السالمعليهاقهوللرص

نىالماالراقصاتربحافت

قرددبهفهمنبالركباثصحوادر

دقكلافتالمحةولربأن

تدءالعرمقذلمحادءمنأتىولر

رحاكاقفدناقةهمرخاتة

منءالىأعلىفىأثمى

وفدقاؤمهمنأسلممنعلىسلألمامملهاضوقد
خصاالياأصرماهمداناصلىنمهمداحمتفيالرصول

وومهاأوتاوفصبدالاوفهمدالجعلىوأصحبرهاوقودتجيب
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رجالثلالثةاللهرسولعاىوفدكندةنقيلةتجيب

حهمكأعاليافأللةفرضانتىاموالهمصدؤاتحهممغم
اليهخاصةانااللةرسولياوقالوامثواهصوأكرمالما

موهافاقمأردالالمعاحهفقالاأموافيتهاحق

لصبماااللمغاتؤدمسامانةارسولهافقاالواءحهصفقرا

كاوفدناعاتقدممااحاولرأبوصهرياقالاؤقراعن

ؤلتاوددىافىانصدألماعايهفقالهدالىرباا

عقيممألونهلواودطاصدرهمثرحاصبهاراد
الرصحأرادواثممهمرخبةالماعليهفازداثاقرآنا

ناءورامنالممانرجعقالوايعجايهمماوملتفةأهاحمهمالى
وابثمعايناوردومااياهاونقاالتهولروؤيةفنخرهم

بهيجيزكاتمابأفضلطفأجازهمهفودصاللةولرإلى

فيخافحاهالمقالواأحعىيهمبقهللهمآالالوفودئم
لفأتيرهفأرحممىنااليلموهفأرؤالسناذاأوهونارصا

قأفقضيتاأتوكالذيئالرهطاناهناللةيارسولوفالالغالم

أناللقسألقالحاجتكوماقالحاجمافاقفىحاجتهم
المااسالماعليهفقالقلبىفىغماىويحطتويرحمنىلىلغفر
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أصيمابمثللهأصحفلبهفىغناهواجعلوارحمهلهاغفر

بعةاراللةرمسولىوفدثعلبةإوفدومنهاابهأقجللىبهدبةهـوفود

لانارالمحةيارسووفالواعلوافساباالللألممقرفيمنهم

لناالتوشباالصلألمونقءونحنءفومنخافماهن

41إتءالفةلهرةآللمنلمألماالتقولياة
بالحيهفمفىقالثمحضؤلألاطهواتقيغحيماكنم

وحينأياماضيافتهفياقامواثملتةالحدففالنحصبونفقالوا
نءأواقسصنهحهمءواصداجلىأاالنصرافأرادحمهم

نهمالعانآلقصاعةسهذيمسحدبنبنىوفدومافضةصدوفودبئ
آأوصالىوفىونتعرفىاازلىالتهرعمولكلتقدكلهذبمابن

فىلدااماةأنوالناسالصربازاحوالبالدإدثةولر
المدينةمنفنزلناناحيةفأصأخائفوامافيهبءرااالسالم

اللةرسولفوحدنااللهالىااسحداهحناش لهـىلوار

خنالخلولميةناخدفهالمجدفقنافيجنازةكاللط

رفانثمنبايعهوالتهرسوليصلىوفلناحتىصالتهمفىانناس

سعدبنىفقلنامنتجأكنفقالبنافدعافنظرالينااللةرصول

صلعتمهالفقالنمفناغأوتأمسلهفقالهذيمان
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حتىزالصذللثانظتاللةيارصولقلناأيخاكمعلى

فالمحممامونفأنغأالغأيمالمألمااعليهفقالصكنبا
وفدرحالناالىانصرفناثميخابأالثهولرصبايعناونافأسا

بناطلبنافأقىفىالالمعليهفبعثأصضرنابهاخلقاعليها

فقلنااالسالمعلىوسمهعاالمحةصلىألعهحصاحنافقمدماليه

مءضادمالةسيدفقالضادمناوانهخرناأانهالثهوليار
النيءبدعارآقيقوأترأناناخيرنفاخعمانافالعليهاظدبارك

نحماوفودولرفىوفدازهقىبنيوفدنهاواوانصرفوأجازهمثمله
ارفرعاجهفسألهممسشوقوهملمرمباالصمقرينصهمجماعةالتد

بالدناأصنتتاللةيارسولمنرجلفقالبالدهمعناصالما
ربكلنافادععياالوجاعتنجانجاوأجدباشيناموهلكت

عيهمالاليكربكلناوايشممربكالىلناواشفعيخثنا

الذىذاؤنربىالىخاأنااذوياثالحةسبحانالسالم
واتاسهاوصعكرجهالعطمملىااالهوالهالاليهالرمثمفع
حلالىذطجاللهكاوعظمتهنءضوتئطفهىض8واال

الثهودعاالمنبرالسالمعليهعدثماطللمناطدث
ارحمةواالغزيربالمطرابوفدهدابالدثأظحتىوحلعي



هه5ال

وطليحةاالزوربئضراروفهمأسدبنيوفدومهااماأسدلنىوفوكأ
يارسولاوقالوافأصلموذنكبعدةانبواادممطالذيافهعبداق

خاتاتعثولمءاضسفىمابماصلىاالنتدرعاتذاكالته
سطؤاالقلواأصلهأنعايئطنونذلكفىاللةفارل

صادقينانكنخإاليمانهدأقمجمالثديمنبلممماس
يافةالىمنآلااافانهورلو4أوااكاصاطةرسولاألوو

خباراالوهونةكهاوافيباعلىأضخرصاطراجرزو

كذعنؤحمهاءصبااطوضربقباةالمىفىناتاكااعن

صادفؤنفي4ءشالفقطلالركلضربعنثمألوده
افراثضاونا4آذأياأقامواحمفدواالااكإ4عدذ

وحدومنهاواأجأندافوسوانودعواذاكدفوو

والندضووزةعصفماووؤدإفبئووزفىرةذئء

االمانةءرأداطابااءبالوفاماايءإمحاتأصوقدبالنتاآل

ظاكاتاظلمافاأحداوايظاهالوانجارإىاسبراروصن
دإاردواالذيننءوكانوامحاربنجطوفدماومآلءياايوبمبىردو

حماةاللهالىلاقبايدعوظبماطدرسولحيكاكانأقجحارتس

تصامءدااالالدوكانواءجمهؤالاقىالذىالتالةمظمأ
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فانوفودعبعىبنىووفدنصالوفدانوفدونهامنقادفيأ

التهاجبلهدرداواهذهابلةالسالمحلوكانخاخاووفد

ميعلهوبمايرصهمبجزهموأالخلألقاكرمباشةامنعايه
دالوصدهتوكاةاءوراهمناليعامرنتراخوانطإالط

ابايموفاهذهإويخاإوادلىامىابصاالبهنالظهارالديخاوصلةأعظم
وسلىعايهاللةصلىالدةرسولقابراهمتوفىالسنة

اطاديةةاحسنةاةا9آإريايماسالمعاليههثفصصفرمنبقإتالرصا
سثنزلدلتثتمؤتةنمإبقرمحلفاأالىزيدانجا

سريةج

حهماوطبيكاضلوضمعمالىيرلهوقالامةاوالدصارثة
أبنىأهلهاتسباخآفأكرالجلشصذاتلةودفةالحيل

اللةظفركفانااالثآصيرإمهاهـعوأدمافيوحرق
إطلألخا4ونأإوقدمءداألاالوخذهمكاالبثفأؤاعلهم
ارواالنصجريناكاابهارالجبشهذافىأيصامةحوكانك

لألمااءعاتقدثمدشعيدهوأبووكرأبوبهرمحةص
منالمةسيافىتلواللةباسمأضلهوقالءيوااالسامة
أاشابوهوأسامةنأميرعلىجماعةانثقدوقدباللةنحرح

المهاجريئارفيهيمجيشعلىممرهنةسعثإسابعةابخاوز



صرص

فقالرخرشديداباغففدضباقالةاهدهالرصولفأك
تاميرىفىكمنضعنتابلضقالة4فاناساأيهاصدأما

تاثهركأفىطفماقدسامهأكرىتأفىنمءولثنإمةأ
إمدهمنابنهوانباالمارةطليقاكاناناللةوايمفبلهمنأباه

خالبمطلمطةهماواالىالناسأحىإنكاقوانحهاطايق

اطروجالجيثىلمعذاوأجمخيابممنفانهخاليرابهوافاضو
االعلىثللرفالتهفاختارهبدأهالمرضالنفىطهالىعفى

نايهآفىكصاصالجيشهداخروخثهاشاانارئاةاىكرو
اطافابسيرهءالوفاماتمط

اوتمنماوأدىبهماكلفلمرماوالألةاهعاصملماغالرسولضهق
علىنجلاالعلىلمرفيقالتهاختارهأمتهبهالحهوهدىع

زهييزتيهأنبيناللةخيرهعبداانفاألفيماوكانهالمضبرص

يارصولوقالبمرأبوفبنحدهخارمافاماعندهنإونياالد

أمنمنانالسالمعليهفقالاتاوأباتائافديناكاقه
خليالمتخذآتنمفلوأبوبمروهالهمحبتهفيعلىالناس

خةخوالمسجدفىاليبئاالسالماخوةوكنأبابهرالتخذت

ضهصالمالمعليهبدأهفدوئبابمرخوخةاالسدتاال
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ليصفىجرةامنعرةاطادبئإصنةامنفرأوائلفى

خاللهافىكانيوماخريضاثالئةواشمرصميونة

نمأذناالمرضرعلداشصولماأزواجهليوتالىيننقل

اباغلدإلهفأذقةتديةاآلعاثءليماكأيمركةأن

أتحآلقربصبعنصعلىيقواهيطإلجعهوعيهواخت
عليهبوصنحضبفىفأجععالناسافمادألعاىنأويه

ارةحرفتخةك111اذهـوكانإيننيدأنورهاربأثحتىءالما

ذرتولىثوقفىيدهعقكليبتكانتالتيأطمى

أبىالبالناسفيصلبهرأباواصقالةهااايماوجإفىخليه
بالناساالنصاراشتدادرأثولماجاتهفيلهخليفةالم11طيهضجهش

نهمبم4وأعلهاهباسافدخلبالمعجداأطافىالرعولوجع
وتقدمااففوااسعاعلىتوكئأالسالمعليهظرجواثفاقهم

