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اًىـحة يه تيت شل احلصام ، وكدةل املسَمني ، جـَِا شل س ححاهَ وثـاىل مٌازًا 

ًحيت احلصام ٌَخوحيس ، وزمزا ٌَـحاذت ، يلول شل ثـاىل : } جـي شل اًىـحة ا

( ، ويه ٔبول تيت وضؽ ٌَياش من ٔبجي ؾحاذت شل جي 79كياما ٌَياش{ ) املائست

سى ٌَـاملني{  وؿال ، كال ثـاىل : } ٕان ٔبول تيت وضؽ ٌَياش ٌرلي تحىة مدازاك ُو

( ، ٌوَىـحة املرشفة اتزخي ظويي ، مصث فيَ مبصاحي ؿسيست ، 79) بٓل معصان

حني  -ؿَهيٌل اًسالم  -ٕاجصاُمي وودلٍ ٕاسٌلؾيي ويخذسئ اتزخيِا يف ؾِس هيب شل 

ٔبمٍص شل س ححاهَ وثـاىل تبٔن يسىن مىة ُو ؤبُهل ، واكهت مىة يف رزل اًوكت 

ٔبرن شل  -ؿَيَ اًسالم  -جسابء كاحةل ، وتـس الاس خلصاز يف مىة وتَوغ ٕاسٌلؾيي 

صفؽ ٕاجصاُمي ثـاىل هلٌل تخٌاء اًىـحة ، وزفؽ كواؿسُا ، يلول شل ثـاىل : } وٕار ي

 -( ، جفـي ٕاسٌلؾيي 729اًلواؿس من اًحيت وٕاسٌلؾيي زتيا ثلدي مٌا { ) اًحلصت

يبئت ابحلجازت و ٕاجصاُمي يخين ، وازثفؽ اًحيت صيئا فضيئا ، حىت  -ؿَيَ اًسالم 

حبجص  -ؿَيَ اًسالم  -ٔبظحح ؿاًيا ال ثعي ٕاًيَ أليسي ، ؾيسُا جاء ٕاسٌلؾيي 

ٌل يلوالن : } زتيا ثلدي مٌا  ًيعـس ؿَيَ ٔبتٍو ويمكي معهل ، واس متصا ؿىل رزل ُو

( حىت مت اًحياء واس خوى ، مث اس خلصث 729ٕاهم ٔبهت اًسميؽ اًـَمي{ ) اًحلصت

تـغ اًلدائي اًـصتية يف مىة من "اًـٌلًيق" و"جصمه" ، وثعسع تياء اًىـحة ٔبنرث 

ذ ثسل اًلديَخني من مصت هديجة ًىرثت اًس يول واًـوامي املؤثصت يف اًحياء ، واكن ٔبفصا
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يخًوون ٕاظالهحا ، وزؿايهتا ، ومصث اًس يون ، حىت كامت كصيش تخٌاء اًىـحة ، 

ورزل كدي اًحـثة خبمس س يني ، واكن تياء اًىـحة بٓهشاك ؿىل ُيئة جحازت مٌضوذت 

موضوؿة تـضِا فوق تـغ من كري ظني ، مما جـي اًس يول اًيت جتخاخ مىة تني 

يت تًياهنا ، وظسؾت جسزاهنا ، حىت احلني والٓدص ثؤثص ؿىل مذاهة  اًىـحة فبُٔو

اكذث ٔبن حهناز ، فلصزث كصيش ٕاؿاذت تياء اًىـحة تياء مذييا يعمس ٔبمام اًس يول ، 

ة جن معصو فلال : " اي مـرش  وملا ٔبمجـوا ٔبمصمه ؿىل رزل وكف فهيم ٔبتو ُو

وال  كصيش ، ال ثسذَوا يف تياهئا من هس حمك ٕاال ظيحا ، ال يسذي فهيا همص تلي ،

تيؽ زاب ، وال مؼَمة ٔبحس من اًياش" ًىن كصيضا هتيخت من ُسم اًىـحة ، 

ٔبان ٔبتسؤمك  -ودضيت ٔبن حيي ؿَهيم تشزل خسط شل ، فلال هلم اًًويس جن امللريت : 

