
ى

صهحعش

جميم
ححي

ك

ج









أحت أالم صطلمص
نأطاطرللثطهر

اة8ط
حعر

جد

حثجهعحإمقممص

بعالراءالجز

يخخغانفئلمختماشا

هصلئاجبجمعتا5الىصركز

639726336ألأللميرفه





هعاب

اصأريخعوأأنتدث

لرايخائخراأ





يخواإلءالبدهاب

صرالخانىالفصلى

وأفائهموهذاههمولمجابااألرضأهلأديانبهرفا

رغيرهمباكطأهلدمن

اخالفهمكاقاةواضتقادانحممذاههمفىاالساختالفاثاعلما

تحدالفكمااصضحموأوالوافموإراداتبموهمممأخاإقمفى
فىإالواحدةوهمةوإحددوصيغةواحدةصورةاعاائسإلت

1021801واحدرأىنااثينوجلىدفىمجذلكابادراصادا

الخلقمنىالمأئحمعالىاحدالدثكانوإنواحدروخا

الحئوائقصإااللمبغتعشغبالمتمواملخوزاألرآفإت

غعدلهيضةحضالدضوىماثعونعلىمإجمافإنالفضقدد

ذا6ضشرة

اال3فى



صبيلاعااألرضأهاياناتفىمنبلغناماقاقفيذكرلحئنتيش
االنساقيخاوالأنالتوفينهتوبالىوتقولواالختصارأإلمجازا

والكاتمرالوشفأوباطلأوحؤاعقادمنالعاق

يمونأنإالمجرناالتىالخاالباحدىلمميريوجدالانيهرر

جملةمييقدأنيجوزفوالثعئااالتحقافىعنالعقناتعى

ءبالثىلالجمنالثكألنالشكبقآةيجوزوالالخاطجين

قيامجموزالمماإبطالهأوءشىبقافيهالعللومجافو
واحدووؤاحدةحالةفىوعدمهثعىوجودعلىاالدلة

إقافيهالمثكوكيخصلعنهالجهلزوالأومبالثىاهاماوبورود

الإقافاالسوالسالمالثعذمنزلةبطلصوقدجموترأولميها
الجطةفىتععطيلاوماديانةاعقادمننم

والدهرتةالمالحدةلهميقالأخرىأحماولهمإهطلةامجر

وأثعرهمرأيأثموأشتعدداالناسأقلوهموالئهعلةواكنادقة

واألجعهامالعالمأعانبفدميقولونمنزلةوأوضعهمالط

ورجوعهاالألزيخةباختالفانطإخهنوالخيىانإتااولؤآصد

والمحىوالمدفيوالخالقواللهاصانعوالاأصوإلي

يرونسالحسيبوالظوالطضبوالمعاقبوالئض



اخطآقافينفوسثموقوةاجصامهمبصالحيعؤافإتللتعق

إئحاشوالأحدمراقبئغيرنوالمالهيوانهىفىذالممنئاها

مالإلهالفعقتاقعتمحظورتعافىضناكفتوالتجتل

اهعتآئهاوجمقهشكإهـهعأليفعألزلتمإلصنعفجاصاخ

اوينجزفرضيؤقىأوحقايراأومظوئايضأوماثوفآيغيص

أواإلنسائةقمليأوضمقصذااوفحمبعهفيفىأووعذا

صانعااخغمعههـىالقنوعالنتةصراثسعىفيأتجتلاجمهـصقف

معاصآوالثيأتهوإعاإحسانهعاحألهوالنراقآولألنعاله

هذاضهيمخعالذىوماوحإةلوزاواالىالموتبعدوال

وانهاكالمآتموإتيانالمواحشكوبمنوعقدتهنحلحه

فيوالخوضسادالفيوالتهزرالمالمخواإلشرافمالمحا
المواهـماعناضواالعالعقلخوجبالماالةوقتةاالطل

يغصاولمخرمهلىذآالتوامنافراغمامؤمةقاقواال

أونفهمنيمتهمنعلىيحقدولم4عمامأفىيهجصكن

العقلاسعالمعتىوماوعقيدتهنحلتهفىئهاوهوأهلهأوماله

همبحوزوهلعائدوالباطلغيرمةفامرارةموتجر

لينر



شتةهابكفاكالعقيددهذهمعالعيثيهوقوامالخلققا

وهلوجمشهحدمجمغاألرضثالزبفذهوماكاتوفضيحة

الذديانفىالفماخمعاألرضوأكلهذهبأودقالمشح
والغقىبهواالزراالرأىهذادخقضيألىصجمعونوالملل

معاياطىتمنمضيوصدهـختنواتالفرايتهومحغمنه

الئعذويدحضالعينصعماثاكشابمناالعاىاالفصلفى

احقىفإنذلكطأوالمةاطحد4واصذعوارهعنهويمشصه

بهالتصاقهامنواستنكفالفعخاغهذهبمرعدأحدهم
حمعاذوتقبغالخمتنتحينفكافالعقلأنالىشالىتجأ

فقدماكهعقلهأنزعمفانلحأيملهوأوتملكأنتقل

فإتهوالوالالمعارضةفىأأاألةأسوئخويقلهناهيبخأقر

أتهزعبموإنقولىتتضاوبالربزبيةإلهيشيرأنيدال
الخعتغواصتقعإحالقبغساناإلتفاصرتقلعقلمالئ

يصللمرألتهجائزغيرهذاعمشاتلهماكاإذاكنت

ضيأمنحمن

عالماح

ذالمحنن



أهوقللفسادهتصاحالشىلبألصالحثيأةالةاآلاصةلضذكا

كذللنفهتهجعلأتهزعبمفإنخمليأهكذاكتضتهجعا

يحإلىوعادواالختيارواإلرادةوالعلمبالقدودوصفهفقد

فقدخيالكذدكأتهزعموإنالبارىهوالعقلانسوله

أهللجةمنخرجالعقلأتكروإنقولهوبطللهبصاخأش

الصامتةالثمابهيقومؤجاتقويمهووجبوادطييزالخطاب
دارماجمفئوفسطائيةالمذهصفىدخلاظرااجروإق

قولبهاإلتراراإلىواضطرتهالدامغةاآلخةعليهاتجهت

يتركأقاإلنسانسباويقولانةاإلالخجةظآ4وجلعرآا

رقالالخالقونهمأمدثعىغيرمنخثمواامئعالىوقالسذى

العطيلوأصلوفاساجقاوقالبهئجقشوأيملهنالى

فهماقرازاالاعتقاداوالعقابوالثوأبوالرسولاثاطاإبمار

والعفابالرابفانبزاعهمالباسعاديةدفعفياضاروا

هذافيوالنارالجعتعةعندهمالتيناوالمثقاوةالسعارةثالتنا

ويدآطةئتتضوالفاقيوالعيرهاعندهمداذالإذامالما

خالقالميهنلماذاازثماالموسهذاقموضعئمويهـهمعلى

وارواخهممنفوينخالذممطؤنحكيممدؤصاعوألقديم



امةفيائفئرواماؤقطمنهمءالئسىوتعقىالئحسنيسعد

هذهفيانتعثارهماألوساتشوتحتفياقرواوالاألهممن

تندتمالشريعةوحقغظاهربالديانهاالفرارطائهمالاألتة
عنتخقعواالذاإلطليةطخيةالباهوالوهماليهااجاب

االلقمةعندالوأشهواتأميادتفىتفوسهموأمرجوااألديان

ماعواقبعليهموتموينهموونمااريمابفيهممبترخيم

والمبهراتقتتقدوالقاوبفمثعتقدالمفطالمى7حتئمحذرون

الخماتةوغلتاألهاتةوارتفعتخكئرتاغواواظهرت

وأمبالمستضتموقواهئجمبالىئاتيينفواةالئرو7وعللت
فيالملوكمنملكدفىيدبهرلممافنالرالجوروأحيىالعدل

ولوالفحناغمالىألنبتآمنهنبئزمنوالقوحديةاررهراقديم

منيمقاياالمحقورهالمسترذلةالفرقةهذهعليوبئشالله

وأضباهيملهمثنمطالصطلهمأديانهمبينطمعواتما
غوركالمهمئموقفواالذتابهمواهماولياواجماحمم

فييقدروتهمابمركاقهبدوالمذههمقةطواوأط

النطالمينبعضنولىوكذلكوتاليتباركالذلوعدغيرهم

ءبدووثرزاهبهيبعضواصوانايمبونكانوانجابحتما



اخإرهإذسبوحنفسإلىراجعهوومنةوالمروالعتلا

شاؤنربمممناطقوقلوتعالىتإركاللهقالكال

جمؤنيحوئمأتمالذأرحمكماءاصفرتلءشاومنفليرمن
األحكامءالثراغبهت7صاعاوبتأؤلوناألديانحنطرتهما

المحارمويعتحقونويعثتبونيحمحونافواتجوزثالرخصإلى

والخرحوالفتواليرقةوالغفبوالمواطةالزنامنكقها

وفولالزوشكاددوشوالوقعةشاقوالنميمةوالوايغيبئوكذب

كلثأثه8أواشريئوايغروالسعايةالفنحصمنورمىالإلقك

والغقوفوالظنماوالخيالواجمنرواقالرواالسحهزازاطةوا

وأشإهالرعدوإخألفحدااوتقضوالخالفوالغدروالمل

فىعكنهاورالمزوالمحارمالعقلفىاالمحظورةإذائلاذلثا

تنففماوالذماملهوالمحافظةالخقمعرفةاليعرفونالمعرع
والعتاةأربابمعندهآلملوكخساسةمنحجاوالنجاتمن

ألمأث8مألصياآل

38يعوروا

ا05وبطور

لىكمضهحيئ



الجآعندهمأمحابهوأهالنارأهلإصلونواوالضعثهبإطين

مسغغيثايغئودطوالمسرخايرحمودسأألاليائمالناسوصائر

اطالعمنيأنضونوالاالسخرمعاىاألطالععندنقؤنوال

اجمورامنصنهماممنموإقعةمنحعونخوالخرميمعلياضاسا

خربهمواصعأوكلموامغموأشعةمنتحاشونوالواإلناث
ترونوالوالمإدلةءخفاواالاررياثةواالفعادةيبرنيعوال

اكقهاليخلرخصجمعواالنفسإليهصتاشهاقيعنالنهى

فىبقولهمالمجوسمنفأخذواوافيخالديائةاعاواوزا

بالألقياتالتراضىفىالخرميةومناتواألالناتنكلح

بفتلالخثاقينومنيعفاحوالالزنابإباحةالمدومنواألزدل

مذهبهئمذههموالحياقوممغإلهاحياهمفالخالفهمهغ

اجتررتماذات5وجازابهبدههاإذاجمرناهايبهرونوقد

البافىهوالذىوالثاليالعقلهوىاتااألولالىاممالمئ

وإنكقهلكصغنالذهماالمذتينواألعاايألساشين

مثيبخالتألهموليععنهلجتنعواولمالظاهرفيمبهررنهكانوا

فىكهالكغاو

هكيواكفح



طذلجمغاناالمتطالئغهويقوتهمصععههـىتدعاقب

معذعدهمدتتقيألنأإجازةوإمافآلوإتاقوالإتا

ممأعلمآلوا

فنىوثمريعةوآدئاديتاقومممآأتاعلمراهمةااأدياقجم

وقىوثرفهمزثهماألدبثوفىامإرصالهمبفآالدذ
تصعالمحندفىأدققومجمرتدومعامالتهمرصوميداالشريعة
ضرفاوتعععونتمعةمنهاعرفالذىوأن3نحتلفةمآةمائة

أوخهأربمةعرمدازهامذهآواربعونإنناتاذلكيجمع

التىهي7فالسشية7نيةوالالبراهمةاسقمينإلىةررجعثم
بالوجديقولونهممصنصأصحنافثألئهوالبراهمةمعطلة

اكقآهمالدصنفىةمصنثهمهكييث
هكعاةقى

أهنحتلف

لمجمالأل

ءألمدارهم
هولقىجع

والمنغة

مم



1

وابباليقولونوصناالرصانةويطلوتوالعقابرالثهاب

جملةهذاوالرسالةيدالويبطكالتناخعلىوالعقاب

اصتاواوالمحوماباففيهم7قواظادابهماتمادير3

وعلوالشعبذة3اعةوا4والجقةوالرقص3والمازفوالمو

الوهمونفاذالفكرءصفاويتكونالخروبوعلمافيرنجات
دوالهببالمطرواإلتيانوالرفاالخييالتواظعاربالعيونواألخذ

ومغاصخةاحفظوقويتممانإلىمكمانمنحويلهووخئسه

01وأ8يمالموليورجوعوالذهنالقوةفيواكيادةالثيب

فواختاأطارهمهوتفاوتبالدهمالتعاعنختلفةشرائعهم

فيمإبماأنبلغنافاتمذىلالثراغاخألفيوجبالدق

ألثععحدتمنالديايخاكقولويبطلوتواياله

هكةحا3واختالفهمهه

68دهأالهوناوعلم
هالخفيةة8الجغة

هثكةالعةث5

ء41

وتحويلهماوحبسهما
الثاطح9الء4ثا5ال

الباهوتإعد
طنياليحهفأل



أمرواوالضرةالتحةفىغايتهابلغت4اذاحتئلمجمونهاحديده

لسانهاحقرقفبظألتاكاكانفإن8قالواايف8اناخبهرا

فىيتاكيغلون5ةفزمنهمسيفرهلمفحقماصادصكانوإن

يدخلهأنالمنكريأمرون6وحديدةهافويقذفونحديدمنمة

يدهاخىقتكاذبماكانوان5الواف4الخديدةفيسترجيده

وسافاوالقاطعالسارقوبةو5يفزهلمصادقماكانإن

يضلبهممأومنهمبالتاريحرقوأنبهمظفوواإذاذراريهم

4مقعدفىيسلكهثمالخعثععةدأسئحذأنموصلبأثاه4م
المحالكعةععث

هفماتالمئيروا
ءلنجات

5تفر

ءلمقرم

ألغ

8ةافيترجر

ءهثاكنكععةت

يمتعماص

ءكالةاتعالىانةهدراريهموصاز
هـلمحرقوهةمنههايحضران

4هـمقعدةقيللط



ماوتيموالؤلميماالنجعمقعندهمناطمبوالوبلم

مهصعندهمالبقروخرمةحرإمعندهم6القروطميمتؤله

لوالزناعنهيضنههالالقتلقرةذجمغوجذاثااثمأت

إذامنيمالمخقنهأوقحعاثالثسلينخقصاصتنلمفرابعندهم
فيهـحتئيقتلوهلمألمسلموقباهإذامنهماشتذوهنزتا

يخعثموجلدهرأسههنيهعلشعرةكآتحلقانويطغروه

يذمبيخايامأمتهافئعتئولبهاثاوحمهاةوأخاالبقرأيوال
وغربةبتةاألصاربئلمجونواللهافعشجدالقرةإليبه

وكذاصكحرامالراهمةكدالخمروشربالقئلىعندهماليواطة
يحاماثتوشريعةآلمذمتيمقومولبلمآحممأهلذبيحة
بهاعايشبرنويعليها

جلةعرسآاانالبراهمةمنالموخدةمتزوأهواثمجميمدبهر
احمهبثعرصعورةفىبالىسالةةالمالئنظنأجهمإبعث

فال

صوه

ةةابكل

أفيمأااحاافياجا4ئااثاكااأأ

8ل8طءواخا



ام

سةشعاألخرىوفىسصيديهإحدىفىأيلاربملهناشعد

ثحلقةهإةضاىشكلقهلهيقالسالحاالفةوفىخالإل

رإظعشرانتاوالالفقاعليكبروهوؤققأالرابعةوفا

تسرورأسرثورأسأصدورأسفرسوزأسإنساترأس

االربضظيمناأسفالواعدوهاحقخنيرورأصفيلورأس
والفآتالضوالبعهماوالرفعةبالشاوجآلعاللهاعطهاالق

الخمرشصربالقتكعنوتهاناالدنيالمناقعسآوجعلهاوالنور

ثبدهمثالهسنلىصنمماشئخذوأنالقربعإدةوأمرنااكالوأباح

انبراهمةمنجاوزهلمندينالفإتهثركئانجوزالأنوأمرنا

الملمنواللمجوزبعدهمنولذذيتهلهقلمنحسبنهالدواب

اننايثدتةالفرقةهذهعموادينهفيالدخولهميهه

بهابرذأصهيقالمقكرسولهمأنزعما3المحهابوذيةومنهم

يهيلرأسهوعاىثورضاىرابوهوبثرصورةفىهمأ

إحدىونىوتالرةأتحافمنبصالدةمعآدالموقىاممن

0619الثة01

198كهعهخ

ذأ1ذتةءها1ننبهابرذ5ا3االظسمهأأبم



1

مظلغىشثإلثذومزراقالألخرىوفطتحفيديه

أنوجآلشعراطهةبعإفىأهرهمالطاووكىذتبمنيظالل
وأنهإلوسياضهمفيهونيبدونهصعنتا4امحااواتخذ

عرارتصبممنااألشتاتياقإناألشيآمنشئايعأسواال

شيبلهيقالمآكوشولهمأنممونأجةاكساباومنهموجل

عليهاخبطلدمنقاضعىةرأصصهثرعليصورهفىأتاهم

عليضنفايحذإبراأنفأمرهمالناسوسرءأتحافكامحعفاخ

اخحلاسباندجمرفإنويعدوهويعطموهنانالضذخال

معيقرونالذتءهوالوالداونيةالدامانيةومنهمالعالمفى

الرئئملوينفونالخالقئثتونالذتفأقابالىصالةاتوحيدا

إهطاونالذقالفحرابأوهمالرصعتيةمنهمفأصمنات

بثذةأنغمسهماخذواإذاأنممجمونوافكلهمبطولحراصهم
مهمواسمفادواويلطفؤلهمةالمالئالمفيثوالخآىالبرؤ

غيرراظامهوماوالفخانباقاأللاونأالوفوال

ارهمافلةدهرهممةطععوثمهمغبفةوالثماراإلت

ب09ث

8أأل3مئعة



1

صزلوقلورياحمطرمنهـيدونمابثيايدرنأبمتعموق

إألااأوطيصفدونصومالمصفدةومنهمدعوهةعاوطر

برصثرةالفكرةظةمنطؤثميثمقلئألقالواباطديدلمحورهم

ظهرهثالتهالههالصنملهمالمهايمإيةومهالماله
لمد4درأسهوعليمثقوبتاناهوأذنالدمفههطرفيلجلد

حيائحهماطلبويقصدونهإنيهيخوقحفاوعظاممنجمللي

لىصلمقوم3التهكخصةومثهملهمفجهااتهعونو

الالحهنضربيدصفىيدألفاالأنقالامرأةصورة

منقرانجينفقربرنالميزانالشميادخاتاذاعدعندهمو

ويتاتلونؤإمآهمغيدهمويقربونمواوالإلبلالجواميي
فةكأآاآلتاتلكقىيعواروناعنقاأنحتئلهقىبائاالناس

المايعدوتالجلهكيةومنهمقعالمويأذنيأمرنماايمونأن
عارهوخيادونماتثوقيأصلوأتهلجكامعهأتعموتو

إلالصةايراا

8ممافى

هيخهاله

ثدصةلجنه01



9ه

أعنطملوهىالناريعدوناالكنهوطرية3ومارهوط

يخدونقومومئهمرانيخىلعآلهممو3مجرتونوالأعالت

واحدوكلبههمبعبدونوقومإلهديبدوقوقوماثمى

التغجبمنذكرهافيفائإلهوالودعوىورأىمذهبفهم
جمفرهمراهموسخافةوجهاكلمفضائحهممنحيهنافماواالعإر

فاية

ئحاهذلخافيأنفىعونالناروإلقائهاقأبدانهمتحريقجم
أخدودلهيحقرمنومنهمالجتةفىارألبدحيوةاليوخالعمالها

يجىثمعليماويوقسدوالطهثواألدهاناأللوانفيهوختح
التفسلهذهطوبئولمواونوافطبىلبانصحوجالمعازفوحوله

هذانيكنففسهفيمولوهوناندظخالجتةإليتعلوهالى

والخيوبواثالبوالمغالممرقخويجدثممتبرلالتربات

ئجمعمئأونهمجهتمإلىيرواثارفهخفا4بنذمى

فيهوتشعلصاقيهافصافإليوسطهفىفعقفهالقر3أخعله

موطريةاالك

هياو

ءايءحنآ01



ا

منومنمفحهاويحترقإليهالناثتأقىحتئواقفاخولمالناز

دماتييلحتئويوقدالنقلكهليلاعامحأرأسهيوضع

جوفهعليبضعورفالتالالهيحعىمنومنهموحدفناد

وصطعمديةأخذمنوهنهمأمعاوهتخرجحتئكرةبعدكرة

ؤقوفماوعلمآؤهماالرفىويلقيهاخضااخطةوساقهنخذهمن

ضرةلهرمنومنهمطوتحتئورتجؤمهخدحوفهحوله
االرومناقامأاالرفىيثثنرالوالفيماورقدثرلمجف

اهلهليهماصفيماماتفإتاهنفقهتئأنأإليالمآإلي

االرفىأوالمتآفىماتوإناتجةعليهخرمقالواوحزنوا

فئمكونبالخغأتفعهميرهقونقومومنهمبالجتةأصهشجدوا

والثناطعةثلفيصمرأحدهمحواشتبطلحتئالطامعن

ولهميموتصتىاألرضفتدجممنوشهـميجهدئمااللي

رتهإلييديهبإحدىاثارقدنمأصلهفىاغثجل

رجلجانبماوإلينحرهعلياالاخرىيدهووضحيديه4بفقر
لمنطونيكتابفىيقرؤونأمحابعهحولهكرسىعليقاعد

اةعمد

هصثلةتنرفيةعكطعهفقر



ئوئىدفأعنماهنعاإليهأشارالذىاسبيلاهداخا

يمولواحقمردفيركونذلكالحشمكنوقدالجخةإلي

كالسفافيدأعصانلهاحديدهنثحرةتحتهآخرجلولهم

الجلهذاارتقىلمنطوبىفيهجترأكعاببيدهرجلوعندها

فأمعكياأمقاةوأخرجبطتهبصجئمالثجرةهذهحاذى

فىونحتذاخالذاليقىالشجرةهذهعليخرئمبأسناته
اليهتسالفيالشجرةإليوصولهفبليناهاالخورتختطفهالجتة

ئحيرنقومومنهمالعثعجرةعاجائيهتونهمءأمعافئخرقهنقبرم

فيقطعوتهمالدنةويرلهمعدلمحفىحثهرإلي

الجحةإلىيخرجأتهوذعونالفيحوتهمويطبنصفين

يأقحئئعرياتايقعدمنومنهمارةباتفسههـهىمنومنهم
ةواالصبالرعالةيؤمنالمنوكآل4ويأطمهفيقطعطير

والعناخاالنتقالفىوالعقابأماااكه3أباثيابلؤمنفإته

الفضوىالنهايةفىجاللهجلالبارئبأناألصامغبهواعل
متقربيذكلوألوئوصفوئحقويلميدركمالىفى
واسطةمنحواشمهعنئماظإذاكانبدهويعظمهمنفى

لمالمثأممثكالهكعفكه



1

والعئقليةالففزبةالألجراممنالمعوشطاتهذهخعلناووسيلة

اامنععدماالعربقالتسذاوهلديهوقربةعإدعهإلى

عإفىتهعابدكلشكرضمناتفمعبزلنئاللهإليبوناليقة

فيوقرأتالطريق8واخطأضلقدكاقوانلمهوالوصول

أنيزعمفرقةذهـقعانآنعمنتةأنالمسالكتاب

العبارئهوالبذأنعمقةوئرشآلنجتاكانالدث

اتهباونعوذالصورةتاللقفىنماسياءترا

الشوتةعاقئهمناألصأهلاقعوتواشصيناهلأذ

دلنهمهذايعبدونهالهمأصناميخهافرخاراتولهموالمنية

الصناخوعجعبيإتالتركطلج3وحذقونخالقاداب

بينالصبىيقعدالانأدبهمخسنومنغيرهميوتجدفوال

لهويسجديديهبينيمعشىوالمعهحلدأوالأزبايدى

كاهمشرائعهموأنامتعظيماكإرهمصغارهميسجدوكذلك

ال09خطأ41

ءهملبز01

عهمحزتا

محىمثهثهة9أأهمكمألالامحله



3

ماوكلواكارواتمآىوابمواوانقهقللثممىيجدون

فىمولودرتدكتبواوكأاشخلىلهخرواشمىمناخسضا

يعىفلعليهلبماوحكموالهطالعهإلىونظروأمولدهالوقت

الملكديوانلتخصوزوعددهمإتردبهراالصينطلكةفي

فيهوأجرإتألميتفيمطوتوالاصبزيةمثهميأخذألته

ومندتنفالدؤاعلهويطرحفيهولدالذىوالعثهراالمالى

ومنفتلدراهمعرةوقيتهافلطأثفمائةزيادةعليصرقه

8ثبثمىبهيضقللمكعوبةأوقتألأوأدتاالسلطانمنقا

لخاواالمثايخئحضرتبالنهويقرأبخطهكتابائعطىحتى

العقوبةأوبالصثضققمواجمتقياذنثقداخق

يهةوااالهدأددفعوناخهماعليماامضيئمالقتلأو
هذافىومذههمبالرورشحدسساأعلىإذاالرجلألنباطل

صماحبهمهمواصأعطىذيغرجلكللىلركانإذا

فالنعاىرلىإدانذينصماحبفيمافيهتبعالمتهفهائا

وأبمرسداعيافإذاإتساكذاعاكألفالنالمطلىبويمتءصذأ

عنهاوانتقلبأرعقشلدومناطلىيخصغبالخطينطولأحدهما
09صا



3

استنكحومناوذفئمولدهأرضإلىئقلغيرهاقومات

مهمالخروحأرادواثمحاريةدوولمنهمبامرأةالغرتآمن
ولناعتفمالكاواوقاالوالدةوحبعواإليهالولددفعو

اليسارأهلمنزناومنغنئاقوالمسفلةاكناونواألصل

واصثرالقتلالذنوبفيعقوبزثمضةوطقتلوهوالشرف

جمعاألساروغلتاالسمطارقتتوإذامالوإاالغذامزرو

يأؤألمإنبالقتلويهددهماألصناموصدفهالسمنيةالملك
وللمثهقالواالمطريأقىحئئمعتقلينمحبوسيناوقافالبالمطر

فالواحدةقرعةقرعوهاالثمىغربتفإذاضمرهفىكوسات

ومنازلهمليىتهمإليففزسلعهاإالأحدابدينةفىيمقى

الجيرثىواألزقةبالمعكئهوتحككتأبوابهمليهمفاغلقوا

بواضدارهفيخاوجدوهفنانصجيفرأنإليوالعسى

الملكامرنعذىمنجزأهذابدمهظهرهعليوكعواعنقه

الصينشالفيوهمأماأثهأالتركشراغكهىخماجمم

كتاببعثهموفىلهمصسابأبعهمفيانفىعمونومغاربها
وفيقالواالئغدتةكماببعضهموفىيجاوروتهممألالعتتية

يم3لبثعته01



2

والاألسارىقتادتيممنولشوحمنيةنصاركاتغزضكزإ

جرئحاكانشإناطربفيبهظفرواوكهالجرخىالتيمعزعلما

همموئحرموونرخريخزثالوالهزةمنزلإلىوحملوههدا

منومزثماألوثانونبودنيتهخثتئظقرالنارأنةوجعولون

ضتاعلييدشمنومتهمءالمايعدمنؤممهمالشمىيعد

عليهالدوالتويعقرونجموظحىلل01فطأحتآوخدمهعيده

بالثلجيألونأتحمعمونقوماوشيمقالواانقبربلغتنهماخاوا

أعلماتمهواالثاةكتفعليحكهمواكثروالبردواكأيم

أنبقواصنماالطتمتبنأحمدمجرانيايئالحصرائعدبم

الهأصفتفالمعلوماتهنشىوصدلحقهالالعالمعآتىاإل

منووعدلخخهلثيعاالرشملوبعثبربوبيشهاإلقراراكهعيز

خقاقهابقدرالعذابعصانوأوعدكأولالتعيااطاح

يدفعواوأنمةالجعغثواأناهرهمفاوقصدواقال

الرذائلوكتضببىاالقضائليلزمواوأنةالفطمضرناهما

الثاثرسةثىحعاحالسلنى

8كلألجرحيزهأهالمثثمهكلثهأالصلبهذاق

د6ذدسته



3

االزواخدوالثانيةالعثمساسععندطأوإلهاثالثمأوص
نشمالىبالتحلمجيلمابأنيبلةوفصبوخروبهاعنحدوالثالثة

رئههوالذىكب3ميصويصقونقالوااعفاائفى

يوموالكمراألحدوميوللنشمىالستيومللزحلفئصآشت

يوموللمثعترىاالربعآيومولعطاردءالثأليرموللريخاالثنايئ

عليإقاهمعتهصاوالقالواالجمعةسرموللزهرةالخميعى

مالوتيأثكايخقربونوفربانواعيادصياملمعمالنطحورش
تاومغالجابةهنويغتاوناكقىوثحمالعنطامويحرثت

ويهونيذفجلممالونيأوالاثاوبعزلونوالطامة

الجملرأويعغلمونوالثوموااليقىوالعععكالجنزتلخمعن

فىحاجعهيقمقلمناقةجطامتحتمشىمنبقوأهتحى

ابرصواالجذاممثلمرضبهقنصوجمتبونمالمهذلك

يجيزونوابالقرببرؤجونيوالوصهودوذبغيرروجونوال

المطتقةوالئريتيظاهرهفاحثةشبيةبغيرحخةاطألثا

الفرضفىواألتقاسذصكرواولدطآلإاليطأونوالأبذا

يوخروليىاألثفنىانوالعقابوالوابضوآعمندهم
كلالجهاطةىكي8نهثاض3اثافى015حول



3

بماإلىتصيراأيفوسبلمعاهـموقتإلىعندهنمدلك
قالالدناسنالاألنفسثأكعدااضنوفاعليا

ومنالنفهىئالمذموماتمنبرىالهوالنبئأنويقولون

فىالمموةااتجابمحمودصفياكاملالجمفىاآلشات
آالعابهطحمألهمامذههوأناالقاتوخالقيثإؤال

اآل4الىتهوأالذالرسلاسئمائصمواولنرهاالل4وتحثر

فىارسحطاطالييقولالعلومفىوقولمحمقالكثرةدجلعر

الفالصصفةمذصهوهذأيخالفوابكاالامامهمكتبضبه

6قديمالفىاليوناتتان

والماهاتيةوالديصانيةالمافيةثمفنامنافوهمالشوالةأديانجمر

والمجوسالبرإهمةميبهيروالصابئوقواكباثونوالمرقونيةتيةوا

ءاإلرىمعقديمءبشىأونزبأاوبافنينقالمنصؤ

والجوهربالخثةالعائلونكذلكهولجيتاوالصماهذافإن
يختلفودتئموالظلمةالورهواألصلأنبعضهمموالفضاتئء

حنالوربااخروقولزانممتحيانجميعاالاقائلهفيقول

ويقوال1هكلمهـالصائينرأىوهذامعتةجاهلةوالظلمةعالم

همابيمعدلوثاكوظلمةنورقديمةاشياثالثةهرقيون



3

مغيلثلمولوالهجشهالمنهذاليسومنهذامنيخلق

والنطلمةاطئرلقظاكالمنانيةويقولالضحافرإالطحبهما

منيروطإخدأريمقالواالعطإخابوأالشرضالق

البارئبقعدمباقولمنومنهمخالفمامعهاتجامسألفالسفة

والمعطاةوالعرفوالمانمانوالأعحورةواماعلواوالطية

فلمقوموشذوأعرافأجسامهقالعالمبعدمقاالنهم

أهللمذهبنحالفةهالمذاهذهصباقواوتئذزكيف

والذالحافالفصلفىعلهمالنقضمنمرمائهيمالتوحيد

والمعينالموقغ

ماأؤلأنآاالسعالماهلىرؤاياتقءصاناألوعدةجمر

عخهتعالىاللهحاحكاغغالنبئنوحزمننىاألوثانإتع

يغوثوال4والسواؤدآتذئنوالآيهتمنتدالوتالو
قالاتهالقرظىكعتبنمحمدعقزويناونسراوقو

أجدهمماتاذانجعمامأوالدمنصالخوقرحالهواصاه

وساكالعثطانهمنخاوجدهيبهوعنطماخؤضهعليهجرخ

بناوتتأتعونإليهابالنظفشآهـناخوبممضؤرملاصشراال
إكاآبابمإنألعقابهموقالنجآقرونمضتأنإلىففعل



األرضالقهئرقلتاثمةآفنسصبرهاالذدونمنعجدوثا

الروايةذايعبإلونهافريثيهنصتهافاسترجصمنوحزمة

حابحعامنقهماألوثانعإدةعلياالسلحابمثمأعلموالله

ذلكاخسنمنثهموموجلشاللهإليوفريعةوسغلة

قومعدحتىتقليدايعبدهامنومنهمأصحوراافضللةلمعما

وقوملسراوقومالعثعجروقومالماوقوئمقالشعوقوئمالناز

اوقومابخبرموقومتالمالوقوآالبشروقومالهد

وصنقاالملمينإالغيرهالمنهامعوقبعيمالجملةوق

ءمود11كه

اللغرتةفنهمأصحافأثماعلموشرائعهمالجوصمذاهببهر
منهموتخيحطاهوستازأقوموالوالخرمةوالبهافريذية

همومكالمرقرنيةوبالالنةمملنايبةباالثنينمولهننهمف

القديملهايأنمحكمووموابخوالقعروالشععىالناويدمق

فاداعندهمالميىبمنزلةبرهواهرتىختقوالهلمحللم

مثهامحدثردتةفكرةينكراليإرئأرق3خروتيكموناس

الزردسعيةوبنهمإرادتهبغيرالمصادبالجيثالثبرهـهذا

ول5يىأمخإث



ال

كخابهويقروونبعدهنئاتيانوثالثةزردشتينبزةئقرون

أعنطماألوبئعالذإلطقربةالبارويعطموناالسطا
وبئعراطهتورمغاالرأنبعضبمذعمثماالسطقسات

القيتةولمجرمونفيعرشالذمنبعضاثااخرونوذعم

ولذلكمنقذكاناكتمناالتبانباطنمنخرجماحمؤ

معيهاقدونتداتصلثالثتونويعطعامبمعنديقمزمون
نصفوااليةالمياطلحعداحداهاارتكيفالعثسى

وتعونيعلهمامنويعقوثوعرضهـالطواالواحدالنهاركل

ولمجرمونئاوضئاصابليعىازداداطرئارادوااأاثم

يضالنألتهماواتتالخهشبأواليفاوابشربلالذح

ايدخلوالمأعاماإفئعلىأيديهماغهوإذابخاسالصا
ويععشحأونالثعفاهوملونبهفافاالمنألتهأفواههي

إثمخامنعلولمجخوقألماه6مأاتوالاالخوأتحن
ء

لمونالىلهيامااطيبأنمنونوياذلكعمادمبفبل

النيروزويعطموننهيأصلهفالابليسظقمنبئومابم

خقىهممودلاانجموندنالفروردوائامحانوالمه

عونويصالفرشبسطونويالبعوتويثطفوقماضازالى



3

روائحهامنهاالموقىيصيبانماويقولوناأليامتلكاألطعمة

انونوبهاامنهفربرثحدهمأحئحروإذاونورهابثواها

رةاكطلبجسدهتىفيلالروحمقارقةعندءلمجضرالثيطاق

ففارقهتقزعابمبإلهالتفثفإذاالخائطعاىوقحإذا

هفومنواالرالمامغالمينربواأنعندهميجوزوال

واجةارهوالوحهبانعقالنجهألتهالضنملعليهوجب

وغسلهاليدتغسلوهيواحدةمرةوالليثهأديرمفىعديهم

بعدهبغسلونثمالبكرمنأوالألثحارمنيمتخرجتجاالوجه
واجةوائربهوةواألختتانابةعليهمغلوالالطاهربالمآ

والمضطريخامنهاللفؤاالكيخرجوااتأموالهمجمغمنعليفم
ألنهار01كشىأغناطرااصالحوفىئرهمومنمقعهمأهلمن

شاوواجمفشاؤواماافعسامنويبهحونارألرفوعمارة

وقىكوالميعخرنااكاألثعاثالثةبأحدإالالطالقيقعوال

اكأليوبهوحرامهمعلوالسرلحهناواكوالهمضرالد

إستارثالثمائةمضهيؤخذأوخثعمائةنالثيضربأن

أتنهخرموأقرعديلثالنهعليهوثهدسرقوهنةفق

يثثثععاةثمغ



2

فاقماصققيةهاويغرمدرويشذلكمتونويواذنه
المةااوقامتالغفبئاهذيخهعليهفىاكثاياوسرقعاد

تجةمثلوكرماخرموشعفىوآذئهأنفهفيوخرمشاهدتقام
أتفهفىوخرمبعاهدتاكشفىثالضوسرقعادفإنصرفما

وصرشاعادفإنماصشةمةقوغرمآخرموضعمغوأذنه

الخصمكديمااذحاماكيةوغرمذاثبعدعديماشصدنسلمرابقا
ومنوفسآتهراتارجأخذماقيمةمنهاخذالطريققطعومن

فىشاليفصممناليديخأظعمردأؤلفعقوبتهالوالةعنخرج
ابعةإاوقا5سفمنالحةااوثالذلمنقطعهالثايخة

صايجةلمتلمحا11ضلىخروجهفيكانفإنالفقضرب

صىكاتفإنيخاهفيفموأجصةقوتاقالوممصهلده

رجآأفلوجيبةالموارثفيمموأح5رجاقطعتسععيا

أخذتتشاةإنأةافإنوابنةوابنينةءامروخقفمات

ضاشتماعليهاواالنفاقاإمسعاكحازؤجهصاؤزثةعليويجبصهرها

اإثموسوفاثاتالمرةالمالفإتولدمنهلهاكنلموإن

وانعنهاالمقةزشعتالمرأةتزؤجتفإذاالمرأةتروأن

ماالماب



ه

8يئرؤجأنضاىاذباإألالمالدفحوأخاأباوخآفربمات

وممدلكلهالمالايموتالموقىهذاباسمولداالويولدامرأة

كالطإنكذثالرلعةهذهءحاإتداشترلثالاالخ
وتيذوجألمرؤجتأنكاعأاكبرىإلهالمالعذأخانلمتوفى

كاتتفإنإيىالمالويدفعالمحؤحاهذاباسبمضيهغالتا
وإنالعشريطةهذهعليالصغيؤإلىالمالدقعهرتجةيرةا