جلىحتىرجيهكطالرأسمصوبخحواحهـماهاامباسا
ثمعليهوأثنىالمةدءاليهوثارالناسالمنعرقاةعصأسملفى
خلدهلىنليكمموتمننتخافىأجمهمئبلضافاكطأيهافال
وبممبربىقهألحافىاالفيكمفاخلدالتهخثفيمنقبلىني

وأوحمهراخاالولينبالمهاجرينمجمفأوبىالحقون
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االنسانانعروالهيقولتعالىافهفانلينهمفيماالمهاجريئ

قهباطوتواصموااهاطاتالواوائواالذيئاالخسرلق

يحهلبهصوالاللةباذنتحرىراالمووانصععرباوتواصوا

بعجلةاليحجلهوجلعقالةفانالهاسععلىأصءاستبطا

عسيتيلفهخدعهاللهخادعومنغلبهالثهغالبومنأحد
أرصامكصوتقطعوااالرضدىتصدواأتيخمتوان

نوااليمطالدارضرواالذيئفاخهاخيرباالنصاروأوصيهم
اممارأأيرسعواانىيشاطربمألماليهمتححشواأنبهممن
ؤناالاطصاصةوبهمأنفهميؤؤبمألمالديارمىكم
عنوأيتجاوزممحسممنفليةصلرجاثننبيكثيانولى

وأنتملكمطفىوافىأالعليهمأزواوالأالمسيئهم
ديىاناحبفنأالاطرضحءمروفانأالبىالحقون

ونالمسلهولينمايخبقفمااالولعانهيدهفليكففغداعلى

وأبواالولريععثمرثافىسنينايرممنافجراصالةفى
كشففدوسلمعليهاللةصالةبرسولاذالهمصلىبهر

ثمألةاافوفصىوهمايهمافنظرئثةطحجرةصجف

ليصلحاعقبهعةاللةأبوبكررضىيمصعحكابتعم
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وهتمالصألةالىيخرجانيريداللةرسولأنوظنفاإ
امافأثاراالةوسولمرحآصالكمفىيفتتنواأنونالمسله
ولماصقراوارخىرةادخلثمصسالتكصاأتمواأنيده
ألمةوداروةاةعليهاللةلىصاللهرمصولفارققحالومهذاضععرةتأت

نازلوبهرغائبابالسنحأبو1قوكاالهبصوطقدنياهوسلم
زيدقشأرجةحبيةعندزوجهاطزرجبئإرثاطبنى
انماوفالاللةرسولىهاتيقولهنوتوعدسيفهممرفسل

ليلةأربمينومةعتفلبثموسىالىكاارسلصهالار

أتجلهفدهوأرجارصالأيدىطةانالرجوافىواقه

رسولوجهعنفوكثةعائثإلتلبرداطكرءوأأبوبهر

صاواتبمدهنفىوالذىىةوليضوويبىيقبلهءفجاالدة
ءءصىصىء

واىانتإءباميتاحيااطيبكماالةيارسولعليكاقه

قالثمعليهوأثنى4الحمدخرجثمموتينعليكاللةبرخال
اللةديهكانومنماتدداءدآفانءديبكاننءاالأ

موانهىميتهانلمالىفولهوتاليموتالحىاطةفان

الرسلفبلهمنخلتفداالرسولعدوماولهإوميتون

عقبيهعلىيقابومنأعقإبممعلىانقابتمأوفتلهاتأفاق



مءألتني

لىفممرقالاصاكريئااللةىوسيجفشيئايفرالمفا

بدفيسلرمواةلااعاحههثثمتطاآليةهذهألأ
هىاحتىءاالرإهاوليلةويومهءافالثاوللةثاالبؤآليوم

ىالوكانودفنمالففعاحمهمخاسفةاقامةهنالمصلمون

وقثمالفضلوابناهالعباسويساعدهطابىأبئبنعلىيغسله
ثةقفنوبمالتهولرلمموقرانويضزيدبئةوأصا

علىضعءتجههزامنفيولمافرالممامةوقيصؤيهاليسابأثو
وأعليهيصلونارساألمتنابعينعيهالناسودخلبتهفىمريره
لهوأفىتوفىجصعائشةحجرةفىطدلهحفراحدثمبزمهم

ءبالماباللقبرهورشثمواففلاوولداهوالباشعلىالقبر

اللهصلىالمحةلرصتوفىرصؤدراالرضعنكرهورةع

إللةءكتابثىرهماتبعوممانماالممسلعينركووسلمعليه
هنتزيلخاةمنواليديهبينمناباصالا4يأذالالذى

مونصوالدفيضونيوامكراةكرراأصابهجمدوتركحالجم
االصالىالديئسمسالديافيويظهروتالبالدفتح

اطةفنسألفسلوقدوعدهوبجقاللةكتهجمبمحتىاقويما
جرىالإنمةاوالعظمىالمةهذعلىشكرهأداناعلىيقدرأن



معم1ال

صماد41منكاالتوصلمعليهاللةصلىنبيناصبحانهالثهتنح
السالمعديهبدانوالبعدهأوتجلهممنغيرهيمنحهاماواالخرةدنياا

فاتهصهمحاسنمنييرةبنبذةالبابهذا1ىإكناتى

عايهونحتىيرعيهتغوذخألكيمونادابهوأحامن

والذخرألدنيااطدفىحقفتوالسالمصالةاعليهيئانبفدبم

صوىااطسالداناواذوااللةذأرهيىفامحلماالخرىفى
ودنيرىورىضرنوعانسثافىالإوالرلاحالأن

كعدوهوساديخأبوكآاياةاوضرورةلةةانضته

فيهءرللهليصؤطالفرورىفأمازلفىالمحةالماويقربفاعلى

منالمحألهعليهصبتهفيماكانمثااكتسابوالاخيار

وفصاحةإفهـماوصةلإحةاةوقىإعؤرةاالوبمإقةاطكال
وشرفاطركاتراعصدالءاالعضااساطروقوةأإسان1

هعهبهمابهويضرضاكرماغوماةوعىالنسب

المالونواولوالملبسوالنومءاذالضمنأيهاالحياةورةضر

العليةاالخالقفساؤاالخرويةالمكتسبةوأهاوالجاه

والعدلإماكروامبراواواطلموالعلمالديئمنواآلداب
ءالماكتابمنمحتصراباباهذافىهاذكرجلط01



يمألص

ءواطياصجاعةوادوافىةةاوافوأواوالواضعهدواك
االدبوحسنحمةوالروالوفاراتؤدةوامتاواةءوالمرو

نظرتفاذااطافحصنلمجمهـاأقأاوهااوآضوالمعاشرة

جلةوفىيهتبةغيرائالكمالاخصالالىالمحةرعاك

محاسنهابشتاتمحيطآالجهاحائزالالمعلوجدتهاطلقة
تءجافقدهاحفىأعضائهوتاسىوجمالهالصورة1فأما

اطةلىصانهمنكبذإممميرةااهورةوافحيحةعااآلثار

لأ2أدعغ1اللونأزهيكاتوصعيه
17أزج6أباج5االشصفارأهدبثأصكل3
ألممالتاللمحكثلجيناصعاوجهالورود9أفاخ8أفنى

ضخماإاإبهبينعظيمرفىأاعظيمبطنالءصواصمدره
رحبواالصافذنوالذراعأمضدينا11لمجلىالعظام

صتهعالحدقةسواديد5أ2أوتإلمونانير1
5حمرعينيهحاضفى4حممنمعنالعواح3يخها

ديغه7شرتالوجهمفئ6الالجفانحروفشعركثير

يسيراحديدابمعاألنفةقصبتفعص8طولفىالحاجبين

رأسجمعالمنكى9رالرباعياتاثناياابإنهفرج9فيها
خموالكتفالحضد
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دقىدجرآاأنوراالطرافءاسهساندافواقةص11

وال2االئةاطولباليساقداةر1المربة

ينعبأصدضيهيمطفيفلميثذوخ3المترددقعيرا
اذاالثعرجلزوسمعايهالمهصلىطالهاالاالالطوالى
اخاماحىلىهءوعنابرقإممامثلعنافترضاخآافتر

غفأاخاساأحسنثاياهبينمنصكرجكالنوررئماذاج
ضربالدنمماسك5مكخوالعبمطهمليس
خلةفىحمرالمةذىمنرأعتماعازبإنبرأهإقالاللحم
أصنصئامارأبيرةهصعأبووقالاللةرسولمزاأحن

الاليتالواذاوجههفينجرىاصممساالمحةكأنرسولمن

القمرليلةتالئووجههالذلهالةأبئابنيثحوقدرأفى

اطهخاومنهابهةبالفيرآهنله4صةوآخرفىعلىقالروبد

3وعيهالدةصلمادهمروالبعدهـلمهرأراناعهولبيةامحرفة
االقذارشاهتهونزفهوصكهروطيبصمهنظافةارأ

مفرط2البطنالىالصدرسدقيقثحرالمربة1

إلمحماالالكثيراالئنمالمط4امصرافىالمتنا3الطول

قنالداصغيراالمكضا0
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يطأنخصاذلكفىتالىالتهخصهفدنفالجسدراتوص

بنىإصلرما4عاتقالاصرعانجظافةاتممثمغهرهفيتوجدلم

موالقطبراعشصمتماأنروفالظافةالعلىالدين

لألمااعايهانهوجاوعناللةرصولريمنأطيبصلئاوال
منأخرجهاكاكاوريحارداليدهجدتفىفالهخالىمسح
المصافحيصافحيمهالمأوبطبكاغيرهطارقالءجونة

رفربىاارأسعلىيالهويضعها2ريجديومهفيظل
عنممبيراتاريخهفىخارىاوررىبريحهابيانأابيخهمن

محههافاالعسأحدذمهطريقفييمرإصبىاأجمهنوجا

ةوقىلبهءوذكاوسمعليهالدهصلىعقلهوفوروأماطيهمن
يةفالصلىماثحوصنحركاتهواعتدالالنهفصاحةهوحوا

نبواطأمىرهتططآهومنكاهموأذاناساأعقلىإنانه

وبديعشثائلهمجيبمعلماسةوسياصعههموظواهياطلق

مدون4ضعاامنوقررهملمانأفادهممانضلألصيره
رصانفىريمأكبمطالعةوالتقدمىممارسةوالصابق

فيفاماذاالسالنمعليهوكانةبالالولكمهوثقوبعقله

تعالىلهئئمروبذلكأهامهمنيرىخلفهكامنيرىالعمإلة
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يرىالسالمعليهمشةكانعاوفالتماجدينافينقابو