و يلول : اٌَِم مل ىزغ ، وال ىصيس ٕاال اخلري ،  يف ُسهما، فبٔذش املـول وتسٔب ابًِسم ُو

كة اًياش ًيَهتم ًريوا ُي ٔبظاة امللريت رش ثسخة فِسم من انحية اًصنيني ، فت 

ما فـي ؟ فٌَل زٔبٍو يلسو ؿَهيم ال تبٔش تَ ، كاموا ٕاىل اًىـحة فبمٔكَوا ُسهما ، حىت 

، مث ثال رزل مصحةل اًحياء ، فمت  -ؿَيَ اًسالم  -مل يحق مهنا ٕاال ٔبساش ٕاجصاُمي 

هوايح اًىـحة ،  ثلس مي اًـمي تني اًلدائي ، وثًوت لك واحست مهنا انحية من

جفـَوا يخٌوهنا حبجازت اًواذي، وملا تَف اًحًيان موضؽ احلجص ألسوذ ذَة اًضلاق 

تني كدائي كصيش ، فلك يصيس ٔبن ييال رشف زفؽ احلجص ٕاىل موضـَ ، واكذوا ٔبن 

يلذخَوا فامي تيهنم ، حىت جاء ٔبتو ٔبمية جن امللريت اخملزويم فاكتخ ؿَهيم ٔبن حيمّكوا فامي 

فيَ ٔبول من يسذي ؿَهيم من ابة املسجس احلصام ، فوافلوا ؿىل اكتاحَ  ادذَفوا
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وما ٕان زٔبوٍ  -ظىل شل ؿَيَ وسمل  -واهخؼصوا ٔبول كاذم ، فٕارا ُو زسول شل 

حىت ُخفوا : ُشا ألمني ، زضييا ، ُشا َلس ، وما ٕان اىهتى  ٕاٍهيم حىت ٔبذربوٍ 

ؽ احلجص يف وسعَ مث كال : ) ًخبٔذش اخلرب فلال : ) ُمّل ٕايل زواب ( فبٔثٍو تَ فوض

لك كديةل تياحية من اًثوة مث ازفـوٍ مجيـا ( ففـَوا ، فٌَل تَلوا تَ موضـَ ، 

ٔبذشٍ تيسٍ اًرشيفة ووضـَ يف ماكهَ ، وملا اكهت كصيش كس ؾزمت ؿىل تياء 

اًىـحة من حالل ٔبمواًِا ، فلس مجـت ًِشا ألمص ما اس خعاؾت ، ٕاال ٔبن اًيفلة 

م ؾن ٕامتام تياء اًىـحة ابملال احلالل اخلاًط ، ًوِشا ٔبدصجوا كس كرصث هب

جص ) احلعمي ( من اًحياء ، ووضـوا ؿالمة ثسل ؿىل ٔبهَ من اًىـحة ، وكس  ِِ احْل

زيض  -كال ًـائضة  -ظىل شل ؿَيَ وسمل  -زخت يف اًعحيحني ٔبن زسول شل 

اثن كومم جىفص شل ؾهنا : ) ٔبمل حصي ٔبن كومم كرصث هبم اًيفلة ؟ ًووال حس

ًيلضت اًىـحة ، وجـَت ًِا اباب رشكيا واباب قصتيا ، ؤبذذَت فهيا احلجص ( ، وملا 

كصز ٔبن يـيس تياء اًىـحة ؿىل حنو ما ٔبزاذ  -زيض شل ؾيَ  -جاء ؾِس اجن اًزتري 

يف حياثَ ، فلام هبسهما ، ؤبؿاذ تياءُا ،  -ظىل شل ؿَيَ وسمل  -زسول شل 

، وساذ يف ازثفاع  -واكن حوايل س خة ٔبرزع  -ث ؾيَ هفلة كصيش وساذ فهيا ما كرص 

اًىـحة ؾرشت ٔبرزع ، وجـي ًِا ابتني ٔبحسٌُل من املرشق والٓدص من امللصة ، 

يسذي اًياش من ابة وخيصجون من الٓدص ، وجـَِا يف كاية احلسن واٍهباء ، 

زيض شل  - فاكهت ؿىل اًوظف اًيحوي نٌل ٔبذربثَ تشزل ذاًخَ ؿائضة ٔبم املؤمٌني

، ويف ؾِس ؾحس املسل جن مصوان نخة احلجاح جن يوسف اًثلفي ٕاًيَ فامي  -ؾهنا 
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ظيـَ اجن اًزتري يف اًىـحة ، وما ٔبحسزَ يف اًحياء من سايذت ، وػن ٔبهَ فـي رزل 

