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ءااة_مالعربياالدب~اا.»و~هذهاختيارىأفدمنا
ديةاالااهادرالهةمطاليه.ب8وآلذهالمديهثى»0النقدمآنمتونعين
.العرييةا~ضارةاعولعرفةالىريقأاطلهوءمدومحيةوالتا

ااأح._فاذج~«علرتتآنلناىرزال0آوآينارقد
ماابلحبموقنكتفيآناوءفيوالهوهتا»والوالهجاهوالفحروالذم
التيوايامقوألاالخبارانتخابالفدآذاءواالدباهمرا»الثقاله
الومكغنا»ومذاهبهواعتقاد~هالمحتلفةوطبقاهالمجتمىا-وال:هف
و~»والثقافيةوالدينيةاليا»يةر~ت9او»ثهنالتغا»يلايراد

أنذؤ»نالنناءالمجترهمأافىتتنازعكانتالتياأ~ريةالتيارات
وأامالموأ)ؤوخوالتاعراالدير~80فا.وطب~بالمجترهاالدب

بأ~ر.وتآرراءرانيهنمينا_شإلذواإل-مءر~االرالمذ~
ادبمنأنتجوابماورمهفيهوآووأءمهبمعتقداوتثربوا»5ونظريا _
.المليامثلوممنفيهبئواوبماءاراهمننثرواوبماءمنئوواومنظوم
رمنه<ما~~~ر_رافر»ال~االمفراهمانتبته.1يكنرا



)ب(

.بماهدواامالمهسلوفى»رااتربآ«اله<مدثرا

:منيفنافىوامياكهز»نبرزآنعلينات_آمهرايافقدولذا
وااشرربوالمللتفاالوامنفيهماال_ا~هذاوفرروأ~

العودةا~وةمرحشيدالذىمواإلتجهذافان:ستهواالقوام_
.اال~_ة

~~6هد.التاركياالطارمراعاةمنبدلنايكنولم
!لىبا_اممامذار~ن.0ر~ا«ورباارخامه0ميزا~ر
اليورةالهتكونمتىومحيةالتاووالعهحبوتبويهالكتابوكب
ونحيةالتاءالمحتلفةوجوصامنمنسجمةمتناسقةاطاهذهنفىهل8

.واالبماعيةوالمدية

ءابحماعيةءتدركية:شامامجوعةاف~هذا~ناأننووفال
ءوالعلقاتاالوا:فبينامحاتوالنءاامليالواكالحياةتمروءآدية

طلحوآتالتيوالتطوواتءاالقواموامزاج»المحتلفةالعناصروتعايثى

.اجتمم

فىوالمثاقالصعوباتمنوا-مهكماالقارى~تىمحفنوال
.الجاللميقرأننهءتحمىال~دااتيادرااهنهولالفهانتخاب
_بواالمةاالخةهولةهمبدأاقتبناهفياواميأنتقيداقدوكنا
.وهرهاكفىوالتمأيالتالتغييرات»خلالوآنطاع_المتقدر

5يالذهاامصردالتاريخيةادثاطومنمرداهفيانتجاوزو(



)جم

-يثالبرىج1الىالقينمملؤمناتداهميدمامناقملناانااى

الجنودواستولتويالتاطرنثأتتقاصاار~زيةالسعلةظل«أ
التاليةالمه_رمنذباتالنةبضألحقاأناإال.الحالنةكلالرزقة

أمابمارفمكلوننارأوقهبىيكتفظزللمالعيبياالدبالن
.نكباتمناالسالميةالمملكك

»~ال~فيةالغسول9أوودبالجاهليا~رالعصرففيو~_ا
وبطكانتالتيالمالتوهنااقبايةمالفظوهنالجاهليةا«لداتط

فىو-لهمياتنظومنائعليامثلميوعن~إلاووةوا(ولالقبائلبين

معيشمهمطرق~لى>لهحأنولنأهأننا_~أيانهدمنوهواافقرالغى
.فتماديةاالمواحواط

~والاهوصف_و_(عليهاتهملى_النبيلصرومدا
بياكيراةنشرااتيأابيئةهفواخبارااتووأتيام•الجاهايةفى
هذاوحليناءواالمالم~لونيةييناا«.فاامر~رتفاه.لومقناءدنه

-- االماديث>~وبمالشفةواياتهالكرمرانااةمناا._وسرضالباب
.الشريفةويةاك

فىاجتمحهتالتيوالاالهحوفأنءجمداقة9ءوماولنا
منووا(مهاهمناا»ر~نهذاأنحيث»ديناثالاللفا»مصر
اا~ا«وادرمنهناكظمرمأمح~الفتىالعربياإله«ون9دةودم
امحتلذة~رااناهبين



األق0نثدووتنيةاالداريةالتطوراتاالموىهرالهفىوأبوزأ
انوالييينالعالقاتالىوأشرأءوخوارجشيمةنهالسياميةاذية

قعدمهوكان.االقاليةيزالقهبدبكعرت1وا>1والىءوالوب

فىاطولىاليدمن(ومااحاهراالموى~6اطابيومنحأ~
.الويةالمملكةفثييد

المناصرفىااتمنبراتالىئنبنهوصأتياالعباسالممررف
الممنارةتأروالىءالملومازدماررالىءاالرلةمليهااتستائتى
.االبفبيةبالمنامىالعرية

ءاووداهزياااوقوميةرايأن_متنااسطمر_ماولفاوقد

و~توالمنعةوالتنميقويقالتنطيهافلبالتيولاافهفقتسفا
~مزأازجذقو(.النويةوااللفاظيةالمرثت1ا~قيما
راىتية،ذاادإلااارئيال~اناالنذل~ا:»رأينافاننا.اليالنة
فىبهدهيفرغأنمنالربينالمتينبواالملرعيةالموفآاؤلففيه

فيهاو~مادماقلتتمانيففىالممجووةا~ت~اإ~

المطر.البد«

ليعمئوشروطبالمحاددمتعريففمالبا~بألحقناو«
و~ءممانيانهميتمعبتدالتليذا~لنايدوءتالم
ويثيررمثدظ~شاكرينومنكونوافيةفيرالشروعأننوف
.شرحالىتحتاجالتيالسبةوااللفاظا~تصماعلينا



نانابحاع~ا»ف~تانافىااو«لمنامامدىكانعاوم
.الوافرةاادوإلاالدبوةم«نالقليل.الفزأإالنأت1أنأبيعركل
.الوبياالدبمن~وز»احنرمنالومثل«إالمناهبةماوليى
ااهرمىمنوربماؤفءاالدبالىيضر.ملخالفئذاكتا.نانتبرناظ
االدبهذاالىيظرأنالىودمثه>الطردتلباطكرثاريدمأن
النننباتمؤأىعش~بدأال.مزيةانقاديأموذوعيةةظ

.اال«طالماتوتحليلالمانيوقنبوالفزعاتوابمناحولاضهومغزى

االدبفيهأاالذىاإلتممهرفاذالبالالن9وليدواملنا
فىااتىارةالحفالىبويهناأءهتلومصرا-_للىهووتفءالمرد
>~قيفاد)العرأاالدبويتبر»االدبمذااذدهراكناحا
متروماتمنيندرحتىويإل_لهبه«جبءاذيةاالاالنماية~اداب
.ديةاالثخميدتهأمسمناما)ويمبحءذاعه

مم(بديلةاالدبفىهز»نظريتاأنرىفيإنا:الحناموفى
هدقوقدوءاإلادبك)ضبهبهاولوةدماهاةظرياتنأاشيأما
.)اسامت«لناومدالكتاب«أاتمنافملىمثجمنامنكلالتعذبى
فىالوبلاالدبامتازءباناتهر.د.مناذاالبا~ووألص
ااعارفمدرملون.شواال«تاذءوربميهادهادشملى)ابربةالجامعة
فوتين.ؤمتاذداالءايتهورهبمطفامروهناثكلاألىالرمة
وقدم.الهامةمالدنالتهعل)امبربةالجامعةفىاالسالييخالنارامتاز
تادخا»ناذءمفبة.ماال»ناذالىماواخلهاا~عباداتامدق



ءالبترفىمرماالسناذوالىءالعبريةالجامعةفىاالسالميةاحمنارة
فتدءالمحايءااوارىىلمحداال«تاذوالىءااسابقنيتالكعمني

بقد/وأ«وناءعلنافىالمضيعلءتناهنوواوةاطتاسمودةترأوا
بااهتدياا):ممريامونهاذ~رلموكانتءأخطوسددوا،االيجابى

لندو.يكتورواطح_فىتموارإلوى:االساتذةونثة.علنافى
سمبمالحنهوأدواا:~تابترفعوااأليئيسواث.أفيواالست
على»المربىاامتأبمنلوقي«هدمهداد.ذعواالستاءااسديلة

.وارثادهتردم

بال«نىم..مواالمتازحزا~حبيبلالمتازماتوولن

.االزهاهوتصيحالالزمةبتراهامنطمادنةالبيمناهااليادىمنملينا

.ني)علوماهلىاتهجزاهماءقسا:ومنيهافلزشكرناعاوسما

واكننا.ويرمثدناومناةمنو~ريوبالتقهنعترفإنا»وبعد
واته.رجوناهفياوفقنافقد_الحا)طالىاا«رواالدبببإن
.اانميرونمما)ولىنمموموالتوفيقولي

سلركإ.ا<







_~`أل~أ

أرة«راوتاهدراانواتحااذااالولىاإل»ليةفىاكام.عبيدةابرقال
ناقمئىودهو´ا،النارمنانموعددوا»تحرتهمتالدحتىسااودفءنار)
يتماغوناك(وكاف.الندختلثبحرمانالعمدآلثونا~ثءاكينتاث
ومدمناء2دماؤدماؤنا-والمعنى.اال«موالهدمءاالماالم:نولىوةغدها

.معمر
وكامند»باال~م«1ألأن`ليتر´ددفألثالت1كواوبم
:و«_هليهاثههلىاةوممولفتالءنواراألوبينالحا1دمويينالحلف
.الهدمدم4واءالدمالدم

ءءء
يتخفمنىنلىيةاوكافىءفتمهتالدقرالنارمنادفووبما

ومرماناليشردكنذلكوفىءانتواوسمناذمهاعرمانويترعدو»وتهاىة
.لالموتك.الناربأمراة_لاالبةسروناوكافى.ةالي

»»د



زاالاوما.ماطفىأإبر~مبنسرا~انلفوانحااذا«أمممنوكان
و-وومما9عباألصلىاثهوممولسنردخ1الىالحلفكانآانالىذلكلمحر
.مينالمطحلف

لمح•ثيا~ه:دمواالمح.االحمحروتاقدواتا»دوارءاوكادا

طد_ملمحرتممرايةأدنندلمهسواهأفوذطثبواالبنءبها>ملحااقاالدام
فتاوا.ك1بناط~_وا8وأللك.عادةمندمهذابابنشربكلاووملح

.>لمحيننا:بحيهبينالبا>ن
ء0».9هري0المنيب:المربأءان

ازوا~فى،سرم~ب

و~ن.اعم>ي،ضاواعماوأ-يمااوأيماالىالمرأةمحطونكاوا
هه»

الحسبفىاالخر»~ف~اشا~اهكاننظ.ا~~»الىهالكفطب8
فيقوا.لهث«جينةفزوجه»مجينالىب-ط«جينكانوإن.المرلهأرغب
<اؤالودظرأ~ؤال«-ن:يقولنم.ا-مبأف«وا:9أااذاءب8الخا
وإ~<مامدينر~لهوكنا»وهاتوأهرغبةبناأهفقدزوبمتمونافان

قر»»مناومنهالقرابةقريبطدنوإن.ةمحاذرينوجعنافعرفماالةوددنموا
-0دء <شتارالواذ~ت،رت»ا:اليهحلتاذااخوها<ارارماااتال

وليكن.زود~ريوأخلقكأ-«ي.وجلد)زا~وهعددأمنك~هجعل
ءأذ~تواليرتأهال:لهاقالر.ةهفىثزوهواذا».الماءلحيبك
فان»أحائكالىومحببيخلقكأ«،يءاألمداءوايناإمدا»تدنيننكنا



د.ا)ا»كليبكن6وأ.ما»»ةوأذ:>اظرقعيذعليكم8
>»ر.حببفيكمد•.ممبر

االعتقامفىمنهم~ج

أوكافىد~بءحأفمةمبهبلامفهآالكبمبوففىو~.
:مهدتالهأمدوامولودفىش-ثوانازاءداىق»5واال~خرريح»ة«

.وهدفه«ق1خرجوإنء(بأ»لمه)أحتوه»هرعخرجنظءاحإلقلافربى

نازا.كانتمالمحدلي:فسراوأال:آ.ااذكاحتطء~«فدحآليتكلوقاع
فا»عند»بالقداحوافامتفدهأأهعالاومفرأ»~اؤأوادواأمرفىانتمدوا

.اليهوارانمباعلواذرج
حى«»ي1ا~كدبنلهنثأم:االحنا>.

المولىدفنفىمم«ن~د

يلأ~«إلرموكا:ت.ءيرمو«لموتروتالمبنونيكوكارا
:قولثمءعلياوينيكامامحاممنهفيذألواياومةثمءمروكلالميت
.~يدذ.زتماأل»وحة«مليلث

»الص>~ببز»د8:اءبو

قبرهءلىومافيفبرةربالتيراحلتهالىألدواماتاذااالبلوكان
حتىتتىوالتعلففة.وليهافىأحرالىملفونة»1بد»الىوأمراممكومة

مثرهذا`يللمإن!يقولونوكازا.قرهمنزجاذالركهاءءوت
«البلية»ىتههذابايمنااقآالندةوكانت.لهوبهلالقيامةوم

وه<»ءبببمحد<<عبر



يقااملوقالوالسارقمماقةفىمذمم»~

ب1«1وذبدقالليمقاطويملبونءاكينىالسارق«قلمونوكاوا
ريق.الطحةءكانآممندارمبئزافهبدبنىمنردالالمنذربزن1النه

.قالرفىاإلهليةفىوبااليقىقوقلت
768مى-ابنمد09اال<>

المودأ>نعر«نأنار.بزم~

9داوفىو~واثدياةمنةالناهرأمادتاذا»الوردبنعروةكان
دونمن»ؤال»أثبا»_8ردالىبنعروةوكانءميفوالهوالكيرااريمنى
الكنفعليممو-سفمراباأللهمهنوثمالشدةفىثيرتهه».زالناهر
تثوبفموفاوءمرضهمنيبرأمردفىإما_منومقويومن.سمم8و´

حتى.نمبذلكفىالباقينحابهألهوجعلفأفار»مهبهيه0خر_قوه(اليه)
لهوة_~_ءبأهلهانعانكلق8أالسنةتوذهوألبنواالناهربهأهاذا
ابتغنى.وقدأهههممممساناإلأرفربما.غزوهانوا8إنءةفذهمن~به
.ماليكاهعروة~~فاذلك

116مىالجبواءاالهااوواللى•الز.0

داافة،األئلالوددنىدةدآت-7

فإلى<أسىلنمنىذريي
وزد«يه•ياكيا«ه

الفقيرنرألء»الناسوأيت

المضروينوره،حليلنه



جالللهالنييانىقدم
تتوالميبءعيبهقليل

اا»داا.لمثدم~4

:اأاليافأت%ىءقال
نرثومءالمقاليكأنتايآأ

ماامأثمقندليليناموكيف
د~«)ااذكيلمبالةتجمعمنى

أل0لي0:م0.ذ<ة._بى
..وأينئما«م0هرزشام
0فا0نبكتتياةوأثنا

هه•«.>ب..>د<

مون_~موأه.اممماأمربأو:انءنا_بر«ننبذة~ه

وءسحو~اأ«بوهبالبيتودعلوفونو،متوروناليبثونيحبكانوا
.وااروقالعفا>ينود_وناأل_ودالمر

«««
_تريثىذ_دت.تلبيتهفىركشكانممبعهأنإال»يلبونوكانوا

<لكثردلمثالءإيكءإيكمال_ك»:ولة-مافألم~سك.وكان
.هملدثوماآ~»لك»و«ريكإال

«مم



ا~ءإيكءا.يكاامملبيتء:ااكفينذاذلمث>نتلبيةوكانت
ا.التك.ة>مهمأولىونحن»تالدكولمفي(رالناهى.بادكهجرها

1«-حرءلتدعانا.إيلثالهمبيك«:لزثبذسك>نتلبيةوكانتد
».النجاحعلىالناصيممدنا.ماحالآمنةملى

(وألونبلمزاشرممدةءالربدبةفىكلمااآلمناممذهوكانت
امتستءئطفانتبدهاوتنمنلمابمخلةرةتباادرىوكانت.»و)(الاله
1تب»وبا»لتألفنىتوكانءظ.ماةيتىقوكانتءمرةبئعرمةبنىمن
ومدمالتبرةطخةالوليدبزناالومياتهملىاةومولذدت.سم
.اودنو~تالبه

ذلثيتوو~وكانوا.صخرةعلىلتقيفتفبالالتأالالكاأتو
راديه.نعيدسركان_،وكرةبةتباوكانءاكبةبهوينامون،ابيت
فدماه.تعبةنوالمغيرةءربنصفيانآبا1و«مليهاةملىاةرسرلفبعث
.قيفهمنمالكبزيماربنىمنالعاهراباآلاشهمتوكان
النصريون.وكانتموفا~ل«دتهوكان..دكاظلهوازناوبكانو
.حل8آمفحفىوكان.فيهمعهممحارب

ءمء
بنىمدتهوكان.الجندلإومةموفمهوكان.ةوبىلبنىةووكان
.ب6مناآلحوهىبزاألرافمة

م»م
وكا~.تناق>بدوناألزدمنموفيةتنوهوآزدفاراآلوكان
.األزدمنرفالغطمدته.البر.ميف



.عامربن»ءممدتوار~بالشرقيمىااةلعبدالباذووكان
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الميلسانمياتالمهوالوالهاأه>نثثقونالجاهايةفىالوبتالنلمتال:

ءلم«نعلىوالترةمةوالنهوا(الاامز>~فبهاالمكانرالبلهاواكرامها
نضههليؤرهدسهفىيدبموهاو)يتةربالهمنيلبالىكانأنت~
سفممبفو«_زءراحااةالما>ويثربوناألضأيقيهءلد»وووأمله
.أشارمفىذلكويل~ونسانمياوسوه«زالهاوءلالي9ذابا

و«بيدقهدن•<لميللخاب

»شجا)ءجوادا~ء~الحثي~جمنسدمناةمإلمنمام«و

مربهزاد`ألميوه`~و`ألا»~اءبغنمواألاءفلبتانلاآاءه)هيألمتط

.قيو~ن.~افقأآىواذا~اطق»أسرواذاأسبققممابواآاذزءبالقداح

ءفطاهاجةيطي!لحرامالشرفىخرج.مهأديسرومنامه.وامديشلالإلته:

ءواقملماراالركلني~ا،نةسأا~اباياءلهمأسييأداهزنآنأرضفى~ن

نوا»تاألبىأءا~توقهءشي>مميموما<قويد7فىا~اما،لث8و:فتال

موآظأف~الهد:مرواشواه»سزيينالهما«اومهم.دتيك~طثوماباالبر

.ممالفأداهبندانه~اليمتىقدهفى~مه



191صااذجللبه:منالاال؟.

فد»فه>هااطالىب«اثهبزغما•ام

،إ««»>~.~<«<>
ولحلفدءغماهلخن~الء



مواهقبلريأابنيفتألةو.اني
%ةىف0أذألفذىد.إلى
تنعنتيأيأبدألغثيوإي

ترتبنث4نكبالنابت`ألزءيعاذام
لزبمامءثليطو8ألءايوم

فأكلفثعيتطالماأكلفث

ثفثقوآال~منةقد)»وأطدن
خفثوطاويات~يتيوجادات

اهمرالنجريالن•االدر

المال:.ذ،ءىتلومهالتياا.اذلةعلىد~م«م.«»

أطلظنضقعاأدعلىإن~:لهالمتةءالمتط.لقؤببثبا
طرفاأوكاندائةأباليفةطالبأأللوأعيرأتيلمقا
أدىولت،تبذوامهايتمد~ت

فامتوالتذواألحدتحيلثما
مر»الارإلالنبالف:الحاسر

العاذلةعلىودابك~~اامثراةنبددر_».

ديألمثناالىميخأاشرفيرالبيبيئمبأفنىإغاءأعازار

النجادحارعاتقيتحوأةبمسيكإرحتىألفتيانمح



زاديألتومزادآبلويفنى
م»صريالتبالبنالحاسة.

»»مى5جااله.ما_رجاكاللى•واالغات

هامةبنأل«بهنا~.وال_2ا

منالنيرمنرجلفهمءب1و~فىذرجأن»حديشرومنرال.ايادم»و

الة»ابفىحآن´طموفن(وا-صالمماهذفلواءفتمافنوانابىشرقاكا»فى
ء)اتقلةىة1-8!وتلث»يغمرا~ةمادرةاال>نهفيهبتم`يهءحصاة~

الىف´ذمىاقعبدارافه~لتربوقددواوامد)قدرانعانفيثرب~
أفاكامق:لساتيوتالءبماآفا~ترهءاليهالنظريحدداأليوآه~هب

مخدلممن1مزلتم.االهمناليومذلكنميب~اأ.ىفشرب.ىال
بكفتال<أدسهكنظاألرىاليهفنظرءمما~بيةةفتمافنوااألزالزل
قوةبهيكزفلم.ارتحل~بيانوقالراءالترومتحلوام.آ«سوالالة

فمجز.د12ومانكء)بردنطخقيلءاناهمنبواققدوكانواءلذموفى
ءيآكاأ~مالبمنيمنعابوبمليهلرافيمنهيثوافال~الجواسهن

.فناظكاأءكوهوم
19ألهى1جاليلطيل:ارمناللمجه

144مى-يببئكرد•وارر



:المداني.متوبئمااكفال
تجادبذاتالامدأ<أأنبئت

د~بةينحأ~لداةإن
ثضيا.يترءأاالة~وأن~

ماهطيهاليتألمجلوىادجات

لت~ءمماااليامآلوتدي
ثذثثوهو،آلحدءلميهويتي
آاسرمآلقطيحقز)5يحثز
د~<:~>ها0 يتطد´دم)»نوسه´ويممد

ال58ال_هالصمرزباأل:المجر
2لما_26_هجآاماللى•)ا~ار

االمرفيمالة.اليدموت_)3

بناهرةوبنيفوث»بدفىاألهتمالىتيموسر»~تألش......
ا~~~يقتلو(<زمنافيقتل»سعابنىيا:بابالافقالت»الحاورةماله

0~~.>~~~< أهزله.الىبه´فانطاقا(~ءياا.يربنا»«مه´فاخأهااسرم»فدذمه.«وومذفارس
القتلةوما:~ةفقال.~رعةلمةةاقتالفي»تيمبنييا:يفوثعبدفقال
ءبالشرابعصةها»»•ينفعلىأنوحودعولىالخرامقرفى:قال9الكرءة
»~ثماكنأدل~دت_ذوثلمبهفقاال.ا»اذينمعهوبدلء»،ةومض
ا.~مرلماأمه(ذلك8بكمنح»وبلهز»الةوأيقفكيفءط_التهثبث
مىينهبثزيمنمجوزمنهحكقزف.يمب~الذسةالمهدواث:قالوا
:ينوثمخبدفقالسد)



<مياماألوة~~0مافىنلىال»أال

كا00ذ
تقاتةأته:نتدأم
نتدنءرنت.ثاكبا»يارد
1تين~د:ألأةتحرب»أبا

تبتيثةيتحثتةوتنك

يا«ال~>~ألومفى <_
يايمااأنيمنلؤميومالميار~،ة

ياةقةأآلإلرانمنزاماي

ياأايماموتحف>أعلىوة~

يمدياأمير.قبلييقا~ن

الياعنأطاقوايأقئئر<بنئتةاليوقدئد~وا،أقول
بمالياتؤبريتطلقونيوإنميد.<تقتلونتتلويفإن
لياآلمناألممرينأا~عاءنئياسامهلتأنأتهعبدةأ~
وجااياشيعنءيكت:لحيليتلأولمءأاجواأركبدلمي~
ا~تلدلمءدءأ9آاتآكأئبامدلم

ناريانموءتظموا:يدق:.~يار
ءتواتمؤةالببالكخيألاسرلحا

الوالياوا«~ثونقرآل~وم
واسلةالكمشت0نحد» رى ثثثؤل

الباينان_.:م0أؤ´كخاثما:ى



آلحاميايختطفنالمواليوكانىأيكمذماةأهيولحننى

.>سامربئبالنهانهقنلى.فا»إالفآوا
»ه>_مهمرموالفرزدهجرونقاشنى:´القأثمز

االهدارمنكاياوم>نمةقدسبانقاذ-24

وكانءالشكونيبنى~.قبيةخرج:تالآيهمنالكلبياجئمن
لبعمئ_مابفبوذرفالالجامليأفى•8الوبوكانتاخج_م.>»ملكأ
،_كان1ر11وانمذرا<فآ_ر.<مليهافرتبى<ة.رةبئعامبذرزر

.0ابد:هاوالجنآنابنفىومشاعءمنينآالثفيهأل)ثآل.الةفى.وآألوه
ليآنآذنينءلهافاإاذءمنهممجوزيتفىدالبىتد«يومفى0هنفينا
.نم:الفقالتاذر~.بى9آفرنة»ءطيهاقفآتترألةاآلآن:أ

آغالال0فىفنعتى.1غيو»فليهكابةاءترنهلهجةمليهوكانت
ة-بىوننتاهالمننحويمرهببذبأفبلتم.ا.آلألةهمهحقوذوده
عاليفرج0ءالمعاه»امنالمم:لوظءاا»عاهالىهرئهدختم»فبي
آن:اليهفآتارءييمواكباعرضاذ»هو~لكزينا.فيهءتامب
:قالأاهنهياءها.تكما:لهقالعليهونفألما.اكباالفآذل.آذل
~يذرأاةاآلثمانآبو:نال8آ:تومن:لة.المينارد:قال8دمآين

الحيرميهامليلتآرىنافيأآنت«ن:اللمعانآبراللظ•با))فامغمبر
ءونيأطتكبئ~مفيبةآمال:ظ.ملكذيعايىو1«وآنتءالمالكولباهى



.ىمماليفمنعواالي´»أا9هيفواباهجاو«ألذابىلحذاعامحر.ث
لك«ل:قبيةالذقال.الطمحانآبوفاتدبى.وة.ودهآأالدهنوكتف
قالء.فآأخ.فآنخ:قال.ذالمثالىآدو.ي.ما:قال8>1_ناأةةثفى
رحدمنافوفى.من´رحكليارفر:تال.ذم:قالدمكينآممك:ه
غيربهيكتبسوله-بالمندةقيبعايهافكتب.مؤخرهختبة«تدق
:اإلن-آهل

ألمجا.با´(~آليينمارتهيثجيماآالوككيندةبلتا
يقالوايا9وآارعنهوآمدروايجاآللخيرداألمينودو:آن

آألغاللبيديفيتيوأإذب.~تمةآآتجار~ي»وةثتثتقز

وآخياللئح~تفزراةقدأسيراآاظامعاريأييقإن

ل9و`~هالح~1آ9تملي»إأل~´ألتيبةآقدمظقد

ءهراهةماةمئةمعانالهابيالى«فوأنآنيهالىالترتحتو~
ءأفتهبهتير،نمزج.تةظمئةميمطونكناممءتويهز`0ىآفى:التالقر
~نرغءققبيةآمروني<اورد1•فتتاغل.موتسزرآنىدق
ءامرهفذكءولجينقبيةكرنيذااكبنبحازمنأ_وةعرم.مواعبه
اتيء1مذيا:بهفتال_وامهيهألأذوهو»و_بئ~:وماإلونآنما»نظ

فيتفة.لكذ.:التظ.´البرمنمتةلي.ملوقدءقبيةلمحرآأهث
بمديكبزسةالجونآنم.اتةةةالآمرالجونآهقفالاالحل.عن

مقيل.ىفىآخين.انا»أايا:لهفتال»قيىبئآلتممث0آبا»الكندىا



~م

ثأركأطلبحقالالىمق8>._يرأ:لهفقال.و_ث>ةء~مرفي»أمير
~ذالمث>_رأاا_مادسة:اإلونلهفقال.دأواثفا»ضوإال9أإلدكو

.مهخيرممايهوأ»ون
5أاهمنا._لمثهوما:لهاوقالورد»واذؤواء~»ونالثثه~توف

.بذلكلهذمفأ.شأوكالمثلمبودط~لمثابنهو
فو.»حهواا~ونو~هندةءا»لمحتابلونو«اوءة_وسار

~ه -قفساوالشرفأدركوبهءمىلة_.دةواا~ونفيهمتابتيرماول
.ةةدباممتنقأو»مند،ةمقتا>ممتلفة»مقيلبن«مرمأوة

مر<»<<<ر.دمبوذ~نررد«•~دء:

.الحامناوقلتءممن:آ.´ل9منلثأحماو.يت»ل:األحذف«يدل

محتبوموو)حضر»~9اانترىعامربئته_ةنال8موو~:قيل
ابلثلةهذانلم:فتااواءاللحتيفمهوابئقتللهبابنباؤوااذءيكدنا

التفتالحديثمننوغاآاحتى.مهبتضالمءط،ثا.قطعفا.»أا
ءفأهنقهعلثابزالىقي»بقيا:الفيءهعباه6نفةابىان:فتالاليهم
مذ>.توالملبنمريةناساناقة»ةثمافأههالقتيلاموالىءفنهذدافيكوالى

~ه»>دالمبا:ج»دج<كال«•<الناز
_«»»<يددذج.<االناد«بحر



.أرس.نسشال

وايى

را:تيمنلأألنأنيرمنهوإن
ن6ماعلىسرمز

يملمذنهعنبالمثفحلمو
لمظمبهاأبئنهافعدةيهاة

وينهيني
وألثلمبأألقامحربيتريوما

في~الثهثدامماممه«»علىقا..4وألءألنأيمنهدإددت
مئتثوالوانةعنديلهوا،ساجاههأانيبفيفييمرويئتم
وأإلئمالشفافةتلال<اتطيعتهساقنيالقرابةة»لشئتأإذا
ينينيميامبةينمئفأد~ألم.ان

ويدع

التييثوالث،اتوتقا،آفلوال
ونطت»بارة~لمالهإذن

أ~يهءبا:ريلقه
فأ«تثدق«ءايتثا
«مئاد»التنا«اة «مم،مم

ديراذييبركتزئأثه.مدم



اأ«ميمنالقأأنثم«يأآلهم
خثالمتمةياوإن1م

أألمالرا>ءيه»لحاقوى

حماقةذوثثدمأيلردأيق

بتينألحوادثفيمخنهأويمتد

وتقطفيلهلييفيزلتفم
األوانابذوذاد
والرثعمالترابةمنييأاتدأفاتأشحابكمنيلوونفض

تيينبىمنهأشياءعلىوصوى

الحنميفحوتد،فيظيعلىو~ظ~
باابرميفيقينذنذاكانوتآلمتأأئتحتىالنغنيه~ستار~منه

الثلمثمؤتووتءأهيا~اوفقيذرقثتأينايال)أرأيت

الحلمآلدريةبايثنىمحلى~ماترشهمنهالعدويمار~وأوأت
:ابىاألمابئوزاد
«ه9فأز~أثحتىأيتهفدام

وينأينىبالىناتفأطذات

والجهلاطي_2ال

نب~هئمجدة~فيىبناتمبد(وموابلصاىالنافأأر
مدلىاقهرمسرلبامليئماهروهو)والخرينوقإستبلناواخربينر
.:ندهوأوسلرمليهات



هتكنأإذايافيةفيدال
لهيكنأإذابيفيحيتدال

~راأنتضرهتحيبوادد
أ~راآاألمرأورقماإذاالحايم

ذزوا:»احدىفيءعاهبنرقهيلة_2/

باا~باجسدبكبن~مبءفتبه«المازملمحرىالمنقعاهربنقيىآغار
تبونتناوفدكاواءواتلبنبكرأاهاسعابهه>)مآنفتذوف»وآيتل

ذلفال.الدواهةمنبدآيكبدوااللةلم>زادفتدقءليالفتامءذلكفى

لبيتيتىوم~مبىآتركانفيعلبهمفآغار.مالوصبروابافامهمآذهنواذلث
يتولذتك.وفىوغناتممآموالهممنيهبومال~»تاهبماقيىوفلنءسد

:محاهميبنقيسبنعليابا

را~ىوقدءآلزاأثقآلذيبنآ2أ

1-~ا~لو_زمأحيا»تديتل

عايمم~بنيسةبايبشفصبحم

داأمطا«-~ددآل10.ألأكامنه
م)مىسرممج:العبرتاا،رجالي•لياالة





اافحلالىوتءطيطانوالدتءآدوااذاهتىخآمهلت•ومبداههوآكا

فال.اا«باعحتىااتييتفت.االبلوةدتهءبىفعظظوركتهقاالغلت

تمءالهارقالىحتىمنيفمالاذ)فسلهاءآحد)آرفلمظرتأمبحت
هوفاذاأنةةحقيدوزالألءثر18~آ»بتي>انانازاالتفاتأأالتفت

ءفانتيكوتلتءالفعلفمتلتءإآل«سداءبيهوواذاءمىفىملىفارهى
طهواأء:كاقلت.افعلتالاحال:فتااءاالبىوينيلنهووقنت
آموت.آوفي)افيدمنمتىآربمالآلد~ةليتوآءةباالم´نيداتخا~فت

~لكتلتمااالهوماةفتلت.لكامال»ال0ةدلءايتنكذام:قال
تاا،:فملت..رمةخسيهلواب»مهيغطبانهءانلثأ´لمغروم:نتال

تم.يدهوفعهفكآغا.الوغهذافي:فتلتأمهه.آذمآ~و«ايئ
ءقوميوحعلظتءبليفوددت.اسميخسةالحسآهابحقيمآقبل

.خلنياردف:لظتمبوالقوهريفالدوآخذء>يفدنا.ستماووتفت
:تةأبىظنلثكيف:فتالءهندهاابئ-ربتاألىالرجلآلىومرف
آفلنيلثوقدءليلتكة_~لقيةال:قلتدويف:قال.ظنآسن
الخالآزد:قلتاسلالتادمبتوقهميجلثااظ~آم:قال.إلالة
مليكليى:فتالآخذ~فيكز:فتلت.االلزيلاناءفم:قال8انت
لياالبلهذهكاتلآما_قالمتءفيهكاناألىمومنعهالىنجنى.بآحى

فآقت.غارةترفملىفانيء9ليفآقم.مهلمللبنتولكزباليكللها
اايكآءبهذه:فتال،برمتةذآهابباالمحو~تبنىهلىآغادتم~آيا)

متىماهالىما>من~اهميوبتءدونكا:تال.هذه:قلتدتلثآم

.ه_م><المبماذج<لنئجالم•غاذاال0`~آياددالد`



هرتيفتئته~أحيانو~عيد.´

يمرنيوهي»ألخينىتيسرعو~درك

وأممفرتتبلتحتىنالهاومىا
و0>>،0ة أ~د«ما9هدأي5را~اخو

ءخليتيووتمنهسروفيوأبذل

~تى~أ_ق~دتإذا
دلي~تيأالالتيبثولحفة

بالغرفيألمييةتعياريمو~ي

مامطآال~ميمنألمؤلىوأ.تنقذ`

أأضىء~ألبرأزلكماتزلن



،تيناأألؤإذاقيعلى
يققىقنالناميوفي

تمرخنأيتنئو~ةبذيولتث
آدفيوالتمارمنفاثلم»البخل،وال

مشيتي´تيؤما،لتاوالوإني
والنقضبالنيالد~هرلياليثروفث

وآذوأهأسرقعزأألذى
با~هيآآلرهىأجزى~فيىلى
ألهاماشعإلزههوو
يمنيبضمالحدلمآلهموممااذام

الفنىأخالن_ألا

:التنىأاا´نيبنال

دقلمماإذا،تترلنال
«ال»بدمن«نم»قوا.2ختن
فامئة«نم»بد«ال~إن

ء«نمني«،نتت0يمأن
«نم»بت«الءنؤ(~ونيؤ
مانينت0.ذ،2.«.ءد»



تحاميفيرا-ازقال

ليمنيرمنالنامينرإن

رتةقدة»ميوو~م

ىةأفىخذاة~ز~يتث

هنوادرىاهنالمثمحولبدفئ

أالضرممثبىكااالناسلحومفى

أشمتيمبتوإن،يلقانيمين

صمممنيوماءعنه~أذي

أزتممكان~يأجاهار~

ظلمكانوإن»أبىالفنازي

مىد«».ء»اهنيسض•<لمخبانأ

ذمأخلفإز~ءولاةبجحلحافاسؤ«نهم»قلتذاظ

يذمالذميتقالومتىهتىنقمى!لذ~ما`:~وأعلم

ملحمتأطقألتىيمرقانإن~تقأزارعىألجأت~كرم



يا:نادىبسانبنىلقيقذماز«أىمفال.شد«)االة1تتتلىظبهانبني
وأخذمفزممليمبيلمحرفثد~نم:تاالا9ياإلالوليأأحلابهانبي
.سمفنواألخالطنزارةكرشدثمأنسرفيهبامحرامرأةاألمودءام

»ه_ج»><المبان<لنرجالء•أالفا:

.يبرافلءوألمهذلكمنز«فنهامر>طمدأمنالينربوذمق
~بةتميمبزفنزت~عامربنىقيىهىوزل،تميربيوبماورفامزل
فال.كاف~وزيد.أشدهقتاالافمنلىظءمعه2وزيدءفيىومليهرءواثل
ءمتحيميا:«مولوجهءالقوممحروحلفرممهر~بعيمظيتماوأى

منىءناميةذماوءممهفىبنذواهاووجالءقتلاذاقيىبكنيةويأله
.نيىبهاوافترء)اموبفىلهمنمز)فمارت.تميموفايرتبالمتن
دنيبوأىا:نقالفيبي~،قيىيا»لياقر:زيد1فالقامواظا
:زيدنقالءامحابيوغيرءفيرىالقتالوليمافراق

مجثة~وأ~الحاديثءأتاهاقلأال

مأ~لهافيجيئيأبا«ءثغلذة~

ءأ~ألحيلإذاافبوةفلثت~

عامربي~لحذابولشتث



لبيهالطبيبمذقبآلةد~هن~74

ورانبيكبرتةفي_ا»تخرأ
بذتث_ايلقدلمكتتهفلين
ء~تزينكمالكرامذآلإذايأأل~

فنيرة~9لهثنأبامد~م
يذيع.الذيالكثبدلهتىمن
لكر~داينآةالمثارفيدنميحة
ئنا،أإل(»تة~أده_م

ءأ.رهوطاعةوالد~ب~د

مئننتحلمنلحوفى،بيي
أأجقآيؤمنها_مءتقى

تفر~الئقد~مالنتيئةوروا

تجقو~وألجايع~ءآلفيظةعند

آللتحالنفرمقأمنيإذايي)

وأئحل8الر.~فيرمتوا

ويمنريشاءمنفائيالي«ملي

حآألطةآلبينمنرآألإن~



يكميبعثتا«ةزبي
د~..قيديثنيالن0ثؤ
مييرتيبتر)تأتن>ه

فابنواميبليالىممنيةفاذا
وإنماءتحترثنادمذأطوإن

ثثتهيتر.باهداوتحتحيسى

عواننتأزمدرومغليلبنني



>يالمردنإذ>مز
لكت_م

نآمبالثالمإابها._أم
وترا،)ت

ا)9-41ءمرالضرللتمل:المعتمبليات

أاالناالبئ~هه

:امنلذادفي:بئأفال
يايغاوعلتك،قؤلوداغذؤ´تك

إليكأدي

أتأ
ماير.إآللئكراك

،»».»:»»>ةة: ´«اليأوائت0قما`ههأ)هأي

بمار8
باا~اتآلآةنإذا

تهملوعيني»دونيبهطرقت

وإنماءمحليثتمي

ثوجلقتم~ألرتأنلنملم



التيوالغايةالنبلمفتتفأل
أؤملفيلثةلحنتماقدىإليما

ويمأظةتبيهمنلثةائرتبزلمتتبه

كا21~719ص1جغا~م.إل:ا~.سأ

ه»ءمر»جالجنازداوداللى:المعطفىمفحبحه



احاهليالمجترفيا(شاءررصاآل_7/

بوطالخيبالقدماإلهليةفىالشاعركان:ال>الهبئهرواوتال
كلويوالءشأوموينذسر»ما~ومملبو_تةاألىالشرالىماجهم
ءد/طكثون~فيويكنوءخرساهم>نويد~ءا/تنودنمدولم
.اءرمشرفيرا~غيرلماعرشمويهام

الىورحالاء.~رااشواآلأواء0راوالشهااشرفال~
~الثدامرفرقط.بك1ماوالناحىأمواتىالىوارهون»الدأوقة

ء.»سر>جعباحغد.والنبين<لببان

ةااثلكبزيالمثالسأتجير~-36

يزمالكبي>ننابه_قواوبيمحدالليكأغار:اير~مييدةقال

اذاإأةمهمشرغالةءآاومأسادواوأمبف:«ة،مهمرنظفلم_´قبدية



44

ءالمدريذط(وقلثربفاذاءالماهيردحتىفدعوهشيهبهيتعلق(مدا
مأخوذأمه»لمملها.بادروه:مءوشربا)اهوود-قلموهفأمر.بهرتموفله

فادة-ويهةفيلهايقالممهمامرأةعلىولجحتىبوممال~دنىوقصهءبماملمم
اف~ووهءدوهوقامتالسيفواخترعلت»دوهمات8وجعلتهءمنعتهبها

مجامتىمنهودذراكاؤوهاءباخرماوماست<ثرهاعنخاوهافكشوق
.لالةمن

_ر.»بطتأا«رطبنشات_ئاذاالقب4>

قاله.لتفيءرحاذاشردءيأينىاخوتك:كاامهلهقالتبلقيل
.هليهدرةماا~منأنامي~ةفمادومض.بثيهآليةتمكسرآ:ال
فتداينءفنتتهءديايينلقاهظءبهمتأ~جرابفيبنأأداحظا
فتالق:أشابق»أالثماذا:الينمماهلهافتال.وخرجتبتذوأ»يتهافى
)بهمد6:قلز.ماتأدط:تالت9ههاكيفم:فتلن.جرابفي!هأعاأف
.شرأتأبهمهفك.شرأ

ءءء
اخوةفهم~حرلىزلت:تالءالثيبارعرواليبكعرومن
دمنهمؤالكوما:بمنهملينقالءشر)تأبالنهفألتمءقيىمنمدوان
اثينامد»ؤالداخاراميفأناريهوكن.ال:قتدطتكونأناو«



وجلينزىىأطشر.كانتأبالانءنجبر>ثث8أل:قاالا.بهافأمنأ

اليظر~~ءعةقاطتقملمباعاذاوكان»ميينوذىماتينوذى
يأخدأ~حتىءيأو»ذال»خلفهيكريلمءأعهارهظألفينتقىءااظباه

.فيأاكلهيثويهمءبيفهفيألبكا

»اهظليةفىالفوللهي-لناحيألما-فيابشرآتأبةكيإعام
يذلفيءالطريقطيهفآخنتءهزيلبالدفىحان.طوهىلهقالموقوفى

ءا«هاباالىباوبا>ءابالالتحلماأهبحفال.مليهاوباتءقلهاحتىبها
.شر)تألحت~:اللختاالا

.>.>..<،ب:_>>0<،<ت_0.ة:0•

ةايالطماية•4>



اتدقمظ..ز_اا:كود4»
»-%-يلط
%يمي،وامتي»أفيمنئرءيا

أمتننيتمإذ»أنونية00ورفي
قرة«بالشداشبثاكتاوإذا
أبهاوفألمياهميبثكموال
،لهاأدىئديد~تكرن0وإذ
م.اقاقتيءقنيثةيتلئةتمتبا
<بينهالمئغاثلمؤكمهذا

أنرآلمادتآلاذياليألبم
آألشزبدايبثذ»ايتم

بأناةأثيبثذءآكأبئ
دتثيرزتم،اتهاديتىم
أىبابآينإذاشلثم

أتيتهاار«ه43

:الومأبز«أرفال

تم~ءيوالقوم»الثوداديتيورهط



»دات)اوأؤمعي>زآقدانتجدتئمتتةشعيلماذا_4م

مدأذوذلثءاتوؤودات»«عييمةلمعهيقالوكان:ةبايهن
دما`يكيك!هدةالنتالء،يوامرأةبأأيمنبىر»ر<قر«نبلبى

.راافة:قالدهذاال-لمأما:النتال.مذهادنتيد-أنم.د:قالت
تدوالءلبامابأتيثدو~<اوالدطت«ماباقينمنكأثتريافينام:قال
فىوتالءنحالته8كا~و»الالناقتينهطفأه.فملتقه:تال.العبية
أ~نف>هىلنجه.الوب.ناحداايائةمبمامةاكر»أه(ن:نفه



،مرذو>:مأنالنىفيرذ<االمالمفا..بداهاإالر>:<ومبحال
.سزا،رر:ل

سيدأالنمديالعجالنبناآلمبدكان:تال-ىايكالدممن
وكانتءماالمدبياكترابوهوكامتءماداسممقميدوابئقومهفى
منءومهةمنامرأةءمئمرهفىيذكرهاالتىفىالمجالبكالةمبدامرأةمند
سبين«نمه«لحكئتد.مندهوأحفظهماليهالنامىأحبوكانتءفيبنى
وهذ»ءلثوآلوأل~وكليوآلالانه:اإلهلهفتال.لدلمآ)او
حتى9«1يكلهالآنفا~لى.ذلثفآبى.فيرهاوقزوجمافطية~عاقالرآة
وموءسكرحتىالحرشربوقدءو)اليهعهتمءامرهكرفآقام.يطقها
ءاليهآمنىال:هنداللتة.9اليممرا:آناليهفآرملءهندممبمالو
أ~فيكيرفهءمكرانأنكبلفهناألكيويهواغاءلحيركديهمافو´تآ
سلقتة.وعماهافآبى~اا>تمضوالكانكفذمءفتطقنىعليك´يسى
كانو.فىفآرزهأان«مافىوكا~.فآرسلتهبميواكفضربهابؤبا
_نةمليهموبة»رف.فهوآ~بهامرهافىفعاود»ءايهالىومفىيدما~
ولمءحزمهوفمفبهابتغفهووه9وهءبآلسنعمهفتناولءوفتياممالحر
.لقا>تىهزالوا



النامىاخالقوفيوالجوداافنمالقدرفيطماظفىقدسمن:را؟_46.

ابي.~يمللاالياتهذه:ياثىمابروقال_احملبىبئفيىقال
ة.يهفربزمناليروددمرا>احداحقيقابيبئوااليمءاليبودىقاالت
وادرك.ر_رةمر<لنزوجملينركان<أباءومر_~الىاسرركان
العامرةياتاالمنوالقعيدة.بةالناالوئسرالثمرونناوالاذ~.~افىبةان

•_لةالمنبالمماني
،أرما«فياقةأإلةبغنوما

4داأألقوامثقخالوبنن

،ءناج~لهليىالقولوبض

ثناه~يعتلىأن»9أآ~ويد

»قؤمزآمتثء«ةثمدوكارأ

أفىءيمنىلي~لحريطرأوال

تال«إآلءالثتىبر´يرن
أواذلهليىءاآطيكداء

إناءلليىأاا_كتثني
ينا«ماإآلأشرويأبى

خاءقيدترتدتيأت
8التراألجودعلىينيوقد



مخنيألءماتميرت،غني~النفي
»مالالبغيذاباغولير
ءيفاهثلتمررالاألا،بمننم

نتأ،،مذماقت،النفيوفقئ
الثناذبمادبهئز««ال

يفا«لهليرددا«~األك

طيةالجافيالمربامتالمنسد47

القمرعليلثايبىالقولحثطيثيج.انىاا(

النسىمحرواهنواءإلملية6فىءفب~ةبئسدبنفآبةبنىإنقيل

وقالتءى~موالقعرالنسرتألم:ها:فةالتفيءمرةهشهبحامليلةوالقعر

وبملقال.«سمجمالهلببىمنوافأا.طالعالبييببل:اخرى
مليلقايغالتوملثهمليلقايغ«إن:لالطقال.عليينوفىقويإن:منهم

.المشرممرلة´يضرب».القمر
)6ص1جلبه.لبا:منالااللمجر »

أ~لالالسيفه~سبقل7م

~يضيب•الحي~مفىابهقاتلتتلوعلىالناسالمهلماا~دمنياآنقاله

.ودههلى´يتروالاألىولالص.حاتقدلما
.».و<جسدان•االنالبمي



هيبنهكلولةمزة~-ممتقط(»)

.~اسرعاقتل_أيقينملحفىيمفلبرنرااتتو)أن:امد
ال-ه-

لم~_فتات،جيعزةلهاقالا~~مةثباهاذذلكفىمفبيماءقيالاالهز

كلوأةةبهينطمت:فقاالا.فتتااقتولاولياهبضبةظفتلتلالحا
فيهمماالناحىملىيتعلملمنيمضرب.طباالأ~امتزىاى.نطيب

.بهايأقرلجآتة

إآلامينفث~على)أ(

رطبذاتمثيىمنتبمنة:والنغث.الحلبمناطرمة:7االإ
ممكرو)-لثا~ينوب.امزىملىة9بل:المثلومفق.ويابى
.مليهزادك

.ألف(إلة:يتولمووبمه
ال8مىالاجلليدالي•لاالت~

البنتمنيه)اميففي)ه(

لقيطبنتنوفردنتوكل»اوألامىأةبهموطبتحيثمكسررةالتا»
<~)~النرءسمتبنعرربنعررءدنتط.ز~رار.ان
لبدط~والىفبمشتوأجابت.مجيلفتىوجمافتنءماخطلة»بغفتهفأ



.فمهنعل»9فودةشكيطبلنينيبوهواثل~فتالءملوبةمثه
»<_»•بدذ<دال.دد؟ر

دثهظ.حبنجهعبكا~
لمماالافدئعز1ينسرب~افدتهاذا)ءليك(فالفيهتمبلمنكأأى

.نى_بهيح
124مىالجافلليه•لالتلمعرر

اتا~~~يه.~هم

وابنهووفد.الميعمبدبنبعريرامحهشمروبمامليثامرالمتلى
و~ا.آمتهنمافىمنهفزالءالحيرةملدثهندبنعروعلىالببنفةملىانته
يثربالملكو~~.فيتعبانالهاوطولنير~ن»للميدممهير~ن
:فيههالفةطفضجر»اليهيصالنوالءالهاو~»بابهملىفيقفا~

محووقتحولرءو~~وأللبمالنكفليت

:لهماوقال»وخسرصفيحتينكما~ءهندبنهروذلثفبخ
«حيفتهالمطىفأقرأ.~أ~امرهفقد»بالبخرفيءمليالاذهبا
وادفنهووجليهيايهفاقطالمطىاآكاذاه:فيهافاذاءيقالطفىلقياهلنالم
متفه~الىبنفيعىلمنءالمتى»«هعيفة:فقيل~»

ء>.مر>ب.:ر•~د:دبمر



الخميظةتذهبالمقدرةاز)»ا

مالففىءتريثىمنمظييلربههنالمثلمذابننا:بيدقابىقال
تلعبالمتالقأنالل:تالباظففال%ه´هىءرجالطلبالسر~
.ركاء~.منكنتتال،المغيظة

مر»«<اذجاليد:كاالتىر

سلىأليبززهير.«اقةمنكاالىررر_رى

:مملقهمنملىابيبنىزيرةدل

ثقمأقستم´كل،ملوذيانرسااةتمنيأئعالفت9أهبك9أأال

يألحأهأدقما´متم؟ايخفىتو~فيماأألحتنفال



بنوها9في

ييئ
يثأمءت1أال

قبألوآألسيآليومفيماوأطث

تمميفيمايممعنولكنني
بتهتن،تمشرا»خبطألمنأياوأيت

فيوميمثؤتنيوقنءتيتأ
~ةأمووفيأيعافيلموقن

بنييويوطأبأيابأمنثين
ئيفدونمنفتألمروعلرتن

يشتمالثتميتقالوقن،تفيه



بمنيلهفببظنفمنلذايثوهن
عنهيئتذ~تو«طر

قلبهشدومنءينتماليدفدقنى
الألعبي~.ل

<ينلنأألمنأياأمباتكابةدقن

وايدقم

ؤاد.

مااثمشكأهموم
>«_..<مم..0<>ر.~دسز.

ونمنفءفنف

توبقتجار)المركودممعلىمحمالنمنافي«بنى_45

تجارهمءوكانثتجار)قريىكانت:تاالءمالمبئوكدإإتبيمن
ءيهميوماويت>ممومافيتإلسأعاجماألعلبهمتتدمإغا»مكةتدوال

~هاشرركبحتىكذلثنوافط.المربمنحولهممنلمحرو«موما



ةجفويمنعشاةيومكليذبحف~ن.بقيمرفزلءالتامالى~منافهبد
.وآءممالناهرا~لمنهاتوكا~.~ونفيآحولهمنومجمحءريد
يمب~مءالبرمث_تريثىمنودلماهنا:لهفقيلءلقيمرذلككفذ
مالمعاقفىالمرقتمباامجمكانتوانما_العمعليهيفرخو<إلمرقهليه
ء-» كلفىاليهيعثذكانءبهامجبوكهرا»في.قيصربهفدعا_بالمعزتدم~تا
ان»الحثهايما:لهقالءعندهعكننفعمهوآىفة.ومحادتهمليهفيدذلوم
موافيقامجاومممنتؤل~ا،تكتبأنرآ-تفارنءالعربإلارقوي
.هليالارخصفمومعكفتباعوتيابهالحجازمأدمنفي~مترعامليك
همل»الكتاببذلكهاتفآذل.ممميقدملمنأمانابكتلهف~
آنوااليالف:_يالفااشرافممنا-أالتاميقبطرالمرب»نعيمىكال

قرتآ~وهلى_الطريقامانهزنماا»حلفبغيرممارففىعند/يامنوا
.وركمماموالحموؤوهراليممونويؤدنحالهافيكه_ممبضاشحالسرىل
9فآا»»~قامهتي»ا(تاما»_لورفىييهمااليالفذلكهاتفآملح
ز/مجو»~ممما~وذرجء~ةجارةةكربحواءبر~~بهأرا.يهبآمظ
ا.قراهموآ-لمامالتآوردمحتىءالمربمنلهمآخأالذىفممايالويرفيم
.ةبفزاامفربذلكومات



~ونبالمبفتبرهلحةكسرهبدوهلثءوالمطب
منمد)فأخذ_ايهوالامزوكان_منافعبدئنننوجوم
ورحءلحةتدمم»الوب~بهمركنوايالفيثرةلتجادكرى
.بالنفات<المراق!.لى

مبدفبنو.امواألوكترتالجاهليةفيالتجادةفىفربئتوا~ته
.واالسالمالجاهليةفىه~نةىتريثرقرييامظممناف

<»<مرا~لىعبىالى:لى0ال»0ذبر

»«د-
اوالهقمي)عبدباراماذكثسرو»

مأكامبيبينماوالعبدبيبيننمالن»نذكفيسولوما

نافمإوكانءبكرهالدارمبدوكان»فنلسرورق~قميفالحب
قال»)(~لكادزأىومبدءمذ»بروذهيكلايهزمانفىدرفقد
شرخوافياكافىو(نىومباطال~لهتذ~لمث<آ´بنىاءواشرأما:االدرلبفمي
منهمربلدخلوال.داركفىاألامووهامنامرأيقىقتتعال:مليك

تانااللمربهااهلىريرةيمتدوال.0قترانتتكونموقآلمبة
اهل~امديأكاوال.مقاتكمناالبكةامعديثربوال.يك
.اللمثناالها)المرم

فيهاهاالا،ورهامنامر)يقىفىتقمنيالالتىالندوةدار،دار«فأمماه
.نا>.رالءءادتاة<ا.واللىء)ابابةرأمال~



قميالىاموالهامنمومركلزريثرقتمربهبمآفينادةالىوكانت
.زادوال«مةال~نلممنكلهفيأءلحاييلما)بافيمدفىءكالبايئ

ءيثرقمعشريا:مهامولمهينلهمل1ةءقويثىعلىمنهفى~أنلكوة

وزواراأفيفولم~.الحاج،المرموامل،يتهواملءاةبييانإني
-المجايامرثراإلمال)همبلرانا،بااهكراةالنيناترمبت

خركاموا)ممنءعامكلءلذلثونيزبفالوا.فنملوا.منريدروا
الجاهليةفيامرهمنذلثلجرى.منىاياملنآصطما)فيمنعهءاليهفيدضرأ
الملمامخو.هذاومك!لىاالمالمفىبيىغرءاال_مقامقىمهقمي

.اطجيقنيمتىلنامىبمنىعامكلنالسلطيمنعهاذى
«د<ص>جمنامالب•أليرق

وفىومهةامره.فىفأتامءهلكبنى~بقمي(نم:إمحقابئقال
_بولقرهمتحألنالذىبمد_ءبا)مكتفاسلوا.هبهمنهبنىمفي

ملىتامتفي.ويبيرماحلفاهممنغير/وفىقومهمفىتلوماا~ف
بئمنافعبد.ئانثم.نازعوالافتالفيهماسممهميقىقذلك
يدىبأما)فذواأنعلىأجموا_ونوفالسروالطوماألعسمبد_قمي
»1واللىاحجايةمناالدرمبدالىبمليقهءاكانقويينىالداويدبتى
~ومهمةفىوفمنلممليهملشرخمءمنهمأولىأممورأواءفادنوالى»والقا
ونمرأبهمعلىمبدمنا-ينىحالنةكانتءشروةذلكمندقتفتنى
عيدبنىموثةطوكانت.قومهمقركاتهماالدرببنىمنيااحق)مم



ملىءالملحالىهواتدااذ»محربأ-«واقدذلكهلىالناهىفبينا
والندوةا»واللبةالجاون8وأن»قادةوالىالقايةمنافمبدبىيعملواأن
.بذلكالفريقين»~واءدوو~~فسرا.اداو~~نتمبةلبنى

ذلكملأالفيفا»مالفوامنملىقوموئبت~الهربمنألناهرومحابز
كا~ما:ومامليهاةلهالةومولفقالءباال~متمالىاتبما»متى
.شدةاالدهفي(االمالمنظالجاهليةفىحلفمن

>ء>مر<رهنامالبذ•ا~ة

نبنبو100لنو0.زر:بن>ن.ال.>:>-><ن»»
امناعر،منميمندلهمهيدفىو)ابتمعت~قربثى:اسحقانقال
كلفىلهمعيدا~ذلكوكان.بهرنمو~يلمندفونويكفنفوناكانوا

تصادقوا:~لبعضمضمقالم»محبة)نفاربةمنهونمناص.يو)منة

ناقهو~بيدءنوفلبئورفة:و/.اجل:واط.~مضمحربضروليكرا
نوزيدءثبىاالوبئوعمانالمطب)هبدبنت`سزمةامه(وكانتبمسن

هد.شي>ىقوميماواألءة~لموا:لبعضبضمفتال.يل~نئهرو
يضيألواليصرواليسرالبا~ظيفالببما.اوامييايهمدينرااخة



.شيهملاهما»واته»ظ~»د«النسالا_وا<وم~ةيا.يفحوال
.اوا~يندءاعليفيةيلتسوقالبلدانفىفتفرقوا

~هاا~الكتبسرواءالنصرانيةفىفا~نوفلبنورقةفأما
لميهههو>املفأفام_شىبناثههبياواما.ا~باملمزعةعاحى
امامرآتهوممه»المبتةالىالملينممهاجرم»امرحقااللتبامر~
هناكهلكحتىاالمالموفارق«»~رقدمافي.~صفيانابىبنتحبية
فتنمرو~نتومالملكقيصرهلىفقدميرتالحوبنقحانواما...فهواذ
واليهوديةفىيدخلفافوقفنغيلبز~روبززيدواما...عناهمزلته
~تذبحالتيوالذاتحوالدموالميتةرناناالفامزلءقرهدينونارقفرانت
وبادىاوا~ربأدبد:وقالز»الموؤودةقتلعنوسىء~آلوتا~هل
.عليهممابعيبتهقو

ماعدة>نسةذطبةالى>ستمهوسلطيهاهةهلىاتهرسرل_ه2

وءسهاوحليهاوشاميهاالوببفه.االيادىدة«اهبئقىمو
منواولءمليهوخلبمرفثملىهالمناولإنهقال~ممرهفىوحكها
.صااوميفملءخطيتهمندءاتكأمنواولهبعدقا«افى~مهقال

ؤيأكانءسرظورآهاة~ءالنبىقبلو»إطيهاتملىاتهمولموادر~
~وحده~امةيحدمرةفتالهنهومثل.منهعماكا)منه

_._>ءدالمبا:جالنرجالد•االنان



بزمحدعناثهمبدبززيادنحدثيولالنفحافواما:مثامابزمق
هبددارفىلهفاجسوأءحلفالىقويشمنفبا:لتداهت:قال،امعق
وامدءااطلبوبزءهائربنىمنلوفالنزيوستهلشرفهاجأعانناشر

ملىوقا»«وا.فتعاقدوا.مرةبزوترءبئكابوزرة»العزىمبدابئ
اال»الناهىماشرمنأذماعنمنينوهاههامنمفللى)عتيبدواالأن
يشىقفسر~ت.همتهقظعليهد~´قحتىءظا>منملوكانواءممهتا«وا

اثههلىالثهسو~لمقال:قاسةانوقال•الفضولحلفالملفذلك
بهليأنما~احد~حأل»بمدعان~ناثهمبددارفىت~1مثر~«لتدنومرمليه
.ال~ببت»االمالمفى»ادهىولرءمالنةمحر´

.ء<ص<جمتامالن•اليرق





اال_يةالمور

اميهبيرعه

اهىااببيعصر





التهر»ولاؤائوحيبدءكاذكيف~ه4

ر_طيهالةملىمؤيديهأولكانىومن

«ىمااول:قالتأسامنينالقامعاتقةمنءالزييربنمروةعن
ال~ن.النومفىاهاالأااؤقاالحيمنوطمليهاشرهلىاتهبام-ول

باريخلوكانءالحالهاليهمبربم.المبحفلقمثلبعادتاالإرقىم
اهدالىيزعأنقبلالمددذراتآليالي)التعبدو~و(فيتحذثوا>
وهرفىالمقهبماهتىءلمثالوديتن،ناعبةالىبحمؤ.ذهثو>وين
فأخنز:تال.بتارىااناما:تال.اترأ:فتالالالكنجاده.راهغار

.بتارىاناما:فتلت.اقرأ:قألءارمليمءالمبهدنيبغحقفظدفي
:فتلت.أاق:فتالءارسلنىم.الجمدنيبلححتىالثايةفنليفأهذنى
ربكبامر«اقرأ:فتالءارمليم.الثالةفنطيفأخذق.بتارئاناما

وممولبهازع».ماالكوربكأاقءملقمناالنسانخلقءخلقاذى
:النةءخويابنتفليكبةهىندخلءنؤات«م~وسمليفاةملىاكه
الحبى:وانبرمالحدعبةفتال.ومالمنهذ»بحقفزملوه.نىز~ملىءنيزقل



~»

<ابدأاتهيخزيكماءواته<~~:-دمجةقالت.نفىىتنثلقد
أل~0ا

تينو<الو.فري>ةوءالمعدومالمبوءالكلله8وءحمالل(هانك
فىا~بنوفلبنورقةبهادتمقفديبةبهفانطقت.ادقزاشى
يكتبوكانءالجاهليةفىتصرقدامرآوكان_ءم-دمجةاناازىمبد

وكانيكتب<آناثهشاهماانيةبالبهاالنجيلمنف~ءالمبرأنىالكتاب
.اخيكابنمنا~~<ممابنيا:بحة0-لهفقالت_هيقد~يرا~~
و~امليهاتمىاثهو~لبرهفآن5رىاذا<انيابنيا:ورقةلهفتال
يلتيامو،ى»تىاتهز~لالمذىمووالنامذا»ورقةلهفقال.وآىمابو~ه

اته»~اتهر،_لالفة.قودلمثمحرجكاذ~ا~ؤنليتيءتبذمآفيما
االبهجثتماء_لقطردليآت(.نعم:قال55غرجي~آق:وماعليه
أنورقةذ_~بلمم.»ؤزر)نمرأانوركير»لمثييدركوان.هودي

~(~ءد~أالال

د)مطيااآلهنالومدولبهاوذيمااثاد~هه

هلىاهأرسولضمااشدأنإالمياهل«ضأوهل:»شامابئقال

~أألبهاالالناهىمناحدمهبةخل9و>خيجأناإفربثىمنميبمليااثه

فتدرءلهمنالىوميمليااألملىاآلرسولفرح.هبدوالال`مميءو.ذاه

.فأنذر»فميرأالمهايايا2:مليهفالىالةفأهزلءامابهماثلتأمن

.<مص>جمنامالن:العبرن



و«إه.لىاآعلياالةرسرلامرفىذومه.نصحويمةمنعتبأ~ه6

ريو_ركا~بنمنبأأنشتثمه.فال،الفيني~بئعدمن
مليهاتهملىاتهسولوبىهربئىنادىفىبالىو»و»بى)فال_مبدأ

ناكا~كالىافوماال•فوبئىسثمربا:وهدهالسجدفىبالىومي
(وذهك.عناوبكف»1»اآمافنمطبهبضابنبللمداعورأملبهوامرفر

بز«ورروميملبهاةهلىالةممولما«~حابورأواحرة`1«1خبن
حنىءصبأاليهففام.لمهنكاإ>فمءالولبداباباءلى:الوافيو~زون)

«بئاناكإنءانيابئبا:نغالء.ميمليهاألملىاتهومولالىبا_

انبتذ.دوانكءااندبفىوا~ءئبونالهفىالمذطأمننلتفد

بهومبتءاسالمهمبهومضتءاعنم..بةبهفى»ذت،منلبنبأمرفومك
_...0«

كمباعيضنيناعرباباءممنمض.نبهو~تءودبهماكوم
:وسيملبهاةملىاةو»وللهفأل.بف)مهالبث8لدفبهاتكامور~ا
بامئتبما8دإعاكنتإنءاخيابئبا:نالأ.م.ءالرا_اباباذل
وإ~»ماألاكنوأنكونحنالناادممنكجمناماآلاالمرمذامن

كنتوإنبدوظثامرا~تطوالحنىطبنادناكمواثرأبهوإكنت
فنليوالواهم:إلبأنكاأىهذاكانوإنبعلبنا>لمكناك´ماكابا8م

وبماذنابمنهبوثلثاحنىاموالنافبهوبذلناالتلبهكفيلطة«لمثامندهم

اأملىووسركءمنبأغفىاذاحن.منهبداوىمنيالرجللمحرالنابرغلب
:لظ.نعم:فالدلبدالىاباباءفيغتأفد:فالءبنسرمنهو«إاة:عليه

منفمزدل.حم.سبيالىحنالاتهبر«:فأل.لأفه:فال>ي«ناعر



9وذمبتيو)يعلون.لحوممو.)ظآفىضآت:ياته.~ب~يمالىحنالى

»اايه.موأاتعامآكنةفىقلوبا:وتالرا.يصونالفهملماألمفآميفر
متبةمنهعمافال.ميهيتوؤهافبهاومعليهالةملاألومولمضم

انهىم.منه»محءتمد)مليهامهرهظزافبديهوااتى»كاتآنه
يا»عمتقد:قالغرءفسبرمنهاالسجدةالىومرها.»اآلملىاأومول
.وذالثفآفتعمتماءليلاالابا

اإلباملقهباآلمحلف:لبعضبعضمفتالءاصماإلالىمتةفتام

اباياكماوواه:اتالىاليمبلسفال.باذمبالذىالربعهبيرليدال
هوماو:ةبطمتلههعتماواتقوالعمتقد~يرورالى:قالالالوليد

بيوابماهاءاطيمونيءتويترمعثرباءمافباكوالبالروالبالتمر
ىاظلقوطليكوفئ~فوا«.ناممزو«ءفيههوماويفرلبالهذاينوخاا
كبظروانءبيوكأموهكفتنتدالمربقبتننام.~بآمنهعمت

ءركسة:الرا~باالناحراممدوكنيءمزألهومنطك_فلكهالمرب
.لربدامافاهنوا»يهرآليمذا:قال.بلسانهءالوليداباباءوالة

ء<»<«جمنا.الن•اليرن

اير>،ليدبنىالىبوارفىمون>ظبئصانكانقال:ا_قبئكدمن
،كانوجوارفىيكرن.ظان1.1يننيماواة:فتالءفنمهفىو)منفكر
:(نتالءالمنيرنبكالوليدالىنجاه.فاثفوسرعليهاآلملىالةورسول



اءبوكنال~:قال~~ررابكلد-قال.براريقأتمأنأ~
الىممهنمزح.اخذتكهيثمذلمثارأهتىبابتاذه:قال.قفلأ~
قدو~مظهاينىمذا:)متالتويرجامةبملىوتفظا.اارامالسجد
:قال.نم.قال1صانياا~الث.منهابوأأنمأني)»وتا9كنت
ريةبئلبيدسميثىءقمنثرنتطوجامحة(قال)~وىهمنهأيراشنوا
:لبيدنثأمفأءاقومحمهاننجلى.يندم

.فدقت:مثانلهنقاليأمل»ا«فالماشيهكا«اال
كذبت~-مثانفتالهزائلءمحاآلالءنيي«وكا:لييدفتال
فو«اقه.ذأعاد»´يياأنلبيدالىبمتمفأشارءمنىماالتوم.يلفا

:بيدقال.يزولالابلفةيرألن»اال~زفىو~ابه.االولالتصففى
اوفلفينأ..أنقام~يلمسفىيكونمذاثلكاقماءيسقسثريا
.باالدرمذامنتصةفىكنتلتدنتاثرالقال.مثانوبهفطمانه
ات.فىاالزىامابماأتر´يمييهاالىآلميعةمنهمينياحرحما:لهفتال

»<ر>ء»الب:ج«ددلمرج•دالنا:

ملىالةمولممنبئقلتناءمالبابرهلكلما:اسحقابئقال
ممولملمخرجلحالب.ايعهممياةفىمنهتالنكئلممااالذىمنو«إاآلعليه

بهمواانصة»قيفمنالنمرةيلتسشفهالطالىوميمليهاألملىاثو



نمزج،وبلسزااأدينىنبامبماه1منها~لىانروبا>،نوه~ن

.ومدهاليم

ءظيااة_كمببئمحدعنزادبنيزبدتينحدا.ا_قانقأل

~نأالىهلتفاهاالىوسماعليهاآلهلىاتهومولان».7:قال
.~بدليلمبد:تالتااذوقولمءوائراذممقينه«ادقومتذلمءتقيف

.عيينمحنيربزر~،عبي.~عيربزر~دءءتيبزعرر
مناتهوممولالبهملجلى.جحبي«~تييقمنامرأةامعدمومند
»االسالممحرنمرة«~ابمادمبما~ءالةالىفدعامءو«إمليهاته

الكعبةيابيمرطوه:احدلمطنقال.قومهمنافهظمنملىممهواقيام
وفالأفيركبأسلهاحد)اآلوبعدآما:اال~هذروقال.ارسلكاثهكانان

تأل»تترلءكااأمنوموالكفتلناابدآاطثالواته:لثالثا
ماءاةملىتكذبكنتولنبا~ممليلقااردآنمنخل~اءخم

فالندمتيف.خيرمنيسوقدمند/مناآلومولفتاماكلث.آنلي>نبني

هلىاةرسرلوأله.عنيوالحتهظفلرمافلتماذ_ليذ.رفبا_لهم
>»اواآنيبل،يضرافا.لميههذلثيذ:رمهنهأومهيغآنومرعليهالة
وآلجآوهءالنامىمليهابتودترءبهونيهويهءونهبب<وعبيدلملمسناه

قيفسنا>منغنهبعرومءفيه8ووبينبزيبةةوريمةبئلعتبةهاطالى

انيظيمةوواباءفيهنجلىمنبمنبتلةظلالىفمعد.يتعهكانمن
.تفالطاهلسنا>منلقيمايانوماليه

:~ليذ~رفبما~قالءوسلمليهاثهملىالةوسولالدانفال



درءمبا.النامىلىهوهوانىءمنيوقةءقوتيفيمنهاتكواايلثءااا«~_م

.يدالىأآينمنالىءلمتنواءالممدتفد»يئربنتا»احينال

،إلياذالبففيأبلثاملم»ناندامريتملطمدوالىامزيرهتب

»الظالتالااقرفتاألىجهكنبوماعوذلي~ءمعانىعاقينكولكى
»خلك»مليأليظاوءغنضلثبىتزلآنمناال~نوةنامرا´لديامليه>ملح

.بلثاالخوةوال«ولالق»وفىحتىبىاتاكالث

افأمةهدم»مامحركتءلقيوماءوتدبةمنبةءريمةبنااو.هذلما
فمنمهالعنبهذانهطفخذ:لهأتاالءامىتمالالبتال)وانهلمافال)

»محداهىلفنه.منهكليآلهلةءلالذهكالىبااذ»بتمءالطبقهذافى
:طتال/ءو«إمليهاتهملىاتهولمهم«ىينوضمهحتىبااذبلم

م.الثهبامر:قالءبدهيهو«لمليهاتملىاقهومولوفرذال.كل

`مليترطما)اكام-أاانءواته:قالمءوبههفىهدامىفنظر.كلا
ءتناالالأآىلاهينو:وبيطيهاثه«لىاهثهر«وللهفتال~الدابهذه
ذقال.وىنيناهل~دجلأاواءن»راني:قاكد:لمثدوما،مداهىا

نتال~>_قبزمرنمالواحجلالىتررةنه:و»إمليهاةملىاثهرسيل
عليهاهثه«~اهثهر«وللهنقالادمتىبئونىمابلث«بىوما:مدامىله

ملىاتهرسرلك-الامىفا~~نبي~~ناواءبكانءانيذاك:ومي
.وقدميهو»بهوآسريقبلومعليهاثه

>_ء»._»جمتال.•نادب



و.هييهالةسلىالةومدولعلىتينس~ص1.~5ال

الندوةدارفي

ةوميعليها«ملىاثومولأنتريتىدأتفال:امحقابنقال

~ا~ءررجنورأراا،بدمنييغييآنوامدبشيتلهمارت
فذرواءمنعةمتهماوامابىءدار)هزلواقدأمممرفواءاليومينالمأبى
نامتمعوا.ليبهمحابةقدآأومرفواءاليهمرمعيهاةملىالةومولنروح
امى)قنيالينقكانتالتى_بمنقويداروى_الندوةدارفىله
ميوميعليهاتهملىاثدرسولامرفىينعونمايهانيشاورم_يهااال

.نافر>

مبآصبئاأبعنباامعامنأ~قمالمنفدثي:امدقابنتال
ان~«وةدارفى«خلواآنتدواوالثظاجدواال:قالءهسمااةوفي

اتدواالذىاليومفىوممافدوامليهاتءىالهوممولامرفىفيهأليتشاوروا
مليهجليليختمت>فىدجلفدمفاءتءاخةأكيوميسىاليومذلثال.وكان
اااشيخمن:قالواإبهامحروافآوهمفال.اراطبابهىفوف»طألبت

نتقولىماليمم«مرمخضرءلهاتعدتميباألىهعنجدادلمنشيخ:قال
مومهزهرفي.دخل9ءاجل:قالوا.ونمحأرأ)منهمر`يطالآنومس

امفان:إضبضمقال»زيىرافاثفيهااتمحوقد_اتلمنه_
طيناتوبالرلمحرنا.نهماءواةءرناظ»رأييقدماامرهمنتدكانالرجل

قاالقال/فتتاوروا:(قال)•رأ)فيهفآجيعواءفيرنامنتمهاقدفيمن

اثبامااهاسرما»بواممءباإلليههوآفلقواالمدءءفىاحبوه:مهم



هزأمن»ممممىومنءلنابنةواهير)قءقبلهكاواا~لذ~اا_«را»مق
.امابهمما~همب»حتىالموت

لتنواةءوآي~هذاماءواتءال_النجدي~الت~الة
الىدومهاقلة_الذىالبابورا»منامرهأليخودنءقولوقةء~وههب

يالرونالمءايد_>~فيوعومه~يتبواآنتكوافألو»امحايه
فتتاوروا.يوههفىوانظظ»برآى~ه_اماءامى~ىيفلبو~هيبه
خرحتاذا<بالدنامنفننفيهاظرنايين>ز.محرجه:~مقاتلقالتم»هليه
فآ~منهونوغناهناغاباذاوقر-توالذهبايننإليالفواقهعنا

~_~»رراآايرأى.لالهذامارات.ال_النبدىقااالتيخا~نا~
ماذكث~لوألة91بهآر0بمالهالالب7وغلبته»منطقهوحالوة
حتىوحديتهقولهمن>ألكمليممفيفابءالمربمن-~7محلآنا~
~امى~فيآخأءبالد~فىآ~ه-ط-قا~بهمسيرمءمليهيتادموه
-ملاولة»قال.هذاغيروآ،فيهاديروااراد~ما_يو»لم»آيد_
ابايا»ر1ر.اتالنتد~نليهر~اراال1آ،لىفيهلياقراة:اممتابن

م»فيناوهيط.جليدأفتىمتا.قبيلةكرمنفآخأأنارى:قال8ا~
ر-_ضربةبهاذءريومهاليهدونهمءماره_0سرمممفتى~ذ«ط~
ء~ها:لالةفىدمهرقةذهثذدالااذاممفا»منهتر>_فيالمهفيةدواه
.لهمفمقلناللعةبامناوافرفء-_و»ممة-ر~7منافهبدبويتدوفا
رقفتهفيره.وآايالءالرأى«أاءجلالقالمااقول_جدياكخاأتقال
<ايهضا~وال8ا~متقةلها~نله~~ون9وللثةهلىالقوم

لميه.هبوقفتيامتىيرمدونه



لب:ايهابئلعليقالءمكاموململيهاألملىاهومولرأىفال
~أنإءفيهفر»االخضرالحوريمذادىبماوتسجءفراثيملىم`

.ناماذاذهثودهفىياماتهرسولوكان.سمتالرههشيهاايكيخاص

ولمءفتالءمشامبئبملابىوفيرمءلهسرااتال:امدقابنلظ
الربمالككنيامرهلىبقموهتاا~أنربزعممحدأان:بابهملى

.االردنكدنانجنانلينجملت،.و_نكبدمنم´بمثر،والمجم
لربملتثم،مرمكبدمن´بشىم،بحفييرلهكانففلر»لمران
درناهو~نتظما:فتالءممهمبكزلمعنلم~ات1أآ.فيهاىرقوننار
اطابتهوانللقكدمليرخرجواةفدااةتذيبك:قال.محدأ:اقالى
.اثلرسدببمتب)النراشملىمياونفيملعونتفلوا

ءاليومذهثالتر:ن.فىمنوبملاهناآللاةءاوكان:امحقابزفال
اوقتاكاوليثبتوك~وااذينبكبمكر«واذ:الاجموااوماكاف
».ينالماكنيرواقهءاةويكرءويكرونءجوكيق

ء<>~»جم«.ن.أهبد.

