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Abstract

This thesis consists ه ء  a criticai edition of Nuzhat 
al-Sultan li-Khizanat Muhammad b. Murad b. Muhammad Khan by 
al-Sharif ،Ahmad b. YOsuf al-Husaynl al-Brusawi al-Maqdisi 
al-Hanafl̂؛  a^work dealing with various aspects of Jihad; this 
is itself an epitome of Mashari* al-Ashwaq ila Masarl* 
al-«Ushshaq wa-Muthlr al-Gharam ila Par al-salam by Ahmad b. 
Ibrahim al-Nahhas^*^The edition ^as been made from the unique 
MS in the Chester Beatty library, Dublin.

The introduction consists of a description of the MS and 
the characteristics of the author's writing, a short 
biographical sketch (almost nothing is known of him), sections 
on the work, its contents and its place in the literature of 
Jihad.

A ومهم>ص إ إ إ  of Jihad, as well as a general bibliography م
and full indices, is provided.



Transliteration





The symbols employed are as ء0ل1تس

.MS = ن
[ ل  = scribal / authorial additions.
« »  = verses ot the Holy مق ’ م سم
'*'* = ahadlth.
/ = page division.

< >  = editorial addition.
+ * = in upper margin.
ث * = in lower margin.

.in right hand margin ء * - +
.in left hand margin ء * + -

* = repeated in MS.
.textual note ء 1

material note (following text) ء (1)

References are made to the bibliography by author's name; 
the works of each author are identified by capital letters. A, 
B, c, etc., corresponding to the order in which the works are 
listed.
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Description of the MS

٠The MS is, allegedly, an autograph copy , see Arberry, A, 
1,49:

Chester Beatty MS 3121
No. of folios: 157
Size of page: 22-6 X 13*4 cm
No. of Lines: 19
Clear naskh
Dated. 879/1474

The folios of the MS are unnumbered. I have numbered the 
pages from 1 to 315. My page 1 corresponds with folio 1 of 
the MS. The naskh is clear but there are many words which 
cannot be easily read ٠

There are a number of lacunae.
Forexample:

p\ و ل4إ (4رم ;
p. 219 (703).

Some folios are missing from the MS, namely.
F. 2(1); 
p . 23(44); 
p. 108 (375); 
p. 160 (555); 
p. 182 (633); 
p. 200 (664); 
p. 253 (783).

A number of the features of the work, discussed hereafter, 
make this seem improbable.
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One £ه ل ل م , pp. 102-103, Is out of order, and belongs after 
p . 171.

There Is one Indication of ownership of the MS:
p. 1

زادة باها  |V املذنب العبد امشحبه املعز هو الحهما 

م ٧٠٠ ج ني هلما مثغر إبرامهم شاهد .

There is one reader’s acknowledgement:
P. MS. 315

.احلليب كو كتانا يوث الشريد الكتاب هذا اطلع عد

Characteristics of the Author/Scribe

There is a large number of grammatical mistakes in the 
MS. Examples are as foll<ws:

P. 32. 19. لؤلؤمم for لؤلؤة
P- 38. 19. الثواب هده for الثواب هذا
p. 83, 8. for ثالثني
p. 101, IQ خنادق ٣ for خخادق سبعه
p. 106, 10. الترب دخل for الترب ادخل
٠٠ 109, ٠ الدعاء استجابة for الدعاء اجابه
p. 118, 11. املسلمني يستعمل for املسلمون يستعمل
p. 130, 18. لت نقا for هتال
p. 133. 20. اذكروا for اذكر
p. 173. 12. حنيغة أبو ملهب for 'حلينا ابي منهب
٠. 17*: 1Q- هلؤمتنيا مؤالء for املؤمتون هؤالء
p. 190, 5. ميال وثالثون ستات على for ميال وثالثني متئ على
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He regularly Introduees a redundant alif. 
For example:

P- 18,14. يغزوا for يغزل
•ء .2 ,11 ١ نتبدو for فتبدو
P- .22 ,26 حيجوا ال for حيجو ال
P- -12 .33 يعنوا for يعغو
P- .16 ,41 ي يدعوا for يدعو
P. .2 ,42 امراثيل حبوا for امرائيل بنو
P- .15 .42 الوزاراء for الوزراء

He Is sometimes inconsistent in his use of names.
For example:

p. 23 (45): ساكر ابن خرجه

p. 49 (13?.) ف صام بن ممالتا ابر خرج
P. 61-2 (185): الوا-دد ب  and ب ب
p. 11? (411): اإلحبيلي اصبغ بن سد مكر ابر لغتيه١ تال

تاداإلشبيلي :(415)118.?

The author sometimes makes mistakes in claiming that he 
has already referred to something. This may be due to the 
process of epit^lslng.

Forexample:

p. 45 (126)
تصم • لمكتوبة١ الماله بعد آلسمال١ لقل١ لجهاد١ ن١ جاء وتد

 كليه الله صلى الله رمول خطب ؛بال <ءثه الله رضي أنتابه ٧٦٠١ حديث
رواه .املكتوبة إال قيئا عليه يغفل ملم ،اجلهاد نذكر وملم وأله

.آبوداؤد

الزبري بن الله مد
٠تتدم كما آلريتيأ

'•ء232, 3
وتعه تم جرجير قاتل وهو



He sometimes makes mistakes in oiting the Qur’an and the 
ahadith.

For example:
p. 2 (2);
p . 27(65); 
p. 44 (118, 121).

He alters names and misquotes.
For example:

p. 86, (282) He speaks of one ن عجالن همحل ب م  , giving Ibn Abl 
shaybah as his reference. The form given in Ibn Abl Shaybah 
is ن سهل عجالن ب  (a, 5, 304);

p. 8? (288).

He misquotes from the hadlth: 
p. 149 (519)

منة عباده ثواب الله اكطاه ؛وج شه ثواب عباده الله اكطام

He sometimes refers to people who have apparently not been 
mentioned before:

P. 73 (228)
 لي تكبيرة كير عن ؛بال عشه الله رثي هريرة أبي عن اءيقا وذكر

 مذم ذكر .حسنه الد مائه له الله كحب مومت هبا رابعا الله مبهل

.عادته على امشاد ثمهر من كلها االخبار

He sometimes obscures his references by failing to mention 
the name of the work he is citing on its first occurrence, as 
ه صء (268 ا ) (cf. 567) 163 مل6 (371) س ).
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Sometimes he attributes to works taise, or at least 
unfamiliar, titles.

For example: 
p. 93 (315); 
p. 113 (395); 
p. 114 ،39?)-

Sometimes he omits the beginninp of a hadith.
Forexample: 
p. 1 5?3)8 ه ); 
p. 165 (574).

Sometimes he abridges passages so as to make them 
meaningless.

Forexample:

p. 241 (?52)
ال وملم وأله كليه الله ملى توله السمة حمهح لم القرطيب بال

أو ،عليها لعامل او ،الله مهيل لي لغاز لب إال لغتي املدتة تحل
على لتصدق ،سكني جار له لرجل او ،بماله احتراما لرجل او < رملغا

.املسكني ناهلش ،املسكني
۴٥٢

إال الغازي يعطي ال ؛وصاحباه حنيلهة ابو وبال ؛القرطيب تال

كلى عثده والزيادة ،احلم على زيادة وهذه ،يه متتطعا اهتير كان إذا

،هشا معدوم وذله ،متواتر خمر او يقرآن إال يكون ال والتخ ،شخ الثم
آال ؛وملم وآله عليه الله ملى بوله من ذله خالق السته صحيح عي مل

او ،عليها لعامل او .الله مييل هي لغاز خلمبا إال لغتي ملدته١ تتل
 على قلتمد <سكبني جار له لرجل او < مماله احتراما لرجل او ،رملغا

٠٠-للغين ملسكني١ هامس ،ملسكني١
.186 ,8 ,al-Qurtubi, A

On the few occasions when the author speaks in his own 
person, as opposed to quoting and adapting, his Arabic is 
sometimes uncertain.



For example؛

p. 5-14; 

p. 40
 مكروما قيئا اآلسر نعل لو أنه لحديث١ هذا من يل ظهر واللم

هي الرعية هذه على فيجب كذله كان نإذا € عليه مبر الرعية على يلزم

الزهد على النه ،الططان هدا على ابدا خيالغوا ال ان الضان ذي
بعاق على يصعب أحواله يععق كان وإن .بالغالح والعيادة ،واملالح
صاحبني اهنم ويزصون ،الباس وكحيرين العقول للين هم الدين الشام
 الشام آهل هم مل ،كذله وليم ،والتمييز والغرامة ،الغزير الغهم
ان ؛هذا عن ويغغلوا .واجنسهم تبحا اخلالئق واوحو ،والصمم رذالة

هي متقولة أمور الواله ولي ،التذر تغشي مها بالغة حكمه انعاله هي

 من ذله هي خهرا لهم يكون ولد ،حركاته من يكرمون كانوا وإن ،الزمر

٠ تهمكثا

p. 42
ملهبان هو الذي ملطان عليتا ولى على ٠ونشكر الله لتحمد

 وعلى ،والرض اخلير هو من الوناراء من وعنده التقوى على املجاهدين

ماحلمد مقارن وامسه .بالعغى املالح على املسلمني متامد يقضي ان
 هدا نشاملطا خسة هي الله ايده باالماجدم حممود ومقامه ،واملحامد

.الربكات ميعمتا وآله مبمحد واخليرات الصاحلات نيات على

p. 200
 ملا الله عند عظيمه ورمتته منزلته ال ولو ،اهلنزجر الكغرة على
 مخاتله معز دمن • اهلتتاحرء والبل الواهرة التمرة هذا له محل
١̂ و والعلماء لالهراى الراهه وكثير ،الغطره مليم انه  ال وهو ٠١٠^

 ان دجل عز الله كرم من واملرجو االكرام وجميل االنعام جديل يزال
وأله مبمحد تقطع ال اليت وبالريكات يغزع ال اليت بالتمره ايامه يغتح

•الركع

p. 227
 اراد ومن ،سامعني كغاية هيه لكان وإال ذكرنا ما االطاله الجل

.السير هي هليخفلر ذكره
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There are a number ه ء  quotations that it has heen 
impossibie to identify or to find in the works to whioh they 
are attributed.

For example:

Ibn Abi Shaybah, p. 608) 74ل);
Ibn Sa‘d, p. 231 (732);
Abu *Ubaydah, p. 86 (281); p. 806) 2و); p. 93 (810); p. 95 
(8^1-2);
al-Tabari, p. 19? (662); 
al-Yafi‘1, p. 155 (541).



al-sharif Ahmad b. Yusuf

I have been unable to find any mention of Ahmad b. Yusuf 
in any bioqraphical work or any history of the ه ا :toman Empire. 
All that we know about him is what appears in the MS, which is 
repeated by Arberry and by after him (1).

He seems not to have been a particularly sound, or careful 
scholar. His Arabic is far from perfect, as we see when he 
adds his own comments to the material that he is epitomising. 
He does not, at any point in the MS as we have it, state that 
his ^ r k  is an epitome of Mashari* al-Ashwaq of Ibn al-Nahhas.

His full name was al-sharif Ahmad b. Yusuf al-Husaynl 
aل-Brآ ةsت wآ  al-MaqdisI al-؟ana^. He was alive in 879/1474.
His date of death is unknown.

The laqab al-sharif is given to descendants of al-Hasan b. 
*All and al-Husayn b. *All. In this case, obviously, descent 
is traced from al-؟usayn. He belonged to the HanafI 
madhhab. He was born in Brusa, and his family subsequently 
moved to Jerusalem; hence the two nlsbahs. He was married and 
had children. We are told that both his father and his 
grandfather were still alive at the time of the move. We are 
also told that he performed the ha11.

From the poetry at the beginning and end of the work, in 
praise of the Sultan Muhammad b. Mur^ al-Fatih (d. 886/1481), 
we may infer that his poetic skill was commensurate with his 
scholarship.

1. Arberry, A, 1, 49 and Kahhalak;B, 114.



Nuzhat al-Sultan

Many authors wrote on the subject of Jihad, approaching it 
in different ways, according to th^ir particuiar interests, the 
circumstances in which they found themselves, and the extent of 
their knowledge. This book covers a wide range of topics 
related to the subject. It is an epitome of the well-known 
Mashari* al-Ashwaq ila Masari* al-*Ushshaq wa-Muthlr al-Gharam 
ila Par al-Salam of Muhyi al-Dln Ahmad b. Ibrahim al-Nahhas (d. 
814), which is a large work, of 33 chapters. al-Sakhawi says 
of it:

تحميله هي ا وتسامح الناس به اتتهع ،معتام هي حاهل ،ضخم كبير جملد

(1) ♦العرابي الولي وترتله

It was edited by Idris Muhammad *All (beginning to chapter 
25) and Muhammad Khalid Istanbul! (chapter 26 to end) for their 
Master's degree at Umm al-Qura University in 1405/1984-5.

Ibn al-Nahhas himself also made an epitome of the Mashari* 
al-Ashwaq (2). Mahmud al-'Alim al-Dimyati (d. 1311/1893),
made one entitled Fukahat al-Adhwaq mln Mashari* al-Ashwaq (3), 
which, however, covers only the merits of Jihad. Nuzhat 
al-sultan is a much more comprehensive treatment, which 
endeavours to deal with all the topics discussed in the 
Mashari* al-Ashwaq. It has many shortcomings, but it is a 
work of considerable interest and value-

al-Dimyati states explicity that Fukahat al-Adhwaq min 
Mashari* al-Ashwaq is an epitome of Mashari* al-Ashwaq but 
the^e is no indication of this in Nuzhat al-Sultan, as we have 
it. A clue is given on p. 251 (778):

الخ لجاملينا أعمال عن لغاهلينا تشبيه كتاب ني ذله ذكرت تد
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T&n-bZJz,- - al-Ghafilin is a work by Ibn al-Nahhas (4). At 
least one folio is missing at the beginning of و هال  MS, and it 
may be that mention of the Mashari* al-Ashwaq was made there or 
on the title page. The whole work derives from the Mashari*, 
except for a few passages in which Ahmad praises the Sultan 
Muhammad b. Murad al-Fatih (d. 886/1481) in his own words or 
relates his 0 ص سمر *

No other MS of Nuzhat al-Sultan appears to exist. I have 
worked principally from a microfilm of the Chester Beatty MS, 
but I have also inspected the MS itself, to check on points 
that were unclear in the microfilm. The Fukahat al-Adhwaq has 
proved valuable in the making of this edition. The work 
published by Bulaq under the title Mashari* al-Ashwaq has also 
been of use, although the only copy to which I had access was 
incomplete. In fact, it seems probable that this work is 
another epitome, perhaps that of Ibn al-Nahhas himself. 
Finally the recent edition of Mashari* al-Ashw^q itself, which 
I was able to consult in Umm al-Qura University, has enabled me 
to correct many mistakes and restore a number of omissions.
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Contents of the Work

Nuzhat al-Sultan 11-Khizanah Muhammad b. Murad b. Muhammad 
Khan is a comprehensive work on Jihad and its merits according 
to the Qur’an, Sunnah and Fiqh. The reason tor the author’s 
writing it was, he says, two dreams that he had. The subject 
ه ء  the first dream is not given, but he says that the 
interpretation of the dream, according to the reievant braks. 
was auspicious, so he began to write about Jihad. In the 
second dream he found himself in a weil. A bucket came down 
to him, he took hold of it and was lifted up in it. He got 
out of the well and found someone near it. He asked who the 
person was. It was the Sul^n Muhammad b. Murad b. ’Uthraan, 
who told him that he had sent the bucket down and brought him 
up out of the well. The sul^n then came to the author and 
gave him eighty keys, then he showed him eighty locked 
treasuries which he opened. The Sultan entered one of them, 
brought out a honeycomb full of honey and put honey into the 
mouth of the author with his finger. He asked him to eat all 
the honey and to preserve the treasuries and the author obeyed 
him. He found a wall opposite the treasuries about to fall 
down, so he repaired it. He then woke up. After 
consideration he came to the conclusion that he should write a 
great book about Jihad. He wrote it for the library of Sul^n 
Muhammad b. Murad (d. 886/1481).

After this preamble come some verses by ا ا إل1ا  in praise of 
the Sul^n Muhammad b. Murad.

Next comes a description of the contents of the book. It 
comprises seven chapters with an introduction and conclusion. 
The Intr^uction contains verses and ahadith about the 
importance of Jihad, the merits of martyrs and the duties of a 
Muslim ruler concerning the initiation of Jihad.
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The first chapter deais with the duty of obedience towards 
a Muslim ruler and warns those who disobey him of the 
consequences.

The second chapter establishes the virtue of Jihad and of 
the Mujahid. Jihad is compared favourably with all other 
actions. Allah has reserved for the Mujahids one hundred 
grades in Faradise. The virtue in exhorting people to Jihad
is discussed.

The third chapter is about the superiority of expeditions 
by sea to those on land, the merit in expenditure in the cause 
of Allah, discouragement from parsimony in such expenditure, 
and the merit in assisting and equipping Mujahids.

The fourth chapter is on the merits of the horse, the 
virtue in expenditure on it, care of it and respect for it; 
which types are good and which are bad. The names of the 
horses and mules of the Holy Frophet (P.b.u.H.) are also 
mentioned. The merit, in prayer, fasting, etc. on the part of 
the Mulahid and Murabit is dealt with, as is that in Ribat 
(frontier garrison duty) in the cause of God, and the merit of 
those who die as Murabits.

The fifth chapter is on standing in the battle line in the 
cause of Allah, prayer, etc., in battle, the desirability of 
patience and strength in the wounded, the praise of a ruler for 
an excellent fighter in the battle-field, the merits of 
archery, the sin of the one who neglects it after learning it, 
the names of the bows of the Holy Frophet (F.b.u.H.) ٠ 
competition in riding and archery, the merits of the swords and 
other equipment of Mujahids, the greatness of the sin of the 
one who runs away from the battle-field.
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In the sixth chapter the reward of those who go on 
expeditions in the cause of Allah and are killed or die - even 
if there is no formal Jihad - are specified. They become 
martyrs and are rewarded with Faradise. Even those who suffer 
illness in this cause have special merit. Men are to be 
encouraged to seek martyrdom.

The seventh chapter deals with the unlawfulness of 
dishonesty in acguiring booty and the greatness of the sin that 
this involves. A man who is killed after such dishonesty 
cannot be a martyr. There is also a discussion of releasing 
Muslim prisoners.

The conclusion is divided into two sections:

1• A description of the qhazawat and saraya of the Holy 
Prophet (F.b.u.H.), the battles and conguests of the Muslims 
after the death of the Holy Frophet (F.b.u.H.), and praise of 
bravery and condemnation of cowardice. There are also some 
notes on heroes of the past.

2. This is subdivided into:

1). The knowledge of the prescriptions and conventions of 
the Shari*ah that is necessary for the Mulahid.

Devices and stratagems that are used in war.2).
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Bibliography of Jihad

Jihad is a vast topic in Islam. Many famous scholars of
Tslam devoted some attention to it. Books of Hadlth like the
Sahih of al-Bukhari, the Bah^ of Muslim* the Sunan of Abu •« *' * .
Dawud, the sunan of al-Tirmidhi, the Sunan of Ibn M^ah, the 
Sunan of al-Nasa*i, the Sunan of al-Dariml, the Sunan of Sa‘id 
b. Mansur* the Sunan of al-Bayhaqi, the Musannaf of *Abd
al-Razzaq, the Musannaf of Ibn Abi Shaybah* the Mustadrak of 
al-Hakim and the Muwatta* of M£lik devoted a separate chapter 
to it. Many separate works were also written about it. 
There are books about the battles of the Holy Prophet
(P.b.u.H)* about those of the orthodox caliphs, about all the 
battles of the early history of Islam, about the Crusades,
about the concept of Jihad in qeneral, the legal aspects of 
Jihad, about the establishment of Jihad as a principle, some 
about the merits of Jihad, some about incitement to Jihad, some 
about the merits of martyrdom in Jihad, and some covering the 
historical background of different battles. Some books cover 
all these things. Some refer only to the Qur'anic authority 
for Jihad, others only to the hadith and others to a wider
spectrum of Islamic authority. In addition there are works on 
horses and weapons, and, in general the preparations to be made 
for Jihad. These things are quite distinct in content from 
books of Hadlth, Tafslr and History.

I have compiled two lists of books specifically dealing 
with Jihad. One is in chronological order and the other is 
undated because I have been unable to establish dates for the 
authors-



Chronological Bibliography of Jihad

*Abdullah b. al-Mub5rak (d. 181), Kitab al-Jihad (the 
first person to write a book on Jihad) (1).

Ibrahim b. Muhammad b. al-Harith al-Fazarl (d. 188), 
al-siyar wa-al-Jihad (2).

Muhammad b. Idris al-shafi*i (d. 204), Kitab al-Jihad (3) م

Abu Sulayman Dawud b. *All b. Dawud b. khalaf al-Isfahanl 
al-Zahirl (d. 270), Kitab al-Jihad (4).

Muhammad b. Ahmad b. al-Junayd al-Baghdadi (d. 281), Kitab 
al-Jihad (5).

Abu 8akr Ahmad b. *Amr b. al-DahhaK al-Shaybanl, known as 
Ibn Abl *Asim (d. 287), al-Jihad ($).

Muhammad b. al-Hasan b. Farrukh al-Saffar (d. 2 و0)م  Kitab 
al-Jihad (7).

Thabit b. Nadhlr al-Qurtubi al-Maliki (d. 318), Kitab 
al-Jihad (8).

Abu Ishaq Ibrahim b. Hammad al-Baghdadi , known as 
al-Maliki (d. 320), Kitab al-Jihad (9).

Ibrahim b. Hammad b. Ishaq al-Azdl (d. 323), al-Jihad 
(10).

Muhammad b. Ahmad al-Iskafl known as Ibn al-Junayd 
(d. 381), Kitab al-Jihad (11).
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Abu S^ayn^n Hamd b. Muhammad al-Khattabi (d. 388), Kitab 
al-Jihad (12).

Abu Bakr Muhammad b. Tayyib al-Baqillani (d. 403), 
al-Jihad (13),

Abu *Umar Yusuf b. *Abd al-Barr al-Qurtubl (d. 463),
Ta’llf fl al-Jihad (14).

Abu al-Hasan *All b. Tahir b. Ja*far al-Sulaml (d. 500), 
al-Jihad (15).

*All b. Abl Muhammad al-Hasan b. Hibatullah, known as Ibn 
*Asakir (d. 571), al-I1tlhad fi Iqamat Fard al-Jihad (16).

Mahmud al-Qadi (d. 585?), Risalah fi al-Jihad (17).

Tahir b. Na؟r Allah b. Jahbal al-Halabl (d. 596), Fada’il
^ ٢^١ .

*Abd al-Ghanl b. *Abd al-Wahid al-Maqdisi (d. 600),
Tuhfat al-Talibln fi al-Jihad wa-al-Mu1ahidln (19).

Qasim b. *All b. al-Hasan b. *Asakir (d. 600), Fada’il 
al-Jihad (20).

Abu *Abdullah Muhammad b. *Abd al-Rahman b. *All 
al-Ishblli (d. 610), Kitab al-Tarhlb fi al-Jihad (21).

Sulaym^ b. Banin b. Khalaf b. *Awd (d. 613), Alat 
al-Jihad wa-Adawat al-Safinat al-Jivad (^2)٠

Abu *Abdullah Muhammad b. م5ق ل  b. Muhammad b. Asbagh, 
known as Ibn al-Manasif al-Azdl al-Qurtubi (d. 620), 
al-In1ad fi Abwab al-Jihad (23).

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20. 

21. 

22.

23.
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Abu al-‘Abbas Ahmad b. *Abd al-Wahid b. Ahmad al-Maqdisl, 
known as al-Bukhari (d. 623), Fadl al-Jihad 
wa-al-Mulahidln (24)٠

*Ali b. Muhammad b. Muhammad b. *Abd al-Karim b. *Abd 
al-Wahid al-shaybani *Izz al-Dln Abu al-؟asan al-Jazarl, 
known as Ibn al-Athir (d. 630), Kitab al-Jihad (25).

Baha* al-Dln Abu al-Mahasin Yusuf b. Rafi* al-Mawsill 
al-Halabi, known as Ibn shaddad (d. 632), Fada’il al-Jihad 
(26).

*Abd al-Rahman b. al-Najm *Abd al-Wahhab b. *Abd al-Wahid 
b. Muhammad b. *All al-Ansarl al-shlrazi (d. 634), Kitab 
al-In1ad fl al-Jihad (27).

al-Qasim b. Muhammad b. Ahmad b. Muhammad b. Sulayman, 
known as Ibn al-Taylasan (d. 643), Buqhyat al-Waqqad fl 
al-Ta*rIf bi-simat al-Jihad (28).

Abu al-*Awwali Sa‘d al-Dln Murtafi* b. Jazll b. Qaratikin 
al-Turkl (d. 647), Subul al-Rashad fl Fadl al-Jihad (29).

*Izz al-Dln *Abd al-*AzIz b. *Abd al-Salam (d. 660), Ahkam 
al-Jihad wa-Fada*iluhu (30).

Muhammad b. Musa b. al-Nu*man al-Marrakushl al-F^l Shams 
al-Din Abu ‘Abdullah al-Tilimsanl (d. 683), A*lamal-Alnad 
wa-al-*Ibad Ahl al-I1tihad bi-Fadl al-Ribat wa-al-Jihad 
(31).

*Abd al-Hamld b. Abi al-Barakat al-Sadafi al-TarabulusI 
(d. 684), Mudhakki al-Fu*ad fi al-Hadd *ala al-Jihad (32).

24.

25■

26.

27■

28.

29.

30.

31.

32.
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Muhammad b. Ahmad b. *All b. Muhammad al-Qastalanl 
(d. 686) Wasilat al-*Ibad fi Fadllat al-Jihad (33).

Najm al-Din Hasan al-Zammah al-Ahdab (d. 694), al-Ghazw 
wa-al-Jihad wa-Tartlb al-La*b bi-al-Rumh wa-ma 
Yata*allaq bihi (34)٠

Abu Ja'far Ahmad b. Ibrahim b. al-Zubayr b. Muhammad 
al-Gharnatl (d. 788) Subul al-Rashad fi Fadl al-Jihad 
(35).

*All b. Ibrahim b. Dawud b. Salman b. Sulaym^ al-Dimashqi 
(d. 724), Fadl al-Jihad (36).

Badr al-Din b. Muhammad b. Ibrahim b. Sa*d Allah b.
Jama*ah al-Kinanl al-HamawI (d. 733), Talnld al-Alnad 
wa-Jihat al-Jihad (37).

Abu al-Fida* ‘Imad al-Dln Isma'il b. *Umar b. Kathir 
(d. 774), al-I1tihad fi Talb al-Jihad (38).

Lisan al-Dln b. al-Khatlb (d. 776), Shaiarat al-Jihad 
(39).

Muhammad b. Sa'id al-Andulusi al-Fasi al-Ru*ayni 
(d• 778), al-I*timad fl al-Jihad (40).

Taj al-Dln Mahmud b. Muhammad b. Safi al-Din al-Hanafi, 
known as al-Warraq (fl. 798), Tuhfat al-Salatin fi 
al-Jihad (41).

Jalal al-Din Ahmad b. Muhammad b. Muhammad b. al-Ahzar 
al-Khujandl al-Hanafi (d. 803), Firdaws al-Mu1ahidin (42).

3^.

34.

35.

36.

^7.

38.

39.

40.

41.

42.



19

Muhyl al-Din Ahmad b. Ibrahim al-Nahhas al-Dimashql 
(d. 814), Mashari* al-Ashwaq 11a Masarl* al-*Ushshaq 
wa-Muthlr al-Gharam ila Par al-Salam (43).

Muhammad b. Ya'qub b. Muhammad al-Flruzabadhl (d. 817), 
Imtldad al-Suhad fi Iftirad al-Jihad (44).

Ahmad b. *Abd al-Rahim al-*Iraqi al-shafi*i (d. 826), 
Kitab al-Arba*In fl al-Jihad bi-dun al-Isnad (45).

Ahmad b. Yahya b. Murtada b. Ahmad b. Mufaddal, 
known as al-Mahdi al-Yamani (d. 840), al-Intiqad 
li-al-Ayat al-Mu*tabarah fi al-Jihad (46).

*Afif al-Din Abu al-Ma'all *All b. *Abd al-Muhsin, known 
as Ibn al-Dawalibi (d. 858), al-Irshad fi Fadl Arbab 
al-Dhlkr wa-al-Jlhad (47).

al-Malik al-Ashraf Abu al-Nasr Qayit Bay al-Mahmudl 
al-Zahiri (d. 901), Kitab al-Furusah bi-Rasm al-Jihad 
wa-ma-A*adda Allah li-al-Mu1ahidin min al-*Ibad (48).

Ibn al-Khatib Muhammad b. Ibrahim al-Ruml (d. 901), 
Risalat al-Jihad (49).

Yusuf b. al-Husayn al-Kirmasti (d. 906), Risalah fi 
al-Jihad (50).

Jalal al-Dln *Abd al-Rahman al-Suyuti (d. 911), Arba'un 
Hadlthan fl Fadl al-Jihad (51).

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52. Nazar b. *uth^n al-Ruml (d. 914), al-Tuhfah al-Saniyyah 
fl Fada'il al-Jihad (52).
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*Izz al-Din Abu al-Khayr *Abd al-*AzIz b. *Umar, known as 
Ibn Fahd al-Makki (d. 921), al-Tarqhib wa-al-Iitihad fl 
al-Ba*ith li-DhawI al-Himam al-*Aliyyah *ala al-Jihad

؛53.)

Muhammad b. *Umar b. Hamzah, known as Mulli *Arab 
al-Wa‘iz (d. 938), al-Sadad fl Fada’il al-Jihad (54).

Nur al-Dln *All b. Ahmad al-Qahiri al-shafi*i (d. 940), 
subul al-Rashad fi Fada’il al-Jihad (55).

Abu al-Hasan Muhammad b. *Abd al-Rahman al-Bakri (d. 952), 
Bushra al-*Ibad bi-Fadl al-Ribat wa-al-Jihad (56).

Abu al-Sa*ud Muhammad (Ahmad) b. Muhyl al-Din al-Ruml 
al-Hanafi (d. 98^), Nihayat al-Am1ad *ala Kitab al-Jihad 
*ala al-Hidayah li-al-Marqhinanl (57).

*Abd al-Baql, Mahmud (d. 1008), Tarlamat Fada’il al-Jihad 
(58).

Mustafa b. Ahmad b. *Abd al-Maw^ (d. 1008), Mirqat 
al-Jihad (59).

Mahmud b. al-Khayyat al-Ruml (d. 1026), Fada’il al-Jihad 
(60).

Mar*I b. Yusuf b. Abi Bakr al-Karml al-Maqdisi (d. 1033), 
Nuzhat al-Nazirln fl Fada’il al-Ghuzat wa-al-Mu1ahidin 
(61).

Husain al-Din b. Khalil al-Bursawi al-Rumi (d. 1042), 
Fada’il al-Jihad (62).

53■

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

6^.
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*Abd al-Hadl b. *Abdullah b. *All al-Hasanl (d. 1056), 
Falak al-Sa*adah fl Fadl al-Jihad wa-al-shahadah (63).

Muhammad b. *All b. Muhammad *Allan b. Ibrahim al-Shafi*I 
(d. 1057), Fada’il al-Ghazw wa-al-Jihad (64).

Shams al-Din Muhammad b. *Al§’ al-Dln al-Babill 
al-shafi*i, (d. 1077) al-Jihad wa-Fada*iluhu (65).

*Abd al-Ghanl b. Isma*Il b. *Abd al-Ghanl al-Nabulusi 
al-Dimashql ( d. 1143), Risalah fi al-Hathth *ala al-Jihad 
(66).

Wall al-Dln b. Mustafa al-Ruml al-Qadl known as Jar Allah 
(d. 1151), Fada’il al-Jihad (67).

Muhammad Salim b. Mlrz^ Mustafa b. *Abd al-Ra’uf al-Batural 
al-R^ml (d. 1152), Nayl al-Rashiad fl Amr al-Jihad (68).

Muhammad b. Abl Ishaq Isma*il b. Ibrahim, known as Ibn Abi 
Ishaq (d. 1166), Nasriyyah fl al-Jihad (in Turkish) (69).

Ahmad b. Sahl al-AndalusI, known as al-Ghazzal al-FasI 
(d. about 1179), Natljat al-I1tihad fl al-Muhadanah 
wa-al-Jihad (70).

Abu al-*Abbas Ahmad b. al-Mahdl al-Himyarl, (d. 1191), 
Natllat al-I1tihad fl al-Muhadanah wa-al-Jihad (71).

Muhammad b. Muhammad al-*Ayntabi al-Ruml (d. 1234),
Fada’il al-Jihad (72).

*Isa b. Muhammad Hasan al-Farah^l (d. 1238), Ahkam 
al-Jihad (73).

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.
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*Abd al-La؟lf b. Muhammad ءآءة؟-له  known as Ghazi Zadah 
(d. 1247), Risalat al-Jihad (74)٠

*Abd al-Razzaq b. *Abd al-Fattah al-Ladhiqi (1270 ء1م ), 
Tashwlqat al-Jiyad fl al-Ghazw wa-al-Jihad (75).

shihab al-Dln al-Sayyid Mahmud b. *Abdullah b. Mahmud 
al-Alusl (d. 1270), sufrat al-Zad fl Safrat al-Jihad (7$).

Muhammad b. *Abdullah al-Ruml al-Sham‘l (d. 1272), Ra’yat 
al-Nasr wa-al-Irshad fl Fada’il al-Jihad (77).

Mustafa Sa*Id b. Muhammad b. Muhammad al-Sarujl (d. 12^9), 
al-Jihadiyyah Risalah fl Fada’iliha (78)٠

Abu *Abdul^h Muhammad al-Ghall b. Muhammad al-Lajadi 
(d. 1289), Ta’llf fl al-Jihad wa-ma Yalibu an Yu*adda

(ص7و)م

Muhammad *Ulaysh al-Azhari (d. 1299), Risalah fl Wulub 
al-Jihad wa-al-Hi1rah (80).

al-Sayyid Muhammad Haqqi b. al-Sayyid *All b. Ibrahim 
al-Hisarl (d. 1301), Nusrat al-Junud *an al-shuhud 
wa-al-Ahadlth al-Warldah fl al-Jihad wa-ma-Ashbaha Dhalika 
(81).

Ahmad b. Zaynl Dahlan (d. 1304), Irshad al-Hadir 
wa-al-Bu*ad lima Ja’a fl Fadl, al-Jihad (82).

Ahmad b. Muhammad, known as Ibn Ahmad al-l^usaynl
(d. 1305), Fath al-Jawwad fl Bayan Fada’il al-Jihad (83).

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.
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84. Mahmud b. *Umar al-*Alira al-Dimyati (d. 1311), Fukahat 
al-Adhwaq min Mashari* al-Ashwaq £1 Fada»il al-Jihad (84).

85. al-shaykh Husayn al-Jasr (d. 132?), Dhakhlrat al-Ma*ad fl 
Fada’il al-Jihad (85).

86. Ahmad b. Isma*il al-Barzanjanl (d. 1332), Fath al-Jawwad 
fl Bavan Fadl al-Jihad (86)٠

 ,Muhammad *Arif b. Ahmad b. Sa*id al-Dimashql (d. 1342) م?8
al-I*tlmad fi al-Jlhad (8?)م
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Undated Bibliography of Jihad

BB. Ahmad Fakhr al-Din al-Naqshbandi al-Mawsili, Irshad
al-*Ibad ila al-Ghazw wa-al-Jihad (88).

̂م8 .b. Muhammad, Zad al-Jihad (88) مو آل

؟٠ . Ibn Hudhayl al-AndalusI, Kitab fi Fadl al-Jihad (88)٠

81. Ibn Yunus al-Qurtubi, Fadl al-Jihad (81).

82. Muhammad b. Ahmad b. Muhammad, Fadl al-Jihad wa-ma-Yaiibu 
Mura'atuhu *ala al-Muluk wa-al-Umara* (82).

83. Muhammad b. Yusuf al-Atha^, al-I1tlhad fl Fadl al-Jihad 
(83).

84. Muhammad Mahmud Zaytun, Jihad al-Nabl (84).

85. Shibli Ra’uf, al-Jihad fi sabll Allah Malalatuhu 
wa-Wasa’lluhu wa-Ahdafuhu (85).
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Notes on the Text

.At least one folio is missing here .ل
2. Qur'an, al-Tawbah (9), للل٠
3. Ibid., al-Saff (61), lo-2.
4. Ibid., al-Tawbah (9), 38.
5. Ibid., 39.
6. Ibid., al-*Ankabut (29), 57.
7. cf. al-Bukhari, A, 2, 91.
8. Cf. ibid., 1, 106.
9. Cf. al-Nasa'I, A, 6, 49 (with slight verbal differences).
.Qur'an, Al *Imran (3), 178 مه1
11. I have been unable to identify these verses in any of

the early sources ٠
12. In margin: مماتا

13. In margin: متداترة
14. Qur'an, al-Kahf (18), 104.
15. Ibid., al-Bagarah (2), 216.
16. Ibid., 244.
17- Ibid.. 251.
18. Ibid., al-Tawbah (9), 5.
19. Ibid-. 29.
20. Ibid., al-Hajj (22), ٠٥٠
21. al-Haliml, A, 2, 466 (with slight verbal differences).
22. Qur^n, Muhammad (47), 4.
23. al-Bukhari, A, 1, 8;

Muslim. A, 1, 107 (more comprehensive version with slight 
verbal differences).

24. Abfi Dawud, A, 1, 252.
25. Ibid., (wi^slight verbal differences).
26. Ibn M^ah, A, 1, 239 (shortened version);

I have been unable to find this book of al-Hafiz Baha 
al-Din b. *Asakir.

27. al-Nasa'i, A, 6, 214-5 (with differences).
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In mar^n:
آنا ارو ..... ت ومعلم وآله عليه الله ملمر الغبي تال  

والجهاد ،والطاعات ،الم ت بهن الله أمرني بخمس آمركم ، 
لقد هبر تهد الجماعة نارق من وان ،والجماعة ،والهجرة  

لذكر ١٠. يراجع أن إلى عنته من اإلعالم ربته خلع  

لغظه ١وهد الترمذي روام ٠ الحديث .
I have been unable ا© find this hadith in
However, of. Ahmad, A, 4, 130; 5, 344 (more comprehensive
version with slight verbal differences).
Abu Dawud, A, 1, 249;
al-Nasa’i, A, 6, 7 (with slight verbal differences); 
al-Hakim, A, 2, 81.
In margin:

 عليهم ويثق يكرمونه ما سمعوهم١ آى *٠وآلثتكم٠١ ؛توله

.ذلال ونحو ثملميظ وكالم هجو من صماعه
Cf. Ibn Abi Shaybah. A, 5, 352 (but attributed to 
 .(<udhayfah, not to the Holy Prophet <peace be upon Hira؟
Muslim. A. 4 290 م; 
al-Bukhari, A, 2.92- 
Qur’an, al-Tawbah (9), 39;
Abu Dawud, A, 1, 249 (with slight verbal differences); 
al-Hakira, A, 2, 113 (with some differences in order). 
Qur’an, al-Tawbah (9), 41;
Ibn Abآ Shaybah, A, 5, 306 (with slight verbal 
differences).
Cf. H^shim. A, 4, 159;
I have been unable to find any work of Ibn Shibraraah; 

ف1ةأءؤ£مثل , A, ٠, 168.
Cf. al-Nawaw^. c, 10, ^09. 
al-Qurtubi, A, 8, 152.
The volume of this work concerning Jihad is not published, 
even if it is extant;
al-Shafi‘I, A, 4, 163 (more comprehensive version with 
verbal differences).

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
35.
36.
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37. See n. 36. However, cf. ‘All, A, 1, 53.
38- al-Nawawi^ c, 10, ^16.
39. al-Qurtubi, A, 8, 151-2 (more ccmprehensive version);

al-BaghawI, A, 10, 374.
٠٥٠ Qur’an, al-Tawbah (9), 24.
مهلظ1 .41 , al-؟ashr (59), 2.
42. Ibid., al-Tawbah (9), 38-9.
43. al-Qurtubi, A, 8, 140-2 (more comprehensive version).
44. Qur^n, al-Tawbah (9), 81.
45. This work of Ibn *As3kir concerning Jihad is not 

published, even if it is extant. However, cf. Ibn 
al-Nahhas, A, 10 (with slight verbal differences for the 
beginning of this hadith).

46. I have been unable to find Shifa* al-Sudur. However, cf.
1). Ibn al-Nahhas, A, 10 (with slight verbal 

differences);
هم1ءآ .(2  A, 1, 62.

47. Cf. al-Haythami, A, 5, 284.
48. See n. 45. however, cf. ‘Ali, A, 1, 64.
49. Qur’an, al-M^idah (5), 54.
50. Ibid., al-Baqarah (2), 213.
51. See n. 46. However, cf. al-Ra^i, A, 1, 67-8 (more

comprehensive version with slight verbal differences).
In margin:

ا لياء ١ وتعديد املمهلة الدال بضم ديه ؛بوله ه ر س ك و  
ا ه ر خ آ ء و ا ه .محلحة ش ا ن ع ى مديح طريق ومشه ذلل م مذلل ا .

52. See n. 46. However, cf. Ibn al-Na^^s, A, 10-1
(shortened version).

53. Muslim, A, 4, 314-5.
54. Abu Dawud, A, 1, 249;

Ibn Majah, A, 2, 90.
55. *Abd al-Raz^q, A, 5, 172.
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٠ ^٠٧٢٠ al-Tawbah (9), 38٠ 
Ibid., al-A‘raf (7), 34.
Ibid., al-Munafiqun (63), 11.
Ibid., al-‘Ankabut (29), 57.
Ibid., Ibrahim (14), 27.
Cf. 1). al-Nas^I, A, 6, 36 (more comprehensive version 

with slight verbal differences);
2). IbnM^ah, A, 2, 96.

٠ ^٠٧٢٠ Saba (34), 37.
Ibid., Al ‘Imran (3), 14.
Ibid., al-Hadld (57), 20.
Cf. al-Tirmidhi, A, 3, 261.
Cf. al-Bukh^I, A, 4, 89 (more comprehensive version with 
slight verbal differences).
Qur^n, al-Hajj (22), 2.
Ibid., al-Rahman (55), 41.
Cf. 1). Ibn al-Na^^s, A, 14;

ه .(2 ل - م ة ل ل م  al-Dimyatl, A, 5-6 (more comprehensive 
version with slight verbal differences);

ال .(3 س ج ه^-ق ل , A, 8, 84.
Qur’an, al-Tagh5bun (64), 15.
In margin: • ا د د ع ن  ا و ك ا أ ه ص ر
Qur’an, Luqman (31), 33.
Ibid., ‘Abasa (80), ^4-7.
Ibid., al-Baqarah (2), 213.
Ibid., al-zukhruf (43), 67.
Ibid., al-Hijr (15), 47.
Cf. Ibn al-Nahhas, A, 17.
Qur’an, Al ١١ ^ ^٠ (3), 13.
Ibid., al-Baqarah (2), 117; 
cf. 1). Ibn al-Nahhas, A, 18;

2). al-‘Alim al-Dirayatl, A, 6-7.

56.
57.
58. 
59- 
60. 
61.

62.
63.
64.
65.
66.

67.
68. 
69.

70.
71. 
72-
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
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cf. م)ل al-Qur£ubi, B 2, 2, 602 (with differences);
2). Ibn al-Nahhas, A, 18. 

al-Tirmidhl, A, 3, 338;
cf. al-Haythami, B, 655-6 (with slight verbal 
differences).
Qur^n, al-Ra‘d (13), 23-4.
Cf. Ibn al-Nahhas, A, 18.
Qur’an, al-Waqi‘ah (56), 21.
Ibid., al-Mutaffifin (83), 25-6.
Ibid., al-Dahr (76), ول2م-  
Cf. al-Haythami, A, 10, 412.
Qur’an, Yunus (10), 10.
Ibid., Fatir (35), 5-6.
Ibid., al-Tawbah (9), 41.
Ibid., al-Nisa’ (4), 95.
Cf. al-Darimi, A, 2, 202 (with slight verbal differences). 
Cf. Ibn al-Nahhas, A, 21.
Qur’an, al-Naml (^7), 25.
Ibid-. Al ٠Imran (3), 157.
Cf. 1). al-Bukhari, A, 1, 9 (more comprehensive version);

2). al-Nasa’i, A, 3, 148.
Qur’an, al-Rahman (55), 56.
Ibid., al-Abzab (33), 4.
Ibid., Al ■٠Imran (3), 173- 
Cf. 1). Muslim, A, 4, 276, 280;

2). al-Nas^I, A, 7, 154 (with slight verbal
differences);

3). IbnMajah, A, 2, 104.
Cf. Muslim, A, 4, 278.
Cf. Ibn M^ah, A, 2, 104.
Cf. 1). Muslim, A, 4, 278;

2). al-Nasa’I, A, 7, 160 (more comprehensive version
with some differences in order).

80-

81 -

^2.
83.
84.
85. 
86 -

87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

97.
98.
99.
100.

101.
102.
103.
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Cf. م)ل al-Bukhari, A, 4142 ء (with slight verbal 
differences);

2). Muslim, A, 4, 278, 280:
3). al-Nasa’i, A, 7, 138.

Cf. al-Nasa’I, A, 7, 152 (with slight verbal differences). 
Cf. 1). al-Bukhari, A, 4, 142;

2). Muslim, A, 4, 284 (with slight verbal 
differences).

Qur’an, al-Bagarah (2), 216.
Cf. Muslim, A, 4, 283 (more ccmprehensive version with 
slight verbal differences).
Cf. ibid., 285.
Cf. 1). ibid., 284;

2). al-Nasa’I, A, 7, 123 (with some differences in 
order).

Cf. 1). Muslim, A, 4, 280 (with slight verbal difference);
2). Ibn M^ah, A, 2, 105-6 (with verbal differences).

Cf. Muslim, A, 4, 286.
Cf. 1). ibid., 270;

2). al-Nas^’I, A, 8, 221-2 (with slight verbal 
differences).

Cf. 1). al-Bukhari, A, 2, 156;
2). al-Nas^’I, A, 7, 158 (shortened version).

Cf. al-Haythami, B, 373 (more comprehensive version).
Cf. 1). Ahmad, A, 4, 130; 5, 344;

2). al-Haythami, B, 373 (more comprehensive version 
with slight verbal differences). 

cf. 1). al-Tirmidhl, A, 3, 229:
2). Ahmad, A, 5, 42, 49 (more comprehensive version 

with slight verbal differences)٠ 
Qur’an, al-Nisa’ (4), 95-6.
Ibid., 74.

104.

105.
106.

107.
108.

109.
110.

111.

112.
113.

114.

115.
116.

117.

118.
119.
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Ibid.. al-Tawbah (2-20 ,رو .
Ibid., 111.
Ibid., Muhammad (47), 7.
Ibid., al-Hujurat (49), 15.
Ibid., al-Sa£f (61), 10-1. 
al-Bukhari, A, 4, 195:
Muslim, A, 1, 164 (with slight verbal differences).
I have been unable to find this hadith in Abu Dawud. 
However, cf. al-Bayhaqi, A, 9, 48.
Ibn al-Mubarak, A, 44 (more comprehensive version with 
slight verbal differences). 
al-Bukhari, A, 1, 174;
Muslim, A, 1, 163-
Muslim, A, 4, 300-1 (more comprehensive version with 
slight verbal differences)٠
The volume of al-Sahih of Ibn Khuzaymah concerning Jihad 
is not published, even if it is extant. However, cf. 
‘All, A, 1, 100;
for Ibn Hibban cf. al-Haythami, B, 383; 
for Ibn ‘Asakir see ٨٠ 45;
al-Nas^I, A, 5, 58 (with slight verbal differences).
I have been unable to find this reference in Abu Ya*la. 
However, cf. Ibn ‘Abd al-Barr, A, 1, 60 (with slight 
verbal differences).
cf. Ibn stf̂ d, A, 3, 1, 166, 170 (with verbal differences). 
Qur’an, al-Tawbah (9), 19;
Muslim, A, 4, 299 (with slight verbal differences).
Ahmad, A, 4, 114 (more comprehensive version);
for al-Tabaranl cf. al-Haythami, A, 5, 291 (shortened
version);
al-Bayhaqi, B, 1, 9.

120.
121.
122.
123■
124.
125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.
133.

134.
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I have been unable t© find this reference in Abu Ya*la. 
However, cf. ‘All, A, 1, 107; 
al-Bayhaqi!, B, 1, 9.
al-Bukh^rl, A, 2, B7, 97, (with slight verbal 
differences)٠
al-Khatlb, A, 10, 168 (more comprehensive version);
I have been unable to find this reference in Ibn *Asakir.
A. However, cf. Ibn al-Na£^s, A, 25.
Qur’an, al-Saff (61), 1-4;
al-Tirmidhl, A, 4, 199 (more comprehensive version with 
slight verbal differences);
al-Bayhaqi, A, 9, 159-160 (with differences);

له-سقو , A, 2, 69.
Our’an, al-Sa£f (61), 10-1:

س• . س
Ibn al-Mubarak, A, 28-9.
Qur’an, al-Nisa’ (4), 95-6.
Cf. al-Haythami, A, 5, 274. 
al-Bukhari, A, 2, 88 (with differences);
Muslim, A, 4, 298-9 (with slight verbal differences), 
cf. M^lik, A, 358 (with slight verbal differences).
Ibn al-Mub^rak, A, 9 (with slight verbal differences).
Cf. al-Muttaql al-Hindl, A, 4, 443-4 (more comprehensive 
version).
Sa‘Id. A, 3, 2, 126-7.
Ibn al-Mub5rak. A, 33-4;
al-Nasa’i. A, 6, 18 (with slight verbal difference); 
al-Bukhari, A, 2, 88;
Muslim, A, 4, 298-9 (more comprehensive version but with 
differences).
Ibn al-Mub^rak. A, 34.
See n. 46. However, cf. ‘Ali, A, 1, 132.

135.

136■

137.

138.

139.

140.
141.
142.

143.
144.
145.

146.
147.

148.
149.
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See n. 46. However, cf. Ibn Akhi, A 2, 9 .1 .bهء
Qur'an, al-Nisa* (4), 95-6.
al-Bukhari, A, 2, 88 (with slight verbal differences). 
Muslim, A, 4, 300 (with slight verbal differences).
See n. 45. However, cf. ‘Ali, A, 1, 13?.
Qur'an, al-Tawbah (9), 111. 
ibid., 112■'•'
See n. 45. Hcwever, cf. ‘Ali, A, 1, 139.
Cf. Abu Dawud, A, 1.258-
al-Haliml, A, 2, 474 (more comprehensive version with
slight verbal differences)-
Abfi Dawud, A, 1, 247;
al-Hakira, A, 2, 73;
al-Bayhaql, A, 9, 161;
‘Abd al-Haqq, A, 1, 512 (with slight verbal differences). 
Cf. al-Haytharal, A, 5, ^74.
Qur'an, al-‘Ankabut (29), 69. 
al-Bukhari, A, 4, 185; 
al-Nasa'i, A, 6, 16;
Muslim, A, 4, 296-7 (with slight verbal differences).
In margin:

ه ل و ه تكعل|ا :ت ل ل م ٠٠ا ش و ع ت ب ا ي ا و م ر ل ن١٠ ؛س م ت ه ت ل ل ٠٠ا
ل ا ي ب و و ن ل ا ؛ا مه ا ن ع م ب و ج و ه آ ل ل ىل ا ا ع ه ت ة ل ن جل ه ا ل ف غ ي  

ه م ر ك .و

ا .١ مه ا ن ع ا ؛م ه ا ن ع ي (ن م و و ن ل ٢٠ <١٣ <آ <ا
.20 ,13 ,al-Nawawi, A

:In margin
ه؛ ل و ن ؛ن م ا ر * ج و أ ت آ م ي ئ م ث ’ د ا م ت ه و ت م ي ه و ت ن م ر أ ج ال ال ا
م ،الغنيمة مع يجتمع ي ل ئ و ل ل ذ ن المعنى بل ك ه آ ل ل  باجر يردم ا

ل م ا ن <مت ل مل إ م ه حت و فيهل ل و باجر ا .فيهل أ

150.
151.
152.
153.
154.
155.
156. 
157■
158.
159.

160.

161.
162.
163.
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Ibn M^ah, A, 2, 1ه و ;
cf. al-Haythami, B, 240 (more comprehensive version as
for as ه و ب ا ج ا ن ; omits ا م و ا لوهر ط ع ا من ه .
Cf. 1). Ibn al-Na^5s, A, 33;

ع .All, A, 1, 166‘ -ر
Cf. al-Haythami A, 10, 151 (more comprehensive version) ٠ 
Ibn ‘AsSkir, B, 79 (more comprehensive version).
Cf. 1). al-Tirmidh؟ , A, 3, 16;

2>. Abroad, At 5, 319•
Cf. al-Hakira, A, 2, 74-5 (shortened version with 
differences).
In margin:

ه ل و الا باب من وهو "السيوف ظالل "تحت :ت ي ز ثمةل ا ج مل ا و  
ن نيجوز المسن ن أ و ك ظل نان المدناف بث مع التشبيه مجاز من ي

ة ثواب جعل له مالزما كان لما القيئ ن جل بالجهاد واستحقاقها ا

الظل يلزم كما لدلال الزما السيوف وأعمال .

ن كانتان :كان ١

See n. 45. However, cf. Ibn al-Nahhas, A, 35.
In margin:
، الراء وتشديد القال بغتح "الثوة الليلة "قي :قوله

٠ لريد ١ حديد ومهم

See n. 46. However, cf. ‘All, A, 1, 179.
See ٨٠ 46. However, cf. ‘Ali, A, 1, 179.
Abu Dawud, A, 1, 253 (more comprehensive version); 
al-Tirmidhl. A, 3, 15; 
al-Nasa’i, A, 6, 25;
Ibn Majah, A, 2, 94 (more comprehensive versions); 
for Ibn Hibban cf. al-Haythami, B, 385;
A^mad, A, ٠, 387.
In margin:

ق :توله ا و ل و "ناتة " وقت ضرعها عن يدال رتع بين ما ه

.ذلك ثمير وقيل ،قيه تحلب ما تدر :وتيل ،ووضعها الحلب

164.

165.

166.
167.
168.

169.

170.

171.
172.
173.
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cf. Ibn Abi Shaybah, A, 5, 335.
See ٨٠ 45. However, cf. Ibn Abi Shaybah, A, 5, 317 
(with slight verbal differences).
Cf. Ibn Abآ  Shaybah, A, 5, 301 (with slight verbal 
differences).
Ibn س آ  Shaybah, A, 5, 310-1.
Cf. .*All A, 1, . ل2م و  
Cf. Ibn al-Na^^s, A, 36.
See n. 46. However, cf. ‘All, A, 1, 194, 195.
Qur’an, al-Nis^’ (4), 84.
Ibid., al-Anfal (8), 65.
Ibid., al-Saff (61), 10.
Volumes 1-5 and 18 of this work of al-Dhahab^ (= Ibn 
al-Dhahabl are published; other volumes are not 
published even if they are extant. However, cf. sibt b. 
al-Jawzi, A, 8, 2, 544-5 (more comprehensive version with 
slight verbal differences).
Qur’an, al-Tawbah (9), 111;
I have^been unable to find this work of Abu Ja'far Ahmad. 
However, cf. 1). Ibn al-Nahh^s, A, 42-5;

2). al-’Alim al-Dimyatl, A, 15-6 (with slight 
verbal differences);

3). ‘Ali, A, 1, 205-7.
Qur’an, al-Hadld (57), 21.
Ibid., al-Tawbah (9), 100.
Ibid., al-Waqi‘ah (56), 10-2.
Ibid., 10;
I have been unable to find this hadith in ‘Abd al-Razzaq,
A. However, cf. 1). Ibn al-Mub3rak, A, 106 (with slight

verbal differences);
2). Ibn Abi Shaybah, A, 5, 297.

In margin: ا ح و ر ٠ج

174.
175.

176-

177■
178.
179.
180. 
181. 
182. 
183■ 
184.

185.

186.
187.
188. 
189.
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cf. al-Haythami, A, 5, 276; 
al-Hakim, A, 2, 74;
al-Bayhaqi, A, 158 ,  more comprehensive version with) و
slight verbal differences).
In margin:
. ىن ع م و ق  ا ر خ ا " ة ن جل ى 'ا ا نم آ ه ت ث ا د ا ح ه ن ي ت ا مب د ،و ي ر ث ل ا ة و ت ي د حل ا
Sa‘Id, A, 8, 2, 155-6 (with slight verbal differences).
See n. 46. However, cf. ‘All, A, 1, 211.
Qur’an, al-Tawbah (9), 121.
Cf. Muslim, A, 4, 299.
Ibid., 300.
In margin:

ة و د ث ل ني بغتح ا ع ل ه ١ ا م ج ع م ت مل ة ه ر مس مل ة ا د س ح ا و ل ن ا م  
ب ا ه ت ل ة .ا ح و ر ل ا ء بغتح و ا ر ل ة هم :ا ر مل ة ا د ح ا و ل ن ا ء م ئ ي ج مل ا

ح ني النووي وتال ر ىل النهار أول السير :الغدوة :مسلم ش إ  
ر ؛الروحةو •الزوال م س ل ىل الزوال من ا ر إ خ النهار أ .

al-NawawI, A, 13, 26.
al-Bukhari, A, 189 ,2 و - ل ه ء ت , (with some differences); 
Muslim, A, 4, ^97 (with slight verbal differences).
Cf. al-Haythami A, 5, 279 (more comprehensive version 
with slight verbal differences).
In margin:

ة ومعنى ح و ر ل ل أنه ا م ا حي ا هب د ب ه ا و ث ل ه ا ل ذ ك ة و و د غ ل  ،ا
ر ه ا ظ ل ا مت ال أنه و ال خي ل و ذ د غ ل ا ح ب ا و ر ل ا ه من و ت د ل ل ب ل ب م حي  

ا ذ ب ه ا و حل ىت ا ل ح ك ة ب و د و ن ت آ ح و ىل طريته ني ر و إ ز غ ل ا ا ذ ك و
ردحة آد ثمدوة يسمى الجميع الن القتال موقع في روحة أو ثمدوق

 .الله ممييل ني

و ) د غ ل ا ة :ب و د غ ل ا ن ب

1مو.

191.
192-
193.
194.
195.

196.

197.

198. See ٨٠ 46. However, cf. 1). Ibn al-Na^as, A, 45;
■2 ر.آهلمم , A, 1,222.
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See n. 46. However, of. Ibn aI-Na؛،^s, A, 45-6. 
al-Bukhari, A, 2, 9©; 
al-Tirmidhl A, 4 ,و ;
al-Nas£’l  A, 6, 14 (with slight verbal differences) ٠ 
For Abu Ya'la cf. al-Haythami, A, 5, 286; 
for al-Bazz£r cf. al-Haythami, C, 2, 262, 263 (with 
slight verbal differences).
Cf. al-Haythami A, 5, 287;
al-Bayhaqi, A, 9, 162 (shortened version with
differences).
Cf. al-Haythami A, 5, 286.
In margin:

ى خ ع ه حم غ ث ا مل ى ا ن آ ة م و ز ة مث ع ئ ا مل ي ؛ا ه ة و و ز م ع و ر ل ت ا ي مم  
ا الهنم يذله ' و ن ا ن ك و ز غ م ي و ر ل غ يف ا ي مل ا ا ن و ن خ جل م حل ا ا لريدو

٠ ءلشتناا هي

ء هي ١ ا ت ش ل ء ؛ا ا ن حل ا ٣٣١ ،١ ،١ <ءايل <ن و

al-Bukhari, A, 2, 98 (more comprehensive version).
Cf. al-Haythami A, 5, 275-6 (with some differences).
In margin: . ج م ر ل ا ر ؛و ا ب غ ل ا
I have been unable to find this hadith in any of the works
of al-Tabaranl. However.
cf. 1). al-Muttaq؟ al-Hind؟ , A, 4, 32©;

2). al-‘Alim al-Dimyatl, A, 17.
See ٨٠ 45. However, cf. ‘All A, 1, 239.
See n. 46. However, cf. 1). Ibn al-Nahhas, A, 48;

2). al-*Alim al-Dimyatl A, 17;
3). ‘̂ ل آ , A, 1, 239.

I have been unable to find this work of Ibn al-Mundhir. 
However, cf. al-Hakim, A, 2, 91 (more comprehensive 
version with slight verbal differences).

199.
20©.

2©1.

20^.

203.

204.
2©5.

206.

207.
208.

209.
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al-Bukhari, A, 2, 89 (more comprehensive version with 
some differences).
Cf. al-Dhahabl, A, 3, 331-3 (more comprehensive version 
with slight verbal differences) ٠
1 have been unable to find this hadith in al-Tabarani. 
Sa‘id, A, 3, 2, 165.
Cf. al-Haythami, A, 5, 296 (more comprehensive version). 
Ibn M^ah, A, 2, 92 (more comprehensive version with 
slight verbal differences); 
al-Tabarani, A, 8, 201.
In margin:

 والمتقحط <لبحر١ ركوب عند رآمه يدور الذي مو لمائد١

.الدم في كالمضلر
Ibn al-Mubarak, A, 154.
See ٨٠ 45. However, cf. *All, A, 1, 251.
Cf. 1). Ibn al- Nahhas, A, 51;

2). al-‘Alim al-Dimyati, A, 18 (with slight verbal 
differences);

3). ‘All, A, 1, 252.
Cf. ‘All, A, 1, 253.
Cf. ibid., 256.
See n. 46. However, cf. Ibn al-Na^l^s, A, 52.
Cf. Ibn Majah, A, 2, 92 (more comprehensive version with 
slight verbal differences).
Cf. Ibn al-Nahhas, A, 52.
See n. 46. However, cf. 1). Ibn al-Na^^s, A, 52-3

(with some differences);
2). al-‘Alim al-Dimyatl, A, 18 
(with slight verbal differences). 

In margin: • ع ا ر ح ة و ن ي ع م ل ا :ا ب ع ل ت
See n. 46. However, cf. ‘Ali, A, 1, 259.
Ibn Qudamah, A, 8, 349-50 (more comprehensive version
with slight verbal differences) ٠

210.

211.

212.
213.
214.
215.

216.
217.
218.

219.
220. 
221. 
222.

223.
224.

225.
226■
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In margin:
ي غ ب ن ي ن ال ن ١ و و ك ا يل ي ذ ل ه ال ا خ م مل د ق ي ت ه ن ل ت ن ف م  

ح ي د ا ح ال ن ا ا م حل ا ا ه ر ي مث ا ،و من ا ز و و ب جي و ك ر ر ح ي ل د ا ا ه ج ل ج ل حل ا و  
ا مه ر ي مث ا و ذ ت إ ي ل ه ١ مت م ال س ا < ل م ا ه و ب و ك ل ر ا ه ح ت ا ج ي ر ه و د ن و

١ ه م ال س ه ل ن ا ز ال ن و ه جي ي ك ا ر م و ا مه .
Cf. ‘All, A, 1, 264.
Cf. 1). Ibn al-Nahhas, A, 53;

2). al-‘Alim al-Dimyatl, A, 19.
See n. 45. However, cf. 1). Ibn al-Na^^s, A, 53;

2). al-'Alira al-Dimyatl, A, 19.
Cf. ‘All, A, 1, 266.
See n. 46. However, cf. 1). Ibn al-Nahhas, A, 53;

2). al-‘Alim al-Dimyatl, A, 19.
Qur’an, al-Hadid (5?), 11; 
al-Qurtubi, A, 17, 242.
Qur’an, al-Baqarah (2), 261.
Ibid.; 
ibid., 245;
ibid., al-Zumar (39), 10;
this work of Ibn al-Mundhir is not published, even if it 
is extant:
for Ibn Hibban cf. al-Haythami, B, 397 (shortened 
version);
al-Bayhaqi, B, 2, 101.
al-Tirmidhi, A, 3, 3 (with slight verbal difference);
for Ibn Hibban cf. al-Haythami, B, 396;
al-Hakim, A, 2, 87 (with slight verbal difference).
C.f. 1). Ibn al-Mubarak, A, 44 (with slight verbal

differences); م
2). Ahmad, A, 5, 246 (more comprehensive version with 

slight verbal differences) ٠

227.
228.

229.

230.
231.

232.

233.
234.

235.

236■
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In margin:
ا ت بوله ا إ ش ا خ ا ت غ ء وكسر المعجمه الشين ب ا حل المهملة ا  

ء بعلمها ا ة ب د ح و ى م ب ،تغريت أ و ح ش ل ا ه تغيري و ج و ل ن ا ن م ز و ح آ  
و خول ر أ .حب

Cf. م1أ ه , a, 1, 27و  م
Qur’an, al-Baqarah (2), 261;
Ibn Majah, a, 2, 89-90 (more comprehensive version);
I have been unable 0 ا  find this reference in al-Bayhaql
B. However, cf. Ibn al-Nahhas, a, 55 (more comprehensive 
version).
Cf. al-Haythami, a, 5, 282 (more comprehensive version 
with slight verbal differences).
See n. 46. However, cf. *All, A, 1, 281.
Muslim, A, 3, 19 (more comprehensive version with 
slight verbal differences) ٠ 
Ibn Hisham, A, 4, 119.
I have been unable to find this hadith in al-Bayhaqi, A. 
However, cf. al-Bayhaqi, c, 5, 214-5 (more comprehensive 
version);
Ibn *Asakir, A, 1, 110 (more comprehensive version with 
differences).
Ibn ‘Abd al-Barr, A, 2, 475 (more comprehensive version 
with slight verbal differences).
I have been unable to find this reference in any book of 
Ibn ‘س آ . However, cf. Ahmad, B, 1, 518 (shortened 
version).
Ibn ‘Abd al-Barr, A, 2, 476.
I have been unable to find this work of al-Qurtubi. 
However, cf. 1). Ibn al-Nahhas, A, 56;

2). al-‘Alim al-Dimyatl, A, 21.
Qur’an, al-Baqarah (2), 195.

237.
238.

239■

240.
241-

242.
243.

244.

245.

246.
247.

248.
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Ibid;
al-Bukhari, A, 3, 68;
this work of Ibn Abi Hatim is not published, even ل£ it 
is extant.
Qur'an, ai-Tawbah (9), 34-5.
Ibid., Muhammad (47), 38.
Ibid., al-Hadid (57), 18;
al-Qurtubl, A, 17, 239 (more comprehensive version with 
slight verbal dif£erences). 
cf. al-Haythaml, A, 3, 125.
Ab£ Dawud, A, 1, 249;
Ibn M^ah, A, 2,. 90. ’
Qur'an, al-Baqarah (2), 195;
Abu Dawud, A, 1, 258;
al-Tirmidhi, A, 4, 72-3; (with differences);
I have been unable to find this hadlth in al-Nasa'i, A; 
for Ibn Hibban cf. al-Haythami, B, 481 (with differences); 
al-Hakim, A, 2, 84-5 (with slight verbal differences); 
for Ibn al-Mundhir see n. 289.
Qur'an, Sab^ (34), 39.
In margin: • ن ج ح م
Cf. 1). Abu Nu'ayra, A, 1, ^2 (more comprehensive version 

with slight verbal differences);
2). Ibn al-Nahhas, A, 64-5;
3). ‘All, A, 1, ^87■

Cf. al-Haythami, B, 633.
Qur'an, al-Ahzab (33), 4.
Ahmad, A, 3, 487 (with slight verbal difference);
Ibn Abi Shaybah, A, 5, 351; 
al-^kim. A, 2, 89-98.
Bee n. 289. However, cf. Ibn Abآ  Shaybah, A, 5, 351 
(more comprehensive version with differences).

249.

258.
251.
252.

253.
254.

255.

256.
257.
258.

259.
260. 
261.

262.
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Sa‘ld. A, 3, 2, 167 (more comprehensive version with 
slight verbal differences).
Qur'an, al-Nisa' (4), 45; 
cf. 1). Ibn al-Nahhas, A, 68;

2). al-‘Alim al-Dimyati, A, 26-7 (more comprehensive 
version with slight verbal differences).

Ibn al-Mubarak, A, 160 (more comprehensive version).
Ibid., 159.
Cf. al-Haythami, A, 5, 290.
I have been unable to find this book of Nur al-Dln Mahmud 
b. Zankl. However, cf. 1). Ibn al-NaWhas, A, 69;

2). al-'Alim al-Dimyati, A, 27 
(with slight verbal differences);
3). Ibn Jama‘ah, A, 46.

See n. 46. However, cf. 1). Ibn al-Nahhas, A, 69;
2). al-‘̂ lim al-Dimyati, A, 27.

I have been unable to find this reference in al-Bayhaql,
B. However, cf. 1). Ibn al-Na^^s, A, 69;

2). al-‘̂ lim al-Dimyatl, A, 27.
These works of Ibn Mandah and Abu Nu'aym do not appear to 
have been published;
Ibn 'Abd al-Barr, A, 2, 506 (with differences)- 
Qur'an, al-Anfal (8), 60.
Ibid., al-‘Adiyat (100),1;
al-Halimi, A, 2, 494-5 (more comprehensive version with 
slight verbal differences) ٠
al-Bukhari, A, 2, 94 (with slight verbal deferences in 
order).
See ٨ ٠ 46. However, cf. Ibn al-Na^^s, A, 72.
See n. 131. However, cf. al-Haythami, A, 5, 261 (more 
comprehensive version with slight verbal differences).

263.

264.

2 6 5 .

2 6 6 .

2 6 7 .

268.

2 6 9 .

2 7 0 .

271.

2 7 2 .

2 7 3 .

274.

2 7 5 .  

2 7 6 -
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al-Bukhari, A, 2, 95 (shortened version with differences); 
Muslim, A, 3, 11-2 (more comprehensive version with slight 
verbal differences).
Interlinear gloss ى ل آ ي م ل ؛ •ا
Cf. 1). al-Bakhshl, A, 48;

2)..Ibn al-Nahhas, A, 71.
Bee n. 45. However, cf. 1). al-Bakhshl, A, 48;

2). al-Muttagl al-Hindi, A, 4, 
332 (with slight verbal differences). 

Cf. Ibn al-Na^l^s, A, 71.
I have been unable to find this hadlth in this book of 
Abu *Ubaydah. However, cf. ‘̂ ll. A, 2, 345.
Qur’an, al-Bagarah (2), 274;
Ibn Abi shaybah. A, 5', 304 (with slight verbal 
differences).
Qur’an, al-Bagarah (2), 274;
cf. al-Haythami, A, 6, 324 (with some differences in 
order).
Qur’an, al-Baqarah (2), 245;
Ibn Abi shaybah. A, 5, 338.
Cf. al-Muttaql al-Hindl, A, 4, 332 (more comprehensive 
version with slight verbal differences).
Cf. 1). Ibn al-Nahhas, A, 71-2;

2). al-‘̂ lira, al-Dimyati, A, 28 (more comprehensive 
version).

Muslim, A, 4, 294.
al-Bukh5rl, A, 2, 183 (shortened version with slight 
verbal differences);
Muslim, A, 4, 295 (with some differences in order).
Cf. al-Bukharl, A, 2, 183.
Bee ٨٠ 46. However, cf. 1). Ibn al-Na^l^s, A, 74;

2). al-‘Alim al-Dimyati, A, ^80. 
Cf. al-Haythami, A, 10, 413.

277.

278.

279.

280. 
281.

282.

283-

284.

285.

286.

287.
288.

289.
290.

291.



44

Qur’an, 60 ,(8) 1 س ه-ة ل ;
Abu Dawud, A, 1, 254.
Cf. al-Bakhshl, A, 25 (^ore comprehensive version 
with slight verbal differences).
Cf. Ibn al-Nahhas, A, 7^, 75.
Qur’an, al-Anfal (8), 60;
cf. 1). Ibn al-Nahhas, A, 75-6;

2). al-‘Alim al-Dimyati, A, 28.
See n. 45. However, cf. al-Bakhshi, A, 10 (with slight
verbal difference and attributed to the Holy Prophet
<peace be upon Hira>, not to Safwan).
In margin:
، س ر ن ق  ي ت ى ؛ع ع آ ت ا م ر ي ر ه ك ل ا ي ب ر ه و ج ل ب ،ا ح ا ص م و ك ح م ل أ  

ن ي ب ي ر غ ل ا م ،د ه ر ي م ث ق •د ي ت ع ل ا م و ي ر ك ل ن ا ل م ئ ك ي ر ه ا ي خ ل ا ن و م  

ل ئ ك ي •ه
al-Jawharl, A, 4, 1521 (more comprehensive version);
Ibn Sayyldah. A, 1, 100-01;
I have been unable to find this reference in this book of 
Abu ‘Ubayd al-Harawl.
See n. 46. However, cf. 1). Ibn al-Nahhas, A, 76;

ه .(2 ل - م ة ل ل  .al-Dimyati, A, 28 ع
See n. 45. However, cf. 1). Ibn al-Nahhas, A, 72, 76;

2). al-’Alim al-Dimyati, A, 29.
Abu Dawud, A, 1, 250; 
al-Tirmidhi, A, 3, 6; 
al—Nasa’i, A, 6, 223;
al-Hakira, A, 2, 95 (more comprehensive version with 
slight verbal differences) ٠
al-Hakim, A, 2, 95 (more comprehensive version).
Ibn al-Athir, A, 1, 30 (shortened version but with 
differences).
Cf. 1). Ibn Sayyid al-Nas, A, 2, 402;

2). Ibn al-Nahhas, A, 79.

292.

293.

294.
295.

296.

297.

298.

299.

300.
301.

302.
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al-Jawharl, A, 5, 1770 (more comprehensive version)٠ 
I have been unabie to find this reference in this book of 
al-Tha«labl. However, cf. al-Bakhshi, A, 140 (more 
comprehensive version with slight verbal differences).
Abd al-shaykh. A, 152.
1 have been unable to find this hadith in this book of 
Abd *Ubaydah. However, cf. 1). Ibn al-Nahhas, A, 76;

2). al-‘Alim al-Dimyati, A, 
29.

al-Bayhaql, B, 2, 1ه ;ه
see n. 45 However, cf. 1). Ibn al-Nahhas, A, 76;

2). al-‘Alim al-Dimyati, A, 28-9;
3). al-Muttaql al-Hindl, A, 4, 

305;
4). Ahmad, A, 4, 103 (more 

comprehensive version with slight verbal differences). 
al-Tabarani, A, 2, 39;
see n. 45. However, cf. ‘All, A, 2, 371.
See ٨٠ 45. However, cf. al-Muttaql al-Hindl, A, 4, 332.
I have been unable to find this hadith in this book of
Abu ‘Ubaydah. However, cf. ‘Al^, A, 2, 372.
See n. 46. However, cf. 1). Ibn al-Nahhas, A, 76;

2). al-‘Alim al-Dimyati, A, 28. 
Cf. Ibn Akhl, A 1, £ol. 17a (with slight verbal 
differences)-
Cf. Abd ‘Dbaydah, A, 4 (shortened version with slight 
verbal differences) ٠ 
al-Bukharl, A, 2, 94;
Muslim, A, 4, 295.
Abu Dawud, A, 1,253;
Abd ‘Awanah, A, 5, 18-9.
Ibn Majah, A, 2, 94;
al-Tirmidhi, A, 3, 29 (with slight verbal differences).

303-
304-

305-
306.

307-

308.

309-
310.

311.

312-

313- 

314. 

315- 

316.
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Cf. al-Haythami, A, 5, 262 (with some differences in 
order);
al-Hakim, A, 2, 92 (more comprehensive version). 
al-Darimi, A, 2, 212.
Abd Dawud, A, 1, 253;
al-Nasa’l, A, 6, 218-9 (more comprehensive version with 
slight verbal differences) ٠ 
Abu Dawud, A, 1, ^53;
al-Tirmidhi, A, 3, 29 (with slight verbal difference).
1 have been unable to find this hadith in this book of 
Abu *Ubaydah. However, cf. 1). al-Bulqaynl, A, fol. 43a. 
1 have been unable to find this hadith in this book of 
Abu *Ubaydah. However, cf. 1). Ibn Akhl, A 1, fol. 18a;

2). al-Bulqaynl, A, fol. 43a;
3). Ibn al-Na^ds, A, 78.

Bee n. 46. However, cf. Ibn al-Nahhas, A, 78.
Qur’an, al-Anfal (8), 60;
see n. 45. However, cf. Ibn al-Nahhas, A, 78.
Muslim, A, 4, 295;
Abu Dawud, A, 1, 253.
See n. 46. However, cf. 1). Ibn al-Na^ds, A, 78;

2). al-‘̂ lim al-Dimyati, A, 29. 
al-Bukhdrl, A, 2, 93 (shortened version with slight verbal 
differences);
Muslim, A, 4, 112-3.
Ibn Abi Shaybah, A, 5, 306 (with slight verbal 
difference).
*Abd al-Razzaq, A, 5, 301.
See n 45. However, cf. *All, A, 2, 380.
See n. 209 and n. 45. However, cf. *All, A, 2, 386. 
al-Bayhaql. c. 2, 397-8 (more comprehensive version with 
slight verbal differences).

317.

318.
319.

320.

321.

322.

323.
324.

325.

326.

327.

328.

329.
330. 
331- 
332.
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See n. 46. However, cf. Ibn al-Nahhas, A, 82.
Cf. al-Haythami. A, 5, 282 (more comprehensive version). 
al-Hakira, A, 2, 87-8.
Qur’an, al-Mulk (67), 1.
Ibid., al-Tawbah (9), 5.
Ibid., Al *Imran (3), 200.
Cf. M^ik, A, 137.
Ibn *Atiyyah, A, 3, 477 (more comprehensive version).
Cf. al-Muttaql ai-Hindl, A, 4, 284 (more comprehensive 
version with siight verbal differences).
See n. 46. However, cf. Ibn al-Nahhas, A, 84.
Muslim, A, 4, 299, 317 (more comprehensive version with 
slight verbal differences).
Cf. Muslim, A, 4, 299.
Abu Dawud, A, 1, 248;
al- Tirmidhl, A, 3, 2 (with slight verbal differences); 
for Ibn Hibban cf. al-Haythami, 8, 391 (more 
comprehensive version with slight verbal differences); 
al-Hakim, A, 2, 144 (more comprehensive version with 
slight verbal differences).
al-Qurtubl, A, 4, 325 (more comprehensive version with 
slight verbal differences);
Muslim, A, 4, 89 (with slight verbal difference).
See n. 45. However,cf. 1). al-Muttaql al-Hindi, A, 4,

456 (with some differences);
2). Ibn al-Na^ds, A, 85 (more 

comprehensive version) ٠
Ibn al-Mubarak, A, 145-6.
See n. 46. However, cf. *All, A, 2, 406.
*Abd al-Razzaq, A, 5, 281;
see n. 209. However, cf. Ibn al-Nal^ds, A, 85-6.
See n. 2ه و .However, cf. Ibn al-Nal^ds, A, 86 م

333.
334-
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.

342.
343.

344.
345.

346.

347■

348.
349.
350.

351.
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Cf. al-Haythami, B, 381 (with slight verbal difference); 
al-Bayhagl, B, 2, 102.
Cf. al-Haythami, A, 5, 289.
Bee ٨ ٠ 46. Hcwever, cf. *All, A, 2, 408- 
al-Tirmidhl, A, 3, 19;
al-Nasd’l, A, 6, 40 (shortened version):
for Ibn Hibban cf. al-Haythami, B, 384 (with some
differences):
al-Hakim, A, 2, 143-4 (shortened version with 
differences).
Ibn Taymiyyah, A, 28, ذ (more comprehensive version with 
differences).
See ٨ ٠ 209. However, cf. Ibn al-Na^ds, A, 86. 
al-Bayhaql, B, 2, 103.
See ٨ ٠ 46. However, cf. ‘All, A, 2, 414.
I have been unable to find this work of Abu al-shaykh. 
However, cf. *All, A, 2, 414;
Ahmad, A, 3, 343, 397 (shortened version with 
differences);
for al-Bazzdr cf. al-Haythaml. c, 1, 213-4 (shortened 
version with differences); 
for Ibn Khuzaymah see ٨. 130;
for Ibn Hibban cf. al-Haythami, B, 254 (with differences); 
Ibn Majah, A, 1, 221 (shortened version with differences). 
See ٨ ٠ 46. However, cf. Ibn al-Na^ds, A, 88.
Cf. Ibn Qudamah, A, 8, 356 (more comprehensive version). 
See ٨. 46. However, cf. Ibn al-Nahhas, A, 86.
Qur’an, al-Nisd’ (4), 102.
Ibid., al-Tawbah (9), 120. 
al-Tirmidhi, A, 3- 7-
I have been unable to find this reference in Abu Ya*la. 
However, cf. al-Muttaql al-Hindl, A, 4, 297 (more 
comprehensive version with slight verbal differences).

352.

353.
354.
355.

356-

357.
358.
359.
360.

361.
362.
363.
364.
365.
366. 
367■
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Ibn Abi Shaybah, A, 5, 298.
Cf. al^Haythaml, A, 5, 288.
Ibn Abi Shaybah, A, 5, 296 (more comprehensive version
with siight verbai differences);
I have been unabie to find this hadith in ai-Nasd'l;
al-Bayhaql, A, 9, 149; 
al-Hakim, A, 2, 88-1.
See n. 268. However, cf. ‘All, A, 2, 459.
Cf. al^Haythaml, A, 5, 276;
Ibn Abi Shaybah, A, 5, 303.
Ibn Abi Shaybah, A, 5, 286.
Qur’an, (61), 4.
At least one folio is missing from the MS at this point;
al-Tirmidhi, A, 4, 285 (shortened version); 
al-Khattabi A, 1, 267 (more comprehensive version).
Abu Dawud, A, 1, 153;
I have been unable to find this hadith in al-Nasa’i, A. 
However, cf. Ibn Taymiyyah, B, 59.
Cf. Ibn Taymiyyah, B, 59.
al-sh^fi‘1. A, 1, 253 (with slight verbal difference). 
al-Bukhari, A, 4, 68 (shortened version with differences); 
Muslim, A, 5, 309-10.
Cf. Ibn Taymiyyah, B, 60.
I have been unable to find this hadith.
Abu Dawud, A, 1, 263. 
al-Bukhari, A, 2, 96;
Muslim, A, 4, 223 (more comprehensive version).
I have been unable to find this reference in al-Bukhdrl,
A. However, cf. al-؟abarl, A, 2, 3, 94 (more 
comprehensive version);
Muslim, A, 4, 257 (more comprehensive version). 
al-Bukhari, A, 3, 32;
Muslim, A, 4, 252 (more comprehensive version).

368.
369.
370.

371.
372.

373.
374.
375.

376.

377.
378.
379.

380.
381. 
382-
383.

384.

385.
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al-Bukhari, A, 3, 43;
Muslim, A, 4, 225 (more comprehensive version with slight 
verbal differences)٠ 
al-Bukh^r^. A, 2, 93; 3, 21;
Muslim, A, 4, 251 (with slight verbal differences)٠ 
al-Bukh^r^. A, 2, 93.
Qur’an, Al *Imran (3), 169-74. 
al-Bukhari, A, 3, 19;
Muslim, A, 4, 310 (more comprehensive version).
Qur^n, al-Tawbah (9), 25.
Ibid., al-Ahzab (33), 21.
I have been unable ^o find this reference in al-Bukhari,
A ٠ However, cf. al-Tabaranl, A , 3, 270;
Muslim, A, 4, 256 (more comprehensive version).
Qur’an, al-Anfal (8), 60.
Ibid.;
Muslim, A, 4, 319:
Ahfi *Aw^nah. A, 5, 101.
Cf.؛Abu *Awanah, A, 5, 101.
Ibn Abi Shaybah, A, 5, 320-1 (shortened version with 
slight verbal differences);
Abu *Awanah, A, 5, 103;
al-Hakim, A, 2, 95 (with slight verbal differences).
al-Hakim, A, 2, 96.
I have been unable to find this reference in al-Rafi*i, A;
al-Nawaw^. c, 10,364;
Ibn Qudamah, A, 8, 674 (with slight verbal differences). 
al-Bukh5r^. A, 2, 170 (with some differences). 
al-Hakim, A, 2, 94 (more com^hensive version); 
this work of al-Dar Qutnl concerning Jihad is not 
published even if it is extant. However, cf. *Ali, A,
2, 483.
al-Bayhaql, A, 10, 17.

386.

387.

388.
389.
390.

391.
392.
393.

394.
395.

396.
397.

398.
399

400.
401.

402-
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I have been unable to find this reference in any book of
al-؟abar^nl;
see n. 45.
Sa'Id, A, 3, 2, 183:
for al-Bazz^r cf. al-Haythami, c, 2, 280;
for al-؟aba^nl cf. al-Haythami, A, 5, 268 (with
differences in order).
See n. 45. However, cf. ة*-له1عل  al-Dimyati, A, 29 
(wita slight verbal differences).
al-Nasa’l, A, 6, 27 (more comprehensive version with 
slight verbal differences); 
cf. al-Haythami, B, 396. 
al-Nasa'I, A, 6, 26.
Cf. 1). al-Nas^’l, A, 6, 28;

2). Ahmad, A, 4, 386 (more comprehensive version with 
differences).

For al-Bazz£r cf. al-Haythami, c, 2, 280; 
for al-؟abar^nl cf. al-Haythami, A, 5, 270.
See ٨٠ 45. However, cf. Ibn al-Nahhas, A, 96.
I have been unable to find this work of Ibn al-Hull 
al- Ishblll. However, cf. Ibn al-Nâ؛،؟ s, A, 96.
Cf. 1). al-Bayhaql, A, 10, 14 (shortened version with 

slight verbal differences);
2). Ibn Qud^nah, A, 8, 674 (with some differences);
3). Ibn al-Na؛،^s, A, 97.

See n. 45. However, cf. 1). al-Bayhaql, A, 10, 14 (more
comprehensive version);

2). Ibn al-Nahhas, A, 97.
Inmargin;

 هبا ينتغع مل وترها انتطع إذا إهنا ت تال من تول وآما
 إذا املركبة العربية الن نظر الكالم هدا مل ،العربية خبالق
• لعما ١ تحبه ال حلقة عابت تديبمأ مثير وكانت وترها انقطع

.674 ,8 ,Ibn Qudamah, A

403.
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406.

407.
408.

409.

410.
411.

412.

413.

414.
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See ٨٠ 4لل . However, of. Ibn al-Na؛i^s, A, 97 (more 
comprehensive version). 
al-Bayhaql. A, 10, 15.
Ibn al-Qayyira, A, 17.
al-Halimi, A, 2, 496 (shortened version with slight verbal 
differences ١■
Cf. al-Haythami, A, 5, 270.
This work of al-Dhahabl is not published, even if it is 
extant. However, cf. Ibn *Asakir, A, 2, 196 (with some 
differences).
Volume 1-13 of this work are published; other volumes are
not published, even if they are extant;
Ibn Kathlr, A, 2, 321 (shortened version); 
for hadith cf. 1). al-Nasa’I, A, 6, 223;

2). Ibn Majah, A, 2, 97 (more 
comprehensive version).

Ibn Qud^ah, A, 8, 660.
Abu Dawud, A, 1, 256; 
for al-R5fi*l see ٨٠ 399;
I have been unable to find this reference in any book of
al-Nawawi. However, cf. ‘All, A, 2, 519.
Muslim, A, 4, 319;
Ibn Majah, A, 2, 98. 
al-Nawawl. A, 13, 65.
Cf. al-Haythami, A, 5, 270.
Qur’an. al-Nisa* (4), 102.
Ibid., 60 ,(8) اه-لقس .
Ibid., al-Ma’idah (5), 94.
Ibid.. al-Nisa’ (4), 71; 
al-Qur؟ubl, A, 5, 373.
Qur’an, al-Anfal (8), 60; 
al-Qur^ubl, A, 8, 35.
Cf. al-Albanl, A, 4, 102 (with some differences).

415.

416.
417.
418.

419.
420.

421.

422.
423.

424.

425.
426. 
427
42fl
429.
430.
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ك-آطالإءالو , A, 8, 36.
Ahmad, A, 2, 50, و2م  
Ibn al-Qayyira, A, 18. 
al-Bukhari, A, 2, 112;
Muslim, A, 4, 185-6 (more comprehensive version with 
slight verbal differences).
See n. 45. However, cf. Ibn al-Nâ؛،؛ s, A, 101.
I have been unable to find this hadith.
Cf. al-؟asanl. A, fol. 6a (with slight verbal 
differences).
See n. 45. However, cf. *All, A, 2, 552.
See n. 46. However, cf. 1). Ibn Akhl, A 2, fol. 9a;

2). Ibn Akhl, A 3, 10;
3). *All, A, 2, 552.

Cf. Ibn Sayyid al-Nas, A, 2, 398.
al-Bukh^l, A, 1, 35-6; 2, 89 (with slight verbal 
differences);
Muslim. A, 4, 297.
Abu Dawud, A, 1, 253;
al-Tirmidhl, A, 3, 15 (shortened version with slight 
verbal differences);
al-Nasa’l, A, 6, 25-6 (with slight verbal differences);
Ibn M^jah, A, 2, 95 (shortened version with differences); 
for Ibn Hibban cf. al-Haythami, B, 389. 
al-Tirmidhi, A, 3, 19.
See n. 45. However, cf. 1). al-Muttagl al-Hindl, A, 4,

411 (with slight verbal differences); 
2). Ibn al-Nahh^s, A, 105.

Ibn Sa*d, A, 3, 2, ?7-8 (with differences); 
cf. Ibn al-Mub5rak- A, 81.
Qur’an. al-Nisa’ (4), 69;
Ibn al-Mubarak, A, 109. 
al-Yafi‘1, A, 361.

433.
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See n. 45. However, cf. Ibn al-Athlr. A, 4, 256 (with 
slight verbal differences) ٠
I have been unable to find this work of Ibn Sawaydl. 
However, cf. Ibn al-Na^^s, A, 1وه .
Qur’an, 74 ,(4) ه1-مقةسم .
Ibid., Muhammad (47), ٠٠ 
Muslim. A. 4. 305. 
al-؟abar3nl. A, 4, 223.
*Abd al-Razz^, A, 5, 233-4.
Abu سآله , A, 1, 270-1 (more comprehensive version).
I have been unable to find this work of Abu al-Hasan 
مآهةءالسم-لح  However, ٠٤. Ibn al-Nahhas, A, 110.
Qur’an, al-Bagarah (2), 249.
Ibid., 207;
cf. al-Qur£ubl, A, 3, 21.
Qur’an, Yusuf (1^), 20; 
cf. al-Qurtubi, A, 3, 21.
Qur’an, al-Bagarah (2), 207;
I have been unable to find this book of Ibn Abi Hatira. 
However, cf. ‘All, A, 2, 581.
Al̂ mad, A, 1, 416 (more comprehensive version with slight 
verbal differences);
Ibn Abi Shaybah. A, 5, 313-4 (shortened version with some 
differences in order);
I have been unable to find this reference in Abu Ya*la; 
for al-؟aba^nl of. al-Haythami, A, 2, 255 (shortened 
version);
for Ibn Ijibb^n ٠٤. al-Haythami, B, 168.
Cf. ‘All, A, 2, 616.
al-Ghaz^I, A, 2, 319-20 (more comprehensive version with 
slight verbal differences).
See n. 36. However, ٠٤. *All, A, 2, 625.
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al-shafi‘i, A, 4, 243;
see n. 36. However, cf. ‘All, A, 2, 625.
Cf. al-Haythami, A, 5, 325.
See n. 36;
al-shafi‘i, A, 4, 243 (with slight verbal differences). 
Ibn Qudamah, A, 8, 369.
Qur'an, al-Anfal (8), 15-6.
al-Bukhari, A, 2, 85 (with slight verbal differences^; 
Muslim, A, 1, 168 (more comprehensive version)٠ 
Cf. al-Haythami, B, 289 (with some differences)- 
Qur'an, al-Baqarah (2), 195;
al-Rafi‘i, A, fol. 115a (with slight verbal differences). 
al-Nawawi, c, 10, 249.
Ibn Qudamah, A, 8, 486 (more comprehensive version with 
slight verbal differences).
al-Rafi‘i, A, fol. 115a (with some differences).
Qur'an, al-Anfal (8), 65;
Ibn al-Mubarak, A, 173.
al-Qurtubi, A, 7, 381 (more comprehensive version).
Ibn Rushd, A, 1, 264 (more comprehensive version with
slight verbal differences);
al-Qurtubi, A, 7, 382 (more comprehensive version);
for hadith cf. Abu Dawud, A, 1, 258 (more comprehensive
version).
Qur'an, al-Hadid (57), 4.
Ibid., al-Mujadalah (58), 7.
Ibid., al-Tawbah (9), 40.
Ibid., Muhammad (47), 35.
Ibid., 11.
Ibid., al-Tawbah (9), 123- 
Ibid.
Ibid., al-Nahl (16), 128.
Ibid., 127.
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I have been unable to find this reference in this book of 
Ibn Kathir. However, cf. *Ali, A, 2, 345-4.
Qur’an, al-Nisa’ (4), 78.
Ibid., Al ’Imran (3), 154.
Ibid., 159.
Ibid., al-Hajj (22), 40.
Cf٠ al-Mutanabbl, A , 474٠
Cf. al-Isbahani, A, 11, 102 (with differences).
I have been unable to identify these verses of poetry.
Cf. *Abbas, A, 122-3 (with slight verbal differences).
Cf. ibid., 20, 219.
I have been unable 0ل  identify these verses of poetry. 
Qur’an. al-Zumar (39), 3.
Ibid., al-Bayyinah (98), 5. 
al-Bukh5r^. A, 1, 13;
Muslim, A, 4, 313-4 (with slight verbal differences). 
Qur’an, al-Kahf (18), 110;
Ibn al-Mub^rak, A, 34 (with slight verbal differences). 
Ab^ Dawud, A, 1, 250;
al-Nasa’i, A, 6, 49-50 (with slight verbal differences);
al-Hakira, A, 2, 85.
Cf. al-Haytham؟ , A, 5, 323. 
sa’̂ d. A, 3, 2, 150;
Abu Dawud, B, 36 (with slight verbal differences).
Qur’an, Al *Imran (3), 157-8.
Ibid., al-Nisa’ (4), 100.
Ibid., al-Hajj (22), 58-9.
For Ibn ؟ibb^n cf. al-Haythami, B, 381-2 (with slight 
verbal differences);
al-Bukhari, A, 2, 88 (with differences);
Muslim, A, 4, 298-9 (more comprehensive version).
Ibn al-Mubarak, A, 155.
Ibid., 55.
Cf. al-Bukh^ri, A, 2, 88 (more comprehensive version).
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cf. al-Muttaqi al-Hindi, A, 4, 436.
Qur^n, al-Baqarah (2), 154.
Cf. 1). Abu *Awanah, A, 5, 5 (with slight verbal 

differences);
2). al-Muttaqi al-Hindi, A, 4, 290.

Ibn Abi Shaybah, A, 5, 329.
Cf. Istanbul!, A, 1, 154.
See ٨٠ 46. However, cf. Istanbull, A, 1, 154.
Qur’an, al-^Si^ah (1), 6-7.
Ibid., al-Nisa’ (4), 69.
Malik, A, 371;
al-Bukhari, A, 2, 88 (with slight verbal differences). 
al-Dhahabi, B, 5, 190.
Qur^n, al-Qadr (97), 3;
al-Qurtubi, A, 20, 132 (with slight verbal differences). 
Qur’an, al-Nis^’ (4), 69.
al-Jawhari, A, 1, 130, 491 (with differences). 
al-Qurtubi, B 2, 1, 200.
Ibn al-Faris, A, 3, 2^1 (more comprehensive version). 
Qur’an, al-Tawbah (9), 111.
Cf. 1). al-Bukhari, A, 2, 89;

)̂٠  Muslim, A, 4, 297 (more comprehensive version with 
slight verbal differences);

Ibn al-Anbarl, A, 1, 415 (more comprehensive version with 
slight verbal differences).
Qur’an, al-Sajdah (32), 17.
Ibid., al-Baqarah (2), 154.
Ibid-. Al *Imran (3), 169.
A؛unad, A, 1, 266;
Ibn Abi Shaybah, A, 5, 290 (with slight verbal 
differences);
al-Tabari (= Ibn Jarir), B, 3, 106; 
for Ibn Hibban cf. al-Haythami, B, 388 (more 
comprehensive version with slight verbal difference); 
al-Hakim, A, 2, 74.

515.
516.
517.

518.
519.
520.
521.
522.
523.

524.
525.

526.
527.
528.
529.
530.
531.

532.
533.
534. 
535■



58

cf. al-Haythami, A, 5, 295.
Qur^n, al-Ahzab (33), 23;
Ibn al-Mubarak, A, 82 (with some differences in order)٠ 
al-Qurtubi, A, 4, ^69-78 (more comprehensive version with 
some differences in order).
See n. 45. However, cf. Istanbul!, A, 1, 217. 
al-Qur؟ub!, 8 1, fol. 85a;
al-Qurtubi, B 2, 1, 202-3 (more comprehensive version with 
slight verbal difference).
I have been unable to find this reference in this book 
ofal-^fi*!.
Qur’an, al-Qa ;؟ a83 ,(28)؟
I have been unable to find this book. However, cf. 
Istanbul!, A, 1, 226.
al-Qurtubi, A, 4, 270-1 (more comprehensive version);
al-Bukhari, A, 1, 153.
al-Bukhari, A, 2, 91;
Muslim, A, 4, 298 (with differences).
al-Bukh^r!. A, 2, 89 (more comprehensive version with
slight verbal difference);
Muslim, A, 4, 297 (more comprehensive version).
Qur'an, al-Tawbah (9), 111.
Ibid., Muhammad (47), 4-6. 
al-Hakim, A, 2, 93-4.
Ibn al-Ath!r. A, 1, 284.
Cf. al-Haythami, A, 9, 273 (more comprehensive version 
with slight verbal differences).
Qur’an, Al ' ! 1 6 9 ؛٢١١̂١ (3),  ;
Abu Dawud, A, 1, 251;
al-Hakim, A, 2, 88 (with slight verbal differences).
‘Abd al-Razzaq, A, 5, 263 (more comprehensive version). 
Ibid., 264; 
al-Tirmidh!, 3. 7.
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Qur’an, ؟و&ة (2ءره 7ثل  
al-Qurtubi, B 1, fol. 82b; 
al-Qur^ub!, B 2, 1, 196-7.
Qur’an, al-Nur (24), 35.
At least one folio is missing from the MS. at this point. 
al-Nas£’!, A, 4, 99 (with slight verbal difference). 
Qur’an, al-Zumar (39), 68; 
al-Hakim, A, 2, 253.
Ahmad, A, 4, 131 (with slight verbal differences);
cf. al-Haytham!, A, 5, 293 (more comprehensive version).
al-Qurtubi, A, 4, 276. 
al-Bayhaq!. A, 9, 163-4.
Ahmad, A, 2, 191 (more comprehensive version with slight 
verbal differences);
Ibn Ab! Shaybah, A, 5, 290, 291 (with slight verbal 
differences);
AbuYa’la, A, 4, 62;
for Ibn Hibban cf. al-Haytham!, B, 387.
Abu Dawud, A, 1, 145 (shortened version with differences);
al-Nasa’i, A, 5, 58 (more comprehensive version).
al-Tirmidhi, A, 3, 19; 
al-Nasa’i, A, 6, 36;
Ibn Majah, A, 2, 96;
for Ibn Hibban cf. al-Haytham!, B, 388; 
al-Bayhag!, A, 9, 164;
for al-Tabarani cf. al-Haythami, A, 5, 294.
See ٨٠ 46. However, cf. Ibn al-Nahhas, A, 132.
Cf. 1). al-Muttaqi al-Hindi, A, 4, 405 (١١١٥٢̂

comprehensive version with slight verbal difference); 
2). Ibn al-Na؛،^s, A, 132. 

al-Bukhari, A, 2, 90.
Qur’an, al-An’ara (6), 82; 
see n. 268.
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Ahmad, A, 4, 185-6;
for al-؟aba^n! cf. al-Haytham!, A, 5, 291;
for Ibn Hibban cf. al-Haytham!, 8, 388 (with slight verbal
differences);
al-Bayhaql, A, 9, 164 ((shortened version with slight 
verbal differences).
Cf. Ibn al-Nahhas, A, 136.
I have been unable to find this reference in al-Bayhaq!,
B. However, cf. Istanbull, A, 1, 304.
Qur’an, al-Rahman (55), 58.
Ibid., al-Waqi*ah (56), 22-3.
al-Bukhari, A, 2, 140 (with some differences as for as
اللحم ; omits الجثة ض آعزب دما );
Muslim, A, 5, 368.
al-Bukhari, A, 2, 89 (with some differences in order);
I have been unable to find this hadith in Muslim, A. 
Qur’an, al-Rahman (55), 58;
al-Tirmidhi, A, 3, 326 (more comprehensive version); 
for Ibn Hibban cf. al-Haytham!, B, 654 (more 
comprehensive version as for as حده; omits مخها يرى م)محا  

I have been unable to find this hadith in any book of 
al-Bazzar. However, cf. Ibn al-Nahhas, A, 143 (more 
comprehensive version);
for al-Tabaranl cf. al-Haythami, A, 10, 417.
Ibn Abi al-Dunya, A, fol. 146b.
Ibid., fol. 144b (with differences but attributed to the 
Holy ?rophet <peace be upon Him>, not to *Abbas).
Qur*^, al-sajdah (3^), 17.
Ibid., al-Mu’minun (23), 1;
Ibn Abi al-Dunya, A, foil. 61a-b (with some differences 
in order).
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Qur'an, al-Tawbah (72 ,(و;
for له؟-مهظه ! cf. al-Haytham!, A, 10, 420;
I have been unable fo find this reference in al-Bayhaq!. 
However^ cf. al-Mundhirl, A, 4, 516. 
al-Tirmidh!, A, 2, 388;
I have been unable to find this hadith in al-Nasa'I;
Ibn Majah, A, 2, 40 (more comprehensive version with some 
differences);
for Ibn Hibban cf. al-Haythami, B, 404 (with differences); 
al-Hakim, A, 26.
Muslim, A, 1, 192 (more comprehensive version).
Cf. al-Haytham!, A, 5, 339.
See n. 45. However, cf. Ibn al-Nahhas, A, 153.
Qur'an, Al *Imran (3), 161.
Abu Dawud, A, 1, 270;
cf. al-Haythami, B, 404 (with slight verbal differences). 
al-Bukhari, A, 1, 160;
Muslim, A, 4, 273 (more comprehensive version).
Abu Dawud, A, 1, 270.
Ahmad, A, 2, 184 (more comprehensive version with 
differences);
for al-Bazzar cf. al-Haytham!, c, 2, 291.
Cf. 1). al-Bukhari, A, 1, 160;

2). Muslim, A, 4, 273 (more comprehensive version).
Cf. Muslim, A, 1, 192 (more comprehensive version with
slight verbal differences).
al-Nawaw!, A, 13, 63 (with differences).
See n. 45 and n. 268. However, cf. Istanbul!, A, 1, 357. 
Qur'an, Al *Imran (3), 162.
M^ik, A, 369 (with slight verbal differences);
I have been unable to find this hadith in any work of 
al-؟aba^n! and al-Bayhaq!;
However, cf. 1). IbnM^ah, A, 2, 254;

2). al-Mundhir!. A, 2, 568.
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Abu Dawud, A, 1, 270.
Ibid.;
al-Bayhaql, A, 9, 10^.
See ٨٠  36.
al-Qurtubi, A, 4, 260. 
al-Nawawi, A, ٧ , ^17-8.
See n. 36. However, of. 1). al-Qur£ubi, A, 4, 260-1

(with some differences);
2). Ibn al-Nahhas, A, 155.

See ٨٠ 36. However, cf. Ibn al-Na^5s, A, 155-6 
(shortened version);
cf. al-Bayhaq!, A, 9, 104 (more comprehensive version). 
al-ShSfi‘!, A, 8, 263.
Qur'Sn, al-NisS (4), 75.
al-Qur£ub!, A, 5, 279 (more comprehensive version); 
cf. al-Bukhari, A, 2, 115.
Qur’an, al-Baqarah (2), 85;
see ٨٠ 45. However, cf. Ibn al-Nahhas, A, 157.
I have been unable to find this reference in Ibn Abi
Shaybah. However, cf. Ahmad, A, 1, 271; 2, 204.
Qur’an, al-Anfal (8), 72;
al-Qur؟ubi, A, 8, 57 (more comprehensive version with 
sliqht verbal differences).
Cf. al-Haytham!, A, 5, 332.
See ٨. 45. However, cf. 1). al-Muttaq! al-Hindi, A, 4,

545;
2). Ibn al-Nal^Ss, A, 157.

See ٨. 45. However, cf. 1). Ibn al-Nahhas, A, 157;
2). al-’Alim al-Dimyati, A, 50. 

al-Dhahab!, A, 3, 331 (more comprehensive version).
Abu Dawud, A, 1, 265.
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Qur’an, al-Muddaththix (74), 2; 
ibid., al-M^idah (5), 67; 
ibid., al-Hijr (15), 94-5; 
ibid., al-Muzzanr(^'l(73), 10; 
ibid., al-An‘am (6), 60; 
ibid., al-Nisa’ (4), 100; 
ibid., Banu Isra’Il (17), 80; 
ibid., al-Baqarah (2), 190; 
ibid., al-Hajj (22), 39; 
ibid., al-Baqarah (2), 216; 
ibid., al-Tawbah (123 ءرو; 
ibid., al-Baqarah (2), 244; 
ibid., al-Tawbah (9), 111;
al-؟alimi. A, 2, 461-3 (more comprehensive version).
Cf. al-Nasa’i, A, 6, 25-6 (more comprehensive version). 
Cf. Ahmad, A, 4, 135 (more comprehensive version). 
Qur’an, al-Tawbah (9), 111.
Ibid., al-Baqarah (2), 282.
Ibid., al-Tawbah (9), 111.
Ibid-;
cf. Ibn Kathir, B, 66.
Cf. Ibn Hisham, A, 4, 189;
cf. Ibn sa’d, A, 2, 1, 1. 
al-Bukhari, A, 3, 2;
Muslim, A, 4, 262-3 (more comprehensive version). 
Muslim, A, 4, 263 (with differences).
Ibn Sa’d, A, 2, 1, 1, (with differences);
I have been unable to find this reference attributed to
al-Dimyati. However, cf. Ibn al-Nahhas, A, 162 (with 
differences).
Cf. Ibn Sa’d, A, 2, 1, 1.
Cf. Ibn Hishlm, A, 4, 189.
Cf. ibid.
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Ibn Sa'd, A, 2, I, 6 (more comprehensive version);
Ibn *Abd al-Barr, B, I3B (more comprehensive version with 
siight verbal differences). 
al-Bukhari, A, 3, 3.
Muslim, A, 4, 205;
Ibn Sa'd, A, 2, 1, 9 (shortened version with differences). 
Ibn Sa'd, A, 2, 1, 9 (more comprehensive version with 
slight verbal differences).
Qur,an, al-Anfal (8), 12;
Ibn Sa'd, A, 2, 1, 17 (more comprehensive version).
At least one folio is missing from the MS. at this point. 
al-Bukh^r!. A. 3, 23;
Muslim, A, 4, 263 (more comprehensive version).
Cf. Ibn Hisham, A, 3, 119 (more comprehensive version).
In margin: مجبعا .
Cf. Ibn Hisham, A, 3, 123 (more comprehensive version);
I have been unable to find this book of al-Hakim.
However, cf. Is^anbdl!, A, 2, 417.
Ibn Sa'd, A, 2, 1, 44-5 (more comprehensive version with 
slight verbal differences)٠
al-Nawawi. B, 3, 189 (more comprehensive version);
Ibn *AsSkir. A, 1, 90.
Cf. Ibn Hish^, A, 3, 127-8 (more comprehensive version). 
Ibn Sa'd, A, 2, 1, 47, 48, 49, 52 (more comprehensive 
version with slight verbal differences).
Ibn Sa'd, A, 2, 1, 56;
cf. Ibn Hisham, A, 3, 174-5 (more comprehensive version 
with slight verbal differences as for as اجلبال ; omits

به مسعوا ءرلما

al-Suhayl!, A, 4, 14.
For Ibn Ishaq cf. Ibn Hisham, A, 3, 182;
for Musa b. ‘Uqbah cf. Ibn Sayyid al-^s. A, 2, 122;
Ibn Sa'd, A, 2, 1, 45, 47.
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Cf. Ibn Hisham, A, 3, 211 (more comprehensive version 
with slight verbal differences; omits رغامي ٠  

Cf. Ibn sayyid al-Nas, A, 2, 168.
Muslim, A, 4, 257 (with slight verbal differences).
In margin؛

آخرى ويضعه مرة يربعه آى الطاء بكسر بسيغه يخطر ؛تول .
٠وهوكته حدته ظهرت الذي هو معناه ،السالح هاكي ؛تول  <r>

إذ تمامرة يتال ،الهباطو وهو < لمعجمه ١ بالعني ؛والمغامر  

بالموت يبال ولم وتاتله باطقه . 
وتال ٠التصويب وهو ،التمغيل من الغاء بكعمر ؛يسفل  

أشله من يضربه أى الفاء بلم ؛النووي .
al-Nawawi, 8, 3, 158.

رضي علي آم آمد بتت غاطهه وكانت ،اآلمل آمماء من حيدرة
كره طالب أبو تدم غلما أبيها يامم امعد سمته عتهها الله

جليا ٠فسما المم١ .
بالسيد آكيلكم الروايات بعش وتي ،ضخم مكيال ؛والندرة حا"ام

٠ ملتدرة١ كيل
al-Bayhag!, C, 4, 211-2 (more comprehensive version with 
slight verbal differences).
Ibn ‘Abd al-Barr, B, 213;
Ibn al-Ath!r, A, 4, 21 (with slight verbal differences).
I have been unable to find this reference attributed to
Musa b. 'Uqbah;
cf. Ibn Hisham, A, 3, 215.
al-Suhayl!, A, 4, 69.
See n. 649. However, cf. Ibn al-Nahhas, A, 178.
Cf. Ibn Sayyid al-Nas, A, 2, 198.
Ibn Sa'd, A, 2, 1, 65. 
al-Suhayl!, A, 4, ^29;
Ibn al-Athlr al-Jazarl, A, 2, 189. 
al-Nawawi, B, 3, 114.
Ibn al-Ath!r al-Jazari, A, 2, 189.
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al-Bayhaqi, c, 5, 77 (more comprehen^ve version) ٠ 
Ibn Sa‘d, A, 2, 1, 106 (more omprehensive version) ٠ 
Ibid., 119-20 (more comprehensive version with slight 
verbal differences).
I have been unable to find this reference in Ibn ‘Asakir. 
however, cf. Ibn Sa*d, A, 4, 1, 71-2 (with slight verbal 
differences);
Ibn al-At^r, A, 5, 577 (shortened version with slight 
verbal difference) ٠
al-؟aba^. A, 2, 4, 55, 57-8(more comprehensive version 
with slight verbal differences).
Cf. al-Dhahabi. A, 2, 10.
I have been unable to find this reference in al-Tabari, A.
However, cf. 1). Ibn al-Nalihas, A, 189-90 (with 

slight verbal differences);
2). Istanbul!, A, 2, 475.

I have been unable to find this book of Ibn Shablb
al-Harءس . However, cf. Istanbul!, A, 2, 475.
At least one folio is missing from the MS. at this point. 
Qur’an, al-Naml (27), 37;
cf., Ibn al-Athir, 8, 12, 113-4 (with slight verbal
differences).
al-Mutanabbl, A, 302.
Qur’an, Yusuf (12), 90.
Ibid., al-Nisa’ (4), 45.
I have been unable to find this hadith in al-Bukhiari, A. 
However, cf. Ibn Majah, A, 2, ^81 (more comprehensive 
version with slight verbal differences);
Muslim, A, 5, 282 (more comprehensive version). 
al-Bukharl, A, 2, 92 (with some differences in order); 
Muslim. A. 5. 301.
al-Bukharl, A, 2, 98 (more comprehensive version).
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In margin:
ثثع" هو ،جميعا والالم المعجمه الضاد بغتح ت '*لدينا 

٠محله وثقل هدته

al-Tirmidh!, A, 4, 223 (with slight verbal differences); 
I have been unable to find this reference attributed to 
al-Bayhag!. However, cf. Ibn al-Nahhias, A, 210-1 (with 
slight verbal differences).
I have been unable to find this work of Abu Bakr 
al-Tartusi. However, cf. Ibn ه1-ةةلبمإهلء , A, 211 (with 
some differences).
al-Bayhaq!, A, 9, 170-1 (more comprehensive version); 
see ٨٠ 45. However, cf. Is^anbSl!, A, 2, 52B.
I have been unable to identify this verse of poetry in 
any of the early sources of poetry.
Ibn al-Mub5rak. A, 93;
Abu Dawud, A, 1, 250;
for Ibn Hibban cf. al-Haythaml, B, 207.
Qur’an, al-A’raf (7), 34. 
al-Tirmidh!, A, 3, 321-2; 
al-Bayhaq!, B, 1, 60.
Qur’an, al-Qalam (68), 4. 
al-Bukhari, A, 2, 106-7; 4, ^7;
Muslim, A, 5, 100-1 (more comprehensive version).
I have been unable to find this reference in al-Nasa’i, 
A. However, cf. al-Tirmidh!, A, 3, 26 (with some 
differences).
al-Bukhari, A, 3, 43 (shortened version);
Muslim, A, 4, 225.
al-Qadl, A, 1, 116-8 (with slight verbal differences); 
cf. Ibn HlshSm. A, 3, 29-31 ((with some differences in 
order);
I have been unable to find this book of Mآ sق b. *Uqbah. 
However, cf. Ibn al-Nahhas, A, 213-4 (shortened version 
with slight verbal differences).
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Muslim, A, 4, 221-2 (more comprehensive version with 
slight verbal differences).
Abu Dawud, A, 2, 116 (more comprehensive version with 
slight verbal differences); 
al-Mlzz!. A, 1, 417.
Qur’an, al-Fatl^ (48), 29.
Mu؛iibb al-؟abar!. A, 1, 138-9 (with slight verbal 
differences).
Qur^n, al-M5’idah (5), 56. 
al-Bukhari, A, 2, 188;
Muslim, A, 5, 149-50.
Cf. 1). al-Haytham!, A, 9, 61;

2). al-Haytham!, B, 535.
al-Bukhari, A, 2, 188.
Cf. Ibn Hisham, A 1, 1, 342.
Muhibb al-Tabari, A, 2, 284.
Ibid., 301-2.
Bee ٨٠ 247. However, cf. Istanbull, A, 2, 540.
Cf. 1). Abu Nu’ayra, A, 1, 59 (with slight verbal 

differences);
2). Muhibb al-؟abar!. A, 3, 17 (with slight verbal 

differences).
Cf. Muhibb al-؟abar!. A, 3, 20 (with differences).
Ibn ’Abd al-Barr, A, 2, 459 (more comprehensive version 
with slight verbal differences)٠ 
Cf. 1). al-Bukharl, A, 2, 192;

2). Muslim, A, 5, 154;
3). Ibn *Abd al-Barr, A, 2, 460;
4). Ibn al-Nahhas, A, 215-6.

Qur’an, al-Baqarah (2), 194;
Muhibb al-؟abar!, B, 98-9 (with slight verbal 
differences).
Ibn ‘Abd al-Barr, A, 2, 469 (more comprehensive version).

684.

685.

686.
687.

688.
689.

690.

691.
692. 
693-
694.
695.
696.

697.
698.

699.

700■

701.
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I have been unable to find this reference attributed to 
al-Hakira;
al-Bayhaqi, c, 4, 212.
Ibn al-Mubarak, A, 77-9 (more comprehensive version with 
differences).
Ibn ‘Asakir, A, 7, B2-3 (with slight verbal differences). 
Ibn *Abd al-Barr, A, 1, 201.
Muhibb al-Tabari, A, 4, 274■
al-Bukh^r!, A, 3, 7 (with slight verbal differences).
Cf. Muhibb al-؟abar!. A, 4, 27B.
Muhibb al-Tabari, A, 4, 284 (with slight verbal 
difference).
Ibn al-JawzI, A, 1, 347■
al-Bukharl, A, 2, 193-4; 3, 4-5, (more comprehensive 
version).
I have been unable to find this book of al-Baghaw!. 
However, cf. Ibn al-Nahhas, A, 217.
^ass^. A, 1, 433 (with some differences in order).
Cf. Ibn ‘Abd al-Barr, A, 2, 544.
Cf. Muslim, A, 5, 158 (with slight verbal differences). 
Ibn ‘Abd al-Barr, A, 2, 544.
Ibn Ab! Shaybah, A, 5, 317.
Muhibb al-؟abar!. A, 4, 331.
Ibn al-JawzI, A, 1, 361- 
cf- Ibn Hishara, A, 3, 21. 
cf.ibid.,28.
Cf. ibid., 43 (with slight verbal differences).
Ibn al-Ath!r, A, 2, 353 (more comprehensive version with 
some differences); 
al-Dhahabl, A, 1, 372.
Cf. 1). al-Dhahab!, A, 2, 119 (more comprehensive version 

with slight verbal differences);
2). Ibn al-Ath!r, A, 2, 232.

702.

703.

704.
705.
706.
707.
708.
709.

710. 
711

712.

713■
714.
715.
716.
717. 
718
719.
720.
721.
722.
723.

724.
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al-Dhahab!, A, 2119 م.
Ibn al-Athlr, A, 2, 94-5 (more comprehensive version with 
slight verbal differences). 
al-Dhahabi, A, 2, 42.
Cf. 1). al-Bukhari, A, 3, 32;

2). Muslim, A, 4, 252 (more comprehensive versions). 
Ibn Sa‘d, At 2, 1, 85 (ص^  comprehensive version).
Bee n. 673. However, cf. Is^anb^l!, A, 2, 564.
This work of ‘Abd al-Ghaf^r b. Nuh تآو-له؟آ  is not 
published, even if it is extant. However, cf.
Istanbul!, A, 2, 565-8.
In margin: ت
I have been unable to find this reference in Ibn Sa*d.
A. However, cf. 1). Ibn Kath!r, c, 7, 118 (with slight

verbal differences);
2). Ibn al-Nahhas, A, 223.

Cf. al-Haytham!, A, 5, 319 (more comprehensive version).
I have been unable to find this work of al-Dar Qutni. 
However, cf. Istanbul!, A, 2, 572.
Cf. Ibn ‘Abd al-Barr. A, 1, 105- 
Ibn al-Ath!r, A, 3, 336.
Ibn al-Ath!r. A, 3, 339 (more ^mprehensive version).
Ibn ‘Asakir, A, 7, 31.
See n. 247. However, cf.
1). Ibn al-Nahhas, A, 227 (more comprehensive version 

with slight verbal differences);
2). al-‘̂ lira al-Dimyat!, A, 70 (more comprehensive 

version with differences).
See n. 247. However, cf. 1). Ibn al-Nahhas, A, 233-4;

2). al-‘Alim al-Dimy^!, A,
^1-2 (shortened version with slight verbal differences). 
See n. 247. However, cf. 1مر ■Ibn al-Nahhas, A, 237-8;

^). al-‘Alim al-Dimyat!, A, 7^.

725.
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730.
731.

732.

733.
734.

734*
735.
736.
737.
738.

739■

740.
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I have been unable ٠̂ find this reference in any beck of 
al-Bukh£^. However, cf. 1). Ibn al-Nahhas, A, 234, 235;

2). al-‘Alim al-Dimyati, A, 72 
(more comprehensive version with differences)٠ 

Qur'an, al-Hadld (57), 21.
I have been unable to find this work of Abu al-Hafs 
al-Bulqayni. However, cf. Istanbull, A, 2, 598٠ 
Ibn Qudamah, A, 8, 353.
Qur'an, al-Anfal (8), 45; 
al-Qurtubi, A, 8, 24.
Abu Dawud, A, 1, 263. 
al-Hakim, A, 2, 116.
Qur'an, al-Tawbah (9), 38;
I have been unable to find this work of Ibn al-Rif*ah.
I have been unable to find this reference in Ibn Qudamah, 
A.
I have been unable to find this reference in Ibn Qudamah; 
Abu Dawud, A, 1, 251; 
al-Bayhaqi, A, 9, 97.
Qu^3n, al-Tawbah (9), 60;
al-Qurtubi, A, 8, 185-6 (more comprehensive version with 
slight verbal differences). 
al-Qurtubi, A, 8, 186-7.
Ibn Qudamah. A, 8, 350.
Abu Dawud, A, 1, 247 (more comprehensive version).
Ibn Qudamah, A, 8, 487 (with slight verbal differences).
I have been unable to find this reference attributed to 
Ibn 'Abd al-Salam.
However, cf. Istanbul!, A, 2, 616.
Ibn Qudamah. A, 8, 389-91 (with some differences). 
al-Nawawi. A, 12, 59.

741.

742.
743■

744.
745.

746.
747.
748.

749.

750.

751■

752.
753.
754.
755. 
756-

757.
758.
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I have been unable to find this reference in al-Nawawi. 
However, cf. Istanbul!, A, 2, 621. 
al-Nawawl A, 13, 58-9 (more comprehensive version). 
Qur'an, al-Anfal (8), 1;
Ibn Qudamah, A, 8, 418-9 (more comprehensive version with 
slight verbal differences).
I have been unable to find this work of al-Nawawi; 
al-Nasafi, A, fol. 169a;
al-Marghlnani, A, 2, 578-9 (more comprehensive version). 
Qur'an, 41 ,(8) له-ه^لةء ;
al-Qurtubi, A, 8, 2-3 (^ore comprehensive version).
Ibn Qud^ah, A, 8, 409 (more comprehensive version).
I have been unable to find this reference in 
al-Marghlnani, A. 
al-Nawawi, c, 6, 385.
I have been unable to find this reference in Ibn Qud^ah. 
Ibn Qudamah, A, 8, 416. 
al-Marghlnani, A, 2, 578.
I have been unable to find this reference in this book of 
al-Muzani.
See n. 36;
Ibn Qudamah, A, 8, 469 (with slight verbal differences), 
al-shirazi, A, 2, 245 (more comprehensive version).
I have been unable to find this reference in al-Bayhaqi,
A. However, cf. Istanbull, A, 2, 638.
Ibn Qud^ah, A, 8, 427 (more comprehensive version). 
Ibid.. 4^8.
Ibn Qudamah, A, 8, 426 (more comprehensive version);
I have been unable to find this reference in al-Ghazali;
I have been unable to find this reference in 
I have been unable to find this book.
Ibn Qud^ah, A, 8, 422 (more comprehensive version);
Ibn al-Na^l^s, B, 278.
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cf. A, 2, 650.
I have been unable to find this work of Abu al-Hasan 
al-Lakhm^. However, cf. Istanbul!, A, 2, 651.
Ibn Qudamah, A, 8, 403 (mo^e comprehensive version).
Ibid.
Ibid., 434 (more comprehensive version).
At least one folio is missing from the MS. at this point. 
al-Margh^^l A, 2, 565-6 (with some differences); 
see n. 36. However, cf. Istanbull, A, 2, 664.
Ibn Qud^ah, A, 8, 489 (more comprehensive version). 
al-Nawawi. c, 10, 279-80.

له-8ق£آمل , A, foil. 155a-b (more comprehensive version 
with slight verbal differences); 
al-Nawawi, c, 10, 282- 
Abu Dawud, A, 1, 279.
I have been unable to find this reference in any book of
al-^abar5ni.
al-Hakim, A, 2, 141-2 (more comprehensive version).
I have been unable to find this work of Ibn ‘Abd al-salam. 
Qur^n, Al ‘Imran (3), 126.
Ibid., al-Anfal (8), 45-6. 
al-Bukharl, A, 2, 112-3;
Muslim, A, 4, 185;
I have been unable to find this report from al-Kisa‘i and 
AbEzayd;
al-Jawharl, A, 3, 1202 (more comprehensive version).
I have been unable to find this reference in Ibn al-JawzI,
B. However, cf. Istanbull, A, 2, 685.
Ibn al-JawzI, B, 166-7.
Ibid., 158 (with slight verbal differences).
Cf. 1). al-Bukhari, A, 2, 112 (shortened version with 

slight verbal differences);
2). al-Muttaq؟ al-Hindi, A, 4, 361.
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al-Bukharl, A, 1, 9;
Muslim, A, 1, 149 (with slight verbal differences)٠ 
Muslim, A, 4, 183-4.
Ahmad, A, 3, 135;
for al-Bazzar cf. al-Haytham7. c, 1, 68; 
for al-Tabarani cf. al-Haythami, A, 1, 96; 
for Ibn Hibban cf. al-Haythami, B, 41-2. 
al-Hakira, A, 2, 126 (more comprehensive version).
For Ibn Hibban cf. al-Haytha!^, B, 405;
Ibn Majah, A, 2, 106 (more comprehensive version with 
differences).
Cf. al-Haythami, B , 368.
Abu Dawud, A, 1, 168 (more comprehensive version with 
slight verbal differences);
al-Nasa’i, A, 5, 82 (more comprehensive version);
for Ibn Hibban cf. al-Haythami, B, 506 (more comprehensive
version with slight verbal differences);
for al-Tabarani cf. al-Haythami, A, 8, 181.