نيردعثأبزانافىوكانءوأافىيربمماةكاهظافى

دعاهوكانوشهأهلىأصدركانةصرعانهاالخبارتوجا
ولرمنأسرعأخدارأتمايرةأبوهساطوقااالسلألمالى
رغوهودأنفسنالضانالهمحطوىاالرضمشيهكأضافىالله

اذاتبحماكانممهصانمصالمبه44وفىكقرث

عحببمنطأنماالقمثىثءمماواذاكأإتاإضفىتا

مأصالماظطفقدكاقاتقرلبالغةالمسانفصاحةواما

طبعةصلرسصبهـلاضالذىاوواسلاالفضبالمحلذالث

وصةؤلوجزالةفظوفصاحةمقطوابحازمنزثراعةو

الحكمسداغوخحرماتءجواأوقتجوتةمعان

ويحاورهابلساخهاامنمآلايخاطبنفامرباصحةاوعلم
نهيألوبهاصابرمنصكانحتىبالغهامفزعويبارصهافيبافها
قهـلأكلمنصيرئرلهوشةههصثرحعنغيرموطنفي

معههكلشىيمربعمهوييمىوتحققهذللثعممرهوس
صكللبإدببردءوعظماالينلوكوسوتءحضرأفيال

طرقمفانتهجتهوماااللفاظمنهاستحسنمالةم



ير

ونيابمااخاساحدثوإتيامالماشانامىنليالغةالي

قدأوت4اخوصالمعلومةوفصاحتهادالمضمهوأما
ومهابإعااوسانألفاظهـافىوجمحتالدواوينفثهاالنامى

ويسعىفأدماسونإلمسالهقوبمغةبالوؤصاحةازىيوماال

كائناناخاسارلهواسصهنكلمايروهمأأدنابذمتهم
ماالمثىاللمهنةصعفىالخهروأحبمناءوالمرالمشط
تمثاروارههذفعسؤاصلماثءوسادنط3والنالهترى

ءص

وقرلهحسلممحتاوفمحجراشالعبداالمحةورحمتمنفى
الىآأحجحوانكنمساجركالمألببركوأصلصدبمأسم

الموصاصوثأنحلهالبمأصاسبهمإقيامةايومإسمجامنىوأفربههم
الطيممكاتلالاوقولهونإةويزألغهونالذيئأكنابم

وجيهاكوناالوجهعنذووؤوليهيئسااللصاوببت

االمااعةواحتااةاثرة5لوظلفتعنوكيهالةعند

اظةاقوفولهإتاووأداالمهـاتعقوقووهاتومنع
نحىلقكضماإناااقخااوحسنةااءيئاباأصأوتكما
أنسعناهوحبيباثأحدبوقرلهساطهااشراالمووخير

ودؤلهامةت4إاومتظاظلاولهفوتايوتاكبئونج
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وتجمعقلبىبهادىخرحمةكأسأافىالمادعائهبعضفى
كاحاممدوهاغائاوفئكرحماوتصابهاصحقتلموىأعصها
افىالماءومنبهاوتعصمنىألفتىبهادوقىرشدىحما
صرإةواءداإاوعيشءدابالوقىءاى4ا1وزفىفاأالمثأ

كهفةبمانءفةابمامياروتهذاكشهراذءافىءاالعلى

الوراودهوعانهونحاط4تءوأد4طواضراتهءواماتهء

وحازصبقأحمايخرهس41اليئمضذإكمنؤلانهفخل

مناهوأنصحالذىرأيناماأمحاا4لهقالدوقدرهحقدرال
نءفييلساناحلصاالغنرآنرلاواهنحنىوماصقا

مدسبنىفىأتونثقرتجمنإفدأخرىةعصلو

اطاضرةفاظاعةاونصحااحجزاوآلإباداعارضحةةقوالمثألجمع
الذىالوحممادهفىءالذىااالداحأيصاالى1ءحالوروأق

ئاالصهثوهبارمونمبهسوأاض4بعلهنحيطال

نخبةفانهمشهلىوالضكلكلباقاشكاليهدأيلىاقامةالمطأص2

نفراموأفيهربافشوأاتهوكهقرفبةوهاصمىء
اطهطااللهبالدمكأحألعأهـومن4وأ4ألبمن

فىايةاممة4ماؤتتاباأولفأكادوهخااددءعاف
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فيالفضلمافنهاطياةضرورةاليهماتالعووأماالمقامهذا
لهفاالوفيهالواالرصافماونهثرتهفيعلاةامانهءوقلته

بقلتهماكادحقدءواطكماإهرباتزلوأوالومءذاكالة
النهمعلىدأيلبوالثاالكلالنكثرةبمزخهماتذم4

واآلخرةنياالدلمقارمسببالثهوةةوغلهوالشرهواطرص

دليلوفثهالدماخءواتانفاخثارةوالجسدءاالدوجالب

ءفاوحةأامسببافوةوقعنمساالثواقناعةاى
عفواولةاائممادليلومااانالذهنكااطاطروحدة

وضيماخالجزوعادةلالكهببإفطنةواالذكاوعدم

عيوكانوموول4وغفألالقلىوفساوةنفعغيرفىاثرا
فالعليهوحضبااللوالنوماالمنأخذبئالسالم

انحبدطظشرآمنءوعا3اابئالماصالماعليه
وثكلطحامهفثكمحالةالكانفانلمبهءيقمنلقماتادم

االكلكفرةمننوماثرةبموالنأنصهوثلثلشرابه

افيجوتفيءلمعناالةرضىعامثعةتوفامثربوا

واليتمثهاطعايألهمالأهطفيكانوانهقطشبعا
جميحوفيشربوماسقوهلفيموهأطهوماأاطعموهان



ع2أ

لالصاجمنهوواالتبمامحالكئألىافالاناأمايثفىإفى

كأاالجلساتيهنمنوشبههبعلمهكالمترالجلوسافقعددفىو
يعتدىالهيئةهذهعلىوالجالرمماتحتهعلىالجالسفهانضمد

صسهجلوانماكانلألماعلميهإنبىوامنهفروضساال

كااعبداناانماويقولغعياالمستوفزحلوسلال

اتفالفقدذكوخفلبانومهكانكذلكمبد1يأ
وإهلجفكرتهفىجمبمفهـضلاماوأماقاجماناموالتنامانعينى
وفدالقلوبفىعظهاههوبقدرعادةءالعقالعندعود

واآلخرةنيااكوحمافيم11عليهعيممئصفةفىتعالىفال

قلوبافىنةوالمةشارزقأدالالعايهانبىاوكات

يؤذوقونهيكذبووهمبعدهاوالجاهليةعندةالنبوقبلظمواله

اعظراواجهـهماذاحتىخميةنفهمفىأذاهيقصدوقوأمحابه
كأيبمارآوقدكانصياذاللك1صاجتهكاذكررفضواهأص

ارعدتلمارأتهاالةعنروىيرهكالممن4لرؤذيفرقو
مسعودابىيثحدفىوإصحيهنةاعليكيامسكينةفقالالفرقن

فاقءلجثإهرنماالألعايهفأرعدفقاليديهنبقامالرا

سالةبازمنزلتهيفوتسرةبالنبورهذعطيموأمايمالثلست
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الخهايةمبلغهوفأصالدنيافىوابمرامةءباالصمطفارتبتهوأالفة
اطاالتفيهماتخعلفوأماماولدسيدخرةاالفيهوثم
المالهالحلهككثرةصااخةوا4دصدوالحفالهاتمدذ حرحى

الىتوصحطالعتقادهاالعامةعندمعظمالجملةكلفصاحبه

فتىتمسهفىفضيلةفليواالاضهاكيمئخهوججاتهط

اتوممهماتهفىلهمنفقاوصاحبهرةحهـىاا5هذالمالكان

ئناواالمعالىبهمثمتريا4مواضفا4مصرزوإلمهدؤمن

الدنياأهلعندصاجهفىفضيلةكاناقلوبافىوالمنزلةاطسن

بذلكوقصداطيرسبيلفىوانفقهاكراهوصاصرفهواذا

ومقحالبكلصاندضيفكاقاآلخرهوالدارتعالىاللة

عادجمعهاحريصاوجوههموجههعرلهممسصاحبهق

جددعلىبهيقفوأصاحبفىةمنقموكانكاامدمكثره

فاتمدحالنذالةومذمةالبخليلةرذوهدةفىأوئهبلاسمالمةا
تهمتصرظفىيفهوتصرغيرهالىبهلمتوصلبالذاتهليسبالمال

ابالداومفاتمحاالرضخزائنأوقىوسلمعليهالدةصلىونبينا
واليناطجازلجألدحياتهفىعلوفغالغنائملهوأحلت
وجبالشاالوالراقنءذلكومادافىالعربجزيرةوبهيم



ثعمكا

منجماعةوهاداهدقاتهاووجزيتهااخماصاخاءراليهبه

درهامنهأمسكوالمنهبشىاستأؤفااالقالمملوكمن
ماوفالالمسلصينبهوقوقغيرهبهواغنىصارفهصرفهبل

دينارااالدينارمنهعندىيبيصأحدآذهبالىانسرتىي

فدفعهاثابقيةمفقعهاوبقيتةوأتحمدنانيرصلدفيأرصده

اآلتوفالوقمعافامحىنومهذيأخىنمنائهلعض
فىواقنصرعيالهقةهتفىهونةصودرعهوماتحتاسش

فيماوزهداليهضرورتهماتدصعلىمحنهوصوملبسهتمقته

وكساالشملةابافاافىفيلبىماوجدهيلبنفمعواه

الدياجأقبيةحضرهمنعلىوقسمافليظاوالبرداطثن
رولأنترىفأنتيحضرلمنويرخببالذالخوصة

كلوانفافهفيههدبالىالمالفضيلةحاز3وعليهاللةلىصالمحة
ابواآلدالحيدةخالقاالمناممشبةاطصالوأمامسمحقيه

نبيناخلقنجميهاقدكانتاطاقبحسنالمماةواضريفةا

غايتهامىعتدالوالفىكالهاءاالنتهاعلىوسلمعلاللةصلى
فالتأعظيمخلقللىوانكفقالعإلبذتعالىالتهأثىحتى