>~ونرج»مكتالىوبحعيربئ_~إنثما~~:ابنقال
اهل»~قومهم-جاجمعا)و~الىءالمينمنءاالنماومنحوج
~العقبةوماعليهاههلهائةو~لفواعدواءمك»قامواحتىرواكاك



ءلنإيهوالنصرألامتهمنارادمابماثادادمينيقالتثرااماوكا
.واماالثركواذاللءواطهاالمالموامراز

اذاحتىءوهالنافىقومناهحايلةلكفنمنا:ساهثبنلحمبقال
فتللوماءاق_»لهاههوسرا~امادومالنامنخربخاالليلاثمض
و~ءالعقبةعند»ا~بفىاجتممنا-ر»سمننين»الغطأسلل
التقبفىنافابتءناتا»~أأنامروممنا»ربالومبعو~آمالنة
عبدالمطلب»بنالباهرههومهناهاهحتىومامليهادملىاههو~لتتظ
.(نقويتواخيهابنامرمحفرأناحبآهاالءقومهدبئهنيرمئذومر
اغزوج»سثربا:فقالءلطلبمبدابنالمباهر~~اولكانبلىفي

فعزوبما:المزوجاالنماومنالهيمذايعمونإنماالمربو~نت:(~ل
هلىهوعنءقومنامنمنعناهوقاءقد~حيثمنامحد~اإنوآوسا)
االمحيازاالابىقدواه.بلد»فىمذمةوءقومهمنهزفىفموءفيهوا~~مئل

وماذوهءاليهدهو»وهفيمالهوافونآفوونك،فان.~واتحرةالير
سملحوهآ~دونوإ~~_ءذهثمن~ومافآ~فمالفهممن

.-.
قومهمنومنعةمنفىفامهءفدهو»االن´هنا~بهاحروجبمدوفاذلوه
>ولجده

نفلقهنمزءالةوسولاءمنكلم»نلتمامممناة:النتلنا:قال

.تاميهمابكول

الة»الىودعاااتر.نمنالوموءميهاةملىاةوسرلمت.قال



كمنناهمنهغنعونعاأنعوفيأفرلهباهرأ:فالثمءاالسالمفىثفبوو
.وا.نا>~
بثكوالذىءنم:لةثمءبدهروومهئا>~ماافأخذ:قال
ءاناهواثفنحن»ة1ر«ولياناءيهفبا.ناةأزمنهفغعالمنمنكن)بالمتى
.ر6منكارأورشاها،ااتلتةراهلربالمر

ابو_دماعليهاةهلىا«وممولد~والبرا>_التوآلمترضظ
ولم~ناءالبالوبالوينيننا(نءالةرسروليا:نقالنااتيمنالتنير
أنءاقهافلوكثم»ذهكفملناغن(قءمبيتفلباليورد)(ينيتاطمرها
:فالثمومماءمليهاته«لىاةر«ولفترفالدو»منافرملثالىوبمح
هاربتممنامارب<منروانا>ناتم،الدمواا»ممءاالمالدمبل

.سالمتممنواساا
دمردياىءالمرسةيياالممالت:ويقال:م1مثائل(ظ
).هرمتيوهرمق

.اهةملىمولهلاتأذن-ين_الحرببيعةوكانت:امحقابئقال
االولىء~نتاالولىالعقبةفىمليممشرطه~ى_شروطالقتالفىو~مليه
و~مليهاةملىل~لهنأذيكن(وبملمزاةأنوذلكالنا»يمةهلى
امقبةفىوماعليهاةملىاةر~وليعمموبا»فيهالهاذنفيءالحربفى

ءل´ابهالقومملوامترطلنفسهاخذواالحرداالهو-ربعلىاال-يرة

.ر~•رن-م~•>>~_.النةبذلكفا»الىملىلهموبعمل



اموالفيهاءيراافالمرو~نث.مرهافىلثامبايقىقوهتت
.المرفى•بثاالفماهدأمثقاللهشيةقوالثيألعت´ةيقولم.ممظ
.اقللويةءديارالفلحينفيهانلمفيقال

قةتخرورالعاهنبكرولحيرءويثىمنرجالمالمرنالعيرفىوكان
--ا0
لاياأتريثىمعثر1:يتولحروضضيا~مراهل~رعفل.`وفلابز

ءالغوثالغوثءاصحامانىمحدطاوخرفيء~هطيمةءغالببنلحوأى



يرءءكنواعيرلميىقعزالحثوممليهاثهملىاثر.ولواآ
ءوأ~فتاليوالعثبكرابىقام.قريىمنواخرمالنامىفامتثار
يارمول:فتالعروبئاداليقدقامتم.واحنفنالالخالببنعرقامة
امرا:يلبزقادتكالثقترا»الواأهءسكفنءاةاراكلماانمناة

وربكانتداذهبه.وكنقاعدونمنانااتةفقابك9ورانتلموس:«اذهب
دالذمك0ةالىبامرتلحرءبالحقبثكفوالذى.مفاتلونمممانافتا-ال
ء9نيروممامليها«ملىاأارسرلفتال~بلنهتىدوفمنممكلجاالنا
»>»و»جمنامالن:<لبرن0إل9دالأل

نمامانك:قريثرالىارملمرهزامقدأفمفيا~ابىرأىوال
ابرفتالناربرا~ءاتمخبامافتد،وامراا_وربالكر5يراملمذنهنرتم
موامرمنصوعا.روألن~بل)زد»قوبوالواشر_مثامينجل
ءالجزرفننهءتال)مليهفنقيم~عامكلسوقبالمتجتعوءالمريه
ويميرناالمربباوتسرءالقيانطينافيوتنءالخرنقيوءاطعامنطممو

.ناسزا،بدماا«أابر:ن´مزالىفالوجنا
.«»و»جمنامال.•<ليرن



.ر

.الكتابةمحنمزأمار~ألفىيكرو(ءتبكمنا~مرىفىوكان

بةاا~تالمانااهمنعثرةيماأن>نهلفيبءلهمالالمنمموكان
.االنصارنفيمنجامةفىةا~ثابتنزيهتعاذوث~.ميباليخلىو

<.<•<رمتر.ي•.دمار...ر

اهائي_منء«يلم_الم~67

ه~ومبلمنما:~بلغنىفيا~قولفالترهاتمنمدىواما
.منيءيههحمين،و«إمليهاقه»لىاة(«ولألاميةاثد~كانببهالعب
باع.بالمرويةفىا«يووكنتءنمرا)وكذتءثوينأامرأفكنتانااما

ظا.بيايصغكانلماقويفيطكوكنتءد~كرفيفىفكنت
وكانوبي،ليكانلغالمفقلت،همتهومرمليهاأملىاةموليرعمت
تر)نامتبمماغاظلالفيأجاالاىمنليأيدءهكاباال_اليراميأ
(ناثم.فنسل.نينا~ذاابالدمذهولئقدلهحديجيشتعهنازاءني
محدفيليكخثاذا)ها~ماءهدييانفتال،فداةذاتاتاني
.محدبيرشمذه:فتالواءمهااتأفيراياترأيتقديظءاال~نمنعهظ
:قلتثمءووالىبأمليفاهتمات.ربهاة~أبحالياليتيرب:تةقاا
زيااارثية(و.قالالجوثميةفسال~.بالشامالنمارىمندييبأملألمتى
.بهااقتالشامتدمتافهءاحاقرفىلحامتفتوفلممثامابزقال

ذ«نفاتمرةةابسهةءومرعليهالتههلىاةموكلفيلفنيتخاو



وقدءيهمنياسإفىومماطيهالةملىاثهرسولمحدبهامفتهءبتاها

هامبتإلملت(قال).الثامالىوبيوميمليهاةملىاثهو«ول<لغ

ملىالةمولمبهالحر.فبهالجبنالباياكانتالسبربإب~ةفى
طكءالةوسولبا:لتفتا»تجزالامرأةوكانتد»اليهفتامتومطيهاته
قالق:الوافدكنوه:قال.مليكاأمنءليذدهنالرافوغابالدال

الةومولمضثمقالت)لم1ورسرالاةمنالفارأ.قال.باتمنمدى
مثللهفتلتءىمرالغد>~كاناذاحتى.ووهوومماعليهاة»ى
بيآمرانبمهكاناذاحتى:(فالت)إالسى.ا.طمامثلليوقالءذلث
تفي:فالت.ذ~فويأن!خفهمنوجلالي~فأشارءمنهيشتوفد
اأ9من،9هيناهنالرافدوغابالوالدمللثءاأوسوليا:نقلتءاليه

مجديهتىوجفيبحليةفالءفعلتقد:وملمعليها«ملىفنال.مليك

فألت.ا~ذينيمءبالدكا´ل~بلغلثامتىلك~ثفةيكونمنفوملثمن

اثدهتوا~ا.~طالب.بئألي.نقيلاكألأنالي~أشاواألىاالجلمن
أنأر«وإغالت)(ذ.اعةاوأففبلي~منر~بفدممتىوأقت.مليه

يا:نقلت»ودملممليهالتههلىاطةسولمكشت:فاات.بالثامافيا~ت_

ومولفتساي.خزبكفأفبهمليءفويمنومهفلمقدءالةرسول

ءدتةهتىسممخزجتءأختةواهالفيوحلنيءو«لمطيهاآلملىاته
.الثام

تعوبظعينةالىنطرتاذامليفىلقامك<إيءفواأ:مدىنال

اتاندتةملي~وفذتفال.هيصذاظءهامانة:فتلت.ؤمناثالي~

ءوااكقيةءكاتومءكوطمبأهكتاتاظاال´ءلوالفا.تقول



~ليمافرالةء9فياالتقوليال،انثةأى:قتلم(قال.مورتك
_كاقلت.منديمتفاةزلتنمءقال.ذ~تمامنمتلقدءفي

واهةأرى:لتةأمبلالهذاامىفىيكمماذان_عازمةامرأةوكانت

مكيكننولمءلهففاليهبقفلساباالجليكننظإسر)بهتحقأن
أى~الهذاإن:تة.انتدنتواءايقمنفىلتفن

.يةالهومرطيهاألملىالةلر»ممحرةأفثمعتىتكنربه:قال
:قلتدالرجل>ن:نقال»هيهفلتءسجدهقنوهوءعليهفدمفلت

ءفوالة.بيهالىليفانطقوممليهاتهسلىاقهرسولفتام.هامينمدى
يالملىهافوتف،قنتهفاق~تضيفةامرأةلقيتهاذءايهبي2الداذ

منىتم،قال.بلثهذاماوالة:بنيفىقاتقال)لم~ساهابفى~

أدممنومد´دةتاولتهليدخلاذاحتىءو«لمليهاألهلىاتهرسولبي
ذدس»انت.ل:تلت.»_هكراجلى:ختالاليفتذخا»ليأأمحثو~ة

إهرض.وسيمليهالةملىر«و_الةرجلىمجلت~تان.لفتال:.مليها
بنمديياءإيا:لطتم.ملكبآمرمذاماءواشر:ينفققلت(تال)

قومكفىتيو>~نآولم:قال.لى:قلت8وكوسرتكزآلم:مام

ءلابقلت:.ديكفىلكأيكليكنلمذلثذن:تاا..ى:تلت8باعبالمر

»ىطيالملك:قالتم.ليكةماييمرسلنبيآأووفت(تال).والة
ااال~ليوثطن~فوالةءسمهابمقوىمايناطهذادفول.فىمنيمنعكاتما
مافيهدخولمنكيمتهإغاولملك.يأخذهمنوبملالحتىفيهمييضآن

منتخرعبالمرآةتمدحآنليوشكنىفواعلةءعادلموقلةمالولمكقرةمنوى



منكيمنهإعاولمك.تخاتالءالبيتمذازورحتىبرهامحرالقاد«ية
أمت>ليوثكناةوأم<مفيفىوالدلالناالكأنوىأنكفيهدذول
.تفأسه:تال.طيهمتفتحتقدبابلارقىمنالبيمئموربالةتسر

ممهمىبيمنامالن.اا~ن

الجاهاية.سواقفيوالبيرااو»ىاياما.ةااتب_الال

فال.اجاهبةفىالنامىقتبروءكاظالمجازذو:كانالبامىابئعن

تتغواأنح~1د:طيرليى:هزاتحتىذكأل»واكأمم_الماالباه

.الحج>واسرفىربرمنفمنال
230مراجا.خاري•الميى

مكةيدذا~و«)عأل»اطأملىاتوومدول~ألال

»مكةهزلالو«مطيهالةملىاأوسولأنشيةابىبتييةقينءن
يد~ءأاحلتهملىسبمابافالفتابهبماهحتىنيجءالنامىوالوأن

»نهفأخذءالخةبذغا~دماوافهطقضفال.ء«هفىريحجنالركى
يلوفكمرهاميداننهحامةفيهافو.«دذلما0ءطتفأستةءاكأبةمفتدع
.السب«فىالناحىطامتكفوقد»مبةالكبابءلىوتفم.ءماكلم

<هو<جمتامالن:ةاليه



طيهاته«لىاأرسولأنالعااهلبضو-في:هشامابئقال

صرامتوأىءوفيرمااال.ثكةمومفيهفرأىااذتحبومالباتدخلوسما
ا_ملىءاتهتالمهم:فتالء1يتقسر»األذالمهيهفى»عمور)السالممليه
يعود)هيهابماكان81واألزالمهيرابىمثآنما.إألزالميمدمتبىشيخا
امر/.المشركينمنكا~وماءسط)حنيفكانو)ن،:»را)وال

.تظمها-ود~تلث

»اعداعنيمنمحاطةرسرل~ال4

عرفتالءاينالىسالير~بةبم«~امةينمفوانذرج
ءمنكهار)خرجوقدءومهةميداميةينمأواناناأل:نبييا:و»بابئ

يا:قال.و:«~ه:قال.مليكاثهملىقنهفأءاإهرفىفسهليقذف
ايهاة«لىاةوءولهفأمط.امانكبهايعرففي:يآفأههءاآلرسول
أ~م«وهواددكاحتىهيربهانمزج.0مكبهادخلااتيعادتهوسر
أنن«لمثاآلألفىءاثه»وايابىاكفي»مفوانيا:فتالءاابحرفيكبم

:قاك.بهلمشهشتقهءوسلممليهاأل«_اتهومول«نامانفنداءمالما
ءوايابيفداكءمفوا~اى:تال.~سرقفالتيهاغر´بءويحك
وأله»علهابئالنامىوذ~مءالناحروأحلمءااناهىوأمءالناهىأفمنل
:تال.فيهلىافافهانى:تال.لمشهمكوملكهءشرفكوشرفهءمزك



اتههلىاتهم»ولعلىبانفمحتىءممهفربع.االممذاكمنامرمو
قال.دق.ه:فال.أانتنيفدأنكزءمذاان:مفواننغال»وملمهليه
.اشراربةفيهإلحيدرانتد:فال.بنشبالحيدرفيهمافيناء

با~اياادتأرعاملفيبألطوسرمليهاثملىاثومدول_اله

ربالوسلممليهاثههلىالةرسولبثقال:،العامدى»يدانعن
»~ا:الةءبمالينبما>بما>فال.مدقة)نلىقال(~وعللمحراألمدمن

فتاموسلمميهاثه«ىالنيذلكفبغ.إلي~ا»>يترهدةوهذ«<ما~
ءبمالينفيجيهاثوالأمابضعلىبمهموبالبالما:قالمخليإل
اوايهيتفىلسب.فال.9إليا»ديتهدياوهذه»مالوهذا:فيقول

هذامناء«يأخذالءبد»فنيوالذى.الاماليهأ´بدىيظيامه«ت
له،بماهمبي)كانالن:نمقه»لىيكدهيامةاةومبما.إالة»>فبىشربااالمال

.تيوءبادتشانكانتنولمءخوارلهاءباهبترةكانتوإنبرغاه

رأيتحتىيديهرخوسلمطيهالثهملىاتهم«ولرادت:قالم

.اشداامم8مذبكهل»المم:قالنمءالبطيهزةه
هليهاثهملىاثهرسيلحناذناىوال-ميناىابر:هميأابو(قال

اأسولمندهركبتهتحك~وكبتيء>ت1بئزبدذلكضوااثاهدءوسلم
).وسلممليهاثملى

»ه«مراطباليداوداللى<اند



ع0اذبأخه>نفقرامأ~16

.رمى،الرائعمثهبةنطو«ممليهاةملىنب>رن
~باقهونعوذ.اليهنترب«ونتفذهونتعينةنحتدهءتهد8ا
ومنءالأمضلفةاتهمإليم~>اعالناعيثا-ومنافنمناشرور
وآمتم.لهتيمكالءوحدها«االإلهالآنوأمتهد.الهادئفاليثل
ءماهتهكوآشك»اتهتترىءالةمباأ»او«يروومموال.ءبدهمحد)أن

.نيرموباذىرا~

الله.ليادرىالفاف.لرا.ينمنياالمواءااناعراابهء.«ماآ
.هذا»وفئفىهذاعايبدالقالم

كعرمةربيواتةأنالىطيكحرامواموالو2دماهإن»النافايها
.هذاكبلفي»أاتمرألفىهذابردك

.مأ-ر«آلثةأ!لمزتمل»أال

الجاهليأرباوان.ملباا-تمنامنالىفله_ؤدماامانةهمنهكانتلحن
>1>رإ~.الما~مبربئسالبعيربابهابدأربااولران<ونربح
بدبئرتاطبنريعةبئعامردمبابدآدماولوإن<موفوعةمليةابال

ءفوده-دوالة.والدقايةاألدانأنمموهنوهآالجاهليةمآدوإن.المللب
اإلهلية.اهلمنفوزادفن.»بى.مئةوفيهجر8وابالدمافلماالعمدوتبه

.شالظالممألجفت»لءاال

فدولنهءهفياومنكفىيبد~نيىفذيالناكإنءالذاعرابها



.امالومنرونتحةعاذللثسوىفيا´دفاعأنوفي
»ءء

هناالافيهمالامرئوال~محل.اخوةااؤمنو~إنماءالناهىايا

.نهناملىر~

.دأشرمالممدبلغتهلءاال
وكتقهذلىءمقأتاب.مذكبيففار~كىبطجه«~مفال

.الةكتاب:بدهممراتفابهاخذمإنمافير

.فاثمراالمهمأبغتهلءاال
-_

~وادمءالدمكلك.واحداباكموإن،واءدمبكم<اصانايوا

.وىبالتةااللففلمجىمحدلعرإلوليى.أتتاألالةمندأك»طر.واب
.شدظمالم9بلنتلهءاال
.نحم:قالوا
.الغائبالناهدفليثأ:تال

و،إعليهاةملىالنوومولوفاة~الال

بنىعرتامءوممليهاشرملىاتوومولزيةال:قالورةابىمن
مليهالةهلىاتوم«ولأ~يرعونينالفانةمنوبماالإن:فقالءالحالب
ذهبولكنه»ماتماواةومريههاثهملىاتورسرلنولم.ترنوفدوم



وجرىليلةاربعينقومهعنغابفقهءهوانبنمومىذهبكاربهالى
كاومامليه01ملىاألوموللير~~واذ»~ماتقدقيلأنبعداليمم
اثهلهانوسرلأنزهوا»واردرموبمالايديف~مومىربح
.مأتوماعليه

وصرءالخوبلذ«ءقءاسجدبابكمزلحتىلجرابىلواة:تال

ومرعليهالةهلىالةسرلممحردخلحتىشيهالىيتفتفاءالناحىيم
عليه،ابدتناميةفى»مجىوسماليههاألملىاآلورسرا.ءها:شرةيدتفى

(تال)وءإمليااثهلىهاقهو»ولوجهعنكشرفحتىءفأقبلوهيهبوأ
مليلثاثهالتي~الوتآاما»وايانثبأإلنتالثمءنة.ألهعليهاقبارثم

وجهعلىالودردثم(قال).9ابدموة1يد»تميدلمث~ثمءذقهافتد
ملىنل1فةءالنأمريموعرءخرحثمءو«ىايهاهةملىاةوممول
اقبلتيهالبكرابىو:هافه.تكلمأناالفأبى.أقيتءر5ياوسلث
وأأىاثنحدهر~ودمكوامليهاقبلواالناص~مههحفالءالناسملى
ومنءماتقد9محدنانمحدأيبكانمقإأالناحرهايا:تالأمءليهه

االمحددومااال~يا:هذهتالثم(قال)~يموتالياثناناهثهيدكاؤ

ومئببكرامقالىهاتليرلةاوماثنانءسلالىقبامنخلتدةوسول
».اائدا~مناشرو«تحزىشكاشريضي~فلزمقبهملىيقلب

اإلتالماهنىهزلتقداآليأهذهأن>طراالالنامىلكأنفواللةل)ظلم

ابوفالر.واهوماذفىىفانماءربافعنالنامىوانفدها(قال).بومشذبال



حنىيرتفهءفالبابكرابامممتأ~اال»وماواآل:ءرنال،رذم
ومرملبهاأملىانهومولأزووفترءالىءلنىفيمااالرضالىوفعت
.ماتفد



<).<ؤ..

.بكودعك1~جئإذااتيلم~النغنم

وثوف~لممزاألخيرتكةداف7تك9د
د.دءد>••ءمد««>.•«>•>..

~فثاوئبنهابحدكال~0فنو~~معقربكبعطبك

~فثدتزبكميعببآو~اما

الضحىسووه



ذآلفآمعوأيالىآلحمعةيوممننودء»~لصلؤةمنوأياذا10

~تعلونكنتىانمنيرلكرذ`لكل~لبيعوذزوأ~قه

نمنىهنبتنرأدآالرخىآفىفآ´تنروأآلمؤةتنبتفإذا

تفلدذلعلة~اشنهآلتهواذكاوأالة
مء~وا~ةالحةمسيرة

هىبآلتقادفعالالتيةمقثتوىالحنةالم

لمألة~ة`م8وبينأمبينكاآىفإذاأحز

اال~ملقئهآومامب~وألذبئاالاميلفئهآدما~حب



إلىفهى:مخلئالأعنثقهمفىجعلناانام~اليؤمنون

امليديم~ابينمنوجعلنا~مقمحونفهمتاناألذ



بألغببأهئن9وخئىالألألنبعأمنتمذرعارا

لمونى9نحىنحنانا~~بموا~جرألبمغفي~هفبئيه

ا~حصبنئهئئآوكائئرهماوءئدموأماونكثب

إذألثيبأ~امحبمئاللهمفرب9و~ميناما~ومفق
->»>»-6ء»دد»ده»~
فكذبرطئنبن9الهمارمملناإذ~لمرسلونأهابماء

أترمآفالوأ~سلونصالبيمانآلوأقمابئا~فعززنا
:دءء>»د:ه»>د«_ء.«>.««ء•
ياالتراإنثئممنهئن11رلاومابئيمثلناإال

~لمرسلونإللبكيإ.آمعرربافالوأ~نكذ~رن

بكلفطبرناياناو~ا1نأ~~لمين~لبلئخراالعلبناوما

~أله.~عذابمناولبمنأللنوجنكرفننهوأللن
مهمهرر
~مسرفونفومذألنز»بأ~لمزبتى~ارنمعكلطئر~مفالوأ

بعوأ1مئفرمشالبسئوبمللمدبنه1~افصامنوبماء



وهمأجرايسثلكوالمناتبعوا~ميبئالمر
«»»»»»-دء>»»مه»»»>->»

واليهالا~الذىفطربىو»لى~~ون

جنل1ودنإناهةءهدويهمن~ءأتخذجعرنق

لمآلمين~1منوجعلنربىعقولى~.بمايعلون



»ء>»>-دا>--»-0
نساوجعلنا~.كلونفنهحبامنهاوانرجنااحنها

االرضتنبتعاكلمامؤجاألزنطقاآىمبخئن

دليللهمم»اية~يعألنالوعاأنفسمومن

والثمس~مظلونهمالنهار~فماذامنهفلخ

~العليهوالعزيأتقدذ`لكتجرىلمتترلها

~يعالتلعرجوندكاطحقمنازلو~لقمرقدرنئه

مابقذليل~لقمروالآركأنلهآينبنىال~لثمس

حلناناألهموءاية~يبحونفلكفىوكلالنهار

<مثلهمنلهمونملقنا~المشعونالفلكفىيتممزر



االربهميتاءية~منا»منتا~تيموما~خونق

كا:نفقوالهمقيلوإذا~سرضينعنهاكانوا

أنطعمامنوأءلأليئآلذيئكفروآهلقاالتهرزقك

~~بيئفملثلفىياالأنتىانماته~ا´طعمه.يتآءلومن

~مت~كنقانمالوعدفئذامتقيقولونو

~يرجعونأهلهمالىموآلتوصيةبتطيعونفال

ربهمالى~ماث~ألبملمنهمفهاذاالصورفىونفخ

فئألاذ~تصمنبعنامنيئريلناتالوأ~يسلون



«>>0-..>»•~>>>»>~>د>•
~محضرونالنابعبحهمفاذابمدةممبمأ

ماكنتياالتجزوذوالثيئانفستظلالتاليوم

ثفلفىالينوم~لحنة:محبان~تمملون

مكعلى~ال~رأمظللفىوأزوجهمهم~فكهرذ

~آعونماولهمفكها~فيالهم~متكون

~ايا~ليومو~متزوأ~رسرربمنقو~المك

ادم0يبئ(ليكلا~عهلء~ا~أ~مونالمجي

وأذ~ومبينعدلكرانهالشيطنوأتقبلالأن

منكلا~ضلولقد~~ستقرصر_هذااعبدونى

جهنىهز»،~تمقلون´فكونوأا~فأكراجبال



ءظآترطفآتتترأأتينهتلىللتانئأء

ننك»نعيرهومن~يوجمونوالمنياامتطئعوأ

التعر.ماعلنئأوما~يعقرنفالأآظقفى

لينذر~مبينن10ذكروةفوياالإألط.يبنى

أوآل~الكئفريئملىالقواويحقحاكانمن

لهافهمأيدينآ~انعئماهلتآللهمظقناأناووأ

ركوبهم~ومنهأفنبالهموذللنشها~مئلكون

أفالومشاربمنشفعفبهاولهم~~كلون1.



مئاللناوفرب~مبينفماذ~هوخميونطفأ

~رهيهوهىيكي~لعظئممنتالهرظثهولس

حقوهولحرهم..أوأ~انثأهآمحيا~آىثل

فماذامن~لشجرأألخضرنارالمطم~~ألىجعل

المؤتنقأوليرااى~منأ~رثدونأنة

وهوأظلئقبلىمئلهميحآلا~نبقئدرعئو)ال~رهى



بآتهتثركاليثبنميعظهودءآلبنهلقمنتالواذ

يهلمو~آلفنووقينا~مظيه~ظلمالشركاث

اشكولىأنعامينفىوفصأروهنعلىوهناأمأرحلته

تثركأنعىجهداكانومالممير~المولواليك

اآليافىومماحساتعقهمافالعلمءبهلثماليىبى

مرجعآلإلىثمالنابأهنرهبطراتعسرونا

تكانممآانميبن~تعطونبماكنتىفبثألفأ

الموتأوفى~ةفىفتكنخردلمنحبةمقال

~خيرلطيفالةيانالةبهايا`تاألرضأوفى

المنكرعنوانهلمعزوفبااالصلوة~وأهرأقميبئ

~آاعورآمعنمنذ`كإنأمعابكماعلىوآمبر

مىهألرضآفىتمشواللناسرتموفدكوال



منيكفىاقمألم~ننوغتاإآلاليحبآقهإآ

لمؤتأ~آألممواتانمسوتكمنوآغضنى

نصيكنسوالآتأاآاراأل-~ءاتئكفيمأوابتغ

تبنوالإليكآقهأحمنكمآوأحنآألسرمن

المنسريزاليحبآقهإناألرخىفىالفاد

علىيمتوناآينأآلمينوعباد

محملماتآلوآآمجهلونطبهمظواذاا.رهرهو~ما

يقولونواآين~~وقيمامجدامهمليبترنواآين

~عوامابهاكادعداانجهزعذابعناآميي~نا~



لأنفقواذآلمآايئم~ومقاماسنقرامآ»تانها

وآآير~قواماذ`كبينوكانيقتروأوليرفوا

يه،يثآلميوم~لقيمةاتعذابلهيضعف~شاماأ
ة---ه---------:الد-

صئيطكالوكلامنوةنابمناال>~>~مهانا
5»هدا---~»--د»»--«د«>»««مر1«

غفورااقهوكانحنثتمبثانهمطة9يبدلفاولئك

زبمابمةفىاثسباحعثباحفياءكثكؤةزرهش

مبثركمجر.ةمنيوقددرىكوكبألتاآزبمابة

ولوأأيفقيتايالازغربيكوالآلثرقةيتونةز



تيرمز،مثيوأرثو
ه»<:أمز«رم:م

ألتنألمفبا



لولبه؟جعلنافقدمظلومافنآومنبآلحنإال~تهوم

منصوراركانانهم~لقنلفيبيرففالملطننا

يلغحتىا~حمنهىبألق~ليتبى~االمالتتربوأوال

~منو~ال~لعهدكاننلبآلعهلوا~وفوأرأفآله

ذ`لكبألقطامى~لمنقيووزنوأاذاكلتىم~لكلأوأوفى

ءبهلكلبسماتقفوال~يالتاذوأأحنخير
رممررررررم «>>•»».وء>>>»««>«>«>>•«•> >•».و>«
عنهكانولنكلبمرو~لفزادكل1والسمعن1•علم

تخرقلنيدنكهرطفى~الرهىنمنىوال~مسنو~ال

كانذ`لككا~طو~ال~طبالتبلغولن~الرهى

مألوطريلتهيتدرميته



عنءهأصمنبأآرحالملكةينزأ~يركون

إآل.أنأإله~آلرنهأأنذررأأنةعبادهمنيشآأمن

-_بألحقواالرهىمق~لسموت~فأتقون

ويمثونميزجالفياولكل~تأكلونوتناومنفع

أتكوفىآباد~الىمئقالكلأوتحل~ترحونومين

~رحرأوفلربكلانماألنفسبعقاالمبئلفيه

الماويحقوزيذ~كوها.لتروالحميروآلبغالواظيلى

ولوشآ»رجآمومنهاآلببىقصداتهوعلى~تعلون



لكرذرأوما~لقو~م~يعقلونأليثتذ`لكفى(ث

أل.ه~لقو~وذ`كفى(ن:لونهممتلفاا_رضفى

لحمامنهعنرالبحرلند~كلوأوهواآى~آكرونأ

ىالفكوقتلبونهايملبةمنألوقتعرجوأطر~ها

~وذتتألولعتآلفضاءمزولتبتنوأفيهواف

»و_ها~ية~ناأندلى_ررة



ىمرانىكمبطنزأ6بماألثرئ:بب
د~دد.«دد»دت»د>»»»اى»-->ت<-»

