








لحنآالكريم. الر-رل حروب ني العظم ، ٣١
الفقهاءزينة اكساء، ألهتة وصاحب العصماع، الدرة تقريظ 

طهالأصول في وش نظٍزْ، الأدب ؛ي > تن 
اللهسلمه الضويحي __ بن علي الشيخ الدكتور الأستاذ 

أرحيموح0>ا 11الاه سم 

الهليبينآله وعل الأمين، رمحموله عل واللام والملأ٠ العالين، رب لله الحمد 
الدين•يوم إل بإحسان آثارهم واقض نبعهم ومن اليامثن، الغر وأصحابه الط-اهرين، 

يوسفبن محمود الدكتور الأستاذ التحرير العام الكبير أحي ألف فقد '' بعد أما 
وأمالصالة أضل عليه ~ لتبقنا العطرة السيرة من مجهم بجانب يتعلق كتابا فجال 

هذاقرأت وحين .،ا الكرم الرسول حروب ل العظيم ارالخلق ! أسماه ~ التساليم 
الماغ،وأملويه الراغ، بعرصه سهلن؛، وصطنا كلمه، وكلمه حريا، حريا الكتاب 

وذلكالمقال، وعدويه الاستدلال، ودقة الاستهلال، براعة من دهشت الخاْع، وترتيبه 
وإذاأفغ، تكلم إذا المجال، الكرم الأخ ق الشأن هو فهكذا بمستغرب، ليس كله 

أبيع.كب 
يشعالنبوة نور فسيجد بإمعان وقرأه الكتاب، هذا عل ^ ١٠١من أذ ل شك ولا 

الذيالرائد وامحارب القائد الني رحاب ل حياته أوقات أحمل وسيعيش جتباته، مأن 
الحهلرةوسيرته العفليم حلقه من الدنيا أنحاء جع ز العسكرية المؤسسات تتعلم أن بجب 

بناءلإقامة ووسيلة الباطل، وإزهاق الحق لإحقاق سبيلا الحروب به تكون ما المباركة 
الرذيلة.حسور وتقويفر الفضيلة، 

الكتابهذا يجعل أن ١^١^، وصفاته الحسى، بأسمائه ~ تعال ~ الله فأسأل 
نبنهلمرافقه مسبا يجعله وأن والثواب، الأحر به له يجزل وأن الحساب، يوم لمؤلفه ذحثرة 

مجسوولأكرم ■ تعال " إنه الحنة، من لأعل ا الفردوس ل ■ والسائم الصلاة ليه ع" 
مأمول.وأعظم 

وكتبه
م ١٤٣١ه/ ه\/ 

نضويحيا سعد بن علي د• ١- 

الطهاءكيار عئشو 
فىا بكلة ا وصؤقو 



Q العقيم الخلق j الكرم.الرسول حروب

المْمااِمءا/ ب—،راليه 
ارربمAُيمت—مله عم ( 1Mمحإل—نميرة را ء اوعاليء1ِ رب  ٠٢٠٠^ا 
مح؛-ءمآبمااغمحاليا٠يAمم ،ُ؛ءك|َه اثَم1ِ اللهيع 'له رعل 

:بعم ُءإ . يمحم رل ا؛ام.ؤىي/ مح؛ممح 
كزِ/ردج1/

امحبسالغسا أرطر0 ص/\ير0 ما/عاصر ؛ر--ضجمءّكدااحتعلص 
محروبامحلى/انم1بممح رد اللم،'ِءإْ.• 'ذغ"ر،اسوْئتم ^؛٩ 

غ،قينىانمابمبمائا ضإ ' 'ا>-ء_لاسمبم(ا 
يمتباح، ومنه ء ائاع وآِلوَه ال/لعنح رع/وده ، ِمق محبمعَإ 

رنبمئانتاوك مبمّوف ارد1ّنممحلمم ويمحه اميبمتيزل، .كأمه ءص 

أرمإللذاتهب<آهوارثاصتيا}وغاوأيم ملي —تغمب 
.لتبُاسع ُدنع،و.لذا 

ءذوئِإهخمىوانءاثمياب اَأ/»عأراملعءاك،همذا ي يليتلق 
ارماتلأرمل يعبمبم ءى-ضعاته *il/ يثع النممحْ نمحيِ ىك«م 

بواوىبم،ُثمم
ىأرصانهاث<ارءثءهالدسمإ /كان ^ ٩٤٥٠الكرة ابمات 

ألهر.لنجضكضاص ِمعل امحروب به ءاَآصام البامية العلة 
•ووتء_سهمحرارلجبم نادالغفملة ردءاُة الامل؟رُبمدله 

صرا''*'؟؛!ل العلل محبمغاته 'فئ آاَءلمه تعاد "عه ل ا •ا"
أنيرَه ن/أِمزلله اب، امحلرم لنمه ذضمه ادل،ب 

الْمبممح-0ى ُارمبم المعملة عليه بيه لماغنة —بما ُلَمل؛*له-
اَُبم'—ءؤلمحاطمءاّول.تعاف رنم اكة، 'رل،لىمعم 

ولته

م.د/علىح/ِسلنمرم،
ع2نُمسقبراثما/اُاإا،رع0تر

اييبم—امادتزِ/عة ُعلث التيييى صة 
خملص(







المم؛ن

امحثء

أنأوزعغي رب سلطاة، وعظيم وجهه، بجلال يليق حمدا الله الحمد 
علىالأكملأن الأتمان واللام والصلاة علي، أنمت التي نمتلث، أنكر 
وأصحابهآله وعلى واللم، الحرب في العفليم الخلق صاحب محمد ميدنا 

للعالمين.الصالحة القدوة فكانوا بأحلافه واقتدوا أثره، اهتموا الدين أجمعين 

القدوةجهة من قيمة ذات الحرب في الرسول. أحلاق فإن ت بعد أما 
الماحيةيجالي بأسلوب تدرس لم ولكن أحرى، قيمة تعادلها لا العسكرية، 

فيالأحلالإ الجان، فثرز متخممة، بتلريقة ه الرمول حروب في الحلقية 
وأصحابهالرمول أحلاق تجسد وصورة واصحة، بطريقة الميوية الحروب 

حياته.في ~ عليهم الله صوان ر~ 

بإطناب،والرايا الغزواُتح والغازي اليرة علماة بحنر لقد أجل• 
.البناء المقد مع ويالأوثيقوالأدءيق، والألفافل، ؛الروايات وعنوا وياحتمار، 

يلمأن دون من ولكن قيمة، بمعلومات اليرة قراءة من يخرج والقارئ 
.لهليفة نيران موى منها نتفاد التي المالية الأحلافيات يجمح 

يؤتىالذي الجام، هو المبوي، الهي• أحدايث، فى الخلقئ الجاس_، ؤإبراز 
فيوتحليقه ه^، المفليم الرسول حلق عن الصادقة المتائج ؤيعملي تحاره، 



يعم

محئه،للقلوب الأنيقة . أحلاقه فبرود الفعالية، الأحلاق نويان مأعلى 
نغليمكند اسمئ( إذا ألفانله وعقود القولية، الخلقية اللفتان( إلى بالإصافة 

قيالمقصوران( كالحور النبوي العهد في فالأحلاق والمرحالن، اللؤلؤ 
الخيام.

بالعقنات،نامحلق وجميعها أ ؟ منيفة إئارات من الثريفة صيرته في وكم 
.العبرات( يسكميإ سماعها وعند 

زلالا؟!فهما الأسماع خلمأ رسما لمحات من يديهته ش وكم 
القديمفي موجود فهو ه الرسول غزوات من الفقهي الأستتباحل أما 

والحال.يث(.

القارئكالن سواء القارئ، إليه يحتاج الذي مو الحلقي التحليل ولكن 
وهو~ غيرمؤمن كائن ؤإن إيمانه، فيزداد مزمنا كالن فالن مؤمن، أوغير مومئا 
قلبه.سغاف الإيمادا ميخالهل — عنه ؤيبحث( الحق، يشد 

المنصف(،القارئالفْلن على يخفى لا الحلقي الجانب( استنثاثل وإ)يكائن 
بصيرة.ذي على يخفى لا ه الشريفة ذاته من ناع العغليم ؛الخلي 

المجامع،بفضائلها تتعثلر الأخلاق في دروس على تشتمل فالغزوات 
زمنهفي نكوئا أي( هث الله يشأ لم ؤإيي ونحن المسامع. بثمراتآدابها وثمكه 
فىالعغليمة والأخلاق والكمالات( النبوية، ئفن( ا هاتيلث، بالأبمار فحاهد 
•الرمح( إحدى هي ثقة من الأحار سماع أن إلا حروبه، 
لهمرسمه الذي المنهج حمتا على فيهم فتتجار أصحابه أخلاق أما 





mالرّول حروب j !٣، تتء 
.كيرانسينا والقيعان، والأولاد الأزواغ عاقستا عندك من حرجنا فإذا 

تكونوورما على لوممومون إف بيده نفسي والذي رر ت الله رسول فقال 
ياولكن حلرفكم، وفي فرسكم على الملائكة لصافحثكم الذكر وفي عندي 
مرارثلاث وساعه،١ ماعه حنفللة 

تعمليناه، منه بها اكتنادرة يمنة يختص منهم واحد كل صار لذلك 
لطائفه.من عذبا ومذائا أحلافه، من وحلما نكهاته، من نكهة 

الجامعةصفاته من اكتب قد ه الرسول أصحاب من واحل كل تجد لذا 
منبق فالئنق، قصب فيها فحان خصاله، من وحصلة أحلاقه، من حلما 

منماماه.وعلا جاراه، 

اللهوأسد العلوم، وباب وذوالنوؤين، والفاروق، الصديق، فيهم فكان 
رسولسر وصاحب، الأمة، وأمين لول، المالله وسيق، رسوله، وأسد 

ذلك.وغير والفقيه، والزاهد والعابد اللهه، 

وجوامعالكلم، جوامم أوتى فقد ؛ منه نايعة الصفات، هاتيلث، وكل 
الأخلاق.

أضاءالمدينة ه المئ فيه دخل الذي اليوم كان »ّ ه: أنى قال لذا 
مصناوما ، شيء ك]؛ منها أفللم فيه مامتح الني اليوم كان فلما ، سيء كل سها 
١١قلوتنا أنكننا حتى ~ ذميه لفي ؤإئا ~ الأيدي س الله رسول عن 
(.٢٧٥والفكر()•الذكر دوام فغل باب - التوبة في)كتاب ا صححع ء في لم« ع٠ أخرجه )١( 
ني(( عاجهابن ٠ وأحرجه (، ١٣٦ الماتب()٨ )كتاب، ؛ي (اجامعه ٠ في (( الترمذي ٠ أخرجه )٢( 

(.١٦٣١الجنائز())كتاب في « مننه)٠ 



ك[اسذ 
النفوستهتر أصبحت واقتداء وترسما حلئا بالرمول الارتباط وبهذا 

سماءفي وتضيء ، المحامل أعلام مجدهم هامات على وتخفق لذكرهم، طرتا 
المجد.نجوم معاليهم 

علهما ومحن غزواته في وأحلائه الرسول. معارك بين يقارن من إن 
وحقوقوالتواصع والرحمة والمساواة العدالة يجد حروبهم في اليوم الناس 

لتوحيدالداعي الله، لشريعة المبلغ لأنه ؛ حليه واصحة حروبه. في ان الإن
هززق شثاف هل ؤ تعالى: قال بشر. أنه الناس إفهام على الحريص الله، 
(.٩٣: )الإّرا، 4 زنة تز ِإلأ َئث 

ودينوالعقل، المنهلق دين الإسلام أن ه الكائنات فخر علمنا وقد 
سبحانه.الله، عند من النصر أن القائد. الني علمنا كما السليمة، الفهلرة 

الظلمحروبهم في فتجد اللام أدعياء س اليوم لمين المغير عليه ما أما 
وتجدمايندىلهالخين،. . الإنسان ؤإهدارحقوق والخلذلهوالتكبن، والجهل 
اعة.انتقوم أن إلى جبنهم في وشتار عار وصمة وذلكم الأبدان. منه وتقشعر 

•الآتي المّهج على الحث في سرت قد وئ 
تربيةعلى الضوء مسأهلا الحروب في ه الرسول أحلاق ذكر حاولن، - ١ 

الرسالةصاحب، بها حاء التي الرائعة والأخلاق اكاحعة، ه الرسول 
أنلي ظهر وقد الرثاد. إلى الش من أصحابه بها نقل التي ه العصماء 

الأمثالضربوا ه أصحابه أن كما حافلة؛النقاش، بكنوز حاء ه النمح، 
الحسن.والائباع الصالحة، القدوة في 

ولمإليه، الله وفقني ما ٌتح حعلى الموضوعات ترتيب، في اجتهدت ٢" 
٠سبق مثال تقليد أو حلق، على حلق تقديم في معين ترمحب إلى أقصد 
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النبويه،الرة من مصادرها بذكر السيرة نصوصي توثبمق على رصت ح ٣
والحسن،الصحح وتحريلم، الموي، الحديث، مصنفالت، من وبتخربمجها 

والموصؤع.الضعيف، وهجرخا 
أحلاقمن خلق إلى فيها أشرت التي المرية أو الغزوة بذكر ألمعن، ~ ٤ 

الحروب.في ه أصحابه أو ه الرسول 
بعضواستنبهلتج البوية، السيرة أحوايثح من والعظات العبر استخلمسلمج ه~ 

النبوية.الأحاديث، من الأحكام 
مهنا.أراه ما وصبهلت، والقبائل، والأماكن، اللغة، غريسط بشرح عنيت ٦" 
 ~U الأولى،الجاهلية عليه كانتط وما البوية الأخلاق بين مقارنة بحقد أفم لم

ء

بهتغنت، ما وبين للعالمين رحمه به ؤه البئ أرمل ما بين موازنة بعقد ولا 
المبرمة،العهود بنقضي أحداثها تعج التي، وبطولاتها بفتوحاتها أوروبة 
والوحثيةالبشرية، على وتهم وبقالإنسان، بحقوق الاعتداد وءا.م 
بالمواد— والمرضى والشيوخ والأطفال والنساء المدن حرق في النادرة 

أنهمكما آثمة، ظالمة متعة في يثثموذ وهم دوليا، الممنوعة الحارقة 
المنكوبين،الأطفال وبكاء ، النساء وعويل المصابين، بانين يتلذذون 
بالقتلى.التمثيل في ويهلربون تعذيبهم، في ويتفننون الأسرى، وتشويه 

منيجري وما يحدت ما يعلم باسرْ العالم لأن ذللئج في حوضي عدم كان 
فيالناس حديثؤ فهي الفضائية، القنوات طريق عن الجهالأت هذه 

إلىدعوتهم قمح، كذبهم ملم، وبمخرون يلعنونهم وندواتهم، مجتمعاتهم 
الإنسان.حقوق أضاعوا الذين وهم الإنسان، حقوق تحقيق 

البحث:في طي خه 
و.الأعظم الرسول بثخصية يهلعنون الذين الناس أولثلئ، جهل رأيت، لما 



لكآالمدط 
حاتمحقيقة عن اللثام أكشف أن أردت العفليمة أحلاقه عن شيئا يعرفون ولا 

جوانبمن حْلير جانب في ه البررة أصحابه وعن ه محمد محبينا الرمحل 
وغزواته.حروبه وهو العهلرة، محيرته 

.محهاوالمد دعوته وجه في وقفوا الدين الفر أولك من كان كما 

منيقتل مرارا هموا الدين قربش صناديد من الجهال الفر أولك لعلم 
والقلبالعظمى، الرسالة صاحب والأجرة، الدنيا في معادنهم إلى يدعوهم 
الأمين(.)الصادق _ عندهم؛المعروف، العفليم، والحلق الرحيم، 

ديارهم،من أصحابه وأخرجوا وأحرجوْ عدبوه الدين أوكلث، من كان كما 
وكتتا،ونعتا عنادا العذاب، سوء وماموهم وأراضيهم، أموالهم ومحلبوهم 

حروبفي العفليم الخلق ار ب الموسوم الموصؤع هذا في أكتب أن عزمت، 
١١الكريم. الرسول 

العصماءالرسالة سند الخى وحسب، الخلق صفوة حياض عن فيه أذود 
وآله. للرسول حجؤ من القيبح حشاشة في ترمخ لما ه، محمد نبينا 

ولاالميدان، هد.ا فرسان مجن لت، أني، نفي من وأعرف ، وصحبه
المقام!هدا في القائل قول أحس وما الفينة، هده ربان من 

فلاحبالكرام التثنه إل مثلهم تكونوا لم إن وتشبهوا 
البحرهد.ا عباب في للإبحار هة الله على فتوكلت، صدري فانثرح 

الموصؤعط؛ في فتفاءاJئا لأله، والقاحل جواهره، لأنتاص اللجي؛ 
يقظةونهارا، ليلا البوية السيرة أحدامث، هع أعيس وصرت كر، وأعهلته 

علىوزعته وقد الصورة. بهده ظهر حتى وجداني وحرك عقلي، نحامر ومناما 
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وهىبحئا، عشر أريعه 

القائد.صفات ~ ١ 

الشورى.٣- 

٥-الأسرى.

ب-اوعاهدات.

-العفو,١٣

٢-القتال.

ه.الرسول تعاليم ٤- 

•الجوار ٦" 

٨—الكتمان.

الاجتماعي.-التكاغل ١٠الإسلام. ٩-سماحة 

-المدق.١١f-الشائعات. ١١

النمر.ّر والانكار الدعاء —  ١٤

٠النصير ونعم المولى نعم إنه الكريم، لوجهه حالصا يتقبله أن أسال والله 

١وملم وصحبه آله وعلى محمل. سيدنا على الله وصلى 

المؤلف

أإأكر>ؤأل



¥M

w

ايئشالآ>ك
صءإت/محِا





^٥١صفات 

نبيكرعرف 

■به ونسمه اه 

عدبن هاشم بن عبد بن الله عبد بن محمد القاسم أبو محيينا هو 
يينمحيينغابلا،ينبجرينطك

بنمعد بن نزار بن مصر بن إلثاس بن مدركة بن حربمة بن كنانة بن اشنر ابن 
.. واللام. الصلاة عليهما إبراهيم، بن إسماعيل ابن . . . د. عدنان 

هاشمسو نربش وحير آدم ني باد حيئربس 
عالمالإلى الإله رموز أحمد هاشم بني يحنن 

بنرخرة بن مناف همد بن لهب بث آمنه ت ص الله. رمول سدنا وأم 
قبلهلا ؤه الله رمحول والد ٠ الله عبد ٠ غير زوج لامنة يكن ولم • مرة ين كلاب 

•ا ١ . الطفولة حد في أبواه ومات بعده، ولا 

سيدناأن المرء يعلم أن هو النسب علم من وتعلمه معرفته يلزم ومما 
هومحمدالإسلام، بدين والإنس الجن إلى ~تعالى~ الله بعثه الذي ه محمدا 

٨٢ - ا'لآنمار عناق ركناب ني 0 صحيحه I في ٠ البخاري > ذكرْ كا الشريف النسب هذا )١( 
،•٣٥٣٧)٠ البخاري صحيح ا في كما القاسم( أم وركنيته هوا النبي عبعث باب 

سولا سهم، إلا ثريثي يكون ولا غٍرهم، قريش لا ثريش، هم ٠ بن بهر I ولد هزلأء )٢( 
«.ثريش ٠ اسمه أا فهر و» ١( )٢ ٠ العرب اب أنجمهرة ٠ ثريشي. إلا أحد « هر ف، 

(.١٧)٠( العرب اب أنجمهرة ار انظر )٣( 



الكرم.ارسول حروب j الطم الخلق ت^تآ 
رالمدينة إلى منها ورحل بمكة كان الذي الهاشمي المرشي الله عبد ابن 

أمريم محنة، عثرة ثلاث بمكة فمكث منة، أربعين وهوابن إليه أوحي وقد 
ومتينتلاث ابن وهو و. توفي م منن، عشز بها فمكث المدسة إلى بالهجرة 

)٢(-،
سه

ربيعشهر من الامحن يوم ش ه ووفاته وهجرته ولادته امهث وقد 
الأولر٣/

صلاةبهم يصلي كان كر أبا أن تههم; مالك ن أنس عن روي 
صفوفوهم فيه، تزر الذي . الني وجع في الاثنين يوم من الفجر 

)فيإلينا ينهلر عائثة( )حجزة الحجرة سئز ه التي دتخنفنأ الصلاة في 
يصحلث،،سم ثم مصحف، ورقه وجهه كأف قائم وهو الصلاة( صفوف 
عمتهعلى ه أبوبكر دكص الني. برؤية المزح من ثمتى أف فهممنا 
أنه الني إلما فأشار الصلاة، إلى حارغ ه المؤ أف وقلن الئث، لمل 
و.الله رسول، فتور النتن، وأرحى ه( الله رسول يحل )ثم صاديكم أتموا 

•ذلك يومه من 

إليناأعجب كان قط منفلرأ رأينا ما ال؛ي،. وجه وصح فلما رر • رواية وفي 
فهبه: ٠١حنان رر قال . ٢٤١ ٠٠لنا وصخ حين ال؛ي. وجو من 
)٢(.اتحرب،< اب أنجمهره را مقدمة انظر )١( 
(.٣٨٠١^( ٣٠٣٦)ا،اليخارتم، صحح  ١٠قي كا )٢( 
(.١٢٧)اسرأ(ياب ٠ )٣( 

بالإمامة(أحي والمضل العالم أهل باب - الأذان ز)كتاب ا صححه ا ز  ٠١الخاري ٠ أخرجه )٤( 
مسلم« و» ( ٤٤٤٨وويايه()ه المي ترض باب - المغازي وفي)كتاب ( ٦٨١، ٦٨)•

(.٤١٩)الإمام•-"( اّتخلأنا باب ~ )كتاب *ي ة حيحه صو 



نقاالقائدصمات 
المتوثبالدجى بمباح مثل يلح جسه الهم الداجي ؛ي يد متى 

يفتنونفكادرا ابتسامته ونور وجهه، إثراقه بعيونهم لهت الصحابة لحظ 
والتسبيح،الذكر صوت الني. محمع وقد بئرأ، وجوههم وتهلك فرحا، 

ولحقالوصاء، وجهه إلى منهم نفلره وآحن صلاتهم، على منه نفلرة وكانتآحن 
^٠٠^١٣وأذىالأuنة، التّالة، بلغ أن بعد الأعلى الرفيق إلى ومه يس 

•العمة يه — تعالى ~ الله وكنت 

اقا،LJالوسول صفات 

أجمعوقد . عفليم حلق على يكن لم ما عفليما يكون أن يمكن لا القائد 
حصانمىمقدمة فى دائما كانت الخالق قوة فإن ذلك، على والمورحون الثقات 

العفلام.القادة 

:ياتى ما الأخلاق أهم من و□ 
:الشخصية - ١ 

حليمامتواضعا كان فقد نافدة. قوتة بشخصية يتحلى الرسول كان 

ولاصوته فوق صوئه يرغ أن أحد يستهلح لا ذلك ومع رحيما، رووفا 
أنأحد يستهلع ولا وقاره. ومزيد مهابته، لقوة فيه التفلر يديم أن أحد يستهلح 

تنفيذه.فى يتردد أو أمرأ له يرذ 

للناسمحنته حلقه ومن العظيم، حلمه .y شخصيته قوة أسباب من إل 

(.١٥٤)« ديوانه ر اللل. النا-مت 



QT] العفلتم الخلق j الكرم الر-ول حروبi

•وهدايتهم حيره-م ورهمته؛ي جميعا، 

يومالرسول. لمفاوصة  ١٠الثقفي عود مبن عروة رر قريش أرّث ولقد 
مالكه،فى كرى جثت إئى قريش معشر يا رر ! يقول قريش إلى فعاد الحديسة، 

قثلقوم في ملكا رأيت ما والله ؤإر ملكه، في والنجاشي ملكه، ش وقيصر 
إلاشيء شعره من يسقهل ولا وصوءْ، ابتدروا إلا يتوصأ لا محمد، مثل 

عنده،أصواتهم حفضوا ذكلم ؤإذا أمنه، ابتدروا أمرأ أمرهم ؤإذا أحدوه، 
ا،أبدأ لشيء يسلموه لن ؤإنهم 

النيشخصته الرسول. أعداء ،من ر مشرق يصف الرائع الوصف، بهيا 
النورهذا بكل الفدة الشخصية هذه كئ له تكون أن عرو فلا الكريم 

والجلال.

ؤإنالوقار، فعليه صنث، إ0 رر ؛ وصفه في ها  ١١معبد أم رر قالت، ومما 
أمرؤإن لقوله، أئصتوا قال إف به، يحمون رفقاء له ، البهاء وعلاه سماه تكأم 

•٢٣١أمره إلى نادروا 

الناسوأصدق صدرأ، الناس أجود  ٠١ت وصفه في ^4"  ١١علي رر قال ومما 
حالثلهوس هابه، بديهه رآه مى عشيرة، وأكرمهم عريكه، وألينهم لهجه، 
.٢٤^١١أحثه معرفه 

٠.الحدسة صلح I في تخريجه صياتي )١( 
أثنانع ثومه. من الأكابر أحد وكان الملح تمرير في الٍيضاء اليد له كاث ٠ عود مبن عروة ٠ )٢( 

وقال؛الإسلام، إلى دعاهم لما ميف محن رجل وقله فاسلم. الْلائف من امرق لما ه المي 
(.٤٩٢)٤: ٠ الإصابة » إلئ. الله سائها وئ-هادة بها، الله أكرمني كرامة 

٨(.)٣: الهجرة( )كتاب في المستدرك«  ١٠في « الحاكم » أحرجه )٣( 
(.٣٥١)١: ه المختار المي شمائل في الأنوار # )٤( 



و؛آناالقائد صمات 
لمالنمر مراتب أعلى إلى وصوله بعد أته ثخميته قوة على يدل ومما 

قيكان كما حياته في قلل لقد ومثربه، ومأكله ه وملبمكنه في حاله يتغثر 
فحيوم ففي تواصعا ازداد معركة في انتصر فكلما يتيما، كان أن يوم أيامه أول 
لحيتهكادت حش الجم التواصع عليه وبدا رحله، على رأمه أحنى مكة 

رحلهواسهلة تمس 

:الشجاعة - ٢ 

حضرقد يجهز، لا الذي بالمكان الشجاعة من الرسول كان فقد 
وتمنيبرح، لا وهويابت مرة غير عنه والابْلاد الكماْ وم المعبه المواقم، 

حولهعنه وحفهلث، ، م0 له أحصنت، وقد إلا شجاع وما يتزحزح، ولا يدبر لا 
سواه.

حش؟يوم وثم أكنتم : فقال ، اتزاء إلى رجو حاء أنه الصحيح في ست، 
مىأحماء انعللق ولكنه ور. ما الله. نبي على أنهد ث فقال عمارة! أبا يا 

بذبرئق ?موتز رماة• قوم ونم • هوازل بث الحي هدا إلمح، وحئر الناس، 
الله.•رمول إلى القوم قافل ،• ل فانكثموا رى، جزاد بث وجو كأيها نم• 

وهوواستنضز، ودعا، فنزل، بغلته. به يمول  ١١الحارث، بن نمال أبو وار 
قال. ١١نزد ١^٠١ اانثلاو_ا. عيد ١^ ّ كدن، لا ١^؛، أ1 ٠> : يقود 
يحاذيللذي منا الشجاع ؤإف به. نئقي الباس ، احمئلإذا والله كنا، البراء 

(.٤٣٩)({ المائي الرسول » انظر )١( 

الجرادبالكر، الرجل، النهاية: ني قال جراد. من قطعة كأنها بمي جراد( من رجل )كأنها )٢( 
الكير.

وكئفوهاؤمواضعهم وفارقوا انهزعوا أي; )غانكشغوا( )٣( 
الحرب.ندة عن كناية اوأست احمرار البأس، احمر )إذا )٤( 



هالكرم ارسول حروب j العظم الخلق ثنا

•يضاكثه بم-

وروالكفار المساامول الممى فلما ت محال العباس عن المحح قي وثت 
آخدوأنا الكمار نحو تئالتث تركص الله رسول قطفي مدبر؛ى لمون الم

يا: اذى ثم بركابه آحد  ٢٢١شاف وأبو مع لا أن إرادة أممها بلجامها 
الحديث^~ لمين للم

بدايةفي الرسول. وثبات النصر، أسبايت، أهب س القائد ثبات إف 
لدعوتهيستجيبون المخلصين الرحال جعل هوالذي الناس انهزم وقد المعركة 

الماسائجاه بعكس سار بل ، فصب، المعركة أرض في شت لم ه والرمود 
ببغلتهائجه فقد هو أما عدوهم، وجه من هاربين ولوا لقد تماما، الفارين 
أالعدو نحو البيضاء 

يكونما غاية فى وهدا  ١١: الحدث هذا على معما ا< كثير ابن رر قال 

انكشفوقد الوغى، حزمة في اليوم هذا مثل في إنه المامة، لتجاعق اس 
تملحولا i سريعهولمت بغلة على ذللث، مع وهو جيئه، عنه 
باسمهوينوْ وجوههم، إلى يركئها ذلك ْع وهو • ••لم ولا لكر 

~الدين يوم إلى دائما عليه وسلامه الله صلواث، ~ يعريه لم مى لتعريه 
ماويتم سينصره، بأيه منه وعالما عليه، وتوكلا بالله، ثقة إلا كله هذا وما 

(.١٧٧٦)الجهاد( )كتاب في (( صحءح4 ٠ في ا< لم مرا أخرجه )١( 
مغيرة.وامحمه المهللب، عبد بن الحارث بن صفيان أبو هو بلجامها( آخل. مفيان وابو ت )قوله )٢( 

الفتحيوم اصلم النبوة. قبل به الناس آلف وكان الله رمول رصع كان كتيته، اصمه وقيل• 
عشرين.اة ّبالمدية ومات بالأبواء، مكة بملريق 

(.١٧٧٥)الجهاد( )كتاب فى ٠( صحيحه » في ،( لم م٠ أخرجه )٣( 
(.)٤٣؛، المكرية الهوية الدرّة ٠ انفلر )٤( 



القائدصفات 

٠الأديان سائر على ليثه ؤيئلهر به، أرمله 

أرصيولا أجود ولا أجد ولا أنجع رأيت ما ت ها عمر ابن وقال 
اللهرسول مذ 

-ال1س اشد : ؤثزوى - اوأ-ذ ض إذا كنا إئا غهه: عالإ وقال 
منه،العدو إلى أقرب أحد يكوف فما الله. برمول اثمنا الحدق واحمرت 

أشدمذ وكاف العين إلى أقربما وهو بالني. نلود ونحن ندر يوم رأثى ولقد 
.تأسايومئد الناس 

لمنه لئريه العدو دنا إذا س محنه مرب الذي هو الشجاع كان ت وقتل 
مالكبن أنس عن الصحيحين قي ست، ما شجاعته. آيات، ومن 

أشعبخوكان الناس، أحوي وكان الناس، أحذ الله. رموز كان I قال 
فتلماهمالموت،، مل ناس فانهللق ليلة، ذات، المدينة أهل مع ولقد الناس، 

ؤللحةلأبى فرس على وهو الصوت،، إلى سبقهم وقد راجعا، ه الله ود رم 
وحدناْت قال . ٠ تراعوا لم تراعوا، لم رر •' يقول وهو يف العنقه في عري، 

،.٣١ظ فرنا وكان : قال لبحر. رنه أو بحت؛ 

.٢٢٥ت )التوبة ٠ العظيم القرآن ير نف٠ )١( 
(.١١٥-  ١١٤)١: ، الشفاا انظر )٢( 

٠صحيحه في« مسلم،( و» *١( • ٤ الجهاد()٠ )كتاب في ٠ صحم » ،ي ٠ البخاري ا أخرجه )٣( 
أبوو، . الفرس سني بحرات وجدناه قوله؛ لمسلم. واللفظ ( ١٢٣)٧• الفعنانل( )"محاب في 

مانظر مالك. بن أنس والدة سليم أم زوج الخزرجي، الأنصاري نيل بن زيد م ٠ طلحة 
(.١٨١)١ ٠ لم مصحيح وأ ( ٣٨١)١ ٠ البخاري صحيح I نجاعته 



رايائ:٣-الصاد 

او>ثةعر للمحاظة \دكوط الرسائل أمالوب M الرسول اتخذ 
عنتفيدهم الش المعلومات على الحصول من الأعداء لحرمان ؛ الشديدة 

.وأهدافهم لمسلمن ا *ت حركا 

بمر،همالاا•درى إلا غروه يريد ه الله رسول يكن لم أنه دمت 
:ذلك أمثلة من و٠ 

ومعهالرسول يعثه فقد ^^٠* ٠ الأسدي جحش بن الله عبد را مرتة 
يومين،يسير حس فيه ينظر ألا وأمرْ كتابا له وكب المهاجرين، من رههل 

فيهينظر ثم الاتجاْ، أين إلى أحد يعلم لا وحش السنية، في إمعانا وذلك 
الكتابفص وعندما أصحابه، من أحدأ يتكر0 لا وأن به، أمرْ لما فيمضى 

وجهتهإلى جميئ معه فمضوا الرسول. بأمر أصحابه أخر 

أنأهوائهم احتلافح على المدينة أهل من أحد يستءني لم الهلريقة وبهذه 
.الّكا. مقصد يعرف 

النيالجهة لهم م يولم بالجهاز أهله أمر مكه فح ه الرسول أراد حينما 
والتهيؤ.بالجد وأمرهم بالكتمان، أمره على واستعان يقصدها 

مالك(ُن كعب حديث باب - المغازي )كتاب ني I صححه I »ي I المخاري I أ-؛م-بم ( ١) 
(.٢٧٦٩)النوة( )كتاب في ا صحتحه ا م ٠ لم موا ( ٤٤١٨)

دالشرلإ؛الغزوة محن المرق )٢( 
القرايابعص ثوا وربا هّ الرسول  ١٣خلا ما ت الثرين ه. الرسول مها كان  ١٠الغزوة• 
٢(. ١٣)٣! ٠ المامجون الأمئن صيرة ز العيون ان إنء مولأ• غزوة م كما غزوة، 

(.٢١٨)٣: ٠ اوأُون الأص سرة م العيون ان إن» )٣( 



القائدصفات 

هاعائثة عن عروة عن جعفر بن محمد حدش ! إسحاق بن محمد قال 
رسولأمنكم ؟ هذا ما •' فمال حنطة، تغربل ومي عاسة على يحل بكر أبا أن 

كغير تجآ لما ض ما : فالت أين؟ إلى قال نمم، : قالت الله.بالجهاز؟ 
مكة.إلى سائر أنه أعلمهم. ثم ،. بالجهازل أمرنا قد 

عشرةنوامه كبيرأ جينا يحرك أن الرسول استطاع الشديد الكتمان بهذا 
الجيشوصل حتى حركته وقث قريش تعرى أن دون من مكة لفح مسلم آلاف 

الاستسلام.إلى قريس فاصهلرمحت مكة، صواحي إلى 

هالفارمى سلمان أثاز الذي الأحزاب >وة في الخندق حفن كان و٠ 
إنشاءتعرف لم العرب لأل الأسلوب؛ في مباغته المدينة على الخندق بفرُت، 

الحصار.في الحماية لغرض الخنادق 

فيالمباغتة مبدأ ؤيهلبق بالكتمان، يتصف، الذ.ى هو النامح القائد إل 
فيالأثر أعظم له فكان معاركه في المبدأ هذا طبق والرسول. معاركه، 

التائجالحاّمةرى.

:الصلابة - ٤ 

١الحرب صدمامحت، تحمل على القدرة وهى 

:ذللئ، صور ومن 

أصحابه،من ألم، ش ٠ أحد غزوة  ١٠في حرج الله. رسول أن روي ما 
8المرية المرة صحيح ٠ ثقات رجاله صحيح ند ب٠ المغازي ا في 8 اسمحاق ابن ٠ أثحرجه ، ١ ر 

(٥١٥.)

(.٤٠٣)8 القائد الرّول » انفلر )٢( 



الكرم.الرّول حروب j المقلم الخلق ثء

الناس،يثلث  ١١أيي ين الله عبد را عنه انخزل واحد المدينة يين يالثومحل كان فلما 
الناس؟.أيها هاهنا نا أنفقتل علام ند.رى ما وعماني، أطاعهم وقال! 
عزيمةذلك يضعف ولم ا. والئبر الفاق أهل س قومه س ائبعه بمن فرجع 

المشركين.ملاقاة إلى استمر بل الرسول. 

لمالخنلءق غزوة في الله.ؤ رسول ْع عهدهم قريظة بنو نقفى لما وكيلك 
ياأبشروا أكبر، الله رر I متفائلا وقال يتفعضع ولم يتزعنع ولم يثتثس 
ل ١١الملمين معشر 

ؤإن. مفاجأة عزمه توهن ولا تهز0كارثة، لا قويا كان من القواد حير إن 
يتصرفكيفا الهزيمة ولحظة الشدة، ساعة في يعرف الذي هو العفليم القائد 

الضياع.س جيشه ؤيحمي الخائر، ليقلل التدهور الوقفا في 

سنع ١١مؤتة را غزوة في الراية أحد لما لهي  ١١الوليد بن حالي رر فعل كما 
وامتفادفيه، وقعوا الذي الحرج المازق من بالجيش للخلوصى ؤيحتال يقاتل، 

والميمنةمحاقة، القا..مة فجعل القليلة قواته تقليم قاعاي الفللأم لول حس 
٠مسسره 

ؤإقاذالعدو، مهناردة لأحباط التعويق، بقتال الملمين منحرة قامتا 

انتشرُت،وقد ، الفناء يعقبه الذي التطويق من الخلمين قوات من لأكبر ا م الق
العدوبقدوملإيهام عالية؛ ضجة وأحدئتا واسعة، جبهة في المسلمين حرة مؤ 

تن.كرحسائر انسحابهم في الملمون يتكبد فلم • للمسلمين جديدة إملادار>تا 

لاحتمالالحكرية، الحركايت، أصيحمت، س الانحاب حركة أن من الرغم عر 
(.٦٨)٣: هئام لابن ر المرين المرة ا )١( 
(.٢٣٣)٣: هثام لابن 8 المرين المرة ٠ )٢( 



للتإالهائي صفأت 
فادحةحانر إلى تودي كارثة والهزيمة هزيمة، إلى الانسحاب انقلاب 

بالمهزمين

الناسالرسول. وأحبز منممرين، مؤتة غزوة س المجاهدون رجع لقد 
زيدالراية أحد فقاد المجاهدون ير-ح أن نل والقح بالصر المدينة فى 

الرايهأحد حتى ثمأحناينرواطظٌببا، ثمأحدجمفرفاصتا، قاصين،، 
اللهفتح حش الله سيوف، من سيمح 

!الموولتة تحمل ~ ٥ 

أعمالهفى العفليمة المسؤولية تحمل في الرسول أحد يشارك لم 
كانفقد ! اكارخ وجه غتريتج أعمال س أعغلمها وما وغيرها، الجهادية 
كلفى يعاونونه أصحابه كان الأعلى. بالرفيق المحاقه حتى بعثته مند يتحملها 

يتحملكان ولكنه. وسكناته، حركاته جمع فى وراءه ؤيسيرون سيء، 
•ميء كل مووليه وحده 

صانبإ،بننلر الحديسة صلح ثروحل قبول مسؤولية هؤ الرمول تحمل لقد 
الصرأعقبه الذي الحاسمة والتاج اليانعة، المار وكانت، بالغة، وحكمة 

آلاف،عثرة الملين جيثى عدة أصح أن يعل مكة بقح للملبن البين 
يغرما وهذا سنتين، قبل الحدسية غزوة في مئة وأرح ألفا كان بينما مقاتل،، 

أفواجا.الله دين، في، والدحول الفتح يوم الاستسلام إلى، قريشا 

بعدقلوبهم للمؤلفة الوفير المال إءهلاء مووليه الرسول.ؤ تحمل كما 

للدويI \يو*' ال؛رة و» ( ٢٨٢)للغزار ٠ المرة ض و» )U»،5( ا المالي الرسول ا انثر )١( 
.(٣٣.)

(.٣٠٦٣)والمم، الجهاد )كتاب ني » صحٍحبم # م ا( المخاري )ا أخر-بمبم )٢( 



الكرم.الر-ول j الفلم الخلق 

بعديتثعروا لم إذ تفكيرهم، جوانب على يطش المال لأن حنين؛ غزوة 
الإيمان.حلاوة 

أعطاني،ما الله. رسول أعطاني لقد والله رر I  ١١أمية بن صفوان رر قال 
،•رإلي" الماس لأحب إل حش يعطبي برخ فما إلي الماس لأبغص ؤإئه 

كانوالأنهم حنين؛ يوم غنائم س الأنصار حرمان مؤولة ه تحمل كما 
لهمقال حين بالدمؤع لحاهم أحضالوا حش بكوا وقد العقليم، بإيمانهم أغنياء 

الرسمله:

يالناةرحالهم إلى الناس يل.هب أن الأنصار معشن يا ترضون أفلا  ١١
رصينا ١١الأنصار! قال . ١١رحالكم؟! إلى الله برسول وترجعون والبعير، 

،.(\ وحهلا قلما الله برسول 

المظرؤيغص صفات، س فيهم ما بأفضل أصحابه الرسول.يدكر وكان 
فيهم.ما بافضل بعضا بعضهم بذكر أصحابه ؤيأمر البشرية، قصهم نوا عن 

،.ولا الن•حال يبني المي. كان وبدلك 
تالرجال بخصائص المعرفة — ٦ 

١١؟ بحقه هدا ياحد من  I١١ فقال احد يوم سيئا الله. رسول عرض 
وهتكه،أفراه إلا بثيء يمر لا فجعل دجانة أبو فخرج  ١١دجانة أبا  ١١فأءهلاه 

٠المشركين هام به وفلق 

(.٢٣١٣).( صخائع ض باب - الفضائل )كتاب ؛ي ا< صب ٠ في ا لم م)ا أخرجه )١( 
(.٧٧، ٧٦)٢: « مدم ٠ ى « أحمد ٠ أخرجه )٢( 
(.٤٤٢)8 القائد الرسول ر انثلر )٣( 



!٤^^^القائد صفات 
الخندق(ني)غزوة العدو أحوال على يتعرف أن الني. أراد ولما 

حكيمةتوصيه أوصاه المهمة، هذه ؤإزاء ٠ اليمان بن حديقة  ١١لها انتدب 
ثبتا،ثحدش ولا يمنعون، ماذا فانفلن القوم في الحل ُ • هؤ بقوله مقيدة 
«.تأتياحتى 

ثمبه، يتحينون وما القوم، بمغ ما ؤيثهد يدهب أن المهمة حدود إذن 
سمع.وما رأى ما للمي. فيصمح يرجع 

. ١١تأتينا حتى شيئا، ولاتحدث  ١١؛ بقوله المهمة، نجاوزهده عن نها٥ تم 

أبيكلام وسمع اصملرابهم، وءاين القوم، ش  ٠٠حديقة  ١١اندس وند 
أنأراد ولو ؤيسمعه، يراه كان إنه بحيثا منه، نريبا وكان زعيمهم، منيان 
نهيذكر لكنه منه، المأسالمين وأراح حملته، على ونصي لقتله سهما إليه يدل 
لئج.فأم،  ١٠شيئا تحديث، ولا  ١١!وقوله ه الني 

فإنهجنودهم، إلى الرؤساء يلقيها التي العسكرية الأوامر في أصل فهدا 
تنقص.ولا تزيد دون وأمانة، ودقة احتراس بكل وتنفيدها التزامها، ينبغي 

حروبهمفي وحلبقوه الإسلام، فجر في لمون المالعام الأصل هدا عرفنا 
الالتزام.يكون ما كأحسن والتزموْ وغزواتهم، 

إليهم،الصائرة الأوامر حيال الامتصلاح، باب للمأمورين فح ولو 
والملأيانؤالأحوال تفرصه أو الغلروف، به تقضى بما التمرنؤ ؤإمكان 
معنىلا شيء بمثابة وأصحت الأوامر، تعطيل إلى ذلك لألي حياله، الخاصة 

لهميكن لم لو كما الجنود، إلى مفوصا العمل ولأصح له، وجود ولا له، 
قولهتحت، ينئلوي مما وطا الأحوال. ونوء الموصى، تعم وبذللما قادة، 



الكرم.الر-ول حروب j الطم الخلق لنقح 
مذيرد لهثث ، ojJ؛ر آن؛ ؤيسؤتيءو آثم قض إذا' مؤبمنج  ٠٧نمقن َكان نما' ؤ ت تعالى 
•ا"آ( )الأحزاب؛ ؟أ مث ضللا صل ممد ؤرسوش الله يعمى ؤمن أمتمهر 

!بجنده القائد صلة حن ~ ٧ 

ؤيعيشونجنودهم قلوب على يتربعون الذين هم العذلام القواد إن 
الباغ.بالحب الجنود أفئدة ؤيملوون بداحلها، 

توثرالعلاقة وهده والانضاط، م اتيسر والفائد الجند بين الحب نمله 
قائدهمجند يحب ولم . مصيرهاوتقرير ونتائجها، المعارك سير في كثيذا 

.اللهلرسول الصحابة كص_ا 

فداءللرسمل.•يملك ما كل ضحى 

بطنقبل حن  ٠٠عزبة بن سواد رر صغ ما  ٠٠بدر غزوة رر في الحب صور ومن 
اللهرسول يس أن بالدنيا العهد آحر يكون أن آملا ه الني 

المهامفيها فتقع بأجسادهم و. الني على يترسون  ٠٠أحد غزوة رر وفى 
عنه..دفاعا 

وتقول:أخ وابن وأخ زوج بين ما رجال عدة لها تنتئهد الص والصحايية 
هينة.الرسول بعد مصيبة كل 

للئي.قريس مفاوض ا؛ معود بن عروة رر يقول الحدييية مفاوضات وفى 
واللهأبدا عليهم تدحلها ألا الله يعاهدون النمور، جلود لست قريئا بأن 

له!فقال النبئ ، حلفيهه؛ع أبوبكر وكان . غدا عتلثج انكشفوا قغ. بهؤلاء لكآني 

(.٢٤٥)« وعم صور ٠ انظر ;١( 



تق[ساهاّ 
واثقوالمغيرة ه الني لحية إلى يده يمد عروة جعل ثم • عنه ننكشف أنحن 
•الله رسول وجه عن يدك اكفما • له ؤيقول مدها كلما يدم يهمع رأسه على 

فيكرى جئت ثد إني قريش معشر يا رر : يقول قريش إلى عروة فعاد 
قطملكا رأيت ما والله ؤإنى ملكه، في والجاثي ملكه، في وقيصر ملكه، 
يلمونهلا قوما رأيت، ولقد محمدا، محمد أصحاب، يعظم ما أصحابه يعظمه 
«.أبدالشيء 

علىشاهد أحد في الله. رسول عن دامحنى اللاتي المحابيايتف وحبر 
ه.نفالأمر 

أكدهموكان كله، الأمر في ه معهم كان أنه الب هدا أمجاب ومن 
،٠ل وملسنا وشرابا طعاما وأحثنهم ، أط! وأملهم بدلأ، 

ا<إمحلاعى مطور عن الشية الحرب ء انفلر ( ١إ 









تقتآالشال

منلاقاه وما الإنسانية خصانصه 

ترقئِفه عياض القاصي الإمام قال 

امحم؛ثن لمحة بالني حص أو الملم، بث نيئا مارس من على حفاء لا 
ئنصبثللا ومناقب ومحامحي يثقايل إياْ وحصوصه . ننا محير الله بتعفلم 

صئخما فمنها والأقلام، الألسنه عنه ثكل بما محيره عقلتم مى وئئويهه ؛ لزمام 
أحلاقهمن عليه به وأش نصابه، جليل على به ونبه كتابه، في ~ تعالى ~ به 

هو~ حلاله ~ فكاف ؛ إيجايه وملد التزامه على العباد وحفي وآدابه، 
عليهأثاب ثم وأثنى، ;ذللن، مذخ م وركي، نلهن ثم وأولى، شئل الذي 

أبرزهما ومنها وأحرى. أولى والحمد رعودا، بدأ الفضل فله ؛ الأومحى الجزاء 
يالمحامحضوثخميصه والجلال، الكمال وجوه أثم على حلقه س للختان 

العديدة،والفضائل الكريمة، والمدامت، الحميدة، والأخلاق الجميلة، 
التي. البتتة والكراماين، الواضحة، والراهين الاهرة، بالمعجزات وزأمحبْ 

حتى؛ يعده حاء مى تقين علم وعلمها أدركه، مى ورآها عاصنه، مى شاهدها 
اهدأ. كث؛نا. علينا أنواره وفاصت، إلينا، ذللئح حقيقة علم انتهى 

منوآكنئن مج إق أوننآ إتق<'كآ أو-مآ إدا ؤ ! — ذكره حل — الله قال 
)الا،:^ا(.4 س؛ث 

I(الشفا )١ ١؛ 



.الرّولحروب j \م لج 
رقيآنَ • بقوله حراء غار في ه الله رسول إلى الوحي بدأ ما وأول 

بهافرجع ( ٣ ١- )!_: 4 أ'لأأمُ وزك أو و م ين 1لإذش قق و ثئ أق 
رملوني،'ر • فقال خويلد بنت خديجة على فدخل قواده، يرجف اللهرسول 

لقدرر الخبن وأخبرها لخديجة فمال الزؤع، عته ذهب حتى فزنلوه  ١١رملوني 
)وفىأبدا، الله ي«حزنك ما والله كلأ، •' خديجة له فقالت  ١١نمى على خشيت 

ومحسبالكل، وتحمل ^->^، ١١لتصل إنك أبلا( الله يخريلث، ما ت رواية 
الصنوانبا على وتعين الضيم،، ومري المعدوم، 

محبرةعن إليه، الناس أقرب وهي ره،-ا خديجة المؤمنين أم ئصمه هكذا 
صادقة.ومعرفة تامة، 

!الشفا مقدمة في أيصا عياض القاصى الإمام وقال 

مغنياوأركاهم وعجما، ز؟ أيمنهم أنميهم، مى رمحولأ فيهم وبمغ 
يقيناوأمحواهم ويهما، علما وأوقرهم وحلما، عماد وأرجغهلم ومنمي، 
عتتاوحاثاه وجننا، روحا ركاه ورحما، راقه بهم وأنيهم وعزما، 

صما،وآدائا علما، ومحلوبأ عنتا، أغثنا به وقح وحكنا، حكمه وأتاه ورصنا، 
بهوكدب، قنتا، الئعادة مئثم في له الله جعل س ونفره وعزره به قامى 

قيهو أعمى فو1ذ02 ل َكارنح وس ؤ حتما السقاء عليه الله كتنخ من اياته عن وصدفي 

وعلى، وتئمى ثثمو صلاة وسلم عليه الله صلى (. ٧٢)الإسراء؛ ه أعمى آمحرم 
اه.. ليمِا توملم وصحبه اله 

نفوسفي يغرس فهو الرفع، للحلق أعلى مثلا ه الله رسول كان وقد 

)٣(،الوحي( بدء ركتاب في ٠ صحيحي D في ه الخاري ٠ أحرجه 



JUII ئ
منيقول يما يزنحها أن نل العاطرة، بسيرته الحميدة، الخصال اصحابه 

وعظات.حكم 

منوقطرة أحلاقه، من رشحه سمعث، الذي . الكريم الرسول هو هذا 
أنواعلشتى يتعرض مكة في عاما عثر ثلاثه نحو البعثة بعد ظل حصانصه، 

وصنوفالاصهلهاد، أنواع ؤيتحملون معه، أسالم ومي هو المضايقات، 
المشركين.من الأذى 

إلىالمشركين يدعو ه الله رمول كان قريس مع الصراع من الجو هذا في 
بالحكمةالله رسول محمدا وأن الله إلا إله لا أن شهادة الخالص التوحيد 

،شيء صره على يوثر أن ودون ملل، غير ومن كلل دون الحنة، والموعنلة 
وماءؤ ت تعالي الله قال • القتال عن يهي بل العدوان، ورد بالقتال له يؤذن ولم 
ألثنعئآصغ لأيه ألناعه رإُى يالؤ إلأ دمثآ رما وآ'لأيس آثمون حكنا 

.( ٨٥)اس: 4 أشل 

ُأًّيعبمتئوذ ءثاَكاذوأ أ"مبما لثظئهم ت ، ١^١٧وقاد 
رشسيل، إث، وقال )او>جر: ه آوتنغن عن ومي ئزمر نا 

(.١٢٥)المحل; أحصن٤٠ هى إش رأهنيلهِ أئثنة ؤألموعتلؤ ألإكم،ن 

أرضنحو مهاجرا أبوبكر حرج الملمون ابتلئ فلما رر ؛ هاعائشة قالت، 
الخروجفي بكر أبو ه المي استأذل ار ؛ أيما وقالت، را،.  ١٠. ..الحبشة 

٢٢١..الأذى. عليه اشتد حين المدسة[ إلى : ]أى  ١١.

(.٣٩• الأماؤ()٥ محّاقب )كتاب في صححه« ٠ في ٠ المخاري * أخرحه )١( 
)٧:« الارمح، نتح » وانظر ٤( ٠  ٩٣)الغازي( )"محاب في ٠ صمحه  ٠١في ا( المخاري » أخرحه )٢( 

٣٩•، ٢٣٤.)



الكرم.الرسول حروب j الفلم الخلق ت^ءا 
يقتله،وهموا مكة من الّثي وأ'ئمجوا المشرضن بغى وعندما 

إلالرسول هجرة لكنت والمدينة الحيشة مابين أصحابه وسردوا 
عنJكهوا فلم المسّلمين إيذاء في استمروا المسركين ولكي المدينة، 
مندون قاتلهم لن الأعداء جهاد الله وعدوانهم المسلمين صد تامرهم 

(.١٩٠يقتوكؤيم)امة: اكين \ش تتيز ق ت تعالى فقال يقاتلهم لم 
ع؟>؛ؤرثنلوات تعالى فقال كافة المشرض قتال عليهم فرض ثم 

عندالمسماة الأية هي وهده . ( ٣٦)التويت; دءقاد4ه يمننلونكم ًتتقعا 
بآيةالفقهاء 

•وهي ة رئتمراحل بارح القتال تشرع مر وهكذا 

بمكة.— القتال دون الصر مرحلة ~ ١ 

الهجرة.بعن. — بالقتال الإذن مرحلة ٢— 

بالقتال.يبدوهم من بقتال الأمر مرحلة ٣" 

رالشركن حميع بقتال الأمر مرحلة ٤" 

م!د ءم 
٩٠، ٠٠^ ٠٠

(.٧١)٣: ٠ المعاد زاد ، انظر )١( 

(.٥٦)٠ الحرب أثار ٠ انظر )٢( 
(.٣٨٤)١: رزق لمهدى الموية، المرة » انظر )٣( 



لتئتآالقال 

الإسلامِق اممتاو دورفع 

الوجهةوتوجهه بالتهذيب، تتناوله ثم القتال، أصل تقر الإسلام ثريعه 
إعلاءوهي الغايات، أسس هي لغاية وتجعله الإنساني، للممع الصالحة 

ومنعهمالأرض، ش اللواغت وقنع عته، والدفاع ؤإعزازدبه، الله، كلمة 
إكراه.دون الإسلام في الدخول أرادوا الذين الله عباد على التلهل من 

فمنالقتال، فى أذن أجله من الذي الن، منه جاءت القتال ؤإزآيات 
:ذك 

ِللي.؛نأذن ؤ ت تعالى قال ت الله اادعاةإلى على الاعتداء حالة — ١ 
(.٣٩لالُح; ه لئي؛ر نحيس عل آللة وإن ظلممؤأ ُاثهم 

أحدغزوة في كما البلاد على الاعتداء ودفع القس، عن الدفاع - ٢ 
ثتندوأولا يقنتلؤٍ الخبز اثه سؤإ ؤ؛ وقتلوا ؤ تعالى) قال ت والخندق 

لممن بقتال تعتاJوا لا : أي (. ١٩٠)الترة: ه آلثد;بم يحث لا آس إمحى 
يقاتلكمأا،ا

ونهيعليهم، ؤيعتدون لمين، الميقاتلون لكونهم الكفار بقتال أمر ففيها 
١عليهم ُعتل.وا ولم يقاتلوهم، لم الذين الكفار قتال عن 

(.٩٤)٠( الحرب آثار وء ، ٢٥٠ت ٢ ؤ ه القرآن لأحكام الجامع  ١١



هالكرم الرسول حروب j الفلم الخلق 

علىواجبا دفعه يصر فانه المسلمين، على الهجوم العدو أراد فإذا 
تتعالى الله قال كما لإعانتهم، القمودين، غير وعلى كلهم، الفمويين 

هيقي ييتم يكم ق عق إلا ألقنر تلبمظم ألدمن ؤ، آسثمم%ثةأم •؛^٧)!، 
(.٧٢)الأنفال: 

;حمامة أو قردأ المظلوم لصره الحرب — ٣ 

دأوءأللآ؟لإا يث ^مثفتن أف سبتز ل ميثون لا محن >ؤوثا ت تعالى قال 
(.٧٥،: )١IU^،^ آس أمَين نذْ يز م;ثا ت؟ فوزن ول أه 

الختفعفنعن الفللم لريي الله محيل في المؤمنون أيها قاتلوا . والمعنى 
وطشهم،الكفار محللم من تخليصهم يتم وحتى والولدان، واكاء الرحال من 

هدنةفي قرص على حزاعة ه ناصر وقد المجهدرأ،. من فته هم مما وتريحهم 
بهامحتنمروا أن بعد الحديتية 

ومنركيالمدينة، في قينهاع بني يهود من حمل كما العهد، نقص ٤- 
الصلح.نقص في قريش 

لأن؛ والفرس والروم قريس مع الأمر كان كما وقاية، حرب ّس ه~ 
بقيوما جانب، كل من الوء به يراد الأرض من مدأية ومهن في صار الإسلام 

داره.عقر في أصوله واجتثاث عليه، للانقضامحى المواتية الفرصة انتهاز إلا 

بعصوثو ه• الرسول، برأس ياتي من الفرس عقيم كرى أرسل فقد 

(.٣٥٨: ٢٨)٠ الفاوى مجموع را اظر )١( 
(.٤٥٩)١: لابن ٠( القرآن أحكام و)ا ( ٤٨٧)١: للشوكأني 1( المدير نتح )١ )٢( 
(.٧٩-  ٧٢)الحرب، قواعد و)ا ( ٩٣)« الحرب آثار ر؛ انظر )٣( 





هام:،( الر-ول حروب ز المظ؛م الخلق لثنا 
امفالدولة فتها. السيف، تحكيم على الإنسانية والأعراف الإلهية، الشراخ 

.؟ السائح إلى تحتكم لم إن تمنع ماذا ؤلهرانيها، بين يخالفها من عليها يثور 
نقزذفظ قؤ0 لا حئ وولإؤ_لإ ؤ ت فته جاء حيث الكريم القرآن به قفى ما وهذا 
(.١٩٣:  ٥٨١١)ه آلْليبم هل إلا ئذ-د؛ذ ملأ آنننوأ ؤ0 ف آلذن 

أبنائها،من أناسآخرين على السلاح أبنائها من أناس يحمل التي والدولة 
٠؟ اللطان بقوة تقصه لم إن بينهم الخلاف تفقس بماذا 

منحلكان ؤإن حؤ I قيه جاء حيث أيضا الكريم القرآن به قضى هما وهدا 
ييءحئ بنجة اي، هثيلؤأ الأمئ عق إحد>نهما بغت بيثأما ثلتنلحؤإ أئننلؤأ اثمؤتن 

هآلممسطؤا محب آيلة إذ وأمءلوأ يينهتا ئأصلمأ ثاءت آثو آمر ائ 
نهايهوتكون الحيل، آحن السلاح يكون الحالتين كلتا وقي  ٠٢٩ت )الحجرات 

يأتيأو والتوفتق الصلح يأتي ثم ٠ السلاح على لاعتماد ا نهايه والاعتداء الظلم 
أوالاختياررا/بالرضا التفاهم 

إلىوصوله لدى محمد عقدها لي ا للمعاهدة إن رر - ،ا مارسيل را ل قا 
رفينالثأنا العشر اليهودية وقيانلها عثرة لاثنتي ا العربية قبائلها مع المالينة 
.١١العالم في مكتوب دستور أود اعتبارها أمكن فقد جدا، 

اوود،وثقاء د.نتي كراهة 

رسولأ0 ه  ١١أوفى أبى بن الله عبد ٠ عن الصحيحين فى تبت، 
نمالشمس، مالت، حتى انمملر العدو فيها لقي الك، أيامه بعص في الله 
بتصرف.( )١٣؛٠ محمل- ■مقرين  ١٠؛١( 

(.١٠٤)الإّلأم« إنسانة  ١١ني ;٢( 



لخنا
:ممال الماس في قام 

لقيئموهمفإذا العافية، الله واسألوا العدو لقاء تتمنوا لا الماس أيها يا را 
منزلاللهم رر !قال ثم ا؛ السيوف قللال تحت الجنه أف واعلموا فاصبروا 
عليهم،١واتصنذا اهزمهم الأحزاب، وهازم المسحاب، ومجري الكتاب، 

بالنلم،الأمور علاج في رغبه العدو، لقاء تمني عن و. المن نهى 
فإفوالغي، الإعجاب من حدرا ثم المحمومة، عند الدماء لإراقة وكراهيه 

قلماوالفإالم ظالم، والباغي بعدوه، المبالاة قليل ه، ينفمزهو المعجب، 
ماوأخوفث، وناصره. الغللوم مع والله مظلوم، فهو عليه بغي ومن ينتصر، 
غزوةفي قائل قال وقد غيره، على وبغته بنفسه، إعجاثه الجيش على يخاف 
اللهم، عنهم م فلم كثرتهم أعمتهم حثنما قلة، ْن الوم ملب لن ت حين 

.نيئا

ابن ١١قال .( ٠ المدو لقاء تتمنوا )لا ت قوله ! ٠ حجر ابن  ١١المحاقفل قال 

سؤالوهونفلير الأمر، إليه يؤول ما يعلم لا المرء أن •' المهي حكمة • ا' ؛هل-ال 
أنمن إلئ أحس، فأنكر أعار لأن  ٠١: الصديق قال وقد الفن. من الخافتة 

صورةس فيه لما الخدو لقاء تمنى عن نهئ إنما I غيره وقال .  ٠٠فأصبر أبتلى 
باك.و،الاهتمام وقلة بالقوة، والوثوق المقوس، على والائكال الإعجاب، 

،.٢١بالحزم والأنين الاحتياط يباين ذلك، وكل 

٠م لم« مو» ( ٢٩٦٦، ٢٩٦٠الجهاد())كتاب ني صمحه« » في ٠ الخاري أخرح*» )١( 
(.١٧٤٢والسم،)الجهاد )كتاب في ا( صأمحبم 

(.١٠٦)٦: ا( الماري فتح » )٢( 



GLI العفلم الخلق j الكرم.الرسول حروب

اثعادلاثقتاو 

صلة.فا حرب فهي أومنعأكسادضلح، ، وا لظلم رفنا الحرب لكنت إذا 

إلهيدغ عادل قتال ولكنه المثركض، وأصحابه محمد صيدنا قاتل 
حربفهي أشكالها، وأكمل أحوالها، أقدس في الدينية الحرية عن الدود 

اللامحرب وْي، الهوى، صد الإحلاصى حرب وهي الرذيلة، صد الفضيلة 
والإرهاب.العش صد 

فيالملمون ص أن بعد إلا أرادها ولا الحرب إلى نمد ما الهي. 
الحربمن بد لا وكان اعتقادهم، في والضئاء الباساء وأصابتهم دينهم، 
ذقالا ثئ ؤ ت وتعالى سبحانه الله قال وليلك لله، كله الدض ليكون 

.( ١٩٣: )اوقرْ ه آلaiيبم عق إلأ ئووف أنموا لإن ِف آلذن رقزذ يننئ 

أنوذكرت والهايه، والب والغاية، المبدأ الكريمة الأية هد0 فحيت 
فيهسلaلان لا حزا الدين يكون أن هو الغاية وأن الدض، في هوالفتنة الباعث 

الظالين،على عدوازإلأ فلا والإكرام الفتة عن انتهوا فان العالين، لرب إلا 

قتالهمإلي، M الكريم الهذ واضطرت المثركين، س كانت اض فالوثانع 
اللهإلى الدعوة وبين بينه أويحول حاربه، نن إلا يحارب لا النئ أن إلى تومئ 

ذللث،.تؤكد والأيه والغل■،، بالمهر — وتعالى حانه س— 

هملألهم ، قريشا إلا يحارب لا ة الخام\ل■ ش ه ١^، كان ولقد 
اجتمعتولكن وأموالهم، ديارهم س وأحرحوهم أصحابه، وفتنوا آذوه الدض 



وبدأإلبا، الإسلام على وصاروا حزبا، عليه فكانت بأحزابها العربية الشائل 
الإسلاممثابة المدية حميعا ماوروا إذ الأحزاب، غزوة في الاجتماع ذللث، 

فولهتزل وليلك، بالمثل، المعاملة من بد لا فكان، الله، نور ليطفثوا وبيضته، 
(.٣٦: )اكوية ه يتخايم سارققلم حقثا آلثثتىل^ئ وثنزا ؤ ت تعالى 

ديرتدعوإلى ولكنها بالحرب، بق الإلى تدعو لا الكريمة الأيه فهذه 
الالعادلة، الحرب إذن فهي نحره، في المعتلى كيد ورد بمثله، الاعتداء 
غيرأمرأ القتل فكان المسلمين نفوس الإسلام أرهم، ولفد الفاجرة، الحرب 
ا.الاريأ صير لما هدم لأنه ؛ نقومهم إلى محثب، 
،إلا عليها يقدم ولا يتمناها ولا الحرب ينتهي لا الإسلام إن 

حرجما والسكينة، والوقار والثلمانينة واللام والرحمة الهدى دين فهو 
ومكرهمغدرهم على الأدلة سهلعت، أن بعد إلا قوم لملاقاة . الرسول 
.ءلررقهافي والعراقيل العقبات ووضع دعوته، هدم على أوجهرا سرا وعملهم 

فليسلأمم ا من وغيرهم لمين المبين واللام لأمي ا هو لأصل ا كان ؤإذا 
محنهولس ، حربا علها يس لا مى تقاتل أن ~ سريعتها في ~ الإسلامية للدولة 
عهدومحنها ينه يكن لم ؤإن أعداءها، يمالى ولا عليها يؤلب فلا عداوة، وبينها 

نيةعن الذلاهرة الأمارات 0كشم، أو اعتداء ثمة يكون حتى وأمان، وملام 
حربحمالتها نى وهى العادلة، الإسلامية الحرب تكون فحينثد قرب، اعتداء 

الهجوم.لبومي لبت، ؤإل دفاعية 

الحرب،النبيتن حاتم يتولى أن ~ قدرته جلت، ~ الله حكمة اقتفتؤ ولقد 

الثانية.المسنة ( ١ ٠ و) ٩( و) )٨( العدد الإسلام لواء مجلة ه الإسلام فى الحرب تانون M انفلر ١( 



ام؛ا®؛اسلمومُبممل ا-امح ثث0 
؛سدناذخوصزر الدهاء، مفك قى الحروب لفضيلة الأمثال فيقرب بنمه، 

احترقمن إلا إنسان دم في ميفه يغهل ولا الجيوش، ؤيقود الحروب محمد. 
الرسول.يجد ولا قدميه، أحمص إلى رامه قمة من اذؤع وند لقتله، الصفوف 

الضربةيضربه ثم صحابته، بعض من الرمح فيستعير بقتله، إلا منجاة لنفسه 
دروعهمن الخالي الموصع في القاصمة 

احد،في بها أصي_، التي حراحاته آلام ْبن الوجع أند في الرمول. كان 
يعرفونلا ، ائجا0 كل في يسيرون حائرين لمون الموتفرق قتل، أنه أنح وند 

يفعلون.ما 

عنناس انهزم أحد يوم كان لما  ١١قال! أنه هته أنس حديث في حاء وقد 
.٢ ١ ؛١ . . . ه الله رسول 

عينيهءرفتا ! قال ،  ١١مالك، بن كعب رر الله.ؤ رسول ه عرفمن أود وكان 
هذالمين الممعثن يا صوتي بأعلى فنادين، المنفر، نمن، من ن تزهرا 

وعمربكر أبو الئعتا نحو معهم ونهض نهضوا عرفوْ فلما الله.، رسول 
يقولفكان ، وراءْ يلتفت، لا القتال في ه وكان الملمين، من ورهظ وعلي 

فآذنونيرأيتموْ فإذا حلفي، من حلق، بن أين يأتي أن أحشى إني :» لأصحابه 
وهو،  ٠١حلف، بن ايئ ٠ أدركه الئابإ في فلهره هؤ الله رمول أمني لما ف٠ 

نجا؟إن نجومحتإلا محمد أين ت يقول 

الإسلام«.الرب؛ي نانون ٠ انظر )١( 
الغازى(ورمماب ( ٣٨١الأنصار()١ مائل في)كتاب صعحه«  ١٠؛ي ٠ الخاري  ٠٠أخرحه )٢( 

والها•الجهاد )كتاب م  ٠١صححه  ١١•ي  ٠١لم موؤا ٤( • ٦ )٤ 
(.٤١٦- ٣•؛ : ٢٦)٠ الشلأ، أعلام سر ء )٣( 



لتتإالقتال 
فلمادنا، ٠ ايعوم ! هؤ فقال مثا، رجل يعطماعليه يارسولالله ■ فقالوا 
انتفضمنه أحدها فلما ،، ارأ المنة بن الحارث  ١١من الحرية تناول. 

انتفص.إذا العير ظهر عن الئعراء تْلاير عنه تهنايرنا انتفاصه بها 

شبها ظعنه الحرف أحد ثم الجد، حل إذا الله. رسول يثبه أحد يكن ولم 
أباI أصحابه له ؤيقول الثور، يخور كما يخرر فجعل فربه، على وهو عنقه، 
الت فيقول ا صرْ ما أحدنا بمن بك الذي هذا ولوكان بأس، بك ٌا والله إ عامر 

أليسأحمعون! لماتوا المجاز ذي بأهل يي الذي هذا لوكان والعرى واللات 
لأآ.الني طلب عن ذلك وشغلهم فاحتمالوْ، لأقئلثك. : فال 

أحدأالشريفة بيده يقتل لم ولكنه المعارك، وحضر الجيوش، بينا قاد 
الْ،٥^١ غير 

لمفلماذا الفائقة الهل١ءة هده يملك الني أف بما • مهم مواد يبرز وهتا 
القتلفي الجبارة فوئه يفلهر لم ولماذا ؟ به أحدقن، التي الشدائد عند يستعملها 

؟نفه عن دفاعا 

،.٥٧٨رات I الإمحاية ٠ معونة, ببثر استنشهد بدرا، نهد ممن أنصاري هو ١، 
)نعر(.٠ القاموس ا والكلاب. الخثر و الإبل على يقع أحم أو أزرق ذباب ٢( 
أيام.انية ئبالجاهلية تقوم كانت بعرفة محوق ٣( 
(١٤الأساع!).إمتاع وأ ( ٣٢٧)٢; ر المدرك وأ ( ٤٨٣)٢: نعيم لأم ٠ النوة دلأتل ٠ ٤( 
٤(.. ٤ : )١ I( اللدنية الواهب و» ٥( 

فالكما ( ٦٣١ )٢؛ ٠ مون الأمتن محيرة ز العيون إنسان ٠ م 8 الحلم المّج أم  ١١ذلك نقل 
نظايا،صارت حتى ه تومحعن رص ه كونه بثت بن العاس أم الإمام أنكر (؛ ١٣١ ٢؛ )ب 
الدواعيتتوقر مما لأنه ليكن؛ احدا أصاب ولو إصابة، غير س يهو رٌيه وجود يعل لأنه • أي 

اهنقاله. على 



هام؟( الرسدل حروب j الظم الخلق }^٢ 
قينوته ثظهر. لم ودماء. م ني لا للعالمن، رحمة ني لأنه أ أجل 

.الرحمة في أظهرها ؤإنما القتل 

اعتدىإذا أنفسهم عن يدافعوا أن والثرفاء والعدل الحق أهل على إل 
منها،مناص لا ضرورية بل فضله، حينثد الحرب وتكون الظالمون، عليهم 

شيءلا إنه وأشباهها، الأحوال هده في الرذيلة هو الدليل بالنالم الرصا ؤإن 
ذلكني يستوي إزالته، على العمل من أقفل شيء ولا الغللم، من أنتع 

والدول.والجماعات الأحاد 

صفحوهو جميل، صفح في اني الأنالسالم صور محمدأ سندنا إن 
اللميجعل ءض_ا سيق، يراه وفي يمناه، والأمن للسلام يمد الذي القادر 
فيه.دث لأ كريمأ 

طرائقيدللثج الماس فحلم ه ينقالجيش قيادة محمد. سيدنا تولى ولقد 
دواغأنبل المميف يحمل جعلته الي الدواغ كانت، ؤإن الفاصلة، الحرب 

حروبه،فى محمد نبينا ملكه ما فإف ان، الإنغايات وأشرف الحرب، 
تكون،كيف الحروب فى الفضيلة بين حسنه أسوة محاربيه به يعامل كان وما 

تمريولكنه ونابه، محتقره الأسد س يستعير قد الكامز ال الإنأف لما ؤبمور 
المذ يضرب ولا ، بريء دم في تف، اليغْل فلا الفاضلة، الكامالة انيته إنعلى 

له.سيق، لا مى على السيف يرغ ولا يفرب، 

لماتكثفا نورانية ة قبنقيس وأصءحا؛ه محمد سيدنا سلكه ومما 

المحاربينمعاملة فنين ه، الكريم الرسول حروب فير العقيم الخلل( عن 
ونبذهاوالمعاهدات الأمان وعهود والموادعخ والأسرى القتال أثناء في 



تتئآالقال 
يكون.وكيف 

الخلقفيدين مقيدأ لكن كما حروبه في يالفضيلة يتمك ه النهم، ولكن 
رذيلة،في الوقؤع بالمثل الدغ قس يمما لم ما بمثله الاعتداء ولغ الكريم، 

آمحنآثم سحيل، ؤ( وثيلوأ ءؤ تعالىت قوله في الواضح المعنى هو وذللث، 
(.١٩٠: )الترة ه آأثندي0 يجن. لا أس إلك اعثل.وأ رلأ يقنتلؤقي 

والغدرالبيوت،، وتخريب الشجر، قطع عن النبي. ينهى لكن ولذللث، 
يقاتل،لا \لذخا النثخ وقتل الصوامع، في العتاد قتل وعن والخيانة، 
ان.والمثوالنساء، 

يقي.ق الأمي النهم( محمي صوت هذا رر • زهرة أبو محمد قال( 
فيله ؤإل الحروب، في، المتراكمه الفللماينف بنوره مخترقا التاؤخ، أحقاب 
مىفيعرفوا إليه يستمعون وقزاده العمر هدا سامه فلستؤ لموصعا، عصرنا 

وقهلعابالفساد، وعيثا للبلاد، تخريبا لبسنؤ العادله الحرب، أن البوؤإ الور 
معفللمه ودمع الجادة، على له حمل إنما للعدو، ؤإبادة والنسل، للحريث، 
. ١٠صعفائه مع والحدث( الإبقاء، 

؛؛؛•ث؛ث- ث|ي 

I(.الإصلأم في الحرب قانون  ١١مقاله خاتمة في ^١( 











هالكرم الرسول حروب j العشم الخلق ]ج

منهما،مع فها عائثة الإفك أهل به ومي فيما وأسامة عليا شاور ٢" 
أمنْبما حكز ولكن نازعهم، إلى بمقت ولم الرامن فجلد امآ0 نزد حتى 
الله.

فيالعلم أهل من الأمناء تستشيرون . الني يعد الأئمة وكانت ٣" 
إلىيتعدوه لم الئنة أو الكتاب وصح فإذا بأسهلها، ليأحدوا المباحة الأمور 

•اقداةبالمىهأا، ءيرْ

لأصحابهالرسول ساورة أغراض 

■يستسمر كان انه إلا سدد، رأى وصاحمب بالوحي، مؤيد الرسول 

•الشورى أغراض فمن 

*لممورى ا أمه نصر قوكد ن ا  ١

.بعده من الحكام عليها تسير اش القواعد يفع أن ~ ٢ 

فىالرأي لهم يل نوما، وغيرها المعارك إلى الجنود ياذ ألا يريد ~ ٣ 
.إنجاحه في الجهد كل ؤيبدلون به، يقومون بما يقتنعون يجعلهم مما عمل كل 

فلأءنىررالأصعنالمشاورة،فان،.ل لمين المأخوة تأكيدمحنى "٤ 

(•٢٨)الاعتصام( ركتاب ش  ١١الخاري صحيح ء )١( 
١٨)٢•  ٠١إّلأٌى *نظرر من النغب الحرب ٠ انفر )٢( 



نقناالشورى 
ؤ،وشاورهم ثم وأستغفر ■تلإلإ هاغف ؤ ت تعار نبيه.فقال بها أمر -تعار- الله 

(.١٥٩؛ عمران )آل ه آلممؤيى محب أثع إة آللب عق يثوم عنيت ؛^١ ألأنِإ 

الاحتماعيهالمؤاخاة دستور لتهلثيق العملي المقياس هي فالثوري 
وخاصته،لم المالمجتمع عامة بين الله رسول عقدها الش التكافلية 
الني.عليه رر الذي النوى المنهج وثائق من ونقه صار كتاب ر وميلها 

٠وتوجيهها أمته قيادة فى به التأسي مصادر من مصدرا وجعله أمته، 

لأصحابهمناوره أكثر أحد يكن لم رُ ت قال هريرة أبي عن روي وقد 
أصحابه،قلوب لتأليف نبيه بها أمر الله إن ت قيل وقد .  ١١الله. رسول من 

منت وحي فيه ينزل لم فيما الرأي منهم بها ولمتخرج بعدم، مث به ي وليمتي 
فغيره.أور؛المشورة.وغيرذللثج. الجزئية، والأمور أمرالحروب، 

بدرغلوة ِقت ايقرين ثقتال اثخريج إ . اثوسول مشاؤرة 

أبيإقبال بلعه حين الله.ساور، رسول أن ثبت،فىاكححءنأس، 
محه.فأعرص عمن تكلم ثم محه، فأعرص بم أبو فتكلم : قال سفيان، 

نفي؛يا.هوالن.ي الله! رسول يا ؟ تريد إيانا • فقال  ١١عباده بن سعال- ار فقام 
بركإر أكبادها ئفبمرب أف ولوأمرتنا لآ-حفناها، البحز يخيفها أف لوأمرتنا 

الغمالأآ،لفعلا.

(٣)بدرانزلوا حض فانهللقوا الناس، الله رسول فنل-ب، قال 

(.٣٨٦: ٢٨)٠ الفتاوى مجموع ر اطر )١( 
الهن•بانمى مٌع )٢( 
؛١٧٧٩)وال—م، الجهاد )كتاب ؛ي ٠ صحّحه » ني ٠ لم م٠ أحرجه )٣( 





ئمم 
الناس،ندم وقد عليهم، حرج ثم لامته، فلبس ث، ه الله رسول لحل 

رسولعليهم حرج فلما ، ذللث، لنا يكن ولم ه، الله رسول •' وقالوا 
فاسدشئث فإن لنا، ذلك يكن ولم امتكرهناك الله، رسول يا ! قالوا ه، الله 

أنلامته نسى إذا لني ينغي ما  ١١ت . الله رسول فقال عليك، الله صلى 
/١ « ثقاتل حتى صنها 

اثقتالعلى عزمه بعد . الوسول تراجع عدم .فت اتمت4ات 

وقعتمما أمر فعل على ه الرموز عزم فإذا ! حجرار ارابن الحاففل قال 
؛بخلافه عليه يثير أن ذلك بعد لأحد يكن لم فيه وسنع المنورة، عاليه 

،•٢١يرجع لم عرم إذا و0 لأنه 
وثنيرأيه عن تنازل الخروج في الصحابة أكثر رغبه ه الرسول رأى لنا 

المعركةموقع إلى المسلمين وقاد صلاحه، وحمل درعه، ولبس رغبتهم، عند 
فيأخد.
ينبغيوالقتال الحرب قضايا أن في الحازم الوقف هذا في الحكمة تبدو 

نذيرهو فيها الاصهلراب فإف والتردد والرذ الأخذ مجالات عن تترفع أن 
العاقبة.وسوء المثل، 

مقوماتهافي والمسمر لبوسها، ايخاذ ؛عل. الحرب، عن الاقادع ر يفوهل 

باحممار.( ٦٨-  ٦٧)٣: هثام لابن « الترة أورة ٠ )١، 

(.٣٤١: ١٣)اوارىأ( ضح لا )■ا(
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باكثرالعدو يهلمح وهل ؟ بوزنه والاعتراف العدو، من الخوف سوى ينيء 
أحلهامن يبدل أن دون من القلوب، إلى سيلها أزاخد الحقيقة، هده من 

.الخدق حفر على (( الفارمي ملمان )) يوافق هت لرسول اه 

إلىوأتباعها قريثا يدعون مكة إلى رجلا عثر بقعه في يهود زعماء حرج 
واجتمعويتوه، لومت، واقعدوا لدلك، قريش فتشهك الله رسول حرب 

آلافعثرة  ijالضر وبنو العرب من وغرهم قرص مشركي س محلواض 
سفيان.أبو الجميع ويرأس رجل، 

أربعفي ~ ه الله رمود ركبهم أتى ؛ مكة من حرجث عندما حزاعة لكث 
أيبرروشاورهم: عدوهم، حبن وأخبرهم الماس فندب أخروه، حتى ليال" 

وراءهم؟والجبل قريتا يكوو أم عليها، ؤيخندق فيها يكوف أم المدينة، من 
.فاختلفوا

ويريد~ بالمدينة بالمقام يهتر الله رسول يرى  ٠٠الفارسي ملمان  ٠٠ولكن 
بالخندقفأشار - ء]نقها وفى المدينة على يحاربهم ثم يردوا، حتى يتركهم أن 

رسولوأمرهم . المدينة في الثبات فأحتوا أحل يوم وذكروا ذلك، فأعجبهم 
٠الهلاءةوأمرهم واثقزا صبروا هم إن الممل ووعدهم بالجد، ه الله 
•ها المعدين، رغة عند ه الرسول زول نئ 

وقدالخندق، غزوة في للعهد ونقصهم قريظة، بني خبن ه الرسول بلغ 

١(. ١٣صوروعم،)ا انظر )١( 

(.٢١٩الأسماع،)ص ، )٢(



ؤقحاكوريى 
علىالحال هذه طالت، ولما نهرأ، المدينة يحاصرون المشركون أقام 
يىالحارث، ورر  ٠١حمن ن عيينة را صالح أن الله رمحون أراد لمين الم

وجرتبقومهما، ؤينصرفا المدينة ثمار ، ijljعلى ~ عثلفان ريي ~  ٠٠ج عوف

فيهينزل لم أمرآ لتيرم كان ما وه الرسول ولكن فمال، ذك على المراوصه 
•أصحانه يستنير حتى وحى 

يات فقالا يستشيرهما ه  ٠٠عبادة ن محعد ورر  ٠٠معاذ ن محعد را إلى فأرسل 
نيتناأم يه، العمل من لما بد لا به الله أمرك شيئا أم فنصنعه تحبه أمرأ الله رسول 
؟لنا صنعه 

رأثلأش إلا ذلك أصغ ما والله لكم، أصننه ٧ بل  ٠٠: ه فقال 
أكزأن فأردت، حاس_،، كز من وكالبوكم واحدة، هومحى عن رمتكم العرب 
. ٠٠ما أمر إلى ثوكتهم من عنكم 

القوموهؤلاء نحن كنا قد الله رمحول يا ت ؤيثع  ٠٠معاذ ن محعد رر له فقال 
أنيئلمعون لا وهم نعرفه، ولا الله نعبد لا الأوثان، وعبادة بالله، الشرك على 

له،وهدانا بالإسلام، الله أكرمنا أيحين بيعا، أو نرى إلا ثمره منها يأكلوا 
ا؟ أموالنا Jعaليهم وبه  kiljوأعزنا 

بيتناالله يحكن حتى الثم، إلا يعهليهم لا والله حاحة، من بهيا مالنا والله 
،•رأيهمار فصوب ومحنهم• 

الأمرينعدين الواستشارة الصلح، . الّكا عرض من ستخلصن 

السرةو، ( ٢٧٣-  ٢٧٢)٣: ٠ العاد زاد ٠ انظر (. ٢٣٤)٣; هشام لابن ٠ ب ليرة ا »

(.٢٨٤)٢: نهبة لأي ٠ الشوية 



هام؟( الرّول حروب j المقلم الخلق ثة

;الأتض 

وتحريالتفكير، وقوة الحرب، فى . الرسول حنكة مدى ~  ١

الصواب.

