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وشاشهوجرتوشهسعماخاااةشةفي
توتوخرتوتابوأوادااابأاودبااهوتوشااة

زإبواااشصاة

ااةأخرتوشهسعم15ااشأأكراحه151

ثااأاوأشأشاآتوات11واشتتاةفي

ةةاخابةشاتاواتخااةبأأت

اأإانأتتتااجاتااتهـتابات
اآاثإسعبوااشابةباباشتآتاةة

اةأااتوااشطشغدبااةاتآةأا

اشاثوجاثأتوااشلثاااشايأبواآثا

واقشدأااششيشاراثأاشنوادةةشر

ثثثشعشىاأإجنواهـاشنشنتةذوأبأ

ااتأبداشتأتجنشهةاشتاشتواذاةفي



نجفةالناسوأوقلهجةالناسوأصمدقصهـدزاالناسوأحسنفا

فالطهومنهابهرابديهةمنجمثعرةوأكرمهميمةعوألئنهم

األكرمعلىروايةهذامثهبعدهواللهقيمنلمأحئهممرفة

هدافىماشكريمتعيدأقاابورفوقدعرهمنبهأعلموهووحهه

تأتهاعائشةعغعروةعنالقهرىعنامحقابنوووىاطبر

أطويلعتهأبىطالبتالكانالتقتمصالحبئوصمفىاذا

وسولخلقصاتهاشئلتعائشةعناطسنعنعوفوروى

عطيمختاللىوائكالمرآنفىجعاعهمماخكانفقالتضلتتمالله
رسولفةفىنالائهعأسابنعنعروةعنالرهرىوروى

عنوةفكةدخلوالمدكفاوأجودهمخالئفئافاسأكرمصملقمالمه

الفرأملجمضمةيتاتىاتمالبوجههالنمائمئعمتسئىوأبيف

وفوإفهـلنعمةفىكدهفهمكمابنفهرافنآتلوذبه

أأبسيطثابثبنحعممانقولفيهيترفونااصءاإن

الهادىحمةالىنبئالنيمثاوالوضغىأنثىحمقتماآأل

بميعاداوجاليبذمةأؤفىخالئقهمنظقماألقةبرىوال



ونقولخيراننطنفتإدرواتقولهنذاماظئونذامافعقالالسيف

قالكااقولافطفقالقدرتوقدكريمائجوابنكريمخيراخ

حمنحهمفعفاكماللهيففراليومعليهمئزيباللىسفاخى
الصوفبىيلكانانهعليهاللهلىصالنيخأدأأتىوايةوفى

رذفااطماروهـكبالبعتويمثسالعاةبوالنعلويخمعف

وكانولكاسوةعليهالمهصلىفيهوالالعبددعوةولمجيب

لينغمذشاهدينةإتالبمثهاةآيالئثبناطنطابفير

يهعلعزفىانفسكممنرسولدجابملقدالأليةبهذهرجلنخإة

أجزهلئمفقالرحيمرؤفبالمومنينعليهمحريمغيئمما
كاناتهالفضاضروىمافاماكذاكانألئهوخذكشهادتك

فيوبقفيطاوالفالالمصيرويماثىمضرعنهفالااللوالثىئما

كانوانهيسبقهفألالجوادالفرسمعويسيرظأىفالالشسى

راثحةلىأووجدمنهخرجوماعورتهالبصرعلىيقعلماذائعرى

مثلهاالناسطإعفيوالغرفبهاالروايةتصغلمفاثمئا
مافعهالناسواخألفنسهمنبقمعقدايهرسولأباءبهر

بئالذبغاألعبدبنالنبئعمدفهووالتكرارالإلعادةعنئغنى

عروبئالمجعجوصافىالطيرومطعماطعدشيبةالمطلبعد



منافعدالمغيرةبناالئألفوسااالحقادوقاطعالثريداشم

ابأصمنأولوفمنإئلالمئضخفقىبنقريشبيضة

عئفكاقرثى

بىبنوهبنتإمنةوأررتهاتتىاقهالمهرسولاتأدبهر

غالببنلوىبنكعببنقرهبئكالببنزهرهبنمناف

فامنأببخصعةكالبالمطهـجعصتقعتماللهفرسولفهرابن
أواللضنفعتم4االرسولتمليمنولمأقهقبلومنها

أاتهمانرعونزهرةبووكنوضالتهالنبئضالفيهون

أمنهمافهامنةلألنصملعماللهرصول

صبثتفاطمةاللهأبعالعدأتمأبيهيتلمناللهرسولجذات

بنالمطلبعبداللهعبدأبىوأقينحزومبنعرانبنعاثذابن

عضدهاشمتبلوكانثابخاوبنىمنعرؤنجتتمفمىهاشم

فهوئخوعبداحيحةبنجمرولهفولدتحاجاابناخيحة

عدوامشآجمبثىهنئرةبنتعامجةهاشمواتمفهلالمطلب
ؤقدالخزاعىثخليلبنتكاويقالهاللبنتعايمةماف

كا3لىصل

8لالىخلبل



بهمتدينااقولوأصولماالىكقهاأأنساباهذهافيالئفعت
الثاهنهااكتتاؤدعتتجااكمفيناوكنصاراالخشرطعالطل

جامعاكتابوكنزضعبنولمحاأفردتلهاهىإذواكنىأشفى
واالصتهمالاالسقصاءالواحدالفنيحتلوالالفنون

عدثتبرههبشبنتآنةاأقهأئماتقلمنالنبئجدات

بنتحبيبأتمذةآوأفحىبنارافىاعدبنعمانبنالعرى

عوفبنثبرةحبيبأنموأتمقصنبنثالعرىعدبنأس

دوندهاوانجنتإلجهازهردوهـابى3منافعدوام

زهرةبنمنافنجدأبئاسمبعرفوالعيدةأبوقالاألب

بنزهرةفاقيلاألبالدبهيرئذإمفياقيمتوفدامهوزهرة

منورشتبنتفاطهةقمىزهرةواثماخوفمنمرةبنكالب

الألبانسبةفيهمعرففداألجدادفأتاالسراةأزد

أناثوسلصلبهبمورعثبرةالمطلبلعدكانالنبئفومةدكر

تاسوالعوحمزةواثنرتموضاروالزبيرواطارثاللهفعبدالذكورائا

اول6ابيه

طنأداهالدأرعبدبئ

كالهنافعبدبئوهب



بوابوالقيداقواسههوجملمثافعدواسمهطالبابو
وبرةوأميمةوصفثةضاممةأوثلماألآهالعرىعدواسمه

حمرةغيرأعمامهمنإضيمولماليفتاوهىحكيموأتموارؤى
أسلعتاروىأيفئاويقالصفيةغيركاتهمنوالوالعتاس

اسلمالنىاباالمهوبأصلمطالبأباانيقولونايضاوالثييعة

وكانعمآدمالىاحدكافرنسبهفييمنلمانهدهضهم2مجمو
هذافرهننذانعذمنامنلششتىلألتهاتءهول

6الموضع

ولمولذصعلعماللهرسوليرغالمهلعبدأيمنامامهأبنىجمر

يقالابنطزةوكانحمزهوالالمقوئموالصنراروالالقيداقيعقب

برايعقفلمأبمهابنتااللذاوبنثعارةأبافيوبهكارةله

بثتجميلأتمامهموبناقيومعوغيةغتةفولددالصابوفاتا

وربيحهيرةوافغونوفسفيانانيبنيةمعاوكةامعةبغحرب
فكاتالمطلبعدبنالزبيروأقاواسلوأأعقبوأواروىوعبدض

بناتبيرللفىوكاتيعقبوأفاصلماالزبيربناللهعدولديثماعرا

نرولاعامهجمرظألماةااللفأخوانهجم

تلابوطابى



حكيمواثمالألصدبنالمفدادتحتبهيكانتالىبنتضباعةمنبخة
هاقوأئموجعفراوعقينغغاعللدفوطالبادوائاالزبيربثت

واهـأكقهممنافعبدبنهاثصمبغأصدبنتفاطمةوأمهم

المطلبعبدفيالعتاكطوأشاطالبأفأبنطالبغيروأعقبرا

وعبدواميةبراطاوثاللهيدوغباللهضبدنفراعشرإثنىفولد

حبيبوأموصنيةاكثيراوثماقاوالففلوفسثمومعداالرحمن
فىأخارهموسندبهريعقبلمفاتةالفضلإتألواعقبواأسلعوا

موضعها

عدءييانصفالمطلبعبدنتليةأماأأكاتهصأذ

وكغاصدالعدبنسلمةابافولدتالخزومقهاللبئسدالث

آالعواعنددتسانتالماللبعدبثيةفعواقاصلعماللهرصول

واتاأالعوابنبيرالىلهفولدتالزىعدخويلدكابن

االسدئرياببنجحشعندفكانتالمطلبعدبنىاميمة

بنالذوبمدجشبنتوخضتةجحشنتزينبلهفولدت

جحث

يالبهالا

مأ5الهه



ذؤيبأببثثحليمةبلقأرضعتهمغأؤلأنيفالأظآرهم

صلعمالمهارسولأرضععثثويبةلهايقالأهلهامنهيراهرأة
هرصعاههمااألسدعدبنسلمةوأباسلمةوأباا

اللهعبدذويمبأبواسمذويبألىتبحلميمةمناسترضع

اطارثحليهةزوضواسمهوازنبنثجمبئمناطارثابن

عدالرضاعةمناللهرسولواخوهشندبقمنىالععداين

ولقهاثاطانىوجذاهةاطارثبنثوانيهةاطارثبناله

منأضاهفكانحرببنيانسفأباأرضسىحليمةوكاتةةالثعثباء

ايمناصلعماللهرسولضثةطوكانتعاعاموأسلمالرعاعة

زوجهاوأوالدهاحاجمةوأسلهتزيدبئأصامةأأإموالذ

قالواماثرفأعددهنفىاختلفمازوجاتهجمراةاوا37هث

ثمخويدنتةخداوالهنالرارىيؤىامرأةأضشرةصج
عرثمبنتحفصةبمرئمألىبثتعاثمشةثمزمعةبنتشوده

طعدةوللمحهثاالمطلبعبدبئحمزهاالصلفىجدتابمت

198عبدجمي

هـكثاعماال

ةعسبعة



صفيةئمحبيةأمثمجحشبنتزنبثمخزيمةنتينب

صراروتزؤضمادبنالحازثبنتلةجوثماخبنقيبنت
تالعتاممطبنالفضلتحصقحإوكانتاكالبيةزيدبنتعرة

اللهرسولعاىدمتفلماباكفرالعهدحديثةكانتامحهتابن

ويقالبهايدخلأنقافتلتتهافيعمعاذفتثالمثهامقاذت

قوئموقالفرذهانأقىوآثئوفااتادعاهاققالتالمهارصلان

صلعمالنبىضليغادخلفلماليشراصبنناكإبنتاميمةبل

فتالالمئرسةنفصباالمإقئآتوهلصالتنئساصألىهبىاقا

6احماوتزخاعلمالمهاشالليثتةمايكيةهىلييقالبأهلكاطتي

منلمعةرأىشالحآلضياحتىايدخلفلمالجونيةعسبنت

امرأهوتلالدخهىةبافطلةكالضضبنتفاطعةووهـص

أآصاأيدكأشقالثمأبوكاللهوصفممارةاالياتالبمربنىمن

هصراسمنوطتنهاصثخامناللهعنداالمافقالصعماطرف

اصنتان1ا4إسنمتآثهمنيهتوأرظيةالةورلمجانةالثتبحليةيةماس

مصلهالمهاصولبكوخريمةبنتوذينبخويلدبنىخدلمجة

االةجوث

7نجتا01



1

وخوهـيةوصحفيةحبجةأواسلمةواةوحضصةعاثشةتمنيمعبئ
بنخويلدبنتةخد6جحئىوزيثبوميموثةوصودة

عامنزايدةبنتفاطمةاوأىبنالعرىعدبنأسد

المهاورسولسنةاربعينابخةوصاممالنبئوتزؤجهـالوابن

ويقالاللهعدبنعتيئتحتصلهوكاتسعنةوعهثريئخمسابن

زرارةبنهندهالةأبوهاعلخقفهثمحاريةلهورلدتعائذابن

روايةهذهعتمصاسلهارسولهندثثاهبنهندلهفولدت

اسمبقولفاتهامحقابنواماصتادةعغغروبةابىبنيدسع
وولدتوامرأةرجأللهوولدتقالزراربناإلشهالةابى

عندومكثصةماريبنابرهيمإلألطهمولدهصعلعماللهلرسبرل

وكانت6تماتحتىعلعهايرؤحولمصنةوعثريئخممئاصلقتمالنبئ
االبماوأعانشهبنفسهافآفزتمهصلعماللهلرسولصمذقيوذير

وقدوعفلوشرفوجمالجسملممانوبمابعشراوظاهرته

األقالطعماللهرسولبعدوصلىأنلممنأؤلاالأقيل

لأذعبدعنعائشةعنأبيهعندطربئآهمماحدثنىاحمق

أذأنايزثعمصاللهرسولالقالطالبأفأبنجعفر

1اظاهربه



1

صالوالتضبفيهالضخهتبقعمنالجتةفيببيتخدلمجة

حدئنىهشامابنفالابئفاللؤلؤالمصبهامبنالملكعد

ةخداقرافقالصهـلعمالهارصلأقعمجبريلاناثهنهألهن

ئوفيتثالألئمونةالألئماللهفقالتصارمنآالأل

اثهلةإطابىأبىوفاتبعدالثيغبمنخروجهمبعدألم5أآثا2أم

زمعةنجثسودةبعدهاستزؤجصناليئبثألثالمحجرةوقبلأتام

الموتىسةأيمنألئهلهائقملوأصملعماللهرسولودفنها

الكرانعندصلعماللهولرصكاتصدةعليهمالصالة

صاجصاحبعمروبنشبيلأخىاسئبنعامربنىمنعمروابن

فاتاطشةالىبسودةوهاجرأسلمقدالسكرانوكانالمشركهـين

الجرةاتجللرؤجهاتجةعالعمالهإسلعليهنخلنهاإها

الناءبعدهاودخلبالمديةاوبقشيفىسغابنةوهىبسنة

ثربةبعثاوكانتشةعشرةماعأانةوباعنوماتبشة

اثمهاعبدائمويخها6اطميرايأيمتصلععاللهرسولفكانحمرة

صصييلبيبةضأددالنسامندفيوكانتكيرهابمراؤحيعوأ

الجعلقفةفيندبهرهايثأحافىواالالزخإرحافثلةلمشعرراوية

ثهاالمحعبالؤلز



1

فىعاثشةووئيتمنهابمراببهقالرحمنوعبدانروائمباوام

ليكفيندفنكأاللهافقالجعينالىتفاوقدمعاويةزمن

111وزوىاعدهاحدقدلألقالقالتصبلعماللهرصولمع

النبىفبلكانتحفصةبصرهاحتئكمنهاماكانعلىبكت

حرتمالىوالسهتىحذالحةبناللهعدبئحبثىتحت

ماتخرتمالنبيأيهاياالهلفأأجمابامنضنفتماالرصول
4نجىزينعبئمانزمنفيودوفيتالسورةلكاللهاحا

لهمورتهالرحمتهاينالماأتلهاويقالعصعةصبنخزيمة
بنالحصينتحتكاشتويقالارثابئلمجعدةتحتوكانت

عدتاميةاأجحشبنتزبلجهوماتتاطارث

حارئةبنزيدتحتوكانتاذارسولكةانجةفهىالمطلى

الألحزأبسورةفىعتهاوصلعماآلرسولبهاوشؤجفمطأتها
بعدهأزواجههنبالنبئطقمنأؤلوهىجسيمةامرأةوكات

ةخثنعمكذقالتظيزةوكانتافعشقحملتنواؤل

اي5نجتفئ

8كالالخليفة

كخبا



1

ألفمأيةبعتائمااليهابعثرأنوجمرواستةوصمارتالظعينة

عطاالئدكنىمالموقالىايدرفعتثمالساعةفئقتهفف

حربنابئسفيانابىبنتةحيأئمأئدكيافلماهبعدلعر

بناآلعيدتحىنتوينالمومنخالماويةأنيقالهاهناومن

وكانصلعماللهرصلذؤجهجحثبنتزيخىاخىجش

وهوبهاماتثمجشبنالةفتنفرغبيداطثةاليكاهاجر

بنرو3صاالنبئفبعثأصاتموصففختنايقولكانالذى

أرنمصلعمالنبئعنافأصدابخاشمنهفزوجاالضعرئاممة

فيفىالمفةبعضقالوسدمعاويةأيامفىولؤقيتدينارماشة

عاديتمالذيئوبينبينكميجعلأناللهعىوبئعفئقولى

مهاقدوكاناعامواللهاحبيئه511كاأمكانثأئهاموقةثمف
فداكهاالخزوقبنثسامةأتمطابىأبطبنجعفرتإلوممع

سلمةأبىبنممرولهوولدتالألصدعبدبئسلمةابتجتث

قاابنقالمعاويةأأثافيتوزةسلأبطبنتوزينب

وسدحلمحشوهفراشادلهاسأضتلقتماللهزشولتزؤجها
صعصعةبنعامربنىمنأاطاشثبنتهـيونةئةويحبةو

فحبيبة



عدبنالعئاستحتانثمارثابنتالفضلاأأحى

نىصملمعمااللهرصلئئؤجهاالعتاسيناللهعدأتمبالمضأ
عشرةوهوعلىبترفهاوبنىبخيىعلمطوأؤألقفاهابعمرة
بنحانوالبةفىمعزهوفيعوماتصمكةمنأيال

أبىويقالتمبئابرهيمأبطتحت4تحبىوكانتوصنهعدآن

ءقيصعأبنادهيمبنصتره
ابطبنكنانةتحتكاتالنفرنةأخطببنخيمبنتأصفتة

فحيرالنبئىكنزعدهاثوتيبمخانةأيتخعبرافتتمافلالربع

نستأصملحتى4عذبهوقالأاالعبئالزبيرالمهصتققمالتبئفدفعه
الموتعلىثمرفأحئئصمدرهفىفينديقدحالزبيرنجعلعندهها

لرسوفقالأثرلطمةوبعينهاصفيةبامرأتهوأيتعنقهضربمثم

وقعالهمامنالصرأكانابافىرأيثنالتهذهماعمالله

محئدالمجمازملكيممىفقالكسنانةفقصصحئهاخرىفى

أأفىولؤفيتصدافهاعثقهاوجعلصحلحماللهرسولفأععثها
ثجوهـية4جسيماطاالجمالمنأغطتتوكانتعفانبنععمان

ايالبهملكهـن4ياالصهأالءثميم

معيجمرة



1

سبيتفيهغشيتالمضطلقبنىسيدضرارابىبناطارثبنت

بنزيدبئتثابقممفيجورويةتفوالمصطلقبنىةغقافى

المالحةخلوةامرأةوكانتنفسهاعلىفكاتعتهالألنصارئشماس

تممتعيضةصلعمالننفأتتفلبهلمجامحأخذقهإتألأحدألكلىأها

هووماقالتذلكمنخيرفيلكهلفقاليهابتهاقضافى

اطبرجوففعلنعمفاكواثزؤجككتابتكعنكاقفىفال

فقالوااطارثنت4جورويةزؤتعماللهرسلأتالناينإلي

المصطلقبنىشبئمنبأيدهممافارسلواكلاللهرصولاصهاز

منتحتأدرىوالفومهاعاىمنهاكةأءظماةاميمنفلم

وهتالتىفيواختلفوامعاويةأتامفىوتوقيتقبلهكانت

انتهتفالالحارثبنتميمونةهىامحقابئفاللمنبئنفسها

عليهوماللبعيرفقالتبعالساعاوصاهمالنبئطةيهاال

بنتذينبكانتبلوقالحيهمبنتخولةوقالاللهلرسول

شرلكثأويقالزيدبعداتهازؤجنهاناتقولوكانتش

قولمحهفىمجاهدعناطكمعنشعبةوروىصابربنت

تقتماقاللمنبئنفسهاوهتاقمؤمنة

ولفيجويرة



خدلمجةمنكقمثمايةويقالسبةكاكااللهرعولأوالدمر

أبسعيلوروىأ4لى1أهالقبطيةماريةمغفاتهابرهيمإال
عبدععلعمالذوسولخديحةولدتتالتناكةشعروه

نجاتوأربمالمينالبانىلهوولدتالجاهليةقتمظ

وعدماتصتممىحئئفباشالماسعمأبايمنىكانوبةالقاسم

أبانؤروىوفاطعةورقيةوزتتكدثوموثتمنيراماتالله

ابنكتابوفىوماتلياليصغالقامممكثقالىمجاهدعن

بناتهوأصبرهرالطثمالطتباثمالقلمبنيمابرأاحمق

فيفهلكواابناؤهفاقاقالقاطهةثمكلثوأ11ثموؤيخبزقيما

لمالواقدئقاوهاجرنماالسا3لىفأبهباتهوأئاالجاطة

وماتالعالههواطباانونلزالعلبونثبحابخااأر

الطاهرالطتثشتىبلقوموقالالبزةفبلوالطاهرالقاسم

فأتةارصولبئادهمموأتاأعلمواألأاالصالفيولدألته
اختهامعبهاأبعىاالصكندريةملكالمقوذوكانالقطمارية

منعؤضئاالثعاعرثابتبئانطلعمعاآلرصولفوههاشيرين

لهفولدتالإلفكثأنفيالمعطلبنصمفمانفربهالىالضربة

سضةوهوابنفىوابرهيمخالةابئفيخانبنالرحمنعد



71

اطةفيرضاغهترضعةالاتصلعمالثئفقالأشفروعشرة

فقالتاليومذاكفىالشعسكسفىالجتةعصافيرمنوائه

الئهانكملعمالنبىقالابرهيملموتاتماكشتالناس

طإتهوالاحدلموتخثانقالاللبمااياتمنايانوالقمهر

مظعونبنكمانعكلندردقهالصالةالىعوافاذلكرأيتمفإذا

وماتتاللهيسجظمانقولوايحزنالهلبشتدمعالعينوقال

رصلبضثشيةرضهاططاببئعرفةخافىمارية

عضيةكلومأئموزؤنجلمحبألىبئغتةزؤجماكانصتقتتمالله
صماتفؤجكماهـطققاهأشااوتاصتراليظثىالبأنطابن

ضانفيعمانةشاللهرصعولفرؤجصطقفاطاقريمأسرافمن

لياإثئإالهصفطراصئطتاطبعةالىاكلييناثمعهوهاصب

ثمالجاهفةفألدتساألصاكانتدليصذاالسضينةفقعلتعة

فاديكفنقرهسنإلتصتوعثمانفياللهضدلمانمتو

ثئسنةاللهرسولبثترقيةوماشتفاتوجهكملعرينهع

ضدثتفكلثرمأتمعثماتالىخقبالمدينةجردامن

صلعمالنىأنىفرالبىةامنثمانسنةوثعتسنينض

ذائحنىوبهماكلرابالرؤجخاهاثسالةعندنالوكانتصال



بنالقاسمأماصاأبازؤبهاكانالرسولبنتزينبلنورين

اختخويلدنتهالةوأئهعدضبئالعرىعدبنبيعالى
لعهظابخةوزنبلمظابنالعاصأبوفكانبمخديحة

قالتكلثوبمواتمرقتةلهبابىايناوكتيةغتبةططقولقا
بئسعيدابنةوؤؤجكلمحتدبمتزينبطفقالعاصللىثييثىقى

علىيشنىصلعماللهرصولوكانصماحبتىأفارقالفقالىالعاص
بندوزيرافعأباوبعىعنفعماللهرسولهاجرفلماخيراصهر
عنأهبهأزيثالعاصأبوجسوبنائهأهلهلمجملوئةط

فيبمالزيتبنجعثتبدرهـمالعاصاسرابوثمابيهاالىاطقوج
اهاصاابىعلىأدلختليةحقتهاكانتلحديجةةفالفىفيهاثهفإل

لهاورقمغىماتذكرالمالدهتلكصلعمالهرسولرئىنلما

بالقالدةبعفمافضللإلهالوكانائهوعلمشديدةرقة
القالدةهذهعليهاوقردواأسيزهالهائطيقهاانرأيمانفقال

انتئسرخانصلعماللهرصولفسألهقدابفيرعنهفاطلقوا
المديةالىوخرجتزتفتبأبعلثاطقىهتالمكةفدآفالاليه

تبرئةفلقمتهالعاالىلهتجارةقخرجالعاعىأباإنئتم
دخحقبتفسههازباوثكزهممعهمافأخذواصلعمالهرسول



1

فأجازنهصنقتماللهرسولبخثزيخبوأقىل11تحتالمدينة

وعبرختزيثبصققثاتجرلصالةكترصفقمالنبئاصمبحفلما
بنالعاصاباتجرثإققالناشائهاوقاكالنساصهن

فالواسعتماصستمهلفالصلعماللهرصولسقمظاالربغ

انهعلمثمابيدهنافىاررىوااماقعالاللهرصولياتعم

ثواهممرمىوقالابنعهعادخلثمادناهمالمسلمينعلىيجير

فردواالسرتةالىوبعصتعخقلهالفائكالكنيخلصوال

وأدىمكةالىفاكلهوالشثالظالمثةحثئمالهمنأخذواما

ألحدقىهلفريشمعئريانادىثمحقهحقذىصالى

ؤيئاتألوجدناكنقدخئرأالفهجزاكتالواشيعندىمتكم

ثمورسولهعدهمحهذاأنرروأشغالةإتإلهالأنأشيدفال

اصابئآتاسآغالزيتولدتوكانتالمديةالىخرج

فافمعصلهغاضرةبنىمسترضعماثعنئوكانامامةااوبنتا

ابنىفيماكىثوماوسألئشرثوومئذوأبوهلعمصاللهرسول

صملعماللهوصولأنرشىالتىثىنأمامهوائانظأحقفأنا
رفعهـافامواذاوضعهاجمدفاذاعاتقهعلىوأمامةيصأكالط

علىجمرفىأعامةفكانتالجرةامنعشرهصنةذينبوؤفب



عدبئاطارثبننوفلبنيرةالمغالىفأوصيطابىاببن
فتزؤجهامغاويةييرؤبهاانفاظإقوقالصؤجهاأنالمطب
بنيحيىلهفولدتعثمانزمنفىالمدييةقاضىوكانالمغيزة

اببنعلىمنزوجهابخاتهاصنرفاطمةئعتبولمالمغيرة

أربمالدرعثمنماوأصدمنإبالمدينةتقدمهبدرفطالب

صعتةاطسنلهفولدتبسثةالنكاحبعدبهاوبنىدرهممائة

والوضعالعلوقبينوكاننباطإوعلقتجرةامنثثا

أسقطهاأالشيعةعمتالذىوهومحستاوولدتماخسون
وولدتمحستايعرفونالالالثاراهلمنجميركرةضرمن

فاطمةولدتماجميحفكاناكبرىوزينباكبرىكلثوبمأئم

بثالثةويقالوومبمانةالثىبعدفاطمةوترفيتنفرخمعة

دأبافيوجمرفاطعةيدفنمالمبهرأباعلىئايحولمفراث

أحتوكانتاعلمواللهوعربمرابىعلىضاتبةماتاا

أكطأيمزؤجولمبهوألطفهناللهدسولالىالبحات

اجمعينعليهماللهرضوانماتتحىعلعهاعلتئ
الهاعأنيبنوعاىعثانبئاللهعبدلعمصاللهرصلضدة

عاالة



لثوأوأثمسنوواطسينواطسنالعاصأببتأمامة

عنزثمانهوزيضب

راصوأبواكلىشرحبيلبنحارثةيئذيدوعدهمماليههبمر

مةوأبوبهوشتمرانوثوبانئؤيهةوأبوويساروسفعنةسالملهوا

رلمجانةهالإلمومنةوانجثويذغم4وفضالةووهةكرةوأبو

ايهمنورئماويقالايمنواتموصمفعةاععطيهوماريةالعرظية

فيكقذهاطارثفيئفيعابوبهرةواماشئقرانققالكذلك

عداقالالطائفحاصرلماصلعمالنبىفاتالعربطيب
سفياناببنزيادأئمستيةوأئهابوبمرةقدليصوخفىفترل

معاولفغيروانثىدبهربايئهنولدااربعينعنابربمرةومات

الدهرسولؤالالىدئ11ردةأنالثقيففىوجعلهؤالءه

الىسفيانابىالىنسبممنمميدبهنىزيادنسبوردصئقعتم
حئئوايألطرافالواحىكالالىكتآبابهكتبغبيدابيهم

قالحارثةفيزيدالناصفىكزاشاعالمنايرعاكأقرثت

دوهممانةبأربمظعسوقمنابتاعهخديجةأواةاسابض

افافله

اففدكم



محهدبنؤيدالهالنوبمثاهوتفأعقهضهـقعغينبئوهبعه

أيئائملعمصاألدسولوزؤجهاآليةلالئاثمادعحصمقلحتئ
محمدعنهمائروىابنانوالاسامةزيدبنأسامةلهفولدتموالته

طديحةلأبناقامحقابنوروىأصامةبئواطسنأسامةابن

تبفاظريبماوكانزيذاطسذلمجةفوهبهـيقالشامميقدم

وكانوئبثاهفإعقهلهفوهبتهلمعماللهمنهارسولفاستوهمبما

قولوهوطفىنجاءهشديلئاججقعقدأبوهحارثة

أطريل

لماراولمزيدعلىبهث

الئلواتىالرىمافوالله

أؤبةمرالدلكملشعفرىيتويا

طلوعهاغدألشقئذكزييه

جامئاماجمثثالعيىتققصأممل

فيتىعلىيققمىاوحياتئ

الذجلدونهأقىأنمفئؤخىأحى

الختلفالكلفلالعىأكالك

4يحلنإنرجرغكالدنيامننحسبى
أفلكرئهاإذاكراويعرض

لالشآنائماواثطوافأناهوال

ازملقيهوإنفالرأفيلكل

معفاطلؤثمضوإقعثدنافأينمثفإنصلعمالبلهففال

وليبحل
علبل



2

رحمهبموتةفتلانالىعندهظفلمعدكأقيمفقالأبيك
بشرهفلماصتلقتمالنبىوههكانالعباسايتالراعأبوالله

عبدلىفولدتشلقىاالموالةذزجهشأعتقهالعثاسباصألم

وافاالمدينةاشرافهنفكانالقمهتجدفاقااللهوغيداطها

ا3أأوأرضاهطالبأببنظىكابفكاقاللهعيد

لعماللهرصولوستاهرباحويقاليفراتاعهيقالسغمية

ألقىكلأشكيىمنكطكانصفرفيكانواملألسفمنة
اطألفةوىالذىوهونهراجممبرباوقالمتاعهبعضعليه

ويقالأبمهمنووثهيقالشقرانالتلذيمونثمثالثرنبعدى
أناروىالذىوهووأعتقهعوفبنالرحمنعدمناتاعه

واسهالقبرفىصتلعماللهرسولئحتالقحنفةطرحتالذى

دمشقمسدفىروئالذىوهواأل4ضدابابمنئأئوباشا4ا

قدخاأعطيتهصملعماللهرسوليدىضالماصبحثالذىانا

نوبئايسارإكانصدفةداربهاواصهكمصوماتصأظ

ضلتتماللهرسوللماحعلىاغايواحينالعرنيونقتلهالذىوهو

معالاع

8ثعهثهاليار



أتمأوعيتيهلسانهفيالشوكوكرزواويديهليظيهظحوا

لىاططاببئهمرفيهاصئخلفكماولشششليماحمه
فقالخيبرغناثممنظيفةغلالذىوهوأمدعهاودفغءعلم

عليهيخبرتحترقغقياثمالتىثهالثإناصشهدمابعدضلقتمالثبى

ااقآوهوتمالتمماللهرصولمولىأيوكيرهأاالرفى

9أبوموصةاليومالىولدهأيدىفهوفىااالنتماءفىلهيهائاكعب

فرمفاستغفرالبقيعالىصلعماللهرصولمعخرجالذىهو

انجشةعاللهافاهتماوفضالةأوهةشكواهاتداليثه

ويقالإنجشةياقازويالهفقالبالظعنيحدوكانالذىهو

أهلمتاسلمانقالولذلكلعماللهرسولمواليمنصالن

عشرصنينضتلعتماللهرسلخدممالكبنوانقابت
ولزازالتيهمثالحملمنأزؤسستةلهضظودواتهدواتهبهر

األعرابىمنانجاعهلذىاوهووابرتج5والمحيفوالورد3والظررب

باعهيمونأناثكرايفابمرذلكمنبأكثرغيرهساوههئم
النبىلهفصالالثهأدتينذوتثاببنخزيمةشهـدحتئاللهرسوك

عمااالحمافىهمهيبةأبر

هـمهـيالطرذ6عاافيف



أراهوالالوحىعلىاشهدبلىفقالترؤلمماغلىائشهدفعم
فيدلدلااليقالبفأل4لهوكانتشمهادنينفقاتمشهادئهفأقام

وحمارمعاويةذفنالىيتوبقماريةاالسكندريةءمللالمقوفس
وكانتوالمصواهوالجدعاءإألعفالعوفيمنالوكاقيعفورلهيقال

اصمنلةمحةعشرينحصنبنسكييمةمهاعلأصكارتأئالقاخه

ولهالمحابامنهواسمالفاضثهدزعهواسمالققارذاشيفه

وحملخيبركمثرمنوالنضيروفدكعريةوفرىالضياعمن
وكانألقاوةطانينمائةالمجرينمالمناطضرحمىفيالعالءاليه

دازةيوتتسحفيثققئه

والإللحادالثكأهليستعظمهاالبهذااناعلمجمزاتهجمر

الرذفيجرىوفدالعادةعنواطروجالطبعةأنحامنفيهلما

ةاثكاعنيفنىماالنتوةوإلمجابوالرسالةالرشلمبهرىعلى
5

نىاشيرغ3صازالتبيينيلسبذلكفيصملعمنبيناسبيللألن
واحدراوبهينفردماومثهاالروايةبهيتواترمااألخبارهذه

االلرآنبهيطقماأأمأومنهاسندبالاالتصالعنويمقط

صفوقدالمنرلةشانهالدهكنببهوثشهداثريهعلأويدك

مألماث



واالخارباالزالألزاهلجتةهذاكئأكميرةفىلمسلموق

فصولتستفرقأتهاقلتوكوالدالئلبافواهدالنظرواهل

هذاأضتنأنفأرددثلشنطثلمالؤازبخااوصتابالهذا

الثبىاقذوىبمرفامنباكلئآليخلوقدرامنهاالفصل

والطينالماهينيآوانجئاكنثقالنبأكنتششعلصملقم
فىالعتاسقالوقدطيتهفيبخدلأواقالانهوروى

أمنعرحأمدحه

وقاإلفلقطنتقبلهامن

لثالالبالذمبطتثتم

وقذالسمنينكبظنةبل

رجيمافىحعالبمنشتقل
أسرصبذيذتلماوأنت

الؤزنئخعمثحيثئستودئج
كلقوالئضغةوالأنت

الفيئوأمدعرانألخم

أظتقبدالثمعاأفقضىإذا
فقآالبتوركوضاكتآلدرعق

اكلماتنىلقىاططثةوفعلمااعأنالروإةبعفىوروى

بعض5ويذحلىاقألنحفرتكتدبحؤالفثمرئهمنتلقاهاالتى

أأبشطأليتأهليمدحشرهفىث51عراعل11

هكالهـلمءاثالكهـالمممالعتاكلةلمحألمثالثدذحاءأ

8لما015لماههمها4هياالكلكذائ
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قرقامعتئعرادتبهميطونهنوصيلتهإذكنتمفازآدأقد

عدهممكتوئالمجدونهالذىالرمقالنبىوجاعرالهيقول

منياقىوسولومشراتعالىوقولهافيةوااليخيلاقوزيةفي

كايعرفونها3صتابإتيناهم4الذينئعاليوقالأحمداحمهبعدى

كنتمانفاتيابالتوريةفألواقلتعالىقالابناءهميعرفون

فيسهةتعترضهوالشذفيهعافأليخابمالكااوهنىعمادقان
عسعابهفيبماحمهعلىيستشهدانالخالفمغيرجاثرأته

واصخمرجوعأوعدهثابتأصليخرمنعلهبالتسميةوينتصر
الهسوسعلىاالستشهادبخزلةإلهذاعلىاالصعهادوهلاليه

أإياتامنئلونابمافكفىفيهاالختالفيغدبمالالذى
النوؤيةمنبلفظهـافأتلموإنافميثاماصدثعلىداللة

فيطآرالنبئولوكانبالمريانئةاالنجيلمنوالبالعبراثية

وقطعوجيهفيبالتكذيبمعارضتهمنالموبمامتثعلمادعواه

واالنجيكالتوزيةمنودالظهعالماتهالعلماهخرخآوقدقائخه

ابرلهاقهوساؤكعب

هذلالن



أل

ياالمازفئاآلءعبدأبثخةفيأنث4الوراةفىصتلقتمبمرد

وانفثلمالاوليلىرضالهـفيأنبعدكمنلسليمانصلاوذفى

فىذلكومصداقرباالويتكذصوليوالطنابيربالصألثمليست

ثاثاالرضانالذكربعدمنأيودافىكتبناولقدالقران

اكليألضمفئونمنئظهروجلعاللهانوفيهالصاطوقعبادى

محمدوالهموداإلمامةواالرياسةقثلليعافاالقالوامحموفا

صلعم

ئمحافالأح861يرموضعإمعفياالنجيلفىجمره
الالذىاطقروحالفارقايطاتيكمويئأذهبانالمحواريين

بهجئيمومالهتشيبماوهويشهدلمنفسهتلفامنكسئميت

ارسلهاألىاطقروحالفارفليطاانوقالجهرابهسراإثيكم

3لمجالالفارقليطاوقالهشىكتئعقمكمالذىهوباسأبئ

اطوارئ8تأثتماااليخلفماامفىابئوقالأذهبأما

التىاكلمةئتمأنالبدصطعمالنبئصغةنلمحمعبئيجث

وبالروثيةمذابالرياذشةايخمناجاهلوفثوسأخاافى

يكث8كاكلورق

دداسمالمهأمهعاللةفىوجدافي



3

أعلموالذمفحريانيمةبالمحيذاأنالعتنوزعمالبرقليطس
قيالذخعوللفلشىءاقتهوذكردبهرهمنالتوزيسةوفى

الحمقعافىحعثغتمابرهيمنحاطةفىالألؤلالديمقرفىوجل
وبينثولتظةقالعبرابخلىاطرفهذاأثبتثوقدواصماعل

اكشابأهمنيراكثرأيثلألفئوحروفسهومعايخهوجرهه

األوبلنحالفةضلىثماطبعدالفصلهذاممذيبالىئسرعون

المقدسبيىخرتيلتانضربخىأنوذلكلألواثيمعهمهئقليدا

الوريةتذهبانيأرضإلىاسرائيلبنىوساقالتوزيةوأحرفي

أهلعنوالمحتوظيحكونفيماغزيرالمجددهاحئئأيديهممن

عرهآخرفىألنوريةأملىعزيراأقوالمصصبالتواريخالمعرفة

وأمرهتألمذثهمنتلميذإلىودفعهامماتأنبعدهافيوأ

أخذوهاالتيذذلكفتنوفائهبعدالناسعلىيقرأهابأن

وحرفهافيهاوزأدأفسدهاالذىهوالنلميذأنوذعواهاودؤ

أصوريةاالناطوئدكاكنابفيوالفسادالخريفوفعئئمفن
منقاكانفيكايخبرألثهموعىبدإنسانئأليفمنألتها