لتعلمواومنازلوالرهو~لقصرمووا9ضيابعل~لشصس

-<~-»»م»د»د»»»~ه»»»-»»»
ا.بالحةأل`طثماضآل«آلو~~هباعلدال~لسيعنر

-ه»ه-»دد»ه»ه_»ا«دد
~~~ليليعمرلحأ~راألو~يفصل~~يئتالحوو

>>»)ه«»»ى»د-د»-»ت»»
.ومئمتو~الر~ل~لسمئي`تهو~لنهارو~~~آ



يعلهاالآلفيبمفاتحروعندهم~

ورقةمنتسقطوماوآلبحيالبرمافىيعلوإالفر

رطبوالاألرهىظلئتهفىحبةواليعلنهااالم

مبيئكثقبفىاالميابسوال
و~آيداالقام-ووة

غكوأأنمنببفزالناحكنوإذاأفلها0اااألمت
عبقأكانانةإنةبهبظكنعمأانهنمبألعذل

وأهبعزأانهأهبعرأاأ~ن،>امنوأبتأبها~ابيب
زاوهنن.فىنمزنننفإناالفرمنكل~آوأولىاأمو
نرافوالبومبآنهفزمنونكنزإنمولوالز»نهالى

وهءهم~اية0التاممووة



يغفرومنألنوبهمفآمتففروأ~قهذ~وأ:ننسهم

~يطوألوهممافعلواعنيصرواولاتهياآلاألنوب



مبحنكبطالهذاماخلقتربناوأألرهى~لسموت

فتدالنارتدضمنانكربآ~النارعذابفقنا

مححنااننامربنأ~~انصا~رمنلظلينومامأخربته

فاغفررنأمامنابكلم>اموأأنينادىآلبمنمناد~ما

~واراألمعوتوثناسرتناوكفرعنابناذنولنا

القبعةيومتحزناوالرسلكهلىوعدناماو»اناربنا

ايبتاةذئيكإنت
~~
وىلم_«وواية>قكوالةلا~وة



ءحههنلاطءاقمالنبينمواالمتبوالملشك

وآلمونو~اآكرةوءاقا~لقلوةوأتاماآتابفىم

والتراءآلبأسآءفىوآلمبريزإذا~عهدم~بعقدهم
>>>ءء.م2<>>«-«ا._أل«»»>

هملنكامممدقوااذيناولشكآلباسومين

ءءء
علىآلكتب~لميامعليكءاهنوأكتبيئأيا~أليئ

د`تمعدمأياما(رتقونلعلكلقبيكمناآين

ا~فيامأسفرنعد~منأوكلمريضاينمكانفن

عتكلسكينو~فنطعامفأليةريطيقو~مهوهى)آيز

كتإنلكلرخيهتموعوأدأنآرفهوخيرخيه~ا



النامىومز

هىالتهويتهد~لدنياالحيرةفىقرأمببكيهمن

توآ~معئوياذا>~اتحماموهوأأءقلبافىما

و~هةو~لسللحر~1ويلكفياليشداألرضئ

الغرة~نذتهتتى~قه9ألقيلواذا~الفساداليحب
يوى
لنامى9ومن~المهادوبتىجهزمفبهحباآل

وف0رواهةالتهموضاتابتغأ>نفهيرى،من

السآكافه~فىادظوآ~امنوآ~آيئيأيا~بآلعباد

~ومبينعدلكرمانهمالتيطنخطوت´تبعواوال

~ته~اآفآعلوألبينت9تكلماجأ»بطمنزللتىفان

حكييعيز
».»-.،ء<:نأدبرندن>م





_
وااقراءاتالته،ير»نرانىالةءالمفي

_<.
»أ~فدفتيبنا_~توبءأد»لحرا)هزلاثه~مهورانالة
~«ات~ل<تر_رلمنرر´ر.اا~تأ~إال.االتبن.-راتررمر
<فوقلو.أدامافىوفاطوحفياتفاظهأأ.ءض_فىمحقلفةرقططوماء
»بأدا~ا.ف>تمماواو»سر.ةرقطمبحسارتا،تةأنالىوا_مرذلك

هز«فوارت»النفيراإلممنبروايمااثسرمنالىباالنتسابتواخته
ءبا(.بحلحتتأخرقرا»اتذلكبعدزيدوربما.لقرادةا«والا:،~را»اتالة
فى~.مووفةالسجالقرا»اتالنقل.وهذهفىقوماتقوىرا»الالةأأةعندأمأاال

«~« •مم>الهليباسراوالاا«رب<لغةلفىالقرانانفاعاذسيراتواما
اله~>و~لوكان.ووا~يبهمفرداهفىنيهمعاو»اونومهيفرم~م~وا
-- ما»ووموا.قاهالإلسرباايذآوالفرو~ااتوحيدلبيانياتاياتوا-ال
ماوءم_دم.،ةماومموا»اإلوأرحأ-~مفى»ومااودمءذآااليماااداا«ةفى

وء_يزاإلليين<و_اعليهاةلهياكوكان.لهنا~ويكونتأنر ._
ىومقتهاالياتزولمببوعرذوارفوهفهءبها«حاذ»ودوانسوخمنالنا،خ
هوالفتحافهبرنه->(ذا5:تعالىقوله»نءا~»ءنهمنقوالء»ماالحال
وانزفاأ»حابةعنذلكونقل.ذلك.وا»الو~»عليهاثههلىاا.ي>ميامأ
.ممهذالمثلوةءددممن>ونا(.اذالمثو:داول»ميناهءلميممءالاثه
دونت»وءال«المعارفمارت-قوالسلفاالولااصربنمتناقاللفيو(

ه~ الصحابةءنزيهاودهالرطاالتوأةءذلك»نالكثيرتبذكءا~.تب
أ)ذ~ن.نذالثلراثأبيارالواقديواكيا(بالىذكرءرا.موااتابين



.•._.
ه:اعةاللصانموممارتم.اراالمزوهيكتاناتهثا>ماذ»فكتبوا
.كبالترافىوالبالغةاإلموابوأ-~ماللغةوعاتموففىم9ا~من
الىفماودمالءالمرب>__ت~نتأنبمدذال_فىوفىالدواتفوف ~~م0
.الال~ا«لكتب»ن~تلقىأرتوهذلكفتنومي.كتابوالنتل

_..
..الغممممار7و)اوببالن>«ال»ااتوانتيرفىذالمثالىفاحتيج

ه
~المنقو(ةر1االالى>مندء>تليتغير:منفينالالتقميرو»ار

0~ و~»االيدهردة»ولالنواسإب<سرخوالمهالناسخءدرفةوراا~
ذهثفىالمتقدمونه~وقد.بينوااتابةالوحاعنلبالنةإالأيعرفالذلك
واوااردود~والمةوالسرينالخثءللهثقوالهموهأن~إالءوأوهوا

النةعرفة~اال_نالىبرجرماووه0التغيرمناألفرفيواله
اله_نفأاوه»ليبواالمادالمتاهإل.بالمعنىتأديةفىوااالءةواالعراب

ه»و(نماءبازاتالمة»ودهواالولإذءاالولهن>فردأنقل~التمنيرمن
فا..سرالتفافى.فىيكوندة»نمم.ناهةهمهوعلاال_نمارأن>مد»ذا
للزغشري<اكشاف«»~تابميرااتفامننالههذاءلميهلاثتمااحمنومن
فيأني»المقاشدفىالاالعناهلمنمؤلفهأنإال.انمراقفوارزماهلمن

_~
.البالغةطرقمنالقرانايفىتوهىدث<الفا«دةمذاهبهمملاربالمب
~~«منللب.وروكذيرءنهاكرافالنةاهلمنينةلهتلذلكفمار
ممواةفيهالناظرواذا~ن.والبالغةباللصانتملقفمافد»برموخإقرارم
ءمزغوائلهمأمون(نهمجرفال_عنهاالمجاجى_ءآليةالمذا»بهلذلك

.اللصانفىذو«بةلنوااتهطظنت
<•._»<.ر:درند.•_.«0



وألفاظ»«ماأيهأرمىوالحدةرم8ااالة.ن

.ملركانماالانهأنالف:نزوائدعلىاابهأاالساافىذكرتفدلحنت
ءةمكوجهومنمنت«ذأوجامنبنهبئرائرا:ءمأءوجملغتتبينالندوة
ورذيذموقنمليروأغمتدسرلرا~البومه:نمالىلظألءمنمثمة
أوالهااائكنباأرنمنذنهدلمبهلالمفرباجمل~د%»االسالملي
و.مل.أ»فيهكذبذبهاءمطرةمعظبظ«نمالىبنولهمليابهءكامااله
ىرفيوي_الجمئطهمنفدنالهجمفلةحأفباكانمذا>مجزةمن

بفوامليهبهامذفا:»ء~عننبربأالدواال~التشهإحماهنثربأالهااللباب
أبمرمبتبمدهمنء««والبواذالمةثبمناالرفىفىاأن«ولر.نالى
.حكبى»بزمناثهانءاتأكالتتلتما

الكانوإنالفيا~نأنالثيبة»»كارمالىكناب«النربأفىوأئرت
:نافبرليه1رنغر»1زرمنالبهالنائليعذل

قبائانود:أ:ثتمهإلىي_ههيتأ6رلتصتد~أتسرينلبيكا

وقنارباقشادة)لبالدأينشىووهادندلثفي~آلثشيكا

،تطناالغرهوأهايب،الجليةالبماؤااليقفاالاواوهمحاسنىلكن
»باالىةممرحكاالنقيةاانفوحىإاليدلهاال>فاثهومناخءالزكية«ياألاللم

ون»الداللميممهمكنون»الكتابفىآن~يملقت:وليه:«(مهفيوهفىفتال
نمنىشالواأليئوثفا.هدىأمذواينلكهول«ة:ماميهوهففىوقال

الماعةشتالة«خلالكاأفوذ~ت.عى»هلهمومووقرفى.ذاسم



تلبينالجالبأاامكيناتهزلت(كذالمثءاوكابعورةفيهتكاتلبى

لطيبينواطيباتلخبياتونوالحبكلخيدنفالخبيثاتبومرهرذيه~قإ

الذىالزاداألقد_بملى~ةا(ماآلتألفىودلث.باتاطوالحيبون

أ~رالثتوثفىماصىاةمعرفتهزهيلححتىالممار-درجاتكاهبهدتي

اا»«واتملكوتعلىاألكتاب>نفيطعوالحكاأل~ممندر~
شيه».منتابفى:لكلنافى«ما:بترلهوصفهكاكامهأنويتقواالدفى
تهيدفنمةالمكهذهوهذواالغزالمذهيدفه>ئهدايتهولىعنالةجعلنا

النكلم«نو»إعليهاثه«ليلنيكتمالىالثهقالكا~اتهيد»لممنالبشر

.»يثأهمنيودياثهولكن»أهببتمنمدي

االنماية.لمرمالر:نااةلمومه>نبهأيثتذلأناريتمااولأنوذ~ت
00~ انرالةاافاظرداتما~مهفت~ل.اا»ردةااللغاطقكةة)المفظمآامةو»ن

نهكقاالبنكتحميلمعا>.»~وكأنيريهلمنالمعاون~وا:لمز»نهفى
«-

ءطفةالقرانءافىنافذلثولس.يبنيهانويد>ابا>فىالمعاوناول«ن
العربلب~م»يرآنالةاظفألف.اا.رع«الممنءاكلفىنافحدو>ل

أو-المممأ-~مفىوا_كا»التقما»اءردوهليما<نمهاراوووامط»أزبدة
االلفاظوعدا«داهاوما.9ونومذظمفىواإلمناهءرا»اكحذاقمفزىواليها

الىباالف~فةوىواكودثا~لةاامباالخافةهومماوااثتقاتعهاالمتفرعات
.اد:طةلبوبالىباالخافةبنواةوكاحثالةءاألرقايباط

سزما،اال~!.ف:ر.ذ.ةفربفي.نود.-
)بالكةتن(



>:هأنرد:0>
:لطءو~ممليهاأ«لىياك~عروبكاآلمبمن

».منهاشرىماجيهمنزالماجر.ويوالمهمنالمسلونسرمنالمما«

اىاألءو_وليا:تالهرا:قالءاألثرىموهقابلو~~

».ويلواسامهمنالمسلونسرمن«:د~فالافضلاالمالم
اسركييؤمنال«:قالءو«لمليهاآلملىالنيمننىمن~

».لنفهيمبماالنيهيكبمتى
>>~>جريهت•المبح

»ه»ه»منأبالقاهرهواوالدهميحءيلمحدمطمأ

•_
ذقاكيةا:قالءومامليه!دملىالنبيءنمروةابنه~

5.هاناثتيمنواذا»أخلفهوعدواذاءبك-د~ث~ذ~•ثالث
><•<ر.مدتى

ورسوالاةيكرنأن:االيمانوةحةوجديهلنمزثثة«
أ~يال~رأن»تالىتااليمبال،المر<يكبرأنءاهاسعااليهامب
ه.النارفى´ينزفأنديةكاالكنفىيود



»»»مر«ج:اد`مدرمتى

عليهاثهملىاشومولقال:تالءئ>اشريهمهومادره
يحا~»مأفليميلارهؤال،:سأوأدرذتا،فىالأؤ´سهاد_««.ءومل

»م.»<<هدمنه_

،وسيمليااته«ىاتهم«ولأنهنهالةيوفادبابووعن
ءهذاذ.أ.مرضقيانيك:ليالنأئةفوقافاهجربههأنلمرلية«ال:قال

».لسالمبايدأالذىطونيءهذاودموفى
مهورم•المدرمقر

الرفذبمق،ماذااكامأمملمفيناذنا»تكإنما
.»المدطيهمواأظيفالففيممرقاذامءألهم

>.>م>•مرلى.ا«.«بار

ىهالنبيالىرجلباه:تالءاته~منهمنيمسدبئلمممومن
ءاتيامبعلتهاذا-لحرلىهد~لي»اقهدموليا:فتال»وملمي»الة
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هيد~اةوذكرمالالثكةوذآ~ال-ةوغثيهمالكينةليهمهزلت
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دنالناننومل
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مختلفان.وطءبالدكنةالنقرذواعارالمممنةالمعادفىالواوظودل:لؤالله
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بكيثو~أمةوالفهىفىالفيواكوخئف.ديارافينفيوناته
.االعمار،نذكيأ

هذابهالمقرورةبا)وفةدارهاتنى.التيمياشرمبيدبنهلتوكذهث
يومكلالعراقمنفلتهوكان.اطامتيناربه~حر1بااا«روفأءالرقت

وشيد.ذكتاناعااكثعراة)وناحيةذلث>ناكفوتيل(ديارالف
.والساجوالجمىباآلجروباهابالمديةداره

محروكانءورأسعهادار«اتنى:رىازهموفبئحنالىمبدوكنلك

بدوبخ.النيمنومشرمرة~ف.ميرالفوالءمحرفىمئةكمربطه
.الفوثايناربةالهننرجوناف

ماووآسرفضاه«~بالمقيق،زخدارهوقاهىاديبئسدواتنى
ت.شرظامالماوبص

>نخلفءماتهين:ابت»بنز«أنءالمميتيببنسيدذكوقد
والمياعوالاالدمنخكمافيربالفؤور»يكرما~نوالفوةالذ«بى
.دينارالفمئةقيمة

مناميالىءفيبابلروفااهااوف~فىبالمدينة»دارهالمقدادواتنى
والباطن.ااناا»ريهوةوبعلماشرفاثاعالهاومعلءالمدية

الناهر،علىوديونأءزارداف~ماثةوخلفءاميةبنيعلىومات
.دينارالفمئةقيمتهماكةالترمنذلثوءيروعقارات



ا:لمالءنفازنهمدقتل~~يومممانأؤمتبة:بناثهمبدوذك

و-~رىااةبو~ديفياه»وة.«آ.5درالفهوالفدد.اوالفومئة~موؤ
>الوإثيرأك-يالوخلفديار»انف>:ة.وفيرها

«»»و»ر~~«ي•باكأردر

اثهوفيءزربأ.ر11نازابذةبألسرتمم:قالو_ببنزدهن
انافانتلفتءبالشامكنت:تالالا»فسزهكازدثما:لهفتلتءمنه

.اثو»ميلفىيفتوماوالواألذقباألهيكعزون«والذينفىومعاوية

يني~ن~وفيهمفياهزلتةفتلت.الال-اباهلفىهزلت:سر´وياقال

فثمانإليفكتب.يثد)ونياألمنهوهنيعثمانالىوكتب.ذهثفىوينه
قبلوزملمكأممحتىالناعر9عليةفك.مهافته.المديةآتام:أن
فذاكقر)~ف~تيتشرياتان:ليفتالءامثمانذلكفذألت.ذلث
.وأاتد.تحثلي~رراأرلى<المنزلهذاازن.الذي

_»»><يجبنام•العير

ااكوفةمناانذرالحارثبنلكما<ارونالأين~_سةكانتلما

ومنء)ابصرةاهلمنوبعلةثفىالمبدىبعبتبنو~»وبعلمثيفى



الراقديذ~د(وةيالبلهد<~بنحنالىهبدعليهمءودلىمماثةرمهاهل
،.<._

عن~~اخرينالىالشجرة)محق~1عناهالسيرحاباهمنوغير»

محدوسم.التجيبيأحدبنومودانءالخرايالمحوحبنروه«ثلبممر
ألمنعمانىا:.اهرومر~ضرده~دط~وةءالمددتبكرآبيابن

~< رو.فااهمحالموفىفزلو~.ا~بنمروانفيهآسببكا~»أر»فيوليط

ومآلهفآ~رهلبطاأبيبنيهالىبمثولهم»بنهمانعالحا.ببخث
فمار.يوةالوحنالمدلمنونيريهما~عنهلهمويضئءاايمممحرجأن
وامارفيوانصرذوا.أرادماالىفأماوهطويل.بىخطدممد~نايسر.»هلي

هأملفيءاادينة»نمقبلووهبعيرىلحربغالم9إذامحمىانعزوففحالموالى
<~حأبيابنال~ر~رانمفأقرءر~رر.فة،~نفالمررشرهنازا

بفالنوافعلفال<لواةفالنيدهألححاإلثىعليكقدماذا«ر:مهماحب

أ~القوموعا.أمرنمافيرمقروأالجيشىفىمنالحترواحص.لحذاه
قدممنورأيوأيممواد_فق.ااديةالبقتعرافر<مروانط8_.اب6ا(
وردمواءلهم1~~منبهملفىماواكو-وكامو~ءدالمسبالوفىالمراقمن
أحه7أ:وقالالناهرءىذآشرف.الما»ومنعو»ءداوهفىممروهعمانالى

و«اعليهاةلهاتر~ولكعتوقدءلةتستحرنبم:وقال.يسقينا
زناأوءايمازبعد~؟فر:تالثط-دىاالمماامرىذمل8«ال:ولة
أوفاهليةفىذالمثتفيماوواد.5فمى.نيرذفمىلةآوا-ما~»بعا

ذالمث-قاا.»لوههأما».قرببالثاليهذمثا»»لةط»هل)ف~امالم.
ءالضجيجو~الصوتوار.~»أميةوني»ها<_>يموالي»نبحاءةخرج



د»0

بوالناهروفى.»نهمحليآقفآبى.ءروانوطالبوهءبالالحبداو»وآمدقوا
مها،كانألمهوهأيلا.احالذممنألمه~نممعود»بن01هبدألدلزهرة

محمر.بنر~زر<آبيلألبوآمالفوننارءلماررآ~»مغزرمربر
آممما،بكطا.اناكذ~هكدلالممن«رال»وغيرد~ءآبيبنمحد
ءلنصرتهبابهالىبالالحومواليهوالحينا~بابنيهبمثقتله»ونيرية

ءمحدا~ابهطلعةودثء0امبدانهبيرالوبعث.مممءنموهانوآمر/
.الدارعن9وفصد»ذ~نابمناقتدا»آر_مم:باؤمالصحابةانا»وآ~~
وجرحقنبر،و»جءالحمنوجرح»القومواثقبكبالسرامومفنامنفرر

فىالقومفتركواءا~ميةوبواتهبنوبتعهانالقومركنت.لحلمةبنمحد
يما.هفتوروااالنماومنقومدارالىمهمنفرومض.البابءلالقتال •_
زربتهءتانرمناءانرا~وربمالنبكرابيبند8اليهلرهىنر~ن
»محديا:هالبلحت»»بكرآبيبنمحدذآخأ..القتالمتاغيلومواليهوآ«لو

~0 ودذل.امذاوالىعنهوخرجيد»فتراحق.~>لمثلما»»اوكواكلو0وا
امرآتهفه_ت.فيهرآةيديهبينحفالمهو~ن.فقتالهفوجداهوجالن

ومن~نوالحمينالحنفد-ل.ااؤمنيناميرقتلقد:وقالتفصرخت
ذلكفبخ.~اءعنه01وضه_فافتفدفوجدوهأمية»نيمن<سما
الترم<فاسربمواالنار<مناا.ابرمرنيرء.~ر.~د~اوازيروللةمد

ااؤمنيناميرقتللحف:بنيهالفقالءالحزينكالوالهو»و»ا(ارمليودخل
واه~<طلةبنمحدو~ءينالوفربالحمنواطم5البابملىوآنما
والتتوالءا~~آباياءتضربال:طلحةلهفقال.الز.يوبن~ثهبد



،.م
«ا «»

ولحلبوا»اء»بي~وفير»مروانومرب.قتلمامرواندفحلىءتان

وانتلوةمن:أانو~فه_بنقاثتلزوبت»مليوقال.يوجدوافااليقتل
فا.بكرأبيبنمحدخهوقه~~ت»رجالناليهدخل:هالت•ممهك.ت
ءابيناطافي<لوةاريدوأاهايهد-اتلقدءواثه:وقال.قالتمانكر

.مببلوتفىلىماكان<واهه<يهجلينالىأتذاه_أءاوالقرهنتال
>ينوأرتسآداوهفىمرعماندوماءدةو~ن_.تاةأعاالوأاقتلولقد
ذاك_.من~وقيلءيره

ءء»-ءامرمعالدو:ي:اذب.روج

.>:أه.._>>؟
:طي»منوجلفال

ندرهأألينأ-كيأأفت.ا:



1»ذقبواوةألد~يا،لييذثون

_
:زراروالي

تتاليثلتييفيماكواقذإ
661هىألجنمامالذ•اكا~

اسانفى،نفجلحلنا
ليألذامذأمتحت

>ظ2حئفودنبوبالرزالمم.

:ياتالىاذقيىوفال

توينىفاءألثتميأيا
ينىقألبالدمنتودعإز
نوا6النأتتتركمتقنيلؤ

وأامناءكث~اأذ
تفاءتياتدوامكنال
اا~عادتمنماغابةءالذئبأغنم

»«هومبهبع(د0ب:<كا._



مهبهماتهكرمعليالىوطاخةازهيراخالف•م•ع

ىدرىهل_ءفقاالالبيعةدرخبمد~تاأوطلمةالديرأنذ.روا
با~ماوىوا(طامةالقمح»نمم:مليقال؟المؤمنين~ميرياءبايعنا(ما
فىثر~كناآلحربايناكولكناءال:االة.وعمانوهربكرأبامليه
لحرواا»ونواال»تقامةالة~لفىشركانو~ءال:ميقال.االمر
فال.اكننىرللةءالراقوايةنىلمثتالالزبيىنرط.راألرالدبزال
مزمال~فى~لز>~~م.ا~ةأظراثيثلهماموغيرىآنلهمانات
الذنب»عليهأتبتنادتىهمانآمرفىلهكناعي»منزاؤاهمذا:فقالتريثى
جعلآوادمابناناللها.االمرو~ءيتهفىبمااسوهوءالقتللهو»ببنا
ءااثورىاهل~تالته~ناأاالمالةما:طلحةألة.فيرنادوننا
دةفآهبحنا»يدهفىماومنمناايديافىماوأهطيناهوبايعنا»آه~اناك«»
زرهاتوكانءمباهربنهبداكهفدعا.ه~الىتولحمافانور.وبعوناماافطانا
5رىفا:تال.فرلمابلني.».~0قال•بلينالىهزمنقرللمثبك؟لهفقال
ءا(~وفةكلمةلووالزهيراأمرةلفو•اليةالآحبتاآساآرى:قال
.قالتمعلىفضحك.عمانمنعامىوابنلياءالمناليكبأقربليمافامر
المفيهيستميالالناهررقابملالومتى»واالمواللهالمامالسراقينأ~
مالسرةك.تولءبالسرلمعئانويالةويقوياىءبالبال»المعيفءويضربابا~
»~لظرماألول»المثأمالمعاويةت~هالمتنفعه~ولضرا»أحدا~
فقاال:هليالىوالزببرلحشحةارتم.وآيماذملي~نالواليةطحر«مما

ءاليكوجعنااتقضاتهاالىتقمفان»العمرةالىلنااثذ~ءائؤمنينا»يريا



~.1م«الممرهماواأل»من:لطمالبصمافذظو.ءلمأتبتمروا~
فمنيا..مثأذكاالىامفيا

أ~لحا1ج~>بفأ:مألوامبأاالماه

ءعانىبدمالطابءلىضكاءماطةيرفعا:شة~مهه

فلقيها»عثمانمقتلبد>ممنالديةنحوههاالةم»يعائثةخربث
كر!لنامنواجوعثمانقتل:ل1ة8ورادكما:لتفتا»الاخواأمنوجل

فمرفقظ.ودو`-بامآذهكاظنما:اتحقا.الفرغاهامرواالمرءطي

ايركانو،الحضريعامربكاشرياهاادخلهااذاءتى.>كةالىواجعة
~قتلهها~أقير9رد:قالت~ااؤمنينامياءدأكمما:لقا»مليهامهان

واتزمها~«مفاللبوا،اصاانرغاهولذهيي«تةالاالمروأن»مغالمر)
مااولو.هكءالحضريعاصهناآلإهابابهامناولكا:في.مالماال

،اآلصبنمسرمرموقا«مورو«م~ورفرابالمباراميةبتىتكلت
».~عاصناآلبمحليومقدموقد.ةامهبنىومار»قبةهبئوالوليد

مؤ/عواتءالمديةمنوالئرموءةوطءالمينمنادةينوملي»المبصرة

.المبصرةملىلماصفىيلطونظربد
->-س»ج»عبري<والوكمإالأربخ

المجلوقمة>مهشدمنعلىاالمواليترء4ئاتهفيمعلي~اه6

المفثةمتفيهفاذاءااللمتفىظالبهرةادلسةمنمليفرغال



لم:ءوقالخنهالتاسموجلكلفأمابء»مهشدمنملىننسها.ورادة
البأيةذالشرفىوفافى.ليانكرأهالىمثالبالثاموبلمراةرألأنكإن

.ررا~نمليملىولنرا
ه؟؟مىمجالمناررتم

ا-فالمهورذ~«زينوتعةذ~ر-اهال
_

م_لوة.وذالذينسرت».ةاالخرهبحادىفىالجا~ءةوةو~مق
~سلبصرةباعليأقامر.اذ.رعث:النةلااةوغير~»وبلفتوازيو~ة
و»نيانمهابيبنمعاوبةى»خرجم.الكوفةالىرفانهم»الةنرةعث
ونالثين»مبحسزةزرهفىفين.هفألتقواءال«،او0»~فبخءلشامبأمعه
منت8»»فيهاماالىيدءونالمصاحفالثاما«لفرفح»ايامأبهاااقتالودام
.الحين<و~_االملحالىودأهوأءا~رباسأكفكره»ا(ماهىبنهرو
بيممواو~ت»اا«اهربنهرومعاويةومكاالشري»مو~اطعليالك
فافترق.اال»آامرفىرواظفيبأذرحا~ولىوأهرفوايرأأنهليك<
.الناهر

وجهاطةك.مءيءسكرفيربيظاولمدآلة_اه/

ءلىيواهااكتاب>ألثاالثاثنيج:فالجنابابيهنمحننفاو



اابطاليمنعليكتاب>نن.أة~مه»

>صرعلىوالهلماالنخيا´(ثتالى

>لحرفئأوال.»مواللفلمواطبةيةللحةالىفلبلثوأشر...

اوا(يز»فىلثاخقالم:منفانناسم.ماكمتترءمنار)مبليهمه

ا«يمعلىءو.ؤآاليلللمموتوض»للالزمهمينيطءالخلقفىلكظيرن
اشركيهأننحباألىمثلومفحكفوكمنفآمطمءوالحألالمعدفى
~فوقوالةفوقك<مليكاالروواليءفوقمفانك.ومنهمنوهمن

...و.ك
»»سممالمرتق´أتريف:البالءةنمج

ممم

زهيدأفى.ذكظ~ءمواهبمنزالمكوالمي>اكننيةوال



موأل.االما»ة~ىاالما.ةلالهودرء»اال«_انفىاإلمانالمل
._»أزمماممم~

>»•»ر•.«<«،نى

ءلنةاألبهاوابتمت<األمة»لمهمدور1»علمالمةمنةتقفروال
<اامفنتكماضمنبدىهتفرمنة´هدتزوال.هيةالمليهادتوه
.مهاتنتفبمامليكءواالذرمذملمناألبوفيكرن

~اببنمننىرال<<~نىاالمنها،_لمحالاتلتءيةالىأنراما
ءالالاةفيةومهاءمةواكالماعةكتابومما»اررد:ود~مء«منى
الذمةاهل>~والزاجأبلؤيةلاهود:ما؟قفيوالىافإلفاهالو»ما
ذوى<نلالسهةةالطوسا»المناعاتواملالتجارومنماءالناهرو»مة
بهكفىيضةفىحدههلىووفمر0»ممهاةمحتىقدو~~.ةوالمكالماجة
.محفرنامنهعنداهد)لهو~امليهاؤهلىند_»سةاو

00ر0ر.ه«تمى

مالحأومالحمممالحهفىفانءاهله~يملجبماافراجاووققد...
الحر~جءلميال~ممالناهرالنءبهماال9واهلمنمالحوالء5_واان
ءاجاظاستجالبفى<كركمنابغاالرضهارةفىكنظوليك.واهله
البالداخربعارةبغيرالمزاجكلبومن.باامارةاال>«كالذلكالن

لتااممراننا~...~الاالامزهسر_قمر(العبادوأملك



اهلهايوزوإأاااهلهاإموازاالرض~ابفىسيةءوإغاحلتهما
.توبالاتناعمموقةبالبقاهفامموسوهاطمعلالرالةانفشرافال

»>»ألمدرج»ننى

والمسرا~~ءلهمحيلةالالذينمنلالمهالطبقةفىءاه»اتم...
را_نا.أرتتا.اا~ه_.فىنان<والز_البرمىواهلبمينوالمتا
من1وة_ءساهثرمتمنة_رلهمواسرلى.فيهم~منفظكاتماشه

وكل.االدلىالذىمثلم»ملالقمىهأنبالءكلفىاالدالموافيهذالت
.متهيميتا_ترقد

«.»مىمجالودعتعر

وتجامى»ثخمكفيهامثغتنقمامنلثبماتالحاذوىوابعل..~

منواعوانلثذهكمرمقمدو<ذلمتلثااذىتهفيهاهنحفتتوعا)بلسرلهم

ستر~ةنيرتكلهميكلكمتىءكوشرط:سراملث
>ه.و»ج<هدرتى

هنالرالةاهتجابنانءرميتكمناتجابكلزتطرذ.البدوأما
ملممهميقطممهمواالمتجاب.باالعورلمهوقةيقالفمنةشباالمية
رعنااسويقبح،المنىالمكبررينلمعندميمني،درنهاآسببى1

.إللباااطقو´يثاباقبيح»
>«.ر»ردرااهتس



دمىمارلتيارجاارمنعلي_تف~وو•

بمانبد~بلمقتالءيومذاتيخطبمالناحرقهيقام
ملةالىمم.ذلث>ثلفتال~اخرمنة.شهاالحيال:السجد
،أما.ياللبهايتس-قكلةاكبرهالثه:ملينقال.كوتىأيمال
أ~واأناثأسا.دمخموال:فحتموناماتة)مذنالي(ن
تتاتلروال»ايدياوا«يردامت1>الغىهكغنهوالءاعهفيها
~ذطبتهمنفيهكاناذىكافالىرعة.بدأونامتى

.هوءجمبري:والوكملام»ربغ

المروانىآوتهسرنهعذذلوعلياسعاب_ااا

ينوالدوابالحالفتسرالمنوارجمكفىماكانهليوجو
نفتالالنامرء~بم.اهلبهمالىواالماهوالبيلالمتاعوردأءالملين
انه~أافورلممنوافتوبمءنمر(وأعزاليكامنقداةإن

بالماأتونفميوفنا´ألتقدءمنينااألاميريانفتالوا.مدركا
كلهاألىوكانمدتا~بأسننتمدفدمناءوماخايمنةألتونو
نيتللامحابهنجملءبالنيةمليفسكر~تيىبئاالشثبهذا

.~المزيتومنى.دمنواالمعه،.قنما~بأوهامموعلتون
.ايةالنصردنالىناو«واالنامىمنتالتما:ةفىالناياش«م



و»نالحريةلمتءيا-~المىةبن«مفلعليليهمهفرح
سا-لوذلكوذر~ويمم»فيالهمودبىءالبحربمييفالمر-ين>نمعه

ر~نرم.الةسياالفرازبنى~رريىةبنمقلفز(.البرين
امفن:ألنسوةبهفصاح»لعليعامالالمثيبالي»بيرةبنلةممةمنادك
الف»وهربقثا(المنوأدىءقمموأةاافمئةبثالث5تراهأش.علينا
فراروفرالسيةلفيفعل»»مقلةاتهقبح:هليفقالء»»اويةالى

وان»رنا»اننةأهرفانءاخذهطة_نامااخذنااقاملىالمبد»
.المتقوأنفذ.يهثفؤاخذه(إلز

مهممىمج~ىدي•ااذهبد.وج

وجهالثهكرمعليةوظ_اا2

بومذاءالمسلينامروافتذاألءاوجالحرمننونى_اممتمح
وقالعليوم~ورحرااد_وانلاهوذ~وا،محليوماعالموعادا
ولليناالمناللأمةفأتياءلثهانفناشرياأناذالةلبعضبمنهم
~بالووانالثماا>يدنواناوئاونا،واإالدالبادمهمنفأت،ممنو

ءملجميكال-~ميدفتال~الحجاقترا>هندذلكىفتعاقدوا
.معاويةاكفيراناةاآلخريناحهوقال.عالا~انا:األلفه
نا.الىعلىوراثقرافتاتدرااالص~نعرراكفيياان_ااشاكرقاا
ءقتله~والءاليهيترجهالذىماسهمن>ممواءايىالأ



أعلمامدسمينفاءاهكوفةالبادالحمليفربال
ماحبءمتلبوكان.السكونيههانىبئعروجنىايومنبكرحه
~اذمننما«)االربيننركان.اإرا_-ياا_ج،ألي
الىظرنالانيرأوإز.فباماألمينفىامابهمليدالىنناال
عرةوامتفرج،هاوةمثانبرثةدعا_السالم_هليهالؤمنيناير~
فتالءاال»ئغيانىمليهنازاءجهامتذرمالجرحفىدخدظءسا
فرتهوملتفداثهمدوفا~»هدكامدءااؤمنينادريا:له
.وميتهولحتبءودوانممعفةذهثمندميفدعا.رآسلثامالى

مممرالمدرتس



ابذ.فس

ءلمماويةالمللثوأ~»السالنامرشهمناولزيادكان

»بالظنةوانز)اميفوجردءالمقربةفىهدم2د»اهةاطالنأمروألزم

أمنءتىءمثدءا~خوذ)ملط:>فىالنامىونمافهءالشهةكربرعاة

فال»المرأةاوجلالى>نطيةي>الثهكانهدقإ.مفمم.فالناهى

مليهاتلقفالالمرأةوتدمترءفيأخذهها-بهيايههتىالحداليوهى
بومايمااميةاهىاكومابهءمثلهايالم-يامةالزامىومامى.بابها
.)امالدرأءر~»بدةا»)

«ه<ر:جسلدي•والملوا:!ل.إءر،ز

زيادابئكانوقدء_هواننوجنا»اأأبةبئمرداسراما

ءالباهلييزدبئخالدحدتي:قال»عرحدثيفياحبسرذالثفي

المجا~أكانءآديةبنسردافىهجىفينزيادابئرهب:فال



قلمنازاءفينموفدليلفىال>أفنوكان»وابهمادهبادةوى
ز»><ادنيأمراسلمردمديقركان.البن«نلقأتا~الغبي
صديقنانللق.اهبحاذاتتهممحرفمزمليةارجالحوزيادا»نذأأل
في.الل`!ى`لأد~´:«9د~/9أ`طاه~~`ال2ال`ه

ماحبالحيرولجزءمردامىذلثفسرسر.مقتولنا»ذليعدالسبن
يوح.فالمردامىابيلمأنمن(مثفاتاموهبيةفباتءالسجنى
نالسجانالقالءفلعقةبهإذازيهوبحكاناألىالمرقتكانافه
-قال8دوتهم:تال.نم:فالداالمجمليهمنماكبكمل
مبيدوأهبح.ببيرقبتماأنادسرنكمحراؤكجزيكزوا<نم
السجانو:بسزرفال.داهىبىدعام.ارحالحرقتىنجمل،اة
وفمى.هذاليمب:لظ:متسهذأنذ«اأدلميه9ظووكان_
.وأطقهءلهفوهبهءة«تهعليه

ءدءمىوجااهدرمقى

ماويةعذدالرومرهناه•ااه

وار»~ءماالاليهم>ؤدىأنكر-ماويأممالحتومالإن

يتعلفلمءفدرتومالمان:م.بملبألأوذمهررهنا>منهممعاوية
:وتالواء»يلوم1وخلى،ههمممنا«يمفىمنأتلواالحونمعاوة
.سزدرهننيندمرنا>

165هريا~ال»م:فثوح.إلجدائأ



دبأالداالىتدئدوفىل8السرمونىب-1ا6

ءمنبكللبنتميمونذة~:لماقالموانةمناكايروى
وا.مهبآالفرمليهاشتلءالثامديفومومماوداءالىءكاببادة
:لنفومذاتفسرماءقومهامن

ثنيفرقثمنإار~أمتفيهواح`أألثر´تخفتلبيت~

أ!«~فوفنترمنإليأسر~فجبل~ألر~يحوأهوات

زفوفبغلمنإليألأقبقشر«~ءأالظمأنىومد~ية~تع
»ءدة»~»أل»-د9ال»

ألوفقطمنإلي~حب~1عنياقالطثوكاب~~ينبح

الئفوفلبى~منإلي9~حبتمييوتيرعباءةولبس
•:5»م«د.»»دم
عنيفيملجمناليمأحبهيفكييمنويذاق

.هالمنيف«العلج«ءداهةءانا:تالذلكمماوبآهعفطا
ميال.واليهاسرطومليهاإلبهاواذداد

»«اصالنجويالبز>الحا،»

عدو«عن>مه~_ءاويةاام

ر-_ليهامحابمنويجألأمرمعاويةأندأبابنووى
يديهيينأ~فيء-~بال»اىكاندوةفين~»~هيومهنهاهه
لةولكئ»ذلكقلال:قال.منكأظفرار.الذىةالحد:قال



ا~مناشرندالجرىنه.ةوأي:تال.>ميبةناسا»ةلم~ناه
افمرب1امعا>.>ن.امةواحدةمدعةفىقتلجلبىنأظف<كون
رضانكوال،يكيشلي(معاويةأناشهد<مم2أ:فتال.امنقه
»نافلفملنظءااليامذهحالمكلالغلبةفىقتلنيولنءقتلي
»اتوقاتلك:نتال.اطوانكمابهفلظلريفهلمنولمءاطههوما
.هنهذلميا~الدعاهفىذأبلذتودموتءالسبفىفأبلغتتببلقد

>ماوبألبانام_ا1/

...االسالمفىالبر«وغ>ناولمعاوية:يلسكاالوائلفى
امير1.،عليكالسالم«دفيلمنواول،وهيتهبهمبشتمنواول

اتخذنوارلء«اترحكالعالة،ربركاةاتوردةالمرنين
ءالخاماليهوسلمءاانصانيأومىبزاشمييدوواله.الخاةدران
الخافا>فىذلثرواست.:وابهللكل:>~ب~»ومحر

»افبمئةلبلاوآفاتخاذهومبب.وقت~امزالىالمباميين
معاويةالىاطسابوفحفال.اافمثيو~لهالكتابففك
المقوووتاتخذمنارلومر.فييرثمنالخاةدرانواتخذذلك»انة
ذهثفبىه.وماوكانتر<الكعبةتجر«فىنأذمنواول،إلامحبا



.ني<فرذ:)ملباحنلى
0>>مزسبرهي:0احاأا(ربن

بأ>ماممب_ن_ا19

~_والليلةا(ومفىيأذنكا~آمه«اويةاخالقمنكان
تمقه~منرخيهحتىللقافىجلىالنحرملىاذا.~نوات
.ويورفيآرا»منالى>دخلتم»جزآهفيقرآبمصحفهلىقفي»يدخل
ا~ممةلخامتهيأذنهمجلس«~لىيخرجتم.تركارد~~م0
يومم»نيريدونفيما~ومههوزواقطيهوياخلدتو»»8ود:ممفي
بارد-دي»نعثاد»ءلةفهووهاال~رءبالفاا»ويقم0.المتيالى
ءاواد(معزلهخلية:م»ويالطيتأتتمءيتههمااوفرخاو
فيوف<المجدالىفيحرج»الكرميآ-رجءغالميا:فيقولمحزجتم

مفيتقهءاالحداتويقومالكرميعلىومجلىالمقصررةالىظر»فيسد
:فيقول»لهاحدالومنوالمرآةوالمبيواالموابيميفالهاليه

.«مهواابث:فيقو(.مليهدي:ولوية.آعزوه:فيقول.ظت~
احد<بق(اذاحتى.اوهفىانظروا:فيقول.ي~صخ:ويقول
ءمنازلهمقدرعلىللناهراثذوا:وليةتمالوير»لهبحلىدخل
»منيناأقاميرامبح~:فيقال.المالمردهناحدييقنعكوال
يا:لةمآجةتووااهفاذا.اتمننعمة:فيقول8بقا»»اةألحال

ءالجلىبمأادو~منشرفأل~اثراف~~اعاءال»هق



امتشم«:فيقولدلالفيقوم.الينايصالمنمواشج1)ا:اوذوا
.اهدقمذالنغابن:زروا،يةم.لرال»اؤمنوا:يقولفالن~

يؤلىتمر.ولماخدهءءوابحماقضرا»ولمطآهءتا»او/:فيقول
اجلي:لهولفيةءجلالىويتومءوأمههندفيترمويضراكاتببالغداه
~تب1واءتال)و1لةأتينفيآكل«هذيمدءذ..لمىاالثدة~محر
،فيترومباعقبءالةمبهيا:الفية..آمرفيهفيآمرء~به>ترا

عليهتدمووءا.اطواج~اسدابمليألىحتى.نوويتر«م

رفهمالغداه~مترملىنحولماواربو~اثجالحواممحابمن
ذ«يلحوفالسزطفيدذل.وأونفينءامآبعين:اناهىويقالءاافداه

.اربور~تليذهدخلمءليفيهذمزجءربالظيااىءقهاح
زادلم1ا~شتاهوقتقتالىكاننظءالخامةالامةفيآذنبيلسم

بئباهتالمب_ماصواالقرأالتمالنانجاايا،ةاالنبتم.االج
كاننولمءبتالياوااذوا~المتق«وااكملثةااسيذدقيقمنوالسرر

امزرنافيلىءوزراؤهاليهوددذل.االلبةباألوا~آألمهيفتوة

ميفيهوجيةم.الممرالىويبلى»ومهمقيةاليهوااتابفيا
فى.نواكا~اةمتى،اامميه>لمفا(مزاليدنلنم،الممر

منازلهمهلىلناحرودىآنءمروهلىه.منحررءالمعمراوقات
اليااىوالءبالمذوبيااىمامقداومنهذيفرغءباالشرهفيؤلى

ءليهافيمهرجفيةبالمغربويادىالقتا>يرقثم.الحراثةيآمحاب
ارةيجمي:يآينفيلمحمةمكافىيوآوكماتارجهابطيملثم

يااىهتىءالحذ»يطرفالسزاليدن_لثم.انرىفتويظ



ممم

امة4اونا«ةخامة2بؤ~ثم.ليفيهفيزجاال~نوةاهبااعث

.مليلة~واهدرواارادفماالوزراههفيؤاس،والحاشيةوالوزراه

وملر~ماوالمجمءواياساالعربافبادفىل2اث1:الىمرويسة
وممياسهاو.كا«ماوحروبهااالمملثملىوساو»ميهالىومياسرسا

ث1:ذينام«ذلثم...الساذة.االىاذبارمنذهكوفيميها،لى
وبوالىواخارهااللوك»مازيهااذمفيحأمرفيقه»ومةثم.آايل

مابمننهوكاواوفدءنوتبىطفاا~عذ«ذاثفيفرأءوااكاال
واال~ثادواأئعوالسيراالنجاددنلبةليلةكلبددمهرفته.ا»ساوة

كلفىومفامافيفعليعودثر.المه.حذ»ليبكزجثم.الياسات

مممسمجللردي•الذهب.روج

.ن_>:>:>.<...00_>.<
الموءاليةلىيذ«ا.بفيءلمامفيا~ادبئماويةأنوىم
الىيميلى~ثمد-اويةملىدلموؤالنامىنجملءحرا>قبةفىأقده
امرا_نتالسدومةالىر.«رثم،ذهثفنمللربباهمتى،يدت

واالنفهءألمنمهاالسليناهورهذااءةلموأنكاملءالؤنين
:قالدربةأباياءتقولالباهكما:مساوةلهفتال.بالمر
الالعةهناشر.زاك:فتال.ماقتإنوانمافيإن~بتاةفياظ

:فقال»بالبابجلالىقيهاالحذفخرحفال.بأالفالوامرنيم)»



قدوكهمءابهمهذااةخلقمزشرأنألعارافءيكرابايا
رابهاامتهفىحظفلناءواالتنالاب>االماالموالمذهمزنترااستو
بهينالرذاهدنءأسكءمذايا:اال-نتلنتال~عمتيماإال
.وبيرااتهنديكرنأالفليق

وآانةومذح>ناولطالبابينءر_ا2ا

ءانروفعمناولم،وباتهألم،البابينميكان
~ويالاأاان»:يترأم-.لموأأ»وذلث.المريةأو«ن

.ليالدىاأل«ودابلالىوأاقاهوالنةفرفعء»ودمواالئر~يئ
.األسردابىيابفىذلثخبرامتوفينادوة

ء»در»ء•لمأفوت:االدبا~ءه«عر

أشئأمامعرم«زا..اب_ا2)

ام-أأا:تالءبماجالزاتامرألبىاالدلكابفىأتفي
:تال،ناالمممانابىمادبالبرمرممنكدبزاددبز
:تال»اأثورر(«_دقبزيتربمنالبازماأار>.

ا:~ىتزابي«تز:تال،اباىمنسيد««.
)ايهمنادؤلاالمر>.الىابزوبسمن:لةاو(لاالماالمر>



ذرآتهءالسالمعليهمالبائبنكلالؤمنيناميرملىدخلت:قال

كمتاد:تالأالمؤمنيناميرياءتفكفي:فقلت.مأكرأءة)كل
.الرمةاافةاعولفىكتا)اذحآ~فآردت»لحنآهز-بلد)
~الفةمذهفيناوأقيت´آسيتاءالمؤمنيناميريا،هذافعلتان:فتلت

:فيهاصيغةأالفآصايامبطاتيتهمة

.ووفوأملا»مكاها~م.الويرالر-~اأبر
والمرفءالد.روكاعنآنآماوالفعلءالمدقهنأنآماواالمر

مافيهوزدتتمه:ليتالتم.فملوالإسرليىئ>ههنآنآما
ودذدرظاو0:تالمأاهاالتآررءاالسرداباياءوامءهثوقح

ومرضهاياهماثمنهجممت(تال).مفمروالوبظليسوسيه
واتوآنى~ان~>سافالنبالنه_ب-ووفث2ذ>نوكانءعليه

اصبهاا:لمتةأوكهاآل:فتال.الكناذ)1وءوكآن~ولمل

~فيهافزدمامها،ىبل:ل1ة.مها
ودهنعرظا»ر:المةتياهاالث«الدالممليهولهة:التامراوتال

وعرووزيدوفرحرجلمولظظ_مف.روال.ظاوليمىوثيه
فىوالياهفعاتفىوالتا>ءوانت11الوواافنمرءذهكاتبهوما

ليىاآلىالثي>وامابذلثاتبوماتردكفىواكافغالي
والذىومااومنوتاوهاتاوهذههذاىو»نابرمرممنهوالوبظ

»ذأث~اتب1ررانوقركوآىأ
~ر>__>جوتيان•االءا..ب



ءواكفىكنا~الفأ.نادلدالم3

ء<فيا~بنأندلبن«روبنظا(«و<الدؤلياال،وداو
والبخال»وا_دتينوالتابعيناك_«را»فى´،«~وهو.~نا:ة~
بعاالنحوفى~بآ~لمناولألنه<والنحويينوالعرجوإاناليب
أدن_وقد_بهاوماتابن».اهرءرةالبهوولي.ماابابيبنءل
.المارقكالهونفى65منة

ول.وامجدادودا«فان.افهودواتجاأل:ألألهيقولوكان
.لذلاغذاه~رمألناهرلبأنأتهشاه

»»>مربأفيالف:واك«وادمراك

كنالها´(دوداإللفأذا9دا24

ابوالندروذييحمنأول•لة<النجردابلبئعامر~
»االميرالةأهلح:النقال»بالبهرةزيادالىباه.االؤلياالموت
أفتأذنءأا«نهموتفيرتعاجماالءهتفالةتدالربذرىمإو
9زيادباهتر.ال:قال0د~كاممبايقيعو~طلهماذحأنلي
وخلفأبانامات:زيادلفتام.نبنونلفاإأمات-الفة،وبل
مناحرفر:فقال~اليهد~فى.الدىلا.الموداباإلوارة8بزن
~النعولمحفوف~منهلمث«ةما



ااعريةاالذأأرمىهلىيقاالنىمآلمة_ا2ه

كانب.الحبيبيمولءالبرادالتامرابورةالبهكانبيومن
القاسرهابايا:اوآناففالت.ومكلو~بضآدو/النه>ثةملىمواله
بومكلفزبافىال~ن:قالت.1وكف:قال•بدفقناماوالة

يوف»الجبىبييا:م1فتال.االعاريباىالهزاماأل«نتن
ءواألءذاك:قال.مؤلث»نفنقلوآقنكر«:قاالا.الجفنةمذ>

التينتذمتق.اظثالتينبهاامطيي:قال~بهافأمطنا:قالوا.اريد
.اافومئة

مذااازمرل:لبعضيه.ضننال.الساناإلووكا~
وكان_الليالمر.اضابيالىوافطب_دلسانهومبة)>ؤةالتيخ
بعوونةفيهكطليىامرهذا:الوتالوا_ايهبكزياد.في>ودب
معومجلسءئثمياؤونأهونكفيلثةشركافىدرلممئةزفلثم

لىهمحبلى.مهاوميتهبهافيافبىمورا>كاأوتنانء)اتيخمذا
.ذالثالىفآبابهم.~لىمهملىوالتبخممدلى

لرهالتاسابايا:لهقالء~(م1اذلك.ممنوآاذاكانفي

يا:فتالءلحبقملىتينمل6فالمموآ~الى.و~اكذافات

~حرة6وآفبلت.المربانىابىفكتأاطينياإلكيفءفالم
فال_.1التينبهذاشربابئمنءفالميا:فتالءلينتحملالس
.لمينوالينتكالعابئ-1بلمون،إاميتم،راث،فد.الربانىابى

ما:تالامرفلقاافما»العرداظاباياءلمثآوية:مالقاهابوفتال



حا.»اهمالكنديءديندءرمقذل_ا26

ءاا~نديمدىبن»جومعاويةقتلوخسين~نالث«ذةوفى
سةسرماكوفةمنزيادحله،االمالمفىمبرآأقتل>ناولومو
ملىاوهفال.افيرهنهواربةءالكونةامل>نا-حا.مننفر
منلهقبه(والتقولابتأنشأتدشقبهوادا)وفة>ناميال
:)غيرها

ألنيرألقمرأمارفع
قرببيثماويةإلىيمير

5د»ء تث)ماتابليتبا،»أال
فؤمتميدارفكائيتنان

ييرشجرأىةأنآت
أالدمزتتتحذا»لينتآ
التورتماييهمزوتأكت

ألبعيرغيرألينتروأل

يمصير~يا81أ»نهلثإ.الى

تفدمءد_قمنميالا:يء_رملىءمذرا»>ر-الىاوهولما

ححرملىاشرفافي.وو~هر-لفبعث.معاويةالىبأخبارمالبريد
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علىمبيهوعلاهةلهااة«ومءءا(.«موناتعاملينا،رآلاليف
الىمعهكان>ننصف´وآبماب.ااناردخولمناليناأدبوميه

.لحعتينمأملىأمولى:تالءقتللحبرقدمفال.علىمنالبرادة
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رسم

شبه~ءوطوالالقته»بالحلهيط«>~ميوانصوكان:قارا

هس.الشرفى´يوىاألىااللمئاطيط

غالمهث~بذىبآرفهلمروان~ن:قال»سطةءناثيالمد
الء.النامنثي~آدرك»جريحيا:وهلهفقاك.يحبولهيقال
فتلقته»ارفالىمروانب1فر.بماو~آنكءيدركأنكيرث:قال
.-،~بذىءفسرمكمن:اقال5هذهاينمن:فتال.أحال
ءواتهوأماء:قال.فا«افلنكار»دريميا:ذقال»راالوففآر
ا>_ىء«وفموء_فىواايتةاشءعاجزا~اال»يرايماءأظنك
وانك»ألخونكانيءوات.ا).ازلوابتيتذت8اقد»«و~اايوم
ثراشفا~اء~اذرنينالمرناميروانءااومزيناميراخون
ااثالتة~

<»»:._الممارقى



مارتهبنيزيدبنلماألالدما>محدابنك1بن-_انرآنم
ا~لهفقال....اباليةولحتىبطفىفاو»عليهوعزم
حدثووهيريهبنادظاالمى«~اريهأراك:مرياال~هاةف
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الحالكل؟~العربممثرإنر:األمليذةبىاوقال
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و<وه•الممارتمى
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قتل.وأدادمظما_ءموهشحبس_وموءعارملجبىالمعروف

ءهتىالجباللمحرالطريقوتعسفالجنمنتخضحتىالميلةفمعل
الىعدالزمرانكانوقل.المنفيةبئمحدابوهوبهاءمنىاآ



ه»صهجللعودي:الذبمروج

»االالنةىاالرصمحواادبادقءاالذياازهدفىازيرابنىوانل
المائزوأأ.ياالدنمنذهكتحأنعىفا،يثبى>ملني(نما.وقال
إالليائمحهحهائرلنبيأذيهوكؤت.بإلىوالمتبيرتباليه
:يراك«ولىة9أرابريترلذلكر>ه.النامىسائرمحر

عاتبة~وهي،أثمتتألواليإن~

وألحرباألجرحتئدلحوءأآللمدفةتملى
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وامكلءدرلممئةخسادو/مئةخسلربكل_جلممئةوعاأ:الف

تلث_فأقاراءيالممي1أ_1بداو.ءامو»~~فت

وامتقبل.مثتينءمثينءالقمردخلحتىايامامةالنالوتلثامية

~وا»رافاالثوأدلى.الميرةوحمنالمدلومنالمءغرالناهى

.ا~»و´طهلماهب
م.همر»جطبرى•واللوكملالارمخ

ا~_ر5محار>علالكوفةا_رافا~اذا~االال

ءبالكوفةاهراكاثرافالمتىأسبنيزيدماتلما:نحنفاو
.ماتأمهيحدقواو(ءأذ_بنيهفيقتل:وقالواءمحتاربافأربضرإ
ولقدءمذاوفىبيربلالمذاملينامرتألقدءواد:ولونيةوانعذوا
ءبيداهتنادهولة»ذيآناواماممواماما(وابملى-ملم»مواليناأدنى
:وقالواءوبيبنشبثلمن>دوافا.وارااناايتا»نابذلكفرب
فآرا»فابت~ا.ا~_باها.مبثوكان.ميغنامزلفىغت~
و(>قال.االيث>نمواكهذاتأا~وامءحابهبآهفملىءمزله
»نللواليبدلأنمناعظمهو<ي»محيممآمحتارأهدثفيمان8
فاءفلقيهفذهب.داهألة»قأعوو:شبثمطفقال.نمبالفي»
يذ~الفآ~.اياهذاك»دوةإال5اهحاأنكرهمماثد~يدع

~>ء يهث~وانيالخو(ة«~»فىيهمارف:آنحتارلهقالاالخملة



فأ~.ء-_العليممأرد9فأ:قال.الما(لثفذك:قال.أحبوا
البالدوهأهلميناهاآلأظ»»في»وممواليناالى~~:فقالالموالىله

فاءوا~والثوابذلثفىاال-رنأ»لرقاهم«أعمتنا»~.
إن:المحتارلهمفقال.فيثنافىداشركاجعلهم-قبألمكالموض
أ»ة.ره~نأتقاتلء~فيأموجعلتءموا~~~ر~أا
«11اط.فىوماءوميثاقهاةدهبذلكفا»الءلوتعلونالزبيي»وابن
مفاذاكحافاهالاخرجحتىادريما:ثشههال8دناأليمامن
ا«~اشرافوأيوا~~:قال.آمحتارالىبرجحفاهزج.ذلك
.احتارقتالهلىفةاالو

ه»«ر4حلطبرى•كالملمملالارصغ

>صمه.~ءلىيز´ونىءرالةفيوروناالمد_1ىال

>صبنأبىءأالهاترب1يهالتمرفىمن<مثاكتأرقتلال
اوةثمج)اوبمنقتلمكهءىزلوافال.سكهمنبمزلوامعتى

العجميعتلأنممعبارادجوافىفال.المجمنهوساولمذلثاءو8
بوموكيفاأهذاديناي:فتالواامهمن~مهءالمربكوية

فضربفترمهمأواحلموديم»ا!ويهوتوكاامجمتقتلوانتالنمر
.مماغاق

»»همى؟جديط5:والملوئذسلالى)وبخ



ا.نتا،:نما:نت».ة->نا،»»»
ارىالفنجدببئةكبتأ.تامالىالو-بوبعث

.فاحضرماءاراعتتيامرأ»األنصارى.ثيربئعانان.أتوعرة
أنناءسهما:فقالتشاتامفأما8اكتأرفىوالنةما:لهافتال
.ميالغنلى.لالباطوادعا>بالكفمنتقرونمالثاالفيهنترل
.ااعالمينالةمباد،نسالاالءاةرحهءملتهما:تمرةوقالت
أن»قرءمأمازيربنىاةبدالىوك-يد»المدجنفىالممعبحبسا
اال~يوة.ينماالىفأخر.ما.تتهاظأمز.ماآناليهفكت~.نبي
ملاليتالطالث~_رمنرجالبهاذأمرءاال~هذرةالعشرا».«فةواكو
ياءأ»الهيا»أتاهيا:تقولوى»فمرباتثئةباسيففضربها
~مانففتطمتمذبها:وقال1>كلفا_لمدهوبلفرخ.مثيراه
:ل1نة.مودإلبهفأتمرءبا(جلمطروقاق.وماتتقثمطتم

.فظيهءظياامر)رأىفقههخاه

ز.0.ن>ةبدترة-»»>
اةريازمنادبام،.~اإتاءا>وتات

ناهرتلواوءفأحتبكلأةأناالاننلوماوا«:مفممالى
،إل~دأوالكفاامركفىوبميرةقهىكدتنانءبمؤك



افافانمر،>»9يا:نقال.>كأولىسمفالسلواالهءومالة»ؤالهومنازلة

~1»ي.نيا:فتالت.لمبولييوبهبىباثلزاأنالثاما»لقاونلم

~باشروبكننا«تهتكبميمملىنادضءالنختأملمذبكتاذااةاك

ا-»الىباهءفيهقتلاذىاإومو»و»ااثالثا>يومكانلماه

نهاال1سرالنفتا!تءايدهبلوةفودماءومنفر»درعهومليه

أكامت.تدا»لألدىاالالنا~فذك»أمهيا.لددقا.الناد
~ازبيابئواءسزلواءزلقاليهفامتأمنلناحى،األعاقبمةقداحباج

»ه4صهجلبالذري:افاالتهانأب

اةمبدالنةءالمهاجاةببىبشيهماثئهبدنوةوانى
إلىأدبتحيوافألنءفاذ»بأهبأندتامان:ازيمالبه
>قبأ«يأوايدكلمانلكاانالوابثى:نقال.:قواأنمز
.ايهوتة.أما.كماي>ميك

الماالص.اكدورفف

الخاربيباللابي،مثث.نمرداعراذباررهبدة-ا3ال



فلتيه~ظ»كفىابااهوكثيرمجذد)وكان.ارجالحو>>ظ»_ذفلة
االهبالدتانيء<اللاإبا:فتال»ااضبيمئةفربكغيال~
فضى.ذذ«تواسبهاالبلجاه%~ءزيادبئاهثهعبيدءالبارءة
ءالتقيةفىااؤذيئالوسرفياهأا~:الفالءلبةابواايها
ذ~رك~قدالعنيدءاإلباو<ذممهنال.المسرفهذانانءمترىظ

انانينتأنا«بفااأفأماءلىامثغىذويأخذنىإن:قالت
ورب.لمهابدبهافتلمبهانافىءزبادبئاآلييدالهافوآجه.ببي
دهذا1.فتال»مجتعرنوالناهرباللابرفر.الرقفىامورمى
نلنفهوقال،لميتهمحرءضءءفنظرالبهافمرج.)اباجاد:فتاوا
.مرداهىياءمنكاال:ياقيةمننفاطيبلذه

اتهاتملطاابابلبنعلي~مفينمدثدةمردارو~ن
حبىمنخرجلها.مجانفيومجاءرالموشد»ا~_وأنكرءمليه

.وجالىطهزماك~راةبطفىزيادابنجدورأىزيادان
تحرى<الظالمينؤال»هبينااقاميسناالءوالةءإنه:حا.»الهالفة

طبرااهإنءواته.لللذهمفارقينءللمدلبحانين»ما«كامعلينا

ءممنتبذوالحناءا~اا_بيلو(نمافةالعيفتجريدوانءاظ_»أا
زها»حابهاهاايهفاجتمح.قاتلنا»~إالنقاتلوال،،فمجردوال

اامرءرلمقطبنسثوكثلاتعببنيثحرمنبموجالءينثالأ
مضىفي.مرد~«5امرفولواءفأبىحرث9~مريولواأنفأرادوا



•لهذتاا•مدة»ركاق_االنصارير»حيراةدبلميهبأبما«
اهالم~امسابيوأددافنىإيياوبآن8ار>_قالدويداين
.فارجنتال.ال:لة8ا-»يرقاآ_الالنة~الجررةؤالهه
ذال:قال.بك>ؤلىوآنم~نه:قال8ومامكاعلياوتخا~:قال
~االاتادلوالآ8ا-انيفواله_ميها.ردالنيظءئف
،وآرأبمأقوامثر´ثنبينماووهء.مكهزلحتىسزىم.قاتلني
ذثكند،االر.يزامعابهقاربدرة،زيا>البز´يلل1بهفر
:وقالء´ل«لهنالباتيوردأءا«حاباوآملياتعالاهمنهفآخذاالل
أ»عفعالم:ابااصةبضذقال.اةااههناقبفاغاةلمامراولىة

.قاظرمفةا!~مالةونيتيهكااا»رهمذايتر.ون(»م:نقاداالباتي
ممم

فىماايهووبههءوقتامرعفىرعةتىبئآدماثهبيدازموبه
باهاعءآ«ماليهمو1»فال.رجاليناربهمرداخىامحاباامةوقد~الفين
األىفافيآجزنمتوالقتاالم«الفاأ،امماياءاةاتتى.>اللابر
.ايتكاذ):مردامىتال.زيادافىالى2آردأناريد:قالدر«
_أهآدينانيةتال.دعاتافىتدركا:قالدقسروالق:تال
وهر<محقآمر-مث~بئثو•فماح.يسرنوآ~محق
فىويإلهروءبالنى>ويخمىءاظذمةباوقتلءاء«لموموالنجرةيليم

،- د~..قتلتهاسدأأنا»را>اوبصةسادبايئلةافلحتامادالحال
.قالفيرمنوامحاباموسزمةءواحدوبلحلةعايهاحةم

زيا>انملوردفاليأنذ.~قدكاد،ارجالحرامد<بركاق



»»>

أاةفتنورم،اذينفىأتموي»ويدث:وقالشد«)»غذإلمليهفمنب
هنالىأدب~~ذياالابفرنيه0ألن:ولة8أوكانأادبين
ماحوا»ببيانساوالرقالىجفىاذاوكان.يتيمدحيأن
ش~دق.خذهء>ءبديا:•ماهواوربماءووادكباللابى:!
.عنهالزاهريكفواأنرطالثزيادابئفأمرءزيادابئالىذلث

«ه»«»ههسءجالبرد•ا«ارالب

الملثي«´مالثعناالنبار>نبذة~االم

الملثمبداالسالمفىمميمنأول:التوعبدبئممسبدقال
:يترلماكاعمت:لجيربنىيميوقال.ووا~بنىالملكءد
لوة.ر:~اةليهاهو~.ا(لمكء_دمالدنانفرب.ناول
الربهوفى.هاءداتههولةفانير«اللىهاللكمبدهتب:>سب
ربه»:فيهولحتبفمنةلجوقوطوقا.»اثهاالإالال«األمز
دىباطأرسله<اةومولى»«وقالةفارجوكتب.»كذاىية
.»اات«دن

~مناولاالمكءبدكانءبندهكرىالممداواثلدفى
هليهاة«لىيانوة~ر»اهداشروتل«اطوأميرممدورق
يركالوافىامدثرامر!رمالملكفكتبءالتارغرومرو.(
.كارهونماذلمأنايونامز5اآواالكرهنام»نييذكر>نشك



معاوةبنزيدبنخاطالىفأد~لءاللكدبلىهذلكمفعظ

ذ~رفيهاسيث_لناهىواضربداني/وم:فتال.فثاوره

نيراالنافورباللوامر~فىيكرمونءاممتفوالءر«والوذألاثه
الكدمببكنفليأقوأول:ريالقسهقال.و«بمينخىمنةلنامى

.لبز~»بانالذاإ«نىريك،بذ»المبارةحرث«..رركان
اا~ممنسىمنواول،اال_المفىغلر>ناولوهو.تال
بدذهجافم.وفبالمواالهرهنم_منواولءالخلفا>مرةلجه

ن~بنىمروولىالمكبنىووان:كانقالءا~بىابئمن
.االمالمفىفدراولقتدوكان.اللكبدهنتأ»ءابهءدالماص

رميةالنامنااليرانفلمناولالكدوب:اءكيىقالتم

.اكملى.«ياوغمنواولءااريةالى
و»<»>ايرى•<لمناء«دين

فأمرءالهدايابلةعاالمنعامالأنوانميناالمكمبدبلح
يا:تالأوليتلثامنذ»ديآأقبلت:قالمليهدخلفال.شخامهبام

لاففملىووعيتكءمونىاجلثوفىءعارةبالديالدك،المؤمنيناير
لن:قال.نم:لظ9هديةأقيلتبمالتكىاأجب:قال~سال

امتكذتكنتولنبلديألإنكعهاقرفىولمءفات~حذت



تعوضأن،أهبككانولنءلحائنإألمثفيهتتكتالن(ماموديا
عا.لمثلدانوانباطفائكامتكءندادعلثمامقباتماالثمنيالموه
ذ>ال3الاو)اآفيمنمام.لجا»_لانكعلثا»لفيهموأط
.عدءنسيفهوار.سدلنمرلباوياةاودناه»مز

و«)(عنهودددبلونشاء:لحا.الفافل

االنار>ء«»اتهددةةفي~ا4»

:فوبدنا).نا«دبانبنىنابهةفال

سرثأتهمنعنهاويترلي
والتتىوأائيبثأإلسالمثبرفيوتف

زاهريتوهوأإلمالمألئيبدوفي
.أمياا،حنونتوتوةءأتةم

غارت~لينمتنرإلءليىءأال
نأمةبغثأهطأاآب،ألبينهو

«ى«ء»> ايزثءوألباميآظواول



أشكثبققبثالء-يمأليال،
غافييلذنبدءألحيرأياديكنيرنا
أرتديمهبدألرعقوادبنيم

.ؤيزعوهت~.فتفنى

محايل«أتأإلنمان»قكأياءأال
)نثءءالءألؤتبةفإنآل

كلهاوأا_ميباتاءألهة_ت
ألمقادرأإلأتةبعا4تحي

11بأ»تأفثتير)ةشئتفإن
يرألما_عدنا،متما~كاءأتنث

ااطلوبأألتمنىذو

الآلفرى«ما
~>»ما»مىديراته



د«0-....ن>؟>
:ادذا:يدنبنىنابتهلظم

دعاةفي7«1أذدثدما

ألدووما

يتى»الأتررى
لحل

ءساحلتكماذهيدلىتبديدان
و>~رراشحهذا»~يتان

ثؤثآليبقىتيآالأنوأءم
بيوريرآآلدجآلأنخال

كبايئخإالقال6آ´فيالناسوما
قيرآلنداهوثنبتءيبني



.م_وممى:برانه

الحر.فعلىوسرالنقطيأمرالحجاج_142

غيرواالناهىأنءالتمميفبكتفىىالمسةاحدابىحك
ءسنةوادبينيفآمنهاثهوهممفانبئعثمان~فىأونة

بالمراق،وانتثبرالتوحينكؤغرء>ووانبئالمكمبدايامالى
وفاللهذهيمنعواأنوسأكمباءأنالىبو»فهبئالحجاحفازع



قطالذفوضرال_ءبةقامعا_بننصر(~فيقال.«الماتالمثتمة
الرماثابذلكالناهر~بر.مااماكيينلفوهواذوا-أفرادا~
.ا~يفهتعاءف~~هالنقطل1امتمر~ن.منقو~ااأليكتبون
01هاالمتة:غفبلفاذا.االمجدمطالنةيقبحونوافي.األلجأمفأهاوا
روايقدفاحيتفاآل.واءمحيفالا«توىتوففاا~«ةمن
.بالتلقينبالالاذرا.~االخذر.هاالفيما

«ههمى»ج~نالبز:عياناالوديات

والتهفياالنجاجسياسة~ا4ال

:اليهفكتبءبيو»اليهببكتأناعلجاجالىهااللب_ة
ءقومهفىااهاعالميدوادندتءه~ايواأتدأإلظت،ة1اى

وقستءألماتهااويالمراجتوفلءامو»فىالمازمالهربووليت
ءمنايتيوطيفءنظرىمن»ظ)<طيهقدما:نمميمنخصركل

القابهولةالذنبمخناف»0والمديالبطييالىالمد:»ومرفت
.الثوابمنعنالا.كنوعلث

>»>مىاعلرهومى:الالك.راو

لبظتمااماثذتباكا-144

مةملىبةةمنترلنبيتبد>كافمرب:نالسبالفيكيىاو



غالبنبركلأوامأممفأخبروهالززدقالالناهىمنقهءفااب
:قالبالرباءمومعليهذدمم~با>

بدماءذتمخايبلكأأبيبتبر

قشرثلىدأتأنأودىألمنشيت

ليفقاآلءليلىأأبئقبرفأخموفي

ائردأأطرزاقتلقيأن~كالك

ذم،اا.اسنلالففي.نخأ،نخأ.مدق•اهززءقفتالو
.وننالته~ة(

262«دلجمعر.:0أك~(لفيأأا:

النوزدقالةشمراول_1ىه

م9د)يللبونخوهبوامختدمبيأفى»الزأدةالطثصرلام
:جموامهينفتال.ديةألنهلمواذماءتومفى

تينميأنوال~آمذتد
-

ال9`دبهآ.دبمابالم



.لاالممادبأا:ت:قالابو.0ىفال
27ألصالجمحي:را»النهنمو«ملفامذ

ااو«د..فايند.دوذ~»دابمرةتراء-»»»
>دباجىتو«ةفيال~ث0بذ0~دهدذ>.ن

~.بواجالحبهالأنوذبثابيءنويمةبنف.رةذك
وطقوالهواأسردةالذمةا«لو(~»اكردةالزاحإن:اليه

قريةفىامللهءن~ن:أنوغيرهارةالبهالىبفكت.باالعصار
محدا.»يا»:ويادرن.مأرنىارا<ذ~رراءاانارفزج.ااام«لميفرج

المبصرةا«ل0تواهمل.دأ».ونايندرو~الوددلموا»محداهيا
.ويرونمهم:مموناافيبكون~نمينمةالممبحرجون

المبصرةا»لرا»ةوامقبصرءذ~_تذيثة7االشرثابنفتدم
.االشرتبنمحدبنال~نعبدمحالحجاجقتالفى

_<،<هرمديه•ر.«دمر.لريزه



ا(ودا(رء.زا--اجادياءم:ورةاك>ما_1/ال

إن:5والعربااواليهفى~بالجاحظبحوبنهروذك
لقيماواتيوودالجابنأثهوعبدمثاالثانءليهخرجلماا~اج
ءليهو-رجو-لمهتاتلو»~ا~وكان(ألعراقا»لقرا»من
واالكاىوومأمءاولمالمرةالبهلاهمنوالمواليوااقاتتالفقماه
الحقمم«اهوينرقدوامم،قطأ~أ~»االعظموالسراد
واؤموةوإلمطوبا~:وقالءااوالاللفأة.واتقاقهوالفواتأا
ء»_»كفوه~مءأ-بىلحيف-«مموذض~رمففر~ة.بالأولى
و~~.اامودمها(يالبلدةا~«مموبعلكليدىونقشى
لهيقالءإل~بنإللبنمعاديمنوجلمهمذلكولىالذي
:ثامرهوقال.بابربن-اش

بألمتكمألآث

.)ا.همرةالالحجاجعاملءايميارببئالحريدبى(
وذال.دراجبنىحنى»يالااوالي.~ربلمفانمكانرقد
:شاوم



>.0«•،.>ب«..<.،..>_

تمهبلمخاطرجاظوازعو_ا4/

:هالفجاهبئلريةتال
مئما)طارتوقألءالأتول

»اعيقلنءويحلثه«:لبة9أال~ين
يؤمبقاءتأدتآ~فإ~~

يتةلنءكألذيأألتبيتملى
<«»<،«

تمبراالمؤتمجالفيافت
شعءمئنطألحلوتنيلفما



شأإلمنثد~ماإذا

االموىاا.»رفياالبوءا~ماالهانة»نالموالينالما_ا4»

ءواهلتابباالمحا>االسميدهوئءوال2إيكنوممالاكاف
سزروارإنءاأو~بفىمرمميقدوالسم<الصففىيمشونوال
ءوعلههوففلمنهالولىواالمهو~<وروسممحرتاموالبا)
.ربالهمنليىأنااانافأملىيخنلثالالحباذء(يقفىأبغلمو«
كان(وإنالربمناحدحنراذاالجازملىنيلىعومميدوال
ابياالىسمالمرأةيخلبالسرالخاطو~توم)).يكضراذى
.رداالولم،ذو~جر«~نان،اوالهالىعنلبمار(غاايماالىرال



~نران•ا~حذ«خ<رايهرآىبنراالخاراالبزرجنان
.كاعنفير،9مفادوكان_بادذلفد

270ص»جربهعبه.ن:1ر،الكاا«قد

ال..ببينهالمتهبضتلفيااوالي_اه•

<>.يمليالمواليا»هرمنر.المممهبنجيربنىناخمقث
.فأل»بااعالةاواضرأناردتإغافتال:ذطثاءفىلهافقال

»ذاامن:قالءجارة•مرتاذاهذاجبيربننافروكان
ءواإلاه:قالءوبىتالمراواذاءواقوماهتال:رثيهةتالواذاظ
ثا>~1•و«عثا>مايأخذءاتمالهوفال:مولى<قالواواذا

نراهدروا%«والمنز

ج>ب>:.،ن:::_<ه>
ىماملىوأعادماا~احباحهدم(»»)المامهذاوفى

مفافرفىءسمو«ةبرةلعنهمنألرابئملىودحراآلن.مليه
ومات.

املماهلىنتهةواخذءدايةالىاالجاجمار)74(«نةوفى

و«_اءمليهاتهملىاتهسولمصحاتامنفيهامنبقاياويتننه



ابيبنمونذأ~.جبيربئسيدالحجاجقتل14«نةوفى
،اد»وأو«هربعبيمنبدميداحجاعفلفرال:قالءىالدبلراشد

نشي،>ل:لة.بعبيربنىسريداهي:قالداطثما.لهقال

~ابوكوثقيشقيتطدنتال.منلشكباعيامماكانابي:تال.كعدو
.تك~ىنار)باالياالإلنلثه:تال.فيركيلهنمالمالغيب:طتال

ولثةفا:تال.فيركا)اتخنتمايدكذثأنطقلو:قال

أنسردقلةأىفانتر:تال.بوهلممهدت:تال8اهالحكفى

ااوملمنيتتماءفواتءلنفدلمثءثقيياءاترءيل:فالااقتلك
~ليقتلنا~ذ.ج<الحجاج>«فأمر.اءنلماال~خرةفىقتلتكالالقتلة
لمجبت:نتأد:زحالهنو«أطءدهبىالمجاجفأمى<فعلثولىفال

ءلوجهكيأفاا.فذبحبافأمر.منلثاشرومياثهعلىبوأتكمن
ءبدهى«)وأنءطشريكالوحدهاثهاال11الأناشد:لة

~لطالءألهم:لظم.باثهمؤمنفيراالجاجوأنءورسرا

يقىولم~وأ«»واسرفذبح.ىبط>~قتداحدملىاحباج
فا-ءاالكاةجوزفىتوةمتى<ليلةهثرةخىاالبذهالحجاج
ذلك. .من



بوامطمنةوهسرين~و.مابنوهو95منةفىالحجاجو»ت
مبر~اقتلهمنو.حمي.منةه_رينالناهر7تأمرهوكان.المراق

توه.األوعثرين>_ةذوجد»وحروبهعما~رهفىقتلمنموى
ااز.ئمرمتةممنءامرأةا(فوأالونر-لالفه.وزحبسهفى

~نو(.و~حةموه»فىهالو~لالنما»سيحهو~ن.نجودة
فىوااودالحرمنوالءالعيففىسا(ثمنااناهر_تومترال-_
اآلدابفىفهوهالاتيناماءالعذابمنذلكغيرلهو~ن.اك.ا»
.االوسط

>>هوءجللعودي:الذهبد.وج

>0<«ندن_.0ذةن::ة_>»ه
بنى.خال:فمافنارالمناماهلندهانلثبدبئاوليأ~

ءالناصوامطيءالتأرووفوءالديةوسجدأمثقمبد،دالمآبه
ءنا>)تدكلراهلى.ااناعرتألواال:وقال،اعبذينواملي

نسربئ.و_قتح.ءتدمفترحرالتفىونتح.قا:د):ررركل
.النلاعراةبئلمحدوفتحكاثدوءقتيةوفتحءلساالظ

ه«»سهسبريج•ودلردسءربخدلم



نالقاالرماا_عئكل_اهه

:براابهبندالنغفياا_فيذيدقال

ألمتكبمأ~البتييهيضربها~ئنال7دأ´قاد<يا
يدومالؤآخيرمابوآه~.~دم

ريمألكيشرفأوألمتىققألجاركوأيف
يلومأوتحتدسرف)تيرألنيفتبأنوأعلم
زييمأدأ~ية~ودء~نهىدأظ

ألعليمينتيحبأليلمفا~مأ»فيوأعلم
ألعظيمآايهيجيمااتقيةءأ´.~موتإن

»ء

أثمأل

>««ر>يرم._>ءه
مبدالملثعا،لءقيلهاببكومفبكالمباجرناةوكانت

منةرممنا~شرفىالدراقبواسهءالراقملىالوليدا.«وعا.ل
هشريئمنة.العراقوالتهوكانت.راشبقسةيداالاوناةفبلءه«



.د.مالفاافءث~مروبقعةاافالف.ثةالمال>تفىوولث
•وسر~»>منتهلفيفلء9درالفا(ف>ياةو-را-_ماراقالوتولى
.دوماافألفوعشرفي~سة«را«ماارهحتى»ميامته

ء»»ءمعودي:واالنراف.ن.>

ااشر.فاا.بويا(ديثفيا(جاجالىارة(ثا_هه

~مليحدتا~.»ومبيرذابك:قيففىدبا»ماباب
ناشهبدءناشهبدبن>ريكمنمومىبنالنغلمدناحجرى
فى:ومامليه~آللهاههر،ولقال:قالءعرابنهنعه~
.يروبأابكأتيف

والمبيرءعبيد´بيبنارأتاأابااكيقال:ميىابوقال
..و_فبنالمباج

~كيلبزالنمراخبرنا»الباميتابن_يدنداودابودثا
مئةفبلغ»مبرأا~جلةماأحووا:قال<حانبزهشامعن
.تيلةالفوعثرينالف

6«أص9جالأمزي:المبح

المال»نمانع•اه6

باكركاممنبأهسن_مذما:)ىالزم(



:الفة»االمكءبكبئ«لمان

ديكهالح~ءت19اربحينأكح«المؤ»تيقر~ميريا
-~0«. ءإمجازهاويهالوانتعدةاحداددال:ودنيالثواخرتكلمثوملك

لالهالأ~واعاءوعر~اا)نحدر~ناذال،ممر:تىينرنكوال
.معذولىهنفيدراتوا(هرءامراقبفامذو»جزا»

»همىوحلونيلط:الملوكمردج

ززالءبدبزعرعدل_االه

داقبأنا،اداذا،العزفيببزىكان:االو.اميزال
.فنبهاولن«بلآنكااة<عاقهم،ايامشدة.،_«ربإل

ا~ممزا~مةبىزذالهمبدبنىمرلحتب:عرابىقال
.ساكالمالممخانة،ااباج

»ء»-»»«مرليوهي:اك.ادءر،ز

لاهإ~:زالنإهبزصرالىاثهبههنالجراحمبهكة
.وطواسراليفااليصلعهمالوانهءميهمم>ت1«قومنواسان

أما:ر8اليهسيدفك.ذلثقهلييأفنأنالؤمنيناميروأىترظ

ءرعيهمما.تقدا«انفىاهلأنتذكرءكتابكبلغنيفتد»د



امدليملعممبلافقد~أ.ث.وطوالالسزاالميودمالوأه
.واا~مفيهمذ:كبطظءق8وا

ريته>لىادزفعبدن».فهعه_اهم

أذلمتأماءهرامرأةةخاطهدئتني:رباحابيبئمطا»قال
اارهنين»اميريا:فقااق<لحيتهعلدهوه»:~»دمال»فىوهومليه

ملىمحدامةامر~لدتتة(نيءةخاطيا:قال9مدثأرلثي»
وااريمىالجا:_»الفة»رفى~رتءواحر»اادودهاو~ءلميهامأ
را~~ءاالسرر~راكءررااةوالمنالمرمءردالمواالريءا.اك
االرضاقطاوفىباهممواث»القليلوااالالكثيرالميالوذيءالكبير

أنكنئيتءالقيات>ومههمماثليرلىأنفعطت»البالدواطراف
.فكيت»مجةلتثبتال

1م»سسبرطي•نا.اظءربز

اإاثوينالممالبزليكبالمز:عبد>ن_ال.»»ه



فىيااليهقعءوجلناثهازلما.فيهءوباتالةفىممتد)
ءشعالقهفيهافيد-~ءاالراباجوافويثدق»به>ؤمرماخالف
ءفلسطينارفالىلةءءمزةبممرفبمر.آلصيحرحهمودط
ءاللكفدد~يز.وولياثهرحهعرماتم.منةبهاغب_
.ممرهلىأسا»ةزد

التألهمريهوكانءيتيةإفىهنسماادبزيزيدلبنوكتب
باإرو<السردمنمنياوبلعاءااسانبهار1لىواانفاذ
بالقومويأمىءبمحوالت0اذه،)ثهذافىوكان.قههوامحالفة
شءشه«8وااتمبحان:يترلوهوءيمذ.ونيدمهبينفيرونون

:يقولو»والمذاب_موامنملبممن_و~اموذو~افالميا
.و~اكذاموفمفالميادثءاكبرواثءاآلاالإلهال

.البنبفكتءدالالتثرتلكماخهذكانت
)-مىالحييدالبذا•العزيزعتدبذالرميرة

روالودم

هه~_11عبدالبى:العززعبدنكرميرة



قداالدوالوززالسديدةمحيدالبنكر_اوامىم61

عي>~حنالمإبئز«الىزالمنبنعربوكت
متاجتدفدأنهر1تذ~ك-بت:وأة_اكاهل_وكانبالحطاين
منأليئمليهكانمنمهم1فأهباباندامط.ةبعداموالمنلك

اليه~م.والسالمتدهليتدرفيمزرجاوفاد،فير
اهلفو:أنهياليهبفكت.ذلك<«سزدنابتيدةإنا.ز«
.لنتينواللمنةو«لمال1ناءمةاظ

و»هالمكعبدالبز•العززعبدنر8ميرة

انلراجأبايةد_أنا~نعلىعاملهالىاامز:عبدبزكركتاب_ا6)

فانكبداما:محدبزووةالىالعززيبزءرتبوك
نهةفربا»اماملىتفوبءالمينقامتأنكأالإليكتبتر
ءهالكلملىوسايردءكالجزةامناحمفىشاتةمنروبة<االدج
الين»الدباتهفبماناءمادماوموااوابد.راءاواذمبراإن
أأكاذااالعالمينرباألمبعافىمءالعالمينوباآلمبحانم

الحق.منتوفا1>الىالباطل>نتكرهماخدعءهذاكتابي
.افناءمجاماطوإنءوبكبىبالفباهلظالحقاتتفم
اشرمرفتهكة»منهفنةاالالمينجع>~اليوفملموان



وجم»اطأكرمعليادنعنيهىدقالعزعبد،نكر_ا6ال

كاق~عالفممر~»والتوامنحالنسكسادةقعروكان
~طرقتهعالهضلك.مليهرةمناملحوامتسلاميةبتيمنقبله
لنااغنيرذاد:كاناوجدل<النابىهلىالمالممليهمليامنورك

را~لزن~اتفأللموياةفىتجلواليان~باالوظبالذينىوالنرانا

ا(إن6:ذهككاندملءبل:وقيل».وهيررؤوفإنكونا

وا-مكرالنعثا>مقويمىءالترلىزىواتا«ءواالحانإلمدليأمى

قوذهكالناحرذ»متمعلءجيهجملها»بلةوقيل.ال~ية)1(»واابني