ابًصٔبي والاجهتاذ ، فصذ ؿَيَ ؾحس املسل تبٔن يـيسُا نٌل اكهت ؿَيَ من كدي ، فلام 

اًضٌليل ؤبدصح احِلْجص نٌل تًذَ كصيش ، وجـي ٌَىـحة اباب احلجاح هبسم احلائط 

واحس فلط وزفـَ ؿاًيا ، وسس اًحاة الٓدص ، مث ملا تَف ؾحس املسل جن مصوان 

زيض شل ؾهنا هسم ؿىل ما فـي ، وكال : " وذذان ٔبان حصنياٍ وما  -حسير ؿائضة 

اًزتري ، فاسدضاز  ثوىل من رزل" ، ؤبزاذ ؾحس املسل ٔبن يـيسُا ؿىل ما تياٍ اجن

اإلمام مازل يف رزل ، فهناٍ دض ية ٔبن ثشُة ُيحة اًحيت ، ويبئت لك مسل 

وييلغ فـي من س حلَ ، ويس خخيح حصمة اًحيت ، ؤبما بٓدص تياء ٌَىـحة فاكن يف 

ٌَِجصت ، ؾيسما اجذاحت مىة س يول ؿازمة ٔبقصكت  7141اًـرص اًـامثين س ية

اًلٌاذيي املـَلة ، مما سخة ضـف تياء  املسجس احلصام ، حىت وظي ازثفاؾِا ٕاىل

هميسسني همصت ، وؾٌلاًل هيسمون  -وايل مرص  -اًىـحة ، ؾيسُا ٔبمص َلس ؿًل ابصا 

اًىـحة ، ويـيسون تياءُا ، واس متص اًحياء هعف س ية اكمةل ، ولكفِم رزل ٔبموالا 

 ، ابُؼة ، حىت مت اًـمي ، والساًت اًىـحة صاخمة ، هتفو ٕاٍهيا كَوة املؤمٌني

وس خؼي نشزل حىت يليض شل ٔبمٍص يف بٓدص اًزمان هبسم اًىـحة ؿىل ٔبيسي 

ألحداص واس خرصاح نزن اًىـحة ، ويف ادلةل فٕان اًىـحة ًِا اتزخي ظويي مًلء 

 ابٔلحساج واًـرب اًيت التس ًيا ٔبن هـهيا ووس خفيس مهنا.
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زحوثَ وتـضِا ادذَف فيَ، فاملخفق  فلس تييت اًىـحة ؿست مصاث تـضِا اثفق ؿىل

 : ؿَيَ ُو

 1تياء ٕاجصاُمي ؿَيَ اًسالم -7

 1تياء كصيش -2

 1 تياء اجن اًزتري -3

 1تياء احلجاح جن يوسف إبرن من ؾحس املسل جن مصوان  -4

 واخملخَف فيَ ُو : 

 1 تياء بٓذم ؿَيَ اًسالم - بٔ 

 1 تياء املالئىة ًِا كدي بٓذم - ة

 1 اجن بٓذم تياء صئر - ث

 1 تياء اًـٌلًلة ًِا تـس ٕاجصاُمي - ج

 1 تياء جصمه تـس اًـٌلًلة - ح

 1 تياء كيص جن الكة تـس جصمه - خ
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 1 تياء ؾحس املعَة تـس كيص - د

وادذَف يف ٔبول من تياُا فليي : وضـِا شل لٓذم ذون ٔبن يحًهيا ٔبحس، وكيي: 