وحرننونبنىشعألىووضيتهموتهكانجمفغتمسىمهأمر

لنتبم001



لعلىءكااليشكلكاذلكوغيرعليههموياسرائلق

وفيمومعى1كامنوالوجلعراللهكالممنليىتهة

فىالهودسائرأيدىفىالتيالخوريةنحالفةلوراةالسأمرةىأني
الىمنسويةيةيؤشالنصارىوعثداالنبياهوذكرواالعياداتواريخ

ألفالعبرانيةالحوريةعلىأمنينادواريخفىزيادةفيهااليرنانعة

وتعددهمتحريفميدالءفأوهذاكفهونيفسنةمائةوأربم
لمجتخونفيهفالذعضدمنفيهاالعضادوجودلمجوذليا

ئفمثلكلثألهذالكبتثوإنخانقلهمسبيلوهذااضقلبأ

بالعبرتةبهرهمرضعوهذايهرالتوريةفيلمحضدليسقولمحم
بلفمظهائعثرعثهاثمالعبرتةلمجروفتحمقانجمثم

يالجالشالامهثاهـلل

واولرعمىبطنوخثحههشهيلل

العوبيةئؤدإتحروفالعإلئةالناظ

ثواأهبرختىمتهويثمبرملو

إتاهبابهثهاهاصماعيلفيئحكيكممعثالبرهيمتعالىاللهضول
ميههصب9لمثا9يالطكإل

اذاذمبملاربوهشوإشثطأرافدههال16

كزحمنع4ثا35جح5
8اول1ثلسء3ـ1د



3

العربيهروفمؤتالعبريةالناظ

ومابمآاوثواومربفىأوثوا4وهفرفى

تعذالحتىجتاجدثاوأنميتهعدددكرتوجلعراللهيقول
كثرته

عاطلاللماللطاسحعح

لدهىلششموهونلمحولكطدبكميرنشثهدكس

الربعةبحروفمؤداةالعبريةالفاظ

دوللنوىرونيويدهـنيايمرعوصيم

لألقةءظيهةواظهرهيولدهظمدعمثراثناوبئشاللهقول

اآل4قولالعربئةبلفعلاالسالمأصلتخرلمجإتفىالمصلوهذا

علوباكتاسماعيلفيلمحكاكأتجندثوفدالبرهيموجلعر
لألقةعلهوثشرفاعشر7اثنىوسيلدجلئاجذاوعطمتهوباممئه

عظيئ

الومإلكى

ثالمرث

يماوذماوذ

طهأأكثثالدددالمحثأطهـاليم

لكهح

ه8سيام

7عزاثنا



3

لمحهمكلعطيبدبتهبميحكىا

ولسكمرموزرحاابىهسادشىاكرلى

بيةالبتذاةفيالعبريةالغاظ

لموامسعيروزرحباميفىذادوبمار

يرساعمنودطلعطورسيتامناللهادأسوحلت4أطاا صا

ائانلمحم
يمالصمثهايكىصث

شدشرلمجبوثواشهاراتفعيوصىعدـ

الربيةفبردادـقيالعبزيةالفاف

قدسهمرببرثباتفيمارهوفيح
رتؤاتنويأليفارانجسالمناصرثوبئعر4آااتول

دساا

مماجثبههم

الؤبيةبحروفمؤذاةالعبريةالناظ

جللوصاعيرنازبقةلمحمإئقجمانيهنبئعرثاللهجمول

اولبامر

لل3ناتمف

ل09هولع

أل3مرقثوث

انياسنيهءأأللم



التوريةيداللةمكةإلجوفارانالرومحدمنوهوظسطين

فيالغصلوهذافارانواصمايملهاجرأسحنابرهيمأن

سينامنالذجاالعربيةبفظاالشالمأهلأعأمتخريجات

مجيهومعنىفالوافأرانجالمنواصتلنصاعيرمنوأصعرق

إترالصاعيرمنوإصرأقهموسعلىالوريةإؤاالسينامن

القرآناتراالفارانجالمنواستعالفهعيىعلىاالنجيل

وعاظهالدالثلمنواالنجيلالوريةفيعبمطحممحغدعلى

رقر36همأعموادبهرواحتىوبواديهممماجرثموعلىابهأ

فادزالاللهعللممئوكنالموقتاالثمصقوهتاثم

االحطاليهنالمجميةحروفحروثمأنلموانوليمنله
واكمافالقافبينالذىكاطرفالعربيةالىتحوياالبدإأل

راالمالةالمذثمتراهذفعثموالفااإلهبينالذىواطرف

فىأننجذوالاططقلهوالصمورة81ياآواؤامامعاليسمعما
لفحاالتقصيرتيقعيهزمماكنمقفيراتناوفراهكضاتجنا
بناكمرقالوافدئوروىغيرالالمعنىذاصكمنوالمراس

ظهرهـحنىفداعراقئفيعلوقفإذلمجوفيهالذىبيمهفي
رصبثقدوبئعاللهانياكسرىفذالعصالدهوفي



م

ملككفذهبالعصاهثهكرلثئلملموإنقغتنجأشل
نوالبزابطحابالىفأدسلخرجثمارهذاعنىأضفمال

أتخكمبفيرلثالعلىيدضلوقالبفهمثلوقبعنهمفقطح

وأوحىضملقغاللهولربفيهئعثالذىاليوآذالثفاذافنظر
وإلراطمتإنفقالالقابلآالعافيجاءهثمفالثماليهالله

رسولودعاملكهوذالصافكسرئسلمفلمالعصاكسرت

فىنوفلفيورقةوتلقاهوجلشاللهالىاطلقصتلعتمالله
كانتإتفعطنئئئبثلماتهمحتديافقالمئهةطرقبعض

كفأالىشبرةيالثرةغغقالذفيتكعالمةفاعالمةله

ورفةفقاليديهبينوقفتحتىخذياالوادىفيتخذى

عنعروةعنالرهرىعنامحقابئوروىاللهلرمولاتك

النبوةمنتتمضاللهرسولبهابتدىماأؤلإنفالتنشةط
ثمالصغفلقتجاإرؤياهـىالفكانالصادقةالرؤيا

كمابوفيالققك5أثمبجرجمتثفكاقوةالحاليماخمت
الىمنصرقااقبلالؤخى5ألتاصنقمتماللهرصولانالرهرى

اللهرسولياعلكالسلمقالاالخوالريمرفلممنزله

ذنبعليهلمجماذلهغبمفيهـسقالئوبانوكانقالوا



3

وأالذئبنخىفمنهفاصمنفدهاإنوهعليهفشذثمأهفأخذ

فقالإلطتعالىاللهسافهرإتامىتئذويحكقالذنعلى

أنلنسمعكتاإنواللهلمجاطبنىذئبئكاليومرأيتساوهمإن

اللهرسولأنمتئوأفيالذنبفقالالسإعةأشراطمنهذا

الىالناسويدعواالمديخةالىئوقيوهوالخالتهولآلبين

صتلعماللهرسولاقىحتىوهبانفاقبليلؤدنوهماللهعبادة

انقابذلكلمحإلثهماالسصملىإذافتالرئىجماوأخبرهواسلم
المنافقينمنربئفقالرأىالناسفذثالصالةبعدوهإن

بلقيموناالعةآياتانفيصعدقصملقمالنبئفقالكذبت
حىاالعةئقوأالبيدهمحمدنفىوالذىالمحهـأل15الععاعةا

ئهذاحدثبماسوحلهنةويخبردولأهلهمنأحذصميحزج

وقدماصاامقفىوصيكونإتامقعتاجموبةمنومابحده

اإللةهذدزلتالدئبكالمفيأنئفسيرالأهلهقال

وثواأشرابافقدمتةليهمأناالعةاينظرونهل

مشهووامزوهواليوأإليالذئبئحقمبقئسوثوهان

عدنالمه8كههعاعهالاناتآفى

8لىموبق



م

وأشيدتالفعمابوشاةاناخؤكذلككفمضهظبيةانوئوى
جمزاتعذةيذكرفيهاالنصئفطرباليمنسويةقعيده

أطولهافوقول

آلذىللرخلالذنبكالئمقيا

زرقعهامفئالماةددخذجمبث

فمهاكاناكتىالثاةشنخقى

يترقذأكنامهئالذلبدأى

وتححذئولالذرسولوهذا

ومحفذيسعىإلسالملفاللبل

فنهاهموجوههافي4يسعوثاوهمالقيسلعبدبننمومرفالوا

فىالهيصتةئلكفقيتمنهاثعاةووصبماالفانفىبالو3وامرهم
فولوفبماأبيماالىهاأوال

بأثهاقذللقشلمحبدوساه

ميحممضهوالدماعلىكأن

وتخلذتبقىهمنسالفالخت

لولذتحينأوالدماعلىتب

الشاةكدلكثماخمشهوروأمبرهاالمجائبمنمعداتموساة

الهودتةيمثكمبئسالآامرأةإلعهاهذتهااتقالمسمومةالتخلئة

انهيخبرفىالعظمهذاإنوقالئتهايلمفالكامنهافقذ

هـالعئونيزغمثه



اتخذفلماجذعالىيختلبعتققمالعبئتوعالفظثممسموم

طنالئريهلولمالشفالرههغتمالنى5أحتىالجأخحنبرالمن
يقولوفيهالقمإمةيومالى

تبئاالىشوئاحنجأذاكومن
نفهالجأعمنصوتصيعواوقد

وينذيميدساخابذالنا

وئلجيذيلطصنجمبمافيا

البركةفعهافنزلترظيذآطعاكانتؤدةفىقعمصيدهووضع
يقولوفيهاوأكثرثةثألحالعنهاصدرحتى

لواحلقوئافىيدكنومنها

تفوافأنهأطعمواثلهلة

شفذواطلةاففقتفأصبم

يئزهذولعئايهنىوماكن

بمرواحةبنالذعدامراةبثتاطندقضر2بموابؤوا

لهثوبفيسصثهاصعلعمالنبئفأخذزوجهاالىتهاابنتمرمحمن

شإعافصدرواأكااأالغداهالىهلنواأطندقياهلنادىثم

قولوفيهاطةصقئةوقيت

تمرةتوعرإخىزيئوفى

شنتفغققمزانهف3اثالثة

وئعضذترؤىأألخبارلتجآبه

يزؤدمنهأقالبؤتركواوفا



م

ةالوجوشاهتوقالؤابمنبدربمفمرآكئازورمىقالوا

يقولوفيهخنينيوتموكسذلكمهزمينفوئوا

وبتدواوافاتذفيخنينغداةآلؤكأئبالئرنبالكقازورتيتة

ملكمسةوجههقفضارتبيدهانابئوجهوحفمالوا

يفولوفمه

يحرزدهمتلففأصثرقمجقهأضاطشطجاأنجطجهو

اطروببعضفيمحقعنبئاشةشيواناقطعالمحالوا

اليولدهعندلهىيمانيةةفصارتنخلجريدةفأعطاه

ياقولوفياليوأ

يتوقدهليمانيافصارثؤنخلطرشككاصاىوأ

ثألثوضرمااليغؤكخذفاكذتةظهرتالجدقوفيلتالوا

علهالقهففتهاوالمشرقنواالشامفصورفيهاذوئضرباب
يقولوفيه

يال8تال



م

خئذواالصقاالفافلهأضاءتيينؤليعالمايوتارةوفى

صمباجنأ6والماتنزلقالوايهفالحذيبةؤلولئاتادا

يفولوفيهبالمانجاشتعادتةبعرفيوغرزهبهانهههن

ها8مافازناذخبئزذاكومن

داللةادكآالفىالمارفوفى

يتزيذانذاىذواكالمجيث

ئفتدأللدنجالقفابجملوفى

يوثنحقبكاوميطالواللهقالفبفهـمثاعرابئ5وأقادا

ياقراوفيهاللهرسولأنهبالضتعمعدفالضحثهذا

محندالنبئتالإذالغعتوفى

ألقىرةاللهالتتتدىالغاروفى

عالمة3يريدعتمنواظهر

صأشفذثقالخعثيالىتثهد

شدحبوصونجهأتجاياإ

يثدألقيامةتقمدتهعلى

لكموالفبمافيالاخلقجبلغقجالىانتهىانهروى

اصبضأصثأماأوادصارائتغاةطريفاصمارحتىلهاللهففرجه

كالمصدملعهدالاةوجدتبهذا

يأثهذبامهنالامثاإ51هالمماثأهـ
ألثلد



رسولفنفلضهماتاالقوئمهابشيللهفاعزضحاجاصه

جمولوفيهيمبمئاصارطريفاصتلعقائله

يرالفعافالعلفىوخمطأ8كلأمي
يتبزذيابماطريقاضار

الفئةمتلكياسفيلعئارقرلهذلكفنالفيوبفىإخإرهجمر
لمعاويةذلكالعاصبئوجمرعرونبمالثأمأهلفقتلهاإلغية

إتاتلناهفانحنبولكفىهاتلحضيقصيماتأيثاتريلمافقال

تخآفوقدالقمارئذذألبىقولومنهابهصاهحينعلىقتله

بكففيهوحدكوتموتوحدكيشتعتئوكمراحلصضفي

الىغمانأئامفىفئيىاطقلفولسكالمديضةمنأخرجتإذا

بأشقىأخبركاالغتمبعلىقوا4ومهاوحدهبهاومالتالربذة

هدهمنهذهيخضبوالذىثمودعانرتال3تالاباس

حينوأسهعلىئلجمابئضربهوطتههافتهصكلىيدهووضحع
شراقمةيدىفىكدرىاذىسهالىأنظرقودكأقمه

بنسعدحملفلتاالذسبيلفيكنوزهلئنيقنوأتممالكائ
هـطديتش



ايالموالفصتتالمدينةاليالمدائنمنكسرىخزائنوقاصبى

أنأصكممابنشراقةاططابأمرعربئالمسدنصفي

صتفغتماللهرسوللمولتصديفايديهفيكسرىسوازىيلبى

ليلةومنهاصلعمالهرسولبصدقوثهدواايهاالثاصظرحتى

سغمعىبعدعرىكفتلاللهأنابرويأباهشيرويهقتل

قولهومنهاكذأكفكاقالتأريخلمحسبراالليثههذهمنساعات
أتيدرىوالالمحاهعنيخبرائهالمنافاقونفالناقئهضقتلما

عأمنىماإتسألآاعاالإقفالثالمقووحكىالمنبرفصعدنافته
االسنجادربثبىةازماتعققلىقىكذأوادىفىااواوبئ

وهوبالمديخةاكابهاليإبخاشىضيهومنهافوجدوهاكذلك

الألخإرتتابعتثمأخعناعلىنصلىحتئبخااخرجمووفالباطبثة
فيرأىكاصالىهبهاسرىيلةلومنهااليومذلكفىبموته

اناةولممنياماالموأفوصدتفالقبنىبعيرمررلثفقالطرقه

الحنيةالىبأبصارهمالموئمفرمىفكممفتهعليهغطوافذماةفيه

اخواتفي6أورقبئيقدمهمالعطلعحئئوهارثتفا

المنجمةصلفإنبذكرهاكتابطولحالناسفىمشهورةلهذه

349وفى



بمعرفةجرتفداالدةقيلاكواثنعنئحبرونقدافيكان

ودالئا4اطسابطريقمنوالعنخمكنبالتذلكمن3شى

كذلكواذاكانوالمجثمفاقباألإقاباطلعدناوذلك

يبئممنإصابةفىالإلجمازوانماامنخموغيرالمنخمفيهاستوي

بابخوموالباطساباللاستبغيرمغبهيخبرماجمعفي

بهيخىونافمااجمعينيهمعلاللهصاىالألفبياهيلسبوهكذا
السماوئالوجىالته

ضلهماجعلهااآلكئممفترعلهدعاذاطثمناتجابةدعوأتهجمر

بينبدضان6المحاتأقىكهفآرتقبفنزليوسفكيتيسنين

والجتصاكالباصواحىاتمصثواثعليهموألخت

قمابعدلهبأبىبنغبةعاسؤهدومنهاواليأيقوالقذ

ابخمبرفياناممففقالابخمعوليهتركوقدالمعاداةاثته

أأيمرقكالبكمنكألعابصفطاالثتمئالتبئفقال

بالمحاللثأيقنذلكحمعفلماعظمهوكثممطمةويمزعطده

بعفىفىفلماكانذلكمنفرازاأأخااالىساعتهمنفارتحل

وهمدهومرقامحابهبينمنفاختطفهبعل501أالمنازل
متمتةهفمه



فرفعالجمعةمالمنإشعلىوهواسشسقىلفادعاؤهومنهامه

القابلةالجمعةالىفارسات8السماهطلىحىرجعهافابيديعه

البيوتراثدمتالسابلةانفطعىفقمدرئهويدعأنفسألوه

فىفوقاكاثامافئقورألسرقالوألعلعضاحواتينافقال

الصمادقةاالنجاربهوردتتماقىال4هذايثل3اكليل
ذأصكمن

ابئذونظمهالقراننفسأؤلهاالقرانمنوتهنبدالئل

بقولناصضتهالطودعاهممعارضتالىحداهمكيفتىىأال

مبسورةاأتأتعالوقالئفئرياتيثيهشؤليبقشرقأتيا
تجثليألؤاأنعاوالجناإلناتجصتلققلقالثمثله

نجعلاظهـإللبعكىبعثثهمولوكانبمثلهيأيؤنالالقرآنهذا

منقيعلىاطخةبهيقومقائمةوداللةبافيةآيةلهالقرآن

أتدالتىاتالمكتمنوهووالبيالطاللنةوعرفالفرانحمع

قولهوميانهيهوصخةضذقهعنىاودكرسؤالهاالذ

شفيبونضلبهمبعدمنوهماألرضأدفىفيالروآظت3ا

اللوئوئوقالجممصيهرمفولهونهاكذلكنفسنينبنهعنى
هطأالمزمما



فعخلحاتأخذوكثإلهـةمغانماللهوعدآقولىومنهاكذلكصات

وأعطاهماألرضعليهماللهيتبمفكانكذلكخيبريسنىهذهك

رسولهأرسلىاطاهووبئعرقولهثهاوخقائهاأمرالى

لمحركذاصكفكانكذالدقعلىاصظهرهاطقوديهقدىبا

عقفولهومنماةواليثفبالدينعاحاصكلمئبماوعكدفي

يشاهذهلملمنهذايقالوالالقعوانشقالساعةتربتاوجل

مبهمظلعواالذبنالئصيبنفتندواتقواوجلعرقوله

منوضعتهفيل11بأمحابرثكفعليهفقى11ومهاخاضة

اطلقمنشاهذكهثرالعثاقدةمور18وأصدقالمجماثبأجمب

وبىفتهبهاإلريخوصخةبهوتهوالخالفالموافقشهادةذاك

جمرنابماونجزئاستيفائهعنزكتابخاباثأادحملثوهذا

بركتهالمينواللهاصعقصائهعن

اكمتابمنمأخوذهآاالسالشريةاعمولأناعلمائعهدبمهـ

تعدادهاعناصئتةاالمرانئفنىمعروفةثنهورةمووالشتة

فامواتتةاإ8افققآلألنرإرهاتفىاغولادتحقغت

مذههمعنسومكلوناتخملتأويلمافىصدواواجهايبضدش

قااكشابهذا5اخاكزلماتاىيريدثمعقبصخةاوأعتإ



ا5

أكىشراثعالمجزيهرطريقمنيمونلملذلكمنأئالئمه
راالعثأشمرفتينوهىشويضناعنوالسكوتالألديان

وانلالخرثهـكلالتقعدفياطلقعلىوأغؤؤهالمراتبوأعلى

وحتموندبوأحلوأوجبنرضفيمااللهالىاكلنىوابتناء

بالطعنبالباطنعةالموسومةاطسيةالشزفةهذهاعئراشثم
8والضيدإطقداكادواروادهافيوالقدحراحمعالثهلهأعلى

واألمرشوفيالمالظلمعنثأويأليصرفوأطهلالسالم
وسببالوجوهمنبوجه2افقهوالبهنعفقأالماالبالمعروف

اإلسإبمن

81الوحىقلرثهيععئدالوالالصالهيهعلكانماأمطلب

ويالمبحراقومالوحىتلصنفتماللهرسولكانهاه4أه
إشراكوالباللهيركفرعفىمثحهويويمخدهشانهالبارى

وئطيمحرافيروتحئثوويحبئتباطوفوكانبهشى

األؤىكفالجوإروخسنالرحمطهوبأمرويسقيهمالئاس

9ولالعقيا

هثالظنينة

اطللهألهاكلمماءمحدثأمههاثه



لمالضذفقأإميهطاالجاهليةفييسثىوكاناقربىذىايثاه

أتاهحتئأصعنامهممنفيقوالأدناسهممنبمثىءيتمدتس
ا

الالألرضأهلباطباقرهصدشالقلبالمجابواجبةاطارةا

جامااؤلالتلكأنالحبرئهوطحاهلأوناقحقإتأليهرها

بهيصلىثماالطرافوهوغسنلالوصتؤصحلعماآلرسولإليإبه

صلتوإنمابهإتالمجوزوألةللصالةمقاحاوراانجعلكعتين

منوتالقىمنشرةلةئرضألثااالنسانحواشىنطاالالرة

بالماقيلفإنالدنأباضنريالقيهاطالماابخاسات

اتجاسةإنقعلئمىابخاصاتمنبهإشربواللئقوجها

داخلمنونجاسةتاللىكاتتىرجظمننجاسةضرئينعك

والعينومنافذكالنمئتكثفيهوالوجههدالجمنجتخلتى
نأكيداالعثريةفيومفئرضالعقلفيمستخثفحاليزهلذف1

فىيرصابخاعةفذوهو8المقلبعفعوكورضفانيفاولؤف

9شأذقبهظهإذابالماهذملهلمحمنعذهبالىالجواب

ميكليالجد

اههالئفل



ت8

أنيمنضنكامغموضعذلكأنمعواجئأثربهقلمأو

فليمقيلفإنمثهااطعواناليخلوالتىالبواطنحكمحكمهلمحعل

وجبنلئاقيلالئفلحدوثعند4نقضبالالطهـارةعلىحكمتم
وقت3تحديدمنئدأيمنبمرناكاالعقلبالمحابالطهارة

لمواذثاؤههالثى8ابتدائعرفلمإذاألقهوانتهاثياالتداثا

وحفورتهائاالنوقتااطذثخروجنجعلنغه8الثىئنقم

إذكانالشريعةبموجبموجبسةوهذهالبتداثاثوقالصالة

أوالموطلوعاالالرةبقض4عآلاألصعلانحائرا

بعفىفىالطهارةصلتاوماشىاوالمشىأوأاكالأووبهاغ

الوجهغسلدونالنصارىعلىيفرضبضكاذوناالطراف

خولفوكنالرأسمسيغاليهودعلىئفرضلمكاواليديئ

موجبئالعثريعةاليالمنقادبينواقييزواالتحانلالبتالبينهما

العقلأنقىىأاللىفجورةوهثاثاااأركانحالتةفأئابالعقل

وقوعغيروعندالخذثوقو3عندطرافايئكليابأل

لةبالنقص

انلل01

18تجديدمه



ا

يألبلماطدثعثداالتسان4ثفلغلصلموإناقحدث
ئوجبمامااليظرأنفينبنىاطدثعدواليدقالوجهغ

شراغمنشاالخالفقنئيىناورقهيأباههاالىويحيرهالعقل
والوجهومتهاللهلمجهدعليهقدرولنينكرهأوالعقلفهديتا

ووجوبالعقلبثفساالالرةابفيتمنأقهذافى

لالبتالةالمودوداليذلكوىمايوددونختتماجئتت
التؤلجهوالاالنخحالجبالمنىبالفافلفإنخانواال

االعاللمنفذمناماعلىمتاقضسؤالاهذفإنوالنانلى

موئيوالمنىلالغشمالئوتجالبرلجعللوأإتهالولووجحبماوال

جمعمنتحقبالمنىأنيقالانوكنجانراكانآلثفو

يعذائهاالؤىاالئانبشرةأماكأئةطمنإيجالدت
المإمساشعليهأوجبفلذلكغيرهبخروجيلضذالماوجهفي
منهكاثنالمقنبخاحغاثهالسلفبعضمحىوقدتهث

الطهارةعليهوجبتفلذلكمثلهبوالمنوغيركائنثلهشى

مجوضفاالئرالثخعلفليمقيلفإنفيهالمعنىعلىأقفولست

كيضل

8ول09ناقل



4

هذاقعلبالماياقالطساردكابهفعفالالقوزعندالماعن

ةشىتهمولوكانيعةاكموجإتمنبعيدألتهساقطايما
افيرئفىبالماهوأجدرأعمرابالأناآإسوآ8كاناخر

اخالومنهالماهأععللألتهقلوقدأطئمولهاالقاذورات
8المائطفئهاكالالنارئطفئ4لذأوقيل

عنوتزجراطةيرعلىتحثحالوتكرولواعنعوعخعنالصالة

والمثكرالمحشاهعنتنىدااعاإنوجلعراأليقولالفععاد

ينوكعللصبحكعتيناولألفرضنتدالصاانالحرفىحاهفى
الذرسولكانلفللسقروايرتإلمحقرتافزيكللعصر

كيرموقتصاكعتإتكعتينيصتونمعهوالملمونصنلعم

عالقمئرئهلعكاثمةبمصنةعرةاثنئوالمقذر

يصفؤدماكعضينتالوافلمأوقاتضفيصملواتيهاضف

فيلوطيعنةنجعلواالمدينةالىطجرواأنالطضتةعتينر

فإتونرئحمتخافيفاتجهايقولصلعماللهورسولأدبارها

لختدثثنىيالالبشيممتذمهبعذكاتحتئعل

جعلولوفرضاصمارإبفاشاالظصبهمصلىاإحرإربيعمن

اكيلمحفيف



مرةوالليثهايومفىفرضأوخمئاأوثالثأاوياثماأوئاة

ويحدذجمدةفيهاأوخعلئقرضلماوأصثرأومرغنأو

والفراءةآالقيافميايفرضلمأوجمداتثالثأوورصهكان

ئعلمااوالخنوباليأبرالمشهقاليالوجهتجويلايرأو
اتصإلئالثإيهودعلىئرنىكاجائرالحانثىمئ

الصلواأوخلابعسبعالثعمارىوعلىالستلىآفىإال
أوكامىاصالقعوداومثأصانوهاالمحمناههذكيرعلى

النوافعأنيلمأنبهاطلقضدماجانراكيفلحان
وألئذالخلبامجابواجثيالنععلواالعذافالمحق

ذريعةالمتترتيوتخذهانهذبالجمايةومنغقممنلذلك

لإلفوتاطعالمنالعالةهدهفىنجعابهاالوصيلالى

يدىبينالعبعدكفياماباصبينالمعارفةوعالباب

االثوإاألرضاأولصتتيلهمللعالصنارآوصسعاأربابهم

الجيالثذالتلأنشلمأنالذرحمكوينبفىبماالحدود

واللمالنهاعاإهفيبماافتاوالالمبلةصعبمافىةابالز
مكعولنعئفوألأئننبنعنالفروالثالتغنالمفربتصر

يبأ



قالعمنخيراءاالبئفياليىفإنموضحهغيرفيثارال

الدلىنقضتجرصهمفصدواقوئماإلطثبةوهوالالمثبئفى

فىالكألممننوجمأنينىفليعىالمسلمينواشعمال

مناليابعليهمئذوممنهبوييهثوافيمعولياهبهئممتم
كألمككانومتىمعيهبوهوخيزذلككلالمستانأواوجهه

عنالذلمجمدكلئزلملكشرحئهاالتىالجمثههذهناثمم

ماجميعنيخابونوبذلكميدتكعنأيثارحوالديك

وكتاثاكيفياتماالثراغواوقابئالفرائضاعدادعنيسئلهن

أحدهماعتلومتىارةوالالصالةفىرناذبماأأمم

والجهعاتالعيذبئألدبمغورشدالقراهلئخافتةإلخبهارلحالد

رشئتفيهاهرااليطزهاضملأوراالشئا3صفوا

إذامذمبغعواليعنشنتماوأشفىمنهاخرئين3أابالربميتين

اللهروأرجبالمنوئألثالمحرلربهعتئيمتأزللمحدهمأخذ
عنالسوالفىسليهيلخانذلكأشباهالعاوالعكرش

خلفيقرااتهزضممنئأويلوائافيهاالناصفأختلم

انعرفأحدثاذاقالومنةالفراعغثىمنولواماإلا

ةملمحاث



5

اللهبممهرقالومنويتدىيبئالاتهزعمونننىوب

ذلثأبتمصحفباخذهبكاالقسالومنالرحيمالرحمن
تتتهوخافةقولهضعفلكلتتينناويلهويطالبهكآ

اإلضالورجبوالعقلوإضالوتعونةموأصاهالزكاة

الربهوةحالتنترتولقدالبابهذاجمثههذاباالثاروالتفقل

باككاهأمرقالألتهماليرآظماسعلىاشترتحتىمرهغير

الىبئفكانئققونذامايألونكفيلبمبالمالةاألمرضد
صورهفىالزكاةفرضإتولتافوتهمنضلىذقت

اوفتفىسلعمالهومولبتنهارةامنتعسنةبراة11
هاراثعدو

يفحوفديلثووإطناهللنهؤوغوندليلرياضةيم
فبهاالنانييجدمامعوالحقةالصخةويهمالنامىعنكنزا

سورووآسوئمفرضماواؤلىالنفىومفاالقبقةيىمن

والعقلالبقمناننينضةانرمعثمهرصوئموفرضفخثم
وتذليماانفرياضةووجب

اعظممنأوهوواتحانابممالالماسكمنيهماعاثةآ

هاللئر



ه

عقائدهمعنثمىءشفوأعادهعلىوبئعقاللهوثائق

اوصرسةخشلىدلتعهمناالسالملدىالشطانثدكأالوال

وهىاتراالخصامنالضحثهأئهمعالبابهذامناله

المحردفشباالمعضولمنسبثايوتجداوفاثدةعاحأاتدل

ابخردالعفلجممنوفيهوتذلمللواضغاتجردوفىألإلحرا

نفأتينفقدالفائدةمنفهلمااطمامودخوللألغتسال

مهاناشجممابحصتألبهالمراذإذكانوالغتثابثرءليىالشرد

الطارةجعلتكماعإدةجعلىالذىالغلواففيوالهرولةقال

أإلىفيماوالغذالإلسرلئوجىوالعقلعادةوالصالة

الدخالتاصتققتمالنبئأناطبرفىحاهقدممافوتهئحثى
دمثعفضةثقنافسهفيموة5011أعدا8ليرئهرؤلمألسة

زننوأتالمسمثصىفيماصمبامامقحدونوهمإئجأمةمنما
حراضقأخمرعئيذثةطيراىهـرجألرأتافلوالجمار

ق4الماأمقهاسبالجهلضايهخبماالجازلماأصرايبلشت
العفماالثوابراجىاهإابشدكاهائدشبئاالع

ببماهـيذل

رلىى



زروالخرالذجوأئاقملهكانبمنواستثاةلهفئلماتمالها

الطهارةوالتقصيرالمحلقوفىوالمساكينانضعفاءعلىنفعهى

إتصاالفياسبقاعتراثلهظآالمجرواصالئمالعظافةوا

ثعفوقدجممملمنتدبهرةذددأتؤاالذتاجمعينيمعلاآل

تجاياهممنمئةالمجروذلكواآرهمالقدمابقلياانأالت

تخطئةاليللتسرخمعقفالبهرنالماالماسكأثحهتفإذا
ولمالمناسكههلمنه8هأعليهثتوفماوتجهيلهماألقة

ئئىالتىوسواحدةخةاالاألسألمقصملعمالنبئمجج
الىكاتوارثواناشوشعتنهغاأمابهافتينالؤ4خة
لدهرابثىا

وألطالقابيعبخزلةتمنلثالبهاحوالمواريثالقواالنكاح
وإلحاقاالنابإثباتفيعلةجكئموفيهاثخجمنزلةتخلية

جبهوهذااتعواوالعقادالنكاحكانذلكودوألاألوالد

يوبفيمانثىاإلعلىهةالقمفيالذصرتففعيلوأئاالعتل

بناسيتهااخذفنيخكهامنعلىئولئهاواألنثىثاخهـامنالدبهر

بإؤنجعاثتاها

يالرافاع00مئ3ثعهئاخالةااللههثثامأالنم



5

ويعراوردنيعالققنلألنةعمجصلهتواألعادالجمعة

كدحكدعنويتريحوبئوالمساكينالضغتىعلىنويقمم
منمضربئوهذاوبهاكلممماليكهموئرمجونصةواط

األرضفىاقةمنوماواعتبروبئعرالهامرضللمنالنفع
ومجغعيدوفمإل

اتثهكألوالدماالتميتةوتحريموالجسدالرثصفىالعشرالئتن

وااأللممنفيهلماالحتانتوئمواستعظموظافةطهارةكلها
هفلفىالبىلاحنإطمنفقفابهيتأفىمايهلعوأولم
اكعنازاطتانوفيوالمشفةالجهديبلغحتئالدوالثيافلدوتو
هوقالثمالصبئمنعثةلممانقالولذلكالجسدونمااالتة

النفسكراهيةهاوالالميتةتحرميمفأثاوتسيماابتالفشتة

أهلأدآمعالعثرعطردونمنهساعاالئوجبماالطجوقاو
دغذأوغدفىبهالتفتأمنإالستهفيعلىئجمعوناالرض

الألشإذهيتهأظوشرقفتهلوضيمتيئغونافيوأهل
إإلطأيلمهاالمالحمةامنوفيهااإلطادأهلتمائعيبها

تاليالله

9محممالعالفشاةأانأالهـ



دهامرفىطعماآلرسولكانصملعماآلوصولهرمبىض

قأفجلتشفقالالدعاءبهنمايدعوأنيهاجرأنبلمجة

لدئكمنلىاجعلليصمدقخئشوأصخريخنيجمذقيثذخل

طريقهفيبالخخئةعليهقلالمدينةالىخرجفالتصيراططاتا

أمرهاتمفالمعادالىالراؤلثتالقرانعليكفرضاصدىاات

والفتحاطهأنعرباإذاعاجهأزلمعادالىويزهوعدهوأنجز

الىنفسهفنعىنتعىالىئعيتلعمفقالالسورهإخرألي

فرمنتيتفىإلليفيبمبهواهابتداثمثهربموتهقبلأحمابه

الألولربحسهرمنظتعثرةألثنتىاالثنينوموقوق

ئؤبهبماأئيعنوؤوىكرخأوايلةعشرأربممرمنهنيم

يافقال11جوفثعلعماطهارصولبعثنىالاته

فاظيقالقيعهذاألهلأصتغفرأنأمرتقدإفطبماموأباظ
السالمفقالأطئرهمبينوففتحتىمعهفانطلقتصالمى

غيزآيهجأتمايهاجمتمماليهنثكمالمقأكرأهلياحمظ
منثعرةوتآلأؤلمساغيتالئظفمالملكعطعتنالهأصآت

وادخلذالدنخرائنثاعييقدإفهمويهبةياباقالشاألوذ
فراد



اه

بأبفقلثرفيلقاوبينذلكبينفخيرتالجتةفيهاغ
مويهةيابافقالالجتةثماخلدواالدنياخزاثنفخذوأتىأنت
وانصرفالقيعشففرلألهلاثموالجئةرفي7لقااخترثقد

فىبوجعه3وابتدفرمنتجيعاللتينمحموماالألربعااجلةوس

وإفابالنامىلىوعخرجماآخرفكاناطارثبتجمؤلةبيت

وجعهاشتدفلقااهأجمفليصفواالناسمروافمالثفألوجد

بنعلىبيننخرجوضهاعانثةبمتفىيمرضاننساءهأذناس

االرضرجالهقخطرضاالعباسبنالفضلوبينطالبابى

يحللأقرلبصجنفىأهريقوافقالعانمثةبمتأقىحتئ

ثخقبقفأجلسباهثةاتفاالناسالىأعهذلعلىاهنوكا

يشيرنجعلالمربتلكمنعايهتنفطيتابمصمترطنصةمن
تختوعلىالباسبينيمثىرأسهعاصننخرجفحلئقفداناليا

واصمبهتوابهاناسناحدقاببرعلىىحتئاألربئرجأله
باخفتالالذقللشيدااستنفرانبهتطقمااؤلفكان

وبينالدنبينخيراآل4عإدمنعبقاإنفالثمعلهموصملى
ل6كامن01

الحب



اللهوضىانأبؤلهاففطنلهاعندمارفاختاالهعندا

تفديكبلوقالأبوبمرفبهىصلعمنفسهيدياتهفوععليه

األبوابهذهالاظروابمرياباليشلكعلفقالوأئهاتماتاتائنا

احداأعلمالوإقبمرألىبابإالفهممدوهاالمجدالىالالظة

ظألضكيررفامتخنىوفىكنتمنهبمااهمفىعندىلاضكان

الذمعحتئإيمالطوإخاهحمبةوكغابابمرظيآلالئخذث

اتهعدئالواودوىامحقابنمدروايةمنهذاعدهبيننا

بمراببابأإالمجداليالشوارعاألبوابهذهشسدواقال

بناللهدبىعنوزوىبكرأبرومإلتهفيالنايى8اتننإ

صثاثشةيتبفيصلممالهرصولعلىغلناتالاثهرضهمسعوا

اذيلتقووأوعميكممو3وااللهسمحئاوقاللنافتشدد

11ظوإالأقمبيننذيكمإليعلييواشعلفهبهماللهوأوصىأ
اآلخرلمجعلهاالدارلخققالفائهوعإدهبالدهفياللهعلى

قدناللمثتينبةوالعاقافسافىوالالألرضفيعلواالرريدونيذفى

اللهالىوالمنتقبالفراقدناقدقالأجلكمئىالمهرشليا
االالفطةة305كأللاىامالمدق91م8ا01ثهأ

150مالة3اكاأمهأأاي01أإه11114يكمليمهة
لكا11هه



ه

وكاناألعلىوالىفيئالمنمفىوسدرةالماوىجثةوإلىوبئش

ئوفيأنوأمرهجيشعلىزيدبنأترأصامةلعماآلرصول
علىحدثاكالفاأنروتالوافابامىفيهقمالبثماهأرتحاطيل

جيشانفذواقألالمبرعلىاصتوىفالواألتصارالمهاجرينطة

لننيوثالئاأسامةجثىانفذواأسامةجيثىانفذواأسامة

وانلالمارةطليقواتهابامارةفيقغلقدامارتهفىفلتم
بوضجهاؤهمفىانامقوامجثىلثملماظيقاابوهن

مايظرونالثاسوسانرالمدينةمنفرسضعلىععكرهثمعامة

ابنعنحبئالئعنالواقدئوروىضققتمرسولهفىالمهتجفى

اننوبئفالتنلتتمالذرصمولقخاستذلماقالسنجا
فعحازعواأبذابدفواقلنصصاكماحنبةوبدواه

أمحرلحمماهمبففقالاللهرسولعدالتازعواليبئ
حسئناوفالنةلفالنةمنالوجعفيقدعمروقاليدوهفاستع