.التايةمذ.الىليةان

»م•مىمجللردي•الذهب>روج

يزسافرلطمذاظاناينا.يأمىالعزيزعبدنعر_ا64



با»فتوأوهنقئمةكاننان،وليلتينومينم.ناةلةه•:ت2ذن
بال`لى؟-ل

»->مى»جهلبدي9•لملوت0واليسارءريخ

ااوالييصفالعزيزعبدبنكر_19ه

بدهبناجراجالعزبنءدبنهرزلهلم100(اا~هذهوفى
...التثيرى~بنحنالمبدوواهاءنوا~نءناة

ووبعالالمربمنوجلين:وفد~اوأوفدعرالىابلر!حبفكت
ءيقملبنماحوا~ا~اهاباويكنىءخنةنيمنالمواليمن
:عرلهفقال.بمالىواال~فرالعرمانفتكا...ديهفىمأضالكان
:قال9ا~ممنءنمكها:قال.ى:قالفدالالمنا:تأما
»وزقوالا>ءطباليفزونااوالي«ناافعشرونءااؤمنيناميريا

ءبيمهواميراءاجبالىيؤخذون<الذمةا»لمنأ~اقدومثلم
واههءبيعهاليومواا-ذ.أيتال:فيقولءمنبرالحريقوم»ماف
أ~«ذاثهمنوبلخ.غيرم»ن>:ة»نإلأ~قويمنبىل
قدءالحجاج~ميوفمنسرفبعدووه»أرههنعفهيلحأرههكم
فليو~فد.مثلك»إذن:عرلة.والمدوانبالطاىل

~القبلةالىقبلكملىمنانظ:ابلراحالىهرو~
قدالناهرإن:للعرا~فقيل.االمالمالىالناهررعفي.ابلؤيةعنه



.احثانفامتحهمالجزيأ،منفنور)ذلثوانماءاالمالمالىمارموا
كدأبثاتإن:عراليهأكتب.مرالى>أهثاإلاحفكتب
.ناتايمشهوا،ط1.>ومليههاةهلى

>»ء_ه•يمب•ءدركس<مبرءم

اراالموااخنالمسعلىالممال>مانبأ_ا66

طعا»ال~_وكانآوعالةبنهديألىالعزفيهبهبنهروكتب
رتظقدىاألقبلكآفيتذ~وها»ني~بكفقدمداماالبهرة_
جنةلكآنيوىكآنكءمذابعمفىلكآذنآنومآلنى»فيانمم
غذمينةمليهمقامتفا~ءمذابما»ك~بيفاذا.اتدونمن
ماء~واالالهالالذيبامهالعصرهالةبردمفآحلمواالءبذلك
مالهوفاعا.ب.لمهمهلحلفوافان»»تالمسينمالمناختأوأ
اههيلقواألز،ولممرى.اءاممجمداالمهمللتميحوليىءا~
.وااسالم.بدماتمماثهىالةآنمناإمآ-ب»محيااهم

وومىالحالعبدالف؟العزيييدبز~رميرة

ةنرةمأنفيالرزبدنممرإلت_>مم

اذا•النأمر>~امدبطياالززالدببىعرددوكان



ةذة~يهذ:ت،ممرمن.>:.ء.0«:دإ0ف__كت
نميرا،:0«:تأنيه:)إ،كت..ع0:ى..دة،.0>_،
ب:،نه0>.،>،ذ:_.ةمداق_.ر>:

ومةفىالىااؤمنينايوممراةيد<نءحبىالالرحنالةبي

قمر~تذكوماءكتابكبلغني.امبحزي>والةءالسرداه
طشاكتبتقد.دباجلثفسرمرقرفيهكءل´يدخلوآفءماتطلث

ممرمالةألعاماايوبوكا~_تمرمبيلبنايوبالىكتاإل
ا~ءتخافينعالكيمعنهءقذلكلكيذيآنه.ص_ومربما
.واا_ماته.تاه

المؤمنيناميرهدراتهمإمن:ترهبيلبئبابىالىوكتب
اليلحبتء`مبحزيموألةءز:وةنانبط:ما.توبيلابئالى
ذذا.لهاينهتحهوتمآلءبحادبطمنهأيرقوآناءها:طاقمرتذكر

فال.لهانحسنهحتىاليهبفنلثانتر~ظءهألاكتاإلبادأل

،مةفرقمنيألةابينارءقبدنهم~،ادربالىالكتابجاه

ءفيهاالؤمنيناميربهكاتبءافآملها.مكينةمودا>ملبهاوقوحتى
~ااوء»نه

ههمىالمكءدالن:اامزرعبدنعرسرة



المبدياا»اتانميةمهن-ا68

ميألةفيشةعر.شيتوقأثأشىقإنقأآم
أليي9وةألسداةآلألكبيروأفنيالمثنيرأئاهبة

فييم~تيذآل«آلأقيوقعاهرقتثليآةإذا

تقنيالعائىمنوحافتأ~تمتنا1وتدوزوح

تقيماحاتبةألوتقىحاجاتأءألثقحتموت
مومصلحوزباي:الشروا»معجر
»و>مىقتيةالبز:مرا؟وااثوالشرر
ه«رمجتمامالبي•راحا.ة

فرا«انفيوياألزديقالمداوة~16ال

كنا:تالءاالذدمنءبلافبرلي:قالءعياشىابئهزالير
إلاهءمرمثوقدءسهذيوعقفبين•يزاماناتأهبدبندةأح

ءالزريق:ياايوموالموجبايفوبدلواذاء،ومفالمظيه.أمر
:فتال.ذم:فتاتدمايح>~له:وقالءاسهفوقف.يقالنه

رهيتمءيافيعنيوألقيتءميفىمنفوئبت6جلالالحق،وبكلث



:تلتمنهتر)اذا~هتىءعامبزلتفا.االهفىبفي

تأخرةماءفوات.راثأ)امض:قلت~تمير>يمن:تال«بلالىعن
.ضرقتىذوا)منه

قتفىأاشراقيت.أماءويحلثا:لهقلت:ميامىابئقال

.رامهبالضربتلنةرمهالكانتأ»وات:فتالاماجالم
>»ءرمجم.ةةالن<اراالنبميرن

الريعلىعامالالمدانىعبد،ناطةعبيدنزاداهبحكيف_ا>ال

زيادنمراخبر:قالاله.:مالىمعيدبنحادأنالرزاقىمبدذأل

»البابمحدبر)اأفين.منتنافأ»الثامأتيت:قالاآلميدابئ
باانت_ن9ء:ليفتال»مثاممندمنوبعل9ممارنرجاذءمثامباب

ببئالةبيدبكزياد:فلتدانتذن:تاا»~يمان:قلتدفى

:المحابرفتلء2ا:~أحيةالة:وقالءمنبر.الدا~
تنبلووكابالمسرهوامرفيءميرفيقدنينااؤهاميينان،وتحلرا
القرى.اتهعبدبئفالد!قال.اةحلقابى8انتمن:فت.لجزجي

فال.االمنىووذرنريابهدمنديى´أطوكأنءفتىياءوثولم:قال
الىوليتفدبيعمت(~،أقيا:نقال،اداوظيال~´جزت
تدميراظنلم:فنلت»اايهمتفذب.بىناهقو)القراقر

نجمل.إلروامر«ءنمهىرهفدالمؤنينابربأنءاليكرىارمك



وقد:قلت،مهمذلكرأتفال.وأمييتبلومذاءيمتننيت:
<راةاى.اقالى.اال«غرذوذوبىيا»نديرنرسلىأننياس

ا«بالد.كرامدوفا~االمنىوبوذوهيأباددل»نعونيظ.وكارامة
:قيلحتىأميو)االا.ثأإ.متيبمناجودوالءمنيياإلاجود
-انمريفليفتال.لم~لكة~كبنيفى.الواقنماالوليتد
وقد»و~اكذانماألوليقدءاجل:قلتدمسو)اراكمالي
ءهيأفيتغدمءاليهاذهبأنواخشءبامثترزتمهناا«.ت
فىلث»ل:ليفتال~اهتم~ادأعنذلمستءو»منامهنافيأوتنى
اهيتنانيوتخرحبأوزاقكتوطني:تاذأىوما:تلت9خولة
.ونرجت.من.نتأت.اليلثفدفمهار.دتو(الءارزاقكنليبةما

ذتى~ءمناهىوأذترءياءح1«مقلبستاا)وأةقد»تفال
.وأشيتودموتفسلتءبالبابمتءخةدخلتمءممبالهمانذواممتى.
،مزليالىوبسترفا.والسةبأالسبدءمنتأه_فتالءوأسههزخ
.وونن:قد<ينديارمئة»تاهبتحتى

8زيادياءتكتبمل:بى)ليفتال.اليهاهتلفم~ذت

ءجينلمحريدهفضرب.االيىاآلاسلح،تباكوالأأفى:فترت
~مااهثامتسةذلمثمقةبابممونماليهوإأتهإما:وقال

ايها:ذا«ت.واطئهذيو~بواحدةلثروةءمنكارده
:فتدينقذوماذا:تالهفالمعزاحدةالى>لكفىهلءاال.م

عن~ت»يهات:تال.فيملنيءأ(لبهتمثكا)غال)تثدزي



.أيام)ينبتها»إلكا«طفاله)ىةشظ.كا:ت1ة.ذلك
.ايألاال:تهالوجماتءالكتابمحرفآألهبت.اليدا؟نجمث
ماوقرآتثثتمات~ة-قءلية~وةخىاالمنتأل

~آغبتهلادريما:تالاذءليلةمندهنا:(قال).شرمت
:تال.-تتماوآقرآشتثماا~ءفم:قلت8قيتآاالمرذلك
فرفوشادألأ.:كاتلت.فآلمجبكء«يوبثيهمنهفألرتاراكنىلم
موفاذاءطيهيهينمانترات.ااطومارهذااقرآ:فتالءومارطنازا
.عاوليتلثفتدءجافى:ل1نة.ىالىعامةمن

:9الىفآر»ل.الحراجمل6فآخنتءا(ىةدتحتىعرجت
ءقطو)الحراجكريول1االميرنانءبحنوناوابلمذاان~
ااف~ةةتالثولهليهالفىرذلية:الفتلءالمسوةعاملمووانما
ال»واة:فتلت.اد~وةالاأذاظء~يفىفنظرت(قال)
آنكفظننتءاالىكبثتنيانك:فاالالى~تم.ت`مانكه
ويلينىصامحر.توهأنالحراجما-بالىفآدملءليجسا
آنكوامر»اطاكمااقبل:آناليفكتب.لمدمالفمئةالث

.اليكاثنقتةانى:~تمءآقتمابهافآقت.مغبو~
~الترطةوالىمليهقامتفال.فنمل.اا.كفارفمنى



لالنانتياريآأل.هفيفبيرةبنكر:ميحأمداالا

.زا_نوالهمدينءسيدبئلماقالميبرةبئصروكان
وموث.نمكواامبرسانكناناء>واايكى1»>~كهابليكن
عألوما:نأل.الخربهالوءليك.ةاالمانألثبرهتكماحب
انتأرواذاظ<ممالنفروايكنتاأ~بدكلا«لمر:فالدالنر
امكا~شر)كانوإنءلكننط4فيكانفان.لهفوءجالم

.ممذور)وكنت،دونك
«»4مىهجطبري9:والاللذسا_الىاربغ

ا«اوااندنان.ةا~اهعا_ابندأومنح_ا72

عرقاالمزءازمةاهلاالهرودء)اا0(السةذههوفى

الفأبادواءابربآسممفحةأنألاالسالمالانموراهمزم

.االبالفنهموا<بابمموطءالجزيأميموفع!سوافال.ذك

كرثنأاهلوامىرمىاثاص>نكانىكااظبرلثرفي_االها

ذلثفىمولمودن

طرجا(ابوفي:إلامانهدمافىشالاشرهوأنذ~ر

~اال«_مالىولمفيدهااسروواهمنالىهب:مءوفضلورع



:فتال.فبةبنىمولىءطريقبئماحءالميداهبأبلمليهفأثاروا
ابىفتال.اآلييمرانبنيوال>ه>ضموا.رميةبالنابالماميلست
فاأا.الجزةضاؤنذلماميمن:.نشريلةعلأذرج:الميداه

ابىقال.نم:اشرصقال.بمالالىوصرشىهر0زاارنوج

.ملبهمامنتموىالممالسرلمنا~ءجافىنىظ:المحاباااميداه

الكندىالسرلةابلبنالحنوعليهاءكرقناالىفثخمى.نم:اقالى
الىحولهاومنعونداملااميد´»امفدعا.ونراجهاوبمامل

الىفرزلنذفكتب.النامىفارإل.الجزيةههموفوأنملىاالدالم

:العمرطةابىابكالىاشروفكتب.راكندج1الان:اثيمى
لمواثبامهمالمندا-لأ~بلنيوتدءللينقوةالمزاجفىإن

~فانل،ةابكنترذ)اال~مفىادنلىوإنما،رفةيلوا

رفوظءالتر.نمنمروةأوقإسالمهرصنءاثمنالنواتاماتتن
.رابهمنه



ملىفزالاءالف~امبمةدالمنهاملمنل0واعد.فانذوا.اميمن

عرانبكورجءالميداهابىاايهموذرج.عرفنأمنفزامخعبدة
ءالضبيموزبىبئوبثرءاالزديذلمةوابوءالتببابامروا(ةءاآليمي

فتيبئوعامرءاالزدىرذنبىبنوبثر،النعوىاتهبدهنونمال
اثرمىذزل.روملينههتةبزواعاميلءالنبوىويانءالحجزى

السليمزاممبزالمجتيأمكوامتمعلءالمربمنالمعرلةابىان
.فىالتياسدنصرةاليهوفر

هومليهيترمأنيآالالميداهابىالىكتباإلتيتدمفال

:الميدا>ارنتال.فبهماءقلفةوتابتءالميدا>ابوفتمءوا«حابا

قنيهكانمابظرليى:امالىلهفنال.فلرعماور-مرفدرم
فال.منلهفلفةتابتومعبىءاشومرالىالميداهاباوحل.الدما>
.ما)ليقاترافالةاباامرمورآاءامعابهابتى،الميدا.ابىمل

.بآمى>فسرلءرابافيآنينءاشرحىالىاكتبحتىكفوا!لممفتال

فربمو.المز:جمليهموامنه:اثرمىذ~.امثرمىالىفكتبوا
فاخذواءممهمألما>الىذمتح.امولم~ءالميداهابهداصحاب
.محبو)تابتوفي.وصالىاوحلى

الدرىءمولىابىبزسليانمانىبزاهانىمحاشرميشرلث9و
وامتخأواالخراج»بيايةفىوالممالانىهءفأح~الخراجفىموانةبي
اهيهناةءااهاتينملىسه~عميرةرالمجةومالمالمجم.يعظا>
ا»إعزالجزيةواذأوااهناترم.فىمناطقهمتءوا~لقهثيابهماقتو´فى



تا.تذاءفل~كااةواوامتباشرىونجامالمغدتفكن.ااذ.فاهمق
.امجئرملوا)«يأرننمرتدمءقالجدرءدرقةطة

»>»و.ههبري:>»!وكملال،ند<

ا(الذةامرولىء.ا»يزدأ>نالوادتدابير~األال

ء5و~اءوءمياممالثاما«لزمنىءلاجرىليه~لوللها
وااكوة»الطيبالناهرلعياالتوأ-رجءنحادمم»مانان~وامر
ااالحارفىجيعاالناروز~د»«شاملهمكزجكا~ماعل9وزاد
ءهشرةءثرةر!تالعثزيادة>مدالثاما»لزادم.رةهثءء_رة
.المسز5أوافىفىبتها»لءناليهوذد«نوزادءهامةاماكلاله

،تافألاالنةامل.ناليهرفد~مامم<هرليرمروالن»
و~ءايامئال:ة0زيزاله>قاللبمن~طج»~»~منويطعم
.ال:أيألهشي«فىليةو(.بممدوا

.»ءهرهيب•ر.دكمر.ل«ريز

.لغنا>رعاعبولولهوشرابماءبز«نليدالىوكان

واظرءالمحنوبالىءاليها~البلمناافنين_1-مناولومو



...زفوالوالالواشرب

وألن.الجلبهاتامةماوددموحبابالميلمزىيداموكان
م.1»ابامفىبايدبقوكان،زءهبرا>مهفيالسزى

»ههء»ءهمى»»جال»دودى:الذهب»روج

تمنياقيأألحلأ:ويمأل
تمنىبومقدكمابئذإذا

تمنياتيبارذلمثأنافما
ليهآقفئقي»بةيات:فقل

ذ_ره،شوفيأد.«يدأن،>.ء.«نىوذلم
،_ذ>.«بونيأةا~«>روأنءوميه«0وهبي0يه
سر«_.ءو>_<.>>ه.ر«..ا«أذ~.

ب~»0>>ءر.__«>»»>
منوفير~وخراسان~ذآ11<المباميةهوةاطمبد~اوكاز



مر.

منىمحدبئاهأدبد،ماشياباأقوذلكرة~ب»م«ه..نةفناالعمار
وقمنىء>«فاإلبء»>منةاادثميد<نسليانءلىمة،كاناخوية

فدا»%لثأحىفال.ريقالهفىكهمناليهو«مءومرفه»ءواإل>

ومثذوهو_المعلبمبد>نالسباهىبزاأهيدبزمليبئمحدالى
«دمشقاعالمزوالبلقا>)الشراةبالبةنهر1بلوقيل(إلحيمة
الحالقةأتىوأعلهءعاةاطبينومنهوىآف،عوةاطاوب.اليهوفأفه

هوةاطيثوأمرء>سرالحاويةابزالىاالسوأنءولد«الىمارة
.مهجرة«نةالمئةتمامهند

~نتءاءيمراوايهالىاومى»الوفاةمحد)سفرتفال
.مانيخراسيابيدماوال>،االمامو~عي،اليهاطمرة

»»»صكمر-ي•افواالتالنبد،

أفطبتهفي<زيدبزوعدالوليد_م1/ال

والهبرءهلى~أامنمأالاليلرإدالناهر،ايا~..
و~تامفيهوال»ماألاكفزوالءأسأالىوالءلبنةملبنة
البالءذلثنترأ»_دقىلمدالىبلد~لهاتالم)،1ووال

وال.ييهاذىاابدالىتلتهفمنلفضنا~اطوهوخمامة
دد~بابيأفلقوالءامليروافقئفأذتنربو.دلحرفى5رأبة

باممابلما.زيرا»لء:ادلوال»ضيفيقربكفيأكل



«ةكلفىالقط>إدراركل~ولك.نملهمبارافعبالد/ه~

.كاكأدناافمفلكفيكونءالمال<كوىيتهتىءشركافىذقوال

بوا~نفةالمؤازرةوصنمةوالطالسرفمليرءلروذت11فان
اأنا~:نىنتيييبىأدنإالبعنلمولىأنظكءلرأف(و(ن

باا»الح»أيوفعنمقاييترما-~وفروإنى.منىفبلرتبت

اولفأناءيعوهتباأنفأردمءامطيكرا(ىمثلفنهمنيطير
.التهفىودنملبايهن

توليواقول.اقاالامعصيةفىقرلمحلىماممةالا»ءالمناصايا

.و_لىمظالاآلوامتسزءمذا
_«.»ج»ال.نين<االنإمرنب

اميةنمكالأم«بفىممهاكأيم~ا71

ءهيينومحدءموسىبنوهيى»مليبئميىالمنعورعندابمتح
،ءراميبزربحد،سزبئرمحدءالبامىبنىوفي»مليبنىرماح

.اوابهالذىوالدب<تدومويير/واميةبنيخلفاهفذ~وا
،ينحهماباليالجبار)ذ~اللكبدهاما:الزهورأقال.لمن
نفكالعزفيعبدنءمرواماءوفربهبلنههتهفالنسليانواما
،ماينافياية:رمزلولم.مثامااقومربلوكانءه.يانييناهور
اةو»بماويورفرنفظرأويةيحوطوفء)املالنمنامم´11



االمرافنقحتىءادايواممورفف<اال»وراليمهبهمكهز؟منهلهم
اتاانو،كرب،اشمراتقمدههمذكانت،اتوذيئاناممالى
•لكرهم>موأظ>امتواجهمهمالم،وبلمزاتهمما«يمن
عزوذ.مفهم،ا)ثا«ةمحقوامنتنانهم،فةالخةعياةاطرا-_مم

.النعمةمنهموننى،اذلموأإمءالمزالةفلبرم.الياسة
م»>سمج•~ر.قمبان.روج

مثاوفهمبضرنةفياميةنبيعنااالمثزوال_امباب1»/

مهمالكزوالبمةءوكمليهااميةبيثميوغ.قىمثل
:تالأملكرزوالمببكانما:حىالعبابيالى

وهيتاهافنكيلزمنا~تنقثدهكاترماتنقدمنبلذاتافلناث11
خرا.نااهلهلىملوتحو.متااخةالىوعنواءهافناإنمنذثدوا
ءبوزراناووثتنا~اموالنايوتغذتءفياعناتخربة.منافتخاا
~عناملهانواافءدونااموو)وأممنواءمنافعناملىمرافترمفا~ؤوا
وافىتنط»ابماديادعاموامت.لناهامهمزاتءبمندامالهوتأفى
وكان.افارمالقةمنهمذهبزأءامد´ؤظوللبنا.سزباملىمرم
ا~ما)نزوالامبابأو~منمنافباواالامتار



الواهىإىءمر

اامباعى<يودولةاميةبنيدوةبيناانرق-اام

نزلا~فةاالثيدإهارونمةلما:قالء:دمنيرمن
ااوكنتباليهلناهنحهءعياؤن<كاإالىبوثةءالحيرة
تابالمةذهب،الملينةبابالىتيناانفال.مرهبهذهاببداخاده
ال،ىقاشمذا:وقالءبدىبكرابىفأمدكءمنى.كرابايأخذو:
.لجرابايا<كوتاشها´دتادخل:فقاالا.يفارقني

دنافال.وءدهبالىهاءونواذا،«تفدظ:يكبىقال
سثفأدت.االأهارونفأهدنءبالمالنةمليهأمدأءاندر».ف

~كاء»ح8وااراطكانئذتعتءمز.تمءأمرت

وبوأل<~ابووإلن.بكراباعتهونهامالىاظمجملت
هنهمارونكترفي.هدرهلىهنه0ذتالأظءرفتهوضفتذ~م
:قال.ااؤمنيناميرباءلمألت:فتك.لابكرابايا:التالم~سامة
كانن1:تال.عنهزي««ة11ءبالتهفآمآلكءامرمنساتلكفيلم
فآ»أمكء1وامى!ميةبنيامرادركتندلثنلم:قال.ذاعرمله



ممم

د:لمقالىاقربكانارإءباث

.رتتهوفتهاألهم:فنيفىفتلت:عىتال

بنىاما»الؤنيناريا.لهقالم،ا.بلرابفىبكرابىفامال

.مهمبالوالةأفومو:غرءمنرمنامىافنح~واامية

أل.أل)``~آأ(~أ:د~~~~__ه´(دذ~
...»ال.ال

<•<مر>باز.ر•االدبا..ب

:لمبامأالذأاالكنهفى~ا82

اطلبعبدابناهرالببيبأخذدم»ةماملىواالءترانىاياك
منةث~نحىملى~ف-لفا»أقامواوأمم»اظ_الفةهاشرابن

ا(ين»امرمففي>دماءاليمممارت(نمافةاذالفان.~وعثرين
~ينثذفأهنما.بةبالفاالمةامراهراكوتداول»نهارطو~ات

الدو(<وناهفةالقرة»ماوال»خرا،اناهلإلمبأيديالباهر>نر
اوتنارلىاية<بذيدولةنرا،.ا~إلمأزالحتىءالملوكر~ررة

وال»مارةوالطالعدالةاه~ال<االمةامرومملأل.كان~المز
.لءواالماةالورعاربابمادمموالءوالعبادةازهادةذوووايمم

محدبناالمامابرا«_أنإلث»وقيصريةرويةكالحالقةامتحاات
دعاءالىالرا،او_ااباو~«»11باهى<هبنعبدات>زهليابئ



ناءومبلانك:اللةوييمواءالبدسرواأنوومامءلجزامان
فأ~مهمءالجنمنالحياظهاأظىءو~احفظء)اببتامل
ريعةوارمبهم.(الاالومذا´برالاآلأانءأظرمبينواسن
شككتمنواقل.الدارالنريبال»وظ»م´مضروامااو/ءفى
فافمل.ءالرية~ممنكراسانع8الأنامنطعتوانفيه.
خد.خاتسهاثبارخسأبغفالموأيما

داملمماائدبرالالحلفاهوهاامناالميةءهنوالةكفأيزءأمن
ءبائهالشركاملليفزراطربادفىالى_ابوز.مهالواآل»
وخالءاالعمالمداءالىنرجاواغافكيف.بهذايوهقأنبمانلما
مااديممنليم~عءالرب>~ولموهواالنمارالمأبونابا>

.ألحتومييد«دوال~اةمألاتخذءالثركارفىمنفتحه~اباؤم

ههصللقرري:والتخا-راحالة

:فال0المبار»بيالندىمطا»ابومدحالعباهرء~بووليولما

يمطيةأةيزأييأر
أدثةأتيةووة



آاأعاةآة

عزتينممرأم
آلمجةفييم9د
ذايممنيدآلجناا_لى

ينأقتوقو

:»نم.ر.<ودوة
0ثو،.،فايمن

»5»مرفنيأالف:0واو:كالنمر

وايناةآيدءلىاا:»ومعتزااةان-ا14

مزطوفيالو_ربز«أ.ناومزفيهالؤدننايريظروعا
بايغفهااتيالمتناقضةاألهالمهذهاختالفوالنوايهمواواال



،منتمنتليرماملفية»سمالنةزدمءر8من1أ>
االوملىةحباوبدثنةبيرءالدميدفكأنالىبهذالث.ئغقى
أهريق:يقولأنيدتحاذلكمنمثلواذا.منةأفزعمالذى
منالهدنأأةاووسرهله>اآلمدلىاثهلر»ممدهملىدمفيه
8.ون8قزااتياامنةهظألسفلثدماى~:اللةواذا.هبمه
اولئكبمن>~اميماوءمروانبئالملكهبدذالثفمل:قال

فىيترلأنءدأهالاماالعتنبهيبغ،أيباليأخذوإأا~االمرا>
.الملينمناد«مليهنقهيواالفوالالمد_ينامرمنالجديراالمر
أف>توألو»وءعليهالحرواممناشهء%هكادهالنفيتودشالم
.ثنةوالبكتابلجتجالءنههرأى

ءلفةالهتزال-آاالففبذهيأمرأنااؤذيناميروأىفلر
اومنة«نذومكلبهبريكتهماساوبوفمءب~ثتفىاليهغذ~ة



الذىرأياقنيةكلفىوأمضى»ااؤذيئا،مآلثنىأظر/ءقياحر

بذلثوكتبءالفههاهالتفهنويهىءمن)عليهمرين،الهيلسر
المرابآمحتاط<االحالم-أ>األإللأ~بومالى_بماطكتاإل
احالبةتييةاا_تيابماح>محونأن1بولى،مرابأ1̀>وا«مالباالأل

.نياامنذمكيكرنمذ~1اوهى،اا.نيناييرأىاالس
.اتشاه(ناالو.خر

المتفحالف•الصحابةفيرمالة
)»ه«ص0البلفا(وماثار

ب.دد0وةد.دانيذامئنة_ه»»
ءاالكا~.بزىتريافامها~رو<محدبنادمبدبمفراورا،
وآمدثءونحتونيبرملثلحيءدولهموباالتفارهرابناهوبعل
متالأ~محيث»مليهمورفح»هيةالمنوتحجبءراالرفتقبيل
ءالمنمووبىفغه.الحلفاه~ىجزتفقداةأ-_:لهقالشرابن
لقدءا-ل:وقال»«فطن.~~مثوكبر~ل9»~ت•فقال
بمدالمقامأاهاقوموال.آمليوانكرفىءمتليواضربءسااحزن
.رايا)رمنثماالذاثبد~رر1ايتىفا.وي

ءالمعلةمندهوراك~توجالفربء-جبهءالريحآنحتى(و)
.االدبوآخطآة»ناللهالاماب:قال»اانصووالىذلككاثفي

واالما.ةءالنامقةر~ةاك~يت«~هذامزبابيقرلذآين



الجامعةىماظءويةاكالمنةفىاالكلهاالدبما»ووالهأ.السادنة
ودخلتءابلبروتالقوممحرلبهلكنهءبراالطواالمر»النبوىلالدب
ءادإلالمجممواشرتوافيءسهموايةالحفزوفلرت»أنهمآفىةالنو

.وقدوةبناهذهثنزاد)ءالنبوةىالىالنةكروندموما
»»وهتر:ي•والتغاعرأةدو

الباربي،>ةوااؤ،خيز>مز،أى•>ه«

ءاال_مكلةتاقرقالباسينى7دوفى:ااررنمو~تال
وامتولىءالديوانفىاالواكلوا~ده»اايرانمن)اوبامرومقط

االرضمحالثواتقتءمظيةدوآلهمو»ارتءاالواكميي71

.إلترويلكمإلعفاحىاكيأنذقامطرةكلو«ارء.`قماممدة
وده»سرما.•ألممنا»ءدن

باد0اابني>دآلفيا.توزممزادل-ا87

ابواهرالب>يدولةفىراوةالا~ءلميهوقحمناولوكان
نه~فىوكان.يحلبمولى»الهدانياخاللمليانبنأفمى~´»
.9غيرالىعمماالوودافىمدولكانالنهء:ي»منههرالعباابي

اةل~أهدة:لهويتول<بة.لءايهء_يرالفاحار_اابرذكتب



.~~ ءواعظ»دبر>ا~ابابيمىالبا~منالقولمدالاهفال
»~ةمجاهفوجه.بالمكروهماهةأنمطةابياميةمنونماف
امىالبابوكانرقد._لمةا~ة.لفىاا.ة(ىالفىا»مابهشتات
عا_ءادبءىه~ءأال~طابووكان.مندهود،مرمةبأبييأ<_
ءا(دذاحه.د»ن_لةمرفانهآمطأبا(نفيقال.واادبيرامةبالسر
_ا~ءاسرحاباه»لميهفونب»احدمعهوا~باألنبار»ينتهمهمن
ذتتار.

»وومرمجللسودي:مبان.وور



سانيالحرامسىابيلمقت-ا8/

مايموكانء>مماايمقاذآتحقة)اانمورنضفزكان
ءالناحفاتنحءتادفاحاذ>علىاثارالمنهوروقدكان<ياغق
اسروعولفاللتناددوفى._ثا»»زحذلثيكرنكيف:وتال
~مليناثهمبعهطريهآمااتالسيهاباار»لا(الفة
فىكانماحوبةوفذسرابوظأر_.فالمثرحهتتدمأل_امىالب
المنعورارءلءالبهرةالىالةبدواسزمءمليبئالةميداله

ءسماابىأفنبءاالموالمنالسكباتيلىاحتاطمهخهبمنى
و~.التمورموش>االموالفىناتئالدما>ملاينى.وقال
ءالحال~ملى>مابرمونءالنمورالى<ألثإراالذاهحاببق
آنالمتموومخنافءالمتموممنديحفروالءماققراالىجايتىوأن
.هناكاالعورمليهمبدفهالعفةبهذهخراسانالىسيابىيتربعه

ملىبوتءلبيإلءثمجاطءداهيةءيبأبمالسراموكان
فكتب.يتكامنومءثاطههعقهءعاالءفك)ءاالعور
منهويتدءرءيل8اويدهءوبيكنهفنسايطيبالنوسوأاليه

نامتءنواسانالىمتوجاواليءالمالعةهلىبآففآبابءاحنود
فنمكتمليآناالآيتوالنءمطيه)مامهكتتناسالاهلحت
فاتتد.الالمةتتارهاا:قالحالانفديظرتقهكنت_8مؤ
لدتأنك:ممناهإلاليه~توكتبءعليهوحة«منهالمنعورخوف
فىبالتكمسنوانءفنكبهاوعتتدااقااعفةبذهنطرافى



بيلوبعر«ل9و.الضررمنهوامتمى»اطولمذامن>ننيكدولتنا
المنعورخالفهليهدقبنحوناليهفكتبوا.اا.«افا~ا~:ما~

المنمروو~و»ل.اليهارواالتهندهالحمورلهنو~نءومتاقتته
وحدته»اليها»ض:لهوقالءاصحابهمنعاقلوجلبهئهالكتب
وانعلي~»بهتقدمحتىبهفارجحوبحفانامد.»~دمهمديثآلين
ميتالثيقو(»منهوآيت»التوجهملىو~»المتاققةعلىآمر
ا~محدمنوبرثتءالمباهرمنلق:فالنلكيقول:لهفقل

~ذا9وملي»غيرىبكهتولىآنتمد~ولم»المالهذهملىعفيت
»بالكتواولهاليهسرلالهفى.بف~ذلكااآول~(انو~ا
ما:لهوقالءا~بنمالكلهيقال»لهمديقالىوالتفتراهاة
»قتلكاليهوبعقا~فانكءاليهوجحآالآيال:قال9آىال
وتنظرفتترءجندكومءيالالىلتهحتىطريتكعلمميقوان
فعزم.ووااكمنخراسر_نكادتهادتلكه«تنظءاوكفى
»~ليس(نه:احبكلهلة:مولللوقالو»ذاكلهساابو
ابايا:سرلالىلهفقال.خراسانالىوجهتواأءعنثاحفوررآر

~«!0
تمك~ا~بانفادتدك»محد(اامينلتفىماافت»مما
وتمتنوءمنينااقاميرعنهتحفرآنآيوالءوالتقاقاأه«يان_.ة
~متى:ماابولهفقال.تحبمااالعندهوىفلن»اليه
أعوفانتءاد<~ن:دلالفقالالا~بهذائلبيمحاط
~»هفاقتةلفممفيمن:لناوقئت»ونمرعمالقومؤال»هواليةالى
:ماابوفقال.لميناهوانكرمهءعنهودمتاليهناندبةفيامعكدخلنا



8مألاغيرهندكفليى:الفتال.ار-بوولتءاكلتةماوه
تم»ةه1«وألرقفرتم»مرراانقالاوادلنه«ذال.نم.قال
ءامحابا.فىالىمسك>سمام.وربعءاليهواهتلرأرج:قاد
و(نءكابيذوفايبصفمختوموموكتابيكباهان:اوقال
.ارادبماوآرماه.نت.رليىآنهملظفاآر.كلو)نمتكان

اوبوموالموراكهافال.بالداتئفلقيهءالنمورالىمارم
مءآ~همفآدناهه8قبلمليهدخلفال.بتلتيهجيهالناحى
،الندنويردالحامودنليعودتذتهالىيودبآ~هاس
المنعورآهوقدءيتلميهالمنعورومول>1:امبحفال.ىلنه
اذاأففأوصا/»السالحبآدبهمالتورهفكءاصحابه>~.امة
دذلفال.سماابانفيقتةبونيخراالذرىهىيديهإمدىفرب
األمب~رفىوجدمامينينمننأنجم:القال،مليهميام
النمورفآننه.د>فىوكان»ادمحامذا:ميابىنتال،ميامن

ءذبذنبأكلوتقريسريينةفىدرعم.،هال»تحتووذ>>
فتال.ذزب»هبةمليهفعداد~بضروامدكلمننريتسروابو
عليهتمددوالءمذااليتالالمثلي»المؤمنيناميريا:مسلام
افلتانت:وتالءان»ورنافتاظ.فملتبدماالذزبهزمثل
1،ظتو«ل~فلتمالفعلتمودا>آمةكانككانتلرءوات
الحتامبفتدءمذادع:ممماابوقالاو«ولتناباإالنلت
النفدولتكنمزجءاالنرىى»د»النمورفضرب.اتفيشىان



فتال.ألؤكالمؤد:ينا»يوياءيدئةا«_تفو`ع.بالمد..فوذطوه
ءبماطفيذ~ف~بهامرفيأمنلثاءالىمدو~`ليو)ي:المنموو
فتال9ااؤدنينايرا،مد)ارايز:ذقالءموسىبئسمهودفل
شه(نا:تال.ىن:قالالفتلته:فتال.البساطفىذاكمو:النصرع
.نهدقذفروالذ_وكان>وامانهوفمدئابة.مد،وابوناليهناولم

ءقلبلثاثهخل:النمورالفتالذهثه-موسىبنيسىو~ل
لكركانوهلءمنهامدىءدواالرفىو.»كلثيىءواهثه
النموروتمرف.قوافننءلجذهبمالاانموأامرمدهياأفىالال
.ومثةوثالئينمجمنةفىوذلث»مزاسانفى

ء>-»ء>وهادخسئالن:افنري

لومتبمدفيهذلمام..._»»>

ابىفىء1أ«بنىمولىءالجونبنىزءوهوداله،ابىفال
:مفنلو«دءالدواماعبميآ

يئمةأمأ´نمعرماءنجرمأبا

مامنتنىتبد.تلى
فأنتحىءأقتلنرفتي»مثبىأبا

ذدأأأألندءخؤفتيبماتليئك



ممم

غداهلت.ةأئديآالةآذ
أاكرأآاؤكأانألرأطر.ان~ءأد

>-»مىفندبأالن:0النعواماا:مو

مدورالمذذالذآفيوالاالدمنيوتهماعضب•ا9ه

ءلتجمينابقفةخلاولاانمور:سانيالحرامليبنىمحدقال

واالإلميةالسريايةباكتلهوبدتخليفةواولءومالنببأدكاولوه

امتمقل«ناولوهو.وأقليدمىءودذأ~ككتابءبالوية

حتىهبهلثاةو~ثو.العربهلىآمهروقهءاالعالعلىمواليه

واليين0األقأاوقح>~اولهوه.دماياوةالربرئاسةزالت
~واحدأاومذلكلةءوكانعيوو~لدالمباص

س»»ديريه•اسا»ءريح

الماالسر»لحاهمثرعواربينوثالث>ثةمنةوذر:اذهبيقال
جريجابئذمنف.والتأعيروالنة>المدث«وينفىالمور»أافى
ءوبةمةالىوابنىءبالشامواالوزاهيءبالمديأالموهأومالكءبكة
ااثوريومفيا~ءباإلنوسرءباابهرةطوفي«لمةبئوحاد



مرم

ادر~_حنيفةابوومنف»ازوااهاقادهابنو_~..الدفة
م(~لهيعةوافىثوال»،_،منفهسيربعدم.أيوالالفقه
ودر>-ءوتبريبهاا~أرينر~.ر»بوابنر~وابراابارك
~~الممرمذالوة.الناهرواياموالتاريخو´للغةالمربةب~ت
عير»ء-حة~فمنالماوووناو-ظممز~ناألمة
،.د.<><<ذ،د0،ء0.وتة

ينالمال:مروانالفا.`امهانببهاا:مدرر~1»2

ءراا_ينميينالبابينالفتنةارقح.~ارلاا~ررر~ن
~~ ا_ينالطا»»~خلقاالمنصورواذى.واحدأ~قبلو~نوا

منبناههمبدابيوابرا~محداالخوين~اى(~انر_را
ونيررني)ال~ةإلروجارارلمالب)ابيبنمليبنالمنبن
أفتىوعن.محالنوابنفعفربنالحيدوعبدحنيفةابومممءذلك
وقيل.اةوحهأ>_بنمالكالمنصورلهمحةمحافروجمجواز
وا>_»مين»كبا،تمإنما:الة.لنموريمةاعنافنافىان:له
.يمين~ر»ملى



المديةؤيالقاهامامذلردهاك-االلم

الطين1/ينومحدءااليةالنمورفدم:قال،المدني´غبرمن
مروظءشو.>فىالمنموأدلىاكارنمتدىظ.كاتهواناقناثه>ل
ذ~.ينيئفامتمذتءوانمافمبالممنوعاليها~بأن

الىفمنيث.غيركبهيمنيال»واآل-وقال.نتمتهغرااكتاب
قولالمؤمنينايوإ~:لنامىفنال.حفىم،مليهفدمنل،يرالى
بما>في.اددسييتومنفةءاطرمجلسالىأاميتفدللم:لك
دمام._واهتيرداه«حل!لءيالتافاليترنمايروالىمو

~اظيفةاللمفتضءفادامواءإخموم
.»1%1امسنديالمناألجزاكةالمنعورلهقالزغفال

.ديناأ~فبشرةلثتاسقد
7م-ب.هى_.م8•ائلك،ززم

اانوور.مظءلةالممتنشيخ»عبيدنكرم_ا1أل

الىإذالمنمومبابلمحراناذا:قالءالفضلبنادحاقذ~

:فتالءااليمااياكزج.وجلىحارهه~أمزل»عبيهبكعرو
أنأمرجمذرابيكندخلفال.وايا:ت<أبى،مهان1<1باءأ.

،عتانابايا:قالإل.~1«بعدماءال>واجلمه،بتربالبودالفأرثى



لكامرنا:قالالهونىارادفال.ءواءنةظفرهءءوعفةيءظ
ءواثه:جنابىتال.فيهاليها.~ةال:قال..الفبشرة
:فنالمافرأىااموكان..زأهاال،وات،ال.قال.1ذلنأنز
~:نقاك.»نوابيالىعرولتفتظ.وتحلفااؤمذ-ناميريكلف
:قال..ى0هوليووه»المدىوموا.نيءمحدهذا.قالدالفقمذا
بامرمحيتهولقد،االبرارلباصمنهومالباماالبتهلتد،واته،اما
محرصرداقبلغر.منهيكونماامغلهملتوافدءعألامتت>ما

ن5ءلمثهأخثهابوكحلفاذا»اذرابئيأءذم:فتالالندى
منلكص:النمورالفتال.مملثمنالكفاراتلمحراقرىاباك
تمثالآن´:تالدميما:قال.نم:قاداعمانابااءماجة
.ها.قص:قال.نلقيالاذأ:قال..يكحنليم

مر«»»مجللسودي:مبانمروج

ورم«ك__.ابر>.ئة>.ز:،:ة->ء»

أنحدوهماء_بي»نءدةأنءالفقيرءرالهبنانحدذلحر
ءوالعزلألياتوال»والهيباألمرماوهمدرفى>نلوكانورالمنه
<والنفقاتراجاكفىظرواك»لحبلوأءن<وااللحوافالثذورو_«ن
مأذا.مو««مملمكوموا(تاطف»عالهمرحطيةهالمعاشىومملحة

~لفاذا.يسامى»أنبأهمنإالءبيتهلالهجلىرالعهله



ق»واال~ظواألكاوافورالثه~:بمنليههوودفيمارظاآلخرةاامثماد

الىتامااه-لثاثمأىذألا.أربفياذطث>~ماره8وشراور

فآ»بغاث1فى»نقامااثأأالثلثمضفاذاءممارهوانمر-ءفراش»

.بالنامىهليذهيزجلمإالنبريطمحتىءمحرابهفىوصف<هوفوه

.إواأفىفيجلسيدخلثم
316حى6جإلبة9ال:والمالكاليسا~ردغ2

اابارزةالىدعاهءينر»بيرةالنالمنوورجواب~ا»6

:بازاشهوالمنمرربرا~ه»وررهوءاا:مررالى«بير.ابنار،ل
.(يايتجبيكانيمتدا)باوزة.الىوداعيكأاوككذاوممارجإني

هانفىبمار»طواركمتامىؤإنك»فبيرةابنيا:ا(يهفكتب
ء»~به»ومااأشيطانوأءثيك»ممدتهوهماالةييراك<فيك
مثليربتهوقد.ادلوتابالك~فرويدا~.»باعدها»ماويقرب
لة.قاتلي:ويراظلهالفةءيرأخنياةاسدأأنافي:ومثالن
فعلتوتىءيرنظواله.ف8ليتوليرخهادت(ءا:االمد
بذهثاعتقدفا»»0خريرأقتلتى»لقيلتلتكفةاليهأعوديالذي
إتى:أقال.ىل~مب~_كانشي»منكاثذوو(ن.ذك)والذرأ
وبعبنتءمي~أنكفأعلما<اعاابالىوددت<لتف(انق



طخمنعليأيدر~بكعاراحنال:االممأذقال.فناليعن
.بدمكثاربي

ممم•وجملبدىك•واالمركالي.لرخ6

فال~درلمشرةتالتهجمزابلاامالممالماكتابآرزاقكانت
اسنمناولفالن.ا(آمونايامالىاماطملىهزللمكذلثكانت
ئالعباووبنىاميةبنىايامفىفآما.سلبئالفمنلاالوراقرادة
هلىيجرىاطباجكان:دوماماالىمئةالثالثمناالرزاقزل
.اامتسرفىدرممئة«الثمرهابىبئزيد

فىالريدوالةأنمومىنميىبئمومىينايرا»م5وذ
بمرومكلفىخالفتهايامءالنمورالى>كتبرناكاف~اال~ناق
بهىيقفماوكاءمآ~لكلوبسرءواألدموالحبوبالقمح
ءاالدمناالك«تردوبماءاليالبهءملوبماءنواهيووفىيالقاه
»الااذاءليلةكلقكا~بمااد>يكتبونوكانوا~ءدثوكا
مالهاملىاالساورأىذاظءزيانظركتبعموردتفاذا.الغداة
ءمناكوااماملاليالالىبكتمالهنهمنها_ي»تغروإنءأسك
بالملةالجوابوود1ناة.سرمي»عنذاكقلتاليالملةمنومأل



ي>ثفىشكوإن.ماطالىذطثسريوءحتىنةبىلذلكلملف

باعلوءنفر:>بةنهومأل»بدلكاليهكاسيالقافيباقنيعا

.ويأ،>يولمخهاليهكتيءبههلشا_انكرنان
»--مىمج«دري•والملوكاار_ل)وبخ

سبئفىكانمنباطالقالريامرو،ةينتروق«نةوفى
مموو)كانومنءتلةاوءدممنتامةقاكانمنإالالنمور،

ق.هاو>ظلةقبلهالحدكانمناوءبالنماأاالرفىفىبا~لسي
وا~فا~طئة

مهمسمجملب،ي•واللركاار.لءربخ

)(أا._أابااددةدا-ة>ن:.-ا»«

ابيمرلى»اا-هي_نبنن1هنألرجنىال`والبنو.
كاتبيتوبكان:ذراسا~والي،اللىماذمبئاتبدح1«

يهممالبابىبئمليبئالممنبئاالنبئاشرهبدبنا»مابى
عاملميارىنلنمركتاإلوإذرةءداودءهابىوكان.مهدماهثه

ااط_ق.فىيتوبحبى«ورالذابواهىعلىرالنومظوروا~ذرا«ان



.المعروفرامطناعوالصدمةاابو~»جوادأءمحكبفوبوكان

.عد~كءأفمود)ركان

أداهحتىاليهتقرب-ملءبعدهمناامايوقامورالمنهماتدلها

الىبهكخرجقهءثأمهوهظمءعندهلتهمناتوهءعليهدوات
_ء
.داودفى>قربا-~دةالمؤ.نين~ميرانا(يو~ن

الممديبكمن>ي»يفز-نو(»>مهوبويعةا)ديودج~
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مناا.يليااحرين»ءاهذفىبينل>وهأنالى،يدوامدوة

لهتأتفر»»هر~يدياهوأةآ~لحبثبالد~و~ء>مبهاعلى
هلءذسبالدمحواافرمابالديليعاذلكذرأم»النيلما»_مة
:نماألبنعسىالة.ويالاا.»رالىلمزمألةإلرممبيكونأن

وا~أنوذلك»والطوافالحرامالمسجدمنالناهرومالمطف،
»جدةيليعامر`يا»احفتطءجاز8~إلرالىملالةر8من>سي
فامتنح.ناذكما»لء~ينة1واومكةرام8اجةااهمنالناهرفيحطف

.ذلكمن
»ه<مى»جديللد_<الذ»ب.روج

انالساطءنددبه._ونىمزالهاءا(اه~217

مآ~بناعاعيلولى:قاالوالمازنيلهبادنادحنيفةابوحدث
وتحمالهفييهاااركبناةمبدالىبذ__ة.بالبصر~ةدقاتاه
تبفي:لذثنعلممالقرا»مناخواننا(ليد.متأنأ~-ب:ا»ويتولءفيه
»ةاامر_أالمبواطقوم:ربانهالقرا»:المباركبناتوعبداليه

ر~أففاولئك»أالنيا»ألمبراوقومءلقا:ثفىم8-جةالفاولئك
:اايهو~.الشرطمنااناحرعلى



باز)آألذنأ

ماآاو1:ال>~

طينامثالآ

آطينفي

أموا~»> بووم
أليأاريهزل

المسرحقال:قالءحوثببنخلفء~اابارلثابنوروى
.االنيا)مفاو~االحالقاا(ك~رك~:اامالمءلميه



وا«رافهما~اابىجود~2ا4

نوجبمبدلهنامرامآن:تحيالهاا»حاقبئلالنفذأل
افمنلفآمفظ.مذرو.وم~هءمذرأسانألىييىبئااغمنلح
فدفلتءممينلنياهبمدمايو)عانيفدمةاهيرامتال.ذللثعليه
قيآ:فسيفىقلتهيا.ردفا«لهتيديابينممرتفال.ليهه

ياووملث،ليأرج:تالم<بماطوىنات»أمنطبوكان.واثه

مجتا~~ملىليةقر~منكتذ.مليكرقةنظءاوا»ي
وكان:تال.در/الف>تةسفيوزادنيءلىوهبهفوابماحاتفال

مفظوغميفافنتحهاءكابلالىألجهذوءووموقوهههلىاوامير
مر~_يلبيبنىالبا»ربنلالخفتنىوه:ة:ل.~ة
ءالفآالفمةمبالرجاذلكفىارا»_الىلوه:تالاوامير_عه

ر~1>بذادربنىقدمفاالفه>رم~آالفاربةالحياجنهمنهركان
و:يةفيواللالهداياالوآمدا.طيهنوتهيهليهلالنفامفرار

.االدرمنناميةفىالف:الفاالر.مةبومخوآمرءوا`فمنةاألهب

قبلآنفآليءفيواللايااالااليهقدمءيكيربئلالنفقطاظ
ايهاءذتلثاما:فتال.المليلثاالتلثاآلم:االوةءتاتمسر

سر~االذللثجيهمنيأخذفا.مزيدامخدنولك:نالاالمر~
ماآمنااللهذا:الفتال.الفرسان.ةمنهذا:وتال.مجزيأ
بيدههياتلكآما:ل1خة.عليهفآكاد.لثهو:فتال.االدج

زجخراسانمنييىبنلالخفتدموال~وانممرفذلكفدونمه



منوالنامىهاشرذوونلتاه.يتقبيبمفرابىبتا~الىشيدالى
وباطنىالفلمفباالالرجل>»لجملءرافواالهوالكتابالقواد
.الف>-آ

البر»_ةيدتل0نكبانإة»وافااطفياإلميييه_دط»اه
فىاطوافالىابيمذرج:تالءأليىبكمودىمن~ذ~و

بأستاريترقجمل.و~لدهيينمنمد»1واءفيهايب:هالتياألنة

يكسيهاالءمظيةءجةزأي»ر.مأط:ولوةعا>اطورددءالكه.ة

فىعتوبقفادملاقبيةالنتا~ءأالم.»واكيوفاوالءفيرت
تلزدق_ىووطوماليوبمريبسيذللثآماطنولم•يااط
.اال~خوهفىوجيةتجسوالبهناكم

قا.لوتدءيميرأيتم:تالءحرببئالمسنبئاحدومد«ي
فىومناككا~(ن»آامم:ولةو»وءالكعبةبأمتارونلق،البيت

تدلبنيأنفىوذاككانان»مآام.فاملبيمندىفعدتلثتلنيأن
منقربألما»لمين~ولىم.األذلاال»مألءفاملبنيوولدياملي
إنهءألوم:ولةوجعلءذلكمتلففدلسر)~~دالمعبإب

.لوالخفءألمم»مليك،يت~ماليلثوفبأنبمتليعج
~«»ءج»يهب•والوتسل»دن



بالبرا~يدالرثرأوقهااذا_2ا6

اال«والازواناتءامكرالبىا.ياوزرش.«الالىالذةاكأذذتال
و~.عليهقدرذالااللمنالييرالىيحتاجكان<قءدوأ
:لنة~ذالث_.بفىوامذتلف.ومئةوآنينمبممنةبهماقاعو
اءيهم~فى~مااباإ:لمندجالاطقواوأممءوالاالداسيأز
.اعرواتهذلك،فيوقي

>><~رمللردي•النب.وور

ذاتباالاءلالتثعلى´بظوبخمي`!>ي3-2ا7

بئوييىءبذراساناار««ادبكتاب1يو>ش_دالىكلورد
مناتوالكبااميدغلتدايه.ىبنىل)اففأنفيهأألء«يهييننماال
يا:لهوتالءليد.ربهرىشيدالىأهقفالا.االميةاهورفىرظاك

.ا»_ف>ثلمندعهم~)اليهبو:ألةبتالةهذاافرأأءت
:شريدالىالتابرظكرل)اففالىميوكهءشيدالدواةالى«هفد

انتدماالؤمنينادمالىانمىقدءبكوامتحءبييا،اثهكحفظ
مايةالامووفىالنظرمنالراتومد`ومةءبالميدااتشاغلمنمليه
يوفهطيريهماالىعاد«نفانهيبكأزينهومافماوداءأنكره

فال.ء~تبماالىيظرش~والى...والسالمباإالدهرهاهل



بفارقالالخفهىاا)تابوردفال.أتياأبلنترء:قال>.غ،
.عدمنا:هرفأنالىرآمالدجأ

أل8هصألجي7~و:.أهبمروج

•قالءحدثهاالدم،_ور)أن.مدمإاإلفيعيعنوذ)
ابوومنوفأثته،شلوارادلماي.بنىفىمجهيهألش«الأر»اي

ينيهوهوالغياالعىذكلر



::.،ئ، بنا.يأو.:0،:>:سز

ءواتهءقدذاث~لهبتتاأى»اافضلابايا:لهلمتة
:وتالءعاقبلاوجليلمحرووق«»فرغ~اؤمذيئاميرآبببلرقك
آوحرو)نءاليهمه.يلذالاالخولاما_قلت.يوهظآدخلحتى

رمالآتتيم.محاليكهواعتقادامبماوهيتهفىفتقدم.تتتيما
فىو»ولينقالءفآعلتهءاليه.>فمنية.بهتتحتيالؤ»ذيئايو
ءاتهء»اقرابايا:نقال»فآخبر«9بحأرفاديت.آسرماتتي_اتهفى
بآمرىفدافرء«كرانوهواللمياامرثبماامركماءأاته_اثه
تال:ءحيهيألما.امر>آلةفمدت.آيةآفيامر»اقاأمبححتى

.التةتأفيعاوده:فتال.فاخرآرهجهالىنمات.جفوآحربىاتي
ولمرةتبتاناناامدىمنفذت-قالمبعدوديمخذنك»فآيته
.~خرآآمايرماوألآملثبىيآتئمناليلثاآلر«لنءآسهبىآتني

.آمهبىفآنتهلخرجت

7ظبكيحيىآماطد~بترجيااميلةتلثفيا(متيهوامر

كاناحدمعهميلتفابد.ل.>سمكانومنومواليهو(هولجع
منازل~ناميةفىلمخبراأليكدىبنالنمنلوحو`ل.مرأهاه

>~هموبدماوآذذ.سزافىناطبئييىسو´ب~الرتيأ
سميحزجآنمناله_رما»لودنح~ذالثوأيوومتاعوذياعمال
الخادمرباهليلتهمنووجه.مائمالىاوالسالمإل.يةالىفارج



منكا~ماكلوأخذءالمكانوماامامواقبنىفىاال~قآالى

الىليلتهمقبا)ةوفرأت.ادوولمووالهءمموءثومواليهمرقيقم
.و~ثمواخذاموإالمبتبغىواالعاا>انالبالاءرمفىالعاليع

»«ء~ممبريجه•والركل<لمءربخ

~بالالرتيأانقيلء)ناطبنييى(.كارمهومن

بالمؤانمذةوآمرءوومآنمواهالتكرم9موتأتهروامتأملامتالبى
ءوافانمما)آىفىاحربات.مضهىل1بسزنابتانءذلثكل

ويي،ديتودوءا»~البىوا>يتر.نتمرفيهاوقعة«هوفى
نا>~»ءالمررنليههوقستيدالىالىباذآآالمرمىفآخذه
تحوي.عمتآما:الرتيأطفتالءبهفيناءةذلثعنوسآالتيدالى

لياذنترانءالمؤمنينايرا:فتال.نعنوآلهبكألفعلن8تاتهملى
:لط~قل:قال.ورأيكانتذاثبدمءمكيهاهالأكايةفى
ليفتالءماالوآرق_فاالبئيكيىلحتابامنمرمن~اني
دو~اآ،موالايا:نقلت.ير)داركفىتنينيأنارء:ر)
كاننان:تة.ذلثمنبدال:قال.لهذاتماحالودارىذلث

ورأيك~انتذلثبدمءلى0وددتآلىامحمعتىمدةفآملنيإال
:تال.ذندور):تلت.~:تال.سنة:تلق(اسلثلحم:قال



فالءاالعرنامبابةويثااذا«صالحلمفىوشرءتلمنية.نم
فنيت.منكغد)تحن:نتال.أهثالرذمتامهاالسبابسيأت
ومه»-«فىزوالمخضر.اليهاجيتوماوااشرابالطعامفىوميأت
ءأاته.ءزذزإءأباعهخواصمزةيديموعدةواألفلءمفراباه
ليفبنل»بماؤ´اءفالنيا:وقالءلوالخففىجهولداهلوت
فعجلءالمئويةدجالنوارمبديهالوزير:انهالنضللىفتال~.شيه
.مههومنالرزأفأكلمثكساوأحضرتزلتفه.حنرمامها
_قلت~داركفىفى.ناءفالنيا_وتالءاالدرفىيمشقامغ
.فيرهالثءى:لة.غيرهاليهليسرأادىى~ءموالأيا
تالءحنرفال..:~>هاوا_فتال.مواهاامللثاماءوات:قلت
كيفءموالايانقات.ليفتحفى9»باباالحاثةاههفىافتح:ال
:قالدالجاريحفنهأوعروالتهءالجير!نيوتمالىإبأينتحأقوزية
راايهذدنااراباؤ~الوزرقام»البابع`ةم.ذاثفىبأسال
ءفيهتدفقواالهاالثجاو»يوكهنبتعانالىمتهمخزجواءمعهم
التاآلمنوفيهءأنلىكلوقمماوااسا~نيمالمتاهمنيهم

ماوبه_الزلهذا.نقال،ء«بيلكلوالجراريموانشوالنى
مبىمنموذاظءالقصةوعتقت.لهودموتدهتبلت<.هثفيه

وئرهاليالمجاورةاالمالكىوامتارسلقدهوةاالسنىقهادئني
أرىوكنت.اعاالواأشيهكل«~اليهاوتترءمسنةدارأ
سزل»ذاء<فييا:.مفالبنهفتال.الجيرانفىإهفأحيهااعارة
مآالمنهاءطيتهتد:.مفرقالأطتكو~ايئمنفاامادةءوعيال



ءل)اففانهالىناألت.كتا.شر9بذالأألتبومهءذبهاباااليةالمأ
ىاظماةالمنيههذهدنل«ذلأنالىاالنفنء~.فييا:طوقال

الفة:الة.اليهااحامأدنار:الفءشرةأملي:الفضلقال8يفتر

فأويتءااللليلملاضفوحلءبافيسةمفيبليفكتب.نماةماال
الىزيهاقاب11»ها:الماال«مهذلث،مدوكبتءماليتوارقه

الثناهمنفيهااء~منخيمةدابماءالؤمذيئاميرا،فوالة.ااوم
افدرولزءإحعاممأللهممالفأةانوزعااللملموالدعاه»ليهم
ق~فى.لكإامافافعلذلككرتاتليكنتنا~»فأمامالكل

.ناسر~مفىالنامىإليهوأذنءوالثألذلكالرثيأ
-«»>ء»>سواللقتالن•غريان

>ن:!0>.>د:>0د0عبه>><د10غد.أنبد>د1_.»»
اسانفىوليةفىخاطبكيحيىارثامةكانشرالىأن`ذأل

فىاالمثيانحالفهءلينهالأنمليهفأشارءماهانبئميىينطي

ممروهالناهىظااليايىبعذيذصثفال.اياطووالهامده
ءقطمثلمايرلميا11ه>مامارونالىوو.».الجلماالوجوطيهم
مامدةياكهادوندهة.واالموالوااسلثأوائيابو`لرقيقالحيلمن

تلثوأسضرت~اليهعلييابثماوملءيذمرتغدكا~ك



بمانهوالى.قدرهاند«هرجل~هينهفىتفعظعليهفوضتدايااط
آالملينااترتاذىهأا»علياط9:لهذقال.فمالةبنمحيى
_وهوالبر~-الفكفىذكا~ذيه.ءناكفالهفقد»الثنيهذاوليه

.رايكمنل~ةومافيهراياأنتج»ادىدفةذاك_إذمعهكاأزح
آنأحبكنتواناناءاك»فهاقهجعلني»ااؤمنيناميريا:ذقال
آنذهثمناكترا-بفآناءورتيثفىوأوذقوآوفى:هيب
<يعطمنةاكولحهءبادةوفرامتهأالءالمؤمنيناميررآيأكون
ماووا»«يكر(انوآكرههذاآمسوما.معرفتيفوقوممرذته
قبتهطسر»منويمفيهيعيذهآ~اةا~لومامنين»ااقاميره>ك

هذهآنا~بىأرذاك:قال.فامة5زأكوما:قال.مكروه»ونتاثج
طظها~~ةواخها~_رافذ»اظاقهله`بمسرتماالها~يا
بحاوبمنىمنالماعةام>ضعهألتيتهااؤمنيناميرامىليولو.وتعد>
الذىمطالعلىعوذمذاساوقد:قال8ذاكوكيفه:قال.الكوخ
.ه_«.
.بيمها~فابىالفاال~سبعةبهواءطيناهابلوفرمنيهبمادا
فاذا.ذظرافيهلنعياالينايردهآنيأمرهإلا«يالماعةاليهفآ«ق

._.
اجر>~تلنفاكم»الفاالف<~وركنااهجحةبهبما>
منامرأوآمترعاقبةاماهأاآنوعل»ذتثمتلالتجار~رمن
فىااؤمنينالميرفآجعءبأمحابواالهدايا»أهفىمدىبنءيمل
اموءوآدر»سر~بأهونافدايا~»_ةمنا~ماعاتتالث0

شياالنفىفىفوتوت.سرنين:التفىله~همما«بايةوا~ل
.عند»عيسىبنءيذ_هنوأ_لمث<ظاوه



اموالهموانزاثرافعاوومعزاسا~يىىبنهعاثاظ
مثيد»الالىووجوهااما~بمنوبمالكتببمالهم»موامتخف
سر»موهتثكل،را«حابمابامقالى1~ور»منجامحةو)ت-
.ن«يدااأنااؤدنينايروتدالءمذهبهةووداهطانهونبث
وتواده.دولتها.ناهموأنمارهكفاأمنأحب

ود.هفبرير>.ءالركملءريزال

>وتهة.ل>سرهوحبدالرتمدمما

فأك.خراسانالىشيدالىوبهومئةوتسينائتنينمتةوفى
همل.الفروانالىال~يدآ~ثهاطأنبرءراطالمباحبئالد
•بعدهاوازلمثاحبال»ه.احيا:قالأنالىاطريقفىادئه8

.اددماتدوياحبكوال:قالم.~لمآاتهيردك»بل:فقات
يقالط»~رف8وا.ا~ويكدقءتعال:الفة.واة<ال:فقلت
أ~»مباحيا»اةاعاذة:قادرموافسر~اخواهىالىوءأوأ

•فقالءبطنهوألىهحروءمابةنازا»بطنهعنولحشف.9علي~
ء»ل~رقيب~ودي»نواحدو~.الناهر~مما~ماعلةهاه

يت(ون.األ»ينوقيبوحمحتثبئوجبريلءالمأمونبرةمرور
دهري~يلويتايايويعدانفا«يوإلميراالا«دمممماءلمذلمالثا



المجفبهفيب_ونببرذونادعرفالساعةءذاكتوفأناردتنان
ءالليفنغار.و»فكاباإلادواونبرةدعاثم~.يماةفىليز«

193مزةمنفى>ساوحلثم.وبمانبالىو»اروودهنير~أم

.ماتأنالىءابزلفل.لومىالىعليلوهو
و.>.:مبركلناءان«رئ

الهندمى0>ط.هاس_دء.1ثالى_22ال

ملت.نيدفل»1«_االفعالجهءملتامتل~شيدالأن~ذ~

أيهمم،منكرلهقالكلبابباالذد:لمجمياألعرابىلهفقال.(ناقة

بئفلى.وفالسزمممبادلماحدو»و»بالهند»~كاملىونايتره
شيدالفوآبه.«هعلىااشفاهطمثبأناآللءالؤذينامراليه
فوىايدالرشفعاجم1ة.سزهعلىتينابمةاليهووب»حلرمن

.كافيةوادواالوا>)رذ~ئافأجرىءبالجهعلته>ن



بمجلهمجا_وكان.ربية>ااداحتهفهوزنفى~لفارميةفماحته~نق
<.~ االيةفيقرا»يأوه»نرهروالهء_نهمنربالذسد»بهالمشور

الفرهيالىودمكولمبااريةللعربويغسرهاا~~تابمن
واللفتان.أءينوهلمانبأي~يدرىفال»رميةبالفالهمفيفرها
ءماحبراعلىافواحدة~أد-تاحدالىالل_نفىالتقتااذا
.األدواريساربنمودرانلمنواذكماإال

284صاججاحظ9:والتييناايآن

إلفا.مية>مننيألنان!اتاو_اال4

ءفيبكيناقمىقامىبمرومندأكان.تالءهشامبئليمن

:ويتولوينيبأفيضربء~منمنعيرألنبود)ذلكبدبكزجغ
شاديكاأنتتهبا:يمار(يكبا

.حفىقليلاافم»أاموينفي:ممناه
و>مىمجة-دبتا(:•اراالنب>رذ

بن.لىممت<بزدر،><ب-ي_>.•>مرر«ر



.ااود_يتاالبئي،««ي.ن•ورميظناظر:قولربأه
ملكتروقدءةتدهواللةفىقهاايكلاحتجاما:افا«مينتال
واثرتمذكلبهأ~حتىلفتكوالاقالكفىمنااستغيميفا

وايسكباجكاالمفيداج:فيرعو»ماءعيناماهلىفيهاوماودواوير
لهاواعهءوالجالبوالخانجينوكالكنجين.كثيرةوامثاالواالوذباح
لهوثءروطكانواناو:لمثواأنواال.طيدارمجوزظوكال.هثرة
امبر»اللة:نماالبني_لهفتال.ااويمنهفسكت.كثير
نحتاجال»لماةكانتمنةاافبدمنةالفملكةكانمكلنا
~»لككانشيهالىوالالير

»9ههىلضولى:ا~با:ب

نهروى»ءربئاةبد~ر3بمرىدياأله_»ول
من«تأثىبئاعاء.ل«ناءجربئعليمدثأ.زاذانبئهاوة
:ولفيةأد««ألكحوألهاهعكنتماأيمأ:قال»ةمطبئتمم

.فيامال:بالفاوميةممناه.«نداغر»



مز_ة.اكالوب.ينال!لمهمز.ذه-»««

الهندوأما.حىواافىهوبإالالحلبمرف0الأأالنولوجك
والمميوفلربالى:منافال»نبحطو~>دونأمعان)مزأ

الدهوو.»علىو:دابمنوارثأكنبكواعأ»موهونلممةالى
.مذكورننم1«

مي»نذمهاانطقماحبو~ن.قمنطومناعةةفلهايينواليو
ومعا>.»وتضيلها_~مبقويينعطه»«»بالبيانوفموهغير»اللصان

ر.يذكواءاساكاملقبالينور~نأنز»رنوم.رعنها~»
.>بالغةمناإلنىبمذاوالبالحطابة

ا(مجمءىهرءو~ااز~~مكلأناال<خطباها:نمرهىوفى
»ومماردة«ثاورةوعنءوخاقاجادوعنءفكرةولطعنهوفانما
وزيادةءا~ولعلالشالو~يةءبا(كت»ودوا«ةرالتفولطوءن

..~
.اخرمءندراافاكعارمتابتقهالثانيءافىالئا(ت

وليمت>إهامو~أمه»وارمجالآبدمهوفاأاالمرب»ي»و~
أنهووإنماءاستعانةوالةفك(هالةوال_بدةوالءاناةمنالث
«تحأن~او»~لخامومرجزوالءا~مالىو~يصرف
هرععنداوءوالمناقتالمقاومةعنداو»بميرمحدواو»بووأهرءل
والىاأل«ب~لةالىو~»رفيهأ~(الوههاءحربفىاو

ظااللفعليهوتنثال»إوماالالمعاؤفنأتيهءقمداليهاذىالمعود



«رمهالمءث_ميقإهالمال~1ا.أ

~ثكلفونالو«منودطون«كتالأسن
...وادمافدرمد»ولم»واكوأفلو

ذا8د.د..0>< و•_
ئماد،>~محومرهون

تلمأنكواسرء»ذافىتا:لاأمااشر_لثه_فءفيفتأمم

ااثوالءد.يهءلىاعاىوالءا!شويةمؤال>منىاشطقودا
.حلةاكهذها»ل>ناأل´ئ)والءنمد_ولاطوالءلوفها«سال´كا

ناوودقد»ا~ادلمعلىالحدياومبلولمومااسدومفىثدوة
اناانرتنكوتسر_ءالفارةلاارابتللثاوئليان،قلوبمفىالثنا~ن

الفامتفىوعلومءاخةكلوزيء>لةكااخالقمحرأواوال.طامةالمف

ولمذلك>ني«ثكلءلةوماءمهمو«أوألثلمالمم1و~إثاراسد~
«~عل»ؤنهموك´~_تمعدمانألراعوا_~وهولمانتلتوه
.ممفااط

0ااء.ويةلىد«:لاوادرب.«كتاب«نبذة_2«)

ة.ةن«سلناتهاد

موء:الند0أ::_أ



اا:_ملهوإيأكاة-دلمنا:قتيةبنمابناثهدهمحداوقال
»وافينا:»ءطمنوإ~<مابرينىوالبة~8اومنءشاكرين
بورطفاما.اا.»ويةومحادل<الماهليةةوه<ااصبية«_ةمزوأعاذذا
كلممو-_قءفف.لةكلعنالوربفح0اا»_دوولودها_د
و:كابرءباالذبوتهتءالذمفىو~رفولالةفىوتغل»رذالة
لهاانيمنوتنص~.ا!سفخوف1يذم»>الذرو~د»العيان
ودء_دءالقذىعلمنهفيوطء>الشعا_ذكاذا_و،ا.عليهاته
.روامطبقءن´دمدهادزبةاتهءن

344صءالباظرسا`مار

ويةااتوءتن_~ا.بآب)

منال«ربنمبآاثداوالعداوةارمخويةالثهز»فىأوو(
العجمأ،راففأما.رىالةأ~ةواباهطاكواوباشواط_وةلةاله
ويرونءعلممومالهممافيعوذونا(يانةواهلم»ماأل-طاووذوو
شات~فيالث .ر

والثرف.نبمرفاكإن:ااربمندللمممرجلوقال
~_الفلةلهجتو(نما.قومكلمزالشريف«يبقومءز~
»االشرافوالمالاالدبية8~لموا8قومأمممألنالوببذم



األنفةفد~مءاسلط~منفقزوابةااتء~اتسروأوقوه
~..

´´~م.رمهناهونبثمناوسماوممن5القدارو:انضافةالدا_~ء
ود-لوأماودمممل~مالىىواعنءالعجمبأشرافمهفيألحقمن
ومسم.لهمدافالوأمحو_بءعليهحجابال»فسريحبابفى
للعجم~»الشرفويدءيلؤمهعنينافج»نخامةملاقاممن

وينرغءاو.تنقممالعرببفضويظر»الشرفذويمن~ون
وبالما»مناقبهافىا~وهريفءمثالبهاوإفلمارمثاعمافىبحوده

»ه0
متر»ءخيراعرفهوفان.عليهاملحداماوباانفوبهمييمانطق
و(~»ا~الى«_مرفهالتأويالتا-ءلو(ن»~»ظروإن
.الر~مه~(وإن»هنهنور~مه(و(ن»ذ_ر»ا~موهمحح

ءه»ء:در،نر.ه

فارهربملكيفحى_.فانمايبنهوالحظفيهايىبمافرهواما
رجلفأما.وأ~ورمموححاممبممو~تم~اطوابناهمل~ماابنا»
ها_أبألمريثوالنسراليعرفالوعوامممجمالهرسمن
ذلك»~هووليى»وددابهو~ير»وآجهرىك~يرفىأنئه
البم~ألو:قالفان.مأرىرال~رال~ىرال~ئحفى

ولو.»النجارابالوابن«:)ابتذل~لمثلالمب_فر~منوكرى
ءوماموا»مأاكانالناهر_منو~رىالناهرمنأل~:ايفقال
.الناهرمنانااربالنءالمربمنبىا(ببمذابأولىهو



االرضلبقازبا~ذاكفى»اثورحكءالمجمكانتوقد
اشراف؟مؤال>أذ~.واكينممدمحال(الوي~األوبىونمرأشرة
والحارون،والدإنون،ن<والحباس،ا«رنوالك<را(دياه<!لرذا»فأيئ

كاالةالالالناحى-لتفىالشرفذووكانلوه8وائدمانءعاعوالى

مهميقفلجيهأدرجواأأءتابهممذر:ريهموايئأالبعيرجدفى
9واالشرافااالكابا>وبتياحد

ء»هو:درالمهتعى

«~-لمقوا<وأمألبااناهرأنا!_رف»فىولااةوىدل
اامقولا»ليردعالذىاالالنممذمذا.ااتوابالىوأعيدواواب
وتطلءاالعبابفتنقطعمرجمماثهالىمءوالكبريا>ءظاةهن

.اةطاعةماتتهوكانتءاثهتقوىحبهمن~ناالءاألهاب
»00مر:المد،تمى

املقنيتتخآ



ألحالمداءينآلفه~آلمثثت-18شت

آلماممفاليقحبأكتآمتفتثر~عا

اموةيامل~باماقلفظمبأم

.لجامفاهتميةأآمنألشاألاأم

قاموالثه~»معثةآاء~تملىآلناتفآآبي

يحمامأبقىقشدآاإنآلتثلميالوة

الغالمآخالقة~كوماهذاياتيب

أل`:مبات~شمالي~~ت~دآلخاط
مه»ءر«بران

ذ:د:>تال
تثفيماهاللآأل

وشي
ذا«آلقلحب0ل

أ(طومث



أابوادييتالأامبر)ذاذ.ه

أنلببأثتنال،ألمنىأهذا
»»_ال»مىدبرانه



ءالملمينطبفىاأبلدانمجيعالىوجهمحدملكاا:حيدقال
»الدوابفرهابة.حفىونافى»األرزاقلهمرىوأه»اليهوف»مم
لواهاخوهعنو`-.-بذالمث»يووهوالطيراعوالمبالو«وشواخأ
محضرتهومااال»وال»يوتفىماوف_»مبموا»تخف»وأوادهيته
الجوهرمنفةالفىالنماانيهو~ل.ومحديهجلماثهفىالجو»»ن

وارهفملرمهومراذ~لمتزهادمجالىيذد>رأ~.را~ال-والمزأئن
االمدخلة_لهلةدبفىاقاتحر~بعملوامر...ولعبه
...عظاماالماهفىقوانه»والفرهرواليةواامقابوالفيل

ءمطيعةسفينةاالميرابتنى:قالءا~كبنالحينمنوذك
_ي»حلقةعلىاخرىواتخأ.درماافالفآئالأةعثيهاانفق
.الدلفينلهيقالالبحرفىيكون

«م>صج»طبري8:والركالر~)وبخ

المأموذماالمينبيناا.ب؟نانلجغنيةمنبذة_ممم

ن0ادربسمقامأ_



لوفىءالمتجنيقاتبفدادهلىونمعبووامط»البصر»«نالواردةالتب_و
.~نلقمحو.ر~دء0اا:امىفتأذى<واإزدر~ال~اذارقةفى

التباهينأو،اطمفىءعراهنتةيةوافيءونالعبوا«لوينالميا
ءالخوذيسروعااخوهى~أواخلؤو،مملاتخذواوقدءوالميازر
.وال»_لبا~وهمثيت~يرتقدوالبوارياهوص>نودو~
وىل»نقيبعرفاهعثرةكلوعلى»مريفهثرة~على
مرتبةزيولكل.اميرقوادعثره~لوه»قائدنقباهعثرة~
غيرير~هر1ا~لهفالعريفءيد»محتمامقدارعلالمر~وب»ن
أا،~ير~نواالءيووالقاشها(نقيبوكذالث.المقاتلة>ناذك»ن
و»قاود»واالمغراال_والموفدلاإلالموقابمفىجملقد<مراه
الريففيأو.ومذاب«كانىمنواذابو~ممطامحذتقد
~وذاوسم0على»المقاآلةمنهشرةوقه~مهواحاأد~بوقه

فتقفءئاثكواالميروااقاشدالنقيبويأتيءالبواريودرقاخوهى
واألروحوابلوا،نرهالها~يولا«حاب~-بهمالونينظااءظارة
ملىوهؤالهءءراةفمؤال>.التبتيةواالرقوالداحوالسرامداذيفواا.ه
هرعة»منالمد«فأا«.زهيرهلىللعراةف~نت.اامدة»ناذك»ا

واخذم~يمآومحامروااالنىمنخيولهمبممور»تااواهفامزمت
.خلقالنظداره»نلوةخلقممهمفقتلءالسيف

م<هسمجالمد..دى•الذهبمررج



اليتدرهزمهزانامالياالرالقا:دقوة_ب

منالوممكانكنخراساناهدلتواد>نأ8ةأنىذكر
الءعراةومةالىفنترالقتاكالىم~حوجءوالبأواك~ةامل
بآمرمآسهاة_آرىمناالاتلناةما:السحاياالةءممهممالح
:فتال.اآلفةلمىتىاأليذؤالههءفم:الفتيللهم-وامتقادأ
الدالعفىوانمءمهموتخيمرنمؤالهمنونتكهمينء_اف
مسوما.والنجدةالشجاعةمقلر1>و_ءوةوالةوالدةالنار
واللمعدةوال«مهمسالجوالء»ؤالد«نأوىمزيلغ~آن
«هوفىوهفيفتر»ممبمفوابمرءوتقموسهةقفآم~:قيهمبغة
وىكاالمرا_فىنجملحجارة~ميهاغالةابالوتمتءقيرةبادية
ئفيبافيأ~ءمنهقر)اوبادت>فىخرقم)اميارمناا-تقربسم
كالودمل.بالجبةثيهآوبعهلذلكميأهقدءباريهمنموذم
.ارز«قد_دانقالندبةءناى_<دا:ق:وماحاخنوسموتم
>~1•الحيا،اتيانندمتىالعيارومالانوا«اتمر7ماتالمثيذلولم
فىمجمدءءجرآغالتامنفآخرج»بيفهافرباالعيارهلحلم
ءنوهمهمنيصرعهفالدهزيآتاهتم.مينه•أا-طفاءماهومعمقك
.بارنىؤال>هليى:يقولوهورابوأل~تحايهاللى

ر.>ج»يي.وءرك<م»ءرير



<مبةاها(لهذههلالمحوهاه«ببوهالىطا»ففلراا

«~وغيرهاووامطالبهرة>نوغيرهااألة_واتموادممهقطر
~دوفىبدرههر~المثرينالمأسويةحدفىاظزكا~.قااط

وا_ت»رجالو»نوأيواءوهرالنهتاةوف.9بررطر~لمحماية
ع~الحةمرتيمن»وأدفطاهرحينالىمار»نومرءا~وع
<باشالةبابوقمد~ثيرةموافرمندابهاه~ثرفىطاهروتقدم
.القريتانومبرءوالنارالعيفوعل»ؤوهرالوتادرتالقتالفاثتد
خلق.العراةمنوفيءلحاهرا»-ابفىالقتلوكان

وا(~بماحبالاافةث~8فىومذاتالهواةوئارت
ر_البةوترونالقصبفىخواوفوؤوسرماءهلىوالقراعليىادآتوااط
فبعث.ااأمونيةمحو~ةمرافعمننواوزهالمحمدية_>نوغيرم
و~الجالدتدواهءرة~هوبوهمنوامراهقوادبعدةطاهراليهم
م.)االثنينيرموكانلمالظيالىالمأموذةهلىا(ر´ةوكانت.لااة
وا«رقوقتل»ممفغرة.محدا«حابمنااراقعلى)اأموديةئادد»
._.
.اال´~هثرةمحو



يتالواد«ةمنا~تاشامر»الحوارواثتدالمالبمحدمناقال

الملةاملمقنارواظوالوداؤاالموالا«حابيتمأنقريحال

الذ´حىلمحريجدن1~ليثى_بايو~_:فممانوق،موني
امىاكنهرب.كثيرةامواالالسبب%لكنابتي.إللفةوياخذان

.والمرشذر.حناالفنياه9رفيءالمجيت

الوكاتةلمحرباكخالتبادابتمحالتواملالبالهمم7و
وأ~ءامواكممحدبومغلى»اليهوجالومنمنهيوهونأسم

تأسنوالمماميألكاترا~:بضمفنال.اال~فةلموالبامةالعراة
.مهالمماشرنظفدمولم.بذلكعالمحلىهوال

.»ءو»ء-مىءجللمودي•الذهبمروج

ما>~ا>_ةصرءآالىلمخرجاالمين•»

ودعاءأدلمءمحجلءأفر:الزه-ىلهقالفرمىاالمينودعا

خليفتياال:وقالك~وبوكر»مهاوعاةءاثهوعبدمر.ىبابذ»االعبن
يمنيابليهوه.الاوبدهاممكلألقيادرىذلمش»مليم



المثدم-أالىزامانبابأنىق.ثعمةامهوةامودويالن

.المرأةر»زلمن.-اةوالمياة
.»هصهج~ودي:الذهب>روج

رأ،اوبالال.ترمنالملنا.نما.ه~~نالمأ_نأنراما

منسمكمىمناولهوأمه:سا•~فىة~ثاختراعات
ل~وهءوشرماءالعربية~لىبقماوأمىء~و-ه~_»ا~مهل

ء~لحكةا«لوتوبءالطبفىوتكا»~الو~ثلمعلفىونظءهراقإد
ا~ودةااقاكةو~نتءبا~ينواداللاهمقدكةا-تواعاهومن

0«~
وفى.را~الةمحلقولوايةانالناهرإلى~م:5اختراعاومن.فيالنه
ماتولما.وغير«حنبلبنامحهفيماووظرءانتالة»أهنشأت~يامه

و«مرب~تكاا~وليافي.بما~1اانماهاو»ىااأمون
بي~لىاامباهربنىمنااوهقل:ا-تر~عامهومن.حذلبناحه

•~لجنة~«للباهرهو:وقالو~ءالخضرةبلباهرا_وادالناهروتغييرهلي»
مر»»>البذ~هتت•.لغغري



ااسراطانةاهلخلخ»إب»نانبذألر~2ألع

ألالثفي8اميوما~ل

•االشجو،نمواءطانالدافىا«لنلح)2<0(المأنةهذهوفى

>~مليهمماامتكأواكازامأمءكاناياهخلم.«ببأنذ.ر
صحطتداألمونوكاندرلمالفاألىذراجمكانو.الخراج
رت1ذ~ذدماا!در`نالىامانفىمنمنمرألدخلهاحينءااليامل

واا.خذ-فمممااطفى«ماافعلفىوناأهمنآ.ا»لحخطقي»
ءا~طيذالأاايازخموا.االىبأهلذالثمنفملاألىمثل

فامتندرا،من،مألوهماالىالمأمون.بهمفاءملهملةاليهويثكون

ءئبةبن.مب~فأمدهثمءمثامهنليهاليممااأدرنفوب»أداثه~
ءخراما~منبتوهىالالحإلمفبكمحدلهتاللحيدقاشروتدم

ءعلينحاربهمءهشامبكمليحاهلهارب8ةالىباليواليهفكتي

آالفمبةوبباهاءقي«ورموطران8بنييوقتلبهمفظر
.دولمالفانيمنتظلونكاوامابهدومالف

ء<مسفملبريج»:كاللمملال»وبخ

ينماااأتمزمالمينةمدهلعةية<لسلعة~ال3ه

مذابادأرىافى>ىا:.او،نلحدو)>ثارزلة



ااالالفا~تبءاالد«وطاط8و~اافالتكرةالليةاامنة
واهوطذالمثفى0ذ»ل~تاءيرمهمحامجلى.الغالت«>مبالمبادرة
آنعره.الىاسررقةفقرأه.»1موفهفدمنفة~ن.فيهوبالخ
مطراو(الوخط»ديهبين»~دواةدفاتقآلالمأمونفأخذ
._
فاثيته:فىو~ءا-ر»الامتمرحتىوالثاآتوااثالي

يوفواثياه<اوانوماالبماثر´>تاواثللالوربمدفاناما»
ا(ءلةو~بت~لمحيلةاخطأتووبما»»مالحالاليه>ؤولمايما

هذهإقبالهليهدل11المرهنيناميروا~.أة(الالنيبياوال
منلكحاتماسرفىفتقدم»ميمزحا(طمامسرأنيرىآلية
~~ةوالخيرةهفقةتفقوال»ا-هوفاهالذىبالعراا«الت
.5والمالمالمؤمنيناميربه~بأاكماإال

(نوه)دثتادوءددد:~ب.ذ«د

لةاادنءنبذة-)76

ااا«ن>مالىاةفاتهينهءلونمتنةكا.ملةاامنأن(عا
»~<0>

ناكاستمالىاشوان<وىلموقث`ىترانالةانوعن<درةو:لة
.اابألزال



البصريااسمزةنةنهعيدبئوعرومط>بئوا«لكان

_مووالبمؤمنليسىاألا«قأنوهو_>أهباأء«ناوال.اشررمحه

:ااناهىفتال.اا.~فىفايةاساوبءالبعريإلمسنةدةاعزال
يااقاهتاللذك.مزألمهمواخمدءالبورياالسندلقةاسزالإستا

االعتزاللنظ>نالتر:نفىوردكاا:ةالمتنر:يىوهوءالجباربد

~د«حالاالعقاسرأنذميءالباطلءناالعتزالمنهادالذن

الرادفان~هتزونيظتؤمنوالمنان«:تالىلتوافا«>وهذا
.الكفهواالعتزالمذامن

وم-«-وازيالىالدنانغر:اسزادا:

المأ_~~رزرءنر«انوررخبن..لمناانذليامتينالىزر
ا__با~دبرو~ن.اوااقا~فامىدوألهادتينالذااقيو
:ولهةلهة

~أ~أه«ايوتأمونإ:

د~(5ا!أيضطءتحة



12غذرألذنغد~أنا
قوتظأاثلىءاهه

بيومأآلمرأقعا~ذفيين
يناظرنشتدة

1أاقوىقتىأألمون:قرناقل

)اأدونىلد_بءثي>ن1مد~.ا»بحهيف~/ال)

اسرتتىاألمونالى«ببككان>..:مليبنلندقات
عيزواط~.باأحدثك:فتالدالمالهمنبلساثأمنوكنتيه

ودومه،السلط~امبابمنومةمراانجوما~مبمنامةة)«ب

،~با~قليدمىكتابةاهقمنافيفىبدلمبيةوتعلق.ويكبومه

،عررفيرفربلراقينالى._قاهأرنايامفىركان.اإ~
بشرينوتجدد»وا~طخالتالملبدويبعهتاباكمذارقبى



آنالى»بيياءتيآنك:فتال.ليابياه>وااليفألت.ديارأ
(وكان.لكوآ.تاعهءذذلمنوامارزقمناماا~خذهتيهلييهيأ
كا~آفإال»يتإالنهفيهاناقامتعايشو~الءاخلي
.ه»)االثفاةرمويظءوابحهفىالييكدم