799.

800. 
801.

802.
803.

804.
805.
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Notes on Nuzhat al-Sultan 

.al-SakhawI, A, 1, 203 .ل
2. Sarkays, A, 1848; Published (see bibliography)٠
3. Sarkays, A, 1?11; Kahhala, A, 12, 7^; al-zirkili, A, 7,

175.
4. Published (see bibliography).
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Notes on the Bibliography of Jihad

1. Hajji Khaiifah, A, 2, 1410.
2. *Awwad, A, 1, 408.
3. Ibid., A, 2, 285.
4- Ibn al-Nad^a, A, 304; *Awwad, A, 2, 284.
5. Pasha, A, 6, 2, 51-2.
6. Ibn ؟ajar, B, 470 ع .
7. Pasha, A, 6, 2, 24.
8. Hajji Khaiifah, A, 2, 1410; *Awwad, A, 1, 202.
و . Pasha, A, 5, 1, 5.
10. *Awwad, A, 2, 283; Ibn al-Nadlm, A, 282; 

Kahhalah, A, 1, 28.
11. *Awwad, A, 2, 285.
12. Hajji Khaiifah, A, 2, 1410; Pasha, A, 5, 1, $7.
13. Ibn *Abd al-Salara, A, ٠٥٠
14. *Awwd, A, 1, 150.
15. Ibn *Abd al-Sal^, A, ٠٠.
18. Pasha, A, 5, 1, 701; JJajjl Khaiifah, A, 1, 54;

published (see bibliography)
17. *Awwad, A, 1, 340.
18. Pasha, A, 5, 1, 430; al-AsnawI, A, 1, 372;

*Awwad, A, 2, 220.
.٠٠ ,Pasha, A, 5, 1, 589; Ibn *Abd al-Salara, A مو1
20. Hajji Khaiifah, A, 2, 1275; al-Kattanl, A, 36;

*Awwad, A, 2, 218.
21. Pasha, A, 6, 2, 108-9; al-zirkili. A, 6, 191.
22. Pasha, A, 3, 1, 69; al-zirkili. A, 3, 122;

*Awwad, A, 1, 14.
23. Ibn *Abd al-Sal^n, A, 41.
24. Ibid.
؟آالة .25  Khaiifah, A, 2, 1410; Pasha, A, 5, 1,706.
^6. Hajji Khaiifah, A, 2, 1275; *Awwad, A, 2, 218.



77

27. Pasha, A, 5 م 1م 524أ  *Awwad, A, 1, 3هل.
28. Pasha, A, 5, 1, 829; *Awwad, A, 1, 128-
29. Pasha, 6, 2, 425; Hajji Khaiifah, A, 2, 978.
30. Published (See bibliography) ٠
31. ? ةة^ق , A, 6, 2, 134.
32. * A ^ d ,  A, 2, 342.
33. Pasha, A, 6, 2, 135; *Aww^d. A, 2, 469.
34. *Awwad, A, 2, 77.
35. Ibid., 1, 374.
36. Ibid., 2, 220.
37. Pasha, A, 6, 2, 148; published (see bibliography).
38. Hajji Khaiifah, A, 1, 10; Ibn *Abd al-Sal^B, A, 41;

published (see bibliography).
39. * Awwad, A, 1٠ 422 ٠
40. Ibid,, A, 1, 83.
41. Pasha, A, 6, 2, 409; *Awwad, A, 1, 155.
42. Hajji Khaiifah, A, 2, 1255.
43. Ibid., 1686-
44. Ibid., 1, 167; Pasha, A, 6, 2, 180-1; *Aww5d. A, 1, 97.
45. Pasha, A, 5, 1, 123.
46. Ibid., 125; *Awwad, A, 1, 102.
47. *Awwad, A, 1, 52; Hajji Khaiifah, A, 1, 70.
48. Pasha, A, 5, 1, 834.
صةو1 .49  Khaiifah, A, 2, 859; * A ^ d ,  A, 1, 332, 340.
;ajjl Khaiifah, A, 2, 859; Pasha, A, 6, 2, 563؟ .50

*Awwad, A, 1, 340.
51. Pasha, A, 5, 1, 534-5; *Awwad, A, 1, 48.
52. Pasha, A, 6, 2, 495; *Awwad, A, 1, 155.
53. Pasha, A, 5, 1, 583.
54. Pasha, A, 6, 2, 234; Hajji Khaiifah, A, 2, 982;

*Awwad, A, 1, 374.
55- Ibn *Abd al-Sal^, A, 42.
56. PashS, A, 6, 2, 239.
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57. Ibid., 253-4.
58. Ibid., 5, 1, 495.
59. Ibid., 6, 2, 438; Hajji Khaiifah, A, 2, 1656.
68. Pasha, A, 6, 2, 414.
61. Ibid., 426-7.
62. *Awwad, A, 2, 218; Ibn *Abd al-Salam, A, 42.
63. *Aww^d, A, 2, 223.
64. Pasha, A, 6, 2, 283; * A ^ d ,  A, 2, 389.
65. *Awwad, A, 1, 288.
66. Pasha, A, 5, 1, 590; cf., Ibn *Abd al-Salam, A, 42.
67. Pasha, A, 6, 2, 501; *Awwad, A, 2, 219.
68. Pasha, A, 6, 2, 325.
69. Ibid., 329.
70. Ibid., 5, 1, 176.
71. *Awwad, A, 2, 427.
72. Pasha, 6, 2, 359.
73. *Awwad, A, 1, 34.
74. A, 5, 1, 618.
75. Ibid., 568.
76. Ibid., 6, 2, 418-1; *Awwad, A, 1, 384.
77. Pasha, A, 6, 2, 374.
78. Ibid., 458.
79. *Aww^d, A, 2, 150.
80. Ibid.,I, 352.
81٠ Pasha, A, 6, 2, 384; * Awwad, A, 1, 438٠
82. *Awwad, A, 1, 52.
83. Pasha, A, 5, 1, 192.
84. Ibid., 6, 2, 422.
85. *Awwad, A, 1, 323.
86. Ibid., 2, 138.
87. P5sh^'A,3, 1, ءوو  al-Zirkill'.A, 6, ل80ء  

*Awwad, A, 1, 83.
88. Pasha, A, 3, 1, 52.
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Pasha, A, 605 ,1 , و .
*Awwad, A, 2, 299.
Ibid-. 219- 
Ibid., 220.
Microfilm N. 57. Markaz al-Bahth al-*Ilrai, Umm al-Qura 
University, Makka^ al-Mukarramah, Hadlth N. 21^. 
Published (Dar al-Nashr lil-Jami*in, Cairo, 1981). 
Published (Dar al-Turath al-*Arabi, Cairo, 1973).

89.
90.
91.
92.
93.

94.
95.



|.rffi.m.vrw^nr»n w ratiinw n nr1|i

 |مائمبمأضممص*اد اءهالأاهمرح'اضئآلة
ذى،ذهظإلردئم؛محن محاحيالءنه'مها م

|ةآلثإمحأهمد^مح''بجزب^ا'بم,أردمادعآأتبم

 إ اثبمويمأةقإإ.ألمإلمح،دابرادoإددصامحأ*اال
ادالدااةئبحادبمبمليىأمإلثتثاتدمدا-

ثادممحنت'ئىوفئمب'
نلتأ'ألرمسد

.' ٠';،اماليد'ا.م؛ت.ا.نبأ.ماكااعدإذامءم-ثد'ر*ا إ

بجإ^أأمئش؛دمآينءء I إاإمب،تبأبمادسأ>م

مبممغمأ؛ذممحي1 تبميإ نأةآذم'تطا.

 كبمممء.إي ئضسمب

ءمبم؛اصنح\سظ >سه* '-'• •ا

'I محمإمهبملينيلطافق■ نةيامتا,قادتموايم؛ربم
أتدداصلبجه*إلأر

لرأح>انغفهنإاردبمنا
*تجء'،مبمشاآزثإق

؟ا5سأآةمبتةوتةحمبالصأمبمح0
'الحمئ.مءمبحممحا /ابج ؛مبمب:؛مبلىتسطثبم:ي/ ,'؛.ء أ



ا

j اصغاالد بي-ا'محمحط،م بكنس لءإثه ٠ ءةم.م حما ر |أ

I ^ج,أةمحغئامذ؛^̂زئسمامآل'مإماءضبم،؟انم أءا ■'• " |إ

 مقإر-محب صءؤإ هبمأنيا.لعنع م ح أ .ى كتد ي-رجمما ؛ '

<حمامؤن ءىلءؤإحمصمح؛م اآلصشفآء حمآلم'محاشخملء نامح

 إ،ء.ئألتممح ه إقاء^واألةممهم في ءمبمم بنا اال.اشمملوا ؛

... ٠... ٠٠̂ددأاؤغلفءآمغأل ث مسأء ؛صال ض-رمني ١ إ

'؛ئاأأإحمبء مح'حإةضداخهمةط مبقذ\زفةيفا،،ءممم احمت ان اف؛ءجبم حمن إ II إ \اشمجمذمؤمه،اضمحروىإبمتيإلفيإل صم ١ مأقصنيإأئاأ

ؤإ ٠؛ ٦٠ ئ مإيءيم ى4نحهماسااممةإالزيا تيم و -إفي|
^تيئاسمفأه4̂تنئال4ضالقامم-;ممم ■، ./- إإ

إ 0مساميئادءمنمسفي إإ؛فيامهميفق حمنتيهة وا،ممحءفإرإن اإ
إ تءمبد؟يبثاإشم جليادههم ه'بحمبه ،يهمماأا-أث

حمة؛هإز ٩فاؤ دجإلئمآلي؛الرث ٢٧^ كأضه إلادزابي
حممسق1مفي إلعلين،ل\ممإسءائدممم ش؛يرمجان سم-ممسى

•د.كي فيخمالهانآآمم شاما • م ب / ء ٠• •٠• د‘هلمت '

مءلمح »مسمإا /ةمنىئماد بمي،بممحظبمنمئاباثم مإهارغ
>محشحمص قبم 1لئثمان سا د ورماأى

j جقمإأمح،اهمانييب آرم ل رضيمغءءآإلحممي م

أ ^ممءمممبصمتيمؤةمإمب ؤمآلمبنأءمميمي ^2ادص



هء.قأإمم
ومحار



٣٧٢

١٢٤......
مجلدات ٤ ،C ء ج ،البزار مسند زوائد عن اآلمتار كثد

 االعقلهي الرحمن حبيب ت
 بيروت < الرماله مؤسة

٣١٩٨٤ - ٥١٤٠٤ الحانيه الطبعة

 أسد بن الله عيد الدين شيد ،اليانعي —١٢٥

A ~ ٢ ،المادتين حكايات ني الرياحني روز
 التاهرء ،مبيح علي محمد مطبعه

الشاليه لطبعه١

Arberry, A.J.
A hand List of the Arabic Manuscripts A, 8 vols,
The Chester Beatty Library,
Dublin 1955-66.



٣٧١

 تعيب بن احمد ،الثماني —١١٦

 مجلدات ٨ ،٨ — ١ الستنء
لتامرء ١ ،الهمرية المطبعة

 محمود بن أحمد بن الله عبد البركات أبو الدين حائط <الشطي —١١٧

A ء ٢ ،الواني فرح ني الكافي
٤٤٠٢ المخطوط رتم ،دبلن بيتي جسرت مكتبة

 حرف بن حيىي الدين حميي زكريا أيو ،النووي -١١٨
 مجلدة ١٨ ،ء = ا ،مسلم محيح حرح

٣١٩٢٤ ،الممريه المطسمعه

١١٩......
 مجلدات ٤ ،بءج ،واللغات اآلباء تهذيب

بيروت ،العلمية الكتب دار

١٢٠......
 مجلدة ١٢ ،ح ء ج ،الطالبين روضة

بيروت ،اإلمادمي المكتب

لله ١ عبد جميل < ماهم — ١ ٢ ١

 مجلدات ٤ إإا = ،٢ ،المعيب بن معيد اإلمام فته

 بغداد ،االرهاد مطبعه

٣١٩٧٠ - ٠١٣٩٥ االولى الطبعه

يكر ابي بن علي الدين نور ،الهيحمي -١٢٢

 مجلدات ١٠ ،٨ = ا ،العوائد ومشبع الزوائد مجمع

٠١٣٥٣ القاهرة ،السي مكتبه

١٢٣- .....
 B = ب .حبان ابن زوائد إلى الظمآن موارد

حمرة الرزاق عيد محمد ت

بيروت ،الهالل دار



المعين بن أحمد الطيب ابو ،المتنبي

ه ء آ ،الديوان
٣١٩٨٠ " ٠١٤٠٠ لينان ،بيروت دار

 املحب بن امحد جعغر ابو ،اسربي املحب
 جملدات ٤ ،إر ء ٢ ،العشرة مثاتب يف التفرة الرياش

بيروت ،لعلميها الكتب دار

 R — ب ،لتربىا ذوي مثاتب قي العتىب ذخائر
٠١٣٥٦ الغامرة ،التسي مكتبه

الزبينبي الصيغي محمد بن محمد ،مرتض

 إر ؛؛ ا .الدين علوم ءحتياا أمرار بشرح المتقين المادة اتحاد
بيروت ،العربي الترام إحياء دار

 الترتحاني بكر أبي من علي المش ابو الدين برهان ،الهرثميناني

 أ=ه ،الهدايه

ملتان ،اسميه لشركها مكتبه

 الزكي بن يوث احلجاج ابو الدين مجال ،املزي
جملدات ٢ ،ه = ا ،الرجال امساء لخي املحال تهذيب كتاب

 لتاق يوعد امحد و رباح العزيز عبد ت
 بمحق ،للرتام اهلامون دار

٣١٩٨١ - ٠١٤٠١ االوض اسبعه

التحيري الحجاج بن طم

مجلدات اءه،ه (الثووي حرح مع المحيح الجامع

؟القاهرة

التوى عبد بن العظيم عيد الدين زكي محمد أيو ،المشذري
 مجلدات ٤ ،خ ؛؛ ١ ،والترهيب الترثميب

بيروت ،العربي الترام إحياء دار



٣٦٩

 B1 " ١٠٢٠ * اآلخرة وأمور املوم أحوال ني التذكره
٤٠٤٣ املخطوط رتم ،دبلن بييت جسرت مكتبه

١٠٢......
 جملدان ،ج̂ ء ٣٠٢ ،االخره وامور املوتى احوال ني التذكرة

الستا حجازي امحد ت
ة ،االزهريه الكليات مكتبه ر م ا غ ل ٢١٩٨٠ - ٠١٤٠٠ ا

 جعغر بن حممد الشريد ،الكتاني —١٠٣
 ه ء ا ،اهلستطرنه الرماله

 املختمر حممد ت
 دمشق ،الغكر دار

٢١٩٦٤ - ٠١٣٨٣ احلاحله الطبعه

رضا كمر ،كحاله —١٠٤

 جملده ١٣ ء ١ ،املؤلغني معجم
٣١٩٦١ — ٠١٣٨٠ دمشق ،الترتي مطبعه

١٠٥- .....
B ~ ب ،املؤلغهن معجم على املععتدرلث

بيروت <الرماله مؤسه

٣١٩٨٥ - ٠١٤٠٦ االوىل الطبعه

االمبحي انس بن ماللق —١٠٦

 ه ء آ ،املوطا برجال امليطا إساق كتاب مع املوطا كتاب
سد هاروق ت

بيروت ،اجلديده اآلناق دار

م١٩٨٠ — ٠١٤٠٥ الرابعه الطبعه

الدين صام بن على الدين عالء ،اهلندي املتيت -١٠٧
 جملده ١٦ <إإ = ٢ ،واالنعال االتوال منت ني العمال كنز
 التا ؟ومغو نحيا مكري ت

٣١٩٧٩ - ٠١٢٩٩ بريوت ،الرماله مؤذ



٣٦٨

 إلثبيلم١ الزدي ١ لرحهن ١ عبد بن احلق عبد “٩٣
ه = آ ،الكربى االحكام

٠١٣٩٢ باكستان ،آباد سيد نيو ،الراهدية املكتبة

 املتعاني صام بن بكر أبو ،الرزاق عبد “٩٤
جملدق ١١ ،إر ء ا ،اصمنغم

 العظمي ١ لرحهن ا حبيب ت
بيروت ،االمالم املكتب

٣١٩٧٢ - ٠١٣٩٢ االدىل الطبعة

اهلمللث عبد بن حمين بن املله عبد ،العصامي “٩٥
 جملدات ٤ ،ء = ٢ ،والتوايل االوائل أنباء عي العوايل النجوم مسط

لتامرء ١ ،امللغية املطبعة

(رت حممد الرمي <ءدي “٩٦
،الطآلم دار إىل الغرام ومثري العشاق مصارع إىل االحواق مشارع

جملدان ،ه = ٢
٠١٤٠٥ المكرمة مكة القرى آم جبامعة ماجستير رماله

كوركيم ،عواد “٩٧
 جملدان ء آ ،العرب عغد املثري الرتام ممادر
٣١٩٨١ — ٠١٤٠١ بغداد ،العراتي العلمي املمجع

 حممد بن حممد حامد أبو ،الغزايل —٩٨
 جملدات ٤ ،ة = ا ،الدين علوم إحياء
٣١٩٢٩ - ٠١٢٥٨ الغاهرء ،احلليب لبابيا ممطغى مكتبه

اليحميب موص بن وعيا الغنل أبو ،القاضي “٩٩
 جملدان ،ة = أ ،املمطغى حقوق ،بتعريف الشغاء

بيروت ،العلمية الكتب دار

 الئماري١ امحد بن حممبد الله عبد ابو الدين محس ،القرطيب “١٠٠
جملدة ٢٠ ،ه = ١ ،القرآن الحكام اجلامع

التاهرء <العربية الكتب دار
٣١٩٦٧ “ ٠١٣٨٧ احلاحلة الطبعة



٣٦٧

 إدريم بن سهد الله كبد ابو ،الشافعي ”٨٦
 جملدات ٨ ،٨ = ا ،اآلم

الغامرة ،األزهرية الكليات مكتبه
٣١٩٦١ - ٠١٣٨١ االوىل الطبعة

 ابادي الغمحرور يوسد بن علي بن إبراهيم إسباق آمو ،الشريازي -٨٧
 =ه ٢ ،الشافعي اإلمام فته يف اهلبلب
بريوت < لمعرفةدارا

 امحد بن مليمان لتامم ١ ابو ،الطرباني —٨٨
 جملده ١٣ ،ه = ا ،الكبري املعجم

 السلعي املجيد عيد محدي ت
بغداد ،العربية الدار
٣١٩٧٩ - ٥١٣١٩ األوىل الطبعة

جرير بن محمد جعغر ابو ،الطربي -٨٩
 جملدات ٦ ،٨ ء ١ *واالسم امللوك تاريخ

التاهره ،املمءا املسنة املطعه
■'ص.ض

٩٠- .....
 مجلدة ٣• ،ج — ب ،الترآن تغعير في البيان جامع

 لدين ١ لغظام الغربان ورمثائب التران غرائب تغسير وبهامشه

 بوريلتيماا التمي حسين بن محمد بن املش
التاهره ،الميمتية المطبعات

محمود < طيالعميا العامل —٩١

 فيه لرتغيب ١و لجهاد ١ فتل في قاالهوا مشارع من قاالذوا فكاهة
 ا=ه ،عليه واحلث
٠١٢٩٠ التاهره ،بوالق

إحسان ،عباس —٩٢
ه = ١ *الخوارج حعر ديوان

بيروت ،الشروق دار

٣١٩٨٢ - ٠١٤٠٢ الرابعة الطبعة



٣٦٦

 موص بن آحهد الطاهر بن حممد المني ابو الشريد ،الرخي “٧٩
 اإ = ا ،متده حممد بقرح البالمثة مهج

بريوت ،االكلس مؤمسة

لدين ١ خري ،لزرم ١ “٨٠
 جملدات إإ|ح=ا ،اآلعالم
بيروت ،للماليين العلم دار

٣١٩٨٤ املاصة الطبعة

 تزاومتيل بن يومد املر أبي البني محس ،اجلوزي ابن مسط -٨١
A ~ ٢ ،اآلءدان تاريخ ني الزمان مراه

أباد حيدر <نيةالعصا املعارف دائرة مطبعه
٣١٩٠١ “ ٠١٣٧٠ االوىل الطبعه

 الرمحن عيد بن حممد الدين محس ،املفاوي —٨٢
A= ١ ،معلتاا لترنا المل الالمع النوء
٠١٣٥٣ التاهره ،القصي مكتبة

اليان يومغا ،مركيس —٨٣

A = آ ،واملعربة العربية املطبوعات معجم
٣١٩٢٨ - ٠١٣٤٦ الغامرة ،كيممر مطبعه

ة بن متمور ابن ،معيد —٨٤ ب ع  اهلي ماني١الثر ح
جملدات ٤ ،A — ٢ ،الشن

اآلعظمي الرحمن ؛حبيب ت

 البند ،دابيل العلمي المجلس
٣١٩٦٨ - ٠١٣٨٨ االولى الطبعات

ي الله عبد بن الرمحن عبد لغامم١ ابو <املمسيدي —٨٥ م ع ح خ ل  ا

 ت١جملد ٤ ،خ ء آ ٠الند١ الروز
 معد الرؤوف عبد طه ت

ر ا بريوت ،الئكر د



٣٦٠

المش بن المسمن الله مد ابو ،الحليم “٧٢
 جملدات ٣ <إإ ء آ ،اإلميان حعب يف املهناج كتاب

 فوده ماهتد حليمي ت
 بريوت ،الغكر دار

٣١٩٧٩ - ٠١٣٩٩ االوىل الطبعات

 البصيت محمد بن محد مليمان آبو ،اخلطابي “٧٣
 جملدان ،ح = ٢ ،الشن معامل

 الطباخ راحتب حممد ت
حلب ،العلمية املطبعة
٣١٩٣٢ - ٠١٣٥١ االوىل الطبعات

 علي بن أمحد بكر أبو ،البغدادي اخلطيب “٧٤

 جملده ١٤ <إإ = ١ ،بغداد تاريخ
بريوت ،العربي الكتاب دار

الدقل بن الرحمن عيد بن الله عبد محمد ابو < رميالد ١ “٧٥
مجلدات ٣ ،م “ ٢ ،الشن

النبوية السه إحياء دار

عثمان بن امحد بن حممد ،احلهيب “٧٦
 جملدات ٥ <إإ ء آ ،واالعالم املشاهري وطبقات اإلسالم تاريخ
٠١٣٦٩ القاهرة ،القسي مكتبه

٧٧“ .....
 جملده ٢٣ ،ج = ب ،النبالء أعالم مير

 الرناؤوط١ هعيب ت
 بيروت < إلسالمي ١ لمكتب ١

٣١٩٨١ ٠ ٠١٤٠١ االدلى الطبعات

التزويشي حممد بن الكرمي عبد القاسم ابو ،الرانعي “٧٨
A ء ١ ،الوجيز حرح ني العزيز فتح

٣٢٩١ اليئطوط رمت <دبلن سم جستر مكتبه



٣٦٤

تيس بن حممد كيص أبو ،الرتمذي —٦٤
،املباركغوري الرمحن لعبد االحوذي تحغة حرحه مع الترمذي جامع

 مجلدات ة،ه=ا

أباد ليمل ،السنة ضياء إدارة

 الشافعي لدمحتي١ احلميت ملعيين ١ حممد بن بكر أبو ،الدين تيت —٦٥
جملدان ،ه = ٢ ،االختمار مثاية حل ني االخهار كناية

 تطر ،اإلماآلمي الرتام إحياء ادارة
٣١٩٨٥ الرابعة الطبعه

خملود بن حممد بن الرحمن عيد ،احلعاليي -٦٦
 جملدات ٤ ،از ء آ ،القرآن تغعير ني الصان اجلواهر

بيروت ،اآلعلمي مؤسسة

محاد بن إمساعيل ،اجلوهري —٦٧
جملدات ٦ هء ء آ ،املحاح

 عطار الغغور عيد أحمد ت

القاهرة ،العربي الكتاب دار

الله عيد بن ممطغى ،خلينه حاجي —٦٨
 جملدات ٣ ،٨ = آ ،والغتون الكتب أسامي عن الظتون ممقغم

٣١٩٤١ بيروت ،املحىن مكتبة

الشبابوري الله عبد بن حممد الله عبد ابو ،احلاكم —٦٩
،ار = ٢ ،لحمييا للحافظ التلخيم وبذيله املحيحني على املتدرأل

جملدات ٤
بيروت ،العربي الكتاب دار

اخلزرجي املتدر بن حابت بن محان “٧٠
 جملدان ،ه = آ ،الديوان

عرفات وليد ت
٣١٩٧١ لندن

 احلموي حممد بن أمحد الدين هلاب ،احلسين —٧١
 ه=ا ،الغروميه صناعه ني املخية النغحات

٣٧١٩ املخطوط رمت ،دبلن بييت جعرت مكتبة



٣٦٣

 البغدادي امني حمبد بن معماكيل ١ ،باها “٥٦
 جملدان ،ه ء ١ ،العارفني هدية

،٠١٩٦٧ - ٠١٣٨٧ حهران ،اإلمساعيلية املكتبة

إمساعيل بن حممد الله مهبد أبو ،البخاري “٥٧
جملدان ٠٨ ء آ (الحلم حاهية وبهامشه املحيح اجلامع

٠١٣٠٩ القاهرة ،اسل املظيعه

اخللوتي حممد ين حممد بن حممد ،البحثي “٥٨
 ٨ ء ٢ ،جلياد ١ باملاحمشات يتعلق هيما املداد رححات
٢٥٣٣ املخطوط رتم ،ديلن بييت جسرت مكتبة

 الغراء ممول بن احلسني حممد آبو احلأ حميي ،البغوي “٥٩
جملدة ١٦ ،٨ = ١ ،املنة حرح

 االرناؤوط حعيب ت

بيروت ،االمالمي المكتب

٣١٩٨٣ - ٠١٤٠٣ احلانية الطبعة

 رمالن بن صر حغم أبو الدين مراح ،البلتيئي “٦٠
 ٨ ء آ ،اخليل امر حمي السيل تطر

٤٢٧٢ املخطوط رتم ،دبلن بييت جستر مكتبة

 ملي بن احلسني ين آمحد بكر ابو الييهيتء “٦١
 مجلدات ١٠ <٨ = ا ،الكربى الشن

٠١٣٥٦ آباد حيدر ،العحهائية املعارق دائرة مطبعه

املكرمة مكلت قي لرتى

٦٢- .....
 جملدات ٧ ،ح ء ج ،الشريعة آحماب أحوال ومعرنة التبوة دالئل

 جي تلعه املعطي عيد ت
 بريوت ،العلميه الكتب دار

٣١٩٨٥ ٠ ٠١٤٠٥ االوىل الطبعات

٦٢- .....
 ج ء ب ،اإلميان هعب

جبامعة ممور مخطوط



٣٦٢

 التميمي املثىن بن علي بن امحد ،يعلى أبو —٤٩
مجلدات ٨ ،ه — ٢ ،الهثد

 سحق ،للرتاث ملامون ١ دار
٣١٩٨٠ ،٠١٤٠٥ __ ٥١٤٠٤ االوىل العبه

حنيل بن حممد بن امحد الله عبد بوا ،امحد —٥٠
 جملدات ٦ ،٨ = ٢ ،العمال كنز منتخب كتاب وهبامشه المسند

٠١٣١٣ الغاهرء ،البنية المطبعة

٥١- .....
 جملدان ،ج ء ب ،املحابه فضائل كتاب

 حمبام حممد بن الله ومي ت
 بيروت < له لرما ١ مؤممسه

٣١٩٨٣ - ٠١٤٠٣ االولى العبه

(رت خالد حممد <امطدبويل —٥٢
،الالم دار 1إلم الغرام ومثري العشاق ممارع إلى االحواق مشارع

جملدان ،ه = ا
٥١٤٠٠ - ٥١٤٠٤ املكرمه مكة ،القرى ٣١ جامعه ماجستير رماله

الرحيم مبد لدينا مجال < الستوي ١ —٥٣
جملدان ،٨ = ا ،الشافعية طبقات

 لجبوريا لله ١ عبد ت

بغداد ،اإلرهاب مطبعه
 ٣١٩٧٠ - ٠١٣٩٠ االولى العبه

الرتهي حممد بن حسني بن مهيل الغرج ابو ،اإلميهاشي —٥٤
A ء ٢ ،االثماني

٣١٩٧٠ - ٠١٣٩٠ بيروت ،الغكر دار

لدينا نامر محمد ،آللياني١ —٥٥

 جملدات ٨ ،٨ = ا ،السييل منار احاديث تخريج ني الغليل ارداء
بيروت ،االماآلمي املكتب

٣١٩٧٩ . ٠١٣٩٩ االولى العبه



٣٦١

-٤٢

-٤٣

-٤٤

-٤٥

-٤٦

-٤٧

-٤٨

زرإ — ١١ (النبوية السرية
 االهباري إبراهيم احلاء ممطير ،هلبي الحغيط عبد ت

 العاهرة < وأوالده الطيب البابي ممطعمر مكتبه
،٠١٩٧٥ - ٠١٣٧٥ احلافية الطبعه

 املمبثاني االحعث بن مليمان ،داود ابو
جملدان <A -ء ١ ،الشن

اهلورييت منر ت
،٠١٨٦٣ الغامرة

بءتأ ،المراسيل كتاب

 الغامرة ،العلمية املطبعه
٠١٣١٠ األولى الطبعات

 اإلمبهاني حيان بن جعغر من حممد بن الله عبد حممد أيو ،الشيخ ابو
A ء ١ ،وآدابه النيب اخالق كتاب

مرمي محمد احمد ت
 ٣١٩٧٢ الغامرة ،املمرية النهضة مكتبه

التيمي المحنى من معمر ،عبيدة ابو

A ~ ١ ،اخليل كتاب
٠١٣٥٨ أباد حيدر <لعحمانيةا ردلمعاا داغرة مطبعه

 اإلمغرائيين إسباق يعقوب ،عوائه ابو
 جملدات ٥ ،A = ١ ،الشد
 أباد حيدر ،العشهانية رداملعا دائرة مطبعه

٣١٩٦٦ - ٠١٣٨٦ األوىل الطيعه

نيالميهاا الله عبد بن امحد ،نعيم ابو
جملدات ١٠ ،A ء ٢ ،األمغياء وطبقات األولياء حلية

٣١٩٣٢ - ٠١٣٥١ القاهرة ،املادة ومطبعة الخانجي مكتبه



٣٦٠

٢٠- .....
 جملده ١٤ ،C ~ ح ،والنهاية البداية
 بريوت ،اجلعارق مكتبة

٣١٩٧٧ احلانية الطبعة

 التزويشي يزيد بن حممد الله عبد آبو ،ماجه ابن “*٢٦

 جملدان ،ء = ا ،لستنا
٥١٣١٣ ،العلمية بامسيعة األولى الطبعة

 السوزي الله عبد ،اهلبارلئ ابن —٢٧
ح = ٢ .اجلهاد كتاب

 حماد نزيه ت

بيروت ،الغور دار

 امنثيت حممد بن إبراهيم بن امحد زكريا ابو ،التحام ابن —٣٨
،املطدم دار إىل الغرام ومثري العشاق ممارع إىل االهواق مشارع
آ=ه
٠١٢٤٢ التاهره ،العامره الطباعة دار

٣٩- .....
 اهعال من املالكني وحتذير اجلاهلني اعمال عن الغافلني تشبيه

ا3=ب ،اهلالكني
الرياء ،الرياش مطابع

 اسعاق بن حممد ،الشديم ابن —٤٠
A = ٢ ،الغهرمت
٠١٣٤٨ القاهره ،نيةالرمحا اسبعه

 املعاغري المللء عبد حممد ابو ،هشام ابن —٤١
جملدات ٤ <A = ١ ،النبوية السمرة

 معد وياالرؤ عبد طه ت

بريوت ،اجليل دار



٣٥٩

 زكريا بن نارم بن امحد املش ابو ،فارس ابن —٢٩
جملدات ٦ ،ه = ٢ ،اللغة متاييم معجم

هارون حممد السالم عبد ت

 العاهره ،وأوالده احلليب البابي ممطغى ومطبعة مكتبه
٣١٩٧٠ - ٠١٣٩٠ الثانيه الطبعة

املتسي حممد بن الله عيد حممد ابو (تدامة ابن —٣٠
احمد بن الله عيد بن حسين بن عمر التام ابي خممتر على املغين

جملدات ٩ (ة ء ا ،الخرتي
 العاهرة ،العربية اجلمهورية مكتبة
الرياش ،الرياش مكتبة

٣١- .....
 جملدات ء ،ج ء ب ،حنبل بن امحد اإلمام فته ني الكايف

الشاويو زهير ت
 بريوت ،اإلسالمي املكتب

٣١٩٨٢ ٠ ٥١٤٠٢ الشالحة الطبعة

ن —٣٢ ب م ا ي ق ل م ،ا م ن ح ي د ل ا و  ب د ا ب د الله ع م ب ح ن م ي ب ب ر آ ك اجلوزية ب
ة ي س و ر غ ل A ~ أ ،ا

 حلسيينا لعطار١ عزت ت

بيروت ،العلمية الكتب دار

ن —٣٢ ب ء ابو ،كثير ا ا د غ ل ا ن عماد  ي د ل ا ن إسماعيل  كثير بن عمر ب
السقعي
جملدات ٤ ،ه — ا ،التعسري

القاهره ،العربية الكتب إحياء دار

٣٤- .....
ج = ب .اجلهاد طلب في االجتهاد كتاب

 عميالن الرحيم عيد الله عيد ت

 بيروت ،الرماله مؤسعة

٣١٩٨١ - ٠١٤٠١ االوش الطبعة



٣٥٨

٢٣- .....
ر يل الدرر ا م ت خ  B = V *والعير المغازي ا

فيد هوتي ت
٣١٩٦٦ - ٥١٣٨٦ القاهرة

 العزيز عيد الدين عز حممد آبو ،السالم عيد ابن —٢٤
 آءء ،وفناتله اجلهاد أحكام

 محاد نزيه ت
ة <ءالونا دار مكتبه د  ج

٣١٩٨٦ - ٠١٤٠٦ األوىل الطبعه

 السشيت الله هبه بن املمن بن علي القاسم أبو ،عساكر ابن —٢٥
 جملدات ٧ ،ه ء ١ ،صماكر ابن تاريخ هتذيب
 بدران الغادر عبد اختمار
٠١٣٣٠ الشام روضه مطبعه

٢٦- .....
ن و ع ب ر أل م يف ا ح ل د على ا ا ه ج ل  B = ب ،ا

ه عبد ت ل ل  يوسد بن ا
ر ا ء د ا غ ل خ ل ب ا ا ت ك ل ت ،اإلسالمي ل ي و ك ل ا

٣١٩٨٤ - ٥١٤٠٤ األوىل الطبعه

االتدملي بكر ابي من احلق عبد حممد ابو ،عطية ابن -٢٧
ز املحرر ي ج و ل ر ني ا ي م غ ز الكتاب ت ي ز ع ل  مجلدات ٨ ،ه ء ١ ،ا

م١ابر من الله عبد ت ي  رىاالئما ه
تطر

ه ع م س ط ل ى ا ل و أل ٠١٤٠٥ - ٠١٣٩٨ ٠٣١٩٨٥ - ٣١٩٧٧ ا

 احلنبلي امحد بن احلى عبد الغالح ابو ،العماد ابن -٢٨
ت ا ر ذ جملدات ١٠ ،A — ١ ،ئثمب تن اخبار تي الذهب ح
٠١٣٥١ القاهره ،القسي مكتبه



٣٥٧

١٦- .....
 جملدات ٥ ،ج = ب ،المحارم مميح علس التعليق تغليق

التزم مومس الرمحن عبد سيد ت
سحق ،بريوت ،اإلسالمي املكتب
٣١٩٨٠ - ٠١٤٠٥ االوىل الطبعة

احمد بن محمد الوليد أبو ،رهد ابن —١٧

 الحكا ١ من املدونة رموم اتتقته ما لبيان اتهلههد ا املتيمات كتاب
،املشكالت تلهامما تالمها الشرعيات املحكمات لتحميالت ١ و الشرعيات

آ=ه
التاهره ، ٠وحركا احلليب مؤسسة

ياليمر متيع بن سد بن حممد <سد ابن —١٨

جملدات ٩ = ا ،الطبعات كتاب
٠١٣٢٢ ليدن ،بريل مطبعه

حممد بن حممد الغتح ابو الدين نتح ،الناس عيد امن —١٩
جملدان ،ه = ا ،والسري والشمائل المغانم نتون ني االئر عيون

 بيروت < يدهلجد ١ قالنا١ دار

٣١٩٨٢ - ٠١٤٠٢ الحالحة الطبعه

إمساعيل ين علي ،سيده ابن -٢٠
 جملدات ٦ <م = ١ ،االعفلم واملحيط املحكم

كامل مراد ت
القاهرة ،وأوالده الحلبي لبابي ١ ممطغى مطبعه

٣١٩٧٢ - ٠١٣٩٢ االوىل الطبعات

الدين هباء التاقي ،حداد ابن —٢١
A = آ ،التاريخ كتاب من منتخبات ذيله ويل الدين مالح مرية كتاب

القاهرة ،مبيح علمي حممد ومطبعات مكتبه

 لتمريا الله عب.د بن يوحمش عمر أبو ،الرب عبد ابن ”٢٢

 جملدان ” ٢ ،االحماب معرغه غي االمتيعاب كتاب
٠١٢٢٦ أباد حيدر ،العحمانيه املعارف دائرة
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لتامم ١ بن محمد بكر أبو ،االساري امن -٩
 مجلدان ،ه = ١ ،الشاس كلمات معاني ني الزاهر

اكامن ماحل حامت ت
ه ر ا ز ا و ق ح ل د ،واألعالم ثمةا ا د غ ٣١٩٧٩ - ٠١٣٩١ م

 احلرائي احلليم جتد بن امحد ،تيمية ابن ”١٠
 جملده ٣٧ ،ه = ٢ ،نتاوى مجموع

 حلنيليا حممد بن الرمحن عبد ت
١٣٨١ الرياء

 ج — ب ،الطيب الكلم

 الرناؤوطا القادر عبد ت

ق ،الييان دار مكتبة ح م  ب

٣١٩٧٩ - ٠١٣٩٩ االوىل الطبعات

ن ”١٢ م ن بدر ،جماعه ا ي د ل د من إبراهيم إسباق ابي بن محمد ا ه س ل ل  ا

د آالت غي دالجنا ا مستند ا ه ج ل د فنل غي ومختمر ا ا ه ج ل A ” آ ،ا
ي ١ تامر امامه ت ب ن ن ب ح ع ث  ل

ر ا د ،الرية د ا د غ ٣١٩٨٣ ب

 علي بن الرمحن عبد الغرج ابو الدين مجال ،اجلوزي ابن -١٣
 جملدات ٤ <إإ ء ا ،املغوه مغوه

 جي تلعه روام وحممد فاخوري مسود ت
حلب ،الوعى دار

١٤” .....
 ج = ب *األذكياء كتاب

ه االناق دار د ي د ج ل  بريوت ،ا
٣١٩٨٠ - ٠١٤٠٠ الرابعة الطبعه

 العطالني حجر بن علي بن احمد ،حجر ابن “١٠
 جملدان <إر — ا ،التهذيب تقريب

 اللطيد عيد الوهاب عبد ت
 بريوت ،املعربة دار

٣١٩٧٥ - ٠١٣٩٥ احلائية الطبعة



٣٥٥

اجعلمروا لممادر ١

 محمد بن الله عبد بكر أبو ،الدنيا أبي ابن

ة منأ غي كتاب ن ج ل  اإ = ١ ،ا

ص مكتبه م م ،دبلن بيتي ج ت ط ر و ط خ م ل ٤٩١٠ ا

ه ابي ابن ب ي د ،ح ي ه ك ل ل د بن ا م ح ن بن إبراهيم بن م ا ه ح  ع

ب ا ع ك ل د ،ا ت م م ل ث ني ا ي د ا ح أل ر ا ا ب آل ا ت ٦ ،A ء ٢ .و ا د ل ج م

ر ت م ا ي ع ر م ع ل  ألعظمي ١ ا

ر ا د ل ة ا ي ع ل س ل  بمبي ،ا

ه ع ب ط ل ة ا ي ن ا ح ل ٣١٩٧٩ - ٠١٣٩٩ ا

ن ب ر ا ي م آل ن م ،ا ي د ل و ا ب ن أ س ح ل ن علي ا د ب م ح ا م ب ي ش ل ي نيا ر ز ج ل  ا
د م ه ١ ا ب ا غ ه هي ل ن ر ع ه م ب ا ح م ل ء ء ٢ ،ا ت ه ه ا د ل ج  م

ة ي ت ك م ل ه ا ي م إل ؟الغامرة ،ا

خ ني الكامل ي ر ا ت ل ه ١٤ ،ج = ب ،ا د ل ج  م

ر ا ر د د ا ٣١٩٧٩ - ٠١٣٩٩ بيروت ،م

ن ب ر ا ي ث أل ي ا ر ز ج ل د ،ا ج ن م ي د ل و ا ب ت أ ا د ا م ل ك ا ر ا ب م ل ن ا د ب م ح  م

ي النهاية ب ف ي ر م ث ث ي د ح ل ر ،ا ث أل ا ت ٤ ،ه = ٢ ،و ا د ل ج  م
الغامرة

ن ب ض ا ر ،آ ي ص ن ن ي د ل و ا ب د ا ي ه ع ل ل د ا م ح ن م ب ب و ق ع ن ي ق ب ا ح م ن إ  ب

ي خ ز أ ١ح ٣ ١ ي ل و ط خ  ل

ه ي م و ر غ ل ة ا ر ط ي ب ل ا ه1 ء ١١ ،و

ة ب ت ك ر م ت م ي ج ت ي ن ب ل ب م ،د ت ط ر و ط خ م ل ٣٢٢٠ ا

ة الخيل ر ط ي ب ل ا ه2 — ٢١ ،و

ر مكتبه ت م ي ج ت ي ن م ل ب م ،د ت ٣٣١٩ المخطوط ر

ة ي م د ر غ ل A3 ء ٣١ ،والبيطره ا
ر مكتبه ت س ي ج ت ي ن ب ل ب م ،د ت ٣٠٧٢ المخطوط ر



٣٥٤

 ١٨٩ ،التمة ذي إىل ملية بن جمهد مرية
 ١٨٩ ،الرتطاء إىل ملمة بن حممد مرية
 ١٩٠ ،١٨٩ ،حارثة بن زيد مرية *مؤته غزوة
١٨٢ ،جتد غزوه

٢٣٣ ،٢٣١ ،٢٢٧ ،٢٢٢ ،١٩٧ ،٨٣ ،اليرموك يوم
٢٢٥ ،١٩٤ ،١٣٠ ،اليمامه يوم



٣٥٣

 ١٩٢ ،كالب بني إلى الكالبي شيان بن الضحاك سرية
١٨٨ ،سائد ثمزوه
٢٠٤ ،طرابلس فتح

 ١٩٢ ،الكغهن ذي إلى الدومي عمرو بن الطغيل مريت
 ١٩* ،الجندل لومه إلى عوق بن الرحمن عيد سرية
 ١٨٩ ،انيم بن الله عيد مرية
١٨٩ ،جحي بن الله عيد سرية
 ١٩٠ ،اليهودي رزام بن اسمر إلى رواحة بن الله مبد سرية
 ١ ٨٩ ،نع ١ر آبي لقتل عتيلئ بن للها عبد سرية
 ١٨٩ ،رابغ بطن إلى احلارم بن عبيده مرية

١٨١ ،العشيرة غزوه
١٩٢ ،اجلناب إلى حممن بن عكاشة سريت

١٨٩ ،الغمر إلى حممن بن عكاشة مرية
١٩٢ ،احلبشة إلى ملدجلي ١ ز جمز بن علتمه مرية

 ١٩٠ <بغدلق بكر بن معد إلى طالب آبي بن علي مريت
 ١٩٢ ،الغلس إلى طالب آبي بن علي سرية
 ١٩٠ ،تربة إلى اخلطاب بن عمر مرية

١٩٠ ،النمري أميت بن عمرو سرية
١٩١ ،الطدمل ذات إلى العام بن عمرو سرية
١٩١ *سواع إلى العاص بن وممر سريت

 ١٨٨ ،التمام ،القضاء عمرة
١٨٩ ،عدي بن عمري سرية
 ١٩٢ ،تميم بثي إلى ريالغزا محن بن عيينة مريت

١٩٠ ،بالكديد امللوح بتي إلى لليثي ١ الله عيد بن لبمثا مرية
١٩٠ ،مماب إلى لليثيا الله عيد بن ثمالب سرية
١٩٠ < مليغعة ا إلى لليثيا للها عيد بن تمالب سرية

 ٢٢٣ ،١٨٨ ،١٢٨ ،مكة نتح ،الغتح مثزوة
١٩٦ ،حنل وتعه
 ٢٢٣ ،٢٣١ ،٢٢٨ ،١٩٧ ،الغاسية وتعه
 ١٣٠ ،التسطنطينيه غزوة
 ١٩٢ ،خثعم إلى عامر بن تطيه سريه
 ١٩٠ ،اطالح ذات إلى الغغاري عمري بن كعب سريه
١٨٩ ،االهرف بن كعب لقتل سريه
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٢٠٠ ،حارم وتعه
 ٢٣٧ ،٢١٤ ،١٨٦ ،١٨٠ ،الحديييه مثزده
 ٢٣٢ ،الحرة وتعه
١٧٦ ،حطني وتعه

١٨٩ ،احلارم بن وعبيدة حمزة سريه
،٢١٤ ،٢١٢ ،١٨٨ ،١٣٤ ،١١٢ ،١١١ ،١١٠ ،هوازن ثمزدة ،حشين يوم

٢٣٢ ،٢٢٥
١٩٢ ،الجندل بدومه أكيدر إلى الوليد بن خالد سرية
١٩٢ ،كنانة من جذمية بتي إلى الوليد بن خالد مرية
١٩١ ،العزى إلى الوليد بن خالد سرية

١٩١ ،الصد مرية
 ٢٢٢ ،٢١٤ ،١٨٩ ،١٨٤ ،١١١ ،االحزاب يوم ،الخندق متزوة

 ٢١٩ ،٢١٨ ،١٨٧ ،١٨٠ ،١٦٨ ،خيبر يوم
 ٢٣٢ ،١٩٦ ،دمشق فتح
 ١٨٣ ،الجندل بومه مثزوة
 ١٨٣ ،١٨٢ ،الرقاع ذات مثزوة
 ١٨٩ ،١٨٦ ،١٨٠ ،النابه غزوه ،ترد ذي غزوه
٢٠٣ ،الزلم وتعه
مؤتة ثمزوة = حارته بن زيد مرية
١٩٠ ،القرى بوادي قرته أم إلى حارثة بن زيد مرية
 ١٩٠ باجلمومء سليم بلي إلى حارثة بن زيد سريت
 ١٩٠ <حسمى إلى حارحة بن زيد سرية
 ١٩٠ ،العيم إلى حارثة بن زيد سريت
 ١٩٠ ،الطرق إلى حارثة بن زيد سريت
 ١٨٩ ،القردة إلى حارثة بن زيد سرية
 ١٩٠ ،مدين إلى حارثة بن زيد مريت
 ١٩٠ ،القرى وادي إلى حارثة بن زيد سرية
 ١٨٩ ،صير بن سالم مريت

١٨٩ ،وتام أبي بن معد سرية
١٨٩ ،العرنيين إلى زيد بن معد مريق

١٩٢ ،متاة إلى زيد بن سعد سرية
 ١٩٠ ،عامر بيت إلى االسدي وهب بن هجاع سرية
 ١٩٠ ،المغر وتعه

٢٢٧ ،٢١٩ ،٢١٨ ،منين يوم
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لوتاتع ١و املرايا ،لغزوات

١٩٠ ،عليم بيت إىل العوجاء آبي ابن مرية
 ١٨٩ ،١٨١ ،ددان متدده ،االبواء مثزدة
 ٢٢٧ ،١٩٠ ،بنجد كالب بثي إىل املديق بكر آبي سرية
١٩١ ،ارمسي حدرد آبي مرية
١٨٩ ،االمحد آءحمر يعد االمد عبد بن ملممة آبي مريت
 ١٩٠ ،التصة ذي إىل اجلراح بن عبيده آبي سرية
 ١٩١ <إمنم بطن إىل تتادة ابي مريت
١٩١ .بنجد حمارب رز١ إىل ربعي بن حتابه ابي مرية
٢٣٢ ،٢٢٧ ،١٩٤ ،آجنادين وتعه

 ،١٨٩ ،١٥٦ ،١٥٣ ،١٣٢ ،١٣١ ،١٣٠ ،١١٨ ،١١٤ ،٩٠ ،٢١ ،احد يوم
٢٣٢ ،٢٢٥ ،٢٢٤ ،٢٢٣ ،٢١٩ ،٢١٤ ،٢١٢

٢٣٢ ،يتيه هر ١ وتعه
 ١٩١ ،وطاسا مرية

 ١٨٩ ،١٨١ ،االولى بدر
١٨٣ ،المغرى بدر
 ،٢١٤ ،١٨٢ ،١٨١ ،١٣٧ ،١٢٧ ،٦٩ ،الكربى بدر ،بدر

٢٤٠ ،٢٢٤ ،٢٢٢ ،٢٢١ ،٢١٧
 ١٩٠ <ددلق إىل ريالئما ١ معد بن بشير مريه
 ١٩٠ ،وجبار مين إىل رياالئما معد بن بحير مرية
 ١٩٤ ،البمرى تتح

 ١٨٩ ،مليم بثي تمزوه
 ١٨٩ ،١٨٤ ،ترخيله بيت عزوة
 ١٨٤ ،لحيان بثي ثمزوة
 ١٨٠ ،مييعالمر تمزوة ،الممطلق بيت نحزوة
 ١ ٨٢ ٠ نطري بئي عزوة
 ١٨١ ،بواط مثزوة
 ١٨٠ ،الرضوان بيعة
 ٢١٨ ،٢١٧ ،٢١٦ ،١٨٨ ،٧٦ ،الصرة جهي ،تبوال مثزوة

 ١٢٠ ،عبيد آبي يوم ،اجلسر يوم
 ٢٢٢ ،اجلمل وتعه
تبوك مثزوه ء لسعرها جيو



٣٥

١١٨ ،النمرود
 ٢٠٠ ،١٧٠ ،١٦٣ ،١٠٦ ،٨٢ ،زمكني بن محصود الدين مور

 ،١٨٣ ،١٧٢ ،١٧٠ ،١٣٩ ،١٢٤ ٠١٢١ ،١١٤ ،٢٢ ،زكريا آبو ،التووي
٢٥٤ ،٢٤٥ ،٢٤٤ ،٢٤٣ ،١٩١

 ٢٥٦ ،٢٢٥ ،الهادي
 ٢١٨ ،الالم كليه هارون

 ٢٢٧ ،افام بن صرب أخو ،العام بن هشام
 ٢٢٣ ،٢٢١ ،عروء بن هشام

٢٠٠ ،هتغري

١٨ ،وسمة
٥٤ ،مانع بن الوازع

 ٢٣٣ ،١٨٣ ،١٣٥ ،٩٠ ،٨٦ ،٤٧ ،سر بن سد ،الواتدي
دكيءءآؤ

 ١٥٥ ،مروان بن الملال عبد بن الوليد
 ١١٧ ،عطاء بن الوليد
١٧٢ ، م lm Q بن الوليد

١٥٣ ،تطن بن وهي

 ١٠٥ ،١٣٢ ،الله عبد ،ليانعي ا
١٠١ ،اآلخفم شبان آبيا ين حيىي
٥٩ ،أيوب بن حيىي
 ٩٣ ،االنماري سيد بن حيىي
 ١٧١ ،١٠٦ ،٧٣ <،التهالن> معيد بن حيىي

 ١٩٠ ،١٩٤ ،مغيان أبي بن يزيد
 ١٤٣ ،العام آبي بن الحكم بن يزيد
 ١٩٩ ،مغره آبي بن المهلب بن يزيد

٢٠٣ ،٢٠٢ ،٢٠١ ،المتمور يعتوب

٥

ى

٧١ ،يونس



٣٤٩

٢٣٥ ( ملعتمم١
 ١٤٦ ،املنرمم حدير بن معدان
 ٦١ ،املعظم
٨٧ <بنهعبة املغرية

 ١٧٤ <مشم
١٩٨ *٩٠ ،اهلئومت
 ١٧٢ ،١٠٦ ،٩٦ ،٥٩ ،٢٥ ،١٨ ،مكحول

 ٢٠٤ ،المتمور
 ١٩٨ ،منوثل

 ٧١ ،حبيب بن المهاجر
٢٥٨ ٠٢٣٤ ،١٩٨ (مغرة أبيت بن املهلب

 ٢٥٠ ،احلاوي حبما <،موردي>
٢١٩ ،طلحت بن موس
٨٦ ،ةعبيد بن موصى
٢١٢ ،١٨٨ ،١٨٧ ،١٨٥ ،١٨٠ <ءانبة بن موص
٨٢ ،رياح بن علم بن موص
٢١٨ ،١٤٦ < لالما كلمه موص
 ٢٣٤ ٠١٩٩ ،اآلتدمل ناتح ،منير بن مومي
س م و  ٧٢ ،وردان بن م
ق ل و  تدامة امن ء تدامل بن م

 ١٨٢ ،٧٢ ،ميخائيل
١٤٦ <سد بتت ميمونة

..

٩١ ،الئجام
٢٠ < نغيع بن جندة

،٨٩ ،٧٨ ،٦٧ ،٥٨ ،٠٦ ،٥٣ ،٤٦ ٠١٩ ،١٣ ،الرمحن عيد أبو ،النسائي
٢٦٤ ،٢١١ ،١٦٨ ،١٦٢ ،١٦١ ،١٤٥ ،١٢٩ ،١١٦ ،١٠٩ ،١٠٦ ،١٠٢ ،٩٤

 الكاعي حبما <<معءمود بن امحد بن الله عبد الربكات ابو ،التمغي>
٢٤٥ ،احلتغية من

١٥٢ ،حميل بن النعرب
 حنيغة ابو = احلعمان
 ٤٧ ،بشري من النعمان

٢٢٤ ،امترباق بن تتغور



٣٤٨

٢١٤ ،ععيل بن محمد
 الواتدي = الواتدي عمر بن حممد
٤٩ <ءهاز بن الفتيل بن حممد
 ثماني بن نأرخا يزيد يا ،محلدرم بن خان حممد بن مراد بن حمصد

،٧٩ ،١٤ ،١١ ،٧ ،٦ ،عحمان الخان بن الخان ،عحمان بن كار خداوئد
٢٦٥

 ١٩٩ ،مروان بن حمصد
 ١٨٩ ،١٨٧ <صدمه بن حممد
 ١٠٦ ،الرازي معاتل بن حممد
 زنكي من حممود لدين١ نور ء زنكي بن حمصود
 ١٥٥ ،الوراق حممود
 ١٩٦ ،عدي بن مذعور
 ١٨٧ ،١٨٦ ،١١٠ ،اخليربي مرحب

 ٢٥٤ ،٢٤٨ ،٢٤٧ ،٢٤٥ ،اهلداية ماحب < <املرمثيتاذي >
١٢٠ ،املزني
 ٢١٣ ،احلجاج آبو ،املزي
 ١٥٩ ،ممروق

١٣٠ ،صمر
١٨٤ ،رحيله بن صعر

،٥٤ ،٥٠ ،٤٧ ،٤٦ ،٤٥ ،٢٥ ،١٩ ،١٢ ،بوريلتيسا١ احلجاج بن طم
١١٠ ،١٠٠ ،٩٩ ،٩٦ ،٩٠ ،٩٤ ،٩٣ ،٨٧ ،٨٥ ،٧٦ ،٦٦ ،٦٥ ،٥٦،

١٥٨ ،١٥٧ ،١٠٢ ،١٤٥ ،١٣٢ ،١٢٨ ،١٢٦ ،١٢٤ ،١١٢ ،١١٢ ،١١١،
٢٦٢ ،٢١٥ ،٢١٣ ٠١٨٦ ،١٨١ ،١٨٠ ،١٦٨ ،١٦٠

 ٩٣ ،مبار بن صطم
 ١٧١ ،٧٠ ،املحل مد بن سلمه
 ٢٣٢ ،١٩٤ ،اليمامه رحمان ،الكذاب مسيلمه

 الله عيد بن حممد ء ممطىن
 ١٠٢ ،عهري بن ممعب
 ١٧١ ،مطرق
 ٢١٩ ،زياد بن مطلب
٩٧ <آمن بن معاذ
 ١٤٥ ،١٣٧ ،١٢٩ ،٩٧ ،٨٢ ،٧٥ ،٦٥ ،٥٨ ،٤٠ ،جبل بن معاذ
 ٢٢٤ ،اجلموح بن عمرو بن معاذ

 ٢١٨ ،٢٠٤ ،٨٠ ،٧٠ <،مغيان آبي >بن معاوية
٧١ ،مالح بن معاوية



٣٤٧

ل

 ٢١٩ ،صليم أبي بن ليث
١٧٣ (سد بن ليث

 ،١٥٠ ،١٤١ ،١٣٦ ،١٢١ ،١٢٠ ،١١٩ ،١٠٣ ،٨٨ ،٢٢ ،٢١ ،١٣ ،مائال
٢٤٣ ،٢٤٢ ،٢٤١ ،٢٤٠ ،٢٣٩ ،٢٣٨ ،١٧٤ ،١٧٢ ،١٧١ ،١٥٦،
٢٥٠ ،٢٥٤ ،٢٠٣ ،٢٥١ ،٢٥٠ ،٢٤٩ ،٢٤٨ ،٢٤٧ ،٢٤٦ ،٢٤٤

١٠٥ ،مبارك
٢٠٢ ،١٤٣ ،المصبي

١٥٤ <١١٥ <١٠٨ <١٠١ ،٨٤ <٢٤ ،جماهد
٢٢٤ ،٢٢٢ ،٢٢١ ،٢١٨ ،٢١٦ ،٢١٤ ،الطربي الدين حمب

وسلم عليه الله ملى الله عيد بن حممد = حممد
<٣١ <٨ <٧ <٠ <٢ ،ممطغى ،املطلب مبد ابن ،الله بنمحبد١ ،حممد

١٦٤ ،١٦٣ ،١٥٧ ،١٢١ ،١١١ ،١١٠ ،١٠٢ ٠٦٦ ،٠٤ ،٤٢ ،٤١،
٢٦٥ ،٢٦٤ ،٢٢٣ ،٢٢٠ ،٢١٤ ،٢١٣ ،٢١٢ ،٢١١ ،٢٠٠ ،١٨١

 احلسن بن حممد = حتيغأ ابي صاحب ،حممد
٥١ ،مكينة أبي بن إبراهيم بن حممد
 إسباق ابن ء إسباق بن حممد
٤٩ ،ةجحاد ين حممد
 ٢٥٤ ،٢٥٣ ،٢٤١ ،٨٨ ،حنيفة أبي صاحب ،المش بن محمد
 ٢١٧ ،الحسين بن محمد
 ١١٩ ،الحنغية ابن محمد
٦٥ ،لغهري١ ود١د بن محمد
 ٧٠ <اآللهاني زياد بن محمد
 سد ابن = سد بن محمد

 ٧١ ،العوني سد بن محمد
١١٧ <طدحة بن محمد

٢٤٠ ،الحكم مبد بن محمد
٢٢٦ ،عتيل بن الله عبد بن محمد
٦٧ <عمير بن الله عيد بن محمد
٨١ ،عتيل بن محمد بن الله عيد بن محمد



٣٤٦

 ٢١۴ ،ماض العاص
٢١٦ ،٨٤ ،٧٦ ،تتاده
١٩٩ ،مسلم بن تتيبأ

٢٣٥ ،٢٣٤ ،٢١٦ ،٧٦ <،حيان >ابن ،القرض
،١٤٠ ،١٢٥ ،١٠٠ ،٧٧ ،٧٤ ،٢٣ ،٢٢ ،٢١ ،١٣ ،الله صد آمو ،القرض

١٦١ ،١٦٠ ،١٥٩ ،١٥٦ ،١٥٥ ،١٥٤ ،١٥٣ ،١٥٢ ،١٥١ ،١٤١،
٢٤٥ ،٢٤١ ،٢٤٠ ،٢٣٧ ،١٧٤ ،١٧٢

١ ٩٨ <هرتل بن تطئطني
١٩٢ ،عامر بن تطية
٢٥٨ ،تطري

 ٢٣٣ ،١٩٦ ،اص صرو بن القعقاع
 حكيم أم = حكيم آم تتطرة

٢٠٠ ،التومعى
 ٢٢٦ ،٢١٩ ،حازم آبي بن تيس
 ٢٣٧ ،عباد بن تيس
١١* ،كيالة بن تيس

٠

 ٢٠٣ ،الكامل
 ١٨١ ،جابر بن كرز

٠ < ني لكنما ١
٢١٨ ،الحميري المباح بن كريز

 ٢٦٣ ،٢٥٦ ،الشص
 ١ ٩٨ ،٩١ < كسرى
 ١٥١ ،٧٢ ،٦٠ ،االحبار كعب
 ١٨٩ ،االهزئ بن كعب
 ١٩٠ ،العقاري عمري بن كعب
 ١٥٩ ،ماله بن كعب
 ١١٦ ،مرة بن كعب

١٣٢ ،االزدي كهيل

٦٧ ،حكيم ين كوثر
٣٠• ،م



٣٤٥

 ١١٦ ،٥٨ ،٤٨ ،كسمه بن صرو
 ٦٨ ،الكندي تيس بن عمرو
 ٢٢٢ ،الزبري بن ممعب بن صرو
 ٢٢١ ،٢٣٠ ،٢٢٩ ،٢٢٨ ،٢٢٧ ،١٢٧ ،معديكرب بن صرد
 ٧٠ ،هبريه بن صرو

 ١٤١ ،العابد العمري
 ١٨٩ ،صيب بن صري

 ٨٣ ،ربيعه أبي بن ماش
١١٨ ،إبراهيم بن كيس
٨٩ ،مريم ابن عيص
٢٢٧ ،١٩٢ ،١٨٤ ،الغزاري حمن بن عيينة

٤
 ١٩٠ ،الليحي الله عبد بن ثمالب
٨٦ ،غريب

٢٥٠ ،١٣٥ ،٢٢ ،حامد ابد ،الغزايل
٩٥ ،إبراهيم بن مخيام

٢٢٥ <،حممد >بدت تاطمه
 ١٣١ ،الموصلي نتح

 ٦٨ ،الغرات
٢١٤ ،نرعون

 ٩٠ ،الجذامي سرو بن قروة
 ١٠٠ ،٩٩ ،عبيد بن فباله

 ه١ ،عياز بن لغخيلا
١٢٤ ،اللخهي نتيم

٢٠٣ ،٢٠٢ ،٢٠١ ،الغتء

ق

١٧٠ ،٩٦ ،٧٨ ،اسم
 ٥٥ ،الرحمن عيد بن مملغا١

٢٥٣ <،يومغا >أبو الغائي



٣٤٤

 ١١٦ ،يزيد بن عطاء
٨٤ ،ب

١٤٧ ،١٢٤ ،١١٤ ،١١٣ ،٩٤ ،٨٩ ،٥٧ ،الجهني عامر بن عتبت
١٩٩ ،نانع بن كتبة

٢٢٧ ،١٩٢ ،١٨٩ ،مصن بن عكاشة
 ٢٣١ ،٢٢٤ ،١٩٥ ،٨٣ ،جهل آبي بن عكرمه
 ١٨٢ ،١٦٨ ،١٣٤ ،٩٥ ،٨٤ <،ءباس ابن >مولى مكرمة
 ١٩٢ ،لجيلمدا مجزز بن ملتمه
١٦٤ ،اليهودي ملقمه

،١٢٧ ،١١٠ ،٨٧ ،٨٢ ،٧٥ ،٦٩ ،٦٧ ،٢٥ ،١٩ ،حيدر ،طالب أبي بن ملي
٢١٤ ،٢١٣ ،٢٠٨ ،٢٠٧ ،١٩٨ .١٩٧ ،١٩٢ ،١٩٠ ،١٨٧ ،١٢٧،

٢٥٦ ،٢٢٥ ،٢٢٣ ،٢١٩ ،٢١٨ ،٢١٧
 ١٣٤ ،بكار بن علي
 ٢٢٢ ،عانجد بن زيد بن ملي
 ١٧٠ ،٩٦ ،يزيد بن علي

 ١٧٦ ،زنكي الدين عماد
٣؛• ، ١٧٦ ،الكاتب السماد
١٦٧ ،١٢١ ،٧٥ ،السين بن عمران
٢٣٦ ،المهلوعي محمد بن صران

،١٦٤ ،١٥٦ .١٥٥ ،١٥٠ ،١٤٥ ،٩٠ ،٥٩ ،٥٢ ،٤٧ ،٢٠ ،الخطاب بن عمر
١٩٨ .١٩٧ .١٩٦ ،١٩٠ ،١٨٦ ٠١٨١ ،١٧٤ ،١٧٢ ،١٧١ ،١٦٨،

٢٣١ ،٢٢٨ ،٢٢٢ ،٢٢٠ ،٢١٦ ،٢١٥ ،٢٠٩ ،١٩٩
 ١٧٥ ،١٧٤ <١٥٥ ،١٠٣ ،٩٢ ،٧٠ ،العزيز عبد بن صر

 ٥٩ ،االمود بن صرو
 ١٩٠ <النمري أمية بن صرو
 ٩٥ ،الحارث بن سرو
 ١٠٧ ،الصين بن صرو
 ٢٦٣ ،الصق بن صرو
 ١٩٢ ،الدوم حممه بن صرو
 ٢٣٢ ،ديثار بن صرو
١٧٢ <هعيب بن عمرو
 ٢٢٧ ،١٩٨ ،١٩٤ ،١٩١ ،٤٦ ،العام بن عمرو
 ١١٥ ،العقار عبد بن ممرو
٢٥٦ ،ود عيد بن سرو



٣٤٣

١٣٠ ،معمعة آبي بن الرحمن عبد من الله عيد

١ ١٦ ،العزيز عبد بن عيدالله

١٨٩ ،عتيلت بن الله عيد

عمر ابن = عمر بن اللب عبد

١٦٢ ،٨٢ ،٧٤، ،العام بن عمرو بن عيدالله

٢٦٢ ،عهير بن الله عبد

المبارك ١ بن ١ = رك لهبا  بن اللم عيد

بن عبدالله

١٥٩ ،مرة بن عيدالله

ممول ابن - صمود بن اس عيد

٧١ ،ناجية بن الله عيد

نعي ليا ١ = فعي ليا ١ اللد عيد

٢٠ <خالد بن المؤمن عبد

 ٦٤ ،٦٣ ،٦٢ ،٦١ ،عبيد أبو ،البمري زيد بن الواحد عيد
 ٢٠١ ،٢٥٠ ،٢٤١ ،١٢١ ،العبدري

٩٦ ،زحر بن الله عبيد
 ٢٣٦ ،وامل بن الله عبيد
 ٩٢ ،الحلبي جتاد بن عبيد
١٥٣ ،عمير بن عبيد

 ١٨٩ ،١٣٧ ،الحارم بن عبيدة
 ٢٢١ ،الكري ذات ابو ،العاص بن سيد بن عبيدة
 ١٦٣ ،٩٣ ،٨٧ ،اسس عبد بن عتبة

١٠١ ،٦٥ < مودة آبي بن عحمان
٢٣٢ ،طلحت أبي بن عحمان

١٨٤ ،طلحة ابي بن طلحت بن نعشما
٢٢٢ ،لمعيره ١ بن الله عبد بن عحمان

٩٢ ،عطاء بن عحمان
٢٣٣ ،٢١٧ ،٢١٦ ،١٨٨ ،١٠٢ ،٧٦ ،٧٠ ،٦٧ ،عغان بن عحمان

 ١٩٢ ،٨١ ،حاتم بن عبي
١٧٠ ،مارية بن العرباز

 ٨٧ ،رتيلبا ١ الجعد أيي بن عروة
 ٢٢٢ ،١٨٨ ،٦٨ ،الزبير بن عروة
١٤٠ ،عطاء
٩٢ ،مسلم بن عطاء
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عبد
عيد
عيد
عبد
عمد
عبد
عبد

عيد
عيد

عبد
عيد
عيد
عيد
عبد
عبد
عبد
عبد
عبد
عبد
عبد
عبد
عبد
عبد
عبد
عيد
عبد
عبد
عبد
عبد
عبد
عبد
عبد
.عبد

 عود بن ألرحمن عبد ء لرحمن

 ٦٧ ،عبس أبو ،جبر بن لرحمن
 ١٤٦ ،نغير بن جبير بن لرحمن
 ٧٨ ،ألوليد بن خالد بن لرحمن
 ٢٦٢ ،زياد بن لرحمن
 ٨٨ < ماعدة بن لرحمن
 ٢١٦ ،سمرة بن لرحمن

 ٧١ ‘هريح بن لرص
 ١٢٤ ،حمامة بن لرحهن
 ١٩٠ ،٧٦ ،٧٥ ،عوف بن لرحمن
 ١١٦ < التحام بن لرحمن

٩٦ ،جابر بن يزيد بن لرحمن
١٥٩ ،١٢٢ ،١٠١ ،٩٦ ٠٦٥ ،٢٥ €١٣ ،اسعاني محام بن لرزاق

 المالكي الئدم عبد ابن = المالكي لسالم

 ١٥٠ ،عباس بن الله عيد بن علي ابن ،لممد
١٣٥ ،زرارة ص لعزبن
 ٢٢٨ ،القومي نوح بن لغغار

 ١٩٤ ،الشيي أبو ،لله
 ١٢٦ ،آوىن ابي بن لله
 ١٥٩ ،يزيد آبي بن لله
 ١٨٩ ،ائيس بن لله
 ١٨٩ ،جحش بن لله
 ١٦٢ ،الححعمي حبشي بن لله
 ٢٢ ،جابر آبي حرام بن لله
 ٢٣٢ ،حتقللة بن لله
 ١٩٠ ،١٨٩ ،رواحت بن لله
 ٢٣٢ ،١٩٤ ،المطلب عبد بن الزبير بن لله
 ٢٣٢ ،١٠٣ ،العوام بن الزبير بن لله
 ٢٢٢ ،مرح ابي بن صعد بن لله
 ٤٩ ،مالم بن لله
٨٥ ،ملبان بن لله
 ٨١ ،حتيد بن سهل بن لله
 ١٩٨ ،لعمدي ١ موار بن لله
١٢٥ < حوبب بن لله



٣٤

 ٢٣٢ ،العامري عود بن شيان بن السالك
 ١٩٢ ،الكالبي مخيان بن السالك
١٧١ ،١٢٥ ،مزاحم بن الصتالق

٢٣٢ اآلزدرء بن ضرار
٢٣٣ ،الغهري مرداس بن اخلطاب بن ضرار

،.

١٨١ ،طالوت
،٧١ ،٦٨ ،٦٧ ،٦٥ ،٥٧ ،٥٦ ،٥٠ ،٤٨ ،٢٤ ،١٣ < ممالغا أبو ،الطبراني

١١٩ ،١١٧ ،١١٥ ،١٠٧ ،١٠٦ ،١٠١ ،٩٧ ،٩٤ ،٩٢ ،٨٨ ،٨٦ ،٨٢ ،٧٧ ،٧٥،
١٦٧ ،١٦٥ ،١٦٤ ،١٦٢ ،١٦١ ،١٥٨ ،١٥٣ ،١٤٦ ،١٣٧ ،١٣٥ ،١٣٣ ،١٢٤،
٢٦٤ ،٢٦٣ ،٢٥٥ ،٢٣١ ،١٧٤ ،١٧١ ،١٦٨

 ١٩٧ ،١٩٦ ،١٥٢ ،جرير ابن ،الطربي
 ٢٢٨ ،٢٠٨ ،بكر أيو ،الطرطوني

 ١٩٢ ،وميلد ا عمرو بن لطغيل١
 ٢٢٠ ،٢١٩ ،٢١٧ ،١٧٤ ،كريز بن الله عبيد بن طلحت

٢٣١ ،١٩٤ ،االمدي خويلد بن طليحة

ظ

٢٠٤ ،١ ٤٢ ،بيربس مرلفناا

٤

 ٢١٩ ،٢١٦ ،١٠٠ ،٩٣ ،٨٠ ،٧١ ،٦٨ ،٤٨ ،٤٢ ،١٩ ،عائشة
 ١٨٧ ،١٨٦ ،عامر
 ١١٤ ،معد بن عامر

 ١٦١ ،٥٨ ،٣٩ <متملاا بن عباده
 ٢١٣ <،املطلب عيد >بن العباس

 ٥٥ ،احلق عبد
٨٥ < امبهر بن لحميدا عبد
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 ،٢٣٨ €١٧٣ ،١٧٢ ،١٠٦ ،١٣٧ ،١٣٦ ،١٢٠ ،١٠٩ ،٢١ ،٢٠ ،١٣ ،الشاحمعي
٢٥١ ،٢٠٠ ،٢٤٩ ،٢٤٨ ،٢٤٧ ،٢٤٦ ،٢٤٠ ،٢٤٤ ،٢٤٣ ،٢٤١ ،٢٣٩،
٢٥٤ ،٢٥٣

 ١١٧ <٥٠ ،بقر بن هبيب
 ٨٧ ،مثرتدة بن هبيب
 ١٩٠ < السدي ١ وهب بن هجاع
 ٨١ ،آوس بن حداد

 ١٩٤ ،حسنة ين شرحبيل
 ٩٩ ،املط بن شرحبيل
 ٩٢ ،خلوالني ١ مطم بن هرحبيل

لعمياطي ١ ء العمياطي الدين هرف
 الملغي الحسيشي الثريد يوسد بن احمد ~ الدين ههاب الشريد

 ٢٥١ ،٢٤ ،الشعبي
٢٥٩ ،الجشاحين ذو مشر
 = اسم بن عثمان بن احمد بن محمد الله مد ابو الدين لهم

لنهيب ١
 الجوزيت القيم ابن ء الجوزية القيم بن الدين ههم
٨٥ ،حوهب بن ههر

٢٣٠ ،الشيباني

م

 موردي = حلاوي ١ حب ما
 لتععغي ا — احلخغية من الكايل ماحب
 تدامه ابن = املغين صاحب
 الشريازي إسحاق أبو ء املهحب صاحب
 املرمنيتاني —- اهلداية ماحب
 ١٧١ ،زائده بن حممد بن ماحل

 ٢١٨ ،صوحان بن معمه
 ١٧٤ <ءدمرو بن مغوان

 ٨٩ ،مومس بن ن ١ مغو
 ٢٠٤ ،٢٠١ ،٢٠٠ ،١٧٦ ،يوسد الدين مالح

٢٠٤ ،سجيل
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وتاس امي بن سد ء مالال بن سد

٦٦ ،هالل آبي بن معيد
 ١٣٤ ،جبير بن سيد
 ٩٥ ،خالد بن سيد
 ١٠٥ ،الطويل ابي بن خالد بن سيد
 ١٦٥ ،حذيم بن عامر بن سيد
 ١٩٥ ،٥٢ ،٢٥ ،العزيز كيد بن سيد
١٧٢ <المالئ عيد بن معيد
المسيب ابن = المميب بن سيد

١٤٦ ،١١٥ ،٨١ ،٧١ ،٦٥ .٥٢ ،مثمور بن سيد
 ١٥٥ ،العجمي• سيد

٤٩ ،شيان
١٥٩ ،١٤٠ ،عيينة بن منيان
الحوري = الحوري منيان

 ٠٧ ،١٠٠ ،٩٩ ،٨٨ ،الله عبد أبو ،رصالغا ملمان
 ٢٢٧ ،١٨٧ ،١٨٦ ،١١٤ ،١١٣ ،١١٠ ،االكوع بن ملمة
٨٧ ،١٩ ،نغيل بن ملمة
 ٤١ ،الجعغي يزيد بن ملمة

١ ٧٠ <٧٠ < لململئ ا عبد بن مليمان
 ٨٦ < لسقتي ١ مومس بن مليمان
٨ ،الالم عليه مليمان

١٥٠ ‘يهمى أبو ،مرهما بن مليم
 ٢٥٥ ،١٦٩ ،بذجتنب ممرة

 ١٠٦ ،المهدي بن سمعان
 ١٦٢ ،مهل بن أمامه أبي بن مهل
 ٢٢٥ ،حنيد بن مهل
 ٨٦ ،الباهلي عجالن بن مهل
 ٩٧ ،معاذ بن سهل

 ١٩١ ،١٨٨ ،١٨٥ ،١٢٧ ،ابلي

٨٧ *الربيع بن عوادة
٢٣٣ ،الجعغي ثمغلة بن سويد
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٩٠ ،لرباء ١ أبي بن ربيعه
 الكذاب مسيلمة — ليمامه ١ رمحان
٢٢٨ ،١٩٧ ،رمتم

الرهيد،ءآآ
 ٢١٣ ،ركانه

 ٩٢ * زنباع بن ردح
٢٤٨ ،الرؤياني

٩٧ أالش<ء مة أ.ررمح> ،ذبان
 ٢٢٥ ،٢٢٣ ،٢٢٢ ،٢٢١ ،٢١٧ ،٢١٣ ،الله تميد ابو ،العوام بن الزبير
 ٢٠٠ ،١٧٦ ،زرافه

٦٨ ،الله عبد بن زر
٢٢٤ ،٢١٦ ،١٨٨ ،١٨٧ ،١٧٢ ،١٥٩ ،١١٨ ،١١٦ ،ههاب ابن ،الزهري

 ١٨٠ ،أرتم بن زيد
 ١٥٠ ،أملم بن زيد
 ٨٦ ،شابت بن زيد
١٩٠ ،١٨٩ ،حارثه بن زيد
 ريالئما ١ طلحه ابو = مهل بن زيد

٦١ ،العابدين نين

٠

١٧١ ،١٥٥ ،الخطاب بن عمر بن الله عيد بن مالم
١٨٩ ،عمري بن مالم
٦١ ،المظفر أبو ،الجوزي بن ميط

السرماري البخاري إسباق بن أحمد ء المرماري

،١٩٧ ،١٨٩ ،١٣٠ ،١١٨ ،١١٤ <ماالث بن معد ،وتام آبي بن سعد
٢٣١ ،٢٢٤ ،٢٢٣ ،٢١٧

٧١ ،جنابة بن معد

 ١٣٠ ،الربيع بن سد
 ١٩٢ ،١٨٩ ،زيد بن سعد
١٢٧ ،عيادة بن سعد



٣٣٧

خ

 ١١٤ ،زيد بن خالد
 ١٩٠ ،سيد بن خالد
١٤٧ ،١٠٦ ،معدان بن خالد
 ٢٢٦ ،١٩٦ ،١٩٤ ،١٩٢ ،١٩١ ،٠٩ ،الله مهد ،الوليد بن خالد

 مراد بن محمد ء ان٠ءح اخلان بن اخلان
 ١٨٤ ،خبيب
 ٧٤ <ناتح بن خريم

 ١٠٨ ،اخلطابي
 ٤٩ < <دي ١ليغد ١ > اخلطيب
٢٢٧ ،جبري بن خوات

 دارا،ج
٩٤ ،رميلدا ١

 ٢٢٢ ،١١٠ ،١٠٤ ،تطين الدار
ه ،اخلاءتع دانيال

 ١٠٦ ،٩٥ ،عبام بن الله عيد بن علي بن داود
 ١٢٨ ،السالم عليه داود

١٨٠ ،٩٠ ،لدين ١ هرق ،طي العميا

(عثمان بن أحصد بن محمد الله همد أبو لدين ١ حمس ،الذهبي
 ٢٢٦ ،٢٢٥ ،١٩٣ ،١٧٥ ،١٥٠ ،١١٩ ،٦١ ،اسبي ابن

٧٦ ،مهل بن الريامتين ذو

 ٢٥١ ،الرازي
١٦١ <سد بن راهد

 ٢٥٤ ،١٤٠ ،١٣٩ ،١٢١ ،١١٤ ،١٣ ،السم أبو ،الراسي

٩٣ ،مبيح بن الربيع



٣٣٦

ح

٨٠ ،االصم حامت
٢١٢ ،المحا بن احلارث

١ ٨٤ ،ملري ١ عوف بن لبارث ١
 ١٩٨ ،الغهري مرة بن احلارث

٨٢ C مهشا بن لبارث ١
١٢٤ ،يعتري بن احلارث
 ،٨١ ،٧٨ ،٧٤ ،٦٥ ،٥٥ ،٤٩ ،٢٠ ،١٩ ،١٣ ،الله عبد آبو ،احلاكم

١٥٢ ،١٤٥ ،١١٥ ،١١٤ ،١٠٦ ،١٠٢ ،٩٩ ،٩٧ ،٩٤ ،٨٩،
٢٦٣ ،٢٥٥ ،٢٣٧ ،٢١٩ ،١٨٣ ،١٦٨ ،١٦١ ،١٥٨

٨٢ < ثابت بي ١ بن حسب
 ١٩٧ *مهبان بن حبيب
 ١٩٥ ،مسلما بن حبيب

١٧٤ ،احلجاج
٧٥ (الغرافمة بن احلجاج
 ٩٢ ،محمد بن حجاج
١٢٥ ،٧٧ ٠٧٦ ،حذيغة

 ١١٢ ،ملحان بن حرام
٢٢٣ ،٢١٩ <،هابت >بن محان
،١٠٦ ،١٣٦ ،١٢١ ،٩٣ ،٦٥ ،٥٢ ،احلسن آبي بن املبن ،اليمري احلسن

٢٥٢٠١٧٢
 اليمري املش ء املبن أبي بن احلسن
 ١٢٦ ،٩٩ ،٦٦ ،علي بن املبن
٤٧ ،اجلعغي علي بن محن

١ ٢٦ ،حممد بن حلسن ١
٩٥ ،علي بن احلسني
 ١٧٤ ،٤٧ ،حغم

١٧٤ ،احلكم
 ٢٣٣ <لعبنها جبله بن حكيم

 ١٧٧ ،١١٨ ،٨٤ ،٥٥ ،١٧ ،الله عبد أبو ،احلض
١٠١ ،محاد
 ١٨٩ ،١٥٥ ،١٣٧ ،محزة

٣٣٣ ،صله

طالب أبي بن علي = رحيد
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١٦٩ ،١٦٣ ،٤٧ ،بالل
٢٢٦ <١٤٠ <حغمم أبو ،الشانعي اليلتهين

١٨ ،ساكر بن الدين بهاء
١٤٤ ،بثر بن البهلول
 ،٨٢ ،٧٦ ،٧٠ ،٧٤ ،٦٧ ،٦٥ ،٠٥ ،٤٩ ،٤٨ ،١٣ ،بكر ابو ،البيهيت

١٦٧ ،١٦٥ ،١٦٤ ،١٦٢ ،١١٨ ،١١٠ ،١٠٦ ،١٠٣ ،١٠١ ،٩٢،
٢٤٩ ،٢٤٠ ،٢١٩ ،٢١٠ ،٢٠٩ ،٢٠٨ ،١٩١ ،١٨٧ ،١٧٢ ،١٧١

-

 ،٩٥ ،٩٤ ،٨٩ ،٧٨ ،٧٤ ،٦٧ ،٥٨ ،٤٩ ،٣٣ ،١٣ ،سس أبو ،الترمحي
٢١٠ ،٢٠٨ ،١٦٨ ،١٦٥ ،١٦٢ ،١٠٩ ،١٢٩ ،١٠٨ ،١٠٥ ،١٠٢ ،٩٩

٩٢ ،٩٠ ء ري ١ لد ا تهيم

ء

 ٩١ ،اسيب
١٦٨ ،٧٦ ،ثوبان
٢٢٦ ٠١٧٧ ،١٥٩ ،١٥٦ ،١٣٦ ،شبان ،الثوري

ح

١٢٦ ،املهدي حميد ين جابر
،١٥٦ ،١٠٣ ،١٠١ ،٧٠ ،٧٣ ،٤٦ ،٢١ ،الله كبد بن جابر

٢٥٦ ،٢٢٦ ،٢١٩ ،١٨٥ ،١٨٠ ،١٦٢
١٢٨ ،جالوت
 ٢٢١ ،١٨٢ ،١٦١ ،٩٧ ،٩٢ ،٧٢ ،٣١ ،٨ ،جبريل

 ١٥٠ ،الله عبد بن الجراح
٢٣٢ ،جرجري

 ٨٧ ،جرير
١٥٨ ،جعال
 ١٨٩ ،١٦٠ <١٥٨ ،١٥٤ <هاللب آبي بن جعغر
 ه ،المادق جعغر
 ٢٠٠ ،جغري

 ٢٣٣ ،جليس
٢٥٦ < ١٥٢ ،٩١ <الجوهري



 ٦٤ ،٦٣ ،٦٢ ،٦١ ،الباحميأ إبراهيم ٣١
١٤٨ ،حرام آم
 ١٩٥ ،هشام بن الحارم بلت تتطرة ،حكيم آم
٢٤١ ،خالب أم
 ٢٦١ ،العبمية الذيال ام

٢٣٥ ،االمني
 ٩٣ ٠٨٧ ،٨٢ ،٨٠ ،٦٨ ،٦٦ ،٦٠ ،٥٧ ،٥٥ ،٥٣ ،١٩ ،١٨ ،ماله بن آشى

١٣٣ ،١٣٠ ،١١٧ ،١١٦ ،١١٢ ،١١١ ،١٠٩ ،١٠٦ ،١٠٥ ،١٠٣ ،١٠٠ 
٢٠٨ ،٢٠٦ ،٢٠٥ ،١٦٦ ،١٦٥ ،١٦٢ ،١٥٨ ،١٥٦ ،١٥٣ ،١٤٩ ،١٣٤ 
٢٦٣ ،٢٢٦ ،٢١٠

 ١٣١ ،اسر بن انس
 ٢٥٢ ،١٧٢ ،١٥٦ ٠١٣٦ ،٢١ ،االوزاص

٨٦ ،خالد بن ايوب

١٩٦ ،باهان
،٦٨ ،٦٧ ،٦٦ ،٥٦ ،٥٣ ،٥٠ ،٤٨ ،٤٠ ،١٣ ،الله همد أبو ،البخاري
•١١٢ ،١١١ ،١١٠ ،١٠٦ ،١٠٢ ،٩٦ ٠٩٣ ،٨٧ ،٨٥ ،٨٤ ،٧٧ ،٧،

١٨١ ،١٦٣ ،١٥٧ ،١٥٦ ،١٥٠ ،١٤٥ ،١٢٨ ،١٢٦ ،١١٤ ،١١٣،
٢٦٣ ،٢٠٥ ،٢٣٦ ،٢٢٥ ،٢٢٢ ،٢٢١ ،٢١٥ ،٢٠٦ 

٢١٢ ،١٨١ ،١٦٣ ،١١١ ،٨٧ ،متازب بن اليراء
 ١٣٣ ،ماله بن الرياء
 ٢٠٠ ،آرناط البرنس
١٨٧ ،بريدة

 ٢٦٣ ،١٧٠ ،١٦٥ ،١٢٤ ،١١٧ ،١١٥ ،١٠٣ ،٦٧ ،١٣ ،بكر ابو ،البزار
 ١٠٠ ،معيد بن بشار
 ١٩٠ < ريالئما ١ سد بن بثري

اليمري احلسن ء البصري
 ٢٢٢ ،٢٢٢ <،لتامما >آبو ،اليغوي
 ٢٢ ^|السنة ؤمحيي ،املبغوي
١٠٦ ،بقية
 ١٢٦ ،١١٨ ،٦٨ ،الوليد بن بقية
١٧٥ <خثيس بن بكر



 عامر بن مليم = حممى أبو
 ١٦٢ ،١٣٥ ،١٠٥ ،٨٠ ،٦٧ ،٤٨ ،٤٧ ،يعلى أبو
٢٤٧ ،يوش ابو
٢١٢ ،بنخلد؛ابخ

١ ،إبراهيم ناهد راده باها امحد
 ٢٥٧ ،٢٣٦ ،٢٣٥ *اليخاري شيخ *املرماري البخاري إسباق بن امحد
٥٠ ،بشر بن امحد

١٢١ ،١٢٠ ،١١٨ ،١٠٣ ،٨١ ،٧٣ ،٠٨ ،٤٨ ،٢٢ ،٢١ ،١٣ ،حنيل بن امحد
١٦١ ،١٠٦ ،١٥٢ ،١٤٠ ،١٣٧ ،١٣٦ ،١٣٥ ،١٢٦ ،١٢٥ ،١٢٣ ،١٢٢
٢٤٣ ،٢٤٢ ،٢٤١ .٢٤٠ .٢٣٩ ،٢٣٨ ،١٧٣ ،١٧٢ ،١٧٠ ،١٦٤ ،١٦٢
٢٦٣ ،٢٥٣ ،٢٥٢ ،٢٥١ ،٢٥٠ ،٢٤٩ ،٢٤٨ ،٢٤٧ ،٢٤٥ ،٢٤٤

٠٥ ،منر بن داود بن امحد
 الشريد ،املتسي لريوماويا الملغي لمعينيا الشريد يوط بن امحد
 ٢٦٥ ،٢٦٤ <٥ ،الدين شهاب
 ٢١٧ ،تيم بن االحند
 ٩٨ ،االزمري

 ١٠١ <رانع دن اقمحإ
 ١٧٢ ،١٢٦ <،راهومي >بن إسباق

 ١٨٢ ،٧٢ ،إمراتيل
 ٢٦٠ ،٢٥٩ ،االثدر

٧٨ ^١̂ ٣٠١ املم
 ٨٥ ،يزيد بنت امماء

١١٧ ،إبراهيم بن إسماعيل

٩٢ ء حكيم أبي بن إسماعيل
 ٥ ،احعث بن إمماعيل
 ١٤٦ ،معيد بن إمماعيل
 ١٤٦ ،٩٢ ،عياش بن إمساعيل
 ٢٤٣ ،التاضي إمساعيل

 ١٩٠ ،اليهودي امريبزرزام
 اإلهبيلي امبغ بن حممد بكر أبو = اإلهبيلي
٢٠٤ ،هتدوون؛ ملمتور ١ ملله ١ بن خليل لدينا مالح اآلهرف
١٥٩ ،اس
١٩٢ ،اكيدر
٢٢ < <ينياجلو > ،احلرمني إمام



٨٦ ،لعرقيا الله مبد آمو

جبر بن الرحمن عبد ء مم ابو
١٣٠ ، <لثتغيا مسعود >ابن عبيد ابو

 البصري زيد بن الواحد عبد = ميد أبو
٢٦٣ <،اهلروي> عبيد ابو
 ٢٣٣ ٠١٩٧ ،١٩٦ ،١٩٥ ،١٩٤ ،١٩١ ،١٩٠ ،الجراح بن عبيدة آبو
 ٩٥ ،٩٣ ،٩٢ ،٨٦ ،المحض بن معمر عبيدة ابو
 ١٠٦ ،عطية أبو
 ٩٧ ،عتيل ابو
١٨٥ <ءلي أيو

 عمران آبي أسلم ء عمران ابو
 الرب عبد ابن = الرب عيد بن عمر ابو
 ١١٩ ،االنصاري عمرو أبو
 ٢٥ ،الرتهي عمرو ابو
 ١١٤ ،١١٣ ،٩٣ ،عوائه ابو

 لرتمذي ١ ~ لرتمذي ١ عيص بو ٢
 ٢٣٤ ،الغادية أيو
عساكر ابن ء عماكر بن مملتا ١ .ابو

 الرامحعي الرامحعيء التامم ابو

لطبراني ١ ء الطبراني مملتا ١ بو ١

 ١٦٢ ،١١٣ ،٩٤ ،٤٦ ،٤٥ ،سادةابو
 ١٩١ ،ربعي بن سادة ابو
٦٩ ،لبابه ابو
 عطيه ابن ء عطيه ين محمد آبو

عطيه ابن = التق عبد محمد أبو

 اجلوزي بن بل = اجلوزي بن مبط املفلغر ابو
 ١٨٢ ،١٠٩ ،االهعري مومى ابو

٨٣ < نعيم بوا
٥٩ ،٥٨ ،٥٦ ،٥٤ ،٥٣ ،٠١ ،٥٠ ،٤٦ ،٤٢ ،٢٩ ،٢٥ ،١٨ ،مريرة ابو

٩٧ ،٩٥ ،٩٤ ،٨٩ ،٨٥ ٠٨٤ ،٨٢ ،٧٥ ،٧٢ ،٦٨ ،٦٦ ،٦٥
١٤٧ ،١٣٨ ،١٣٢ ،١٢٨ ،١٢٦ ،١٢٤ ،١٠٣ ،١٠٢ ،١٠١ ،١٠٠

٢٥٦ ،٢١٠ ،١٧٦ ،١٦٩ ،١٦٧ ،١٦٢ ،١٦١ ،١٠٧ ،١٥١
 رهد ابن = رهد بن الوليد ابو

٨٨ ،الجسمي وهب ابو



٣٣

 ٢٢٥ ،٢٢٤ ،١٣٠ ،خرهه بن مساك بجانه بو
 ٢٠٨ ،١٦٤ ،١٠٣ ،٩٩ ،٧٥ ،٧١ ،٦٨ ،الدرداء بو
 العام بن سيد بن عبيدة = لكرو ١ ذات بو
 ٨٧ ،ذر بو
 ١٨٩ ،١١٨ ،راتع بو
 النووي = النووي زكريا بو

 ٢٥٦ ،زيد بو
 ٢٦٢ ،السرايا بو
 ٩٦ ،٨٧ ،٥٤ ،٤٢ ،ريالخد معيد بو
 ٢١٣ ،٢١٢ ،١١١ ،احلارث بن طيان بو
 ١٨٤ ،١٨٣ ،حرب بن طيان بو
٥٤ <طمل بو
 ١٨٩ ،االمد عبد بن ملممه بو
 ١١٨ ،رائع آبي موىل مليمان بو

 ١٠١ ،بوشان
 ١٢٨ ،اليهودي شحم بو
 ١٠٣ ،٩١ ،حيان بن الشيخ بو
 ١٢٦ ،٤٩ ،٢٠ ،ماحل بو
 ١٠٠ ،احلمهي صاحل بو
٨٤ ،الضىن بو
 ٢٢٦ ،٢٢٥ ،٢١١ ،١٣٤ ،سهل بن زيد ،االمناري طلحه بو
 ١١٧ ،عاصم بو
 ١٩١ ،االءثعري عامر بو
١٠٦ ،الواسلي هارون بن جعغر العباس بو
 عبد بو

 عبد بو

 عيد بو

 عبد بو

 عبد بو

 عبد بو

 عبد بو

عبد بو

 عيد بو

عبد بو

املبارك ابن ء الرمحن
 النسائي ء لنسائي ١ لرحمنا

 لبخاري١ ء لبخاري١ الله
٢٣٤ ،البطال الله
 رميلغاا ملمان = الله
 ماجه ابن = ماجه بن الله
 ١١٩ ،اجلوزجاني الله
 احلاكم = احلاكم الله
 احلليمي = احلليمي الله
العوام بن الزبري = العوام بن الزبري الله



 ٢٤٠ ٠١٣٣ ،١١٦ ،٨٩ ،٧٨ ،٦٦ ،زيد بن خالد ،أيوب أبو

٢٣٧ ،مرده ابو

٩٠ ،نيار بن بردة أبو
اليزار = البزار بكر أبو
١٤٧ ،مرمي آبي بن بكر أبو
٥٧ ،موص ابي بن بكر ابو

 العربي ابن ء العربي بن بكر آبو
 ١٣٨ ،حزم بن عمرو بن حممد بن بكر أبو

البيهيت الييهيتء بكر أبو
،١٩٦ ،١٩٤ ،١٩٠ ،١٧٢ ،١٦٤ ،٨٠ ،٦٧ ،٤٧ ،٢٤ ،املديق بكر ابو

٢٣٣ ،٢٣٢ ،٢٢٧ ،٢٢٦ ،٢٢٠ ،٢١٩ ،٢١٤ ،٢١٣

الطرطوقي = العلرطوني بكر ابو
حييه ابي ابن = حيبة آبي بن الله عبد بكر ابو

املنذر ابن = املتذر بن إبراهيم بن حممد بكر أبو
١١٨ <١١٧ ،اخلل ابن ،اإلهبيلي اصبغ بن حممد بكر ابو

٦١ ،اللبان بن احصد جعغر أبو

 ٢١٩ ،الباتر جعغر ابو

 ٨٦ <علي بن حممد جعغر بو١

 ١٩٥ ،مهيل بن جتدل آبو

٢٢٤ ،جهل ابو

حبان ابن ء حبان بن حامت أبو
 الغزايل “ حامد أبو
 املزي = املزي احلجاج ابو
 ١٩١ ،اآلملمي حدرد ابو

 ٨٩ < ني ١االسكندر املش -ابو

 ١٥٩ ،الئامب احلسن ابو

 ٢٥٢ ،اللخمي املين آبو

 ١٣٤ ،املرابي املبن آبو

اليلتيثي = البلتيين حغم ابو
،٢٣٨ ،١٧٣ ،١٧٢ ،١٥٦ ،١٢١ ،١٢٠ ،٢٢ ،١٣ ،الغعمان ،حتيغة ابو

٢٤٩ ،٢٤٨ ،٢٤٧ ،٢٤٦ ،٢٤٥ ،٢٤٤ ،٢٤٣ ،٢٤١،
٢٥٤ ،٢٥٣ ،٢٥١ ،٢٥٠

٨٨ ،٧٨ ،٥٨ ،٥٠ ،٤٠ ،٢٥ ،٢٠ ،١٩ ،١٨ ،١٣ ،املجستاني داود ابو

١٤٦ ،١٤٥ ،١٣٤ ،١٢٩ ،١٢١ ،١١٠ ،١٠٩ ،٩٩ ،٩٥ ،٩٤ ،٩٣ ،٨٩

٢٤٠ ،٢٣٨ ،٢٣٧ ،٢١٣ ،٢١٠ ،١٧٦ ،١٧٢ ،١٧١ ،١٦٩ ،١٦٢ ،١٥٨

٢٦٤ ،٢٥٥ ،٢٤١



٣٢٩

،١٠٤ ،٨٧ ،٧٥ ،٧٤ ،٧٣ ،٦٧ ،٥٨ ،٥٧ ،٤١ ،٣٩ ،الله عبد ،عمر ابن
٢١١ ،١٧١ ،١٥٧ ،١٤٩ ،١٢٥ ،١١٥ ،١٠٦

 عيينه بن سغيان ء عيينة ابن

 ١٥٢ ،هارس ابن

 ٢٣٥ ،فتحون ابن

٢٤٧ ،١٤١ ،التامم ابن

،١١٤ ،١٠٤ ،٧٣ ،املغين ماحب ،الدين مومثق ،احلنبلي تدامه ابن
٢٤٥ ،٢٤٢ ،٢٤١ ،٢٤٠ ،٢٣٧ ،١٤٠ ،١٣٧ ،١٢١ ،١١٨،
٢٥٤ ،٢٥٣ ،٢٠٢ ،٢٥١ ،٢٥٠ ،٢٤٩ ،٢٤٨ ،٢٤٧ ،٢٤٦

 ١٢٥ ،١١٨ ،الدين مس ،اجلوزية التيم ابن
 ١٤٢ <١١٩ <الدمشيت احلائط كثري ابن

 ١٥٩ <ماالث بن كعب ابن

 ١٩٧ ،الكليب ابن

٨٢ ،٦٥ ،هليعه ابن

،٧٥ ،٧١ ،٥٨ ،٥٧ ،٢٥ ،١٨ ،١٣ ،الله عبد أبو ،التزويين ماجة ابن
٢٦٣ ،١٦٨ ،١٦٢ ،١٢٩ ،١٢٤ ،١٠٣ ،٩٤ ،٧٨

 ،٥٣ ،٥١ ،٤٩ ،٤٠ ،١٣ ،الرمحن عيد أبو ،الله عبد ،املبارك ابن
٢١٩ ،٢١٠ ،١٥٣ ،١٤٧ ،١٤٥ ،١٤٠ ،١٢٠ ،١٠٠ ،٨٩ ،٨٢ ،٧١

،١٦٠ ،١٥٩ ،١٣٤ ،٨٧ ،٦٩ ،٤٥ ،الله عبد ،مسعود ابن
٢١٦ ،٢١٠ ،١٦٩ ،١٦٥

 ٢٢٤ ،١٠٦ ،٩٧ ،٢٠ ،سيد ،املسيب ابن

٨٣ ، همند بن ١

،٧٤ ،٧٢ ،٦٩ ،٢٢ ،٢١ ،١٣ ،إبراهيم بن حممد بكر ابو ،املنذر ابن
١٧٢ ،١٣٧ ،١٣٦ ،١٠٢ ،١٠١ ،٩٧ ،٨١ ،٧٨،

٢٥٤ ،٢٥٢ ،٢٥١ ،٢٥٠ ،٢٤٨ ،٢٤٤ ،١٧٣

 ٢٢٥ ،٧٦ ،هشام .ابن

٢٤١ ،وهب ابن

 عدي ابن ء عدي بن امحد ابو
 ٩٦ ،امامه ابو

 ٢١٢ <حالمبيعيك إسباق ابو

٢٥٠ ،٢٤٨ <املهدب ماحب ،الشريازي إحماق أبو

 ،٧٢ ،٧١ ،٦٧ ،٥٦ ،٥٥ ،٥٤ ،٥٠ ،٢٥ ،الباهلي أمامه ابو
١٧٠ ،١٢٩ ،١٢٦ ،١٠٢ ،٩٦ ٠٨٧ ،٧٨ ،٧٥

١٦٠ ،أوص أبو



٣٢٨

٤٦ ،حيحي ابن

٧١ ٠ حجرية ابن
 إلفلم ١ اميغ بن حممد بكر أبو = احلل ابن
 حشبل بن أمحد ء حتيل ابن
 ١٠٣ ،٤٦ ،خزميه ابن
 اخلطاب بن عمر ء اخلطاب ابن
 احلميب ء احلميب ابن
 ١٤١ ،الوليد بو١ ،رحد ابن
٢٣٨ ،الرس ابن
العوام بن الزبري بن الله عيد = الزبري ابن
 ،١٨٤ ،١٨٣ ،١٨٢ ،١٨١ ،١٨٠ ،١٣٠ ،حممد ،سد ابن

٢٣١ ،٢٢٧ ،١٩٢ ،١٩٠ ،١٨٥
١٣٣ ،املسدي ابن

١٣٣ ،ه <مريين بن١
 ٢٠ ،حبرمه ابن

 ١ ٩٨ < احلراني حبيب بن ١
الزهري ء الزهري ههاب ابز
٩٢ حوثبء ابن

،١٢٦ ،١٢٥ ،١٠٥ ،٩٧ ،٩٦ ،٩٥ ،٨٤ ،٥٧ ،٢٠ ،١٩ عباسء ابن
١٦٦ ،١٦٢ ،١٥٩ ،١٥٨ ،١٥٤ ،١٥٢ ،١٤٥ ،١٤٠ ،١٣٤،

٢٢٥ ،٢٢٤ ،٢١٩ ،٢١٦ ،٢١٠ ،١٧٤ ،١٧١ ،١٦٨
،١٨١ ،١٥٩ ،١٥٦ ،١١٩ ،٨٣ ،٧٦ ،ابومسر ،الري عيد ابن

٢٢٣ ،٢٢١ ،٢١٩ ،٢١٨ ،١٨٧ 
٢٥٠ ،٢٥٢ ،٢٤١ ،١٣ ،املالكي اسلم مبد ابن
حممد ء املطلب عيد ابن
 ٧٦ ،امحد ابو ،عدي ابن
١٧٥ ،بكر ابو ،العربي ابن
 ،٠٩ ،٥٨ ،٥٧ ،٥٥ ،٥٤ ،٤٩ ،٤٦ ،٢٤ ،٢٣ ،التامم ابو ،عماكر ابن

١١٥ ،١٠٠ ،٩٧ ،٩٦ ،٩٥ ،٩٢ ،٨٩ ،٨٦ ،٧٦ ،٧٣ ،٧١ ،٦٨ ،٦٧،
١٨٣ ،١٧٤ ،١٧٠ ،١٦٩ ،١٥٥ ،١٣٢ ،١٢٩ ،١٢٦ ،١١٨ ،١١٧ ،١١٦،

٢٣٢ ،٢٢٠ ،٢٠٩ ،١٩٥
 ١٦٠ ،٩٨ ،الحق عبد حممد ابو ،عطية ابن
 عقيه بن مومس ء عتية ابن

املمد عيد ء عيام بن الله عيد بن علي ابن



٣٢٧

اآلعالم

 ٢١٧ ،٢٠٨ ،٢٠٧ ،١٢٥ ،٣٢ ،٢ ،آدم
 ٦٤ ،٦٣ ،٦٢ ،إبراهيم
 ٩٢ ،عيلة أبي من إبراهيم
 ١١٩ ،املم بن إبراهيم

٢٥٨ ،ابزي
١٣٤ ،٧٧ ،١٣ ،حاتم ابي ابن
٢٢٦ ،خالد آبي ابن
١٦٦ ،الدنيا أبي ابن
٢٢٢ ،الزناد أبي ابن

،١٠٦ ،٩٦ ،٨٦ ،٨١ ،٥٩ ،٢٠ ،١٣ ،الله عيد بكر أبو ،حييه ابي ابن
٢٢٤ ،١٧٤ ،١٦٢ ،١٥٢ ،١٤٩ ،١٣٥ .١١٤ ،١٠٧

٢٠١ *ممرون آم اض
١٩٠ ،العوجاء ابي ابن
١٤٠ ،٧٣ ،جنيح آبي ابن

٢٣٢ ،٢٢٦ ،٢٢٥ ،١٩٥ ،١٩١ ،١٨٧ ،١٥٨ ،٩١ ،٩٠ ،االشير ابن
،١٨٤ ،١٨٣ ،١٨٢ ،١٨١ ،١٨٠ ،حممد ،إسباق ابن

٢٢٥ ،٢١٠ ،٢١٢ ،١٨٧ ،١٨٥
االكوع بن مه ء االكوع ابن
١٥٢ ء النياري ١ ابن

 ٢٦٣ ،بريدة ابن
١١٨ ،١٠٢ ،تيميه ابن
 ٢٢٣ *جرموز ابن
الطبري ء جرير ابن
٢٣٤ ،اجلزري ابن
 ٢٥٩ ،٢٥٨ ،٢٢٤ ،٢٢٢ ،اجلوزي ابن
٢٥٥ ،١٣ ،احلاجب ابن
 ،١٠١ ،٩٩ ،٨٠ ،٧٨ ،٧٤ ،٥٨ ،٥٧ ،٤٦ ،٣٣ ،١٣ ،حامت ابو ،حبان ابن

١٦٢ ،١٥٢ ،١٤٧ ،١٢٨ ،١٣٥ ،١٢٩ ،١١٦ ،١٠٣ ،١٠٢،
٢٦٤ ،٢٦٣ ،٢١٠ ،١٦٩ ،١٦٨ ،١٦٥ ،١٦٤



٣٢٦

 ٢١٣ ،الرجال ءامسا ني الكمال هتذيب ،احلجاج أبو ،املزي
 ،٧٦ ،٥٤ ،٤٦ ،١٣ ،املحيح جلامع ١ ،بوريلتبعا ١ احلجاج ابن ،مسلم

١٨٦ ،١٨١ ،١٨٠ ،١٦٨ ،١٦٠ ،١٣٣ ،١٢٤ ،١١٣ ،١١٢ ،١١١ ،١١٠
 ٢٥٠ ،اهلاوي <،موردي>

 ٢١٢ ،املغازي ،عتبة بن مومس
 ١٣ ،الكربى الشن ،الرمحن عمد ابو ،الصاغي

٢٤٥ ،الواني لرج ني الكايف < < لتمينا >
١٧٠ ،١٦٣ ،١٠٦ ،اجلهاد فتل غي االجتهاد ،زنكي بن حممود الدين ثور

 ١٩١ <١٨٣ ،واللغات االمساء هتذيب <زكريا ابو ،التووي
٢٤٥ ،لروضة ١ ئدزوا *ممم..مم.... ٠٠٠٠..

 ٢٥٤ ،٢٤٧ ،١٣٩ ،الروضة
 ٢٤٤ ،٢٤٣ ،١٧٢ ،١٧٠ ،١٢٤ ،طم هرج

٢٣٣ ،الشام نتوج ،الواتنيب

 ١٧٩ ،١٧٨ ،٤٤ ،٢ ،اإلنجيل
 ١٧٩ ،١٧٨ ،٤٤ ،٢ ،التوراة

١٥٥ ،التغوس وآنس العروس هوق
 ،٦٨ ،٦٧ ،٦٦ ،٦٥ ،٦٠ ،٥٨ ،٠٣ ،٢٥ ،٢٤ ،المدور ساء

٩٩ ،٩٧ ،٩٥ ،٩٣ ،٨٩ ،٨٧ ،٨٥ ،٨٢ ،٧٥ ،٧٤ ،٧٢،
١٦٢ ،١٤٩ ،١٢٧ ،١٠٥ ،١٠٤ ،١٠٣ ،١٠٢ ،١٠٠
 ،١٥٦ ،١٤٧ ،١٤٠ ،١٣٨ ،١٠٩ ،٥٣ ،٤٦ ،١٨ ،املحيحني

٢٥٦ ،٢١٢ ،٢١١ ،٢٠٥ ،١٨٢ ،١٨٠ ،١٦٩ ،١٦٥
١٧٩ ،١٧٨ ،١٠٩ ،٤٤ ،٢ ،الرتآن
٥ ،التعيير كتاب



٣٢٥

١٨٣ ،اإلكليل ،الله عبد أبو ،احلاكم
١٣ ، ملحيحني ا على لممتدرال ا <٠٠ ٠٠ ٠٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠
،١١٨ ،١٧ ،اإلميان حعب ني املهناج كتاب ،الله عبد أبو = احلليمي

١٧٧
 ٤٩ <ادبغد تاريخ ،الخطيب

 ١٠٤ ،الصحيحين على المخرج ،تطني الدار
٩٤ ،لمسند ١ ،رمي الدا

تاريخ ،عثمان بن أمحد بن حممد الله عيد ابو الدين مهم ،احلميب
١٩٣ ،١٧٥ ،٦١ ،واالعالم املشاهري وطبقات اإلمالم

١١٩ <التذهعم ،٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٣ ،العزيز >دتح الكبري احلرج <،القاسم >ابو ،الرانعي

<الوجيز حرح
١٤٦ <٧١ <٦٥ <٠٢ ،املنن ،متمور بن سيد

 ١٦٢ ،١٠٧ ،١٠١ ،٦٨ ،١٣ ،االومط ،القاسم أبو ،الطبراني
١٧٤ <١٢ ،املغري املعجم <٠٠٠ ........ .........

١٠٧ ،٧١ ،١٣ ،الكبري املعجم .....،م..م..........م
٢٠٨ ،اصلولق مراح ،بكر ابو ،الطرطوش

٥٥ ،الكربى االحكام ،احلق عبد
١٢ ،الممند < املنعاني مهام بن الرزاق عبد
٢٢٨ ،التوحيد كتاب ،القومي نوح بن العقار عبد
١٥٥ <١٣٢ ،الرياحين روز ،نعيلياا الله عبد

١٣٥ <الدين علوم إحياء ،حامد ابو ،الغزايل
٢١٢ ،امسطغى حقوق بتعريد الشقاء <ءياو القاضي
٢٢٥ ،٢٣٤ ،٢١٦ ،٧٦ ،التاريخ <،ابنحهان> ،القرطيب
،اآلخرة وأمور املوتى أحوال غي التذكرة ،الله عبد ابو ،القرطيب

١٦٠ ،١٥٩ ،١٥٥ ،١٢
،١٢٥ ،١٠٠ ،٢٢ ،٢١ ،١٣ ،القرآن تغعير <..............٠٠٠٠.