المبثينأخرجوأدعقدعيفيقالعدهلنطفلقاالهكاب

واشذوااجيزهمرأجموفىماجمعلالوفودوأجبزواالهربجكن

قاليأملعمصالهارسولوفضفتاموأفومرائسامةيشج

يمئبأنوببناللهرصهليئلحكقنالرريةبهلعبالسابن



6

باللوناداهالمرصقصلعمالهبرسولواصععرفالوااكتابذللط

بطزمعةبناألعدتحرجبالثاسفليصايئرئرفقالبالصالة

فلتاكبرغاشالنكابمأبمالألنعرفقدأالمطالببنالألشوفى

ذلكالذيأببهرأبوأينفقالالمهعرصهـولمحهراوكانعر

المهالةتلكعرأصأنبحدنجاهبمألىإليوبعثوالمسلمون

اللهرسواافعرلماقالت5اأعاثشةعنوزوئبالتامىفملى

رجلبمرأباإنفقلثيافاسلفابمأبامروافالبالىش

بمأبامروافقالالقرانقراإذاهالبمكثيرالصوتضعيف

ئوشفإتصوإتاكنفقاللمقالتىفعذتقاكباالسفليعملط

كنصافإفاذلكأقرلماواآلقالتباالسفليصلجمأبامروا

فامرجآيجؤنالالعامىإنوظتذلكعنهيمرفأقاحت

حدكأفسقالالرهرئعنامحقابنطورسعأمونأبتانبئامقام

صمققماللهرصعولىفيهبضفالذىنياالثيإمكانأتهـهاتس

وقفىالعإبوفخقرالهفرفعبخأإيصقرنوهمالناس11خرفي

أأشسلطفرخاتهمحعمافيفعتونالملموندسبكالثةابباعلى

منرأىبماذاصروئئمائتواأنغفأشاراللهرسول

بئ4االعبدبنأبوبمرحدثنىامحقابئقالوانصرلتصالثم



6

عاصمالعماللهرسولفيخاالنمنينلمحلماكانانهمليهأبى

باالسيصلىوأبوبمرالمبحألهصالىوعلىالتاسبينرأصه

اللهلىصولإتألذلكنعوالماألصمبمرأيوعلمالناكأفمفرتج

باألسصلوقالظهرهفيالمهرصولفدخصعالتهعنفبهمى

الناسعلىأفبلفرغافلبمرأبىيمينعلىلىفعبخالىىو

وثالالمجدبابمنصوتهخرجحقصعوتهرافماثمفكذ

انئالمظلمالليلكيطعاليتنوأقملتانارئععرتالناسائا

ولمالقرتنأحاتماالاحللماق28ثىعلىئمكونماوالمه

مناجعتقدأراكإفاابرجموفالقرانالحرممااألاحرتم
احاابرلخرجضمفالفإتيهاخادفيابنةووآواليىآبخيراآا

الناسوتفرقبيتهالىصاممقهرصلوانعرفإلستحاهله

فاطعةدعااشرفلماققتغالمهارسولانالواقدئودوى

بدذلكعننئتفشجكتناؤهاعلهافىفبكثفازها

كلفىعلتئيرققالترانإنلىتالتاكصلعمابىموت
ايخ

اللرةمامععهثةوجدتبهذا

يال09الا4وللينخبارىأ
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مرضىفىمنماإتاأراقوالمرتينالعاهعلتئوغرضمرةعام
أهاىأسرغأنتلىوقالثماتيادعافىثمثفبهقالتهذا

وخينمانةويقالأشفرستةبعدهكىففطوقاب

أعكلعوالفهلىمأ

صعلعمالقهولررجعولتاعاثشةالتعمالبئوفاةذكر
4يثقلوجدتهثمخرىفىاضطجعاالئنإلتيؤاالممممن

وهوالسمااليصشفدبقرةفإذاوجهسهالىأثظفذهبث

ئقتضألنايقولوكان1أاهثحهعاىأيخاالرفعهتبليقول

بيناللهرصولففبضفاخترتخترتفقلتإتالخيرتى

عشرةألثنئاالثينثممنالضخىاصعذحينونحرىشخرى

واثنىوشهربنالهيةعشرمنسنةالأليلثرربمممنيت

عاحارأصهوضعثستئوحداثةفهىسفنقالتلىشارعمث

وارتختقالواوجهىوأضيربساالنمعأنتإلئمتووسادة

األرسولماتيقولناالعقواقشمواليحابالصراخالمدينة
االبعاىفقامرضهاطظاببنمرنجامحتدماتمحتد

11اآلرسولوانماتفدمحتداأنتعونالمناففانإنوقالي
لدنل



6م

فقدانسبنموصىفهبكارئهاليذهبجمثهيئت

ماتقدفلانبعدالهمعادثمليلةينأريعقومهعنضاب

رجالأيخدىفلئقطعنموسىرجحكماالذلروليرصن

أن3ظنكلوقالماتقدالمهرسولأنتعونهمأر

نلذلكالمهعدبالذرشصغحقاليموتصعلعماللهرصول
وكريمقمثعلئرعافأفبلبمرأباافيوبخفالثقال

الذفاذاشسولنثةبيتخلحتئإليهيلتفتفلمالناس

بأبىلوفالالوفوجيهعنفبهفحبرةئردفيئتخبئلعمع
تذوقفالصتهاذفقدعليظالمهالتىكتبالمؤلةأقاوأىأت

يىشلكعاسففالوهمريملمهماالسالىخرجثمأبذابدء

اليهنجنعتالابرىرأهفلئاتكقمانإالفأبأئعتكريا

لواونتهمراجمألبمرأبكالماناسمعنمااباسعلىنتجا

أئهاياقالثجلممقاعلىوصاقلهوأثنىذالمحمدضليما
ألهسكمبينحىوهوفغعهالىلتحمتعىفدلهاإثاتا

الناسلميةيأآاوإيختإتكفقالاتفسكمالىايماوق
كالدجلهنوأ

8عظن



هوفاقالممرأتهعنوزوىماتقدايهرسولطانئذ

ماضاألشضامحاوقعثحتئفعقرثيمرأئحامنثثاصأنإال

منخقتسدربلإتمحمدوماأبوبمستالثمنجالئليتتلنى

ينقلبوهغأمحعامممعلىانقتمفتلأوماتافإنالرصلقله

ياقالماصماكرينا114زىوشاالقةيثئمقفلنعمتيهقى

كانومنموتالحىاللهفإدقالقهيعبدنبممناالسأيها

وحهمالناسووعظماتفدئذاهفإناإلهـادأومحمدايعبد

صطعمالمهرصلجيازنىوأخذواالمنبرعنوظالتقوىضلى
برالقفىلمجدئاألنمنارةابووكانقبرهلهلمجفرمنوكتوا

القبرفطئسوىالجرلفيعبدةأبووكاناألنصارعلوهو

لنبيكفيضاثغاالعباسوقالاإلهفبعثواأثاجربئاكلوهو

يدصنوتهأتواخعلنواانجاهمةأبىالمالرصولبئفسضاهما

جمدهفىبلتآخروقالأمحابهمعالبقيعفىقوآققال

صطفبضحيثإألذغتنبئماتمامولبمرحمعتةأبوفنال

يخمرونأخذواشاالرسولعنهخولثجقدرهعلىالفرايقحرلى

الىاألنحارامنأطىهذافانحازالناسفىاالختالفطهـقعله

طأعلى



6

وانحازساعدةبنسقيفةنىواتجعوااطزرحصتدغإدةبند

الىجرين111صاثروانحازفاطهةبيتنىوالربيروططةعلثئ

إلتفقالشعةبنكرةالمةنجالغسهاالماريدكأبهركلأب

هوكماضعفتنماآلرسولفتركوافادكوهمحاجةباالصكمكان
الجلبنعيدةوابووعرابوبموأسرعدونهاإلبواغلقوا

اتمهأنصارنحناألنصارافتالتطكددبنىسضيفةالي1النجا1أه

داقةدفثوقدمتارهماالعربمعثرياوانتمماالكتة

أبوفغالاألمراويمعمرواأصلنامنلمجاذشناأنئريدونفومكمنكل

العربفتعولنأهللفانتمخيرمنسمفجمرتبمماأتابك
وقدودازانئاالعرباوصطقرثىمناطىذاإلألاألمرهذا

ممريدواخذشمتمأيهمافبايعواالىجلينهذينأحدكمرضعث

طثالمحيياخذأناالمنذرألنىأاطإلثافقالالجراحبنعبيدةوأبط

وايفعتالمغطفحيرأمومبهمأمهمتاالمرخبوعذيها

يدكابيطبمسلألبىعمرفقالاالخعالفخيفحتئصمواتالث

سدعلىونرؤوالألنصارالمهاجروننجايهيدهذشطأبايغك

عبادةبنسعدقتطتمقدقائلهمفقالفكربوهغبادةابن
الولشالنشةفىبهذا



المجداليعادواثمعادةبنسعداللهقتلرضهعقالط

فالثملجهوأثنىاللهنحمدعرفقامالمنبرابربمروصعد

كابفىوجدثامامقالةبالألدكمفلتكثإذالناسفاأ
أرىكنثوكنئاللهرصوليالطعهدهعهداصاثىوالايه

قدوجلعرالمهفإنآنجرناويمونأمرناصيدئاآلرسولان

15هدبهاعتصمفنرصولىبههدىالذىكتابهفيكمأبقى

المهرسولاحبصخيرآعلامرمجمعقدوانلههداهكالكان

إلمجدافىالعاتةبيعةفإيعؤفقومواالغارفىهماإذاثينوثافى

أشهرشةعلىيباينهولمفإيعوهالسقيعفةبعد

صلقمالقهرصولثقللتاامحقابئفالضهبمرأببيةبهر
فإناألرسولاليبخاانطلقلعلىالمطلبعدبنباسالعفال

نجاالمسلعبنأوصىغيرنافيكاقوإنعرفناهفيناابامرهذاكان

فالبعدهأحداليويناهمنعناهلننافعلالواآلاقغتمعلىفقال
المسلعونيشذلموفاتهغدمرافامقاالوفىالإحمقابن

فقكأشلإنوفماتهعندقالوكنهبمرأباأخلفاته

هوخيرمنئمنزكهمفقدأكهموانهوخيرمنئمنأخلف

كل8هل



غيرئتهمعمروكانأحدالفأاللهرسولانالناسفع

أبوبمرظيماقاممقالتهمنعصولمافقادابهرأبعلى

عاحأينكمواسمتعفاحمدوهلتهاطمدفغالىيدهعلىضربوابعدما

واشههدوالنهارالملفىيأقىتماباآلونعرذوعالنمتهسرهكآأمره

باطقأوصلهورسولهعدهمحئداأنوحددشالقهإتإالالألظ

أتاهلكعصاهومنرشدأطاعهتناساعةافتاموتذيرابشيرا

زكثوإلظفأعينوفىبخيرعولسثأمربموتيثقدفإقطبعد
إقاثاذالجفوماليدعخيانةاكذبأمانةذثالمفقوموفى

بالبألذاكهمإتقومفىالفاحشةتثيغوالبالذذالمهضربهع
ورصولهاللهعصيثفإذاورسوتهاللةاطغىمافأطيعوتى

ثفقوااللههـحمكممتصاإلىقوموعليهملىاطاعةفال

ماالنةيعةبكانتالواسدئقالايهرسولجهازفىأخذوا

فواخلفواذفغثمئويغبعفمهموقالىذفنبعدمااللئاه
االرباهلدفنأتهامحقابنقطىفعهذفنالذىالوقت

زوالعدالعلثايومدفنائهعندناتواالواقدئالو

وأحكمأعلمواألالعثمى

علطغسلهقالواعليهالفهأصلىارسولبهركسل31ه8أمم



6

إلىفأصدهعئىأماوشقرانواسامةوفموالقضلوالقاس
اسامةنبممعهيقلبؤلهوفغوالفضلالعتاشوجعلصدره
ولمقيمهفيصلعماللهرسولوغسلالماءعليهيضبانيوسران

قتخاذيينبثوتينيهيةجموألؤابثالثةقكفنثإبهمنئجرد

وضعوهثمقضوالعمامةافعلىإدراخافيهفيأدجبرةوئرد

ثمالرجالصثىإرساالويصفونيدخلونالناسوجعلالركىعاثا

القبردخلالذىوكانعليهاآل4قصوذفغالصبيانثمالنا

أناقالانهشقرانعنئويناوشقرانتاسالعبئوالفضلعلى

عليهدوئحنالقبرفياللهرصولتحتاغطيفةاطرحثالذى

الماعليماصووفيهلمحواوقيآلالترابوهالواوالإلذضاتميئ

ثراألأنإياعرهوئدةستهفىالروايةواختلفىصملعم

االثينووأذاصدشةوستإنثالثابنوهوزفئأتهاالصقر

راألفيابأعوروىصتقتتماالثنينمرموترفئاالثينرآوهاجر
فاطمةالىقعقولذلكفنمراثيهالشعرفىمنئاكثيراص

أأبسيطصب

ألخالىتكتيرثلماشاقدتلركنتوقتتثةاأناالبعدكقدعلت

ول3أباءاهـجمزه



وابقهااألرضقنسدكفقدئا

ئابىبئاقحوفال

وتفهذللرصولزنثمباليبة

مرجدارمنأآلكاتقمترفال
معالموباقاثارووافمح

ائهاالنأىعلىئطصلممعارف

وأسعدثارصوكأمجىبهاظللث

وبركتالىصولقازيانجوصتز

طعماضينمنكطاوئورك

مالكةرذييوئاعدلتوقات

محنلمملإالضونففدوما

وايدىالوحى4منجمنهمتقالع

طويثهيدةضفي

96

تيصثالثمنازجعتومكاوئخعل

أطوبل

وتهئذالىسوئمتشووقدذنير

لصعذكنالنالهاىمنبرا

دمجذخلىفيهلهوربغ

ئذئمنهاواألىالبتىأتاها

نيذئالجنمنومثالهاعيون

المسئذالىصيدفيخاثوىبألد

منضذفيحمنبتاالعليه

محضذفهماتيومرليتة

يققذاليامةحفئيثاطوال

وئتجدمورئررذاقدكن

يالحل01



عثرالثامنلفصل

وصمفةواألتصارالماجريئمناألمروأوليابةاأفافلبهرفى

بأومنأوالدهموجمراسالمهنموابتداثكالرهمومدةخألهم
ئعقهتلمومغمنهم

وهواطدثأحمابصعناعةمنبابهذاأناعلم31دأ

كثرةظاجودةالىاتريخقهصماحئهبمعرفتهمنفردبرأصهعلم

نحتلفةبيممابموسومةكعثرةكععفيهوضعواوقدالروايات

ىلهغرروإننهمأحائاأغقئموماوالمعارفوالطبقاتلتوارجمخ

االمهمحصرأوكلهمابةااسماءضطانهدرايتهواتسعت

اآل4رسولغقاهاكزوةاخرألنممكثاذلكاعلمولوأخإوهم

منسرىرنجلالفثالثودطفهاصجحهوفدتبوكغزوةصلعم
باالمارةالمعروفينمنهمالمدمهوريئوسندبهرعنهوتخطفختفه

منبدبهرونجتدىاللهشاهإنالمدبهورةثارواوالقدتموالوالية

اللمهـحبيماالصلكذاق
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خرخوهمقدينالممنةمغكعيرافإنإلوصبئباالصالمبدا
ظاتسيهلفيوحيلةالفممنتقريأمالئحروفعلى

وصالةخدأؤلمعمبعضهمفقالأسلممنأؤلفياالساخالف
مفىوفدضارئةبنزيدوقيلابوبمريلوعاىأؤلهماخرون

مواليهوبابصملعمالنبئأزولبابفىوخدلمجةزيدخبر

بنامحقعنثالقتبئحذثنىنالمالكبنئحدوأخبرفى

اصلممغأؤلاماخصمذلكصفىالحبرقالاتهزاهوني

حارثةبنفزيدالموالىمناسلممنواولنخديحةالنسامن

الرجالمنأسلممنوأولغمفعلىالصبيانمغأسلممغوأؤل
اجمعينىفأبوجم

فأصهاوأتهاشغبئالمطلبعدابنغتمطابىأبئبنعلى
وئحلمتلهاكىولدتهاكعةأؤلوهىهاثمبنأسدبنت

عرشينولهعلىأسلمامحقابنسالالمجرةفبليمةوماتت

لماثايفألنالوحىفبلغتمالنبئجمرفىتيمالهكوذأ
أباإنالمطلبعدبناسلمعهصحلعمالنبىصالاالزمههمأصاب

هلنهالمن

8كلتبئ01



ه

الثبئفاخذعيالىمننخفبنافاظإقطيالذوربئطانب

بثفلماوطالئغقعألبكندهوبفيحبعفراالمتماسوأخذعلئاعم
وهوالنبئأليعألانالواقدئوروىعهواتبهامنمحمدااآل

رزىالىاآلدينفقالمحتدياهذامافقاذخدلمجةعنديصل
بهصمادينهذاإنعلىفقاليإليهااذغوكلنفسةاصطفاه

أنصنفقمالمبئدفيمطالبأبااذحتئأمرابقاطعولث

االيثهتلكعلىفكثتمفائسلملمإنفقالأمرهئفثى
إنثمذاسلماللهرسولعلىفغداالإلسالتمقلحفى4اآلوألقى

اللهرسولالىواخحالفهشأنهأنكرتأسدبنتفاطمةأئه

وخديجةالبئوكانصحندابخكأريإنططابىالثطنقالت

الناسمناشفإبئفميصقونمئهةشسعابالىيخرجوندوزي

ياهدامافقاليصقونوهمعلهممرعحتئأبرطالبفتعبهم

زشلهبهوبمثلثفسهارتضاهالذىالبهينفىفقالأخىابن

امميىوكنآباكلةدقافاوقأقرهأاقفقألإلهأدعوفي

فائهالرفهلعلىفقالكوهبماأخداليكيخلصفالأردثلما

شينستابنهوأطمعلأنفعلوقدخيرالىإاليدغكلم
ول8يئم



ممغلدمةااشديدادتمكاالوافدئفالحلةفىاختلفوا

األترعالهمييعةتسقهوقدهواماالعقرالىالعينينعظيمالبطن
دفيقاألنفطاظسعلىوكانالألعوراطارثلحالالطين

صرعهإفألأحدايصارعلمثورسناتمكاهلهعلىكأنالذراغين

الشعرأسودعليمرأيعثفالأئهأهأماطسنعنوروى

أةامأنوزوىمبهتيهبينماطيئهمألتقداليةابعصى

علوخبرالسذىكممعرهذامنفقالتهومنتعلموأرأته
ئالثابنوهوعلىفتلامحقابنفقالستهنىواختلفواعيب

مائابمريوتموأبىصتلقمالنبئسنمثلفىكانسنةوستين

سنينعشرةابنوهولمأمفدلألتههبهمعلىيصغوهذا

منتالئينشةوقحعلسنةوخسينئالئأاالدالمفيوعاش

عمنةوخسينثماابنوهوماثبعفهموقاللعمصالنبئوفاة

عثرجمراأحدولذاوضثرونثمانيةالولدمنالنعتمولدهجمر

واطسيناطسنكسةعمفاطمةمنمنهمانثىعشروسبة

أشهاتمغوالعإقوناكبرىوزينبكبرىكثومواثمثنومح

طفااقرباثيعرإلىهو8ماألايأطهكنط111هةثهثمث

ئحبن



7

جعفربنتخولةأههعلىبنمحمدفتهماطراؤواإلتامنشتئ

اليقالولذلكامةاقمنىمنسيوداهائهويقالقيسابن

حنيفةبنىمنصباهاالولدكانبنضالدلألنالخانيةبنمحمد

اللهوغبيدأبوبمرومنهماأقهمنوزصبةعرومعيمالردةفى

كيسبنتاسمامنلمجيىومنهمالنهشلعةمسعودنتليلىمن
وامورمثهالصغرىكلمؤأوأتموالعاسوجعفرالمهاعبدومنيم

ونغميسةاكرامواثموفاطمةةوخدوميرنةتوخمانةالخمن

أسهاةوائموامامةسلةأوا

نوعمحتدأباىوذعلىبرولدارضهماعاثأبناطسن

ثالثصنةفىؤلدألئهسنينسبعابنصعلعمالنىسبضتم
وأربعينخاعرهفكانواربعينبعشةوماترةامن

مجلهفىوجلىالندأةصملىقنخديحينالنبنعنوزوىسنة

إذاقنالخيةوالعانىالبارمنالماصتر3الثعىتطلعحتئ

صةمأيىعلىصترهأرخىوكانلىئعلبفلمذهعرثذ

اآ5امه

6ثوحمانةائنام

8ولسه



7

اطسنوولذيطالفإئههذااينىتؤجواالعتمعلوقال
اطنبئوؤيداطنبئواطسيناطسنبناطسنأنفارسبعة

بنتاطوااطسنبنتاللهعدوأتمأطسنبنوهمة

اطمن

سأثبثاطنمننرأوكانثماغاللهرضىعلىبنيناطس

اطسنبدوصتيناثنعتينةصنعاشوراءلىأوفتلووقاوضثعرين

ةأراطالينوولدصةوخمينثماليابئوهوسنةعرةبمبع

اطينرضبوسيةوفاطعةافاصنروعليتابراألاقرء

روىداب4معلففإتهالألصبرفأمانراألصاعامغ

أعلموالذبيتهأهلمنعشرنفراسبةمعهفتلاطسينأن

يراصهـففلكفانهعلىبننمحفأقا

شديلئنصةعلهماكاناللهرضوانطالبأبىبنعلىبنتد

وكانالخماخزمنبالطائفوماتثحاغافاضآلالعلمالمموأدكئير

بموليثمانةوولدهنهمااعاموانامتئأضعلواطسيناطسنهول

العيعةالقدرضدعنطيمنمأبوهامحمدبنالذعبدمفم

انفر

اماثوأكل



ع

الألعبدبنعلىبنمدالىأوصىبالشأمالوفاةرتهحضفما
ألبوليسوولدكالألمرهذااحصافتخالالعبثاسأبن

ث3ها

منإكبرىكلثومأتمعلىزؤجعتمابطاألببئعلىثات
مربنتوفاطمةعربنزيدلهفولدترضهأفيانببنعر

طابىألىبئجفربئاللهعبدأمنبرىالؤينبوزؤج

عضلولدالالآهأمعدبتاتهساثرانوذاألهفولدت

هبيرهبنجعدةعداكانتافإنالحمأئمخالماالعتاشوولد

ءالخزوفى

الجاهلتةفىاحمهوكانصافةأبئبنغتنالمذيئأبوبمر

لقهوعميزابيهمباتتناللهعبدالهرسولفسئاهاكعةعد

عروبنعامربئعثمانخافةاب3واوجمتقهوجيهلخصئن
مرةبنألبأخووتيمفرةبنتيمسعدئفيكعبابئ
السابمعدمرةالىيحتهىواحدصسللرنرةأطإالعددفيفهو

نحيفخرةئشرئاالبشرةأبيضكانغغبهرجليتهآبائهمن

الجبةناقالعينينغائالوجهمعروقالعارضينخمبالجم

4كنر



حا

وكانخقزنهعنويزخىإزاؤءجمسكالااخنئالذشاجحعارى

فيئحتئفيهموالصنيعةمنهمالفضلوذوىيشقىمياسيرمن

بمرأبأبوصلعماللهوسولعلىمالىخلوانفقمألوتاتومه

مرهكفوفدتمفغيوآأسلملمحافةأبوابوهواخواتهوأمه

يراطأتمبمرأبوأتمفورشهأبوبمروماتممرزمناليوبقى

لألبنعرفوالافسةقىأبىغابثةضضرششنمى

الدارئمثاتزؤجتحافةأبئبنىفىوةاتماضضانلهوممن
زؤجهادتهليبعدالإلسألماالىيىبناألشعىرجعألتاثم
بنسعدبنقيىتحتكاشتتحافةالىبنتوقريبةأبوبمرهنه

التحارهفىكانانهالروادبعضزعمعمبمرأبىاشالمعإدة

لمماقباتباعهوأمرهتجةالنبئخروضبوفتثراهفأخبرهبالشام

فلذلكوأسلمنجاهاللهالىيدعوفقتمقاللهرسولسحرجع
أباإتألبهوةعندهوجدثإثاالإلسالعليهضتعآحدماتال

بههتفوفيلرؤيارثثأثهاخرلنوزعميعالعثمأفإتهبم

رهطغمكاثهفمأسلموأقاربهعشيرتهأبوبمرثكاأسلمفلماهاتف

وصعداللهعيدئوطلمحةالعوئبنوالزبيرعفانبئغماننهم
ول8اجنىةمنث4كثداصلمسحاالمهـمماأامحالثه
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ضهمولدهجمربمرضعوففيالبرحمنوعدوقاصألىابئ

أبىبنتاواسبمرأبئبئاللهعدنفرسعةالولدمنلهن

رومانأتمأثهماةعائثالرحمنوعدعامربنىمنصدةبماأكلبمس

بختامهالثومأأشكينبختاسماءأفبمرأبىفيمحتدش

آخهفإبمرأببئاللهعيدأماالرثصارمنرجلخارجةبنذيد

بمتهةفاتالرحمنعدوأناالوالعقبأبيهخالفةنطهللث

جمرأبىبنمحتدوأماعتثثولهثحهدهاوكاقالجملوخةبثد

عاىوالطالبأبطبئعلىوبعثهنظعاىأعاننمفكان

حمارفىجثتهوجعلواوقلودالماصبنعرواحمابففاتلهمصر

فعقيهبمرأبئبئمحتدبنالقابمولدهومنأحرقوهثممت
اللهرصلدعنفكانتعانثةأقابكرابىناتالحجازأهل

ذاتايقالفإثاأسماهوامالماعقتوالمشهورةوسضتهامصله

كاستالتىالسقرةبهوشذتنطافباتشاأوذلكالنطافين

لتاويقالالمدينةالىبهروأبىلتمصاللهرصوللمجرداالهعأ

اا1دا2أمنصفينفحهظاقهاالمطيدهاضرتتالجمارايةلت

جمدةلهفولدتأجصةالعؤابنالزبيروتقوجهابنصفهتواك

ولكشدتاائاأماااكالااااشاشادكحائأمطئاألث



ها

فيولدبولودأؤلالزبيربنااللهعبدبالمدينةوولدتلدؤ

بةبرهةبيراكابنقعلبعدوماتمميتحئئوعاشتالإلسالم

لمحةولمجمافكرقئهرضهاططاببئعرعهاكلثومأتموأقا
ماتهأأاتفقوبمرألىوفاةالفولدتاللهكبيدابن

مصلهاللهرصولمنصئاأصفروكانسنةوبثينثالثابن

ابئوقاللياليوتسعادثعهوثألثةمثتانوهوخالفتهبقدر

سنةةاالضجمادىنبقينلياليلعبعالجمعةيومماتاحمق

االثنينلىمماتخطانالعةأبووفالةامنعثرةثالث

بلفوهوقالفاتشتمقومفضالموتهسبفىواخثلنوا

بمفاتفحتمبارد3فىاغتسل
خنراوكاقسوآةالعددفىصعلعموالنئثمانرضهانعئفيغمان

النبئوفوتجهعثالقريشحثالرحمنأحتكقريشتقولفاضال

حسنزنجعةرجألكانجليتهدبهركومواتمرقيةابنئيهصقعم
المنكبايذبدالميةاهـطيمالمونأحمراطدرئانالشردرفيقالوجه

عفانأئاواخواتهوامهثثمانابوبالذهبأشانهيعثحدوكان

ربيعةبنكريزبتأرؤىعمانوأتماشأماتجارةفيهاكفإته
الالىحمنعد
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يعرفوالبمانبنتامةعماتواتواكعدبنحبيبابن

معاأطالمحةوعمانإتالواسدئقالعثمانماساعقثلما

بينإذاكئاحىتجارةفاأثأالمنأقبلثشالععمانأنبم

فإر7فثواالنيامثاأئيناشىمنادإذاآكالنإونحنوالزرقاهمعان
فأسلمصتققتماللمهرسوللىدخلوجعكالخرحقعدتذا
أحتكألوقالرباطاواوثقعهالعاصأبىبئاطحموأخذه

يدعهالرأهفلتااأبإلأدثالواللهعمانفقالديكعحتى
اذوقوالثإئااكأدبألآواوقالتألةهوراكتفالترح

لبالىثةوتحؤلتمحتددتتدعختىشرائاوالطعاقالئه
تجرمنزلهالىرجعتدينهيدعالعممانرأتالخوأختها
الذعبدنفرعشرةراتالذالولدمنلهكانإضهمولد
والمعيرةيدمعوومرووأبانلدوظاألصنراألوعدبراأل

وعمواتمأبانأئمثنااليناتومنوكوالوليدالملكودبى

اللهعدفأقارابعةأوعائثةإحداهتليقالوفدسعيدوأئم

71ودخل

لالولقهار

96ي6وتحؤله



اللهعبدوأقاوجمااللخسنهالصطرفيلفبكانفإتهاألصبر

فىوهلكصعلعماآلرصولنجترسيةمنكانفإتهغرالأل

تجعراحمقآأتوكانتأدسقصسانعثمانبنابانوأقامجمقره

بنعدوأمافقفىماأخاجيذتقولحممفيهافىاطنفسا

بالمديةحائطهفيحمرقندمنحميمالذينالرهائنفقحلهعثان

ولموشرابصاحبفكانغمانبنالوليدوأقاهمتأنفوفخلوا

فىنظرقنآاورحمجملتهفيوهوعلقعثمانوفتلاكد

االختصاشمناصترطنافماعذرأفبسطالإلضافبعينهذاكتابنا

قتلامحقاقفقالتلهوومنىاخعلنهـوأعثاقمفتلوالإليجاذ

الجمعةلمحافعلالواقدئوقالالستلىموذفناألرباووم
وهوفتلوقعلستةوثمانينتايئاثنابنوهووثالثينخسسنة

وئخنسنةوثمانينثمانابئوهوقتلغيردوقالسنةتسعينابن

بالعقيع

بنكعببنتيمبهقصعدبنممرشفيعمانبنائهاعبيدبنلمحة

الفياضلمحةواطيرلهءإلمحةويقالمحتدأباوبمنىمرةبنتيم
ناطضربنتالصعبةوأمهحرهكرةسءالطالتوطلة

ولأمعهثعوجلتبهذا



8

كرواشذاثشنادىفىصالمماكأنأتهوذلكلمحةمهإ

يهبالفتكليهمفائتروااباثهديهطونحالفتهبمرأبأاصال

قموصالنجبهوأخذدفأتاهاثداشديذاوكاناللمحةفانتدب

ومنقالوالعرىالالتعبادةإليقالإال3فالبمرأبايا

فسبهتم41اوميقأبربقالىاللهبناتقالوالعرىالالت

الواقدئروىفألحمضمقعمالنبئأقىثمبافىأتهوعلممحة
صعومقهأنارمعثفئضرىوقبكثتقالأتهلحةعنء

أحمدومنلىفقدثأحمدظهرهلالموبماهنىأهلشلواللته
صثمتهةتفقطقالنجروجهشهرهذااآلعبدابئقال

ثفأتيلمحافةأبطابهوتبهاللهعدبئمحئدتنبئقولوناالش

منخرحافلتافاسلمتصلعمابلهرسولإليفأخذتىأيابمر

جافىثذهماقريشأشدوكانحارثبننوفلأخذهماهخن

فييفعاطصالقريتينلمحةأبوبمروشنتىفلذلك

مااحمصالاالقذمالكماطمرةالييضربمربوغاأبيضىتغ

وقتلهالثعرثحيرادتمكانويقالاليرييندفيقالوجهحئ

نةسستينابنوهبهرماهبمتفمالجمللىماطكمبنانب

عرةلهولددكانجمرصمةؤصتينأربعابئالوأقدئوقال



8

بنتحمنةأقهطحةبنمحقدنهممشتئاتألنجاتاربمبنين

وكابأصاممالبئكةالمطلبعدبتأميةحمنةوأتمجش
علىفنهسأبيهمعالجعلدوشألتهالخادكفرةلهيقأل

أطويلوأنشأيقولرخلفقتلهقتلهعن

رنهاتبآياقوابمولثعث

ثاجروالرمخحاميمئناصدفى

شيمغاليئافإترىالددىقليل

مالتعقتبلىحاميمتالفهال

عدأباجمنىالعرىعدبنأسدبئخوليدبنالعوامبنالزبير
يثتصتيةوامهالمحارفىابوهوقتلخدلمجةأخىابئوهوالله

بعدالزبيرأاسألكانالواقدئقالالزبيراصالمالمخللبعد

رأيثشستةوالسمبئيهيدبخروأئاخامأورابتابمرأبىاصألم

نجعلضشأشينثمانابنوهوأصلمالزبيرأنالذخإربععنىفى
يةبههمنهيثسفلتاديةيتركأنعلىضانبالديعذتهممه

والبالغصيرالريلبالشرجألانالوافدطقالأ

طواتألكانوخالالشعركعيرالوناحمرالمحيةخفيفهآ8أه

ابنوهووثالثينستسنةوفتلكبإذااألرضليضألهص

عدمنهمالباتغيربثينسبعلهولدهذكرسنةوشينأربع



8

ينسثسبعفتنةبعدتجةاجاقتهأبابمرالزبيربهقبنالله
ختآ4خاوكانمروانبئالملكعبقلةالزبيربنوئضقب

زهمألثتألففأعطاهااآل4غيدبنهمةبنتعاثشةؤجت
فوم4شضهاقلمايقولوكانطاصعذاالزبيركانبنوالمنذر

لهفماتوالمصابمأنيرانااطؤيتالطريققمئيوإذاؤئهإ
فىاةاألقعتوغاؤليفاضنالفقيهبيركانالىبنوغرود

بئوشاصمالزبيربنعبيدةومنهمريتوفالطعترنجله
أبيرا

بنأهيبفيوهببناكمابنصعدهووفاصألمببنصد

وأمهاعىثأداويمضئرةبنكالببنهزهبنمنافعبد

نهيرصتبةاخوانولهغبدضبئأمتةبنصعغيانبنتنهة

فيوأماأحدتمثصلعمالنبئضربالذىفهوعبةفأفا

وتوفبالجتةلمحمالمشهودالعشرةمنوصعدبدرتمفاضشهد

وثمانبنحبأوسنةوسبينصعابنوهوينوخسضصة

إوىرفعداصالملجيهاوماالعراقفتحأصذىاوهوضة

قالماالسادليثواقإومعلىأققالأتهعضهالواقدئ

7فأخما1ظافيكأقفالأالمنافىرأىاتهاصالمهصبوكان



8

أنافإذورولىإليهسبفافطقدلىويدفيأناسإذاهفائبقر

اإصألماإلىيدعواللهرسولأنبغنىثقاليموأبىيدفي

رقدأىالىورجمتفاسالىأبأجإدفلفمتهإلعيمانجهئثآمست

منأعواتأالخوتصيغتصبابهاعلىفأجئهاابىإليهاسبق

يرتحفئاإلبعليهواطنبينقفأطسهوعميرناهـتهث

ضضسبعابئأناشأصلمثشفالأئخذثاالدينهذايدعأو
ذاظيطادحداخاقعيزارجآقالواكانوسئهسعدطيةسنة

سآصفيبصرهوفووالمعرجعدالألصابع3لثثننهامة

يموناناسألمهتأريخعايهيدلفالذلىعرههمدةفىواختلفوا

ماواطسروعاثسعذاأنثمععةوروىسنةسبإلتعلىزيادة
ئثمعبئرلددذكراستهمعاويةأنويرؤنشالواحديومفي

علنبئبساقانلعندبئوصرسعدبنتدرصعدإبن

3غيدألمجاأبنالختاوفقتلههرف

عبدذريابنالعرىبفييلنفبنربنيدبغسعيد

االدافيأمهنم4إكالهمألأاسكثأ83كهب21101ثألثثا1

18الحداجمامنمم4لمكنلكىكالياولفوها911أثثالل
01ثا

8اشتناعامر



8

وقالاططاببنعرأعهأابنمحدئبنقرطرياحبئاآل4

رجازآيمسعيدكانالواقدئقالالحطاباعمولدنفيل
إحدىسنةوئوقىالحطاببنكرقبلوأسلمأشعطوافأل

زيدوأبوهالمدينةفيفنوثضسنةوسبعينبضعافىوهووخسين

يوآمعاويةبنليزيديقولسعيدبنمحتدولدهومنعروكا

أضعفاطرة

الشهواتئالصالةيائضيغمناخالكولمتات

كثيزاكوفةفىصعمدثو

أأميأممحتدأبانىواطارثبنعوفبنالرحمنعب

فىوريئالمذوالستةبالجتةلهبمالمشهودـالعرنوهو
حسنطواالرجآلنالواقدئقالالرحمنعدحليةالثورى

كانعيرهوقالحمرةضشرباأبيضضالفيهالبثرةوقيقالوب

وهوكمانفةفسأخاوماتاكقينحممالثععجعكأفنىأيهت

وماتسثينبعشرالفيلبعدولدألئهسنةوعتيقىضابن

وفسمألقاوعشرينثلشمائةمالهثمنوبلغضثمانسنئمنلسبع

بنمحمدولدهدبيدرهمالفثمانونواحدةلن5نوةلآلربع
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اسلهةوابوؤرنواليوععمانوحمبدوابرهبموزنجدالرحمنعبد

صمديداضاعاوكانوئضعباطديثعمهفرشممطالذىالفقيما

هنالرتاااليدالامرأةأئزؤوهوالذىالرحمنعبدبنوشقمل

أختبربيعةأيعمربنفقالالصفرىامعةبنى

شهيألأالثالئئصخأئها

آستقلتمااذاثأيةمى

يلتتياتييفالفةرك

يمابرئضتثلإذاوشهيل

فئبالجرلبنالذعدبنهوعامرلابئبنشكبيدةأبو

بهوجاراسهفقطعالنبئستياباهحمعأتهوروىجدةالى

وماتصأفيأنامفىثأالوفغاطبرفىوأخهالىالى

نالوافدئفالحليتهلهعقبوالعرأتجامقبالطاعوط

الثتينأفىماالرضينخفيفالوجهمعروقكيئاطوائالرجال

بأضانبماأخدثمصلعمالنبمةجمننصألانزعأثهوذلك

بنغدةشالجلبنلمجيدةأبوأسلمالواقدئقالهتم

تجدبنطمةوابومظدونبنوعممانالمطببناطارث

مفاكفمالألسد

فىمنلمةكلثمبعهضتل01
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فىتأخيرهاخرهممراقاعلموأرضادـالحطاببندبهرممر

إسالمبعدلماعأئهوذلكذرجتهعننجضانمهوقذتةاالسالم

منسضشةأسلملألتهثةاطبالىهاجرمنسوىأربعين
بناططأببنكربرهوسنةوعشرينضابنوهوالنبوة

بنرياحمدقرطبئاألعدبنرياحبنالعرىبنءبئفيل

منهااشاالشرةالينتهىغالببننوىبنكعصبنعدى

وأقهخقصأباويمنىآباةبثمانةوعمانوابربمرصملعماصبئا

أنروىصصعمرإسالمالخزوفايرهالمةبنهاشمبنتحتطة

شرأوهعامبنجهل4بالىالإلسالتاأيمراالكئمففالدعاالنبئ
هظهوراءماالئرامالشيمشديدرجألعروكانالحطابابن
بنسعدتحتوهىاطاالببنتفاطمةاخهأسالىوقد