الد«لحأ>مهوكبتءفيهااتولدلتبالكتابابىوفنيمهظا
.منةمثرن»بوذاكإذوليءاليهذليهمنالىأذولهفىأاته
ابوكآتامفتدءإنعرف:فتاالاءهند»~منانفهالألجنمن
فالتن>~لبآةولجاما.ر.مافبمهاءبالدابة«منية.والاهئد
وكان.د«ناو)بمثرينالكتابيتناشدتممعروفالىوممنيتءديار(
.بناهة~جذيتتد:الفتلتءايالىوبثت.فيااخهيتل

بمنميدقاعليادأتتنلم:11وحلذتءالقمةعليهاواقتممت
مليهاورددت.غايةابدالىممنهألزردنءا)_تاسرفىا!نظرمن
لياذىاازله~أابابأغقاظ:لهاوتلتءاالا.بةءنخمنل
آتواهآنالى_بوهى8االى´يقىكااأل´يلقدنيننسروآرض
.ندىهمنواغلقتهاا.يتودمذلمتءر»فنبتكينا»منتفتف.جيعه

اليهافأس،فيه~اذىوالموففىوالدىالىانيفضى
قد:هندهكانمنلهنتال.هدئهفىونلجلج»وجهفتفير.انبر
تااخبىإالعليكققيءنمكرفيبماسزمرمنوظبقبيثنملت
؟كافيهتدناءولدكفىيسرأءو´أ»1ه»:فنال.-»~ئاأاذا
فير)و»رإلءابيذلمنأنوهذالاسليلهمنامتعضم.جيل



.يكرنابظثالتكوالاافل»أاار~ب:ألبيوقال،،رجهمن

ابرليرىال،واء_«ومكمنيننالثوآقتر.ء_قال

وقدفوجتماإل~~~با«تاقتيبحدواما،وبه«ورق

نللهندميه»هر:ومالتء~فىاووفمم>ستصعباتكاالاشملعق
باو<الهدارفىإلسلمم_ليفتيل8فيهونإلتوهموفحوالحساب

باليتةالمالهوب~هفيهميجتهءاألمونوبءالجوريسدبن

فيوميال~ولمءمشايخرحفمقجيهآيتفىءألضرا.وااناسة

.منةالمتريىفىكنقالنءىتيءدث

مناعةيكبمغة:فتلت8تنلىنوهيرتكونمن:المياهىفتال
ةقال~واإلسطيا~قليدحى:قلتأرآتةما:قال.واال.ثةالهندسة

كتابفىبستمهشي«ء~فآلي.نعم:قلتأاماطةةاهق

.فآجه~ءلمحيرفىكانتالتىاالور´تفيقفيرهكا~»اإلسلي
ءتيريةةناحز.نامت:تةأالجوابهذاآذدكنه:وقالءفوجب
:قال._يررقزريىمرأيييهوهو»و،ييمنمحتوما

~يديهينشنلباضتالمرب~طوافافتاتةر~اهنأل.هامه

ثةففم،لجاالفوجلوءفاتمهالىرظفيء«إل.».السفه:ظاأ

ذكا~.ميكاناألىرقالبا>قابللجمل»ألامةمنهواخرع

.واءدوالمنى،..رالذىا~ممنو»ثاامنسر»زياا~م
اسز_رنيهفالءاإلءطي~ب»نتينهواتتيه»أا:الة

~اامنىا:فاقمهينالفنهالفاةتيفتحتىء»يشرقأ:«هتم



>نفشرغ.مذهبةقةمهدوبرأدءدقيةللوأةأنامرم
ءبال،متامرنم.المأمونالإأدنلمءايتتكنذكجيم

ددذ)أذ`(ليادأ«ى

المحتفاو_مدولالمةاظزقاعر~239

ذلثوبمداألمونايامفىكانءشاكربئعاذرءاكفتابى
كا~الذىاالزبهذا(وليى~الخزومففىاشماروله.اديغد
).ايامنافىوأى>ن>_

كان:تال_اهالنىماحب_ماإل_مينىبحداهثهبدابرحدتي
9حارلههاريةوركب4حارر~بوكان.شامي)ءلميإل،ذظنلى
رال.تابىوالسمانزىءروال.ا>.بهودوو،نوجوتحم،رن~ا

:تال.كرةاووفيتاوقطةمثل9ييرثثمنهاذأاالمماخ
ء1ندهقرذالءمختبهمحادتهويكبيتلبيهءنويرىوكنت
~واعيرعيءلمفافاال:ويتول

:قوالذلثمن.كثيرأوأثاوأنثدلي

ألقمارت1ينهودعبادأاثرممتمنكدع
أاقارفيأكرواة«رمةذكرتمنوتمد



يه~ادأ

أشادى

ادباه>ت<ذدء••«تر:ذد،من0فيعد>>:ن
:نأت«،مر.«ن~.معت0

أكبادكز.0إذ
ثايار~يرنمة

«هدا،.د«ءةن.

وا~ممتالطبةبينو«»ا(ف~2اله

اابالءةفىيقةطأ»ثلقطقو)أرفاااأما:عماناوقال
وحثيآهمتوه.يكن(ماااللفاظ»ناآل_اقدفامم.با_تمن
اعيلصتهألءالعواماذ~رولمحتواذا.موقيأسا~وال
المبالفياال~اداغي.لت»وااباعةرالناعوالمثر.ال~اك

ءوالطيالنالبرو»:لاالمممناهيتولءالبحارفىاجزاوو~ن
المذكرررناالمر(ءا.الزنجواثالنجالرثلءوبيالن_تانرثل



جهنموااباق.وا(ومفيواطرهىزاألالعربةادجالناعريعحمن
وادباولتداودعرتاماتناا»ل~المرامواما.الجهبواث

مخزةذواياو(االدم<لدثفوقامذالقةمولهاةالتيفاطبقةءواذالقنا
.ايفااعلقاتفىذلتقاالخامةأنالءمناالخامة

128صاجى~0:والتبيينهالديالنه

دىالمناهراموعهالمأ.وز~م4»

جإعةومندهاأل>و~ألدخلمدى11بئاهيهامأ~حكي
:فنالاؤالههيأولفيامنألثماءمميا:لنظءاافقهفيكلونت
:األمرن>قالءاكبىفيفلناواثتالمنيفي1:نلى`ءاارهنينايرا
واطهءنم:فتالدامللبئليلجمنأو:فتال8اليومتتراللم
بكسرنتى:تال.بالجلقا)فيئأن.نفيردإهاإلآوتن5
.الحياةبكسنتما:لة9الر

مم5مىللملرهلوني•)المركسراج

المأمونايامفيالماليةمنةالنو_2أل2

قالىاثهآقالفال.االمويةاالوةفىالوب7مافذكانت



..م

بتوهءمافيمنماطابتءا~مااال_و»رفكيةالماااولةة~ث
اوا~والخليفةملعلط»مهمنمي»ناولنفي.،نهامنلحناله
~البامىبناشبدبنمليبنمحدمناةبدهءالمنهورنرب
ءالفقهفىبرامتهمحتمالىاثهوحهف~.«ا~بنالمطلبمبد

.وبأمالبما»~.ومالنبمنامةعافىةونماهءالغلفةمافىوتقدمه

ا)مر~اثهعبد_ممماالبحالليرةالى~لالفةاتاففلمام
به>دآمام~_المنعورجعفرالىبنالممدىمحدبنشيدالمرونابن
~ستخرجهدا»مواضمهفىاالطلبالفأقبل.المنمووبحد»
»ومالىكملفداخل.لة)افافنفوقوةعريفةالث~تهلبفهءمعادمه
.الفالسفة~>ز.(يممءاهلتهمو~طءالخطيرةبالهداياوأهغوم
ءوأبقراطليى»واومطاطأ»افالطون~»~9خضربمااليهفبعثوا

~متخاوفا.الفالسفة»~9وغيرو~وهر»واقليدهرءوبمالينوهر
.امكنماغايةطلهفتر~ت.وجها(-كامو~فمم»التراحةمرة
فىالعاه_قفنأقت.مليممافىورءبهمقرا»مالحرالناهر9حضم

مالملفىالنباهةا~ولووتافى.هصر»فىا~دولةوقامتءزمامه
يخة~ن.لمقلديهاوانته_هه»لمنتحليهاآحظاته»نيرونكاوالما
فيعةالالمنازلمند»نفينال»ممءداكويلتذ»مممحنافلويآنىءبهم

وا~هالطا»ماار~سيرمهو~لك~نت.السنيةوا)راتب
.والنمعببالتعووائعرفةواالنباراللفةوا«لوااتكينوالحدتين

اجزاه»ن~آايامهفىاواتالف_نذويمنجافةنفأة



>ق»ا(دبولاهواوم،ااعبمناجبدمارو«.واءانأنة
ا«تامم.ءناكتاالاياما(ريتا«رةما«را«با_ةادوةألدت

شال~

»جرةاطاتاو_خ-تمنةمئةثالثولمامتة_مئ~بدأتم
فىيزه-ونالناهرلفيذا.واالواكا_ا»عليهو:نأب~ث1اا-.ل~
فى>جملةيرفعاأ«(كادأ~الى»ا:»تنبزاحممنهالنويثت»العا
.~لكلعلدرالىءمذازمانا

ههمىاالندلعياكهنا-ه:االممطبقات

...ادويأااتدامااتقما_2ىال

~ءليهليإدظيردفبلن1االالمأمونأمى:تال<المدانيسدث

بأهاديثفيهأاتاءالسالمايهمالبابيبندليذ~أخاتفال

~المثئسلةاإلحدني:لترة»لهاميةيبنلآألأنالن

:قال<اال~نوارىاشرببنى1ألاخراتيد

مد)يديامد)امممال0زهت،بالثامتك:رجلليقال
مدلفودت.ا«والىوذ«..اوةاممموإ-اءمدياوالمد:)وال
.ا«ةدء_ن>:1نتاذت_ة.:«،تثههذدمءأادهبابىلىب
ءناءدؤمآوالءألي«ن،اذمأى<نة»ل«د«تاأمحيت:هذ«ت



والءاشرزفاهبأعا«اوالدميدمونااثماماملنان»وءدنووسين
اثد،امداه»18بأاوالديعيتوإغا.ويثتهولد»يمناحدنايزال
الشاماملخيرظننتلثفيلهذقلت.الثهامداهألدنإنمالعنتنازا

~نكهشرفياليىبسىواذا

ماهياهيلعنمنعليهماأاتمثقدءجرمال:األمونفتال
.الشيمةءوبالنماهوأومامبالالا»البفىمننويلهءواموامم

«»<و>•جالود•اال.بادءمبر

األمونومبأ~موى

اميرءهارو~بناثهعبدهليهأشدمامذا:وميتهو~نت
ودنيشهدأهنف»علىهب9أثمد»-»ر»منمحضرةءالؤ».ين
مدبووالما~فىله>ردكالودد»ودلءزاثهآ~~ه
•_هه

ا~ا:قراننحةوال.قنحةمواهومافمالقوانه»غيرهالمره
»هقاا_توأن.مالى0وتاركمئله<ي»وال»مثللهثد~>كون
.الناراا~»وعتابءابلفةالمحنوواب.حقوالحمابء-قوالبعث
وأدىءدينه<رائحوبهء~بلحقدو~هليهاثهملىمحد)وأن

ه~هامالةلاففعليهاههملىاليهادقبعه«قامته»النميت»
ءمذ:بءرمةو(ني.اارملينوانبيا:»المقربين»الشكتهمنامدملى



متاافاذا.رجوتاتهءفوذ~وتاذاأوإال»واخافأودو
م.~رأ-يدراءوارريرهو»وامبنوارغذو~وفيفوب
~اذمحدفى~-تمهرفةوهاال~ملهاتهمحدأكثروا
ا~فاذا.~مجوام»سريريهلىأفجهوليم.اار-ودآ:متهمز
ء~برموأكنببيردالاة«ومنبهامفليتءصالةموردةوف

والعالةطيهوالثناهههبالحداولهافىاالولىفىيإأء~فليكنتر
االيا>ءواار.ناتالمرهنينالدعا>م.~اارملينوميدمميمل
~م.االء_نفى~وناا(ذينا(عاهم»واالمواتممم
فابلفوالمونيأةم.مةاكفىوياويكبر»ويمللهاد~د<امةالى
منواهواكءمحبةأوأودمءقرادةآالىاتو~لينزلم.مفرتيبي
اوحةءاقبلةبيو~متقبراااليمنيةت»لضعو~م.وذكر»ادحد
مي~ءرا،راواث<با~بندااله_دوام.ووبعليوأميمنكفي

دفحوالءثآثعنىيذيالفك~.وهليوخرنىءيواخرجوا
عنوأمكوا~_ن_مخيرأفقوالابآ~قفوام.وه>كعني
وما~هوال~ءايترمنمأ-وذفاز.هر»ه_(ن~،ر_ذك

رحم.يمأب~»ا)مولفانءيمكباكة~اوال»بهتلفظون
وقضى»الفنا»»نخلقهجسرعلىاد~فياوفكراتعظامر»أاقه
وقضبالبقاهو~الذىتهوالحد.منهبدالالذىالموت»نمليمم
.الفنا»خلقه-سرملى



فىانيكميرةوخذ»ىمءاوادظمنىادنءقامةابايا
الخا:فءقهالر«علءالةما8وةطاذاءالخالخآذملواه.ن1التر~

«تاامبلثلفىقدفكآن»ومهلتهبالةتفوال.ا.«وظباةمن
اا~نانبااادوامءأادوامءالرعيةءاالعية.ءيةالامرتذلوال

~غيرلموففيوماأل»اة.لهمواانفقةيكاد´مةوتمدكءبهم
قدمتهاالومنفعةينلسهمالحفياامرلمشهال´دذم-اوال.ااسلين

الملوالمفاءملفماقرياممنوذ_أ.هواكنهغيرهملىو:دتا

.نهموتآوتوابهمءسهمبالحقبمنمن.هنهموأنصف.وهثفىعليمم

إتترا.مسلونوانراالاءوفىوالءاثاةءقوبر:تهااتتى
ءونسياألدمرا«ت.كامااموركافىالةوااةال~1واءلاثه

غوار)ءكا~إنه»ذنكانعااةامتزفىمف~1«ممااهثأوامتنضر

واايهءيدماعنه.~طتقفمليه.بيذوملىينالفليملفانه
•-أ ملىاا«وهلى.(لاالموفاةءمبي.بالةإالوةةوال.اياب

دأ~والىالهدى:يمحد

.اه:ا.:ذ.>ن:<0_و<.
إالءا.نووربد>نإلفهاك.رروبهاادلكدارنداأكانث



~نتذهكوح.بهافأقامإلثاماألقأأحباالتيهرونطأن
.المفرهرة»فدادبواوالدههونماقوخزانهوقمورهءكالمنتزهةالى
~بغدادملكمسروكانالحلناهمنبدهوليومن

يهميقولمءالسكمنبامننافالمعتمرايامكانتفال
نان،بامكروأهمديةفيهوأنياليهاخرجموفهلياللبوا:فتال
أنئقادرأو~ءبعبوةكنتهادتبغداد5مامنابنىم

.اليووزجفبناما_رالىهافتيارهقعفىءاااهوفىاابىفى.تيهم

وتأذىبغدادبهمفمناقت»المناليلثهمنكؤ`متالمعتمر(نوقيل
ومكلىفى~فرءلنماهياو:مرذواءدوومفىوزاحومالناهىبهم
فتالءشيخو.لفلقدهبر«)المعتمرزكب.فبمامةسمقتلوبما

ةوقالءالمعتمرفنهوفمربهالجندفآرادءامحاقاباا:لعتمر
متبماورتاءالجوارمن9خيرالتهبزاكال:فتالدشيخياساهث
فأسكنهمءاالواكثالنلثمنالملوجاله»قبتناءباو-وياكنجرا
السررءبدماملنقاتلنكواته<فممادناءوأرملتمبيانابهمفأيمت»يبننا
فىاللماألم´ةوالءمتزالندخل.ذلكيدعروالمعتممءاالمحاهيني
موفحالىوساو،اليدبالناحروملىز~~،اليرمذلكمثلوم
.ومثتينومثرينامدىمنةفىذلكوكانءفبناهاسامرا

وسهسزنةفىزلءفيهاماتالتيمرمنتهالمعتمممىهقوال
وبايهو>قوهملىازيبتجدلءوقهأومدوكا~ازامر<زادم
.ازمم•لزنامويقول»>بتبثالى~



أطأألألتطرأ
تثلىأذألطاللئةمائا

ر0-إذبلتقيب

•د
•«متء~محيلليت.~ل~هبت:قولجمل~حتضرو(

•ومثتينوعثيمنسبهسنهلو_لحث

_..»_~.مىللقتالبذا•الننري

اوامتقادامندآ81ال:شرا~ةءدنالحبرمنإلألة~246

:~عةيةالباطدعوةأمسواالذينأن»انتاالتامحابحى

ءادقا(هلجعفرمولوكانبالقداح»ا)روفأيصانبنسرون»مم
نفروممم.بديدانالماقبالحينبنمحدموءم.ازاألهومنو~ن
»~ بنوميدو~بددانبالملةمحابت_.و~»نحتار~~نلبا~هرفوا

مذهبا~ذلكفىوأ__اءالمراقوالي«جنفىديما~

د«ا~أوابت.السجنمنممخالهبعددءوممظرتم.طيةالبا



م.الجبىا~ادمنجماهةديهفىذلفةأاإلل.ةمنباالعوق
بنمقيلالىالناهيةتلثفىوا:تممبءالمنوبأميةالىنميوموءل

ادعىواحلرليةاالافضآفالةمنحومدموآفىدخلفال.ابطابي
ذالمثبداهاالئب..لخة.الصادق.«فىبناعاعيلينمحدوالنهأأ

ماتجمنيبناعا«لبنمحد<أ~االنصابا»حابعمامعءمنه

بر~´يةولم
ءفرمالحداناليتالد.لا.النيةدينالىأعو»فىظرغ
امرهدا>اةفىو~.فلوهفىاوخالفىلترعلة%لثالب
.اطأالقربتهواليه.الكوخه»واداهةمنكا~!.أ

ملىوتظب.محداشرمتجبةمنوكانءا%ابى1«ابىظرم
.اا.ونذاية

~اتهمبدبئاحدبئاحسرينىفي،ميدالمعروفظوثم
بئالحسريئبناألهبياانانتإمهألقالءاقداحأيمانبنميمون
.ببالمنفتنتهظهرتثم.الصادقبضربناعاميلبنمحدبئميمون

.حصراعالمحر>متروناليومواوالده:المصنفقال

امعلةوق.ذرعىبأرفى»ردطةحداناخوءمأمونمهموظر
.ااأمويةلهمل1<ةرهىظ

فامتجاب،مامبأبييوفالباطنيةمنرجلااليابأرضونلر
~محدالنوووا>بمالهمبالدعوةقامأنالىءاامامنجاةال
~ب«و5ااهوةاساهر~ب«لهمومنتءالنسنيابحد



كلانفي´فلأ.»!المرارلحذفكذاب8و5نحالنرافأوبل
.نالك

زمنفىاوالظرتهنيأالبادعوةأن)اواربخا»حابوذك
وا(ابكيةةرأطاله»و~وادتدتءا~زمانفىوانتشرتءالمأمون
منخوفءيوزناالمووفةالبلدةالفسحبنواهتىالمسينصكرال
أر~الىء~ةمنينالفريقينبينالحربوكانت.بكيةالبابيات
منةرأىمنبروملبابكفايرءبالبا.~يةالمسيناتهأفلغر
رة9االماسيالمازياو~ءاديغدابوها،دقاخو»ا~خأم.ههه

وهيانتهاألفشيندفيفةللذاظربابكقتلولما.وبربانانمنبرة
.ذ»لمبوملبهبقتلووامر.ابكممءوبهفىلللين

ا~طنيةدبناماهروف~االذبنأنالتواريخامحابوذلحر
بحرواو(ا»_الفممدينالىماثلينو~واءاإلوهراوالد»نكاوا
الىالباطنفىماوة~من»~ا<_ممملالغاروافوف.إظارهط »__

الالالمعايهالنبيومفزالقراناياتاوتاول.المجوفىدبنتفعيل
انمافوالظلةالنورأنزصتالثنويةأنذهثوبيان.ا~سم»ودفقة
.والممارووالشرفاءلوااظالمءوالمنافالخيراتءلظفالنور.قديمان

اهاأنذهو~أمهمغير•مانميناعتقادفىاإلوهروثاو~ _
محدثشرا~واالخرءلخيراتالفاعلاإللهوهو»قدماأميناله
.رهثفاعل

و«و_»»•مىأاديالبهالقا«رلمبد•بين~الرقالفرق



ارىاانمد>نباالهاباهالجا»وظنسدن~2الى

المنة:تاثلالفتال.مرةفألحسه»إل)هاأبكأ«دكان
يا~ولكءوخدمةهبىولكءعالموانتءذشرةافواالمىءوبة
.الكا>«أافىرلىايئفن.وسونة
أ~قبلالتوماىقدوند:مماضدمفانمروادفةاما:تال
.الطبفىونيفالائملينأنءأنلقأنقبلبىالءباته
ا.وبيووذومرايلفليبااكي)ونأنينبنيوكانأمدهرواه

أ~ياوابىميساوتكرنأنيبنيوكان»الحارتابووكنيتي
ودا«يكر~أنينذرركان،اينىتمنودا.رملي.اراييرار
املنةتىن.فكرنأنيننيركان،وبولفني.ا~درر
.يارربه

4مر»جلجا«ظ:البغالهألابى

الند.ةستتدانمن~248

اتيية_آ

بماعل(بىلالشتبكمقالواذ«و-لهنالةفولوفى
.كثيرةأوجهمنالسالمطيهاالمامغيةفىحجة»خليفةاالرضفى

المالمةأنوذالمأ.كلهاالغيباتابغاالجودذلالغيبأأنواحدها



ءكثيرينمنشفاهشاد«أفتهألنواماءقهذليفةثذطقلردواشما
هارتحتىءاراالخببهتوآامرا~~اةبانلققدءواحدفي

الغيبةتلكذ~نتبسمواحدأيمدوالموائالشكة.كالمشاهدة
ا-«الغيةومنه،لوبسزاتهمنغيبةتكاناأم:ىوافى.ابغ

مقىالتيالغيبةفىكاننازا.اآلامدا>منىالسالمعليهلالمام

~ة1امدا>منىالتيبالغيةالظنفاالمال،لحةعبادةوبلعزالثه
~الغيبةتلكفىتكنلمءغلمةعبادةالسالممليهاالمامفيبةوفى

قدمقه،فىاممنءمترررءمحنوعالالممليهاانا:~االمامأنرذلك
اتهاه~داهمنجرىماعليهوىءفتر)ومثيعتهقسر)غاب

محروالجورءاأل~موإباللءوالاالدوسبد<الدماه«فلث>~
اعقدو~.بهخفاهالعاذلثوفيراا««قاتوتد.لءتاماأل

وا«ةفىوكا~ءاثاأعدمنوتوآوجهادهابوهفىشاركامواالأ
يماقاظعلىودلعزالةماللحتابيعلىربيابىاءدا:»منمواليه

.الدمفيآليبمامبام
»>مرالقيبابويهالن:الدن(اللهت:~

:اقلتاالمنىمذا~بهفىوجلمناآلأز~ل:و)فتال

الذينىطتقينهدىفيهريبالباكاتذاكء«:):وجلمزقوله

.وغيتهبالتاميعنيهبالغيبيوهنون
مر«<الممارتس



أنواالياهاألىةتثاكلنأرفىناذ»وهارهنةمديأسأوعا

او«ياؤلمكانو:لهعليهالة«لىبينعصرقيقامراالذعنءلال

مليه~ادمةوظوقت~ة«مهمبةبو_ةقاموميركل.انيا.
آآموميذهثومئل.ب~السالمهليهينانعمرالىالسالم
وكا~)محدا~للهفىالةمبةوهو(ابهثيثكانا_المممليه

اوا»مومئلءبوكانابهممامكلئزحويذلثومثلءيآ

ثكمو~وميهكانميىومئلءذ)وكانابها~وميهكان
.بوكانابهملبا~وميهكانداودومئل»~وكانالوفا

جملويلمزاةال~ءانيا»يورالمالالممليهنيناواوميا>
واالياهاألءةكلتتنافتد~فيالوةطمة15ءاالمةلهذهناا)محد)

ءوميفالنبي:تثاكلهممنذألهة«منافياتئا~اءكاإلرمية

.سبةميرالى،مبةواني،إامراني،إاموالريءيرهراال.م
.واالمياهاألمةقئاكلمناثبهلاألئكفىزليى

وء»<لعدرننئ

احىانإلالمىمودود:_.دذلماناكاحبهون0يالأنإلوزج_

~ودوهبمدلنيبتهزماناماحبإ_مةمجمدأنبازرلى

هر~ذنمومىبوة´دخأذءلربعبالالممميماألمةمنتده



زيتهموهقةنبىطتةمفالاالنياه~لث.كليكنا(ذلغيته
بهمتعلمالذيناالنيا>بوةمحتءكاالغيبةمهبو«و«حت
محتءكاغيتهحمذاتاذماماحبامامةهحتءو~لثالغيبة

أ~بمازوكا.الغيبةبهم~ح(الذبناألءةمنمه9قتد»نهامةلم

ءويقتليوفهالوهوءو«»أرهونرحبفىااسالمعليهومىهيكون
زماناماحبيكونأنبازفكذدثءطبهنىألاسرامبياوالد

فىويمشيباطهم،أءويهبحالسميدخلالنامى،يينشنصاموجودأ
اجد.الكتابيغأنالىوذونههالولمءاسرانهم

ص«<ففىالمدر

ياالممهندنحمبأ~موم

بنمرءظبنأ~بنمليبنالملكعبدبنقراببناالمكمبد
تتيبةبنفيبنبدهبنسدبنأعيابند~هبنعربنوياح
-ربئالنهبئقيىبنسهبئأعصربنساهثبئممنادز
البرياال»مميسعيهابوالباهليصانان~ممدبئارفىابن
منروىوادر.راكواارلمحراال_اروالنردبامنةأمةا_يآاك

و»~ءد~»ابيبنل»ونافحهبنوتوةا(ال»ء.~هروابي
ءه»00تىحفظ:يقول~:شبةنهرقادر.وخلق،_بنومحاد
اال»ممي.هباوةبمثلربالعناخةمبرما:فميالثاوقال.ارجوزة



~فنهفىالنامىاعانهوكان.يكنذبعنيكزولم:ممنابزقال
أنتقركامثالحهريفأتتقيوكان.«دوق:داودابروقال
هووقاظي.البخال>اهاددتويإلحيا(وكان.الترا~~ينر
وكان.بلساناذلمبهو»أاءميبوياحالحق:ريرنفتالءوميبويه
هاوقفءا»فةمال>لميههمابةفياإالوأهوال،المنةاملمز
اناحضرت:قالآفوينه_.االنمحااليمبينوالءمنهدونين
االخيلقكتابلثأم_لىفتالءالى.يمنالفضلعتدمبيتوابو
~إلأل)خسرن:فتالءكتابهعنهيلةه:بافآل.وامدبحل_فتلت
:فتاا».وممتهمنهمنوأهممنوأوآ»لمثهالغيمىهز:الىقم:الفتال
ا«مميآياءقم:فتال.)اوبمناخذقيهثمذاوإغاءوأيطلمت
منوا~ممنوأاذ~وبملت»نامتوأمكتفتمت~ذالمثهوافمل
:نقالءمافردبلغتأنالى،المربلتهطماو.نتد،عليهيدىوافح
.وآيتهرجتهءافيظاأناددثاذاألنتو.النوميفآنفت.زأ>

ءاألنراهءحراالجناءاالنسانخلقءالترا~نفردبنمتقه
ءالثماهءلالءبلاالءمىالفخلقءالمقاتءوالمدودالمقعورءالمز
وانتلفلفظهاتقماءاالمثتقاقءوأفعللفهءاالمثالءوالتداعالميي
~ب»االهوشىكتابءنبيةاالكتاب»األقكتا-ءمناه

~سرءالغات~-ءالمدالعهتابءااللفاظكتابءاالمنداد
القلبكتاب»اا~ماعول~بءالنواهىكتابءالعربمياه

)امادرء»~بالشرانيمهكتابءالوببردةكتا-ءواال.ال
نوادر•1~»النباتكتابءالنخة~ب»االراييزكتاب



`إمحثفىمحاةاثرؤط-اله•

ءبويااءهيليأعرا.،بالموصلتد)حضرف:جنيابققال
عاذهبدو)رأيتوقال.جرياكالسافبئكداليالءيه_
ملىوبوياءبطاولتهوالتذاذ)ذ»_تهمثفأءيو)لهنقلت.منه
«:~مولةكيف:فلنتهزنواقداحلبعهايقاظفىسهالمادة
د5ادوكاخوكاألمهولاخة:التة.كذاك:فتال.هاباكافوك
دابوك»«اكرمنيولةفكيف:نقلت.ا.)«ابوك»ولاةال:فتال
دا.أوك»•1«قولالأنلثزممالدث:قلت.~اك:فتال
.ا~مجهتاانتفتهذاءإيثىةفتال

االنهو«نحن~لناإال»ا~مجهتااتلفت«توالذل
فىاالصهذامماييامةالزناظ.»مفعوالاالولقوكانءهلظ

.مبارسمباقلملموإنءافنهم
»•هر<)رر~6إ•االدبا.سبم



الكتا-اموالءمادرة،أمرا´«قااه~251

بئاحدفأذ«.امواالمموألىبت8ا(محبى0بأ~الانقوأمر
بضر<»وأمروهرءاط»احبمماذبنمحيىبنا~اقالىايلاسر
فأدىء«وطااف»نوا~8ة.لذيمافضربهءامواط»_رة<وم~

اا~400أداخءبطوهببنمليمان»نوا-أ.ددناو>~الف
احدمنوا-ذ.دينارااف0»بوه>~من8اومن.دينار
و~هتا>»رباح>.زهيرابراو»ن.أياواافاافو~ت~بهالخصيبابئ
~الوزيرايومن.دينارالف.همجاحودن.دينارالف100
سببالمالمنأ-ذماموىوذألمث.أياوالفوار»ينالف100

امحابو~ؤأؤادابيالبنالملكعبدبئمحدونمب.هاالهم
وفنظءاوا»بربنا~قوأجلى.ود~افكثفواءدارةالألمظا(
.-مدكلواولةكزاهروأقيموأءدمىمفى

مر»دءمبريع»:ك>الاز>~اريز

المتوكليمة~2»2

بنىاحداالدرمعفرءتوفىالاتقالىأنواهديمعدثني
ناالبزواحدالزياتوانزجبزوعرووميفاخواةأىادا.ي
.امردفد«مرهو،اتتىالىبئكدابيةملىفزموازر<الىابي



.م~

الهذقال.قه~هوفاذاءرهافيةا_ةوةسودا»:و.اهةفأاد_و»
~»مجوزالوموءالخالفةأاهمثلولون9اثهقونتةأما:وهيف
.الصالة

منرمنءضعنر6فذ~.مدةوافأك.يولوهانفيوافتنافل
هررتءفيهكنتألذيالموقعمنحردت:قالأمههوال»محادار
»اكاالدابنا»محقاعدءومروالهيصفىهوفاذاءالمتو~مجعفر
بفافأ-بر».بهأعواامامرم.يقطع(:فقلت9الخبرما:لىلة

9هر.يمت(اثقاليكونأنا-ف:لة.بهوبما»ءالحرلىالشرا
ءالطويلةأؤادابيبنانحدفألبس»ءهلى»بحا»»مسجىاليهفنظ»به

ورحةالمرهنيناديرياعليك<المال:وقالءهييهيينوة~_ءوىآ.مه

~~رواءم.و~دفنمليه~يوهالواثقضلم.وبر~»اثه
.اال.ةدارالى5«رر

منم•مجفملرى•والملوك_اا)ومخ

:لنوكلتنمانذ_ه»ه
~همرفىالنفقات~لمإففيوقد.الميدىقال
<التوكاايامفيمثالدقاتاالمنوقترال»األما«
مئة~اكؤىالجنوالجو»قاهارونيمحرأفقفيمالوية
وددودءوالشا~يةوالجندالمواليكشيةمحهذايورءادمنىاامنى



.والهباتمزالجوامنرشكافىمنوفيبماكاواوجليلءلهمالمال>
ااز»007وأنارااف4000والاالديوتوفىومات~..
فىسظيدوهاللمل»نوالجتفىءمنامتهفىاحد´ييوال.دوم
.مالهدنوافرنعيباايهووملءبأبامهوسدءدولته

ر>«.»هر.ي.<ذب..وج

فىاا.وكلىيةبينواف~نت:قالءفكيسبنميدهذك
»ةاألمطيطبونواهوفدواهوابتاإلنأ<«تإذءبد»شرقربهمه
اا.مامأرىوأقبلت.بالنثأبيوالالالح»مجربدالىخرد~وام

.المذ_ريبا.نليادع~دءاإيا:ليفتال.راقالنىرتخ
أيالىفا5«ؤالهاليهخرجماوىأماءوما»يا:لهفقال.فدعوه
~اأمفرهذافىمثفةقد~ءااؤمذينا»يريا:فقال5ه.دك
»أليهااؤمنيناميرفالءتأخيره~أشرتءافأشرتءهذامثل

ء- ءالمؤمنيناميريا:فقال.وايلثرمهمااالنلوةمضمادع:وقال
.ما1اايهبواخر1رفيهءأرادرا1نهزا.افقال.األهليةر~
.بعد«أيألفانءبهذامىءااؤمنيناميريا:قال

ا)~لخرجافة.فيرماألمميةبوفح-.ربناةمبدزمر
~ بضربءا)ؤمنيناميرياءاالنمر:الفة»وجا»د-لءبانفاقهوبدئ



.ه~اايممأحرجممايأخذونالمفامءالعراقالى(و-.لالطل

يهلدطجلبالملقلتاأءكلإن-ق»عطيةاألااناهرفترك.ذال_لفف
.يأخذهذالرزة»

ء_دكان:قال<المامبامنع،بلا.وكاهحدثني

فيمبالقهذ~،.كاكيدانالموكلاءمفىءءألابا،واحد
.ايركامزوبامداهءاامالممديةالىهينتمدفأشخوا.مرفأ

فأخذاءهدامالووتبا،كلاتفرباحتىاا~ىىامود
لهامذاو~سءامجديأمميتخرانافىداهافأنءبأمرهالحت

.الركاالتباآلالوكاا.-ار

الامرهنأسزا.بابلمايوفالموايرنفىاليماوتدم
كاتم(بمراإلدأالقاسرءلاألىءانوغاز~ناحد
ءانمرفوهةفىففله)قهل5المماالناءفيقهةمزاوفىموفه

فدافر.ماأهيوالالزفةيمرمافمام~ساؤهمزامفنىوجال

ايهبهافشروءا-بكلمنااواةه~امفى<ء~اباءواحدكد
.فوافى.الالممديةمزليهن«:«إدفارفىمت~فأنز.فيه

ءإللألأيكءشمتقدسر)أن،ءالاباءواحدءاتمتقفال



المياة~روحمنويثا

>.شدد.االديانهذاؤكمما:الوقال»»ندأالتوكلفدعا
فىمالىمنجةأتلناوتد~مهضدذالاكوقداالالقولموه
قد:اتفىظ~فيهبالنلهوأخونيءتأماحتىاليهحأفىءاامرمذا
.ثالثهمحراهليماأنءومفماكراالمر(دكانءثنيكل
.ه~رعاحفىوممما.راحأمحدبينهذاوكل

تد»يدالحرقدرةإنءامحدابايا:لندمومىجنىمحدفتال
شكروماءامالقناافىىالتيءانفئةفىاليكفزعاوقدء>فيظته

.مثشت~فهفتغلوتا_االقترافيدماف_واالءةأمأاقدناأ
ؤولكءوالمباعةاامداوةمناكندىويينينيماتالنانهاةقال
»واتهدهتبهاخذفىأيماماالحيلمنأكائو.امجماأولىاالق
-لفىثا~منمحدفتقدم.مليهودااهامتىبمالمةذكرتمال

تلهاأفااكنديرةدةفرردت.مابامتيفاخفهوأفنهاليهاكبقب
1»أل~ودءمامةأءليلموببقد:لهمانقال.ها:فىمن
«أافىوالخأل.أفيومياهالمالتيباارنةذمامعلي~ولمءيلال
أنكاحثابأبحوتد~دجلةيزادةمراثاربةمدةيتالنمر
فىخأليماأفااساعةأفرهوااما.المدى1»أيخالالؤنينامر
ولم~ءالئالتاأفلتاالنجسونه«قتاناروامم~ال4إبتا،الس
~:الئتائاأوقمءالربويفد.ةتقصهتىمدآوبمازتكذبوا

.•واسترتهاءاالمروامتتر.منهالقولهذاواحهمحدقشك



يهاال>أبرممدتادتمم.ظال1:التال«ا-»الدظم
كدومإ،ا»لم.ممزشريربدكااا:متلم.انممالاتم
.ترفعاهااذفمتبداهم

الخالفةبأمىا´اوالثقةالموفتحال_2«6

ءالمنجويئواحنرواههخواأقد،الخالنةمروهىالمتنجلىال
«ضبامجلىوكان.المالنةفىبقنوك،بيثرلمانغاروا:وقالوا
:ال2فتالز.وخالفتهعرهبقدارمؤالهمناوف11:فتال،نا>اظ
فىيقفا.اكاالمأرادسا:قالديملكو)ءييرإفتقولفك

.فمكمزإالالمجلى
)ه»مىالطنطنىالن:الفغري

اامتديومبا.مةاادنفلح~2اله

آليةوإ«_´طءوؤماممقلالالمتنام(ةاكاالموأىوال
بأ.مم»اليههارواءدومموالزاغتةبةالمناناصلنيقدوأفءمإفنامفى

ءبابذنيقرسروفاوبعلءال55منةيبم.نتينألربووذلث
بنىمالحلذهكالمدرركان.باالوالراللبى~،افالملويربمنرف
.االلمن4ثيتيتايكونأنوأنكذلمج.اكاالدتوادحءوميف



ا:قالىبنمحدفىالمالمد،ةالىبمث<ايدبهمفىالمعن~لظ
فىبأفاتي.)فيها»وامتقلهاليمانفاهاا«نكانوفد(بالمتديالملقب
.الجومقالىود-لءااطريقفىايا»االودفتلقا».>مامرأالىوليلةيوم

رأ~ءل~يتالأنأالمان.~.أنعارءالملالىاا_وأباب
علىديةأنا:قالبن-مدوأبى.وولده»وماله»نفسهعلى>ومنوه
فاتي.~مهوسر_»اامزيرى-ىءاابيعةليةاوءانلكمرير
_>ء..
بن-مدواهفي~منديلوامهوعلى»مىمههيصومايهءبا(هز
نمحدلهفقالءاأ~برملىجيماوبملما.فمانقهاليهوثبءدقالوا

افوموال»ا~طية»الامر:ا)متنقال8االمرهذاماءاخييا:الواثق
ينهالحالويملحءامرهيتودطأنالممتدىفأواد.لهأه_وال»به

قال.لهاونيبرفوال»ذيعالى-«ةال:الممنففال»الثاالدودين
.وسةمعلفىاذت:قال5يمتكمنملفىفاا:المتمدي

ءمضرنهعنفأ~ءمنهوجمه-ولءبعته»نحلفىملهه~
.ايامستة~أنبعد»محبسهفىفقتل.محبسهالىورد~

_.،<نرديرء•.ذب.ورر

ا.دي.إم-«»»
فقرب.والديرانقماالامرهفىذهبباةااوتديوقد~ن

بنييا:._ولو~ن•ببرهسروه»»1الفةمنأزلمزورنح<ا~اه
ملذالنفآكءالعزيزمبدبن»رملكا~مقأموني<ها~



ءمواطوالفرهرهراللبامنوفلل.ةأهبيفىبزالفز~بن~ د_•
رتفك»زدتناكمنواازفةاذهبيةا>انعراجوامر.والمثرب
اإل_لمىفى~نتاة~ورااهالىوهد.9ودرادنانيرربتوف
<را(يوكالنلنا.يديبنمايناتلحااتي~ناسالكوذبح.فيت
ريعةالثود(فرشو~ءا(يإج<ماطووفحءالمحبوسةالسباحوقتل

عثرة!ومكلفىموا:دهاعلىقتنهقبلهالخلفا»و~نت.باباحته
و8بومكلفي«ؤنهوماتر(ا:دتهود«لءذالمثفآزالء9دراالف~

ا~-رجل»ةالانه:وقيل.الصيامدواه~و~~.9در»__
فتوهوا.مقفلخطهلهفاعيب.اليهيأويكانالذىرمحالمومنوحل
لوة(.وفلوفهجبةفيهو~-ا~فتحلها.ودو»را~ماالفيهأن
إ_ماااليل«ناذاكان:فقال»محدمه~ن»نألوافي.لممرثببة
كا~وانه.احا:مبيدو~آنالىوبسجدير~نوط.نفسهوغل~
سىصهر(نه.ومةماالنر.التا.._منمدعةايل~بنام

مندناوقدءاأنوبلهوفدءل~بةآنقبل»اليهيآذ_من~ن
عليهاةهلى«مةنبيكمنمح~قد(نه»أالرم:ولةو»و»افطار»
االمامدعوة:اتههندعوةلهممحجبالتالئة:قالآ>»وما
_الماأظوةوده_وءيتيهلىالعدليينفاجمدتوقد_ادلال
ءعلممويدهوممل_امهواا_يذطرمقامااه_ودهوةلموممظواا
.ثرميكفىوأن

ه»0مىءجلعودي:الذهب>روج



مممم

اامغلا.فف_7»1

اثثأمي
أتمة

مأاثا«



بيلنةتن~تنرأرأواااذام دم0--»ماه
ثناينلألفلا:ت-يذواوإن

أألذىينبزجيذثمأمرؤويى
ثتفايلزلةتمنذمموال

ثهذ)أدبقبر.عاينواانوم
لخاتلإنأيترلواقسب

ننهتةيتشوهدنذاكان«.ان
طا:لفيهوالتمقلآوليت

0موزتبراونسرذاكانوإن
بألية_ئأل

يارالفقنهزذا
يذ~تمنأيا
يقولونأملذا

ل0ذارهةدمابألمذنىنايز



يندى
محايليؤفثآس

ألثولونيةمالذا
لأآليةبئىمءرابىةألشحتين

تينشمذلدةنترذان15وإن
أألدا:لأديهققويآلد:قة

ييرلةفااواأسينقذيىإنم
أأل)ملتهاتتقدقيريحة

إنمايقولوننحيةآهؤ
ويقا:ليهيهآمننياليب

ةتهيةيقودواماألمبث~ته
وناثلقظ~المقدورينأتاها

وثتذإلالثئرفئالواباد

وبايفلالئمحئاارامحشدآرإن

مادةينأءيتبآتداواتاتدإذ
يلطثممامهينةيةولكن



تداوا
أحايلأنتجتدا.وذاك

اليدوأافنجبألنةألانوإن
ثدايلقادوا~داب6أذاوال~

ناز.ألمذاهبكلفيكانوإن
لثتاةقادواأاروحخيفةن1~

أهوج~ادذتا)نكان«~ان
بايلاقولونبتذان15وإن

عقربة~يقولواتي)،تالوإن

فايملهقوماقأقألذييثر

آيهحتفت~ةآااواةماتنوام
دمد،-»>
اكلالماكيفرينهترال

ا.دالوثهبايود~إالألنأمئوما

أل~فاتلفيهبانقدتحتدوذو

55مىدبرانه



اذيام´ت0ذةادادتممليك-م)ا

>>)مباهفىكا~.الفيلسروفالطبيبازىالياز~مبئكد
.يلوبماولميةشاربينيحزجغناهكا:تالءالتىفال.بالمود
ذقرأها.والفلفةااطبددامة~لمحرلوأةءذهثمنفأموض
،مميعهاواعتقدءالغايةمرفهاهمنفبلغ.مؤلفيهاألمتقبةفراه
اااوىذلكفن.كثيرةكتالطبفىوهنف.مهامتوطل
ووه_هاباالهوالتابءوالجاممء_ةمجلينئةمقدارفى«خل_
يحتاج»لوالمهالعلبينفيهمبةءاكتمروالنمووى»_~اايف
الساماذةكملاحدحفيبئذعورهاحألبىمنفهءاحدكاال«
.ذلثوفير

آاتلذاءمطيمأوال.دضعاالااطبيبكاناذا:~مهو»ن
.القوة•تقهالبماالمااولفىلجعا:ومنه.ااملةإث

اثتغلإففيل.محر~باواثتذلءنااهافيهوثيربزلولم
اللبوانمذ.عره.زنىوعي.مرهوالل.االربينبديه
التيا-«ايفماحبءالحبريز«بئعليا~ابىالمكيهمن
سر!بإنوقبل.اسلةءمسروكادن.»الحكةفردومى«سا
ءفأبحبه»ا~.مياهفىتا)كراألكلتسرورلطلثمنفأفءعاه

00~< الىالقوة>نوتذاماعزجأنار.«:وتالء«يأوبالفوو»له
ءة«ميةفيروةءو~تء«ؤنالىيكتاجذلكإن:فأل.لافه



أها.بهوأمدكءاليكاحضرهه8وكال:المللثقال.منعةواحالم
~أنامتقاتما:الملكلهقال<وههذكمرةمباتمنأأم
بقلىبها´يتفلءا~الىيسبهاتب7~فىالكذبتخليدفىم

منبدوالء«لتلكديارواألافهءفيهفاتلةالفياوتمبمالناهى،
بالكتابينوبأنامرم.ا_تبفىالكذبتخيدالمقرتك
فىاالهزولمببذلكنفك.تقطرأنالىوآممهكلومنعهاذى
.3<1منةووفي.مييه

ببريرجنىاثمبدقال:االهباهتارينىفىآميبعةايبلابكقال
كانالذىو«و.العميدابكالرزمعامرآنالىعترازيالىان
حتىماالالهتهبذلبآ~ءوناتابدالحاريكتاباظارمبب
ءتابالكارتبىحتىباالئاالهباهتالءأهإلح.لهراداتالاظمرت
.اباالمنةمنمليههومامحرتابالككزج

:وهاشرهمنمتينألوتنثةاناوكنت

ألبلى:ذنوةأدريمالمثري

`كأد`آلأأل~لحيا~لجه
زربهتتحألىتمك«أن

ألبالىوأبلتدألمثنغلأاقبآلليق



الطا>:تالءومماطيهاهميالنبيأن«اداه9ااابوددى
اررنىنمارلمء>ر»)المديا:اوررإااالنيا،أل~»اال:يا.ودة
.الم

ءالرذا:لواسقباحءالنماثلامت~نطبطتها،تدللمنفينني
با«تيقا:االهاللةوهءالعابنفاثلالمملوذاثلنفسهمنيتغيأن
يليهرالءمنافهراقءلنناا~وفبةالمانرير»ب.انا~1ا
منفا~ءمفراوعةامروذنهوالودذهمالوةكابهطمن
.ا-~قإااذو>مزلتهءتىومنءادرجاالالىذوأمرهنفذ

إ~:قالأهءو«اءلميهاتهلهبياكعنمالكبنأنىوروى
ىلىتحلمهحتىالممركاابدورفر»شرفالشريفيدفياطكة
عروكلءمذلة«اهوطالهز~:االدبا«دفىقالوقد.)الموك
اوباكامةاراد~ذا:العافلها»ءمزوقال.»ملةلعةؤ~»~

•اانا»>ممىوقال.ءااشرفىوااك<مكملفىالعاجعلءخيرا~
عزويمدمءالياالى5وود»االظمنيمنهماله»ااالكةهعهالعل
.ا»لهو~وسرة.ط-قهيعوذواأنحتممألنءعيةالالممويعطءاالذيه

.1فف>فى~تر«وليىءدءةمتوعاريةءزائلفظ_لااالفأما
واجتباهءلداا»اهامط»~.»انهصظءلةفففيهالنتول



»ن«الهه~مممامم-الىةاةياهاناهؤكانوقد.لنبرة
تدرونوالءبلفةمحبدونالفتراه_خلتهؤ1«علىوفمنلمألامته
.مثالاأترفىمارواحتىءثبى>مل

ء)و~وردي:واالناالطادب

أل:قيل.لالهل:فتالأالمالاماذذلام:مرلبزريةوقي
ه~لىاالنمياهىفينالدوالءاالفياهب1ابىدلىاامال>وىبالنا
االفنيا>وجل»االلبمنفعةاا.لمادرفةلمهذلك:فتال.ادلماهابام

.الربنمنل
>»مرالممارنلى

إنماالميلففال~بالجولاهلاالالعيهرففإللوليى
ظاببه(ال´يعلالذفلهال~ءلهفففىاباخوهذاءبالمي`يوف

وامترذلواءهففاملىبالممافمنلالىنيترملباىاظالمياجاا»دمه
واط`فءالمقتناةاالمو´لر~نف«مماليهعيلماأنووهواءاهد

.بهااثتغالهمنيكلأنوأحوىءمليهاافباالميكونأنأولىءالمشهاة
ال»كانالجاهل«رفااماال:الحيمنثورفىالمعزابئتالوقه
.هححومذا.عالمأيكزلمالأالماايعرفالوالجاملءبامال

ومهممنهواغرفوا»الزاهدينف1انو.وامدالوامنانعرفواوالجد
.عاداهثثجلمنألنءايئالمعاأاعراف

س.»الدرنفى



دا(ماا(~_2~7

االممام_رفو-بءيلمبهمالعليحهمعرفةالىيكن(واذا
هاوافضلمامالهةوأولى.واذف_لمابأوالهاوالعناية»اهامعرفةالى
أداه>محالإذءنيضةوبإلرلوءيرشدونبمعرفتهالناهرالنءالدين
قالولذالمث.اثمااجزشروطيعاو(»أداماهفاتفاءمابد~عبادة
وإعا.العبادةلففمنخيراامرلفه:و<(عليهاثهلهاههرسرل
فا~خالهحبادةوال»ااعبادةفعلهلىيبعثالعاالنكألككان
ولذلك.~~الدينهاذلمزم.هادةألونالقدببااأا~
._اكلملىةفر.فا(ماطلب:و،(عليهاةملالنبيقال

<»مرالمدرنفى

_
التمااداب-2ال~

اليهمحتاجمااول:اتهرمحهلمالسمرقندي~يمثاو(اذقيهقال

فاذا.منهيأخذ»~بهوينته~تعربمالينتفحيتهيصححأنالمتعا
يريأناولحا:اثيا»ةارهذوىأنالىمحتاحنيتهيصححأناراد
اذينيستوىمل«:قالتعالىاثهال~ءاإللمنروج8~بتطه
ياكالن<المأقمنردةبه،ويأنوالثافيء«يملونالوالذين>لمون
أنوالثالثءالناهريعخ~الناهرخير:قالوماعليهانهلى



عنرريكا.(فدرا)التدار)رالىالناصالنءاليإما>بهىينى

ورضه،الينعمأنقياامتملوا!قالوميمليهات«ىالنبي
الماالن»عنالفهالءمه>،لأن»ىبنىآناجوالى.الال>ذ»اب
-«
)ا(اباهالعلاذاكا.لنولمملالاالألوللب..لمعل9ا

.ذاالملمبالواامل،وبال»لبالالي.يلوة.لنرذم

وال،ة~فى5اواالادتالىاشروبابه~أنلتلمرينني
اال~نرةوالداونالىاتهوجهباطلباذاالمهبيااطلبطباىينى

ثهو«كانمنء:تالىالثهقالكاءجيهبئاالمىيالزأ
له1ر_ؤفنااليارثم«كانر~ن»_شهرلهز>اال~زة

هليهاأ«لىالنبيمنثابتبنز«وروى.»نعيبمنرثاآلذفى
نتيهوجبلءامرهطيهاثزاقيااطنيهكانتمن:تالأأءوسلم
ينهكانتومنبطاتهكتبماااليا>~يآ»ولمءمييهبن

•ذليلةراغةوىاالياوأتهءفلبهفىغناهملوب»ثكلىا«جماال~خرة

اذاالأءوكامنلافففالتعلمالنيةتسيحكيتررلمواذا

أسرالحبىفىووىالأءفتهالملمبمعحآ~وبميناأالملمنعلم
اثهوجهلغيرالعلمللب~:وسلمعليهالةملىاهأومولقال
والدارتعالىلةفيكونءالملممليهيأأحنااليامنيفرجلمنالى
النية´»من~فيهلناوماالملمهذاناطب:مجاهدوقال.األنرة

.النيةفيهاتوزقنام



ء~يؤمرهاو1اثنىالفمزمثيثك>ةأنملمطتينفىوال
.الملمكامفتلعبالتملمالجلاحدأيرذىأنيبذىوالءوقها
~)االنسانمنهامتعاراذابطهنجياليالونن9لتملمبننيوال
الأ•يخارأناليننيفةذلث»نحواوسأألا:نهمبهامتعاناو
فىمنأمتهبمغأنلهينغوفةءلاآفىالخلقمنضةاوالجطهيقمأ
:ثالثىباهابتىبلهبخلمن:المباركجنىاآلمبهوقال.الحال
الملمينواوءبماوبدلالنبتلىاوءلحهفينعبيموتأ~(ما
.~«الذى

يتركأنغيرمنشىال~بالدونىيرهأنللتملموذبني
مماشرةيتالأنالهتعلموينبني.والنوموالثرباال~»ننفسهحظ
اثتغلمن:المثلفىويقال.يعنيهالبمايثتفلوالءوغالطممالناهر
:فقال9نلتمانلتم:ا~~فقمانوقيل.يعنيهمافامهيمنيهالبمأ
.ينينيالماءودكاالمامةوأدا»ءديث8ابصق0

~المسائلويتذا~را(واملحرهريدارأ~الملمروينبق
وفيمالكبنأنىعنقاثياليدفيروىفقد.وحد»اومابهأه
مبالحديئآمحدثاوملممليهاةملىاةومولكان:قالمنهاثه

:تعالىولهةفىوذك.بناقةفىزرعءفكأعابننافنتذاك«تهيدخل
فىويقال.ودواظبةبحدبا(رهريفيهبقوةالكتابخذ~8ياه

~لمبداتهوقيل.النرهو«وألدوسفانبالدرهرءعليك:ااثل



،ولمةوفلب»مؤولبالن:قال«الملمهذاادر~تبر:المباعى
.<زولوكف؟ملرلفيروفؤاد

خصومةاوءمنأذعةاسانوبينبنهتوةاذالهتعلمويسري
ياكالن»ملابالو.ين.ينهفرقآ~ونواالدهاففقاليت»لأن
دخلوماءزامهإالشي»فىفقالدخلما:قالءوالالمالصالةمليه
.شامه(الشيهفىالحزق

العلم»بركفيهيظرتعظيمهنظءامتاز»ميعظأنملتوينبفي
.الطمبر~عنهذهبتبهامتخفواذا

»~الناهرخير:يقالالنهءالناهريداريأنلهتعلموينبني
•الناهريماريمنااناهروشر»ااناهريداوي

ثالثالمتعلمفى~ناذاالعا(~مملماةينته~انما:ويقال
فمهفبتوا.الا(وا(،«~ءالتعلمالصوالءنفهفىالتواف~:اله
.ااط»يستعطفوبتعظيمهءالعلميتحرجوكرمهءالعلمفيه~~

»»~»<مريلسررته:نينالماماذبدة

المملينذهذل~265

.~مند9`_`~هذ%8ذ.ددى:الةهدءمالعقيهقال



الةالىالمبادأءب:قالءوسلممليه91ملىالةسرلماهحاب

يدقة»~االدضفىوما»ون8اادوالشمدا>ياهاالنبدالىة

و~.الكتابزيايتىالتيالبقدةمنتالىاةالىاحبدالساب

ءااسماواتفىااالثكةلهتتغفياهبيانمعلم:تالءالنة>.مه1ابى
.البهارفىوالمتانءالهواهفىوااطيورءاالرضفىواالواب

حنالاتبمر«لمونالكتابدخلاذاااصبيإن:وقال
.والمملمواالماالب:انفلثالثبذلكاطةغن»حبىالى

المم:دئعالحبةفىقالأفوملم~-»اآل«لىالنبيهن
.ومماشمكابومفىلموبارك،اعارموأمالءللينانفي

ه وملمهليهاقهملىاناءاخرخبرفىمالكبكأنمىو~
.المملينوأنترالعال>أغنألمم:قال

يومتوتيني»فى~لمبارك«تالواذى:الفقيهقال
كؤتلونهالءاموالهمتكؤال.دفي»أمقولم«:قالوالذى.يوم
.التمليرلوكوااموالهم

ءاالياههلعلهفيالرنالثوابيالأنااملماراداذا:افقيهقال
يتقميوالاالبوةلىهبشارطالأنامعدها:امثيا>خسةيكفظأنفعليه

ولم~ءركاثيآيطهلمومنءاخذهشه)امناهمنفكلببرا



أنوالئاني•بازاهبيا~وءأظوالكتابةالهجاهقلبيملىشارط
.ساعةكلوفىتوةكلفىفيآلمةيمىالنهءالرفوهكلاد~ايكون

ينيدلآنوالرابو.امرهمحرمتبالءيمهةفىنامكبكونأنوالئاك

اوالدالىبيلوالءبمنمنبضموينهفتارعوااذاالصبيان
فربآالصبيانيضيبالأنوا(اسى.األتواهاوالددوناالفنيا>
.الفياةرمبهعا~ناف،المدمحبارزوال»رباىبي)

أبالكما:ل1ةءلجيه11انهأنالتقدمينبعضمنوروى

:قالآفامباحىايئمنه~مةمائي:قال.المملمفربينقال

كلواظظيءليتييدحةآقلكءاتههندثرار)فبيانرمملو
اليهمالةيظرالت.ألتا:قالأناالصحايآبعضودوى.المامين

ءاالجور>.~يليقالماآليتييف~بمملم.آقيامةيرم
وموالناهىيآلوربلءبمو`هوة~السلمانمنديبلىوربل
~الااشمن>تنن

هبقات.ناوفي.م«»»~
«.ةبهر.•0مر.فير0>د0ر0مد0تهيد0تر



وبمل:ربة6بالالى:فتالءمهااالنسانماليخاال»بلةمتقااقام
يلويوال.دريورجل.لموهمأظعالمفذلكء«ريامهو«رى«رى

الأماو«وىيلويالوربل.فذ~وهناهىفذلكء«رىأمه
الأفيدرىواليلوىالورجل.هوهفهش««قذألك،ييلر

.وهففناربماهلفذلثءرىه

:األمدمالغامراموان«

بأأيثوآديتهالكنتإذا
»ذريإذأفكيفتيدريقنيائئ

جتتازام

تدريالأ~نآلآألتيادأعتب
ندريالبأنآلتدرىالمكوأظ

52هر~ودالكبا:ا~فمنباالادب



نجال:ورقمايةعنذهب-26ال

و~.احدابيالىالزغبيهومريهامتأمن.ال»منةوفى

وألجمهالفاجروكان.مطوابطازنجاعبادمنذكيهذاأرمو>«

فىالبهرة>نوكلءالفيثرجساوانرالىويلةطبملتهالكاقل
ءواال~باموالدفلالنخلكثيروميءوفرهنالكفأقام.دهاةفيبى
دلتالساهليتملمونمناحثسهومنمويادروكان.بالبطيعةمتمل

امحابللبهمنازا.النمهماعنذوها_يات8وننافيقزوارفى
فذرواذا.مهااالدغالءواضحو:متسواالنيقةراالمولجواالشذا

ءظورلمعلىوحلوماءمفهممنمبوافىمتالفمهامرسلثملبهم
ىقملىيغرونذلكماللوفى.)اتتاليافينالىوبماؤرا

.باظفروامنويلبوننيقتلىءيليهاوماالبطية

ءالفابرأفتلأنالىاالقالهذهنينلى_رنهدرسفك

هلىحدثعابثيهيلو~الءامر>وهفناالذىبمومنمهموم
فىثيراوانءااناهىوامنءموقدمهالحيثاتنلأفتحفال.مابوم

بهمأرمو»اوف_أبعلةالسابلةتو»ك،التجاراتوحلا~«بللب
منةجاهدرمويةيهمالمثلأرأبواهءذلثالناسفأوحثى،ومدبتنتل

هلىمعهوبالمقاماليهبالمصيرانضموءدوا،مموفتاةالنامىرارث
الردانظانهمنبينرعتمىانوزقذزم~عليههومامثل
وممنايقاالدغالفىببالى)ابممراهلمنبحرالمبيىومن

ذلثفىهوفبين~السالعوهنوفالفن.سذوأللثوأمدءاالسار



الوفقأىفى.واهحاباذسهملىطاالمانبمألموباطررسرلوافى
.اعههواثهالفا.رمنالنامىفيهكانالذىالشرمادةحليقطيؤمناان

كلاظر»اصحاباوالىاليهوا~صن:ومنلماموبادرأنفذ~ال

ي>ثكاورد~ءوامتمهمالنامىاموالمنوايدبهم»هفىكانما
لفيءإاتهملىبذلثفوف•مكشوف9اوظدأملهاهالىمنه

منقائدالىالموفقفمنهمووملوا.وادهوةامحاباوجوهوعلىمليه
ا«لفىد:لنداهاال.الماممارالىيكتبأنالموفقوامرءغماناقواد

واراسروا»لءرهاوكاال»رازواهلءدبلةولحورواالبةالبورق
.اوماسمالىبالى.وع،ؤمرواوأنء)افامققتل_الزنجدفعا_حوال
منااوقيةدايةوقدمواءباأصواماالىالناهرمفمارع.ذلثنفعل

أهنآبمقامهالنامىيزدادةبااوفتهذلثبطالوزقوأتام.النواحيبيم
دةءمواليهوادةمنوبالدجةوكارواالبةمرةالبهوولىءوايامأ

ءوكسبئحىالعباالقالءمبوناهسئملىووفمذهبهحدكان

واالهلةالبصرةاهقفوولىءبهاوااقاماا.-رةالىنقالباالفأمره
السالممديةالىالمباهراباانهوتدأم.حادبكمحدوواكادجةولحور
اإلفنفذ.ذمقشروا.النامىليوا>ازنجماحبءالخيئهوأحىودمه

بتيتمشرةالنتيااعبتومالسالممديةوافىحتىببثهفىاامباعى

أسبىوامر،زياسمنفىفدخلها.المنةهذهمناالولىجادىمن
.أللثالناعرواجتموقناةكر«يايينبهفيرءالمييث



ررم

نبتينال~ربىاالربا.رم_الزنج~.~زرحركا~
منةمفيمنخلتاليلتينالباتيومتلوةء255منةودمنانشر
ارجءفيهقتلاألىاليومالىخرحط`نمنايا،»كانتفي.2.»

عشرةلثالثازاالهود-والوكان.اياموستةاثمرواربةةمتهثرة

وقتلهالبصرةدخوالوكامت•2ه8متةوممتانشر>نبتيتليلة
.2ه7منةشرالمنتبةليلةعشرةلثالثحراقهولماهلوا

اثمار)التميا>امحذولوامرااوفقامرمنكا~فيافتال

.كثيرة
>ءمىم»جملبدى0•والملوااليمل)ومخ

اإ»رةاهلرئا»-268
النرجماحبمنالهمنماوذكر

ألمنامآأذثقليتيتمنذاد
ألسجامبأاء~موعتمنأ~ما

حالبأ~ماأملىتينما
بأئعديالمتمبيدممائتإذ

لييأمعة~~مهمخلوهاة
أظالمثر4ثدرشحإذا





م.م

1آ«~مة~!بتوال_قأ«أالها

بأ~ملهاوتن__وال

فياألحلقذتمنؤناءأئز

إلثوا
ليؤأ

:ا9هر•0رالاذأبوان



ممم

_ا~مااو_أماذكيدو«انمحمتر.والفتكاابدالةفىكثرت

.بهاذهترفبحضرتيطيهشتوق.لغيرهويحلهايقولهاكانألأله،

الذىاليومفىفيهاكانالتيالدار.~هيبلمايآلروىوعا
<يهنتل

قنفيل~خةياأةتمالمتمآيلثآ

أذممغروذ~فذاه~فرثونا

~ذأةأثدثرآال~يام´~فارن

أقلمأيبونينألذيذاتن

هييراألمماستملىورجي
آإزألف~رألموديمبأأبزلئت

أليوافيتللثةتولآليلأبل
هرز!ذود»»..بدنعوده



القرا»طةرافنهنبذة~27ه

أنجاكزصاءبتر-طبينملةهناثكانتص-أ

.ازنج«احبقتىقبىا~فةموادالىطقرهمميروكان
ليقال:قالأفءيهذ~ممافعنذألامعانابسزأنوذث
الإني:الوفلتءالياوملتمءالزنجفامبالىمرات:قومة
الذهبالانفقنانظ.ظراففناءسسفافمئةوداثرممنعب
:لونلت.منكانصرفتاالخرىتكنو)نءاليكمميبمنملت
~اهزفىليفتبين.اظرالىفناظر»:قال.نفعل.االما~نطينى
فنيتءآنلتءالعالةالىوقام.امريخالفملأفإباهمناظرتي
.ااكونةموادالىوموتءمديتهمنفارإل

«>>_سبديج»<ءاهردماالمءرن

بالبقرنالتوامطةظوررب

~بأفيوفالقرامطةمنوجل~ال)ظر6(النةأ»هوفى

و~~.والقرامطة~~~عرابمن~هةاليهبت«ظ»~لبحربنا%بي
.المنةهز»اولفىذالفيماخروجه

»وفحالىماوم.القرىل~همنحولهمنفقتل»اهرهوقوى
وذ~.بهامنفقتلءمراحلرةالبهوينينهءاميفلهيقال
يتقالوكان_الرائقيمحىبنمحدبناحدبذكترة~البهويدأمه



يهاتملبماا~ن~لت_ةالذال_فىدجلةووكالبهرةمعاون
اعالألمتولي»شامبنهدوالىاليهفكتب.ةالقوامط»ؤال»عزممز

قدوة.)ابمرةله_ورهلفىبهاوالفياعوالهو`جاهدقات
.يفي»مليهباادفاقفأمر.دينارالفشرهاربعةذلكهلالنفقة

ودهدانمدرس

ااسوادفي!ترامطةكادكا<.دن_ج

القملةزىمنخلتعثرةالتتيالبتيرموفى)287منة(

ووديسامتاسيبنممميف~نملىاطةبالقالالأفالمبدرأوقو

هلىخوفكممم.ظيمةهمقتلة_ذألنمياءسمفقتلءوفيرها
ءآماكهمفىوؤمادموللب.اال8وفالحهكاواإذءيخربأنالسواد

»~بيمامةيلو)ىقوتدانااملهوكان.>سربانرظمننقتل

~سهمكاناذىمعدثبببهموفالناخلو
ء<ءوا)مدرتمز

لقرامطةتيسبنعليمداراةد_

ءالتراطةامرالىوأيابينيوجنىملينظر80»منةوفى
فيواالخولوالرامةإ~تةفشرفلهمءوغيرلمالماجىكنافر
و~.ألكدامفى.بيرافقمالتلهمقواطومادا/ءااهدة
اخرجواهينملةالتواذملوماذلكبداعاينىفال.الناحرنحاله



بمذاميمىبنمليعلىوشز«.~موابلهفملهالذيأنهوا
و~نبذلك.مطالبتهالىلالب-_~د»ووددءقرميأنهالمسبب
اليه~بفيفياا(نعولمنءذبوادمنالمةار«حجلالى

و»»ففرهي:اهبريادبغمك

ااكه.ةفيماويم.وناايروزتلهةرادطةالة.«

»~الىءاثهلعنهءالقرميالجالمار)7(~»السةهأهوفى
المسينلةءج8باالناهروإهاللالمو_ادماعمندبأهلووأوقحافدخام
>»»بوذهالحجرواقتلحءاكبةبأساومتعلقونوم»الحرامبالمسجه
فيهاكانما~وا-أءمن~ماوجردهاءالكبةاوابواقت
زنو~نت»الت>درةوذمبواالكبةمازيراالتياللفا»ارامن->
~بثىوقرن»ماريةوبقرطر»مثقاال»»_مكةاهلذ~فيما_

ومكبةقوطءبابلوفرمى~ينءببالذهملبين»مومىومما»ابرا«_
محارابىوثالثءفضةمن_بمانت2_قنديالعثرومبقة»ذهبمن
.البيتمدرفىوبة»نهالقا»ةدونكانتفضة

.،يذلكماومن~يردو(ءاعوامبفهجر9ا~ود~م
»»ء.مدرنفى



الطرقمدالمعابةعنواانجمينالقو.اهرابعاد_و»ال

قمدالأ~ءالسالمباابة>11باننالسلطامر2»9منةوفى

،رابيوال»إلومها~والءقاصاإامممجدفىواليقالمللىه
.والفلدفةوابلدلا~مكتببيعواأالافوناالموحلف

ر<><ج«يمب.»واهركلالم<ويخ

المام.يةالعاداتلىما،اةآلعام_)الال

ااعالجيوالىالكتببانتاهامتفدااص786منةرم8اوفى
ذرور»والذىوزالنيفىالخياجافتتاحتركءواالمصارالنواأ_فى

ذلكوعي.مزوانمنمشراطادىااومالىذلكوتآخيرءالمجم
.بهاواامتمنه_هلالمومنبذلكالكتبتذنتثه.المتمناىالنيون

فيهاتلكبلارادآنايطهيتوببنوسفملىإللككتاهوورد

•فنملالنامىهىكتابا~يترآآنوأمر.بهمفقوالاانامىعلى

سلونكازا1علمنالناسمنح)«»»نئاي(وفم
.ذلكويرالنبراننموماال>مب.نالمجموزيمفى

.»<وفبريج.•>المركملالنا.ز



،االولىبعادىننملونلئالتاالرباهوموفى)ءد«منة(

واأل«واقاألردئعفىودى،«زرانمنزلتليلةرةمثوالءدى

.ومهفىااا»هبوعنءالنرونليلةانالنيوقودعنبالهىبذااد
ملوديالجمةيوممشيةكانفالالحيى~ومفىذلكشلوزدي
مدية~الشرتيبالجانبملةالشرماحبء_-بنىميدياب

ومبالنيرا~وتودفىلناهراطققدالمؤذ-امربأن،الدالم
ملىاالهمبواءقءالمدباوزماذلكمنالمأنةفنملت.اا~ا>

.ذألي_الجمرلجلىفىةالشرطاسحاب
»«>مردرالمهته~

بنومفلولونبناحدبس:قالءيوسفبئاحدحدنا

دارهفى:الجلاعتقالوكا~(.دارهبضفىءوالديءاداهر

.ثكدمحوفيتكهتذكاد)خالفهمنيؤيي

ال»عليهمتيةءمؤماتحملءالتاناهمنجامةلهوكان
>ارا_نوكبواءربالئائينزماهوكانواءناتيا.فييهالىتقل
وامتأذزا»الجلبابيوفءالبإبفوقنواءولرنطبئاحه
بدهبئالثهمبدبئمحدوضد»ءاليه1فدنلى.لهمفأذن.مليه

:1قالبأنكامهفاتدروا.مورستورياعالممنوبامة،المر



ءمم

مايلد~»امحاعة»ذهمحنورمن_االميراتوأآيد_اكاتنقة»

أنفىاال~الىرء~نوف.نآلماالىذريعةيكونآنرجر»
المد´ةعرفتقد:نقاراءموملهمفي~انازكلىهفدليةئاياكا

و«آكمءحىبالجلىطوو~بناحدفآمرلم.مهافامتنا~ة/على
اسماغافةاالميرتآالآنلناليىن1(1ة.الممدواةماتويغه

نآطوعنبفيهالمرابالىىاطناأل»اهرابىبن«ومففىبا
وآوانءيتلناآنقاوآان:فيهطيهاءمزمماالىاذاقدآن

ألكةولم:تال.منهوسعةءلفىووهءتا´يلفآنذلثغير

أقنناوال»اليهاهتجتاءايهثا.ياعفى1فكماسنة30لنا:واذقا

المةاسرح.مدهالبقا>وآضءاالميراراواأءوتحن.غيرهباب

.«يايينباإكاهولمجوا.فياوقوهالك،نقيهمق

وبازيرءحنانالمثتدكافآم.مليكراقهبارك:نلولبئا~لة
يد~وانفتال.نا~حضيااواميرينيوصف:قالم.فا>»لم

.سزطالىمموانورف.،ه>كنرجوا.وانمرفوامامبر
ودءالدا.الن!<لمكاناة



ر،م

.أنوانوانسازربهاأنه>مءمالدناعر-.نمباد.ارزاقفىربل
م_زوهو:وذ~:قالت.زوجهامالوأدرتا-ما>وج-لبلتفأة
وتوفي.ا-تاللهمنمجين»ءلميهاوتمأ~وءبأتلهاوخلفعالةبأسرا
.ااذملولدواالرانيرالمالحئالينمن~رقدانسازرج

»رت!مرىوفواذا.ولديمؤرمةفىابعاهدفكنتر:قالق

:ئااقولآنمنامتياهءوكذا~افييآق:فتلقامفتيالى
مبيانيملي~امقسىنعفهمنىفال<ومضانشررودخل.ليقبى

اعلديارا~قييآق:لهأفتاتءانتيالىفمرت.الميدفىألمرا>

قولكتغيظينيءافقيانفقالت.ا~دفى»_الاهلميا~با

اودوركظةآ>~دتطينيايئمنفتكاقواذاب»فينىاق«
ه~اقمنيك:لهافتلت.اصنكان»ليهبي«لتةل8بتانلث
اليمث>~يآتيالذىوجودهء´يكتسباالالذىتالىاثولملف

واائ،ااىمن_واته_هذا»انتييا:وقالتتاسكفتف.وتتب
.سزليالىأوجليابو1هسرفانمرفت.النوكبمناشح

فلما.وياخارامر.ة»اليتيرلبنتاسودنادمجوارأفىوكان

بقلبىأوجمتقد»آتطاراةبوارافى:ليهآلءهارتابغت
محخوذةعانيتما،وواأ::ميةامقالت.تابةلهافليىاليهاادخلي

فىييكبلمنهوابلاةكانكاوآجلسهادوخأفسدتاليهافدذت.قه

.مهايآلالحادمبا>مياههاأسكفلما.ساساهمنفرلدة.طتي
قل-ى>هذاآنوظنءاوهادرفةمنبفمب.وطتقد:قلت



بأتء»ستةهالىنحنى.مهنةفىولطفمنا«ال_قةامتمه

مليهاوضوقهءاطيشألبىحلوالبأولمقر)وكانتاليتيرء
مارتافىالوأةاسزراهانابلةجوارأفى:ذقال.امتثقلهنتوابل
يوبأالبماووصأي.1ولد»طهسةجوخالىهيدهاقوذمتء~تطق
إليفدكاناذا_لخادمفقالت.لوبزهباةاالاحدارةةفى

باتهوقةملربانشراعتفأبءموالقالىود.عانالغالمفألى.با
.و:مالىتبأركالةتليرالمامالى_وتالتءوء.مظ«تغفت.قالى

ومسحتءيديافى«ىفآأخات.بااقتجد»تفسر~تمر

ومنءادمووكنت.بترفيقيمويفىتالىاآلالولمججتءبوفا
.بلوتو~دآوبمافسكر.أتيأمأفييترلماهالمنحضر
»بعوذ.فى~:التنةدوجلت1.وقال،تاروهالماودنل
(وكاناليهوانيجتي.اجدهمازالءعليه«هاتهااردتابةفومنمت
~بوكتكوبدلقاتهعذلممماأناربو:ليفتالء)مومه>نق)

•رمفا~مرثمنواهذراالرالثذ»ودخلنا:آميةاملتط

ءاإلالفىساح>ناليهيملالءاأاالخالفىمنسكت~وقد

.نحمنتحتىايأمأالنةإالآضذم.ثراختيغاما>~خوف

ا%لدتذو)مدعتينماطةمقدار(وكاناالالدةألسيمحرفأبلسها

وكانتءفولدة.هويكبيوأهبوقديترمايبشوادءوالدةآمرل
«)اللقهذا:ليقالتءأفتهفال.يامظامر:آوالدة~وقوة

:رويهنحاوماح.عالنمنميياثه_>مماءاملتفتب.فم:تات



م»م

ءعافيةفىإماءاالديموءياق:قلت.هابمبةمباركا،ياءييمأف
.أذاوبأافهاالي0فو..الةدبحهالخلقمويأال)هولدتوقد
أنالىسترتنتهظ.ءيهاثفاقالمطلفاليهاالنظرفىابليئابىوأح~
كاوهبههفىاهنعيءميدأيا:لهاتوةءالوالدةحواثجقلت
~بمال~قةفتة»م.و.»فيفعكتالبادخلفال.يهم
.والهومنمنها

الميدقبلاووقواالسبوعيومكا~لما::ميةامليوتالت
ديار.الفاماتاهمنوحول.أيادمئةبكنسليأمرتواحد)يوم
«ناكهو«اؤحشاأليهوخلعت.ديارمئةسوهاافانليلحمل
.ناهة>واثد>الثهميأأعدعااليلموحل.خلعةينثة

ءمهنئةووافتذ..ةماثافتيالىفأرماتءسزالرالىوفتروانه
،والطيبوالخلاالل~ليمعولمافآريهاءساؤلهاقاميوقد
لحنتهذاو،نء»فينياق«قولياصا)رتءات.يا:لهاوتلتر

.وتويمنهقتهمداررمليهءمادةالةكانمنمنوىتتفالاقفيك~

>ة-ددكنرا،~س••ن،««.::00ذ.كنت0•
.نبر...>ز>بد.بو.ن«.

»ء<-.»همىالمماررته



اديافيازه«فيواراالة«نبذة~«لماا

تينة.»نكهازمد•ود_واثأكرمابطادنكلقال
.»21~ابماواهتنوالناتيما3تأموالليال«:آنالق.ن
.به.فيهاز««اخذدنةباآلتيحينو(ااامنيلىيأولمومن

و><»هر:..».نةبة0نبى

نلثظءيااطمنبككوراهأتخلفنال:وبههاة~موقال
»هشقيتبمافسداتهاعةطفيهعلوجلمالم:رجلينالحدتخلفه

وليى.أدميتهملىلهمو)ذ~اآليعميةذ«علوجلوإما
.فسلثملىتؤزهأنأ)ةهذيناحد

))مصوألمصهرنف

اتوانوو~وتنيتز:!لدياموةفىمهوباأ~موقال
االيااهلمتولم.اثهالمدإلةوال،ألرياشتواارفر(تمالى

~فاوتحداساشترمماحإذا»طتدمبينءأللحب
ر»ء»المدرن »ر»ر_

قل»اتهرحهسيالفام»لمانالىءااسالممليهءلهلحتابومن
.لحهاتاتىءمتهالتينءالميةمثلااليامثلنماظسرأما:خالفتهايام
لماهو«مامنكوفم»منمايمحكمااةفيهايجلثاعاوضظ

.مماتكونمااحزرءبهانتكلما:أسو~ن.فراتهامنأيتفت



.محذورالىعنهتهئهأثمرومالىفيهاالمانكالماهبهانظ
و»»>الو«في

البلبىالدنا:السالموهلبهند.ناملىمربم%بىلدظ
.ثرناا:اراهلرمأن

»»ولالوردي:وا(ناايااب

والفاهبروهاءقنطرةاايا:السالممليهمرمبكميىوتال
.سيوما

ءموهقا:السالم1مليهلموسىقالالحضرأنصفيانوروى
فيهاوالءبدارهثليتناساءكوراهوانذهاااليامنأمرض
.للعادسااذودواممبادااليابملتواغاارءفىمحل

»فناهوأنوهامنا>أولها:االيا>هفوبراشر~مليوقال
هيهامرفىومنأ.نفياا_حمنءقابومرامهاهابحاللها
تهظما6ماومنءهزنفيهاافقرومنفتنفبهاامتغنىومنءندم
.بشرةبهانظرومنأعتهاليهانظومنءأتهمنمافدومن

إ~:فرتينمثلواالزقااليامثل:منبهبكوهبوقال
.االهزىأمغطتاءاطأرمنية

وأزل~فياحل:نازلااليا:اطيدبدوفال
<»مرامدرس



مدو~اتا«لتة.فيوفالتمهبد»~2لما6

عليهت1ملىاثهوسولبطالساليئأن»<مالىالثهرحرءعلوالم

اهثهومولمحبةسوىعابتده،ةمرمههفيانافلميترلمو«إ»
وال.الصحابةلهمفتدل.فوقافضيةالاذإومماعليااتومن
ووأواءيعينالتا)امحابةبمةمقى3الثاومرالمها»لادر~

احىانانتلفتم.التا«ينشعاةلمبطلنقيللم.ألأاشرفلثة
االينبأمرمنايةشدةلهمكنالنامىلحواهىلةإااراتبوقإيأت

لذمت.النوقدبينالتدايوءهلا~عظرتم~والمبادالزهاد

اارامو~»المنة´»لخواصدنأنف.ذهادا~فيهمأنادموامزيق
وف.باموالتهالخفةلوارقمنالبهمةونالحافنهءتالىالههمعافأمهم
~اابرةمنالمثتينقبلآالكامالؤالهاالدمهذاواثسر

و»تيرية•ال.اة



».مرااءدر:فى

م0>نتز«_»««ر«.ر-0رن.>موريدرة
.نهتت.نه>أرو

»مصدرانهتعى

ى،قيمابه.د،ابه>:ةاددء8اذ8ا!ال_9
م<نن،ي««ت،فينه.دءرةييهئ..ءذ:تر.ننه
._ن0•في«بادةمه

الاحىا(صالرته~

اشرو~وااشرية.دابنضهألزم>~:األديعالهابئقال

األهلىالحبيبمتابةمقاممنمر-اثدقاموال~فةالمدررينقلبه
.واذالقوافالهاوامرهفىرميميه

مثر.د.ذقويرمرن::0!.،ر0دبنددحزة0دة
مرد0~بةة!ددة.>د0ق>ممى>يرمده..دي



.اءرانراو(اا:»«فىر.رمبهاذملى
»»مىلودر6تى

ااالغينالةكافهذعا~278

وأوبه،كتا«فىاابادميتالىالةفيفىمابيحأنأجرا
الهالةعلىالزموءمبوابهفرفىوملعايهالة»لىاشررسرل
بوهالىنبيبهفماتنييهيررالمهاتنلفبمبرزالءاإلنين
ءالمر:بىأم.لمموإنءوعارفوولييقهةمق:الناهى>نالهل
لمبدمقامالوأأءالنازلوارفح»المقاماترفوأه»األرباتوأهلى

حرمماتحليلاوءاتهحظرماإبادةمن:ااشراة:دابمعهتت
.علةوالأرهفيرمنفىفىسقوطاوءأحل~اتهماتحريماوءاته
.)اك~>مةا-كامبهوبادتءالسلونمليهاجمماوالعلةوالنو(

اجهادأاشدأظءمقا)واثرفرتةوالىسر«!سئكانومن

.تو~واكترألالواخلس
ء»مرباذيالكال:مرفاةلحتاب

(الاافرائض~فردفةادديف~(:>نازلبناتهدهقال
أوشك(الالمفنسربتهاددو(أيل»اا~مييحتالىءهاةابتاله
.بالبدعيبتلىأن



بينمةواا»نةوالكتابوافحاطراق:ستاليالطبكرابرقال

هحبهنإمبولهةاابىالىملبتد»لمومالصحابةوفنل،1افلر
اثأالىابتلبوهاجرءوالخلقأفسهعنونز~بءواامنةابالكتمنا

.الميدبالمادقرفوتالى
»ءهرالمدرمقى

اايقينحقيقةءناإحثفياا:ئيزالياان«رع_»الال

.مووااللجتا:قالملالبىطاغا:أوألءنضيفىقات~..
األىمواليقينياالهأنليفظر.محرماالملعتيقةللب»نبدفة
ادكانقارأوالءردبممد»يترالانكشافالمالهفيهشفيك
يننيالخألمناالمانبى.ذلكملتقهاقلبميمةوالءلموالالغله
قلبمنشاللجال»باظهار«ى8ومقاومةليقيناوظمةيكونأن
.وإنالرأمثكلكةيودهثهلمثباظوالمصاذإلالهجر

.»ونراده:<اخالل>نالنقك

بالتقوىاالاال~نوة«مادةفىليمم>طالأفمندىلخرتدوكان

منالقلبسرالقةقلكااذلكأأمىوأنءالهوىمنالنفرولحف
نهبةواالقبالءاالالأداوالىواالابةءالغروردارنهلتجافي•ءااليا
والمالالجاهمنباالراض(اليرالذلكوأنءتمالىالتهملىآامة



.والمالثقواء_لاكمنوألهرب

بيامدقتوقد<ثقالمالفىمذذ._اافاذاءاسراليتظالهم
اطمأذا_والتبالتدريمىوامسها_اىالىقوال«ظ.بىاإراد.ن
.حرةاآللحريقفىدفعةوالمةمغيرمملهلمقبلفما

اتهلى«_»ةماهفيررفاذاالتريىفىيتيفىة~تم
الحرآلفتيقنت.ااهيتوأنتتارالجاهطلبومحركعهاطبلءتعالى
.االحوال>تالذياثتفل(انالنارعلىفيتآهقدوألءهارجرفشفا

زمالا~ءاالنتيارمةمل<مد<راامد~فيهاتنكرازلذا
<يرهالمزموآدل<يومأاالموالتلكو«ناوفةبدأد~إلمزوج~ _
االنوةطابفىرغبةلىتمدقال»ا-رىعنهواؤخرردالفيهوافدم
ث~اتفصارت.ئيةهاذةفينحلةالمتموةدندممبمالو-هاالرة8
ءال~ل:يناديااليما~ود.اديءامالمةالى1دالماذبيعبااألذا
وجيحءو.لألطالسزيديكويينءقليل(الراهمن«قفا.حيلالى
لالخرةاال~سرتعا(فان.وييلويا»وال«لالعامنفيهانتما
تنبعثدذالثفي5قطحهتىا(مال:ق«أهاالنتقط(و(نالتمتمدفتى

.والفرارالهربىلالمزمزمويبا(اعية

»اوعماطآناباكءعارضةمالههه:ويقولءالشيطانيعودم
والتاتىالعريضالجا»هأاودكت»لهااذعنتفان.الزوالسريمةفاما
منازمةعنالصاذ~ا_الواامن»والتنغيصالتكديرمنالحالىالمنظوم



.اودقالهكتيسروالءنأمكاليهالتفتتربماالحموم

قرباالخرةودواياالياشواتتجاذبيندداقازلفل
حداالمربمارزالشرهذاوفى~ء8»منةويعباوهاءاشرمتةمن

~لامتةمتىلسافءلىاثهاة_رإذ<ر1منلاالالىاالنتيار
بلتهطيبوا~)9و>أدرهىأننمنيابعاهدفكذت.التلريدر
اإتةاستليىوال»واحدة~مةلسانمويلقالنفكءااللياكتلنة
الهضروةةسهبالتءالقلبفىحز)اال_انفىاامقةهذهاورشقحتى
.لقةليفرتمواليدملىيناغال~ن.مرابوااثالطمامةومراه