انتوقى3باونلإيالديضمنمنإلىالمالذخمتزؤجتينكانتا
اذاهأالعإبهذاوجملةلهالمالويمونالهاالمالويدغ
نفولدلهيمنلموإنلهكتهالمالولدكانللمتيتىكان

العثعرطهذاقل

امأغيروأصناثيرنهمها71أآالخرميةمذاهبجمبر
الجملوتبدياال3بتفييماكأويقولونبالرجعةالقولمعون

يحصلونوأدباتهمثمراحمماختالفعلىكيمالرسلهأنوتعون

دينذىوكطآأبدايثقفعالالوحىواقواحدروحلىء

روونوالعقابىوثرالبراجىإذاكانعندهمفصيعث

ا3وختص

8اتزث
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وخسفمقتهمكيديرنملمماروهاإلياوالخقنينه

اطالفرايةعقدعدإلألماخذاااويتجتبونمذهجم

ومجئرون4قتدعاحأجعفرأباويلعنونمعلمابىأمرويعظمون
أبئبثعتفاطمةولدمنألقهيروزفبنمهدىعاىالصالة

تنهثميدورونورمسلاألحكمفىاليهمهـجعونائتةولهممسلم

بالخمورهمتإلرمثلبثىونواليتبرتفريشتويسعؤثم

منمشاهدناوقنوالظلمةبالنووالقول3دوأصلأليثهربةاوا

غايةقوجدناهمفإتاشذقهرجانوماصذاتديارهمفى
تقديمببالمألطفةالناصقإلياضقربواارةوانمظافةالخرى

شخآالرضاعليالنعععآبإباحةيقولمنمنهمووجدناالصنيعة

عايغدلمماالطبعإليهوينرخالنفمىيعلذماكلوإباحة

بالضررأحد

وكانتودكلقلجةكلمنفيهمكانالجاهليةاهلثمراخبهر

هيمفىوالجوسيةدوالميشققوالتعطيلاكتدقة

فينالذوتاوععادهوالثيركغتعانفىأضصرأليةواواليهودقة

ثمدهراوعبدوهحيعبيبمناأمنمةبيوواخذسائرهم
هثمدفنوممماضدينةهعكملاللعأهـعاثهوبلثبهذا



بعفهمققاللوهفسأمجاعةمصابتهـ

رئجاحينةأضت

رتهممنمحتيرالم

اخروقال

والجاكهالقخمزمن

واباعهالعواتجهصو

أملأ

أخبف

إكوازوينبهاتعديمحخوماخيهرمااكلت

والختانكالبمحغماحمعيلديخههنبقيةمركهمفىوكان

الضضأهروأحدفىاذلكويخرالخرماألثحروتظيموالمناسك
الناسخيقفونوالالخرممنإليخرجوننفقريشمن

الرجلوكانحرمهكاالتحرجاآلآلهولونوبرفات

لحارفالذىالثوبفيطوفالكةقإلمإفالغرتآمن

لموإنفيهطافاالخثثيابمناصابفإقالذتجهفيه

وكانتتةغريابالليلوالمرأةياتشبالنهارالرجلطافييصمت

لونيأوالالأليظواليآفطونفىاتئونالينعقالخئعق

حهالرتاحنيغةةيكله4مهكطألعماليعطح

8ايلون



هم

وياقولهنأبوابهامناليوتيدظههـثالوكانواالموسماتامالمحما
مغجمرموننواثشىالماوبينبيناولأنينبئهاال

نازلاألبامرأةإتألالقرانفيوجلعقالتهحرمهماابنسعآ

هقدماإالالنعتامناتجآبهانكحموالتننهصاافسالقه
ولمجمونالوصيثهوتمملوناخائةاويعيبون4الجيرةجرونياو

هوئماذلكمروغالقرباندنويتباالزالمععقسعونويحاالخا

مءبأوبئعقالقهفأطلوأشعارهمأخإرهمفىمديهور
قبرهمنجتخالميتريحاأنيقولوننواوبمثرهاأاالشالم

األضتعذوقالثئموكهفأاسقاسقوليفضقولهامةوتصهـيز
رأبست

تضقتاالمةتتوذحقبكأقيوضنتصتىصتذخلمإنروك

قنأأنصزعمالموتبعدوائنثورحثباليومنكانمنومنهم
أأكاهليخقولوفخشرعليهاقبرهعدمطيةغقرت

اقرثموانهالبقيةوعالملىعليأباكوآيئ

كممهافيةنحرلن



م

العاناتيةقهمأصافهماليهودشرائعذ531قاةهث
قرسةوالفوالساهرتةوالفئوميةوالجالوتتةةاألشهعيثتوا

ينيةوالفلسطتاقيةوالشرسوالمغاربةوإليراقيةمانيةواالص

والقذلبالتوحيدمولفإتهعانانفأقاوالرتانيةممتةوالم

هادينعليودالعوجمهوربخالفةيقولمعثواصأضعئعبيهاوننى

الشىفىثمبيالخالفيقعفإتهانمالفيهاسائرأقاالرجاثن

نرعمحتئاشمصعلىالعشهفىجالوترأسوزادثىاابعد
رأيضإلداتفريفىوجدأتهواخاشمطفيمعبىدهأن

حولىيةواالرأسأبيفيأكرسىعليقاعذاءاألبايمت

سعيدأبوحثمفصاالفيئوميةوأقاالجالوتيةيسئونفهماالمالك
اإلطنيةهعلهكاالمقطعةاطروفعليالوزيةيخسرونالفيومى

شرائعهممأرابهيثكرونفإتهمالسامريةوأضاالصعالمفى

نوساداودثلنونلىشعبنبعدكانمنبنحبزةيقروتوال

اسثمالتوزيةفىلهمليسالمأنرجمونوغيرهمويحيىوبهربا
الضنحبرىالبغداذيموسىألطفأمحابالعكهـبرتةوأما

االصمهانيةوأتاايوزيةوتفسيرالستمناشفييخالنوثم

ييترلغ
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إلهحءوأئهةانواذممطاالصعهاقاعيسىالىفأمحاب

بهفآمنالعمئمافيمحضذارأىوأتهرأسهالرتحالعئما
ناحيتهمومنرنيمثهمالدتجالأنورنينهانإصوجمعود

همأعياأوخاتفاطراسانخةنحالفوقالعراقئةوأتايئج

وطبئالستفىالتفرلمحونفإثمالمغاربةوأقاأتاميمومدد
زعماتشرسابأفإتصمالشرسإنئةوأتافيهدوراا

ايةبرقةومعنىبوصهثمانوقالتوزيةمنذهباقه

بودوأتالظاهرهافاانحاباطناتأويآلؤزيةللأنويكلى

لمجرمةالجيةعاحااآلءابنغزيراأننكلفإثمفلطين

رورينالهودمنوكثيراللهخليلابرهيمقالمماوالرحمة
اطقوبليستتيأمذاصهمتعلمأنوالواجبالقولهذا

تةالمالوأقايضخفؤبمااإفرقةقيالىيتسبفال

للوقىمنالقيامةلىمالئحيىوجلعقالذأنقولونفإتهم
تلمعذهذاومالثاواكثالشعلعليهاحتبمقدماإال

ثربمامتتلوئخعماطأنعمونتفإتهمالرتانتةواتاتان

والمراقيةاألزابجميحعليفاالعوجبالمنضوحةالثيابئأ

رحسرفتن



بالعدديأخذونخرونوالباألطةالهئمهوررووسيئورن

كعلخساباو

رسوالدوصىووحدهآءابااإلجماعلهمواجثطعهمأحفىيهر
وتعقهادرعهاهنلهغئدالاالياتوالعشرفهاوماوبالتوؤية

اجاأتهغيرشونالمسذارةؤثلوإغحسالهموضوهموأتا

متهءشىفىواخالفواايئنرىبالرخلويدؤونصالرمعفه

ييطلمماتطهرالاإلنسانألنالوضؤقبلبتنبىعاناققال
أليلمجوزألتهالوضعوبعدحمىاكعثوقالعةاألذى

لوتهقدتغيزطآواليتوكعوونابعدأالوجههيغسل

عثرةإيمنماغدكىمناطهاوةوالئحيرونريحهأوطعمهأو
نهجضمغلمماالوضوينقصالقعاعدتاوالنومعثرفئأذئم
اتصرفرجأوزعافاوشفئمنصالتهفيأحدثومق

منأقلفىالصالةللرجللمجرزوالصالتهعليوبنولوضعأ

يجدلمشإنبهايترفىةءومالوسرأويلقيصاثوابثألثه

والراويلالقيعيجللموإنلألاجالهئاصلىالئأله

هابأربعةمنأفلفيللمرأةالصالةيحوؤوالبقلبهضلى

يحمثفىنب1



إحداهنآصحلواتثالثالليلةومإليفىلهمفرصقالصالة
إلىوالثالثةالشمىغروبإلىالزوالبعدوالثانيةالصغعد

عآلدهـفىوونيعثنئهالللمنيمضيأنإليالعتمةوقت

خمسياعيادأ1وأتامتالععدمونريدونءطويامجدةصالة

وهوالفطرعدأعيادخمسةشيميصتؤثاماكانواؤىيصلوات

فهالوقيأأتامعةسوحسيععاننمغعشرالخاماووم

خقصالتئاألتاملألتهمااطفيرخبزمنبيوثمويطفؤتالفطير

تحرجهاالتمفىواغرقهعونويدمااصرائيالبىفهاالله
بحاألساوعيدالفطيرينوالمجمالونيأوجعلوأإلمجرمن

بئفهالمهاكتماتذىوهوأصابيعسبةطرأاعيدبعد

مغلىمأؤلوهوالمثمهررأسوعيدطورشتآمناسرائعل

ويستوتهالذجمنأغمامحقفيفإلئمانصهفىعونتثرئ
معخادتاصوماوعيداثمهرارثسعيدأىهشناراشعيد

ذفثافيلهمدغفروجلهعزاللهأنعوقوالعظيمالصوم

الرجلوظلملمنةالزناثالئماإوخعطاياهممذنوجمغاليوم

أيامسعبةتظقونيعمهظلىوكيداتجهربوبيةوتجحدههأظ
يا9هشا
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انتقوااسراثلبنىأنبعهموفىعموالجآلفاالعىبفحنبان

علهمواجأنربفاستظقومفازةإلىاألتامهذهفى

والمذجعامرااليكلاكاقحينمراتثالثسثةكآلقغا
عشرالسابعلىمأيامأربعةصومهمعافيبالصوموأتاقائمما

وكأعوقالثهسكروبإلىالشمسغروبهنوحتهتموؤت

يعتىاوريشلمسوؤتقرئختفيهكعرالذىاليرمهذاأن

يوموالحالثابمنالعاشرلىمواالنىودخماالمقدسييعت

وأمرهماذارمنعراالكلمحوالرابماألولكانونمنالعاشر

وثيابهايعتزلوهاأقعليهملمجبشديدواطاثضالخعضق

أنووجصنجعىففدشىمنالحائمقمععتتهوماوأوانجها

بالنارالمحمذفهلمجرقأنوجبالعرباناطممتعتوإنائغسل
نجس4فكآغلتأوهمتاوخبنتأواطائضمقومفأ

عليهونجبأمتغعاومنضللخوحلالطاهرتعليحرام

ممقونوالالموقونماونفيهايصليالأيامبةمعيغتسلأق

أهؤالهممنالغشريخرجأنعلهمفالواجبالربهوةوأقاعليهم

منشىفيالفثريجبوألواباصقالسمائممنماكانكائنما

متهكرجالماألنوزنمااوكانعددتمامائهدونأهوالهم



واحلعةهرةنهخرجاهـماكلالفرفيهبالالفشرمر

وخطبةرلىإليغفالجماحثموأقاالغشرإعادةفيهشليى
كانفإنففائةوبملدرهممائىومرشثودثةوئا

منكاصقحالضعتدعندويحقريخنزلمذلكمناقآل

بوعليهافجهـبركسااإلمامفيأخذرلمجاقمنودشةنهر

سالنةقدبؤجتوياقلىلاطةإليدفعهثمالنكماحخطط

اكاسوجمذهدبفىخاتجوهوالذهبذاأوالفضةجمذه

الييراونثمجرعةهنعابويعشردرهموبمهركذااطئرمن

منواكاسانوالرالخاتبمئأخذأنويأمرونهاالجاريةمترل

وجمناكاحئعقدخرعةمنماثمربتواخذتفإذاالحتنيد

وامرأةرجألالمرأتأبوكزقتاففالبهارةالمرأة8أوليحا

بيصتاثائااالوفرشواالزوجفيهيقصفهاالذىاليتبباب

اقضقمهارايابماوشهداالبإلينظرالزوجفإذاولثأم

أنإالبالإلماالتخحلهميجوزوالزجمصبمرايحدهالمفعإن

وأئعليهضقتفقد6لهامرواقعومنوينكحوهنيعقوهنآ

اليهوفىمناخاجومنفقدتقمعلومةصثينلموالهعملعد

فىهمكذامدبهينغيرصازاإذاممزاأوالدهبيعزت



8

لمموزالمفإنبموخاكاطالقوأتااصراخلبنىشريعة

وكادلحأرفضأوضيأوزناعلينيمععواأناإزذث
وثحرلمحابخمسةأقىاكاتفإناهرأتهتتاأنأراد

وأحصوثصفرهالىعثرباننىأقىثيباتوإتدرهمما

متىطالثثأنتلمحاوقالالطالقكحابدالشهثؤااليام

والمعبشتنتتزؤجقأنشقةوفمتئونحلعةمرمائة

لمآأمااسأتههـاجعأناوللرجلبتةلخاملهعلىالطالف

عاحاخرمتتزوجصابافىشقهيهلمامجمذتهااتقضىتخزؤج

الممرىيقللمهاأتهالبيوعفىكمهموحابتماالآلؤلاكوج

واطدصبربالخيارفإثاإخالإليهوصتمهشتاحيثإلىاشتراهما

والعريموالععزهـوالرجمعتلواالجرقأوخهخمسةعلىعندهم

اببهبامرأةأو3بيبتههـأوامرأتهبأ3زنىمةحآفالحرثاها

اوالطأوزناإذاافخصنعليوالرجمكحلمنأعلىلهوالع

يا5صعة

578صرىن4لمةابن1ااتانمهأ

هيهةولبربيته

ول3ما



8

ثقذفمنعليتعرهـوالنفسمباامغهمهاليهنىاضاالمرأة

انكرمنعلىطينوامحاالمدعلىوالينةسرقاعنعنىوالتغريم

فىأوالععبنفينيابواحدأقتنعآلونالثونسبةوهذه

حصداألركطزرعاألرفىمجربالقتلحقااتجهليلة

مصرافيحبةالمنخضةضربالزرحإليالمأسإخةالزرع

تيبمالثوبيخاطةالخبزخبنالمجينجمنالخارإيقادبا

منالخروجاطيوانذجمحالصيدأخذحرفينكتابة3السالثط

الدقيحوالبالشرىموضعإلىموضعمنالخوليالقرية

إذاالنعلإصالحمادقالخبنقطعواالححطابوالمحه

يومرجأقتبوليجوزوالالدارطغقفخفطانقطصت

إبرتهومعهيخرجأنالحئاطوالقلمهومعهمنزله5منالسحص

فرملعوننفسهيقمفليالمعلبهتةابشىافاومن

مهـلدةىكأ

8كهـ3تزفهخيع4ههـمكلكنعكيي

دمكحعهثاللكين3اللثالمعةكمععول9كنن

محمجوزكلنهكله4دلىالثه19نورههمنااي

صدسحهمثحال

05لهفى



4

نتةطالملىبمؤويرقاضالفوفهمنصارئالراغجمريث

ثاخراصةواوالمرقونية8برذعايةوالعقوييةوالوالنمطورية

ىيرهاحادئةخافوأحراننجاحىالذيخاالرهاوتونوهم

اطرانيةمذهبهيذمنثمومكثيرةأشيفىالفونوالم

أجمعهميقووتوالنرتةوالظلمةبالنورقولمغومنمبعيبه
ويجركحماارسطاطالينهذهتيعتقدمنثمومنالممغتبزة
تةوالنطوثواليعقوبيةالملكانتةفأتاذلكتصرلبإو

هاألصاتيمهىوهذهأقانيمثالثسةمعبودهمأنعليفشفقون
وروحوابنأبومفاهقديمخوهروهوواحدشىالئالثة
منجاتدرخءالمامنلقىاالبنوأنواحدإلةالقدس

وضحوصملبفلئموئىبرئويئحيىللناسوظهرمريم
وعرفرجقأمحابهمنلقوبموظهرلالثاعبرامننخرج

رزىالىهذا4آ11ينيمعناذمعمالمجدعىإلهصعدثممعرفحه
هنفنهمايآفىوا3العبارةفييختلفؤنمأغيراعتقادةبمطن

لمتيةوابوذعا

هلانولجة

8تيةانعبامنثعلضي1اكمإناولطميهماظ



2

واحداص3هل9أأصاتجوثالثةواحدجوهالمديمأن3ز
مولودغيرواحد4إلثيطأألهاهذهوأحدضجوهرظمنها

منثنيهفائضةروحأصاكواوالدوضكيرمولردانجأواالصز

االبناالبنانجأمولوداثلىلماالبنانوذعمواالنجاألبجما
جهةعليكنلوالصنااجصااجثةالعاىوالذاظلمواألب

ذاتمنافارحرثتدشالثعىذإتمنالعثمىلؤتدص

اايمأصاثالثةالإلالافومممعىأنلىعممهموناالر
العامهووالنطقالقدسوحشفاطإةونطهتحياةلهاذات

عنعارةواكلمةصةالخشوالعلمالنطتاواكلمةوالحكمة

ءأشإثالثةعنعإرةحووحرهاهاوضالثمعنيقالكالاالبن

اإللهثثبيتلهجمعالاتهزعممنوفحمواحدأصلهإليترجح
إلمميزالعالمالناطقومعنىناطقحتييثةأقإتاحيهعفاعآل

لهمنعدهماطتمعنىالمركةبالخروفالصوتيخرجالذىال

قالواعالماجمونبهعلملهمنالعالمومعىحتاهايمونحياة

ارزاتفاواصواألصلأصئالئهوحإتهوعلمهه6لفذ

جمبم5ءنما

كالاب0



للهقةالمعلوالنهماثنانواوالخياةالعلماللذيئلالنحينلعتةى

فيقولالقديمصفةفلولوالمعبالهآءأافظ1جمبهبهنومنحم

والقالراوتطقوحآلسةوعلموحإدوروحووالدوابنأب

وأنواحذاحمبه3ائجدوماهوفصارامتيإتسائا3اثجد

فزعماالتحادصفةفطاختلفواثمورثماإلدإلههوالمغ

اداناصعوفئجوهرصالهوفئجوهربايئوقحآتهبعضصم
كامناواحدآلاالتحماديخرحولمواحدامسيآقصار

ىالذمريمابنواتمعبؤإلهايرواوعنصرهجوهريته

بعدصاأنقومزعمشلبوفتلواتهوولدتهحمثه
القتلوأنناسوفئواالخرالهونأحدهمااقجزهاالتخاد

وأنةالهوتهآلجمنالناسوتهجهةمنوقعابوالحعلب

الهوتهجهةمنالناصتهجهةكهوولدتهبالمعغقهعريم

معيردإلةبمالهيمالىانققولونئمالنعطوريسةقولوهذا

ال3فىةفمخىثههك6ألانآ

هاالمعلومان

اول5آللض

هاتحاد01



االئحادأنبعوفىعمكثيراختالفخهآ11ابنأته
ءيرطبالالهوليوجوهروناسوليالكوقىجوهرذبينوص

حلولبهةعليإالئحادأنآيقولمأومنهملمجروالمبقحم

علاالتحاديقولمنومنهماتاهالخهونحاسدالجفىاالبن

يئالعليوقعإذاوالقشاطاتمالظهوركظيورصصابةجهة

مذهبالاتهواعلمالمرآفىاإلنانصوشةوالشعكظيوو

ثممنيوفياليهادحئئالصارىهناسبارةافياختالقاكز

أأهزخلهقصيدةفىالالحقىويدبهرهدواحقولعليانناق

دنتماآألببأبى

أقانيمئاثالث

حقتوالفوتيه

حمآتدنهوروح

واحداتصيئبمعنى

والدكالنبإشط

فيقولهمإالذظرهننواعلهمدااهوضعهذاوليععا

فادعلمضليهالطاريةالذعراضمنبهيصفوتهوماالمديما
الصقاتتلكمنءبعثىيمونأناغديماالةواهبهمهلى

لالئةافيالذوهواونالرومملكإلينسبفمالملكانية

الفىيتزىء
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والحسطوريةالقدسروحوهووالجوهرواالبناألبمعاب

13اللهأنكأعمودطمنهمرنيتسطودإلىثماهبمأينسب
واليعقربيةواحلوثالثةثالئةواحذفحومعابلئالئة

تجتمثمانساقوالالجممكانواتهصديماحدهوقالوا
والمبحمعهقديموعلههواحدةاقالواوالفولتةوتأته

هـمونوالمرقونيةاآلظيلارهيميقالكاحمة11جهةعألابنه
أنجمونوالبرفكانبةطوفةلىمكلعليكمطوفالمبحالت

ترماتهعصهموطقعبررهممنالموقثحرالذىهوابح

مذههموفحمقهالعنهمزدهمروأصاوبلكثرة

إلىبعمدونأتهموذلثهأوالدهمتنصيرمنبذالثمأحكاص
والواننباويااغاحاقدئافىفغصوتهتنعميرهيريدونمن

كتاجمممنضيئاعليهويقرؤونجديدةإخانةفىالطب
الععلهذاويتونالفدسروحلجهزلطياتهوفىعون

ظيهمالخعانولبىوالوابدتغلوطهارثمالمعموتحة
اثعذكطابيتإذموالمثرقوقبتهيسمبئموعالنجوف

ومجونووقاخممونوصامهمأموالهمعجممنالئثرتهموربم

ميهلعطمحلتاسفيصيىعالماوكدتلت



ر

اليومأهوأأنجمونوالسعانينعدمةاألربعونواالثالياليرم

بيتودخلالجبلمنعممريمبنعيسىفبلقىىاتا

خرجالذممطالومحوسالجصعداتامبأربعةويدالهاقدص

عجدأتامبالنةوبعددمصرمةاصرائياببئعمموسىف

قبرهمنخرجغمعيىأتجموق4ذى11اليرموهوالقعيامة

يزممؤنالجدتدخدأيامبمانيةوبعدهوذفنصلمابعد

هنخرجمابعدلالمذتهعيىفيهظهرالذىاصوماأته

هأولىصصناشآإقاعيدلىمماوثالئايئبثمانيةوبعدهاالتبر

ماوىيأعادولمحمالماإلىعضىفيهصمعدالذىالوم

الصلبخمبةفهوجدواانذكالاليومهوالطيبعدجمرنا

االإلخوعيددنرثمسخيآيبعليوضمعاتهذلكظموااوإول

الفمعقوفوقسهشمقاسامنهوكثخةقراؤونولهمالميالدوعيد
طراقاإوفوقالمإاناالصقثفوفوقهالألصقفالفسقوصوق

قوالجاعافملممحلىوألكمعاحرامروالعععالطريق

المضاأننعصبميينهولماألصعواققبيعماكلالصوم
طاولمجرمونوالمهروالعدولشعتاسلمجعنمورإتألأبماحميصخوال

الةلذبم001



والاحرأتينبينالجمعلممواللمجآلونالمماحرمهاالنعما

كهعوألمحاآريتزؤجويعحقوهنأنإالبالجوارىانتعرى

طالقإارجلوأليئتحقفقدسنينسغمهمخلىعيدهم

أبذاهايمرؤجاقلهواليئطتقمتفقدبالفاحهشةيفثأنإال

وعلقترمحصنينغكالمافإنمنةوأللئضمنالرنجموحدودهم
عالوالواجمالععدقاتلتلويقبهزؤجتاوجلمنالمرأة

أمروابلمايطلهللتموئورأنوليهبهأنءااتلهقط

لعنوقدالؤزيةأحكامأحكامهممنهكشيرالعفولاصتالمثأ

هذاوالعيعتهيرافىواكوالمنامربالروروالشاهدوطىامم

اعلموالفهأحكامهم



عثرالعاكاضمل

المجاروصمفةأقالمباوعددممراثاومبغاألرضفةف

والحلقاألرضوعاثاألنماروا

اقسامععةعلياألرضمنالمعمورنهوادمااااناعلموا

منالمشرقهنثيضدىاألؤلفاالقليماألفاليميستونها
وعلالصينمنالجوبيليماضاكاجمرشالصايئبالدأساصى

إلىالبرلمجطعالسندبالدبخوبكأإدجرطاأسسواحل

اطبثعةبالدإليالقلزمبحرويقطعابضوارالعربجزهـة

مديةمنالئذنوفيماالمغربرإلىبوبممرنيلوهطح
ندوجنوباكركوجزهـةالسندجنوبوبالداصاملك

وظفاروجرشوشاوصنقاوعدنتبوعاننامن

ومديتةجرمىالخةملكومديةتالةالضبومنومهرة

معفاالقالم
ءكلثهلدى
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أطولومجوناألخضامجرالماالبربرتةونجوبمقليالنوبة

المثرقمنهيتدىالثافيواالفليمساعاتعشرةثالثهوالارن

البحبملخقىلجروالسخدوباالمحندوبالدالصايئبالدعليطر

وتهامةنجدأرضفىالعربجزهـةويقطعالبصرةروالىألخضر

وفيهالمغربأرضإلىمصرونيلالقلزملمجريقطغئمرينوا

المنصورةسخدالومنحدواالصينبالدهنمدنالمدنمن

قةوالطانفمتهةالرتأرضومنثبلوالديواليرون

وانصناوانهيمقوساليلومنرووالمامةمربوي3برالجار

ويموقالمغرببحراألوبربرافريقعةمدنالمغربومنواصوان

يبتدىالثالثواالقليماوةتساظعشرةهولألارأاطول

كابلثمالسندثمالهندثمالصادباعمالعلينجرالمشرقمة

والشاموالعراقاناألهوازشوفارسوالبصرةوجمستانوكرمان

كمأومقليا

ءحاالوالدبيلالروتي

ثاله09الحار

هول09انحمآ

195ساعة
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بالدضالمدقمنوشيهالبحرإلىوالمغربواالسكندريةومصر

وبععتوالرنجبلبمغزنةقخدهارشوالسندوالهندالصين

وسابرروقساوجوراصطرشارسومغ4وجيرفتحرمانوزر

األهوازكآكالكوريانشومه3يزوسينثوجتابةوسيرافثميرازو

وههوهتواألذإروبغداذصةوا3وواسطالبصرةالعراقومن

ورسوفوصيععارتةيةوطإلهـوصتوصورودمشقحمصالعام
ومقوالقلزمدومدكلقوغقدنوعقاالمقدسوبينوالرملة

واالسكندرتةاخسطاطواودمإطلوتنيمىالفرمامصرأرض

ءهوالثارواطولواشوانوانريعةبرتةالمغربومنوالفعوم

بالديخرالمعرقمنبتدىالرابعأواالقييمساعةعشرةأربع
وهمدانواصبهانوالريوطبرصانوجرجانوخراصانتت

اليالثنامعالواوأرضرأىمنوسروصهرزوروطواق

اثهحر

ءول09وبخانة

كهـهوصير

ولورصقا

ءحمقهثثهةدعهومدية

مالهرمايئا
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واشروسنهوحمتفرغانةخراسانمدنهنوفيهالمغربجكو

اوسرخرهراةومروالروذؤمزوومهلوبدخوبخاراوسرقد

ونهاوندوموالديلموقزدودماونداوقومياوتيسابوروطوس
العينورئسوآمدنحيينوبلدوتلوصلةوالجقيوراوا

بالعىالشامصمالمنبرقرقيعنيافوالرقةوحميساطوقالقال

وعموريهىسووطوادئهءالسوداوابمخيسةواصميدانمهوابصي

فىقيثم3قبرصجزهـةأعاالشامئحرمغيئثمالذيقتةش

عثمرةأربعءهوأثاروأطولالبحرإلىهمهبالدعليالمغرب

بالدعليالمعثرقمنيدىالخامسوالإلقيموتضهصاعة

والروهوالخزرانواذربيخراسالنشمالعالثموماجوجأياجو

وخوارزمهـوبمصاللىازنخراطمدنمنوفيهالمغربالي

هارمينكوراناذربينووبخاراوطارنجدةوالثعاشةجابوا

وقرص

هولكهكه

دث09برقى

كاوموممث

هث09اتصاو

3لفاشاو



هم

8خرشنهالرومومنطواخاوارزناانعوصي8ونشوىررذعة

لجأكاالشأمجمرسواحإطثمأكالمالأماممبرىوالرومية5وه

واالقليمالمغربئحرإلينحهىحتهمااندلبالدثمالمال

ثموماجوججياجباإعاحفيمرالممثرقمنيتدىالسادس

الرومبالدإلىجرجانلمجروسطعاكاثماطزربالدعلي

رإلطبرجانوبالدطنطييةوثوهرفلة3زاقخقعليفيمر

تمامإلىأزقالماههنىورآماأتاالعلمهذااهلقالالمغرب
هنالمعثعرفمنيتدىفاتهعرصنادالذىإمحوناالموضع

اواعليالتركوأرض4التغزخزدبالىيمروماجوحياجوجبالد

أنإلىالصقالةشمالعليئمةبرجاتبإلدعاىثماالنبالد

يعرفتماوالبحورضاالموخععرانفسذاالمغرببحرإلينجتهى

أحدها7ورامايعرثالمحبمبزلةضمونفأشذلثهءوراماوائا

الماألخأجقعكهضرنالذتوأتاصالواوجلعراأاإل

ا3وصرى

ءهـاخرض

ه5حوران

اهمالتتيخى

ءأل5فرجان



ه

الصناضاتمنضاواليعلمونشقلمونأليخاسإتم

خمةاكاأيزؤلادهراافىخععؤةأإرضإنتجوالعالمات

مالرمنمعاوجرةوالهندوئبنوالزكاصبتائنهاءأجزا

هـوالااليئطمنهاوجزوارينيةموخوارهـوصغداعاقالةوا

ناصمواوفسارسكزصاقخراصمانشثدانمنالجقواالم

زتسىنبينماوهيشرباهـانالمعروفةاألرضاامنوجز

ااواالتادستةالفراتإلىوارمينيهيخانآقسميكأإلبدخ
صتثوهيلمحارستانإلىوكابلسانمالىتوشاراليهابحر

بابألاقليمئستىوسرتهااألرض

الصارمدمألاقالواألكالرواألوديةارالمغالمعروفجم

اواكوالصوفارسالهندرهاذأخمةالعنطامالمعروفة

والرابمالمغرببحروهوانوساؤمحرواالكوائتيهمالرر

الياطالىاررسالةوفيجرصانلمجروالخأبنجطممحر

محيملمجراوقإنوسرانالذهبثبيتشتثالتئاالصعكندش

وضنواوقدالبحارصعائرهيخأجاننهتجركاكللباألرض

هكمببطق

ه5كللت



5

مننهسامضجوماوسواحاالوجزازهاوعرضهاالبحارهذطبرل

لىطمالفارصآاطئنجفارسويعتونالخلجانهـاألرخل

لمجرويستونافرمشاوخممحونمائةوعرضهافرسوخمعونمائة

شديالمالبحروفىوقالواالبحارسعائركذلكخلخايمنال

مائةالجزثطولبلغورتجاجزهـةوصصبونوثتماثهالف

والمرىالمدنمنوفهاوثلمائةومائتينفرخمائةفطفرخ

البوفىقالوالكوالىوالمفاوذوالجالوالععوقاروالألن

لهيقالجرحانوعامرةةجزوضوقويفئةالرومى

الىالمثرقنطوالالبحارأصغروهواألبواببابروشعابم

وبحرنخرالنمرطنهـجقفيهوكانتميلئةثلطالمغرب

ألفوطولهقسطنطييةخلفالى3الالزقةمنطحدثنجطعى

العسطضطحيةفيتويخرجميلظمائةوعرضهملونلمائة

ثالثةالخيجوعرضمصرلمجرفىوينصتالنهركهاةفيبرى

مدلهـعكوظ

هثاليطق

ءهحفالفقية

ءثلهظيجاطبنعغه
ءكزر



5

إلماوصجداصورنقالمثممنأصهطهمالرولمجرأميال

ميلهمافهخسوطولهالمنىبرقفيقيذىاالخلبخ

مائةستبعكمباوفىميلمائةمافالمراصكلبعضفىوعرضه

أتصىإليالمعندأقمهثامنالمشرقمنطوا4االمحندبحرميل

7مائةوسبعاسفانأوعرضحهميتفآثةثا3اطبثيا

اكارشالخلبجالبربريستهاناحيةإلمااءاخليبمنهيئج

بينوخالملمائةخمياوعرضهجانةواربعافأطولى

والمجأاطجازأرتهأالجةوخليجصارمىخليعالخايجينهذئن

بالمضثمااليليماإقامنهيعرفالشاقهانوساقرواتا

صفن11فيماتجرىالروهوبرطلتةإلىالخبثيأبالدأضىمن

أتاشورونجهاألندلىمقابلجزائررفيهالفمرانعنويعد

عراللهمجرصرمماأسبةتتمجمالاتماتالجارتانأجيرتانا
اذتاوهماالنوبةصوثاالصوآخطخلتءجموقروجآلفإثم

اطيوانمنةثىيخهاليمونسإتهئحىاكالجروأتاالنيله

516لمجه01

15ذاالف

ء11ئقةال01



5

عذاففطوالجوهرلوأهـأئوجدطأوليرحرازتهفآئهلحرارة

صالاالولؤفيهجدويهعذبمافإنالصينلمجرفىإتسألالبحور

الصغارالبحاروأتاوالمرجاناللؤلومنهطيخرجوجاتعرالله

تماواألنصارالعيرقئعدالكاالماهمتضقعاتصاألتئغدفال

وأصلارمحصيهمحروباذرجمانطبريهولمجيرةزتيحيرةبالشام

لمجيروبدماوندصإدكوهبخبرخوارزم

صقيفبىالممندصأرضاممنكنهأذثارامنفالمعرجمر

حقالجوبناحيةمننداأعاألفأويخرىفثععيرالجب

قينبعىالعخدبأرضمهرانوثرالهندئالبحرقينصت

تنصتالتىاألنهاروأقاالندئاإلمجرؤيصتشاشغنانجإل

كالفأطاريخميةفوفيجبالمنتخرجدجلهفهىفارسلمجرفى

حومض3بالععمنأدجلةفىتقعهماوأصحغباطديثةدجثهفىتقع

ويهذتامرايممىصسلوىيابهرفإذااريخةمنالزثروان

لزس

اسغان

هلتياليى

ءم109



5

فيوينصتهالنهروانستىبباجهنعرىصارفإصاافواطأمن

جإلكهومالأركامنالفراتونحرحتجئلهغأسفلدجلة

رويوالرقة2ةباصبزويمرصشراهـيقلهحالىهوصكأكا

ونحرجبدجلةيختلطالبطاغفىينصعتحئئيمرثمفة5اإلى
الفراتفىوينممتزماسامنويسقدالعيندأسكاالخاجمىر

دجةويمردجاةفىلهااألثارهذهوتجتمعقرقيسيااسفل

ثرونحرجارسىأاالخليجفىيصتفانعباإلىبتةباال8
فيولمجتمعاناصجهانجبالهنسابوأرجندىونيراألهواز

تفيفيأالىاألنحاروأقافارسرفىصيضئماألهمازدخيل
تفليياونهراالنبالدمنيبثئحرفنهرجرحانلمجرفى

دباويدخلاذرجمانببالديئروذوشيذوبرذعة

هنيخرجروذشاهذلكوجرصانلمجرفىقحثغالدلجم

وأقاصغارانهعازوهذهنجررقفيخىاوئطالقان

مغخيرتينفيويصمتالقمرجالمنحفيفإنهالنيل

ملىبعاحعص

عبال

هلزيقاهعاألصلفابهذا



دوقويشعبالحونجةبأشضوئعطيفءاالستوإخحطخلف

دمياطإلطرشعبةاالسحتدرتةإلىشضةيخصعيرالفسطاط

لمجيطذىأاءبالمامنهشعةوتتتىالثحامرأطإفيفيضان

وإفاماؤكحمعذتخوبهئتفإذاالبحرمنتنيىرةلمجز

هاوصيخانتانوسالمصيصةنهونحرجملحالاهتت

جإلفطدمةتنرومرنيالثاملمجرفىومصئهاإومابالدمن
جونحتدثيرةلمجفىوينصتمشقغؤطةيتىدمسعقا

ميأثنيةبضإبدوندابقحذودمنحلبتهر

بالدجالمنحمونومرنيحلبأسفلأنجتةفىوهيض

وئسقىرمذأاإلىينحدرثموضاقويستىثبئخانفيئبت

اصاالهأفيصيردونهشطوتخوارزميخاوزيمرغبلخنس

مقدارمسحسانآيمرثماهمكمنهايصطادوصعتفاتبطاغ

الشرقىساحياوفيشاكوهفىينصتحتئاةشالنايئ

فيإقااخراقياجمهدجمالوشوكأخارذاتومروفيرياصق

وتهرفرغاتهنرالبحيرةهذهفىويفيضاطنازكىاتخدثافئقي

عثعر

هولبمهخان



6

نرشمرجكيذراشصزوقباميرمنفرغانةاعرنحرجشاسثعاشا

باميانججالمنشخبصأنحاروأربةالقركبالدمنزاالث

مؤويتىاصاخاواالمغانناحيةهةالهندبالديدخلأحدها

مبهلهوماتانجمسيععةىوالرافيخبسقىاالكالروذ

الهظامأزنماراهيحميناالتىوهىرزةتمتىبحيرةثيجسمع

علمإتربحالمجطقا3ايرتواالصغارواهاكستبفىتكوالم

3تخرجأنرأربعةأنثعموقاكستابوأهلوتعاليجانهاذ

الغراتأنوزعواوافيوالفراتوحمانشةجانةامأ

معاويةزمنفىوذاصكاإلزلالبرشعبةبلقاتةفرهثمذ

أنالمجمتيموثاتجةمنفقالاألحإرعسثئلف

ونهرودجثهتوالفراوجموقونأنهارسبةحنهرثاجم

جائقغيروهنالنايسبالمونهريةقالواالعندبأرضمهرأده

اراضيإلىاراألهذهمآساقهويقالأنإترماألوالطحة

منيااراألوفرتترلهاواسفاشعمرهابالأل

تراث

8اص

ياييخ

هول5ميرات



6

عصاحلعلىالصينأنالعلمهذاأهلقالالمعروفةالممالئادبهر

ةمائالثفيثايسمائةوخمسألفطولهالمحندمر

وثيمابمديثةخراجالملكإلطوومكلئحتلمدينةوستون

مائةأربحالملثهجندعددقالواشهـضاهاريةوطبدته

سايسكنالتىالمديةواوراجلفارسمنبمرتزفألف

نوفاروفطععىالرجوهاداصاسعليهموالغاب3ررانالملثا

والديباحاطرهـإلسهموضامةالثعوروصهبةاأللوانوشمقرة

الذيولوتطويلاألكالميعزصاللباسفىهيثهمومنوالفرو

وأصثرواألواقالتريقشةوالمازلبرويقوياهونه

والثنوتةمسةاثموديواألنداالمطريععقهماالعنعآاراضهم

ضوماجياجوجدبا3العإنكالهوفيقالبراناألوهوعادة

فييمحونقوممثارقهموقوالمعندوتتالتركمغاربهموفى

أحدجئوبهمفىبايعلموالعلهبمالشمىوقعبئمذةاإلسراب

الصيهامثعارقفىأنأجوالمماللسالصصابوفىالذإال

صعاعهاوفرطهوآنجابمنهافشرحأحديحدظياالمديتة

3دناله8لانص

65ذءمرفرفء



آل

الحرهـفرسضااأجثرةوخسنمآئماوعذوبةأرضهـاوزلحء

الهندوامانعلموالقهكيصكتالذوأواتيمموالديباج

ممضرةيضراوأربعونخسةوهيمرقعثموأؤلهاوجرومصرود

وفزىسوادلهاهدينة7طقوئذنحدودعاحاتشتملمصرقي

والناسخاضةاالكذاصكحوهافاوزوشمعابجبالومثها

ريةطأفهصتونحتارينالملكوفىاالووأنحرتهاثوه

للللثأرأدإذاوهـشوالميداتيمنسواانعلهمهوهوحانتة

الغالثالرتطويلثماوزالبرهميةوديبمبالصوالجقالضرب

والشعبذةاطتواالننمعامويخهمآثمهولبرفىاليياكاعلهم
طكةوخوجماأمينواوتتخقيرقثموصرققالواوالعيعخر