ن بٓذم ، وكيي ٕاجصاُمي ؿَيَ تًهتا املالئىة كدي بٓذم مث تياُا ُو، وكيي: صئر ج

 1اًسالم 

 :  ؤبكصة ُشٍ ألكوال ٕاىل اًعواة كوالن

و ادذياز اجن نثري حير يلول: كال اجن  : اًلول ألول ٔبن ٕاجصاُمي ؿَيَ اًسالم ُو

ؾحاش "ًو مل حيج اًياش ُشا اًحيت ٔلظحق شل اًسٌلء ؿىل ألزط" وما ُشا 

مَي  ُِ ْجَصا
ِ
ْباَن اِل ْر تَوَّ

ِ
و ذَيي اًصمحن، نٌل كال ثـاىل:َوا اًرشف ٕاال ًرشف ابهيَ ٔبواًل ُو

َل تَيٍْت ُوِضَؽ 29ِِب َصيْئا ]احلج: َماَكَن اًَْحيِْت َبْن ال جرُْشِكْ  نَّ َبوَّ
ِ
[، وكال ثـاىل:ا

مَي َوَمْن َذَذهَلُ  ُِ ْجَصا
ِ
ٌَاٌث َمَلاُم ا ِّ َِ بآَيٌث تَي اًَِمنَي*ِفي ـَ سًى ٌَِْ ُُ ي ِتَحىََّة ُمَداَزاكً َو ِ ٌَِيَّاِش ٌرَلَّ

 [ ، ونشزل اس خسل اًلائَون هبشا اًلول تلول شل79اَكَن بِٓمًٌا ]بٓل معصان:

مِ  ََّم َبهَْت اًسَّ ه
ِ
َّا ا َّيَا ثَلَدَّْي ِمٌ اِؾيُي َزت ْْسَ

ِ
مُي اًَْلَواِؿَس ِمَن اًَْحيِْت َوا ُِ ْجَصا

ِ
ْر يَْصفَُؽ ا

ِ
يُؽ ثـاىل:َوا

َِمُي ]اًحلصت: ـَ [ ومل يثخت هلي حصيح ؾن املـعوم ٔبن اًحيت اكن مدييًا كدي 729اًْ

 رزل.

حصاة ُشا اًلول مبا زواٍ اًحهيلي يف ٔبهَ بٓذم ؿَيَ اًسالم واس خسل بٔ  : اًلول اًثاين

ادلالئي ؾن معص مصفوؿًا، وفيَ كعة تياء بٓذم ؿَيَ اًسالم ٌَىـحة ويف س يسٍ 

ضـف، وزوي موكوفًا ؿىل اجن ؾحاش نٌل ؾيس ألسزيق ؤبِب اًض يخ واجن ؾساهص 
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شا اًلول مٌلول ؾن َلس جن وـة اًلصػي وؾعاء وكريمه وزحجَ اًززكاين يف  ُو

وظبٔ وكال: فِشٍ ألدداز يلوي تـضِا تـضًا، ويه من كديي ماال رشحَ ؿىل امل

 1يلال ابًصٔبي وشل ٔبؿمل 

ٕان ِحْجص ٕاسٌلؾيي ُو اجلزء اًضٌليل من اًحيت واذلي كرصث اًيفلة تلصيش ؾن 

مشول اًحياء هل ملا ٔبزاذوا تياء اًحيت، جفـَوا ؿَيَ جسازا ملوسًا ٌَخيخيَ ؿىل ٔبن ُشا 

اجلزء ُو من اًحيت، ويف حصيح مسمل ٔبن ؿائضة زيض شل ؾهنا: سبًٔت زسول 

اًحيت ُو؟ كال: هـم، كَت: فمل مل  شل ظىل شل ؿَيَ وسمل ؾن اجلساز ٔبمن

يسذٍَو يف اًحيت؟ كال: ٕان كومم كرصث هبم اًيفلة .... ٕاىل بٓدص احلسير ، 

وجسمية ُشا اجلزء من اًحيت حبجص ٕاسٌلؾيي يه جسمية ؿامية ًويست رشؾية، 

ٔلن تياء اًحيت اذلي مل يضمي اجلزء املـصوف ابحلجص اكن تـس ٕاسٌلؾيي تبٔسمان 

 مذعاوةل. 