١٧٤ ،١٧٢ ،١٦١ ،١٥٦ ،١٠١ ،١٤٠
١٧١ ،المؤطا ،ماله
 ٢١٨ ،القرىب ذوى مناقب ني العتىب ذخائر ،الطربي الدين حمب

٢٢٤ ،٢١٤ ،العشرة تضائل ني النضرة رياء .......، ٠٠ ٠٠٠... ٠
 ٢٥٤ ،٢٤٨ ،٢٤٧ ،٢٤٠ ،١٢ ،البداية حرح الهداية <،الهرثمهتاني>
٢٤٨ ،المختمر ؛*،المزني ح



٣٢٤

٠٧ ،١٣ ،الشن ،ماجة ابن
 ٤٥ <١٣ ،اجلهاد كتاب ،الله عبد ،املبارك ابن
٨٣ < الصبابة (مندة ابن
إبراهيم بن حممد بكر أبو ،املنذر ابن

 ٢٠٤ ،٢٤٨ ،١٧٢ ،٢١ ،١٣ ،االهراد مذاهب على اإلشراق
،٨١ ،٧٨ ،٦٩ ،١٣ ،واالختالق واإلمجاع صن قي االوسل ........،

 ٧٤ ،١٣ ،التض
 ٢٥١ ،اجلاهلني أعمال عن لغاغلني ١ تتييه ، ؛*لتحام ١ بن ١ ح
٧٦ ،النبوية املعريه ، مشام ين ١

 ٢٤٨ ،الشانعي اإلمام نته غي املهحتب ،زي ١الشري إسباق أبو
،االبرار صالال على االتدار ذوي تنبيه ،اللبان بن احمد جعغر أبو

٢٥٢ ،التيمرة ،اللخمي الحسن ابو
١٢٤ ،اجلهاد االربعيزني ،دي١ملر١ املش ابو
٢٤٠ ،٢١٣ ،١٧٦ ،١١٠ ،١٠٩ ،١٣ ،املسن ،املمجتاني داود ابو

١٤٦ ،املراميل
٩١ ،النيب أخالق كتاب ،حيان بن الشيخ أبو

 ١٠٣ ،احلواب كتاب
 ٩٠ ،٩٣ ،٩٢ ،٨٦ ،اخليل كتاب ،املحىن بن معمر عبيدة أبو
١١٤ ،١١٢ ،٩٣ ،املحيح ،عوائه ابو
 ٢٦٠ <٢٦٤ <١٤ ،اللطان نزهة ،املبين الشريق يومهق بن امحد

،١١٠ ،٦٨ ،٦٧ ،٥٣ ،١٣ ،املحيح اجلامع ،الله عبد ابو ،البخاري
١٨١ ،١١٣ ،١١٢ ،١١١

١٣ (اهلثد ،بكر ابو ،البزار
 ٢٢٣ ،٢٢٢ ،الصبابة معجم <،لغامما >ابو ،البغوي
 ٢٣٦ ،املهناج متحيح <حغمم آبو ،البلتيين

 ١٨ ،اجلهاد فتل ،عماكر بن الدين هباء
١٨٧ ،٩٧ ،النبوه دالئل ،بكر ابو ،البيهيت

،١١٨ ،١٠٦ <٧٦ <٥٥ <١٣ ،الكربى املسن
٢٤٩ ،٢٠٩ ،١٦٤ ،١٦٢

،٧٠ ،٧٤ ،٤٨ ،١٣ /،امسم ف   

١٣ ،الصتيح اجلامع ،عيسى ابو ،الرتمذي



٣٢٣

املتن ني الواردة الكتب

١٣٤ ،٧٧ ،١٢ ،القرآن سير ،حاتم أيي ابن
١٦٦ ،الجنة صنه ،الدنيا آبي ابن

،١٣ ،واالهار احلديث ني املمتد ،الله عبد بكر أبو ،حييه ابي ابن

 ١٩٥ <١٥٨ ،املحابه معرفه ني الغابه امد ،ثري ال ١ ابن
 ١٩١ ،احلديث متريب ني النهاية ؛*،اجلزري ح االحري ابن
 ٢١٢ ،السمرة ،إحماق ابن
 ٢٢٤ ،٢٢٢ ،املفوه مغه ،اجلوزي ابن

٢٥٨ ،االذكياء كتاب
،٨٠ ،٧٨ ،٧٤ ،٥٨ ،٥٧ ،٤٦ ،٣٣ ،١٣ ،املحيح ،حاتم ابو ،حبان ابن

١٣٨ ،١٣٥ ،١١٦ ،١٠٣ ،١٠٢ ،١٠١ ،٩٩،
٢٦٣ ،١٦٩ ،١٦٨ ،١٦٤ ،١٦٢ ،١٥٢، ١٤٧

١١٧ ،واالمرار البدائع ،اإلهبيلي أصغ بن محمد بكر أبو ،الحل امن
١٠٣ ،٤٦ ،المحيح ،خزميه ابن

 ما لبيان اتلمهد ١ ملقدمات ا كئاب ،الوليد بو ١ ٠رشد بن ١
 الشرعيات االحكام من املدوئه رسوم اتتضته

،٤١ ،املشكالت مماثلها المهات الشرعيات املحكمات والتحصيالت
 ٢٣٨ ،الوسيط نرح ،لرفعها ابن
 ١٣٣ ،التذكرة ،السويدي ابن

١٩٨ ،الغتون جامع ،احلراني حبيب ابن
١٥٩ ،االستذكار ،عمر ابو ،الري عيد ابن

١١٩ ،المانيدوا املؤطا ني Lj.ا لتمهيد١ (م••••••••••••••••••••
١٨١ ،والرب املغازي اختمار ني الدرر <٠.•••••

 ٢٥٥ ،٢٥٢ ،١٣ ،احلاجب ابن خممتر هرح ،املالكي الالم عيد ابن
 ٢٣٣ ،١٨٣ ،٤٩ ،دمشق تاريخ ،القاسم ابو ،عساكر ابن
٩٨ ،تفسري ني الوجيز املحرر ،احلق عبد حممد ابو ،عطيه ابن

العزيز الكتاب
،١٢١ ،١١٨ ،١١٤ ،١٠٤ ،٧٣ ،١٣ <الغني ،الدين مونق ،تدامل امن

٢٤٧ ،٢٤٦ ،٢٤٥ ،٢٤٢ ،٢٤١ ،٢٣٧ ،١٤٠ ،١٣٧،
٢٥٤ ،٢٥٣ ،٢٥٢ ،٢٠١ ،٢٥٠ ،٢٤٩ ،٢٤٨

١٢٦ <١١٨ ،املمحدية الغروميل ،الدين محم ،الجوزية القيم ابن
 ١٤٢ <،والتهايه البداية > التاريخ <الدعشيت احلافظ ،كثري ابن

١١٩ ،التفسري ،مممم«م«»ممممممممم. •••>••



٣٢٢

كنده لهشرلهه ا إال كتب وال
٢٠٢ العرمرم امحيم إال رمل وال

(المتشيي)

اهتدينا ما أنت ال لو والله
١٨٦ مليئا وال متدقتا وال

(عامر)

نتيما لرناقا بالبيض القتل وما
١٤٣ والعجز العز من خيلو ال متان إذا

امبرتتا لو احلرمني 'عابد يا

٥١ تلعب العبادة ني نلقآ لعلمت
(املبارك بن الله )عيد

نس أم عن القوم جبان يغر
٢٠٩ يناسب ال من التوم حجاع ويحمي



٣٢

التثا على خيلي أكغال محرما

١٤٣ وحتورها لباتإ ودامية

خمية ؛أذيلتم يكره كان من
١٤٤ انمل من نفم إىل أشهى باملوت

(حبر بن لبهلول ١ )

̂هدا بايعوا لذين ١ حنمن مح
ابدا حييتا ما اإلسالم على

واالتصارإ )املهاجرون

الذي والبطل المشهور الغارس هو

٢٢٣ حمجل يوم كان ما إذا يمول
(رحمان

بد لموت ١ من يكن لم وإذا

١٤٣ جبانا تكون ان العجز نمن
(ملتنيي ١ )

النحل متلق يكن تال التيتها ان واحلرب

١٤٤ باالجل إال موت ال أهوالها على اصرب

حممدا وانا احلعث يوم وطلحة
٢٢٠ وحتت عليه فاتت ماعه على

(محان)

متت نإن كريما مت او ملكا وعو
١٤٣ تعذر بكغلئ مشهور وبغال

أبي بن الحكم بن )يزيد

اإليهان من امتادظا ومتمت
٢٢٩ الطعان إلى كهرو يا كمت إن

(لعام



٣٢٠

 ؛تبر العري يوم عليمان جاءت
ليها ني كان جراد برجل أهلت

متملتسا بالسيد اهلدى نيب محى
وانكثلهوا الناس مجيع توىل لما

(الخطاب بن )عمر

 تتبعه والخيل اهلدى شيب محى
الدين عن حامي لتوا ما إذا حىت

(الصديق بكر )أبو

 يبارزه ليث لروم ١ ببالد مطى
تاهرة بالطعن الكغار على هداد

(يومث بن احصد )

 ومرح دالل ذات نحادة
اتترح ما ليها الناعت جيد

 مكرمه االتدام وني عار الجبن ني
الغدر من ينجو غال يغر نمن

 بدا حني لدينا ههاب الشريد بال
مور من الكغار تاتل من فنل ني

(يوش بن )أحمد

 عامر ي ‘*1 خيرب علمت تد
مغامر بطل المادح هاكي

(عامر)

 مرحب اني خيرب علمت تد
مجرب بطل الالح كيها

(مرحب)

٢٢٠

٢٢٠

٩

٦٢

١٤٤

٢٦٤

١٨٦

١٨٦



٣١٩

االقعار

حعاعا طارت وتد لها أتود

،٤٤ تراعي لن ويحال االيطال من
(النجاة بن )تطري

اآلخرة خير إال خير ال انه اللهم

١١١ والمهاجرة االئمار غي غيارك
(وصلم عليه الله ملى )محمد

اهتدينا ما آنت ال لو اللهم

١١١ ملينا وال تمدتتا وال
( وملم عليه الله ملى محمد )

اال ابن تا

١٢٧ ٠ „ع — م,....--ر اا رم— ي والي-وم

(االكوع بن )ملمة

حيدرة آمي حممتين الذي آنا

١٨٧٠١١٠ ولمنظرا كريه أبات كليم
(طالب ابي بن )علي

خليلي عاهدني الذي انا

٢٢٥ لمخيل ١ لدى بالنح ونحن
(ابوبجانه)

ك-ذب ال النبي نا
٢١٢ ٠١١١ ،١١٠ البلسم عيد ابن 'نا

(وملم عليه الله ملى )محمد

وجهها نور من نور نولد

٦٢ العطر خالم من الطيب طيب نمازج
(الواحد )عبد



٣١٨

١١٨٠١١٧ رسةمال سالغو
١٢١ ٠١١٨٠١١٧ ^^١ ^٧١

١٢١ بمجرى ١ توس
١٢٠ (اس) ^^١

١٢٠ (لدس) الك،توم
١٢٧ (سد) رالءاهو
١٢٧ (رمح> صىن

١٢٧ (رمح) سحوى
١٢٧ (مهد.) المخذم

١٢١ ميحداملزا
١٢١ متعع
١١٧ مط،إ

١٢١ رسق
١٢٧ (حرمة) ^١

١١٧ (لدس) الوا-طية



٣١٧

الحرب آالت

١٢٨ (ذرع) البتراء
١٢١ البشدق

١٢٧ (حربه) البيضاء
١٢• (توس) البيضاء

٤ (ميول) المحرتهه بهي
١١٧ (توس) الحجازية

١٢٨ (ذرع) الخرنق
١٢٨ (ذرع) الحواحي ذات
١٢٨ (ذرع) الغمول ذات
١٢٨ (ذرع) الوشاح ذات

١٢٨ (مغغر) لسبوغا ذو
١٢٧ (رميد الغتار ذو

١٢٠ (توس) الروحا
١٢١ الزانات

١٢٨ (تدس) الزلوق
١٢٠ (توس) الزورآء

١٢٨ (مغغر) الموغ
١٢٠ (توس) السداد
١٢٨ (ذرع) اسديأ

١٢١ ،١١٤ (شبل) العربية مهام
١١٤ (الششاب) االعجميه صالتو مهام

١٢٠ (توس) المغراء
١٢٧ (مد) المسام

١٢٧ (سد) اسب
١٢٧ (حربه) العنزة

١١٧ (توس) الغارب
١ ٢٨ (ترس) لغتق١

١٢٨ (ذرع) محصه
١ ١٧ الغارميه العجم تسي
١١٧ الحجازية العرب تمم

١٢٧ (ميد) القلعي



والبغال اخليول آمساء

٩٠ أبلق
٩٥ االخضر

٩٤ ،٩٠ االسم
٩٤ االرهم

٩٥ ،٩٤ ،٩٠ االهرت
٩٤ االترع
٩١ البحر

٣١٨ (مغلة)

٩١ (مغلة) دلدل
٩٠ العتاد ذو
٩١ للمها ذو
٩٠ سحة
٩١ السجل
٩١ املرحان
٩٠ املكب
٩١ احلحاء
٩٥ احلكال

٩١ (مغلة) ،شهما
٩١ ،٩٠ الطرد

٩٠ لظرب ١
٩١ (مغلة) فئة

٩٤ ،٩٠ الكبميت
٩٠ اللمد
٩٠ اللزاز

٢٢٧ ،١١٣ ،١١٠ اللقاح
٩١ املراوح
٩٠ املرجتز
٩١ ملرجتل ١
٩١ ماآلوخ
٩١ مندوب

٩١ ،٩٠ النجيب
٩٠ الورد
٩١ ليعيوب ١

٩١ لمعسوب١



٦١ ،ملم نا

١٩١ ،١٩٠ ،١٨٢ ،نجد
 ٢٢١ ،هناوند

 ١٩٨ ،اهلند

١٩٠ ،القرى دادي

١٩٩ ،دردان

 ١٠١ * نا يا

 ١ ٩٧ < الريمون
٢٣٢ ،١٩٤ ،اليمامة

١٩٠ ،١٣٨ ،اليمني



٣١٤

١٢ ،اسم

 ١٨٩ ،الرتبة

١٨٤ ،تريظة

 ٢٣٤ ،١٧٥ ،٧٨ ،٧٠ ،الخطنطشة

١٩٨ ،ابهلتشد

 ١٩٩ ،القريوان

١٩٨ ،القيتان

-
 ١٩٠ ،الكدحمد

٢٠٠ ،الكرك

١٩٨ ‘يونالكر
٦١ ،الكسوة

٢٢٢ ،١٨٣ ،١٥٦ ،لكوعة١

 ١٨٣ ،مجنة

١٩٠ ،مدين

.١٨٢ ،١٥٥ ،١٢٧ ،١١٣ ،١٠٤ ،١٠٣ ،١٠٢ ،١٠١ ،٧٨ ،املدينة
٢١٨ ،٢١١ ،٢٠٥ ،١٩١ ،١٩٠ ،١٨٥ ،١٨٤ ،١٨٣ 

 ١٩٥ ،المتر مرج

 ١٢٧ ،القلعة مرج

 ١٩٠ ،مماب

 ١٩٨ ،١٧٥ ،٧٠ ،ممر

٢٠٤ ،المميمة

 ٢٣٥ .٢٣٣ ،١٩٩ ،٧٠ ،المغرب

 ،١٧٨ ،١٢٨ ،١٠٤ ،١٠٢ ،١٠٢ ،٥١ ،مكة
٢٢١ ،٢١٤ ،٢١٢ ،١٩٠ ،١٨٨ ،١٨٣ 

١٩٠ ،الميغعة



٣١٣

 ١٩١ <ئدالطا

 ١٩٠ ،الطاحونة

 ١٩٩ ،الطالتان

 ١٩٩ ،طريمتان

 ٢٠• ،طبرية

 ٢٠٤ ،٢٠٠ ،طرابلم

٢٠٠ ،طرموس

 ٢٠٢ ،٢٠١ ،١٧٦ ،طرطوس
١٩٠ ،الطرق

 ٢٠٣ ،٢٠٢ ،٢٠١ ،طلخمطلة

١٨٣ ،الظهران

١٩٧ ،العراق

١٨٩ ،العرفيني

١٨٣ ،مسغان

 ٦١ ،فتق كتبه

٣٠٤ ،عكا

 ٢٠٠ ،العاليا

٩٠ ،العيم

 ٢٠١ ،ابغرب

١٨٩ ،الغير

 ٢٢٢ ،٩٩ ،نارم

١٩٠ ،هدلع

١٩٤ ،نلعطني



٣١٢

 ١٩٠ ،آطالح ذات

 ١٨٢ ،الرئاع ذات

١٩١ ،اسل ذات

١٩٠ ،١٨٩ ،العمة ذو

ر
 ١٨٤ ،جيعالر

 ١٩٤ ،رمله

١٠١ ،لد رمله

 ،١٧١ ،١٣٤ ،١٣٢ ،٧٩ ،٧٨ ،٧٠ ،١٢ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٦ ،ه ،الروم
٢٦٤ ،٢٦١ ،٢٥٢ ،٢٠٤ ،٢٠٠ ،١٩٨ ،١٨٨ ،١٧٠ ،١٧٣

١٧٦ ،الرها

 ٢٠٢ ،الزالتة

٦١ ،زملكا

 ٢٠٢ ،سبتت

١٢٨ ،شد

 ٢٥٩ ،١٩٩ ،مهرتند

٢٢٣ ،اس

 ١٩٩ ،االتص الوس

٢٠٤ ،سعى

 ،١٨٣ ،١٨٢٠٠١٧٥ ،١٥٦ ،٧٠ ،٤٨ ،٤٧ ،الشام
٢٣٦ ،١٩٨ ،١٩٤ ،١٩٢ ،١٩١ ،١٨٩

 ١ ٩٥ <المغر
 ٢٦١ ،مقلية

٢٣ ،ساء

٢٥٩ ،املين



٣١١

١٩٠ ،تربت

ج ٣٣ <جابيل
 ١٩٠ ،جبار

 ٢٠٠ ،حطني جبل

٢٠٠ ،جبيل

 ١٧٥ ،٧٠ ،ه لجزير ١

١٧٤ ،العرب جزيرة

١٩٠ ،الجموم
 ١٩٢ ،مدرة أرز ،الجتاب

١٩٢ ،حبشة

 ٢١٤ ٠١٨٦ ،١٨٠ ،الحديبهئ

 ١٩٠ ،حستسم

 ٢٠١ ،االكراد حمن

 ٢٠٠ ،حطني

٤٧ ،طب

 ١٨٩ ،االمد حمراء

١٧٥ <حمعى

،
 ١٩٩ ،خرامان

١٨٦ ،١٨٥ ،١٨٢ ،صر

د
٢٠٤ ،الدربئد

 ٢٢٦ ،٢٠٤ ،٢٠١ ،١٩٦ ،١٨٣ ،٦١ ،٤٧ ،سقق
٢٠٣ ،سياط

١٩٢ ،١٩٠ ،١٨٢ ،٩١ ،الجغدل دومة



٣١٠

اآلماكن

 ١٩٥ ،١٩٤ ،اجتادين
 ١٥٨ ،أحد
٢٠٤ ،أدنة
 ١٩١ ،محذرة بثي آري
 ٢٠٩ .الغرب ارء
١٩١ ،محارب آري

 ١ ٩٨ < لهند ١ رض ٦
 ١٩٩ ،أرمينية

١١ * متئبول١
 ٢٠٠ ،١٩٨ ،١٠٣ ،االمكندريه

١٧٠ ،امثريتهأ
 ١٩٠ ،ترنه آم

 ٢٣٤ ،٢٠٣ ،٢٠١ ،االندلس
 ٢٠٠ ،١٧٦ ،كيهأنطا

آوطاس،ابما

٢٠٤ آياسء
ايلهءاؤ

ب
 ١٩٩ ،خمارا

 ١٨٣ ،١٢٧ ،بدر
١٥٦ ،٦٤ ،٦٢ ٦١ ،البمره
 ١٩٤ ،مبرى
 ١٩١ <امث مطن
 ١٨٩ ،رابغ بطن
 ١٩٠ ،خنل بطن

 ٢٣٤ ،بغداد
 ١٩٩ ،اوربه بلد

 ١٩٤ ،١٨٩ ،البلغاء
١١٢ ،متونه بثر

١٩٤ *جربين بيء
١٩٨ ،١٧٥ ٠١٠٢ ،١٠١ *٩٢ *٦ ‘الهتغم ميت



٣٠٩

٢٢٦ ،١٩٧ ،١٩٦ ،١٩٠ ،١٨٨ ،الردم
١٩٠ ،بكر بن سد
 ١٩٢ ،ضء

١٨^ ،١٨٢ .نتمطنا
 ٢٠٩ ،٢٢٨ ،٢٢٧ ،٢٢٦ ،الغرس
 ١٩٨ ،القبط

١٨٩ ،الغرطاء
٢٣٣ ،٢٢٣ ،٢١٥ ،٢١٢ ،١٩١ ،١٨٥ ،١٨٤ ،لريي
٢١٢ ،تيس

 ١٩٢ ،سة
١٩١ ،هذيل

٢١٢ ،١٩١ ،١٨٩ ،موازن



٣٠٨

القبائل

 ١٩٢ ،حاتم آل
 ٢١٤ ،ترعون أل

 ١١٥ ،االدرع ابن
 ١ ١٥ < اعلم
 ١٨٤ آحجعء

١١١ ،االنمار
١٩٢ ،آوس
 ١٨٩ ،اعد بنو
 ١٥١ ،٤٢ ،إسرائيل بتو
 ١١٧ ،١١٤ ،إسماعيل بتو
 ١ ٩٢ < تميم بتو
 ١٨٢ ،ثمطتان بن ثعليأ بتو
 ١٩٢ *جذيمه بتو
 ١٩٠ ،١٨٤ ،مليم بتو
 ٢٢٩ ،حيبان بتو
 ١٩٠ < عامر بنو
 ١٨٩ ،عييد بن عبد بتو
 ٩٥ ،عجل بتو
١٩٠ ،عدرة بتو
١٨٤ ،محزارة بشو
 ١٨٩ ،تريظه بتو
 ١٢٧ ،١٢٠ ،تيتقاع بنو
 ١٩٢ ،١٩٠ ،كالب بتو
 ١٨٢ ،ربمحا -بتو
 ١٨٤ < مرة بنو
 ٢٤٦ ،المجللب بنو
 ١٩٠ ،الملوح بتو
 ١ ٨٢ ،نقير بغو
 ٢٤٦ < هاهم بنو

٢٣٦ ،تركي
 ١٩٢ ،خقعم

١٩٢ خزرجء
٢٥٨ ،الخوارج



 الجموح بن عمرو بن معاذ

حاني من بدر يوم جهل آبا جعلت

بشير بن نعمان

الله رسول مغبر عند كنت

 المة ١ هده من آناس ١سعزو

الله إلى أحب تطرة من وما



٣٠٦

طي
١٨٧ <١١٠ حيدرة آمي مستين الذي انا

٢٠٨ تطعها نرى آمما لتمانح إنا
٢٢٣ الكرب ترج طاملا صيفه هذا ان

٢٥ اجلته أبواب من باب الله يف جلهاد ١
٢٠٧ اقتله اني ناتدر الرجل اليت كنت

٢٥٦ اثنني التاتل بارزت ما
٢١٤ ؟التام آقجع من
٨٢ مثان لرم إىل تام من

الخطاب بن عمر
١٥٠ ههادة ارزتيت اللهم

١٨١ عشر وتسعه ئهحالقها كانوا املسلمني ان
٢٠٩ التام يف غرائز واجلبن عهاحلجا
٥٩ ماحل عمل نائه باحلج عليكم

٢٣١ مددتك و ٢ إليلق ،وجهت تد
٢٠ آثار حالقه عليكم كحب
٢٠٩ حسيه وديته ،تقواه املرء كرم
١٧٤ املسلمني من رجال امتتقذ الن

عكرمه
٩٥ والرباط اخليل ذكور القوة

قتادة
٢١٦ جهز عغان بن عقمان آن

٧٦ العسرة جيي هي عثمان حمل

كعب
٧٢ التهامه يوم ياحون اليحر ازهلداء

٦٠ افتل اإلمادم حجه بعد غزوة
٦٠ خري اإلسالم حجة بعد غزوة

جبل بن معاذ
١٣٧ المبارزة على امحابه يحث كان التيب ان



٣٠٥

علمان
١٠٧ تلبه نارعد الله سبيل ني الرجل كان إذا

ملمة
٢٢٧٠١١٠ االكوع ابن ائا

٢٢٧ بكر آبي مع غزوت

عائقة
٨ ٠ لغعلمت ذكرتين لو

 املامت بن عيادة
٣٩ والطاعة اسع علر الله رمول بايعنا

منعباا
٢١٣ والكفار اململون التش ملا

مادم بن الله عبد
٤٩ الله رمول أمهتاب من شغر تعدتا

 صر بن الله عبد
٠٨ الله ءوليا ١ الله سيل هي املجاهدين ان

٦٧ خري وجل عز الله مبيل في مثدوة
١٥٧ عدن له يقال متر اجلنة في

٢١١ آشجد وال افجع رأيت ما

عمرو بن الله عبد
٨٢ الله ميل في أصحابه خدم من

 صمود بن للهعبدا
١٥٩ خضر كطري الله عتد الشهدآء أرواح

٢١٦ جنيا مبارع عمر ان
١٦٩ جهنم جمر من الغلمول

٢١٥ صر أملم مشذ أعزة زلتا ما
٢١٥ الكعبة عتد منيل آن على نقدر كنا ما



ماللث بن انم
١٣٣ آخي يا الله اذكر

٢١ ١ الثام احسن الله رمول كان
٨٠ حيتا يدخر ال وملم عليه الله ملى النيب وكان
١٠٠ رجال املتابر من التهامه يوم خيرج

المضر بن ائس

١٣١ اجلشه لريح واها

جابر
١٨* ثمزوة وعشرين إحدى غزا الله رمول ان
٢١٩ خيرب يوم الباب حمل عليا ان

ملحان بن حرام

١١٢ الكعيه ورب نزت اكرب الله

الوليد بن خالد
٢٢٦ نحد مائه ههنت لتد
٥٩ الجهاد الترآن من كثيرا متعتي لتد

٢٢٦ ؟هذا ما

 العوام بن الزبير

٢٢٢ افتسل حتى مترني ١
٢٢٢ كذبتم حدبت ان اني
٢١٣ التيب مرعه الني ركائه كان
٢٢٢ وامي ائت بابي هنا ها

٢٢٥ مالت حني نتسي هي وجبت

آرتم بن زيد
١٨٠ شنوه مقره تسع اثمز للها رمول ن ١

نيها ممتوني
وئام ابي بن معد

٢٢٤



٣٠٣

 املحابه آتوال

عباس ابن
٢٠ احهاء من حيا الله رمحول امتئغر

١٤٠ حالحه من رجل نر ان
١٥٩ طير ني تجول الشهدأء ارواح ان
١٣٤ الله من ائنمم هروا تد آى

١٠٥ القيامه يوم ابطاملر تسييح
١٢٥ املالح هشا ها التوة
٢١٦ كمر اطم ملا

١٦٦ بمتت جلنها اهل نساء من امرأة أن لو
١٦٦ كغها أخرجت ازحورأء لو
١٧١ توم ني الغلول ظهر ما
٩٧ الله سجيل ني ركعتهن ملى من

٢١٩ لتتمه اطرح رجال رأيت ما والله

يقاملد بكر أيو

٢١٩ لطلحه كله كان يوم ذاك
٢٣٣ رجل الد من خري اجليش ني القعقاع موت
٢١٤ ربك مناهدتك يعش مماك

اءالدرب آبو

٢٠٨ اتوام وجوه هي لنكشر إنا

 رياالئما مهل بن زيد طلحه ابو

٢٢٥ لوتاء ١ لوجهك وجهي

موص أبو
١٨٢ نلد تكنا أتدامنا نتبت

هريرة ابو
١٠١ البحر جانب إلئ ليله رباط
١٠١ إلئ أحب هذه رباط
٩٥ لاحلكا يكره النيب كان
٧٣ الله سجيل ني تكبيره كبر من



٣٠٢

١٥٧ لودلت بيده حممد نغم والدي

٦٦ آحق أن ال لو بيده حممد نلهم والدي

٧٥ وجه فتحب ما بيده حممد نغم والدي

٤٥ وجه ثحب ما بيده نلهم والذي

١ ٥٢ يكلم مبن آكلم للهوا
١٤١ لغا ٢ عشر اثنا يغلب ولن

١٦٥ اجلبة آهل شاء من امراة اطلعت ولو

٩٣ عاتبين تد جربيل لعل يدريك وها
٤١ بالمد أميت كلى خرج دمن
٢٥٥ جامعهم آو ماكنهم دمن

٧٣ إحتياطا اليحر إلى نظر ومن

ى
٢١٥ الشيطان لغيك ما بيده نغسي الذي و اخلطاب ابن يا

١٢٦ العدد لتاء تتمنوا ال الناس ايها يا

٢٢٥ الدم هذا عن افليت ،بنية يا

٩٧ ؟هؤالء من <جربيل يا

١٦٤ إمادم مجالال مع كان لو كلتمة يا

٢١٠ كلمات مسمه إني ،متالم يا

٢١٣ يامسين
١٠٩ تعيد إياك الدين يوم ماله يا

١٠٠ آتواما التيامأ يوم وجل عز الله ييعث

٧٢ البحر صاحب إىل الله يضحك

٧٢ كلها الذنوب اليحر لشهداء يغغر

٩٥ هرتما ض اخليل مين

١٧٠ التيامه يوم الغلول بصاحب يؤتى



٣٠١

١٦٩ حمله نله مثاال كتم من
١٣٣ منير العدو ليت من
١٦١ الله يشاء مل الذين من
٧١ معي الغزو يدرك مل من

٧٨ ،٢٥ مثانيا جيهز آد يغز مل من
١٠٠ لتير ا نتشه وتي ابطا مر مات من

٢٥ يغز ومل مات من
١٦٨ الكرب من بريء وهو مات من
١٤٩ الله مسيل ني يوما مرء من
٦٨ مرته ني دابته عن مش من
٩٢ عليه يعلقه لغرسه قعريا نقى من
١٨٦
٨٦ مادتة بنية هرما يرتبط ن ٢ هم من
٢٢٤ ؟حبته السيد ياخذ من
٢١٧ ؟له الله متغر هؤالء جيهز من
١٣٠ سد نعل ما يل يتظر من
٢٧ اجلثة من أحدكم سوط موضع
١٠١ خري الله سبيل ني ماعة موتد

٢٠٥ الله إىل وأحب خري التوي املؤمن

ن
 االخضر البحر يركبون امض من ناس

يعلمه أن الوالد على الولد حق نعم

٠
١٠٦ كمل على خمكم احد رآه هل
١١٨ المادة ني هم

١١٩ 
٣٦٣ 
١٢٨ 
٢٤

 ترموا وان ،وارممبوا ،وارموا
 العانية الله واستلوا

 لله ١ عند لكيائر ١ كري ١ وان
الله مميل هي اجلهاد توم يدع وال

٧٠
١٣٩ ،٤٦ 

١١٨



 مكتوب ربه على املرابط حق من
 الله سبيل هي توما خدم من
 يوما ملجاهد ١ خدم من
 الله سبيل ني مرابطا خرج من
 جلماعه١ ونارق ،الطاعه من خرج من
 طاعة من يدا خلع من
الرهج وهج جونه دخل من
الله سبيل ني يوما رابط من
هيئا أمريه من رأى من
 الله سبيل ني غرما ربط من
ليثا وباإلمادم ربا .بالله رئى من

 الله سبيل م مبهم رمى من
 الله سبيل م رميه رمى من
 جامعهم آو كنهمما من

 الله سبيل م ليله سهر من
 اإلمادم ني هيبه هاب من
 الله مييل هي تطوعا يوما مام من
 الله سييل هي يوما مام من
 الله سبيل هي آمه ر صدع من
تركه مث الرمى علم من
 الله سبيل ني غزوة متزا من
 العدو أيدي من أمريا ندى من
حما نليس نعله من
 الله سبيل ني تاتل من
؟نلد تال من
 بيحه عليه له تتيال تتل من

 مليه نله كانرا تتل من

 عهده هي معاهدا تتل من

 طعاما مثان إىل تدم من
 الله سبيل غي أيه ألد ترأ من

غرما قلميرتبط عمله تل من

 ناكرمه مربي نرس له كان من
اليحر على تكبرية كرب من
الله مييل غي تكبريه كرب من

٨٢
٨٢

٢

٦٨

٩٢
٥٤

١١٩ ،١١٦ 
١١٧ 
٢٥٥ 
١٠٦ 
١١٦ 
٩٦ 
٩٦ 
١٤٩ 
١٢٤ 
٥٧ 
١٧٤ 
١٢٤

١٧٩ ،١٢٩ ،٥٨ 
١٨٧ 
٢٤٤ 
١٣٤ 
٢٦٣ 
٨١ 
٩٧ 
٨٥
٩٢
٧٣
٧٤



١٤٨ خري الله عند هلا متوت نغم من ما
٢٦٣ اسل كان إال العهد توم نتش ما

١٦٣ ؟بالل يا املوت هذا ما
١٢٩ الله لسمإ آحب تطره وتعت ما

١٤٦ آمتي من يغزون الذين محل
١٤٧ <٥٢ الله بيل يل لمجاهد١ محل

٥٢ بثغمه الله سيل لي المجاهد

١٠٤ محتالن لها يقال العدو بارز متربة

١١٨ هبا رص من ملعون
٥٣ لهورمو بالله أمن من

١١٧ وجغرها عربيا توسا اختذ من
٢٦٤ قكاهلتوه معروها إليكم اتسم من

٨٦ <٨٤ الله سيل يل هرما احتبس من
٢٤٥ . له هلو هيثا أخذ من
٧٠ الله سيل يل نغتة أرسل من
٧١ البحر ني ميد أصابه من
٢٦٤ هجانوه معروبا إليكم امطتع من
٣٩ الله اطاع نقد اطاعئي من
٨١ مثان راس اظل من
٨١ الله مبيل ني جماهدا اعان من

٦٨ <٦٧ <٣ الله سبيل هي تسام امنبرت من
٣ دينارا ائغق من
٧٤ الله مييل هي نغتة ئغق١ من
٤٣ االرز ني الله سان اهان من
٧٧ وففأ ذهب على اوكى من
١١٦ الله رفع ميهم العدو بلغ من
٨٢ اهله إىل لغازي ١ كتاب بلغ من
١٢٤ تركه حم الرمى تعلم من
١٢٤ نسيه حم الرمى تعلم من
١٢٦ الله مييل ني ميلها تتلد من
٢٥٥ معه ومكن املحرلئ جامع من
١٢٩ الله مييل ني جرحا جرح من
١٠٥ البحر ماحل على ليله حرس من



٢٩٨

٢٢٦ خري جليو ١ يل طلحه ابي ملوت
٧٢ موجتني كل بني ما البص لغازي
٦٦ لدنيا ١ من خري روحة آو لله ١ مبيل ني لغدوة
٩٣ باالجر تلهيب آن اربت لقد
٤٨ مريور حج اجلهاد أفتل لكن

٥٩ صغا ميعون االجر من للغازي
٨٧ يوم كل دعوات ثالث للغرم

٢٠٨ صيد جعلت االرء الله خلق لجا
١٥٨ باحد إخوانكم تتل لجا

٢١١ تراعوا مل
١٤٦ ماله أجر له
٣٦ املمر إحداهن إىل احسبث لو
١٦٥ اجلته اهل مناء من امرأة ان لو
٩٥ معيد ني العرب خيول مجعت لو

٦٦ الله مييل هي قاتلت اني لودبت
٢٧ الله عند تعدل الدنيا كانت لو
١٢٩ تطرتني من الله إىل أحب هيئ ليس

٦٧ الله مييل هي عيد تسا مثيرت ا ما
٦٩ ميت باتوى أنتما ما
٤٢ امتخلد وال شيب من لله ١ بعث ما

٨٠ ماتركت،الهلال
٢٤ الله عمهم إال اجلهاد توم تره ما
٢٤ الله مييل هي اجلهاد توم ترك ما

٢١٦ ،٧٦ مسا عمل ما ،*.عقما ض ما

١٧٠ الحدكم ما محل إال هذه من يل ما
١٥٦ الجته يدخل احد من ما
٢٥ متاز متهم خيرج ال بيت آهل من ما
٦٧ الله مييل يف وجهه يغبر رجل من ما
٤٧ عمللق من آخنل هيئ من ما
٩٦ الله سبيل ني يوما ميوم عيد من ما



٢٩٧

لق
٤٢ ،اآلنبيأ تسومهم إمراثيل بتو كانت
١١٣ تتادة آبو اليوم نربانئا خرب كان

١٩ التحاد جاء االن كذبوا
١٦١ السيوف ببارتت كىن

١٨٠ الله كالم
١٦٨ احلار عي رأيته آني كال
١٧٠ احلار ني انه والله كال

٨٩ باطل الدنيا لهو من فمع كل
١٢٨ الله مييل ني اململ يكلمه كلم كل

٦٧ الله مبيل ني الغازي ازداد كلها
٩٩ اسرايط إال يله على خيمت ميت كل
٥٢ ؟لفما كم

.
١٠٩ الكرمي احلكيم الله إال إله ال

١٠٩ اسلهم الله إال إله ال
١٧٠٠١٦٩ حيتا لك أمله ال

٢٦٣ له أمانه ال سن إميان ال
٢٦٢ العدو ،لتا متنوا ال

١١٦٠٨٩ اللهو من هيتا اسالثكه حتضر ال
٢٤١ سه إال لغيت املدته حتل ال
١٢٦ الغازي على متيل اسالئكه تزال ال

٥٠ التستطيعونه
٩٣ معارهنا وال اخليل نوامي ١تتمو ال
٦٨ الله مييل ني الغبار من تلثهوا ال
١٢١ الرمان ني جنب وال جلب ال

٢١٨ ورموله الله حيب رجال الراية الكطين
١ ٩ الغتح بعد جمرة ال

١٣٣ احلار ني تلهوتا كانر جيمتع ال
٢٧ التتل امل من الشهيد جيد ال

١٦٢ لتحلا مس من الشهيد يجد ال
١٦٨ مؤمن يغل ال
١٢٨ الله مبيل ني احد يكلم ال



٢٩٦

٤
١٢٤ رجلني من ربتا عجب
١٧٦ حمتالون توم من ربنا عجب
١٦٢ الشهيد كلى اهد منلئ كعبة

٥٨ الله سيل هي باجلهاد عليكم
٩٤ كميت بكل اخليل من عليكم
١٠٥ الثار تمسهما ال عيثان

،
٥٧ واحلاج الله مسيل ني الغازي
٦٨ الوجوه امغار الله مبيل هي الغبار

٦٦ املنيا من خير الله مبيل م روحة او مثدوة
٦٦ الشمم عليه طلعت مما خير روحة أو الله مبيل م عدوة
١٤٥ ابتغى من نإما *نمهزوا الغزو
٧١ مم غزوه حمسني اليحر هي مثزدة
٦٠ حجة بعد الله مبيل هي مثزوة
٧٦ عحمان يا لال الله مثغر

ف
٢٦٣ غدر ،لوأ يحمل فانه
٩٨ الرباط ندلكم
٧١ البد مثاني على البحر مثاني فبل
٧١ الرب مثاني على البحر ني الغازي فقل
١٧٤ العاني نكوا
٢٢١ مانعا كنت مها

١٥٨ الجثة ني
٣٤ رأت عني ال ما الجنة ني

٣٩ امتتطعت هيما

ق
١٦٣ جاهد مؤمن رجل ت ثالثة القتلى

١ ٦٧ لؤلؤة من لجنةا هي تصر
٢١٩ طلحت هي تل

٢٣ الزمان أخر هي يكونون توم



٢٩

٩٩ اخنل الله مسيل ني ليله رباط
١٠٢ يوم ألد من خري الله مسيل ني يوم رباط
٩٩ ههر ممحيا من خري الله حمييل ني يوم رباط

٩٩ لرب ممحيا من خري وليله يوم رباط
٧٤ متيا زد رب

٠٥ الجهاد أمتي رهبانية

٠٢
٢٤٠ راالمما عليكم متغتح

٢٢٤ غارس بالد يعد وتام ابي بن سد
٣٩ المسلم ،المر على والطاعة اسع

٠٢
٢١٠ هالع هح الرجل ني ما هر

١٤٧ وجل عز الله امتاء الشهدآء
٧١ الرب ههدآء من أفتل البحر ههدآء

١ ٥٢ هنر رقبا على لشهدآء ١
٧١ الرب هي ههيدين حمل البحر شهيد

١٦٢ القتل امل يجد ال الشهيد

١٠٣ مادة الد بالد اسل على مالة
٤٥ وتتها على املادة

١٠٣ البحر هاطي على السماحل ني مادة
١٠٣ مادة أالف بعشرة تعدل جمدي ني مادة
١٨ إمام كل خلد ملوا
٢٢٦ خري لجييا ني طلحت آبي موت

٠■
٥٢ ئمكاملا الله مسيل هي الطاعم

٦٨ هرمه يعشان اخذ لعيد طوبى
٩٧٠٧٥ اجلهاد ني أكثر لمن طوىب



٢٩٤

ح
١٩ لكمباموا ملثركني ١ ١جامدو

٤٨ هلج ١ جهادكن
١٨ أمري كل مع عليكم واجب اجلهاد

،
٣٥٦ خدعه حلرب١

١٧٩ كين على الثار حرمت
١١٠ الوكيل ونعم الله حسبتا

١١٥ اللهو هدا مش
٨٨ عرما يربط نا طم كل على حق

ء
٨١ الله مييل قي خيدم الرجل خسه

٩٥ ديباجها وكميتها < مليها خضرها
١٦٦ بيده عدن جشة الله خلق
٥٧ المظلوم دعوة ؛تستجاب دعوات نيم

١٤٧ شهن هيئ م تبد من خبمم
٩٤ االدهم االترح اخليل خري
٩٥ اسر اخليل خري

٨٥ وزر لرجل م ؛ثالثه اخليل
٨٥ اخلير نواصيها ني اخليل
٨٧ اخلير بشواميها معتود اخليل

د
٥٥ علهمما اخلير على الدال

ذ
٥٦ ،٥٠ اجلهاد امبدم سام ذروة

ر
١٥٨ عنه الله رضي طالب أبي بن جعغر رأيت
٧٢ يغزون أميت من توما رايت
٩٩ دهر تيام من خري ههر رباط



٢٩٣

١٢٦ الغازي على متيل املالئكة ان
٢٣٢ مسته املالئكة ان
١١٥ هلوكم من حتضر ال املالئكة ان
٧٢ لبيد كل روح يتبق ملوت ١ مللت ن ١

٨٦ الله مييل ني هرما حتبم ا من ان
٨٧ الله مبيل ني غرما ارتبط من ان
٨٦ يده كالبامط اخليل على املتغق ان
٨٦ هرما يرتبط ن ٢ هم من ان
٧٥ ميزان ني توضع التغغة ان
٣٥ فطل ١ املجاهد نوم ن ١

٨٦ ينغتون ))الذين :اآلية هذه ان
٩٣ اخليل رذاله ني الليلة عوتبت اني
٤٨ لله تلبك يلم آن
١٦٢ ،١٤٨ جوادك يعتر ؟ن
١٧٤ معاتلهم يعقلوا أن

٥٩ ،٤٦ ورسوله بالله إيمان
١٦٢ وجهاد ،هيه حك ال إيمان

٦٦ ؟الداعي أين
٢٦٣ مبه علي رجال أمن رجل أيما

ب
٩٣ اخليل نواصي هي الربكة

١٢٥ املاعة يدى بني باليد معحت
٦٥ أحمابك احلق عليك الغضل هلم بل

Cl

١٢٥ احتني كل أدم بيت أعمال تعري
٥٦ سييله هي جاهد ملن الله تكغل

م
٧٣ هبن وجل عز الله يباهي اموات هالث
٥٧ دعوهتم متجتاب حالم
١٨ اإلميان آصل من ثالث



٢٩٢

٢١٨ هارون مبنزلة منم نت
١٣٢ الطريق على متم تطلق

٢٤١ شهيدين اجر له ابتال ن
٥٧ اليود ظالل حتت اجلنة ايواب ن
٣٢ له منت اجلئه اهل ادني ن
١٥٩ طري جود م ارواحهم ن
٩٧ تصاعد الله سبيل ني االصال ن
١ ٦٥ اجلنه تدخل زمره ولآ ن
١٦٢ الشهيد دم من يهراق ما أول ن
٩٣ اخليل م عاتيين جربيل ن
٣ امليول ظالل حتت اجلنة ن
٨٨ سدسا ال اجلن ن
١ ٥٦ لتيامة ١ يوم تأتي دماءهم ن
٢٠ اجلهاد عن ماحيها لتحيم الذنوب ن
١٦٥ يزوج اجلنة امل من الرجل ن

١٥٣ عليكم يشهد وملم عليه الله ملى الله رحمول ن
٥٥ اجلهاد أميت ذمياحق

٢١٦ عمر حس من لينغر الشيطان ن
١٠٣ مادة مخمسائة تعدل املرابط مادة ن

٧٢ حيزهنم ال البحر زمتزاة
٣٥ الله املت،ليعبيل مثي الرجل هتام ن
١٦١ خمال صيع الله عتد للشهيد ن
٧٢ املعينة هي رجله وثء إذا البحر هي للغازي ن
٥٤ درجة سيعني للها صييل هي للمجاهدين ن

١١٤ ٠١١٣ ثالثت الواحد باب ينخل تعاىل الله ن
٥٩ خيلها مشابك هي المها هذه رزق جعل الله ن

١٢٧ الله صييل هي صيغه باملتتلد يباهي الله ن

٣٣ يوم كل ينادي ملكا لله ن
١٤٥ بالنية االعمال منا
١٥٩ طائر املؤمن منا
٥٣ الله سييل ني املجاهد محل ن
١٦٥ ماهتا بياءق لريى اجلنة شاء من ة١ملر١ ن
٤٢ مشابر على الله عتد املقسطني ن



٢٩١

٩٤ حمجل أرحم آدهم اهرت
١٦٢ القتل امل يجد ال الشهيد
١٠٩ الجيوش التقاء ممد الدعاء إجابت اطلبوا

٤٦ إيمان تعالى الله عند االعمال آفنل
٧٦ الرجل يتغقه رديئا فنل ١

٨٢ خادمهم الله مييل عيب الغزاة افتل
١٦١ كرامات خبمس الشهدآء الله اكرم

١٢٦ ،٥٨ اجلشه ينخلكم مبا أحدثكم اال
٥١ مغزله التام خبير اخربكم اال
٩٨ اخلطايا به الله ميحو مبا أخربكم اال
٦٥ بشهر الغاس سبتك اراك اال
٢٩ غيها مبا مجيعها لدشيا ١ اريه اال
١٠٦ القدر ليله من اسل ليله اشيثكم اال
١١٣ الرمى القوة ان اال
٦٥ اجلنة خراف ني حبيتوا ان متبون اال

١١٧ ملعونه ناشها القها
٧٦ عتمان عن ارز اللهم
٢١٥ اخلطاب بن بعمر الدين اعز اللهم
١٠٨ ونصريي عضدي ائت اللهم
١٠٩ حتورهم هي جنعله إنا اللهم
١١١ االخره خري إال خري ال انه اللهم
٢٠٥ والكسل العجز من مه اعوذ إني اللهم
٢٠٦ واحلزن اهلم من به اعوذ إني اللهم
٥٥ الميت بارك اللهم
٢٢٣ رميته مدد اللهم
١١١ اهتدينا ما انت ال لو اللهم
١٨ يتولوا حض الناس اقاتل ان أمرت
٢١٢ تعاىل الله هاء إن اقتله انا
٨٨ الرمحن عبد يا اجلنه الله ادخله ان
١٨٩ طالب ابي بن قجعغر زيد آميب ان
٣٩ جمدع عمد عليكم امر ان

٢ آن_االدبيالكذب ١٢٠ ١ ١ ١ ٠ ١ ١ ٠
١١٤ معد يا رم ١ ٠معد يا اشبل
١٤٨ االولني من ائت



الحاديح

٤٣ والسمع ،بالجماعة :بخمس أمركم
٨٩ إبليس املالم علميه مرمي ابن عيسى اتى

١٣٨ املوبقات املع اجتنبوا
١٠٦ دمائهم عي ابلغوهم

٣٣ مغزله اجلنة أهل أدىن
١٧٣ واملحيط اخليط ادوا
٤٢ خريا باالمري الله أراد إذا
٩٤ غرما ناهرت ،تغزو آن اربت إذا
١٦٢ املير وترال الزحغان التقى إذا
٤٢ اآلخر ناتتلوا ،خلليغتني بويع إذا
٢٦٣ واآلخرين االولني الله مجع إذا
٩٥ رومها راثعه القوم خيول رأيتم إذا
١٠٧ الله مييل ني المؤمن تلب رجد إذا

١٠٠ عمله انقطع اإلنسان مات إذا

١٧١ ثمل تد الرجل وجدتم إذا
١٥٣ ساب المياد وتف إذا

٢٦٢ خالصا متانقا كان هيه كن من اربع
٨٨ بتواميها وامسحوا اخليل ارتبطوا

٢٢٣ ،١١٨ وامي أبي نداك ارم
١١٤ راميا كان اباكم هان إسماعيل بتي ارموا
٨٩ ترموا وان واركبوا ارموا

١٥٩ تعلق خضر طري جود ني الشهداء أرواح
١٥٩ معلقه خضر طري مور ني الشهداء أرواح

١٥٩ تعلق طير ني الشهداء ارواح
١٩ '*ر مثافه «االسال

. ض
١٦٣ >طمثمئاتل

١٦٩ ثالثا يتادي بالال امسعت
٤١ محلوا ما عليهم نامنا واطيعوا امسعوا
٣٩ عيد عليكم امتعمل وان وأطيعوا امسعوا



(٦٣) المناص

نغا لله ١ مؤخر ودن

(٦٤) التغابن

نتشه وأوالدكم أموالكم إمنا

(٦٧) اسه

مللها بيده الذي تبارلئ

)™(القلم
عظيم خلق لعلى وإنه

(٧٣) المزمل

واهجرهم يتولون ما على واصبر

(٧٤) المدثر

نذرنا تم

(٧٦) اإلشان

رايتهم إذا مخلدون ولدان

(٨٠) محبس
وأمد اخيه من المرء يغر

(٨٣) اهلطص

مختوم رحيق من يمتون

(٩٧) القدر

شمر الد من خير القدر ليلة

(٩٨) البينة

الله ١ليعيدو إال ١آمرو وما

 ١٠٠) العاديات

قيحا والعاديات



٢٨٨

(٤٨) الغتح
٢١٣ ٢٩ آهدآء سه والدين الله لرمو حمهد

(الحجرابء
٤٤ ١٥ اأمتو الذين ملؤمتون ١ إمنا

(٥٥) الرحمن
٢٨ ٤١ بسيماهم املجرمون يعرف

٣٦ ٥٦ والجأن تبلهم إنس يطمحهن لم
١٦٥ ٥٨ واملرجان لياتوت ١ كأهنن

(٥٦) الواتعة
٦٥ ،٦٤ ٢٠١٠ املابتون واملابتون

٣٤ ٢١ يشتهون مما طهر وحلم
X اللؤلؤ لكامشا عني وحور - X X ١٦٠

(٥٧) احلديد
١٤١ ٤ كنتم اينما معكم وهو
٧٧ ١٠ صغتوا أال لكم وما
٧٧ ١٠ لسموات ١ ممريا ولله
٧٤ ١١ الله يرتز الذي ذا من

٢٧ ٢ ٠ وهلو لعب لدنيا ١ حليوة ١ منا ١
٦٤ ٢١ ربكم من مغغرة إىل مابتوا

٢٣٦ ٢١ يشاء من يؤتيه الله فتل ذلال

(٥٨) المجادلة
١٤١ ٧ ثالثة جنوى من يكون ما

(٥٩) احلقر
٢٣ ٢ اآلمبار أويل يا فاعتربوا

(٦١١ .ت١١
٤٩ ٤”١ السموات م ما لله ميح

٤٩ -£٢ تتولون مل أمتوا الذين يايها
١٠٨ ٤ يقاتلون الذين حيب اللبه ان

٦٠ ،٤٩ ،٤٥ ،٢ ١٢٠١٠ أدلكم هل آمنوا الذين يايها



٢٨٧

(٣١) محان
•٣٣٣ربكم اتقوا التام يأيها

(٣٢) املجدة
١٦٦ ،١٧١٥٢لهم اخغي ما نغم تعلم ناد

(٣٣) االحزاب
 احلق يتول والله

 آموأ الله ل رمو ني لكم كان لتد

صدتوا رجال المؤمنين من

٢١
٢٣

٨٠ ،٣٨ 
١١٢ 
١٥٣

(٣٤) مباء
 أوالدكم وال اموالكم وما

شيئ من آنغغتم وما

٣٧
٣٩

٢٧
٧٩

(٣٥) تاطر
٣٥ه-احق لله١ وعد إن لناسا يأيها

(٣٩) الزمر
 الخالم الدين لله اال

برونالما يولى إنما

سق املور ني ونغخ

٣

٦٨

١٤٠
٧٤
١٦١

(٤٣) الزخرف
٦٧٣عدو ليعايف بعاهلم يومئذ الخالء

(٤٧) محمد
كتروا الدين لتيتم فإذا

 لله ١ مييل م تتلوا والدين

 الله تنمروا إن آمنوا الذين يايها

 أمنوا الذين مولى الله بان ذللق

 معكم والله االعلون وانتم

لتنغتوا تدعون هؤالء انتم ها

٧

٣٥
٣٨

١٣٣ ،١٨ 
١٥٧ 
٤٤

٧٧



٢٨٦

(W) ،اإلصا

١٧٧ ٨• صدق مدخل دخليتا رب وتل

(١٨) الكهد
١٦ ١٠٤ الدنيا احليرة ني سيهم ثل الذين
١٤٥ ١١٠ ربه لتاء يرجوا كان متن

(٢٠) طه
١٦٠ ٧١ النخل جذوع ني المليتكم

(٢٣) الحج
٢٨ ٢ أرضعت IpC مرقعة كل تصل

١٧٧ ٣٩ ظلموا بائهم يقاتلون للذين أذن
١٧ ٤٠ بيعش بععلهم مالتا الله دقع ال ولو

١٤٢ ٤٠ يتمره من الله ولينصرن
١ ٤٧ ٩٠٥٨ لله ١ سبيل هي ماجروا لذين ١و

(٢٣) املؤمنون
١٦٦ ١ املؤمتون أهلح تد

(٢٤) التور
١٦٠ ٣٠ دري كوكب كاهنا الزجاجة

(٢٧) النمل
 تعلنون وما ختغون ما يعلم
مه,..م.ي,تهلتا عليهم ارجع

(٢٨) القمم
١٥٥ ٨٣ جنعلها االخرة الدار تلمال

٢٦٠٣ ٥٧
٥٦ ٦٩

(٢٩) العنكبوت
 لهوتا ذآئتة نغم كل

لتهديتهم هينا ١جاهدو الدينو

٢٥
٣٧

٣٥
٢٠٢



٢٨٠

 مبتعلمم املخلقون نرح
 املهاجرين من االولون والسامعون

آنغمهم املؤمنني من احرتى الله إن

 الله من بعهده أوص ومن
 احلامدون العابدون التائبون

 ر لكلها ١ يغيظ موطئا يطئون وال
 مغرية نغغة ينعتون وال

 تاتلوا آمتوا الذين يايها
 لكلهارا من يلونكم لذين ١ ١هلاتلو

املتقني مع الله أن واعلموا

٨١

١١٢
١٢٠
١٢١
١٢٣
١٢٣
١٢٣

٢٣
٦٤

٦٣ ،٥٤ ،٤٤ ،٢، 
١٧٨ ،١٥٧ ،١٥٢، 

١٨٠٠١٧٩
١٨٠
٥٤
١٠٥
٦٦

١٧٨
١٤١

ا ١ ٠ ر يونس
٣٤اللهم ميحائلئ ليها دعواهم

(١٢) يوسغ
يخس بثمن وحربه
املحسنني اجر يضيع ال الله

١٣٤
٢٠٥

(١٣) الرعد
٢٣٣٣-;عليهم يدخلون والمالئكة

؛١٤) إبراهيم
٢٧آمنوا الذين الله يثبت

(١٥) احلجر
 مدورهم ني ما ونزعنا
عرش٢و تؤمر مبا ناصدع

٤٧
©-٩٤

٣١
١٧٧

(١٦) الفض
 ضت-قا مما ظء دال -يهما£ صزن وال
اتقوا الذين مع الله إن

١٢٧
١٢٨

١٤



٢٨٤

(٧) اآلعراق
٢٦ ٣٤ أجلهم جاء نإذا آجل امه ولكل

٢١٠ ٢٤ ميتاخرون ال أجلهم جاء فإذا

(٨) االنلهال
٢٤٥ ١ االنغال عن يمالونال
١٨٢ ١٢ اساق نوق قاضربوا

١ ٣٨ ٦”١ ه لقيتم ١ قإ ١أمتو لذين ١ يايها
٢٤٥ ٤١ هيئ من متمتمت امنا واعلموا

٢٥٦ ٦—٤٥ لقيتم إذا أمتوا الذين يايها
٢٣٧ ٤٥ كثيرا الله واذكروا فاثبتوا

<٩٥ <٨٨ <٨٤ ١—٦٠ استطعتم ما هلم باعدوا
١٣٥ <١١٣

٨٩ ٦٠ دونهم من وآخرين
٦٠ ٦٥ المؤمنين حرز النبي يايها

١٤٠ ٦٥ صابرون عشرون منكم يكن إن
١٧٤ ٧٢ الدين م استنصروكم وإن

التوبآلرم
٩٨٠١٧ ٥ وجدمتوهم حيه املشركني فاقتلوا

٤٧ ١٩ احلاج ستاية اجعلتم
٤٤ ٢—٢ ٠ وجاهدوا وهاجروا ١أمتو لدين ١

٢٣ ٢٤ وأيتآؤكم آباؤكم كان إن تل
١١٢ ٢٥ أعجبتكم إذ حتين ويوم

١٧ ٢٩ بالله يؤمنون ال الذين قاتلوا
٧٧ ٥—٣٤ والغصة النهب يكنزون والذين

٢٦ ،٢٣ ،٢ ٩٠٢٨ لكم ما أمتوا الذين يايها
٢٣٨ ٣٨ انغروا لكم تيل إذا لكم ما

٢٠٠٢ ٣٩ عذابا يعذبكم صغروا إال
١٤١ ٤٠ حتزن ال ملاحبه يتول إذ
٢٥٠٢٠ ٤١ وثقاال خغانا انغروا
٢٤٠ ٦٠ الله مييل ويف

١٦٧ ٧٢ عدن جنات ني طيبة وساكن



٢٨٣

١٤٧ ،٣٥ ٨٦٨٧ الله همسل لم تتلتم ولتن
١٤٢ ١٥٩ الله على تتوكل عزمت تإذا
١٦٩١٦١ ثمل بما يات معلل ومن
١٧١ ١٦٢ الله رضوان اتبع آلمن

١٥٨ ،١٥٢ ،١١٢ ٧٤٠١٦٩

٤ ١٧٠ الله اشاهم بما ترحهن
٣٨ ١٧٣ الوكيل ونعم الله حسبتا
٩٨ ٢٠٠ اصبروا آمنوا الذين يايها

،(ر ،اس
٢٠٥ ،٨١ ٤٥ دب باس ىصد

تاولتلئ١٥١٦٩ ،١٥٠ ،١٣٠ الله انعم الذين مع 
١٢٥٧١ حذركم خذوا

١٣٣ ،٤٤ ٧٤
١٧٣ ٧٥ الله مبيل نم تغاتلون ال لكم وما
١٤٢ ٧٨ الموت يدرككم تكونوا أينما
٦٠ ٨٤ الله عس لمؤمتين ١ وحرز
٤٤ ٦٠٩٥ المؤمنين من التاعدون يستوي ال

٥٣ ،٥٠ ،٣٥ ٦٠٩٥ القاعدين على المجاهدين الله وهطل
١٧٧ ١٠٠ لله ١ سميل ني يهاجر ومن
١٤٧ ١٠٠ مهاجرا بيته من يخرج دمن
١٢٥ ١٠٣ معلمتهم أ ١ ولياخدو
١٠٥١٠٢ حذرهم ١ خذووليا

(ره المائدة
٢٤ ٥٤ أعزه المؤمنين علمر أذلة
٢١٥ ٥٦ الغالبون هم الله حزب تإن
١٧٧٦٧ انزل ما بلغ الرمول يايها
١٢٥ ٩٤ ليبلونكم أمنوا الدين يايها

(٦) االنعام
١٧٧٦٨ يخوضون الدين رايت وإذا
١٦٣ ٨٢ يلبسوا دلم أمنوا الذين



٢٨٢

المات

المغحة رتمالمهلورة

(١) الغاصة
٧٠٦املستقيم ملراطا هدنا١

(٢) ؟اتجر
تغابوهم أمارى ياتوكم وإن
قيكون كن
الله سميل ني يقتل لمن تتولوا وال

الله مييل نس وتاتلوا
 الحرام بالشهر الحرام الشهر

الله سبيل ني وانغتوا
التهلكه إملم بايديكم ١تلتو وال

نفه يشري من التام ومن
 يشاء من يهدي للهوا

 لكم كره وهو القتال عليكم كتب
هيئا تكرهوا ان وعمش
 ١علمو ١و الله مبيل ني تلواوتا
 حمتا ترصا الله يرتز الذي ذا من
تمليت تليلة نئة من كم

 بعاهلم التام الله لتع ال ولو

أموالهم يتغتون الدين مثل
يشاء ملن يضاعد والله
 بالليل أموالهم ينعتون الدين

تبايعتم إذا وأشهدوا

٨٠
١١٧
١٥٤
١٩٠
١٩٤
١٩٥
١٩٥
٢٠٧
٢١٣
٢١٦
٢١٦
٢٤٤
٢٤٥
٢٤٩
٢٥١
٢٦١
٢٦١
٢٧٤
٢٨٢

١٧٤
٣٢

١٥٢ ،١٤٨ 
١٧٧ 
٢١٨ 

٧٨ ،٧٧ 
١٣٩ ،٧٧ 

١٣٤
٣٠ ،٢٥ 

١٧٨ ،١٧

١٧٨ ،١٧ 
٨٦ ،٧٤ 

١٣٤ 
١٧ 
٧٤ 
٧٥ 
٨٦ 
١٧٩

(٣) يران أل
 لعربة ذله قي إن
 ؛الثما من الشهوات حب للتام زين
 لله ا عتد من إال التمر وما
لريز بيوتكم ني كنتم لو تل

١٣

١٢٦
١٥٤

٣١
٢٧
٢٥٥
١٤٢



٢٥٨ اخلوارج مع املهلب متة
٢٥٩ ملهرتند جلتاحني ١ ذي مهر املللق محار مته

٢٥٩ االثدر للملال حربية حيله
٢٦٠ احلرب حمي املحتاء أمهية
٢٦٠ وترتيبهم املقاتلني مد يل مثل

٢٦١ الكبرية البلدان تبل القرى نتوح ني غمل
٢٦١ لولعما الديال آم وصية غي غمل

٢٦٢ العدو لتاء متض كن الشهر غي مهل
 ،والغدر ،بالتار والتحريق ،املثله عن الشهر هي فمل

٢٦٢ بعهد ١ ونتين
٢٦٤ خا,متهالكتاب



٢٤٦ ليه العلماء واختالق ،الغنيمة بثر ني مهل
٢٤٧ هيه واالختالف ،الغرس مع الرجل مهم مثلهت

٢٤٧ ؟لغارمه آو لمالكه ،الغرس مهم يكون لمن :مثله
٢٤٧ ميده هرس ءدم_ا العبد حتال ؛حمله

٢٤٨ للغتال الغرس استئجار ني االختالق
٢٤٨ ؟له يسهم هل الغنيمة بعد جليو ١ رجل حلق إذا

٢٤٨ املعركة يشهدون الدين واخلياطني للتجار االمهام حكم ؛مثله
٢٤٨ ؟السالم دار او احلرب دار ني الغنيمة تتسم هل

٢٤٩ الرجال من االمرى حكم ني مهل
٢٤٩ واملييان الفاء من االمرى حكم

٢٤٩ السيب نكاح حكم 'مثلهت
٢٥٠ هبم الظغر لبل آملموا الذين والفاء الرجال حكم ؛فل

٢٥٠ االمر بعد املشركني مبيان حكم ؛محلة
٢٥٠ وآبائهم االوالد بني التغريق حكم

٢٥١ الغنم من تشرتى اليت اجلارية مال ني االختالل ؛مثله
٢٥١ ومتاعهم ،ومالحهم ،املشركني دواب حكم ؛محله

٢٥١ النغل معىن ني مهل
٢٥١ مجاعه او معني لواحد النغل حرط جواز ؛محله

٢٠٢ اهلرب على تدر مىت املهتور أمري حكم ؛فمل
٢٥٣ ني.0لاملس بالد هي احلربي حكم
٢٥٣ غيه واخلالى ،االمان ني مهل

٢٥٤ ذلال ومثير ،االمان الغاظ ني ماثل
احلرب دار ني اليطم حكم ؛حملة

٢٥٤ الدين إظهار على يقدر ال إذا
٢٥٥ العدو ارش إىل التاء مغر
٢٥٥ العدو أري إىل باملحمق الثر عن النهى هي مهل

٢٥٠ العربية واحليل ،احلرب مكائد هي احلاني النوع
٢٥٦ للنمر اخلذ الشرائط

٢٥٦ خدعه احلرب :حدمي حرح
مهل

٢٥٧ الجيوء أمراء هي تكون آن يجب التي الخالل
العيون بث من القتال تبل االمير على يجب ما هي مهل

٢٥٨ العدو احوال وفحم



٢٧٩

٢٣٣ اجلعغي سه بن مويد
٢٣٤ اليطال الله عبد أبو

•٢٣٤ لناديه١ أيو
٢٣٤ الرحيد زمن ني كان رجل اجلزري ابن

٢٢٤ النطئطهئهة مثزوة ني هجاعته
٢٣٤ االندمل ناتح نمير بن مومس

٢٣٤ صغره آبي بن املهلب
٢٣٥ املغرب نهجعا أحد فتحون ابن

٢٣٥ املؤمنني أمري املعتصم
٢٣٥ املؤمنني أمري اهلادي

٢٢٥ اخلارجي مع متته
٢٢٥ ملؤمتني١ أمري المني١

٢٣٠ المد١ مع متته
٢٣٥ البخاري هيخ ،الرماري إسحاق بن امحد

٢٣٦ نوعني على اخلامته
 ،االحكام من معرفته من بد ال ما ني االول النوع

٢٣٦ للمجاهد الفرعيه واالداب
٢٣٦ اإلمام إذن بغري الغزو يكره
٢٣٦ القتال تبل نعله لإلمام مين ما

٢٢٧ القتال عند املوت رهع كراهيه
٢٣٨ القتال تبل اإلمالم إلى الدعوة ني منل
٢٣٨ واملشركني الكغار من تتله يحرم من
٢٣٩ املجننيق منب جوان هي منل

٢٣٩ غيه المثه ١ ،واختالف ،العدو أحجار تطع جواز
٢٣٩ القتال حضور من املخذل االمري متع ني فمل
٢٤* للجهاد املسلم استئجار جيوز ال

٢٤٠ باهلال املجاهد إعانه جيوز ؛مسئله
٢٤١ مثيرهم تتال من أفتل الكتاب آهل تتال ؛صحله

٢٤١ اليحر ني التغس إلقاء ؛حمله
٢٤٢ الغرار غيها جيوز اليت املواضع هي همل
٢٤٢ غيه العلماء واختالق <الدب حكم ني همل

٢٤٢ امللب استحقاق ني متله
٢٤٣ غيه العلماء ومذاهب ؟السلب هو ما



٢٧٨

٢٢٣ وتام آبي بن سد
٢٢٣ له النيب تغديه

٢٢٤ بشجاعته النيب شهادة
٢٢٤ اجلموح بن عمرو بن معاذ
٢٢٤ خرحة بن مساك جبانه أبو

̂غا النيب هعطا ٢ ٢٢٤ وحجاعته احد يوم الب
٢٢٥ احد يوم بشجاعته النيب عهادة

٢٢٥ اليهامه يوم هجاعته
٢٢٠ الئماري ١ طلحه آبو
٢٢٦ محته من خري اجليو ني طلحه ابي موت

٢٢٦ الوليد بن خالد
٢٢٦ امل حربه مته

٢٢٧ االكوع بن ملمة
٢٢٧ لله ١ رمول لقاح طلب ني هجاعته

٢٢٧ كالب حبي إىل بكر بي١ مريه ني حجاعته
٢٢٧ صرد أخو العاص بن هشام

٢٢٧ مصن بن عكاهه
٢٢٧ جبري بن خوات
٢٢٧ معديكرب بن عمرو

٢٢٨ القاسيه يوم هجاعته
٢٢٨ الشيباني الرجل مع متته

٢٣ ١ جهل بي ١ بن عكرمة
٢٣ ١ االمدي خويلد بن طليحه
٢٢٢ العوام بن الزبري بن الله عبد
٢٣٢ املطلب عبد بن الزبري بن الله نحيد
٢٣٢ الفيل حتظله بن الله عبد

٢٣٢ العامري عوق بن ن سقيا بن الفحالث
٢٣٢ االزور بن ضرار

٢٣٢ مهاليما م حمو هجاعته
٢٣٣ الغهري اممرد بن اخلطاب بن ضرار

٢٣٣ جفيبيب
٢٣٣ مرح ابي بن سد بن الله عبد

٢٣٣ تيمي—لا عمرو بن القعقاع
٢٣٣ لعيدي ١ جبله بن حكيم



٢٧٧

٢٠٩ والشجاع اجلبان حول الشاعر تول
٢١٠ واجلبن الشجاعة

٢١١ وملم علميه الله ملى لتيبا هجاعه خلي فمل
٢١١ ليله ذات املديته أهل فزع هلا هجاعته

٢١١ لشجاعته عمر ابن ومد
٢١٢ حتين يوم هجاعته

٢١٢ احد يوم هجاعته
٢١٣ لرمتائه ممارعته

اللد هجعان من طائغه ذكر

٢١٣ يقاملد بكر أبو
٢١٤ بكر أبو الله ل رمو بعد لثام ١ آحجع

٢١٤ وحقني ،واخلندق ،وأحد ،بدر يوم هباته
٢١٥ الله ل رمو موت عتد تليه هبات
٢١٥ اخلطاب بن عمر
٢١٥ الدين ني وحجاعته توته
٢١٦ مشه الشيطان نغور

٢١٦ عغان بن عحصان
٢١٦ تبولق لغزوه جتهيزه
٢١٧ نضاثلمه

٢١٧ طالب ابي بن علي
٢١٨ خيبر يوم هجاعته
٢١٨ مغين يوم هجاعته

٢١٩ خيبر لياب محله مته
٢١٩ الله عبيد بن طلحه

٢١٩ احد يوم حباته
٢٢٠ اليوم ذله بالئه وحسن لثباته لشعرآ من به مدح ما

٢٢١ سوام بن الزبير
٢٢١ الله غيء-بيل ميغا عل من اول الزبري

٢٢١ تله نشا
٢٢١ عتههجا

٢٢٢ الزبري ثربات
٢٢٣ سبحه هي حان آبيات



٢٧٦

وتسعني مهان مله
١٩٩ ءلربمتان املهلب بن يزيد مثزا

ومائتني وتسعني إحدى سته

٢٠٠ الردم انهزر غالم غزا
وخممائه وخمسين تسع سئه

٢٠ ٠ حارم وتعه
ئهوخمسها ننيومحا حالم سنه

٢٠٠ طربيه فتح
وخمسمائه ننيوحما ربع ١ سه

٢٠١ االكراد حمن لتح
ئهومخسها وتسعني إحدى سته

٢٠١ الزالته وتعه
وستماثه عشره ميع سنه

٢٠٣ بم؛ص
٣؟• الكامل واسه الغرنج مبين هاغله وصه

ئهومتما وصيعني حالح سنه

٢٠٤ سيس إلى الظاهر امللال مار
تهوسما وثمانين حمان سته

٢٠٤ ملليييني ١ من طرابلس دامرتبا
تهومتما تسعني سته

٢٠٤ السواحل بالد ثروما ،عكا فتحت
ئهوصتما وتسعني إحدى مته

٢٠٤ الروم تلعة فتحت

،واجلبن العجز وذم ،والشجاعه هالتو مدح ني فمل
٢٠٥ السلد هجعان بعاق وذكر ،عالجهما وكيغيه ،حعيتتهما وبيان
٢٠٥ والبقل واجلبن والكل العجز من التيي تعوذ
٢٠٦ واجلبن العجز عالج
٢٠٧ للظئر سيب اجلازم والعزم التقس توة
٢٠٨ والعزم التغس توة حول القساء كالم من
٢٠٨ تليه بقوة املخلوتات أهد آدم ابن

٢٠٨ القلب توة ومافم١
٢٠٩ اوجه حالحه على اللقاء عند عهاحلجا
٢٠٩ واجلبن اجلرأة ني عمر تول



٢٧٥

١٩٥ املغر وتعه
١٩٥ معيد بن وخالد حكيم م ١ مته
١٩٦ قحل وتعه
١٩٦ املديق بكر بي١ وقاه

عقره أريع سته
١٩٦ دمثق فتح مته

كثرة خبمم سته
١٩٧ الريموك وتعه
١٩٧ خلادميه ١ وتعه
١٩٨ املتعم بيء وفتح الشام إىل عمر ممهر

كثرين سله
١٩٨ ممر فتحت

وعثرين إحدى مته
١٩٨ المكندرحمه١ فتحت

وثالثني ميع سته
١٩٨ اهلند الغهري مرة بن احلارم غزا

وأربعني آربع شه
١٩٨ تندابيل مغرة آبي بن املهلب غزا

وأربعني مخس سه
١٩٨ القيعان إىل سوار بن الله عبد هار

وستني ثالث سته
١٩٩ قريتيه١ ناقع بن عتبه غزا

ومثانني أربع سه
١٩٩ ادربه عن آطرانا منير بن مومس نتح
١٩٩ أرمينيه مردان بن حممد مثزا وغيها

ومثانني ميع سه
١٩٩ خبارا نواحي تتععه غزا

تسعني سنه
١٩٩ وردان تتييه نزا
١٩٩ طالتان باهل ؛■"■•ة • آوم ن.إا

وتسعني ثالم سته
١٩٩ ممرتتد إىل تتييه مار

وتسعني ريع٢ سته
١٩٩ عظيمه فتوحات



٢٧٤

١٩٠ امليغعه إىل الليثي الله كيد بن مثالب مريت

١٩٠ وجبار مين إىل االمناري سد بن بشهر مريه

١٩٠ عليم بيت إىل العوجاء آبي ابن سريه
١٩٠ يالكديد امللوح بثي إىل الله عبد بن هالب مريه

٠̂١ مماب إىل الله عيد بن مثالب سريه
١٩٠ عامر بيت إىل االمدي وهب بن هجاع مريه

١٩٠ أطالح ذات إىل الغغاري صهر بن كعب مريه

١٩٠ مؤتة غزوة ء حارهه بن زيد سريه

١٩١ السالمل ذات إىل لعام ١ بن عمرو مريه

١٩١ اخليط سريه

١٩١ بتجد حمارب رز ٢ إىل ربعي بن تتادة ابي مريه

١٩١ إشم بطن إىل تتادة ابي سريه

١٩١ االملمي حدرد آبي سريه
١٩١ العزى إىل الوليد بن خالد مريه

١٩١ وطاس ١ مريه

١٩١ سواع إىل العاص بن عمرو مرية

١٩٢ متاة إىل زيد بن مصد مريه

١٩٢ كتانه من جذميه بيت إىل الوليد بن خالد مريه

١ ٩٢ الكغني ذي إىل الدومي عمرو بن الطغيل مريه
١ ٩٢ هتمي بيت إىل ري ١الغز حمن بن عييته مريه
١ ٩٢ حقعم إىل عامر بن هتلبه مريه
١٩٢ كالب بيت إىل الكالبي مغيان بن الطحاك مريه

١٩٢ احلبشه إىل املدجلي جمزز بن علتمه مريه

١٩٢ النلم إىل طالب أيي ين علمي مريه

١٩٢ اجلناب إىل حممن بن عكاهه مريه

١٩٢ آكيدر إىل الوليد بن خالد مريه

املسلمني مثزوات بعز إىل اإلهارات ني مهل
١٩٣ الستين على مرتبه وسلم عليه الله ملى النبي بعد وفتوحاهتم

١٩٤ وملم عليه الله ملى النبي وناة بعد الردة أهل حرب

عشرة شتتيا سته
^١٩٤ ^^١

عشرة ثالم سته
١٩٤ اليصرى نتح

١٩٤ دينجنا آ وتعه



٢٧٣

 وصلم عليه الله ملس التيي مرايا أعظم ني همل

 مؤتة ؟ثمزو ٠ عشه لله ١ رضي حارثة بن زيد سرية

 الحارث بن وعبيدة ،حمزة سرية

 رابغ بطن إلى عبيدة سرية
االبواء ثمزوة تبل وتام أبى بن سد مريت

اآلولي بدر بعد حمى بن الله عيد مرية

 عدي بن صري سريت

صري بن مالم سرية
 االهرد بن كعب لتتل مرية

 التربة إلى حارثة بن زيد مرية

المد ا مبد بن ة0ما آبي سرية

 آفيم بن الله عبد مريت

 لترطاء ١ إلس مطمة بن محمد كرية
 رافع آبي لتتل عتيلئ بن الله مهبد صرية

 العرفيين إلى زيد بن سد مرية

 الغمر إلى محمن بن عكاهت صرية

 التمة ذي إلى مسلمه بن محمد مريه

 الغمة ذي إلى اجلراح بن عييدة آبي سريه
 باجلموم مليم بتي إلى حارثه بن زيد سرية

العيم إلى حارثه بن زيد مريه

الطرف إلى حارهه بن زيد مريت

حسمى إلى حارثة بن زيد مرية

القرى دادي إلى حارثة بن زيد سرية

 جلندل ١ لومه إلى عود بن الرحمن عبد سرية
 مدين إلى حارثة بن زيد سرية
 بغدك بكر بن سد إلى طالب أبي بن علي مرية

 ترشه ام إلى حارثة بن زيد مريت

 اليهودي رزام بن اسير إلى رواحة بن الله عبد سريت
 اخلمري اميأ بن صرو مريت
 تربه إلى لخطاب ١ بن سر مريه

 كالب بتي إلى الخديق بكر أيي سرية

ننلث إلى الئماري ١ معد بن بشير مريه

١٨٩
١٨٩
١٨٩
١٨٩
١٨٩
١٨٩
١٨٩
١٨٩
١٨٩
١٨٩
١٨٩
١٨٩
١٨٩
١٨٩
١٨٩
١٨٩
١٨٩
١٩٠
١٩٠
١٩٠
١٩٠
١٩٠
١٩٠
١٩٠
١٩٠
١٩٠
١٩٠
١٩٠
١٩٠
١٩٠
١٩٠
١٩٠



٢٧٢

 املسلمني امرى إىل العزيز عبد بن عمر كتاب
 المارى ١ حول امللوك معي عهد

 وتسعني مهان سه ني املله عبد بن عليمان غزوات
لرها ١ تتح

،التيويه والعرايا ،املقازي إىل اإلهاره ني لخاتمه
١٧٧ اإلسالميه ونتوحاهتم ،املسلمني مغاني بعي وذكر
١٧٧ اجلهاد لري ان إىل املشركني مع الله رسول حال متان كيد
١٧٩ التغوم آتسام
١٧٩ صلعه أو سع بشارة
١٨٠ ابيا عزوات عدة قي فمل
١٨١ االبواء مثزوة
١٨١ بواط غزوة
١٨١ لعشرية١ غزوة
١٨١ االوىل بدر
١٨١ الكربى بدر
١٨١ بدر حماب١ عدد
١٨٣ الرقاع ذات غزوة
١٨٣ ملغرى ١ بدر غزوة
١٨٣ اجلتدل بومه غزوه
١٨٤ اخلندق غزوة
١٨٤ تريظه بيت غزوة
١٨٤ حليان بيت غزوة
١٨٥ ترد ذي غزوة
١٨٥ املمطلق بين غزوة
١٨٥ احلدمييه غزوة
١٨٥ خيرب غزوة
١٨٦ مرحب مع وعلي عامر مبارزة
١٨٨ القضاء عمرة
١٨٨ الغتح غزوة
١٨٨ حتني غزوة
١٨٨ الطائد غزوة
١٨٨ تبوك غزوة

١٧٥
١٧٥
١٧٥
١٧٦



٢٧١

١٤٨ الميء علس الله مييل م المقتول عطل
١٤٩ الله سبيل فتي مرز آو ،رامه مدع من محطل فتي عمل

 ،عليها واحلرص الشهادة صؤال هي الرتهيب هي همل
١٥٠ هشاهلا للشهادة تعرز من معين ذكر
١٥٠ الشهادة مؤاله ني الله عبد بن اجلراح متل

١٥١ اثيل إمر بغي ملوك من ملللث عجيبل حكاية
 ١٥١ والعوم اليقظة هي العهن احلور رؤيت وهي ،الشهيد هطل هي همل

١٥٢ العلهاء كغد ههيد كلمة معىن
١٥٢ الشهداء حياة
١٥٣ احد يوم يف صري بن ممعب

١٥٣ الشهداء حياة معغى هي العلماء اختالق
١٥٥ حمزة تير تصه
١٥٥ اخلطاب بن سر تدم تمه

١٥٥ حوراء مع اهلياره زواج
١ ٥٥ ليحر ١ ة ١ غز هي هاب متل

١٥٦ عليهم واملادة (الشهداء غسل غي العلماء اختالق
١٥٦ الله عند الشهداء مغزله

١٥٨ اجلغة غي طالب آبي بن جعغر مغزله
١٥٨ الله عتد الشهداء آرواح

١٦٠ تيورهم لي يغتتون ال الشهداء
١٦١ الله عند للشهيد خصال ميع
١٦١ للشهداء كرامات مخس
١٦٢ ؟أغطل اجلهاد اى
١٦٢ للشهيد اهون القتل امل

١٦٣ الله رمول مع راع تمه
١٦٣ القتلى أصام

١ ٦٤ اليهودي علتمة تمه
١٦٥ اجلخة حورآء آوصاف
١٦٦ اجلنة خلق

١٦٨ الغلول حترمي بهان قي املابع الباب
١ ٦٨ عظيم ذنب لغلول ١

١٧١ الغال متاع حتريق غي العلماء آراء
١٧٣ اللجني أمارى بكاك هي غمل



٣٧٠

١٢٤ تركه مث الرص تعلم من إثم بيان يل فمل
١٢٠ ورماحهم ،وعدهتم ،املجاهدين ميود فتل يف فمل
١٢٦ ميغه متقلدا الرجل مادة فتل

 ١٢٧ الغ ورماحه ،وملم عليه الله ملى الثيي آمياق تسمية يف مهل
١٢٨ الله مييل يف الجرح فتل يف غمل
١٣٠ اليمامة يوم بجانه أبو قمة
١٣٠ الربيع بن سد استشهاد قمة
١٣٠ اجلسر يوم االئمار من رجل قصه
١٢١ ظغرها ذهب اليت املرآة قصة

١٣٢ العني احلور من امراة مع الرجل حكاية
١٣٢ احد يوم وجرحى ،االزدي كهيل قصه
١٣٣ الله صييل هي كانرا تتل من فنل قي مهل

ار التجيع الرجل انغمام فنل خلي خلمل
١٣٤ الكثري العدو هي القليلة اجلماعه

١٣٥ القسطنطينية ثمزوإل ني زرارة بن العزيز عبد متات
١٣٥ احلرب ني الرجل اتتحام هي العلماء اختالق

١٢٦ املبارزه هي همل
١ ٣٧ امليارز ملسلم ١ معونة ني لعلماء ١ اختالق

١٣٨ الزحق من هر من إثم تغليظ ني همل
١٣٩ عني نرش اجلهاد يكون مىت همل

١٣٩ والقرار احلبات هي العلماء مذاهب
١٤١ املعية مأتما
١٤٢ عجيبة متة

١ ٤٢ العواال بسته املسلمني امتغتاح
١٤٣ حال كل عل نزوله من بد ال املوت

 النية بإخالص إال يحمل ال اجلهاد اجر ان هبان غي مهل
١٤٥ التهات انواع وتغميل

متازيا خرج من أن بيان هي ملادما ليابا
١٤٧ ههيد ههو جهاد متهر من مات آو فقتل

١٤٧ الشهادة انواع
١٤٧ الله مناء الشهداء
١٤٨ الله مييل هي واملقتول امليت هي العلماء مذاهب



٢٦٩

٧٠ الرب على البحر ني الغزو فتل ني الثالث الباب
٧٠ البحر ني حتزا من أول
٧ ١ لبحر ١ مثزو فلل هي مثل

 يل والتكبري ،البحر إىل واملرابط ،الغازي نظر هطل هي قمل
٧٢ الله مسل

٧٤ اللمه سبيل هي لتغقه ١ فتل هي همل
٧٧ لله ١ سبيل غي باإلنغاق اليخل من لرتهبب ١ في همل

٧٨ ثميره وعلى ،ودابته ،نغسه على الله سبيل هي اإلنغاق هي قمل
٨١ وخستهم ،وإطعامهم ،وإمداملم املجاهدين إعانه فلل قي همل

 وفتل ،اجلهاد بتيه واحتباسها ،اخليل فتل هي الرابع الباب
٨٤ عليها اإلنغاق

٩٠ لطم عليه الله ملمى الله رمول أهراس تسميه هي همل
وذكر ، عليها لتعليق ا و ، امها إكر و خليل ١ ختمه هي همل

٩٢ نواميها مت عن والنهى ،متها يدم وما يحمد ما
٩٦ وحتيرها ،المادة من واملرابط املجاهد عمل فلل ني همل

٩٨ فيه مات من وفتل < للمه ١ مييل في الرباط فلل قي همل
١٠٣ وإنغاته املرابط مادة فنل

١٠٥ املرابط تسبيح
١٠٥ الله سبيل هي امحهاحلر فتل هي فمل

١٠٧ الله سبيل هي املؤمن فزع ثواب

١٠٨ مهود ونيه اخلامس الباب
١٠٨ نيه والتهام ،تعاىل الله سبيل هي املد مهل يف فمل

١١٠ القتال حال ني الرجل تول ني قمل
١١١ املبارزة حال يف الرجز امتحباب ذكر يف فمل

جرح ملن لتوق١و املبر إظهار استحباب هي فمل
١١٢ اجلراح من له محل مبا وامتبشاره

١١٢ القتال براعه مته ظهرت من على اإلمام هتاء غي مهل
١١٣ تركه هم تعلمه من واهم ،املرمى فلل هي مهل

١١٩ أدهم بن إبراهيم حكايه
١٢٠ وحممل عليه الله ملى التيب آتوام تسميه هي فمل

١٢٠ والتضاد بته البط يف مهل
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الكتاب مساحث

٢ املؤلد مسل
ه هلؤلد ١ رآها رؤيا الكتاب تاليد مبب
٨ د ١جر رجل له ئها ١إهد ني مليمان مع لشمله ١ مته

٩ مراد ين حممد الططان مدح هي ته،يأللمؤلد
١٣ الكتاب سادر
١٤ الكتاب ابواب

١٧ منول عدة على وتقتمل متنمل

٣٩ الططان طاعه وجوب هي االول الباب

٤٤ واملجاهدين اجلهاد هطل هي احلاني الياب
٤٥ اإلميان بعد اآلمال اهخل اجلهاد ان هي مهل
٤٦ االمسال افتل واحلج والغزو اإليهان ان جاء هيما قمل
٤٧ االذان من افتل اجلهاد ان هي مهل

٤٧ احلرام املجمد وعمارة ،احلاج مغايه من افتل اجلهاد ان هي مهل
٤٨ اإلطالق على االعهال افتل اجلهاد ان جاء هيما مهل
٤٩ تعاىل الله إىل االعهال احب اجلهاد ان هي مهل
٥٠ التاس فتل ١ املجاهد آن هي مهل

٠١ املجاهدين و اجلهاد مدح هي امليارلك بن الله عجد آبيات
٥٢ تعاىل الله على كرمهم ٢و لتام ا خري املجاهد آن هي مهل

٥٢ والتيام امليام من افتل املجاهد نوم آن هي مهل
٥٣ درجه مائه جلته ١ هي املجاهد يرهع الله ان قي مهل
٥٤ اجلهاد وسياحتها االمه هذه رهبانيه آن هي مهل
٥٦ الله ضمان هي املجاهد ان هي مهل
٥٩ احلج على اجلهاد فتل خلي جاء هيما قمل
٦٠ اجلهاد على التحريش فتل هي جاء هيما مهل

٦١ اليمري زيد ين الواحد عيد مع إبراهيم ام حكايه
٦٤ إليه واملبادرة جلهاد ١ إىل البق فتل هي مهل
٦٦ الله مييل هي والرواح الغدو فتل هي مهل
٦٧ الله مييل هي والغبار املشى فتل هي منل



٢٦٧

 الكتاب فهارس

٢٦٨ لكتاب1مباحع ١

٣٨٣ \آلبات ٣

٢٩٠ اال.داديث ٣

٣٠٣ املحابه أتوال ء

٢٠٨ التبا.ثل ه

٣١٠ االماكن ٦

٣١٦ والبغال •اخليول أمماء ٧

٣١٧ !س ٥١١٢ ٨

٣١٩ ا،صار ٩

٣٢٣ املتن م رده ١̂١ الكت،إ ١٠

٣٢٧ ا،مسم ١١

٢٠ ١ لوتائع ١و يا ١لعسر ١ ٠ اتلغزو ١ ١٢

٢٥٥ لكتابا سادر ١٣



٢٢٢٦

٢٦٦



٢٦٥

 دائمة التمر شال نطلب رب يا
الشر ١ صاحب حممد نملطا جلمم

 وأعن <وانتمر ،وثبت ،وآمعد <يد ٢
ممر ومن تيليا من واحغظهبموا ٠

 مغتتما والجز هدا لدمؤ واجعل

الحظر ماحب مليك لطد فيش من

لملها بنخل اللطان نزهة كتاب متت •العالمين رب يا آمين

الله إىل لغتري ١ لعبد ١ وكاتبه مؤلغه يد طى نرامثه وكان ،ملحان ١
 ،قممااال بلش االه ءاملد ،يتمإ«احلم فزثتث املعثزش بن احمد ،الغدمؤ

كلى االه ومل ،وحده اله والحمد .المشي هم اليروماوي الحئغي

• الوكيل ونعم االه وحميحا •وملم وصحبه وأله حممد عيدنا



٢٦٤

٣١٥

مم لغاتنا ١ ختم هي هلل

معروفأ إليكم ام "من ؛وهلم وأله كليه الله ملس الله رسول ؛نال
 11 • متوهكافا عد أن تعلموا حىت <له بادكوا جتدوا مل فإن ،لكانتوه

امطنع "من :ولغظم والطرباني ،حبان وابن ،والساقي ،داود ابو رواه
 يعلم حم ،له فابكوا جمازاته عن كجزمت وإن ،فجازوم معرونأ إليكم
/ **• (٨٠ الشاكرين)ه حيب الله فإن <هكرمت تد أنه

 وأكملها ،تدرأ واحرقها ،واحمها صالة اهضل ء زوملم مل اللهم

(باجتهاده لشرالا ئلنم ذهبت١ الدي محمد ميدنا كلى لطلمأ وأجزلها ،منزلة
 وحمبه ،االجماد االعيان آله وكلى ،مبيعاده الكغار جلهاد االمم وارمتيت
 ،البالد ومائيت الروم يف اإلسالم دين بعماره التامثين والغرمان الشجعان

هي الغيالق سوابق وركضت ،الغعاطل ظلمات هي اليوارق بوارق أومضت ما

• امليعاد يوم إىل تسليمأ وملم *الجحافل ساء

؛الكتاب آخر يف االبواب يعد ملؤلد١ وانشد

 بدا حين الدين ههاب الشريد بال
مور من الكفار تاتل من فنل هي

 منظرها الططان نزهة هي وجث
 بالغر هم حتم الغزو بزينة

 وال يخال ال بشوق فدو وراح
بالممر يهواه من لينظر يخش

 مالكها وهو ملال محايه نرجو
بالظرت يعطيه اليت احلغيظ مو

٨٢ ،٠ ،ا ،التماثي ،ن اني ؛ان ١
 ١٨١ ،٨ ،ا ،الهيقمي ،ن تعلموا ؛يعلم ٢

١٨١ ،٨ ،ا ؛الهيحمي ذا ان ؛انه ٢
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،كحب محث وإذا ،خان اشتمن إذا ،يدعها حىت التغاق من خصلة هله كانت
• (٧٩٩) ومطم البخاري رواه ٠٠ *هجر خاصم وإذا ،متدر عاهد وإذا

واآلخرين االولني الله مجع "إذا :وملم وآمل عليه الله ملى وتال
."نادن ابن هادن مثدره هذه ؛نقيل ،لوآء مثادر لكل يرتع / التهامه يوم

(.٨٠)•وعريه مسلم رواه

 إال وملم وآله عليه الله ملى الله رسول خطبتا ما ؛أمن تال وتد

،أمحد رداه ."له عهد ال ملن دين وال <له أمانة ال ملن إيمان "ال ؛تال
(.٨٠١)حمحيه هي حيان وابن ،والطرباني ،لبزار١و

إال لعهد ١ توم متم "ما ت وسلم ومحبه وآله عليه الله ملى وتال
، بريده ابن [وعن حديث هيت احلاكم رواه ."بيتهم القتل كان

. (٨ * ٣ ) م V— it هرط على صحيح ؛وتال

الله ملى الله رسول مسعت ؛تال عته الله رقي احلمق بن عمرو وعن
 من هانا ،تتله حم دمه على رجال أمن رجل ميا١٠٠ ؛يقول وملم وآله عليه

.محيحه هي حبان ابن رواه ."كانرا املقتول كان وإن برؤء لتاتل١
(•"٨٠٣)التهامه يوم مثدر لوآء حيمل "هائه ؛تال انه إال ماجه ابن ورواه

وإن ،اجلته رائحة يرح مل عهده هي معاهدآ تتل "من ؛رواية وم

ني حبان ابن رداه *"عام مخعمائة مسرية من ليوجد رحيها
وهو ،رحيها يشم مل اى ،"اجلثة رائحة يرح م'مل ؛توله (.٨٠٤)حمبته
 ومعشاها ،عبيد آبي عتد وبغتحهما ،اثي^الك عتد الراء وكسر الياء بضم

.واحد

١٢٦ ،٢ ٠١ ،الحاكم ،ن برده آبي ؛بريده بن
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٣١٣

حبيلته كن بىن يا ؛البنه — لغتالق ١ احد وكان — الرايا ابو بال
، المتهور حرب الحرب بان <بثجاءته هتال اوثق وبحذرأل ،بثدتك مته اوثق

 ،كليها وباال حيلها مارت زالت إذا الدول ان *واكلم •احلذر ومتئيهأ
.احليله مل االفه حتاشت الباليا حبلول الله اذن وإذا

به ظغر / امثتر ومن ،امثتر عدوه اشضد من ؛بعضهم <وتال>

• الظغر ميب فإنها ،اجلراة احلرب م تلموبكم احعروا •عدوه
 حمن فإهنا الطاعة لزموا ١و ٠ اإلتدام علس تبعه فإهنا الطغائن واذكروا
 ميب املير •جيشا هزمت كلمه رب •جنده من ابلغ مكيدة رب •املحارب
 مع ظفر ال •التدبري مع التمر • حيلك آخر عدوك تتال اجعل •التمر
عتد تسرفوا وال ،التدره كتد متيلوا وال ،اللتاء عتد جتبتوا ال •بغى

الدنيا عرم عن الجهاد ١^^^ < لغتاثم ١ عتد تغلوا وال ،الظهور

.الحقير

مهل
لتاء تمتى عن وهلم ومحبه وأله عليه الله ملى الله رمول نهى

لتيتصوهم فإذا ،العافيه الله *اوامثلوا <؛وتال> .العدو
بن الله عبد عن زياد بن الرمحن عبد طريق من ايضا وروى ٠١٠ فاصربوا

ال ٠٠ ؛وملم ومحبه وآله علميه الله ملس الله رعود فال ؛تال عمير
،فاثبتوا لتيتموهم فإذا ،لعابيه ١ الله وامثلوا ،العدو لتاء تتمتوا

ألمتا(.'م)باملمت فعليكم وصاحوا اجلبوا فإن ،الله واذكروا

ملل
 وعن ، لمحلها عن وملم ومحبه وأله عليه الله ملى الله ل رمو ونهى

،الشهى ذلال في كداو •العهد ونعم ،الغدر عن ونهى .بالتار التحريق
وحمبه وآله عليه الله ملى لتوله تعالى الله عتد الذنوب اكرب من وهو

منهن واحده فيه كانت ومن ،خاملأ متانتأ كان نيه كن من ربعا ٠٠ ؛ وملم

٢٤٣ ،آ ،التحام ابن ،ن التهور ؛املهتور ١
٢٤٣ ،ا ،التحام ابن ٢

٢٤٣ ،ا ،التحام ابن ؛ن استعمروا ؛اهعروا ٣
ن المحلخة ؛المحله ٤
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يتمد لتال ،عدوه من وموتغه ،مكانه يخني ان ؛اجليو ئدلتا وينبغي

 له وموتغأ ،تبل كانت التي مثير عالمة له مماف كل ني يجعل بآن ،مثرته
من / خبوامه القتال وتت يتحول وأن ،تبل كان الذي اهلوتد مثير وخلواصه ٣١٢

.عسكره دون عدوه على موقعه يخني حبيث ،مكان إلى مكان

عمل

القرى من حولها ما باخذ يبدا أن بلد اخذ اراد إذا وينبغي
ان امر متلية اخذ رادا هلا الروم مله ان ؛ويذكر .ذله وحنو والبالد
مملكته لوجوه تال حم ، دينارآ ومحله غي جعل مث ،مباطأ الرزا على يبمط

ميحل انه علمتا اليساط يطا دمل الدينار منكم اخذ من ت وأبطاله
 ناحية طوى ،ذله عهاهم١ نلها ،احد إليه ميل ومل ،حوله نوتغوا ،للملك

إذا ؛لهم تال هحينتد .الدينار نلحتوا ٠ يديهم ٢ مهدوا ،البالط من
،المغار واملدن ،الصون من حولها ما خنذوا ،مدينة اخذ ردتما
.أخذمتوها هعغت إذا حتى ،التياعو

مهل
يا ؛لتهتا ،العرب اهد من وكان ٠وملها العيية الذئال ام اومت

.منها املهرب وجه تعرف حتى ،بشدته وحتت وإن ،الحرب هي تنشب ال <بئى
 كانت ما احلدة وأحمد ،احليلة من يئست إذا <هية اتوى اخلمت نإن

طهران خمه وطر ،الذئب جلبة تحارب من مع واجلس .لها مديرة احليلة
.الشدة عدو والتهور ،الشجاعة زمام احلذر نان ،الغراب

٢٤٣ ،١ ،اخلحام ابن <ن ابطاب ؛ابطاله ا
٢٤٢ ،٢ ،التحام ابن ،ن فح ؛فحهنتذ ٢



دارات عسكر م ينادي مناديا آمر دارا مائ لما أنه ؛رواية وني

ما وراء من تكونوا (عليه اتغقتا ما ثعلتا تغد نحن اما ،التام أيها

 ثمكان ،االمكندر إىل تليمه على عزموا تد أنهم دارا هامتقعر ،ضمتتم

/ (.٧٩٧—)هزيمته ميب ذلال

همل

نإن ،الكمتاء المكائد من الحروب ني به يعتنى ما اهم ومن

 ،رعبأ لقلوب ١ ني ٠٣ ١ ظهر إدا أنه إال يسهرآ عددآ كان وإن لكمين ١
 آمتاء كان إذا ،وتغأ اإلتدام ويل ،جمودآ العتل دلي ،فعغأ االعضاء وني

 الدهع بين همته تشتتت <خلده من يؤتى آن جوز ومتى ء لكمتاء ا وراء من

 آو ،خلقه جليه ممع إذا تكيد ،الرجال مقاومه عن جاهه وشد ،والقتال

 الذين المعاكر كشره تحمى و<ال> ،واحد رجل من ولو ،ورائه من موتآ

• واإلسالم الجاهليه في مالكهم حمبء،ك وكانت ،بالكمتاء استبيحوا

همل

 هي والريح ،العدو عين ني الشمس تكون أن فيجتهد للقتال مد وإذا

،العدو تلوب وليرعب ،وعليه له االمر ليكون ،عرضأ بالعسكر هليزحد وجهه
ونقير ،الكؤمات ودق ٠ [الرايات بنشر ودقو ،الرايات وينشر

على يعتمد وال ،ينفد االبطال ولريتب .الطبول واموات ،اليوتات

 انكسر مهما فإنه ،المثر تلب هي والشجعان االبطال ويجعل ،ثميره
وطبوله ،تخنق راياته كانت نإن .القلب إلى ناظره هالعيون ،الجناحان

 انكسر وإذا ،متهما نر لمن ومالذآ ،للجتاحين حمتأ كان ،تضرب
 جناحيه احد انكسر إذا الطائر ؛ذلال ومتال ٠ الجناحان تمزق (القلب

.بعده لجناحين ١ بتاء يقيد ال رامه انكسر وإذا ،الحياه منه تنهب لو[لم

٢٤١ ،٢ ،التحام ابن ،ن هائه :هان ١
ن تائه :انه إال ٣
٢٤١ ،١ ،التحام ابن ٣
٢٤١ ،٢ ،التحام ابن €

٢٤١ ،ا ،التحام ابن {ن االطالب :االبطال ه
٢٤٢ ،٢ ،التحام ابن ذا موتا نهو ؛حمتا كان ٦
٢٤٢ ،١ ،التحام ابن ،ن الجناحين ؛الجناحان ٧



ذو حمر له يقال ملكا ان رويتا ؛جلوزما ابن وتال -(٧٩٦)
فطال <بسئ متها يظفر هلم *حتاصرها مهرتند إىف / مار ،حنيجلبا ١

 ،اهلديئأ عن وماله ،تلبه هامتتمال ،آهلها من رجال ناخذ ،باحلرم حوهلا
ولكن ،واجلماع ،والشرب ،االكل إال ،هم له ليم ،محقفا ملكها أما لعادت

هدية معه ليعث • هلله ها ال ولو ،التام أمر تتقي اليت هي بتت له
من بلييت هلا ،بسبيها الغرب ارو من محت أمي ؛اخربها وتال ،إليها

معي إنو < لعجم ١و لعرب ١ ميله ولدآ متها تاميب <نغسها لتتكحتي كتلها

إلى معني ١و ،إليها دهعها ٢ وامشا ،وتطه ذهيآ تابوت الق ٢ ربعة ٢ املال من

• هلا ملالا كان هلكت وإن ،امراتر كانت ،االرو يل كانت فإن ،املين
إليها نيعث ،اجلمال تلييعث ،أجبته تد :تالت .رعالته بلغتها للها

 وبيتهم بيته اإلشارة مهر وجعل •رجالن تابوت كل يف ،تابوت أالف أربعه
 واخذوا خترجوا ،اجلجلل ضرب املدينه ني ماروا تلما ،باجلملجل يقرب ان

 ما وحوى ،أهلها تقتل ،املدينه تنخل ،بالشام مهر وهنزء ،باالبواب
هم(م-املينر إىل مار هم ،تيها

<بهامحا مش من الحرب ني يومأ خرج االمكندر ان ؛ورويتا(—٧٩٧)
من لكم كتبتا ما كلمتم تد ،الغرم معشر يا ؛فنادي ديحمتا وآمر

 متا وله ،املثر كن هليعتزل الوباء كلى متكم كان متن < ناتالماا
حعث اقطراب ول٢ وكان <بعشأ بعضها الغرم هاهنمت <٠قمتا مبا الوهاء
*عيهم

١٦٦ ،ب ،الجوزي ابن ؛ن ني ؛لي ١
 ١٦٦ ،ب ،الجوزي ابن ؛ن بلغها ؛بلغتها ٢

١٦٧ ،ب ،الجوزي ابن ،ن موت ؛ضرب ٣
١٦٧ ،ب ،الجوزي ابن ،ن شهد ؛تهني ٤
١٦٧ ،ب ،الجوزي ابن ؛ن مار ؛عار ٠

 ١٥٨ ،ب ،الجوزي ابن ذا ينادي ؛تتالي ٦
١٥٨ ،ب ،الجوزي ابن ،ن المان١ ؛االهائات ٧



٢٥٨

،دبره يولي ال الخنزير محله دني ،كلها جبوارحه يقبل الشب عهحجا وهي
حمل ومي ، ^٠^^ وجه من أثمار وجه من امي إذا الذئب إثماره وني

المبر وني ،كالمخر الثبات وني ،وزئها من اكثر حتمل ،كالتمله السالح
 وني ،خلغه سل الثار صيده دخل لو كالكلب الحرم وهي ،كالحمار
.كالديك لغرمه١ التماس

نمل
/الثقات الجواميس يبح ان القتال تبل الجيو لماحب يتيغي ما واهم

العدد من عنلمم وما ،ملاعات ١ مع اخبارهم ليتعرف عدوه عسكر هي عغده ٣٠
عن وميال ،وحجعاهنم رؤمائهم ءامسا عن ويبحث ،اعداملم ويحزر ،واالالت

إليه ميل مبا وحمخدعهم ،ويعلهم *إليهم ويبس ء ملكهم ممد احواهلم
 مزورة كتبح وتسومهم < وبطارتتهم ، كبيرهم الشأ عن وينشئ • طبائعهم

،االلسته مبضموهنا وتتطق ،القلوب هبا لتقوى عسكرهم هي ويظهرها ،إليه
 امحابه على تليه تمرغيو ،ذله العدو يبلغ وان بد هال ،الكالم غيها ويتسع
• كذبح ذله ان يعلم كان وإن ،حتأ ذله يكون ان وخياف < وجنده

 بسمام لنا طاته ال وتالوات عليه صاحوا المهلب امحاب ان ويروى
:نئال ،بزيا له يتال رجل هيهم يمنعها ،الخوارج حبهاك يرميتا صسمومه
اما ،بزيا إلى المهلب من ؛إليه كتب حم ،الله ،ها إن العيد كغيتم
الد هذا كتابي مع له انغختت وتد ،موتعها ومش ،هديتك وملت نقد بعدت
 حيث وجتدني ،لثرغد آعظم ومهاباتي مواصليت تقطع وال ،هاتبضها ربيتا
الكتاب ياخذوا حىت اخلوارج من جلماعه تعرو :للرمول وتال .هتت
إلى الكتاب وملها ،به امر ما هغعل (تطري رتيمهم إلى ويدتعوه ،منه

ما :وتال .الخبر محه يعرق ان تبل بالقتل ابني إلى نعجل ،قطري
هتال .اختاللهم ميب وكان لدله هاهترتوا ؟المهلب يهادي بمن اصنع

 الترتوا إن ثمزنهم ،بالقتال الممارعه عن مشغلوهم ال ت المحابه المهلب
كتاب ني لجنوزي ١ ابن ذكره .تال كما هكان ،بدأ ٢ ايجتمعمو لم اآلن

. (٧٩٥)االذكياء

٢٣٤ ،٢ ،النحاس ابن ،ن مثار :ايس ١
٧٣ ٠١ ،اسياطي العامل ٢
٧٢ ،ا ،سياطي العامل نا الوتاحة :احلرص ٣

ن طباعهم :طبائعهم ٤



حىت عليه تعسن ناد ،بالقوة عدوك طلبت إذا حلكهاءت ١ كالم ومن
كان وإن عغطث آمرم يعظمن تال ،باملكيدة طلبته وإذا ،عتال صمغه تعلم

عظيهآم
لمل

 مجبولة الطباع حآفان / ٠٠٠ النه ء مرمله حال يكقعه الرمرل أن ث واعلم

 رنإذا الجشس ابتاءك عتد ملاحمدة١ االهعال بذوي والتشبه التحنيب على

 الجزيل بالجزاء والوعد فيهاك وترتمييه هلا الشرع مدح ذله إلى إنصاف

 و ٢ اإلمام وحمبة ،استحساهنا على لقطعي ١ لدليل ١ وتيام <نعلها على
لوصفها دله مار انهاتر على وتمييزه وتتريبه متها شيئا نعل لمن االمير
 يحتاج ال مشاهد آمر وهذا ،عته اتغكاكه وعسر ،ابتداء تكلغه لهن ءلروريآ

.دليل إىل

 االلويأ وأصحاب ،التواد انتخاب احلروب تدبري ني االمل أن ث واعلم
من وحنوهم ،اللوآء وحامل ،واالمري ،اجليي تائد يكون آن جيب نؤته

،القلب صارم ،اجلنان شابت ،والدين ،واجلرأة ،والتجده ،الشجاعة أويل
 وههد ،االبطال وتارع ،الرجال ومارم ،احلروب جرب أند ،اليام هديد

 ،تلب توه جيشه يل اقر كذله كان إذا هائه ،املعامع وخاش <لوتاتع١
 مىت اجلسد من القلب مبنزله منهم منزلته هإن ،بالظهر وشته ،باس وهده
. ١حبتو حبت ومىت < ١قسدو نسد

ألغ يقود ثعلب من خري ثعلب ألد يقود آمد :العجم حكماء تال وتد

.آمد

 الغزاة تائد هي يكون ان ينبغي ؛املشهور البطل الراري تال
يتوافع ال النهر كبر وني ،جيبن ال االمد تلب مغه ني يكون آن :خمال عشر

٢٤٠ ،١ ،النحاس ابن ،ن الجراه ؛الجزاء ١
٢٣٤ ،آ ،النحاس ابن ،ن توه :مغه ٢



٢٥٦

:تعاىل توله ني الحرب أباب لنا الله جمء تد :الحكماء معي تال

لعلكم ا كثيري الله واذكروا ١ناثبتو نته لقيتم إذا أمتوا الدين )ريايها

 رحيكم وتلهب هتقحلوا تنازعوا وال لهورمو الله وأطيعوا .تغلحون
(.،<مأم)املابرين مع الله أن 'واصربوا

آمر تعاىل الله / نإن لتاتل١ هذا صدق ولقد :املؤلد قال

 وإن ،منرت إال هته هي تط ،اجتمعت ما ،أمور بثهة هيها ،المقاتلين

الله عهوطا ،تعالى الله ذكر وكثرة ،الحبات :وهي ،عدوها وكثر تتت

كانوا اجتمعوا إذا هائهم ،والوهن للغشل املوجب التنازع وعدم ورمولهء
 مهمأ كسرها مهل تغرتت هإذآ ،مجله كرها يستطاع ال ،اهلام من كاحلزمه

من هيئ نقد ومىت •وميبه التمر ماللق وحهو؛ه ،املبر :اخلامم •مهمأ
٠حبسبه التمر من نتم ،خلمسه١ هذه

تال :تاال عشهما الله رضي هريرة وآبي ،جابر عن :املحيحني وهي
امجع مها وهدا ٠٠،خدعه احلرب'٠ :وملم وآله عليه الله ملى الله رمول
اى ٠٠ ،خدعة احلرب ٠٠ :توله معىت .واإلمالم اجلاهليه ني العقالء عليه

ثدعه :ويقال ،زيد وابو ،الكماتي تال كدا .واحدة خبدعه أمرها ينقضي
. (٧٩٤)ومثيره اجلوهري تال كذا ،امهح والغتح (اخلاء بفم

 أتبل ،عنه الله رئي عليأ بارز لجما ود عيد بن صرو ان ت ويروى
علي نوهب ،عمرو نالتغت ،اثنني التاتل بارزت ما :علي له فقال ،عليه

الرتب :نقال ،خدعتين :عمرو نقال ،تضربه ،عليه عنه اللب رضي
عليه حمل ملا املؤملني امري اهلادي هدا محل ثعل وتد • خدعه

 مدا محل وهي ،تتله باخلداع آته ترمجته هي ذللئ تعدم كما ،اخلارجي
• متيله من انغع حيله رب :يقال

٤٦ (،م)االئقال ،القرآن ،ن هاصربوا :واصربوا ١
٦٧٦ ،٢ ،١ ،امطنبولي ذا مههتا :هيها ٢
٦٧٦ ،٢ ،٢ ،سبويل *ن بالل ؛مالك ٣



:تال مبلب بن مسره عن :وثمهره داود أبو روى وتد :الهؤلد تال
معه ومكن املشرك جامع "من ؛وملم وأله عليه الله ملى الله رمول تال
'م(.سا)حمده تزنه

ان وملم وأله عليه الله ملى الله رمول هنى :الطرباني وروى
هلو جامعهم آو ماكنهم "من ؛وتال جيامعوا او املشركون باكن

أنه إال ،البخاري هرط على صحيح :وتال احلاكم ورواه " ٠ (٧٨٩)شهم

(."مم)دليمتا جامعهم او / ماكتهم "ومن :وتال :تيه تال

يف حمكون أن إال العدو ارو إىل بالتاء مياغر ال انه على واتغتوا
حرح ني املالكي الطدم عيد كالم وغي •هيه عليهن يؤمن *عظيم جيء

؟مب ١ ح تول يل تال فرنه ،االمن عدم عند جيوز ال بائه متريح :املختمر
تال .اص)آمن جيو هي إال العدو أرء إىل بالفاء مياغر ال :احلاجب
.جائز ذله ان منه يؤخذ النه الكغار بارز املمتلة هذه تقييد :الغتري

 الثغور ني أجازوه وإهلا ،كذله وليم ،كالثغور مطلتآ أرضتا ني
• نتهى١ املامونة

غمل
 يل إال العدو ارز إىل الشريد باملحمد باهر ال ان على واتغقوا

آمتآ اجليو كان مواء إليها به مياغر ال :ماله ومتهب ،عليه يؤمن جيو
.المستعان وبالله ٠ بارضهم نعيانه او متوطه من خونأ ،آمن متير أو

واحليل ،واالداب ،املكائد من خممترة ئيذ ني :الثاني التوع
* حلربيه ١

وأنواع ،ومكائده احلرب حيل يل كتيآ وضعوا تد التام ان :اعلم
 خممترة ئيذ'ا اذكر ولكشيت ،ذله يل بطأ يحتمل ال الكتاب وهذا ،آالته

)روما ،التوثيق وبالله .معرفتها من بد ال اليت واالمرل كاليدايات
آم(.ء)احلكيم العزيز الله ممد من إال الحمر



له ماذونح كان إن ميح انه االمح ؛اخلغهأ من اهلداية ماحب وتال
 ابي بني يعتم ،اخلالف على نبو ،عليه حمجورم كان وإن ،القتال غي

؛اإلهراف يل املحذر ابن نتل وتد .العبد هي حممد وصاحبه ،حئيغأ
يعتل ال الذي املبي اراد فإذا ،جائز مثير املبي امان ان على اإلمجاع

 ان على ع الجها١ تتله وكدا < ملتقدم ١ لخالفا نقيه وإال ،مميح هتو المان ١
(.٧٨٤ )نظر وليه ،جيوز ال الثم امان

.والشافعي / ماللت عند امان مشرك إىل باالمان اإلهارة ؛مغلة
مانحا يرونه بما إليهم <اململم> اهار ولو ؛املغين ماحب وتال

(.٧٨٥)توله هالتول ،االمان به ارد مل ؛وتال

االمان يتعقد :للراقعي تبعح الروصه يف النووي تال :صائل
او ،جمار وائت ،اجرتلث ؛ناملريح (وكتايه صرحيح الغرز يقيد لغظ بكل
 ؛بالعجميه تال او ،تغزع ال او ،تخف ال او <علياء خوف ال او ،عليك بأس ال

.هثتم كيف كن او ،حتب ما على انت ؛ كقوله والكتايه .مرتس
 ،كافرآ او ،ملمأ الرمول كان مواء < والرماله بالكتابه ويتعقد

مل هلليعه او ،جاسومآ أمن دلو ،العبارة على تادر من املغهمه وباإلحاره
(*٧٨٦)اآلمان يتعقد

كان إذا املسلم ؛ومثيرمها ،والتووي ،الراتعي تال ؛مثله
،هناك اإلتامه عليه حرم (الدين إظهار على يقدر ال احلرب دار يف هعيغآ
معذور هنو اهلجرة على يقدر مل نإن ،اإلمالم دار إىل اهلجرة عليه وجتب

 آد ،قومه يف ئمطا لكونه الدين إظهار على يقدر كان وإن ،يقدر ان إىل
 ،اهلجرة >تءليهك جتب مل ديته يف فتته خيف ومل ،حيمونه عشرية هناك الن
 جتب ؛وتيل ،إليهم مييل او ،مواهلم هناك يكثر لثال ،تستحب لكن

٠ (مس)االول واملحيح ،اهلجرة

٤٨٩ ،٨ ،ا ،تدامه ابن ١
ن مريح مرحيات ٢ ٦٦٠ ،٢ ،١ ،امطنيويل (ن لتوله ؛كقوله ٣
٧١٥٦ ،٢ ،الرانعي ٤



٢٥٣

 تمان فإن آمان مغير اإلسالم دار حربي دخل إذا ؛المغشي صاحب بال

 جتارآ إلينا بطولهم العاده جرت وتد ،اإلمالم دار هي يبيعه متاع معه
٧ر لهم يعرو لم ،امان مغير ٨  من جبماعا مثلت وتد ؛المؤلد تال ٠ (٢

 بتجارة المسلمين بالد تامدآ بالده من يخرج الحربي ص الشافعية نعياا

،دخوله بعد وا المسلمين ميتاء دخوله تبل ثمزوه الرعية آلثتاد يجوز هل
 ميناء دخوله لبل تتاله يجوز بائه ؛جابوافا ؟ال ام امانه وقبل

٠ وبعده ملسلمنيا

 الكافر نا في خالنأ اعلم وال ؛المغشي صاحب تال ؛سفلة

 ما**» مال على استولى ان بعد بامان إلينا ودخل اطم إذا الحربي

” خالق بغير — له فهو بيده وهو اسلم وإن ،ضمانه يلزمه ال انه تلغهفا
/م(7مر)المحهب شي

٠ ٣٠ ٠ ٠ ٠ فهو الرعية الحاد أهدي ما آن ’هذا فظاهر ،المحطمين من ٠

دار إىل لحرب ١ دار من نمتا وإن * يضج ٢ مثتيمه هو ؛لتاقي ١ وتال ٠ له
،الشافعي تول وهدا ،مثيره او اإلمام كان سواء له اهمسديت هلن فهي إلمالم١

وهي ،حال بكل له لليبدى هو ؛حقيغة ابو وتال .المين بن ومحمد

.اشتهى امحد عن رواية

 فمل
فيه المازواخلالفا هي

املختار اهلكلش املسلم امان يمح انه :الله رحمه الشافعي ونهب
 او ،فرمتما أتن إذا انه ؛الله رحمه حنيغة أبي ومفمب ٠ حلربي

٠ هنماما مح ،مدينة او ،حمن اهل او ،جماعه

 يجوز أنه ؛الله رحمه ماله عن واالههر ،العيد امان في واختلغوا

ني له ماذوئا العيد كان إن ؛الله رحمه حنيغة ابو وتال .امائه

.املراه امان جواز على واتفقوا •ميح غال وإال < امانه جاز القتال
 وهو ،امانه يجوز ال انه ؛لشانعي ١ فمحهب <ملميزا لميي ١ في ااختلغوو

*الشافعي ماتمب هي وجه وهو ،ماله حمهب من االههر غي ويجوز ،امحد محهب

٤٠٣ ،٨ ،١ <ابنتدامه ،ن هلم ؛مل



 عليه الله ملى الله رمرل أن ثبء ؛املنذر ابن تال ؛مثله
 وفي ،اخلمس بعد البداه ني القوم به باتي مما الربع نغل وملم وأله

 وابن ،البصري والصين ،االوداعي تال وهبذا ،اخلمس بعد الثلث الرجعه
٠ حتيل

دح^ائا
• خالف بال ذله لؤمه الكنار من اهلرب على تدر متى املهتور االمري

كلى اآلسر ائتمن إذا ؛املختمر حرح ني املالكي الئدم عبد ابن تال
ابو وتال • (٧٧٩ر اخليانه له جتز ومل ،الوفاء عليه وجي طاثعأ مهئ

ان كلى اطلتوم هم ،مسلمأ العدو اسر إذا ؛التبمرة يف اللحمي الصني
يكن مل ،فتركوه يهرب ال انه عهدآ / اعطاهم إن على او ،بتغسه يهرب ال

الشرر إىل يؤدي ذله فان ،العهد على مكرهآ كان وان النه ،يهرب ان له
 أن ويرون ،االمرأء من يديهم با من على والتضييق ،املسلمني على

. (٧٨٠بعهدر يوفون ال اململين

 <املرىأل حأيل الريح محلته او ،الطريق ضل من ؛املغين ماحب تال
والرواية ،امحد كن يعين ،الروايتني إحدا في اخذه ملن فهو (إلينا

(.فيتآراس يكون االخرات

 وفيه ،الروم مله إىل به بعث مركب عن ؛عنه الله رضي احمد وستل
 ،الرجال فقتلوا ،اهدطرطوس إليه فخرج ،طرطوس إىل الريح فطرحته ،رجال

 *عليهم الله افاء مها للمسلمني *فهى هذا ؛نقال ؟االموال واخذوا
،املسلمني ترى من ترية فينخلون ،الطريق عن يضلون القوم عن ؛ومثل

• يتقاسمونهم ،كلهم القرية الهل يكونون ؛فقال ؟فياخذونهم

٦٥٠ ،٢ ،٢ ،اسطنيويل ،ن اؤمتن ؛ائتمن ١
٦٥١ ،٢ ،١ ،امطنيويل ،ن انطلتوه ؛اطلتوه ٢

£٠٣ ،٨ ،١ ،ابزتدامه ٣
٤٠٣ ،٨ ،١ ،تدامه ابن ،ن احد ؛إحدى £
£٠٣ ،٨ ،١ ،تدامة ابن ،االخرن ؛االخرى ٠
ن يكونوا ؛يكونون ٦



بان ،ذلال كراهة هو رشها احلنغية كتب ني :الغتري املولد تال

واذآ وتال •حرام التنرتأ أن ت الشافعي وحممب • عشمهم جاز عرق
 الطغل وولنما اآلم بني التغرتأ آن على العلم اهل امجع ت املغشي ماحب
ني ذله ذكرت وتد .رضيت وإن بيتهما يعرق ال امحدت وتال .جائز متهر

.ص)اجلسني ايال عن الغابنني تشييد كتاب

 من تشترى الجارية ني اختلغوا ؛المشذر ابن قال مثلمأت
بيت عي جيعل :طائغه فقالت .ماال معها المشتري ليجد ،المغتم

 مغامن إىل يرد ان وهو ؛هان تول وفيه ،الشعيب تال كذلال ،اجلمال
امحدت وتال .نقول وبه ،الشافعي تول تياس وهذا ،مثمتوها اليت اجليو
.املغتم يف يرده

 املحركني دوآب املسلمون اخذ إذا ؛العبدري تال ت مثله
يستنقذوها ان خافوا إذا دال ،ملغايظتهم تتلها / يجوز فاد ،حيهموموا
هاء إن مالالت وتال .امحد تال وبه ،لالكل إال ذلال ذبح وال ،متهم

 عن ؛الرازي وحكى .ذبحها ويكره ،اعتاهتا ثرب هاء وإن ٠ عرتبها
،حرتها ٢ حم ،ذبحها إخراجها يستطع لم إذا انه :حنيغة ابي امحاب
.انتهى احلديد وميغن ،واملتاع ،الطلح ويحرق

 من خطرم ارتكب جلمن االمري او اإلمام يثرطها ،زيادة وهو والشغل
.احلاجة سهم بشرط ذله وحتو مكمن حفظ او ،طليعة على تقدم او ،هتجم

،مبهم ولواحد وجلماعه ،معني لواحد احلهلل حرط يجوز ؛حملة
 ،السور هذا هدم او ،املمن هذا طلع من ؛االمري او ،اإلمام يتول ان حمل
ابي وحمهب .العلم اهل اكحر تول وهدا (كدا فله ،التعب هذا نتب او

اربعه من الغتيمة إحراز لبل يشغل آن لإلمام ؛الله رحمه حشيغه
.الخمس من إال يتغل ان له فليس إحرازها بعد واما ،مخامها١

نقدن ؛تال ١
٤٢٣ ،٨ ،١ ،تدامل ابن ،ن اججماع :امجع ٢

٦٤٢ ،٢ ٠٢ ،امهلشيويل نء يشتدوها ؛يستشقذوها ٣
٦٤٢ ،٢ ،ا ،امطنيويل ،ن ثمرتها ؛فرتبها ٤



،وماله سه صم *به الظفر تبل تللعا ١ الحر الكافر ايلم إذا
يعمم وكذله ،خوفه حال أو ،أمته حال في أملم ء أ وسو ،فيه خالق ال وهذا

،كالمنغمل والثنل .له تمعأ بإعالمهم ويحكم <اليى عن المغار اوالده
 ولد لجد ١ إمالم ويعمم ٠ لله ١ رحمه حتيغأ البي خالبا المه تهعع يسترق وال

الظفر تبل سلمتم ١ إذا وكذله ،زوجته وتسترق .االمح على المغير ابنه

اإلسالم دار دخل نإن .المغار وأواللما ،ومالها ،نفسها عممتم بها

*سميهم يجز دلم ،طمين ماروا ،الحرب دار ني مغار أوالد وله ،واسلم
حنيفة أبو وتال .ماله تال وبه ؛المغني حبما تال .احمد محهب وهو

.انتهى (٧٧٥)مييهم يجود ؛الله رحمهم

،I *IM آبي عتد دينهما على فهو ابويه مع اهلغاهلم من سيي من ؛ة 

.الله رمحهم وامحد ،والشافعي ،وماله ،حنيفة

• مسلحا يكون ؛احمد هتال .ابيه مع سيي إذا هيمن واختلفوا
وإن .الكفر في البيه تابعأ يكون ؛وماله ،والشاهعي ،حنيفة ابو وتال

الجهاع ١ ؛وثميرهما ،املغين وماحب ،حامد أبو الشيخ شتل هتد ،وحده سبي

عند الشافعي متهب ظاهر نإن ،نظر هذا وفي ،ملحا يكون انه على منهم

 * كفره على باق أشه ؛ وثميرهما ،لعيدري ا و ،زي ا لشير ١ إسحاق آبي لشيخ ١
وإن ٠ اإلسالم هي يتبعه / ؛الحاوي ماحب وتال . (٧٧٦ ر بيلما ا يتبع وال

يتبعها ؛الشافعي وتال ٠ ا٧٧٧حمدر٢و ،ماله عند م lw ft فهو امه مع سيي

.الله رحمه ايضآ حنيفة ابي متهب مدا واظن ،الكفر يف

التغرتة جيوز ؛الشافعي فقال .الععبى بني التغرتة في واختلفوا

يغرق ال :طائفة تالت ؛المنذر امن وتال .والولد الوالدين سوى هيمن

 *والكبير *لمفير ١و ٠ حتيل بن احمد روإتال كذله ،المبى من حيئ بين
بهن التغرتة جيوز ال ؛الراى امحاب تول وفي ٠مواء فيه واالشض

 ،والمبيت الميي <بهن> وكذله ،واالخوات اإلخوة وبين ،والولد الوالدين
 ذو او اخيهء ابن او ،جده او ،خاله او ،عمه متهما واحد كل مع كان إذا

احد بين يغرق آن للوالي يقيغي غال وانماء الرجال تبل من محرم رحم
.انتهى بيع وال تسمه في منهم

ن الله رحمهم صلهمت



فمل
نمحمب .الكاملين االحرار الرجال من االمارى ني اختلغوا

عتق بضرب تتل من ،للمسلمين المملحة نيه ما ينعل اإلمام آن ؛الشافعي

يامرأء ينديهم أو ،عوز بال نيطلتهم ،علميهم ممن او ،وتغريق بتحريق ال

 ،تمتيمه ليحرق ١و الغداء مال ويكون ،يسرتهنم او ،بمال أو الطمين
هبم ينادي ان له ليس ؛حتيغه ابو وتال .وأحمد ،ماله تال وكذله
ال ؛كنده وكذله ،حممبه من المشهور قي بمال ينديهم وال <اليدمني آمرى
•دمحطلتهم ،عليهم يمن آن محجوز

ني ذمه وتركهم ،عليهم اجلنيه ضرب يختار ان يجوز هل واختلنوا
 وابو ،واحمد ،ماله نقال ؟الكتاب اهل من إذاكانوا آحرارآ اإلمادم دار

ني الييهتي وحض *محجوز ال ؛الشانعي ومتممم .ذله له يجوز ؛حتيغه

نهمومنبها الكغار نساء وافا .ذله له آن ؛الشافعي نم عن الطن

 مال حكم م وحكمهم “ خالف بال — االمر ينفى رتوا آمروا إذا فائهم

.س)الغتيمه

مع الكهار من المتزوج مبي إدا ت ملنيتا صاحب تال ؛مثلل

،ماله وتال ،حنينه ابو تال وهبذا < نكاحهما ينغمغ ناد زوجته
 بال لتكاحا ننسخ ١ وحتما ه ١لمرا مبيت ننا • ينفخ ؛لشانعياو

(.٧٧٤)خالق

محلهن٠ل١ ؛المملحه
٤٢٧ ،٨ ،ا <ابنددامه ،ن نكاحها ؛نكاحهما



٢٤٨

٢٩٩

.عليه يصبيه ما حطر على نرمه الرجل يعطي ،الرجل يل واختلقوا
 • الشافعي ملهب كلمم جائز مثير وهو ،ماله ذلال وكره ت املنذر ابن تال

.انتهى باس به مكون ال أن أرجو ؛أمحد وتال

،والشافعي ،ماله فتال .غنموا تد جبيش حلق فيمن واختلغوا
٠ وتال .الوتعه حهد ملن الغنيمه إمنا *حق ليها له لبيس ؛وامحد

 خيرجوا ان تيل احلرب دار تي املفر املدذب حلق إذا ؛حنهغه ابو اإلمام
من اهلداية صاحب وتال .فيها هاركوهم اإلمادم دار إىل الغتيمه
إذن بغري مغريين احلرب دار اإلصان او الواحد دخل إذا :احلشغيه

ال ،وهترآ متليه املاخوذ هو الغنيمه الن <خيمس مل حيتآ وأخذوا اإلمام
٠ . (٧٦٩)وظيغتها واخلمس ،ومرته اختالمأ

،زين ١ليز ١و ،خلهاطنيتما المحترفهو نمثر ١ رتجا ؛مستله
 ،حنيغه وابي ،ماله حمهب هذا ،تاتلوا إذا هلم ميهم وحنوهم جينا والص
؛الطرق بعهد ويف (.٧٧٠ )املختمر يف الشافعي نص ظاهر وهو ،وامحد

 / ،امحد عن املمحوم وهو ،يقاتلوا مل وإن ،الوتعه حبضورهم يستحقون
٥ املغشي وصاحب ،اإلهرامث يف اجلذر ابن حكاه والذي ،الروياني عند المح١و

تاتل ،الجهو كسائر مهمه وجب القتال حضر إذا الحاجر ان ؛الشافعي عن
.اس)أومليتاتل

االعقلم اإلمام فقال .احلرب دار يف الغغيمه من يف واختلغوا
 إىل ثخرج حىت ،الحرب دار يف الغنيمه تتسم ال ؛الله رحمه حشيغه أبو

♦ ،ماله وذهب .القسمة وجازت ،الغامم أمعاء ه تسمت ؛هار ،اإلطدم دار
 يستحب ؛الشافعي تال بل ،احلرب دار يف مشها جواز إلن ؛والشافعي

-*g ) تاخريها يكره انه ؛ومثيره <املهذب صاحب وذكر .احلرب دار هي ا
(*٧٧٢عذرر مثير من اإلمالم دار إىل

ن رجوه١ ؛أرجو ١
ن هتم ؛تسم ٢



٢٤٧

،وأحمد ،والشافعي ،ماله للهب الغنيهأم شم كينية ني واختلغوا
ومهمان ،له مهم ،آمهم ثالثة للغارس يتسم انه إلى الغتهاء وعامه

؛تال فائه الله رمحه حنينه ايا إال ،مهم للراجل يتسم وانه ،لغرمه
 من أكثر معه من يل واختلغوا ،مهم وللراجل ،مههان للغارس يتسم
امحد وتال .فرم من الكحر يسهم ال والشافعيت ،حنينه أيو عقال .فرس

 عته حكاه فيما يوصد أبو هنب وإليه ،الكثر ال لغرمني هبم ؛الله رمحه
او ،ينل على مثزا من أن على وأمجعوا ٠ (٧٦٥)وعريه ،اهلداية صاحب

.كالراجل واحد مهم فله ،يعري آو ،محار

هلا أمهم ،خيل معهم كان إذا الشر في البحر ثمزاه ؛مثله
 يف القتال كان إذا وكذله ،لله ١ رمحهم لشافعي ١و ماله عند كالري
،ماله فقال .العدو لتاء قبل فماتت بغرس مثزا من يف واختلغوا .محن

مهم يستحق انه ؛حنينه ابي ومتهب .للغرس هبم ال ؛وامحد ،والشافعي
،ذله نحو او ،عارية أو ،بقراء فرمآ ثقل حم راجال دخل فإن ،الغارس

 يستحق مل و ،وامحد الشافعي عند الغارس مهم استحق ،احلرب به وحضر
• كالشافعي عنه وروي ،الله رمحه حنينه ابي عند الغارس سهم

 كان ،عليه يقاتل أخر هفاخذ ،فرمه بضاع فارما حضر لو ؛لة^مط
.الروضآلآلص في ذكره .ملالكه الغارس سهما

 للمستعري مهماه ويكون ،ليتاجروا ،اليحعار للغرس هبم
حبما وقال .الله رمحهم وامحد والشافعي ماله متمب هدا / واملستأجر ٢٩٨

.مي)ستاجر ني خالنئ نعلم ال ؛المغني

،للغاصب سهماه ويكون ،املغموب للغرس هبم انه ؛الشافعي وحمهب
؛احلتغية بعش وأنال .لمالكه الغرس مهم ؛امحد وتال ،ماله تال وبه
• لربه ٠١—مهم :الغامم ابن فقال ،ثمان من كان فان ،للغرم مهم ال

 زوءكان الغرس فهم لسيده نرس على العبد ثمزا إذا ؛سثال
 ابو وتال ،املغين ماحب تال •امحد عن المتموم دمو ،لعيده اهلم
• (٧٦٨)للدتيس هبم ال ؛الله رمحهم والشافعي <حنينه

ن استحق ؛يستحق لم



فمطه
تيه العلماء واحتالل ،الغنيمة مل يف

ج ١خرإو < لتغلوا < التغظ مؤنه جماخرا لغتهما ١ من ٢يبد ما ول ٢
يقم هم *ختميس متمي من الغنيمة مجله من أخراجه يرم من كند اللب
 أو لله ؛مغها واحده كلى ويكتب رتاع وتؤخذ ء آمهم مخسه الياتي
،طين من بتادق يل الرتاع ثدرج حم .للغامنين ربعه١ وعلى ،للمصاحل

 كليه خرج ملا ٠ تهيند تسم لكل خيرج حم (وخيغيها ،ثاويا ههع أو
 ملصاحل ؛أحسا ،أمسم مخسة اءدر هنشم .املصاحل مسم هتو ،لله

واملاجد ،والقناطر ،الصون وعماره ،الثغور على لتفتهكا الطمني
 يشرتط وال •والؤذنني ،والعلماء ،القضاة وأرزاق ،إليها املحتاج

٠ تاالهم ذلال من االهم ويقدم .الفقري ليهم

،وملم وحمبه وآله عليه الله ملى النيب لرتابه الثانيت واملم
.ونسائهم ،وآمثتيائهم ،لغرتاثهم املطلب وبنو ،هاهم بتو ؛وهم

نقره ويشترط .له آب ال *مغري كل ؛دهم ،لليتامى ؛الثالث واهلم

حمهب -مدا ،المهل دامن للبماكين ؛الباتبيان والبان .المشهور على
.الغته كتب غي مذكورة هروع وهلدا ،الشافعي

 ثالشه على التممم هذا يتسم ؛الله رمحه حنيته أبو اإلمام تال
حكم عنده وارتغع .الععييل وابن ،والياكني ،اليتامى وهم ؛اصتاد

 وملم ومحبه وأله عليه الله ملى النيب ترابة املطلب وبيت ،هاهم بيت
خلالشه ١ المناد ١ مع ءهم ١فرت ينخل ولكن < مسمه ٢ حكم رتغع ١ كما < ملوته

•ديتشون

،له مهم ١ مريضح القتال الرجل حضر إذا ؛ماله تال ؛صئله
 هلما بصم احلرب هي / متغعه بهما كان ان ،واالعرج ،االعمى كذله
أمل من كونه عن ميرضه املرير خرج إن ؛املغين صاحب وتال .عنده