ظهروند المل.ينة، عن سود الأنصار استعداد الرسول اختيار — ٢ 
إيماناإلا تزدهم لم الشن عوامل وتكالب والمخاوف الأخطار أن جن له 

دينهم•عن الدفاع في وصلابة 

٠سلمة أم , مشيرة الرسول قبول 

التأطلالصحابة.فت تباطؤ عند 

هباملمة أم ثقاعه الأعذار والتماس الغيب ظهر في الثماعة عيون من 
مهمومامنضبا عليها دخل فقد الحديبية، صلح في الله رسول لأصحاب 

. ٠١يفعلوا فلم لأمر با أمرتهم لمون، المهللثح رر ت يقول وهو 

أدخلث،مما عظيم أمر دخلهم ند فائهم تلمهم؛ لا الله رسول يا •' ت، فقال
ياإليهم فاحرج فح، يغتر ورجوعهم الصلح، أمر في المشمة من لثج نفعلى 

فيحلملثح.وتدعوحالملث، تنحنتاو.والثح، حتى منهم أحدا محلتر ولا الله، رسول 

رأوافلما فحلقه، حالفه ودعا بدنه، نحن حتى منهم أحدا يكلم ولم فخرج 
الكنبعنهم الله وجلا . بعصا يحلق بعضهم وحعل فنحروا، قاموا ذللث، 

(٢٧٣١)الشروط( )كتاب ني 1 صححه I ني ٠ الخاري I أخرجه حديث من طرف إ١( 
طويل.حديث س ( ٢٧٣٢و)



ئالشورى

ملمة.أم المؤمنين بأم منه وسلمهم يقتلهم لكد الذي 

فيلهم متن الأبران، الأحيان إلا الرائعة انممحة الشفاعة لهدم ث ولا 
أعلى— عليه وسلامه الله صلوات — صزب فقد حنة، أسوة . الله رسول 

.وأحرجها الأوقات أسد فى بأمته الشفاعة فى الأمثال 

المقدمإ الرسول مشاورة 

تبولكبعد ما إلى بالجيش 

وراءما إلى التقدم فى أصحابه ساور تبرك بجيشه الله رسول بالخر لما 
•فقال. فسن. يالمير أمرت كنت إن ! هلٌ الخطاب ين عمر فقال تبوك، 

. ١٠فيه أستشركم لم بالخير أمرت لو ار 

الإسلام،رسالة فى مازلها محسن الشورى، را، موامحلن يمن نص وهذا 
الوالاجتهاد الاجتهاد، حكمه يضمن نص عن حلا فيما إلا تكون لا لهى 

الخالدةالإسلام رسالة منهج معالم أعفلم من وهذا فيه، نص لا فيما إلا يكون 
للمجتمعيجوز لا أساسي مبدأ الإسلام في الشورى مبدأ لأن ؛ الأمة تربية في 

بنعمر قال ثم معالمه. إقامة في أويتراحى به، العمل في يتهاون أن اللم 
ليسكثيرة، جموعا لفروم إن الله، رسول يا •' رأيه لحكمة مبيثا فكبمّ الخه؛لاب 

ترى،حتى المنة هذه رجعنا فلو دنوك، وأفزعهم منهم، دنونا وقد مسلم، بها 
أمراالله يحدث أو 

المشاورة.تُاق يي ( ٣٤• : ١٣)٠ اياري نح ٠ انظر )١( 
أ٤ ٧ ١ ت ٤ ) ٠ الله رسول محمد وء ٢( ٠ ٠ ٠ )٣ ٠ المأمون الأُتن سترة ش الموز إنسان ٠ ( ٢) 
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ومؤطنهاه اُنبح؛ عناد اتشمحدى سبب 

بعده.ْس به يس أن ~ ١ 

العزم.عدم عند تثؤع إنما المناورة ٢— 

فيه.تحز لا فيما المناورة ٣— 

الحرب.أمر فى المشاورة ٤— 

؛( ٣٨ه تئم ءئ َهئلم ؤ تعالى: الاه فال : حجر«بن ا »

عنقوي ند بُا حاتم أبي ابن وُ ٠ الفرد الأدب ® في  ١١البخاري رر أحرج 
٠يحضرهم ما لأفضل الله هداهم إلا بينهم قظ- قوم تشاور ما ٠ نال؛ الحسن 

٠١ ينفع باليي أو بالرشد لهم الله عزم إلا رر • لففل وفي 

(.١٥٩^1^،: )آل ه آمحم ن نقاوزهلم عؤ تعالى: وقال 

يهما أنه علم قد ؛ قال أيصا المحن عن محن ند ب٠ حاتم أبي ابن رر أحرج 
بعده.من به يستن أن أراد ولكن حاجة، إليهم 

ؤ؛ذات تعالى لقوله والتين؛ العزم نل الني. من المشاورة وموطن 
(.١٠٩صراف:)آل ه آلله عق دثوُ عهث 

بعدلأحد يكن لم عزم فإذا • العزم ظهور عدم عند نشئ إنما المشاورة 



ؤحاكررى 
ييورسوله الله يدي بين التقدم عن الهي لورود ؛ بخلافه عليه يثير أن ذلك 
الحجرات.أيات 

صورةغير وفي يستنير. حيث ه منه بإذن يالمثورة التقدم فجواز 
ولايخالفه، أن لأحد كن لم أمره. ثبت فإذا التهدم. لهم يجوز لا المشورة 

٠مخالفته في يتحيل 

:وقتل • نص فه ليس شيء كل في فقيل ت المشاورة متعلق في اختلف وقد 
شل.الدنيوي الأمر في 

لأنحكم؛ فيه ليس مما الحرب أمر في يناور كان إنما الداودي؛ وقال 
منهتلتمس إنما الحكم معرفة 

 )١ D ٠ _ نح(١٣ :•Ti  -٣٤١ ).تصرف









Qو.الرسول تعاليم 

اثضعقاءمعاملة 

:والصبيان الساء قتل كم حئ 
.يقاتلوالم إذا الحرب في والصبيان التاء قل يجوز لا 

الدينيكون أن هو ومقصوده الجهاد، هو المثرؤع القتال أصل كان ؤإذا 
المسلمين.باتفاق قوتل هذا مغ فمي العليا، هي الله كلمة تكون وأن لله، كله 

والراهبوالخبيان، والقالأ،كالماء الماط هل 

جمهورعند يقتل فلا ونحوهم، ،، والرمن١١والأعمى اممتر، والمخ 
.. . وفعله بقوله يقاتل أن إلا ، العلماء 

:يأتي ماذك على ؤيثهد 

مندوأولا يقتوء آفين آثه 4، وئتتلوأ ؤ ق1لاللهتعالى: ١- 
(.١٩٠:)المرة  ٠٤آلنندننث بحب لا آس إيكن 

وفماقد مغانيه، بعض فى مقتولة امرأة على م أنه  ٠١! عته وروى 
حانمأ/ الح؛  ١٠حدهم لأ فال ٠ ه، , لنثقاتا هده كانت ما  ١١! فقال . التام.علما 

ي:مح-هُلأد؛:
المشي.يستطيع لا الذي العاهة ذو الرست ؛١( 
في٠ نية أي ابن ٠ و ( ٢٦٦٩)الجهاد( )كتاب ني ٠ مننه ٠ في « داود أم ٠ أخرجه ;٢( 

الاجم.الم—يف؛ ٠. ربع بن نباح ء حديث من ( ٥٧٢; ١ )٧ السم، )كتاب في ٠ لمني ا ٠



هام؟( الرسول حروب j العظم الخلق 

صلاحقي إليه يحتاج ما النفوس قتل من أباح ~ تعالى ~ الله أن وذلك 
أنأي• • ٢(  ١٧ت )القرة ه ألقل بن شمو وآلفئنه ؤ ت تعالى ونال الخلق، 
امفارمناّإواكسادماهوأضمنه.وفساد، شث فيه كان ؤإن القتل، 

علىإلا كفرْ مضرة تكن لم الله دين إقامة من الملمين يمغ لم فني 

مغانيبعض فى وجدت امرأة أن ها عمر ابن عن نافع عن روي ما ٢- 
والصبياناء التقتل ه الله رمول فأنكر مقتولة الله رمول 

Wiالله رنوي نهى قال: ار مالك بن كحب بن الرحمن همد  ١١عن وروى 
منهمرحل فكان ت قال والولدان. اء التقتل عن الحمق أبي ابن قتلوا الذين 
أذكرثم عليها، التف قارلإ بالصياح. الحمق أبى ابن امرأ٠ بنا برحت ■ يقون 
،.٣١مها اسرحا ذلك ولولا فأكت. ه، الاه رسول نهن 

قتلوتحريم الحديث، بهذا العمل على العلماء أجمع ت الروي قال 
ما-Lوال٤،.لم إذا والصبيان الماء 

احتلهلواإذا أما الكفار، عن تميزهم حالة فى قتلهم عن النهي وهادا 
ولاالكفار يقاتلون فإنهم قتلهم عن التحرر الملمين على وصعب، بالكفار، 

١(.٧• - ١ )٦• I اكرعتأ الاّت ٠ )١( 

٠صعحه *ي٠ ٠ واملم ( ١٣٠ ؛ي)كتابالجهاد()٤ ٠ رصححه ني ٠ الخاري I أخرجه )٢( 
(.٤٤٧)٢: الجهاد( )كتاب في « الموط ٠ م ، •الك ا و ( ١٧٤٤)الجهاد( )كتاب في 

رواةاتفق الم: عد ابن نال ٤(  ٤٧)٢: الجهاد( )كاب م « الرطا» في عالك« ر أ-؛مجه )٣( 
إرّاله.عر اووًلا 

(.٤٨؛ ١٢)٠ لم مصحيح نرح ٠ )٤( 



الرسول.سادم 

إثمفلا لدلك تبعآ قتلهم حاء فإن ه الض لأوامر امتثالا الدرية، يقصدون 
فاحتاجنراهم، في المشركين تحصن حالة في كما باس، ولا عليهم 

أغارأو ، والنساء الدرية قتل ذلك عن ونتج يالمداج، صربهم إلى لمون الم
•ونسائهم ذيياتهم قتل إلى ذللث، وأدى لبلا الكفار على لمون الم

هالله رسول نتل ! قال ٠ حثامه بن الصعن، ء روى ما الرأي لهذا ؤيثهل 
هم>ا : فقال ودراريهم نسائهم من شوق يبتتول المشركين من الدراري عن 

،.١١®منهم 
أووالصبيان الماء قاتل إذا أما قتلهم. حل في آبانهم حكم حدون يا أى 
فيقتالهم فيجوز الملمين قتال في المشاركة أنواع من نهمع بأي بهم استعين 

هيق-يلوبج أكنن آثه سهي ف، وثقلوأ ت تعالى لقوله وبعدها، القاتلة حالة 
فتقتلون.قاتلونا إذا والصبيان اء والم(. ١٩٠: )القرة 

بقتلأمر وهذا ( ١٩١: رالئرْ ه ممعوهإ حين، وأفلوهم ■■ؤ I تعالى وقوله 
.يقاتلونناالذين والصبيان الماء يثمل بعمومه وهو نجدء، حيث، يقاتلنا من 

•ه الله رسول يستق المرآة صرب كرامة ٣" 

إنسانارأيت، ! ٠ حرثة بن سماك دحانة أبو ٠ وقال إسحاق ابن نال 
ولول،الئيفج عليه حملت، فلما له، قمميين، سديدا، حمشا الماس يخمش 

يخصهلأنه . امرأة به أصرب أن ه الله رسول سئم، فاكرمن، امرأة، فإذا 
الأشداء.الأبطال لضرب 

فيء صححه I يي ٠ سلم و، "١( • ١ الجهاد()٢ )كتاب، في ٠ صححه ا م ٠ أخرجه«اJخاري )١( 
والصسان.الماء هنا بالدراري المراد ®ت الروي ٠ تال لمسلم. واللفظ ا ١ ٧ ٤ ؤء الجهادآ ركناب 

١(.٠ ٩ )٦: « الزوائد مجمع و» ( ٧٣)٣: هشام لابن « المرية الميرة  ١١)٢( 



الخاقالثمفيمُبارملصهثج 
فلاوالمروءة الخوة شجاعته يزين الأنصاري دحاتة أبو الإسلام وبهلل؛ 

هذهفى ملاحه كان إذا ميما ولا له، ناصر لا صعيف على نيرانها يصن، 

أين،ولهدا وشجعانه، الإسلام اتر مدون به حص »ؤشتإا، الشجاعة 
صاحّتحامرأة الله رسول سيمؤ يقتل أن ومروءته البطولية، نخوته عليه 

النصراءتهلال_، رأسها على يم، الرغ إذ مستغيثة، وتستصرخ الصرخ، تطلب 
حمنايلمى لا فكان المشركين، الأبطال هامايت، به فلق لكنه نصيرا، تجد فلا 

الدابرركامس جعله إلا أبطالهم من بهلل له يعرض ولا فصه، إلا منهم 

:والرمز والراهب والأعمى الهرم الشثح فل كم حه 
فىساركوا ولم المسيمن، لم^ا«اء أنمهم ينصسوا لم إدا ، حتلهم د ٠۶٧لا 

قتالهم^•
قاتلإذا إلا قتله يجوز ولا لإسلميكنأهلأساللأثقتل، 

والتحريضوالقناعة بالرأي معنى أو حقيقة 

قاتلهم،من إلا يقاتلون لا فهم حروبهم، في حتى ملم دعاة لمين الملأن 
يخربونولا الزرؤع، يفدون ولا اء، والنوالصبيان الرهبان عن ؤيكفون 
الشجر.يجتثون ولا البيوت، 

ولااقن اثه منجل ق وئتلوأ ؤ ت تعالى قوله — ١ ت لدللث، ؤيشهن. 
>بما(.تندوأ4)اكرة:

(.٥٩)ّآ•• ء قه الله رسول محمد H انظر )١( 

(.١٧٩-  ١٧٨: ١٢)■ء انمي » انظر )٢( 
٤(.. . )٩: السءر، )كاب ٠ الصانع بدائع ٠ )٣( 





^^ام؛(ي

بننني ار إلى ودفعه رمح، نمل إلى المضاء رايته ه ارمول عقد 
فيالمس إلى فألقى ارداع، ثنية إلى وصل حتى جمثه ينتع واستمر ،  ٠٠حارثة 

تالتوصيات يهدم موته عروة قواد الثلاثه الأمراء 

١ الله،باسم اعروا ٠ *تحرا الملمن من معكم وبمن الله، طرى وصمكم  ١١
وستجدون٠ . ٠ وليدا ثمثلوا ولا ثعلوا ولا ئعدروا لا • بالله ئر من يقاتلوا 
٥^^١ولا امرأة، متلئ لا ٠ ٠ لهم ثمأضو\ فلا معترش، الصوامع في رجالا 

ئهدمواولا ا، شم ملنى ولا نخلا، يحرقى ولا فانيا، كيرا ولا ، ، صنعال 

ها .نالوارأى فيهم لكن فإن الكفار شيوخ أئا : ، ((١٣الووى رر فال 
يوم ١١الئلمي رقع بن ربيعه را قتله  ١١الصمة بن دريد  ١٠أن لذلك وينهي 

فىحبرة وصاحب رأي، ذو لأنه القتال؛ يستمحلح لا كبير شخ وهو حنين، 
تتلهعلى ه المى وأقره برأيه، لهتدوا قومه امتصحبه ولذللث، المعارك، 

منحمع ممن معه فيمن أنل  ٠٠عوف بن مالك * أن روى ما  ٠٠يئنا ٠ وخر 
ينادبهله، شجار فى كبير مخ  ٠٠الممة بن ليند  ٠٠ومعه وثقيف، قيس قبانل 
رغاءفع بأومحتاس نزرا حين ~ يؤيد فقال ، بأوطارسأالماس زل حتى 

الضعيف.السن الصغير را( 
(.٣٤٦)• الأساع ص وأ ( ٩٦)٣; I الأس ّمة في انمون ان إن٠ )٢( 
(.٤٨: ١٢)٠ ملم صحيح شرح ٠ في )٣( 
(.٤٣٢٣)المخازي( )كتاب في ااأ البخاري صحيح ٠ انظر )٤( 
الأعلى.مكشوف أنه إلا الهودج نبه شجارت )٠( 
أوطاس.غزوة أيئا وتسس حنين، وقعة فيه كانت هوازن، ديار م واد أوحلاست )٦( 





الكرم.\وّوو حروب j العظم الخلق ثتأ 
فيوالمنهمكين السائم، ألقوا الذين كالمدنين عليهم، الأعداء لتحريقي ولا 

•، ظرة في صارمحن نمرون فلا اللاح، من والمعزوJن أعمالهم، 
اللهاتقوا ء ت فال( حسن، قوادْ إلى عمر كتاب فى ورد ما لدلك ؤيشهد 

٠،الحرب، إليكم ينميوا أن إلا تقتلوهم فلا الفلاحين في 

.الحروب، في وآدابه الإسلام تعاليم هي هدْ 

واتقتلىو\1وض اتجرحى ساملة 

:الموي الخهد في والمرضى الجرحى عاملة مه 

مكة،كفار مع موقفه ذلك، ومن أعدائه، ْع المعاملة حس النمحا. كان 
الذعنفأحاؤل م،كة، وفتح الضن له حصل سنن، بضع دام مرير كفاح بعد 

الرحمةنبي لكن وأصحابه، ه للّمح، قدموْ ما لمعرفتهم بقريش؛ والخوفث، 
كلفي . المي، قلب بشاشة تخالهل فالرحمة وأءلألقهم، عنهم عفا والهدى 

هدافي الحقيقية والرحمة حال، كل في والسلاح القوة فوق وتعلو وقتا، 
المجتمعؤإصلاح الشن، ومغ ال، الفقطع في هي العالم 

ئأثت عما ؤ ت تعالى قال العفووالمامحه. معاملاته في الإسلام ومنطق 

٥(.. ٣ - 0 . )٢ ٠ الحرب أثار ٠ انظر ( ١ ) 
(.٩١)٩: اله( )كاب ز « الكرى المن في، « »أخرجه )٢( 
(.١٣٦)٠ الحرب ثواعد و)ا ١( )٤( I( الحرب أثار ء انظر )٣( 



;JU ، تقناالر-وله
(.I٩٥ رالمائدة ه اننقار ذو •مئين ؤألتص منه أش فّنقم عاد ومن صلف 

منوالمرضى الجرحى بعلاج يأمر ولذلك والرحمة العدل دين فالإسلام 
الأعداء.

باسفلا أومريض ، لأعداء ا من جريح هو مى ووجد المعركة، انتهت فإذا 
يتناولالأسارى إلى بالإحسان الأمر لأن ومداواته؛ بالإحسان ؛معاملته 
سلامتهمعلى والاؤلمتنان ّ علاجهم 

توكلوقد الجهاد، في المسالمين فمهمة ومرضاهم لمض المجرحى أما 
ذلك.في إليهن الحاجة محي الماء إلى 

أنالحاجة وشدة العنرة، ساعة فى للمرأة الله رسول رحمي فلقد 
لمريضالميدان وتقتحم الله، كلمة لإعلاء الملاح وتحمل وتقاتل، تناضل 

تعالى.الله سل في الجرحى 

أملم،من لامرأة حنمة ،في ٠ معاذ بن معد را جعل قد ه الله رسول كان 
محلىبنفسها وثحتب اد>و'ص، نداوي كاتت مسجده، في  ١١رمية را ت لها يقال 

حينلقومه ل فا قد الله رسول وكان لمين، الممن صحة به كانت، مى حدمة 
قريبمن أعوذه حتى ة رقيي خيمة في اجعلوه ت بالخندق الٌهلم أصابه 

،الماء قين يالأنصار من معها ؤنسوة نلنم يعزوبام ه الله رسول وكان 

(.٤٧٦)I الحرب آم • اننلمر )١( 
دنيحمس، ّنة لذلك ئهرا' ذلك بمد ساش الخنا-ق، يوم هم بونبي دزا، نهد )٢( 

(.٨٤)٣! ء الإصابة ٠ معاذ. بن صعد لموب العرش اهتز تال; الّهم، أن الصحيحين 
(.٢٥.)٣: هشام لأبن (( المرية المرة ر! )٣( 



أحلمهمغزوات، سع الله رسول، ْع غزوت • الأنماؤية عقليه أم وياك 
•أ المرض على وأقوم الجرحى، وأداوى لهماسام، فاصنع فىرحالهم، 

ونخدمهم،القوم فنقي . المي ْع كثا رر •  ٠٠معوذ بنت الربح ٠ فالغ 
وئننالخنضُاكشإراس

للقدالني.• ص الناس انهزم احد يوم كان لما ؛ ئال ه أس وعن 
مؤنهما،حدم أرى لمشمرتان، ؤإنهما سليم وأم بكر، أبي بث عائنه رأيت 

أفواهفي تمرغانه ثم متونهما على القنب ثنملأن ت غيره وقال، . القنب ثنمزان 
القومأفواه ش فممرغانه ئجيئان ثم فتملأنها، ئرجعان ثم القوم، 

بجرحاهمه الرسول عنائه تفلهر ومنها ).■ المي سيرة كانت، هكذا 
عندوذلاث، الجرحى، ومداواة الماء حلسا في كسر دور اء وللمنومرضاهم، 

سلْ،.ش إليهن الحاجة 

كرامتها،وصان الجاهلية، في عاليه كانت، مما المرأة الرٌول. حرر لقد 
وعا؛نروهفؤ ت تعان، قال بها، وأوصى ، والأحلاف، الملهر من سياج وأحاءلها 

ني٠ جامعه I م I الرمذي ور ٢(  ٥٣)١ الجهاد( ركتاب ني I نته I ،ي I داود أم I أخرجه )١( 
ه.٠ أنس ٠ حديث من ١(  ٠٧٥)مآ ال)"محاب 

(.١٨١٢)الجهاد( )كتاب ؛ي « صحيحه ٠ في ٠ لم م٠ أخرجه )٢( 
صحة.ولأيها I( ١^ ل« (. ٢٨٨٣)الجهاد( )كتاب ز صححه،( » ،ي I( الخاري )ا أخرجه )٣( 

(.٨٠: )ا■الارىا{تح ن٠ 
ممحه«٠ »ي محلم« ور ( ٢٨٨الجهاد().)كتاب ني صحيحه« ٠ ،ي الخاري« ٠ أخرجه )٤( 

(.١٨١١)الجهاد( )كتاب ني 
(.١٣٨)C الحرب ثواخمد ، انظر )٥( 



حيركموأنا لأهله، حيركم حيركم رر ت . وقال )الاء:ا'ا(، ه يالثموف 
لأuياال١،.

الدينانالإمحلأم، حياض عن المدافعات الممرضات النساء فمن 
معجس المتكشفان، ولا ال٠تنحات لا الشريفات، العفيفان الصتنات 
•محكمة شريعة بضوابْل ذلك كل احوانهى، أو أوآبائهس أزواجهن 

١^;في □النقالة 
يقضيوالكال تكيلأل٢،. عليه الفعل آثار وظهون الخدع، ; الثشلة 

.شرعاممنؤع وهذا به، يمثل من تعذيب 

الشعورانعدام عالي تدل لأنها بالقتلى؛ المثله حرم قد الإسلام إن 
والفهلرالسليمة، الطباع منها وتنفر الأدمي، الذوق عن وتنبو الإنساني، 

,القويمة 

أويديه قهلمر أو رأسه، أوكر عينه، فقء أو قتله، العدوبعد أذن قطع إن 
الإسلامنهى قبيحه مثله بهلنه بقر أو أنفه، جلخ أو لسانه، قهير أو رجليه، 

،.ءنها١٣

بالقتلى،التمثيل ولا الأحير، الرمق هوفي بمن التعذت يجيز لا الإسلام 
.٢٤١بهم الفلفر بعد أطرافهم من شيء قطع أو 
عن( ١٩٧٧اء،)اك•عاشرة حن اب - الكاح ركاب ني a سد ٠ في ٠ ماجه ١^  ١٠أحرجه ، )١ 

متهما.الله رضي ٠ ياص بن ا ٠
(.٥٦٤)ُئل « المر انمساح  ١٠انثلر )٢( 
(.٢٦٥)ء المكرية النبوية المدرصة  ٠٠)٣( 
(.٢٩•)٤: الهمام لأبن ا( القدير ضح  ١٠)٤( 



الكر.يم.ارّول حروب j \م ثج 
،•وتعذيبهم١ قتلاهم والنممئ بلد، إلى بلد من القتلى رووس قو محنكره 

تيأتي ما لدلك ؤيثهد 

جيشعلى أميرا أمر إذا ه الله رسول كان ت قال أنه  ٠١يريدة رر حديث ~ ١ 
تقال ثم حيرا، لمين الممن معه وس الله بتقوى خاصته في أوصاه مرية أو 

ولائعثوا، ولا اعروا بالله، كمر مى وقاتلوا الله، سبيل فى الله، باسم اعروا  ٠١
بهذاءا الووي  ١١واستدل . ، ل  ٠٠. ..وليدا تقتلوا ولا يمثلوا، ولا ئئد.روا 

الهيفي الأصل لأن حرمها الغناهر أن مع ، ٣١النثلة كراهة عار الحديث 
ا.١ بالإحماع محرمة أذالمثلة ! الصنعاني وذكر ّ التحريم 

،.٠١الئئلة تحريم على دليل الحديث هذا : النوكاني وقال 

عنحففلتهما نتان ; قال خهغ (< أوس بن مداد يعلى ررابي عن روي ما ~ ٢ 
قتلثمفإذا شيء، كل عر الاحساذ كث اله إذ  ١١:قال ه الله رسول 

،.٦١الدبغ«فأحسنوا ذبحتم ؤإذا القتلة، فأحسنوا 
يحئتاه الله رسول كان ت قال  ٠٠حندب بن سمزة ءر عن روي ما ~ ٣ 

،.٧١الثشلة عن وبمهانا الصدقة، على 
(.١٩٩: ١٣)؛(المش ، )١(

;ر٢ ٠ الموطأ ٠ ،ي ٠ مالك وا إ ١  ٧٣)١ الجهاد( )كتاب ني ٠ صحٍحه ٠ ؛ي ٠ لم م» أخرجه ( ٢ر 
٤٤٨.)

(.١٣٧: )٢١ ٠ لم م-ض الووى نرح ٠ )٣( 
(.٤٦،)٤: الملام سل ، )٤(
(.٧٥)٨: « الأوطار نيل ر )٥( 
(.١٩٥٥)والدبائح( اكسله )كتاب ني )ا صححه ر في ملم« ٠ أخرجه )٦( 
(.٦٩)٩: الم( )كاب في ا( ١^ المن ء في ا( المهقي  ١١أخرجه )٧( 



قلي.النفه من ، ١١أم رجلا نقئ« » ولكن : إسحاق ابن قال - ٤
يغض: الله. لرمحول ه ا؛ الخطاب بن عمر قال» : إسحاق ابن وقال 

موطنقي حط؛با علك يقوم فلا لمائه، ، يدلغ١  ١٠عمرو بن نهل  ٠٠ثتيى أئ 
قال. ٠، نبتا كث ؤإن يي الله فيمثل به أمثل لا  ١٠ت الله رسول فقال • أبدا 

معمل•ل مرسل، حديث وهذا ؛  ١١كبر ابن  ٠٠

يقومأن عى إنه ءر ت هذا في لعمز الله رمحود قال ! إسحاق ابن قال 
،.®١^^،لا مقاما 

ماتحين بمكة، سهيل قامه الذي المقام هو وهذا I  ١٠كثير ابن ار ل فا 
فقاموغيرها، بالمدينة الفاق ونجم العرب، من ارند من وارند الله رسول 

الحنيفالدين على وشهم الاس، فخف بمكة 

ةالرسول وفاة بعد ايسسن اضان حين ٠ سهيل ٠ موقف 

الملمين،مصيبة به عثلمث الله رسول توفى ولما ! إمححاق ابن قال 
واثرأبتالعرب، ارتد الله رسول توفي لما ت تقول عائثة فكاث 

فياتهليرة لكلغنم المسلون وصار الفاق، ونجم والعرانية، اليهودية 
بكر.أبي على الله جمعهم حتى نميهم. لفقد الناتئة، الليلة 

U،الشفة المشقوق الأعلم; )١(  J._

يخرح•)٢( 
 )٣( g (.١٣١■ )٤: هشام لابن ٠ ب الٍرة

٢(.٠ ٢ )ه! ٠ ٧^٠١١٩ البداية D انظر )٤( 

يطلعت.ت انرأبت )ه( 
ظهر•نجم: )٦( 





ثقحه الرمول تعالم 
قيلأمته نبرانا ليكون وصنه رسالته منهج من أنموذج وهذا 

.أعدائها على انتصاراتها 

رع١تود حجة إ عرفة ه . اتوسول حطبة 

العدل،قواعد فيها أرمى الش المانعة الجامحة حهلبته الرسول حهلس، 
.مجاراتها أحد يستهلح لا بما والواجبات الحقوق فيها وبين 

فيهذا، يومكم كحرمة عليكم، حرام وأموالكم دماءكم إف ٠ ; فقال 
يدميتحت، الجاهلية أمر من شيء كل ألا . هذابلدكم في هذا، سهركم 

ربيعهابن دم دمائنا من أضع دم أول وإ0 موصوعه، الجاهلية ودماء موصؤع، 
موصؤع،الجاهلية وربا هديل، فقتلته محي بني في ترضنا مكان الحاريث، بن 

.كله موصؤع فانه المهلالبv، عبد بن العباس ربا ، ربانا أضع ربا وأول 

فروحهىواستحللتم الله، بامان أخذتموهن فإنكم ، النساء في الله فاتقوا 
ذللث،فعلن فاو تكرهونه، أحدا رخكم يوؤلثن ألا عليهن ولكم الله، بكلمة 

وقدبالمعروف. وكسوتهن رزئهن علكم ولهن منح، غر صربا فاصربوهن 
عني،سألون وأنتم الله. كتاب به اعتصمتم إن بعده ثقلوا لن ما فيكم تركت، 

ونصحت،.وأديت، يلغت، قد أنلث، نشهد ! قالوا , ،١ ؟ قائلون أنتم لما 
تؤيقول الماس إلى ؤينكتها الماء إلى يرثعها بابة، الياصبحه ل فقا 

١ثلاف، ا؛ اثهد اللهم اسهد، اللهم رر 

•إليهم ب الناس إلى وهديلها تقيها :١( 
عن١( ٢ ١ ه()٨ المي حجة باب - الحج م)كتاب ٠ صححه I في ٠ ملم ٠ أخرجه ( ٢ل 

طويل•حديث س الله، همد بن جاض 



هالكرم الر-ول حروب ل العظم الخلق ثثقنا 
فيهايؤكد التشريق أيام أوسط حطبة حطب.ؤ ثم النحر، يوم د. وحطب 

والعدل.ان لأنا حقوق 

!الخامعة الرسول حطثة فمرا>ءت، يعص عل الضوء لقي أ٠ 
لأفعالإبطال فيه " موضع قدمي تحت الجاهلية أمر من شيء كل ألا  ١٠٠" 

.شناعتهاووضوح زيفها، ، لكثفالجاهلية؛ 
قتلها.فى نمامحس لا أنه فيه ،؛ موضوعة الجاهلية دماء  ٢١٠— 
ممنونوابه الإمام على ينبغى أنه فيه  ٠٠العباس ربا ربانا، أصع ربا أول  ٣١٠" 

مولإلى أقرب فهو أولا بشه يبدأ أن المكر عن وينهى بالمعروف، يامر 
•أمرْ وامتثال قوله، 

والوصية، النساء حفوق مراعاة على الم، فيه ا؛ النساء في الله فاتقوا  ١٠— ٤ 
علىوكونها الزوجة نفقة ووجوب بالمعروف، ومحاثرتهى بهر، 

لملحقوقها وحففل تكريم، وعد0 ما للمرأة تكريم ذلك وفي . الزوج 
سمتهجنة،المرأة كاثنح 'فقد رعاس، من ولا قبل، من، لا نفلير له يكن 

فيالرجل وبين بينها وى ققهت الرسول فجاء مهدورة. وحقوقها 
وأنوثتها.طبيعتها مراعنا المع، استثناه ما ُاإه الأحكام 

٠؛'٠؛' ٠•' 

(.٢٥٤)٠: المنعم« ننح ء اننلر ;١( 



•fJU  تقآارُّله

اتقتحيوم ممنساء ه الرسول مبايعات 

مبايعتهنويق على الرجال بايع ثم مكة، نح بعد الماء 1. الني بايع 
وأنثأبمف آؤئ ءق ١^١ أو كأبما f : ثاوتعار اJداةبالقرآنالكربم، 

تىدممّبه. ي-بهتي يأيس ةُ أزلتس بمنلن زلا ين ولا فرمن ولا ثبما اف جلميمك لا 
عنورأثن إن آلله لإ ؤآنثعفز تانهى م«َ،وف ف سمتك ولا وأينلهى لن:؟ر( 

(.١٢: )المتمة ه قحم 

فسقيا بتت رائهلة أمي ْع أنا • قالت نها قدامة بنت عانثة عن روي 
باللهتثركن ألا على ايايعكن ٠ ت ؤيقول المسرة، يباع و. والني الحزاعية، 

ضرنهنهتان تأتى ولا أولادكن، مم ولا ئزنى، ولا ترقن، ولا شبا، 
معروف«.في ■سمين ولا أيديكن، بثن 

امتهنمن«.فيما نعم : ئلن رر : ه المي لهن فقال فأحلرثن، : قالت 
ا-تطتلا،•مما بثة أي : قولي تلقني وأمي معهن، وأقول يقلن فكن 

فيالله. رسول أث ت قالت أنها ها رقتقة بنت أميمة عن وروي 
اللهنشرك ألا على نايئك الله رسول يا ت فملي الإسلام، على بايعنه نسوة 

الييعت()كناب قي « منه 8 في « الماتي و8 ( ٣٦٥)٦: ء مسنده 8 في « أحمد ء أحرحه )١( 
أصافحلا إني ٠ فهوت الله رسول فقال الله. رصرل يا نبايغلث فلم ت الحديث آخر وفي (، ٤١٨٦)

ه.واحدة لامرأة كقولي امرأة لمثة تولي إنما الماء. 
عنها.الله رصي حويلد، بتت حديجة أحت وأمها صحابثة، )٢( 



هأالكرم الرسول حروب ل العفلم الخلق نتنا

أيدينامحن نمتريه بهتايا نآتي ولا أولادنا، نقتل ولا نزني، ولا نرق، ولا شيئا، 
استطُسفيما ار ت ه الله رسول فمال معروف. فى نعميك ولا وأرجلنا، 

يانبايعك نا، أنفمن بنا أرحم ورسوله الله ت فقلن • قالت •  ٠٠وأطقس 
•ه الله رمول فقال و. الله رسول 

٠واحدة لامرأة كقولي امرأة لمثة قولي إثما التاء، أصافح لا ني إ* 
!ياني ما على البيعة هذه دلت 

الءىثبمل دلى حؤ • تعالى قال الشرعية، الأحكام في الرحال ثق-انق النوة ~ ١ 
\ذثوآ.استثناه ما إلا (، ٢٢٨: )الترة ه تهأ 

انهمحوي والهدف، الجوهر فى الرحال مبايعة عن تختلف لا مبايعتهن أن ٢" 
ا. ١٠٠النساء أصافح لا إني  ٠٠! لحدث فيها، مصافحة لا 

•مفروض هو بل مشرؤح، ثابت دينها شؤون تعلم في المرأة ص ٣" 
تحدثهموأن الضرورة. عند يحدثوها أن وللرحال بعورة، صوتها ليس ٤~ 

إغواء.ولا نتن ولا تكنر بلا حدية، في 
إنقاذعلى دليل اعظب الماء بمبايعة ه والمثي العفليم القرآن احتفال ٥- 

العزةأوج إلى بها والنمو لمكانتها، الإسلام وإءا>*ء وهد.تها، من المرأة 
والكرامة.

فيجامعه« » ؛ي ء \أ؛/طي و» ( ٩٨٢المة()٢: )كتاب ي الموطأ« ٠ ني مالك« » أخرجه ر١( 
(.١٥٩٧)المؤ( )كتاب 

الجهاد()كاب ض ، ماجه ابن محن ر و،ي ( ٤٥٩)٦: 0 نيم م٠ ،ي « أحمد » أخرجه ( ٢ت 
٠.قط امرأة يد الله رمحول يد مسك ما والله ٠ طهات عائشة نالت 



هالرسول ^^٠١ 

اتناره نفسه قاتل 

جماعةوحوله الله. رمول على ا؛ الثلمري لزمان ار حيبر غزوة في دخل 
أنأحب مى را ت حوله لمن ه الرسول قال الرجل انصرف فلما أصحابه، من 

•ار الرجل ذلك إلى فلمغلر النار أهل من رجل إلى يفلر 

تصرفاته،على والاطلاع متابعته على وحرصوا منافق، أنه المامعوز وظى 
سيفهؤتنمل ؤيجول، يصول بالرجل ؤإذا والكفار، الملمين بين القتال وبدأ 
ولانارية منهم يدع ولا ؤيجرح، منهم يقتل المشركتن، في أحرى ونبله مرة، 

سيفه.أعمل إلا فاذه ولا شاذة، ولا واردة، 

والإقدامالشجاعة صور من فدة وصورة البطولة، أمثلة من رائع مثل 
•الرسول من ممعوا ما عنه سمعوا الدين ودهش المشركين، ومحاربة 

!حديثه ك وها 

هوالتقى ه الاه رمول أن ه « ازعدي سعد بن نهل رر عن 
إلمح،الاحرون ومال عسكره، إلى رسول. مال فلما فاقتتلوا، والمشركون 
إلافائه ولا ثادة لهم ييع لا رجل ه الله رمول أصحاب وفي عسكرهم، 

•فلاذ أجزأ كما أحد اليوم منا أجزأ ما •' فقالوا بسيفه. يضربها ائبعها 
.راالنار أهل من إنه أما  ١٠ت الله.٠ رسول فقال 

ؤإذامعه، وقفإ وقفا كلما معه فخرج صاحثه. أنا ; القوم من رجل فقال 



هالكرم الرسول حروب j العظيم الخلق ^٨^[ 
.معه أستمع أميع 

الأرضىسيفه فوصع الموت، فاستعجل ، سديدا جرحا الرجل فجرح 
ه.نففقتل سيفه على تحامل ثم ثدييه، بتن ولبانه 

قال!الله. رسول أنم، أشهد ; فقال ه الله رسول إلى ارجز فحرج 
؟«.ذاك ما و» 

فأعغلمالازذللأ،،فقث:ارجلالنيذكرذ،آماأنهمنأهلالار، قال: 
الوث،،فامتعجل شديدا، حا ج جرح حص حللبه في فخرجت به، لكم أنا 

ه.نففقتل عليه ثحامز يم ثديه. بين وذبابه لأرصى، با سيفه نصل فوصع 

فيماالجنة أهل عمل ليعمل ارجل إف رر • ذلك عند ه الله رسول فقال 
يبدوفتما المار أهل عمل لمعنز ارجل ؤإن المار، أهل من وهو للناس و يد 

أبيبن أكتم رر هو أمره ، وكشفتابعه الذي ،. ل  ١١الجنة أهل س وهو للناس 
. ١١الخزاعي الجون 

!الخدين، س يستفاد ما  ١١القيم ابن رر كر ذ٠ 

الذي ١١يزماذ رر في ه لقوله المار، أهل ص فهو ه، نفقتل إذا ارساولم أن ~ ١ 
•فقال ه، نفنكر الجراح ته اشتدت فلما شديدا، بلاء ألحد يوم أبلى 

،ارآأ/المار أهل ص و ه» 
ولاعليها، يتكل ألا للعبد يبض وأنه بالأعمال، الاغترار ص المحيض ٢- 

وا٤( ٢ ٠ )٣ حمر( غزوة ياب - المغازي )كتام، ى ا( صححه ٠ في ،( الٍخاري )ا أخرجه ر١( 
(*١١٢)الإيهان( )كتاب *ي ٠ صحيحه  ١١في ا( مسلم 

(.١٧١)٢: هشام لابن ا، المرية المرة » اطر )٢( 



^^٤١الرسول. تعاليم 
إن ٠١معنى إذ الله، رحمة من يقنط ألا للعاصي يبنى وكدا إليها، يرم 

وإنالار، أهل من وهو للناس يبدو فيما الجنة أهل عمل ليعمل الرحل 
أن ٠٠الجنة أهل س وهو للناس يبدو فيما الار أهل عمل ليعمل الرحل 

بالخوا-بم.الأعمال 
•ه الذلاهرة معجزاته ص وذلاJث، ، يالمغيباث، ه إخباره ٣— 

مصلحهيحفق الإخبار كان إذا السيئ الرحل حال عن الإخبار جواز ٤" 
~تعالى ~ الله س والخوف والإخالاص، الحنة، كالئة مشروعة. 

•الغرور وعدم 
الألأم.كانت مهما القس فتل ص واكحدير الوعيد ء- 
يعارصىولا • ه نفعلى وفجوره الفاجر، بالرحل الدين هذا يؤيد الله أن ٦" 

المشرك.غير الفاجر لأن ؛  ١٠بمشرك تعين ن لا  ١١ت قوله هدا 
شهيد،أنه الجهاد في مقتول كل على يهللق لا أنه على بعضهم به استدل ٧— 

فيالشهداء حكم يغطى ذللث، مع كان ؤإن هدا، مثل يكون أن لاحتمال 
الذلاهرْالأحكام 

،٠٠،؛'؛ئ ،٠٠ 
%،ء< ٠٠< ٠٠

يدهفي فحديديه بحديده ه نققتل مى  ١١: قال أنه الله. رسول عن روي 
فقتلسما سردِج ومن • أبدا فيها مخلدا حاليا جهم نار في بهلنه في يها يتوجأ 

جبلص تردى ونى أبدا، فيها مخلدا حاليا جهنم نار ش يتغئاه فهو ه نف
•ل  ٠٠أبدا فيها مخلدا حاليا جهنم نار ش يثردى فهو نفه وفتل 

(.٢١٢العادا)آ: زاد • ر١(

١;• نمه()٩ ان الإنمثل تحريم باب - الإيان )كتاب يي ٠ محسه ا في ٠ ملم ٠ أ-محه )٢( 
ه.هريرة، أش حدث من 



١M^ ارّرل حروب j المظم الخلق تء

:الحديث هذا من يوحد وئ 

كانتمهما الحياة من التخلص على الإقدام من ه الرسول تحذير — ١ 
الروحنترك أن يبض وأنه الله، من هبه الحياة لأن والدواعي؛ الأسباب 
يريد.متى البها يلخالمها 

بالقضاء،والرضا والجنع، السخط وعدم الألأم، على الصبر وجوب ٢— 
الحياة.لواهب الروح قبض بتسليم والرضي العمادة، أعفلم من وهذا 

هنفلأن الإثم؛ في غيره على كجنايته شه على الإنسان جناية أن ٣- 
أذنبما إلا فيها يتصرف فلا — تعالى — لله هى بل مطافا، له ملكا ليت، 

ف،لا،. ٠١١

السلممن ينهى ه الرسول 

الله.ترسول فقال الخدق. في التراب يفل فيمن * ثا؛ت، بن نيد ٠ كان 
قاحل.ا شديل. المث وكان الحندق، في فنام عيناه وغلتته ا العلام إنه أما 

رسولله فقال قنع• قام فلما يشعر، لا وهو سلاحه ءا حرم ين عمارة را 
علمله مى ار ت قال نم  ١١سلاحلث، ذم، حتى يمت، إ رقاد أبا يا رر ; الله. 
يريهت فقال عندي. هو الله، رسول يا عمارة! فقال  ٠٠؟ الئلام هذا بلاح 
لابارآ،.ولا حائا نثاغه ولأ ونهىأنثزئاوسلم، عيه. 

بمرق.( ٣٥٥)١: ٠ المنعم نح ٠ انظر )١( 
(.٢٢٢)الأساع« ص و» ( ٥٩٤)٢: الإصاة« ٠ )٢( 



فِدنحمحتو 
ه





تءالارى

الأسرىمن الإسلام موقف 

عيرولكنها للأسرى، يالنسيه متعددة مواش إلى القران أسار لقد 
علىوعنانا الأسرى، قتل على واضحا حصا نرى الأمر أول ففي متناقضة، 

متهم.الفال.اء أخد 

فكانت،كثرة، والكار قلة، كانوا الأم أول فى اسن لأن وذللئذ 
الفداءuل إلى حاجتهم م أكثر الكافرينآنذاك شوكة كر إلى ماسة الحاجة 

حئلرئ ك1 يثءيآ أن ِلإتي ماكارث ؤ ت تعالى قال ١لكافرين، من خذوه يا الذي 
زلاؤت. نير و؛س آلآبجِرأ يد ألدتاوأثّ ٧، }إح3وك آلأرْم ؤ ثثيث 

ق!ه ضم ِنا ^١ ٥٣ص ٣ نة تئم يق أش ئ كنت 
(.٦٩-  ٦٧ت )الأنفال ه نجسر عمور آثذ إمحى اثأ وأيقوا 

قالالأٌارى، أمروا فلما • )ها عباس ابن قال الصحيح الحديّثا وفي 
فقال،١ الأنارى؟ هؤلاء في ثزوف ما  I٠٠ ها وعمر بكر لأبي . الله رمول 

لنافتكويئآ فلّاية متهم حد تا أن أرى . والعسيرة العم بنو هم ، الله يبي يا ٠ بكر أبو 
١للإسلام يهديهم أن الله فعسى ١ الكفار على قوه 

اوالله، لا : قالت، ،( ؟ الخطاب ابن يا زى ما  ١١: ه الله رسول فقال 

•أعناقهم فنضرب، تمكنا أف أرى ولكز بكر، أبو رأى الذي أرى ما الله رسول 
فأصرب،— لعمن نسيتا — فلأن من وتممحي عنقه. قيضربح عميل من عليا قتمكن 



هالكرم الرسول حروب j العظم الخلق 

.وصناديدها الكفر أئمة هؤلاء فان عنقه. 

الغدمن كان فلما قالت. تهوما ولم أبوبكر، قال ما الله رسول فهوي 
اللهرمحود يا ) قلت يبكيان. قاعدين بكر وأبو الله رمحود فإذا حثت 

لمؤإن تمحت، كاء وحدثر فان وصاحتلثا، أنت نكي ثيء أي مى أحبرني 
لثكائكما.أحد؛كاأتثاك؛ت 

أحدهممن أصحاثلئر علي عرص لليي أيكي رر ت ه الله رسول فقال 
نيمن قريبة )شجرة الشجرة هده من أدنى عذابهم علي عرص لقد الفداء، 

ؤرثشخث ثئ ص ف!- أير  'هناَكارثت ؤ ت محر الله وأنزل ه( الله 
فأحئ( ٦٩-  ٦٧: )ص يثأه ^ مثاسلم ؤ : قوله إلى ه ١*^ 

لهم((لا،.الننيمه الله 
رمحودقال يدر، يوم كان لما ت قال ُةهبع عود مبن الله عبد عن وروي 

الله،رمود يا بكر أبو فقال ،  ٠١؟ الأنزى هولاء في تقولوف ما ر؛ ت ه الله 
وقالعليهم. يتوثر أن الله لمل بهم، وامثأبي انتمهم، وأهللث،، قومك 
 < : Lأىائ4م.ي ويي وثدتوك، ١^٧ الله، رمحود ؛

الحئلسر،كثين واديا انقلن الله، رسول يا ه: رواحة بن الله عبد وقال 
•رحملثر يئلمثر ) الماس فقال . ناراعليهم أصرم ثم فيه، ءأد•حالهلم 

•شيئا عليهم يرد ولم الله.، رسول فيحل 

وقالعمن، بقول ياحذ I ناس وقال بكر، أبى بقول يأحد • ناس فقال 
رواحة.بن الله عبد بقول ياحد •' ناس 

(.١٧٦٣والسمع)الجهاد )كتاب ني ٠ صححء ا قي (( لم م٠ احرجه )١( 



ئثي 
فيه،رجال قلوب ليلين الله إل رُ • فقال ، الله رمرد عليهم فمج 

أثدتكوف حتى فيه، رجال قلوب ليند الله ؤإف اللبن، من ألين تكول حتى 
نزمن ؤ فال: اص ابراهيم كم كر أبا ا ظك ؤإن الحجارة، من 

يكرأبا يا ومثللئ، (، ٣٦ت )إبرامم ® رحّر ■ثور •ئمّاتي ومن مي مثمأ 
أثمغزآت ه1دش نهم يعفر وإن بمالك ئإمم تعذمم إن ءؤ ءال!الج^؛ عيسى كمثل 
نذرلا رن ؤ فال؛ نوح، كمّل عمر يا مثلك ؤإف (، ١١٨؛)المان،وةى أاكثِ 

موصى،كمّل هممر ّيا مثلك ؤإف (، ٢٦)نوح؛ه دثارا 'أتكغرن س ألأنبمن عز 
هألألم ١^>، ثنوأ حئ ُوينوأ ثلأ ءلودهنِ عل وآفدن أمولهنِ عل أطيش ؤ ت قال 

٠آآ عنف صربؤ أو ، بقيا؛ إلا أحد متهم يثثلس فلا عاله، أنتم ( ٨٨• )يونس 

سمعتتهفإني بيضاء، بن مهيل إلا الله، رسول يا ! فقلت الله عبد قال 
عاليتقع أن أحوف يوم في رأيتني فما ت قال فكت،، I قال الإسلام، يذكر 

Iقال ه، بيضاء بن نهيل إلا ٠ ت قال حتى اليوم ذللث، في ماء المن حجارة 
زدوث"أنين ؤ، نبث حئ أسرى ذإ أن ِلبتي ماَكذتث ه ت ه، الله فانزل 

ئ—ذؤمتجذ آف نل زلا؛كثب و نيمث عزيز وأثبم آلاخرأ ين وأثل ألدت١ بمصل 
،.١١٦٨- ٦٧؛  4juSo ظتأ ثدائ ٣ مآ 

أسرىفداء قضية يعد نزلت الأية وهذه بدر. يوم جهاد م جهاؤ أعظم كان 
الأجدر.الأمر لتان ونزلت ٠ إليها مشيرة بدر 

اليسرمن لأنه ؛ الفداء منهم فأحد بكر أبو قاله ما الله رمول هوي 
ماه الله رسول وكان المال، إلى حاجة ش كانوا إذ ؛ بالسالخين والرحمة 

•إثما يكن لم ما أيسرهما اختار إلا أمرين بين حتر 
(.٣٨٣)١؛ ٠ نيه مء ش I( أحمد ٠ أخرجه الحديث )١( 



 Q٣١]؛ ، j ؛ الرّرل حروب./(Im
أعدائه،ولغ الدين، نمر هي واحدة، لغاية متمحص قتاله واليي. 

تقليلاالأّرى قل كان قلة الدين أئاع كان فإذا واسلمان. ليالك قتاله وليي 
أناعهلفع الفداء صلح أتباعه وكثر الدين، انتثر إذا حتى الدين أعداء لعدد 

بالمال.

لنبي(.كان رما بقوله الحكم هدا تقييد وجه فهدا 

للنثي.موجها وليس بالفداء، أشاروا الدين للملمين موجه والكلام 
وثاورهنرؤ ت تعالى قوله في أصحابه مشاورة من يه الله أمر0 ما إلا فعل ما لأنه 

فيامحمه<را،)ألبن:هها(ؤ

والتخويفالقتل ٌبق يشرط ولكن مثرؤع، الأمر أن على تدل لأية ا وهذه 
إكثارالمقصود بل الناس، جميع قتل الإثخان شرمحل من وليس للمشركين، 

يجترتوالا حتى الإسلام، أعداء قلوب، في الرعب وقؤغ يوجب بحث القتل 
أهلهر٢،.محاربة على 

١^١٠من أحدوا بما الانتفاع عن لها الصحابة لئ، أمالأيتان نزلت، وّ 
أثنوأيقوأ ثبا نئلأ ثعتم معا قهلوأ ؤ •' سبحانه الله فانزل ٠ العتاب لهن.ا وأسفوا 

(.٦٩; )الأنفال ه ؤممِ عمور آس ءنى 

يعز،مح،أمالكتابالأولأنتؤؤلأكثبمحاسسم4 وعناينتماس 
هعظم عياب أحي."م يتآ ذكلإ' لؤ لكم حلأن والأسارى الغنائم 

(.٧٤-  ١٧٣: ). ٠ واكوير التحرير ٠ انظر )١( 

(.١٩٩: ١٠)٠ الكير النمير > )٢( 
(.١٧٨: واكوير،)■ التحرير ، انفلر )٣( 



ئيثي 
الرأي.هذ.ا جريرأ١، ابن واخار 

جابرعن العححن ش أخرجاه ما القول لهذا ؤيثهد : كشرأ^ ابن محال 
أحديننلهى لم حمنا اغهليث * : الله. رسول نال : قال ه الله عبد ابن 
منجداالأرنحن لي وجعلتا نهر، ميره يالرعمبا نصرم.تا ت لبلى الأنبياء من 

وكانالشفاعث، وأغهليت قبلي، لأحد ئجل ولم العناثم لي واحلت، ونلهورا، 
•لأ، عامة الناس إلى وبعثث ثومه إلى يبمث الني 

الملمون،كثر لما ثم الأمر، أول الأسرى من الإسلام مؤنق هو هدا 
هي: أربعة أمور من بمامحبهم ما احتيار الإسلام لهم أباح شوكهم وقويتا 
الاسترقاق.أو الفدية، أخد أو المن، أو القتل، 

القتال،ميدان في الكافرين إرهاق يعد تكون إنما الأمور هدْ لكن 
المعركة.أثناء في منهم القتل من والاستكثار 

أتمنتعرإدآ >!؛■ ^٠١>؛، ١٢هصر؛ب اؤنَكزيأ كثر ثؤ ذلك إلى مشيرا تعالى قال 
٤١( : )_UJ ه أئرهثا"أ أئ؛ي، تع حئ فدآء وإثا بمد ثا زإما آلؤثاة ينذؤأ 

اللهفإن يدر وقعة بعد نزلت، الأيه هذه أن والظاهر ! ، ١ كثير ابن نال 
؛بقوله بدر يوم ارى الأّمن الاستكثار على المؤمنين عاتّط — بحانه حم— 

وأسأليما __ ردورى آلاوم، ق بجي حق أنزئ 'ض يا؛وف آن ِش تاَ؛اق تؤ 

(.٢٧٧: ١١)I القرأن أي -أويل ص  jUجامع؛I في )١( 
•٩(.)٤؛ I المقلم الترآن تمر ٠ م )٢( 
»صبحهم ا ملم و• ( ٣٣٠)اليم( )كتاب م I صححه I م ٠ الخاري I أخرجه )٣( 

(.٥٢١)الماجد( كاب )م 
-T)٧: ٠ العففم القران تقم م« )٤(  .U.)





[Giالأم

الحربأسرى نحو ه اترسول تعاتيم 

:الأسر إطام ١- 
بهم،والرحم؛ بالأصارى، الرفق في الأعلى المثل الإسلام صرب 

بشأنهم.والعناية 

يومالأسرى في كت مال؛ '؛سر بن مصعب أحي عمر بن عزيز أبي فعن 
.٢١١٠^١ بالامارى استوصوا رر ; الله. رسول فقال بدر، 

قدمواإذا فآكانوا بدر، من بي أملوا حين الأنصار من رهط في وكنت 
اللهرسول لوصية التمر؛ وأكلوا بالخبز، حصوني وعشاءهم غداءهم 

:تال بها، مض إلا الخبز من كنن؛ منهم رحل يد في يقع ما بنا، إياهم 
ومسهالآ/ما علي فيردها أحدهم على فأردها فأتني 

بالجؤعالأسير تعذيب يجوز لا أنه على الفقهاء نص هدا وبموحب 
فانية.غير من تعذيب ذلك لأن التعذيب؛ أنواع من ذللث، وغير والعطس 
الار ت فقال العطش سكوا اليهود بقتل أمر لما ه الله رسول أن روي ومد 
,لقوا  ١١والعطش اليف حر عليهم تجمعوا 

إلىبه فجاووا المسلمين أيدي في يرا أم٠ أثال بن لهامه * ونع وقد 
:فقال ه، المى 

(.٨٦)٦: ا الزواثد مجمع ٠ حن. ؤإصتادْ المغر »ي الطراني رواه )١( 
<"ا(.٠ )٢: هشام لابن اكرين« اكره » )٢( 
٤(.• ٦ )٤: » القدم مض » فى 1( اكاوي )؛ ذكره )٣( 



الكرم.الر-ول حردب j المقلم الخلق تنأ 
.ا إليه به فابعثوا طعام من عندكم ما اجمعوا ٠ وقال ا، ارم إمححنوا أ٠ 

.ورواحا غدوا الله رسول لقحة لبن إليه يقدمون وكانوا 

اللهحزاهم — الأنصار من رهعل قي كث ت ا الربح بن العاص أبو ® وتال 
معهموالخبز التمر، وأكلوا بالخبز آثروني تعدينا أو تعشينا إذا كنا ~ خيرا 

فدغعهاكسرة يدم ني لتقع الرجل إل حتى زادهم والتمر قلل، 

وكانواؤيزيد ذلك مثل يقول ٠ الم،نيرة بن الوليد بن الوليد ار وكان 
ؤيمشونيحملوننا 

!تعالى الله نال الأسير، إطعام على الحص الكريم القرآن في ونجد 
"؛/؛،ث—ؤ رد لا أم عبقؤ.قيئ إثا و وفيا ويا بنكنا ثب، عك ،! ١٠٥١عنوث وؤ 

.)الإلن:د؟(.ولاقوه 

ؤيسهد٠ مسمركن يومثد أسراوهم لكن ٠ عيامحي ابن ل ثا  ٠١١ كير ابن قال 
فكانواالأمحمارى، يكرموا أن يدر يوم أصحابه أمر هؤ الله رمحسول أن لهدا 

،١الغداء عند أنمهم على يقدمونهم 
علىثناته في الكريم القرآن أمانه وصع الذي الرحيم الخiإق هدا كان 

قدطبيعة لهم وكان حلما، فاتخذوه أصحابه ه الني به ويكر المؤمنين، 
فأسلمالإسلام، إلى وأفاصلهم الأسرى أشراف، مجن مجموعة إسراع فى أقر 

الخز.وس المر، لكثرة افر؛ س القوم إلى وأشهى واغر أحث مس المز لكف )٢( 
١(.١ ٩ : )١ لالواُدى « الغازي ٠ انظر )٣( 

(.٢٨٨)٨: ٠ الفلم القرآن تمر ٠ )٤( 







ئهمح
صسلماأبوك كان لو حما المؤمنين صفه هذه جانيه، يا رر ٠ التي ل محقا 

واللهالأخلاق، مكارم يحب كان أباها فان عنها، حلوا علته، لترحمنا 
ءرأالأخلاق مكارم يحب تعالى 

الإنسان،حقوق يراعي للأسرى، . الله رسول معامله كانت هكذا 
الشريفة.ذاته داخل من نابعة برحمة 

ثوب'عليه يكن لم أميرا ثم محاربا المثركن جيش ْع ،٠ العباس رر كان 
ذاكرةفى رسخث، ولقن. . راأيئ ن الله عبد رر من أحذ0 واسعا ثوبا . ه محألب

المكرمةهاذ،ه ه الني 

موتهيعد به فكمنه قميصه الني. فّنع '٠ أبي بن الله همد ر رل 
له.حدود لا ووفاء لها، حدود لا رحمه إنها 

وزودهاوكساها، فداء بلا . الله رسول سيلها فخلى  ٠٠سمانة رر أما 
بفضائلئعهلن للإسلام داعية وانهللهث( فأسلمث،، بأهلها، وألحقها ؛النفقة، 

السامع.أحلاقه بئمراُت، وتثكه الجامع، العام القائي. 
الأسرىتبادل ٣" 

أمنهبكر. أبو وعلينا فزاره عزونا ،  ٧١حيني ؛ سلمه بن إياس قال أ- 
يكرأبو \تنن\ محاعه، الماء وبين بيننا كان فلما . علينا. الله رموز 

(.٢٥٥)٣: « والمهايت ال-اة ء ؛ي ٠ كير ابن ا صه قله وقد ( ١٣٤ )٠; ٠ البوة دلائل ر )١( 
(؟٢٧٧٣)الماشن( صفات )كاب في 1، صحيح.سلم )I في كما )٢( 
محه.الله رصي ا< الأصلمي الأكوع بن عمرو بث سلمه » م )٣( 



.ام؟( الر-ول حروب j الطم الخلق ثج 
وأظرإلىونص• ي، م س قفل الماء فورد الغارة• ثى ثم محمننال١،• 

فربالجل، إلى سبقوني أن فخثب الأراري، فتهم الناس، من عنق 
وفيهمأمولهم، بهم فجث رقموا، هم الرأوا فلما الجل، وبض محنهم بهم 
•العرب أحس من لها امحه معها أذمل٢،، س فشع عليها فزارة، بمي من امرأ، 

•ابثها بكر أبو فنملي بكر، أبا بهم أنث حش مقتهم 

الثوق،ه؛ي الله رسول قلميني • ثوبا لها كشفت وما المدينه فقدمنا 
لقدوالله! الله! رسول يا ت فملث *. المرأة لى هب أ سلمه يا  ١٠ت فمال 

ثو;ا.لها كشفت و>أ أسيرأ؛، 

ليثب ا سلمه يا ٠ I لي فمال الوق، ش الغد س الله. رسول لقيني نم 
ثوتا.لها كشفت ما فوالله إ الله رسول يا لك هي فقلت؛ . ٠، ا أُوف لله المرأة. 

كانواالخسلمئ س نانا بها قمدى مكه، أهل إلى اللهرسول بها فبعث 
بمكةرْ،.روا 

•عميل حلفاءلبني ثقيف كانت ت فال حصنن. بن ل ١٠٢٠١۶•عن روي ب~ 
رمحولأصحاب وأسر ه، الله رسول أصحاب س رجلين نقيق فآّنت 

محل•بص ص رجلا س الله 

اللمل.آخر والأّتراحة الم ص باكوثف أب محا: سناغ ءثس: )١( 
الشر.التمنع: )٢( 
الواجب.الحق على زالدة ناغالة أءطا؛ي ضي: )٣( 
(.١٤•)٧: ٠ المنعم فتح ا بادب. المهلالوiُ الهة إلى الإجابة عدم عن امحذار )٤( 
العونان إنر وانغلر ( ١١^٠٥والمإ)الجهاد )كتاب م ٠ صححه  ١٠م ٠ لم ما أحرجه ره( 

(.٢٠٢)٣: المامون« الأمن محم؛ ؛ي 





قالكرم الرسول حروب ل العفلم الخلق 

ه،، ٧١رمحود فأئوا . قنحزقها عليها الله نجاها إف ندرث إنها ! فقالت 
جائإذ لله يزن خزنها. نا يئس ا الك محبحاذ » :فقال له. ذلك فذكروا 

وفي. ٠ العبد يملث لا فيما ولا معصية، في لثدر وفاء لا • لثئحريها عليها الله 
.، ارأالله محصية في ندر لا را ت حجر ابن رواية 

لأبىفقيل •  ٠٠حرب بن صفر شاف أبى عمروبن رر الأّارى قي كان ج~ 
وأفديحنفلله، هثلوا ومالي؟ دمي علي أيجث( ؛ال• ابنك• •^٠^١ ائد ت محمياذ 
•لهم بدا ما يلهكوْ أيديهم في دعوه إ عمرا؟ 

بناشمان بن محعد  ١١حرج إذ بالمدينة، محبوس كيلك هو فبينما ! قال 
منيهومعه معتمرا، معاؤيه بتي أمحي ثم عوف، بن عمرو بني أحو ، ٠٠أكال 

ولامعتمرا، هنالك من فخرج ، بالنقع له عثم في لما مشبحا وكان له، 
كانوقد ، معتمرا جاء إنما بمكه، يحتس أنه يهلى لم يه، صع الذي يخثى 

عليهفعدا ، يخير إلا معتمرا أو حاجا جاء لأحد يعرضون لا هرينا عهد 
بنعمرو بنو ومشى عمرو، بابنه ه فحببمكه،  ٠٠حرب بن محنيان أبو  ١١

بنو عمن  ١١نمنهم أن وسألو0 ، خبن،، فأخبنوْ ه الله رسول إلى عوف 
أبيإلى به فبعثوا .، الّثي فاعهلا٠-م صاحبهم، به فيمكوا  ٠٠مفياذ أبي 

محعدسبيل قحلي محفياذ، 

:)٤ « مدم )ا ؛ي أحمد« ور ١( ٦ ٤ المدر()١ )'كاب قي صحّحه« » ،ي ا( سالم ٠ أحرحه )١( 
١(. ٤٦)٨: الأوطار« نل  ٠١واطر ( ٤٣٤، ٤٣٠
ءالقغدي حجر بن علي ور ٠ حرب بن زهمر  ١١مه■' طرش س ٠ لم مء رواه الحديث هذا 

ه.حجر بن علي روايت، على وص زهير، لفظ ء لم م ١٠ومحاق 
(.١١٢٩؛ ٣١٠المطابة المغانم ٠ المدية إلى محيله يدغ واد وهو المدينة، من تريب موصع )٢( 
 )٣( I ٢(.• ٤ - ٢ • ٣ )٥: والمهاين« المداية



ئمحثي 
:الأسر صرب عن الهي ٤- 

وفهم• قريش روايا عفهم وووذت ت ثدر( قي)غزوة الصمح ني حاء 
عنسألونه ه الله رسول أصحاب فكان فأحذوه، الحجاج لبتي أمول غلام 

وأصحابه.سفيان أبى 

ونثأ؛وعب، جهل، أبو هذا ولكن سفياذ، بابي طإ مالي ت فيقول 
أبوهدا أحبركم، أنا نعم• ت فقال صربوه، ذلك، قال فإذا حلم،. بن وأميه 

أبوهدا ولكن علم، محنيال بأمح، ّْالمح، ■ فقال فسألوه تركوه فإذا سفيال، 
أيضاهدا قال فإذا اكاس، في حلم، بن وأمية ومحيبة، وعب، جهل، 

قال!، انمرق ذللث، رأى فلما بملي، قائم ه الله ورسول ضربوه، 
•ه كذبكم إذا وتتركوه صدقكم إذا لتفربوه ا ؛ياأه نفي والدي رر 

للحصولذللثط كان ولو تعديته، ولا الأسير، صريتج يجيز لا فالإسلام 
أنرجي إن الأسير أيعدب  ٠٠•' فقفؤ 'ا ماللئ، رر سئل • منه معلومايت، على 
٠بدللثج سممت، ما ت قال العدو؟ عورة على يدل 

تالمى قمح، وولدها الوالدة بين الفرض عن الم ٥- 
لأداسءق-سلالآ.(؛ UaJUالأم ّن س ص . ش

حقوقهم،على حنائه أمهاتهم من الامحلفال وحرماو والخان، للعطف، وعاء 
بينهالله ذ ءزوولد-ها والدة بين مدا من ؛ر : المي.٠ قال لدللث، لهم، وظلتر 

رادين.واحد-تها للماء. الحياض الإبل نهي علتها. بتقون كانوا التي إبلهم أي: زص( )روايا )١( 
صلاته.من ّلم اي؛ رآ، 
٠الهوية الهرة ٠ وانفلر ( ١٧٧٩والهر()الجهاد )كتاب ،ي صحيحه« ٠ في |ا سنم ٠ أخرجه )٣( 

(.٢٦٨)٢: هشام لابن 
(.٣٠٣)٣: (( والإكلل التاج » )٤( 





كيثى 
الأمبين يفرق أن . الله رسول نهى ت فهبم■  ١٠الصامت بن عبادة ® قال 
وتحيصالغلام، يبلغ محي رر : قال ْض؟ إلى الله! رمول يا : فقيل . وولدها
الجارة

وحصالإملأم، إليها دعى الي العفة الأخلاق من والرفق فالرحمة 
ولهورسالاختلاف عند النامحي إليها يحتكم التي الرحمة ومعيار , عليها 

الل،س.

!الأسرى محكاك وجوب ٦- 

يعي~ العاني ئكوا رر ن . الله رسول مال ت قال ه موس أبي عن 
.١١المريص وعودوا الجائع، وأطعموا ~ الأمين 

منشيء عندكم هل ه: لعالإ قلت ار : قال ه حممه أبي وعن 
؟الك كتاب في U إلا الوحي 

اللهيعْليه فهما إلا أعلمه ما الشتنه، وثرأ الحبه، محلى والدي لا قال 
الصحيفة.هدم فى وما القرآن، فى رحلا 

مسلميمتز وألا الأمير، ومحكاق. العقز، I قال ؟ الصحيفة في وما قلت 
بماض

نمت عمر بن الله لحبي فقال بأسير، أئى  ١١الحجاج  ١١أن  ١١الحسن  ١١وعن 
كووإ'قينم ٥^١ ءؤ ت الله يقول أمنذا، بهيا ما ت  ١١عمر ابن  ١١فقال: ١ فاقتله 
دبماأؤتجاهإ آتي، ثثع حئ فدآء وإث١ بمد ثا ٩ ألؤئاى ئثذؤأ محت1ومن إدآ حئ ضنث 

(.١٢٨)٩: الكرى« المن I يي ٠ اليهقي ا أخرجه )١( 
«م(. ٤٦)الجهاد( )كتاب، ؛ي ا صحيحه » ني الخاري« ٠ أخرجهما والأثر الحدبمل، )٢( 



تحئرهإن أف سل ق ئنؤإ بم؛ي، بعمأًظا ِلظأوإ وص ؛مم لأشر أف يتآء ؤير 
٤(.: )محمد ه لتلهم 

ورهiالكالأسرواط،ضاصاة، : JUaj^؛jlJU: قالاينحجر 
•الجمهور 

أيضا.مالك عن وروى • المال ست من I راهويه بن إسحاق وقال 

عدكان ولو أعرفه، فلا بالمال وأما بالرووس، يفادى ت أحمد وقال 
تجزولم تمنث،، المفاداة على واتفقوا المشركين وعد أمارى المسلمين 

بالالل٢،.المشركين أمارى مفاداة 

الفداء:مقابل اكعاليم ٧- 

أعثلوهوالكتابة القراءة ؤتعرف ماد، ءناسْ الامارى من يكن م لس 
مظاهرمن مفلهر وهذا والكتابة. القراءه يعلهم المدينة غلمان من عشرة 

منجماعة في الكتابة  ١٠ثايت، بن زيد رر تعلم ويومئي • العلم في الترغيب 
،.الأتصار١٣غلان 

بدرلميوم كانناسمنالأمري : ابنءباسا<قال راعن  ٠١أحمد * أحرج 
الأنصارأولاد تعلموا أن فداءهم الله. رسول فجعل فداء، لهم يكن 

(.٦٣: ١٨)٠ الصف » في نية« أي ابن ٠ أخرج* الأثر )١( 
(.٤٧٣)I الحرب آثار ء وانثلر ١(  ٦٧)٦: ٠ اياري ثح ٠ )٢( 
ا(.الأسماع«)ا.إ،تاع ء )٣( 
;١٣٩الفيء()٢: مم )كاب في ٠ المدرك ا ى ا الحاكم ور ( ٢٤٧)١: ٠ المني ٠ ني )٤( 

الإصاد.صحيح حديث وقال: 



ي

١^^١؛

كء

الذيالوقت هذا في الفداء بدئ والكتابة القراءة تعليم الني وقبول 
العلمإلى نغلرته في الإسلام سمو يرينا المال إلى الحاجة يأسي فيه كانوا 

الأمية.ؤإزالة والمعرفة 

رهاثرأأنم ؤ ت الكريم كتايه من مانزل أول كان دين من بعجيب هذا وليس 
ء١^٠ ئل ك ٠ آلأك ذص و؛؛:١ ؤ قدمءف ء٠ ؛لّ 

ا-ه(.ألإذنىمازتخه)اسق:

منزلةوبيان العلم، في الترغيب في والسنة القران نصوصي استفاصت، 
فيالأساس حجر وصع س أود ه الني يعد الجلل العمل وبهذا العلماء، 

،.للأسلأ٢١٢هذا قي الق وأن والكابة، القراءة ؤإشاعة الأمثة، إزالة 

الرسولأعلن هكذا را ت ا؛ الزرءاني العظيم عبد محمد رر الشيخ قال 
إليهتمل ما منتهى وهذا للحرية، عديلان والكتابة القراءة أن هذا بحمله 
أخذتالهلريقة هذه ويمثل الأمتة. رق س أمي سمسا تحرير في الهمم 

وال؛كتا؛هالعللم محلها وحل فنيئا، شيئا الإسلام بأنوار تتبد.د الأمتة حللمات 
والحضارةالحلم دين الإسلام أف على الأدلة أيد من وهزا والقراءة. 
.٠٣٠واس.

والتعلم،التعليم على العلم وحللاب العلماء يثجع الله. رسول كان 

(.٢٥٦)ْ: a والنهاة الداية ٠ )١( 

(.١٦٥)٢: فها لأبى اكوين« السرة ا )٢( 
(.٣٠١٢،)١: الرفان 



ص.الرسول حروب ذ العظم الخلق 

•أوجه بلغ العلمي التثجخ ؤإل 

علىالأمة وحث رائدهم، ه الله رمول أف قفلا العلم أهل ؤيكفي 
كيرنا،بجل لم من أمتي من لس ٠ ت فقال حقوقهم ومعرفة ، العلماء احترام 
ارحقه لعالمنا ؤيعرف صغيرنا، ؤيرحم 

Iالدمة عمد مقابل الجزية ٨' 

اعبدالملك أحدمراياه»أكدربن في ه الوليد٠ حاليبن ٠ أنن 
وأفرولقومه ه لفالذمة يعقد الرّول. إلى ته فجاء الجندل، دومة صاحس، 

،.١٢الجزية بدفع 
.الله لرسول الجزية فدفع ، أيلةل صاحس،  ١٠رزية بن يحنه را جاء كما 

وعقدحميعا الرمود فآمنهم ، والجرباء أذرح أهل وجاءْ لقومه، الدمة وعقد 
،•كتال لهم وكب الذمة لهم 

٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠

سص ؤإصناده الكير، يي والطراني أحد رواْ (; ١٢٧)١: I الزوا'د مجمع ٠ م جاء )١( 
٠الصامت بن عبادة I حديث 

(.١٧.)٤: مقام لابن ٠ ١^ السرة ٠ انفلر )٢( 
بالقية،اليوم ترف الأحمر، الحر ساحل على مدينة ت أتلت )٣( 
(.١٦٩)٤: هشام لابن « ١^ السيرة ه انفلر )٤( 



ثتتآالأ-رى

واثعدلالوح4ة . اثرسوJ أحلاق من 

بدر،يوم ه الله رسول أمي لما ت نال ه ٠ هماس ١■؛>، ٠ عن روى 
اليل.أود ماهرأ . الني بات بالوثاق محبوسون والأسارى 

عميأنين سمعت، ار ت فقال ؟ الله رسول يا تنام لا ماللث، ت أصحابه فقال 
ه.الله رسول فنام فكث،، فأنللموْ، ؛٠ وثاقه في العباس 

ذمؤ.من اوية بمنة ه نفففادى موسرا رحلا وكان إسحاق ابن قال 

عقيلأحويه ابني وعن ه، نفعن كانت المثة وهد0 ت ٠ كثتر ابن  ١١قال 
بذلكأمره كما فهر، بن الحارين، ض أحد عمرو بن عب حليفه وعن ونوفل، 
أماار ؛ ه الله رسول له فقال • أسلم ند كان أنه ادعى حين . الله رسول 

«.وسجزيلث، املأملأؤ أءاللم والله علنا، فكان 

الفضل،وأم أتت، دمثه الذي الماد فأين * : فال ءتو0، مال لا أنه فادعى 
.٠ ؟ وثم الله وعد القفل : لتني المال فهذا سفري في اصبت، إن ت لها وقلمث، 

وأمأل إلا غلمه ما ٧ هذا إف الاه، رسول أتاك لأعلم إني والاه : فقال 
.،١^١

امرأةI الهلالية الحارث بت يابة ٠ ص ٠ الفضل أم و• ١(. ٧ ٠ -  ١٦٩! )٠ I والنهايت الدائن ٠ ( ١) 
نلعثمان خلافة فى ماتت ميمونة. المؤمنين أم وثقيهتها خديجة، يعد أهنت امرأة أول الماس، 
(.٢٧٦)٨: ٠ الإصابة ٠ الماص. زوجها 



هالكرم الرسول حروب ل العظم الخلق ثقأ 
الأمارمن رجالا إن ت قال مالك بن أنس عن ، المحح؛ال ُر في ونت 

فداءه،العباس أمحا لابن فلترك لنا ائدذ ت قالوا ه الله رسول استأذنوا 
.٠ درهما منه ثذرون لا والله ُ • فقال 

وأحفىأحونه، أبناء وعن عنه الفداء دفع وقد لمكة، الماس ورجع 
فائقه،يمهارة بمكة الإسلامية الدولة استخبارات جهاز يقود وأصبح إصلامه 
ساعات،لآآ.ملها إصلامه فأعلن مكة، فح في لورم انتهى حش نادرة، وقدرة 

القادرينمن الفداء أحد في مذلاهرها أتم الرسول.في عدالة تتجلى وهنا 
قرباه.لدوي محاباته وعدم عليه، 

أسلمواان باثخير الأسارى اس وعد 

إسلامهوحى وأماللم متهم آمن من الأسارى ~ سبحانه ~ الله وعد وقل، 
نسثل ١^ يتأتيا ؤ شأنه: عز قال والأحرة، الدنيا في منهم أحد عما ؛الحلقي، 

مهطملني ننآ زا يؤيتؤ؛ا ^١ ثلو>1تغإ ؤ، أس بمد إن آلأنزئ نى آيييآ؛ثم ؤآ 
•٧(.; )الأمال، ، V قبمم ععور وه لؤ وثغر 

فيوالغفران الدنيا في بالخلفيح لهم وعده الإيمان، في لهم ترغيبا وهو 
الأحره.

اللهأبدلتي ت يقول فكان الكريم، الوعد هذا ناله ممن ه الماس وكان 
•بمالي، لأجر كلهم ~ أربعتن ت رواية ومحا ~ ■مدا عشرينا ذلك ٌن 
(.٤٠١٨)المغازي( )كتاب وش •٣(  ٤٨)الجهاد( )كتاب م ٠ ابخاري صحتح ٠ م )١( 
(.٧٠).للملأي ٠ المرين المرة ٠ انفر )٢( 
(.١٦٩)٥: ٠ واكهاية الداية ٠ )٣( 



قءالارى
أهلأموال جمع بها لي أل اجب وما ، ~ السقاية يريد ~ زمزم وأءطاذي 

التيالمغفرة أرجو وأنا رصي حتى الخير من ناله ما بعد يقول وكان مكة. 
ثناؤ٠١جل الله، وعدنا 

غداءبلا اتعاص أبا يطلى ه الرسول 

أبورا ت منهم فداء، بلا مجانا ارى الأّمن جماعة ه الرسول أءللق 
أبوورر  ٠٠رناعة أبي بن صنفي و"  ٠٠حئثلب بن المثللب وار الريع« بن العاص 

ا<لى.الجمحي عمنر بن وهن، ورر  ٠٠الشاعر عزة 

ابنتهزوج الله. رسول، حس  ٠٠الربح بن العاص أبو  ٠٠الأمارى ني كان 
ريب

وكانت،وتجارة، وأمانه مالأ المعدودين مكة رجال من العاص أبو وكان 
الضهى خديجة وكانت،  ٠٠خويلد ينت، خديجة ا، أخت،  ٠٠خويلد بنت هالة  ٠١أمه 

قبلوذللئؤ يخالمها، لا وكان ، نيب، بابنتها يزوجه أن ه الله رسول سألت، 

•ال3ني،

جاءنلئا  ٠٠له_إ أبي بن نمة  ٠٠من كلثوم أوأم نJة ابنته زوج قد اص وكان 
ابنةفعللق  ٠٠عتبة  ١٠ابنه وأمر ه، ينفمحمدا أسغالوا ت لهسإ أبو قال الوحي 
أبيإلك، ومنوا ثقكبمه  ٠٠عفان بن عثمان  ٠٠فتزوجها الدخول، قبل الله. رسول 

،سنت، قريش من امرأة بأي نزوجك ونحن صاحثلث، فارق ت له فقالوا العاص 
منامرأة لي؛امرأتي أل أحن، وما صاحبتي أفارق لا إذن؛ والله لا : قال 
(.١٦٠)٢: نها لأي ٠ اوم؛ة السرة ٠ )١( 
(.٢٥٥)>،: « والهايأ الوا;ة » )٢( 



بينمحي الإسلام لكن صهرْلا،. في عليه ثي ه الله رسول ولكن قريش، 
•محنهما يفرذ أن على بمدر لا وكان العاص، رأيي الله. رسول ابنة نينب 

منت سة الحدسة، عام المشركين على الملمات الله حرم إنما 
الهجرلأى•

بنتنينب بعثش أسراهم، فداء في مكة أهل؛ بعث لما • قالت عائشة عن 
خديجهكانت لها بقلادة فيه وبعثث بمال، العاص أبي فداء في الله رسول 

•علها بني حض العاص أبي على بها أدحلتها 
أنرأيتم إن ٠ •' وقال ثدييه رنه لها رق الله رسول رآها فلما ■' قالت 
ا.فافعلوا لهاالذي عليها وتردوا أميرها يهللقوالها

.لهاالذي عليها وردوا فأنللقوه الله، رسول يا نعم ت قالوا 

ثهاجرأن يعني • نينب مجيل بمخلي أن علثه أحد ند الله. رسول كان ونل 
العاصأبو فور المدينة، إلى 

كوناار ت فقال الأنصار، من ورجلا حارثة بن زيد الله.ؤ رسول وبعث 
Iبها نأتاحتى فتصحباها ثمربكمانيتب حتى -ا"نج محُلن 

فهلعته يعرف لم الله.ؤ رسول بنت، نيتي، زوج ٠ الربح بن العاصي أبا ُ إن 
واصحح( ٣٧٢٩، ٣١١الخاري،)•رصحّح ،ي ثابت، العاص أي الثناءعلى ؛ي الحديث، )١( 

(.٢٤٤٩)لم، م
٢(.ه. )٠; I والهاين الدائن ر )٢( 
 )٣( I ٢(.• ٦ )٥: • والهايت الدائن

(.١١•: )١ I امتعجم عا معجم ٠ اكمم يلي معا مكة من ثريب مرصع )٤( 
(.٢٦٩٢)الجهاد( )كتاب، م ٠ سننه I ؛ي ٠ داود أم ٠ أخرجه )٠( 



.،الله رسول أصحاب عن ولساته يده كث وقر الرعوة، مقاومة فى موقفا 
مقاومةفي الشراسة مواقف عن الله رسول من وحياؤ0 تجارته وشغلته 
فيله يسمع لم الأسرى بين من العاص أبو كان تدر وفي الله، إلى الدعوة 

•حوله القتال في له ئوهدت ولا رأي، له يعرف ولم صوت، المعركة 
القلادةهذْ كاث إذ شديدة، رقة لها رى ابنته قلادة الله.ؤ رموز رأى لما 
أسرية،وذكريات زوجية، وذكريات ، عنده أبوية ذكريات مبث الكريمة 

سجلفي منازلها أرغ الأبوة عوامحلف من له أب فالمي. عامحلفية، وذكريات 
هنفحبايا إلى فتوالم—، الحياة، فقائل في وأشريها انية، الأنالمكارم 
الأمحلهرعواحلثقواده على وتراحمت الرحمة، مشاعر أسمى المكرمة الكريمة 
الأعزرحاء في إليهم يْللب متلثلفا أصحابه إلى فتوحه والحنين، الحنان 
أرادواألهم لو ، الفداء في حمهم لبهم يولا العمتاء إلى يدفعهم رجاء الأكرم 

إنار I لهم فقال فيه، التصرف يملكون أيديهم في وهو الحق يهدا الاحتفاظ 
,(( لها هو الدى عليها وثردوا أميرها، لها يئللقوا أن رأيتم 

الكريمة،القوس حنايا في يسرى ما وألهلفا أبلغ من أسلوب وهدا 
والبهجةلالغبلة عن ينم رضاء الراضية الراغبة الاستجابة إلى فيهلزعيا 

علىه منه والععلفإ الرحمة مذلاهر س منه يفلهر وما الموقف، هذا إن 
للإسلام؛دلك،،صهنْ يتألف، كان أنه وهو آحر مقمدأ حلتاته في يحمل ابنته، 

وهوعليه يثني كان. فقد الرشيد، والرأي المديد، المقل من عنه غرن لما 
.العاملة بحسن شركه على 

(.٤٨٧، ٤٨.)٣: I هت الله رسول محمد ٠ اطر ;١( 



ا7ز0

اسلاعهمبعد هوانن اثى الشبق( . الرسوو رذ 

—تعالى — الله أفاض . غامراكثيرا شيئا حنين يوم هوازل غنائم كانت لقد 
منغردة في قط مثل له يكن لم ما الملمض على وبركاته يحترم فمله من فتقا 

فالوبفي الإسلام نور الله ألقى ثم ه. بنفالله. رمحول قادها الض الغزوات 
مبايعينر. الله رسول على وأشرائها وفودها وندمث فاهتدت، هوازن 

والسباياالأموال من غنائمهم مثمق أن بعد كان قدومهم ولكن ملمين، 
التصرفوأسرعوا حمه، منهم حق ذي كل وملك المجاهدين، على والأؤلفال 

فىالأموال.