ل3وبعخطهونممخطبرضاهيرضىالقرانخلقحمكائشهكأن
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أنسكانوقالاالخالقرميمألتممبعثتأامالالميههـ
اآلدابهذهلهوكانتخلمااناساأحمناصلألهاعاجه

عليهاخلقواجبلةءاالنبيامفالخوااكريمةكاكايت

انوايموتثرقمعلالمحةنفحاتونقرادفإهماالصككنثم
هماللةءباصطفاويلفواالغايةيصاواحتىفاوحهمدىالمارف
ارسةوالعنهايةدوقيفةالثراطصالهذهتحصيلفىبالنبوة

ندبهرلكنارضبمالجيلةوالحصالدةالمحمواالخالقوهذه

انكاصالماعيهفهووصكققجميعهاالىونشيرولهاأص
دازخهاونقطةينابيعهاىوعنفروعهافأصلهاللهءصا

ثقوبهداشةررالمعرفةاينبعث44الذىملاا

واقبظرالواكظناصدقواالصابةاآلوفماادةوصأىالى

اصدبيرواةياسالىوحسنصحالةاومجاهدةفسااومصا

ومنمنهالسالمعليهوقدالإذااوتجنبالفضالءواقننا

مجارىتتغمنكذيعلمسواهربأيباخهاأتاايةالةملما
حمائلهوحستكهاخصالحوطاسيرهواطرادالهأص

واالنجيلالتوراةفىبما4وعلهثهحدوحالكمسيرهوبدال
وأإمهااطاليسةاالممرمسهرءاطالكوعمالمنزلةواممتب



م2ر

وتأصيللشرائعلقريروأاالناوساساتمثالالىوضرب
فتاقأاملوماقونالىصدةالحهـاصميمواالميةاآلداب
ابواطىبطكاحةواشاراتهفدوةفهامهأهاالص

والتعليمدوتذلكوغيرالمسىواافرائضوا
الجلوسوالملىتمنتبمطالعةوالمدارسة

ذلكمتضيئايعرفاليأفي9بلىعلماصهمالمه
وبحسبءوعلههأصوأباقصثدرهاللهثرححتى
اللةعامهممائرماالىالماللجهرفهكانتعقله

باووماكانجمهوقماسلمفعاتءوأطاهه

وكاذلمتهأيهنهاكاوعدهماليقاالكوةماوعظيمقدرته
امفوواوأالحخماللماطىوأماعظجماعلكاألثهفضل
خذفقالنبعهبهانتهأدبفمايهرهعلىوالصبروالقدره

عليهسألوفدالجاهاكنعنضوأعيبالعرفهوأالعفو

صلانكيأصاطهانممديافقالتأوياالعنجبريلالسالم
لهوقالكظلهممنوتعفوحرمكمنوتعطىفطعكصن

وفالاالمورمعيمنذإكانأصابلةماعلىرواص

غفورواللةمممالتةيففرأنتحبوناالليليحفواوإلعمفمرا
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ورأاالمعيلمنكذغفرانروولمنوفالرحيم
هذهبنهايةسالمااعلميهاتصافهعلىاالخبارتضافرتوفد

عشهوحفظتزلةشهفىعياالحيمهنفااالوصاف

افاسصبرآوعالاالءااليذامعكزةاليزيدونببناهفوة
السالمعاليهيرماخعهاالتهرضىعائشةقالحأاالهلاط

11كاننانايمكنلممااختارأيسرهااالطيخاأصفي
التهحرمةحمهكثةانااللصهاتقموما4اخاساأبدكاق

منهوطبأحدفىفعلواماالمشركونبهفعلولماللةيخننقم
بمهاوححمهلمونالمفااغفرلقوىالماقالعليهميدعوأن
واشهزؤاهآضالذينيثىسمثركىمعلىالبالطهداقى
علبهضواحرولموهقابثموأمحابههوديارهنكلوأخرجوهبه

لمالثمأجمحهعليهتماالحتىالعربمعثركىمنعرهم

نقولونماوقالثوصهعفاانعزادماكأعليهاللةفتح
فقاليمذقواكربمأخخهرفالوامبمفاعلافى

صالماعليهإنبىامعكنتأنسوعنءاطاقاافأتجاذهبوا
ةيثصديىةيئوداةابىاعيلجذبهالحاشةغليظودوعليه

احملد2ياقالثمعنقهصفحةفىابرداحاشيةأثرتحتى



3إلث

التحملفاذعندكالذىالثهمالمنهذينرئبععلىلى

لالمالفالثمالنيفسكتأبيكمالمنوالمالكمنلى
بىلمتدماابىاصياويقادمنكقالثمعبدهاناواللةمال
فضحائامليهالسدةبالسيئةفىتالالنكقاللمقالالممال

تمراآلخروعلىرم5ميرعلىلهيحملانأعصثمالمالى
ضحراويصلمعايهاطهصلماابةرسولرأيتماعانشةتتا
تعالىالدةمحارمنحرمةايمنماهاقطظلهمظالةمن
ومااللهصيافيلمجاهداناألفطشيئابيدهضربوما

عينهوأفرعليهتعالىالمهفصلىأةاصوالضادماضرت

أصماحةواصخااوههرموادفى1وأهاصدهناالممتلبا

يارىواليمةاكراالخالق5هذشازىإليوالسالعايهنف
دماسمحنهأطةركماجابرفالفهعيمناصتبفو

المالهكانعباسابنوقالالفقالثكأعنإلم11عابه

اذاوكاقاقض4ررثفىماكانوأجودباطيراناهىإدأص

فىورقهوقالالمرسلةالريممنباطيردأصليجبرلقيه
المعدومويهبالكلتحملنك11نحاطباالالمعلميهفته

ررمنهوإزنمعفعلهماالبابهذافىشاهداوحسبثا



3آال

قلوحهمأشقالمفىءاعفاكاإصبىاتقسيميومفعلهوماحهاااجماا

علميهاليهوحمل4موضفىذللثاستوفيناوقداالئكطيةعظجم
فطيقسحهـاوأخذحصهرعلىفوضعهاأاغآونتسعالمحلألم
شىعندىمافقالفمألهرجلوصاعهمنهافرخحتىقام

ماممرلهفقالهطضينثىناءفاذاصاعلىحابضممى
فقالإصمالماعليهذلكبمعلميهلقدراألماالتهكعة

ذىنصصؤفوالقانةاللةرسولياأصاراالكااسهرله

وجههنىابثرافوعيمالصمحيهنتبمماقالالالعرشما
جهرةصأله41محاتصهرمهدهصصواالخبارتأصحهذاوقال

نفةلىوالنشاعة1وأمااهاذكرماكاتاكميهق

المواقفحفرقديجهلالالذىنبالمنطالسالمعليه

الئابتوهوةغيرصعنهإطالواالالكماةوفرةمباا

االشجاعومامفيتزحزحوالدبرالومقبلبرحب
فعلماوصكسواهجولةءوحفظتفرةلهصيتأ

مارأيتممرابنفالمستوفىذكرناهمهـلىوأحنينفى

وفالالثهلرصثىمنأوضىوالتجودوالكدأوالحا
التهلبرصنااقياطدقواحمرتالبأساشتداذااناكناطى



3ال9

بدريومرأجمالىوإفنهءولىااالمابأرلىأونفات

خاسالىاثهننجممدواإلىاقربناوهويباكنلوذونحن

صنوأاخاساأصجعآالاعايهكانانسوفالبأيومئذ
ناممهافاليلهالمدينةاهلإقدفزحاناسادصوخاسا

وتاافىبقهمقدئاراالماعليهفتاقاهموتااتجل
عنمهفىاسيفاإىصطاحةالبىفرسعلىاطبرواستبرأ

الالمعليهنفءواالغفعاءاطيااماواعواقىلنمولوهو

أبوقالءضاءاوراتأاعنكثرهمواتصخاساأشسد
فىءالمذرامفءحيااشدامالماعايهثماقاطدرىصعيد

المحالمعلميهوكانههوصفىفناهعسشئئآهساذاوكاقخدرها
ءحيايهرههأحدآبمااليثحافهاظاهصارفيقابشرةالطص

أحدعنبافاذاإممسالماعلميهئشةكانعاتقانفسكرم
ماباليقولبلكدايقولكذافالناباليقللممايهرهه

وفالتفاعلهضثاوالعنهفيميقولوقكذاأويصنعوقأقوام
والسخائأثوالمفاحعثئأالسالمعالمبهنعنااللهرضي

يصفحويعفووكنالسيثةبالسيئةيجزىوالباالسواق

فمااطلقخافأصعخلقهوبسطوادعشرتهحسنوأما
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عليهنعنهاللةرضىعلىفالالصحيحةاالخباربهانتشرت

عروالينهملهجةالناسدقدرآوأصالضاساوسعماما
ويمرموالينفرهمبزلفهمالسالمعليهوكانةعضوكرمهم
منمغويحزسناساولمجدرعيهمويوليهئزمكريم
أمحابهويتفقدخلقهوالبثمرهمغاحدعنيطوىانغير

كرماحداأنجديسهيحسبالنصيبهجلسأئهويعطى
ءويمونحتىصارهطاجةآربهأواصهجامنمحهعليه

منبميوراواااليردهلمحاجةصألهومنعنهالمنصرف

عندهأباوصارواهمفصاهوخاقهبسطهالناسوسعفىقول11
صصهـلهصاثادائموإنهالةأبىفاوصفهبهذاءسوااطقخما

لحاكوالسصخابوالغليظوالبفظيسأبالجاليناطاق

قالمسهواليزيسياصهىممااليصغافلالمداحوعابوال

القابغلطفظانتولوبملهمأضتالمحةمنرحمةفبماتعالى
فىوشاورهمأهمبفرواصصعهمفاعفاحومنواالنفف

يإلكىألذفاذاأحسنئباإدفعتعالىوفالاالص
منيجيصالسالمعليهوكانجممولينهعداوةكاوبينه

يكازحوكانعاحمهافىبكانتكراغأوولوالهديةويؤلدعاه
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فيحهمويجصبيانهميالعبومكااواطمفاوبهأص
ويعودنكوالمواالمةبدوالاطردعرةويجيبحجره