الذثارولهموكزنةاكابلوغربوؤخالقبلورلوباالأوشبرك

الدوالتأصنافمنوعدهم81ثأواألباروالميىوالعون

نجزائرالنداجروموأضاواالرالألطعمةمنواأللوانوالطير

قنوجارالمدتهافنالصينبأرفىتتصلحتئبرسواحل

جرةوسبونوئالثمائةالفوشدانوصمرتديبوقندهار

فرمثرفئواوليقالواالسواحلغيروالفرىالئذنفيامرهط
واخرهعدنبيهفيوأؤلالصلىبالدوآخرههكرانالمند



6م

الصيففىيمطرونالندواالزنجخالفقوموهمالزنجبالد

ومشاربثموالذرداألرزطعامهموعاضةءالشتافىيمطرونوال

عدهموليمتألحيسئونهاالمطرمافيهالمجتمعممعحخقعاتمن

والضفرةمرةالعليهموالغالبيرسمهلفيماهالفوامت

بابرا14يقالاألعظمومهموالمحةالبرهميةودينهم
بعهمطحيالالموالجزائرفىإنوالماوكملئتفمعيره

ونجوبهمالسخدالمثاووقشميرالصيننداومشارقصحابه

وأتاوانينوالرالزاومغاربرثموبحارهولةمحيقةدب

المالصينأهلزئذتهموالهحدالتركبينصحنففهمتت
لجومواوالخساباكتابةوفيهمالمداوشمرةالتركطيهت

ؤخانبهاومغالتركاوشماالصيهامثرقهاباردهأبىضوأرضمهم
خاتاائدوثطمقهثعمهروجحرثاخراصإناعالىوهي3وراشت

إلسهموعاتةهوالفوااالرالوانمافيهضكيرينبلدتيهنأ

اطسينولدمنجماعةوبختنصنامالعإةوهمالقرشهموف

اكعاجبل

ءكاللرأغواء

اذصبرا



6

البلداننابوفىمساجدبهاولهمالسلمعليهالعليابن

وأتايخرجحىضاحكامروئاذللمئتدخلمنوالنيان

خقشعليهمالغابىوالتركينأابينثوماجوجياجوج

وشالهمالصينجنوبهمالعامةوقماألنوفوفطمىالعيون
مثارقهمفمائذزىفالوتتقشعيردثارقومغاربهمالزك

وأفقصخرفةواخرقهمطعماهموأخبيعثعناس11أشوتوهم

اصقراقاقوجلعراللهدبهرهموقدعوقكالوظنةتمييرا

قدبصفاتالعلتاووسثهمالحرمتابوالالمجيد

وبالدهمثحيرعددفهمالهكأبئوامامواضهافىبياها

وترئهلمهمخصيالوقبائالمهمفرمةومماكهمواسعة
وياجوجالحينومشرقهمالصينوبضتبنجنويممدروأهله

تغضهإلونئبثمنانيوراماومغربهموماجوج

كاناس11منوأصنافمنهمصنفوهمالغزشوصمالهم

فإفيهوالهسماليليثميمرةسمتوخةصاواالهائمأخالق
وحدوجلةقياللهاالفيها01لجمالباردةوأراضىومجاهل

هكالئحعى

كاستزفي



6

بحرإلىوينهىالرومرجوإتأحدالىثىيالتركبالد
الهسثاحبهةالألندنىالرحمنععداباوحمصثجرجان

حدودبعفىعلىالتركمنفةراضتراتماخدث

االلقبتبهموأتهائمالمهواصاهنهوسبزااألتدلى

التركمنراينامالأفذاكقمالوانيمجماحدفنطفروا
التركعلىوالغالبوالتزثم3يةقالويمطمناتجابهقمه
نألو01وعبدةواخصارىالثنويةوفيهموالفطسالياض
لهبلكالتغزغقرفقالوادةباباردهمكثرووالعثعى

كليقصرفوقمنتلكيرىكالوطيمرفيذهبمنخ

يقعماقلسهلئمةوبالدهممنهمقومهايعبدفراصعخخمى

اوراسرابفيأطمايعبمحتئالصيففياكويعثحتدجالث
الفيكهأنر4ولهبمفتصاسسهمالخرمغهاربةاطيةتء

ومحهرواألفيالمزاوعلهماصعا3ويخيريخيزقالوارااللوألوان

مسيرةثالتقشإلىوللمحئاأممالطرازومنقالواضافانخرخيز

كمالظؤوا

8ألهـترفيل01

كالهـمصص



قامحالتركوسائرشرسيرة5خرخيزإلى8التغقغزومنهر

وجمبماورقالوباال3اممإتاظكالطاعةقهـوأححآبهآبم

اصنافأوأواوومواالنوجالبوصقروسالخزراركا

بلغارإليخوارزممنبنالفىإلهموالطريقأشإممهنكثيرة

فعامتسمالخزرفاماكهنعابنكمنالبحروفياألبواببابومن

فابمفروسوأقاإطيامفىويصحممونالمدقفييهثتونكود

ادهمأهنلهمنأفوهيصيرةبهايجطوبنةة2جز

ثحشلهموليعىإتسانافأمائةءزهااسعقدهـائوجملتهم

ويأحاوعأعليهميغيرونفمقالةاالجدباورهمإتايخمضرعوال
إلالثاسلوذةمنهمألحدؤيدوإذاتالواويسبىتهمأموالهم
إفامثهولهمبسيفكمممبهماإاللخهليسلهوقعلسث

بعيهماتحاكالقالهلمضعابفلمءبثىحتينهابينحكم
عةبرفيعلياستولواوهملهانلبةااحدكاتكاقالعيقتنفأي

ظلتشفي01

تنحرخير

ث09كاصكين

مولحبهذا

8مذثامته



مئفهيلمماحارهيممنوانتهكواالسإلسالممنفاريمونة

بالوبا3صوجلعراللهقساثهمالعثيركاهكمزأحدإله
قملعةولىلىالىملكبيخاخمالخزروبالدصالواواليت

إليهايقالطجمارةمنسوربهطشاهقجلهرأسعات

مناللوارنصةمنوسرثذهبمنسرهـولىبابمنإث

وحاصيتهوالملكسنينألوتمنهمفانمايدبهرونابائه
منبرأرصقألباألوثالتعددمملكتهأهلوسائرتصارى

مننيهمواواألوآالشمياعدةويخهممعخيراوأواروسا

الروماماشالعدفي3سثيرتباايساواالنووجصايبدال

الشامبهموجنبسوالروالخزرسكالالموشمامصهسفععاش

وكاتالموماوهمةألندلى1البحرثمومغارخدريةواالس
وداروالثاماتسرةالألاتاتمالرومحدودمنبعضاالرقة

قالىادهملمجأقمىإلهالمسلمونتفاهمأنإلانطايهةالمأل

ودثىانملوظجندمإطعاثاصعمآلصرونءوأوبعةوالروم

تآالفعرةبهلكلمقاتلألفوعشزونالفمائةنجدهم

ما09لتنحا

8ايلى



6

بطربتكآلبدوتحتطرموخالفمخمسةقيوكلبقبط

زوأذممضتلهاافذوواالجيرمققائدأصموهوطرهوخاق

ععرائناإهاوأذهيارطألأربعوناصنةاقىمقاتلهماعآلخ

بالخطويخهمالنسطوريةومذهبهمالنصرإليةموديمثقاال
الطاصماتملبواطذاقءواالطتاوالمحخموتوالخصما

وبالدهموظافةوشقرةصباحةولهمالصيةولمجائبوإبخنيقات

يأخذونومجوسوفىوفيهمةبارفىجلحةصهاصحةبخرتةئرتة

الضياعييمؤىالناصىسائرمنوياخذونيعةالجقمنهم

درهماالنارفيهقدلىبيمتصهنوالصدقاتواألعشار

الروممةويستبرقوالخزرالتركالملثهءالنزوأواحدا

حتامألفأرنونونيهاالروميةمدنهموأعلممالواثمآما

الئماثالرومءوراومنقالواقسططيةملكهمومنزل

طولبنهمواطربلهادبرقينةبرالإومالملكالطاعةئعظمون

ابربرواتالئابئمساكهمالشتآشذلمجمناذاتاثممةالمجط

فاتاوفلسمطينالمثعامإرفتروالكانواثأااليالقةمثفإتم

ل3طرمم5لكاللمأماطرموحان

ولعآليد
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إلىبقيعهماانحازتلحتلقنمنهمأوصنونبنمعاتاكم

هـقةالىباياقإبنقصربايئولهتاليومعمالمغربئكاللى

8قضاطر1الثأإلرأماعاباصواحلاهـوالجإلالرمالفىوقيروان

قشلهالدىلوتطأنويتالوةوجابءهموفوأكدة

ئحلبالذئوالسبىواسالمشعركوفهممنهمكانعمالئبئداود

يقالالسودانمنأصنافمساطوفيسمشركدارمنشهنم

الجثةوائاالسوداطصيانهواليخملهثمومنوزغاوةزغل

النصرانيةدبنهيوسواحل4سهوهخرقةوبالدهمسودضقوم

وبأرضهمالبحرومغارهمزاطومشاهـقهموالذردالعسلطعاههم
سودفومثمفالشريةاثاشالزرافاتهذه3ئقنص

ابأصوهمالنصرانيةودينهمافيمغهموقاحازةيالدهم

السالصعبراتلهيقالموضعوفوقهمنالمجةمثهمالخحام

االسويأممهنأباهالولديعرفوالاهابابينالجحمالوا

النحازتاو

ممالتاعل

8ملعغ
انرء

ء82ةل001



يها

جعادالألنوففطيهاأللوانسودفقومالزئخوأتاأع4آاوا

البحرومغاربهمالندامغاربمثعارقهموالفعطضةافيمافلياوالشعر

ئحلبخراننصوالنجاتحملالمنهارةتخلخفةأرض3وارض
والرقيتأاصذاعندهممنوئحمألوالثابالطعامإديهم

حنمةعريوضتهالذلمجمدفواسعةاالسالمبالدوإمااخارجيلوا

ومعبثضقفضافئارالمجازفأؤلهاكالكوهىواسعة

كموخوالشاموشمالهممعربألدبهممضالعراقمشرقهماالسالم

البصصومهطاهماوثامةنهاارتفعماونجدجثعةوإطالمحن

وحضربدرونجدمنوالمديةتهامةمناللهاحرسهالمحتهة

والمدينةوالخفةوالخمددوالطائفمتهةاطعفبرمدنفئ

ضغارآخروئدنوتبالةثوأيثهوتدتنوخيبرالفرىووادى

والربذةاسيالةواوالرحبهوفدكوالمروةعوالفبدرمثل

وحصهاالجدلودوبئاألبلقوحعمنهاشتآبالخجازالئدنومن

غيركثيرةوفرىاالبلقنوعرماردتمردباداكتقولوفيفامارد

يمكهحرلعا

8يال09وأبتة

097فؤسدمارثم



زاوبدوهمالخياموأمحابمبائلاالبدوأةجمينا

عاىمقعرمةنالييالأوكانىقالوامحمحصمن

حضرموتعليووالةاجفطونحاالحرمعاىوالألةثالثة

ارتفعماوأحوئبردهابألدهاوأطبطباأوهيهـصاونحالية

ديارألفسمائةالعصاسبنىكالبعفثهجباهماخعاأمومن

الخالوضعتالصدروسالمةوغباوةجهصلفهمسوموأها
مثارقوققرااطمطرمهموعامةالموفيفوكهـهمواصز

عبدفموهنلبوحمروسقوطراممقطوخارحلبمسوأ

اطيلشليلزىيالعشتواطالصافقوموهممبرأاالئإن

منهياالحععاولخهمهمباغينهههاأللغةوالموالصناشات
أربعةوهىالعثامالومرامطةااإستوطنهاقدبالعىأرض

رصنهااوجنديئلمس5وجبددمثقونجدضمننجندأنجاد
المجاتوشهاوشىئدنيمدهعلييعثالكلنجدوكل

الفراتفيفياالمفثعرقىعياألنجيأرضأإتماوالماجد

بماالضط

ها3مخر

4ل09االصلفىبهذا
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طإقفوجنوبهالرومجإلطوشمالهالرومساحلالمثاموغرآل

وبتوالرملةالطبرتةنآاألرفدينةاإلديةوبعضردنواال8

وداودسلمانملكداركانبرأاهثاهرمثهسوادمنالمقدص

اسوانالىغعنطولهاشعهريوةمسفىحمرمسيرةمصرممل

بالدمنوهىأيلةاألبرلمحةمنجماضوعالنوبةحذمن

عينالعديمفىالمدينةوكانتالنيلمنأها8وقالىنانألرونةم

ثالثرقاصبهدريةإلمصرمنالفسطاطصحارتثجالثمس

حذمناصوانفوثاوهالمغربحدمغذاطثوراةومافرط

زمفةمصرلوكانذلسطينحدمنثغفوقوهاالنوبة

ألفألعىامةبنووجباهديارالفوععمرينثمانيةفرعون

مائتاقةلمإلماالصعكندريةمنالمغربدينارالفمائهوثمان

كرةشديدةحمروهىالمغربامدنمنمدينةأولوبلقةربخ
ةاالفريقيةإلىونهالجإلبامحفوفةءحمرافىموضوعةالتربة

مأل3ا3ادودد

كمالدر

فىثالوفغهمعد

همكلالح8الصصؤآ

التاالنرنقية



عماراتاسعفوزواررقياالميدىتآوئاالقيروإنهي

إلىيةومنالبرابروبدوهاالمغاربةهاحفضمتصلة

أوالدمنوهوالقتوئيدهذاققيأناممسافةالسوس
بناطسنبنالقهعدبنيعىادبنالقهعحدبنيهادري

ابنيدفيذلئاوراماثمعلالقهإتصطابأبئبنأعا

قتمشالحؤارحرأىثىرساامأرجلوهواالباضنرستم
ماثمثرمسيرة3تاهرتاألثافرقيةومنفةباطا3عليه

منمعاويةبنالرحمنبءأزصريةايدىفيهرتوراة

واندلىلجهوهمةوهيمروانبنالملكعبدبناهثامولد

ثحالمحاخمةوهيشهرفيشهريرةهـمصرعلمثلطنجهوعل

تجرىلوالذىالئقنهفيهيجرىالذىالبحربنومجهعومالى

واطبعةالوبةالىوزكاوةزغلالسودانأباجنوبوفي

أحدمرلمجهألالذىالئظلمالألخضرالعجرفةومغارب

مممممأالايديهالعنوئ

8ملالقيةافر

همهالهرت

الهآميثا

آلمكهوالودان
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منجرائريقيةواشواندلىهمهوتقابلهوراةماأحديعلموال

اصراقإالرومعمنسزهاوأتدناتعافيكاالبحر

إلخلوانعقبةمناصرصوعشروتهائةطوا4المجازشرقى

مأإطاتجاأنإلالمدائنينزدوضااسرةاألوكانتلئذيت01

الفمائةهرضاطظاببنعرزئآخيفبنسمسلوجإها

ثمايةتجاجأطىوجإهاهمدالفالفوببنوثمانيةألف

ئراتيدرهمالفالفهائةفيهاولييههمدافاالفضء

أربعاكإرئدئساوزيادةصنةاربينئذداالمقدارهذاإلى

إلألنجايىمابالعراقوليعياوبغدادوواسطوالصرةاكوفة

والبصااكلمااالمذفإنالصرهعينغيروالدوابالععواكأ

فرصآثالئايئفرصشاقثالثونومفرشابعفواسطدون

واقامتصثهومزارععامرةفرىالعديمفىغالتهذهوكانت
عاوفموعدىالمذاريدئبينيمرورآأادجاةمغيمرى

المدافةإليافندأشضمنهافتجرىفنوالالمداثنألليتهدي

يمسنأنتيواسطيدىبايئمرتحقالألرخذتثم
المداربايئجوخىقبلهابطاغاضياحابذلكنجعكواسط

7جوحمه



ولالعورآدجلةلكوشيتحارىمارتعدصى

دجاةالىاقاليئأنعلىعنطئاماتاوأتفتأكسرىعنهااقآ

فأجمزهخهاعدبنارربعددظورامذلكفأعإهالعووا

كىوعينورهاصوجفيوالفراتدجلهدينممااطي

وبانىالموصلوبلد1ك8تلىآورقعيدوآبوتصيانودارا

صواثصوادانالسوأدارمييةاعألهاوالىحةوهيتآلورف

حد3خأطولهابسستانوصضىالبصرةوسوادوفةال

فراتعلياشدشيريهمنالمعروصةاكوفةآخرإلىالموصمل

محأفردانونباتوعرفرلمخأوعشروتوخمسةمائةرةالع

كلىمموناالديةيتماالعذيبإلىخفهانععقةمن

قيذر4الفصعئرانناوالفرخفرخآالفعثرةمكعئقا

الفمائةالسوإفىاجصمبغوكاطمستنزلععرمذلك

فيالمقاحمةعلىنيولمدرهانفالفوخميندرهمالف

عليهاجوونحعالخراهسقإتهالملكفيروزبنقباذأيام
فوجدالوإدفعمحخبنعانالخطابعربنوبعص

59ومت

8ل3وطوفا
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دوهمأجربصلىفوضعجربلف11الفوثاللؤنستة

مشارقمموالعراقالجلشالهيوارمييةآذرجمانوقفرا

هالألتهالثمركأهلأصباشامشمااووموثاربهمخرجان

ارفن3اصمنفرقةوصضبهيئائنيناألبواببابءوزاأثه

وثغورهاوتفلشعةؤبرفيوعوقانومراغةصلارداكبارامد

قالىفنهامالغواصئععتىوهىالجزهـةوأهلاالمأهالثيوو
زربةوعإقطرسوشلكوعوقشعرينواخالظوشميعاطقال

إلىأينانجبالسفجكاطولهااألهوازوالمصيصةوادته
اكإرومدثاقارسحذالىواسطحدفنوعرضعهااصرةاشعط

هرمزوراموالسكروالوسصعابوروجتذىتعترنحورصت

ارألكاصؤأئامخراخهايبلغوكانألههازامدينمةنشا3و
وحكىواقيرهمفىالفالفسينوذرهمالفلف01هائة

طولهافاوسفقمةحملألفاألوقاتبعضفىخييمتأيا

وجرومصرودمنهافرسخاوخساليئماثةفيبسخاوخسونمائة
09ته01

65كأنرث

د09وتز



اصطخركوليأربعاألصلفىكورهاوسواحلوسهسلجبال
ومديةشرازخرهاشدسميرصةفدخرهيرواردثصودارالمجردوسابور

ءالجعااصطخريةلىو4صاننوبندسابورومديحةفساذارابجرد

ةوتاكأعسمانوافيرهمفىالفأفاستونأربعةوخراجما

عرؤففهارمانأتافوقهاوماومكرانوجمستاتكرمان

وجيرفتوبمهـماثعيرأربعمدثهاوأعنطملةوأووعيونوجروم
وجمستاتمكرانبالدويتاخابالسيرصانأأإصيرفأالملألودار

مدقوفهالدأرضمنقيقانإلمتمتدافإتممرانفأتا

ألنتاالدهببيتفرجتستىمولتانإلىثمكاوركثيرة

الذهبمنيهازاأربعايئهاأصماباتمخهالتالىصفبهقمحتد

حدثشيتصلثمذهتنأوثالثونوثالثةطائةنالاةاالروا

بهاومغاسكابلاوضقماؤهثاجمسعتاقوأقاالهنددودمولتان

وخراطنقهسعاناوثماوقيقانمدكزانوجنوبهابممان

ءخيالجانبويند

ءاألوحعولفوماصل

8األذناقينا

خالهل

هذافىقيقاقان
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النواحىوهذهوئستوالىتت4الروربلدمحجمستانوتتاخم
خشاجىااليقالنمفىظهروفدغزنةأرضتمتاخم
الذهتالترابمنوئحرجوناألبآررونالذهبمعدن
هذافىالفصلهذايدوليوثالثمانةتسعينصنةفىهذاوظ

خامعاوهيإألفنجيهرثتقعثمالمجانعبكهألتهانحشاب

ئصإلىيتصاعدثمووخانوبذخشاناندرابإلىالفضة
الغرروالرثتيئتثمالوقه3اأأهالمثعرقإليقتومن

العندأرضنجوبهاوفيزفينسيخرقهاثاخطجإلىوممأ

العراشاإلأدناهاخراسانوغرفيالعراقشرخاهنوهيالا

مايتىوثاوندهمذانثماسديوراثمفرهاسينثمخلوان
جنوبهاوفياناذربيالواحىهذخمالوفىالصمبره

بينالمدنوهذهقذقميرجانومديتةواليروانماصبذان

صايمالجلمنفارسأرضيليوهاوالجلهوازواألالراق

وقزويخهالريخراسانيلىاعالجلعلآخريهاوماواصهان

دولارولدا

8كا5ستدانما

هولبمقنو
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مفالدارردمواوالجيلةوطبرستانجرصانيمءمتصاصمالهافيثم
سواحلخموالجعلالجبلمنعدداأشلوهمالجالم

حتئمصعاعدايمرثمقومىالرئمثارقوفىبععكينبحرظ

عدواقىلماصلاطذئنوبينقالواخراسانحدوديدخ
ونادىالتلذاكعليوقفظهاوالماخراصانطاهربناآل

حدمنطولخراصاتيكمأحمحتئأجبيهمالخراسانأهيا

جرجانحذإلىزفيحدمغوعرضهبدخنرشطإليالدامات

إذابدخفوثثغوبلخوهراةومروئيابورأرنمكإرومدئا

وبذخعثاقتوشغنانوختلارستانبامممالئارالعبرلم
وخاننحومنتىحدودوإلىبامإننحومنالندادحدالى

تخمباألالترمذمنالصغانيينإليأداكنهرالعبتوإن

سمبيمومنالحرلحيذالتركبالفىخمتظوراشتيهذ

وفرغانةندمهاصواسعةلكؤاخيرإورآءماواماالماأبميجي
األ3الجل

8اوغابعكعين

ثالتان5و

كنالورلشبيهدرصبفى

مبابرحيةأنح8فىيةافىدا



فكثيرةامغاراالمدنوأتابخاراالملكودارواسبيجابالشا

شطىوعلىوتنبوخجندوإيالقوكورسغدونسفكشمثل

بالدتتاخموهيخوإرزمبالدآملعليانحدرتإفاجيحون

والرومالخزرالىيفضيبلغارإليخمارزمومنبالغربيةالترك

ورآءومااسكاخوأرزممشارقوفىاباألبابورآءوش

البحرمغاربهموفيونساوابيوردالروذمروجنوبهموفيالنهر
وقدرعدقاالخلقءهوالأحصىنفسبحانالقركشمالهموفى
أهوائهمبايئوضالفوموطنامستقراوالنوأحىاألراضيلهم

يعينهكيمعمفومائشهمومعامالتهمولغاتهموهممهموإراداتهم
عايخافيةمنهماليخفىقدرتهوتحتقبضتهوفىوعنه
ايهاومقربعليهومسخوطعنهمرضثىبينفهمغائبةواليب

والوسطوتهعقوبتهمنآمنالمقربآالمرضفالعنهومقصي

وتعالىاللهتباركورحمتهعفوهمنيائسعليهالمسخوطالمقصي

ومحكمتقديرهوبديعتدبيرهعجيبفياألقهاميجارالكيف

عددعليهيخفولمبارزاقهمتكفلقسمتهوفاعنلصنيعه

وشكرهمصبرهمبهميبلوفتنةلبعضبعضهموجعلانفاسهم

ورميموحسنوقويوضعيفوغنئوفقيرومبتليمعافيفى



8

ءعؤوفىوحدانبتهعاىيصنحبمامحهداللةوجاهالوعالم

أحقىومنواالستغتاقاقباالالخمدفلهبيعهربمعرفة

اللابهفاهندى1أهكثثاكلوهداهفأجابهدعاهممقلمجعده

يثثأشملكةفىحقثهوادارضاكلببخأضونقانالهمنا

ةوزيافىالقوةباععطأ4كتكفاوقيفرضكبلوازموالقيام

كترةإخإرناشوبياتجمعوالوعإدتثاطاعتئقشاطاا

إاحمإقاارحمياندتبكناهوناصفئهعادياهمنوبيهاقنهرطا

ودتعقلذاإقكانوالسبهبراليمنالفصلهذافىللناظر

خآأيامأربعةفىاقواتهاقيهاوقدووبئعقاطهايقول

الخلقبدأناظروافياألرضىسيرواذفلوكولللسائلين

ففامعمرادلوتألالألرضكمجعلالذىهوجماتهويقول

فتحوناآلرضفىيعيرواأفلمويقولرزقهمناوكاناك

هايععمعوناذانأوهايعقلونقلوبي

أهلأنجاليتجاتئمكةوالثنورالفاضثهوالقاعالمساجدجمر

نءأزرشافيوجلعالذخلقماأؤلأناالسالم

ووسطاألرشسرةقهىتحتهامناألرشدحثمعبةال
حجمتا



8

مكاصةبمةوحولوممةعبةالاأوخالفرىوأتمالدنيا

آدمهطولماقالواالدتالحرموحولالخرئممتهعةوحول

القهفعراهالجتةنعيممنحاقهماعاىحقناألرضإلي
أكعحةموضمعفىفوضعهامجوسةذزةالجتةخإمهنبخهةعنه

زمنفلماكانقالواةالمالئمعبهاطوفوجعلاليرم

بنىمنأوالأنآوهبوزعمالبماإلىالخيمةزفعتالغرق

زمنفاصاكانغمامبنشيىواطجارةباللينعبهال

يخةالساليهوأرملالتيخاتعالىالذأمرهعمابرهيم
تمتخوعينانوالنوجهلهامحابةهيأةفوهى

رتعليخذيابرهيماكوقعبةالموضعفوقفوقفت
عرالذيقولالنطلذلكقدرعلىيتالبنجتىظلى

رتناواسماعيلالبيتمنالقواعدابرهيمهـقحوإذوجآل

ذأقةستوقالواالطيمعالمجأنتاتثأمتاتقتل
وطهبعذمهويعترفوتاليتاذاصثهئعطمونوهمإلألرضا

والخصارىاليهودحتئغمالخطلابرهيمبنامنواته
يهاعلالجوبربقمقمةستيتزمزمأنقيلوقدوالمجوس

يعأصوأتثدوابعما



8

الألقدملقياطقذلكزمزمعلىآنفركأرمزمتن

كلوعليتدرطيأيوكباورضعاالنافىوأذتأتالياللهقال
ص

اناسيايهانادىاليتبنامناهـهيمفرخفلتاقالواضامر

وجلعقالذوبقغتحخوهبيهإلىاطبئعليمكفلهاإن
أجابهناالباوأصالباألقصاتأرحامفيكانتنصوته
ذلئاإلىاصفايجنةلمومنئحبئأنمنيدفالولتاه

جمارننجأماطأبهألىلتائغا5سعبةكامنوأؤلقالوا
وشرقهابفضاخبروقدتجكةومراليهودوقتليزبإلي

ذفهمناحسنهاأنحيأنالمامفيرأممطثمالخصفاهافك

ذلثههنأحنكيهاأنالمامفىفرأىاالظاعفكساها

ابتحليمنواولوالوصائل3المعانراهانأهثعبىأح

خرفمدفنمنفهأصابمزمبنرحفلتاالماللبعد
قامقاثمعةالبابنىفضربهاذهصمنغرالتعين

ولكهذو

اه09الحصقى

8طنراتو



8

اهاثمالقباطىالخطابنجهعرصساهااالصالم

الديباجصمساهامناؤلأنوياقالالديللمحهعفبئاطخابئ

ابمصبةخوثخققمنوأؤلمعاويةبنذيددالحمروافأ

ابرهيمبنابعدالهامنوأؤلبيراكبناللمهعدبافخلوق
صا4توذلكصلعيالنبئذبثقبلالجاهلعةأهلغي

فاتجعتمالمعاوصاقاكسبةجدارقهدمءهلكليهنشيل

خافةازرضاعغبابهاورفعوافبنوهاابتافىوالورواقرثهـا

الركنفياخعلنواثمأحتوامنإترفيهااليدخلوأتالسيل

فداوكانالوحىقبللدهصلعمالذرصولثفوضعه

3دوزافاثحرىكرأتاتماناسبافحناقلجيهحاطةغيرءكلده

الرجلقامةدونلمجائطعلعهاوأحاطابخدفيوزادفهدمها

جدثعليالزبيربنقهاعداليتهدمثمبعدهعثانزادثم
أساطيخانالثإلهوتقلاألرضفىبابتنلهوجعلهعائعثة

إليتاضاحأونجاهبتاةهدمالحخاجقشا4لتاثمءستعاعفتيمن

صخثاطروافى

فوفبهاول
هـلىنثممغثحامحلمهمحعهم



هـ

الميدىبقديىلمحيهزادثمالمنصورجعفرابوالمجدوضحثملاألؤ

كانالمديخةمسجد6بنوماعاىإليىمفهووشتنمائةسنةفى

واليصقونتععمساجدضمفقتالقهرمعولعهدعليبالمدينة

منبهابنىاماواولالجمعةلىمإالالرسولمسجدلمجضروق

قدملضا3اصاللهرسولأنوذلكقامسجدالمساجد

خرجبمقباعجدبهواسعيهعوفبنجمروبنىفىلقى

بئسالمبنىفتالصاتهصأدرالجمعةيومعندهممنأ

تجائمعجذامفيهوبىالوادىبطنفىالجمعةفصلىعوف
المربدوكاناألنصارحآائوبأبىعلىلوقىالمديثةإلي

صلعالحبئصسأليعمتحلوماوغرقدحاهقةقبوزفه
لسهلإتهرارةبئأواسعدأعفرابنئعاذلهفقالعنه

فابعثهرضحمهماوطخرىفىنعتحولروابنىوشقيال

فئعشتبالقبرروأمرممامثابخاعهحتىصملعالرسول

نوألساسهرةاوئقلتففمربوباآلبففطعوبالغرقد

بنأسدفلعيعهبطنهكلالمجرينقلضلقماللهرسول

غيرفاحملاذهبفقالهالذرسولياأغطييهفقالطين

لممنءالابتاحمما



8

روىفمايقولوجعلمتئوجلعراللهإلىبأفقرفلسمت

4والمهاجرةلألنصارفاغفراالخرهعيشإتالالغينقالرهرئ

أرحبزأبرقيوتالملمونوجعل

اننضتللدمألمتافذبكعالوالنبئقعدنالنن

المجراساسهمرئعآفدلمائةطولفىالمسجدوبىقالوا

نالثةالخلخثمبوعمدةهـالجريدوسقافهالمنهاوخدرانه

وتمامموسىشكعالسشفقالئعققهأاللههفعأبواب
حمدفىالععجداأمرمنماكانقهذاذأصكمنأجملالشان

عانحقعهذاقبلفاتهأنوأمرصلعماتهارسوال

وجعلعمانفيهزادثممكاأمسافيدارفيهوزادرضه

استعمللتاثمالمنقوشعةبالخجارهوجطانهالساحمنسقفه

إيهكفالمديةؤعليالبمدبنعرالملكعبدفيالولد

وبثققمأنبئاأزلبيوتفيهويدخلالمسجدحلىأن

فهبشمثقالأفهوأربعيههوالفبطومالىمنبعقغثهإيى

هذثلواالتؤةةمين4كالهأكلدماالصعمث

ءلياطرلد



8

دي11يخهنتادثمالزجاجوألوانءبالتتيطوبطنهفسوره
المقدسبيتالمأمونفعلهماعاىانيرمفسبعدهالمأمونثم

حاجالهبعحبىفىممرانعمانثبئلعقوتأنوزم

شفحماكأنللنامفيفىأىالمسجدبضعفيالشمفأدكه
الذوأوحهـوتزليهتعرجةالمالنالسماالمطمنصوبا

ولذرييااقدسةاألرضىهذهشئئكفإققوبئعر

بعدهثميعقؤبعلهفأخحطمسجذاصيآلىفأكببعدكمن
وخرتهسليانوأتمهدأودبعدهبنبخالخروهوايلياقتة

ملوامنملككوشكالوجلعرالذفأوحىضبخت

خرابظفلمالملعونالرومآططيهخرنهاثمفعرهافارس

معاويةثجالخظاببنعروممرهصالمافيقامأنإلى
قاالمقدسيبوليسالخالفةبايعوهوبهسفياتأبئابن

جقتعهتىغييثةإاللجإبفىاألمطارتآبونيشوانماجالي

جنلمريمأظهرهاوبئعراللهانجمونملوحةفيهصلوان
رعامنبصفاغمغطىسجدالموطفرئغشعلأنأرادت
والسجدالمعطرما3صمئعلنألبالىخامشةمفرالمسجدوأرش

ول5حا8ماالصلبهذاق



البقروبابأألسباطأوبابصلمانوبابداودباببوألث

مقابروفيهجهنمأدىشالطيفضيجواتبهأحدمينهوالمسجد

بابالمدينةبابوعاىرةاقتةالمسجدوسطوفيخومزا

الحطاببنلعممسجدالمديةوفىبدرصاتالهيصعدباود

لجثهلهايقالمنهاكنشةوالنصارىالهودوثكأكنائس

يتعتدكانالتىثضهيونعةومثهاكنيغمجمرابىادنقبريخها

الحصارىمذءالذىالموضحفي3يامةاالتكنيسةعمداودفيفا

ومنالئماإلىوصيدقامثمقيهذقنفتللماالمعميحأن
قريهالعلريتهنصفوفيميآلعثمرثمانةالمقدمىبيتإلىرملة

اطمتحاليالمقدسبيتومناليتىقريةلهايقالشنا

الصبيانوبجفماكنيسةعمحالمهـلدكنيسةبربفرخ

المسيحأسمعليصبياتابهاقستلهيروذوسإلمكاأنعموق

يئجسعمحاطورفرنحانعمالخليلقبرإلىطمدبيتومن

ورلخلة

8مضعفور

8خطةقأنا011

هاثهالخم
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اطوراإلىقلزموكأأيامنالثةفيصلقمإلىهصرمنالرجل

إلىيوئيانجمعاوهابرالفىواالخرالبحرفىأحدهالطريقان

يومينفىاطوراالىمنهايسيرثماتحةالمدصةوهي8فاران
وصعئينويئماثةوستاالفستصيدإليهاتضىفإذا

الجبلفقةوفالنبئاليلياكنيةالجبلنعمفوفيفيقاة

منوأبوابرضاممنمنبأساطغمموسىباسممبنيةكنينمعة

وظحموسىفيماوجلعراطهاكقمالذىالموضعوهوصعقر
الخدمةواحدهراإلألفيهاواليمبنيةللتواألنه

يرصتبيثله8فئقىفعهايينأتالجضدراخدأتهعونو

وزصاصابىنجاصعدناهابموفةمعمنجهيامخأظمن

فيهوزادبايألخررضهاططابنجممربأهرعاماأرضه

الصرةمسلالغرقفاتتورفارموضعهمنوهالالمأموق

منألطعامربنالذعبدبناهثمبالققمبسواتبنغتبةبثاه

اطكمموضاخوفيهالمأمونفيماوزادباالجرأبيهبنزيادبناهثم

وجههارآسهكرمطالىأبىبنعلىفيهيقضىكانالدى

تهدمثمسدماإمارتهؤمناماصابنفروبناههعرمسد

اابفار



معص6الدياجمائبنحداتهويتعالالملكخدبنالولداه

وأحكمأعلماآلتىقبركذافهيقالهملةا

إلىكوفةمنهالالقهحرسهاتحةإليالعراقمنالطرجمأ

يزجأميالئالثةوالفرخفرصعوخععوتوثالثهمائآنمكة

ةمسدكاهمهوهييبالدلىالمحتمالقادستةالياكوفسةكأ

وهيئخلبينهمامتصالنحانطانالقادسيةوبينبيحهاللفرس

القرطثمالمغثةثماإلديةدخلىمضساخرجتفاذامإلض

ثمخوجضئوبهازبالةثمالقاحتمالعقبهثماقصهوثج

ثمالطريقثأثوثيهالعلثمالفإدىقبرثمالشقوق

حصنوبهاالعطريقتصفوفجدثماالجثم3يةالخزيم

يفترثومبهاالنعقرةثمالحاجثمسميراثمتلطدابواوجامع

ثمالربذةثمالمغيثةاخذمتهةأرادفنالمديحةاليالطريته

هرةالقثمالمسلثمأفيعيةمسآيمبنىمعدنثمفاالمهعليثه

وليما

8نكهالتغلبيه

ث7ميةطرا

ااالفيتء



ثمعرضاذاتمنفيمونفإتهاالجئالينإتااالسئحرمفثا
أربعةفراخثمانعةمكةإلىالعستانومغمربنىئستان