آهل من يبق مل >النه ،له مسم غال واملفلوج ،كاألبن اجلهاد

 ،له أمسم ،مداع به ومن ،كاملمحوم مبرضه خيرج مل وإن ،٣ اجلهادك
.ءص)ء<"اجلهاد امل من ء">النه

ن اربع ؛أربعه ١
٤٢٦ ،٢ ،٢ ،امطتيويل ؛ن حكمه ؛حكم ٢

٤٠٩ ،٨ ،١ ،تدامه ابن ٣



٢٤٥

٢٩٥

٢٩٦

له فهو ،هيئا آخذ من ت اإلمام بال خلإن :املغين ماحب (تال—٧٦١)
 وأحد عته الله رض حنيته آبي اإلمام تول وهو ،الروايتني احدءاا هي جاز

جاء م.من الوايل فيتول ،خترج السرية ض :احبمد وتال .الشافعي توىل
ما اإلمام إىل ل الئغا ١ .له هيئ هاد حبيئ *مي مل ومن ،له هنو بقيع

 يوم هي تال وملم وأله عليه / الله صلى التيب الن ،جاز هيئ مبن هعل
٠ به ورضوا ،غزوا هذا على وآلنهم ٠٠.له تهو هيثا اخذ م'من ؛بدر

،الشافعي الحماب الشاني التول وهو ،جيوز ال ؛احلانية والرواية
< بعده واخللغاء < لغتائم ١ يتسم كان وملم وأله علميه الله ملى لتيبا الن

مال هبم العدو ويظلر ،القتال عن ،بالتهم احتفاهلم إىل يغضي ذللت والن
هانزل ،نيها اختلغوا هائهم ،متسوخة هائها بدر تفية واما .يجوز

.انتهى اآلية (،<ام)-االنغال عن ءيمالونال ؛وجل عز الله

اإلمام هرط إة الشافعي ملهب من واملعروف ،؛املؤلف الغتري تال
وتال ،الروضة زوائد ني النووي تال •واحدا توال باطل التخميس عدم

وبعح ،اجليو مع احلرب دار اإلمام دخل إن ؛احلنغية من الكاهي ماحب

بعث وإن •هيه اململحة تكون هرمبا ،جاز امابوا ما هلم ونغل ،مرية
صاحب يغرق ومل •انص السرية تنغل ان يتبغي ال اإلمالم دار من مريت

 ينبغي ؛تال نإنه اإلسالم دار او الحرب دار من بعحها بهن الهداية

مع نعله هإن .الكل حق إبطال نيه والن ،املاخوذ بكل يشغل ان لإلمام
.انتهى (٧٦٢)نيه المملحة تكون وتد ،إليه التمرد الن ،جاز السرية

 من ثمتمتم امنا ))واعلموا وجدت م توله تغمير ني القرطبي وتال

.الجمهور عتد السورة الول شاخمة اآلية هذه .((خممه لله فان هيئ
الله ملى الله لرسول الغتيمه دأن ٠متسوخة مثير حمكمات مي ؛ومتحل
 من بعده لمن وكذا ،الغانمين بين متسومة وليست ،وملم وأله عليه

،ها إن ./ثمتائمها اى ،السرايا انغال ؛بها المراد ؛وتيل .االثهه
.مس)ئغلها هاء وإن ،خب اإلمام

£١٨ ،٨ ،ا ،تدامة ابن ،ن احد ؛إحدى ١
ألد ١٦٩ ،١ ،التسغي <ن مابوا ؛صابواا ٢



٢٤٤

بال وبه ،املحهب على وأمتعه < دراهم من عيها وما ،لغرس ١ على مشدودة
 الطب من ليستا نانهما <جلتيبأ ١و لتغقه ١ عي إال كلها لمسائلا في احمد
من / معه ئيلت ولو ،بعناهنا ههسلث هو اليت الدابة هي ؛وعنه <عذده
.ا'اللي

 كله هذا < (٧٥٩)متها واحدء التاتل خيتار آن ينبغي ت النووي تال
*الله رمحه الشافعي ملهب

 من املقتول على ما الطب آن ؛الله رمحه حنيغه أبي اإلمام ومحمب
ما ١وكذ ،واالله ،لسرحا من مركبه اءالر ما وكدا < ومركبه (ومالحه < ثيابه
 على مثالمه مع كان وما ،ومطه علمم أو ،حتهبه يف ماله من الدابه صلمم معه
.احلتييه ني إال الشافعي >ملدهم موافق كله وهدا ،بطب فليس ،أخرى بابه

 بمعتاد ليس ما اللب هي يلخل ال انه ؛مالال ملهب من واملشهور

.املشهور كاملم العني وكذللئ ،واملليب ،والطوق ،والتاج ،كاملوار

 االمح في منه حقه يتط مل ،عنه اللب مستحق اعرز لو ؛مطلة
.له متعني النه ،الشافعي منهب من

؛الشافعي فحهب ؟بيته بغير القاتل إىل السلب يدفع هل ،واختلغوا
 أمن ؛وملم وأله كليه الله ملى لقوله ببيته إال إليه يدفع ال انه إىل
،بيته بال يعطاه ؛ماللث وتال ."طيه فله ،بينه علميه له ،تتيال تتل
• (٧٦٠ )صطم حرج في التووي حكاه

.اإلمام يعطيه ال ان خوفآ الطب يكتم .القاتل يف واختلغوا
 ؛الشافعي وتال .اإلمام بإذن إال ياخذه ان يعجبين ما ؛امحد فتال

.املحذر ابن واختاره ،ياخده ان له

 ن يناثب ؛الطب من ١
٢٩٤ £، ،ب ،تدامه ابن ،ن اياه :ان ٢

ن يف ؛تال ٣



٢٤٣

٢٩٣

 آن <حأو مبارزا يقتله بان ،تتله م بنغمه يغشر ان ؛والرابع
او ،مبهم محن من آو ،املش من رماه إن ناما .ليقتله منهم م يتغمر
متهم رجال هادرلث كلهم الكغار اهنزم لن وكذللق .له ملب هاد نقتله مثيره

 هقتله قائمه واحلرب ،متهم واحد ادبر دلو < له ملب هاد نقتله متهزمأ
. (٧٥٧—)كلها البائل هي آميأ امحد تال وهبذا < له للبه ،إنسان

ني احلرب ني تماهرا تتل من ان إىل احلديث اهل من طاتغه / ومنيت

استحق كلها الوجوه داءد الحمابه مريدأ او ،هاربع ،واإلدبار اإلقبال
قال إذا ؛عته الله رضي حنينه ابي االعحلم اإلمام وحمهتب .مليه

 ذلال اإلمام يتل لم وإن ،القاتل استحقه ،مليه نله تتياد تتل من ؛اإلمام
القتال معد ذلال ءالماا تال اذا ؛مالح د.ا\ I) 0 .الغتعمه محله .‘ص «'«

 إىل ؛وامحد ،الشاهعي هامتب ؟ال او يئهم هل ،السلب ني واختلقوا
 الخمس من خيرج ت ماحل وتال •يغمس وال ،الغتيمه مجله من خيرج انه

حكاه ،خيمسه لم هاء وإن ،نيه اإلمام هاء إن ؛له تول وني *ويضم
• (٧٥٨)القاضي إمساعيل اختاره ؛وتال ملم هرح ني النوبي عنه

نمسل

من اطول وهو ،وران ،وظ ،ثياب من القتيل على ما ؛هو اللب
يقاتل ومركوب ،وماحل ،ومغغر ،كدرع حرب وأالت .له تدم ال لكن <الثد

،مرج من املركوب على وما ،راجال ويقاتل عنائه مامكآ او ،عليه
فليم <مثيره اومع <مته متغلتأ نرمه ولوكان •ونيرها ،ومقود ،وجلام

 ،واخلامت ،واملتطقه <واحلار ،الطوق الطب ني هو ومما >الدب ني
حتييه ال ،االظهر هي معه *يقاد وجتييه ،نقته من هيه وما < واهلميان

ن رض ؛رجال ١
قامت ؛قائمه ٣
امام ؛اإلمام ٢

ن ابو :آبءا ا
ن يخرم ؛يجز ه
ن توله ؛تول ٦
؛ عتاته ماسكا ٧

اه :ن اهليا ٨

٨ ،تدامه ابن ٠ ٣٩١ ،١

،اهلين تقي {ن بعتائه ميعال
٦٢١ ،٢ ٠١ ،امطنبويل ،ن امهيان

> ٣٩٩ ،٢



٢٤٢

٢٩٢

ملل
 هذه وتتشت ،ارالغر جاز اهلهلين قعد من أكشر الكغار كان إذا
.نيها والخالق ،المستلمة

.خيانتهم تؤمن نا ؛احلمبما (بقرطهن بالكفار االشعانأ وجتوز
الكغار إىل وانضموا ،خانوا لو حبيث م يكونوا آن :واحلاني
 أن إال ،التتال ني بالمثركين يستعان ال انه :ماله ومتهبم .هم قاومنا

'.جواز وعنه >بمقره يستعان ال :احمد وتال .وخنمأ نواتية يكونوا
.به االستعانة

 فمل

هيه العلماء واختالق ،السلب حكم ني

 الغنيمة هي مهم له سمن القاتل كان إذا لتاتله المقتول وملب

،بشروط السلب يستحق وإنما .احمد تال وهبذا ،وصىب .وامرأة ،عبد وكذا
او ،صبيأ او ،امراة تتل فإن ،المقاتلة من لمتتول١ يكون ان :احعما

 يستحق مل <يقاتل ال ممن وحنوهم ح ،مهيتأ قعيغأ و ١ <هانيآ ليخآ
.معلمه

احد قاتل فإن .خالها ذله ني تعلم دال :املغين حبما تال-(٧٥٧)
منغعأ املقتول هي يكون ان :واحلاني .علبه تاتله امتحق هؤالء

 مشغوال او <تمح نا آو ،بالجراح مثخنا كان نإن < <احبالجر محخن >؛ثمير
ان :الشالث .ايشأ امحد حممتب وهذا ،مليه يستحق مل وحنوه باكل
 ،ورجليه ،يديه كقطع املقتول حكم هي جتعله جبراح يثخته او ،يقتله
آمره ولو .امحد تال وهبذا ،عينيه ومثتؤ < ورجله يده وكذا

اإلمام تتله مواء مليه يستحق ال ث (احمد وتال <الظهرا ني مليه احمحقو

يقتله مل

ن من ؛ممن ١
 ٣٨٩٠٨ ،ا ،تدامه ابن ٢

٣٨٩ <٨ <٢ ،قدامة ابن (ن متعه :منغعة ٣
٣٨٩ ،٨٠١ ،تدامه ابن ٤

٣٩٨ ،٢ ،٢ ،الدين تقي نء رجليه وا يديه :ورجله يده ٠
٣٩٠ ،٨٠١ ،تدامل ابن ٦



إال الغازي تعطى ال ت وصاحباه حتيغة ابو >وتال ت لرتطيب ١ تال
على عنده والزيادة لنمء ا على زيادة وهذه ٠ به منتطعأ نتريم كان إذا

<هثا معدوم وذلال <ترامتو خرب آو بئرآن إال يكون ال والتسخ < نسخ لتم١
؛وملم وأله عليه الله صلى توله <من ذلال >خالةا السنه صحيح لي <يل

،عليها لعامل آو ،الله سبيل لي لغاز / خلمسه إال لغتي املدته تحل "ال
على نتصدق ،مسكني جار له لرجل او ،بماله ها ١احرت لرجل أو ،لغارم آو

لله ١ رضي ماله كن وهب بن ١ دردى ٠٠ * ٠؛للغين ح ليثني ١ ناهدى < ليثني ١
 آو كانوا نغراء ،الرباط ومواقع ،الغزاة متها يعطى انه عته

.انتهى اثمتياء)هم

من أفتل الكتاب اهل تتال :المغتي صاحب تال ؛منلة
آهمأ(م)غيرهم

:خالد الم قال انه وهلم وآله عليه الله ملى التيب عن روي وتد
:تال ؟الله رمول يا داك ولم :تالت ."حهيدين اجر له إبته '،إن

ءهي(م)داود أبو رواه ."الكتاب اهل تتله "النه

حمغيته لخي نارا الكاخلر الىت إذا :املغين صاحب <تال> :مثله
هي بقائهم من هيه لسالمها فلتهم على متلب حمما ،لخيها واهتعلت ،املطمني

حمتوى١ وإن ،قعله هلم تاالوىل املاء قي نغومهم إلغاء او ،مراكبهم
وهذا :املؤلد تال (.٧٥٥)يمتع هاء كيد :امحد هتال ،االمران شهم
 خلميا املسن بن حمصد وتال .عته املشهور يل وماله ،الشاخلعي ملهب

رواية امحد ص نء ١ ل وذكر ،البحر هي نغمه يطرح ال :العبدري عته حكاه
بقاؤه يطول احلالتني إحدى كانت إذا :الشاقعية علماء وتال .حمله

 عيد ابن حكاه ،االطول إلى االنتقال علميه تعين االخرى من اكثر معها

٠(٧ه٦)مكن١ ما واجب احلياة حغظ الن صحيح وهو :تال هم ،املالكي م اله

١٨٦ ،٨ ،٢ ،القرطيب ١
١٨٦ ،٨ ،ا ،القرطيب ٢
١٨٦ ،٨ ،٢ ،القرطيب ٢



وال لإلمام جيوز ال المؤلدت تال .ذله وحتو ،كذا موقع يل كمني وهلم
 متعيئأ اجلهاد يكن مل إن النه ،املحيح على للجهاد مسلم امتتجار لغيره

،عني نرم كن آجرة أخذ جيوز وال .عليه تعئن املد حضر إذا نائه ،كليه
. (بمأإل)تدامل ابن ذكره .آميا امحد ملهب / وهذا

 انه عته الله رقي أيوب آبي عن ؛والييهيت ،داود آبي سن دهي
 ،االممار عليكم ،امتغتح ؛يقول وملم وآله علميه الله ملى الله رمول مسع

 البعث متكم الرجل قيكره < يعوم قيها عليكم تقطع ،جمندة جنود وستكون
من ؛يتول عليهم نغسه يعرز القبائل يتمغح حم ،قومه من هنختمل ،قيها
 من تطره آخر إلى االجري وذله أال < كدا بعث أممه من ،كدا بعح أممه
٠٠ (.٧٥٠ )سه

هيتأ أعطى من ؛عته الله رضي احبمد اإلمام قال ؛مثلة
 آن إال ميلكه ليم النه ،هيثأ منه الهله يثرال ال ،الغزو هي به ليستعين

وال ،منه عياله إىل ثييعث (ماله كهيثة نيكون ،مغزاه راس إىل يصري
 جلا مسممتأ يكون ناد ،الغزو عن يتخلد لثال ،اخلروج قيل فيه يتمرد
.الغزو آله او ،مادحأ مته يشرتي ان إال أنغقه

،لتغقه حاجته تدر ثمتيأ كان وإن .الزكاة من الغازي إىل نعويد
 كان إن وقرمآ < مقامه طال وإن ،هنالث ومتيما وذاهيآ ،راجعا < وكسوة

.ومالحأ ،نارسأ يقاتل

 مم ؛قال ،((الله مبيل ءوني ؛تعالى توله ني القرطيب وتال
امثتياء كانوا مواء مثزوهم ني ينعقون ما يعطون الرباط وموقع (الغزاة

وتال .ماله حمهب تحصيل وهو ،العلم اهل اكقر تول وهذا ،فقراء آو

حيتاج وما ،واملالح ،ع١الكر ني املدته من يعطي ؛الحكم عبد بن حممد
 الغزو حممييل من كله النه احلوزة عن العدو وكد ،احلرب آالت من إليه

(.٧٥١)ومتغعته



فمسل
،عليهم املاء وإرمال ،بالنار ورميهم ،كليهم املجننيق منب جيوز

حاجر آو ليهم أمص مسلم م كان هإن .متهم وصبيان نساء غيهم كان وإن
.ملمتب ١ على يكره مل وإال ، ضروره تكن مل إن كره منمذنا آو

 آحتمات ،اشام ثالثت يتقسم احلرب دار م واحلجر الزرع ؛آن اعلم
 ،تتاهلم من ويهتع ،حصوهنم من يرتب كالذي إتالله إىل حلاجة ١ تدعو ما
 إمالح >أو ،تتال من متكن أو ،الطريق لتوسه تطعه إىل حيتاج أو

 بتاء ذله يفعلون يكونون أو ،مثيره آو منجنيق متارة آو ك طريته
.نعلمه خالل يغري جائز هلذا .لينتهوا هبم فتغعله

 تهبيقا يفتغعون لكوهنم بتطعه اهلسلمون يتضرر ما ت واحلاني
 بيتتا جتر مل العادة تكون او ،مثره من واالكل < واستظالهلم لعلوتتهم

 من ليه ملا حيرم شهدا ،بتا فعلوه هبم نعلتاه <دإذا> بذللئ وبيتهم
• باملسلمني اإلقرار

،الكغار غيظ موى ،ئغع وال باملسلمني غيه ضرر ال ما ؛احلاحل
 شان ،روايتان امحد وعن ،والشافعي ماله عتد تطعه فيجوز ،بهم واإلضرار

.كره «'ا 1 هلامحو بظن ١ عىن ,ب1غ

 نإن ،رذأه خرج فإن .الجيو ني الحضور من المخذل االمير ميتع
.وأمحد الشافعي عتد مليه يستحق مل كانرم تتل ولو ،ليئأ يستحق مل قاتل

خيولنا او *كثير يدونا ؛يتول نيا الناس يخوف من هو :والحخذل
 يكثر الذي وهو ؛املرجف معتاه ويل .بهم لتا طاتة وال ،سيغة
،كدا جهة من العدو مدد حلهتم او ،كدا مرية اتبلت ت يتول بان االراجيد

ن طرق ؛ضرورة ١
 ٤٠٤ <٨ <٢ ،تدامة ابن ٢

٤٠٤ ،٨ ،أ ،تدامة ابن (ن امتاره ت متارة ٣
 ٤٥٤ ،٨ ،١ <ابنتدامة ،ن يكونوا ؛يكونون ٤
٤٥٤ ،٨ <١ ،تدامه ابن ٠



٢٣٨

٢٨٨

سل——فم

 أداع أو ،باالمالم علم ملهم وال ،الدمء تبلغهم مل ممن يدعو ان جيب
االربعة الئمه ١ ft وهدا ،لتغتال ١ متل أهلها من كانوا إن اجلنيه
 وال ل لتتا ١ عبل يدعا ان ليسممب الدعوة يلغته من وآما •الله رمحهم

،حنيته آبي منهب وهو ،العلم آهل اكحر عند تتاهلم يباح بل / جيب
.آتوال ذله ني ماله وعن ،وامحد ،والشافعي

،رجال كلحايه هري هو الدم اجلهاد هي اإلمام احمتنغر إذا ؛صهنلة
هرح هي لرفعه١ ابن تال كذا ،عني هري حقهم هي اجلهاد صار ،مجاعه أو

 إذا لكم ))ما ؛تتعالى وتوله ،اإلمام طاعه لوجوب وذله .ومثيره الوسيط
ماله >دذهب وهذا ،االيه (((٧٤٨)احاتلمتم الله سبيل خلي انغروا لكم قيل
• أمحد تال وبه < أميا

مذهب من املشهور وهو (اجلهاد ترك يبيح ال اإلمام جور ؛مسثله
.ماله

*“االربعه ؟"االئمه عند يقاتال مل ان واس ،املرأة تتل ويحرم
 الشيخ تتل خلي واختلغوا •تتال قاتال فإن ،امجعني عنهم الله رخي

خلاياحه .والرجل اليد ومتطوع ،واستعد ،واالعمى ،والبعيد ،التائي
 مشه ومنع ،يكن مل أو تتاال منهم كان مواء ،توليه اظهر هي الشافعي

.تتلوا تاتلوا إذا اهنم على واتغتوا .وامحد ،وماله ،حنيته ابو

؛توليه احد يف ماله لقال .املعتزله الرهبان تتل ني واختلغوا
وتال .الههر ١ على ،كقريآ جمعأ كانوا إذا إال ، ميحلهم ما لهم يترك
تولى واظهر .اسعتزله الراهبني تقتل ال ؛وامحد ،حنيته ابو

 تتل عنده يجوز وكذله ،هبانآ او كانوا هيوحا ،تتلهم جواد ؛الشافعي
.المولهو ،بحربته المشغولو ،والمحترق ،االجير

ن احمه ؛االئمه ١
ن ١يدعو ؛يدعا ٢

ن االربع اإلمام :االربعه الثمه١ ٣
ن مططوع ؛متطوع ٤
ن ليهم ؛ملهم ٥
ن هيه ؛منه ٦

٦٠٦ ،٢ ،١ ،امطنبويل ذا ميحلهم ؛ميحلهم ٧



٢٣٧

 وإن ؛لمغتي ١ كتابه هي الممبلي ئدامه بن الدين موثق اإلمام شال

.انتهى (٧٤٤ر بتاخيره تغوت مملحته الن ،الجهاد يؤخر لم اإلمام ثدم

 نعل كما يغردا ال أن على املرية آو *اجليي االمير يبايع آن ويمن
،الطالئع يبعث وآن ،احلديبية عام وملم وأله عليه الله ملى الله رمول

 يعتد وان ،التهار اول الخميس يوم خيرجوا دان ،العدو أخبار ويتجسس
 ال حض هعارآ يقنر لكل ويجعل ،راية تحت غريق كل ويجعل ،الرايات االمير

هيه آلن الحرب بتعبيئة الحرب دار يبخل وان .بعضح بعضهم يقتل
التقاء عتد يدعو وان ،باحلعغاء يستثمر وان ،للعدو وإرهابآ / طأحتيا ١ ٢٨٧

القتال يؤخر وان ،والسبات واملمر القتال على الشام يحرز وان ،املعني
 ولا يقاتل لم إن هذا ،التمر وينزل ،الرياح وتهب ،الشمم تزول حض

االحاديح نيت ذله مجيع جاء .املوت رفع هي إمراف بال يكرب وان ،النهار
.خالنأ ذله من هيئ نيت اعلم وال .املحاح

حكم (ء ١ كغري الله واذكروا ١)أناثيتو ؛تعاىل توله هي لرتطيب ١ قال
،مكروه ردئ القتال موئع غي الموت رهع الن (خقيا يكون ان لذكر ١ هذا
احلملة عتد اجلميع من كان إذا ناما .٢ واحدم الذاكر ٢ كان إدا

هءال(م)العدو اعضاد ني يغت النه ،حنسن

 ملى الله رمول احماب كان ؛تال عباد بن تيم عن ؛داود ابو ورؤى

تال .انتهى ،القتادرهءال عتد املوت يكرهون وملم وآله عليه الله
.مرمل هذا ؛٠^^^١

وآله عليه الله ملى الله رمول ان ابيه عن بردة ابو ردى وتد
حميح ؛وقال .ادباكم رواه .القتال عتد املوت يكره كان ؛وملم

٧)حرطهما على ٤٧) .

ن يتمى ؛يتجسس ١
٢٤ ،٨ ،ا ،القرطبي ،ن الغاطا :واحدا الذاكر ٢



٢٣٦

 م وال اإلسالم ١٢٠ كان أنه بلغتا ما ت البخاري الله عبد أبو تال

عمران أخبر •عمود له وكان (محارس بالد يعد وكان •مثله الجاهلية

ثهائهال المرماري عمود كان ت يتول آبي سمعت تادة المحلوعي محمد بن

• بالعمود يقاتل وكان مشام عشر اثىت جعله شاخ محلما مشاء عشر
واخرج € ريملرما ١ مسعت ؛قال واصل بن الله عبيد إلى آيشأ منالهوبا
به تتلت عثت وإن ،تركي ألد به تتلت آني يتيفأ اعلم ت حمقال ،سيغه

(•٧٤١ )معي يدلن ان المرت بدعه تكون ان اخال آني ال ولو ،أخرى آلغأ

 ما شجاعتهم دمن العغولء يبهر ما الشجعان اهعال من آن ;واعلم
 الغفل ذو والله يشاء من يؤتيه الله حمفل ررذللت املعقول به يضيق

اسليمرأعي(.ه

 من جهله وذكر ،تقدم ما االول ؛تمين علمم اخلامته هذه وجعلت
االولء النوع ؛نوعني على ثهو احلائي القسم وأما .مكاهنا في اآلحكام

والتوع • لشرعيه ١ الداب ١و ء الحكام ١ من معرفته من للمجاهد بد ال حمميا
والله •احلربيه و<االهتل> ،املكائد من خممترء نبد حمي :احلاني

٠وكغى نلمعتعا١

االمري آو ،اإلمام إذن مغري الغزو يكره انه ؛اعلم :االول النوع
 ،بالتعس التغرير من اكثر ليه ليس النه حيرم وال ،جهته من / املمتوب ٢٨٦

• اجلهاد ني جائز وهو

 تصحيح محي الله رحمه اليلقيتي مححم ابو اإلسالم حيخ تال(“٧٤٣ر

من الغزو يريد من كان إذا :احعما مواءلعء هدا من ويستثنى :المنهاج

 محي كرامه ال فزنه ،المتعود تهمحا االمتيذان إلى ذهب لو جماعه او واحد

امور على وجنوده هو واتبل ،الغزو اإلمام عطل إذا :الحاني •غزوه
 اليالد محي واالممار االعمار هذه هي يقيد مها ذلال مثير او ،الدنيا

 او واحد من الغزو يريد ملن الكراهه تتوبه ال فإنه والشام ،الغاهريه
يريد من كان إذا :احلالث •املعطل بالغرز تائمون حينئد النهم ،مجاعه
يؤذن مل امتاذن لو انه ظنه على ويغلب ،االستئذان على يقدر و[ال] الغزو

 حسن وهو •انتهى (٧٤٣”)احلاله هذه محي إليه تتوخه كراهه ال فرنه ؛له
.جدا

ن بالد :ليالد



٢٣٥

٢٨٤

٢٨٥

•دممون امين له محتال *املغرب هجعان منب رجل ؛وشهم

 ذكر •/توما حجاعا كان *املؤمنني آسر املعتمم ؛ومنهم

 ،حتام من رطل الد رجله آحد يل يربط كان انه ؛تاريخه عي القرطبي
 ،السرج على تيستوى ،بذللئ رجله ويعطد ،الغرس ويركب ،خطوات هبا وميشي

• (٧٢٩) كتابته فيمسح ،ويغمزه ،أصبعيه بني الدرهم او الديتار يفع وكان

خرج آته ؛القرطيب (ذكر“رمأ¥ ،املؤمنني أمري اهلادي ؛وشهم
،مالح مغير وكلهم ،حمارآ راكب وهو يتغرج *خواصه مع له بستان إلى يومآ

بالن ثيك ؛له لعال ،الحاجب كليه دخل إذ ذللء على هم فبينما
بهن ممعوال وهو <حددخل < بمحوله غامر ،بالباب هو وها ،اخلارجي

 ميد ،وخطئ ،يديه واللت ،ورائه إلى تعد ،الهادي من لتا فلما .امينحر
جميع عنه تغر ،الهادي وتمد .لثل <أحدمما وضرب ،امينالحر أحد

تحته غرس وال ،يحميه مكان وال ،معه مادح وال *مثيره يبق دمل ٠أصحابه
٢

• عنته ءلرب؛وتال
،اخلارجي مدر على بها<آ> مار ،وهبت

،الهادي حفما ،بالعيد ليضربه يده رفع إليه ومل فلما
لهادي ١ فوهب . ٠وراء من لينظر الخارجي فالتعت

.به وذبحه ،يده من اليغر واخذ
باس ال ؛فقال (خاثغني أصحابه إليه وماد .فركبها ،دابته إلى قام ثم

 بيت هي وال حم يده الطلح فارق وال ،رمحما يعلما يركب ومل .عليكم

(.ءي،)-الخال

يوما هو بينما .حجاعآ وكان ،املؤمنني أمري المني ١ ؛ومنهم

،مادح عنده وليس ،عليه ودخل ،ململته من اسد اتغلت إذا ،متره قي جالس
 فجره ،عليه ودار / االمد وجه يف فوصه ٠ وهابة اخذ االمد متده فحني

.له بردوها ،أماكنها عن المنيا أصابع ثمتوزا ،االمد ظهر فانقطع بذنبه

 ،املجاهد ،الزاهد ،العرماري البخاري إمحاق بن أمحد ؛م—ومنه
بشجاعته املضروب ،العامل حجعان أحد ،البخاري حيخ ،املشهور الغارس

.اسل

٥٨٧ ،٢ ،١ <اسءلدبويل ١
٧٣ ،ا ،آملمياطي العانز ٢

٧٣ ،ا ،اسياطي العامل ٣
٥٨٧ ،٢ <١ ،امطنبويل {ن ومادا ؛وماذة ٤



 يضرب ومن ،التابعني ابطال أحد ،البطال الله عبد آبر ت وملهم
.المحل حبجاعته

٠ ئه وهجعا اإلممالم رماه أحد ،الغادية ابر ة ومئبم

 ،والسجدة ،بالشجاعة يوصد .الرهيد زمن م كان رجل ؛وملبم
.اجلزري بابن ؛يعرق ،الرجال ومالتات ،احلروب / مبكائد واملعرنه

مائة م التسهكلهئهأ إىل الرحيد خرج ت تارخيه م القرطيب تال
،واالتباع ،املطوعة عن حارحا ،فارس الد وحالحيزا وخيط الد

عليها وضيق ،حتاصرها ،امتبراق بن ئتغور ملكها وكان .والغلمان
،املحل ني باله إليه ئتغور فارمل ،أختها على أحرف حىت أحديد حخييتآ

مثرمه ما مجيع له ويبذل ،بلده عي من وصائر ،نغمه عن الجزية يعطي وان
 له ويطلق ،مرضية هدية له ويحمل ،إليه ومل ان إلى بغداد من خرج منذ
تاجابه ،المسلمين لساء حتخأ الرحيد باختار .بالده يل أمحمير كل
٠ديشار الد خمسين اجلزيت لىإ متسوب هو ما ليهإ فاومل ،ذللة لىإ

 وياخذ ،بذله الذي املال مشه ليقيين التواد احد عتده الرهيد وترك
ورحل هديدآم نرحح بذللق المسلمون وبرح .واهلدية االسارى

معهم الحروب بمكاتد المشهور الحجاع الجزري ابن وكان الرههدرحآ¥(م
ومتته ،التسطتطيئية إىل اجلزري ابن وارعلوا .الوتعه تلال عي

.لذكرناه املقصود لوات خوق ال ولو ،طويله

 عرجآ كان ،االشدمل ناتح ،الكسر اإلمام نصري من موس ؛ومتهم
.وحجاعه ،وحزم ،رآى ذا ،مهييآ

•داهية هجائ بطال وكان ،مغرة أبيت بن املهلب ت ومنهم

٧٠ ،١ ،السياطي العامل ،ن حالحون ؛ثالثني ١
 ٧٠ <آ ،السياءيل العامل ذا ساء حنت ؛مناء حتئا ٣

٢٢٨ ،٢ ،التحام ابن ،ن مئشودة ؛منسوب ٣
ن ذلال :تلك ٤
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 ووتعات <ءجيبأ أخبار للواتدي املصوب الشام فتوح يل ء؛دهبم / وذكر٢٨٢
.ماثله وأفعال ،مثرييه

طمة من ،النهري اممرد من الخطاب من ضرار مميه ؛ومنهم
التاسم ابو ذكره • وهجعاشهم تريش هرمان من كان ء عشه لله ١ رم لغتح ١

W«؟)Xj_،p آبي مع فتحها ههد انه ؛ وذكر منئق تاريخ هي عماكر ابن V) ٠ ٠

٠ عشهم الله رض ملحابه ١ هجعان من وكان ، هليييب ت ومتهم

 بطال كان ،عنه للها رضي ممرح ابي بن معد بن لله ١ عبد ت ومنهم
• المغرب ،مرة ثمير ،باجليش مثزا •العتل ؛عظيم ، هدآمجا ،هجاعأ

هي مذكور ،االهبنال احد ،التيهي عهرؤوك بن القعقاع ؛ومنهم
 ٠ من خري اجليش يف القعقاع موت ؛تال بكر ابا ان ؛ويقال .املحابة

.انتهى رجل الد

،حجاعأ ،متديتأ وكان ، لعيدي ١ جبله بن حكيم ؛ومنهم
من احد وهو <الدد لسرإ عته الله رثي كلهان بن عحمان بعحه •مطاعا

.الله ماحمه .الغتنه السر مار

،دميةالقا ههد ،كنه الله رضي اجلعغي ثمغله بن مويد :ومنهم
٥ كلى االمد فلرب ،نحغله بن مويد إليه فخرج ،المدا االمد ؛الناس حهما

>وتزوج ،نشيه ككوة من خرج حض ظهره فقار ني <مينه> فمر ،رامه

• ك منه ح ومائه عشرين ابن وهو ، بكرأك

> ٥٧٥ ٢ ، ١
٥٧٥ ،٢ ،١ ،امطنعويل *ن ذكروا ؛ؤكر ٢

٥٧٦ ،٢ «١ ،امطنعويل ،ن ٣
ن حليم ؛حكيم ا

٣٣٧ <ا ،النحاس ابن ٥
٥٧٨ <٢ ،١ ،اسلنيويل *ن علوه ؛عكوه ٦

٢٢٧ <ا ،النحاس ابن ٧
٢٢٧ ،١ ،النحاس ابن ٨
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 وهو ،كنهها الله رئي العوام بن الزبري بن اللمه عيد ت وصنهم
وراما ء الشجاعة عي راما كان .اليطل بن واليطل ،الشجاع ابن الشجاع

تال .تقدم كما اغريتيه وتعه ني جرجري تاتل وهو .العبادة عي
،هجاعه هي ؛ثالث يل ينازع ال الزبير <ابن> كان ؛طلحة ابي بن عحمان
الزبري ابن كان ؛تال بيتار / بن عمرو دعن .بالمثه وال ،كبابه وال ٢٨١

٠ إليه يلتغت منا < ثوبه طرى يصيب واملجتشيق (احلجر هي مييل

الله رمي املطلب عيد الزبري بن الله عبد مسيه ؛ومنهم
عليه الله ملئ النيب مع هبت من حد ٢ انه ٠ تطشي ر ١الد ذكر .عته

 الله رضي بكر آبي خالنه يل اجنادين يوم وامتشهد ،حشين يوم وملم وأله
(.٧٣٤)عته

هو ،حنظله وابوه < الئماري ١ املحابي حتظله بن الله عبد ؛ومنهم

 خرج ،جتيح وكان ،احد يوم النداء سمع ملا الشه ،املادئكه مثلته الذي
الله ملئ النيب حواخرب؛مب <تاستشهد .يعتل ان تبل عجال اجلهاد املر

 الله عبد ابنه وكان (".ام)*ممه املالئكه "ان ؛وطم وآله عليه
• الحرة وتعه يل واستشهد • ملموعبا ،وابطاهلم ،المعلمين هجعان من هذا

تال ،عنه الله رضي العامري عوف بن ملهيان بن الضحاك ؛ومنهم

 وأله عليه الله ملمم الله رسول راس على يقوم كان ؛وتميره االحير ابن
هبائه وحده يعد ،االبطال الشجعان من وكان .ميغه متوهحا وملم
.هم)دارس

 رضي اليخهور واليطل ،اللروف الغارس ،االزور بن ضرار ؛وشهم
هيه وابلي < مهباليها مسيلمه تتال ههد ؛االثري ابن تال .عنه الله
،ويقاتل ،ركبتيه اءدر يحبو فجعل ،جهيعآ ماتاه تطعت حض ،عظيما بالء

 حم جمروجا باليهامه ميت بل ؛وهتل ،املوت متليه حىت اخلبل وتطؤه

دمشقآلم(م وظتح ،الريموك ههد انه ؛وتيل .مات

ن عهر ؛عمرو



 بزمام وأخلت <محابها ٢ وءلدد ،اثمرام اربعة باخلت ؛صرو بال

 تمنت ولو ،ماحيته لهمت ؛الجارية لقالت ء آهلي طاليح ومثيت |الءاءلية

 والله ت هتالت ؟هذا من دعيني لهاة هتلت ■القوم مبهل لملكت ماحيي

 <الء هانا غلبتني نإن ،الحرب هي لي تبرز آن اال ،ذلال إلى له مبيل ال
 ولقد ،يمحاربك لت ؛لها قتلت ٠ المرئ تكون ال ةهامرا تمليته وإن

رمحأم وأخذت ،كاالسد المطية كلى من لوثبت i قادة ■ تومه جرآه علمت

بن عمر المؤمتين آمير له لهتا •لقتلتها بضربه قعجلئها ؛عمرو تال

 لم لو ،المؤمتين آمير يا ؛له تال ؟هعلت ولم ت عشه الله رضي الخطاب

.اعلم والله .اس-لقتلتدير اتتلها

نحلمجا ١ رؤس من وكان ،عغه الله رئي جهل أمي بن عكرمه ؛وشبم

تلهتا ،اليرموك يوم نزل ثم .إسالمه ومحش ،أملم هم ،الجاهلية هي

 ،ورمية ضربه بين ما وسيعين يفعا به لوجدوا ،تتل حم ،هديدآ ئتاال
٠ وطعتة

 ،المذكور العظيم اليطل ،االمدي خويلد بن طليحة ؛وملهم
عظيمأم بالء وابلي ■القادسية ههد .عته الله رضي المشهور والشجاع

 لشجاعته هارس بالد يعد طليحة كان ؛معد ابن تال ٠بتهاوند امتشهد و

.وهدته)آم

آبي بن معد إلى كنب عنه الله رضي عمر آن ؛الطبراني روى وتد
وطليحة (معديكرب بن عمرو رجل بالغى مددته آو ،إليك وجهت تد ؛وتاس

تال .(بم<حيثأ> تولهما وال ،الحرب ني هشاورهما .خويلد ين

 اإلتدام هده من فيهما يعلم ملا تولهما وال ؛له تال وإنما ؛المؤلد

٠ عشده احلاني وعدم ،بالعسكر

المر،هن ؛المرئ ١
٣١٩ ،٥ ،٢ ،الهيقمي ،ن عمر ؛عمرو ٢

٣١٩ ،٠ ،١ ،الهيحمي ٣



٢٣٠

٢٧٩

وغاب ،القباب تلق م ودخل ،نرمه عليه نمعكء ؛تال >هائمأ له نلهم

ليت هتال •بسر على الثاحمة كالفهم جارية ومعه ،وآتى ،عه ما عني

 أحمي وانا ،الدواب تقود ان إما بادت •لبهلث ؛روإتلت ،عمرو يا

تودا آنا :نقلت ،الدواب أتود وائا ،ظهري تحمي آن وإما ،ظهرك

• المبح نرق إذا حتتى ومرنا ،المطية بزمام ثماخذتت قادت .الدواب
٢احدءا ترى هل ورائك إلى انظر ؛بال ٠لييك ؛تلت ،عمرو يا ؛بال

هو ؛نقال ،الجو مال تد نحبار ؛نقلت ،الجو مال تد نحيار فإذا نتظرت

بالجلد قليال كانوا وإن ،بقيع نليموا كثيرم كانوا نإذا ،القوم

الجلد ؛نقال ،خمل او اربعه بين ما القوم نإذا ،قتظرت •والقوة

،الطريق يمين عن الدواب جشب ؛تال هم ،محالة ال الموت وهو ،والقوة
هم ،هباب أنفى ثالثة وخلقه ،أتبل تد بشيخ وإذا ،الطريق ني هو ووتد

عن خل ؛وتال الشيخ نتقدم ،إخوتها دهم ،المبيت آبو هو وإذا ،١ أوالده

نقال .الخليها آخذتها وال ،مبخليها لمت ؛نقال ،أخي ابن يا الظعيتة
،إليه نربد ،العار مع الحياة ني خري نال إليه ابرز ؛اوالده الحد

 نخر ،ظهره من الرمح فاخرج <طعده تد بالشيباني وإذا ٠طويال لتحاوال

• الحعر من أبياتا عليه نحد١و / ،مريعا

،هدا مع الحياة ني خير هال ،إليه اخرج ؛االخر لولده الشيخ نعال
 كتغه من بالميش ضربه ضربه بالحيباني وإذا •ماعة وتجاوال (إليه نخرج

• أبياتا عليه وانشد <مريعح نخر ،االخر كتغه من اطلعه الواحد

نتقدم ،االخر نقتل ،إليه نيرز •إليه ابرز ؛االخر لولده نقال

 ،صال بيت تتلت نقد ،الظعينة عن خل ،أخي ابن يا ؛نقال ،الشيخ إليه
؛تال ؟اتعرنتي ؛له نقال .الخليها اخذتها وال مبخليها لت ؛نقال

 ،ملأما رهد١و <لظعينة١ عن تخل ،القيت كمن وال رايت كمن لطء ؛تال ،نعم
 ،وأضربك لي تثبت ان اما •لثغسك اختر ؛نقال •خليها١ ما ؛نقال
 بقية ني بقيت فإن ،نتضرئتي له اثبت او ،هاضربتي بقية نيك بقيت فإن

 ،شيالشيبا وحمل ،الشيخ عحبت ،لي تهبت بل ؛نيلشيبا١ فتال •ضربتك
 الشيخ أحس وحين •مشعره إلى بالسيد تده ،مقرته ني ضربت وضربه

• ميتين فوقعا ،نمقه 'إلى حقه ،مشعره من بثين نيالشيبا ضرب ،بالتربة

٥٦٧ ،٢ ،٢ ،امطنبولي نء اوالد :أوالده ١
ن أخرج :فاخرج ٢

 ٠٦٧ ،٢ ،٢ ،امطنبولي نا بقيت ؛بقية ٣
٥٦٧ ،٢ <١ ،امطتيولي (ن حققه :حقه ٤



٢٢٩

٢٧٧

٢٧٨

والله ،لوجهث ء لدى احتقاره إال تتلال من مينعين ما عمرو يا والله
 • منه ؛سدي أهون املوت وكان ،به يئابلني مما ،املؤمنني امري يا

]منء حنن ،للت الويل بل ؛تال .أحدنا إال يتمرد ما لىت يا ؛له فتلت
وأضربك يل ختبت آن إما / لثغعملث اخرت •تط فارس م تكلتا ما لوم
 نإن ،حالهآ نافربئي لك أحبت او <انت ضربتين بقية نيح بقيت فإن ،ثالثآ

.لي حتبت بل ؛وتلت ، ناثمتتمتها ؛تال .ضربتك بقيه . عي بقيت
،حققته إني ؛وتلت .انثىن حىت بالرمح عليه وحملت ،ختبت ؛تال

عمرو يا واحدة ؛وتال .رامي على رحمه بعقب وضربيت وعاد عته تانغتل
حم ،منه أهون ملوت ١ كان ما االلم من عندي حتمل ،لقتلتك احتقاره ال لو
 بيدى بالسيد وضربته ،املرح هي ومتت ،علميه ومحلت ختبت ،اهبت ؛تلت

،عمرو يا ت وتال .رمحه بعتب وضربيت ،متمته إني ؛تلت حتى الحتتني ١
 حتملت ؛تال .الشاحله وبقيت ،لقتلتك احتقاره ال ولو ،هائية وهذه
احمشدت حم ،لنيالو ا يل لعل ما حمل تغعل ،وضربته ،عليه

 الطعان إىل صرو يا عمت إن االميان من أمتالظا وكعت
حيبان بيت من هلعت ال آو املخان هلب الوجرن

فتى يا ؛له وتلت ،الموت نغسي فكرهت ،املؤمتني امري يا ؛تال

يابى ال الكرمي ؛له نقلت ،مثلي على يغرم ما مثله ؛تقال ،مترميه عليك

 .معه تاكون ؛له تقلت ،طريق على انا ؛لي فتال ،اللئيم ضيائه
اريد انا ؛تال .ال اللهم ؛تلت ؟أريد ما أتعرف ،عمرو يا ؛فقال

فرتا ؛تال .فسر أذم ؛فقال ،معه املوت حبذا يا ؛فتلت ،املوت
 وإذا ،ولباب مضارب وإذا ،بغاطنه يلوح واد وإذا ،الليل هور إذا حتى
/ هذا ؛تال ،لييك ؛تلت ،عمرو يا ؛لي عتال .عاليه محرآء خهمه
ن ٢ فإما .المحر ١ ملوت ١ نيها ء ٢احلمر لقبها وهذه (ملوت ١ ليه ايللو ١

 تاتييت وتروح ،نرمه عليه امسك او ،بحاجتي ناتي واروح ،فرمي متسك
ورضيت ،فرمك عليك امسك وآنا ،بها اعرف لحاجه ١ ماحب ؛.فتلت .بحاجتي

©٦٥ ،٢٠١ ،اسلنيويل |ن انق أزإ ٢
©٦© ،٢ ،ا ،امطتنولي ذا بقيت ؛بتيه ٣

 ٥٦٦ <٢ ،٢ ،امطنبولي ذا فاعتمتها ؛تاثمتتمتها ٤
ن لثنتينا ت الثنتينا ه



القاسية يوم حمل معديكرب بن عمرو ان ؛وعريه الطرطوتي وذكر
محعديكرم؛ك بن عمرو لجلب ،ثيل على رمتم وكان س الغرس عظيم ٠٠ رستم على

 تيه معه كان ئرج مع < علميه القيل وشط ،رسم لوتع ،الفيل عرتوب
أمسه وانه .وتفرقوا الفرس .واهنزمت ،رستم لقتل ،دينار الد أربعون
أن يستطيع لما نرمه ليضرب الغارس دان ،العجم من رجل <حءديه،درس برجل
 اجلاهلية م عمرو وكان *عمرو نركبه ،وهرب بندمه رمى أن إىل ،يتحرك
(.٧٣٠ رحجمحع يعادمه ال أيضأ

كتاب ني القومي نوح بن الغغار عبد العارف اإلمام (قال—٧٣١)
بن عمرو محال عته الله رضي الخطاب بن عمر المؤمنين امير إن ؛التوحيد

من واهجع ،رايت من واجبن ،رايت من باحيل اخبرني ؛نقال يكربمعد
 رمحفا فرأيت ،الغارة احن كنت ،املؤمنني امري يا ؛نقال ؟لقيت
فإني ،حذرك خذ ،فتى يا ؛نقلت ،نرمه على وهو ،حربه المة / البسا
 • معديكرب بن عمرو ؛نقلت ؟تكون ومن ؛يل نقال .حماله ال قاتله
.لقيت من اجنب فهذا ،مات قد فوجدته منه ودنوت ،نكت

 من وهدة ني بفارس وإذا ،الغارة احن فكنت ،لقيت من احيل وآما
يا حذرك خذ ؛لد نقلت ،ألته وعليه ،مشدود وفرمال .احلاجة ،لقصا االرز

وهدة في انا ،أتمغتني ما ،عمرو يا ؛نقال ،حماله ال قاتله فإني ،فتى
؛تال ؟حريد وما ؛نقلت ،حربك المات البس (نرمه على واشت ،االرز من

؛نقلت .آنت ما حمل أكون حىت سوء منه إلت ميل ال ان آعهد تعطني
قال ؟تركب ال مل ؛نقلت ،فجلس بكائه واحتىب ،حاجته لتض .ذله وله

؛تال .نعلها عهدك تنتش ان حثت فإن ،حماربه وال براكب ملت ؛يل
٠ ومضيت فرتكته

فرمه على بغارس وإذا ،الغارة احن فكنت ،لقيت من آحجع وآما
 يلتفت للم < لهحما ال قاتله فإني ،حذرك خذ فىت يا ؛له فتلت ،وحده
؛تال بل <إلئ يلتفت فلم (الحانية لناديته .بكالمي أكرتث وال ،إلئ

،الذليل احلقري ؛فقال ،يكربمعد بن عمرو ؛فتلت ؟تكون ومن ،له الويل

٥٦٤ ،٢ ،ا ،امطتبولي زث و ت مع ١
٥٦٥ ،٢٠٢ ،امطنبولي ،ن انبي ؛اقن ٢

ن البس :البا ٣



٢٢٧

٢٧٥

 املسلمني رماء أحد عنه الله رثي االكوع بن يلمه ؛وملهم
حني معه ومن ،محن بن لعيينة £ا **ي\/ ^ هجاكته معص ومن ،وهجعاهنم

 امتتئذه حىت وملم وأله كليه الله ملى الله لرمو لغاح كلمى اثمارو ١
:وبال ،متهم

™^الرحءر يوم واليوم االكوع ابن آنا

ذكرناها ما اإلطالة و<الجل> ،مشهورة ومتته .فعل ما معهم ونعل
٠السري م نلينظر ذكرها اراد ومن ،معينلفا كغايه تيه لكان وإال

إذ بكر أبي مع مثروت ؛تال علمه عن ؛بيناده معد <حابن وروى
أهدك ح ميعه بيدي لغتك ،عليتا وملم وآله علمنه الله ملى النيب بعحه

ملديق١ بكر أبتي سرية م هذا وكان ٠احلديث ..... املشركني من أبيات
/م(هم)إلىبتيكالب عقه الله رثي

. فارما وكان ،عنهما الله رثي صرد اخو ،العام بن هشام ؛ومنهم
 ،المحيح على اجنادين يوم لرزقها ،الشهادة يتمىن وكان ،مدكورآ ثجاعآ
.اليرموك يوم ؛وتيل

٠ عهبالحجا معرونح وكان ،عته الله رضي حممن بن عكاهه ؛ومنهم

• مشهورا حجامحا وكان ،عنه الله رضي حمير بن خوات ؛ومننهم

رطي يكربمعد بن عمرو الشديد والبطل ،املتديد الليث :ومنهم

ابن وهد ، مغني شهد .املوت أجو <ءظهمأ ضخما نارسآ كان ،عنه الله
.مشهورة الغرم وتاثع في وأثاره .منه ومائه خمسين

ن ذكرنا :ذكرناها ١
ن ٠ذكر ؛ذكرها ٢

٨٥ ،١ ،٢ ،١ ،معد ابن ٣
ن مغير ؛منين ٤



٢٢٦

 ني طلحه أبي *اموت <؛ومدم وأله عليه الله ملى الله >رعول وأنال

(."م)£دته من اجليوخري

 أقس او ،جابر عن شتل بن الله مد بن حممد عن حلوري١ وروى
اجليش مي طلحة ابي *املوت :وملم عليه الله ملى الله رمول أنال ؛أنال

.(هآإل)الذهيب ابن ذكره •**رجل مائه من خري

الشجعان راس ؤكاآل ،الوليد بن خالد الله سيد ؛وشهم
 وههد <كثرية حروبح باهر <عته الله رضي واإلممالم اجلاهليه يل واالبطال

.مشهورة تع وتا

الله ملى الله رسول يوليه أملم حني من يزل ومل ؛االحري ابن تال
، <العرب حماربه >دي متساهتا ني ليكون ،اخليل اعتة وملم وأله عليه

وله •املرتدين تتال على عته / الله رضي المعيق بكر ابو اثره هم ٢٧٤
عشوة دمشق واتتتح .والروم الغرس تتال ني املشهورة االحار

ههنت لغد ؛تال الوناة الوليد بن خالد حضرت وملا :تال .ومتيرها
 ناد ،العهر ميوت كما هراحي على اموت انا وها ،دمائها او زحق مائه
. (٧٢٦)اجلبتاء اعني نامت

 ولم <محه متين ابن وهو ،هراحه على مات ؛احلانظ اللهيب ابن تال

تيهمتا أمح ومن ؛تال .الشهداء طابع وعليه إال هرب تدر حسده ني يكن

الوليد بن خالد رأيت ؛تال حازم ابي بن تيس عن خالد ابي ابن رواه ما
ومل ،نشربه ،الله مب ؛نعال <مم ؛تالوا ؟هذا ما ؛نقال مب آتي
 هو هغعل ،امل ميتوال ال االعاجم احذر ؛له تالوا تد وكانوا ،يضره
.جدآ كثرية احلجاعه ثمي وسالبه .(مي)ذالث

١١٩ ،٢ ،٢ ،احلميب (ن الد ؛مائه ١
٦٨ ،١ ،الساطي العامل ٣

ن وتائعا ت تعوتا ٣
٩٤ ،٣ ،ا ،االهري ابن ٤

٩٥ ،٢ ،١ ،االحري ابن ذا على ؛ني ٠
٢٢١ ٠١ ،التحاس ابن ذا يستونلق ت بتوك ٦



٢٢٥

٢٧٣

آن ؛<العدم أهل ؤمن واحد مثير حدثتم ؛ <هشام >ابن بال (“٧٢ ١ر
 الله ملى الله رسول مالت حني نلم لي وجعت ؛تال العوام بن الزبري

،والله :نتلت ،بجانه آبا واعطاه < لمنعنيه السيد وملم وآله عليه
.آمهر بها فعمب ،ء ١محر له به مما فاخذ < دمعته < يمتع ما النظرن
 إذا يتول تمان وهكذا ،الموت ممابه بجانه أبو اخرج ؛رالئما١ تالت
:يتول وهو فثرج بهاء تعصب

البخيل لىب باملغح وحنن خليلي هدنيما لذي ١ آنا
لرمول١و الله مييد اضرب الكيول عي العمر اتوم ال ان

. (ام)-تتله إال احدأ يلغى ال جتعل إمحاق<ر >ابن تال

لما ؛تال كنهم الله رضي عباس ابن عن •دمثحمرم إسحاق ابن وروى
رضي ناهلة اعطى ،احد من / وعلم وأله عليه الله صلى الله لرمو رجع

 ٠١ •الدم هذا عن امثسلي ،بتيه ا ي ٠٠ ؛وتال مينه ٠٠ ابتته ٠٠ عتها الله
.الدم عته منطيوإاو وهذا ؛وتال صيغه عته ح؛اللهك رضي علي واعطاها
 ؛وملم عليه الله ملى الله رسول خلتال .اليوم تينمد لتد غرالله

٠٠ ٠ (٧٢٢ )بجانه وأبو ،حتيد بن مهل مدته لقد ،التتال مدتت متتت لثن ٠٠

رمى بجانه ابا نا ؛مثيرمهاو ،التهبي وابن ،االثري ابن وذكر
 وهو ،لختاتل ،رجله فانكسرت ،احلديقه داخل إىل اليمامه يوم بتغسه
.تتل)آس حض الرجل مكسور

 الله رضي مهل بن زيد وامسه ا الئماري ١ طلحه أبو ؛رمتهم
ويتحر ،وملم وأله عليه الله ملى الله رسول يدى بين جيثو متان .عته

 مثير وذكر .الغداء لتغال ونفعي ،الوتاء لوجهك وجهي ؛ويتول ،متتانته
• بهمآماد واخذ ،حمرمتأ عشرين حتين يوم ثتل انه واحدث

٢٠ ،٣ ،١ ،هشام ابن .
٢٠ ،٣ <١ ،هشام ابن ٢

٢٠،٢ <١ < هشام ابن (ن ملمت ؛مالت ٣
،٣ > ١، هشام ابن ،ن خلمتعه ؛خلمتعتيه ٤
٣٠ ، ٣، آ ٠ هشام بن ١ {ن فعمعت ؛نعس ٠
٢٠ ، ٣، ا < مشام ابن ٦

٢٠ <٣ ،١ ،هشام ابن ٧
١ ، ١٩ ٢ ،٢ ،التهيب ؛ن يشفه يثحرت ٨



٢٢٤

٢٧٣

 سد كان ؛بال المسمحب بن سيد عن ؛إستاده ئهبأ آمي ابن وخرج
. (VW)>x>t يوم بامأ الظهني احد وتام آمتي بن

الله ريف عبام امن ص ؛لعشره١ فناتل يل الطربي الدين حمي وذكر
 بن أؤسد ؛يتول وعلم وأله عليه الله ملى الله رمول مسعت ؛تال عته
11(.7عا)نارس بالد يعد وتام آبي

 بخلق دعا ،احثير لها وتام >ابي ١ م بن سد أن ؛الزهري دردى
،بدر يوم ليها المشركين لتيت ناشي ،تيها ممغوني ؛عتاد (مود جبة

صغوة عي اجلوزي ابن متهم جماعه ذكره .اليوم لهذا حياتها وؤئما
. (س)ا“<املدوه

 بطال وكان ،عشه الله رضي اجلموح بن عمرو بن معاذ ؛ومنهم > ٢
 ، <هاني من بدر يوم جهل أيا جعلت ؛تال أنه تقدم وفد ،جلدآ هجائ
 ابنه تضربين ،ماله بتمد تنميه هتطعت ،تضربته ،عليه محلت اثين ثلما
 عنه واجيفئي ،جبنيي جبلده معلقه وبقيت ،يدي نطرح ،عاتقي على عكرمه

 تنمى وضعت ،آذتيت هلها ،خلغي الحميها واني ،يوعي بقيه هقاتلت ،القتال
• طرحتها حض عليها

الله رضي المشهور الشجاع ، خرحه بن مهاال بجانه ابو ؛وسهم
أحد يوم السيد وملم وأله عليه الله ملى النيب أعطاه الذي وهو ،عنه
حىت ،عنهم مسكهنا ،رجال إليه لتام حبته؟مم الصد خذيا من” ؛تال لما
 به تضرب آآن ؛تال ؟الله رمول يا حقه وما ؛هتال ،بجانه أبو تام
• (٧٢٠ )إياه ٠عطاها ،حبته آخذه انا :تال ٠٠ .ينحين حتى العدو وجه

• احلرب عند خيتال <حجاعح رجال وكان

 ٥٥٤ ،٢ ،٢ €امطتيولي ١
٢٣٠ ،ا ،التحام ابن ٢
٣٠٢ ،٢ ،ا ،االثير ابن ،ن حرائ ؛خرحه ٣



 رجاله ختط طويال الزبري كان ؛بال ابيه عن عروة بن مشام وروى

جرموز ابن تتله وملا . (آاي)معجمه هي اليغوي ذكره • ركب إذا االرء
هذا إن • كلمتي نقال ،عنه الله رئي علي إلى بعيغه وجاء ،اجلمل وتعة في

٠ وملم وأله عليه اللم ملى الله لرمو عن الكرب هرج طاملا مسد

؛أبيات خلي م عنه لله ١ رضي ملعردامحانوا هيه بال ومما

لدي ١ لبطل ١ و لمشهور ١ رس لغا ١ هو
محجل يوم كان ما إذا ميول

 تريبه ترىب الله رمول من له
 مؤهل هبد إلماآلم ١ منرة ومن

 بتغسه الزبري ثب كربت هكم
وجيزل يعطي والله املمطغى عن

 حشها حلرب ١ ماهتا عن كشغت إذا
̂ا ملوت ١ إلى مساق باهبهى يرنلرأا

 من وأول * اإلسالم وتارم ،العشرء احد ،وتاس ابي ين سد ؛وسهم
 ؛هغال وسلم وآله عليه الله ملى التيي له ودكا •الله مييل هي رمى

• ذله هكان ءاي(،'م)دعوته واجب ،رمسته مدد اللهم ٠٠

ملى الله رمول ممعت ما :كته الله رهي طالب ابي بن علي وبال
 يوم له يتول ممعته هائي ،ملد ال ل الحد أبويه مجع وملم وآله كلمه الله
٠٠.(د)وأمي أبي هداك ••ارم :احد

 الذين تريو من الشجعان الغرمان احد كان ؛الرب عبد ابن وتال
 ،مغانيه هي وملم ومحبه وأله عليه الله ملى الله رمول حيرمون كانوا
 عمر آتره *فارم تتال وتوىل ،االحماجم وطرد ،لكونها كود الذي ومو
• انتهى (أاي)دارم اكثر يديه كلى الله وفتح .ذلال عشه الله رثي

٢١٧ ،١ ،التحام ابن $ن يشحط :تخط ١
١٩٩ ،٣ ،١ ،االحير ابن ،ن ما طال :طالما ٢

٤٣٣ ،١ ،ا ،محان ،ن هشها :حشها ٣
٥٤٤ ،٢ ،١ ،البر كيد ابن ،ن سيد :سد £

٥٤٤ ،٢ ،٢ ،البر عبد ابن نء كون ؛كود ٠





٢٢٢

 تاتل ؛تال الزبري بن ممعب بن عمرو ص ت معجمه غي املعوي وذكر

 مقره هتىت ابن وهو ،وملم وأله كليه الله ملى الله رمول مع الزبري
أنت بابي هاهشا ،وآمي ائت بابي هاهشا ؛ويقول ،يصالدالتوم وكان <مثة

(.س)واص

الزبري حمبت / ؛تال التابعني بعش عن ؛الطربي الدين (حمب وذكر ٢٧'
قال <تغر بارو وكنا ،جنابه نامابته < امغاره بعو ني عته الله رثي

فرأيته < لتناته ١ مشي حنانت ،فسرتته ؛تال ،امثتل حىت امرتني ؛يل
باحد رأيتها ما آحارآ بلق رأيت لقد والله ؛له نقلت < ،بالصف جمدئ

فيها ما والله أما ؛تال ،نعم ؛تلت ؟رايتها تد او ؛تال .تط

 سبيل ني <و> ،وملم وصحبه وآله عليه الله ملى الله رمول مع إال جراحه
(.٧٠٩^،)متا الله

 مدره ني وآن ،الزبري رام من حدثني ؛جدعان بن زيد بن علي وبال
صغوة في اجلوزي ابن ذكره .والرمس الطعن من العيون كامشال
.مص)املدوة

a  اال ؛الريموك يوم للزبري تالوا بهلمحاا ان ؛وغريه لبئاري ١ ذكر
̂الت ؟معلق فنشد تشد ، تغعل؛مب ال ؛فتابوا ،كذبتم ضدبت أن إني حتهة
 ٠ بدر يوم طرهبا ضربة بيتهما ،عاتقه كلى ضربتني فنربوه عليهم تصل

 وآنا ،بها العب للربات ١ تله ني أصابعي ادخل فكنت ؛عروة قال
مغهررااما(م

 عيد بن عحمان الخندق يوم الزبري ضرب ؛الزناد آبي ابن وتال
 ما ؛فقال ،القربوس إىل نتطعه ،مغغره على بالعيد املغرية بن الله
• باليد ال بيده السل ان يريد ،الزبري ففلب ؟ميغك أجود

٢٧٨ <٤ ،ا ،الطبري محب {ن غماهل ؛تاتل ١
٢٨٤ ،٤ ،٢ ،الطبري محب ،ن انا أمات ٢

٢٨٤ ،٤ ،١ ،الطبري محب ٣
٣٧ ،٢ ،١ ،حجر ابن ،ن يزين زيدت ٤

 ن المشال ؛كمهال ه
٤ ،٣ ،ا ،البخاري ٦

ن ليدرا ؛بدر ٧



الزبري الله عبد ابو املتدام والبطل ،اهلام الليث ؛ومنهم
 يل ميغأ مل من أول وهو ،باجلنة هلم املشهود العشرة أحد ،العوام بن

عن روى .الرب <حءبد عمرربن ابو ،منهم واحد مثير ذلال ذكر .اإلماآلم

أشه وذللت ،الزبير الله سبيل ني صيغه معل رجل ول ١. أن •أبيه عن هشام
تبل ها < وملم وأله عليه الله ملى الله رسول اخذ الشيطان من نغحة ئلحت

علىيا وملم وآله عليه الله ملى والنبي ،بميغه الناس يثق الزبير

 يا له "ما ت وملم وآله عليه الله ملى الله رسول له فتال ،مكة

و<آ >له ودعا ،عليه / تملى [وتال <اخدت انه أخريت :تال ؟"زبير
. \(مهم)لسيغه

ت تال ،تتلت عد انح مسعت ؛تال الغاظدة بعش هي الدين محي وذكر
وآجري ،مكة اهل امتعرز ان — والله — اربت ؛تال ؟"مائعأ كنت راغما

ت تال .آخرهم عن اتتلهم حتى < تتلته إال منهم احدآ اترال ال ،بهائهم
 جبريل ننزل ،ليمه ٢و هء ؛رد وخلع ،وسلم وأله عليه الله صلى النبي فتحك

ت له ويقول السالم يقرئه وتعالى تبارك الله إن ؛وتال الطدم عليه
سيغع سل من كل حواب ٥عطا١ الله ان وبشره ،السالم الزبير على مني ٢تر١

 من ينتم ان غري من ،املاعه تقوم ان إلى بعحت منذ الله 'سييل ني

(.٧٠٦وجدر عز الله مييل ني سيغح سل من ول٢ النه ،حيتا اجورمم

 كان يومثذ بمكة المد مل لط انه واحدة ثمير وذكر المؤلدة تال
.سنة عشرة ئفتى ابن

بن معيد بن عبيده بدر يوم لتيت ؛تال الزبير عن ؛البخاري وروى

،الكرو ذات ابا يكتى وكان ،عيناه إال متم يرى ال مدجج وهو ،العام
،عينه هي فطعنته ،بالعنزة عليه دمك ،الكرو ذات آلو انا ;هتال
،عليه رجلي وصت ؛تال الزبري ان هاخبرت ؛عروه بن هشام تال .غمات

(.٧٠٧)طرهتا انحنى وتد ٠ نزعتها ان اجلهد ثكان ،تمطيت هم

٢٠١ ،١ ،٢ ،البر عبد ابن <ن باعال :ياعلى ١
٢٠١ ،١ ،ا ،البر عيد ابن ٢
٢٠١ ،١ ،ا ،الير عبد ابن ٣

ن تتله ؛تتلته ٤
٧ ٠٣ ،ا .البخاري ذا رعتها نزعتهات ٠



٢٢٠

 سدأ وافا لقعب ١ يوم وطلحت
وهتت كليه صاتت ماعه كلئ

 ملمت ٢و الرماح بكنهه يديه
 لقلت امليوىل صء اهاجعه

 حميدا إال الشام أمام ومتان
امتثلت حم اإلسالم رحى ام—أت

؛عشه الله رم بكر أبو فيه وتال

 تتبعه واخليل اهلدى نيب حرس
̂و ما ١ ذ إ حتى ' لدين ١ عن حامي ١ ال

 جماعتهم ولت إذ الطعن على مبرم
 ومفتون مهزوم بين ما والشام

 وجبت تد الله عبيد بن طلحة يا

لعين ١ لمهاا وزوجت نلجتا ١ للئ

ت عشه لله ١ رضي خلطاب ا بن عهر لبه وبال

>،

 متملتا باليد لهنى ١ شبي حمى

وانكثلوا الشام جميع تولى لها

ابن خرجه صدتت.'ا" :وملم وآله عليه الله ملى الشيب له هتال
٠ (ءمي)-صاكر



٢١٩

٢٦٧

٣٦٨

 كلي امتان ء مآله رجالت أن أيضا كنه الله رمم عباس ابن ؛بن م وذكر
ني لتفه اطرح رجال رايت ما والله :نقال ؟مدين يوم القتال يباهر
 الرجل إلى العيش بيده ،الرأس حامر يخرج اراه كنت ولقد ،علي من متلد

مساءا إذا كان أنه ت مدته يل البر عبد ابن وذكر .ليقتله الدارع

(•٧٠١) يتتغس ان يستطء لم رجل بدراع

ابي بن ليث عن زياد بن مطلب طريق من دالييهتي ،الحاكم دردى
الباب محل عليأ ان جابر ص الباتر جعغر ابي عن ،خالق ونيهما مليم . نلم ذللق بعد جرب وانه ،نانتتحوها عليه المسلمون معد حىت ،خيبر يوم

جهلهم هكان ،رجال ميعون كليه اجتمء ؛رواية دلي •رجال اربعون يحمله
 ،كثرية الثجاعة ني عته الله رثي واخباره ٠ (٧•٣)الباب عادوا ٢ ان
.ملرحب مبارزته متة تتلمث وتد

 طلحة تورجاهلا فرساهنا وأعيان ،وأبطاهلا االمه هذه هجعان ومن
.باجلئه املحبرين العشرة احد ،الله عبيد بن

كان ت تالت عثيا الله رضي عاحته عن ت بإستاده املبارك ابن روى
كله كان يوم ذاك ؛يتول احد يوم ذكر إذا عنه الله رضي بكر أبو

 عليه الله ملى الله لرمو مع يقاتل رجال لرأيت ،ناء من اول كنت ،لطلحة
ان ..... < ناتشي ما ناتشي حيح .طلحه كن ت نقلت ،دونه وملم وأله
 بهن — أكثر او اتل “ ومبعون بطع بطلحة هإذا ؛تال <طلحة بن >مومى

٠ ،٧٠٣)هاشه من ناملحخا ،يده تطعت تد وإذا ،وضربة ،ورمية ،طعتة

 رمول مها وتى ،هالء طلحة يد رايت لقد ؛حازم أبي بن تيس وتال
طلحة بن مومس وعن(”٧٠٤) .احد يوم وملم وآله عليه / الله ملى الله
 تال حتى احد يوم رطم وآله عليه الله ملى الله رمول نمرقا وما ؛بال

:نقال ."طلحة ني "تل :حلمان

٤٦٩ ٠٢ ،١ ،الرب عبد ابن ؛ن يدوس ؛يتندى ١
٢١٢ ،٤ ،ح ،البيهيت (ن امحل :محل ٢

 ٧٧ ،ا ،املبارك ابن ،ن إىل .•ناتشي ما ٣
٧٩ ،٢ ،املبارك ابن ٤



٢١٨

٢٦٦

الله ملمغ الله رمول هبده مشهد عن يتخلد ومل لربت ا كبد ابن ؛نال
وأنال •لهكيا وكلى المدينة كلس خلغه بائه حبولء إال وملم وأله تليه

بعدبريألأ(.ما نمم ال أنه إال مومس من هارون بمنزله مين آنت ٠١ ت له

بال وملم وآله ا كليه الله ملى النيب ان املحابه من مجاعه وروى
٠١له،رموو الله وحيبه ،لهورمو الله حيب رجال الرايه 'االعطهن :خيرب يوم
 هي فتغل ،رمد١ وهو ،يعلي ملحا هم ،يديه على لله١ يغتح هبرار ليم

 احماب رواه •يديه على الله نغتح ،الرايه أعطاه مث ٠٢هرب عينيه
٠ (٦٩٩ )ومثهرمها ،والشن ،املحاح

،معاويه أصحاب من رجل مغني يوم خرج ؛تال صوحان بن معمعه وعن
من :وتال ،املئني بني نوتع ،احلمريي املباح بن كريد له يقال

:تال حم ،عليه نوتخ •هتتله علي أصحاب من رجل إليه خلرج ؟يبارز
من :تال حم ،االول على والتاءا هقتله ،آخر إليه خنرج ؟يبارز من

من :تال حم ،االخرين على والتام هقتله الثالث إليه خنرج ؟يبارز
هي يكون آن االول املش هي ممان من واحب ،عنه الشام هاحجم ؟يبارز

عليه الله ملى الله رسول بغله على عنه الله ريف حميل خنرج االخرم
،البغله عن نزل ،عنها انغمل تلما ،املغول هحق ،البيضاء وملم وآله

على ووهنه لقتله رجل إليه فخرج ؟يبارز من :وتال ،نقتله إهله ومعى
،االخرين على ووثعه نقتله رجل إليه نخرج ؟يبارز من :تال مث ،االول

حم ،احلالحه على ووفعه نقتلب رجل إليه خنرج ؟يبارز من :قال مث
بالشهر احلرام »الشهر :يتول وجل عز الله إن ،الناس أيها يا :تال

ىلإ رجع مل ٠نا٢بد ملا ١هبد ١ؤيبد مل ولو ه• متام حلرمات١و ماحلر١
هي العتىب ذخاثر كتاب ني الطربي النني حمب الشيخ ذكره •مكانه

• (٧٠ )*القرىب و<ي>ذ مناقب

ن لقاه ها :وآلتاه ١
٩٨ < <ب ،الطبري حمب ،ن حنمفا :آححم_ف ٢



٢١٧

٢٦٥

،وطلحه ،عليا ،عغان من عحماة فعد ؛بال تيم بن االحتد وعن
وهلم وآله عليه الله صلى الله رسول ان تعلمون مل ؛ وصعدم ،والزبري

حىت فجهزهتم له؟اا الله ثمغر هؤالء جيهز "من ؛العسرة جهو يوم بال
عليه الله صلى الله رسول آن تعلمون هل ،عقاال وال خطامأ تعتدون ما

للمسلمين متايه ليجعلها ،رومه بتر يعتري من ١٠ ؛تال وملم ومحبه وأله

 وأله عليه الله ملى الله لرمول ذكرهتا هم ،نابتعتها ٠١ ؟له الله مثغر
،اللهم ؛تالوا الث.'م وآجرها ،للمسلمني متايه اجعلها ٠٠ ؛نغال وملم
عليه الله ملى الله رسول ان تعلمون هل ،الله نتشدتكم ؛تال •نعم

٠٠ ؟له الله ثمغر ،الممجد يل يزيده بيتأ يعتري ،امن ؛تال وملم وآله
 ١١ لالم واجره ،املسجد ني رده ١١ ؛نقال ،له ذله ذكرت مث ،هابتعئه
/ (.س)نعم اللهم ؛تالواء .ذله فغعلت

عنه الله رثي عقان بن عثمان فناثل اول ؛الصني بن حممد تال
ان وملم ومحبه وآله عليه الله ملى وبرموله وجل عز بالله اإلميان بعد
 وملم وآله عليه الله صلى التيي باحبتى زوجه بان أكرمه وجل عز الله
وأله عليه الله ملى الشيب ابتىت بين يجمع مل .واحدة بعد واحدة
 عثمان إال املاعه تيام إىل الالم عليه آدم دجل عز الله خلق مغذ وملم
 مع هبا وجل عز الله اكرمه ^^١١^ حوجبهعديلته ،عته الله رضي عقان بن

؛اجلزيله احلسنه والغضاثل ،جلميله ١ ،واملشامت ،الكثرية الكرامات
يقتل واته ،بالشهادة <حله وملم وآله عليه الله ملى الشيي ووإبثارة
دماء وحتىت ،تتل حتى عشه الله رضي نمير ،باملير وأمره ،مظلوما

• املسلمني

 الكغار وإىل ،رامثب اجلهاد إىل < باحلجاعه اإلمام سيدنا ؛ومنهم
اههر وهو {عنه الله رضي طالب آبي بن علي املؤمنني أمري ،عاتب

،اهلمار الليه هو <هجعانح كلهم كانوا وإن ،واملادبه بالشجاعه ملحابه١
احلجاعه أنواع من واآلتي .املشركني كتائب مغرق ،املدرار والغيم

 وآله عليه الله ملى النيب إليه دقع ،املتعجبني حتير ء ومن اوجب مبا
.سنه عشرين ابن وهو ،بدر يوم الرايه وملم

١٩ ،٣ ،١ ،الطربي حمب ذا ما جهز ؛هؤالء جيهز ١
ن تعيدون ؛تنقدون ٢
ن خلرابه ؛يزيده ٣
X ن تال ؛تالوا
ن أيام ؛قيام ٠
٢١٥ ،١ ،التحام ابن ٦



٢٦٤

 لما ؛بال كنه الله ريف كبام ابن ص ؛الطبري الدين ،حمي وذكر

(.٦٩٣)متا التوم انتمد :المشركون بال مر أملم

 الغايات أتصى في الدين وإظهاره ،اإلمادم يل عته الله رضي عتهوحجا
.ذلال من طرنا لذكرنا اإلطالة خشيه ال ولو ،النهايات ومسى

 صارع عمر آن سعود امن عن ؛أيضا الطربي الدين حمب ذكر ولد

الله ملى النيب ان عنها الله رضي عاتقة وعن .منرعه مرات حالم جنيا
واالخبار ٠٠. ،عهررءم حس من ليئغر الشيطان ن ٤ ٠٠ ؛بال وطم وأمل عليه

.كثرية الدين لي لوته محي عنه

أذنه ميسك كان عنه الله رثي عمر ان ؛تارخيه محي لترطبيا وذكر

يمال أن مثير من *الغرس ظهر على ثيمري ويثب *اليمىن هبده ىاليسر

٠ 0مه)هيتا هبده

 عثمان املؤمنني أمري القرآن جامع [يل] اإلمام ميدنا ؛ومنهم
وتوة ،واالتعام املال بذل عتههجا من وحسبك .عنه الله رضي عغان )بن

.االتام بني حياءه وكثرة *واإلطدم اإلميان حمي تليه

عنه الله رضي عنان بن عثمان جاء ؛أنال ممرة م ين الرمحن عبد عن
ألغم كغه وفي <تبولئ مثزوة محي وملم وأله عليه الله ملى النبي إلى

تال .ولى حم ٠وملم وآله عليه الله ملى النبي حجر لي محمبها ،دينار
 حمي بيده يتليها وملم وآله عليه الله ملى النيب محرأيت ؛الرمحن عبد
٠٠. (٦٩٦)أبث هذا بعد لعل ما عثمان ضر راما ؛ويقول ،حجره

 العمرة جيو يل جهز عنه الله رضي عغان بن عثمان أن ؛قتادة وعن
 عغان بن عثمان محل ؛الزهري لهاب ابن وتال بعريآم وثالثني تهتمما
جاء حم ،بعينا ربعني١د معري تسعمائة على تبوال مثزوء يل عنه الله رثي

.االلد هبا غاتم ،نرمآ بستين

ن يثبت ؛يثب ١
̂لت ٢ ن ل*̂ب I1 ب



٢١٥

 عتد اليطهني وتشيته ،تلبه حبات إال هجاعته من يكن مل ولو
وأله عليه لله ١ حمىل لله ١ رحمرل ميدنا يهوت الحنم ١ المر ١و < العظما اخلطب

،حديدآ زلزاال مبوته وزلزلوا ،الناس عن ممير فلومب زامثت إذا ،وعلم
تلبه وتوه ،هجاعته عظيم على دليال ذللت نالكها ،آخرون وحك ،بعمهم واقعد

 الدنيا هلا اهتزت اليت العظيمة 'النازلة حله هي قليه متان أذا
ارتد من لتتال هي كدمه وكان .برجمها االمه بقلوب وزن لو ،جمعهابا

هبمته تام آن إلى لثجعهم اآلرو اهل •من الجبناء قلوب على نرق ءلو حينتد
مننها على الشهباء الملة وجرت ،اعوجاجها بعد اإلممالم تناه

مم الله حزب رأتإن اال اإلبمان مؤذن داذن ،ومنهاجها

“الله لعمر فتله “ ،خامرون وهم الشيطان حزب وتوىل •،؛< ^س)الغاليون
أعايل لها تنازلت التي واهلمة ،االمم هرمان لها تضاءلت التي الحجاعه

 بقية وعلى ،مارق وئهر *بارق ئهر ما ابدآ عليه الله ن١هرثو ،اهلمم
.امجعني املحابه

وهادم ،واملواب باحلق والدين لنتيا ١ زين اإلمام ميدنا ؛ومنهم
الله رض اخلطاب بن عمر املؤمنني امري الوهاب امللك بعون الشرال

 ملالغة ١ لكتب ١ هي به ومد ما لدين ١ هي وقوته ،حجاعته من وحسبه ٠ عنه
،الخطاب ابن "يا ؛وملم عليه الله ملى وقوله .حديد من لرن امن

مثير لجآ مله إال جنآ مالكآ لشيطانا لتيه ما بيدم / نغسي حليوا ٢٦٣
(.٦٨٩) ومعلم ،البخاري رواه دجه.مم

من معمر الدين اعز "اللهم ؛وملم وآله عليه الله ملى وتوله
• عمر املم مند اعزه زلنا ما ممولت امن وتال *٠. (٦٩٠ )اخلطاب

̂(م)البغاري روام ا

 نقدر مخا ما ؛تال عنه الله رقي سود امن عن ؛إمحاق ابن وذكر
،املم غلما ،عنه الله رض عمر أملم حتى لكعبها عند نملي ان <ءلى>

(.٦٩٢)معه وصليتا ،لكعبه١ عند صلى حىت ترخيآ قاتل

٥٣٨ ،٢ ،٢ ،سبولي ،ن المنازلة :النازلة ١
٠٦ (،م)المائده ،القرآن ،ازن ؛هان ٢

٣٤٢ ،١٠١ ،هشام امن ٣



نضاثل م الله رمحه الطربي الدين حمب الشيخ لذكرا “٦٨٧ر
 بال أشه عشه الله رثي طالب أبي بن علي عن عتيل بن حممد عن ؛العشره

؛نالوا ؟املاس آحجع من : [نالوا] - الناس عن جماعة يل وهو - يوما
انتمغت إال أحدا بارزت ما آني اما ؛تال •املؤمنني / امري يا آنت ٢٦١

الله لرسول جعلنا بدر يوم كان لما •مكر ابو الشاس آحجع ولكن ،منه
الله ملمم النيب مع يكون من ؛وتلنا ، كريها وعلم وأله علميه الله طى
منه دنا ما للهعوا •املشركني من احد إليه ميل لتال وملم وآله علميه

وآله عليه الله ملى الله رمول راس على السيد هرمها ،بكر ابو إال احد
،يتلتله وهدا يجره هذا ،مبكة عليه املشركون واجتمع ؛أنال •وملم

احد منه دشا ما للهنوا .واحدآ إملها االهلة جعلت ائت ؛يتولون وهم
اتقتلون ويلكم :ويقول <هذا ويتلتل ،مدا ويجا ،هدا يضرب بكتي ابو إال

 خري لرعون أل امؤمن ،يالله. ئحدتكم ؛تال هم ،الله ربي يتول ان رجال
ابي من لعماعة والله ؟جتيبون اال ؛لعال ،القوم فكت ؟بكر ابو ام

بكر وابو ،إيمانه كتم رجل ،هرعون آل مؤمن من االري *مل من خري بكر
• 0ح7)-إيمانه اعلن رجل

رعود معد الناس احجع بكر ايا ان عنه الله رضي علي مدق ولتد
جغانأم واتواهم ،ثبتهما كان هائه ،وملم وأله عليه الله ملى الله

؛وملم وأله عليه الله ملى للنيب يتول وهو ،بدر يوم تليه هبات وحسبك
،احد يوم تليه وحبات <وءدائ ما للة منجز لخافه ربه مناهدته بعم كلخالء
ذله هي وهو ،احد مع احد يبق ومل ،نتل تد آحممد بان الشيطان مرخ وقد

،االبمار زاغت وند ،التشدق يوم تلبه وحبات الجأوء ماكن ،القلب حابت
تليه وثبات ،احلدييية ملح / يوم تلبه وهيات ملناجرم١ القلوب وبلغت ٢٦٢

.ومثيرها املحاح هي مذكور هو كما ،يغر مل وهو ،الناس شر حني حشني يوم

١٣٨ ،١ ،ا ،الطبري سب ١
١٣٨ ،١ ،٢ ،الطبري محب ذا يساره عن :عريشا ٢

١٣٩ ،١ ،٢ ،الطبري محب (ن سئلت :فكت ٢



ووىل ،والكغار اهلملبمون التقى ملا ؛قال العباس كن ؛مطم وروى
يركز لطم وأله كليه الله صلى الله لرمو نطغق ،مدبرين المسلمون

 وابو ،تسرع ال أن إرادة آكنها بلجامها أخذ وآنا ،الكهار حنو مغلته
• احلنيه ٠٠٠٠. ٠٠ ٢٦٨٤ )للمسلمني يا ٠٠ ؛نادى هم ٠ بركابه آخذ / شبان

صارع وطم وأله طيه الله مل النيب آن :داود امي شن وثي
 الكمال هتذيب حموبج*مإ •وصلم وآله عليه الله ملى النيب تصرعه (ركائه

 صرعه وملم وآله عليه الله ملى النيي ان ؛املزي احلجاج آبي للحاهظ
 سيب كان ذله إن ؛وتهل • إمادمه قبل وذباء < هالهأ آو ،مرتهن

الله ملى النيب صرعه الذي ركانه كان ؛الزبري قال • ٢ ٦٨٥ )مادمه إ
•الناس أهد وملم وآله عليه

 ومن ٠تذكر نا من اههر وملم وآله عليه لله١ ملى لنيب١ وهجاعه
وحسمك .ومغازيه مهره يل للينظر تقاميلها من هيئ على الوقوف اراد

ذله ني ء١إلمر١ ليله ملائه وطالقه (جأحه ومكون <قليه هبات هجاعته من

 ،آمته عن الشجعان وكذله *العظيم الرب يدى بني الجليل املوتق
املؤيدون احمابه ميما ،كحرء هبم حياط وال (عدة حيمون ال اآلبطال

 معه واحلين الله رمول >احممد ؛تعاىل مقوله التنزيل يف املمدوحون
.االيه س،ء)بينهم ،رمحا الكقار على ،آهدآ

 وأفلل ،وملم وأله عليه الله صلى الله رمول خليغه ؛متهنم
 بكر ابو املؤمتني امري التحقيق على يالتصديق اإلمام ميمنا بعدم اخللق
 عته الله رغي طالب أمي من أللي له ههد وتد •عنه الله رطي املديق

*الناس اهجع أنه

ن حاله ؛هالها ١
٢١٤ ،ا ،النحاس امن نا احلجعا ؛الشجعان ٢



٢٥٩

من رجل وماله ،الرياء سمعت ؛تال إمحاق أميت عن :املحيحهن ومنر
؟حشين يوم وعلم وأله ؛بليه الله حمىل الله رمول ص هررحم <مل> ؛تيم

• يفر مل وملم وآله كليه الله صلى الله رمول ولكن ؛الرياء عتال
هاتبلحا .١تكقعو١ ؛عليهم محلتا هلا واثا ،رماه يومتذ موازن وكان
الله ملى الله رمعول رايت ولقد • بآلمهام وامتتبلونا ،الغتائم ؛على
 أخذ احلارث بن منيان ايا وإن ،البيضاء مغلته على وملم وآله عليه

:يتول <هو>و (بلجامها

ص'م)اسمب عبد ابن انا كحب ال التبي م'اشا

شتم الياس محى إذا والله كتا الرياءت تال :روايات رمسم-(مض
وألن عليه الله ملى التيب يشي بد حياذي / لذي١ متا احلجاع وإن ،به

جنوت دال اين ؛يتول وهو احد يوم خلد بن آمت رآه وملا .وملم
 ،عرس عتدي ؛وملم وآله عليه الله ملى للغيب يتول كان وتد •جنا إن

الله ملى التيب له هتال .عليها اتتله ،ذره من نرتآ يوم كل اعلقها
يوم رآم غلما ١٠تعاىل. الله هاء إن اتتله اراشا ؛وملم وأله عليه
 ،وملم وآله عليه الله ملى الله لرمو على هرمه على ابل حد ،احد

:وملم وآله عليه الله ملى التيب لقال ،اململين من رجال فاعرتضه
 .لسها بن ادحارث من حلربها وتناول .طريقه ١خلو اى ٠١ارهكذا

.انتفش إذا البعير ظهر عن الخعر تطاير عته تطايروا انتفاضه ثانتغش
 ،طعته عنقه يل وطعته ،وملم وآله عليه الله ملى النيب امتتيله هم
هرجع .اهالعه من هلعح كسر يل ؛وتيل .مرارآ لرصد عن متها دي ؟تد

بمتبأس ال ؛يتولون دهم .محمد لتلغي ؛يتول وهو ،تريو الرا
؟"التتلنك" :تال تد اليم ،لقتلهم الشام جبميع بي ما كان لو :ثقال
 .مكه إىل تغوهلم يل الله لعشه فمات .لقتليت علئ هبق لو والله
،السيرة هي إسحاق ابن بتحوم رواه وتد .احلفاء هي عياز القاضي ذكره
. (٦٨٣—)وغريمها ،مغانيه هي عتبه وابن

 ٢٣٥ <٤ ،٢ ،مطم ١
٢٢٥ <٤ <٢ ،ملم ٢



مهدنا حماما وأحبتهم ،تلما اؤطالق ١ على واتواهم ،لشاس ١ احجع كان
حضر تد •وملم وحمبه وآله عليه الله ملى حمهد ونبينا وسلنا

وهو مرم ما مثير عشه واالبطال المحاه وغر ،املغهورء المعبأ المواقد
 هره له أمحيت وتد إال هجاع وما ء يتزحزح وال يلري ال ومئبل ،يربح ال شابت

بال .حاباه مث ذلال من وحاهاه .تط يغر مل برئه ،يمواه لرته أو
هآل(.ه)ءظبم خلق لعش ءوإنه :وجل ص الله

ملى الله رمول كان ؛تال كنه الله ريف امن عن :املحيحني ني
اهجع وتمان ،لتام١ أجود وكان / (لتام١ امحش وملم وآله طيه لله١

،املوت تيل التام نانطلق ،ليلة ٥١ذ املتيته امل نزع ولتد ،الشام
 إىل سبقهم وتد راجعأ وملم وآله كلميه الله ملى الله رمول هتلتامم
مل٠٠ :يتول هلو ،اليد عنته ويل *كرى طلحة آلبي نرس على وهو ،املوت

 لرمو لركب ،الشام مزع :تال ؛أخر لنظ دش ٠٠٠تراعوا لم ،تراعوا
يرمتني خرج هم تطغأء طلحة آلبي نرمآ وملم وآله كليه الله مش الله

 ٠٠ • لبص إنه < ١عو ١تر م*لم ؛فعال < خلته يركضون لتام ١ نركب ،وحده
• (٦٨• )ذله اليوم معد سيق هما :تال

 وملم وأله كليه الله ملى الله رمول كان ؛للتائي رواية ويل
• (٦٨١ )تلميح التام واجلع ،صدرآ لتام ١ ١وأجرأ ،خلتح التام أحص

،أجود وال ،انجد وال <أهوع رايت ما ؛عنهما الله رثي عمر امن تال
• وملم وآله عليه الله ملى الله رمول من أرضى وال



 ب هو بل أمادء يبلغ ال اجلبن دان ،اجال م ينت ال اإلتدام ان ت واعلم
حش مدا هي لالتدام ومزله ء الخصام ١و للعدا وإعانه ،يرام منا لغوات
 حر وهو ء مقتله واجلبن ،وتايه احلجاعه ؛العرب تالت وهلذا ء اليمام
 هي ما م'هر ؛ومعلم عليه الله ملى الله رمول بال كما الرجال حمال
و<ابن> ،داود وأبو ،املبارك امن رواه ."خالع ومجن ،هالع حح الرجل
(•٦٧٦ )مريرق ابي حديث من صحيحه هي مثان

،صنه متكنه بشدة لقلبه خالع آى ”خالع مجن” :توله ومعىن
ظن وموء <الثثر هي حك إىل احلقيته هي يرجع واجلبن .عليه ئهشيالوا

 السخاء باهل عليكم ؛وصيته هي احلكماء بعش تال كما *بالله
يتينح عنم من ون هيه حح ال ١وهد <ه1بال نظن١ حسن {مد داشهم حل،أاعه١و

ال اجلهم جاء ردهإذا :تعاىل بال كما .ينتم وال يزيد ال االجل ان
من ليس إذ يغر دال جيبن مل م .،، ^إلما)حبقدمون وال عهما بتاخرون

تحب جنه اى هي ؛لبعخهم تيل ولهدا .االجل حاخري إال تيت جنه املوت
.متاخر اجل هي :بال ؟عدوك ازتلقى

إني .مثالم يا” :عباس الين ويلم عليه الله ملى لتيبا تال وبد
مالت إذا ،جتاهك جتده الله احغظ <ميدهظه الله احغظ ،كلمات اعلملق
اجتمعت لو المها ان واعلم .مالله هاسعن اشعنت وإذا (الله هامال
اجتمعوا وان ،له الله كتبه تد بقيع إال ينغعوك مل بشيع يتغعوك ان على
 رهعت •عليك الله كتبه تد حبيع إال يضروك مل حبهع يقروه ان على

<؛وهيه> الييهغي نوء وصححه ،الرتمذي رواه ”.املحل وجغت .االتالم
٠ليخطئك يكن مل اماباء وما ،هلمييلئ يكن مل اخطاك ما ان واعلم”

السر مع دان ،الكرب مع الغرح وان ،املبر مع التمر ان واعلم
”^(.برارخ

٥٣٩ ،٢ ٠٢ ،اسلشبولي ،ن ظن ؛الظن ١
٥٢٠ ،٢ ،ا ،سبولي ٢



٢٠٩

<:االول> ؛اوجه ثالثت على اللقاء سد احلجاعق ان واعلم :تال
 يربز ٢ اقالحد١ اكتحلتو ،الزحغان وتزاحق ،اجلمعان التقى إذا لرجل[ا

؟مبارز من هل وينادي حيمل ،املعرتك ومط إىل المد من ٢ <الرجل>

اين من احد يدر ومل مجلة وصاروا القوم اختلط إذا :واحلاني
 يخامره لم ،اللب حاضر ،القلب ماكن ،الجاو رابط يكون املوت هتميا

• نقه على لقائم ١ ،المره ملاله ١ تقلب ليتئلب ،الحيرة تغالطه وال <لدمو ١

،القوم وجوه لي ويضرب <املاتت يلزم امحابه انهزم إذا :والحالح
 ويسم ،ئعيغهم لريم ،بهحماا تلموب ويقوي ،عدوهم دبين بيتهم وحيول
ومن ،محله وتد ومن ،اتامه وتع نمن .نغومهم ويشجع ،اجلميل بالكالم

 وعن ،حجاعه احمسم وهذا .منه العدو يياس حيت سه كثد ترمه عن شط
ومن ٠لغاهلنب١ وراء كالممتغغر الغارين خلد املقاتل :بالوا مدا
• احلرمي عن الحب الكرمي كرم

ودينه ،تتواه املرء كرم :صه الله رضي اخلطاب بن عهر وأنال
 • يشاء / حيث الله يطعها مثرائز واجلبن واجلراء ،خلقه ومرؤته ،حميه ٢٥٦

ال [ان يبايل وال صن يقاتل واجلرح .وابيه امه عن يغر باجلبان
.نغسه احتسب من والشهيد • احلتوى من حتق والقتل •رحله إىل يؤوب

الرجل لتلقى ،الشام هي مثراثز واجلبن الشجاعة :تال :رواية وهي
ردام •وأبيه ،وآمه ،اخيه من يعر الرجل وتلقى .يعرب ال عمن يقاتل
 عماكررءيأ(م وابن ،الشن هي الييهيت

:الشاعر عول هدا ومن
يناسب ال من القوم حجاع دميم نفد ام عن القوم جبان يغر

(٦٧٥)

٦٥ ،١ ،اسياض العالم ١
٦٠ ٠١ ،بسياطيا العالم ذا برز :يبرز ٢

٣٧٢ ،ا ،ماله *الجراءن :الجرؤ ٣
٣٧٢ ٠٢ ،ماله ،ن من عن ؛عهن ٤

حماءن ؛حجاع ٠



٢٥٤

٢٥٥

u>.>< غاهنا ،اجلرأة احلرب هي تلومكم احعروا ؛ بعطهم ومايا من
حيسأم AmJ >* إلى جهز نقد عدوه تهيب من ؛القمعاء كالم ومن ٠لظهرا

<
تهر بد وال ،بالعطاء وجزمت <همظئ ومست ،نغمك وتويت ،عزمه حتتت فإذا

 ذله اض زوال وبقدر ،العطاء كلى وأمتمت ،الرتدد ذله وزال ،العجز ذله
/املتصدق كان وهلدا ،بالعطاء وخماؤما ،ياليحل الثلهس طيب يكون العجز

.وامهما املخلوقات أتوى مرا

مهته الله رضي أمت مهن :وثمهرهها ،والبيهتي ،الرتمذي روى كما
جعلت االرء الله خلق "لها :وملم عليه الله ملى الله رمول تال :تال
 هدء من املالتكئ هعجبت ،هامتقرت ،باجلبال هارماها ،وتكلها متيد

؟اجلبال هذه من أهد خلقآ خلقت هل ،ربتا يا :لقالوا .اجلبال
:عال ؟احلديد من اهد خلتح خلقت هلل :قالوا ،احلديد تعم :قال

:قالوا ،اهلاء :قال ؟الثار من أهد خلتأ خلقت هلل :قالوا ،الثار
خلتأ خلقت هلل :قالوا ،الريح :بال ؟اهلاء من اهد خلتح خلقت هنل
عن هاناخلها بيمينه مبدتة متدق إذا آدم ابن :قال ؟الريح من اهد

تدر من ان احلديث هذا من ثعلهثا ٠ (٦٧٢)لرتحمتي ١ لغط هذا .محاله
وإهنا .بدئه هدة املراد وليس ،املخلوقات احد هنو ملدتة١ إخلهاء كلى
.احلواهي واجتناب ،الوامر١ امتشال على وثباته تليه توه د١اهلر

:املخون مراح كتابه هي الطرطوثي بكر أبو اإلمام أآل-(دال)
 وبقوة .جرلزواا عن واالنتهاء ،االوامر امتثال يصاب القلب فيتوة
 اهلوى احباع عن ينتهى القلب وبقوة .الغضاثل اكتماب بيما احلليم

 • العار ويمهع االمرار تكتم العلب وبقوة .الرذائل بتييح والتضمخ
 احتال تتحمل القلب وبقوة .املعاب المور ١ تتتحم القلب وبقوة

 وبقوة .الرجال أخالق على يصرب القلب وبقوة .الكاره والتلبء
القلب وبقوة .والعتل <والعدل ،احلزم أوجبها عزيمة كل تنغذ / القلب
 كها ،واالحتاد حلهلاثنبا مثحونة وتلوبهم ،الرجال وجوه هي الرجال تضحك
وإن ،اتوام وجوه هي لتكثر إنا :عنه الله رئي الدرباء ابو قال
لحماتح إنا :عنه الله رضي طالب أبي بن هملي وتال ٠ لتلعثهم بناتلو

.(جم)-تطعها نرى آممأ

٢١٠ ،١ ،النحاس امن *ن يعطكم :يعطهم ١
٠٢٥ ٠٢ <١ ،امطنبويل (ن خماها :خماؤها ٢
ن هذا :هده ٣
 ٢١١ ،ا ،النحاس ابن ٤
٢١١ ٠٢ ،النحاس ابن ،ن تضمحل :تضحك ٥



 <والوءظ ،واخلطابة ،إلمامه ١ و ،املناظرة م املمتعمأ وجدنا هإذا
 ويتلجلج (طبعه وخيور نفه جتبن لد محال امللوك يلم بني والوتوف

 تكرر هإذا .٠يتعود مل ما ومواجهه ،تلبه لقعد إال ذاه وما <النه
 متهر له ضروريآ لغعل ١ ذله كلى اإلقدام ومار <البعد هارقه مرات مشه دله
• اجلمهور عند والتبديل للتغيري بله؛نا الطييعيه الخالق ١ إذ ،للزوال بابل

التيه مطث على الحوا ممؤ اتدام من ترام ما ذله من وحميه

،الشجاع البطل وفرار ،جزع وال خول ثمير من املتظر المهولة ،العظيمه
املمي مالبسه لكثرة إال ذاك وما (مثها علمى إتدامه وعدم ،سها وخوهه

ترجع حىت ،سها لتلهما تغور ممارسته هي له معلمه وتدريج ،اللمعل لهذا
 من محال خيال وتد •سها خوهه وعدم ،علميها واإلتدام هبا اإللق إىل

.ذله لعدم وهبهها اللغدع

بامنالخها ،آدم ببثي والباع الوحوو امتينام من هدهنشا ما وكذله
الذلول سها املعتامن وجتربه •واالهرتام لتلهور ١ من عليه ببلت عما

عليه واقدامها جسها آبتاء كسر على وحنوها كالكباو طبعآ اجلبان
طبعأ سها اهلتعاديية بني الللهه ١ إيقاع وكذله •واالنرتام بالقهر

وينزل ،اهلر على يركب / مرارآ للهار١ يشاهد لقد حىت ،والنار كاهلره
• الهر من الغار ينلهر وال ،الغار كلى الهر يعدو دال •مرات ويطلع
،عليه يركب رايته حىت ،طبعأ عته نغوره مع بالكلب يتالد اهلر وكذله
 الطمع ينعكم حىت اإلقدام هي والتدريج بالتعليم ذله وكل ،ويطلع ،وينزل

،التعليم بقبول اوىل تاإلمنان .وخعه مجله عن ويستحيل ،ضده إىل
 قابل جبوهره النه احليوان من األخالق هي التعود ومرعه (الطباع رمةومما
• مستقيم وطمع ،عليم ذوق له من ينكره ال امر وهذا <مجيعأ واحلر للخري

قال كما للظهر مبب بالظهر اجلازم والعزم ،لتلهم ١ قوة ان :واعلم
كنت ؛قال ؟االبطال تمرع <كدت> كيد ؛له قيل لها ،عنه الله رثي علي

ا آت هاكون ،اتتله اني ايضأ هو ويقدر ،اقتله اني هاقدر الرجل الىت
.عليه عونأ ونغسه

 ن كمل ؛عما ١
ن بالكلد *.بالكلب ٣
٦٥ ،٢ ،العمياطي العالم ٣



٢٠٦

٢٥١

٢٥٢

النمي اخدم كنت ت عال مشه لله ١ ريف شم ١ عن ٠ البخاري ية ١رو ويل
إني "اللهم ؛يتول ان (كحهر اسه نكتت ٠ ومممل وأله عليه الله ملى

،الدين وضلع ،واجلبن والبخل .والكل والعجز ،واحلزن اهلم من بح أعوذ
(."٦٧١)الرجال ومثمله

تعوذه ني وعلم ومحبه وآله عليه الله ملى النبي مجع امحن وما
;واحلزن / ،احلاالت من يتوتع ما خول عن :عبارة اهلم واحلزن،الآل اهلم بين

؛العجز الن واخلل العجز وبهن ،خلات ما على المدا عن الغالب هي عبارة
ما اداء عن الندى ئعد ت والكل ،يراد ما على عدرحها ههود عن النغم صد

 اجلود عدم عن ؛عبارةالبخل الن واجلبن المخل وبهن ،العماد على وجيم
ومثلبة العني هلع وبني ،القتال مي بالنغم املاحة عدم ؛لجبنوا ،باهلال

ومتمله ،االهتمام بشده الباطن على متليته هو ؛الدين هلع الن الرجال
ممن بعجيب هذا وليم .االحتكام بقهر الظاهر على امتيالؤهم هو :الرجال

.وملم وأله عليه الله ملى الكالم جوامع آومض

القلب خمات عن والثجاعه؛عبارء ٠ الحجاعه هد هو الجبن ان ؛اعلم

كل اكتماب لي االمل وهو ا منه د ١ير مما ليهإ يتوجه هيما حمزمه على
العتل مالمة مع إال القلب حيات ميكن وال .محال مملنا يكل والعوز ،كمال

كان وتفريط القوة يف لتمور القلب شمد فإن .الطبع العتدال واملزاج
ميب ذله كان االعتدال عن وخرج ،القوه في الرط وإن *الجبن ميب ذله

التفريط بني القلب اعتدال واملطلوب «مذموم وكالمها ،التهور
 ن١ جلبانا ويلزم ٠ومنشؤها عهلحجاا سيب هو ل١العتد١ وذله ،ط١النراو

وإما ،يالتجريه هيزول جهل إما :وعلته ،٢ علته بإزالة ٢ الجبن يعالج
 عادة ذله / ميير حتى أخرى معد مرة المخوف الدمل بارتكاب نيزول شمد

.وطسمعأ

٩٨ ،٢ ،١ ،البخاري $ن يكثر :كثريا ١
٦٠ ،١ ،امنهاض العامل ،ن عله نالته ما :علته بإزاله ٢



الرواة عند مذكورة وتعات ذله معني وليما :املؤبد تال
،يذكر آن من فاكثر يشتهر مل وما مثزاء لدا على تزيد مشهورة ومثزوات

جملد مائهت كلى لزابت ومثربأ حرتآ ووتاثهم اهلعلمني مثزوات تتبعت ولو
السم باملد ميتد يدل دلم ،املثربة املمينه من خرج اإلعالم بان وناهيه

 يستشعر ما الباب هذا م املذكورة لتبده ١ هذه ذكر وقي ،اآلفاق طبق آن

ومحاهتم املسلمني أبطال <من> / عض من ميوفه ظل يف الراتد به
مدهنم تتح ض <والتوم> ديتهم كن حلتب ١ م التوه ما وكماهتم وشجعانهم

 ،حميتا وهو >ه (آآ^البمصدهنر آجر يضيع ال ءالله وإن •وحمونهم
.ء(٦٦٨)نميرا بالله وكفى وليا بالله »وكىن

 ،حقيقتهما وبيان ،واجلبن العجز وذم ،والشجاعة القوه مدح هي
وأبطاهلم بلد ١ هجعان معش وذكر <عالجهما وكيلهيه

بادت انه وعلم وآله عليه الله ملى النيب عن :املحيحني يل هبت
،خري كل وني .الطعيق املؤمن من الله إىل واحبم خري التوي املؤمن’'

تعجزروآآ(.'ا وال بالله وامتعن ،يتغعه ما على احرس

مل •الجبن من يتعوذ كان وطم وأله كليه الله ملى التيب وأن
 عليه الله ملى الله رعود كان ؛قال عته الله رثي انس عن ؛املحهحني

،واجلبن ،والكل ،العجز من بك اعوذ إني "اللهم :يقول وطم وآله
 املحها فتته ومن ،الترب عذاب من ماء داعون •والبخل ،والهرم

(."٦٧٠ )واس

٢٠٨ ،١ ،التحام ابن ،ن ذكرناه :ذله بين ١
٢٠٨ ٠١ ،التحام امن ،ن مثزا :مثزاه ٢



٢٠٤

٢٤٩

ومتهائة وسعهن ثالث شأ ويل
 من إلهها ومر .ميس إلى اليتقدم الظاهر الطاء المططان مامر

 .والمميمه ،وابنه ،اياس واخذ .نانتتحها ،الدربند

ثه ومتما نهنوحما محان سات ولي

٥ من خلق ومحبته ،المغمور الطال العلطان مار .طرابلس فتح كان
 ،االول ربيع ستهل م هبا نغزل ي ٠ وثمهرمم المتلوعا من بمحق اهل

اآلخرة مجادى رابع قي نغتحها .حمجتيقا عثر منل عليها /ونصب
وسبيت ،االموال وهنبت .ليها من مجيع واالمر القتل ومحل .عنوة

ايدي ني طرابلس كان وتد .واحلوامل حلخائر ١ واختت ،واالطغال الصاء
٠ من خلها ٢ الذي وكان .التاريخ ١هذ إىل وخهعهائة حالم مشه من لغرنج ١

ان بعد بها ظغر حتى سني ميع حامرما ان بعد منجيل املسلمني آيعي
وان <بهدعها السلطان امر حم .معاويه زمن من املسلمني بايلم كانت

 •اآلن املوجودة وهي ،سها ميل كلى تميرها ؟بلد يبغى

ثهومتما تسعين مشه ولي

٥ لحيوا C الغرنج بايني كانت ليت ١ ملواحل ١ بالد ومائر عكا فتحت
 الغرنج اختما ذلال بعد حم .يوصد الدين مادح اللطان آوال اخحما

̂تماه  االهرد الطال املططان جاء علما .التاريخ هذا إىل أيديهم قي محر
 والله .الغرنج يد من اختما تالوون هلمنور ١ الله بن خليل الدين مادح
.اعلم

٠ حهومتها وتسعين إحعم سه وني
 بالعميد اجلتتدم االهرى الطال بططان ١ نتحها ،الروم قلعه فتحت

.يومأ وثالثين حالم مدة عظيم محار بعد

٣١٣ ،١٣ ،ج ،كثير ابن ،ن نشار ؛ننزل ١
ن ملطان :السلطان ٢

اخذن :اختما ٣



٢٠٣

،والحها وهتر ،االندمل جزيرة عامه على استوىل تد الغيت وكان
• تعاىل الله هلزعه •ملكه واتري ،آمره ستنحل ١و

وسته ألد مائه الوتيعأ هذه م الغرنج من تتل من سد وكان
خيمة ألد مائه اخليام من وآخذ .الغآ ثالثون وآمر .النآ وأربعني

ومن ،الد مائه المعال ومن ،رآم ألد محانون الخيل ومن ،الغأ ومخسون
 االموال ومن ،عتعمم جمال ال الهنم اثعاهلم تحمل الد اربعمائه الحمير

،بتمد والسيد ،بدرهم االمري وبيع .حيمى ال ما والتهاش / واجلواهر ٢٤٨
 ،المسلمين بين الغتهمه وتممت •بدرهم والحمار ،دراهم خببه والحصان

٠ الوالثد ناستغتموا

،مليمه ونكس ،رامه حنلق .حال آموأ على بلده توصل الغئو واما
خذيا حم يركب وال ،الفاء يترب وال ،تراو على ينام ال آن وآلى

كحر ١ جمعا جمع حىت ويستعد ،ملالد ١و ثرالجز ١ من يجمع تام ١و •بابشار

إىل خلغه ومار ٠ يضحآ يعقوب تكسره ،بيتهما املمال ووتع •االول من
إال ييق ولم ،كلميها وضيق ،بالمتجتيق وغربها ،ونازلها طليطلهء

،يديه بين وبكين ،وحريمه ،وبناته ،لغتيا والده إليه تخرجت .اختما
 تتمم •بالبلد كليهن دمة ،عليهن برق .عليهن البلد إبتاء ومالته

.مده الغيت وماحل .لغتاشم ١

ومتماثه عقره ميع مشه وغي

لمله ١و الغرتج بني تلهما وتعه <وكائت> ،الزمل وتعه كانت
.متتاغمهم واخذ ،آالف عقره متهم الكامل المله تغتل الكات

.دمياط إلى وانهزموا

ن بمائه ت مائه ١
ن اهلاليد :الوالئد ٢

االن :ألن ٣
ن ماق مارت ٤

٢٠٦ ٠ا .التحام ابن ه



٢٠٢

 آم بلق مطا اجلبن أدري ناد .أخرى وتؤض ،رجال تقدم ،عام بعد عاما
̂ت تبل هم .ربك وعد|ك مبا التكذيب  سيال البحر جوار إىل جتد ال انه مل

،الراحة من لهه ما للث اتول أنا وها .هاا_نع التقمم له يسوغ ال لعله
• الرهائن ؟وكثر ،والمواثيق بالعهود م ان على ويته له واعتذر
حبمليت ناجون • ني ١حلواو كباملر ١ ني مهنلء عن جهله يل وترمل
 كثرية نغتيهه له كانت فإن .لديك األماكن اعز قي تلالوأنا .إليك

يدي كانت يل كانت / وإن .يديك بني حملت عظيمه ومدية ،إليه جليت ٢٤٧
 • لريين ١ هي واحلكم ،امللتني إمارة اصتحققت و ،عليك العليا

 ت منه تطعه على وكحب ٠ وتطعه مزته يعقوب ىلإ الكتاب ومل للها
وهم اذله مغها ولتخرجتهم هبا لهم تبل ال جبنود نلحاتيتهم إليهم )رارجع

؛للمتخيب وهو البيت وهذا ،تسمع ما ال ترى ما اجلواب (.،(٦٦٥—ماحمروزر

(مآ)العرمرم ١̂٥٠٢ إال رمل وال عحدهء املحرنية إال كتب وال

.ستة زقاق على نغزل ،ومار ،اجليوء وجمء الشام امتنغر هم
 الد ومائة ،مرتزتة الغم مائة لكانوا .جيشه وعرز ٠ ،كم ١املر ومجع

وجاء .الزالتات له يقال موءنع إىل ووملوا كلهم وغدوا .متطوعه

.املسلمني الله نتمر ،والتقوا < الغآ وأربعني الد مائىت ني الغتش
ال ؤماك ثمتيمة المسلمون ونمتم .طليطله إىل يسري عدد قي القنو وجنا
تصمإم

١١٤ <١٢ ،ب ،األثير ابن (ن معها ؛نيها ١
١١٤ ،١٢ ،ب ،األثير ابن ،ن ب ؛ني ٢
١١٤ <١٢ ،ب ،األثير ابن {ن امتحتيت ؛امتحتتت ٣
٣٠٢ <ا ،المتنبي <ن عشدنا :عشده ٤

٣٠٢ ،١ ،املتنيب ذا للخميم ؛الحميم ه
٦٤ <ا <الدمياطي العامل ،ن وكانوا ؛فكانوا ٦

٦٤ (١ ،السياطي العامل {ن جاه جاءت ٧
 ٦٤ ،١ ،السياطي العامل <ن ماثتني ؛مائىت ٨

٦٤ ،١ ،امنياطي العامل *الدن ؛الغا ٩
٦٤ ٠١ ،السياطي العامل ١٠



 ما ؛بال ،يومئذ القتلى هامد قمن ؛الكاتب العماد تول أحسن وما
 وآخذ •تتيل من هشالق ما ؛بال ٠ ء ١االمر ينما وعن ،أمعري مهاك

 م واليواتيت باجلواهر مرمو وهو ،اململوت مليب يومئذ متهم ،السلطان
املليوت وصليب ،ملحق عمرون ابي ابن متملقا ١ ودخل •هني من مثالد

وباع ،بديشار ء االمرا قيها بيع عظيمة وتعه وكانت •يديه بين منكما
.هواهنم آربءآ ؛قتال .ذللت قي له قتيل ،بنعل أمريآ الغرتاء بعي

وخبمائأ وحمانين اربع سه وقي
 قم الصاكر بح ان بعد االكراد حمن على العني مالح الططان نزل

‘٥^^٠ أملم رحلء حم • وهنهبم ،أحجارهم وتطع ،اللهرنج ضياع ختريب
.عتوه قاقتتحها

ومخععماته وتسعين إحتم سة وقي **(٦٦٥)
،بالغرب املؤمنني أمري املعمور يعقوب إىل طليطله ملال القغو كحي

لشيخ ١ ملى لله ١ وملى آلرزا ١و اتو لمط ١ طرنا للهما بامسه - ؛صورته ما
•الشيح الرعود وكلمته م الله روح العميد ٢٤٦

لطه ١ أمري انال ، الزب عتل وال شاتب لب ذم على يخغى هاث بعدت اط
من ترابح مليه ما علمت وتد ،نيه ١التمر املله امير امن كما احلعيغيه

إىل وإخالدمم ،الرعية ومبال ،والتواكل التخاذل من االشدمل ،رؤما
واتتل ،الذراري وأميي ،الديار ناخلى ،القهر امومهم واشا •الراحة
• القدرة يد امكشتك إذا منرهم عن التخلد قي حل عذر وال .الرجال
.متكم بواحد متا <حصقرأإ القتال عليكم قرش الله آن تزعمون وانتم
 حمكم عشرة نقاتل االن وحنن >سأ قيكم ان وعلم < عتكم الله خغغم هاالن
ي يل ح حكى وتد .امتتاعأ متلكون وال ،دقاعأ تستطيعون ال ،حما بواحد
نغسك طلوتما .القتال ربوة على والرفت ،االحتفال هي اخحتء انح عتال

٣٩٤ ،١ ،٨٠١ ،اجلوزي بن ميط ذا منكم :متكما ١
 ٣٩٤ ٠١ ٠٨ ٠١ ،الجوزي بن ميط ،ن أدرت ؛اربت ٢

١٩٩ ،١ ،التحام ابن (ن هبت ؛بح ٣
 ١٩٩ ٠١ ،التحام ابن ؛ن دخل ؛رحل ٤

ن نطرطوم١ ؛طرطوس ٠
١١٣ ،١٢ ،ب ،االحرب امن ،ن ناتب ؛الزب ٦
١١٣ ،١٢ ،ب ،االهري امن ٧
١١٢ ،١٢ ،ب ،االهري امن ٨



٢٠

٢٤٤

٢٤٥

عظيمه ورتبته خمزلته ال ولو ،املحزجر الكغرء على ..... (٦٦٤)
 . اهلتتاهره والسيطرة اقرة الو التمره هذا له محل هلا ،الله عند
والعلماء ناممراد الراله وكثري ،العطرة مليم انه مخائله بعش ومن

كرم من داملرجو *اإلكرام وجميل اإلنعام جزيل يزال ال وهو ،والغقراء
 ال اليت وبالربكات ،يفزع ال التي بالتمرة مهايا ينتح آن وجل م الله
.الركع وآله بمحمد تتقطع

دماثتهن ومتيز احعى سه ويل
تريبح انطاكهه إبي شومل •الردم ابي طرموس من زراشه هادم هزا

 ،أالف مخعا من تحوا ولتل .عتوه لتحها ان إىل هتازهلا ،ياالعال من
 لاالموا من وهثم .معملم آالئ أربعه االمراء من وامتساند ،اءلعاهتم وامر

.-حيمى ال ما

ئهومخسها ومخسني تتسع سه وشي
 من تتل ،الشهيد الدين نور نللطااو الغرنج بني حارم وتعه كان

،كيهنطاا ماحب سهم ،خلق سهم وأمر .أالق عثرة على يزيد ما الغرتج
٠ومثيرمها ،ايلمسطر حبما <حو

ثهومخها ومحانني حاله سه وهي
.الجهاد إلى الجتاد١ يستدعى االتطار إلى العين مادح الططان كتب

كل من جاءوا و <وحشموا الغرتج حلاهب .عتوه هاخحها ،طبرية إىل ومار
 •يتهمدبا ،وصابحهم ،مقابلتهم شي عساكره فرحب ،داءئبلوا صيق قح

كان ؛وتيل .الرجاله من / وخلو ،فارم ألد عشر احتى اليطمون وكان

•حطني جبل ،إي شالتجؤا •وراجل شارس بني ما ، الغح محاهتن الغرتج
ووتع .الله لعته التومم هترب .جانب كل من هبم اليطمون قاحاط
 ،كى مله ؛سهم ،خلق سهم واسر .الغرتج على الدائرة وكانت ،القتال
وابن .الكرك حبما طارنا والربنس ،وهتغري ،جبيل وماحب ،جغري واخوم

.ومثيرهم ،االمكتدرية حبما

ن السيط ؛امليطرة ا
١٩٦ ،ا التحاسء ابن ٢

١٩٧ ،٢ ،التحاس ابن أن و الد ؟آلغا ٤
٦٣ ،١ ،هداد ابن ،ن االبرنس ت الربنس ه



ومسين ثالث عشه وهي

،االتص املوم آم حم فار •القريوان من تابع بن كتبت متزا
٠لطم لثمتم

ومثانني أربع سه وني
<وحرق> ،ومسى نغتل ،املغرب من آوربة بلد نمير بن مومس افتتح

مثزا وليها .أملآ خهعني بلغ السس إن ؛تيل حم ،وصيامهم كباشهم
 وصى ،وصيامهم كثاشبم وحرق •فهزمهم -أرمينية مروان بن حممد
• احلريق سه

ومثانني سع سه وني
 الله هزم < عظيمه وتعه هناك لكانت ٠ خبارا نواحي تتهيأ مثزا

* عظيمه أمواال لطمون ١ وثمنم .املحركني تيها

تسعين مله وني

 الطالتان باهل تتيبه أوتع ؛وليها •وردان فطم بن تتهيأ غزا
>ءظهمل مقتله مخهم نقتل .امانخبر

وتسعين حالم سه وني

٠ عظيم جيو ني بغته مسرتتد إىل مطم بن تتهيأ سار

لصني ادبع سه دهي
باهام هبيها دجبها ١ دوحما .عظيمه فتوحات إلسادم ١ حمىل لله ١ نتح

.حمثه الله رضي ممر

وثمين همان سه ولي

 ،ناىب الملح شالوه .طربمتان صغره امي بن المهلب بن يزيد مثزا
/دديدآم تتاال ناتتتلوا

٣٣٤ ،٢ ،٢ ،اسيب ١



 رضي كلها ان الحراب حبيب البن نالغتو جامع كتاب ني ورأيت

 ذكر وتد •تريب نقل وهو (،٦٦٣ديتارر ألد كشر بخهأ باعها عشه الله

لها المسليين أن ؛ذكروا وتد .حبر تدر كانت أنها ؛واحد ثمير

٠لغحاح١ تسبحان ٠ ذهبآ محتال ألد لد١ مئه خرج كسرى إيوان متر أحرتوا

 ٠ المتمم البيت وافتتح ء الشام إلى عشه الله رم عهر عار وتيها

• عتوه ممر فتحت ؛عشرين مشه وفي

وعشرين إحدى منة وقي
٠االشدريأ فتحت  فهزمهم < القبط فالتقى ،العام من عمرو مار 

هم .هديدا لتناال فقاتلوا ،الكريون عند هملتتاا هم ،هديد تحال معد

فابى ،مشه الملح يطلب الهتوتى إليه رملنا .اآلمكشدرية إلى انتهى

من فيها ما وغمم .بالصد دخلها حض القتال في جد هم ،عليه

 من تسطخطين العبر وبلغ •المسلمين عن مكرا فيها وجعل •الردم

 دخلوا حتى ،مركب ثالثمائة هي ” متوغل له يقال “ ،له خميا فبعث ،هرتل

 في عمرو إليها تزحد •هرب من ونجا ،المسلمين بها تقتلوا ،المكندريةا

فتحها حتى القتال في وجد .نيقالهجا عليها ونمب الئآم عشر [■-^1̂

.جدرها وخرب ، ءعتو

•الهند آرز النهري مرة بن الحارم هزا ت وثالثين ميع سه وهي

م وأربعني أربء منة دني
ومممر ٠ تندابيل إلمم ومار • الهند صغره ابي بن المهلب همزا

.غزواته اول وهي •وملم دثمثم ،العدو

وأربعني ضد سه دني
.وملم ومتمت ،القيعان فافتح ،العيني موار بن الله عبد مار

،العماد ابن ،ن ارمعه ؛اربع ١
ن هلندي١ ؛الهند ٢

،اللهبي (ن ديلتنا ؛ابيلتند ٣
ن خيمة ؛خيى ٤

 ٥٤ <١ <ا

٢١٠ ،٢ ،٢



٩٧

عشره محس سه وم

 لي الروم كانت .مشهورة عفليمل وتعه دمي ،اليرموك وتعه كانت

 وكان .ألد حالحماثه /كانواا ؛الكلبي امن ونال .ألد مائه من أكفر ٢٤١

 مسوا تد الروم وكانت .عبيده ابد وأميرهم ،الغأ ثالثين المعلمون

جعل الله هزمهم تلما .يغروا ال حتى <مدطه قي والحه المحط أنعمهم

̂طه في معه من نيجخب ،اليرموك وادي قي يتع متهم الواحد  حتى الط

.الخيل قداسهم .بحافتيه — تيل نيما — واسووا ،الوادي ردموا
(.٦٦١ )المسلمين أمراء من جماعه واستشهد .يحمون ال خلق ومله

 على وكان .انمه آخر مدي بالعراق اسميه وتعه كانت وليها

بهن ما المسلمون وكان .رسم المشركين وعلى ،وتام ابي بن معد التام

سمعين ومعهم >الدآ متين يف ورمتم .أالق الحمانيه إلى البعل

ثمشاثم المسلمون وتمتم •رسم وتتل •المشركين الله تهزم •هياب
 حىت والفته احلميم أنيه من يومتد أميتا ؛مهبان بن حبيب بال *عظيمه

.بفله ذهبا يعيت ،بيضاء ،مغرآء ؛يتول الرجل جعل

وكان .ألغآ عشر احتى الغتيمه من الغارم أماب ؛الطبري وبال

 طرق فيه ذراعا متين ثمي ذراعا ستون طوله ،واحد بساط الغتيمه هي

كاليتله الرءق ١و *٧^^^١ تماالرز حاباته وفي .كاالنهار وفموص ،كالغمون

ونواره ،احلميم تمبات على الحرير من الربيع إالحرير و في بالنبات
*

أربعه عن أتعسهم تطيب ان المسلمين معد فال .والدته بالحمب

 الله رضي عمر إلى فيعحه .نعم ؛هتالوا .لعمر ويرمله ،أخماسه

وجهه الله كرم عليا فاماسمم .الشام بين وتسمه ،عمر / فقطعه <ءده ٢٤٢

. (آلل)ألغا بعشرين فباعها ،مشها تطعه

١٠ ،٢ ،١ ،الحمبي ،ن * كانوا ١
١٠ ،٢ ،١ ،التهبي !ن ثالثون ؛ثالثني ٢

 ١٠ ،٢ ،١ ،الحمبي (ن ملسوا ؛سلطوا ٣
١٠ ،٢ <ا ،لحمييا <ن هكذا :هلال ٤
١٢ ،٢ ،١ ،الحمبي ذا إلى :هي ه
١٣ ،٣ ،١ ،الحمبي {ن الجع :الميعه ٦
١٢ ،٢ ،١ ،اسبي ،ن نماثهالقها :لحمانيه١ ٧
١٨٩ ،ا ،التحام ابن ٨



 وسها •آلغا مقرين يومئذ املعلمون وكان ؛دبل وتعه وتيها
.عنه الله رطي الصديق بكر ابر مهلتا حوتي

كشره أريع منة بيت
،ملحق إىل عبيدة ابو مار ؛جرير ابن تال (“٦٦٠ ر •ملحق فتحت

 يعاد رجل على الروم اجتمعت وتد •اخلام مصل على الوليد بن وخالد
.اجلمع على عبيده آبا وامتعمل ،خالدم عزل عمر وكان .بامان له

هم ،هديدأ تعاال ناتتتلوا ،سحق حول ٢ا٠هه والروم املعلمون والتقى
المعلمون لها روها ،أبوابها وتملقوا ،سحق ودخلوا •الردم الله هزم
 وكان ٠ نيقباملجا س ؛حديد محارآ ليله ميعين من حنوآ وحاصروها “