 -نٌل كسمٌا-ذري هًدَ ؿىل ٔبن ُشا اجلزء اجحمجوز ابجلساز ُو من اًحيت ويف الٔ 

  1وابًخايل فال جيزئ اًعواف من ذوهَ وشل ٔبؿمل 
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ملا اكن من تيوذ ظَح احلسيخية ٔبن من ٔبزاذ ادلدول يف حَف املسَمني ذذي ، 

ىل ومن ٔبزاذ ادلدول يف حَف كصيش ذذي ، ذذَت دزاؿة يف ؾِس اًصسول ظ

شل ؿَيَ وسمل ، وذذَت تيو جىص يف ؾِس كصيش ، وكس اكهت تني اًلديَخني 

حصوة واثزاث كسمية ، فبٔزاذ تيو جىص ٔبن يعيحوا من دزاؿة اًثبٔز اًلسمي ، فبٔكازوا 

ؿَهيا ًياًل ، فاكذخَوا ، ؤبظاتوا مهنم ، ؤبؿاهت كصيش تين جىص ابًسالخ واًصجال ، 

املسيية ، ؤبذرب اًييب ظىل شل ؿَيَ وسمل تلسز فبرٔسع معصو جن سامل اخلزاؾي ٕاىل 

كصيش وحَفاهئا ، ؤبزاذث كصيش ثفاذي ألمص ، فبٔزسَت ٔباب سفيان ٕاىل املسيية 

ًخجسيس اًعَح مؽ املسَمني ، ًوىن ذون جسوى ؛ حير ٔبمص زسول شل ظىل 

 شل ؿَيَ وسمل املسَمني ابٍهتيؤ والاس خـساذ ، ؤبؿَمِم ٔبهَ سائص ٕاىل مىة ، نٌل

ا ، ويف زمضان من اًس ية  ٔبمص جىمت ألمص ؾن كصيش من ٔبجي مداقخهتا يف ذاُز

اًثامٌة ٌَِجصت كاذز اجليش اإلساليم املسيية ٕاىل مىة ، يف ؾرشت بآلف من 

اًعحاتة تلياذت زسول شل ظىل شل ؿَيَ وسمل تـس ٔبن اس خزَف ؿىل املسيية ٔباب 

ًلي معَ اًـحاش جن ؾحس املعَة ،  رز اًلفازي زيض شل ؾيَ ، وملا اكن ابجلحفة

واكن كس دصح تبُٔهل وؾياهل مسٌَلً هماجصًا ، وزهة اًـحاش تلةل زسول شل ظىل 

شل ؿَيَ وسمل اًحيضاء ، يححر ؾن ٔبحس يحَف كصيضًا ًيك ثعَة ألمان من 

زسول شل ظىل شل ؿَيَ وسمل كدي ٔبن يسذي مىة ، واكن ٔبتو سفيان ممن خيصح 
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ز ، فوجسٍ اًـحاش ، فٌعحَ تبٔن يبئت مـَ ًيعَة هل ألمان من يخجسس ألددا

زسول شل ، جفاء تَ زاهحًا مـَ ، حىت ٔبذذهل ؿىل زسول شل ، فلال هل اًصسول : 

) وحيم اي ٔباب سفيان ، ٔبمل يبٔن زل ٔبن ثـمل ٔبن ال ٕاهل ٕاال شل؟ ....ٔبمل يبٔن زل ٔبن 