طننمالئفهأخذالتسةمنالمدينةارادومنميألوعشرون

ومنينةالمثمالطرفالزبيرثمبنئضقبممرهاالتخل
الخالتوطربتوالساحألالجاقةئئقثفثمكةإلىالمدينة

ححظيافىفائدةفالمعدودةومتازلطريققوموكل
عسالغبرأهل

عدؤاقوملحلأناعإموالرباطالساالغورص

الرومعدؤهموابئررةواذرجمانالشامفألهلاذروثهم

وضينوالمصيصةوطرسوصالسواحلوثغورهموارميشية

بةالمغاعدؤوكذلكواخالطويهاطوقالالذربة

فىافرتةوالديدموالجيلدوجرجانالجلاهلوعدرالروم

فأطمتاككثغرنانؤدهالديلمنغرينقزتتالترك

وضدؤاللوصكرمانأهلوعدؤانزكعنهموتباعدتالديالمة

ثهارله

8افىوخالط

دواهـت
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القكعدشعمخراصانوأهلالمندوسجوزجانبايانشبنيلا

زرنجموأهلييزوثغرهموضاشتاالرفيمكرانأطوعدؤ
مثلوأطموالعدوعهاتباعدقدالثغورمنوكثرالفوزوئت

والخرزراشتعلمتاويععكردوثليلمالبألحتقزوين

غيرهممنأؤذينالمسلممنه

أنا3ضبنىبمرقدوأهلهااألرضاعجاشهمنيحكىهادبي

االصكاصندريةاتونارةالزرزورجرأربممأثأأررناعجاصه

بمصررمانابامجاومنمشق3ومسجدالرهانيمةو

هكحوبائخراطفىذراغاوخموقمائةأربئالسطفيارتفاعها

الناقاسهـلالقذمفإنفليهدمهاقوةادفمنعاصها

أهلعضدهاجلإلىجلرأسمنةمعقعبخآققنطرهومثها

مربإذاالتمجلهلهيقالئتجلهومنهاالدهرفيالصين

لسافهيغلهنونهمجموتمنمفتبأنفاسهمخذالناس

الثهاضو

ءح5نيكبماويبمد

هـولفيانار

ه5ينعل



ذوزابهاأصحابوفيعالمامسلمنجاةقضأنمتعا

سحياطينالتهتماأثافحخهروابالصالليمإليهايصعدكنطام

وتماثيلهمحارتمنالمااليعملؤنئعالىبقولهعماصإلآن

مطلعفىانيحكىمامنياشياتعراوقدوركالجوابشحضاب

احمارعنديظراخإتظعماكاهالدينتارضتافص

تلكوفيمىالثطلوعدناإذايغوصثمرئجكالانكسبح

واخاقالواالناستأصلافلصورةعالداتةأإرضا

الزكأرضفىفساراخنديارلهراشبنكشتاسبأضزى

نهآوضعثمالغربتصىأفىالرومورامنخرجحتئ

زيادبئطارقفغواغايقاتلاحدهذاورآالفيهتقشش

ماثدةجماأصابالملكعدبنالوليدواليةفياألندلس

أثااكتاباهلفدبهروياشتوزبرجدلولواطواقبثالثة

منأننهاداودينناحاالجرمناشياطينارجهاممما

غيرمتعمونممايخرجحتئضاحكمامسروزازللمتتثخل

ومنهاالعروجوغضالرالصعيدمراىاتصناأساطينومثهاطة

كدجمألهيارا

هاوتفاوو



جمرهنجاقألفيهألنالعفبنفيهتجرىالفربالىلبى

المساميرمةفيهاماجذبتالفغإيهاتعتشإذاالمقاطيى

وفيهالقاربلعونتحيتانالهدبحروققاوافانخقضت

سواانناسصورهعاحأطكالمغربروفىطيارةلحث

ثميخهافتغوضاألرضالىوعهاقتقوفىخبىالهدوبأرضى
ؤوسهاعادتثحراصارتفإفااخرموضعمنرووبهاتخرج

عليويغابقراصخيلغتحتىكذلكالثالثماألرشإل
يسيراطيزثانقصبأنوزعواوفروعهابعروقهاثيرةبلدان

وقواقلهايفالخروبهاسةأوفراخخسةاألرضىتحت

الخاتواتااس11وجوهصورةعليثمرهصورةانفيزعون

ومساقطأبدآذكنالىالتالرجومارقالظاهرةواليران

فةاالماهومستنقعاتالسنةطولتخلوالالتىاللوج

وقدئعذوالئخقىفالالختلفوالزبواالرائيحالطعوم

فتااصاطرفاتالخواضكخابجمرتاقبنمحتدبهر

حوافىفىشدواابإانتهوااذاجلألالزكبارضأنزعموا

ثيلتود

كاههكني



9

نملوقالوافئمكزواعجاجايثيرلثسالوالصوفاللددواتم

المفىحرتحوهاعطثرافاذاالجذالحقجمارةمنمم

أنيةحوالمالمحثهالمسالكصكتابوفيالخاكففئمطرون

جبلنقبفىيدخلظئااشاحعمياثأثتماالتركبأقصى

وهصتهالمآذلكنحرجأقأحديدشىالسامييم
قيأنوأمعظيمفففىودخلهصتااتخذمثهمرجآلوان

فىوفىحالصحقثعاحأالزقئثدثتمدأصهمنواصوثقفيه
منببععيطخرجثغثلحةأوثمإنضاصواتههاواالمآ

بأرضهوفإذاالزقعنهشقهالنهاربضوأحقفلتااألرض

وناسوعنطمهاوعرضهااطوفىصامقيلموحيوانجرذات

بصروافاخاامدوالتعاىاألجساممجراضالقاماتطوال

هكذاوجسمهيخفقتهومنشهتعخبايحكوقجطابه

الرجلهذاإليهمعادطريقأئمنأصزىفالايةالح

طإخفىفلينظراألصئاهذهمعرفةأراثومنبالخبروأخبرهم

فةوعلمايقنجهالنباتطباخاألجماروطباخالخيوأق

كهءوجمبرة

ههـههـنفخ



ياجوصاصفةمناألخإرفىءجاقدانناساثآصعجائبمن

النستاكأضهمنكذلكموضعهمجرنادقماوماجوج

قعثعميربينمفازةوهيباهيربناحيةمنموصتفؤباربأرف

إلأبداثمجميغممثععرةوحعيةناسالصينووخانوتعيت
وخانأهلمنواحدغيروخدثنىءالظبانرؤينققونالوجه

سرنديبغياضوفىقالواويأصلوثهشنهصعطافىأتهم
فاوبالزنجىالناسمنوينفرونفثاابعهماصمقروحشيةناس

ثزالتمنالعمىأحرقتماإتألطعاملممالقومهاأصا

اقألنجالهموالافيورقيرءلبامىلهموالاغروعدالبر

يسفوالبعصآمبعضملونيأوهماألرفىتحتغانأ
إذاقومالتركناحيةوفطقالوافيهمحتوالأباهههمأحد

وأصلووهفعلوهفئمعهم12أخذواعدوهمإلىخرجوا

والالناسيخالطونالوحشةاضةخرخببزوبنواحقالوا

عاكأيشنامموتالوحشجلودمنوأوانيغالشصعئهممون

راعليعققوهميثمنهمماتوإذاوالهانمكالوحشأربم
الزجمرةالسئخعفىأتةالممالجهةوفيهالوايليحتئ

لخرضر



9

ونبأتيمنأنواصامنواحدغيروحدثنىاضااسباعهم
كحابوفىبصعا3بعضيمطماناصاصورةبكليالبحرفىحيراتا

األجععامامقوئاالنداجزائرمغهـةجقفيأنالممالك

وجلعقاللهياقولالناسلونيأذراعأحدهمقذئم
قالأتهمربنالقهعدعنورويناتعلمحنالماويخلق

االسجميعمنزأالودانمنافيابيلباالمنزغ
فيإالكالرقةأالسقىانتممالعتضآارصولقالوقد
وزوىاألسودثورالجلداتئالبيفإقاكالمعرةوزوىاكزذدل
كأيموقأبئقىضونأماالنارأهلرذلتاقاالاته

قالواواحدومبهموتععونوتعةمائةتععوماجوحياجوج

المعروفوهوشهـرادانوأطيهاوأصفإهاالذرضيىأقساموأعدل

جمروبينالمحولفيالفراتشإلىبلخثربينمابابلباقليم
وكابالهكرانإلىثتالعرضفينوافارسلمجرإلىعابكايئ

العتدالوشرئهارشايئصقوةافزجمانوفتهىارستانو

طوامأوذلكولهممةوطأجامهمواستوأأهلهاألواق

ياجوجويقمرالصينودمامةكاكوظاظةالرومشغرةمن
ولةننمثعهيلىظ



6

شهرافاتشقىولذلكالزنوجوختلافحبشانوصوأوماجوج

فىبانجاأفئبلسانالقلبهوواسراقلدالتافلبيعنون

آاوفيهم011فىثاموالعلتآااطحضأوهىالقديم

االسعدمممماانتىمحمودةخمماةصآلوالفطنةجيزواوالرحمة

ثحملالأتهالالدهذهمرفةسجاواألشضصكانمن

ذاصكبعدفشتاقنفهإليهايقعوالغيرهامنأحدإليها

آاواالألدهذهصالكذلكوليعيههااليعوداتأرضهإلي

كاعلم

أنالألخإفىرذبباهاوتنأوالعرىالمدنمنلجقامامجر

ابترذىالطوفانبعداألرضوجهعلييخينقريهأؤل

نواالسفيشةمنخرجلتاعمئوحأنوذلثاثماوسعوق

لهمنجأامرأةواربعونرجآلاربعونالروايةهذهإتائاثمانين

عاىينىءبنااؤلانوتجاثمانينسوقصتوفاأصؤيةاتلك

كعبوفيآدمبنشيثبناهاكعةالذنجيناألرضاوجه

حدسوالبنداذكردوستاهشعنعكحهبضاهاةالمدأتالمجم

ذىأاوهوالملثازابنجناهسدشثهقجلهنجاكاصأتهف

لدىفر



9

تافاالذوثشابوربناهثتمندرإالحبناهثماالزابانحفر
بأرضذواهـالعتيقةالمدينةوهيبابلطمصورثوبتىقالوا

زتوندبأهـضشاهقجلرأسعاىواواقاذرجمإن

الجبلبأرضهمذانشاذجمبنىقالواخراساتبأرضهرو
بأرضوطوسبابلبأرضوالمذارفارسبأرضواص

بأشضروءاطنابخالجتار3كيلراشوبنىفالواخراسات

اصطضحولبهغونجأقالواممرانإبئبأوقهندزتالدا

بندإراوبنىمارسبأشفيدارالمجردةداراوبنىعجيحءبنا

ومديةبابلمدينةاوشموبنىالجزهـةبأرضدارادارا

ومعاهتمتربعدهابىثمحعنومفاهاألهوأزبأرضوسال

أزهوازابأرضشابورجدىاردشيربنشابوروبنىأحسن

كاللينلرا01

8ألكهفوى

8ثهااتبهلال

ثهـافىالجاللجةمخ4ثه35كدنثعطحهطميو

ءصثيمومهلر

عبخرداراد

8عمهـارثحير0



وبنىالملكدسالتطلهرمزوبنىالعراقبأرضواالنإر

وبىجرجانبأرضوبناتارينيةإلببناالجثنثدجرد

مدنعثراالحضدروبنىبخراساتنيسابورتافياالذوشابور

وجىاليونانبأرضواالصعكندرتةالداصأرضىصرثدب

ومنخراسانبأرضطرصحدوومرووهراةاصهانبأرضى

إلالإآلئهامادىيعلمومنالقرىوواضالئدنئاةئحميى
فىءنحومانجدعلىفارسبمدنأخبرناوهبناوجلشاآلء

وجدةالعهدبقرباالسالمقاحدثتالتىوالئدقتهم

كلولشىواقيكوالروموالصينالهندبخورنلنافناخأريخا
ئمتىقدألتهبانيهاألىمنعوبطمعبيةقربةاوةمدين

أويثبرمآ3بااوحسدوثالقلهاباسبمأواإلفىباسمالمدينة
يصيرالمواضحمنةموضعتوملمجتمعأنيجوزوتدماهشعىأو

باثايوجبالمديضةكأأنلكيبيققهذامدينةذأصك

الرومهلئهمديةقسطسطينيةأنقلوقدإلهاتاقاصلمما
بهقيىفهـصابناهايهعابورونبيتفقعطنطينبناها

آزربنهارانزلماوحرانبهفعمئتيتافريقيسبباهايقيةواش

مئملكشرخربهاوسرقندبهتيتفسغتاهـهيماخو



الملدكداقبناهاوغمدانغربثمطرصخدفقيلنالوك
شمبوعدنالصنعةلمجودةستيتوحنعابهفعتصطنبا

المدبنةوستيتبهااالسالزدحامموستيصقسالوابالمقام

رسولوستاهايثرب51نأ15ئستىرهيفيهاالناسالجتماع

فيهامنفهاأليبيلةالوشقتيةضقققماآل
يتفئقزملبهاوكانوقاصأببنسعدمقرهاوكوفة

وستاهاغزوانبنغتةمقرهاوالبعمرةكوفاتلماويقالبه

ويقالماجالبحافاوواسطموضعهاثكانتبيضةحجا

واممونجةالبصرةبؤشطتبلويقالالققبواسطنذللق

عواوالثدجالرططبهايوتجدريةبرنجةجبتةسطيةوهى

الزوزالهاويقالاقكانموضحباسبمشتيتوبغداذواهمك

منوأؤلاسالمامدينةالخلفآصعتهاصصنماصمصاويقال
بناهارأىمنوشرالخلدقصربهابئالمعمورجعنرأبوبناها

العرادفىلئبلىالسلمهدلحهعنىاثهوذالحةالمعتصم
جهةعليضدآلثوهىفنزلهاوفضرربيعةبديارتجتعمااصذينا

كيأللعلى

ءبعماحية



ثموالماوالميرةوالخندظالشورعلععاالععهكاخ
المتوكلتةالمتوكلوبنفباهااألتبارلأعتاساابووكانعطلت

الرثميدهاروتأتامفىينىوطرسوسبهافصلإلهاوانعقل

أأئطترفبنئكرمترلمائكرموععكرالمنصورنجاهاوالتصميممة

عليئبنىالفدنأنفاعلمإلهتوئسمدينةفصارتالختىا
ء

واحدةفقدتفإذاوالمجهءولوءالماعاىءاشإثالثة

ع6تتنقلمالالنةهذهمت

مقاتلعنحذيفةألىبفيالبدانخرابجآقمابهر

اكتعبوهىموتهبعدانضشاككتفىقرأثقالأته

نحنإتألقريةنوإنوبئعرقولهفيعندهالخقونة

فيذالحةشديداكانعذائامعذبوهاأوةاقإلىمقعلمهلكوها

فذلثهاخشانافيربهامتهةاالقرىأقامسطوزااكمتاب

واتاانرففاالبصرهواتايخرهافالجوعالمدينةواتاعذاجمم
عند3باكسدلمحمة14تجلمنأالشاوخرابكفالئاكوفسة

اكالوانمصيصية

ثالهكهليقلم

ءهأاباكذ



الرصقبلطمنصةالألنددياشوخرابالقممطبطيبيةفمقح
انقطاعمنمصبىوخراباالندلسبلمغاالفريقيةوخراب

منارمييةشخرابواطىالجرادمنناوخرابالنيل

وخرابالخيلبععنابكاذرجمانوخرإبوالرواصالصواعق

أيدىعليوهمذانفمابئواالرئأبواصوإعقباالجل

وهالفيقالاكورابهالكخلوانوهألكوالطبريةالديالمة

واماوخنازهـقبننأهاالشفسعبهاتمرسانحنةعكءورااك
يعىجمعفيانأبنجأغتبعةآلمنرجلبهافيقوفاناا

نجراسانوأناجاتورمالبرياحجمعتانيوخرابأسعفافئا

فيغلبوهدةئصعبمارتجةخوبالعذاببأصخافلمشهفاث

الدواوجمجعيهبأشإمعليهايغبوبذخثانثأفتالمآ8عليها

الصعغانيةيحارفيمرتونوإلترمذراطالفيريهؤلهاجموفبالمشقوقة
نةوقرظوالشاشوحمرقندعدؤمنمصريمبقتلتهلثة

بخاراواقاصصبنقطورابنوعيهايغلبوخوارزمابواصبي

ايمويونثمخوارزميمعيبمانحوئصيبهمانجبابرةرضط

ويضعيهقالوابالركالهرءوراماخرابالجعلةومنوجوبم

هدمهعهحمحلعلرع



عاىتألختنئلآئشافىعليكلبنييملوحتئالألمربهم

كرمانوخراباكلبذلكمكنائهجمأحباتشم

بالرنلمرووخرابلهمعدولمحبلمنواصثهانفىوت

علعهمعلرقالبالختاتهراةوخراببالرجمبمونمابور

اصدقتلمنالععندوخرابمقاتلتالالمفتأاتالخ

الصينقبلمةتتوخرابئئتقبلمنيماسانوخراب

عنالعبداتخرابمنزوىفقدأعلمواللهالروايةذا

هالضعفقمالنبئأنهرروةابرروىماذلئافنابةا
وماشوىاقىمئذللةماكانتحينعلىأطهالتركياالدينة

يصيراجدولمرقنآحتئالحرهلمجزبقالاتهئعانعغ

جؤجؤفمعفينةكأقه

حر



دثرارابعلفصل

اكتابهذاضكايةعاكأعورةالمععوأتامياالعربافاببهرفى

واالختصارزاإلمن

ولدمنكتسمبعهمفقالالعربنسبفىاالمىاختلف

اصماعيلهوددمنالنيرديستاخرونوقالعمابرهيمبناصماععل

بنصامنجهارثخثعذبنشاكبنعابربنانولدمنو5صيا

افيأسابتفشولذلكغإلهمهنونقدئمأشعثفهمنرح

ئعتمابمناحداأجدلمامحقابئوقالالربهنغيرهاعلي

اسميلدوامنأليسواأتهمفىعموهوإالعانلمحهادن

ممتمإنمااسعنعيعلقبلكحاالعاربةالربنحنويقولون

األنصارالخييهةهاذناإالهمجورتهلتابالتنااممعيل

ولمحوقالواغعماحمعلولدمنأثمذعونالمفإوخزيبهة

فلميالوجقيتطرخرفمفولدعابربنعامربنيقطراق

665حذيال



يلاحمعيخهمفنثحمكةجرهمفنزلتبقيةقلصفىيق

احمعيلبننابتهميععبنبنانمنرجلقالوقدعم

سابمبنارنخذبنشاصنجهبرطبنتحطانأتهعليوالئتاب
تسةألقهجرثومتانهماوقىاراقوأعلموالقهنوحاين
اوألصلهوهذاانمىطنايؤتثزارمناحمعيلولد

أواقرالشاعرقال

نزارأمأبوهاجطانأ7تحرىلينالتجاةجينيجلة

ثمانمارنجأتراروالثاقعدنانبنمعدفيقىازفهذاقىارانوفئار

يخنوخبنأددبنعدنانبعهمفقإلعدناننسهبفىاخطموا
لابخأجببنيعرببن3تيرخناحوربنانجامقومابن

بنمعدعبنعدنانبعهموقالامحقبنمحتدقولهذا

بنالهميسعبنيرئيبنثحببغكعببناالددينيسع

ابنروىوفهيلأسالفهرتيبنثابصكسلطنبنحمل

ال5هذ

أله5

ولروضإحورذ



01

وقفعدنالناإليبلقفلتاانتسبطعتمالنبئأنطاسعه

بخهذيدعئشأاسابنروىوسدالمنعتعابونكذبوقال

الخاسنسبةاصتقامتفالضنفقتالببئأنعانثةعنومان

أطويأللبيدهذاقولعلىوبدلكعدلمانإلم

آنعواذلتلترككتغلودئتوالذانعدتدمنتجذلمنإن

علثفأتاعدنانبنوفعدعدأبنعذعدنانفولد

51دعأصفولدمعدفىوالتذذاإلديطفىتدئممنفاو

وليادمعدبخهفضاعةأربعةمنهمقدبمنفرثمانيةعذنانبئمعد
ربيعةنقرثفثةترارفولدؤاراوالتذثمعذيئوقىارمعدابئ

فصاروايلةوثعمخولدفإتهانمازفاقاوانمازاومقر

يختإلفاإلسلولدويقالاإلسفولدمقرفأتاناإلي

اإلسبئهمدرنفرثنحةأياساوولدائهمإلطينسجون
الناكطبعضعمفقعةفأتاإلكاطبنوقةالياسبخاوطابخه

الياساوأوطابخةئدكةالىهاخندفورجعتنافياثم

كزيدح

هعل



01

هاذذإلاثاقىجعثخضرتببهقيىومضرابن

وولدهذيلالياصبنمدبهةدووأوقيعىخدفإطيين

رهنذماغيرولدواوسدتميمممامعاويةبخهتميمسعد

أسدمدكةبخأخزيمةوولدالعددلهمنرتذأتاغير

نوالهونحلأبنووهمالعربطونتفرقتنهخبزيمةابخأ
أنصفقدالملثيقالالذئالقارةونافولدلجةخز

خزيمةبنكناتةوديشلالقارةومنرماهاقنأالقارة

بنوملكالنبخأكنانةومالكبهانةبنافخرفولدبهإتة
فبركثانعةبنالنضرفأتابخاكنانةمناةوعبدنانة

اففربنكاماكضانةفهالفروولدماقريثىابو

كقهاقريشورجعتنافىالصلتضارتالفمربنوالضك

واطارثمالكبنفهرمالثهدفواالفرفيكمالىالي

فنهقهروأةوالخلجالمصحواناطارثبنىفنهالثاابن

بنومحاربفهربنلبظفوولدقريشقبائلتفرقت

تيبمفاتاغابىبنوتييضالببنيلةالغالبفولدسف
وفيهمأحدتجةمهمليقريثىأسابمناالدرمبنوفهم

أرجزالشاسيقول



01

اتذافىفريقوألشخاهمأخذكالواآالدرمنجاإت

وواصدوشرفهاقريثكدذينحىفإديهغالببنلوىأقا

ؤنكفببنئرةفولدكعبلويبنكعبصممنفرسبعةلوئ

رضهالصذيقمجراكئرةومنرضهالحفاببهنىعرعدئ

البكابنآوولدكالبمؤبنكالببنكعبمرةوولد

فصحماشقوإةالزيدفاصهأقصأضاكالببنوزهرة

قإئلجمعألتسهفجمغاتريثيتوتعتهأبيهمحتقصيألته

مناليتمفتاحاخذالتدوةداركاوبنىوأقىلهاصسةثىق

االباقرينذلمحكحاوالقىقزثلققريثىوكافخزاعة

بظاهرينزلونالنطواهركانواقريثومنهـماألبطيتزلونئوا

أطويلالعسلريقولوفيهقصىنجمعهممكة

ئخشمايذكأحمنقتنأبم

أبوكئمزيدزيلبنووأنتم

فغرمنآلقحانآلآنقهحمله
ط

فراعافراآلتشأيخآزيدتبه

لهفولدتاطراممآحبشنحليلبنةاكالبكةقعىقتروفي

آللرفاهم



ا

عدفأتاوضئاالفرىوعدالداروعبدمبافعدنفربحةأ

عثمانإتألاخدوو3صاوافإتمالدارعدوأتافجاصزاكيم
فخيومأصهإالمفتاصلعمالنبئودفعأسلمفإتهطاصةاث
العقىعدوأقااليومإليولدهفىفهوشةإلىدفعهثهمتهة

واقاىالعقعدبنأسدبنخؤيلدنجتةخدومنهماهفع
ومرمةوعبادواطارثايثممنمتفرعرةفولدفافت

نوانيرةاذمنافعبدواسمونوفلوالمطلبوتجدض
بعدودذالصاوإليهأهـمكاثاأوفضلهلجإلدهالفمريضونه

يععمونأوالداولدفاتهنافعدبنثهىعدفأتاقحش

لعبدألتاألصغرأميةأيضاويقالعباتمأاصمألنتاب
القىعبدلهيقالوولدااألأميةلهالولتمامإث

بنالعيصأباالربيعوواصدآالجرولهيقالوللربيع

وأقاةخداختابنضمقعتم4آاارسولبختزوجعالر
وعرواوضيانحربوأباحرباولسدإتهبرارألأتة

العاصواباوالعاصبارألسدصبهواالعنابىلهميقالعرووأيا

أبافولدأميةبنحربفأتااألعإصلهميقالالعصوال

وأماانبننغالأبافولدالعاصابوواتاحرببنصعان



11

وامامكةأميرأجدبنعحابأباافداولدقالواعيصأأايو

هئمألتههاشموصمىعروفاسمهمنافعمبد4بنهاض
وفىاصاماافتالصيفقىبينهـالبالرحلعإلتالخبزكثرالرقلحبز

ملأاصاعراوفإيقولناإليالشث

عجافئحوثتحه4ورجالقومهلريدإلهثاكذىو

نهمئعقثلمولتاهافيوولدنافعبدبعدالرذذعاروإليه

هاصبموهلكهاشمبنالمطلبوعبدهاشمبنأصيدغيرأحد
المطلبماتلهتجارةفىواشاهاوكانالثامأرضمنبغرت

العراقأوضمةنباللنوفألوماتإليمنارضمنبردمات

يعأصكعببنمطرودقعولوفيهتجةكىعبدومات

خرالتبينوتيثبضفمانقوقيتثمابتيث

انتائشرتىالمحجوبلعىالمحداسكنوتث

هاثمبنالمفلبعبدإلىاألمرصارنممنافعبدلنوفرال

منافعبدبنالمطلبكهبعد

ذلكأ



11

عبدبن3مىاانثوذالخمدشيةولسمهإطاباعبدقصة

بنتبسفعىوتززفيبالمدينةفئتجارةفىالشامإليخرجفمظ

الثامبارضفاتهاشمورحلبشيبةمحملصابخارتةعمرر

المنذربننابتققدموصقاوعارمالغاعوقىعرصلمىووأورته

فافعبدبئالطلبفقالمكةاالعرثابتبنحتاقابو

بنىآطامبايتورأيتهوشرقاجمااللرأيعتأخلةانجةرآلىلو

جميعمامرهاتيهفىيدخلأخوإلمنفتياتآيناضألقيقاع
بصتتنثموناذذاكوكانواالهائموالمرماةهذهراحتىثلفى

أبصرهفاللصةهـقبولمجهللذيتةقذمحتئالمطلبأنخر
اليورقهخقةفكساهدعاهنمعيئهقفاضعتبالعميبةسفه

أبطوانثأيقولأته

جعقتقدوايخازشيهشقث

وصيعتمتاالتفثي

تنتحخلباقنلخولههاأ

ضتلؤجمفعلغهمتئففاض

حتىوالنامالغاربفطهبلبهاكلفلظميهففتتاتأتنم

يمنولميفهرثوهومكةإليراجعوقفلفاحملهغههد

عطتل



1م

هلثالقانمنطعهاللقثفنهميصتعبدههذاقيفولدالمطب

ينالمطلىعبدباألمرقاممافعبدبنم8ثهأهالمطلب

يخمرأنفأجمعمواشيهوتأئلتأموإلهثرتوهاشم

كهءبثرا

وهاجراصطعيلضمةفىبيتاقدزمزمالمقلصعبدحفرققحة

وآخرجبرثلممضةأتهاقائلفنأمرزمقمرمنماذ

األمطاروعقهاالسيولعورلماثمبحعبهاحمعلهمزةأثا

اعبدأنعمطانبألىبنكأعلىامحهانجأروى

زمزممافقالزمقمرفأماقإذالمجرقنائمهوليا
بينوهىاألعظماالخججشىليذموالئرفالفقال

المطبعبدقغداالألعصمالغرابنقرهوعدوالدمالفرث
الغرابفوجدعرهولدورئذلهليىابنهالخارثومعه

برالطىبدافففامنهروتانلةاصافيئبينؤ

فمهاوالاحيلابينابئرااوقالواترثىفاسمركته

غثبنىممهنةإلىمواتحاحئئيعطهمئننأبحق

اطريقببضإفاكانراحتئوساروابهاثام11باشراف

هصعرتض



أ

خفتحتكهفانمبىتالكباوأيفحوأهائفهمماثتفد

ولحالواوعاشوامنهفشرمامنعايئالمطبعدراحلة

انذىإعآأبذاقيهامكالتحاياظلثهقضيوالذقد

فانحرفوازمزمضاكالذىلهوالفالةلهدهاقاسقاك

دفنتهمافمخةكاتتذهبمنغزالينفيهافوجدزمقموحفر

فضربودروعقتييةأسيافاهافووجدهكةمنخروجهمعند

اجزمزميعقايةالمطابعدوأقامجمحبةبابفىالغرالين

لأطونمظبنيفةحذوفإقول

يفرصيدذكمنافيوعدهاصملمحبزثمتطجيجوساقه

فزفىةعلىافضيقايئهفأثمبختعدفلقامطهكازمزم

صققتماللهرصعولأباالذعدابتهالمفلبعبذبمقصة
منلقىكانحيثوجآلعقدقهتذرالمطدىعدوكانقالوا

غريمنعونهعشرةلهؤلدلعقزمقمحفرةأكاعندماقرثى

فماشعكرالهكعبةعدعروجللذأحنهميخرنهـيدهممن

وهاشأنثهقالواهبشذسفأخبرهمجمعهمالعنثعرتبنوهشافأ

اولرحؤوا



احمهفيليهتبثجيذحمبمرجلليأخذكتقاالذرت
ةاكعجوففىفتلعليهمودخلققامففعلوابهإلتنىثم

الذرسولأباللهعبدقاحنخرجقداحسمعليهموضرب
المذبمإلىوجرةالعثتقرةوحددبيدهفأخذأصغرهموهو

فيهتعذرحتئابقاتذبحهالوقالوااثديعهامنقرثىفقامت

الباس8بقالحاهقيذبابنهايأالىجلالررالهذافعلىلنذ

تابعلهاعرافةبهافإنالمجازىإلاظلقوكنههذاعلي

صاجتكمفقالتاسقصصاعليهاوضىالمطلبعدقرحلتلهاف

عليخرتجهفانبالقدلظهااضربواثماالبلمنوعثرا

اإلبلوقربوامكةإلىفرجعواربمأهـضأحتئفزيدوااحبكمص
والقدلاللهعكلبدوعليبالقداحعلهايفمربوقذالواولمفتل

فأمراالبلعليضجتثممائهاإلبلبلغتحىعليهتخرج

الجبالوووسوعليونجابهامكةشمعابوفىبالطحأفئحرت

أأطويلطابىابوهولونهوالطراباسلهااحى

قىعدالميضينايدتإذاالطيرصرهاتقكحقىوظعم

عدبنوهباتخأاحقالدسدبغدالمطلبعدأخذثم



ا

فزؤجهلؤئبنكعببننجأمرةكالببنةزهبنمحاف
ءث

الفزىبءبنتبرهانةواموهبنتانة84أثهأمهـاله

عدأبوهوهلكصلعمبالنىامةمحعكنجأكالبضىابن

وهعببختآنةفرثعهاتبطنطأذسولوابالمديةاآل

أطويليروىفماضقعماللهرسولمأت

هاصم7المنالبطحآجاثعنا

بهافأجدعؤالمتايادكثه

لغماكمئذزخابلخاوجاور

هاشمآبئيثلاالسقوماشكت

فرثمنهمنافعدبنوهبماتثمقالواغيرهاأياتفى

أبسبطصلعماللهرسولأماهنةافي

فئنولةوهمايةلباائى

موكتبكالصلعماززفتفقد

كوانئهلمخاالالنريمةمانها

االسصيلمنافعدفيوهب

لحنامىحتاشااللصيعةمحم

أنكاسغيرتريثنمنجومرمن

ثمانابنضنفققايهورسولالمطلبعدترقثماخرابياتفى
ءأقلأوصنين

الخالفهوانمامحطاقولدمنمأالخالفناأهلتسب



وولديثخصيعربوولديعرثابوانوهوتحطان

ألتهصقىوإنماثحببنكىعبدسواصمسحمب
بناالشعرنترسيعةسبأوولدالعربفىسبامنأول

معبأبنطارواسبأبنوحميراألشعريموسىأيىرهطومهشأ

بنسبأشعبانبنمرهفولدسبأبنومرةسبأنجهوعامثه

سبأبنعرووونداألشعرتينسبأبناألشعووولعدمرة

وطؤلهاقإئياأموخذوخذائالخقاعدلةفولدعمرولقعدي

والداروقدالةونفماثةوظفانجعمووغنمجديفحم
نخالفوااواثبئبنانماروولدالدارئونهاالصسبالتى
انمارابباوبجيةخثعقاأنمضرابفوقالوجبراتخعتا

قدبهتحنىأبهم3باصبأنسبهمبناةكارنجرقىاراكق
إلىأاكلبئلفرافمةنافراايئالذعدبنجرهـقال

سماببنايرثزع

تعراخوكيصرعانإتلةاترغياحابىبناقرغيا

أيضاوقال

ل09بئ



ا1

أباكاوجذئهأبىإنأخاكاابرانزارابنى

والدكالاليؤميغلبات

رهطرقلمجيلبمابطونومغإليفاالثتببلةئعبىامرأهبريحيلة

ثرعمقبائلصبأبنهلةوولدطاالقنرئاطةاعدبنضألد

أهتقاربعشىاالقالقاسطولدمغاتحمئضرابئ

رماالوالدككيرإفىيذمانامىففكامل

الذقدماالبلدالنسبإلىفارجحواقاووالدع

وعوفمرحمبئوعاموحميربنهالككأنفرسبأفحميروولد

وألثهأ8أحميروعمرؤنجهيرحمبخهووانلةحمربنوصعدحمراين

منهاقبائلقضاعةوولدهالكبنضاعةحميربنمانثهفولد

زيادبنوجرموتنوخالقننوبنواوهعادةؤبنلب

عبدوفذيمهذيموشسدوغذرةومهرهوباحأءوبهراوواب

اصحوذوزاسوذواكالعذونهوالثائعةإليمائسبجشى

أرجزثالفاكهولوفيهكعيزةوطوننوذوصجدنوذو

يرحمبئملكبنفضاعةالئتكرللووفالحسث

6اكلانلاخى



بنملكأكالنابنزيدفبىلدكهالنبنبدسبأشبنولدكهألن

طىومنأددبنوالغوثأذدنجهطىددقواررؤيدبخهواددزيد

أبميطالطافأابوتتاميهرهالذىنبنونبط

وفهفيهماثعتاناويذثوىحيننبلبئتمنتهت

ألجهأطومارهاففيويقول

فراذالنجمالهازلتنجمتاذاادديةسةزبجرهـدلنا

القيهيهابرويدبهرهذىائقلبنوطقومن

شترةمنكقيهحمثغلبئمنرابمزلت

أمديدأ

أمتقارباألععىيدبهرهمالذلمحةبنوضبىطىومن

ادمابإيكالبمافعلىالييىانقاخقفحيحا

وفرمالكبنيحايرسيأبنكهالنبئيخدتبنكاماوولد

مذجوولدمذحجيحايرفولدلكمابئومربعمانكابن

العشيهسدشتوإنماالعشيرةوصدوضاولجذامرادا

معمألهوعبمالذاوظ
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هوأمنلهشقيلعثردبنونومعهبمالموشهدفالتسه

وحبيبصعدبنجعفىالعشيرةعدوولدالعمثيرةهمفقال

يترلوفيهسدفياللهوعاثذسعدبنوصسبسعدابن

أأمنسرحالثاعرلله

قاالراقمفثهاأمجحها

نحطبهاءاجبأبانايأ

أقممنالجباوكننجه

يغخاطباتمافرفي

وخوالنالسكونفنهمالينهامنالربقبائلبهثرالجملةوفى
الألزدبنوالهثواسألزدابنوميدعاناألذدبنومافنواألزد

وبالدسوقساعلحدوالتراهالعحؤبمالومنهمسالماننورماد
األتسابكحففيتتفئففيةوبطونوحرخهوثثالن

والطنوالرهطوالنخذقيلةقطماحتئ

سبأفيلجدكهالنمنوهماألنصاروهموالحررجاألوسنسب

رئةطبنعاهربنعرونجأثعلبةنجهرثةاباطوالخؤرجاوألوكأ

بنالذعبدبنمازنبنثعلبةبنالقشامرئبنثطبةابئ

صبأينكسالنبنزيدبنمالكبننبتنجأغوثبناألزد

ثالكععلاعا



ءابنااألتصارفيقالصيةثمأةشلمحطاتبنيعرببنثحىبن

رجاطشبنخعثحمنفرخمةثةحابنالخزرجدنوأقا
نحباحزاسركإنتقالماقالحرطوهماالحربنوعوف

بنوسوإلخزرجبغوصعصالحزخبخاوالخارثجثمفى

اذاكانالىجلانوذلكالقواصللهميتالوكانالخزرج

ولدوهنأمبتفقدشنىحصقويللىقلبيرباتجار

الالتتجبمواسمهابخارنجولهميائالابخاراطررجبنعرو
بالقدومرجلوجهنجرألتهكبذاشعىوصقالظبةانمه

ثاماأمثطأسارثةبنسأوولدمبالقداختآنويقال

اوبطوياالىألوصتجائلتفراامافنأوساك

رهصاكلفهبخهاجبىبممفاأهلعوفبنعروفنها

الالجعادرةونمهاشمشبلشلهتزوجالخالحفاةاحه
وبنوالألشصلأعدوبنووجردسستاليومهماللهأوسلهم

بخاصةوهنمشلولأإينأافآبنآء011عبدرهطالخبلى

الهمثىامبالصغعتانملوكوهممحرقوآلالقعقاعوآلمرو
يعايتكانألتهعرقأصتىانماعروكاطارثبالعاممحر