اوئقرائهاياالرتبنخعابنوحمنفيلبنعروبنزيد

وماصلعمالنبئأمرناديهافىفريشرتفتذاقالالقران

3بمنفيوخلهشنجانتدبآوااللتياالصفرقمنلمجدث

بيتفىأئهرذوقداللهرسولئريدوهوبسيفهممتوشحخا

فقالالخاماآلعبدبننعيمفلعهالصفاعندالألرقمبنرقمايخا
هالبابنى



ث8

صريئىأمرفرقالذىبتااهذاأريدفالعرياتريداذال

نافعبدبقأنأؤىنفئكغرتكلقدتعيملهفقالفأصعله

أفاآكابئقتلتوقدأ8أمالصهـالألرضعاىتمشىيمك

أخصكالتجاهلأىعمرقالأمرهمفئقيمأهلكالترجع

ئقرئيمختابعندهمفاذاإليهمااصطريقاعنممرفعدلختنك
ختاتضكيتبىابعرأحممواكالطةسورةفيهامحيفةومعهالقران

علىوأناصيعمثاالىينمةالهذهماممرفقاليفةاوختحوا

أخبرثقدوإلىبلىقالخيراإفاسمعىماقالواالباب

مافأحابعه4يمةأحئعهفقامىبخآبوطثصعتؤةاتحما

فاصغأسلتاقدبلىوقاالإسالمهعااوأظيلذلكفدبراشخة
تىتاهذهاعثليشخهلألوفالعرفازغوىلكبداما

فاعطاهاعليهااخشاكافاتفقاممركاظوكانفهامانلئ

يمتئهاالاتهشنجقإئكفقالتيردهاأئهوميحاقهاآل4عهذ
منصدؤاقرأيفةاوأخذفاغتسلرفقامطاهرإ

خبلتإيهخرإتماالنلمبهنىاألوألتئبهفأجمبالورة

نجتهبدعةئهخعقداآل4يمونأنأرجوالانىعياوقال
اخة



نجاالصفاعدالألرقمدارفىفالختابيامحتدفأكطعمرال

خللمغفنظرابةامنرجلفقاماإلبمعاقىعحئئمر

فقالبسيفهمتوخمامرهذافقالمذعورفذفيوهوفىجعاإلب
كانوانبذألهخيرايديىجاكانإنالمطلبعدبنحمزة

فلقيهصملقتمإذرسولونهفقلفاينبميفهلناهقشرايريد

يابكجاهمافقالشديدةجذبةجذبهثمصقئصهوأخذ
فارعةبكاللهزلحتئثثتهىأراكمافوالذالحلتابابن

وأسلمرثأكباآثاالنىفقاكورسولهقهباألوينجئثاال

يعرأبعدهالذنبدالواألقالأربعونقالانتمبموقالممر
مرتماساإنصعودابئفقالأاالسالوأظهرافاسإلنخرج
ارحمةكانتخالفتهوانتمئراكانتهرتوإنان

عرأضلمحئئاكعةعدلمحلىأننقدزكتا

كانأتهازاإهلىفرذلكفيأختلفوأ9وشةعرحلية

آدأكاتاتهالعراقأهلوروىحمرةتعلوهطوأتراءكقأييفى
ا6جيث

8يواكبرانها

8وسنإلءكد

هـكيابهق



األفعطوهوتترأغهمتركاناتهيختلفوواللمحصةاكاديد

مثىإذاالذلىوهو4أرؤحكانوائهيديهبمفتئيعهلالذى

يمشونأضاوارفيكأتهحىطوائالكانوائهعمإهيعدافى

ضابنوهوامحقابنقالوعثرينثأثستوامئثهد

واألصنةومنأيئثالثابنماثأثهفوموزعمعمطوكين

كاعلم

عركموعاممربئاللهوعبيدممربناللهعدولدهدبهر

فإتهالفهعداتاعمربنوابوثمةعربنومجترعمربنوزيد

وثهدصنإشوهوبهةابمحلمأصالرحننعبدأبانىئ

ابخازمنجمقوئوفيترهرزذلألذواخدتدلىغيرالمشاهد
المحجردفمنبهبوسئالثسنةسنةوثمانينأربغابنوهو

دشاطخاجأنويقالبيرالقبناللهعدفهلحتلالذىالعام

3الشفاتظهرندمهفيبهطعنثمرئحهزفيفسئمرجلل

بنتلمجةأقهكلبنالقلعدبناذعدمنهموبناتنون

وحمزةوبىووأسدوعاصمعبيدابطبنالختارأختغبيدظ

8هـمالهةماهـك

لرنيا

6168الىحمان



9

حئآوكاتربنالقهعبقولوفيهفاضألفقيفاأكانوصا

أطويلله

سالغاألتفشالعينبينوحفئوألوئهمساليمفىيدوموتفى

صصديدشكانالحطاتبنععزبناللتهغبيدوأتاأجفىفى7ثه

فتتابالمدينةاتجغواسمعرضعمرصتلثأسيقهوجردالطثى

افةاطاصارتافارجألوجقينةلؤلؤةوأبااوابنتهالغرمزانآ

وأهابميتينوصتلمعاويةإلىفهربضنهلقتقىأنأرادعتمعلى

باتزؤجعاصمأئممنهماأؤالذافولنداططاببئعمربنمعا

بنزيدوأتاالعزذعدبنعرلهفولدتمروانبنالعزكأعبد

فىلموبموأتمهوماتعمعلىنجتلثوأاأفأمهععر
ومحبرالشرابفىالخدفضلهعهربنخمةأجمروأضاواحدثيم

بالجتةصلعماخبىالهمشهلالذينالصعرةآلفىذبوماتعرإقا

إأيخناوتعودبهلونوالعاباطؤاثنائموناطافاومنهموالرخا

هإصأل4قذمننقدج

اداقدفزؤكطسفتبنىمنتقزالجتجأبوثهوعبةبنوفي

ذولوابختا8ول05وأبر



9

أئهمهاطمثوكانرابعماأؤالإلسالمفيالحثاكنىقاكاته

جارالمنجبرافسألواالصنامالألؤثانعنءجادةثبكان

بمةنبئيخرحأئهفأخبرهوجلعرالقةبةيدبندذعن
اذبكمنفتال7جاصلعمبانبنحمعفالاألدتالىيدضو

لالئاللعدأالبهرشاللحرأرادوو3نقاألالألهذااعا حرعدمرى

وبهابالثامجضمانبنصبضفلئابألددالىورجعفأسلم
ئوتى

جنادةكوياتالقاتابنخنذلثاعهيقارئاقىأبو

رجئألوكانأاالطفىخاهمتابهتقالاتهدئالواتجوروى

الصرمةعاىهـولفؤخذدأهلهورمطعتةالمطريقفينصبمخاكا

نطيعأتسهوكانالركتفدمهعلويسقالصبحضمايةفى

بالدعوةعاممانبظهوربمانألالةإتاإلهالويقولالجاهلمة
بالمطعدافيإنفزأبافقالواياةضمنرثحصثبهفئ

حثئوتزؤثهالئقليعنىوبهعمنصاثفأخذتقولمماقول

لكأامنث4عال0114امه

ث5تادة

هأ09شنننةمموجدتاجمهـ3هن4ثهكدكلأ

اال8عممممالمم



شقالفئتهراقدوهوصمقعتمالنبىالىىفانتقالمكةدم

شاقالاقرأدفراتأكتهوالشيأقولماالنبىفتللعإخاانعم
ورجعفاسلمالحقشهادةذزأبوصهدصورةهعا8رأااز

أرذالواآلويقولفيقطعهايشقىلعيراتمترضنجعادهلجالى

ييثوماتهعليهرذاشلمفنباطقتشهدواأماشيامعاي
لعمحبالنبىنحتعثاؤكانبعدهماالمدينةمبئتهأيخاحئوالابد

أعمدقالجةذىعلىاطضراأظقتوالالغبرااققىمافقال

وقالاطهتلقولالمدينةعناخرجتاذابكيفذذأفبن

أفافاليدعونكامراولىأظنهوالالمدينةمنميفااالبلغإذا

عخسأسالنافلتاصأتسعوئطغوكنأللحالبيفىإصب

يةمعاستبفذزابوذزأبويقولونإليهاالسفالالمأمالى

ستبففهاذزأبوداممابأرضلىليستمصامالانخمانانى

ئخدوعندىأقمقالئيخفئنىوقالفقدأاسدأانضحماناليه

ال3وهإقر

6118فتر

مآ3االال13لماهاهـماألأهأظأاولنولسعولااللنمنأا2ثهأثهصماال

أناللعنةعلعه
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الربذةفأفألىائذنهالماحاجةالقالوقىوحاللقاحيكعل

رتموتوحدلثثقتعيفقمالنبىلفولبهافاتإليثانسيره
أناإذامهوغالمرأتهقالالوفاةحضرتهولتاقالواوحدك

علىتضعوفىحتئواحملوتكعنوق710ألكةأهلولينامخئث

ذزأبرهذافقولىاعايممطلبزفاىالتلريققارعة

سكحانذإكهعالقالرابدفنهفأمجيثوناصتلغنماآلرسولصماحمب
فقالوأركاهمسعوبنالةدعليهمطلعكباؤل

وثعشوحدكموتتئوكغزوةفىقالصلعماذرسولصدق

نوثالثالائتينشةوفاتهوكانىووارادعليهلىفنزلوحدله

لهقتوالستهمبغوالئيرف

كمنتفالالواصدىاروىأممةبغالعاصبنصعيدبنلدظ

اطبمةأرضالىالذؤلينالمهاجريئمنوهوآاالسالفىمسئاظ

علىواصشعماوالمدينةبمةصلمتماللهلرسوليهتبوكان
إليهثجعأنقبلىصتتعماقهرسولفئؤتنااهلدفات

فيينبأجناوصملبايمثمآشئرأبابمرثلثةتإيمأرحبعلتاف

لمبادإد

كيايذت

داةكضألمجثة



9

بمرالىسلأصلمأئهالقظانابووزعمضهيميابأيام
وأبرهنارشفيرضاىاتآالمنافىرأىائهاععالمهسبثوكان

هابمرفققألبعبرعاكاأصخفلماعنهايدفعهومحمديهافيمدفعه
بنسعيدأبوأخمحةأبوهؤكاقفآتبفهالمهارصولهذافقالعليه

اطهرفعتىتئنفقالالرؤيالهوبهرعليهفدخمريصئاالعاص

فقلثضالدفقالصتبهثةأبابنإلىيعبدالهذامضميط

اللههـفعولمفاطعثصملعمالنبىالىجهثثمالقىفعهئماال
الذصدعبدنجهطعةابوإسالمهتقدتموكنهلكحتئأحيحةأبا
قلهوهاجرارضاعةمنضمققماألرعولأخااآلكانعدهها

بسنةالمدينةإنى

جمافاقريشفتئكانافمتعبدبنهاشمبنعميربنمفمتب
أمهنجطتاألرفمدارفىصلعماألرسولوكانوعطراوشائا

الثحوظهربهحتئهـيههادينهليذخالعذاببأنرلتعذبه

صملعمالثبى3بعةئمورجعشةاطاليفهـاجرلخاخافيهواؤ

4هاليقطان

8االسدلهالمكلاالصلكذاق

امبث



9

جمعمناؤلاتهفيقالالقرانئعفمهمالمدينةالىاألنصارمع
مكامضافمنواقاقىكفعهأنوصلباخدبدواصتشبالمدينة
ئالواقالالمأوىهىالجتةفانوىاعنالنفىونهىرته

يناهعإتألدمتتصنلعمالةرسولإلعهننكرما

فذيلنحروأمنبنعبمبناطارثبنمسعيبئالذعد

دبمففايفاقفمقليلألرجألكاناتهاتحعىابرهيمعنيؤ
أنوذاصكبمكةالقرآنافشىمناؤلوهويهئوأليلموسا

محهرنهنقتهيثرىأحدناإنقالواصلعماآلرسسلأصحاب

معواآلعدفقالثفاسالعفيئقرحتئالمرآنهذا

رفعثةكعبالىفتوخهالصوتحسنوكانذلكأفعلأنارضه

وهواللهثعاهماوبههوفىانصرفكالرحننبسووهصموته

الدينةفىوئوقبدر3بمهشابيغجهلأببراسءالذهى

عدولددومنوفهانكعثمانخالفةفياللنتيسثة

قالاخالةولعدوأعقبوانوفدعبيبوأيوومحكةالرحمن
بنغونويهومناالصألفديماصئاوهويمسعوصكتةله
وحدلثلةاحبسمعودكانبنكةبئائمهعدولبم47أ

أوانرناألىابنوهو



مه

الئرجئوأئتولماننارفسلثغير4ننارماوأؤل

حمؤبدزاوشهدبمةأسلمهاثصمبنىمنإصالمهشتىوفئ

كارةاباويمنىضهرسبرلهوأصدالذأسدالمطبعبدابغ

بغحربغالمؤخشئئقتلهرضهبأخدوامعئشثديعلىوأبا
اقدعاقالئعمبوفاتعارةلهيقالابنالوكانمظعون

قدصالماألورسولشضتدهفىبوفأفانعئاكانرخألحمزةن
منرجلفياجهلابوتبهاذلهحاجةفىالخونالخرج

رأسهعلىالتراببهلابووذزوآقؤهمنهفنالوايثىفق

لوكارةياباامراتهناذتهحمرةصلفلماعاتطعلىبرجلهوؤطى

ئقضماةحمفأقبلأيخكدامنأهشابنكرونالمارايت

بالقوسضربهجهلابىالنظرفالنادجممعلىوقفحق
القهرصولمحتذاانواشهدوقالثتخةالزأسهفىتفأو

ثصوالبىالإلينيهغحمزةاسلمفماكمبدامانعوافاص

طيهالله

الهنللاللنهعليه

ثال09فارق

8ثال5قول

دكلمطعون



سنةعثمريناكدلنوهوأسلماحينالجذوطالبأبطكعفر

رسيلعلىوقدماطبشةالىالثانيةجرةافىالقوآأميروكان

الوقالعيطبينماوفثلفاستقبلهوهوبخيبرمفققتمالذ
رحمهبمؤتةوفعلجعفبقدوأخيبرأوبفغأفرخبأنهماأدرى

بتتأسالهوولدتصشةوثلثينثلثابنوهوعنهورضىالله

وعدصفربنجعفروعدئبناحمذبالحبشةالحثعمعةكي

منأفدآجعفرآاصألأنالناسبعمققالوقدجعفربناآل

معبدرئمرأيفاتهطألبابىبنعقيلواماحمرهاسألم

أسلمثمرضهاصالعه

غتةبنابوخذهةمنافعبدمبنياالسالمالىسبئومن
امرأتهومعهاطثةاليوهاجراسلممنافسبهدبنربيعةابن

فرخحذيفةأبىبنمحتدلهفولدتقروبنشقيلبنتاسهثه

فلمابهيمثلكاتاتهوذلكعمانعلىأئبالذىوهوفزثى

رئامصالىحدينةأببنمحمدخرجعمانالىالألمرافضى

لهوالحعتمعاويةفلىبمعثمانعلىالطعنراظهروتنعك

المطلبعدبناألسودبئاليقداداباسمناسالمهسبق8وممن

عشيهةهـومبن
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انهوزوىسنةسبينابنوهووثفثنثفحثسنةبالمدينةمات

بنالمقدادفرسإلألبدريوآفرسمنالمسلمينمعانما

االصود

يهبوعئارأسلمالواقدئقالاليقظانأباياصريمسنىبنعهار

ابوهوكانالألرقمبنافارقمدارفىزخوثفثنبضعةاصالمبعد

شميةائهوأصلمتأسلمثتمنحرومبنىوحالفنامنقدمياسر

رصولهمويمريرةالحميتإذابالرمضاءيعذبؤثمنحزومبنونجعل

ياصرافقتالجتةموعدكفإنياصرآلياععبرافيقوللعتماأل
قتلوهاحئئبالرءحقإباووتجووابعيرينبينشميةعلوشدوالي

زلتوفيهطلبوامابلسانهاعطاهموعتارطرلؤمانييامربعد

ومنبعهـقينوفلباإليماننلمئنةوقلئهفرهأ4783هنإ

عقمتولهعتاوبنمحعدولد

التمرمغأئهالناسبععقفذعممالكبنساقبنصمهيبوأقا

علىيممنرىعامألغالماكانأباهأنتخرونوزعمقلمطابن

عداشتراهثمعندهموذمأصمهيأأعنىالروئمفأشرتةئتة8ا1
ولتانيهفاامراحموكانلعمصاببئالىبهوبعثخذعانبناآل

بأكلصمهبفوقعتمرإليبماافدىالمدينةاليضملعمالنىهاجر



أمفعغإئماقالرتاوبكاقربأعمالثبئسقالرمذبه

عقمثولهطعمالنبئفضحكاإلصخرىباالحية

تجىأصابهمناةزيلبنسعدبقمنوهواالرتبنخئاب

منوختابالظورفقطعةوقعلختانةكانتواثكةذمكل
ب

ختاببنالذعدوابنهبرصقبهوكانبرجيارهمالملمينراءفق
قتقمغتمعلتئاشلفذلكالحرإخطته
فاصعلعماال4رسوكاوىالذىهوالخزومىالألرصمبنقعاألش

يئهرإسارمايجرهموكاناربينيهامحتئاعهـفااعنددارد

6بدزاوشهدهاجرتمنوارفماططاب

البهحنخقفبنأمةموالهنجعلأسلمحمامةاوأتإباحبنبالل
علىعغلسةصعووأفاثرةاففىلمحرهعاىحهوطيعذبه
وهوورئهلمجتديمفرأوتموتحتئهكذاتذالاللوجتصدر

هذائعذتيمىإلىفمالسرئاأبوممربهفرأحدئخدياتو
ضندىنعمفالفأنقذهافسدتأفتخقفبنأمعةالسيالمم

ابوبمرفأخذهتهمفخذهوأقوىمنهلمحقذديكضاىنمشكا
سةبدمشقىوماتالصوبئئتجفوليأنمودوجأنبمفأضتاقه

عشرجمة



اآل4رسللىقإلمقيميافياآلعدواعهاالشعرئموسىبو

4هـوىفماامحقابنقالفأسلمواادبنمناألشعرتايئفىصملعم

معاطبشةإلىوهاجرأصلمأدهنحه8العبهائاذعبغزياد

اثنتينشةويقالوخسينأشتينصنةوتوفىالألؤلينالمهاجربن

وباللقاضآوكانمومىأببنئردةأبومنهمأوالدولهينوأريع

أطويلالرئةذويقولوفيهةبالصقاضماوكانهـدةالىابن

يالال3ىالقبدحففلث

رصسولوبعثهقماوبناللهعدرمىاواممرمىابنالعأل
8العالوعبرفأسمصاوىبغالممتذرالمجربنصاحبالىعملعمالله
وحملفارسأسيافوانخعفرسهعلىالمجرنخاضداريئالى

ألفوثمانينألفمائةصلعمالذرصمطالىالمجرينمالمن

كرأيامفىوئوقىدرهم

ثيالرل

8مالهامالى

8هلتبم01

3ارد
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آاإلسالفديمالسائبأبايمنىجمحبئمنمظعونابغعمالن
وأضالصرةواخضطرذآلظنىاألبفةأخالذىوهوا

رصولحسبعةساخوأناتنىرأقالأتهعنهىورمسدها
فاأشدافثاقيىخىحثئالمحرورقإئألطعابملناوماصلعماأل

بوروقثالمولآلجمضرعلىأميروهوإأحاحئآاليرممثاأصمغ

عنوزوىوالهرةاإلسالمالمطاقينالابةالعمهاجرىمن

األؤلينالمهاجريئمنفهوالمعلتينالىصلىمنفالأئهفتادة

امير3مقرنبنالنعمانأما371أابةامنإسالمهتأخروكن

ثمقائقفقيلفبرهعلىالمثقاثتطونتفنلوبهااوندلىتمالمسلمين
التعمان

فاهعهالبيرلطولذرؤةفياينقلكاتالمجلىاأل4بمدبنجرلى

فعالهفصنطكالهلجمالهاألئةهذهلىسفلهويقال

واستعملهصلعماللهلرسوليمعبكانالثقفنماصابنعثمات

اي09مطعرن

8يراصنى

8لهممنرون

هل3دفل



بفارستوخوبنىفارسيافاسأفتغالذىوهوالطائفلى
ولدوبها

8حساببنيرالجثةيدخلوهوئمنالألسدئنبنشةع

الئراخة2بطلمجةوقتله

وماتالعربدواهىمنأغؤؤوكانثقيفمنئثمفةبنالفنيرة

أئهفعموكاقمعاويةيتلمنأميرهاوكانبالطاعونباكونجة

هـتبرهفيخاتمهألقلألئهصلعماآلبرسولذاالناسأحدث

قثمذلكنحمبلوفاالعتامىوابنعلىكأليائخذهؤلثم
أئممنغروةالمنيرةولدومنالمومشأصكانألتهالعتإسابن

المفيرةبنعروةابناوحمرةهوالعقاليتحمهكانتكيسفبناطخاج
النىفقالفقتلوهفومهودعأسلممسعودكسوةالمفيرةوأخو

هنالسامنوهوععم

الفيلقبلولدكانالفضلأبايمنىالماللبعبلبنالعتاس

هالى

فأكثأهاطساب

هـاراخه

ال6اليقاروةالهحههىاهـكاكار

ممأهولهأاسةقوجدتبهذا



01

بالمدينةوماتبصردكثمعنةانينوثتسعاوعاكسنيقبثلث

وأسريوأيةاطربلالمامةيرضوعسانغانبغعثهانزمنفى

رأيخناماصالحابوقالنقيعثاثتئوولدوأسلمفاقهديىبدر
وماتبالثأمالفضلماتالعئاسبنىمنقبرزاأنجغدفماألببنى

رقندبثموماتبالعالنفالذتجدماتبالمدينةاآلعيد

ولؤفىاسالعهأبايمنىقةالال8هذهبخرضهالعتاسبنأتهاعبد

عشرةثلثويقالسنةعشرةضالئووهصلعماآلوسول

بعدالربيرابنتنةفىبالطائفوماتسةوسبينثلثاوعاش

فسعطاطااطنفيةبنمحمدفضربمتينشانممنةصئرههاك

أأخفبفففقيلكقهفيدخلحئئطاثرجاءوروىفبرهعلى

والبزفاناليقينفيتاذاكهنهزالعيئهالطيرائا

ابوالفهعبدبنعلىهممنفرثمانيةالعثاتبنالذعدوولد

عاىفهاملفليلةفيولدائهدوىمولدهفيواختلفواالحلقا

بيدهعلىنحنكطذلكتلولداتهوذوىرضهطالبأبابن

كليصلىشرفاسيداوكاناألمالكابوهاكوقالعلئوسئاه

خمسمائةفيهحائعالهكانائهوذلراتحتكعةأووآ



09

وكانكمينأصلكهلالىووأيعافأكلنجعلؤيتوناصل

ئينمبالسياطالملكعبدبنالوليدوضربهالمفناتاذائسهى

بناآلعدبنعلىوولدولدىفيسمكونمرالهذاانلمو

سنةسكشرةأربعأبيهوبينينهبوكانالقهوصبهدعثئاالعئاس

منالمنصووجعفروأبائحاصاامئاساأباعلىبنتهفولد

صعببناطارثبقكهامراةوهىاطارثعة

بنوخالدهوأسلمالمعهورينواألبناهابوالثقفىالعاصبنوم

ومإسالمسبوكانةالمجمنممتسنة701ثا3أالولد

المسينمنهاجرمسهومنجعرشأنفياطبشةالىخرجلماأته

النجاشىفقالأغالهمألفربهوالإلادفحإبخاشىفقال
كأنالذىبرالألاالموساتهانىزفطأعطيكانتسألنى

فلهااالسالمفملبهفىفوفعتلتقحلهمعمعوانبنموسىيأقى

بنلدظفلفيهضعلتمالنىالىقاصداجخإسالمهوقتكان
لفدفالسليعنأباباأنينإلىفقالالإلسالموهوذيدالوليد

ماواألعروفقالفأسماذلنىالرجلوانالميمأمراستقام

يملفنات001يلهميم ا6مقابوه



عهروسانووبايعافأسلماينةالملىففديالكلإلئث

معاويةأائاتبمصروأربعينيناثنتسنةوماتالعربدواهى

عدانهعلهفصلوئسعينثكابنوهوونهسينإحذىويقال

العيدبالناسملىمتمألمجالراجمىمعهروبناأل

بغهصيصبنسهمبنوائلبغالعاصبنعروبناآلعبد

وماتبمتقينويضرببالئرياانيةيكرأوكانلوىبنكصب

ولدومنممروبناآلعببنمحعدولدهومغبمصروقالكة

يروىشعيببئعروشعبولدومنمحتدبنشعيبمحعد

جدهعنايهعناطديث

ابىبنالعيصبئاسيدبنععابوبعدهالفغآعاأسلموممن

خرجحئئصملعماليىتعملهواسالفغعامأصلمأميةبنالعيص
يعسوباسيدبنعتاببئالرحمنعبدولدهومنخينإلى

أمحلتاقهابغتواحتملتعاثشةمعالختلشهدفرثى

بمرابوماتلىأعتابوماتبخاتمهفعرفبالمامةوطرحعه

رضه

الفغقأسلمعبدضبنأميةبئحربضربنابرسفإن
بالمدينةوماتباليرموكوااللخرىنينيخهإحدوفهبت



01

ولدهومنعةسوثمانينثمانابئوهوعقابنعمانخالفةفي

وعمانلعهرالشأموؤليالفغعامأشلمسفيانأببنمعاوي
ستينسنةبدمشقوماتشةعشرينعليهاوأمرسمنةعشريئ

وفدامحهتابنيروىفيماسنةوسبعينثمانافيوهورةامن

صهنةوئمانينائنابنقيل

صفيانابوومنهموبعدهالفغعامأسلموابمكبفمفلوالمؤتفة
بئوصفوانالعرىعبدبنوحريطبمروبنيلوسهومعاوية

بنجمهلألىأخوهمثامبنوالحارثجهلأببنوعكرمةامية

بنوالعئاسحابسبنوالذفرعتفربنحصنبننةوععآهثا

نحرمةبنوقميسوالزتيقانمطعمبنوجبيريرداس

قعتماللهرسولعلىوفدعدىالوفودخئجربنفىأسلموئمن
امعاويةفقتلهعلشصيعةمنوكاننوصقوالجملالعادسئةوثهد

ضةولجرظصكاقيعةميلاألماقعلىبناطسنأعلىمابعد

بنالختارأأياوماتالجملعلىمعشهدالطائىحاتمكعدى

سنةوعشرفيمائةالسنمنوقدعيدالى

اإلسألممديفلوأفأسلمؤقدالشاعرالعامرئربيعةبنلبيد

امحملبمانهاهـإللغةبليه



01

لمضةينوخوسبعمائةابنوهووماتالشعرمنما

طتمالنبئوقاتبىارتدئمفأسلموفدبكمعدىبنععرو
ورضهبنهاوئذوفملى

زؤجهاطمثمارنذثمفأسلموفدكضدةمنقييببنالألشعث
األضعثبنالرحمنعبدوابنهلمحافةأبنتقروةأتمأخئهأبربمر

وكانالقرامطةوخرجتيوسفبنجاطخه67أكلعلىخرخ

ةأربعينصنةوماتبعيراكافبثلثةفافئإلىاصعراألشعث

فاصلمالرصولىعلىوفدتحيمبنىسئدالمتقرئعاصممبنفيم

الثاعريقولويهلىاتؤأهلسثدأنتصلعمالبئلهوقال

طويلأ

تقطتمإفيانولصتهواحلمفكهلكهققفىوما

غتمقيشيعةمنوكان4الؤدحخةفيأسلماطمقبغعرو
بالموصحلمعاويةعاملقتله

الذىوهوانبنعمانلةظإبن4ذكىكعامربغاللهعد

ابهع
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بالمدينةوالمريتنالنباحواتخذوكابلوخرامانفارمىقة

بحومالىدونفتلوهومنواحداحديأصلعماببئعنممو

ثمهيد

أعاوأصلمأت8وبخيةأبوهفامعةأمتةابنويقالمنيةبغيعلى
قالفالمجرهعلىبابعهفقالصلعمالنبئالىبانجعهوجاالفحح

النمتحبعدةاللمج

بالمداثنوماتةاعبدأباوهويمنىالفارصىسلمانإصال

والوافدئاممقابنروىعليهاوالماوصانعثمانخالفةفي

واعمبهانمنجىقريةدهقاقابنكضتقالأنهوغيرهما

الجارقيئحشاالبيثفىحبسنياقإتائأبىحتمن

وارطنىقالالنارسعقطنعرثحتئالمجوسيةفيثدثواج

إلعهمفدظتالصارىبمنيسمةفروثلهضيعةالىلىمئذألى

أيئفسألعهمدينىمنخيزهولمنفىفقلثصالثمقأجمنى

فإلنتحتئوالدىمنفهربثبالشأمقالواالدبنهذاأصمل

حتئفهوأتعفمأخدمهوجعلتالألسقفعلىحلثوفىالثأتم

اكلوالرلذحاحالأهامهـالضزةائكأ
همنته



الناسهلكتدفقالبطئوصىمنلدالوفاةمرت

ثتخبةضنىفلمابهفأطقبالموصلرجلالىديهصمبهت

لتماتحتئقليألإتاذلكللبثفلمبهأؤقىالذىبالىجلى

المشقيمةريفةالعلىبتىرجألأعلمماقالبىلؤصىمغالى
الصرمعةوئلكنصيينبصاحبلخقمثفالبنصيبينإالراحدئا

قالأاالطألتيسلماقهافيتعئدالتىوبعدباقيةاليوأ

أرضينبعموريةرجلالىفبسنىنصيبيناحبواخعر

بوغنئيئقيرابتسثوأعندهفأقثفأتيعهتالطالروم

زلثقدقاللىئوصىبئلهقلتالموتسلطانبهلفلما

زمانأظالقدواتهافئكلىمنهمأحابقىوماثيهماالس
أرضالىامهابئالرببأرضفيجابرهيمبدقيمعبوثنبئ
وألالمدئةليأقالعالمئهوماقلثتحلماخرتيقبين

ذنحمثبىوقيقالالنبزدتمظكتفيهبابئالصدقةلبأ

باعوذليظلموفىالئرىوادىبلفوافلثامعهمتحرجتكلبمن

تدأاذعندهانافبيثاونخلهرزعهفيلهأسلفكنمتمودئمن

أنإالهومافوالقهالمديعةالىوحملنىمنهفابتاعنىلىكثمابن
إنافبينانهثلىايهعولبمكةمحمدأفهاوبعثرفئهارأيها



ةقيبثىالألقاتلفقالىشلىعتمابخةأقبلإذتحلةراسى

نئئاتهعمونمثهةمنعلهمقدآابئترجلعلىأتجعواقد
اصتقمىوجعلثالخلةعنوقىلتواالنتفاضالعروآ8فأخذئني

شأنكعلىافيقالبكلمةستدىفاكفهنىقالالوالفى

عثدىنشاأخذثأمسيمتفلتاشالالينيك01ودخ

صاغربئأتكبلغنىفقلتصلعمالنىبهفأتيتاقمن
لمصدقةعندىكانشىوهذاحاجذوىسباءائاأصكوان

كلوصققعمالنبئفقال7678011أهغيركممنبهحقمفرأيم
منكانفلماوانعرفتواحدةهذهنفىفىفقذوأمك

إقوفلتبهثفأتياتمرمنعندىبئنمااخذثالند

كلواعمفقالمنىهدنةهوهلالصدقةالئأصلتكرأي
فقالوأبمىأنثلهعليهنأصيمهوأئهنعلهت3موأصل

كايختسلمانياقالثفأجمبهالققمةعلهفقصصثلكما

أوقيةواربعينبالفقيراحعهانخلةثلثماثةعلىفكاتبتةاحتك

حتئبالخلنوفىفسأطمأحاأسكينوالتتمصالذدصولافقعا

اذفئبخلهافقمراذهىسلمانيااتإؤديةثلثمائةلىاجمتت
عبالقفداحبيا



اا

ؤدئةمثهاماتتمافواللهبيدهفوضعهانجا4اذنتهثجففقرت

فأيرنثأذكعاتكفقالمنهفأعطافىمالالمنازيبعضمن5وأ
وزعماطعدقثوشطبرقتىلشتلىوأحدبدرنىوفاتوعاقث

والمجوشةاليبوديةوسأمونميفامصضةماثتىعايثانسلهأنقغ
6انئةلنصاو

الجرةامنبعبرسنةثحيصلعمالنبئأليفريرةأبماسلم

عمروبنإألغدطهاالوافدىفقالاممهفىواختلفوا4فأسلم

ذلكيرغويقالصمضبنالرحمنعبدوقيلكسعبديخزهصال

بنسوالطفاشهبهايلصبكانفيرةبهرةةفريأبائيص

يتبنانثأتفىجعولوكانمعاويةائامفىوماتالمدينةعلىاطكم
وعقبئطنىأبطعاأجيراوانغبنلبشركتمسكيتاهاجرلثش

اللههـفرؤحنهاجمواإذاوؤأحدلواةإذاأخدمثففر

إماتاهريرةثباوجعلتواماآالإلصالجعلالذىأناطمد

يال8اذلته

8ميالوافاط

8هـهلء

هـمههـثهاألصلذاقج



زرارةبنأسعداؤالماجمعينأاألنصارمنأصلمقم

وعوفراةبنؤمعاذعامربنوفتطبةبمنىالعقةضدأسلم
أمعلمئمالسعةهوإلفىاآلعدبنوجابرعامربنوعقبةاهتابغ
عبدوأبوالثانبنالهيثمابوأؤالمنفرااثناعشرالمابأالطفي

وغويممالكبنورافعالعشعبدبنانجمأوثعلةبناعنا

شعوناالماالعامفىفدمثجالصامتبنوغحإدة3ضكدةابئ

ههمصنقتمالنبئوبهثفأسلممعروربنلبرةرئيهمفهمرجآ3
بئكائهألحممنفأؤلادىااليقالنوربنئحمتب

بالمدينةأاإلسألونثأخضيربئوأيدمعاذبنسعدبالمدية

الئصرةأضاوبايعالعقةعداسلمالألنصارمنررارةبنوأست
قدمنلتابالشحدالجاهليةفىقؤلوكانالنصاوهوثئس

إلىياتهفأوصماتحشقليألإتأليلثلمالمدينةصلمبماثبئ
الواقدئقالوزؤجهنأدبهنحتئجمرهفىقكقصلعمالننبى
رسولفرؤجهزرارةبنأسعدبنتالفازعةجابرفىنبيطب

اتيناكمائيناكمتولواالزفاتهلموقالوخمزهاصلعماآل

8ولطمحهمااآلرضىول8صاعمةابابن

اط



الذهبولوألعذاريكنلمراالجتطةولوأالنحعيمفئونا
بواديممنحلللماالحمر

ئهلالجاهليةفياكامليسمىنالخزوجيدعععإدةسعدت

بيعةعن4تلكأالذىوهووالتؤتموالرنىاكعابةئحنكان

أميرمنكمأميرشمثاوفالساعدهبنسفمةفىواعتزلبمابى

بنشانعخالفةفيبهاومات11أيمأكلأمالثالىشماشئم
عإدةبنسعدبنقيمىولدهومناطيةئسثعهويقالدضهعفان

صلعمنبئتوعمعلىشيعةوهومنالقطناعأالداهى

رابةلحبوكانيرهغيهابونألماالناشيهابهانمرطىمنزال

بدرمرآاألثعار

افلاالكلمنهفقطعتنثئابةاطندقلىأأصمابهشاذبنسد
وانعبثعلهاتجرالنساهوسبىالرحالقتلطةقىبنفضى

شفدلموتالعرشاهترلقدلتئمعوفالماتحى
معاويةزمنبالىمألمات3ىائيبدرىىالصامتبنعادد

يتكى

مشطة

نكعالثححعنثثهمالهمملدهامهكذاةافىأوجت

ولممه8ويمدبلرحب



العفبةأمحابمنوضالموأخىأناحاثقالاآلعدبنابر

هنبالمدينسةماتمنوهوآخرسرداخرقبصرهوذهب

بعنهمقولفىابةالص

الواقدئروىصلعمالنىمقدأبعداألنصارمنأسلمبهرمن
احدىابنوأناالمديتةصملعمالذرسولقديمقالثابتفيذيدان

مرودةمقصعةعملعماللهرسولعلىدظتهدتةوأفلعثعرسد

صعلتماالرسوليدىبينفوضعئهاأمىبععتهاولبتاوحمتاخبرا
فيفعلمههودكتابيتآأنوأمرهقالفيكآاباركفقال

ساويةزمنفىوماتوعمربهرلألبىكتمبةلعلغشرهبثغ

كأنئالمنامفيرأيتقالنابىبنزيدبنضارجةولدهومن
بالمدينةاتممئهاقدلىدرجةسبينبنعث

الجاهليةفييمتبالمنذركانأبايمنىارئاالنحكعببن6بئ

سيدماتاليرموفيلعليهفصلىغماقخالفةفىوئوفئآواالسال
6ينالمسل

وهوعشرينخنينووتمقلسهلبئزيداحمهاألنصارئلمحةأبو

رجزأ01قول

عميدمالحىووآقسألزيذواسىةوءاأأ
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خألفةفيابوططةوماتثحتماكبنأشىأتمطيمأنموكاشت
بللدبنةغمان

قإلمأدفالحمذهأباصملعماللهرصولكناهمالكبنأش

سنينعثرلخدمتهصنينعشرابنواناالمدينةصلهاذرسول

وهوعيغواربعماثةأشوعاصقسثةعثربئبنوأناومات

رأىحقئمتوألىسفبناجاأيامفيبالبصرهماتاخرمن

كهجمرمائةضلممن

ببابهلعمصالىناقةتحتزيدبنلدظاألنصارئاثوبأبر

الر3بارضوماتئيوتهبنىحتئرأشصبةلجهلفنفى

شورأعلفيفئفناألثمقئاأشفىمعاويةبنذيدمعغازئا

ولهوايخعطترهعناذاتحطواكشفوافالروأالقسطحطحنتة

ةعفب

إسألفادارآخروكانعثمانزمنأبالشاماتمالكبئعويم

عهاسطاعونفيبالثأهومإتبدزاضهدالحزرجىجبلبئفعاذ

فيالذعبدأنإصالمهسبوكانصتةوعتئينئمانابنوهو

نئمصجبلبنلمعاذوكانأاحمااالجاهليةفيلهأخاكانروا
رجعكاليلقاخهفنلفانبومادئعاوكمنالمهعبدفأذ



ابنبصثيعأخبرئهتقيورامافقعالبرىآامأجددش

طائلهذاعندلوكانرفالننسهفىامهرةبإتجلواحة1

رسولالىباانطليئوفالرواحةبئاألعدالىجاثمالتغ

أحدمعاذعقبمغيبقولمفأسلمبهفانطلقالله

األعدصهـلهاللهرسولوسهاهاطصيناحمهسالمبنالقهعب

فدزسنىألىكانفالأئهعنهذبرىعنانفيعمانشيةمنوهو

بئمنكانإنلىفقالعالذرصلدبهىعلىفأتيناالوراة

ظاالمهعبدفالئتيغهفالالعربمنكانوإنفاتيغهاصراثيا

كذاببوجهشىلأثهضمقةءلثالذرسولوجهالىتظرث

وعنالجثةأهلئرلأؤلعنأشياثفعةعنالنبئلوطنجا

النبئفقالهوأيئمنتهالاآيةوعنالقروجهفىوادال

القعرفىالذىالسوادوأئاقونوآفألالجتةأهلئزلأقاصظعتم
الئطفتينفأئالثتتهآيةاقاوبئعراآلنحاهيقكفاثماكانا