وخالد .يومئذ واهتغل ،طعاما فمتع ٠مولود / جاءه لد سحق صاحب
 تلها ،الطدمل كهيئه حباال هيا تد •يغيم وال يتام ال يومئذ الوليد بن

 • لهموآمشا عدي بن ومدعور <،و>ءمر بن والقعقاع هو تقدم ،امس
 غلما ؛قال •ليتاإ فارقوا الور على تكبرينا مسعتم إذا ؛وقالوا
 وعلى ،احلرب إلى بالحبال ورموا ،اخلتدق إلى ورتتاؤه خالد انتهى
،ومذعور ،القعقاع وتسلق .اخلتدق يل بها ميحوا اليت الرتب ظهورهم

 مكان آمحن هلان ١ ذلة وكان ،حلرف ١ يل اهبتاها الإ احبوله يدعا للم
خالد واحندر .كربوا حم ،صحابها من خلق السور على هامتوى >بدحمق

حمدردن ال ،مواتغهم إىل البلد اهل وشار .البوابني وتتل .الباب إىل
.عتوه ليابا خالد وفتح •يليهم بما جهه كل آمل تتحامثل ؟احلان ما

 تد كان عبيدة آبا الن ،باملحل االخرى جلهه ١ من عييدة آبي أصحاب ودخل
ابا مالوا ذلالء خالد تعل للما .هابوا واملشاطرة املحل إىل دعاهم
.عبيدة أبو لصاحلهم .واحمابه خالدم عنهم ينلع أن على املحل عبيدة

وهؤالء ،ونهبآ امتعراضأ هذا ،اليلد ومط يل ،واالمرا خالد والتقى
 يل مذكور هو ما على باملتاممه املحل على خالد ناحيه هاجروا .ملحآ

.^(م“)آماكده

١٨٨ ،١ ،التحام ابن ،ن عقرون ؛عشرين ١
٥٥ <٤ ،٢ ٠١ (الطربي ؛ن ما ني ؛هيما ٣

٥٧ <٤ <٢ ،١ ،الطربي (ن التعاع ؛القعقاع ٣
٠٨ ،٤ ،٢ ٠١ ،الطبري ؛ن المور ؛السور ء
٠٨ ،٤ ٠٢ ،ا ،الطبري ،ن يدروا ؛يدرون ه
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،عظيمه مئتلؤ المحركين عن ليها تتل :المغر وتعت وتيها
ممد الشهر على التقوا :العزيز عيد بن سيد وتال •وانهزموا

 <بدمائهم طاحونتها وطحتت ،الشهر جرى (حتم يومئذ الروم تقتل ،الطاحوشه
.احلمر وانزل

 امو(—٦٥٩) <فسطاطها بعمود لروم١ من ميعة حكيم ام يومئذ وثتك
بن عكرمه تحت كانت .عشها الله رمم هشام بن الحارم بتت هي هذه حكيم

وكان .وعحرآ اههر اربعه هاعصت ،باجتادين عتها تقتل .جهل آبي
 عدهتا ني إليها يرمل سيد من خالد وكان •يغطيها شيان آمي من يزيد
أربعمائة كلمر تتزوجها ،سيد بن خالد إلى ختطيت ،للخطبة يتعرو

 ،حكيم بام يعرس ان خالد اراد املغيت مرج اليطمون نزل تلها •دينار
هتال .اجلموع هده الله يني حىت املخول اخرت لو :تتول جتعلت
تاعرس ،فدونلق :تالت .جموعهم هي اماب نتيا تجدحشي نعسي إن :خالد

عليها واومل ،حكيم ام تتطرة مميت تيها ،بالمغر اليت التقطره عشد بها

الطعام من هرمثوا متا ،طعام على احمابه مثدعا ٠منخله صيح تي
معلم متهم رجل وبرز •طود خلد <مغوغأ> مغوهها الروم منت /حتى

.عبيدة ابو هشهاه .مهيل بن جشحل ابو إليه لربز الريازء إلمم يدم
بن خالد وبرز .موس إىل ورجع ،حبيب تقتله ،مسلمه بن حبيب زنري

عليها وإن ،ومتتت ،غيابها عليها حكيم ام وهبت .هقتل ،نقاتل ،سيد

وصري ،الشهر على لتتال١ اهد شاتتتلوا .وجهها هي اخللوق بدرع

يطعن وال ،مبهم يرمى هاد <بعذع بعتها لسيوفا واخحت .جهيعآ الغريقان

وهام ،احلديد على اليود وتء إال ميع وال ،حبجر يرمى وال ،برمح

بات احلي لدسالط1 بعهود ميعه حكيم ام وتتلت ٠وأبداهنم ،الرجال
 ثير ال١ وابن ،اللغط هبذا عماكر ابن روام ٠ سرمأ سيد بن خالد هيه

■(•محا)ماختمار الغابات اسد هي

٧١ <١ ،٤ ،١ ،سد ابن (ن املغراء :املغر ١
٧١ <١ ،٤ ،ا <سد ابن ذا املحابه هدعى :بهاحما هدحما ٣
٧١ ،١ ،٤ ،ا ،سد ابن ذا هاخلد :خلد ٣
٧١ <١ <٤ <١ <سد ابن ،ن القتل :القتال ٤
٧١ <١ <٤ ،١ <سد ابن ،نارن :بات ه
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واعتخلد وعلم وآله كليه الله صلى البيب تويل I 0ا انه ؛ اكلم
 لتمش < إلسالم ١ كن العرب من كثهر ارتد ٠ عته الله رملي املديق بكر آمو

منه ومن اآلسي طليحة نقاتل ،الوليد بن خالد وآثر ،لتغتاهلم بكر آبو
إىل خالد توجه حم •طليحة واعلم .خالدآ الله نتمر ،املرتدين من

 واستشهد <ميلمل وتتل • حديدآ تتاال نقاتله ،باليمامة الكذاب مسيلمة
،سه ومخسني ماثة عن تتل الله لعحه مسيلمة إن ؛تيل وتد كحريم خلق

عبد يولد آن لبل تمحل هيما اليبمامه رمحن وتسمى ،النبوة ادص تد ومتان
 ني اليمامه وتعه وكانت •وملم وأله كليه الله ملى لتيبا ابو الله

.عثرة اهئى آواثل

عشرة حالم عثة وني
بن يزيد وبعث ،للطهن تبل العام بن صرو املديق بكر ايو بعث

آن وأمرهم ،حسنه بن وحرحبيل ،اجلراح بن عبيدة <آببا>و• ،مغيان أبي
،الوليد بن خالد ونزل •بمرى مهىل ونزلوا ،البلقاء على يسلكوا
• الشام مداثن من نتح ما ول ١ فكانت .مبرى اهل افمالحو

• جبرين وبيت لرملها بني اجنادين وتعه كانت ت لمنها هذه وني
الزبير بن الله مبد تبرز ،بطريق اليوم ذله وبرز م .المحركون نانهزم ٢٣٨

،آخر بطريق برز حم .البطريق نقتل ،عنه الله رخي املطلب عبد )بن
 ال ران العاص بن عمرو عليه نعزم •طويله حماربه بعد ايفأ فقتله

وجدء ،امليول اختلطت هلما .امرب آجدئي ما والله ؛نقال ، <يبارز
• تعاىل الله هاء إن ترمجته ني مياتي كما ،مقتوال

٣٧٥ ،١ ،آ ،التهيب ١
٣٧٦ ،١ ،أ ،التهيب ٢
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٢٣٦

٢٣٧

فمل
 وفتوحاهتم اهلملهمن غزوات معش إمله اإلمارات يل

/ وملم وأله علبه الله ملئ النيب بعد

إيل اململ هلا الالزم ملبمها من البشرية التغوم كانت زو[ملا
مي به االقتداء إىل واالمتشراى ء مبحله املحل وتشبه ء بشكله الشكل حتدي

عثد الراحة وإيثار الكسل دواعي وكانت •ولعله اهلمدوح ،توله
رمما [و] ..... اخليال طهد ثئبد اليت جلهلعا ١ إملحم والسكون ،اجلهاد

،بالتمر مؤيدم كان وملم وآله كليه الله مض احليي بان امذ يدفع
والدماء ،له لرما ١ تبليغ من به آمر ما آباء عكلدأ ،باملالئكة وممدآ

ملحابه ١ فتحه ما ١هذ مارر ١فإذ ،عليه لمشركين ١ وجهاد < إلسالم ١ لىإ
 كانوا أولتك ؛متحل •مغارهبا إملحم االرءق مشارق من <معدمم >وعن بعدم

،ذله م صمهم كظمء وامشا .املمحدي واحلظر <الدبوي بالر مؤينني
من به ووهتوا ،الفتح من به ومدوا ملا ،طلبه علسر دواعيهم وتوفرت

كانت وإن الغشائية احلجج حبمت بعنمم من فعله ما ذكر فإذا .التمر
 ؛على ووتغت ،متناتطل واهية تزل مل وإن دلتها ١ ووهت ،داحضة مذا بنري
والتقييه هبم التحدي إىل واستشرفتم ،يراد عما بالتقصري االعرتاف تدم

مثزوات من يسرية خنب كلمم يشتمل خممترا بابا اذكر ان فاربت
فيه اجتهد ما إىل حمير وملم وأله عليه الله ملى النيب معد اليطهني
حتال يف اجلهد وبذل ،الله يل املير من عليه كانوا وما ،اململون

لشيخ / اإلسالم تاريخ من لدلال ملخمأ واالختمار اإلجياز سبيل على ،أعدائه
بن حممد لله ١ عيد بي ١ لدين ١ مهس نه ١تر ١ وحجة زمانه حافظ ههوختا

فمن .نقلت خبطه أمله ومن ،الله رمحه الصيب منب عحهان من امحد
 فتوحاهتم هي هلم اتفقت وما ،ذله تفاصيل على الوفود إملم نشك ارتاحت

.املستعان والله ٠ امليسوطة مظانه من ذله فليطلب ،ومثزواحهم

ن الحريفة ؛البحرية ١
١٨٥ ،١ ،التحام ابن ،ن الحك :المحل ٢
١٨٥ ،٢ ،التحاس ابن ^^١ ؛الكل ٣
٤٦٧ ٠٢ ،ا ،امطتيولي €
ن تدافع ؛ينفع ٠
١٨٦ ،ا ،التحاس ابن ٦
ذكر*ن ٧
ن أبا ؛آبي ٨
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 حمي لخرج •بالخزرج لالبس صنت وكان *شاة إىل زيد بن سد مرية

ما :ابادن محتال ،مادن وعليها ،إليها انتهى حم حمارئ عشرين
،إليها ميحي سد حماليل .وذاال ائت :تال .مناه هدم ؛تال ؟حريد
 وصرب ،بالويل تدعو ،الرام حائرة ،هودأء ،عريائه اعراه إليه وخترج
 زيد بن ممد ويضرهبا .مثحباتك يعش دونلق ؛مشاة مادن محتال ٠ مدرها
.حمهسوه احمابه مع املمت إىل ويقيل •لقتلها

.حمي <دخرج> ،كتانه من يمهجذ بيت إلى الوليد م بن خالد عريه

٠ (٦٥٧)معد ابن ذكره ما على رجال محهعمنء و ثالمحاته

 بن ^صرم سم *الكفني ذي إىل الدوم يرو بن احلملحيل مريه
 ،متمي يشي إىل ري١الغز محن بن كيهنة سرية •هبلعه ،الدومي محمه

 بيت اىل لكالبيا مغيان بن لنماال١ مرية ٠ خقعم إىل عامر بن تطبه سريت

• تسع مته اآلخر ربيع حمي احلحبه إىل جمدن بن علقمه سريه ،كالب

التاء بضم " الئلس إلى 'سه الله رض طالب آبي بن علي مريغ
على رجال ومخسني مائه حمي لخرج <ليهدمه ،لطى منم وهو “ الالم ومكون

مع ححامت؛م أل حمله على الغارق حمحنوا هرمأم ومخسني معري مائه
 والسم ،املىب من أيديهم وماووا ،وحرتوه النلس هنسوا ،الغجر

.الشام إىل سيب وهرب •حامت بن ععيب اخت لسىبا وهي ،والشاه

بن خالد مريه •، عذره أرز ( الجناب إلى مصن من عكاشة مريه
ما على فارع وعشرين أربعمائه حمي اجلندل مدومه اكيدر إىل الوليد

لله١ ملى لله١ رسول وماحل <٠اخا وتتل ٠خالد حماخذه <سد ابن ذكره
 وآربعماته ،رأس ومحامناته <معري الغى على بومه اكيدر وسلم وأله عليه
مل خالل يعضها وحمي ،كرية ومخسون مت هذه ٠ (ام0ح)رمح وارمعمائه ،درع
• مذكره نطل

ن حمارس ؛هارما ١
١٠٦ ٠١ ،٢ ،ا <سد ابن ،ن مالرتها :مدرها ٢
املادزن :مادن ٣
١٠٦ <١ ،٢ ،ا ،سد امن ٤

١٠٦ ،١ .٢ ،ا <سد امن !ن رجال مخه رجالت مخسني ٠
١١٧ ،١ ،٢ ،آ ،سد ابن ذا خثعر :خقعم ٦
١١٨ ،١ ،٢ ،ا ،سد ابن ٧

١١٩ <١ <٢ ٠١ ،سد ابن {ن لومه :بدومه ٨
ن مخسهن ؛مخسون ٩



 وكسر االولى السن بفم “.لثاليلا ذات إلى لعام ١ بن <ءمرحو مريب
النووي وذكر ٠ (٦٥٤ )الئهاية عي اآلثري وابن ،السهيلي باله س احلانية

 بناحية موضع وهو االولزا السين لتح المشهور أن ؛االمساء هتذيب هي
املاء امم مو ؛االهير ابن وبال .عذرء بثي ارز عي الشام

٠ *(ها0)مدمال مبعين مالمل له يقال الشال

 سنه رجب هي وكانت ،الجراح بن عبيدة آبو أمهرها ؛الخيط مرية
بعد / المنبر له يعاد الحي العظيم الحوت وجددا ومسها .مثان

ربعي بن تتادة ابي مرية .اخلبط أكل وأوجبت ،هلم محلت اليت املجاعأ
 وميوا ،بعيرك عثر اقض منهم رجل كل مهم كان ،بئجد حمارب أرز إلى

من برد ثالثة على إشم بطن إىل تتادء آبي مرية .كثيرم نساء ليها
.المدينة

 ،هلهنمها العزى إلى الوليد بن خالد عرية ،االملمي حدرد ابي سرية
 ٠ ١رو .حمهوره ومتتد < بنخله وكانت ،تريق امشام كظم ١ لعزي ١ وكانت

٠ (٦٥٦ )مربطة الدالئل هي اهليهقي

 منهم غرته ذهبت اهنزمت لها هوازن ان مهببا وكان ت وطاس ١ مرية
تبعث .اوطاس له يقال مكان زق متهم نرتة ومارت ،الطائد إلى ئلجثوا
 عامر أبو عليهم <،بعشآ> أصحابه من وطم وألد عليه الله صلى التيب

ني العام بن عمرو مريت .املشركني الله هلزم تقاتلوهم ،االهعري
٠ لكسره <هلذيل منم وهو مواعء إلى مجاعه

١٨٩ ،٢ ،٢ ،اجلزري االثري اين ،مان :اسال ملاء
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 ذي إىل اجلراح من عبيدة أبي مرية •ميال ومقرون ريعةآ املدينه وبني
».ال>* ب هاما ، باجلموم ئليم خمي إملم حارحة من زيد صرية ،ايفأ ملا١

 ،العيم إىل حارثة بن زيد صرية •املحركني من مجاعه وأمر ،وهاءي
 إىل ايفأ حارثة بن زيد مرية •ليال أربع ملدينه ١ دبني وبينها
رزيدك مرية ٠ملدينه١ من ميال وثالثني عته على حعا،ك وهو ،الطرد

 • رجل خمسماثة ني ،الترى وادى وراء واد وهي ،يمنى إلى حارثة بن
.عذرة بشي من له دليل ومعه •بالنهار ويكمن بالليل محمير دكان
 إلى عوى بن الرحمن عبد صرية ٠ لترى١ دادي إلى حارحة ين زيد صرية

 علي صرية ،مدين إلى حارحة من زيد كرية ،مت سه حعبان لي الجندل لومه

 والض معير خبممائة ليها تمنموا ،متنلئ بكر بن معد الى طالب أبي ين
 ،معد ابن عند كدا القرى بوادى تربه أم إلى حارثه بن زيد كرية •هاة

• رمعدان)؟هه هي والحاشية ،رجيم هي إحداهما ،وادى إلى مريحان لزيد

بن صرد صرية ،اليهودي رزام بن أصير إىل رواحة بن الله عبد سرية

 وهتح التاء بهم “ ثزبة إلى الخطاب بن صر سرية م ،الئمري أمية
.مكة من ليال أربعه على وص •سيء سه هعبان هي كانت — الراء
ريالنماا معد بن بشير مرية ،بنجد كالب بين إىل املديق بكر أبي سرية

،تخل بطن وراء امليغعه إلى الليحي الله مبد بن مثالب مرية <دداق إلى
إىل العوجاء آبي ابن سرية ،وجبار مين إىل ريالئما١ معد بن بشير مريت
،بالكديد الملوح بغي إلى لليثيا الله عبد بن لبتما مرية ،مليم بغي
،بغدال معد بن حبير ح؟محابك مماب إلى ايفأ الله عبد بن لبثما مرية
التنبه هي رجل كل سهم كان ، عامر بين إلى االسحبي وهب بن هجاع مرية

 وادي وراء اطالح ذات إىل لغتاري١ عمري بن كعب كرية • بعريم عشر ثالثة
• وتقنعت مؤتة نمزوة وص ،حارثة بن زيد مريه .القرى

١٣٩ ،٢ ٠١ ،الناس ميد ابن ،ن بالجموح :بالجبموم ١
١٤* ٠٢ ،٢ ،الناس ميد ابن ٢

٦٣ ٠١ ٠٢ ،ا ،معد ابن ذا ثالثون :ثالثين ٣
٦٣ ٠١ ،٢٠١ ،معد ابن ٤

٦٣ ٠١ ،٢ ،١ ،معد ابن ،ن هو :مي ٠
٦٤ ،١ ٠٢ ٠٢ ،معد ابن ذا المغداء :القرى ٦

٨٥ ٠١٠٢ ٠١ ،ممد ابن ذا أميال :ليال ٧
٩١ ،١ ٠٢ ،ا ،معد ابن ٨

٩١ ،١ ،٢ ٠١ ،ممد ابن ،ن ثمالب :عامر ٩



١٨٩

٢٣١

٢٣٢

،مراياه وأعظم .عدتها م الخالق صم لتد وبعوثه مراياه وآما
جمادى م وكانت • مؤتة ثمزوه وم / <ءده الله رم حارثة بن زيد سرية

بن زيد وملم وآله عليه الله ملى التبي بعح •ثمان نئأ من االولس

• الشام أطراف من البلتاء ارو إلى املسلمني من مجاعه يف حارحة
 ،جعغر امس،ا وإن ،التام على طالب آبي بن لجعغر .زيد اميب ن ل ٠٠ ونادت
٢١تهياو هم ،التام نتجهز .٠٠ (٦٥٢ )لتاما على رواحة بن الله نعبد

.للخروج

،محزة عرية وعلم وأله كليه الله ملى الشم مرايا اول أن ت واعلم
آما وما •املهاجرين من راكبأ سنمحا أو ممن حمي احلارم من وصهده
̂ايإ بقية أممي يعضها تقديم حمي يسري اختالفه على واحده معد واحده ا̂ل

؛دص يعضهار وتاخري

 بن سد عرية ،رابغ مطن إلى المهاجرين من متين ني عبيدة مريت

،االولى بدر بعد جحش بن الله عبد سرية *االبواء ثمزوء نبل ونام آبي
*مدمي بين متزوة تبل وهاتان *صير من سامل سرية *سم بن صير سرية

ثمزوه تبل لترده ١ إلى حارثة ين زيد سرية ،االهرف بن كعب حلتتل؛م مريق
بن الله عبد مرية ،االمد جمراء بعد االسم عبد بن ملمة آبي سرية ،أحد

 من الرتطاء إلى تريظة وبثي ،اخلندق بعد ملها بن محمد سرية ،انيى
<بن> عبد بتو وئريط * وئريط ،يرط هو :والرتطاء *هوازن

لمز ل زيد بن سعد سرية ،نع ١ر آبي لقتل عتبك بن لله ١ عبد سرية .عبيد
 وهو * لغمرك ١ إلى ح محمبن بن عكاحة سرية ،ترد ذي ثمزوء بعد / العرنههن

بيئه موضير وهو ،التمه ذي إلى ملمة بن محمد سرية .آسد لبني ماء

١٩٨ ،٢ ،ا ،التام محيد ابن ،ن أصيبت ؛أصيب ١
١٩٨ ،٢ ،٢ ،التام سيد ابن ،ن هتيوا ؛هتياوا ٢

ن ٠ :بعتها ٣
١٨ ٠١ ،٢ ،ا .سد ابن ذا عمرو ؛عمري ء

٢٤ ،١ ،٢ ٠١ ،سد ابن ذا الغروء :إلرتده ٠
١٠٩ ٠٢ ،أ ،التام سيد ابن ،ن ترط ؛تريط ٦

١٠٩ ٠٢ ،١ ،الشام سيد ابن ٧
١٠٩ ،٢ ،٢ ،التام سيد ابن (ن لتتلمى :لقتل ٨

١٣٧ ،٢٠١ ،التام سيد ابن ٩



القضاء عمرة شم

ثمزوات في يذكرها لم وبعضهم ،المههلم ورجله م ،التمام ؛وينال

(.٦٥٠ )وسلم وأله عليه الله ملى التيي

الغتح حمزوء حم

.آالف عحرة الملمون وكان .همان سه رمضان في الغتح وكانت
الدين الغتح يوم المسلمون كان ؛عتبه بن وموص ،والزهري ،عروه وبال

وتمات • (٦٥١ آلغأر عشر اشتى وملم وآله عليه الله ملى الله رمول مع
أماكنه في مبسوطة ؟اوست أو عنوة اخت مل ،العلماء واختالق <مكه لتح

.وفيرما السير كتب من

سه حوال يل الطائد غزوة حم •هوازن حمدبة وهي *حبني حمددة حم
.ثمان

تبوك ثمزوه ثم
 وملم وآله عليه الله ملى الله رسول توجه ،تسع صنه رجب ههر هي

حم .البالد في وجعب ،الناس من عسره زمن هي ذلال وكان .الروم لغزو
، بالجهاز وآمر ،مغرم هي جد وملم وآله عليه الله ملى الله رسول إن

امل من رجال نحمل ،الله سبيل في والمالذ الئغته على الغنى اهل وحئ

 تقدم كبما ،عظيمة نغتة عنه الله رحي عحمان وانغق .واحتسبوا الغنى

.لنغته١ باب هي

همل
 الله ملى العريغه بتغسه ثمزاما التي هي تتنمت التي الغزوات هدم

.تتال فيه يتفق لم ما وسها ،فيه تاتل ما وسها .وسلم وأله عليه

٢٧٦ ،٢ ،ا ،الناس سيد ابن ،ن بالجهاد :بالجهاز ١



١٨٧

عليه الله صلى الله رمحول امحاب من ننر نإذا فئرجت ٠ ملمات بال
النبي <ماتيت بادت • نلهسه تتل ،كامر مل مهلل ؛يتولون م وملم وآله ٢٢٩

.عمل بطل ،الله رمرل يا ؛تقك آبكيء وآنا ء وملم وأله عليه الله صلى
ذالث؟ما بال مناا ؛ومنم وآله عليه الله ملى الله رمرل بال ؟عامر

آجره له بل <ذالق بال من كتب11 :بال .أمحابلغ من نام :تلت<ا> :بال

رجال الراية *'العهلني :نتال .ارمد وهو تملي إلى آرملشي هم ٠٠مرتين.

.بههجثت <ءليأ هاتيت :تال ٠* ٠ ورموئه اللت ويحبه C ورسوله اللت يحب

،وملم وأله عليه الله ملى الله رمول به أتيت حتى أرمد وهو ،أتوله
ما محل هانال مرحب وخرج *الراية ه؛لطا ١و ،ثميرؤ عينيه هي هيصق

:وجهه الله كرم طالب آبي بن علي وتال .تعدم

 المنظرة كريه ثمابات كليم حيدره أمي عهتئي الني آنا

المتدرة كيل بالماع هيكم و

. (٦٤٦“ر يديه على الدتح كان هم .هغلته مرحب رام فنرب :بال

يريدة حديث من بشحوه خيبر تمل التيوة دالئل هي الييهتي وروى

على البيضه محل وحجر ،مياني مغغر وعليه ،خرج مرحبأ ان ؛ونيه

ثعد ،بضربه عنه الله رضي علي تضربه ،ضربتين ناختلغا :تال .رامه

. (ىآ)اآلدراس هي ووتع ،وراعه ،والبمغغر ،الحجر

هو عنه الله رضي عليا آن لحديه١ هي وتع هكذا :الغتير يعول

:االحير ابن بال كذا <البر عبد ابن عند المحيح وهو ،مرحبا تتل الذي
٦)تاتله هو عليا آن البر واهل حلديه١ آهل كثر٢ علميه الذي ملحيح١ ٤٨)

 هو مرحيثا تتل الذي ان ؛الزهري ص عقبه بن موص روى وتد •انتهى
.(هآل)إمداق بن محمد تال وكذللئ < منلمه بن محمد

 ٢٥٧ <٤ <٢ ،مسلم ١
٢٥٧ €< ،١ ،مسلم ،ن اد ؛و ٢



نوالله ؛تال االكوع بن ملمه عن ؛وثمهره ،مسلم صحيح وعي (٠٦٤٦ؤ

 حتى تقدم كما لحديبيه ا بعد ترد ذي من رجوعنا بعد ليال حادم ليمتا ما

عمي جنعل ؛تال .وملم وأله عليه الله ملى الحيي مع نري إلى خرجنا

؛يتول بالقوم يرجتز عامر

ملينا وال تستنا وال امتدينا ما أنت ال لو والله
التينا إن االتدام عشبت امتغنينا ما فلله عن وحنن

علينا سكينة وانزلن

؛تال ؟"هدا "من ؛وملم وآله عليه الله صلى الله رممول نقال
الله ملى الله لرمو امتغغر وما .**بلقر له م'ثمغر :تال .عامر أنا

الخطاب بن عمر تنادى :تال ،اشثهد إال خيصه إلمنان وملم وآله عليه

متعتنا ال لو ،الله شبي يا “ له مجل على وهو •“ عنه الله رقي
:يتول يسيغه خيطر مرحب ملكهم خرج خيرب حتمنا تلما :تال . بعامر

جمرب بطل املالح كيها مرحب آني خيرب علمت تد
تلهب اتبلت احلروب إذا

؛محتال عامر وبرت :تال

مغامر بطل الطلح كيها عامر آئي خيرب علمت تد

عامر وذهب .عامر ترس محي مرحب ميغم حموتع ،ضربتني واحتلنا :تال
.ننسه تيها لكانت أكحله تقطع ،نغمه على ميغه نوتع ترجع <له ل-«ل

ن هجومهم ؛رجوعنا ١  ٢٠٧ <٤ ٠١ ،مسلم {ن بعامي :بعامر ٢
٢٥٧٠٤ ٠١ ،مطم ،قيدن :فيها ٣



١٨٥

 مرد ذي حنزوء حم
ليها اللم «y lp ام عن األهلي وحكن “ وألراء الغاف دغتحا “

.(آءآ)الدابه غزوه وص

الممطلق بئي دمثزدة
،إحماق ابن كند مت سه حعيان م وس ٠هلريسيعا [مم] ثمزوه ومي

 سدم امن سد محم سه حعبان دلي ،اربع سه عقبه من موص وسد

. (٦٤٣)عتده بسما والتشدق

لسهميه١ مثزوه ثم
الله .ملى الله رمول خرج .خالق بال مت سه القعدة ذي لي ومي

 ال حمطمني ١ من وآربعماثه ألد م البيت زيارة يريد وملم وآله عليه
 مبسريه تريو ممعت ثلما >بدغت ميعني ،اهلدى معه وماق ،تتاال يريد
،التحاد وملم وأله كليه الله صلى الله رمول دبارا .لحربه خرجوا
على هيايعوه < لحجرةا حتت “ ن ١الررلو بيعه “ البيعه ىلإ لتام ١ ودكا

 ميسوط هو ما على املحل وتع ثم *يغردا ال آن على ؛جابر وبال ،املوت
.مثيرهاو السري كتب هي

 خيبر ثمزدة ثم
ابن بال •محون عدة لها ،ملدينها من برد ثمانيه على مديته وهي

بعد <باملديده> وملم وآله عليه الله صلى الله رمول وأبام ؛حماق)
سه بتيه عي وخرج •المحرم وبعاق ،الحجه ذا الحديبهه من رجوعه

 ههر إال لهجره ١ من لماسه ١ المثه من مبق ولم ،خيبر إلى ثمازيأ
الله ملى الله رعود لدم لما ؛عتبه من / موصى وتال . (ءال)وايام ٢٢٨

 رجع حم ، سها ترييآ آو ،يومأ عشرين مكث الحديبيه من وملم وأله عليه
. (٦٤٥)بالحديبيه وهو ،إياها وعده الله وكان .خيرب إىل غازيح

١٢٢ ،٢ ،١ ،التام ميد امن ١
٢١١ ،٢٠١ ،٠٢̂^١ ٢
٢١١ ،٣ ٠٢ ،مهام ابن ذر ذي :ذا ٣

ن سه ؛سها ٤



١٨٤

/ اخلندق مثزوه مث
 عي خلندق ١ مثزوة كانت حم ؛إسباق ابن بال •االحزاب مثزدإل دمي ٢٢٦

وخرجت •حرب بن منهان أبو وبائمما ،تريو خرجت -خيم مله حوال
 املري *،م من واحلارم ،غزارة بثي لي حمن بن عيينة وتاثحما ،غطعان

هبم مسع قلما .احجع من تابعه هيمن رخهله بن وممر ،مره بثي هي
 على ضرب ،ااآلمر من له امجعوا وما ،وهلم وأله عليه الله ملى التيي

.(آ)^اخلددق ملدينه١

 وكانوا ،العرب من حبعهم من ومجعوا تريو وجتمعت ؛سد ابن شال
<طلحه >ءأن عحمان ومحله <التدوه دار لي اللواء وعقدوا .أالق ارمعه

،مغهان أبو يتوهلم وخرجوا *هرس ثالمثائة معه وبادوا <طفده أبي بن
مجيع دكان • الد ومم هزاره وبنو *مسائه وكانوا *مليم بنو وواهقهم
ذله بلغ للجا .االحزاب وهم ،آالد عشره اخلندق وافوا الذين القوم
 شح إىل هبم وعسكر ،الشاس نثب وملم وآله عليه الله ملى الله رمول
لكمل ٠ ملدينه ١ على خندق حم .أاليه حالحه يومئذ املسلمون وكان ،ملع
 عشره بطء يل ك وأصحابه الله رمول ومحر ؛وتيل •أيام سته لي

لي املشركون وملم عليه الله ملى الشبئ >حامر ؛وتيل .ليله

- (٦٤٠ )_هلءدت ءدديند آرمآ <اخلددق

 ما اإلطاله آلجل ،السمر هي طويله ومتهتا ،تريظه بثي مثزوة حم
- ذكرناها

حليان بني مثزوه مث
 مجادى هي ق حما إ ابن وعند ،سد ابن . عند مت سه االول ربيع هي

ملى الله رسول أليهم وخرج .تريظه / فتح من اههر مته راس على االوىل ٢٢٧
 تد نوجنمم ،وأصحابه خبيب ،جيعالر بامحاب يطليهم وملم وآله عليه الله

(.٦٤١ )به مسجوا ملا اجلبال رؤس إىل وتمتعوا ،هربوا

١٢٨ ،٢ ،ا ،هشام ابن ،ن محر ؛محن ١
١٢٨ <٢ ،٢ ،مشام ابن ،ن ممد ؛ممر ٢
٤٧ ،١ ،٢ ،٢ ،سد ابن ٣
٤٩ <١ <٢ ،ا <سد ابن ٤
٥٢ ،١ ،٢ ٠٢ *سد امن ،ن وعشرين اربع هي ؛ليله وعشرين أربعا ٠
'ن متته ؛متهتا ٦
ن ذكرنا ؛ذكرناها ٧



١٨٣

 املغرى بدر مثزوه ثم
ومعامل وآله عليه الله ملى الغيب لدم ا 0ا ؛إسباق ابن بال

 يل خرج مث ،رجب آخر إىل هبا اتام ،الرعاع ذات مثزوه من املدينه<ا>
 يف شبان أبو خرج لم .نزله حىت شبان آبي مليعاد بدر إىل سان
 مد ؛يتول الشام ومعش ،الظهران ناحية من جمته نزل رحم مكت آمل
 رمول بلغ نلها •بالشام نرجع ،الرجوع ني له بدا هم ٠٢ <ىمدان بلغ

 وكان .املدينه إىل ائمرى رجوعهم وملم وآله عليه الله ملى الله
من ومخمائة الش ني خرج ند م ومعالم وآله عليه الله ملى الله رمول ٢٢٠

م(م*ا)الواتدي عن االكديل<آ >دي احلاكم رواه ما على أحمابه

اجلننل دومة عروة حم
 االول ربيع ني وكانت •الواد دإثان ونتحها الدال بضم ؛ودؤمة

الله ملى الله رمول بلغ ؛تالوا سدت ابن تال .الخامة الثة من
وأهنم ،هبم مر من يظلمون كثيرآ جمعأ اجلنعل بدومه آن وملم وأله عليه

• (٦٣٧)املدينه من يدنوا أن يريدون

 خيم وبينها لمحق وبني ،الشام ٠١اهو من طرق ؛الجندل ولؤمه
 وصوب •ليله ممشرة مت او عشره مخس لمدينها وبني وبينهما ،ليال

؛الواتنم عن تارخيه هي عساكر ابن روام ها االمماء هتذيب ني النووي
 وهي ،مراحل عشرة على الكونه ومن ،مراحل عثرة على دمشق من أنها

سأ(م)العرب ني مشهور عادي محن ولها ،مور عليها ،مدينه

،المسلمين من الد ني وملم وأله عليه الله ملى الله رمول لخرج
 ننزل ،نتغرتوا لومه أهل اخلبر وجاء ،الغهار ويكمن الليل يسري فكان
 ٠ حداآ هبا يلق نلم ،باحتهم وملم وآله عليه الله ملى الله رمول
هبا ناتام ،هرب من وهرب ،اماب من ناماب ،هتمورعا ماهيتهم على فهجم
 رسول ورجع .احدم متهم متب ولم هرجعت ،وثوثها لصايا1 ومب ،آيامأ
• اآلخر ربيع من بتني ليال لعشر وملم وآله عليه الله ملى الله

١٢٢ ،٣٠١ ،هشام ابن ١
١٢٣ ،٣٠١ ،هشام ابن ٢
٤١٧ ،٢ ،ا ،اسلنبولي ٣

 ١٠٩ ،٣ ،ب ،النووي ،ن مشهود ؛مشهور ٤
ن احد ؛احدا ٠

٤٤ ٠١ ٠٢ ٠١ ،معد ابتي ،ن فهرب ؛وهرب ٦



 - بدر غزوة يل يعين - ريح وجاءت ؛الخبر هدا عي سد ابن وتال
ريح فجاءت (نهبت هم أخرى ريح فجاءت ،نهبت هم ةهديد حمهلا ير لم

 ملى الله رمول مع املالئكة من لد آ ومعه (جربيل االوىل فكانت (أخرى
 كن املالئكة من آلد هي ميكاتيل احلائية وكانت •وملم وآله كليه الله

 إممرافيل الكاحلة وكانت •وملم وأله عليه الله ملى الله لرمو ميمنة
• (٦٣٢)وملم وأله كليه الله ملى الله لرمو مسمرة كن املالئكة من ألد قي

،<اآلءداقم نوق أرقاضربوا ؛عكرمة عن ؛ومنيره سد ابن وردى
يد وصدر ،ضربه من يدري ال لرجلا > / رام يندر يومثد <كان> ؛تال

...٠٠ (مم<~ضبه من يدري ال الرجل

لرسول االموال وخلوا ،الشام إمله مار من وخمهم ،خيبر إهلمم فخرجوا
٠ <ادحثر> موره بثياكادهر يف ونزل •وملم وأله عليه اللمه ملى الله

 الرتاع ذات مثزوه هم
ذات ؛ويقال .راياهتم فيها رتعوا الهنم ]رتامماع بذلال ومسيت

 نقبت ؛تال مومس أبي عن ؛السيدين دهي .املوضع بذباء حجره الرتاع
. (٦٣٤ر الرتاع ذات فعميت اخلرق رجلخا ١ على نلد فكثا ،اتدامتا

وملم وآله عليه الله ملى الله رمول أتام هم :إحماق ابن تال
 ؛بسلهم وتال . اآلخرة ح ربيع ههيت اخلضهر بيت مثزوة بعد رباهلديتاك

بن هعلية وخبي ،حمارب بيت يريد جندم غزا هم .ربيع ههرى املواب
اخلام خال وتد ،حرب يهشهم يكن دمل ،مثطعان من مجعأ هبا ؛لغي .مماث
 ماله بالتام وملم وآله عليه الله ملى الله رمول ملى حىت يعشا بعضهم
بالداسرهم(م امنرق هم ،اخلود

١٧ ،١ ٠٢ ٠١ ،سد ابن ١
١٧ ٠١ ٠٢ ،ا ،سد ابن ٢
١٧٣ ،٢ ،التحام ابن ٣



 قامسا ابن ذكره ما على وملم وأله عليه الله ملى مثراته طاول
لرجع ،الوملما لط ١ من مغر يل ن ١ود غزوة وهي ، ء ١البو ١ ه ١غز ’ ؛ ومثهرم

(.٦٢٧^؟) يلق ومل

مثزوة هم .احلاشية المنة من االول ربيع لرب هي مواط ،مثزو هم
 االوىل بدر غدوة ثم ٠امحقا -احلانية لسه ١ من اآلوىل جمادى محي العشرية

٠ (خم)جاير بن كرز يبمب احماق امن ذكره ما على قالئل لبليا معمما

الكربى بدر هدوء هم
الكغار رؤم هبا وأمله ،اإلمالم هبا الله اعز اليت اليطقه ومي

حصرما من $ مجيع وكان .احلانية السه من نرمهنا من عشر ميعة مبيحة
ومحاتيه ؛وحنهره معد ابن بال كدا رجال وخيط حالمهاثه املسلمني من

>مبهامهم وهلم وآله عليه الله ملى الشيب هلم وضرب ،لعذر ختلعوا
 الدرر كتاب حمي الرب مبد ابن وجزم • ؛*املهاجرين من ثالثة ،وأجورهم

̂(م)رجال عشر وسبعه ثالثمائة كانوا إهنم ؛والسر املغازي اختمار هي بح

 حممد آحمآب حدثين ؛تال عازب من ء ١ لبىن ١ كن ؛البخاري صحيح وحمي
 طالوت أحماب عدد كافوا اشهم بدنا ههد ممن وملم وآله عليه الله ملى

• (٦٣٠ )وحالمهائه عشر بضعه الشهر معه جازوا الدين

 املسلمني آن ؛عنه الله رضي اخلطاب بن عمر عن ؛طم صحيح وحمي
هذه تي املسلمون وكان .الد واملشركون ،عشر ومشه حالمهائة كانوا

(•٦٣١)وهريه ،معد ابن رداه هكذا .يعتعبوند بعري على ثالثة كل الغزوة

١٨٩ <٤ ،١ ،هشام ابن ،ن كدر ؛كرز ١
٦ ،١ ،٢ ،٢ ،سد ابن ٢

١٣٨ ،ب ،الرب عبد ابن ؛ن ربعها ؛مبا ٢
٣ ،٣ ،١ ،اليخاري ،ن احاروا ؛جازوا ٤



١٨٠

٢٢٢

 من لرتجع متحو لرهبا ،تنعل عما تسئل باد ء وتشتت حشاء ما متحو آنت
ال آى (،<٦٣٠ )الله من بعهده أولى ءومن :سبحانه فتال ،خاليني الثبمن

مع وبه ،الشاهدين من ذله على إشيت اللهم .متي بعهده اومثى أحد
صاحبه تعبني رإذاك التدم يعتبه ما البيع من كان هلا هم >املؤمدين

 يظهر لها والرور اللرح يعتبه ما ومشه ،المحش لتي نتمآ او الخسران

بائالت عز مسمحانه بال .الوناء ومحن والغبطة الربح من هيه

))وذله :تعالى بقوله ذلال كداو ه٠به بايعتم احلي ببيعكم ١آلنامتبشرو

 الله ملى التسمي على االعرابي مر لما وهلذا (.،<٦٢٠ر العظيم الغون هو
آنغسهم اهلؤمتهن من احترى الله ردإن :يرتآ وهو وملم وآله كلميه

:تال ؟هذا من كالم :نقال .اآلية (،<اجلدةرمم لهم بان وأمواهلم
إلى خنرج <نستقيله وال تقيله ال مربح — والله — بيع :نال '٠،للها "كالم

٠(٦٢١)ستشهدنا <الغزو

م غمل
 مثزاما اليت وملم وأله كليه الله صلى التسمي مثزوات عدة وكانت

 وعشرين سيعآ كعبة بن وموص ،احماق ابن ذكره ما علي الكرمية بئس
• وعشرين مخمأ ؛مثهرمما وبال ٠ (٦٢٢) مثزوه

 عليه لله١ ملى لله١ رمول آن رمل١ بن زيد عن ؛اسهحني وني
٠0)^مثزوة عشره تسع مثزا وملم وأله

 وملم وأله عليه الله ملى الله رمول ان جابر عن ؛سلم صحيح ديل
٠(٦٢٤)مثزوء وعشرين إحدى مثزا

 هرد واحلاهظ ،سد ابن ذكره ما على قيها بعث اليت مراياه وكانت
سعا :عتبه بن موسى وتال (.٦٢٥)مريأ ومخسني ط السياطي الدين

متا ؛دليل .وأربعني محانيا ؛دتيل ٠ (٦٢٦ )مرية وأربعني
.ذله ثمير وتيل •وثالثني

٢٩٤ ،٢ ،١ ،استولي



 البيع عليها / يقنع لم نغوم ؛ثالثة التغوس ؛العارفين بعش بال

 لبيع ١ عليها يتع لم ونغوس ،لسالم ١ عليهم ء النييا١ ننوم وهي ،لحريتها

،لكرامتها ^ البيع ح عليها وتع ونغوم .الكغار نغوم وهي ،لشاشها
•داملؤمسين املجاهدين نغوس وص

يمله ال والعبد ،الله عييد المؤمنون ؛الغتير بال ؛نكتة

عباده من سبحانه اثههر ولي •بيعه صح عتته ١ لهم ،لعيد يبيعه حيتأ

من تكل *بعتقهم تضاؤه سيق ممن إال اهرتى ما انه إملم إهاره املؤمنني
بقرط خول موتع لي ههاده آو حرامه آو جبهاد إليه نغمه بتسليم وتقه

تد الله وآن ،ازال صنه مدر البيع ان علمتا •ذله مجيع هي اإلخالص

؛ويلم وأله عليه الله ملى توله ذله ويؤيد ،التار من بغطله اعتقه
 رلتاا أحرمت ؛وتوله اجلدهآلاأ(.مم له وجبت الله عميل هي تاتل '*من
.ذله واهباه 4JJI(W\‘،)11 مييل هي مهرت عني علمم

 املؤمنني من ءاحرتم بائه ؛وتعاىل ممحاشه اخرب ملا ؛لطيغل
بال ؟البيع هذا هي حلمن ١ ما ربتا ؛قالوا هكاهنم ،(؛<وأمواهلم آنغمهم

هكيد ربتا ؛قالوا هكانهم الجده،ء لهم وبان ؛وتعالى تبارك الله

مييل هي ويتاتلون ؛قال ؟الييع عليها وتع التي الطعه هذه لطم

،الطعه ملمتم نقد ذله هعلتم نإذا <،( (٦ ١ ٨)نويعتلمو ليقتلون الله
؛قالوا ثكانهم ،لجتها لكم وجبت ،المغقة هذه في لؤمكم بما ووهيتم

هي وتلت / ،عبيتلق على تتعم بما مالئكته محقهد بان فتله هئة مطت ربتا

لوشاثق ١ بكتابه وامرت (.،(٦١٩) تبايعتم إذا اههدو ١دو ؛بقدميا كتابك
 حتأ عليه ووعدآ ؛نقال ؟البيع هذا هي امتقهنت مهن ،املتبايعني بني
بوثيقة تثقون عبادي يا هافتم (.،<٦٢٠) والقرآن واإلجنيل التوراة هي

من على امتقهعت هتد < صينبقا وحتتون .وثائق ثالم لخهذه (واحدة
ربتا ؛تالوا هنملكا ،تحمى ال آمه كل ،آمم حالم وهم ،عليهم أنزلتها

٣٩٢ ،٢ ٠١ ،اسلتبويل ١
٢٩٣ ٠٢ ،١ <امطدبويل ،ن عتقه :اعتقد ٢
٢٩٣ ،٢ ،١ ،اسلتبويل ،بهان ؛مبا ٣

ن مليكته ؛مالئكتك ء
١١١ (،ه)التوبه ،الئرأن ،ن العرقان ؛القرآن ٠

ن ثلث ؛حاله ٦



،وملم وآله عليه الله ملى رموله على اجلهاد هري الله إن هم

؛وجل عز الله ل هانز .الملمين من مبكة المتخلغين على اهلجرة ونرءق
لكم خري وهو حهتآ تكرهوا آن وعسى لكم كره وهو التتال عليكم )ركتب
 يلونكم الذين >لداتدوا ؛تال هم •،،لكم حر وهو حيئأ صبوا أن وص
الله سييل هي )روتاحلوا ؛وبال ،؛<مثلفلةم هيكم وليجدوا الكعار من

.اآليات من ذللة ومثير ،(،عليم مميع الله آن واعلموا

من احترى الله وإن ؛هتال / مشه بثرج ال إلزامأ اجلهاد الزم هم
الله مسيل لي يقاتلون اجلنة هلم بان وامواهلم انغسهم املؤمنني
ومن والقران واإلنجيل التوراه هي حتأ عليه آوعد ويقتلون فيقتلون

 الغون هو وذله به بايعتم الذي ببيعكم فاستبشروا الله من بعهده أوىف
العظيم.ه

 له والطاعة تبوله مار اجلهاد الله هرء ملا انه ت هبذا واملراد
نله الله مميل هي تتل او تتل من ان بشرط فرضه وكان .اإلميان من تيه

 مورة هي وذله < ؛<حباجلتة لتغه باذال كان هدا على تبله مهن ٠ جلعه ١
هدا من مسرتيح جالله جل ممحامن والله .بائعني هكانوا املبايعة

 هرو بذله فتبني ،يسلم ن ١ مكلدر اجل ىل ل بثمن بائع وكل ٠ لوجه ١

.ائتها ولزومهر-هص الجهاد

الن المشترى بعظم ،آحياء حبالحة تعرف الطعه نغامه ؛الغتير تال
وال ،ينغسه احلسبة الحياءا هراء العادة هي يباهر ال القدر عظيم

على يسمسر ال لكبري ١ الدالل الن لدالل ١ جبالله وتعرق ،حراؤها إليه ينسب

اخلمن قيه يدفع ال احلقري الثهع الن اخلمن بعظم وتعرى ،احلقرية الحياء ١
 سبحانه اهااحرت كيد ،والمجاهدين ء ١لشهد ١ منغو إلى نظرها .لخطير ١

.جمعين ١ خلته احرق ،عليها رالعبا وجعل ؟الجليلة الشريعة بنغسه
 بتله مل حرهأ هبذا وناهيك ،العاملين رب جوار هي لجنها محهتا وجعل

.مواهم إليه ميل مل وفلال ،مثيرهم

١١١ ،م)التوبة ،القرآن ،ن الغربان ؛القرآن ١
٤٦٣ ،٢ ،٢ ،احلليمي ٢

٤٦٣ ،٢ ،١ ،احلليمي ،يكلدن ؛مكلد ٣
ن العظيم ؛عظيم ٤

ن يتباحر يباحرت ٠
ن مشرتا ؛حراء ٦
ن حمها ؛مححها ٧



١٧٧

الفاهتا راما

 على وهو ،وملم وآله كليه الله ملى التيب مغاني إىل اإلحاره ني هنو
 وني ،وملم وآله عليه الله ملى التيب مثزوات يل ؛االول الشم ،ملين

 جميل كلى يعده ذلتوحامهم املسلمني مثزوات معي وذكر ،مراياه دكر
 ،حقيقتهما وهبان ،اجلبن وذم ،الشجاعة مدح وني ،واالختمار اإلجياز
.يمول وليه ،وأبطاهلم اللد هجعان بعي وذكر ،عالجهما وكهغية

من للجاهد بد ال هنما االول التوع {نوعان ؛احلاني والشم
من خممترة نبذ ني احلاني والتوع •الشرعيات واالداب االحكام من معربته

.احلعان وبالله •احلربية واحليل ،املكائد

رمحه الخض الله مد أبو اإلمام هاة-(دال) ،االول الشم أما
 تيل وملم وآله عليه الله ملى للتيب كانت ؛اإلميان هعب كتاب تي الله

وال إليه يوص كان أنه ذله ناول .املشركني مع متازل اجلهاد هرء
(( ،نانذر ا)مت ؛له نقيل بالتبليغ آمر مث ،بثبئ ه »*,<»* مثير هي يؤمر

مل وإن دبال من أهلك انزل ما ملخ الرمول ءيايها ؛لتزل ذله من باحغق
كذبوه غلما •((التام من يعممه / والله لتهرما بلغت هما تنعل

 عن وامء تؤمر مبا ونامدع ؛له وتيل باملير قامر مب وامتهزاوا
® •ملعحهزتني ١ لئ مميتا إنا .ملشركني ١

 جمرم واهجرهم يتولون ما على ءوامري ؛نتزل باعتزاهلم أمر هم
٠،مهشهم عرش ها آياتنا هي خيوءلون الين ١ رايت )اوإذا ؛ روشزدك ٠، •مجيال
 ني يهاجر أردمن ؛نشزل دونه الهجرة مي به أمن لمن أذن هم •اآلية
ملى لله ١ رمول أمر هم ء • وسه كثريءا مرامثمح ري اال يف جيد للم ١ مبميل
 مدق ممخل أدخلتي رب ءوتل ؛لتزل لهجرهبا وملم وآله عليه الله

.وملم وأله همليه الله ملى الله رمول نهاجر ٠٤.مدق مخرج وأخرجني

 هي ءوباتلوا ؛ننزل ،قاتلهم عن حتال ني هلم آذن الله إن هم
حم ء .املعتدين حيب ال الله إن تعتدوا وال يقاتلونكم احلين الله مييل
̂^ بائهم يقاتلون للحني »أذن ؛نتزل .االبتداء هي هلم آذن  وأن ١؛
•®لقدير منرهم على الله

٤٦١ ،٢ ،١ ،احلليمي {ن يومن ؛يؤمر ١
٤٦١ ٠٢ ،١ ،احلليمي ذا وامتهزوا ؛وامتهزاوا ٢

٤٦١ ،٢ ،١ ،احلض ٣



١٧٦

٢١٧

ممثال نغزاها ،أمارى المسلمين من ؟عد بانطاكهة اجتمع كان وتد

• مسلثم أالف أربعه خمها واستنقذ <اختما ان إىل وحاصرها طرطوس من زراهه

.ؤنتب ،املجانيق عليها ونصب ،الرها ننم [نبن الدين صاد ١ وتمز
 ونمر ،حنارهبم .ودخلها ،اهندم ان إىل واحلار احلطب نيها وطرح ،مورما

٥ -أمري مخمسائة متها وحلموا ،وسيوا ،فغنموا ،اململين الله

 فن االمارى من حثم حلمني ١ مالح ناللطا أن ت الكاتب السماد وذكر
 وأنم ،آسري الد عشرين من اكثر ئهوخيما ومحانني هالم سته حطني وبعه
• أسري لد ١ مائه الكفار من

 هريرة أيي حديث ذكر حم االسير / قي ياب ؛سه ني داود امو بال
٠ وملم وأله عليه الله صلى الله رسول مسعت :بال عنه الله رثي

٠٠• (٦١الطثمل)ء ني اجلنه إىل يقادون توم من ربثا ا'ءجب : <يقول>
• وأحكم بعياله اكلم والله

٣٨٦ ،١ ،ا ،سيولي ١
ن امره ؛اسر ٢

٢٦٥ ،١ ،ا ،داود ابو ٣



١٧٥

إىل كتب العزيز مبد من عمر أن ؛ختيم بن بكر عن احمضا وخرج
 م تعدون نإنكم ؛بعد آما ؛بالئطنطينيأ المسلمين عن االمارى

 واعلموا ،الله سيل هي ء التبسا آنتم بل ،الله ومعاذ ،المارى ١ انفكم
• وأطيبه ذللت من باكثر آهلكم خممت إال رعيتي بين حيئأ امل لت آني
 أن خثيت أتي ال ولو ، دنانري خبمسة نادن بن فادن إليكم بعحت تد وإني

 ينادي فاآلن بن فاآلن ليكم إ بعحت وتد ٠ لزدتكم بروم ١ طاغية عنكم حيبسها

، به يستل بما ومملوككم حركم <و> ، واششاكم ذكركم ، وكبريكم مغريكم
٠ (٦ ١٢) الطدم و ،أبشروا هم ا ناحبرو

كغارءا حمامد امللوك بعي إن ؛العربي بن بكر ابو التائي بال
على فمر ،باحلمم جهة اسطهني من رجل مهخل ، امريم حيبوا ال أن <ءدى>

• خبري صاحبك فابلغ أميره إني ؛ة امرا ^ؤمنه فعادته ،مغلو بيت
 كمل ا فما ،املراه إىل اخلبر انتهى احلعيث ذيل وجتاذبا به اجتمع فلما
 الثغر إىل ومش لورم من مثازيح وخرج تنميه على المري ا تام حىت حديثه
•السلع على واستوىل ٠١̂^ [إىل] اخرخ حم

حمان شأ يف أن ؛ إلعالم ا تاريخ يف احلافظ التهيب ابن وذكر
ببيت باإلقامة املؤمنني أمري امللك عبد بن نمليما / هم وتسعين ٢١٦

اخلبر جاءه إذ ذله على هو نبينها ،بها ل ا المو ١ و التام ومجع <املتدم
فغعتب ،ذكر هلا امرأة فيهم ،مجاعه غسيت محم ساحل على خرجت الروم ن ا

افتح ،غزوه المثزوهنم والله •ويغزونا نغزوهم هدا إال هو ما ؛وتال
الرب يف واجلزيرة الشام امل فغزا ،دونها اموت آو الشطئطهئيأ فيها

الد هي البحر هي وآفريتية ممر امل وامثزا الدم ومائه عشرين شحو يف
 ليقدروا القسطنطينية مثزو انه علمهم ١و ،االعطية للتام واخرج •مركب

يف وتعدم ،التواريخ كحب هي مذكور هو ما امرمم من فكان (.آاأ)عدره
.ذلك ملخم إىل اإلهاره البحر غزو باب

 ، ا ،لسياطي ا لعامل ا ذا تغزون ؛تعدون ١
ن * دنانري خبمسة ٢

،السياطي العامل ،ن لزودتكم ؛لزدتكم ٣
٥٠ <٢ ،لعمياطي ١ العامل ٤
٥٠ ،١ ،لعمياطي ا العامل ٠
٥٠ <١ ،لعمياطي ا العامل ٦
٣٣١ ،٣ ،٢ ،التهيب *ن امجع ؛مجع ٧
٣٣١ ،٢ ،١ ،التهبي ،ن هم موت ٨

٢٣١ ،٢ ،ا ،التهبي ذا فشتت :فسبت ٩



وإظهار ،كلمته العادء اجلهاد الله آوحب ت تعسيره م لترطبيا تال

 تلد ذله هي كان وإن ،عباده عن لنعتاءا املؤمنني امتنتاذ و ،ديته
وإما يالتحال إما ،املسلمني مجاعه |ءمل واجب االمارى وختليم ،التغوس
تال .منها / اهون هي إذ لنغوس ١ دون لكوهنا واجب وذله ،باالموال

 خالق ال وهذا •اعواهلم جبميع االمارى يغدوا ان الشام على واجب ؛ماله
ولذله ٠٠ ،العاني "تكوا ؛وملم وآله عليه لله ١ ملى لتوله (هيه

كان نإن ٠ اللجاداة دون اة—املوام نإن يواموهم آن عليهم أن ؛بالوا
 أحممها ،للعلماء توالن ؟ال أم الغادي عليه يرجع هنل ثمغيآ االمير

.انتهى <الرجوعرسم

عمد بن كمر أن ؛ سرد من ن ١ مض عن ؛بامناده عساكر ابن وخرج
 على نداؤه وجب هتد <ندسه يعادي الطم االمري خرج إذا ؛تال العزيز

ياتوكم ءوإن ؛تعاىل الله تال .املحركني على رده هلم ليس ،ملطمني ١
*م0ام0إخراجهم عليكم محرم وهو تفادوهم أمرى

عن متسم عن احلكم عن احلجاج عن حغم حدهتا ؛حيبة أبي ابن وروى

كتب وملم وآله عليه الله ملى النيب أن : عنهما الله رضي عباس ابن
يغدوا وان ،معاقلهم يعقلوا م'ان ؛واالئمار المهاجرين بهن كتابأ
'م(.س)ءاذيهم

 الدين هي امتتمروكم »ولن ؛تعاىل توله هي أيضا القرطيب وتال
أرز من يهاجروا مل الدين املؤمنون هؤالء طلب إن يريد لتمره ١ فعليكم
هرش هذله ،عوهنم فعليكم ،المتتقاهنم مال او بتغير عونكم ،العدو

ب(م)ءديكم

عنهما الله رض عباس ابن عن ؛املغري يل الطرباني خرج ولد

من آمريم غدى أمن ؛وملم وأله عليه الله ملى الله رمول تال ؛تال
/ (."االمريرج ذله هاشا ،العدو أيدي

؛تال كريز بن الله عبيد بن طلحة عن ؛بزستاده عاكر ابن وخرج
من اللحني من رجال امتنقد الن ؛عنه الله ر*دي اخلطاب بن ير بال

(.٦١١ )العرب جزيرء من إىل أحب املحركني أيدي

٢٧٩ ٠٥ ،٢ ،القرطبي ،ن المعادله ؛المعاداة ١
٥٧٠٨ ٠١ ،القرطبي ،ن المؤمنين ؛المؤشون ٢



١٧٣

منهم حذ من إال العلم اهل عوام امجع ؛المغذر ابن بال ؛تلمسا
 يعلغوا وآن ،العدو طعام ياكلوا آن احلرب دار دخلوا إذا للتوم ان كلمم

والعلد <االحياء مائر بني من ليه املرخم هو بالطعام ؛بال .دواهبم
<اللكل الطعام حموى حيتا العدو مال من يشال ان الحد وليس ،سناه م

طمام همن <واما> [من ذلال بعد ليه خمتلقم أوكل / ،للدواب لعلد ١و ٢١٣
ذله مثير او حبل او جراب او ،أمله إىل به يعدم طمام فلله أو حمداءا،مب

 اخليط "آبوا ؛وملم وأله عليه الله ملى الله رمول لقول مردود <دهو>
(."أمأ)واليخيط

،العدو امبان من احاعرها ينمن وال ،دابته يهرج ال ؛الشافعي وبال
االدويه تيمه رد فعل هان <االكل من به له ماذون مثير هذا >الن

آو مداع من كان إذا الروم زيت من والزيت :احمد تال ءما*(م)كدها
ان لهم ؛حخيغه آبي ومحمب .يعجبين تال للتزين وأما ،باس تال ضرورة

هي إنما ،باس مال ذله من اخلغيغم أما ؛وتال .انتهى بالعمن ينمتوا
 ومهل <له بال ال يسريم كان إذا ،واللحم اخلبز حمل تزوده زاد حتله
كانت إن ؛اخلعمان وتال .أكثر إذا وكرهه ،مته القليل مي احمد

.اعلم .والله ٠به ومتدق <باعه تعمت وإن ،تيها اعاده تتمم لم الغتيمه

فملر
الستنقانهم والتغير فداءهم اوجب من وذكر <الطمبآن امرى لقفكا غي

 الله مبهل يف تقاتلون ال لكم وما١١ ؛تاثال م تعاىل الله تال
*اآلية ه(٦٠والصماءره الرجال من ؤاليتنعغين

١٠٥ ،ا ،التحام ابن ؛ن X تال ١
٢١٣ ،٢ ،التحام ابن ٢

٢١٢ ،ا ،التحام ابن أن الطعام :طمام ٢
٢٦٣ ،٨ ،ا ،الشافعي ٤
ن اج ؛آبمإ ه
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جده من آسه من حعيب من <'و'>ءمر كن ؛دالميهم ،داود أبو دردى
ا 0ه.*«0 الله رفي وعمر بكر .بابا وملم وأله عليه الله ملى النبي أن

٠̂ وزاد د*دربومم ،الغال متاع حرتوا . (٥٩٨) مهمه ومنعوه :روايت ٩^

بن بكر أبو اإلمام بال *لهه العلماء اختلمد سما الطلما وهذه
I ؛طائغأ قتال .بالغال يغعل لها واختلغوا ؛اإلحراق كتاب غي المتذر

<المداء محبد بن وسيد ،ومكحول ،البمري الحش تاله ،رحله حيرق
؛البصري المش وبال •وإممحاق *واحمد *داالدزاص ،مدر بن والوليد

. (مه)ممحدأ آو / حيوانا يكون آن إال ٢١٢

 أخذ ووجدك المغتم غي الرجل ثمل أذا ٠تغسرم لي الرتءليب وتال

،لقالعي ١و ،وماله < حنيلل آبي عتد روك ٠بالتعزير وعوتب <وأئأل شه
• اشتهى (٦٠٠) <متاعه حيرق >ال ؛الله رمحهم واحماهبم

• الغال عتوبه مغة عي واختلغوا ؛صلم حرح ثمي التووي وأياد
وال ،اإلمام يراه ما حسب على يعزر ؛االممار غمةآو ،العلماء مجهور نغال

من حيمى ال ومن ،والشافعي ،وماله (حئينأ ابي تول وهذا ،متاعه حيرق

) •انتهى (٦٠١ )والتابعين ،المحابة

 آن على ث لعلم ١ اهل من عته أحغظ من كل داجمء ؛لمتذر ١ ابن بال
 قيغتر ولم اليهل وجد إذا المغامم ماحب إلى مخل ما يرد ان الغال على

؛إليهم يمل دلم التاس قانتر إذا مه يغعل قيما واختلغوا .الناس
 ملهب هذا ،بالياتي ويتصدق الخمس اإلمام إلى يدفع ؛طائعة هتالتء

بن والليث *الحوري وشيان *داالدزاعي ،وماله .والزهري ،اليمري
.(آمآ)سد

ن تال ؛تاله ١
٢٦٠ ،٤ ،١ ،القرطيب ،ن الرجل :منه اخذ ٢

٢٦٠ ،٤ ،١ ،القرطيب ٣
٢٦٠ ،٤ ،١ ،القرطيب ٤

١٥٥ ،ا ،النحاس ابن ،ن وتال ؛لقالت ٠
١٥٥ ،ا ،النحاس ابن ؛ن خبمم ؛اخلمس ٦
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 م الغال به يعاتب ما مجله من هو ذكرناه احلتي هذا ؛النتهر تال
 ،ووباال حوبآ االخره م به وحسمك ،ونكاال عذابأ بيععته وناهيلئ ،اآلخره
٠وآعظم اكظم الله وملخط

آملن هل -(٥٩٥) ؛وجل عز توله هي مزاحم بن الضبان كن مطرق روى لعد
 رضوان امع املن رث ؛تال ء ،الله من بسخط باء كمن الله رثوان اتبع

نعوذ إشا اللهم .مثل (٥٩٥*()- الله من بقط باء »كمن يغل مل من ه الله
.الرامحين ارحم يا كتابك وموجبات خمطهء ب أميا من بك

 الله لتمى ١ إال توم ض ظهر ما للغلوا مثان لدنيا ١ م عقوبته وآما
ص الله رمحه ماله وروى .احلمر عحهم واخر .الرعب قلوهبم هي

ما ؛تال عنهما الله رضي عباس امن عن ملغه معيد بن حممص ص ؛ملؤطا ١
هي الزنا هشا وال ،الرعب قلوهبم هي الله الىت إال توم هي الغلول ظهر

 الله تطع إال وامليدان املكيال توم نقم وال ،املوت غيهم كثر إال تط توم
توم / نتش وال ،الدم هيهم هشا ال ل احلق بغري هوم حكم وال ،الرزق سهم
وتد .موتود احلديه وهذا .العدو عليهم الله ملط إال بالعهد تط

 ،املرنوع ميهل لسبيله ،الجتهاد ١و لراى ١ تبل من يعاد ال حمله إن ؛يعاد
،الطرباني خرجه .عمر امن حديه من بتحوه مرهوئ روي هد انه مع
.(٠٩٦ ر ومثيرمها ،لييهقي ١ و

 بن سد ٢ [نابي بن ماحل [ابي] ٢ كن ؛دمثيرم داود ابو روى وتد
 ملما هنشل .مثل تد برجل هأتي ،الروم رش ١ مسلمة مع دخلت ؛تال زائدة
 احلبي عن عته الله رضي اخلطاب بن عمر عن يسء أبي ممعت ؛فتال كحه
 هاحرتوا مثل تد الرجل وجدمت إذا ٠٠ ؛تال وملم وأله كلميه الله ملس

كحه ملما فثل ،ممحغأ متاعه هي هوجعشا ؛تال ٠٠ •واضربوه متاعه
. (٥٩٧ر حبمبحه ومتدق بعه ؛هتال

 حربان حوبات ١
٢٧٠ ،١ ،٢ ،داود أبو ٢

١٠٣ ،٩ ،٢ ،الييهقي ذا ماملا :لمها ٣



 كثريا آو فليال متان عواء الله يند عقلهم ذنب الغلول أن ت واكلم
 / بن العرباز ص ؛وضرمها والبزار امحد روى هلا ٠ حتريم او جليال
 هلع من الوبرو ياخذ كان وهلم وآله عليه الله صلى النيب أن ؛مارية
 مردود وهو *املحس إال كمالحد ما حمل إال هذه من يل إما ؛هلتول ،الله

،عار فإنه لغلول ١و وإيامتم ٠هوهلما مها ملخيط ١و اخليط هادوا ، ليكم
٠٠ ٠ (٥٩٠) القيامه يوم ماحيه على روفتا وشارء

ني عقوبة ،عقوبتني متوجب ١ الله مييل هي حيقا مثل من اءدم؛ان
يدئل مثل من تعدم؛ان هقد االخرو عقوبة واما ،االخرو هي وعقوبة <الدنيا
 مثل ما حيمل التهامه يوم ياحي وأنه ،الثار من مثل ما حمل ويليم ،الثار
،نار الغلول :ان وتقدم .الحهاد ١ رؤس على ويفتحه ،يصيح وهو ،عنته على
 صلى الله رمول يسال لقيامه١ يوم جاء إذا الغال وأن ٠وهنار ،وعار
هيثا له امله "ال :له هيتول ،واإلعانه احلقاعه وملم وآله عليه الله

جهاده هي تتل وإن < باحلهاده الغون حيرم وأنه ٠٠. (٥٩١ايلغتلءر تد
مييل هي تتل ملن املحابه تال حني ومنم وأله عليه الله ملى لتوله

"كال :وملم وأله عليه الله ملى الله رمول هتال <دهيد هالن ت ومثل الله
.ههيت يكون ان نتغى أله(،'م)الدار هي إنه والله

هي ليهدا يكون ال الله سهل ني مثل من بان ؛النووي مرح وتد
• (٠٩٣)الشهداء بيان باب هي ملم برح يل ذكره .االخره

عن عغه الله رحي امامه ابي عن الغامم عن يزيد بن علي فروى
يوم الغلول مياحب "يؤتى ؛تال / وملم وآله عليه الله ملى النيب

له هيغتح *الدنيا ني تركته :فيقول ؟غللت اينما ؛هيتال ،التيامه
؟ظنكم مها .يبلغه ان تبل عامآ رمعني٢ رامه على فينكس ،جهنم هي باب
 كتاب هي زنكي بن حممود والسلطان ،عساكر ابن خرجه مده؟'ا خيرج فمىت

٠ (٥٩٤ )اجلهاد فتل هي االجتهاد

ن يستل ؛يمال



 يتول كان أنه صمود بن الله عبد عن ؛بإستاده كساكر ابن وخرج
٠ (هخه)احلار عني كنز والقهر .جهنم مجر من لغلول ١ ؛خطبته يف

 على يحمله التهامه ’ يوم يام لزنه يلبى ال مها ههئآ ثمل من وأما

ء • ( ٥٨٦ر لتهامه ا يوم مثل بها يات يغلل )؛)ومن ؛تعالى الله بال .عنته

 ملى لله ١ لرمو كان ؛تال لعام ١ من <و>ءمر من لله ١ عبد دعن
 ،الشاس yj هحادى ،بالال آمر مثهنما آماب إذا وملم وحمبه وآله عليه الله

 من بزمام احلداء بعد يومأ رجل مثجاء ، ويعمه ليغهعه بغنائمهم ليجهؤن
 ،الغحيمه من امهناه ٣ كحا ا0له ٣ هذا ،الله رمول يا ؛هتال <هعر

ان / متعه دها|ا :تال ،تعم ؛تال ؟"حالئ ينادي بالال "امهعت :ثمتال
 <حدلن لقيامه١ يوم به جتيئ ائت "كن ؛هتال ،إهله ئاعتذر ٠٠به؟ جتيئ
.(مسه)سيحه غي حيان وابن ،داود ابو رواه ."عنك آتبله

من على مييل ال كان وملم وآله عليه الله ملى احلبي ان جاء وتد
 وتغليظي <جلرمه تعظيهأ يسريآ ههتآ مثلوله كان ولو .الله مهيل لي مثل

لي هله واحلغاعه <له الدعاء من امتنع كما انه إىل وإحاره (إلمثه

هي كما *التهامه يوم لهه عهلحلهاا من ميتنع كذللئ ،الدنيا
يوم الغال إليه جاء إذا ءنم؛؛نه الله رأبي يرقهر آبي عن ؛املحيحني
 امله "ال ؛ليجيبه ،اثمحني الله رعود ها ؛يتول مكروبح حامال التهامه

الله ملى النهي حلماعه حرم من ان وتالله (."سه)ابدغتح تبد هيط له
الحموح الحغوق رده من وإن باهلالك لجعير وملم وأله عليه

 فنادته تحرصتا ال اللهم .الحار اهل من يكون ان مؤلحر خائت الرحيم
.الراحمين ارحم يا ذنوبنا وكثرت ،حوبتا دجل ،جرمنا عظم وإن

 محل عليه كان ،عليه فعرت به علم اد ،مثاال رآى من ان : جاء ولد

وكان ؛بعد آما ؛تال أنه جننب بن مهرء عن ؛داود أبو روى .إحهه
 غله مثاال كتم "من ؛بقول وملم وأله عليه الله ملى الله رمول
|اه(./ا<)\حمده

 ٢٧٠ ،١ ،١ ،داود ابو <ن تال ؛كان ١
ن هجا ؛فجاء ٢

٣٧٠ ٠١ ،١ ،داود ابو ،ن هيما كان ؛كنا ليها ٣
٢٧٠ ٠١ ،ا ،داود ابو ٤



لعابع ١ الباب

ان على والدليل ،ليه إلثما وتغليظ ،الغلول تحريم بهان ني
امرئ فكاك ديل *شهيدآ محكون ال تتل حم الله مييل غي مثل من

استنقاذهم . إىل والتغري ،نداهم اوجب من وذكر ،الهطهين

 من الغزاة احد او لجيوا ميرا ياخذه عما عياره لغلول ١ اءدم;ان

ليشمه ابتسم متويل إىل به ياتي وال العسكر بين تهته جيب مما اهلغثم

 بعش تال ٠تديال آو كثهرآ حمكون ان بين نرق وال ،مستحقيه بين
 • تناوله من ممترعه اى،عنه مغلولة اليينا الن مثلوال مسي وإنها ؛العلماء
• االشام وموبتات ،ملجامي ١ وكباتر ،احلنوب عظامت احد هو والغلول

 من برئ وهو مات "من ؛وسلم وحمبه وأله عليه الله صلى تال وتد
،حوبان حديه من الرتمذي رواه ٠.*جلنه ١ دخل والدين ،والغلول ،الكرب

 • واحلاكم ،محيحه هي حبان وابن ،ماجه وابن ،احلعمائي رواه وكذله
٠(٠٨٣)حرطهما على حميح ؛وتال

 تكثير الكيدا لنهى ١و <لشديد ١ لوعيدا من لغلول ١ هي ورد ما ما ١و

،التوهيق وبالله وردم ما بعش اذكر انا وها •جدا

يلهب وهو ،الثار هي يليسه فإنه يلبى مها حيثأ مثل من ان ة اعلم
 حدثين ؛تال عنهما الله رمي معبا ابن عن ؛ملم حميح هي هلا •عليه

احلبي حمابا من نغر البل خيرب يوم كان ملا ؛تال / عته الله رئي عهر
 مروا حتى ،شهيد وغالن ،ههيد غالن ؛لقالوا ،وملم وآله علميه الله ملى
؛وملم وآله علميه الله ملى الحبي هتال (شهيد تالن ؛فتالوا رجل على
تال حم •"تملها عباءء او ثملها بردة هي الحار هي رايته ائي آكال

 احلام هي هحاد اهنب اخلطاب ابن "يا ؛وملم وآله عليه الله ملى احلبي
احلديه هدا وهي ؛الغتهر تال صه(.'م)اهلؤسون إال اجلنة ينخل ال انه

 رضي عباس ابن عن عكرمة روى ما ويؤيده ،بمؤمن ليس الغال ان إىل اهاره
 •"مؤمن يغل "ال ؛تال وملم وأله علميه الله ملى احلبي أن عنهما الله
• (٥٨٤ )الطرباني رواه



:باال هريرة وآبي *محين من صران كن :والييهيت الطرباني وروى
)؛)ومساكن :تعاىل توله ص وملم وأله عليه الله ملى الله رحممول مثل

رم١د سمعون فيها <لؤلؤة من الجنة ثمي أتمر :تال <،(ءدن جلت ثمي طيبة

 بيت كل شي خقرآءء زمردة من بيتأ صعون دار كل لي *حهرآء توتةها من
مثراي كل على ،لون كل من مثراهأ مسعون مرير كل ملى *يرممر مسعون
هي ، طعام من لونأ سمعون مائدة كل كلى (مائدآ صعون بيت كل في ،امرأة

 ذله كلى ياتي ما التوه من ملؤمن١ يعطى ،ووميغئ ومسغآ بعون بيت كل
واحدهراخه(.'م مثداه هي كله

عتد االحباب وومد ،متل ال الغريب عتد االوطان أخيار :الغتري تال
دار وتذكر (الغرام لواعج تثري الوصال معاهد وذكر ،ضام ال املشتاق

 ونعيمها *وتصورها ،وحورها ،اجلنه وومد ،االحتياق نار تضرم ،التالق
احليدة هذه ذكرنا وإهنا اهلمتودم عن خلرجنا امتتميناه *لو •كثري

 الغون ذلال يثموزوا حىت هلم وتثويعآ ،للمجاهدين وترمثيبا ،امتطرادا
/ ٠ لتدمي ١ والبمله < الرحيم لغغور ١و ،الكرمي الرب من العظيم

يغوزن؛يغوزدا



 مام امن عن ؛برساده اجلنه منا كتاب ني الدنيا أبي ابن وردى
 النتنت واالرز السماء بني ممها أخرجت حوراء ان لو ؛عنهما الله رقي

عند الشيم لكانت مخارها يعني منينها اخرجت ولو •بحسنها t اخلالئق
 محشها الصاء وجهها اخرجت ولو لهام ضوء ال الشهم ني الغتيله محل مححه
(.مأيه)واالرءق السماء بهن ما

.  لجنها أهل باء من امرأة ان لو ؛بال ؛عته بامتاده ايضا وروى
.(مه)اسم من سى االحبر تله لكانت أحبر مسعه ني ممقت

وينخل الثار من خيرج من آلخر يسيب وتعاىل مسحانه الله مير؛ان وتد
،آظعاهه وعقرة القيامه يوم إىل الله خلتها منذ الدنيا محل اجلنه
المقلهم ما هذا كان وإذا ؟العالهم مبا فكيئم < الدناهم هذا كان وإذا
درجتني كل بني ما ،درجة مائه الله يرفعه اللي باملجاهد ئكهد ،درجة
من م ١ إلكر ١ و لجالل ١ ذي عند للشهيد مبا كيد بل ؟الرء ١ د ء هلا ١ بني كما

وال <دهم الله عند له ما حيمى ال ،اجلميل واإلنعام ،اجلزيل الغضل
دون هو فيهن ميحانه الله تول ونامهلء ،عتل به حييط وال ،وهم يكيغه
 مبا جزاء أعني تره من هلم أخغي ما نغم تعلم مرهال ؛الشهداء رتبه
مم(.ء)يذون كانوا

بال ؛بال عنه الله رثي ماله من انم عن ؛المنيا آبي ابن وروى
بيده كدن جثه للها أخلق ؛وملم وحمبه لهوأ عليه للها ملى الله رمول
،خضرآء زبرجده من ولبنه ،محرآء توتهيا من ولينه ،بيضاء دره من لبنه
 حم ،العثري تربتها ،اللؤلؤ محياؤها ،الزعفران وحثيشها ،مطء / ٢مالطها

؛وجل م الله لهتا ،،(املؤمنون أفلح ءتد ؛تالت ،انطيت ؛هلا تال
. (٥٨٠ )خبيل هيه جياورني ال وجاللي وعزتي

۵ يكفيه :يكيغه ا
الد ٦١ ٠١ ،املنيا ابي ابن ،ن مالحظها ؛مالطها ٢



 مقارة عليه اصيت إذا للجريح يتزين تد العني اخلور ;ان واعلم
 آن ؛ملحيحنيا فمي هبت ولد *عليه لشهادة ١ خلعه اباش الله بان ء له

اخلور من وسبعني هشتني يزوج الشهيد ومء;ان •٠٢^٢ ليها ليم اجلثة
 مخمسائة يزوج اجلته آهل من الرجل إن11 ؛حديح هي ،وجا •العني

٠ (٥٧٠ )وهى١ آبي حديث من الشعب هي الييهعي رواه ،."حورا

لياتوت١ >تكادهن :هتال العزيز كتابه هي تعالى الله ومغهن وتد
اللؤلؤ كاحمال .عني ءوحور ؛تاثال م تعالى وتال .ص (٥٧١̂رواملرجامل
.اآليات من ذله ثمير إىل مه(ء)اهلدون

 امل مغات هي / وملم وأله عليه الله ملى التيب عن جاء ما وآما
 ٠ املتبصرين بلب وينهب ء املتنكرين عقول ينهل ،هكثري وحورها اجلته
 ليله التمر موره على جلته ١ تدخل زمره اول أن " ؛املحيحني خلي ثيت

 متهم امرئ لكل ،،املط ني دري كوكب اضواء على تليها اليت <و>البدرء
(مه)اجلدة هي آعزب وما ،الشمم ورآء من موهتما مخ يرى زوجتان

اطلعت "ولو ؛عشه الله رئي أنس محيه يضاءمن٢ وليهما
 ما واليات ،رحيآ بيتهما ما ساوت االرز إىل اجلتة آمل نساء من امراه

"٠ (٥٧٤نيهار وما اخلنيا من خري رامها على وحلميغها ،بيتهما

احليي آن : عته الله رضي ممول ابن عن ؛حبان وابن ،الرتمذي وردى
 هبآش لريى اجلته فاء من اسراة ن ل ٠٠ ؛تال وملم وآله عليه الله ملى

؛يتول دجل مهز الله آن وذله ،خمها يرى حىت حله سيعني وراء منب ماهلا
"ء(.هيه)واملرجان الياتوت رركاهنن

 مسعت ؛تال حذمي بن عامر بن سيد عن ؛والطرباني ،اليزار وروى
 اهل نساء من امراء آن م*لو ؛يتول وملم وآله عليه الله ملى الله رمول
(•"٠٧٦والشرر الشمس ضوء والمنبت ،مسه ريح الرء١ ساآلت احرثت اجلته

يتزايزن ؛يتزين ١
٣١٧ ،١ ،ا ،سبويل ،ن مائه :صائت ٢

٢٦٨ .٠ ،٢ ،ملم ،ن ينخلون ؛تنخل ٣
٣٦٨ <٠ <٢ ،مسلم ٤

٣٦٨ ،ه ،١ ،ملم €ن امرء :امرغ ٠
٨٩ ،٢ ،٢ ،البخاري ،ن بالما :المناءت ٦

٤١٧ ،١٠ ،٢ ،الهيثمي ،ن حرمي ؛حئيم ٧



 قاتل العدو ملني إذا حىت الله مبهل م وماله بنغمه جاهد ،واخلطايا
،للخطايا حماء الممد إن ،وخطاياه ذنوبه حمت ممممه لتله / يعتل حتى

ميعة وجلهنم .أبواب محاتيه هلا نإن ،هاء اجلنة أبواب آى من وادخل
إذا ' حتى وماله بنغسه جاهد متانق ورجل بعزم من افتل وبعضها ،أبواب

 اآلن ،النار ني ندله ،يعتل حتى وجل ؛بز الله مييل م تاتل العدو ليت
وابن ،والطرباني ،جيد بامناد أمحد روام ٠٠ .النغاق ميحو ال املعيد
• (٠٦٨”ر وثمهرهم ،املثن ني لغطه وهدا والييهتي ،محيحه ني حبان

ان بلغني ؛تال اءالدرب أبي عن ثمريبآ حديثآ يضحا (وذكر—٠٦٩)
هاب وهو *■* اليهودي كلتما كليه مؤ وملم وأله كليه الله ملى الله رمول

 كان لو ،علتما •ايا ؛وملم وأله كليه الله ملى النيب له نقال — مجيل
٣ اال امرال له ملحل .أمالم مجاله مء<أ> ٠ مورظء.مم محن على النار ٣

من ميعني زوجك ١٠٠ ؛تال ؟يل ا 0* اعلهتء رن الله رعود يا ؛نتال
كبده حممدآ وان ،الله إال إله ال ان اههد فإني ؛تال ."العني احلور

،همزوه لمه ل وملم وأله كليه الله ملى الله رمول دثرح ٠ .لهورمو
الله صلى النيب لنتا .امتههد حتى يديه بني نقاتل (كلتما معه وخرج
من خيمة يل اميمها ٠٠ :كنهما الله رءني وعمر بكر البي وصلم وآله عليه
عليه الله صلى الله رمول منخل ."احد كلئ ينخل م'ال ؛وتال تعد.'م
جبلبه وعمر بكر بو ١ سع .له جبة وعليه ،لخيما ١ ني / وملم وآله
 هنى ،عمر يا تد ؛بكر أبو قتال ،ميغه واخذ كمر نعام ،اخليل كجلميه
رمول خنرج .احد كليه يبخل ان وملم وآله كليه الله ملى الله رمول
 مين حقوها وتد جبته أزرار انقطعت تد < وملمم وآله كليه الله ملى الله

،الله رمول يا نعم إى ؛كمر نقال ر’حيتئ؟ مهعتم "هل ؛نقال .خلله
 ثحبمين ،آتاك العدو ان ظننت ،ميغي ناختت ،اخليل كجلية جلبة ممعنا قد
اقتتلن ،العني احلور مسعتها اليت اجللية تله م*إن ؛نقال .بكر ابو
٠٠ (•٥٦٩—)جبتي ملى حققن هنن ،ءحورا ميعني اونيته حتى كلئ

١٦٤ ،٩ ،ا ،الييهيت ؛ن مهمهما ؛مممها ١
١٣٦ ،ا ،النحاس امن ٢

ن تتتهن .تتق ٣
 ١٣٦ ،ا ،التحام ابن ،ن يزوجك ؛زوجها ٤

ن ١، وملم وآله عليه الله ملى الله رمول خنرج ٠
١٢٦ ،ا ،التحام ابن {ن كد ؛تد ٦



 ويلم وأله عليه الله ملى التبغ آتى ؛تال عازب من ١ء ١املر عن
:تال ؟أصلم آو اتاتل ،الله رمول يا :نقال ،بالحديد متئع رجل

الله ملس الله لرمو لقال .نقتل تاتل هم فاملم ٠٠،قاتل هم "أملم
• (٥٦٦)وعيره البخاري رواه كثهرأ.را واجر تليال عمل٠٠ ؛وملم وآله علهه

فتل م باالجتهاد المعمى كتابه عي زنكي من حممود السلطان وروى

ملى الله رمول رأى ؛تال عته الله رضي معبا ابن عن ؛باستاده اجلهاد
 احد يسحب رداءه فاخذ ،له بغتم ينعق وهو ،اعيأر وملم وآله عليه الله

؛وملم وآله عليه لله١ ملى الله رمول لقال (بالباب بالال للتي ،حقيه
رسول إلى متمل راع فإذا ،نطلقنا ؟"الماعه مالل يا املوت هذا '*ما
 إني ،محمد يا ؛لقال ،ثمنهه ترك تد / وملم وآله عليه الله ملى الله

٠١،وجل عز '•الله :تال ؟يحفظها ملن تمبمي تركت وإني ،بعحت انه سمعت
 هريك ال وحده الله إال إله ال ان تشهد أن ٠٠ ؛تال إ تأمرني هما ؛تال

ال،'م" :تال ،يحترئي ربك فلعل :تال ٠١.لهورمو عبده محمدآ وأن ،له

٠٠،القوم ميهنأ <ءدى> "احمل : تال ثم ٠٠ناعطا ميلهآ أعطشي :تال
:نعال رجع حم نحمل ٠٠ ،سمرتهم• ،علم احمل ٠٠ :نقال إليه رجع هم نحمل
هتام .فقتل فتوسلهم ،"القوم م'تومط :تال ؟تامرئي ما وأمي بابي

اللم تال الذين من "هذا :نقال وسلم وآله عليه الله ملى الله رمول
اآلمن هلم اوثثك مظلم إمياهنم يلبسوا ومل أحموا الدين ه ؛فيهم دجل من

"مه(مسم)وهممهتدون
ء

بدرجة الإ لحبهون١ يفضله ال للها مبهل في لشهيد١ ن١ :ومتها

 [والحبي محابآ من وكان " الطمي عبد من عتبه عن(“٥٦٨) •الحبوه
"القتلى :تال الله رسول أن - وملم وأله عليه الله ملى الله رمول

العدو لعي إذا حتى الله مبهل ني ونس بماله جاهد مؤمن رجل :هالهلت

 يفضله ال عرحه تحت الله جحة ني الممتحن الشهيد ندله ،يقتل حتى تاتلهم

الذنوب من نفسه على نرق <مؤمن> ورجل .لحبوها درجة بفحل إال الحبيون

ن الريار ؛الرياء ١
ن بغحمه :بغحم ٢

ن ثم تال :تال ثم ٣
١٦٤ ،٩ ،٢ ،البيهيت ٤



 ملس الله رعود آن ؛جده عن أبيه عن مهل بن أمامه أبي بن ممل وعن
له يفغر الشهيد دم من يهراق ما أول "إن :بال وملم وأله عليه الله

مسم(م)السن ني الييهيت رواه ."ذنوبه

 رجال رجاله باستاد يعلى وأبو *هيبة ابي وابن ،احمد د<روى>

:رجل بال :تال سه الله رضي جابر عن :محيحه ني حبان وابن ،المحيح
ويهراق جوابه يعثر "آن :تال ؟أفتل الجهاد أى ،الله رمول يا

• (٥٦١ )محله <ءمرحو بن الله عبد عن هلبة ابي ابن وروى ٠٠.سه
٠  وآله عليه الله صلى الله رسول القثعمي;ان حبشي بن الله عبد وعن

ثملول ال وجهاد ،تيه حك ال "إيمان :تال ؟اهحل االصال اى مثل وملم
٠١.املائل جهد’م :تال ؟افصل المسه ناى :تيل ٠٠.مريوره وحجه ،ليه
ناى ؛تيل ٠٠.الله حرم ما هجر م*من :تال ؟افتل لهجره١ قاى ؛هتل

هاى ؛تيل "٠وماله بتغسه المحركين جاهد "من :تال ؟افتل الجهاد
،داود ابو رواه •"جوابه وعرت دمه اهريق م*من :تال ؟اهرب القتل

(.آآه)له واللغط والغائي

عليه الله ملى الله رسول بال :بال عخه الله ريف هريره ابي عن
من احدكم يجد كما إال التتل مم من الشهيد جيد "ال :وملم وصمة وآله

وابن ،والفاتي ،محيح حسن حديث :وتال ،الرتمذي رواه ١١.الرتمه امل
:تال :ولغظه الشن عي والبيهيت / ،محيحه هي حبان وابن ،ماجه

رواه ٠٠ ٠ لرتمه ١ آلم أحدكم جيد كما إال القتل الم جيد ال لشهيدا ٠٠
.(س)اللغظ بهذا لتاده آبي حديه من االوسط في الطبراني

 وآله عليه الله ملى الله رسول أن ؛عته الله رضي ماله بن امن وعن
على أهون القتل كان املبر وتزل الزحعان التىت اإذ ٠٠ :تال وطم

ءحقا هي ذكره ."تغملما ١ ليوم ١ في لبارد ١ ،ا,ا ١ من لشهيدا
. (عسم)المدور

مم من الشهيد على اهد نمله ؛شه٠٠ :تال ،مرهوع حديم ولي :بال
هآه(.اا)مامم يوم تي بارد حراب من إليه آههى هي بل ٠ الطلح

 ٢٩١ ،ه ،ا <ابيحيبه ابن ١
١٤٠ ،١ ،ا ،داود ابو ذا عقرت :عقر ٢
٤٠٥ ٠٤ ،٢ ،الهننبي المتقي ذا هو :هي ٣



 الله ملى لتعم ١ امحاب من رجل ص سد من راحد عن ؛التهماب وروى

يعتنقون المؤمنين بال ما ،الله رعود يا ؛نال رجال أن :وملم وآلم عليه
 رامه على املود بيارتة إممى ؛بال ،الشهداء إال تبورهم هي

عذاب .من جيار الشهيد أن ؛احادمي مجله هي وسام "(•٥٥٦رهتشه
• احلبر

وملم وأله عليه الله ملى النيي كن ت كنه الله رخي مريرة آمي دعن

ومن السموات هي من مثعق المور هي ءونئخ ؛االيه هذه عن جربيل مال انه

 هم ؛نال ؟"ميعتهم ان الله يشاء مل التني "من <ء<هاء من إال اآلري هي
٠ (ميم)االمثاد حميح :وبال < لحاكما ٠١رو ٠ لله ١ ههداء

 بن عباده عن ؛مثيرمهاو والطرباني ،حسن باسناد امحد اإلمام وروى
عقد للشهيد "إن ؛بال / وملم وآله عليه الله ملى الشيب عن ملامتء١

 من مقعده ويرى < <دمه >من دفعه اول هي له يغغر ان ،مخال سع الله
العزع من ويامن ،احلبر عذاب من وجيار ،اإليهان حلى وحيىل .الجقه

 وما الدنيا من خير مثه ليامحوتها ،رلوتاا تاج رامه على ويوءلع ،االكرب

ميعين هي وميغع ،العين الحور من زوجن وميعين حتتين ويزوج ثميهام
."(خهه)اتاربه من إفان

عن روي ؛حمال ٠جدآ ثمريبأ حدحيآ تعمريه يف لترطبي١ (وذكر—٥٥٩)
الشهداء الله ا*اكرم ؛حمال أنه وملم وآله علميه الله ملى الله رمول

مجيع أن ؛امحما اشاء وال ،االنبياء من حدما يها يكرم مل مات١كر بخمم
واءما .روحي ميتمي الدي ومو ،الموت طه ارواحهم حمبش االشيياء

 ،يشاء كيش بقدرته ارواحهم يتبق الذي هو وتعاىل تبارك هالله الشهداء
 ثد االنبياء مجيع أن ؛واحلاني •اهلوت طه ارواحهم على يسلط وال

 حاجه وال يغسلون ال والشهداء ،املوت يعد امثل وانا ،املوت بعد مثلوا
وانا كعقوا تد االنبياء مجيع ان ؛واحلالث .الدنيا ماء إىل هلم

ان دالرامءت •هبمهيا يل يصون مل يكثمنون ال والشهداء ،اكعن
،مات تد ؛يعاد متء إذا واشا ،امواتأ مسوا ماتوا ملا االتبهاء

م <تعطي> االنيياء أن ؛واخلامم .امواتأ يسمون ال والشهداء مل
الشهداء واما < لقيامه ١ يوم ايفآ عتي وحلها ،القيامة يوم الحغاعه

(."٥٥٩—يقغعوزر هيمن / يوم كل يقغعون هائهم

٢٩٣ ٠٥ ،ا ،اهليثمي ١
 ٢٩٢ ٠٥ ،٢ ،اهلخيمي <ن يتعده ؛مقعده ٢
لقرطيب ٣ ٢٧٦ ،٤ ،٢ ،ا



شها صبيحة الرواية ت لترطبي ١ بال  مكون ان لهحتمل مسلم محيح لي ال
ءنال كما خضر طهر جود على ١̂٢^١ :المعنى ليكون ،ررعلى بمعنى <مهيأ

صلينكم ؛وعال عد / الله اثل جذوع ني )رال لتخل جذوع على اى «احل جائز ا و
لظهر يسمر آن يط كان إذا ،جونآ ا مشتماد به ،حم  أبو باله •عليه و

هد نتهى Cهأ0ع"جداؤ حسن وهو احلق حمبه حم • لتذكرة ١ هي باترطيب ١ بكره ما ا

ريت بال لغق  ال صحيح صمود ابن حديث هان ،نظر كله الكالم هدا هي ا
تلم ال هانا وايضا ،صحيح مثير اشه :تال عن تول إىل يلتغء هال هيه خلق
حهم آن مورء اروا د هي لكوهنا حم  ارداح تكون آن ذله من يلزم تائه ،مج
نة امل ته١ هي اجل رة جل حمته الله رضي جعد يكون دان .يامجامحا مصو

را مو د حم جل علم وآله عليه الله مد الشيب رآه الذي با وهو ،تيه و
د لشهداء مه ورة وال ،ا م ضر لتاويل إىل تد مد أبو اوله الذي ا رمحه حم
لله - يل يظهر الذي مل الله كمه من - اعلم وا حهم جعل هي احل  هي اروا
ا آهنم :االمجماد هذه دوا هل هم جا لكثيغه بامجاد بذلوها ،تعاىل لله ا و
رضوها ،حبه هي آلالم وحم ساق ل لشديدة وامل حوا ،ا متثاال ،للغناء بها ومم  ا
طلبأ ،تعاىل الله المر رضاته و دار هي لطهغة آمجادأ عنها عوضهم ،مل

•حمحاؤن حيه اجلنة هي وميرحون *ويشربون هباء ياكلون ،الباقي النعيم

لعك كان وهلا نات ا يوا لطل الطري آمبام احل خفر االلوان وا لطل اال  وا
دات ما غاته اجل لزجاج احل لزجاجة :تعالى الله ̂>دال / كما ا كاهنا ))ا

هائها الشهداء ارواح .خبالل ويثرب كليا طائر ..... <ا(،مههه <دري كوي
تتنعم ،وخترب ،حاكل خضر طري صورة على او ،خضر طهر جود هي وحاوي ،و

لعرو ظل مثي تناديل إلى  بهن يجمع وهو ،ذكره من أر مل وهدا ،تقدم كما ا

تصل االحاديح .كلها امل

كند ميعتون وال ،قبورهم هي يفتنون ال الشهداء أن :ومشها
بط ان هبت وتد •لثورهم هل هي املرا ربم هي يفنت ال الله مم  لشهيدها ،ت

فتل النه اجرآ اوىل لغحل من ناله ما ^١^^١ شال وما ،عنه ا  إال ا
توتعه <للشهادة بتعرضه لغضل ذله يعطي ال نكيل ،لها و ؟؟شالها من ا

لغاء :هي ١ ن ا
لقرطيب ،ن الرواحهم :ارواحهم ٢ ب ٨٢ ،١٧ ،ا

لظهر ٣ لقرطيب ذا الطري :ا ب ٨٢ ^، ،ا
ن مشتمل :مشتمال ٤

يل (ن ههيد :مميد ٠ مطتيو ٢٥٤ <١ <١ ،ا
يل ٦ مطنبو ٢٥٤ <١ <٢ ،ا
ن ردح رداختا ٧



 ءلن مره بن لله

خضرء كطير لله

وأله عليه الله ملى الله ربول أن ؛ مشه الله رهي مابلق بن كعب ص
ملم لشهداء "أرواح ؛بال و ثة تناديل ني معلقه خضر طهر مور ني ا اجل
لقيامه يوم الله يرجعها حتى زاق عيد روام ٠٠ * ا يح باسناد الر ،حم

ر من تعلق خضر طهر جود ني الشهداء "أرواح م ؛تال انه إال ^^٠٢^وا مم
مذي تال الجده.مم هجر او لجنها يح خسن حديم ؛الرت هه)مم ٠ (أ

تال—٥٥٤) د ابن حديث غي وتع ؛لتذكره ١ في لترطبيا ( ن ١٠٠ ؛سو
 ثتهه "إمنا ؛ماله من كعب حديث وني ٠٠.خضر طهر جوف في أرواحهم

ؤمن عمو وروى ٠٠.لجئها حجر قي تعلق طائر امل مرة بن الله مد عن اال
د ابن متل ؛تال و لشهداء ارواح ص مس لشهداء ارواح ؛ثتال ؟ا عند ا

ت تثاديل هي خفر كطري الله لعرش حت ح ا ر نه من مت مث .تشاء حيه اجل
.لحديها وذكر .قناديلها إىل ترجع

لله مبد عن يهيثه امن دردى ع انه ؛يزيد أبي بن ا  عباس ابن مس
لشهداء أرواح إن ؛يتول ل ا و .خضر طري ني جت

 ملى الله رهول ؛ان اهبه عن ماله بن كعب ابن عن ههاب ابن وروى
ملم وأله عليه الله لشهداء "ارداح ؛تال و  حجر هي تعلق طير <حدي ا

ته ١ ديه مطابق كله وهذا ٠٠ ،جل و ماله من كعب حل  ردى من رواية من أمح هل
حهم ان ستذكار هي عمر أبو ناله .خضر طهر جود ني أروا أبو وتال .اال

ش لعلط انكر ؛بسالتا امل الهنا خفر طري حوامل هي بال من نول ،ا
ه مثير روايه رة نهي كذله كانت إذا النها حمحي مو ٠ كليها مطيق حم

رى عن ؛ق١الرز عبد ورداه مد عن االصبمو عن احلو
لشهداء ارواح ؛تال انه رال موتونأ جرهغذ مسروق  عند ا

ديث ..... بالعرش معلته ديلتبا لها هه)احل . (آ

ب ٨٢ <با <لترطبي



يفا كنه الله رضي انم دين  الله ملى النيب آتى أمود رجال أن ؛ ا
ملم وأله عليه لريح متنت ،أمود رجل زني ،الله رصول يا ؛لقال و ،ا

؟أنا عاين آتتل حتى هؤالء تاتلت أنا فإن ء يل مال ال ،الوجه تبيح
نة١ "يف :بال وآله عليه الله ملى النيب هناتا <ذتل حتى حللعا <"جل

ملم طيب ،وجهك الله بيي ألد ؛هتال و كحر ،رحيك و ؛وبال ."ماله وا
جته رايت لعد٠٠ لغيره آو هلذا عته العني احلور من زو محن؛م له جبه ناز

اكم١ ٠روا ٠٠.جبته دبني بيته تدخل مود  هرط على صحيح ؛وتال ،حل
٠ (٥٤٨)مطم

عليه الله ملى النبي اتى الذي االمود هذا اسم ؛الغتير يتول

ملم وآله / . (ؤءه)ادغابه اسد ني االثير ابن ذكره .جمال و

عليه الله ملى الله رمبول بال ؛تال عنه الله رضي معبا ابن وعن
ملم وآله  ني يطير ملكا عنه الله رهي طالب آبي بن جعغر "رايت ؛و

."ء لنما يا توادمه مخضوبه ،هاء حيث يهما يطير جناحهن الجده،ذا
. (٥٥٠ )حمش أحنمما ،دينباسنا الطبراني رواه

عل الله سبيل ني يقتلون حين الشهداء أن ؛ومنها ارواحهم الله جي

• لجنها هي خضر طري جود هي

 عليه لله ١ ملى لله ١ رعود تال ؛تال عنهما الله رضي عبام بن ١ عن
به وآله ملم وحم ا٠٠ ؛و نكم تتل مل حهم الله جعل <باحد> إخوا  هي أروا
نه اهنار ترد ،خضر طري جود ها من حاكل ،اجل  من قناديل إىل وحاوي ،ملار
لعرش ظل هي معلقه لتمب مشرهبم ،ماكلهم طيب وجدوا هلما ،ا مقيلهم ،و  ،و

ننا يبلغ من ؛تالوا حياء أنا عنا إخوا نه١ ني أ زق جل  هي يزهدوا لتال نر
هاد بلغهم انا ؛تعاىل الله نقال ؟احلرب عن يتكلوا وال اجل  ،عنكم أ

لذين تصنب »وال ؛وجل عز الله فانزل دال<م>  الله سبيل هي تتلوا ا
تآء اكم ،داود أيو رواه •اآلية آخر إىل "أموا  على محيح ؛وتال ،واحل

٠ (٥٥١)مطم هرط

٩٤ ،٢ ،١ ،الحاكم ١
٣٧٣ ،٩ ،ا ،الهيحمي ،ن جناحان ذا :جناحين ذا ٢
٢٧٣ ،٩ ،١ ،الهيحمي نا منها ؛يهما ٣

٢٧٣ ،٩ ٠١ ،اهلحيمي ،ن متمومه ؛مخضوبه ٤
٢٠١ <١ .١ ،داود ابو ٠



تقدم  الله صلى لله ١ رسول آن عشه الله رضي هريره بي آ حديث يضا ٢ و
ملم وأله عليه مد نغم والذي ٠٠ عادة و ددت بيده حم  سبيل رني آمثزو آني لو
لبخاري رداه ٠٠.ناتتل و آشن مث ،ناتتل امتزو هم ،ناتتل <الده  ا
صطم ٠ (٥٤٥) و

لعبد على ما جميع تكغر الله سبيل ني لشهادة ١ أن ؛ومشها  من / ا

لذنوب •تعاىل الله وبهن بيته اليت ا

ئكة ان ؛ومشها لشهيد تظل اهلاد ٠ ياجنحتها ا

• تطعأ لجتها دخول توجب الله سييل هي الخالمه الشهادة أن ؛ومشها

رتى الله »إن :وعال عز الله بال ؤمنني من اح نفهم امل اهلم ا مو وأ
ده١ هلم بان الله سييل يف تتلوا )ووالدين ؛تعاىل وتال ،(٠(ه٤٦)جل
عماهلم يطل فلن يدخلهم .صاهلم وميحل ميهتيهم .أ ته و  عرهها اجل
م ء)هل ىه(.

 خمسة هيه ،عدن له يقال تمر الجنة هي ؛تال عمر بن الله عبد عن
ربه أالف ب باب كل على ،باب أالق المعجمه الخاء ينتح :المحرة .خ

لياء وإمكان ات واحدة — ا ير عان احلور وهن — اخل ات ،امل ير .االخالق اخل

وج حوله ،ثنشأ يدعى تمر الجنة هي إن ؛تال ؛رواية وهي املر
ربوج  أد ،مديق او *شيب إال يسكنه ال او ينخله ال ياب الئم ٢ مخات له ،وال

.عادل إمام او ،ههيد

٢٩٧ ،٤ ،١ <طم ١



تال“ءم؟ر ؛طه صئ  حيآ بشهيد ١ ىان إل؛ا ؛تئسهرم م لتر)لبي ١ (
ختلد وتد .حث كاحلى عليه ميىل هال حكمأ لعلماء ا لشهداء مثسل م ا ا

لشافعي ،حتيغة وأبو ،باءما نلهب ،عليهم وااملادة ري ،وا  رمحهم واحلو
يع مثسل إىل الله لشهداء مج يل إال عليهم واملادة ا رتك حت ل يف املع ا  حت
لعدو ملى الله رمرل بال ؛بال عشه الله رم جابر حلديث ( خامه ا
ملم عليه الله لفتوهم ٠' ؛و  .٢ يعلهم دمل احد يوم يعم "ساثهم هي ا
لبخاري رداه طوجما *علي بن وداود *داالدزاص *امحد بال وبهذا *ا

ديه ١ واهل ،االممار فقهاء لعله ،الله رمحهم حل  يف جاء ما ذللء يف وا
ديه ١ م تام ساءهم ن ١٠٠ من حل ملق كريح لقيامه ١ يو من وتال ."امل امل

 يتل للم ؛البر عيد بن صرر آبو تال .يغلون / ؛المسهب وابن
.احد بقولهما

لشافعي <ماالئ للهب علميهم املادة وآما  عتهم الله رضي وامحد ،وا
ديه (عليهم ميىل ال اندآ إىل لكوهه < لبصره ١ فقهاء وتال .جابر حل ،وا

لشامو سيل ممرها ١ أشارم ١ورود” عليهم ميىل ؛ا واجمع •مرا

لعلماء لشهيد ان على ؛ا ل إذا ا ت ولم مححآ حم رتك هي مي ع  واكل وعاو امل

نتهى (أئم”ءهتر الله رضي بعمر فعل كما عليه ميىل هائه .ا

لشهيد فضائل ومن لة يدخل احد ليم انه :ا ب اجل ملها يخرج ان وحي
لدنيا هي ما أعطي ولو يعا ا لشهيد إال مج ىن فانه ا إىل الله يرده نا يتم

لدنيا يل هي ليقتل ا ى لط اوآل تتل كما الله مم لشهداء كرامه من ير  ا
.تعاىل الله على

حيحهن يف خبت الله رعود ان عته الله رض اشس عن ؛ثميرهماو امل
ملم وأبه علميه الله ملى ته ينخل أحد <من> "ما ؛تال و ان ويحب اجل

لدنيا إىل يرجع لشهيد إال هيئ من االرز على ما له وآن ا ان يتمىن فانه ا

نيا إىل يرجع ا مرات عشر فيقتل امل ؛رواية وني ."لكرامها من يرى هل
ى "ملا لشهادءرءءه هطل من ير (."ا

لقرطيب (ن في :و ١ ٢٧٠ ،٤٠١ ،ا
لقتيل ان ٢ هاد يف ا لقرطيب (ن يغل ال اجل ٢٧٠ ،٤ ،١ ،ا

لقرطيب (ن اهنم ؛انه ٣ ٢٧١ ،٤ ،٢ ،ا
لقرطيب ،ن اتا روا ؛أحارا رووا ٤ ٢٧١ ،ء ،١ ،ا
٢٩٨ <٤ <ا ،سلم ٠



ني اذكر اشا وما ا حيخ مب عن .امجامتم محاة يل ردي مس عبد د
هد ١  ؛بال " عتهم الله رم عباس بن الله مد بن علي م امن مو " مل

تيت يل كاد وتد ،محزة عمي لرب أ ريه من قامتخرجته ،يكقعه امل (كهيئته ل
كليه لتمرة و ملم وآله عليه الله ملمع الله رمول كغته اليت ا ،تيها و
ثخر رجدا كهيئة لكان ،حجري هي رامه نوئعت ،تنميه على واإل  وامرت ،امل
صت < هاعمق بالقرب اتا ١ كليه وو عيد <مم بن ١ خرجه .حغرته لريإ وا

رمبآ كر >،(.ىا

لقرطيب تال لتذكرة هي ا دينه امل كانه روى ولد :ا جدار ان امل
لتيي ترب ملم وآله كليه الله ملى 'ا ا و لوليد ح خالنه ايام اهتدم مل  ا

له عبد بنك لعزيز عبد بن عمر بوالية ،مردان بن اهل دينه١ على ا  بدت مل
علم وآله عليه الله ملى الله رمول تدم تكون ان هخاهوا ،تدم هلم  ،■ و

لشام فجزع اء ،ا طاب بن عمر بن الله عبد بن مامل جل  ،عنهم الله رضي اخل
٠(٥٤٠)ههيدا تتل وكان ،عمر جده لدم اشها فعرب

حكى رد اإلمام و لرياحني روء كتابه هي نعياليا الله عبد املا ؛ا
د عن راق سو باح هي يعمل امود رجل كان :تال الو كنا ،امل :مل نقول و
•العني احلور من يزوجين ان الله اعال :نيتول ؟مبارك يا تتزوج اال
لعدو هخرج ،صغازي١ بعين فغزونا ؛تال نا ،مبارك نقتل .عليشا ا سرر

بدنه ناحيه هي برامه ت ويداه ،بطنه على منكب ومو ،ناحيه هي و  ،مدره حت
تلشا عليه هوتغنا لعينم احلور من الله زوجك كم ،مبارك يا :له و /ا
ت من يده فاخرج مابع بثالث إلينا واهار مدره حت • (٥٤١حالشار يتول ا

لعروم هوو كتاب ماحب وتال لتغوس و؟ناى ا ي سيد تال :ا :اخلمج
نلها <عيادة لشاس١ امحن هاب معنا وكان .لبحر١ ة١مثز هي يومأ خرجنا
هتد لقتال ا  راحمه نتام ،عتقه ضربت حنت تليال إال يليث نلم .يقاتل جعل ا
صاء على متقبل ،ا ركب١ وا جعل ،مل  االخرة ر١الد >)تدائ ؛االيه هذه يتلو و

علها ون ال للدين جن لعاتبه ١فاد وال الرو ١ هي علوم يريد  وا
كايات •ء(٥٤٢)للهتعني لشهيد حياة ني واحل رية ا كرناه وهنما كث ذ
.ممايه

رجل ١ لرجل ؛امل يل ذا ا  ٢١٧ ،١ ،ا ،سبو
لقرطيب ٢ الد ٨٥ )،ب ،ا
لقرطيب <ن منت :بنت ٣ الد ٨٥ <با ،ا

؛مآخرج ء



لعلماء ومن ليهم ترد ؛يتول من ا ن تبزرهم يل االرداح إ  ليسمو
يا كما لكقار حي اهد وبال .نيعحبون تبورهم عي ا صر من يرزتون :جم

دن \أء اجلنه ليسوا رحيها جيد  لي أرواحهم إن ؛أخردن وتال •تيها و

يتنعمون ديرزتون نكلويا اجلنة هي وإهنم ،خضر طري جود تال -و
حيح هذا :القرطيب امل لشتل به مج ما الن االتوال من هو <ني> ههو م ا
كون مثزوءا تواب سه كل هي لهم يكتب إنه ؛تيل وتد •الواقع يثرت  و

قيل ٠لقيامه١ يوم إىل بععمم كان جهاد كل <حواب> هي أرواحهم الن ؛و
د تركع ت وجت رواخ لقيامه١ يوم إىل العري حت ؤمنني كا لذين امل ماتوا ا
حاكله وال التبر هي يبلى ال الشهيد الن :تيل <ب> وضوءا على

الآه(م-االرير

جاد ان س اعلم والله — لي يظهر واللي جساد .عن تتميز الشهداء ا أ
موات١ غه ال ياة مبات من مب حهم آن لظاهر١ي ،ما إدراكا تعيد احل  مند أروا

كان هي رحب على الله كانه ني رحب مهملم اهتم كما امل شهم .امل من مه
نه هي ترعى خضر طري جود ني روحه لعرش ظل هي تناديل إىل وتاوي ،اجل  ا
حيحه االحادمي ني ياتي كما ر بارق على هو من ومشهم .امل بباب هن

نه ج اجل ر • عباس ابن حديه ني تقدم كما وعشهآ بكرة رزتهم إليهم خي
تكه ١ مع يطري من ومنهم لسهاء هي هلال نه ١ وني ا ا حيث جل  هي حييا كما ءمي

حهم تغاوحت وإمنا .عنه الله رضي طالب ابي بن جعغر ٠؛حديث ح هي أروا

نفهم ومماحه ،إخالصهم رتب لتغاوت لمنزلها  عليه كانوا وما نغمهمبا ا
.واإلحسان واإليمان اإلعالم رما من الشهادة حصول تبل

يا ١ يء :حي ٢٦٩ ،٤ ،١ ،القرطبي ،ن جت
٢٦٩ ،٤ ،ا ،القرطبي ،ن ان :آى ٢

٢٧٠ ،٤ ،آ ،القرطبي ٣
٢٧٠ ،٤ ،٢ ،القرطبي ؛ن انهم :انه ٤

٢٧٠ ،٤ ،آ ،القرطبي ه
٢٧٠ <٤ ،٢ ،القرطبي ٦



٥٣

١٨٧

 وآله عليه الله ملس التيب ؛ان صبه الله رضي ماله بن آنس وص
هلم م وامنعي توم جاء للماب لعباد ١ وتد '*إذا بادت و هن  غلى صو

مرتا أ تقطر هب زدمحوا ،مب ته باب على خلا  ؛ تال ؟هؤالء من ؛فتهل ،اجل
لشهداء زوهتن أحياء كانوا ا ني روام ٠٠ ■مر ربا لط (*٥٣٦ )ا

تد ت تال عمري بن عبيد عن تطن بن وهب عن امليارلء ابن دردى  و
عب على وملم وآله علميه الله ملى الله لرمو / متجعد وهو — عمير بن مم
جهه على  عليه الله ملى الله لرمو لواء ماحب وكان ،حهيدا احد يوم و

المؤمتين ))من ؛وملم وآله علميه الله صلى الله لرمو تقال سم وملم وآله

س من فمتهم علميه الله ١ عاهدو ما مدتوا رجال به مت متهم حت  ينتظر ممن و
ملم وآله عليه الله ملى الله رممول أران •،؛،تبديال بدلزا وما  حهد و

تبل مث لقيامه ١ يوم آلله عتد حهداء انكم عليكم لتام على آ  ؛هتاف ا
لتام يها ٢٠٠ ثتوهم ،ا ا ،وزوروهم ،ا و  ال هبدم نضم نواليت ،عليهم وجل

لطلم عليه ردوا إال احد علميهم بلم لتياعه يوم إىل ا  وهذا ٠٠ .ا
)مسإ ٠ مرمل

علم لعلماء ;ان وا ختلقوا ا لشهداء حياه معىن ني ا  (تال—٥٣٨) .ا
للي ت الرتطيب عظم عليه وا لشهداء حياه ان امل قته ا  ني وأهنم .حم
نه اله وال .وجل عز اخرب كما يرزتون حياء ا اجل وان اهتم حم ماتواء <

هم<ء رتاب خلي امجاد حهم وان ،ال رواح حيه اروا ومثنيء ماثر كا  امل
لوا زق وحن ته ١ هي بالر من جل لقتل وتت ر دامته لدنيا ١ حياه كان حىت <ا

• ب

تغت ؛وتد ١ مي <ن و ٢٩٥ <ه <١ ،اهلحي
قيدن :تال ٢

لشهداء ٣ لشهيد :ا لقرطيب ،ن ا ٢٦٩ <٤ ،١ ،ا
٢٦٩ ،٤ ،٢ ،لرتطيب١ ٤
رواح ٠ لقرطيب ،ن ارواح كسائر ؛مائر كا ٢٦٩ ،٤ ٠١ ،ا
لقرطيب ٦ ٢٦٩ ،٤ ،ا ،ا



٥٢.

١٨٦

لشهيد ومسي نة له مشهود النه ؛تيل C ١ حهيد ا وهري باله *بامل اجل
تيل •باها)ومثيرم حهم الن ؛و الم دار حضرت١و ههمت أروا حياء النهم ،ال  أ

لة تشهد امنا ثميرهم وأرواح ،يرزتون رهبم صلد لقيامة يوم اجل نال .ا
 وبال ،الجتة لي الحاضر اى الشاهد ; بمعنى هالشهيد ؛حميل ين الحضر

القتيل والشهيد ؛هارس امن وبال ، اسيحرخآ)،ا هو وهذا ؛العرطبي

(م الله مالئكة الن :قالوا ،الله مبيد هي ي :وتيل تشهدمصه بذلال مس
لوباء لؤمه حين وجل م لله تغسه كلى لشهادحه هي بايعه اليت بالبيعه ا

 لهم يان وأموالهم الفهم المؤمنين من احترى الله ءإن ؛تعاىل توله
،<مصم)الجده

ملم وأله عليه الله صلى الله رمول وقال ممن اعلم **والله ؛و
شباري ابن وقال •**مبيله هي يكلم  ومالئكته وجل عز الله آلن ؛اال

م يشهدون نة هل تيل • (٠٣١ر باجل  حمث ٢ ما روحه خروج عند يشهد النه ؛و
 <يشهدونه لرمحه١ مالئكة آلن ؛وهتل ٠مهلكرا١و ابلحو١ من له لله١

• ردحه هياخذون

علم له أيها وا لتاييد بالتمر عهرلئ الله مت — امل  الله ؛آن” وا
تعاىل ميحانه لشهداء على من قد ا و ص ال بغضاثل ا ماهر ،حت ال و

ا تيسر ما ذباة من تعاىل الله هاء إن أذكر آنا وها .تستتمى  ومل مم
لقليل عشمي إهله مي ،ا لكليل وهل خغي ما نفس تعلم هرهال .ا م آ من هل
ءهنرماه تره تون ربهم عند أحياء الهم ؛نمنها ،<م(آ  الله تال كما يرز
ن تتولوا هروال ؛وجل عز  (،،٠٣٣)أحياء بل أموات الله مييل هي يقتل مل

 بل امواحأ الله مييل هي لتلوا لدين١ تصنب هروال ؛تعالى وبال •اآلية

يأ١ ه(٥٣٤)يرزتون ربهم عند أحياء •ال

ليه الله ملى الله رسول تال ؛تال عنه الله رهي عبام ابن وحمن  حم
ملم ومحبه وآله لشهداء ؛و نه بباب شهر بارق على "ا  ،خضرآء تبة تي اجل

نه من ردهلم عليهم خيرج ابي و<اصن> ،أمحد روام " *وصقيأ بكرة اجل
بن ،جرير وابن *حيبة اكم ،محيحه هي حبان حو،ا على محيح ؛وقال ،واحل

(.٥٣٥)ملم هرط

لقرآن ،دالن هالت ١ ١٧ ،م)ابه ،ا



١٨٤

١٨٠

لقرطيب وحكمي ريه ني ا حبار كعب ص ؛تعس يل مله كان ؛بال / اال
ثهل بني لة نعل ،إمرا وص ،واحدة حم تل ،زمانهم شبي إلى تعالى الله نا

جاهد ان تمتىا ،رب يا ؛نقال ؛يتمىن ؛لغالن ،ونلهم ،وولعه ،بمالي أ
لولد يجهز كان مث ،ولد ألد الله نرزقه لعسكر ني بماله ا ويخرجه ،ا

ا لولد ذللت ويقتل ههرآ فيقوم ،الله عبهل ني هدمجم ني أخر يجهز مث ،ا
لطاء <ههر هي يقتل ولد كل فكان ،العسكر لليل قامث ذله مع وا مامث ،ا
لنهار غتال .نقتل نقاتل تقدم حم ،ههر الد ني ولد االلد نقتل ،ا < 
لتام ءليله :تعاىل الله هاشزل ،ا”<املالق هذا مغزله يدرك احد ال ؛ا
لقدر لقيام ني الطاء ذللت ههور من اى ،( < حهر لد١ من خري ا يام ا  وامل

هاد ل<آ> واجل لنلم باملا هل لي داالدالد وا م(م مم لدهرهآ ا

ا يصد االمه هده كلى الله فلل سه من وهذا ؛الغتري يتول  من هل
لعمل ني االجر س ني بقه املط االمم تدركه مل ما اليسير ا لطويل امل  ا

لعمل لقدر ليله كانت فإذا ،الكثري وا  من ههر الد من خري االمه هلذه ا
له ذللت فهور ا نكيد امل فتل هو مي لقدر ليله قيام من ا د ا جر مم  احل
 رثي هريرة أبي حديث من مح كما الله مييل ني عه ط موتد وهو ؟االمود
ه الله تقدم مم *و

ل مت
قتول الشهيد فلل ني تعالى الله مييل ثمي امل

؛ان كلم لشهادة ا تبه ا متزله <عظيمه ر  حظ ذو إال يلقاها ال جسيمه و
لقدر له ميق / عن إال يتاهلا وال ،عظيم لرتيه وهم ٠القدمي بالغوز ا ا

لتبوه متام بعد الحالحه انعم الذين مع ))هاولتلئ ؛تعالى قال كما ا
حسن والمالحين والشهداء والمديتين التبيين من عليهم الله  أولتلء و

يتأ م(.ء)^رد

١٣٣ ،٢٠ ،١ ،القرطبي ١
١٢٢ ،٢٠ ،١ ،القرطبي ٢

١٨٥ ،١ ،ا <اعطدبولي ذا العمل :العمر ٣
ن من ؛معد ٤



فمد
لشهادة ل ١مؤ م لترتميبا م ماو ا ر ،كليها حل

كر ز من بعج وذ ا تعر ا هل هل ا خل

.
لذنتهم المراط مدتا ١١) ؛نائال م تعاىل الله بال اط •ا مر

غضوب حنير عليهم آنعهعأ لذتني ١ رتو ه ٠ ا٥٢ ١ )لضالني ١ وال عليهم امل ان
ا ان عباده على الله ية ماله كل م لوهمي انعم الذين مراط إىل اهلدا

رون وهم ،عليهم ذكو الله انعم الدين مع لثلث))ناو ؛تعاىل توله هي امل
بيني منم عليهم ديتهن احل لشهداء وامل هن وا حسن واملاحل ولثلث ٢ و
نيعا ه(.م̂)ر

طاب من كمر أن املم من زيد عن ؛الله رمحه ماله وروى  رضي اخل
للهم ؛يتول كان / عخه الله يا ا رأل بيلد ووفاة ميهله ني ههادء رزخت رحمو
ملم وآله عليه الله ملى لبخاري ورواه .و تال ؛تال مجزومأ معلتأ ا

للهم ؛عحه الله رضي عمر ي ا  الله ملى الله رسول بلد ني حهاده ارزخت
(م)وصدم وأله عليه آمه

خلت عامرت بن مليم وتال اح على د ،يديه نرفع ،الله عبد بن اجلر
كم يديهما االمراء نرفع ي ابا يا ؛يل تال حم ،طويال من ما حدري مل حي

جدحكم ؛تلت ؟نيه كشا غبه هي ال،و الله مالت :تال ،معكم يدي هرنعت € ر

لشهادة لله ؛مليم تال ،ا هم بيت ما نوا لغراء تله ني احد خم حىت ا
انظ التهيب ابن ذكره ٠متشهد ١ ٠ (٥٢٤ )احل

ملم وآله عليه الله ملى لشيبا عن حدمي ما مثير ني هبت وتد ان و
لشهداء وج يتمخون ا خة من اخلر مغارتة ،اجل عيمء من هيه هم ما و اخل
لرجوع لدنيا إىل وا ا الله ميهل قي ١ليقتلو ا  هي لقتل١ لذة من وجدوا هل

هطل ،الله سييل لشهادة و امل كان هإذا :النقري تال .الله عند ا
خه لشهادة يتمخون اجل بالوهنا ا لوا وتد ،و لوا ما على مح  من عليه مح
لغون لعظيم ا ملوا ،ا ملوا ما إىل وو ليه و لتعيم من إ تيم ا  ال نكهد امل

ا يتمناها هل با حن دار هي اآلن هو من و لغرور اهل لصب ،وا لسرور وا  أ ؟وا
ته إىل يدري ال ير اجل بغم احلار املم ام ،مي لسري و •ا

لته لصاءرء ،القرآن ،ن فالثه ؛قاو ٦٩ (،ا



يضا تها ني خضر طهر جود قي روحه المقتول ٠ وأ ليم جل كذله و
يت يضا •امل يت ني ذله يرد ولم هبرم قي يقنت ال المقتول ٠٠ وأ • امل
يضا لشهيد • وأ قتول ا د ومل يقنع امل يت ني ذله ير يضا •امل لشهيد ’ وآ ا

ى د آن تيل العني احلور ير يت كذله وليم سه جي لقصائد شهذه .امل ا
مطلق ني احرتكا وإن ،الميت على الله مييل قي املقتول هبا يتميز كلها

لشهادة كما ا ،والميطون ،المطعون عن يتميز الله مييل ني الميت ان ،
لغريق ريق ،وا لشهداء من معهم ذكر ومن ،واحل لغدو اجر من شاله بما ا ا

واح لغبار ،والر غتة ،وا لتصعيد ،واحل لغزو ني للعمل وا وان / ذله ومثير ا
ير من يل يظهر ما هذا ،ههداء كلهم كانوا دد مث .تر

نمل

 ملى الله رسول تال ؛قال عشهما الله ر*دي عمر بن الله عبد عن
به وآله عليه الله ملم وحم <ا> حنقر الله ميهل ني رآمه مدع *رمن ت و لله  ا
ئبه من تتدم ما له • (حاه)هييأ أبي أبن روام ٠٠ •ذ

الله ملى الله رمول بال ؛تال عشه الله رضي ماله بن امن وعن
ملم وآله عليه عطاه الله مميل هي يومآ مرش م*من ؛و اب الله ا حو

٥-^) آ”عباد، ١ ٩".)