كالجمىثبماتة



39

انحقولوفيهمبالنار

تبرآبغئمعندجفنةاوالذ

عييئمالىحيقوردمهيعقرن

تهركالبخنمهامنفمئوون

ئخالقهميمة3الوجؤيينها

ثربئهاناولتىالتىان

ملأ

اليتحخلآكريممالميةآبنقبر

التعفعلبالرحغقيجغقاترذا

الئقبلالوادكتنعألونال

آلدولهالطرازمننوفالد8شم

ءتتتابلمفهاييافتطتقتفع

العرمسيلسسأهلعليوجلعقاللهأرسلماعندأقذعمون

الراسإتهـيدهثكمكانوقنكهانتهفىعامربنعمووقالاظ

فكاتالخلذاتديزبفلبلحقالتخلقىالئطعاتالوحلفى

سامتنجهشؤيدقالوقدوالحزرجاألوس

المآعامزمآابرقإصووجىصإقأد

فىالمذربنناتبغانحجذامحبنالمضذروقال

ثجماالثهتناتإليثمانغإلىتسبهميدبهرالعمتاالجاهلت
أطويلاهـهيمبخأاحمعيلنىتبتالي

هـلمنههابئ



21م

عامرنجاممروالئملولمنثناولي

مانكبنلبتانجاكامراوث

موثربحئاالغطريخهوحارثة

تحزالاتمااسمعيلبنونت

نوالعددواثلهبخأشكالثىحميربن6للةووواصدقاوا

عءدلةوافيرته

يمقىومنمعدبنالنزاربنمفرنجهعيارنبنقبهر

باهلةأيووهواعصؤبنوصعدمرابنغنىرواوعدوا

وبخواطاوهافهماعصبنومنتههمدانمنامرأةوباهلة

ومنئعامبنقتيبةباهلةبنىومنطعناالتهططعا

صغمهوأفيهووانالنبوائلىبنىومنوائلبنو4قير

مفرمن

فأأصددوأفإتهمعذفيؤاربنربيعةوأتابربيعةجم

وبعطبذقبيأل4ءفهوالبيعةبغونحعبيعةربيعةبغواكلبربغعة

ينالبيمأهلوهموبمرةوكيزوشنةوذممىجدياذافنمكحيرة

لاألرهعلوفدجمواالراقماضمىبنوهنبالغذثومنهم
صمثوقإئلوشذوسوحنعفةوجلوائلبنوبمالثاس

األفيبنومضرفإئلومناكتبفىمدبهورةمثيورهوطون



ربيعةبنلبيدوهطوعامرالشاعروالجنوناألخيليتةااصليهط

شيميعدتبرقنومقرطةوقريطفقطءالقرطامبمثضالعامرئ
األفاتعلمفانجمرناكفايةمامقداروفيابالئإال
وكدناقثعأأصلمحطاقمنكلهاوالعرلثاألسابحمناعةهئ

صأبوعدنانواقاصمجملعددناقوتناليمنفأبوتحطاتقأتا
دبهرناوقدوربيعةقىارئضرابتئاليهـجعونوهمالربصائر

حالفوالثمالكبنوفرقإنوهمهفربخأوثقيفبعف

اعيلقاحملعمهيمااقالخبرفىجامكذكررسبئ

فرأياعمابحاوهااليمنكأوؤطوراخرهمطجمالىوأته
ولىئؤففلماجرهمفىطعيلاوبمفزالوحمرمآذابلدا

بعدهولىثمولدهبرأوهواحمعيلبنتتبدهالت
لميهأناللهشلءمااحمعلولدخالالجرممآعروبنمكساف

وهييقعانئفيجرهمثخرجالئلكوظورأجرهمتحافىثم

اجادفيقطوراوخرجتعروفيمعنماضوعلهمةماعامحأ

قتاتدتتدواواقبفاخفالتقوابحاوعليهمضةمنصفلهوهي
ظوراألنناكماالمعةتلكنععمتتاهميدعوصعلبئاشط

هل3االظمان
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وشيتالحيلجادمنمعهملماكاناجياداوشتىت

المعيغىفىواتجعواالمدحاألتداغزاثم4أصيلخالتقعقعةقعيقعان

شالقهونشرقالواالمفابخفسقىلهثاالقدورواصواءو

طأوتالالبالدتنشرواقثموربمائروافكطعلاولدوجآل

واخآواتجةبغواجرإنثمبديهمصاأهعلىثرواإالظأرضا
اكعةماللواوأصادخلقةفظلعوااطرمةكهحراتا

فيهايجشوالبغيماوالظلهالتقرالناسةتستىمتهةوكانت

نوغثافاةأعدبنبنوبمروكانتأخرجتهإالأحدعليأحد

لمبئممروقاقتتلواتالبالققأدنوهمكةحولخلوالخزاعةابخأ

يقولكبرالثجخاضهووليعيااألصغرمضاضبناطارث

ثمفغلبتالذذوهمطرثالناسعادكجرإنالهئم
اطارثبنعرويقولنفيةمةعغوتقتهمخقاعة
أطويلاألصغرمضاض

سامببمةتسعرولمأنيحقالحفاالىالمجئئنجينيهنلمكأث

العراشوالجعوداللغالىحمروففاذالناثهلهاصنائحنهب

لاللم10اتصأ

09لمواور
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نابتبعدمنالبيتوالةوكتا

بندرةالملغذنهافأخرخا

خبطةتاوأحاديثمارناو

ظاهرمروالحالبيتببابنطوف

المقادذتجرممطالباقينعياحمذاك

الغوابرانيمئونآلألةولىعضتكا

يتوارئونسنماثةثالثاليتهخزاعةوولمحأخرأبيماتفى

الخزاس5حشبنهخليلاخرهمكانحتئكابرعنكابراذلك

وبيىتاتوصئرمخلولاحمعيلولدصريماذذاكوقريثه

بن3حليلبنتيبئوتزؤجفسحتئادركأنإلىمتفرقة
ولدهكئروعبذاالعرىوعدمنافعدلوولدتحبش

أؤانهقمتئفرأي5حبثبىبنحليلوهلكشرفهوعلم
ملكاأضابمنأؤلوصىمبأيدمافأخذخقاعةهنباممعبئ

بخهالمنذرذمنفوذلكاحمعيهولدبعدقرثىمنالعربمن

مكةقصىفقطعالفرسفىجورهراموالملكالخيرةعاىاخعانا

هولوالحل

هححنق

كخليلبختبحتئ

اجليل

كمهاطنثيه
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الدوةدارفيإلامرأةيةهـخ3فاالدوةداربهاوبئءماربا

وصةسيهاأإجاريةئدحهـواليعذرغارمءلواوالئعقد

ئودىقريعىوكانتوالعرنييهابنحدونألزثماشدوةا

أموالعمكهنهيخرجهآصبثرأموهيقصىالىالرفادة

وكاتالموسمأتامافيصرأباامماضنعفيهفسدونرا
بالباكمهاألجازةتلىيهةشضتتجرهمماقيثهوهيضوفة

االكطأفاضأذافاليتبكانتوخزاعةعرفةمن

ؤدتفاذاصوفةاجيزىأتوفاالعقةنبئجمصوفةأخذلسه

العاماناذاحمااالسسازيلسبخأواوجازتصوفة

كاصوفةففعلتزمىامرطرأنوجلعراللهأرادالذى

صوفةوفاتلواقريشمةمعهمنفىقصىهمفأفعلهي

والمواوالندوهوالعيقايةفادةوالتالبيقصىووليفؤموهم

ألتهالدارعدإلمطاألمجعاعظئهودتضنفلقاكئر

بئانثمزمانماذلثهعليوأصامتقمىوهلكولدهبرأ

بالقتالشهماأوراشاعدىنيبخمايأخذواأثأجمعوامنافعد

اصعقايةانافعدبتىيعإاأنعليالمدىإليتداعوأثم
لنهةمثعاالصلجمهـسذات



عدلبنىوالشدوةءواللواالمجابةونوأنالرفادة

مايحقضونهالمؤتحداحلفماحلفذلكوتعاقدواالدار

طيتؤةمةفهنافعبدبنوفأخرتجهصوفةكرلجة

فوافأتفسثمعليلويهدااكعةصاوأوأيدجممهافوكسوا
فيهاوكوأدممنصنةالدارعدثوفأخرجتالمطيين

ذلئأعلينرإلواولمالألحالففعتوااكعةبهاومسوامأيد
منماكانصققمالنيئفقالسالمباوجآلعرالقهضآخى

منفأؤلشذةإتافهلماالسالمفإنالجاهليتةفىحلف

الدارعدابنهنمكالبينقعىائايشقمنأصاب

افمعبدبنهاشمثممنافعدنجومقاأنالىوبنوه
أتهوذلكلمحافيالثريدلهشمههاشعماستىوانماعروطهؤا

فىياتيهمبيهوأهلاللهجيرانانتمقرتشمعاصمرياقال

ضموامركأثمعليعميقغصمنغبراثهععااللهزوارالموتم
انلهضيصفاكرهواوارملواوثقلووتهكواارصفياقد3أممدا

اليساراهليخرجكاقحتئصنةقيعليامالقرثىفترافدت

خويفئضرببالخياضيأمرنفهزقليةدينارمائةمنهم

صدرواانإليواقروالسريقالمحمخاس11ويطعمالبمارهن
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الشاعريقولوفيه

لينجلهالهؤلالىجلاأاي

فتفتقتبيخعةقريقكانت

لقومهالثريدهشماكذىممرو

كالهماالرحلتانيهائسبت

ملأ

منافعدآالكأنتهآرظ

هنافلعبدخالحعهافاخ

مجاقيفينتونكةورجال

الدخغافورحلة3الثتاضر

هاشمبنالمطلصعدالىاألمرقصاغرةضبأهاشمثأؤ

وؤلىهلئهنمالوحثومطيمهج1وساقىزمزماحبص

المفعاحضققخااللهرصلأكأنمامهآساوليهنمطالبابواألمر
فىفهوالعتاسيدىفيوالسقايةةبنعثمانيدىفى

كهاليومإلىولدهم

ءطااهثعثأالهاوالخيرقريظةووقوعالمديهروسآذكر

بيتخرتقاافر3أالررمىاستإنوسبنططوسأنالخبرفى

قريظةتجاثاصاثلبنووتفرثالمرتينإحدىالمقدس

بنمومىأحىانسفيهادونولدتجماوهمايروالنض

إفألوعىقرولوكانالنفىوذلكيئربقىلواحئئعمران

كعالخو01



أل3

يفودمسقطأنويقالشطثالالعرمسيلزمنإياهماوالخزرج

إلجعثابعصاتهثهوذدعمعمرانبنهوسىعسدمنالها

قالالععوطقامةعليوجدومنكآللماهأنوأمرحعرب

واضرفوااستبقوهفاتهممهأحسنهيرؤاالمغالقاإالقتلوا

كذهمنالاسرابنوبرأتؤتهدكقدموسىوإفاالشامإلي

فاقلواالغالمهذامنيائهمواموسىثعرلخالغةالطقة

سعقوافقدحفاهذاكانفإنبهاواضوطنوااليهأراجين

فيافاكوكانقالواأعليواللهيثرباليوالخزفياألوس

حتىزوجهاقلبالعروسيدأوكانقطونوتيصهمالهود

بنعروبنعوفبنصالمبنؤيدبنجمألنفيمالئهقشله

مالئهوملئهاليعنملوكققحةفىبهرنارجكاكنجهعوف

توارزنوالخشرجاألوسجعلتثموالثرفلهاوياتفصارت

لالسالمالرياسةفصارتضلحتمالنبىاليهمهاجرأنإليالرياسة
6والسفمواهله

ليماهيمرس



عشرالخامىلفصل

رتهإلىثهومبومنشاهلعمصالتبئدعوبهرفى

المعلبىامحققمحضدروايةفيلعماللهرصولنسبهذا

ضلفىفوفوماعدناننسهفىاالمىاخالفبيتاوقد

صمصبنللطلصعدبئالذعدبخأصلعممحمداألنساب

ئلةبخهكعببنئرةبنكالبفهضىبننافعدابن

بئخزطةبنكانةبنالضرذهالكفأفهربنغالبنأ

داثبغعدنانبنمعدبغؤاربغمضربناالسكمدوكة

بنناتبنيشجصبنتعرثبغرحبنناحوربنمقومابن

لمظبنرسبخهروحطبغناحوربنرحلىاهـهيمبغاحمعيل

بنالمكذزجبخأمطبنارنخممذقأفابربنعادابن

بخاشيثبنقياقكاليلبنياردكعاخبنمتوشلم

عمآدم

41هةقدنمبعدالفيلعامتجةولدصلعمالنىهولدبهر

وورمالجععةرمالفيلعامالمحرنممنكمأؤلوكانهلبخمعين



أ

مائةثماليسنةالمحرممنخلتليثهكرإدخلىاألحديومالفيل

شومائعينعشروصتةألرومىلالصعكسندشوثماتينكةواز

منوأربعينأربموسنةالغدرخةأؤلهالذىالعرتتاريخ

صلعممولدهوكانيروىفماالمجماملثاقإذبنانوشروانملثه

احمقابخهوقالاألؤلهبيعذمنخآدتلياليلمافأهااليوم

وكانقسالوااألولربيعشهثرمنظتليلةعثعرةالننتى

درجةعشرةبثمافيفيهوالقمراألصدلمفيصعلعمالبئطالع
البعاأاكثاميوموهوبدرجةالثورفاوالثعمياودشائق

بابنئعرفالتىاألرضفىالعثرينولىماهمأأسمنعثر

ويدآلمسداالمهديامرأةءابتالخيزراقفصترثاتجةبعف

انامىعهافةعنعكرمةعنكيعانالدذعدخبر

إذاالجاهليةأهلكانقالتهفيليآلوضعصتققتماآلوسول
إليخظرونفالاالناتحتشتؤهالميتحتهنموددلهمؤلد

فالالبزمةتحترتوةلعمصالذرسرولدفلتايصجواحتئ
هننجبراءالعماإلىوعيناهبيينانفثتقدهياذاأأ

اأرفعفعالالهفنظرنجآالمحلبعبدإلىوأرصعلواذلك

ثيععت



ا

ثممابيهاصبنأسعدبنىمنامرأةإلىوفغنآفإفهذاابنى

شؤيخناتلماوكانتحانبكألمنالخيرعليثادخلارضعته

شالحيمةخبرمنحالصهذاحسنةزياضدوازدادتفرو

بنىفىفاسئزضعمصلهاللهلرسولالرضعاوالتيسامحقابن

بناطارثوزوبهافؤلبأفبىيمةحلثذىبمربنعد

بئقهالعدالرضاعةمنصلعماآلرصولدويخةالئرىع

ضندفكانالحارثبنتوالعثمااطارثنتوانيسةالخارث

الطعادتثهامهالطورذتهفطمحهانالىشنتينءطئر

صةأتهعبدفكانإتهالمحماتهشبنكىلهتمصافلبالدها

صماكانتالتىفوولةاتاهمقىيدالنياربخعدىبئألىاحمله

وهببنصامنةيتوئوفشهرفكمرفهاالىبهمصيرهابمان

راجعةوهيوالمدينةصبينمنزلءباالبراصلعماللهرسولاثم

قنتاثمنحملتهسنايئستابنكسفعتماللهورسولمكالم
المطلبعدحرفىفكانخطالىأبمهالةدحاضنتهوهى

هذدفيأنوشروانوهلكالمطلبعبدقؤقئسايئثمانىفلما

ذيلاسماو

هـ9ذاالى



3

وأقامنفسهالىطالبأبوضمهثماالفيعليهيدآلمماالمنة

طابألبىعرضةسشعشرةأئنتىبلغفالسابئأربععثده

ورقةبهضإبةضلقمبالنبئئخرجتجارتفىالشأمإلىالحزوج
يرالهيقالراهبعلعهمأشرفىيبصإذاكانواحئئقالوا

إلهالركبوثكاطهاهانأتخذالبزةماتعا3منعالمةنرئى

نجيرافقالصتهطدانةرحالهمفطصلعمالبئوخقفوامروه

يهعيرالؤسمأبصرهفلمافدعوهطعامىعنأحدنالجمآ

وقالنفسهإلىوضفهفاصتضنهدالئياوعرفالنبئةنحاثل

يبهاماقالابنىهوقسالمنكالغالمهذامنطالبأللط

واحذرأخيئابابنارجعقالأخىافأقالأبوهمشأقله

ابوفقضيعظيميثمأنأخيكالبنكائنفاتهالجمودشلجه
أبععيطيقولوفيهمكنةإليواسرعتجارتطابى

وعذاشبحيرآالايقولفعخىإلةثويثيايمنالم

وجآلعراآلحعنئايملوشمإئاضعقتماذرسولفشتقالوا
كانحتئكراتهمغبههـيدلماالجاهليةاقذارهنولمجوطه

حربهاجتشةعثريئ4فالاألمينالضدوققومهفيه
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كههغيتابوىوروالواقدياصعقابغروايةفىارال

الصلوالتعليهاتهاورسولالمحارهاجتقالءالالبغعروأبئ

شةعشرةخأوآثعاهأ4مأصنةعرأفاأربحابنوالسفم

وانماقالوااغارفىأممامىإلىانلكثثصحلعمالنئوقال
يخهاشصنعولماوقعاتوكانتالمحاراطربهذهشتيهت

زابردعاملالمذربناالنأنوذلكاطرامسالفيالمحور

تجوأرقظصوشاإلىبلطيمةكآسنةبجمثكاقيرةالخعاى

هذهجميركهقالالةهذهفىكانفاللالعربن5لجاش

أدكاأناالرخاالبخاكالبجعفربنتجةبنعروةقالالعير

خلعمنئيعشخايتوكانقيىبغالبراضوقالالملثا

أكلعلياتجيرهافقالالملكايماأناقذزفدمهقستلهفنحلفآة

إصأاضمينأيتإةطاالخليعكاكلبوأنتوالقيصومالشغ
وعلينعمصالكنانةعلىمرهاأتجالبراضفقالذلكش

حتئالبراضشتجعهغروهإلييعةطاافعانفسآ3جميعمااطلق

علعهفوئبوةكمنفرصةأصابطاللذىبتيهنإذاكان

أوافرذلكفيوقالالمهرالخرامفىفقحله

هاللعبخ01



3

فلوىبهرفيلهاصدتقتلىآلناشينمودامة

وعبالحتللوالموأرضعثبنىكالبمماصتمدمت

يمالصيميذكبدعقيلطتبمتيتنءشلث

وخرجتعروةثأربطلبوقريشكناتةمحرحبهالناستامع

فيطبعشديذاقتائواقتتلواالبراضألجلنعبنهتيس

بئحربورهنالعدحالىوقداغشواجزوافثماطرامالثعهر

يقولوفيهاعذلكفحرببنضيانأباابخةأمية

أخخيفالثعاعر

الفجاريومارنض011وقعناحىكآمنازيضناقد

العاصمنهأمتياوباعمةمجرافرجألانقالوا

أبجلالرجلعدضأجحدهحتىفطلهلسههىوائلاك

أبطأونادىفبيس

بفاعضهلمظلومللرجاليا

حراشهتتتلمناماان

تصوالاألفابدمانىكةيطن

الغدرالبىلمثوىوالصام

بهةصددتء



م

أقضاحأوتحالفواخدعانكاللهعددارفيصفاجتمعت

يمنفسقتهحقهيأخذوالىحتئالمظلومعاحأاحذاهـيديمونههـا

اشهدتلقددعماللرسولقالوسدالتفولف

والعمخمربهألأنأحتمافماجدعانبقامهعددار

الجاهقتفىحلفمنوماكانالجتاالصالمنطبهاكأ

شذةإتدفدهلماألطألمفان

فتيمقالوارضماخدئحةفالفىالشأمإلصلعمالنيخروج
منقصعابنالعقىعدبناسدبخأخويلدثتخديحة

ومجرلها01فيوتبهعمالرجالتععتأجروتخارهاقريثياماسير

ماالالرجلأناأخىابنياقالطانبأباأنالواقدي

ءجموبةخدختفلومبهرةعليصاجمئوتايفوقدلى

ضئاشصدقكمنيبلغهالابمااليكالصعتنحسكعيها

لكففىإلىئرلفلعلهالعمصاطهرسولقالاماشك

طتفاثأخيهابئفاوضوماطالبأبىخبرةخدوبلغ
طعتمباوباعنخرجاالغالمتيعرةمعهيئجكوسألت

فباضتمتهةإلىقافآوأؤصليشزىأنأرادماواشترى

ولمالهوتبعثمائ



رسولبماحفيفرجمت4ألهثثأمهـتوأغفأفنمتءالتلى

مملعماآل4

اللهرسولبركةقالواولماظهرلهامنخديجةبمطح

قالمماحهفىرنجتوفآئهوصدقاهانشهوغنكمصحلعم
محتديافقالتدصيستالهاموالةففيعةفارتالواقدئ

نخيهعةفقالتأتزؤماشأبيدىماقالنرؤجأنخبعكما

خدلمجةلمحالعتهيومنقالئجيثاتذلكانايخبتث

عبدالبئحمزةمعهلخرجذلكألعامهصعلعمآلء01رسحولفدبم

أصهبحفدتاثتألومعهأصعدبخأدخويدأبيهاإلنخعطبهاالمطدب

محضدقالواكاكياالحفةؤهذهالنهوقهذاماقالاو

صالفانتنهمماودخلةخدأجحتهفقداللهعبدابن
بنعروألمجهاائهالواقديوروىبمرةعثريخهظوأصدح

تزوجهايومسنةوعشرينخمسةابخهصملعماآلرسولبمتأسد

ماتصحىغهـرهاعاصهايتزؤجولمسنةأربعايئبنىوخديحة

وولدتعإبدابقأويتثاالفهعبدبنعيقتحتلهوكانت

زرارةيألهنسدهالةابوعتيقبعداعاخدفثمريةله

ولعاندثم3ط5ادكلهى5االفق4اكاأاهـ9
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ولدهجميعصمققماآللىسولوواورتفدهندثلهفولدت

القاسمهوالىفاكبرالقبطيةمنفإتهماريةبخهابرهيما1
ثمرصيةثمالعطاهرثمالطبثمعحماالابانىيكانوبه
أحمابناأزولمالراقدئقالفاطمةثمكاثومأتمثمزيثب
ابئبنصععيدروابةوتالطاهرهووسولونالطيبيحبتون

نافعدصخدقياطهالرسوألوندتاتهافتاددعنعروبة

بناتوأرنمتنضامإالسافيلهدتووإالجاهليةفى

ابنهانامحقابنيهاتوفىصغيربناالذوعد3القا

والذوهاجرناالصالمأدكنباتهوأنالجاهلحةفىهلكا

اعلم

وثالثينخمععئاصلعمالذرصلولتاخقالوااكعبةنغاندكر
وانماكاثتويمعقفوهاليرقعوهااكعةلبيانقريثطعتاسنة

كنزفيهيحرزبئرجوحمهاوفاههفطصلنخآالغامهفوقرضما

فقطعصذويكلهقالىرجلنهافسرقلمعايهدىوماممعبة

اليثبعفينرمىسدالبصوكاناكسةءاجناوتهتأوايدهقريش

ذيبىا

اكللفينة



نخارطىمربئصبخةوكانثاخشفأخذواطتفتدة

موغمعالممااانتفلتاراغاعردثثمافقونوهاذلكمفسوى

ونهذينااهميمونواأدتقوملمحآوأراداختصرانالث

ثمقعالللسولواعدوانصقمرالثأوتاناموضعهالىوهـفعونه
رالمعمبابمنطالىأؤلليئلىأنعليوتاصعتواتحاجزوا

فقالوالسفمالصالةعليهالمهارسولذلكنفكطبينهميضضكا

بناحةفئليأخذكآشالثمفالركنهفوضعبهفأقيثوئاهلغ

أخذموضعهالىرقعوهاذاحققفعالليرفعوهثمالوبمن
الشرعتوأتهوأكبذلىوافرصالربهنقفوضحهبيدهإلمجر

أربعينطقتمقهادسولبخظتاقالواالوحىولوقىالمحبثدبهر
قوكانأنجعينالخلقىوفذللعالمينرحمةشالىالمهبعحهشة

قريالخياللهويهثلبالصويعمعالرؤيااألمرثىمتدأ

عليافبزةأزلفقالأصهعكرهةعنوزويناوفيهرلذلك

ئالثلاصرافبنبوتهفحرتصضةاربعينابنوهوصلضممحضد
عليالقرآنمزلىيولمإليها5سلمةويلقىلهءطايهقكانيئسن

سنةعشريخاالغرآنحنزلئمجبريلبنبوتهقرنثملسانه
عنالرهرىعناحمقابنوروىبالمدينةوعشراتجةعشرا
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البزدمنختعماللهرصوألكثثألهأصاتجدىماأؤلأنعائثمة
ثمإدمبحكتذضأءتجاإلرؤياالفقأنخمالالحادقةوياالى

ثموحذدةيخلوأنإلهأحمتشىيمنسلملشاطاليماخبت
نهوغرمضانفىبحرجمبونقريشوكانقالواالملكةجاة

هعاهونجاالبرمنألتهذلكجنعالماللهرسول

لهاصظقإذمويسقييالناسيطغموالبناقرومعهمحر

االننبنلىمبالىسالة5أثماألتوللةالتليثهجبراثل

رهضانشهعرتعالىأتمههولرمضانشعهرنخاتعرتلسغ

ماهاباقمننوالعثرالخامىوهوأغرآنايهالالالذى

ابروطكمنعثرينسحعةفيوذلكشاطمنوالتاسع

مناياتحمىالقرآقمتااترلمااولاقرطىاالخباواهل

مالماالبانعقمقولهالمأخلقالذىرتجك3بااقرأةسو

يمطيدهوفيرجلليأقالضمققتمأتهبعفهموبهربعلم
اومرةذلكففعلاقرأولحالبرنجلهكفنىنائموأناديإج

علتمناالنسانخلقخافىالبنرتكأباقالصثمهرتين

أيطلممااالنسانسقبمبانقلمعفمالذىماالورتكاترأ

بثوصقااالهقةهذهتبئوأتجبريلفألماابثرقاليبخ



ولمنائموهو5أأتهالليثىكيربنصروايخةوفىعتيهما

منهالنىوصدخدمجةفأتيتقالههـبهقعهأتهيدجمر

أصونأنئصوتلثتلبىفىءشتبؤكأنماكالتثرأي
اغقمةاعليهافقصصثأخىابهذاكوماقاكمجنوئاأوشاعرا

الخدثوتمحدقالرجملوالطامئطعمطافاالثقفقالت

انعلهاجمتثمخيبزاإتألبثهاآل4يصبعالأآلهانةىوشحى

الفرىعدبنأصطبننوفللتورصةعاقيابئإليوانطلقص

فاتابراطعليهفقضتاكتبقرأقدضرانأنقصنابن

افأليختالروحتدبهربئللثهاقدوسقدوسقالجبربلمجرت

لمحدصدقتنىكتتلئناألوثاقعدةأهلهىاتاالوادىابه

لهفقوليعرانبنموصىيأقكانالذىاألكبرالناهوستجآة

نتشيطاثاكانفانيذيهيينععرىتجاةوإذافليتثبهت

المهارسولاليخدمحةجعتفحينعذقىاهالشاهلكاقوإن

إذعندهاهوقبيمافنادبصاجككأإشاوقالتصلعم

فثئفقالتيأخذبهاهزغتمالتيفضالضمجبريلهجات
قالتألقالتراهوقالتراسهاعنوحعرتتحذىأعاوأقعد

مافمطماتاولوكانيشيطانهوومامالخاالمه1فإتهايئر



41

لائنتياقوااالسبهيرمنوصدثتهبهلمحآنتحيىا

لظأتهرالمحعأبئعنيناورةخدصحلعمبالبئلجاتاإالباس

اخرفتئخدوصآتاالثنينيومغداةصلعماللهرصلصل

يسطرونوماوالتلينالغقةهذفىفىوزكقالوااليومذلك

ابنىرانوفلبئورشةقالضنونرتكنعمةأتما

أاأاحمأعنه

انثيجاابعثطالمالهبئالذكرمماتجوجافىكنعثث
خديخاياانسخالرىطالطفقدوكمفبعدلمجةخيمنوؤضف

صجاانرثأالرفباتمنقتياقولمنخبزتنابما

جميجالهيرتتنويخصممحتاضشوذيوضايأن

ذاضمماكتإذايىفيااماكلثماام
لوجاثوقمنكتثهدث

مجيجاتجحياعختولوقرشةكرتتالذىئورج

جاولافروتاليضبئأموريهنوأنقتبقوافات

وجافيضثتفةاراالتمنتنتىضفتئفكلأفيلةوإت

اكالرأوقبالوحىقبازفلبنورقةقهلكالرهريفال

صدقهاعلمآواالدعتئصلعمنال



ث

بينكاتأتهاقأريخكحببعضفىرأبثاكهبرانتضاضى

فىطفمىابخومقريشرأتأنوإلىصغققمالقهرصولهبعى

الذتياالولازيإتاوجلةعرآ11وقاليوماعرونالما

الهونيعمالماردشطانقيمغوحفطااكؤبرفيينة

عذابولهمدحوزاجانبكآلمنوئقذفوناألعليالماز

قولهفدلثشهابفائبهفةاخطفمنأقألاأواص

خلقتئذتبظةاتزللمأثاماردشيطانقيمنحفضطا

ا3سبرانقضاضعنالقهرىشلوقدزينةاكوممه

القهرسولئعثفلضاذلكقدكاقفقالالجاهليةف

أأبععيطالشاعرقولإليأالترىوغقظشذدصملعم

االلئباأرنجآنهعاكايخالتقغيبعهئلياللكاكوكبفآنتخى

قدأتهالخقيمثعبهوالذىالبابهذافىأخمإززوىوقد

الوحىعندبهقرقواتهكبكوانقضافىذلكصلكان

ةةأظموالةخاالحاطفبهيقضىالعذابهنضرث

صحلعماللهرسرلعقأدوجىفترثمالواالوسترة

كإهتللم
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اتهرضمهعتاسابنأيةرشوفيشديدةمعةعليهشقحتى

مهانفسهيلقىأنيدحرآإلىومرةنبيرالىمرةيعدوكان

هوبالملكفإذاححوتهصوئافرمعإذهوكذلكنجيا

مزنخثعيهثلفطضأواالععحمابإزبخراجاةالذى

وصبزاصداةقطيفةعآافألقةزتلرخفعلثأهاكأإلورجعث

صففاوربئشأنذرصمالندزأئهايافنزلبارفاءماعاحأ

صآهخرإخزوافطقرونيابك

القهرصؤلصلىضهاخديخةقيلأسلممنأؤلاخالفعمجمر

نجأعليوقلاليرمرةخدحقتواالننايئيوم3غداققم

لىمعليوصلىاالثئينثمصلعماللهرصولفصطابأفأ

وائأالصدبقأصبمرابهوصيلثةحابئزيدوقلءالثا

جمتدآمنالناسمنردحمنأؤذقولقإتهاسىتابن

أبوجمرثجحارئةبنزيدثمعمطالبأبئبنعلىصملعم
وقاصأببنسعدثممحتابنعمانبدعآئهوأسلمالصدتق

نيةالثالالنفرفهولتالمهاعبعدبنةوطاضوفينالرحمنوعبد

وقاصأبىبنسعدأندئالواوروىباالسألمجقوالذق

عنبسةبنعمرووعناكععالملثاكواتىيوعاحأأقلقدقال



8

العاصبنسعيدبنخالدوعناالسالآفىرابعأوثالماكنث

الجلبنغبيدةابواسالمهسبقوتمنهاالصالمفىخامسكت

مظعؤنبنوقدامةمظعئبنوعثمانالعؤامنجاوالربر

بناللهودبطابابطنجهوجعفروثأطبنوعبيدهولأث8اه

وأبرجشاحمدبنأبووأخعهجثىبناللهوعدمسعؤ

حدبنةبنوخشاللعدبنوالقداألسدعبدبنصلمة

يرةبنوعلمراالرتنهوخيابهالغهاعدفهوضيم

جعفامراةالخثعتةكيسينتالشعآبسنماومقاجمعينضمهم
بنزيدفيجديعراهالخطابنتوناطمةطالعتأبأبنه

هوالاسالمفكانصفيرةوهيوطنمثمةبمزأببنتواساعرو

أققبلضيةيدعوفيضنقتماللهووسلسنينثالثفى
وعمارسنانبنعهميبععلمثماألرقمابهاأكأرقمداريدظا

فثعارجآلثموثالثينبفعةاسالمبعدأسالمهاوكانياسرابن

فقالالدعوهبإظهاررسلهوجلعقاللهوأمربه8وتحقثتجة

السنةفىوذلكالمعثركينشواعرشئؤقربمافأعمدخ
كيافيةمنالىابعة

8ه0تثو



دقغصاللهرصولرقالوااالطألمالالدعوةإظحارجر
قومهعلهتبدفلملممةاوأبدىإليهالخلقكاوبدينه

الجوإروحسنالخديثصدقمنعرفوهلماوأيةعليهعابواوال

البيتوغفووالشرفالعقلكالتااوالوأضعالخيروتحرى

همأراوضتلئحالمهموسقهآلههمستحتئالثعسبوطهارة

عليهحدبوقدوناكروهأعظعوهذلثهفعلفالديثهمونقض
القومتفماغنعليهويحامىدونهيناضلوقامطالتابوكه

بنغتبةقرثاشرافمنهمطابىأبىإلهومثؤاوزامروا
ربيعةذسيةوأخوهمنافعدبنكيابمدبنربيعة

عدبناميةبغحرلبهبخهوأبرسفيانععبةبنالوليدوابنه

الحكمابريتهنكمنانمقالمغيرةبنهشامبنحملوأبوكى

الخقومىاللهعدبنالمغيرذبغوالوليدهشامبنالتخترىوأبو

يمئالكإنطابىأبايافقالواالسهمىوائلبنوالعاصق

وسفهدينناوعابآلمتاستقذأخيكابنوإنوضرقا

وإتاكتنازلهأنوإتايمقهأنفإئاأبائاوضفلأحالنا

أشامرامنتحملنىوالنفسكوعليعلاتمتيلبطاأبولهفقال
ميممحمهنقاتله
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قدجمهأباطالىأنصلعمالذرسولفنكنأطينالما

قالثمبرفاستعفاذالوهوفكرتهعنضفتتقدوأته

انأشماألفىوالقمريمينىفيالشمساوضعدواأ4واعييا

ننالقىكئهمدونهواهلكاللهيظهرهحقاألهرهذاثزك

االلىهذافقالواالوليدبئرةبظإلهفثوأتخذأ4الطابأبر

ئخيكابخآإليناوصقهولذاواتجدنخذهوأبقريغنتى

أبوفقالتلهنجماعشناوفرقدينناخالفالذىالصاألهذا

كاهذاعلؤلهتقابنىوأعليمكمأغذوهاببها3لمحئئتطاب

فىمنعليوأقإوابعضابعفهموتاذؤاوماافخأبذاليمون
اللهومتعدينهمعنوهتنوتهميعدتوتهمالمسلعينمنائلالض

غيروبشرهشقرهتخلصوافانطانبألىصتهرصولهوجلش

برلىوالقرآنوإبخنونواكهاتةوالغرباليخرهـمونهأثم

ماباطهتصابمضحفتغالقهورسولعليهموالردبتكذيعمعلهم
خهتحثئوجهراسراوجلذشاإلالدغآعنذلكثنيه

وبهلوا78ثهبالمكروهيهاتحمالؤاوبئعرباآلأبرطابى

بنحمذأصلمولقاقالواجتانمنعنهيححرذهاكالوامت

عاكاذلكفثعقاالسالموأهلقتمالنىبهعرالمطلبعد



فاغبرتهعليهواقحالهاتبةااالىالمنابذةعنفعدلوالمشركين

ظيهأسبئلكمالقلفنزلافألزللعليهونيرضووايألنعامالمال

لزلهأنويئسواأمزهاهمأعفلماالفربقطالمودةإأجرا
سواقالإقياتطلبفياخذواالدنياظاممنبثىدينهعن

لنوقاكاالقرانفيغهموجلعقاللهحكىمماالمجزات

ودواضوااالناتينبوغااألرضمنلنارحتئلكنومن

الذرصولفأمرسرامويقانلؤبهازايعذبونهمأسلممغعلي

ضةاألولرةاوهيبدينهمفرازاالخبعثةإلىبالمجرةصنققبئ
الثمنخس

واربعرجآلعشرأحذنخرحقالوابهثمةاطإلىاألوليالمجرة

رسولنىرقيةزوجعهومطعقانبغعثمانوأميرهمانوة

انقوئمومروالمجقوهمفلمأثرهمققرثىوخرجتضقلمقالله
صالماللهرسولوتالتالواواطمأئوافآنواالخشةإلى

منهاالفليالغرانيئتلكامنيتهفىالشيطاناتىفاابخمصوره

اقهاوقالوأبذلكوسروانلمشركونفسدئرتجىالشفاعةا

لعهكمهطعلكاالسالمافيانلهموموليدعحلعماللهرصلوكن

خمهضراالمالماللهفافيممرأمرصلانالىباالسالم



5

ومأعقاقكعثمانالخبروبخبخيرنااممتيدبهربهعمةثبىالف
مكةهنذتؤاقلماراجينفأقبلواأسلمواقداقريبأنمعه

حمحنإالأحدمكةمثهميلضلذلدباطألفمأخبرواننت
الىفامرهمبالمسلمين8ابالواطبقاألمرقاضتذإزبضاو

اطبثةإلىآتلجطروج3سد

وامرهمفزجياقالواالجثةارشإليالثأليةامرهص

لطةبخدشاتجعوحتئالملعونيحوتطالبثبىبئجنر
قهينلطارثثاللهعدفقالرجآلوثماتبنئالثة

أبيطوالدتاألمنمةمافيهلهميدجمي

واليئةاللهالغجرحمةتئمنثلةعكتتتئرلصمايا
مقورومقعتمخهببلةئضطتدعإدمننعرفيكة

ودلؤويونلئلةمننتبىولتاللهلمجدناإثاو

ميتكروجمبفيتيواللمجاةفلةكلئيضفال

اللعكنةابنفيافافىبركبخحقبقااأووجمرجوخ
جقوىأخرجقفالبمراائاالفالاآلرةصيدوهو

لالح
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ممسبثحرجالملكالدخنهابنفقالربئواعداألرضىفى

عليوئعينإكلوتحملالضيفوتقرىالرحموتصلالمعدوم
معثرياالعةاكفقالجوأردفيأبوبهرفرجعالخقنوائب

بضهقرتهيعبدفئرةأقالواأبابمأتجرثإقققرثى

االصبععروكقريشوبعثتفالواصبمانناعاليفسدوال

علىالحعشةملكعمىاناإلىهدايامعربيعةأببنأاآلوعد

قداتهقالالهدتةواوصألفقدماإلعهماالمسلمينيسقمأن

دينهمفارقواسفهاأبهعاماأحعدنامنظاقبلدكإلىضوى

فقالاليهملتردهمإليهماصرافخافبشخادينكمفيدخلعاولم

القهرعولأمحاباسعدعثمقولونعماأسنالمحتئابخاشى

مضاجعهموفرضواوطاوقتهأساقافعهجمعوفدنخاوةصلعبم
جعفرفقالقومممفيهفارقتمالذىلدين01فذاماالمفقال
األصنامنعبدليةاهلقوئاإتاكأأألطالبابن