رسوليافالثماآلعبدفأسلمبهثبفالولذالرحمإليسقت

عندكبهتوليباصالمىعلمواوإننجفثخنثقوئماليهودإناآل

يهفوفالعنهماللهعدوخكيبوداحإرصلعماللهرسولكافد
كا140



أصلمفإنفالوعالمناوخبننادناقالوافيكمسالمبئالهد

سالمبئاللهعبديااخرفيفسقالدينهيئرلثالهوفالوائسلمون

باميئؤزهمكذاكذافوناتعالذمداشوقالتحرج
ععقلكذهبقدفقالوا

عدانحوابئشاعروأبوهشاعراألنصارئبتبنانح

وكانولدهوانفرضشاعرشعدالرحمنعدوابنشاعرالرحمغ

وعشرينماثةوعاسقأدفهزؤثةالنهبقذتةيضربانح

قطحرتايعثهدولمشالما1فيسئينالجاهفةنىستينشة

خننهمن

المدينةصلعمالنىقدألئاالذىوهوالألنصارئخنيفبنسهل

شيةمنوكاقبهاويستوقديمسرهانجعلأالذصثاريمانأمره

وأخوهخمااوكبزسأعليهعلىوعلىباكوفةوماتغتمعلى

علىعررضهبعثهسهلوكانالبصرةضلىاضعملهحميفبنعثان

عليهاطلوجلاالسفالعراق

اللهعبدوأخواطررجىالختينذاتصاحبخبيربنوات

شلماطوالبصتفمتمالنبىوقالاخدووأالىماةأميرخبيرابن
عكأنذماشردفالالياوذدلثب



شفاواتخذاللىألثرفبنكعبقاتلاألنصارئا4مسبنحضد

منشمايمشهدوأصعلعنمالقهرصولفاةشبهخثبمن
صتالناتومنعشرةالبنينمنوالماتأنالىالفلىحروب

صاعةمنهذاأنلهالفصهذاعدرفىاألهـحمكتكقلناوقد

بماأينأتوانماممكنيخزعددهماستيغاواناطديثأمحاب

آأيافيالفصلهذائتاوالتىاالنمولنىالناظرطاجةبهأتينا

وخبرهقضتهدبهرنامنأحماءفةمعالىالمتوحوادثاطالفة

وخرجنظامهوانقطعاكالمذلكااهبلذوإئأل1أه87أه

افاظرفليرفيازواالاحاالمنأردناهىالذالغصدعن

هنماويشعوالئعينالموفقواللهالألسامىهذهشوفىئرادنا

وارآثممقاالثموتباقمذاهبهمفياالسالمأهلاختالفالفصل

اسالعهوولدأيةبنىواتامابةامناطلفاتأريخبدهلييق
تعاليالذثماهاناطالموجبكلىاكتابعاةدةويمون



عثرالماسحللفع

االسالماهلضاالتفي

الصدرميقئبهإلئاوقعشةالر8هذهفىاالخألفأدتاعلم
ذهوكاقئماوالئذزىهذامناالىجراهلتمغالألؤل

مافاختاعلىكفاراألرضواهلصلعمالذدسولظهر
متفرقينقاياإلوالإلطادوالمثرلثوالنصرانتةاليهودتةمنبينهم

منفمههمما8يدكوإوأفراديمسكؤثااالذفىمنبقتةمنهمبقيت

ماادركحئئلمجترملممنقهمديئايطلبوناوجالضاللة
ذزوابىررارهبنوأسعدالتتهانبنالمجمابوفىملطلب

بموه5أتأببنمةصقيوأبالفارسىتوسالنالغفارئ

ال5لدسن01

ثديابهز

دل09ابئ

كلمثهوابن

8أؤفي
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نرفلبنوؤوفةئفلبنعروبنزيدمثلفذىعلىماتمن

فبلينادىتيامناسيعواوعذامىوأربابولمجيراساعدةبن8وقق

لمواخرالراهببيراثاربابالالرفأهلخيزعحأالنبئمبث

يهعلغلبوتحقرئمطبمنومنهمالنورصمفعميعنىبعذإلط
وأبارامبعامرأبطمعلاظلةالىوعادنإريمىالشتاوة
قضةواحدوكلالثقفىالقملتاببنوأمبةالعقيلىحثظلة

قةضاللهرسولخرجفالاألنعالىشاهانموضعمافيندبهرها
فرقتينوصاروارذهمنكفرأصابهمغآنالألالىالحلقوثكا

فاظهرواقاففوهفوئمحسدهالمدينةإلىخرجلئاثموكفرمؤمن

ومنافقومفىمنكافريرقيثفثالنامقفماراكفروأسروااإلسال

3المريثىسرحابىبنالألعدمثلضتلقتمالنبئدفيقوئموارتد
النبوةقوموادالألشرفبئاكعىاليمائرئصبابةبنومقمى

دفيماكانهذاالتتسىواإلشودالكذابمسلمةمثل

يىوقي

8حديالالفيماكبد
ها8لضو

هعبىا



ا

فلئاوالعنبئوالنئاقاكفرهذايومناالباقيكةصملقمالنيئ

والألنصارالمبمابرونفشازعهاالإلمامةفىوااخلغصلعمالنىفض

ععدإتافريثىمنالأليثةإنبمرألىفولإلىرجعواثم

ذلكوبئأباتافمرشئاأبايمالوالقهقالفاتهعبادةابن

االعىأشامنالإلماميبيزمننجزهذاووهناالىاالخالف
صانفيوقعاثافياطالفئملزيثعاىيقفرهامنومنهم

خألفالمسلمونورئنىبالفجادهمأبويمسنرأىاليرقة

منفإناطألفوبقىجمهرأبىقولالىكثرهمرجعثمذلك

غاقزمنالثاكاطالفثمظامتنيفولامنالناص

بذافحفاقتذورأوافومئصرتهعنولتعدقوأأعاته

ثموعربمراىعلىيفضلونهفنالعثانئةومنباقياطالف

وأموعاثةوالزئرلهةخروجفيوغ4الر31ابأصياطالف
وأبولمجرةبنكعب8بشيبننبمانوالئابتبغوزيمدحبيبة

بنوعروغقةبنوالوليدمعلمةبغومحتدالخذرئسعيد

فلئاألذمرلهذاأهالأثالنراوقمولهمعمعلىبيعةفياالص

لذياثئرا

03ممثعمزهماليثل



إالكلهميعوهأأالعواكوالربيرلةوقتلالجعلأمرنقضى

نماأمرهممننووهممعاوية

والروندئةواكرنبيةوالغرابيةالناليمامنهمالشيةيرقبهر

16الثمنطئةوافةلععفورواوالذيدئةبعيةالووالمنصورية

بيةططاوابتةواثبةلساوواكيسانيةمراجئةلوا

طالجيةاورةلطنااولفطعبةواإلنيةواوالجعفرتة

لمسميمتةوالىاقفئةواوامماملثةطهئبيةاوريةايخاو

واكاغذيةةلشراوالمرامعهواويالمماعيلثةالباطنئةومنهم

واالمامتةالزيدثةكفموبحمعهمواكيالمةوالمبيفعةوالىمية

ارافضةالمذمرمولمهم

ملىحياةفيأتواالشمعةأناعلموتفميرهاالمرانبمذهتفصيل

االخصاصفيأمرهاجمةعلىةنرتققيثلثطابىابطابئ

وألىوجاروالمقدادوسلمانياسربنكارمئللهوالمواالتبه

عبدفيوجريهمربئالفهوعدألمئاسبناألوعدالنفارئفز

يظنالالذممبةالمنآاوظراخايفةبنولمجحيةالمجاالله

قليآلئفالواقةعاءوفموضفيميطهنإلنجداطؤغيربهم

كلالطيةةأ215لهدلمثثع78الطش



الميلبعضعلعهمآارضوانيخننالشالىوئملكعانراى

وفشترأيخاوشالكبمراببئومحئدالحمقبنعرومل

بنالوليدة4يخئبلهبأببنغتبةبنالعئاسبنالفضلقال

أطريألة

صاحبةالمداطنكلوفىعلىمحئدبعداألمروذوكن

يمضحمانوعربهرصابزمنفيالمفدارهذانظهرونوكانوا

عدابأوهمعطناقولوتقولسديدأغلوأتغلوفرقة

أنتالعالمينإلهأنتلعلقاالإثتةالسالميقالسبئقةا

منذلكعلىفاضظمومميتنايينائخوأنتورازقناخالقغا

ولونوجمكونوهمانارفدخالبالئارفاحرفهامموأمرقولهم

عموالخاررلتإئالبانارئعنبتالإذإلةأثلثلناصغاألنا

دالمعليهمصارتوانماالتاذتمصمهملمأثعذاصكبعداثمأ
أرجزأفالزلكوعندابرجميمءمعلىعارتوسالقاكا

تنبراخؤثوالزاختئتكراأمرارأنجثإذاإلى

ةيةففاكاثيمةافترقتصطيهاللهرضوانقياسئشهدفلنا

اويخب



ثماطسينثمالحسنثمعلىطةالنيبعدالإلمائمكانالإلمامتةن
محتدجعفربئثمعلبنمحتدثمالخسينبنعلىثماطسنبنعلى

نجامحتدعلىأثعلىمحمدبنئمموسىبنعلىجقرثجبنموسىثم

هثصوربئاطسينيذكرهالذىوهوصدىالمثجعلىبئاطسنثم

ذسقثموالفرقانبالإلحاطةالموصنمكئابهفىباطآلجالمعروف
اثناالعقهعدالممهورعذةإنأه97أمألاألهتةشقايألئتة

امألأثملبعفأنثيدثيشهراوفيعشي

الغتادوسيداوالطاهرتنيهوالمصطفىبدتأدين

الوادىبمعلثتنفوثوشيىمحتدبئوبجعفرومحتد

الهاىفمالمعصرموفيمحتدالمرفأثموعلى

للييعادصتورالهبالقانم3بامانابعدهرأكرمحسن

أرملأيفاوأنشذث

ضومستييبطيهبدوثمالظقيللهادىثملنبئموذأأ

كفرتقةاال8وأنعثراالثنىباالنفةفولنأالمامئةجلفهوال

هـعويطير

كلمهئنئوت

هال
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ذزوأبووجابروالمضدادسلماننفرستةإالعمعلىبردقهم

8لمجتاحماكللمعلئاوأنكربئالذوعبدوعتارالففاوئ

يهمعلاليجوزمعمومونصمكتالألئقةهوالكذلكالكأإن

أزجزأاالنىالليقولوفهوالغقط8االهتفؤوا

ئجطلمييفمثامرامنرتيئأنيصلحوالباليلمأحاط

جوامعمنحامعفطأرارمىلوحئئدارئحفرالدارأنويرون

ويثتظرونالئدإراةتةللتتصعكوثموأنئسلبمعلىيقعلمالمسلعين
ذويتأؤادنىوإلبالسبالألئةعلىفيرجونعشرالثافيخروج

يمنلماإيماتقستاينفعالرئكآياتبعفقأقىييرتمتالىفوال

أشعاركعيرةذلكفئوالمالمدئقإمهوانماتبلمنامتت

أطوبلدنكبلفنهافوليدةوأسطاربع

غلأؤايومفىنرجوهالذىنلوال

ارفيتمحاالإمامخروج

ئدقىذاكمنالردمطقرنيفإن

زيبةلنذنأتزكولمضبث

راذضتفئمإضتتىتقالغ

اتالبرالذمتيقزم

وفاقىورقتىغمنوأخر

وتثاذئتضلىنهموردئث

ووللمحماتي
كاهامنهاخعقةمأءاألثط



3

واثبناجحربنموصهىوفاةعنداإلماطفطعواالقطعتةومنهم

موتضدوقفوأالواففيتةسمومالقطعيةفنئمقوامواما ىأ

الحرتبيةنهمومالقائموهوينتأانهفالواجعفربنصص

محندثماطسنعلىبعدالإلمامأنزعمالضرهـكرتبابنابا

غذئالالأليقيمألحتئيموتواليئتلممحتذاواناطثفيةابن

لعبثعض2إالدنيامنيبقلولمباطبرواحغتجؤزاشلئتكا

كالعدتدالألرشيمألاحمىاسعهلىاطىبيتىأهلمنرجأاأل

ؤثمقالواأسدبنىؤىرضلهقيموهوقالواجوزاطصت

ومهموعرةبرزقهيأتخروجهوفتأليظثهخبرا
وانمقإلملكعبدإلىلىكوبهضوبةلألسدأنصولمن

أوافرالشلويقولوفيه

لئقاتاالجبلبذلكأظفتتقعىقذتكلإلمامفلأال
واإلمامااطليقةوصمؤكمتاآلوإكبمعثرأفترماأ

عاهاجعةعيدمممتامكظراازرضئعلنيكوحاذؤأ
حياماألهىأنرأترخونيففموالمقالوقالوا

جمظاماأزفذلهوارثوالتؤقيطغتمخؤلةانذاقوما

ماصةالمالئلراضهزضزىبعنبوضلأهىلتد

ألممىبمةمدمأمععممهععالاالعملبهذاق



ابنأنيزعمونوهمالساحانحأمحابفهمالسراجيةاقا
ةويماالخفنئعثإذايقثوأئهضعوىتإلممثالحنغممة

ناؤوسابنفأمحابالناووصيةوأئابالرجةينئذحعدئألالررض

المإئوهويموتولتيمأضدبغجعفرأنونرزالصرئ

وانمايموزقالائممممونالطيارةميقالفإتمالسإئيةوافا

ابالسفىواقيمىأعلئاوأنالقآفينفوسصمطيرانممو

شتأبناألغبدوفالعلىمتغصفالواالرعدصوتحمعواواذا

الائهلعلمثاصرةفيبدماغهجئتنالوعلئايضيىجاللذى

أنكأعونقوئمالطعارةومنبعصادالرلتيسوقحئئيموت

إلىانتقلتئمعيسىفينتكاالبىفيكانتالفدئىذوح
وعانةئئةالفىكذلكئماطسينإلاطسنءثمالماثمعلى

أنوارالألذهةاننرعممنومهموالرجعةبالتناخيقولنهوال
اطآرجيةمذهبوهذاأبعاضهمنوأبعافتعالىالفهرمن

أبعيعألدنفسهالصوفيطابىأبودفيوأنئ

بيلمالردمنربوبيةلرالونونيراا

بوالجفألماقذالتكأضقليحتةناظبالفيبأكئألهافيا

لمطمهـهعهاأههولثعهنلهـاألصلفىمتروكابهذاعن
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يالنالوهمبالثادمانتصلبالذلهافيرأنراز
سكنمنفىمنكالظلطاتالئعثواإتشباحواللىاألظتةمم

انممواالنبوةلهاثبتواسعيدبنالمغيرةابفأيريةالئيفأقا
فأخذهوثموقاعافاحىالتقاختاشتآلوالحثفيةبنمحقد

بنبزواأبفإثمالبيائيةواماوصلبهفقتلهالقهعدبنضالد

هذاوجلعراآلقولتأؤلاكوفةسوإدمنوبئوهوبيالق

بنضالدفقمتلهوالرجعةبالتناخهولوكانهوأتهلمناسبيان

أكاملالشاعرمايقولوفئعرالقآعدا

اثرجعضدالمغيرةوكهواتفبيابعناتجاوزطال

الماصرقيىوأبنحنيفةبأبنخلةجتحظسالقدإليهه

غأوجمونبزتهبأفروااطانكنرخفأصالثالبزيخمةوأقا
لنفنوماممنتعالىبقولهواحتخوإلهمالذئوجىأنبإ3كقهم
يموقنالأثموزعواالذئوحىيعثىالذبإقنإتألكوتأن

كالهممورؤيةاوادعهافألالملكوتالىهـفعونكنهم
علىاآلحوانالسااليصعدألهبرنيوزجمماينودلجتب

تبثكماصدرهفىتنثاطهةوأنفيهقوفيراصمه
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جلالردتيمينعكناعذاعلئارأىوأئهالألرضاكمإتئ

نوالثقثآغيدأببنالخآرفأمحابايمسانيةوأقاجألله

الفيبيعلموأئهإليهيوخىائهيلتوكانبميسانيلقب
ايةالىنحععلئابأنويحتخوناطنفعةبنمحتدبإماهةولقوكت

هادهاصاضنهـاططابابنأحمابفهماططاببةوائابالععرةإليه

4الفقهايبزأهاهثاومنوالألموالبالإلماهماخامغعلىبالزور

اممعفممعمورابأوهمالممورتةومنهماطظابيةشهادة

التمامنلمحوايهئمغماوإنتعالىالفهصالالذىهوأئهءوعون

النرابهنغتمبالنئأشبعألأنفيزعهنابثةالئواتاساقطا

هرهـةأبىبأصعالروندتةوأئادلشههجبريلفغيطبالنراب

صلهالنىبعدأاالماأنزممواالروريةاهمقسالويالروثدئ

فرفةونبتالعنمابنمناولىالعئملألنبنوهثمكتمالعئاكأ
يطوفونوجعلىالهاكيةبمدينةالمنصورجعفرابابامقمنهم

عيارآدأدوحوأمورازضالتهمجعفرأأنويقولونبقصره

فأظيةمعابنالعماهوجبريلوان4تهيكابنكمانفي
الناسفواواسمعقونابىفنفموحبسهممنهمجماعهالمنصور

ثئفيل



ي

طائفةومققتبمفاصطلالمنصورإليمقرجبالجمرجبزثم

بمنزلةائمويخواالضعفةالعقولدوىواسعنووابالىبمت

الرثىفيهوغرزوااإلبخةمثالعلىالحريروختفوإتلصئحة

وأتااوهلفئكرواشهوطاروالمجلبعليماتألحيدوا

علىوجاطعرفهاأنذعموارباببغيماقأصعابفانهمبةبرأيا

أناوذممهبالضيامةكفرواوجههإالسنصطكإنا5صة

كرهرجال8اصاأتهاوزعووالحرالمةآواواتقنئالالشن

أمحابفائهمالمثاميةواماوعثانعربمرأيايعنوناليتهمالله

نوزاوبئعراآلوأنوالتثلبايىهولوناطكمأكهـ
فهمشوسطارهمميهطمصممنوهوباحالمصميورهعاىيتألأل

آهاتولمئتولهقريثالطاقشيطانأمحاباثيطأنعة
بالذىليوأتهاآلهوجعفربأنولاأبهروايةالجعفومهم

سلالثاالقبجةثالزميةاومورةصذهالناس5دوكتهتئ

اكونةسوادمنرجلوهوالتريطنأحمابالترامطةواما

اجاعلىالقرأمطةخرجتفلذلكحالفهممنقللهمأبا

علهالمثة

مألهاللمبعة



هم

أمحابالجاروديةمنهماثأصعنفإزثمالزيدتةوأئامرةضحر
بالوصفعلىعلىنضالثئأنقالواالجارودجرهـبنسليماق

هذيئمنخرحمنفحلاطسينثمناطثماالبالتثيه

ومنهمالإلمامفهوثةوالبا3صعابعالماشيتهشاهرااللتين

لعلىاإلمامةقاالكانتالرقىىجربنسليماناباالجرهـتة

جمقابفالالعأويلجهةمن8ظاعركانتاشبمأبىبيعةوات

يديةالفىوأئافهوكافرعالحاربمنوكنوالفمثقراغ

ذلكععقمعليأألنلإلمامةمستضعركاناشبمهـأباأنكأممرن

قوئمفإتهمثالرونديةوأثاعمانفىوضوش1أهمهأماإل

أمحابامفإالحشبمةوأئاعلىبدخكفرتاألقةأنيفولون

عألمةوكانزيادبنالذغيدشقلوااألشترامالككابربم
ويرنفأصناثاالطنتةوأقااطشبالعومذلكسالحهم

روقئوعائتهمننسهالطمنهمناجمكلاورعوةنحتلفةهمواسما

وهغعلىالظهورادأومنباطئاتأويألآنلويدعوناإلمامة

الذىالوقتدفاتهكتهمفىفليظردعوإهموخطامذههم

كهألالبعيمبه

ولالثامعهمهثةلعهلالافىكنبهذا
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سنةثلثينمنذفاتقدشأؤبمواعتالءمقتميمطروحضربوه

اةوإقاكفرالتاسعقائدنايخواكممتسيهمولسلمين

امرىفأسبينذأصكبينيتخذواأنيدونهـوهمإيمان

احدبخوماواراداحتمااليظاهرهعنيروهماتأويلعن

مساءةودهمومألمعورأظمافإتهرذامابنبلغمامنم
فانئسلمأبآأياقظهامرهمبدوأنفوئمويدبهروعث

اليخلةهذهؤؤهواالمجمالالملكإؤالةفىاحتالوافخرمية

التعطيلأمرهبمومحصولالعرفئاليفاودغوالحجقالوزتنوها
منسوبونفأصحنافواالتحتليةوالشمطثاليعفوريةوأقاواإلطاد

واالتحطواالثهطيعفورالى

3والراسبتةثوالتنخداتالألزارقةمنعهماطوارجيرقجمر

لمجردئةاوقرثعةلمواالمبهوتميةولقطزيةواضتةواالبا

واطلفتةذميةواطا6لبيهسيةوا5وإالالدتةلكوزتةوا

ول8لخرمية01

اه8والمحدا

8هيصهوالى

هطموااليادية



9يم

المحرمنةوبريةواطمفتيةاعاوتةلمعبدوا6لذخسعةوا

اطوارجاسحمكآبم3واوالنعلبتةوالسابئةوالدعة

وأصلالمارفةكيمالمذمومولفمنةواطوالخررريةوالشراة
بنعثانمغ8والتبزهرضطابىأبىمنعلىفارمذهعهبما

علىواطروجبالذنبالتحفيرشثسنينتالفيرضهعتكان

الجائرالإلمام

أنالخدرئيدصمعأبوروىهاوتغسلالمذاهبهذهتفعيل

بنحرقوصةاطريصذونجاهقسهاميتكانلعماأل4رسول
اضربلىاثذنكرفقالاليومفذعدنتماافقااتميىزهير

معالتهصأحدبملمجقرأمحائالهفإنمريادغهفقالغتقه

يمرقونقىاقهمئحاوزالالقرانيقرضنصإمهبهممعيامهوصمامعأل
ثذئلهأسودرجائهم3الرمئةمنالمبيميمرظكاالدينمن

العدفاتنىيليقاثمنبموفوصهمويروىالمراةكثذئ

أشهدقالائهسعدابعنوروىاآليةزصموانصاأغعلوافان

ال5والمحلبية

ماهاهالعنعثإللهـسيضهفيلكوالهاظنوانماوجلتبهذا

بالحبقات



قتيمحينعلأتوأشهدصلعماتهإوسولمنهذاحصثلى

الحكتيقعلىحكهحينأمرهمبدؤوكانالعتعلىبالرجلجى

اكوفةإلىعاىرجبمفاكاآل4إتالالحكماطؤارجثادتمتنبع

الفاعشراثنىفط3نعنذبنوشيب4اكوابناللهعبداعزلى

شمواوبهاالوادمنقريةفشلواخرورإفاكستةفىوقال

أ188ثمطفإلعهمالحآسبئاألعدجمفبعثاطرورية

عدليذوىأرنبفديةفيحألمفدوبئعقاآلبأنوناظرهم

قافيواءبناتهاعبدفرجعالمسلميندمافىحكميفترإقفا
الراصثوهببناللهعبدعليهموأنرواالياقونوقىرجلافا

دعوهمعتمعلىفقالالفسادفىأخذواثماسبتةالىشئوتم

عديهبمولقبالمدأثنؤفىواالدماهوسفكواافألموالأخذواحتئ
عنثناحدىلهفقالراعلهاوالئاوكانالألرتبنخئاببغذا

عنالقعودئرجبالمتنقديثنحذثهمصتلقمالذرسول
اللهعبدواليمونالمقتولالذعدالرنجليمونواناطرب

وبقروافاقلوهاطروجفييتهميدينأتهعلهوافساؤالقاتل

كهزمى

لمواهب



ا

ادفعواوقالاصهمإعلىتحرجوولدائانسوةوقعامرأتهبطنعن

علىفمصيأبهوثارواعليهفأتواآتارونحنتاإخوقتلةاليا

يفالمئنخطئيولمبالنهسوانفقتلهمإلهمالمسلهينودعالقشالهم

المنطرةاتحتدخلفدالثذتةذوالخافيوكاناالفعثرةمنبم
اللهرسولبولمافواآلاطلبرهعلىفقالبسقفهاوالتاط

وتحلنأخرجالقنطرةتحتهونإذاثظرواالغلةنحمحت

الىفدصبنمسقروخرحالقتالقبلوهببناآلعبدورجع

نونجابنفروةومرثهشزوزالىالسعدئمريمابوومرالصرة
ثالحوارجمذهبثتهاهناومنيقولوهونجديخينال

افرأ0001الذرض

حرامدممائريقنكرمتاح

قؤلالتىفىوقلنا

وؤحنمىقاتنامننقاتل

علئاحيطأباوفارقنا

عرااللهكتابفىلمحكم

اطاللمنائمالحوميهات

وتاليتيلمنالذمعاد

الىجالخكمالاآلئحكم

الياليةإخىرخعةمننا

الحنحاللياخاالذشعرئوذاك

ولندمحين

ـمهكلنأيكه5ةنهـاهـأخرى
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بالبرآةاالسأخذوااألزرقبننافعابأالألزارفةونهم

بئاهيصمتجيفعىأبأمحابالهسيةوأتاعسكرهمدمئ

وهربالقبثهأهلدماءواخلصركدارالدارلمحكانجاهـ

فقطعالملكعبدبنالولدطملفأخذهالمدينةالىاطخاجمن

وبناتناتءاالبنبماحئحيزونآافإابيموتةواتاورجمابيديه
اآلألنقالوااالخواتبناتوناتاالخوةبنىوبناتأتاا

سوردىيلوقالواذممماوراماكموأيئيقولوجلعر

فإيمالدعيةوأثاقافسبنعينوالحاميمالقرانمنيوسف
يخرالكعانوبالتثيبهعتانبالفدادصالتانالصالداتونر

وادىفىغيرقوحمزةالشارىحمزةأمحابفسإنهماطمزتةوأما
وأتاسحةوخرمائةلعداصهمإراجعمأتهجمون3وكرمان

منتالبراةباتهعولنجمردثابنابأفيمالمجاردنة

اجابفإنآأإشالإالىيئأنوجبذفزقيحىالطفل

اآليعلملمنيتهولهتفاتهمالمعلؤصةواتاا19111ا5حيئذلؤلى

مناطارثابأصاألباضةا3وثكافوؤإشهأصحمائهيخهيع

أمحابامملتةواباطالفةعليهضتمماهاتودددومناباضى

يبهج
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فرقةكلالألخنعىاباصواألخنميثةالصلتأببنالصلت

الحخةيقولمنفزثميوادنهالذىماماالىمنسوبةمم

فالسنيتهمنومنهمإلحيرأإالتوحيدقخلقهعلىألإتأل

بقلبهمتركبلسانهصادقشفالمسيغوعنىواحداللةانبلسانه

بننافعمنكانالجفىنجدةأمحابوهمابخداتبموأفض

اخطأإذاوفالفارقهوالمحبالبرإةالناسنافعأخذفلمااألزرق

أذنبواذامعذورفهوجها4منماألحمنحكمفيالرجل

نظرومنكفرغإكأهممنكانوإنالإليمانمنخرحمنهمربئ

منصرأوزياوإنمشركفهوبإصراليكذبةأوكذبنظرة

الوهذاالجثةفىالمشركينواطفالقالوائسلمفهوإصراليغير

غيزهماطوارجمنهله

والمقاتليواليمانيةوالمغيرئةلهشامثة1المشتهةيرقدبهر

ابوأعاطديثأمحابمنكمثيروالجوإربيةواكرامثة

هثئةالفانإقاوالثودالتصارىكاتةوالفضا

الةأتذعمساتهاطكمبنهشامأثاالمذاهبهذهتفصيل

ولبائخير

اللتابا



ئضتثالألقدأرمنقذزلهالألنوارمغنووعريضطوبلئم
جهاثاجمغمنألتألصبيهةتخلخألكأتةوالئحرفالس

لونهوانواحدةأطرإثفاكالهمنيمونالدرةمنذلكومثل

نمفيالفدكانواتهالمخىوهوارائحةرهوالطعمهو

واتهوأجزاأباضذووانهاطركةدوثاكانحدثثم

أنؤعمسعدبنالمئيرةأمحابإثمفالمفاليريةوأتاأشإرسبة
منوالنورمنفيعلهنورمغرجلصورةعلىوجلعراآل

حروفواناطكهةمثهيغوفلبجوفولهالرجلهااألعفهـا
عمووالميمقدقيهموضعفالذلفأعفحآئهعددعلىجاداب

والصاداذنيهصورةوالغينوالعيناضانهصورةوالسينرأسه

رأسهالردسحالممآإليحعانهوزعمععتيهصمورةوالضاد

وععنىيميعنى4عآلاالموفلرضالثإلىئمتئيااذهبوقال

ووةصعلىاذاأنزعمزيادبنيمانأصابنهمايمايخةوأتا
دأودأمحابالجوإربعةواماثونجعهاتالكإيهلكانسا

أجوفصدرهإلىفهمنتصفجماآلأنزعمالجواوبئ

هخهدمثثعهدطالبابىثف

8يا8ذنجهة



منانلأمىابمةاكوأتائضتثأمعفلهاليصدرهمغ
صبةواتهودئمطماالجصاممنجمأذاانزعمسليمانابن

امقيبنتدامحابفإأل3اكراميةإقاشئخسهاشإريثئر

الكاألجامجمتالىالذأننرعون3الحايتةسكانوهيم
أالكاألجاجمانهعرتالضفتاوأمحابالعرشعاىكاش
يمرنهشإتمأطديثحاباوامااألشعابهقهانمبسيط
والختإيخلوااليدمنالثرانضليهودلاطبرفى7جامابئ

من1اهاصثذاصكوغروالسألذقحوالاوايألينأوا
ونجائعانقهأطرثابعفىيفناهرخاانهثضممنالصوفة

يعوهواسىكيثلهببهالتيقمتةعنآالرئجا

منمضىوقدراغلوآكالظالمونيقولهمااآلالصيرجمان

مالمحنوماكفايةفعهماضلهفىعبيهأاأهلعلىالقض

أبيطأاالثىهوله

وئبيهباجايقولئمنكدفاطرمائيىالبريةمافى

ألنتااخا

ثييتقمى



اسبةالموالذمئةتادتةالعفهمالمعتزلةحرثبمهـ

بالألصولالقولمذهبهموأصلالبداذيرناجصيوتوا
أننهىوابالمعروفوالألمروالوعيدوالعدلالوحيدوهىاطضى

مشركاشئوهبالتوحدضالنهنمفنالمنزأخانبينوالمنزلالمبهرعن

الوعيدفيلفهمظومنقاثسيئسقوهالصفاتفىلفبمظومن
اطسنبحلسالاعتألتهملقمعقشسوااةالإئرجساستو

فاقالتاكإئسممبىفىاخلثفوأالناسأنوذاكالهصرئ

هماطنوقالمؤمنونهمالمرجئةوقالتكتاشعطثماطؤارج

اتطفهمالواوقبهثومنعالءبنواصلفاععزلىمنافقون

إلمترلتانبينالمترلةوهذهوالكافرينشافقينوالبمؤمنينسواولي
عاآلعلىالرؤيةببهوازالقولوزالأئهعلىالمعتقلةوأجمعت

قالفإثهثائئالجقيالىاحباإخشنيذئابمرأباإوبئ

بأنالقولاللمجوزانهوأجمعؤاويميفمنءيرتحديدبالرؤية

األبهرئمحثدبئاللهعبدلهالرجألإثاغيرئخدثالقران

ذثالقرانبأنالقولوفيالأتهترعمنهاوتدقافنن

فيإالجعفرفضاهاوالالمعاصىفدرماوجلعرالهبأنوأجمموا

أراداتهمعىعلىاكفأدادذابأنالقولتأفإتهبح
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وأتماحسنغيرايمونوأنلأليماننحالمااممعفريمونأق

الألعراضانثعمكانسليمانبئعبادابأفإتهمالعتادتة

عليةتدكالتىااالجساموانماوجلعقاآلعلىتدلال

قلباالشياهعالئاأنرلوبئعراألبأنالقولمنيمنعوكان

أنلمجوزفبثىأليسومالنليسعندهالمعدوألألنكؤلما

اباامفاالذميةوأتاأمكقانخالفهننقتلورىئعلم

مائةعلىأصررجألأنلو2جمونالخئائئعلىوالىهاثحمألط
مضبىلةغيرلولةانثامنوتسعينتسعةمنوانتزعفعابذت

المكاسبةوأفالوبعهعللمذتممستقوهوحمهاعنهـجعلمما

اكسبيرؤنالقذقمهرجانحدودفيذذتاتمقومفإثم

أضلواالذيئالمفامرتونالبوأتاداكفرعدهمالدارلألن

الهذيلوألىمخدبنوعروعتالدقواصلمثلالمذهبهذا

أشافييخالفؤلهصموالبفداذفوناالنطاماحمقوابالعآلفابن

وزعموالجعفراناشرسبنثمامةنهمصولاال8دوناعاللهممن

يئمنهمالعتبئجعترأنالمحتزلةفضائحعكتابفىالروندئابن

ثهمو

هـولثهنجوق



الصبيانيذواطنزهـخميئثمنثمعماروانخضةطق

رلةالعاكسالميحولكاناتهالجاحظعثمانأبعنوخدثث

3فللعصبيهبقىوفاالهـافضةأ51المح6هثواببتحنعيفةلذلىوالفقه

أبسيطورئاليوسفمحتدبئلأللىوانشدث

ئعحزلتسآلعنئقيثإتديآليمناالرفىظهرنرقمايتة

والحخلالئزلعااةالبنضبرلبعلميئمصالواناظرواإذاتوثم
قلوالضالقوليفبلحوفطنعةومعرفةافدرهئم4لذ

واكرامعةوالزيادلةالزفتاشئةمنهمالشجئةيرقدبهر

مالؤااذااكإئرأهألعلىالقطعتركمذهحهموأصل4والمعاذتة

وبئعراللهالىأمرهموأزجوواعفوأوبدابرتاثبينغ

وذكاطصوصتجرثيقولونصوممهمالئرجعةشمواولهذا
فىيهونأنوزقالراالمالةأهلوعدفىترلتايةكلأن

أنومعاهثناباالستيقولوننفوصغيرهمدونلهاالخفين

لحلقهيظهرهلموجلعفئاللهعنداثباالصتوئامقالوجميديمون
ول8لحضحضة01

ولثأهنأهنيهلإعملاالبهذاق

8ال8فالمصسه



انيهاخالذاجضم80مقئدالمحزامؤمئالقتلومنقالنه

الرقاشىالفضلاصمابفاز3الرفاشيةفائايئمثلموانجازاه

فولوهوذنبضلىالتوحيدأهلمنأحداهاليعذبالافا

وبئكراآلانيرؤنالرازئمعاذبئلمجيىأصحابانئاذتة

يبلغلمماذنبعاىأحدايعذبالورحمتهوففهـلهجودهمن

أنزعماكوفىزيادبنمحضدحابامفالزياديةوأتات3ا
مومنكافرمؤمنفهوالرصولوأنكروبئعر4اإلعرفمن

محتدأصحابفإزثماممراميةوأتابالرسولكافروبئعربالله

فترقونئممؤمنوالمافققوذئحرداإليمانأنفىعونامغابئ
بهرهمفيشولالذمئةومنهمالمعثةومنهمالصواقهم

عفاالفهانلووقالواعلمحممعىأوفاثدهكثيرمذههموجم

حالهيئلفيهومنبهلعناكإثرجمكفاهريمبىمنواحدعغ

حنيفةاباانإالكالمعاقبممهمواحذاقبطإنكذلك
عبدبنغؤنوقالبحفاويعاقبلعبضيغفرأنوزمحقرلفاته

ائأهثعههلعامغلويعتبثالمنيتقرانهواآلغتذ

ماضربهلركثنيخرالالذإنتعافىتولهذلكتوالدليلالمن

فتأنئيياهلمنثفثون
ول
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فرأواأمسعودبنغثةاآلبن

غإلصكقنفاماوأؤل

حراثمذئهمزمنوتالرا

خفهتيغيرحقاالقرانهو

خمرصحرمالذوان

جئوناالئىتقولماارف

المزمنيادمآهحرهتوقد

ينااالرفيالذالئم

االربيناعقولغطتإذا

رتةوانيوالصراريةالجهمعةسمماوالمجؤرتالمجبرةمرقجمر

الترمذئصفوانبئجهمفأصحابميةالجهفأتاوالصتاخثة

يقولالوكانرحهيزيدبنلمجيىفاتلاحوزبنسلمبمروفعآ

وانالشىمنشىوكتهفحذثععدهالشىلألتشىاذان

يدومانالنيانوالنارالجئةوانئحذثوهويخرهشمىءله

يفلوالوالعملاإلقراردونفقطاوالقلببالمعرفةواإليمان

إليهميتسبنيماالعبادوانوجلعفئالذإلألقةافىلألحد

علىوبئعراألنعلوهىالريمهاحرةكالشاإئعالامن

فإتهعالضراريةوأثاالمجازعلىإلجممنسوبة9افأفعاالحتعة

ولهـلجؤزةاو

هئحوربنسلم

مهىنأمههحانههلح9الهفا
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األاناطققةعلىنفاعلبفعليعولعروبئصنرارأصححاب

يتثولالذىالجازدوناطقيقةعلىفاعلهوالعدالمدفحلخلق

بفعليقولابخاراطسينأصحابفهمرتةافيوأقاجغ

اصحابفحماالصباحتةوائامكشمبماالعبدفاغاافهفاعلالين

يراالكالماآل4منواالمراطلقانزعمالمحرقندئبئالعباح

اويأكلأتجةأوأبالشأائهوىبالناثمذأكومئللحالقيزلأ

ئجيعونآلهوالقالذلكمنصىيمونانيخرمنيشرب

الوقدرتهوءلهومشيتهوقدرهالمهابقفماوالماصا3سفرأن

بشيربئتدلهيقالالمتأخرفيمنإتألرجأليهواللىضا

لععإدهوالمرنهطقولهوجلهـفىاألأنذكمفإئهعرىاألش

لمجهرنوبمبمروالسامرئالعباصأباوأنشدثاطصوضعلىأ

أأخفيفخلقحينومؤمئاممفراظقوجلعرالذبأنالقول

تدزجنىالئوبقضاللذىبزالمإضقع
نعيى4ماكذاننألضئغتيغتاألناذا

وأنشد

8يال4ثالهـماة5مص

أطويل

احذ

8هالدماكاموةهـ
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الخثرابهيلقىاطلقئوبحبورهذوالخضالجتازرئنابلى

والسوقيةوالمالمتيةالحسنيةمنهمالصوفيةيرقبهر

والمعلوأمذهبعلىيحملونالماأمرهموجملةوالمعذورية
منويثتقاونهـوالخائيلباطواطيدينونلألثممنهومةعقيده