محييهمعليهم يرد أن و. الله رسول يسألون هوازن أشراف وقام 
علياءمن أحلاقه مكارم ؤيتتزلون ه، يتعهلفونه ~ فقالوا وأموالهم، 

يخفىلا مجا البلاء من أصابنا وقد عشيرة، أهل إنا الله، رمحول يا •' ~ فضائله 
ائنن علما u>، عيك، 

الذينسعد بى أشراف أحل وهو - ٠ صني بن زهير ٠ حطتيهم قام ثم 
إنالله، رسول يا فقال؛ - هوازن من بللن وهم و. الله رسول أرصعوا 
كناللاتي وحواصنلث، وعمائك، حالائك السبايا من الحذلائر فى اللواتي 
مكفول.حير وأنت، يكملنلث، 

منإليه أحث كان إسلامهم أن مينا هوازن لأشراف الله. رسول ئال 



ئ>لآمى 
الأنكم ظث حتى بكم اصتانيت كث وند  ١٠ت ومحباياهم أموالهم 
ؤإئاالى، إما ت الطائفتين إحدى فاختاروا الى، فمت وقد مدمودآ، 

وبدأعليهم، بيهم ّرد في أصحابه فكلم المسي، فاختاروا ا؛ الماد 
ليكان ما أما  I١٠ الله رسول فقال . وأقاربه أهله وخاصة بنمه 
فهولما كال وما ت فمالوا الهاجرون  ٤٠٢فا.  ١٠لكم فهو الممللب عبد ولمي 

الله.لرسول 

ه.الله لرسول فهو لما كان وما : فقالوا الأنصار وفماهم 

والأنصار;المهاجرين من المسالخض حلص نال ما بمثل نلتم بنو وقالت 
حقه.رد عن بعضهم وامتغ الله. لرسول فهو لما كان وما 

ملم،ان إنبكل فله منكم المسي هذا من بحقه نمك من أما  ١١ه؛ فقال 
مخالئا،كان من نفوس فْلا؛ت، • ^٢، ١١نصنه ما أول من ~ قلائص أو ~ فرائص 

■والذراري الماء من ميهم هوازل على الجاهدون ورد 

ونفلافةوالتقوى، الوؤع في الأعلى المل الجاهدون الملون كان وقل 
ه.الله رسول لثفاعة الاستجابة إلى والمبادرة الضمير 

:ه الله رسول المسلمين إمام قول متاملأ الحدمث، ^ا مع أش وهنا 
فيعظيما حلما منه فاستنتج  ١١لكم فهو المهللب عبد ونني لي، كان ما أما رر 

وامتثالقوله، قبول إلى أقرب وهذا وأهله، بنمه بدأ أنه. وهو القيادة، 

)٤;هشام لابن ٠ اكرية السرة و» ( ٤٣١٨)الغازى( )كتاب ني ٠ الخاري صحح • انظر )١( 
(.٣٣رح: «الارمح،نتح وا ( ١٣١

(.٣٧١٨)الهة( )كتاب ني ٠ مننه ء في « ائي الن٠ بمنه أخرج )٢( 



جالكرم الرسول حروب و العظم الخلق نقا

إثارته،ورمي إرادته، طؤخ الحكيمة يسيامته أصحابه صار لدلك ؛ أمره 
ؤإلوغيوث، بحار فهم سولموا إن بآحلاقه، وتخلقوا بصبغته، وامبغوا 

حوثنواؤإن جض، أغصان فهم لويتوا ؤإن ولوث، صقور فهم حوربوا 
أندآثتم7 ُإكن أش زنوو محني ؤ اكزيل؛ قي جاء وند • وهمنا ميوف فهم 
(.٢٩)الفتح: 4 يام رحائ ام هد 

أمحلمس وجعله سله، ؤينر معارعيا، على العتق أبواب الإٌلأم فح 
ألمتنما أدرش وآ أنتته آئنم ئلأ ت4 تعالى نال كما الله، مجرصاة أساب 

)اس:4 يبت ك ءى 

آثإلبن ئبمامة ل ه الرسول حوار 

علىوهم امروا أناس •ع التسامح من سيرته في ه الرسول التزمه ما انفلر 
واحمحارهم•تركهم بل الإسلام عر يلجئهم فلم شركهم، 

أثالبن ثمامة  ١٠حنيفة بتى سر السرايا من سرية ر أسروا الملمون 
يعرفونه.لا وهم  ٠١الحنفي 

هالله رسول بث I نال >هت هريرة أبي عن المحتحين في لمتإ 
١١أنال بن ثمامة ٠؛ له يقال حنيفة، بتي من برجل فجاءت نجد، نبل حيلا 
رسولإليه فخرج الجاو سواري من ائية بفربطوْ اليمامة، أعل سيد 
.٠٠نمامة؟ ا عندك ماذا » : فقال س الله 



يثئ
علىثئبم ثتعم ؤإن دم، ذا متن ئقتل إ0 حير، محمد يا عندي •' فقال 

نث.ما منه ئنثل ذسرإ الماد تريد كث ؤإن شاكر، 

١١؟ ئمامة يا عندك ما رر فقال الغد، بعد كان حتى . الله رسول فتركه 
كنثوإ0 دم، ذا تقتن تقتل' ؤإن شاكر، على تئعم تئعم إن للثج، ئلث، محا ت فال 

,شئت ما منه تعقل فل المال تريد 

اثمامة؟ يا عندك اماذا فقال! الغد. من كان حتى الله رسول فتركه 

ؤإندم، ذا تقتل تقتل ؤإن شاكر، على ضم تئتم إن لك، ثلت ما عندي • فقال 
. ١١ثمامه أءللقوا  ١٠ت الله رسول فقال ■ شتت، ما منه تعظ فئ الماد تريد كث، 

!فقال المجد، يحل ثم فاغتسل المجد، من فرب نخل إلى فانطلق 
كانما والله محمد يا ورسوله. عبده محمدأ أن وأشهد الله، إلا إله لا أن أشهد 
الوجوهأحب وجهك أصبح ئد وجهك، من إلي أبغص وجه الأرض عل 
الدينأحب دينك فأصح ديك مجن إلى أبغص دين من كان ما والله • إلي كلها 
البلادأحب بلدك فأصح بليف من إلى أبغص بلد من كان ما والله • إلى كله 

ترى؟فماذا الممرة أريد وأنا أحدئتى حيلك ؤإن إلى. كلها 

أصون؟! هائل له قال مكه ندم فلما يعتمر أن وأمر0 الله رسول فبتره 

منيأتيكم لا والله ولا ه الله رسول •ع أسلمث، ولكني لا، ت فقال 
.ؤالله رسول فيها يأذل حتى حنعلة حبه اليمامة 

م< سالم I و ( ٤٣٧٢)الغازي( )كتاب ؛ي I صمحه ٠ ؛ي ٠ الخاري ٠ أخرجه 
(٢٨٦)٤: هشام لابن ا البويت المرة ٠ وانظر (. ١٧٦٤)الجهاد( )كتاب ؛ي I حح، صا 

(.٤٧٢)١: « المواهبوا 



.١^ الرمرل حروب j الطم ، ٣١ثنج 
الكريمة،المعاملة وهدم الفائقه، السماحة هدم لمامه قلب اسزمتا ولقد 

مختارأ.مسلما الّم، إلى عاد ُم واغتل فدهب 

كثينبإمحلامه أسلم فقد عفليما، مرورأ بامحلامه الله رسول مر ولقد 
وقومهثمامه إسلام عند المعاملة في التسامح هذا أثر يقم، ولم قومه، من 
إلىذم، فقد الإسلامية، الدعوة تارخ في المدى بعيدة آثار له كانمت، بل 

حبوبإلى حاحتهم ذكروا ولكنهم يوذوه أن أهلها فهب معتمرأ، ْكة 
حتىاليمامة حبوب من سيثا لقريش يرسل ألا ه نفعلى فالي اليمامة، 
ه.الله برمول يستعينوا أن من بدا يروا فلم سديدأ جهدأ فجهدوا يؤمنوا، 

يلجئهمحى ئمامه أييع معهم؟ . الله رسول أمر من كان ماذا ثرى 
منعنه ءرف1، بما عاملهم لقل لا، الإيمان؟ إلى عنهم المموب مغ ث، بب

وبينبيتهم بملي أن يمامه إلى فكتب الدين، في إكرام لا وأن التسامح، 
*ففعل اليمامة، حبوب 

الصائنةوالرغبة الاختيار من أماس على الإسلام في يحوله أر امتد 
ثبتؤاليمامة أهل بعضن ارتد لما أنه ذللئ، ج^، الّكا حياة بعد ما إلى 

اناعمن المرتدين يحذر وصار الإسلام، على قومه من انعه ومن  ٠٠لمامة رر 
لشقاءؤإنه فيه، نور لا ٠^^ وأمجرأ إياكم ٠ ■ لهم ؤيقول الكداب، ميلمه 

بهيأحد لم نن على وبلأة منكم، به أخد نن على - وجل عز - الله كتبه 
.٠٠منكم 

لوانضموا المسلمين من معه وس هو حرج مٌهم النصح يحد لم ولما 
المرتدين،عضد فى فئ، مما هذا، فكان له، مددأ را الحمرمي بن لخادء ا ه



ييئ
،•الهز؛متل بهم وألمض 

:الحديث هذا من تستبط التي جئآ الرمول خلاق أئ 
شحما امبا وغض4 أن أمم 

مقابل.بغير والمن العفو من إله ه الني أٌّّالاْ لما واحدة ماعة 

•المحب وشت البغض يزيل الإحسان إف ~ ٢ 

منإسلامه يرجى بمن الملأمحلفة قيه  ٠٠؟ ثمامة يا عندك ما را ! قوله ~ ٣ 

إسلامهعلى يتبعه من سئما ولا للاّلأم، مصالحة ذلك في كان إذا الأسارى 
١٠٠قومن الكير العدد 

١ت )٢ شهبة لأئى ٠ النبوية السيرة وه ( ٤١١ت ١ ) ٠ الإصابة ؤر انظر ١( ) ؛٠٠
(.١٧٨)٧; « المعم نع » انظر )٢( 



QTTj قإالكرم الرسول حروب و العثلم الخلق

وحنايع. الرسول تطافة 

رسولأخت  ٠١عينة الالحارث بنت الشيماء ار حنين غروه سى ش كان 
أنمهاويد سرقها، نن السبي انمي بين تجد ولم ارصاعة، من ه الله 
تمتعهلفة متوددة  ١١الشيماء  ١٠لهم فقالت يايا، باليوق كان مي السير في 

فلم! الرضاعة من — ه الله رسول تعني " صاحبكم أخت أني سلموا 
فالتفيما بتصديقها كلأمها يتقبلوا 

إلىانتهت لما الشيماء إن ! عيي الوجرة أبي عن إسحاق، ابن قال 
وما» : قال الرضاعة. من لاخك إني اله، رسول ا : قالت الاه. رسول 
فعرفمتوركتك. وأنا هلهري، في عضضتها عصة ! قالت .  ١١؟ ذلك علامه 
عليهها فأحل. هاهنات لها قال ثم رداءْ، لها فيسهل العلامة. ه الله رسول 

ؤإنمكث.ة، محثبة عندي فآقيمى أحببت إن  ١١ت فقال وحترها، عيناه[ ]ودمعت 
وتردنيثمتعتي بل ت فقالت .  ١١فعلت قومك إلى وترجعي امتعك أن أحببت 

•نومها إلى وردها ؛متعها ثومي• إلى 

وجاؤنة،مكحول ت له يقال غلامجآ أعهناها أنه بكر بن سعد بنو فزعم 
.^٣، لهم نبى فيهم يزل فلم الأخر، إحداهما فزوجت، 

اعلموا.ستى: )١( 

(.٣٨٥)٤: « . الله رّول محمد ٠ )٢( 
١(.• ١ - ١ • • )٤: هشام لابن I( الموية ترة ال» )٣( 





الكرم.الر-رل حروب j العظم الخلق 

ؤإحاءالود.

الحبان.من لقومها ولا لها يكن لم ما الإكرام حفاوة من الثبماء ونالت 

ها« جؤيرية ب>ا قواجد من ه الرسوو حكمة 

أبىبن الحارث بنت الثامن؛^٤١ بنته ~ عليه وسلامه الله صلوات ~ تثى 
لقتالهالجمؤع جمعوا قد وقومه أبوها وكان المصعللق. بتي سيد صرار، 

بعدأمري وأحذوهم الملمون، بهم فاحامحل ماءلخزاعة، ٠ المنسح  ١٠في 
اللهرسول، إلى فجاءت برة. زوج ٌ صفوان بن ماير  ١١منهم عثرة، قتل 

~عليه وسلامه الله صلوات ~ وهو يده، على الله رحمة وترحو ، تشكوإسارها 

ثملنفسه، اصهلفاها حتى سكانها يكديسمع فلم ، ذل، قوم لعريز الأكرمتن أكرم 
حويريه.وسماها المؤمنين، بأمهات وألحقها أعتقها 

;قومها عر ركتها ب□ 

أمرانحدث حتى النبوية المكرمة بهذه >ه المحابه تسامع أن وما 
جليلان

إالله. رسول أصهار ؛ وقالوا الأسرى(، من بأيديهم ما أعتقوا ١" 

جميعا،العتقى أسلم أن يعد من وسندهم المضهللق بنو أسلم نم ~ ٢ 

منخرج يقال: أن يكرم . ولكن يوتوتة، إلى اسمها ه الله رسول فحول برة، اسمها لكن ر١( 
٢(. ١٤)"الاداب( )كاب ش ٠ لم ُصعح ا ؛ي كماعتد 

١(.• ^١٨)٠١: ٠ الطابة الغانر I الساحل. إلى لديد ناحا س ما، )٢( 



فما؛ ,هنا ا؛ عائثة را المؤمنين أم قالت حتى ا يزيدون أو بت أهل ٌئه وكانوا 
منهارا،.قومها على بركة أعظلم امرأة أءاللم 

ستاإلا أكثرها، وألغى روافده، وصثق ^؛،، ١١أساب حدد والإسلام 
التعاملفي التماثل صرورة الحروب، فى الاسترقاق وهو واحدا، 

الصفافى ك؛يرا نجاحا الرقيق تحرير سياسة أحرزلت، وقد الخارجي، 

وحصيلةوافر، برصي لمين المعلى وءاداrث، . . . القرون عبر الإسلامي 

الأفذاذ.والرحال والشعوب الأمم من ضخمة، 

للئحم،الصحابة حسا هو البعيد، وسبيه التاؤيخى الحديث، هدا مرد إن 

هدهالنبوي الحث، وكدللث، العفليم، لشخصه ؤإكبارهم إياه، وتكريمهم 
التارخفي الفريمة المآير هده ويفع الهليبة، الثمار 

عقبهاأسلمت، الي المباركة الفريل.ة الغزواب من المزيسح غزوة وتعد 
•بأمرها نيله 

gعدي بن ا٤ضيم ء د اأعرأوم، يحقملر ه الرسول 

كانلو » : بدر أسازى في قال ه الثي أن مهلعم« بن جبير » عن روي 
٠٠له لتركتهم النش هؤلاء في كلمى ثم حنا غدي بى النئلعلم 

(.١٩٩-  ١٩٨)٠ الأسماع إمتاع وا ، ٥٦٥)٧; ٠ الإصابت g انظر )١، 
 )٢( g بمرق.( ١٩٩- ١٩٨)٠ وعم صور
((محتا.ء g م ٠ أحمد وه ٤( • ٢ )i المخازي( )كتاب ني صححه« g يي I( المخاري ٠ أحرجه )٣، 

 :٨(.)٤•



الكرمالرسول حروب j العثلم الخلق ا7آ0

الني.حنلأن فداء، بغير : أي له« لتركتهم ® قوله : حجررا،ان قال 
أربعهأمر المطعم كان . راعدي ين المهلعم ء جوار في للخل الطائف من رُح 

الكعبة.أركان ْبن ركن عند منهم واحد وقامكئ السلاح، فلسوا أولاده هن 
ذمك.ثحمت لا الذي الرجز أتت ; له فقالوا قريشا ذلك فبلغ 

علىقريش كبها التي الصحيفة نقض في قام من أشد من كان إنه : ومل 
فيحمروهم حن الملمن ْن معهم ومذ هاشم بني 

عديبذ المطعم قال رر ت قال ٠ مطعم ن جبير رر عن الطبراني وروى 
وذلكعنه، الناس أكث فكونوا فعلتم، ما يمحمد فعلتم قد إنكم •' لقريش 

وتسعونبضع وله بدر وقحة قبل عدي ن المهلعلم مات ثم الهجرة. بعد 
ماعلى له مجازاة مات لما رناه ثابت ن حسان أن ! الفاكهي وذكر .  ٠١منة 

ه•ا و.• للنبي صنع 

بالجملجمل واعتراف الوفاء، عن . النبي من صادق تعبين هذا 
.٥٠ ٠٠حسر  ١٠ذلك عند فأسلم مشركين. كانوا ولو الرجال لمواقف 

اتقتلاتقتنة وداؤوس ادءر؛و، •جرمي جزاء 

!برأ ص ثلاثه بدر يوم الله. رسول قتل 

الدار,عبد بتي س الحارث، ن النصر — ١ 

•نوفل بنمحا من عدي، مح، صة ~ ٢ 

»(Uانح م )١(  ،^jUi : ٤٣٢.)
٩١)٠ الأسرار ومطالع الأنوار حداش انفلرء )٢( 



ئمحيي 
^^١،•أبي بن عب ٣" 

بنوالضر ممط، أبي بن عشة أمروا من أول رر ؛ ^٢، ابن قال 
.ا، ارى الأّبين من الله.؛ رسول يدي بين صبرأ قتلا الحارث، 

رموليؤذى كان وممن نربش، شياطض من النضر كان ت هشام ابن مال 
أحاديثبها وتحلم الحيرة، قدم قد وكان العداوة. له ؤينصب ه، الله 

وأمفنل.يار.رمتم وأحاديث، الفرس، ملوك 

ماقومه وحدر بالله، فيه فدؤر مجلسا . الله رسول جلس إذا فكان 
واللهأنا ت قال ثم قام، إذا ه مجالفي حلمه الله نقمة من لأمم ا من قبلهم أصاب 

ثمحديثه. من أحن أحدثآكم فأنا إلي فهلمإ منه، حديثا أحنن قريش معنز يا 
أحسمحمد بماذا ت يقول ثم وأمفنديار، ورمتم فارس مجلوك عن يحدثهم 

؟منى حديثا 

.الله أنزل ما سانزل ت ؛لني فتما قال الذي وهو • هشام ابن وقال 

ثمانفيه نزل ! بلغني فيما يقول ها عباس ابن وكان ت إسحاق ابن قال 
هالأولي، أسنط^ر ماث ءاثقا قه ئنل إدا ؛ؤ هث؛ الله فون ت القرأن من آيات 

،اه.القرآزأ من الأساطر من فيه ذكر ما وكل ( ١٣؛

(٤)بالصفراو. الله رسول عد صرأ * علق » تله ٠ الضر و» 

(.٨٩)٦: الزوائد« مجمع ٠ الأوط. في ٠ الطّراني ٠ رواه )١( 
(.٢٥٥)٥: ٠ واكهايت اودا؛ة I فى )٢( 
 )٣(ijJ\  I ^١ I (.١٣٢ )١: مشام لابن
 )٤( I وانمونالخل كير الدية، زب واد : الصغراء (. ٣٦٧: )٢ هشام لاين ٠ النوة السيرة

(.٨٨٩)أن ا العنابآ لمغانم ا •



و.الكرم الرمول حروب j الفلم الخلق نقا

منحديثآ أحن أنه يزعم فيمن العقاب أشد يئزد أن العدالة فمن 
الدعوة.عن يصل وكان إليه، أنزل ما أحي مينزل وأنه ، محمد 

معشريا أشن علام ؤلجى ا ت فال قتله بأمر ار معيط أبي ن عقبة رر مْع ولما 
وفي.  ١١ورسوله لله لعداوتك را ت الله رسول فقال ؟ هاهنا مى بين مى فريس 

رواية؛

منكمحمد يا ت قال ٢. ^١١. الله رسول على وافترائك بكفرك  ١١
متثعليهم منث ؤإن فتكي، قتلتهم إن قوص، من كرجل فاجعلني أقفل، 

قال؟ للصية ْس محمد يا كأحدهم، كث الفداء منهم أحدت ؤإن علي، 
فقدمه ١١عنقه فاصرب ثان ن عاصم يا قدمه النار،  ١١! الله رسول 
٠عنقه فضرب عاصم 

متهمافيين،كانا معنط، أبي ن وعقبة حلف، ن أبي ت هشام ان قال 
فبيرمنه، وسمع الله رسول إلى جلس قد عقبة فكان . بينهماما حننا 
وسمعت،محمدأ حالمث، أنلث، يتلغني ألم ! له فقال عقبة فأتى ، أبتا ذللث، 

أنت،إن ~ اليمين من واستغلهل — أكلمك، أن حرام وحهالث، من وجهي ا منه 
اللهعدو ذلك، فقحل وجهه. في يتتفل تأته لم أو منه، سمعت، أو إليه جلث، 

اِج'كلبمص وبوم ؤ •' فيهما تعالى الله فأنزل الله، لعنه معي3ل( أبى ن )عقبة 
هلأل—اأنحن ز بتي ينونلى ميلا أفيول مع انحنم، شثثى يقوو> يزيه عن 

للإدّحتيالسطنن ريتقارى -ثا،ؤا إي بعد الدحكي ص آصلي لمن ؤو حيلا 
.^٢٩٢٢-٢٧)القرنان: 4 ثددلأ 

(.٨٩)٦؛ I الزواند مجمع ا م كا )١( 
(.٣٨٧)١: ٠ الهوية الهرة ٠ )٢( 



QrVJالأ-رى

والمتربصضالإسلام، صد الحرب دعاة أكبر من الثلاثة هؤلاء كان 
واهله.للإسلام وهجاء وحدأ، وعتادا كفرأ أكثر وكانوا الدوائر، ياللين 

التيالحاسمة الفلروف تلك في ميما ولا الدعوة، على حْلر ممدر فقاوهم 
لهمالجال، انساح فيه يكون سراحهم فاحللاق الإسلامية، الدعوة بها نمث 

أمروليلك العامة، المطلحة تقتضيه مما فمثلهم وأهله، للإسلام ليكيدوا 
•الرسول،همتلهم 

وحزمهه الرسوو رحمة 

اللهؤيوذي وأصحاته، الّص -هجو الناعر ُ الجمحي عزة أبو  ٠٠كان 
ورسوله.

إلىصرع المشركين، من أمر فيمن بدر«، غزوة  ٠٠في اسر أنه وذلك 
قدحاجة وذو فقير، إني محمد، يا ! وقال فداء، دون يعتقه أن . الّك، 

أنبعد وأءللقه، له . الرسول قرى وبناتي، لفقري علئ فامس عرفتها، 
وحن،الماحه طثيت من الإسلام لأن ؛ \ Jo-\يذلاهن ألا اليثاق عليه أ-محو 

أبىمكة إلى عاد فلما والمغار. كالبناُت، بالتخعفين، والرفق، العفو، 
،اللهرمود عليه عاهد كان ما ينقفى أن إلا حلويتنه وسوء لومه عليه 

أحد،إلى الخروج في المنركين يملح وأن بشعره، المسلمين من وينال 
وأصحابه.ه الني لمحاربة الأعداء وامتنفار 



استجابالش وهي ، اء الأسد حمراء غزوة را في أميرا يغر أن الله ؤيشاء 
الأولى،سيرته فعاد الثنح، أصابهم ما بعد من وللرسول لله فيها المؤمنون 

ألاعلى وأعاهدك وبناتي، لفقري علي امص ؛ ويقولذلrيه يجكو، ٥^٤ 
.فعلت ما لمثل أعود 

عارصتكتمح أدعك لا رر الخالدة إجابته ه الحكماء ميل فأجابه 
واحدجحر من المؤمن بليغ لا • ّْرتين محمدا حدعتا ! وتمول بمكة، 
عنقهفقرب ؛١ ثابت بن عاصم يا عنمه صرب ا ، مرتين 

ورقماحلما المثل مضرب الأولى في ~ عليه وسلامه الله صالوارتا — كان 
وحكمة.وكياسه سياسه المثل مضرب الثانية فى كان كما ورحمه، 

والخيانة.الغدر وجزاء والعدوان، الغللم نهاية هذه 

مشمونإلى أللم، لراع لم فإذا مشروعة، وحدودا مقيدة، للعفوأبعادا إن 
والغفلةكالغباء والإدارة، السياسة مجالات، في ميع ومعنى ، مفاد 

والخديعة.

المغانم٠ أحد لغزوة التالي اليوم في الغزوة ءدْ ولكثت المدينة. من أميال انية ثنحو على تع )١( 

والاستخفاف.الزم عن كتايه مجحهما وقل،* الخد، صفحتا العارص.ارنات )٢( 
الموسيلدغ لا ٠ ه؛ توله عند ( ١٢٥؛ ١٨لم)مصحيح على ترحه في ٠ النووي ء تال )٣( 

يومالشاعر عزة أبا أسر ه اض أل وهو محروق، الحدين، وسبب >_،: واحد حر جس 
قال:نم قتله قصة وذكر ( ٠٥٣ : ١ ر. ا اياري نح ه في ا حجر ابن ا ذلك ذكر كما إلح. بدر 

•إسناد بغير الغازي في إسحاق ابن نمته وأخرج 
وانغلر( ٢٥٥، ٢٠٨، ٢٠٧((رم والهاية البداية و)أ ١( ١ . )٣: هشام لابن (( البرية يرة ال» )٤( 

(.٤٤٦)١: البرية« المنة ذحانر ن م» 



الأّرى

اتجومين*حاسة اثحزم من 

كادواأتوام دماء سلما مكة يحل أن يعد الأعظم القح يوم الّكا أهدر 
منفكان الناس حق في وأجرموا الله، بشؤع وعبثوا ، سديدا كيدا للاّلأم 

يأسنارتعلقوا ولو الغرم، داخل ولوكانوا دمائهم، إهدار النبوي التدبير حن 
الكعبة.

؛لأنهكانالكعبة يأستار متعلما ن وكا K حثلل بن الله عبد رر بفل أمر.ؤ 
موزمعه وكان الأنصار، من رحلا معه وبعنا ،، مضيقال . فبعثه مسلما 

ؤلعاماله ؤيمغ تينا يدح أن النور فأمر منزلا ونزل، لما، موكان يخدمه، 
وكانن،مشركا، ارتد ثم فقتله، عاليه فعدى سيئا، له يصح ولم فاستيقفل ونام، 

يؤذيممن وكان معه، يقتلهمِا فآمر • الله رسول بهجاء تغنيان قينتان له 
الد."'.دّول 

اسيرهؤإطلأى ضير. عن اثرسول. عفو 

*وهب بن عمثر * فأنل مكة إل المشركين كل رجع لما ؛ نهاب ابن عن 
العيشالله فح صفوان فقال الحجر. في * أمية ين صفوان ا إلى حلى حتى 

بدر•ض بعد 

لهأجد لا علي دين ولولا بعدهم، خنت العيش في ما والله أحل، : فال 

(.٣٩٤الأساع«)ص I اظر (. ٤٢٨٦الغازي()م)كتاب ٠ الخاوي صحح م» كا )١( 
الزكاة.ومي للمدقات، جاتا أي: )٢( 
(.٥٧٧)١: I( اللدنة الواهب ٠ )٣( 

(.١٨.: ٢٧)٠ اللأء أعلام سر « )٤( 



منه،عيني ملأت إن فقتلته محمد إلى لرحاث شيئا، لهم أنع لا د وعيا ، فضاء 
الأمير.هذا ابني أجل من قدمت • أقول عليه، بها أعتل علة عنده لي فإل 

الالنفقة، في عيالي أمرة وعيالك ديناك، علي ت له وقال صموان، ففرح 
عميرسيفس، وأمر وحهزه، صفوان وحمله ، فاتفقا عنهم. فاعجز شيء يعنى 
.أياما حتري اكتم • لصفوان عمير وقال • ومم فصقل 

البم،،وأخذ راحلته، وعقل المجد، بباب فنزل المدينة، عمير وقدم 
ولحلنقنع الأمار، من مر وهوفي عمر إليه فنْلر س، الله رسول إلى وعمد 

•شيء على امنه لا الله، رمول يا ت فقال ه الله رمول إلى 

رسولإلى يدخلوا أن أصحابه وأمر عمر فخرج ،  ١١علي أدخله  ٠٠•' فقال 
عمير•من ؤيحترموا ه الله 

فقالميمه، عمير ومع ه الله رسول على دخلا حتى وعمير عمر وأئل 
تحيةوهى صباحا، أنعموا ت قال عمير دنا فلما عنه. تأخر • لعمر الله رسول 

تحيتناوحعل تحيتك، عن الله أكرمنا قد رر الله رسول فقال الجاهلية. أهل 
بهاكشتا إن محمد يا الله و أما ! عمير فقال .  ١١اللام وهو الجنة أهل تحيه 

أمبريعلى قدمت، ! قال . ١١عمير؟ يا أقدملث، ما ٠ I فقال عهد. لحديث، 
فيالبق بال ما ٠ ت فقال والأهل. العشيرة فإنكم أسرانا، في تفادونا عتل.كم، 

. ١١؟ عنقلتؤ 

عنقيفي يته نإنما ؟ شبئا عنا أغنت، وهل ! سيوف من الله ثحها ت فقال 
ما! قال  ١١؟ عمير يا أةل.ملثج ما اصل.قتي ءر ! الله رسول فقال ّ نزلت، حين 

فقنع ١١؟ الحجر في لصفوان ثرءلتا فماذا » : قال ١ أميري ءلاو_إ في إلا قدمتؤ 



كمحيي 
أولادكيعود أن على بقتلي له ثحمك لا ! قال ؟ له شرطت ماذا ) وقال عمير، 

•ُ ذلك وبين بينك حائل والله دينك، ؤيقضي 

رسوليا كنا الله، إلا إله لا أن وأشهد الله، رسول أنك أشهد ؛ عمير فقال 
وبينبيّي كان الحديث هدا ؤإن ، ماء المن يأتيك ويما بالوحي نكديك الله 

للهفالحمد يه، الله فامحنك أحد،^ليه 

•. الله رسول له وقال لمون، المبه ففرح المساق• هذا محاقني الن.ي 
ا،.نواسك عمير يا احلس لا 

أسيره.له وأطلق ء القرآن أحاكم علموا  ١١لأصحابه وقال 

دينه،*ي أحاكم فمهوا رر • الله. رسول فقال ت ا، كثير ابن لا رواية وفي 
ففعلوارا أسينه وأنللقوا القرآن، وعلموه 

ؤإلىالله إلى فأدعوهم بقريش، فألحق الله رسول يا لي اندن عمير فقال 
يقولصفوان وجعل بمكة، فلحق له فأذن يهديهم، أن الله لعل الإسلام، 

منقدم راكب، كز يأل وجعل بدر. وقعة ينسيكم بفتح أبشروا لقريش: 
قدأ'ّلمءمير،لهم: فقال رجل عليهم قدم حتى ■لحذث؟ من بها كان هل ت المدينة 

•ء بثي أنفعه ولا أبدا، أكلمه ألا علي لله صفوان: وقال المشركون، فلعنه 

بمرسه فأسلم بجهدْ، ونصحهم الإسلام إلى فدعاهم عمير، قدم ثم 
ممن'"

(.٢١١)٥: # والهاين الدايأ ٠ ;١( 

(.٧٢٨-  ٧٢٦)٤: « الإصابة « ;٢( 
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ثلرقيقات٠ادآة ه الرسول ععاملة 

منابعه.حقق والرسول. الإسلام نل معروف نظام الاسترقاق 

•الحالم أنحاء حمح في يه معترف نظام والرق الرسول. حاء 

وكانتناسية، وحشية معامله لمين المغير عند الرقيق معاملة كاث 

مهدورة.نيته ا إن

وتعذمحهالرمق ثل في المعللق الحق للسيد أعش الروماني والقانون 
•له وامعالآ ونحره 

الأسرىاسترقاق منع إلا كلها القديمة الرق مناع نجفف الإسلام فجاء 
•الاسترقاق في مصلحه لمين المإمام رأى إذا شرعية حرب في 

ؤمح:امئوأiالتعالى: اس. سيل في الخال أمكون الثرمة والحرب 
(.٧٦)الماء: 4 أة شبل ق ثنلول 

قمل-ولا الاستغلال، رغبة ولا الخح، شهوة على تقوم لا الحرب وهال.ْ 
هدايةأجل من تقوم ؤإنما والاستبداد، الاستعباد غاية ولا والأمجاد، الشهرة 
صيقومن الله، عبادة إلى العباد عبادة من الناس ؤإحراج ؤإصلاحها، البشرية 

الإسلام.عدل إلى الأديان حور ومن سعتها، إلى الا.نيا 

علىالعالم اصطلح إذا والفداء الن إلى الاسترقاق عن يعدد أن وللامام 
الخروب•قمحا الرذ مع 



]هء'س 

اضقيقjتحرير مة |سدى هو . الرسوو 

:الأنة الامحارات على الرفق عامل لإسلام ا□ 

والحياة.الكرامة حق له اثا إنالرقتق اعتبار ١" 

ؤثاللنعوبا ؤأنى م من إئا ألئاس ثشا و ! تعالى الله قال 
حملةني i. الرسول وقرر ( ١٣)الحجرات؛ ى أئنتلإ أف عند ا'ًًغرتر إذ ضارزآ 

'ه توله فيها حاء فمما . الإنسان حقوق مبادئ بمنى  ٠١الوداع حجة ار 

لمربذقفل لا واحد، أباكم ؤإئ واحد، رثكم إن ألا المائ، أيها _ا  ١١
علىأنزل ولا أنول، على أحمز ولا عري، على لعجمي ولا عجمي، على 

.٢١١٠٠بالقوى إلا أحمز 

والواجبات.الحقوق في بالعدل الرقيق معاملة ٢— 

عبدهجنع وس قتلناه، عبده قتل س ٠ ؛ قال . الله رسول أن روي 
٠٠حصيناه عبده حصى ومن حدغناه، 

التشريق.أيام ونط خطة ااإ(في )ْت انيم مI في I أحد ٠ أ-محرجه ( ١ ر
االترمذي وأ ٤( ٠ ١ )٥ سه، ؛ي، داودI واأم ١( • : )٥ ٠ مده I »ي ٠ أحمد ٠ أخرب )٢( 

(٢٦٦٣)ا< سه ا م « ماب ابن وا غريب، حن حديث وتال؛ ١( ٤ ١ )٤ 1( حامعه g ني 
ره؛ا( المسد ا م ومي ا خصناْ •مدم حصى ومن ٠ دون محن الديات، زكاب م كلهم 

،حندب بن تنزة ا حديث من ( ٨١ 



أخافىاوعاْاة.مأ-اءتارْ 

ذوتأبي مرننا ت قال نوندل١، بن النغرور عن ا؛ الصبين را ي نب 
لكنتبينهما جمعت لو در أيا يا ! فمالنا مثله، غلامه وعلى برد وعليه بالربدة، 

أعجميه،أ0 وكانت كلام، إخواني من رجل وئ سني كان إل • فقال حثه، 
امرؤإيلث، ذر أيا يا * ! فقال، الّكا. فلقيغ ه الني إلى فشكاني بأمه، ثعثزته 

ممافانلعموهم أيديكم، تحت الله خع1هلم إخواثكم، هم جاهليه، فيلثإ 
كثفتموهمفاذ تعلتهم، ما يكالفوهم ولا ئلمسون، مما وألبرهم تأكلون، 

فأبوئلم«آآ/

يستطعلم فيمن المؤمنات الإماء نكاح جواز في إنسايا الرفيق اعتبار ٤" 
الحرائر.المحصنات نكاح 

آلخثثتثجح آن ملولا  'طتثؤع ؤ وش أؤ تعالى: الله قال 
هنثآد٣ وأس \لثوي؛ت نن ا'ث3ر ملكت ما شن عذلجح 

(.٢٠،: )١٧ص لجورش أهيلأ بإذن تآنكاؤئ0 ف سئ 

تقريرعلى الدلالة واصحه للأرهاء الإسلام قررها الخي المبادئ وهده 
والعدلالرحمة دين الإسلام أن على تزكي المبادئ وهده للعدالة، الإسلام 

والإحسان.

ءثد.ى،ت أحل.كم يقولن لا رر : قال ه أنه : ® الصحيحين ار في وثبت 
٠اكهن.يب ب تهن. ٠ صتة. ( ١٢)•ابن وم رأيه الأ-عس: تال ثقأ. تابمي ^٠؛^، ٥١أ،ثت أم م )١( 

.( :٢٣•١.)

(٢٥٤٥)انمق( وركاب )•٣( الإيمان( )كتاب في 8 صححه ٠ في ٠ الخاوي را أخرجه )٢( 
(.١٦٦١)الإيمان( )كتاب ش 8 صحيحه » ز 8 ملم و» 



كيي 
وذانى«أا/وفتاي وجارض غلامي : ليقل ولكن وأمض، 

القرابةوذوو الوالدان بمانز كما الرقيق ثعانل أن اوكريم القرأن وقرر 
ألمرنزى واثاو وأنتكن وألق»ن الم_زن ويذى أننثا وإلنقوس م فقال؛ 

الأثت ١>■ أثهإ نص نتا اق؛يل نل>و آلم رالكاثب ألص 
(.٣٦)افاء: 4 ظ، محتالا ًًكان ش بجت 

الرسولتعاليم -1؛ الرقيق معاملة سمو 

•قرص مائة من الأحرار وبعض الموالي بض بين الرسول. آخى - ١ 

.ءا المهللب عبد بن حمزة  ٠٠وعمه  ٠٠حارثة بن زيد  ١١بين فآخى 

بنزيد " مولاه من ٠ جحش بتت نيتب  ٠٠عمته بت ه الرسول زئج ٢" 
. ٠٠حارثة 

٠٠عتبة بن الوليد بتت فاحلمة  ١٠أخيه ابنة ماتا مولاه حديقة أبو "؟"زوج 

يكونأن تنكث تولكنها مقاما، يفضلها مى تتزوج أن تقبل والمرأة 
شالها،من يحئل هذا أن ونحز والمال، والسب الحب فى دونها روحها 
منيجتن، أن وهو ذلك، كل من أّمى معنى إلى يهدث كان الرسول. ولكن 

الجاهلية.العمتنة حدور الجاهالي المجتمع 

صعحه• ني ٠ لم موأ ( ٢٥٥٢انمق())كاب م ٠ صححه I في ٠ الخاري I أحرجه )١( 
>ه.هريرة، أي I حديث من ( ٢٢٤٩)الأدب( من الألفاظ )كاب ني 

(rالإصابة » )أ( ،i;\ ■.)٦
١(.؛ )٣:ء الإصابة » )-ا(



هالم؟( الرسول حروب j المقلم الخلق 

ابيالأنالافتخار عنجهتة أمته من . الرسول بمتاصل وبهذا 

والمهاجرونالأمار فه جيش رأس على * نيئا الرسول.٠ أرسل ٤" 
على ٠١زيد بن أسامة را ابنه وور موته( )غزوة في الروم لقتال قرص سادات من 

تحتوكان ، أبوبكر فأنفذه يتوجه، أن نل الغي. وتوفي عقلتم، جش 
.هاوعمر، بكر أبو إمرته 

بكتابيقويكم عبئ عليكم لواّئدب3 " ثرل.'الوداع خلجة في جاء ه~ 
«لم.وأفواله فاسمعوا الله، 

حذيفةأبي مولى ّاللم كان : قال ه عمر ابن عن الصحيح في وثبت 
نقدمنل ماء، مجد في ه ام وأصحاب، الأولين اJهاجرين تإم 

ثراناأكوهم وكان الله.، رسول 

لماحثا حذيفة أبي مولى سالم لوكان رر I احتقر لما عمر قال وقد 
•لو^-١٠١ • أي ُ موري جعلتها 

أوأحسابهم الفلرعن يخض الأكفاء الأهواء إلى الماصب إساد هذا وفي 

)٨٣(.I الإّلأم ني ١^؛، نظام I انظر )١( 
آ،إ(.الإصاةأ)ا;أ)أ(

(١٨٣٨)الإمارة( ور'كت\ب ( ١٢٩٨)الحج( )كتاب م ٠ صمحه افي)ا لم م٠ أ-؛مجه )٣( 
عن٠ الحصين بن يحي ٠ حديث من ٤( ١  ٩٧)المة( )كاب م ٠ سه ٠ ،ي ائي، اكو» 

٠.الحصين أم )ا جدته 
•٠ ■مشي مد ا اثي النرواين وي ٠ أمول مجدغ •مد ٠ ٠؛ لم م، ل رواية وم 

(٦٩٢)والمولى( المد إمامة باب - الأذان )كاب »ي ٠ صحيحه I »ي ٠ البخاري ء أخرجه )٤( 
(.٧١٧٠)الهم( واسعالوالي انتقضاء باب ~ الأحكام و)كلأب 

(.٤٩٦)٩: ٠ والنهاية الداية ا )٥( 



*ألوانهم أو أجناسهم 
*زيد بن أسامة ® بإمرة طعنوا حينما المنافقين يعفى أن هذا يؤكد ومما 
وائمئل، ْن أمحه إمرة قي تطعنون كنتم فقد إمرته في تطعنوا إن رر قال. 

منهذا ؤإن إلي، الناس أحب لمن كان ؤإن للامرة، لخليئا كان إن الله 
*يعده إلي الناس أحب 

إسانية،وذو كرامة ذو إنسان أنه الرفيق إثعار المناهج هذه ظل في 
صميره،وأعماق ه، نفداخل من حرره عمليا الرفيق يحرر أن قبل والإسلام 

وعزيمة.يصدق الحرية فيهللب يكيانه يحز لكي 

الوقيقتحرير .-ه الرسولوضعها اثني الأسس 

:وهيءلىالحوالآتي تحريرالرقيقفىممر٠نالأذكاماكرهمة، 

العمهما آدرمك وتآ ألنة اهنم نلأ ؤ تعالى! قال بالترغيب العتق — ١ 
(.١٣٦١)اس: ه رفث ط ج 

منهعفو بكل الله استقي لما مامرأ أعتق رجل أيما اُ • ه الّما وقال 
غضناسالار(ال^.

(٣٧٣)•ه( الي أصحاب مماثل )كتاب في I صحّحي ٠ ني • الخاري I أخرجه )١( 
٠صحيحه I م I لم موأ ( ٦٦٢٧والدور()الأيان وركتاب ( ٤٢٥٠المغازي()و)كتاب 

(.٢٤٢٦)محهم( الله رصي المحاه ضا'ل )كتاب يي 
٠صحيحه )ا في « لم مو» ٢( ْ ١ )٧ العم( )كاب ،ي 1، صححه ٠ ش I( المخارى g أخرجه )٢( 

ه.؛ا هم؛رة أبي ٠ حديث س ١( ٠ • )٩ الخق( )كاب في 



Mالكرم الرسول حروب j العظم الخلق 

قريشمادة من العبد ثراء قي طائالة أموالا ينفق بكر أبو وكان 
هث.الله، مرصات ابتغاء ليعتقهم 

الخق؛الكفارات;٢- 

إلىلمة مودية رقبة، تحرير الخْلآ القتل كفارة من الإسلام عل ج~ 
سثثةودية مؤمنة رمؤ همر حملثا مؤبنا قل وض حو تعالى• نال أهله 

(.٩٢)اكاء: ه آنلي، إك 

تعالى:قال رمة تحرير وعهد ميثاق وسهم يننا لقوم القتل كفارة من وجعل 
ءأنلي إق ستكه ئدية يكف وبيتهم ننننمكز مزر من ء٤ادك إن وؤ 

(.٩٢: ٠٧١)؟؛< موبكأ رهنؤ دمحيآر 
رقبةتحرين المنعقد باليمين الحنث، كفارة من جعل و— 

عثرتإنلعام ئكئ1زوهآ ألأيس ءس'تم لما ؤا.بموحى ولذي ؤ • تعالى قال 
(.٨٩)المائل.ةت ى لهم محرم آو كنونهم آو شكآم تءلعنول ما أوسط يى _ا مثكبم,

تالرقبة تحرين عنه رجع ثم الملم به تلففل. إذا ، الفلهارأ كفارة وجعل 
أنثؤ، ين رثة قمر مالوأ لما بمودوق ئم د-يا ثن يظنهثرف واؤ-بم ت؛و تعالى 
٣(.)الجادلأ: 4 نلماثا 

رقبة.تحرير رمضان قى العمد الإفaلار كفارة جعل و~ 

أتى؛ قال طه هريرة أبي عن المتة الكتم، فى جاء كما الأعرابي لحديث، 
(.١٨)٤: ٠ القدير نح نرح ٠ )١( 
أتهكحرمة اللفظ به.ن,ا يليه نحرم أتي« كظهر علغ أنتح » لزوجته: الزوج يقول أن مر الظهار: )٢( 

(.٢٢٦)٣: ٠ القدير نتح نرح ٠ عب. 



ك ي
نيامرأتي عر وقث : ئشأناك؟ئال : قال هلكغ. : ل رجل 

.الحديغ ؟ تعتقها رقبة تجد فهل ت قال ■ رمضان 

٣-الخقبالكاتبة:

.، لمحهوحن أذاه فإذا ، مسته المال من مإلغ مقابل للرهتق الحرية مح هي 
حرافهم علتنم إن ققاِدبوهم أيمتنكم؛ ملكنا منا الكف--ا يبنغون وإلّن ثؤ ٠ تعالى قال 

)الور:"ا"ا(.؟آ. ءاثنتئر االِئ آممه مال من وءاوي 
تالدولة بكفالة العتق ٤" 

قالالزكاة أموال من الأرقاء لتحرير حائا مدا للدولة وصع والإسلام 
وفمحبمم وألتوكت ^؛,؛1 وأضيذ رأ'تطكن لنثثرو آلثديث إثتا ؤ ت تعالى 

عيررآدئد أئؤ مرن< فريمتثه ألسيل وأي أنو ّيل ونح ألرقاب 
•٦(.)الوبة: ء: حبمتضث 

الولد!بأم العتق ه~ 

معاشرةيعاشرها أن له فيجوز لمسلم، مملوكة الأمة تكون حينما 
أمرر ثرعا أصحت ابنه أنه بالولد واعترف ولدا، له ولدت فإذا الروحان، 

يبيعهارأن اليد على نحرم الحالة هذه وقى  ٠٠ولد 

مباشرةمماته يعد حرة تصح فإنها حياته، فى يعتقها ولم مات ؤإذا 

(.٧١)٢: القدير« فتح ترح ا انظر )١( 
(.٢٢٦)٧: ٠ القدير نح ثرح I انفلر )٢( 
(.٢٥•)٧; القدير« فتح نرح ء )٣( 
(.٢٥٤)٧؛ ٠ القدير نتح ثرح  ١١)٤( 



اودمفيمُبارّرلس ]آ؛0 
عزيزةوترنل بوجودها، ونحز بكيانها، المرأة تتنعر الأحكام وبهذه 

الإسلام.مادئ ظل ني مكرمة 

;الظالم بالضرب العتق ٦" 

أوعبده يعنف منهم واحدا رأى إذا أصحابه على ينكر الرسول كان 
يضربم،سنكرات•

أومملوكه من  I١١ يقول ه الله رمول سمعش ه عمر ابن قال 
٠يعتمه أل فكنارنه صرته 

معت،قبالسوط، لى علاما أصرمحب كنت، • اليدري عود مابو نال 
دنافلما ، الغض، من الصويث، أفهم فلم ا؛ عود! مأبا اعلم رر ■ 'تحلفي، ُّز،صوئا 
أباإعلم إ عود مأبا إعلم  ١١ت يقول هو فإذا الله رسول هو إذا منى، 

.٠ عري! م

أقدرالله أل عود! مأبا اعلم ُل • فقال ندى، من السوط فألقيت، نال! 
 ،_J«i^ ،الغلام هذا على منلث M ! أبدايعده مملوكا أصرب لا

•محته من الثوثل، يدي من فسمثل بعده رواية وفي، 

فقالالله، لوجه حر هو الله مول يا ت فقالت، الحديث، آحر فى وجاء 

(.١٦٥٧)ا'لآبمان( )كاب في ٠ صححه ٠ في ٠ لم ما أ-م"بم )١( 
وقالبدرا• شهوده في واختلفوا الشة، ثهد بكيتم، مشهور الدرتم،، عمرو بن محه عود، مأبو )٢( 

(.٥٢٤)٤؛ ٠ الإصابت I -(. ٠٤)•سة بمد مات اليم. شن، يدر ماء نزل إنا الأكثر; 
)الأدبفي « الخارتم( وا ( ١٦٥٩)الأبمان( )كاب في « صحيحه ا في « ملم D أخرجه )٣( 

(.١٧١)النرد( 



ئيي 
النان«.كئتك >ا أو اكان،ا ستك نفعن لم لو نا أ» 

!الحدث على أصواء تا 

يفارقه،لا وشعور عليه، حسرإ وحلق سمة الرسول، عند الرحمة 
^الأأرطنك وما # تعالى! قال ه، الفريدة شخصيته معالم من ونعام 

إليها،ؤيدعوهم بالرحمة، الناس يأمر وهو ( ١٠٧)الأساء؛ ص لليشن رحمه 
لهتهتر بكلام بالله ؤيخوفهم يرحمون، لا الدين على الإنكار وينيل 

منلث،عبك أقدر الله أن ! مسعود أبا اعلم رر الأبدان منه وتقشعر المشاعر، 
وصرامتهالكلام هذا وغ من عود مأبو ارتيع لقد .  ١١الغلام هدا على 

.أبدابعده مملوكا أصرب لا ! فقال امعه معلى وحزمه 

يجوزفلا حدودا التأديب، لهذا فإن أساء إذا العبد تاديب، الإسلام أباح ؤإذا 
منأدى موصع في أوصربه حده على لهلمه فإذا ؤيتجاوزها، يتعداها أن لليد 
٠الرق من لتحريره شرعيا مبررا التعدي كان حسمه 

القضايا،حن؛ في الإسلام لعفلمة إمحلهار الرق على القضاء في التدرج وهذا 
شموليتهفى الدين هذا لخصائص وبيان بالغة، بحكمة الأمور ومعالجة 
الزمجازرا،.مدى على وعالميته 

(.٨٩)٣٨- رق؟ اليوم العالم »ي هل و الإسلام في الرق نظام را انظر 



قإاميم الرسول حروب ق العظم الخلق ثقء

وهيالرنيق، معاملة قي ه الرسول تعاليم من عرضناها يسيرة نبذة هذه 
.الإنسانية سجل قي عثليمة ومفخرة البثرية، تاؤخ في مثرقة صفحة 

بتحريرالقرنية الثورة تنادي أن نل الرقيق تحرير إلى سق قالرسول. 
نيالرق بتحرير نراوا ا؛ لينكولن أبراهام را بمدر أن ومل أوروبا، في الرق 

العالم.في الإنسان حقوق مبادئ ه الأمم هيئة ءا تعلن أن وقبل أمريكا، 

يغ،لم عندهم فالرق وسعارات، وأسماء دعاوى إلى تحول ذللئ، وكل 
استرتاقفي آحر سلوكا وسلكوا آحر، ولويا جديدا، منحى اتخذ ولكنه 

ماأحس وما باغية. متسالخلة مستعمرة أنفلمة تحت، العباد واستعباد المرأة، 

إواذ.ن؛عفهم 
زفتغنلا مث حريغابة في امرئ قتل 

،ن١١ نتلا فيهأله مآمن شمس، شل وف

(.٩٦الإسلام«)٨٨- ض رق نظام انظر« :١( 



w

آيا

الئثقالظ،مح





قءابياُ 

^^^بمّلأمإ

لمتعاهدا ررسقل : هعنالمي.أهذال عمر بن الله عبد عن روي 
آ.ا<ل عاما أربمى مسيرة من يوجد ريحها ؤإل الجنة، رائحه يزح 

:ياتى ما الإسلام مزايا ض تأ 

:انية للإنالإسلام تقدير - ١ 

مسوولأوعهدا احترامه، يوجم، محتوما عقدا الجوار الإسلام عد إنما 
من— شأنه  'ٌؤإن — المجير على الإسلام يضيفه ما إلى هذا به. الوفاء يحتم 

وجهعلى دولي قانون في نغلير له يوجد لا مما لأتباعه والتكريم الإعزاز معاني 
المعمورة.

وهوالإسلام جنود من العادي الجندي بها ينحر ومنعة وعظمة عزة وأي 
قانونأن ؤيرى ويحميسابيأإب، به، استجار من يجئن أن حق ذو أنه يوقن 

المنهلخأحسلصذان، 
المصلحةإلى وأدناها وجوهه، خير ش الحق هدا يستعمل حسد أنه جرم 

فيللأنساتية تقديرا بهيا وكفى ، به المسلمين ثقة موصع دائما ليكون ؛ العامة 
الأخلاق.لمكارم ومتمما للسلام، Jاشتا جاء الذي الإسلام، منهاج 

(.٣١٦٦)الجزية( )كتاب في ا( صححه » في 8 المخاري » أخرجه زا( 



QTTj الكرك( الرسول حروب ل العظم الخلق.

:الذمة أهل بجوار الإسلام عناية - ٢ 
دولهتعريها لم عنائه إليهم والإحسان الذمة، أهل بجوار الإسلام عني 

أشدوهم — اليهود وكان بدينهم. تدين كاث ولو السهلة وجه على أحرى 
رعدقي والمسلمين، ه الرسول جوار في يعيثون — آمنوا للذين عداوة الناس 

اللهوحانوا أيمانهم، وئكثوا عهدهم نقضوا حتى معلمثتين، آمنين العيش من 
•المومتثن وأيدي بأيديه♦( يؤتهم أخربوا ثم مرة، كل في ورسوله 

:الذمة أهل في الثاكة الإسلام عناة - ٣ 
حقيقةفي وهم والمحارى، اليهود من الكتاب أهل فهم الذميون وأما 

وعهدالله وعهد رسوله، وذمة الله ذمة لهم آخر، حلراز من معاهدون الأمر 
نحميهمعلينا، ما وعليهم لنا ما لهم ورعايته، الإسلام جوار ش رسوله، 
ولاوأموالهم، أشمهم أو دينهم على يعتدي س ونقاتل عنهم، وندافع 
به،لهم ءلاءة لا ما - متهم تؤخذ أن بها الله أمر التي - الجزية من نكلفهم 

اللهذمة صيع فقد صياعه، على أعان أو هذه، حقوقهم من حما صع فمن 
منهمواحدا قتل ومن ا والمسلمين الإسلام حرمة وانتهلث، رسوله، وذمة 
الصدوقالمادق يتوعده بان حليما ورسوله، الله بخهل جديرا كان 

ريحهاؤإل ؤيحيا، يسم ولا الجنة يدخل فلا لدينه، التارك به يتوعد بما 
مرتك—،أن ت الشريعة قواعد فى المقرر ومن • عاما أربعين مسيرة من لتوجي 

آثمُهو ؤإلأ استحلها، إن دينه عن مرتل تحريمها على الجمع العصية 
وآمنتاب من إلا — تعالى — الله رضوان إلى الهلاJحين ركب، عن متخلف 
لصالحا وعمل 

(.٥٩٣-  ٥٨٧)٢: t اوو؛ة الط ذحانر س g انظر ١( 



ئايغ 
توالمتأمتين لاJمعافiJين الإسلام معاملة — ٤ 

وميثاقمعاهدة الملمين وبين بينهم أبرمت الذين فهم العاهدون وأما 
واحدبتأمين الإسلام حوار في دخلوا الدين المستأمنون ومنهم النالم، على 

منقوصغير كاملا بعهدهم لهم يوفي أن هؤلاء مع الإسلام وسيل أهله. من 
■للملمن اسمماموا ما لهم ينقم وأن 

لنافما للإسلام، صدره ينثرح ولم الدين في لينفلر أماتا محارب أحد ؤإذا 
سر وان ه ت تعالى فوله عليه يدل ما وهذا آمنا، دارْ إلى نرد0 أن إلا 

•٦، • رالتدبة يآ؛ عامه. محغه نءِ أثم كلخم لممت حق ؛.'حرء 'سنجارث ّلموتك\ن 

لأؤللبحثت ! العدوفقال بلد من مقبلا حاء يمحارب المسالمون فلفر ولو 
إلىردوه تأمينه في الصالحة يروا لم ؤإذا بمكروه، له التعرض يجز لم الأمان 
،.مأمنهل 

ننمرأن لنا يبيح لا أنه يالعاهدات الوفاء في الإسلام أمر عجيب ومن 
الكفار،من المعاهدين على التمغ؛سالهلاتنا، حرموا الذين الملمين إخوتنا 

فيردهالحل.ي؛ية، عهد في يالخلمسن لائدا مسلما، بدينه يفر الرجل كان وقد 

صلحاالقوم وبين بيننا عقدنا ف إنا ® ؛ له ؤيقول الكافرين قومه إلى الّكا 
وكانوا*؛٢، بهم نغدر لن ؤإنا ، عهدا عليه وأعهلونا ذلك على فاعطناهم 

منهمحاء من إليهم يرد أن الحديبية صلح في ءاهدوْ فيما . الك، عاهدوا 
•كافرا المسلمين من حاء من يردون لا حين على لما، م

١(. ١٩)١: ر الإصلاح رّانل ٠ اطر :١( 
طويل.من ( ٣٢٠)٤: ٠ سْ I »ي أحمد« D أخرجه ;٢( 



هام؟( اارّمحل حروب ل العظ^م الخلق لآك| 
اتحربث اتجوار 

يجئنأن لم ملكز أجاز أف له، وحبه الجوار الإسلام عناية من بلغ لقد 
ذمامهموجعل حرا، أو كان همدا امرأة، أو لكن رجلا ؤيومن، الحرب في 

لكنلعدو، — لكن من لكتنآ — أحدهم من أمان صدر فلو واحد، كنيء وأمانهم 
فليسمأمنه يبلغ حتى بسوء أحد يناله أن من التأمين بهيا واعتصم ، نافدا تأمينه 

.ينقصه أن الأمر أولي من لغيرهما ولا للقائد ولا للأمام 
احمرنمى أدناهم، بها يسعى واحده لمين المذمه ءر ت . قوله وذللئج 

٠ا أجمعين والناس والملأنكة الله لعنه فعليه مسالما 

يقولما يعلم صي فلوأئن الإسلام، ولا البلوغ التأمين شرط من وليس ار 
.محترما عقدا التأمين هدا لكن المحاربين، بعض الذمة أهل من أحد أو 

إلىالمسلم أشار فلو غاية، أقصى الأمان عهد رعاية قي الدين ياغ لقد 
لهوحب التأمين، على الحربي ففهمها التأمين، عدم بها يريد إثارة الحربي 
الإشارة.تللئج من فهم ما حسب على الأمان 

المعاهدين،أموال احترام في أكد أن التأمين لعهد الإسلام رعاية ومن 
وحبليثا أو وليعه الإسلام دار في وترك بللْ إلى المعاهد ر-ءع إذا حتى 

بهاأرمل يعرفوا لم فإن عرفوا، إن ورثه إلى بها بث مات فإن إله، إرسالها 
،,((١٢قومه رئيس إر 

أيئن علي حديث س ( ٦٧٥٥)الفرائض( )كتاب ني ٠ صححه في« ٠ الخاري ٠ أخرجه )١( 
هد.لب حنا 

ا<ا١(.)ا:أ(الإصلاح راش ،! )٢(



ك'؛؛-٨ 
سم؛سدبه؛ا

ولابسوء لهم يعرض فلا المحاوب، العين ونل و. النبي يجٍن وكيلك 
بالإسلام.نتهزين بالحرب، مدوين حاورا ولو أذى، 

أثال،وابن النواحة ابن حاء يال خهغ ،٠ عود مبن الله عبد ٠ عن روي 
;هالا (( ،؟ ١٧١رسول أني اسهدان ر؛ ت لهما فقال الهي إلى مستلمه رسولا 
قاتلاكث لو ورسوله، بالله آمنت رر I فقال الله. رسول مسيلمة أن نشهد 

.^١١٢لا ارمل أف عر الثثة فضت : الله عد قال ٠ كلأكما رسولا 

إرقريس بمض : تال ه الله رسول مور راتع أبي عن وروي 
رسوليا ت فقلن الإسلام، تلي في وقع و. الهي رأين، فلما ه، الهي 

١^٢،،أص ولا بالعهال، أخز لا إني  ١١; .قال إليهم أرجغ لا : الل 
أبوفرجع ٠• فارجع الأف، فيه الذي قللث، في كان فإذ إليهم، ارجع لكن 

•بلثا رالمع أبو وكان • فاسلم و. الله رسول إر أثل ثم رافع، 
ونثرالهداية، إر دعوة وحمايتهم المحاربين لرسل ه الهي إجارة وفي 

وقريسه الهي بين تردد وقد حميدة، وحعلة رشيدة، سياسة قي لرسالخه. 
ومعاملتهأحلاقه مكارم من فرأوا واحد، بعد واحدا الرسل من حماعه 

.، ^١٧قومهم فأ"؛مروا قيمر، ولا كرى عند يروه لم ما لأصحابه 

م٠ تدرك المس٠ ؛ي ٠ الحاكم ٠ مته زيتا رأجرح ( ٣٩٦؛ )١ ٠ نا* م٠ *ي ٠ أحمد ٠ أخرجه ( ١ر 
ه.٠ الأنجم عود مبن نمم ٠ حديث من ١(  ٤٢)٢: الفيء( نم )كتاب 

الرصول.بمعنى بريد، جمع البردت غدر• إذا خاص من أنقضه، لا العهدت أحسر لا )٢( 
الجهاد()'محاب ني « سه ا م ٠ داود أم » و ٨( )٦: I( ندء م٠ في أا أحمد »ا أخرجه )٣( 

(٢٧٥٨.)



هأام؟( الرسول حروب j العظم الخلق تق[

اللهدين قي الناس ويحول الدعوة، نثر في الاثار وأمثاله لهذا وكان 
،.١١أفواحا

سفيانلأبي « العباس إجاره 

رسولعلى يحل ؛١ العباس  ١٠رئيت سفيان أبا رأى لما خهة صر أن روي 
فقالعنقه، أصرب يعنى سفيان، أبو هذا الله، رسول يا • فقال الله 

إلىبه عباس يا اذمأإ ت فقال أحرته، إني ! الله رسول يا العباس، 
،الله رسول على به غدا أصح فلما هب، فل به، أصبحت؛أش فإذا رحلك، 

الأن تعلم أن لك يأن ألم سفيان، أبا يا ؤيحك  I١١ قال الله رسول رآه فلما 
لقدأ وأوصلالث، وأكرملئ، أحلمالث، ما وأمي، أنت، بأيى ؛ فقال  ١١الله؟ إلا إله 

.سيئاعض أغض لما غيره إله الله مع كان لو أنه فك، 

،١الله؟ رسول أني تعلم أن لك بأن ألم سفيان، أبا يا ؤيحك  ١١؛ قال ثم 
منهاالنفس ففي هذه أما ا وأوصالائ، وأكرملئ، أحلملث، ما وأمي أنت، بأبي قال! 
محمداوأن الله، إلا إله لا أن واشهد أملث؛ ؤيحلث، العباس! له فقال . سيء 

الحق.شهادة وشهد فاسلم عنقلتج. تضرب أن قبل الله رسول 

لهفاحعل الفخز يحج، رجل سفيان أبا إف الله رسول يا • العباس فقال 
ومنفهوآمن، المجد لحل من  ١١؛ مناديه فنائي ئ. وأمر نعم، • نال شيئا، 
ذفئقالاسإلىلهوآمن، بابه عليه أغلق وس فهوض، سفيان أبي داز يحل 

«أالمجد ؤإلى دورهم 
(.٥٨٩)٢؛ ٠ الوين تة الذخاثر من ٠ انظر )١( 

"٣٠٢١)ُكآ( حم في جاء ما باب " الخراج )كتاب *ي  ١١سه ٠^٠ داود أم ٠ أحرجه )٢( 
(.٥٧٢: )١ ٠ الواهب ا وانظر الماس، حديث س ٣( • ٢ ٢ 



وءالخُاُ 

|كيثل|ير؛

;هانئ أم ا أجرت من جرنا أه 
فوجدتهالفتح، عام ه الله رسول إلى ذهبت ت قاك ها هانئ أم عن 
أمأنا ! فقالت،  ٠١هالْ؟ من را ت فقال عليه، ذسلمتا ئتره، اينته وفاطمة يخل 

قامعله من مغ فلما ا؛. هانئ بام مرحبا  I١١ فقال ؛ طالتا أيي بنت، هانئ 
ابنزعم الله، رمود يا ! فقلت، واحد، ثوب في ملتحفا ركعاُت، تمانئ فضلى 

قد ١١الله. رسول فقال هبيرة. ابن فلاق أجرته، قد رجلا قاتل أنه على أمي 
.، أ صحى وذللث، هانئ! أم قالت، . ارهانئ أم يا \~ةو°ب مى أجننا 

الحديثا،هدا راؤية ها طال—، أبى بن علي سقيفة فاحتة، اسمها ت قيل 
أمت•مث ؤيومن أجارت، مى  Wjالني بممر 

قريش.عقائل في الجم والأدب الجزل، الرأي ذوات من فاحتة كانت، 

أبيبن هبيرة  ١١زوجها وبين بينها الإسلام فرق القح عام أسلمت فلما 
بهايزل فلم ، مشركا نجران إلى مكة فتح عند هرن، الذي  ٠١المخزومي ومت، 
•مات حتى 

الكيدفي أمعنوا وامرأة، رجلا عشن حمسة دم أهدر قد الني وكان 

في!٠ لم موء ( ٣١٧١)والموادعأ( الجزية )كتاب في [٠ صحيحه ٠ في و البخاري ا أحرجه )١، 
،.٧١)٩ المارين( صلاة )كتاب محي ٠ حيحه صه 

(.٣١٨)٨: و الإصابة 0 )٢( 



^^،_املأ

يظ،؛ع - تهم تللأ إلا - -دادهبمر لكن الأرض ني اد والإفالإّلأم 
اللهأرسله نى عند الكرام الئن_ا وشفاعه ه، الني جواو نعمه جرمهم، 

.للعالمين رحمة 

ورجوآحرمزاحمأءمترة، بن جندة - عشز أحد وعدتهم - هؤلاء من فئ 
لشلنهما،وأنم علي، فتوعيهما بنتها، في واحتأا إليها م؛ 'مانىل١ا، أم 

آ.الحنث من اجثزحاه لما وجزاء إليها، . الّي لإبماد إنفاذأ 

•الّكا.ؤ إلمح، تشكوْ ذمت، ثم منه، ومنعتهما أجاريهما أخته لكن 

اتعاصلأبي اتله رسول بنت زينب اجارة 

حينيالمدينة، ه الله رسول عند زينب وأقامت، بمكة، العاص أبو أقام 
إلىتاجرأ العاص أبو حرج القح مل كان إذا حتى الإسلام، بينهما فزق 

معه،أيضعوها نريش، من لرجال وأموال له بمال مأمونا، رجلا وكان النام، 
مافأصابوا ه الله لرمول ، سريه١٣لقيته قافلا، وائل تجارته من مخ فلما 

أبوأقبل ماله، من أصابوا ما الثرية قدمت، فلما هاربا، وأعجزهم معه، 
بها،فاستجار الله.ؤ رمحول بنتا نشح على لحل حتى الليل نحتا العاص 

وكترفكبر المسح الله.إلى رمحود حرج فلما ماله، نللتا في وحاء فأجارئه، 

ذوجها•آنارب س أي؛ )١( 
بنهشام بن الحارث هما والرجلان (؛ ٣٢٦)٢؛ I المواهب ٠ على حاشيته ز الررقاني قال )٢( 

يذممعم• خلانه في اّتنهد الفتح، تشلمة ُن جهل، أبى ثقيق المحزوم، الغرش الضْ 
ا<اللدنية الواهب ٠ انظر إّلامه. وحن أسلم المؤمنين، أم سلمة أم أخو المخروم أمية أم بن 

.(OA. :١)

(.٢٦٥)٠ الأسماع امتاع ا انمص. إلى حارثة بن زيد رئة م )٣( 



]قحاس-ُال 
أباأجرت قد إني الناس، أيها ت اء النصفة من زيب صرحغ معه. الناس 

الناس،على أقبل الصلاة س ه الله رسول ملم فلما الربيع• بن العاص 
أما ١١قال! نعم، I قالوا ا؛ سمعت؟ ما سمعتم هل الناس، أيها  ١١فقال! 

إنهسمعتم، ما سمعت حتى ذلك س بشيء علمتا ما بيده محمد نفس والذي 
ابنته،على فيحل ه، الله رمود انصرف ثم  ١١أدناهم المن المعلى يجير 

. ١١له ثحلين لا فانلث، ، يحلص ولا متواه، أكرمي بنية، أي  ١١! ل فنا 

منأجرنا وقد هذا، س بثيء عكتا ما  ١١! هؤ الله رسول قال ؤيروى 
١^٢،.أجرت 

;ماله عليه يردون الملمون تنا 

أبيمال أصابوا الذين المرية إلى ؛عث، ه رسول إف ! إسحاق ابن قال 
مالأ،له أصتم وقد علمتم، قد حسث، منا الرجل هل'ا إن  ١١لهم! فقال العاص، 

الذيالله فهوقيء أبيتم ؤإن ، ذللئ، نحت، فإنا له، الذي عليه وتردوا تحسنوا فان 
عليه،فردوه عليه نرده بل الله، رسول يا ! فقالوا .  ١١به أحق فأنتم عليكم، أفاء 

إنحتى ،، وبالإداولأ آ ؛الئنةل الرجل ويأتي بالدلو، ليأتي الرجل إن حتى 
نم. سيئا منه يفقد لا بأسره، ماله عليه ردوا حتى ، بالسذلاءل لياني هم أحل• 

معه،أبضع كان ومن ماله، قريش من مال ذي كل إلى فأدى ذكة، إلى احتمل 
Iقالوا ؟ يأخذه لم مال عندي منكم لأحل• بقي هل قريش، معشر يا ؛ قال نم 

السقيفة.الصفة; )١( 

(.٤٧٨-  ٤٧٧)١: ٠ اللدية الراهب » انظر )٢( 

^،.١٧١الفاء الشة: )٣( 
جلد.من صغير إناء الإدارة; )؛( 
اخفلة.والجمع; الجرالق، عروتي في تدخل عقفاء خشبة ااشذلاظ; ره( 



Bام؟( ارّول حروب j العظم الخلق لهتنا

كربما'.وما ويداك فقد خرأ! الك فجزاك لا. 

تالماص أبي ١-إسلام 
ماوالله ورسوله، عبده محمدأ وأن الله، إله لا أن أسهد فأنا ت قال 

آكلأن أردلم، إنما أني تفلنوا أن تخوفت، إلا عنده الإسلام من متعني 
قدمحتى حرج ثم • أسلمت، منها وفرغت، إليكم، الله أداها فلما أموالكم، 

هالله رموو على 

:إليه نيشجؤ برئ الماص أبا يكرم الرسول. ٢- 
لمالأول النك1ح على نين، ه الله رسول عليه رذ : فال عباس ابن عن 
■ّنن سمت بعد سسا لحديا 

؛ماءرسمأ.اتتأبياسص:٣- 
منقدم لنا الربح بن الماحس أبا أف عبيدة أبو وحدتي •' هشام ابن قال 

الأموال،هد0 واحد ثلم أن للئ، هل له فيل المشركين، أموال ومعه الثام 
أحوزأف إسلامي يه أبدأ ما بس ؛ الماص أبو فقال المشركين؟ أموال فإنها 

دش'".

ه•الم أن جيم عن أمحه عن نمب ؛ن عمرو رواه ما الحدين، هذا بمارض ٠ الهتلي؛ ثال، ( ١ ) 
بنداود حدين، كان ؤإن انمل، عليه الذي هو الحديث، وهذا جديد. بنكاح عليه ردها 

لأنعلمتج، ما الفقهاء من أحد به يقل لم ولكن الحديث،. أهل عند إصنادا أصح الحصين 
(،١١;)السحنة ه لن بجون م ولا ثم يل ،ن V ؤ تعالى: الله نال، ينهما• زق كان ند الإسلام 

أي:الأول، الكاح على عليه ردها ممحى عباس: ابن حديثا في قال الحدين ين جمع ومن 
الروض» غير،.ولا شرط من ذللن، على بمحدا1، لم والحاء، الصداق، في الأول النكاح مثل على 

(.٦٩)٣: « الأنف 
(.٣١٤-  ٣١٢)٢: هشام لابن ا المويه السيرة • )٢( 



كييغ 
!مثالته صورة ١، العاصي أبى ءا إملام 1روقة ءه 

النبوية.السيرة مشاهد من راع مشهد ار الريح بن العاصي أبي رر إسلام إن 

:العاص أبى لزوجها زينب إجارة مرات نه 

تمجتمعين أمرين إلى يعود إسلامه سب إن 

منسيله حلى حينما العفليمة ومواممه س الرسول أحلاق ! لأول ا مر ألا 
.قلادتهاالأسر من يكاكه أرادت عندما ء نينب  ١١وأحلاق مجانا. الأسر 

مىالتي أمواله على مرية قى الملمون استولى حينما أحارته وعندما 

قريش•لرجال 

الملمينعلى يجير إنه  ١١ت بقوله ابنته إجارة الله رسول أنفد وحين 
فلاالمحارب، تامين في هؤ الله رمول وصعها عفليمة قاعدة وهده ا،. أدناهم 

بمكروه.له التعرض ولا عليه، الاعتداء يجوز 

أوالمال برئ حترهم حينما أصحابه مع الجم ه الرمول أدب تجلى وقل 
لهالذي عليه وتردوا تحسنوا فان لأ، ما له أصبتم قد  ١١ت الرقيقة بعبارته إمساكه 

.٠ به أحي فأنتم عليكم أفاء الذي الله شء فهو أبيتم ؤإن ذلك، نحب فإنا 

فالأسماعتذوب، سامعها نفس تكاد الله رسول كلمات عيوبه 
.فدا ؤإما بعد منا إما تقول أمراها بعض من والعقود والقلوب 

ماعند فينزلون كلماته، نغمات لأريحية ؤلريا أصحابه مروءة تهتر وهنا 
ماله ١١العاصي أبي  ١١على ردوا فقد أقدامهم، تحت الدنيا تاركين هؤ يحب 
.سيئامنه يفقد لا يامره 



الكرم.الرسول حروب j الفلم الخلق 

Uu_1،.الذي الزيهة، الخالية العاص« أبي شخصية» الأمالثاني: 
قوله:

أنإلا أبى فقد • الصحيجمن في كما  ٠١فوش ووعدني محمدقي، حدثتي رر 
منالملأ أمام التوحيد يكالمش لسانه نهلق ويعدها ورشيدا، مامونا المال يرد 

عليهقرئ ملما، ه الرسول على قادما العلبة طبة تلقاء وجهه يمم ثم قريس، 
بهأبدأ ما يئس را I يكلماته الدهر يمدح الذي وهو  ١٠زينب رر العناهرة زوجته 

. ١١أمانتي أحوز أن إسلامي 

ونشدواالجالس، بذكرهم تتعهلر الذين الشرفاء الدعاق أخلاق هذه 
العوالم.سترتهم بانغام 

„س،ئوال بن رفاعة ,؛ د „ قيس بنت سلس >ا أجارة 

وكانت~ قيس بن سليط أحث المنذر، أم قيس، بنت سلمى أن روي 
—الماء بيحه وبايعته القبلتين، معه صلت قل ق^، الله رسول حالات إحدى 
وكانبها، فلاذ بغ، قد رجلا وكان ، ١١المرفر سموال بن رقاعه رر سألته 

فانهرفاعة، لي هب وأمي، أنم، بأبي الله، نبي يا •' فقالخ، ذللث،، قبل يعرفهم 
فاستحيتهلها، فوهب ! قال سيصلي. أنه زعم قل. 

الخير.فعل على وسجعها شفاعتها، واعتمد المرأة، ه الشي أكرم 

وقدأسلمقريفلة، بتي يهود من  ١١رفاعة رر وكان 

(.٢٥٠)٣: هشام لابن ٠ المرين المرة ٠ )١( 
(.٤٩١الإصاة«)آ: ا اطر )٢( 





.5الكرم الرسول حروب j العظم الخلق ثنتا 
أمسكتإنما يايعه، ثم طويلا، عنه اك فأمليبايعه، الله. رمود 

ياإلي أومأت هلا رحل له فقال عنقه. فيضرب يعفكم إليه ليقوم عنه 
االأعين حانته له تكون أن ليي يبُي، ما ُ • فقال ؟ الله رسول 

ارتدثم الوحي، وكتابة وهجرته، إيمانه، ج بردته كفره تغلفل قد كان فهدا 
قله،يريد الله. رسول وكان ؤيصه، الإملأم على يهلعن بالشركين ولجي 

بقتلهه الني يأمر لم الرضاعة، من أخاه وكان عفاف، بن عتماف يه حاء فلما 
فيقتله.أصحابه بعفن إليه ليقوم يبايعه ولم عثمان، من حياء 

رسولواستحيى إذنه، بغير قله على يعدموا أن الله رسول فهابوا 
اللهبحبي — سبحانه — الله يريد لما السابق القدر وساعد عثمان، من ه الله 

فبايعه.الفتوح من ذللث، بعد منه حلهر مما 

إثنممبمد يفروا ئوما أثئ يهزك، ؛و'كث بقوله: الله استثتى ممن وكان 
؛وكدئاو أ1ملنلمس ألمور تهدكؤ لا وآلأ4 أكنتن و.عئهم حق آزسول أة وثهددأ 
بمثفلا ينا كإد؛ث . أجمثة دالثايي، وألملتحكؤ آثه نمه عثهم أف جرآوهم 

عئورأس ؛ة د'إق تز ئادرأمن اؤ؛؛ إلا . ينعلثو0 هنر ولأ اتداب تتحز 
.( ٨٩-  ٨٦صران: )آل، 4 قبمؤ 

.المح، أن • أي ، ٠ الأعنز حانته له ذكوو أن لني ينغي ما را ؛ ه وقوله 
به،يوم لم وأمره الله حكم نفذ ؤإذا علانيته، سره ولا باطنه، ظاهره يخالث لا 

وأظهره.وأعلنه، به، صدخ بل 

;٤٦٠-  ٤٦٤)٣: « المعاد اد ز» 
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نْئنغ  oluUJi

اوحد،يبياتصلح 

الماأح!سب مه 
أنوبعد والخندق، وأحد بدر قي قريش وكفار الملمين ين حروب ثاُد 

منامهني الله رمول رأى لم، ممّة وحمس ألف على المدينة ملمو زاد 
الصفاين ؤيعول بالكعبة، ؤيهلوفون الحرام المجد يدحلون والملمن أته 

وبخاصةففرحوا، أصحاته، فاحبر أصبح • وصدق حى ه ورؤيته والمروة• 
إلمتخرج أنه . ونادي العزيز، وطنهم إر يحنون الذين المهاجرون 

.فلتعيه الكعبة إلى هدي وعنده ساء فني العمرة، 

والمالخونه الني ساق الهجرة من ست سنة المعدة ذي مهللمر وفي 
معهمليس لم، ممثة وأربع ألف من قريون وهم نحومكة، وساروا هل-يهم، 

البيتايقصدون حرجوا فقد فحسبا، السافر سلاح بل المحاربا، ملاح 
والغموالمر الإبل، قلا"وا وأشعروه، هديهم وقلدوا لث،، النلأداء ؛ الحرام 

نار،بكية والبقر الإبل، عنق صفحة وعلموا ممبؤخ، صوف من مفتول بحبل 
ولاعليه، يعتدى، لا حرمة له الحرم، لأهل، موهوب هدى، أنه علم، علامة 
أدالحرير أو ، بالجيرلأ كاْ وبعضهم والهي،، الحرين، منافع في، سغل، 

الأحف_ا.أو القباؤلي 
يهللونالحليفة، ذي من للعمرة أحرموا أن بعد مكة، إلى متجهين ساروا 

رحبي.٠ المنير المصباح t إليه• الثوب أصيف معلوم وئي ااحتز0ت 





لقءسسات 
Vلعثمان هده ٠ ت ومحال الأحرى، على نديه ياحدى فقرب الخبر، 

الحديثةصلح إلى المماوصا><ت، انتهت، امحنات الومتعدد وبعد 

منوأف القابل، العام من إلا )مكه( يدحل ألا على سى عثر صالحهم ثم 
محيالله وأنزل )المدية(، إلى ورجع وحلق، نحن نم إليهم، رده لما مأناة 

القح.سوره منصرفه 

الحكمبن ومروال مغرمة بن المنور عن ، ل * الخاري صحيح ٠ وفي 
زمن. الله رسول حرج ت قالا ~ الأجر حديث منهما واحد ۴؛ صدق ي~ 

راحلته،به ؛ركن، منها، عليهم يهبثل الي باقية كان إذا حتى )الحدط(، 
ما،ا I فقال ين،— حن ت أي — الممراء حلأيت، I فقالوا فالحث،، فنحروها، 

!قال ثم الفيل«، حابس حبمها ولكن بحلق، لها ذاك وما ، المضواء حلأيت، 
إلاالله حرماين، محيها يعظمول ~ ؤلريما • أي ~ حثله ينالوني لا ؛ Jujنفى الذي و٠ 

)الحدينة(،بأنمى نزل حتى عنهم فعدد فوبث، زجرها نم ار، إياها أعظثهم 
محانتزغنبماسكنائه،إليهاسمز، نمكوا الائ، ءاىماءمإضئل؛،

عنهصدروا حش الغزير بالماء لهم فجاش فيه، يجعلوْ أل وأمرهم 
تدهرص س الرسول بين ،١ ورئاء بن بديل رر سفارة ٤- 

تركثإني : فقال الخزاعي«، زنتا٤ بن ينل حاء» إذ كدللث،، هم فينما 

(،٤٠٦٦)المغازي( ركناب ش و صحيحه )آ في (( الّخاري 0 أخرجه )١( 
(.٢٦٧)٧: « المعم فتح »ا انظر )٢( 
(.٢٧٣٢)( ٢٧٣١الشروط()م)كتاب )٣( 
فليلا.ياخذوته بميرصه; )٤( 

عته.رجعوا عنه؛ صدروا )٥( 



نجئلم إنا ار ؛ الله رسول فقال البت، عن وصادوف مقاتلوث وهم ؤ؛حأ 
فإفالحرب، بهم \رقومذ1 قد قريشا ؤإف طيومحأ، جتثا ولكنا أحد، لقتال 

فإلالناس، وبتن بيتي يخلوا أن على ~ مدة صالحتهم ت أي ~ ماديهم ثاووا 
—حموا فقد نإلأ فعلوا، الماس فيه يحل فيما يدحلوا أف ثاووا فإذ أمحلهن، 

الأمرهدا على فوالله أنوا، ؤإذ مدة، الحرب س — استراحوا I أي 
بديلنال .  ١٠أمنه الله ولثنفدف — عنقي صفحه •' أي ~ مالقي ثنثرد حتى 

•ه اليي قال بما فحدثهم قريشا، أتى حتى يايهللى ت قال تقول، ما مابلعهم 
I جود مبن عروة  ٠٠منارة ه~  K

حثلهعليكم عرص قد هذا إذ قوم، أي : وقال ا، عود مبن عروه  ٠٠همام 
ؤنرمقاليي يكلم فجعل فاتاْ اقني، • قالوا آيو، ودعويى ، فايبلوهارمد، 

تفقال قريثن، إر عروه فر-؛ع لبديل، قاله مما نحوا المي. فقال أصحابه، 
وكسرىقيصر على ووفدت الملوك، على وفدت لقد والله قوم، أي 

،ىصت\ محمل أصحاب يعهلم ما أصحابه يعئلمه ملكا رأيت فما والمجامحر، 
وجلده،وجهه بها فدللثإ منهم، رجل كما في وقعت إلا يخامه ثحم ما واللي 
محإذاوصوبي، على يقتتلون كادوا توصأ ؤإذا ، أمز0 ابتدروا أمرا أمنهلم ؤإذا 

قدؤإنه له، ثعفليما إليه التعلن يحدوذ وما عنده، أصواتهم حفضوا نكلم 
.فاقبلوها رمد، حقله عليكم عرص 

.الله لرسول ؛١ عمرو بن مهيل رر مفاوضة ٦" 

نهزقد » المثي قال أقبل فلما ، ئرو« بن نهيل  ١١إليه قارنوا 
.كتاناوبينكم بينتا اكتن، هات : فقال مهين فجاء را، الأمن 

\يى.الطر يدبموذ ولا ص لا أي: الثفلر. ندة الإحداد: ;١( 



و2زآاوعاسات 
تي■ر١/طالب، أبي بن علي وهو الكاب، M المؤ فدعا 

;الصالح كمية تآ 
اليي.إلى " عمرو بى نهيلن رر الحديبية" صلح رر في المشركون أرمز 

هاتت عمروفمال بن نهيل فجاء • بالملح كتايا لمين الموبين بينهم ليكتب 
كتا;أ.وسكم بيتا اكب 

المعاهدةشروط ٧— 

فال• الرحيم الرحمن الله م بالئي. فقال الكاتب، الني. فدعا 
كمااللهم، ؛اسملث، اكتب ولكن هو، ما أدري ما فوالله الرحمن أما ! مهيل 

كئثتكئ4.

فقالالرحيم. الرحمن الله م بإلا نكتثها لا والله ت لمون المفقال 
محمدعليه قصي ما هدا رر ت قال ثم . ١١اللهم باممك اكتب رر ت ه الني 

سدنافما الله رسول أيلث، نعلم كثا لو والله • سهيل فقال . ١١الله رسول 
عبدالله.بن محمد ! اكتب ولكن هاثنناك ولا الثيب عن 

بنمحمد اكتب كدبتموتي. ؤإن الله لرسول إني والله رر ! ه المي فمال 
.١١الله عبد 

اللهحرمات فيها سلمون حقلة سألوني لا رر : لقوله وذلك : الزهري قال 
البيتوبين بيننا ئحلوا أن على رر ت ه الي له فقال •  ١٠إياها أعثليثهم إلا 

. ١١به فنهلودا 

(.٣٢٤)٠ الأسرار وطابع الأنوار حدائق D انظر ;١( 



منذلك ولكن صئثله، اخدنا أئا العرب تتحدث لا والله •' صهيل فقال 
كانؤإو رجل، منا يأتيك لا أنه وعلى ت صهيل فقال فكتب. المقبل. العام 
إلى ijiكيت الله نبحاف : الملمو0 فال . إلينارددته إلا دينلث،، على 

اتا؟!مجاء وقد المشركين 

 ~A بالمهدالوفاء جندل، أبى موقف

قيوده،في يرنما  ١٠عمرو بن نهيل بن أبوجندل را دخل إذ كذلك هم فبينما 
تسهلا فقال • المسلمتن أئلهر بين بنمه رني حتى مكه، أمقل من خرج وقد 

قفنلم ®إنا : فقالالمى. اياسأزدسأقاصيكطيهأورذْم. 
٠٠ JOuالكتاب 

•أبدا على أصابمك لم إذن الله فو : قال 
بلى،٠ قال! ٠ ذللث، بمجيز أنا ما قالا ٠. لى فأجزه * و.•' البي قال 

١بفاعل أنا ما ت قال ّ ٠ فافعل 

اردالملمين، معشر أي جندل؛ أبو قال ٠ للن، أجزناه قد بل ! ر مكن قال 
عياباعدن، قد وكان . لقيث؟ قد ما تروق ألا لنا؟ مجت وقد المشركين إلى 

الله.فى ثدييا 

Iالنزيهة المعارصة احترام 
؟حما الله ني ألنث، ! قلت، . ١^٠ نبي فأتيئ( الخهلاد_، بن عمر فقال 

:قلتح بلى. : ئىابطل؟قال ءراطوطئ1 ألنا : قلغ بلى. : قال 
؟إذن ديننا في الدنيه نعملي فلم 

. ١١ناصرى وهو أعصيه ت، ولالله، رسول إني ار قال؛ 



وز؛ذآاو>اهدات 
اللهيضيعني ولن الله رسول إني الخطاب ابن يا ٠ ت نقال ت لم متورواية 

«ا١^١ 

ولن١^٥، أحالف لن ورسوله، الله عبد ق ت فقال أحمدت ]ورواية 

بلى،٠ ! قال ؟ يه فنهلوف الثيت، سآتي أئا تحدثنا كنن، ليس أو ت قلتؤ 
به«.وم'ئ فإنلث،يى )ر ; قال لا. : قلأ، : قال « ؟ العام أتيه أنا فأحبرتئ، 

قال؟ حقا الله نى هذا أليس بكر، أبا يا ت ت، فقالبكر أبا فأتست، ! قال 
^; قلت، بلى. : قال ؟ الباٍلل عر وعدنا الحق طى ألننا ; قلته بلى. 