لتمي عن ؛ملدور١ ءحقا ماحب وذكر ملم وآله عليه الله ملى ا و
تبه الد عتق من هطل ١ كان الله مبيل هي يومآ مرو من ٠٠ ؛بال  ، يعتقهم ر

لتهامه يوم إلى عليهم ويشقق ،الله مييل هي ويجهزمم ٠٠. (٥٣٠ )ا

٢٢٩ ،٥ ،١ ،حييه ابي ابن ١
اب عباده ؛عناده حواب ٢ ١٥٤ <١ ،أ ،امطتيولي {ن ثو



ب ؛سعنله لعلماء بعش هن يت آن إىل ؛ ا ل امل قتو يل حمي وامل مس
متدلوو ٠ءامو لله ١ عليه للها صلى الثيب وتول ٠ م ١حر م ٢ بحديه ١ا

ملهن / من '*آنت ؛وملم وأله بتها عن مرعت آهتا مع عاه(مم)ا ومل دا
ب .تقتل ون؛إىل وهن يل حمي للمقتول ان آخر يت على مزيت الله مم ا امل مب
مابد هطل حمهو الله ذات جلي آ الله ملى الشيب لتول أرجح وهذا .عنه أ
ملم وآله عليه حيط األحاديث هي و تية امل ا تعاىل الله هاء إن اآل -تل مل

هاد اى فتل اجل يهراق جوابك يعرت "آن ؛نقال ؟ا ان مع ("هاه)دمه و
سترت لعتل بديهه هي امل حدحيأ تديهأ لتام ١ عامه عند ا قتول أخ ،و امل

فتل يت عن ا فتل تعمله عماد نوى من وأخ ،امل ن ا ،يعمله ومل ومات ثوى مم
ل له كان دان يت آن مع اجرم حم ل له كان وان الله مييل هي اهل اجر حم

قتول ،ميتآ يسهى هائه لشهيد ١ ى تد بل ميتأ يسهى ال وامل وجل عز لله ١ هل
ن تعولوا ءوال ؛تعاىل لتال ذللت عن يل هي يقتل هل  مل أموات الله مم

آلام(.م حياء ا

يل هي للمقتول :يضا ٢و مابه ما ثواب الله مم حاتي التي الجراح من آ
لقيامه يوم أ تفجر ،ا د ريح ورحيه ،الدم لون لونه ،مل يت ،امل  مل وامل
يضا .ذلال يقل قتول ؛وأ يل هي امل لدنيا إىل لرجعه١. يتمىن الله مم ا

 عليه للها ملى لتوله لميت١ كذله وليم <شيهها مره لله١ مميل قي ليقتل
ملم وآله ت نغم من *رما ؛و و  إلى ترجع ان برها خري الله عند لها هت

 ،يرجع ان يتمنى <حدزنه الشهيد إال نيها وما لدنيا١ لها وأد <لدنيا١
(."٥١٧)لشهادةا هطل من يرى لما الدنيا ني / قيقتل

لشهيد لغط ؛تيل هان طلق حيث ؛تلنا .يشملهما ا لشهيد ا يراد ال ا
قتول ١ إال به يت ١ ؛إن ٠تلغا ولو ٠ لله ١ مييل هي مل لله ١ مبهل هي مل

لرجعه يتمىن رحا -جاء كما للموت ال للقتل يتمناها امنا هانه ايضا ا مم
يع هي به ديث١ ١هذ لغاظ١ مج طرته حل لقتل هطل على يدل وهو <و على ا

يضا .املوت لقتل وا يل قي ؛ا له يرد ومل ذشب كل يكفر الله مم هي ذ
يت :وأيضا .املوت يل ني امل قتول .عليه ميىل الله مم دال يغل ال وامل

نوبه ثمغران خلي الله عند هغاعه عليه ميىل .عليه ميىل هاد تمغرت وتد ذ

تقي ١ ٢٩٠ ،٤ ،ا <ادهددبي امل
ديث هذا ٢ ن األحاديث مذم ؛احل



١٧٩

ب لبا مب ا با ا

 مات آو لقتل الله مبهل م ثمازيأ خرج من أة بهان م

 او رامد مدع من وفتل ،الجئأ وله نهيد نهو جهاد فهر من

بي وفي ،الله مبهل هي مرء رت ل  والحرم الشهادة مؤال هي ا

كر وني ،كليها ل ١ لشهيد ١ فتل ذ تشو الله سبيل يل م مل

لتم ررولثن ؛تعالى الله بال غغره متم او الله مييل في حت من مل
لثن •يجمعون مها خرب ورمحه لله ١ لله ١ إللى تتلتم آو سم و

الله إلى جرآمها بيته من يخرج ءومن ؛تعالى وبال ٢٤. (٥٠٨ )تحشرون
ثمغورم الله وكان الله كلى آجره [و] وتع نقد املوت يدركه هم الورمو

صا هم الله سبيل لي ١هاجرو الحنين ص ؛دجل م تعابى وبال (.،<٥٠٩)ر
نتا لله ١ نتشهملري ١ماتو آو لتلوا ن ١ بى ١ خري لله ١ وإن حمتا ر ء ذهل

(.،،٥١٠) حليم لعليم الله وإن يرثونه ممخال ليدخلنهم

وأله كليه الله ملى الله رمرل ان عته الله رفي هريره ابي وص
ملم جاهد "حمل ؛بال و لقانت كمحل الله مهيل لي امل يغتر ال ملامت ١ ا

ا اهله إىل الله يرجعه حتي صياما وال ماده ما من إليهم يرجعه مب او ،مثهن
له يتوفاه او ،اجر شه خب هحه ني حبان ابن رواه ."اجل ني وهو .حم

حيحني (.٥١١ر ينحوه امل

حممماا ؛تال وملم وأله كليه الله ملى التيي كن عامر بن عقبه وم

والغريق ،لهد الله مميل ني الدتيل <ههيد لهو متهن هيئ ني تبم من

 في والميطون <ههيد الله مبيل في والمطعون <حهيد الله<آ مييل >في

̂اء ،شهيد الله مهيل المبارك ابن روام ."ههيده الله مهيل هي والدغ

(.٥١٢) متمل جيد باشاد

رك امن وخرج ر با  انععد ص خ-امل ءن م-رمي آم من مض امي من ؛امل
ملم وآله عليه الله ملى الله انءرمول لشهداء ؛م<دال> و مناء •'ا الله أ

ههم على ماتوا او ،قتلوا ،وجل عز "م(سم)در

١٠٠ (،الساءرء ،القرآن ١
٥٩ ،م)الحج ،القرآن ،ن حكيم ؛حليم ٢
١٥٥ .١ ،المبارك ابن ٣

ن مغمل ؛متمل ٤
٥٥ .١ ،المبارك امن ٠



وجماورة ، االسمس الربح وإحراز ،العظبمى الغجاة سبب كان وهلا
،العبادة عي باإلخالص يحمل إنها ،والنعيم الرور دار عي الكريم الرب

تقهبر وحب كذله االمر كان وإذا ،لعباده حرعه ليما الله وجه وإرادة

 ببيان الحر وكقخم <تمامها ٢و الجهاد في الحية تحقيق هي البماكدة ماعد

• ممره رب ال للموابء الملهم والله .حكامها١ وجوه عن البيان

،هيه لهتاصد ١ لتتوع ،تنحصر ال الجهاد ^هي الحية ح آنواع م*ان فاعلم
 والتوفيق ،يتع ما عليه ويقاس ،وجودم الغالب هو ما مشها نذكر ولكن
.صيحاشه الله بيد

 الله رضي معد بنت ميمونة عن جهاله قيه بامتاد الطبراني وخرج

ماله وأعطى / يغز لم من عن الله رمول <يا> ائتنا ؛تالت آتها عنها

ل <للهنطدقؤ ام اجر نله عليه يغزى  اجر وللمحطلو ،ماله اجر لم٠٠ ؛تا

(•"ه*ذهلآل من احتسب ما

بن معدان عن عياو بن إسماعيل عن ٠متمور بن سيد سن دقي

ل ابيه عن نغير بن جبير من الرحمن عبد عن الحضرمي ثدير ل ؛تا قا
من يغزون الذين 'امحل ؛وملم ومحبه وأله عليه الله ملى الله رمول

عل وياخذون ،أسي ما ترضع موص ام كمحل عدوهم على به يتقوون اجل  وحل
عن مراسيله هي داود أبو رواه وتد .مرمل وهدا ."اجرها وتاخد

 نية تعتبر ان ينيغي التغميل هدا وعلى («مامم)به سيد بن إسماعيل

 له فإن ،للقتال ال الغزو في للخسه امتؤجر من وآما .االتطاع ماحب

 قاتلوا إذا نحوهم والمشاع التجار وكذله ،مخلمآ تاتل إذا ،القتال آجر

 والله .واالخرة الدنيا هي حهداء كانوا فقتلوا القتال في خالط بغيت

٠ ٠موا ال لموفق ١

ى ١ اء :االمس ٨٤ ،١ ،١ ،امطتبويل <ن االمس
٨٤ <١ ،١ ،امطنبويل ٢
حي ٣ ٣٣٢ ٠٠ ٠١ ،اهلمي
ن ؛يلهتطلو ٤ تطلو هي ،اهل ٣٢٣ ،٥ ،١ ،اهلحي
٢٦٣ ،٢ ،٢ ،حجر ابن ،ن حرير ؛حدير ٠



لمل

 حيمل ال ^ذي>ؤال اجلهاد م االجر بيان م
الحيات أنواع وسيل المالحة بالتيه إال

 وبال (.<<امه)الخالم الدين لله »أال بائالت عز تعالى الله بال

آمه(مه)الدين له مخلمين الله ليعبدوا إال امروا >)وما ؛تعالى

 صلى الله ل رمو سمعت ؛بال عته الله رضي الخطاب بن عمر وعن

 '؛روايات وعي <"بالثتة اآليال "إنما ؛يتول وملم وآله عليه الله
 لهورمو الله إلى مجرته كانت همن ،شوص ما امرق لكل وإنما ،بالحيات**

او ،مييبها الدنيا إلى مجرحه كانت دمن < لهورمو الله إلى بهجرته

ومسلم البخاري رواه ٠٠ *إليه ماجر ما إلعم بهجرته يتكحها اعراه

٠ (٥٠ ثميرمما)آ و

ل عته الله رضي عباس ابن دعن ل ؛با صلى الله لرمول <رجل> با
 يرى أن وأريد ،الله وجه ريد١ ،الموتقم أتد إني ؛وطم وآله عليه الله
^ؤثيثا / وملم وآله عليه الله صلى الله لرمو عليه يرد للم ،موطين

يغرك وال ماحلآ عمال نليعمل ربه لعاء يرجوا كان ءلمن ؛نزلت حتى

٠(٥٠٤رمثيرهو البارك ابن روام ه ٠ احدآ ربه بعبادة

ذ وعن ل وملم وآله عليه الله صلى الله لرمو عن جبل بن معا ؛تا
 ،الكريمة دأشغق ،اإلمام وأطاع ،الله وجه ابتغى من ناما ،ثمزدان "الغزو
٠الغعاد واجتنب € لشريلق ١ ويامر هزا من أماو ،كله اجر ونبهه نومه هان 

رتم عه ورياء ف ئد ،اإلمام وعمى ،ومس يرجع لن نإنه االرز <غي> وا
؛وتال ،والحاكم ،والصاتي ،حمن بامتاد داود ابو روام ٠* .يالكناف

. (٥٠٥) مسلم حرط على مميح

٣١٤ ،٤ ،٢ ،ملم (ن امرء ؛امرئ ١
٣٤ ٠١ ،المبارك ابن ٢
٢٤ ،ا ،الهيارك ابن ٣



:ولبعخم-(اسم)

١٧٦

حعاعا طارت وتد لها اتول

ترام لن ويعه اليطال ١ من

م بتاء عمالتتا لو يو
 تطام لن للت اللي اآلجل ثملبي

ير ل y__l ١ مل ا ت ١ جم و ربم مل م
بمعتطاع الخلود نيل نما

„ز nC بثوب ء ليتا ا شوب وال

لنم آخ ءن لوىهدمح " 1*■^ ا
 ٧ >■•; كل تماية وت—لم ١ ميل

داع االرء المل ه—وداكي

 ديسام يهرم يغتبط لم ومن

ن وتلمه سو ع إىل ا نقطا  ا
 حياه من اجل المرء لموت

(٤٩٨—)الهتاع ثل من مد ما إذا

؛/يتحد ما يقر بن البهلول وكان

 منية يلغى أن يكرم كان من

̂ط^الع من نلهم إلى آههى لموتها

 يعجلغم الهيجاء هي التقدم هاد
(مء)االجل من ينجيين الحدار وال

؛مكتوب مكني بنما كلى ممه-(وجد)

 مكرمه االتدام وهي ،عار الجبن هي

القدر من ينجو هاد يقر همن

؛مكتوب درته على ووجد
 الغثل منه يكن هاد التيتها إن والحرب

[٥٠ ٠ —)باالجل إال موت ال أهوالها على امير

ن لبهلولق ١ ت ليهلول ١ ١



 يقتم وال ،بالغرار يزيد ال ،مسره زهاده على حرصا الغار أيها اكلم

 صهت تد شك ١ <يتاخر وال نفع يتقدم ال < اجل هجوم من وخونأ < هاحلبات
 كغد حلق وال م والكغار اسطهني هني والعار املدله هوب وليست ،بغرازك

• امتدهاره من خري ولته حان إذا املوت امتقهال آن لب ذي كل

ت املتنيب تول آمحن وما

ت من يكن مل وإذا و  بد امل
لعجز هلن (جبانارألء تكون أن ا

كم بن وليزيد ؛العام أبي من احل

محت هإن كريما مت او ملكا وعو
£(<)\*\ذر.ا■ »**■.,. بكغه مشهور وميغال

ء-ر :ولبععدهم(م

 العنا كلمى خيلي اكعال حمرمه
ونحورها لياتها اميهود

 مدبر طعن ارماحنا على حرام
مدورها المدور هي مشا وتقلق

ت التاتل در ولله

 تقيمه الرقاق بالبيين القتل وما
والعجز العز من خيلو ال كان إذا

ن ت شرى ال اشام وحت و  مبه امل
(٤٩٧“)ر ،—ا ١ واالمل الييين بني كان إذا

£٧٤ <ا ،املتنيب ،ن صوت ان العجز الموت :تكون ان العجز



٤٢

الظ لسحقيا كمري امن بذكر ٠٠٠ •• ه لي احل رخي معش أن ت تا

سلمني لسلطان زمن ني مثزا امل لظاهر ا ربس ا وكان ،له نرس مهملم [دكان] بي
،ذله منه طلب االيام يسق ني كان قلما ،واإلقدام التهمة هرمه عادة من

كان للها ،ذلال من لعجب < يتاخر للعدو ليتقدم يطربه كلها لبغي < هتاخر
كانه متامه في الغرس راى الليلة تله ،إقدامه وعدم فعله على يلومه و
يت وتد ؟العدو على أقدم كيد ؛الغرس له فقال ،زيد بدرهم ثلييت احرت
أعطيتيت الذي الدرهم إن :العابد له هعال ،العادل إلمم مض امبح غلما

• ٢٤٩٠ )عليه ورده ،بجيد ليس البارحة

كى سلمني عساكر بعش ا؟ن ؛وحي حآ حاصروا امل ،الكفار محون من مح
مم فقال ،فتحه عليهم لتوقد تكبتموه مرذا ،انظروا ؛امري ،البدع من ار

من هذا عليتا / عسر حىت السنت من تركتموه آو ١٧٤ قد هم نإذا ،فنظروا احل
ه اههلوا ا مش عليهم الله هغتح ،ناستعملوه <احل هذا نظرها •امل
ارتكاب تاحهر عليه وقس *لستنا من مبه ترك ني العظيم التاحري

حرمات نتهاك ،امل رمات وا تناول .احل ام و طعم يل احلر ،واململمب ،امل
و ٠ذله وحن

رتز ح جاهد ايها وا عيغها ،تليك هي ليئنالغةا تاحري من امل  وخت
متك عليتها ،هل اليقني مراج وماومد ظلمات يف وأوقد .عزمه على و

لتوكل طم من إتدام بالدم ،وا ،حال كل على نزوله عن بد ال لموتا آخ حم
تع ال وانه لل’ في القرار مته مي بال د بحيل االحتراز عته يدفع وال ،اجل

ينما ،الرجال مروج يل كنتم دلو املوت يدرككم تكونوا ءا
ر هدء ر صيق ومن ٠٢٠ ٢٤٩١ حم وته اخلد ال ذله حمير إىل يجد مل ،قتيال مب ي .مم

رين بيوتكم يف كنتم لو »دل لذين ل تل عليهم كتب ا إىل اخل
جعل .((٢٤٩٣)مضاجعهم فعاله العدو مغة وبني ننسه بني وا بححجا وا

 يحب الله أن الله على فتوكل عزمت ررفإذا التقوى من متيعأ

مه آمبع( توكدينر عهء(مع لقوي الله إن يغمره من للن١ ءوليتمرة امل عزيزر

٦٤٤ ،٣ ،أ ،علي ١
٦٤٥ ،٢ ٠١ ،علي ،ن فانظروا :فانظر ٢
ن ابتهال :انتهاك ٣

١٥٩ يران)س أل ،الترأن ان وإذا :فإذا ٤



لوليد أبو بال :معنله ،والقرطيب ،مساته م رند بن ا

اصم ابن تال ؛ثميرهماو وهذا ،سهم من اكقر من الغرار وجيوز :اخل
ين عدد يبلغ مل إذا ١٧٢ صى امس صى بلغ فإن / الغا عقر ا مل ألغا عحر ا

ل شركني عس زاد وإن الغرارم هلم حي عد على امل  الله ملى لتوله اخل
اهل أكثر هإن ،"تله من لغح ١ عشر اهبا يغلب "ولن :وملم وأله عليه
موا العلم عيث هلدا العمد هدا مخ ٠٢٤٨٠ )اآلية عموم من احل

ل ما عته الله رضي ماله عن دردي ٠ تيل هيه من ذله على مي ،حم

لعابد للعمري توله وهد ة من لي مل :ماله إذ ا اهده ترك لي مس من جم
هي له سه فال الغأ عفر إثنا معه كان إن :حمتال ؟وبدلها االحكام ثري

٠نتهىا ذله

والعلم اإلحاطة معية وهي ء عامه معية :معيتان المعية أن ؛علم ل
يكون )دما :تعالى وتوله <ه ٢٤٨١ )كتتم أيتما معكم هووهو :تعالى كقوله

ه وال رابعهم هو إال ثالثة جنوى من  وال ذله من ادئى وال ساسهم هو إال مخ

عامه )مج هومعهم كحرإال ا

عو معية ومي <خامه ومعية مر تهامل لكغاية لتاييد١و واحل  كقوله وا
احبه يتول »إذ :تعالى توله ،.«ص)معدا الله إن حتزن ال مل عز و

عية وهذه ٠. ٢٤٨٤ )معكم والله االعلون نتمرروا ؛وجل منوطة امل
خالغات حوائب من اخلامله بالعبودية ن امل مثالب حماد حتأ لله عبدآ كان مه

مؤيده معه الله إذ ،له وأن آمنزا الذين موىل الله بان ررذله هوناصر و
كرنا ما يؤيد ومها ٠٢٤٨٥)هلم موىل ال هرينلكا١ ١٧٣ عز تعاىل توله / ذ

ليجدوا الكقار من يلونكم الذين قاتلوا أمتوا الذين ءيايها :وعال و
مع ابله األ ))واعلموا :بقوله ذله عتب مث ٠٠٢ ٤٨٦ )مثلظة ليكم

 معية أة ،والسياق التظم هدا من االلباب أولوا ليغهم سع(ء)المتتين

كذله ،بالمتقين خاصه لتاييدوا لتمر١ مع الله ررإة :تعالى توله و
لذين اتقوا الذين س(م مم وا نر و  دال عليهم حتزن ءوال ؛توله عتبه مد

ون مها ضيق هي تك كر ا)مي ٢٤٠ (مس

ن تال ؛تيل



 من آكثر العدو كان إذا ؛الله رحمه احبمد اإلمام متمب وهذا

 والنجاة ،اإلتامة م الهالك المسلمين ظن طى وثملب ، <حالمسلمين صعد

 هي غرقثا لهم <الن> جاز هبتوا وان ،االنمراتي لهم هاالولى االنمرادا لي

٠ (مأء*ا)المغدتي صاحب ذكره هكذا ،الشهادة

 خرجا رجلين عن ؛الله رحمه الشاهعي اليلتيني اإلمادم حيخ متل وتد

الكئار من بدو عليهما / هخرج ،لمواحل ١ بعني على الرباط نية على

 حباتنا هي ليم ؛وبال ،لهرب ١ على احلمها فعزم <اتمر عددهم على يزيد

 على ثملب وإن ،نعاتل ؛اآلخر وبال •نكاية ثمير من المحني الهالك غير

ن •الهالك الظن  اهار من المميب ؛أجاب ؟اإلهم من ابالم المميب هب

•'علم آ والله •عليه إثم ال وكالهما ،بالهرب

،الغرار تله ،وطلباه محركئن سلم لغتي لو ؛الراتعي بال
؟ذللء بعد يويل آن له هل .يطليهما لم او طليهما وإن •افتل والحباق

يات اجلهاد نرش الن تعم أحممها وجهان ماءة ني هو امنا واحل (س)اجل

رضي عباس ابن عن مح تد ؛يؤمله ما إلى الله بلغه الغتير بال
 يغلبوا مابرون عشرون متكم يكن ان [ءاو <؛تمالى> توله ني عته الله

شتنيا من هر وإن ،يغر مل ثالثة من رجل لر إن ؛تال .االيتهن ؛،مائتني
ئجمحخ آيتي [ء] ابن عن عيينة من طيان عن املبارال ابن ردام - هرم نقد

 لم بهم يحتج اإلمحاد هذا ورجال <ءدهم الله رئي محباي ابن عن عطاء عن

(.سء)املحتيحني

 من اكثر ملم بلهمتا هي كان مهما ؛تعميره هي الترطبي وتال
٠ (٤٧٩١٣١ والمير ،االهنزام هيجوز اثنني

ن امام ؛اإلمام ١
٤٨٥ ،٨ ،أ ،تدامه ابن (ن البعد ؛صعد ٢

 ٤٨٦ ،٨ ،ا ،تدامه ابن ٣
٤٨٦ ،٨ ،١ ،تدامة ابن ،ن حرما ؛مثرها ٤

٦٥ ح(ن)آالنغأل ،اتترأن ٠



١٣٩

لمد

مار املد حضر هم اإلنان اءدر كغاية برو كان إذا الجهاد ان اعلم

دحمه من لري  سمد يزد لم إذ الغرار حيرم وإنما الغرارم عليه وحرم ،ء
موضع لي ليكمن يتمرد كمن لقتال متحرتآ نر بإن ، لمحلهنا .على الكعار

 لتتال ١ يمهل متسع إلى الغدو ليتمعه فينمرد شيق م يكون آد ،ويهجم
 نر إذا وكدا ،جاز هدا ونحو والريح القبمم متابله من يتحول او ،هيه

 آو تليلة الغثة تله كانت مواء ؤوك جازم بها يستنجد لثة إلمم متحيزم
•المحهح كلى بعيدة آو تريبة ،كثيرة

مل أن االنهزام نله مادح معه يبق لم او ،شحوم آو بمرض عجل دما
 االنهزام عليه حرم بالحجارة الرص أمكنه ثإن ،بالحجارة الرمى يمكنه

وإن ،االشهزام جاز م المسلمين كلى الكعار سمد زاد وإن .االمح كلى

 والكغار رجالة المسلمون كان للو ،شحعرما والهطمون رجالة كانوا

• الهزيمه حرمت هرمانا

الكغار ؟لزياد الغرار جاز واذا ؛الراهعي التامم أبو ءيء-(دال)

 لهم امتحب سروا هبتوا لو أنهم ظنهم على ثملب إن نظر الصد على

 لغيه ؟االنهزام يلزم نهل ،ثبتوا لو لهاللك١ ظنهم كلى ثملب وإن ،الحبات

.((التهلكة إلى يديكمبا تلتوا تأوال ؛تعالى لتوله نعم ؛أحبهما (وجهان
إ

 هي انغمست لو ،الله رمول يا ؛تال رجال ان روي ملا ،ال ؛والحاني

 نانغمم ،"نعم" ؛تال ،الجنه إلى <ا> تتلت حش تلتهمنتا المشركين
• (٤٧٤“)تتل حىت تلهتا المشركين مد تي الرجل

 يل ئكايه ثمير من البمهي لهاللك١ لحبات١ عي <ىان> إن ؛اإلمام وتال
زكريا آبو وتال دال<م> نكاية هيه كان وان ،الغرار لزم .الكبار

 ؛الوجهين وأمح ،الحق هو اإلمام ناله الذي مدا ؛الروضة هي النووي
•انتهى (٤٧٥•)يستحب لكن الغرار جيب ال انه

٦٣٦ ،٢٠١ ،علي ١
٦٣٦ ،٢ ،١ ،علي (ن *ومن ٢
ن * جاز ٣

٦٣٧ ،٢ ٠١ ،علي €



ل مه
الدبر وولى الزحغم عن لر من همإ تغليظ م

ممروا الذين لتهتم إذا أمحوا الحين ءيايها ؛تعاىل الله بال

 أو لتتال متحرمأ إال دبره يومئذ يولهم ومن -االدبار حولومم هال زحقأ

٠٤• ،٤٧١ المميرر وبثى جهحم وماواه الله من بفلب بآء هتد لثة إلى اءمامميز

 كحد الذنوب كبائر أعظم من حمجوز ال حيث لزحدا من ارلترا أن ; علم إ

 والميم ومقته الله لفلب مستحق وباكله ،العلماء بإجماع تعالى الله

.عذابه

.أحاديث مجله فعله من والتحذير <ذالء من الرتهيب لي ورد ولد
الله ملى الله لرمو أذم ' عحه الله رض مريرة آبي كن :المحهحهن لغي

 الله لرمو يا ؛تهل ٠٠{بتاتملو١ المبع اجتنبوا*ا :بال وملم وأله عليه

إال الله حرم التي الحقس وتتل ،والسبر ،بالله لحرلق ١٠٠ / :تال ؟من وما

 وتحد ،الزحد يوم والتولى ٠ الربا واكل *اليتيم مال واكل ،بالحق
م£(.'م)اسممدات الغابالت السحاء

أرآ :جده عن أبيه عن حزم بن <و>ءمر بن محمد بن بكر آبي وعن
تيه ،بكتاب اليمن إلى كتب وملم وأله عليه الله ملى الله لرمو

عند الكبائر اكبر وإن٠٠ :هيه تذكر £وهكتب ،والديات <والشن ،الغرائني

وعقوق .الزحد يوم والغرار ،التغس وتتل ،اإلحراك القيائ يوم الله

٠ (٤٧٣ )ممحيد ني حبان ابن روام الواددين*مم

٨٥ ،٢ .ا ،البخاري ،ن الرىب ؟انربا ٢



 الله رفي جبل بن معاذ ص ؛به بأم ال باساد الطبرائي روى وتد
كلى أصحابه يحث متان وسلم وآله كليه الله ملى الغبي أن :عته

 وأله كليه الله ملى الغيب زمن ئي المحابه بارز وتد * (٤٦٨)البارزة

٠بامره وملم  على الشام تزل دلم ٠مصمم #ن* <اهدينلرا لخللهاء١ وكذله 

٠الهتمود كن خلرجنا المبارزة لي أخبارهم نعتئمى نمينا ولو *ذله

 على منهم الهيارز الطم سونه لي العلماء اختلد ؛مئلل

تد اليم ؛وبال (احمد ذله لي ترخم ؛المنذر ابن تال *المشرك

 تمه وذكر ؛الشافعي تال المعنى وبهذا ،معفآ بعفهم بدر يوم أعانوا

 سلم لمحا إذا تاقا ؛تال ،يعحآ بعضهم ومعونة ،وعبيده (وحمزة ،علي

 لم او ،غريي يقاتله ال '؛ ؤلدك وتال <ليبارزم سلهأ مشرك او <محرتمآ

من تمل الواحد مبارزة إىل الدعاء >آن يعرفه انه إال ذله >لهبج يتل
مل ان <ءن> يكنه ان أحببت <املبارزين معوي معا الغريقني علميه حي

. (مء)ثمهرم

لء-مدمون ١ يعين ال ن ١ وهرطا ٠ ١كائر مطم بارز إذا ؛لغتري ١ تال

 هإن ،بالشرط الوباء *وجم ،الحرب انقضاء إىل الكالهر الكلهار وال <اليدم

هرطا فإن ،الكالهر تتل للمسلمين جان / (المطم تتل او ،حممها ١ مرب

 ،ليقتله فتبعه محنه الطم ^ثى فإن ،به لوبي المد إىل العود إلى المان ١
جاز ،الكافر اهقن ولو ،قتله فلهم ،المد وتمد الطم تحال ترك او

 ئرط فإن ،متع الهحخن المعلم ثثل ثند وإذا ،اللهتال النقضاء ايضا تتله

.باطل هرط نهو منه التمكين له

 جاز الرباز يطلب الكافر خرج إذا ؛المغني صاحب تال ؛صثلة

تتله فابيح <،له> امان وال ،م<له> محهد ال مشرك النه وتتله رسمه

٣ )كغيره ٠.)

٢٤٣ ،٤ ٠١ ،الشافعي ١
٣٤٣ <٤ ،٢ ،الشافعي ٢
٢٤٢ ،٤ ،١ ،الشاهعي ٣
٦٣١ ،٢ ٠١ <ءدي ،ن اليمين ؛التمكين ٤

مل ٠ شتدا ٢٦٩ (ال (ا،ا



 البارزة هي همل
،إليه الخروج استحب تمانر طليها هإن ،باالتفاق جائزا دهي
 ،الشافعي ملهب من املحيح كلى مكروث وال ٠ ستمبآ ليم وابتداؤها

 <بنده يحق ال <لهعمآد وتكرم •توته وعرب <ندسه جرب يمن .تممن وائما
.إذنه بغير جوازها ؛واملحيح ،االمير بإذن تحسن وائما .تحرم :وليل

أهل من عنه يحغط من كل اجمع ؛المثذر من مكر أبو اإلمام بال
رباز إلى ويدعو ،يبارز ان للمرء ان على العلم ثمير اإلمام بإذن ال

رذء١ يكرم كان ليه ،ليممريا لمش١ ختلغوو ٠يعربها وال ٠ هلا لخي ١ا
 بإذن إال المرء يبارز ال ان طاثغه فكرهت ،اإلمام إذن بغير -البراز

.متهم الله رثي وإمحاق ،حشبل من واحمد ، الحوري بال كذله .اإلمام
 بإذن تذكر ولم ،البراز ؛طاثلهه وأباحت .االوزاعي <ءن> هيه واختلد

 بني يقول الذي عن الله رحمه ماله ومثل • (٤٦٦)إذنه بغير وال اإلمام
ته لصم ل ذله ؛عتال ؟يبارز من ؛ملغني ١  ٠ لله ١ وجه يريد تمان ان ٠ هل

 وبال .مض هيما ذله يعتل كان ولد باس به يكون ال أن خلارجو
 بإذن المبارزة ؛المحذر امن وبال •بامليارذء باس ال ؛الشاهعي

الني بمكروه وليس ،حرج اإلمام إذن مغير بارت من علمن وليم ٠ سه اإلمام
تع ثيرأ / أعلم ال .انتهى (س)منه مي

 إلسرك ح دما من وأجابه المرسمم هي الميارزء ؛النقهر يتول كذله

الجاهليه هي وفخارهم الشجعان وحمار ،االبطال سه تزل مل البراز

.واإلسالم

ن مستحب ؛مستحبا ١
ن مكروم ة مكروما ٢

رزة ٣ رز ؛املبا با  ن امل
ن وديتل١ ٠لءوري١ ٤

 ن حسن ؛محته ٠
١٢٤ ،١ ،التحام امن ٦



١٣٥

 م علميه ما وعلم أمحابم هزم—عات ،الله ممهل م مثدا ورجل *مللم
لرجوع هي له دما االهنزام الله هيتول .دمه بهريق حض لرجع ا

/عندي مها وحغتة ،عقدي هيما رجاء رجء <ءبم إلمم انظروا ؛ <لماآلثكته>
 ،والطبراني ،يعلى وأبو ،هيبا آمي وابن ،احمد ردام •"سه يهريق حض ١٦٧

• (ء*آا)محهحد هي حمان وامن

 لكهاشا لمحيح١ الحديث هذا إال الباب هي يكن لم لو ؛النخير يقول

.االنغماس ممل على االستدالل غي

 عبد خمسهن متا الئطبطهثهأ ثمزوه هي وجعل ؛بال الوالحبي وعن

 واهتمت ،يومأ الحرب والتحمت ■ ،الشهادة يتعرز زرارا بن العزيز

 العلموج لشجرته ،جمهورهم هي وانغمس .يعتل يلهه من على هشد <اليارءل

*ا ٤٦٤ر الله 'رمحه هامتشهد ، برماحهم

هي الرجل التحام هي اختلفوا عشهم الله رثي العلهاء ان اعلم

 من تحدم وخد ،هيهم واتضامه ،وحده الكثير العدو على وحطه .الحرب

.ممايا نيم ما ،وفتله ذله استحباب على وأحواال اتواال االدله

االمر كتاي هي اإلحياء هي الله رحمه الغزالي حامد أبو وبال

يهجم ان له الواحد الهطم آن هي خالل ال ؛المفكر عن والنهى يالمعروف
لكغار مد على يقاتل ان يجوز انه وكما ،يقتل أشه كلم وإن ويقاتل ا

،المنكر عن والنهى بالمعروف المر١ هي ذله ايقآ جاز ،يختل حتى الكغار
على نغععه ' يطرح كاالعمى الكفار على لهجومه نكايا ال انه كلم لو ولكن

 جاز وائما <لتهلكا ١ آيا عموم تحت وداخل ،حرام هذله العاجز او المد

تلوب يكسر انه علم او يقتل ان إلى يقاتل انه علم إذا اإلقدام ح / له ١٦٨

ابىماال؛ا تلما المسلمين ثرما هي واعتقاهمم جراءته بمشاهدتهم الكفار

حبهم نقد ح ٠٢٤٦٥) ك هوكتهم بدله دتنكعر الله مييل هي للشهادة و

.اإلعانا ولي والله .ياكفا مشه هي ما ذله هي االدله من تقدم<م

٤١٦٠١ ،١ ،امحد ١
٦١٦ ،٢ ٠١ ،علي ،ن رارق ؛زراره ٢
اسوءن ؛العلوج ٣
٢٢٠ ،٢ ٠١ ،الغزالي ٤
٦٢٤ ،٢ ؟، ،علي ٠



وملم وأله كليه الله ملى الله رعود ازم ت كنه الله رمم الم دعن

A فله ، كاهرم تتل 'أمن ؛حثهن يوم بال l l L T • يومتد طلحت ابو نقتل ٠٠

. (ء0\م)داود أبو روام • أطلبهم واخذ ،رجال عشرين

علي عن ؛ماساده الجهاد فم اربعهله لي ^١^١ المش ابو وروى

،مرجه تربوم على امعاءه دان *الروم ببالد رجال رأيت لقد ؛تال بكار بن
عقر بضعه تقتل ،تاتل ثم ،بعمامه بطشه حد حم بطشه فادخلها

جمله شبا وشاتي كثيرار والجرص ،الشجعان واحاديه ٠ (٤٥٨)ا1ءلج

./الكتاب باتي لي متئرتأ

التليله لجماما ١ او القجهع الرجل انغماس فنل هي

لعدو١ هي ونكايإ .لشهادة١ هي رفعة لكثير١ العدو هي

الله بإذن كثيرة نثت ثمليء تليلة فئة من ءكم ؛تعالى الله تال

نشه يثري من الغاس ررومن ؛تعالى وبال ،٠ (ها؟المابرينر مع والله

؛تعالى توله وسه (،٤٦٠ )يبيع اى : يشري معشى ٢٤،الله مربات ابتغاء
(•٤٦١ )باعوه اى دخم،ه بجمن ءوحروه

 عن جبير بن سيد أو عكرمة عن ؛تفسره هي حاتم آبي امن وروى

 ٠،،الله مرضات ابتغاء نفه يثري من لشاس١ ورمن عشه الله رهي مباس ابن

 بحقه والتيام ،مييله هي بالجهاد الله من انغهم حروا تد اى ؛قال

. (س)المرية يعشي ذلال كلى ملكوا حتى

 عجب“ ؛قال وملم وآله عليه الله ملى النبي عن سمود امن وكن

 ىلإ وحيه أهله بين من ولحاقه ،وطاثه عن هار رجل *رجلين من ربنا
 عن شار به إىل انظروا < <مالئكتي ؤايا ؛وجل عز الله قيتول ٠ مالته

مما وحغتة ،عندي هيا رتبه مالحه إىل وحيه امله بين من ووطائه هراحه

٢٧١ ٠١ ،٢ ،داود ابو ،ن تتيال ؛كاهرا ١
ن كثير ؛كثيرة ٢
٤١٦ ،١ ،٢ ،احمد ٣



١٣٣

من لهنبعث ا لدم ١ يقطع لهحرق ١ الترطام نا ٠ ومح جرب مها ئدهها

سق االبنوس برادة وكذله ،الغاية إلى المعية الطرية الجراحة

الحار وحجر .آيضأ مجرب •يتيح وال ،نتلحهه ،الجرح على وتذر ،لتياركا

املسرة المحههثأ الجروح ض بذر ،كالغبار سق إذا القداحة حجر وهو
ل دانا .محيح ايفأ مجرب •أماابر االمنعال الزيت الثار حرق على مج

٠يتندغط ان ومحعه ،آلمه مكن شاكها المسحوق ؤالملح ،الطيب  ،محهح مجرب 
(*٤٥١ )تذكرته نم لععويدي ١ ابن جميعه هدا ذكر

قمل

تعالى الله مبيل لي كابرا تتل من فبل لي

/ يغلب او ميئتل الله مبيل لي يقاتل )أومن م ؛تعالى الله تال
الحين لقيتم )أهإذا ؛تعالى وتال ((٠ (٤٥٢ركظيما آجرا تؤتيه تسوى

.كحيرة هدا هي وااليات .،< (٤٥٣ )لرتابا فنرب كهروا

 صلى الله رعود أن كنه الله رضي هريرة آبي عن ؛ملم صحيح ديل

الحار هي وتاتله كاهر يجتمع '•ال ؛تال وملم وآله كليه الله

"م(ءهء'؛)آبد

 وملم وآله كليه الله ملى الله رعود كن زيد ين خالد ايوب ابي كن

 ."تبره هي يعتن لم يغلب آو يقتل حتى قمري انمدو لتي "من ؛تال
٠ (همء)الطبراشي رواه

كلى كثه الله رضي ماله بن اليراء استلقى ؛تال ميرين ابن وكن

،جالمأ ناستوى ،أخي يا الله أذكر ؛ماله من انس لهتا < هترشم < ظهره
من مائال ثتلت وتد ،احينر كلى أموت احراني ، ماله من آشى آى ؛وتال

 باستاد الرزاق كيد روام •تتله هي هاركت ما عوى مبارزة المشركين

.(ها*ا)مميح

٢٢٣ €٤ ،٢ ،الطبراني ،ن كاهر ؛العدو ١
٢٢٣ ،٠ ،ا ،الرزاق عيد ؛ن اذكروا ؛أذكر ٢
٢٣٤ ،٠ ٠١ ،الرزاق مد ،ن متواها ؛متوىها ٣
ن آمي ؛ماله ٤

٢٢٤ ٠٥ ٠١ *الرزاق عبد ،ن ال ؛احراني ٠



لبانعيت الله مبد ميدي العارف اإلمام حكاه ما ذللت (ومن—٤٤٩)  ا
 ،الروم بالد قي كنت ؛بال بعضهم عن الرياحني روءد كتابه ني الله رمحه

 من ههئآ تاكل رايته ما ؛نقلت ،يثرب وال ياكل ال غرايناه ،رجل فمحبتا

هلها € حدثتكم منكم لراقي دشا إذا ؛نقال ،يومح عشر احد منذ التوع
عمتنا ما حعحئا ت تلت <الدراق دنا بعماثة هي مثزوشا ؛بال ٠ و ،<ار

لتتلى بين نكبت ،ناا وجرحت امحابي هقتل ،العدو علينا فخرج غلما ،ا
نإذا ،عينت فغتحت ،اجلو ليل من نائحة برائحة احسممت الغروب وتت كان

يهن وني ،محلهن رايت ما هياب عليهن بثور أنواه هي ميبنب كامات امي
لقتلى ني امينب ؛مثهن واحده قعالت <للئ وملن حىت عينت غغمحت ، ا

عجلن هذا حلق نقالت ،اآلرز هي نغمتيت ،السماء ابواب تغلق ان ؛نبل و
،احتيت يا عليك باس ال ؛االخرى هلا هتالت <رمق وهيه متيها ؛اخرى

ئت اب ذله هربت مشد هانا ،حلتي هي مل  وال طعام إىل / احتاج ال احلر

اتي (.مبءء-هرابر كاية هذه نظائر ومم .الله ،ها إن احل

ه كانت ،االزدي كهيل عن ت يامشابه عماكر امن روى ؛ هاشد له و
بة غيهم وكثرت .احد يوم الشام اميب ؛تال ، [عنه الله ]رض حم

 إن ؛نعال . وملم وآله عليه الله مطلى الشيب إىل رجل هأتى ،اجلراحات
نطلق" ؛تال ،اجلراحات ليهم كحرء تد الشام لطريق على هتم ،ا ر غال ،ا  مي

 باسم ؛وقلت ،جرحه هي تغلت ومث آ زلغاء الله مب ؛تلت إال جريح بك
بدا ميد احلى <ر حديد حد كل من احل  [رباته احف اللهم ،تليد وحجر و

٠ (٤٠٠ ^)يرم وال يتيح ال هائه ؛كهيل تال ."ائت إال هاهي ال

١٠٩ ،٢ ،التحام ابن «ن القتال :محتلث ٣
٢٠٦ ،٤ ،٢ ،االهير ابن ٣

 ٢٥٦ ،٤ ،٢ ،االهير ابن ،ن اميبت ؛اميب ٤
٢٥٦ ،٤ ،٢ ،االحير ابن ٠
٢٥٦ ،٤٠٢ ،االحير ابن ،ن حديد حدث ٦
٢٠٦ ٠٤ ،ا ،االحير ابن نا حبر او ؛وحجر ٧
٢٠٦ ،٤ ،٢ ،االهير ابن ٨
٢٥٦ ،٤ ،٢ ،االحير ابن ،ن يعص ؛يرم ٩



 يحده ما الجراح آمل من مجد ال الله سل لي الجريح ن ٢ : / واعلم

يه لي مح قرنه < .ثمير إال القتل أمل يجد ال الله مبهل لي القتيل آن امن

 وهذا ؟الجراح من دونه ما بكيد القتل حال مذا كان وإذا ،الترمه كهم

 إذا والحبميه الغالب محورة بان •يجرب لم من إال يجحده ال مستقر امر

 ،والمبر ،والشدة القوة من نلهسه لي اإلبان وجد ،وحمهن احتعت
 يكن لم ما باأللم االحماس وعدم ،بالمكروه المباالءآ وث ،واالحتمال

 ،المؤلمه لحجاج با المتخاصمين بين يتع ربما حم ذله لبل يجده
 هدا •ليه هم مما نغمالهم١ بعد إال بذله يصون وال ،البالغه والجراح

 ممن نكيد ،به ينزل ان للموت كاره نغمه عن اسع يل مجتهد متهم وكل

 ،الله عتد الشهادة ويتمتى ،الله إلمم نغه عن ويخرج ،لله ثمخبه يشتد
 الله اعد ما اإليمان نور يعوه ويثهد ،الله فلل من آمابه ما ويعد

 علمأ ال محتتآ شهودك الجزيل الغخل من مبيله هي والجرحى للشهداء

إ ؟مجردا

ضر بن انس بال كما  ألجد إني <اجلده لريح واهأ احدث وتعه هي احل
لشركهن محي انغمس هم ،احد دون ريحها • ثتل حض ا

/ ،ثئرها قطار ، كثرت اتها المؤملي مثح ؛امرا عن نقل ما ومتها
هب هلات قتيل .محصكت  احميت األجر حالوة ؟إن ؛لتهتا ،وتسكين ظعرأل حي

• ذله شحو ااأمل*او مرارة عتي

ثن للجريح يتراءين تد العين الحور :ان واعلم يه اهل  متزل من لرت
.الشهادة

 ن حكمت ؛حميت ١
ن المياالت ؛المباالة ٢
٥٧٣ ٠٢٠٢ ،علي ،ن الفجاع ؛بالقجاج ٣



 عته الله رفي جبانه أبو رمى ؛بال عته الله رفي ماله بن آنس عن

وهو ،هاناتل ،رجله نانكسرت ،الحديقة داخل إلى مهلباا يوم / بندمه

.تتل حتى ،الرجل ثور

سمعه أبي من الرحمن عبد من الله عبد ان سد من محمد وردى

نعل ما يل ينظر "من ؛وسلم وأله عليه الله ملى الله لرمو بال ؛عال
؛بال ،الله رسول يا أنا ؛األنصار من رجل قتال ؟"الربيع بن سد
؛نعال ،رمق باخر أثبت ثد ،جريحآ آسد وجد حتى القتلى ني يطول خلرج

من انظر أن 'امرني تد وملم وآله عليه الله ملى الله رسول ق ل ،معد يا

الله رسول أبلغ ،األموات هي نإني ؛بال ؟األموات من ام أنت األحياء
جزى ما خير عتا 'الله جزاه ؛يقول آمعد إن ؛له وتل ،الدم مني

؛ لكم يتول معدا إن ؛لهم وتل ،الدم عين تومه وابلغ ٠ امته عن نبيا
 وهدا • تطرق عهن وليكم ،نبيكم إلى ثقب إن ته الله ح عدد مكل- عذر ال

٠وثميرهم املغازي امحاب ذكرها ،أحد يوم كانت القمهو . £(٤٧ )مرمل

برجل مر انه سد حدثني ؛بال ممر عن ايفأ المبارك ابن وروى

 وهو ،يزحد وهو ،ورجاله يداه قطعت وعد - عبيد أبي يوم ٠ الجسر يوم

والشهداء والمديقين التبيين من عليهم الله انعم الدين )رمع ؛يتول

 ؟أنت من ؛عليه مر من بعش نقال ه •رفيتا ولثلث ١ وحمش والصالحين
٠ (األتماررس من امرؤ انا نغادر

ريا ؛جزى ما خري ١ ٨١ ،٢ ،البارك ابن ذا جزا ما خ
 ن له ؛لكم ٢

رك ابن ٣ با ٨١ ،٢ ،امل
ره ابن {ن لقالت ؛لعان ٤ سا ١٠٩ ،ا ،ا



؛بال وملم وأله عليه الله ملى التبي عن جبل بن معاذ (وعن”رءءء
جبت لقد شاله تؤاق الله مبهل لي تاتل "من  الله مال ومن ،لجته ١ له و

ني جرحث جرح ومن ،ههيد آجر له فان تتل أو فمات صادتأ نفد من القتل

هل لي تكبه نكب او ،الله سبيل  ممامثزر التهامه يوم تجيع بائها لنه ١ مم
 لي جراء به جدح ومن ««*اس0اا رمحح وريحها ٠لزءدران١ لون لونها ،كانت ما

حمن دباسنا داود أبو روام ."الشهداء طابع عليه / هان الله سبيل

 ،ماجه وابن ،والصاتي ،محيح حسن ؛وتال ،لترمذيوا .له واللقط
 ومحبه وآله عليه الله ملى الله رسول بال ؛ولغظه محيحه هي حبان وابن

 ،اله كريح ريحه التيامه يوم جاء الله سبيل هي جرحا جرح "من ؛لطم
 الشهادة الله سال ومن ،الشهداء طابع عليه ،الزعغران كلون ولونه

"م(ءءء)-دراحه على مات وإن ،ههيد اجر الله سماه

"لجس . ؛بال وسلم وأله هعلي الله صلى النبي عن مهآما ابي وعن

 وتطره ،الله خقيه من سع تطره ،اثرينو قطرتين من الله إلى احبم شيع

 هي وآثر ،الله سبيل هي ثرها ،االحران راط ،الله سبيل هي حهراق دم

٠ (مأأ)حسن حديث ؛وبال ،الترمحي روام •"الله اتنيهر من هريضه

وآله غليه الله ملى الله رسول بال ؛ولغظه عساكر ابن ورواه

 او ،الله سبيل هي دم قطره من الله إلى احبم تطرة وتعت "ما ؛وملم

من وما ؛أنال ."وجل عز الله إال يراها ال الليل مواد هي سوع قطرة

 من سع تطرة او ،الله مييل هي دم قطره من وجل عز الله إىل احبم تطرق

موحموهأ هكذا رواه •وجل عز إال مكانه يرى ال الليل جوف هي ماجد عبد
٠ (عء*عديهرا



 سميت الغنول ذات ،أدرع سمعه وملم وأله عليه الله ملى له وكانت

حعير على اليهودي هبم ابي ممد رمشها التي وهي ،لطولها بذله

موءتع مغد إلى نسيه والمعدية ،احيالتو وذات ،الوشاح وذات •لعياله

 ليمها التي الطدم عليه داود درع كانت ائها ؛وتهل ،الدروع هيه صتع
١واليتر ،ولعنه ،جالوت تتل حين .والخرنق ( ء 

البوخ له يعاد حديد من مغغر وملم وآله عليه الله ملى له وكان

يوم مكه دخل حين القريغا رأسه على كان / الحي ومو ،الميوغ ذو أو

،الزلوق له يتال .حرم له وكان •وملم وآله عليه الله ملى الفتح
مثال <ديه> ،حرس له واهدي ،لغتق ١ له يعاد وتري ،لمالح ١ 'ممه يزلق

 لله ١ تانهب عليه يدم وملم لهوآ عليه الله ملى توقع ،كبي او ،عقاب

.التمثال ذله

١
هماه

؟الجرم وذكر ،الله سبيل هي اجلرح ممل هي

وسلم وآله عليه لله ١ 'سلى الغبي عن سه الله رهي مريره ميآ عن

إال سبيله هي يكلم بمن أعلم والله ،الله سبيل عي احد يكلم "ال :نال

مب طالقيا يوم جاء لريح ،دم لون اللون ،حي لغط وهي ٠٠.مطء ريح وا
 لقيامه١ يوم تكون هم الله سبيل ثي الملم يكلمه كلم كل٠٠ ؛آخر

٠٠.المسك عرى والتزق ،دم لون اللون <بما تعجر طعثت إذ كهيئتها

طم ،البخاري رواه لدظله ر ء)واد .(ى

م ؛صم ١ ن مه
٣٩٨ ،٢ ،٢ ،التاس سيد ابن ٢

رحىا ٣ رحا١ :جل ن جل
سم :الملم ٤ ٣٥ ،١ ،ا ،البخاري ،ن ا

٣٥ ،١ ٠٢ ،المخاري ،ن لهيئتها ؛كهيئتها ه
٣٥ ٠١ ،٢ ،البخاري ،ن نقحي ؛تغجر ٦

٣٦ ،١ ،ا ،البخاري ؛ن عربا ؛عرى ٧



هالة فتل ؛تال انه طالب أبي بن كلي عن المدورة هناء هماحب وذكر

سبعون سبغ بغري مييل الذي ماله على الله سبيل هي سينه متلدآ الرجل

الله ملى الله رسول سمعت ألني ،ذله لكان صد سبعمائة تلت ولو ٠صغأ

الله سبيل هي ميغه بالمتتلد يباهي الله ن ل ٠٠ ؛يتول وسلم وأله عليه

١الهر ومته ،سيعه متقلدا دام ما عليه يملون وهم ،مالئكته  التقليد بط 

£(."اء)ادميام الهعتكد ازمته كما

أصياد وسلم وآله عليه الله ملى للتيب كان

 مشها .تعالى الله هاء إن والطاتة الوسع بقدر البععق متها نذكر

بغتح — والتقب .الهديعه به وتمم ،أبيه عن ورثه المأثور اسمه

بن سد / به ليه ل رسل ٢ . “ سبما ١ لعناد ١ ومكون المهمله لعينا
:وتيل ،القاء بكسر - اليتار >وذو ،بدر إلى توجهه عند عباده

ل وسحله هي كان “ بعتبها  هي سه وكان <بدر يوم ثمفمه ،الظهر هترات حم
ة وتعله (وبكراته ،تتهوعال ،وحلقته ،تاثمته وكانت ،كلها حروبه .مه

 ،كرب سدي بن <و>عمر سيد وهو ،مئتوحتهن مهملتين ممادين والتمتام
القلعه مرج إلى نسبه ،والالم العال بعتح والثتعي .مشهورأ وكان

 الذال وهتح المعجمه الخاء وإسكان الميم بكسر ليكثم١و .يالبابيه

.والقضيب ،القاطع للسيد اسم وهو ،المعجمه

سة وسلم وآله عليه الله هملى له وكانت  من أصاهبا ثالثة ؛رماح مخ

له وكانت .المحلى له يعاد وآخر ،المثوى له يقال وآخر ،تيققاع بغي

،البيضاء اسمها وحربه ٠ (٤٤٢ )السهيلي .ذكرها الشبعه لها يقال حربه
 هي يديه بين تحمل وكانت ،لعتزه١ لها يقال الغقاز حبه مغيره وأخرى

.إليها مييل سحره هيتخحها <امامه تركز حتى العيد

٥٥٢ ،٢ ،١ ،علي ،ن كان :لكان ١
٥٥٢ ،٢٠٢ ،علي ،بالمتلدن ؛يالمتقلد ٢
الد ٩ ،٢٢ ،أخي ابن ،ن المتقلد ؛التقليد ٣
٣٩٧ ٠٢ ،٢ ،التام سيد ابن ذا إليه به ارصل ؛به إليه ارسل ٤
١٠٢ ،ا ،التحام ابن ٠
٣٩٨ ،٢ ،١ ،التام سيد ابن ؛ن خمس ؛خما ٦

٣٩٨ ٠٢ ٠٢ ،التام سيد امن ،البتعان :التبعة ٧
٣٩٨ ،٢ ،ا ،التام سيد ابن ،ن له ؛لها ٨



 كتاب م الجوزيال تهم من الغين حمس الشيخ تال ؛ناشده

 بالرمح لعمل ١ ن ٢ على لله ١ رحمه أحمد إلمام ١ نم ٠المامديأ لغروسة ١

 (هآء)الجهاد إلى ليها بماج التي االمكته عي الماغله المالة من أممل
ا •امن

 مبد عن ؛ وسملم البخاري روى •اليود ظالل تحت لجتب ١ ان ؛ومتها

بعض هي كان وملم وآله مليه الله محلى المبي ؛'اة اوبي آبي بن الله

 ،عيهم شام الشمس مالت إذا حتتى ،ينتظر نوء العدو هيها لتي التي آيامه
<لعاهيه١ الله وامثلوا ،العدو لتاء تمتوا ال ،الماس أيها أيا :لحتال

٢(. ٤٣٦ )لسوقا ظالل تحت لجنه ١ آن واعلموا ،عامبروا لتيمحوهم ١ هإذ

السيوف جعلت ؛التتير بال ٠الجنه مغاتهح لسيوف١ أن ؛ومشها

 سبيل هي احهرت إذا لكونها أبوابها نتح هي ميب النها الجنه مفاتيح

.الجبان ابواب تعتح .المخين المتاء صد الله

٠الجثه لخول ميب الله سبيل في بالميق الطرب ان ؛ومنها

؛بال صه الله رضي مريرة آبي عن :بامحاده عساكر امن وخرج
 بما أحدثكم الآال ؛يتول وملم وأله عليه الله صلى الله رمول سمعت

،الحيف وإطعام ،بالسيف "ضرب :بال ،بلى :بالوا “الجدهم يعخلكم
/ (٤٣٧)المالة سواتيت وسام

"من ؛بال وملم وآله كليه الله ملى الله ل رمو عن المش عن و؛؛كر

 يستغفرون المالئكة تزال وال ،اإلبمان برداء ردي الله ميهل قي ميغآ تقلد

هء(.ال)ءديه دام ما له

 معلتأ سينه دام ما الغازي على تملي الهالتكه ان ٠٠ ؛ردي ما وسها
"م(ء)^ديصته

لوليد من متية طريق عن صاكر امن وخرج يد من جابر عن ؛ا [ي]مح
مد من الحسن كن اسهدي  عشه الله رضي عباس امن عن ،مالح ابي عن ،حم

اسالتكه تزال "ال :وملم وآله عليه الله مطلى الله رمول تال :تال

.ال (٤٤٠ )سته هي ميغه صائل دامت ما الغادي على تملي



همل

جاهدين عيوب فلل هي ماحهم *دحتتيهم *امل ور

؛تعالى وبال ،<. £(٢٧)ملمتهم ٢ ءولهاخذوا :تعالى الله بال
 كتابه ني الرماح وبكر .ء £(٢٨)توه من اشطعتم ما لهم )أواعدوا

من بقيئ الله ليبلوثكم أمتوا الحين ءيايها / ؛وجل عر نقال ءلعزيز١

•ء (٤٢٩)ورماحكم أيديكم تناله الميد

ريه نتي لترطبيا وتال [زو ؛تعالى توله م الصباك تال ؛تعم
وتال £(*٣٠ )الغزاة هيئة ذله نرإ ،ميولكم تقلدوا اى <٤ حذركم )وخذوا
 من امتطعتم ما لهم وواعدوا ؛تعالى توله هي عباس امن تال ؛ايضآ
اآ£(م)والبمي الطلح هنا<أ >ها ،التو ،<توة

عليه الله ملى الله رسول اد ؛هوش بن الله عيد عن ' ؛ايضأ وذكر

ن *ومحجم القني كل أدم بتي أصاد قعرص11 ؛تال وطم وآله  يل زاد مل
٠٠ ٠ (٤٢٢ )حسناته من نتم مادحه من نتم وعن * حسناته هي زيد سالحه

نرش االمحلحت واستعمال ،وتعليمها ،الغرومية تعلم ان ؛واعلم

غرز يمير يعني — (٤٣٣)يتعين وتد ؛تغعيره هي القرطبي تال ٠كغاية
 به تحمل به تامث وثئد ،ذله إلى الملمين احتياج حدة عند وذله “ عين

لكفاية .ا

عن ؛احمد روام ما منها ،وهخاتل احاديه والرماح السود هي جاء

وآله عليه الله ملى الله رممول تال ؛تال عمر من الله عبد عن حذيفة
،له حريح ال وحده الله يعبد حتى لماعه١ يهى بين بالسمد "بعحت ؛وملم
غار لذلها ويعل ،رسي ظل تعت رزتي وبعل  ومن *أمري م خالد من على وامل
£(."٣٤)منهم ههو بتوم تحبه

٧١ ،)£(،اس ،القرآن ١
٣٥ ٠٨ ٠١ ،القرطبي ٢
ن تال جاءت ٢



همل

لهه احلديد الوعيد جاء وتد ،حركه حم لرعىا تعلم من همإ بيان لي

<بن> الرحمن مد عن يعتوبم من احلارم عن ؛محيحه لي سلم ليروي
هذين يهن تختلد عامرة من لعتبه بال الدقعي لتهما آن حمامه

سمعته كالم ال لو عامرت من عقبه تال ،عليك يحق كبير وائت ، الغرضين

رم تال ،أعانه لم وعلم وآله عليه الله ملس الله لرمو من  عقلت ؛احلا

اسه المن حركه هم الرص علم "من ؛ <دال> إنه ؛تال ؟ذاك وما :مح

 / تال ؛تال ؛قه إال مختمرا ماجه امن ٠١ورو «"ءمس تد آو مثا هليس
 نتد حركه حم لرص١ تعلم "من ؛وسلم وآله عليه الله ملى لله١ رسول

(."ءى)ءماشي

من تعلمه معد الرص ترك ؤإي إلى ;العلماء ص جباعه ذهب وتد

الله ملى الغبي فيه تال لعل كل آخ ؛مهدشكا المعتمده للتاعدء الكباتر

 ذله احمه ما او " ممى نتد آو مقام للهم لعله "من ؛وملم وأله عليه
مكروم الرص ترك :سلم حرح ض النووي زكريا أبو دبال .كبيرة يكون

 لم إن ولمائه ،الرمى لترة تقدير كل وعلى .انتهى (٤٢٥ر حديده كراهة

 ليجب ٠ لكهاثرما الترك على اإلمرار عند تلتحق مغيره تهو كبيره يكن

 الرمس الرامي يالزم وأن ،منه التوبه إلى لهبادره١و ، <حلهدا التشبه

•التونيق للهوما .حاركآ ناكثها يعد ال مالزمه

النهي عن عنه الله رضي هريرة ابي عن ؛والطبراني <اليئار وخرج

نعمه نهي فميه هم الرص تعتم "مبن ؛تال وملم وآله عليه الله ملى
.الوكيل ونعم الله وحمينا (."٤٢٦ ر جصما

٣١٩ €٤ ،٢ ،سلم ١
ن لتيها ؛هتهما ٢

 ٣١٩ ٠٤ ٠١ ،مععلم ،ن الغرمهن ؛الغرضين ٣
٢١٩ ٠٤ ٠٢ ،سلم ٤
١٠٠ ٠١ ،النحاس امن ٠
ن كماني ؛كمى ٦
٥٤٤ ٠٢ ٠١ ،علي ذا بالكبار ؛بالكباتر ٧
٥٤٤ ٠٢ ٠٢ ،علي ٨



 نرص ،مائة من حمشره له خلم لمن املال وهرطا ،محاطة تنافاد ثإن
سن واحد كل ال انه نالصبيح •حهسة واالخر .محشر خهمة احدهم_ا |امارلو (مح

ائة بتمام إال اهلاد يستحق حمشره خلوم يهنع ما االخر يصيب تد النه ،امل
درة خبالل باوول خلوم من االول امتدار ترفع ال يعمما اإلصابة فإن ،اهلا

االخر ورص ،ماثة من محشره المحاطة yj احسما اماب فلو ،له الهشروط

ه  ان نلعله االخر املهم يرمي آن نله ليتح منها يصب للم وثمين مب
يعه وهذا .لالول مابات ١ عشر خلوم هلهئع هيه مييب ب مج • امحد ملمح

 كثر ا ليها موابك كان نإن ،حمشره ارم لرام ؛بال لو ؛مثله
.الجمهور حمتد جاز ،كذا تله

 وإن ،كذا *1 ا * اميت فإن كثر ا او < ممهمأ ارم ؛بال لو ؛محله
و ؛كذا نعليلئ اخطاء ٠ خالفأ هذا لي اظن وما ،تمار هت

ينه الريح ان سم م حرد ال التي مس لها اهر ال العاده ني اهل

 تتؤته ئعيلهح رميا رص او ،لينه ريح لردته ست ١ كن زائال رص لو حض
صم—محل محليه كب / ناخطا املرق بعز لمت ا محن مرنته ولو ٠ له حسب واصاب

امنه الريح كانت ولو .ليهما المحيح  لم الرص بابتداء وادترنت ،حم

لكل يجوز ولهذا ، تاثيرها لتوه اخطا إن عليه وال ،اماب إذ 'له يكب

لرص حرك واحد  بعد هجمت ولو ٠ للينه ١ الريح <بخالى،>ثخن ن ا إملم ا

م خروج هب٠دال امل ني اصاب إن له ويصب ،اخطا إن محليه يصب ال انه د

ؤلد بال الغرز وترب ء الريح جهه تعترب ن ا يثبغي ؛اسنري امل
املهم مرنت شاله او الرامي ميين حمن جاءت إذا الريح ماز ،صحا لكان
ت محن متقآمه ا مس متهاعتقا ني تؤشر مل وجهه من آو ئه ا ور من جاءت وإن ، ال
امغه وكانت بعيدم كان إذا نيه تؤثر وتد ،تريبآ الغرز كان إذا وني ، حم
 باعي الفقري لذكر اإلطاله خوى ال ولو ،كغاية ذكرناه احلي القدر مدا

.المتعان للهويا ٠ اثطه هر

بائخاطبة ٣ ': لقطة ن ا
 ٥٣٠ ٠٢ ،١ ،محلي ،ن سميت :اخطات ٣
٥٤٠ ٠٢ ،٢ ،محلي ٤

اآلم



 احترط إذا تيها المحلل ؛مثها ،كثيرة هروط للمشاهله آن هاعلم

ل لمتناقلين ١ من حد ١و كل محلى لمال ١  عطيتك ٢ نفلتنم إن ؛يتول آن حم

 ،هيثا الرماة من واحد كل يبنل ن وم ،كذا متال أخته نفلتك وإن ،كذا
ل لي المحلل عن بد عاد ،الجميع ياخذ مغهم ثملب من آن ويحترطوا .هدا حم

 التي الشم لتوع يتعرضا ولم المتاقله اطلتا لو ؛مثله

 ؛والحاني .محيح العقد أخ ؛مثها المحيح ،اوجه لثالثة ،بها يرميان
 هي أنواعها من <نوع> ثملب وإة ،امحد اصحاب اكثر وعليه ،هامد أقه

تكون آن ؛والحالث •باطل لهو وإال ،مج محه يترامون اليت املصلء
تتعه ال ممكنا المشروطة اإلصابة .صح إصابته تتوتع ما حرط هإق / مم

 ،الباله بغد او ،القرطاس مثر كشدة العادة لخي ممتنع هو ما حرط وإذ
وهي ،العقد بطل متوالية عثرة آو .مره ماثة كإمابأ اإلصابات ممره او

.قعيد وجه لعشره ١

 يتمدا دمل رميثا البعنمها البق اخ على صاهال لو ؛مثله

 ،وتحوها القالع مقابله لي مقصوده ايضا االبعاد آلن C االمح لي صح ثمرفآ
على اراه والحي ؛اإلمام بال .عد المط حديد وامتحان ،اإلرعاب وحصول

ورزانته المسمم خغه وتراص ،الشده هي القوسين امتواء يشترط انه هذا

 ؤن ؛قال من تول ولخي ،محظهمأ تاحيرم والبعد الترب هي يؤثران النهما

.عثدم يصح ال ،٧^١ المبمد اإلصابة الرص من القرء

عشره إصابة إلى مبق لمش املال وهرطا ،ميادره صاقال ؛سئلة

 الرهاق ١ عدد كمال لبل لمشروطة ١ اإلصابة إلى احسما بيق ٤مشال ماثة من

واحد كل رمى ؛محاله .رميا ما عس هي استويا تد كانا إن ،ناهل فهو

 وال ،املال االول استحق ، دونها واالخر ،عشره متها <اآلول> ناماب خمعسين

،عشرة هاماب خبين احسما رمى لخلو .البمحهب على الماثات إتمام يلزم
اآلخر يرمي حتى بثاثل ليس هاالول ،شمل هاصاب واربعين تعه االخر ورص

لرحقءالن م يكمالن وال ،متهما ناحل وال شاويا اصاب هإن ،المم  جميع ا

إصابة كان لخلو .ناهل هاالول يصب لم وأن ،حملت تد المشروطة اإلصابات

معجز املال واستحق ،ناقل هاالول ثمانية واالربعين الضعة من اآلخر
.ماواته عن صاحبه

 ن رميما ؛رميا ١
تراحمان ؛تراص ٢



ال ولو .عنه العبدري حكاه كذا ٠ االتدام على والمعابته الممارعه في

 مماد يكون ن ١ احترز لكن ٠ تطههرا بايل لغتيرا لذكر الطاله ١ خول

بالحمرة الله ايده ،والحين لحنياا ناصر الططان حضره هي / للغاريء

jp.Lc) شركني الكفره خلد ،وامل لته الله و علمني كافه حمىل دو بمحمد امل

لطاهرين وآله .ا

وإق ،كذا هله سبقتني إن :بال <لذا> :السياق هي مثله
هب وهو ،مح محليك هيئ هاد سبقتك .كفهما الله رقي وأحمد .حليفه أبي حم

ركوبني جفم اختلد إذا ؛اخرى مشله م امل ر  هرس أو ،وبعري مم
ز ال انه ناالمح وحمار و هب وهو ،جي ركوبني نوع اختلد وآذ •احمد حم  امل
عجمي كمربي لوجه ،احمد الحماب لوجههن١ احد وهو ،يضر مل و • السع االخر وا

 العقد بطل امحابه البق يطعم اذ بق المط حمىل حرط لو ؛سئلل

الشرط :مححهم الله رضي واحمد ،وماله ،حشيغه ابو وتال .المحيح حمىل

بأقدام السبق هرطا وإن ' :المغني صاحب قال .العقد يغمد وال هامد

ح لم اتل او اكحر او كحالحه معلومه .انتهى (س)مي

ين من محمران محن ؛المن طريق من ومثيره داود ابو وروى  عن مح
ليه الله ملى الحبي ملم وآله حم ."الرمان هي جثب وال ui> "ال :تال و
وهو ،السباق هي الغرم محلى تيئب ال وخيرهمات دالثوويء ،الراهعي تال

 واالستحثاث اللجام بتحريك ركضا ولكن عدوه ليزيد القوم به مييح ان

آآ طر نتهى £(ياحل .ا

لشم هيبحه .الرعى وهو المحافله هي الشاني ا  حمىل العقد وجيود <و
براو بالت؛تمقت <حو العجميهو لعربية١ بالمسمام / لرص١ يع وحمىل إل مج

جرى وتوم •وغيره كالعربي اليد لم أنواع عنها يرس التي دهي امل
ياد لة من وهي ،الصبان حب الرص حمىل وجيوز ،الغارميه الشم انواع مج

يق١باملز ره ورمى ،والزانات ر جا تابع حو؛مبا باليد احل ثجشيق١و مل هي مل
مح١ رتدد وخلي ال لبول بالرماح ال د وال ،وا و لعقد جي ،ياليحدق لرمى١ محلى ا

 و٢ هغع من ليد١ هي ما وسرئا ،لحطرنج١و لمولجان١و بالكره واللعب
.المحهبم حمىل باليد حجر ؤهاله حمىل جيوز دال ،الكالب حمىل وال ،وتر

٠١٩ ،٢٠١ ،حميل ،ن بتجريد :بتحريك ١
٥٢٠ ،٢ ،١ ،حميل ٢



ملل
،الروحاء دمي ؛لم يبمم وعلم وآله محليه الله ملى للنبي كان
 ،والزوراء ،تهئتاع بش من آمابها حوحط من والبيضاء ،شبع من والمغراء

يت والكتوم توسا بعضهم وذكر .محنها رمى إذا موتها النخعاز بذله مس

مع التي الكنانة وهي جعبة له وكانت ،الداد اسمها شيع من أخرى  جي
• فله برميها١و حلقتها دميا ومنطقه ،الكانور متمى / تيلة تيها

 منل
والحصاد اسسابته هي

 هي والحاني ،بتهالمما ني االول ؛تمين الغمل مدا جعلت وتد

على .الرمى وممء،م حميي وهو ،محبله وامحتمم ،محليه وأتوكل اعتمد الله و

ز ١جو محلى اجتمعت المه ١ ان ,م1اع ت بتهلبا ١ هي ل الو ١ الشم

يل لبابته ١ خل هانا با ليهما يشاب سنتان ومما ،مناضله وبالمهام ،ر  حم
ماها ،لحامي ١ نيهما لتمد ١ يكون ان بشرط الجر ١ الله من وينال ،حمهل

ما على ممنغاته هي البق كتاب وفع مش داول لدم واالمتداد للجهاد
زني حكاه .عنه الله رضي الفاهعي اإلماأل ؛امل

 بد ال التم البعش منها نذكر ،حمشرء هروطا للبابته ان واعلم

.لهمتعان ١ وبالله ٠االختمار آلجل لبعء ١ ونترك ،متها

.
،الخيل هي ههجوز للقتال عده محليه المعقود يكون ان ؛سها

 العقد ويجوز ،الممتمب محلى وحمار ،وبغل ،هيل هي وكذا باالتعاق واإلبل

بال والبمارمحه ،والمباحه ،والزوارق ،والحمام ،باالتدام السابقه محلى

.عوز

 يجوز ال ؛لله ١ رحمهما احمد واإلمام ،ماله إلمام ١ <مذهي وهي
لعوز محجوز ؛الله رحمه حنيته ابو اإلمام وتال ٠ الحبات هذه ني يعوز ا

اجران ؛اخرى ١
١٠٠ ،ا ،التحام امن ،ن خلقها ؛حلقتها ٢

^^١ :اإلمام ٣
ن امام :الهام ٤



ني وروى ربا لط مد عن ؛بامشادم ا لتئغهة ابن حم  آبا رآيتأ بادت ا
 العطمء عن يتلوى صائم وهو ،أحديا عتبيا يدريا وكان ،االنماري عمرو
 ،فعينا نزعا بسهم نزع حتى الغالم لرتمه ،ترسي وحيلة ؛لغالمه يتول وهو
وآله عليه الله صلى الله رعرل مسعت ؛بال هم ،آسهم بثالثة حرعى؛ه حىت

حبه هم رمى "من ؛لطم مل يل هي مب ر الله مس يوم شورا له كان بلغ أو مت
(."بماء)المحم ثمروب عبل سل القيامة

الله عبد آبي حمن التذهاي؟بت هي احلاهظ التهبي ابن وذكر
نيق نيزجاالجو ثمزا ؛عال الله رحمه أشمم بن إبراهيم الجليل العيد ر

 التي الليله عي اختلمد أنه ناخبروني <بثاأحما هتدم ،البحر هي إبراهيم

فد / مرء كل .مره وعشرين خبا الخالء إىل ليها توهي ،للمادة الوضوء جي
الله 'لتبي ،توسد على وليب ،توس لي اوتروا :تال باملوت احم للها
إال ذله لعل اراه ما :النقير يتول (.٤٢٠ )يده هي والقوم ،روحه

يئة١ على لقيامه١ يوم لله١ يبعثه ن٢ ءرجا ٠عليها تبش لتي١ هل

ا والبق الخيل ركوب تعلم نا إلى ماله لمب :ثلة اهخل هب

هي البر عبد عمروبن ابو عشه حكام كذا <به والحصاد الرمس تعلم من

ر ونهب ٠تعسيره هي لسحقي١ حلافظ١ كثير بن١و ،التمهيد هو لعلماء١ مج
بها والبق الخيل ركوب تعلم من اهخل واحلصاد الرمى تعلم ان إلى

 اركبواو '*وارموا ؛املحيح لحنيه١ هي وملمم وأله عليه الله ملى لتوله
.واضح دليل وهو (،•'٤٢١تركبوار ان من إلئ احب حرموا وان

الرمى من واحد كل ان حك ال :المتاخرين العلماء يعي وبال

وعهما إال اللهروميه حتم ال والركوب  ،آنغع العدو ثعد مع هالرمى مبمج
 وانغع ،للعدو اتكى كان ما مشها انغع،واالغحل االختالط عند والغر والكر

.الحال ومقتخى ،االهخام باختالف يختلمد وهذا ،للجيو

٢٧٠ ٠٥ ،ا الهيحمي ذا عمي ؛عمرو ١
ن لواتمح ؛يتدوءأ ٣

٢٧٠ ،ه ٠ ١ ،الهيحمي ٣
ن للتي :التي ٤



إلها الغارسة القوس ؛باكيه العلم آمل وقال ،صاكر امن قال

 والقوم •حبباما بها يئتغع لم وحرما انقطع إذا ألنها صها نهى

.انتهى (٤ ١٣)بها تثآ كما له كانت وترها انقطع إذا العربية

 ٠ الغارمية بالقوس الرمى ازجو كلى ء ٠وثمير احمد إلمام ١ نم ولد
(.ءاء)حبملها وإباحة <بها الرص جواد على اإلجماع ؛المغني صاحب ونقل

ملعون ؛وملم وأله كليه الله ملى النبي تول من والمراد  رص من "

ا ٠النمرود آو ممارام نحانوا التهم والغرس االنحامره ومم ،آؤال يعني ٠٠ ،هب

وآله عليه الله ملى نال إنما :كتابه عي المذكور اإلحبهلي بال

؛وتمحل يؤمتوام لم الذين والترلء الغرم اراد ”•حاطها م*طعون :وملم
رجم حني استخرجها .النمرود آلن :وتيل ،نحالمليب 'النها لعنها إنما

(.٤١المحركين)ه 'ثكل الهعلمون يستعمل لتال ؛وتهل ،السماء

 أبي ص الزهري عن ابراههم بن عيس عن الوليد بن بقية وردى

حق عليثا اللوئد ،الله رعود يا :تلت ؛تال رابع آبي *ولى ملهمان

،الكتابة يعلمه آن الوالد على الولد حق "نعم :تال ؟مليهم كحقنا
لباحة لرص ،وا لييهقي خرجه ٠٠•طيبا يورحه دان ،وا لدن م ا • (أاء)ا

؛المحمدية وميتلغرا كتاب لي الجوزيت تهم بن الدين حمس الشيخ تال
،يتمتامقلون كانوا أتواما أن / ؛روى وتد ؛تيمية امن حبيشا تال

نشبه :تال ،المالهءام هي "هم :نقال ،الماله حعرت الله رمول يا :بتيل

.انتهي (ياء)س بذله وكعى بالمادة النساب رمى

رفعه على يدل ومها :اإليمان حعب هي الحليمى الله عبد ابو تال

يهن الحد يجمع لم وملم وأله كليه الله ملى الله رمول آن الرص تدر

 هي ماله من لمد إال االمور من اص هي وال ،ليالا ش فل هي ابويه

وسد •اشتهى ماء(مم)وامي ميا هداك رم ١ ٠٠ :تال لزنه أحد يوم هي رميه

•وتام ابي من سد هو ماله ابن

ن عمى :عما ١
 ٩٧ .ا .النحاس امن ،ن الهلهين ؛البطمون ٢

١٠ <١٠ ٠٢ ،الييهتي ،ن يحقنا :كحقنا ٣
١٧ ،٢ ، التهم ابن ،ن ماله :المهء ٤
٤٩٦ .٢ ،٢ ،الحليمي ،يدلالن :يل ٠



ر*عدل تال ؛دال ؛٧̂ بنم امن ءن ٠٣١٠ مسآ ءن ال؟زار دضء
ملم وأله كليه الله ملمر الله عية رص مناا ؛و يل م ر ر الله مس  آو مت
ل له كان ،بلغ عتقهم اعيل »}*« بتم من اناس آرمع اجر حم روام 11.ا

نإ ربا لط امم ابو إال هبيب م يردم مل ؛وبال ا . (٤٠٩) حم

متها هم / رص من أن ؛و يل يل مب جبت الله مس لة له و •اجل

ده عساكر ابن وخرج ا حم ؛تال عته الله رضي ماله ين امن عن ؛با
ملم عليه الله ملى الله لرمو أنال ذ "من ؛و  وجغرها عربيا لوما اخت
٠٠ (.٤١٠ )شه أربعني الغرت عته الله نلهى - تتهكثا يعين —

لقوس لعربية ]وا لفتيه تال [؛ا حبيلي امسغ بن سد مكر آيد ا اإل
ود عر ل ١ بابن امل لقوس ؛ر ١ الم ١و تع ١لبدا كتاب يل حل  تشم لعربية ١ ا

رية ائواع على مطية ،احلجازية :مشها ،كث يرمها ،والوا و<ادتوس> • ومث
لعربية ا جامع اسم ا يا ،هل يت وا لعرب ابا آلن عربية مم اعيل وهد ا  إمس

لعرب رمى ني االمل كان الطدم عليه بيساد •ا مطية وا 3^وم-„.1ا ؛بالوا
ن ي مس لعرب مت ية ا جاز لعجم وتعمي احل مية ا لغار لشوع وهذا ،ا  امحد ا

لدم نغحها ،واجودها <ا ميع وا الح جل يضا] هني ؛اللهارسية وأما ٠ال  [أ
جحة ،جدا طويلة اهنا مثير مشاه لسمات را غها يكون ا  ،مقبضها ومط ني مت
لبيوت عريضه يها ،ا وره رمت و كاسره االسا لغرس واال نتهى ،٤١١ )وا • ا

 نايها "ألتها ؛نقال .قارمني تدس وسمده ،رجال راى وملم وآله عليه

ا رص من ملعون ،ملعونه برماح ،العرمسه الشم بهذه وعليكم ،هب التشا و
فن ليها  بن محمد روام ”٠ عددكم علس ويتحركم / المالد هي بكم الله مي

اا£(م)طدحة

ن ؛اربع ١ با ٢٨٠ ٠٢ ،ج ،الهيص ،ار
٩٦ ،٢ ،الححاس ابن ،ن مثيرها ؛مثيرهها ٢

ن قم ؛تمم ٣

الله طس الحبي ن؛ فعينا نهدباسا روي دتد ؛الفقري يتول <

يفة رلعباقؤمث



خرج الله Jk#. C حدثتا ،عطاء من الوليد ص ؛بامثاله كماكر ابن و

 ملى النبي عن ايوب آبي همن يزيد من عطاء همن الزهري عن العزيز مهمد من
 إال حيتا اللهو<ا >من المالئكة ستي "ال ؛تال وملم وأله عليه الله

"م(همء)والحضال ،النهل واجراءأ ،امرأته مع الرجل لهو ؛ثالثة

مشها سمي وزق .إليه المندوب الحق من معه يذكر وما الرمى أن ؛و

•المضرم اللهو من فليم لهوا

مى من ان ؛ومشها ١٤٣ الله رفعه العدو لبلغ بمهم الله سميل م لي ر
.محام ماثة والدرجة ،الجشه لي درجة

وملم وآله علهد الله ملى الله رمول سمعت ؛بال تمره من كعب وص

هم العدو ملغ "من ؛يتول الرحمن مبد عتال ،"درجة له الله رفء مب

بعتبه ليست اشها "اما ؛تال ؟الله رمول يا الدرجة وما ؛التحام بن
 قي حبان وامن ،الصاغي رواه •"محام ماثة الدرجتين بين ما ،آمك

ه . £(آم)ممحي

 وأله كليه الله ملى الله رصول مهعت ؛بال عيسة مذك ؤعمرو دعن

 ومن ،التيامة يوم نورا له كانت اإلمالم هي هيبة هاب "من ؛يتول وملم

 يبلغ لم اد العدو ملغ [درجة مه له ]كان الله سميل هي بسهم رص
 الثار من فداؤه ^ؤله كانت مؤمتة رتبة اعتق ومن ،رتبة كعتق له كان

(يمء)محهح بامتاد الصاغي رواه ."بعفو سوا

وأله عليه الله ملى الله لرمو تال ؛تال الله رضي انس وص
ملم اعتق فكانا تمر آو أخطا آو ناماب الله مييل لي بهم رص رمن’ ؛و

من ،رتبت "م€(الداررمم من فكاكه كانت رتبة اعتق و

٤٨٧ ،٢٠٢ ،علي ١
نرمحن عند ٣ ٢٩٦ ،ب ،الهيحمي ؛ن الله «بنع ؛ا
٢٦ ٠٦ ،٢ ،الصاثي ٤

٢٦ ٠٦ ٠٢ ،الصاغي ،ن فبلغ ؛ملغ ٠
٢٦ ،٦ ٠٢ ،الصاغي ٦



اكم ٠١درو الله ملى الله رمول ان ؛ليه وباال تطين والدار ،احل
للهو هذا "حمن ؛عتال ،ينتقلون شام على مر وملم وآله كليه مرتين '*ا

"ارموا ؛بال ،القوم مطءها ،"االدرع ابن مع واشا "ارموا ،حالبا او
 الواء كلى تغرتوا هم ذله يومهم محامه رموا هلتد ،"جميعا معكم وآنا

١االمنادر سيح ؛وبال ،الحاكم لغظ مدا .بعضا بعضهم تحل ما  ٠ (٤٠

<روام ل اشه إال لميهتيا حو كليه الله ملى الله رعود ن ؤ ؛هيه تا
ملم وآله للهو هذا "محن ؛هقال يتناقلون أملم من شام كلى مر و "ا

ن هائه '*ارموا حالها او مرهتن  .ابن مع وآنا ارموا ،يرمي آب لكم كا
ل<*ث> ،"االدرع ؛نالوا ؟"لكم "ما :نقال بايحيهم القوم نامطة تا

لله ستقلنا إذا الله رمول يا معه وانت شرمي ال وا  وأنا "ارموا ؛قال ،ا
يعا معكم امه برموا ؛لقال ،"مج ل ما املواء كلى اتغرتو حم يومهم حم  خن

• (آمأ)معفا بعضهم

تقويه للرماة آ ]مع التعمب استحباب على دليل حلديها مدا ولي
م وترثميبا ،لنشاطهم وزيادة لتلويهم لتمد يكون آن بقرط وحتريضا هل ا

ليه الله ملى الله رمول بغعل اتتداء / حسنا ذله هي ال وملم وأله حم
لزمان امل كتعمب لنفاتيه باليواحمث ا هويه ا هطانيه واال تتولد اليت احل

قود مشها محوا ٢ من العيان به يشهد كما الضغائن محنها وينتج ،احل غان ،هل

له لتعمب ذ للعب ذله كلى ويقام ،حرام ا  ،لعمي١و ٠والرماح ،باليود ا
للهو آالت من ونحوها .ا

لقوس تقلد ان ؛ردي ما دمنها لرص ا ا وا روام •اهلم يلهب هب
ني ربا لط (.ء)^مامدادهما صاكر وامن .ا

ليه الله ملى الله رمول نال ؛نال مجاهد حمن ملم وأله حم "إن :و
ضر ال المالئكة وكم من حت لرهان إال هل  ،متمور من صعيد رواه وادرص*مم ا

مناد جيد مرمل وهو لبزار ورواه .اال ني ،ا ربا لط حمن حممر ابن حديه من وا
 ،الغغار عبد من صرو امناده ولي ،وملم وآله محليه الله ملى النبي

محلى الخهل اجراء لي الرمان ؛بالرهان والمراد (•٤٠٤) ته مترولث وهو ح

لوجه دع ا سر •ا

ن روى ؛رواه ١
لبيهقي ٢ ١٧ ،١٠ ،أ ،ا

رماه ؛للرماة ٣ ٤٨٤ ٠٢ ،أ ،كلي <ن امل
هر ؛عمرو ٤ مي ،ن حم ٣٦٨ ،٠ ،ا ،اهلحي

مي ٠ ٢٦٨ <٠ ٠١ ،اهلحي



ر لكان ،راميا رجال كنت ؛بال زيد ين خالد وكن بن كتبه بي مي
بطأت يوم ذات كان للها ،نرمي بتا اخرج ،خالد يا ؛بهلول عامر آ
ريال تعال خالد يا :فتال واله عليه الله ملى الله رمول بال ما آخ

ملم به وآله عليه لله ١ ملى لله ١ لرمو بال / ت و ملم وحم لله ؛و "إذا
نه نغر ثالثة الواحد بالعهم يدخل تسب مانعه ت اجل ير سعته يل حي  ،اخل

سبله ،مه والرامي كيوا وارموا .و أن من إلت أحب حرموا وآن وار
ليس ،تركبوا للهو و الم يل إال ا لرجل تأديب :ح هله ومادعبته ،لرمه ا ،أ

لرمى ترن ومن ،ونيله بقومه ورمهم ي علمه ما يعد ا أو ٠٠.تركها تعمه هل

ا—كم محيحه يل عوائه وأبو ،حييه آبي ابن روام ممكعرما.مم ؛بال
يره < لحاكم ١ ٠١ ورو ٠ تصم . (٢٩٧) ومث

 وأله عليه الله ملى ألنيب إلى مرلوعأ أبيه كن سد من عامر عن
<الء الله رمى .سد يا ارم ، سد يا انبل ٠٠ :احد يوم بال انه وملم
بي نداه .(ح)هرطهما على صحيح :الحاكم تال .م'وأمي أ

كر لنووي ،الراحمعي وذ صاحب ،وا يرهم ،املغين ،و لقوس مهام أن :ومث ا
ءجبمهأ ماة هي اآل لعربية مهام دأن ،يالنشاب :امل ؛تسمى اليت هي ا
لرماة خطا على يدل ما هذا وني تالنقري يتول . (ص)نبال يل ا

ا يرمى التي المغار ملسماا المراد ان اعتقاهمم  وآن ،المجرى محي هب
لسمام <بالدمل> أحدا ان على نقد لم انا مع .شبال تسمى ال <ادطوال> ا

ىبا رمى العرب من جر ملم وآله عليه الله صلى النيب زمن يل مل .تط و

منها لبخاري رواه <ما> ؛و مد ؛قال االكوع من ملهه عن :ومثهره ا
ملم وآله عليه الله ملى النيب بين رموا١٠٠ ؛عتال / ينتحلون توم على و
اعيل ي مء وآنا ارموا ،رامسا كان كمآبا تإن ،إمس هامد ؛قال دالن،'م حب

لغريقني احد يهمبا ا ؛وملم وآله عليه الله ملى الله رمول فقال ،مي
 ؟سهم وائت نرمي كيد ،الله رمول يا ؛قالوا ؟*'ترمون ما بكم "ما

'م(.ممء)كلكم معكم أوانا :لقال

اكم (ن سدا اشبلوا :سد يا اشبل ١ ٩٦ ،٢ ،ا ،احل
٤٨٣ ٠٢ ،٢ ،علي ٢
٤٨٣ ،٢ ٠٢ ،علي ٣



عمل

القتال م براكة مشه ظهرت من على اإلمام هناء

يتا ري سيم هي رو لبخا ملم ،ا ثي االكوع بن ملمة عن ؛د الله ر
ه يل ؛طويدا حديه هي سه ح كلى الكغار وثماره مت دينها مر خلهم ،مل وأ

بي ملمة وذهاب ،اللقاح ديها نذكر € أثرهم هي تتادة وا ؛بال أن إىل حل
عود بال  اليوم هرمانغا خري "ممان ؛ومث وأله ,..ههاع الله / ملس الله ر

ابه حت بو جالتتا وخري ،ا (."٣٩٣-^)ر

همل

لرص هطل هي يل هي ا بيان ،تعاىل الله مم تركه مث تعلمه من إمث و

لرص أن اكلم تعلمه ا ها ١ بتهة و هل هي همجل تعليمه ،الله مم ،و
ما وا ليه تنب مها به بتةهل سلم وآله عليه الله ملى الغيب إ ،كليه وحز و

 يالرص امر تعاىل الله ان ؛منها كثهرهء فضائل ذله هي ورحم وتد
ادا متمد هل هي للجهاد ا تعاىل تباره الله تال ،الله مم م )أواعدوا ؛و هل

ستطعتم ما يل رباط ومن توه من ا لعلماء >بعافي ذهب وتد CC ٠ (٢٩٤ )اخل  ا
ضي هم الله ر ابه إىل <مم لشريعة اآلية هلذه إجي اد الن ا ؛بالقوة املر

•ارس

عت ؛تال عامر بن عقبة عن :مطم صحيح هي كما طى الله رمول مس

طم وآله عليه الله م ))وأعدوا ؛يتول — المتبر على ومو س و ما هل
متطعتم  إن اال ،الرص القوه ان اال ،الرص القوه إن اراال <،< توه من ا

نيه هذا روى وتد ."الرص القوه ه هي عوائق آبو احل ٠ ^(0)ممحي

شها م يدخل تعاىل الله أن ؛و هل ته ثالثة الواحد با ،مانعه ؛اجل
اص لر ول والذي ،به وا م يتا .آم)اهل

 ن الطويل ؛طويف ١
لتحام ابن ٢ ٩٤ <ا ،ا



ستحباب يل ظهار ا بر إ لغوا امل ن وا ح مل ره ،جر عتبقا  وا
ا ا .الله مبهل عي الجرح من له حمل مب رب ومب ه—إيل ي
 كليما هير ال وانه ،بذله المرور وإظهار ،الشهادة من

ملتا نهاية وهو ،عطلوبتا هذا بل <ذالء هي ايأ ،ا ااحمؤ ومث مل

ني »وال ؛تعاىل الله تال لدين س يل لي تتلوا ا  امواتآ الله مس
حياء مل ا فرحهن .يرزتون رهبم عند أ تاهم مب فنله من الله آ

هم وال طيهم خوف آال خلغهم عن بهم يلحقوا لم بالذين ويستبشرون
ءء زئون ^٣٨٩)عظيم فخل ذو »والده :توله إىل حي

ينا ى هي ورو ري ١ حمحي ملم .،لبخا حديث هي كته الله رم انس عن ؛و
م الكفار مثدر الذين معونة برت آهل القراء  من رجال ان فقتلوهم هب

الله :حرام فقال ،فانغذم ،ملحان بن حرام وهو ،امن خال طعن رلكلها١

لكعبة ورب لزت أكرب ية هي ومحط .ا برر الله :ملم / روا . (٣٩٠أمم

ن يظهر ما عند يكحر ان غيومي- و يغلميون املحل  حكر من عدوهم و
ره الله رتاف ،عليه والحناء ،وتعالى تبا ال فتله عن ذله بان واالع

ولنا توتنا حي لتمر وأن ،و ليحذرو ،الله كند عن ا عجاب من ١ و  بالكثرة اإل
ي هائه ا عجبتكم إذ حنني ءويوم :تعالى الله بال كما العجز منها خي أ

هاتت هيئا عنكم تغن فلم كثرتكم حبت سما الرء١ عليكم و ليتم هم ر  و
.،ء (٣٩١)مدبرين

ههز رأى وإذا ليلحمني في مي لعياذ ا راى إذا يستحب تعاىل بالله وا
ستغلهاره تعاىل الله ذكر إىل يتضرع ان ذله عائه ،وا ستنجاز ،ود ما وا
ؤمنني وعده رهم من امل ظهار ،من ينه وإ لكرب ءبدعا يدعو وان ،د تتدم ا  امل
يستحب .ذكره ريه يدعو آن و لدعوات عن بغ الله ملى الله رمول وؤن ،ا
ملم وأله عليه ا و ليلحمني هزميه راى مل متنمر تزل ا كان ،وملحا وا  و
لنمر ذله عاتية لتد ا رح أموة الله رسول في لكم كان و» .اآلية («حسنة

للهم :الله ١ لبخاري «ن ا ١٩ ،٣ ٠٢ ،ا
ظهرن ؛يظهر ٢

ن طيوا ؛يغلبون ٣ لعجز ٤ لتعجري :ا ن ا
لقرآن ذا فلن :فلم ٠ لتوبة ،ا هآ)ا م،



j  —  ■Jit

لرجز متحهاب١ ذكر هي رزة حال يل ا با ه ،امل تئسأ االحاديح هل هذا ؛نبل اهل

١٣٧

مسلم ،البخاري ممم هي (درويشا—٢٨٦) زب بن الهراء عن ت و رضي عا

 ملى الله رسول عن حخهن يوم اهررحم ؛رجل له بال انه عقهجا الله
عليه الله صلى الله رمول لكأ :الهراء هتال ؟وملم وأله عليه الله
 شبان ايا وان ، لههضاء ١ بغلته على وهو رايته لتد €يعر لم وملم وأله

؛يتول وسلم وآله علهه الله ملى والشهي بلجامها آخذ البارح بن

لشهي "آنا بن أنا كلب ال ا طلب عهد ا "امل

هي ية و عا هشزل ؛روا قمر ود (.٣٨٦—)واحم

 ملى الله رسول رأيت ؛بال أيما الهراء عن ؛محيميهما هي ورويشا

 ،ابترا وارئ وتد االحزاب يوم التراب ستا يقتل وملم وآله عليه الله
؛يتول وهو مطته بياء

للهم هتديتا ما آنت ال لو "ا مليئا وال تمما وال ا
هبت عليقا مكينة لذ هانز تينا إن االتدام / و ال

™("آبيناب نتنه أرادوا إذا عليقا مفوا تد االولى إن

جعل ؛بال عقه الله رض انس عن ؛البخاري محيح هي رديتا

؛دمحتولون الختدق يحفرون واالئمار المهاجرون

ا الحين نحن <آبدا بقينا >ما إلسادم ١ على محمدا بايعو

.آبدا حييتا ما الجهاد على ؛رواية وهي

يبهم وسلم وأله عليه الله ملى والشهي ؛جي

للهم رك االخره خري إال خري ال إنه "ا هاجرة االمنار هي هها "وامل
(٢٨٨)

لبخاري ؛ن لغررتم ؛ آهررتم ١ ٤٢ ،٣ ، ١ ،ا
٢٥١ ،٤ ،٢ ،ملم ،ن وارا ؛دارى ٢

٢٥١ <٤ <١ ،مسلم (ن بيتا :آبيتا ٣
لبخاري ٤ ٩٣ ٠٢ ،١ ،ا



١٣٦

يءا وني ينا اآلخرث امن (٢٨١)الوكيل وتعم الله "مح

يقول لعزيز باس إال توه وال حول ال ؛و لشم ا ال الله هاء ما ،ا
كتممتا ،بالله إال توة متعتا ،بالله ا  ،يلمه ١ ملن توكلتا ء يالله ا

د يعو حتمتا ؛و عون كلتا ا لقيوم باحلي امج ت ال الذي ا و هعت ،ايدا مي ود
لوء عتا لعلي بالله إال قوة وال حول باد ا لعظيم ا يتول •ا تدمي يا ؛و

خره الشها ماله يا ،إحمان كل توق إحسانه من يا ،اإلحمان يا ،واال
،يتعاظمن وال ،هيئ يعجزه ال من يا ،واإلكرام الجالل ذا يا ،قيوم يا ض

رنا ئنا على امن ظهرنا ،ومثيرهم هؤالء أعدا  عامات ومالمة عاتية ليت عليهم وأ
رات هذه وكل .عاجله ذكو كيد حح تيها جاء امل .٢جمربه وهي ،ا

يشا لتابعي ثيادة بن قيس ص ؛داود ابي سن تي درو  الله رحبمه ا
غيد العني بضم وهو ” لياء وخت صحاب كان ؛بال — ا لله صلمي الله رمول أ  ا

ملم وأله عليه لقتال عند املوت يكرهون و (*٢٨٢ )ا

فمله
عاب تالن ائا ؛القتال حال قي الرجل تول هي وه إلر  عد

ينا ري صحيحي تي رو ليخا مطم ،ا عود ن ١ م ؛و عليه الله ملي الله ر
؛حشني يوم قال وهلم وأله

("صم)املجلدب عبد ابن ائا كخب ال الغبي "ائا

يهما هي رويتا  حمنه الله رض عليا ان ؛اآلكوع بن معلمه عن ؛حمحي
ا ربي مرحبا بارز هل ي ؛بال اخل

ين الذي ائا ت مي مس رة آ • ٠٠٠٠ (٢٨٤)حيد

 لدين ١ قتاله حال هي تال شه ١ أيضا سلمه عن ؛صحيحيهما ني وروينا
؛اللقاح على أمثاردا

ئا كوع ابن ا لرضع يوم ليوموا اال (٣٨٠)ا

ديه ١ ن حديث :احل
ربة ٢ ونة ؛جم ن جم



ينا سناد ورو حهح باإل لضاض ،داود آبي مثن م امل آم عن ؛وا
س ؛بال تومأ خاق إذا كان̂ النيب ران عنه الله رئي االحعري مو

للهم عله إنا "ا تعوذ ،حنورهم يل جت ."(٣٧٦)هرورهم من بح و

د الله رخي أمن وعن  وآله كليه الله ملى النيب تتتبع كنا ؛بال مم
ملم لعدو لليت مثزوة يف و عته ا لدين يوم ماله "يا ؛يقول مل يالق ا  ءإ
لرجال رايت فلقد ،"سين وإياك نعبد ع ا ر  بين من المالئكة صربها ،مت

يها س(م)خلدها ومن امي

لسامل دروى لتيي ص ؛ < ٠ يامثادح الله رمحه ا كليه الله ملس ا
ملم وآله طلبوا ؛و جابه "ا لدعاء إ د ا لتقاء مم يوو ا تامة ،اجل  وإ
ول ،املاله تز (."س)اب و

يستحب ؛تلت متحبابع و رتآن،وآن من له تيسر ما يقرا ان مؤكدا ا ال
عاء يقرا لصحيحني عي دمو الكرب د ،الحليم العظيم الله إال إله '*ال ؛ا

ورب السماوات رب الله إال إله ال ،العظيم الصء رب / الله إال إله ال ١٣٥
لعرو و<رب> االرز لكرمي ا (."مآ)ا

كيم الله إال إله '*ال ؛آخر حديث وعي  الله ميحان .الكرمي احل
لسع ات الماب رب لعظيم لعرو ١ ورب ا لله إال إله ال .ا  عث ،ائت إالء وا

(."٣٨٠)هناؤك دجت ،جاره

مثاد ساد ؛باال ن اال
 ١٥٣ ٠١ ،٢ ،داود ابو

يبد :تعبد ٥٩ ،ب ،تيمية ابن ذا ا
جابت متجابة :إ لشافعي نا ا ٢٥٣ ،١ ،ا .ا
كيم ٥٩ ،ب ،تيمية ابن ،ن ؟حلليم ؛احل



٨

١٣٣

١٣٤

ب لبا م ا ا اخل

لقيام ،الله ميل قي املش فخل هي لدماء ذكر ويل ،نيه وا ن ا  ،يقاتل مل
لتضرع والدمهاء لتكبري وا لقتال كغد وا  املوت رفو من لشهى ١ ذكر وهي ،ا

د لقتال مم لقتال حال ني الرجل تول ويف ،حاجة بغري ا الن ائا رم ا  الرعاب ٠ ف
لزيز استحباب ذكر دهي <ءدوم لصربا إظهار واستحباب ،املبارزة حال يف ا

ن داللدا سلمون ظهر إذا يتول ما تول دهي *جرح مل يلمم دفلبوا امل
فيما ،عدوهم للجني يف هزمية راى إدا يتول و لعياذ ا  بالله وا

لكرمي لقتال قي براعة مشه ظهرت من كلى اإلمام ثغاء ويف ،ا عي ،ا هطل و
لرص بيان ،وجل مز الله ميل يف ا ني ،تركه هم تعلمه من أهم و فخل د

جاهدين سيود ماحهم امل عمتهم ور  ويف ،الله سبيل يف اجلرح هطل ويف ،و
هي ،الله ميهل هي كافرا تتل حمن هطل م فطل و ا لرجل احم لقجيع ا  آو ا

ماعات لعدو 'يف التليلمات اجل شحو ،الكثري ا جاهدين فطاتل من ذله و • امل
؛نمول غيه د

ل مل
لقيام تعاىل الله سبيل يف املد عطل هي هيه وا

ب الله ءإن ؛دجل من تعاىل الله تال لذين حي  سبيله يف يقاتلون ا
م منا هن اهد تال .ه (٣٧٤ )مرموم بنيان كا من نغر ني نزلت ؛ جم

/ .االمنار

كان ٢ ..... ؛تال ثمزا إذا <ومدم عليه الله ملى الله رسول >
تال •"آتاتل وبك ،أمول وبك ،أحول مك يومنير عضدي أنت للهما *ا

طابي وتال .عوني :عقدي معص ؛تلت .حسن حدمي ؛الرتمذي ؛اخل
غيه ،احتال ؛احول نع :معناه يكون آن ومو آخر وجه و لعفو امل من ،وا
لشيئني بني حال ؛توله  وال أمتع ال قساه ،االخر عزآ آحممما متع اإذ م ا
(.٢٧٥,^) إال ادهع

اهد ١  ن X جم
٢٨٥ £، ،ا ،الترمذي ٢
طابي ،ن من ؛عن ٣ ٢٦٧ ٠١ ،ا ،اخل



ن عن ا وأله عليه الله ملى الله رسول بال ؛تال عته الله رفي جل
ملم كما خطاياه عنه صاتء الله ميل يل المؤمن تلب رجد '*إذا ؛و
ني روام ٠٠،لنخله ١ عذق بتحات ربا لط بري يل ا  من مرنوعآ واالومط ،اخل
وآ طريق ،مولوهأ عته حييه أبي ابن ورواء .صيد وهو ،الثمني بن صر
(.TYr)^t دمو

ن حييه أبي البن روايه وهي لرجل كان إذا ؛ <دال سلسان مج  عي ا

يل اتت اخلول من تليه بأربد الله مس  عذق يتحاتت كما خطاياه عنه حت
(م لدخدهرمم لله ا بالله ،اعلم وا لتوفيق و ./ا

مي ،ن يتحاتت :يتحات ١ ٢٧٦ ،٠ ٠٢ ،اهلحي
مي ذا عمر ؛عمرو ٢ ٢٧٦ ٠٥ ،٢ ،اهلحي
٢٨٦ ٠٥ ٠٢ ٢٧̂̂٠ ابن ٣



من ؛تال مكحول عن :صحيح بإستاد حييه أبي ابن ردام ما ومشها

(.٣٦٨)خطاياه عته تحاتت يصبح حتى حارمأ بات

 مميل يل حرم لمن وملم وأله كليه الله ملى النيب ههادة ومشها

.الجثة أمل من أنه الله

خالد كن سيد ين حيىي ص ،خالف ولهه بقية طريق من الطبراني وخرج
وآله مليه الله ملى الله رسول إن ؛عطية أبو بال ؛تال معدان بن

وآله كليه الله ملى الله رسول هتال ،تويل رجال أن يحنق جلس وملم
نعم ؛رجل لقال الخهر؟مم اعمال من مل على مشكم احد رآه م'هل ت وسلم

وأله عليه لله١ ملى لله١ رسول لتام <لله١ مييل هي ليله معه حرست
 الله سلى الله رسول ثنى التبر ابخل للها <ءلهه هملى <معه ومن وسلم

t يظنون محابك١ م*إن ؛قال هم ،التراب من بيده عبيه وسلم وآله عليه
البمهرمم(.'م آهل من انه اههد واشا ،الثار اهل من أنك

وسلم وآله عليه الله ى1م الشبي ان عشهما الله رخي صر ابن عن

 خول أرء لي حرس حارس ؟القدر ليله من أهحل ليله أتبتكم "أال ؛تال

لصاغيو ،نحموتو حيبه أيي امن روام ٠٠أهله. إلى يرجع ال أن لعله ،ا
اكم ،متشه هي والبيهقي  على صحيح ؛وتال .له واللخظ ،مرنوعأ واحل

٠ (٣٧٠ )البخاري هرط

 االجتهاد كتاب هي محمود العين تور الططان خرجه ما ومتها

 هارون بن جعقتي لعباس ١ أبو اخبرنا الرازي مقاتل من محمد عن ء سحابهيا

 رسول تال ؛تال عشه الله رثي انم عن السمعي بن سمعان حدثنا مطيالوا

 عند نله الله سبيل هي ليله سهر من ٠٠ ة وسلم وآله عليه الله ملى الله
(.»االآ)أمتي من يمغه ان احد يقدر ال ما الحواب من الله

٢٨٨ ،٠ ،ا ،الهيحهي ،ن دخل ؛ادخل



كر ور هناء ماحب وذ لله ريف عباس ابن عن ؛املد  تسبيح ؛بال عته ا
يل هي لقيامه ا يوم بطا لص ١ لله مس  أو ،تععييحه من حرد بكل له ،ا

ه ميد ه آو ، حت جيد ريه او ،مت ا ،تكب م يثظر عينان وهل ا  يسمع وآذان هب
جناحان ،يهما ا يطري و ئكه مع هب ين رمم على يقتل حم املال لعامل  ،ا

احبها فيؤمر ا مل اهب كم ٠بثو ليا بالله و حسيبا و م)و .مأ

لر مه
سة هطل هي تعاىب الله سييل هي احلرا

وا ؛تعاىب الله تال اخذ وهل ىب وقال .ء(٢٦٤)حذرهم ء ا »وال ؛مت
لكقار يغيظ موطأ يطئون  عمل مه هلم كتب أال نيال عدو من ينالون دال ا

سشهن اجر يفيء ال الله إن ماحل ٠. (مآآ)ا

علم بات ١ أعظم <من> تعاىب الله مييل هي احلراسات ان ؛وا  لرت
عص لطاحمات وا مي ،ا ياط اشواع اهخل د ين حرس من وكل ،ار موقع هي اململ
ف ا لعدو من عليهم خي رم ،ينعكم وال ،الله مييل هي مرابط ههو هيه ا  هللحا
بط اجر نعباثل ،املرا جرها و ريو أ مشها .كث لثار ان ؛و س ال ا حرست عيحآ مت
لله مييل هي .ابدآ ا

عت ؛بال / عنه الله رضي حمبام ابن عن الله ملى الله رسول مس
سلم وآله عليه عينان ؛يتول و لثار تمسهما ال " خحيه من بكت عني ،ا

عهن ،الله س و ر مذي روام •"الله مييل ني حت • (٣٦٦)الرت

هي سهرت كني إال لقيامها يوم باكهث عهن كث ان ؛روي ما وسها
يل • [معها ذكر زوما الله مس

م يعلى ابو ورواه ر لطويل امي من خالد بن سيد طريق من خممت  عن ا
سلم وآله يليه الله ملى الله رسول بال ؛قال عنه الله رضي امن :و

ليحر ساحل على ليله حرس "من هضل كان ا مله هي عبادته من ا الد أ
(̂ ،٣٦٧".)

لنحاس ابن ،ن هتحيده ؛حتميده ١  ٨٦ ٠٢ ،ا
لنحاس ابن ٢ ٨٩ ،٢ ،ا



ليما يوم ألد من فنلآ الرباط بارو يوم إقامة ان مدا مع مح وتد

تقدم ،مراه هرها مكت يعم انه و عباده كل إن ؛يعاد ان المحمل لمن ٠ومث
من جزء كل التخعيغم،الن م اليوم حكم حكهها ذلال قي المرابط من تصدر
لرباط يوم ء ١اجز فنل ا له من ا زء قكدله ٠ رباط ليد ليم يوم الغم من حم اجل

حتمل وما املاله ليه اديت اللي لطاعه من كليه ا  جزء الغم من افنل ا
له ها /حم ل على احتمل وإن ٠بغري لذله الزم عالتئعيئم <ءليه احتمل ما حم

مط ماله لتكون الله فعل كان وإذا .ماله الد الد بمائه هدا كلى املرا
كرمه ر ١ ن ٢ تتلى ١ و ى مات إذا بط ١مل ر  يوم ىلإ ملاحل ١ عمله اجر عليه جت

يؤمن ،'لقيامه ١  قي ذله تتدم كما رزقه عليه وجيرى ،القرب نتنأ من و
حادمي١ حيحه ال كة مات هيمن ذله يرد ومل ،امل دينه ١ او مب  ان يبعد قال مل

لله يئم بط < وا ساجد املاله على ايقآ املاله ،تضيق يزياده املرا  بامل
حه ١ لله < حلال لله ،يشاء من فنله يؤتي وا . عبيم واصع وا

ور ءحقا عي وذكر ملم وآله عليه الله ملى الله رمول عن ؛املد و
مطلهرا حق م*من ؛بال اثه عبدي لعروة ١ صدره هي مكتوب ربه على ا

عزتي بط عبد من ما وجاليل و كلت إال ايام ثالثه لوجهي يرا باهله به و ، و
فائه ،وعبيده ،وولده  < ويسددونهم < يذوبونهم ملكا حالئني ونعمه ،و

دون ̂(.مم،)اليال عنهم وير ا

لرباط طلوب وا يط عن عباره :امل ول يتوتع حغر قي نفد اإلمشان ر  نز
لعدو هاد يفيه ا صه اجل كلما ،واحلرا كان .مكان قي احد اخلوف كان و
لرباط اب <افدل هيه ا كان ذلال كان اجزلءومواء هيه واحلو ر صاحل امل حب

حتال خرج كتابه قي / ٢ رلربيغ ١لد ١ روى ؛املغين ماحب <و على امل
ملم وآله عليه الله ملس النيز ان عهرت ابن عن ؛بإمثاده ملحيحنيا  و

ربه على ملى ربة آكم ،الله رمول يا ؛قتيل ،مغ  م؛متربه ؛تال ؟هي مت
لعدو بارز ا يقال ا الن ؛هل  مشها الله يبعث اميت من شاس يعتتحها ،صق
عروس ،ههيد الغم ميعني ٠٠(.٣٦٢)عسقالن لجنها و

£١٦ ،٢ ؟٢ ،عئ ٢
ن الرباط ؛المرابط ٣
٨٨ ،١ ،الححاس ابن ،ن امله :باهله ٤

٨٦ ،٢ ،التحام امن ،ن يولدونهم ؛يذوبونهم ه



خدر ابن وحض الله رض حنبل من أمحد اإلمام عن ؛اآلومط ض امل
تاما ؛مثل انه سه كة مل لرباط ام ليلتإ أحب مب لرباط ؛بال ؟ا أحب ا

،ددذا يعنل ليس ؛أيضا آمجد وبال <لإلع ئ ء لغزو ال—اآلم من مث ا
لرباط نتهى (يهآ)وا يها :الله رمحه ماله اإلمام مثل وتد .ا آحب ا
ليه تتيم إ حيبة ا مل لشريعة با يأ تتيم او ا مكندر  ؟باال
ل تيم بل ؛تا سكندريأ أ ٠ باال

 وآله كليه الله ملى الله رعود أن عته الله ريف̂ أمام آبي عن
ملم بط ماده '*إن ؛تال و نغقه ،صالة ماثة خهم تعدل املرا لدينار و ا

ينار ميعمائة من اخلل هيه والدرهم لبيهيت خرجه مثهرم،اا هي ينغته د  ا
لثعم ض ٠ (خهأ،)ا

ور حغإء عي وذكر  تال ؛تال سه الله رهي هريرة ابي كن ؛املد
ملم وأله كليه الله ملى الله رمول / الد بالد الماحل كلى "ماده :و
دة.'ا ماده كر مداء جل عن ؛أيضا وذ لد من ر ص العزيز عبد من عمر و

ملم وآله عليه الله ملى الله رمول تال ؛تال سهم الله رهي أبيه  ؛و
احل خلي "ماده لبحر ’هاطي على امل عقرين وخهمأ ماده الد بالد ا الد و
(،،٣٥٩".)