أحدالتقممأأنعىرالمحتذروفالتويقبلينةالمدأقصىضىالمر
الذىهوالرجلجمهوقحتىرأصهشعايحادثهاخبىاأذن
اآلخريرساكاحتىيدهفيرسليدهأخذأحدومارأسهيخس

ئطيروبالمصالحةأمحابهويبدأبانسالملقيهيبدأمنوكاق
يدخلمنيهرمأحدطماصهاقضحتىابهئبهنمادآرجايه

عليهزموتحتهالتىبالوصادةهيؤفىثوبهلهوربمابسطعل

عائهمأسبأحبآعركلدوأصسابهوصنىآبىانعايهاالجلوسفي
أونجطعهءزتزحصحتى04لىأحدعلىواليقطعلهمجمهرمة
أورآنعايهإيفزلماعنةوأطيهمتبمااخاسايرأعوكانذإم
فقداطلقبرميعحمةوالىأفةوالىفقةااوأمابيخآوظيه

بالمؤنينعليكميصحرماجنمعليهفيصقلهضجمهافىالثه4وصة
اقوىرالمهنلىاالرخةأرصلناكوماوقالرحيمروف
جع

فالاليثهاحسنتاقالثمشيئافاعطاهمنهحطبهءابياجمااص

انأجمهمارفأشايىاامووقامونالماففضبأتجاتوالالبئاعواال
فالثمشيئاوزادهاليهوأرسلمنزلهودخلقامثمكفوا



ل3أأل

خيراوعشيرةأهلمناللةفجزاكمقالاليكأحسنتأ
منامحابىسأنةوفىهاقلتقلصانكإمالماعليهفقأل

حتىيالىبهنماقلتمأيدحههينفقلأحببتفانشكأذلك

ءجاصهـأالهأوالغدفلماكاننمقالكعاتورهمالىصممافىيذهب
انهفزممياهفزدمافاكفالافااالصهذاانصالمايهكلفقال

خيرآفقالوعشعرةأهلمناللهزاكفنمقالكدلمىرضى
عليهشردتناقةلهرجلخلهذاءثاوهـمثلىالسالمعليه

بينىاحهاخلواادافانفركأاألوهايلملففلمالناسفاتبعها
يديهابهنلهافتوجهوأعلمكممنصهاأرفقفافىناقتىويين
واصتناختتءجاحممافردهااألرضامقمنلهافأخذ

جلالرقالحيثلوكقكبمواىعليهاتوىواعايهارحاالوشد
أحداليبلغنىاممألماعليهوقالاضارادخلفقتلتموهمافال

سليمواناكماليأخرجأنأحبفافىشيئاأمحالىعنمم
دمسعوبناوخنالتهصفىزيختبمالصبىبماخيىالصدروكان

وأماعليناالسعآمةنحافةبالموعظةشولناالسالمهعاكاق
فروىالرحملةوهدالهوصنءالوفافيالسالمعليهخلقه

بيعالسالعليهالضبىبايعتفالءاكساأبىبئالتهعبدعن
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نهماآجمهأنفرعدتهبقيةلهتوبفيبىأنفبل

فقالنهمقىهوفاذانجئتثالثبدذكرتثمفيت
اذاوكانأذظركثالثتمفخاأناعفىشمقتلقدفيا

يمةفىصىفاخهاكانتفالنةبيتالمااذهبواقالبهديةأتى

ذوىلصمالسلعلميهوكانبةخابقيكانتاصهابةدط

عليهووفدمنهمأففلهوهنعافىأيؤرأنغيرمنرحمه
مافقالكتجمهةبهأعيالهلفمثمسهاكدههـمفقاموفد
حديثوفىمكاؤحمأأنبأوافىالصمابناممرمهنكانوا

حمإلىلتصلانكإلىآاالحهفيئحزالنراللةابشرخدلمجة

علىنخوالفجفنقرىووآلىالمهويهسبكلاوتحماس

منصبهلوءفىأصلأل411عاتواضحهوأمااطانوائب

وأقاهمبهرآوحسبكتواضمغآناساأشدقفرتجظورفعة
يهونأناردآفأنتيآأولءنإيميمونأنبينكرأنه

ءع

علىشوكئاامحابهعلىةصيالسالمعليهوخرخاعبلتبيا

بعفهميحظماالعابملقومكالقومواالفقالفقامواعصا
كاسدرأررالهيأكطكاكلالىءاناءاآوفالضبه

دالماكهنيعمىوخامهويردفاطياريركنؤعابدالمجلس



مجهالكعم

أمحابهإينويجاستجدادعرةويجيبءقرااةاالوب

االالألمعلميهلوجلىالمجلىبهانهىحيماجهمنحتلطا

فقولوابدءأناانكايمعصابخاصارىاأطرتكاتطروق
وعليهرثرحلعلىالسالمخليهوحجورسولهاللةعبد

رياالحجااجعلىالماققالدراهأربعةتساوىمافطعفة
فيأصدىاالرضضلميهفتحتوقدهداسمعةوالفيه

ئحيولقاودخاكأعايهفتتولمابدنةماشةذاكجه

اتواضدمتهيمسكادحتىرأحمهرحلهطأحألطماالمسلمين

خوقادخلتعنهاللةرضىيرةهيأبىوعنتعالىلدة
زنرلوازنوداللصراوفاسزىوصمعلاتهصلالني

يدلمجذباهاالتهلرصيىالمطفوبىفالثموأرجح
رجلىأناانمابملكولستبماوكهابماالطفعلههذاوفال
المثىاحبصمفقالالخملفذهبتالسراويلأخذثممناكم
وضفتههوأمانأالسالعليهعدلهوأمابحملهأنبشيئهأحق

منذلهجةوأسدفهيالنامىآثنذلهجتهوصعدق

نبوتهقبليسمىوكانوأعداوهمحادوهبذلكلهاعترفكان

ابخوهقبلمالسعلبهسيرتهفيذلكفدمناوبئاالمين



مره

بئأاصيديدهلمتمامالم11عكليهعمهاطديثوفي

يوآفقالأيامهفسئممحرىالمبردامبااأبوفالرقهايملكال
والشربواللمطصاويومصيدالغمويوموماملمحالريم

جزأنهارهاصالماعليهنبيناوكنللحوائجالشمسويوم
جزأجزأثملنفعهءوجزالهلهءوجقاللةجزءأجزاثالثة

احاجةأبلغوويقولالعامةعلىةاصباطيستعينفكلناخاسانل

الكاااليستطيعمنحاجةأنلمنفانابالنمااليصتطيعمن
أحدااليأخذأصالماعيهوكالىكبراالالفزعيومالثهايئ
علعهوقارهوأماأحدلىأحدآعمدقوالأحدنبفي

عليهنفهديهوحسىتهءووصوتودتهمتةوصالسالم

أطرافهمنشيئايخرجدالمجلسهفىالناسأوقرالسالم
مححئيأجلوصهأكزكذلككانيديهاحتبىجلىاذاوكاق

يرطمممنيرضحاجةعرفىاليممصهوتاركوكان
والضصيرالفضولفممالكلألههتبسمامحكهوكانجميلبفير

مجلسهبهءواقتدالهتوفيراالتبسمعندهأمحابهمحكوكان

والاالصواتفيهعقىالوأمانةوخرءوحيا3مجلس
الطيرروسهمنماعلىجلساوهكاأطرقبمماذاهاطرفيهئوبن



مآلث

عألأرجلىسلمألماعاتوتهححكانالةهـأبىابنوفالط

ضهاتهارضىعائشةوفالتوالتفدكروالتقديرواطذراطلم
يحبوكانحصاهالاماذا5لوعدأالمجدلشمدالسالمعليهكان

ن4واعايهوصكضايشماهمايخهرآلوتاطوالرائحةبتاطا

واالصيوالثرابطعامافىانفخاعنهيهالماعليهتهءوص

وأجبوالىايراجممءوانقاواكبالىواالعساياطاباالص

زهددوأماوباطنهاإكفاظاهيكااالصانلوا
ساهدآكوحاممفايةمافيهفيهاالقدمنافقدالسالمعليه
اليهصيقتاوقدزهسعناضبهواعىالدنيامنتقللىعلى
صالم41عاتتوفىأنالىاءقولادفتوقىاهـرررزا

وهويوويقولعيالهققةفىدىحهرعندهونةصودرعه

عنهااللةرضىعائشةقالتوتاعدآلرزقاتجعلاالم
لسبيلهصضىحتىخبزمنساغاأيامثةأاسالماعايهماشبم
والشاةوالدرهآوالديار7المااعليهكىماقاتوفا

شطرشعيرذوكبدإالهبآشىبيئوماقماتواقدبعير7

ذهئأممةءبطحالىلفيأنعلىضعيافاوقاللىرففي
ءصرءصء

الذىايرمافامايوماواضبعيومااجوعربياالفقلت



مإل

4فأضبعالذىمااوأماوأدعركيىتافأتفرح4ؤأبرع
ممىإعدالضاانايمئشةطوفالصعليكوأىفأحمدك

مماأحماأوعنءاوارتااالهوانناراصستوؤكأآماحممث

زثصخبزلىوالمحرجةوالفىانخرعلىاصلألماعلميهآ

رسولاشفركاقعائشةيثحلىفىقطسميطآشاةرأعال

فراصقكاقةحفصوخنايف5خوادماعليهيحامالذيالمحة

بأرنجلياةفثنيناهعليهفينامثنبين4نثةمحخآبيتهفىارصول
ردوهفقالذالمثالنافذبملمةاالوفى5فرثماقالماأافا

نمعاشةوقانتإفصلمةاالتكأأتهوعافانراله

توكاأحدالمجوىوإيبثقطنجاشباافصلىء5
اطووىياصائاظلتوانكاقاخنىامن4اابأآلافاتجا

جميعربهسألءصاولوهوياميمعهفلألالجرحمنابهباصه
ةر3اأدكنت4واعإحمدورخاوثماروزاالرضبم

افىحمنبهأرىلحا4بطتماعابيدىوأمسحبهأرىمماله
لفيضمايقوتكالدنيامةتبلغتلوءافداالكنفىرلوأ

ارسلمفالعزأأولىمناخوافىوللديامالىعائشةيا

فقدمواصالهمعلىوافصذامنأشعدهوماكلماجربرا
322



ه

انيأفأجدفىثوابهوأجزلهمافأكرمربهمكل
اكأحبثئىمنومانجأمخدادونهميقصرأنثتىمحيحتتريهت

أشحهرآاالبسدأفامفافالتفىراخالافىباضالحوقةن4
لهوطاعتهربهفهخووأماوصألمهعليةالفهاتلوصفيشحتى