؟إذن ^سا ر ننضالدذة 

ناصر0،وهو ربه يعصي وليس . الله لرسول إنه الرجل، أيها • قال 
الحي.على إنه الله فو ، بنرزه فاسمسالإج 

بلى،قال! ؟ به ونهلوث الست، ستأتي أنا يحدثنا كان أليس ! قللم، 
به.ونثرث آتيه فإنلث، : قال لا. : قلن، ؟ العا؛ -اب أنلث، أقأنحرك 

،.أءمالأ١٢لدللثج فعملت، : عمن قال : ١^،^^ قال 
•ها سلمة، أم ومشورة العمرة. من التحلل - ١ ٠ 

يوموارر لأصحابه! الله رموز قال الكتاب قضية من مغ فلما 

للفرس.الركاب بمنزلة والغرز ركآبه، : أي )١( 
:)٤ ( أحمد الإمام مد ٠ ويي ه الاه رسول على ُااكلأم جرأتي عن لتكمر اير من أي؛ )٢( 

الذيكلام مخافة صنعت الذي من وأعتى وأصلي وأتصدق أصوم زلت ما عمر• قال ٠؛؛ ( ٥٣٢
٠٠خيرا يكون أن رجوت حتى يومثذ به تكالمت 



٠.احلقوا ثم فانحروا، 

مرات.ثلاث ذلك ئال حتى رجل، منهم قام ما فوالله ؛ قال 
الماس.من لقئ ما لها نذكر سلمة، أم على يحل أحد منهم يقم لم ئلئا 

منهمأحدا ٣ لا نم \بن؛ ذلك؟ أنحي اللي، نئ يا : سلمة أم فقالت، 
محلثلل،.حالفك وتدعو ، ئئحنحتى كلمه، 

حالمهودعا تدئه، نحر ذللث،، فعل حتى منهم، أحدا يكلم فلم ُخرج 
كادحتى بعصا يحلى بعضهم وجعل فنحروا، قاموا ذلكا رأوا فلما فحلمه. 
صابعصا يقتل يعضهم 

الوافرمن الصلح لهدا كان عنا تل فلا ! ؛١ دراز الله عبد محمد ® نال 
كادلبعح.را بحفهم يحلقون حعلوا لما إلهم حتى لمين، المنفوُس في التئ 

.. • وغما ذهرلأ بعضا يعضهم يقتل 
الخعلههذْ وصع الذي هو القائد هذا لوكان ذاك إذ الهلبيص من يأكن أفلم 

الصحابةلكبار سن أن أسرارها على أووقف وضعها، فى اشترك أو بنمه، 
جوابهكان كيف انظر ولكن . ..؟ الحقول فوق التي التمرفات هذ0 حكمه 

. ١٠ناصري وهو أعصيه، ت، ول٠ الله رسول إني، را •' عمر راجعه حين 
مولايأمر أنمذ أن إلا شيء الأمر من لي ليس مأمور عبد أنا إنما ت يقول 

أعلمع والمعالحت الشروط باب - الشروط )كناب في t صحّحه ٠ في ٠ الخاري • أخرجه ( ١ا 
الحدسة(غزوة باب - الغازي ث)كاب ( ٢٧٣٢، ٢٧٣١)الشروط( وكتابة الحرب، 

صلحباب - والمر الجهاد )كتاب ني ٠ صحيحه ا في ٠ لم ما و ( ٤١٨١- ٤١٨)•
د)ْلأبل(•( ١٧٨٤^( ١٧٨٣)الحدمحة( 



لقتإاسست 
.يعيدا أو قريبا بتمره واثئا 

نركحتى الإشكال هذا تاؤيل يدرون لا وهمم راجعتن ماروا وهكذا 
ظنوهالذي فإذا الصائنة، والبثاران الباهرة، الحكم لهم فسث الفتح صورة 
وأينالأكثن، والفخ المين، النصن هو كان الرأي بادئ قي ؤإححافا صنما 
؛أ ؟ القدر تدبير من البئر تدبير 

عثهرأظث3ةإ أن بعد بن ذكم بمن عمم وأ؛ببمح عنك؛ أيديهم الىَكذ ء؛ؤوهو 
مألهدذآلمار آلننجد عن ؤصذؤحفم آفيمّنككئأ يم يصم؛ سفين لعا أثئ ؤثال 

ئصةؤأإئطئؤهم أو لز مؤمننت وذساء ئؤ؛بؤف ولولا يلم' ينع أن مثؤدا 
َك-روإألبم• لمدبئا نزؤوا لو ثثاء من منمهء ن آس لنخل عالإ لغم ئع_رة مهعر 
ئأنرلأنتهيثه خمثة ا-كثه ثوبهم ذ كوإ\' إذ و ؤح عدء نهنِ 

7ناقص مكايوأ آلثموئ حقده وأذومهءِ ألنزبجرثع وعز رنويوء عك ثتكّدثه, أس 
كن»لللأنحق ألري نبمولم أس صددك لمد و عيثا _؛ دلإ أس وار1ث< و١هلها 
لمما يتيم محامرك لأ ومثممين )■!وسلإ' محضن منمق  ١٠أس نآء إن ال>-رام آإسءد 
.٢١١٢٧- ٢٤ه<)اكح: فيأا ئثث دض د/ن من قثند نمأ 

:الصالح بعد المستضاض، من قوم أمر عله جرى ا مه 
أبورر أتاه المدينة رمحول. نرم لما ت إسحاق ابن قال هشام! ابن قال 

كتبه الله رسول على يدم فلما بمكة، حبس ممن وكان ٠ أسيد بن عتبة نصير 
وبعثاه، الله رسول إلى * فريق بن الأحض » و  ٢٢١٠عوف بن أزهر  ١١فيه 

بكتابالله. رسول على ممدما لهم، مولى ومعه لوي، بن عامر بتي من رجلا 
بمرق.( ٣٣- )٠٢٣ الطم المأ ٠ )١( 
(.٤٦)١: ٠ الإصابة ٠ عرف. بن الرحمن ب عم الزهري، القربشي م )٢( 



هام؟( الرّرل حروب j العظم الخلق ]قء

هؤلاءأعا ئد  UIبصير، أبا راا ه:الاه رمول فقال والأحض. الأزهر 
ولمنلك! جاعل الله ؤإن الغدر، ديتنا في لتا يملح ولا علمت،، ند ما القوم 
. ١١قومك إلى فانهللق ، ومخرجا فرجا المفعمين من معك 

يا» : قال ؟ دبي في يئننونني المركن إلى أترذنى الله، رسول يا قال؛ 
الخفعفينمن معك ولمن لكا محبجعل ~ تعالى ~ الله فان انْللق، بصير، أبا 

. ١١ومخرجا فرجا 

وجلسجدار، إلى جلس ،، الحل؛فةأبذي كان إذا حتى معهما، فاطلى 
فقال!عامر؟ بتي أخا يا هذا سيفك أصارم بصير! أبو فقال صاحباه، معه 

شئت،.إن انقلن ! قال ؟ إليه أنفلت ! قال نعم، 

أتىحتى سريعا المولى ومحرج قله حش به علام ثم بصير، أبو فاستله 
ءلالعا،. الله رسول رآه فلما المجد، في جالس وهو . الله رسول 

:قال الله.t رمول إلى انتهى فلما فزعا، رأى قد الرجل هدا إن : قال 
محليحتى برح ما الله فو صاحبي. صاحبكم قتل ! قال  ١١؟ مالك أ ويحلث،  ٠١

رسوليا ! فقال ، اللهرسول على وقف حتى بالسيف، متوئحا بصير أبو 
أنبديني امتتعت، وقد القوم بيد أملمتتي عنك، الله وأدى ذمتك، وقش الله، 
لومنثترحرب أمه ؤيل  ٠٠! . !،< ود١١رم فقال يي. أويعبن، فيه، أفتن 
ذيناحتة من العيص، نزل حتى بصير أبو محرج نم • ٠٠رجال معه كان 

٧،.١• ٣ ت ر٢ ٠ المطابة المغانم I المدينة أهل منهاميقات أميال، محتة المدينة سنهاوسن زيت ت ذوالحليفة ( ١ر 
يارها،والإيقاد الحرب، يي إقدامه من للتعجب هاما واتل مليه، لياء أمحلها أته: ويل )٢( 

وأذكٍتهاوأريتها، النار، حششت يقال: ومهيجها، حرب موتي حرب•' معش لها- النهوض وسرعت 
علىبالصب عز: م1( حرب مشعر أمه ويل ٠ الصحيح: وفي واحد. بمعنى ومعرتها، وأئمتها، 
النار.لأ يحزك الذي وهوالعود مشئر، بمعنى وهي حرب، مخش إمحاق، ابن رواية وفي الميز، 



ؤتاانماهدات 
إلىعليها يأحدون لكنوا التي قريش بهلريق الحر، صاحل على النزوة، 
لأبيالله رمحرل قول بمكة احتسوا كانوا الذين الملمين وبلمر النام، 

لصيرأبى إلى فخرجوا  ١١رجال معه كان لو حرب منس أمه ؤيل رر ت بصير 
علىصموا قد وكانوا رحلا، بمن من قريب منهم إله فاجتمع بالمص، 

،اقط|وها إلا عين بهم لمث ولا قتلوه، إلا منهم بأحد يفلفرون لا قريش، 
حاجةفلا آواهم، إلا بأرحامها تسأله . الله رسول إلى قريس كتث حتى 
١١المدينة عليه فقدموا ، الله رسول فآواهم بهم- لهم 

علمفي المهلوى الغيب بمكنون مرتبهل ونجاحه ناجحا، المالح هدا كان 
واستغرابهم.الملمين لهنة انتنع ولذلك وحده. الله 

وأجلأكبر هي ت ~ الهدنة هذه حكم عن يتحدث وهو ~ ® القيم ان رر قال 
الوجهعلى الغايه فوقعت أسنانها، أحكم الذي الله إلا بها يحتمل أن من 

وحمدهحكمته اقتفته 

كانقبله فتح الإسلام في يتح فما  ١٠: الزهري عن هنام ان روى 
ووصتالهدنة، كانت فلما الناس، التقى حيث القتال كان إنما منه، 

الحد.يثفي فتفاوضوا والقوا بعصا، بعضهم الناس وأبى الحرب، 
فييحل ولقد فيه، يحل إلا شيثا ننقل بالإسلام أحد تكانم فلم والننازعة، 

أكثر.أو ذللث، قل الإسلام في كان نن مثل المنتن ثتك 

إلىحرج و. الله رسول أن الرهري قول على والدليل ت هنام ان قال 
(•٣٢٧)٠ الأّراو وطابع الأنوار حدائق ٠ و ( ٣٣٨-  ٣٣٧)٣: المويت« المرة ٠ انظر )١( 
.*ا(ّآ')*ا:((المعاد زاد ء )٢( 



Mالكرم الر-ول حروب j العظم الخلق 

مكةنح عام حرج ثم الله، عبد بن جابر قول ني مئة، وأرح ألف ني الحديبية 
آلاف،١عشرة ني نتن بذلك بعد 

وبمودها:المعاهدة روط شه 

عنمضهم محنكف الناس مها اس عثزسن، الناس عن الحرب رصع ١~ 
بعض•

عليهم.رذْ ولنه إذن بغير قريش من ه الله رسول أتى س ٢- 
•عله يردوه لم ه الله رسول ْع ممن قريثا أتى س ٣" 
سنقثا صدرا أي! — مكفوفة عيبه — والمشركين المؤمنين ~أى بيننا أن ٤" 

والأمانة.الوفاء على مطويا والغش والخدلع ؛ ٣١
وسوءخيانه ولا للقتال، للسيوف سنأ لا ت أي — اغادل ولا إمحمادل لا أنه ٥— 

والكيد.بالمكر تدبير 

يدخلأن أحب وس فيه، دخل وعهده محمد عقد في يدخل أن أحب س ٦" 
فيه.دخل وعهدهم قريش عقد في 

،•ل قريس عهد في بكر وبنو ه، النبي عهد في حراعة ودخلت 
 ~U يهلوفولا مكة يدخل فلا هدا عامه قريش عن محمد يرجع أن

فدخلهاوأخلها مكة عن قريش خرجث قابل عام كان ؤإذا بالمن، 
الراكب،سلاح إلا معه ليس ثادنا بها فاقام بأصحابه، محمد 

قرابهافى يوف وال

(.٣٣٧-  ٣٣٦)٣: مشام لابن الهوة، الهرة ٠ )١( 

،٣٢٤ا)أت أحمد مندالإمام ا في ٠ الحكم بن ومروان مخرمة، بن المسور ٠ حدبث انفلر )٢( 
الشروط.هذه ففيه ، ٣٢٥

(.٢٧٣)٤: ٠ الله رّول محمد ور ( ٣٩٩)٣; ( العاد زاد I انظر )٣( 



ؤءاسسات 
:الحدسة عهد في المشركين إلى المساء ترد لا ٨- 

١١معيمحل أبي بن عقة بنت كلثوم أم  ١١الحديبية بعد المدينة إلى هاجرت 
بيتهالعهد الله فنقض إليهما يردها أن الله رسول وسألا أخواها، فتبعها 
وايرلالمركز، إلى يرددن ان ومتعهن حاصة اء المفى المركن وبن 

ءآنينوسمهنمحزت النويثت ،١،حكم إدا ءامؤا ٢^-؛؛، ،^؛٦١ ؤ الأمتحان! أية الله 
همة ثم جل س لا كئئ إل يمنى ثلأ مريثب عنتمس ؤإ دا؛ثأى ٣ آس 

ويقميهى تايتموهس إدآ نكحوس أن عوقأ مثى ةُ أثموأ مآ رءا،رهم ثن محلل 
(.١٠; )الممتحة ه آتمإ نأ ؤتنثلؤأ أنممم ٠^١ رسيؤأ يعمم نتسخمأ 

اللهرسول امتحان كان كيف •' عباس ابن نئل I ،١ حرير ابن  ١١مال 
ماوبالله زوج؟ يغفى من حرجب ما بالله ت يمتحنهى كان ! قال ؟ الماء 

ماوبالله دسا؟ المماس ما وبالله أرض؟ إلى أرض عن رهمه حرجب 
خرحتإلأطالهوزّوله؟لا،.

!الصحابة على قاسيا درسا الحديبية صلح شروط كانت قد له 

ا؛الحديبية معاهدة  ١١الخالدة الرسالة منهج جوانب وأنبل أجلن من لكن 
ظاهرفي كان ما مع المشركين، أعيانه وبين بينه الله رسول عقدها المي 
فييتمور شيء كل المسلمين عدو يعقلى شروط من العاهدة هده 

حشوحدهم، اللين كاهل على العاهدة هده ثقل وتحمل مصالحتهم، 
ويقبلهاالشروط هذ«ه لشدة يثبت ولم أكابرهم. أقدام ورلزلئ، أمرهم، مرج 
بكرأبو الإيمان، ساحة في قدما المؤمنين أرمح إلا ه الله نبي رضيها كما 

٣(.• ٠ )٣: العاد، 3اد وا ( ٩٢انمثلم«)٨; القرأن تمر و، ( ٢٥٧٥: )٢ ٠ الساد امع ج٠ 



الكرم.الر-ول حروب ل الشم ا-ئق 

وأرضا0عنه الله رصي ، الصديق 

في. الله رسول التزم إنما • العلماء بعض قال ! ار المرافئ رر قال 
قتلوهي عفليمة، لمفاسل دفعا لمين المعلى الضيم إلحاد الحدسية صلح 

الملحيتعقد أن المملحة فاقتضت بمكه، الحالن والمؤمنات المؤمنين 
ْعالمزمنين، قتل من أهوف لأنه ؛ إليه منهم حاء من اممار إلى ٧ أن على 

إسلاموهي عفلمة، مصلحه القتال تأحير في أن علم ~ تعالى ~ الله أن 
هيثاء من نيمنهء ؤ، آس لثغل نؤ تعالى• الله قال ولذللث، منهم، حماعت 
4ألتا هداثا ِمح َكثوإ افيى ندنا ئعؤإ ز نؤ ق١ل: وكيلك 

٠المؤمنين من الكافرون نمير لو أي ( ٢٥)الفتح؛

بعدبعينها القصة هذه في — تعالى — الله قال ولهدا ت  ١١القيم ابن رر قال 
#-أي؛اشلثذ خمثة آئنه ملوبهم ف آككث-كمثإ جثي ِإذ ؤ قال؛ أف 

تعالى:قوله إلى - الإحيم الئحمن الله لأمم ؤإنكاوهم المت ض بمدهم 
ثثاذلدكث- دون من ئحعل ~أؤ الأمر عاقبة من —أي! ه ئمانموأ لم ما لم ث۶ 

.— الحديبية صلح أي — ( ٢٧; )الفتح •؛؛: ضبمتا 

أنتمتعدول عازب بن البراء عن ، ٠٠الصحيحين رر في كما فتحا ماه ف
)الحديبية(.يوم الصوان بيعه الفتح نعل ونحن )مكة(، فخ الفخ 

هئينا ئتنا لك ئحنا إة تؤ تعالى؛ قوله ش بالفتح المراد فهي • العلماء قال 
دونمن فجعل ؤ ٠ فيها قال يم ، منها انصرافهم عند نزلت، لأنها ١(، ؛ )الفتح 
(.٢٧: )القح 4 م_ث' فثثا ذص 

(.٢٠٣)٤! ه الله رسول محمد ا انظر )١( 
(.٣٥٥: ١٣)C الذخيرة ء )٢( 



تثتءالماهادات
ثم، )الحدسة( مى انصرافهم بعد افتتحوها لأيهم ؛ )حنن( فتح به والمراد 

١(.: )الممِ 4 وآثثح آم تَر محآء إدا ؤ بقوله؛ )مكة( فح وعدهم 
)الحدسن(،صلح من أعظم الفتح قبل فتح يكن ولم I العلماء قال 

منهموسمعوا الهدنة، تاللمثؤ ن، لمن بالماحتلهلوا المركين أي؛ وذلل 
منجماعه المدة تللتج في منهم فاملم شريعته، ومحاسن ه، التي أحلاق 

حسقفلهن كبر، حلق في الولد، بن وحالي العاص، كعمروبن رومانهم، 
)مكة(بال علمه في مبق ما مع كرهوه، الذي الصلح ذللث، في لهم الله اختيار 

ثوءؤ : فتحها يوم وهي نهار، من ماعه محمد. لميه بها القتال نحل إنما 
(.١:٢١٦،)اJمة 4 فثتوث لا وآئز بملآ؛ راشُ 4 4 يذيإ 4لإ،_f جعنآثث 

السلم

إنهاالمبادئ على المساومة أبدا تعني لا والمهادنة لم الش الرغة 
والتدبير.والتفكير التروي، فرصة لإتاحة للقوي، القوي مهادنه 

—للعدو حتى — وتري وترجوالخير، الاصادح، تغي إنسانية، مهادنه إنها 
■برة حض على العنيف—، والأحلو التآمر، خيومحل له ثحيلث، ولا عادة، والالحياة 

معامحيمن الكر كيانها مئ أن ، وحسل. امتهلأما ولت، هدنة، إنها 
٠مالقني تنفرد حتى هل.ا أمري على لأنانلنهم " ت والثبات الصبر 

(.٣٩٩)٣; ا( العال زاد ٠ )١( 

(.^١٢)١٣الشروط( )كتاب ني ا( صححه 8 ي I( اJخارى » أخرجه حديث من طرف )٢( 



هام؟( الرسول حروب j العنلم الخلق ثعتا 

الحديبيةهطح والأسرار.قذ اتجكم 

رمولهبه الله أعر الذي الأعفلم الفتح يدي بين مئدمة لكنت الهدنة ~ ١ 
له،باتا الهدنة هده فكانت أفواجا، الله دين في به الماس ودخل وجنده، 

يديه.بين وموذئا ومقتاحا، 

هداإتمام على المترنة المصلحة فإن المتوح، أعفلم من الهدنة لكنن، ٢— 
فخعامتها لكنت، التي التظاهرة وفوائده الباهرة، نمراته من قلهر ما المالح 

.أفواجا الله دين ش الماس ودخول كلهم، أهلها ؤإملأم مكة، 

تتفل-اهرولا باللمين، يختلهلون يكونوا لم الملح قبل أنهم وذللث، 
مفصله.بها تثلمهم بنن نحلوو ولا هي، كما المي. أمور عندهم 

المدينة،إلى وجاووا يالمالخين، اختلهلوا الحديبية صلح حصل فلما 
ممنوغيرهم وأصدقائهم بأهلهم وحلوا مكة، إلى الملمون وذهّبا 

نبوتهوأعلام هرة،  ١١٥١اومعجزاته ه الني أحواثا منهم وممعوا يتنصحونه، 
،ذللث، من كثيرا هم بأنفوعاينوا ؤلريمته، وجميل صيرته، وحى هرة،  ١١٥^٠١١

مكة،فتح قبل م، لإسلأ ا إلى متهم خلى بادر حتى لإيمان، ا إلى نقومهم لمالت 
الإسلام.إلى ميلا الاخرون وازداد مكة، وفح الحديبية صلح بين فأسلموا 

الميل.من لهم تمهد قد لكن لما كلهم، أسلموا الفتح يرم لكن فلما 

،لملموا قريس إسلام يتتفلرون البوادي فى قريثى غير مجن العرب ولكو-نح 







ئاسسات 
٠.عليهم ~ تعار ~ يالله واسعينوا لهم، قوا وُ 

يالغيب،المتصلة المومنة للقيادة التسليم وصر لابتلاء، ا لهوموصع هدا إن 
وفاتهمفي لمين المصدق لنيالإ المحلل لهو هدا إن الوحي. على المعتمدة 
التمل.عير الوطأة، ثقيل المذاق، ص كان ولو بالعهد، 

Iنقمه عن ونهى كتابه، من موضع غير في يه الله أمر بالعهد الوفاء 
(٩١: )النحل ى مؤصلها بمد ألاض نقضحأ رلأ عهدثر إذا ُذم نهد أزم وء 

حن٠ ! منها كثيرة، أحاديث في به — واللام الصلاة عليه — رموله وأمر 
'؛أالإيمان من العهد 

الصلح،عقد تلت الش الأيام ش وٌلبئوْ بعهدهم، لمون الموش لقد 
العهودتاؤيخ توقف ؤيالسمع، تثير ؤيالنفلر، يلفت عجينا، تهلبيقا 

،•والموايقأ 

^^تحريمس؛ممدي^

بالعهود،الوفاء على المترص ه الرسول، حروب في العفلم الخلق من 
معيتنافى الذي السيئ الفعل هذا وذم الغدر، وتحريم الهدنة، نقص وعدم 
العفليمة.وأحلاقياته الإسلام مبادئ 

.١( ؛ )المائدةى ألعقود أوفوأ ءامنوأ كأيها ص •' وتعار تبارك الله هال، 

(.٣٤; )الإ<ماء ٩ مثزك َكارثت- العهت. إل يالعهم وزم؛ :؛ؤ تعار وهال، 

تلها.الله رصي ، ءا'ثت « حديث من ( ١٥)١؛ ٠ المتدرك ٠ ني ٠ الحاكم ٠؛ احرجه ( ١١
(.٢٩٣)((وعم صرر ه انفلر ( ٢١



هام؟( الرمرل حروب ل الطم الخلق لقنا

القيامة،يوم لواء غادر لكز ار ! الله. رمول قال ت قال هآ عمر ابن وعن 
٠١فلأن غيرة هذه ت يقال 

أوكلفهانتمصه، أو معاهدا ظلم مى ألا رر ت قال ه الله رسول عن وروي 
٠٠القيامة يوم حجيجه فأنا نفس طيب بغير سيئا مه أحذ أو طاقته، فوق 

اليوالمهادنات للمعاهدات، احترامهم سالغ للمسلمين التاؤيح ؤيئهد 
يصِهاعلى ثديدأ حرصا يحرصون كانوا فقل غيرهم، مع وأبرموها عقدوها 

تغييرهاالهلرفتن أي رأى إذا إلا منها أيا ينقضوا أن البتة يحاولوا ولم وروحها، 
•تعديلها أو 

أعطاهلما لمين الماحترام الإسلامي العكري التاريح في ونجد 
لماريكتب قد . محمد صبينا وهدا عهود، من لغيرهم منهم السابقون 

وحاسيتهموأموالهم وملتهم أتمسهم على فيه يْلنثهم عهدأ نجران 

اتحديبيةعهد فريش نشض 

وقاتلتوالخيانة، بالغدر ونقضته الحديبية بعهد قريش غدرُت، ولما 

حلفاءعلى البكريين حلفاءها الفللأم جنح تحت لتعي منهم وقتلت، حزاعة 
نصرتهمنه تهلل_ا . رسول إلى حراعة فزعت، الخزاعتن، ه الله رسول 

بعهدهله ووفاء لها 
(.١٧٣٥)الجهاد، )كتاب ؛ي n صحّحه  ١١؛ي ا( لم م ١١أخرجه )١( 
٣(.«  ٥٢)الخراج( )كتاب ؛ي ٠ سننه ،ا م  ٠١داود أم  ١١أخرجه )٢( 
نجران(.أهل )وند عر ١^٢ في ( ٢٧٢-  ٢٦٢)٧: « والمهاية ايداة ٠ انظر )٣( 
 )i( (.٢٩١)٤: ٠ ه الله رّول محي و، ( ٣٢)ا: هشام لابن ٠ المرة المرة ٠ اطر



ؤتااوعاسات 
بالسلاحوأمدهم اندهم ممومن بكر وبئ حزاعة ين المعركة وانتهت 

نيالخزاعئ« سالم بن ءمنو ٠ فمج حزاعة، قتال قي قريش من وشاركهم 
منهيطالبون المدينة في ه الله رممول على فهدموا حزاعة من رجلا أربعين 
وعقدهاالهدنة شروحل في معه حزاعة فيه يحلن الدى معهم بعهده الوفاء 

الشريف،مجده فى ه فوجدوه بكر، بني وحلفائها فريش على ليتنمروه 

دازأدخلوهم حش الحرم في لهم وتئعهم بكر، وبني قرص غدر بقصة فاخروه 
ثمرتلا ٠ ! وهويقول رداءه يجر فقام. منهم، مقتلة بعد ٠ ورقاء بن ديل ت٠ 

.، *ل نفي منه أنمر مما أنصنكم لم إن 

قريشغدر على . الرسوو صبر 

!منهم الله فنجاه .ؤ الله رممرل برممول قريس غدرت تا 
إلىفبعثه ٠ الحزاعي أمثة بن حرامحس ٠ دعا . الله رممول أن روى فقد 

فريشذسفهنا له، جاء ما عنه أمحمرافهم لمي له يعير على وحمله بمكة، قريش 
فتله،وأرادوا الله.، رسول جمل به وغمروا الله رسول رسول على 

اللهرسول إلى وعدا سبيله، وحلوا الأحايش، وحلفاؤهم قومه لمنعه 
معه.قريس نعش ص بما فأحبره 

./سولالغدر من فعلنا بما فيجانيها قريش على و. الله رسول يعجل لم 
.، مرامحمدها١ إلى تثوب أن رجاء وصابرها محتاولها ولكنه إليها، 

(.٣٤٦)٠ الأّرار ومطالع الأنوار حدانق ور ( ٢٣٣)٩: للمهئي « ١^ المن » انظر )١( 
(.٢٧٠)٤: هأ« الله رمول محي وأ ( ٣٢٨)٣: منام لابن I اووي؛ن المرة I انظر )٢( 





لقتآالماهدات
فاحرجهالإسلام اعتنق حبيا ولكن واحدة، وتقاليد طبائع وأظلتهم واحدة، 
فيصلألاتهم فحيتهم صلألاتهم على عكفوا وأولئك آحر، ايا إنالإسلام 
الإنسانيةالطيعة ني الإسلام يفعله ما أعفلم فما الغادرة، المتوحشة طثائعهم 

إوتحويل تمحو من 

الأبرياءرا،.عن راص الوفاء أئاعه طم الإسلام إن 

اتلهرسول *ع العهد نقضوا اتيهود 

كتابمحنهم وكب قريظة، وبني النضر وبني قتنقاع بني م الني صالح 
عليهيذلاهروا ولا يحاربوه ألا على وأموالهم، دينهم على وأقرهم أمن، 

تباعا،العهد ينقضون فأحدوا ينقض. حتى نقر يلا اللوم معدن ولكن عدوأ، 
كدك.تباعا إحلأنهم ثم غزوهم، من ثد يكن فلم 

Iالكبار الغزوايت، من غزوة غم، وجلاؤه منهم طائفة كل غزوه وكانت 
والخندق.وأحي.، يدر، 

تغزوايت، أرع اليهود ْع ه له كان 

بدربعد ينقاع بني غزوة ١- 
أحد.بعد النضير بني غزوة — ٢ 

.الخندق  Jjuفرينلة بني غزوة ٣" 

الحديبيةغزوة بعد خيبر غزوة ٤" 

(.١٥٢)٠ وعير صر; و1 ( ١٨٨)للوطي ٠ يرة النقه I اطر ( ١) 
(.٣٣٢)٧: ٠ _ نح ، اطر )٢( 



الكرمالرسول حروب ز العظم الخلق نقنا

قينقاعبنو -١ 

منيكنون كانوا ما وأظهروا بدر، قي الني. بانتصار بقاع، بنو غص 
وكانواالحرب، ش الناس هم بأنهم وأصحاثه ونددوْ له، والحند الغيظ 

يهود•أشجع 

ثمبقاع، بني بوق جمعهم الله. رسول أو بقاع بني حدث من كان 
اشمة،ص بقريش نزل ما مثل الله ص احذروا يهود، معشر يا * ت قال 

دعهبكتابكم، في ذلك يجدون مرسل، يي أني عرفتم ند فإنكم وأسلموا، 
ؤإليكم الله 

النوما لقيث، أنلث، JئرJاائk لا ا كهوملث، أئا ثرى إنلث، محمد، يا  ١٠ت قالوا 
نحنأنا لتعلمي حاربتاك لثن والله إئا لرصه، منهم فأصيثا يالحرب، لهم علم 

،.١١٠الاس 

وصارواه الله رسول وبين بيتهم الذي العهد نقضوا يهود أول وكانوا 
تحركالت،إليهم ؤينقلون المشركين، لصالح الملمين على يتجهون 
٠الملمن 

بسوقفباعته لها، وجأل_، قدمث، العرب س امرأة أن بقاع بتي أمر س كان 
وجهها،كثفا على يريدونها فجعلوا بها، صانغ إلى وجلتا قاع، ب_ 

اكثمئ،هامت، فلما ظهرها إلى فعقيم ثوبها، نلرف إلى الصائغ فعمد ، نأبن، 
(.٣٧٦: ٢٦)،( الملأء أعلام سم  ١٠و ( ٠١)٣: هشام لأبن I( المرين المرة >ا :١( 



اوعاسات

نماحغ.بها، فضحكوا نوأيها، 

اليهودوشدت يهودتآ، وكان فقتله، الصاع على المسالمين من رجل فوب 
.فقتلوه المسلم على 

فوعالمسلمون، فنضب اليهود، على المسلمين الملم أهل فاستصرخ 
منقاعض وبين سهم الثل 

!الحجاب ننع إلى دعاة ليهود ائ 
المرأةحجاب ننع إلى دعاة فهم كفرهم جهات احتلفت مهما الكفرة إن 

؟دروبهم وعلى مساكنهم، فى يمنون الإيمان أهل بال، لما الملمة، 

ننعحاولت، الإسلام تارخ في يدآلمة أود أن فتنا عث قتنقاع بتى غزوة إن 
مدبرة١ماكرة فدرة، يهودية يدأ كانت، المسلمة، المرأة حجاب 

للوحهساخ للمرأة الإسلام ثرعه الذي الحجاب أن على يدل وهو 
العلريقفي المرأة هدْ نير أن إلى حاجة أي هنالك يكن لم ؤإلأ أيصا، 
؛دللتحيأمرها ديتي لحكم تحقيقا لوجهها سترها يكن لم ولو وجهها اترْ ّ

ذلكمن أرادوا إنما لأنهم صنعوا، ما إلى يدفعهم ما اليهود وجد لما 
منلهرهافي حليا يبدو كان الذي الديني شعورها مغايغلة 

بقاع!لبني السلميان ص-آر حه 
شهرأعشرين رأم، على 3. الله رسول يقودهم الله جنود إليهم فتوجهن 

(.٣٨٠)١؛ ، نية اللي. المواهب وا ( ٥١)٣• هشام لابن ٠ المرين المرة • انظر )١( 
(.٩٧)« وعم صرر ٠ انظر )٢( 

١(• ٩٨)لموطي ا؛ المرة يمه )ا )٣( 



الكرم.الرسول حروب j المقلم الخلق تثح 
شالله وهذف وأعظمه، الحمار أشد حصونهم في وحاصروهم مهاجره، من 

•ذلوا حك، الرعب قلوبهم 
وكانوا— موالي ش أحي محمد يا ت فقال لا، أيي بن الله عبد را إليه فقام 

الدوائر.أحشى امرؤ والله إُي واحلءة، عراة في تحصدهم الحزرج— حلفاء 
المدينة،من يجلوا أن ه الله رمحود وسألوا . ، هم I ه الله رسول فقال 
٠اموالهم لمّن وللمالدؤيه، و الناء ولهم 

حتىالحول عليهم بمد ولم الشام، بلاد من أدرعات إلى فجلوا 
ب.

اتأمييرأ~بنو 

وأحيواضعفاء، أصحوا لمين المأن اليهود ظن ه أحد غزوة لا وبعد 
ائتمرواقد وكانوا للمسلمين. المشكلات ؤيفتعلون المؤامرات، يحيكون 

ولاالمدينة من ليخرجوا فأنل.رهم الله؛دلك،، يهئنهم ولم ليقتلوه، بالى 
أثهر ijilUءؤ ليلة عشرين ه الرسول وحاصرهم فتحصنوا . بهااكنو٥ ي

هألرعب هبيم j، وثنن، بمنثيأ ؤ جث ثى أق هأن-هم أق ثى حصومم مابمهم 
م،يذ ألنَكمةأ أحج ألمحا بأنه المزمنين على الله وامس ٢( )الحشر: 
٢(.: )١^ آ-كن4 لأول ثن ألكنب 

فأجلاهمدمائهم، عن ويكم، يجليهم، أن الله رسول سألوا وقد 
(.٣٨١)١: اللدنة، الواهب ور ، ٥٢- •٥ )٣: هشام لأبن I اكوين اليرة » انثلر )١( 
(.١٥٥)٠ القاني الرمول ٠ انفلر )٢( 

٢(.• )٨ I القاني الرمحرل ٠ انفنر )٣( 



هتنااوعاسات 
جلاوقد السلاح، إلا الإبز حملت ما لهم أف على وذراريهم، بقومهم 
الشام.إلى بعصهم وجلا خسر، إلى معظنهم 

Iاتعهد تنقضه اتقتل a الأشرفا بن كعب، ٠ جراء 

سوادعه س جملة ش . ني، ،، الأشرف بن، كعب رر إل 
ورثاهم،مكة إلى، وذهب عليه، ذلك نق بدر، أهل قتل فلما . المدينة يهود 

الإسلام.دين، على الجاهلية دين، وشل 

.ؤالله رسول اء بنؤيشيب الأشعار يشد أخد المدينة إلى، رجع لما نم 
آذاهمأحتى، الملمين، اء ون

فإنه؟ الأشرف بن، لكعب منر رر قال ه الله رسول أف الصحيح في، ثبت 
أنأتحب الله، رسول يا • فقال مسالمة بن، محمد فقام  ١١ورسوله الله آذى قد 

البخاري.قيئ هكذا شيئا. أقول أن لي، محادف : قال .  ١١نعم رر : قال ؟ أقتله 

'•قال إمحاق ابن، رواية وفي • له أنت، ت فقال رواية وفي ■' حجر ابن قال 
منكنصيب أن لما وائدن عكرمة مرسل وفي • ذلك على قدرت إن فافعل، 

ه.. اشنتم. ما قولوا ت قال • إلتنا فتْلمس 

ملة؛ن، محمد . . . نائلة أبو ومعه ليلا فجاءه رر البخاري وفم، 

محهم'نشرف النضير، بتي فحالف المدينة أمْ أتن، طئ، س بهلن، وهم نهان ض من كان )١( 
(.٣٣٧)٧؛ ٠ اراري قتح ٠ كعتا• له غولين ا1ا الحقيق أيي بتت عقيلة ،ا وتزوج 

\(،AXت )١ ص الشعراء فحول حليقات ا؛ا اتفلر )٢( 

محنيولر إليه. يركن فكان الجاهلية، في نديته وكان الرضاعة. من كعب أخو هو ٠ نائلة أبو و )٣( 
كعب.أخت ابن أا ملمة ابن 



الكرمالرمول حروب j العثلم الخلق حح

رأيتمونيفإذا . فأشمه بنعرو قائل فاني حاء ما إذا •' فقال . . رجلين. معه 
٠٠ فاصردو0 فيءونكم رأّه من استمكنتا  •دونكم ٠ قال منه، اصتمكى فلما ٠ 

.، ءل فاخرره ه النبي أثرا م فقتلوه. 
,تعالى الله فحمد الني. فأخروا : عروة رواية قي رر ت حجر ابن قال 

هالله رسول قام وند كبروا، العرقي بقح بلغوا فلما • سعد ابن رواية وفي 
إليهانتهزا م نتلوة، ند أن و>فت، لإز، -كيرهم نمغ فلما تملي، الليلة ظك 
.١١الله رسول يا ووحهلث، ت فقالوا الوجوه، أفلحن، فقال 

الذيكب ُع حاسما حازما كال ه الرسول أل ندرف الحدمحن، هذا من 
'•الأتيه للأسباب، للدعوْ تصدى 

أنهعلما العهد. فنقص المدينة، يهود مع و. للّثي موادعا كعنإ كال ~  ١
منالعهد فنقص ذللث، من عجس، ولا ووفاته، الرسول. مدق يعترف، 

•الهود أخالاق 
يىمحمد ٠ حاءه حينما هلاكه امرأئه أدركتؤ م ومن محارنا، كعب كان ~ ٢ 

هزهتخرج أين ! امرأته له فقالت، ،  ٠٠ناتلة أبو را ومعه وناداه ليلا  ٠٠مسلمه 
البخاري.في كما الدم. من يقهلز كانه صوئا أسمع ت قالت، نثر ؟ الساعه 

الساعة.هزه في ثنزن لا محارب، امرؤ أنن، ت له قالت، ت إسحاق ابن وعند 
ويبكيالأشعار، وينشد ه، الله رسول على يحزض وجعل مكة قدم - ٣ 

•ببدر أصبوا الذين قريش من القليب أصحاب، 

الفعل.طى القول إطلاق س مو نأنته( شمْ قاثل ؛ )Uyقوله: )١( 
س٤( • الأثرف()٧٣ بن كم، قل اب - غازي الفي)كتامح، ٠ صححه ٠ قي ٠ الخاري I أخرجه )٢( 

٦(.• - ٥ ٨ : هشام)٣ لابن ٠ الشوية المرة ٠ وانفلّ ئؤئا■ الله، ■مد بن جابر حديث 



(]؛٩٦اوعاسات 
أشدلسانه بلاطة أذاهم حتى الملمسن اء بتفنسب المدينة إلى ربخ ~ ٤ 

الإذاء.

بنلكعب مى ار ! يقوله  ٠٠كعب رر لقتل أصحابه ينادي الرسول ٥~ 
٠٠لمة مبن محمد را قانبرى . ٠٠ورسوله الله آذى قد فإنه الأءثرف؟ 

الحربفى فعله يجوز فيما الرسول من يتثبت وصار بالمهمة، للقيام 
وككالتي المهمة لأداء منهما لابد لأنه ؛ والخدلع الكذب من خاصة 

الحربفان . ٠٠شئتم ما قولوا  ١٠: بقوله بذلك التئ. له فاذذ إليه، 
والعمل.الفول قبل العلم أن هدا من ويوحد . حدعة 

فيكنهمإ غيلة سندنا قتل ! فمالوا الّتي فائوا مدعورين يهود أصبحت " ٦ 
لمين.المويؤذي عليه، يحنفس كان وما صنيعه، ه التئ 

.ينطقوافلم فخاقوا ت سعد ابن زاد 
والبهلس؛الخاتنينالقوة، استخدام عن يتوانى لن هؤ الرسول أل وتأكدوا 

ؤإثارةبالأمن، العبنا يريد لمن نفعا بمجدي لا النصح أل يرى حين 
الأفاعيأسرعت، الشرير هدا وبقتل المواسق، احترام وعدم الاصا؛لراباب، 

•فتها تختئ جحورها \ر 

غيلة،ولا غدرا يكن لم  ٠٠الأثرف—، بن كمّ—،  ١٠قتل أف ندرك وبدللئ، 
توحس،يثم ومن فيه، لحل الذي للمهل ناقصا تجعله بها قام الض فالأفعان 

هذهالعامة المصالحة اقتفت، فقد الحكم تنفيذ أسلوب أما القتل. عقوبه 
•بها الرسول. أذل التي الهلريقه 
،بوا عا.لم مالم معاهل. حياة على الاعتداء فهو الغدر مفهوم أما 

،يI ملم صحيح وا جار، حديث الجهاد( )كتاب ،ي ٠ الخارى صحيح ٠ )١( 
أنمح.والفتح الخاء لضم و)حدءة( همُة. ألي حديث س ( ١٧٤• ر الجهاد( )كتاب 



الكرم.اب وحروب الطم الخالق ]قء

عهدايفض ولم أحدا، يؤذ ولم 

الأخبارث اثتثبت . الرسوو خ1ق ض

;الخدق غزوة في قريظة بمي عهد قض ن□ 
واقعند ولكن وعهدهم، محريظة بض عقد صاحب ٠ أحطب ين حي ® حرج 

وعاهده.ذلك على وعائده نومه، عر ه الله رسول 

حضه،؛اب، لوته أعلق أحطبا بن بحي ٠ أسد بن كعثا ار سمع فلما 
لي.افخ يب يا ؤنحك ' حي فناداه له، يفح أن نأبى عليه، فاستأذن 

فالستامحمدا، عاهدئت، قد ؤإني مشروم، امرؤ حي يا ويحلث، I فال 
ليافتح ويعحلن، قال . وصدقاوفاء إلا منه أر ولم وبينه، بيني ما بناقض 
بعزحثتلئح كعن،! يا ؤيحلث، فقال له، فتح ثم بفاعل. أنا ما قال ، ألكملئ، 
أنزلتهمحتى والتها، قادتها على بثريش حثتلئ، ، طام^ ويخر الدهر 

أنزلتهمحتى وسادتها قادتها على وبعهلفان ، رومة من الأميال بمجتمع 
حتىيبرحوا ألا على وعاقدوني عاهدوئي قد احد، جانب إلى نممى بدب 

معه.ومن محمدا ستاصل 

فهوماءه، هراق قد وبجهام الدهر، بدن والله جثتي كعب له قال 
١(. ٦٨)السكرة« البوة درّة الو» ( ٣٤. -  ٣٣٦)٧: ٠ ١^ نح ٠ انفلر )١( 
ارجال•كثرة ويريد مرتفع، طام؛ )٢( 
(.٨٣•)٢: المطاة« المغانم ٠ ورعاة الجرف ص )٣( 
فّ.ماء لا اإناى الريق الحاب الجهام: )٤( 





قوالكرم الرسول دب ■م j الفلم الخلق قء

.، ^ ٠١الملمين معثر يا أيشروا أكبر، الله  ١١؛ ه الله رمول نقال وأصعحايه. 

;يأتي ها ذلك هن نتخلص تآ 

لعهده.وصدقه لوعده، الرسول بوفاء  ٠٠أمد بن كب  ١٠اعتراف ~ ١ 
-طاعهم من وهذا - ه الله رسول مع العهد قرينلة بني يهود نفضت ٢" 

منقريش اندة ومباللين، للفتك المدينة إلى للنزول وتهيأت 
وأصحابه.ه الرسول على القفاء بهدف الداخل 

منزلاللهم  ١١ت بقوله المشركين على الأحزاب يوم دعا ه والرسول 
اهزمهماللهم الأحزاب، اهزم اللهم الحان، سريع الكتان، 
الرياحوهبت، والأمام، الشقاق صفوفهم في فوقع  ٠٠وزلزلهم 

يكنلم وبرق برعود مشمولة الفارس والبرد الغزيرة الأمaلار مع الشديدة، 
تعودوها.قل 

أصبحتمما والله إنكم قريس معشر يا ت  ٠٠حرب بن أبوسفيان  ١١قال حتى 
الذيمئهم بلغنا ئريغلة، بنو وأحلفتنا ، الكراع هلك لقد مقام بدار 

تقومولا ندر، لنا تطمثن ما والله ترون، ما الريح هذه من ولفنا نكرم، 
مرتحلفإني فارتحلوا ، بناء لنا اك تميولا نار، لنا 

(.٢٣٣-  ٢٣١)٣: هشام لأبن اكرين« اكرة ٠ )١( 
اليزيمةالمشركين على الانءا، باب - الجهاد )كتاب ؛ي • صحيحم ٠ في ٠ الهفاري ٠ أخرجه )٢( 

الوعاءاستحباب باب - الجهاد )كتاب م ٠ صحيحه I في I مسلم و• ( ٢٩٣٣)والرلرلة( 
عنهما.الله رصي ء، اوفى أثي بن الله همد ه حديث من ( ١٧٤٢)العدو( لقاء عند بالنصر 

الخل.لجمع اسم الكراع: )٣( 
(.٣٩٣)٠: ا( ني الم ١٠؛ي ا( أحمد ٠ أخرجه )٤( 



ؤنناالعاسات 
أ٠٠بالدبور عاد وأهلكث بالصبا، لمزث ءر I جأ الض قال وقد 

سهصفىالأخبار،صسم>ضل
^١^١أؤ؛ن ثل:اا ؤ تعارت الله كمامال الحرب في وعرالخصوص إله، 

•فتبوا • فرتما ومد • ٢٦• )الحجرات ه ينثوا ثإ ذاس ك'>ذ إن 
والتوريةرئة، العر المحامحنلة عر أصحابه يدرب الرسول كان لقد ~ ٤ 

القول.في 
سنهأف يعلم بل عهدهم، قريظة بمي نقض من ابتئاسه و. الرسول يعلن لم ~ ٥ 

ياأبتروا ار ! قائلا صوته قرير • فمماءل سئه، الغدر أهل عانة في الله 
١الملمن معر  ٠٠

قريظات'ُا-دنو 

للعيدنقمهم وكان للأحزاب،  ٠٠الخند.ق غزوة را في مريظة بمو انضم 
الملسن.نفوس عر سديدا 

اليالدور إر التسلل فاستطاع المدينة داخل إر منهم رجلا الهود أرمل 
قومهإر يعد لم اليهودي هدا ولكي وأءلفالهم، المسلمين اء نفيها تجمع 

يتهليرأته مسلمة امرأة لأن والأؤلفال، النساء مواضع عن لخبرهم 
خثبي.بعمود فتله فامتطاعت الواضع 

فياليهود فقع دائم خطر ْن المسلمين خلص اليهودي هدا قتل إل 
حصونهم.

يصرتهوت المي قول باب ~ الأمشقاء )كتاب في ء صحيحه ٠ في ه البخاري # أحرجه ١إ 
ريحفي باب - الأّشقاء صلاة ركتاب ني ه صحيحه ٠ في ا( مسلم وء ١( • ٣٥)بالصبا( 

صهما.الله رصي ءأاس، ابن حديث س ٩( • )• والدبور( الصبا 



كفرآ،وأغلظهم . الله لرمول عداوه اليهود أند ئريفلة بنو وكان 
سنةأواخر قي الخندق عزوة من ه رجع أف فما ومححشا. سئا وأمحدغهم 
وصعثت فقال جبريل جاءه حش الحرب لباس يخلح أن وهم خمس، 
بنيإلى معك بمن فانهض بعد، أسلحتها تضع لم الملائكة قاف ؟ السلاح 
•وأقدثفيض؛هماربلا، حصونهم، بهم أزلزل ارأمامك ّفاني قريهله، 

اللهمن عنهم لئن لم الكب يحمونهم تحصنوا أن إلا ئريغلة بني من يكن ولم 
وعشرينخمسا الله جند حصوثهم نازل أن بعد هزيمة شث الله فهزمهم . سيئا 

الأنه رأوا إذا حتى فل. س تاريخهم يعرمه لم حصارأ فيها حاصروهم ليله، 
عليهنزل ما على ينزلوا أن ه الله رمول إلى ؤللبوا جوعا، هلاكهم من متاص 

منرجاد فيهم شفع ولما فأبى• والذراري، بالأموال الجلاء من النضير بنو 
«.؟ منكم رجل فيهم يحكم أن يرضيكم ألا رر : ه لهم قال الأوس، 

غزوةفي أصابه هم بجريحا وكان طهاه سعد حكم ثم نعم. فقالوا 
أموالهم.منم و الذرته و النساء وسهتى المماتله، متز بأن — الخنل>ق 

اللهئلهر وهكل.ا . *ل سعد يا الله بحكم فيهم حكمث لقد ار ت ه فقال 
•عهد ولا مثائ فيهم يفتد لن قوم من ني أرض 

تبأني ما تقدم مما تخلص نه 
أييعلم ه لأنه فهيع  ٠١معاذ بن سعد رر بحكم فوله أعلن ه الرسول أن ~ ١ 

فيصحيحه« 9 ؛ي واسلم« ( ٤ ١ ١ )٧ المغازى( )كتاب في ٠ صححه ٠ ني الخاري« ٠ أ-مجه ( ١ ) 
صها.الله رضي حوبث، من ١(  ٧٦٩)الجهاد( )كتاب 

ما( صحيحه ا ؛ي ا( ملم )لآال(و» المغازي( )كتاب ني ا( صححه ٠ م ٠ الخاري ٠ أحرجه )٢( 
(.٢٠•  ٩٧; ٤٢سدْ«)ني، « و)وآيا(و»أحمد ( ١٧٦٨الجهاد())كتاب 



ؤكإاوعاسات 
دابرها،من الفتنة لقملمر حكمه ؛١ معد  ١١وأصدر هو، الرحال من طراز 
يحاب.ولم يدار ولم 

الذيالله بحكم فيهم حكمت لفد ار ت فيه ه الرسول شهادة وتاكفيه 
ا،سموالتا سع فوق من به حكم 

زعيم ٠٠معد  ١٠اتخذه ما هو والخيانة الغدز يعالج الذي الحاسم القراز أن "٢ 
والذرية،النساء وسنوا السلاح، حملوا الذين المقاتلين قتل في الأوس 
الأموال.وغنموا 

تزعمالذي  ٠٠أحهل_ا بن حيي رُ ومعهم جميعا فربقلة بني مقاتلو قتل لقد " "٣ 
.أسلموا متهم رحال ثلاثة عدا الملمين، صد الأحزاب تحشيد حركة 

بزحاها،لمين الم\حذ فتك امرأة إلا أحد والأطفال النساء س يقتل ولم 
هذابجرمها فمتلت 

ولمالجاهلية، لرواسب نجب تعاطممة كل عن لقه؛بم  ٠٠سعد  ١١تخلى س " "٤ 
التقل.ير،حى الموقف، يقدروا لم الذين الأوس س أقربائه بثفاعق يعبا 

•فيهم الله لحكم الموافق هو سعد حكم وكان 
العدومع الحزم الحكمة من بأذ د. الرسول مساسه لنا ائمحق وهكذا 
يستحقه.الذي الحقاب س افادته وعدم الغادر، 

خيبريهود 4ع اثصلح 

كانكيفما الغدر، يقر ولا القوه، مركز في وهو للمحلح تجسس، يالإسلام 
الأ٠ر:

عرصواتباعا، حموئهم يكثر أن بعد بالهلاك، خيبر يهود امتيقن لما 
(.٢٤٦)٠ القاني الرمول ٠ انثلر 



Mالكرم الرمول حروب j العتلتم الخلق تثا

الأرضيتركوا أن وعلى دمائهم، حقن على صالحهم ه المى على الملح 
ألاوعلى ظهره، على المرء يحمل بما إلا منها يخرحوا ولا والملاح، والمال 
الاليهود أن غير عهدهم. ونكثوا ذمتهم نقضوا كتموا فإن عنه، شيئا يكتموا 

بنلحيى كثيرأ مالأ يحتوي كان الذي الجند أمر فكتموا العهود، يعرفون 
منالمكب. تحلل الجلد، اكتثم، فلما أكلته، الحروب أن وزعموا أحئلب. 
الأموال.وقسم والنساء، الدراري وصبى عهدهم، 

أمامه،تتهافت الحصون وكات الصلح، قبول إلى ه الّ؛ي، مجادرة إن 
التسلطوأن اكاتية، الإمحلأم مقاصد من ليت الحرب أن على قوي لثاهد 

وألئلحالإسلام^ في أحثا الصلح وأن بسبيل، الإسلام من لمت، والتعالي 
داعيةأنه ليعلن القوة، مركز في وهو يصالح والإسلام (. ١٢٨:)الناء ه حر 

(.٦١:ءلآقيم)ا وظ يا مانح وإن-هشوأ,للثي ؤ : تعالى قال كما اللم، 
بألامشروحلّا حيبر صلح كان وقد الصلح، قي سروطهم عند والمالخون 

لهمفنقص بالترحل، أحلوا الجند، أمر كتموا فلما المال. من شيئا اليهود يكتم 
تأينهاق م ين نحاهمك وإثا ؤ الدراري. ولمي المال، م فقعهدهم. 

فعلا،خانوا وقد (، ٥٨: )الأنفال ه آلتآس؛بم محب لأ ص إة موآؤ عك إثهمِ 
ا.وغدروال وكتموا، 

وط،.الجلد: )١( 

(.١٣١ -  ٣١). ٠ وعم صور و،ا ( ٣٥٢)٣: منام لابن اليوية، السرة ء انفلر )٢( 
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اقناص,; 

;الكمم١ن مريق تا 

;وكتمانا كئنا يكئنه الشيء كم الإعلان، نقيص ت اللغة في الكتمان 
0.وأحقا متره 

إذا- كهمزة — كثمة رجل ت يقاد • كتمانه في بالغ • وكئنه النيء واكثم 
.كتم4لا، سال ت والتر اتجر واستكتمه • مره يكتم كاف 

بقوتهاالخاصة العكرتة المعلومات إخفاء العسكري العرف دفي 
إفشاءوعدم الإلية، والتحركات ونادتها، وتجهيزها ونظمها وأسلحتها، 

والعدو.الصديق عند وكسرها صغيرها العكرتة الإمرار 

فالأمراروأمحرباته، لوالديه حش لأحد سرا يفشي لا الشريف فالجدي 
.الشديد الكمان طي قي تبقى أن يجب المكرية 

وراتهارى.من فائدة لا التي الثرثرة المكري يحدر أن ؤيجب 

حذروقد والنالم. الحرين، في واجّتا بالكتمان التحلي ! الكتمان حكم 
المنافقين،صفات من إذاعتها وجعل المكرية، الأسرار إذاعة من الإسلام 

ألمديننوقثبماذل ممض هلوي-هم ق ؤأس السفهمن يذنه ؤ وين ت تعالى الله قال 

(.٧٧٦)٢: ٠ الوسط المعجم و،ا ٧•>،( -  ٥٠٦: ١٢)كتم ٠ الرم، لمال ا )١( 
بمه>ذ،.)٦( ٠ الكمان »ي دروس » )٢( 



(.٦٠: )الأحزاب 4 قيلا إلا ي؟ محاومحث نزلا بهم لثرع 

به.يحتدى ومثالا رفينا، حدا بالغه الكتمان في الثني.ؤ تدابير كان لقد 

فيه الله رسول سر صاحب طه ٠ النتسي اليمان بن حديقة  ١٠وكان 
.^١١٢الله رسول بهم أعلنه غين،، أحد يعلمه لا المنافمن، 

لأحد،سره يفشى فلا الثديي، الكتمان بمزايا لتمتعه اختاره ولقد 
الحرجة.المواقف في يرتبك لا اكيهة حاصر وكان 

ثالكتمان ءجأ- الرسول صفات ن مه 

والدروسالشديد، الكتمان طي في تبقى أن يجب العسكرية الأسرار إن 
أكثرالكتمان في الرسول من يتعلموها أن المسالمون يستهلح اش العملية 

تمنها طريا ندكر • وتحصي تعد ن أس 

نزلتحتى قريش أت؛الت، الخندق حفر من ه الله رسول فؤخ لما ~ ١ 
منفريفلة مي أن البئ. ٣ وزغابة ١^^^٠ بين رومة في الأميال بمجتمع 

تهلويقبعد وذلك لمين، الموبين بينهم كان الذي عهدهم نكثوا قد يهود 
وسليموأنجع وعطفاو قريش من مقاتل آلاف عثرة من المنورة المدينة 

أسد.وبني 

بعدمقاتل آلاف ثلاثه مقاتليهم عدد وكان كثيرا لمين المموقف وتحنج 
قريظةبني إلى لمين الممن رحالأ ه الض فبعث قريظة، بنو نكثت أن 

 )١( I (.٤٠)٢: ٠ الإصاة وأ ( ٤٦٨)١: ر الغابات أسد
١(.)٠ I امان ني دروس I انظر )٢( 
(.٨٣٠)٢: « الظاباتالغانم وأ ( ٢٣٠)٣: هشام لابن الضوة، السرة I انظر )٣( 



لثتنا
حينالقول يلحنوا أن وأمنهم الأحزاب، إلى قرينلة بني انضمام من ليتأكدوا 
معنوياتعلى حويا قريظة، بمي نكب حالة ني يفصحوا ولا إليه يعودون 

ؤإكمادالخندق، إعداد الملمون يستكمل وحتى الانهيار، من السالخين 
بينهم.نريظة بني حبر ينتثر أن قيل العسكرية اصتعداداتهم 

كانيما ه المي أحبرهم وعددا لءال>ادأ أرادوه ما المسالمون أكمل وحين 
الإمحلأم.عن دفاعا الكاملة ولياتهم مؤ عند ليفعهم قريظة، أمر من 

يعدأن قبل عهدها قريظة بني نكث، نبأ بإداعن سمح .ؤ الّكا أن ولو 
الخهلرلأن المسلمين؛ معنوياُت، لأنهارت القتال متطالياُت، كل الممون 

•وحارجها المورم المدينة داخل من يهددهم أصح 

إلى ٠٠العثلماني مسعود بن نمم رر حاء أينا الغزوة هده وفي ٢— 
لهفقال بإسلامه قومه يعلم ولا أملم، أنه وأخبره إسلامه معلنا ه الّكا 
الحربفان استهلعت،، ما عنا فخدي واحد رحل أنت، إط را ت الخما 

. ٠٠حدعة 

إسلامهعن قريفلة بنو ولا قوته نعرف فلم  ٠٠نعيم » إسلام و. الني وكتم 
.شيئا

فقالالجاهلية، في لهم ندينا وكان قريفلة، بني أتى حتى  ٠٠نحيم ر> وخرج 
محمد،حرب على وعطفان قرينا ظاهرتم وقد إياكم، وذي عرفتم : لهم 

أنتقدرون لا اوكم، ونوأبنازكم أموالكم به بلدكم، البلد كأنتم، ولمّوا 

مت؛أظةالحمحن بض الخلف أوقع الذي وم الخندق، ليالي أسلم الأشجمث، ملمة أبا يكنى ^١( 
(،٤٦١)٦؛ ٠ الإصابة ٠ المدينة. عن ورحلوا الخدق، وتعة في وغطغان 



الكرم.الر-رل حردب j الظ؛م الخلق 

،أصابوها وغنيمة نهره رأوا إن وغطفان قريئا ؤإن غيره، إلى منه تتحولوا 
إنيه لكم طاقه ولا محمد، وبين بينكم وحلوا ببلادهم لحقوا ذلك غير كان ؤإن 
يكونونأشرافهم من رهنا منهم تاحدوا حتى القوم مع تقاتلوا فلا بكم، حلا 

لقدله! فقالوا تناجزوْ، حش محمدا معهم تقاتلوا أن على لكم ثقه بأيديكم 
بالرأي.أثرت 

أرسلواوقد ندموا، محريغلة أن بلغني ت لهم فقال قريش إلى  ١٠ميم را حرج ثم 
أشرافهممن رجالأ وغطفان قريش من نأخد أن عنا يرضيك هل ت محمد إلى 

حضمنهم بقي من على معك نكون ثم أعناقهم، فتقرب فنععليكهم 
فلارحالكم، من رهنا منكم فرينلة طالبت فان نعم، أن • فأجابهم ؟ صلهم نتأ 

•• واحدا رحلا منكم إليهم تدفعوا 

مامثل لهم وقال . • وعشيرتى أهلى أنتم •' لهم فقال عهلفال  ٠١نعيم  ١١وجاء 
*وحيرهم لقريش قال 

أبىبى عكرمة قريغلة بني إلى عهلفان واده حرب بن سفيان أبو وأرسل 
الاصتعدادمهم وطلبوا ست، ليلة في وعتلفان قريش من نفر فى جهل 

يقاتلونلا بأنهم اعتدروا قريفلة ولم السجن، نهار الملمين على للهجوم 
بأيتشيع أن قبل وعطفان قريش من رهائن قريظة طلبت ثم . . بت اليوم 

•نعيم صدق لقد • وعهلفان قريش قالت • هجوم 

لقدت قالوا وعطفان قريش من رهائن قريفلة طلب رقص ولما 
اللهوحدد بينهم. الثقة وزالت الأحزاب، قلوب وتفنقت٠ . نعيم. صدق 

الفرصة.المهرة: )١( 



الكمان
وع

قدورهم،ثكمآ فجعلت بارئة، ثانية ليال في الريح عليهم الله وبعث بينهم، 
فيأهدافهم يحمقوا أن دون من موامحلمهم إلى الأحزاب وعاد ١ آنيتهم وتهلرح 
■المسلمن *ئى اكضاء 

حاسمأثر لأحزاب ا كالمة تفريق لغرض تمم بثها الش للأناعات لكنت لقد 
•قريظة وبئ العرمحة القائل، من وحلفائها قريش معنويات في 

الصفوف،لتمدع المثيرة الإثاعات ث على نعتمد الحديثه، والحرب 
كانفهل إسلامه كتمان هع الأسلوب هدا نعيم يُلؤ، لم فلو الأفكار• وبللة 

منالثقة وننع الأحزاب، صفوف تفرقة في الحاسم الدور بهذا يقوم أن بإمكانه 
موسهم)٢(،،

بالضعفاءورحمته لرسول 1 يقظة 

مكةفح في الروعة حد )الكتمان( عامل تطبيق( في الله رسول 
.الله رسول أعلم المكرمة مكة إلى المسير موع،• اقترب ولما الكنمة، 

توقال والتهتؤ. بالجد فأمرهم مكة، إلى سائر أته الامن 

فتجهز، لأ بلائها في ثنتها حش قريش عن والأخبار العيول حن• للهم ا* 
الماس.

عليهأجمع بالذتم( يخبرهم فريس إلى كتانا ٠ تكة أبي بن حاطن، ٠ فكتس، 
امرأة.\عط\ه ثم إليهم، المير في الأمر من الله. رسول 

(.٢٤٢-  ٢٤•)٣: هشام لابن « السرة ا انظر )١( 
(.٢٤-  ٢٠)٠ الكمان ني دروس ور ( ٤٦١)٦: الإصابت« ء انظر )٢( 
(.٣٩٨)٣: ، العاد زاد و» ( ٣٩)٤: هشام لابن « ١^٥٠ او_رة ٠ )٣( 



الكرم.؛الرسول حروب j العظم الخلق وج

والزتزأنا ه الله رسول بعثتي : قال 0 علئ الصمحينلا،عن» في ونت 
معهاآ بها فال ،، روصه تأتوا حتى انثللموا ® ت فقال والمقداد 

تعحنفإذا الروصة أتينا حتى حبمتا بنا يعادى فانهللقنا . ٠ منها فخذوْ كتاب 
بالهلعينة.

كتانم،.مى معي ما فقالث؛ الكتاب. أحرجي ! لها قلنا 
بهفاتينا . عقاصهامن فأحزجته أولLلقيناكياب. ^تاب I فقلنا 

المشركين،من بماكة ناس تلثنهإلى أبى بن حاطب من : فيه فإذا ه الله رسول 
ماحاطب، يا ر؛ ! الله. رسول فقال الله رسول أمر ببعض يخرهم 
هذا؟،.

-قريش في ملضئا ادأ كث إش علي، يعجنإ لا الله، ود رم يا ت قال 
لهمالمءاجرين مذ معلن، مذ ولكن أيها، مذ أكذ ولم ، ~ حلما كشتا يقول؛ 

أففتهم اائسبا مذ ذلك ئايثي إل فأحبت وأموالهم، أهليهم بمتحمول نراياُتج 
و)كتاب٣( ' ٠ )٧ الجاموس( باب " الجهاد )كتاب م ٠ صعح* ٠ ا؛ي الخاري ٠ أ-مجه )١( 

وعدوكمعدوي تنخدوا لا باب ~ القرآن تفسير وركناب ( ٤٢٧٤الفتح()غزوة باب ■ المخازي 
السالين(ز جاء ما باب " وقتالهم والمعاندين المرتدين استتابة و)كتاب ( ٤٨٩)•اولتاء( 

إلىكتب وكان • الشرك؛ن. إلى بكه أي بن حاطب من صحيفأ معها امرأة ا»ان وب; ٦( ٩  ١٢)٩ 
قي٠ اصححه في ٠ لم م٠ والجرجه • أخرالحديث إلى إلهم..٠ ه الله يمررمول مكه أمل 

ابنوأ ٢( ٤ ٩ )٤ ه( بدر، وأمل بلتعة، بنأبي حاطب شاتل من باب - الصحابة فقاتل )كتاب 
(oو٠١سماهباللد٧ا()٣٩٨:٣:١^ادال٠ا)

(.٤٢•و)لأ: ( ٥٢١الارى«)7: فتح و،ا ( ٥٦٢
(.٧٧١)٢؛ ٠ العطابة المغانم ٠ الأصد. حمرا، بقرب ومكة الخدينة بين محوصع )٢( 

٠محارة I مهات وامح)ظعن(. ٠ الصحاح ٠ الهودج. قي دامت ما المرأة والمراد الهودج، الفلعينة; ( ١٢)
(.٦٩.)٧: ٠ الإصابة » الفتح. يرم غ المغ أتنها 



ؤكغاصان 
وصاولا ديني، عن ارتدادا أفعله ولم قرادني، بها تحمول يدا عندهم أئخد 

الإسلام.مد بالكفر 

. ١١ضوئفإ قذ إنه أما ٠ ! الله رمود فقال 

المنافق.هل>ا عنق أصرب دعني الله، ون رم يا ت عمر فقال 
بدراشهد من على اظاغ الله لعن؛ ،•ييلذ وما يدرا شهد قد إنه ® ت فقاد 

٠ ١١لكم ظرئ فقد شتم، ما اعملوا فمال; 

تنمويازلكت رعديي ئدرى شدمأ لا أ\تثأ ادن كأدا تم السورة؛ الله فأنزل 
إن ٢٢^؛لأم محزا آن نإداؤ ألرّرد ءتيوئ أللمق نن حآءد بتا رهنَةثررأ لألمود? إك؟م 
ر،آلخمم ون\ آعلأ رأثأ ألتندآ انجم ؤنحة وآمحتاء'م،صا,يى ّيز( ؤ، جهندا -مبمقذ َقم 

١(.: )الممت«ضة ه آلسإب صر ممن. غء يمعنه وس أعئم 

يحققالعسكرية الأمور في الرئة والتزام الجيش أخار كتمان أن شك لا 
الحرب.أحلاق أسمى من الكتمان ويعد والٍاعتة، الأمن مبدأ 

المدينةإلى مكة مجن . الخم، هجرة أمر الكاملة؛ي رئة اللاتخاذ كان وقد 
الصوابجادة عن حرج حامحلبا إن الصهبة. الهمة تلك نجاح في الأثر أعظم 

؛الكفرانتبجحوا الدين وهم المنركين يواد أن له كان وما الممل. بهيا 
٠غيره من به أعلم ٠ حاطب ® ما بالمسلمين وصنعوا العدوان، على وتذلاهروا 

أنمن بعباده أ؛ث والله فيها، يصغر فترامحت، له تعرض الكبير الإنسان لكن 
١فيكبو وسعيهم فيخبو، نورهم تعرو الني الضعفا يسورالت، يواحدهم 



Mام؟( الرسول حروب ل المقلم الخلق 

النيوأمر عثرته، مجترث الكريم، ماصيه له شفع حاحلتا أن على 
الإسلامعلمتا المح التقدير وبهيا فيه ما بأكل الرجل يذكروا أن الملمين 

حلويلأأصابوا أن بعد حينا يخهلثون لن والفضائل الحنان تني ألا 

)أمران منه لنا ظهر ا' حاطب رر فعله ما لكن 

اأكثرها وما ه، بونه دلائل من دليل إظهار )١( 

•اسانيتته عن حروحه وعدم الله.، رمول أحلاق من حلق بيان )٢( 

المتزن.الموقم، هذا في الرسول رحمه تجلت، فلند 

إمجاراتها عن البشر عفلماء يعجز عظيمه مواقم، من ه للرسول وكم 
ورحمة،رأفة وأشدهم وفهما، علما وأوقرهم وحلما، عقلا أرجحهم فهو 

لاوذلألمؤثيآن ؤ عنته! تعالى قال مهداه، رحمة وهو . نظراوأبعدهم 
(.١٢٨)الوة: ه رجح 

•له ه الرسول بتزكية الإيمان، صعيم، ولا منافما،  ١٠حاحلت، رر كان ما 

جانبالأحيان بعض فى تغلب، ضعف حوام، البشرية القس فى ولكن 
صوابهاإلى ترجع وحينما لائق، غيز تمإيا فتتمرف والعقل، الحكمة 
الوبة.و الدم يلازمها 

الخلقصاحسا الكبير، القلب، صاحب، على ليخفى ، الضعفهذا كان وما 

عنه.وناح زجنه ، الوضاء ريه بنور العغليم 

(.٢٨٨)للغزالي ٠ المرة ض وأ ( ٢٨)1 الكممان نى دروس ا انفر ;١( 



ئ
يلتمسالذي هو حما والعنلم الضعفاء، يرحم الذي هو حما والقوي 

ووانعالإيمان، صدق من غفوة في الشيطان يستزلهم لمن المعاذير 
■القمر 

;وهى مهمة دقيقة هنا و٠ 

كافية،مرعية يبينة الجريمة عليه تثت لم الذي التهم تعذستا يجوز لا 
الأئمةعند وهذا جريمته. تثست، لم ما بريء فالتهم الإقرار، على له حملا 

الأربعة.

ليسلها ضبما علي وتهديد مكة، إلى * حاطت، ٠ أرسلها التي الهلعينة وحبر 
ئدثابتة حقيقة هي بل متهمة، مجرد المرأة _، Lljلمستا لأنها ، شيء فى هذا من 

لمجردالتهم؛ حوله حامت، مى عليها يقاس فلا الناس. أصدق حبر عليها 
معمومينغير أناس من وشكوك خلون 

بمج■الرمول خقلة بمفيد ا( اليمان بن حديقة را لتزام ائ 

فيالمشركين أحبار لتتعص ٠ اليمان بن حذيفة ا الله رسول، دعا 
يفعلون،ماذا فانفلن القوم في فالحل اذهب، حذيفة يا  I١٠ فقال(  ٠١الخندق غزوة  ١٠

وجنودوالريح القوم، في فدحلت، فذهثت، I قال . ٠٠تأتينا حتى شينا تحدن ولا 
.بناء ولا نارا، ولا قدنا، لهم تقث لا تفعل، ما تفحل الله 

رسولإلى رحمنإ ثم I حذيفة قال صش>ل. فاني ارJحلرا ; أبوسميان قال 
إلىأدخلني رآني فلما م-تل، اته نلعض في بملي فالم وهو الله. 

(.٤٢٣-  ٤٢٢)٣: I الماد زاد I انظر )١( 

(.٢٧١)للوطي ٠ السرة ض ر انظر )٢( 
خزكقاض.أو صوف كاءس مرط؛ )٣( 



الكرم.الر-ول حروب j ادظم الخلق لتقج 
سلمفلما لفيه، ؤإنه وسجد ركم ثم المنءل طرف، على وطرم رحاله، 

'ص
فوصعت، المار ظهرْ بملي سفيان أبو فإذا أتيتهم، ! قال ت وروي 

الأر ت .ؤ الله رمول قول فدكريت، أرميه، أن فأردمت، القوس كبد في سهما 
لأصبته.رميته ولو رأ علي ثدعرهم 

الثريأصابك، الله.ثم رمول فأتت الحمام، مثل في أمني وأنا فرحمت 
من. الله ون رم فألبستي الله. رسول فأحبرت ، وهرنرت،أ زك حض 

أنفلما الصبح، حتى نائما أزل فلم فيها، يصلي عليه كانت، عباءة قصل 
،١نومان يا قم رر ! الله. رمول قال أصبحت،، 

بنحديقة رر يه يتمح الذي الدقيق الانضباهل الحبر هذا من ونقهلف، 
الرسولبتعاليم والألمزام ه « اليمان 

ذللث،من منعه ولكن الأحزاب، قائد سفيان أبا يقتل أن كان؛اّتهلاءته لقد 
فامنلأ،.علئ« تدعن،مم لا رر : المثي. يزد 

المهمةهدْ في قتل أي إحدايثج حطورة إلى . الرسول نته لقد 
. ١٠تأتينا حتى سيئا تحدن ولا رر ! بقوله الاستطلاعية 

سفيانأبا ورمى المثوية بالمعاليم ؛*" ٠٤١ ١١اليمان ن حديقة رر يلتزم لم فلو 
(.٣٩٢)ْ: « سحدْ  ١٠قى « أحمل. ٠ أخرجه )١( 
)صر(.٠ القاموس ٠ 'كاصطلى: وم  jLJlلحرارة ترفه ظهره يدنى أي؛ )٢( 
ردت.قررت: )٣( 

٠الترية المرة صحح و، ، ١٧٨٨)الجهاد( )'كتاب ؛ي ٠ صحيحه ا في ٠ مسلم ٠ أخرجه )٤( 
(٣٦٨-  ٣٦٧.)



ئا؛سم 
للانتقامثائرتهم وثارت جديد، من الحرب نار قريش لأججث فقتله موسه 

ملعه،الجهد منهم ُالح وقد المسيسن، على الحصار محائدمم، لقتل 
القلوبوإالغتإ الأبصار، زاغت، لقد ، رحبئ، بما لأرض ا عليهم ومحاهت، 

الأحزاب.سورة في الكريم القرآن وصفهم كما الحناجر، 

باصا>ادمحالرسول رقى 

!الأباء بحنان يقاس لا وافر بحظ النبوة حنان يكتنفهم لصحابة اه 
تلكن، الله رسول بها كلمه التمح، مهمته من " الثمان بن حديقة رر رحع 

قائماالنتي فوجد الفللمة الحالكة الريح، العاصفة البرد، الشديدة ؛^ ٧٧١
إلىحاجة وش ؤيرتجف يرتض ار حديقة رر وكان نسائه، لبعض مرحل في يملي 
يالاقتراب،إليه محآثار البرد، من ينتفض كعصفور الله.ؤ رسول ورآه ، غطاء 

،حديقه،، رر به فغثر فيه يصلى كان الذي المنط، أا ءلرذعليه ومحنرح وصنه^^ 
أحبرهصلاته من تحلل إذا حتى فيه، وهو صلاته أم ثم الثري، عاديه ليميه 

كان.باليي 

انومان يا قم قائلا مداعبا الرسول أيقفله حتى تغرمحا منام 

؟بأصحابه وترمحمه الرحيم. النبي لهلمؤ أرأيت، 

الناببهيا التلئلفج من تمنعه لم المناجاة وحلاوة الليل صلاة إن 
بكائهفثمله وأهمها، الأحبار وأسق ، الأنباء ياحن حاء الذي الكثافج، 





ة







هالكرم الر-ول حررب j العظم الخلق ؤك{ 
•تثرك محا لقتالهم حرج يوم الروم جحافل؛ 
الله.رمول ولكن ، منه نط اكبر الظفر إلى المرء تدغع الضر طسعة فإن 

اللهقال • للسلم جنوحهم وجدمن لما وأيلة وأذرح الجرناء أهل يحارب أن أبى 
.( ٦١ت )الأنفال ي الئإ عؤر وثوم ما ياجنح للثلم بم' رإن #  '■تعالى 

هيؤإنما دينهم، على إصرارهم لقاء ثمنا ليت يقعرها التي والجزية 
فالتخيير، حمايتهم سيل قي ومشقة جهد من الملمون يبذله عما عوصى 

•الدين في الإكرام مغ على واصح دلتل الجزية أو الإسلام مول ين 

محاعناتيحتمل، لا أدى ممابرين صابرين وأصحابه و0 الني احتمل وقد 
المشعلى واللين والفوعرالعقوة، الخرب، ١^١^١ لايْناق، 

فيقريش عن والعفو الخديية، صلح وسروط اليهود، معاهدْ وفي والقوة• 
ذلك.على صدق شواهل• وغيرها مكة فتح 

ماوكل أيما، المدينة في و مكة قي كانت الدين إلى بالخنى وال_عوة 
بعدالدعوة، وحماية العدوان لرد بالقتال الإذن هو المدني التشريع في استجد 

مكةفي أما وض. لهم وأصح دولة لهم تكوثت أن وبعد الملمون، قوى أن 
عليه.ؤيصرون الأذى صنوف يتحملون فكانوا 

همرقتال عن الرسول. نهى ّ الإسلام على للإكرام القتال كان ولو 
فهلريقالمين، مماداموا والفلاحين والرهبان اء والنكالشيوخ المقاتلة 
فيالخديد.ة الدعرة أس عن اللثام ورغ العقلي، والJليل البيان هو الدعوة 

أئشوني، أنا بص\راؤ عق آش إل، ^^١' سبيك نده. مل، ؤ قالتعالىت ة، وأنا صبر 
)٣٧(.ا( الحرب أثار وء ، ٤٥٢)١: للجماص I( القرأن أحكام ء انفلر 



لآآ؛ناالإسلام ساحة 
أمسكمعثكم ءاموأ آك؛ث بتأي ؤ ١(  ٠٨؛ )يوش ؟؛؛ آل4ئرىر، ين أئأ رثآ أف ونص 

■الخير إلى دعوتهم يعد • أي ( ١ ■ ْ ت )العاتية يآ؛ أهتدنم إذا صل ثن يضركم لأ 

سامابيانا التوحيد دلائل بين لما ~ تعالى — إنه رر ! الرازي قال 
عدرالدلائل هذه إيضاح بعد يبق لم إنه ! ذلك بعد قال للمعدرة قاطنا 

عليه،ؤنننز الإيمان عر تمر أن إلا كفرْ عر الإقامة في للكافر 
القهرفي إذ الأسلأء، دار هي الي الدنيا دار في يجوز لا مما وذلك 

قولههذا ونفلير والامتحان، الابتلاء معنى يهللان الدين على والإكرام 
وأد۶ ونوله• ، ٢٩• )الكهف ه وكئر _■، ؤثث قوس ثآ■، نمن ؤ تعالى) 

ذؤُوأحن ألناس دم أنأت يعأ يكإهم "آلأزض ي من لأمن ريك مآء 
إنو ثزمه ب؛محإ ألا سق، ثغ ئف، ؤ وقوله! ( ٩٩)يونس:بو موتنك 

.٤( ; )الشعراء محآ حمبم، ثا آعننفهم ظثت، ءايه 'ألتاء من قيم نزذ ثئا 

ىالئ ين أزند غئأ مد ة قال! ~ تعالى ~ أنه القول هذا يؤكد ومما 
إلابعدها يبق ولم البيناُت،، ووصحن، الدلائل، ظهرت يعني ( ٢٥٦؛ )القرة
١١١جائز غير وذللث، والإكرام والإلجاء ر القءلريق 

أنهمؤيوكده حيان، وأبو والجماص والطري كثير ابن قال هذا وبمثل 
عام.حكمها ولكن الأنصار من قوم في الأية هذه نزول سب، أن ذكروا 

عوفبن سالم بني من الأنصار من رحل قي نزلت قال: هماس ابن عن 
فقالملما، رحلا هو وكان نصرانيان، ابنان له وكان حصين، له! يقال 

فيهالله فأنزل الصرانية، إلا أبيا قد فانهما أسكرنهما ألا للض 

بتصرف.( ٩٣١ )٢: الكسر« كفر ا ٠



الكرمالرسول حروب j العظم الخلق تثا

الإكراملأنمماء كالعلأ كأنها ه ئ؛ئ آئن ته ى ؤ جملة إن ثم ذلك• 
الديزرادُي 

مخصوصة،ولا منرحة ليت ٠ إكرام لا أ آية أن على السالف وجمهور 
أسلمفإل حاربتا، لمن والقتال الدين، على أحدا يكره فلا عام النص ؤإنما 
نطأحد يقدر ولا نقتله، لا القتال أهل من يكن لم ؤإذا ودمه، ودسه ماله عمم 

^١ولا ممتنا لا الإسلام، عر أحدا أكزة الله. رسول أن يقل أن 
عليه.

الإّلأملأآ،.فياهر مه مد أسلم من لكن هدا، مثل إسلام في فانية ولا 

اتذمةأهل معاملة البر.فت 

أدظ■ تن بمبمإ ني تقيولإي ألإذم ءؤلأ;ءت؛فيه'م ءالت«ال: 
)اسم:س.ئ ؛كيئ قي ه ؛ً  ■-ه;شو 

نقيرهم،حلة وند بفعيفهم، الرقى ٠ الزت معنى فى ٠؛ المرافئ ٠ نال 
لهماللطف سل على لهم القول ولى ؤإكاء جايعهم، ؤإطعام 

القلءرةمع الجوار فى أذيتهم واحتماث( والدلة، الخوف، سل على لا والرحمة، 
يجعلواوأن بالهداية، لهم والدعاء وتعظما، حوقا لا بهم منا لنلما إزالته، على 

لحفظودناهم، دينهم فى أمورهم جمح فى وضيحخمم عادة، الأهل من 
القرانتمر و، ( ٤٠٢)١؛ للجماص ا القرآن أحكام وء ( ٠٤٨)؛ت ا،اليان جاُع ٠ انظر )١( 

(.٩١: V)_J( ٩٤)٢: ٠( الإصابة و» ( ٦٨٢)١: a انمئلم 
(.٨٢- )٦٧ « الحرب آ'ار ٠ انظر )٢( 



نتنتإالإسلام سائ 
وجميعوأعراصهم لعالهم أموالهم وصوف لأذيتهم، أحد تحرض إذا محهم 

لجميعؤإبمالهم عنهم، الظلم دفع على يعاوا وأن ومصالحهم، حقولهم 
منعليه جمالوا ما ثلوينا في تحفر نأن لنا ؤيتبض رر ؛ محال ثم . ،؛... حقوضم 
لأمرامتثالا ذكنْ تقدم يما نعاملهم ثم ٠ ! محال نم . ٠ نينا وتكذيب بغضنا، 

•، اهدل ٠ لهم تعظيما ولا محا؛تهم لا ه، بينا وأمر قث ربما 

اJلJJاإقامة . )ترسول هدف 

هدايةهو إنما منهج4 على .ؤ النثي رباه الذي المسلم المجتمع هدف 
بينوالمودة الرحمة ؤإشاعة العدل، إقامة ؤإلى الله، توحيد إلى الخلق 

الناس•

تغيرواولا الناس، تألفوا ٠ ت لهم محال بعثا بعث إذا الله. رسول كان 
مبيت أهل من لأرض ا على هما - الإسلام إلى -أي: تدعوهم حتى عليهم 

وأولادهم،بنسائهم تأتوني أن ص إلي أحن، ملمين بهم تاوني إلا وبر ولا 
"رجالهم وتقتلوا 

إل٠ ت محقال أصحابه على س الله رسول حرج •  ٠٠مخرمة بن المنور محال® 
كماتختلفوا ولا الله، رحمكم عني محأذوا كافة، للناس رحمة بعثني الله 

.^٣، ٠٠اللام عليه عيسى، على الحوارتون اختلف 

آ•؟(.!)٢: الفروق ا )ا(

١؛ ١٩٧٣،  ٩٦٢)٠ العالية ألمهتالب ٠ انفلر ٠. عاثد بن الرحمن همد ٠ عن عنده ابن رواء )٢( 

،،•"ا(.)٠: الجهاد( )كتاب لي « الزوائد مجمع ا ز كما الْلراى، رواه )٣( 



أفرادبين اككافتة \وؤ\خ\1 الله إر الدعوة في الموي المنهخ لكن 
منشيء فيها يمز ولا الحق، دينه إلى والدعرة الملم، المجتمع وحماعات 

وغيره.مال 

النفلرفرصة تهد ولم الكريمة، الدعوة لهدم المدعوون نجسا يلم فان 
أمحاقهم،من الوسية رمة وحلع والهدى، الحق نول إلى فلونهم المتامل 

.قائما بالعهد الوفاء دام ما بزمن تميد لا اش والموادعة الجزية إلى فدعوة 

أهلبحماية يلتزموا أن الجهاد قادة قتل من يتعهد مثروهلة الجزية وهذه 
فإنالحماية، هال>ْ على قادرين القادة أولئلئخ دام ما الجزية يودون الذين عهدهم 
أحذوهما يردوا وأن عهدهم، لأهل ذللث، يعلنوا أن عليهم وجب عنها عجزوا 

الجزية•من متهم 

إلىدعوة هو إنما بالقهر، ولا يف يالولا ؛الإكراه، الإسلام يأت ولم 
الحريةقلل في العالجين، رن لله العبودية ؤإحلأص التوحيد، وصفاء الحق، 
عنوالدفاع الحماية أعباء وتحمل والرحمة والعدل قيد، كل من الهلليقة 

المعاهاويزل

(.٠٢٤ -  ٢٣٧)٣: ر ه الله رسول محمد » انفلر :١( 







لآآ0الإّلأم 
وحقوقوالمساواة العدالة يهلق القايس الرسول شحصية هى هلْ 

أصحابه.على نم أولا، شمه على الأسان 

أتمفي ه الله رسول شخص في الربة العالة الأخلاق تتجلى وهكدا 
المشهورةالكلمة صاحب وهو • حللها وأبهى صررها، وأكمل ، مظاهرها 

.١ يدها لمهلعت مرقث محمد بث فاطمه أن لو ا ت كالمثل ذهت الي 

المخزوميةالمرأة أهمتهم قرينا أن هبمأ عائشة عن الصحح ش محت وقد 
أمامهإلا عليه يجترئ ومن الله رمود فيها يكلم من ■' فقالوا سرقت التي 
اللهرسول حب 

قامثم  ١١؟ الله حدود من حد في أتشفع  ١١! فقال الله ود رم فكلم 
iخهلبفقال!