آا4ابثحتئالفواحشونأقىالدتايقونالميتةلوتأ

فدعاناواماتعهوصدقهتعبمانعرفمحارسواليناوجلش

صابا

8ل03تر



أ5

وأهرنانواألوالخجاردوغعونعبدهدلنوبئعرآاإلي

الفواحعشعنونماناالجوأروخسنالرحموعثهاطديثبصدق

اليفهربناوالألوثاناالصنامعإدةاليليردوناعلياذواوالهارم

فمالتهااظلقلهمفغالسواكمنعليولخترناكبالدك

عروفقاليئمقعندهمننخرحاابداإليهمأرسلكمال

فقالألغدمهأجممإغداثمخضرآؤهمبئستأضلظألتيته
فاسفالمصيأفاقوالظيماعهمىفىهواونمالملثأالأتها

فيهنقولرضهطابابجعفربهنىفقالعيىفىهقؤلوها

ألقاهابهلمتهوزوحهورسولهاللهععدأتهنبينالهتجآما

غوذامنهاوتثاوالاألرشإلييدهابخاشىفضربمريمإلي

بنجفرقرأعليهثمالفودهذاقلتمماعىعداماوقاك
هديةوردلممضبالنىفماتفهسدزصرتجهيعصطابهأبط

الفعهرسولهاجرلتاثممتهةإكوسرفهاالدوعدعمرو

جعفرآخرهموكاقإلهبخرجونالملعونوكانالمدينةألىصتلضتم
وعدعمرووجعخرحولماقالوايخبروهوصلعمالبئأدرك

رجألوكانثصلمتدرضهالخطاببنعمراقوجدواالله

أبهضفقماآلرصلفاممنعهاارطومايرامالشكيمةذا



اه

وقعثموكافىوهمصريشعادؤاحتئالمطبعبدبنومحمزة

صيننالثوبقىالببزةمنأاللمادصةالسنةفياطصائ

للطبعبوبنىهاثمبنىاعاقريشفعتواقاواالخصادبهر

متهمبنكماواليخالطوهمواليبابوهمالأنعاىوتاقدوا
كبىاللقملويقمؤلهصاحبهميتبرؤامنحقهموإللمج
اكبةوعلقوهافعامربنعكرهةمنصوربنكاتئهامحيفة

وخرجالثيغبفدخلواالمطلبعدوبنوهاشمنوفانحازت

وضاثوحدهالمطلبعبفيالعرىعبدلمبابو3فابقمن

يهوقعاإالصأالطعاممنشىإلئمصملالعلهماألمر
النبئقالالثبزهمأاضاصةاالنةفىفلماكانصنينثالث

عااالزضةططفدرفيإنصعرتهلطالبالبىصلعم

انطاموأالةطمةونفتاثععتهإالاطآلءثتدعففميفها

ابئإنفرثىمعرفقالورالمنأقىحتئطالبأفقام

قالممنكافانصيحتكمقهلموابهذابمذاأخبرليأخى

إليكمدفعضهكاذئاكانفإنوقطيعتناظلناعنفانمتهوا

بطوالطلم
همدع



اه

فزادهمصفقتمقالهوكافإذافنظروا4ثعاهأمألرضياقادا
تأكلونقومناياوقالواقريشمنتقرافيئمشراذلثة

قلكاهاثموبنوالثابوتلشوقالشرابوتشربونالطعام

مفةاهذهنشهتحىالتاتعدوالقهيناممونواليبايرنال

أبوفقالششئهاعديبنمطيمهافقاملقاطعةالظالمة

أطويلطابى

رتنايعرتنااقىاالقأل

تنزنةاثنيأيهمأقغ

واتبابمانخجؤندهطاالذجزى

أحمواثمللممنقضواماقخمز

أفوذبالياسواللةنأيمعال

ئتسذالفةيرفلمماكاوان

ويرصدلحزميدىملعلى

زقذناس11ومانرتقلعاى

الثيغبمننخرجوأ

طالبأبوماتالواقدئمتالالشبمنثمنجروجبهر

منهاشمبنىخروحبدالنبوةمنالعاشرةالسنةفىوخديجة

طابىأبىماتأنإلمطخدلمجةالموتبينوكانيربيسالشعب
علىفتثابعتأتامثالثةبينهاكانوقيلاثإموخمعةشمؤ

المشركينشوكةعلحهواستكلبتالمصائثصلعماللهرسول
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المعنةاعلعهلهبابوكهعليههم2اأسؤممناالذىفيوبافوا
منومنهميابههدرمنفنهمظفبنوأبطوعقةلوابو

ثاة11رجمطرحمنومنهمئصتتإذابرمتهفىاالذىطرح

منومهمغنفهعليطأبرعليهمنومهمظهرهعليجمداف

وجعلماوجههفىببزقمنومهمرأصهعليالترابيذز
علتحسبصاهـاللهورصولتلحكاسنويتعنبهيستهفن

ثنمريسمتالظائفإألطعمآارصلخرجثماالفى

حارنةبنزيدمعوخرجقالواالطافإلىصلعمابخنخروج

بهاواقامولبةانصريلععياالإلتمايةهذهحارمنأعلي

كقعهإالتجآةثتيفأصرافمنئحتايدعفلماماعثز
وجيبعروبنللعبداخوهثالنةثقيفئؤضآ8وكات

ثوسألهمصماللهرسولنجائمعووبنومسعؤعروانجه

انانحذهمفقالاهؤوجمةشالذكالغيحقجمعؤات
وجدأمااالخروقالتايلكالذاناكبةثإبامرط
اابدقملظأالواللهانأكوقالكغضلهنحدااللى

حبنآبةءطعهاألملفىبهذا

كيآزمخو



أل5

تمواأفقالنصرثممنايثموقدققمصاللهرصلفقام
واغرؤايفعلوأفلمعليهفنذأرهمقوقهذلخالمجلخأنكرهعلى

ويغطغطوقيستوتهنجعلواوعيدهموصيانمهمشفقةسه

حائطجنبفىحبثهظلإلياتجأحتئياطإردفهورموهءورا

وانصرفوالصبرالحصروتجهافسألدعواتودعافيهنجليه

ثتحلطنرفهئنقفىباخفلماايامةضفبالطائفمقامهن
ممالجآكاتفرإليهحاست

منصلدمقهارسولاموقالوا81ثلىأهاألولىالجنةقضة
يقالتصيبينجنمننفرسبعةبفئيصلىلاللخوف

واألضبصانوساروالوردونيروشارضهومأصتعاهي8اسا

وجلشالذقالبهامنذرينقومهمإلىورجعوافآمنعاب

ضنفعماللهرسولوساراالالتالجنةمننفراإلكصرفناوإذ

عمروبنسهيلةإلىوبثحرآأقحتئمكةيريدنخثهمن

إليفأرسلعلهفأتتاتجواركالفىأفخلشربقبنواألخنى

عندووقفياالسالحفلبسوابيهوأمررهفأعديبغئطعم

غيتهوكالطمكألصنعمهإلكرصحفدخلاليتااللمخروجه

لدلهفسأ8ولدعلطر
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وفيهاضويقاليوماوعشرينخةمرجعهالىخرخهعن

أطريلنابتخاشابنقول

ائصيرتممجلةأنجتهااالسمنواحذااليهمئخلدمجدنلوكن

وأحرمائلتلبئماعيذكفأحموافيهمهاللوقيتأ

التميينمنهالنفرانصرفاولضاقالواالثايةالجنققمة

وخرجرخابئةثفثالزهاةمنهمبهاعةتفيوالنذروهمقومهـدا

عرالذإلىهمودععلجمفقراالخجونإلىصلعمالذرسول

تاركالصالةفىوقرأهمصليثموهوصدبهفآمنواوجل

األزتةهاجتثمالجنآليةفستهاوهيالجنوصورةالملث

والثداليالقلواأحتئعلهمصعقضتمالبئفدعاالخوعوهي
بيههـىالرجلكانوحتئالميتةواكالبالهرقةامظاموا

وقالحرببغسنهيانأبرهنجأالدخانعئةءمااوبين

لهيمألتةفأخهلكوقدوقوهئاالىحمبصمثهجتمحسديا
صلعمإنمهرصولدعاةالنبةمنعثرةاحدىسنةدظتقلتاء

قليآلالعذأبكاشفواإتاوبئعراللهبقولعيمفكشف

وجلعرالذقولالقهرعقاقانكانثمطددونجمم



وجلعرالقهبقولاالرومغلبتثمالقمرواتتآلساعة
سيغلبونغقييمبعدوهمأألرضأدقىقىاوومغلبصها

بفعضينفي

بهراميدىبينمنانهقملضاابروذأنوذلكمارمة

فأمدةموريقميعىهمتجلدواالرومإلىمضيجوبية

فناناههراتموقاتلوانصرفيممابنعهوزؤجهطالبالىجال

الهمفسرحفقخاوهملكهمعليالرومووثصانخراحئأقعإلمأ

قطنصشتأافدخاغرسامنهوجحئاالفارسعىشهرابرازابرو

الذزتةوسبواالمقاظةوقعاوااوامواخزإتهاعلىواخوؤا

صلحثاضلبغمالممعميحأنالصارىذعمالتىالخحةوحملوا

بعنعيئقالمجرةقبلالنبؤةمنعشرةاحذىستةثوذلثه

فىالرومغلبآلمعليهاللهصتانتهوجلةشالذواخبر

بايهوناوسرسيبونغلبهمبعدمنوهمالآلرشأدق

اهلمألتغلبىتنامأتتقعمونوقالواالملميقوحادلوا
كشابأهلوهمالرومعليظهرتقدالمجوسهوبئكتاب

روافأنسنايئبضعفىسيغلبىنغلهمدهنوهمفترل
منذؤدعاىخلفبنأفيممرابوفحاجبوصدوهذلك



النبئفقالشإنكىالىفارسعلىالرومايظرنإلبل

رانجعلاألجلفىأاثهأومتهالخطرفرفةصلعم

امجثعفاطذييعةلىمكانفاللسنينسبعواألجلكو

عليهفأغارالعراقالىهرقلسارحتىانرومعنثمهرابراز

صالتعنرىالرومظةبعدكانثمآاوعدوسدق

اخالفمنثراءشىالأتهاعدملواالمسرىعر

أنذعموبعصقافاسيعضبهرهفالمععلامماالمصههذه

عانثةفكاتتالمبعرىكيفيةفييخلفواثجالمرىهوالمحل
وكنعلاللهصلىالذسولجعذفقدماقوالنوهغرية

ويحتبئروياكاتتيقولالخسنوكانبروحهأسرىالقه

ابرهيموهولاسللفحثهإالأريخاكالتىؤالالجلناوماهوله

أنفعرفتذلئهعليثجمضىافبخدافأالمامفىىأإفى
شامهولصلعهإلنىوكانوتإماائقاطاتبماافيبأقالوحى

ذطأممنأىأعلمآواامحقابنقاليقلىيناموالعيثاى
الواقديقالالخبرفىتجآكالطرقاذلكقىتدصونحنأ

عمثربثمانيةذدالقبللاوكانبنةالهجرهقلبرىف

بطنىشفاثتمقفاىكلفاصتلقافيضفقتمالنىقالشهر



بطوتنجهيغتعلذهبمنضئمتوهههماحعثعوىرجاا

يغسلئيلهميمزهزممنباقآافجبريلفكانءارألليا

فأخرجقبىقةتفلتةشقئيلطلمجبرائيلفقالجوفى

ذروركاشامنضليهذزثمهرمهأدخلثماهاافاسرداةاء

افتمحميعحانأنوآفىنيربصيخانهلهكيعوقلعثوقالمعه

ملىوفاالفاألمهالكذاخايطقالثمالحاشرالمغفلقثحر

أحسنهوفافالبا8هفأقائماونثثموإيماتاكمةح
صاححتريهفإذاميإلترؤاألممنظرارأثما

إلىفعرجابقالالمثلخععنالىيظراإتإتهإلهيصره

لهيقالملكوحملهالحغعنطةبابإلقياافلماالدئياالععما

اعاوهوإتسألملئهآمغمامافاألفعبونيدهتخايلطعا
قاليصةوقدالتدقالواهذاكهفقالألفةهاث

قالطبالبركةودغواورحببراوفتواواتطعوافإدرواقالتعم
هنمامنفاقلثجهةإناسامارخآلالدنالععئمافىورألث

فاذاامهءتعرضذزتتهأرولوإذاآدمأبوكقعالجبريليا

جعاواطفحموثطيةرقالالمومنروحاعيهغرض
ة3فالت
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صقالاممفرروحعبصوفوإؤاضقيينفيحابه

اهمواتوصمفثمصجبنفيجعلواكتابهنجثوروحخبشة

الىيثانتثمقالماوأهاوالنارالجئةووصففينهآومن

جبريلورأيثاألقالمصرهـإتشااحمعفلمالسابعةالتما

فقالؤجةطعثو6ألمقهأكادماطائرفرخكانحتئذ3تضا

فأوحىأدقأوقوسينقابودنولثفسدثاسجدمرائلىجلى

وقدمحتديارأثارخقالثمأوحىماعبدهإليالقه

ولمغيموسىإليقرجعثقالصالتخممينعلغكالذفرض

الىارجعموصىقالصلواتخمعىالىحطهحتىهـدهلمحل

فقلثقالضععةاقاثهفإنأقتككاقفأقواسلهرتئا

فحوديثقالالخمىهذدعاىرنوألصفيمنهخييثاقد

الختةواجزىعادىعاثهنههاوخفرصئأمضثقدإفي

روىفاتهامحقابنواماالواقدي4روامنهذاأهثافاثره

فالاألضىبالمجدماصى11شقثلتاصلعمالنبىان
شأأزولملالمافأسالمفبيتفيتماكانفرعتفلتا
بابالىبانتهىحتىصاحىواصعدفىمنهأحعنطعاأهم

8ثة5صال



وسندبهرالواقدىساقبماشبيمهةقضةساقثمالماابوانجهن
الفصلهذاآخرفاطقوجهعنواكشفاناسااخالف

كاقصلعمالتهبرسولةاسرثماحمقابئقالاضرىآلقض

وفدىعبرةفعهوبئعرالقههنوأمروضيفقبالثفيه

أقآيقولمععوابئفكاناياتهمنلئرتةبهشتاورحمة

عليهائحملكانالتىالداتةوهىبالعراقضفعمالذرمعول

خرجثماعليطرقهامحنلمنعهىحافرهاتضغقباءالألتبجآ8
اليانتهىحقوالألرضءالهممابينفمااالياتيهفيصماح

منتقيفيوعيعهىوسىوابرهيمفيهقوجدانقدسبيت

خمرفيهءوانالبنفهءاناأوانيبثالثأقهثجبهمضلىاألنجتآ
إنقولهقائآلعآلغرضمتحينفسعثالءامفيهءوانا

أتتهوشتتغيرئالخمرأخذوانأقتهوغرقتقنيالماأخذ
فشربمهناللفأخذثقالاقتهوهديتألاللبنآخذوان

المجرفانائئمأناينابقاللعمالنبئأنقوالنأالخوكان

إلىفئذثصافيهأزظمنجلسثبربخهفهعزليجبريلفأأاذ
دىبتففأخذنجلسثبقدمهفهعرلينيةاللينجامضجعى

الفلبينأبيفيحبداتةأنافإذاالمجدبابإليبجوخ
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ابنحديثمثهحدقمعبىسنجاحاننخذيخهوفىوأطاش

فالالحرمعليصخرقتاللطنشربصلقاقالورادمسعو

ليطردالعيرإننبتفةاآ4واهذاإثمالوايششعليعداأصغ

ذلكفيذهبمقبةوشهرامدبرةالشأمإلىةممنشهرا

وذهبأطمكانممنفارتدفيجعوواحدةللةفيضتد
فقاككذاكذاعمصاحبكمإنققالوابمرألىأالىالناس

اتهذلكمنجمبهمفاصدقفقدقالهكانلقأبوبمس
قالفأصذقهساعةفىالذرضىالىطالمنالخبرئخبر

يصفهنجعلايهإظرتحتىبىفرفعصلعماالرمعولوقال
أنالذعدبنجابرعنىنمالوافوروىيمذقهوأبوبمر

األفشلالمجرفىصثقريهنلتاكذبنىقالطعمافبئ

وزوىإليهأنظروأنااياتهعنأخبرهمظيقثالمقدسبعت
صلعماللهوسولنامقاكاتهاطابىأببنتهافهأمش

وقالأهتناصغالقبلفالكانالليثهتلكبيتىوفيعدى
يخهاماثوالوادىهذاوابخرخرهاالجمعهأصقيثلقد

قعقثمبهمفصآتيثاالنجعالىئمثمروقدالمقذسبالبين
كعابثعقفيهيجاوزالأنأشعههؤماهذافىوالوجةالقضة



ادةأاعريخرخلماالمستعطمالمبملفالمحطمعاقي4وئسعنيخى

أسرىالذىجمانجانهارتهاحاالقديموالطبعةالمعممو

باالذىاألقمىاجمدإليالحرامالمجدمنلينبعبده

قدفسالمسرىالبصيراهميحهوإتهآياتنامالئريةحوله

إتالأريتاكالتىالرؤياجعباوماقالئموالجعممتالروحيمون

الالمثامفىاالرويأناللغةأهلبينخالفوالللناسفتنة

العاصلنحكمالعينرويةأقهالتافيرفىجاكاقوإنءير

فىالثبئلمجقتفضيلوأئقدرفهمهعاكاكأليخاطبان

الماواتفىرأىقداتهأخبرقدأؤلييهوخثطهرخ

يرفعوالمأتهمهخحتفيروغوادموعشىوهحىابرهيم

جبلمنيعتاةهااللههـفعأنالئبمأتعامعبأجسامهم
ىنامماصناوكةح8أورئحله6دبيآةيففونجر

يالمتعالماالشبماولتقصدممالكالممنبرماعلئالميهوق

أعلمواللهالمعروف

اللهرسولوكاقهالواهاجرمنوآؤلاثعجرةهقدماتبهر

وصدالجازذىوسوقغكاظممبرشأموبمقيئوافيصلعم
8الذفوافى



6

إلىيدعوهمانديتهافىويغشاهااالرحافقإثلالقيتبعالمجصة

كاتحىينصرءأحئايجدفالرئسهاصةرعايبغيعوهأن

عنداألوسمنتفرستةلقىإلنؤةمنعشرةإحدىسثة

أنعليهموعرضاالسالمإلمضمققماطهارسولفدعاهمقةاا
وهممابهيهودنالىعدناالذىالنبئاهذوقالىافمرفوهيمخعوه

زرارةنجةأسعدوهموصذقوهبهفأمنواموإعادقتلهتلوتثا

بنلهاعبدوحابربنعفرانجهوئعاذخديددبنعامرنجأوقطنة

قيهماسممنواؤلعامربنوغقةعفرنجأوعوفوئاب

إلهالالجاهلتةفييقولوكانعامربمنوقطةزرارةبناسعد

نالتيهانبنالهثمابوأسلممنأؤلبلويقالالقةإال
أمروبخرواالمديةالىفانصرفواثاناألالجاهلةققربال

لتااالسالمفيهموفشاناسفأجاهمعالقهصلىاآلوسول

رجآلعشراثنامنهمالموسموافىالبزةمنعشرةاثحتىنت

وغبادةالتيقانبنماأبوأخآهمأخروستةالسمةال

وبهوأنمالكبنورافعساعدة8بنوغرنمالصافىابن
وأسلموافآمنواثعبةبنالرحمانعبدوأالقيمراعدابن

ذلتتغكلةطعيفبا



6

أقوسألوالقابلاساماعليهاآلءصعتااللهرسولواعدواهـ

مصعبمعهمنجعصاالقرانويعتهـعمبهميصلىمئمعهميحبعث

االكطيدعوكياقريشفتىمنافعدنأهاصيمبنيرابخا

فأسلمصعلعمذارسولزمةفىالمهدىيدوكاناالسالماك

بنوئسيدمعاذبنسداصلممتفىوكانبشركيربدعائه

ههعحثرةثالثسنةفلتاكان3والخرواألوس11سيدبحضير
وأتمعامرأتمنوامرألمروسبعوناألنصارمناقإمالحبوة

عدصلعمالذرسولمعرورنجآهمبنالبرورنيسهممنح

فىواخلفواالواقدئقالوالئصرةالمنععاىوبايعوالعقحة

قالبرفقلصلعمالذرصليدعليبدهضربكهأؤل

أبووصيلحفيراسيدكوقيلررارةيناسعدوقيلدرور

ععثراننىإلييخرجواضمفققالنبئلهمفقالنأيئابخةالهيثم

والوفاوالعهدالمثاقظيموأخذقوميمعليونوافقيع

منوثالنةالخزرجهنتسعةنجأخرجوااصرائيلبنىكنقتآ

وسعدبيحالبنأوسعدذراربناصعدالخزرجفئاألوص

اآلكوعدالصامىأنجهـاإدةوعبوربنءوالبراعبادةابخه

اهالعامل5فغت
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خيىمنعروبئأرزروالمجالنبنالحامابنورافسعرواحة

بنيثماوابوخيثمةبنوسعديرضبنأسيداألوسومق
قميدةفىةالبيتلكيدبهرمالئهبيغكعبققالالتهاق

أأطريلطربلة

واواطينبافيكداذوحاظرايهتالانهبيأا1فاباخ

اصاصالذهدىمنتوزبأحمدالبداقدانسفيانأباوا

جامعأتماكلوجينمواتيقىيلهأفيخدقترهنفال
عهودققحقآتفآعلمودونلث41أيا

يبايعواحتئهطالىعليكأباه

بالهجرهصلعماللهرسبلمروأالمديةإلىاألتصاروانصرف
بسمةاالسدعبدنفهسلمةابواهقةابيعةتيالجهاهاجروكان

الخارثنمهعبعدةبعدههاجرثمالمدنةإلىهاجرمنأؤلوهو

بنعربعدهمهاجرثماناثهبنومسطحمظعونبخهصانو
هثعاهبنجهلىألىأخووهوالمجاشبيعةأبنوعإسقرضهالحطأب

جهلأبوحرثتذلمحرجبينضتينطآباالأناتقذرت



حتىعذبانهذاالفلمءفوداهثامبنرالحارثهتعامبن

ياذاباللهآمايقولمنالناعىوكهقىقهوفيهدنهعنفمتنلى

بعدكالصثماللهكعذابالخاسفستةجعلالذفىاوذى

عليهاللهصلىالثبئوبعىالمسلمينصاثرخرجمونمذلئه

هنتاطرفى4قوةلومنممروألوطالىأقوعا عأيها

خرجواقدضنفقمالنبئشحيةأنقرشرأتفاناةوفاضعف
فىفابخعما3اواعخرجإنأتهوعذهـاذلكهنقزعوا

عليحصالثيانأنوزوىامرهفوتثاورواالندرةدار

شقدوأحمابمحضدفىكمهلأشباالأهلياالعقبة

عمواطيمماج

أفدوهدارفىاقريث8روصافافيقالواالدوةخاربمر

رسعةبنوشيةرسعةبنوغتةهشامكجهلأبوومحهم

جاابناوفبهوإنجيهحرببخاصانصوابووائلكاماصوا

عهعلجيلىفيصورةقابيطالهمفلصرفىبعفهمقال

بالذىعنجدأهلمتصفالالشبخماافقالإئث

رأتامنهبعدمكمالأنوعهنتقوماعراتعدتم

هـقابلىط
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ماكانأمرهممتصدكانالرجلهذاانفقاليبهمخطفقام

قائلفقالرأيخفيهفاجمعوابناالثوبعليفأمنهالواتا

يموتحتئاإلبعليهئغلقوااقأولمجديدققتلوهأقأرىمنهم

أنألوشكذلئاوريتملومألتبرأىاهنهماهابليمفقال
ظهرعليتربطوهأقأرىآخرفقالأيديمممنابهأينزعه

فقالثعآثحثاألرضفيتيمثاوجاضربواثمراحلة
همنطقوةوحالفظهحسنإلىترؤاألمبرأىهذامايعىابل

أرىجهلأبوفقالبهالمهمحرهمإقابلدوالجمتيبجلوال

نعطاتمثمتثطاشبيعمافئئمتاقبيلةصمننجمعان

رخلضربةوصمربونهإلهفيعمدونصقيآلسيفامنهمواحد

لىنافعدبنويقدرفالالقائلفيدمهوفرقوقواحل

فىخكىتالرأئهذاالمييافقالالناسلمجمغاإلقاده
أأبسيطيىابلالىينسهمنمغرومنهمذلك

يعرفهليىرأيالؤرائارأئ

الخريثرىأؤلهين

مووثالتممذودثىوظ

وتثريفمجدوآخرحقا

كاالفرئو



7

وأعطوهمتعابآأربعينصقرفتيانمةوجمعواهذاعليفتفرفمما

ةومتاوصلعمالنبئيغعالواأنوأمروهمفالسيو

حقععدونهبهطواوأطارهفىفأتئاقالواالدمارلألبهر

ثمأمسىحتئفثتانمامنالخبر5وابهفئعيتونينام

مايرؤنصحداواءضرألهزيطةوتجتلفراشهعليعا

التهفطاشىعلينمولمحالعلمافدعانومهويقرفبونصنععه

قداقفأخيرهبمرألىكأوإنيمرههءشىانيثهيخلص

باحقوئرةمكةبأصعفلغاروهوأطخالثورإلىخرجث

متهحفنةأخذوقدعله4ااعتأ8لمهأالقهرصولوخرج

تتااالياتهذهيتاووهورووسهمعليثريتجعلهالتراب

إلممشقيمصراطعلىنالمرسالمناتسثايماطوالقرآن

اللهاخذصدالغارالىوهريصرونالفهمفاغشياهمقوله

قالواممقامماففالالبهمفأمعنهأصمارهموجاطعق

قىكوماهرمحتذاتإنقالعليهلنثورمحتدنومتطر

تانمقهاهوأثافقارأسهعليهـابالوضحاالممناأحد

تةالضونصئواافاإلفاقتمواطالهاببنعلىذاكلحال

بئائمكراونزلوفيهايديهمققطفخاحآهوفإذا



القهلجالكزووىرونيخرجوكأوفيتحهـأهـليشتوككغروالذت

كالماكرينخيرواتمه

راحلتإشاابحاعصدأبوبهرنالواجارااحدث

دايآلفاستأجراألمرلذلكتدادايعقنهاالدارفىوحشمط

حالإلخذارصدابنويقالالميثىاريقطبنالقهعبدلهيقال

خشهعلعوحأنفييرةبنضامرغالمهوأمردةإطاعلي

نيهنأتاماالتاراليومركهلحاسأأصاللهومعوتئغسفما

أفأدارهمنخرجلضاصلعمالبئأنامحقابئوروىنالقا
فيهفاكتآزرإلىظيرليهمغمعهوخرجأفأبمردارإلى

المركوتلخرفيخرجقدتحذاأنصارخوصرخائلققال

عرايهالواصديوروىيووثاوالهـياثمأفكاإفىهمافي
ايهرسولىواكارادإبعليففمرتاعنكبوتابعثوجآل

جعكبىوظقريشأنحذتفلتانكبوتاقتلكأحعم

فرسانمنوكانهالكبئسراسةتخرخيرةلمهئاصاثة

ء6موئشذاالقوم

روىثمافىهافىوخرجقالواإفىهمافىسراقةخروججمر

يدادوذهبىنرسىبشالقوملىبدألالقالاسلممابعد



ي

دخانوتعهاليديهانتزعثمقالعنهوسقطىاألرضفى
فوإللهتهكااننطروليشضاديهمحثثاتهفعرفثاإعصادكا

ماقالمايطلببمرسلاإفلمعمالبئفقاليتماال
وبمينلبينىايةكتاتايموقلىتبجقلثقالمتاتتى

فلعاعنطمفىقالأوزقعةفىيهابالىفكفأبابمرفأمر

إذنوبروفاث2ماليرمفقالستاببالأيهمكةخيومكان

أتهالحبرهذافىزوىوشدواسلهثفدنوثفأسلغمنئ

عثازولهاخرجتثمداتحهقوائمساخت

ابنقالالمديةإليالغارمنممروابىعمالنىخروجبخر

الساحلعلىبيامضىثممتهةاصعفلدإلبمابهاوخرجامحق

المدينةإليالذةالزمثمالعرجبيالفهبطعسفانناصفل

لمابالمدينةالمسلهونوكاققالبطولهمابدأتمحديثوبه

الييومصيخرجونمكةمنصتقتمالمهاربولبخروجطعوا

بيوتهمالىاتصرفواوعألأنهاراارتفغفاذاينتظروشهاطرة

قدوكانواصتفقماللهرصولقهفدمالذىاليومكاقحتى

بنىياصموتهبأعليفعرخيئمغوجلفراورجعواانتظروه

الحعهمالىواوثاالناصتخرجءقدمجذهذاقيثه



أا

منخلصعثردلالثاالثنينمذلكوكانيتلقؤلهوأسرعوا

وكاضتحياالناشتدجمتاسضابنوىفيماشاألؤلربيعشهر

اأداأهاطرينافىلقيماالعوامبنالربيروكانتعتدلالثمس

فزلفئالثاتاصنلقماللهرسولعليظرحالثأممغمقبل
بئقريةوهىتحلةظآلفىبفموأبوبمرضلضمالمهارصول

ةعوفبنعرو

محذفىكانماأتاعلمالفصألهذافىاخاسااختالفجمرفأ
اسوأصةاصختإذامقبولةمصدتةافالكآجزاتامناألخإر

مقوأعليهاكذهابوالداللةانالقتصىلهاشهدأووالنقل

يباإمدثنامعبداتمشاةوكاؤالرضأيخافيصراقةفرس

ثارفيابليأكغالمنبيهعنالفعكةبأبصارالحهكأخذ

األرضةوطىوالجنآالروموققعةوالمسرىلالخبرالدود
سفىلهوالحطيرماخالاوتظليلبالوحماجبرلجاوقىولمةالص

قاالمجائبكهروماثبأمرهوورقةوعذاسيراغوإخبار

اشاضرثوقايضرفيالمانازولمنحديةظردقطمولده

اطصالىهذمغرذمامعويحكىيوضفتماذاكبرغير
المغمجيزيهتكتاأنبعدواإلمكنالجوازحدفيداخلاكآ



منقمالمتالمعكففيهفساصمأياموفىلألتبحاوالعادةالطبع
يئالمجيزالعادةعغلخروجهااطاللهذهالمبهرونناقفىوقدذلك

ءنافقاوفىوالعمعباخالعيمفألفىالقوائمتوخقدبأتهلها

وجفوفهذهابهبعدالفمرعفىاللبنويعودوالجرذانيرابعيحا

يبصرقدممادثةطقوةووجوداطةوزوالالعطبعبتغير

معنىأودسببدوثمابعدطعوأهىابعداالتعان

أوالناسعليهميأليبأنقومبأبصمارآب11خذويخالطاماود

ألقهنجيبىيراليعىكالمترونهفالبهمالمازمحصيخفى
لماجصقمكذلكالجيسهذااليىبعملعمللمنيقالقد

هةوجلعقآ11سقىوقدبمأ4الشىاووسوسابليعىبمالم

والجيىثمشياطياليخلواوإذاففالشعطاتاشيطانبااقتدى

أعدمالخصمعاىخةفكفاكوالمسرىالمراجوأتاشيطان

وغريفةااألرضةوطيهالىوموخبرفالمآتاهلاختالف

اللهوحىفنالغيباخبارمنصلعمالنبىاضبرتماذلك

واتايهنةاطرجملةمنمعرفتهممكقذلثاأدطمعوتنزيله

قمالأنالواجبفإنلهوظهورهبالوحىجبريبنفئول
ههمحفقات



7

وجوهعليالورألنثيفالوحىبألمجآبإالاطصم

شصلوقدزؤياووحىتلقانووحىالقاووحىايموحى
صملصملةئليأتيئأحإتاققالالوخىيأيئهيهفضفعمالنبئ

وهمأاصديأارواهفيكقمىآرالتقذلييتمثلالجرس

يثألجدنالعاحاظاهركهءجامابئمصذقونهامد

ينهيبصيرااالنجياأضاالملئطبنزولوئقروننجدأؤلموشتها

جاجهفىضالمناهذاقالةوواوبئشاللهينوب

نمكناذفهقيوكانزعتاألمركااذاكاقالملصالان

قدقيلهاصتموخقاألنبحابئيتيمهاصقفيتمالناصلعاقة
آخروفيغيرجمزةبعيبهوهووقتفىمعبنةءالثىيمون

أجزائهباجماعءثىالويمونلمومجزةلروغلمومبزهجمون

وذالئقالمعبنةغيراالنفرادعلىمنهخرصويمونمعبنة

جمثلهوجدفدوعددهمآقحةفاببدرئصوصمدعمالبىأنقولنا
ممكناوكاناشماالهإذلكلجازلثركابلدفىأوزمانناق

معبنةصلعما11لرصولوقدكانجمزةةثيأنوزالثم
كونهئرتجىالماباالتفاقبقعقدألتهزمانهفيغعمةء

ل5اتة01
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االمعاتلكتفاقةقاللهمعفطيةمعصوالقرآنقالتعهو

وبئعرا11حهاألههعبنةزماتهفىيصاوتنائمهضملقميني
أغتىالذكانباباآل4هـحمكهذالنجوتهعالمةوصدرها

عتاهابلىأراهومابهوالرشفالخوضعئالمتكآفهذا

شغةبابعليهبمفغيمنلمانديةظعنهردأواالسالمفى
سبيلالعادةضةخروجمافىلالنامجزاتاشيلووتبييأ

منالالخلقإمحادأنفكاسابقهمنالالخلقأعانادا

عليهاألدلةتجعياموتعقمبعرثوكيظوالمعقوامهونمأالشى

بعلموانخامعاقولةوالهوهومةغيرعماألتبيآجزاتكذالة

لمسألةبعةالرسالةمألةخعلتولذلككاعااألدلةقإم
وأغتىماكقفما4فىهذامنمفوقدلهاهرتةالوحيد

وامدايةوالوقيقؤةأواوالخولوالمتةالحمدآءوأ

ال3اعنه

خثللي01



عشرالسادسلفصل

طقتموفائهوقتاليوكزواتهوسراياهالمهارسولهتقذمفى

تذاشحايئاالننينىالمدينةفقتمالثعهرمولقدمقال
الغازمنهخرجوكاناألولريعمنخلتعرتالننتىالضحى

وافامناالثنوومخلواألؤلربيعسيرغرةالخعيسليأل

خروجهمنفكانبلةلرةعثاثنتىالطريقفوبقىثالنمافه

تحثهظلتحتفنزللىمعثركسةالمديةثخسلإكمكةمن

فىمعهابونجروكانوينظروتهيألؤتهاالسظعقبفبا

قامالظلزالفلمار3كأكاإالرفهفاكالتستهمثل

تلتممرقهجمكلممنحيئذفعرقهآئهابربهرفاظله

عندهموأقامخمغعمةبنسعدعليويقالهدمبنكلثومعلي

لىمدالمدينةممنولموالخميعىءوالروبعابراتداالثنينووم
برنهيئعوفبنعروبخونوحوائطآءالماوانماكانتممقمرة

ئححرأنباألصنامفغهمأمرمافأؤلهدمبنغدبهلثوم



امما

فيهطتهـقمسصاضثاشرثأظادنولىتيمسرونصانجعلوا

عوفهنجأسالمبنئفىالجهعةتهفأدرالجمعةيومخرجثم
اإلسالمفىصآلهاجمعةأولوهىالوادىبطنففعنمآلها

قبيلةكآيقولتجعلاالسواستتامسبمصآلهفىوبئى

أمورةفإتياشلهاخآهـاويقمولوالعددأعدةافىعدناازم

ووضعتكتتىاألتصارأيزبأبىبيصإلتانفلماقالوا

واقامأيوبألىعليصلعمالآلرصولنظاألرضفيجرانها
قالوالئلدانفضلفىالمجدبنىأنإألأشغربةسدهع

الخارثةبنوزيدموالهرافعأباعليهاآلعلىاتمهإرصعولوبعث

مناخذهادرهممائةوضبعيرينطاهماوابعيالهيقذمان

ابنستىلثوموأهبثاطمةفقدماألمحاالأاصديقابمرأب

وأتاماصاللهرسولفوجةزمعةبنتوسودةالذرسول

حشثابيحالىبناص11أبازوجياإقفاآ4ارسولنجتزيخه

زوجهامعقبلههاجرةفإثالعماتهارسولبنترقتةواثا

القهعدولمحدمالخبثةالىمعههاجرتوكانتعقانبنعمان

امرأةرومانوأمأبأجمبنتىواحمامكائشةبأخجمأبابن

وامرهتجةعليأختفخرجلتاصلعماآلرسوالوكاقجمأب



71

لهااإليللناكالفهرسرلعندكاتالتىالودائحيئدأن

أربآأرتجاالصالهوفرضتبعدئالبإثرهفىوخرجعلىففعل

بينآخىثمبهعمينفعلهابهعتينيصفونوكانوابشهرالجرةابعد

كففهافلثواظطوخلىئور11وأخطعوالألتصارالمهاجرين

لهموشرطنهمديعليواقرهمالهودفيهواحتاب

دهمهتمنينصروهأنعليكموشرطيباديهموالثمالان

براتجابةأمرهلمحوردالههرأتفلماعدوعليهطاهرواوال

وحسذابغيماوناصوهالذمةوأخرواالعهدنقضولهاالس

طأبنختئمنهمطاتاألغاعغألوتهوييغشعوتهنجعلما
وعدبوةممقوزيدأخعطببنوخدىأخطببنياصوابو

صبيقاألىبنوالربيعرعابناضوصعورىبناذ

أشاقهمهفهوغيرهممبمبندموممووبنوشاصاالشرفابن

خذاممنهبمذللعأعلىوظاهروهمالمدينةاهلمنرهطونافق
عاهربنوجاريةدارهمنالمرارمسأتفيالذىخالدابن