إض يرهعد أشس عن :الحواب كتاب هي حيان من الشيخ أبو وخرج
لله ملى الشيب ملم وآله كليه ا هم هي "ماده ؛تال و آالق بعشره تعدل جم

اله ،صالة رز لمالهوا ،ماده ألد بمائه تععل الحرام الهجد قي وم  الرباط با
بد خلي الماده ان مج قد :اسنير يتول ."طبه الد يالغى الحرام ا
ائة هي حبان وابن ،خزيمة وابن والهزارء ،احمد روام *ماله الد مب

يهما ماجه وابن أمحد ورواه •الزبري بن الله عبد حديه من حمحي
ينبإستا <ردام ،جابر حميه من محيحين د هي احمضآ خزيمه وامن ،الهزار حو
هحه بي حديث من حم (*٣٦)*ءالدردا آ

دن ؛االيال ١ عما ا
ن اليم ؛تتهم ٢
ن اتهم :تعهم ٣

ن مله ؛نيه ٤
ن عشرون ؛عشرين ٠



ور حعاء يل وذكر الله رهول عن عنه الله رضي هريرة ابي عن ؛املد
يل يل مطأامر خرج '*من ؛بال انه وملم وأله عليه الله ملى كان الله مس

يع من له مد امة مج باجر بر كل من حم اه ،و مر من وا و يء  ءمعاهد كل ومس
ة ر اد بر يل وطائر ،وهبمي طأ حب ا ر طأ هت ا ر لتيامه يوم إىل االجر من هت  ،ا

رياط لق ل وا (."٣٥٤)احد جبل حم

|مب نتل وتد عه ؛املغري على بال انه منه الله رخي عحمان حم من مس
ملم وآله عليه الله صلى الله رمول تغرتكم كراهة كتمتكموه حفيثأ و

عت عشي مو من مس ملم وآله عليه الله ملى الله لر باط ؛يتول و يل يوم "ر
يل زل عن مواه هيما يوم الد من خري الله مس نا  امرق كل فليخم امل

ي روام •"هاء ما 4*<»ا1 رتحم ل لغط ،ا ه عي حبان وابن ،ثي وا ،حمحي
اكم يح :وبال ،واحل ري حرط على حم ليخا .(ههآ)ا

٠•
ليل ؛هذا كنه الله رضي عقمان حديث عي ؛الغتري يتول كلى وائح د

باط ان بط إ رز حدموا يومئ املرا لرباط با فصل ا بامه من ا عي يوم الد اإل
ريه ه،او او (مكة كان مواء كناالما من غ ديد تنسا بيت امل خاف وهلدا / مل

لغاس يتغرق ان سه الله رطي عحمان كلمهم إذا عنه ا غبة يذلال ا قي ر
لرباط تامه ا الده واإل دينه ١و مكه يعم ذله ان يعلم انه ال ولو ،بب ا مل  مل

هبم خاق جهم تعر خرو دينه من و الد إىل امل لرباط ب .ا

لعلماء إمجاع ؛الله رمحه تيميه ابن اإلمادم ليغ نتل وتد  ان على ا
تامه لرجل إ لرباط بارز ا يطأ ا فتل مرا قامته من ا كة إ دينه (مب  ،وامل
بيت تعس و (.٣٥٦)امل

مي ،ن كتمتموه ؛كتمتكموه ٢٨٤ ،ب ،اهلحي



زاق كبد وخرج من ،الر حذر وا ستاق طريق من االومط يل امل رانء من إ
ختمي شيان آمي بن حيىي عن - ويق وتد “ هي هريرة أمي عن اال  الله ر

ليحر جانب إىل ليله رباط ؛يتول كان أنه كنه رن 0 ا— 0 اا عوره وراء من ا
لغدر ليله اوافق ان من إلت أحب دين احد يل ا لكعبة سجد املجم أو ا
ملم وأله علميه الله ملي الله رمول سجد دينه و  ايام ثالثت ورباط < بامل
سه ثنل لرباط ومتام ،ا بعون ا (.٣٥٠)ليلة ار

حذر ابن وروى د طريق من امل بي عن ؛حا ن ا ابي بن عحمان عن سا
دة بي مء كبا ؛بال مو حي هريرة أ لله ر بط عحه ا ا ر  ؛فتال ،بانا مب

باط لغدر ليله منب إىل أحب هذه ر ندمرا بيت يل ا وبال . (أ>،اخل
ة يلتر مي باتا إن ؛الغتري احل لبحر ١ جانب على متمي غنم ١ بيت مب  مل
ج ر ها خي مله اىل حم .ثد ر

ه عي حبان ابن وروى لييهيت ،ممحي ها ،دا ري غ اهد عن ؛و  ابي عن جم
لرباط يل كان انه ت عنه الله رضي مريرة احل إىل فغزعوا .ا ال تيل حم ،امل

س م ١ فامنرق ،با ر ،واقف هريره وأبو حلا فان به من يوتغال ما ؛فقال إ
ملم وآله علميه الله ملى الله لرمو مهعت ؛فعال ؟مريرة آبا يا  / و

موقد :يتول يل يف عهما " لغدر ليله تيام من خري الله جم لبجر عند ا ا
دإمء مو '؟(.'•اآل

عت ؛تال جابر وكن مول مس ملم وآله عليه الله ملي الله ر ؛يتول و
يل هي يوما رابط امن1 دق ميعه احلار وبني بينه الله جعل الله مم  ،خنا

وات كسيع خندق كل سع مسا ني• و ني روام ٠'اره ربا لط (م هي ا هأ مسلرآ ا

خحسي ١ س ؛اال ٢٨١ ،ه ،١ ،الرزاق عيد !ن االمح
لتحام ابن ذا مرابط ؛بهرابث ٢ ٨٦ ٠٢ ،ا

عه ٣ ٢٨٩ ،٥ ،٢ ،اهليقمي (ن ميع ؛مم



ينا هذين م ؛تعسريه عي الرتطيب وبال ،/ملمان حديث يعئي حلدحي
حديه ليل هضاله و لرباط آن ؛على د ا ١حو سحى اليت المسال ١ اخلل ا  بعد هب
خي هريرة آبي حديث هي كما ،املوت نسان مات إذا ٠٠ ت كحه الله ر نقطع اإل  ا
يه سته ؛حاله من إال عمله ٠٠ *له يدعو ولد او *به يئتغع كلم او ،جار

مشها ى مات إذا المرابط ان :و ر ى كما الجنه من رزقه عليه جي ر جي
* القيامه يوم إلى اءلشهد ١ كلى

خرج دم صاكر ابن و ما ؛بالت عنها الله رخي عاثقه عن ؛هامنا
عجز عت كمال لرب؛ط١ ؛بلى اخترت ما رجال كئث لرجادإلو١ ا  ملى الله رمول مس
سلم وآله كليه الله من وامن ،التبر لتعه رتي مرابطا مات م*من ؛يتول و

رك امن وروى با ني سهد بن بشار عن ؛امل ;آن ماحل ابو اخرب ءمي  احل
ملم وآله عليه لله ١ ملى الله رمول يبعث ؛تال و  يوم وجل م لله ١ "

لقيامه ون اتوامأ ا ر اط كلى مي لريح كهيثه املر وال حساب كليهم ليس ،ا
 لي موهتم يدركهم "أقوام ؛تال ؟الله رمول يا مم من ؛تالوا ،"عذاب

الرباطرحس.مم

ور حعاء حبما كن ؛قال عنه الله رضي ماله بن امن عن ؛املد
قابر من لقيامه ١ يوم يخرج لشاس حساب يشغلهم ال رجال امل  توايا حض ا
للى نه <ايواب > ا ،اجل هن كو رت  ؟انتم من ؛رضوان فيقول ،مدملن لي

/ إنكم ؛رضوان لهم فيقول مرابطونء توم ،الله أحياء ؛هيقولون
البمر)سممم ماحل اتداشرض ثميرتم كانكم الله كلى لتدلون

مشها هحل الله مييل عي الرباط ̂ان ؛و هته من ا لقدر ليله موا .ا

رجون ؛ خيرج ١ ن خي
£٠٦ ،٣ ،ا ،كلي ٣

آل روام مآ(م£مدم

مم)االكبىب لغزع به(أ



لثبيت ص ء ١لدرد ١ أمي وحمن ملم رأله كليه لله ١ صلى ا  رباط ٠٠ ؛بال و
ر عيام من خري ثرب مطأ مات دمن ،مب لغزع من امن الله مبهل هي مرا  ا

فقي ،االكرب طيه و ته] وريح ٠ <مرزته >  طيه م وجيرى ،الجنة من [يرز
مط ١ اجر ٠٠ • (٣٤ ١ }وجل عز الله يهعثه حىت ملرا

عن وعن ملم وأله طيه الله ملى الله رمول آن امل  رباط٠٠ ؛عال و
ئحل الله مييل عي ليله حدكم مباده من ا ،اا متني بيتم يل ا نكرم شل
وررآءآ‘ ساء هي (•املد

مط إال عمله يتقطع مات إذا ميت كل أة ؛وشها  هي مات إذا املرا
ى هائه رباط ر لرباط من املاحل مصله اجر طيه جي  يوم إىل وغريه ؛ا

لتهامه .ا

عت ؛بال صبه الله رضي ملمان وكن عليه الله صلى الله رمول مم
باط٠٠ ؛يتول وطم وآله ليله يوم ر  مات ومن ،وتيامه ههر صيام من خير د

بطآ (.أه)مدم روام ."الرزق طيه وآجري ،االجر ذله محل له آجري مرا

ط من حرحبهل وعن ن طى نازال كان انه ؛امل رس محون من مح  ها
مابتهم لد بطآمرا امة ا لغارمي ملمان به عمر “ مح  اال ؛لعال ،ا

حدثكم ديث أ عته حب ملم وأله طيه الله صلى الله رمول من مس  عونا يكون و
عء ؛بال <الده عبد ابا يا بلى ؛تالوا ؟مذا منزلكم على لكم  رمول مس

ملم وآله مليه الله صلى الله باط ؛يقول و  من خري الله ميهل ني يوم "ر
تيامه عهر صيام من < و  اجر له الله آجرى الله مييل هي مطآمرا ماء و

اهد لقيامه يوم إىل جم ٠٠. (٢٤٤ ) ا

؛تال وملم وآله عليه الله صلى الله رمول ان عبيد بن قضاله وكن
ه ل P 0 له ينمى هائه الله مميل يل المرابط إال عمله على خيمت ميت "كل
لتيامه يوم إىل يؤمن ،ا لتمر نتنه من و مذي <داود أبو رواه ."ا ،والرت
ش <حديح> ؛وتال يح مح من ،مم اكم ،صحيحد هي حبان وا  صحيح ؛وتال ،واحل
. (٣٤٥) طم هرط على

٢٨٤ ،٤ ،١ ،الهم المتقي ١
م المتقي ٢ ٢٨٤ <٤ ،آ ،اهل

بطا ٣ ن مرابط ؛مرا
٣٩٠ ،٢ ٠١ ،علي ٤



لرباط فبل هي فعل ،تعاىل الله مبهل هي ا مطآ ١عر مات من و

شاتتلوا ؛تعاىل الله بال حركني )ر جعمتمومم حيه امل وخذوهم و
حصروهم تعدوا وا م وا ءيايهإ ؛تعاىل الله نال .ء (٢٣٧ )مرمد كل هل

لذين مغوا ا ربوا أ مابروا / اع بطوا و تقوا ورا  لعلكم الله وا
.ه ونرحم حل تد

مري قال مطوا ؛توله ني االز ورا على اتبموا ؛احغمما *توالن ،<ء
تباط ،باحلرب عدوكم جهاد يل وار اني ■اخل  الله رمول بال ما ؛واحل
كلم وآله عليه الله ملى ا أخيركم >اال”ا" :و طايا به الله سو مب ،اخل

يرقع مياغ £نهاو ؛<الدرجات به و لوضوء إ ره علي ا لكا نتظار (ا املادة وا
لرباط نذلكم آال ،املاده معد مل ."هم)ا يال هذه جن ل اال ٢مرابطت حم

يل هاد اخل .الله اعداء جل

مد أبو وبال لقول ؛تعسيره يل عطية بن حم حيح وا آن دهوك امل
لرباط هل يل ا}-مادرمة هو ا ملها ■الله مم يل ربط من أ كل معمي هم .اخل
الزم غر م علمني تغور من حل رئ ،بطآامر امل وتول •راجال̂ آو كان با

لنهي ملم وآله عليه الله ملى ا ندلكم ؛و لرباط " ضا ،"ا تشبيه هو ا
يل هي لرباطبا مءآ(م)امل هو اللغوي والرباط .تعاىل الله مس

موجبات ،اإليمان شعب احد الرباط آن واعلم ورد وتد .الغغران و
حياء نخله هي .التربات من مثهره هي ترد لم عظيمه ا

من ليله يوم رباط ان ؛قضاقله و نيا من خري و ما امل ■ عليها و

سها ليله يوم رباط ان ؛و م من خري و ا ثيامه ههر مس ههر ورباط ،و
• العمر صيام من خري

١٣٧ ،١ ،ماله ١
٣٩٠ ،٢٠١ ،علي ،ن مرابط :مرابطت ٢

٤٧٧ ،م ،ا،ءطهه ابن ٣



تذر ابن دردى يقا امل ع انه عتيل ابي ص ؛عساكر دامن ،ا ابن مس
سهب مال "إن ؛يتبل امل يل هي اآل مبهل هي لتغغات ١ على صاعد الله مس

يالوا <ءدعد بسيعماثه الله لتسبيح ،واملوم ،املادة ؛ال لذكر ،وا ،وا
دته ١ و الله لرمو عن ؛بال ؟هذا يذكر مش ؛كخيل آبا رجل فال ٠٠ ،مل

ملم وآله عليه الله ملى على ٠٢٢٣١ )مرمل وهذا ،و مادة تكون هذا و
جاهد بعه الله مبيل هي امل تسعمائة مادء أالئم بار يام وكذللئ ،ماده و ،امل
لذكر لله *وا مياتي .اعلم وا لرباط هي و عيد على الكالم ا  ،املادة حت

.الله هاءا إن ماده ألد ألد بمائه المرابط مادء وان

لشبوه دالئل وهي ملى لتييا نا ؛عته لله ١ رضي هريره ابي عن ؛ا
سي ” آض وملم وأله عليه الله عون آتوام على - به آمري ليله حم هي يزر

ون ،يوم مد وا كلما ،يوم هي / وحي يل "يا ؛هعال ،كان كما عاد محد  جرب
ون هؤالء ؛.بال ٠٠؟هؤالء من جاهد م تصاعد الله مبيل هي امل لسل هل ا

(.آآآ)س بمسمعمائه

ور حغاء هي وذكر انه عنهما الله رثي عباس ابن عن ؛ايضا املد
يل هي ركعتني ملى من ؛يتول كان نوبه من خرج الله مس يوم كهيئته ذ
ه .آم)امه ومن

ضي جبل بن معاذ وكن وأله عليه الله ملى الله رسول ان عته الله ر
ن "طوبى ؛بال وملم كثر هل هاد هي ا يل هي اجل هان الله ذكر من الله مس
 من الله عند الذي مع ارتعاد عقره حسبه كل حسنه الد ميعني كلمه بكل له

(.٣٣٤ )يسم مل رجل هيه بإستاد الطبراني روام م.م .المزيد

اكم وخرج ان اشم من معاذ عن معاذ من مهل عن ؛زبان طريق من احل
ملم وآله عليه الله ملى لتيبا يل هي أيه ألد ترآ م'مني ؛بال و الله مس

لتبيني مع الله كتبه ديتني .ا لشهداء .وامل ين .وا بال ٠٠ .واملاحل
اكما صتاد ١ صحيح حدمي ؛حل ؤلد ١ يتول • (٣٣٠)إل  عوره من ؛للهتير ١ مل

تبارن لقرآن أخر إىل املالئ،(آلم بيده احلي » .أيه الد ا



لعل
جاهد يل فتل يل بط امل لذكر ،ملوم ١و ،املادة من واملرا و ،وا ذله وحت

الله ملى الله رسول تال ؛بال عته الله رضي خلدري١ سيد آبي عن
الله باعد إال الله مبهل هي يومأ ميوم هبد من "ما ؛وملمم وأله عليه

جهه اليوم بذله لشار عن و لبخاري رواه " •خريغآ سيعني ا ٠ (٣٢٧) ومطم ،ا

لرحبمن عبد عن امامه ابو حدثتا ؛حيبة ابي ابن وروى بن يزيد من ا
ملم وآله عليه الله ملى الله رسول بال ؛تال مكحول عن جابر "من ؛و

٠ (٣٢٨)مرمل ومدا ."عام مائة الحار من بوعد الله سبيل هي يومح مام

 عن يزيد بن علي عن ذتر بن الله عبيد طريق من الرزاق عبد وخرج
مامه أبي عن القاسم الله ملى الله رسول بال ؛بال / عته الله رضي أ

سلم وآله عليه لثار عن وجهه الله *بعد الله سبيل هي يومأ صام "من ؛و ا
يره مكث مائه مم ام/ (."٢٢٩١^١ الجواد الغرس ء

سلم وآله عليه الله سلى الشيب عن ا »ه •« g الله رثي عباس امن وعن و
يوم وتود من عته الله خغد الله سبيل هي تطوعا يوما مام "من ؛بال

مي كثير كان وتد ٠ ؟٣٠صاكرر ابن ردام ٠٠ .مخه عشرين لقيامها
للد ومون ا هاد يف مي حتسابا يعطرون وال ،اجل طليا ،الله عتد لدله ا  و

رضاته صياتي ٠ بهحوا جزيل يل ورمثبه ،مل له و ٠ متغرته ذله من مج



 كليه الله ملى الله رعود تال ؛بال عته الله رضي عباس ابن ومهن
علم وأله ش” ؛و يل مب  ،داود ابو رداه ."حقرها يل اخل

مذي لياء بضم * أليمن توله ٠ (٣٢٠ )والرت ير هو ،ا كة ،اخل ،والرب
.بالغوه

ني ؛الواحتبي وروى  عبد 'بن علي بن داود عن خالد بن سيد اخرب
بيه عن معبا بن الله سلم وأله عليه الله ملى الله رسول عن جده عن أ  و

يل "خري ؛بال رام اخل تر ."احل

هيم بن ثمهاه وكن برا  الله رمول بال ؛بال الحارم بن عمرو عن إ

 أرملت حم سهد ؟لي العرب خيول جمعت لو” ؛وملم وآله طيه الله ملى

 ب كتتا يف عبيدة ابو لحنيتين ١ هذين ذكر احترام مايقها لكان

جم(م)الخهل

ملم وأله عليه الله ملى الله رسول وكن يل ذكر انه و  ؛فعال اخل

خضرها يباجها وكبميتتها .منبها " حقرها ،د ا و مب للهم ،جيا رك ا في با

ره اللهم ،االممر ا شي لكرم ”.االخقر في با .أم)المدور ،مم

م ))واعدوا يف عكرمة عن عجل بئي من رجل عن باكر ابن وخرج  ما هل
متطمتم من لوة من ا يلا رياط و يل ذكور القوة ؛تال (؛<،خل لرباط ،اخل وا
م)االنام .ء

 عليه الله ملى التبي كان ؛ بال عته الله رضي هريرة آبي وعن

له طريق وهي * وثميره ملم روام .الخيل من / الحكال يكرم وعلم وآله

 دهي ،يياء اليمض رجله هي الغرس يكون أن والحكال ؛تال داود دآلبي

ان ؛بعضهم وذكر (•رمآأ،الجمء رجله او ،الهمض يدم او ،اليرى يدم
ين١ طيه تتل لدي١ الغرس .احكل كان عتها الله رثي طي بن من

ور حفاء يف وذكر انه وملم وآله طيه الله ملى الشيب عن :املد
 ان فاطموا ،مهيلها ١ كحير ،رؤمها هعه١ر القوم خيول رايتم ا'إذا ؛بال

تحرك ،مهيلها تلياد ٠رؤمها شاكسة القوم خيول رايتم وإذا (لهم الدائرة

نتاهبا يهم ءالدائر ان تاعلموا ،ا "مم-ا)ءد



٩٤

 عليد الله ملى الله رمول تال ؛بال كئه الله رضي تتاده ام كن
ملم وآله لفيل ا*خهر ؛و ترع ا ترع ،االرشم (االمشم ،اال حجل ،اال طلق ،امل

11•الغمة هده زهيدا كلى فكميت <ادمم يكن لم فإن / اليمنى <حاليد ١١٧
. (آاآ)والحرطتي ،عاجه ابن رواه

وص ،ترحة جبهته وسل لي يكون الذي الغرم هو الخيل من واالترع
أيضا المحلحة والحاء الهمزة بغتح ؛واآلرهم •الغرة دون يسمر بهاز

لغرس هو الراء بضم رهم شهه ؛ويقال ،لتحريه با /كم به يكون الحي ا

 رمهاء واالنش ارحم الذكر ،العليا حنته هي بياو وهو ،الحاء وإمكان
يكن لم إذا <أيثا وبضمها> <الالم وإمكان الطاء بغتح :الهبمنى قطل

ا جيل هب لئهيء .حت م ؛وا لكاف خب فتح ا لييمء و لغرس هو ا س الذي ا  مل
حقر الط بل االدمم وال باال رته خت ادا مج ليية .سو الشني بكسر ؛وا

 لونها معظم يكون الغرس لي لون كل هو ،المخغغة ابء ونتح لمعجمه١
.خالنه على

ملم وآله عليه الله ملى الثيب عن عامر بن عقبه وعن إذا٠٠ ؛بال و
بت ٦ تلم تغنم هائه لهمحى ١ مطلق محجال أغر نرمح هاحتر تنزو أن ر  ٠٠ ٠ و

(.٣١٧)مسلم هرط على محيح ؛وبال ،والحاكم ،الطبراني رواه

/ه  رجال نا ؛ولغظه ،قتادة آبي حميه من ممنده لي رميالد١ ورواه

؛قال ؟اهتري نايها ،نرمح احتري ان اريد نيا ،الله رمول يا ؛قال
ليمشمر مطلق ،محجل رهم٢ ابمم هرتا٠٠ لكميت من آو ،ا الغية هذه على ا

'م(.وتطمرخاآ صم

وآله عليه الله ملى الله رمول ان عشه الله رثي هريره امي وص

ملم ١١٨ يل من '*عليكم ؛بال و جل أمثر كميه بكل / اخل جل أثمر أحرت آو ،حم  ،حم
لتماثي .داود ابو رواه ٠٠•صمجل امبم أو • (اآ؟مغهر اطول وا

٩٤ ،٢ ،١ ،ماجه ابن ١
٩٤ ،٢ ،٢ ،ماجه ابن ٢

٣٧٥ ،٢ ،٢ ،علي ٣
مي ،ن حمجل ؛حمجال ٤ ٢٦٢ ،٠ ،٢ ،اهلخي

رتي ؛احرت ٠ ٢١٢ ٠٢ ،٢ ،رميالدا ؛ن اه



اثحآل عن أبيه عن عطاء بن نعصا عن سد بن حجاج وردى الله رضي حم
،جالس يوما وملم وآله عليه الله ملى الله رمول يهتما ؛بالت عتها

ط وهرسه مو يا ؛نقلت ،عنده مربو يت ،الله لر ل ته و 'القد ؛نقال ،خمال
لعظيم باآلجر تلمم آن آربت هبا الله كتب خمالة نرس على عتق من *ا
يل ان بعد عته نزعها ومن ،حسنه ى علغدا يستو  ٠٠ ٠ ميتت بها عته الله حم
يل كتاب ني عبيدة .أبو ذكره (.٣١٠ )اخل

ضي عائحة وعن الله ورسول ٠ مثداه ذات خرجت اشها ؛عتها الله ر
ملم وآله عليه الله ملى رسول يا ؛نقالت ،بثوبه هرسه وجه يمسح و

وبك ء الله يل لعل يدريه وما ٠٠ ؛نعال ؟حب رب لليله ليه عاتبحي تد ج <" ا
ني ،كله باالجر تلمم آن ربت ١٠٠ ؛بال <ءلده نوحلي / ؛تالت يل اخرب جرب

بي آن (.٣١١ )المدور حناء هي ذكره ٠٠ ٠ حسنه حبه يكل لي يكتب ر

الحسن عن مبيح بن الربيع حدثتا ؛وكيع و[دال] ؛عبيدة أبو تال

سلم وأله عليه الله ملى الله رسول ان ليه نعام بغرس أحي و نجعل ،إ

 بكم ،الله رسول يا ؛انقالو ،تهيصه بكم ومتخريه وعيتيه وجهه يمسح

يل نا ٠٠ ؛تال ؟تميمك رب يت ج اتب )آاآا وهدا ."الخيل غي مه يهصعل لدد • ا

ئماري سيد من حيىي تال ربت ؛تال بار بن مسلم عن اال  آن أخ
بي ملم وآله عليه الله ملى احل حح ،يوم ذات خرج و لد نرم وجه من

يل ك ►؛رناله ني لليله ١ عوحبت إىن ٠٠ ؛وتال ء اثهبرد ،مرسل وهذا •"اخل
جاله .(آاآ)حقاتء ر

 الله ملى الله رسول بال ؛تال عته الله رضي ماله بن امن عن
ملم وآله عليه كت ٠٠ ؛و يل نوامي ني الرب ري رواه ٠٠.اخل لبخا ،ا

اآ ملمرء .لنقله وهذا (<و

ملى الله رسول ع0س انه عته الله رحي اللمي عبد من عتبه وعن
ملم وآله عليه الله يل نواصي تقموا ال ١١ ؛يتول و وال ،رغهامعا وال ،اخل

 نيها معتود ونواصيها < بناءها ومعارنها ،عذابها أذنابها هان أذنابها

هع هي عوائه وابو ،داود أبو رواه ٠٠.الخير (.هاآ)مم

٢٧٢ ،٢ ،٢ ،علي ،ن علينه ؛علمنه ١
لتحاس امن ،ن مثدات ذات :مثداء ذات ٢ ٧٦ ،ا ،ا
٤ ،١ ،عييدة ابو ٢
ن ثقاة ؛حتات ٤
ما ؛بناءها ٠ ناو ٣٠٢ ،١ ،٢ ،داود أبو ،ن و



ل مه
ل هي حيل من مها ،امل لتعليق ،واكرا مد ما وذكر ،عليها وا  حي

ما ،يحم وما <مدها صيها مس هي جاء و ا .نوا هب نا وأذ

لعزيز عبد من عمر عن ضي ا ه الله ر ثبت ؛بال مم  الله رسول ص يل ا
ملم وآله عليه الله صلى  كرمهها عربي نرم له كان "من ؛بال انه و

كرمه هانه وإن ،الله ا هانه أ املشىت بن معمر عبيدة ابو ذكره ٠٠ •الله أ
يل كتاب ني اعيل عن اخل لعزيز عبد ين عمر كاتب حكيم أبي من إمس  ا
(م)ءثه سم

لبيهيت وخرج لتعب يل ا اعيل طريق من صاكر دامن ء ا ؛عياو بن إمس
ئي مسلم من هرحييل عن  ،الداري متمي زار لتباع من روج ان ؛اخلوال

ريا يشعي نوجده حوله .لغرمه حع مله و من هؤالء هي كان ما ؛هعال .ا
لكشي ،بلى ؛تال ؟هذا يكغيلث عت و  وأله عليه الله صلى الله رسول مس
ملم حبه بكل له كتب ،عليه يعلقه لغرمه هعهرأ نقى ،امن ؛يتول و
س(.'م)سه

ني روام ربا لط ،احلليب جثاد من عبيد طريق من صاكر دامن ،ا
/ بن روح عن عيله آبي بن إبراهيم عن حوثب امن من مسلم بن عطاء حدهتا
نيا خلت ؛تال عز اري متمي على د بيت على امري وهو ،عغه الله ريف الد

تدم هو <امل من <الء> كان آما ،االمري أيها ؛نقلت ،اهعري لغرسه يشقي و
عت اني ال ؛تال ؟هذا يكعيك ملم وآله عليه الله ملى الله رسول مس و
ريا لغرمه نقى "من ؛يتول  له الله كتب ،عليه يعلقه حتىت مه قام هم ،حع
ريه مكل ٠٠.سه)خمم حع

عت ولكن ،بلى ؛بال صاكر البن رواية وني  الله صلى الله لرمو مس
بط م*من ؛يتول وملم وآله عليه  نقى ديي حم ،الله مييل هي نرمح ر
ريم سه <هع حسه ،و رية بكل له كان ،و ميثه ،له تكتب حسبه حبه وكل حع  و

صىءدهربحممآ(.مم

د ؛جتاد ١ ٣٩ ٠٢ ،١ ،الطبراني ،ن محا
٣٩ ٠٢ ،ا ،الطبراني ٢

٢٣٢ <٤ <٢ ،الهتنبي المتقي ،ن نقاه ؛نقى ٣



واب توائم م ي بال هكذا الد وهر ير اجل ى وأخر . (٣ ٠ ٣ر ٠ومن  / ؛مي
للمة ذو ل ؛يس وأخر .ا جت ر جلمي ” االرجتال من امل ؛واالرجتال " با

لنثق خلط ملجة ا لرب عن ثربان ومها ،باهل ١̂ ؛يس وأخر •ا وح ١̂^
مم مشم تقحيم اهل بسهم ،الراء ومتب الواو ض االلد و ه يقلل د ؛خم

لسمم بكم واح٠جل١ مكان ا تقدمي الراء وإ  ؛اص وأخر •الواو و
حان لسمن بكسر الري اء ا.ة,(,اا ا باحل لة و ٠للذئب امم <حومو املمه

ليعسوب ت يسهى وآخر مهر واهم طائر امم وهو ،ا لتحل ا  ماد من وامم ،ا
لغرس امم وهو ،وب.عهامل ؛يسهى وأخر .ثومه ول ا جد اداو اى يعبوبء اجلو

لقحاء ؛اسمه وأخر ،البرب ت معمه ١ وآخر .اجلرى يدلد بالشني ا
عجبما اء امل لة واحل حوإل بعيد ترم توهلم عن املمه طوة بعيد اى احل ٠اخل

لسجل ؛اممه وآخر .متدوب ؛امسه وأخر بكمر ا لسمن ؤ له ا املمه
تال <اجلبيم وإخمان حهر امن > سحقا <السول يكون ان واحلاد ؛اال

ا من لطرد ؛اسمه وآخر .مادوح ؛اسمه وآخر .يالعكس أو ،اجل *ا
لتجهب ؛امسه وآخر ختلد مها كله وهذا •ذله مثير وذكر (ا • مثيه ا

 وأخرى *دلدل ؛سههاا بغله وسلم وآله عليه الله >،<اى للنيب وكان
ها يلة ماحب له أهداها ،شهباء ؛وأخرى .مصة ؛امس يعشها وأخرى •ا

تتل لومه ماحب له منص كسرى ان ؛وروى .اجل يب ذكره ،بغله له أ س ا
جاهي م ان ؛دردي أ(م*فعهنارء بسند االنعام سورة تفسمر تي ىأهد اخل
هخ آبو لكرم ،,بغلة له لتيي اخالق كتاب يل حيان بن احل  كليه الله ملى ا

و .مم)دم،وآهل

سلم وأله عليه الله ملى النيب مرج وكان .ليد من هلام و

لتحام ابن ١ ٧٩ ٠١ ،ا
لتحام ابن ٣ ٨٠ <ا ،ا
٦٣٨ ،٢ ،ا ،يلي ٣



ل مل
ص هرس وملم وأله كلهه الله ملى للنيب كان لثقب ؛مي  بفتح " ا

لسمن مكان ا لكاف وإ ال *،أمثر وكان — ا ج تى طلق ،حم ستا ،اهلمب وبال •مه
رتام ،ملكه نرس أول وهو ،أملم كان ؛االمثد ابن  بعشرة أعرابي من اح

ليمني مء يكن دمل ،أحدا يليه مثزى ما اوت وكان اواقإامأ(ء  يومئذ ا
ريه ر بن برده البيت نرس ونري *ن ا يعاد •جت  كحري كان إذا تغب لرم ؛و

كب كاهنا ،جلرى ١ ص وآخر •مكبا اجلرى مي ز ١ ؛مي جت ر جلمي ١ بكسر هل
ش بدله معمي ̂ يتحد كانه مهيله مل ليل •أههمم وكان ،١^ ريد ؛هو و ال

لطاء بكر لنجيب هو ؛وحميل ا لنجيب .ا من الكرمي هو ؛واخلرف ،وا
لكرمي يل [را ى وآخر •اخل لتعهد ؛مي ىن ثعيل وزن علم ا ع هاعل مب

تيل ،بدنيه االرز / يلحد كانه هتح اهلدم بعم هو ؛و اء و على احل
لصغري يل ،ا اء كان ؛وحم تتوطه باخل بيعه له أهداه ،اهل بي بن ر  أ
رياء تيل ،ال مي <و>ءمر بن بروه ؛و ليذاز ؛يسمى وآخر .اجلدا من ا
ته حموهلم تته اى الرر طلوب يلتزق كان الز تيل * لعرعته بامل جتماع ؛و  ال
تويل له أمداه ،خلقه بن هروة له اهداه ،القرب ؛يسمى وآخر •امل

لظاء بغتح <؛والثنيم .ايضا عمرو عجمه ا كسر امل يته كذا الراء و را
لظراب واحد وهو ،معتمدة مواضع هي بال وص ،ا غار اجل ربه به معهي ،امل  لك

يل ومعمنه بته لقوته ؛وحم محمي له اهداه الورد ؛يهى وآخر .وصال
طاب من عمر هاعطاه ،الداري ن لون والورد .اخل حقر القبميت هب • واال
ن بغتح ؛تبحه ؛يسمى وآخر مكان اجل  سابح نرس ؛بوهلم من الباء وإ
<آ> كان إذا ليسمم مد محبن سبح •اجلرم V*■ ا افظ حمال •جريه الغرس و احل
عه هذه ؛ومثيره طي لعميا ١ التني هرى  الدي وكان •عليها متغق مس

يركب عليها يتمطى مآ)العمكب ،و نتهى (آ ختلد •ا لسيعه مثير هي وا  ا
رة ذكو وي ،امل بلق نرس له كان أنه ؛مر حابه بععق عليه حتل ا  وأخر .امل

لثقال ؛امهه ديد العني بضم ،ذوا لقاف وهت بسهم ا غغها و هو ،خي ظلع و

ردأ ؛الورد ١ لناي سيد ابن ،ن الو £م.ا ،٢ ،ا ،ا
لناس ميد ابن ٢ ٤٠٢ ٠٢ ،٢ ،ا

لناس مهد امن ؛ن البعه ؛سمعه ٢ ٤٠٢ .٢ ٠١ .ا



رك بن الله عبد عن ؛حكي لبا أرجم إني لعادة ،رجل م أحام انه ا
تبط اذهب ؛نال؛ ،ري ١د يف تبط <دذهب <عربيا نرمأ ركدا ني فار <لرما فار

له عن فثل <الثؤم عشه فانقطع  ؛تعاىل توله فتال ،امليارلق ابن ذ
آ(م)ادجن هم ؛وأنال ه ،دوهنم من )؟وآخرين هؤ

ان وعن ص بن مغو  ٢٤،تعلموهنم ال دوهنم من )؟وآخرين االيه هذه هي مو
يطان يئبل ولن اجلن هم ؛نال فاشأ احل خرجه .عتيق هرم داره هي ،إ
كر ابن آ(م̂)ءا

ش أبي وعن سكعدراني امل  وآله عليه الله حمىل الله رسول أن ؛اال
حئام ؛قنال وملم لطلم عليه مرمي ابل مص أ بليش ا  حما ؛له فعال ،إ

بلهم دق أنت فهل ،حيع عن ماثله اني ،إ ،الله روح يا ؛فشال ؟ليه ما
ساله ؛تال؛• ،له بدا عما سلين ت ال احلي بالم أ و  <جممه يسل الدي ما مي

ن او القرى من قرية هي الله سبيل هي الغرس مهيل :قال ،ظهرك ويقطع مح
ن من لت ،املمتو يل هي هرس ليها دارا اخبل و  حقاء هي ذكره ٠٠٠لله١ مم

ور لله .(ألآ)املد اله اعلم وا .حب

ملم وأله عليه الله ملى النيب أن ايوب آبي وعن تصرب راال ؛قال و
للهو من هيئأ المالئكة و إال ا لرجل هل يل وإجراء ،امرأته مع ا  ،اخل
صاد ده عساكر ابن خرجه ٠٠ .واحل ياحي . (٢٩٨)بإسنا إجراء أحكام و
يل خرناها واهتا .تعاىل الله ،ها إن لرمىا باب يف اخل  هناك إىل ا

ا هبهت شا لرص مل كقر هي ا لشروط ا حكام ا .واال

ع انه / عامر بن عتيه وعن ملم وآله عليه الله ملى النيب مم و
حية وكل ،تركبوا أن من إلى أحب ترموا وان ،داركبوا ،إرموا" ؛يقول
لرجل به يلهو مى الإ باطل ا لرجل ر يبه و١ ،بقومه ا عبته أو <هرمه حاد  مال

٠. *'امرأته ٠ ٠ ديه ٠ مذي (داود أبو رواه .احل لصاغي ،والرت ،وا
اكم • (مآ)تعاىل الله هاء إن ياتي حديث من واحل

اكم وروى صححه ،احل بي حديث من و ضي هريرة ا  رسول ان عنه الله ر
سلم وآله عليه الله ملى الله و من هيئ "كل ؛تال و لدنيا هل  إال باطل ا
نتضاله ؛تالحه يبك ،بقوسه ا عبتك ،فرسه وتأد هله ومال  من هائها ،أ

مم .) احلقرممآ

ضرت وا حت ضر لتحام ابن {ن حت ٧٦ ،٢ ،ا



٨٨

منهات نها هي ان و ا ،أمحر ياتوت من خيال جل  تطري جناحان هل
كبها .هاء حيث برا

لرمحن عيد عن يل أحب كنت بال م ساعده بن ا  رسول يا ؛لقلت ،اخل
شه هي مل ،الله [آ اجل ه "إن :ممال ؟خيل ملن نه الله مس عيد يا اجل

لرمحن  ٠٠•هثت حيه به تطري جناحان له ،ياتوت من ترم ليها له كان ،ا
ني روام ربا لط جاله ،ا (*٣٩١) حتات ور

منها تبط من ان ؛و يل هي هرمأ ار متثل عتد تعاىل الله مس  آمر ا
سوله وامر الله وله ؛الله امر اما {ر م رأوامهدوا ؛تعاىل مم  ما هل

ستطعتم من توه من ا يل رباط و لرسول أمر وآما ه ،اخل  عليه الله ملى ا
ملم وأله وله ؛و تبطوا ؛مم يل "ار مسحوا اخل ميها وا عجازها متوا  او ٠٠،وأ
ا" ؛تال هل ا قلدوها ،امم  من داود ابو روام *’•االوتار تقلدوها وال ،و
قمي وهب ابي حديث كانت ،اجل به له و • (٢٩٢)عته الله رضي حم

تنق لتال االوتار تتلينما عن هنى إمنا ؛نيل؛ اء خت  عن هذا زوي هب
مد ن [نابي من حم تيل .امل وهنا كانوا :و اجل من االوحار يقلد

تيل ،ماله اإلمام باله ،ذله عن عتهوا ،العني التمائم يعلتون كانوا ؛و

لنهى هكاة ،االوتار هي لتمائم تعليق مهن هنى مههنا ا تيل ،ا صاد١ ؛و  ىب
حتاد ياالوحار تيل ،اال .ذله مثير و

لغارمي سلمان ومهن عت ؛بال عند الله رضي ا الله ملى الله رسول مس
سلم وآله عليه  اطاق إذا هرمأ يرمط أن ملم كل على "حق ؛يتول و

الرآص ٠٠.ذل

منها ٠٠. (٢٩٤ )ترم نيه بيتأ تنخل ال اجلن أ أ " ؛ردي ما ؛د

لنحاس امن ،ن أجنحة ؛جناحان ١ ٧٢ ،٢ ،ا
مي {ن كان ؛تال ٢ ٤١٢ ،١٠ ،٢ ،اهلحي

مي ٣ ٤١٣ ٠١٠ ،١ ،اهلحي
ن حقاه ؛حقات ٤
٢٦١ ،٢ ،٢ ،علي ٠



منها ل له كان الله مييل يل لرما ارتبط من 'ران ؛ردي ما و  آجر حم
 (آ)^الداشم املامت

يلوي وحمملم وألد عليه الله ملى الله رمول رايت ؛نال جرير وعن
يل ٠٠ ؛يتول ومو بإمبعيه ترسه نامية صيها معتود اخل ير منوا  يوم إىل اخل

لتهامه لغتيمه االجر ا أ)طم رواه ."وا (.مس

عد ١ أبي بن عروه وعن تيلبا ١ جل  عليه الله ملى لنيب ١ ان ر
ملم وآله يل ٠٠ :تال و ميها معتود اخل ير بتوا ليخثم اآلجر اخل يوم أمله دا

لتهامه لبخاري روام •"ا مطم ا لبخاري وزاد .و رلده من حبيب عن ا  مث
ني عروه دار يعين داره / يل ورايت ؛تال ع ٠ (٢٨٨)للجهاد معتده نرميآ مس

 وأله عليه الله ملى الله رمول ان عنهما الله رثي عمر ابن دعن
ملم يل ٠٠ ؛تال و صيها هي معتود اخل ير نوا ٠٠ ٠ (٢٨٩ر لتيامه ١ يوم إىل اخل

اعه عن الحليم هدا روي وتد ؛الغتير يتول مرتوعآ المحابه من مج
من علي ؛منهم ،ذكره تعدم من متهر وملم وأله علميه الله صلى النيب إىل

جهه الله كرم طالب ابي عبد ،و د من الله و عبد ،سو  ،عمر بن الله و
ري سيد وأبو ،ذر دابو شم .اخلد رباء ،ماللء من وأ وأبو ،عازب بن وال
مامه اهليا آ حاميا لربيعا من لهوموا ،مل رية ،مل سلمه ،حعبه من واملغ و

للم عبد بن لعتبة ،نغيل بن هم ،ا •لغري

ور حتاء صاحب وذكر انه وملم وآله عليه الله ملى النيب عن املد
للغرم ؛تال للهم ؛األوىل هي يقول ،يوم كل دعوات حاله 'ا أحب اجعلمغي ا
يقول ،إليه ماله انيه هي و يقول ،علئ يوسع عليه ومء اللهم ؛احل  هي و

لشهاده ارزته اللهم ؛احلاحله ٠٠.(٢٩٠ )علئ ا

ريت يتول لغت عاء من تتعجب وال ا يل د ها على تتميز هائها اخل  غري
ان منب يو ركوب احل زيد امل سرعة ،وهتم إدراك مب  برياضه ،للتهذيب تبول و

ا ذله ومثير ،اآلخالق لعيان مه يشهد مم •ا

عد ١ تيالبا اجل عدي ؛ر ٤٠٣ ،٢ ،٢ ،االحري ابن ،ن اجل
ريار ؛اهلراء ٢ ن ال



ها رته له حمان الله سهل هي لرما احتبيى من اناا ؛ردي ما وخم  من س
لثار لتيامه يوم ا ٠٠. (سآ)ا

عت ؛بال عنه الله رئي هامت بن زيد كن الله ملى الله رعود مس
ملم وأله كليه حتبس من” ؛يتول و رته كان تعاىل الله سبيل يل نرمآ ا  م
. (مآ)الواتدي صر بن محمد طريق من ممر عسا ابن روام '٠.اخلار من

ها ي الله مبيل مي نرمأ يرتبط آن مم عن انام ؛ردي ما وخم  أجر مس
٠٠. (٢٨٠ حههدر

حي الله مبد أبو حدثين ؛بال الواتنبي وردى جعغر أبي كن الرت
مد ملم وأله مليه الله ملى الله رمول بال ؛بال طي بن حم هم من” ؛و
عطي مادته بتيه هرمأ يرتبط أن يد اجر أ  عي مبيدة أبو ذكره إ .هن

(.٢٨١ )مرمل وهو ،الخيل كتاب

الن ين مهل وعن ع ]انه عج مامة آبا مس ثمي يتول هليلبا ١ آ أ

اهلم ينعتون لتني ا ه ؛تعاىل قوله مو لنهار بالليل أ ومالنيه،ءء مرآ وا
يل على ؛بال بيل هي اخل  مل الله مييل هي هرمأ ربط من ذكر حم ،الله مم

عه وال رياء ير،طه اهلم ينعتون لذين ا ص من كان مس مو لنهار بالليل أ / وا
يهمء مرا سقم مومس من مليمان عن حيبه آبي امن ردام <وءالد  ا

(م هرمجآ ءد

ريب وعن ملم وآله عليه الله ملى الثيب عن مث  االيه هده ن ١٠٠ ؛و
هار بالليل اهلم امو ينعقون )أالذين نيهء مرم واخل لنغتات ا يل نزلت <وعال

يل على ̂م روام ٠٠.الله مبيل عي اخل ريم ن ربا لط ا

،((الله يقرز الذي ذا ))من ؛تعاىل توله هي خالد بن ايومب وعن
رتز ههو الله مبيد هي هرمأ ربط من ؛بال روام .حسنأ برئ الله ي
ليه عبيده بن مومس عن حيبه أبي ابن أحد ومو أيوب عن ،خالل و

 ™(.ء)التامعني

مشها نغق أن ٠٠ ؛و يل ملى اهل دتهيا يده ..كيامط اخل  ال مل
٢) يقمضها ٨ ٠٠. (٠

٣٠٤٠٥ ،ا ،بيحيبه١ ابن ،ن مهيل بن عجالن ؛جمالن بن مهل ١
البامط ؛كباسط ٢ نعيب اسقي ،ن حم ٣٣٢ ،٤ ٠١ ،اهل



٨٥

 الله ربول آن عليمان بن الله عيد عن المدورة ثغاء صاحب وذكر

 سييل م نرمآ للريتبط عمله عل من” ؛تال وملم وأله عليه الله ملى

 يوم ميزانه هي حمنات وهعره ،وبوله ٠ وروحه ٠ وريه ،حيعه ؛هاى ،الله

”.هس)التيامه

وآله .عليه الله ملى الله لرمو تال ؛تالث يزيد بنت آمهاء وعن
يل” ؛لطم ومحبه صيها هي اخل ير نوا ن ،لقيامها يوم إىل اخل بطها مه  ر

حتابآ عليها نغق ١ و ،الله صييل هي ثده / < حيعها كان ،الله مييل هي ا
.القيامه يوم ميزانه ني وابوالها ،وارواهها ،ظمؤهاو ،وريها ،وجوعها

بطها ومن عه رياء ر مرحأ ومس جوعها ،هبعها هإن ،و يها ،و ظمؤها ،ور  ،و
حها اهلا ،وأروا بو ينه هي خسرانا وأ لقيامه يوم مواز ابو رواه ”.ا

ميد ١ عبد طريق من يعلى ر ين حل (.٢٧٦ )عتها ،حوهب بن ههر عن ،ماهب

ني *حش امشاد هذا إن العقيرة يتول  ونظائره لحديه ١ هذا و

 حرام والمقاخرة ،والسمعه ،للرياء ارتباطها ان ة على واضح مريح دليل

 <وريها <وشبعها <وجوعها ،آيوالها ؛وان < لقيامه ١ يوم هاعله عليه يعاتب
 أنها كما زيته ١مو هي ووزر ،ميات ذللت وتحو <وخطاها <وركوبها <وظماؤها

• مخلمأ تعالى لله رتيطها ١ من موازين ني واجر حسنات

ضي هريره آبي دعن  ما ،الله رمول يا ؛تيل ؛تال عته الله ر
يل يل'٠ :تال ؟اخل لرجل وهي ،مرت لرجل وهي وزرء لرجل هي ،حالحه اخل

 اإلماآلم الهل ونواآ وفخرا رياء ارتيطها نرجل وزر هي التي غاما ،اجر

 لم حم الله مييل ني ربطها هرجل متر له هي التي واما ،وزر له ههي

 جر٢ له هي التي واما ،متر له نهي رتابها وال ظهورها ني لله١ حق يتم

 ذللت من كلت٢ هما روضه او مرج لي إلماآلم١ الهل الله مييل هي ربطها نرجل

عدد له وكتب ،حسنات اكلت عدد'ما له كتب إال هيئ من الروضه او المرج

إال قرنين او شرنا ستتتنا طولها / يقطع وال ،حمنات وابوالها ،ارواحها

ا مر وال ،حسنات وأرواحها رهاها٢ عدد له كتب  مشربت نهر على صاحبها هب

ىل الله كتب إال يسقيها آن يريد وال مته ١١ .حسنات هربت ما عدد له تعا

ملم ،البخاري رواه (.٢٧٧)و

ن رديه ؛ريه ١
يثمي نء زيد :يزيد ٢ ٢٦١ ،٥ ،١ ،اهل
ي ٣ هي :هن ١١ ،٣ ،٢ ،ملم ذا و
١٢ ٠٣ ،آ <صطم (ن نامتغت ؛نامتنت ٤



٨٤

الرابء '■>الياب

يل فلل م هاد بنية واحتبامها ،اخل ،اجل
نغاق ودلل مها وخستها عليها اإل كرا ،وإ
 ء جا رما ٠ يذم وما ،متها يحمد ما وذكر

<بهاوأذنا تراميها مت عن النهى هي

متطعتم ما هلم ءواعدوا ؛تعالى الله >دال ٢  رباط ومن توه من ا

الله تعلمونهم ال دونهم من وآخرين وعدوكم الله عدو مه ترهبون الخيل

ال وأنتم إليكم يود الله مبهل هي هيئ من تنلهتوا وما يعلمهم
ههس)صم

الحلميمي الله عبد أبو تال ((،شتا رروالعاديات ؛ ٠٢ تعالى وتال

ب ؛الله رحمه  وأبو ،وعطية ،ومجاهد ،عكرمه ؛بعدم وثئ ،عباس ابن هن

 إلى ببهاء ءوالعاديات ؛تعالى توله هي الشم أن إلى ؛وتتاده ،التحى

يل على وتع أخرم (مآ)العدو على بها ويغار ،عليها تئزئ التي اخل
•التبما

قيئأ مشها ارتبط من آن ؛ عتها ،عظيمة فتاثل للخيل أن ؛علم ١و
هاد بغية ظمؤها <ويؤها ،وجوعها ،ختنها كان .الله مييل هي اجل ٠ و

٠وابوالها عدن <هها ١رو ١و   هي حسنات خطوة < وبكل ح وتقربه تاكله ما و

.القيامة يوم ميزانه

 عليه الله ملى الله رمول بال ؛بال عته الله رم هريره ابي عن

انأ الله مييل هي هرمآ احتبس 'أمن ؛وملم وآله وتمديتآ ،مد إمي

 يعتي "لقيامه١ يوم ميزانه هي وروته ،وبوله ،وريه ،ختنه "هازا ،بوعده

٢وثميرهر البخاري روام •حسنات ٧ ٤.)

لتحام ابن ١ ٧١ < ١ ،ا
لتحام ابن ٣ ٧١ ،١ ،ا
ن متهما ؛مشها ٣

ن وما ظما ؛ظمؤها ٤
طوه ؛خطوه ٠ ن حت

لبخاري ،ن بال ؛هان ٦ ٩٤ ،٢ ،١ ،ا



رم أن هابت آبي بن حبيب وروى ،جهل أبيت بن وعكرمة ،هشام بن احلا
عياو للها ،يرمون يوم خرجوا :أجمعين عشهم الله رضي ربيعه أبي بن و
قبقوا رق دعا أ اء هشامبذ احلا  آخذه غلما ،عكرمة إليه فنظر ليشربه مب
ليه نظر عكرمه حم عياو إىل ومل ا0* ،عياس إىل ادهعه ؛هتال (عياو إ
خرجه .ماتوا ان إىل متهم احد إلس ومل وال ،مات  هي مبدة ابن أ

حابه ١ (•٢٧١ )الرب عبد وابن *نعيم وأبو ،مل

ةها تعه ان ؛شد  هي الروم وكانت ،عشر خمسة سه لي اليرموك و

.مياتي كما الغا حالحني المسلمون وكان ،ألد ئةحماثال :وتيل ،ألد مائة

نظر ة الله اينلء المللق أيها وا مر حل  هده تي إيشارمم إىل با
الة ./احل



٨٢

إىل شام من ؛نال موتولءا وجهه الله كرم علي عن ؛احمخح وذكر
ته مثان غرس ء ،شاه أو ،جثله او ،مبحال انيات له س  يعخل اجلنات أبواب مح
.هاء ايها من

د دعن  مصل الله مبهل يل بهأحما خدم منب ؛بال صرو بن الله مس
رياط إنسان كل على  امن طريق من المبارز امن ردام •اآلجر من بق

(م)موتوق وهو ،لهيعه هسم

 الله ملى الله رمول ان ؛أبيد عن رباح بن علي بن موص دعن
طم وأله عليه  .أصحابه يعدم يراه <حالذي الرجل على مييل كان و
(.٢٦٦اإلمنادر مميح مرمل ومو •الماره ابن ردام

عليه الله ملى الله رمول بال ؛بال عقه الله رضي هريرة ابي دعن
مهم لله ١ مهيل يل ه ١لغز ١ فلل ١ ٠٠ ؛وملم لهوآ ياحيهم لدي ١ هم ٠ خاد

خبار هم ،ياال ستقى ومن .الصائم الله عند منزله وامخ  عي يؤبه المحابه ا

رواه م’عامأ. ميعني آو درجه بسبعني لجنها إىل ميقهم الله سييل
(.أ^الطبراشير

رضي / ماله بن انس عن مشابهبا كتابه هي الدين نور الدطان وخرج
ملم وآله عليه الله ملى النيب عن (وبال عنه الله جاهد خدم منام ؛و  امل
ه آالف عشره ثواب الله عند لله يومأ (."ئ)حم

انه وملم وآله عليه الله ملى النبي عن المدور ءحقا عي وذكر

رياط منهم واحد كل اجر من له كان الله سبيل هي لومح خدم "من ؛بال  ق
رياط مهم الغزاة واحنل .حيثآ اجورهم من ينقم وال ،االجر من ق وراعي ،خاد
"م(مآ)دواهبم

 الله ملى لله ١ رمول قال ؛تال عنه لله ١ ؛رضي جبل بن معاذ وعن
ملم وآله عليه هله إىل الغازي كتاب بلغ "من ؛و ليه أمله كتاب او ،ا  ،إ
عطاه لنار ؛من براة له وكمم ،بيمينه كتابه الله أ لييهقيا روام ."ا

(.٢٧٠ءر<الحمب >دي

ن موقاما ؛موتوبا ١ ١٦٠ ،١ ،المبارك ابن ،ن صر ؛عمرو ٢
 ١٥٩ ،١ ،المبارك ابن ٣
٣٢٩ ٠١ ،٢ ،علي ٤



٨١

ل مل
عاشه سل يل جا ١ إ ني مل امبم ،ص مد < بالنش وإ

يرها ذله وغري ،وخستهم ،وإطعامهم ،ومث

اكم ،حييه آبي وامن ،أمحد اإلمام خرج يرهم ،واحل مد طريق من دمن  حم
مد بن الله عبد بن  رعود آن ؛حفيش بن سهل بن الله عبد عن عتيل بن حم

اهدآ احمان *رمن ؛تال وسلم وأله عليه الله ملى الله ،الله سبيل يل جم
 إال ظل ال يوم الله أظله ،رعيته هي كغاثيأ أو ،صرته مي مثازيآ او

مم)ظده "ا

شدر ابن وروى وآله كليه الله ملى توله مغه ؛االوسط هي امل
ل هله مثان رام اطل *رمن ؛وملم ٠٠ • (٢٦٢)ميوت او يرجع حم أجرم حم

٠■
يب وعن دته اى ،الله رسول يا ؛تلت ؛تال حاتم بن ص ؟اممل امل

خسه ؛بال لرجل "  ناى ،الله شيب يا ؛تلت ٠،'الله سبيل هي يغتم ا
دته ١ سل ذله يعد مل لرجل به يتي "بثاء ؛تال ؟ا ابه ا  سبيل ني احم

دله ناى ،الله رسول يا ؛تلت ،"الله سل امل  ثتب|ا ؛تال ؟ذله بعد ا
مل لرم مور بن معيد رواه ."الله مبيل ني صاحبه حي ومعىن ٠ (٢٦٣ )حم

ديه  أعظم من ذله كان نرمه على ليحمله نقته مثازيآ اعار من ان ؛احل
بات • الرت

لغم عن آوس من حداد وعن  راش ؛تال وملم وآله عليه الله ملى ا
ه<آ >دي ماثده له <^الده> أتام ،طعامح مثان إىل تدم كنها تقذر اجلد

 هي نهرآ أعطي ٠ماء من حربث ثمان إلى م مرب ومن ،جباعح الئتالن

ليها ،الدر يباب حالتيه وعلى ،والمغرب المحرق بين ما عرضه ،اللهردوم

 به يلطعه بشيئ او ،بتغغه لغاز تعرم ومن •العني احلور بن األزواج

وجل حمز تعاىل الله وتال •أمه ونمته كيوم ذنوبه من خرج <لطخم ادم
*٠٠؛ (•٢٦٤روليا بالله ءوممى ،اوليتقي كما عبعبي ابشر

 ٣٢٥ *١ ،٢ ،علي ،ن نحمله ؛لحله ١
٦٨ ،١ ،ساس امن ٢
لتحام ابن ٣ ٦٨ ،٢ ،ا



م تعتل إن له يدحموم وتد لعك مي ال و عياله لقهرا مس ني و تاج ،حم
م ماله باقرك يا الوحمرما وهذه .هل حقه ممده يكن مل عن يقبلها ا

س واحتمل .بالله بكماله اإلميان ني احلك من ببت على با آ
هم وتنيري ،العباد برزق <الده> حل ا ن واطات انه ههد قمن وإبال ٠ مم  هب

ن الله ا اهله / وهب  ميله ال وانه ،يده كلي إهلهم ارزق ومول ني لهومس
م مبارزا ؛يهثم مل ،ذره حمحال لتغه وال بل ،هل اته وال حياته ني هت • مم

جته نتال شرا اراد انه اآلمم حامت كن نغل كما  يكعهك كم ؛لزو
لله :هتالت ؟متري ليل له اتدره حم اوالدلئ ويكين دتلء ما وا رازتأ مم
.حتت حيح <؟ير ،اىاال> عددتك مل

فلل ان ؛روي دائد ابعني ا مه١ هذه واهرب ،امل ايا مهدنا امجعني ال
ديق بكر لتيي السر جاء ؛سه الله رضي امل ملم وآله عليه الله ملى ا و

ميع ملم وآله عليه الله ملى الشهي له نقال (ماله جب حركت أما ؛و
موله الله ؛تال ؟"الهلمه كذله .(٢٥٨)ور زمنني ام عاتقه ابنته و امل

ها الله رض ،الد مائه معاويه من جاءها هائه ،تنعل <كانت> مم
دم نتال ، درهم متها يبق ومل ،هعرتتها ههأ لشا تركت لو ؛اخلا در

رتي مأ به نق كرتيت لو ؛هتالت <حل .لفعلت ذ

علم وآله عليه الله ملى لتيي ١ وكان رواه .لغد حيئح يدخر ال و
ه قي حيان ابن هآ)آمن حسمح من حمحي قصود ٠ (آ بوعد وحق من ان وامل
قق ،الله يتلهته نيمآ الله من بالثند واينت ،الله على بالتوكل وحت
نفاق يضره ال ،لله هع إ بكر ابو مبدشا هعل كما الله مهيل هي ماله مج

ديق ١ د عظمهاا ما ومخ وبخ * سه الله رض مل  وما < ثننن من الله مم
ا اجل اهب جرما واجزل ،ثو لكن ،ا تره واما .عظيم حظ ذو إال يلتاها ما و

نفاق مله اإل لتدره مع باجل لتاء ههو ،ا لتهلكة إىل باليد إ ،تقدم كما / ا
ليته هيه رمخه وال هيل يهص وهو الحق يتول لله)روا ا .،< (٢٦٠ )امل

لتحام ابن نء قتلت تد ؛تقتل ١  ٦٤ ،٢ ،ا
لتحام ابن ،ن لكماله ؛بكماله ٢  ٦٤ ،ا ،ا

لتحام ابن ٣ ٦٤ ،٢ ،ا
ا ؛درهم ع ن درمه
٣٠٧ ،١ ٠١ ،علي ذا تركتي ؛حركت ه
٣٠٧ ٠١ ٠١ ،علي ذا ذكرحيتي ؛ذكرتتي ٦



مانتا هاد معامل ليه اندرمت تد احلم ز عغت ،اجل  وجوده وعدم ،رمومه و
لشامية البالد ني لسرية ا الد وا هاد الن ،الروم بادد خب  بادد ني موجود اجل

ومح ،جدا كثري الروم لططان هذا ملطانثا زمان هي مخ مد ا  أيده •حم
لظهر بالتمرة الله ٠ يعاديه من على وا

 إال الله مبهل هي التغاهتت من هيئ إخراج إملم مبهل ال انه ؛واعلم
لعزيز القوي الله من حيايهد لغقر يعد هائه ،اللعني العدو على ا  ،ا
لعائلني وامدق ٠ بالغمثاء ويامر نغتتم ردوما ؛يعول ا  ههو هيئ من ا
للهه (،م خري دمو خي نرآهآ زهت ناخ ثئوإ وعد الز يطان كلى اإل  هي احل
هاد إىل خروجه يل هي اجل  مع اإلشغاق سه هي عليه يعوي وال ،الله مس

ا ،لقدره١ جعت إذا انه من إليه يومومه هل  ،ماال له حجد ال جهادك من ر
مل ولد ب او ،جراح له حي جع / مرشء او ،هن ريا هرت وال ،حيئ معه ليم ،هت

جتهد ،ترجع ان لى إ ماله هاترك ،عليه تعول مال له لتغقها تونري على وا

لومومه هذه إىل يسكن واهنا .الكالم غذا وحنو ،امكتال ما  كان من ا
لتحل١ وكراهه ٠لدنياا إىل لرجوع١ حب من به-ا يثعر ال باطنه 3سيمد عنده
يل هي لتعم١ ببدل ليخلاو <الله هي هم نكا لو إذ ٠الله مم  العزم مم
لشهاده طلب على ا ،تسما هي مادتا ،ا جوعه حال هي تغكر هل .ر

لد بعي عن حكي وتد امدم خرج انه :امل تراءى إذا حم جم
معان لغريقان ومد ،اجل يطان إليه جاء ا جته هدكره ،احل حسنها ،زو ،و

ا هل ا حببها ،ومج ليه ولإه ،تليه إىل و اهتا إ  ،عيشه سه وذكره ،نر
كثره بن كاد حص .ذله وحنو ،ماله و ويهم ،ءللتاا عن (ا*ه\م)جي

لتوي من إللهيا يهدلتا١ هاتاه ٠ر١بالغر إن ،نغم يا ؛هعال ،املتني ا
ين ،طالو لزوجيت هررت عمي ماتي و يع ،احرار وإ مدته املكه ما ومج

رتاء ليا للغ يطيب ،كنيوا  له لتهتا ؟الزوجه قوئرا ،الغرت مع عيو له ا
لرجوع احب ال ؛نغمه .هتقسي ؛تال < إذآ ا

كم ؛علهت ١ ٣٠٥ <١ ،١ ،علي ذا هت
ن بالد :البالد ٢
ن ٣ ا ن ؛امس ن سا
ن راى“' ؛ى،ما ٤

لتحام ابن ،ن هربت :قررت ٠ ٦٤ ،٢ ،ا
لتحام امن ،ن اذن ؛إذا ٦ ٦٤ ،٢ ،ا



رضي أمامات آبي عن لتامم١ طريق من ماجه و<ابن> داود أبو دردى
أو يغز مل أمن ؛تال وملم وآله كليه الله ملى لتيبا ص عته الله

هز لد او مثازيأ جي هله هي مثازيح خي ير أ مابه خب  يوم ؛نبل بقارعة الله آ
لتهامه (.أ)ا ءهآ

دينه من غزونا ؛تال عمران أبي املم وعن "(٢٥٥ر نريد امل
لقسطتطينهه على ،ا ماعه ١ و لرمحن عيد جل لوليد بن خالد بن ا  والروم ،ا

ائط [بطا] ظهورهم ملمتو عينه ١ حب مل ،مل لعدو على رجل د هتال .ا
لناس ه يلقى ،الله إال إله ال ،مه ،مه :ا د لتهلكه إىل هب أبو عتال .ا

را معحر هينا االيه هذم نزلت إهنا ؛آيومسم ا االمنا ر هل نبينا الله من
ملم وآله عليه الله صلى ظهر ،و لنا ني نتيم هلإل ؛ تلنا ،اإلعالم وأ  اموا

ها نغتوا ؛وجل عز الله هانزل ،ومتحل  تلتوا وال الله مييل ني ءوا
يكم لتهلكه إىل بامي لتاءآ ،،<ا لتهلكه إىل بايدينا هاإل ني نقيم ان ا
لنا ها١ أموا هاد وندع ،ومتحل  أيوب ابو يزل نلم ؛عمران آبد بال ،اجل
اهد نن حىت تعاىل الله مييل ني جي ،داود أبو رواه • يالتسطتطهنهه د

رتحمي ل صححه وا لصاتي ،و حيحه هي حبان وابن ،وا اكم ،مب  ؛وتال ،واحل
يح لغاء وكان :بعضهم عند داود ابي لغظ وهذا ،مرملهما على حم باليد اإل

لتهلكه إىل ئتاق حرك هو ا ”ابن احلدمي هذا وروى ،الله مييل هي اإل
نذر مسلر هي امل (م-ا لله ههآ • أعلم وا

قمل
نتاق هي يل هي اإل بته ،نفد على الله مس على ،ودا ره—ر" غ و
حيتاجون دما ،المركوبو ٠ ؟والنث ،الطلح صن هي الغزاة من

نغته ،توهتم / من إليه هلم و و < زوهم—مث مدة هي عيا ذله وحن

على من هو لطاعات أ عظم ،ا بات وأ دتاتء وأجل ،الرت د وال امل  جيهت
يطان نغاق مني حيئ متع هي احل يل هي لنغتها متع هي كاجتهاده اإل  الله مس

ا ،تعاىل جزيل االجرء عظيم من هيها يعلم هل لتواب و نيل ،ا  الدرجات و
لعلل جها هي ا لعظيم والوزر ،إخرا لبخل قي ا اعده هبام ا  ؛ذله على ومب

لنغس مح سم ،ا عتياد و جهل ،اال لفتل من غيها ما و مى ال احلي ا هي سبا ،حي

اكم ١ ٨٤ ،٢ ،١ ،احل
لغاء ٢ لتاءن :اإل اكم ،واإل ٨٠ ٠٢ ،٢ ،احل
ن بعبد١ ؛بنده١ ٣



ل من
لبخل عن لترهيبا عي نلهاق ا ،الله صهل يل باإل

ما لوعيد من جاء و لشديد ا له على ا ذ

نغتوا ؛وعال عر تعاىل الله بال تلقوا وال الله مبهل لي ءوا
لتهلكة إىل مايديكم حسنوا ا ب الله إن وأ سهن حي <ه (خأآ)امل

لبخاري روى بن> و<ذكرم> ،ا ريه قي حامت آمي <ا  ثمي حذيغه كن ؛تفس

لتهلكة إىل يديكمما تلقوا ءوال ؛تعاىل توله مترك يعحي ؛تال ،((ا

هديسميلسه ا د (م)احل مسآ

مب يكنزون )أوالذين :تعاىل وبال لغصة احل يل يف ينعتوهنا وال وا  مس
ليها حيىن يوم •اليم بعذاب لبشرهم الله ا هتكؤى / جهنم شار يل جم هب

جنوهبم جباههم كنتم ما نذوتوا النغسكم كنزمت ما هذا وظهورهم ,و
دزر •« (٢٥٠ صز

تدءونك هؤالء انتم )أما ؛تعاىل وبال هل هي لتنغتوا > الله مم
لله ئغسه عن ييخل قإمنا يبخل ومن ييخل من لمحكم لغشي وا نتم ا  وا

رتاء لغ تبحل تتولوا وإن ا كم ثوما مي مشالكم يكونوا ال هم غري (.،<٢٥١ )ا

يل هي ١تنغتو اال لكم ءوما ؛وعال عؤ تعاىل وتال تال ء ،الله مس
لقرطيب تعكم شيع اى معناه ؛ا تغاق من مي وتون وانتم الله مبيل هي اإل  مت

تثلغون اخلم د مو لتوبيخ الكالم ملعىن .الله إىل ماغره دمي ا كدم على ا
نغاق١ ريام )رولله ،إل موات١ م ما اى الرز،ء١و مل جعان ن١ماثر إهن  إىل را

رتاء تعاىل الله اث كرجوع هيها من بائ ير ق املم امل حت صذ • (٢٥٢ )ا

لغظ ني و ربا لط عت ؛تال طرته إحدى هي ا الله ملى الله رمول مس
ملم واله عليه ب على اوكى "من ؛يتول و يل هي ينغته ومل فلة او هن  مس
لتهامه يوم مجرم كان الله (."٢٥٣^) يكوى ا

ن ٢ ئا ٣٨ ، (يء)كش،ا



ه قي ملم روى عليه الله مىن الله رمول بال هوبان عن :حمحي
ينار '•اسل ؛وملم وأله ينار ،الرجل ينغته د ينار ،عياله على ينغته د  د
بته على الرجل ينغته ينار .الله مييل هي دا عي بهأحما على ينغته د
يل الدهراء؟(.مم مس

 رضي عصان ان ؛به أثق من حنحين ؛السيرة هي هشام ابن وتنال
 رعود هانال ،دينار ألد حبوه مثزوه هي القترة جيش قي انغق عنه الله

راش هإني عثمان مجن ارء للهم١٠٠ ؛وطم وأله مجليه الله ملى الله
(.'ا سرئإ

لبيهيت دردام  التزم انه ؛هيه هذكرا ماكر وامن ،الشن يل ا
اتة مها بعري حبالمح لرمحن عبد بال هباموألتا باحال رمول ههنت هانا ؛ا

 مر ما11 ؛ — املنري على وهو " يتول وملم واله مجليه الله ملى الله
٠٠.ءآ()؟اليوم 'ابعد ؛تال او ،"بعنما مد ما عثماة

ءم

 جيو جهز عنه الله رءيل عثمان ان ؛الري عبد من عمر أبو ذكر
• (٢٤٤ ر قرمأ ومخسني ،شالة ومخسني بتممائأ لعسرة١

ليه الله ملى النيب ان ؛حتيغه عن جمني من احبمد ابو / وخرأل جم
ملم واله ليه نبعث ،مثزاها مثزاء هي يستعينه جممحان إىل بعث و حهان إ جم

عل ؛تال ،يديه بني لوقعها دينار الفا بعشرة عليه الله صلى النيب جن
يه مني يتنبها وملم وأله يدعو حي  يا له الله "مثغر ؛يتول له و

خغيت وما ،اعلنتء وما ،امررت ما ،عحمان يوم إىل كائن هو وما (ا
٠٠ ٠ (٢٤٥ربسما عمل ما يبايل ما ،لقيامه ١

ل ؛تال تتادء عن ؛ايضأ الرب عبد <حابن ردى  جيو هي عثماة مح
لعمرة (.٢٤٦ر نرمح ومسعني ،بعري الد على ا

لقرطيب وذكر رخيه هي ا لريامتني ذا ؛أ ؛تا يل هي انتق صهل بن ا  مس
ينار الد الد الله ؟(.يء)الندقتهآ ذله ظعد يل كان لو ؛وتال ،د

ن روى ؛رواء ١
ن *وخرج ٢ نغقته ٣ لنحاس ابن ذا لنغقته :ال ٥٦ <٢ ،ا



وآله عليه الله ملى الغمم ص عته الله رشيت جبل بن معاذ وكن
ملم مد نلهم أواحلي ؛بال و صل ني لدم اثممرء وال ،وجه كيم ما هبده حم

ته درجات به ييتمن ضة املالء بعد اجل عرو  وال ،الله سعل ني كجهاد ؛امل
مل او / الله سبيل هي له ثحعق كدابة عبد ميزان ثقل مسيل ني عليها حي
"™(•"ا)دجل عز الله

يء لي وجاء غقة ان” ؛امن كل منعتها ميزان ني توقع احل
."مب)يوم

لبيهيت ،ماجه ابن وروى الله ممرم ،طالب آبي بن علي عن الشعب هي وا
مامه دامي ،وجهه مد ،الدرداء وابي ،مريرة وآبي ،أ ،عمر بن الله و

جابر د بن و صرا ،الله مث لصني بن نو كلهم ،امجعني سهم الله رضي ا
ملم وآله عليه الله ملى الله رسول عن يسه نلته أرمل أمن ؛تال انه و

هل ني سبيل ني بتغمه مثزى دمن ٠ درهم مائة /ع*« درهم بكل نله لله ١ من
نغق الله  تال هم ٠'• درهم لد ٢ مائة سع درهم بكل لله ذله وجهم ني وا
لله :اآلية هذه ن يصد ءوا ،<م(هآ)يشاء مل

ملم وآله عليه الله ملى الله رمرل آن ؛ حجبل؛مب بن معاذ وعن و
ن أطوىب ؛تال كحر مل هاد ني ا هل هي اجل  هإن ،الله تكبري من الله من

من الله عند احلي مع اضعاهم عشره مشها كل (حشة لد١ ميعني كلمة بكل
زيد موليا :تيل ."امل لتغته ؛تال ؟نالغغقة ،الله ر تدر على "ا

لرمحن عبد تال ٧ذله. عان تقلت :ا لتغته إمنا ؛مل ،قعد مائة سع ا
مه كل ؛مماذ لعال هري أهلهم ني متيمون وهم انلهتوا إذا ذاك إنما ،هن
م الله خيام وآئلهقوا هزوا قإذا ،متزاه ئن من هل ته خزا  عشه يتقطع ما رمح
مقتهم .لعباد ١ علم لته * و .لغالبون ١ هم لله ١ وحزب < الله حدب / ناو

ني روام ا بر )™؟(.مس

- ور حقاء صاحب وذكر جاج عن :املد اميه ين احل لغر بلغشا :تال ا
اله الله مييل ني هاديا خرج مش انه نفه مب  ميع درهم بكل له كان و
٠ (٢٤٠ )الغأ ميعون طعد كل ، صعد مائة

ن X الله ١
٨٩ ،٣ ،ا ،ماجه ابن ،ن عمر ؛عمران ٢

٨٩ .٢ ،٢ ،ماجه ابن ،ن هزا ؛مثزى ٣
٢٨٢ ،٥ ،ا ،الهيقمي €

خباء :خبا ٠ ٢٨٢ ،٥ ،ا ،الهيحمي ،ن ا
٢٨١ ٠١ ،١ ،علي ،ن درهم :خعد ٦



ور حغاء ماحب وذكر و من الله مد عن ؛املد رمول ان العام بن صر
ملم وآله كليه الله ملى الله ريه كهر آمن ؛بال و الله مبهل عي تكب

فعا ا را ا له كان موته هب لتهامه يوم ميزانه هي خمره هب حتل ،ا من ا
ع ١ اواء—لسم ١ خهن مل ع ١ >واالر وما ،هوهتن وما ،بيضهن وما ، < مل

ام.آ نر هت تد

ل مه
لضغته فلل هي / تعالى الله عبيل لي ا

ن ؛وكال ؛بؤ تعالى الله بال  حسنأ ترها الله يترو الذي ذا مم
رية اشماهآ له يتههيصا ريه الترطبي تال ء .كث غ الذي ذا من ساه ؛و

هل في ينتق .(س)الكحيره باآلصال الله مبدله حتى الله مم

لذين ررمحل ؛تعالى لله ١ وبال  لله ١ مييل هي لهماموا ينعتون ا

هجم مائه سبله كل قي سابل ميع انبتت حبه كمحل .اآلية حبه)

ا ،سهما الله رض صر امن وعن لذين )أمحل ؛نزلت هل ينغتون ا
يل هي اموالهم وآله صليه الله ملى الله رمول بال ،االيه ء الله مم

ملم رتز الذي ذا )رمن ؛تنزلت امتيءآ زد *أرب ؛و غأ ترثأ الله ي مح
رية اصاهآ له هيفعغه ملم وآله عليه الله ملى الله رمول هعال ،{(كث ؛و

إهنا ؛هنزلت امتيءآ زد *أرب لنهرون يوثى ء .((حساب بغير اجرهم ا
ريه هي المنذر من بكر ابو اإلمام رواه ،محيحه هي حبان وامن ،تعم

يهتيدي عمم وامل يرمم €احل ٠ (٢٣٤ )ومث

 وأله عليه الله ملى الله رمول تال ؛تال حلءها بن خريم وص
ملم يل هي نغته انغق م*من ؛و رواه تيثد.آ بعسيعماثه له كتبت .الله مم

ماتي اكم ،محيحه هي حبان ^١^^ ،وحسنه الرت صحيح ؛وتال واحل

دره سا . ^(اإل

١٩ ،١ ،سياطي العالم ١
٢ ٠ ٣ ، ا ،لترمحي ١ ،ن ثماخر ت خريم ٢



٧٣

ص عن آيضأ بذكر لبحر ههيد آن سيدت بن حي غع ا من سبعني م حي
نه ريا ين إى حيت ج حنمها يتول العمامة يوم ليختسمان اجلار  أنا ؛ا
ليه الرب ارا إ يتول « جو ليه آترمب أنا ؛اآلخر و ارا إ (.٢٢٥)جو

غشي حبما بال ؛مثلة غزو ؛احبمد اإلمام احماب من ومثيرم امل
عة خطرآ أعظم البرب آلن ،الرب مثرو من افتل البرب  خطر تني مامه ،,وحم

لعدو خطر ا لغرق و لغرار من / يتمكن وال ،ا ابه مع إال ا لفن هكان ،أحم من ا
آلآآ يرم <.مث

همل

١̂ و الغازي نظر فبل مثي ٠ الله سبيل يل لتكبهر١ليحرءوا يلإ بط ١^

يح ابي رابزك عن ^كر ديث يرهع حدثه من جن ظر ٤٢ ؛احل  غي احل
لبحر إلسم نظر ومن ٠٠ ؛بال • عيادة البرب حتياطا ا سلمني يليب إ  مثغر امل

(."يآآ)نيه تطره كل بس له

 يل ؟تكبري كرب من ؛تال عته الله رضي مريرة ابي كن آيضأ كرومت
يل كر؛ت ٠ (TTA)ij>،«، ألد ماثة له الله كتب ،موته بها راهعآ الله مس
لله .مادحه صلمم إستاد مثير من كلها االخبار هذه ا أعلم وا هل ا .حب

يي من ك الله عيد ح بن جابر عن ملم وآله عليه الله ملى احل ؛تال و
ثكة١ يهخ وجل عن الله يباهي أموات أثابه لتكبري ،االذان tملاد هي وا
• (٢٢٩ر بإستاده مساكر ابن خرجه بالتدميه.ما املوت ورهع .الله سبيل

 عليه الله ملى الله رمول بال ؛بال عشهما الله رضي صر امن وعن
ملم وآله ريه كرب م*من ؛و لبحر على تكب ة ميزانه هي كانت ا ر  ؛تيل ٠٠،خم

•" (٢٣٠داالرزر ساء بني ما "متال ؛تال ؟تدرها وما الله رمول يا

ين ١ ران ت اجلار ن اجلا
ران ؛جوارا ٢ جا ٢٦٤ ،١ ،٢ ،علي ٢
ن من عن ؛صن ٤

حتياطا ٠ حاطة ؛ا ن ا



ت مله "ان ؛ردي ما ؛دملها و ريه شهيد كل روح يتيز امل  إال وغ
لبحر ههداء حهم تبز يتوىل الله فإن ،ا متهم أروا عز عليه لكرا

)^(•"دجل

م ال اليحر ثمزاه "ان ؛ردي ما ؛دسها هن ز صر حي ..ا سدء (."٢٢٠ا

ور حغاء حبما ذكر الله لرمو تال :تال وردان بن موص عن :املد
علم وآله عليه الله ملى لبحر هدا يغزون آميت عن تومآ أرأيت ؛و  ال ا

م هن ز لغزع حي لتهامه يوم االكرب ا (.٢٢١ )مرمل وهذا .**ا

منها لغازي روي ما ؛و لبحر ** نيا تطع كمن موجتني كل بني ما ا امل
 عليه الله ملى الله رمول عن أمامه آبي عن ٠٠٠وجل عر الله طاعه يل

يغغر :بال وملم وأله يغغر الدين إال كلها الحتوب البر ٠١̂^ ** و

(•"آآآ)واص كلها الذنوب البحر لحهداء

مشها زي م'ان ؛و لغا جله وطء إذا البرت يف ا غيته هي ر لد امل خي
لدته كيوم مشها وخيرج ،ظهره خلد خطاياه وجل عز الله ويعلحك ،أمه و

ر ١ بن ١ ٠١ رو *' ٠ ليه إ تذ لغظه / هل ليحر ١ ماحب ىل إ لله ١ م*يطحلء :بال و
ات ثالث يتخلى <يركبه حني ،مر هله من و ماله ا يل دحني ،و  يرئ وحني ،مب

(."آآآ'؛)ءغود دإثا ؛هام إثا الص

مشها ور حغاء ماحب ذكره ما :و ءعهدا آن :كعب عن اخيأ املد
أ البرت بيم شور من شهر هي لقيامه١ يوم ياتو من هرامههم يتالالءرالعني آ

مم،>در مع والوا إذا حىت ،مهاقشهم يف <و ام> ظهر ،اجل  ،حسنهم <للد
تيل لبحر حهداء هؤالء :للشام و يف كاملالئكة أرضه يف الله جنود ا

اء لبهاء ،احلور من وأخحتهم ،امل لطهم االرز يف ظهر لو ما واجلمال ،وا

جوهبم شون حس نوت و لصر امل رتب مله وال مرمل شيب يرام وال ،وا عجب إال م
لشهداء يف وكان .حنشه من يل محل ا رب فيل ،ج ميكاثيل ،وإمرا يف و
يقولون املالئكة لبص مثزاه خسه هؤالء :و من ممالن مشهم امرئ لكل ،ا

ابه يعطي ما على اجر . (٢٢٤ )احم

ن :ههداء عهد ١
ن ياتي ؛ياتون ٢
لتحام ابن ٥٢ ،٢ ،ا ٢
لتحام ابن ٥٢ ،ا ،ا ا
لتحام ابن ،ن تعص :عص ٠٣ ٠١ ،ا ٠

لشهداء لشهيد :ا لتحام ابن (ن ا ،ا ٦



٧١

علم لسحر م للغزو أن ” بتوفيقه الله اينلث " اململلة ايها وا  ا
ءجنهل يل للغزو ليت زمتهاغ فضائل الرب

ملم وآله عليه الله ملى الله رمول بال ؛تال ء١الدرب أبي عن :و
اني أحلل ٨٧ لبص مث اني على م ا دات كعقر الري مث لطبتيادي رواه ’•*مثز . (آاآ)ا

جاهد مل رجال كغت لو ؛بالت عشها الله رضي عائقة وعن هي إال أ
لبص عت آني وذله ،ا ملم وأله علية الله ملى الله رمول مم *أمن ؛يتول و
مابه د آ لبحر مثي م̂ا تقحط كان ا ه يف كامل رب* هي مه  بن معيد روام ٠٠ال
(.آاآ)مدذه هي عتمور

مشها لبحر حهداء ان :و وخرج •الري ههداء من اإلطالق على الحل ا
مد حعحشا <ناجية بن لله١ عيد عن ٠لكبري١ هي ني١لطرب١ معد بن حم
رثي جقاده من ذغيع[أ ]من معد عن يونس هتا ،عمي صا ابيء قشا ،لعونيا

ملم وآله عليه الله صلى الله لرمو آن عشم الله  اليحر "حهداء ؛بال و
ربر اآ(.أ£ال

مامه آبي عن عت ؛بال عشه الله رضي أ عليه الله ملى الله لرمو مم
حهيد ؛يتول وملم وأله ئد١و ،الرب هي ههيمني محل البحر " هيه ال

تثحط ئي .ماجه امن روام ."الري يف سه هي كامل ربا لط .(هاآ)وا

رك ابن درون لبا لرمحن عبد عن ؛ايضا ا عن يلفه انه حريح من ا
ريه امن ملم وأله عليه الله ملى الله رمول ان حج يدرك مل م'من ؛بال و

لغزو لبحر بغزو فعليه .عي ا ليه ،مرمل وهدا .*'ا نتطاع و (•آاآ)ا

هاجر عن ماحل بن معاوية عن بإستاده عساكر ابن وخرج حبيب من امل
ملم وآله عليه الله ملى الله رمول ان بلغه أنه ٨٨ يف "غزوه ؛بال / و

ليحر لبحر هي غزا ومن سيء غزوة كخبمسمن ا ليه عاد هم ا كمن كان إ
متجاب لرمول لله ا .(اآ^مثرميمر مرمل وهدا ."وا

ملم وأله عليه الله ملى الله رمول وقال فنل ؛و لغازي "  هي ا
لبحر اني على ا اني كفضل الرب مث لقاعد على الرب مث مله هي ا آ(.'ا أ رحا وماهل

٢٩٦ ،ه ،٢ ،اهلحيمي



ب لبا الث ا احل

لغزو فلل حمي ليحر يل ا لغزو على ا فلل الربء عي ا ظر و لبحر إىل احل  ،ا
لتكبري لتغتة فلل ويل ،تعاىل الله مبهل هي وا  ويف ،الله سيل هي ا
هيب نغاق البخل من الرت لوعيد من جاء وما ،الله مييل هي ياإل لشديد ا  ا

فتل <ذالء على جاملني عانهإ و املم امل مد يرها بالعدة وا طعامهم <ومث  وإ
٠ ذله ومثير

لبخاري لفظ وهي لبحر يركبون اميت عن أنام ؛ليه بال ؛ا خضر ا  اال
ك سل محلهم الله مبهل يل سو ؟(.أ)االمره على ا ما

حر هي نحزا من اول (كان—٢١١) ” لظيلما — زمن يل معاويه امل
ميث امثزى مث عتهء الله رقي ؛عحبما ين ا لب <ءبث> بة مليمارئ املؤحم  ،امل
له / عبد بن مسلمه لغسطتطيتيه امل ليها وجهز ،ا يوو إ ،وحبرا برا اجل
ديره ١و الشام هل ١ هاغزى مائه عشرين من حنوا لري ١ هي جل  مثزى ٢و ،لد ٢ و
ر أهل غرب مم حر هي وامل عليهم ،مركب ألد عي امل  وأمري ،هبهره بن عمرو و
لكل له عبد من مسلمه ا ل ،امل ز امرها يغحائها حل اكل حىت ههرم ثالثني حي
لثام يتق ١ لعمكر ١ يل ا رهاو مل وعا من ثؤ كرا ومط وهي ٠ جل  حتظة ئرمة مل
ل بل حم • الروم يها يغيظون اجل

مد بال اني زياد بن حم لتعطنطينية وغزوتا :االهل حىت هجعغا ،ا
 يتظر واآلخر الحاجة تضاء إلى ليخرج الرجل كان وإن ،كحير ناس مله

 إلى ليحمب الرجل كان وإن ،هاكله رجيعه على ذله اتبل ،نام هإدا ،إليه

هروإذا • ويؤكد ويذبح هيؤخذ الحاجة نمل ال لتاللكا لطعاما من ءاال
ليها  عبد ين عمر امتخلد للما <العطتطيدية الروم اهل يها نكايد إ

لعزيز حل هي لهم اذن ا  اثمه من واحد مثير ذله ذكر ،عقها الرت

لتاريخ (.ااآ)-ا

٣٣١ ،٣ ،١ ،الحمبي ،اثمزان ؛اثمزى ١
عنا ٢ ٣٣٣ ،٣ ٠١ ،الحمبي ،عجملحان :جن



ل ابن هو ء الله مبد وعن و على ثالثة كل بدر يوم كنا بادت س مم
علي ،لبابه آمو وكان ؛بال ،بعري سدم عشه الله رضي طالب آبي من و |ز
سلم وأله عليه الله ملى الله رسول ئية كانتءا إذا فكان ،و  الله رسول مت
وأله عليه الله ملس الله رسول يا :باال وطم وآله عليه الله ملى

علم ن ،و حي حن يتول (كته من ئتما م*ما ؛خل عن بامثىف اشا وما ،ميت باتوى ا
حذر ابن رداه ٠٠•اآلجر مط عي امل مآ)ا ديث هذا دهي .(و الثءؤ احل

جر١ [وكلى حى هي ال هل يف امل ستحباب ،الله من  عن العري١ يتمثز ال أن وا
عيته كهم بل الراحة من بقيع ر لتعب من هيه هم هيما يشار مب ،ا  ،واحل
بيان ميبمى سم من املروءة تتتضيه ما و  دون بقيئ <ذدمه> إلمشان ١ < خت
ستحباب .خقموم واة ٨̂^ يشار وا لربتة إ فتلهم ا ا أ  من هيه مم مب

بيان ء الراحة ملم وآله عليه الله ملى نييفا الله وهب ما و  من و
فتل كونه مع التواءتع لق ا عهن اخل لله ،امج *اعلم وا

٩١ ،٢ ،٢ ،الحاكم ،ن كان ؛كانت ١
 ٤٨ ،١ ،الفحام ابن ٢

٢٤٠ ،١ ،ا ،علي ،ن رعيته ؛رهتته ٣



ردا ١ آمي مع كما ؛تال لكننه ١ دهم من <و>ءمر وعن  ءلد
اتعه ١ من مشمرههن لشام ايها يا ؛عقال ،مل جتمعوا ،ا عت ا  الله رمول مس

ملم وأله كليه الله مليم حرم الله مبهل لي لساه هبرتا م*منب ؛يتول و
الب احلار مبده ماثر الله ئيديا ا بر مس ما مى)روا .آ

ح ويل لبخاري حمحم لنهي كن عشه الله رمض مريرة آمي م ؛ا ملس ا
ملم وأله عليه الله مبيل يل فرمه يعشان اخذ لعبد "طوىب ؛بال انه و

ربه رامه آحعه الله م مغ (."مآ)£صا

خرجه بقرات ومماه عاتقة مثالم عن الطبراني و للظه ا عاتقة بالت ،و
عت ؛سها؛ الله ريف ملم وآله عليه الله ملى الله رمول مس  "من ؛يتول و

مط جوعه حخل (."٢٠٠)يداآ احلار ثهخله مل ^^١ و

الله ملى الله رمول بال ؛قال عنه الله رضي ء الدربا امي عن
ملم وآله كليه لغبار من ثنئوا "ال ؛و لغبار هان ،الله مبهل هي ا  هي ا
يل ه.'م مطء بتار الله مم (م رواه اجلد مآ نيآل ربا الط

؛تال عنه الله ريف ماله بن امن عن ؛بامثاله كساكر ابن وخرج
ملم وآله عليه الله ملى الله رمول بال لغبار ؛و هل هي "ا  الله مم

ر ا لوجوم مب لتيامه يوم ا "م(س)ا

لوليد بن بتهة وص الله رمول ان الله عبد بن زر م عن عروه عن ا
ملم وآله عليه الله ملى ى "من ؛قال و بته عن حم  كان عتبة مغره هي دا
قبة عتق له كرمعيحدا ."ر آ،ذ رمم سا ر .(سو

٢٨٦ ،٠ ،١ ،الهعحمي *ن تيسي ؛تيم ١
٢٨٦ <ه <١ ،البخبمي ذا اشا ؛ى ٢

٢٨٦ <ه،ا< لهثبمي ١ ،ن ابا :آمي ٣
٤٨ ،آ ،التحام ابن ذا كانت :تمان ا



٦٧

٨٣

٨٤

 وجل عز الله مييل يل مثدوه ؛بال م عشهما الله رثي ير امن وعن
.حجة حممني من خري

الله حمىل الله رعود نا ؛عشه الله رحي طالب امي من حميل رص
ليه ملم وأله حم لغازي ازداد *'كلما ؛بال و هله من الله سيل يل ا  أ

ور حغاء كتاب هي نكرم 11.مرما الله من ازداد تعدا (<١٩٩)املد

ل مه
ش فبل هي لغيار امل الله ميل هي وا

لبخاري وخرج ه ني ا لرمحن عبد وامسه ،عبم أبي حمن ؛حمحي جرب من ا
عت ؛بال ليه الله ملى الله رمول مس ملم وآله حم ت "من ؛يقول و بر  امث

لثار حمىل الله حرمه الله مبهل هي لساه مذي ورواه ."ا ،الرت
ائي لغظه حديث ني واحل تا "من ؛و ير ما الله سيل هي تسام مث حرام هل

ر حميل لتا أ(.'م)ا آ مم

لبزار ،يعلى آمو ورداء الله رمول تال ؛تال عصان حديه من وا
ليه الله ملى منم وآله حم ت "ما ؛و ير حرمه إال الله مييل هي عبد قسا امث
ورواه ،عمري بن الله عبد بن سد سده وهي ٠١.احلار محلى الله

لبزار يقآ ا عيق مكر آبي حديث من ا ضي امل  مشده وهي ،عشه الله ر
كوهر (.٢٠١) <ماترولث ومو ،حكيم بن >

ني ورواه ربا لط يت ،ا لييه ه كرعما ابن <حثثه،ثعيغا> بإسناد وا ير وحت

ري ح تن هدا بغ الله ملى الثيب حمن عشه الله رضي امامه آبي ص ^امل
ملم وأله عليه جهه يغرب رجل من *رما ؛بال و يل هي و مته إال الله مم ^
خان الله الله مييل هي قساه تغري رجل من وما < لتيامة ١ يوم / احلار د

لتهامة يوم احلار سيد الله آمنن إال مم)ا "م(آ

حاس ابن <ن بعد ؛بعدا ١ ٤٦ ،ا ،احل
٢٨٦ ،ه ٠٢ ،اهليصي ٣

٢٣٩ ،١٠٢ ،حميل ٣ ٢٢٩ ٠١ ٠٢ ،حميل €



عمل
يل يل والرواح الغدو سل هي الله مم

ن ءوال ؛تعاىل الله قال قتو ريه نغقة خي ريه وال مغ  يقطعون وال كب
م كتب إال واديآ (•،<١٩٣ )يعملون كانوا ما امحين الله ليجزيهم هل

ليه الله ملى الله رسول ؛١ ؛عثه الله رضي ماللق بن امن وعن  حم
ملم وآله لغدوه ؛قال و يل هي " لدنيا من خري روحة او الله مم  وما ا
يها "م(ءها)د

ملم وآله حمليه الله ملى الله رمول قال ؛تال ايوب ابي وحمن ؛و
ا خري روحة او الله مييل هي "مثدوه ربت ،الشمم حمليه طلعت مم  •"ومث

٠ ( ١ ٩٥ ) سلم ٠روا

الله ملى الله ل رمو بال t ؛تال حمخه الله رضي مريره آبي وحمن
ملم حمليه مد نغم "والحي ؛و تعنت ما املسلمني حمىل اهق ان ال لو بهدم حم

يل هي تغزو مرثة خالل لكن ،ابدا الله مم م معق اجد ال و محهل ون وال ،ها د جي
مد نغم واللي ،عيت ١ يتخلغو آن عليهم ويثق معت اثمزو ان لودشت بيده حم

يل هي امثزو هم ،هاتتل الله مييل هي يل هي امثدو هم ،هاقتل الله مم  مم
ري رواه *٠.هاتتل الله خا سلم ،امل لبخاري لغظ وهي •و لودعت ؛ا "

حم قتلت حم،حييتا حم ؛تتلت حم ،حييتا حم الله مميل هي قاتلت اني
حييت (."ما)تتلت هم ا

بن وعن ليه الله ملى الله رمول تال ؛قال عنه الله رثي امل  حم
ملم وأله يل هي روحة او "مثدوه ؛و لدنيا من خري الله مم  ،ليها وما ا

ثوئرد حدكم و (•"١٩٧)متا متتني عباده عن خري املد هي ا

ان ابي بن معيد دعن اللء ليه الله ملى الله رعود م go* وملم وأله حم
نه من العللى الدرجات اماللة إني اللهم ؛يقول رجال الله رمول تتال ،اجل
ملم وأله حمليه الله ملى رمول يا اشا ها ؛هتال ؟'•الداعي "اين ؛و

ن "احدري ؛قال ،الله ين ؛قال ،ال ؛قال ؟"هي مل د سا هي الرائحني "
يل ور حغاء هي ذكره ."الله مم (.١٩٨)مرمل وهو ،املد

لغدو ١ لغزو ؛ا ن ا
ن لغزوه :لغدوه ٢

٢٩٧٠٤ ،ا ،طم ؛ادن ؛ان ٣



لشئون ))وا ت اآلية هذه م بثنبا ؛هوده ٧٦٠٢ بن كثبمان بال
لدقون  إىل خروجا داوهلم ،الله سبيل يل خروجا آوهلم [بال] ،،<ا

زاق عيد رواه • املاله جاله < بإمتاده الر حيح ١ رجال ور • ( ١ ٨٩)مل

مرنا ؛بال عنه الله رضي مريره أبي وص  الله ملى الله رمول أ
هلم وآله عليه ج بسرية و ر  لليله ١ خنرج <حا الله رعود يا ؛لقالوا ،خن
كه او بح حم من الم عليه لقال ؟مت بون أال ٠٠ ؛ال اب هي تبيتوا أن حت  حر

ني روام اجلده؟مم ربا لط يعه ابن طريق من ا اكم ،هل لييهيت ،واحل  من وا
يرها اكم وتال ■مث يح ؛احل ٠ ( ١ ٩ ٠ ر سلم حدرط؛م على حم

بن وكن ش ابي بن امل ملم وآله عليه الله ملى الله رمول ان امل و
 مع ملى حض ،معاذ وتظد ،الثوم لغدا .جيل بن معاذ ليهم ،بعثا بعث
ملم وآله عليه الله ملى الله لرمو الله صلى لتبيا تالتعتء ،الظهر / و
به وآله عليه ته ١ يل بشهر الشام ميتلت رالقا ال ١٠٠ ؛عتال وملم وحم ،جل
لتق ا ١ ا ملي ان أربت إني الله رمول يا ؛لقال ٠١ ،بححم تدعو ،معال أ ،يل و
لفتل بذله لي ليكون الم عليه هقال < ا م '*بل ؛ال لدبل هل  احلق ،عليك ا

ابك ١ لدنيا من خري الله مبهل هي م*روحة ؛وتال ٠٠ ،حم ٠٠.عليها وما ا
ر بن معيد رواه مو • (١٩١ )مرمل وهو ،جيد بإسناد متشه م خم

ور شعاء ماحب وذكره مد عن ؛املد لغهري داود بن حم هي وتال ،ا

الم عليه تال ؛أخره م "بل ؛ال لدبل هل ابك إلحق ،عليك ا كان للو ،أحم
نغقتها هم ،ذهبأ أحد  ادركت ما ٠ حيئ مشها يبقى ال حض الله طاعه في أ

ا مبتوك اليت القوم تنئآل ألا(.'م)هب

مي ١ ٢٧٦ ،ه ،٢ ،اهلمي
حيتان :حيءأ ٢



د بال لعدو بادد بلدتا ا»L» / ؛الواحد مس لتلهر وئودي ،ا  وبرز ،ا
لشام مهم برد ،للدتال ا تبمة هي إبرا لعتل (امل لعدو عن ' ريا خلتأ ا  ،كث

جتمعوا حم د بال .نقتل إهله ا لرجوع أردنا للها ؛الواحد مس إىل ا
ليمره وا ال ؛يي الحما تلت ا بر مهم آم خت لتاها حم موسا إبرا سن آ  حب

جرها نيحمب جتزع لثال ٠ءلعزا ١ ملتا فلما ؛تال ٠آ خلرج لبصره ١ ٢و
لتام خرجت ،يتلتوئشا ا هيم آم و  للجا ؛الواحد مبد بال ،خرج ليمن إبرا
 إلئ زكت ام ،هامشا هديتين مشي ئبلت مل عبيد آبا يا ؛بالت مي بصرت
هيم إن ،هديتك - والله - قبلت لد هلات قتلت ؟هاعليب مع ص إبرا
•يرزق ،االحهاء

بالت < حكرك تعاىل لله ماجدة نخرق ؛تال مد ؛و مل الذي لله احل
يب تعبل <ظدي خي مسجد إىل اتت الغد من كان للما *واتمرهتة ،فخي و

ال ؛ لنتا (ئغراأل ،ءمسيد آبا يا عليك الطدم ؛هشابته ،الواحد مبد
ليارحه رايت ؛له لتهتا ،بخير مبثرا زلت هيم وملي ا روضه هي إبرا

مليه <حسده للؤلؤ من مرير على وهو ،خضرآء تيه و على ،ا حاج رامه و
كليل هر مبل هتد ء ابشري آماه يا ؛يل يتول وهو ،وإ ورمت ،امل

٠٢١٨٥-)لعروسا

ل مه
لبق هطل هي هاد إىل ا درة ١و اجل با ليه مل إ

مكم من مغغره إىل ءمابتوا [و] / ؛تعاىل الله تال جنه ر عرضها و
؛تعاىل الله تال (.«ص)آمدوا للحين آس واالرء ساء كعرز

تبعوهم والذين رالئماوا المهجرين من االولون النبتون ص رضي بإحسان ا
م واعد عشه ورضوا عشهم الله ي جنت هل ر ا ومن[م جت شهار١ حتهت فلدين ال

لغون ذله ابدآ نيها لعظيم ا بتون ١»و ؛وعال جل تعاىل وبال .ء ٢١٨٧)ا خل
لنبتون تربون اولتح •ا لشعيم جئت هي •امل (.،< ١٨٨) ا

لتام ١ لغارس ؛ا لتحام ابن ،ن ا ٤٠ ،ا ،ا
ملتا ٢ لتحام ابن ،ن إىل خرجتا ؛و ٤٥ ،ا ،ا
لتحام ابن ،ن لتغتا ؛نعال ٣ ٤٥ <٢ ،ا
لتحام ابن ذا لهتا ؛لتهتا ٤ ٤٥ <ا ،ا
رتأن ٠ )س ،ال لتوبه ١٠٠ ا



٦٣

مر هي تغلت ولو شامه شهد امل  I—و
ب لبر ١ المل لطاب قر ا من هر  مل

للحظ احتالم يكاد ح ا ر  خنعا جي
رح رج من القلب دهم جيا الثر خا

لشام نافطرب يا ؛الواحد لعيد لتوتا إبراهيم ام هوحبت ،اكض ا
لله لقد ،مبيدا آيا ية هدم اعجبتيت وا ضاها وأنا اجلار ،لولدي كروما ار
ل تاخذ مشها تزوجه ان له هت ي و يئار أالف عشرة مهرها حم ج ،د ر معلق وخي
لغزو مي لشهادة يرزته ان الله هلعل ،ا ي[آ يل حلهيعا ليكون ا ميه تد  وال

لقيامة هي ٧٨ ا لعال ،ا لعك ،آنت / لتغوزن فعلت إن :الواحد عبد هل <وو
٠عظيمأ لوزأ ولعك وابو

لبيك ؛لها وتال ،الشام وسل من لوهب *إبراهيم يا وللما نالت حم

ه رضيتا ،بغئ ائ ؛لقالت ،آتاه يا د هي مهجته مبلل زوجة الجارية هب
لعود وحرك مميله لذنوب يل ا للهض لهتا ؟ا لله إى ؛ا رضيت ،آثام يا وا

الجارية هده من هذا ولدي زوجت آلي احهعك اني اللهم ؛هتالت ،األرض

هله مي مهجته مبلل لعود وترك مم نوب هي ا ي لتقبله ،احل ارحم يا خم
ين امح لر ئمرهت هم •ا ع ،ا اء تالت ربيتا آالف معثرة جل ،عييد ابا يا ؛و

هز الجارية مهر هذا جهز به جت لغزاة و رهت ،الله مييل غي ا ،وامت
متجابت ،جيدآ هرمآ لولتما بتاعهها عبد خرج غلما .مالحآ له وا

هيم خرج ،الواحد لعرأء ،يغزو إبرا رتى الله ءإن ؛يقرؤن حوله وا  من اه
ين نلهمم املؤحم اهلم ا مو م بان وا أ.ء هل اجلد

هعت ولعما تراق ارابت فلما ئآ إليه د  اى ؛له لتوتا ،ونئوطأ مم
،النثوط بهذا وتحثط ،الكعن مهذا لتكفن العدو لتاء ارقت إذا مغل

رتآ الله يراك ان وإياك عئلته ،مدرها إىل ضثته هم ،مييله هي مق  بني و
تالت ،عيتيه مع ال يتل يا ؛و مهئال بييت الله جي  يل يديه بني إال و
٠ لقيامه ١ ت عرضا

لتحام ابن ،ن الواحد عبد ؛عبيد ١  ٤٤ <١ ،ا
لتحام ابن {ن له ؛له ٢ ٤٤ ،١ ،ا
لتحام امن ٣ ٤٤ ،١ ،ا



٧٧

دة ا خ دالل ناء مث مر  و
ن هيئ كل من ئلتت  مح

ا ١ر  مم—مجع بوجه الله هن
ئجها من كحلها ومعني  مث
ي ناحمم ر منحته كلى جت
ترا يعمعها خاطبها ا

ياء يل ها موشق ر ج- شر
ه وهي د تدكو دق بو  صا
ت حيييأ يا يرم اهوي مل مث
إىل جة كمن ضونة ال
ا ال طب مل مها من حميل خي

٣

د رتح ما ليها لناحمت ١ جي ت  ا
ح نيها نالنبيت طيب  طر
صاهم ٢ هيه  املحل عريبات و

د هح هيه سكه وخب  ر
ه ر سه خن ح والال ا لفر  ا

لكاس تعري إذ لندح طورم ا  وا
 نغح لريح ١ له هبت كلما
لقلب ملئ  طغح حىت به ا

تيم م باخلوا لثئثتح حي  ا
ح هم حاجته متتهئ  مج

^^الي ^^م مثلي يخطب إنها

لتام ئماج :قال قطرب <بعخم ني بسهم ا جلس وا ٣١ نوثبت .امل
هيم لتام ومط من إبرا قالت ،ا لث> عبيد ابا يا ؛الواحد لعيد و  <ا

هيم ولعيب تعرف ماء ؟إبرا ليمره امل ورؤ طبونه ا  وانا ،بغاهتم على خي
لله قتد ،كليهم. به أهن ية هذه امحجبتئي وا ضاها وانا ،اجلار  حمرومأ ار

ا من ذكرق ما ر ""دكر *لولعيب ا محهت هل ا  ومد هي الواحد عبد باخذ *ومج
نشد هم حوراء ؛وقال ا

جهها نور من النور نور تولد و
زج لطيب طيب منا لعطر خاىل من ا ا

مى على متها بالتعل وطثت نلو  احل
قطا ١ الحمشبت هر من رال  قطر ما مث

لننر عقد حثت ولو  ثته متها ا
لرحيان من كغمن خفر ورق ذي ا

لتحام ابن ،ن ترا ؛ترى ١ ٤٣ ،ا ،ا
ها ٣ لعميا العامل (ن نرجه ؛نرمج ١٥ ٠١ ،طيا

لتحام ابن ٣ ٤٢ ،١ ،ا
ن اظن ؛اضن ٤
رما :حمروما ه لتحام ابن {ن حم ٤٣ <٢ ،ا
لتحام ابن ،ن خطر ؛خضر ٦ ٤٣ ،ا ،ا



عن ؛اإلمالم حاريخ لي النهم ابن الدين حمس الحافظ (وحض —١٨٤)

طى الشاس يحرز سحق مجامع جلس انه الجودي ينا مبل اليسر انم
ع مشه هي الجهاد لئر ابو بال •ومتهائأ مس  مشهد يف الشام وكان ؛اجل

يوما وكان (ألما بثالثين وحبروا (املاطعيني باب إىل العابدين زين

له يغيرها وال يسحق ير مل [إط جتمع تد وكان ،حم من كثير ممدي ا
كنت ءثبنيالتا حعور تغت تد و آة تله مع تدامه آبي حكاية على و  املر
بالت .حعرها تطعت اليت جعله ؛و رمه هتدأ ا فعملك (الله مييل لي مل
كرهسات المجاهدين لخيل حقال مم|دي اجتمعت التي الحعور من غامرت (و

اتهثال لكانت (قاالعنا عض بإحضارها  فجة هجوا املاس راها فلما <هكال مح
ا ولطعوا (عظيمه تامت .حمهل لقيامه و مرنا (ا معنا ،الكسوة إلسم و خلق و
ملكا تريه من وكان (كثير و فقط د ائه حن المث لطلح بالنند رجل ح ومن (وا

يرها جثثا ،احشابأ خرجوا (كثير خلو مث ل لوتت ١و (لتق عتبه لسرإ و و من خم
رتج له وخرج (نابلس فاتينا ،امل عظم امل جلست (بثا وفرح ملعانا ١و امل و
امع حضرت (تابلس جب سعور وأ عظم هاختما ا جعلها (امل ر وجهه على و مد و
خرجنا مسنا باخربنا ،المرتج بالد شحو و مرنا ،و اعه وآ تتلنا (مج و
٠ ا ١٨٤— )عاملين وثدئا ( جماعه

كايه ،الباسم هذا اوملختم —١٨٥) هيم آم / حب يه إبرا وهي ،اهلامح
للبان بن امحد جعغر آيو حكاها مشهوره حكايه عمى كتابه هي ا  تنييه ه امل
ا ىعل االتدار ذوي ة كان انه وروى ،(االمسرار له مم ر هل (عابدات شاء با

حغور من ثغر على الخدو هاهمار (الهاهميه إبراهيم ام منهن وكان

سلمني لشام غانتبسمم (امل ليمري ديد بن الواحد عيد فعام ( للجهاد ا هي ا
هاد على فحفهم (خطيبآ املاس كانت (اجل هيم ام و لسه يف هذه إبرا  ،جم
ين احلور ومد هم .كالمه على الواحد عبد ومتادى <حتهل ما وذكر امن
نشد (هيهن ؛بال ء ١حور مغه هي وا

دي ابن ميط ١  ٥٤٤ (٢ (٨ (ا (اجلو
 ن كثيرة ؛كثير ٢
بكان ؛بض ٣
هاد ؛للجهاد ٤ حاس ابن <ن اجل  ٤٣ (١ (امل
حاس ابن ٠ ٤٢ (١ (امل



هاد ان كلها االحاديث هذه مي واعلم  احلج من افتل مطلعا اجل
هاد ان اض أحاديث هي جاء ولد .مطلعا ما اجل حج من الفل هو دا

لناهله سم ثئة وان ،ا هاد من اتخل ما لظاهر .اجل امبدم 'حيت ان وا
هاد من افتل تكون /إمنا إذا ]وءاما ٠ كغاية هرو كان أذا ،اجل

هاد مار  على نعله لوجوب تطعأ اإلمادم حجة على معلم ههو عين هرز اجل

تعسها االحاديه ولعل .العور .ذله على لهمحمو مل

الله ملى الله رمول هال ؛هال عته الله رضي ماللء بن امن وعن

ملم وآله عليه  ألد من أهطل اإلمادم حجة معد الله مييل هي آثمزوا ؛و
ما .حجة الد من اهضل اإلمالم حجة بعد مهزوه !هال كعب وعن م*ر(حجأر

 ذكره .حجة الد لدا من خير اإلمالم حجة معد مثزوا ؛هال ،كعب وعن

ور اء—ح» هي (•١٨٠ )املد

همل

لتحريز فلل هي جاء هيما هاد على ا تعالى الله ،عبيل هي اجل

س يكد آن الله عمى المؤمنين ءوحرش ؛هائال يؤ تعالى الله هال  با

لذين وا ا لله ممر عث تعالى الله هال (.،<اخا)حثكهال واحد بامأ احد وا
ؤشهن حرو الشيب ءيايها ؛دجل لقتال على امل عحرون محكم يكن إن ا

لذين من الغآ يغلبوا مائة منكم يكن دان مائتني يغليوا صابرون  ممروا ا

لذين )؛)يايها ؛تعالى الله هال ء . (١ ٨٢)نيغتهو ال توم بائهم متوا ا أ
٠ الموره أخر إلى ٠٤ ٢ ١ ٨٣و لييم ٢ عذاب من تنجيكم تجاره على ادلكم هل

 الجهاد على عباده تعالى الله [حرو ،وكحيره تحريش هي وااليات

/ ٠ا جئ كحيره ذله على والحواب االجر من عتده هيما وترثميبهم ،مييله هي

هاد ١ ن وهو جهاد ؛كان إذا اجل
هاد مار إذا ٢ هاد ؛اجل ن مار إدا اجل
ريز ٣ لتحريز ؛حت لنحاس امن <ن ا ٤٠ ،ا ،ا

ريه ٤ لتحام ابن ذا كحري ؛كح ٤٠ ،٢ ،ا



عليه الله صلى الله ربول بال ؛تال عثه الله رضي / مكحول وعن
وازجأ ،خيلها ١ بكمحا هي اآلما مده رزق جعل الله "إن ؛وهلم وأله

روا زرعوا ١نإذ ،يزرعوا مل ما رماحها ٠٠. (١٧٤ )لحام ١ من ما

يضا ععماكر ابن وروى دم أ عحي لتد ؛بال (أيضا ز خالد عن باحما حم
لقرآن من كحريآ جلرميا(م عز الله سييل هي ئلجها١ ا و

ل مل
ل هي جاء ا 0ر» هاد مه احلج على الله سبيل هي اجل

ديث تقعم ابت احل مثل ؛هال عخه الله رضي ءهرير آبي عن ،احل
ملم وآله عليه الله طى الله رمول لعمل اى و ل ا "إميان ؛هال ؟امه

سوله بالله يل ،"ور هاد :تال ؟ماذا هم :حم الله،'م سبيل هي "اجل
يل ربور "حج :حمال ؟ماذا حم :حم (.'م)م ما

عليكم ؛عحه الله رض عمر بال ؛تال االمود من ءمرحو؛م وص
هاد ،به الله آمر ماحل عمل هائه ،باحلج ه امهل واجل ابن روام .حم

هج دباستا حبيبه ابي . (١٧٧)ايضا موتود وهو .حم

ملم وآله عليه الله ملى الله رسول ان ايومسم بن حيىي عن ؛حمال و
تيم على فعغأ سيعون اآلجر منب للغازي٠٠ لقاعد امل للحاج ،ا د و ما مت

زي للمعصر للغا د و مم)ددحاح ما مت سا(.

٣٣٥ ،٥ ،ا ،حييه ابي ابن ،ن مثابل :سحابك ١
١̂ ؛* ٢ ^٢١٠ ٠٥٠١ ٠



 بادت عشه الله رضي متلما ١ من عباده رص ٠٠٠٠٠ م ء آمي زيا
ملم عليه الله صلى الله رمول بال عليكم ؛و  الله مبهل يل بالجهاد "

ته١ أبواب من <ياب هائه **م(والغآآرما ^اله به الله ينبب جل

عت ؛بال عشه الله رض مريرة آبي عن ؛مناله بإ ناكر امن خرج مس
ملم وأله عليه الله ملى الله لرمو حدثكم م'آال ؛يتول و ينخلكم بما أ

طعام ،باليد *اهرب ؛بال ،بلى ؛بالوا الوته؟مم لبيد وإ ٠٢ ا
هتمام تيت وا لوضوء وإمساع < املادة ملوا لليلة عي ا ضام <اثثة ا  وإ
لطعام (."ميا)محبم على ا

 كان انه وسلم وآله عليه الله ملى الله رسول امحاب بعز وعن
أجورهم € عطاء وال رزق بغري متلوعني المة ١ هذه من اشام ١ سيغزو ؛يقول
له علميه الله سلى الله رمول احماب كاجور ملم وآ كره .و  حغاء هي ذ
ور (.١٧١)موتود وهو ،املد

٠ المجاهدين إن ؛قال عشهما الله رحي صر ابن عن ؛أيضا هيه وذكر
عن يحتجب الله وأن اال االرءدم لي وانماره الله ولياء ١ الله ميهل عي

• ٢١٧٢ر الله سبيل يل المجاهدون أليه يتظر حم عرحه وجمله خلحه جميع

عليه الله ملى الله رسول ^1 0س انه عشه الله رهي جبل بن معاذ وعن
 "الجشه له وجبت ناته ئؤاق الله سييل هي قاتل "من ؛يقول وملم وآله
وامن ،الصاغي و ٠ وصححه <والترمذي ،داود ابو روام .الحديم .....

عيسه بن <و>ءمر حديث من احمد ورواه .صحيحه هي حبان وابن ،ماجه
هل هي باتل "من ؛تال آمه إال عضه الله رضي  حزم ناله ق ١ ثق الله مم

الداررما(.'م وجهه على الله

اكم ١ ٠٠٧٤ ٠٢ ٠١ ،احل
طعام ٢ لبيد إ لتحام ابن ذا بالشهد طعام ؛ا ٢٥ ،١ .ا
١٧٩ ،١ ٠١ ،علي ،صيغغروان ؛ميغزوا ٢

٢٨٧ ٠٤ ،١ ،احمد ٤



ح ،ماجه ابن سن وهي l.Qf.VC الله رقي صر امن عن ؛حبان ابن وحمحم
 سيل في ^زيالغا ٠٠ ؛تال وملم ومحبه وأله عليه الله ملى الحيي عن

عتمر ١و ،لحاغ ١و ،لله ١ مالوه < بومهاجا دعاهم ،لله ١ وهد مل  و
ءآا(.مم)داءطامم

بي عن عنهما الله رثي م معبا ابن دعن وآله عليه الله ملى احل
به ملم وحم مماا ؛تال و ظلوم دعوه ؛تستجاب دعوات مح <يدمتر حىت امل
جاهد ودعوة ،يمدن حتى احلاج ودعوه  حتى المريتي ودعوة تثنزر حتى امل

ريآ لغيب بظهر الخيه االخ ودعوه ،ق (.'م)ا طا

عن الجهقي عامر بن عتبه عن ؛جهد بإساد الطبراني روى وتد
بي ملم وآله عليه الله ملى احل عوهتم تستجامسم م؛حالم ؛تال و  ،الوالد ،د

ععانروا لطللوم ،مل عاء يستجيب الله كان هإذا ٠٠. ( ١ ٦٦ )وا من هر لبط ١ د
عاء يستجيب ال هلم ،هو حيث جاهد د  .وأعظمهم مغرم لحاما اكرم وهو ،امل

؛إن هي جاء وهلدا  يستجيب كما لهم يستجيب وتعالى سبحانه الله الدديه

متهم إال ذاك وما للرصلء نعة ،عليه لكرا • لديه متزلتهم ور

 الله ملى الله رسول تال ؛تال عحه الله رضي ماله بن أشم وعن
طم وأله كليه  عز الله إىل أدى هائد ،الله سبيل هي مهزوه همزا م*من ؛و
 ابن خرجه غليكغر.اا هاء ومن ،هديؤمن هاء همن ،طاعته جميع وجل
ش حديث هذا ؛وتال ،كرعما ٠ ( ١٦٧ )مح

و - أمي مست ؛تال مومس آبي بن بكر أبي كن ضره هل لعدو حب  - ا
ملم وآله عليه الله ملى الله رسول قال ؛يتول نة أبواب "إن ؛و  اجل
ت لسموهم ظالل حت يئة رث رجل مهتا ٠٠، ا عت ائت ح ؛نانال ،اهل  من هذا مس
ملم عليه الله ملى الله رسول  إىل نرجع ؛تال ،نعم ؛تال {يذكره و

صحابه حتى به نضرب سيغه جعن وكسر الثالم عليكم ائرآم ؛تال ،أ

حا<~دتل • (ا*ر

لغازي ١ زي :ا غا ١٠٩ ،٣ ،١ ،ماجه ابن {ن امل
لتحام ابن ذا يقتل ؛يتغل ٢ ٣٣ ٠١ ،ا

بذي ٣ ١٦ ،٣ ،١ ،الرت



 سيل على مء ١ ني السير ص لساحة ١ كانت لما ؛لغتهر ١ يتول

 لي الجهاد مهتي ،االعتبار يعهن الشار ١ ني والحظر ،االثميار من اللهرار

 على المعبود إلى وسير ،الوجود من ر ١نر الئه ،مباحة تعالى لله ١ مهيل

 تلهمها ني الئماد١ معين للتغم ونظر ،يالموعود / والصديق اإليهان لدم

.الخالف عالم من خروجا للمشتري

 '*ذروة ؛تال وملم وآله عليه الله ملى الحبي عن امامه آمي وعن

رواه ."آنملهم إال يناله ال الله مبهل قي الجهاد اإلمادم سام

ني ربا .اس)ادط

ثمل

 من ،وهدايته وعونه وكفالته الله ضمان هي الهجاهد ان ني

الجنه نيمخل يقتل و ١ ،إليه يعود حتتى بيته من يخرج حين

الله وإن ميلنا لنهدينهم هينا جاهدوا للينرروا ؛تعالى الله بال
٠ • ( ١ ٦٢ )لبمسين ١ لمع

ضي هريره آبي عن عليه الله ملى الله ل.رمو تال ؛بال عنه الله ر

ملم وأله إال بيته من يخرجه ال ،مهيله ني جاهد لهن الله "تكقل ؛و

 مسكنه إلى يرده او ،لجته ١ ينخنه ان تهبكلها وتصديق مميله ني لجهاد ١
روام .الحديث ..... "تمتيمه او اجر من شال ما مع <مده خرج لنيؤا

٠(١٦٣)بححوه ملم ورواه ،والصاغي ،البخاري

.لجنها بغل هت~تتم من مات ثم لله ١ سييل هي اثمز من إن • ٠ • • • ت توله

 ١٨٥ €٤ <١ ،البخاري ١
١٨٥ .٤ <١ ،البخاري <ن نيها ماث مع ٣



ر من داود بن امحد طريق من ومثيره عماكر امن خرج  امحد حدثنا ،مث
 الله رعود بال ؛بال كند الله ريف ماله من امن عن هبهب ص ٠مثر من
لدال ؛وملم وأله عليه الله ملى ير ى jp "ا اعله اخل  امة لكل وإن < مم

٠٠ • ( ١ ٥٧ )وحل عز الله مبيل يل لجهاد ١ المها هده نياترهبا وإن ،رهبانية

للهم ٠٠ ؛وتال شي بارك ا ٠٠. (س)بكورها حمي ال

عيد اإلمام بال بو' هبانية٠٠ ؛توله معحى ؛الله رمحه الله ا  اميت ر
هاد لتمارى ان "اجل هب كانت ا حغال من بالتخلى ترت لدنيا ا  ثكلى وال ،ا
كحر لته وايضآ ،لتقتل الله مبهل هي التلهم يذل من ا ترهبون ناو  امل
ن إنما اشهم يزعمون كانوا هبو رت مع ني ي لصوا رات ا لديا  لشاب ، وا
ذوا لبطل حرك من اهد اذى وال ،احدآ يؤ يعرضه ذله الن ،باطله على ا
لرهبانية تكن هإن ،للتار لتام عن االذى ح؛دهع أ هاد ،ا  عن دانع باجل

جاهدين و ،االذى اعظم امل لرهبانية هن يتومهه ما ال <لذآ ٠؛ا
(م رهها رحم لسا ا

لرهبانية إن ؛الغتري يقول ا ا ،اخللق اعتزال عن عبارة كانت مل
لفرار قامه ،متهم وا بال تله ني واإل مع وني ،اجل امه املوا لتغار هب  ،ا
اهدة اهتا حرك هي للتلهم / جم ،مالوشاهتا مواطن عن وبسما ،ههو

ميلها هبة االقعال من يثق ما وحت كان .عتابه من وخوفآ الله من ر
هاد هبانية ايضأ اجل لتفم تعريش عن عبارة الشه ر رم النواع ا كا ،امل
بذهلا ئالد مبيد هي و تسليمها ،اهل يها و ا مماطلة مثير من ملحرت رهبات هب

ا واقرب ٠مته وخونأ الله من ا ؛يقال ان تغنم مم لرهبانية كانت مل  ا
مل كن عبارء هاد مهي .لتغم١ على يكون ما اهق حت هبانية ايضا اجل النه ر
.يكون ما احق وهو ،واملال احلهلس بذل

مامة ابي وعن وآله عليه الله ملى الله رمول امتاذن رجال ان ،ا
لباحة هي وملم  عر الله مبيد ني الجهاد آمتي سياحة "إن ؛نقال ،ا
طريق من كلهم السن هي والييهتي ،والحاكم ،داود ابو رواه ٠٠.وجل

لرمحن عبد بن القاصم مامة ابي عن ،ا .اإلمتاد محيح دباكما وتال ،ا
حه ،حكامها هي الحق عبد الحاهظ وذكره (.ا*ما)آيضا وحم

رات ١ لديا  ن يات١الدر ؛ا
ليمي ٢ ٤٧٤ ،٢ ،٢ ،احل



الله رعود آن سه الله رض الخدري سيد ٧٢٠٢ عن ت سلم مميح ولي
ديئآ وباإلمادم ربح بالله رءىن م*من ؛بال وملم وآله عليه الله ملى

د سوال وملم وآله عليه الله ملى ومبمح جبت ر ابو هلا لعجب ٠٠،لجنه ١ له و
خرىرأوا ؛عتال ،عليه ناعابما ،الله رسول يا علع آعئما ؛لعال ،معيد

ا الله يرفع كما درجتين كل بين ؛هما ،الجنه وني درجة ماثة العبد هب
هي "الجهاد ؛تال ؟الله رسول يا مي وما ؛تال واالرءق،مم السماء بين

(.>>ص)س! سبيل

،هريرة أبتي عن ،سلمه ابي عن ،شافع ين الوازع عن عماكر ابن خرج
الله ملى الله رمول ممد ذكر ؛باال عنهما الله ريف امامه آبي وعن

سلم وآله عليه  سيعني الله سييل هي للمجاهدين "إن ؛هتال الجهاد و

٠٠ ٠ (١٥٤)االرزو السماء بني ما محل درجتين كل بين ما لوتيا من درجة

بي هريره ابي حديه يف تقدم للت نإن  ممهماءان الله رفي سهد وا

ني .نمائة الدرجات ؟بينهما الجمع فكيف ،سبعون الدرجات آن : هدا و
 سيد وابي ،هريرة ابي وحديث •حجة به تعوم ال الوازع أن ؛باجلواب

/تغاوت ى1، نيحمل المعين حديه مح *وإن ،هيئ يتاومهما ال لمحة ١ حيه من
 ومنهم ،درجة سمعين يرنع من نمنهم ،وإخالصهم صمهممعا بتغاوت المجاهدين

.ماتة يرفع من

I ■ ... م1 I !ل 

لجهاد ١ ها حت وميا المه ا مده رهبانية ن ا هي

 المؤمنين من احترى الله ءإن ؛المؤمنين بهان ني تعالى الله تال

الحامدون <لعلبدون ١ > التائبون ع ٠٠٠٠٠ هها(.ءم)واموالهم انغمهم

(.،<االثمنرآها

٣٠٠ ٠٤ ٠١ ،ملم ،ن هعجبت ؛فعجب ١
 ٣٠٠ ٠٤ ،٢ ،ملم ٢

ن المجاهدين :للمجاهدين ٣
١١٢ التوبه)س ،القرآن ٤



ضي هريرة آبي وعن مو بال ؛بال عضه الله ر عليه الله ملى الله لر
ملم لهوآ ل إن ٠٠ م ؛ و هدج0ا ١ حم يل هي ا للهو لله ١ مس ن ءاما ا يل جاهد مب

ابن رواه ٠٠٠الماجد الراكع الخاهع <الخائم> الغائم كمحل سييله

هو ،حسن بإسناد لنسائي ١و ،البارك المحيحينريءا(م هي و

رك البن رواية وهي با جاهد "حمل ؛امل يل هي امل  وجل حمر الله مس
لغاشم الصائم مثل ناء الله بآيات ا لليل آ شاء ا ررس وأ ها م'م(اخل

يل ض شوما ؛بال العزيز عمد من معبد دعن مسعني من خري الله مس
ور ح حغاء هي ذكره ٠ مرة مسمعون يتلوها حجة ٠ (مبءا<)املد

الله ملى الله رسول ان عشه الله رضي ماله ين أبس عن ايفا ذكر
ملم وأله عليه ريه هي كاملامث الله سييل ني لطاعم ١ ٠٠ ؛تال ■ و غ

"م(مها)سرمدم

همل

 درجت مائة الجنه هي للمجاهد يرتع الله نا هي

واالرش السماء بين خما درجتهن كل بهن ما

نئل ؛تعاىل الله تال جلهدين الله »و ؛اجر الندين على امل
٠ الية ١ ٠٤٢١٥١ ر ومغغرء منه درجك >ءظيمأ

يح ولي  الله رسول عن ٠ عنه الله رض هريرة ٧٢٠١ م ؛لبخاري ١ حم
سلم وآله عليه الله صلى سوله بالله آمن "من ؛و وآتى ،املادة وآتام (ور

م ،الزكاة صا مضان و خله آن الله على حتآ كان ،ر نه مي  ض جاهدآ ،اجل
يت ١ رضه ١ لي مات و ١ للها سبيل  ،الله رسول يا ؛لواتا " <نيها ولد ل
قه هي م'لن ؛تال ؟بذله الناس ننبئ اهاد  الله اسما درجة مائة اجل

ين ما للمجاهدين ا الدرجتني مس طء مهن مخ  سالتموا هإذا / واالرز امل
دوم ناسثلوا الله لغر ته وسط هإئه ،ا نه علىوأ اجل منه ،اجل تغجر - و

نه اهنار هوته ،اجل لرمحن حمرو و ٠٠٠ (آها’)ا

٣٤ ٠١ ،المبارك ابن ١
٨٨ <٢ ،١ ،البخاري {ن ماجر ؛جاهد ٢



ل مل
اهد ان لي كرمهم التام خري اجل تعاىل الله على وأ

ملى الله رسول عند كننآ ؛بال عنه الله رضي الخطاب بن عمر عن

اى ،الله رسول يا ؛هتال ،رجل هجاء ،وسلم ومحبه وآله عليه الله

ري النام شبياثه ٢ بعد ك لقيامه ١ يوم ح وجل عز لله ١ عتد منزله خ

يل هي المجاهد ٠٠ ؛بال ؟وامليائه ىت ،وماله بنغسه الله مم  حاتيه ح

٠٠ ٠ (١ ٤٥)بعنانه آخذ [نأو هرمه نثن على وهو ،وجل عز الله دعوة

همل

/النهار وميابه الليل ثميرم تيام من اثمحل المجاهد لوم أن عي
يل هي الطامحم وان سرمدم ثميره هي شمكانا الله مم

ر بن سعيد وخرج مو ال ان المش آبي بن المبن عن ؛مننه هي خم ج ر

هأتى ،كثري مال له ،وملم وآله عليه الله ملى الله رسول عهد على كان

ني ؛لعال وسلم وآله عليه الله ملى الله رسول رب خ عمل به ابرك بعمل ا

ىل الله سبيل هي الجاهدين سحه ؛تال ماالئ؟ام كم ٠٠ ؛هعال ؟تعا
 تعل هراك ثمبار تبلغ لم ،الله طاعه هي ائغقتها "لو ؛نقال ،دينار آالف

اخبرني ،الله رسول يا ؛نقال ،رجل واحاه ٠٠.للها سميل هي المجاهدين

̂اهد عمل به ادره بعمل  وصمت ،الليل تمت لو ٠١ ؛تال ؟الله سمهل هي المج

٠٠٠ (١٤٦)الله سميل هي المجاهدين بوم تبلغ لم ،النهار

هكيد < قائمهم درجت هذه آ الله واكرمكم كانت إذا ؛الغتير يتول

هدا كان وإذا ؟بعاملهم ثكيد < غلهمثما رتبة هذه كانت وإذا ؟بتاغمهم
اك خطر ،المبين اللضل لهو هدا إن ؟انعالهم يخطير فكيف ،نعالهم حر

على ،العاملون هليعمل مدا لمثل ،اليخمرون العاجزون هليبلق هواته و
على باسياب بصرنا اللهم •المغرطون هليحزن ثميره هي العمر ضياع و

ني وانظر ،علينا وبرها النجاة تك عنايته يع  تصؤم هتد ،إلينا ورمح

.جدير إلجايةوبا ،تدير هيئ كل على وائت .طائل ثمير هي العمر

٤٤٣ ،٤ ، ٢ ،الهندي المتتي ١
٤٤٤ ،٤ ،ا ،الهندي المتقي ٢

١٢٦ ،٢ ،٣ ،ا ،سعيد ،ن حسني ؛الحسن ٣



وأله عليه الله ملى الله رسول عن ٠ عته الله رضي مريره آبي عن
ير خربكم ١ اراال ؛تال وملم لتام خب لرمه بعنان اخذ رجل ؟منزله ا

لتام بخير خبركما اال ،الله سميل قي ،ريجاهد  رجل ؟بعده منزله ا
اله١ يتيم <له حنمت قي معتزل لزكاة ويؤتي .مب به يشرك وال .الله ويعيد ،ا

ىا(.'م)هيتء

يالغه باب من ليكون هذا وعلى ؛الغقري يتول لتحريز قي امل على ا

لقتال هاد عليتا يسر للهم ١ •قيه والترغيب ا  جعلتا ١و ،له ويسرتا اجل
ن بسله ترنت ،قتاله امرم رام مس قعاله احواله بالتوفيق و إناء .وا

 بن محمد حدتتي ؛نميبين تاءلي محمد ين الله مبد وتال (س ١ ٤٤ر

هيم رز بن الله عيد علت املي ؛تال مكيته ابي من •إبرا با  هدم امل
ملهاوا ،اآلبيات  سع سته قي زعيا بن / السيل إىل مكة إىل معي ر
٠وماثه وميعين ؛البيات ١ مدم دهي 

لعميل قلتيت ؛تال هت تراه غلما ،بكتابه ا ؛تال حم <ءيدام ذر
لرمحن حمبد ابو مدق ري ا من (م“ومن ععا

لغمل قي احادمي ومحاتي ل على تدل بعده ا هاد مت  لعزله ١ على اجل
جتهاد .واال

٣٥٨ ،٢ ،ماله ١
٩ ،٢ ،الميارك ابن ٢

.مجيب عريب

رمني عابد يا رتتا لو ،احل دة قي انه لعلمت امب لعبا تلمعي ا
ضب كان من ه خي تتخفإ بسائنا سورنا عه بسو خد
ن او يولنا باطل قي خيله يتعب كا بيحه يوم خل تتعت امل

ن ،لكم العبري ريح شابك رمتج عبيرنا وحن لغبار امل طهب وا اآل
لقد تائا و ل من ا هح تول نييتا عتا دق حم يكستب ال ما

ي ال ر [إر يستو مرء اند قي الله خيل غبا خان ا ،تله نار ود
لشهيد لبس بيننا يتطق الله كتاب هدا يت ا يكخآ ال مب



فمل
الشام آفتسل الجاس أن ٧٠٠

جثهدين الله رروهثل ؛تعالى الله بال لضدين على امل آجذا ا
رتة منه درية .عظيمآ عن را الله وكان ورمحه و حهمآ ممو (>،(مءا)ر

مامه أبي وعن ملم وأله عليه الله ملى النبي عن ،عنه الله رضي أ  و
."آسهم إال يناله ال الله مبيد ني الجهاد اإلطدم سام ذنوة|ا ؛تال

تي رداه ربا لط ا(م)ا اء

 يعدل ما ،الله رسول يا تيل ؛بال عنه الله رضي مريرة أبي عن
هاد دوانا ،"حستطيعونه "ال ؛بال ؟الله سبيل لي اجل او مرتهن عليه عا

جاهد "محل ؛تال ثم " ،تستطيعونه "ال ؛يقول ذله كل ثالهأ  سييل ني امل
ا١ خمحل الله لقائم ثممل لقانت ا ر ال ،الله بآيات ا  صيام وال مادة من مب

جاهد يرجع حىت يل يل امل ري روام ٠٠.لله ١ مس خا صطم ،امل ٠( ١٤٢) و

مم أولو كان هإذا ؛الغقري يتول لعلية اهل لتغوس ،ا االهبه وا
لدينية / لسهامهاو اباعغه ،ا حبه اجورهم امل لتمويه بامل غزونلغا ١ ،ا

حال كل إىل بالبق ون ،امل ائز حب من احل جتهاد ر  ال ،عال متام كل اال
ن هاد يعنل عماد يستطيعو ير من مشالتا٢ أعني تقر تكيد ،اجل جتهاد مث ؟ا

كيد عمال إىل تسكن و مم اليسرية اال هل نية با رية امل  يقوبها ما مع ،احلق

للهم ؟اإلخالص وعدم ،الرياء من وونتنا .الغلهله هذه من ايتهلنا ؛

 وال حول وال ،خري لكل المرجو هانت .لمعلماهزا حلول لبل سبيله هي للجهاد
.بالله إال توة

لتحام ابن ؛ن يستطيعونه ؛يستطيعون ١ ٢٦ ،١ ،ا
ن الدينية :الدنية ٢

يتظنا ٣ يتضنان ؛ا حاس ابن ،ا ٣٦ ،ا ،احل



طيب وخرج لقاسم وأبو ٠بغداد تاريخ ني اخل تاريخ ني عماكر من ا
لقضيل من مصد عن ؛سحق رك ابن رأيت ؛قال زعيا من ا با ني امل

تام لعمل آى ؛نقلت ء امل فتل وجمت ا ،هيه كتت الذي اآلمر ؛تال ؟ا
لرباط ؛تلت هاد ا  فغر ؛تال ؟بلءآ متع هها ؛تلت ،تعم ؛تال ؟واجل

(.١٢٧)مغغره بسما ما مغغرة يل

همل

هاد ان هي تعاىل الله إىل االيال أحب اجل

رمول احماب من تفر تعدتا ؛عتم الله رضي مادم بن الله عيد تال
ملم وأله كليه الله ملى الله عمال اى تعلم لو ؛هتلحا و إىل أحب اال
لطؤه هي مآ لله )أميح ؛وجل عز الله هانزل ،عملحام الله  ني وما ا

لعزيز وهو االرز كيم ا لدين يايها .احل متوا ا ال ما تقولون مل أ
ب الله إن .تغعلون ال ما تتولوا أن الله عند متتا كرب .تغعلون حي

لذين يله هي يقاتلون ا لصرءل آخر إملم ٠، ،مرموم بغيان كاهنم ملها مم  >ا
ها رتا ملم وآله عليه الله ملى الله رسول عليتا ف مذي روام ،و  ،الرت
لييهيت <ر> ،وا اكم يح ؛وتال واحل . (حأا)هزطهما على حم

ره ابن وروى يا مد عن ،سغيان عن امل  ماحل آبي عن ،هثادة بن حم
ا لو ؛بالوا ؛عال صال اى نعلم من :هتزلت ؟الله إىل / احب اال

لدين ))يايها للكم هل أحموا ا رة على ا .اليم عذاب من تنجيكم جتا
يل يل وتجاهدون ورسوله بالله تؤمنون ذلكم وأنفكم بأموالكم الله مس

 مل أحموا لدين١ هديايها ؛هتزلت ،هكرهوما .،{تعلمون منمت إن لكم خري
.تغعلون ال ما تقولوا ن١ لله١ عحد مقتآ ممبر .تنعلون ال ما تتولون

ب الله إن لذين حي (•،؛١٣٩)مرموص بنيان كاهنم منأ سييله هي يقاتلون ا

حام ١ ما ؛امل طيب (ن ليو ١ ٦٨ ،١٠ ٠١ < اديليغدا اخل
عق ؛بذ متم ٢ طيب <ن حم ادى اخل ليغد ١٦٨ <١٠ ،ا ،ا

١١١ ،ا،ا،ءلت ٣



٤٨

فمل
فشل اجلهاد ان جاء فهما لا ا اإلطالق على صا

ما ،اللب رمول يا ؛رجل بال عته الله رضي يبا بن عن
علمون يلم وآن <لله> تلميح بلم م*آن م ؛تال ؟اإلمالم  لسانه من امل
؟اإليمان وما :نال ،"اإليمان" :تال ؟أختل اإلمادم ناى :تال ،"ويدك

ئكته بالله تؤمن ن٢٠٠ ؛بال كمه ومال ؛بال ٠'،الموت بعد واليعث ورمله و
بان هاى فتل اإل جرء" ؛تال ؟أ جرة وما ؛بال ،"اهل "آن ؛تال ؟اهل
جر جره ناى ؛تال اب،'م هت فتل اهل هاد" ؛تال ؟ا وما ؛تال ،"اجل

هاد لكعار تقاتل "آن ؛تال ؟اجل هاد ناى ؛تال ^،"لقمتهم إذا ا  اجل
فتل تر "من ؛تال ؟ا هريق جوابه مت ،أمحد رواه .احلدمي ..... "دمه وا

حيج رجال ورجاله ه ،والبيهيت ،الطرباني ورواه .امل مر ٠ (١٣٤)ومث

لييهيت ،يعلى أبو ٠١ورد  آهل من رجل عن ،بنحو اإلميان حعب هي وا
سلم وأله عليه الله ملمى الله رمول أن آمبه عن يسم مل الشام  بال و

سلم٠٠ ؛الشام آهل من لرجل هاى ؛وتال ،لذكره ؟<اإلسالم وما >دالث "ا
جره هحل اهل هاد وما ؛تلت ،بال اجلهاد،مم'م ؛بال ؟ا  ؛تال ؟اجل

اهد ٠٠ بن وال جت لعدو تتال عن جت ٠٠. (تنل)مآا وال ا

بي جعل كيد الله رحهلق هانظر ملم وأله عليه الله ملى احل د١ و ها  جل
لشهادة غالمه هاد خالصه الله سبيل هي اإلمالمءوا فتل اجل .انواعه وا

ضي تشهحما عن هاد مرى ،الله رسول يا ؛قلت ؛بالت عحها الله ر  اجل
فتل الله مهل هي صال ا اهد اهال ،اال فتل لكن٠٠ ؛تال ؟جن هاد ا  حج اجل

ريور لبخاري رواه م ٠٠ •م ريه ،ا لبخاري طريق وهي ،وه نته ؛ا  احماذ
ائقه جهادكن ؛تال ،حم لفاء جهاد باب هي ذكره ٠٠،احلج " • (١٣٦)ا

١٤ ،٤ <٢ ،امحد ١
١٤ <٤ (٢ ،امحد ٢
لقيتم ؛لقيتهم ٣
١٠٧ ،١ ،٢ ،محلي ٤
تخبرن ؛تجين ٠
ن X X خالمه ٦
ر الجهاد ؛جهاد ٧

١٤ <ا[امحد

٩٦ ٠٢ ،٢ ،لبخاري



عمل
ن ا الذ ١ من افصل الجهاد أن م

له يقال - حمحخ عن ،الجعغي علي بن حسن كن ؛وغيره يعلى أبو خرج

رعود حياة حدي؛ه عته الله رضي بادل دن ٢ ؛بال جده ص ،ابيه ص “ حغم

عي عته الله رفي بكر اآلبي آذن هم ،وعلم وأله عليه الله صلى الله

الله رئي صر له هتال ،سه الله رفي سمر زمن م يؤذن ولم حياته

عليه الله صلى الله لرمول اذنت إني ؛هغال ؟تؤذن ان يمفعه ما ؛صه

ش حض سه الله رهي بكر البي وآذنت ،تبد حض وملم وآله  <كان> النه ،مت
؛يتول / وهلم وآله عليه الله صلى الله رسول ممعء ولد ،نعميت ويل

لخرج ."الله سبيل لي الجهاد إال عملال من أفتل هيئ من راما

(.اآا)وجاهد
٠■

بتيه الشام إلى وتوجه ،االذان حرك تد بالال إن ؛الواشم بال

هاد هن ؛وتهل ،كبسان بباب بتمحق ودهن ،عثرين ستة بها ومات ،اجل  د
آآا(م دبر لله حم .اعلم وا

همل

الحرام المسجد وعمارة ٠ الحاج هتايأ من افلل الجهاد آن هي

ير بن الحعهان عن  رمول منبر سد كنت ؛بال سهما الله رضي حب

 صال اعمل <؟ال> آن أبالي ال ؛رجل هتال ،وطم وأله علبه الله صلى الله

 عمال اعمل ءال<> ان ليآبا ال ؛آخر وتال ،الحاج آمتي ان إال اإلعالم معد

هي الجهاد متالء ؛آخر وتال ،الحرام اسجد آعمر ان إال اإلعالم معد

فلل الله سبيل طاب بن سر عزجرمم •تلتم مها ا  عته الله ريف اخل
تكم تربعوا ال ؛وبال وآله عليه الله صلى الله رمول مشرب عغد أموا

لكن الجمعه يوم وهو ،وعلم هيما قاستغتيته دخلت الجهمة مليت إذا و

وعماره الحاج متايه ءآجعلتم ؛دجل عز الله هانزل .نيه اختلغتم

ام المجد ليوم بالله آمن كهن احلر جاهد االخر وا ال الله مييل ني و
مطم .االيه ه الله سد يستوون (م)روا ها

٦٠ ،١ ،١ ،البر عبد ابن ١
ن الحج ؛الحاج ٢
٣٩٩ ٠٤ ،١ ،مسلم ٣
٢٩٩ < € (٢ < مسلم ٤
٢٩٩ <٤ < ١ < مسلم ه



ه لله ١ رشتي هريرء أميت ص ؛لمحيحين ١ ليت هبت  رمول مثل ؛بال مم
لله ملم وأله عليه الله ملى ا ماس "إيمان :تال ؟أسل اصال آى و
مو ل "<لهور هاد ؛تال ؟ماذا هم ؛ هت يل عي "اجل  هم ؛٢؛^، ،"الله مس
ور "حج ؛بال ؟ماذا ديث وهذا خآاا.ما)مسر له يئيغي احل م من على مح هل
ا والدان له ربمه هاد على آو ،له انشا من او ،ي  عني لرش هو الذي اجل

لدين بر على متدم غرقه .الوا

ابه ابيت عن ؛مطم صحيح وهي  ملى الله رمول آن ،عته الله رشتي حت
ملم وآله عليه الله هاد لذكر / م٧٤ و بالله واإلميان الله نمهل يل اجل
هي تتلت إن أرأيت ،الله لرمو يا ؛هقال ،رجل بام ؛تال ،اآلمال اسل
ئممر الله مييل  عليه الله ملى الله رمول هتال ؟كلها خطاياى ؟عني آ
ملم وآله عمر" :و يه ..... ا(إ^ذ .امن

ل مه
مال افشل واحلج ،والغزو ،اإلميان ان جاء غيما اال

هخز ابن صحيحي هي جاء  الله رثي هريرة آبي عن ؛حبان وابن ،مي
ملم وآله عليه الله ملى الله رمول تال ؛تال عشه يط "اسل ؛و  ل اال
ريور وحج ،هيه ثملول ال ومثزو .هيه حاء ال أميان تعاىل الله عند  "٠م
هخز ابن روام بن ،جابر حليه من ونميره أيضا مي  حديح من ٠ثميرو عساكر وا
لعام بن مهمرو ئي ،ا رتا ٠(١٣٠)حبقي ابن حليث من وال

١٧٤ ،١ ،٢ ،اليخاري ،ن تال ؛تيل ١
١٧٤ ،١ ،ا ،البخاري ،ن تال ؛هتل ٢

٣ ،ا ،مطم ،ن عن ؛عحي ٣ ٠ ١ ٠ ٤



يايها ؛تعاىل وبال لدين رد مثوا ا رة على آدلكم مل أ  من تنجيكم جتا
مو بالله تؤمثون .أليم عذاب ون لهور اهد يل م وجت لكم الله مس باموا

نفثم لكم وا لسورة آخر إىل م (*١٢٤ )تعلمون كسم إن لكم خري ذ .ا

هاد فباثل آن اكلم  مثها أذكر اشا وها تتحمر ال الله سيل يل اجل
بالله ،ثئال منناد تعاىل الله يسر ما ستعان و لتكالن وعلميه ،امل .ا

ل مت
هاد ان لي فتل اجل صال أ  اإلميان بعد اال

كتوبة واملاله بر امل لدين و الوا

د ابن وعن ضي مسعو الله ملى الله رهول ماله ؛بال عشه الله ر
ملم وآله عليه مال اى م و فتل اآل تتها على '*املادة ؛تال ؟ا ؛تلت ،"و

لدين "بر ؛تال ؟اى مث هاد ؛تال ؟أى هم ؛تلت "،الوا يل ني "اجل  مس

ليخاري رواه .**الله صطم ،ا يرصا < و (.١٢٥) ومث

هاد ان جاء وتد فتل اجل مال ا كتوبة املادة بعد اال تعدم .امل
ضي تشاده آبي حديح عليه الله ملى الله ربول خطب ؛تال عته الله ر

ملم وأله هاد تذكر و كتوبة إال هيثا عليه يفتل تلم ،اجل آبو رواه ،امل

• (داودرص

رك ابن وروى با هاد كتاب هي امل جيل بن معاذ عن حسنت بإستاد اجل
ضي يب ١ عن ،عته الله ر ملم وآله عليه الله ملى لت نغسي "واحلي ؛تال و

ثه درجات به يبثمئ عمل هي تدم امثيؤت وال وجه ححب ما بيده  بعد اجل

ضة <املادة> عرو ياتي ،الحديث ٠٠٠٠. ("١٢٧)الله سميل هي كجهاد امل و
٠ تعالى الله هاء إن بتهامه

١̂؛امن ٢ ^٤٤ ،١ ٠



اثي لباب ١ احل
هاد فلل هي جاهدين اجل ها ،تعاىل الله مبهل هي وامل  جاء وهل
هاد فلل هي هيما ،احلج على تعاىل الله مبهل هي اجل  جاء و
لتحريز فلل هي هاد على ا  فلل وهي ،تعاىل الله سبيل هي اجل

لبق د إىل ا ها در ١و اجل ا ليه ؟هل لغدو فبل وني ،'■إ  ا
واح لغبار فلل وهي ،تعاىل الله مبيل هي والر نيه ،ا د و و مه

توي ررال ؛ تعاىل الله نال لتاعدون مي ؤمنني من ا  أويل مثير امل
للرر ون ا امد م ١بامر الله مييل هي واجل نفبم هل جهدين الله نقل وا  امل
مباموا نفهم هل لقفدين على وأ سش ١ الله وعد وكال درجة ا فقل مل  الله و

ئهدين لسدين على املا؛ مغفرة مشه درجه >ءظيمأ آجرا ا  وكان ورمحه و
حهها حنهلورم الله «م(حاا)ر

آو تيقن الله سبيل ني يقاتل »ومن :قائال عق تعالى الله وقال
أحموا لذين١ه ؛تعالى وقال (•،(١١٩)عقليها اجرا نؤتيه هسوف تثيب

هاجرو جاهدو ١و يل هي ١و ماباعو الله مم  لله١ عحد درجة عظم٢ نغسهماو هل
ه رهبم ببقرهم .القاثزون هم ولتكاو مح م وجئت ورضوان سه بر هيها هل

،•،( ١ ٢ )*عظيم اجر عحده الله إة ابدآ / ليها ئلدين (متيم نعيم

رتى الله ررإة :تعالى وقال ؤمنني من اه نغمهم امل اهلم ا مو بان وا
م نه١ هل يقتلون ليقتلون الله مبيل هي يقاتلون جل هي حقا عليه وعدم و

راة لتو ئجيل ا لقرآن واإل من وا  ببيعكم هاستبثروا الله من بعهده اوهى و
لغون هو وذله به بايعتم الذي لعظيم ا )ايايها :تعاىل وتال (•،،١٢١)ا
لدين (•،<١٢٣)اقدامكم ويثبت ينمركم الله تنمروا إن أمحوا ا

لم مث ورسوله بالله أمحوا الذين المؤمحون ا—إمم» :تعالى وتال
جاهدوا يرتابوا اهلم و نغمهم بامو هم ولثلثا الله سميل غي وا

لطدتون (.،<ص)ا

لغدو ١ لغزو :ا ن ا
ون ٢ جاهد جاهدين :امل لقرآن (ن امل لفاء ،ا ٩٥ ٠٢٤)ا
لقرآن ٣ لغرتان ؛ا لقرآن ،ن ا لتوبه ،ا ١١١ ؤ(م)ا



٤٣

ملم وآله عليه الله ىلع الله رمول بال عركم ٠٠ ؛"و  بئهم أ
٠٠ (.١١٦)الله سبيل لي والجهاد ،والبجرءا ،والطاعه ،والمص ،بالجعاعه

ن اهان "من ؛وتال هانه االرز / ني الله سا (."باا)الده أ
نعوذ نعم الله فتسبغا <ذالء من بالله و لوكيل و • ا

جره١و ١٣٠ ،٤ ،ا ،احعد ،ن لهجرهها :هل



وعلم وأله كليه الله ملى التيب كن كنه الله ريف ؟هرير آمي كن

ادت ا ،االنيياء تسومهم إسرائيل يغو كانت ٠٠ ب م لئ كل ه شبي هل ل  ،نيي خل
ه ن ستكون ،بعدي نبي ال وإ ا و ت وا ،تيكئروزأ < ء خل ل ا ا :ت ا مل مرن ا ؟ت

الول االول بيعة '*هوا ؛تال عطوهم ها عما ماثلهم الله بان ،حقهم ا
ااا(.مم)سرعامم

ملم وأله عليه الله ملى الله رمول تال ؛تال معيد أيي ين ؛و
ليغتني بويع م'إذا مم)مب االخر ناتتلوا خل ها(.