١١  L الثريثنرق إذا كانوا أنهم ملكم كان نن ضلا إنما الماس أيها
بثفامحلمه أن لو الله وائم الحد، عليه أقاموا فيهم الضعيف مرق ؤإذا تركوه، 
١١يدها محمد لقمير سرقت محمد 

١١ترق أن ص الله أعاذها قد  ١١: الحديث هذا عقب يقول  ١١الليث  ١٠وكان 
.هذايقول أن له ينبغي لم موكل 

تقولوكانت . ؤيمالهايرحمها فكان المخزومية س ذلك بعد موقفه. أما 
كيومخهليثتك س اليوم أنت، ٠ •' فقال ؟ ه الله رمحول يا توبة من لي هل ت له 

Iافي»صحيحم لم موأ ( ٦٧٨٨الحدود()يي)كتاب < صحّحبم ٠^٠ الخاري ٠ أخرجه ]١( 
١(. ٦٨٨الحدود()كتاب )م 



.ام؟( الرسول حروب j العظم الخلق ثئتئأ

٠أمك ولدئك 

ينقصولم يحتقرها، ولم — تعالى ~ الله لحكم تفيدا الحد ه الني أقام 
.ؤيمالها عليها يعهلف ه كان بل قدرها، من 

ايهودقامملأم على الإسلام . الرسول مرص 

فأتاهيمرض الني. يخدم يهودي علام كان ت يهٌ  ١٠مالك بن أنس را محال 
عندهوهو أيه إلى ينثلز ؛١ أنلم را ت له فقال رأسه عند قفعي يعوده، ه الني 
للهالحمد ٠ I وهويقول الني. يخرج فأمنم الفاسم.، أبا ١؟لع I له فقال 
المار«لآ،.من أنقده الذي 

.٠ المار من يي أنقده الذي لله الحمد ٠ ت  ١١داود أبي وء  ١١أحمد ٠ رواية وفى 

إلىفدعاه بالموت وهو يعوده . الني فأتاه ُُ •  ٠٠أحمد ُر رواية وش 
.١١الإسلام 

مرض،إذا وعبادته المشرك، استخدام جواز الحديث، في حجرت ان قال 
عرصهما منه صحته ولولا المي، على الإسلام وعرض العهد، حن وفيه 

علمه.

(.٩٥: ١٢)١^٠ نح » )ا(
علاث، فالمن أملم إذا باب - الجناثز كاب ٠^١ صمح4 ٠ »ي ٠ الخاري I أخرجه )٢( 

-الخام )كاب ،ي I سه » م I داود أم وأ الإملأم؟( انمي على يدض وهل عله، بمر 
(.٢٨•)٣: I مدم ٠ م ٠ أحد وا)ْبم*'ا( ائتي( مائة ؛ي باب 



.٠ القدوس عبد ® الغلام هدا اسم أل يعضهم وزعم 

إلىيجيب أن رجي إذا المشرك عيادة تثؤع إنما ت  ٠١ابن  ١١قال 
فلأآآ،.ذلك في بملمع لم إذا فأنا الإسلام، في الدخول 

;الخبر على أضواء ا0 

الرسولحقيقة من سعة على لوقف البصيرة نافد تأمله لو الخبر هذا إف 
الغللمة،أدبرت أقبل فإذا نأى، كل في عقه يشر العالم على أطل فجن بانه 

فاستنشقوتضوعالكفيكلمكان، والأمان، البنت وعم الزمان، وأصاء 
وحكمهلحنه، نغمه الأذان واستعذبم، عادة، الله ّثمتا ان إنكل عرفه نيم 
وغدير.حديقة ونداه ونئرْ نمير، عدبإ فمورده بيانه، 

أنه الرسول يريد  ١٠أّاللم  ١١: الحياة وهويفارق الهودي للغلام قال. 
القائل!قول ألثلم، وما الجنان. ونفحة الإيمان، روضة إلى يقوده 

هاو.فاآصنختج ئد لهما ومهجتي حاجه واشمس نملته كالئّهم 
ايهنفحين لقبولها وتهيأ الغلام، قلب سويداء  ١٠أسلم كلمه" أصابت، لقد 
أباأطغ  ١١ت أبوه له قال الفجر وطل الأبيض الخيهل ولاح الظلام حلل4ا الرر؛ي، 
محلواعيةلمانه على الله« رسول وألم، الاه إلا إله لا  ١١كلمة فانسا؛ح،  ٠٠القاسم 

ثلمهكأنه وجهه بالرسرل.بمنير ؤإذا تللثج، ساعته محن وتوفي إكرام، غتر من 
.النار،٠ من بي أنقده الذي لله الحمد  ١١•' يقول وهو لنر 

١(. ١١٩: و). ( ٢٢١)٣: اناري« نح » ١( :



رمرلمن الرحمة وتمام النفقة، كمال على دال لموقف إنه أجرإ 
M•الهدى 

—عليهم الله رمحوان ~ الكرام الصحب وبين بينه الأخوة آصرة عقل ثم 
عليه.بالصلاة إليهم وأثار بجتازنه، العناية مسؤولية وحملهم 

مريضحائم غلام إسلام من الرسول. أفاد الذي ما ت نتساءل وهنا 
شيءأى وعلى إ زعيم؟ دلا برئيس ولا بيد ليس وص الموت، ينتظرْ دف 

افرحه.؟ يكون 

قمحيةهي جهنم دركات من وامتنقاذهم الناس، هداية إف ! أجنإ 
ألربه ؤيحمد يفرح لذا بها، مشاعره وارت؛طت، لها، عاش الي الرسول. 

والوبال.الغي ظلمه قلبه عن وانزاحث، الضلال، بعد اهتل.ى قد بشرا 

رمحالهكانت، لشو انية. الإنالعظمة مشاهل. من راغ لمشهد الحادثة هل.ْ إن 

للأنسان،محبا الإنسان تجعل أن بمقدورها الي الحكمة على بيه البي 
هونقربه وجاْ والبغضاء الخاوة مشاعن الإنسان مجن ئنتنع الي الكلمة وعلى 

والاحرين•

الضلال،محن والمنقي الحيارى، وأمنيه التائهين، أنشودة الله فرمود 
عليهالله صر • الحرفة كنوز خزاتن ومفتاح القلوب، وثوت النفوس، وبهجة 
١الحمائم الأيلث، على غردت وما النسائم، هبت ما ومحلم 



]قءسالإّلأم 
اتتقارمثلى من السريعات موقف 

رالتأذيبالماوة، الضرر ؤنومع الناس، ينفر مما العراء في الست، إبقاء 
وانتثارللتفخ، جثثهم تعرض س فيه عما فضلا بقائهم، بمجرد يحمل 

ذسقي لما واجن،، جثثهم ومتن مواراتهم، فإن لهذا منهم، العفنة الروائح 
الضروريس فليس الشرعي الوجه على الدفن كون أما العامة، لملحة اس 

يتفقالذي هو فهذا .بالراب جثثهم تثر ؤإنما اتباءهوالمبةكتلىالل.و، 
وتعاليمه.الإسلام م.ماحة •ع 

يأتيما لذلك، ؤيشهد 

القليم؛،.في وء|رحهم هش؛ا.ر قصة - ١ 
.الله رسول بينما نال؛ عود مابن عن ٠ الصحيحين  ٠٠في ثبتإ 

فقذفهجرور بسلا منتط أبي بن عقه جاء إذ قريش ْن ناص وحوله ساجد 
ودعن(ظهره، عن فآحدته فامحلمه فجاءت رأسه، يرخ فلم ه الّكب عر 
بنجهل أبا ث قريش من الملأ علتك اللهم ر' • فقال ذللث،، صغ من على 

بنوأمه ربيعة، بن ولهه معيل، أبي بن وعمه ربيعة، بن ونمه هشام، 
بثر،في فألقوا بدر يرم قتلوا رأيتهم فلقد ت قال . ٠ حلف، بن أؤر أو حلف، 

البثرلفي يلي فلم أوصاله تقهلعت، أبثا أو اميه أن غين 
فقاليالهنائف مقتولة امرأة رأى ه الني أن عكرمة عن روي ما ~ ٢ 

(•٠٧)لياوردي ٠ السلطألأ الأحكام ٠ )١( 
tاصححه اني واسلم ( ٢٩٣٤)الجهاد( فير)كتاب صححه، I في I الخاري I أخرجه )٢( 

(.١٧٩٤الجهاد()كاب )ز 



. ٠١؟ المقتولة المرأة هده صاحب نى ؟ الماء قتل عن أئه ألم رر 

مرعنيأن فأرادت أرديتها الله رسول يا أنا • القوم من رجل قال 
توارىأن ه الله رسول بها فأمر فقتلي، 
الملينمن وءإاJوا شخضا عينوا أو قتلاهم، استلأم الأعداء طلب ؤإذا 
٠لهم سلمه من شرعا ماح فلا جثته، إعطاءهم 

فبعثالأحزاب يوم يتل المشركين من رجلا أن ه هماس ابن رواه لما 
ألما،عثر اثتي ونعطيلث، ، بجسيم إلينا ابعث أن هؤ الله رسول إلى المشركون 

. ٠٠لمنه في ولا حده ش حير لا  ٠٠ت . الله رسول فقال 

عفلماعمن رجلا أصابوا المسلمين أن أيقا  ٠٠عباس ابن  ١١وروى 
-صفةسعوا أن ه الني فنه-اهم يشتروْ أن فسألوهم فقتلوه، المشركين، 

جثته.يعتلوه بأن أصحابه — واللام الصلاة عليه — فأمر . ، مشرلأل 

(.٨٢)٩: اسم( )كاب ني اهرى« المن ٠ م ٠ ال-هقي ا أخرجه )١( 
،٣٣)٩: المم( )كتاب م الكمى« المن ٠ في و اليهقي ٠ أخرجهما الحديثان )٢( 



]قءالإيم ّطءت

وحدتهاعلى وحرصه الأ4ات سياسة إ الرسول منهج 

لمهمحتى إلهم مخرج . اثي لحرب اجتمعوا النضطلق بني أف روي 
المضللقيني — تعالى ~ الله فهزم المريّح، ت  aJJIaj، ١^١^٠٢من ماء على 

منهم•وأمكن 

الماء،تتقي الاس من وارده وردت أمرهم من ه الله رمول مخ ولما 
ومع٠رءمرينالخلاب٠أجمريةاللختالزحام، فاشتد والإبل، الخل وندوي 

وتربن سنان را و جهجاْ فازدحم فرنه، يقود  ٠١الغفاري عود مبن جهجاه  ٠١
:فاقتلا، الماء، على الخزرج بن عوف بمي صف الخهنى(ا، 

بنالله عبد  ١٠فنضب المهاجرين، معتر يا جهجاه! وصرح الأنصار، معشر يا 
•حدث غلام  ٠٠أرقم بن نيد  ١١ت فيهم قومه من رهعل وعنده -  ٠٠لو3، ّابى أبث 

أعدناما والله بلادنا، فى وكاثرونا نافرونا قد ؟ فعلوها أوقد  ١١! فقال 
لخنوالله أما أكلك! ظك نش : الأول قال كما إلا قريش ، وجلأيب١١

.١٠الأذئ منها الأعز لثحرجى المدينة إلى رجعنا 

بأنفكم،فعلتم ما هدا  ١١! لهم فقال قومه، من حمّره مى على أثل ثم 
ماعنهم أمكتم لو والله أما أموالكم وقاسمتموهم بلادكم، أحللتموهم 

•* ؛•اركم غير إلى لحولوا بأيديكم 

فراغعند وذلك الله.، رسول إلى به فمشى ،  ٠٠أرقم بن نيد  ١١ذلك مع ف

الجلاب:وأصل الئّركون. بذلك لمهم المهاجرين، من أسلم لكن من لأب ترض؛ جلابيب إ١( 
بها.يلتحفون ولكنوا الغلاقل، الأزر 



اامحاسمومُبسماهممهلنتنا 
بهص فقال! الخطاب، بن عمن وعندْ الخبن، فأخبره ، عدوه من ه الله رمول 

تحدثإذا عمر يا فكيت را ت س الله رسول له فقال هنيقتله. ا، بشر بن عباد رر 
لمماعة في وذلك ا، بالرحيل أدن ولكن لا، ؟ أصحابه يفل محمدا أف الناس 

•الناس فارتحل مها، يرتحل ه الله رسول يكن 

أنبلغه حن ه، الله رسول إلى ® ملول ان أبي ن الله همد ٠ مشى وقد 
ولاقال، ما قلتإ ما ت يالاله فحالم، منه، سمع ما ؛لغه قد ا، أرقم بن نيد رر 

يا! الأنصار من حضر مى فقال — عفليمأ مريقا قومه فى وكان — به تكلمئ، 
قالما يحففل ولم حديثه، في أوهم قد الغلام يكون أن عى الله، رسول 

هه•ودمعا ملود، ابن أبى ان على حدبا الرجل، 

فحياه، ١١حضير بن انني ® لقيه وسار، الله رسول استقل فلما 
سماعةفي رحث، لقد والله الله، نبي يا قال! نم عليه، وسلم النبوة بتحية 

ما؛لعلئ، ما أو ار ! ه الله رسمون له فقال . مثلها في تروح كنت ما منكرة، 
.ا<؟ صاحثكم قال 

وماقال؛ ٠ أئ ن الله همد » :قال ؟ الله رسول يا صاحب أي : قال 
الأذن«.مها الأعز لبمرخن الدية إلى رجع إن أنه زعم رر : قال قال؟ 

الدليلوالله هو ممثث،، إن منها حرجه والله الله رمود يا فأنت، ت قال 
العزيز.وأنت 

قومهؤإف بك، الله جاءنا لقد فوالله به، ارفق الله رسول يا •' قال يم 
ملكآ.استلبته قد أنلثؤ ليرى فإنه ليتوجوه، الحرز له لتئفلمون 

حتىوليلتهم أنى، حتى ذللثج يومهم بالناس الله. رسول مشى ثم 



سييا>ّلأئ
أنيلبوا فلم بالناس، نزل ثم الشص، آذتهم حتى ذلك وصدويومهم أصح، 
الناسالله.لبمغل ود رم ذللث، فعل تاما، فوقُوا الأرض مس وجدوا 

أبي'بن الله يد حدبث، من بالأص، كان الذي الحديث عن 

إداؤ أ:تي ابن في المناشن مها الله ذكر الش كلها السورة ونزلت 
نيدرر يأدن ه الله ود رم أحد نزلت فلما أمره، مثل على كان وس ؟ه 'آلثثفثرن 

٠حديثك الله وصدق غلام، يا ومث را قال! ثم ه، أرقم ابن 

ياI فقال أبيه، أمر من كان الزى را أبي بن الله عبد بن الله عبد رر وبلغ 
فانعنه، يلغك فيما ،١ أبي بن الله عبد  ١١قتل تريد أنك بلغتي إنه الله، رسول 

علمتلقد الله فو رأنهل٢،، إلياك أحمن؛ فأنا به، فنرنى فاعلا بد لا كت 
غيرىثه تأمر أن أحشى ؤإني مص، بوالده أبر رجل ص لها كان ما الخزرج 

الناس،فى يمشى ار أبئ بن الله عبد  ١١قاتل إلى أنفلر نمى ئدعنى فلا فيقتله، 
ماصحبته وحى به، ثترئى بل ٠> : ه الله رسول فقال المار. فأدخل فأقتله 

يعاتبونهالدين هم قومه كان الحدث أحدث إذا ذلك بعد وجعل «, معنابقي 
سذلك بلغه حين الخهلاب، بن لثمن الله رسول فقال ؤيعتمونه. ويأخذونه 

لأرعدتاقتله، ت لي قلت يوم لوقتلته والله أما عمر، يا ترى كيف رر ٠ شأنهم 
.،١ لقتلتهبقتله اليوم أمريها لو انف، له 

أمرىس بركة أعظم ه الله رمول لأمر علمت والله قد عمر؛ قال 

وانظر( ٤٩•)• النقم( )كتاب ني ، صححه )ا ،ي t الخاري ٠ < aji\هدم موجز أخرج )١( 
٢(.. ر. الأسماع، إحاع وأ •٣( ٣ )٣: هشام لأبن a النوية لٍرة ا •

(.٣١٨-  ٣١٧)٩: الماثب( )كتاب ض الروائي« مجمع ٠ في « الهثمى » أورده )٢( 
•٣(.٥ )٣: مشام لابن اكوية« السرة اأ )٣( 





QrTjالإ-الآم ساخ 
.يرأسهاأطلت 

.عليهاوقضي مهدها، قي النتنة دفنت الحكيم التصنف وبهذا 
هداكثف دون يحل لم كله ذلك لكن • ٠ الله فنفى فوزي محمد ٠ فال 
ؤيفتفغالمنافقين، سوكة وثخضد النفاق، لينخدد ذلك،، بعد الموقف، 

وفينمرتهم، عن ؤيقعدوا أنفنهم، أتباعهم متهم فيخجل الملأ، على أمرهم 
واندحارهم.هزيمتهم ذللث، 

المنافقين،سورة محميت كاملة صورة المخزية المواقف هد0 فى نزلت لقد 

ياموالهمتىرُث، ولا أهميتهم، من وتفلل إيمانهم، وفي إسلامهم، في تكذبهم 
المجترةكلمته على ويعلى يثرهم، إرجاف إلى وتشير بأولادهم، ولا 

ا'لأدله ]لألا يغرمجة آلتدثو ِإث، زئنتآ بن بجلون f •' وتقرل المهددة، 
رالمانقون:خ(.ه نقون لا آصت؛و ولكن رللثوط همرنوك. ألمرأ وف 

الصالواُت،فى وتقرأ الصدور، وتحفئلها الله، كتاب، من تتلى سورة 
مبيدة،حرب، من بكثتر حير الله، كلام من الأجيال( عبن لمون الميتوارثها 

لأنها؛ الفتاكة الحرب، من النفاق أهل على أند وهي، *ّعنوية، حرب أنها عر 
باللهوكفى مناهدة، عن الوقاع وصافه النوايا، كثافة الأسرار، فصاحة 

تقطع.)١( 
يصرف.٢( . )٢ ء وعم صور ء )٢( 



اسمفيمربارّرلاممءأا-س نتج 

الإسلامظاهر ع1ى . الرسول معاملة 

;المنافقين معاملة )١( 

المافقينمن معه رنن ملول« ان أي ن الله همد ٠ الله. ون رم عامل 
وكفرهمانيأ، الناقمين عر على طلعه حالهم، من الظاهر على 

تكلأبمالاسبالألنة،ذواعالالحكموالقضاء، وممهكانثنّي البلن، 
والأوهام.بالشكوك أموالهم وسن دماؤهم، قتراق 

منيبدو يما الناس تعامل أن هي س الرّول، أرساها اش القاعدة إن 
ونهلقواهبالتهم، إلى صلوا ما ملين، يزالون فلا الملين، هع حالهم 

وشروق* نواحا كفرأ يعلنوا أن إلا الإسلام من يخرحون ولا بشهادتهم، 
الضماتر،واستثهلان الاستنتاج، على تقوم لا العقيدة، أمحاس على التعامل 

التعامليقوم إنما الغيوب، علام إلى القلوب أمر يترك إنما وأوهام، خلنون لأنه 
وأفعاله.بلسانه مادية أدلة مجن المرء يقدمه محا على 

•^١٢٢ الله رمحول قررها التي الحكيمة الشرعية القاعدة هي هده 
فيالمسلمين •ع ماداموا حنة معاملة الخافقين يعامل . الرسول( كان 

هال،منهم. والحذر الحيهلة •ع يالعبادايتؤ، وقيامهم وصلاتهم، سهم مجال
.،١ معنابقى ما صحبته نحسن ٠ النبي. 

مكشوفا.ظاهرأ ر١( 
بممرف.( )١٤٨( وعم صور ا انفر )٢( 



الإّلأمساحت

!المصين من الطع غلاظ معاملة )٢( 
أبيبن علي بث ! غال أته ا الخيري معيد أبي ٠ عن الصحيح ني ثت 

مننمثل لم سروظ أديم في دمة اليمن من الله. رسول إلى ثه طالب 
يندحابس، بن والأهمع در، بن عتنه بض ت نمر أربعة بتن فقسمها ت ترابها 

,الثلميل بن عامر ؤإما علقمه، إما والراع الخل، 
ذلكفبلغ هؤلاء. مجن بهيا أحي نحن كنا ت أصحابه من رجل فقال 

1 م نذ أمن دانا ض ألا • :ننال m. ام  ،،UI يني<
.١١؟ اء ومصياحا ماء ال

اللحية،كث الجبهة، ناشز الوحئتين، مشرفت، العينين، غائر رحل فقام 
الله.ائق الله، رسول يا •' فقال الإزار مثمر الرأس، محلوق 

«.؟ اللأ قئ أف الأرض أهل أحق أولن، أ ؤيس، » : قال 

؟عنفه أصرب ألا الله، رسول يا الوليد؛ بن حالي نال • الرجل ور ثم 
مابلسانه يقول مصل من وكم ت خالد فقال • * بملي يكوف أن لعله لا، * ت نال 

ولاالماس، ئلوب، أمن، أن أومر لم إني ٠ ت ه الله رسول نال إ قلبه في ليس 
بهلوثهم"•أس 

كنابريتلوثا نوم هذا صئضئ س يخؤج إنه ار I فقال مقم، وهو إليه نفلر نم 
الرمية،من الهم يمرق كما الدين من يمرئوف حناجرهم يجاوز لا رطبا، الله 

،.١١٠نمود نل لأنلأهم أدركثهم كن : قال وأظنه 

;٤٣٥١)المنازي( )كتاب يي ٠ صححه »ا م الخاري« ٠ أخرجه 



تاأي أمب أن  ١٠ت قوله ا. عسى  ١٠يمعتى  ٠١لعله  ١١قوله ! حجر ابن قال 
والثل.العقب به المراد  ١١صتضئ ورر أمورهم. بفلواهر آخد أن أمرت إنما 

.١١ناغ  ٠٠اسمه داود أبي وعند ،  ١١التميمي الخويصرة ذو  ١١هو الرجل وهذا 
. ١١عيي الزهير ين حرقوص  ١١اسمه وقيل 

الخوارج.تكفير عر الحديث بهذا واستدل 

بهارخلطها من وجز حنين. غزوة في الواردة القصة غير القصة وهدم 
بالعالمن:الرحمة ه الرمول طيعة تل 

الأخلاق،وسوء والشقاق النافقين ،رأس ٣١١١سلود ابن ابي بى الله عد  ٠٠
ذكينلم والرسول. والكمر. ؤتعلزالفاق واضحة، الإسلام يظهر فهو 

بالغة.لحكم الذلاهر؛ باعتبار موته يعد عليه صلى ذلك وٌع يقتنيا، علما 
النافقين.كبير أبي بن الله عبد توفي • ٠ دراز الله عبد بن معحم،و  ١٠قال 

لمح؛أبم؛عمر فقال عليه، ؤيملي له يستغفر أن وأراد ثوبه، في و. التي فكمنه 
آسثعمرءؤ •' فقال ربي حيرني إنما رر ت ه فقال ربك؟ نهاك وفد عليه أتملي 

علىوسأنيدْ ( ٨٠)اكوة: ه نزه سعس ثم قنعغز إن لتر ثنعغز لأ أو ثز 
أبداماث نمم أحد عي ئنؤر ،١ ؤ تعار! الله فانزل عليه، وصلى "، ثعين ال

•عليهم الصلاة فترك ( ٨٤)اكوة: ه ئزه. عل و،م ولا 

(.٦٩-  ٦٨)٨: ٠ اكاري ثح » م )١( 
؛٤٣٣٦•)الخاري صحح I ني I عود مبن الله عد ٠ رواها اكي غم القمة عذْ أن مراده: ٢ ر٢ 

(.١٣٩)٤: هشام لابن I النوة السره » انفلر 

أش•بن الله •مد أم لول: •)٣( 



لكأالإسلأم ساءة
إنهاترى؟ ماذا وانظر ، الصحيحين برواية الثابتة القمة هده اترأ 

يتمليدستورأ القرآن من ائخد وقد الخاصع، العبد هدا نفس لك لتمثل 
وتدالرحيم، البشر هدا نلب لك وممثل الحرمة، نصوصه من أحكامه 

سلكما فسنءان طريقين بين له تخييرأ الأول النص ظاهر من آنس 
حاءهما بعد إلا الأحر الهلريق إلى يلجأ ولم والرحمة! الكرم إلى أقربهما 

هدْقي القرآن من الرسول مواقم، درث كلما وهكدا بالمغ. النصر 
البشريةومعنى الخاصعة، العمودية معنى فيه للث، تجلى غيرها أو المواطن 
القوةمعنى القرآن جانب من ذلك مقابل في لك وتجلى الرقيقة، الرحيمة 

المصبين فرقانا بالبيان تميع بل والأغراض، البواعث، فيها تتحكم لا الش 
أمرصوا كرهوا، أم الناس أحلم، والطيب، للخيشإ وميزانا والباطل، 
معصيةتنقصها ولا الهلاJعين طاعة تزيدها لا إذ كفروا، أم آمنوا سخملوا، 

وعابدومود، سيد بين ما وستال . بينهماما المقامين بين فترى الماصين. 
)٣(

ومعبود

٠صحيحي I يي I لم مو| ( ٤ ٦ ٧ • ) اكميي( )كتاب في I صحيحه ٠ »ي ٠ الخا;ى I أخرجه ( ١ ر 
(•٢٠)الصحابة( فضائل )كتاب في 

العددصيغة أن كما لأتخٍٍر، لا لكوية يكون أن يحتمل )أى ب العطف لأن النص، ظاهر نقولت )٢( 
أبوالتحديد التخير معي أن إلا قوي. احتمال وكلأهما لكحييد لا ليالغة تكون أن تحتمل 

آخر•ص إلا ه الكريم الرمرل عنه بميل فلم الطع• كرم شضى وعلى الوضع، أمحل على 
(.٢٩)٠ العظيم اكأ ، )-ا(



.ام؟( الرمرل حروب j الطم الخلق تئنا

اثكافرقتل ه الرسول تحريم 
اتلهإلا إله لا > فوله بعد 

فصبحنامرية. في الله رمحود تنثا ت  ١١زيد بن أسامة  ٠٠قال 
فطث<ملحالله. إلا إله لا : فقال رحلا. فأدركن الغنقاتلا،من-جمثت. 

•و0 للنى فدكرته • ذلك من مي في 

رسوليا : فث .  ١١؟ ونك الله إلا إله لا أنال: » : الله. رسول فقال 
أنالهاتاأللم حتى نلبه عن نقت أفلا >ا : قال السلاح. من خوفا قالها إئما الله 

يومئدأسلمغ أني تمتت حتى علي يكررها زال فما •  ٠١؟ لا أم 

عبدبن غالب رر بإمارة سريه الله رسول بث الهجرة من مع سنة في 
الملمينولتامين جهينة بملون من بطن لتأديب خيبر؛ غزوة بعد ٠ اللتثي الله 
ريهالفاحأت نيئ، بن أسامة المرية فى وكان الإسلامية، الأرض فى 

محاأرجع المثرض، من رجو الخلمن وراع فقاتلتهم، صباحا القوم 
علىدارين، ما >سو°ءا)أ الدائرة ولكن الملمين، قتل من وأكثر الضرب، 

إوفروا فانهزموا ،^>، ٣٠١١

منكثيرآ قتل الذي المشرف هذا الأنصار من ورجل  ١١أسامة  ١٠تعقب 
القتل،من لينجو الله، إلا إله لا : فقال ؛ه، أدركاهوأحاءلاحتى لمين الم

٠الرب اب أنجمهرة ٠ ملة• بن صرو بن حنتس يو وهم جهتا، س بملون المحزلأت: )١( 
(٤٤٦.)

في( لم م٠ و ، ٤٢٦٩)المغازي( )كتاب ني I يبح* I ؛ي I الخاري I اخري )٢( 
(.٣٠٨)٧; ٠ اليال جامع ٠ وانظر لم• لوالكفل ( ٩٦)الإبمان( )كتاب ز • حيحه ما 



زآآ0الإسلام ساحن 
عنالأنصاري فكت وماله، دمه عمم قالها من أو منهورأ معلوما وكان 

باليففقاتله السيف، محن لينجو بها يخايع أنه اعتقد أسامة لكن الرجل، 
بخبرالبشير وذهب، عليه، قضى حتى برمحه ا أسامه ٠ فهلعنه منه، فاحتمى 

وفتيله.ا أسامة ٠ حديث، وحدثه الله رسول( إلى الثرية 

يتولىوالله ؛النلاهر، فيها يعمل الأحكام أن الحديث، من يوحد 
الفتنة،يوم وحاء اليوم، بعد لما ميقاتل ألا ٠ أسامة ٠ وحلم، . السرائر 
وامتفروصفين، الجمل فى المسلمين وبعض علي محن الحرب وقامت 

علي،مناصرة عن أحجم  ٠١أمامة رر لكن را، أسامة را ومنهم أصحاته،  ١١لي عُ 
الماJينل٢،.قال يكره وممه له، كراهة ولا ص«، رر عن شه صنا لا 

الفتنةقي الدخول عن نكش ا، رقاصي أبي بن معد رر دلك قي بأس-امة واقيي 
فىالحرب، دعاة أحد له قال( . ا؛ أسامه ٠ يقاتله حتى مسلما أقاتل لا • قائلا 
:)الأمال،4 ف آلذن رقؤئ قه ص لا ثئ وئنلوم ؤ قال: الله أليس : ١^،، 

وقاناالفتنة، بقتالهم يريدون اليوم والقاتلون لله، الدين كان : سعد قال ( ٣٩
التين.حبله على الأمة وجمع سنها، الله 

تعممواحدة كلمه وتثريعه! قيمه أسمى وما ا الإسلام سماحه أرؤع ما 
قبلها،ما ثجبا واحده كلمه سيئايتؤ، من تقدم ما وتمحو الأموال، وتحمي 

.٠ الله رسول محمد الله إلا إله لا ء كلمة وهى 

١(.٧• )٢؛ ٠ يم مصحيح ض اانووتم( شرح ٠ انظر )١( 



هالكرم الرسول حروب j العظم الخلق ثثح 

الإسلامبتحية سلم مي ثصل الرسول عضب 

إلىمرثة نفر، ثمانية قي قتادة أبا بعث مكة، يغزوأهل أن ه الثي هم لما 
بذلكتذهب ولأن الناحية، نالك، إلى توجه س أنه ء1ال ليقلن ،، بش 

الأخار.

بن٠ فقتاله الإسلام بتحية عليهم لم ف،١ الأصط بن عام >ا فلقوا 
دينإولأشزأث j( ضتبمن ءامنهما^١ بمأتتاآدمي ؤ تعالى! الله فانزله " جثامه 
آلنثاآلثتوة عزمى ثنتغوى مو.منا ثنث آلنام إلاءتغم ألق لص دمولوأ 
عيكمأثل يممى تل، بن يتكنتم َكاث؛للثئ محكثمأ تثاذعِ أق شني 

(.٩٤؛ ، )lJLه حب—بما شاوث> يما َكادك\ أقت إرى> ئنثوا 

محؤمح، رجلا الملين س ناس هم، : فال أنه ها هماس ابن عن وروي 
ولاثؤ فنزلته العنبمه تللث، وأحدوا ، فقتلوْ فأخدوم عليكم، اللأم ث فقال له 

أم.ه ثويثأ ثنت  ٣١إلا=ظم ألؤ لص دم_لوأ 

القد.عند منها أعلى دس الشام، ت المدينة عند ويسمى المدينة. أوديت فيه تجتمع ا!ل«ي المكان ( ١ر 
)أصم(•٠ القامومحن ٠ إصثا يسمى؛ ذلك أصقل كان  ١٠ثم الثظاه. 

المواهبI وانظر I حيزي أي بن الله محي I عن ١( ١ )٦: I ضدْ ٠ في a أحمد I أخرجه )٢( 
(.٥٥٨الليتيه،)١: 

٠صحيحه ٠ اني ورملم ٤ْ( ٩١الضما))كتاب افي صحيحه ٠ ني ٠ الخاري ٠ أخرجه )٣( 
؛ا.-ا(.).التمر( )كتاب في 



و؛0سالإّلأم 

حذيمةبني قتل ث خاتد| عجلة على الرسول انكار 

مكنأمقل القيس، عبد من نيلة جذيمة، بني إلى ٠ الوليد بن حالي ٠ مرية 
.الغميماء يوم وهو ثمان. محنة شوال في يلم، حية بنا بلة على 

وهو.حديمة، بني إلى ه بعثه العرى هدم من * خالد * رجع لما 
الالإسلام إلى داعيا رحلا، وحمين مئة ثلاث معه و؛عث، بمكة، مقيم 

صليناقد لمون منحن I قالوا أنتم؟ ما ت قال إليهم انتهى فلما مقاتلا، 
بادفما ! قال . فيهاوأدنا . ساحتناقى احاو الموبنينا بمحمد، وصدقنا 
أنفخفنا عداوة، العرنم، من قوم وبين بيننا إف ! فقالوا عليكم؟ السلاح 
!لهم فقال فوضعوه، السلام. قفعوا ت قال اللام، فأحدنا هم، تكونوا 

.ص.ى.

صبانات يقولون فجعلوا أسلمنا، I يقولوا أن يحتوا لم ت البخاري وفي 
بعضا،فكتم، بعصهم قامر القوم، فامتامر امتامروا ! لهم فقال . صانا

أميرمعه كان من ; حالاّ منادي نائي النحر، كان فلما أصحابه، فى وفثقهم 
وأمارحلا، ثلاثين من قريبا وكانوا بأيديهم كان من سليم بنو فقنك فليقتله، 

.١ صثتم حيث اذهبوا ت وقالوا أناراهم، فارملوا والأنصار المهاجرون 

وبعث،٠ ، حالدل صغ مما إليك أبزأ إني اللهم * : فقال ه الني ذلل؛، فبلغ 
١(.٦• )٢: « ١^ الطعان ٠ )١( 
«الّلأء أعلام سر » واطر ( ٤٣٣٩)الغازي( )كتانم، »ي I( صحيحه ر يي a الخاري ٠ أخرجه )٢( 

(١٩•: ٢٧.)



الكرم.الر-ول حروب j الطم الخلق 

قتلاهم.يودى عث 

لأنهالإمحلأم، لفظ عن العدول ءاJهم نقم يكون أن بمحتمل قال 
فقتلهمالدين، إلى ينقادوا ولم اص، سيل على منهم وقح ذلك أن عنهم ضم 

يعلمأن قل أمرهم فى الشب وترق العجله عله ه وأنكر قولهم، متاولأ 
صبأنالقولهم من المراد 

(.٠٩٤)١: ا اللدية ^،J_، وا ( ٣٩٩)الأسماع، إحاع وأ ( ٠٧)٨: ٠ ال؛اري نتح ٠ انفر 
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QTvJالاجماصاكلكيل 

الأفضلهو الأتض 

ينكلثمن صإ نلئ م نج، ثثكو انأ الثانغ بمي ؤ تعالى: اناله نال 
(.١٣: )ال>جرات ؟؛؛ نير ؤبإ الئم ١^ أق عّد أد=قننو إذ لعارثرآ 
ميزانوأف الاجتماعي. التكافل ملامح ترمم الكريمة الأيه هذه إن 

الأكرميأل - وتعالى ممحاه ~ حكم وند يالتقوى، يكون الناس بين المفاصلة 
محهلونلوالكافر العاصي وأف ، لب زنجية ابن أته ولو الأتقى، هو 

،١الإلهيل العدد هو وهدا نبيين• ابن أنه ولو الا-رجة، 
الخير،إلى ويد.فعها عليها، يعتدي فلا ه، ونفالمرء بين التكافل ؤيشمل 

فىوحلقيا مالتا وخارجها الأسرة داحز التكافل ؤيثمل الشن، عن ؤيحجزها 
عليهأف له الش الحقوقا جان—، إلى أنه فرد كل يشعر ؛حيث، والحرب، لم ال

ذلك،.على النبوي العهد من عملثا تهلتيئا وسأذكر • للاحرين واجات 

واJءيرالبذل على حمى . الرسول 

التكافليةالاجتماعية المؤاخاة أواصر عر السالم مجتمعه و. ١^، رو 
هالمى حص * تبوك غزوة ٠ ففي • الإيمانية المؤاخاة فواعد على فامن، الش 

أي؛لاغية، كلمة وبم1لت صحيح، لنكاح لا لرتثة أي- ~ وكسرها الغين بفتح ~ لثية هو يقال؛ ( ١) 
حشة.محا 

٠,الرب اب أنجمهرة  Itمقومة من محقتس )٢( 



^^مل_ال؛لأ

كثيرة.صدقات فحمك بالصدقة وأمر فيه، ورعب الجهاب على 

آلافأربعة كله بماله حاء الصديق بكر أبو صدقته حمل مى وأود 
ورسوله.الله I قال ،، ؟ شيئا أبقيت هل  ١١؛ الله رمول له فقال درهم، 

؛ا؟ نيئا أ؛قيث، هل  I١١ الله رسول له فقال ماله، بنهشح غقغ عمر وحاء 
مافقال تههئ،' بكر أبو يه جاء ما عمر وبلغ • به جثت ما ضم، إ نعم • قال 

إب.ش إلا حير ١ر انثفا

١ألما تسعرن إنه ت يقال مالأ لههّه ،١ المهااو_ا عبد بن العباس  ١١وحمل 

منيا؛ عوف ين الرحمن عبد  ١١وحمل . مالأ  ٠١الله عسي بن طلحة  ١١وحمل 
مالأ. ٠٠لمة مبن محمد ورر ،  ٠٠عيادة بن سعد  ١١وحمل أوقية. 

.ثمرا ونما بتعين  ٠٠عدي بن عاصم  ١١وتصدق 

نفقه،أكثرهم من فكان الجيش، ذلك  viJlj>ه  ٠٠عفان بن عثمان  ١١وجهز 
١حاجة له بقيلم، ما لثمال كان إذ حتى موونتهلم، الجيش ذللث، ئك كفى حش 
ما ١١ت ه ؤيقول يقلبها فجعل النيحجر قي ففرغها دينار بألف فجاء 

عنارص اللهم  ٠٠ت الني. وقال ،، لمرتض  ٠٠الوم بعد عمل ما عثمال صث 
^٢،.٠٠راض عنه فاني عثماذ 

علىوهويحن، التيشهديتج ت قال  ٠٠حبابج بن الرحمن عبد  ١١وعن 
يعيرمئة علي الله رسول يا • فمال  ٠٠عفان بن عثم-ان  ١١فقام العرة. جيش 

الماقب(ني)كاب جاس« ٠ ني ٠ اكرمذي ٠ أخرجه والحديث ٤(  ٤٦الأسماع«)إُتاع » )١( 
 (.٣٧•)١

(.١٦١)٤: هشام لأبن « اكوية المرة »ا )٢( 



ؤنلآالاجماعي ايلكنل 
عفانبن عثمان فقام الجيش على حمر ثم . الله مسل في وأيتايها بأحلاسها 

الله.سل في وأفتابها بأحلامها بعير مئتا علي الله، رسول يا فقال! 

عليالله رسول يا ! فقال عفان،؛ بن ءثما0 را فقام الجيش على حص ثم 
ننزلس الله رمول رأيت فآنا الله، سيل في وأقتابها حلاسها با بعير مثة تلاث 

عملما عثما0 على ما بعدهده، ما عثمال على ارما ت وهويقول المنبر عن 
١١هذه بعد 

ذلك،قي لمون المفتيادر والمعروف، الخير فى الغص أهل ورعب.ؤ 
بينكماالبميز هدا : فيقول والئجلين اوجل إلى بالبعير ثاني الرحل إن حش 

يحرج•من بعص معطيها بالممقة اوجل وياتي تعتمانه، 

يديبتن وكل مبيوب في يلقيري فكن عليه، محدرل ما يكل النساء وأتت 
،والخواتيلم ، والأقرئلة ، والخلاحز ، والمعاصي ، المنلق . الحم، 

والحدمات،ل

سرعةفي الله. رمول أصحاب ويفه الذي النبيل الكريم الموقف هدا 
والبدلالسخي، الإنفاق على وحفه الإيمانية، رغائثه لتحقيق استجابتهم 

بنعثمال را النونين ذو إليه سبق والذي العنرة، جيش تجهيز في ارصي 
والبذل،الكرم ميدان في الخيرايت، إلى التسابق في عثليما موقثا يعد  ١١عفان 

حاجةتأمين في . الله رسول لمين المإمام مرقالت، إلى والْ،سارعة 
والدين.الحق نصرة سبيل في المقاتلين 

(•٣٧•المناب()• )كتاب م ٠ جامعه » في ء الترمذي ٠ أخرجه را( 
(.٤٤٧الأسماع«)إمتاع » )٢( 



هام؟( الرسول حروب j الشم الخلق تث1[

ائصةاصحابه يعلم ه الرسول 

حنا،بلاء فيها ابلي وقد حنين، غزوة اء حزام بن حكيم رر شهد 
فلمك؛رئهم أعجبنهم لما عليهم، الدانرة تدور كادت أن يعد لهم العاقة وكانت، 

فيهاالإبل كانت • أحد قلب على تخهلر كانت، ما مغانم وغنموا شيئا، عنهم تغن 
القفةوكانت، تريد، أو ألما أربعين الغنم وكانت، رأس، ألف، وعشرين أربعه 

جازواسالثؤهبهضهوازنوا الذي الم عدا هذا أوقية، أر؛،فآلأف 
وهلفل.امرأة بين نمى آلاف منة وكان تانين، 

٠٠حزام بن حكيم ار ومنهم قلوبهم، بدأ؛المؤلمة الغنائم ه الني قم فلما 
لكنتالة، فأءهلاه فائزاد0 ثانية، مثه فأعطاه فامتزاده، الإبل من مئه أعطاه 
عظهعليه ألقى بل والشراهة، الصراوة س _، حاله على يتركه لم ه المي 
أفله وأبان والكرامة، العزة فى عالتا مثلا له وصرب، والقناعة، العفة فى بليغة 

وأنهيروى، لا ومغلولأ يشع، لا منهوما كان عليها تكالب، إذا الدنيا طالب، 
القس«أغنى الغنى ولكن العرض، كثرة عن الش يس ل" 

يبرحولم ثماره، أول وآتى بليعا، تأثيرا  ٠٠حكيم رر نفس في الدرس هذا أير 
اكتفىحتى البالغة عقلته س يضغ .ؤ الني، كاد أن فما مجلسه،  ٠٠حكيم  ١١
الأوررآلبافئة  ٠٠حكيز  ١١

صححه«٠ ني لم« مو» ٦( ٤ i )٦ الرناثا( )كتاب ز صححه« ٠ ؛ي الخاري« ء أخرجه ( ١ر 
ه. Uyأي حد.ث من ١( • ٥ الزكاة()١ كتاب )ز 

١(. ١٣)٢: ا( الإصابة » انظر )٢( 



قءاوكافلالأ.بمطض 

اتهدئةقيوو ه أحلاقه من

•شلها هدية ه المي إلى أهدى النموقس« رر أن روى 

حرير،ثوب M الني إلى أهدى * لومه أمحير  ١٠أن ه: علي وعن 
aplj؛oL  ء النوة بين حمرا قممه * فقال علتا الني.

ثىهجرْ الله رسول إلى الأمحدر أهدى ت قال ه مالك بن أس وعن 
سنالفمها سل نن 

والبغلة،الجاريتن، : ه الني إلى هدا1ْ « الثموقص  ١١أرسل كا 
أدبمن أن بدللث، ؛عرفتا ارالمقوقس ار ثلم ولم الني. نلها والحمار، 

الملة.أهل غير من ولوكانت، الهدايا قبول الإسلام 

بنحان * إلى أهداها ٠ سيرين  ١٠الجاؤيتين إحدى أن ت الروايات وفي 
تماتدهوالمدوي عنها، والداني بها، المشتد الدعوق، شاعر كان إذ ثابت« 

.تمجيدهافى 

الني.أن الروايات، فأصح ا القبهلية مانية  ١١وهي الأحرى أما 
•إبراهيم له وولدت ونزوحها، أسلمث،، لما فأعتقها لقسه اصملفاها 

العرب،بلاد في البغال بين يياصها، في فريدة ة نفيفكانت، البغلة وأما 

نح٠ وانظر ١( •٣ ، ١  ٢٧: ١ )٨ المف« ر ي ب« أي ابن ٠ أحرجها الثلائن الأحاديث ر١( 
(.٢٤٠)"ا: ابمري«



Mص \ب حروب j ص \سق ]نثثا 
.يعنورات نمام الحمار أما دلدل. هو حاصى بامحم سماها وقد 

الحفاوةمن يعتبر ذلك كل منها، والتزوج والإهداء التسمية أن شك ولا 
•للمهدي تكريم هو فيها، التصرف ؤإحان ا يالهيئة 

٠النموثس ٠ إسلام في يطمع كان الأدبي السلوك بهيا ه المؤ ولعل 
الآكتابهرقل- - تيمن مل كما ه الله رسول كتاب مز فإنه نومه ؤإسلأم 

فأمسكقومه من حاف يم بالنبوة، واعترف 

١تقناتماترسول قسمة ث اتحكمة 

قوما،فأعطى الله أراه حيث، الغنائم هذه الني. مم 
تأليثاالإبل؛ من فأءهلاهم السلية، في ورؤّاءهم العرب أشراف وماز 

القاتل!دؤ ولله • أشياعهم إملأم في ورغه لإيمانهم، وتمحتا لقلوبهم، 
أسجمالغيب من أياديه وجود ظزة الأكرمين جود عد إذا 

والضزمخوذة خنا لأفاة وظ شز ص ملء أن ولو 
سنأن - والهوى الميل من الله عصمه وقد - حكمته. من وكان 

تلوبترخ أو بونها، بعد قدم تزث أن حسية القسمة؛ هده في العدل رجه 
أدعوالذي الرجل، وأدغ الرجل لأعطي إني فيقول؛٠ اطمئنانها، بعد 

منتلربهم مح، أرى لما أقواما أعملي، إنما ولكص أعطي، الذي من إلي أحب 
والمر،امح، من قلوبهم في، الله جعل ما إلى أقواما وأكل والهلع، الجزع 

(.٣٤٨-  ٣٤٧)٠ وعم صرر ٠ و ( ٣٠٨)a الأساع ص I انظر )١( 





هذهأحذت الله رمول يا ! فقال شعر، حيومحل من حيط بمحة أنماري فجاء 
كانرما منها، حمي أما رر ! له. فقال دبر، لي بمر بردعه بها لأحيهل الوبرْ 

.ا؛ لك فهو المهلل—، عبد لبني 

منبها فرمى بها لي حاجة فلا ذللث، فيها الأمر باغ إذ أما ت الأنماري فقال 
ردْ

امرأتهعر لحل ٠ مثالب أبي بن عمل ٠ أن مصنفه في الرزاق همد وأحرج 
الإبرةهذه دونلث، I لها فقال دما، متلئلح وميمه حنين، يوم  ٠١شيبة بتتا فاؤلمة ار 

،فأكند٠ شيثا أحذ مى يقول المنادي فمع إليها، فدفعها تخيaلينبهاثيارلثف، 
فيفالقاها امرأته، من الإبرة فأحذ عميل فرجمر والمشعل، الخياحل حتى 

١^١٠٢١١٢.

إليهيلتمتؤ لا تافه شيء في كان ولو العلول، عن النهي في التشديد هذا 
ينبغيالتي السلوكية التربية في الإسلام رسالة منهج معالم أهمم من معلما يمثل 

التعمقالنهي هذا لأن ؛ وأمانة إيمانا العمالية حياته في المسالم عليها يكون أن 
رذيلةمن الملم المجتمع تهلهير . الني به يقصد إنما العلول شح تر 

الخا:ةرى.

(.٣٥٣)٤; ، وايهايآ الدائن و، ( ١٣٥)٤: هشام لأبن ٠ النوية الم؛ ر انفلر )١( 
(.٣٨٧)٤: « . الله رسول ♦سد » انفر )٢( 





هالكرم الرسول حروب ل العشم الخلق ثْنأ

قاتلنس منا وليس عمبثة، إلى دعا نس منا ليس ٠ ت فقال ومنتا، حيا منه تبرأ 
٠.على مات نن منا وليس عصي، على 

.٢٢١٠ما فليس اللاخ علنا محل ارس وفال: 

محادهم والخزرج، الأوس ص بممر افهودي * ض بئ ثأس ُ لإ~س 
شمحنهم السن ذات لصلاح إلفتهم، ص رأى ما فغاظه نه، يتحدثون مجلس 

فيعنا قد شيخا وكان الجاهالية، في العداوة من بينهم كان الذي بعد الإسلام 
تفقال لهم، الحد شديد الملمين على الئش شديد المحير، عفليم الجاهلية 

اجم<ععهم؛هابممالامعهمإذاقداحت٠عملأبنيمم 
صهمار•

مايعفى ؤينثدهم ،، بعاثر يوم يذكرهم أن معه كان يهوديا شابا وأمر 
وكانوالخزرج، الأوس فيه اثتتالت، يوما وكان ~ أشعار من فيه يتقاولون كانوا 

ذلكعند القوم فتكلم فعلته، عدوالله ففعل - عمهم بني على للأوس فه الهلس 
أاللأخ اللأخ وقالوا تواثبوا، حتى وتنازعوا، 

وقال؛المهاجرين، ص معه فنص إليهم فخرج الله.، رسول ذلك ملغ 
إذبعد أفلهركم، بين وأنا الجاهلية، أيدعوى الله، الله لمين الممعثز ا يا 

سملعم«.بن جمر ا عن ( ٥١٢١الأدب())كتاب ني سننه« » في داود، أم ،ا أخرجه)١( 
الفتن()كتاب وفي ( ٦٨٧٤)انميات( )كتاب ز ٠ صحيحه  ١٠في الخاري« ٠ أخرجه )٢( 

٠عمر ابن عن» ١( ٠ • و) ( ٩٨الإيمان())كتاب في صححه« » في ٠ سلم و• ٧( • )١٧ 
•٠ مسم أي يا 

عم.أبماء الأصل في وما والخزرج، الأوس أ؛ م )٣( 
٠.الناموس ٠ المدينة بقرب موضع ويئك، كغراب، وبالغتن بالعين )٤( 



و0ْ
واستنقذكرالجاهلية، أمز عنكم وقهلمر به، وأكرمكم الإسلام إلى الله هداكم 

.ار ؟ كقارأ عليه يتم ما إلى ئرجعون بينكم به وألف الكفر، من 

.التي مع وانصرفوا بعضا، بعضهم وعانق وبكوا، السلاح، فألقوا 
قليزأإن ^١ ^١٣آون ؛^^١ ؤ ت - وجل عز - الله فأنزل مطيعين، مامعين 

محقوآنم وهى و همن بمد ؛ردوأم آلكثب أرزأ أث.ن نذ ربما 
٠٤نننقؤر محمط إل هدى ممد اثم بمنمم وس رسولهُ ومهكم اممب ءاينت علكم 

(.١٠١•١- •عمران: )آل 

•، ال؛ومل ذلك من آحرأ وأحس أولا، أفخ يوما رأيت ما ؛ جابر قال 

:□حاللالحادثة

دماءبعض،يعفهم امتحل أن إلى وتغيرتاالنفوس برأمها، الفتته لقدأطنت، 
المدينة.قي الملم المقت، بوحدة تعصف الفتته وكادُت، القتال، على وتواعدوا 

تلأتى المحوا على المشكلة حز الخرإلى هذا سماع عند الرّّول. بائر 

فيالتاطو لأن المشكلة، حطن يتفحل أن قبل العلاج فى ه أمؤع ~ ١ 
علاجها.وصعوبة نرها، تفاقم إلى يؤذي المنكلة مواجهة 

ينظرونوالخزرج الأوس لأل للاصلاح؛ المهاجرين معه ه اصهلحب، — ٢ 
إلىلمهم وتقدير؛ وحب واحترام إجلال نظره المهاجرين إلى 

ه.الرسول لصحبة والأوتنان، الأهل ترك ؤإيثارهم الإسلام، 
والفعلية.المولية تصرفاتهم في بالله بتيكيرهم ه الرسول قام — ٣ 

(.٦٢٧)٥: ٠ اوأن جامع I ني I جرير ابن • نحوج* )١( 



دعوىمن هو قبنه إلى فريق كل' وحنوح للقتال، تواعد من خدث ما إذ - ٤
ورفقها.خطرها سان الإمحلأم وجاء • الجاهلة 

إلىبالهداية عليهم وأنعم الكفر، من أنقدهم الله أف ه الرسول ذكرهم ~ ٥ 
أنيعد والتآلف يالوحده عليهم وأنعم يه، أكرمهم الله وأن الإسلام، 

•بعض دماء بعضهم يمك متدابرين متخاصمين كانوا 
الفتةهذه ^ الرسول عاغ الوعظ ومدا الصادق، لتيم ا دا م٠ 

•ياق ما فأرتح 
ومبهم•إلفتهم إلى وعادوا رشدهم، إلى ثابوا - ١ 
٠ؤإلفتهم وحدتهم لتمّزيق الأعداء كيد من هو حدث ما أن الأنصار أدرل " "٢ 
إلىوثابوا قلوبهم، وطهرت نفوسهم، صفغ أف الفعلتي الحل كان ~ ٣ 

؛مثابةعناقهم وكان حدث. ما على بكاؤهم ذلك وعلامة رشدهم، 
الجاهلية.رواسب من النفوس في علق عما الاعتذار 

فيماله ومطيعين مامعين واحدآ صما ه نبيهم حول الأنصار التفاف ب ٤ 
عنهنهاهم عما منتهين به أمرهم 
الأحقادوظهرت القلوب، في اليران وشتت الأحقاد، تحزكت وهكذا 

وملاما.بردأ واصيحت( أطفئت، حتى المساء أمي وما اليوم، أول في 

رأي،بسداد بنجاح، المشكلة هذه على . القائد الرسول قضى لقد 
.مشهودأ يوما كان حتى • فائقة رعت بحكمة وصواب 

القاتل!قول ألطت، وما 

الدباجراالزناد بأنوار تجز حابم، ألمز الشرك ولمز أناث 

(.٦٤" ٦٢)ه العسكرية الجوية المدرسة ه انظر ؛١( 



لقنا

احدقتلى يتقمد عاما فاندا ه الرسول 

أشالربح، بن رنعد فعل ما لي ينظر رجل من رر ت الله. رمرل قال 
يالك أنفلر أنا ! الأنصار من رجل فقال . ٠١الأموات؟ في أم هو الأحياء 

فقلتI فال رمق. وبه القتلى في جريحا فوحاوه فنقلن معد فعل ما الله رسول 
؟الأموات في أم أنت الأحياء أفي أنقلن أن أمرني الله. رمرد إن له: 

إنله وقل اللام، عني الله. رسول أبلغ الأموات، في أنا • قال 
وأبلعأمته، عن نئا حزى ما حير عنا الله حزاك ت لك يقول الريح بن معر 

لكمئذو لا إنه لكم يقول الربح بن معد إن ■' لهم وقل اللام، عني قومك 
•مات حض أبرح لم ثم • تطرف عى ومنكم ه سكم إلى حلص إن الله عند 

حمزة ١١يلتص الله. رمود وحرج . حبنْ فأحبرته ه الله رسول فجئت 
فجيعبه، ومثل كبده، عن بمش يقن قد الوادي يبئلن فوحا.ْ  ١٠المهللب عبد ايى 
وأذناه.أنفه 

منإلئ أغيفل تتل موقثا وقث ما أيدا، أصاب لن ار : و. قال 
فيأصحابه أحبار يتفقد يهتم كان الني. أن على يدل وهذا ،.  ١٠١هل،ا! 

لألمهم.ويتألم المعركة، 

الغ-مي.ووافهه وصحص تمْ، ٢( ٠ • )٣: I المدرك ٠ م ٠ الحاكم )I أحرجه )١( 
(.٤٢٣)٥: ٠ والنهاة الداة و» ١( ٠ ١ - ١ ٠ • )٣: هشام لابن « الموية المرة ٠ رآ( 



ام.بمالرّول وحروب ص \م 

اتشهد|اءلأبناء الرسول تكريم 

،جينا الله رصود ُاث I قال ، ١١جعفر بن الله عبد را عن روي 
فإنجعفر، فأميركم أواستثِهد، نيد قتل فان  ١٠ ١١حارثه بن زيد ٠ عليه استعمل 

نيدالرايه فأحل العدو، فلقوا  ١١رواحة بن الله عبد فأميركم استشهد أو ؛تتل 
بنالله عبد أحدها ثم قتل، حتى فقاتل جعفر، الرايه أحد ثم ئتتل، حش فقاتل 

وأتىطيه، < ^١٧ثمأحدالراةحالد؛نالوود، فقاتلحش؛أثل، زواحة، 
إن» وقال: طيه، وأش الله فحمد الناس، إلى فخرج ه الني خرهم 

ثم~ امتثهد أو — قتل حتى فقاتل الرايه، أحد زيدا ؤإن العدو، لقوا إحوائكم 
أحذثم أوأا>>سشهد~ — قتثل حتى فقاتل طالتا، أبى بن جعفر بعدم الراية أحذ 

ميفجالراية أحذ تم ~ استشهد أو — قتتل حتى فقاتل رواحة، بن الله عبد الراية 
. ١١طيه الله ففتح الوليد، بن حالي الله، ميوفح من 

نكوالا  ١١: فقال أتاهم، ثم يأتيهم، أن ثلاثا جعفر آل أمهل ثم فأمهل، 
:فقال أفنح، كأنا فجيءبما ا أحي ابتز إلئ ادعوا اليوم، بعد أخي طى 

محمد،أما  ١٠: قال يم رؤؤسنا، فحلق بالحلاق، فجيء  ١١الحلاق لئ دعوا اا 
بيدي،أحذ تم  ١١وحلتي حلقي فشبيه الله، عبد وأما طاو_ا، أبي عمتا فنبيه 

صفقةفي الله لعبد وبارك أهله، في جعفرا أحلمح اللهم  ٠١فقال؛ ، فأسالها 
مرار.ثلاث قالها  ١١يمينه 

• ٠١مؤتة ٠ ني )١( 
رسما•أي: )٢( 



تتثء
تخافينالعله » تفقال له ص قل وجعلت يتمنا، له فذكرت أمنا، فجاءت 

.٢٢١((والأجرة الدنيا في ولتهم وأنا عليهم، 

ولقيهموالمسلمون، ه الله رمونا تلماهم المدينة من الجيش دنا ولما 
خزوات فقال دابة، على القوم •ع مقبل الله ورسول ينشدون الصبيان 
فأخذهجعفر ين الله يعبد هأئ جعفر، ابن وأعهلوني فاحملوهم، الصبيان 

*يديه بين فحمله 

فرأيناالجنة ايارجة لحلنا رر ت مرفوعا ها هماس ابن عن اتجرانح، وفي، 
ءأالملائكة 0ع يملير ءلاو_، أيي ين جعفر فيها 

مذرا ت ه الني قال الني. هدى من وكفالتهم وعولهم باليتامى البر 
رقفمذ  ٠١•' عندر حديث، وفي • ؛؛ فإلينا كلأ ترك ومذ فللورثة، مالأ ترك 
رال؛،.زبيثه كي 

المثابةباسه وقال « هلكواالجة في اليتيم وكافذ )رأه ه:الثي وقال 
ُالنخم'ْ'■

النئرجمن *iJ بالجم كانت ؤإن المزخ، عنه وأزال عئه إذا ت أنحه من يهو بالحاء كانت إن )١( 
٠.اكهايت ٠ له عشيرة لا الذي 

(.١٧٥٠)٣; ُده نى ا( أحمد )ا أحرجه )٢، 
)٣:ء الآمون الأمن سرة في العيون ان إن» و ( ١٢٧: ٢٧)(( اللأء أعلام سر » انظر )٢( 

(.١٦١٩)الفرائض( )كتاب يي 8 صححه ٠ ني 8 اّم ءا أحرجه )٤( 
8ّعد بن سهل 1 حديث عن ٦( ٠ ٠ )٥ الأداب( )كتاب ،ي ا صححه ا في 8 الخاري ا أحرجه )٥( 

للبخاري•واللفظ 8 هريرة أبي ٠ حدث محن ٢(  ٩٨٣)الزهد( )كتاب في 8 صمحه ٠ في 8 لم موا 





نتناالاجتماعي اكلكفل 
لهمكؤف أن م رمّوإمأ آلله ممى إدا مهمبمنؤ ولا لمتين وثاَكادا ؤ تعالى: قوله فقرأت 

يهلي يرصى لما وسلمت رصيت ت قالت ثم ( ٣٦; )الأحزاب ه أٌكثم ثن بآرً 
رّوداللهها،.

ولاصيا، الخير علها ات اللهم رر : وقال اله.، رسول لها قيظ 
ونملهوغنم، وغنم وغنم الله سبيل في وجاهد وتروجته، "• كداعيثها تجعل 
لبهلوله.س الله رسول 

مكاسبهاتصفية وهي • غزو؛ نهاية ُي الله رمول افتقده فلما 
فيالأبهلال من فقدتم مى وتعليم توجيه سؤال أصحابه سال وخسائرها 

إذالهم يؤبه من يدكرون وفائيا، وفلانا فلأنا فقدنا قالوا المحركة؟ هذه 
فلأنافذكروا السؤال ه الرسول وأعاد . غابواإذا عنهم وساد حضروا، 

يذكروافلم السؤال هؤ الرسول فكرر أولا، ذكروا مى غير وفلانا، وفائنا 
معهموقام عنه. ابحثوا جاليبيتا، فافتقد أنا أما فقال . جليثيتاذكروا فيمن 

أننل قتلهم المشركين من سبعة بين فوجده القتلى، بين عنه يبحث 
البطولة,تكون هكذا يستشهد. 

يمالله. سيل في الجهاد يكون وهكذا المجهول، الجندي يكون وهكذا 
بلقبره، إلى يحملوه أن للخحابة يمح لم ساعذيه، على الله رسول حمله 
النساءأكثر محن بعده فكانت زوجته أما حفرته. فى وضعه حتى ه ينفهو حمله 
ونفقه.مالأ 

لمدوطومح، والأجسام، الهئات تكريم قبل الأعمال تكريم في أعلى فل 
(.٤٣٥: ٢٦)٠ النلأ، اعلأم سر ر انظر )١( 
الغزوة.هذْ حدد من أز لم )٢( 



الكرم.الرسول حروب j العظم الخلق ثج 
نيلكن أوإن المقدمة قي لكن إن الناس بتقدير يهتم لا سراك، في يجاهد 
وأرضا0عنه الله رصي ، الله ولدين الله و*ع ، لله يتعامل هو ، الساقة 

تنره ش الشهداء أحد الشريثتن بيديه يوند .ق الرسول ٢" 

1^؛لق نإثك ؤ ت بقوله . ^.٣ نيه وصف إذ ~ وجذ عر ~ الله صدق 
يدءمعنا ءا إل عتقك ندل لأ ؤ • بقوله بحانه ربه أدبه وند • ٤( ؛ )القلم ه عظيم 

(.٨٨: )الحجر ؛1< غثك؛ تانك محآنغص قزذ وي نهن أروحا 

حلفه،بعضهم ؤيردث أحد، على يتعالى لا بأصحابه، رفيقا لهليفا كان 
٠الناس منه يشري، مما اسقوني  ١٠ت ؤيقول منه، يشربون مما ؤيثرب 

•٠ دعاتلث، من سنا لا  I١١ له ؤيقول ءمررفبمه من الدعاء ؤيلتس 

«ص.تنمناولا دعاتكج في أشركا أ أحي أي  ١١: رواية وفي 

٠ورسولا عبدا بل  ١١ت ونال الملكية على المودية واحتار 

،.٠١٠ال1ُ يجيز كما وأحلمز ١^، 1ك3 آم  ١١: يقول وكان 

بنالله عبد عن إسحاق ابن يرؤيه ما بأصحابه ورأفته وتواضعه حلقه ومن 
غزوةفي ه الله رسول *ع وأنا الليل، جوف من قمت ت قال ُةهبم عود م

 )١( I (.٤٠٤)٩: ٠ المنعم نح
(.١٢١٥ ) I مسنده I م I أحمد I أخرجه )٢( 
مI جاسه ٠ يي I اكرمذي ٠ و ١( ٤  ٩٨الو■/())كتاب ض ٠ يته ٠ م I داود أم I أخرجه )٣( 

(.٣٠٦٢)الدعوات( )كتاب 

(.٢٣١)٢: « نيم مر م أحمد« » أخرجه )٤( 
•)١ C الله رّول أخلاق، صغة ذكر ؛ي)باب ٠ الكآركا الهينان >ا م معد، ابن ٠ أخرجه )٥( 

حن.هند سد ابن رواه (* ١٥)٠ الخفاء كشف ٠ في ٠ العجلوتي ٠ تال ( ٩٥



ؤءاكلكفلالأ.بمطءي 
أنظرإلها،فابنتها ! قال المسكر، نارزناجمة س فغله ت قال تبوك، 

قد« المزني دين البجا ذو الله عبد ار ؤإذا وعمر، بكر وأبو الله. رسول فإذا 
وعمريكر وأبو حمرته، في ه الله ورمول له، حمروا قد هم ؤإذا مات، 
لثمه،هأْ فلما إليه. هدليا0 ا؛ أخاكما إلئ أدنيا رر ت يقول وهو إلبه، يدليانه 

.،< محه قارص محه راصيا أمسيش إني اللهم  ٠١ت قال 

الحمرةأصاحمت، كنت، ليتتي يا ت  ١٠عود مابن ر' قال 
•مماتهم وبعد حياتهم في لهم وتكريمه بصحابته . المي بث هذا 

الإسلام،إلى بمانع كان لأنه البجادين، ذا نني إنما : ^٢٢ابن وقال 
عليهليس ، يجاد فى تركوْ حتى عليه، ؤيضيمول ذللث،، من قومه فيمنعه 

باثنين،وجادْ ثق منه قريتا كان فلما الله رسول إلى منهم قهرب غيره، 
البجادين،ذو له فقيل الله رمحود أز نم بالأخر، واشتمل بواحد ر فاقز 

لدلك.

بالخضؤعطيعته وتآخّث، اليودية، بماء المي حلينه عجنت لقد 
منوعممتها ، حملته بتزكية أعلمثا — تعالى — والله البرية. لرب 

وزكى( ١١ت )الجم ه رأئ ما ألمراد َكوب >؛ؤما ت يقوله قلبه فزكى الأفات، 
يغؤ، ت بقوله بهره وزكى *١( )الجم: ه آنؤئ عن ئطى ؤ)؛، بقوله• لمانه 
(١٧)الجم: ه ءدئ وما آدتز 

(.٤٧١)« رعم صور و» ( ١٧١)٤: هشام لابن ا( الشويت اليرة » )١( 
(.١٧٢)٤: البوين« السرة ٠ في )٢( 
الجاني.الغانظ اما، ابجاد: )٣( 
(.٣٨،)١: الشفا ر انفلر )؛(



هالكرم الرسول حروب j العنلتم الخلق ]قنا

;أصحابه على يتمثز أن يحب لا س الرسول ٣- 

وكانبعير، على ثلأيؤ كل ندر يوم كنا ت محال  ١١عود مبن الله عبد رر عن روى 
اللهرسول زميلث ءلاو_،، أبي بن وعلإ لنابه، أبو 

ماار ! محقال عنك، نمثى نحن ت محقالا . الله رسول عقبه وكاسا 
.، ٢١١١ما الأم عن بأغنى أن، ولأ مش، ؛أثوى أشا 

الناسأشد رتبته ورفعة منصبه، علو على فهو ه. تواصعه من وهدا 
المجلسبه امى صث، . تواصنا

الخندق.في أصحابه مع حفر أنه. وروي 

بالمتحا؛ومرة بالمعول مرة يضرب كان العمل فى اجتهاده. شدة ومجن 
مثلعاالتعسر منه يوما وبلمر • المكتل في التراب يحمل ومره التراب، بها يغرف، 

علىها وعمر بكر أبو فقام فنام، الأيسر يشقه حجر على اتكأ ثم فجلي، 
إأقرعتموني ألا • فقال وويب قنع تم ، فيثبهوْ به يمروا أن الئاس يمنحان رأسه 
فاغفرالاحرة، محش انمش إو اللهم ; وهويقول به يضرب ، الكنزينر وأحد 

،.والمها-جرةر للأنصار 

يهلثقفكان اللين بين المساواة روح أ-خادقه في ئئلهر وهكذا 
ترتفعوبذلك وحكما، شرعا للناس يصدرها أن قبل فحلا ه نفعلى المساواة 

ومشيه.نزوله نوبة أي؛ )١( 
(.٤١١)١: ا( «تدْ ٠ نى ا< أحمد  ١١أحرجه )٢( 
(.١٣١: ء)ااصا»اانظر )-١( 

كم.غا>، أي: )٤( 
(.٢٢٥)i الأّاع إياع ٠ )0( 



نقنااككافلالأ.بمطءي 
•عليهم السرور ؤيدحل أصحابه، معنويات 

•الحرب ؛ي الشعر إنشاد في أصحانه يشارك ه الرمول — ٤ 
أصحابكان وقد . ، ر واللم للحرب النفوس تحريك في تأيرا للنهر إو 

•وغرهما -صر وفي الني. ؤيشاركهم الخندق حفر في المي.يرتجزون 

•ثاني ما ذلك في الأحاديث فمن 

فإذاالخدق، إلى . الله رمود حرج ت قال فهنه أنس حديث - ١ 
ذلكيعملون هميد لهم يكن فلم باردة، عداة في يحفرون والأنهار المهاجرون 

لهم•

الأحرةعيس العيس إن اللهم را ت قال والجوع النف ص بهم ما رأى فلما 
تله مجيبين فقالوا * والمهاحرة للأنصار فاغفر 

أبدانقينا ما الجهاد على محمدا بايعوا الدين نحن 

حولالخندق يحفرون والأنصار حرون المها حعل ! قال آخر لفنل وفي 
•يهولون وهم متونهم على التراب ؤينقلون المدينة، 

أبدابقينا ما الجهاد على محمدا بايعوا الدين نحن 

فيمارق الأحرة، حين إلا خز لا إنه اللهم را ت وهوبممحهم ه الني يقول 
®أوالمهاجرة الأنصار 

(.٦٥١، ٦٥٠; ٢٨)٠ الفتاوى مجموع ٠ انظر )١( 
م٠ ام وا٤ُ( ١ ■ و)• ٤( *  ٩٩المغازي())كتاب ني ٠ رمححيحه ني a اJخارى اأخرجه )٢( 

)ْ"ااا(-الجهاد( )كتاب ش ٠ حيحه ص٠ 



الكرم.الر-رل حروب j الطم ١-^ ثثقح 
اللهمرر ؛ قوله. لسبب بيان  ٠٠والجؤع النصب من بهم ما رأى فلما رر قوله 

. ١٠٠^٠^٥ عيس العيش إف 

فىوشفلما العيش، فى مسوه وأصحابه، س الرسول حياة كانت هكذا 
•• • يمم مع الشعير من قليل لهم بملح والشراب، العلحام في وقلة الحياة، 

بصمةيائهم الرسول. وكان وسرور. جور مح، مشرقة أرواحهم لكن 
الرقيقة،وكلماته نشيده، في ووعفله العثليمة، وأ-خادقه الكريم، شخصه 
إن ١١ت يقول وهو والتعتم، الحب ملؤها عذبة، بأصوات يجيبونه وكانوا 
. ٠٠والمهاجرة للأنصار فاغفن  ١١! لهم الله ويتغفر  ٠٠الأجرة عيش العيز 

أالقائل قول ألطت، وئ 

أطازالأرض بقاع ز كاتكم بها شزلون أرض كل بكم حيا 
أزهاراس النعيون في كانكم حنننا متثلزا فيكم العص وتشتهي 

أقمانالليل ئللأم ش كأنكم برديته الناري يهتدي ونوركم 
أنواروالقلب، الخشا في لكم ياس إقامتكم من صخبا الله أوجس لا 

الأحزاب،يوم كان تا  ١١: قال ه  ٠٠عازب بن البراء  ١١حديث، - ٢ 
الترابعني وارى حتى الخندق، تراب من ينمل؛ رأيته ه، الله رسول وحندق 

وهوينقلرواحة، ابن بكلمات يرتجز معته ق— الشعر كثير وكان ~ بهلنه حلدة 
تيقول التراب من 

اصئينولا مصدقنا ولا اهتدينا ما أنت، لولا اللهم 
امننلا إن الأقدام وثبت، عبا -كينه أنزلن ف

أنماس أرادوا وإن عالما نزا ئد الألى إن 



ثكإالاحماعي الكافل 
؛ارا،.أيناأينا ٠ ; صوته ؤيرغ ؛ روايةوفي ٠ بآحرها يمدصوته نم ت قال 

 ٠٠/٠٠ /٠٠/
٠٠٠ ١٠٠ ٠٠٢

;المشهد هذا تصوير ه

!فريمان الخندق رجال 

عليه.ومحلامه ربي صلوات الكريم، الرسول يمثله ٠ الأول الفريق 

اللهرضوان - وأنصار مهاجرين من الكرام صحته يمثله ؛ الثاني والفريق 
جنديمثاله : فقل شئت همإن الصادقة. والأخوة المحبة روح تجمعهم ~ عليهم 

الخندق.كتائب الله 

ا)أينI صوته ؤيمد رواحة ابن يكلمان الأول الفريق يرتجز "■ 
الكمال،بتاج مكللا والجلال الجمال ويعلوْ التراب، ينقل وهو ا( أبين

ربيصلوات — محساحرة حلوة ونغمة حان، نجي نحح ْع مهلرنم، بصوت 
كمزاميرهي اش العدبة باصوانهم الثاني الفريق، ؤيجاوبه ~ عليه وسلامه 

•بقولهم داود 

أبدابقينا ما الجهاد على محمدا بايعوا الذين نحن 

فيأنغامهم أصداء وتصدح إيمانهم، بنشيد الكون يزهو عقلتم، لمشهد إنه 

م٠ سلم وأ ٤( ١ • و)اُ ٤( ١ • الغازي()٤ يي)كتاب ٠ صحيحه I ،ي I الخاري I أ-مجه 
)كتابيي I الصف ر في ا شة أي ابن وا ١( ٨ • الجياد()٣ )كتاب ش ٠ ححه ص٠ 

(.١٦•)٦: ٠ اياري فتح I وانظر ( ٢٥٨-  ٢٠٧)المغازي( 



هالكرم الر-ول حروب ل العتلم ، ٣١

اللهحبيسا حول الصخب إنهم الأزمان، مدى على الوالهة القظة القلوب 
•ورسوله. 

شمةوغمرتهم الصادق، والإحاء الكامل، الإيمان جمعهم وقد 
•هؤ الله رسول الأعلى لقائدهم الحب بنشوة قلوبهم وامتلأت الصحبة، 

علىالتراب ؤينقلون وصلابة، بقوة يحفرون حد، وا بجد يتحركون 

بينوالحب التلاحم صور من رائعة صورة إنها ملل. ولا كلل غير من ظهورهم 
بصدقإلينا ونقلتها الوجود، عدسة مجلتها فنية لوحة إلها والقائد، الجند 

وأمانة.

رسولسمع أنه ت را الأسلمى دهر بن نصر  ١١عن إسحاق ابن روى ٣" 
الأكوع،ابن يا انزل : الأكوع بن لعامر خسر إلى ميرْ فى يقول الله. 

فقالالله.ؤ برسول يرتجز فنزل • قال هناتلث،، من لنا يخد 

صليناولا تصيفا ولا اهتدينا U اللأ لولا واللب 

اينأبفتنه أرادوا ؤإن ا علينبعوا نوم إذا إنا 
لافاإن الأقدام وك عبا كينه انزلن ف

وجشالخطاب بن عمر فقال الله،، حماك ير  I١١ الله رسول فقال 
فيماقتله، وكان شهيدا، حيبر يوم فمتل إ يه أمتعتنا لو الله، رسول يا والله 

فكانمنه، فمات شديدا، كلما هكلمه وهوبماتل، عليه ر-بع سيفه أن بالغتى، 

(٤١٩٦)خسر( غزوة باب - المغازي )'محاب ني 0 صمحه « م ٠ الخاري ٠ أخرج—_ه 
الموية«السرة ٠ م  IIهشام ابن و» ١( ٨ • )٢ الجهاد( )كتاب م صححه« ٠ ،ي سلم« ٠ و 

 ;(.٣٤٢)٣



نقناص\لأص 
نلمهأحنه ابن ّأل حتى سلاحه، قتله إنما ؛ وقالوا فيه، شكوا قد المسالمون 

فقالالماس، بقول وأحبره ذك، عن ه الله رسول الأكؤع بن عمرو ايى 
المسلمون.عليه فصلى عليه، وصلى ،١ لشهيد انه ء I الله رسول 

.،١ مجاهدا جاهدا مات  ١١ت الله رسول قال ! لمسلم رواية وفي 

ولولاستقباله، كلهم الماس حرج المدينة من ه الله ون رم دنا ّ — ٤ 
وحرجقلوبها، على يمشي حتى أكبادها، الهلريق له لفرمث استطاعت، 

•ؤنقلن فرحتهى عن يعرف والولاند والصبيان المساء 

المودلعنيات ثن ما نيعلدن بالطلع 
لمها دعا معلما اضن وجب 

طبعْ—الالأمر بن، جئا فينالمبعويث، ا أيه

:المدينة قدومه. حض يفرن؛الدفوف، وهن النجار بني حوارمن وقاك 

جازمن مس حيدا ا اتجاو ض، من جواد نحى 

ساطعدليل والأسرار، بالمعاني والقياض بالأنوار، المشرق فوجهه. 
.وصدئاحما الله رسول أنه على قاني، وبرهان 
رواحة!بن الله عبد قول ألهلم، وما 

هذْإنشاد أذ I القيم ابن ا ذكر ٢(: . )٤ a المختوم الرحثى ٠ وني (• ١٥٥ )٣؛ ٠ المعاد زاد ٠ إ١( 
المدنة.مقدمه محي ذلك لكن ا إنت يقول من ووهم تبوك، مجن ؤهأ مرجعه محي لكن الأثعار 

العلامةرجح وقد يشفي، بدليل الترميم هذا يلي يأت لم ٠ القيم ابن ٠ لكن ٠ المعاد اد ز٠ 
رحمة ١١اطر ردها. يمكن لا دلأنل ومعه المدينة. ث.ُه صد لكن ذلك أن الفررتم، المصور 

١ث ١ ١ ٠  ٠٦.)



البنرمن مولود حير يانه نهدت أحلائه لمن الفداء ردحي 
والقمرالشمس ضوء البرثن عم كما المياد كذ، فضائله ءمن« 

الحبرعن تنئي بديهته كاث متئنه مات فيه نكى لم لو 
الخالد.الشرف هدا على يتسابقون فيهم، لينزل يدعونه الأنصار وأنبل 

فعل؟فماذا 

أنيريد ولا بالرفض، أحدا يؤذي أن يريد لا إنه وحكمته، لعلمه إلى انقلن 
الماقهوسارت  ١١مأمورة فائها التافه اتركوا ار ه فقال أحد على أحدا يميز 
ه•أيوب أبي دار عند بركت حتى 

المرحعلى والرحاء بالشدة الله رمول هع >ه، الصحابة عاش ثم 
نزلإذا والمي. جلمابب، غير يليس لا والفضل الأدب، بجلباب متمربلين 

القاتل!در ولله المرور. وحل الهموم، ارتحلت ينال 

أذرنالما اب، بالألي، وانتهخنثه حيس القالوب، مز أس 



ؤقآاكلكفلالأ.بمطءي 

معاملتهم-ق وحتتمته الأنصار، مع الرسول تطف 

يومنالوا الأنصار من أنانا أن « مالك بن أنس » عن الصحيح ني ثت 
رموزهثلفق أفاء. ما هوازن أموال من رسوله على الله أفاء حين حنين، 

الإبل•من المئه قرش من رجالا بملي ه الله 

منمثلن وسيرينا ؤيتركنا قرينا بملي الله، لرسول الله يغفن فقالوا 
إدمائهم 

إلىفأرسل قولهم، من . الله رسول ذلك فغيث مالك بن أنس قال 
اللهرمود جاءهم اجتمعوا فلما ، أدمر من قبة في فجمعهم الأنصار، 

ياذوورأينا، أما ت الأنصار سهاء له فقال «. ؟ محكم بلض حدث ما رر : فقال 
اللهيغفن : قالوا أسامهم، حديثه منا أناس وأما سيئا، يقولوا فلم الله رسول 

إدمائهم من سلر ونيوثنا يتركنا، 
أتألمهم،بكمر، عهد حديثي رجالا أعهلي فإئي ٠ : ه الله رسول فقال 

برسول،رحالكم إلى ورجعون بالأموال، الا-تا يدهيا أن رصزل أفاد 
ء٠ به ينقلبوو مما خير به تقلبول لتأ فوالله الله؟ 

*رصينا قد الله، رمحرد يا بالى، ت فقالوا 

المدبوغ*الجلد بماض أديم، جمع وم جلود، مجن ؛ أدممن ;١( 
مازلكم.]٢( 



جالكرم الرسول حروب j الثلم الخلق لثقأ

ورسوله،الله ئلموا حش فاصبروا ، شديدة أثرة نتجدوف فإنكم  ١١ت قال 
نصر•ت قالوا • ٠٠الحوض على ؛إش 

!فقال الأنصار هؤ الله رمود جمع • قال أيشا ُ مالك بن أنس  ١٠وعن 
ودرم فنال ، لما أخت ابن إلا لا، : فقالوا ٠، غيركم؟ من أحد أفتكم  ١٠

بجاهالثتعهد حديث فريشا إف  ١١! فقال  ١٠منهم القوم احن ابى إف  ١١• الله 
الماسيرجع أن ترصوف أما وأالمهم، هم أخبن أن أردت ؤإز ومصته، 

للث،وٌواديا، الماس سلك لو ؟ بيوتكم إلى الله برسول وترحعول ؛الدنيا، 
،.(١١٣الأنمار شب _ ئبماآآ،، الأuن 

منأعثر ما د. الله رسول أعقر لما I قال  ١١الخيري معيد أبي  ١١وعن 
وجذر؛،شيء منها الأمار في يكن ولم العرب، ونائل قريس في انمطايا تلك 
قائلحش القاله، فيهم كثرت حش هم، أنففي الأمار من الحي هدا 

يات فقال  ١١عبادة بن معل  ١١عليه فيحل قومه، الله رمود لقي •' قائلهم 
هدافي صنث لما أنمهم في عليك وحدوا قد الحي هذا إل الله، رمود 
قبائلفى عaلاما يطايا وأعطت قومك، فى منف أصبث، الذي الهيء 

شيء•الأنصار من الحي هذا في يك ولم العرب، 
امرؤإلا ل U الله رسول يا : قال  ١١؟ سعد يا ذلك ص أنت فأين  ١١; قال 

حىبجو خموكم عليكم يفضاى أي: )١( 
الجل•الْلريق؛ي أو جلجن، محن انمح ما )٢( 
ني IIميم ور ( ٤٣٣٧^( ٤٣٣١)المنازي( )كاب ؛ي  IIمعحه ٠ م ٠ الخاوي ٠ أخرجه )٣( 

 Dلملم.واللفظ ١( .  ٥٩)الزكاة( )كاب ؛ي ا< حيحه ص
)وجد(.٠ القاموس ٠ وحزن غضب ومرجذء؛ وجذم، وجذا، ويجذ، يجذ، ولجذ، لجذ، )٤( 
عنا.أعرض و إليهم لمال أكان )ْ( 



تثتءالكافلالأ.بمطءي 
.،٠ الحظيرة هذه في قومك لي فاحهع  ١١؛ قال ؟ قومي من 

منرجال فجاء ؛ قال الحغليرة، تلك في الأنصار فجمع سعد فخرج 
سعد،أنا٠ احتمعوا فلما فردهم، آحرون وجاء فيحلوا، فتركهم، جرين المها 
الأنصار.س الحي هدا لك اجتمع قد : فقال 

تقال ثم أغل، له هو بالذي عليه وأثنى الله، نحمد الله رسول فأتاهم 
ألمأنفكم، في وجدتموها وجدة عنكم، بالغتني قاله ما الأنصار، معشر يا  ١١

بينالاه فالق وأعداه الاه؟ فأغاكم وءا'لة الله؟ فهداكم ضلالا آتكم 
.٠٠قلوبكم؟ 

معشريا تجيبونني ألا  ١١قال! وأفضل. أمن ورسوله الله ل ! قالوا 
«ؤالأنصار؟ 

!قال والفضل. المى ولرسوله ولله الله، رسول يا نجيبك وبماذا ! قالوا 
ومخدبولأفصدياك، أتيتنا قتم: وصي. فلمينم لئلتم شئتم لو والله أما  ١١

معشريا أنفكم في أوجدتم فاسيناك، وعائلا فاؤيناك، وؤلريدا فنصرناك، 
إلىووكأتكم لثّلموا، قوما بها تألت الدنيا من لعاءةر٢، في الأنمار 

والبعير،بالشاة الناس يدهن، أن الأنصار معتز يا ثزصون أفلا ؟ إ،لامكم 
الهجر؛لولا بيده محمد نقس الذي فو ؟ رحالكم في الله برسول وثرجعون 

شعباالأنصار وسلكت شعتا الناس سللئ، ولو الأنصار، ص امرأ لكت 
أبناءوأبناة الأنصار، وأبناة الأنماز ١^ \ض الأنصار. شنت لكف ل

عرب؛ا يس بالأموال ء؛رهم إيثار س سل ُا وأن ني!حسانهم، ُا أنه يوضح أن يريد )١( 
المان.