مسدبتؤاالذقهماالزعربنالذوعدعروبنوبحزج

بنواوسصملىيصكانالذىهوريهبنومحمعالعراو
وإليرقغؤرةبعيرتناإنالخندقلىتمفالالذىوهوقيو



81

قاالأق11هماقشيربنومعتبثابتبنيعةورالدرخسارق

واللائذنقالالذىىبنوجدونلعبنخوضإنما

وكاقالنفاقرأعىالحقرجىسلولطبهنا11أببناللهوعبدتفحنئ

إلىسرانرهمقوقرعقيدتهمخبثعنوئعترفيمينرلالقرآن

بأنهمياقاتلوتكأللذأفنلوقىالععحنففرصولهاللهأذنأن

ديارهممنآخرجواالذقلقديرنصرهمعليالقهوإنطلموا

وبعثالسرأياتعريبفىفأخذاتةارثاقولواأناقألحقبغير

خععماويقالغقاةوسبعاقاربعاووقائفهسراياهوكانتالجيودق

وعشرونصغبنفسهشاالتىمنهاصمينعثرةهياجىفىوسبيها

والخندقوالمريعواخدبدرفىالقتالتعمناالقوقع

فىقاتلأتهوهالوالطائفوخايئوالفغوخيبروقريظ

سنةاألولىالععنةسنينعشرالهجرةسنووكافتالنضربنى

واواصةيصامعنةوالثالةبالقمالاألمرصتةوالثاتيةالهجرة

االستئثاسصعنةوالسادسةالزالزلسنةوالخامسةالترفيهسعنة

سشةوالعاسعةاالستواسنةوالشامنهاألضغالبسثةوالسابعة

عرةاحدىسثتلتثم4الودخةسنةواالشرتالبرإة
صكمبرفيولخقماءعثعروائناشهرانمنهاهضىجرةامن



ت54أقألثعطلعماللهرسولفإنآالجرةاهناحدىسنةتا

ورجحوخاديينوربيعماربغبقيةهاساشامالمدينةقدم
عبدبنطمزةابيضلؤأغدرمضاقشبردخافلتاوشعإن

كتارثالثينفىوبعةاإلسالمفىصكقدآلاشلومحوالمطلب

الثأممثتءحاالقريشمجيريعزضواإلثصارباجرينالممن

بنمجدئبيثهموجمقكبوثلمائةفىهثامبنجأبافلتى

ضرئةأؤلهنهذهتتالثابىيمنولمنافرنوفيالضعرو

غبدةبصثشوالدخلفلئااآلسبيلوفىااللجألمفىسرت
ينألمهاجمنتاراستينفىهلعبدبناطارثابن

هةعكهوعلعهمالبحربسيفقريشمنعطتاحممافلقىواألنصار

بنسدانإالقتالبيهاليمنولمفوافاضبهابىابئ

لناثالإلسالمفىزمىسهماؤلوهوبهمرمىوقاصاب
هنرهطثمانيةقوقاصأببنسعدصثالغعدتذودخل

نوبمبعائشةبنىالشةهذهوفىاديفقولمجعالمهاجرين

ؤاورمولودأولوهوبرالىبئلهاعبدزلدوفثاتجهلقوبها

أؤلوهوبشيهبنالنعانولدوفمهاةافصبعدماالبق
مثعذلفعد



ول

اخجرةمن6لنتنسةوأثااإلصالمبعداألنعصارمنولدمولود

خرجصقرلودمصاالمحرممفىنماصغققنماللهرسولفان
أميالستةاالبواوبينطبةانوفىبلخحتئينفسلىغازتا

غزاهاغزاداولويهدايلهتولمقانصرفبنوكرةفوادغته

مرضعوهوبواطكؤاولالثوبيعدخفالصعلعماللهرصولط

ثمكيذايلقولمفرجعلقريشاجمليعترضىالشامطريقفى
حقإفىهفىنخرجالمديخةسرحخاعأالفهرئجاهـبناغاركرز

يدكهولمفرجعالألوليبدروهىبدرناحيةمنسفوان
إالخرةجمادىفييرةالعشذاغزاثماألوليجمادىفىوذاك

أحيررجالنالناشاشقىزابيابالعلىفالالغزاتللظوفى

ولجحهرأسهاعايدهووضعهذامنهذايخفبوالذىثمود

فىالماجرينهنرهطثمانيةفىجحثىبنالذعدبعثثم

الىبنوسعدغصبةبنخذيفةأدهماألخرةجماذىثمهر

اصدوغزواقبنوغتةاألصدئيخقنبنوغكاشةوقاكا

يسيرحتهافيهينظرالأنأمرهكعابلهسىوالقهعدابن

لبما5حم01

8كلمد
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فسارعاحألثممنءيسحبهزوالأمحابهعليقراهثميوقينأ

الىحمناتمهبععفهفإذااكشابنخعثميوتينجشداأل

مجيربهافترضدتخا4تنزلحتئوكهالقهاسمعلييمرحيما

قىلواحتئابهبأاآلفارعبدبخبرمحمتأتينالعتكفريش

الذعيدبنعرووفهاوإئازبيباتحمالييرفئتنخلة

وأخوالخزؤمىالقهعبدبنونوفلعجععانبنواطكماطحنمرمى

الذرصولابأفعشاوراهاراهماصاآء11عدبئعثان

خرةاجمادىمنلىمآخروكانالهالليثلأنتبلهصتقضغ

نلمالهمرفنأشبحكهنجهغكاشةرثسنحلخرااكلبىزعماعلي

عبدبنواقدفرمىعلينهمبأسالكارقوموفالاينوارأؤه
انيهبناطكمواستاسرفائلهإلخضرمىبنوعأطنظاآا
المهعبوأقحللهفرصعليدفلءجزهماسآء11عبدبنمانو

فينجنممتولاثأممغنيمةأؤلوهورىواألطربالعشابن

نخاشاصوهأجيواولالمععلعونصتلهقتياوأقلاالصالم

صامنهوأفيالييزمحضدلطاوخالواذلكفئالناس

ذارسولفقالواالخرامالثهفيبالقعالأمرمممفاوقعال

عيتنكل



م

اطرامإشثراعنقسألونكفتركرجبالينظرناتمخباهم

بهكقراللهيلسبعنوصعديرفإبهستالفلفحهقعال

والقتنهالمهعندبرامهأهلهوإخرلالحراموالمجد

امالخالمعهرفىالقحلوجلعراآلفأباحاقلمنبرأ

يهيتفألونيهودوجعلتقالواذلكقلماكانوأطل

وىواطربحضرترمىوااطربوقدتواقدوقولون

أطويلبمرالصذيقأللىاغعمياهذاالمغازىفى

عظغمةآالحرائتضقىيعتفن

محنديقولعناضدودهم

اهقةاللهمكاوإخراجم

بتتلهعترتمعناواتفإئا

رماحناالحفمرمىآبئمنسقيا

عندناعينللذعدتوآدتا

راصذالرصدووىتونهواظم

وصاهذرااللةدهـبهكنر

جذطانبيتفىلتهيرىلنآل

وحاسذبانجاالصالمفىوأرجف
واتذاطربئأوقدنتاتجلة

عانذالتذمنكلينازعه

اجمقابنوقالهنهلنصفالقبلةعرفتصعإنخاولتا

ثطارحفوانهاالقعله

مملفيعروسقت8محيأمطال



دخلفلمااألذانزلدبناللهعبدورأىرجبفيرفت

لمىالةبدزفيهوكانالصيامفرضرمضان

حربنجهضيانأباأنصنققمالمهوسولقعالوابخبدرقصةبهر
تجسةأحدبعيرالألف7زهالقريشيمييرفىالشأممنل

فثدبرابثالزنومعهاتجارةفيهاولهإالطغمةلهممغ

لخفيختلكموهاأتوجلعراآللعلاخرجوأوقالالممملعين

وبلغحرتايلقونأتهمينطتوالممالمقوثفلبفالناس
إلىالغفاريعروبنمفبعثحرببنسفياقأباالخبر

قدومقبالالمطدبعدبنتعاممةورأتهميسخنفمكة

بأعليفصرخباألطحوقفواققاكأنبالثعروبنطضم

ممثىثمغذزئهلهياثالثالىمصارعكماليأنفروااالصوته
كرةحملثجذلطمثلمرخقبيياظهرأبعليبعيرهبه

تأربلالجبأسفلاذاكانتحىثوىفأقحلتفأرطهـا

الروياوفشتيفقةفميهاوضاإالمكتفورمندازبقيتفا

حدثتمفقالالمفبعبدفياسالعلأبوفلقىتجة

8ال5لعونلل

هكلعلكموفا



حتىرجاكميتنتأأنزضنوأماهاشمبنىياالنيةهذهيهم
كاكانفإنالالثهذهمجمتترخىوكغفستاكمتتمأ

فىبيتأهلكذبماتكحاتاعليكمواالكتناقالت

ببطنعروبنفعمضاذاالثاكلىمفلتاكاققالالعرب

عةاللطاللطيمةيصرخثزخةوحولوزصيرهجدخقدالوادى

فرجتئسدصثاأرلموماأنفرواأالمحتدلهاسفيقعط

منصلعماللهرسولوخرجالمجفةزلواحئئيعراعقريععق

كاكأللمجابنبعدئوبعثرمضانهـشمنخآونلثمانييلدينة

بدرقىالحتىانجآسكإنألىخبرجعتسانعمروبنوبسبى

فاتصرفااهكدأغلوبعدغذايتقدمالييربأنالخبرفوجدا

محاخهاعليوقفحتئسفإنأيووأقبلصلعمالننإليبالخبر

نصرففطواللهبيثئفهولفقال3بعيريخهاأبعازفضت

عليبدؤاوترلبهوساخلالطريقعنأليروجهوضمرب

وقدعيربمتجعواخرجمإنماابمميشقإلىوارسلصياره

5بزع

كهيرنجته

مالبهمابرابار



فىدحتىوالذنرجعالجهلأبوفقالفارجعوا4آ11خاها

الخزوروثخرعليهافنعكفالعرب3مواهنموصموكانبدزا
وبمسيرنابياالعرفيوتهعالعيانعلياوتعرثالخمورتععقىش

طالبأبابنطابىقرجعأبدانحايهابذالونفالهذا

تعوهماإلقونوساررجلماثةفي4شربتبنواالخنعى

قىلواحتئالعربوأعالمقريعشأشمرافرجأزوخمموقمائة

ثثمائةوهمطقتماآلرسولوسارالوادىمنالفصوىاسدوةبا

معهموكانالدتبالعدوةوصلبدزاأفاحتئرجألعثرواربعة
وقيصلعمآ11رسولوكانيعتقبرثايثرتخنواصمنسبعون

إقاالجلمنيمةولمبعيرايعقبوناغنرئامرندالبىبئومرند

صيفاسبونإالسألحومناكخدياألسودبنالقدادفرش
ز

االنيةفيوقذفوا7ماوققؤوهحوضماقأصلعمالنيفامر

وتجاثفيهثايمونعريلهوفربراففوردتالففببسائروأمو

قدمكعةهذهصلعمالنبئفقالاممثمنتضورقريش

ابرفقامالقتالفيالناسواسعهثارأفالذبهدهاإليهغألقت

ابىنقالوأحسننتكلمكرتامثموأحسننتكتمبمر

6ألشق



دأل

الفإتاناباهضيفقالاألسودبنالمدادفقامعلىيرواأش

أنتافصبأفاغتملموساسرانيلبنوقالتلككانقول
رتعلوباطقبعثكوالذىصاعدونهاماإتاافقاةورئك

لهفقالذلغهحتئدونهمنمعكلجادلناالظبركالىبنا

األتصاريدهـوانماعآلاشيرواقالثملهكاوخيراصقدقمالنبئ
ذقعئهمنءمممااتاعليالعقبةعندبايعوهكانواالهموذلسئأ

يتنئفنذقافىفافتوصلىقإفايارنايليتصلهحتى

سعدفقامبالمديتمةدهمههتنإتائحمرةلهيئؤنالتصاراألأن

يكآمناإتافقالنعمفقالاللهدصولئريدنايالعقكهاذانجأ

هذاعلبنااستعرضتفلوأردتلماناقامفىوصمدكثاك

فقالاللفافىفاصثلثالخربقىلضئراتامعكلخقناهالبحر

وعدليتوجلةعقاللهفإنوابثرواتهيأواصقققغالنبئ

فثىالقوممصارعإلىأنظركائئوالذسالطائفتاحدى

اللهووسولبنهمالجربأوحميتوالعتواالقحالإلىالقوم

األسدععدبناألسؤتحرجقالواويدعوهرتهيناشدم

منألشربهقذاأعاهدفقالالخلقتيسثرعوكانالخزومى

لينعاطوشوقصددونهألموشاوولىألهدمعهحوضمهم
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عبدبنحمزدبىسولهواسداللهأسذعليهفشدالماةالمسلمإق

برجعلوبههعاعأفققسدمهنأاضربةففربهللقب

لينجلهعملتاحمزةأنالعلمأهلبععققالوقدالخوشإلى

ثمأعلموإنقهفضلىالمسلممنرخالبهااألمعودفرمىعلها
ازنخرجإلىودعواعتةبنوالوليدربيعةبنعحبةخرح

رواحةبنالقهوعدعفرابنومعودعفربنعوفمإل

اراألنعقرفطنحنقالواأاه8لملمإهأتتممنلهمفقالوا

نافاةأإلينااخرجمحتدياوناذوأاليكمبناحاجةاللحالوا

بنحمزةسربيعةبنعضبةإلىالخارثبنغعدةتحرجقومنامن
الولإلمطالىأبئبنوعلىوبيعةنجهشيةالىالمطلبعبد

علىلحأقابيهمالضرفيواختلفوظاردوادجادلواعتةابئ

بغضإلةوكانشتحمزةوقتلقتلهأنصماحبهئمهلفلم

فاخنلفيعةبليبئةغتبارذهوقدوأضعفهمالقوماصنالخارث

علىحزةعلىنجكراحهصمنهمواحدقيانبتضربتانسنها

امثعركونارمرثمابهمااالىعبدةواكالعليبما8فذقفاععة

هعكلعحةألحبينهما

فى09تلظ



3

اطربفىسخلمغاولىوهوفقنلوهبسهماللهعغدبنمهخع

هـتجقوهوجهلإبووخرجالمسلمينهن

عتئعاماياحديثبازلمنىالعولنالحرلثقنعقمما

أتىتنىولذهذألمثأل

أبابمرياالروقالفاتعيهالمالمجةفوأيضيقهوحفق

خرجثمأضقعاثناياهعليفرسهيقودجبريعلهذاالنصركأ

فاسقبلاخصامنحننةوأخذماورغنحرضهمالصفوفإلي

وقالوجوههمعليوأذراهاالوجوهشاهـوفالهانقومبها

قتدنأيديهمالممعلموقووضعماالمتففكانأاشذواابهأل

وسباثنإقويقالرجألسوأراثخينأسرواحتئويأسرون

إنصحفقمالنبئوقالرجآلخععينوهالرنجآلسبعينوقماوارجآل

احدامنهملتىفنبهراأخرجواقدهاشمبنىوجاالمنفيم
الماللبعبدبناسامهاففرخمسةهاشمنجىمنونسرواهتلهفال
ثوتعانالمطلبعبدبنالخارثذونونمهعاللبأبنأهوعق

مالبنجهممكانتةهنحم4عمدأعط816صيطع5صيك

09عالن
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بنعدئبغوالسائهالمطلمبعبدبنعلقعةبغعمروابن

اللهرصولبنتزينبزوجالعاصأباواصواهاشبمبخهزيد

4نعرفالبماوأتاناللرحماقطعضاممهاجثلأبووقالصتققم

فقدوااقوجلقياللهباقولجالمستهوانف

فضربهالجموحعروكبنثعادفأدبههأليةاالفغضايه
ففربهجهلأببخهعكرمةضايهفكشقدمه7أطقتضربة

ففربهعفرآبغمعودجهلبأبمرثميدهفطرحعاتاقهعاحه

رجلهفوضعرمقهباخرمسعوبنعدهووجدهأثبحهحتئ

صعبمامرتقىارتضتلقدوقالعينهغقالعنقهعلي

4آ11عدويااللهيخزلثألمولرسولهاقافلثقالالدبرةلمن

البئإلىبهوجارأسهاحترثمقومهقلهصتدعليزأقال

ثمانالمسلعإللنمناليومفطةواسعشهديديهبينفألقاهصماتت

وهوالقلبففألقوابالقعلىصلعمالذرسعولأمرثمتف
بأسماثميدعوهمفالنوياقالنياسياعتعةياجهلياباهول

وعدفىماوجدلثفإقحقامتوعدبمماوجدتجهل

كطهثعهازكحلفىبهذا

8طبعى01



أنأتىعنالطويلحمدحدثتىامحقابنفالضبئ

قدقومائنادىالذرسولياقالواآنميهاولرأباص

اليستطععونوكنهممنهمأقولمالحعبأأنتممافقالختفو
أوافرانحقولوفيهئحيهأن

لماالفهرصلينائهم

لتارانطقواورنطقوافا

القليحبفىبهاكبقذفناهم

ضهراكفاكنتصدتت

منخرجفلماالمدينةالىراجكرالععكرفىآارصولومر

معيطأببنغقبةوقتلالتقلهحاكقعمالعفراتضيقا
واستشارالمدينةوقإماألسازىبإنامنالخارثبنهوابضر

أبيألوبنووعشيرئثاأهلئهبمرأبوفقالاألصازىقابهأ

أسماملخقاوائاانعلروايلعمروقالمواضأنيعليمانتي

ابنيارحمكفطعتاسامهافقاللجفمافاضرتكعدام

وأكمذهعاوقيةينأرءالفداوكاناهم2فاثمالحطاب
جمنىفقالغيآلأخيثهابئافدلهوقيلفدآئيناسامهإ

فعتهاالتىالدناتيرفعلتماقالعثثمااالسلاطمحتديا

معكب
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كانتثحافىليحدثإنوففىخروجكعدالفضلأتمإلى

وغيرهاغيرىهاكانفوأللهبأخبركمنفقالولولدفيللث

واخالتواوافتدىالعإسقأمعلمرفيبذلكأخبرققالثالما

بدرلىموفيبأسرهااألنفالسورةقزكوالنقلالغنائمفي
أبسععلثابتبئحعتاققول

اماسااليفمينيقلوطعونبدرطغيغالىصعرناوماروا

اذاوااتىئيالمواردشرىنأورثفنمجازكمئىوتال

وهبفيعمرلقالمكةإلىقريثىقلرجحولخافالوا

ويخالفىذئأولوالبدرقتلصدالعيشاآلففخالختحى
علىأميةبخهصفوانلهفقالوقستفهمحتدإلىرحلثلم

وستهخيتاسقاوصقلهوجقةحمدهثموعإللظديفك

إألوثخلهالمجديابقلالمدينةأليحتىراحدتهوضرب

اتقواوقالضهاططاببنكرفصاحصملعماللهرسول

فأخذوهبدروومالعئعركايئوحزشالبينناحرشىفإتهاكلب
ألجلقدمثقالكيرياأقدمدمافقالالنبئإلهوقدموه

قالنيعيئهمالتكرقفيالعنهيفبالفابالثسيى



وعلمعيرلفزعوعيالتنكديفىصفوانشرطتذاا

هذاوفىإصالئهوحمئنوأسلمبسهفآمناطقأمرها

ياطائفالعاصبنسعاجمةبرأبوألتجةابوهلئهالشير

جهلابأخاهثامبناالصأبافأهربأبوانو

بدلالوتجههثمحداداوأسلنهونفسههالههفقعهعامابن

كاتثمبالعدمعةبأبووماتكافراففحلهبدواليشه

ناللسابذتةممفرةامرأةوكاتهروانبنتءععمامعرتة

إليهاضتلتمالنبئفحبثالمسلمينعليوتحرشضتلعقالنىو

فهاينضلىحالعموقالفقمتمااألشصاريعلمبنعمير

الفطرقبلالفطربهوةبإخراجأمرالشهوهذاوفىعنزان

عيدأؤلوهووظبفصلىالمصلىالىالفطرووموخرجبعوم

فىعفكأبطإلىكيربنسالمسرتةسثأأئممالفى
عبويئضصالمالنبئلمجومنافقرخلةوعفلشوالى

الذىالخرمىهذامأشرالهمرطإلىمقأهدىماوهولى

فماعجآئهمغاألبياتوهذهأبيهوبولخمحأخرتجته

ربمأمتقاوىير

هدهعهطعاألصلفىةبمتة



مجمعماوالدازاالناسمنىاإتوماادكلعثعثلقد

مارسإذافيهمتعماقدلمنواؤفىعهوداايى

لمحضاالحياالولنتهذىجمعهمفىاوالدقغلةمن

معمافئحالالامهمجابرافصهم

معاإنبايعتمالملثهاوصئقتمبمالعرانفلو
ء

احدعميربنسالمنخرجالجيثبهذالىمنصلعمانبئقال

441كأهالسنمنبلغقدوكانفراشهعليفضلهئينال

أطوللوفإيقولوعمهرئاسنةمائة

يهرالنآعليخننعاكلةاباطضهالليلآخرخيقهحإك

الىصولقإلملتااتهوذلكشوالفىقعنقاحبتىمؤغزوه

تقضااؤالمهوالقكسانوعلهدهماليهودواخللديثةالي

أبمميغرالالمسلمإنامعثرياوقالوابالعداوةوهاجروا
ممنهمفأسبتمبالحربلهممجلمالاكازاقوممالقيم
القهرصولإلهمفسارالخربرصالأتنالعلمغخاكتينالو

بضربفهمحكعهفىقىلواحتىديارهمفىوحاعرهمضمفعم
مائةأربحفقالظقآوهاوكاأببناللهعدمفقااغاقهم



أل

أقئككواألسوداألحمزمنمنعوليقددارعهائةوثالثحاسر

بنلمعدوكاناصألهمعمفتالواحددغداةفىحهمتحك

بنلفعادةويقالابنبناللهلعماملجلنهمهنعبادة

فئلتيخهمويقالمهمورسولهاطهاالىألهأاففقاالالصامت

صاالتةآمنووالذنهورصولهالفهكهأأواانما

طشياناباأنوذلكطخةتفىفىالوبتغقوةمجر

هنرظينلوقالخلهناصمارخطنحرقبرامايتئف

بنىسيديعثعكمبنسآلمعندفياتالمدينةوحخلاألتصار

منرجعثمالناسخبرمنلهوبطئوقراهفقاهنفحيرال

واصابففاتهإثرهفىالنىوخرجمةالياليل

لكفياشآهاجمقفونهاطجوهاأزوادهممقلللعهيق

النبئبنترقيةفوقتالشهرهذاالعتربقاوفىشوةشتب

وفيهتخةعدئبنمطيمماتوفيهبقاطمةعلىبنىويه

سنةدخلتثمبعدهشأتينوذبمطققاللهرسوليضخى
رسولفزجءوالالالمجصسنةوهيالمجرةهنثالث

ينهنولمرجعالدرثمبلخحتئسلممبنىإليلعمالله
بعىثجالمحرمفىوكاتدرالغزادئتىوهييدآ
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األشرفبغطإلاألنصارىشنلعةبغمحتدصتة

كهفقتله

قالبدرأهلاصبوقاقادااألصعرفبنكبمقضلبهر

منجراألرضفبطأالناسأشرافمحتدقتلقدكعب

عليفباحربهايناربعفكصإلىوخرجالبهدفنعقضظهرها

فبثصتلقتمآارسولعليالمثعركينوحرضوكاهمبدقتلي
فيفألوهتفرفىصالههبهوسلكانمسلعهبنمحمدالنبى

الرجلهذاانسلكاقفاداهجضنهحوثوهويل11جوف

قوثعلعامالئقيرضمتىبرفنوجعئكصدقةباليطالبناقد

ألرىاليوقالتثوبهنجاحيةامرأتهفتعآغتتهمنكعب
بيلحرةابخةففلوقيهيئفقالالصوتهذافيالدمحمرة
بداصعههتحتسلكانفذهمإلفنزلألجابطفةالى

أوافرمالكنكعبقولوفهبردحتئبأسيافهموضربوه

الفميرقضربدفذتتسلكعثنهمفغولر

قلحتئظفانئريدنجداصلعماتهاشارسولثممأكلهـأأم
لمالذأضةلد



ه

ينتآيهدتاولمرجعثماالولربععشهرفوذلكنخلبطن

فىسايمبتىغقاثمالهارىالخارثبئدعثورحديثكانوفيه

الغردةسرتةبعثثميهذايلقولمفرجعولىاالهجمادى
منأمقبلةلقرثىعيرافاصابحارثهبنذيدوأميرهم

ثمألفعشرينالخنعقوبهفقدمالىجالفأعجزهالشأم
منخرجالجهعةيومشوالهنختونلستاخدغروةتت

الواقةكانتالسبتووومالمديخة

اليفاتمورجعيدرالمشركوقأسبولضالحالوااخدضة
إنآفقالواحربكسعيانأبالىقريثيهأشرافهعثىقغة

بهذانوئعبأرنانطلبفأمجتاخيارناوقشلوقىناقدمحمذا

مأطاومنأحابيشهاوجمعتقرثىفاتجعتالييريعونالمال

8أبرقائذهبمالخفيظةظس11جمظعهاوخرجتالقائلمن
لعذوقبدتذرتغتةنجتزوجتهومعهحرببنسعفيات

حتئاواوجانآبهدهواللتشرلصهحمزةدممنذاامكنها

هنامهفىسدعمالنبئورنىالمديخةمقابلهموضعبعيتإنزدوا

هاهثعااثعناألملفابهذا

8لبما5يى01



فيتورأييصرعبقرارأتثفقالابهأعليفققهاويا

قالواحصينليزحفىيدىادخلثأفئورأيتثالسيفىفباب

ابامنقومقهمالبقرةاتاقالاللهوسعولالألويلهاا

الدرعوامايقحلبيتىمنقرجلالسيفوأمايقتاون

وقالوابالمدينةقعيمأنرأيهوكاقبالمدينةأؤفئهافإلياطصح

انوالص4النساورماهموجوههمفىقاتلناهيدخاق

تمنرحالفقال3مجلىبعثرأزلواؤلواوإنفوقهمهنبالمجارة

اآلوصفمانيتبدزفاتهموكانبالثمهادةاآلرمهمأ

ءأعداإلىبنااخرجوالخإةموأب11منءالثعهدابهوبئعق

لىماليومذلثاوكانلقاثموعئعنهماجتعااتاورنلئآلالذ

وقدخرجثمألمتهوليىمنزلىودخلبالناسفصقهالجمعة

شئتفإنذلك5لنايمنولماسيهرهناكفغالاالسندم

أللماطفساللما

لمهةانأولكسكعاهل

3يكالحاطآةكاثإلدصلفىبهذا

هكخا

ثالهابا
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تإتلحتئيايخاهأنألمهلبىاذاننبئيغىمافقالفآصفد

وزيادهآالفثالثةوالمئعركونرجلافبأالمديمنوخرج
عبذانجزلالمدنةمنميلعليوهوبالثعوطتإذايمحتئفسار

أطاعصموصالالناسبحكالمتانتينرثعىسلولبنالقه

وتالحرامينعروثمعفانصرفؤاأنخشاتلأعالوعصانى

صتالألنعلمتؤقتالثمماونبهمحرمكمفالذأتساشدكم

افباالحارثةوبنوسلمةبنووهمتعنصمحكىكابنعاكمإلت

همتاذفقالخيهمتعمتهبهرثمالرشدظهـلهمالذفعزم

صعلعمالتهرسولومضيولفاآءاواتفئعالات3مطائفعاق

جبيربناآلعبدوأهرأحدهنالثيغصلحتئابهبأ

وأنالععيغبفمعلييبيتواأنناصمماخسينفنوبمالرماةأمير

إلىاللواودفعوراثممن8يأفكملثآلإللاطئل3يفعحوا

فدغتالفريقينبيناطرفيونعيبصهاشمكيرثبنمضعب

ل5لمجرك

لبمالتعكم
الؤا

هثلمحأالمناممقاكنعألكعالمحأكمنأمعؤاكلأعمثتخطهثح

عحثة
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عدكأبغمطعمبغخيرغالم1اهاأهاوحشياعةبنتهد

زةصتدتأتإنذقاكببدرفئألعدئبنكعمةوكان

ولخالماءطوقإلئدوارىومففبىفلكربيعةفهضتةنأب

طعيةصحمزةصتلصأصإنمطتبنجيرلهوصالمعئفىو

يكربناصواحبافىهبدقامصثمعتيقفأتءتضدابئ

ررارالىكبدبتىاوتقولوهىالرجالويخرضنبالدصرت

ئخنايثئاأتوقاسياربملضرتااالذماركاةويقا

تدبروااةتعانقفقبلواإنالمارقلىنمشىاطارقاات

بنمعحمعبفغتلاطربوحميصوامقغيرفراقئفارق

فاترلضمطابىأببنلىإلىءالمواصلعمالنبئفدحممير

فتركثذلالقومهريمةكاتحتئتعرهوبئعالله

بنالقهبأهيرهمغيرالنيبعليوأقبلوامركزهمالرماد

أصدخاعيهموعلفاستشهدحتئقهمثبتيرفإتهخب
نوالمسلعإتعألنجرةلىالىفانقلبتالجلعألالوايدابن

فيصكلبهوضورائهمن5فأبهمرختئطمرةالوحثى

8ديالخىو

8ححلىتياكوول
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وتحيصءبار2مانوالمسلمينالعدؤهنوأصابفقتله

وقعحتئبالمجارةوذثصحققالقهرصولهعليوانثالوأ

ودخلتزباعيعهكرتشفتيهكلتىوجههفشمبئلثقه

أبوعالتىالخقرمنرةحفبروقعوجههفالدإخهنحلقة
الجلأعاحأمنصارخوصرخدرعينمظاهروكانإدحمهعامر

بدوهمةقىوأخذالمسلمونفانهقمفتلقدخمذاآتاال

دجانهأبوتوارةامنهفانشاشاهصلعمالذرسول
اصبعهأصمابتئثابةأنوزوىالنبليعيسفسهعايه

أكاملفقال

لتينماانذسبيلوئديينبضتغإكانتمل

الععنهبنزيادفقامهنفعلناقضىزخلتنضنفقموقال
عنافتحتئرجرخآلدوتهافقاتاألنصارمننفرق

صقغعاآلرسولعنفكسفوهمالمامونفيهفتآثثمآيخرهم
فسداكازيموقسالوقاصأيبنسعذالسهميناولوهو

ميثبهذا

فىاعهأامظاهرلى
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أببخأععبةنخوهضففقتاآلصهرسولضربوالذىوأقىأب

أطويألجعانترلوفيهوقاص

مااللةبنكتيتربئفأخزاك

محتلللضبئيميناطتب

المحواعتااحتىالموتقبلكولص

بالوانقفطضتفاةفأدتيى

وخأاخفتهؤلراسالمأعليتىومرالنثيغبالينهضواثم

يفيقولوهرضتفقمارقهرسولوجهعنالدميغمتيل
قامثموبئخراللهالىيدكوهمهومنتيوجهأدتواقوئم

وجهمنألدمفعتاصعيدأفطابوالخدريسنعانبنمالئا

الضازتمسهلمشمىدمهمقمغصتققيفقالصققغنمالمهولرس
ضهموروىشةبنالقهعبدهضربصلعمالنبئانويقال

إللهرسولهوهوتكيربنضعبأماثالأاشلأته

تجدخبهماناالتخليأعاهماومناللفةلجهافدووقعت

بتاليوعدتنشاخذمياويتخذنالرذانفيلجثاألنوف

غئقهتولموالختهبهددحثموترجىواتهاحمزة

أرجزتقولطوهيكرةعليعقت

البئ
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الئغرذاتالحرببعدواطربئندربيومجزينانحن

صفرالوالمنأخيهوالمضرمنلىكتةمنماحمن

غفرعلةؤخمآوفيتقرىوقضيثىشقيث

قبمئأعليىضتمحفئ

المطلبععدمنأثانةبنتهندفأجابتها

اكفرظيموقاعآنجنتبدروبديدرفىخزيت

ملأبتبنحعانقولوفيهاأبياتفى

انتظرطوللةيخذالهنودمعهاوذوجهااإلالةلعن

بيوملىئمليظاطربإنماوقالانعمتسفيانأبوصمرخثم
أعاحاالقهفقاللمحنةالحطاببغلفمالحىفقالئغلأقئ

سفيانأبوفقالللنارفيوقاللمتةالجفىقشالناءسواالوأجل

قاللشممعالواللهقالمحضدفتلهلعرياالذانعثدك

موعدكموإنرضيثوالبهاإهرثماخاةكاتتتانه

الرسيناوبهمفىوالقىيتجهءشاإننللععرالننفتالبدر



503

المعلمونوتفرخفإلىوحماواالبلةوامعخههـاالخيلنجبرا

ونظرحمقةعليصملعماطهارسولصفويدحنوتهملقتالهم

الفليعليصمليثمأبدابمالكأصثلنفتالبهمملماإلي

اخدموأستثعهدالمدبنةإلىوانصرفواحدةصالةالعععبين

حمزةشهمرجألوستونخمسةوقالرجألبوتسالملعينمن

العبدكآلمميربغومصعبرسولهوئعدآاأصدالمطابعبدابن

غميلعامراببخهوحنظثهالرماةجيرامربخهالقهوعبد

لثركينمنوصتلالبقتأحديعالرببنوسعدةالمالئ

فيخرجثمالمدينةالياللهرصولووجعرجازوعمروناثتان

حمربلخحتئقوةبهانيهموئالممرهمااألحدلمحافىهم
اللهوعبدوعلىوئرابوبهرمنهمرابنسفىاألسد

خزاعهوكاتىالخزاسمعبدأبىبنمعبدبهفرمسعؤابن

دبالروحاحربنيانسفأبافلقىاآلحلعمدرصعولعة

فيسقطانصرفواالأتهموذلكالمدينةإلىالرجعةعليأجمع

ثيسبعين

ءثهمايهم

خمعد
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خاىوأضفناوأصعاقهمحضتاابهضناقدكتاوصاكامأيئ

قالىكءورامامبداببنلمعبدفقالواصبرنالواسعئصالهم

أتإجعمعليهمرقونأزمثهلمجمعفيابهوأمحتدخرجلقد

األمعدحمركايمبوكمهمقالهموثيئفالالخنهضهمن
رثبهومرعضدهفيوفهتعزههشسفياننباذلكفثتى

للميرةالمديةيدإالختهائعيملهيقعالالقعىعدمن

فلتاإلهمالمسيرازمعناقداقامحتالبقغفقالكاكل7أعي
الويهوشمالقهحشاضتفقمالنبئقالبخىذلكقال

فىانصآلسووةشايةصتونوقىلتدينةلالىوانعرفوا

مقاعدالمومنينئحترهاهلثاهأغدوتواذقولهمنأخدققة

قولفنهاأشعازاكثيرهاخدفىوقالوالجيمحغآواللقعال
ومبغالرجوحعليسفيانأبعذيمةيدبهرمالكقممععت

أطويألعددهغ

ويخعصبالجثوالماورجىتولهإعنرافيمتهمإفاجا

ويغلمافيمىمنكآعليضتةالقتلنيالشاوك

نتوجعاظفارهافىنحنوالفلعنائمقحمقظقراندبابن

حمدفىظغر



الا

وظهالبيممنتوفيالىنجنتا

نصيبهونحنا3فيثالثه

تفركألالقابئفولوفيه

قخوحاصهنهمأحابيق

وأرجكثرإنثمإينثالث

أرمل

صئاقدفيألداتماتنطقففلافعتالبينابش

لةدأحيانمااطرفيوكذاكاكتافهمفىاألسياتتضغ

وقتألوجعةذاكالوتئىوللعثريران

وئقألئثرقبروشهآالبينهمجاكأاثامطهوا

لبيلعناندصوناتزاثلونعيمجمقصل

الئتلاثيزيثنهاذافترهقايةعتىخلنابلضا

وصالقدأيرتهوأجمجمةمنلجطرنرىم

ائبتزكفاواهلفاكاةيتصحابوعرابيل

المجلومااتحافبينماصنهمنادقالمفل

االضلوغمنالحزرجتجرعصهدوايبلراصغاخأيت

عدلكنةطتلاألبهذاق

االماش

8ألجمهينطةط
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هابرءبقباألقتحين

زقحامذاعندخقواثم

ثرافهممنالصقىفقتليا

االشلبدعفىانقمتلروا

انخبألفىتعاواالحفاترتص

وآعتذكبدريثانوعدلضا

هطرقصيإلةفبتفأانحفأجابه

غدكلوفياالفخعلمتاكنوقعةاربعهييانجاتفهب

يؤلأحيانمااطرلثوكذاكمنكغوطنابنئمولقد

أختافكمالعمبتقعغ1ه8هها
لآغقآلبعدثعجث

العضلياكفناليبكئلوخاستاهكممنبحاألكتحرج

أتالجتىضقلإلىفأجأناكغحعادقةسذةصعددناإث

المثلوأحاديثبلريوتمعورةقريقفىناوقى

فماطمةوعققتعلىبنالخسنولدالعتههذفىقالوا

ينالمساأتمخزيخةبنتزيثلعمالبئوتزؤجباطسين

منأربحشةدخلتثمعقانينعمانمنكطومابنتهجوزؤ

اكالدقبآ

8ال09دبت
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أسدبنىالىسرتةالمحرمفىفبعثالترفيهسنةوهىالهجرة

ولميهدايلقولموسبىفغنماألسدعدبخأسلمةأبورهاأم
يصفبتماألتهواألعيامبالثهوراطوإدثههتىيقيدأنقيق

أجمهاأنفرأتبالمافيوتفاوتفاالختاممؤالخقويفوت

إنالجقظفىوأسيلالخقالىاقربليكونسنةسنةوأضتها

تعالىشهآإلله

رسولرجعلماامحقابخهقالهذيإطبأرضوهوالرجعققمة

وقالواوالقارةغقلمنرهماتجآةيخدمنصنفقمالله
أحمابكمننفرانامعفابعثإسالممافيحاإنهآ11وسولال

ينئابتبنصمطمنهمتفرضةمعيمفبعىالدقفييفئهونا

قذرتسعدبنتالفةلابنينأحداقتلوكاناالقدحالمجاا

أعطىوكانجفهفىالخرتثربنعاصمرأصعليقدرتالذ
عدئبنخبيمبوفمئشركواليمةمشركايمعقأالعستاالقة

بهمغدروابالىجغنواإذابمحقبهمتحرجواالدئتةبنوزيد

اليوفبأيديهماوحالإالمارافاهذيآررخواوإصعع

قعاكمزيدالوالذفقالواليقاتلوهماسياقهمالغومفأخذ

ذالذوبممصامكةاهلمنبمئصبانتريدوكة



وناصبرهمتاعقلوالامثعركمننقيلالفقالوامثاقه

أرجزأيقولوانئأرامنوبمقوسهعاصمفوتقالنعإل

وتركايلوالتوكأفيهايلوأيماتجندعقىما

لباوانحيوخاءالموثالمعابلتهاتزألكا

آنلإليه8والمربالمرلزلالإلتةحغماص

هابلقأمنأقاتلكملمان

أرحبزأوقالفتهوسعهواخذيههامهتإلمتحتئفاظأك

المقعدوريثهلحيعانأبر

أنجريرتورشنلثمنوئحنأ

الئرتلالجحيممثاهوكنا

محتدتالبماوموش

منأيعوهلئبرأصهيأخذواأنوأرادوارضهفتلحىوقاتل

فلتائمىأنإلتدشةفقالواالذبرفنعهصعدبتسالفة

أمحابهمننفرثالثةموقالوابهفذهبالمتيلضآأما

3لمعقد01

8االهو

8كءمححدممايالةهلثعكلععنأوايعتنهذتمعفئاسفما

بصؤابهاعلمواللهةاونجدتماهلوقدكعبثلخعينبئطال
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رقطابناطهافيةالىبنوزيدعلكلةبنخبيبواما