 ، فبٔسمل وصِس صِاذت احلق ، ثـمل ٔبين زسول شل( ، فلال اًـحاش : وحيم ٔبسمل

مث ٔبهصمَ اًصسول فلال : )من ذذي ذاز ٔبِب سفيان فِو بٓمن( زواٍ مسمل ، وملا 

حتصك اجليش دلدول مىة ٔبمص زسول شل ظىل شل ؿَيَ وسمل اًـحاش ٔبن حيخس 

ٔباب سفيان مبضيق اًواذي ،حىت متص تَ جٌوذ شل فرياُا ، مفّصث اًلدائي ؿىل ٔبِب 

ـحاش خيرٍب هبا ، حىت مص زسول شل ظىل شل ؿَيَ وسمل يف سفيان ، و اً 

نخيخذَ اخلرضاء ، فهيا املِاجصون وألهعاز ، فلال ٔبتو سفيان : س ححان شل ؟ ما 

ٔلحس هبؤالء كدي وال ظاكة . مث ٔبرسع ٕاىل كومَ ، ورصد تبٔؿىل ظوثَ : اي مـرش 

ق اًياش ٕاىل ذوزمه ، وٕاىل كصيش ، ُشا َلس ، كس جاءمك فامي ال كدي ًمك تَ ، فذفص 

املسجس ، وذذي زسول شل مىة مذواضـًا صل اذلي ٔبهصمَ ابًفذح ، واكن كس وسع 

جيضَ ٕاىل ٍلوؿاث ، ٔبو نخائة احذياظًا ٔلي مواهجة ، وذذي اجليش اإلساليم 

لك حسة موضـَ وهمامَ ، واهنزم من ٔبزاذ امللاومة من كصيش ، ومل يس خعؽ 

مٌة ، مث ذذي زسول شل املسجس احلصام واًعحاتة مـَ ، اًعموذ ٔبمام اًلوى املؤ 

فبٔكدي ٕاىل احلجص ألسوذ ، فاس خَمَ ، واكن حول اًحيت زالمثائة وس خون ظامنً ، 

جفـي يعـهنا تلوش يف يسٍ ، ويىرسُا ، ويلول : } جاء احلق وسُق اًحاظي ، 

وكًا{ ) اإلرساء : اًحاظي وما  ( ، } كي جاء احلق وما يحسئ 17ٕان اًحاظي اكن ُس
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( ، وألظيام ثدساكط ؿىل وجوُِا ، مث ظاف ابًحيت ، مث ذؿا 47يـيس{ )س حبٔ : 

ؾامثن جن ظَحة ، فبٔذش مٌَ مفذاخ اًىـحة ، فبٔمص هبا ففذحت ، فسذَِا فصٔبى فهيا 

اًعوز مفحاُا ، وظىل هبا ، مث دصح وكصيش ظفوفًا يًذؼصون ما يعيؽ ، فلال : 

فاؿي جمك ؟( كاًوا : ٔبد هصمي واجن ٔبد هصمي ،  ) اي مـرش كصيش ، ما حصون ٔبين

كال : ) فٕاين ٔبكول ًمك نٌل كال يوسف إلدواهَ : }ال ثرثية ؿَيمك اًيوم { ارُحوا 

فبٔهمت اًعَلاء ( ، ؤبؿاذ املفذاخ ل ؾامثن جن ظَحة ، مث ٔبمص تالاًل ٔبن يعـس اًىـحة 

ـة هفص من ٔباكجص فيؤرن ، ؤبُسز زسول شل ظىل شل ؿَيَ وسمل يومئٍش ذماء جس

اجملصمني ، ؤبمص تلذَِم وٕان وجسوا حتت ٔبس خاز اًىـحة ، ويف اًيوم اًثاين كام 

 زسول شل ظىل شل ؿَيَ وسمل ، ؤبًل  دعحخَ املضِوزت ، وفهيا :

) ٕان شل حصم مىة يوم ذَق اًسمواث وألزط ، فِىي حصام حبصام شل ٕاىل يوم 

ٔلحس تـسي ، ومل حتَي يل كط ٕاال ساؿة من اًليامة ،مل حتي ٔلحس كدًل وال حتي 

ادلُص ، ال ييفص ظيسُا ، وال يـضس صووِا ، وال خيخىل ذالُا ، وال حتي ًلعهتا 

ٕاال ملًضس( زواٍ اًحزازي ، وذاف ألهعاز تـس اًفذح من ٕاكامة اًصسول مبىة ، 

 ابيؽ اًصجال فلال هلم : ) مـار شل ، اجحميا حميامك ، واملٌلث مماحمك ( زواٍ مسمل . مث

واًًساء من ٔبُي مىة ؿىل اًسمؽ واًعاؿة ، ؤبكام مبىة جسـة ؾرش يومًا ، جيسذ 

مـامل اإلسالم ، ويصصس اًياش ٕاىل اًِسى ، ويىرس ألظيام . وهبشا اًفذح حعي 

ذري نثري ، فدَ ٔبؾز شل اإلسالم وبُٔهل ، وذحص اًىفص ؤبحصاتَ ، وتَ اسدٌلش 

ق من ٔبيسي اًىفاز واملرشنني ، وتَ ذذي اًياش يف مىة املىصمة ، واًحيت اًـخي
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ىشا يفـي اإلسالم يف  ذين شل ٔبفواجًا ، ؤبرشكت ألزط تيوز اًِساية ، ُو

ٔبثحاؿَ، ومؽ ٔبؿسائَ ، فِو ذين اًصمحة ، فِي يوجس ذين ميازهل ، يف كميَ ومداذئَ 

 حتخاجَ وثـاٍميَ يف اًسمل واحلصة ، ٕان اإلسالم ُو ذين اإلوساهية مجـاء ، ويه

 اًيوم ٔبنرث من ٔبي وكت مىض .