القليل.وألقدر المتر، الشيء والمراد الشراب، من الجرعة )٢( 



mالم.بم ب حروب ز 1^، ؤج 
اللهبرسول رصينا ت وقالوا لحاهم، أحملوا حتى القوم فبكى ٠. الأنصار 

.وحaلا مما 

•إ القائل در ولله • وتفرقوا ].ط الله رسول انمرق ثم 
فهمن والمرحاذ يضحك، والدر يحكيه والبدر تثبهن، القس 

يتجهالدر صاج عن فوجهه معتكر اللل وظلام نرى وس 

الحاب،.دمع من أرى لأنها ، والألباب العمود لب ت. ألفانله إو 

الضارسامزآصدالخنيمة، 
•قلوبهم المؤلفة منه أعطى الدي الحس من 

انهزموقد إلا يرجعوا فلم انهزموا، كانوا أنهم ومببه ت العلماء قال 
ووكل، للتأليم، فعل ما فيها ففعل نبيه.، إلى الغنيمة أمر الله فرد الكفار، 

.١^٢٢والله إيمانهم. إلى الأنصار 

هحكمه من بالغة وحكمة الغنائم، توزع في ه الّكا عياله هدا ومحا 
الغة.ال

(٢٥٢٨: )٠ ٠ الممنف ٠ هي ٠ شيبة أي ابن • و ( ٧٧)٣ت ٠ مسنده ء في ٠ أحمد ٠ أخرجه )١( 
(.٣٩٢)٠ الأسرار ومهلالح الأنوار حدائق ٠ و ( ٤٩)٨؛ ٠ اياري فتح  ١٠انظر )٢( 



قنا
;الحادثة تحلل لح 

وحينماالغنائم، هذه قي حما لهم أف الأنصار اعتراض على الباعث إذ 
بينوالمودة العلاقة في تغير هناك حدث هل ت سؤال يثار الغنائم من يحرمون 
والأنصار؟ر. الرسول 

:الأو اكحو عل اساإة هذه بمعالحة ه الرسول ام ق٠ 

القيادةعلى لأن الخبر؛ سملع لحل الممدى في الرسول أمؤع — ١ 
الفورعلى تبادر أن أفرادها صفوف في مشكلة بوجود علمت إذا الحكمة 

العلاجبتقديم تقوم ثم وبواعثها، أسابها، بمعرفة المشكلة، هذه بدراسة 
وعندعلاجها ذلك يعاس فيصعب صررها، يستفحل لكلا رعة بالناجح 

الراتق.على الرتق يتسع ذلك 
والرصا.الغضب يعتريهم والبشر ، الأنصار ومنهم ، بشن الصحاف — ٢ 

كان~ المدينة في الكبرى القبيلة الخزرج زعيم ~ را عبادة بن سعد وار 
سبيلقعلعت إذ وبركه، حير الأنصار بموقف الرسول بإعادم لمبادرته 
ترتبإذ الملمه، الجماعه وحصنت الأنصار، نفوس على الشيهلان 

ه.الرسول من الحكيم العلاج المبادرة هذه على 
أنقوس( من رجل إلا أنا )ما : قوله من  ٠٠عبادة ن سعد » أراد إنما - ٣ 

علىليهلهرهم التصرف، هذا في النبوية السياسة حكمة لقومه يستطلع 
وعلىعليه الله أفاء فيما ه الرسول ف، تم لأجله الذي سب، ال

•هوازف غنائم من لمين الم
فهوكثاحلته، ءلاهن٥ كان إذ والصراحة؛ المدق منتهى قوله فى أل كما 

والعلاج.الأمر -دارك ويوذ وعبهم، ألهم في الأنصار يشاطر 
بهم.ليلتقي قومه؛ يجمع أن ه عبادة« ن معد » ه الرسول أنز - ٤ 



الكرم.الرسول حروب ل العفلم الخلق لثقئا

-٥

الأمار.نفوس في ومكانته ه، المي عند مكانته على دلالة هذا وفي 
إذالغنائم، توزيع في اعتمدْ الذي بمقياسه الأنصار الرمحول إعلام 
إلىالإيمان أقواء وزض إيمانهم، ليقزي الإبان؛ صعاف أعش 

هالرسول، فذكر بالفضل، الفضل لأهل والاعتراف رآحة، بص الحوار - ٦ 
قآالر-ول عن الدفاع أجل من وبذلهم وجهادهم الأنصار قفل 

ودعوته.

يعلوغنى صلال، يعد هدايه ْن عليهم الدين هذا قفل لهم بتن كما 
٠عداوة بعد للقلوب تأليب ومن ففر، 

لكانالهجرة لولا وأنه عنهم، يتخلى ولن معهم، أنه ه الرسول إعلان - ٧ 
لسللث،شعبا الأنصار وسلكتج شعبا الناس سلك ولو الأنصار، من امرأ 

الأنصار،ارحم اللهم ؛ لهم بالدعاء حواره ه حتم ثم الأنصار. شنب 
.٢١الأنصارلأبناء وأبناء الأنصار، وأبناء 

وسارعواالعلبة، قلوبهم ورنت، الجتاشة، العواطف، ذوو الأنصار اثر لمد — ٨ 
مكانهفصادف، الرحيم، القالب، هن النابع .ه الرسول لكلام بالاستجابة 

منالأحشاء في تمكن يما تبوح آماقهم مدامع درر وفاث قلوبهم، في 
ئعالجكيف القادة ينلم ناجحا العلاج في التدرج هذا وكان • الحسن، صد3، 

الصلع.ويزأمب، النفوس، 
تقال س أجاد ولقد 

الزهرالأنجم فوق المجد من بيتا دبموا النلأ في سادوا الصخن، أولئك 
النيرأحن قمح، بماكمحم من أد نثابههم من أذ بماظرهم ذا مل 
.٢٦٠- ٥٧السكرية«)الموية درّة ال٠ انظر ^١( 



زآ؛0اككأفل 
والظفرالئنق فهنبات فأحززوا كلهم الخاش حير محبة فازوا 

الأعرابجفاة على وصيره الرسول حلم 

وتعلقتنحوها، لأيمار ا وارتفعمت حنين، غنائم إلى لأعناق ا انرأثت 
رداءه.،حطت سمرْل إلى اصثلروه حش لوته تنأ ه الله برمحول الأعراب 

ومعهالله رمحول هوْع بينا أنه ؛٠ ثهلعم بن حبير رر عن الصحيح في ثبت 
اصهلثوهحتى يسألونه الأعراب الله ود رم علمث حنين من مقبلا الناس 

خلوردائى، أعطوني  I١٠ فقال الله رسول فوقم، رداءه، فحهلقف سمرة إلى 
كدوثاولا بخيلا تجدونني لا ثم بينكم مته لمنعما العقاه هده عدد كان 

.؛١ جبانا لا و 

وعليهالله رسول مع أمشي كث رر ت خال ا، ماللث، بن أنس رر وعن 
إلىنفلرت حتى ه مديد حدبه فجذنه أعرابي فادركه الحاشية، غليظ نجرانئ برئ 

مرت قال يم جدتته، شدة س الرداء حاشية به أثرت قد الني عاتق صفحة 
.٠، بعطا؛ له أمر ثم فضحك، إليه فالتقث عندك. الذي الله مال من لى 

هالنبي آثر حنين يوم كان لما  I١١ ل قا  ٠١عود مبن الله عبد  ١١وعن 
٠٠عيتثه رر وأعهلى الإبل، س مئه  ٠٠حابس ن الأمغ  ١١فأعطى ! القمة في أناسا 

فتح i١١ المحب صلبة والشوك، الورق صغيرة الظلء تليلة الرأس، منفرته حلويلة شجرة هي ١( ؤ
اواري«)^؛ه\(.

الحمراء.عندهم وأعزها الإبل، واشم• ائكة. الشالبوادي شجر من الغصه، المفرد )٢( 



القنمة.يي يومثد فآثرهم العرب أشراف من أنانا وأعثلى ذلك، مثل 
الله.وحه بها أريد وما فيها، عدد ما القسمه هده إ0 والله ت رجل قال 

لمإذا يعدد فمن ُ • فقال فأحبرته، فأتيته الني لأجبرل والله * فقالت 
١١فصبر هدا من بأكنر أوذي قد مومحى الله وجم ؟ ورموله الله بميل 

من. المي، في لكن ما الأحاديث هده من يتضح حجرت ابن ؛ قال 
الأعرابحفاة على والصبر الجود، وسعة الخلق، وحن الحلم، 

ولكنه، الله رسول من لعلما أرى الأذاو تسمع لم بل العيوف، ئز لم 
ه.بالعطية والأذثة بالابتسامة، الإساءة يبادل 

ٌبأبي ابن، و•نغف-،( »غتاوة( د الرسول 4لأطقة 

الفتحفي مكة . الله رمول قدم لما فال العباس عن سعدأ ابن أحرج 
.٠١؟ لأراهما و)معتب( )عتبة( أحيك ابنا أين عباس، يا ٠ I لي قال 

• ٠٠بهما فاهم، اذهب  I٠٠ قال . قريش مثركي من تنحى من مع تنحيا ت فقلت، 

I أخرجها اللأة الأحاديث )١(   I ني I سيم I (٣١ ٤٨)الخص( زض )كاب ني
(٤٣٣٦)المغازكب( )كاب م أخرجه ٠ سعود بن الله همد ٠ وحديث ( ٥٣١ • و) ( ٤٣١ و)؟ 

سثشم،٠ بن نعتب ء مو والرجل ١( •  ٦٢)الزكاة( )كتاب م  ١٠صحيحه  ٠١م ٠ لم مر>ا 
0اللدنٍة المواهب و، ( ١٧٥)٦; I( الإصابت ٠ انهلر تاب. إنه ونل؛ منافقا، كان نل؛ الأوس. 

(.٦١٣)١؛ 

(.٢٥٤)٦؛»قحاJارى،)٢(
(.٤٢-  ٤١)٤؛ « الكبرتم، الطتات » ى )٣( 



ؤكإاككاiلالأجتuص 
.يدعوكما هؤ الله رسول إن فقلت فأنيتهما، عرفة إلى فركت ت فال 

بأيديهماأحد ثم وبايعا، فاسلما الإسلام، إلى فرعاهما سريعين، معي فركبا 
انصرفتم ساعة فدعا . الملتزم بهما أتى حتى بينهما يمشى بهما وانطلق 

وجهه•قي ترى والروي 

وجهكفى أرى فإني الله رسول يا الله سرك • له فقلت • " العباس 'ر قال 
الرور•

•* لي قومهما ربي من هذين عمي ابمي استوهث إني  ١٠؛ المي. فقال 

محنالفتح يوم لحل ه الني أن علي إلى آحر وجه من اتجراني وأحرج 
،بإسلامهما فرحا  ٠٠عمي وابنا أجواي هذان  ١١• للناس يقول ومعب عتبة 

أنيعد بينهما المجد لحل بأنه ؤيجمع . لى فوهبهما الله س استوهبتهما 
.العباس أحضرهما 

ممنوكانا ، ^١ الله رسول ُع حسا سهدا إنهما •' بكار بن الربتر ونال 
.بمكه وأقاما يت. 

الأصول.والحجر الكمة باب بين  ١٠٠وم ( ١) 
.n^(ii،)الإصابة! )٢( :l ١٧٠.)



الخالقصفيموبابمبم|

ممهتواضعأ الأ اصر يوبده ولا اس، إني داع . اتوسوو 

 Uثمانقل منه أخرج الذي الأمين، البلد عر و. العظم المغ شرف أ
المبين.الفتح تخمه يولم التمتن، الصر يرهه لم أهله له استسلم وقد ستين، 

"منه قفلا تمكينآ، القرى أم له ومكن رماله له وأتم رسوله، الله أيد لقد 
والجملالجليل، المقللق والحمد الجزيل الشاكر فاستحق ونعمة، - تعار 
الأنيالمحو عر كان وكلللئ، العالمين، لرب المثلى العبودية بحال 

نصفمقدار لمها يهلة، بحمراء بعمامة متعمما القرى أم ه؛■ المي دخل ~ ١ 
القصواء.ناقته عر أسامة، حلفه وأردف الجنال، لبنا ميمنى، ثوب 

اأواه من به أكرم نعمته• عليه أتم الذي ~تعارس لله تواضعا رأسه حثي ~ ٢ 
بهأحس ،. ر رحله واسهلة نص لتاكاد لحيته إن حتى الانحناء في وبالغ 

منصبمستهام!
بالفتحالله لحمة استشعارا ؛ وترجيحا وترتيلأ قراءة الفتح، سورة قرأ ~ ٣ 

عليه.العزيز الصر ؤإصافة كله، الذوِ_ا وغفران المبين، 

قارخانمأ أن غلم ويا طوالا، منين قاتترْ الذين لهزلأء القتال عن نفى - ٤ 
حير.الله قضاء I قوله عر يزد لم قور، لنا 

فقالالفلفر، استحقه لما الخزرج سيد " عبادة بن سحي رر على أنكر ~ ٥ 
الراية،منه فنزعتا فأمر " قريشا الله أذل، الثوم الملحمة، يوم اليوم  ٠٠

(.٥٧٥)١: ،( اللدنة المواهب ر انغنر )١( 

نيم« لموء ( ٤٢٨١)الغازي( )'محاب ني (( صحيحه را في (( الخاوي  ١١أحرجه )٢( 
(.٧٩٤)المانرين( صلاة )كتاب م صحيحه« رأ 



اكلكفلالأ.بمطءي

.،١ قرينا فيه الله أعز يوم اليوم •، الكعبة فيه يعقم يوم اليوم بل را ؛ وقال 
موصوفه.الوافرة ويالمن معروفة، بالمعروف محجنة . له 

الاستحواذولا العدو، على الانتصار ليس ه نبينا شريعة في فالنصر 
بهوتديي الماس، به ويوبى الله، ليث يم أن الصر بل نواصه، عر 

.البشرية 

تونوممئة ثلاث وعددها وداحلها، الكعبة خارج الأوثان كنر ~ ٦ 
نك اشلل  ulآكطل ريهئ ألم، جآء ءؤ • يقول ه وهو صنما، 

٠يمها أن عير من تهوي فجعلن ( ٨١ت )الأمراء ه زهوقا 
الثجتيالندي بصوته الأذان فاعلن الكعبة، فوق ليودن بلالا ه النكث، رلمع ~ ٧ 

وحشامناالأغصائ، فتمايلت، ، الأرجاء فى الوحيد ألحاذ فصدحن، 
حامداوصلى محتاف ثم الإيمان، نشيد من ماء الوءلر؛ث، الجبان، 

اللهإلا إله لا رر I بقوله استهلها والماثر، بالأحكام حافلة حهلبة حطب، — ٨ 
الأحزابوهزم ، جنده وأعر عبده، ونصر وعده، صدق وحده، 
رءلْ

له.المهللق والإحلاصى لله، بالعبودية تتضح كلها ومشاهد مواقم، 

.العالمين رب لله ؛المودية الماس وقتام الإسلام، تبلخ الوحيد وهدفه 

فيا< م مل٠ و ( ٤٢٨٧المغازي())كاب ز ٠ ه صعحI ،ي الخاري« ٠ ه أخرج)١( 
(٥٢• ٢: ) ا المرة دلائل ا في نمم« واأم ١(  ٧٨١)الجهاد( )كاب في « محاّ صا 

(.١٧٦: ٢٧)I الهلأ، أعلأء سر و• 
(.١٢٩٦-  ٣٩٥)٠ وعم صرر • انظر )٢( 



.الرّول حروب j ]ثج 

ُقهI■4( اتله عبد بن جابر » جمل قصات 

ذاتغزوْ رر إلى ه الله رسول ْع حرجت I يقهتء  ١١الله عبد بن جابر را قال 
جعلتالله. رسول ممل فلما صعتف، لي جمل على نخل، من ار الرقاع 
مالكار ! ممال ه الله رمحود أدركني حش أتخلف، وجعاث تمضي، الرفاق 

.هذاجملي أ؛هلأني الله رسول يا ت قلت .  ١١جابر؟ يا 

•الله رسول وأناخ فائخته،  ١١أنخه  ١١! قال 

. ١١شجرة من عصا لي اقطع أو يدك، من العصا هده أعطي  I١١ قال ثم 

١١اركب،  I١١ قال ثم وخساتا بها فثخنه . الله رسول فأحدها ممعالت،. 
مواهقة.ناقته يواهق، بالحق بعثه والذي فخرج فركتن، 

. ١١؟ حائر يا هدا - أسعتي  ١١ت لي فقال الله رسول ْع وتحينت 

. ١١ننيه ولكن لا،  ١١ت قال لك، أهنه بل ا ه الله رسول يا • قلت، 

. ١١بدرهم أحدته قد  ١١! قال ! الله رسول يا يمنيه •' قلت، 

لا،ت قلت، .  ١١فبدرهمين  ١١ت قال ا الله رسول يا ثنننى إذن لا، ت قلح، 
•الأوي بلغ حك، ثمنه في الله. رسول لمح، يرير يزل فلم 

تقال ، فهوللث، •' قلت، ،  ١١نعم  ١١ت قال ؟ الله رسول يا رصيت، أممد ت فهلت، 
٠٧^١^١١١١.

لسرءته.المشي ني وبمارصها ابنها، بأي: 



الله.رمحول يا نعم، ! تلت ؛٠ ؟ بعد نزوجث هل ! جابر يا ٠ ت قال ثم 

.بمال لا، : ف ؟«. م! أم أسا ٠ : قال 

أبيإن الله رسول يا ! قالت .  ١٠؟ وتلاعبك تلاعبها حارده أفلا رر ت قال 
تجمعجامعه، امرأة فنكحتا سبعا، له بنات وترك احد، يوم أصبب، 

علتهن•لتقوم رؤد'نهر،، 

بجزورأمرنا ، صرارار جثنا قد لو إنا أما ~ الله ثاء إن — أصبت،  ١١! قال 
اتماريها هنمخت، بنا وسمعت، ذاك، يومنا عليها وأقمنا ، فنحرت، 

فإذاستكون، إنها  ١١ت قال نمارق، من مالتا ا الله رسول يا والله ت قلث، 
.ا، كبما عملا فاعمل قدمت، 

ذلك،عليها وأقمنا ، فنحرت، بجزور الله رموز أمر صرارا جثتا فلما 
اليوم•

وماالحديث،، المرأة فحليت، ولحلنا. لحل ه، الله رسول أمي فلما 
ومحناعه.مع ف، فدونلث، ت قالت، . اللهرسول لي قال 

؛ائت،على أنخته حتى به، فأقثلثإ الجمل، برأس أحدت أصبحت، فلما 
.منه قريبا المجد في جالستا يم ، الله رسول 

رسوليا I قالوا  ٠١؟ هذا ما  ١١فقال! الجمل، فرأى الله رسول وحرج 
جابر.به جاء حمل هذا الله 

(.٨٨٦)٢; ٠ المطابة المغانم ا العراق طريق على الدية من أميال بعد ■ض ماء )١( 
وسائدها.)٢( 



هالكرم ارسول حروب j الثم الخلق لآةت| 
برأسخل أخي، ابن يا ٠ I فقال له، فدعيت ،، جابر؟ فأين ار ت قال 

LUJi^- ،، أوقته«.فأعطه بجابر، اذهب  ١١له: فقال بلالا، ودعا  ٠٠لك فهو
.يسراشيئا وزادني أوقثة، فأءهلانى معه، فذهست، 

فيماأمس أصيب حض بيتنا، من مكانه ويرى عندي، ينمى زال ما الله فو 
يوميعي ،، لنار أصيب 

 ٠٠/٠٠ /٠٠/

:٠( الله عد بن جابر  ١١جمل قمة على أضواء د

يائ، الحديث، لطيت العشرة، حلو ~ حنة أسوة فيه ولما — ه النك، كان 
رمولخلق يمثل  ٠٠جابر رر ْع الحوار هدا لهم. التواصع جم بأصحابه، العناية 

~عنهم تحار الله ~رصي لأصحابه عشرته حس ؤبمور تميل، ختن الله. 
الرحيم.الرفع والتواضع والرقة، اللطف، صور أحلى في 

حمله،لفعم، القوم عن تخلف وقد حابرا، أدرك كيم، أرأينا ١" 
قوه،للجمل فكانتا خفيفة، نخسات بها فنخسه جريدة له وامخي أمره، فأهمه 
ه.للسي معجزة إنها ؟ يقها فالجمال بها غالت، 

نيوأصله ( ٥٦٩)o: والهاية« الراية ورا ( ٢١٨-  ٢١٦)٣: هشام لابن الوية« السرة  ١١)١( 
و)لكب( ٢٧١٨)الشروط( وركاب )ببم-آ( الًوع( )كاب ،ي « المخاري حح ص» 

رضاع(و)كاب ( ٧١٠)المساواة( )ك\ب في « َ صحح و» ( ٢٩٦٧)الجهاد( 
(١٤٦٦.)

بنالله عيد  ١١عليهم وأتروا ة معاوية بن يزيد  ١١أهنها حاغ أن يوم بالمدينة لكث الحنة وقعة )٢( 
وأرملفيهم. لكنوا الدين الصحابة الكبر من أحد ١؟^^ هدا على يوافق ولم ٠ الغل حنفللة 

٠المرتم، عمة بن مسلم ا عليهم وأتر وايابعين، الصحابة من المدينة أهل لقتال عكزْ ا زيد ي٠ 
ولكثكثيرة. ٍود حجارة بها المدينة بظاهر أرض ت والحرة المدينه. وانتهت ه( ٦٢ز'منة 

(.٢١٨)٣: ٠ هشام لابن الميرة  ١١وحاشية '٣( ٦٥)١: (( اكهاية  ١١بها. الوقعة 



إناه،يهبه أن فأراد ، هدا حمله يبتاع أن ® جابر " على عرصى لم ٢" 
بيعاتهم،في الناس يساوم كما لا بارة، سمحة كانت ارمة، موماومه فأبى، 

اثخدْؤإنما فيه، المرابحة و بالجمل، المتاجرة هؤ النتي قصد من كان وما 
٠جابر ٠ على رد صرار، إلى انةال_< لما فانه وملاؤلفته،  ١١جابر  ٠٠لر وسيلة 
.يسيرا شيئا وزاده ثمثه، ونقده جمله، 

بعثرتهم.، والتلطفالأصحاب، بر في فريد أمحلوب إنه 

امحتنهدأن بعد الأمريه، ء جابر أحبار® على الله ^رفرمول ٣" 
حلالمن وعلم وحده، الأسرة عن المؤول هو وأصبح أحد، في والده 
أفلارا ت ه له فقال ثيبا، امرأة أحيرا تزوج أنه وزواجه، أحواله عن سؤاله 
الشالمحنة قوة من وتخفف وتداعبها، تداعثلث، الإهاب، غصة ا، . .جاريه

الثنايت،على لقوم الثيب، آثر بأنه أجابه لما رأيه امحتموب< لكنه ؟ منها تعاني 
رثابجن•من وئرم ثعثهئ، وبجم أبوه، عنس مات اللامح، السح 

فيمعه المجاهد الصحابي يكرم أن . الكريم الرسول أحب ٤" 
فيكونالمدينة، من يقترب عندما بالزواج، عهده لقرب النءاع، ذامت، غزوة 
وتسمعيومه، عليها ؤيقيم الجزور، فتنحر فيأمر أميال، يعد على منها 

للقاءتأما بيتها وتتعهد شانها، من فتصلح بمقدمه، العروس زوجه 
بانهأجبر وساند بيته فى ليس بأنه ، ٠٠جابر  ٠٠عقب ولما زوجها، 
؟وغيرهاوسائد له وستكون الله، يفضل ومحيغتتي حاله، ستصلح 

تهيؤولا تكلم، بلا غزوة من أوبة في ، هده مواساة وأي ، هدا لهلف أي 
سابق؟!استعداد ولا 



هالكرم ارسول حروب j الظم الخلق وذت| 
إياهوفيه ثم ظاهرة، ومعجزة حارقة، للمنة له، وقوا٥ جمله، به الله أبرأ 

يزسهلتتعد الجزور القوم فحر قامر يه احتفى نم ثمنه، نقده أن بعد 
مدحوروغنى منفلور، نعيم عن هلمأنه نم لاستقباله، 

حنة،مصايشعا سح ٥ ظه، 

ووفاءبز يوم با'نمح اثقتح يوم يصف اترسول. 

أنهمبالجاهلية، يده قي الكعبة مفتاح وكان ٠ ؤللحة بن عثمان را عن روي 
فيه الني وأن والخميس، الاثنين أيام الجاهلية في الكعبة يفتحون كانوا 

لهوأغلفل عثمان، منه فمنعه الناس، ْع الكعبة يدخل أن أراد دعوته أوائل 
هداترى عثمان يا لعللث، ٠ قائلابه وترقق عنه، حلم الني لكن القول، 

لقد؛ متغهلرنامنطاولا عثمان فقال . ؛١ شئت، حسن، أصعه بيدي، يوما المفتاح 
٠ودلت يومي دردس هلكأن 

•ُ يومئد وعرت عمرت بل " تالٌم، له فقال 

فاحدهبه، فأتيته يالمفتاح، ائتني عثمان يا ! قال الفتح، يوم كان فلما 
إنا ياعثمال ، لت؛  ١١٠إلالاينزعهامنكم تاليه، ررحيوهاحالده ! وقال إلي، دفعه 
•،٠ بالمعروفجالبيت هدا من إليكم يمل مما فكلوا بيته، على استأمنكم الله 

يكنألم رر ت ~ إياه ا مدكن — فقال هؤ الله رمول ناداه عثمال، ور فلما 
(.١٧٩)وعم، صور ٠ انظر )١( 



تنقاالأ-بمuءي 
الشاخهذا متري ا> : الهجرة نل له ه قوله عثمان ذذكر «. لك؟ قلث الذي 
أالله رسول أنك أشهد ا بلى عثمان فقال . * شئت حيث أصعه بيدي 

يدفي يفعه أن يثأ لم بل الكعبة، بمفتاح يتد أن ه الّي يثأ لم وهكذا 
هام•بتي من أحد 

الصلاةعليه — الله رسول من لمكانته ه لفمائة والالمفتاح أراد عليا إن 
أنغير قريش، في العريقة البارزة الأسرة هاشم، بتي من ولأنه — واللام 

يامفتاحك هاك » : فقال ،< محللحقبن عثمان » إلى المفتاح أعاد ه الني 
،اووفاء ير يوم اليوم عثمان، 

الحادثة:على أضواء تا 

حتىوالوفاء، البر الله.,I رسول في الأعظم القح مفهوم هذا 
الاللأم، دن الإسلأم لأن وذللث، ومحاتلوا، وتهلاولوا ومكروا، غدروا للذين 

وحاءالقح، وفي الحرب في سلام وهو والهلغيان. والعلو والقهر، التسلعل 

التّريل•ُي،

أثنثوفوحرط الز==قوذ و؛اووأ آلقئزة فإ\ ي ئكئ4نا ن إ و
(.٤١الحج؛)صورة ٩" ألمكر عن وئهرأ 

المالبكرائم يتأثروا ولم بالفانس، يختموا ولم الأملاك، يسالثوا فلم 

٠الماد زاد و» ( ٩٩)٢: ٠ الكيرى الطمات و» ( ٥٥)٤: هشام لابن ر اوو,ة المرة ر انظر )١، 

٤(•• ،)•وعم صرر » انظر )٢( 



هص وحروب ص \م نقا 

طةفتح بد معهم انبقاء ث الأنصار مع الرسول وفاء 

فأدركتهارجز أثا • لعض بعضهم الأنصار فاك المحح في ثت 
بعشيرته.ورأفه قريته، فى رغبه 

فإذا. علينايخفى لا ارحن جاء إذا وكان الوحي. وجاء • هريرة أبو ئال 
انقصيفلئا ارحي. ينقضئ حتى الله. رسول إلى محرفه يرفع أحد فليس جاء 

الله،رسول يا ليك ت فارا ٠ الأنصار! معشز يا ® ه الله رسول قال ارحي 
:قال قدكازذاك. : قارا . (١ قربه في زغه فادركئه ارحو أثا : »قائم : قال 

محياكم.والمعثتيا ؤإليكم، الله إلى هاجرت ورسوله، الله عبد إني كلأ،  ٠٠
ا،.مهّاوكم والممات 

ورسوله.بالله المس إلا يلنا الذي ملنا ما والله •' ؤيقورن يثكول إليه يأقبلوا 

٠١ؤتندرانكم يصدقانكم ورسوله الله إف ٠ •' i. الله رسول فقال 

بمشاعرهاالأنس  j^\]aAعليه ونلهرت مكة، هؤ الله رسول فح لما 
تخوفإليه، عاد ثم عته غاني، حبيسا إلى المشوق وأنس العتيق، وبالثيس، 
رسولعن،- رغبه مشاعرها في العبودية ؛مواقم، الأنس هدا يكون أن الأنصار 
رأوالأنهم وذلك ، الأذثوو( وقومه عشيريه فيها التي بلدْ بمكة إقامته في الله. 

مكةسكتى إلى ير-بمر أنه ففلنوا عنهم، القتل وكم، مكة، ياهل الني. رأفه 
فقالعليهم. ذللئ، قشي المدينه، ؤيهجر عنهم، ؤيرحل دائما، فيها والمقام 

٠المرين المرة I وانظر ( ١٧٨)•والمن( الجهاد )كتاب في ٠ صح؛حبم ٠ م ٠ لم ما أخرج* ( ١إ 
(.٥٨٤)١: I اللدية المواهب و• ( ٥٩)٤: هشام لابن 



لتتء
أمبها يقيم وبلدْ أرصه عليه الله فح إذ الله رمود أترول رر • لبعض يعفهم 

•* ؟ إلما يرجع 

إقامتهتكون أن به وصنا الله رسول في حثا ذلك الأنصار قال ؤإنما 
موضعيظنأ أن عليه وحرصآ .، به تعلقا يفارقونه، ولا يفارقهم لا بينهم 

حلقمن هي التي المرة ألم من نابع وهذا • ينهم الإقامة في به اختصاصهم 
—الصحح بمفهومها ~ والعيره • الإملأم وبدور الإيمان، ثموس الأنمار، 

مااحتمال عن الغيور عجز ومعناها المقدار، حليله جدا، عغليمة شريفة منزله 
بغيرهعنه يعتاصز أن به صنا عنه ؤيحجبه محبوبه، عن يثعله 

ضله ليس الذي الندير، البشين س الله ود رم الكائنايت، فخر وسيدنا 
القائل!قول أرق وما • فقده عند ء مي يعوصه لا نظير، العالمين 

ندرساكني من اليدر جلى I فقالوا أتاهم لما الأنصار وجهه رأت 
الفجرصن؛ وجهه من لظ فلاح سهنا م ش حاغ إل به نجننا 

أصلمن الله( إلا إله )لا الجهال: بض قال : ه القيم ابن قال 
منالله( رسول )محمد نقول! ونحن المرمحل. من الله( رمول محمد و) ، القلي، 

مشكاةومن القال-،، أصل من تخرحان فالكلمتان . الله( إلا إله )لا قول تمام 
اه٢،. بالأ-محرى إلا إحداهما نز لا واحدة، 

فيالتفكير بل الفراق، ؤيميته الوصال، يحييه المحكج، شأن والمرة 
قواده.ؤيحرق كبده، يقئلمر الفراق 

*ا-ْ(- ٤٩٦)٣: ايالكن« مدارج ٠ انظر )١( 
ْ(.. ٢ )٣: 1( السالكن مدارج » )٢( 



الكرم.الرسول حردب j المقلم الخلق 

المناعر،الأنس مزيد من . منه رأوه ما القلي هذا على حفزهم وقد 
~تعالى ~ الله ذكر بكثرة ، مجاليها قي المودية أمرار إلى والنوق 
.معالمها في الله لرحمات امتتزالأ حولها، نسمات خلل قي والضؤع والدعاء 

يرىحتى الصفا على علا ئد ذلك الأنصار قال حين . الرمول وكان 
يدعو،أن الله ثاء بما ؤيدعو ؤيدكره، الله يحمد وجعل يديه، فرغ البث، 

.الصفا صفح فى والأنصار ، متخشعا متفرعا 

أفئدتهمعن ليمسح بهم رأفه نالوا بما الوحي أخرم دعائه من هؤ مخ فلما 
فالتفتس، الله رسول مفارئة على والحرز الألم وشعور المرة من منها ما 

بما. مواجهته من اسمحاء - ئالوا ٠ ؟ قلتم ماذا * ت لهم وتال . إليهم 
يزلفلم ، شي؛ لا : - سهم وحوله على وحرصا حياله، حوامحلوهم في هجس 

ؤيثلجالوالهة، أفئدتهم فقال.يثلمص قالوا، بما أحبروْ حض بهم، يتلهلف 
محياكم،المحيا الله، معاد ا I بيتهم وميعيش لهم، باق أنه يإحباره صدورهم 
وداوىالكسير، القلب من الهم فأزالت،كلمايه. , ل ١١ممائكم والممالم، 

محياكم،المحيا  ١١: الكلام هذا أعذب، وما المستجير. فزاد الوصل ببرد 
ا ١١ممانحم والممات 

مصايحفأحائيته والولد، القس حنا يفوق حبا أحبه حالهله. ومن 
فالقوسبالكمال، مثرقه وأخلاقه والأسرار، العلوم مشكاة وذاته الأنوار، 

الهجران.البال فى حهلر إذا كمدا تذوب، 

(.٣٤١)٤: ٠ ه الله رصول محمد ا انثلر ;١( 
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الشاتعات

اث،توازاو،اتصحابة افقدت أحد يوم الرسول مقتل اقاعة 

•ُ ■مير بن الله عبد ٠ أصحاب قال أحد غزوة قي المشركون انهزم عندما 
. ٠٠؟ تنتفلرون فما أصحابكم ظهر الغنيمه، قوم أي الغنيمه، رر 

قالوا،١ ؟ الله رسول لكم قال ما أنسيتم ٠ •' جير بن الله عبئ فقال 
الغنائم.جمع إلى هرعوا لم  ٠٠الغنيمة من فلنصيبن الناس لنأتين الله و٠ 

فرا٥، الملمن حول للتف الولد ين لخالد مواته فرصة هده وكالتا 
وارنلئ،وارسالخين. محيهلين أحرى مرة القتال ميدان إلى فيعودوا المشركون 
وفيالكافر. من اكساللم يعفهم يميز أن يقدر لم الذي الحد إلى المسلون 

يصرخحال.يقة واينه ~ حذيفة والد ~  ٠٠اليمان را الملمون قتل اللحذلات هذه 
^١،.١٠لكم الله يغفن : تلوه ثمذاللهمعندما أبىأبى، أيءبادالله، اا: فيهم 

فتصدقتخرج. أن بديته الله رسول وأمر ، حيراالله رسول عند فزادته 
الملمينعلى بديته نها  ٠٠اليمان ين حذيفة  ١٠

أعنهم،عن الرسول وغاُب كرة، جماعة اللمن من واسسصهي. 
حىأنه فيه يثك، فلم . محمل قتل ! الشيهنان وصاح قتل. قد أنه وشاع 

وتصدىقتال، دون بعضهم وحلى .ان. اليالمن الخلمتن من جمع وفر 
0المرين المرة وانظرا ٤( • ٦٥)الغازي( )كتاب ؛ي « صحيحّ  ١٠يي ٠ المخاري ٠ أخرجه )١( 

(.١٢٩، ١٢١)٣: هشام لابن 
١(. ٢٨)ا الأسماع إمتاع ٠ وانظر ٢( " ١ )٣■ ٠ المستدرك I م الحاكم رواء )٢( 
(.٤١٧: ٢٦)a الملأء أعلام مثر ٠ انظر )•٢( 



الشهادة.نالوا حتى القتال على المؤمنين وحرصوا للمشركين، احرون 

قفلمن فاته ما لتعويض يتشوق كان الذي ،  ١٠النفر بن أنس رر هؤلاء ومن 
مماإليلث، اغتدر إني اللهم رر •' محثودا لمين المبعص رأى عندما فقال بدر. 
—المشركين يعني — هؤلاء صغ مما إليلثإ وأبرأ ~ أصحانه ~يعني هؤلاء صغ 

النفر،ورب الجنه معاذ، بن سعل يا ت فقال معاذ، بن معد فاستقبله تقدم نم 
أحد.دول من رنها أحد إز 

. ١١أنس صغ ما الله رسول يا استهلعث، فما •' سعد قال 

بالسيف،صربؤ بين من وثمانون بضع حده في وحد الغمه انجلتا وعندما 
إلاأحد عرقه فما به، وم-ل قتل قد ووجدناْ بهم، أورميؤ برمح،'لمتؤ أو 

المجاهدينمن أشباهه وفي فيه ونزلت • ببنانه عرفته  ١١النضر بنت الربح 'ر أحته 
محبهءقمى من فمنهم عاا1]ه ألتم عنهدؤإ ما صدمأ يحالة ين ؤ لأيه. ا الشائقين 

.( ٢٣: )الأحزاب ه نربلا بدلؤأ وما بننظز من وسأم 

منأحي على يلوون ولا هاربين، الجل في يضعدون الفارون وكان 
إيؤ تعالى! الله قول نزل ذلالث، وفي والرعب،. والخوف، الدهس 

ألحتظإ -أؤآ يدعودفلم وآلزسول أحم عق كلويى ولا تعدرُى 
(.١٥٣رآوصران: 

آلتشينلإ ورأ ه إف ءؤ تعالى! قال • موا الدين عن الله عفا وقد 

م٠ مسلم و،ا )ه>حآ( الجهاد( )كتاب م صمحه، ا ني الخاري« )ا أخرجه الحديث )١( 
١(.٩ . )٣ الإمارة( )كتاب ني ، ححه ص» 

(.١٣٧)٢: I الفلم القرآن مم » انفر )٢( 



الثامحات

عفورأشم إن عنأم أض عفا وكد كسبوأ ما بمعمس النيطن آمسرلهم إنما آلمعايا 
(.١٥٥: )آل ى ثلمث 

منبهم اتحسوه ما بعض بثوم أي: 'هثيأه ثاتنص ؤ تعالى؛ قوله 
التائيفمنعوا عنه، النهي ٌع الغنيمة، إلى والميل المركز، كترك الذنوب، 

عنهمعفا أنه — سبحانه — أخر ثم إ مه عقابه ذنب من فكم ، القلب، وقوة 
عنيكن لم الفرار هذا لأن والندم؛ بالاعتذار : أي عغتإه أس عما ؤ بقوله: 
.ونصابها مركزها إلى وثباته الإيمان شجاعت فعادت نفاق، 

مقتلإماعه سماعهم هو فرارهم صبي أحد أن الجوزي ابن وذكر 

بهالله احتبر وتمحيص، ومصيبة بلاء يوم احد يوم كان إسحاق ابن ئال، 
وهومنتخببلسانه، الإيمان يظهر كان ممن المنافمتن، ته ومحن المومنتن، 

فلبه.في بالكفر 

•، ولأيتهل أهل من بالنهاية كرامته أراد محن فيه الله أكرم ؤيوما 

.( ٢٦٩)٤: ٠ التأويل محاس ٠ اطر )١( 
(.٣٧٧)٠: واليايت« الدائن ا واطر ( ٤٨٣)١: ٠ المر زاد ٠ ني )٢( 
(.١١٢)٣; هشام لابن ٠ النوة \ووأ ٠ )٣( 



هص وحروب ص

الإفكخبر 

أله عائثة عن الزمحر بن زوأ عن ، ١١®الصمحض ٠ ي فب 
ألأراد إذا و. الله رمحود لكن ؛ قاك ه الني ردخ ها عائنه 
هالله رسول بها خرغ سهنها حرج فأقهن أزواجه، محن أقرغ يختخ 

معه

معفخرجت سهمي، فخرج ، عزاهال غزوة قي محننا فامع عاسه قاك 
فيه.وأئزد هودجي في أحمل فانا الحجاب، تزد بعدما ه الله رمحول 

المدينةمى ودنونا وقفل، تللث، غزوته من ه الله رمحود مغ إذا حتى فجرنا 
بالرص.ط آذف قافلين 

الجيش.عن أها عائشة تأحر محبب ~ ١ 
قضيت،ءiلما الجيثز، حاوزت، حتى فمنيتح بالرحيل، آدنوا حين فقمت، 

فالنمث<انقطغ قد خلفارأ، جنع بن لي عقد فإذا رحلي، إلى أملن، نأتي 
٠صعحه I ني ٠ •سالم و• ( ٤٧ه)٠ الضى )كاب ز ٠ صححه ٠^٠ الخاري ٠ أ-؛م-بم* ر١( 

-.٣ ٩ )٣: منام لأبن ٠ النوة السرة I وانظر للخاري، واللفظ ٢(  ٧٧المة(>. )كاب ني 
(.٤٠٥-  ٤٥٢)٨: ٠ اياري نح وأ ( ٣١٦

نيu_< حديث عن أي: ءاأشةأ أءن نواه محمحى بل ها، نمعن تروي ءا'ثة أل المراد لمس )٢( 
(.٤٠٧)٨: • اياري نح ٠ ناك.. ءاست إن ممال: ء١ثنات عن دك نرع ثم الإناث. نمت 

ت.سة ت، وكانالممهللق، بني غزوة هي )٣( 
الجرعإل؛ها وينم( يعاء، نرب بالمن مدينة كمطام: وظفار، الخرز. الجزع: ((. أظفار  ٠١يروك، )٤( 

(.٣٧•٣: )ظفر I( العروس ناح ٠ الظفارتم،. 



oUUl نقا[
انتعاوه.وحسني عمدي، 

عرفرحلوه ثزذجي، فاحتملوا لي، يرحلوف كانوا الدين وأقل 
فيه.ام، يون سحوهم ، ركي، ، كنالن.ى ؛حرى 

من، ^١١١١ياكلن إنما اللخم، محلهن لم خفايا ذاك إذ الماة وكان 
،الس حاويثه حابيه وكنت، ، وقعوه حنن الهولج حمة القوم يتنكر فلم الهلعام 
.وساروا الجمل بثوا 

ولاداع بها >؛رإ ول، منارلهم فجست، ، الجس استمر يعدما عقدي فوحاأرتح 
.إلي فترجعورا ستمقدئي أنهم وخلننتؤ ، يه كنث، الذي منزلي ئاممت، ، مجيب، 

.واسترحاعه نهأ لعائشة صفوان رؤية ٢" 
بنصموال رر وكان فننلم،، همر علبمتي منزلي في ه حالأنا مينا 
سوادفرأى ، منزلي، عند فأصح فادأج الجيش، ورا؛ مل " النعثلل 

الحجاب،مل يرامح، وكان رآمح،، حنن ذاتامحا نائم، ان إن
ماوالله بجياش، وجهي ؛^^، ٠٥حض باسترجاعه ماستيقغلثا 

راحلتهأناح حى استرجاعه، غير كلمه منه سمهت ولا كلمه كلمتي 
الجيشأتينا حتى الراحلة بى يقود فانطلى فركبتها ندنها على فوطئ 
تورالذي وكان هللث،، من فهللث، الغلهيرة، نغر ر موغرين نزلوا بعدما 

ia^ ، طودا؛ن أر بن ،< ٧١صن رر

)علق(•ا القاموس ا انمش ص به شنغ ما كل الغلمة: )١( 
صفةوترب الأولى، دون الثانتة ٠ ابن ا ألف نشت ولذا ٠ أبي بن الله محي ٠ أم ٠ ّلول ٠ فاثدْ: )٢( 

والتأنيث.للعلمية الصرف من نوعة مت وملول ٠. أبي ٠ وينون لأئ، لا الله نمد ثانية 



هالكرم الر-رل حروب j العظم الخلق 

الإشاصاس.انتشار ٣- 

قولفى يفيضون والناس نهرا، قدمت حين ذاشتكست< المدينة، فقدمنا 
الأنى رجهم، نى يرنك، وهو ذلك، هم، بثك،؛ أنعر ولا الإمك، أصحاب 

إنماأثتكى، حين منه أرى كنت الذي اللطما . الله رسول من أعري، 
،ينصرفت، ثم . ا، ؟ يكم كيف ُر •' يقود نم فيسلم . الله رمحود علي يدخل 
أممهم، لحرجش مهن، بعدما خرجث حتى أشم ولا يريبنح،، الزى فذاق 

بل،إلمح، للأ إلا نخرج لا وكنا - مثثرنا وهو - الناصع نو مملح 
فيالأول ال|ررس، أمر وأمرنا بيوتنا، من قريبا الكنم، تتحد أف قبل وذللثج 

أنافانهلالقن، بيوتنا عند نتخدها أف يالكنم، نتأدى فكنا الغانط، تل ^^ ١١
المريق.بكر أبى حاله امها منثلح، وأم 

مطحأم فعثرلم، شأننا، من فرعنا ئد بيتي، تل مننلح وأم أنا فاملث 
رحلاأثبين ، 5الت، ما بتسن ! لها فةال*ا مسطح. ثعس ت فقالت، حلها من في 

؟بدرا نهد 

قال؟وط قالث،: قالثا: ؟ قال ،L شي أزلم ثثاة، أي : قالت 
مرضي.على مرصا فازددلم، الإنم،، أهل بقزل ءأ-ئنزتتي 

ثم~ نلم مني، - ه الله رسول علئ ويحل سي إلى رجت نلئا 
»كتفختيىإ؟«.تاد:

والديها.نيارة في استئذانها ~ ٤ 

منالحبن أستيقن أل أريل حينثذ وأنا أبوي؟ آى أن لي أتاذن ؛ فقالت، 
الله.١رسول لى قاذف تلهما، 



لنجالثاى<ات 
يات قالت الناس؟ يتحدث ما امتاه، يا ! لأمي فقاو*ا أنوي، فجئت 

يحبهارحل عند وصيئة قظ امرأة كانت لقلما فوالله، عالياك هوني بنية، 
عليها.أي ؛لا صرائن ولها 

تللئ،فبكيت ؟ بهيا الناس تحدث لقد أو الله بحاذ ّ! فقلتا ! نالت، 
أصبحتحش بنوم أكتحل ولا ، دمع لي يرقا لا أصحن، حش الليله 
أي

الوحي.ناحر عندما أصحابه بعمى الله رسول استثارة ه~ 
انثليثاحيى ها نيد بن وأسامة ءلاو_ا، أبي بن علي الله. رسول فدعا 
أهله.فراق في ينثا٠^^١ الوحي، 

براءةمى يعلم بالذي الله. رسول على فاثار نيد بن اسامه قاما هالت، 
وماأهللت،، الله، رسول يا ت فقال الود، مى نفيه في لهم يعلم وبالذي أهبه، 
•خيرا إلا نعلم 

والشاةعبك اللأ تفي لم الاه، رسول ا : فقال ٍلاوإ أبي بن علن وأنا 
!فقال بريرة، الله.ؤ رسول فدعا • ئصدئلثج الجارية سأل ؤإي؛ كير، سواها 

.، «ر يريثلئخ؟ شيء من عليها رأيت، هل بريرة، أي  ٠٠

علهاأ>اعليها إورأبث، والذيمثاك،؛اط، لا : نالت:ريرة 
فأكله.الداجن فتاتي أهلها، عجين عن تنام المس، حديثه جاريه أنها سوى 

رسولفقال لود. م ابن أبئ بن الله عبد مى يومثذ فاستعير الله. رسول فقام 

(.٧٣٦٩الاعتصام()و)كتاب ( ٢٦٦١الشهادات())كتاب »ي • الخاوي صحح I انظر )١( 
•ف )٢( 



ند، رجو من بمبوتيُ س السلمث ممثز يا ر : المض ءاس وص ه الله 
ذمJاولقد ، >؛ إلا أش ض ءيم:ني؟،مارلهئ،لث اذا؛ بمش 

.٠ مص إلا أهلي عر يدخل لكن وما ، خثراإلا عيه ءانث«ا ما رجلا، 
الآن،ة.ا*-آىرالإثاءة

إفمنه، أعذرف أنا الله رسول يا I فقال ، ٠ الأنصاري معاذ ين سعد  ٠٠فقام 
ففعلنا، \0ثنوتا الخزرج من إحواننا من كان نإل عنقه، صرت الأوس مى لكن 

أئرك.

صالحا،رحلا ذلك نل وكان الخزرج، سيد وهو ا؛ عبادة بن سعد  ٠٠فقام 
علىمدر ولا تقتله، لا الله لثمن كدث، ت لعد فقال الحمته احتملته ولكن 
قئله.

كدث،I عيادة بن عد لفقال سعد، عم ابن وهو " حضير بن أسيد  ١٠فقام 
الأنسالحتان فتثاور اإمنافقين، عن يجادل منافذ فانك لنمتلنه، الله لعمن 

يزدفلم المنبر، على قائم ه الله ورسول متتلوا، أف هموا حتى والخزرج 
ومكث.سكتوا حتى يخمضهم الله. رسول 

بوم.أكتحل ولا دح، لى لا ذلك يومي فكث : فالث 

ولاتنوم، أكتحل لا ؤيوما ليلئن بكث وقد عندي أبواي فاءصبح : ماك 
كدي.فالق البكاء أف ثلنان دخ لي 

منامرأة علي فاستأذنت أبكي، وأنا عندي حالمان هما فبينما ! يالث، 

نح٠ ضه؟ لي يقم من ت ينل ينصرني• من ومل؛ يسه. أي: مته، بمدره مءث طلب أي؛ )١( 
(.٤٧٠)٨: « أياري 



قنااكا؛ات 
سمي.سكي فحك لها، فأذنن، الأنماو، 

.حلى ثم فلم الله رموز علينا يحل ذلك على نحن فبينا • قالت 

•منها محل ما محل منذ عندي يجلس ولم مالت؛ 
ها.لمائثة، الرسول. مصارحة ٧- 

•شأني في إليه يوحى لا نهرا، لجف ومد 
فإنهعانثه، بعديا أما رر ! قال تم حلى حص الله فتنهدرسول I قالث 

وال.نبألممت كب وإ0 الله، فيبرثاك بريقه كنب فإف وكدا، كدا عنك بلغنى قد 
اللهتاب الله إلى تاب نم بذنبه امحرف إذا العبد قاف إليه، وثوبي الله فاستغفري 

. ٠٠عليه 

الجدة!الجدة : دمنهاممص وقد وذهول احتراق في المهمة الطاهرة ٨- 
منهأحس ما حتى لمص ملص مقالقه ه الله رمود قفى فلما ت قالت 

ماأدري ما والله ت قال • قال فيما ه الله رسول أجب ت لأبى فملك يهلزة، 
•الله. لرسول أقود 

أنولما أدري ما ت ثالث الله ود رم أجيبي ت لأمي قفلت 
M.الله لرنول 

واللهإز - القرآن مى كبدا امرأ لا المس حديثه جاريه وأنا - فقلق ث قالت 
فلسئه، وصدئتم أنفكم، في امتقئ حتى الحدب هدا سمعتم لقد علمت لقد 

ولنبدلك، تصدقوني لا - بريئه أني يطز زالله - برينه إدي ت لكم قلق 
مثلالكم أجد ما واللي * لثصدئي ~ برينه منه أني يعلم والله ~ ئأمر لكم اعترمت 



الكرم.الرسول حروب j العظم الخلق وج

؟؛؛ثموف ما عق أكتعا0 وآيئم يل ستر م ت قال يوسما أبي قول إلا 
٠( ١ ٨ ت ريوءٌف 

أالله المنجد أن ونومن وجودها عن وتغيب نفسها، قى تذوبر البريئة ٩" 

أءاللمحينتد وأنا ت  cJliفراشي. على فاصملجلث ثحولث ثم قالتا 
منزلالله أن أظن كنث، ما والله ولكن ببراءتي، م؛ربي الله واف بربه، أني 
قيالله بكلم أل من أحقر كال نفي في ولشأني بلى، وحيا ثاني في 

برئنح،وقنا النوم في ه الله رسول .ز'ى أف أرجو كث، ولكن بلى، بأمر 
بها.الله 

هعائشة المومنض أم يراءة الوحي نزول " ١* 
الست،أهل من أحد حرغ ولا . الله ون رم رام ما فوالله • قالت، 

مثلمنه لتحير إنه حتى الثزحاء، من نأحذْ كال ما فأحده عليه، أئزد حتى 
عليه.تزد الدي القول ثقل من شامته يوم ني وهو المق، من ، الجمازأ 

فكانت،يضجلث،، وهو عنه مري الله رمحول عن سري فالما ؛ قالتؤ 
*.فقد;;١^ هك اللأ أثا ذ ا » بهاتكلم؛ كلمة أنن 

ترألث.فئد الله احمدي عائثة يا ٠ ت لي قال ; ا للخاريل رواية وفي 
«.الله 

المجتى[بها طاب، العناء الزوصه هو والندى والحالق الأمحق ]هوالخسن 

;٤٧٦)٨: ٠ اياري نح ٠ اطر اللزلز. الجان: ١^٠،. الثزحاء: نارق. رام: )١( 
(.٢٦٦١)الئّهادات( )كتاب ،ي « صححه ا م )٢( 







oUiUl لتج
الذيإنه ! ومول حثان، عندها يب أن تكر© عاثثة كانت ث عروة قال 

:قال 

وفاءمنكم محمد لعزض دهمزصي ددالدْ أبي فإف 

;١لموقم، هذا حليل تئ 
البثر،قي نذليتها عز ومعحاّس الانتقام، عن وتريع الأحلاق، في سمو 

يدافعكان لأنه منآذاها؛ عندها سن، أن الصديقة كرهت، فقد العفو، في وتألق 
هالرسول عن 

المبرأةالقريب،، وأليقه الحبس_ا، حبيبة الصديق بنن، الصديقة أ-خادق إنها 
عنواللاهتة للدنيا، القالية القلونمط، ارتياب، من المماة العيوب،، من 

.أليمهافقد على والثاكية مرورها، 

عليكيدحل هذا مثل ثدعيل • مروقا قال ، ®ل البخاري صحح ٠ وفي 
.( ١١)الزر: # نير ك؛رث رك نإنى ؤ الله أنزل وقد 

اللهرسول عن يهاجي أو ينافح كان إنه ن فقلت 

.ءاالله. رسول عن يرد كان قد ت قالت،  ١١، للثخاريل رواية وفي 

اذاها،عمن وتحلم هث، الله رصاء أحل من ها نفتني أن عجسمط ولا 
الإسلام،نى وعن الإسلام، عن دفاعه تني لا لأنها ؛ خللمها عمن وتعفو 

(.٤١٤٦)١(ر٠م)

(.٤٧٠٦)رقم )٢( 



الكرم.الر-ول حروب j الظم الخلق ثج 
ومنمك لمحي عباس ان يا » : زكاها حض ه محاس لابن القائلة وهي 

نلقيكنلهاأحلاتها، هذه ارا،. منتا نستا كث أنى لزدذت فوالله تزكيك، 
.وحلقهاحلقها في الله 

فكنت ٠١الحبل كثئدة ءر قال؛ لى؟ حبك كيف، الله رسول يا ت تقول كانت، 
((حالها على هي رر ت فيقول ؟ الله رسول يا التقية كيف، ت أفول 

اللهمن فريبة تكون أن الدنيا من نها المومنتن أم السيدة هم كان لقد 
•الله لرسول وحبيبه 

يامعهم واحمزنا شيء، كل من إلينا أحث، قلونا في حثهم اجعل اللهم 
.محاراض وأنن، نلقاك يوم العالمين وب 

ألمت،فقد الإفلث،، حادثه المصهللق نى غزوة أءقابإ فى المنافقون حاق 
منهاالقصد كان التي العغليمة والمحنة الثديية، الازله هذه البوي والستإ 

أ٠لبههالأءلهار.البلساكيهوس 

رسوللقيها الي والمحن الإيذاء فنون سلسلة من حلقه الإفلث، قصة كانت، 
أنويالمومئين بنبثه — تعالى — الله لهلف، من وكان الدين، أعداء من س الله 

المؤمنينمراقفن، صحيحة بروايات التاؤخ ومجل وبعللأنها، نيفها الله ، كثف
بهايتامى مواقف، وهي أيوب، وأم أيوب أبي موققإ ميما لا الفرية، هذه من 

الفرية.هذه مثل حياتهم في لهم ئعرض عندما المؤمنون 

(.٤٥)٢: ا< الأول؛، حلت ٠ )١( 
(.٤٤)٢: ٠ الأوياء حلة ٠ )٢( 



oUUJl قج[
تأنام أربعة على لإفك با الصديقة رمت عندما الناس وكان 

فاعتمموا، وألسنتهم أسماعهم حموا — الاس أكثر وهم ~ م ف— ١ 
بخير.إلا ينهلقوا ولم بالصمت 

ففدها أيوب وأم الأنصاري أيوب أبو وهم التكذيب، إلى ايع قم ٢— 
قيإليها ب مما هبنا عائشة وبرووا ، إفلثا بانه سماعه عند وصفوه 
.الحال 

ولكنهم، يتقوا ولم يكدبرا ولم يصدقوا لم لمين المص جملة' كانوا م ق٣— 
هينأمر بدلك الكلام أن يحبون وهم الإفك، أهل يقول بما يتحدثون 

ينحان ورا ® حمش بننا حمثة ار هؤلاء ومن ٠ الله لعقوبة يعزصهم لا 
. ٠٠أثاتة بن مسطح وار  ٠٠ثان 

ابنأن بن الله همد ٠ هؤلاء رأس وعلى وروجوه، بالإفك حاووا م ق٤- 
.كبره تولى الذي وهو ، المنافقين رأس  ٠٠ملول 

والت١نجلآظر ا□ 
الثائعامته•إزاء والتصر الترين، . الرسول أحلاق س ١— 

،ياكتة آنار س حلفته وما الفرية هذه حيال ت  ٠٠الله فيض فوزي محمد ٠ قال 
،؛الصمت، الصديق وبيت، النوة ببث، لاذ . المجير الني فلب في ثقيلة وهموم 

تحديث،لمجلأ ومعاتتهم، المنافقين تكذيب، إلى يلجآا فلم بالصبر، واعتصما 
علىيعملا كلأ ؛ منها والنل عاتثة تجريح إلى ولا تهلير، م وشث فتنه 

الهدام.الق المنافقين مم تثبت 
ء

الذيوالتجلد، التصبر مبلغ عن تكثف ، عفلمى حكمة الموقف هذا ومحي 

(.٩٧٩)« المرة ة في « اكلأُي » ذكره النسيم هدا ١( ;



هالكرم الرسول حروب j ادفلٍم  ٠٣١لتئج 
الصريعد وما لإبمانالJيجصمانده. به، تحلمان لمتان ان 

ال>رالمغ"<.دالإمازإلأ 

عث،قريبه ودعا والاستتاره، التحمي في أحرى حهلوة و. الني 
بآمالناس ألصق هي الي الجارية ٠ بريرة رر ودعا ، فامتنارهما أسامة، وحبيبه 

وعندهاؤهئا عائثة إلى فايجه > فريدا سبيلا ه لنفواتخذ فسألها، المؤمنين، 
قدفإنه عانته، يا بعد أما ار ! فقال تبكيان، وهما الأنصار، س وامرأة أبواها 
بذنبألممت، كنت، ؤإن الله، فسيبرئك برينه كنت، فان وكذا، كذا عنلثح بلغني 

اللهتاب الله إلى تاب ثم بذنبه اعترفتا إذا العبد فان إليه؛ وتوبي الله، فاستغفري 
•® عليه 

المغرصة،والإماعاين، الرحيص، الدس حيال السليم الموهفت، إ0 
ؤإحراءبالصبر، والتحلي والانفعال، الغيذل كفلم هو الهدام، والإرجاف 

عليه.المفترى مخامحلبة في واللهلف، الهادئ، التحمق 

استنزلت،الثابتة، الرزينة والخطوايت، المدية، النبوية ، المواقفهذه 

•عنها تٌالءا الله رصي المؤمنين، أم ببراءة يتلى قرانا الله عند من الوحي 

عنالإفلث، ؛حديث، المنافقون ير-جف، ألم ٠ ه درار الله عبد محمل ار قال 
والناسالأمر، ومحتال الوحي، وأبعنأ ~ عنها تعالى الله رصي ~ عائثة زوجه 

بكليقول، أن إلا يتهلح لا وهو الحناجر، القلوب حتى؛لغت، يخوضون، 
فيجهده بذل أن يعد إنه ثم ا؛ ؟ حيرا إلا عنها أعلم لا إني رر • واحتراس تحفظ 

Iيقولون والكل بأكله شهر ومضى الأصحاب، واستنارة وال والالثحري 

بتصرف.٢( • )٦ (( ومر صور  ١٠



ؤنتإالئاتحات 
إنهأما عاتنه يا » : الأمر آحز لها يال أن على يزد لم ، سوء من عليها علمنا ما 

يذنألممت كنت ؤإن الله، هميبرئك بريثة كنت فإن وكدا، كذا عنك بلغني 
البشركلام ترى كما وهو صميرْ، بوحي كلامه هذا  ١١. . . الله فاستغفري 

مايقول ولا القلي، يتع لا الذي المشت الصديق وكلام الغيب، يعلم لا الذي 
نزلحتى الكلمات هذه قال أن بعد مكانه يغادر لم أنه على علم. به له ليس 

•• • وطهارتها بشرفها المبرم المحكم ومصدرا براءتها، النورمعلنا محورة صدر 
ملمن الحاسمة الكلمة هذه يتقول أن - إليه القمان أمر لوأف - يمتعه كان فماذا 

كقطعالسماوي الوحي إلى بها ؤينعرينه، عن بها ويذب بهاعرصه، ليحمئ 
اللهعلى ؤيكذب الناس، على الكذب لتدر كان ما ولآكنه ؟ المتخرصين ته أل

ُِإآزنا و ألدقت نه كطما م و أبين ند و آلأ"ءاودل بغص عكا موو ولن 
:UUJI)4 ضنن تهُ ثن ِنى 

كانالمالغ، الأذى من ناله فد ما مع الإفك حديث إزاء ه النبي موقف إن 
والحلم.الصبر من القمة في وكان الحكمة، غاية في 

دجل-"-عز الله إلا أحند ولا إله، أقوم لا والله رر ه: فولها زيت 
»اظنشةاممياللة،لأذالبتيهئللها: الأناغوطائرّولاللهه؛ 

لهانال أف لما لألها الأبوين؛ طاعة على مقدمه ه وطاعته . الله،١ تزأك فقد 

ماتركتا ه الله رمحول إلى قومي أمها؛ لها وقالتا الله، احمد.ي و.; النكا 
مماا وهذ . الحم، به أمرها ما وامتثلتؤ تفعله، لا أ باليمين وأكدت به، أمرئها 
.الحم، مرصاة تراعي سها صغر مع ألها إذ منزلتها؛ وعلو لفضلها، يشهد 

حينلها بكر أبي سكوت يشهدلماذكرناه أبويها، مرصاة على وتقفله 

بتصرف.٢( )• ٠ الفلم المأ ٠ ^١( 



.الر.ولحروب ز  ٠٣!ثج 
«فالولكنذلاكبنيابالليضر1ْ. .لأ\/يمي. ارلأوالله، قالت: 

.إليه.^١، القيام على ولجبرها ذلك، عن ه بكر أبو لزجرها 

العقيدةتثبيت استهدث باهرة حكمة على الإفك قمة انهلوُت، فقد وهكذا 
اللهعتر التي الخيرية هي وتلك عليها، ئبه من يعرض قد ما ورد الإسلامية، 

(.١١:)الور ه ئؤ ثن ض ل م" شثإ ثنتيئ لا ؤ ت بقوله عنها 
الإفك.شائعة وء!أة حت، بكر أبي و1ل ه الرسول صبر ٢— 

الجأشرابثل القاسية المحنة هذه بلاء وؤلماة تحت ه الني لث وقد 
منلأحد ولا قبله من لأحد والبلايا النوازل تاؤيح في يعرف لم صبرأ صابرأ 

وثلاثينبسبع للمدينة قدومهم بعد جينا ٠١عاتشة  ١١براءة نرلغآيات حتى بعده 
أهلبه تحدث الماو.ينة٠ إلى وصوله عند الإفك حديث بالغه فقل. ليلة، 

أنهميعلمون وهم أشداقهم، بين ألسنتهم ولاكئه القلوب،، ومرصى النفاق، 
عثليم.الله عند وهو هينا يحبونه مفترون كاذبون 

وهم)الإفلث،( بلغهم أن منذ فإنهم بكر، أبي آل حال كان وكذللف 
ولايقولون ما يدرون لا العاصف،، البلاء هذا فجيعة تحّنؤ يرزحون 

يتجرعونوهم حكمه، متتفلرين الله لقضاء استالموا ولكنهم مايفعلون، 
أثقالهاأحاءلم؛ا الش العمة هذه ؛كثف، وذهول حيرة فى الصبر مرارة 

•أنفسهم أمر من لديهم أهم الله. رمول أمن وكان بأكنافهم، 
٠أبؤيها وحال لحالها )ها عائشة وصف ٣" 

سدةمن منهم بخ وما بيتها أهل وحاد أبويها حال تصفح ره-ا عانثة 

(٧٢- ٧١)٣: ا( القوس بهجة ٠ انظر 



اسئ
المسيةالحركة عناصر فيهم وأذان أقرامهم، وزلزك بكيانهم، عصمت 

سن،أهل أعلم ٌا وواللب ُر • قك الله بقضاء الراصي سمكويتج فسكتوا والفكرية، 
الأيامتللث، في بكر أبي آل على يحل ما عليهم دخل 

ه• ٠٠نيتب  ٠٠المزمنن لأم نيل موقف ٤- 
فيها عائثة من نيل مؤنق ٠ جحش بب نيتب ُ المرُين لأم لكن وند 

الله.رمحول أن ذلك، ه الله رمحول عند تتاصيها كاست، الض دهم، الإفك قصة 
منذيلها وطهارة ببراءتها، الوحي ينزل أن قبل عائثة عن بالوال حنثها 
ا،رأيت،؟ أو علص1و< ذا ما رر ت لها فقال البهتان، وافتراء )الإفلثه(، رجس 
.خترأ إلا رأيت ما والله وبحري، محممعي أحمي . الله رسول يا ت فماك 

لأدنمؤا اJخاJدتL فزينت، ، لأفيوا ا الصديق به يتحلى أن حليق حلق هدا 
.الغواية من ذسلمت، ، الوشاية محماع من أذنها وحفغلتا ، جنه 

وهي)ر : وأدبها دينها في فضلها لها وتدكر عليها تثني ؤئا عاتنة قالت، 
أختهاوطفقت، الله فعصمها الّمح،. أزواج ٌن دسامتز، لكنت الي 

.٠ هللث، فيمن فهلكمت، لها نحاري، ٠ حمنة  ١١

الزدح؛ة•حقوق ني أدبها - ٠ 
وأقصت،بجسمها، فتكت، الش الخانعات هدْ المؤمنين بأم أحدقتج 

علىتخرج للم محا، يطنن، لم ولكنها دْع، لها يرقا لا وجعلتها مفجعها، 
أتآذنليأنآتي١١له قالت، . زوجهاحقوق في ياكؤع والالتزام الأدب حدود 

(.٢٢٨)٤: ا . الك رمحرل مصل I انفر )١( 

)أمح،(•ا القامس ا وأفتى• نهوأع الفضائل، في الهاين بلغ - كمرخ - أنى )٢( 



Mص الر-ول حروب ل العظم الخلق 

الاك.«.رمود لي فأذن رر ى: « ؟ أوي 
:إلها أمران وها 

•بنتها من الخروج ش زوجها المرأة استئذان ت الأول 

•روجها إذن دون من تخرج المرأة عن تةق<لبج  ٠١نمية ابن نئل" 
أنلأحد يحل ولا بإذنه، إلا بتتها من تخرج أن للزوجة يحل لا رر • ب فاحا 
كانتإذنه بغير زوجها بت من حرحنا ؤإذا . زوجهاعن ها ؤيحبإله يأخذها 

١١لالاقوة ومستحقه ورسوبه لله عاصية ناثزة 

أمرهاء سوا باذنه، إلا منزله من تخرج أن لها فليس رر ! أيضا فققج ل وفا 
.٢٢١١١الأنمة باتفاق . أبويهاغير أو أنها أو أبوئ 

نفلرعن وجهها المرأة تغهلية وجوب الحديث من يستفاد ! الثاني 

نليراني كان رر هات عائشة المومتض أم قول من وذلك الأجrيإ٣،• 
الحجاب.نزول بعد أي!  ١١بجلبابي وجهي فخمرت رر I قالت ثم  ١١الحجاب 

:المماق مصدرها الشائعات ٦- 

عبدقالت؛ ه هيم عياب نم نم كثرم زك •ؤ ®ها عائئة رر عن 
اللهينأبئاينّاودر؛،.

(.٢٨١: )٢٣اكاوى، مجموع « )١( 
(.٢٦٣: )٠٢٢ الفتاوى مجموع ا )٢( 
(.٤٧٩)٨: اياوي« ضح ٠ انظر )٣( 
٠المرين المرة )ا وانفلر (. ٤٧٤٩)النقم( )كتاب ؛ى ا صعحه ٠ ؛ى 8 الخاري ٠ اخرجه )٤( 

"(.٣١٦)٣: مثهام لابن 



ؤءاكا؛ات 
حالقوهو المجتمع، ش ئيمضك ^ء 

الصلأةعليهم ، الأساء حتى أحد رذيلتها من لم يولم ، مستهلير وشر ذميم، 
واللام.

يتأنتؤ I الصدفة أمه في الرحيمة الشائعه سكك اقه المسح فهدا 
.( ٢٨; )مريم محك بمغيا أمك َلكنت وما سوو  ٢١أبوك َلكن ما خرون 

آلمتيثارش أكوثة ؤ، ينوم حووهال الشائعات شرمه نص اهؤ^ يوسف وهل.ا 
(.٣٠: )يوسف مض؛؛؛ حما فا لتها ائا ئغ ّثممها ف ■ مسه ثن ئنها زود 

وشرفها.عرضها في تتهم ها الصدمة عاتشة المؤمنين أم وهذه 

وانجرفاني،١ بن الله عبد رر المافقين كبير الأنمة الحمالة هدْ تزعم وقد 
ببراءةأيان عثر نزلت حينما وتابوا jدلأموا المومنتن من قليل نفر تيارها قي 

٠منها نتهم وألأسماعهم فحموا الصحابة بقية أما الجليلة، يدة ال

ياأيوب! أم امرأته له قالت تههتع نيد بن حالي أيوب أيا إن ت هثؤام ابن قال 
الكذب،وذللئ، بلى، ت قال ؟ عائشة في الناس يقول ما سمع ألا أيوب، أبا 

-فعاثشة : لأفعله، كث U الله، ٠ لا : قالت، ؟ فاعلة ت \و أ; ا أمحت 

والنمأحٍرنائحرا،.
يكونما ستحانلث، ! الأنصار من رحل وقال • • •' المحيح في وثبتإ 

عفليم.بهتان هدا سبحايالثف بهيا، نتكلم أن لنا 

(.٣١٠)م: المو!ةا(المرة » )١( 

والمنة(بالكاب الاعتصام )َمحاب ني « صححه ٠ ،ي « الخاري » أخرجه حدين، تتمة )٢( 
(.١٢٠: ١٨العا؛ي،)روح ٠ وانهلر (. ٧٣٧).



الكرم.ارمول حروب j المقلم الخلق 

أتهإمحاق ابن عند وغع ٠ الأمار من رجل وقال  ١٠قوله ت حجر ابن تال 
. ٠٠الأنصاري أيوب أبو  ١٠

لماوهما ٠ حارثة بن نيد  ١١وعن ٠ نيد بن أسامة  ١١عن هذا وورد 
•L_ أنما 

٠العمان بن قتادة و١١ ا< كعب بن أيئ و١١ معاذ« بن سعد  ١١عن ورد وكذلك 
جرتانومها الأنصار، من أربعه ! مته ذلك قال ممن اجتمع وقد 
لمة.ملكز درس الشنيعة الهمة هذه فى ٧- 

زوجةوأفضلها، امرأة أكمل شخص فى علما هق الله ألقاه اكرّّت؛ هذا 
نتلوهاآيات عشن نزل؛براءتها وقد )قهبع الملمين شيح وبنت البثره، أكرم 
الهار.وأ>اف الليل آاء 

الدرس!هذا لاصة ح٠ 

إذاأنه وليوثي مات، تمات ولوكن اكبهات مواطن عن الماء يتعد أن 
الناس•ولعثل امحم، فوق هي امرأة الثر في فليس المومنتن أم ايهث 

فالأمثل.الأمتن ثم الأنبياء بلأة أشدكم ٨- 
الكسرة،والقوس العالية، الهمم لأصحاب إلا تكون لا واللأيا المحن 

ورفعللذنوب، وتكفير تهلهير لأنها ؛ اجتباءه الله أراد ولن الواعية، والقلوب 
للدرجات.

بلاء؟أشد الاس أي الله رسول يا ت قلت، I  ٠١ونامحى أبي بن ّعد " قال 
فيكان فإن ديه، خنت، على الرجل يتلى فالأمثل. الأمي ثم الأنساة  ١١: قال 
بمرق.( ٣٤٤: ١٣)g ايارى نح ٠ )١( 



لقنا
يبرحنما دينه، قدر على ابملي دية دبمه في كان ؤإن بلاؤه• اشتد صلبا دينه 

((حطثة عليه وما الأرصى على يمشى يتركه حتى بالعبد البلاء 

عنديتالم البريء لأن المؤمنين، أم على يدا ثل• الإشاعة هال.ه صدى وكان 
د*ع،لي يرئأ لا كله يومي فبكيث ٠ • نالت لد.ا ، به يرمى ما ؤيتغرب ، الاتهام 

.<ا كبدي فالي الب؛كاء أن لأش إني حتى ، بنوم أكتحئ ولا 
للمجتمعالعام القائد بيتر ، معنويا التثوة بيت هدم الشائعة هده ف هل. 

الإسلامي.

متمثلاالهناهر البيت ؛هذ-ا الشائعات تعصف أن المنافقين رأس أراد 
لهيندى مما الشريف بها يتالهلخ تهمة بأسوأ الصديق وبآل .ؤ بالنثي 

حر،الكتأثير تأثير ولها الأمة، حسد فى تفتلث، الشائعات لأن ؛ الجبين 
الهشيم.في المار وانتثار الماء، في الهواء كانتثار وانتثار 

وثباتجأش، ؛ر؛اءلة الص،ومة هده يتلقى أن إلا الهناهر الثيت، من كان وما 
الصديقهبتثرئة الفرج جاء حتى ^^؛ ١١يطوب وصبر ، الأتقياء وسكينة ، العظماء 

وكانت،. امرأة في مثله يجتمع لم ما والبيان والفضل الحلم من حممتا التي 
يتعلقما وبخاصة المفتين وثقتي العلماء، ئعلم ه الك، عن الشريعة تحمل 

الأسرية.بالحياة 

إوو^٠^ وري 

حسنحديث مذا وقال: ( ٢٣٩٨)الزهد( )كتاب في ٠ جاس ا في ٠ الترمذي ٠ أخرجه 
صحيح.









تبوكغنوة ِقت الأذلقين قصة 

أونفاق غير من تبوك، غزوة عن تخلفوا لمين الممن رهني ثلاثة كان 
ُأمتة بن هلال ورر ٠ الربح بن مرارة وُ ُ مالك بن يلب ٠ وهم شك• 

منأحدآ ئكلثى لا لأصحابه قال تبوك، من عائدأ ه الّي قدم فلما 
الخلاثة.هزلأء 

:القصة اصر حم□ 
عذر.درن من الغزوة عن تخلف أنه ٠ كب ُ اعتراف ~ ١ 

لمار ! قال أته را مالك( بن كعب رر عن ، ل ١١الصحيحين رر في ثبت( 
كثأني غر نوق غزوة في إلا عزاها غزوة *ي و. الله رسول عن أتخلف 
رسولحرج إنما عنها، تخلف أحدأ يعاتب( لم و بدر، غزوة في تخلفت( 

غترعر عدوهم ومحن محنهم الله جمع حتى قريش، عير يريد ه الله 
•ميعاث 

الإسلام،على توامنا حين العقثة، ليله الله رسول مع شهدت ولقد 
.منها الماس في أذكر بدر كانت، ؤإن بدر، منهي بها لي أف أجن( وما 

فيمحه تخلمت( حين أبن ولا أقوى قثل أكن لم أني حبري، من كان 
فيحمعتهما حتى قظ راحلتان قبله عندي احتمعلم( ما ووالله العزاة، تللث( 

،يI لم م• و ( ٤٤١٨)الغازي( )كتاب ني I صمحق ا ى I البخاري I أخرجه )١( 
 Iمناملابن ١ اكوين المرة ٠ وانظر للبخاري، واللفثل ( ٢٧٦٩)التوبة( )كتاب يي ٠ حٍحة ص

١٨١- ١٧٥: ٤١.)



هالكرم الرسول حروب ز الطم الخلق ل7ج

حتىيمرها، ووو(لإاآ إلا غزوة يريد ه الله ون رم يكن ولم الغزوة، تلك 
سفرأواسمنا ثديي، حر في الله رمول غزاها الغزوة، تللث، كاث 

أهبةلدلك، ليتأهبوا آزمi لالمسالمين فجلي كيرا، وعدوا ومغارا ثعتدأ، 
هالله رسول ْع لمون والم يريد، الدي بوجهه ذأ"تحرهم عروثم، 

رحلفما I كعب مال ب الديوان يريد ~ حاففل كتاب يجمعهم ولا ، كبر 
الله.وحي فيه ينزل لم ما له سيخمى أنه محلن إلا يتغيب أن يريد 
والتؤيم،.الراحة إلى الخالود  ٠٠كعب رر تخلف سب ٢" 

وتجهزوالظلال، الثمار ءلاتا حنن الغزوْ تللث، ه الله رسول وعزا 
ولمفأرحع معهم، أتجهز أغدولكي هثلفمتا معه، والمسلمون الله رمون 
امتدحتى يي يتمادى يزد فلم • عليه فائر أنا ت نفي في فأقول نيئا، أقض 

جهازيمن أقض ولم معه، والمسلمون الله.، رسول فأصبح الجد، الناس 
أنلعد فعدولنا ألحمهم، ثم يومين، أو يوم بعده أتجهز فقلتا شيئا، 

أقضولم وجئ تم غيوث، نم ميئآ، أقض ولم فرحعث، لأتجهز، صلوا 
أرتحزإأن وهممت، الغزو، ومارحل . أمرعواحتى يي يزد فلم شيئا، 

بعدالناس في حرحتط إذا فمحت، ذللث، لي يقدر فلم فعلت،، وليتني فادركهم، 
امعموصال رحلا إلا أرى لا أر أحرنتي فيهم، فئلفث الله. رسول خروج 

الضعفاء.من الله غدر ممن رحلا أو النفاق، عليه 

ءمءا•أدم )١( 
١(. ١٧)٨: _« فح  ١٠ألفا. ئلامحن على يزيدون )٢( 
ذهوا.)٣( 

فات.)٤( 

بالفاق.متهثا دينه، فى مشويا ره( 







[]٠٢٣!كدق 
لأرخى،ا نفي في تنكرت حى لنا، وتغيروا س، النا جثنبتا فا عنه، تخلف 

صاحبايفأعا ليله، حميى ذلك على فلبثنا أعرث، الص هي فما 
القومأثب فكنت أنا وأما يبكيان، بيوتهما في ونعيا فامتكانا، 

فيوأمحلوث لمين، الممع الصلاة فأشهد أحرج فكث وأجلدهم، 
فيوهو عليه، هؤ الله رمود وآتي أحد، يكلمني ولا الأسواق، 

أمعلي اللام برد ثمثه حرك هل • نفي في فأقول الصلاة، بعد ه مجل
أتبلصلاتي على أiثلئا فإذا العلن، فآمارئه مه، تريبا أصلي تم ؟ لا 

عص.أعرص نخوه اكفث، ؤإذا إلي، 
لموتأنت، تعيثى إليلث، نوقي من مت، برتلث، منا هاجري ل-يا 
أنم[الحقيقة في وأنتم باق، فحثكم الإنقطاغ ذنبي كان إذ 

سوزئ<أا،حتى مثنت، اكامى، جفوة من ذللثج علي ءلال إذا حتى 
فلمت— إلي اكامن وأحثإ ءْي، ابن وهو ~ قتادة أبي حاممل جدار 
هلبالله أنشدق ا تادة أبا يا : فقلت، اللام، علي رد ما فوالله علته، 

فعدتفكت،، فتنيته فعدت فسكت،، ورسوله؟ الله أحث، ثعلمنى 
!\ء1ز ورمرله الله ت فقال فنثدته، 

الحدار.سعوريث حتى ونولت عيناي، ففاصمت 

بمرجم!الخرام ض دمعي دلساف الهوتم( أنراد لكتم المل زيفن 
فنإ[ليت، معناك إلى فزيا مقالتي لكي هواك كتمت، ولقد 

علوت.



الكرم.الرسول حروب ل العفلم الخلق لئج

الإسلام.عن والردة به باللحوق كعبا يغري از غملك ٨" 

قدمممن الشام أهل أثاثل من آ دبْايأ إذا المدية، وق بأمشي أنا فبينا 
الناسفثلفق ؟ مالك بن كب على نيئ مى يقود بالدية، ينعه بالطعام 
أما ١٠: فيه فإذا غسارالمآ، ملك من كتابا إلي ديع جاءني إذا حش له، .محروإ 

ولاهوان يدار الله يجعلك ولم جفاك، قد صاحبك أل بلعني قد فإنه بعد، 
.١١نواسك بنا فالحي مضيعة، 

مجنت4التنور، بها فتيممت، البلاء، س أيصا وهذا ! قرأيها لما فقلت، 
•بها 

عنواوهم الملام عن الأصم فأنا بذا وقد الجمال ذاك شاهدوا ]ما 
نعلم[لا سريرة المالوص، لهوى فإنه عشقت، أني درزا ولئن 
أهله.باعتزال يأمره . الرسول ٩" 

اللهرسول رسول إذا الخمسين، س ليلة أربعون مفت، إذا حتى 
أمأطلمها نمث: امرآثك، تعزل أن الله.يأمك رّود إن ت فقال يآتض، 

ذلك.> ٍابج إل وأدل ، رلأ اءملها ل لا، نال: أضل؟ .اذا 
هذافي الله يمضي حتى عندهم، فتكوني ، وأهالك< الحقي لامرأتي• فقاث 

الأ٠ر.