:وقالواءااالحمنمطومااللباهقطرحتىالقوى-مفالىدىوة
ءبالعالجاليه»هيلفةءالزاجالى»رىومنهبالتلبلقامرهذا
.الملالهمصالسروثحيقربأنإال

ه»«رالممارتمر

~هااناهفىلوانكشف.منينثرهد~رمةذ(ثءلودمت
لينتفهاذكالذىدروالة.وامتقماؤهااؤهاامعهءكزالاموواتالخة
»فا»_تمالىاثريقلطكوناالا9وفيةالهأن~تهطأر:به
از~ممواخالقءرقالطوباهوطريقمم»يوالا~زهيومموأن

هلىالواقفينوعاا~هو~العقالهلةه~~7بل.اال~الق
ءادلوهوبواخالقمميرممنثشليغيرواءا~اهمنالشرعادرار
ظاهرمفىومالنامم«ركامم~يحفان.ميبالاايهيإلوا(منهزيرهو



م<مسالممارتعر

المقتدرةمف.فيالروم»الةوفد~/أل»

ومالملكر»لاسرالمينةمهد-ل)30(»السنةهذهوفى
التي~نقالدارلوافا~فى.لمب.همثرونرماو»هوحدثيخث9ور،_ا
الىايامبعد:أنعلوام»ظاثفوالىالاألفىفىءليوموومحءلماعا
يه~وا»االمنما(ثارعفىبهموجيهءالعامةبابمنيغة~ظداو
عندمادابممنثيماناللفىظ.الداوالالحرمبابمناف~المهلهم
.قيماماأفرشبأراعيرالمتاهز،توقد»الداردا~د-الالعامةباب
<تام0ديينمحدبن«يوالوزرءذرئنشرغرملالملينة.~

~.مد~رقد.الليفةغاابوالوزيرالوزير<عنا(بفيراةوالترجان
-< بهمافيوطءمثلهير(ماوالفرهرواإلوهرضةوالهالذ»بالتا
والزرافاتالفيلةالمثطوطملىأءد~توقد»دالةالبهماميرم._»
.لةمئةديباجةكليالىهاكفىوكا~.مالميمهلمونهءوالفبودعوالب
مالشذافىوحلءدرمالفرين>ثاالثذينمندواه~وامر
علىالمصافمدوقدءالنوبيدبابالال1موعبرءرممبما»واالذين
.ماعددارألىالجرت18بممرأنالىد«(شراع~ثر

»_مرفترهر:.هبريههددين



درااةوزرءيىبئءاي~مما

،ورط».)دءمنالظءالكتابثيوغمنثيظعيىبئميكان
وزمالمباحرلبتروزرأأاملموما:ااصولقال.متور)ءسزهد)
ءءمايهوهلهءلقرآ~وحفظهءومنته<زهدهفىيىبئلييثبه

عيىبئعليأمفلكان:تاالا.وبراتاءاتهومدةءوصابهءتهوت

لىهنعفهايفق.ديارالفهوأنينيفستةكافىفيامه~
باهوروسئ~ابهوامهعيااللىوهفند»لىوننهاءوالمنمنا>النقراه

اياد>وكانت.التراعهوقررءو´العالالدواوينوهنبهءالوزارة
.رزرايامامن

إذ»قواممناكأبثيهميىبئمييابماكان:قاالا
وال.ا~تمناشرختفريمااالعورزياتفىلحثيرأيظركان

فيدشعمنة~موتوفووقف.اآوبتاآهدةفشرتزارقالىولي
الثغورال«الحماهلهلبهءالمديرانعاهدواظلهاوأفردءنااملط

.الممرالىالغبرمنالمناللمدلىيجاسوكا~.الثريينوهرمين
يوار)لقتدراالزارةوولي.الملبوحىواذشناالمامأقلهلىواقتومر

ررة،أارت.ذاوةالىيتارإنالفيا-بئمليسنوابرموكاق

ه»همىىالطفمئهالف:الفخري



باثهدراشثذ،.8ذ-782

295منةفىفةإلحةالبوح:1ذالمتبئجفرلالنفايوهو
.منةعشرةثالثوهره

.ناالالذةومرمود.قاالنفكثرءكر)ءنمكالقدروكان
فىكا~والوالت~الخلمةوكماثىوالمهاالدراراتوسةالتجمل
فىاإل_وهرفزانةوكانتد.واامودانومالىمننادم<»»<<»داره
اهةاشالذىتوتالياالفصلمهابةفن»سةالنفبالجواهرمترعةايا>»
ءمثاقيلثالةماوتكاتىالتياايتعةواالرقءديارافمئة.ياالثيدشال
.~ةايمرفىوأتلنهجيمهفرقهءالنفيسةالجوار>نذلكغيرالى

»»»وطنىالعكالن:الذخري

ومفاما...

ءمنهنوهكثيرتخليهذاتدوالكانتالقتلدردوةأنوام
الا«ور»_تأوددولتهأكانت.مليهوفدمهونما«امهالهوالمشر
ومنلتءايامهفىاألذاغزيت.بلذةفولهثوهوءواالمالنماه«يم
.قتلةءأعيدفثلم،م.ا~ةوانتفتءاالمواليوت

.»»والمسرعنى



اا_و،اا:ا.وفا:،ان.>ة.نبذ:-م)3

~~8ابيااة)افارابيلرأوزينأمانطبنمحدنصراو
ووه.الملوممنوغيرهاوالموعيقىقاكفىايفالتهاهبهءا).مور
والى~.فنرمهفىوتت»بلحمنفيهميكنو(.المحطينفال،فةا.كبر
•تصانينهانته~فىءو~مهمحر~جبكتبه»ذلحرها:قد~مء،دنابن»يابر

ء~ا~مو،يأل.بهاونثأفاراببلدهفىوا»ركو«الو~ن
_<
.تعالىاثهشاهإنالترجةخرافى

ءبندا«ر~ارأ~المناراالءوانتقلتءبد.~نرجم
غايةوأتقنهفتعطه.العربيغيرافأتوهاةالتركاللصانيعرفوهو

ربثاوبهانطبغداددخلوال.كةاطممةتفلاثم»االنتان
فنءلميهااناهررأةوكان.~بير>يحووه»ا،ثهوو~88ايونىبنتى
~ملقتهفىومجتح.وافيةودرةءظ~ميتذاك(ذوله»المنطق
فىأليسارمطاطكتابيقرأوهوءبا~قا)ثتغلينمنالمثونيرم
سزا~.سمينشرد»فىعنهفكتب.ثر-<المذهالوءيءالمنفق
فىاامبارةمنوكا~.فنهفىمثلواحدالرققذلكفى>كرو( _
حتىوالتأرملالبسطتمانيه»فىمليتو~ن.أالثمارة(طيف»ليفه.ا
تغريرطردتاخذرابيالفانمراباأرىما:اافنهذالما»هبضقال
وكان.المذ~و~ءبثرالمنإالالسلةبااللفاظاحزلةالمعال
.ال~ه0نحارفىحلة»رمحهنصراو

وفيماءحران>أنةالىاوتحلم»برهة~لكنصراوفأقام



~9ايفااطقمنطرفمناخذفيءالنصرايالمكيينيالنينوهنا

~حوتاولءاأللفةلمرمهبمأوقرأءبغدادالىر!جداقنلاأتم
اعزافهكروالرقوالممايهااحامتخرفىوآمرسالطارسط~

>~بوهايهالر«هالحاليسالنفس~ثتابوجداأوقال~فيها
منهلةو.مرةشرةالكتابهذاآتقإلي:افارايرنهاليبخال

وآرىةصاربعينليسطالوسطاطيمياا»ماعرأتة:ولةأأكان
ااناهىاء(من:سثلأأمنهوووى.آتواهمعاودةالىاجعتآلي
اكبرذتلكادو~لر:فتالأسهالرمط6آمتانيااتآنيهزا

.تالدأآ

أأترطبي»اعدبنهنالىهبدبناعهبنفاءدالقا~اووذك
.يقةباحةاا،لهينوففيلرابيالغا:فقالءه~»8اطبقات»~هتابفى
بمدينةااوفىبغدادرمتان>يما)اولخيالنبنيوحناعنقاننطهناءةاخذ
اا،-.قفىمعيموأربىاالددإلماهلدسرفبأ~ءاأة،درايأمفىالمسالم
محتاجماوجميحا.اوط0وقر~ب»سرهاشفكفىغا»فنواوشرحءلها
!ءفلوماالن.م.ءاالدارةةلطيهءاامبارة~ةفى~»سااليها

فيو~ولالةوأونمح»<لتعالوانحا»ا(-لميلمناعة»نوفيرهالكندي
ءامتعالهاارقوعرفءبهااعأالنتهوجو»وأفاد»اط_قاا.ط»وادءن
ذلكفىهكت0مجا».مهامادة~فىياهرالمةفورةرفتتهفيوك
فى_ريف~ب.ألثلهم.لةالغافوالصايأءا~فيةالغاية
مأ»بهاحدبذهوالءاليهيبق(ابأعزافموالتعردفالعلومإ~ا»



.باااتدا.عزكالالالملالبتبىفيوالءفيه

و~نهاولو«وءومنمهمنبالقارنالدمماةاال~آلأقويكك
مقامهمدةوكان.النامىيجالسالبضهد)>نفوكان.كيباتيهذا

ودىلفويافى»مئتلثا!وماهمجتمععنداالغاإليكونالبدمشدق
ءقاعالرفىتصنيفهاكروكان.متليهنالنتفلويذاوبهءألتبههناك

ايفهتها~وتباهظذالمثا.اقليلالالالكواريىفىيحنفولم
.منثوم~اتماءطمابفووءد.وتاليقفموال

سكن~والبمكبأصيتفلالءااليافىالناهىازهدوكاق
و_و.8دوابةاماالبتمنومكلالدواسيفيهطوأجرى
»ال9منةفى<وفيانالىذلكمحريزلولم.طناعتهعليهاقتمراآلى

اهنوة~خواصهصتةار.هفى9االومتمليهو«لى~إمثق
.ائمغيرالبابفاوحدمثدق/1%ودفنءمنةثايئ

ص...ج»ذكانالن:عياناالدذات

المجتررتبفي_ااترتيى/)

فىجرى:التنونيكدبئعليبئامحت~إمابوثت
فتال.فارتممنراكانلربذ~و)اة..رحهاييار



.يشحأءر~ةذاهكناأسا!إلمنيعذاكمن:رينالماهبعمنى
إنما~ك5صاعه»م»ف»مان~لأن»نمه.فوما:الذقال
.نسهفىالفافاال_انكان(ذا>مارا_روالفةأوال»ميرأالن
مغير)كانمنأنداعتةواأ.ذال_يبسمالهامةالعلمواهل
النالماللةفىاوداءىفىولدممناقولفامتزى<فقيرأاوءفارتغ
ءذ»-«ةهو(دهذالغيره»ذملكل_8إفاذلكفىولدمز
أفضلفوءذلثالىلوهبكدهفكأنماء~نلهيك(ومر
._واهوكءيرهإلداو»ميرا)اليهلوهعن

<»4و»4جإلنرذ:0االدبا.مبم

«::10أذ.د>-0!ذا.>.>»»»
ابنءوذر»أنذلكسببوكان.القارخل3»»منةوفى

..نهأرلمويةالجندقلوبمايهيففالنءمنهنوفاامترقد،مقلة

لىميناهسالتحق_ه3ءوخلعوهم»مليههجواأنلهمسدنوه
منها~خرحثمءملةالحبىفىو،طثءااسلطنةدارفىءبىم.خد»

يو)فزج.نهعينىومرتعبىةموكان.اال.والتة~منه

التثيريذدكوفمد.احراكمقالمماتة>طلباننموربكبارووتف
أرلم.ه00طاهوأهذلكمقفنعهألرهنالخابعتىفر:ه.اتستكأ.ملى

م»ء»اهنلتىالب•الفذي
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امثاألهيهارجمزدوجةمنااروزىادكريااتملابرقال
!>انيس

ؤبدأثيييثمةفيماأئتن
تا،مايد«ىليتدئلأليثل

با«9أألذدىألف~قتل~

قلنأقفيلثقوطباألمحارنال

أامتلىينونجاائوىكا~ما

>أاملفإالينمنالوأ_ق

طفزيبقوادأامترامثمنال

أريأبفينمنيينفلثأال

أإلابفيأيرقبئنلثآما



•،00:د::0»<ن

آلذني:قال8مئايدينهن:قيل
مىى»مجلعالى:الد»وبنسز

امنالفبهابممائتيدىاالنبرماذ_داتهإادفميتومز
:هىالن

ينلةءبأألهتتفطثأ«اذا»بيامي

ينفئب(ءيدأإذاءيمليم



م«م

ألرباينجمت6ماكيتيوق
ألبخيينأزىأبودوتئننءوياإل

جادهالحئمينأاأمان~رقة
ألمنلفيوتحتنفىألبهتوأ

ههمراامدرتمى

قىءانوحىملوكمنواددوا-دالىبويه>نتغنيمنباما

.السالممليهاطيلا»يابىبئا»حاقبئيعقوببئايهوةتمل
إايلمعواوإنمابالديممنوليدوا.البشرابل.دمالىو~لك

.اديلمدبةمكذواالسر
والءالناحىمسابفى)نلمءابدتدولةة»اؤهااتداما

لىهمتواتوا»المالموأذلتءاالممفدوخت.احديالبفعنلى

واقادت.وممرفهمالرزوا>وامتوزرت»وولهمألا>اكفعزلت.الخةان

االوةوبالوأهاسهمءالواقوا»ور~جم1ابالداهورألحالمها
ةاالدبوممااقوالسر~واأللوافتراافيقبدهذا~فناقإال

ا)ميةكا~مادواكانوب«هوأباهبو.»شجاعاباجدمنانءواالضالأ

الدرةمعزدكانوةءالمملثهياأبو.»وكان.يلماطيالدالفتواه



>د.نب0<ت.>برد:دة0بمهبزفبهد،0نهبد
.،:يى

،الدا~ر«مبنويارثمبهء«ثمادولهمابدممن~ن
ألميهظخلتءليهدتامرهدابفىبوياشجاعبو6:كانقال

:ولمءالبالدتملكوااأليئالتااكاوالد»امروقهماتتوقديو)
الدولةودمزءالمدنليابىالدواأنور»ليالحمنابواالوةعاد

فز~تهءزوءتهملىيهبىعثبابيحزنائتوقداهد~المدينابي
اوالدهاليهمتوبةمامأطلهوامضرتءسزليالىقاتهون»قاق«و«كنق

مفسرءاامزمالنتم:يترلفصشبالبابمراذهذايلم1فبين.ءالئالتا
وقالءبويائمجارءابودعاهفاتآ«.إت~وااطاالقىكاتبد،المنامات

ل1ة.الوألياهل»قمرم.لى1فني»»وؤباارد_ابرأيتقد:ال

:برياانتال.ونومىعنلمةإالافيهوالفلييهمنامهذا-اا:جم
اياهاامعيتلثاولم~»سدىبءلىالتي!ثيابإالا>~ماءواة

ما،واثه:بو<»لهفقال.يودترةفث:اانجمقال.عرياظيمتد>ة
:جماكنقال.>ميرأشيكامالهإنه/8هشرةفكينددناريئاملك

ذأللمويطرطياومناالرفىيملكوناوالدأالةلكونيهأنهإمام
تمغر8يتتةاما:بويالهفتال.>وكإءةبمةودوطءاال~نانفى

اهنفنء>سماكينختراه»_ؤالهواوالدىءممنطرفتيروجل811>نا

منوامدواحدوالدةتوةمنفىفأخبى:اانجملهفقال8واالكم

م»وقاويمهاليااهطرفىيظمجمل~%لكبويهفأخبرهءاوالدك



ءواتمذا:وقال،ملي_11ابياالواعاد«بتلوةالمنجممض
مليابيانيه«علوقبن،بدهمنهذايمكثم.البالديلكاذمحن
طافىقدإمنعوه:الوالدهوقالءبويهثمجاع!بومنهفاغتاظ.المسن
بهذابأمىال:المنجمفتال.منهنمنعكنوهفمفوهءياالحريةفى
درامعثرةمثجاعابرفأمالهءوالتكمندالحالهذاليزمفياذا

.وانممرف

االجنادزىفىد-اافا_مءبويهشجاعاواوالدوتيواما
منمالعبملولثحدةفىنينتقةزالواوما.ماكالالىواذفادوا
الدراعاه_لار~تء_لال~لر~ءرامدالرامد
تنيرهاال_تقلم.~اداريجااياهرال..الآل~جوترل
افيالالىك~حقعلكتهمو~ضتم.فارهراهالمنقطعةعالث
النقفاتبعا،نكلفىفارهراهالعلىيقاطعهأ~يمالهالخليفة
أنءلءدرمالفاافمئةعار.هو»الخالفةدارالى.لو8عاالقاتواالط
»لبذاكاليهياهالذمث.وووالمثا(،اطةمحلقةااهلميغةاظيبوث
يقبضدقاليهوروالمنثاكلعةيامأالاهواوهءاا.»ار«لهومول>د
ءفلبسرمنهالخلعةوا-أ»غالطهاليهمولالوملنطا.ااال>نه

مولالووعدءبذلك>ف»وقودتى.ماداألشوؤوهرملرأ»فةوالمنثور
».الخالفةاالحوالتوقبءهنههسولالألات.مدةوداذمهبا(ال
ملكمءملو~اولا(ولةعادوكان.باالمىدواتالمالفكر
.أولممتانقفحتىواحد<«دوامدممم



يعزاأزالوما؟فالماذمفامرها:هزنز«-انهاؤماواما
،مامرابىاالوةباللبئاارقزهالىاللكنوةانهتحتىفمنا
وآتاممنههربأفالىانذ.تووبليجا،كاوينييننجرى
.ملكمانترذررعيهثةوارجا«ىواربينمنةفىناتم.بثراز

_ء>_>_،~«.»مستى•<ننري

~مدألحاذث

فمودأنو«ىولكم
ماإذا_نوألثولحذا

بام9أكبنهد
أا~:يانلبن
تنوميأاا

ئيزاسأوردبألل.إثثا

~9فيدأتادء

امىأكأكدىولكم
نارذل.2نامتز



وليأيكتمتتايق

ه`ر
لجنا(

ءم~
نورله

5الشر رد«
ههال~

»،رونزبدامز:بران



إل.ارما.لومف_الول

باذخبة6ذؤأطخودرثئ
ألثما،أثزانيناول

الةةآتتر
.::>.0تدشيالآتوال

تمايهاوت

صايتسأفوهقإليهأقحت
بألعجائبأالسرى~ل_دثنى

تاييقاعتأألنت~م.الىلدظ

)ثببتلأو:هوهرين

وثرربثدلجينبيتثألأ
وراكبقييين%يوفال



تماينيأألياحنكب
ألبحارفضرينت6وز

أمنلورجمةنميرأأييخفقذإ

فيأدقيزحدال

وإنماآمميوانألثمخيضقوما

ايبألمواتيفيفيأهوعيزفت

معايرأأ~اكبت:دىهتىدت
أياليأفرىطايعفين

فارحعوةةقوالياالكفي
أاتدةفئاك:ل~8يا´

لنجادبأ



مئجابماىومثأأبكر
فايبخبرألثرىتممدتملىوكاان

«ممىفاننابزاذدبي

ا´(د.ء0:1فى0´ادبا.ن>210

يبيتيأؤتمآلألؤتميةنتق
أليقدوايعلةأفثار~ذ.آل

آ.حاتهينألحيرئيئتحينىة
.،_»ءه_>

شدالاتةافهالوينوانثت

مزادهفأضىنةدىألثطراه
بندىةربةبقتملىتيد.



أ»أ»

ردألقةحثتنةألجاديثنو~إلى

قأتاقطأأليديتملىونالر~

ألرندينبألتفيذويويذوي~

نجهفىأنيبمنتماألاكره

أألماءألجوارحينل2وأوالأ
ألممدألبينألفاء.وكانذقدناه

تندهبي~ألمالحالتلقدلمثري



رمم

وأطسرانفوأألأامين~أآيحانة

يهتمنتغيؤتهلنيؤيليتأال
بهأمتلتما_ألمينماء»أمقيث

ال~جليأألشحينألتقيا~نت~1)وإن

~ماألباقيينأ~أخةأرى

ألزندينأورىيألزانيكونان

اإربمانيائحأه-291

راغاءقبانئأميلثة:ليولوذية

أثعقماألزلتقؤتفتمنالجآلآأدا



ئآمهاندانامتزألتأنأ«ى
أألرماأذفريمزهقنأأكتأقنر

3كل«ما

أضوأ

بيزنلالح.رن
أأل«فيأفلاللحأ~م

قذشهر0أيذتهفىأأتذل>أ
الفنذ•د ألندة

ذلةوأبنيهغرمآلبه

أحئماقد~نألجيتباعظاذنم

مانهمممانرهأليلوأهل
ظماهأانفوسفيقظموهولو



نمواوأا~برم.ثرهأذ

بأألءإعئثاه
18مو1_جوتأةل:0دإا´ط»ءجم

1ا؟حىلعدولى:نما«~انراحأر

الحرابهااآرنىكل`لفريها´.دئياانمد_الالأل

ألحثاوهبعالاأ~وهلب»ا~آمابيلمحرآمادهيوفد

منصية~ان~~اظننتىوما.سناحبوتةءمثمرهكلنالطه«إ.



يد~حتى_مثلهال~اقكةو~ف.فيهءدفياءافأنوال»شرر
بوق»نقول~~وال»»نهيد~و(يثامده(من_منهلمنهالناهر
ء~السالممليهور«ولهوجلعزالةامرماخالفوه<~8فيهبه

ىيأواحتىء9ا»رظالالناهرألنءالينال-(ءا»لماوعنالف

~وءمممسر_م~وءذالثفيرى»ولةاويفعلمعلم_:ر8ااوجب
.مءميأنبهيقوم

آقاهذاكر«رأئزاأخييا

ينتينناكا~ماأثن

يدييكانئايديهثداقأئن

آلمثيحآلمثيامئأنلثة

قنواتقماةمنث~ئدمنتث

أكن
أمبى

أالنار

بأألقدنا،



.أثشالما

اافن

ألنافىألعايد

تين~يوال

آآيا،آ

«ال،ال



لتريوق~أيلالنيذ.فدا
أإلباءألئا_أإلعاتويأد~»ن

ببئرينلثأألمثديقرفىةليرو
ءقبظآخذهو:»عذت~ته

ال-مىىاليرهابئدبران

الدالةميفتعراه>زاإ-215

مربشرراه~أشريقاربهاومااماكمرب_راهزللم
ذ~فى<هولوا~م.واال،المالجاهليةفىامجاورهوماالمراق
.~المشدين

محرالشهاداتامالئاثهارلمفيرمنا«وتهأفياالمصرونفآما
سوالممنلمحرءوحدياقدى.ءالقومتريزفىوالبب.اتدامهمقدم

كنوبه/»الحجازا»لميعاوالءالعربذطةمنبهمقالشوفى

الراقداهلأأللدناامارضالفماأ>~ألنسمومالمةءجمالهبالد
.إيالممومداخلموالنعطاضرحيبمجدودة



_بقية9(ورقاهوبيحدان~ل»ن0̀وامىمل._زقواور»ألحضارة
ادابيينوا~ءواالرمباإلدوورونوا)ش»باالدبوالمشغوفون»اامرب
.أبو»وينتقدهااش»رب8»جواداددبإالممموما.اواة)اميف
~دوا»االجادةفىرم8تواتادبث)وفضلفيحزل»منهالحيدءل
.شاؤوامابدعواوأوأحمنوأءزمامبألينا_~ممحامن

»-هر<برين:اا»ر.تين

الدولةسرف.،ب1«.اا:ذي-696

.:نذ:ذ0:0_<
اعذىتهأشر»ا

هبلينىألداياأفيأيتفاعدما
وأافأ_آأألنواريمناهتأئتة~اذا



نبربطرمذإذا

~إلأألمنثثلثنا
ى0لحنوثمداتا

بترقةينمقناأنطكانما

م~أةأمرناينئأئوكمكانلو

مايدناقالما~9سركانإن

أآ»أرفأكمإذا،شرحبىن

هرذآذالث»وتميتملووترننا،
يأتمأانوىأهلفيأآارتإن

لهرموآ



أبد>نز

م»همى»جالمتيأبوان

:ابمريانككبانالورفعدنعدادناوتال

فيدمطذالاأل-~راةألبتزما)

تأطقيآلأآثال



اامنى:هذافىوفال

ألمثوروالأآهىفندتمنكال

تدرآوما8روآ
«»»-«»»مى»جلنعائبي:ااد»و>نبعأ

اا.و،ماما.فىلنككانناالما..._ب



أداكم

ألدا_لوأ

آلتتادلتد
ءمرو»جليافوت:0االدباسعم

ااهزجأاألمبدفاار

ةآلةحاتقتكأيق
يتتىأما



ل~قفأألدفيباييفيآتزأيا
غريبوأ~تأأليافيأتأنى

28همىولرله:الخلفاءاو«دا.ماو

ان_يذمب.2ال»

ألفايفيطيبأأا~قفاي

ألزماذ»ن~أا~يعبقنذلة

فيهاسارلؤجنةقاليمب
بترجازآ_ديمانشد

قتىوأنليلزمماتاطبت
يئناأايز´في»~لرئنوازءخشيت

فيهاأألغصانتننناآلدنا
أجرانينلأىايفاتملى

يتمثألثىتتبئوقه~ت
آل.فايعاألقياءيندجئن



قعاهابماتميا~
انألنوأيديفيآلليقليل

»ء«مى»جالتيأبوان

دتنئاتيتنآيأليفيق
:~مبأأز.عنترشر



0_آايثماته

موقغيرينقتر»ققر0:و
ألمتوقاقبةثر

نروألمدقوعدهاوقعدق

أليظامألكربفيألقاكإذا

»و-مىد.الهتعى



أأيب9•فيننتقآوتحأنا
أعاناءنأعانأتعتىآثر

ةظأزمازأنقتكأما
يناناأاقناةفيألرىت~

أنيزأثنوألنفرميوثواذ
نتفايوأنذ.»نتمادى

ألنايايالتيألثتىأنثرغث
واناأطيالتيوالءلمتط

يلقيبقألحاق
أقنلناآأالتر

)»ههصانصدرته_



مالزمرجىفريرممدمنذءمركانأهمعتهماظريفمن
ءالمريضملفيدخل.باهاالطتتدمىىكالرهفىيت<لالر_تان
.~وجوهلهمحزعوءمليةوخراذت~~~تلهفيحي
فاذا.فديرأوعليهء~ير~اوبهءإضعا~فىلطيهذلكمرو~ن
جاتفانءو:نمرفو~<فو«اليهوعادتالمريميمرانشرح
.اتهثا>مامنه_وناو»يرأأنالىعادهالمريضءاودةالى

الذىامالوهذامثللهتدروا9بأ~هذاهموا0اطبافليت
~هرو»مهءهينالهيلءلامرهبل»لهغا:لةوالفيهمضرةال
ويقويءالغريزيةالحرارة.يسطءاانفىيث~وهوءالكف:ينث
هفظظارااتم»والفمنولالمؤذيةديثةالاالخالطدفهلالبدن

.االصول
االنالياامريزيدبئالمينزيةاامررازال

؟همى-«الخطوطاتنوادر

اظاسرناةفيورونماك>ءرا.أط.ه.م

:بضمولةذكوذ.ويودنارىالمبرزينىالبائاواكؤ
مثيهاراأيبنافيتنونطرايميلمينالأقول
نمارىأوهوااإذاكونوابحاألحاولتمقيوات

؟-صالصدرشى



ءممبهةوط.يةاامابموا.0االفيفيخدمادنة:نل_3•4

:فاثدمامنمرفلما»اوواال»هاادنفىووريةهاه:اعةدأه
ءقءبااداودةىعن.ا)رهاارهىوددمأاله-اهاأه-ة-ظءرمافان
هواءا~ااالمراضاملأنواعا.ممافامىمنالبراهمطمحمل
ورهءرلا.إا~ااأيثفىو_امحا.»اةلهقالء~االغذيةمن
.داابردةدا»ل~واهءألدوا»وأهىواا__يةءألدا»>يتداامدة:ولهة
الدوا»وأهر~ية8اولهةواماظاهر»وفيالدا»بيتالمعدةقولهفأما
الدرا.«وعالىأ~راا_ىءالالم~االمما.ورهالمرعنا-ت
هنىءالبردةداه~املواةواما.االدويةلاههوااأىااءظ~
.االول~~أ~لةا)مدةفىالطامعلىمامالطادنمالالبردة
دمت».لهباازأا»حيامهوحفظاالنسانخلقتمامهب5أأنهذاوثرح
مالءدمآيريهآ~الىواانازيةةهالهافااتموىفيهويذفذباال~
.و«ظمآ~لمبفينةالناميةتآخذهم.والعظماللحممنالبدنالجزاه
.ه~تءهور>مدطورا~يةالذرفيرارة8طااءأا»خطا~وءنى
وال~الفمفىلحهاذاالزأاهأنوتسير».اابدنمنبالفعلدز>~ا

ر»اكبوضمزاجهوقلبت»يير)ط-االفمحرارةفيهأدتاالشداق
فيرمزاجماىذة»»فأدد.مامطعامأ»تاولهااذاقمةائافىواهال
ييرأ~الىا_.-أر.فتلبنهاا_«فى~لم.الالمزاج
منهودب»اووملااكدالىوو،(ءالمطبوخذلكفوهو«وءو~ك
ا__وهردذلكدالك«وارةختطمءالحرجينالىيفزالةاايفى



وومعبءغراهالهراأطبخمنرغوةهليهودطفوءء~يصيرأنال
هنا(ي»بعضيالغرفياحاومرهودة»إلسوداه«ييابسةادزاهمنه
ويآخذهاءوابلداولالمروقفى1~دالكوملمام.البلغموفيمنهالغليظطخ
يمارطبماومحأوالخالصا(معنفيكوناكهاافريزيالحارخط
غليظهم~~نءا(مفىمآخذهاالناميةوتأخأالحيواووحال
نحتلفةالتفهذلثمن-هامههنليفهماالبدنيو«لغرءظا«ه
القر.منوخرربهالنزا>مرو.هز..رالد~والحا(واالابالرق~
أنومببهاءالحياتىماو»مظاالمراضلاهانى.~.الفعلالى
~ووطكلفىخهطفىالنضجءامعنمفيهقدالنوهزيالحار
المعتفىالفااهة~فغالوسببه»ضجدونالفااهذللثفيبقى»~ه
قبلا~ةالالطعامادنالاويآالغرفيالحارءلاغلييكونحتى
إل»االولو´يرلثالفريزيالحاربهلفيتة0ا~ولبخطتستوذيأن
الى~هأللثالمعدةووملهءجوالنهالطبخعامءنمرفيقهماءملميتوزحاو
ا~فىبقيووبماءإغذاد»هلىايه~الكدمرارةتقوىفالالكبد
الىذللثب~الكبوومل«آضجةغيرلةفهاالولالفاا»من

~اوملهاالتمةماجتهالبد~اخأذاظءهوج~اففيرالعروق
ووبما.ذللثملاقتأو(نواللمابوا(معالعرقمزاالخرىالفنالت
االيام.محوتوايدوا)دةواكالعروقفىذبة~منهالكثيرنهيعجز
~نوااننجاللبخيأنذ.(اذااا~مات.نولربةزيركى
ففيهمتعفنو~»لخلططالمسىوهوءالناضجيوهالفذاهذ~فيتعفن
ذللثوا-بو.بالحياالنانىبد~فىا)رةىوتلك»غرابةدوارة



فيهتنبعنلحيه_ايه.»د«فناذاالزبلوفىيتعفن»-قوكااةياط»ام
وأهىورءاالبدانفىاتاطمنىزأا.مأخذهاوتأخذالحرارة
ا!نذا»بقطالجماهالحياتوهذ»الحادرفىو~له»~واهاهراالمى
ث1وة.برؤ»~قىالالمةأيةاالءيتأو(مءمة»ملا.سرالمريتىعن
فىموةواملو~اارتى»هذا»~التحفظفىالحهحةالهمالفى

فىمرنىنههفيتو(وهر-هوعففىالمفنذلكيكونوقد.الحدين
فىاوثيبةالا»فياالهفىاماءاأبدنفىجراماتومحثءوفيالذالث
مذ«له~ااودود«القوىمرضئ»وعدثال«وءرقىدوةءفير»ا
~وهأا.االغذيةمقااخا~فىوامال»اهراالمرد._ع~ما
واالمماررالحها»لفىصراالمرا«_هوعووةالط~.ألىمرقوى
منواحدوعىها~رموفلةمأ~ممو~هوةعيشملخمعبالحر
وا.لاةمنباالغذيةمحلطوت»اولحثير)ءاوطلتناوقيموعدماالغذيه
وقيقتصروال~بخبالطالعالرمبدلفىويا~ط~روالفوا~والبقول
الوا~منالوا_اليومفىاءد~هفرءاءازعاررءملذلكفى

روعافر.~ء.زاج~نذا.فييرران<راليالنبات~زءأرميناالبخ
اال~صارفىاالهوية(نثم.واجراثهاليدقمال»مةعنغربون8
لالرواحثطةمةواال»ويةالت»الزفمن~وةا(«فنةاالمحزةةءخالطتمد
إلملقودةمهةيافالثم.ا~فىيالنرفيالحاراالوبنشاطاويةوءة

ةيانالىمممتأخذال~~نرادعونلبالنافىلماذاالءا«
ا)~فىكثير~ااهراالمروقوعنارا~»ففيهمتؤووالشيد_

اهلواما.المناعةمذ»الىمابهممكانتوقوعهقدوواالممارءوملى



حقءالحبوبلقلة»ليمماغلبوالجوعءالغالبفىل1ةهأ~و(مالبدو
فليا»األدمثم»ال،تمراو«ادهاةأمانأيظووبماءعادةذلكلهماره

الىيدعرإماوالذوا~بالتوابلالطخوءالج.باجت»نقودةاولديمم
عابعيدةبيطةاثذبهمناولونفت»عذ»ءءزلمالذيادمارةوف
لقلةفنالفقليتاهودعممواماءالبدنمال»مةمنامزاجموبقربمايذاط
مذمودةموبةيافال(ن:مءواعنظكاوا(نوالعفرناتطوباتال

لممنةالحا-تطأباواه~داواكيلو~ضفىالحركةلك«ة
(د-ل>فقدووبحود»ا~بذلك~_ف.نبماممهفىممماف

فتقل»محراالمرامنوا.مدلمحاهسمامزدفتكون»حامالطعلىالطمام
ذاكوما..وجه>لباديةفىبا(طهيوجأالولهذا»بالطالىمدمه
البدوفىبذلكلهيكونالمهءجدلاليهاحتيجلو(ذ»عنهلالسفنا»إال

.،ديالاهلسنةتجدولنعبادهفىاةنةه.~ن»الىيدعرهمعاشى
4»ا__ادسونخااالذ:المقدمأ

أامرىالمال»اومئ.«اء´لح~7»»

»ثلثرا-رأ



ا-آأوبآلمدولتتثراو__في
مبثأئوااقومآاللثأومموآ»~مياد
_ء»<•<مري»مد.د....م«»ررمء،.دذ

اؤداامرماال«آ_ب

أ:ةأعانثذكمأاثقامثئ

اؤهاأترتالحمابيرأتومز

~يدماوأئنبازواثن~يميةأفآلموا

)إصوالحصةفغى

تنثتيزتشتتتيألروح
تتاىقأنرتأبتتمنيأ.مؤت

مايكةألرثيألهواءفي

اميافيألإلفيجئي_ك



كا~.ؤثمأالقواةفثإنماأآلن

أقبا«اذأتآلليدعذأأد.

ثمثتبةألنضقوأه´يقيه8وألمث

يقوذوهةءيلغير

ءتئمييةكيآماألئمرءوقوثأ

دعاءدأثدد

ةياآلآتبيل

9هصالحمالرتمى

النمربماهد:_د

زارأبمكأدطف
بايلثفآشذءتبالءتبئبذ
إآامر

أإعة~أثه



نأ´ألظم
درم

»نحالله

ألز»أأنبتأآمشهالم

ه«همى»جالصدرتعى

اد-كسر_د

أويقتاانأمييز
ائتحالأئيا»إتبلت
تنواتهاغيراتمن
:ماأطأخترتكا



>««مرالمدرج»تعى

الداويةئرةالماد«آالمقاصة-3>6

«»~ -ين»اقاوةقلبي»ننتا:قالءهامبنالحرثتحت
~.القبوربزيارةواما_دافىءورالمأبالخبرفاخذتءهاوةحالق
ءمحفرقبراله)رايتءال~فاتوكفاتءواتاالهمحاالىمرق
مزدرجمنأمتذكءلانآفى~رأاليممزت8ظ.يقبروتجنور
~0•
ءر~باوة»نتيخ~ترفءاتولةوفاتءالميتالحدواافة.االل

:فقالالهانه»>خمهونكرءبرداتهو-مهلفعدوة»هراوةمتنصر)
ايماوتحرو~ءاانافة~ايهاكروافاأءالعا_النف.لهذالمتل

د~زنر8الما~.المتبصرون~يااا.ظوآحسواءالمقصرون
<اآلحدامذاذلذوتبآونوال5الترابهيللاليمووال»اآلراب
والءتدتعلعينوو~تتوالءاآله_داتلنزولمتدونةوال

لمناحةعونتتاوالءد~يفةلفالواعونوالء~<.مبذرتعتبرون
اةمواندوددم.اابيتتة_»وفلبه»انيةنعتىآحدكيذ~.~تمقد
مءودودهودود»ينوأل~لي.نعيبهاسخالفىفىو~هءنيبه



اخترامو<نا_~ءبة9اانثالمطآ__._ماللماودهوه.زمار«عنلى
.اال~مرةراضباذقوا~ءاامر~ةالعتراضوامتال:_.االب

خافودخترم.فنالىماءة_~ف~وال»الدفنه~دو~ك_
ءوادباك«أيدمنوأعرفر~.اإلوائزقبضوم(تختروال»امجا:ز _•0ر~_ . .~ا)_ا´وا(تاذقالىءوا~اكرق8وعن.دبا)_(عدادالى
~أذ~حتى.بالا)وتذ~ررونط8~رال»بالوهءنتبالونال
رئتراو.امانالازمانمنود»ا_»مبذماهلحامامنعلة_دة

.هونذوماما»ء~.اللذاتهادمسالمةتحقة~اوءاذآتبمالدق
:أنثأم.ءاون،وف~ء

ألة»أخاياالى~م

أ(مأطةوتغطي

ألثيبأألدلثأما

ألمرثبألنادىأما



~قثتتبيا)
موالكأمفطتتإذا
متشاكأخفقوإن

ألنضهوىفيوتشى

سرألثظمةوتنى

ألظالتمنبكولر

إذاألترثظءدال~

أاء~ثرالأألةنذدي

ألمجعقةتمثفييقي

تنهنطبلثكا~ي

طهألأململثآوقد
وتنطأ~همدإل

~9ينأميتقإل
»0»ال«

االدأ~لئتايأ

دمقدألمظمو`عي



«فالوين~بئد
شهجئرههراط

منلثويئدمنمكم

ذلعالمين~

ألنؤ1»9أفبادأ

ألمئوايويكاةفقد

~هر8أا«الىكن9ةوال

آاتنصتملىتأقوال
الرفلأا´لمقوعاد

يمت~ةيةومت

طمقدآاتحدوتال

ألثرتنف~بأفمى
القيثألموتفار<ن~

مإنينكلوما

أبدمانمدكإذا

زمقنأئتذا

_إذاوه~قأ

مققنأفآحفقد



مألحنثيشيبطعدةألمرتتلثأوذدد
أليملجةيندننث

بحلحتنتثبةد~مه
تميأ«`ي9

ألكيدفيأفاينآلز:«أباطألا~لى
ذمبمنتثبأوالألشيدلثهيينحائى

أليومزىقلوفئليأ~لومآعمنبمثز

نمماائنأمنىألموميقمر´الفنى

فىمثلكها.العارالنار»وزاملةشيخيالك~مدا~:لهفقلت

~اومفضض»روثمثلإال»يتكوخبثعالنيتك<طالوة



وناوحتءالثثالذاتوانالقايقذاتنانطآتتوقناآ..يقر

.الشمالسبوتاوحالجنوبءب

البذدادبةءئرةةالثاكامةان_7>ال

يخةمث~ءال~ورا»واي>هندرت:قالءهامبنالرثووى
.رومهفىىارمممبحريوالءبذباراربلهميقلقالءالشعرا»من

در~غامحرفي.الهاوفنانهأنالى»االز»اريفضححديثفىفأذفنا
ءالبعد»~تقبلمجوز)لمحنا»وكاراالالالنفوهرومبتءاالذ~و

~<~ واضعفه»المغازلمناكفهعبيةتاددثدوة»الجردإحصاروئر
حضرنا»مااذاجتى>مرتاأنءرأتااذلحأ~>تها.زلابلوامن

~- ءملأاللءايااملوا.ممارف،كز~(وإنءالمعارفأدحيا:قالت
لفيو(ءالالعقاياتو~»القبائلمرواتمنأ_ءاالراملءالو

و~يرل~»والظو~يمطون»ألقلبوسيرون<المدر~~لمرن8وبمليا»ي
مر~ظوانقلبءكإداالبالجوارحوىءاالعضادهرالأودىلها.اليد

»اخةالوهتءالعينوذمبتءالحاجبناوه»اظراكنباء~
لنايبقو(ءذقالمرأوبانتءالماروفاح»اكينووهزتءالزندلدوه
»االه_رانحبوبوأزووأ»االخضرالعيثىأء~برهأ.نابوالثنية
اله~ولىدلىحقءاالسردفوديوابيض~ءاالمضيريامود~



ووجاأءارهفىعيذ`«ورنمنناىو»االحر)اوتمخبذا.االزرق
و~.دةبىأمنيتهوقمارى»`-دةامدلمبيةقروى.اسزار»

وتد.افر~متأرولىءهوإالثلى1ا%لالآنليتآ
ءالحرباهفرامةو:ذنتني.المونأ2مندوجهبآ~ءوةالترامنتي
ءز)هيوهداقءذمسأبىامرآاقهفنمنر.هيةايايعبآني
)هامبنالمرثقال(.الجودياوقتءالجوديتزيابينليمرون
ءكامكأقنىقد:لهاوقاناءامتمارهاوملحءبارممالبراءةخمنا
~لتناجهان:فتنا.نمنروالالمخرأتبر:قالتدالحاملثافكيف
مءثمارياوالالوير:قالت.بمواماتتبخللمرواتك
مجوززةمووزتءدربىعدمردنز»تفآبى.آتمارىالرويي
:1تتروآنتآت»أردميى

وميمتو_
در.

مذأنموزنجمة«~ازا
مثاآمبا.كأألنتأ



•تة »يمبد.
قا:تيةد--نت

دىألثثروفثينهمفغيفت
تينىانثأمآ~بعردبكاق

ىأهبطونينممدأددتحت
ألمرضو~ماةألنماي~~

ألمطألطاماىبدءفسيي



ألمتخاءألجوعناتف~´>ط
عنينئأومازر~أزقة

نابشمما«~فتىفهل
ألوينىألطويلأ~اوينذم

لهأنراميتنرألذيفة
ويض2دسأبلحوبرهمتي

~ةليتبهآلوالى
أاتوينىينظم~ديتوال

ءالة~بارأعثدأ_امها~-~»تلقا»ذو~آل:اوي~لقال
واراح<االمتياح>.»د»~ما-ماحقءالحيوبخباياوا،~جت

مناكلوأوالهاءترأبدبمااذءوءمفال.يراح_له8(».زذدهالي
بعدا.اعةفاثرابت.فاغربالنكوفوها»غراالمادتة«او:ت»ا~ر
ااما::.اا~ذ~:ااه»اة»>(اا»»ا»•ااء~»اه ._ر،مب_مم~~.ر-دو.م،~~ر.رءر»>

»باألماممذ_مةموقالانهت-قءا(جوزأرفوأةتومه»اارموز
ثم.االنحدرالعبيةمنواآملت»الفماوفىفانذ.مت»مهبالمحتمة
»النة_بتونهءاب~لجلفأماطت»مال».جدالءبالمحلعادت



لها.-ابالوأ»نأدبديمابوأرق»ااباباهرفيمنأالواا
جماهبأنفوه.تء،_ذرقدذددا~->ارادتءالمفرأ»بةانرت
وذ_«م0ءردينااها»انةاسررفاسرا.ة.اأيهأجرىماطالعنفهءمحا.»
:ينشدواندذه<ا.خردفىءقيرة «~
أدهرييثثريتلدا
توري)تةرىةقلم

وتارت

عثريطولقأاوذةتقبيألت_كتولو

ريونثسريوداموقديقديلحات

عذريءفدونكعذريءهذاالميانفقل
ء(مىهوجليةءامرهبدايةىتمظفال:«_مبئائرثقال

يوالااريد»يهامهشأ~ملت،منوهمنئنوهفىزخرفوما
ماأتهموأءمنايىاهمعابيالىزيت.ريدماإالليفوال<التفنيد
.انابعرةعلىوتاهدوا<اإوازلزيتفودوا،انيهأ:،ة

ال)-صر..محمهمىته



«داممفيواايمودبحارىاكميق4الممه>ند»شرقاهد`لي~أله8

ليةفىوهوءاألتداود>مبآلاامالثيرةقدثمثاهدومن
ازالحبالىاآلخذظماالهالطردتتارءةألءساميلينبدمحرأمثق
»البركاءظر~مجدهوهو.مصروديارءهرالقهتوابةءريفالث
.شددأظياةدشقاهلويظد>ءكثيرةاوتأفوال

يتاا.ءهناكحبرفىعمورةاقدامىاليهايبالتيواألقدام
~فيهءهغيرتبهالممجأهذاوف.السالمطيهموسقدماماما

وسمامليهاألملىالمعطنىوىطينالما«ضكان:عليهمكتوب
.»السالممليهمودىاذرقو»ذاما«الفيقولءالنومفى

.االحربالك:بيرفحموةالطر،قالالمحدمذامنويمتربة
االحرباا~ثبيوف«وفيوأريكاهالمتاهىبيت>~وبمتر.ة(

)~ردادمتنله
الثانيوبيمثراوافرفىءبدمشرقاالهظمعونالالايامثماهلت

~منهايببماااسجدلهذادشقاملمظةمنءوادبينتحمنة
يااىمناد)امرءمثاهارغونناا«لطأ:بء01أالصرملثأقروهو
´يوكلمابالمعوقاحديلبخوالءايامأالةالنامىيمومأنبدشق
~)بالمرقيقالذىاللماميآكاون(نماباالنأمرؤو`ك(.مار)
ا.متومءاطنيسدم:خرهاءكانمتواليةاامثالثاالنأمرفمام
فياختالفاكرماتالطبةوساثرماهوالنةواقناةهوالثمرظاالمرا>
وذا~رممليذمابهمة4اليةوبارا<بهم9فمىحتىالجار



المما~ءءوبأيديمافد´مهمملىجيعاءوهزجواالمبحملواموداع~
حناة.اهواآلص

وز.و~ز).ار)وإاظد«ةة~ود)اإشداهل.روزح

وجيعهموااللدا~ءالناهممءودهباعبيلمءوالنصارىراممبتىاليموأ
مجدوقمدواواياأ،بكتبهاآلالىمتو-النءمرعونمتهءباكون

وعادواءالزوالبةالىودعاثهمتضرءممفىبهوأقامواءاألتداو
الىالمولىهددانهىماممماألوخففا.الحةفوالاالبدالى

بةامالىومصروةإظ«دلمانسىوقه•الواحداايومفىالفين
واحد.ومفىاأل)وهشرين

لمهم8باختالفهوإعاماحواطفىاالجيالاهت_الفأناءا
هوبماواالتداهمحصيلو»علااتعاون«و(ءااجماعمفان.ال-ر«ن

لمحاله>سمملمنمم5.واأ.~لالحاجية.لو~طمنهضروري

اافمنالحيوانءلا(قيام<متحلمنوممهمءوالزوامةالغر~مةمن
عونالقاوهؤال«.المافهوامتخراجلتناجواوا~ودوالنحلزوالبقرروالمه

مقهالمهءالبدوالىبهوالالضرورةهومتةوألحيوانالفاحله
يووه~وانىوالمساوحوالفا~المن~وحمنالحوا»رلهت~اللما



مينشذوكانءلهمووربآهامر~اوبالبه»ؤالدماهىاهتكانفي.ذمك

والكنالقرتمنوعراممودماذممماباسمفىاومموةعوماقما
منالماش´إمنةه~ليةمءالحياةيكننهاألىبااتدارهو1ألمهوالدف

»ؤالهاحوالاتستاذا/.ذلثوراههاالمجزليههمزيدغير
دعا/ءأفهوالالغنىمنالحاجةفرقماالملودهءائىأهالمنتجين
واتوا«تكءالضرورةعلىازا:«فىاوواه«تءعةواطالسرنالىذالث

الدنطواختطاالبيوتءدةءومفيهاوالتأأنقءبمىوالةتواتاالمن
الزفعواءجيهةءو´لدعآفهالادوالذددم.وهلتةارواالمه
واتقاه»الال.غادةوا»تب»التوتءالجفىأقالنأفىمبالزماالبالغة

وسراالق»ذاثونبىاجوالدباالممنمااهافىفىالفارةااالبى

فىناؤالهفىواالننهاهء1تنهيد»فىمهاوهواحالمءوالوررعاابيوت
ءالمنازلممدوزاةفيتذأو~بغاتهاإلىءالندلالىالترقمناالوج

وعنتفونءتجدهافىويالغون،صرحرفىءويالرنالياهفيهاويإلون
اوءا~ذةاوءاشفىاوءملبرهىمنلمعادممتحذو»مااستجادةفى
.ن1والبلاالد»ارا»لفرونالماومناه.احأرمالهموه،ونماه

.التجا.ةليتةمنومنهمءالممناؤمماثمهفىيتعلمن»ؤالهومن

-لىزا«ةاموالهمالنالبدوىا»لمنفهوأمأى>كاهبهمون8و
البدواميالأ~تينفتد»وبدلمنبةملىومعائهمءالضرورى
.منهابدالميةبوالحضر

ا»ا->».رألخلدمالذ:مةااة



طديا-اة»فيا(مربلبانفي->االه

ا(ط.يعيماؤلطالناات9اابدواهلأنقبلهاا»»لفىدمناةذد
»~ووياله،ءلمقتمرونموأمءذاماال»لوا(_م»الفلح»بز
ه~و~و»ةءوالووأ:داال-و´لو~:رءوالمماكوااال.سواتاالة
بروالىمرالثمزالبيرتيتخذونءاو~ليمادرمنذلكفوقعا
اللظاالمتمدة»و(_اء»«دةءيروالحجارةيناطاوالث-راو

ماقوامواما.وفوالكالذ~يراذالىيأوونوقد_ورا»»ماال_واكز
فن»النارستهماإالالبقةءالجبغيراوبعالجيميرآ»مأنناولىذد
منأولىبهالمقامكا~لمحبالهيأموااقالزراعةفىمنر_مءاثه~ن
.واالعاهمالبربرعامة9وءوابلبالرىوالةااار__نوال»وه»نالظ
االغابىفىظث~.~ذمم»والبقرالذ_لثالماعةفى>عاثهكانومن

ءمماملحأالرهوفىفالتقاب.م.واام8والميا»ألمصارحالرتياد
زرااةفى>مدونوال.واا.قرالشاةلهاعرنالةو»مناهءثاويةو~سرمون

التركانمنوإخوامموااتركالبربرمثلؤال»وه.ةالطاامارحدانامة
فىوابمدنظواكفمماالبلفىمعاثبمكانمنوأما.والوقاإة
فىاالبلبماي~هالجرهاوثوذامالالتل»_ارحالن»محاالالقفر
بوالتةءالملحةميا.ههوورود»بالقفرجراكمرايء~حياهاقوام
و~ءاثههودف»الىالبرداذىمنفرارأ»واحيهفىالثتا»فمل
ءاومحاففه_الالحيوا~امعببلاالإذءرمالهفىألنتاجلماننى

ورىءمةالنب(._ادالىوافانط.ف»الالىذللثفىواحوجما



ءمنهممةالهنهنفرةاوالقهفىافأرغةابه))المولمناطاميةمذادم
لةمناطمرا»لمنو>مزلر~ءتر-~الناهراثدلذ(_~نوا
9و»ؤال»ءشجمالالحيوا~ىوالمفترهوءعليهدورالمةغيرالوحثى
واالالراد»إ(نوبوز:اتةالبربرمونظ5معناوفىلم.(«ياالعرابالمرب
ءبداوةدوأثمجعةابعدااربأ~إال.بالمشرقوالتركوالتر~ن
أاشيا«وعلعليماومونةو»ؤال»»ذتطاال.لعلبالقياممختمونالمم
فىء_»بدالءط.يااربجيلأ~لك،ينذقد.معواوالبقر
.امارمال~هراة<الران

زيو~••10«م.ن0بدد0ن0في->»>
المو.،.>>ها0ذ>0«00مد0د:ذ~!اد.

ءاموالهمفىووويااهعلىرونالمقتهءالبدوأناذكقد
فىوا~لفيالهتمحاهالمسزونرالحهوأن.فوته~االعاجزون
واا_ليدراطمناقدمووريالهأنشكوال.~5وءواثدمامواط
فالبدو.هنهناثى~فرعءوا~لاملمروريالهالنءعليهودابق
»)افرورياالمانلحداباولالنء1علمومابقوأطمرلدنلاه
فثوق~ال-هووريالفكاناذااالفيوالها~لالىيتنيوال

ام~هري»إ~ويغايةاكدنمجدولهذا.فارة9ارقةقبلالبداوة



هريهالذىاابامىملى~لوتىءمنهامقرحهالىبدميهويتربي
قياأالىنفوا>~نعةاطالىعاجوعواثدهفيالةوالامهبهله

الىتوفالوالحمنوي~كارم)اتديةالقباثرشأنو»كذا.المدية
ا«لاحوالء~ميولةاوءاليماتدهو»لمنرورةإالالباديةاحوال
اذاناأءعايهوعقدمادمنعا«لالبدوأ~لناينهدوعا.مديته

البدواملمناكألملية9أووبعدنااالدماع>~مصرلاهفتئنا
.الحضرفىالذىوا!وفةالدهالى1الوطءالمصيذلكبامةا(يئ
1وأ»ءالبداوةاموالمنناشرياآاالهنارةاحوالأنملىيدلوذلك

االهوال>تغارتوالحمنرالبدومنواءاكلإنم.فتأثمهلهاامل

وممرءةقبهدءاءنلمونبيلةءومناهظمسيأفرب~بنمهمن
ومبودأنتينحقد.مأنةمنعراظاكأ.مدية<مصرمناوسر

وجودأ~بمابلهاوا«ل»واالممارااانوبودملىتقدمابدو
موا:«~منأنوةىالتيواالمةالرفموائهمنواالمصاراان

.امواة.شيةالمداالمنرورة
<م»مىالمصدرتعى

مرالحها»ل»نداظالىاقربو8ابا»لأنىفي~اال»

متهيئةكانتاالولىالنلرةهلىتاكانإذاانفسأ~ومببه
وسر:مليهملىتال.دراونير»نفيهاوبظرمليهاودمالفبول
.يبانهاوءيهترانهاوذء6يمودفأبراه0ةالغطملىيرلدمولودكل



عليهاويمسربءاال~ذر-نةدليكاألاةاحدمنااليه«.قماوتدر
وصلتءالخرهوا:دنفهالىعبقت!ذاماكفمادب.،سابها~
ءرالثماحبو~ا.ليقههليهوهمبءالشرء.نبعدد>لمكتهلها

>~يآنونمالكؤة_فر8اواهل.هوا:دهادفاليهتةمبهاذا

ثروا»معلىوالمالوفء`االياملىواالقبال»الوفوهوا:دءفيالةفنون
وبعدتءوالشرالحاقماتمذدو>نميربكافدممت.(نقد_منها

لقدحتى.ءذلكمنلهملحرحمهمابترروسالكهالخيرهوقاممه

أعرنةممذمالكثيرفتجه.احوالهمفىمةاالثسماالمثاعفرمذهبت
8يمدالءمحاردممواهلكبرازموبينءبحاألممفى)افعثا>اقوالفى

حثربالفواوالتظفىاسرو>واثذهبهاخذ»ملمامةاثوازعهنه

أمهاالءمثلماالياملىبلينمةكانوانولمءابدوواهلوعأل~قوأل
اكثرواتباسبمني«ثفىوالءالو~فىالالمنرورىااتدارفى
فير_مليةوماءنبتهاملىمماعالممفىذمواثدم.ودواعيواذاتوااا

اقلاالفراهلالىلنبدةبالمقاكودأدوماتءالو>مذا«بت>~
نهالناسفىحطعاوابدءاالولىالظرةالىبافىمذم.يوبك
مالجنهممالبةهفيرل»بحاوةالمذمومةواثدال<كأقكاتاال«و>

سايأىمنارة8اأ~بدفياد.وفحوقد.فالوو»_و.رالحف

تيننقدالي~ءنوالبمدءالثروساقالفاد،الىرود»ونهءالماران

.التينيحبواته.االذراهلمنالخيرالىرباةابدواهلأن
_م)»المدرتمى



´ائراهلمنالشجاتأالىاقرباابدوا»لأذاكا-في7

امةالىمادلىبزيمألقواقر8اا»لأنذلكفىوالبب

~الداقةفىامولمو~امءالوا!ماان«عفىوانفسواءعةواط

:واتاأ`قءوالحاميةوءمميدالذى.واالامءرمواله´لىوانفسماموإالم

ليالماألىواالرذءهومتحوالياالمواأالىوامتادوا»ءوامتهم
ء.ذونءغاوونخم.ميدلهمينىوال»هيمةميجهمأال.أوسو.
النماه>مزالواءوتنااليالمنهمذ`لمثكملىو:والتءااسالحألتواتد
يترلخلة)ذاكمارحتىءثرامهابيهلعيال0مالذنلدانوالى

اافواي»فىوتوحئهد~ءمالمجتهعنلتني~دلمالبدوواهل.ااإليدةعزلة
يالمدافمآونقاى»ب1واالبىاال»وارعزاذلموانةاالحاميةمنبدلمم

_داأخم.يفيرلمفيما«قرنوالء»والمالىيوماال»افهممن
صوتجافوقءالطرقفىبانزكلهننمويلفتالحالمدية.لمو~

.األقتابوفوقءهالالوهلىءاإلالسفىمخرادأاالالهجوع
مدلينءوااييداها،قفيفىويتردونءواهيقاتلذ´~تويترجمو~

ء.جةةوالشجاهءفلتالباحرالمصارقدبآفنهمواتينءبآسم
مومارالحفلو´ه~ممارخنفيماةاوءداعدعا/>قاليهامونوب

معهميملكونالليهمهميالنوالفىماهيو/اوءالياديآفىفاالولم
النواىموةفىقىبال.يان´ئاطوذلث.انمهمامرمنيا)

واهلهبشرفاهماذلثبومب.السبلومئارلمالمياهومواردوالجعات
ألفهتالذى.ومزاب»لبيعتهايئالءومآلرفاعوائدهايئاالنسانأن



اا4

اط_مةلةمهلتنوعادةو~-~صاو-قاال-_الفى
~- يخلقواته.~_تحده~أاالد«يين،فىذلكواعتر.واإ~(ر
.شاهما

»ه»مىا:مدر:نى

واالمراهؤما»الإذءنه_امرمالكاحد~ليسأهوذلك
يكو~أنابالفاهن.9غيرالىبا~بةقليلالناهرالمىا)الكون
الوعادلةوفيقةالملكةالنتفانءبدوالغير»~فى~ال>~ن
مدليندهاىتمنالنامىكانءرمد~~الرال<~~_يانى
لهممارحتى»الوازعددمواقين»دبناوشجاعةمنانو~فىبما
وأ«~~ا~كاذتاذاواما.سراهايوفونالجبلةاللاالد
تأهبوءبأ~معورةمن-ينشأفتكرءنسافةواالءوالكلوةءبالقر
.نبينهء~ط~هالمهالنفوهرفىا~مل~ون8لماهمهما~ة
>~رةزهافزلماءمثلو_منرممانرضسد~اعرىموقد
.باالهمنالف~ومبعينخصمةقيمتهوكانتءلنوفرالجاملبرية
ءمعامنهعهفاننملبهواخذءفقتلهالقادمةومالجالنوهر~د~وكان
ء>متأذههرالىو~.إذوتبامهافىانتظرتمال:لهلوط



وة.ءيهملىءا«لىوقد»زهرةمثلالىتمدد:عراليهبفكت
عرلهواممنى.تلبهوقندفونهوتكسر<موبكمنقيماعليك
النء~ة1•إلآصفنذهبةءباادقاباالحألمتكاناذاراما.ملبه
سورةمنتكمرالتياأذقمبهيهنف_من.«افربه_ولمابالدقوتوع
منوأخذتوتليمية«ديةكاماالدكانتاذاواما.كشبالبا»«
ءيادواالقامحافةالباهلالثيه.«نىذلثفىآأرتءمالو_بام~ه
ءالبدوادلءالوبمنالتومتينمخبدواأا.يآمسرمدال~يكونفال
م1:ال~تىيافاذينادفو؟».االسالمتآنذهءنبآ)اتد

واد_الم)امناثوفىوالتمليمالتأدبفىمرباملد~مناوماكم
عند«فمونيالدونوالء~)بأ»مممنذلحثايقمىيااتواط
»ة0راةلميناانتةالماطابةشآنوهذا.الر.وه>نجهبىعادةانضم
الوقاربحالىفىوالتآأدبلتعليمسينالمارواألأقيخالمتامنواالفز
ذهثتأتكروال~والبآحىبالمنةوذمابهااالحوالهذهفيمم،والية
ذهثيقمىولمءريأواكااليئبأ~مافذممنالصحابةفىوقيما
مليهاألاتملالتارإلألنءبآ~´النامىاثداكافيل.آسممن
مليهمتيياءفسرمانمنفيهواذسمكانأيهمنمه)اسلونافزلما
ءتليميتأديبوالمناعيم<تعليكنولمءميبوالةالترغيبمن
رسغبمابهافممانيآفذونءنقالالمتلتاةوا~دابهاالينىأ~مهنإغا
كاستكةبآ«مم.ورةزلفى،والتمادقاالءانقا«ه>~فيهم
:منهاثهره_يهرقال.والحرالتآد.بافلفاعماتخدثو(ءكانث
لىازعاليكونأنكرحرهءاأبهآدالالشرعيؤابه(»ن



االينص،اةواا.ال.اد.»احآعاارحالثبآنويقينءنفهمنامد
>ؤذأةومناهتالثر«دارثم»الوازعةباالد_موا~خذوا»ااناهرفى

الىاالنقيادوخلقاطه_وةالىالناهرورجحءوالتآأدبيالتعليم
االحالمآ~تينفقد.فيهمااباهرعورةبذللثتنقهءاال-_م
كانقولهذاءزارفماالرازحال~»للباهر~ةوالتعليميةالساطاية
مففيرءالحوافراملفىتؤوعاوالتمايميةالملطايةاالد_مهذه

وواب.و~م،لهموليدمفىءمانامممهمااثو~وذف_د»فوسم
<- .واالدابوااتمايماللطاناد~مءن9لبدد»لة~ننامذهمنمحمزل

:والمتعينالمطينا~مفىء~بهرز~ا~بنمحهقالأاوط
فوقامألمفىالصبيانمن´حد.ربيهآنلهؤدب.نبذرالامه
فىوهبما.مضملهجواهت.يالقاه«ريحعنة~.امواطئالئة

وهومىآتتالث~~وأمهءالغطمتأنمن:ل-يدهحديث
هنلبعاه»ذلكىدلياليكونآنالغط»أنىيصلحوالءضيف
.الحبييالحكيمواته.المتعارفااتعليم

->»>ه»>_الممارتس

الصبيةا»لطقباملؤالتكونىالو8ابمكنأنىفي~ألاه

قالكا.والشرالحرالبثرهباؤوركب.بحا»اشرأنامي
باقوالشر.وتتواماوماأمفألهها:وتال.جديناكومدياه:تالى



ءوهى>الدناالفتدا.يمز»والواثدههمرسفىأ»لاذااايهالمنالل
إالنةفبهمااشرمىدخالتو»~.اثوفةمنإالالنفير»المحذك

فقدامتتانيهمتاعالىمينهامتعتءفنبسهىبضوالدوان
:تالكاواننيمدهأنافذ»ءاالالىء>

تمدفارنأانفرمييقيميينوألظأ`

ظلالفييلة،يمذ_ةذا

ا~مندفه.ضألبضمفعدوا~<واالمممارالدنفأما
ملىبسزءتذأنااكافآمننحهمتنا«دىىذهنوابماوالدوا
ءاتظ(مننواللهراةعكةد)بوءونفمءمليهيحدواوءبمنى
المديةجمظمناذى)امدوانواما.بنهنهالمالحىمنكاناذاإال

دومةاةمناامبراوءليألاليرقاو<ااذذلةعنداالمرارهياجيدفعه
االمتداد1هذاالوااموا~منالما«ةازدياد.دفعهاوء9مار

بماءاؤمو~ممشاألممبمنعنمبضمع0فيءاابدواميا>واما.والمقاومة
يودنماظمميةو:ما.واة~ييجةالرقاومنلماكافأفوهىفىوق
بالشجاعةالمروقينوفتياممأغبادلممنالحيعاميةجفاممنمها
نمبواهلءسبيةكانرااذا)الوذيادمممدناهبدقوال~فبهد.
احدكلةم´نهإذءبمانهموو´غثءثدوكاسمنشتدألثالسمءواءد
والنعرةالشفقةنمبادهبقلفىاةجملوما.اموه»بيتهذبهملى
يكو~وبها»البثريةاللباحفىموجودةإموفىارعامهمذويهلى
الترا~نحالهفياذلثوامتبر.لهمالداورهبأوفظموالتناسرهالتماز«



ونحزاألشباا~>لنناليهاقالىحينءالسالممايهيدمفاهذرةمن
مواحدملىدوا~اليتر/الأ»فىوالمه.لحاسرون6اذنا(ممبة
>مماحد)تعيبأنافتلأندا»مفيدونالمتقواما.الالسبةومبود
ينيسمواحدكلتملالحربومبالشرالجو1اظاذا»ماهباعلىنعرة
ذلكابولنهأرونةفالءالتخاذل>نوامتيحا.)هينة»لنفهالزجان
.سواماالمممنميأسمانلحعمةهينثذأءمالءاقأرمكنىلىه
لكينيتفبعشدءوالحاقلالافعةتحتاجالتينالسكفىذلكتينواذ:
ءدىوةاوءمللثإقا«ةاوءنبر»ةمز:مليهالناحىليكهامركلفى
البشرلباثمفىلماءعليهباقتالتمنمالممحهذلث>نالزفغبلاذ
فاتخذهء:نغآأهذلكاالعصبيةمنل1اتةئإلوال»ا>اال.تمهمن
.مموابالوفقوالته.بمدلمثطرد»فىفيابهتتدىإما)

«»»->»ءرالممدزة_

ممناهفياوماالندبفيااللتحامتكونى«نعالمصبيةاادأنىاال_في6

ومن.لاالففىاالالبثر»فىلحبييءماللةهأ~وذلك

تيبهماوءهنيميدلهمآناالوهاموابلبىااةذويعلىالنرقملها
عليه»اهالطاوءتويهظيمنئمنافةنفئيكدريبأاةنانبهلت
فىلبيسيةهزمة:والمالكالمحالبمنلهيهماويينينهيكوللرويود

جه)قر)التناهريئيينلالتواهالنعبكاننازا.مذكاواالبشر



ذالمثتفاسدهظا«رةالى«لتكانتواالاحاماالعادبهد»لإلث
د~ذو»يفربما0الثيبعضا~ببعدواذا»ووفوحماءءردها
ءمنهألمثوورباالمىسبهلذويالنصرةطفتدل»رةثممماويقى
ا(»منعوبوهمناظمننغمهفىيتو~ماااتيالغضافةمنفرارا~
اه_ل7احد~نعرةإذءلمفوأطالوال»البابهأأومن.وجه
اوقريبهااوهارهااهتضاممنالنفس~قاأيلاللفأ»وحلفهوال>»
»ال>الىمنالحاما»اللحمةالجلوذلكءاأ~وبحوهمنوجهسبيبا
اتهلىقولهمنىرمتهأاهو»~.مهاتوباوألنسبلحةمثل
النبأنءخىءأره~به~النماانما~منتطوا:ومالميهه
رةالمناه~حتى»األو-ملةهبودبالذىاحاماالهأامهفاثةإنما

حقيقةالو~~مرا~باذءهنهسر~ذلكفوقوماءوالنمرة
واف.ظامرا~~ننازا.وااللتحاماهالىهذهفى»وإنماونفمهءله

ءتفادإأاكار~واذاءفلناهء~الذرةمنكلبيعهالحراانفوهرمحل
بهااشلومارءظددهتوذه<الومفيه~فالبهيابراظ~
:زولهممفىاالمتباوأاهومن.هنهانهيامواهالومننجا،
منفرجاذااا__بأنبمنى<ر<هالوبهالةسزءالمرالنعب
»النفىمنذ_مالىفا:دةذهبتءالعلومفبيلمنوهارءوحالوف

واته.حيزأفيهمذفعةفال»العصبيةعليها~لالتيالنمرةوانتفت
.امامالىوةمبحامه

>ه)-د«»مررالمهرته



و«ودءاالحوالظفوثء)اميشىنكدنهبهامتمواطوذلك

ثاوكل.اة«مةتكلهمميفتااقوورةااهملهاحآمءالناام
الىفلعولمواالبلبورعايهاوتابهااالبلمحراقياممنمماشهمكان

والننو.فتدمكاماطمفىتاجاوشرجرهمنلرءبهاءالقفيفىالتوحشى
ءا.ياالمفيهيتدمءدةومةإلفألهمفصارءوا(سغبالشظفه>كان

أ~االمممناحدالبهميزعالفيءوييبةاظفنتنمكحتى
وامدوبدلوبلءبيالاالمناحدمممىبأنوالءسالهمفىمم8يدا

فيؤ~.وكالماذلك»وامكنهءهاطمنارالفالىدليلمهم

محفوظةيهمزالوال.اادهوفانعابمالطة1منذلكلالبمليهم

أسدوبيوثفيفو~نة»فوبثىمنهنرهفىذلكواعنبر.عركة
غيرومواهانءثنلفاهلكاواال.نزاهةنبماورمر~نر»ذيل

وسا~ءواامراقالشاميافاممنواوبطءضرعوالزرعذات
يذلها(ءلحوظة»رجةانابهمكانت~ف_والمبوباألدم

وفىلإاتهكاواجئاظالمربواما.ثوبفيهاعرفوالاخالط
وجذاملحممثلءو~ن-ءةمنءواليثرللراهيباالهممادن
.شعوبهموذاخلتأنعابمذختلطتءوابادوقضاعةولياوغسان

وإنماءتوفماااناحىمنداحالف~»و»ممنواحدكلرفي

كلرالمحافظأمتبرو~الولم»وعناللهمالعجمقباعمنذلثبادلم



اههوفيهرقال.طةللعربهذاوإعاءمو،موبمبيوممفىالنب
<_لاحدماذاءالسوادببطكتكوواوالءالنبتعوا_عنهتعالى
ا_لالعربؤال»هلحقماآى«أاقرية~ا~مر:قالءلهاههن

»يبةهاطوااراعيالطيبالبلدطالناهر~االردماممناالرياف
االمالمهدوفىوقمكانوقد.االد_ابوتداخلتءاالختالطفكتر
.ااوا_-ندءقدت«ندء~رينجند•الفيةءنا)_اطالىاالنماه
واعاءاا~بامرالعرباحاللحرن8و(ءاالنالىالىذلكلوانتة
لهمومارتءيماموفواحتىتحالهبمدبااتتواكلنال-ماصمكا~

تالطاالذوقحم.م~امراممندبمايتنيزونءأ_بلحرزا:دةالمةه
آرمادتوفةءبا.لةاالنصابوفمدت»5وغيرالوجمموأفر8افى
بيةال~هفدوت»ودوتا:لالةنال،تمرحتطفا»ااصبيةمن

ومنأالوهيوارثواته.اأبدو~~~ئذلكوة~ءبدووها
.عليما

م.م_موموالومرتمى

اادثيالمعيبةااامإلريااياذايأأنفي-3اال

ءوالمطالبة»افمة»والمهاحايةون8بهأااهبيةأنقدمناألناوذلك
ه0

تاجون8االنمايةبالطبيعةاالدءيينانوقدمنا.عليهبت~امروكل

أ~بدفالمنىهنهسذ~~بزعر~موازعالىأبنماعكلفى



التغلبو«ذا.ذلكال~مهه(و(الالعصبية»كت~م»تف.>كون
»>ؤددميإءاشاتالالنءثا~ال7زائدامرو»وء~1اهو

التغابىفموالملكواما.ا~مهفىرةعليهملهوليى»متبوعوماحبها
مافوةماطلبو~ةالىبكاذاالعصبيةاحبوه»بالقمروا~
الروالةالتغلبالىا!مبعيلووجاءعواالبؤددالرتبةبلحنازا

التيةباامعباالهليهاأرهااة~وال»للنفسبمطةألمه»ءتو~
إ~م.وأيق~للعصبيةغايةا~فا(فلب.متبو~اميكون
بدفالد_ةمتوهمبيات»مخترقةتيوطفيهوان~نتاحدالىالقبيل

~وتلتحموتتت»ماتغلبهاءبيممامناقوىتكو~عصبيةمن
اافمياالفتراقوقموااللحبرىءواحةبيةمهامكوصيرفيهاهاامه،ات

لفمدتبعضبعه_ااناهراةدفحولوال.والتنازعاالختالفالى
بطساإتطقوساىالصبيةتلكالتغلب~لاذام.االرض
كازامادمهااوفان~فأماءهمابميتاخرىبيةههاملىالتناب
شأن»وقومماحوزها7التغلب»ساواحدةو~ءارأوانظأقتاال
ايه~»وزادتبهاالتحمقوامتتبعهاا(ءوإؤفلبهاالفىقةالمنةواالممالقبائل
»ناالوا~التغلبمنغايةوطلبت»قوماالىالتغلبفىوةة

فىا(ولةقوةبقوما~فىحتىداىوهكأا.وابعد~الولىالغاية
ءعليماامتواثالسبياتلاهالدوااوليا»منىانحلهايكنو(ءرماه
قوماانعقوا~لها.اجحالملكوماو»يدهامناالمرهزعت0وا
لبأهاالستغامارالى-جماقارنوإنما»آدولةهرمذلكيقارنو(

0~.~~ «~يعنماهلمارتتظءاوليا`ما´واا(ولهمهااتنظالعصبيات



فيلتركوتموموكا.اامتبدالمكدونآمذرماكوذلك>مقامدها
كمةححداتيولبيءكتامةحأةوزجةولميينءالمباعىبنيدولة
وأماعبية»الغاية»واللكأنظرفتد.باميةوالهاليةالمنالشيعة
ءبالغامرةاوادباالتبد(ماءاللكلقبيةحملمخايهاالىبنتاذا
ائغايةغ<لممعنعاقاواقءذلكالقارتيتاالةيدمهماحدبملى
~بأمرهاتهيتنيأنالىاممامةفيفتوة»نبينهألءمواثق

>•.•م»همرالمدر:نر

اال.مارالهلمذلموونا:بهوالأ:«.الة>نواذيرالأنفي_•19

ا~وافر~رانعنناة_مىااإدية~انأنلناتة~دمقد
لالهموجودة~ليئاا»رانفىااضروريةاالعورالنءواالء»ار
ء~اومةمواد«اءءلمحالهاهورمواطممفىام_موجدو(»ا»البدو

و-دادوخياطمجاو»نا~.ةفىمملةو-دفال.نا:»الهومعظ«ا
و~ا.وغيرهالفلحفىمممعدثضرورياتية،عاءذللثوا«ثال
ءالزراعة~~لمنماأءرافمبأيدموإءا<لديممودةمفةوالدواهديرالدنا
محتاجىاوإها)وأ.»او)وأوبار.أإا):فمالمهاوءالحيرانواميان
مابسمأنإال.5والدرابالد:نانيرهنهفيموفوهمءاواالمهلاهاليه
ا~ادىفىا!يمماالعماراهاروحاجةءالضرورىفىاال~اوالى

الباديهفىأادواألاء9وجودبطيعةاالعمارالىمحتاجونفمءوا~لي



ءاهلالىكتاجرنخمءاالساوهلىالهامتوالملثالميحملولم

.بهوطالبومذلثالىأعوممتىءوهاءمهممسالفىوفوقويه
)وإنبائلكلذ~ولحاههمومهمخفكانملكمرالهفىكانوإن
علىاهله>ممتىمنامتدادووع»وثامةمنفيهإذالرملكالهفىبكز

والسي،المتهملىيالملهمثيرالوذلك.هراأضانةو(الءينالباق
اليهيتابوترمالهميبدىمءلمااللبذلهو)مالمء>مالمهفى

قرآتمت.ان))و(ما،محراسمفيقر»ممرهفىالتروريا»تمن

يهلبيفمهمجانبطيكملقىبسمبالتغر.بولرءلثةملى
~عواممفممادمنلكظيترقعونبماهامتهالىالياتونطرفيفءيناااق
الجهاتكلألنءاخرىجهاتالىاءيرالنوتلكمفارقآميممالوريما
_ؤالديجدفالءهافبىمنودنموهاعليهاغلبوااذينبالبدوسور
واآل.مصاواالالملإلقرمقلىرنباامتروفهم.رالههامةاالملجأ

~القارا(>«امدالىوموءعبادهنوققاو
ه»ومالمدرقر

كلاالشظكايميةطبأكارلهااالوآل~انىفي~الكاه

،والمنجرنااللبا>زمممامن،شخاصلطالمليميالدمرأنالعا
ويختلف.مينالمنبمندا)برىمرالةمنووهيءمنةومشرونمئة

فتكونبمنهويقمىهذامن8فبرءالترااتلمجسبدبيلكلفيالمو



اوثانيناونحد.يئوبضمءآمةمئةالترااتاهلبمضاهاو
مذهواعبارءهيماالناظرينمندالترااتادلمةتتمنيهماهلى<مبعين
اامرىهزيدوال.المديثفىكا<البعينالىالتينبئماالمة

االوقاعوملىءالنادرةالمورفىاالوعشروزمئةهواألىاطبيعي
منوقيلءالسالممليهوحمثأنفىوقكاءالنللثامنالمغرية

بكسبتختلفنت0كاوانءايمنااالولاعادوأما.وأودعادومة
والجيءامميالثالةاعارتعدوال)افاابفىاالوآلأن`الءاماتالق
مواألىار>>-فيكونءاوسهالمعرمنواههمثنىصرمو
ولجزأمثلهبغاذا«»ق:قالىلة.غاتهالىوالنشو>اكواتها>
.الجيلعرموالرامدالشحمىصران:تلناولذا».منةار.مين
وأن»ايلاسربيفىوقواذىالتيهمةفىذ~أ«ماويؤ«ه
يهدوالم.نوبيلوشأةءاالهياهابليلفنا>فيهمينباالمالقممود
هواألىالجيلهرفىاالدبيناهتبادهلفال<~ءمرفوهوالاذل
ابالغافىيدوالولةاطعرانتلناواغا.الواحدالثفمىهر
وخثوفراانبداوةذلمقعلزالوالماالولالجيلألنءاجيالثآثط
ءالجهفىواالثمتراكواالفترامىدالبممالةاليشرشظفمنءحشاوم
بهموبطءمرهفنحدمبفيهممحفوظةالصبيةهسوم%لكتزالفة

فهواةبالملثم4حاتحولالثانيوالجيل.ونمغللموالنامرءمرهوب
ومنءوالخمبالترقهالىالثنطقهوهنءوةاطظالىالبداوةمن

<فيهالسىمنالباقينوكلبهاراء»ادانفالىاكبلفياالشتراك
ممقالعمية«ورةفتنكمر.كانةاالمتذلالىالطاالستمنومن



،مم

بماذالثمنالكثيرلهمىوية0وموالحهااهامةمهنسوتؤءي»الث
الىو،ميوماتوازموثامدوا»ا-والهموباثرواءاالولاإللاادرك
وانءبا~ذللثولثيسممفال.ايةواطا)دافعةفىومراميمماإل-
التياالموالمرابهمةمنوبماهملىو>~وونءذهبمامنهذهب
الثالثالجلواما.فيهمودودهامنظنعلىاو»االولللجيل~نت
ا:مزحالوةونويف»:8(~نونةوالخثاوةابعمدفيند_نى
تبنقوه«اغابتهالرففبهمويك»القمر~منفيه9بماوالقصية
ااناه-لتومنءالدولةعلمياالذميرونءالعيثىاوةوفهالنعيرمن
احايةوينسرن»بالجلةالعه،ةوتمقط»«مهملداذقتاجين8االانوالو

ور~بءوالزيءوةالثافىالناهرهلىوبا__وؤءوالمطالبةوا)دافعة
اله_وانمنابعبناال~فىوم»بماءو~«ون»الشفافةوء_ن«يلاك
ماحبذ.حتاجءمدافعتهاوموايو(طملبالطاباهفاذا.ظورهاله

»بالمواليويتكر»النهجدةاهلمن_وامماواال«تظالىحينثذالدولة
«بانقرا~اذيتأذنحتى»الفناهبمضا(ولةهن.فنيمنويمطخ
هرميكونفيهاا~الثالثةواه~فمذه.محلت«اا(ولةبهفت
فى»مرابم~الالجلفىالحبهرانقراكانولهذاءونحلفماالدولة
_.ء
0ط«~ببرهانفيهاتناكوقدءاباهاربعةهو(عابواطاإلدان

وجه~ودلمن»فتأمله.ا~ماتمنلةمنمامرداهمبنيملظاهرهكاف»
مئة~رهاالثةاكاالجيالوهأه.االهاناهلمن~(نىق8ا

ا_»«رمأاابالفافىا(ولددووال.مرماملى»نةوهثروفى
»اهالبفقدانمنعار~لهامرهراناالءبعد»اوتبلوبتقريب~



لبالطباهتدولرءهايكف.لمليدوالطءو)تهدا«المالفيكون
.دونيتقدوالماةونيتأفالماجلبا>فاذاء>دافمآدوبلما

الىؤ،و~الوةمنالىأيدالتنمنالشزصقربمثاباالولةوالمهزأا

وآلاطعرأنالمشورفىالناحىألسنةكليكبرىولهذا.االجوعمن

فىاآلاهمددهثيمعحقارأمنهواألأء`ذهتبرهممتاهوفداءمتةثةه

قةكذتاآاءاالنيةاانيتىعوفةيتلمنه8داألىالنبصرد
ايلثةى«ا_اوفممنذيةا~الةوقالتدوكانت»مددلمفزامتربت
اقياصهذامحرتنفنظءاال~باهمنثالتاالسزينمتىمئةلكلفدا

دلمطفالنقدمحبيلذ«نترتلم~مءصيحفودمطفو>.ح
•واسدمقهفقدبمدذادتوامت»النبعودفىواحدزيادة

فتأمد.يلثط~أ_كاناذالم»علةمناالتينهددتأخذوكذلك

.والهاددليليتلوواته.ميكالغالبفىتجده
-)»».«>مىالممارتمى

ومذاهبهواممنافاالممامقجوهمفيسد32ا

.تحميلفىوااسيءاالذقاجغذهمنمبارة»والماشىأن(ءا.

الاطياةهواألىاليشركانال~».اليشرضتنقلوهو
الميلإنم.المبالغةلريقكرالموفبعلت<بهذهإال~ل
مليهباالقتدارامهواننءاافيريدمنبأخذهءونأنإماوكبااززق



مرم

اليرانمقون8أنوإمابوببايهسز)ءويدىمتعارفقارنلمحر

اهطيادألءويمىالبحرهاوالبرمنميهمواخذهبافراسهالوشيآ
يينالنصيفةفمنوطمتمزاجباالدأبن،الحيوانمن<~مونأنوإما

منءوالسلأودهدنوءوااماالنعام»ن»كاهنمناذممفىالناحى
وإعداد«طيهبالقيامءوواكاترررءفىالنات~يكوناوءعله

منالكعبءوترأنوالمابفلالفذاكاثو»»ويسىالستخراج
وعبارةكتاباالمتاثم»منوتدسمعيةموادفىاافماية»المااالعال
وىءمعيةههموادفىءاوذلثوامثااوذروميةوياكاونياطة
اثوالبقنهالكبيكونأ~وامابواة-.وذتاالساأتييم
ابوات_ر»ا»وارةالبالدفىبابالقلبءاماعواضلةعدادهاوم

»وامنافهااماشىوجوهفذه.تجارةهذافيهاءويسىاالسواقمعوالة
ءوتميرهكالمريريوالحكةاالدباهلمنآمحققونذ~هماممنوص
فليتاالمارةفأمابومناعةوفال-ةوتجارةمارةلمالمماشىقالوا:ذمم
~وهثتترموقدذ)هاالىبظهاجةلبيميطماثىءفالبمذهب
والمتدعةالفالحةواماالثاو.اا»ملفىواملهايةالسلطالجاياتاحوال

كلهامليهامتقدمةمنىالغالءأاماطماثى.ليحيةوبوهزرجاوةوال

أا4وم،روالظالىتحتاحالذلرمهوليحيةبيألهيءالذبالذات

الىاشارةمليهاوالقاثرلهامهالشرءوأمهانوآدمالىالحليقةفىتسب
ثايسافيالمناؤواما.ااطبيعةالىوانبهاالمماشوجوهاقدمأسا

اوءولهذاواالنظفالراالفيهاتور-ومليةمر~ألمامهاومتأمرة

وثا~ابدومنمتأفرمواأىالمتمراهلفىاالفاإلوجدال



م،م

فامه»للخليقةااثاو~ال~بأدومىالىسبتامى»أاءو»~منه
وإنءاوةالتبواما.:مالىان»نبألو-يالبثرمنبعدهلمن_تنبطا
_التهيانماومذاههارقماطمنفاال~»الكابفىطيعيةكانت
ا~بفاادقلتحملءوالبيحراهاكفىالقيمتينينماطا~ولفى
باب»~أمهلماا__مبةفيهالشرعأباحولذللثءالفضاتللثمن

بالمثروعية~اختمىفلهذامجااىاافيرالا-أ.ليىأمه(ال»المقامرة

منوالهيبالمروقاالمىبابمنديبةوظيفةفياطسبةأما
وا>منلذلكيو_»ااسلينباهورالقامملىهىفىموالذىرالمنك

~وبحث»ذكملىاناالهوويفذءليههزفهذتينلهامال