فلس كال اجن اًلمي يف ساذ املـاذ يف وظفَ ًفذح مىة املىصمة ما هعَ: ٕاهَ اًفذح 

ٌسٍ وحصمَ ألمني، واسدٌلش تَ تدلٍ ألؾؼم اذلي ٔبؾز شل تَ ذييَ وزسوهل وج 

و اًفذح اذلي  وتيذَ اذلي جـي ُسى ٌَـاملني من ٔبيسي اًىفاز واملرشنني، ُو

اس خخرشث تَ ٔبُي اًسٌلء، ورضتت ٔبظياة ؾٍز ؿىل مٌاهة اجلوساء، وذذي 

 اًياش يف ذين شل ٔبفواجًا، ؤبرشق تَ وجَ ألزط ضياء واجهتاجًا. 

ُشٍ اًلزوت اكن يف اًس ية اًثامٌة من اًِجصت يف وكس رهص ٔبُي اًسري ٔبن اتزخي 

 صِص زمضان وشل ٔبؿمل.

ًلس ٔبمن اًييب ظىل شل ؿَيَ وسمل يوم فذح مىة لك من ذذي املسجس ٔبو ٔبكَق 

يَ ابتَ، ٕاال ٔبزتـة ٔبمص تلذَِم ًوو وجسوا مذـَلني تبٔس خاز اًىـحة، ٔبدصح اًًسايئ ؿَ 



13 
 

يف سًٌَ ؾن معـة جن سـس ؾن ٔبتيَ كال: ملا اكن يوم فذح مىة ٔبمن زسول شل 

ظىل شل ؿَيَ وسمل اًياش ٕاال ٔبزتـة هفص وامصٔبثني، وكال اكذَومه وٕان وجسمتومه 

هجي وؾحس شل جن دعي ومليس جن  مذـَلني تبٔس خاز اًىـحة: ؾىصمة جن ٔبِب

و  ظحاتة وؾحس شل جن سـس جن ٔبِب اًرسخ، فبٔما ؾحس شل جن دعي فبٔذزك ُو

مذـَق تبٔس خاز اًىـحة فاسددق ٕاًيَ سـيس جن حصير وؾٌلز جن ايرس فس حق سـيس 

ؾٌلزًا واكن ٔبصة اًصجَني فلذهل، ؤبما مليس جن ظحاتة فبٔذزنَ اًياش يف اًسوق 

، ؤبما ؾىص  مة فصهة اًححص فبٔظاجهتم ؿاظف فلال ٔبحصاة اًسفيية ٔبذَعوا فلذٍَو

فٕان بًِٓخمك ال ثلين ؾيمك صيئًا ُا ُيا. فلال ؾىصمة: وشل ًنئ مل ييجين من اًححص 

، اٌَِم ٕان زل ؿًل ؾِسًا ٕان ٔبهت ؿافيخين مما  ٕاال اإلذالض ال ييجيين يف اًرب كرٍي

ؽ يسي يف يسٍ فٔلجسهَ ؾفوا ٔبان فيَ ٔبن بيٓت َلسًا ظىل شل ؿَيَ وسمل حىت ٔبض

هصميًا جفاء فبٔسمل. ؤبما ؾحس شل جن سـس جن ٔبِب رسخ فٕاهَ ادذحبٔ ؾيس ؾامثن جن 

ؾفان فٌَل ذؿا زسول شل ظىل شل ؿَيَ وسمل اًياش ٕاىل اًحيـة جاء تَ حىت 

ٔبوكفَ ؿىل اًييب ظىل شل ؿَيَ وسمل، كال: اي زسول شل ابيؽ ؾحس شل كال فصفؽ 

ؼص ٕاًيَ زالاًث لك رزل يبىٔب فدايـَ تـس زالج، مث ٔبكدي ؿىل ٔبحصاتَ فلال زٔبسَ فٌ

ٔبما اكن فيمك زجي زص يس يلوم ٕاىل ُشا حير زبيٓن نففت يسي ؾن تيـخَ فيلذهل؟ 

فلاًوا وما يسزييا اي زسول شل ما يف هفسم ُال ٔبومبٔث ٕاًييا تـييم؟ كال: ٕاهَ ال 

 يخ ألًحاين: حصيح. وشل ٔبؿمل.يًدلي ًييب ٔبن يىون هل ذائية ٔبؿني. كال اًض  
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ًلس رهص اجن جحص يف اإلظاتة ٔبن ؾىصمة جن ٔبِب هجي اكن من ٔبصس اًياش ؿىل 