ثممنواحداسمعثممابالحلرلجتولمنثمفنراىالىرأى

باإلباحةيقولمغومنهمالئردعوارضينبضنعكنهأنتعم

ومعتىبالعذريقولمنومتهمالالئمينلقؤآئثعكونوالواإلهمال

حودهمكفرهمفمعذويونعندهمقارالأنذلك

الالذأنيقولمنومثهمدوثمواتجبلهمتحاىالالته

العخضعطيلباليقولمنوفيمبخلقهيعوالاحذائعذب

والسماعوالشربالألكلإلىامرهمومرحغالتختواإلطاد
التقىةومتاوىاوانإع

هآوالبفخوالخلوقيةباطشرتةوئلشبوناسلدبئبأصفرقص

3ولمجوالماكتةوالساوتةوالصاعدئةوالفاضليةوالحصفعة
وينقصبالطاعةيزيدومعرفةوعملقوذاالبمانبأنالفول

ولظسلالحاو



ء

ثمرثمأبوبمرصلعمائهارسوليبعدالناسخيرواتبالمعصة

احمدعنشوىذلكبعدواختلفواالسالمعليهمعلىثمنظ

الىوذهثلرجوثعلىثمفائلقالفلوفالانهحنبلابغ
وأثالعالمينربوخليفةالمؤمتينضالمعاويةوانعرابنحديث

انيصيةوأئاوبئعرباللهلنهوكافرنحدوقناثكفلمن

بالئوسخاتؤيلبنمحندوحدثنىنحالقالإليمانإنفيزجموبئ

إتالتقالمنقالأتهأبيهعنحنلفيصدأحدثنىفال

عآسائأعنوذوىالمرانمنالإليمانلألنبالقهفهوكاشنحلوث

فينممونالمعفيةوأقابالذقاللإليمانبايمفرومنقالأته

ثكونعسىاكرابالحعينصابأمفاالمفثلتةوأئانحلوقنضقه
فإلمحمالفاضليةواقانحلوقغل41ادنأآتبالالمتظأن

ابنحاباثهعالصاعدتةوائاالمرآنعلىصلعمالنبئيفقملوت
بدىإلنبئوىهـألتهضتلعتمنبتنابعدانبحاةخروجسئهيزونعدط
يحرهوناوتةواذافتآمحاشيقولنوالما3سيةاتهاشآهاإتال

تةواالسلمسئةنحالنةيهافلألنالواحدةكعةاعاىاليرقىيقيدواأن
للواضىعلىاالصتثيفيعقدصذاآلشاهانامؤمنوننحنيقولون

68خدمومنين
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بالتشيهلمجهرونامفاالبركارتةوأتابالشاكهوالوكضب

واكأليففالفهممنويمفرونبالحاعلراطكمويرونوالمكان

وصدرهمولساثمئثاظرهمالببئاللهعدابئصاب

أبسيطألبعضهموانشدت

لهولشعفمأيذىوجامل

أبهفهالإليمانجيهمنيقول

لقبمنابليقفاحقالركن

التقليثمزةغلىيواذقجمفغ

والكتلقوليرىليسبالذ

أتجاإلىأثظرنىرببتوله

تأييدهوحسناآلبتوفيقعشراالمعحالفصلتم

البما3ومدرهم



العشروقلفصل

والفوحاطوإدثمنفيهاجرىوماابةالصفةمذةفى

مثةابنىزمنالى

اشقضصلعمالذرسولقضولئافالواأبىخالفه

هذاوالذالأللتةلحبواضطا3طمةولثتالجماعةنظام
ومبهمثميرمتاوقالواساعدةبنىيفةسفالىالألنصارمناطط

والرببروهمةعليهايهوأنرفطالبابطبئعلىواعزلأميز

شهغنمأنتيابوبمرفأناهمئفاطعةبيتفىآالعواانجه
فىالتيعةةققذصرتوفدوالسالمالصالةعلعهثبئالجهاذ
مساجدئلثةإئافاطبةالعربوأرتذتالبئوفاةرذ

أنأبىمنفنهمكندهنخعمنوناضاالمجربئومتهةالمدينة

وناصبأنكركفرهمنومنهمالربهوةابمرمنومنهمالربهوةئعطى

المصلمين

ثحنالمثةاكهالرتة



لألسامةعقدصحقهاللهرسولوكانرضهدزيبنأسامةرئسة

حيثالىينأنوأمرهوالألنصارالمباجرينعلىواستعماةلواة

وئخرثفيفئليهمفئناليررضهطابىاببنوجفرأبوهقحل

مرضهمنقةضالثبئلعثحكوىبذلكالثاسترئصفسبىوي

ااجرين1جتةعلىخدثاغألئااستعملىوقالوافيهكتتموا

الناييقأيهاوتالمرضهفىقةضاللهرسولنرواالنط

العربورمئهمالنفاقواشمرأتاكفلىنبغفلماأصامةجيشانقذوا
يموناسامةجيشدشتلوبمرلألبئفالواواحدهقوسعن

ضهأبوبمفقالافارةالمديةعئىنأمنالفاتاجمقللمسله31ليذ

يقول1أهلمأصلهكانلألتهجسئهماكيىبهايقلملووالفه

اناسامةقمأوكنعليالنزلاشخىواأشامةجيشأنفذوا

مروسازتخقفالسرثةتلكمعخرجكنعموكانكريخأف

الفارةوشنالبلفاأرضاقيأوطأحتئا3فيظثةفىا4صامة0

وذلكفيهوىالعدؤمنوأصعاباأبيهذتلةوفتليآمنحطينعلى

فبشهفرجعرةامنضشرةاحدىسنةالألؤلربيعشهرفى
القتالسهوشهدلخقهاليمامةالمطادليدبئلدظإفئفى

لهفقاللقتالهمابوبمرانثدبالعربارتذتوالالردةجم
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ورصلباطنبدونيشفوقالئقاعيهفلعماألرسولالثأ
القهإتالإلىاليقولواحتئالناصأصائلأتأقيلتيقولصلهاأل

ابوكرفقاللمجقههاإالواموالهمهمادمنئعصموالحالوهافإذا

اساضعوفىلووالذوالزكاةالتالةبينفرقمنالقاتلن

رأيهإصتمربواقولهالىالمملعونبجعآيمقاوئروىثملقاظئ

بمرابايعنىرأئاوأسيمألحقهههـمجمماقيبالمبنسعيدقال
وأرضما

النىأطهريرةأبوروممطابت3ا1الفىكعببئاالشودةقق

ذهبمنضا3وازييدىفىأكأنالمحافىرأتقالصعلتم
الوادبصععآوالالحربالمامةأحذهماخفهفطارا8محتهمامجرهئهماق

أإشمودافأفامايخرجانكذاتينشالىالقهرصولياأولتهمافا

ىورالعلماهلبعضقولفيصلهالثبئاتامفىقلفإئه

ثولمرضهفيلهصالنبئسيعتقالانهرضهعتاسابنعن

بعدقتابلبعفهموقالالديلهىفيروشعالعالرجلقتلة
ضتقةالنبئعلىوردفائهفسيلمةأثابسنينصهـلعمالنبئموت

العبمى0

ما



خالفةفىالولدبنلدظهقتلهشتهحنيفةبنىوفدى

محثدينكرنبوةوالؤةالنبيدتىثأهنسىاوكانبمر4ألى

وجههعلتعفاديهازائلقىكاناتهوذاكاطمارذالهيتالعم

لوبالوحىإداقمينوشقيقامحيقاأنويزعمفيهوئهمغم
وبزاداتشكقرندرسئاوالدارصاتقيئاوالمايماتعليهمويتل

يخداسخد4لىحمازيقوللهوكانوضفبخرقألئصعلى

كحيرظقوتبهوحمارهئحمارهالنامقفافتتنيخثو3اجثويقوأ

غصئاباذانامرأةالمرربانةواستييعليهافنبنجرانإلىوسار

5االبخافرنيصنعاهالىصارثماهرناالهبنااالمنوهى

11بازمةمعصدعماللهرسولورودكسعابعندأسالواقدوكانوا

ووقحقالوايقاوموهأاذلهفرجواثمشديدئاأفتافقاتلوا

وكاقبخابةمنينتسلوالوألهئىيشربهااطيرفىىهنا

091بر01

9اةلعبسى01

كالجثو

هـ5هرناساهإلسا01الثا33وجدتجمهـسذا
فى67الراال

هول6النومه



اتواخاصنعاوادىفىيكعلالغنلالقولسيفاأنجمم
الينهصىاألرضتحتسرئافعملتدينةممنحلمةوكانتالمرزبانة

حتئالفثوصقتليلةالدليمىفيروزوواعدتالقصرفيظ

المرحأحلمحأهبنوفيسوداودفيريزنجاهخرامعأل

نائمشلالقتسىفاذاالبيتمنفيروذفدخلالميافىالهرادئ

لياآلكلرجلألفلمجرصهوكانرأصهعلىقاعدهوالمرزبانة

فيففلىتييئهكنثفالتيفالايئزبانة11فأشارتقال

وعيناهالعشىذلكعندفاستيقظالسبفاحملالجغنفممى
ثهوجنجعلىوطمتهبرأسةواخذثصعدرهعلىفبركتقالانتبق

اخرفيانأردثثميصيغأنأضافكنتأليوذلكماهفي
امقالفإقىوتذغنىخئخانالذدكأنثالمرذبانةفقالت

غندانحصنالىتهاوحملالتربمنمانخرجتقالنفمىعلى

الناسالىبهفرمىوخرجرأسهنحرمكموحبنقيمقودخل

الملمبنكفىالنهىاكذابمنالهوفرغالمحرالةوأقن
الىفةخائفتلأنهعندناالثتالواقدىفالوضرهثمرة

جمرصب

أعاوفدكانفرموتةكثداقىبنالألشعثفةليبهر
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فالضليهائصذفا4ليدفيزيادبثعيمالعبئوكانصقعمالنبئ
القكاةمغقيسفيالألشعثارتذصملعمافئاةوخبراتاهم
أأطويلكربمعدىبنسراصةبئاطارثيهفوقال

تينناداعاماالذرصولأطعنا

بعدإفاكاتافيثهاليأئ

بهرأبثنوثصأذماتويا

الظهبرقاممةالذلعمزوتلفث

الألشعثواستأمنلةمقتلهمزثموقمتلالبيدبنزيادجممفقاتل
ماواللهففالاطديدفىموثفابمرأبطالىفبععهفيعافي

اساليىلىفاطيقيمالىضثنولاسألفبعدثكف

ففعلفحافةابىنتفروةائمأخكوزؤجنىلمثحلرواسثفنى

الىاصوألأببنسعدهعالألشعثخرجثمذللتبمرأبو

دعاالذىوهوصملىعبمعلىمعوفهدالقادسئةفشهدالعراق
كميناتخكإلى

المسلمينرغمثواشتذزةالأهللمتالبمرألطجمرخروج
الىوالعيالالذرارىفأؤدىاالرفةأعاالعربإطاقابالمدية

اروالألنعالمهاجرينفناأمعأبوبمراوخروالشعاباألطاها



9

فىعلىفكطمهالمدينةمنأميالعاىوهى8القضمةذاصلحتئ
وبعمهاالسالوليدءفأبئحالذفأثرسلعالبئيئةليكونالىجوع

الرقةأهليقئلأنوأمرهرخلمانةوضآالفأربعةفى

األموالويفسمالذرارىيسبىانبأالرئحرهتهموأنبالسيف
بدربنحذيفةبنجضنأبغخارجةووألىالوليدبنضالدفسار

الفوارسفيعليهمنحمل4القضةبذىبمرأيمعآللهيمالفرارئ
شردتعلىاآل4غبيدبنفأرقىءإلمحةبثتيابرجمروالذفانهزموا

خارجةوابمثفىالناسلتراجعالحياهذدالناسأيهاىفعافى

أطويلالحاليتىيفولفهشالمدينةالأبوبمرورجع

وتاببىطرفيأتواثمحاموتدخيذتلغيرتمبدليألبنيئ
ئفوضهانزيقتتماليعخوأامثهم

الواعيىطوالأبطالفوارسق

صنلعمالنئالمطوفدئمننواألصدئخويلدبنطقيحةلتضة
بنعيينةبهوآمنبالوحىكيائيهالنذاأنوزعمتنبئثم

ذلالعتيه

لماتتتئ

ول3تيهلمحاكسةالالأما



وتذليلتعفيربمصغالأتمهاإنعليهميئلووكانبعهواتخن

قاهااعفهوجلعراآلابهرواصاادباربموتفوجوهال3

دوالمجالركوعبذلكيعئىالرغؤدتختالصرجانأثهدفاف
ونابتمحصنفيغكاشلىوبثفياخةمندناحتئحالدفار

أطويليقولوفعهفقتلهااصهماءلمجةإخزجطليعةأفرآثابن

عدفنمخيزالالتومبأنذغ

وم8أترمأبنغادزتعثعية
إثاالخمالةصدرلهبمثنح

مخونةالجاللفىقىاهافيوشا

نحرهاالمثرنجيةيمتيويومط

برجاليييلموالموإنألمى

بحالىعندالعيىوغكاصة

تزاليالكماةقوكفعؤدة

جالليذالتيركتراماويوئا

عواليظالليفىتراماويرئا

غتينةتجاالخذلوضرممالقتالوناوشهمبذاخةضاالفأناخ

افالنمقالالونذوألكهلفقالةلمجةالمحصنابن
ولثطأؤلهلكليسشتنقاهورمالكإنقالقاللكفال

حدلعالكمجونعييثةفقالتنساهلنوحديثاهـورحاهايخره

ولجهداكالوهرجاو

الأرقم
هـابراحه
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وللهبوركماكذابالرجلهذاإنفرارةبنىياتمساهلن

تراروأردفصمهلمجةوكبوفزارةغييةفانصرففيهال

يفعانأمنماستطاعمنفقالتأمرناماالناسلهفقالامرأته
ماتانإلىهافأفامأالشأملىوفبأهلهونجافليفعافعلثكا

ضليماأيايصالماإعوأسلمبارربئمسخرماخرفيئمابوبمر

أأطويلقتإلغكاشةفيقالوكانبنهاوندواستشمهد

آبتتتلمنماكاتعلىندمث

شصيبةعندىهذيئمنوأعظئم

ئراجغأئىيقذالجيتبلفهل
شامدآلخاللةبعدينوإئى

واتنىربئالنالسإلةبأن

مفلأثمالعيعىوككاضة

التعئدزاقىأالإلسالشرجوعى

يليختثمنحدثثابماوئع

يملحلفيهالضحثبشهادة

محنلدينالدينوانذليل

الويىبئخالدوسارقالأاليربونوبرةبئمالكتلمقبمر

لمالكوكانتمسلمونوهمئويرةبنمالكتوئأحاطحئئ
بئاللهعدفنهاهمالكبقتلوأمرضالدإليهاأاويهةامرأة

ألستوسال4المالكخالدفأحضراألنصارئفتادةوأبوممر

أأطويلقاثلاا
3غحه419
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بمأبجئىقتلمحلالفىاالاطاثأم

ندرىوماذتونقدآلمنايالعل

فقالىقلنىماأفولهصاحبمحمعنىولوذاكتالثمامالذفقال
غحقهاضريواطحبقيسولصاحبهمالقهلىسولتقوللدظ

أقإلولتاتقتنىقهذهضالدياوقالامرأتهإليمالكفالفت

كتيمفالوذناقلفإتهافتذربملألبكرقاللدظ

نعالىاآلشذشيفاألثمئمماكثتفالافينهفالفأطأ
أرهذاكانثمامةأباويمنىاكذابحبيببنئسميلمةضة

الطيرجناحتيئوكانوالقيرتجاتالثتغوذةمنشائحسن

بمحةاآلورسولالنبوةيىوكانالمارورةفىيضالتوئدخ

مكةاكبناصيبثيوكانالمامةابرحمالطويسئىئهاجرأنقب

ابىوفدءفثمالناسعلىثاوهفعقوإترتهالقرآنفيسعوبئ

االمرلوجعلهولانهلهعللنىفذكرحععفةبنيوفدفيلعم
نخلمنمسطدهيوفىصلهاآلرسول5تجاألتبعئهبعدهلى

رأمهفىالخلسفمنذيععثامحقافيوفالالوأقدىنمقاله
ايال8قىبهاط

هاوهثران



لينصأادبرتوقمثيللثالةليغفرنألخت4إنقفقالريصات

هذهسأنتنىولوروياهيعنىرأيةالذىإثاأكأفىومادابركالله

اغهارصلأجازهمالرجوخالوشدأرادكالأعطتلثماالشطبة

صالوخالفنالثعررخلمالواأحدمنكممىهاوقالصيله

اتحكلانصرفوافلقاممأمرماخللهوأمرتامبعثرسذاكليى

4ئافاشبدبشرتجامليىاتهتولباخواالنهفىالثركة
إلىلقمصالنبئالىفكتببهالناشوافتتنعنافؤثبهحالالى

فاظبعدأتاعلعينسالئماللهرسولمسيلمةمنالمهسولتد

ولقرتثالألرضيضالوإنمعكالألمرفأشيركثالمحد

منلقمصاألرسولإلهكتمبيعتدونفريمثئاتوفصانا
ايدىااتعغمنأعكاسالئماكذابمسلمةالىايهوسولند

لمحتقإلتوالعاقةعإدهمنيئتاآمنئورثاألالزنجفإلطبعذافا

محتدإلىكتابهجواباتهكتائاذعمافتعلابالجهعلهيماوردكال

منيأتيماجبريلانذعموكانبعدهمناألمرلهجعلانهقمقه

ااألعاذبكائبئشتحورهالمفىاجماعهمغضليممويتلواألعند
أخاءبينمنتمنتىتستمةمنهاذأخرجالخاقاعاىبئرالذى

أصنولمهعنقلة

41



إليبتىمنومنهمالثرىإليوئذشيموتمنثمنئلى
وكانونظائركثيرةاشامعوأضىاليريعلمواآلتئىئآجل

بنضالداليهسارصملعمالنبئفضفاانعبزةفىالشركةطتى

يمنأشديذاقآتألواقتعلوحثمفةوبثوالمسلمونوالتقىالولب

ثمسيوفصونبثوحنيفةكرواحىميهاشديومااالسالمت

وفتلبيئمغثرأوخرحومائتانألفانالمسلمينمئقتلث

حتئوانهزمواههألأصالملمينرايةاحبالحطاببنيدت

بن8البراوكانالولدبنضالدذمشالطالىحنيفةبنوص

الرجالعليهئقعدثحتئالعرؤاأخذتةاطربئحضرتاذانك

ذلكفأصابهثاركالألسدثملجئائعاعةمثلوبالرقدذاذ

ثمالموتحديقةأدخيمحتئوتععهمثفوافاتعليهمحملة

فيهموالقوقدؤقةاحملوليالبرافقالدونهالبابتوات

علعةمعوقتلوافقتلواالمسلمونودخلاالبعحتىاربهمفص

بنالذوعبدوحشنفشلهفىشركأخمييسأضييرئؤيجألانوح
وخشمقىوكتكإنتئأالاتكأشهدفقالرخلبهفئؤنجد

الكىوي

8ع8تد
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حنيفةبنىسئدالطقيلبنمحكموقتلواالمسلمينعلىذلكالله

إلشركةافكللئالمسيلهةقالمالكبنئمامةوكانوقائدهم

أسنريمالنبؤةفى

ئثرفياألفرلمفىفاقلظوالتمحلثأرجعمسيلمة
الدئرفياألحمققؤىهواكوجهفىاللهعلىكذنت

جملمنرعقاللىقومالكمععدينمالكالفىفا

ملأبعدمافتلمسيلمةحتيفةبنىمنربئورفى

شيتةنىزعلىلهنىأباثمامةعليكلهفه

كاتةفىظلعكالثمسفيهغلكاييماصم

وقرأتنالوتعقمالمدينةفدمائهقمالوا8عنفوةبنخالالثحدي

هوالأحذفقالصملعماألرسلمربهماذاالفمنسوره
بئالرخاللهثمهدالنبوةفىالثركةسلمةادففلئااالرفا

إخفيفالشاعريقؤلوفيهالمامةأهابهفانتتنبذلكرعنفوة

الرخاليبفتنةيلىطاكأثالبنتألفؤادشعاديا

الدنجالوكفتنةعليكغأدسرختتمنعادئياإئها

هآيخةعنقدة
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قالاليمامةكاهنكانأبومميثهوزوجهاصمادرأتموئكنىجماحقضة
وغطاردتذلياإالزثرقانوتبعهاساحرةوكانتجماخوشنت

يأمرماابالردتإنوفالتتحيممنكمعهبوناسحاجبابن
بنعمرويقولالذىفذلكفهرمطففرثمالرباب9تغقواأن

أهزلجأ

تقوذمنفثذذيامجاحقىاتييهاجماختقوذهم

بعضفتالإلكأوحىمالهفقالتمسيلمةجماحأتتنم
خلقاآلإنآعليهافتالأيضاذاومافقالتالمزؤرأقاصاطيره

إيالتجافيهنقئويبئأيواتجالفنالرجالوجعل3افراتجاء

أللثفهلفقالنبئأتكأشهدفقالتاجاانتنحائاللناصخن

اأهزجفالنحمقالتالعربوقومكبقومىفائهلؤنجلث

آلتضخغلكفقدهيىالئخذغوادخلىفومى

ولهـجماح8عضوا

8ولهـفواجاأيعاءلهاثاحمىىأصمالكالطأحاه
هـيمى81أهـ8ت5ا05

4طمحالطديخبر

الهه0ئت
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أربغعلىثئتإنسلقناكصئتإنف
تغأنجبهسئمتإتبثلثيهشمتوإنكاكل15

فتزؤبهالنفعأنوأنجدواجمعثثنلرالاجمحبهبلفقالى

يخرةالوالصثهاالمحألقيزكاواصدثلثاعثدهوأقات

واذللرجلتماالثصفعليزؤتجينفىللمراةاحصورخضت
صالتينكقىدقهاواصجماحجحهسيلعةبأنالربعىبنشبث

أبيطحاجبغطاردبنوفيهاقول

ذكراناالذانبيآهـختوأكبهاتطيفأتتئنبئتاأضخت

فتقىونآخوفالماتتفوئمفقالهألكهافىواختلفوا

البريئالىاطضرممثبنالعآلهبعثبمرأبطاتامفىالغمعوحجمر

عنهاكسرىعاملالنمانبئالخارواجلىائاجحصئفمافتغ

الفرسعلىبهضظولمهوااطلحوحاصر3اراسوعن

لتاالويدبنالدالىبمرأكتبماتحئئالمجرقراصت

نجودهاففمقبالمذارفرالعراقالىبالمسيرإمرهمامةامنمف

مثبيب8ثحراال

مهيثنالالهـالنضفىوجلتكذا



دهرمزجالىوصارالفارعىاابانفصاطهالمرأةبهرمر

نوبمللىالغعلباثبنالمغعدإليماتحرجالجرهوأقفإفنشها
اليهوأدكةالجزيلىفعمالحهستةالمأيتئمنكثرعليهاق

وطلساندرهمألفألفعلىبقاأهلوصمادرهمالفمأية

اإلديةاممارمنحوفاوبمؤفهاينظركانالتىالثواحىوهذه

وصبعآالفسعبةفىالجرلبنعبعدةأبابمأبووبعىوحاقاثا
صتبفجنودهقطلمجمصوهرقلآالشاالىاهمابةمنمانة

الىصعبفيعمدةكتبثمالعاصبهفبعمروفأمذهيتعذه
علىوا4فارإلهمبالمسيريأمرهباطيرةوهوالوليدفيلدظ

وهىفافتتهائصتيفأقىالثاليهحارثةبنافتىالعراق

عبدأةابئمحاجمعثتمأالثأمدائغمنائتشصمدينةأيل
جمعفيابطريقهذمطاسوهادمشقوحاصرواالعاصبئوعرو

يال8خاقان

8بأل09دال

اه8ماقى

ههلوانا

اهثخادجة

أله0سالد



وهربفلسطينأرضمنجافرافتحوهذفبقموهمثيئ

فيافتوحمنماكانافطفنزلهاانطايهةالىارصحتئهرقل

وأرضاهماتثمعشريوماخمسةمرشبكرثمأبؤمن

إتأشهرأربعةويضالأاثاعشرةرأشغونلثةبنتانوخألفضمه

أتامعشرة

شاورممرأبومرضولئاضهاططابربناشالفبهر

الحالفةيلىىاتاهوعرأنيشكونالوممنواالألمرفىاالس

أبوفدعاهغتفهلشدتهذلكيمرهكامنمنهمأنإتبمده

االتمقالعندهمنخرحفلمااالصعلىواخلفهإليهدوبمر

فقال3صمألخأتألبذلكذأليولمنبتكمنامربفيرولعيتهإفأ

أمروثتوقديايتإذاوبئعرآلتقولذافاالقومبعضال

سنةودؤفىخيراآلهمأايفتمأقولقالغليطافطاالمسلمييذ

أبسيطئابتبنانحثاهفالمجرةمنعشرةئلمث

الجماأبابمراخاكفابمثفةأخىمنثحؤاتذكرتاذا

حمالبمافاهاواالنيعدوأعدالأثقاهاالبرنةخالى

احالرمعطمميدلعههاحعااإلصلبهذاق

8ثعمهمبهذاامااىكاطأالحكا10يعالثه
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يثيهئهالهمياثعالىاالفىحأكطأ

شالالىضذقافئالناسوأول

أميروستىالناسبايعهأبوبمرذفنفلماوأرضاهرضهعرخالفة

شفىمنأؤلاآلرسولخليفةلهيقولونابوبمروكانالمومنبن

عليهعقممنوأولالطاثئتمطبنعدممماكالمؤفينبأمير
والعراقوابخزكلرةومصرآالشأففتحشعبةبنيرةالئفبالإلمارة

وآذربياقوالرئواصطروفارسوالألهوازوارميةوالجل

منوايلالذبخاذوجتدالتأرخوازخالدواوينودؤنواصمعهان

ضاتمإلهوصمارالألشعرئموسىأبوحبالالمبرعلىلهكا

العطاياثماسفرضخالفتمنسبعصنةوأفىورداؤهصلهالنبئ

عشرائنىفيلىففرضبالعتاصفبدأالبضعلىبعفهموفضل

بفالألقالألقربثمآالفيةداتيةنىطالبأببنولعلىألفا

عبنىسائرثجواعدادهمومواليهموخلفاثمهاشمبنىمن

تمنومواليهمالألنصارثماإجرين1ثمقريشقاثلثمناف

بئالألذوابموفرضاصفخمسةفيمنهمواحدمملبدزاشهد
يعةولربلمفثرثلمثمائةوفرضأقاعشراثنىفىواحدةمملصملعم

وفرضيوتهماطنابمغهاجرواانماوفالوخسينمائتينفى



عالقينفىواحدكلالمجمأيثمراف

بناثمنىإلعهعهارممرالىاطألفةأققثولناالجسرةو

مىفابعثعليهمواجهـترأناالفرسقاتلناقدإتافقالحادئة

اأصتالخطيرفقامنجاهدهموالألنصارجرين111منناسا

وعدلموقدبالمجازمقامبمادارغيرفىابئقدإئجماالس

أرضالىفسيرراوقيصركثوزكعرىمنبيلسانعاثأالفه

بنغيدأبرامفقفارسأهرمنسمعوالماالناشفاسكتفارك

الناسقفانعدبينتددثمنإولأنافقالالعفىعروبنمسعو

ؤلماارثةبنالمثنىمعالعراقإلىوسارواعليمفأترهبعده

ائهإتألفىدجردالمللظوكانكسرىبثتئختبودانبهصيقت

تدعوهجماقاذشاصنهبذرشتمإلمطأرسقتاطربئطقلمصبئ

رصتمفأرصثانفعزؤتجتهظهرهوفإنالرباربةالى

ؤارفيبعثثمعبيدابوفسزممعظيمجيشفىحاليوس

نأمرللئتونلىناشبدارعنجفصآالفأربةفياطاجب

فياخذواشباالوجاذالفراتعلىجسراعقدواحتئعبيدأبو

حعيدابوضليمافهثذيصنعوما4الفيلأمرالمسلهينفهالالقال

الفيالعنلى9غ
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لمهاثنضافتطحاذابلىقالواتقتلمنالداثبماذهلمأماوصال
وفتلفاتتا4عليهالفيلوبركفقطعهخرطومهعاكأبهثتيض

قلهمرتحتئالباقونواذثقمرجألشعوناراألنصق5يرمئذ
إكاطريمانمامفعتأناتجقعواالمرالمفاتالالمدصنةالى

أطويلنابتبئأنحعيتولوفه

هروالاطوادثزقيعلىجالدإتاالرلينةفياكتفتتلتد

لمجرلتناءقذاماإذكداةعليهئمالجسرلهنىيإتماعا حاحرء

ااالفأثثةنىوتاصأبطبنسعدعمربعثثمسيةثالصاوتعة

جيشفىالذعبدبنبعصمةوبعثح15781العراقافرجا

الماكعتسعدالىلمجشعبأنحارثةبنالمثىاألكتب

فسارباباسكالدالطبالمسيرهيأمبالمجرينوهواطفبرهىبنالعال

وماتالطريقفىفاتالمجرينعلىهريرةأباواشلفالعأل

البصرةةناحالىوانغبنعشبةمروبعثحارثةبنالمشنى

ابوافشفنقلواالجموعمنمعهفينسعدوجالألبئةفاخ
اكلالف

ان

كعلىهاطارث



79

وئضربالسوادعلىيفيرونيوجعلوابهوشئوااطيرةسوأديلى

بهعفيرسغفتوخهساباطبابوالىبغدادشوقإلىخياتم
فبعثبالرحالباطنريعتمدةممراليسعدكفالعآئهمعثليم

فىمكشوحننبقيسأمدةشأربعمائةفىشعبةبنالمغيرةإليه

بألفسعداامداناطلبنعبيدةابئالىكتبمائةسبع

العذنيبينمارلصعذتوخاإليهواتجعوذلكففعلرجل

المقاتلةمنألقاسثينفياطيرصزلرستموتجاالقادسعةالى

ماكانكللىواستولىرفةوالشاواالنإعاالشياعسوى

علىاألمرضاقحتئوغتوةصملخاوهاتماالمسلهينبأيدىارص

زشأوفاصألىبنصعدبعثثموالعلوفةالطعامفيالمسلعين

مقرنبئوالنماناألسدئاربيعةبنحنظلةومنيمدجردالى
ءاالسدخويلدبن8وهمةتالزبيدكربمعدىبنوعمروالمرفئ

بئوشرحيلىحعانبنوفراتزرارهبنجيببنوالمنيرة

صاحبلهمعالمدائنالىرستمنجوزهمعالودبئوليد8الممتفط

بما3مقرون

وللهةو

الصمط01



9

وسالحنعالعليهموإبلخيلعلىببرودذدجردببابفوففوا

الألركطفىائةماكاتكسرىابنلهمنقالاقألشنخرجةز

بمعلضونتعابممبباليبايخطروماكانطبثمتمالظاعنأبد
العيشوضميناطالسؤهذاعلىطالذىوظننمثهذا

كوةوطعامبخنارنكموآمرإليهمأحسنفافئفانمرفوا

أتيناكعليناعرضصلماليسأميرهموهوامقرنبنأخعاناففال

فالفيادخلألينثبهذاقالاالعألمندالىندعوكوكغ

لوالفالراسكأعاامتؤطواقائمصايخروأنتيهائوكتفالجزية
عنماونجليكأرضكنأخذفإتاقالوالقتلئكمرئئهلاتحم

بشىبرناأخوماصآنينابذلكأخبرقالوا2مجفمكموماقال

ومعهيسىنجارتتهشابعضفراطنقالوكانكااقط

فمشطغيرهضندىكمفليسهذاخذوافقالئرابفيهيكتأل

ابهألهشقالوخرجواهفأخذداءهليبهربمعدىعروق

سعدالىبهنجاارضهمناللهمنأمقدذقالتراتاأخذت

فثعصفقدالقوتمناهضانرسمإلىتدجردواربهاأوتفأ

هيمقرون

8مفهنأمهـثنثثعهاحههـ5جملهك



اي

سجاومنكملىابعثانصدالىرضمفبصالناسعاكأغارتصم

فرقياربمشعرهفرقفدفيشعةبنالمغيؤنجثئمها

كنتموجسدسقاةكعماعرتامعضيهمابممرسغلهفقال
شرابنانكلشربمطعامنامنتمفأوأجيرجرمنلؤالؤننا

فرأىحانتلىرخلقثلسمتثلآأفاأمحابممفدعوتمفذهم
فىالثعالبوجمعافعلبفذمحبواحدثعلبومافقالثعففه

أننعلموسدجميصأعنصقلالخخرعليهفسذعاحهنجاحاثطه

اسمراذنوفركمصانصرفواثقةوالمكدالضهذاحملكمءفالذى

وفنداالكلدنافىمنشياتذكرلمةالمفهفقالبمسعوةكمونأمر

اآل4بعثحتئاءالمواالدمالتتةنأكلكتامضهأشدفىكثا

1أكلاالسوندعواخالضتاقيقنقاتلىأنفأمرناضنأنئافعنا

علكندخاباالبألفكلككانآمنتفانبهإبمانوامئابعتهإلى

بعيشااآلمحثئاثافائلنوإالفالجزيةأنجيتوإنبإذنكاتا

امسىدلهذايثلئثعحقاعيشاقظننصمارشمقال
ليالترابالرادىارثثباالعتيقوأمرمبهمافريخغذا

الفامتينق3إليزحفثمولمفايقاارطحتئوالقصب
ثثادمممهـةثععموجتافي



الذهمثعليهمالمقدةةرالالالتاثمالسالحفطشائحيندتججايئ

اليىحالبراذعننلهالمجتنوعاتةوالديباجواإلمقواطرئر

قدكاجموا8الألنساعبمرفعلىولؤذااطرائفيهاعرضواقد
بنلدظاليرمذلكصعدوامهتعملاطسكوبثواالملةقذموا

وفتلواآأئاأربعةبينهماطربئفقامصجطبهكانلألتهعرفطة

هاللحملالرابعاليوبفلتاكانمائةونهسألفايئالمسلمينمن

المسلمونواتجعهمالفرسووقفانهرمرستيعلىىاعقفةابئ

ساعاتثكبالمادسبةالماهشربمنامحعالناسقحتىميقتاؤ
جالينوبىحاوئةبئزهرةوفعصلالدممغفيهلمجرىلماكال

منفيواختلفواالفابثلثينيتطقتهوباعالفقسشجصاحب

كربمعدىبنروقتا4وقيلعلفةبنهاللفقلرسمقتل

وسفطرسثيمعةففعلعروفعقرهفعلعلىكانرستمأنوذلك

العتيقفىكرقوقيلديارألفأربعونفيهخرختححهمن

بنمنربئوأصابارلوالأالألممامثلموالالثمنوجمعوا

بالذزموصولةكاويانيرزقشتسئىسللفكانتةرايتخع

ااجاللى81هاليمى

ثالإالياع



7

حفرىاليدبهرهاالتىوهىدرهمالفألثطفقومتواليواقيت

أخذفيضميدتهفى

أليزقثنتحتالصفوفورجىوانئوصرؤوالمناياضاثل

قتواذموالوابالفناثمإلوبعثبالضخرالىسعدكتب
الثآلناذالملمونلوتحقنفإنءزدجردالمداثنإتاالسوادلى

01إتملصلحلالعربإنصعدالعرفكتفاخؤؤها

نكمواقمهاالمسلعينفاترلفالةالىإنطرةاثبموالمعيرتض ا

الجزيزالىوجنداالصرةيعنىالنداأرضالىئاوارتث

خرالماناوبينبينىتجعلوالهبىتكدارمنزلكوائخذ

وخمطومضرها4رماواليومالكوفةلحىسعدفطلب

صفتطهـاالصرهاليخيلفيغروانبنعشبةوبثجمدها

البصرةاشةبنالنغيرةعتبةاخلفثممسدهاوأضصى

سهلثمالبصرةأعاالمغيرهعروأقرالطريقثفاتممرالىوسار

نجلدواعرفأمرسبيدبنزيادوهوأحدهملفبالزناظأربعةعليه
فافتغالألصعرىموصأبايهاواخلفالصرةعنالمغيرهوعرل

هههعمهنيهعفثهللمجرة



وكانفارسنواحىوبعصقهرمزأاششوالسةوئسزلألهواز

الجزهـةالمطموسىأبابعثالبصرةإلىإنغزبنضتةبعثلماسعد

أبىبنمانوبعثسعدإلىوعادكاخاوأععيإلالموصلعفا

الجذيهعلىفصاطهمواذرورطانينيتةارمالالثقفعىالعاص

وكانالمدإئننخحكانثمسنينثكوفةبالصعدوأقام

منربئففالبهلجإلكانصيرنىالخادصتةيوتمسعد
أأطويلالمسلهين

مرةنحأنزلاللهأنترأتئمماأم

معحئمالقادسيةببابوسعا

ايخفيووليىصحلونسوةياالصسبرةفأنجناوتدآمت

لسائهخرسأتهفزعمواويذهلساتهانحيمنىغاسعدفقاك

أرجقأوجروقاليدةوشقت

رإلقعوسعدفىالذنصرقدوابرقمبهنيتىفيجانا

أوااشأسعذفقال

اطابيوتمقوزممأؤيلائىقيلةلمجأرجووما
اقاههيهثهلالمأماكهالواريخكتبجمرقلمانحالفمذا



اا

ساباطالىواوساالعراقعلىالمملموناستوثولتاالمدافةغ

والسالحوالجوهروالفضةالذمبمنخرائضهمؤدجر2نقل

صذافأقالمدائنأبوابوأغلهفنالوعبأالخسوزوفطح

لهاالتفرئقاقليكثهمنموضععلىفدتوهسالفمغقويم

منوخرجوادجلةفاتحموفارسهائةأربمفاثمدبديلسا

المعتأةالسمفنواخذواواحدإخلإتامنميفرقولمالفقضة
اصذئضرفلماسبعةسدوحاصرهمالمسلعينوعترواجردليز

الىنردجردوخرجالمأممامنختبمايآلللخااطصازعليهم
عثهليدافععظبيمجمعفىهرمزبنلمجوالخرزاذوخقفأنخ

ااطزاثنمنابوأرانناطوافممصبهطقواإقالحرب

فبثحملماثةأربعوالفضةهبأطاوأواخقالألموالهنقى

فتحبدثلألثاوسنتينبدثمغاثعالعيةبعدالمداثقفغكلنكلما
الببكلنفهاالجندوأصكنختتاعربأمراكوفةسعداختطالمدافة
الىذلكوسلواهمالمداننفىاالزلينلإلبوأخالقامزجةيرتغلذللمط

الكوفةموضعفاختادوالمزاجهمليصلحلمأبارتبارذلككدقامعر
ومضروها

ثماونقل

8ثمهلئرضة01



المسحهغفىرفصتصبهاكثيرفأمرسبىحرخالىها

إنقالإذضمقةاللهولرصمدقكمأالوقالالمسلمينوجمع
يمواركسرالىظثماآلسبيلفىئنققوقيصربهوزكسرى

السواركذاالىلمحتالاللهانشدكمالكبنلهمئرافةفقال

رسولكمدقفقالشنقاؤينختينذراعاهوكانظبته

بنشراقةيذئئييمواركسرىاليانظركاليقالقتقةالها

تماكثرموتهبدكانتقةضللنبئالمجرتجمانبوإنمالك

رسلقرلصمفقاثاكطتبئيئذلكوعندصتقتمحياتهفىت
والسفمالصالةعلاعليهومواعيدهصلهاله

4لمجلوالخورزاذوخقفخلوانالىدذدجمرولتاوالةو

ألبماعشراثنىسعدبعثوزائهمغالعربمنيأتيهمنليدع

سئمبخمااموإلممصمامتننوأصمابواوهفىموهخورناذفقألللوا

والجاريةالذوافيمنأفؤيوثمانيةدرهدا5أالفئلةالفارس

الخمهىمناخرجماوييمؤىوالفرشوالألواقاالثاوصازصموى

خلواناليالهريممةانمهتفلماوالسمنالشىاتموكات

8لىلمحلىله



العربليثفلاألهوازالىعضطيمجيشفىالمحرمقاندجبئعى
طخراالىطوانمننردجردوخرجللفرسرداونور