رسوليا ت فقالت، س، الله رمود أميه بن هلال امجرأه فجاءين، ةالكعنه 
تقال أحدمه؟ أن تكزه فهل حائم له ليس صانع، شح أمية بن هلال إل الله 

اعجمي-)١( 
غه.الله لرسول حرنا - الشام عرب ملوك وهم " ذاك إذ ٠ عشان ٠ كاثت )٢( 
ألهته،)٣( 



تقتأ
زالما والله ، شيء إلى حركه به ما والله إنه •' قالغ ، ا، تئزيك لا ولكن لا، را 

.هذايومه إلى كان ما أمره من كان مند يبكي 

أذلكما امرأتك قي ه الله ود رم امتاذنن لو ! أهلي بعص لي فقال 
اللهرسول فيها أستأذن لا والله ت فقلت تحدمه، أن أميه ين هلال لامرأة 

ثاب.رجل وأنا فيها، استأذنته إذا الله رمود يقول ما _ UJbوما 

نهىحين من ليلة، حمسول لما كنلث حتى ليال عثر ذللث، بعد فلشن 
.كلاما عن ه الله ود رم 

فيما— ه الرسول من يء النسهذه لم ائلتن ومتمتأملين هنا قف نت 
بالمؤمنين؟!والرحمة بالرأفة وصفه الله أن ْع ~ يبدو 

التربيةحيث من ه ورحمته رأفته كمال تنافى لا الشدة هده أجل. 
الخلد،بالثواب والفوز الموبد، العقاب من للتخالهس بب لأنها والتأديب؛ 

إمحل ما أحلى وما 

برحم[من على أحيانا فنيص حازما يلث، ومن ليردجروا ا فم

الثر.وعم الصباح انبلج المخلفين وجه في الدنيا ادلهمتج حينما " ١٠

بيوتنا،من بسنا فلهر على وأنا ليله ين حمصبح الغجر صلاة صليثا فلما 
عليونحافنط نفي عالئ صاقت، قد الله ذكز الذي الحال على حالز أنا فبينا 

صوته:بأعلى سلع جبل على فأرقى صارخ صوث، سمعت، ، رحتث، بما الأرضى 
أبثر.ا مالك، بى كعن، يا 

أنويفالصبح ياؤلعوا أو مئرق أبيضن فالليل واصلوا ]إذ 



Iالكرم الرسول حروب ز العشم الخلق ا7ج

•الوفاق صح إلى المرقب ليل من للخرمحج الشكر مجود " ١١
رمودوآذل مج. جاء قد أن عرفت وقد ، اجدآ مفخررت ت قال 

يبثرونتا،الناس فذهب الفجر، صلى حنن علينا، الله بثوبة ه الله 
منساع ومص مّا، رجل إلئ وركض مبثرول، صاحي تل وذهب 
الفرسأمن أميغ الصوث، وكان الجل، على ، فاوفىل أنلم، 

البشرى.حامل مكافأة — ١٢

إياهمافكونه ثوبي، نزعم، يبثرنى صوثه سمعت الذي جاءني فلما 
فلبمتهه.ا*يويين واستعرت يومثن.، غيرهما امللش ما والله ميثراه 

يهنوئني، فوحا فوحا الناس فيلقاني ه، الله رسول إلى وانهللملم، 
عليلث،.الله توبه لتهنلئ، ) يهولون يالتوبة، 

حولهجالز الله رسول فإذا المجار، دخلت، حتى • كعيؤ قال 

الصحابة،عادة كانت تلك أن على ظاهر دليل المبشر صوت سمع حين و كعب ،1 سجود ز )١( 
رسولكان :  ٥٠بكرة( أبو t ونال الدقة. والغم التجددة المم عد الشكر سجود وهي 

(٢٧٧٤)داود أبو أحر-بم وتعالى. مارك لله نكئ، ساجدا لاه خر يِرْ أمت أناة إذا ه الاه 
حن.وّندة ، ١٣٩٤)ماجه وابن ( ١٥٧٨)واكرمذي 

ض-)٢( 

المرعلى القوم جرص على دلتل كعبا لهئرا تلمع على والراش الغرس، صاحب آمضاق م )٤( 
(.٠٨٠)٣: ٠ المعاد زاد )ا بعصا. بعضهم متّرة »ي وتانهم إله، واستاقهم 

الأخلاقمكارم من المثرين إعهناء أن على دلل للشير ؤإعطائهما ثومحه ٠ كم، ر ئرع في )٥( 
(.٥٨٥)٣: ٠ المعاد زاد » الأئراف. وعادة والشتم، 

جماعأ.جماعة )٦( 



ئسق 
واللهومنأني، صافحني حتى يهزود ، ®ر الله عبيد ن محللحه رر إلي فقام المامن، 

لهللحه.أنساها ولا غين،. الهاجرين من رجنأ إئ نام ما 
الثلاثة.على الله توبة الرمول. فرح - ١٣

وهو~ الله. رمول قال الله. رسول على سلث فلما ; كب قال 
٠أمك ولدنك مد عليلث، مئ يوم بخير أبمن » : - السرور من وجهه نزك 
عندمن بل لا، را ت نال ؟ الله عند من أم الله رمول يا عندك أمي : تث : نال 
وكنا؛ قمر قطعه كأنه حتى وجهه استنار سئ إذا الله. رسول وكان ء الله 

منه.ذلك نعرف 

إئمحدأ■ مش'أغنن يجاذ داض ايض ُءء بمُن زرالأسا؛ 

تعالى.لله نكرا بالمال التصدق — ١ ٤ 

ماليمن أنخلع أن توبتي من إل إ الله رمود يا ت قلت يديه بين جاث فلما 
مالك،يعص عليك أمك ٠ I الله. رمول قال رسوله، ؤإلى الله إلى صدقه 

بخيبر.الدي مهمئ أمك إني ! قلمتا 

محيعلى أسلموا الذين الخمسة وأحد الإصلأم، إلى صبقوا الذين الثم-انية وأحد العشرة، أحد هو ، ١ؤ 
صنة•٦( )٤ صن عن الجمل يوم ُ( )٦٣ سنة اصئشهد الثوري. أصحاب الستة وأحد بكر، أبي 

(.٥٢٩«)ّآ: لإصابة ا ء
تمامه،ومن إسلامه، يوم مكتل مو مل: إسلامه؟ يوم من ^١ النوم هذا يكون يكيف مل: فان )٢( 

(٥٨٥)٣؛ ٠ المعاد زاد ٠ وتمامها, كمالها توبته ويوم معادنه، بدائه إصلامه نوم 
حشوالرأغت، بهم والزحمة الأمة، على الشفقة كمال من فقأ ف اللن جعل ما على دل؛ل عدا »ي )٣( 

(.٥٨٥)٣؛ ٠ المعاد زاد ٠ وصاحبيه، ء كعب ،ا يرح س أعظم كان فرحه لل 



الكرم.الرّول حروب j العظم الخلق لج

النحاة.سفينة الصدق  ١٥

ألاتوبتي من ؤإف ، بالصدق نجاني إنما الله إف الله رسول يا •' فقلت 
فيالله أيلام الملمين من أحدا أعلم ما الله فو بقيت• ما صدقا إلا أحدث 
تعمدتما أبلاني، مما أحس الله لرسول ذلك ذكرت مند الحديث صدق 

يحفنلتيأن لأرجو ؤإتي كدبا، هن«ا يرمي إلى الله لرسول ذلك ذكرت منن 
.بقيت فيما الله 

ءألمهي؛0القي ■هل أثث ثابت ثل ؤ I رسوله. على ~ تعالى ~ الله وأنزل 
يعنيناوب يزج ً؛؛قاد ما بمني يى ألسنة متتاعن ؤ، أئعوْ آلمتت> وأاثمك\و 

-ثنزأأئئنث> آلأئثت رعل . يير رءوف بهر إثع• عقهر ئاث ثر ينهر 
ينعلجتأ لا أن يؤلوأ أقهر عثهتر وثاثت ر-مث دما آلاثض عنيم »ذاهغ ١^١ حق 
ألمك<كآَ:ثا ^٣٢٠ آليين أدوث و أفَ اأ ثتووأ ي نز،ث اثه لأ اه 

(.١١٩-  ١١٧;)التوية ه آلمندنتن مع ؤؤلوأ أثه أثقوأ ءاموأ 

فيأعفلم للاصلأم هداني أن بعن. فهل، نعمه علي الله أليم ما لله ام 
الذينهلك كما فاهلك كيسه، أكوف ألا . الله لرسول صدقي من نمي 

والتكديب.الكذب مع دائرة والنقاوة والتصديق، الصدق مع داثرْ السعادة  ٢١ر
يعرفولا الموس، كال غايث وانها الله، عند وغضنها التوبة تدز العبد بمرق ما أعفلم س هدا )٢( 

رنهحى إلى يالمبة العبودية ص يه تام ما وأل نفثه، وعرف الله، عرف ص إلا معرفته حى هدا 
وازطة.الفلا،رة الأنات س ٣ ؛؛•١ هذابحر، ز كقطرة علمه 

أ5لآعلهم تاب ؛إل واخرما، الأية أول في /ض، علهم ^٩٠ - وتحار بحانه - تكريرْ تاتل )٣( 
عيهموتفصل لفعلها وممهم الخي وهو منهم، تبولها ثانتا شم ناب تابوا غلتا لكربة، بتونتهم 
ينا،س ويحرمه وفضلا، إحائا يشاء س يعقلمه يائيه، وش وله وبه محنه كنه فالخبر بقبولها، 
.٢٥٩٢)ّآ: ا( المعاد زاد  ١٠وعارلأ. >كمه 



ؤقاس
مانث الوحئ أنزل حنن كدبوا، للذين نال، ~ تعالى ~ الله فان كدبوا، 

أمثئنإدا يآف ميحيئرذ ؤ وتعالى• نارك فقال لأحد، قال 
حكامأيتا -ئزآ؛ جهنئ ومأوينثر يجس إنأم •تهم هأنيثوا عنبم لئزع' 

الأس عم ثنصوا ثان عنبمم يرصوأ يظم بحلزل و ذيوف 
(.٩٦~  ٩٠ت )التوية ه كسقيل ألموب عن يرسما 

نلالذين أولتك أمر عن الثلاثه" أيها ~ تخشا وكنا ت كعب قال 
ودرم وأرجأ لهم، واستغفر مامهم له حلفوا حض ه الله رمود متهم 

آقبىأفكن وعق ؤ I قال فبدلك فيه، الله قفي حتى أمننا، ه الله 
(.١١٨)اكوة: ه -ننزأ 

ؤإرحاوهإيانا، تخليئه هو إنما الغزو عن حلفنا مما الله ذكر الذي وليس 
مه،<لا،.فمل واعتدرإليه له حلت عمن أمننا 

;واءتار □■امل 
منقملعينببابه، واقفين توجهوا إليه إلا الله إلى ملجأ لا بان تحققوا حينما 

تفرعهمصدق - وتعالى سبحانه ~ رأى حين وذلك عليهم تائبا رحابه، إلى 
عنإلا مء كل عن أذهلهم مما عراهم ما الضق من عراهم وقد يديه، بتن 

صدقواوحينما بحالهم، يليق لا وما مقامهم، ينافي ما منهم ر صل• إذ مولاهم؛ 
آفاقعلى وأشرق كرمه، محانبا وابل عليهم أمطر ~ تعالى " لله ؛عبوديتهم 

الئلاثنمولأء نحلف المتخلفين، س واعتدر جو الله لرصرل حلن من سن من حلفوا انهم أي; 
 َََُ

تخكوا.لقال: ذلك آراد لو لأو4 الغزوة، عن ئحلمهم الراد ولمي دونهم، ازم وأرجا ء-ه-م، 



قالكرم الرسول حروب ل العنلم الخلق لج

أهوىوهو >اؤ قنوط يعد عيهم وس يأس، بمد فآنسهم محبته، أنوار أسرارهم 
إقوله أعذب وما (، ٢٨)اانورى: ه رحثته> ؤبمر ئنطؤأ ما بند ثن ألعيث يثني 

الملاحالغرام نثن هكذا وهجن وصال والهوى هجردا 

وا1توبةاتمدق .ق، ا1نأ>اة 

انتحلواالذين المنافقين، •ساللث،  ١١مالك، بن كعب  ١٠لك يلم 
اعتذارهم، jjاننئ. أن ْع الغزوة عن تخلفهم في للني. الأعذار 

جدلأأوتي قد ~ ه نفعن تحدث، كما ~ وكان الله. إلى سرائرهم ووكل 
البيان.من كبيرأ وحهلا 

صدقه،تبعالت، وتحمل ءل.ر، غير من تخلم، بأنه وأيان المدق، آثر لقد 
~وتعالى سبحانه ~ الله بتوبة فرح بل لذلك، يأسف ولم شاقة، كاست، وكم 
ولدتهمنذ عليه مر يوم حير بأنه النبي له وصمه سديدا، فرحا ذللث، بعد عليه 
نجاته،به كاسئ، الل.ي فهو ، اللهرمحود صدق أنه إلى كم، ذللثؤ ورد أمه، 
شأنهفي أحله من ئنزل الذي وهو عليه، ~تعالى~ الله توبة سبيا كان الذي وهو 
•يتلى قرآف 

مابأقبح ينعتهم يسببه القرآن تترد الذين الخافقين، كذب من هذا فاين 
اللهسخظ ؤيعلن جهنم، فى مصيرهم؛الاستقرار ؤيقرر الأفعال، به تنعت، 

علميهم؟



قا
أنعلم لو ت الفضلاء بعض تال • ومهانة صعث ~ ذاته بحد ~ والكذب 

.تكزناتنكثه الكوث-1كارا، 
حلالأبرز من الكذب ؤإن ؛ المسلم حمال حير من الصدق إن ألا 

المافق.

إلىيهدي البث ؤإة البت، إلى يهدي المدق إف » : النبي. قال لذلك 
إلىيهدي الكنب ؤإف صديقا، الله عند يكثن، حتى ليصدق الرجل ؤإل الجنة، 
اللهعند يكتب حتى ليكذب الرجل وإ0 النار، إلى يهدي الفجور ؤإل المجور 

كدانا

تآأناؤ بقولهI معه ومن كعب على توبته العالمين رب حتم أجمل وما 
((كعب را سلك لقد ( ١١٩ا)اكوة: ه! أكندبم، مع ؤؤنوأ أثذ آثموأ ءاموأ أليني 

المائيين.ملك وصديقاه 

بجزارس الثلاه هزلا، كلام ص ه اكث نهي م : النم"'ابن نال 
الصاديينهجز فأراد الباقين، وكذب صدقهم على يلين عنه تخلف من 

يقابلأن من أعفلم يجرمهم المنافقون، وأما الذب، هذا على وتأدينهم 
وهكذافيه، فاىلْ ولا النفاق، مرض في يعمل لا المرض هذا فدواء بالهجر، 

المؤمنعثد0 فيؤدب حرائمهم، عقوبات فى بعباده ~ سبحانه — الرب يفعل 

تأيمتكنءنالإنم•)ا(
صعحهI يي I ملم وا ٦( ٠ ٩ ٤ ) الأدب( )كتاب ني ٠ صححي ٠ ني • الخاوي • أخرجه ( ٢ ) 

لم.لواللففل 1، عود مبن الله عد ٠ حديث من ( ٢٦•)٧ الؤ( )كتاب في 
بمرق.( ٤٨٨)٠ وعم صرر ٠ )٣( 

٨م^ْ(.)*١: (( المعاد زاد » )٤( 



الخااقاسموموبابلامبمسؤج 
منوأما حذرا، تنظا ميزال فلا وهفوة، زلة بالني عندْ كريم وص بمحبه الذي 
ذنباأحدث وكلما معاصيه، وبين ييئه يخلى فإنه عليه، وهان عينه من ممهل 

عينذللئ، أن بمملم ولا عليه، كرامته من ذللث، أن يقلن والمغرور نعمة، له أحدث 
فىكما معها، عاقية لا التي والعقوبه الثديي، العذانم، به يريد وأنه الإهانة، 

ؤإذاالدنيا، في عقوبته له عجز حيرا بعبد الله أراد إذا رُ • المشهور ين، الحد 
ام.  ١٠بذيوبه القيامة يوم قيرد ، الدنيا في عقوبته عنه لث، أمثرا بعبد أراد 

أعلىإلى ليرفعهم والصديقين الأنبياء يتثلي أن هث الله سنة وحرت 
فيالقوي أن  ١١!  ٠١حجر ابن  ١١قاله ما الحديث هذا من يتنبهل مما لذا المنازل. 

٠٠الدين في الضعيف يواحذ مما بأشد يواحذ الدين 

ومقاله.وحاله وقوله فحله في القوي صدق وذلك؛___، 

عنالرسول إعراض الصادقين الصحابة عند الشديد الابتلاء ومن 

ضاقتو. الرسول عنهم أعرض حينما الثلاثة هؤلاء لذلك له. تربيه أحدهم 
أوصالوتقهلعت، هم، أنفعليهم وضاقتا رحبتا، بما الأرص عليهم 

ثاءالحزن من أعينهم وابيضثظ بالبكاء، وأحهثوا الدم، وتملكهم أكبادهم، 
الحاذق،المربي بتربية هذا كل . ليتوبواعليهم يتوبا أن ~ تعالى ~ الله 

الصادقين.لأصحابه ه القائل. والمعلم 

والفحل،بالقول الربية، بمنوف ورباهم الوسائل، بكل علمهم لقد 
حشوالإدبار، ويالإقثال والرهسب،، وبالرغيب، والغضٍ_ا، ويالمرور 

نحوه.( ٢٣٩٦)الزس( )كتاب في ٠ جامعه I »ي I الترمذي ٠ نحرج )١( 
(.١٢٣)ار: اواري«فتح )ا )آ(



لهجالمدق

علىوحفقث الصالحة، والقدوم الحسنة، الأخلاق ش اكل ضّرب 
المجد.كوايث، معالمهم سماء ني وأصاءت الحمد، ألويه مجدهم هامات 

مدارجإلى صعدوا نائبة لهم تبق ولم الثلاثة هؤلاء نفوس تهذست، ولما 
حتىرصاء تستا موالصرر، السرور من محرق ه وجهه صار وبدلك القول، 

فهوهوحب،لالناسماأصحابه. على ~ تعالى ~ الله بموبة فرحا نمر قْلعه كأنه 
٠ه لفُحط 

االقائل قول ألملم، وما 

نيانهداة للناس رحمه هو 

إذابه المومنوي! الأماذ نال 

الهوىعن فليس أنده الله 

أمنهالمخالم، المرء فاليحدر 

نرحملا إنه المعا^ لبح 
جهنميالهلغاة وقودا نؤستخ 

نتكنمنهجه أو أمر? ني 
نولمء-دا'ب، من أو فتنة من 
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]m[اسُ 

قريشا'داواح خسارة على الرسول حسرة 

للعالمن.رحمة أرمله بان محمد رموله على — سبحانه ~ الله أمتى 
منالناس رحل ينقد أل سنامها وذروه الرحمة، مظ\أهم من مفلهر وأعفلم 

إسلامهم،على . حترص العرب بتن ومكانتها قريش ولنانص الهلاك. 
هوفها لمين، الممع الحروب ني أرواحهم وحارة عنائهم، على وتحئر 

!بقوله الحسرة هذه عن يعبر الرسول. 

مانرومحن محني حلوا لو علهم ماذا الحرب، أكلتهم لقد إ قريش ؤيح يا رُ 
فيدخلوا عليهم الله أنلهرني ؤإن أرادوا، الن-ى كان أصابوني فان ؟ الناس 

؟قريش تقلى فماذا قوه، وبهم قاتلوا يفعلوا لم ؤإن وافروف، وهم الإسلام 
ثنقردأو له الله يهلهن0 حتى له الله بعثتي الذي على أجاهدهم أزال لا إني والله 
^١،.٠٠المالفه هده 

ه،نفمعها ندوب ، لسانه بها يبوح الأسى، ملؤها كالمايت، إنها 
الرسولبدل وقد . والكبرياء الغرور تملكهم وقد قومه على الألم يعتصرها 

•الحرب يكره هو بل معهم، حربا يريد لا أنه قريش لإفهام ؛ ومعه قي ما 

لإبهاكلاهرةفيادالمواشلأم،قريش، مرادعة إلى النبي. بادر 
تنسف~ لإلهية ا العنايه لولا — كادت حرين، قي بهم، عهد حديث، أنه هع 
عنV الحد؛—أ صلح # محلويل؛ى حدين، من ( ٣٢٣)٤: 0 مسنده ٠ في ء أحمد ر أخرجه )١( 

(٣٢٣)٣; هشام لابن ٠ البرية المبرة I وانظر ٠ الخكم بن .روان ٠ و ٠ تخزُة بن لثور ا ٠
(.٣٣)٢• رزق، لمهدي ٠ البرية المبرة وأ 





ئ ي
١٠إليكم أرمل حتى سرحوا قلا العدو على ظهنذا رأيتمونا 

ثابيومئد منلم وهر  ٠٠جبير بن الله عد  ٠٠الثماْ على وأمر ت رواية وفي 
منيأتونا لا بالئل، عتا لختل ١ انفح ٠ ت فمال رجلا، حمون والثماه بيض، 
،.٢١٠تبم، من ؤق1 لا مكانك، فاثت علما، أو ك كانت ون خشا، 

•الرسول أوامر الرماة مخالفة الهزيمة سب تا 

وعده،وصدقهم الملمين على صنم الله أنزل ثم ت إسحاق ابن قال 
شكلا الهزيمة وكانت العكر، عن كثنوهم حش بالميوف فحنوهم 

•مها

إرأنظر رائي لقد والله ت قال أنه الزمحر، عن إسحاق ابن روى 
أحدهندون ما هوارب، مشمرات، وصواحبها ار عتبة بنت هند  ٠١ا حدم 
وحلواعنه، القوم كثفنا حين العكر إلى الرماْ مالت إذ كثير، ولا قليل 

قتل،ند محمدا إن ألا صارخ! وصرخ حلفنا، من فاتينا للخيل، ؤلهورتا 
منهيدنو ما حتى اللواء، أصحاب، أصنا أن بعد القوم علينا واكفأ فاكمأنا 

القوملْ،.من أحد 
وأصحابهءلمرْ ما ئظ مومحلن في ه نبيه الله ئلمز وما * ! ٠ المقريزي * قال 

(.٣٨٣)>،: I والهايت ايداة • )١( 

االأساع 1طع وأ ( ٣٥٢)٥: I والهابة اس وا .٧( )٣: هشام لابن I اوو؛ة الٍرة ٠ )٢، 
(١٢٤.)

واساصلوهم.قتلوهم )٣( 
الحلحال.موضع ال—اق، الغيم; )٤( 
٠الأدب الواهب و• ( ٣٧٣)٥: I والمهاة الدائن ٠ ر ( ٨٢)٣: هشام لابن ر البوة السيرة ٠ )٠( 

 :(.٣٩٧)١



و$ام:،( الرسول حروب ل الطم الخلق 

٠١. الأمر. قي وتنازعوا الرسول، عصوا حتى أحد يوم 
.الرماة مخالفة نتائج ه

فيبه حدثهم إلا المحيرة الحربية القيادات أسلوب في يترف.تعبيرا لم 
ويثنالوصايا، و الأوامر هده على المحافغلة مناغ وأراهم ووصاياه، أوامره 

فيالخلتر ووزنهم مكانتهم، وعزفهم عنها، والغفلة التهاون مضار لهم 
تها،يوثقا قوه ظهره تحمي الذي المس لأن الجنس؛ ءلهر لحماية موقفهم 

أعدائه.جيش على حملته فى كله نقاله يجعل عليه وحرصها يقفلتها ؤيهلمتنإلى 

فيو. محمد الأعفلم القائد أبرزها الحماية لهذه الأهمية هده أحل ومن 
عباراتفى وصاغها الصارمة، الحربية والأوامر الحازمة، القيادة أسلوب 

بيانها،سهولة فى جاءت فد كاسن، ؤإن ومراميها، معانيها فى معجزة تكون تكاد 
للتاؤيلمجالا تترك لا حتى والتعقيد الغموض من حاليه تحبيرها وسماحة 

مكايكم،ثبثم ما غالين نزال لا إما ء قوله إلا فيها يكن لم ولو والتحريق، 
الدنياتتهويه لا قلب له كان لمن لكفى " عليهم أسها.ك إني اللهم 

زخارفهارآ؟،•

لذللناوالانضباط، ال0لاءة مثال ١، بدر غزوة رر فى لمون المكان لقد 
عةاعلى الرسول تأكيد من الرغم وعلى قلة، وهم الله نصرهم 

لقدالمعركة. هده في المعتى هدا فقدوا فقد أحد( )غزوة في والانضباط 
منالوقوف، في مالنا I وقالوا هؤ الرسول مخالفة إلى بالمائة التعلق حزهم 

(.١٢٧)« الأسماع إمحاع » نى )١( 
)٠:٣ ه الله رمول سد وء -ا( -ا.)٢: ٠ الأس سٍرة نى انمون إنان » انفلر )٢( 

؛.٥٧.- ٥٦٨



]قنااسُ 
لكمقال ما أنسيتم قائلا ١؛ جبير بن الله عبد  ٠٠هم رئوذكرهم حاجة، 
الله.؟رمود 

إلىوانهللقوا أكتدهم، فخالفه ،، yl50>أبؤح فلا أنا أما • لهم وقال 
،١الوليد بن حالي  ٠٠الفرصة هذه اهتبل حينذاك رماة، عثرة معه وثبت الغنائم، 

فيبخيله واندير فقتلهم، الثماة بقية على فند ،  ١٠جهل أبي بن عكرمة  ٠٠ومعه 
فيوصاح الغنائم، بجمع لاهون وهم غزة على وأحذوهم الملمين ظهور 
إلمح،الأ>و كاليل قريس واندنمت منهم، منهزم كد فعاد ارجعوا، أن ت قرص 

علىالدائرة دارين وهناك ناؤين، بين لمون الموصار لمين، الممعكر 

منيده في ما يلقي واحد كث وصار صفوفهم في الاصهلراب ووير لمين، الم
متاتقن لقد هيهاث،، هيهاث، ولكن يه، ليقاتل يله سيفه إلى وعاد مغنم، 

الوحدة.وJمزقتا الصفوف، 

عقيدتهم،عن ودفاعا إيمانهم، من بوحي يقاتلون اعة ّمنذ كانوا لقد 
وكانوالأمر، ا ذل من ؤيفلتوا ، المويت، براثن من لينجوا يقاتلون اعق انوهاهم 

ظاملا متفرقيتر، بسرين يقاتلون لأن ا وهم متضامنين، متراصين يقاتلون 
وهمحازمة، حكيمة قتادة تحت، يقاتلون وكانوا تشملهم، وحدة ولا يجمعهم، 

.^١٢قيادة ولا الآنيقا"لون 

إلىأصدرها التي المائل الرسول تعلمات محالفة نتاج من وهذا 
٠اادردئة 

؛١٩٥)أت نهة ثى ® الجوية الجرة ٠ انظر ؛١( 



ةالكرم الوصول حروب ل العفلم الخلق 

;الرماة عن ه: الرموو فو ع□ 

يخرجهملم ٠ احد غزوة ٠ قي الاجتهاد أحثلووا الذين الرماة إل 
بحانه— ثمل ثم وسامحهم، عنهم وعفا الصما، حارخ س الرسول 

الرغمعلى العروة هذه في اشتركوا الذين جمح وعفوه برعايته وتعالى" 
فادحة،حساتر من عليه ترتبا وما جسيمة، أحطاء من يعفهم من وسر مما 

تللئ،آثار به ومحا حمتاياهم، يه غل عفوا — وتعالى سبحانه — فعفا 
داذذهءقحنويهم ^١٥ 5 وعده أثه صث،ودا=قلم ولمثال ؤ ت تعالى ةال الخطايا 

ثااوام ثآ مد ئ وعمثثنقم آلامي ف، وئثرغثم مثنثم إذ١ حمتح 
ثمالاجرْ ربد ئن ومناطم آليتنا بجين ش يناءظم قحبدى 

عزقنز ذو وآثث ثا=ظز عكا ولقد ^ثلثت؛؟م نكتشظب 
(.١٥٢)اومحران: ه اوينثن 

الرسول،.هووحدهأن يشعرون أنهم I العفو بهذا يتمل مهم أمر وهناك 
منهينالوا أن ب فلا الأحهلاء نالك، نتيجة تحمل الذي وهو والمتفرر، المتأئر 

الأهوالوحياخس عنه صدروا حبنج البشرية الجتلة بمقتضى وتعنيما عمانا 
العفوأ عفا ولكنه ماق، على قائمة والحرب للهزيمة وشمروا مترعة، 

أمروند جمة السمح فهو بق، يأن عن فضلا يجارى ولا نغلير، له يهد 
أمرهكما لهم، الاستنفار على وحثه عنهم، يعفو بان ~ وتعالى سبحانه ~ الله 
عنله صارفا حدمث، ما يجعل ولا مشورتهم، إلى والاستماع رأيهم يأحذ أن 

•ومشورتهم "؛مرانهم من الاستفادة 

ينلاشقؤأ آلثلم,، عيئ ثظا َقت ظ لهر ين أثب ين ر-نثة ئ1ا ؤ : تعالى قال 
تحث،اثن إة أثو عق عيتق ؛٥١ أ'لأنِ؛ ق وساورهلم لثتر وأنتغنن عم نأظ ■حيلك 



ؤءاسُ 
(١٥٩;صوان 0ل ه آتتثغن 

الجانبلين كنت — تعالى "" الله من كائنة عغلمة فبرحمت ت الألومي قال 
؛فائدتن هذا — تعالى - الله كلام وأفاد تعفهم، ولم لهم 

ه.مجاعنته على يدل ما ت الأولى 
التكميل.باب من فهر رفقه، على يدل ما • والثانية 

عليهكث حتتى ثت حيث أحد يوم المحقتان هاتان . فيه اجتمعت وقد 
اساهمبل الفرار على عنفهم ولا زجرهم ما لم عزاه، ما عزا0 أته ْع أصحابه 

الخلمص•مح،
القاتل!ثوي أصدق وما 

ومنقلأل٣،للعماة كهفا كاذ لقد موئلا مجن.) اه آتوالذي أما 
تجلاالبول بى عيثا يثمطرفا منيلا الجنم مذ سئزا نبوءهم 

ننرعكلن إزب ض يبزغ 

;أحد غزوة من المستفادة والحكم لفوائد ائ 
بهأصيب وما احد، قمة فى وكان ! العلماء قال ! حجر ابن الحاففل قال 

!منهاعغليمة، أشياء الربانية والحكم الفوائد من المأأ,المون 
(.٨٧٠)٢: ملأي I ب المرة » انظر )١( 
.١(  ٠٦- ١ ٠• )٤; I المعاني، روح ٠ )٢( 
عفار ٠ الحرب لسان B ، عثاة ر وجمعه C روئا أو فضلا بمللب جاء س أي ت عاف م ؛ يقال )٣( 

٧٤: ١٥.)





اش٠ وغيرهم النصارى على لبمه ما أمرهم من الشيطان وتلبيس 
للمتقين.والماقيه الخلكره، على الصبر ش أتباعهم بهم ولمتأسى 

هتالله رسول إلى أنقلن لكني ه: را عود من الله عبد >ر قول من يماد ٨- 
تويقول وجهه عن الدم يمح وهو قومه، صربه الأنياء من ننا يحكي 

الحلممن الأنبياء عليه لكن ما * يعلمون لا فإنهم لقومي اغفر ب ر٠ 
بالهدايةلهم والدعاء أذوهم، الدين أعدائهم عن وعفوهم والصر، 

■أنا بهم ويتأسى لرجائهم، فترتفع؛دللن، والمغفرة، 

الشاةله ضس التي اليهودية عن الرسول عفو 

بننلأم  ١١امرأة ا، الحارمث، بنت، نينب،  ١١الني. ئت، حمر غزوة في 
اللهلرسول أهاJيثا حمبر فتحت، لما ت هريرة أبي حدين، في كما  ٠٠مئكم 

رايهود من هنا ها لكن من لي إجمعوا  ١١ت ه الله رمول فقال سم. فيها ماه 
تالله. رسول لهم فقال • له فجمعوا 

أبايا نعم فقالوا ا. ؟ عنه صاديي أنتم فهل ، شيء عن ماثلكم ني إ٠ 
القاسم.

رسولفقال فلاق. أبونا ت قالوا  ١١؟ أبوكم من ار ت الله. رسول لهم فقال 

(،٣٤٧٧)( ٠٤باب الأيتاء" أحاديث )كتاب في ٠ صحيحه ٠ ؛ي ٠ الخاري ٠ أحرجه )١( 
(.١٧٩٢أحد()غزوة باب " الجهاد )كتاب في ٠ صحيحه ٠ م ا لم موا 

 )٢( I المم نح I :الحانظ.كلام وف بمرق، ٣( ٠ ٥ ٣- ٠ ٤ )٧



هأالم؟( اررّرل حروب j الطم الخلق ؤئج 
وتررت.صدئغ ! فقالوا ا نلأ0 أبوكم بل كذبتم، ٠ ه الله 

أبايا نعم : فقالوا « ؟ محه سألتتكم إن شيء عن صادفي أنتم هل را ت فقال 
.أسافي عرفته كما كدسا، عرفث كوبناك ؤإن القاسم، 

ثمسرأ، فيها نكون فقالوا ٠ الار؟ أهز من  ١٠ت ه الله رسول لهم فقال 
فيهانخلمكم لا والله فيه-ا، احنووا  I١٠ الله. رسول لهم فقال فيها تخلفوننا 

'•قالوا ٠ ؟ عنه سألتكم إن شيء عن صادفي أنتم هل ٠ I لهم فال نم .  ٠١أبدأ 
•r^

ما ١١؛ فقال نعم• ت فقالوا * ؟ سما الثاء هده في جعلتم هل  ١١! فقال 
نبياكنت ؤإن منك، نتربح كاذبا كنث إن أردنا ت فقالوا ٠ ذلك؟ على حملكم 

يممصليه شاة سمت حيبر أهل من يهوديه أن يحدث الله عبد ين جابر وعن 
رهظوأكل منها، فأكل النءراع الله. رمحود فأحد الله.، رسول إلى أهديها 

اليهودةإل وأرسل  ١١أيديكم ارفعوا  ١٠الله. رمحول فقال معه. أصحابه من 
. ١١؟ الشاة هن،0 أسممت،  I١١ فقال 

تفالت ٠  ١١الذراع يدي، في هلء أحبرتتي  I١١ قال ؟ أحبرك مى ت فقالت، 
عنها.فعفا منه. استرحنا نبتا يكن لم وإ0 يفرء، فلن نبيا إ0كان تهلت، نعم، 
١يعانها ولم 

الله.علىرسول واحتجم الشاة، من أكلوا الذين أصحاعه بعض وتويى 
الطب(و)كتاب ( ٣١٦٩)والوادعأ( الجنين )كتاب ،ي صححي« » ني المخاري« ٠ أخرجه 

(٥٧٧٧.)











ؤتااسر 
لما: قال جابر عن الزيتر أبي طريق من عساكر ابن وعند ت حجر ابن قال 

!فقالت الله رسول قريس من امرأة عارصت ذلك ٠ عبادة بن سعد رر نال 

لجا■؟حيس يلان قريش حي لجا إليك الهدى بى يا 

اءماله إلم اداهوعض الأر سعه عليهم صائغ حين 
واللفصاءالحجون بأهل ر الفله ناصمه بريد معدأ إل 

منفأخذت بالراية قامر ورحمة، لهم رأفة دخلته الشعر هدا سمع فلما 
•٢١١٠٠العوام بن الزبير " إلى دفعها ثم قس• ابته إلى ودفعت معد 

«.القال؟ عن ميتك وند محاتلغ إ  ١١: لخالد ه ال ق٠ 
وأمرهمالله رسول مقدمة في الأنصار كية ش  ٠٠عبادة بن سعد رر وبعق 

•قاتلهم من إلا يقاتلوا ولا أيديهم يكفوا أن 

بنو>ا بها تجمع وقد مكة، أسفل من لحل حتى  ٠٠الولد بن حالي رر وازا"فع 
الذينالأحابتثل ومن ئذيل من وناس ،  ٠٠مناف همل• بن الحارث بنو و"  ٠٠بكر 

نحوبكر بني من وقتل فانهزموا، فقاتلهم حالدأ فقاتلوا قريتن، بهم استنصرت 
إلىالقتل بهم انتهى حتى أربعه، أو ثلاثه هذيل ومن رجلا، عشرين من 

منهمءلائفة وارتفعت الدور، في دخلوا حتى المجل. باب إلى الحرورأ 
الجبال.على 

الشعرالحاظ: ونال (، o"\A-  ٥٦٧)١: اللديتة« واهب ال» و ٩( - ٨ )٨: I( اياري نح ٠ )١( 
ومعنى:علهم• المعاطمن يي أبلغ لكوذ المرأة به أرمل وكأنه المهري، الخناب بن كرار 
أخطا.أي؛ صعد، كذب 

بنانه.فى زيد لما الحرام المسجد في ودخلت مكة، سوق ؛ الحرونة )٢( 



قالكرم الرمول حروب j التلم الخلق 

ونظر.  ١٠آمن فهو يده وكث بانص أغلى س  ٠١• سفيان أبو وصاح 
.١١القتال؟ عن نهيت وقد هدا ما  ٠٠•' فنال البارقة إلى الله رسول 
يقاتلهم.أن من ند له يكن فلم بالقتال وبدئ ئوتل حالدأ أن نظن ت فقالوا 
قاتلثيأ  ١٠! الوليد بن لخالد ~ اطمأن أن بعد — . الله رسول وقال 
فيناووضعوا بالقتال، ؛دنونا هم ! فقال  ١١القتال؟ عن نهيتلث، وقد 

١١حير الله قضاء  ٠١! فقال استهلعئ،, ما يدي كفمت، وقد السلاح، 

آذاه.عمن الرسول عفو ٠
١١الحاريث، بن سفيان أبو  ١١مكة إلى طريقه فى ه الرسول لقي ممن وكان 

أبىبن جعفر  ١١ولده ومعه عيية، الحليمة رضاع من وأحوه عمه، ابن 
.١١سفيان 

وكانوهجاه. عاداه يعن، فلما ، الله رسول يألف سفيان أبو وكان 
مكة.يحول قبل وأسلما ،، بالأبواءل — اللام عليه — له لقاوهم 

عبدبم، عاذكة  ١١عمته ابن  ١١أمية أبى بن الله عبد وار هو لقيه بل : وقيل 
منمنهما يلقى كان لما عنهما ؤه فأعرض ، والمج الئميا بين  ١١الماهلوّ_ا 

أسقىعئتك وابن عملنا ابن يكن لا •' سلمة أم له فقالت، والهجر، الأذى شدة 
(.٥٧١-  ٥٧.)١: ٠ الادنية الواهب و» ١( ١ )٨: ٠ اؤاوي نح ٠ )١( 
المغانم٠ و. ارسول أم أمنة نر ونها والجخفة. ارا-!نة ين وهي العرع، أعمال من الأبواء: )٢( 

)ْدْ:آ(.أالطابة

منهاالعذب الماء له يستقى كان الرسول ؤإن المدية، من يومين بمد على قرية اسم الئقيات )٣( 
١ت )٦ *ا أحمد ند جم٠ في كما  ٠ منالثاك وبعض يومين بمد على مرصع وامحرج; . (٠

٠( ٩٢٨، ٨٤٠)،(الطابة المناثم » انظر . المدينة 



بك.الماس 

ماله فقل وجهه قبل من . الله رسول ائت ؛ سفيان لأبي علي ونال 
دتظناوإن عثسنا آس' ءائرو؛_س ئثد ئاس ءؤ ; لومحم،يوسم، إخوة قال 

ئولأ،منه أحي أحد يكون أن يرصى لا فانه ( ٩١)يوش; ذنلجذت 
آسنمير آل؛وم عثكأ ثربب لأ ءؤ : ه له فقال سفيان، أبو ذلاك< ففعل 
(.٩٢: )يوش ؟؛؛ آلزجمة آنثث؛ وهو تقم 

منهحياء أسلم منذ الله رسول إلى رأسه رغ ما إنه • ويقال 

منجاة.لصدق ا٠ 

لأنهبمكة، ٠ حري، بن سفيان أيي را إلى  ١١الصمري أمية بن عمرو رر سرية 
رآهفلثا لخاله، خنجر ومعه الرجل فاقل غدرا، يقتله مى للشي. أرسل 

التيهقال:

يداخلالخنجر فإذا ا؛ حضير ين أسيد را فجيبه ، أء غدرا يريد هذا إن رر 
٠ا، أتت؟ ما اصدمحني رر I . فقال يدم في فآنقط ، إزاره 

فأسلم.^١ عنه فخلى بخبره فاخبره  ١١نعم  ١١ت قال ؟ آمن وأنا ! قال 

(.٥٦٦ت ١ ) ا( اللدنية المواهب ٠ )١( 
 )٢( W (.٢٦)٢؛ رزق لمهدي ء النبوية السيرة ه و ( ٤٨٨لأ)ات اللدنية المواهب



ص.ب حروب j ص ثج 
:وعكرمة صفوان، عن ه الرسول فو ع٠ 

علىخوفا هربا جهل« أبي ين عكرمة رر و ه، حلف ين أمة بن صفوان ار 
قريشمن آ أوثاياأ وئبوا إذ الفتح( سئما)يوم ولا ، اقترفا٠ لما ه منه نميهما 

و0ع، عفلمة مقتله  ١١الوليد بن خالد رر منهم فمثل الفح جنود وفاتلوا ، وأتباعهم 
(<عكرمة رر فأسلم فجاءا لهما، مؤمنا . الله وث، رم إليهما أرمل فقد ذللث، 

.أسهر أربعة فأعطاه شهرين إسلامه ا؛ صفوان رر واستأجل ، مكانه 

إلىمنها ليركس، جدة يريد  ٠٠أمية بن صفوان رر حرج • ها " عانثة رر قالت، 
وقدقومه، سد أمية بن صفوان إن الله نى يا ت  ٠٠وه_، بن عمير را فقال اليمن. 

الله.رسول يا فأمنه البحر، في ه نف، ليقينمنلث، هاربا جرج 
بهايعرف، أيه أعطني الله رسول يا I عمير فقال .  ٠٠هوآمن رر • فقال 

مكةل"آ،.بها دخل اش عمامته و. الرسول فأعطاه أمانلث،، 

؛ذذيز،ا-أ
يجدواولم رحبتا، بما الأرض ماكة فتح يوم قريش على صاقت لقد 

صراعةفي مسلمين بأيديهم يلقوا أن إلا الراحة أنفاس فيه يتنفسون ملجأ 
منهمويا لهم هرى الله رسول يدي محن والندم التوبة إلى 

فيعما يبحنر ولم إسلامهم، هيأ ومكرهين، ًلادمن فأسلموا صراعنهم، 
بماأكثرهم حان أو حالهم صلح حش قلوبهم متألما عنهم عفا بل قلوبهم، 

)وشب(.٠ القاموس ٠ وئب. وأحده; والأخلاط، الأوباش الأوثاب; )١( 
(.١٦٤: ٢١٧)« الملأء أعلام ّم ء انظر )٢( 
)٣؛٠ المأمون الأمين صيرة في البميون إنان ويا ٦( ٠ )٤; هشام لابن ٠ النبوية السيرة  ١١انظر )٣( 

(.٣٣٩)٤: I( . الاه رسول سد ورا ( ١٣٥



سئ
فكانوامفله، إليهم الله وأحن الإيمان، ساحة من — تعالى ~ الله بوأهم 

مىوحمل والجهاد، القح ألوية وحملوا رادة، وسادة ذادة، قادة ذلك، يعد 
آفاقفي بها وأدربوا الإسلامية، الهداية رايايت، وأحفادهم أبناؤهم بعدهم 

عبوديهمذل من الناس ليحرروا الله، إلى يدعون وبحرا، برا الأرض 
•للخالق عثوديتهم عر إلى للمخلونن 

حمىالذي القران، ملوك وهو الرفع، الإياني السلوك هو العفو هدا 
الأخلاق.مكارم على 

فاحشايكن لم •' فهالت، الله رمول حلق عن نهأ " عائثة رر نئلث، وقد 
يعفوولكن اليئه، بالسيقة يجزي ولا الأسواق، في صحابا ولا متفئشا ولا 

بنعمرو بن الله همد رر لقبت، ت قال(  ١١ار يبن عْناء لا وعن 
التوراة.في ه الله رسول صفة عن أخرني • قلت ، ها  ١١العاصي 

القرآنفى صفته ببعض التوراة فى لموصوف. إنه والله ، أجل • قال 
وحنرا( ٤٥)الأحزاب: ه ؤنذمت ومينجي شهدا ؤبميق، إثا آي تابا ؛ؤ 

غليفل،ولا يقفل لى المتوكل، سميتك، ورسولي،، عبدي انت، لالأم..ن، 
يعفوولكن، السيئه، ؛السيئة يدفع ولا الأسواق، في سحاص، ولا 

إلهلا يقولوا بأن العوجاء، المله به يقيم حي، الله يقبضه ولن، ؤيغفر، 
هذاعسى: أبو قال ٢(، . ١ )٦ واكلة( الم )كتاب في 0 جاس ٠ في 1 اكرمدتم، ٠ أخرجه ( ١ر 

صحيم.حن حديث 

الصحابة.بعض عن روى - عنها الله رصي ■ ممونة المؤمنين أم مولى الحديث كير ثقة، ناس )٢( 
•٢(  ١٧)٧• ة ألتهذيب■ تهذيب و بالإسكندرية. هءا ١  ٠٣)سنة ومات ه، ١ )٩ سنة مولده كاذ1 

بمش.وصحاب سحاب )٣( 



الرّولوحروب ص \م لتمح 
ءإم،لا،.وقلوب ؤم، وآذاو عني، أعص بها محمح الله، إلا 

(٠حمزة B قاتل « ومض » عن الرسول عفو 

الأيهئال،من عددآ وقتل ، ثديدأ لأ قتا K المهللب عبد بن حمزة ار محاينأ 
.أحد( )غزوة في ثيء أمامه يقف لا ولكن 

عليهاثترط قد را مئلعم بن جبير رر ل عبدأ  ٠٠الحبني حرب بن وحثي رر لكن 
٠٠حمزة  ١١قتله الدي  ٠١عدي بن طعيمة  ١١لعمه ثأرآ  ٠٠حمزة  ١١قتل هو إن يعتقه أن 

بدو•يوم 

بهايخهلئ قلما له، بحربة يقذف ولكن بالمرصاد، له  ٠٠وحشي  ١١فكان 
.محيتا

. ٠٠حمزة  ١١قتل على ٧^، تحرصه  ٠٠عتبة بنت هند  ١١ولكنت، 

منحرجتا حتى بحربته رماه منه دنا فلما ، صخرة تحنا  ٠٠حمزة  ١١و فكمن 

.عن.رأ فقتله ، رحليه بين 

وماهندآ تل.كر  ٠٠حجزة  ١١بمويت، أيقن عندما وحشيا أن ت الواقدي روى 
جثةإلى ة حلذهبا بدر، يوم مصرعهم حين وأ-همها وعمها أبيها على لقيتا 
ثمفمضغتها حمزة، قتل على ليدلل هند إلى بها وحاء ، كبده فآحرج حمزة 

(.١٢١٢٥)اليوع( )كتاب ى ، صحيحه ٠ في 1، الخاري » أخرجه )١( 
(.٢٨٩)ا: ا(المغازتم، ١٠انفر )٢( 



الرجؤعحن نير لدنا ووعدته ، وحشيا فأعطتها وحليها ثيابها ونزعت ، لفظتها 
منهاوجيئا ا وأذنيه أنفه وجدعمق ، مذاكيره فقطعت جثته، وأراها مكة، إلى 

وحلاجل•أسورة 

رسولحرج ت قال ا؛ الزبير بن جعفر بن محمد ار حدش ت إسحاق ابن قال 
تحزنأن لولا ! فقال يه. مثل قد الوادي ببهلن فوحده حمزة، يلتص ه الله 

بهلونمن يحنو حش لتركته بعدى سه وتكون 'ا المهلل عبد بنتا صفية رر 

العلترروحواصل باع، ال

أصابلن ! قال حمزة على ه الله رسول وقفط ولما ت هشام ابن قال 
حبرين؛جاءني ! قال ثم ! هذا من إلي أغيفل قثل موقئا وقمن، ما أ أبدا بمثلك 

؛بقوله فاخرني 

بنحمزة ت السع موات الأهل في مكتوب ٠' المهلي، عبد بن حمزة رر إل 
رسوله.وأمد الله، أسد المهلالب عبد 

لأبيمولاة أزصعتهم الرضاعة، من أحوين وحمزة ه الله وث، رم وكالت، 
.يويبة( راسمها لهبا 

لتنهلر ١١المهللب عبد بنت صفتة رر نلغنى فيما أقبك وقد ت إسحاق ابن قال 
بنالربير رر لأبنها الله رسوث، فقال وأمها، لأبيها أحاها وكان إليه، 

اللهود رم إن أمه يا لها فقال ؛ باحيها ما ثرى لا فارحعها المها  ١١العوام 
فيوذلك باخي، ئثل قد أن بلغتي وقد ؟ ولت؛ قالت،: رجعي، أن .ياصك 

حاءفلما الله. ماء إن ولأصبرن لأحتسى إ ذلك من كان بما أرضانا فما الله، 

(.٣٧١)٧: اياري« ح ن» 



الكرم.ارمول حروب j الفلم الخلق نج

فنظرتفأش، سيلها، حل ت قال بذلك، فأخبره الله رمحول إلى الزبير 
اللهرسول به أمر لم له، واستغفرت ، واسترجعت عاليه، فصلت إليه، 

•فدسأا 

معهم،رحمت، الماس ربع ثلما •' ٠ حمزة ار مقتل يعد  ١٠وحشي ءا قال 
إلىفأرنالوا الطاتم،، إلى حرجت ثم الإسلام فيها ثنا حتى بمكه فأهمتج 
حتىمعهم ذز':وئ قال الثّل، يهج لا إنه ت لي شل رسلا الله. رسول 

نعم،! ئالن،  ١١؟ وحني أنت، رر ت قال رآني فلما ه الله رسول على مت، قل 
فهل ١١! قال ضلذ، قد ما الأمر من كان قد I قل*، ،١ ؟ حمزة قتلتا أنت  ١١قال! 

.، فخرجتا١ ! قال  ١١؟ عني وجهلث، نعيب، أن نستطع 

دتدمحل؛
عمهقتل وقد لما، م ١١وحثي  ١١جاءه حينما ه موقفه من أدق موقفتح ليس 

القتلىمن بأحد يمثل لم تمثيلا يه ومثل رسوله. وأمد الله، أمد  ١١حمزة  ١١
•الرسل من العزم أولي صر مح، ذلك كل فاحتمل مثله، 

وأرادالمالاما،  ١١وحثي  ١١على صاقت، مكة المين للمالله قح فلئا 
لهفقال . الدنياعليه وأءلالمتا البلاد، ببعض أو اليمن، أو بالشام اللحوق 

تقال عنه. حر إلا الحي بنهاية أجد محمدآ يأتي ما واللي ؤيحلثا، • رجل 
الحق.بشهادة أمهد رامحه على قائم وأنا إلا بي سعر فما فانهللقتج 

٠راجعون إليه ؤإنا لله إنا ت قالت ت أي إ ١ ر 
١(.٣• - ١ • ١ )٣: منام لابن المويت« الم، ٠ )٢( 
ثلباب - الغازي )كتاب ،ي ٠ الخاري صحيح » ني a وحشي ٠ بلسان ،1 حم؛ ٠ •تتل اترأ )٣( 

i(.• )٢٧>؛^؛،( حمزة 



ثنناالعفو
Iنقال وحشي، هذا ت هؤ الله لرسول فقيل ت ٠ إسحاق ابن  ٠١قال 

فقبل،. ،ار لكفر أف ثل من إلي أحب واحد رجل فلاسلام عوه، د ®
،٠١حمزة رر قتل قصة منه وسمع يمزمه، ولم الإسلام، منه الله رسول 

الرقيقالإنساني الشعور ذللث، هؤ الله رمحول في ك تحث حديثه من مخ فلما 
فيهيثور أو إسلامه، فيرففى الرفح، النبوة منصت، محلبيعه يزاحم أن غير من 

ؤيصفحالمصاب، ذللث، يتحمل قلب فأي للنفس، سفاء فيقتله ، الغم، 
أنعلى يزد ولم إ ؟ ربه برعاية ~ تعالى — الله نور فيه أسرق قلبا إلا 

كامالأ،س الله رسول ثرية إن ، ٢١٠(أراك فلا عش وجهك ي، » : قال 
وسجاياه.طباعه هي والصفح والرأفة الرحمة ولكن مرهما، ؤإحساسه 

،وموقفالكبير، القالّ_ا صاحب، المرسلين سيد دروس من عقلتم درس إنه 
ثسامى،ولا نمو للمعالي وهمة أساء، عمن المقدرة عند العفر فى نبيل 

تقال حين >هي حسان وأجاد 

الدهرمن أجل المغرى وهمته لكبارها منتهى لا همم له 
البحرمن أندى الين كان الين على جودها ار معنأل لو راحه له 

(.٢٧٠)٧: غازى( ال )كتاب »ي « الاري، فتح ء ؛١( 
(•٢٧•المغازي()٧؛ )كتاب في ٠ اياري نح ٠ انظر ;٢( 



|لخلقاسممفيمُبابصجلثج 

هالرسول أخلاق من والضو اتصفح 

لكنلأته ؛ قتله أمر إنما فإنه نيبم' ،٠ جهل أبي ين عكرمة رر وأما 
ولماالملمين، على الناس وأشد للمي أذيه وأبوه هو الناس أشد 
أمرا عمه بتت امرأئه فابتته اليمن إلى قر دمه أهدر ه الني أن بلغه 

البحرمحاحل في فوجدئه أسلمت، أن يعد ؛ا هشام بن الحارُث، بنت حكيم 
أنيعد ت أي فردته، فينة الفي وجدته ت وقيل السفينة، يركبا أن يريد 

وخيرالناس، وأين الناس، أوصل عند من جثك  ٢٧؛ين ا له قالت 
للئ،.اّتامتث، فقد نمك، يهللث، لا الناس، 

يحنيس هده محمد يا ت قال أن بعد أي إسلامه، وحس فأسلم معها فجاء 
.ا، آمن إك ، صدئت،  ١١قال أمنتني، أك أحبرتني ~ زوجتي 

ورمحوله.عبده وأنلث، له يلن، شر لا وحده الله إلا إله لا أن أشهد عكرمة فقال 

أقدرشيئا نالني ما عكرمة يا  ١١.ؤ له فقال الحياء، س رأسه وءلاءلأ 
.عاديتكهاعداوة كذ لي امحتغفن : قال .  ٠٠أعطتكه إلا عليه 

. ٠٠به تكلم منهلق أو عادانيها، عداوة كل لعكرمة اغفر اللهم  ١١■' ه فقال 

مرحتا ١١! وقال رداءه ه ورمى يه، فرحا قائما وب عليه. قدم ولما 
الصحابة.فضلاء س ذك بعد ولكن  ٠٠مهاجرا مؤمنا جاء يمي 

عكرمةياتيكم رر ت  ٥٠٤٠جهل أبي ين ءتكرمة عليه يقدم أن قبل . وقال 
(.٥٣٨: الإصابت«)٤ ء وانظر ٢(  ٧٣٥الاتدان())كاب م جاس« ٠ »ي ٠ الترمذي أ-؛مجه، 



الخمو

را.الميت يلحق ولا الحي يؤذي الميت ب فإف أباه بوا نفلا مهاجرا مؤمنا 

،.١١٠٠قدموا ما إلى أفضوا قد فإنهم الأموات، بوا نلا را ت رواية وفي 

لأي.الأحياء فتزذوا الأموات تسبوا لا را : أ-؛مى وفى 

زهير«بن كعب ء عن الرسول. عفو 

بهصاث الكتاب كعتا و\غ فلما فليقتله؛٠ زهير بن كعب لقي مى ٠ ت و. فال 
Iفمال عدوه من حاصره فى كان نى به وأرجف ه، نفعلى وأنفق الأرض، 

،الرسول بها يمدح التي قصيدته ل قا بدا، شيء من يجد لم فلما هومقتول. 
عدوه.من ؛4 الوشاة ؤإرحاف ، حوفه ؤيدكر 

جهينة،من معرفه وسه سه كانت رجل على فنزل المدينه قدم حتى خرج ثم 
حتىفقام واستأمنه. إليه ظإ الله ود رمم هذا فقال ه الله رممرل إلى يه فغدا 

-يعرفه لا . الله رممود وكان - يده في يده فوصع ه الله رمول إلى جلس 
أتتفهل ، لما متائبا ليستأمنلنر جاء زهير بن كعب إل الله، رممول يا • فقال 
؟به حثك أنا إن منه قابل 

.زهير بن كحب الله رممود يا أنا ت قال ،  ٠٠نعم را •' . الله رممول قال 

أربالله وعدو دعنى الله رسول يا •' وقال الأنصار من رجل عليه فوثب 

الرناق()كتاب ونى ( ١٣٩٣)الجناثنا )كتاب نى ٠ صححه ٠ في ٠ الخاري ٠ أخر>ه )١( 
(٦٠١٦•)

(.١٣٣-  ١٣٢)٣: ال1من« الأمن ّمئ ني انمون ان إنر )٢( 



قأ١^٠۶ الرسول حروب ل المقلم الخلق ثئتثا

تازعآ«.تائتا حاء فقد عك دعه  ١٠: ه فمال عفه، 

وذلكحبهم، صا صغ بما الأنصار من الحي هدا على كعب فغضب ت فال 
الشاللامية قصيدته قال ثم بخير. إلا المهاجرين من رجل فيه يتكلم لم أنه 

:أولها 

متولاليوم فقلي اد معياث 

•قيها جاء ومما 

أوعيتيالله رسول أذ أئيتغ 
معتذراالله رسول أتيت فقد 

بهنتضاء لنور الرسول إذ 

ول،مكبيمد لم إنثزها مثتم 

مأمولالله رسول عند والعفو 

مقبواأ<الله رسول عند والعفو 

لولمالله سيوفب من مهظ. 

يلسهاالي فهي ولده، من فاشتراها له، بردة . الني اْ ءك
ا.شالأءياد١٢الخلفاء 

آمنفهو t حكيم ٠ دار لحل، مذ 

،•ووجوههار قريش أشراف من ه  ١١حزام بن حكت؛ ٠ كان 
النعمصديق ولكن ، مثلها الإسادم وفي ، عاما ستين الجاهلية قي محي عا 

(.٠٢٧)ه المخرم الرحض وأ ( ٦٢٣)١: *ا اللدتية المواهب ٠ )١( 
(.٠٩٤)ه: الإصابة«اا رآ(
عننسوة م الكمة أمه دخلت - عنها الله رصي - خويلد بتت خديجه أخي ابن أنه وحسك )٣( 

حكيما.عليه فولدت بنهلم،، فاتيت المخاحس، فضربها ثريش، 





ص.ب وحروب ص \م لثج 
(.١١: )الم1ممْ ه ألنوسوث ئيتوم آثي وعز آثن واقموأ عنه=ظلم 

_شجرة عر أبا فإذا ، ١^۶٤ذات ءنجاُرئل:كاْعالضه 
بالشجرةمعلق الر. وث المشركين من رحل فجاء ه. للض تركناها 

،.١^١٢: محن,خكز؟قال : قال لا، : أتخامني؟قال : ظخنظهفقالل4 
مني؟يمنعك مى ت فقال فأحذه. يده من المسف، فقط ; عوانة أبي وعند 

قال؟ الل رمول وأني الل إلا إله لا أن تشهد : قال خر كن : قال 
فخلىت قال يةاتلوjلثا. قوم ْع أكون ولا أقاتلاان،، لا أني أعاهدك ت الأعرابي 

الماسحير س من جثتكم ! فقال قومه إر فجاء سبيك. 

ه.الله رسول يعانه لم ثم ت ، ®١ البخاري ار عند رواية وفي 
امتثلاففي رغبته لشدة عنه، وعفا صع بما ه يواحدْ لم ؤإنما 

الإسلام.في ليدخلوا المحار 

)نلاثمني يمنعك مى ت قال ، ل ا( البخاري رر عند اليمان أبي رواية وفي 
الأعرابيكان وقل أحد. مني يمنعك لا ت أي إنكاري، استفهام وهو مرات(. 

معه.سيف، لا حالمنر ه والمى يده، في واليف، رأسه على قائما 

نبثه.مع - سبحانه - الله أن الكلام في له الأعرابي مراجعة من ليوحي 
•)١ ٠ اللدنيأ المواهب I بمجد. أنر ذي غزوة وهي غطفان، غزون ؛ي كانت القصة وهاوْ )١( 

١(.١ )١ ٠ الأسماع إ،تاع ث» ( ٣٨٩
(.٤١٣٦)الغازي( )كتاب في ٠ يتيحه ٠ يي ٠ الخاري ا أخرجه )٢( 
(.٤٢٨)٧: اياري« نح ٠ )٣( 
 )(.٤١٥٣))٤

(.٤٢١^)٧: ٠ اياري كح I وانظر ( ٢٩١)• الجهاد( ركتاب في ٠ صححه ٠ ،ي )ه( 



sسُ 
الحظوةإلى احتياجه هع مراجعته إلى أحوجه الذي يما ؤإلأ حفظه(، ت رأي منه 

قتله.قومه عند 

ذلك،إلى إثارة متك، يمنعثى ت أي ،  ٠٠الله رر ت جوابه في قوله وفي 
الله،فى مه الجواب، ذلك على يزده فلم الأعرابي أعادها لما ولذلك 

عله,وتوكلا به، واعتماما 

بهفاهنتيى قومه إلى ور-أع أملم، أنه القصة هذه نحو في الوايءي وذكر 
•كثتر حلق 

يدهمن اليض فتدر ، بقتله هم حين بالزلخة ربي إنه • فيه وفالط 
شر:أبى عن عواف أبى عن مسدد قال البخاري: وقال الأرض. إلى رمقهل 

٠٠الحارُن، بن عورث الرجل امم رُ 

وهىغهلفان، غزوة في ويكز بالتصغير. عزيرث، : له بي الخلل وحكى 
علىقام وأنه دعثور، اسمه لرجل القصة هذه مثل نجد بناحية أمر ذي غزوة 
فيجبريل ولغ الله، • فمال. مني؟ يمنعك فقال:مى باليف، ه رأسه 

أنالظاهر و : الأثر عيون في قال • أسلم وأنه يده، من ، اليغفوغ صدرْ 
غزوتين.فى قصتان أنهما المواب : المحمقين من غيره وقال واحد. الخبرين 

علىوحلمه الأذى، على وصبره يقينه وقوة عنته، شجا فرمحل هذا وفى 
،.الجهالهر

الصلب.في يأخذ وجع اللام وسديد الزاي بضم - الزلخة )١( 
جعفر.وزن على عوزث: )٢( 

(,١٩٣)I( الأساع إمحاع » وانفلر ( ٤١٣٦)المغازي( )كتاب »ي )٣( 
(.٣٦٩ا،)٢: ايأمون الأمن سرة في انمون إنسان و» ( ٤٣٨-  ٤٣٧)١: ({ اللدنة الواهب » )٤( 



الكرم.الرّرل حروب j اينلم الخلق تقثأ

القائل!قول ألطت وط 

كنولا وعز عجز، ولا وحلب هوى ولا وخم من، ولا عطاة 

حنينيوم ء اتطلقا عن الرسول. صفح 

•حنجرا حش يوم اتخذيئ، ، ر نقم أم أن أنس، عن الصحيح قي ستر 
حنجر.معها مليم أم هذه الله، رمول يا ت فقال أبوطلحه. فرآها معها. فكان 
أحدمني دنا إ0 ايحدئه I قالت ٠ ؟ الخنجت هدا ما  I١١ الله. رسول لها فقال 

رسوليا ت ئالت، يضحك. الله رسول فجعل بهلته. به المشركيى من 
أميا  ٠٠ه الله رسول فقال • ، بلتال انهزموا ، الثللماءلمن تعدنا مى ائتل الله، 
•٠ وأحس كمي ئد الله إن نلثم 

١(.٨ • والمع)٩ الجهاد )كتاب ؛ي ٠ صحيحي ٠ في ٠ لم م٠ أخرجه )١( 
نغضبالأنصار، س الإعلام إلى الساشن مع أمحلص؛، أس، أم وهى خالد، بن ملحان بتت، هي )٢( 

الإمحلأم.صاJا٠ها وكان طلحة، أبا بعدو نتزوجغ بها، ات نالشام إلى وخرج الضر، بن مجاللث، 
٠محعحه ٠ م ٠ الخاوي ا ذكرها الأزواج ♦ع العثرة حن الزوجات تعلم ْلريف لرص ولها 

(.٢٢٧)٨: ٠ الإصابة 1 ترجمة،ي ولها أنس. حديث من ( ٥٤٧٠)العغتة( )كتاب ،ي 
علهمس ه ااُ؛تي لأن بللل-ا سوا الفتح. يوم مكة أهل من أسلموا الذين هم  ٠٠الطلقاء ٠ )٣( 

القتلاّتحقوا وأنهم •نانقون، أنهم يم أم »اءش.ات، صعق، إصلامهم في وكان وأطلقهم. 
وضرْ•ءان،زا*هم 

تحار:ثوله حد عر عك. انهزموا أي: عن. بمعى ها ٠ ه ا في اياء « بلن، انهزمرا • )٤( 
؟<؛نِتي به، مثل، ءؤ 



يا
يئ

اإةئامحإ-قهة

.ُاءُاتم؛ومحرس. 
ه





زآ؛آائالمر ارّوالأنك

واكيلأةباثدعاء الله إلى ويلج1 الأساب يثخذ الرسول 

لأل4 النزبمتوث ميثوم آث وعد f • فقال المتوكلتن على هك الله أش قد 
وانا.خم')الطلأق:م• ءؤنش;هءأفيرسمح ينال: ءمان:أآا(• 

يكونأن إما العبد ومعي مقاصدْ، إلى وسعته الإنسان حركة في التوكل تأثير 
لمصرر لدفع ؤإما كالادخار، موجود حففل أو كالكب، مفقود نفع لجف 

المرضمن كالتداوي نزل قد صرر لإزالة أو الصائل، كدفع ينزل 

وهولأساب با يأحد لوجدناْ آخرها إلى أولها من د. النثى محيره نتعنا ولو 
!سعفها أذكر كثيرة، ذلك على والنواهي المتوكلين. إمام 

وماوالسلاح، الخيل ائخاذ من العدة ثعل. ليجهاد حرج إذا ه الّك، كان 
لكلهالأمر ؤيرد ذللث، من ^ yCjرجع إذا ثم فر، والالجهاد آلات من إليه يحتاج 

لغيره.لا وولأْهث 

نصرو ، وعي.، صدق وحده، الله إلا إله لا I قولوا ء ت لأصحابه وقال. 
٠.وحده الأحزاب وهزم ، عبد.ه 

،٠٠حامدون لرينا عابدون، تائبون، ايبون، ! قولوا  ٠١ت قال ارتحلوا فلما 

الأمحباب،تعامحلى امتثال ت أي الحالتين، فى الامتثال المكلف فعلى 
يأتيه كان كما كرمه، لساحة إليه، والسكوثا المولى، إلى والرحؤع 

(.٣٦٣)٠ اكاصدين ضهاج مخمر » انظر 



وحروبص ل7ج 
على~ تعالى ~ الله يفلهر ثم لأمته، وتشريعا الرئوية، مع نادتا أولأ الأسباب 

لهادخرها التي الغامضة محيرته من يشاء ما يديه 

يعد،١ بدر يوم رر الله رسول هدا يالأسباب. الأخذ يناش لا والدعاء 
للمعركة.الإءغ.اد محي جهده ويبذل الصنوف، ويسوي للمعركة، لمين الم

أخدأحد يوم ه المؤ إن رر : قال ه ، ٢١((يزيد بن السائب رر عن روي 
<الم.ينهما حناهر كانه درعتن 

ووصعصفومحا، وصنهم يائبه، الله. رسول ء؛ى ختبر غزوة ومحي 
والمنقر،درعين، ونز للحرب، ه وتهنا أهلها، محي والرايات، الألوية 

وترسلقناة يده وفى والبيضة، 

الشالأسباب استعمال التوكل تمام من إن رر ! ،١ القيم ابن رر ومحال 
الخلقأكمل وأصحابه الله رسول فإن وثرعا، قدرا لمسبباتها الله نصبها 

ودخلالسلاح، بأنواع متحصنون وهم عدوهم يلمون كانوا ؤإنما توكلا، 
تهنشزس ؤ ت عليه الله أنزل وقد رأسه، على والمضه مكة الله. رسول 

:^(.ئانُنجستدة

(.٢٦١ -  ١٦١ )١: ء اللدنة الواهب » )١( 

ه()٢٨ منة مات نين، ّث أبن وأنا العي مع أمي حج ثال• صحبة، ولأبيه له أزلي، هو )٢( 
(.٢٧)٣: ،( الإصابة)I الممن. يعد ونل: 

(٢٥٩)•الجهاد( )كتاب ،ي ا( مننه ه ش « داود أم » أخرجه ا. بعضهفوق لسهما أي: )٣( 
(.٢٨«)٦ الجهاد( )كتاب يي ٠ مننه  ١١؛ى ا( عاجه ابن ورر 

(.٣١٣)الأسماع،1 إمحاع » انقلر )٤( 
(.٤٨•)٣: « المعاد زاد ٠ ش )٥( 



ؤكاار>اكم والأنكاسء 
بعد،دلإلا ينع لم فهو ، الدياء ش ؤيتغرق ضّنه، الله يال ذلك ويعد 

المقاصد،نجاح في الأسما،.، أهم ْن سب الدعاء أن والتحقيق الأساب، 
الحاحاُت،.قضاء أسابر أهم هو بل الغايات، وتحقيق 

ؤيالهربه يدعو م لخدوه، ؤيبرز أهبته، ؤيأحذ عدته، يعد محنالوت هذا 
محزدْء.نلثازث ثزرإ وثنا ؤ •' تعار الله قال الأسباب، أحد بعد المر 
اااءفنغرّيىألمور عق وأرمبم-ريا آذا-اثنتت1 ؤكتنر كلمآ ءث_نا أفئ رثسا نالوأ 
(.٢٥١-  ٢٥٠: )lJ_، و أم رد'ُب ُ .

اتد،عاء

أعظمومن دأبه.، من كان الجيشين التحام ومحي القتال في الدعاء 
المومحلنهدا قي ولأسثما الدعاع لأن الحرب؛ قي جنوده بها أدب التي الأداب 

هوثم عليه، إلا الصر في امحماد لا وأف إليه، والالجاء الله إر عنواف 
إنو ت تعار قال دينه، مرة أحل ومن سبيله، في القتال هذا أل عر أمارة 
٧()محمد ه ونت أف نحروا 

,بدر غزوة ■ ف ه دعاؤه 

ومعهالعريس ر . الله ورسول ، بعض من بعصهم ودنا الناس تزاحث 
ويقول!المر، من وعده ما ربه يناتمد وهو غيره، فيه معه ليس بكر، أبو 

. ١٠أبدا الأرض في نمد فلا اليوم لإيمان ا أهل من العصابة هذه ثهلك إف اللهم  ٠٠

ماللث، مينجز فائه ربكر، ثدولئ< منا كفاك الله، رسول يا ! يقول بكر وأبو 

(.٢٨٧)١: ٠  'يالة ذخائر من ٠ اطر ١( 



هج
ؤإلىوئكاثزهم المشركين إلى ه الله رمول ننلر بدر يوم كان ولما . وعيث 

وهوفيالق^ق؛ فقال يمينه، عن أيويكر وقام ركعتين فريي فامتقلهم، اللين 
وعدتي«.ما أنشدك اللهم تخيلي. لا اللهم » صالته: 

مسرعاحثت ثم قتال، من ثبئا قاتلت بدر يوم كان لما : قال علي وعن 
يا ١١؛ مجودهفي يقول ساجد وهو يأجده فعل ما الله. رمحول إلى لأتنلر 
يقولماجد وهو جثت نم القتال، إلى فرجعت عليها، يريد لا  ٠٠قيوم يا حي، 
ذلكيقول يزل فلم ، ذلل؛، يقول ماجد وهو جثت نم القتال إلى ذمت ثم ذلك، 
،.ءاJه١٢الله فتح حش 

أخذتالصديق، ْع المريش في بدر يوم كان لما الله رسول أن وروي 
هدابكر، أبا يا أبشر  ١١: فقال ميتما، امحتيقفل ثم النوم من ممه الله رٌّود 
ثثثرمؤ • يتلو وهو الريس ثاب من حرج ثم ^٣،• ٠٠النمع ئتاياْ على جريل 

.0أ\ه )١^: 4 أه أقنع 

وشدةالني دعاء طول في الراغ مظهرها اتخذت الش العبودية هذه 
التأييدذللئا يه استحق الذي الثمن هي الصر، يؤته أن رد4 شدته وما صراعته، 

الإنيب<.
(.١٧٦٣الجهاد())"محاب في ٠ صعحع I »ي ٠ لم م٠ أخرجه )١( 
حديثهذا وقال: ( ٢٢١)١: الإ'ّا'ة( )كتاب ني ٠ الم-ثورك ٠ م ٠ الحاكم ٠ أخرجه )٢( 

١(.٤ ٧ : ١ )• « الزوائد مجمحع ٠ »ي « الهبمي و،ا الإسناد، صحيح 
انمار.)٢( 

(.٣٥٢-  ٣٥١)١; الأا.نٍة« المواهب وء ( ٢٧٩)٢: هشام لاين « المرين المرة » )أ( 

(•١٦٣)للرطي ٠ المرة ممه ٠ )٠( 



ؤجالوءاءوالأنكسارسثاص 

أحدغنوة انتهاء بعد ه دعاوه 

أحد،يوم لكن لما ت قال ؛ أبيه عن  ٠١الروقي وقاعة بن عند رر عن روي 
؛١ريي على أئي حتى انتووا  ٠٠ت . الله رمحود قال المشركون، وائكما 

لماقابص لا اللهم كله، الحمد لك اللهم  ٠٠•' فقال صفوقا، حلقه فصاروا 
لنمضز ولا أصلك، لما هادي ولا نقت،، لما يامحهل ولا سئلن،، 
باعدت،لما مقرب، ولا ، ^، ٥۶١لما نع ما ولا منعثر، لما معهلي ولا هديث، 

.قربش لما مباعد ولا 

.وررقلث، وفضللخ، ورحمتك برلكتلثح من علينا امثل اللهم 

يزود.ولا يحول لا الذي المقيم، النعيم أسأللث، إني اللهم 

الخوف.يوم والأمي العيلة، يوم النعيم امحالك إني اللهم 

متعت.ما ومر أعهليتنا ما ثر من بك عائد إني اللهم 

والمسوقاممر إلينا وكره ءالو؛نا، في ورينه الإيماف، إلينا حبب اللهم 
الراميين.من واجعلنا والعصيال، 

حناياغين بالمالحين، وألحقنا ملمين، وأحينا لمين، منومنا اللهم 
مّيالاك،عن ؤيصدون رس.لاك، يكذؤ؛ون الن.ين الكفرة قاتل اللهم • مفتونين ولا 

وعذانك.ريزف عليهم واجعل 
انهزم•)١( 



الكرتم.الرسول حروب j الطم الخلق 

ألالحق إلأ الكاث، أوتوا الدين اصرة قام اللهم 

الصدقغزوة يوم . دعاؤه 

امماب،ئنزد اللهم  ١١: فقال الأحزاب عر دئ ه الله رسول كان 
ا؛.^^٢ ٥١اللهم الأحزاب، اهزم المحائ-،، سرخ 

لفامتأسزا الأربعاء، ؤيوم الثلاثاء ويوم الائين يوم عليهم دءاؤْ وكان 
ليلةكان فلما وجهه، في السرور فعرف الأربعاء، يوم والعمر الْلهر بين 

لموصعيهتدي أحدهم يكاد ما حش الأحزاب على الرح الله بعش بن، ال
يلثإذهب أن إر يصلي الله. رمول وقام بناء. ولا قدر لهم يقث ولا رحله، 
الأمنوكانهإذاخز:ه الأدق«. بن كب  ١١م ليلة فز وكدللث، اللم. 

اكلأةل٢،.من أكثر 

آشرفنق^~~ق^^إدطؤهج^لما
قالحير على أشرف لما ه الله رسول أن ث عمرو بن مئب، أبي عن روي 

أءللأى،وما موا0 الرب» اللهم رر •' قال ثم قموا، • فيهم وأنا لأصحابه، 
وماالرياح ورب أضللن، وما الشياطين ورب أهللن، وما الأرصين درب 

منبك وتعوذ فيها، ما وحير أهالها وحير القرية هذه حير أللثط نفاثا أدرين، 
عليه~ يقولها وكان . ا، الله باسم أقدموا فيها، ما وشر أهلها، وشر شرها 

ابنوا ٧( • المقرئ«)•الأدب ر نى ا الخاري وأ ٤( ٢ ٤ : نيم«)٣ ما نى أحد« ا أخرجه )١( 
(.٤٢٢)ْ: والنهاة« الدايه » ني ٠ كشر 

(.٢٣٨)٠ الأسماع إمحاع » )٢( 



ؤتإار>انمر والأنك!_، 
يحلهاقرية لكل ~ ادم ان

الصلاةمن أكثر أمر حربه إذا هؤ اتله رسول كان 

ْعغزوت ث قال ه ؛ا عمر ابن ار عن  ٠٠الصحيحين رر في ثت 
هالله رسول فقام فصاممناهم، العدو، فوارينا نجد مل ه الله رسول 
فرلإالعدو، على ءلائفه وأقبالت، تصلي، معه حناتفة فقامت لما، يملي 
لمالش الهلائ٠ة مكان انصرفوا ثم سجدئين، وسجد معه، بمي . الله رمحود 
مفما سلم، ثم محجدسن، وسجد ركعه بهم و. الله رسول فركع ووا فجا يصل، 

سجدتينوسجد ركعة ه لففري منهم واحد كل 

•صله سبيله في يجاهد وس المجاهد بين يكن لم لجهاد الله عند وزل لا 

فيالقوى وملأك الدين، عماد الصلاة إن ؟ الصلاة من \ءظلم صلة وأي 
والقتال.والضال والخوف،، والأمن والحرب،، والنلم والفر، الحصر 

يتقبلولا عملا، كاركها الله يرفع لا دفاع. كل وأساسي جهاد، كل قاعدة فهي 
.( ٢٧: )الماتدة ه الشد يى اثه يثمل إثا م ت قربة منهم الله 

بالغيفلؤإماته للأقوياء، ومحونه للضعفاء، قوة ذللث، بعد الصلاة وفى 
وركنهالأول، عماده الإسلام من الصلاة كانت، ذللثج أحل ومن لأءداء، 

(٠٤)٤ ٠ والللة اليوم عمل ٠ م ء الساني ٠ وأخرجه ( ٣٤٣محئام)٣: لأبن المويت« اليرة ٠ )١( 
•٠ صرو س ُمث أش ٠ وعن ٠ ْءءب » ص 

ني٠ لم مو، ( ٩٤٢)الخوف( )صلاة كتاب في I صحيحه ٠ ني ٠ البخاري v أخرجه )٢( 
(.٨٣٩)انرين( المصلاة )كتاب ش ،( حيحه صا 



%الكرم الرسول حروب ق المقلم الخلق 

•^^١، الله الإبمان بعد الأجل 

اتحراسةوهو.ق اثله مناجاة يتلذذ ا< بشر بن عباد أا 

غزوةفي ه الله رمول مع حرجنا لههئع لأماري ا الله عبد بن جابر قال 
فلماالمشركين، من رجل امرأة رحل فأصاب ،، أ نخل من الإقيأ ذات 

الخبراحبر فلما غائبا، وكان زوجها، أتى قافلا، الله رسول انصرف 
رسولأثر يتع فحرج • دما  Wjمحمد أصحاب في يهريق حتى ينتهي لا حلف 

سْ؟ليلشا يكلزلأم رجل نن : فقال مزلأ، الله رمود قزل .، ١^٠ 

بنعمار را وهما الأنصار، ورجلآ-ممن المهاجرين، من رجل فانتدب، 
بفمفكونا ! قال الله. رسول يا نحن ت لا فما .  ٠١يثر بن عثاد ورر ، ٠٠يامر 

الوادي.من شعبا إلى نزلوا قد وأصحابه الله رسول وكان الئعب،. 

الأنصاريفال الشعس،، يم إلى الرجلان حرج فلما ت إسحاق ابن قال 
؛لاكفىأئله.: أولهأمآ>ْ؟ىل : أيالليلتج،أنأئه : للمهاجري 

يملى.الأنصاري وقام فنام، المهاجري فاضطجع 

(.٢٨٩)١: المرين« المنة ذخار س ء )١( 
يجدمحوضع ونخل؛ الما٠لأة. من أم-ال ثلاثة على المغل من ثرية الجاهلة في بثر الرقاع: ذات )٢( 

(.١١١٨و)*ا: ( ٨١٢■)٢; ٠ الطابة المغانم ٠ غطفان. أرض من 
يحغشا.رآ( 

كعباقتل ممن وكان ستة، ابن وم باليمامة، واّتشهد بدنا، شهد ، الأشها عيد بني عءن )٤( 
٦(.١ ٢ )٣: ء الإصابة ء الأثرف. ابن 



UjJI ،والأنكار>اوصر

فرمىالقوم ، زيثإؤ أنه عزف الرحل شخص رأى فلما الرجو، وأش 
.قائما ضت ووصعه، فزعه فيه، فوصعه بهم، 

لهعاد ثم قائما، وثبت فوصعه، فزعه فيه، فوصعه آخر، بهم رما٠ ثم 
صاحته،أهب ثم وسجد. ركر ثم فوصعه، فزعه فيه، فوصعه بالثالث، 

بهندرارن قد أن عرف الرجل، رآهما فلما فوثب، أسورن. فقد اجلز : فقال 
فهرب-

أفادالله! سبحاف قال.' الدماء، من بالأنعاري ما جري المها رأى ولما 
أقaلعهاأن أحب فلم أقروها، محورة في كنلم، قال . ؟ مارماف أود أهببمي 

أصحأن لولا الله، وادلم فأذنك، ركعت، الرمي علي ناح فلما أمدها، حتى 
أمدهاأو أقثلعها أن قبل نفي، لمهلمر بحفغله، الله رمحود أمرني يعرا 

 ٠٠/٠٠ /٢٠/

ثعراحارسين الله رسول أقامهما اللدين الصحابيين قصة أفصحت، 
القائد،ه الرسول أمز الصحابة امتثال مبلمر عن الملين، ثغور من 

الإسلامي.الجهاد محلبيعة عن وكننتخ 

ماديا،وتحركا عسكرية، وقوة ماديه، طاقه الإسلام في الجهاد فليس 

حارسهم.)١( 
أقظ.)٢( 
معه.التحرك يمكن لا جرحا يرحش )٣( 

)أ(ءلما.

طرفإلى ٠ صحيحه ٠ ني ٠ الخاري ٠ وأثار ( ٢١٩-٢١٨)٢١: هشام لأبن 1( المويت السيرة ٠ )٥، 
(.١٢٤)باب الوضوء، )كتاب نى لعا ممت 



وسعادة.وترية عبادة الإسلام في إنه كلأ، الأمر. كان كيفما الصر ايتغاء 

خاشعة،بركعات الليلية الحراسة زمن من ا شطن يشعل أن أراد غهنه فعتاد 
فتلمهاؤإنما به، ينعر لألم صلاته ية-ني ولم ~ تعالى ~ الله أمام فيها يقف 

.بها كلف التي المحراسة بمسؤولية استشعارا 

العالمينلرب، هموديته في ؤيتغرق ؤيدعو، ؤيتتوؤيقرأ بملي، عتاد قام 
فيجحالفللأم.

الواحدحمه، في الهام بوغ عبوديته، في ذام، ممتزج وهو يشعر فلم 
غباراأو يدبه، ذبابا كانت، لو كما مبالاة، بغير ينتزعها وراح الأخر، تلو 

ينفضه.