َ ، ورهص اجن نثري وكرٍي من ٔبحصاة اًسري ٔبهَ اكن اًييب ظىل شل ؿَيَ وسمل ٔكتي

ٔبحس زجاالث كصيش اذلين سـوا يف اًخرعيط ملـصنة ٔبحس ولكموا ٔباب سفيان ومن 

اكهت هل ثسل اًـري من كصيش وظَحوا مهنم اإلؿاهة مبال اًـري ؿىل حصة اًييب ظىل 

م اًامتش شل ؿَيَ وسمل ًيسزهوا مٌَ زبٔزمه ودصح جزوجذَ مؽ من دصجوا جزوجاهت

احلفيؼة ؤبن ال يفصوا ، واكن ؿىل ميرست اجليش اًلصيش يوم ٔبحس، واكن من كاذت 

املرشنني يوم اخليسق وممن اكذحم تفصسَ اخليسق، واكن حيصط تين نياهة وتين 

كصيؼة ؿىل اًلذال، وكس ؾفا ؾيَ اًييب ظىل شل ؿَيَ وسمل ؤبمٌَ ملا اس خبٔمٌخَ هل 

مث ٔبسمل، واكن من كاذت اجملاُسين يف اجلِاذ تـس  سوجذَ ٔبم حىمي زيض شل ؾهنا

يـمل ٔبن اًييب ظىل شل  رزل حىت ٔبهصمَ شل ابًضِاذت يف فذوخ اًضام، ُشا ًو

ؿَيَ وسمل هل ٔبن جيهتس ويبٔمص مبا يصاٍ ظوااب ويـخرب حمكَ اذلي ٔبكٍص شل ؿَيَ وحيا 

ٕان ُو ٕاال ويح  ٔلهَ ال يلٍص شل ثـاىل ؿىل ابظي نٌل ٔبهَ ال ييعق ؾن اًِوى

يوىح ، وكس اكن ظىل شل ؿَيَ وسمل زحامي زفيلا حَامي وال يًذرص ًيفسَ ًوىن 

ؿساء ؾىصمة ؤبص حاَُ من كصيش مل يىن ؿساء ًضرط اًييب ظىل شل ؿَيَ وسمل 

فلط وٕامنا اكن ؿساء ٌدلين اذلي جاء تَ فِو كس ؿاص تيهنم حمحواب حمتما ٔبزتـني 

 تـس يجيئَ ابًويح، وكس كال هل وزكة جن هوفي نٌل يف س ية وما انظحوٍ اًـساء ٕاال
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اًحزازي: مل يبٔث زجي كط مبثي ما جئت تَ ٕاال ؾوذي، وتياء ؿَيَ فٕان صسثَ 

وٕاكالػَ املـامةل مؽ من حازتوا ادلين ٔبمص موافق ٌَعواة وكس كال شل ثـاىل: اَي 

ًُْىفَّاَز َواًُْميَاِفِلنَي وَ  ِس ا ُِ َا اًيَّيِبه َجا ْم ، فلس اكن ظىل شل ؿَيَ وسمل َبهيه اْكَُغْ ؿََهَْيِ

هيب اًصمحة وهيب املَحمة، ولك من اًصمحة واًضست يف وكذَ املياسة هل من احلمكة 

 اجحمموذت.

ا اًىـحة ُو ثحؽ الٓدص اًاميين ) ٔبسـس اذلريي ( واكهت حُىىس فٕان ٔبول من هس

اًلداظي، مث هسيت اًربذ، ؤبول من هساُا ابدليحاح ُو احلجاح اًثلفي ، واهؼص 

 ثفسري اًلصظيب ، وشل ٔبؿمل.
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