أحسنلألثائتروترلالذهوازاليالهرمزإناروصبهاوتحضن

ينزلحقصرهوطالصرةمنالألشعرىموشىأبوفقصدهئدثا

حكمكعاىلاالأناأاأالهرمزاقلهفعالحكمهعلى

بذلكممرالطالألشرئموسىأبوفكتبصاحبكعلىودكق

حكىعلىاصتنزالانأبالجوابفكعب

عرحكمعلىانالهرمفنزلالهرمقانوخروجتسترفتح

واخذوالديإجالتاجلبىالمدينةللىفلماالمدينةالىبهفبث

زئعلىلجتهوقكىشارتةطولوقدوقئقهوييموادفيمصطقته

فيوهوقاعداليهىفانتممرللقاهمنهتعصنغوهذاكذالمجم
مقاكرهزانفذالىدليةيديهوبينخقمقئردعليهلمجداناحية

منلماكانيدهفىالرمزانافحقطالمونينأميرفتاالهذا

فقالدينناقيصلالهذافاتاللعرجصفرثمالتصئعشالترين
النقتلنىفالقتئكئسلمأانالقالفالهأشلهتأممىله

لوفتفقالعظيمخمثبمنبقدحق8افالمائاقينىحئئ
هـيصلعت



اقوذلكزجاجمنخهكمماهذامنضربتماطثا

فأخذهابخاساتلمبىالماواطقفالجبفىلالالفرص

ولسثعليكبأسالممرلهفقالوهومرعوبئترعدوبده

اتسهعرفظنفابمسريدهمنالماحفألىتممربهحتئبقاتلك

الفيلىحاجطالقالاخقبقدحاثئوهفقاليدهمنسقط

أنتوأثاأتخهفلسثدينىأثاقالفتفئكواالاطمممرقال

قدآمنمةبلىلهفقيلاللهعدؤيااحئكعفقالامنتنىفقد

أاالصعالفىريخبثمئرهةفأقامنشعروماأماننامئااخذقالف
عرفتللغاثمالمجممنضفمنعرفىلهففرضفاصلم

اكوفةأهلوشكىفقمتلهذلكفيعربنايهغيداتهمه

بنكارواصتعملممرفعقلهالصالةيحينالائهوقالواسعدا

بنالذوعدالحالعلىجفبنوعثمانالصالهعلىياسر

شاهثمصلفىلهموفىكالمالوبيتالقضماعلىهسعؤ

4ثالئتهمبينواحدة

والألساورالألعاجمواتجعتفالؤابنهاوندالفتوحفغبهر

علىوتاقدوادارهغقرفىعرغراةعاىوعزموالفركط8و

والعدؤ4الإلحممايبلنهالماالجموعمنوجممواوتحالفوذلد



81

اطزرتوأرادفاستشارهموالألنصارالمإاجريننجمععرذلكوبخ
منوتوجهبللدينةبالمقامطابىانيبئعلىعايهفأشاربنفسه

بنالنعمانعايهواصعملحثعذتجيشتاءلمحأفبثطاظرتميقوم

بنخذينةالناسفأميرالنمانأصبإنوقالالمزفىامقرن

المجلىالذعبدبنجرهـالناصفأميرحذجضةاصيبوإناليمان

كتبقيمبئفالألثضثسةبنفالهفيرةجرداصميبفإق

ابىالىكتباكوفةاهل8ثفثاستفرأنياسكارالى

وسارشافاتجحواالعصرةأهلثكأستافرأنالألشعرئموسى

مائةيقالالئرصجموعوجماهاوندمننحينفعاثؤلواحتئ

وفدمردانثاداطاجبذووعليمالفماثةأربموئعالافأ

جعلواببحنعبعضهمااأمفاشتعالصبروالثاتطىإنرتحا

ايخعتثهاوأقاموأالخممتكوألقوأيهربوايمارصلساآلعشرةكل

عساطمرموالألربعاثمالمسلمونافعاهفهالمسلمبنوبينبعنيم

اليضالضيثمفدالعدذإنشعبةبنالمعيرهقالالجمعةيومكانفا

لمثرون

4الللث

فىنهكنالهولحاينثثحتهـييروا



81

عدؤنانلقىثمراللىنالعيانفاتالالقتالفنإدرهموضمعف
لهمفالصاىفلئااصالةاموااحئاالءأبوابفإن

السيوفواملفاالنيةكتزتفاذافاراكبزتانإذاالنمان

فاعلوااأللةأناكترتفإذاالقعيىواوصواالرماحواشرعوا

فلماكانكتروتقذمالنعانالرايةوأخذواحلرخلحملةهم
مقرنبنالنعمانوقخلفهزموهمعليهمحملواوااللثةالثانيةفي

ابواوأعبهاعلمالقهمامنموقالوااإلنبنخذيفةالرايةفأخذ

اطاجبذووفتلملبهاالبفييدبهرأماواألموالالتائممن
فتحذلكثيفجماعةذلكبعدلألعاجميمنومردانثاه

معذىبئوعمرمقرنبنالنعمانالومذلكواسئشهدتوحالف

منعرمصفىوامابةامننفرفيخويلدبنوطليحةكرب

االفسبةخراخهوبلغبيعهوأهبنكمرىماكاقالفرسأموال
فاخذكلالديوانأحرقالجماجمئمكانإذاحئئدرهمألف

ياصبنركاعلىنصعبةبنالمنيرةواخالقالوايماانان

المغبرةاكوفةوولىرلىفض3بالديمةيخاطرائهممرالىفرفع

دئفتحامالجلما
ثال6بالدممة
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عتبةبنهاثمااويقالصانافوليفافتتمشحةابن
وكاناططابممربنإبامففارسمنخافعدبهرما

أبئبنمرغمانصوخهالوفااهذهفيطخرباشقيقادجرد

المجرينالىالطائفضققتمالذرسولوالهوكانالعفىالعاص
اطفرقىبنالعالمعوافاهاانوهرهـةأباعمهاوعزل

نكأفدذخالمجرينعاىاكلتهالعراقالىصارفلما8لهئوذئا
فارسأصإفإلىالمجربهمعرثماالقيسوعدبالألزدالالد
باوجعثومحممريؤحتلغاويغهاهاوشكورهاعلىبهفوجحل

زهبخرائنهبىبأأظبةمنرئىلماوندجرددارهبىة

انىالغآشهركووخههزأانقصدوعقآعلىالصينالم

بأقاالشعرئمومىافاالىعركفالثقفطالعاصابابن

وضشرينمائةفيوكانشهركوواقعافاتجاعثمانمعيلتقى

وفتواكورداقأثلعثنزفىامحابهمنوقتالفهقماهرجلالف

أنويقالاصطريفتحوأولىاالهطزاالهووهذااردشير
أبىبئعثمانهاواعباناألنصارىكعببنفزطهاالذى

اطممودالله

اكرخ



اثهـ

اميزهااألهوأذمنالرجالبمبسأصثفحةحصاربعدالعاص

ةشحة7لتالفعيىة

أبرخبيدةوكانقالواسأيامفالعاممنافتيحمادبمس
ردأبىموتعدالثأهشبأالواسيدبنوخالدالجرلابن

دمشقحاصرواممرإلىمأيصارقاللويغيرونككعونصه

كاتثجوبعلكحمصذلكودلخااخوهااشنرتئسعة

اليرهموكوقعة

باتاليهةوالرومأالثأملكهرقلنبمأه4ولإاكؤوكاةو

منواسععذالجمعنجمعبمرأفجادفىالملمونإليهاألجأه

معهمنفىالضئاليمالألبنتجألد6وجاؤالفسطتمينةالرومتة

عايهموائرذعمونفيماافأمأنةأربملوانآجذاتخيممن
بنوخالدالجلبنعبيدهاهـفلقعهمماهانادهسهقهرلحل

موهمفغالرموكيقمالطوضعوزذادضإبذىأثامالوايدف

طاهماصثصعرقالاقأنولقيمكشدـفاتساجموعهماألوفقق

تهؤةالمودئلكرستيتبالقصىالفدمنففدؤااولمملقى

اامدمق3اهأمهثععامعنوبدتبهذا

نأنهءلمهـهنل
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حمسةيومثذالمعلمونوكانألفاصبينيفبالحلووفكالير

اىاتزباظايهةوهوهولمحلالالمزيمةصتواناغأوثلثين

الألئمفثالللثأمعاىوأشرف4اافىورحا4بأط9العسطنطجية

التتنلىواصتشحدأبذأشةأإجعاقهاألثىمؤعآسالمعاص

عباليرمهيثالعتاسابن

منالجايضبثالبعدعبيددأبوواضالقتدفيبيتفغ

لهيتمواأسأبواايلجمدأهلحاصرشوشنمعريندمثقأعمال

يتوذالذىوكفيكونياقدئملرحاحه11دريكأنوسألود

خلتواأالئأفواثرالىعيددأبوبذاصاساصتبفمصلتهم

أهإليالأتعلىاايليأهلوصمافىالمدبضةعإتعثانبنعثان

المىجعهـثماياماوأقامامسبئكابقاتعإأللمجاوالجمابهائع
كاجأىاوالركممرخحشةبنبلشرتافاالمهوفطالمدينة

نفتحلخاافىقتلووالرقةداراغمقمجياضتواشت

9حاتيخدرآصا1وافتتحعنوةهمحنرالثتتىالعاصبنعرو

صختشثابأايفاخواصتسةأهلالحشعنوةويقال

مالمورت

8خصيماالد
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سعدبنغميرعمروأغرىطظوقيسارنةسسصالنمعاوية

اثانتهىحئئبالدهمفيوأوغلالروآدروبفقطعالألنعارئ

منأخربئاثمليضربوبهودظهاخراالمنأؤلوهوريةس

وارضاهوصنمهعرأايافتالفتوحمنماكانذااطارجوف

المجرةمنصرةسبعستةفيموضعواسوعواسطاعون

وخرجآأهعأبااشتعاقدالطاعونوغرخالفةمنوخمى

اشتعلقدأطلمحوتاأتفقيلسرخوآحتىالاكتالعر

قالاللهقعدزمنأفرازاعبيدةأبرلهففالعرفرجعإالئم

منالطاعونذلكفىوماترهقلهندانقهقذرمنأفرضم

بنوئعاذالجراحبنعبيدةأبومنهمألبماعرينوعبفعالمسلعين

يقولوفيهسايانألىبنوكأيدحسنةبنوسرجلجتل

أخفيفأالثاعر

وبيضآالهاللملقرأيئزبئ

عليهمدادغابالذلفراقد

كؤايمنبالخزعخصان

أصايداركفىوأقاموا

كانتالسنةهذهوقوالقخطالجوععاموهوالرممادةأظ

كلالحرفي



رعهاهـحتىوالمجاعةوالتجدباكحطوهىلرمادة

إذاكاناسرائيلبنىإنلعهراألحإركعبفئالالتقموعتللت
اليآسهذاعمرفقالاألنياءتجقبةاستسقواهذامشلأصابهم

ايىفثأح8هالؤهاشمبىوسئدأبيهوضتوطهالبئعم

والعئاسعهرودعاطرافيالىالناسمعهوخرجكقعه

أاملأثابتبنحئانيقولذلكفعئفواوفى

تجذبنائتابوتدالإلمائمشأذ

الذىوالدهويترالنبئفي
فأعخىالإللةبهالبالدأخيا

العتاتبغرةالغلئمفمقى

االتذدذبذاكالنبئرث

إيايبعداللىءجنابئتزة

أجبدهمحئئالسألشعرئموشأبوتهموحاقالالسوسفغ

األشعرئموسأبووسالتفسلمائةدهقاثمفاصتأمنالحصار

مائةرلالمستأمنينإعزللهقالترلوافلماهتفأنمميلاللهتم
دانيالخةوأصابواعئاقهففدربموصىأبوبهفأمرتهنفليعق

عمرالفكشبوتهطرونبهيستعرخونزضاممنثابوتفى

ئثعراليثحفاديخئهنبأأراهإفطالجوابفيفكتببذلك

ثسا9ة9أ96هـهاالكلفىبهذا



األ

وفامذراغاأئفطولفكانايتهرشفىأسقالبهالناس

هالمختفدفؤهرأشهنحاذيةتهزسانتشيقاوطج

الهثعأمالىفوفعتادرعشرفيباربعةبعىضخفامعهووجدوا

وقلالمدينةالىصحدرثممتواليةسنيعثمرعربالنامىو

وستةعشرسنيتهواليوكانترةامنوعشرينثلثسنة

رضهلياليوضبرأش

نصراقغألثشعبةيمفيردنجعوكانقالواعردبهرمقتل

الينجاهأخرىبحدمرةتتنرىاللهاليئعايهلؤلؤةأبالهيقال

أنويسثلهوظاذمهوذمقيلضربهفيالمنيرةموألهثكلهيعر

اللهاتتيعهرلهفقالعيالذوفاتهعهاتخعففىالمغيرةيمفم

النالمكادوخيرابهفأوصاايخؤلقىثمموإلكواعلرصله

لهنصمتيأنوسئلهاياولىمقالهيثللهفقالوسائألئشا

عمفاقالالعربائحذثزحنلكنالتصأالغالفقالرحى

لمثالاهيرصثللىالللتعرهاتجةلذيقوقالناأنلوال

منطذلكوظنالمنيرةيامخهأحيثلؤلزدابوعليهينوض

قتلعاكاوأزمعثمابينأوالمقرأيعالبلهتجراععرفاتخذفعل
ال6فالمف
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قتهرتيقنقرهأبيضدكاآكأنالمنافىالميثهععرتلكورأىعمر

مثمإتإلطغئهالقرةومايئإالالديكماوقالميعومافأبم

حقأصقهالعنهالمفعونابرلؤلؤةلمحآالصبحلمألةوخرجثطهر
فططعنهارةالمعمرتتحاففلماعمريلىئماالصنففىوقف

التأثآشهرضعرفقالأمعاهءوخرقأحاقتطعنتينتهضاص

سمامابعدالملعونلولؤةأئيعلىوقضواخملوهبهالمسلمون

تالرحننعدئرواعووقالجماعةوجرحتلرطأورجآل

أيهايالولىاالةالركعةفماوفرأهمفصلىباكاسقفئصلعوف

وخخلإليهدخلثمأحداألفوبفلالثانةوفافرونطا

قتلىق5فانظراخرفيعتاسالبئفقالدقايخبثوخرحهالناس

اطمدفتالالنصرافئالملعونلولوةابوهذافاقالدخلثمنخرج

لجفمطبيبلهدعاثمجمدتمنذاخضىيخعلأالذىلذ

ضتاثجها91أدئمأأنبيذأهويذزوأقىنبيذافسقاه

المومناليئأمهيريااعيدفقالألالمبننخرحلعئافتاهاخرطبيب

للورىاباسنجمع

دبمعثكاعمربالمونتأيقنفلثاعرقالواموتالثورىففة

أفيبئوقيئمانبنعمانوهمنفرستةالىفيهاألماوجعل
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بنوالزبرعوفبنالرحمنوعوقاصأبىبنوسعدطابى

وصالعربئالفهعدمروجعلثمالقهعيدبئوطلمحةالعوام
خلوجعلوالرأىاالختإرلهولئاثصيهثاإلمارةفيلهليى

حكللىيصطلحلىاحتىضهيمثباالسئصلىوقالايمأثفثةاختيارهم
يالذلكعلىحمؤهمأناالنصارمنعدهوأمرأكدهم

ائنانوأئيواحدعلنثةاتجعإتوقالسلالمكامةيشفرق

الذينالثلفوأىلخذوائاثةثلثةكانواوانالاللةبقوللخذوا

ايخفىعباسبناآللعدقالوكانعوفبنالرحنعدفيهم

بنىيحملبأقاربهيهفداكفقالانعفقالإلاعهدمنلى

اقاعوفبنالرحمنفعبدقالالناسرقابكلمقيطأبئافي

يمسنفاوسذاكشالفعدقالامرأئهوأميرئهضعملئم

النكبفرابمالرفمؤمنفالبيرفالقالعقانبممنيقتبفي
وأتهدعابةفعهقالفعلفالوخثبافيهفال4فطلروقال

اللةهوالفىالألصرجملثمالمحخةعليحعالمأنبمتاخق
فنشرهااأل4ؤفئففتةجمركاتابئبيعةإتوقالباخعإرهم

وأرضاهرضهعروماتتلوهفاقشثنؤرغيرمنيثلهاالىعاد

وكانوعشرفيثكشطاطخةذىمنقينألربعالجمةدأ
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فلماالواقدىرواصةنىهذاثألئبهددفمكثاألربعاءايومطعين

عندعثمانفاحفىرأصهضدعلىقامالناسممليهليصلىاخرجوه

تقسذنماختلفمماخأشماعوفبنحمنالعدفقالجقيهلي
النبئمععاثةجرةدفنوثئئمعليهفمفأفتقدتميببصيا

فمهواختلفوااألمروتازعواعثهفانصرفورضهبمروأبىصلعم

قوبمكليخلىونرأمبةهاشموبنومتحئؤنصارالونجأت
أنأرفغإنشرخأبىبنسعدفيالقهعدفقالصاحبهمالى

أردئمإنفقالياسربنكارفقاعمانفوئوهايثقىيختلفىال

ععدبنالذلعبدفالئتمعففوتوهاالناساللمحتفان

اوالمسلمينتسمنصحئمناتتأفاسقبنفاصقياسرحابىابن

اميةوبخوهاشمبنوواستسثأمورهمفييستشيروتك
الشورىنىفكاناالختالفتخؤفحىالألصمواتوارتفعت

الألمرهذامنئحرجوهأنبالرحميشاشدهموعلىأأثاثلثة

اعمانبايعوااثالثرأنفلماع

اكهالحلمحلعاكعولهحمعثكاليصطلحوااثرآراىلماانهفيهوالبب

انلهموقالاطالفةمننفسهعوفبئالرحمنعبداخجمنهمواحدعلى

الثعلىوميعاتالذعلطيكموأبالحالفةاالاةأيكلرف



عوفبئالرحمنعدواقبلفالوارضهعقعانبنعثمانبعةمر

ماوأشذوميثاقهاآلعيدعليلفقالطالبألىبنعلىال

االمرهذاوقيتكاناانوعقددهنيننبيالعلاآل4اخذ

ومبلغوخهدىطاقتىنعمفقاليهتبومشةاألىضابتعملنل

التهعهديلعللىفقالنعثالعاىأقبلثماال8أمرأيخأ
اناإنوعقددمنالنبيينعلىايهاخذهاواشدوميثاشه

نعمقمالتبيهوشتةالمهبمتابفيهلعملنالععلهذاوتيتك

الرحمنعدكرريدهوبسطشئامنهاأخوالعنهاولأال

تصطلحوناالرجممفاىبالحالنةواوالمانجفمدكماختيارقجمدىاصوى
المواثيقامنهاخذوابعداناخالفةيولعهوبمنبهفرحنواابذاالحالمذاعاى

يلتهاالرحمنعبدنجعلالنفوايميلواليفددالانهعلىالمؤنحدة

ماانهحتىذلكفىهبنفواجايامثالثةتمامالىويستشيرممالناس

تانقففلماويستشيرهمالناسيألقىماكثرةمنوالليالىاالياملكتيرقد

علياودىبالمنوفبنالرحمنعبدكمعددافىالتاسوإجتمعالمدة
نابواطنليفتعينوسييةرسولهوستةاللهكتابإبايفكأاوقالرفه

علىياتيانفانهمافنعمرسولهوصتةاللهاماكتابرفمهعلىفقالوعيهر

االؤلقولهمثلوقالخعهعددماثمننىفىاجتهدغنىص

فئبادرفنبايعهاشهداقىفقالراسهالرحمنعدفرغفمعالنفقال

اعلمشالىاآلليلثاريخكتبفيالمأيهورهذايبايعونهالناص
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ئحيبايهداصكمرازاكاعمانوءنأمرارأأعاىمةاهذه

نتظرونأفإأميةوبثوهاشموبنويدهنعثالوبسطالألؤلجمثل
ثمالألمرعاىوبايعهعمانيدعلىالرحمنعدفضربمابموبئ

كاسفصوعاىجمقليووجفهعثانوخرجذلكعلىاالصقتعاثج

أرجزيقولعقيرئهكارورغمنزلهودخليإيعهلمأزتذنالل

ئنسوأذثسماتقدفائيقنماالصالميايايئ

وقداظموالمهحفااظتهوماالعوايخبعضفىأيتههكذا
اليربذلكيقولجعلسلمانأتروى

مجردندمجردندعدند3دند

عليهتبئوأشطهوأئنىالقهلمحمدخطعئالمبأعاعمانقامثج

أؤلرإننقوتأنئرىئاماأمقاهداإنفقالاكالئم

الةصيعفمثافى6خطإتارماأثافاالعوممعرإنصعثمركب

علىالالشنيلىأهلومعثىوقلخيراضلاضةالووال

ولئاشإيملمحأهدكنيلمحالوالمءافعلفإدطقالفبايخفتموقالوأ
عربنايهعبيدوسلفقثلوهالناسأخذهعفرلولؤةاطعن
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يتعرضأنوأرادالهرئقانوقتللولؤةالب8ابتافثتلالهمي

بنضمربهفىوثماأوالذنصارالماجرونفنهبالمدينةالعتبئ

يلأضالشةخقولالخطات

بأنثيناليضاباالدفلهأصبختبالدينةقلأتغذ

آثااالديمذاكقالذيذوبابهت3أمامناألخيراخرى

فتيبالذفىقدتتمائبركنامةجاخىجمبأويغفن
تئنيينالعافدقصبنتىجمفىوفائهيمونننثخئىوماكنث

ثئتلملمهااقنواغبعدماكاقذتئمرزائمقحضيت

اباالهارحمقالاتهةالراضمنرجلعنضهمعنوئروى

ربنختخوبإتلرجلعلىترخماآلجانفقالؤلوة
إسالئهطنتئهكانتففالاططاب

المهرسولتئمظابوصارالثاصبايعهعقانبئعثمانفةظ
8

قىكانوماالبحرةماخالفتهقكانفتحواؤلورداوهصله

بثكثمسرىالألموسىأبيدعلىوالرىاصنهانحدودمق

فئقيذدجردوبهارابهذاليبنعامربئاآلعدعمان

اهءمنمعهعنءاابنين

الهكعد



فنزلراعلىاالصفهجذتاقكوخقفتردثاراالىدجرد

مسعردبنمجاشغوارصلىماهكقائلبنكرذعامريناآلعمد

جمثعصشمماتالالمفازدذدجردفركبذدجردازنىأدهكال

رالقالىذدجرداثىقفىوطلخارددارامجلشعوففح
انالشامروأتىحتئجمستانشطعلىدجرد4واخذحهافاف

المققغابغرجمروخزائنهذخائرهإليهاقذأوقدالصينئرلد

صبةاضرقعإذكانالتىالذهبمنثرالذظتلكفىكانانه

ضربمنماكانسومثقالالفعشرائناأديةأيإلكلف3ا

للضروبةيركجائكحملالففهاكانواتهوصراريثهمالملوفيساثر

انصرتثمجستانوافحعىمنهافأصابجمستانالىمجاشعوحاء

مربناللهعبدواففاشصالىوعاشذدجردئدركألئا

الطوسألىحستىخراصانالىساروةالثانرارتابن

نخاةايركاتهدشخوفهفاصتددجرداطبزوصلخافاتعحها

امرانخرؤاذوزيرهلهفقاللئصرتهالتركىوطرضانالترك

بعضلكايذغماماليعلىأعالحهمفذغنىظاهرشىبال

مكاميناللهعدالىاكؤوخرزازبمتبافعلقالاككم

انروي8فانأسثهـثمهمفثعلةأهـطنهمماللط



الفالفثمانينوروخراصانالجلفيرعنالمعراودهءلى
فتلبرخعليهوردإذذلكالىيجتهإنعأمراجمطفأراددرهم

6جرت

مرؤمرزبانمافوىصمتقرؤوردولتاقالوانردجردمقتل

الستتخطوأظهرعاالستقصاءفىوبالىالمسلمينمنايضىجما
لهمدداطرخانؤكوردوكانهنفعلىأهوأىأماتخاقه

فتصذىبعفهمبهيملمكالموطردهمتدجرذجممفاستص

ماهوىفأرسلاؤهمفىوخرحثموهزفواقعهملمحاربتهالقوئم
وخرجوراثهمنواقىأظاهركفافعليهمكرأقنطرظالى

دونهالمديتةابواتئفلقآن9لرارابنهوأمراساورتهفيمآهوى

المدينةيدظهرهفولىنطرظذدجردعلىممقاليدخلهافي

دىلجردتىواثزمممرقلفرفماهوىفاصتقبله

اتهفقعمهالكهفياختلفواثم3مرغابفىنفسهحظلوجهه

فىوحملوهفتتلوهالحيللختهأئهاخرونوزعمالمافىغرق

ال09اقآ

8نكل6ا09

هكلمرماب
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إلىافتهىدجردممأننامهخذاىعشابونىفراالىتابوت

ومحكئمئاخلالألنفقالمربرفرىمنازرقبقريةطاحونة
فارسخرلفهاوكانوخاتمىويوإرىمنعقتىولدقم

فإندراهمأربةووملالطاحونةكرىإنالرجلفقال

لىقيلفددجردفقالفالوإئاالطاحونةعلفثأربعةأعطيتنى

مراجعتههوفيفبياعليهانقدروالدراهمبعةثتالىتحتاحأتك

وكانالملمينمنأحديوئذبوويمكأولمهـهشتتاطيلغشيته

االساورةوانااصيارالفمنهماطشممنجلاالفثلثمعه

وثكوبهرامفيروذلهواناقوفراشطباخوألثتفقنيماوألف
منوئلثندىاحسنةوقتلومرواريذوشيمهادركبات

فيصنةعشرينملحهوكانسثةثلثنشخىابنوهوالمجرة

بلاورةافاصفزكالحشمثفرقتقعلفلتاطرابواضمتث
نهرانعهماهوىوبعثبمروالفراشونوأقاهزةالمغتونوترل

فذههماكانوبقىعامربئاألعدالىاألمحالمنلهكانوما

المالجيوشعامربئالفهعدووخهأهلهايدىفيالصينالى

يسانررئأقىحئئعامراوسارصلحآاميرشهرفئفافمخراسان
ول06لرق8ول6شابرر



فأرسلعئمانالىكنبالجاخندذهافيوبقعملخاافضزا
وصالحباتيةشظايااليومالىفنهابمييصينهلمامعخلتاازاتاعمان

وبهثبدرةمائةعلىاةهدهقانالحوممالعلى8شرخاهل

أهلوهمالهياطلةقتالالىتيبئأولأأماألحنف

طالقانوأهلمروأهلفصالملمحارشانوءوبلخجوزجاق

الروذبمرووبنىدرهمالفستينعلىالروذوميهالنالحو
بنقيمىعامبئاتهعدوثمقمرالألخفلهئقالضرا

الىتعذفلممتهةالىباطبئماكلهوخراصانالسلىالهعم
شةاالريالمجلاآلعبدبئجرهـاعمانأاياوفياعماقخ

عل8ابناواطسيناطسمنومعهطبرسئانالعاصفييدسعوغذ

مقفىماىاالشعموسىأبووافعصلماتعهافظالهلمعلهم
فىةاالمعكندرئقفمتوانتصلخاودماوندوطالقانئالأعمال

المدينةالىبميهاوبعثالعاصفيعروفىفافتتهاانععأياه

تنالفيىأدثةاللىولألنئااكأنواالكذثتهمالىعانفرقهم

ايال09شزخثبى
كيالهابنا

اهـعالن
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وأنرمعرمنفانشزعهوهروضمانيفىالشربدؤهذاالعهذ

افربقةفنزاألتأضاسرحببنإسعدبئاللهعدعلما

حئئوسارمبألشينعلىالفييوانمنوطرابلسوافتتح

سهمبلغماالاالممنفاصابالسودانمدينةثمفقةبلغ
دنأرالفالراجلوسمدينار8االتثلثةالعينمنالفارس

صدبناللهعبدمعكانقالبمصركاملبئهارينوحدثنى

قبرصمعاويةاغعاناثاهوفيوراجلفارصمنألسبون

معويةعممانبثوكانصألفاقتهأومالأسضمنوانمرة

فافتتحااطرامنفأصمابعامربنالذعدمعفارسالى

بنسثاتزمنفيافعوحمنماكاناهاقونواحيبعضكورها
عفان

صةاطخةذىفيوفتلووفأعشرينترخوضعمانحصاربهر

عليهوانمالناصانذلكببمموكانةالمجمنوثلثيفىض

بئالخكمفآوىعقاالكابأقاوبهذلكممفهفن7أشا

طنالىمعئروكانصعلعماللهرسولطريذاممةبناالصاللمجا

عبمنلة
ألهاك



عليهأخاشاوئطلعضتقةاللرسولريئضثىكانوالثهفي

وكانالمدينةشرفيموضحمهرفمحهإطبئاطارثأقطعأئهماوم

ضربالموضعذأصكالىووصلالمديةالقدملمالعتمصالثبئ
فالوفطرنالألضخاناونحرجمناقئناومسمصألناهذالوقالبرطه

بعضمننقضمناللهلعنعليهايهرىوالتأخذواتنفضوها

صدقةلزيةقذكاطكمبنمرواناقمطعأتهومنهاشاشوقنا
عدفقاليقيةافمنالننائمكىوأعطاهلعماللهرصعول

أمتقاربالججىحنبلبنالرفي

تىصااقئدماثركاليبارفيباللهأحيف

أوتبمتقىبكئبتلىلكىفتنةنخيقتولبهن
قؤىدرهمافىأعطياوالتةأخذادرهممايخيفا

3شغىئمنوكثفقعهالتالعبادكىمروانوأعطيت

الفاربعمائةرافحبناسيدبنضالدبئاللهعبدأعلىانهمها
أنومثهادرهمالفمانةالعاصألمجاأبناطكموأعمطىدرهم

يال4لعنهوألالكاالههثكه43ثاميأكنممأههمهك

8اظهثهطههلمهمنهمع9فعلنيمهنانإظنماكلههذا

لهوتعلممامعاويهفعلمنيموتانيثعبهوأنماعد



لؤلؤدألباابنينوقلعربأبيهالرمزاناقتلعربناللهبيد

أمعةبنىووذرغتالعزلانهومتهائقذدشلمالمعنهضلعه

بهققهاعدظيهاواصقملمصرعنالعاصبئوكلوأنتىخ

وفةارعنوقاصاببنسعدوانتزعسرحأشأبنسعد

وهوئقأبىبنعقةفيالواجدالفاسقواسعتعمل

نصلىوقتيالةةالصاويصاىفشرمااطرفىصوقعلألتاخو
فإشاأزيدآقالرفانعكالثيلوهوأربعاابخرزبافاس

أملأالخطيئةقوليهوفوحصبوهناشالفعثنبتثييط

بالغننرأخقالوليداتزئةلجقىيوتمنطيثةشي

ثيألوماأزيدمأصالئفغدتئتقاللى

االصبئيدمنهئزاثعيثمواستععلعقلىالناصقشمكاهظا

رضعمناؤلوهوالعجبشديداكبرظيمرجافقإلم
سبمائةقتلىسرحابابئأنومنهاوالقناطرأجمورعاىالعشور

جعلانهومنهاعلهينكروأبعزلهفأمرواحدخبذمرجل
انهومنهاغحفهعلىناسالوممرهواحتاحرفاقىااطروف

ثايتد



امالهعنلتشرههآالشاالىالبعرةمنفيعدبئمرئر

انههثممعاويةاقوذلكالربذةالىارئاذرأباوير

ؤبهاالربلةالىفسئرهيعمبولمواشقتههفدطعليهيطعن

عالهااكلتية8المراضمةبتتنانثهثزؤجائهومنهارحهمات

بضفأعطاهحلىفيهشقطاواخذالمالبعتمنألفماثة

اثمتيرطنةيمدرهمآالفخسةالمالبعتمنواشسلفنسائه
وبسيؤرسولىذشةاللهتابيهلأنابيعةعندعليه

ونبرأذئحضتنيرمماثجشينسىفساربهارنهماالثيخين

انهومنهااجمعينأرواحهماللهقدسابةاعبمنالفهالى

صلهاللهرصولقعدكانحيثدزؤتةخسئمالمنبريدصذليلما

كرؤليظماصلهالىلمددئعظيفادرجةكهاليخابربمروكان
ألناالرضفىرجالهضارسفبدرجةبمرابمقعدعنقل

عثمانبالطعنوأظهرواذلكفيادمحاشفيهفمؤرجتانيالمنبر

المهفارغمااشامنوأمتعهأشأميقاغطيماالهمالهذاوقال
ويخممنأؤلانافقالياسربنكالأفتاانفهرغممنأنت
ستفابئاياكلاجتراتلقدعثمانوافناذلكمنانفه

يفضالزا
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هذامافقاليعلهغئىحتئهركاراعابثوأميةفوثبرا
نحالفتهفىمسعودبناألعدوضربايهفياوديثمابأؤفي

اكوفةأهلمنربرماثتىفيالنخعنالألشهكأفسارقرأته
الصرةاهلمنوييمائتىفىالعدئةجبدبنحكيمروط
تهاثةفيصعهلهوكانتابلوئبخىبنالرحمنعدوسار

حتئبمسابىبنومحئداطمقبنعروفيمممرأهلمنركى
تمهيمنعثماالىوبعثواالمدينةمنغاذخثببذىواتى

كاذاكتنرتكعليكتتقئمفقالعلىتنضمونمافقالويستعتبما

فليتتفقبعئالييدىفهذهضربثولبهأمرتمافواللهقال
جافقالواحدافاحاطروفجملتإذعلعكونضقمقالوا

فالنةاهوقفألنةقراهقيلاذاصانعاماكنثفقالحذهة

واناتهافنصوائامجنفإنا3سابأهلاختلمفكايختلفوبئ

فهاالاصتعملتاتكعلكننقموقالواةحذحفن7ظايمن

فأؤلاحبهمفليسأكمضرعأهلفلمقمقالأفاوبكمن

نصرفواظوذهمرضاهمخشبذىالىرضهعلىفبعثعليهم

ابنالىكظافيمطرممهثبهممر8بلمواجممهىأ8أحتئ

الجمقبنعوو8جتى
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فىالناستحتمالراكبافصرفولئاالقوآبقتلسرحالى

هابلضىتدوقالعثمانلخطببالألراجيفوأرجفوأإمرهم

بلالعاصبنعرفقالاالممنصحغيرفىجالواوإنماتحدئتم

أنفإقااثابربكماتزوفداألمرمنكبيرفىجازوا

ألالهذاالنابغةابئياععنانفقالتعضلانوافاتعتدل

ثتالأرادواماالتوتمعثهانأعطىولئاتالوايضعنعرلنك

عثماقخاتمفكانععمانكاتابانبنطراناطكمبنمروان

وفتئموخرفؤقنقسدميغالهذاإناطكمبنمروانمع

عمانعلىأفتمنأعناقيضربانسرحابىابنالىفاكعب

ناقةعلىهـمدمىاليغاللعثمانأغألايمابءوبعثففعال

وقرروهوأخذوهفائقموه5لمجستىولدوهمبالموآفرإلوقهمن

بعلىوئذؤواالمديةالىوانعرفوالهإداوةمنابمتابجواواخ

اولنهابرلكأمامهـنثمداثاث1013كالها01أةولمحهى
األصلفىبهذا

لماهـتالو

ولهالحبن
51الثههبهذا

األهـلمجى
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معهمعلىنجالهموضينبمراوضكانلألثهطالبابىابغ
اكاتباآللعنوفالذاكفاثكروفعلتفعلصفقالواممانعالى

وارتختغدركاتأظنقالئظننفقالوابهواإلمروالئمتة

بنووحنقغقازلفربهنحزومبنوهلمحنقالقومبرجوعالمديثة

قأبىلمكانغفاليبنووحنقمسعؤبنالذعبدطالزهره

وعائثةبمرابىبنومحمدوالزئيرالناسءإلمحةأشدوكانالغفارى

لعتواطهأمفىعائشةومملمتوالألنصارجرونالموخذتته

ماأسرخماوقالتوثعإبئونعآلىاآلصعررسولمنشعرة

قالماخافةابآلفيعثمانفقالنبمحمشتةكتم
جمانالعاصلممرفقالقولمايدرىماكادحتئوغصب

الناسفقالصكثمانعلىاالسطعنيحمقأنيريدوهوايه

فقاهبعهدهجصفمأنيريدوهوالمنبرعسانصمعدثماللهجان
االساليلجتفثوعثانوفعلتصعلتوشالوعابدفشممهربئ

فأخذالففارئسنامبندالجهطفامثمأحديهعليرذفالحوته

بنيمننامقوحولىععمانفنزلرهاكيدهمن3القضيب

كبنى

هـهاثهوجدتبهذا



02

اطصاركتباشتذفامايوئاعشريننحاصروهدارهخخلأيتة

صرتهبأضاىوقرأدباليرسةوترسوهدارهمنرأصهواطاحكتائأ

منصوجاطعراتمةاالطوأتربابمرتموهصثىعنمحلاصآات
إنفقالواحقبغيردمىشقذوأحذعكذااكأصلعتهقبهم
ضط

الوقالفألىمرواناليناوادخفاعتزلاثأعامفاوتاتع لمحأ

راستأذنواسعيأبلكمواألتعالي4االصنيمايصلمحتأخلغ
وقالدممةفيهئراقالأنفناشلهمالعوبمالمحاربةنخاشطمائه
أطويلعليهاآل4رضوانلىالىكتبفهوخريدهكمفمن

اشرقيودنانخنىنأذليوإندخيرحميانكنمأكوئاثبأنبه

واآل4الغتمعلىقالملككويسلهـتعتكابيقئقتلأقأؤضى
بمسالىبنمحئدمؤدفترسانبابهالىواطسينباطسنومث

فأخذهالألنصاشمنرجلدارمنعثمانحانطفيرجلينمكل

عثمانابناقاأكمنراسهؤقغشمعحئئدلمحيتهابابمرينمحمد
اثامهالةألجثمداألمهلمإرأكلواآل4فأخىإثياخل

وصخلهأوداجهتبيعئقجىئديلبنعروبهوحنيددفراخى

ا3ئنءضالهطإتلكم



03

المجةذىمنمضينلعشرخرهقضوالئفمجيانيدنسنان

دئنثمأوثمينكئامقتوئدارهفيولبثوظأنضسنة
ثماناالربعاهأنتلامحقاكنالكوكبحشقالموضعفي

أخميففماءئهثابتبناقحوقالةاذىمنظون

الموحضرإذإلئنصاؤحذلته

طومنالزبلمنعذورىمن

األنصازكاتهوكانتث

اهصازلهأثهذابخة

أبسيطهرثمتهأيمعافىوقال

وقىاناتبعبإلليرءدالنودكوانشتعلأباجنخوا

ثماناثأرالتيااكبزأثلة4ديارممؤشعيكائيثمعى

ةبنالولدوقال

بينناوماكناتاماشمبق

أطويل

8أثلمبماأالمهريرمخىمالظكضأع

احن3ثم05الم3أ82كعاأثيميلمس14لع

مدلياعطهنألحاءإلنثصيادإح

نمأالصكمةياالسلىفىذاجمل11هـءالهـاهثاهـولهمى
هعهعيالاكفىكللمأءه0413كمهااهألا8ههيطلمااللم