يتلوهاكان التي ورة الأوقطع الملأة، قعلع إلى حاحة به ذكن لم م ومن 
لمينالمعلى الخطر اع واتسقتل، إن الثعر فراغ من خوقه ولولا فيها، 

أمانةأخا0 ليسلم ، صلائه قهير لما ، ليناموا حراستهم تور الذين المجاهدين 
بحفظهه الله رسول ^، ٠٢٠١ثنرا أصح أن لولا الله، وائم ® ت قال • التئر حففل 
.صلاته يعني ٠ أقطعها أن قبل نفي له.ني 

فيالسهام تتكئن وهكذا الألأم، - تعار - الله مناجاة حلاوة تنسي هكذا 
•الله رسول وأمر الله، أمر امتثال موقف، 

الثعر،في الرباط- وشرفط الحراسة، بموقفح متلذدا  ١١بشر بن عثاد رر كان كم 
عئت المار ثمنهما لا عينان  ٠١'. ه النمح، قول يستشعر وهو إ للأمر امتثالا 

٠الله سبيل ر تحرص باتتخ وعين الله، خشية من بكت، 

(.١٦٣٩)الجهاد، ائل نهنركتأب ،ى ٠ جامعه I نى ٠ الترمذي • أخرجه )١( 



لآ؛ثآوالأنكاد>الصر 
الأجرةبمدر ردي ■■ثاحثا أم ءاُآء قنت هو آس :ؤ تعالى: وقوله 

أزنأثنيي إثما بملعؤذ لا ؤأس بمنث أنهم، بسوتما هز ش ربز يته وبرمأ 
آ(.'لآفه)الزم:

بل، يتأوه ولم يتو-ني فلم قدمه في شيء المالحين أحد أصاب أنه يحكى 
ثوابهحلاوة إن : فقال ؟ ق yjولا هدا أيصيثك له: فقيل ترحع. وام ابتسم 

وجعه•تش أن

عليهموحلند تقومي ودعاؤه ه اترسول شققن 

رسموديا : الله لرسول قالت نهأ عاتنة أف  ٠٠الصحيحين ر؛ في ثبت 
منلقيلم، لقد ار فقال! أحد؟ يوم من أند كان يوم عليك أتى هل الله 

عبدابن على نمي عرصت إذ العقبة يوم منهم لقيت ما أشد وكان • قوملثإ 
علىمهموم وأنا فانهللمث، أردت، ما إلى يجش فلم كلأل، عبد بن ياليزأ 

بسحابةأنا فإذا رأسي فرفعت ، الثعالت، يمرن وأنا إلا أستفق فلم وجهي، 
سمعقد هث الله إن : فقال فناداني، حثريل، فيها فإذا ففلرت أفللفي، قد 

بمالتامنه الجبال ملك إليلث، بعث، وقد ،، UJLpردوا وما للث، قوملئ، قول 
قدالله إف محمد! يا : قال ثم عالئ ضنلإ الجبال مللثج فناداني فيهم، نئن، 
لتأمزنيإللث، ريلئ، بعثتي وقد الجبال، مللثذ وأنا للث،، قوملث، قول سمع 

رسولله فقال  ١٠٠لأحشش ،؛؛ JLpأنلبى أن شئت، إف ثنت،؟ فما بأمرك، 
الوحده، ١^ يعبد س بهم أصاد من الله يخرخ أن أرجو بل رر الله 

،.٣١٥)٦• ،، ١إباري فتح  ١١أبما. المنازل زن له! ويقال نجد، أهل ميقات هو )١( 
قعيقعان.ومقابله يتيس، أبو محة! جيلا هما )٢( 



٠نيثا به يثرك 

عنأل يولا ذاته، فيها تتلاشى الي مواقعه من الله لرسول موقف هذا 
وللدعوةالله، ولدين لله، كله الحى ؤيبقى بحق، لها يشعر يكاد ما حتى ه نف

<.٧١إلى 

ومزيدقومه، على المي شفقة ييان الحديث هدا في ت  ٠٠حجر ابن رر فال 
.وحلمه صبره 

قال!المشركين. على ايع ا الله رمحود يا • قيل • قال هريرة، أبي وعن 
٠٠رحمه بعثت ؤإيما لعاتا، أبنغ لم ١^٠؛ ار 

الذإذه-م ثومي اهد اللهم ر' ت الني. قال ت قال ، اب معد بن مهل  ١٠وعن 
. ٠٠يعلمون 

تندم*امحويننموالهنصُوسفىءاكبتحنااءنأبيهر؛رةقال 
فانعوأبش، كفرت قد دوسا إن الله رسول يا •' فقالوا ه الّي عر وأصحابه 

^٦،.٠٠بهم وائت دونا اهد اللهم  I١١ فقال دوس. غذفذ : فقيل عليها، الله 

نيt ملم ٠ و ( ٣٢٣١الخلق()بدء )كتاب ؛ي ٠ صححه ٠ ني ٠ الخاري ٠ أخرجه )١( 
(.١٧٩٠والسم()الجهاد )كتاب ني ٠ حيحه ص٠ 

(.٣١ا" )ا":الاريا(نح )I ني )٢( 
(.٢٥٩٩)والاداب( والملة الم )كتاب ز « صحّحبم # ،ي ،( لمم» أخرجه )٣( 
ومه الني 'رني الصحابة، مناهمر من وم ه، النم تجرم حرتأ اسه كان ايفزوج■ س )٤( 

٢(.٠ ٠ )٣؛ I الإصابة ٠ منة. مجثة عاش منة. ١( )٥ ابن 

٢(.١ ٤ )٣; ٠ الدلائل I ني « اليهئي I أخرجه )٥( 
٠اصحيحه يي a لم وام٢(  ٩٣٧الجهاد())كتاب ني ٠ صحيحه I ني الخاري« اأخرجه )٦( 

(.٢٥٢٤)الصحابة( فضائل كتاب )ز 



ؤقنإاسءوالأمارّثالصر 
اللهفايع ثقيب نبال ألحنئي\ الله رمحول يا : قالوا : قال <ا جابر رر وعن 

عليهم•

<الا،.ميما ائد اللهم رر ت فقال 

حنينث ائجاهدين ١نكشاف سبب اتغجب 

وهما، حنين  ١١في الأمر أود وفشلوا قلة، وهم ببدر لمين المالله نصر لقد 
توكلوصدق وانكسار، وتجرد ؤإحادص بإيمان 'ا بدر رر في قاتلوا لألهم كثرة 
منالصر بارآ متيقنين بوعده، ؤإيمان بنصره، وثقة عليه واعتماد الله، على 
للنهر.أهلا فكانوا النيئ، قوة ولا العدد بكثرة لا الله، عند 

المجاهدينكتاب، انكثاف، من حنين،، غزوة رر فى - تعالى الله" ذكره وما 

كثرتهمأعجبتهم إذ س، الله رسول عن مدبرين وتولهم العدو، ملاقاة في 
شتحكملمد و •' شانه جل قوله في وذلل؛، شيئا، عنهم تغن فلم إليها، فركنوا 

سثاعنؤتظم يمي مر َةرثطلم أءجثنطلم إد •>ثان وثزم يتفثرو مؤاطن ؤ أنيئ 
(.٢٥: )التوة ؛؛< مدلإى وكتم ئم رحسث، معا ألأرض وصامت 

مملين،و. الله رمول إلى برجوعهم بفضله - تعالى ~ الله تداركهم نم 
رسولبه أمره بما عالمهم ا؛ العباس  ١١نداء اثر الثبس، كانها أيالإ.يهم فى وسيوفهم 
الله^.

وعلىؤه الله رسول على السكينة بانزال عالمهم - سبحانه - به امس وقل 

حنحديث هذا وقال: ( ٣٩٤٢)المافب( )كتاب في I( جاسه » في ا( الترذي » أخرجه ]١( 
غريب.صحيح 



الكرم.الرسول حروب ز العثلم الخلق لئثتا

أعدائهمعلى سليهلهم ومن محق الله من مددا الملائكة وبتنزل المؤمنين، 
الخلينأذاق أن " سبحانه - حكمته فاقتضت والإذلال. والتشريد بالقتل 

شوكتهم،وقوة وعددهم، عل.دهم كثرة ْع والانكسار، الهزيمة مرارة أولأ 
التواضع،مهم المطلوب أن على لهم وتنيها الترفع، إظهار من لهم منا 

مركوبه،على منحتا رأسه واصعا مكة يحوله فى فعل. كما النكر ؤإهلهار 
ولاقبله، لأحد يحنه ولم يلده له أحل أن لعغلمته وخضوعا لربه، تواضعا 

النصرأن ،١ قلة من اليوم وغاو_ا لن  I١١ قال لن ~ سبحانه - ولمين بعده، لأحد 
.الله عند من هو إنما 

عقتكته) أف آننل -ء ؤؤ بريد مع الجبر جائر أرسلتا قلوبهم انكسرمحتر فلما 
(.٢٦; )التوبة ص تروها ؤ جودا وأنزل آلمؤمين وعق ء رموله 

ماضإنما وجوائزه النصر يمخ أف " تعالى ~ الله حكمه اقتضت وقد 
زآنتمعمأ أؤآخى ض ثنن أن ورد ؤ ت تعالى قال الانكسار، أهل على 

أمح،ف نم ويع؛ و آ'ؤرمح ؤبجملهم ينه ؤبممتهم الارم، 
١-٦( :٥ رالقصص 

تقيل كما بنعمائه، ؤيبتلي ببلائه، يرحم من فسبحان 

بالنعم^القوم يعص الله ويبتلى عظمغ ؤاير بالبلوى الله نيم قد 

(.١٢٨.-  ٣٧٦)٤: « هت الله رسول سد ٠ انثلر )١( 
إبما(.)ي:،(العادزاد ٠ اطر )٢( 



لئقااكائح 

علىفيها وقفنا التي الموية والسترة الستة كب في المانعة القراءة بعد 
زمناعشنا أن وبعد وأصحايه، . الكريم الرسول حرونم، في العفليم الحلق 

ور|سرئبموشمائله وأحلافه وصفائه وأفعاله أهواله نقترئ الحسب كنف فى 
:الأنةالتانج إلى أخلص 

التوحيد،أساس على تقوم دولة تاستس من المدينة في الرسول تمكن ~ ١ 
الأمن،وحفغل الحميدة، بالأخلاق والتخلي والمساواة، العدل وإقامة 
والمشركينواليهود الملمين بين العاهدايس، وإبرام البلاد، وإدارة 

وغيرهم•
معاناةلأن ؛ الدعوةنشر في المشاق تحمل على أصحابه ؤه الرسول ربى ٢— 

الرحال.تصنع التي هي الشاق 
العصية،مشكلة وعالج كافه، الاس ؤإلى قومه إلى بعث الرسول ٣— 

الاجتماعي،التكافل قواعد وأرمى والأنصار، المهاجرين ين وآخى 
والتطبيق.للحكم قوانين ؤلخت كلماته وكانت 

تمضعن ونهى السلم، إلى الداعية الإسلام بشريعة جن الرسول حاء ٤- 
بانا.الناس أسد س كان القتال إلى ألجئ وإذا الحرب. 

ولابمانل، لا ٌن يقتل فلا أحلاقه، يخدش ما ه غزواته في يوجد ولم 
له.سيف، لا س على يفل اليرغ 

ولمالقاتلين، على مقتصرة محدودة حروبا الرسول حروب كاس ٥— 
غيروالأطفال اء والنالشيوخ س الأبرياء تقتل شاملة حروبا تكن 



الكرم.الرسول حروب j العتلم الخلق تثثثأ

الزرؤعوتحصد المواشي، وتهلك العمران، وتخنب> المقاتلين، 
واليابس.الأخضر وتحرق والأشجار، 

فيه.ص لا ما كل في أصلا وجعلها الشورى، مبدأ . فزر ٦- 
قتلعن وينهى يقاتلوا، لم إذا والصيان النساء قتل عن ينهى كان. ٧" 

دالرثن•والراهب والأءمك، الهرم الشيخ 
إلىبالاحان الأمن لأن والمرضى، الجرحى مع المعاملة حس ه كان ٨" 

الململة.عن ه وينهى علاجهم، يتناول الأسارى 
كرامتها،وصاف النكاح، في الجاهلية عادامحت، من المرأة ئ. الرموز حرر ٩" 

قاسث الماء أن الرسول. وفزر والأخلاق، العلهر من بسياج وأحاؤلها 
بجواراعتد كما بجوارهن واعتد الرجال، باع كما فبايعهن الرجال، 
أمامللرجل مساوئه وجعلها ، وءءلف_، ورفق بعدل المرأة وعامل الرجال، 

\ذثوآ.امتثناه ما إلا القانون 
الذكرالوريث، حصول أن الملمون الفقهاء ويؤكد ار !  ٠٠مارسيل  ١٠قال 
ظاهريغنم مجرد هو وإنما محاباة، ليس الأنثى نميث، ضعمي على 

عاتقعلى يسر جميعا الأسرة بتفقاث، القيام واجن، لأن ننلرا ومنهلقي، 
٠٠أموالها إدارة في بالاستقلال المرأة تتمتع بينما الرجل، 

تروععن ونهى الأسباب، كانت مهما النار في ه نفقاتل أف ه قرر - ١ ٠
لم.الم

وكونهمبإطعامهم ويامر معاملتهم، يحسن بالأمرى، رحبنا كان. " ١١
وتعديهم•صربهم عن وينهك، وفكاكهم، 

بنيمامة  ٠٠من كان كما الخّبج، وشت، البغضن يزيل الإحسان أن ه قزر — ١ ٢ 
١أصير وهو قيده من أطلقه حينما  ٠٠أثال، 

اا(.)'الإ'-لأم«إنا;ية اأ)ا(



واست١^^ 

لذاللمغنم، القتال كراهة — سحاه ~ الله محس من أن الرسول علمنا — ١ ٣ 
الفداءأحد على لحرصهم للصحابة موحها ~ تعالى ~ الله من العتاب كان 
أنبعد للمغنم لم المقتن س ~ محسحانه " الله عاتب كما ، بدر أسرى من 

.الإسلام بتحية محلم 
وإشاعةالأمية، إزالة في الأساس حجر وصع من أول ه النن كان — ١٤

أولاديعلموا أن بدر يوم الأسرى من ناس فداء فجعل والكتابة، القراءة 
الكتابة.الأنصار 

.عدي بن لمطعم بالجميل اعترف كما لأهله المعروف يحففل ه كان — ١ ٥ 
متواتأعر فى ه لأنه تخدع؛ لا حكينا كان كما رحنا ه -كان ١٦

عليهأحد أن بعد فداء بلا الأسر من  ٠١عزة أبا  ٠١أطلق والبصيرة، العقل 
ثانيةمرة أسر فلما العهد، نقض مكة إر عاد فلما أحدا، هر ١١٥ألا العهد 

عنقه.بضرب ه أمر 
وتجفيفتقليمه، على ه وعمل موجود، والري ه الرسول -بعث، ١١^

سبالمثل معاملة هو إذ الحرب؛ فى الرق وهو واحدا، منبعا إلا منابعه 

رذفي الوحي الحل هو إذ أخرى، جهة من عنه التنازن يصح ولا جهة، 
الكرامةحق له ان إنأنه على الرمق هؤ الرسول وعامل . الاعتداء 
أوصىوفد المعاملة. في آخر ان إنأي وبين بينه وسوى والحياة، 
بعشهمآحى ومد وتزويجه، وكونه ؤإطعامه الرقيق بإكرام ه الرسول 

الأحكام.ص كثير في وأمر؛الإعتاق قريش، مائة مع 
أبراهام ٠٠وأصدز أوروبا، في الرذ القرنية الثورة ألمت، لقد 

إلغائه،على العالم واتفق أمريكا، في \و'ز بإلغاء ؤ\ذ\ لتكولن 

٠١٨٦٥عام مهتولأ مات الأمريكية, التحدة للولايات عشر السادس الرئيس ^١، 



الكرم.الرسول حروب j الطم الخلق تثثثأ

إلىوتحول ورق، على -؛^١ أصخ فترم عليه يمضي أن مل ذلك ولكن 
لكثإذ الزاتفة؛ والشعارات الزافة، والإعلأف واJراوغة الخدلخ 

الهلويل.تاريخها في البشرية عرفته ما أخبث هي وراءها التي الحقاس 
والتعذيبوالجن الهل والتوالتشئى والإذلال والامتعثاد فالهمجية 
الحارقة،بالمواد الجماعي القتن وأما قائما، يزن ولم زال ما والمثلة، 

والحريةالعدالة أدعياء يمارسه أولتك فكل الملمين، من الملايين ؤإبادة 
•وجل ولا حياء دون من العالم مسمع على الإنسان وحقوق 

هذاأن نبين الناس، ومع ه نفمع صريحا لكن فقد ه الرسول وأما 
معاملةالرمق ويعامل مفتوح، منه التحزز إلى والهلرين كذا، وسه رذ، 

المبيمحن تفاصل وبلا والأسود، الأبثفن بين تجتز بلا حسنة، 
•الأتقى إلى يعود كله والفضل والعجمي، 

يجيرإنه  ١١ت بقوله المحارب تأمين في عفليمه فاعده فه الرسول وصع " ١٨
. ٠٠أدناهم الملمين على 

.به الوفاء يجب عقد الجوار أن الرسول أعلن " ١٩
المسلمبين والمساواة للمعاهدين، الحماية مخ الرسول أعلن " ٠٢ 

لدممساويا دمهم يجعل الذميين من الجزية دفع أن كما والمعاهد، 
•الملسن 

لهمالمرض وعدم ؤإكرامهم، المحاربين بين الرسل حمايه يه سن " ١٢ 

ونهىبالحهود، والوفاء والملم، للسلم الجنوم ه الرسول أخلاق ""من  ٢١٢

فيوالرقة والرحمة اللهلفل هؤ وأحالآقه سيرته من حليا واضحا خلهر " ١٢٣
ومكراليهود، ومؤامرات العرب، وأوباش قريش، غلظة مقابل 



ؤكااك1تج 
منحلق عن سازل يجعله لم وأذى صد من منهم لكن ما وكن المنافقين. 

وحنعفلمته، من فهدا والرحمة الشدة ين حمعه من لكن وما . أحلاقه 
ه.شنمسيته وقوة سٍاسه، 

الفاممةنجاعته من الرغم وعلى , آذاه عمن ويصفح يعفو جأ لكن " ٢٤
المقدرة.عنا يعفو لكن ففد ومناقحته، 

تكنلم ه وحروبه الإسلام٠ على أحدا يكره ولم ويندي، يلغ ه لكن " ٢٥
الأبتادءمعنى دهلالآل والإكرام القهر في إذ ؛ يف يالالإمحادم لنشر 

غزولمؤامرات وإحباء،لا النفس، عن دفاعا لكنت ؤإنما والأخبار• 
هدايعرف ٠ أعراصهم على والاعتداء الملمين، أموال ونهب المدينة، 

aالسويه المرة فى النفلر أيعم من 
حنين(و) )خيبر( معركة في إلا دفاعية حرونا ه الرسول حرون، لكنت - ٢٦

وسيلةحير الهجوم لأل ؛ دفاعية حروب مضمونها في وهي و)موتة( 

الأحبار.من ويتشت يتعجل، ولا الغل.ر، على بمبر ه لكن — ٢٧
تسترالملمة المرأة لكنت، فقن. . الحجاك.، ُرع إلى دءاْ اليهود أن عرفنا — ٢٨

بنصموان ٠ رآها حي>ث رهأا عائشة قالمتا • الحجاب نزول بعد وحهها 
وجهيخنزت عزني فحين الحجاب، نزول قبل واني لكن المعطل«: 

بجلجابي•
فيالنجاح ضروريان من والرئة والمباغتة الحرية الأسرار —كتمان ٢٩

هولكن الإيمان. صحيح ملم كل به يلتزم لبى وهو الحروب، 
عفلمى.حيانه الحربية الأسرار ؤإفشاق ذللثج. فى رفينا أنموذجا 

لقريشحهلايا أرسل حينما — لا حاطسؤ  ٠٠من وموقفه ؤج الرسول يقفلة —  ٣٠
فهمهعن يحجز العفو في عقلتم موقف — الجيش أسرار بعض فيه يفشي 



هالكرم الرسول حروب j الفلم الخلق 

نظر.وبمذ ورحمة وفهما حلنا البشر عفلماء ومجاراته 
الحدودبإقامة وإعلأيه منه، العود لأحد ه نممن التمكض فى ه عدالته — ١٣ 

إليه.ازص أحن الجاني كان ولو 
مجمؤعمن أرفع القرآن في العدل فكرة وتعتبر را !  ١٠مارسيل را قال 

^١،.١١البشر سنها التي والأنظمة ولفاهيم 
كراهيةمن قلوبهم في عنا ينقب ولم الظاهر، على المنافقين عامل - ٣٢

أشبهوu الله، إلا إله لا ; قوله بعد الكافر قتل يكرم ه كان - ٣٣
الفوارق،ؤإزالة العصبية، عن النهي أصحابه سياسة في منهجه. كان — ٣٤

بالمساواة.والأمر 
المالية.الخيانة من مجتمعه طهر وقد الغنائم، توزع في كريما كان — ٣٥
أبناءويكرم دفنهم، على ويشرف بنفسه، القتلى أحوال يتفقد كان — ٣٦

.الشهداء 

كلفي معهم المساواة ويحن، أصحابه، على يتميز أن يكره كان. — ٣٧
شء•

محنةمن ويخفف ويداعبهم، أصحابه أحوال على يتعزف كان —  ٣٨
ثاوه.يدرك لا ء خا وبرلال، عدب بكلام حياتهم 

علىبانمئايا لإغداقه القالة؛ فيهم كثرت حينما بالأنصار لخلفا ه كان - ٣٩
شيء•منها الأنصار ني يكن ولم العرب، ونائل قريش، 

الأعراب.حفاة على صابرأ حليما ه كان — ٤ ٠ 
إيذاءعدم أصحابه يلزم • الله إلى متكرأ الصر، عند متواصحا ه كان — ٤ ١ 

١(.٢ )٩ الإسلام« نسانته إ» 





هام؟( ارمرل حروب j الطم الخلق زآ؛ج

لنايكون ما سحانك  ٠١! الإفك إشاعة عن قولهم أصحابه احلاق من — ٤ ٨ 
. ٠٠عظم بهتان هذا سبحانك بهذا، نتكلم أن 

أمزامتثل لمن تكون النصر في ~ تعالى — الله سنة أن ه الرسول عالمنا — ٤ ٩ 
الرماةحالف لما أحد يوم المسلمون انخدل ففد ، نبيهوأمر الله 

أعجبنهمحينما حنين يوم الملمون انخذل كما ، الرسول توجيهات 
•كثريهم 

ورغوالمقربتن يقين والمد الأنبياء تطهير في الله سنة أن أيقنا كما 
والألأم.المحن بصنوف ابتلأنهم في تكون النازل أعلى إلى درجاتهم 

المكرمة.مكة في أصحابه وتعذيب ، للرسولقريش كإيل.اء 
أوامريطبى أليه، يوحى نى أنه ه الرسول حروب أحداث من عرفنا - ٥ ٠ 

نيرة،بفراسة تمتعه فى عكرى قائد أكبر أنه عرفنا كما ^١ ريه 
هثت ض. تهور. غير في نادرة وسجاعة بارع، ؤإلهام ثاقبة، ويقفلة 

الهزيمةوبدل أصحابه، حوله التم، حتى أحد غزوة فى للعدو مجابها 
أصحابهانهزام عند سعرة فيه تهتن ولم • حنين غزوة في كما انتصارا 

فيالأثر أسوأ يترك المعارك في الخهلتر التهلور هذا مثل أن مع عنه، 
بالنجاةالتفكير إلا هم لهم يبقى ولا وأشجعهم، القادة أقدر أعصاب 

هم.بأنف
نهايةفي والنجاح الممر في — تعالى — الله سنة أن الرسول علمنا — ٥١

بعديكونان والمز الفرج وأن المخلصّين، للمسالخين تكون المهناف 
تمنها كثيرة ذللئ، على والثواهع. الصادقين، للمابرين والعسر الشدة 

ذلكفأعقب متخفئا مهاجزا المكرمة مأكة من الرسول خروج — أ 
.منتصزافاتحا أعوام لمانية بعد لها لحوله 

فأكرمهاالحزن من كبدها تفهلر أن بعد  ٠٠عانثة  ٠١المؤمنين أم صبر ب— 



نقتااكاتجُالممات 
أنأظى كنت ما را  '•تقول وكانت براءتها. في ئتلى آيات عشر بنزول الله 
روياه الرسول يزى أن ترجو كانت بل ٠ تش وحنا شأني في منزل الله 

•بها الله يريها 
وضاقترحبت، بما الأرضي عليهم صافت لما حلفوا الذين الثلاثة ج— 

هالرسول هجرهم حينما والحزن الباكاء كثرة من أنفنهم عليهم 
ذلكش دانزل توبتهم، بمول عليهم الله فامس عنهم الناس واعرض 

ئتر•قرآنا
أصحابه،على - تعالى - الله بتوبة سروزا وجهه تهلمل ه الرسول كان - ٥٢

ت،وكانعليه، الله تاب مى ؤبمافحون يهنئون ١^، الصحابة وكان 
الله.مجيل في بالشهادة الغلفز أمنيتهم 

خصالس وهما والتوبة، الصدق في النجاة أن النبوية السيرة علمتنا " ٥٣
المدقْع دائرة عادة والالمنافقين. شعار الكذب، وأن لم، الم

وال،كذس_ا.الكذب مع دائرة والشقاوة والتصديق، 
ْعالحروب في قريش أرواح حارة على حرنه ه أحلاقه عقلتم وس -  ٥٤

لوعليهم ماذا الحرب، أكلتهم لقد قريش، وح يا  ٠٠ن بقوله لمين الم
والأسف،،الحزن ْالؤها كلمات إنها « انس؟إسائر وبين بيني طنا 
وقدقومه على الأسى يعتصرها نمنه، معها وتذوب ه لسانه بها يبوح 

لإفهامنسعه في ما جن الرسول ندل وقد والكبرياق، الغروز تملكهم 
•معهم حرنا يريد لا أنه قريش 

اللهيسال ذللئ، وبعد الأسباب، واتحاد العدة إعداد هت أحلاقه  ٥٥
الصلاة.س أكثر أمن حزبه إذا ه وكان الدعاء، في ويستغرق نصره، 
قالكما • والتسليم بالرصى — تعالى — الله س جاءه ما يستقبل وكان 

صفومافصاروا ربي، على أثني حتى استووا ; أحد غزوة بعد لأصحابه 



Mام؟( الرسول حروب j العتلم الخلق 

•عليه ؤشى تعالى" ~ الله يدعو وصار حالفه. 

فيوهم والملأه ~ تعالى ~ الله مناجاة في التلدذ أصحابه. أحلاق من — ٥ ٦ 
مناجاةفي ذاب وهو ٠ بثر بن عباد ٠ قصة في رأينا كما الثغور، حراسة 

جسمه،في الهام وغ من بألم يشعر لم لله عبوديته في خاشع رنه، 
والدماءوجهه، عن اليباب ينفض كانه مبالاة غير من ينتزعها وراح 

!؟ أءال<تني أفاد : صاحته له فقال ْنه تنكب، 
أفهلعها.أن أحن، فلم صلاتي في أقروها محورة في كنن، ت قال 

الفعلرةودين والعقل، المنطق دين الإسادم أث ه الرسول علمنا —  ٥٧
سبحانه.الله، عند من المز أن القائد السي علمنا كما السليمة، 

ههالرسول همه كبر أحدامن، من عرصنا0 مما عينين لدي بوصوح حلهر — ٥٨
٠عقله وعفليم 

فوجدن،كتانا وسبعين إحدى قرأيت  ١١منبه بن وهمنؤ  ١١التابعي قال وقد 
انقضائهاإلى الدنيا بدء من المامحن جميع ينط لم هث الله أف جميعها في 
جمحرمال محن، من، رمل كب إلا ه محمد عقل جنب مح، العقل من، 

رأياوأفضلهم عقلا، الناسي أرجح ه محمدا وأؤ( الماس، 
؛رئيسة أمور حمسة النبوية السيرة من لنا اتضح — ٥٩

:الأول لأم ا ٠
فتفننناوعناد، وحبرويتف بغلفلة الرسول دعوة صد قرقش وقوف، 

المستحرةمكة صحراء شهدت فلقد ؛الملمين، العياب أمحي بانزال 

وماته،  ٣٤محنة ولد ثقة. تابم صنعاء، ناصي مب؛٠ بن وهب ٠ (. ٢٦)٤؛ ٠ الأولتاء حلية ٠ ا١( 
وحنه اض مد م أضر س وأمْ ه ١ ١ ٦ أو ، ١ ١ ٤ أو ، ١ ١ ٣ أو 

(.١٦٦: ١١)!(التهذي—، تهييج، ،1 إسلامه. 



ؤكإالتائج 
يلأيعذبون وهم الصخور، عليها ألميغ عاريه أجادا الثمي بلهيب 

وألجاتهمبالتعب، وحاصرتهم بها، تلموا جريمة ولا ، اقترفوْ ذنب 
أراضيهمواعتصمت المدية، إلى وأخينا منان، الحبثة إلى الهجرة إلى 

•وذراريهم أهلهم على واعتدن وأموالهم، 
الارالثاف:•

بالقتال،يؤمر لم لأنه ؛ يقاتلهم فلم الرسول مالمة ! المكن العهد 
قالبالمثل. الرد من ومنعها الئد، بكمح امز لأنه ه، لفينتصر ولم 

هألرئزآ و»اذوا آلشنوْ رآنعوا ؤوظأ َكثدا لم نل الإو إل ز آذ ؤ • تعالى 
الماس،إلى والتحبب، والصفح، والإحسان بالصبر تحلى بل ( ٧٧اء; )الم

الإسلاموإلى الله توحيد إلى يدعوهم وهو أدوه، لو حتى والابتسامة 
واللام.

:الأماكالث،•
والخزرج،الأوس بين الخلاف، إزاله ه به قام ما أون ت المدنن العهد 
المهاجرينبين آخى كما صفوفهما، س الجاهلية المعرات ؤإلغاء 

يجبرهميكن ولم المدينة، يهود ؛٣■ معاهداُت، بعقد قام يم والأنصار، 
فريد.بتسامح معهم تحامل ه الرسول لأذ الحق؛ أنه مع الإمادم على 
ودللث،وأصحابه، محه الرسول ضد دعوتها فى فاصتمرمن، قريثر وأما 

فحاربته،الدعوة على القضاء في ثقلها بإلقاء ثم عليه، القبائل بتاليت، 
يقصدمقاتل آلاف عشرة من باكثر المدينة على الحصار وأحكمت، 
والمسلمين*الإسلام سافة اّتتتصال 

الراح:الأمر •
غيرسافر اعتداء وأصحابه الرسول صد والقبائل قريش يه قامت، ما كل 



الرسولحروب j المقلم الخلق لنثثأ

الأعراففي شول ص ولا مطق، ولا عقل على بي ولا مشروع 
صدحروب حقيقتها في وهي حائرة، ظالمة حروب وحروبهم الدولثة، 
والأشجارالأحجار وعبادة الإباحية، إلى ودعوه والأخلاق، الإنسانية 

الله.دون من والأصنام 

تالخاص لأمر ا ٠
عليه،هرصن، ولكن يستملح، ما بكل الحرب تجب الرسول حاول 

ودفاعاالملمين، على الكفار لعدوان ردا الرسول حروب فكانت، 

الذيالمقاتل قتال في ه الرسول تعاليم حاءمحث، لذللث، ؛ النفس عن 
هدمعلى يعملون الدين والماكرين الغادرين وقتال السلاح، يحمل 

؛التجاوز عدم في، حازما ه وكان • طريقها في الرافل ووصع دعوته، 
ث—ثدوأرلأ ؛فيوء' البن آثم تبتل ؤر وقنتلوأ ءإ سبحانه! لقوله تهلبيما 
(.١٩•_^ J0ه أ'دغرك يحب لأ أفَ إُى 

يضملربفقي. صعبة، حالة لأنها ؛ الرحال حقيقة عن تكثف، والشدائد 
الرخاء،حالة في يتصرفها لا شاذة تصرفات فيتمرف خلقثا الإنسان 

وشررهاخعلير، ومصيرها عسير، أمرها فالحرب الحروب، وبالأخص 
٠واليابس الأخضر تحرق مستملير، 

وسموالخلض، ه الرسول تالق رأينا والحروب الشدائد خضم وفي 
الفتنأحللث، في واتزائه المنيفة، وأخلاقه الشريفة، ذاته في الفضيلة قيم 
فيمعالمها أرسى التي السديدة وأحكامه السامية، تعاليمه إصاوار في 

والرحمةالحكمة مءث ثابتة أس على مرتكزة وهى أصحابه، نفوس 
الحفليم.والخلق 



ؤكاو\عو\ت اكائج 

لأنوصفيه الله وخلل العالمين، رب حسب وأنه الخلق، أفضل هت نه أئ 
منبريثة مجيه صه نمير شخميته من جزءأ كانت وعبودبمه ه أخلافه 

محسةليموس، شوله الأخلاق، عذب الشمائل، حلو فهو التكلف. 
للقلوب.

أربابصه يعجز ما البلاغق من ويمتلك الكلم، جوامع ه• أوتي د قه 
تاخذالحكمة، بحور من بحر كلماته من كلمة وكل واللسن، الفصاحة 
طولنظره فيها يقطع لم التامل حى العالم تاملها ولو القلوب، بمجامع 

عمره.

منغتص دهي ه، الكريم الرسول حروب في العظم الحلؤا بعض ذلكم 
عليهم.الله رمحوان أصحايه، وأحلاق الفهلرية، ه أحلاقه فيض 

محمدمسدا الكائنات فخر على الله وصلى 

الذاكرونذكرْ كلما وسلم وصحبه  aJTوعلى 
ون.لافغالره ذكعن ل فيغ
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زهءالمحتوى

٠واص الأحاديث ٢- 

٧المدبمت 

١١ بكر أبو حنفلأ نافى ت نث ؟ حتظلئ يا أنت كيف 
١٢أض ثيء ۴؛ ّنها أضاء الاو؛نة الئهت ب يحو الذي اليوم ان كئ 

١٧ا1غ،ةد صمات : الأول ائيمث 
٠٢ أنس مضحف ورفئ وجهن كاف 

٢٢عروة ملكه ي كرى جثت إق ا ثريش معشر يا 

٢٢معد أم الوقار فطيه صمث إل 
٢٢ عل صدرأ الناس أجود 

٢٢■الراء به ققي ال1>، ام إذا والاه كثا 
٢٤العواس الئار نحو بعلته فضن 'غ. الاه رصول ثهلفق 

٢٥عمر ابن ه الاه رّول من أرصي ولا أجود ولا أنحي ولا أثجغ رأث ما 
٢٥عل ه الاه برمول امميا الحدي وا>ت اوأ>، تمحي إذا كنا إنا 

٢٥أس أشجع وكان الناس، أجود وكان الناس، أحي الله ود رم كان 
الناس

٢٧عائشة هدا؟ ما ت خقال، حطة، تغربل وهي عائشة عل لحل بكر أبا أن 
٢٧كان فلما أصحابه، محن ألم، ق أحدا 'غزوة ل م الاه رمول حرج 

اياس؛ثلث، أي' بن الاه اعبد حمنه انحنل، وأحد الدينة ين بالنوٍل 
٣٠صقران أعطاق ما ه الله رسول أعطال لقد والله 

محصيص,علام محن بجطه عيره عن النبوي الحديث ميزت تنجيه؛ ٠







(TTj هالكرم الرسول حروب ل العظم الخلق

..٠. محئة محيي غآممى أمحت *إذ 
مهانومها عل برئ \ءظز ١^١؛ ١^!؛ ما 

ل.لرم ام مزلأ، j ض م حثا غدي ين اشب كان •لو 
.٠ * فعلتم ما بمحمد فعلتم ند إنكم 

منهحديثا أحس فريش معشر يا والله أنا 

؟«هامحا نن ين ثى ترص معشر يا أتل علام ويل "يا 

عدىين الطعم 

؛نالضر 
الحارث

ابي<بن ءئة 
معط

مرتين.محمدا حدعت ت وتقول بمكة، عارصيك تمح أدعلث، لا ق 
٠مرتض واحد جحر س الرس يلدغ لا 

امةبن صموان يدر محتل يعد العيش الله محح 
؟٠عقك ق السيف بال ءمجا ؟٠ عمبمر يا أندمك ما ،اصدفي 

أمير0ءواحللقوا القرآن، وعلموه دينه، ق أحاكم ٠محههوا 
.٠.. حدعناه عيده جنع وس نتلناْ، عيده نتل ءمى 

.٠. . إحوامحم هم جاهليه، فيك امرؤ إثك ذر أبا أيا 
وجاييتم،غلامي ت لتقل ولكن وأمي، همدي، أحدكم؛ يقولئ "لا 

وياق"'-^۶، 
الله،بكتاب يقويكم عبد عليكم اس؛نمرأ ُالو 
همرابن الأدليذ المءاجرين يوم حديقة أي( نول سار كان 
عمرلوليته، حيا حذيفة أي مول ّالإ كان "لو 
.٠. . نل من أيه إمرة ل مملعنون كنتم نقد إمرت* ل مملعنوا "إن 
النار،من عضوا عفومنه بكل الله استنقذ مسالما امرأ أمحل رجل •أيا 
 _•UaJ | تنتقه،أو يكمارته صرته أو مملوكه

الغلام،هذا عل مك علياك أندر اللات أ0 ! عود مأبا *اطإ 

١٢٤

١٢٧

١٢٧

١٢٨

١٢٩

W'

١٣٢

١٣٣

١٣٤

١٣٥

١٣٧

١٣٨

١٣٨





هالكرم الرسول حروب ل المقلم الخلق 

ير

صر

.٠.مئثم.رين.جنا ولكنا أخب، لقتال -بئ لر 'إنا 
وءنؤن١ءلاuطل؟الحق >، ألما 
ناصرى٠وهو أعصيه ولست الله، رمحول 'إل 

أعمالأنعمك 

احلموا،م ، فاثنررا ومرا حم٠ 
صلمتأم حق كلنه، منهم أحدا ئكلم لا م احرج ؟ ذلك أثمب الله، ني يا 

يدئكئنحن 

منمعك ولن لك سيجعل ~ تعال ~ الله محان انطلق، بصير، أيا أيا 
ومحرجا،قرحا الستفعين 

رحالءمعه كان لو حرب محص ■أمه ُروئل 
بنالراء يوم الرصوان بيعة الفخ نني وتحن )مكة(، محغ الفخ أنتم تحدول 

عارب)الخدييية( 

سالقق«تقرئ حق هذا أمرى عل 'لأغاتلنهم 
الإبمان،من المهد 'حن 

فلازلأغدره هد© ت يقال القيامة، يوم لواء غادر ®لكل 
.انممضه أو معاهدا ختام من *ألا 

خيبذك لأفعن أذاله؟ماكث أن أتمنن 
٠٠النقمة مجن بقريش نزل ما مثل الله مجن احدروا ت؛ود، معشر ُُيا  ٠ ٠

اليهود. ..ا كقومك أيا ترى إنك محمد، يا 
محلولابن عداة ق محصيهم الخزرج— حلفاء وكانوا — موال ل أحس محمد يا 

حدةا٠ 

ورسوله،الله آذى غد فإنه ؟ الأثرف ن ممب 'نن 

كمتمنودمامرئ إنك محت -ا دبملث، 

١٦٨

١٦٨
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١٧٤

١٧٤

١٧٨
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لآ0المحتوى
■• * طام وبتحر الدهر بعز حثتلث أ يب يا ومحك 

كانفإن ؟ لا أم القوم هؤلاء عن بلغنا ما أحي تنظروا، حق ءانطلقوا 
.«.. أعرفه لخنا ل فالحنوا حما 

ادسلميناأمعشر يا أبشروا أكبمر، والله والقارة عصل 
.ء.الأحزاب. اهرم اللهم الحسالتا، مرع ااكتادتا، مرد واللهم 

.٠الكراع. هلك لقد مقام يدار أصحتم ما والله إنكم قريش معشر يا 
بالدبورا،عاد وأهلكش بالصبا، ءصزت 
.. ٠ بعد أسلحتها نفع لر الملائكة فإد ؟ السلاح وصعغ 

؟٠منكم رجل فيهم مجكم أن يرصتكم ®ألا 
معد®يا الله بحكم فيهم حكمت ولقد 

ا1نئله(ن؛ ا|ثاور، (افيث 

حدعة(االحرب فإن استطعت، ما عنا فخدي واحد رجل أنت وإنما 

بلائها®ق ثعتها حق قريش عن والأحبار الئثوذ حذ واللهم 
.®٠ ٠ ظعينه بها فإن حاخ، روضه تأتوا حق وانثللقوا 

٠٠٠.بدرا شهد من عل اقلغ الله مؤأ يدبيك ومجا يدرا شهد قد وإنه 
شيثامحدن ولا يفعلون، ماذا فانفلن القوم ل فادحل اذهب حديئة ويا 

حق"أتيا«
نومان®يا وقم 

الإسلامسهاحق : ارت،سع المش 
•٠• ■ ئدعرهم حى ءل؛ءم تعثروا ولا الناس، لموا ؛انأ 

٠٠.. لكنة لالناس رحمه بعثتي الله 
١^أود 

نص
أحطّا

!٩٤

؛٩٥

محنيانأبو 

جرل

محواد

١٩٧

١٩٨

١٩٨

١٩٨
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٢٠٥

٢٠٧

٢٠٨

٢٠٩

٢١١

٢١٣
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٢٢١

٢٢١

٢٢٣



'Bjالكرم الرمول حروب j العثلم الخلق ]قنا

u٠_؟ عل حلك اما 
ءتعادفانتقدا

.٠.. منهفلستئد ظهرى نهدا ظهرا له جلدت كث •_ 

يدها،لقطعن، مرنت محمد بنث فاطمة أن ُرلو 
؟٠الله حدود عن حل ل •رأتنفع 

الثريثنرق إذا كانوا أنم نالكم كان نن صذ إنما الأس أبما »يا 
٠١١ . ٠ تركو0 

أمك'ولار"نلب" كتوم حهليثتك من اليوم رأب 
الار«عن أميم الدي لله »الحمد 
.«..هنام ين جهل أبا : ترش من الملأ عليك •اللهم 

.«..الماء؟ نل عن أم •ال؛ 
ثمنهءل ولا حسد0 ق محن ْرلأ 

٠. . يلادنا ق وكاثرونا ناخرونا ند ؟ فعلوها أوني 
.٠. ٠ ؟ أصحايه يقتل محمدا ال الناس نحدث إذا عمر يا ءفكيفنا 

.٠ ٠ ك الله جاءنا لقد فوالله يه، ارفق الله رمحول يا 

يلنكفتما أباْ بن الله ءعبد محتل تريد أنك بلغي إنه الله، رسول يا 
أبابن الله عبي بث الله مذ •- عنه• 
معنا؛ابقي ما صحيته ونحس ا به ئتريق لإبل 

عمرأمرى من بركة ه الله رمول لأمت ، Ljlpوالله قاّ 
صاحاماء الخر يأتني ماء، الل مى ا*يرط وأنا تآمنوف •ألا 

اء؟•وم

بءلومم«أنى ولا الناص، نلوب، أنمن، أن اوتر لر •إف 
٠١. ١ رطبا الله كتاب يتلول توم هذا محلمضئ من تنرج •إنه 

ملولابن 

حمءّين أمي.

٢٢٥

٢٢٧

٢٢٩
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الكرم.الرمرل حروب j العفلم الخلق نج

أحي'ابي إل ادعوا النوم، بعد أحي عل نكرا 'لا 
حلقىفثب الله، عبل وأما محنالب، أف عمنا ننسه محمد،  ٠١٠٠أ

وحلقي•
والاحرْ'الدنبا ل وليهم وأنا عليهم، نحانين 'العيله 

4عطر طالب أبير ين جعفر فيها نرايتا الخنة الارحة ر'دحلمئ، 
١لملأتكةاا

ءالما«كلأ ترك ونن فاللورثة، مالأ ترك »_ 

 iu» ءكالا«الحة ق الشم وكاش
منه،وأنا مي و،دل-ا منه، وأنا مي •ط؛ 

بكاسدالت الله عند ^، ١٠

كدا،عيثها نحعل ولا صثا، الخثر عليها اصب ْاللهم 
الناس،منه يشرب مما ءانموق 

ثنا،ولا يعانك j أثريا ا أمحي رأي 

١^!، Juكا وأجنز ١^!، يأكل كما »آكل 
عنه،قارص عنه راضيا أميت، إل "اللهم 

الخثرةصاحب كنّك ليش يا 

.وبمرْ ولسانه نليه زكى 
٠مدكما الأجر عن بآعى أنا ولا ثق، بأئوى أشا 'ما 

والمهاجرة،للأنصار غاعفر الأحرة، عيس العيش إل 'اللهم 
أيداشنا ما الخهاد عل محمدا بايعوا الدين محن 

ا،ًئنولا تمدننا ولا اهذينا  ١٠أنت، لولا 'اللهم 
الله،يرحمالث، .. . غناتلث، من لما نخد الأكؤع، اين يا "انزل، 

عنه ناله 

يقوله
لعمر

عودماين 

٨

٧■



ا؛ ١٠] المحنموى

٢٧٠عمر  أ<أعتنتتا لو ، ٠٧١رمحول يا واللب وجبن، 

٢٧٢ فإلماازقئ •اتركوا 

٢٧٣ !دمانهم من مثلن وننوئتا )يترف نريلما بمر الله، لرسول الله يخر 
٢٧٤ منهم•القوم أحن ابن 'إف 
٢٧٤ الخفنرة•هده ق قوملثا ل ءغامف؛ معد؟• يا ذللث، من أنت، •فأين 
٢٧٥ الأنماوءثعن، لسالكئا ثلجا، الأنصار وسللئ، واديا، الناس ^، 'رلو 

٢٧٥ الأنمار،أبنا؛ وأبناء الأنصار، وأبناء الأنصار، ادحم ُاللهم 
٢٧٩ .،. . منكم لمسمغ نعما العقاه هذه عدد كان غلو ريال، •أءهلوزا 

٢٧٩^١؛^  عندكالذي الله مال ص ل مر 

٢٨٠ .٠.. ؟ ورمحوله الله بميل لر إذا يعيد رمن 
٢٨٠ ؟٠لأراهما ورمسج( )ءتا<( أخلث، ابنا أين عباس، 'يا 

٢٨١ ل،فوهنهما رب من هذين عم، ابمح، استوملم، •إف 
٢٨١ ءساوابنا أحواى *هذان 

٢٨٣ •فرينا فه الله أعز يوم البوم الكعبة، فيه ثعهلم يوم البوم 'بل 
٢٨٤ •ياحابن؟ أأضحماللئ،هاوا

٢٨٥ وتلأءثلث،؟«تلاهمها جارية 'أفلا 

٢٨٨ اثنت، حث، أضعه مدى، يوما الفتاح هذا ترى عثمان يا ا'لعإلث، 
٢٨٩ ووفاء®ير يوم الرم عثمان، يا ممتاحلث، ءهاك 
٢٩٠ فرمه،ق رغبه فأدركته الرجل أما •قلتم؛ 
٢٩٠ محياكم.وانحبا ؤإليكم، الله إل ماجرثط ورصوله، الله عند إف 'كلأ، 

٠١٠٥مماوالمامت، 





ئسص 
٣٢٤؛،• JLiاللن مص حى فم صدق، فقد هدا رأثا 

٣٢٥ين كب الخيار نورت حق وتولث عيناي، فغاصئ 
،iUU

٣٢٦ملك بدار < ٧١تحعلك ولر جفاك، ند صاحتك أف تلفخب ند فإنه يعد، ارأما 
عاننوامالث،اا ينا فالحي مصنعة، ولا هران 

٣٢٦كب حا فن%إأنت* التنور، -jL ققسثت البلاء، من أيئا وهدا 
٣٢٧محاحدأ فخررث، أبثر. ا ماللث، بى كعن، يا 

٣٢٩^^محس،تلزلدنم،أئالث،• 
٣٢٩لكأ نهوحر مالل؛،، يعص علياك »اماش 

٣٣٠كب إلا أحدث، ألا توبي س ؤإف يالمي•؛،، إغا؛ناف الله إف إ الله رمحول يا 
يمت،ما صدنا 

٣٣٣..« .ابمن إل بمدي البث وإ0 الإ، إل تا١ى الصدق »إل 

٣٣٧اسو عشر: اوث11ث البعث 

٣٣٩ساتر وين يي حلوا لو عليهم ماذا الحرب، أكلتهم لقد أ قريش نح 'يا 
..أّالاص؟

٠٣٤ ثلهروا رأيتموهم وإ0 ترحوا، فلا علهم هلهزنا رأيتمونا إل ئترحوا• 'لا 
نمتونا٠فلا علينا 

٣٤٢عليهم• أشهدك إف اللهم مكانكم، ننم U غالين نزال، لا >إنا 
٣٤٧الله بد وهو قومه، صربه الأيياء من سا محكي ه الله رسول، إل أنفلر كأق 
عودمبن يعلمون• لا فامم لتوعي اعفن ارب، ت ؤيقول، وحهه عن الدم بمح 

٣٤٧-بوذ« من ها ها كان من ل •اخمعوا 

٣٤٨الشاة؟• س •أحمت، 

٣٤٩ممومهء أما محرق الذراع هذه فإل أيديكم، اُارفما 
٠٠٠الناس نحرتها ولآ الله حرمها مكه ءرإل   ٠٣٥٠





المحتوى

الأرضق تنبي فلا اليوم الإ.بمان أهل من العصابه هان0 إ0 'اللهم 
أنا«

وعدكما لك سنجز فانه رثك، متاندنك كفاك ، الال4 رسول يا 

رق"عل أثي حى •استووا 
اغزمهلم٠اللهم الأحزاب، اهزم الخ—اي-،، محرخ الكتتامح، مرد 'اللهم 
.١.أهلي.وما الأرصين ورب أءلiلرر، وما الموات رب 'اللهم 

أقروهاسورة ق كتلم، قال؛ . ؟ مارماك أود أهبثنى أفلا ا اللي سحاف 

نفيشير بجففله ه  ٥٧١رسول أمرق نئرا أصح أن لولا الله، 'وام 
أقطعها)اأن مل 

قتحرس ياتث، وءارا الله، حشية من بكت، صل النار ممثهما لا 'عينان 
الله«سبيل 

وحانهتني أنيوابه حلاوة إن 

؟أحب يوم من أشد كان يوم ءايا؛ئ، أق هل الله رسول يا 
بهيشرف لا وحدْ، الله يعبد من أصلابمم من الله نحرج أن أرجو 'بل 

نيئار

رحمه،يعئن، ؤإثما لعانا، أبنّث، ر 'إق 
يعلمون،لا فابم نومي اهب •اللهم 
بهم،واب، دوسا ائد 'اللهم 

عليهمالله فائح ميم، نبال أحن٠تنا الله رسول يا 

ئ
٣٧٣

٣٧٣بكر أبو 
٣٧٥

٣٧٦

٣٧٦

٣٧٩ماد 

٣٧٩صاد 

٣٨٠

٣٨١أحد 

الصالحين

٣٨١عانشان 

٣٨١

٣٨٢

٣٨٢

٣٨٢

٣٨٣ بعض
المحاية

٣٨٣ميما،'اللهم 



هالكرم الرسول حروب j الطم الخلق تقأ

٠الأعلام ٣- 

١٦٦ أببن العاصن ين سب بن أبان 
٢٥١ هالمح، ابن إبرامم 

٢٢٩، ١٣١، ٤٨ عامر()أبو حلف بن أن 
٣١٦ تحببن أي 
١٥٣ ابزاثال
١٧٣ فريقبن الأحض 
١٧٣ عوفبن أرهر 
٣١٦، ٣٠١، ٢٤٠، ١٤١، ١٤٠ زيدن أسامة 
٣٥٥، ٣٠٢، ٢٣٢ حميربن أنتي 
٣٧٩، ٢٣٧ حابم،بن الأترع 
٨٨ الخزاعيالخون أي بن أممم 

٢٥١، ١١٢ )ئوuن(الماللث، عبد بن أكدر 
٢٢٩ حلفمحن أمة 
٢٧٣ عالكبن أس 
٢٩٦ الضربن أنم، 
١٠٣ ملمةبن إياس 

٢٥٣، ١٨٥، ١٦٧ الخزارنننا، بن يتل 

أل(أم، أم، أي، ابن )ابن، امحار دون س الهجاية الحروف الأعلام ترتب ني راعت تب: )٠( 
بحرفين.المشدد الحرف وراعيت 



[m]المسوي
٢٦٨، ٢٣ عاذببن الراء 

٣٤٩ الراءبن بثر 
١٧٤ أملن عتبة ً بصير أبو 
٣٧٣، ٣٠٥، ٢٤٨، ١٧١، ١٤٢، ٩٣ الميزيكر أم 

٣٠٣ بكربند 

٣٢٨ يكرةأر 

٢٨٣ يباحبن بلال 
١٢٠، ٩٩ الخض'تما.ة;نأ'او 

٣٧٨، ٣٦٦، ٢٨٤، ٢٥٧، ٢٥٥ اللههمد بن جابر 

٣٥٨، ١٢٨ طجمبن جبثر 
١٠٩ ححمةأم 

١٥٦ متر؛بن بمدة 
٣٥٤ صفيانأب بن جعفر 
٢٦٠ طالبأي بن جعفر 
٢٦٢ حلبا

١٧٠ صريبن خمل بن ج-دل أبو 
٢٣١ الغفاريعود مبن جيجاْ 

٢٢٩ هشامبن جهل أبو 
٤٩ الئثةبن الحارث 

١٨٦ عامبن الحادث 

٦١ عوفبن الحارث 

١٥٦ اخزوميالضرة بن محنام بن الحارث 



الكرم.الرسول حروب j العظم الخلق لثق[

٣٥٣ منافعد ن الحارث بنو 

٢٠٧ بلتعةأن ين حاحلّا 

١٠٩ الحياج
٢٩٥، ٢١١، ٢٠٤، ٣١ العمىالمان ن حديقة 

١٣٩ حذيفةأر 

٢٣٨ عدىالذمي ين حرفوص 

٣٠٦، ٢٥١، ١٢٨ حسانونوادت

٢١٩ عوف،بن سال( بق، لٌن حمتن 
٧٠ امحقأي ا؛ر، 

٣٦٤، ٢٥٠ حزامبن حكيم 
٣٥٨، ٢٥٩، ١٣٩ الطلعد ين حمزة 

١١ 1^؟^حفللة 
٢٠، ١٩٤ ٠ أحفبن حنن 
٣١٥، ٣٠٩، ٢٧٢ لأ؛وأيوب(نني بن حالي 

٢٤٣،١٧٩،١٦٦،١١٣،١١٢،٢٨،

٣٥٦، ٣٥٣، ٣٤٣، ٢٩٥

الوليدبن حالي 

١٨٦ عديبن محب 
١٨٥ الخزاعيأمية ين 
١٩٥ جتربن حرات 

٧١، ٣٠ حرثةن سماك = دحانة أبو 

٧٤ الئئةين يؤيد 

٣٦٥ الحارثبنر دغثور 

١٣٨ ذيأبو 



المحتوى

١٥٣ .(الله رسول )مول المش رائع أبو 
٨٣ الحادثبن ريعة ابن 
٧٤ النلميينتع بن ريعة 

١٢٩ دمتم

١٦• الهمشسمرال بن وغاية 

٣٥٩، ٣٥٣، ٢٠٨ العوامبن الزير 
١٥٦ اإفزدم،أب أي بن زهم 
١١٨ صريبن ذهتر 

٢٣١ أرثمبن ذبي 
١١٠، ٩٠ ثابتبن ذبي 

٣١٦، ٢٦٠، ١٣٩، ١١٦، ٧٤ حارثةبن زيد 

٢٣٧ الخيلزيد 
١٠١ عدين الاتِا 

٣٧٢ يزيدن السانا 

١٤٠، ١٣٩ حديقة(أن )مول سال؛ 
٢٥٩ الربعبن معد 

٢٧٧، ٢٧٤، ٢٤٨، ١٩٥، ٦١، ٥٧،

٣٥٣، ٣٥٢، ٣٠٢، ٢٨٢

مائةن سعد 

٣١٦، ٣٠٢، ٢٩٦، ١٩٥، ٧٧، ٦١ معاذن سعد 

١٠٦ اكالن النعمان محن معد 

٣١٦، ٢٤١ وئاصأتجا بن يءد 
٢٥٤، ٢٣ الحارثمحن صفان أمحو 



ةالكرم الرسول حروب j العظم الخلق ]قء

٢١١، ٢٠٦، ١٩٦، ١٥٤، ١٠٦،

١٠٥٤، ١٠٥٢

حرببن سنيان أبو 

١٠٤٧ بلّكمبن سلام 
٦٠، ٢٧ الفارمىمالمان 

٢٧١ الأكدعبن و عم بن سلمة 
١٦٠ قيم،بن ّلإط 
٢١٠١ الخهمح،وبر بن سنان 

٩٥ بثفاءبن سهيل 

١٦٨، ٨١ عمروبن سهيل 
٢٢١٠، ١٠٢ عزبةبن سواد 

٢٥٦ ننسبن سأس 
٢٢٩ ربيعةبن ثية 

١٠٥٦، ١١٠١٠، ٦٠٠ حلفن أممة ن صفوان 
٢٩٩ النقلبن صفوان 
١١٥ رفاعةأنجا بن صمح، 
١٠٥٨، ١٢٨ عدىن حلنتمة 

٦٠٨٢ الدنّتىصرو بن الثلمل 
١٠٢٩، ٢٤٨ اللهمد بن طلحث 

١٠٦٨ محللحتأُو 

هاا،آها..ا، الربيعبن العاص أبو 
١١٠٠ ثابت،بن عاصم 

٢٤٨ عديبن عاصم 
٢٤٢ الأصطبن عامر 



المسوى

٢٧٠ ءامينالأمع
٢٣٧

٣٧٨، ٢٣٢ بثربن عباد 

٢٨٠، ٢٤٨، ١٥٤، ١١٤، ١١٣،

٣٨٣، ٣٥٢

الطلبعد ن العناس 

٢٤٨ خباببن الرحمن ب
٢٤٨ عوفبن الرحمن عبد 
٧٠ مالكبن كب بن الرحمن عبد 

٢٢٦ القدوسعد 

٢٣٨، ٢٣٦، ٢٣١، ١٩٠، ١٠١، ٥٨،

٢١٤، ٢٩٩، ٢٥٥

انأن ن الله عد 

٣٥٤ أبأن ين الله عد 

٣٤١، ٢٩٥ لمتنبن الله عد 

٢٦ جحشبن الله عد 

٢٦٠ جعفربن الله عد 

٢٨٦ حظلةبن الله عد 

١٣٣ حنللبن الله عد 

٢٦٥ ازنالبجادين ذو الله عد 

٢٦٠، ١٩٥، ٩٤ لواحةبن الله عبد 

١٦١ نرحأنجا بن ذ بن الله عبد 
٣٠٨ عباسبن الله عد 
٢٣٣ أىبن همدالله بن الله عد 
١٠٩ عمربن الله عد 



هالكرم الرّول >ودب ل العظم الخلق وج

٣٥٧ العاصيبمم، عمرو بن الله همد 
٢٦٦، ٢٦٤ معودُن الله عد 

٣٧٥ الزرودناعن بن همتي 

٢٢٩ ريعةبن صثة 

١١٣ عمرد ifهب.

٢٨•، ١١٥ لح،أل ين عتبة 
٨٢ أمدن عتام، 

٢٨٨ طلحةن عثمان 

٢٤٨، ١٦٦، ١٦١، ١١٥ عفانبن عثمان 

١٠٢ حامبن عدي 
١٢٥ الأرديعروة أبو 
١٦٨، ٣٢ الثقفيعود مبن عروة 
١٣١، ١١٥، ٩٨ )الثاعر(الخحمى غزة أبو 
٩٩ ءممّبن ءرم أبو 

٣٥٧ يمارن عطاء 

٢٢٩، ١٢٩، ٩٨ نعطأرا بن عقبة 

٢٥٤، ١١٣، ٩٨، ٩٣ ٍنالبأي بن، عقل 
٣٦٢، ٣٥٦، ٣٤٣، ٢٠٦ جهلأي بن عكرمة 
١٢٢ الحفرسبن العلاء 
٢٣٧ عالقمة

٣٠١، ٢٦٦، ٢٣٧، ٢٠٨، ١٥٥، طالباي ؛ن، ءإٍ، 
٣٧٤، ٣٥٥

٩٠ حرمبن غمار؛ 



تنقحالمحتوى
١٠٤ حمنبن يمران 

٢٣١، ١٧٠، ٩٣، ٨٢، ٧٦، ٦٣، عمرنالخطار|ا
٢٧٠، ٢٦٤، ٢٤٨، ٢٣٣

٣٥٥ الصمرىأمية بن عمرو 
٢٥٣ ثعلببن يمرو 
٣٧٨ يامبن عمار 

١٨٥ الخزاعيسال! بن عمرو 
١٨٥، ١٠٦ حرببن صخر سمان آبا بن عمرو 
١٧٩ العاصبن عمرد 

٣٥٦، ١٣٣ لهببن عمي/ 

٢٣٧ بدربن عية 
٢٧٩، ٦١ حصنبن عينة 

٢٤٠ ^،٠٧١عبدالله بن ؤ غال

٣٦٧ الحارثبن عودث 

٣٢٥، ٢٤٢ قتادةأبو 

٣١٦ العمانبن قتادة 

٨٧ الظمرىينمان 

٢٥٢ هرقلنمر 

٤٢ كرى

١٩٤ أصدن كب 

٣٧٦، ١٩١ الأشرفبن ، كع
٣٦٣ زهمبن كب 

٣٢١، ٤٨ ماللث،بن كعت 



الكرم.الرمول حروب j العظم الخلق لقنا

٢٦٦ لبابةأُو 
٧٤ ٠■م٠ين •اللت، 

٣٦٨ الضرين مالك، 

٢٤٢ جثامةبن، نحلم 
٣٥٩ الزيربن، جعفر بن، ممد 

٢٦٠ 'لألبأبا ين، جعفر بن، محمد 
٢٤٨، ١٩١ مسلمهم* محمد 

١٢٥ الأزليالعلن، بن، محمد 
٣٢١ العمريالربح ؛>، نرادة
١٢٦ صفوانن مساني 

٣٠٩ أنائةن منهلع 
١٤٤ ١لدركاأو 
٢٠٣ الغفاريعمرو بن مسعود 

٢٨٦ الريعب بن سلم 
١٥٣، ١٢٢ مسلمة)الكيان(

٩٩ صرن مصعبا 

١٢٧ عديبن اسم 

١١٥ .ن؛ف..امحا

٣٢٣ جل،بن، معاذ 

٣٦٤ معاوية

٣٧٦ عمرونعب؛>، أبو 
٢٨٠ كربن معب 
٢٨٠ فأي بن معف 







QrTjالمحتوى
١٧٢ الومنين()أم سلمة أم 
١٠٦٨، ٧٧ أنى()أم مالحان ينت سالٍم أم 

٢٠١ سير؛ن

١٢٤ المعديةالحارين، ستا الثماء 

٣٠٩ الطالحعد ستط صفة 

٢٩٨، ٧٨ ،TA\ ،Toy  ،،_L،الومنن()أم ؛
٨٥ قدامةيتت عاتثة 

٣٥٤ هالهللعد ست، عاتكة 

٧٨ الأنصاريةعطية أم 
٢٥٤ نةستط فاحلة 

٢٢٩، ٢٢٥ هالرسول، مح فاحلمة 
١٣٩ عتةن الولد ُنت فاطمة 

١١٣ البأس()امرأة الفضل أم 
١١٥ هالرسول بتت كلثوم أم 
١٧٧ ننحلأن بن عقبة بنت كلثوم أم 
٢٥١ ا،لومنن()أم المحلة مارية 
٣٠٠ مننلحأم 

٢٢ معبدأم 
١١٣ الومنن،)أم الحارث محنت ممونة 
١١٥ حراالينت هالة 

١٥٥ طالأن منت فاختة هانئ أم 
٣٢٦ أمةبن هلال امرأة 
٣٥٨ محةست هند 



الكرم.الرسول حروب j العفلم الخلق 

المراجع٤- 

١٠ ٤ • ٩ دمشق، الفكر، دار الزحيلي، لوهة الإملامي(( الفقه يي الحرب ءاثار 
١٤٠باكستان، ط عن مصورة للجماص، القرآن(( ارآحكام   ٠٥
الماهرة.الحلي، عيي الجاوى، علي ت العربي، لابن القرآن(( #أحكام 

التونشة،المكتة الرجاني، محمد ئ. راجعه للماوردي، ااسالهلانيةا( #الأحكام 
القاهرة.

اه.٤ • ٤ بيروت، الكتب، عالم الحوت، كمال ت للبخاري، المفرد(( #الأدب 
الفكر.دار الأثير، ابن الدين لعز الغاية(( #أسر 

٥ ١٣٨٣القاهرة، ممر، نهضة محل البجاوي، عالي ت حجر، ((لابن #الإصابة 
مصورة.شاكر محمود تصحيح للمقريزي، الأسْاع(( #إمتاع 

محروت'العلمية، الكتب دار للحلي، المأمون(( الأمين صيره ني العيون سان #إن
•٢م٦١•

.٢١٩٨•بيروت، الاداب، دار بوازار، لمارميل الإسلام(( #إنسانية 
بيروت.العلمية، الكتب دار وزميله، معوض، علي ت للكاماني، المناع(( #براغ 

—.٤٠١ ١ ٧ القاهرة، هجر، ط التركي، الله عبد د. ت كثير، لابن والهاية(( #البراية 
بيروتالعلمية. الكتب دار مصرية. محلبعة عن مصورة جمزة. أبي لابن القوس(( #بهجة 

٥١٤٢٥.

ه.١  ٣٩٨بيروت، الفكر، دار للعبدري، لإكليل(( وا #اكاج 
٦١٥١٣٠ مصر، الخيرية، محل عن مصورة للزيدي، العروس(( اج ت٠ 

تونس.سحنون، دار عاشور، لابن واكنؤير(( #الحرير 

مصر.الهية، حل الرازي، الدين لفخر المجير(( #الضير 



سيئ
ه. ١٤٢•الرياض، طت؛ة، دار السلامة، مام ت كثيرا، ابن اتفسير ) "

ه. ١٣٢٠آباد حيدر حجر، لابن  ١١التهذيب تهذيب  ١٠

هجر،دار التركي، الله همد د. ت للطري، القرآن؛، آي تاؤيل عن البيان اجاْع • -
ه. ١٤٢٢القاهرة 

الماهرة.امحاب، دار عن نموير للقرطي، القران، لأحكام الجامع ، -
اه.٤ • ٣ محروت، تصوم حزم، لابن المرب،، اب أنجمهرة ا -
ه. ١٤٢١بيروت، عرتول، همان محمد ت لحرق، الأنوار، حدائق  ١١■
ه. ١٤٠٧الأردن، نوفل، أحمد د. إسلامي، منظور من النقيان )الحرب ) "
ه. ١٢■ ٥١عادة، الط نعيم، لأبي الأولياء، احاليأن ) -
ممررة.'—،، "^llنست، لمحمود القاتل.، الرسول من الكتمان نى دروس ا "

—.٤٥١ ٨• القاهرة، قلعجي، المعطي همد ت لليهقي، الشوة، )دلائل ) -
.٢١٩٩٤الإّلامجي، الغرب دار ، ١ محل حجي، محمد د. ت سر\في.( )الذخيرة، ) -

محروت،هماس، الم وهمد ئلعجى رواس محمد د. ت نعم لأبى البوة، دلائل ا -
■,ا،س 

١.٥  ٤١١جدة، الماركفوري، الرحمن لمني المختوم، )الرحيق ) "
القاهرة.الاعتصام، دار حين، الخضر لمحمد لإصلاح، ا ارمحائل ) ~
ه.١ ٤ • ٩ يرون، ٠، ط الفكر، دار حطاب، نين، لمحمود القائد، الرسول ، -

الخيرية.الطيعة عن مصورة الألومحي، لمحمود المعاني، رؤح ا ~
ه. ١٣٩٨يرون، الرووف، همد ٍله ت هيلي، لللأنمؤ، ا )الروض ) "
ه.١ ٤ • ١ يرون، الرسالة، الأرنؤوءل، نعيب ت القيم لابن الماد، )زاد ) -
الإسلامي.الكتب الهوزتما، ابن المرج لأبي الضير، عالم في المسير زاد ، -
الفكر.دار للمعاني، اللام، صل ، -
٠ ١٤١٤يرون، للشامي، والرماد، الهدى )سل ) -



.3الكرم الرسول حروب j العنلم الخلق ثئتنا

ه. ١٣٤٤أباد، حير عن تصوير للمهقي، اتكرى'؛ الس ء -
م. ١٣٨٦يرون، معية، لابن الشرعية، يامة الر -

ام. ٤٢٢بتروت، الرسالة، عواد، بشار د. للذهي. الملأء، أعلام مر » -
بيروت.تصوير، ونمله، السفا ت هشام، بن اللك نمد الشؤية، يرة رال) -

ه.١ ٤ • ٩ يرون، القلم، دار شهتة، لأبي البؤيت، يرة المء -
ه.١  ٤٢١^يرون، القلم، دار المدوي، الحسن لأبي المؤية، اليرة ر -
ه.١  ٤٢٤الرياض، الدعرة، إمام دار أحمد، الله رزق، مهدي د. النبؤية، اليرة ء -
اه. ٤٢٠بالمصورة، القين دار الملأبي، علي د. النؤية(( رالميرة ) -

ه. ١٣٤٩بالقاهرة المصرية ط ~ للموومحا لم، مصحيح اانرح ا -
الفكر.دار مصورة عياض، للقاضي المصعلفى، حقوق سعريم، الشفا ء -
ه.١ ٤ ٢ ^١ الأردن، المفائس، دار العلي، لإبراهيم النؤية(( الميرة صبح ١١-
بيروت.فاخورمحا، محمود ت الجوزي، لابن الصفوة، اصقة ) -

ه. ١٤١٦بيروت، المه، نيض فوزي محمد د. النبوي، الجهاد من وهمر صرر ا "
القاهرة،المدني، ط شاكر، محمد محمود ت سلام، لابن الشعراء، نحول، رؤلبقات ' -

١٣٩٤.^<

د.ترجمة للألمان وتحقيقات شروح جز، كل آخر وني معد، لابن الكبرى(( (الطثقارت، ا -
ه.١  ٣٨٨المحرير، دار الرووف، عبد عوني ُحمل. 

يرون.العصرية، المكتبة العقاد، محمود لعباس محمد، عبقرية ، -

الملقية.الطبعة حجر، لابن الباري، انع ، "
ه. ١٣١٠بولاثم،، الهمام، لابن اسير٠ فح ، -
—٥١ ٤٢٣بتروت، لأشين، شاهين موص د. ملم، صحح ثرح المنعم نع ، -
ه. ١٤٢١القاهرة الملام، دار -جمعة، علي ود. سراج محمد د. ت للقرافي الفروق® ® "
ه. ١٤٢٦يرومن،، البوهلي، رمضان سعيد محمل. د. المؤية(( المرة ممه و ّ



سيئ
—.٠١ ٤٢٤القاهرة، الشروق، دار الغزالي، لحمد المرة(( افقه ر -
.٠١٣٥٦القاهرة، محمد، مصطفى ط للماوى، القديرا فيض ، -

.٠١٣٤٤العتب، ط للغتروزابادتما، المحيط، ؛القاموس ، -

٨،٩، العدد الإسلام. لواء مجلة ني زهرة لأبي ♦قال، الإسلام(( في الحرب ائانون( ) -
اكانية.المنة ١  •

ه. ١٤٢٦الرشد، الوذياني، لعواض الإسلاميه(( الشريعة في الحرب ائواءد ا -
إيطاليا،ط الشيخ، آل، العزيز عد بن صالح الثيخ معالي إشراف المتن، االآكتّ_، ا "

•٠٠١٤٢

القاهرة.القدسي، ط للعجلوني، الخفاء(، #كثف -

.١ يرون، العمرية، المكتبة الغلأنمي، لممّطفى المختار(( سيرة في الخيار لاب ١٠"
٠. ١٣٧٤يرون، صادر، دار منفلور، لابن المرب(( المان ر -
١٠ ١٣٠٣القاهرة، القدسي، للهيئمي الزوائد(( رمجمع ر -
ه—. ١٤١٦الإسلأمة الشؤون، وزارة إشراف تيمية، لابن الفتاوى، ،امجمؤع "
الفكر.دار مصورة الباقي. عبد فواد محمد به اعتنى للقاصمي. التاؤيل، محامن # -
١٠٠ ٤ • ٥ بيروت، القلم، دار عرجون، المادق لحمد ٠ الله رسول محمد # -

الأرناؤثءل،القادر وعبد ثعسب، ت المقيّئ، لأحمد (( القاصدين منهاج رامختصر "
٠٠ ١٣٩٨دمشق، البيان،، دار مكتبة 

ه. ١٤٢٣الرياض، طيبة، دار ناصر، بن العزيز عبد ت القيم، لابن المالكين، "مدراج -
الأردن،القرنان،، دار فارس، أبو القادر عبد محمد د. العسكرية، المؤية المدرسة # -

١٥١٤١٣

٠. ١٤١٨بيروت، المعرفة، دار علوش، الملام عبد عاية للحاكم، »التال.رك« -

٠. ١٤٢٠بيروت، الرسالة، ءؤّسة أحمد((، الإمام مسند # -
علي،محمد إدريس ت. الغحاس، لابن العناق، مصارع إلى الأشواق امشارع ) -



iالكرم الرسدل حروب j المظم الخلق لثتنأ

١٤١بيروت، الإملامية، اليشار دار إصطنبولي، خالد ومحمد  ه.٠ 
المعارف.دار الشاوي، العظم عد د. ت. للضوُي، المنير٠( الصباح و -
ه.١  ٤٢١^يرون، نرطة، دار عوامت، محمد ت نتبة، أبي لابن المصنف، ، "
بجروت.الأ■ءفال٠ي، الرحمن حيب ت حجر، لابن لماليه!١ ا لبا لطا ا ا ر -
القا،مصْلمى ت. للكرتم،، والواضع، البلاد أسماء من استعجم ما )معجم ) -

•محروت 

جونس.مارصدن د. تّ للواقدي، المغازى، ، -

المدببةودراصات بحوث مركز للفروزابادى، طاةا( معالم ني الئطابة المغانم ، -
^١٠١٤٢٣.—

١٥ ٤ ١ ^١ الرياض، الحلو، الفتاح عد د و التركي الله ■محي د. ت. قدامه، لابن المغني، ، -
ه• ١٤١٤الأردن، النار، مكتبة الغضبان، لمنير الشؤية، للسيرة التربوي المنهج و -
عيسىط عن صورة الزرناني، اسميم عد لحمد القرأن، علوم في الرفان امناهل ) -

اص•
اه. ٤٢٥يرون، الإصلأمة، المئائر دار الساكت، طه المؤية، المنة ذخائر _ » -
يرون،الإصلامي، الكتب الشامي، صالح ت للقطلأني، اللدنية، المواهب ، -

٥١٤١٢.^

م. ١٣٧.الحلي، عيي ط الياثي، عد نوال محمد ت لمالك، الموطأ، ، -
ه. ١٤١٧لجية، دار الدخاخي، الحميد عد ت دراز، الله عد محمد الظيما( المبأ ، -
٠١٣١٢  ٠٣الملام، دار ط علوان، اصح الله عد الإسلام، محي الرق نظام ء -
الحلي.عسى ط والراوي، الطناحي، محمود د. ت الأثير، لابن ،الهاية)( -
القاهرة.الحلي، ممهلفى ط للشوكاني، الأوطار، نيل ، -



المسوى

الموصوعات— ٥ 

ءةااصد_اداب—رع

الضويحيمعد بن الشخ الدكتور الأمتاذ تقريظ 
....الغمحان محمد بن الله عبد الشيح/ تقريفل 

٥

٧

الحث،هلة ح— 

المشيمة

بم-ا•

الأولالبحث 

القائرصفات 

٣٤-  ١٧

.. . . ه ننلث، اعرفح 
قانياهآ الرسول صفامحن، 



الكرم.الرّول حردب ل الفلم الخلق لثتتأ

لييهما
الشال

٥٢-  ٣٥

٣٧. ............ه قومه من لاقاه وما انية الأنحمانمه 

٤١الامادم في الفال دوافع 
٤٤العدو لقاء نمش كراهة 
٤٦العادل القال 

٤٨. ...نجا إن نجوت لا ؟ محمد أبن !  ٠٠حلم. بن أبن  ١١! قول 

الثاكالمحث 

الثوري
٦٦-  ٥٣

الشورى
.ا..ب.........لأصحابه هأ الرمحمول مناورة أغراصو 
•بدر غزوة في المرين كال الخروج في قف الرسول مشاورة 
يومالمدينة في البقاء أو الخروج في المحابة ه الرسول مشاورة 

أخد
...القتال على عزمه بعد قف الرسول تراجع عدم في الحكمة 
....الخندق حفر على  ٠٠الفارسي سالمان  ١٠يوافق هو الرسول 

•• • • • • • • • • • ها المعدين، رغبة عند .ه الرسول نزول 
فيالمحابة تثاحلو عند  ٠٠المة حمأم  ١١منورة الرسول قبول 

٦٢التحض 

٥٥

٥٦

٥٧

٥٨

٥٩

٦٠

٦٠





Q الومولحروب ل الفلم الخلق

٩٩الأسر ا-إًلمام 
١٠١الأسر كوة - ٢

\r-الأمرى ٣-نائل 
١الأسير صرب عن الهي ٤-  ٠٧
١••••••••••النض في وولدها الوالدة ين عن النهى ٥-  ٠٧

الأسرىفكاك ٦-وجوب 
١١٠الفداء مقابل الممليم - ٧ 
١١٢الذنة عقد مقابل الجزية — ٨

١١٣. .............والعدل الرحمة ه الرسول أخلاق من -
١١٤أسلموا إن بالخير الأسارى الله وعد -
١١٥ء ..............فداء بلا العاص أبا يطلى الرسول. ~
٠....إسلامهم بعد هوازن إلى ال1ني ه الرسول رذ - ٠ ١ ١١٨. ١
١.........*أثال بن ثمامه لء هؤ الرسول حوار ~ ١٢٠. ..٠
١٢٤وحنائه ه الرسول لطافه -
١١٢٦ .. ......ا'ها جويرية بٌ زواجه من ه الرسول حكمة -
١٢٧. .....ا؛ عدي بن المطحم رر ل المعروف يعحففل ه الرسول -
٠١٢٨ ٠ . ١ . ...٠ ١ . ٠ الخل الفتة ورووس الحرب مجرمي حزاء -
١٣١وحزمن ه الرمول رحمه -
١٣٣المجرمين محاسبه الحزم من ~
١١٣٣ ٠ . ١ . ٠ . . ٠ . . أمحيره ؤإطلاق عمير، عن ه الرسول عفو ~
١٣٦لالرءيق العادلة وه الرسول معاملة ~

١٣٧. ...........ص المائي هو -الرسول.ج 

٠....٠...ه الرسول تعاليم في الرمق معاملة سمو - ١ ٠  ١١٣٩
١٤١. . ١ . ١ . . ١ الرمق تحرير فى ه الرسول وضعها التي الأسس ~



sالمحتوى

السائسالمحث 

الجوار
١٦٢-١٤٧

١٤٩الإسلام في الجوار 
,٤٩للاشاب الإسلام ١-تقدير 
٥I ٠ الذمة أهل بجوار الإسلام ٢—عناية 
,٥ الزنة أهل في البالغة الإسلام ؟-مجن 

!٥١. ..............تأمنين والمللمعاهاJين الإمحلأم ؛—معاملة 
١٥٢الحرب في الجوار 
١٥٣المحاربين ض 'وإجارة 

١٥٤سفيان لأيي " العاص  ٠١اجاره 
١٥٥الماء إجارة 

١٥٦. ..٠ ٠ ١ . .ؤ ٠ الماص لأيي ه الله رسول بت زينب إجارة 
١٥٩. ...........مثالته صورة  ١٠الماص أيي  ٠١إسلام ؤلريقة 
١٦٠. ...... ١١سموال بن رفاعة  ٠٠ل  ١١فيى بت سلمى  ٠٠إجارة 

١٦١باطنه ظاهره يخالف لا ه الرسول 

المائعالمبمحت 

المعاهدات

٢٠- ١٦٣ ٠

٠الحديبنة صلح  ٠.. ؤ...................٠  ١  ١٦٥!
٠.... ......الرصوان بيعة  ١  ١.١ ٠  ٦٦. ١ .. .■ ٠.■..٠!



QTTI العظم الخلق j الكرم الر-رل حروبM'

١٧٣. ......الصالح بعد التفعمن من قوم أمر عليه جرى ا م~ 
١٧٦وبنودها المعاهدة ثرومحل -

١٧٩اللم -
١٨٠الحديبية صلح في والأسرار \ذجكا -
١٨٢بالعهد الوقء -

١٨٣الغدر تحريم -
١٨٤الحديبية عهد قريش نقض ~

٠...قريش غدر على ه الرسول صبر - ٠ ١ ١٨٥. ....... .٠

١٨٦ؤ ٠ . ......٠ ٠ ٠ ٠ . .٠ ه الله رسول صحابة عناد غدر لا -

١ ٨٧الله رسول ْع العهد نقضوا اليهود ~
١٨٨بقاع ١-بنو 
١٨٩: الحجاب ننع إلى دعاة اليهود 
١٩٠النضير آ-ذو 

١٩١ا ..ّ.با...العهد لقضه القتل " الأثّرف بن كعب  ٠٠جزاء ~
١٩٤. ............الأحبار في التثثت، ه الرسول حلق من -
١٩٤. ...........: الخندق غزوة في قريفلة بني عهد نقص -

١٩٧زيظت آ-بنو 
١٩٩خيبر يهود مع الصلح 

الكتمان
١-٢١٤r • ١

٢٠٣; الكتمان تعريف -

٢٠٣الكتمان حكم -



سيئ
٢٠٤. .................الكمال محج الرسول صمات ن م— 
٧'^. ......... ......يالضعفاء ورحمته ه الرسول يقنلة —

٠هت الرسول حطة بتنفيذ  ١٠اليمان ■ ٢١حديقة  ١١لتزام ا~  ٢١١. ....٠
٢١١٠باصحابه هت الرسول رئق —

وِالمبحث؛لتاس^ا

الإسلامسماحة 

٢٢٠الذمة أهل مالاملة في لبز ا~ 
٢٢١العدل إقامه هت الرسول سف -

٢٢١٠. ......القود لأخي ف من بمكن ه الُام القاند الرسول -
٢٢٦. ........اليهودي عر الإسلام ه الرمول >ض -
٢٢٩الكفار قش من النريعة موف -
٢١٠١. ...وحدتها على وحرصه الأمة سياسة في ه الرسول منهج -
٠٢١٠٦ . . ١ . ١ . ٠ ٠ , . . . ١ الأسادم ظ\>م على هو الرسول معاملة -

٢٦٠٦المافقين معاملة )١( 

٢٦٠٧الملين من الطبع غلافل معاملة )٢( 
٢٦٠٨. ١ . ٠ . ٠ . . . . . . . . . بالُالمينت الرحمة ه الرسول طبيعة ~
٢٤٠. ...اله إلا إله لا : فوله بعد الكافر نتل ه الرسول تحريم -
٢٤٢. ........الإسلام بتحية من لقتل ه الرسول عمل -
٢٤٣. ....جذيمة بنير قتل في حالي عجلة على ه الرسول إنكار -



الكرمالرسول حروب j الطم الخلق ثج

الم؛سل^^صثإ
الاجماعياككافل 
٢٩٢-٢٤٥

٢٤٧الأفضل ص الأتقى 
٢٤٧. ..............والخير اون.ل على حص ه الرّول 

٢٥٠العفة أصحابه يعلم ه الرسول 
٠الهدية نول الرسول أخلاق من  ٠ ١ ٢٥١. . .......... ٠

٢٥٢الغنائم ه الرسول قمة في الحكمة 
٢ ٥٣. ..........المالية الخيانة ْن مجتمعه ه الرسول طهر 

٠.العصية إلى الدعوة ه الرّول كراهية  ٠. ....... .٠  ٠٢٥٥

٢٥٩. ....ر........أحد قتلى يتفقد عاما ءائاJا ه الرمول 
٠.....الشهداء لأبناء ه الرسول تكريم   ٠.٠ ٢٦٠. .....؟ ١
٢٦٢ه الله رسول تواصع >1ط\ظو 

٢٦٢. ...فيرم إل ساعديه عر ُرجلييتب® الث.هيل. يحمل الرسول ١— 

٢٦٤. ....قبره فى الثهداء أحد الشريفتين ؛يد-يه يومحد الرسول ٢" 
٢٦٦. . ٠ ٠ ٠ ٠ . ١ . . . أصحابه ض بمن أن بمب لا ٠ الرمول ٣- 
٢٦٧. ....الخرب في الشعر إنشاد في أصحابه يشارك ه الرسول ٤— 

٠.معاملتهم في وحكمته الأنصار، مع ه الرسول لطف،  ١ ٠ ٢٧٣. ٠
٢٧٩. . ّ. ٠ . ؤ٠ , . ٠ الأعراب حفاة عر وص، ه الرسول حالي 

٢٨٠. .....لهب أبي ابي، و'رمعبٌ ا'عتبة" ل ؤه الرسول ملاطفة 
٢٨٢. ..لله تواضعا إلا المر يزيدْ ولا الله، إلى ينع ه الرّول 

٢٨٤ه الله« عبد بن نابر » حمل نمة 





هام؟( اار-رل حروب j الطم الخلق 

٣٤٢. الرماة مخالفة تانج ن~ 
٣٤٤عن ه الرموو عفز -
٣٤٥. ............احد غزو، من المنقادة والحكم الفوائد ~
٣٤٧. .......الشاة له ننن الش اليهودية عن قهت الرصول عفو ~
٣٥•. ...............مكة فتح يوم العام هأ الرمحول عفو -
١٣٥٢^>،; يوم النوم -
٣٥٣الفال؟ عن نهتك وقد قاتك لم -
١؟.............آذاْ عمن ه الرسول عفو - ٣٥٤. ...٠
٠منجاة الصدق - ٠ ٠  ١٣٥٥

٣٥٦. ...........و٠اعكرمةا، ااصفوان« عن ه الرسول عفو -
٠٣٥٨ ٠ ٠ ..... « حمزةرر قافل وحس« رر عن ه الرسول عفو -
٣٦٢. .ب......ؤ....و. الرسول احادق من والعفو الصفح -
٠٣٦٣ . .١ . ٠ . . ١ . ١ . .ا؛ زهير بن كعب ار عن ه الرسول عفو "" 

٣٦٤آمن فهو " حكم دار" دخل س ~
٣٦٥. ........قتاله أراد عمن العفز ه الل، رسول أخالق من -
٣٦٨. ............حنين يوم الطلقاء عن ه الرسول صفح ~

عشرالراع المبحث 

النصرز موالانكار الدعاء 
٣٨٤- ٣٦٩

١٣٧١ . .والصلاة بالدعاء الله إلى ويلجأ الأسباب يتخذ ه الرسول -
٣٧٣القتال في الدعاء -
٠٣٧٣ بدر غزوة ار في ه دعاؤه -
٣٧٥أحد غزوة انتهاء بعد دعاؤه -



Gillالمحتوى
٣٧٦الخندق ءزوْ يوم ه دعاؤه -
٣٧٦ض على أشرف لنا ه دئؤْ -
٣٧٧. .......الصلاة من أكثر أمر حزنه إذا ه الله رمول كان ~
٣٧٨. ....الحراسة في وهو الله مناجاة في يتالدذ ا؛ بثر بن عباد ٠ ~
٠...عليهم وحلمه لقومه ويعانه الرمول نفقه ~ ٠  ١.٠ ٠  ٠٣٨١
٠حنين فى المجاهاJين انكشاف ب العجب - ٠ ٣٨٣. .......٠

والكليانالتائج 
٣٩٨-  ٣٨٥

المحتوى

٤٤٩- ٣٩٩

-إاالقرآنية ا-الآيات 
٤٠٥والأم ٢-الأحادث 

٤٢٠الأعلام ٣- 
٤٣٢المراجع - ٤
٤٣٧اوو>ووءات - ه

واكوزيعغراسللياضوالشر بئركن الإ-محراج تم 
 -U _-١ • > ١ • اسهمظت دالا ٢  ٤٨٣٨٤١٠ياكص ٢  ٤٨٤ ٤٧٤٣- ٢  ١٤٨١ > ٣٧ A الكويت- ٢ ٤