قطهن ن ٤٠٠ ؛وتال هن ص بور من شابر علمى الله عتد امل مي
كلتا م *الرحمن ين يتيه و لذين مي هليهم حكمهم لي يعدلون ا وها ،وا

أاا(.'م)دلوا

متخلد وال شبي من الله بعث م*ما ت وتال له كانت إال خليغة من ا
قه ،بالمعروف حامره بطانه ،شتانبطا  بالحر حامره وبطانة ،عليه وحت

ضه ٠٠. (١١٤ )الله عممه من والمعصوم ،علميه وحت

حكره الله فتحمد ملطان هو لدي١ ملطاشا عليتا ولى ذك١ح على وحم

عتدم ،التقوى على المجاهدين ،والرش الخير على هو من الوزرآء من و
علمني متاصد يتقي أن وعلى متارن وامسه .بالعغى املادح على امل

مد حامد باحل مقامه ،وامل مود و ماجدبا حم  خسة يل الله أيده .ال
تا نيات على هذا ملطانثا ا حل ا ات مل ير د واخل كات متابيع وآله مبمح .الرب

 عليه الله ملى الله رمول تال ؛تالت عحها الله رقي عاشقة وعن
ريم باالمري الله اراد ارإذا :وهلم وآله نسي إن ،مدق وزير له جعل خ

ر عانه ذكر وإن ،٠هن مد ٠٠ ٠ (١ ١ ه )آ يع آن على لله واحل ما مج  لاخل
دة يطة املمحو له هبذا حم .سلطنته الله خثد ،امل

٢٨٠ <٤ ،ا ،ملم (ن بائه ؛وإنه ١
ثه ٢ ظه :حت لنسائي <ن حت ١٠٨ <٧ ،١ ء ا

ن سلطان :ملطانا ٣
مال ٤ دة اخل ملة :املمحو ية احل ن املمحود



عغي يزيد بن صلمة ومال ملم وآله علميه آلله صلى الله رمول اجل  و
 حقهم يسالوشا آمرآء عليتا تامت إن ارايت ،الله نبي يا نقادة

طيعوا ا'امهعوا ؛تال ؟حامرنا فماذا حتتا ويمنعونا  عليهم فإمنا ،وأ

لو ما ١) حملتم ما وعليكم ، ١ مح ٠ ٠٠• (٨

رملني ميد آمر كان نإذا ني وخامت ،امل لتيي لطاعة بالسمع ا  على وا
لبكم هذا ب االوىل لبطريق ،ا لسمع جي لطاعة ا لططان هلذا وا لتقي ا  ،ا

للث لتقي وامل شال •ا لعصاة علمى يتمره ان الكرمي الله و قى ا  واحل
د تقي وآله مبمح طاعة يل االحاديث وآما •امل رية اإل مى ال ،جدا كث  وال حت
ختصار إال تصدتا وما ،تعد قتصار اال منذكر متها اليععفي فذكرنا ،واال  و

قام يتاءمب هو الذي ايضأ ليسفي ا • تعاىل الله هاء إن امل

 وآله علميه الله صلى الله رمول مهعت قادة عهر بن لله ١ عبد عن
ملم لقيامة يوم الله ليت طاعة من يدم خلع امن1 ت يتول / و حجة ال ا

ب(.'ا)له

 ونارق الطاعة من خرج مناا ت وملم وآله علميه الله ملى وتال
ت قاتل ومن ،جاهلية ميتة مات فمات لجهاعه ١  يغضب عمية آية ر حت

٠٠ .جاهلية قتلة فقتل ،لعميية يتمر آو ،لعميية يدعو آو ،لعميية

 من يتحاهى وال ،وتاجرها برها يضرب بالسيد آميت على خرج ومن ٠٠ قادة

يت فليس عهده عهد لذي يفي وال مؤمتهاء ٠٠ ٠ ( ١ ١ ٠ ) مشه ولمعت م

لظاهر ديث هذا من وا ذكره يخرج أمري اى انه احل  اإلمادم اهل علمى مب
لعرب ملولئ من يكون آن مواء لعجم ملوك آو ،ا  على ال ^^، متير آو ،ا

لتعيني ديث هلذا مستحقا فيصير ،ا لتبوي احل يكون ،ا  متهام حظ له و

نعوذ • الله رمول فحب ومن الله مثطب من بالله و

ن على :هلذا ١
٢٨٤ ،٤ ،٢ ،مسلم ذا فمات ث مات ٢

٢٨٤ ،٤ ،٢ ،مسلم ذا متي ة4ت.م ٢
ن لوى :اء٠٣ ٤



ديه مذا من لظهر لرعية كلس الالزم ان احل الغوا ال ان ا م خي هن ططا
 لسنين ١و لشهور ١ ثهاا ق ويجاهد م يعاتل لذيا ١هذ ملطاننا لمهل خصوصا

ثاو المحركين مع .والملحدين لتماةا من عماه او خالقه ولمن ،نتيناهل
ج ال لعاتل١ المسلم وإن ر رأيه الن ،ونهيه توله ني ويطيعه ،أمره من خي

ن ال ال وهو *،املواسم حم لتواب الحسنات ليت يز لله ،وا يجازيه تعار وا

من • وهاب كرمي إنه ،املآب مي

ملم وأله عليه الله ملى الله رمول وبال  أمسره من رأى "من ؛و
م فإنه ،لليمري يكرمه حيئآ ماعه ١ يغارق أحد جل ربا جل  إال ليموت ه

ت<آ> ته ما (.'ا)جاهليه مس آما

ديه ١ هدا من يل ظهر لدي ١و  يلزم مكروهآ حيتا المري ١ فعل لو انه حل

مر لرعيه ١ آ وعلى لي لرعيه ١ هذه على فيجب كذلال كان فإذا .عليه امل

لزمان ذام الغوا ال ان ،ا للطان هذا [على] ابدا خي لزهد على الشه ،ا ا
لعبادة ،واملالح لتام بعش على يصعب احواله بعش كان وإن .بالغالح وا  ،ا
لذين لعقول تليلي مم ا لباس وكثيري ،ا صحاب اهنم ويزعمون ،ا الغهم ا

 لهرذا التام اضل هم بل ،كذله وليم ،والتمييز اسهوالغر ،الغزير
ني ان :هدا عن ويغغلوا .وأنجمهم تبحا اخلالئق واوحو ،وانحمهم

فعاله لتذر تفتي نما بالغه حكمة ا في متقوله امور اتواله دهي .ا

ريا لهم يكون وتد ،حركاته من يكرهون كانوا وإن ،الزبر  من ذله في خ
بل :وجل عز تال كما / ٠ مكناته م خري وهو حيتا تكرهوا ان ءو خل
عسل ا [تكرهوا] ان و و لله لكم حر دهو حيتا مت نتم يعلم وا  ال وأ

حاته الله وإن ،؛<م0م>0تعلمون ختار لغاعل١ هو وتعاىل مم  وهو ،امل
لغعال ا ا تار يريد هل ليم فمقتضى .وخي حيح احل تقمم امل من أن :ذكره امل

طاعته من وخرج ،خالقه ت اى ،جاهليه ميته فيموت إ و حركني كصوت مي .امل

ن دائم ئما :دا ١
لوهاب وهابن ا : i ٣

١٤٢ <٤ ،٢ ٠ لبخاري ؛ا ٣
ن صر ير١ :مل ا

ن ذي :ذا ٠
ق ن حم :ليليت.ف ٦

ن محرينحك ؛كحيري ٧
ن حبهن ما :احماب ٨

ن مكاته :ته مكتا ٩
رته)ىم لي ا لقرآن ،ا ١٠



ب لبا االول ا

ني والطاعة باب السلطان الص اإلطاعة ني  و

ه آو خالقه لمن الترهيب اهانه او عما

لصباح من ملم وآله عليه الله ملى / الله رمول تال ؛ا *امن ت و
من الله ع٧٠٢ ثتد أطاعين نقد االمري يطع ومن ،الله عمى نقد عماني و
ئما ،عماني نتد االمري يعم ومن ،آطاعين ة اإلمام وا ورآئه من يثاتل مج

ى آمر فإن ٠ به ويتىت سل الله بتقو ريه بال وإن ، أجزا بذله له فإن و  يغ

(."مما)مده عليه هان

د عبد عليكم أثت ئ ل ٠' ؛وتال ا الله بكتاب يتودكم ع جم  له باسو
اراما طهعو طيعوا م'اسوا ؛وقال "م(وا متعمل وإق وأ  حبقي عبد عليكم ا

أرا ذ،كا ا)هز "م(مي

حب غيما الطم المرء على والطاعات السمع ٠٠ ؛وأنال لم ما وكره أ

 ("١٠٣)بمعمية يؤمر

-
اا بن عباده عن عليه الله ملى الله رممول بايعنا ؛بال متآمل

ملم وآله لطاعة السمع حمملم و لبس ،لصصا يل وا ط ،وا كره ،واملحن ،وامل
على دى>و ،علينا آثرة و على ،أهله المر ١ ننازع ال ان <ء باحلق نقول نا و
ينما  ننازع ال ان على ؛رواية وهي *الثم لومه الله هي تخافم ال ،كثا أ
(.ءما)برمان هيه الله من عندكم تؤاحا ؛ممر حروا ان إال اهله االمر

ملى الله لرمو بايعنا إذا كنا ؛عنه الله رضي عمر ابن وتال
ملم وآله عليه الله نيما ؛لنا يتول والطاعة السمع على و " 

(."هما)امتطعتمم

ن يخالغه من ؛خالقه لمن ١
٢٧٨ <٤ ٠١ <طم ٢



جدبت عت وإن ،أ  آمثنت وإن ،نغمت نغمت وإن ،حتتت ضمت وإن < نرتت مج
بابت زالت وإن ،عثت ت عمرت وإن .أ ر منرت وإن ،مح برت ا تت وإن ،اد را

 جابت وإن ،بوبالها مثمت ،بنوالها صت وإن ،حانت ماهت وان < أراتت
ا هل ،مراب حرابها ،طريد وطبيبها .بعيد تريبها ،بعمالها جاءت ،بوصا

اب وعذبها م دار ،عذ ر لعموم ،واالحزان اهل حجان١و وا لعراق والبني ،ال  ،وا
قا لشقاق ءواحل لومب ،وا مب وا حقةو ،واخل لتعب امل ها •وا  ،تليل كثري

ليل وعزيؤما ريه ،االقات غزيرة ،حقير وجليلها ،هتهر وثمغيها ،ذ  كب
ات مر غاء تليله ،امل لوباء عليما ،امل وهت وال ،بعهوملا ثقة ال .ا

ماحقها ،تعبان محبها ؟،بوعودها ا والواثق ،وهلان و رتت تد •خجالن هب ص
هامعا هانوا / واخعت ،عمائمها وكتمت ،مي وثمرت ،باباطيلها وخدعت <مت

وجرحت ،زيغها وبهرجت ،أحراكها ووضعت ،هباكها ونميت ،بيراطيلها

لوصال ؛ونابت ،قبائحها وصترت ،مالئحها وأبنت ٠ صيغها لوصال ا يها ،ا أ

 وعظم <حالها صوء له ١وبد <حبالها ني وتء .ومالها رام همن ،لرجال ١

مرها هي ووتع ،نكالها ني يتمصر لم حيه < مكرها به وحاق .بشرها لجهله أ

 موء إلى طلب ما واملمه <دمأ النمع بعد وبكى <شدمآ يديه فعاق ،آمرها

مكنه هما الغرار هي وجهد ،تاب«*اام ■ *الهرب ا

طلق ،اهلالك تبل هذا يا لنغسلئ فتيقظ سرها من نفلق وا ان تبل آ
لغكاك يعسر لتوفيق تدم على نوفي ١و ،ا دة ١و ا ا  من يرزتلق ان الله عسى ،مل

له لشهادة حل لتواب هذا عن يتعنلث وال .ا خلد همن ،االمساب من بسبب ا ا
لكسل إىل  وترع ،الندم يغني ال حيه وتمم ،القدم به زلت ،االمل ومتره ،ا

لسن لشهدآء هاهد إذا ،وقات فرط ما على ا على هي ا لغرفات ا ))والله ا
لسبيل يهم وهو احلق يقول نعم الله و))محدبنا )^*(.،(ا لوكيل و c»، (٩٩ )ا

ن تربت ؛هرتت ١
لتحام ابن ،ن اداتت ؛آراتت ٢ ٢٢ <ا ،ا

لتحام ابن ،ن لعهومبا ؛بوعودها ٣ ٢٣ ،ا ،ا
ن نيغها ؛ميغها ٤

لتحام ابن <ن هذه هدات ٠ ٢٤ ،٢ ،ا



مها خيم كال تنما ،ر حعرها ،لومي و  جعلها <ءظيم وتدرها ،هبمي و
حسنها «باتر ا <باهر و هل ا عذب <طرفها كحيل ٠ظاهر ودالهلا <تاهر ومج
يل ،تطقها هية ،خلتها حسن ،خلتها عجب ،طرفها مج لل بهية احليل زا  ،احل
داد كحيره لل عدمية الو .موالق تئظر فلم عليك طرهتا / تمرت لد (امل

ببت ليه وحت اك دانق ما مكل إ م بدر مللبمم سرها يرت لو ،هو ما ت ل ولو ،ا
ما ظهر ار لكون هي يبق مل ليال مو ناا كل لتتمي معممها بدا ولو ،ظالم ا € مال

طلعت لو ط بهن ا ه وامء ،امل ها مل لبحر يف ثثثت دلو ،بيتهما ما رحي  ا
اء كاعنتب عاد املاحل ليها نظرت كلما •امل  <حسدا عيته يف بت ١ازد إ
كلما حها و من ذله إلسم زاحت جامل تا احل  هبده يسمع آن لعالل ١ أين ٠ مح
يتعد صاهلا عن و نه هي وله كيد ؟و مشاد العني احلور من اجل مشاهلا أ ؟أ

علم اق ان وا نه ١و ،وتع تد وكأن منه يد ال تله الزوجة هر هاء إن جل
مع الله جتمع وينم بيتكما جت ما ،امل ني بيته و ب ملها و من كانت إن و

لصاحلات تتأ إال ،ا ا فراته من بد ال و مات وهو هيه هل يف هتجنما ،امل
ا ،العني احلور من اجمل اآلخرة لعاصني رب إال يعلمه ال مب هب تد •ا ذ

ن ،عتها يسوؤ ما وزال ،متها ثكره ما كتل ،ثنتها ومح حلتها و
ين ١ من طهرت تد ،عذرآء مكرآ < ء ١ذمر ءمتا ، جنالء ،كحال ي س حل لتغا ،وا

كزنتة جناس ع ١النو ١ متها و عظمت .بتهاجها ١ د ١ وت <عوجاجها ١ ل ١ وت ،واال  و
هطلت (متدارها وجت ،أنوارها مال يف العني احلور على و واالنوار اجل
ثلهن / .الدار هده يف عليها مم

 أهل من كانت فإن ،عتها الله فسيعوضال لله اليوم عنها هاعرز
نه \ رتار ١ دار عن ١هذ يا يلهيتال هاد ،متها له بد خلاد جل بثيئ االمثترار ٠ل

لله .الدار هذه زخرى من حل وال ،متام بدار هي ما فوا جتماع مب  إ
لتئمام ثحكت إن دار •وا بكت اليوم ا عتب مرت وإن مثدآء ا  مرورها ا

لرىن لتعم فيها حلت وإن <ا يعآ ا خصبت إن ،مريعآ احلمت فيها حلت ،مج أ

لتحام ابن ذا خلتها ت جفتها ١ ٢٢ ،ا ،ا
بب :تحبيت ٢ لتحام ابن ،ن حت ٢٢ ،ا ،ا

ض :سا ٣ لتحام ابن ،ن مح ٢٢ ،١ ،ا
ؤ ٤ و ن ميموا ؛مي ن كمال ؛كمل ه

لدميا العاليم تثثلمنا :؛ثتثل ٧ ٨ ،١ ،نيما



ا نوجم بغراق نفس تطيب ال تلت تإن هل ا ا وأمني ،ومب رتهب وري ب  ومر
ب .بوصاهلا جتك آن هن حسس زو ان أ مو جئ ،احل لزمان آمل وا الجم •ا

رة تطغه أولها خرها ،ثؤ ه بهن ما وهي ؟ مذرة جيهة وأ ل مل ذ لعذرة حت  < ا
عقوهتا ،عهرها حطر يمتعه حيضها ه و كحر ل م إن ،برها من آ  تعهقت تكتحل ل
ئها م وإن ،مه م وإن ،هيمنها ظهر تتزين ل تثط ل هاء حعخت مت  مل وإن هعور
م وإن ،نورها طعي تنمن م وإن ،تقلت تتطيب ل رية ،نتشت تتطهر ل  كث
لعلل لل مريعة ،ا ربت إن ،امل يست ك سن ،هرمت عجزت وإن ،آ ليها حت جهدك إ
ه هتتكر ل خط ١ عند ذ ملم وآله عليه الله ملى بال كما ،مل حسنت لو ٠٠ ٠ و أ

لنمر احداهن إلى ه رات حم ،ا ا ؛تالت حيقا من خهرم محه / رايت م
،تجاهيها وتخقى هجرها وتخاد ،تيها ما اتذر محها تروم دطرم(.مم

مله لكد على حبها حي لتعب ا قناء ،وا ديد واحل لتمب احل ردك ،وا ارد تو  املو
هلكة ترض ،امل كه هواها آدشى هي و حكه وما هبال عها تودك .او ،محك لرا

عرضت هات نإن هجرته ،كتال أ اك وطلبت و مثته . سو تالت ،تالك ظهرت ١و و و
 تارتحي او ،وانغق واملتي ؛بمقالها تفتح لم ان ،حالها يلمان

كن ال وبالجهله .وطلق محبتك تدوم وال ،كوج كلى ال ل بها تستمتع ان مي

ياها .وحرج ضيق مع إال إ

لعجب لله يا ال كيد ،ا ،احلور من خلتت من وصال عن هده حب يص
لتصور ظالل هي وحنات لولدان مع ،ا رك١و ا و عهم دار هي حب  ٠ملرور١و اخل
لله هيد دم يجد ال ،وا  ،عيتاه نورها يقهود تستمتع و ،تلقاه حتى احل
يله ،عيناء حوراء لياتوت كاهنا ،عذراء بكرا ،حثاء مج رجان ا  ))مل ،وامل

)^(•®جان وال تبلهم إمن يطمفهن

جهل ١ لتحام ابن ،ن آجل :ا ٢٠ ،ا ،ا
ماثي ذا حديهنإ ؛إحداهن ٢ ١٤٨ ،٣ ،١ ،احل

لتحام ابن ،ن تومها ؛تودك ٣ ٢٢ ٠٢ ،ا

لتحام ابن ،ن زنور ؛نورثا ٠ ٢٢ ،١ ،ا
يله ٦ اله ؛مج ن مج
بكرن ؛١^ ٧



رالتا م ارمثب / تلت وإن لعمل إلمادح مح  عن ناتج أيضا هلذا ،ا
تالله ،ااآلمل وطول آلغره ور ١ الجل ١ م تاخهر "حم ما و تد يايها ٠مل )ر

لناس سها لحمزةا تغرنكم هاد حق لله ١ وعد إن ا  بالله يغرنكم وال ا
لغرور لشيش إن .ا وه عدو لكم ا ليكونوا حزبه يدعوا إنما عدوا باختذ

ا ليم ٠٠٢٨٩)السمري امني من ه هذ ل ل بلهم ئدمما من إال وا ال ،اللعني إ
لياء متامد عن ين االو ليم .املاحل حابة أ خيار امل ين وا لتامب وىل ٢ء ا

لضد هبذا محه كئوا لو ؟املادتني من كنت إن ا ا ،االجال تاخري إىل ر  مل
تكبوا قركني جاهدوا وملا .االهوال عظيم الله هي ار لكفار اهل ،وا
هتتحوا .واالممار ليهلب ١ وا

غتون هدا يا باذنه تمغى اال  خغاها ردانغروا ؛تعالى توله إلى امل
حعاال جاهدوا و لكم و نتثم ياموا لكم الله معييل هى وأ  كنتم إن لكم خري ذ

تغكر ،ههيمأ هطيتآ كنت إن ياله تلحي اال ٠٠ ٢٩٠ )تعلمون  توله هي و
جهدين الله ررقثل ؛تعالى لفعدين على امل ٠٠ ٢٩١عظيمأر أجرا ا

لرجل تيام ن١٠٠ :الحديث ويل لمخ هي ا ه مبيل هي ا ل ل فتل ا من أ

ور ايها ألا،*م)عامآ ميعني عيادته غر جاهد نوم وإناا ،امل  من أفتل امل
لعمور وميام لليل١ تيام مهام / ٠٠• ٢٩٣)ا د و بالله ،بيان مزيد ١هل و

٠ المستعان

لقيود الرد بين مترددآ علمه اليم ،تتول هيما مادق انه وهب ؟وا
يهول يغزع ما أمامه اجلم شر يوم تدامه أجلم ؟و ل احل هو  وال ؟امل
لله تدري يك او عملت ن ل عمله يشجيه مل وا د هون ما )ليعلم لله ١و ؟ير خت
ييل يف تتلتم ))ولثن ٠٠ ٢٩٤ )تعلثون وما غنر صتم آو الله مم  الله من ؟مل

ا خري ورمحه معون مم هؤ(.ء)جي

لغزو عن نايج ؛الغره عن ناتج ١ ن ا
لياء ٢ لياء ؛االو لتحام ابن «ن أو ٢٠ ،ا ،ا
خيار ٣ رن ؛ا خيا لتحام ابن ،اال ٢٠ ٠٢ ،ا

لتحام امن ،ن يلق ؛تلتي ٤ ٢٠ ،١ ،ا
٨٨ ،١ ،ا ،علي !ن تتغكر ؛تغكر ٠



ياها من زاوية كل م ه بعلنا بعفهم ييمر ال وخدم أهل زوا لغثاء مل  .ا
ن هرهها ص مالت وان ق مه ر ا (بطاثغها امم وهي .بقلهاترها ظنلث مل

لغراحني بني مرنوعه ليم ،مته ربعون ١ ا مم بل ء يته وال نوم عليها و
آكلها عن مالت وإن •يتساءلون بسد على بسهم متبل ،متكئون عليها

غنما كلها ،موضوعه فهوا ههارها ،الدوام على وأ توعه وال متطوعه ال و مم
 مها طهر ®ولمتم *يتخيرون مما نضيجه ناكهه بل ،المقام لطول

ءيستون ،؛<. (٨٤ )يعتهون حيق من [ليها] و م ر تو وهي مطء ختامه •خم
ه ل زرط نلهتتامن / ذ تئافو هلها يتغوط ال •ء (امل ن وال أ وال ،يبولو

عون ،كالجبمان ولوئأ رحيآ كاليد جلولمم من يرحح آكلهم ،يمخطون وال حممي
ا ذ إ لبطن ن .كان كما ضمر لد ا

ون ولدان ١١ ،خسها حمن مالت وإن لد ا ]وء خم ذ يتهم إ يتهم را  مح
ا .مثحورآ لؤلؤأ ذ ملكا ئعيهأ رايت كم رايت وإ ريأ و هياب ءلليهم ٠ متب
ةإ ٠طهورآ هرابآ دبهم بطهم فله من أصادر وحلموا وإمتيرق خضر مسم
كور سيكم وكان جزأآ لكم كان هذا ٨) ؛حم ٦>،•)

كرت ما نكل لجملهوبا بر هي جاء كما هو للق ذ  حمني وإال ، اخل
عت اذن وال ،رات عهن ال ما ،ررالجشه بقررماح(.اا تلب على خطر وال ،مس

لنعيم هذا قي بقائهم مده عن سالت وإن لعظيم ا قام ،ا لكرمي وامل  ا
سيم م ،اجل آ هيه هل د ب ون ا حياء ،خالد وتون ال ا  ،يهرمون ال حبانا ،مي
اء زنون ال هرحون .يسقمون ال احم ن ال راضون ،حي طو لتطيعه خوى من حي  ا

لطرد عؤهم ،امني مقام هي أمتني ابدا وا للهم مبغئال هيها ءد يتهم ا وحت
د ان دعؤهم وآخر طنم ليها ٨)ان ^ < C الءاا رب لله امل ٨) ))>

لطاء هذا بين ما بعتله نتم لعظيم ا لعمر ذي مترك وبين ،اخلطري ا  ا
لقصري لقدر ،ا نظر ،اليسير وا تته إذا وا ده هار ها ■ تصير ذا ما إىل باحل

لثحام ابن ذا يعضها :بعضهم ١ ١٩ ،ا .ا
رتأن ٢ ٢٠ (،آح)المطغغهن ،ال

س ؛ضمر ٣ ن مم
ون ولدان ٤ لد ون هالولدان :خم لد رتأن ،ن خم زآلي ،ال ١٩ (،اإلمنا



مذي وردى ته آهل أدنى11 :محيحه لي حبان وامن ،الرت <مثزلة> اجل
انون له الذي ثنتان ،خادم ألد حم سبعون وا تنصب ،زوجة و  <تبة> له و

برجد لؤلؤ من [ليه] ياتوت وز ن كما و (."٨١ )سعاء إىل الجابية هب

لعزيز تول وامسع لغغار ا اىيهءكة ؛ا •باب كل من عليهم يبخلون >الو
ا كليكم *مالم ريمت مب  به ترت ما هذا ،تالله الداررآح(مء عتىب ننعم ص

لعيون حل ،ا لعاملون فليعمل هدا ومل •ا

اق متلتإ بثق تلت وإن ي عر ر ظله مت بنائه ،و شيد و كلو امل له و ،حم
ت إال هو هل حعري عليت *بصمي ومروري *دخسي ليد دحضي طبن من هب
حجر حديد ،ومدر وتراب ،و خثب و جريد ،و ب و ه كثرت يكتمء مل إن ،ومت  هل

ا هرج مل وإن ،لفناعه١ ا بالبناء يتعاهد مل وإن ٠ظالمه أحد مه  من
شهدامه آممرع اله تعاهدته وإن ،ا اب إىل مل  يصري تليل وعن ،اخلر

رتاب ئان عشه يتغرق ،كال ينتقل (امل يعغو ،الثعثان عته و رس <أحرم و يشد  و
ربه يقص ،رمسه دمياص *خ • امسه و

ا وجل عز الله إة هبط مل  ابن ؛تال / االرز ملم إ لطدم١ عليه آدم أ
بر وهي .للغشام ولد ،للخراب ١يدو يوم كل يشادي ملكآ لله "إن ؛اخل
بقوا ،للغناء "صم)لدخراب وا

ك متبدل١ ر ور أيها مت غر ها ،باتية بدار هنائه سرعة مع امل متور
هية وانوارها ،مالية ها ،زا تطوهلا ،جارية وأهنار نية و وأفراحها ،دا

اهلل ليغأ عفل من نلبثه بنائها عن مالت إن •متو ب من و تعب وال ،هن
سه ها حراهبا عن سالت وان •ئمب وال كال ليها عن مؤلت دان ،االذغر مل

ها عن سالت وإن •الكوثر وهنر عسل من وأهنار لني من هائهار أهنار
ها وهة لؤلؤة من بالتمر متور  ومن ،اهلواء لي ميال سيعون طوهلا ،جم

لسناء باهرة خضراء زمردة ر توتةويا ،ا شاء عالية آء مح للمؤمن .امل و

ي ١ رتحم ل ٣٣٨ ،٣ ،١ ،ا
مذي ٢ ٣٣٨ ،٣ ٠١ ،الرت
ملي ،ن نيما ؛كما ٣ ٢٢٨٠٢٠١ ،الرت

لنعياطي العامل {ن ينكسر ؛يكنس ٤ ٧ ،٢ ،ا
شياطي العامل {ن انه :احد ٠ ٧ ،آ ،ا

٧ ،ا ،اتستاطي النامل ،لؤتؤن :لؤلؤه ٦
ن ؟ماهر :باهرة ٧



٣٢

تسي تلت وإذ هليت م المنيع وحجابي وكزي *الرهيع وجاهي منصبي حم

رق كم هعري  مغيط كن فلله زال وكم ،إليلت ومل آن إىل له >|>|,ل سنح نا

سببهن *عليك ظلل السم نغمه  ،كان وتد بذلق وكان ،بان عنهم كما ؛ممال و
الن لنواله ائت فإذا تلبه •ثك ر و و م مس مل ر ومدرك با و  ،باالحزان مس
تعب من هيه أسم ما ؛له ينم هلم ا ثئز دلم ،واجلاه امل  طالبه أشت مب
يال من لتجاء آ ج من آلممحرصوإن ،ا ر لثار من خي يعخل ا خلنيءحمل بعد و لدا  ا
عظم •له لدنيا ملوك من تيه ؛ صقره ا اله و .امجعني سه احم

والمتين النبيين من الولينا بتين لطا مع يكون بمن ءلته لما

التحسب ش .الهخمب هي مها عليك خيىل ال ما مع ،المادتين و والحهدآء
متغلب وحر لعاتبا ١ وموء ،لتعب ١و ل  االعدآء كثرة من به تكتسب دما ،ا

حقاد التغاتن من بواطنهم عليه احتملت وما ،والصاد  وهماتتهم ،واال
لباله من هات ما على حزنآ وتلهغال ،زواله عند بك كثر وزوال <إ  حئهه ا

٠ اتدامك بتقبيل قرت كان من وإعراءد ،وخسه

ته مي آىي ت روي وتد ر ٠ لكرمي ١ لقح ١ ياتي اجل و الرب من مبحن
لعظيم ت ال الدي احلن من ت مكتوب هيه ،ا و ت [ال] الذي احلى إىل مي و  مي

))كن للحين تتول جعلته وتد ،هيكون كن للحين اتول اشا عبدي يا
«/م(م)تيكون

ديه ١ ومت ته ١ آهل أدىن ة ١ ٠٠ ؛حل حهسة راسه على يتد من عئزلل جل

دم الد عشر مم راس على لؤلؤة ادىن وأن ،خا بين ما لتضين امح

شرق •" (٨٠ )ليخربوا امل

١٨ ،٢ ،التحام ابن ،ن عريها ؛وإعراو ١
١٨ ،ا ،التحام ابن ؛ن يسيرا ؛يتر ٢

١٨ ،ا ،التحام ابن !ن تسه :إتدامك ٣
لرتب ؛الرب ٤ لتحام ابن ذا ا  ١٨ ،٢ ،ا

لتحام ابن ٠ ١٨ <٢ ،ا
لتحام ابن ،ن لؤلؤهم ؛لؤلؤه ٦ ١٨ ،١ ،ا



ته كانت فإن  i*-4 انتم نعيم يل ،عليلون بيتكما نستجمع لله املدا
ون لسمة كانت دان •خالد لعراق بالفراق الله لغير ا قر ان ؛نبل *ا  حت
لرفاق لرفاق مع ا بيس الغ ،ا كته ،محبوبه مع اآلخرأ ني ،ا فار  ني إياه هل
تتياء من كان فإن ،مظلوبه هتياء من كان وإن ،آخاه نفعه اال  خرم اال
ترباء من الدار هده يف يتوتع ما مع ،وآذاه مدتاء اال فاء من ،واال  اجل
تله واملد لوفاء و كثرة ،ا لكدر و فاء وعدم ا ،لديه وتغيرهم ،امل

تلوهنم ليك وإماءتهم ،علياء و د إياك وهجرهم ،إ  وما ،االمثراز فوات مم

لعلل من قلوهبم / ثبئه تعت وإن .واالمراز ا لوا هدة هي و وإن ،ممال خت
تعت شه تتهممدا ،العلراء وأعداء ،السراء إخوان ،حمال تبرؤا نله وا رتو م

حوشه ومحبتهم ،بالغض حائك حال دإق ،ملوال ماثال تئ إن •بالعخث حم
لبيان هدا من هيئ يف حككت وإن ،أخوال أخوال فما  معمدات له نسيظهر ،ا
د متحان مم لقائلني امدق تال كما مثدا نانتما (اال نزمما ؛ا هي ما ءو

(.،<٧٦)متقابلين مرر على إخوانأ ثمل من مدورهم

هاد كن هدا يا يتعللق غال تتبما فرمبا < تربيم او حبيب اجل  تبل افرت
غيب اب فقاتال .امل لعظيم احلو ديق ممال وبان ،ا ميم امل حرمت ،احل ما و
نست ،الدرجات من ترومه .هات ما على لثدملا يفته فلم و

يل آن ؛احلدمي ويف عليه الله ملي للتيب تال الطدم علميه جرب

 حتت ما عو ؛لال يتول وتعالى تبارك الله إن <محمد يا ؛ومنلم وآله
عمل < مغارته فرقك حثت من و؛حبب ،ميت فرقك ي فرقه حثت ما وا ز . ،٧٧)به جم

حتلت فانظر لكلمات هذه عليه ماا رية ١ ا فراق ،املوت ذكر من ليس  و
مال على ̂اجلزاء ،االحبه له يف »إن . إنذار اإلنذار هذا آبعد ،اال ذ
س(مء)االبمار الوىل لعمرة

العالدن ؛العلل ١
لتحام ابن {ن نغما ؛يقيتا ٢ ١٦ ،ا (ا
لتحام ابن ذا فقابل :فغاتك ٣ ١٧ ،٢ ،ا



>Luu رزته ني وتوكل .وخلته خلتك من إلى باله ص هذا يا آلته
ي على تلم وال ،لملكوت ١ عي تدبيره الله إلى اعلهث *ورنته م رنته احل

 او تليل تعبيره من إليك وهل ،تموه ما بعد ولبك عي تميهره إليه

ال والله .الممير وإلهه بميمهما وما وامء السموات مله ولله ؟صير
 وال .نشورآ وال حياة وال موتأ وال ،قرآ وال ئغعآ سمه وال لم مله

تغترمال وتد •نقيرا رنته هي وال ،يعيرا صره هي تزيد أن تستطيع

 العزيز ولنلئ ويمبح ،اميرأ وبعمله ،مريعآ تبرك هي لتبمم ،جبغنت المنية

 ويغترق (.V\)lo^ آو كان عدوآ وارثك ماثه ويشم ،يتهمأ مععك
الشهداء مع كبت ليتين يا وتقول •متيما آو . وكانء ظاعنا عياله

 ،هات تد ما هات ،هيهات هيهات له لنيتا .عظيما فوزآ فازوا الذين
.سأه او حسنات من تنمت بما وخلوت ،المسرات وعظمت

من ليه ائت ما له محذرا ،الغغور العزيز الله جول وامعمع اال

ي ال يومأ واخشوا ربكم اتقوا الشام ءيايها ؛الغرور ز  ولده كن والد جن
 الحيؤة تغرنكم هاد حق الله وعد إذم هيئا والده عن جاز هو مولود وال

المداء من وله كان وإن هذا الغروررم(*ه بالله يغرنكم وال الدنيا

 من العراق قليكن االحقهاء من كان وإن ،الجبان وبيته بهته تجمع لسوق

.االهرار مع االخيار وال ،الثار / امل مع الجشة اهل .»ع7«ج,ي ال ،االن
 هي ماعيح له بغراتك وتكون •هيه هتغعع لشهادة ١ يرزتك ك الله ح ولعل

 المرء ))يغر قغدآ ،تيه واجتهد العذاسمم من ينجيك ما على إحرص ،تنجيه ان

هان يومئذ متهم امريء لكل .وبنيه وصاحبته .وأبيه وآمه .اخيه من

إلى يشاء من يهدي ))والله •العظيم البيان لهو مدا إن ٠•، (٧٣ريغثيه

ه . (٧٤ر ستقيم مراط

 هكانه ،والحبيب والمديق ،القريب ي االخ هراق على يثق تلت نإن
ليعاق بعضهم يومئذ و))االخالء .أجمعين الخلق على عامت وتد بالتيامة

(هأل)اسين إال عدو

ن الق :القه ١
 ١٠ <١ ،النحاس ابن ذا تعتريه تغترمكت ٢
١٥ ،٢ ،التحام ابن ٣



ديث م جاء البيت ته تال ح وملم وآله عليه الله ملى النبي آن ؛احل
يحآ اال ٠٠ ؛يته للها رض هريرا يعها الدنيا ر بلى ؛تلت ٠٠ ؟ليها بما مج

دينة أودية من واديأ بي وآتى بيدي ناخذ ،الله ل رمو يا  نإذا امل
ثؤتات ،الشام رؤوس ليها ،مريلة .مثليها ١ وعظام ،باليت وجلنق €و
ؤوس هذه ،هريرة آبا يا ٠٠ ؛تال حامل حرمكم تحرس كانت الر مالكم و حم ،أ
 وهذه • رميدم دمرما ثرةما همر هم <ثئد باد كظاعأ قثاتط اليوم م

والشاس هامبحت بطونهم هي نتحنوها اكتسبوها أطعمتهم الوان النؤراه

لياليه اخلرق وهذه ٠ يتحاموهنا ياحهم كانت ا لبامهم ر ميحت حم ،و  أ
لرياح ينتجعون كانوا اللص دواهبم عظام العظام وهذه .ثئبثها وا

لدنيا على باكيا كان منين ،البالد اطراد عليها ؛تال <نليباث> ا
/ ٠ (٦٩يكاؤتاؤ احتد حتى برحنا غما

لعك تذكرت وإن حنوت / الكرمي و غيق االب حنؤ عليه و لرحيم احل .ا
لله نتنأ وأوالدكم اموالكم ررإمشا ؛تاثال م تعالى الله تال نتد وا

تالله (.،<٧٠ )عظيم اجر عنده حم تعالى الله إن و  ‘ابيه من بالولد ار
خيه ،وامه كيد .وعمه وأ ى تملهم رباه تد وهو إ ؟ال و د ته حب م رمح

فته بيد وتثبه ،االحفاء ظلمات لطعه رأ وامالب تالمها ١ أرحام هي و
حنؤك ذاك إذ عليه كانآهغتتلق باين .االباء كيد ،ودنوك عنه وبعدال ،و و

لنعيم دار عن يتعنلث ريم كان إن ولد ،الكرمي الرب وجوار ،ا به هانت مغ
ريم آو ، مهموم آ او ،مغموم به غانت كي  متيمم او ،خاتد عليه غانت حمحي
تليال ثبته إئ .واجد لضنه خل حته او <وحرب حنصب ا حقد حرد من ما مع ،و
لعقوق من تتوقعه عتاد ا مت دإق ،االوالد من كثري من ،امل  وإذ ،جثته آمت
مت وإن ،يثله تصنت وعم .مئة تعنها بانت لنتنه ١ به عظمت وإذ ،رمثبح هن

لثئماء من تراه وائت ، البالء به تك مروره تود ،ا فرته ،هب زنه و ،حب
بثه نه ور سرا غأ وديناره درمهه وزيادة ،خب  اجله من حتكلد ،ميزانه خب

تنخل ،تطيق ال ما .تضيق كل يل بسببه و

لنحاس ابن ؛ن احا ؛ام ١ ١٤ ،ا ،ا
لنحاس ابن ذا عظام :عظاما ٣ ١٤ ،ا ،ا
لنحاس ابن ذا رهيدا ؛رميدا ٣ ١٤ ،ا (ا

لنحاس ابن ٤ ١٤ ،ا ،ا
٧٧ ،١ ٠٢ ،علي ذا حنوك :حنوت ه

ن حقته :حغقته ٦
لفتنه ٧ ن العتبة :ا
ن البالد :البالء ٨

لنحاس ابن ،ن مكلد :تتكلد ٩ ١٠ <ا ،ا



نلة لكهد  تاالموا يف يكونون تلمل عن آهل العظيم ليطها هذا عن مي
د ما مع ،آليات ١ نوازل وتغرهتم (لفتات ١ اينه ومتزهتم لغخو ١ مش متهم رمي

اوات لعد لياء واالخالق ،وا قد ،ا  متلق حظوظهم من عليهم عرضت ما على واحل
اهنم ،للغواء هجر م ،املال تلة عتد إياأل و هل صو لق عن و  تغري عتد ود
 على إيالث صيتهم وحما ،املال يف عته هرارمم ذله من عظمها .االحوال
ل مواتد يف الذر مشاتيل ا حثله ئض لو واحد كل يود حض <اخل  ما و

لذنوب من عليه ثعال ا ال كيد أم ٠واال ت لغماب معرز هي هو ؟مال مي  ا
وال تتعرق االخالء لتده عتد عته تتغر ،والز لعيال و ء ،ا ل يهجر  صديق كل و

لوصال له يكثر كان م حم (ا لتيامه يو ثل ا كتسبت آين من عته مب ؟ا
هيما نغتت و يا ؟ا تعظم ،االطلمال نيه تشيب يوم م مؤال من له و  هيه و

يكثر ،اآلهوال يشتد ،الزحام هيه و مام و عما مرقعة كل و))تدهل (احل
ل ذات كل وتطع أرضعتم ا مح قام ذله مول من ٢، (٦٧)محهل )ريعرق (امل

رمون صي ليؤخذ بسماهم اجل ا C(، (٦٨) مواآلتدا بالنو

 <لخطير ١و / لحتير ١و <والتطمير التقير على الثمتياء ١ ليه ويحاممب
< عام بخمسماية لجتها إلمم الثمنيان ١ الغترآث ويسبق ( لتمام ١و والتاتم

لغض آيها وائت (السالم دار هي ويتمتعون ويشربون ننياكلو س ا بو  حم
ش (ماله مسبب عتهم لدنيا له ان وهب ■ماله بك يؤمر آن خت ا

ها يرها لغتاء ١ إلس ليس ٢ ،حمذانري ا هراته من بد وال ؟مم كلت وإن هل ر
ما ،إمل ور •مهر

سه ١ الن ؛ا ل لتحام اين ،امل ١٣ ،ا ،ا
 ن هتد ؛نقده ٢
٧٦ ،١٠١ ،علي ،ن من . :على ٣
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٣٣

٣٤

لعشم الخطر ذلال بعد مث لنعيم نإلى {سيد ؤثا ٠ ا م ا وإثا ،املهت
اب فإىل هتيأ حيم عذ لشهيد •اجل من وا يع من آ له مج ش ال ،ذ  من حيتأ خي

هالال هذه مول تال تد و .امل لله ر لله ملى ا ملم وآله عليه ا "ال :و
د لشهيد جي لقتل امل من ا ي إال ا لثننة مه ا •(."اا)ا االخ ايها يصال من

نتهاز عن لقص يل ثجار هم ،لغرمه١ هذه ا لعذاب من ا تفوز ،ا لله عند و  ا
ني ب بص آ تؤثن ،امل ئد من ذله بعد وما <اإلال نتشه من و لشدا  ا

حياء بالشهداء .واالهوال تون رهبم عحد آ  االخره ني عليهم خوى وال ،يرز

زنون هم وال رحهن ،حي ا مث حاهم مب لله ا حهم •مستبشرين فتله من م ا اروا
ح خضر طهر جود م ر لتتل هذا بني لكم •كليني لي مت لكرمي ا وبني ،ا

ت ١ و م ١ مل ٠ آلهل

هاد عن يعوتين تلث فإن ملي اجل طغايل ،ومايل ،ا عيايل ،وا هلدا ،و
جة لهم موعه حب غى ال زنأ > توال ،وعاد عر تعاىل تال نقد • ٠ جم ))وما :خي

بكم باليت اوالدكم دال أموالكم (.،<م)زلفى سنا ترت

ين :تعالى وتال لينني ١و الفاء من الشهوات حب للشام وز
تنطرة١ لتناطري١و لغحه لنهب١ من مل يل وا مؤمه واخل نعام١و اهل  حلرم١و ال

يؤه متاع ذله لدنيا احل لله ا ن عنده وا تال •،؛< (٦٢ )املآب مح :تعاىل و
يؤه ))امنا نيا احل و لعب امل ينه وهل تغاخر وز تكاثر بينكم و االموال يل و
يه كمحل واالوالد رتاه يهيج حم نياكه رلكثا١ اممجب مث غرآ ل  يكون مث مم
مغغره حديد عذاب االخره ويف حطامح لله من و ان ا ضو يؤة١ وما ور لدنيا حل  ا

لغرور متاع إال يات (.،<ءآ)ا جج ،كحهره هذا محل في واال واضحات ليها واحل
رية ٠ من

ديث ويف نيا كانت لو٠٠ :احل لله عند نشل امل ما بعوضه جناح ا
ا1(.٦٥)حربة منها {كاهر سىت

تال لله ملى و له عليه ا ملم وآ موقع :و نه من أحدكم مموط "  خري اجل
نيا من ييل يل ومثدوه •ليها وما امل لله مم حة ا لدنيا من خهر ورو  / ا
يت وميار .ليها وما نه أمل عن جار هنا١ من خري اجل هار وما لد ٠٠• (٦٦هل

لقتل ١ لقتيل :ا ن ا
نن :كانت ٢ مض <ا رت ل ٢٦١ ،٢ ،١ ،ا



هاد من عليه انقرث عها الرامثب أيها لتوليق منن كن لغاكب ١ ٠اجل ا
لساد بعاد ١و للطرد تعرفتأ لد إتلق <وا ساد ™ والله ٠ وحرمت / €إل اإل

اد بديل حجامه مهب هل حعري ليت ،اهلر  معارك تتحامال ١ و ،القتال عن إ
له ،االبطال يل يف وخي م الله مس لد هجوم خوف آو ،أمل طول إال واملال آإ

بوب نراق أد ،اجل ،حقيق لث آخ او ،وعيال وخدم ولد أو ،ومال أمل من حم

ماحل من ازدياد او ،محمي صديق او ،كرمي وص او حغيقء عليه لريب اد
مال صب أو ،متيع جاه او ،ومجال حسن ذات زوجة حب او <اآل  او ،ربيع حم

ر ي مليم آو ،مليد ظل أو ،مشيد مت هذا مثير ليى .ميي ماكل او ،هب
هدا ما وتالله •العباد رب عن هوام \ك ،ال7 وال ،جلهاد ١ عن يتعطئ
ميل حمال االخ أيها ع اال جب ين ))يايها ؛تعار توله مح لكم ما أمتوا احل
يل يل انغروا لكم تيل إذا شاتلتم الله مم ضيتم ٢ االرز إر ا هؤه ر  ياحل

نيا ا االخره من امل يؤة متاع مت سط اخل آله إال اآلخرة يف ا (.،؛<تديل

ملي ما إر إمغ جج من عليه أ متمع < لتاطعات ا احل عليه {لغي لنا وا
رباهني من اطعه ال هاد عن يتعللث ما اثه لتعلم ،امل رمان هرى اجل  • احل

ليس لتغس إال هيب لتاخرال و يطان ا ،االمل طول إر مكونه اما .واحل
رتاز .االجل مجوم دخول نتعال و ،نزوله من بد ال احلم ملوت ١ من واالح  من اال

لطريق يله ملوال من بد ال لذي ا ا لله .مم عمر يشتم ال / اإلتدام ؤىي توا
تتسيزم تأخرين عمر اإلحجام يزيد ال كما امل لكل .امل تإذا اجل أمة ءو

الله يؤخر ))ولن •ه ،٥٧ ر ن يستقتمو وال ماعه يستاخرون ال اجلهم حجا،ك
جلها جاء إذا نفا لله أ ا خبري وا نرخم مب ائته ذ نغم ))كل (ء(.تعمدو
لينا مث املوت غتون ايها مكرات للموت واة •،، (٥٩ر ترجعون إ وإن ،امل

طلع مول لكن هديد امل  إال مته ينجو ال عذابأ للقرب وإن ،تقعرون ال و
لصاحلون ل ليه وإن ،ا ا لكني خل لدين الله ))يثبت .لغاتشني ١ امل ا

 الله ويطل االخره دفي الدنيا المؤة ض الحابت بالقول آمتوا
(.«مأ)الةللمين

٢ ،لسباطي ١ العامل ،ن معازل ؛معارن ١ ٠ ١
٢٠١ ،بسياطي١ العامل (ن تالتغس :بالتعس ٢
ن يبعنك ال وموام :مواه ييعلك وال ٣

لسياطي العامل ،ن لتاخرل :لتاخرال ٤ ٤ <ا ،ا
ن الهتسين ؛الهجقسين ٠
٢٤ ،ص)االيماق ،القرآن ٦
بت ٧ ٢٧ (<إبراميمرءا ،القرآن ،ن هيشبت :حي
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و ،للخلو الطمع واذله ،لسمها عن اكتسب من وآما عزيزا كان وإن هل

لظاهر ليت لظاهر م كان وإن ،عامر التل بانواع لتلبه ،ا خهآ ا ع مها مث مج
لباطن ني نهو لطمع باحلرم هتري ا كاسب وياىب ،وا لدينية امل  أن 'إال ا

مراط إلسم يشاء من يهم وووالله .لربيه ١ االخالق هذه ثوره
(.ه)ستئيم مه

:تال / انه :عنه الله ريف علي حديه ني املدور حناء محمما وتال

هاد ته أبواب من باب الله قي اجل هاد تره ومن ،اجل  الله سبيل ني اجل
لبسه نثق ،البالء ة.ا0وش ،الذلة الله أ لشد وسيم ،باملسار ذ ومتع ،ا

دراه يعشي لثئذ ١ (،اإلمنا

الله ملى الله رسول أن الرتحي عمرو آبي عن ؛أيضا ليه بذكر
سبيل يل اجلهاد ص ماحيها لتميم احلئوب إن11 ؛جال وهلم وأله كليه

٠ر مترينه حمة لغر ١ حيبس كبما الله ٠٠• (٢

عليه لله١ ملى لله١ رسول تال :تال عنه الله رضي هريرة ابي وص
من حعبه على ماء نغه يسء دمل يغز دمل مات "من :وسلم وآله

(.٥٢١̂ روام التداق.'م

 الله رحي امامه أبي كن حسن بإسناد ماجه وابن ،داود ابو وروى
يجهز او ،يغز مل م*من :تال وسلم وأله عليه الله ملى لتيبا عن عته

لد أو ،مثازيأ مابه .بخير أهله غي مثازيآ خي يوم تبل رعهبتا الله ا
نيامه "م(ءه)اال

لعزيز عبد بن سيد عن الرزاق عيد وروى عت ؛تال ا مكحوال مس
ال بيت آهل من مااا ؛وسلم وآله عليه الله ملى الله رسول تال :يقول

ج ر لغونه او ،نمازيج يجهزون أو ،مثات متهم خي الله بهمآما إال أهله ني خي
٠هه()مرسل وهذا املوت تبل بقارعه

٦٥ ،١ ٠٢ ،علي ،ن اىل :إال ١
لرضي ،ن مهم :ميم ٢ ٦٨ ٠١ ،٢ ،ا
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ديق مكر آمي عن معد الشام خطب وتد ٠ بادت آته عته الله رخي امل
خنقته وتد تتام ء بعام وملم وأله عليه الله صلى الله رمول وفاة

عت إني ،الشام أيها ٠ الثعنره وملم وآله عليم الله حمىل الله رمول مس
لشهر هذا تي أول عام توم حرك آما تاملشري هذا على يقول وهو ،ا

هاد وف اآلمر ١ توم ترك وما ،الله أذهلم إال الله مبهل ني اجل عر  بامل
لنهى نكر مبن وا ٢ إال امل ٣ ساء كتاب عي ذكره ."بعقاب الله ٣

وررم د .امل

ني ورواه ربا لط لغظه ،باختمار حسن بإمناد ا توم حرلء ما ٠٠ ؛و
هاد م إال اجل ٠٠.ما£()يادعداب الله مس

اهد عن بامناله صماكر ابن وخرج ا ؛بال الشعيب عن جم  بويع مل

لصديق بكر أبو ديه ١ لذكر املنري معد <ءته الله رمي ا  ؛فهه وتال حل
هاد لوم يدع وال ٠٠ ٠٠ ■ (حء)بالغرت الله ضربهم إال الله مييل في اجل

هاد عن آمءلوا تد الشام شرى قلت فإن اء اجل ء كشهر منهم واآلمثهن
اب ديث حدي؛م مح كما هو الغىن آن ؛باجلو  رص—لع ا كثرة عن ليم ؛احل

لقلب مثئى الغنى وإمنا لقلب لرت والعرت ،ا الشام منن نشاهده والذي / ا
ا هاد عن اعرفوا مل لغشامث اجل كتساب على واتبلموا ،وا هات من اال اجل

ختلمغة لقلب لرت ؛عليهم الله ملط <أن> ،٠ومثير مباح من امل هده ،ا و
تعوا ،حح ونمليه ،حرص توق من كحيرآ من من اءىدحمر وتناولوا ،الواجبة احل

ام كوس احلر وها كامل لقليل ومار ٠وحن لدنيا من ا ريآ عننمم ا ،جليال خط
لطمة احلرش وادلهم د اة فتل <وا ستولت وتد إال احدا منهم جت  عليه ا

.الذلة

ضأ حالال لغنيمة ا كانت ولما حخوير هي سييأ كانت < هبهة ليها ليم حم

لقلب طرر ،ا ح ١ ظلمات و لبخل ،حل لغنيمة عماحب < ساحته من واحلرم وا  ،ا
و اليد هتري كان وان لظاهر دثاره كان وأن ،التلهم ثمني هن الذل ا

سكنة حعاره ،وامل لباطن مث لعظمه العز ا مغهم كما وا توله هي تعالى الله و
ؤمنني على ءآذلة ؛وجل عز للهرين كلى اكزه امل •ء (أ)؟ا

٦٢ ٠١ ،١ «ءدي <ن لقال ؛لتام ١
ن ابم ؛عمهم ٢

ن ضرهم ؛ضربهم ٣
٦٤ ،١ <١ ،علمي <ن ما ؛كما ٤

ن لعردء١ ؛لعرء١ ه
ن عن ؛تحلى ٦
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 همل
 حرك من وسد / لي درد ما ذكر لي

يغز ولم مات او <ءته رثممة الجهاد

وإخوانكم وأبناؤكم آباؤكم كان إذ ث>تل :بائال م تعالى الله تال
وصنكن كسادها تخثون وتجاره اتترشتموما وأموال وعشيرتكم وأزواجكم

 هاتي حم فتربموا مميله لي وجهاد ورموله الله من إليكم أحب ترضونها

، التهديد من القريغأ اآلية هده هي :النقير يقول ،، ٠ (٤ ٠ر بامره الله
من شيه هو ما إلى وركونأ رثمبة الجهاد حرك لمن والتخويد ،والتبخير

االبنرراا(.ء أويل يا ستبروا .كفاية نيه ما واس اآلهل

هي نغروا١ لكم تيل أذا لكم ما آمنوا الحين ءيايها :تعالى وبال
 شما االخره من الدنيا بالتيوه أرضيتم االرءق ،إلم اهاتلتم الله مييل
 عذابا يعذبكم تتغروا إال *تليل إال االخره شي الدنيا البهؤه متاع

يستبدل اليمأ ،، • (٤٢)تدير حيئ كل على والله حيثأ تضروه وال مثيركم تومأ و

والتشاتل :تال *الجهاد تره على تدبيخ هدا :القرطبي اإلمام تال
إذا واإلمام :تال .احد كل كلى حرام الكراهة إظهار مع الجهاد كن
 عند يتقاتلوا ان لهم يكن لم لو[آ ،الجهاد إلى وندبهم توما عبهن

كان ال عثته من على هرحآ تعيينه ويمير ،التعيين لكن لجهاد ١ مل و
.انتهى (ى)اإلمام سه

م المخثغون ءهرح :تعالى تال أق وكرموا الله رمول خالل مبمتهب
٤)باموالهم يجاهدوا ٤)،) /

 ربي اتخذ وتد ،الجهاد يرون ال الزمان أخر هي يكونون "قوم *•٠٠٠

ال آليما عذابا يعذبه ذللق يرى وهو لتيه عبد أيها ،يخلغه ال عهدا عنده
 تره شي التغليظ باسمم هي عساكر ابن خرجه ٠٠.العالمين من حدم٢ يعذبه

.(ها)بتمامه الجهاد

ن لتحديد١ :لتهديدا ١
١٤٢ ،٨ ،١ ،القرطبي ،ن الكرامة :الكراهة ٢

١٤٣ ،٨ ،٢ ،العرطبي ٣
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مغير الغزو لله وهاء ترك من آن yJLf الله رمحه اإلمام من و<دد>

شدد •إذن ا احمدل كما جامر أم حرام من الله مد متمه كليه وا  هب
خدر ابن احب ليس * مؤجل ودين كليه كان دمن .امل لدين مل تع ا من امل

.كغاية هرز مز احلي اجلهاد م كنه االوجه.وهدا / أمح م اجلهاد ٢٦

لكغار دخل بإن هاد مار كليها اطثوا آو لتا بلدة ا برو حيتئذأ اجل
آة ،مواله إذن بغري العنب هيخرج ،عني كان إن الزوج أذن بعير واملر

لولد خيرج كذلال .ليهما الوجهني امح يل دناع توه فيهما إذن بغري ا
< حنيغة امن منهب جميعه وهذا ، التني صاحب إذن مغري لندية ا و ،التني الو
مب لكغار نزل دلو •أجمعهن يشبم الله رثي حتهل بن وامحد ،مأللق وحم ا
لبلدان عن بعيد إلعالم ١ دار يف جبل او خراب كلى  نزوله لغي ،داالوطان ا

زله لبلد دخول خم جهان ا طلتهما و .الغزايل أ

ن مل فإذا المسلمين بسكون تئرذ الدار آلن المتع هو واختار  مب
أبو تال .اشتهى بعيد لمتالد ١ كلى إليها المسلمين هتكليد الحد مكئأ

كريا كيد ،بثيئ ليم اإلمام اختاره احلي هدا ؛النووي ز متكني جيوز و
مكان مع الملمين بالد كلى اإلستيالء من العدو  والدي . (TA^ الدنع إ

.اإلسالم دار من النه مخزلته ينزل انه االمحاسمم عن الحرمين إمام نقله

 ومل ،اإلعالم دار العدو تارب ولو ؛تعسيره هي القرطيب تال
خلوها وع ايفأ لؤمهم مي  هدا هي خالف وال الله دين يظهر حض ،أليه اخلر

ليغوي تول معلمي وهو .كالمه اشتهى سلمني بالد لكلهار١ دخل وإذا ؛ا ،امل
هاد للم ،بعد من حق هي كغاية ونرز ،ثرب من على عني هري باجل  وا

يته ما هذا .ا ٣٩ر اعلم ،كت بسلها وحمن ،الباب هبذا الئقا الغروع من را
لله ،الغته .أكلم وا

ن مؤجال بيتا ؛مؤجل دين ١ ٠٤ *١ ،٢ ،علي {ن ح :حينتذ ٢
ختار ٣  — + ١٠ التغع ■ وا
 آلد ٩٧ ٠١ ،تعيالرا ،ن بسكني ؛بسكون ٤

ي ٠ ٠٦ <١ <٢ ،علي *ن إىل ؛احل



 العدو إلى طائنة إمثزاء اإلمام على لري ؛تعميره هي القرطيب وبال
إلى ١ليدمحوهم مه يحق عني يحرج او منلهسه سهم هنئرح •مرء سه كل هي

هي ينخلوا حتى كليهم الله دين ويظهر ،اذامم ويكد ،ويرثمبهم> اإلسالم

زية يعطوا أو <^اإلمالم نتهى )^(اجل ا

من يمتع مري به وعن ،وامراء ،ومجشون ،ميي على الجهاد يجب وال
ب ،القتال  <خغيدق ومحثئ ،ضرس بوجع ،مداع به ومن ،اعور كلى / وجي
وها مب مذا .يسر عرج وذي ،وحن والله ،خالها نيه أظن وما (احبمد حم

.اعلم

ز ال الغزو آن كلى العلماء واجمء و موين بإذن إال جي ،المسلمين اال
بوين واحلدة <والنإةن ا سد كاال  أمح هي وحولهما مع ا ين و <مسمه

بن بكر أبو اإلمام هتال ،ثان دين كليه هيمن االختالل واما .القولني
حذر وج هي يرخم ماله كان ؛اإلهراق كتاب هي امل لمن الغزو إلى اخلر

د مل دين كليه ناص ورخص .تضاقه جي مغير دين كليه من يغزو أق االد

ين عليه كان إذا ؛الله رحمه الشاهعي وبال .صاحبه إذن قا له ليس د
ذن إال يغزو .م)كادر آو سم العين كان الئةن،وسوآء اهل مإ

حذر ابن قال  وخروج آحد تمه هي الله عبد بن جابر حديث هي ؛امل
بي وكلم ،جابر مه وعلم دين وعلميه £سوهم إىل أبيه  عليه الله صلى احل
ليل ذله ،يتكر ومل وملم وأله حوع مثير الغزو آن كلى د ن مم  ،دين علميه مل

(.٣٧) ؛وف ند تدأف

١٥٢ <٨ <٢ ،القرطيب ذا يدعوهم ؛ليدعوهم ١
١٥٢ ،٨ ٠١ ،القرطيب ٢

ن مله ؛ماله ٣
ن ؛اىف ٤ مآ
يغزز ؛يغزو ٠



اكم ،داود أبو خرج للغظ ،واحل ؤمن مبد من ؛له وا ،خالد بن امل
تنلهروا ))إال ،تعاىف توله كن عبام امن مالت ؛بال نئيع من تجدا حدتئي
ليمآ،ء كذابا يعذبكم متئغر ؛بال ا وأله عليه الله ملى الله ربول ا

طر ١ عقهم نامال ، ١هتثاتلو ٠ ١ ءالحها ١ من حثا وملم اهبم نوكا مل  ٠ عذ
اكم بال د محيح حديث احل / (.اأ)امب

رية ١ يقول ليل تبله لذتي ١ و لحديها ١هذ ويل لغت من آن كلى د
 مرم ذالق تبل الجهاد كان وإن ،مهن ترص عليه مار للجهاد اإلمام كثئه

تغه هي حييه ابي امن وروى .كغاية :تعالى توله ني مالح أبي عن ؛مم
*)م”.والشاب الحمحخ ؛تال <،<وثعاال خناها ءاشغروا

؛أمنار ثالثة عليكم كتب ؛عته الله رءيل الخطاب من عمر تال
.والجهاد ،والعمرؤ ،الحغ

ر

لكبار جهاد آن املم ي ا المبم هي كغاية هر لعلماء يإتغاق ي حكئ .ا و
سئب ابن مه وابن ،امل ي انه ؛هرب هاد واتل ،عني هر مره مشه كل هي اجل

كفعد لعنروره إال ثمزو من سه إخالي يجوز وال .خالهم بال افتل لزياده ١ و
متثمال وخوف ،العدو وكثره ،المسلمين كعره لعذر آو ك ابتدأوهم لو اال

تله ،الزاد حاخهيت *جيز مل عذر وال ءنروره تكن مل هإن ،الدواب علد و
لشاهعي عليه شؤ .سه الغزو .م)ادله رمحه ا

ختار ؛اإلمام وتال ؛بالوا هإنهم ،االموليين مسللق عتدي امل
هاد رئة دعوه اجل تامته هيجب <هت ب إ  آو صخم إال يبقى ال حىت اإلمكان مب

مكتت إذا يعثلل وال ،الستة هي مبرة خيمت وال ،سامل  ذكره وما ،لزياده١ آ
بنتهاء لوه ا موال١ أن وهو <لغالبه١ العاده على مح لعقود ال  تتآقى ال وا

يوش لتجهيز نتهى (٢٤)مره من آكحر السنة هي اجل .ا

 ن احياء ؛االحهاء ١
لشاب النقري يقول ٢ + * وا
ن إذ ؛تبل ٣



رمول مع جالس اشا يهنها ؛تال عته الله رضي نخيل بن طمة وص
إن < الله رمول يا ؛لقال رجل دخل ذإ وملم وآله عليه الله ملى لله ١

يل لطلح وإن ،سمت تد اخل وصت تد وارإ ،تتال ال ؛ذ آتوام وزعم ٠وطء ا

اكذبوا ؛وملم وأله عليه الله ملى الله رمول تقال ،أوزارها احلرب

لقتال ؟جاء االن ال الله سميل في / يقاتلون امتي من امه تزال ال وأنه ،ا
ضرهم م الله ؟يزيغ ،خالقهم من حم م اتوام تلوب هب ريزهت يقاتلون ،متهم ل

اعه ١ تتوم حم ير ١ اليز وال ،مل يل ١ تواصي هي معتودآ خل يوم ىل ل خل

مأجوج ياجوج خيرح حم أوزارها احلرب تطع وال ،التهامه  رواه •"و
سثي .س)ا

الله صلى الله لرمو تال ؛تال عشه الله رضي ماله بن انس دعن
وانلهسكم باموالكم المشركين راجاهدوا ؛وملم ومحبه وآله عليه

ثي .داود آبو روام ٠٠٠ لمنتكم ٢و لثال هرط على صحيح وتال ، دباكم ١و ،وا
)™(.سلم

لشيي عن عنه الله رهي طالب ابي بن ملي وعن  وآله عليه الله صلى ا
ا اراإلمادم ت وملم م اإلمالم :أمسم نيهمه لزكاة ،سمم واملاده ،مس ،سمم وا

 ،سمم بالمعروف واآلمر ،سمم رمضان وموم ،مهم والجهاد ،مهم والحج
)™(."له سمم ال من خاب و <،سمم> اسكر ص والنهى

عليه الله ملى الله رمول مثل ؛تالت عتها الله رضي عاشقه وعن

 ،وتثه جهاد ولكن الغتح بعد هجرة "ال ؛تقال ،الهجره عن وملم وآله
<ابن> حديم من عليه واتغتا ،مسلم رواه ٠٠.وانغرنا امتتغرتم وإذا
(.ممأ)ماس

٢٠٢ ،١ ٠١ ،داود ابو ،ن بين ؛“ ب ٠ بيتما ١
٢١٤ ،٦ ٠١ ،النائي ،ن حال :جاء ٢

٢١٤ ،٦ ،ا ،الصاغي ،ن يرهع :يزيغ ٣
٢٩٠ ٠٤ ،ا ،ملم ذا لرمول :رمول ٤

٢٩٠ .٤ <١ ،مسلم ٠



لذين لقيتم )أفإذا ؛قاتال عر تعاىل وقال  نضرب كغروا ا
لرقاب لرقاب يضرب تعديكم معناه ،ء (٢٢ر ا هاد اآلمر ني واآليات .ا  جب
شركني ريه العني اعداء وحتال ،امل • جدأ كح

حهحهن وم الله ربول قال ؛بال عنه الله رم هريره ٧٦٠١ كن ؛امل
 ال يتولوا حىت لفاما أقاتل قا '*أمرت ؛وملم ومحبه وآله عليه الله ملى
بعثها إال / واموا؛هم هم ؛دعا صيب عمموا قالوهاء نإذا ،الله إال إله

حساهنم ."م)متاىل الله على و

تن مدا روى وتد با امل ا حاح حم لشن ،امل عانيد ،وا عاجم ،وامل  وامل
اعة عن حابة ١ من مج اد وليم ٠ مل لتطويل املر ا ١بإير ا ٠مب

قال ؛بال عنه الله رضي هريرة آبي عن مكحول عن ؛داود ابو وروئ
أمري كل مع عليكم واجب '*اجلهاد ؛وملم وأله عليه الله ملى الله رمول

جبه واملادة ،هاجرا آو كان آ نث  هاجرا أو كان *برأ طم كل خلد عليكم وا
بائررءآ صل وإذ ٠٠.(مس

الله رمول تال ؛تال عنه الله رضي ماله بن أمن عن ايفأ وروءآ
إله ال قال ^صن الغث ،اإلميان أمل من '•تالم ؛وملم وأله عليه الله ملى
رجه وال ،يذنب تكغره وال < الله إال هائ ١و ،يعمل اإلمادم من خت منذ ماز جل

جور يبطله ال <الدجاإآ آميت يقاتل آن ىل إ وجل عز الله بعحئي
٠٠.)^(باآلتدار واإلميان ،عادل عمل وال ،جائر

تله وعن لنم ان عته الله رهي وا  وملم وآله عليه الله ملى ا
جاهدوا ،ميت كل على وملوا ،إمام كل خلد "ملوا ؛قال ."أمري كل مع و

ائط ماجه ابن ردام اء واحل هاد تطل كتاب هي عساكر بن العني هب .اجل
(.٢٦) حسن حديه ؛وهال

ن لتطويلبا ؛لتطويل١ ١
٣٥٢ ،١ ٠٢ ،داود أبو ذا من عن ؛عمن ٢
٢٥٢ ،١٠١ ،داود ابو ٣

٢٥٢ .١ ،١ <دامد أمم (٠٠١ سطل ؛بطله ٤
شلةو ذعن ٠ - + * حسن __ ا



١٧

ما فما آ امل
مر١ ذكر لفي هاد ال لكفار جب جوبه وذم ،ا لوعيد من جاء وما ،و  ا

لشديد ن ا ك هل د حر ها ت أو الله سيل مي اجل يغز ومل ما

لقتال عليكم متكتب ؛قائال عر تعاىل الله قال مص لكم كرم وهو ا و
صل لكم خيم وهو هيئأ تكرهوا آن بوا أن و ئآ حت لله لكم حر ومو هل وا

 الله سيل قي )أوتاتلوا ؛تعاىل وقال (.،<ها)تعلمون ال وآنتم يعلم
كلوا يع الله أن وا الله دفع ال ))ولو ؛تعاىل وقال *ه ا ١٦) عليم مم

 (.،<يا)االنلمني على فتل ذو الله ولكرة االرءق لست مبعش بعضهم ملثاا
حركني قتلوا)رنا ؛تعاىل وقال وهم حيث امل جدمت هم وخذوهم و  وامحرو

(.ه)مرمد كل لهم واقعدوا حا

االخر باليوم وال بالله / يؤمنون ال احلنني ))قاتلوا ؛متاملم وفال
سوله الله حرم ما ي،دئمون دال يلون دال ور لذين من احلق دين مي أوتوا ا

لكتاب زية يعطوا حىت ا  ؛تعاىل وقال <٤٠ (ا،)\ماثمرون وهم يدم عن اجل
ست ببعاد بعقهم الناس الله دلع ال ))ولو بيع صوامع هل صلوات و ومساجد و

ريم الله امم هيها يذكر لقوي الله إن يغمره من الله وليتمرة كث
٠•(٢٠)عديد

لتلمهخ الله عبد أبو اإلمام وقال ؛اإلميان حعب هي الله رمحه ا
شركني الله دفع ال لو قه آ وجث عؤ ميحانه الله أبان ؤمنني امل  بامل

تسليط ؤمغني و كس إلسادم١ بيضه عن دهعهم على امل تغر حوكتهم و -مجعهم يقو
تغعت االرز على الشرك لغلب د هحبت ٠ لدياشه ا وار  بتاء ميب ئ ١ اهب
لدين هاد هو إمنا للعبادة أهله تباع ١و ا نزله هبذه كان وما .اجل امل
غيق ن،دان أركان من حمكون أن حل م هيعل احلرص يل املؤحمون حمكون اإلميا
ود اتصى لنهايات احلد نتهى (٢١ )وا .ا

٤٦٦ ،٢ <٢ ،احلليمي {ن ملط ؛تسليط ١
€٦٦ ،٢٠١ ،احلليمي ،ن اتساع :تباعا ٢
٤٦٦ ،أ آلحضءات ،ن من ؛هي ٣



لباب الله مجمل يل مثازحمأ خرج من آق سمان يل م االمب وا
 لي مرز آو رامه مدع عن ودلل ٠ الجمة وله هههد مهر لحال نحير من لمات
■ وجل م للها مبهل هي لمئتول ا لشهيد ١ فلل ذكر وني <للها مبيل

لعاب ابع ١ وا لغلول تحريم بيان يل مل تغليظ ا  ليه اإلمث و
لدليل مل عي مثل من نا على وا  هكالث وني ،ههيدم يكون ال تتل هم الله جم

ين امراء متنتامنم والتغري هداهم اوجب من وذكر اململ • إل

رة هي ههي شا لفم مغاني ،إمل اإل له عليه الله ملى ا به وأ  ومم
ين على ومي *وملم لشم ؛مل  ملى النيب مثزواء ذكر هي ؛االول ا
به وآله عليه الله وات بعش وذكر ،مراياه ذكر دهي <وملم وحم  مثز

سلمني هتومباحهم امل على وملم ومحبه وآله عليه الله ملى بعده و
مل ز جم ا جا مسلح دهي *االختمارو اإلجي بن وذم عهاحل ن *اجل ا ومس

كيغية حقيقتهما بطاهلم الطد نحجما بعز وذكر €عالجهما و . وأ

لشم ائي وا  من للمجاهد بد ال هيما ؛االول النوع ،نوعان لغيه احل
لشرعية واالداب االحكام معرفته ل وليه / ا و لنوع .من اشى وا ؛احل

ة نبذ هي ر كائد من خممت يل امل بالله ،احلرمسة واحل ستعان و  وأمال ،امل
ب اتغ ان الله ا تغة لغزيرك ا عغوه مس رتف و ع لتقصري بالعجز امل  مائأل ،وا
يعا عيوبي مرت ليه < مج صرع وإ علين ال ان ا هي معيهم ثل )والدين من جي

يرة (.،<١٤ )متعا يحسنون اشهم محصبون وهم الدنيا احل

لعميم إفشاله ومن مهله االمر حزن على به العون امال ا هيما [و] *و
توكل> < وعإل خص عتصم ،عليه و<آ بله وا لوكيل ونعم حسيب وهو ،حب •ا

الخ ما

ن ؛ههي ١ ههو
ن هو •هي ٣
 ن معرهه :معرهته ٣
ن جمعا ؛جميعا ٤



ب لبا لثاني وا هاد هطل هي ا جاهدين و الله سهل هي اجل  امل
هيما هاد هطل هي جاء و هيما ،احلج كلمى الله مبهل هي اجل  هطل هي جاء و

لتحريز هاد على ا لسبق هطل ويل ،تعاىل الله مييل هي اجل هاد إىل ا  اجل
در واح الغدو تضل دهي *إليه ؛واهلا  وهي ،تعاىل الله مييل هي والر

لغيار اسحى هطل • وا

ب ا لفاحل واهل ،الهر هي الغزو على الهحر هي الغزو هطل هي ا
 الحغته هطل ولي ،تعالى الله مبيل هي والتكبير ،الهحر إهلم الحظر وهحل

 جاء وما ء لله ١ مييل لي باإلنغاق البخل من الترهيب وني ،الله مييل هي

بالعدة وإمدابهم المجاهدين إماشه هطل وهي ٠ ذله على الشديد الوعيد من

طعامهم *مثيرهاد خستهم *وإ / .ذلال وهلر *ددداعهم *وتشييعهم *و

ب ١و ا بع هل ا لر يل هطل هي ا هاد بحيه واحتباسها اخل هي اجل

 من والمرابط المجاهد مل هطل ولي ،عليها واإلشغاق ،تعاىل الله سبيل

.ذله ونحو ،والذكر ،والمادة < لموم ١

ب لبا اعم وا لقيام الله سبيل هي املد هطل هي اخل  وهي ،هيه وا
لدعاء سن الدمهاء ذكر لتضرع يتاتلءوا لتكبري وا لقتال عند وا  ذكر ويل ،ا

هى لقتال عغد املوت رعع عن احل جل تول بيت ،حاجة مغري ا حال هي ار
لقتال ستحباب ذكر وهي ،عدوه إلرعاب هادن انا ؛ا لرجز ا حال هي ا

رزة سيا ستحباب ،ا ر إظهار وا ها ،جرح سن والقوة اهل  ظهر إذا يتول وهل
سسون ما ،عدوهم على ومثهلوا اهل -ن„»0ا 0اا هي هزميه راى إذا يتول وهل

هي عهبرا مخه ظهرت من على اإلمام هناء وهي ،الكريم بالله والعياذ
مى هحل وهي ،القتال مث تعلمه من إمث وبيان *وجل م الله سبيل هي ار

سجا سيوف هطل وهي ،حركه ثثذ من هخل وهي ،وعدتهم ،ورماحهم ،هدينا
تلهام ثخل وهي (الله ميهل ني ؛كاهر جل ا ماعه آو الثجيع ار اجت

لقليله .جدآ لكثري١ لعدو١ هي ا

ن الغزو :لغدو



طنها إلى معزوه أخر زوائد ذلك إلى وافيد هاء إن ستتغ كما موا
رتت .تعاىل الله له مشه اخ تبعت مج لرمحة ا  كن وخرجتم ■ئتلها يل ا
ملها إىل يعزوها عهدهتا لكتاب هذا تهذيب لي جهدا آل ولم (أ ،وتبويبه ا

مشكله من حديث كل هي ما وحرح ،وتريبد / مهاحله مله هي حديح كل ونظم
ديث مميح وتمييز ،وثمرييه حمجب حكم وذكر •وثمريبد طعيغه من ثمالبآ احل

عن شيد االصا بتعليق واكتغيت ٠ به ويعتني يغهمه آن لمجاهد ا على

ا ،تتلها تنيت ورمب بلها ثمزير عن طلها بتيسري امث  ،قامر لهمي ان مع و
،كثري وهغلي ،متكاثر وهمي .كسري وجناحي ،متعامر وعزمي ،تمير وباعي

لقلوب عند ميماته الرب لكن ،ظهير يل وما ،ظاهر وعجزي تكرة ا  ،اهل
قمر رجاه وإذا رته امل .وكغى حسيي وهو .وجبره ومهه س

نه الططان شؤمه وسميته  خلد .خان محمد بن مراد بن محمد خلزا

ماله بالحجاح وعمر ،سلطانه الله يد زالت وال .اوطاشه وبالماله آ

مر د احل ر للقاء يوم مت مكن ،عحاته ا  سيغه ونحورهم االعداء هامه من و

تلهمت ما ،سهامه من كناته اخلى وال أعالمه تحر الله وأدام .تهومحا
سيم لزمان وطاب <به اسنيا ثوام وتثنى ،اليخل سهام مرا عتدل ا .وا
سيك تجهيزه إلى نيادرت غير من الشريد اإلهاره مرموم حسب إبريزه و

من يعهلحرا حضرته لغير محثوره رمز بح ٢ دلم *تكليفا وال تسويد
لشهور صهره الله مد .االشام إىل / ملكه يتخلد وان ، م ١آلعو ١و ا

.والقيام الحشر يوم

سيعه متممه على بالله مستعينا ورتبته خامته ابواب و .و

 وما ،وجوبه وذكر ،الكغار بجهاد االمر ذكر لني المتممة هاما

ن الشديد الوعيد من جاء .يغز ولم مات او الله سييل هي الجهاد ترك مل

طاعه هي االول هالباب االبواب آما لططان إ  وان ،امره هي ا

ن الترهيب وهي < عهلطا ١و بالمص له يجيبوا .عماه او خالغه مل

الن ؛اخلى ١  اخ
الغه عن :خالغه لهن ٢ ن خي



١٣

لنته حم وع الوجه على ا شر رتآن كتغعري معتمدة أمول من امل  ال
لعظيم ريه ، حامت آبي البن ا تعم ض أيضا و كتاب ،للغر لتذكرة و  < له ا
من رة االمول و شهو نتقيته ،امل رة هذه من وا ذكو هح ؛وهي امل  اإلمام حم
لبخاري الله عيد أبي صحيح ،ا جاج من ملم اإلمام و سن ٠لشبابوري١ احل  و

عجمتاني داود أبي اإلمام جامع ،امل يص آبي اإلمام و مذي مث لشن ،الرت  وا
ربى لك لرمحن عبد البي ا لصاغي ا سن ،ا  ماجه بن الله نبد آبي اإلمام و

كتاب ،التزريئي هاد و رك بن الله عبد لإلمام اجل با  مؤلد اول ومو — امل
تد — أعلم قيما ،الشاذ هدا يل  مهام بن الرزاق همبد اإلمام ومم

تعايل تد ،امل  اإلمام وسند ،هيبات أبي بن الله عبد بكر ابي اإلمام ومم
جاجم ١و ،ر ١لبز ١ مكر بي ١ صحيح ٠ شي ١لطرب ١ لغامم ١ البي لثالثةا مل  إلمام ١ و

كتاب ،حبان بن حامت آبي سط اال و لسن ني و الق واإلمجاع ا خت  لإلمام واال
نذر / من إبراهيم من محمد بكر أبتي  فم vr* الوجود عزيز كتاب وهو ،امل
سا كتاب ،مجلدآ عشر مخ رك <له التعمري و ليحد لصحيحني على وا  لإلمام ا
كتاب <االداكم الله عيد آبي لسن و ربى ا لك احبه ا  بكر أبي اإلمام مل

لبيهقي كتاب ،ا يفأ له اإلميان هعب و هم ا • أمجعني الله رمح

عت لكتب هذه من ومج رة ا ذكو لكحب من ذله ومثير امل  كانت اليت ا
لطالة الومع بتدر الغتري جسهم طالة خول ال ولو ،وا  كتاب كل لذكر اإل
ختمار حاليلهه هلي ملكت لكن <ءليحده بامسه مته آخذ احلي ئتمار اال  واال
٠ للتاريء ممال يكون لتال

فئت لة ذله إىل وا هرها االحكام من مج  مذاهب كلى االهراى كتاب من ومت
تذر البن االهراد م على البداية حرح الهدايا كتاب ومن ،امل  اإلمام حممم

لشرح ،حتيغه آبي االعظم هعي الكبري وا هب كلى للرا لشافعي اإلمام حم  ،ا
اجب ابن مختمر وخرج هب على الطدم عبد البن احل كتاب ،ماله اإلمام حم  و

مب على ملغيت ١ .أجمعين عتهم الله رضي حنبل بن امحد اإلمام حم

م تحم ١ ن مش ن هؤالء ؛هذه ٢



ن ملطان يكن مل ولو ا مح  رى م هل
وم ه لعاحتني ١ وكل بر عاكر

مس ما اله علو ى ذلي أمري ا و  اهل
لصم هي بلت وال ء سه ا  اوام

للطان ممىل ال ولو  مش ما الردم يل ا
ذر تبل كان ظبى الحئب مع ا ،حي

اط الله مبهل عي له هر  ثمزوة ا

ساء ومحين لوك بني احل اهر امل ،جي
حرياله فر يل و ر احل  ليله عقا

ر ليد ومم ا م روم—ب مو هر ا حو
ى هله مي ما الروم عته الله جز أ
وره من قطرها هي أمتت لكم ا  جي

< I■ ■ تريبه مثا ٠ نعما \|»**< ... ء د ١ و

ه عتا العميق هي بعنت وأن مر ا ضو
ب ان عابه هها نو  ثب جنا اجل
ربوق ان ضره وال ل ه ا ئر ا  ضر

ه حكومة هي مر ولله مر  أ
لسرير فوق به يناهي شسره ا مرا

ده كعبه لالما ١ وتستقبل  جسو
متعبل كما زائره المعظم البيت ا

شاءء ما نوال ناى .1 اوم II 0ح ا 1 I I ه 
دناشره إال حتتت إن هي وما

لبحر هو جوده منهل آن إال ا
/وممادره به راتت موارده

لو ا يكن مل و ر  دره وحنيل حم

ا جوامره حريغي يوما عرضت هل
ؤه جزيل لمك من هيه لكم  عطا

ئله ه تنقضي ال اوا خر  واوا
يه كل المدح غيه جودا  ؛حل

هكار ناء هكرى وا هتبا باحل كسر
لو ئق تحلو مل اله و سا لذا  حن
لو دوات غيها كان و ه للحا امر مث



 ما عضد كالزهر المنثور به يفوء

مراغره لتبدو دمعي يغلطه

لضامر هو لعادل الهتمور ا  احلي وا
عضامرم وذابت هدام ينكو تتل هوام

تامع عحهان اخلان ابن اخلان مو
ظاهره ومي التي اجثاس لكفار

لقاتح و—ه متتيول ا كلما بالسيد إ
ن مره وملال يؤخذ ال يتولو أوا

يعوة سهاط رمى إذا مليك

ر كغمن يهز ه المم يء طا طاشر
د مليك سو لغاب أ باعه تحذر ا

ك الن ذره طرا االرء سو ا حت
 المجى هي كالبدر مار ما إذا مليك

ل هاوالده / تعاشره النجوم حم
تيلته إذا مليك  ءللتا ١ حعن ا

لتمن كامل اليجيا جميل ،باهر ا
 ه ي لمن بالعطاء يراعي مليك

ذاكره هو ما العلم هي فضيلته

 هديه إليه اهدي إذا مليك

 ناظره هو ما اضعاى يضاعفه

 وليله يوم كل هيه له مليه

هيما لهثاءيا توالت بقري شر
ن لي تحمصت س مح  رتايبي عن امل

ه مم طلب لقليب وبات اصر  حي
لقلوب امس يكن مل دلو اذيل ا  عو
غلوا لط ادر هويت عمن مث (رأا،نو

اله حسن كل انظر ١ مضاثي ؟مج
وستاغره استاره نتمتعيت

 ن يضلع ؛يثوء
اسكيودن ؛تيول٠لمت



 آرضها لحم عن لفرك ١ سحور هتكت

تكامره هلرا للين ا مثموم سمت

 تلبين زاد والله ال ؟اسبر
هاشردم الشمم من وجه له من إلى

 بإنثي ٠ ١ و IIII ه يل ذلي طاب الن
نامره الروم حمي عز سمين الحتك

̂م^ليءبنمء ببابه تابعهن ما أ

 يحاصره وعز سمادات لطول

بذكره زيلتا تد تلوبي وم ■ 0ه

هماشره لي لظهرت ومل هداية

مشرك تئاالت شي بعلم عليم

محظافرم بدآراهم آن طرق أكآ على
 كوئيم الشام على فلل نمخره

تماشره يغزو الله مميل الجل

خمامه هي مؤشرا ويعطي يجود
 حوافره فباد باإلمحان يكارم

 كاسرا سبطني (قاصعنا ملكت

جيابره عونا المادكا على مامزا
 جماله رايت إن بصوم نذرت

هكر ١ ذ كلت تد مشه تتمشى ما ترى

 يحبه تلبي أن بربي يمينا
ل يومي يغادر ٠ثمداشر ليلي حم

 يذكره مشوق آمتي راوا عيانا
 شرهثمما وليآ عذالي رثمم على

 ره —هج حر من التاه ما ايبرد

هواجره علئ يوما حميت إذا

 سطوره نظم محل هوتي دفاتر

شرهدشا غيها خط ما إذا عيبمو

ن لحقك :الحتح



٩

وهرع ،الططان اوماد معز من اآلسات هذه تقلم املد ١ لنقهر ١و

؛يتول

بمارزء ليم الردم ببالد مطى
تامره بالطعن الكفار كلى هداد

وجوده اسبن يظل لواه
عامره باللطغم الروم ملة حاز لقد

كلها الرءا صث بغرم طالئع

،باهر لمين ١ بارع المحيا طلهؤ
بدا إذا كالفتهق خد اللغمن

يباهره كنمور ضوء وجهه آما
ناظر اجود ه—لوجا مشمر نمير

يثامره ريم—لك ١ أن نثاظره

ببابه كون t سها ١ من لي ١ مر

 آناظره أزال ال ومبحا معاء
' آرومه حتى لعيي ١ لذيذ م ١حر

آياكره بالدعاء الئم حتيتإ

م تلبي ماو سماتي  عليلة هب

 حاثره بالحزن الدار ليعد مريضا

هويته لد لذي1 امم ما الشام دروا

هطرها السواطير ويالت من دروا
ساء له يليق عمن احلساء نشرت  احل
،ذاكر اشا ما رالخبا ١ من نحلت

مع غيه الغفل بان محيح  جم
ناظره الثور يقدم حليم منوح

للفاء ١و القول طيب كريم رحيم

رمتاثره كالمسه ٢ العلى ع >ل >ر

اويالءن :ويالت



٨

لي ورد مما لهه آحهع بأج المبارك لكتاب ١ مدا تاليغم هي لشرعت

ومن ،الشريعة االحاديم ومن ،الكريمة اآليات من الجهاد انواع هشائل

خبار ١ للطيغة ال ومجعتا أمجعنيء عليهم الله رضوان اآلمثة كالم دمن ،ا
(عنده الثواب جزيل من الجهاد الهل الله أعد وما .عليني هي وإياهم

وعممم وما ،والشهداء يطين ١ الص لعباده الخر وما ،لديه المأب وجميل

 يبقى حىت اممه على وأوردته .المعدآء دار جثته هي الكرامه من به
ه الممر طول مس د .الروم بالد بعينه الله هتح هو إذ ،بر عمره ومي

ناب لذاال عني وأدعية ،متي مدية ،القيوم املص لغله يا  ،االعظمي اجل
قباله إجالله الله عقم .وإ

نمله إليه أهبت الالم عليهما داود بن عليمان إن قيدت

تعالى الله هاوحى ،بها يعبا ولم ،إليها ينظر نلم <ءتمنا تبثة

 يحب وجل عز الله هإن < لشمله ١ هدية تبل ١ ان لالم ١ عليه جربيل مع تيم ل

أنشدت وهيما .النيل جهد

؟لبر لعرء ١ يوم ملهمان جاءت
نيها هي كان جراه يرجل اهلت

لا بغميح ترئمت  ذرت—واعت لتو

 مهديها مقدار على الهدايا إن

 لبلكم ر ١ مقد على هي—آم كنت لو

( ١ ١ )هيها وما المنيا له اهدي لكنت

من / الممتعات وسمهم ،الحكم مجامع الملون آن مغهوم وهذا

 ،هدا الغم عجزه ووجود نهمه تتمير مع الغتير ولكن .احلتى الفنون
مقاله حر من ويحغظه ،التبول حيز هي يوقعه ان وجل عز الله من ورجاؤه
•البتول وأزواجه وأله بمحمد والطبول المود

أذن :بان ١
ن عليهم :عليهما ٢



٧

تفرعت يلم لططان بتاء لطول و مد ا مد بن مراد من حم  يلدرم بن خان حم
اني بن أرخان مايزيد مر عقمان من كار خداوشد مث لظهر باحل لطر هي ،وا  ا
ضر حركني على ،واحل لكفر ،امل لعماه وا لبغاء ،وا لفجرة ،وا  ولدوامه ،وا
عيته جلده على ،إلمناد ١و / بالعدل ورجاء .واعتنماد ظلم مثير من ور
عوته يقبل ان وجل عز الله من اللهتير يتوي ،د  وجيدد ،عزمه إليه و

عله ،سرته ن وجي ت يكون مس كشفه والته حت ملحوظآ ،ولوآثه و  بتظره و
اء ما على إنه .وعترتته وأله مبمحد ،لته ١ور احلريق وباإلجابة ،تدير حي
*جدير

ؤا هذه النتري رأى هلما لر كة ا بار إشاره وتتمم ،سيده امل
لعديدة فه ١الر هتكرت ،ا تاملت ا يا يف و ا ،اهلدا نعاما منه يل مبق مل  إ

عطايا امه تليق هدية ومجت فما ،و لشريد هب لططاني العايل ا ايدم .ا
 أن واحلول القوة وبه ،الطول له من إىل نامتخرت < نيالما ١ بحرز الله
صد هاد انواع فناتل يف عظيما كتابا أ  بني نادرا يكون وان ،اجل

لعباد ط ذلق تاليد الجله تليي ني الله فاهلم ،ا .واملساللث اآلداب تر مب

لته عمره الله حنط هاله و االفاء من ودو ميع المله يتع النه امل جب
له يف الشروط جاهدين ملطان يسهى ما احدم فإن ،حم لغازين امل  وا
لضامرين .الله سبيل قي بطنيواملرا ؤيدين ،وا ،الله لدين وامل

طيعني ن ،الله الوامر وامل كة االزمثة هذه ني الله رمول وحم بار إال امل
ظهار هائه لعظم هو لطالء بالعدل ليمالتا ١ مائر يف برهانه وإل لتمع < وا  و

جهار ،اجلور لرعية على عدله ظل الله بسط / ،بالرخاء الغداء وإ ده ا جبو
يفعله .و

٦١ <٤ ،٢ ،العصامي ذا كار سد ؛كار اوندخد ١
ن الرؤية ؛الرؤيا ٣
ن لمقامه ؛بمقامه ٣
ن للشروط ؛الشروط ٤

ن لمغارنين١ ؛لغازينا ٠
 ن محند ذما ؛١^^ ٦

ن له ؛هو ٧



هاد باب من تسم تاليغم هي الفقري تشرع ملطان إىل وتو،ه ،اجل
عى الردم جتهاد بامل مع ١ طويل وحري ،جزيل خري ١ سه له سل ،واال

 متبوآل قمار •واالحترام والرعاية والعناية واإلكرام التعظيم مبالغة

نسي ،مدة بهؤانسته عبده  ،طويله مدة ليعد <وجتم وأباه واوالده امله و
وأوالده والده وبعد ،وهرلتهم اليخلمم ببيت امله حوق كلبه ثملب

حرقتهم لها من نطلب ٠ و ل ان ستورءا مل ج ،الرحم مي ريورم حجآ وحي ،م
• وعياله باهله بسرعة إليه يعود ان بقرط ء مؤاله إلى الطلق ناجاب
لبقعة تله إىل الفقري عاد هلما لقرينه ا تسه ا ور ،امل  هي أيضا جا

ماكن كة اال بار وا امل سر .ا

اب ء حائية رؤية هرآى لقلوب خلر حرم مبععتهل لغجر ١ عند ،بانية ا امل
نس ان راى ،العام من مائة وصان / وممعين ثمل منه ههور من ،ماالحر
عد ،فمسكه دلو إليه ننزل ،اجلب ني  نوجد اجلب من خرج آن إىل به وامت

ي آنا ؛تال ؟ائت من ؛له نقال (٠ءدن حخمأ ،دلؤا إليه أدليت احل
خرجته مد آنا ،اجلب من وأ .عحمان بن مراد بن حم

ين ،إلى نتقدم سلم لة و ا ،المغاتيح من مج انون وإهت ،مغئاحح مح
 ^مقغوله ^١^٠٧ فوجدت ،االمين ^اجلا إىل ف-التدمت ،إلة وأحار

التي المفاتيح بهذه المقغوله الخزائن هذه اهتح ؛لي وتال .باتفال
انني نفتحت •له سلمتها مانني خزينة مح خزينه إىل ننخل ،مفتاح حب

لعسل من مالنل خلية واخرج ،منها مغى ا ميعه فادخل ،امل حلية تله هي إ امل
يغ كل ؛لي وتال ،نمي ني ووئعه صلام منها وطالع ،خرجهاا التي هدا مج

ي لعلا ئن مده واحفط ،المحليات هذه ني احل  ذله على له ثخصت ،اخلزا
ئن بحذآء هوجمت .االمر حىت ،هعالجته ،الوتوع إىل مائأل جدارآ اخلزا

ت ،النوم من فاستيقظت ،عضد بال تائمأ امتوى هعت ،وحكرت ،الله حنحم ور

ال وحبرا جزيال خيرا ي ن مج ١
ن سرعة ؛بسرعة ٣

وم حر ن امل حبا امل ٣
ن لي ،دم ؛ض ا

ن هالتفتت ؛هالتفت ه
ن جانب ؛الجانب ٦
ن مفتوال خزاغنا ؛لهمتغو خزائن ٧

ن شاستيتضت ؛فاستيقظت ٨



لكعاب مؤبد يتول هم لعبد وراتمه ا لغتهر ا أحبمد الغين الله إىل ا
ريد يرمد من سقي ،نسبا املعيين احل ويا ،ملهبا ا ما ربو  ،ا'مولد ل

نسي عاثق ونور ،حاله الله املح ،موردا امل • باله معرفته حم

ورم متان حاليهم مبب ق ل ا ععد جم ار مدته مم لقسي احلرم جبو ا
لغريد كرمه ومغله وعقمدي ،الله حرنه - ا  رابع ليله يف متهجدا وكان -، و

رك االدل رميع با تباره وتعاىل شهممحا الله إىل متضرعا * امل ههور عن و
لشبوية الهجرية آ لعامرا من مائة ومحان ومتين حالم صنه على ا

الم المادة انخل ماحيها لنعام عليه مثلب وتد ،وال خالية خلوه ني وهو ،ا
ية احالمآ ال ئبيا رؤيا هراى ،الشام حردر من من متيقظها ، ومه

لكه ان ذله كلى تعالى الله نحمد ،احلوم الئ باحسن مي ا ،اهل

طالع لتعبهر كتاب هي و لكبس ا امع ا نيال ميننا كالم مش اجل دا
بن م ،العالق جعغرم باإلمام ،الخاضع  المعبرين مهحوخ من سمرين وا

اعهل ،نيلكرماوا *المعتمرين يرمم .احعح من وإمم المشايخ من ومث
تعسني تأخرين امل هن> وامل ود عر سام متعبري <امل بتفري ،امل  االيات و

نزله ١ لطاء من مل موله كلى العآلم ا باح ،االنام ميد ر  خير الظالم ومم

لق د اخل الم العادم عليه حممب توي •وال عشرين تعه على حت  على حرفأ و
ب ١ معمق حيح ملمن عرهأ امطالحآ امل لكتاب يل لغتري ١ طالع غلما ٠و  ا

ذكور ل ،امل نشاط ،واهراح مرور الرؤيا تله تعبير من له مح  و
نشراح لته لكوهنا ، وا ريات على د نعام الروم ملهاة لبل من ،املح  باإل
اله كات وامل • والرب

لسم ١ لتدسن :ا ا
جرية ٢ يوية اهل رية ؛احل ديل جم  ن جت

ن رؤية ؛رؤيا ٣ ن وهيمه حلما ت وهمية حالما ٢ ٤
الجعغرن جعغرت ٠
ن ذله ومنير :وعهرهم ٦

نشاطا وانراحا مرورا الرؤية ٧ جا و  ن واحنرا
لته ٨ ن له دلت :د



ثثهن منهم يغلب مطم كل جعل م ،وتعالم مببانه الله آزم ترى آال ،ا
ا ئحسن حظ مقل النقل من للذكر امخ .اآل

لطال على وجب . .... وآذ < كاألعالم جوار على اإلمادم أعالم يتحر آن ا
ترق لبحر الرب حمي حمفزو دان ،آقدام بال ثجب على اإلقدام مهامه خي  وا
ب على لتيسري مح باملو ،عجاج بالعجاج ا مل بح ١و  إىل ،االمواج متالطم املوا
يول بسيول متحثر آذ لوهاب اخل ١̂د ا مول وحرم ٠^ لقحول خب البالد ا
د وآذ *لرتى١د مكروب امسر كل خالص ١٢٠ جيهت هتشام ،و بوب خطري كل وا ،وحم
حركني يساء يتطهر وان لكفار امل جامآ من وا  ،االوزار وآجناس لذنوب ١ ر
تلد وان لتماطل خت لرمح ا ل وا لتهاب ،سا ابل الرامح وا  حومه هي باحل

جال م الرماة احق وتر ،امل ا هل بال با تضايق ،واحل ماة ٣و  منازل يف احل
ال تصادق ،احلز حاه و لطعان هي امل لرماح كعاب واحتالل ،يالطوال ا ا
اثحم ،بالرماح غاح باكد القوم القوم ومم ختطاف ،امل حيه عتاب وا  تب امل
لتقوس واستالب .االرواح لكغاح بيد كغاحأ ا لبيش وملع ،ا هي اليواحر ا
جريان ،كالدياجر تتع ظلماء ناجر ١ من الزاخر احلم و حاجر مل ٠باخل

نه من فتحت هحالال اهبا اجل بو تفعت ،ا ضعت ،ترحها وار اهبا وو كو ،ا
اهبا عرهبا العني احلور وبرزت تر جتهاد تدم على للجالد وقام / ،وا اال
حرهيه بيهش فضربوا .خطاهبا ستعذبوا ،قاالعنا فوق امل نبه من وا مر امل
باعوا ،الذاق ياه و لباقي يالعيو للهانيه ١ احل ردوا .ا مورد من هو

لشهادة آل ا ه م وربحت .ابدا بعده يظمؤا مل ،حم رهت ا سد هكانوا جت آ
د ١ احبون هم بيعهم مقته حمي اولثال ء ء ١مل لر ا ))هرحني ا الله اتاهم مب
يستبقرون فلله من ٠، ٠ ( ١ ٠ )د

دن ؛خما ١
ن يعزم ؛يغزو ٢

،السياطي العالم ذا تصادق تضايق ٣
٧ ٠٢ ،التحام ابن ؛ن يضموا يظبمؤا ا

٩ ،١ <٢ <ءدي ؛ن بيعتهم بيعهم ه



٣

لدين آن مثينر لتحقيق على ا عاملة هو ا  هي اليقني مبهل وآخ ،امل
لطريق لغاغله ا آن يعتقد آن عاتل بالغ مؤمن ملم كل على والواجأ ،ا

 المتثه بلم وآرآ ،يصيب ال اخطأ ما واة ،متسوم ؛الرزق وآة ،محتوم آلجلا

ال [وآن ئدر ما ق ؛و (٢. (٦)الموت ذائقة نغم )وكل وان ،شيب آحد لكل

ش نه اذ ورم .القوت قيد خي ت اجل در ظالل حت ليو  الرأى ؛وأر ١* • ^(ا
توف كؤوس هرب عي االعظم .احل

ح(.اا)التار على الله حرمه ،الله مييل غي تسام اثميرت وأمن

*'م فيا ديتارا آئغق وأمن ميعمائه ؛رواية ومي بيعمائة  آلد أ
ينار حياء ١ من الله عتد حتح الشهداء وآن ٠٠ ٠ )؟(د هي آرواحهم وآن / ، ال
ته من تتبوأ خضر طهر جوى جههع له ئثثر الشهيد ؛وأر .تشاء حيه اجل

واثه ،وااله ومن بيته آمل من عبعين هي يثثع ثه ٢و . ٠وخطايا ذنوبه

من لقيامه يوم أ د ال وآثه ،االكرب الغزع من ا  هول وال املوت كرب جي
حقر لسائم لطاعز ١ واخ .امل هاد هي ا اشم ١ من اهحل اجل لقائم مل قي ا

.مواه

يجرى المرابط وآذ .عيناه الثار تبمر ال الله سميل يل حرس دمن

 من يومأ تساوم ال يوم لد ١ وان ،لقيامها يوم إلسم المالح عمله اجر له

ى رزته ووان < مهآيا ر رباط رأ أ و .يقطع ال ابدأ كالشهيد ته عليه جي

،وعذابه التبر فتنه من يؤمن قهأو ،آجهري هيها وما لدنيا ١ من خير يوم
سن لقيامه ١ مي يكرمه الله وآذ لقحل من ذان متير إىل ٠ مآبه حب  ال الذي ا

ير < يضامل كل على ليتعهن <كذالق االمر كان وإذا .يتتامل ال اليت واخل
عرم ١ عاتل لرحب هلذه مل جتهاد ماق عن للجهاد لتثميئ ١و ،ا لنلهيل ١و ،اال

ني ٠لعباد ١ كل من لعتاب ١ ذوي إىل ه و ١ وجت هو لسرايا جل ليالت ١ وبذل ،وا
 من التقوس ينع ودنغ ،ويزكيها يضاعغها لمن لالمواا وإتراؤ ،والمطايا

ويتوبه ألروثقا خقاهآ الله ممييل هي يتغر وآذ .لمحتريها مهاطله ثمير

د ها كبانأ الله اعداء جل ر

لنحاس ابن ذا عي ؛٧٠ ١ ٤ ،١ ،ا
لنحاس ابن ،ن ان ؛انه ٢ ٣ ،ا ،ا

لنحاس ابن (ن بالشهيد ؛كالشهيد ٣ ٠ ،١ ،ا
لنحاس ابن <ن ه يضاما ؛يضاهى ٤ ٥ ،ا ،ا



حكره لظاهره ١و ..... (١) نتخبتا ما على وآ لطاهرة اآلمالب من ا ،ا
هاد حق الله لي جاهد الذي مصد د ،اليتني آتاه حىت اجل  لي أدم بنم مس

لدنيا به واله عليه الله ملى .واآلخرة ا اء وحم لرمح على ء االهدا ،ا
لشرها تهوذريا جه ١زوآ وعلى < معهلغا ١و طيللهويا مغني ١الد ،هرينلكاا  <ءا

لطاهرين مور مع متهادية ماده ا .الداهره امل

ن ؛معد اما علوم مه حاشه الله آن امل رتى لد وتعاىل مم ح  من ا
ؤمنني نغسهم امل انع لديه لئلهاشها آ ه إمح هضأل حم لعتد ذله وزئم ،و ا

من حترى ١ الله ءإن ؛وجل عز لله ١ ل ؛ت كما لتديما كتابه هي لكريم ١
الله سميل هي يقاتلون الجنة لهم ياة وآموالهم أنفهم المؤمنيب
يقتلون ليقتلون رتان واإلنجيل التوراه هي حتأ عليه وعدا و •ء (٢) وال

رتى من أرهد هم ح لوهاء إىل نغوهنم متهم ا حقهم ،بالتسليم ا ببيان عليه و
زيل ١ لرمح ١ من هلم ما لغنل جل لدين ١ )ديايها ؛تعاىل هتال < لعميما وا

ره على دلكمآ مل امتوا بالله تؤمنون ٠ آليم عذاب من تنجيكم جتا
موله ون ور اهد لكم الله مييل هي وجت نغسكم باموا  إن لكم خري ذلكم وا

نونكم لكم يغنن ٠تعلمون كنتم يدخلكم ذ ي جلمتم و ر ا من جت /االنرب حتهت
ساكن لعظيم لغوز ١ ذله عدن جلمت هي طيبه و .ه ٢٣ر ا

 ،عتابا بل ،خطابا ، بالتسليم المماطلين ،بالييع المترين وخاطب
كم هي آبدآ يئرأ وتوبيخأ الدين ))يايها ؛تعالى هتال (التنزيل حم

الرش ١ إىل قاتلتم ١ الله سبيل هي انغروا لكم تيل إذا لكم ما امنوا
يرة أرضيتم لدنيا باحل ا االخره من ا يزة متاع مه لدنيا احل  إال االخره ثمي ا
٢٤٠ (ء)تليل

ماطلة على اإلمرار من حذر حم توعنمم ،امل وجوب يعد التنمريد على و
ليمآ بح ١عذ يعذبكم احتغرو الدرإ ؛تعاىل لهانا التغير  تومئ ويستبدل آ
يركم لله حيتآ تضروه وال مث ٠٠٠٠. ٢٤. (رهتدير هيئ كل على وا

^٨٠١ ؛االمالب ١
لغربان ؛والقران ٢ )س ،القران <ن وا لتوبه ١١١ ا



 املعز هو
ذنب العبد امتمحبه  اآلحممسم امل

إبراهيم شاهد زاده باها أمحد
غر ها مث م ٧٠٠ ح هي هل
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خان سهد بن مراد ن مسد لمزانة
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المنفي المقدسي البروساوي المسبني يوسف بن حس
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في ريا سمدت