أعمماونلوتعلهفالولذلكعاصهفدرفعلىعبادتهوشدة
التسمحونوأسمعونرالماأرىافليآلوجميمكحهرأضحكم
أربمضمعفيهاموماطانلهاوصءادحماأوتأظت
أعمماونلوتعلهواللهدتهدآصا4جبمواضعوماثاالبمأط
الفرشجحايالنعاذتمتاذكرآومابمومميغفلمالكماغ

افالرددتخالالثهالىتجأرونالصعداتالىولحرخم
فقيلقدماهمتئحتىيصلىالالمعليهوكانتعضدثصجرة

وماذنجكمفنمدمماإكاللةمخفروقدهذاأتكلصله
الثهرضىعائشةوفالصضكوراعبداأكونأفالقالتأخر

وأيهمديمةوسلمعليهاللةصلاللةرسولمملنعخها
جمطرالنقولحىصمومكانوفالصيطيقماكاقيطيق

معكنتمالكبنيئوقاليصومالنقولحىويفطر

معهفقمتلىمفاهثمتوضأثمتاكفامعليلةالتهرصول
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موالألففواالرحمةبآفالقرةالستفتحظ
قيامهبصدرفكثرثموتعؤذوقفاالابذهـتآية
سجدظحموالهوالماكوتالجبروتذىسبحانيقول

يفلسورةسورةثمممرانالقرأثمكذصلبرفال
ولجوفهيصلىوهواللةرسولأتيتخفهموقالذلكمثل

متواصلكانهالةألىنافووفالمرتجلىأزيزكأزبن

الثهرحمأصنءوراحةلهليستابمرةادائماالحزان
هاليرأصالمعرفةفقالسفتهعناللةرمواسألتقالعنه

الدةوكركىصامثموقواأسالىوالحبدفيأصلوالعقل

والصبرصمالصوالعمرفقواطزنكزىوالثقةأنيى
واليقهنحرفتىوالزهدظرىأحجزواغنيمتىوالرضىردافى

وفرةخلقوالجهادحسبىوالطاعةسشصحدقاوافوقى

إئالبوكىذكرهفيىفؤافىوثمرةمالةافيعينى

التهورحمخيراإخهعننجآمنالتهنجزاربىإالىوشوفى

قمسكالجميلةالحصالاكريمةامثمائلاهذهفىتألبداع

يوآشفاعهلعحوزوسمعليهالدةصلىاللةولرواتبمبها
فيهلماالتوفيقالمافنسألكعنهالتهويرضىاالكبرالفزح



043

حمانالىارحمياريئولمحنكاطالير

السيدهذاأفىجميلمنماقدشاهالمتأملتأءاذاعليه6معبز

وجملةهوحعقلىورجاحةعلممهوراعةسيرهوحميدريم11السالم
فئيمترلممقالةوصوابحالهوصاصدخصالهوبهيعكاله
لمألمهافىدوارءهداهفئوقددعوتهدقونبوتهةم

يخةالمني11ملماذفالفانهصالملبنادلالدبهبمنطواالي
ليهوحههانفتعىوجههاستبنتافااليهالنظرتهج

ثهافىلهقالمحاليهالدلماضاداانصلمدرروئكذابهبو
فالالتهيهدمنةونستنحمدهدتهاطيدانلموسعليه
دهوالتهاالالهالأنوأشهدلهادىالهـ5شااحضالومنلهمضل

دأضادلهفقالورسولهدهممدآعوانلهشريكال

أبايعكيدكالبحرهاتشاموسفلقدبلفنءهؤالهـلىيهاك

واللةقاكماالصاالماعوهالدةارمودانمماقملكبلغولما
أولكاناالبخيريأصالانهاالىياصذاكالدأفمافىلة
يخابوانهلهتاركأولاالكانشئعنىيخواالبهذا

وأشهدإوعوداحبزوامهدبايفىوجرفاليغابويطرفال

رواحةقاوفالنيأنه



حألممهـال99

باطبركيبظرهنأمبلمةآياتفيهكنلو

اتأمامنلدعوتهيماتصدهبىعافىاللةأظهرقدومىيم

نابرهطثرهموأظآةءاالنإياأممثرفهـوإصدابهفىماالض
عينالهبهتقرماياتاألنءالفصيحهذافىإكوسنذكر

رضوانحابةاناخنكهراالجمرواداصينكةبهويزداد
نآرهاشأبأضااحملدأوماحيفىالمحدثون4وألثمعلاللة

أنكابإءاوالمجازهالثمرتاقأقراوداناوأوضحها
تاكصياويرةاالمجافينووعلىمنطومزيزاالثه

واالمتأليفهحسنأولهاأربعةفئألواعهاضحجطجهة

احرباعادةارقةاطوبالغتهايبازههووصهوفصاح

مكلالىوفرصانثاناصذاأربابانواىاحهـمكوذ
هنغيرهم4يخصيالمماواصايهمغةالبمنخصواد
لفومنانسانتبئأماناصطاذرابةمنوأوتوااالمم

وخالقةبقأطاذاللهمالةجلبابااليدةماطاباط
وياللوقجببالآلابدياطبئءيأتونةويزةضؤحهمش
طباطوثديدالمقاهاتفىيهابفيخطمونسببالىبه

اونويؤسوجمدحوناضربوااطعنابينبهرتجزونو
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حرباذلكمىفأتونويضعونويررثردقويتوصلون

الآللسمطمنأجملأوصمافهممنويطوفونالحالل
االحنويذهبونعابأاويذللوناالئبابررعونفيخ

كاملنافصاروقويصالجباقويجروناالدمنونءوييم

والقولاطزلالفظذوالبدوىمنهمضامالالنييهكىيهونو

القوىوالمنزعىالجوهيوالطبعخمالةموالكلالفصل

اممياتواإخاصعةاافاظواالأبارعةالألغةااذوىاطفومنهم

بمفةاالقليألالقولفىوالتمرفهالىاطبعواالجامعة
اطجةابلألغةافيلههماوةاثالحالرتفالرونقاىثر

يشكوقالالناهجإواالفالحاقدحواالدامخةوالقوةالبالغة

حوواقدقيادمالصاالبالغةوادمصطوعمالكلان
اأبواصنبابمنودخاواعيونهاواستضبطوافنونها

وتضواوالمهعناططيرفيفقالوااأصباابلوخصعرحاوعلوا
النظمفيوتساجلواكفراوااقلافيوتقاولواينوالالغثفي

الئعهاليزعقبهصابكريمرولاالمرافااخثروا
حمعديهيممنلنزيلخلفهنءواليديهبينمنالباطل
رفيوضاالعقولبالغتهوبهرتكالتهفصلتاياةأعمت
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توتظاهيوامجازهيجازهوتضافرامقولصعلىاحتهفصم

وحوتومقاطعةمطالعهنافىفىوتبارتومجازهقتهحص

نظمهتايجازههحعثدلواويدائهمجاولالبيا

ماكانوافىأشحوبملفظهنحتارائدهفىرةبمعلىؤانطبق
تأشهافىممثروارصاآلبةاططقىوأشهرإالءبابهدا

اكهاباختهممقاألوالمضةافربإفىءوأوارتجاألوالسجع
فىحماصارخانيتناضلعنهااشاومنازشهمورونيئبها

ءص

عيناجمالمالالروسطهعامارينوغعابمقرعاونح

استطعخممناوادصمثلهسررةفأتواقلافتراهولونيةأم
طربفىكنغوانصادقينكنغاناللةدوزمن
ت4شهدالماوادصمثلههنورةبافأتوعبدناعلىاخافى

ل1تفعلوالنوتفعلوافانصادقينكنخاالتهدون
ألانأقراهذابمشليأتواأنفىوالجناالنساجهصتنا

بعثرفأتوازلهظههرالبعضبحفهمودوكانبمثلهيأتون
ويوبخهماصقريعاأشدعهميقريزلفلىمفترياتمثلهرصو
نظأمهمويشتتأعالمهمولمجطأحالمهمويسفهخلوااأشد
الهموأمووديارهمأرضهمويستبيحهمءوآباآلهتهمويذم
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4ثاهعنمونبم4تارضىعنونناححصهذاهـفوم

ءباالشتراءواالغترابذإيهمبابتإللتشضمةانننحادعرن

افتراهوافلصتمرحرووفىصحراألهداانلهمو

أقلموولهمكةنةبالدكماوالىحاهصوااثنا1وأصصاطير

اإومنوقرأناآذاوفيإااأدسمهآلأعاوغاف

عاداواهفارالغوالقرآخمعوالمذاواألابكلذو

لهملدظواتلقاناصءشالومكمومجز11مع
هنذإكاطماومنقدرواواأللموافؤابوفوإن

انمموهأماالنهوساحهميعهبمورادءكشفكيلمةصؤافهم
نهمحءزالماهسلعئىصنفلموالمهتفنء

عضهولوابالحهباإخلمسوالهمفصاخطمفسةا

المط45اأماتاذأتوآثءذهـ4تاءاتواوويئدهـ

دإعرافزاذرىولوؤلهواذتاحماصصهةافىوحم

فاإقابااومعلهوقييبقرنمنوأخذوافوت
لوتلهوولمايمنهعداوةكا4لذوكنىالذىفاذا
األصاىوقء111وغيحناقلمىءسماوكءماىاباأرضيا

لألجمعلةوقىالظايهنمصابعدوذلودى1يواستوت
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اعيحةاهائمخذوممصاصباعلأرسنامنمئنبذنبهأخذنا
ثهانناقناأغيمنومهماالرضبهخفنامنومهم

اآلىناههـاوأثيظاصونأنغسهمنووكنبمليظاصهم
ثرةوع1اشاأةأزبرامقاينتهماهةاقرآنايرأعإأل

وأناؤبموتلمحروفهـاإفتأنهاوحىعبارةودياصاأمعا
زواخريوءوةبموآلوؤصرةعابماحمممىآلظلنخت

فىتاالمقاثرتوعنهاصداستةماإمضهنالدراوينملمئت

قرونوأخباراااطواااقصترادسرفىهوثمعهاالمسدبطات
ريذهبكلالمأاعندهاءحاص14ذاعادفىفبكأاافإصواا