العامةالمماعهلىالنأمىلويةءفلرهاعلودىدبويزرءاتالمنك

المننواهلالحالينونمءقاتاللفىالمضاقةمنالمنحشل»األنةفى

ءبهدمهالقوطالتداهيةانياباهلملىوالحرءالحلفىاالكثارمن
انلينابدىملربواافءدلتالساهلىفررهامن´يترقيماوازالة

خفيتىوال.المتصلينلمبيانفربمفىغبكاالفىوفيرهاااكاتبفى
ملهالىصلفياوالحررالفظطبلا.امتطاونازععلحه

فيابلمكلظاالعاريفىالحيامضاهطوليىءاليهووفرذلكمن



ولهءوالموازيناكايلفى1وغير«المحادثىفىوالتدليىيالغتىتملق
ينةعاعفيهليىمماذهثوامثالدا-االنعلىيناااطحلايمنأ

،متهاافيارسولةلمعومهامهاالتافييزأهاءكاوو~مامرءإنأذوال

تكونأنذلكملىفوذسا~يااقومالوظيفةهذهماءبالىتدفي
مثلاالسالميةاالولمقفى~كانتوقد~التمناهلمنعبنمادمة

واليةصومفىداخلةلسباالذواالمويينوالمفربيممرالمبيديين

ءالخالفةمننالسلةوظيفةدتانفالمءباقيأرهفيهايوليقالتاه
وا~فردتءالملكوظ:ففىاأ»ربتالسيامةاهورفىعا)نظرهومار
.بالوالية

»ه»-»لمهصرالصهرته

:ثملنهلهادالالمناعأنىفي~72أل

~وبكر`«.ذكرىاألليرامرفىملتهيالمنامةأنإمل
لهابأوهبالمباشرةفنقهاامحموسةاإلممايةواالحوال.محدومىجسانىهو

واللكت.نا:تأةمةا)ماجمايةاالحوالفىالمباشرةألنءوا~
اخرى.دمرةوتكررهالنعلذلكا«تعالمزىملرامخآمفة
أوعبالمايةوقتل.الملكةتكوناالملنبةوملىب-ود»مخمق
جودةرقهصالحبرمنالحاملةفالملكءواللاطبقرتلهنوأم
منهاالمناثوإنغ.ملكتهوحمولءالمنامةفىالتماوملتءالتقلبى



ممم

والركبءبالضرورياتيكتصالذىهوواليبطباار~وسااليبط

اطتهلبمدالبسموالتقلبىفىدمهاوالقلم.لياتهميكونا_لذىهو
ونيكءلةملىوامياطتوزالذىبالضرورىمىنمتوألأءاوال

اضافامخرجالنكرزالوال.أذه)تليمهو)ون»لمبىااتهفى~1«
ءبجالندرملى<فيه)ثثباالمتباطملانالىااقوة>نومر~ما

،واميالازما~فىمحملوإءادذةذلكءعلوال.دكلتى
فىسبالءدامة~نالالنملالىالترقمناالشيا>وجفىاذ

فىالمنإحتجدولذاءزماننهاذ~الإفالءالمناعيةاالعور

زا«تذاظءا~االمهايدبهوالاخصةالمغيرةداالمه

هبتد~فىءالمناشرالا«تهالىفيهاالوفامومودمتءارساحف

المماثىءبأمريكتصماالىايف)المناعوتقر.الفعلالىالتوة

صالتيباال~ولمختصماوالىءضرورىفيراوكا~فرورإل
مكةالحيااالولرن،والياسةوالمناشحاللومناالفأننامية

مااقو».»رأفةاليالثانيون»وامثاهارالمدادةوالنجارةوابزارة

ءذلكشالواهالداوتعلووالشروالغنأ><والتجليدباالنتساخالكتب
~اميواته.وامثاكاالجنديةالثالثومن

400-ء95مرالممارتس



طالبناكواذاكتروعبادتتاأاااصفاحأنفي-324

أ~بعدلهيمحالاالنسانأنوموءظاوذلكفىوالدبب
فىعر>يهبفىلههأثدةالإذبمعامثهومنهكسبهالأ»مجانأضر

.بالنغمليهليمودممر»فىخيمةلهفياااليعرفهفالءمواهعاشيه
ناهةالهمينشذكانتءالنفاقالباووألجهبةمطلىالمنامةكانتوان

لتعماالديةفىالنامىفتجهدءلبيووعبلبسرفتاتفقالتيالسلدةبمثابأ
تفقابةمطلىالمنامةتكزاواذا.مماثمرممهاليكونالمنامةتلث
ءالهالوفتأتءبالتركفتمدتناءلماةالأهدأبهبىوال،موخا
بممنى.إلسنمادمىىكاذمة:عنهالحاوفيمليمنتالولهذا

مرفناواينأ..ماثأموالذىمدقيةايءفيمتهميمنامتهان

تفقالتيزىب9داطبهانطنمالموالبادساالمناشرأ~وهوء~اني

منفيرمايطبهاواغاالدوالتللبالموماءالبهالباتالطووجهموتها

اوفيهءاالعظمالرقيالدواال~ءنبهاهلذلميسالصرلاه
سانفقذابواحلةنبةهلفبهاوااكثيروالغليلءشيهكافأق
باةطلبهمفليىءالمناعةملبواوانءةواسوةءةفروماكنو)كان
.يناهماهلتاحرودمالىصبحاأواهه.باختةموتهموال

م.ءمىانمدرتمى



إلمما.رالثوف





<>؟.:))>ذبنأ<»فد<.تافي(

0ه>م0منةترفي(بابويهابز-ط
.الحيرةوكشزالذيبةاثباتفياا:ممأواقاميزالهاالل

التروبابر«ن~.ىناند~بزء~لنمحدبنرابرمر
يمنرهال«منابهوكرامان»هفيا~ةاقظابمنكان>دوقاه
نموله>الشيعيالفقهفيعليهاال_داالردمةالشيعةلحتب«نهالنتيه
شرح»وادين»االلهو~تاب.اك.مةتاداةاتفيتقذف..ه
.اليعةنظريةفياالمامةرةفي«_مبيقدة

منز«ههينذةمناا~تابمذافيردةالموتواتاكنااقب
.االين»ا«_الل

>.>>.دعدددد_..د.هبوب._0.ته



الوهالةامظ»نعيااطاتياللابرامينمحدناشيدبزمحدمر
.قاط.ةالمين
وطنهاليمدلمولحنه»ر8افريوة0الدا«0وهسةنهوطغادر
والينوالثام~رفيمتذقال0منة»0طاالبلدانوفيطلخلوانا

~لعادم»التتروبالدوالجاوةوااهينوالهندنتكوقواابعريز
ياتحالبتدويننبه8وامر0اناطالبهواءجب0انها~طواتملفار
.ورمال«ا~رهىورواياتهبلرتان

اسارهفيبطرعلةانشاهده11ةريهطاومأقفيه»ممتعواالحتاب
مرباكحماةمنيلتفاهوفيه0واالثهوالالطهبالعا.اتماالتهوانبار
.االبتاءيةاوا-واطوحالمماواديانهاوعاداتا

«0ه»همنةاألزهريةةالمبفي(يذداذياحتابطع

)وومم~نك(ارابىان_كا

`لررق~ب

بالثمرعالمأ»اديبأنط•راحاطن>اودنمحداثهعبدابوهو
فيابليثىوديراناكراجديرانترلى.بالتاريخعارفأ»ااث»را»وانمبار
و~~المه~قزابئهالفةفيوزوأوكاأل~والمقتدوا~خالفة
>واحدأبومأاالتدملمؤالمهانخالفة

بعدمرظو:.~»راح8ااناختفىاامرثىوأوبالمقتدرعاهوعندما
>قتممجه_ةالحليهذأمر»الدولةوهالداهالسرنهواما«دة



،رم

مجةةكا~ن»0راللثجةة»هعلعتوي»الورقةوابهوك
>ى»شمنوفازجاعراك!حبار>نأةب

(«)هالعربذهاثره~افيا~.ابرث
فراجاحدتارالوعبدعزامالوهابء.دحعهه

الديرولي»خلدونبن~د8بزد8نالر~نعبدز،دابوره
ااؤرهينعباقرةمن»ا~يالماليمئبيلياالالحضرايالتوني
لدفياالاا~ورجالربال

منحىوافقوالمنطوالفلفةريعةاكى(موددمرتونىفينثأ
فييالحفا~طانعنها~تب»~بتول.ااا~ة~ما»اكابر
السلطان-فوةفياا_نبمذ»بثفل-.ثفامرالىر«لم~تونى
~ىو»أمنواتبعضوقضفا_فيحبىوقد.ا~نابيالمريي
ءرناطة´أل»»هنوات~ل.القضاةرقاهوعينمراحهاأطلقه

وبينبينه91الته0مولههعذد»اوا_.»~االمحو>نولةهمههحيث
باا_ناوةقوبل~مجاتالوتر_~ملةغرناتركااطيبابزالوزير »._
خلدوذابززالوما._هفصلامنوكان_ان´~ط-ابحباوعين
تة_ا~<.ذليقنة»وااؤامراتبالد،ائىالمإئةا~ا.يةالحياةفي_ام
علعزمحتىمينأعنهاو،مزلأحينبالمناهبوأ0،»واالندلىوفامر
قيامهائما»فيوكانه»مه«)منة(الحجذريعةأدا»وءلاليأ-ترك
ء~~»رشتوطوأئفمختلفةطبقاتمنبوجاليحتعالسياميةبممامه
دقائق~عنءوفمتىالبدومضاربفييرو،ة»اادنفيا~نأ



ودث_ا»رةبااقمراا_رمة«_ةالرية»طوفي.واابدواكضرحاة
قذ~اةافيةوعينهبوقوةااظاهراالمكا~طان«»وءرف»باالزهر
عا»لمتهواستدعى»-رراراال.تةخلدونانفنوى»رةالقاهفيالما~
منلديهكانماوبحبعمغرقتأقلترماايا(سزءةوا_نفامرمن
عثالءلوء~النأمرعنوانقبض0ضاااة-لمدوألابزفترك<المال

»واانألبق
الايدالقاهرةالىءودنهوبعد»ج8افردفأأدى»»مه_نةوفي
_ن>و~اننرجه.م_:»وفي.~.ذمدءزل~نه»__.»
أنها.~ؤ~و»ن؟برهةاكهو«~_شقدهالالصرياجبثر
فيوكان»القاهرهالءادم>لمثد.موركقا،لالذيالوذأفيامقترك
رتءنهينولممدةفاةااةياهةمذ»بلد،.ةاالخيرةعرهسزوات
»9~0~8«98.

و.راملالمجثمعطور0~في>)،آاتااؤاهاعظممن»المقدمة«و
»المنامة«فيخلدونانمجثوقد.المختلفةاطوارهفيوطاد»ن~ونه
اإل~<هبينوالملةاا.دويالمجتاه0وانثواال.باب~ال،رانطبيعة
»الرعيةفيمطاالهونأئير~اللط»وماميةالقببتونظم»ريواطالبدوي
وانتقد»الترد.ةؤونوثالتشريعو«ؤونادهاالةفاياةبالبحثونناول

اساريخاتأنالهذاالحاألءئهبأمثارذقد.ديةالتقلااولفينويقةط
البا«راا.~«_ذاالفيوال~اتوالمجتمهبالث_«وبهووانمابالمالك
>يخااناروعبراهاط»ا«يأفيقةة8اولطالبال.اد_نردقااط،ذيآ

ره««طورمحدمطبعةفيط«ت«.مافشبنماا(يةوا~ه
)بعالطتاريخيذ~رولم(



ر.م

)»وه0-.«0.(~ذابن~ى
.اذالزدابذا»ادوابااليانوذ.ات

»-__~بان)امروف»ابواهيىنبحهبناهه»اله.امرايو»و
فيعيةااشالمالدرس>اابواد_ةنلمنانهادءى.االملدبلياال

عنوقد´عزل»اأعريةالدياروفيالثامفيا»فيااةوتولو-لمبلااوه
>مدارميعدةفيأردساتووليأميا،أ0التضا

»دؤر-أ»ادد.ا»واك_قهديث8واالذءوفيءااأن2~انكان
.وا~ا»ود8باواثتراالخالقبمالرمتحلى»ظماكحسن

اال~فا»أميرمطولم»بهوالعظيي»عياألاالوذيات«و~د»
»ابعينالرءهبعدواعاثممنواالدبا»0وااماوالقوادواالدرا»والملوك
فياوالتدة~قبالمبظيمتازوا~ب.عصرهبرجالاا_تابوينتي
الر-ال~0تادلدومرا~امهاتءنوهو~االخبارمناورده
.ورالده،علىاالمال»ة´لددلفيوالتطرداتاال-والوا«رذة

الناراعاالن.االزديأريدبزس8اننحد>~ابوهو
ث~خه»نكان.وتوءرعذواوثرةا(هفيولد.والنحوبالشعر
.واا.وزيوالريادياليااسجتهاةابو

تلاتم~منة0مزيرواقاه´عانالالزنجفتنةنثوبعندهرب
البنهمؤدبأ»ه~لابن~العادلرعايةت8اقام~خراسانالى

الذيا(ماملا«رةأريدابنمدحفقد.فارمريرانهمتوليأ»ا~عيل
.ورق»باتهالمعروفةقميدنهفياليها~ن
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واتملبذدادالأريدانمافرمنعبهمن~لابزعزلو،«د
شركلفيأأيذا<سرهتدرا(ةمليهفاجرى»بااتتدر
د~قشرحو«و»ا«»~افيا_رة«~بالثوردةتبهكمن
.ااءربانابفي»تاةاالئتهابوك»»مايهاوايضاحلالافاظ

يالعهالدير.دربحدا~دققهوهومقعهديرا،»نثر
)التأ~لجنة»طبعة_»0موهرةالتاه(

).<».سزم:فيايهالهن0/~
.ادالنأنكناب

آدولة~ابمنادايةبانالمعروفابراهىنيوصفبزاحد
والفلفة~ب8واوالنجامةبالطبعالمأ0اديبأاعرأهذ8.الطولوية
>تماسزمالعلهذهفيله»والمنطق

اكافأةه،نمىهة~بهومنهسزااقبالذي»ا~فأةو~ب
بالة~يحااقبييعلىاا_افأةقمصآاؤلفاايمااماف»الجيلعل
والورط~ةاا،دة>ن18منا«يثاهروه؟~0الهه~ناددثواه

.وااهيق
اولوفيا(طالعمرفي.اة8المعوفة«امرممهاهها~فأةوك.اب

.طبقاتهم~افعلىموراهاليوالالهمادقةورهفيه

بالقاهرةم0و00صةا~تابطبع
رمابكريا.يذافد~_



دادبولد»االملوومر»موالعبابزمليا~نابر«و
ومن»اايه´أسبقاءاالمعانيمناتىفقهألشررفيبالتواداثتمر

فيهبر._أ»با»اطيدشهنوط~وذ».ة0قهالمعنترك0الا،»اتهممين
.ألعتمأوزواثهءبيدنالقاممهعاانبعد_ببه_.ومأمات-ى

~مرهفيكانفة«اافظعلالمعن.فض»كالمتنبيكانانهوءر
.ومتانةولةم

مؤؤةدرا:ولهوالعتابفيواطوالهاالخالقومففيابدعوقه
.ابياتها«دد0ووهابطا»تازتفقد_اثدهاما~وامهابهفيبعمما

ومرالىابنديران
«0»دهوتمسزكامل~نيارانت

»وشاءرأكاتبأارزرن2ذ_باالدبلىاال«هفيارةالونىاقترنت
بزاحدالوليهابوالجيدينوالشراء0االدباالوردا»هؤالءاثمرومن
فيعرفمناث.رءزيدو~بابزالمعروفالمخرومياهثأبزا>«عبد
ثارمنوثوق»اال،دامىفياالدبمود<نودةهال،»0االدبا~
.)افرببالدفيالعربءرمر

أهالهءناالدبواخهثوااهالدومىعلنثأته»نهالحب
ال»منما~أفعفظاالنةوفنونالعربأالمميلهفظر»المعروفين
ر«_ئلودوادثماااربواه.ارمراهوالثاالدبا،اه.ادمن~أوعى



.واالدبا،0شرا1ا>قادةفيامبحءقاالخة
روعةنكمعمو~ااعةمنعألومداراالدبمجاامىفيواندمج

ممد~لومبرتواددقشرةذلككمعبهفي»اإلونالىميلمودعابة
أهميأتيم)والتهةبالسفريةوالحكتهةبالجينىشرمرهوكان.ادالحه
قرةجيلبا-~بتليةابياتفيالمعافي

هه»<>االولىااظبمةوكأزيدابزأوان
ةزلينالمرحنوبكيالنيكاملوتمذيفشرع

لبيينااهاأتيباكانالماليمحدبذكليبهزاألهبةالعاداتابرهو
اانحدومالعربواامباالشارمآرفأ»ريةالامةمنكان.با~خ
.واطأيث

علىيحتويوهوتمامابيحامةبهفاهىمنفايانالحامةوكتا-
فيااكثيرةلفمرلواوالرايروالداعوالنيبالحامتاإبمنها.ابواب
~والتثيهاتالمأات

م-<»ه.نةالدكنإديدرافيالكتابانطبخ
وي)8اكر:مالمإوموتىكرنكوفىاذاالتممة

ااؤوهباه_ل~ءن»املويهداطبابزعليبزمحدالديرموي»و
فياال~راف>تيبمنعبتول>ءرذ»واوه_مهم«ة5ابعدومن



>مدوابمرالمدرارقانهو~مىابيهوفاةمه0ودال»وكجفاك
الديرفذرالىوأ«~ا»،»0>نةااومارفياانغريبكألف
ذلكيذكال_رةطةااطابزوبناه>لاأوهاحبه»ابراهىنميى
طا~1ا(_واجبات~رحاالولاانولفذر؟ذملين»ل_مقدمتهفي
فيابيروااتهلحط9اال8و~ا~ط1الىوالرء.ةبباتوواوي»ىر
ادولتاريغة~الطان~.»دفةالثانيلىهالهاء.ا(.لمطانه..امة

ابزند0و__5»ووزداواالدرا»واا_كا»الحكذا~رأاالعالمية
.الوابى>و«اللوا(ء_ولياالثيروادنموديال(يفتأالىتىطااعلة
ااءالبينءناال-بادفيوافحاا~ةالو««

الثانيةمةالط»مورفيءتطمنمابسزااةالتيا~ة
)م0وممابالوموءياراهرمو~محد1ةه(

)0ء>م_<>.(المكبدابز_وم
اا.ززبسرن»..م:

كان.مئانآلءول»امينن~8•ءبدناثهءبهد8ابوهو
كان.اذرالثا~ابو«نأ:رن«الكا~ابءن»فقيرأءمحد،أ
اعليم)اولكا:تالفقهفيتماسزله.ممرفيوا%ناهالمالذويمن
وعبدو،..ءدالر-نويدد8بذوهعنهدراها»داد>هفيلحيةالماءند
11_.

ء.دبزمر~اةءن«ا«ةاميلته،.ف،نا«هرهميرةولحتاب
.عالهالورماثلهط»وهالدولةميا_ةفيوتدابيرهءالعزيز

«0»»همنعةءمرالوحديةالمطبعةمتهوطعنيدادد~



رطبيالة»االندل_يحبيببئربهءبدنمحدناحدءرابرمو
>ءمرهفياالدباهظماعامن»إل.دأرأشاءكانروالداالموي

علىربهعبدن»وتبماريخية9»ا«بيةإلرمةالذريا»د«الهةولحتاب
جوهرهبا،<منوا~تاب~~)بابأ>اي(كتابأوئريزهمة

با~~بأوأتتالفريد»التده~فيابلرامرهز>وانتنل-
واكطبوالزههالعربوامئالالعربنسبالمؤافذ«ذ_»ثامال

- الفو~لمنمنادكماا~خرالىمارواالشرالحلفا»باوواهالعربوايام
االرب~اهاترمناا~ابويعد>الفنونشتىفيباالدقااطافعة
.ال.ربي

م>53همنةتطبهمذماتبنااةالتيوالننة
بممولمحهممطفرمبمةفي

)ه»«»-»0ه(تتيبةابن~»ال
العرب~تابج)واك.راءالشربحابب)هباراالعيون)أ
امدا»ءلالردفيالحد~~تأويل»)والياسةاالمامةد)
يذاطهامل

نماوميالكوفةولد.ااكوفيتتيبةبئسلناقهعبهمحهابىهو
عاا_أكان.>«ةرينىالفياة.فا.لىققدكانانهديالدينىهي
بزامعاقئهدث.والفقاالحديثمالقرأ~غريبمواافعوبألفة
يه>رتان•عنهمدثوكن~وفيرهاتاليالمبدهاةواليوامويه
فيكة0فافآل»دينأكاأل.الماليبكرابىمالبيانيأصبغنوقاسر



.وريزا(ثممود.ةااثومفي»نكان.احاد،ئه
،.رح~ابمتاية_يةاخالقمو،وءةتبر،ه»االنوبادء.ون«و~تاب

ءلو~»اال.الميةائدالهةوءفيءلاااااإل_عمئلت_ةانفيه
اهوقفاال~واأل»ما»لمةب_خامةوالذهو~رمراالزالق_رم
والز«ادواالء»را)_اها>الكرالاة>وردأ»االمادمةومذرف.لمرائج
.ااوا«_عهذهفيواألعرابمالعبومرك

فيالشرراىذ~ولا،دارمنى.ار»0والث»وارااشرههو~تاب
ءايةء_لمةااقهوهذه؟يبةتتابزمةءقهىلوهوواال،المة1اطاه
و»ر،ظريته__ط0وااشرفيا~رائهعنااؤافذيواءبر»االمية«ن
.ذوقهو~نمافت»هعلىتدل
~6الذيدال8اواراطاذمم»ا»_ةودقة»و»اارب«~بو
.اوحبباا~رام»ا(ث«ود_ةاط~~.»رفةولمهوخدومهمالشعوبية،ذمدور

»ذء~بووه»واا_-االما»ة«~ب.ة0ةانالو،_ب
اانر~فيألفا،»يربح~اال»ويةالدولةاعاوفىزباال-بارفله

.الئا~
فييدوركا~لما«ادق.ر~~«»ااد،:ئتافتأو.ل-و~تاب

»المتفاقمةاالحاد.~تأويلفيالمناقشات،«نواافقماأالمحدثيناو.ط
ابذ-اولوقد.ةفيت.اةهبيةمه،ظروجماتاحيا،أافيتنجيالتي
.،نهاوبوفقاالماديثهذهل1»درحثانيبةة

م»»ه»ممر_ااصريةاا~بدارةب_االخبار»ء.ونو
»0هههرةا(قاه•اادقااذديىطه»هحير.ه_>مراهوالثالشعر«

هه«ه»ا»رة_الةالبانا»،«ومائلفيعلينحد~ردشررءه_ا(رب«~ب
«ه«وهامرةالة_االد،ةالفتوحمطبعة_»يا-والامةاالهه
ه0همهالقا»رة_ا~ةمتان~رهمط.مة»»د.~8امحتلفتأويل«



ره.<»~نتترفيم~ان_مه
.هذاماال~.اب

اكابو»ن>الكليرببئاالثبنمحدبئامهثالمنذرابرمو
دياالسالااتاريخا:~ءلميهاه_<_-•ا(«ربواياماال:سرابفياله_.لما؟
عدد.لغوااالذريوالجا-ظوال»ودبيالطبري»:لالعربيواالدب

•~،أ0»وا،فهةه
ا«~اء.قاداترفةلمهاا~ادرام»نهوهاالمنام~بهو
مموواداةاعلاط

5ا3الأر>هفىطعءلميهاء._دنااازيكابىال
اباثز~راحدفياالتاذموة«ة»

)م<م~0ه.(المقنعان-لمأل
.ا~ابةفيد،الة

ى»مليبزءيى»~المن»اذويههبزاثهء_هروابووه
اتوم،بهرونىاماا~قبلا~»وكان؟هيهعلىاماقه»ا~ور
انامردةعليبزيسخدمةفيوكان.اإلو،يةالواا.لباازندقة
الف:ةفيهوأغلظ~المنعورء»عليناثهلعبهامان~ب،لحتب
.بقتاوا.رالحافةئبفه»القول
وااتالنار~ةتام~راتربميذا~.اباقدرمناتنحان~ن

«ودمنةوكاابكبنقلاثترو.العرييةالية)النول(القدءةرميةالنا
ربيةالال

ء_مفي.«»حهالنمورااتنعابزوفورا»المعابةفيو«الرمالة
لتوزيعيوموبمب_ط0راج8الجعاذرا~ييناإل.ود«ناددتولية



ولحريقة»والبورقاا~وذةاهل.ماتةكفيءلميهو«ثير»ارزاقم
ادارهفىا~يبأواالرشاداتالنمائح.نناكهماالخامتهتياراه

.الدواشرون
فياالوقاعلمعرفأة9االمنب0ها~لى~ر~أئيقأدالر-الة

باسرةالهالدولةلمع»ط

ءيدكاال،تاذ:شرومأااتيالنصوصبحوعة~نالر،الةطبدت
م0ومهاأتامرة_•البلفا»ر،ائله<مذوان

)هممممنأنوفي(»شامان-م/

•بوبأانالسيره

عارفأ~انرالمعاقريا~~يايوببن»سامبئالملكعبدهو
اسحاقنىدالنبويةالديرةابلحت:قح.باالخةعداأ»نحويأ~ابباالف
.مجلةاشارهمنو~ف

ه عداءنه_محر»_ةلا»ول~،سادبزا~قبزمحدوكاذ
ترفي_«رهنولد(<المربمؤرنمياقدممنوكان.يوبالالنا_
عال»روايةءل«ء_دأ»النبيمفازيبححمناولكابأ>)»وه«منة

 ا~نمذاقدانه»مبااث.ءوردوهالحديثاهلبمضافهةفيوقد>اادينة
فيمماقهءاالث«راذ_واذنقلهفيانقة«~لمانهقادالذضبهءلميه
.الموضرءةاالشعارمن~به

«)ه~»ه(امرةالةةطبهءلاعتدنا
مثلبيذيظ8اومبدياالداوابوا»ءالسقاممطفىبته-ح



)0>»»•>»<(ناما،و_مم
<الحامأ

نه~ا>«أكا~اباهأألضم؟هءمونى.اليا(طأومىبزمبببمو
»واال«بالعاالرهمهمنتمامابومال.يريالعتاةأومرترفيه

د .ه_ئدوالةاالرا-فيمناالالقووامتظاالدباأمجالى~وكان
قامابووكا~حه»هفيائههااةمذنظبهبوابءااتوا..دءاه
.المسعودةوتيأ8ابالكماتشرر»فيوىنفظالجاهلية»نعىوهتفي~و

واال،المالجامدةفياامربارالمتها-تيارهفيذقالنواتدووفق
«.نها~~ذانفيالحامة»»أبوانوفعذتد.«بالحا،»»عرفاذي
فيبلالجالتلذ_دتواسرنهامه.رطاهبزاثهعبدعند».نرجع
انوا،ت»مالمةنا!رذا»ابيعلونزلهذانفي»دةفأقام»مهوه

في.،«فيلئه«~ايأرهانتفيووفق>االستعاربحععلء~
.اثعارهفيمنهاحناختياره

»0هوهالقاهرةط.ءة~اهيائ.دناالتيبعةوالط
)ويزيالترحر-ه>زيك(

ابىقامفة_«.عورهفي»يت8اوبمالاعناممنداودابوكان
للببعمل_نيسالبزدي71نداأبذاالتعتبهزسايان_ددام
<«»م>امنماتغبحديتالفهه>(ملعم/اأدمولعنجعميت
كاألأناءلىد«لوااتهابرعوبمالفاجع.النككانابنقهاوهمدمت



بممراطأيثهع.عمرهفياالديثاهلامامم»فافال»ورءأ»مدرقأ
وءنهزلبهزاهدثيدون<من.واسانونآذوالعراوااثامواكباز
كالو_عفدر1«ابهكتأنوروى.وااندالياتر.أي،نهيرويكان
باللاالمرفعوناودفهونهيته»األنةالهل

هم8»ممنةتطبدنهااقتبذاالتىالذمة
بااقاهرةالتازيةمهبااط~في

منرةاهفيولد.اثهيدنا~دالف.وف~ء8االثاءر»و
<واالدببااامرتاثتا«رة

يووةماال~افظة8اقويكانو~»»لطو«و-ره~
»لسرقزيدطرابلسالىد-له»بلدهومثيوخوالدهعلىتعايق~)اتصه
واجتمعاط._ودذمفةءلواطلعها0ءالبمالسصثاامراقالىه

~ناءالاذرانمجاعةمنبر«ال
نيوأعزلتهفيوبقيا~_~نرهيننو_و~رواءتذلذ»دم
ءلمهو~وافهتوالنأوءوذظ_.>ؤلفوهو»ات-قصةواربعين
.بارهواهاقوالهأيسعرا
»شرهديوانو~ا~الزندومقطونياتاللزما9ا«ؤلفاتعدةدله
.الغفرانرسالةاهمااانهفياخرىومؤلفات

ااءززءبداديذ«ة.ق.ه،لمزمالمادلزوم
«0»~0منة»مرا~~توفيقود8ط.ة



0•م~م_•••م.~~~د.امر~مم
.ل8ا~تاب

منكان.)تريثىتر(تربي»ول»ريااهالمثنىبز_.رهو
منعف»ناولو»و»واضارهااا»ربوانابةبالكالناراى~
وابو0العالبزعرووابوصبيببزيرنىعذ»اه_ذ.المد~فريب
اال.وارجوأيوىكانانهي.دةابوواتهر.5وءيوالب،تافيحاة
أنهروي>اا»ربا_ابفينيط~سرو،يأن6.انهوة_ل؟بانيةاال
والمثريفال~داهالنه«ن،_.~لمنه6امدبمنازنهعيزرا

رالمثتيننقاربمانيفه0ءانوذل>غيره
ااناوه_لالذيعبيدةالبيالر-داا_.ابءو»ل8اء~ابو
ويوبهاوألوانهالاطاوهافعبيدةابوف»ذ~؟-ا،فههيعمن

.فيراالعربالتراةاليواالئدار
«0ه~0األلحنا~با«د.درفياا~بنثر
لحر~)(ذريتىا~~ي،ا(فياالتمحعر

ابودادهمن.االدري»رثيالةاعدبزد8بزا~يذبزءلهو
عاا~األنبارييناكابرمنكان.اميةبيا»خلهآهر»د8نمروان
.يعةالثالي_لامويتهمحوكان.اامربوايامواالشرارباالد_ب
الدولةاالتبوهاقةااهدروابطتربط»»البلدانفيالتنقل~»وكان
فوثىاال~ننوعلير»و،«طدر،دابزعنررى.والحداديةاابوبية
.- ،اخريزواحلق



«نعليهوية8لمايمةةا(_.باءظم.ن»و»لياالءاتاب«كو
الجا«_لميةءراهثارانبمن،مر>.ولما»واالدبالتار،_خفيااواد

ابرىاهه>ءرالث:.رارفىةالتيوفالظفيالرواياتواذا«واال،الم
وكان.أدنار»••هفأعطاهآدولة_فالهذااال:اليابلحتالفرج
.احتابلتقذفسزة.ه~وقهالفرجابو

ريةاهمةالطمن~:بنافيوردمااقتبنا
ييطنةاكاحداالمتاز~جراالتي

»الخمذةاثامن<ذاها»فقهءاا».رقندياحدبذمحدبذنمرهر
.الزمهمريةالثءلمرمذ%حيجه»تايأ0ورعأكانمىالهإلمامءرف
وااذقهدالزهمفديراتفيكتبله.التصوفالىيلم

~فزو»ر»شتىلمانثامللحتابهيأامارفات«بتوك:اب
اةالحهزاهيااجيه»دا(واءظداالرمذاداتاانبويةذمكطلةدفين
ا)باب<>«(فيهمادته>كؤةوالثتاب.ريةوالثالفةذو>علىلفةاطت
انااألحريتقعام.الرابعرألالةفي0مااألقريةظتمقيلفيريمنل
هنبيةانايةعةبفيتعلى

ذفمه)(للئف»)افافينفنببهماهش«علالكتابطبع
»مم»ممنةا«رةباةااءمدةالمطبعةفي



و)ممألوفىن(الحفيمحجنابو-كا4
دبرانه

ا.ا»مخصرمساعر»نيالنةووهبز-،بنما(ك(ا(~ووهو
يومن6د.>راوأزيهف_ربالشرابعليهفلبقدوكان.»و.نة
اناايوافطلب~وآامىابيبز،«دودام»زادأمندمة.دأاد.يةالة
»اتتهفأط.دااةفيلمهرهر،ه-_ر،مودء»ااءدومحار~تىهاتهتط
لمقفأطعب_~الورجعبوعدهوذىم.اا_»اه_نوأبلىفقاتل
.سرةابين__د_را_«

انهواةالبعمىويقول:متذاقف~ة»».فاربة»و>»فيواال-بار
»الباضعفي»نفاءفيفاتو،»اءا~هرةربهذهراباكفيىتماه

فيفيةانهبعنر_ولوية»)!ناه_رفياو(اايدنمجرفيبزرة
»بيجاناذراو-ربان
~الحرفيقيلمااجلمنوميويانهعذامئترر

آ»للود.لحرلماشارهءنجعه(ايماديرانهنثو
الالنيذةالىونقله.»م0ه0مزةنليهفي

ونث~رهالمنهخالفةفيوانىاالهفيولدانى»هبئا~نهو
•اجادهاهتىىاثوامناللفةماوت0راالثيذادمرةالبهفي

نديمال~في~الطهبلوا«هدالرثومدحبغدادفياستقردرة
•مماهأخرامناا.دونومولقبلالفتنةفيوتوفيخالفتهطولاال».ف



ررم

اا-ويةالطرية»تركفقه؟الثمرفيالمجدديننهنوارابوويعتبر
جديدأأ«نبتجواذ~0المعرافياليرفيووهاالطاللعلىا~»في
فيفوامرابومونظ.مثاه_داتهوومفءواطفهءنالتعبيرفي؟رياه
.مرهثا«ودمنوهي»نجمريانهورتهشنالو~»ا(شررانواع~.ع

،ا~اليد~ان
مو>ممنامرةااةفيطخلمحر>~همثرح

)«ومم-ء.م(االندلعيلمتالهابواامزمزعبدبنامية_~ال
>يةمااهالر-الة

وا(ارفااالممنبهألملمارهءهذددةيلاالنهلمتاهابوكاأل
»ىالمو_ةفنفيعالمة»اديبأ~بارعأطبيبأ»مذجما»تاعرأكاندفة

ة._ة_.ناتالعلومهذهفيله.قالمنطفيبحا«ة»ندمةاطبعرمعارفأ
•جليالا~ليف0و

»~لةو~لباثهاانتمر)افاطياهليفةايامفي«~دخل
ف_عيةذهبو~ااأل~>رالحليفةوزيو»االفذ_لة~فيعالية
الا،ثلامهسلمقاطأنوبعد»منينهمدةو«سوالوساق_اد8ا

باديو.بزا(زنرةنعيررطاهاليسزرةفيهدمميثوالنهكقير
افيمفيوه»االميةمن~بانبعلىةرثيةالمصرية»عالةالود
أمتتوذ~»باتهاواطو-واتاىتاعنوتحه~~ممرر9آلفالمق
.واهواتماهلواعتقاداتالىائارأنه»مااقديمتاريخامن

رةالقاهفياورنهاا_المعبدقحةتالر~لةتمت
)0وةاالطرطاتنوادر~في(م0وه0سة



)»ه»6.ا»<(اا_خادإل_هام
.المبر

بودربان>~وة11بذابرامييبنىاكاعيلبذأل«اةعبدابودو
ألمجأرىعاملمرلىاا-لمأنبمال)ب~هافمى.اجنمي»)ابغاري

•«الجمفي»نبتهواعتنق
أمنةممابزوهوأوحج•تمماوث.ببغارىالبخاريولد

فياابلدانطافم•البزاريدختاروفالصرلحتابهااليةفيومنف

مه.)>•هزما-لجع.واامراو~وضرامانوالشامممروزار)الملطلب

اممةانحذمأهالأا~ه«الالمنراانكىأسديئد

018المداو.ضعأايث3الحتباجلمنالبند`ريمحمةبرودة

واطذاامةاالنوالغةاالردمةبانةشر~عمنواألمختلنألجفاتوحمالث

فاادقالب~

)»اال5ترذ.(اديابنه_مم
.ةانيكاام´ة

بغدامفيولدماابغداديلمحدبذطا»ربذااقا»رمبدسزمورابروه
كق»)>»)(التركانأنةةاياموفي»نيدابورالىلا:مةثم»ابمونثا
.نأ«م:النةفيفيةميشداسزافيفيرواستةبررندسا

راال«_الميةقراافىبتاريخعارفأا«قسرأ)والنعويالشرعداأكان
عليهرأة0ووييدرسوكان»ءلمهمنلحقبولمتروقذاكان
.نه_ابورا>عهمنلحنير



ا-هرذا_ادرماقه»ندأ»مه»رةاله،بذالورقهنابهكءدد
اثهرزقنالرزاقعبدانت.ره.اثدهاوعةرياتهاونظاال_ال.يةالغرة
الى<>ي~خلسرن>_رابيابز

عليهوء(ققهومةلل-يرقاله>ذاازردك.ابمرهتممر
)م0»»و،نة«مر»)االل«طبعة(متيفيليبتاذاالد

)فدثابةكا~•ذوياا.طداودئيماربنىييىبزاهد«و
الزادي~•مثيرفهمنكاكأ.آاءب»)كاتأبالشرعاأل)مؤوفأ
«دو`نيي71نوءلى

وسر.الدقبنىائوعإو.ؤدبءوالمتمينااتوكلندما«منكان
آللالممنعفأأنزعأرفأمثكانذاناالعباسية:لروقوبمالمنكانانه

.المال»بأافباد>ناورد»فيماالمدقيترى»أمادة»االمرة
المرباريخلمعرفةدوالممااممناف»االشمياناب«اإلوك

تواريخفيالليى»زعهفيفريدكتابوهواالمالموفيالجاهليهفي
ااناباقبيةلحليذكا»أقبلأتبقالبالذريوتبهفقد•>تيلالمرب
•واالسالمالجاهليةفياراناثانا>ويوقاوبماالاميروير>

منوقمالحامى0الجزاالدنهيثرلمأأمخطرطز´ل7والكتاب

ابحال0`لجز



»النترععمولتاريخعليه>مرلربو»البالا~فترح«تابوك
واأبا<النترع»ركاو«فدفيرفينالثكباررواياتابالزرييهماق
<الممرمذافياالداريةالنظم

بالقاهرةهم<«>منةطبعتمنهااقبدناالتيمتوان
موعاتالمومطبعةفي

)«و«هتوفي(اامذي~»م
.ا~سر

اهه~»نكاأل.عيىابو~اا~>ورقبزميىنبحدمر
~الئر،مةوالمبالفة»عالمأ»ال-،~النأمر
~هددعنهوروى)المعيحماحب()ابغاري-وهه»نكان
وهرا_انواطعازالعراقطاف»دينأ»ورعأء،تةوكان>المحد،يذ>ن
.العاابطفي

)اولاليتةالحد~ك.ب>نهو»ميحاه«الجامع<هذاولحتابه
»اوردهزياوالمب_طةادةواعييالترمهكا~.بهاااوئوة~عليها

االحاد~بينوءهالويمهيجرح~ه_8افياللفظاختالفذا~أ
أمتالفارقةالهامةالمراجعمن~بهودءتبر.والذميفةااهعيعة
.اد~االهمافيهفياالئة

•<..<...<._هبوت<«ي<~.ب>هت
0في00:<ء<0د>.0وثر.<_ة،د:..ب.ء0<ز



»)وه»-ه>ه(احعالي-مم
اله_اكلشرراهفيهراليتية

فيابروىاهمن»اهاميلبزبحدبزا~كعبدمنمررابروه
التاريخفيد«رفةذا»التوانمفرأ»~الغو»غو،أءأادبالد.كاناالاه

مراكد:تدفي.لموذوةذا»كوسرالمل
لمفةت8ااامافنونفيا(لحتب»نو~افللتأالثعالبيىتمه

لمعرفةةهة»مادوبروتثاا_ادةبوفرةلت»ممنفأههعلزيد»ا
.االدبو،<9

الثعالبيبه0رة«»الرابعرناة0رالثجم»ه»ادهز>تية»بهوك
»5ث~»نفاذجوماتى»وتواجممالشراءفيهذلحر»اقلبيأأنبق

الراوونااةءاتلفة~اداة>وأةوالحتاب~اضإرهطرفومرد
.لميأاللمموهياتمونظوا»الث0آرافيهرنتبه»اال«ية

أمثقفيتبمنهابنااةالتيةهواك
ه0ء.م.نةالحنيةااطهةفي

)«ه»ه-»«<مالجان>الال
.هابنهب)دالتيينالبيانمأ
فينثأ.دوهامبردةن6.إإلهنهااثميربمربذهردءئانابر
اهبرييعثبا.فيالجامكنوط»عبد<»رغيا.>»نوطفتيرقةاءم

ا««سء~أءكفزفثالبعثأعلىبلاةالنو.والك
دالرداقذاكتإعة،أل~فيييتن6أفحتىاالتبوالتم
ءمر»سارففنونهبمبيعانجا»ظنألم.اةاهةاتيذادىنهأهم
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ءالمفيأبكألفقوه.رهءهفيوا~تابلالدبا«ة«وةعامبقه
انهويبهحتى»يامةوالوالبالنةواالذالق0وااتاريخوالفلفةالطيعة
مثتيعلىتما:.نهعددوزبد.الجاحظبا>»،لحرقلم«وموع~نلم

0القارىالعبباذ0ظريوةابتدءماالتياا~نابةفيوطريو.»>تونيف
باوادالمللويتفادى~واللحالهاتاك«نلحتبهفييروهبماااوعوع
اجامير«اةو~فأنهبالذكريجدروعا.«تفوة)مختلفةبعمواه
و»ناقمهارف8افنا:لءنثوتحه»ااشعوباثصخهباا~وتناول

القوألفيا~يةالفزعاتلمعرفة)امادراه»نظاإلدهو~
.الثالث

•>..<دة.ة:،_0«ن<ترة.ب:،دد.سز0
•.<.<<-.ة!،.0>ي«<..ي0<ه.~_..أبند.

ودواهاببنمحد1ريو»~»وهالفرزدقتهاجيمجوعةالنقائض
.ءبيدةابيعن

منارمهبيمنغالببئ~مفراهىابو(وا~الفرزدقوكان
يخرالالذياثهببوامثتوو~بالبنانماا.مالمشادالبصرة0راشهمني)
»)00»هزة(توفي>رهشهعبودةيمتازو~»والفعشىالقذعمن

هاجرم.تميممن~>يمنطفى8انءطيةبئبمريووكان
9ساه.اتوما»ط_بينهماراا.ماههذاودام~0مااطواولجوزدقاله
جريي:>د.امرمنومنرماافرزدقينامىمنمنهم»الشرا»منء~»فيه



لماواالنسابالعربوايام.اهاية8اأذباررزةلمههامممدروالنقاثغى
اهشدوة»المعاركوومفواالمشاراتالردونمناالشارعثيهويتنط

>عبيدةابوماواوف
يمبرجفيالمريةا:اتين.أ.أالنقائضشرم

.»»مهايدنلبح

)»م«ه-و»ه(الجحر-الم
الشرراأولفيط.قات

كا~.موال/»ا~هياثهءبيهنمثالمبزنحدائهعبدابرمو
مندكان:ياقوتقال.رأنللةشارحأءىدثأ»واالخبارربالثءالمأ
.»االدبا«لانأف

مذلبزا~.االدبورجالد._8ا«7ءمنغمهروىممنكان
والفملءونوابزءيدةابو:يرخهشمنوكان»والريا_يحاتموابو
فرتب»و»العوبد.وتاتاب«ك:ليفه>_»ن.ااقطانوابر)افبي
>ءنرأالة

ذا»فزيرأ~نافدأكانا:»ءل»راءالثفعولطبقات«نابكويدل
يذة_افيا»دققأ»مذازلهمميلوتفأداأشرربيناا.ميينفييفمهدأى
.وائعارم0الثعراتوابعم»ن

>رة»اامربدذما:ولمة>لفياحتابثمر0
م««و>التا«ر«..الحر~دىردالالق0وتش_



ر~،.ااويريالبعريمحدابرءعشانبزمحدبزءينالتا~هر
يتتلديزالالكا~ا<»مع»اىمءلوتحرجبواونثأةاا~<في

.والدهف_مةنتطحيثاهالمثان«بلدةفي»هبراحب«هممعب
واامارفاا~الممنبهلتهلماعه~»اءجوداالحرريكا~
ال~انهءما~ابةفنرند8ورالثرمنىيةكانفانه.بوالمواه
والفمأمةالبالغةوفنونباانعوعداأ

دائنبباملالحرريذيعايردمقامة.هائقامات~بيتضن
اوامتدرفيو-دعهاودفالظالمتول»بميالروزددابيهيلجذاب
.عليهةالتوهءلوحام»النأمرعطف
»واها~و»ثاعرهالمقاماتبطلبدةومفالحريريقمدلحنو(
والبديعاالحابيمنالمقاداترفزهبما0ارىااة~ةءايتهكانتوافا
.اامادةالمعافيذاتبااللفاظوالتالعب»ا~مصياغةفيانةوالمبا
.المماني»مهوتنا»لتو،قالتنالمقاماتعلىغلبفقد

مقاماتهزادو~»الزمانبديعمذوتماماتهفيالمريريوحذا
ةومنهوتزويقاأسرة

ممر~يحهبعليبحهءطبعةبوعةمطءملنا»ااتالتيوالنغة
)بعااطتاريخيه~(لم

)«أ<<-المم(اطيوكلي-الكا
.الحلفا.اربخب)والنعانالنو.ذطنانافياليءانبغبأ)أ

االبارالىفيومنءبغدادالىادهاجهلانة؟فارمياهلمنهو



.«ر

.توك.ةولداما»_»وكانت~~روجامعو_ما»أابرهكاذ.ألمرية
بزء8بزلحرابيبزااحنمبد»الفضابروهو_راليوطوكان
»ثأه8»لفويأءأادبكان.عمرهنابغة_را_وطالحمبيريالديرمابق
ث.رخالتاعافيالناراءا>نءاال،سابءارمعرذ»ذا~أمفة
الديذةالمناصبوتولزمانهمال،«نجو~ورعلىالمالو«رسيقيا

فيااتدر>~اء~تزل~الرد>ذرهه«ن>لمغو_ا.القا«رةفيااكبيرة
ادفهوها~ابهءنمنزو،أوأقامااناعرءنواتوبذرالثيغوذةاادر،ة
ة0~.روفيلههدفوااقاتأدف»0اوقا،_رمىارالمةروفةفي

ترتيبورتبهالنعاقافباراليوط_هيهجعهالرعاةبنبة»ولحتاب
هدأةفي~وادثالمبايجازذ>ذألر)!الطبقاتبتقال(االهما،
«يوضا0اهماطرفب)توا:يفوأورد»البمةالذي`لفوياوويالنه
.عتهمرريكان،ن0واعاهمءناخذنان

المؤرذذاف.ارمنهي8ااالمميرطيفهنقل»´الحلفا<ردغ0ء)ولحتاب
.االعالميةميةالءهالفنهيالكتابفيا»رةالظوالنأعة.الةدماد

»»اال<اوةاة-احانجيا~ذمحهتمه.ع_الرعاةةبه
هم«»ره•اال-«يداالنأليمحهنوعع_ا-الحك)ويخ

م»«)هم-هه(المرتضالشريفرم
.اا.الفى

فيءليا~مالةابو»ذواارا~،_الهدىما»الهديرورره
نوه~هبذكهنمرىن_ف8ااه«ابيباا.اةزياهر6اا

زنءيناااقركدن)امادومنوهناا_الظ،ومىنابرا»ر



رمم

بغدادفيلبيينالطا>تابةتول.طالبابيبزعليبزا~ذبزااما«ديز
المظالمفيالنظروصابرهبهاقامالتيالمرامباثرفطلعدااببهياةهفي
وااا_طينمداياولةابى»عفيفأ~ورعأاتقبأنط.بالنارج8وا
ائزههاولةهاحد»نبل،ة

د»نرنمانأ»محائأ»أنالتر(.اليمنرا»لنو،أ»اديبأ»شاعرأكان
.اا~ةاا~بااذ_ونهههفينفهوقد»البالغة

فيهمجع؟العربياالدبفياا~ااجلمنالبالغة»ءنمجو~ب
)وبمهاثهإ~مطالبايبزعلياالماملحمدردض0المرالشريف
و-~ومواعظهخطبه»نالده~ودمرءلبقيمادوسالمتفرقة
غايةوهو~االقوالوانبلالمماليا~علا~بويحتوي.ور_اثا

عددا~بشرحوقد.امربهفيبديح»الفماهوا~ية»البالغةفي
~معايهواوضعواعليهوعلقوااالهمالهالشيمةامأمن
ا~ريفاخي»الرفيااشريفالا~بعيدهد8و_ب(
:ذلكفيمعرأه~رتمى4اهوالمؤلفاألويبهو~نه>المرتض
)ه.مهر0م-مى(~»ب<بيا(_اال«ب)و>_.برو~ن

محانيةالالمعلبةفيبممرطبعتديناالتيوااأسذق
عبدهمحدالشيخرحثعالةوهي

»)الم(«إاله(االندلسيالحدمنماعد_لهيم

•االممط.مقات

من~مال•التنلي)لساالندماعدناهدنماعدأالتامابى

•فيةاكأالىطلطآلأ0ااقضاترلى.-طة

صير-من~لمحد`ا)فتياأالحمالممنمفئكأءالماأااهاردمكان

اكاندلعيمهنان



لمعرفةماممو_درهو»~مفرملى»االمر»ءطقاتولحتاب
شاهدانهمالحتلفةاالممفىونطورهالعا0نتوفيااربنظريات
محالتاروح»نالرابعالقر~فياال،الميالهت__ودنطلمامادق
1(1وطلب

)مرطريخ2يذ~ولم(مصرفيالمطبوعةاله~اامتعمك
طا(بالم(ابومحدعليتمقةعلى

><<>>...><هندد0><وه .ب:0<نه:0:<ب::0نه0
»ا~ادبكان.المغديالدينحمة»اثهبدنآيبثبنهيلهو
>دبهتنثرلم~ةتسايفهله»مؤرها»مثاءرأ

.ظيراله»بالوفياتالرافي«~بهاهتمر
فيهيسردءالعياألفضالهتوأجريتضن»أ~األ~هو~ب

.واالهعاراعظوالمهالحطبمنلحالممومنوغازج9د1ا-.يااهف

القاهرةفيم»»»همنةا~بطبع

)»هههمنةتوفي(الصول-ال»
اطلفا»اوال«ارائهج.ذامابيانمبارب)ا(~با:ب)أ

ترك>هولبز~بزداسالهبنادءء-بزمجيىبئمحد«و
ءناخذ•بذدادفي،ثأ.با_الهالدولةدءاةمنجدهكان~االه_ل
.اال-الداالهوهال»نوغيرهؤتالسبداو»وابيوئعلبالمبرد



عاالكان<ر1والتوالرافيالمكتفيينادم
الشعرا»ا«واويرممنفا»واطأيثالتر.ن
إلثلرنجيلقبانهقهالثطرأجلمب

مناألكاتباليواجيتالمودومةبىيتهتابالكد«ادبوكتاب
تحرووكيفيةوطالحطاراعفيمدلتأاءىيشتل.والمارفالموم
ب»اللغرةش.ررعوعلاالدارة.ؤونفيايضاماتوءلىءالرماثلر
أقادقاسررنةمناكاتب

لمرمهءرفا0الحلفاأاربأنب
فيالناساءأقمنوكانأ

)«ه0.~»»»(الطبري-3م
)والماوكسالىتار.ن>واالمح(والملوكاال،متاريخ

»والفقر»المؤرخينركمن»الطبري«ويونمحهبمعفرابومو
اماال_الممنجع»جالمحد~»سرااتهرجالاقطابمنبطة

د1االبتاظرو.فامتالأ>_نلم.عمرهرجال»ناحدفيهيثار~
آملفيولد.البقا>ابأ~ة(»ه«باحبهوء«االدنأ~مفي

ء~الدمنر~لمداألالفيوتنتىاالطلبفير-لفياماونثأ
للناليفىوه~هبغداهالعادفي»وأثة0وعةشيوخمن~ثير



مرهرالذيااقاه~يبمذهولةابى»تقيا~ودءاوكان~وااهنيف
.ا(لميعامل)اواظبةفيمنهوفبة~عليه

ا~ل«أافيا(هايفاومعمن»واأتار،زفيالطبريبوك
فيواد~8ابذلحرو،دتهيةالحاقبذ~ابالكتدأب.مادةواوفرها
»اا.راأرسراالزيزسوالاالممتار،زالطبريفيهذ~ر»ء»ه»صة
فيوممنىياكرءهالاد:مرحتىيةاااهواأا(<الدولتاريغردوه
ةالمختلفواياتالزف»اةمدة»أل»»ه»اال~موءهفياكوا«:~ة،

ادنمار.يذ
~ا»ماتمنوهو»اميةتارغهءنالجالتفيرىيقلوال
ماا__ير

إللدات)(ووه~»هامرةالةفيطبرتاهامكهامتالتيالنغة

0«.و._ء>رمشيطلرل_عم
الملوك~اج

.ريااذمرطوثيااط<~ابر:خلفبنمحدبنالوليد>نمحد»و
راقالهوطافمه»ه»~نة-جة0ادالندلسفيواالدبالرقهأرمر
•الناريىنولته»اال.~ندويةامتوطنهتىوالثامرومه
بهيعارفالنهارا~انهو<_~ومحيالبطاالوزيرالى~نا!»دىاه
ا~محاولكاندوة»ااالك:ه_ةفيالمبركالتبر«الغزالي~ب

- »الديرعالم0.احيا««و»للغزاليخراباك.مارمنى

فيبعتطاهاامتممكاايوالنخة
ءو~ه»بمصرباالزهرالتجار،ةالمحموديةبعةااط



،مم

«.م»)نكزنبى(لسىالطبا-ىم
الند

<ولى»البعرياللياليود6دابر»اجارودبنداودبنعليانةهو
عليهانىقد»ا~ديثاهلامفظمن»ثةكدثاكاأل.بير´لخرا~ل

الفد)هعذ.هوادم.مدرةانه0منومموالتمديلالجرعريال
منبسرراوكانيخ»ثالفعنلحتبانهعنهوووى.مدية
وعليسزلبزاحدبينهممن،عيهويترأرنميميلي»كانالتالهين
.مانياالهبمبدببنور:ساالييابنر

الدكنأتإدميدرفيهم»»<مزةالكتابطبو
اذظاميةالمارقدائرةبحلسدطبعة

)»ه«ه-م>ه(اطزالي-4أل
.اقاللمنالنقذ

_د«0ملعه»ا(طوميالغزالي-مدابو0هد>.نمحد>نمحدهو
والنقلدبااثلو~لم؟ا(»المهرافعباقرةمن.االمالممعة~عمره
._»ا«ةالتذمييقةطخيرلممرذةوالفعمى~حياته~مروافا
واال«رةاديافيالفرد

بادةااهء~رامراظأونثفقيرعاملا~رةفيطووفيدله
م9واا~الشريعةم8فيونبغا~ا»طلبفير-لم»رمرواله
في».در،اوعينالمجتمع»فيالمنازلاهىوناذ0ميتهذاعمتىسةواك

ودررمالملفيتبعران.دمدو~نه.ا>بفهفيالنظامية»«المدر،ة
اد_تاال:_ن،~ادةأنالىانترو_والمللوالفوةالمذا«بمتا:د



رم_

دال»_بالعبادةهيواءااالثةاهتالففيوالتباهثةوالمناقثبالجدل
.اثهألواالنقاا،
فياال:_ا~يراعدبحهماا~منوهيمثينءل~انيفهتوبر
.اادينعلوم

النفيالغزاليلمر´عرائعفيوههو»الضاللمنالمنقذهو~ب
هيناوالطأنينةالبالرأ~اأنزالينالوقهةالحقيةعنمجثهفيوافطرابه

.التصوفطريقةوانتمجوالجاهلةفى0اهوراهتولو
«وه»ههنةق»~مثطبعتاعاماعتدناالتيالننة

هياهوكامى__باهيلاالمتاذفيقبتت

)<.~«~،ر.(الرازيالدر.فنر~عه
.والمثركالمليننوقاعتقادات

.الطبريالترصالرازيسز8ابنعربنبحهائهعبدابومو
.~رأ»1فة.»مةوا(نهبوالطالغلفةفي~رعأ»العاوامعكان
اانزء~ةعليهاغلبتاشعارأمونظات_فالىايامهاواخرفيمال

،ه- .يرالكب»الكرمنراالةنه_ير«المثمورةليفهتامن.ااصوفية
»منهاقب_الذيهنوالمثركا~يذفرقاعتقادات«كتابويتاز
اوادفيوبالدقة»المعانيوبوموحب»هاتمناكالي»فوميالموبهبامه
.النروتا>

مئاراألما>.عليا.%صقباتباهرة«والد6مذآالنابطبخ
ازقرالىعبدمصطنالحدغلحعالمةولخوتوليالحهفيلمجمالهقدم



ا0(««».>ه»الماإل_أللم
اال.دل.

رنالةفيوييناالاكاومنبااقال)امروفا،مالةبنا~:يلكان
ءن9وفيرأريدوا،نونفطويهالرجاجعلىردةوالالنعورأة.الرابع
الر«لم.بماذدثأ>~«يأرنهدبمرءنازولدواالدب.اللفةاثة
ا«المناءةهفيوارفقةفيادبفهالونملالنهالالةو~راقال
.اايهمذ.ب)منازهرأقرىمنقرية(قالقالي

الرحنءبداال~ءوةهأبىممنةه»بذ~دادفيالياةراقام
در«ةوأءلبرعايتهامراك.فة8اوثااالندا~الوو-لالنأمر
كانسثترطبةالقالذا-_وطن<_اا»عودهول»ابذ»مماوعينه
داء~.واءلميهرأواوةاالطالبلميهةبلفاة.و،مامحاقراتهيلي
.محه«»من

منفيه11ااربياالدببكادواتءن«و»االمالهبوك
التالثرهماة.داايبواال_طاديثواالهواالمثالواالخبارارهاالث
وواياتوا»ؤدىواومحذر،براروفمماديماوبين

الثانية)ة(الب»0»هء_رةبالقاهريةااهااكتبدارطبعة
اال~رواد8اءبد~دتحقيق



وءم

.عورهاوالووفيةنيدوغلحدار>ن19ماااقاآلمو0الد.سيرخهمن

»»ابنرهووسااطفيفيق<)ابالاألفيافوطالعلوالبفيرحل
.منت

فيوهءلمريشت~وفيةاأهكتباتاءممن«و»ال.الة«و~تابه
.نهالحالحااهروحثو،تذمزورةوطاأل.اثوميررباتهاو،ظلصرذيةةاهه

ويو.اومردةواكا_نة9اا___ثءى~انها~ابمزاياودن
ا~_يراسروق،مهزيا»الدالةداه.-_توقه>اا»الةاا»وذذادا»<ه
>واو»ؤلفااموذيةال~ا<~«ن

»ه»ه5القا»رةفيط،متاا،تعلناهاايااد_يذة
االلمبياابابي:ر8»همطدقفي

وذيةااه.ا»ام»زيا~ط)ابذارياء~هاة>ند8!~ابو»و
ا«والفي5رادوآالتمو~وخثاذوال»أا~.اد»فيأورد<ورااثم

~وه»ط:ءداتوموذذاا.هاوسراطفي)اسرائعةاسايأثاره»لمه»9االصرفية

أربريج.<ااال،تاذاا~برة
«ههءهمزةا«رةأاةفيونثر

وآاف0البو_.يرديااامأبدب>نألدبنمليالحدنابو»و



معرفةذا»اديبا»فقيماكالنه~)هالقناةاآضه،لقبماو(.اةالقف
<نرأللةمو_أءالدواتدييرفي

وبينبينهمالرماطاتض>هقام»بريهبيك1»غدمنزلةذان6
اال~م~تابه:افهتآمن.)»م»ه~وه0(ااقادر0اكليه

واه~وله~8اراال~ميةرية.ظ0باهرومفومو»نيةاللطا
.»النبوةاعالمابكهو»اا«روعفياا~اوياطه~بو

فياامليايةاببك<باألمحاو(»والديراادنياادب«ولحتاب
و~~رمة0المروعلىث8اذ»)دخالتي~تاب•واادنيايزااهادب

»والتعاالعايلووذهءالنارمعامتو~نالوالديرطاعةمناالخالق
»لالفرانةاا»_و~»اا،~وا_ارباامرونواال»رالرو~ن
با~-فلوا(~ب.اا_الله_نفي:ذفاثلمنهناك«اال

واطاهوالحلفا«ا~»والواةر~1ا_دواهاديث»والمواء~ظ
`~09د~ذ

»اا.مريينالنعاق(مام»الشالياألزدييدفيبن~اامباهرابوهو
بالمبردفيالمازعثاألابولقبه>ددث8وأواللفةواال«.بباالثعاوعالم
»واالماأللف«~بتأدففينصعهناه)للعقبتاكاي(

عشانابومثيو-<»»ن~ن.ا(مويمةاصلتهءلبوابا~نواجا،»
و-هشفيالتقليدال~لالوكان.اا~.لياةهوابوفيالماز



من.»مببويه~أبد0ءارفء~تجاعرأنههتىوالذحريةاللغوية
ونفطويهالوول0تالميذه
»«ام<رجعفانه»ادبيلفوي~بانهمع»ا(كادل«ابولحت
فياابرداوردة«؟واطرارهاارجالمر~تاريخامرقةعليهممول
>اشرارمورواياتمروهم0وأنبامذرةارانبمنة8اهمجتمذالحتابه

وه»«همنة_ررفيتهط~ة>ناوردنا»«ااةدمنا
محدطه>همطعة ر>ه

ء_لىون0كوفباالم.األمينبزألدبذاحدالطييدابرهو
كاكأانااكاالثأرهلى»طبوعأ0الحاذنلةتريوكاأل)واالدبالملطلب

من~واهيناهإابقنو«لم»االمةوب.<الفنىكبرعلى.ه«ررأ
تنعاةمفنابسهبلكنهم6وةاكادىبلأواالدبإلشرااثروة
ممواهيدلم1«منهازالدببةاالبالشرأ
ثم»الدرةبيفذاأ0بالجوازاسذنائاالىالملوكتابقوأد

.الد~مليبى«ن`لدرذعندالىبدهواتقلءاالنثيايكافورأ.>ح
منبابا~يدعوال0واابالغةاتانةمناالولىالدربمةفيثمرهكابأ
واالبعوالحامةالحكيفيخوو»أايهوأجادرقاطاالممراكابراب
ألنةعلىرىب1،والحكةالفلنةمنثمرهوهوى)تابرالواألفى
.االدد:لعبرىالناس

موفوع0مئعرالفيوالعامفه11نهاألثووفانوءىممنتدوها
و»_~ذعرهتف«واشتغالامانحثيرأ)االدباملمناقشات
فيناذلاالم~»ورديهبو«هذكرفيااكتبتوأكءمثاكل



)»م؟ه_ذفرنيبرم-.يبنمحد_وه
االب،كناب

.االذ.ارياا._داديا~ا_~ءررنا_،بز_.،بنمحدره
من~_يوواوتوكان~وااث~ءرواالخةباال،.ابعالمأكان

دةءهأابوربطوةرابياالءانء.»وويكانوعن.الشراأدواوين
معيدابودال».أه»ن>~.اباو»مؤادانهذر.تو»بلغا(__يو:بز

.ال.~ري
نوا-ماعلى_املية8اد.اةلمعرفةادرااها«منهوا-وولحتا~

.المختلفة
>>.:>>ز>ء»>..•فبردى.
ئتتريتذ.0:دكددة0بتميو

ب_ى:ءند_دة«.كت.نذدة0ذىفيددت0دة0د



م<<م

ءاالدباأالمؤر:ذباركءنكان.>.دا«.فيونثأولد؟خراساننه
ا(ث.ءالي.لوكان._دث8امندوىفياآمدرة»باا_درءااأ

.د`ال»ف´ل
وفيا(»ربأااموال~«ازيدان0دراااشا-بادفياذف<هله
«نااينا،»للم،ااخاالوا:لوفيواأوحددلالهوفيااذرمراخبار
.ايلاةاالب»ك

»نوفازجاتهمهو،يرراهالثاها»علتوي8»مرا»اكءه-.«و
.)فياأهبحرفهدأب(5ارهاش

)ههمه.تةترفي(المسعودي~ر(
>«رافواالااتذدهب)الجو»روممادنبالذه،روج)أ

اليهااه~«~دابزذرية>ن»المعوديءلبئ~ذبزعلي»و
فادمىبال-ظاف.المينوالجفراذ.نأاؤرخين~ار»نكان.ابد_ل
~دوة(.و´~انامالثوبال«اا.-ر0وواماوبالديذوالهوالهغد
ر«هفي«رهاوا-رفيواقاه»وه«)منةبريةطفي

فيهمرد»أنط_اةيخاانار~اومع.نهالذ«ب«دروجو~به
دلاسرا>يءناال`خبار>ن-لمةروذك»ىتلفةاممدختوادو«ي»اسه

»اابلدا«بوصفوأتى»وغيرهاودصرالهندودولواافررراا._ونان
´ودبافيو«ولعالك~نهامة0انباوسار»اا_-:رءجاثبعندث8و
اال~مةفيغايةهيتفا_لدراالسالرال«هتاويذ»وفي.واذر،ة.ارا_اه
المجتمعءن



،ر.

واالقالواالزمنةقمةفيدمولعل»التنبيه«كتابودثسل
.مكومهلمينال-ناهولتاريغالغررلتاريخات«رامزوءلوالبعار
ومما~المار_مةالوهفوبمدتىبالحرافةااسرديمؤلواتوتمتاز

اال.~،زرأاناترفةلمأمممدرهيمؤاناتهانالذ~قت0
تداتمدمت

»0هوهآهوةبالةالمطبوءةءاله»بووجهفسنةامت_)0
الحيدعبداديرعيهد،ه~

م0ه»هبالقاهرةاه~اويطبعة~واال،رافالتنبيهء)
الواوياهاءيلا«عبه~هيح

اهال..ه7

ربالانالرواةويزء~وربزااثمالجاهلية0ئعرالقرائدبحوعةمي
ااملقاتو~يت.بها.اعجابأباا_ءبةوعلقتماالفمائدهذهانفارتقد
~مباتالمهاوا~وطأابف

»وزمير»وطرفأانىالةالمرى>(ءانهةهااملقاتانبعضمويزعم
منوضاك>عائدة<نمرانوا،ضمويوى)كلئرمبزوهرو»ولبيد
>قماشه0>ءلوتيعتانهايزعر

مئاشعةوهيريزاافعنايو»نواذرأ«ظانا~قدالعلقاتوقما:د
ر.الثتدويرفيااواهاهرمنوألااقرطبتكانتفقداانقفيناو،ا(في

.الغري(~وفيالوي»مالمبزءا.رنلهن~«نفلالمههو



هبارباالمالمأ»الكوفة0عه~ابراطمنكان.منالبابربحيته
وياالنمازيدوابراالرابيناتمبدابوعنهاخذ.واامريهوالشر
وفيرموالكاراانواهزيادنوعيىاالهرر-ف

ر0ا_ورذظعلأها-راشءدبزابراهىمعمرجائذهلوكاذ
هيتالقاندهاةيللمهفاء.ار.يالمهوألزمه0ئفمفاردالمنهبه
قرفهءاا-ودمنهويا.-اففيوردماوهل.المخمداتبعهفيا
مرا»شلتة.الاالمالم0ث>رااشرارمنوردرلمءالجا«اون0راالث
ة«يدة0وهجتمن

»)ماللم<لمره(الفابأالمممالطبأل

ارونأهداسال.محدبممأكرعداهدقموأهحبئدم

)ه»»ه-«»«(المقونزي-/ر

اال~_اع.امتاعب)«اتروبياميةبيبينفياامووالتالنزاع)أ
~واداعفدة8واواالموالاالنبا»منسرلللبا

كبارمنن0كا.التريزيالديرتة~»القا.رمبدنءيزاحدهو
الوها~ظمنوكان<مخططعاذأ»رها9آلممادفأ»ممرءؤرني
منماوتولاك_مبفيتنقل>0الوتهاا«ةومنالنبويللمديةموره
~يت8اريىودهممروامعهفيطا؟ة8واوةاهالةفيوالحبةالنيابة
هدمأفينوط»الحامبحا»~واالءا«ةديةااقدالمدامةفيالذوي
الءادم»قدمثفيالوظا:فبعدزيارزياأةوول.اليرقهود
عددلغ0-قى.ر_دأ»دائبأ»والتمذ.فالتأليفءلو~فالقاهرة
.عديتانيه»ه



م.رم

الدرانلمزاياثا~لرافهات»و»والتذا«ءاانزاع«و~به
مقماذ~مور«ما~و»علىرماد..ررءتيرفيا.ةذ.»-اار»ماونواقمم
و~رمرالنبويهوا(.نة(المالمةاألدلهاطلذا»اعالأدمتنة»اال-اديث

ا،رادلبيدولتار،ءخ>فار:ةلالةاا_.اب»نأخاهالذهويزيالمة
ء_مةذالهفيراظوقدنوما00الثب»وهوبهأمهموف»اال~».ةوالرول
.علهورذر...رت

ادواالفتللتدريي«ه-رلمنهيرفيالمةألفهءاال~ع.».اعهو~.اب
اثهر-ولا-راليجولو«و»ااقضا»وذهلالنامى،ن_.~وجاس
فيهسباة»-ا»عهذاو~ابه.سر_يرتهيلودفاهوهاعل«اثهله

.0د»اااةاا~امحاب~»ناال-باردقادقالؤلفه

ووموهربمهاالبرا«يميةةبهااطط.هة_روال-اهالنزاعه
ءرنرررد8اا~خ،_-__

م0ءو0امرةااة_>جاالسراع«اعه~ات
«ا~رمحدود8ءيحه



ر.رم

فيماالتياال-والويه~لولهمهفيوبغا~»روفمعنا«يرمح
•المثلربه

ه«<-70فا»ر1اءكدالرحنيدطعمأهيعامياائ.»ألاليوالطبأ

كا~.-~ألفىذهل»يهنا8أ--نا~دةنا«~هر
قدوالوليدآالثءبدوكاأل»وءدهماميةبيك8ءليفد»بدويا
.ءطادهلهابزال

كا~.رالثقرضنيتةءاا_ح~ن»فيالرهفيبدرءأكان
»االسالمنقاتآنهعلىشررهفيورهءالنته~ا؟أ-ران

ومههه»»0وه0الموريةاا~دارديرانهرش

لمنرميررم
.اامربزينرهن

من-الغريءالنهصري<النبيرمياثيبنىارا«ما~ابىمر
.االفث~يكازركتاب

هغرعلوهومهذا>األيمان«كتاباالممؤلفاتهمنالينايمللم
في>لعرب6أيا~-فيعليهيولمربمايعتبر)ماملحتابمبمه



.،~

~القدما»ااؤرنينءنواااماتاالخبارمنآاؤلفل،ة11الجا«لمية

احطيباديرمحبيقةت0همه،نةاحتابرث

موممم•رمم(نيويلمرم-

•هدبااالربعلذبحناب

زكريا.ابر»الشافيالنو~ويوراني8ارفثبذيحيرااليذمحييهو
الثاذيةأعآمن)تقدأ»ورءا~»كانأمثقعال.ءلىوتخرجنرافيول
.لمحيرةتماذفدوالفتهالحديدفيد•كدثأ»يهأة»ءمثقفي

اال«مالممال>بانة«ا»فه«نتدكانء«يثأ»مركأاالربوبهوكت
ذديذمدتااندويةادبثاالهمنايأه>م~بمنضرااأليذاماهاة
>)امتيءلىهفظ«من.قالومليعليهاأل«لىالنبيأألاطبرالى

.»0والفترا0>لما1ازدرةفيةالقياهيرماشرمأب،ينهاامرمنهديأ
.ذقتىفيرافتدارهفيونقمممديأ.معلىزيدماالنوريذانمتار

»م<»مءنةالناربطبعةامومفيطبولديناالذيوالكتاب
رفاوئددأل«معحا.النبديةالحديدلجوعأكان

)م»مه.نةترفي(لو~اد6دال~
الغافللحتاب

»اديأكانرشا-الىيحيربنىامعقبئاهدفيلمحديبالهابى~هو
النة~وفيتو:يفال.وأابالبرد.شيرفهمن.عرأثمأ»لنويا~
لعرفةهامرمصهومر«الموشي-كاتأب.كت»منمواالدبواذق
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.اهبريالرابعالترذفيااالطالودهابالكتآداب
البريطانيات_ففي~رط»ومنهناافتبيالهالغافىتابوك
»ةمختلهبقاتطمنالشغامىاهةوافالبالذةفاذجيتممن.ء«)(»»«ه
ورمائلممواالشراف0راال»راكوالمل<ا«8ا-طبألمؤلففيهذ~
.واا.رلحىواري8واوا_اهاادوو~م

مغرهفيأ«ر.الرو«ر»األوياثهءبدنيا«وتاادينمئمابمر
رباه.ادبفهنا.~طهةكانحوي)-رائتراه»ادهبنهفيوبيع
وفارمرالثامالورهلالبلدانفيياقوتودنقل.امتقهفيا»واله
ف.~أوراةواهيادأووتزق»البضائعيقلتابصرأاديا،أ؟~_ب
ن2ماورا>»رط9ففروارزمهفيوهو)اتترز-فوادر~<ا~
الانتقلفي.معوز»معدموموااوهلالاا.يربهروات.~
.حلبظا»رهانفيفقيرأتوفيهيذ»هلب
~بفيبحعقد»المربيدب9ااالمؤر-نلحبارمنقوت9ن2و
والذمويين0راوالثواالدبا»احتابمنعظرلعددابمقاال«با»»«»مجم

اا»رياالدبئ0تارا~مريمعاهمذاافعى~بهمقوالمؤوهين
اقتسالتي»الصادرا~اهأوردالمؤنأناحتابمةةفييهفيوعا
.مءاممداةيزااهااالا»والاةهسفيودققمنها

ه»مممر»ه~المصريةااطبعةمملناات
وفاهيذرياا~هقتحة



)-مم»منأزبى(ابمنرلير-م5

.النار~غ

ا~نبحوافبزوهبن-»~فرنيعقوبايناحد«و
الوظا:فتقددةوكانورالمذهمواليمنوامحهدهكان.اليعقوبي
ءنهورثه»يعةالثال«الا~روا~»العبا،.»الدولةفيالعالية
ة_»اهريةااطالدولةر«المنوبيآامةوكان.اامقوليا~ههفيه
«.ث-رالهر»راو:هفيا،~قل.را.انهفي~أأمنعبشل
>الأل

«نثيئأال~توبيذبهذ~ر»جامعلحتاب»>التاريخولحتاب
وتذادلكوالهوالفرسالرومتار.خعن~0والماخيةاالمماهبار
فيضااتفيبالوهوهص.والزنجبروالهوالمينوالحبشةرهتاريخ
ؤره~يذ1ارواياتءلمعتمدأ»وامالمربماهليترمفيالعربتاريخ
رةظاه»ذابهركالث«يةواانزءة>اتآلثة»القدماه

«>0ه»هصةالنجففيبعت8».مااقته_التيالنغة







.ادر»إاهرفااههرانظ.عبيدةابرهمر
«نى:~)(فبر«»«مرفيا~هةمدررحشانظ:االدم
االولهومفوا»«أدوهءا«زموه:أا8دالوبلملالتومهر~ل
.هائال

ة0ممرجفنةاذرجوا.معرمتعاقدو»نمذافعبد«نوم.يبرنااطوص
~ذماايديمومالةغرم~ا~ءندال->في«وف«وهاطيبأ
ءلتو~أرمبأيها~>ةءد-وام~وهلفاؤ/إلا~~وافته
انه~ءومن»:افء~دبنوتحاافوقد.ا)ط.فذ_.وا»ممانف
وم-تبعمومنالدارءبدبنواءا.اادارعبدبيمحاربةءلاليوم

وكان~.مههفيايديوموغسراورأجزنحرواذقد-«اال-الف»
اذةوالهوالحجابةوالرذادقتايةكالتابأئفبرظالب<طمافيذردق
ااطيدفهلفيث_لملمعم)(هالنبيانروروااث؟ههصر(ادظالخ
.»»)صراجع؟)افضرل«لمفدثوانما
وءبب»لمه.ا)ررلهارءب«يمةةاقل~در-_ةادنى:اأ-ف
أترا»عربيابرىاذي.»«<_.اه)مبن(جالبعين»زيه

.ءلميهاالوال«ةفهلت::لمرأةا»سرت
.م)همىادنة0اا~ب.ريحاي..زماء/(جالر،-ه~
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رريلةالذياا~_ا»»البرذءة•)9وال(جالوليةوالدهي.قاالمه
ط.ماهءله.الشدواالتيةالندة•~>ة1اوالدابةظوءل
.يدهارمغال

فارسرأ»كان~الجاهليةمعرا»ولفيمنكان.سالعهالوردبزعروة»ص
.أ«ر/االهتاممن«ى0المامااك»ااه«ءروة«_بولة.شقاءأ
.يلبةاال~ممورظقبيلترفي
ر«الىبزعروةكاذ0معنا.الخامر»اكامابتاذا...عروة«كان
~جالرب«الخ>.هدب.نةمنهمالنارت0ااهاذافومفي

لهاهل:لالبل(~)~«االرفالتفيراط.امراب)
يالذهولوا«ييرةالحظ<~)(جواا~»ظيرة
.اافني

«نكا~.امالمي_باهلي؟غمرمماعر.الشاليةبراقنروهمهص
«رو>00~هم0ج«االءافي»فيا-(وودد.تاكاك»الئبمان
)اال_اليبراتةبزرره.»«صلألمديؤ~»1اهوفي~براقابز
ا«وبراتت»اك~اا_افيببزعررنالمار.بزعروومر
ا_ي)مالمظةرراهع»>_~وهالأللي«~فياالحويذ~_ال
تلبيهكا:ت:»...لبيك«-هرلوليرالذي0اخاا»لم(جالخلي
وكانلك»ثريكال»لبيك»لبيك»اهم»«ايك<اهليلابواهيى
_)لك»هو.ريكااله.اي(التلبيةفياك~ركادخلمناول
.لحيبزهرو_واةالولبة»ا~

بالتربببل.أطلدبالمااعةالملوكتدنالالتىالقبائل.اللقاح0ر
من0»0صانطر.»الفرافمةذو~نتهوكانه««~ةمن
.البر.مل.ا~ف)(جاابعر~»رو~اك
نزهراننمناهبائلمنلفيف.طاردنواله.اليد.يفالفطر
.االزدمن~



.00رانمل.االماديثرومى
الحررعبدبزاالمكعبدبزاألدرمو؟احذدي»ا~وفي<رأك0•ص

خاد(ملعم)النبياليه.«_.الجندلدومةاهبهن)8ايد(او
(ملعم)النبيءلبهوقدمهاألفأ.~رهكتبرفزرقفيليدالان
.فمراديأداكيهفه8و~زية8اءل«81وهد»»لنحتن
.بها_-ار»خفيرأالحونانطلب.بهتخور
مور»و»وا-د-د:لتنقبكانتاليالقباال»نلفيف:»فر
»فر-القريثروتت.ر.رجبرثمتعظي>نرو~نت.نزاران
تبلمناامربءىكا~.التسرراالدارس.ماوىنرالمنه
»أادل_ضرمي8ا>ن0ااال»»(هلعم)النبياايه~تب>اافور
>تليللمعم)(هياكوفاةقبلمات.معرءلياكوا،تعل
.رالثمنهاحذ:عثثره

>~غلبمن•بزعزمن«0ص
.ا~»0الثعرامن»باهليمئاءر.»أ~من•االودياالفوه
اا_ا«ررنالةاواهرفيمات.مروبهمفيائدموةو»»ة_دكا»

.الميالدي
اليد>ومرى)_منهلذةوأمرأة_اةسوا«ريا»(جا~ري
.ااسغي»الشريف

عتهومئجا~~مطولتهامنتر»مهلهاألا~ا»فعولمن:ادمئدبزء.قرة0»ص
وبيتموبيمع-روبهافي»عبمو»قبيلتهعندافع~الحروبفي

الشعرمناليه،.بماا~ئر~.ن»~روديواز»علقةد>ذبياذ
.الميالديا(سادمرالقرناوا-رفيقتل.»منوع

.والعجمالعوباي:»محرداال«اال~ود
اخرىنصوصو»ناك(.المعر~عن~ية.»»سفرةالوارداتد

)هزالط_ا



،رم

»««_أابوهكاأل>يرهفابوامعقبزوبيقههو.اا_لحيتان0هص
م.بفدا«فيرةااقنطدربفيابيهمعااهبيان>ؤدبيعقوبدكان
وتفيروااشربالنعوءاا_أامبعحتىوالنعواللفةدررملىاقبل
ابزروى.اراله«بمؤهوعنه«فاددتهالالمتوكلودمماه»نالتو.

ولهوالفراءالثيبانيهرووابيعبيدةوابياالفعيمنا~
قتل.امم)اتليلاالا(.الهلملحز»»مرواكاللفةفينقاتءه
.»»»0،.ةالنشيعبتهمةالحليفةبأمرالسكيتابز

ااثطرنج~اوالنردلعبةفيالغلبة•ا(رمت
>باه_ادد»«التعريفانظ:ااكبيان
االبرارةومالةمءنحم»مذ»وليواومالةفيية.ونالزيز:أازاك

.اليدن،ارمنىمرفعأمون-.واحاية

وما«اتهمقو«ه.واة>ن»العجليمالكبزالحارثوه.مافالو0»ص
>االولاوارقيوءاال~لنذدبذه.حتهالمشوروهو
:الجلل-ا«ااف•اا_ن_نورهلمع»رمظ:البرةأ_ل
اطولو.االنداد).ن(وهوالثا~القليل»الحقير.«نها
االماالعه0»الحد .ورم
.قيالنط.حيرمنسرباذمن.ترمل

وبينبينها~ااينطريقفي»~تيش_بنوليموفح.الةب0هص
وبيننهاويه»ايام«ميرةالطائفوبيناودنم»ايام»ميرة~
،وا-ديوم>~ةبيئة

»الندبة»رياالهباءاا.كبياالثبنهدمو:اال:بنعه0ههر
)بالمو_در»دالتعردفانظ(>الكلياالثبنهدنمثامواد

»ثعلبةنقيىبي>ن»مندلبذوةن»يعوذهو.االئ_ى
ساطمالمانمد»وتدءشر»لجردةاارب»ة«مناه~ر.الواي



رمم

وز~يراالسبامرى،وقرنهالجاهليةشرا>مناالولبقةااطمن
اولومويا.لواالقالمالكالرفودءل~يراالء.روكالنه.والذابغة
الىورهليأانوارا«االمالمراالعتوادرك.رهبتسآلمن
»وهلهومجعواومدوهقريتا~~ن»الحديدةما-في(ملعم)بياك
~ومهةاليص(~نه»أرجع»قه»ءنوهفرهاالبل»ن
_م)لمه(هاا.يذمامدح~!ةقألقدوكافه~طردتهفيمات

»جيااأه»ا~يءوفبز~مبنعيرره:سيالهاالهوأ
م)(ملهالنبيايامفيواز~اساانهروي.ا_نبى»»ن»الخارذو

والسرفيونجوا~اا.ن~لوتفلبومهةبه»ةا(نبوةوادءر
االمالمءلااينفييبةمنال(ملعم)الذيوارمل~واالها»

.بتمرلمعم)(هالنبيوزاةقبلمقتلووكاناددمفقتا
نممادريذازع.~نه»ةصهبئعا.ر>يفر.افهمن0عال:ةنتعلة
ارتدة~وامااالهالمادرك>الجاهليةفيو»»ةعلىالرشادةلالطف
انويووى.خورانعلىالحطاببئ~رماواسهاال،المالىوعاد
~االعقىفيما»هاهااييدةهااةاتنادعننهي(ملعم)الذى
فيوهمراثمموفرسانهمقومههادات»ن»ماأهبئ.لااطفبزممادر

اثهوهولفدعاه(ملعم)النبيءلووفداالهالمدلاه~الجاهلية
االمر(هلعم)اانبيلهليجهاألممادرفاشترط»االهالمالىم»«مله
~»قر»»ديارالىأهنةعامروعاه.(ملعم)النبيفردهر_مده
»مثبملوثعبعامرلد.طريقهفىرالمنهادو~فقدقومهال،مللم

هنة.»اوءهانوهو»أت.الوحالعروةابنةا»»وكا،ق

كاذبأكانانه.ايكاذ«أهكانان»اثهاف«هههمى
»بالمصادر»«التعريفوامع>تتيبةابئ

سااةامرى»مريسرامن»قديمبمامليتاءر.التنابييهبئبمار«و~
.نصرانيأ»كاألا~ي
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.الذاهب:اامرم«بابالثعن~ية.الجديد
_81~ونانيجب>بقولاناداد~نه•المتر/»...«و_ا
>اميةال:القاتلةومجاليىالزلةبعهفانه»الزلةقبل

بهقتل.بفالن~)(با»-واافرا:بلل>~مالجابي:ثار8ا»«~
•.التار.«_~»«ف»تت.«.برز.«بد«د«ر~ز
نف»امان.ف_را»النه_على«حل«ا(ه_يبة»روضالمهالر>«
(وقهسامىةمتباباي.تامى»«شبابوالندا:~وتحس
<اا«ار.ا_بة-قلته:الجبل»«ذرع-يز)0التاامدى-~فت

فيبهاا~بجراحمنيمتولمفراق»علىمات:هانفهفيتماتهه»مى
الحبل»:ا~مام«التتبلأينأرولم»~ر.الدمأطل«المعر~

•.- طالباليالاألو:الطار~د«~-«غناتالالذي»البطي»
:اتراع•وا~~وكاتحاالة0بوم):(مماالط«للقرى
-برةفياضاب:اافوة«اا،يفهدفيالتا:لاله«بةااهاد
.اافرمىربلفياابيا~.المبل»الغرر

<ذمزلتعليهاالقياميحنلم.رمراكأذالم0ص
بهفرب>لميةالجاهفيوصدمار»طفادمى•العالتياثهعبهبزهاة
وكا~~مرو»ةذا»رءأك~لمياهذال.الىوكان»الجودفيااثل
.امالمهو~نعديابذ»اما~رتديوانله»أمجيهمتاءوآة
.و»ر~0رابح
.اال،ادفياتو~لمثانليجوزال.مترك»ء5«ما

~كا~بهد-لمهألهاه:بالثي«ء~«والجدبااتعط.النةءهمى
والما~يةالقعما»~ت.وااظلف»الحقبتداذهويريده

>الحيفياابيوت»ناعةب:رام)اه(جا-رم
.الحيبيوتاة-~الهففتيالدمتافياي:>»آلنمثيآ«وافيص~»