وحملوهمأعخاقاوشتوابأيديهمواععطواالحياةفىورغبىافال

ضلبرهمبتدنفأولتآؤهمقتلكأوباعوهممتهةإلىح8هأ

أمرفهعجائبرواوذبالرماحوطعنوهميالبشابورتوهم

امحابقامحقابنوقالذللةفيلهخراوزعدئبنخبيص

الللههرضاتءابعغاتفمهتيشرىمناالصومئقىتتالرجغ

ءبالبإدزؤفآوا

الألتصارئعروالمنذربنصلعمانببئوبعثقالوامعونةبرققمة
ثهـكونالفقةأهلمنممنوخيارصالمسلمينمنرجآلينأربعفى

الىيدحوهميخدالىبعثهمبالليلالقرانقثونوبألنهارالوى

معونةبئأتؤافالاألسنةمالعهقآأبئخفارفياالسالم

بهمفأحاطواويهوانهغصالطفيلبنعامرعيهمالتصرح

قىكانفإتهيالحضعاميةبنعرواالآخرهمكهوقتلوهم
علىكاذترقبماعنوأعقهناصيعوجرعأمرفأسرهالمومتعرخ

عامربنىمنينبرهوفاذاالمديةاقحقعمروفأقكأت

مش4

ألررخن



انجهباومعهماعهدفاقتيالاآلصظقتمرصولعندأشالمند
هافالاطبروأخإلرصتفقنمالنبئخاثمحرصاوأخذ

خلوقدآذتبملألجلالقتثعهالذتتىأهلهمنرجنإلتصنت

المهايدىبينئقذمواالآمنواالذينأئهايايهترلتاته

غدرابهأمقتلضفقتماللهوسولعليوشقاآليةورسوله
شعالضإخاأربعينوبهوانغقميةعاىفدعاجمماخننقانجهعامر

6أفلتوالأحدبممأسلممااظالقهأو

مميتعيصلعماطهارععولهمءنجاقالضيراكبتىشاةمج

فىوكاتأهيةنجهكروأصابهااللذنينالقحيقميادييلديسةفى

ولمجمللغاوثواأنصلعماللهومعولويينيزثمبانذىحداا

أخدرباوهموامالقاأبايامقالوابعفثهشبعضهمينوبها

حعلعمالذرسولفقاموالسالحلايجععونوخرجوابه

اصديةدخوالحبنإلألأحدبهشعووماأحمابهبينمقفانس

المائدذكاصورةفوترلبهلحقواحقإفىهفيبهأصفمضي

ضكمااللهتعمةواابهآمضواالذينائهاياوجلشالذلحال

أمرعبهبمايديفمفكفتايديهمإليكمببسطوااتضمهماذ

خليتعاوثوا
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صمأنعليفئلواحتئلياليستإصرهميهمالبالممإكأابهأ
منباذرعاتوطقوا4الخلقةاتاالموالمناإلبلاحملتما

الخثنرفعورةتركموثالمشأمأطرافه

الباةتنكبهايتئحقثحرةوالرقساعالرصاعذاتشكزاةثم

امهرسولولقحاراياتهمواوكانواألتهمشتمىبلويقال

اطوثصألةوصلىغطفانمنعظيتاجمغااطزوحلخافيصقققتم
بنىأنوذلكالمحارباطارثبنغورثقتعةوقبكاكافت

كنآمحمدآألغورثققالجلرأسفىمنواكانوامحارب

أأفقالبققمةمحلياوآءولرسيفوكانوقفحمتىءافي

عراذفبعهبهوههوسلهفأخذهتعمقالهذايفكصعالى
انواالدينأئهايافنزكوجعالواممتلذلكولجآ

ايدبهماليكميشطماانقومهتماذعليكماطهامةامجروا
اقآليه

مارتحللتاسفإنأباأنلكوفي5أولأالمعادبدرغزاهثم

المهاشاإنفللعمرقعتمالنئنجقالبدرموعدكنادىاخد

ةحصاالىةمهغعهزصل01فىبهذا

عثررث



3

فىألتىثمصكسفانبدغحقسفيانأبووخرجيعاهالنبئنيلمح
أطويلرواحةبناآلجمدءقولوفيواضرفالرشكثقلبه

واياوالعنجعذقالميعادزجذولموعتاسياتأباوعد

النييرةبنأمتةالمجاأثتطةائمصملعمالنبئروحةالهذهوفى
رصلبنتزقيةهنعقاقبنضمانبنالذعدماتوفها

عاياآلاصاطعينفاطمةولدتوفيياضتانولهصلدالقه

غقافيهاالزالزلسنةوهيالهبمةمنضضةدخلتثم

التتجارأنوذلكالرومحدمغوهيالجحدلذومةاتهارسول

الهاقفسارعلهاهرقلعاملا3صندئجمإلزشكواوالسابلة

ربفةيهدربذلكوأحقالنهازويممغالليلةيسيررجلأدف

اللهرسوللمجدفلمأهفهاوتفرقالسوثوخقاالرخلواتهل

عفرجعأحداصتققت

قوجدهملعمصالهرسولإليهمصارالمصطاثبنىغقاةكانتثم

مئذعلغهموكانؤسباهمققاتلهمالمريعيعلىلقعالمآعلي

المصطلقغقاةوفىاببئاازوجةجإهـتةأبوارضأنببنالحارث

صلعماللهرسولمعئثةطوكاشظقاكاالإلفكخدهمةكان
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القوموارتحلطاجةهودجهامنقشجتالسفرةهذهفى

عاىلمهافاالمعطلفيصفوانإالالئثاخفىوليعىتءنجا

إفاكثخاضوقدفئلوامابعدإاللحقثمفابكاوصارراحاضه

البئقدمفلماقالواوممذبمصدقمنفيكايتكقموقوماجوا

لهامجفموالأبيهاإلهالمالتقالبفىلعائةأذنالمديضةصتققم
صاجتىلبفياليلةخرجثقالتأتهاعاخفروىجرىئمابشى

يرطثافىعزلثإذبمبرأبىخالةأهماثةابنئعطحيأغوحمه

منلرجلذكماالقهربئىشضلثخهـتسىفقالت

أأالفقلمثبرالخبلغثاأوماقالتبدزاضثدالمهاجرين

أنقدرثمافوإلذقالتفيهاناشاتحذثبمافاخبزتتى

سيصدعءالئخاانظبنثحتئأبكىزنثوماحاجتىاقضي

اللهرصولعلينادخلثجشههرذلكعليواققالتقلبى

اطهاإلىبؤئهىاشوقارفتكتتإنئثعةياوقالصتقضغ

3شوألوبال4آوافقلثعإدهعنالتوبةبلآافإن

ماءفالمستعان4والذحمالفصإلارثتفاككاأقول

ال5بنت

فافىقالت
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وذلكقىءبهـبراالوخىاحتىالقهرسولبرحفاتصنهرت

غضبةباإلنكجاواذيئااإنابوشصعورةفىوحبآعقةولى

انحصلعماللهرسولوضربايةعشرستةرأسألي3م

بنآء11وعبدشبصوخمثةأثاثةبنوضنطحتابن

إطريلقانيمقولالخذوفهآآل

أهقهفيآلذىخاثذاثلقد

نجيهمزوفيالغيببظيمافئتط

ةطويفجيراقالراإذوختة

فأبرحوايمالرثىذىوصخطه

يللأمنهاويقىمقالهمنيعدرحعانوقال

الغوافلطوممنكربخوئحنبريبهمائرنةرزانضاث

زكغقدألذىقلثقدكنثفإنال8اللمحهأ

انامليالمآضوطىرفضتفال

الحاقلدئالذرسولزالوئحرقىخييثماووقجمف

ماحلبةآفرىقولدوكتةبالظليىقدقيلآلذىوات

اليهودمنتفراأنوذلكاغمدةاذىفىوكاتتالخخدقثم

هكروح



محاربةعليقريشانحالفوامكةوأتوأارزمامارواواالهيدقضوا

بنوحيىالتقنرييقالحةاأأبنصالممنهمصلعماللهرسول

بناةعينوقائذهاغطفانإلحاواثمالربيعبنوكنانةأخطب

قريثئاإيىدغواماثلمإلىودعوافامعتنزلوهمالفراريحصئ

هصدوتالمدينةالىوساروااألحابيشوكمعالألحزابفمتربت
فضربالخندقمربخفىعونفماطانصاممالنبئفاسعشارالنبئ

رجلالفنالثةفيوخرجثمئثبنقسهفيماوملالجدق

األحقابوبينبينهموالخندقسلعالىظسرهمجعاواحتى

حربنجهشفعماقأبووقائدهااالفعرةفىقريشوؤلت

ضنفقمالنبىوحاصروااوأطاتجعسامنفيغطفانلصوقى
أنيباحأالرإتاحربينهمبيمنلمليثهوعشرينتسعماوالمعلمين

شصاوبماذقالمماوضاقاألهراشداتهاالوالخقى

وغطفانالئلهناألعورأبرمفبمأضلومناألسدئفوقم
الجاجرالعلوباوبلغتاراألصزاغصواذسفإنأبومناصب

كالكة

8اهـيخا

قثككععةاهـعه
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أببنوعكزمةودعجدبنعمرومئهمالخخدشافوارشواصشمص

مننفرفيعلىإليهمنخرجمرداسبنالخطاببنوضرارجهل

وبارزمنهاافياخمواالتىافقرةعليهمأخذوحتىالمسلمين

ماالعربفرمانمممهورىمنأوممنعرولهفقالعواعلى

نحىأقتلثهأنأحتاثاقالأخىابنياأسخلكأناجة

فحثازالعآلعليافيثمفعترهفرسعهحنوتلىواحتدمعرو
ضربةلهفاصاضربمانممابينواختلفوتجادالوتطاردا

قىيقولذلكوفىالخندفيمنمبهققاقرجوافقتلعهعآل

ملأتزوىفيما

هرصغاهةمناطجارنحر

تجذئدتركتهحينفصدذث

أننىؤلرأثوابهشوعفنث

بصوابمحفدرلبونحرث

وروابدكادلثلجالجذعكا

أواباذبزالمقطرت

إناللفهفقالاأللمحلمنهففطعئذمعاذبنسعدوزهى

وضعتقدكنىوإنفائقنىصاحربمنابقيتبهص

منعينىتقوحتئوالئيتنىشهادةلىفاجعلهبينااطرب

حعلالالثؤة



المعلمينونقضوالوفايهوأواألماتةالهألتهحمرطة

مسلعماالذثحعىمسعودبئئعيمهءجااألمراشذولماقالوا
خذعةاطربإنالنبىلهفقالأعردبهادواهيمنؤكان

كمووىعرفتمقدوقالقريظةأقحتئلخرخلنافاحتل
الأنوالرأئفالتصمعندأنالستفادابممهوتحاقيقى

إصياكماهأقريشمنرهاقهتأخذوالمماتتاتقاتاوا

تدوبانبينكموتحقواإطربعقمهصمإنبالدهمإلىيتشهروا

اندموأقداجهوفىاانفقالريعثاأفأثمالوجههوقالوا

مننأخذاقمتاضيكلمحمدالىأرسلواوقدالعيدنقض

فانأعناقهملتضرباليكقدفعيمرخلئةوغطفانقريش

إتثمللوجههولمحاواإليهتحيبوهمفالرمبهمالخسوا
الخثهلكوقدعقامةبدارلسنااتالؤيخثنةقالواقريشا

اليافىواخرجوالضتالفاكدواإلدناعنناازعجتمهوألكفواط

إنجمباإألتعشعرواأكامشكمنجأمنالاطةفقالت

اخائتةممرنرهىائنفاعطوناذاكاردتبمفإقالخربقعفحتكم

وعمصدققربظةوقالتئعئمعدققربنىقالت

ثالحا
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جغأنجعلالرجعاصمفةشائيةللةعلهموأتت8ولؤكلوااذلواف

ضائواتصرفوافارتحاواخيامصأطناتوئققعقدورهم

آمنواالسذتاثهايااألحزابصورةوجآلثعقاللهبقول

رمحماعليهمفأرصلناجنوديممءجاإذعليهه3اللهانععةإجمرو

رصولواضرفبصيراتضملونيمالقه11وكانترؤهالموخوقا

صتانحاصرهمتجرطةبنىإلىبالميروأمرالمدينةإلىققمالله

صدئعاذنحكمبنسدحكمعلياصنزلهمحىليلةوعثريخه

المهارسولفساقهمالذرارىوسبىلاألمياوأخذالرجالتلبق

اغاتوصر8اشألخائدافأخذتوأمرالمديشةإلىطقتم
الغزوتينهاتايئوفيواحدهغداهفيشهمرجلهائهسيع

وقدنفرصتةفيهاالمسلمينمنواسئثهداألحزابسورةقىلت

ضرارقولفنهاقليلغيرصحاكافأشعارهمهنقاابنبهر

أوافرهرداسبنالحطابانجأ

طخوناكرتذضةفذناوقداصنبونابياتظىتونثيقة

اكعيناعليهملدترنالذيهكانوانلوالخدث

هعئكأاكلىا

8محالكهههلعهاألصلبهذا
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شعغئارهينعاابغامجملدىقدتركافأتافىخالوإت

األتصارىمالكبنكعبفأصابهطوثهقصيدةفى

كماثينازأتنانهتولولقيتامائايلةوصاند

تربلياالمالكعنلىانسابغايئفضافضفىراثخا

أتوامترتيناوأصابئوايخاساتحةأهلسيفلم

انمزمنيناتوفىاللهوأتشريلةلهليىاللهأن

خانبيناحزابمايغيظكمشريذاردآقألقدكا
مجونوادامريناانتبهدتماخضئتمالىاقنلمحزابما

القادريناباللةفإنضقامامممفقاتقعلوافاضا

للصاطينامقاهةصنبابطيجناناكيخلهصه

يظةقىصبىمنصملعمالمهرسولى8واصطنىطريثهقصيدةفى

السنههذهوقئوقطأنلليغدهتزلقلمالقرظيةنةوط

المطلبعدبنتالامعمةوأتهاجمثطأبنىزينبالنيئتقؤج

ثتق

الهثلمكفى

6آنةوات
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وفاياأ8هاهؤرةمذاألحزابصورةفىضتهاو

دظتثمبهيظفبىفلمسقياتابلقتلالعنحمبرئأمةبنعمرو

ضدالمهرسولفعصاالستئاسسنةوهىجرةامنصتسنة

لمجمعوكانجئببنصمقإنبنخالدإليوحذهتةصاتيسبنالله

بيهعالهثمأتيعىبنافذعبديهئخالالنىلقاتلالجموع

اكأثمالفرطاالىمسلمةلمحمدشريةبعثثمتملهحتئ

ااكمحصنبنعكاشةصرتةبعثثمافابةغقاثملخيان8بنى

صثم8الققمةذىاليمسلمةبندمحتةصبعىثمالغمر

صرتةأبعاثمالقصةذىإليالجرحابنغيدةأبسرية

بدميطلبطإنشاثمالفرىوادىإليرثهطينزيد

فيوعاصممرثدأبىبنوهرثدالدثنهبنوزيدعدئبنخيب

الرحمنعدسريةبعثثمالىجغامحابقلحاألماأابنثابت
إلىعئطابىأبىبنعليشرتةبخالجتدلذومةالىعوفانجه

سريةثمقرفةأتمالىرثةطبنزيدصرتةثمفاحتاذهافدك

ثملهاامحهنوأصابفتطرقهاخيمبراليرواحةبناللهعبد

09انحا

حالصبةتةثعطعبهذأ
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فأضرمهاواعصممواشثاطبئىالىثئىاسويدبنبثريةص

إزفيفهرىأحابرربنةصرثماحمترقواحتئهمعاي

بهمفأمراخووهاالمدصةإلىقديهالتااماوذلكالئرنبين
صخواحتئأالنهامغفثعربوأةالصدقعإبلإليطقمالننت

فىالشوكوكرزواهفتتلهالىاعليوثبرا4بطوثموانطوت

فاقيرينكرؤإشهمفيإليهمفبثاإلبلؤاضاقواعيف

مالواحتئبالحرةوكهماغهموحملوارخالبمأيديهمفقطحبهم

ورسولهالذيحاربونالذصاجزاإنماقىلتفيهمانقيلودعد

ذاصلعماللهرسولغذاثماآليةفافااألرففىويستو
لفاحعليأغارالفزاريبدربنصنبنغييةانوذلكقرد

واسشنقذيديذأقآالوفانلإثرهفينخرجصلعمذارعول

أمتقاربانحهولوفيهاللقاحبعصق

مناقصورأجممشوتبأنزادهالنكتيتهأطة

زنيرافيهانألندوادلقيتذرتهاانالمدينةضت

يراأمإيابذاكلمحتالمليكرصعقينعاوأم

قكعط55ألككةحالرجمأ

8كوصذوا
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وذلدستشةمنالقعدذذىفاطديبيةعرةكاتتك

فأخبركةخلفىآنهالمامفىرأىصحققنالذرسولأن

الهدىوصاقرجلماصةصمغفىوخرجبثموأحابهأصع

إليفقالبى5المجانبنثراستقلهبفسفانإذاكانحتئ

قدالمطافيلالفوذومعهااصلتقدكأيشهذهحضدياأبن
خالدوهذاعليهميدخلهاالانتهايعاهدونطوراجلودلشيا

اثويلالنبئفقالالععيمكريالىقوهقدالوليدابن

بعثئماعليأصاهدأثالالفواللهاطرصثأكقتملقدقريثعه
الطريقبخاخالفواااللفةهذهوتنقرضدينهطهرحتئآا

نجهعماقوبعثاطديبيةفئلحتئؤغرطربضإعالفأخذوا

زانقاأقهوانماشفةمواللحربيأبلمأتهيرهمئحعاقان

عقاننغانأنضفقمالثىوبلخصاننحبععهاالجصذا
بخالقومتناجزحتئحفالفلنظكانإنهفقالفعلقد

وكاتترةاتحصالرضوانبيعةألثه5أمألوهىالييةإليككا

كانعمانكبأبركردالذىانأتاهثمالموتكلبيعةال

هـجعأنعليالنبئالحلمجعروبنسهيلقرثىوبعتباطآل

وليفاهلونهول3كل



لقضىايامثالئةقابآلعائامكةلهغووأنهذاعاتةهم

بعهميمصتينعثراالسبينمناطرتعوانحاج

قريماأليومنالهمرقهقريشمنأقمنوأنبعضعن

عقدفىلجمخلانأحعتمئوانإبوودولمخمدمعكن

ينهمالعقدكعوهذاعليواواصطدفيدخلوعهدهميشق
بوولؤانتوعقدهمحتدبهدفينحنفقالواخزاعةولؤائت

المذرصولقامثموعقدهمقريشتفىنحنفقالواربم
ذلكمعلالمسلمونوفعلرأسهوحلهتفنرههديهإلىصتققت

فتعلكفشتاإئاالطريقفيقنزلالمديبةاليراجاقحلأو

الشةهذهوفىالقابألالعامفيالرؤياتصديقفمارمب

طريقعغاأنهرابرافوانحثفارسعليالرومظهرت

ءويخهاواظرواعليهفأفسدواالعراقالىسارحتئهرقل

صةدخلتنهزوىكالضتلتماللهرمعولالىالسإعوفد
وةغوفهاكانتاالصعتغالبصةوهىجىاهذهمنسغ

مائةوارخألففيإليهاضفققمالمهرصلوشارقالواخيبر

وآطامحصونوهيصحضتاوجمهابعماحصهملوفئرجل

فرجةلعثرةسبعلمحاصمرهموالأللمالوطجالياببىحتئ
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أرجزيقولوهوسالخهعلهجمعلمحذشمرحب

ئخربئتطلالالحصابممرححتخيبزأئىقدعيتت

أفرلثوجيمااحياناطعن

مالكبنكبفأحابه

الحرفييضثبنواتأثكعثخيإللفىعلمتقد

خحمثقهأكاخعامى

بيتهاوسضتوتطارداوتحاوالألمسلهبنمحتداليهوخرج

بنمحتدضربهثمأهافطأنإلىبطيإلنفشاوالشبىة

فإتمالعييعةوأقاالخدقثأمحابروايةهذافقلهمممملمة
وبعثقالواأثاربورفيمشوذلكقعلهعلتآأنيخطفوق

ثموتاتلنذهبححبثمهغحصنالىأبابمرصلعمابن

4آ11ئحترخآلغذاالرايةإثلرغمفقالقيولمرجع

هوفىتفلنالعينزيدغتمضلتئوكانهرارليعىويعوته
بهوالقىالخصنأهلإليهوخرجإلهضيالرايةوأعال

عايامح



قلقدوعاألبنسلمةقاليدهعليالقهفغحتئقائل

اننقدرفااالبذلكنقلبأننجهدنفرسبةفيرأيتئ

نعرفهفاالفقاصيقولهمافأقاجةاةالروايهذهثقلع

النبئإألالمشوتةالثأهيثكمبنسآلمامرأةأهذتوبخيهبر

منمعه4منفىالخثةمنطالبالىنجهجعفرقدموبهـاصلعم

أضيفحمئاقيقولوفهالمسلمين

كاخيايرقاتلتمابعق

حماهمفاصحالحرتكرهوا

يالومزارحمنجمتت

الذللاللثمفعلوأتروا

دونمننجعلتعلموالممالمتعالىاللهقولوذلمه31ارثهة3ا

بعدالفرىوادىصلعماللهرسعولاقيثمقريحافتذلئا

عربنسريةبثثمفيئهاقايلويقالخيبرهنئنصرفه

بنغايىسرتةبثثميهدالجقولمفرجع5تربةالىالخطاب

ياخفيمأ

لالهظقابلت

دل5ئخيل

4كقيها

أل09قرية
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كبنمرداسزيدبناسامةقتلوفيهاالميفعةالياللهعد

لتالسفمانيهمالقىلمنيقولواوالفنظإلخقسهدمابعد

منهـجابومالي3سعدبئيربشسرتةثثمايأليةموم

خءالقضاعمرةعمالذرصولاحمرئمالتهرىووادىفدك

لهاشوهاليركوقالمثفيهصذهالذىععهرالوهوالقعدةذى

خوفنالتبهاوأصامنكهوقضيمتهةفدخلالقماص

الرؤيارسوتهايهصدقلقدوفهايلالخارثنجتطؤلة

وافتماسريةاضماليألمجاخذردأنجهاللهعبدبهعثثماآليةبا

يهمظذلكفأبمراالصالمتحةحياهممابعداالضعطبنعامر

محتدفضهوتقشالخاتماتخذالسنةهذهوفىضلقنمذرسول
فحبثاذدلمحاليميدعالملوكإلرشمذوبثالذزسول

دئخاانوضروانبنهرمزكقاكسوذكرىإلىالهعآخذافة

إلهبمحتدببثبأناليبنعاملباذانإليكتبممتايه

مرثصملعيالتىفقالموضعهفىوقدبهرناققمحهمربوطا

خيالخبيد
5لمنقعة01

امرسعدبئ

سهيحامرو



3

إلىكلبئظفةبندخيةوبعثملكعهعلهاللهمقكتاب

بيتالىراجارثمىبحمصفوجدهالرومقيصرملكبنقله

وذللفارسعليالظفمننحهماطألقهشكرادسالم

صنينبضعفىصميغبونغبهمبعدمنوهمفيهماللهوعد

إتباعهالىالناسودعاوجههعليالذرنولكعابفوضع
ممووثوأوثتمملقالالنبئفخبرقالعلفطنر

وبعثوئسامنآمناطبشةملةإبخاشىإلىالضمرئأميةابن

واالسكندريةالمبطملثأصيهالمقوالىابلتعةبنحاطب

تجلكىاظنواناإتباعكعلييتابعنىالأضطإبأنفأجاب

وأمحبهاضتلقماللهرسولبنإبرهيمأنمالبهطةخاريةإليماوبعث
ماالعظيعماطاطبووهبؤئوعثعرينفهماثغاالوألفخصآ

المجربنملكأساؤعمابنالمنذرالمالخكرمىبمأبغءالعالوبعث

جميآلردآفردالجقىقودةاليعمروبنسييطوبعثفاسلم
اببنالخارثهواألصغرالخارثالىوهببنخلوبعى
عئمفقالبمتابهورمىبهفاستصمشغلمكاقالغطر

حدلعه

ءكاطنةسطثثيماؤصلبهذاق



33

هقمىوقدقارذىوقعةكانتالسنةهذهوفيملكبافى

فعبثاالمتصوهيالهجرةهنثمانيسنةدخلتثمققحعها

وصعلبهموخءالمليرخبىالىالذعبدمكغابىسرتة

تحتال4القومصرجمخوخرجوشمائيراتغماومعاقوصمبى

حالحماوالمطرعندهيمحابغيرمنقديدوادىفسال

يسوقونوهمإليهينظروقفوقفواأه8ثهثأمالصريخوبينبينهم
يفقةفلمعامربنىالىوهببئثحاعسرتةبعصثمثبهم

موقةغقوةثماطالحذاتإلىعيربنكعببعثثمكيذا
عاشامابأرضوهى

يركبناطارثبعىصتققمأللهرصولانقالواهوتةققمة

رصوليرسوألففمتلهرقلعاملممروبنشرحبيلبنالىرسوال

العفثالثةإلهافبثغيرهرمعوللهيقتلولمصتققتاطه

أبىبنفرزيدأصيبانرنةطكزيدعلهمواستعملرجل

بلغواحتئفصاروارواحةبنالذنعبدجعفراصبوانطابب

إرفتلهرقلأنفبلغهمالثامحدودمنقريةوهىموشة

لصبانتوم

8الحيعوق



3يم

الفمائةوخذاملخممنإلهواضمألتمائةفىاليلقآ

القتالوثاوشهمالخيلهوادىوأتتهممولهإلىوافاثحا

أالبنجعفرالرايةقأخذحارثةبنيداسئثهسدذحتئ

قرسهعنتلالقشالألجمهإذاحقفقاتلوتقدمطابى

أرجقوهوهولفعرقبه

واقتراباالجتةحيذا

ابهاعذددقذروثموالوئ

اشرايهوطيبطيية

القيئهاضابهااذعأل

بصدرهفاحمضنشالهففطعتبشمالإلىايةفأخذيمينهه

عمعسىسنأقسنةنوثالثثالثابناوهووقتلواسئشهل

اخذثمالجنةقبهاليظيرنجاخيئمنهاوجلعقالذفأبدله

أرجقوهوقولرواحةآبنعداالراية

ئطمننةكنمتأقدماطالقدنتنزلتةنفقيااقسمث

صنةئاؤبطنةأنتمل

ينخالدإلىالمسلمونحفااللهرحمهفتلحتئوقاتل

الصبإنوجيأاالسفعاقاهماضرفحتئمزقاظالوليد



3

فقالالةاشيلفىفررتمفرارياويقولونالترابعلهملمحؤن

وفيهاآلءشاإتاكراروكئهمبالفراريسواصتقغغاآلوسعول

طريألحعحاقهول

واتعأىقثفللهمالييعدق

كضبةرخهمقهاوعدوزيا

جعرفوآلجناخينشهمئموتة

تخطرالمنيةوأسعبافيؤاتو

ناحيةمنالسالسعلذاتإلياالصبنوعمقسربعثثج

ألجمىأميرهابممرتةإبفبثيستيذهالنبئإلمأفكتتالثعأم

صابهثيرافأضنابرابموعرابوبمروفيهاالجريينعيدة

يختطونالبحرئحعلوايفيإليعبيدةأبووأميرهاختطاصرتةبخ

صابههاولخمهامنأصابواداتةلهماآل4فاخرجأرملهالما

أرشكهثخضيرةالمطقتادةأبسرتةثموغيظواحواحق
يهاتلتةظبمالعأم

فىدخلتتكاخقاعةأنآوذلكرمضانشهفىهتهةفغ

فعاتتةتريشعقىفىبمروبنوالخديية3صلعمالبئعقد

51لحنظلة01

اطر



3هم

لهلفالأحلمحكدميمكتةبأصغنلماةعلوهمخقإعةعألبوبهر

عرونخرجصقاتلوهيبالسالحتىقورفذثمبتوهممالوئير

صلعم114سوليدىبايئوقفحتىألخزافأأسألماتجا

العسدتقضمنوقرثىبمربنىمغوفاكانمشأضوذ

أرجروقاال

محتداناشذإتىالهق

اابتوضلىأخلنوكقرينثعمانآ

هخدابالوتيربتونامم

االبلداواييهإيناجفف

الموكداميعاقكونقحعوا

وضخدازكعأفئرلننتلو

نصرهماتأبوبمرلىفقالالهميزباتجهضملقماأ4ارمعولفأمر
آالفعشرةفىقىفيرفماتفلمإنرثالئمتالقومكعل

ذاصكمنءبشىلهمواليمفتباخهمترلحتئوساررجل

عدبخأإسالعوخرجعإبيننازيئئوقدأنرجلفأمرص

بالخبرقريشالىعةيأحدايلتمسالقهرسولبغثهعليالمطلب

وخرضذلكراجمالمدينةإرهمعلخفىلماقرثىوكأنت

عالاشرفافلقاتحتساتءورقاناوبديكحربفيسفياق

لدبلسقإنأبىتلىاسامهاطعذاكهالهاوالنيرانالعسك
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حنظألياباالعتاكفتاداههذاكهثرأقطعسكرارايثما

انقالهالخفافالقريشوفصباحطعماآلرسولهذا

صملعمالقهرمعولأصثهاسنأمنحتىالبغثههذهخقفىتركب

قالرأهفاللالحطاتممربخأبلغومرحتئظقةنجركب
نحويشذوخرجوالعقدعجدبالمنكأمكنالذىذالخمد

أممتقدسفإنابواذاعدؤوهذاعمرققالصلعماللهرسول
عدهدكالسبألاساالهففالغمهاضرلتقدسكتىتالقه

صنقضخالنبئأقىأصعغظالهاالتلثاعندهفإتأتجرئهقدإلي

أتإئيفقالاذإالإلهالأتهتعلمأنلئهاقمافقال
لرهغمعهلوكانللرحمواوصلثارهكوأأجملكماواتى

يحترخلسفياناباانالعتاكطلهفقالشئاعتانتىلقد

اهنفهوسفيانابىدارخلمنفقالشالهفاجعلالفز

عدإتافهوآمنبابأظقوهنامنأفهوالمجددخومن

ئقيذبنثوخبرضإبةبنومقيمسرحالىبنسعدبنالله

اليسقيانأبوتجآاكعبةأستارتحتوجدتموهمولوفاقشاوهم

حآلفنبهكمبمااليتلبمصاقدمحمدهذافنادىمتهة

زلئفيل
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بابأغلىومنامنقهوالمجددخلومنفرآفأدارى

وصاكغتةنجتهنددلمحيتهوأختتالناشتفرقفامغفهثو

فالمهرصولودخلطآكرئثهاصتلوهواللهالثيخبئى

منخضراكخعبةفيوهورجلافأسرئةسراياصعشر

فطاصتالمدفأدتىالخدقاالمامبيرىالواألتصارالمهاجربن
تقولوهويدهفيبقضبإليهايعشيرثحعلأصاما5صةوحول

تخروهيزفوفاكاناالطلإنالباطلوزهتاالخقخآ

أوافرأبعضهملوجههاوفإيتهـول

باؤاكانعوابتمرجولمنوجمنغئعتنبمناماألكوق

لمحنينإلىخلىجثمالصالهيقصرووتاعثعرخةفيتوأقام

الطمكةمنصتقضغاللهرسولخرجخينغزوهدبهر31أهثعهم
جمواقدعوفبنماللثوقائدهيوالطائفيفوثقموازن

وأخرجواالخفيظةأسالوتسأهمتعهموساشاولنهمصابيشهم

شىفيهليبهيرثجوهومحارفيالصتةبنفريدحمم

الخيلمحالينتمدريدقالاوطاسلجغواظاهـأيهاليمقجمر
الحمالكبطبت



وأفشدقضصساوالضفريقخزنا

ياتجذعيتنىيا

ارحوطفآ7افود

وأضعفيهااخعث

ضلتحثاةكأقها

أرجزأ

المهاجرينمنأآالفاغشرةألفماعثراثتىفىاآلءرصولوخرج
كثرإلىتنطرلتاأتهويقالهكةطلتامنوألفينواألتصار

وادىااستقفلماققةمنالومئغقتلتهقالمعهتنأ

صونكسرواواالخحإتالشعابفيقدبهثاالقومكانحنين

راجعينعروافاواحدرجلشدةسلهينالمجماحأفثعدوسعوفهم
اللهرسولأناهلموأينادىاللهورصولأحدعليأحدلجوىال

معثعرياصيتارخآلوكانالحاسفياصرخللعتاسقالثم
الوطشوخيىالمسلعونفيماففاهـةالثأحابيااألضمار

إليوانحازواونالممثرزمفاواتجلدوابالخواشتذت

مقللضالالصنائحوصثعوامدبثتهابابواغلقواالطانف

هوازنسبىهنالمسلمونبوأصاوالجايغوالضبووباتالد

كواخث

ممهثثعاألطافىبهذا



3

يقولوفيهالئحصيماواألموالالنغموهنرنسأالفضة
أبسيطالسلمىاسمربنالعتاس

مثعهذكنختينيوتمونحن

أيعتتنابأوطاسكمربناوقد

فئشرالذوغداشللدف

ويختحشتفدىمنينصرواآل

نحاصرهمقالإطائفالىحنايئمنهصتلمتماللهرسولومعار
ابهأمننفرزحفبخبابخنيقورماهملبلةوعثعريخهبقمعا

النبئقالمقوفأحداسخالااطديدةعيهمفأرسلواالدتابةتحت

ديكقرهازبدامملؤةقعحةإذاهدلباليرأيثبمرألب

وأناقالهذدتدركأنأظنأأماأبوبهرفقالفراقت

ويخهمنهواشؤقذفأالجعرانةصلحتىساعهمنوارتحل

ارافيانمااللهرسوليافقالواذؤيبنتحلعمةطعره
فقالعلكاللهمأعلينافأمئنأوحواضنئطالتكوظكاتك

ناونتةأوإلناقالواأموإكمأمإنيكبمأحعتكمونعأة3أوالذ
صليثوإذاكمفسالمطلبعبدولبنىلىماكاناقاقال

انآئنافىالملهيناليالذبرصلتستشفعإتاوقونوافعقدموأ

ثمن
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عدولينىلىماىاماصقلقهانبىففالذلثاففعلواتأونى

دوااآلسولإفصوالكاقوهاالمهاجرونقالفمممفيوالمخب

اليومذاغاققتمصآ11رسولوأعطىهموتسااوالدهمأصهما
8لمعاويةوأعلىمائةسفيانأباوأعلىمائةةمائصلوجممالمولضة

هائةأميةبنصفوانىوأمائةسفيانأببنهآلىثنةأه

بيهطقواألشخحصنبخهوغيينةالعرىعدبنوخوطب
أمشقاربوصالهافسأبايئهرداسفهاسامهاوأعطىمائة

األجرحقانتبعالبئىتالقيئيحايهابنتبم

وآألقرعغتيةبينالفبيدوتفثقبىتفآخهبم

يرفحالاليرتميخغومنمنهماأمرىدونثوما

واعذرسمولرضىحىفاعطوهلعاتهعنئاظفواعيفقال
هذهوقىالمدينةالىراجعواتصرفالجعرانةمنحعاممالله

السفمفقالجريل5وأصعققماللهرسولبنابرهيمزلدالعسنة
رأبىبنثالخادهقشاماتوفيعهايابرهيمدلميث

ئختبوشانملكتوفيهااألممكجلةتهمفلئاالضعانق

هكلهماويةو
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الحبربخهحانوالسفمالصالةعالرسولاهـدزفقالبنت

ورةاتعمغصنةدخلتثمامرنةعلهمقوميفلحال
خثعمإليحديدةبنعامرلىفطبةنةصفبعثةءبرامهنة

إلىالمدلجىمجرربئعلقمةسرتةبعثثموغتموسيئفأغار

تنوكإلىسارثميهدايهقظملخبعةبمركبالساحل

وكاكاالضنعرةجشهمىويالرومحدمنوهيتمبركغزوةجمر

بنغسهضملقتاتمهوصولقصدأظهرهرقلأنآالغراةهذهسب

د3انإوتجذباطرشدةقىوذفأالروماةلضتهتواالبئفقال

تسعوتوالمدبنةتبوكوبايئالثمارهوأالطاللطابتدو

بعيرهإقاليوزىسفرفيضنفقياللهرصولخرجومافرنخا

اوماتوشدهائقةانداةنماسوبمينهأبهاأفصحفإتهتجوك

وهذهاللهشلفىوالخمالقاضغنةبااالسوأمرالعددكزة

اآل4رسولوخرجةهـاتسورةأآلقكتابفىمدبهورةابقضة

رثألفعشروانناسفاآالثعشرهامنيألقائالثينفى

إتالختتهمارجلفقالأهلهفىتيوخقفراجلةآالفوثمانية

فدبمهـادكهحتىومضيسألحهأخذتئخعكلمالهاسعثقاال
عثمحررللى



كفلةمتىمجونأقياباخعنقىضيأماققالالناسقولا

وسارورجعءلثفرضىدىإنجأالانهايألموسىمنهارون

يلتهكيذاتلمهوتلبخوعتنرشتوشدتبركأقىحتئالنبئ

الجندلذومةالىالوليدبنخالدتواثمنوبعث

تبوكمتاالجندلدومةصأحبايهدرالىالولدينخالدسرية

خالدفعأتاهالقصميدتجدهصلحمالنبئلهقالوقد4ه4كها

باببقرونهاتحذالقرتخاةخعليوهوئقيرةنيلةفى

صاهمالنئبهوأقفأسروهوظناهمفرساقفتحرجاغصرا

افرأأقاليهوفسبيلةوخلىيةالجقعيأوصعاطهدتةنحقن

قابكألأيهلداقةرأثاتاالقراتصاتقتبارك

بالجهادئعرنامدنإتابوكتشحاثذاثتئأنن

اطاخعألأميراأباجمفبنة7ممصاصرةزلتالسنعةهذهوفى

وإمرهدءبراصورةهنآياتتعهعطابىاببنبعلىوأتبعه

فانصرفالذقةوقطعالعهدنجقضويودتهمالناسعليقرأهانبخ

حكاللمحلهةمهكحعهسالذصلبهذائ
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