والتئابمببحضبعضهاكاالماربطمنلمأملهآيةحياناءها

اذاثماطوفىعلىيرسفآلكتصههوجثىفوشخاهممر
ددهاقىةكي3ىعنهاابىاراتاخلفتقصصهترددت

دهادقىمنإصرسانفررالحهاإمفااجهواطنوفتناصو

صورةاقالقرالمجازنصافا41الواادهـلمصإةمرمادوال

العربآصالسالبلفالخاالنربصاوبواالعجيبنظمه

إدهمقاطععلميهوؤمتعليهاجاالذىنظمهاونزومناهج

لهنظيربعدهوالقبلهيوجدولماليهراصلبهالهوانتبم



أل63ثر

وتدلهتلهمعقوفيهحارتبلمنهثىأحدتاثلةاستطاعوال
نثرمنمهمثىفيلهءالىوايهتهولممهمأدونه
واحدمفبكلواالمجازمرأوثرجزأوعصجعأوأونظم
اتهبذاربالغاالمسلوبأوبذاخهاوالبالغةااليجازعينالنو

بواحداالتيانكلربااتقدراالمجازنوعهماءواخدكل

لفصاحتهامبابنرصهاؤعنمنهماخارجواحداامن

ن5علبوىأطاماااللمجازمنثالثا4الوب1ءكال

الوجهعلىووردجدكافىيقعاويمنلموماألخباربالمغيباتا
المهءشاانالحرامالمسجدالتدخلنتعالىأخإلركقولهالذي

بضعفىسيظبرنمبعدغبمنومومالىعنوقولهآمنين
واايئالذالمحةوعدلهروالديئممهعلى5لظهرلهوقىضهن

الذيئاسنخلفالرضكاافىلتخلفنهمحاطاتااااووصمنبهم
بعدمناخهمواصدلهمرضىاالذىحهمدلهموإصغنقباهممن

الناسورأتافضحواالتهفعرءاذاصاولهوأمناخوفهم

ومالرفغلبتأخبركااهذجميعنفجااإنرالتهدينفييدخلون
حتىالمسلميناواتعمااجاإوالديئفىأخاساودخلتفارس

صىأظالىغربااالندلىبالدأتصىمنوتفيمكا
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ودأأفاصىالىشهاالاالناضولبالدونآالهندش

بهذلكأرطافسظونالدبهروانالهلنا3نحناناولهباونجو

نيفرالدويولونالجمعزمسيموقولهدتهوالحداآلنالى
اقهيعذبهمفاتوهملهوقىبهةلتقىبدرواآليةفيالثكذ

ومافيهةثرهدداقارئعايهاطلعهاثكدنمفيالكمبأيد
محافيمحفىومقالهموالهودالمنافقهناراضمنكشف

ولهوانقولاقهفاذلوالهمأنفىيقولوقوكقرله
هادواالذيئومنولهوثلىونديبماالأنفصهمفىصففون
واسععصيناعحالونويضههافعنميهايحرفون

خكيرذلكالىالدينفىثأوطبألسذتهملياوراعناحصهغجر
ونبارالقرأمنبهخأأمااخالرجهالواناتاااآلياتهن
منهيمالكانمطةفىالدااخاشروائدةابااواالممفةالمما

فيممرهقطعالذىاكتابأحبارأهلمنافذاالةحداالوالقصة
فيقرنصهبهويأقىطماوجههالم11علميهفيوردهذلكتعم
أنهعلعواوثبتعليمينلهلممثلهانووصدقهمحتهعلىبذلكالعالم
والهبكلداريلاثوالواليمتباليقرأأىألم11علميه

يألههيرآماكانعمأحدهنمحالهجهلوالعيفمجافيلم
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ماانقرانص4عاتيخغزلهذاعنأبههالأهـنكلثههر

فىومااطلقءوبدءاالندااكقصصذكر47مفهمعاذلو
إبذ3اطهرشةوثاءإكالأاحها5عياصردألاقةااالالشب

نمرلألكلفلمكراظحهماسفىواانبزثرااواحم4دبهر
ص4ءقىانلىإص4نصمماحماةوالحتحصعصاإلىوالفي

نصادممخانفاتلوهاإصوراةباشوافألؤولهبةمفوو
انحامادقههـإمونااإحمالاقعافىلدلورو

ا

شهاعنداآلخرةالداراإممكاانقإقولهاللةفيه

ثمنادنحمبماناوتانتحنوااساادونامنآلضالصى

مديهـأىقدأبدآبمطوهيموانبترلهاحمماحاعدمحم
مهاححباسانهولوكفأذانهحهمأحدعنحؤ

لىاهـلهمأذإلمثل5و4ذتعافخاصاأحرصنوا

لفصؤكذقدمناوقدفأبواباهلةالدعايمانجوان

البصركالمنسليالقرآناذأنعاثيدلهيطودهموفو

صدعمترقيافهاوالمعسةسامعيهلموبقىتاحفإقااالروعة

حماعهياصتنقلونكانواحتىهخحلآلوانالمحىصالهةلقوتالوته

عبصاتالقرانالسالمعليهقالرآولهذانفوويز
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ظشفىاإاهاومإتجحوهوكرهن4علىمحىب

بهممصواقباألرراتوآلألوتهحاياهوصبتهبه4ءروالفئ
4ءأقثرالىقالبه4ةهو4اتاقالآليمثاشصء

المحهكرذالىحمدهماوقدبوينثمحممريخشوندالذيئجالو
ضاشصقآمتصدغآيحهالىجبلماعااقرآناهذاإنانرالوتعالىوقال

األتعدمالؤيئنهآيةكوقرآناشاي5منآوصواقهيةثمن

الذكرلنافىخناناقتالبحفظاللهيمةمعالدنامابقت
خلةالهنوهإفىإثنمنلصاطاصهيأاالوؤاكونإفظطلهوانا

ناوتالممااققروابرهاااليقاءاالنبياجزاتصساو

أهـآلاط1صاركاءآلواالعآلارصوةقاهيآلصذا

ةجهافيوايمألماوفرسانإبالغةاآلءوأاالصانموحملةاليان
محهمطث4لمثرتوالمعاندرثفيهموالماحدكراعةا

مناقضحهكىتينالفوالمارضتهفىبزثربشىأقىق

ذهنهمنفيمادحزوالحصينطهكلكلفيهقدروال

قاؤاذالمثرامعنالمألوربلىشحؤنداالذأكفى

اباباهذاأكخبمولنونعقبيهكلوصاوايهداجزافى
الؤآنهذالاقىاطهانقالالقرآنفيمالىعليهبحديثه
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وخبرنبؤ3فيهوبممصومسألأيةخابئوزاجرآوايآ
طولفاقهالشكمماوحا3ورحماوبأقباحهمكانمن
بهقالتءزلبافىليساطقهومجائبهوالشنقضىالرد

بهيهمومنفلجبهخاصمومنعدلبهمحوهنصدق
حمراطالىهدىبهتمسكومنأجربهمملومنأفسط

يهمن4والتألاضلهغيرهكأاوررىطلبوسمعقيم
راطاوانااخورواحهيماطالذكراغدصضحمهبغيره

لهكتملمنعصمةإخاخاءامثفااهنالمالثىوبلقيمبالم

نوفيتعتبغفيوالفيقوميعوبخالاتبعهلمنوئحاة

صتوفيءحدنقدمناوقداقمراامثقاقاأصالماعايهزاتهم

ويهثيرههإأصابينمنءبالمااصالماعليههعجزاتهومن
أنسحهمكلحابذاصامنجمىاخةاابماتروىوقدببركته
حانتفىوفالتهرسولرأتأنسقالسعودبنوجار

النبىفأقيجدوهفلمءللوضمىءساخاساخسصرفاالىصلرة
هنهذوضؤاأنالناسوأصيدهءاالنافىفوضحبوضو
توضواحتىالنامىفتوضآأصانهبينمنيذخءالمافرأيتفال
سودابئوقالثمائةأءزهافالآلكضتمناخرعن
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معهمناطلبرااأفقاكءئضاهاوليسالنيئينحنيينا
ءالماقفيفحهكفهوضحثمءاناقفصحبهءبمافاقىءمافضل

آلورسوليبداطيوماخاساعطشوصاوفالبعهأصثاهنينبع
ليسوفالوانحوهالناسوأقبلمهافتوضحأكوةيهيدبينالته

ءالمالفيالركوةفىيدهضعفىكوتكفىاالءهاعندنا
لوكنافالكنغليمتيوناكافثالابهأحبعنمنيقور
القصةهذهوروىمائةمحرةبهافاناكناضألفهائة

اطفعلةاطنالمههذهفىهذاومثلحابةالصمنفيجمع
إنواهمالبهالمحدتالىإحهمةاالتتطرقالكفرةلوعوا

والنهماذللثمنودهمنةعليهلماجبلتيمذيبهالىشىرعأ
وأفعاعوهدارووابئءفهؤالباطلعلىكتالكهكانوا

الناسمنأحدعليهميمرولهفيرالتالجورونسبواحفم
جميعهمقيفصاكتصدوشاهدوهفعلوهاحهمعهمبهحدثواما
ودعوتهسهبوانبعاثهببركتهءالمايرتهذايشبهوممالهم

وردوامواخمتجوكوةغيدتصةفىجبلهبنمحاذعنوردكا

العينمنفنرفراالثراكءهامثلمنبعثىتامعوالعين

وجههماعليهنحمملهثمشىفياجعمعحتىنجآبييههم
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روايةوفياناساقىفاثرألءبهـاخرتهافوأعادهدو

واعتهااعسحصىمالهءالمامففانخرقاسصحتان

بئاهتماترىانجماةبكتإطانساذيايوخكقالثم
ثرأأعنوروىوكغزوةفىذأفاقدمضاد5صانأمدت

آالسالعليهبدعرتهاطدلجيةنعيمثيركوعاالبنوساصة
قىامطقااللةرسولإلىاحمالكواخاساآنادةقأبووروى

شاانبها4طتتاكافبالمضأةفدعاارهأسةضب

بالفأماؤأنفثامأءفاححأفاقمااثماالبطالى
أخذهاكااصهالىإترمعهمانارملمؤاصروواحتىاضاسإ

لهذهمابهةقحرعياوروترجالنوسبحاثنيناوكاوكأ

لخفةاكءفىيهاجمسمالتهضوانحابةالمنرثهعن
روايتهاعلالئقاتتضافرإحدكاصدلهفىأحدئهيالبحيث