عهااأالهةطصالهامةاثههةكععالالدمريوممنكحدع
اناالل4أأكنللهال
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وحرانبةعندنمأرؤىبنوسيصبيننماالزخميهفهاشمفي

العتاسفيالقضاطؤأحابه

أخيكئميالحعنجمخزأهلتأوا

نحئدبعداألمرؤقيانو
فاسىاتكحسالىأنزلوتد

أطويأل

حرأثئةأسالئهفعندمئم
احئةالموأطنكلوفىعاىى

ثطالئةشفثماإلصالمفىلكفا

لالناسوكانضليهالذرضوانطالىأبىبنضلىبيعةدبهر

دووكانطالبأفطبنعلىعثدانبعداللىثروذأنونمي

أرجفيقولطلعثهانالحادى

قرقىيرخلقةالزبئمحلىبعتميراللىإت

مفائيىوكانتالناسقيبايمدارهفىىءلمحةغمانقتلفلتا

داردفدخلعلىإلىرعونناسقهوجاهكندهالمالبيت

أتاهآإىتذليبتىفابدرأهلافىذاكاليكمذاكديوشال

زحمشسرتاألموالبيوتوأمرفبايعوهالمنبرفصعدعلىنجا

فخلاخاعلئاأنويفالبالسزيةالناسفيثاهرثوجعلأضألفها
قاالفبايعثأبايهماأناحيتماانوالزبيرهمةالأرسلضثمان



أؤلالويوئلمينخىصنةعلى4وبريمبمثاثجفبايعائبايعكل
يدوقالعاىافعطيرمنشألاصمتعةوكانتهمةبايعةمن

نوعامحابيعةمنوتختفيتكثاناخلفهماتموأمرال8شآل
وأةعقمبنوالوليداصاابنوسعيداطكمبنومروانأمية

تاكعبثابتبنخاقبمحثوأميالمابةمنالعممانتةيبايعه

وزيدخديمبنورافعليربنوالنمانمالكبنكعبغجرة

تؤتثعائشةوكانتأيامبعفبايعوهثممسلةبنومحضدثابثابن
همةفىهواهاوكانيخلعانهوترىفوئطعن8علىعلى

مافقالمثرااضقإباراجةحامنأقبنقدفبينا

يإيعونالناسالىاظرقغقالتععمانفتلقدفاللورات

مافقالتآخربرائحاأيديهمئحسناصمبعهوأنهمة

علىإالفتلهماواععماناهقالتعلئاالناسبايعقالك6ورا

مكةالمفتوانصطهالدهرعنىمنخيرعممانمنولمملة

الشأممنمعاويةلنزعأنهـعاوارادلمحدافيفسطاضاوضرلت د

وصألبذلكفيلحفانهاالمعلىأيقهمبنثىبغالمنيرةلهفقال

باجه
09عالن

41



اتحهلعدىمجونالبوقالفأنييصرهاليوتهماانوالزبيرة

فقدمالهمافاذنالعهرةفىواصتأذناهلفراقكعااصتوجثىفانىامم

التألبفيزىماتجاوقاالعثهانأمرمنوعطهاةعاثمثلى
ونقضابدمهالطلثإتاللنافاليؤبةفلإنفاقائقتلانطيه

خنبنعثبانفببثغضالةعلىوثبئصةواقاماالبيعة

عيدوأشعامربناللهعبدضنهاوانمرعالبصرةاليالألنصارئ

بنقثموائرمثيةإنيعلىكاعنوزعالنعلىالعتاسبناآل
علىكتهابنالخزومنهيرةبنجعدةوولىصةمعلىالعباكط

الخبرولتاتالواالشامالىمرسربنالةلعبدوقالخرأصان

عآلبايعوااضاساوانمظلوفافتلتخليفيهمإنعالمعاوية

وليأناوكنالألمربهنماوأؤلىمئئأففعلأتهأنكرولسث

عثمانوقتلةبدمهوالعطابىعمهوابنثمانعووذالألمهذا

ائهاالمأهلفرأىأبايعهثمبعمهانأصتلهمإذفليدمنعهمسه
جافالنأعإقافطنةويتةكفلةفيهمقوئموهمحقاطلبقد

وتقضىعلىفيةئثبقولمعاوية2لثاثمئتقلمدفيوإقا

اببنتحبيحةأتموبعثتزةوقوةازدادالييعةبيروالهمة

يمية01
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ئغيرىهلفيمعاويةالطبشيربنافعمانمعمانعيصبقميانشف

ثمرواالس

والئاابصرةاخنيفبنشمانقإلمولقاقالواالجملوقعةدبهر

بنويعاكأالدنبخيرمكةالىقديمهـعاهبنالةعبدطردلعلى

ييرواأنميزالىأىوأدارواعالعةعدفاتجعوايربهكالي3فنية
الىمعاويةكخببدمهويطلبواععمانضيةفاثمالصرةالى

العراقثحعاتافؤفالبعدكمنةودطدبايعتكمأإئالرسير

وخرجوا4روالوااللفربالمالمنيةوابنأعامرابنوأعاثما

كالبلبنىماةوهوبخؤببنوافلتاالمعرةقدموحتىبعائعة

اتقاالخؤفيالواقهذامافقالتاكلبناحعائشةعقى

ومافعالوااطدبئصماحبةإقاأراتىماراجعونإلهوإتاألإئا

ثمعرىليصيقوللىائهارسولممعثقالتامتاهياذالث

المشرقنحوكتيبةفىسائرةبالخوكألب3تنبحنأيت

اياأير

مايةا

حهكالصكاأهنثثماثصاتنب

هكبهة
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حئئومرفرتباطوءبليتالمالهانحلفواجولحبالىوهمت

خواثمبقتا4وهمواحثيفبنصماتفأخذواالممرةقدثا
وتمثترتهشترهمنفثالوابالمدينةخفضوامنعلىالألتصارغفب

لابيثنةخشمنوقتالوأسفاره4تطقوثطيتهونتفوا

يروالزبوولحةوقاماالموالأفاتتهبواألعثثإرجآلينخم

تستعتعبأنأردناإنمايخوبلوبةدأباأهافقااليايخنخطيه

المديضةمننخرحعاصأاطبروبلغقتلهئردوأئين11أمير

منهمرجلمائةسبحفىصاريختبنسهلعايهاواشعمل

قعاربذىؤلحتىباجرينالممنمائةوأربعتذرياسبون

رجلاالفستةمنهمنجاءهيثفرهماكوفةأهلالكتب

جمادىمنخلونلعشراطميمثبالخريبةاكقعةوكانت

وعائشةالجملبراقاموااقتالالموئمفبروثفينشسمنةخرةأل

ثدؤهمالغتمعلثفقالرغضعالجماذدكواصبمقؤدجفي
اموالهممنتأخذوافالفزمواإتمهنيقضاواحتئبالتتال

سالحهألىومنئذبراتتعواوالجرجمىعاىتجكرواووالشيسا

هال4اللحرد

3118واخي
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حنخبينصماطربئوشئىسئةأضاأمكابمنفقضلوااينفهو
ماقالبكجاهماعاعالهشالجفحتئاالزبيرودعاعلى

لعماللهرصوكقولرأئذلهلحالأهئألاألمرلمذاأراك
ابنه70الزبيرنجافانصرفأدظااكوهوككابيقليقائلحك

ثملفالمهفينؤتعادحتىاحتمظهوخةالزبيربنائهاعبد

اممصاللهرسولبيرسجئثفمالطلمةأليحئئعلىسار
مارثئفتالاطرلثاشعرتبيتكفييئشكإثوح

فأخذهموبينبيضحاهذاويترلعليمامصحفاهذايعرض

ثقمذئمرىيابيددوأخذهصددفقعطعراوتقدتمشاثفئئ
االقتالإالفأتؤاودمهمدمهفيوجلعزاأل4فناشدهمعلى

جزأسبثواضمتةبهزتوار

ايختلةاعابئحغتةبنونحن

االتلأافباكإعتانابنمىت

بممثامرأةتوارقي

نزكالموثاذابالموتننؤذ

يئثمناعلينازفوا

هـجزأ

بعيرخماتفىوالئباركتجتلةلعايفأعياتياردث

ألكباطرف
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أرجزيقولغآبابهوكان

الفجللالجملفهنوالمرثأولوكوصمئىعتابآبنأنا

الوياصبئكارفعهالذديروولىفانبهفعواعليهمعلىنحمل

ذاكهوفالجمهـصكثأراكوكنئلمحإنأنتماالفهعدأبايا

ةووذاعاصماوادىأقىحتئفانطلقلكايهيغفرقال

ساقهفشذمهنرئمومرواقبسصمسماطبئئروانفرماهبره
لحدصدكفيثكبنءممانألبانوشالففتلهاالخرىبساشه

بعدواحديأخذهالجنلآزماعلسبونوقعلإبيكقعلة

فقالنسرجناحاركأتهصحتىالموفيالسهائمشمتهتوقدواحد

اببئئمأرلمحتدقالربماهذاضكيريقاتلكمأرإبمماعمعاى

مؤخرعلىكاروعطفتلقاهاانتممونحىمقدمهظيكبمر

وقالعليماوقفحتىتةمالناشوهذاوعغالجعل

فىرأسمحقدفأدخالأمأحيتانظربمرابفيلمحمد

رصولخرمةعلىأطلالذىهذامنفقالىدأه158الهودج

ولأولىكلهنبهذاع

8مألمامأعهـ3هياالصلفىبهذا



دأسهأخرجثماليلثأهيلقأبنضهومحفدفقاللهله

األرسولصمدققنقالبعاعدهاخدشنإثاأصابهاماوتال
ء

كألمفيبينهموأتببالناشاستفرزبهذهياقالثمعيله
عأشابنوجاءناجمح4ملكتازاطالبابطابنياكثيزنقاك

6اولياأولسنافالمقحالثبناالمؤمثينأئمشينإنمافقال

وأفرقفعآفالىإذننابغيرخرجعتفإتمقالبلدتالثزوجك
نأنلوءكقاكاا1دويناوقدالمدينةالىخذيفةوائر

حئئوتجىالناسينبأصلغأنأردثوانماحضرثما4فتا

احفصرويئاقتييئئاكنصليعقثقولوكانثبمرها

الفريقينزلاتوكانفيسبئإلألحنفالىاشبيراولعىالجمل

الذبيرذهارا5موزفأدمروبهفسمعنهيخبره

بسيفهففمرنيورآنهسخرموفيابئفائاهالمهـالةالوقام

صفعةابئقاتلبثربماكا4ففالئمعلالىبخاتمهوصاءفقتله

أكالمالت5م33كالا3كع7الهيأكلاكمثاطا61ةعماألع

المهـ3111131اةأ3هثل8لممم05مح101مالةتال

4لمأاا

ث3اأمةلماالعلفىكذا
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وتابراجعركانالرفألنأعلمواألذلكتالإخاوبالناس

قتلهثجامتهحيثبهغدرفاتهوأيصتاذئهحرئماذاواإلكعت

أمتقاربجرموزهذامهاالبئأبإثةتوئي

الجحةبذىكنروحترطةالربايرقتلعندئتيتات

ودخلاعامواال4ألقاعشراثنىالجملوقعةنىصتلأتهويقال

تاثتفالمؤتفكةاهليانجةاهـياهلفقالرخطهمالبصردعاى

رشكاالخيمةتثاعياالمرأةجحدياالرابعةإلىتهعلىئلثاسبأهيا

جممومايفماقوأعمايمصاشاليمأخالففانهذمتموغقرفأتجتم

مصروولىالألتةتجخرالعباسبناللهعدهاوتثمرعاث
قاتلمروقانقافوىخراجهاووليغبادةبنسعدبنقيلى

ائدوقصأشعازالجملوقعةوفىاكوفةالىعلىوخرجيجروربى

قاربإمبعفهمصولقهابهيؤ

وثيتتنىوبمافيشهذث

بيتهافىينةالظفليت
الجماطيوئاكيومأزفلبم

ئرتخاأغنكروتيتك

اكمحثهكلعهلعامأي40حدهـرواهحديثإنهاكتبفىتتةوالمأ

علعماللهلرسمشرفطالبابينعلى
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بيناطربوسامتواألمالعراقبينموضعوهوقبنصبهر

أهلدعاالجملىبرخمعاويةوائالوافاصباتجاأربعينأفريقينا

أميرافبايعوهعثمانبدأوالتللبالشوزىعلىالقتالالياألم

معاويةالىرسوثألالمجلىاآلعدفيجرعلىثوبعثيفظيرغ

ومصرآالمثحألىجعنىإنمعاويةاليهفكتبالبيعةاليقدعوه

قبعدكألحلكهابلمالوفاةتكحضوإنحإثكأياتمطغهة

اليبئعرشاللهأيمشغتمعلىثفاتالبايعتكسعةعئقى
وتجاألفاشعينقط31صفةمنوخرحغفحذاالئصعتعنأتجذ

ثرغةإلىعآليبفئينصقفنزلجلتالفنثمافىمعاوية

الماعلىابأصوخغلمجمتهاأنالملهكطالألعورأباوأمرالفرات

المثرعةعلىوغلهمدهموطفقاتاثمالتخىالألشترعلىفبعث

والخاطاتالرفنانوجرت7المااآلعبادتمنعالإليهءلىفأرسلى

اطربقدتإحاكقماشأربعانقشالاناوشواثمأتامأبينهما

جواذهاثلماادعوامعويةايقول1اهافإلأضفمانقيصرفعوا

سةوالعراقأهلمنألقاوعسروكسةألفاسبونفيلحئئ

الو

مههثاللةفىوجدتكذا
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خيةلىماصأفرخعلىوكانآالثأأهلمنألفاوأربون

خوذمعوبةالىهربنكفيالةغبيد2مافالواثخرج
أرجؤآوهوقولعلىيصاصمن

كازمنممىقنخيزفريقكرتتيينىالذكيدأنا

ئقزقمرءبانفىأبطأثقلىاالكروالشيخهانررصلي

التطراسقوافسالوالربييون

قالقاتلنىماابرلثلوكانفواللهتقائلنىاماذعلىعلفثاثا

الهرمرانبدأيطلبكواأل4ئمعلىقالعفانبئنبدآظطدئ

رجزأيقولوهوالخعىالألشترإليهتحرج

الثتراألضتزصروثأياإن

تترئنخيرتريقسوأنت

اسذيماالراقىىاالالماإذ

كراوالدمناييممثتتر

كاوخرجذلكبدفتلثممعإرزتهجمرهاللهيدعبففافص
ورفهتابةالعةملفيذءتوقمد3العاأبوطمفقعله

بسيطلفيهوقل

منازايتظاناأبرخرتىفيتدجايكألدئئهايغبنيمائلرصال
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فخاربالتقىلحؤثغييطىصردمةتقتلكلهالنبئقال
والعازالخرئوفيهاتلكأمحانبنانئمالثأآاهليعلمفايو

معاويةفقالمعاويةعلىملتونيخوكادواالناسانتهارلفيا

ئفثلعالتمففالعلىخرجثميقتلعرفطحيثعلىقتلهانما

فئافأئناوبئعرالذالىهكاحاوبيحكبينىالياش

ياةواانصفكلهالياصبنعروفقمالالالألمرآاصتقامامحه

يزعمفقتلهإأحدئإرذهأانهواألتعلممعاويةصقالمعاوية

قرفيينذاتيذزغةفليكرسياأنتفأبرزفالمعاودةأنئئئم

رفعضربهمنوتمئهنضليهحماؤئاعألوبارزاورآقدآمهامن
فالوااويتركهوجههعلىضهفيصرفعورئهفدتليخآعمرو

األشترالتنخعىمقذمضهوضافىتيبةفيلىلىماحوخر

انتقضإتاصمفأبمئأاأإهليقحئئتعاكالقمفمدقع
ضلىعمعلىشرفوالثكفىبهيرةجماعةمنههـموفتلوا

كألاالشلىصاصالوصمةملأللمإقأةاوعروالوالفغ

رفنمقالأطعمئكصدأففاطانمةلىهمفمملافتاألمر

كااهثمحلثعنهنهدمكعفىنجدهواالعتلشقهيحمالهذاكألالم

الصبيثوبفياالرثاكتبفىاكاباهذصوىما
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العراقاهليااابئونادىففعلواالمصاحشروافليث

معاويةأنصفلثقدفقالوااليهندعوبم11كتابوبسيبهمبيتنا

لمجكمليدينواقاتلناهمانمامكقهذامؤيخغتمعلى4لنقال
كتابالىإجابةوادعةالمومغلنائذالقالواالفهتاب

وهوقبنالألشعثذلكفيثأهأمناشدهموكانلها

أأطويليقول

العناوارالثعأآقداهلفأصع

محعدهفيأبئياعلياونادرأ

قرإبخيراللهافيعليها

الثقدتتفيثاانتتقىأما

أالثأأهلفاخهاريثايحكمفنالمههذاكخابغتمقئقال
فقالاالشعرئموصىأبااقالعاهلواختارالعاصبنممرو

بهالترفىهيبفبنالألشعثفقالايعهأبئهذاعمعلى
رجلموسئأباإنإخنفافقالمقركاأبدافيايحكمألواأل

هذامنوأضئلبالوثقةلكآخذنههاجعفنىالقترفريب

الشاعريقولوفيهاليمنأهلبهثكطفلمتحتلمجيثالألمر

أبمعيط

أهعالمكةهاالدلفىكذ



22

بهيعصهتهللقرمكنلى

جمبقاليمنبزغررتوكنمكن
لبابئزتؤكنماططربكد

اكايرلدشعداسضربئماآفيرأ

المئةوااللهصابمانالمجكمأنأعاالقضيةوافكت

واىوعدلهماحكمفالذلكغيرفعالفإنأغرقةاغيروالجاعة
غدئيموضعفيالخحمانتحمعأنعلىرمفهـاتشيالألجل
بناألشعثإلمحقحالقضيةبذلكويخكماأوالثأاكوفةديئ

فسلقالذأديةبنصكروةبهفئالناسعاثاها6يروجعلقي

وإلالالرتحكمونوقالداتهلمجزبهوضربسيفه

أخفيفالثاعرفولوفيهاقألفه

أدئةأبنياالألحصهرتبالتاجالممحمىصصثاللىأكتى

بالرحيلعلىوأمروجههالذكرأعلىعلىالحوارخخروجدبه

اليمعاويةورحليمالخفهمثعافحئئالهافاصقينمن

أمحاببيناغيقةوااطالفإيقاعمنأرادماأعابوقدأمالث

القزآمنألفاضثمرافنارلهاعاكوفةعاىدخلنماعمقى

وأنرواالوادشقريةوحروتآترلواحقلىايعاثموزالوا
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ا3فىاهبناراعدالةالموعلىمحاربئشبثالقتالعلى

البئهمنجننتينادونهوهماشثرصئةعمعلىقاظرهم

وبئعر4األالالئحبهمالالدأجةوقبتبالقفيةورحنمت

لمجطنئاشركتلقفيقولونالقهحكمانتظربمماتختيخقول

بئالذعدعلىبثثمحقالذوعدفاصبرأنفقوللك

اناعاىفقالضةاليإاليدعوثنمصوحانبنوصعصعةعتاس

نمطحألناوجلعر4االفهاكتابنتدارعقمدهإلئواد

3بخجتيقومونخطبااكابعثواقالثمهلعسرئسعةفىاذؤه

ضلى3احرصكنأقالثمعليهوانىالذنحمدعلفقامشواب

آعاوتفرقتمالقتالفىوهنتيوكئكموالخكيمالقضيةهذه
عاىيئأؤلواأننخبشيصوجلعقالذكتابالالقومعافاوفى

الىئدضكوناممتابمننصيئأولؤاالذينالىتر11تعالىنوله

ضونمنموهمفنهمفريثقيتوذئمبيثهمتملمجاال4كتاب
عقاللهكتابالىدغؤتضاالخروزئةباخط1لمحاها7أكلقاك

فىشككتثموصقينبالجملودتفلناقستلناحثئفأجمناكوبئ
علىوأتتديهمتىاللأمركعلىفننعدؤكوحكمثأمرك

يبشب
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فقالبالضاللةتفسكعلىوئشهذتثولتأنإتانرجعواليرهغ

وجلعراآلآهداوبنابالضاللةنفىعاىأشهذأقالقهمعاد
لثتابلمحكعاانالخكمينحكهثوأنماالضاللةمنواستنقدبم

أذلذبفيرحكمافإنالمفيرفةكيرالجامعةواللةبرجلعراال

نخىفقالوافابلعايمفىالقضيةتقغاماعايكموالعلىيمن
العاتمانخايمفروافالقالىاكقيموقصاموسأبوئحدثا

ابنإلهمبصثثمالجماعهالمطبعفهمجعقابابعايمركةنحافة
ظثقالواالهرسولعمإبنعلىنيئتممافقالرضهعتاس

يقولواألالفهدينفىالرجالحكمائهإحدأفنخكمالي

لموانالموفينإمارةمناصتهىئراتهواألصيملذإترألجكغ
يعمنمبوأقلاثهوااللعةاثطافريئثوأميرفالمؤمنينأميريمن

تمعلقفيتممؤفنينكانووإنمشئئيحلكانواكتاذافإنيخموأ

آلفإناآلدتفىالرجالحك31وقاقاهرنفياسابنفقال

قغدفيسلعينرهم3زخذلجحهارتفيحتهمقدوبئعر

وجلسكراآلفأناشدبمعدقيننمسلقينامرأةنشوزفىوحئهم
وإصالحاألمةدمافىحكمهمأهأفمهلأرنبفئالرجالاخكم

يتوله



القهفإنرشمولمثنعبرأفاتلانهقوبهموأماالبينات

ماتهاوأزواجهأنافسهممنبالمؤمنينأؤلىالنبئإنيقولتعالى

رهامنءتونافاالوفخأوناصبونتكنتمفها
الذرسولفإنالمؤممينامارةمناعهأخرجاشهكمقوواتما

4االلرسولووالذالبوةمنيبيةالخذلىتملحهافخرحلبمص

وأماكوابنالذعبدمعألفانمنهمفرجععلمقاسضل

فقالأفافىافىوأخذواعليهمالراصبىوهببئاذعداالقون

أمرخايتولوكاندماويفكوامائاإلخذواحئئقكوهنمغتمءا

فالناكعونوالمارقينوالقاسطانالناكمينبقتالصملعماللهرصوك

فوثبىاطوارحوالمارقونصنيناباواثماسطوناورلأحعاب

وفتلواامرأتهبطنوبقروافقعلوهنجأببناآلعدعلىاطوارفي

تاككموأناإخوانناقتثهإليناادفعواقيلهمفقالووندائاينوة

عشرةمنهميغلبانغتمعاىفقالالقعالوثاوشوهبهفعاروا

وضعبالنهروانووموهوكذلكفكسانعشرةمنهميقتلان
بهرتوفدالعديةذوالخذجوفلالدصكرةذشيلةاليقال

فتلانهقوأفذكرآاالسالأهلمقاالتفصلفىالققمةهذه

اسلىارجمنعاكأفتلمنجمثهوقيلاصفاربعةافهروانصرأ
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وفداطوارجامرمنماكانفهذاألفاسئونوعرهبالنهروان

أنهميطالسيدابحنيرئفال

الئجقينتتلمناالخريهيوتمبهالوصىدانجماأيلطإتى

بصيناكفىكئهوشاكتبهدتثالنيوتمداتبهوما

فقىفىربطتدماهـاتلكااأم
اميتعاآمينيثقهااضفىثم

هضعثمانفتلولتاوأرفاهرضهطالبالىبنعلىحالفمة

لهوبايعصملعمالهرصولمسدفيالعائةبيةعغعلىبويع

غوبااألسعرئموصأبمحوفةالوأهلالبصرةأهل

فيآبالشامعاوبةاالبايعهإئأحايبقوأبالمدينةوالربيرلحة

الهمفسارالبصرةالىبعاثثةوخرحاوالزبيرلمحةفيثجأهاال
بممفينآالشااءلإلىسارثمالجملوقحةوهىفقاتالمعملى

فقعلهماطوارجظيهموخرجىوانصرفوااطحقينحكمواثم
والمامصرالىعإدهبنمععدبنقيىبعثعلىوكانبالثووان

بئلعرووأيمن8يدتهوبدهآهمعاويةفأجهضعيها

عالافىكلة50له09محائه

31
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الخكيمتعليعيمعثدمعاويةإتاهممااطعوفدالهاالترضلالعاص

بعضالىكنبمعاويةأنوذلكعنهافيسإزالةفطفاحتالوا

قدكصفائهخيراعثاشعدبنقياآلجزىأن1اميةأنجى

ذلكااواقثحاندمفىفاتلواالذينمصرأهلناخوانناعن
فقالوااالسفىذلكثاعلىغقذلكيلغهانأضاتفاد2ضآل

بهزالوافاالئدلقيقاآلمعادعمعلىقالقينئئذل

لوالفقالمعاويةمكزمناتهىقيفعلماقدماقيهاكتبحتئ
علىعاىواقبليتهضليهيدخلاكأبمعاويةكردثذدف5ا

كستبغريشالىانحهىفاتامكانهالتخثآالألشترضاىفبى

فلكالألشترقتلتأنتإنيشعدهقانالياالمنةقيمعاوية

شربهاعمقافيوجعلشويفالهجفأخسنةعثرينخراجة

آل4إتالفؤادعلىأبردهامابلفهلقامعاويةفقالتةيمقيباألشا

مصرالىبمرأبىبنمحمدعثفعمعألاطبرولغمننجودا
وفخلبالمسناةفاقحألثيهاالالعاصبنهروةمعاووبعثيهاته

بالنارواحرقوهحمارجيفةفىجثهوجحلوبمابفيمحتد

3ثااال4ءكمالمننأ4اهـثممث3هداكلهىر9ئه
كولال3هتكثالا05بريم

لالةفاقتال
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أبوواتجهحأشعفربعمانيةصحفينبعدذللثوكانالحصتينجمر

دومةلهيقالبموضعالمحكبمالعاصبنوممروطاالشعرموسى
بةالصمنجماعةوأضرواآوالشأواكوفةمتهةبينالجندل

عبدثاالسوبىبنالرحئنوعبدعرفياللهعبدمثهمواإلبعين

ابئتئوبثالمديةأهلافيمرملىبنوالمسؤريفرث

اتكموسىلألبىعتاسابنفقالجماعةفياكوفةمنضآس

ئقفنسبماالعربوداهةالألرضلمجرذمتف

خملةفيهوليمثوعثمانوممربمرأبابايعواالذينبايعهعلئاأن

واحدهخصلةمعاويةفيوليماطألفةمنتاعدهواحدة

ضرباكومةوعروموسىابواجتعفياالحالفةمنتدانيه
كتبناهإت8901أشئانقولالانبحبعرووقالطاطاف

ذلكلحبلعرولهفالنأيمفدغيابماتبعنهالؤجححتئ

الرحمنالقهببمتحبيفةااكائىأخذفالانذأباحمى
ثمومألمبباسموابدأانخةعروالفقالروباصمبدأحيما

ماقالثمنهخديطنتبالتقديموأولىهنىأضحلفاته
قالمظلوماواألفيلىقالعثمانقتلفىموسىابايانقول

وخقنتالارحإصإنمومعىاباياالثجضكألئميااكحبوعمه
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انرايصفإنومعاولةلىفيهوقعخيرتماالذقوابفاالدقا

حذافإتبهالمسلمونهـضىمناألمةعلىوجملفنخرجحعا

يااكهبممرواقابذلكبأشالقالرقابأفيعظقيةاأ

ظاولوقدالومذلكوقامااكعابذلكعلىتخاثمغألئم

موصىأبإقرارمنأرادبماعروظعروقداكألئموجمالهار
مناتالألمرطامنومعاويةعلىواخرلظلماعثاقبقل

ومعاويةعألأخرجنافدموسىأباياهمروقاليظروقعداالفد

علىبناطسناسقتالشفمنلهاألمرفيمهذامن
فعبداقااتةئكانهوتحلقاألمرمنأباهخرجقىاهعروقال

وسةصاهذامنثمىفىيدخلأنمناؤرهوهمرقالبزاأل4

اللهعدأباياأنتصغقالثمعمروالهـضيهمعدةموصىابو
اللهعفابنىلذلكأهلهوماقالسفيانابفيمعاويةقال

الذلعنكافعلتهافقالبهشلفاتهموسابوففيعروبئ

فقالفيتئركهاويثعلتحملاناكلبثلتثأكانما

أصفاؤايحعلاطماركثللكانماثاأللعنكانتبلوعبله

وخامهعروفيوأخصابظغقدهذاانعروأأفالثم
اهأل



نىاتمهأدخلثميدىبنالحاتمهذاظعثخلعئهكايفئا
فيقىظادخلثاألمرعنىمعاويةادخلىوقاكالألخرىيده

ثمالشأأأقحىمعاويةئدخلوأعاحاخقوأوقاليدى

وفيطالشأمالعروويهبمكةالطرإحلتهموسىابوكب

أوافرأالشاعريقول

اخينجضئليتأباصس

قيىأبئياصفانكممزوزمى

ئستجيثاالمقادذفأعحليت

الالتيروزالفغرقريت

اليداتيبتئوةالبأفي

يمابشينيمنيفهال

عألاطبروالناسوبايعوهمعاويةولىالمأتمعروقدمولتا

فاقتلوهااليدعافناطكومةهذهعنمنميهتكنصفقال

فشنلتهالموتعلىألفسنونوبايعهمعاويةالىالمسإهـعلىوفيم

فيمعاويةوأخذضليهاللهرضوانصلأقالىوقتالممماطوارج

العاداتوشنآعمعدىعتاليهائلالتىفالنراالطالسراياتسريب

المديحةالىأرطاةبننربوبثاألموالارنهبالرجاكوقتل

المنبرئغعروصعدإعىاألنصارئبأيهابرالمدينةوعلى

قكةوأقىمعاويةبيعةالىاأجاحتىاصتمتلباالمدينةأهلولوغد
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بهاعةنجروقتلعلىنحووخرجفإبهالعئاسبناللهعداو

عتاسبناللهلعبدصفيرينبنابوأخذعمعلىشيعةمن

يطعأبأفساوفييماتقولجمراتهمافقتيمافى

هماألقذينبنييئأحعمنماماطهام

قاعنهماتشظىلزتينكا

نحتطيوتمافقلبىوعينىمحىهمااللذيئبنعقاحتمنها

وصفواالذىكذبومنقولهمزصاءقماكعذتتومائنراليث

ئدكهولمففاتهفدامةبن4جاريةهاشنىفبنعألزاطوضأ
قريشمنرجلإليهمانخرجبأوطاسابناتهذالئنيىانو

أبسيطأيخهافقتلهماوقال

قتصيمفقدقتلمحهماظنداما

تتكاثثكلفوىبهأيرفيفاض

أؤطاسدوتقناقىماحتيكمن

عتاسأبنذاقأؤالضميينأئم

علىفتلعلىاطوارجهننغرثاصةافدقالوائعغتمعلىمقتل

عايهمفخمبنالرحمنعديممالعاصبنوعمروومئوية

كمالمها01

8اهخارجة
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قالوالئركعلئاأفعلاناقالأخرىبعدمرةتترىاللهلعاثي

أقئلانافالالعنبرلبنىمولىوداودالعنةعلبهمعاويةاقتلأنأ

وائرانعلىأنفسيموشرؤاصةبمفاتجمعواالعاصبئعرو

ممرقأفيداودفافالطيعهمومقؤاالفاللأيضةمناليباد

علىوكانحذافةبنحارجةنخرجالصالةفيأوفاالمجدوثخل

عرا4قيوهوهـقملهداودفضربهيثتحىوممروعروشرطة

وأخذواقثأفذهبتخارجةيريدوالفةممراأزذتمروفقال

الىمثنىفاثهاطئجاجطهوااالئرذواقافالعلبهداود

الئركفضربهالصالةعفافتمعاويةنخرحالمجدودخلالشأم

فأيئمنهفقطعثالضربةفأصابتالعخزعظيممعاويةوكان
وضلىورجألهيدماهففطعتالبركفاضذالولدمنهانقطع
فىفلتاكاظالفولدتامرأةبمحالبصرةوفدفعايقعنه

فضربلمعاويةروتدولملكئوتدفقالاخذهأبيهبننيادأأيا

وجعلتافيأقفائهالمهلنةعليهمدبمابنوأقاغنقه
المرفيهويتوشماطهويالطفهوعلىغتملىالىيخعلف

أوافرمولوفيه

8للئرذ
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ئرادمنخيلكمنكذكبذقتبى2وحياتهريد

منقااليمايقالباسأةاالهثةعلمهلجمابنوشعفقالوا

فتلوكانوكذاوكذاعاىفماالصداشافقالتنخطعهااطوارج

وجاهومحذهصيفهسئمشؤلكلهافضعنروانبالوأخاهاأباها

عايهاعلىبنالحسنعنىورشهوذبالمسالميثهتلكنجات

فالففييهالرجلضربهذىاااليرمأصبحلتاقالأتهالسالم

لقيثماذااآلرصوليافقلتصفعمالنىاالجلةالىلقدخ

المجدعلىودخلقالوامنهالاكئرأناألاغقالأئتكمن

فغلىوقالبقباطتوهوبرجلهمدنمابنفرصاليامونته

عليهلجمابنهفأسالنيكعتىوافتغاظتهاذىاإثألأراكفال

511أالالعتقةأهالنئوضعيثحضفقهلىففربهايهلعائن
هفهمنهذهيخعنصوالنىثموداخييرالناسأشفئوقاليده

توأاطندقمكأثغعبدبنعروعليهضربهكانانهوزوى
بضواوقإليهإالسفحارالععثمفيهمملوممنالقعلمبلغالفربة
دتوانرأيافميهرايثسثثنإنإلتفتلوهعلىفصالعيد

111هابهذ
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عمرةلشععابىلىمماتثمايامثلثةفعاشبهمفشأن

واليومصما4النبئالييهاوجىالذىالووهورمضانبن

ثئودئناللهلنةعليهلجمابئفقملبدزاعلالمهفغالذى
دفنقوأوقالبالقرىثنقوئمحقالفنأيئواخحلفواضهل

بعيراوحملبوتنىعلقوئموقالنيموممىبامموفة

المتترأوافاطاماتالبنطتؤلهوفئةفأخذالمدينةيدونهـ

ائيبنتالهمامقولعبهرفىتماساماواآلعندهموهدف
أوافرأاالألسودالدثلى

نيصظمعاويةاببغأال
نجعموناآاطراهرالثأفى

المطايازكثمنخيزتنازلي

وقضتهلجمابنفيوقيل

حماحةفوماتسهمهراأرفلم

وقيةوعبلاالفثلثة

عالوإنعينمنأكقىتفرفال

8ذلئمالمح

ناالعامشغئرثتقرفال

اتجيخاخمذآاالسبخير

الفيناكبومنهاوخي
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ألسحيفة

أل6183

931

4121

161فى7

41

051842

351251

551361

651551

751651

51ال951

061951

361061

361

461أل56



لهنران

بكرابىايامفىالواقعةالفنوح

الخطاببنعمراستخالف

بععقعلىبععأوتفضيلهللناسالعطاياوفرضهعمرةخال

الجسريعةالفارسهحاربةإلىهسعودبناباعبيدعمربعث
القادستةووقعةالعراقالىوقامىبىابنصعدبعث

جرديقإالرلالسعدبعث

عبةثبنوالمغيرةرستمبينىهاجى

الفرساموانيالحربنائرةاشتحال

بهاومقامهبالكوفةصعدلنر

ددجيقفراروببدسعدالمدائنقمح

انهرمقحبمئنهزاواجلوالوقعة

ببنهماوهاجرىالمدينةفىعمرعلىهرهزانلدخ

المسلمينلقعالوتهتوهماوندذافىاالعاجماجتماع

الفتوحفنحوذكرالمسلمينهنامهماف
افننحعا ععرايلممفىارسهندص

البرهوكوقعةعمرايامفىامالثمن

المقدسبيتا

السنةفىعمواسطاعو

دةهالاعا

األشعرىهوسىابىيدعلىالسوسفتع
عملىهقعلك

عمووموتالشورىقصة

عنمانبيعةذ

ايامهفىهاجرىوبعضعثماقفةخا

الصحيفة

أل6156ال

61أل

861

661أل

اا

27117

71م

ال

ا15جي

األال1أل8

ال8أأل9

اال0811

ا181

281

381

أل8

081

69

81أل

881

ا1919

99261

91ص691



الصجيفةاقلهنلى

791خراسانوفتح3ألسنةفىيزدجردتله

مألبالداخرقاوبعفاالرمينيآوطبرستانسعح

961وموايقيؤارصقاالفبالدويعضبلطرافتح
ء602لذلكالموجبةالعلليعضوذعثمانهحاصرة

802602فذلكالمراثىبعفوذكرعمماققتل

802بالسويةالمالبيتوتفريقهعليمالسالمعلىبيعةذكف

0902السالمعليهلهعائشةمخالفة

012هكةفىبعالةولحوقرثماالبيعةبيروالقطلحةنكث

012إمالىاعليهعلىبآلمحاروقياههلشاماواليةهعاويآشالسالملسليهعفى

112الجحلوقعةذكر

حراللهلضزبماروتهاالبصرهالىبيرلزواطلحةهعائمشةسير

116الحوأببكانباحهاصعضعند

212جالشخمسينلهموقتحنيفننعثمانوهميذاالبصرقوالىالجماعةاورو

216البصرةعلىلمدينمكازماامنلسالمعليعاعلىخروج

612212الجماعآامنوانائرقالحربواشنعالالقئتبنتالقى

2أالالماءالككلنالىعليهىعلاصحابعاويةهوهنعصنهينذكرحرب

2أل8127صفينبحضىالقتلىكثره

612لقنلههعاويةعلىالناساختالفعمارقهل

62لقاحفافعفىفىلعاكرابنوعغدتهعاويةنهراجميثىوااالشترمبارزة

12222الحكمينالىالرجو

12التحاكمفىواختالفهمالخوارججخريخر

222لحجةاسامةالسالمعليهعلىالى2خطباارجالخهبعث

42222تاهماومجاجئنهالخواربملىاعباسبنعبداللهالسالمعليهعلىبعث

22امرأتهبطنهموبؤخباببنعبداللهعلىالخوارجوثوب



الصحيثةلعنلىان

22نيروانوقعةكر

522ضكيرهعاريةلهالناسوهبايعةالسالمعليهعلىخألفة

622اياههعاويةكروههصرالىنصعدبنىقيهالسالمعليهعلىبعث

623بكربىابنوئاالشتربالكدةثجال
22ال622ذلكفىالعامقبنعمرووغدريقالحكعذيم

1362الابئعمروزهعاويةلسالالىعليهلخوارجكللىقهلعانفرمنتعأقدثالثة

2م322الناساشقىبيدالسالمعلىعليههضملأليمص

بينهالصلحهنوماجرىالسالهعليهماعلبنالحسنخالفةكر

3253اويةهبين

االنبىصرش4ءماألسنةفىالسالمعلشهعلىبزالحسنةوق

832الخالفةاهروفىفيه
