وسمعلميهالدةصلىودعائهلعركتهالطمامثيريمذلكنءو

نرجالفحينأوثمانينأطحمأالالعليهانهطدآلروى
االاعايهحهافأصطهاتحتأنههاءحايعحيرمنأقراع
عيهأاصاروروىيقولأناللةءشامافهاوفالففنآت

وصكناقشعيرصئحمنرجلألفاطندقيومأطعمالالم
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واناىوامخرؤزءواوااالالثهمفأترجاويؤل
شأبصهقدبمالعليهوكانكزتألتاتوانكافيبصنا7

سوللىصأنهأيوبأبوروىووبأركآلاجرواينمحافى

ثمانننمصالم11خليهمنهفائطمعافيعحابمطهروأفأصالله
حمنالىلى3بإاىأاهنيرعذالمىاطءلرروىلمألر

الحصابنوكلريرةوأفاصاألكبعاإنواصةهـحمأفابرا

جزاته5ومنأجمعهنماللةوانإكهلةأسوأ
إصجلىاكالىاللةلىةءئهـجافألالجاحنحقصةالمااعايه

لقوآاذاخطبالمصاضاصهرحةنخلوعذكالفاصقى

صويمالجذعإكمعناكانجرإ4اخاافامهطجأخالى

هاطوجدالمسىارتجبمحتىأش4رواوفىشارالوت3
رواودىبهراراالىاخامىاءكرجمطوبمسحهلىرواقيوفى

يدهفوضعوسلمعليهاقهصياالنبىءجماحماوالشقالمطلب
ئاءاحأهذاانالمألىعايهفقالغيرهزادتءذ4عي

يزلأالتزمهلودهحمإصوالذىوزأدخكهرهالذكركهفقد

كذافدفنبهفاصاللهرسوللىءتحرآالقيامةيومالى
هورواحةأاأهلطخرجهاطدضثاذوهـالمنبيشوو



كاهم

دوننوثضعفهمبعينالتامنعخهمواهويرونكثاتصحابة

وابالىثبتاواظهالباببهذااعتنىلمناملماقععدخهم
صاهاتاىوذضىالمر4ابراآالااعايهمحجزاتهنءر

عئىتوفحتىكالناانخادةعهنأحديومتأدفة
قوأحذهاوعيأيهنأنتجالمالمفردهاعإلوجنته
ضربفالفردذىيرمفىؤإدةألوجهفىسهأهرعد

فبعثءاستسقااالسنةمالعبابنوأصمابقاحوالعليه
اعدقفلهاالرضمنيرةهـديىذفالألما4عاتيإاأت

بهاوهواهفابهئهنىفدانهيرىفاخذهارسولهطاهاءأا
وةغضىءورمدقيحدثدمونةالمهخفاهبهاشسفافثرعلى

ثقاتورواهعدهعنقلنانجزهيايرصكذكرءوتير

دعمراتهاصتابةمناياهاقهمنحهماأمااالسلألمقاكسله

دمكخااللةسوليارسلمأمأىتقافالكمابئأنسعنىوفر
أتيتهفمالهباركووولدهمالهأكثراليافقاللهفاادعأنس
ايادونولدىوولدولدىانوممفرمالىاقاقهكلسأةفال

أصيبنفةاجمركبافصبننلعبدالردعاوالمائةصانيرم
وتصدقأاالطنوثمط4تريممناالربمصاتهزومنزوجةص



رد

كأميقتحملعليهوردتبعيرمعبحمائةابعيريخةص

إويةلمهودعاخالسهاوأبأفنابهاوهاوهاعابمالهافتصدق
الدعوةباحابةلسعدودفةاطالزاالرضفينباتمك

اباططبنهلهدعاؤهنقدمولهجيبااالأحدعلطدعاؤ

بارلالماكوجهأفينادةأالوقالبهمااليحليعزان
ضاوكانهصنةسبينانوفاتوبثرهشعرهفى

تحصىانمنأكزالمستجابةاصالماعلميهواتهءودعثرة

علممنعيهاطة4اطدمااماهذهصاسيرقارئليهاعللع
فامعنهالتهرضىحذيفة3انالىيمبهصارلتفماقجمصالم

شيابمتركفامقاماوسلمعليهاللةصلىالمحةرسوميا
منحفظهاالحدثهماعةالقيامالىذلكمقامهفيونيم
منهنليموانهءالهوأمحابىقدعامهنسبهمنهونحفظه

عنهغابإذاجلالىوجلىالرفاذكرهكايذبمفهفاصاخأا

هاتركاوالمةتاصوامائحابطأنىأدرىومانهصاةراذاثم

سهمنيلغالدشاشقفأنافىفةفائدمنالمحلألهعلميه
قبيلتهوامصمأيهواسمباسمهلناسماهقداالفصاعداثالثمائة
وعدهممماأمحابهأعلمماواالئمةالصحيحآهلخرجوقد



5ص

اينوادمماإةاتإوجمعسةضوائهأىعالورأظاكابه
يرةاطمنألمرأذقظعنئقءاالوظهررحراق1والشام

ضاىرخولستغزىالمدنةوأناللهاالتخافالكأالى

توذشاوشالدهن4ءأعلىفيامايفثحيومهلىءفاكليد
رآ3قدمناوقدوقيصركصحرىزكشوقعمىحمازهصمن

اذوهـذالثعااشاصظراافىخاصءؤذورةااهذفىذالشامن

صيروهاتامصهـضبكالممامهذافىإلةاالطعهية

هعىععهنرسولناعلىبهاللةن4ماأقارئاأيهابصيرتك

كاثهواللةخالمقالاذاهأممآلاذفهصبمخاسامن4ا

وقالآأبأشفانكإكرمبرواصوقالطالناس
ينزإساخاكتاناححةوقالدهبفإاللةسأ

وقاالحجابهصرفاسالةنكللعصحكنواؤلولمما

وارادتهدعضوردثناؤدوقدإللةخأعفقدفواحىانص

طاير7وذكرناحلنببناالةوعصمةالسالمعليهاشاقنل
اقهفكفاهيدالمبالرصولأيادلماجهلأبىتصحصله

لنسرامحةهوصدالهجرةللةعليهبهاللهمنوهـلف

أصلاكيهأنهاالبهذامنبمفيناالجلةوعلىاطرقيا



753ر

مثابهحهإينوسحنةعثرةثالثفيالداءاأبلهنتح

صالانءأحديهنفطكنسضعثروديموانالمشافقمن

أظهرحىأعدائهشرالهمونراهاصبمإوسلمعديهالتهسلماصهاأذى
ونسألهالدصنئوينعمهحمدآيوافىدتهوالحدوتممهالدين

عليهاللةلىولهرياعاإسيرقالىاهذهقارفىيوؤثان

وأنحصارهأصابهومماوسلم
تغتقريظألس

والشاصاالدبتبالحضرةهذابناعلىكتااطلرذ

4اناصرا4بالمدرسصالمدرسيثىجارالحزيزعبقياكالبليغ
لهاقرظصاليخة

انبيائهيداجاللكرهوشآالئهجاطةتحافىالثهحمد

أدتهحدذآسكتابأحسنالصدورمحائفعتطووما

واقداممريمنبيهسيردمنلبأبمالمساخوالطرقتإقويما
يحتملىماالاالوضاعمنوأفالسيرواضىإحضأطنب

4باطراثعالىاطقيمفلمندتفالفريةانشهظناايرا

نسباأوعليلقلمنآلراووقلماسلمكاةسقفىواعلألئه
ؤطيوالصعنوربككألواشأوفينرولتدثدمن



كاهـ8

المديمالمباسالىالغانيةاوالمدججاصمالحاالىاالصدحاجة

باريهانكانناعروالخاذلوالكىاوالجهائضفلواوما

فأحسن4خلصجمهايبصىأئاومجنهبهايبطيعالتىيدههو

افقخايوموتقبلحياطتهتولىثمتأديبهفأحسنوأدبهخاف
والفىفاوالالاصعركثرايدانإنروالخفاعته

والطعقؤط4ضافكزالروإكرووتولماجهـدوكنفى
ضلأللوجاسواعباديدذهبواجماارواةنءوكيررجع
مأنبامفالرثعلىلهالعاوطنواحتىابيدعىديارها

اشبعأقصارحماانوبدحمىطالئهبمبفةالجاهلوخدعرا
تماباالاتؤارماخكاظةكونتانهامةااوأوشمكتالكظة

صىةحىرتاجهاطالهدوقصياجهاوتغلقذلكعلىتعدل

عدثيخ11افاضالاحفرةمواردهاوماغوأبالهادتالمحة
كه4اأويباصهاقفرهاواشحمعبابهاضاضفقداطفرئ

ايقهنرابنوانزرحتىالسبياذأاثعتمة4تذولمروعجهتهو

هذاتذليلفىالمهعنايةةلوتوصأعلىالجبذلكغيابة

تالثفىواجديدفىغرأرهبمشحوذففلمبالىاالص

تلكأثرفيوصعهـدجليكفاحهعنوهنحتىالمالحم



3د9ثر

فهاوأهماالخبارمحاحواعممدسعيهاللةشمالكرحتىارداصوا
ةناضالدقائقهووصةحاصاطقائقخفايابقنقيبهفتجاترأيه

عصاهقوألوناالوالسحرةعتهاصحطنمافاكرهبمعولقضو

هوفاذاالجليلتابهفحتعتوفديأبمونماتمقففاذا

جرفاصدقعدقاتحرئالماجمعلتوالدتالدممآمنخلو
أيبهأصافىحمناتاالوالىأفاظاالوصازةالمعنىالةجقوالى

سوأباياتهوباخصانهجاخفعصومنامبارةاصالصة
نصهنتركغةاواراعةاواافةذواطةالذالتالثتء

لىتعالىاذوفقهالنقادةوبهرتهالوقادةريحتهنسجتهاب

العميصولتحتىاالجلرقعةفىلهوافححلااسخمافيه

آمينبفضلىالناىويمنعببذله
حامدفقانهاعدالشيخاالدبفاضلاةحضأرخهعابهتمولما

بهااثوبدبذكرعلبتةهذىاالسصالميامعثر

أزدهيالدينويةاكرةإبايؤرضاكلفكباإلعورتإط
5131آلت

هع
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