~~~
.ت0أ(مرادةبه_د0الذيبل8ا>اطناب)(جآاطنب
ووتمتآالماةياحالىموابعناغرفتالتياداةالالريح>اك~>
.البربا~»الباردةالريح•المربمفهويحيز،يذ
~ن.وماداتهمقومهفرمافه»نن8>موازنمن.تاهبزأريد
~كافرأمنينيومة~ل.وغاراتهبفزواتهاتتمربمثر>~ميد
.الشروح)_ر0وم»مى(انظر
.السيفبحاتل.الزهاد«اا_تغيت~ة:ريحاه

اابز(يحو~ت1ا•)اماريفالمالدااتديم>التال>»>المالءه~
.للغرر)نعت(وهوواةألةاأطويل.المقلص_الحال:بزوفى)
الصفراتممنشر•ناجيرت-ا«الةمبه:القيا«»دت_س
(وهوااتوباب»•با(وب»عليه«هيلوالحرفيمايشتهااي
منها.ويمذ»واريا(فلينوفلمهلقتوبعادة

بنوقتلتهالذي~اكالنيهتأد>المةاهليةمتاءو.ريمهبزمالكه»ص
..د.8االقادر»ا«دعبز._روةبمدووه.اتدةفقتل»يرة
•هزيماوحريماوخرماهو<ا~»طفبفيااماهاختأفدوة(

.»مه)0مىالآللي-طانظر
الياطمنالجددت»لمبااه»الحقن.وم8ا_الوط:القط_
.>«دياناالذي
-تأنأءةبطونماعظمنوم~تميرمنمذاقزيدبز.مد9><»د
ه(وم.الربابااسىالقباتللف_فمنمناةء.دبزه5:تو

.ال~ب)
ما«اتمن.كانأا~رالمتوري<فانبزأ~بذمنانمو.االهر
ريس~ة.اليومهذافيأمر،ا(نانيا~بيوملبطوهو.فومه
ا_راو~ند.وهدان.ذسآاناا.رممذا_يت~ر~ن(
مناةزيدن-_ءدبيذتكفبلغ<اليرمواة.الاتميربيغزوءل



.~،

واقتتالاا~ب~.ر»رفعفيالوريتانوالتقى.~وابابوال
رات>ناايومهذاوكان.الينتباتلفانهز»توأبرمهالقتالا_د
.سرنواتاالدالملةااتاؤاا_البيوموكان>اا_منعلىتمرايام
)>عامربزقيىوالربأبيرآرعلوكان
.النانيا~البيوم»أمجرتيى<وقامىبنيفونعبد

وتذتدر.الربابو~_واتتحاكدةكانتاتلةمنفيلف.الربا~
>وعوفوعديوتومبة.الربابال

الر«البهتتدالذياامريضاطبل.ا~مة_ا._ملو<امط»

اا»رو~.اتى.)(ءرض«الحلق~ااطبع:~ثل)(جل1اك»م~
.والمدينة~فيماالتياا.اصةوا(«روض
اال،مىبزيحالوءبداوت8ابزعلترةناال.ودها.األصمان
.اطارتبزةعلةبزبثر«و:~بابو
ذ~رتالزيزواال»خاص.اا~يءدي~ببزة_وه.قيى
.و،اداتهماا.ناقيالمن/رالتهذافي5ا~ق
ابهاتدناالتيالنرق<ااتال)(جالمتا.~ة«مالو~.»._ر«
ل.قاه_-ب.اآليار«ومالة»راعيءنبابلهالمبقعه.المعرب
ل8وامعامدعا»و«و.تبعرم.»..هيالاث«لحاهااءر
فيااي0االيل»ن-وا)(جوىااله-قومهمنانالفره.ناه

.وادالالتميل-رةلرنها
ودنعبالتأداال-~أ»تل1ئويداذهالمر»يحيوااايالة،.الذءارمم~

اء~.لمءرال(جداللية»راضاالءمنبرانوابالراارل
برر«.ننرع.البر«والت~فية_.ق0تتر«الرمح
اليمن
ذاد_ر»فارممأ»تماعرآكان.رتياتبزحنظلةوه:ييالةءانااطابو

.واالدالما»لمية8اوميعذه»نوكان



..،ر

الراوية_الجيؤ.الخير«~يربه~بكانتهط:اا..د»؟مى
.ا~)0(قدمدماهافيم»بملذمناارادة•دوإ.يا)ج0

>الدرع:»<ا•الوبال«مقها
.اانانياا~البيومقومهرئيى.التدييالمنقريءامريزقير»»ص

رذ_.>فوارأ»ثعاءأ»فار،أ»ماعرأكان.ه«)ص(رابع
األرنه_»عل-رمقدوكان>ا_مهومنرا،ا»ملعم»النبيعل
.•م•~نمرنرفي0ممر.م~اننار0اإ~~ن

ال«دي»الثيمي~»مجرابو»»«اويةبزقيىبزنره»و•االحنف
»ائدقاال،>ا~»الحب«ة»االذناءخف»أساللمعاهاهنفكاأل
اعالمطقومهسدذثمعوكان.االمامةغايةفيدميا»نالاءود
.انالقهو«_دمو؟الغت»وء_جاءته~ر.أيهوحافةى»امنتهر

ءزرا«فيبلحتد»رذالرر.روربا:و.ررهرا«فا«-هرراال«.ف
عليالانموم»االمراولفيالفتنةاال-فواتذل<طغاد-نائأ

رئيىكانميزا(بمرةالاالحنفوعاد.مفينيرممعهاربوه
ة~.قنورجعند«ااا~وفةالر«ة»طفياالحفمات<تميمنبي

فياالهر~ن.ه«ه،.ةالختارلمحارتألزبيىبز~-ا~ر«
دوة»وءه_مبود»اريةءءيااطاببزءرعندااللحواممرنح
.وال.اءةالدولةا»ورفياودو،»يثكانوا

رفيعكا~.واال~ملميةالجاهرمينحه»ن~المزني:اومربزمعن»هص
ياسبذاثيدءليتردأكا~.له1>«اد.»الزهيربزاثهعبد
.آريةاعبماب_سرو~ن»ماالبارنعليبززربناثوممبد
المدينة«فيه»«.صةتوفي>الشرراهفحول»نو،«د~،فياناليابز
<السم»«رانىوو~ات»0حقهعليهقطع.ف»هفياظفاردقا
وصور؟مدالذي~_العظم:امىااتظمااد«الريثى!»ةألن
.يفال•اابارة«االمرعا«عرض.االمر)~0مامه



م.،

العيب»العاد<التنار_افهضرب:الر-ل)~(مهط
<ابرام)أبردم»(جابلومدالرزة.اا_نا«ورااة.ةالمماهم0ر

ومذارب»اكددذمنمأنرذر(وه~ن•اأن.ارذ»ابلو
>ض)بهالبمضهوفررقههآلماذا

خيربه«اما»رءللاةاذااي.امدرا»اال»رأوردمااذاومد»ه~
.ود.بزهيته-قبمامدأقباع
ا.دنرمنزةبلنلربشابةن)االتونررةبنر•الالزم
.ارفىفىد~ان

»ذاو_أ»مئاعرأكانطي«من»«ملر_لبززيدمر.يل8ازيزههص
ائهوسرلبهذ_(ملمم)بياكءلووفداالمالمادرك.هوادة
.غدفيارنأراتا«الميى.~زيدر~ا.(ما.م)

منرببالةاالبلمبرك:ا~ن»(جناا«ط-ملف.ا(ةلىآ
:اا-مىوبب_ت_هروبدنت>معىااة_امذ0ط«0الما

االحبيردحاة•اء_ارلم(جاا»~وءا،ت

.ير»(جالمبرةوفذ~ئر«ااأابرجا،.ن.اا_.انة)0(نذل»هص
•اابلاواا.هرالمودة

علىعندي)_ر0ما(اييرياعرمنىاي:ء_رريهمرمنىداوهص
اا»سرة.المةراهنا(افياها»0الخ»...ا9ناووماوءاليطااب
و~نهفي0اها.هاان..االلهسب>ر_.»داهبة•النومنى
.النعةاالعطا».~وب)(جيبال-ناله~ورالرابعة
ج(اد~منى«~_~جاللزام.ارمر<رر~)_0اانرنى
~راي>)ابفض»ءلالعاافىيه-لقالركان:أمامن)
>بمحالمر.المنى»للدار>

ءييجب«اديواقنفيعلىا-_كوانياي.نوي»علىأواقويههص



م.ر

ما~،نيرالاي•رإا:تنى.باك-ل..ر~-تزير~~رادار.
»ر9اعلىاتالثب<ال»اعوضواا_ةباال~مته0_1وتةالرماألةث
.فيه0فا1وا

ا~»:ل(وة.مائلةابو~ثعلبةبزنمحهبئءائذ»و.اا»بديالمثقب
دن~يمماهلي»اءر.أس)ننوارا~ء:وقيل»عائذنأسث

.ندهنروةز»نفيكان.اا.حريزشرا»

الاي.اا.اس»لحومفي...مأ0راتراني~0«ه.._هاكل:دتع»هص
امفانه«»بديافحك:~ر-مالنميدهاك:المرم«اغتابهم
ومحرم>يتولانارادو~أ:».اا«.م»لالت.االذنفيالرقر
.ا~الم«نااقاص:االءا«~اء»عناعتهقه0«ي
ريينالبهاالنوبينلحبار»نافيالمازااءال>نربان»و<ردهابو
توفي.واال~.رء،.دةابرتال»يذه»ن.ربالم9بأاسالذ1اءكان
«.<«ء-.آ
قائدأ-انه،م.بملىد»_نوااندون0».»اونين-اربوا.ومالة~ا،«
فياالرابا(رية.:>،را(0،د،تأؤ»كانأاءنية»ندبع>اا.داع
االمالم)

•تيرهيةنبكنك.تءاية>.،ن0نمنداا.كاف0المتنع:فيالة««س
اب:الوقاقء»«اصح(رابعي».اباحىةكغيةكانتدم
القتالهن

؟زم»اللماهكشرح»»هصرانظ.الخ»..1ب»عرا»ا«اذاوهدر
بأ_.ماالظاروهذاهر~1ااث~.دادعندداعىت«هيلةوكانت~
اياثرهاظور-قمقلتالتيا~وف0ااأثررةو1~ا.وه«ؤ
>ذرءدها
التيمي.اا.ء~يوءلتبزبزعرويزمابئءبدةوه.اال،ببزء.دة



ررم

فتوحفيوءام1اسر_واال،الماهلية8اردرنحهمننجيدساعر
.فاور
بوأرويتفيد«~-يانتع»متوفياي.»سذ~»املح«وفي

.~ايامامومةه«االبة»اا~ة.لى)جلماللرةوونميمتي
- ووب8افيروااتعند»اااماركفيو>»ةا،داءماترومااي.اا-»

القرابةفيالته_رفاتن~ةا(فا«:ي.ترفع»را،ةه1ا~فاتنءانوهره
االخدعوماة.ازجى_)دوالهءل-لمهاذايرالبه(أرفع
الحرا~-روقالهاجابتهربهاذا»اا»نقءروق«.زءرق
ا(قادك_جممزو:مث»شعوأيظيطاا_تث»اا_لمربدددااث
فيمبه:0الدواانشهءا(ولودبلة_.ةالتى:.ارآة.وا،ل)ةج(
>>>.- القبر<،فر«ا.ريزرااانير،د.المخمغرة»رياها«،أف..دد<
الميتعليهامجمل»بمغىالمابمهشد0خشبات:رهعالت

ربهاولع.باالدراسزعتر_اداافق->-81»الذ~.اال~

االجل_ازفاذا)اوتدفعفي~_لةالاذ»ااأئ.بهال>محالةالوور
رمهءن~ن»ااطاتفا»ل»ن~ساعر:الصلتاليبزا»ة
لمو~»امم)ه(اانبيعلىذدم>االو)نء_ا«ةو،بذ:لخرنفهعلى
.«ه-فةت1».«~
ااملل.وتذرلى»...ا««ملووذتهبمقاموةامتهمه~فاه:)~(ءاله
نر_ل»بعدلدط>الوية.االولاا_مربلوالذماااليالترب»و
و)افليلومنا~»نفيآهأل~فه«ي»كلليقدما<»ئااه
اا_كعلىالتوبهول1(والت~أاوأمرففراسهءلنقلب.نمل
~~)د9ال

.أه-ط~وأيهب~أ<دهخث_>~ر»»بمااال_اءابكمة.اط»ووص

اا.بيعلىووفد؟»و«دبزماال»ا~كاء<هاليه.-0سروبز~0الشرص~ر



والمدينة-افالطا~.الرفوا~د«ة-ه.اأ_ريهفماهلمملعملم
ايراوعتايةالجاهفتاكمن.ات_.ر»ال«دو.اا__ةبزالليك
ا.ا.ءثة~ل»ات.مفرءليغيرالوكان؟فاراة»>،-اء_».فياثتر

زفي.وقاالكفياالدبم´الفأعال<من:فياأللجباصرمالبذءرواءص
«دمم~ة

:لواال~ف<االملفي~ذا<...بلبانها»~مامةا«فيمه»مى
.باذت)ا-االمتدأيو(وهإ~باثوا»رمكا»ة«ءيرا

نهثلبزنطةبزجابربذ~رةبذ~ةبزهري»و:~رةبذ-ري•6ص
النعمانءء«دث«ورااش~رةن(ف_زةالث«ره.االىة.ارمهان
فيعلي»هل0قا؟ه~يومهرين0»اأ~ادنهلوة<اأ:ذدابز
اا.ا«_يراهوالبز~رةناذ_ةرهاا_ثأ:ه(وروياابطا»ر
.بيافي)الث>رةبزولهمام
:رههاه«ا~يففيبزفالذيالقليلالما»:عاد)(جالثه
.و،ودقو~نتمر>.نامط،األيسروءا»قفي
.الشروح_هه~انظر:المدةبذدريه
.ا(ه_ةنأريدران•عارض
.ااثارةاهبزأويداهي»اثهعبديعاباه.0داااس>نو

ااقومسراةلبساقهالتيدهيةالواالدروعييه.اا_ردالذارء~ي»>ص
وتتابعاحاتهابردتازةوالتيودؤمام

_~موازنمنبمثر»ن«طنو/»ءةالهبئأويدرمطزمخزيةبذو
وقد.ا«ءبد»اهاهفيهولي»الالىيومفيالث»راههدر،دالوة

.،• وما~دوذءبمموظفرهررناوقومقومهومه»غنفاناثهيدذزا
وقتلالحوملتفاة»غطفا~ر~تهاهمنهمبعيدءير0نزلوأاوبلرم



،>و

.م8امواغالفان>ذوأوا-آنةالمددأبذاألعبد
بد»الجامنيمنيرةابى»عتالبذنابيةبذةمهمهمو:مه»مة.
عشاننالفةزمنفيفيتىهوائرانرمومهةوؤماهمنكان.افرزدة

.ففانابز

.الخبمباالدبعالم»فباربينااللحبارمن•يدالطي8بذاام»لمحى
ترفي.رونااتأهالمؤر~ونمذمااقتبر»يدةاريخيةتؤظهال
«ال•»مذآ

>المرضالزمه»ن:ادناف)(جنفالدههص
د«رهفيوه~ف.وفرمانهماألومىابطالءن.طر8انقيو
ة~لمات.ياوااالمالماددك~ابيهأر0اكاددفيساعيه
.د~اتاالمرة
الردترل.ةالعظالدلوا__نلفييشدمبل<امنبة)جما(ماج
دريةالولاةد»نران.نوااه.روية>الارملقولهر~<»ء.اج
را،ةةاديرا~وفي~.0االنابالنفيتهالذي0الماذو~ممىله

رويةبالالحالموليمو.وممناه.اتاد»لهليى0المارء~ه.انري
اا.وك.األق.->نقيعةيأتيال~لزانهالماأ،نالزبداالكاه.نراج

~تمره_مراد~»انجةطادابز.ن.زيت_ر.ر1~ابيبنز»ررم~
ا~مو-_ي،_جنبكان~را»»الثاءرثه.انهابالحطبز~رالة
ممالو،مته.شر«فىفيمهوتيتألهكان.ذمهمما.الا-~أمه-وال
(ملعم)اا.يب»ثقبلمات.اءثط>ؤمنكاذانهشر»رهفيورد

رزةالمهالمذالمحدفيهيتندال0ااظنوندد~•ا(رجم»ديذ8اه»همى
»وااليالعالحرصةث.رىاله-يرةواا.هوالتجربة

اي•ه0عثوا-~طالمنأيادأيته_طاراا-ته:النادو»ته



رمم

ه.انع«اال)ربالالياا:اقة(والعشراههدىغيرعلى>~«
البميو.ففطرف.منا_)(جا~«داهنرم؟5«ارا.النار

.ءابه،قدم(»ءا»إلرؤلم.االدرءنإلبمهه~
~افباريأكانرسزانبزبمتبي»ناتهيدبزد8هو.اله.ي
.»و»»،نة)ابمرةفيترفي.«اعرأ»اددبأ
باا~ادد»مريفدالا:ظر:ا~ر-المبزمحد

هلهم.ل8«.«اانمق»~بوفي:اايرم»تحمله»ه>ر
•ال~العي«.و~«اال~فا»»~ئابفيالذياك~ص~هس
ب».~وإل.هراياهمبوذملفيفا»العربمنم8أاهالذي..<ه

..ام»الثبهمقدم-.راامربوبين
.ابالمطبزمخرمةلأءول»«أادبزا،حقن~دوه<ا--قابزه0حى

رب.المؤر«راددممنووه»يروالبالمذاريااناعراعا»نكان
انبروابة(ملعم)اا:ي»ه<~يرةابهولحت~ااقدريةالبالميلانهم
ا(:ي.يرقلمعوذ»اا»ادراممن»وبا-ادره)«أ(تعريف(انظر«.ام
~ه«ه»0-اديقانتوفي~(مام)

11فهنةادلمةاالبلحرليدذحواناي.~رائا:م»ااه«حره0حى
»ناطلفاههفيااادمه:ااخ..هبهادءىأولو«ذهلت

الفضرلمجلفيدءوأن.ن8اارادذة~<ا~مواا.مرةاالنصاف
عتبةبنالوا~درذبا»الهفيعتبةبزالوليدال»ظمينم8اال،في

ءيره-:ىقهه»نمين8اوا،»ف

بذا._دبذلد0-.بذال.امبذاك-بذء.ء««.0الز،«بذء.د«ه«_ر
~(~مم)النبي_فءالمأ»ثة»محد،أكانيةبذااءزىء.~
ا~د،ق~0ابيبنت0ا~اوامهاثهء.دواهيهاببهءنروى~أمذة

بززددندو~هطاابابيبزوءي)ااؤمذيذ(امءاث»وخات»



«.0••~نوتررر«زامنرد~موه~(رابحل>فبذءرر
.~ت»»ابذ،»،
-0«ففتي»•المصادر>خر(وفيمدأشهر:فيءمره<)>(تهءط

باه_كااءيالهلهالمر»يتطفالذيلا(ئة<(ج~ل)ا~ا
.مئابأاي:جزءأ»ذيماليتي

_>.1لماي.نرفي»ان..~ينشب«م»ه~

»اادنى»رلخيااةامدبز،لمربى~ءبنكد»و:~مببذكدهمىه
م»اا_وفأ~.ويظأةبي،يمنابر»كائأ.االورلمفا»ه»ن

د «ن»قبرا0»را~الةبذاويلالذاواعا>نكانالمد،.»اللاننة
»0ء0منأترفي>بذالناءلافاف
ائا.ء-طالجا~»فيريثىةهادات»ن<~يدبزرببعةبزء_بة
>».ركافيهوقتلبدرأدثم>ومهةفىاءأمطءرأيذاكان

الذين8ا:الرو-ااشرف»اا_نأاي•اا»_يرة»في«اا_ط»
الجن».ناانابع-~_مهاا~ةالياالهبادالرجلالريلة
~اال_ان~ايوالذي

هابي•مدآفياملعناالولالرعيلمن0الجيوكأمظهبهزءثاغاممىم

فياا-لمينبلغعنالما1و«لمربعولما.ااءاثبوابنىهواطبشأالى

توفي•المذ~مرةبزالوليالبوارفيدخلآسالت)تريثأاهأاطبشرأ

ليلةدربإ>«مونمظنعنماكأ

اداةااداء~«»ر/1(«النيأماديكا~عن.المغيرةبئالوأمه

قريثرهاداتمنوكاكأ.بهويدمورىه



،رم

و_ولا.ءداهومن»~فيريثىة«راق>ن.الجي•فلفبنألي
.أمدبومادم)(هاانبياة.لداداالم)لمه(ها«

المعنى»:...بةاا~هدابءرطهو...ه؟عفى«مزق.>)ر>رط.مه~
وطأةليغنو~فألغائب~ملواءته~.ا(~مبة»«.ابا»رطانىه

:هد~أل)(جاأطاط_:غفبه:اذأره«،ف»ءلالقول
هبرةمنبفيةاوا(«:بهجرة:احبال)(جبلة8ا_البتا~
.اا«فبانقنب«ناتطاةاواأعنب

،الرفى»أ،ه_بالهلهماازالةاي:اامتبر»«لث•0ر

.الغليظاانوب•بتوت)(حالبت~ءمهص

(صاال~ع»ومتاعهفيورهدة.ذ،ح»فياللهتفعلو«كاذلمرا»هو»ءر
فصاح»ت0بااطافيناهم)(ملها(.بية.لحاولتأريثةن1ء).
_بالذبحاليهمت_في´به..دعرمزم)لمه(هاانبيالذة»~رابوبر.

ماهراالهالم.الىيذةا(ب»ن؟الدارءبد»ي«ن.~يربزممعب
~نمما.ديرمدوا_،_م.0بدرو.مد«__في»0اإلثال

ير»اط«ءهعب
._
.)رفهأة..ء-رئى»0رة«د_»رفولأوردناقد(

اادجميرةا(_>)زيمن0.-<>(اياماال،»ره.اا،~ر.قابامرم~
فيو~ففماايقادهاي(لحماودئرقحياالفازيرابريه»مذرفي

.اا-~~)
د»ض~مهفي؟بهاوبايعاا»قبة-رداالنواري.«اال»بز~
باا_امءاودةخالذأفيترفي.(ما«م)ياك»ءازي

االثنيبا«ةاكا-_دكان.اريااله»الحزد-ر.»«رورنالبراء»«ره
بثررم)ل(هالنبيرةبقبلترفي>اال«ار>زءئر



اا_ا«عنباالزر~:ازار:(مأزدنا»>نهخنع«ءا
بالفب~طا~»>ءرفال.االوياالنوااي:اا...اننمالابو
مونمظنءثانوبينديذ»(ملمم)النبي-رأ~«~نيتهور«ثرو»و
(ملعم)النبي-أةفيماتانهقيل

بااط._ل8ااياا«•الطام)(جاالط.~ةهاهاءط:اأنه»«مى
~ءامتحمافيادليى»ااف~عمنرىاهوانواءأابداك
_أ~

»~أا،.لان.ة1الجاهءادامذ«ن....ديره»اذنيهدعد«وةو»ص
رباتانذارأوال~.ء._اا.أو
لالعودأيههكان.اال.ودبزدادبالمةاا»ررفهو.روهبزااتدات
؟اامعابةذرمان»نكان>سروهاالبناهة»ريالزهيفو~ءبدان
ا_عءنا)تدادوكا~.بعدهادالمثأهدوثمفررءلبدرأ،_
>«مهتزفي،الخلعينءي
~الجارية.قيان)(جالقينةواا.نبذا-.ة»وفع.)افمادوك

لر.رلفياريتذاكه»دفيراره>ن،ة~مربةببل•ابلوت«وم.ر
هادبآ~عاتوكقدماكانعندالحيلدتههاي<..«لم(~مائه

والمافرةاارأة.ظعائن)(جااظ«يذة«الرائى_هنا_.ارافد0•~
~زيهمض•مهامحهفيا~حلهأم»اتجه»مهة.)ء(ماب

والمابتينالنعادىديزديزيزهم1ومة.ميةالرك»0ر

معيرفيها؟اا.ا،مينثقاتمن»محدثةكادت.تيبةابيذتفيةه0««ر
ذ.ةه.التذيب»يب«تههوفيابة»االهه(وفي.احاه:ت)ابغاري
.))امبدريةيبةثبنت
-اابعيربراك~»اذي»رفالطاا»طرفااموه<ا-جن

راانظفيها»«._وا»فيهادهاره-داوااي:ااناهر«له«`~ف



.بمام،متقهتي11امالممن»مم:ازالم)(جالزلمص«»
مبى«ووا_~ل.بدركازأبومابرهلةة.يرالجةآديةبهز«فواكأ
.»6»-نةفيق.ااومركمدشه.البهم»ةاالؤكه.نكان؟الفتح
.«»راامدوتمةوشر.>ررمبمدا.ل.الجه_و»ببذألدر
ايهاالطبئألرنةفةفيزفي.المماركمن

بئكروقءن.»دمذهنكان.المدنياالنمااي:الداعايحيدابرم»مر
.ز.>نالةاولار.»ريةنادذةاوانرفيزفي.رازبه

اي.!.~يه»ء:رةرابتدقهءماهت:اةالث)(»´،قرت
.ذ.افمها
(-لدم/اشرومرل»حرهاب.االأ»اريمحالثالفن.،ت2بذزيه
فيااناساء~إ،نزيدوكاكأ.يديه،يذالمرارلحتبدعزوكاكأ
فيل.،~راليايابفيكأااتوأإلمعفامالذيهورز>».اله،ذة

مىو»س»م»رهرا:ظم.»مهدنأترفي.ء»د_أم»اا«يىيند
«~«_(«».

)>»~تطء>لفىاي:ااخه..أوفوعالجا»ليترباوان...«ه/حد.
هااطىاالسالماناي..وذوءآ»الجاهلية0دما«واألل»طب
ه.امحارثبنىتبذربما.ر«دمد1وذسر«الجامدة،)ر.نناكه

وة:لااة«اص.التر>مهزيلنقتلته»ا_بيفيمقرضعأكانأ

.القتيبدلااقاتل

ولزم.»«منةا..لم>الدو.ي»غرنحنالىيمو.هررةابرلم~م
ا~اسراإبممريذبذءرواله.مديدأا»»هءذ»روىملم«امم)الخبي
.»ءم_.ةزفي.ئلهم

وتأنتمولاي:هرسكهلىهص«»

.قرا~ن1افياي:..ا(ندوغ»مناا.ا»غ«ويمينمالمص



ء،رةدجالامفظ،ن.اال~واقدنعرن«ر.ىد.ياراة
كا~>نلمقرآبألتغيرااناراءاومنواافازيا(:بوييثللعه

بغدادا>هةتول»ةدةوا~ثر/ااتأريخد-الاه«ةمن0.ؤرخأ
~بأايهوله»اا»ازيب»ك~»رمواث.والرهافةوالرقة

-.... .«»مه.نههوو.»»ااقرا«تفير
داا»اددهدف«ااتعررانظ.ااطبري
»هوانظ>ااثعالبي

دلمزارز.راأبار»التاممارءء«نهرنعردهو.ازيري<ممص
لدانابفيكئيرآتنقل.محم.في«اتفيراالخةاأة>ن.ازغئري

كان.اةجادميفيمجاودأمكةفي>_>ةومك:المبطفي
`لفةفيقينه_تبيولزغئم.بذلكجا«رأة)ااأ»بتذليمه

منهبراةاذيا~فد»ه»ومؤفاتهرمواث»واالدبوالنوو
>»«»هسزةازغئريفية.ن_و»نفي)اكنيرديالبيغا

ماحب»منهافياالاغبلل~ا~_م،ة»اككارمال«الزردمة0<همى
نزلة«هالولالوهفياالنمالة«~رماميةفيه.ر~»ه>الممزوات
»منرااعلى»ا-رىمذازلوانىاالتقيا>»_نزلة«رااياا«.ود،ة»
رم«طاالعورانياءباااء.بردوة.0داموالثيذداةااه..ازلره~

~يعةااش»_ارمالذد،«ةذداثلدا(»فاالوالحسراباالخالق
اانطرويدماذرمعة»ب«كالهة»ط«نكهالغزالياالماموكان
باا-_وءارذأ»زماناهاملء~ا»مناالمفمافيالراقبن6و~فيه
«».«_نةتوفي.نللتوا»»_أ»الحديت-اذظأ»واالدبةوالله



معيميفيوردتمديثه-م•زهاهدم)هلمعنهوررىم)(مله
«98سنةترفي.خاريواابمدسلي

منهد.االنصاري)النجادياوبابرز،هبزلدهذاه.و.اوب´بىا«مص
قدمه_.نهادارهفيالمر/لمالذبيلق.مدالثاوسا،راا8ودتبةال

ابورامتوقد،ومد_نجدهدارهلمم)هم،نقهعذهوأقامالمد،:ة
سنةفيقسر!زمهفيو.ياعتهولتهبطامثتوروزهد-كابورعااموسر

مشاميرمنكاكأ.كاي1«11اال:هاري«مديزملبوه.د«هنمل
«~يءيأ11فيال.ريأالزهامىءبن1:هز»رىمعن.)امحابة

«مم«نةتوتيحديأومم

اا.بيمحوءزا،»ردها_اال،ارا~ببزبر.دةهو.مدة´ر0»>مر
.قر»«قاته~هءللمعم)(هاانبيملوهاهه»غزواتهإملعم)
.روالى~رلم»عشانذالقةفيرا_اننفتحفيبرياة5و،ا

.»ههمنة»او،ة>هبزيزيدهالفةفيماتانال~ا
.االثلي»اريااله»االوميرافعنعة.ةن•إ.هبزكود
ثقةكانمدم)اثهر،ولوذاةلة(ودليناالوالقادمين>نكان
.الز!يران-الخةفيمات،رواياتد>~8ابكفيله

مألهايقاربباأي.خطايا»راالرنتورا~ياتت«لر0»0ر
ابلزيرةنزل.و،نةإ(ملمالنبيملىرفد.اال.ديدهبزوابة
.زاهدأ»مابدأوكانقةالىفيوءات



(~لامظالهه«اد،نمجوفمءظكل.-ال»يات)جلماا.المى0ههره
االصابع)ظام0

.آنبت»ررااهفدءلالعام>ن.لما-عذ´ر)ج0اراان-»<~
~«شع

اشرومولمملاثها0آفاءيومانااديةوبينبينرا0بالحجازريةةفدك>0ههص
ء_لذ_را«نام)(هالنبير~أةدوة؟ه-أ«»_نةفي(ما_)

والغيلمليمايويفاممافدكوكانت~واموا~م5ءارمنمفاك
بنتذاط__ةالبتوط>(ملعم)اثهلر~لآامةه~نتركا~
~رابرورفمىااليرافدكباعادةوفاته<مد(معم)اثهرسرل
.داا-امرطالبالفي»~بيناعفى-بكفهأكانت.ذاث
ااءنى~>0الغناهةخاطودالرءةااةأههاامريزيدن«رواءاد

»ن~الحرثيمخنيرالثبئاثهعبدن_رفاثهءبداومو.مطرف0وو~
بألكاثهاهتوروقه~اا._حوة».جهفيأاهةكالنه.ليناالوادمينات

توفي.أورة«يزأكان>وه_مهوالهاةالناسلوتذاقوأ»»وهماذق
«مممنة

»ورخأ.~ن5«رالري»الزه_يحن~نىدره.سرداند>هس
_0وه~ر(انظديالواقمحب.يوريهفياة«ة»_أيثأافظه

منةترفيمابة»ااهطبقاته«~تابهاث.ر.ئ»وروىااشروح)
رممم

را(ففت»طةالة•الفئة
العقبة»يومئراالشي0ا(.ة_امن؟هبياطزردءبئ>عبادةبئ»ءد
واالسر_الميةالجاهاشراف»ن_«دكالنه.واكندقا«دير«رمرد
ذانتة~~ابووبويع.لمعم)(هياكوفاةبمةالحالذةفيوطمع
.ه0وسرنةتور~رأساهالثامال



_>>(ملعم)انهز>~ولمنهاه،ر0ااو..~~همتبعانا«اءاه<ممى
.اره»ااقءنمدل..)(زاغ
الداأل»ريثىةتيم~ميالبعروبذءامرنعشان»و.ءافةةابر

.~و
أ~؟ولداط>~شلحناا»«انا(وههلحرابيبله:ءتيق
»نمنيقهذاانمالم.اأتوةاا_«.ةد»تبات~راباودت
~ا»النبيانلوة.عنيق~ابياممانوقيلءلي)فبهألموت
.ارإاك»ناتهقتا،ت•لهالةلم(~ءما،»ا(وهه»بمنيقا

.زااهمناالنذر.اقااه»<0ص

ردا«هو>~ابيمنزلبماكان»الد،.أىالامدى.اامع0ءهمى
»ائح)اك(جاانيمة»رة)ان(ومربااثق_بوغي0.ء_ق»
اداووهاواابذمءع0الني»رةااط>اا~فمذذواو»نالغز«ن
.دلدط

>نمعظ.~مااه.اقلةن8و>يوفالسراز.ذا)ياااه(-الو.ذل0.هس
اا.يد
.ا~اهاةفيد-ادانهموبوع>يانزره»نكاذ.نويرةبزمالك

النبيوزاة~بربله»واا.قومهقاتمهءل(ملعم)ياكا.تعلو
بزالههبا»رمالكة~ل.ذومهفيوفرقهاااه»فةامد~لمعم)(ه

ء_لمبابناالقامء.هدااوهه؟رو-.»عل-لمفهالذيالوليه
لماا_ها~تموبي0روازءمه(وة.ربال-زوةفيدةالاهل
<ي~يا(بدطوأرق»0الر)ا،لمغمتدما-وه7>ا~رثى.و،د)
،.الكوبدميربوع
«ا~موف:والدكادكاللوى_-ويانها.االمزع»راف«ته
.الزن•اا_بما

هالريبةلاهولحث~فالنأمرعرعر»بدليلطاف.بالدلسى0ه0مر



امه«0»س0و»صا،ظر.ءشادنالحرفيضربمن>اول
قادراي<اا_واد)´(>_-»الموالهولدتا(ياالدق.ول،
هو.ايلةىر«)0وهمى(انظروة_~موااا»راة._وادارمنى
ئأ0~فيوة،نارل.»ةمدةات_مناولهولمزمااةىر

فياداع«ناولاي.الفرائذر»اءال»ن«اولءبغت»يتمدق
ااوارد_):رامنى0(واااايرا~تةدير
~روابيفالترء~ر~و_بابااهاةادول.ء~رما~.رفأ

- نعيرالرجل(طارقخراالفوقوا-دبقالمط<المطارقاالف
ء~>~ا«ار.ة1ال0~0ال:وأنرزها)..رءر_أ.لتى
>اءتواهءيدءل!ءض

واال«كام_اناآلتة.نفيرتهقداال~ن:»ه~~ات0>يذ«اال~ذم-و~
وا_.ءنعليهاءاتذ»مل»ميرالءظام.~_ر)(م«ءيرارأك
أمناه«ة~دة8ا:)افرب«0ريااط.ر)افردفا~م
ويةالثةالقط•الئق)ه(جةالملية«تههة»ذ«.ت•هزرت
يقالدق».نالحبر»نانراع<<~اثك)(جد~ال«اللعم>ن

ااز«لءنت~أاغمب:نابااه«و~ا.رى)8ا(اياال،ض
بوالربه

.ا~يىة.ااق-يومابر»قتل.ااتو.ي>يدنةناحروثبذببير0هه~
~راليعنوروى؟ئ»وولم~نه»(~م)اانبيادركوأبب

والير~لرة»ببير_مد.اانازيفياقديالا-د~وغلرء.ر
«وكانواوو،ادررةيتهان.نىااه.االمر»يذتثراذفثدته
(ج~ورة1ا-ببالفمبراثم»ناي.ر،ثى»ةنعابمن
.ا.لمنطقة.ور)ك

.:>:>•~.:<0ءيه0.:ا:،«~0:>::.0ا>ة:ء::>:0:0ه



_..،<..ن0>.أثرد>«>.د-•د.<:..._ذ
~0ي0«نهر:0في:0:>.<>0بمذد.<0دتعر::0«_ذ
...ميذ0د.ندددد<>>ر<ن<بره0

.الزعضرانيثبها«رنوارلدنإت.ض8اه»<مى

»اا~وفي»الوداميا)امامريعبادةبذظروبذ.بذالداممددرو>6مى
اد«الو.دف»-.؟مددقأا:تةأأمحهكاأل.)اكوفأماممةداه

ا-~انعنهددى.ه«يئهأمدتدراتهطلغبه»الميذإن
.اطراجكتاب«احب»ا~دمنوية.واإلهداركم´ذديداأل
.«<»»منعةفية.إالدجا،اثمقد>»>مركاأل

ءذارعأ»رأثداء»و>»ةميدكان<الرمدي.البمسريبذرم8»»<ص
ادتثمأامما.«>-ذةم)له(هاانبيءلىدفد.شباعأامفوادأ
بسربىفيو«امبمدياناال«المالىدها>م)(ملهياكفاةم<مد
حية«ن0شييه»!.أأعرووكا~.0اامالمناهفيهاداىالفتح
.«»>سزةزفي.وقدوتهامايةالجا

الو_ر-روبفيا،ل»اءأثب:فار.أكان:اكذ«ررسرةبز_،0ه0مى
.انذمىرفي0،ددروفة».اكو~تهبالكوذةا-تط.هنأبال»
«را~يعيعةة0رااةانودظوو؟،«-ف_االملفيوردال
..هذ.ال»_ر«.ثانةادبهوده»مرالخذهددةن.رواا»ه
»دريهالبذاةاال«_تة:رانظ(بئمرمحبانةروذة>هباأ_و:ةطتهفي
قتحةللبالذرياال:رافوا:.ابه»ه~هروذالالمء.دقتت
مرة0«0_0»مهدر0جة0وااله_اء»؟دروجفود.ذد.نر.
مر.رر،م.
يقهدره~و،.دب:دودنذاأ،ةالبدن>_قنط•نزأ»لهن«ط
.اال-ر)قأكمنفهطيذرجاا_مان(متىاادور



البب~ياثهعبدن-ويووه/>ويرهبالعراةامير(وخيرويو
(ما.م)اا:بيار.د؟االبال.اا.ماةوبمال.ن»)وسر>~(ا،نار
جيعءلاباالطبزهروقد»».بالدنا~العزيالىابذ~ة
.الحروب»~هفيقومه-روادفةفارموذ~حهروبفيبحيت

رهنزاء~فيءيمع-ويووكان.أان9شفرءلءئانوا_تدماو
لاعتن~.»؟نمهوقعةة.لر-وال»»اويةالىءي«1ر<في»«ءاودة
ءة0االرمن-رووكان>ماتدقرةد_ياةو~ن،مدزيايذاا»ر،ة
الجاهل»فيثومه-اد.واال~ماة~اه8افي5.ؤددلانالزيز
هابى.نرعاالةالعالظفياالحيادطأةن-الدونافرمعنموذب
بز~رذ»الةفقد؟النا»فتذقى_افةء~ةمين»ه»اكمنوكان
فقئت»أادأ»ة»بطالجرييوكان.االمةذههبو،فهو.ابط8ا

~ءةتوفي.ىيلةون>طعهفيلفهرير8و.~أان_ر~فيءينه

؟~مري1ا»»والم»االزدي0ر-اابو>د.بباليبزيزيد
فيواا~مرءه1«1اظوو»ناولكان.ز»أ:»فيرها»لمفتي
«0«همذ»تور.-يا»ءاذ_»ثقأىدئأكان.رام8وااطالل

>يفيحل»ا~~ييأمربز~ادانظاا.ةابو»و.يا،رنارة0وهس
االمالما.لاالوانفياا_ادةمنكان.مط»والق~.ةوأمه~غزوم
ياك~اه»كا_اا«ازيوء~المدينةالىاجرهم.انفيوأءأاب
ىرواله.االمالمفي_-دأبذر»ناولووه»المط.ب»يب«ااط
ا__دمنىاركانىرءوتوبعد.عزلهم»اا_وفأالحطابان
ا~لعار-مه.م)اه(هاا»ي-.ةءنرافه8اءئانعلريز:ف
._:يذرتةفيء-ل.ا~يذا،باءه،زر~ن<ي~ر~
اانف_~نثقةمحدنأكان.اا~في»يه0ال.يو،_نءيى
~ج8وءا»أيفزروكان.الرومالدبزواتالهفي5و،ابوديأ



».«»ممنةترفيامتهومقبررىيىوادتار.عامأ
.الفازيمنبه_»هومااددومشهد:صارياالنهذفبذعشان
ةالبعدمءلىوكاكأ.المبصرةالهمفي»واد»11سر`لحطبذر6واله
ابيبذكيادبةطقاددموألوهموعائثةووازبهلعةقددهاعندما
عليهضفببالعمدطااباليبنىليلهذيفابذءنمانذأوفى؟لحالب
~ل.هونا»مليبهلمترهاطلترهثم6لحيتهنواوتالزهيربونود
`.لىم

.ا~وفي»االمداني»اطيريالشبياثيدبذعا.ر»و.الثمبي
يثالحلوبمالالثب.منوكان،وواتبزااكءبدندما«>نكان
«.<»>منةبالمكونةمات.اانتأت
««نةدذ´ت.نقةمحدثأ.كاناالظىماادابيبز.رفاعةم0ذالوو
.وومرم

اهأي«ابى»طالبابينبعليبنىاالذبنءلينب.محدبنىبسزر،••ص
>كثيرونفلقم»ذيفةابوموماكثمبة.ئهروىعن.الصادق
.ه»م<منةترفي.>يأ»أة«ام»عمرهالربظان»نكا~
.األبةفي

ءاا~وفيمحدابىا)االليميرن»رانابيبنى•ييتبنى_يدن
مومى-منىز´م.عمرهفيا~«يذوبالاابلمننحدت
اخريز.وقوموالزهري)امادقويضرديناربزوعروعقبةان
المباركوابهزوالثورىوشبةبويحوابذاالصن•عنهروىوعن

دبث8ااثةمنوذهقمتبلبئواههءباوةبذوروحوااشافعى
اورعأكان.اكبازء.لبهةوسزيانثمالملرال•الثدافعيتال
.»مم»«نةترفي.ب~»يقد؟ء.أ
~«ث.موالم»رابالهاالزمكدابىءالي.وياربئمرو
ابنعنررى.ز.ذفي.فالةاملنق،_رق<اد..كثر



.فات،اك_ى،ال~_،؟~الة~~ة،الدبهاكأابنمبا~
وااسيانا~)امادقهزبنروممهودمبة،5مائ»وروى>غيرء
.»0ههسةتوفي.5وغيرومشر
ملعم)لمالنبيادرك~نبرىاله)يمياةعبدةن0مجالةهو:إلالة
>«ديتأيعهههفي)ابغادىلهاورد>يرهولم

._81بنمروازمر.وران0>مر
االهوسبنةرانهاك،تفائدومر.>منانبنمنانةزوه•نائت

»)ر00هرو0هر0مر(انظ.الكلبي
ااد،نةءنليته_وةملواد.´ضبذو

يوما.ا~المهمفانبنعنازاخو»سعيطابيبن•متبةبنالوليد00»مى
عينهه)~.طاقبيمدقاتءلىلم~ء)ائهر~لنهه0واانتر
1عنما~وفةعنانواله<تغلببيمدقاتءلالحطاببنقر
ومرا-_ةفيالنأمرو،ؤمالحرربثا،»هامةمليهشداندءد

ممانرثىر~اويهوهمليبيزنةالتليذالووامترل.كران
0»»مى(ا،لخر«»0<.ةمات.0بذ)رااله_فل>ماويةوممر
.)0ه~ه»ه~ده~

الفتحيوماما.الوليدبنخاداهوهو.المغيرةبنالوليدبنمثام0ه»مر
ية«الجاهفيالنارفياشمنمثاموكان»بهم»قه«ااؤلفةمنركان
>ذلكمناقلانك»الدرجةمذهتبلغلم.امنى_مناك»ءلت
اى>ابير»النوباانأمرر~«انكهوميدك)تنعنا~(اي
.لكوالماثدالثهىهلتى.

قدوعناال~مالاالبقينمن.ريالزه_وفبنهنالىمبد0ءومى
اهرفيبتالذىرموورىاكدجالمنن8.بالجنةارممد
منةترفي.الثعمان»االمرا>«نالرهنمبدوكان.لعثانالبيعة



)0ر0.»~(انطر»»ه~
مدرقأاتأمحه»فقيمأ.كافهاانابهينهياأمن:ال»ب<نسيه
.»»همنةنرفي.وورعه«>.~امتتمر.روىيا0

>الترر~_»هرادظي.بت9بنزية
.لمشروح_ه0مىانظر•داالسبنالمقداد
~كا~»التمبميعبيةبن.»نيأ)بندل(أواميةبنيعلى

ا~1-ءل~وابرات-ا>سر~وهنبنأالطائفمتمدلتريثي
عنانات_ة؟نجرانءلاككالببنلمرعا«الكانمدهالفي
ة.عليعلىفربمامندماوطلعةالزهيرانمارمنكا~.البنءل
.مفينبومقنل.ءاوتاتباعمنكان

(ملعم)الذبيالرمل.ا~وفي_نابو»الجمي.ومبدنزيد0ءه~
-نةتوفي.زروايوعلطا~8ابنوهعنروى>>دو~(~
ررم

اليرعوك.وقعةفيعبنهذهبت»االستترهو:النغميالحارت«نمالك
.مويذوبرماإل.لبرمقراأ»>نركانالمخلويذعليانمارمنكاذ
اتجع»نفىاالةكاذ.اا.ماتمه0رطفيوماتدهافذهرهعليوالاه
.هههسةوفي.الفآاهو»مماكومنرهءهر«ال
»_ريفكان.ه~ي~موالةعبه،نمن:بدىالجبله»بن-~
~.~
>الجلبوموآنلوالزبيرطلعةعليههرجعندماعليمح~كانتجاما

العامرىالقوتيمرحاي«نسهبناثهعبههو•سرحابيادن0ه»~
التيطا~فأزله(ملعم)لمنبور~كان»ي)لق>نعا»و(من
عتاذوكان،حااةبومدمه(ملمم)النبيف~ره~أ>لحفارفلعق
له.(ملعم)اانبيبهفوه»الفتحيرمهارهفيالرفاعةمناحاهعفا~ابن
رمه_عنان0فواليةافى،ةفتحفي~نآ0بالمرحابيا،نادلة

مقنلبمد،رحابيابنوانتنل.عتانءلالنارالحرهمماهذاوكان



«وه.نة(او»ه0،.ةفيهاومإتالرمت)ال(اوالنىةالء~ن
.«)><~ار

بنيه_يف_الر~عبدابر»اهذلفاذل>ن<ودء_ه.ن0اثهءبد0>»ص
.و~مبت)اههاءفأ(واستليناالوابقينالاحدمو.زمرة
(~لمعم)اا~بيالزم.ابعدهوالمغازيبدرأوتاههرتينر«اه

ذتوحأسرو«ابنومتمد.~را~نباةر«ممناولومو»وخدمه
ءلقحانأمترههدينهماموداملماامااالحوفةالهروميرهالثام

عتان،«تولماالدية<الوعبالردوادرهبعدادةءزله~نها~وفة»
كفيومحنمأةه.الوافةالنأمراجتنالمدينةالبالقدومأمرء0اا.»
العالءةتعليلو«األ.~مودابنفقاذلحرفه»تي>اليكيولان
__موهابننوط<النت»بابفتحمناولا~نانا-بوال
_~مودوالبن.للبدع~رأ»النبينةلت.ما»ورعا»يذاه
.«»ه.نةتودع>دددئا0»0اا_يمينفيوله»نللقرأة0قرا
~><ومىاننار.زرابر
طالبابي>نعلي-ادم.قذبر

»الجا»لميةفيت.ريفاكان.األنرديذ«ن.)ابدسيمند>ن«_ور0ءوحر
لقيانهت9الروااه~دى(وتقول.االمالمفيطويالاوةو«ر
~~)د:رةالبحاح
لتأمينالقبائل0دؤسا»هقريثرهاتعقهاايكا،تللسرد>االالق
قريىه0«وداهوه)ره(انظ.الجأتمختلفالتجارتهم
.ترمى«اماي

نيا«بالهامتأؤوادةها0وءظاقريثومن01الحكاناى.بها»ذهبواه0.هص
فنماوهو»الشاةاواقةاكفرعفيالزائدمالحلف:دول)(جالثمل
زير»الالنالمتغير،اال~روالحقيرلميلالةا(ثيدءنكفاية
.مازه



م.ر

ءدربنيمز»سريج،نيوةبناثهءبيدهو•الرقياتقيىا«.ن
مروا~بنالملكعبد»لالزهبنبممهمعخرجءيأةابن
وأقامطاابابيبنمفرهبنأئهءبهالموهبمقنلبعهولجأ
ةواك>ءنهذهدرااثمبدأمرهفينوهبناشمبدفأل~ذد»
»و0منةتوفي.والفزلحااهفي»والرقياتقيوابنسرر

.ااثووح)•0م»~(ا،ظربةمةبنالوليداي•ايدال0».0مى
؟االمويرزك>نمامر،ناتءبدالرحنيدابرره.عامرابن
والحيامىاال~بارفنرللعراناعبكانه>متانقبلنهالبهرةرلي
الشجعانااتادةمنممادرابنن6و.الماءاا،اررودةالمراتوأميا
>»وهمنةتوفي.فارربلدان«نا~روةالحرابفي

فآرما.فيالخلهمعاويةاتباعمنكان.رميف8اعا»ربناثهمبد0ءهص
ااهدايمليتميلبكدايبنهدتقتلبعدا~رةالمعاوية
هاريةااه_ةالمألبابي>نءيفبعت.معاويةاايعةو،دعولم
وقعةلترايةدااامئانتة>فرتوه؟ا~ر»يمهالقدا»ةابن
لخا«رفي~رالىولجأواتغواه«معهيالحذرابنإفيمانهزم
؟وانر«~1ارات_لومرةدا.ة>ن0_ارر،._.ا~ر~
.و»«)(سةء»و،نالحمرءرابن«آدرتى
القاقين.اال»را»>ن»اا~ابي»ر،ياةءاال«وي.ا~اهبن،ءيد
امفاناه~~ممنسريدكاذ.عزلهة»ا~فةعنانوالء

.المديةمماو،ةوواله»الت_.ةاءؤل.برمتانطرةفيواتترك
العامى)بزسيدبزهروروح:~ات00همىر(ا،ظ«وهمنةوفي0

وكان.مبأبناثهيدالتنب»ةاا_هفالة«نةذرة.ااسادة0ههر
فيالغب~»كان»البطاي«نعلياتياعمن-بأ<ناثهء.د

ا~-وفالمدا:نالءينفاهالمذاالةدبواههز»كهرتولما؟اعظا>»
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بائيةالوتزعم~>ليرالاتيةالبدعتعليقنلولما•النامىيفت
اافرقةمذ»وتن».>رمبزعيىاليمادمهاا_»مالهعدعليأافه
.طابابينعليموالمنتظرالمريافهايضأ
.)ابمازالر~مجاور»»رهانالبلتاهناميةفيبل•اذر~
~راويةكاهنه.االز~ينحذ~فبزركببزلوطهو.محننفابو

اال~مهروبهفيهامةوتمانيفلفاتمترله•باليرعالمأ»اضاريا
منةتوفي.المراقافبارمنيرويهفيااانامىاعا»نومو>والفتوح
ررر.

هرررته~ا~يممه~ببزقيربزاالتعثهو•االتعت
ابيايامفيارتده»وا_ا(~)النبيعلىوفد<الجاهليةفي~دة
طقم•اا»راقفتحفيوما~االهالمالاالت»قوعاو•~
نطانهااؤوخينضبهويته~نمهفيمعهوكانالفتنةايامفيبملي
(قارن»و•_نةتوفي.ااقتالوقفعلىالنأمروهلءماويةمتعلى
.»م..~

من~روبئءديرابر».امهوادت_آديةجز>ودارمر•باللابر0وهمى
منةقتل.)0و0صو»»وصادظيلم.تمومن~-نطالبئربيعة
ر.م
مذافيالناجيناهدو~نافهالنهرويرمبمدفيماشد.آديةنعروة
~ا.هاوتعنهفمفحمماءيةعنداالربيهبقيدتهربم.اليرم
>هوهمنةزادنادعبيد

.روحاك_»وصا´نظر•االهنف
فيورؤماثمقومهفرمان»ن>التيي.هيرياالقيىبزممقل
ويرما~ريرمسر«مارب»شرطتهمىر~نعليأممب.الفتر~
(قارنءوهمنةاالبانيمحلفةبزتورهالمحالممر~فيقذل.مفين
~)0»همى



<التروح~0»ه~ا،ظر-االتتر

ونتنقفينهلالزيزمال:مةلحتا~:الامة»واالعا»ة«~.أب0وه~
مجالىتيكاتبين»الحراجهعفيموظفين»«وريزءمحامبيتااا«ة
بالحاك~ون~ابالحامةبكاما.اائلمالمننافيالذظر
«´مة»الغوامواتهوهالهادلياثهالىاأ~لهيجورون
الفتحروبهيمداالمالماعتنقواالزيزالجدد~ن1ااي:النار»
اناي.هلته»مامحتلالمرات«فات_روةلحرابيايامفي

باالعورويمطلعونعليممفرضو«ااكيمانفو،ومتطيباالمالي
<ناميأ»قاءأوانالدامماويجتمدون

~~اي.الى.~الوال.اننى.ال.را~_انحر.أ~ز•~~~
ينالز-مناميمرفييبقوالمأ:داالواليةز«ن،«دالوادخار»المال
فانوكزمانهرفهءله_والذي»بالعاهةالمعاب.زمن)(ج

«ا_اثل.أاتانع«االلحة_بعلىيتدرالنهوقراهأارمنى
مي.هاالمالم«مرافيهالماعةزر»احتاج»المفتقر.ااترا
للدولةما~الفتحبه~ا~~التيرةوااقياهكامرهاالفياع

الحلفا»بفالتهاتقرفااال-الميه

وآ~دطالبابيبزعياتباعمنكان.رأا.اهراندنالمرية<موو~
يرمارجالحودمار~»~فينوقعةوفيالحلوقعةفيممهمادب
اهريةوهر~.ا~تمافه،دعليأفارقو~نه.ووانماك

فهزمرمياميال-0ةبزممقلعلياليهوار.لقومه«نمهابومن
ه< نيةالتمراالىونةاالهذهفيارتدممنبعضأال.المالىوعادلممة

.هه0منةالحريةوقتل>نابيهيمن

«الغفلة.الغوة_روحأت_00«~انظ•هههانفنا>وشرينا0ه0مى
~وببمذ،_مى.عذ~(--~



.أدمراي:سدك>«اعر>ه>مى

حالنةعاماطاشففيقفي2بهذكا«ةالحارثأمةولدته.ابهنزياو.»ممى
ييأ.نزباد._م~ذكانبهذكاةارث8ا،ولى»0ئقني11ءبيدوتبا«
البنىثمعاوابذثماالشريدو.ىاليثمشربةنبللغإلةمحنب
امورماتولى»8«منثاإلمرةعإسبذا«يغادروغدما~عباس
م_>واث.سناما.رة0والثمرنالبوهلىءليأأرهميأبوكات
مفيدلنأاإاكأوأفروااوعدبارمديتدييانعليموتب«معاريأ
ا~رةيةممامالهوم0أضانابيبذزبادفو.هفالفوالده
)التدبيرسئمةأ)اوالذاقدرمنوكاأل<اتينالعرودا:روفتاوالك
داهيأ.ابليفأطيبأه»واالدارةالياسةالمورعذا~بالممارذء>متما
»مممنةماتمسالن.نناعا»بعضفيقدوقد
امهم)•سومممىانظرمايهبزرباءبذأذعبدتمو.زبادانبى
رةاا.هفياال«واريدبهثيرر1>فياأدءبنثأ>مرجانأااهما»ة
م»ضرا-.اكأمماوبأواله.بالعريةمدلمسنسرةبالفارسرلوكالف
ة_لايامهفيم<ا.يهموتإ«وفأالكاايهو«ث)البهرةولي

البعرهاهلر2أ0معامبذيز،هماتلمام.عنه)اثهالرفيالحبك
>روابأظنو18أ.لحر8ابنى>ووانحوكانأااشامالىاأييدنفر

>نبحندهتوبولمااامرأة.الىاأءمبدردريانأيىبئبالمنعاك
وناسزه_المخنارينبعلىوهو•االشترناراميربهالتقرالكونة

»6««نأنقناابفظنىرب8ا

ر2واال~باالضاععا~أكاألالكلبي~8افيعوانة»و:اآلأم662س
ءوانةوانمأواالصيعديبئالهيفمائيالدذ»ىرمممروالث
~نةتوفياميأ»~لبميافبارأيحنوكاناناوهالدثايةالىباال
السة..)النفىااكريم.اذراق)(جامرةد<ه«و

ألذرياكان.ا~رياشرءبدبذاكنهاللابرهو:اامد_ري<6»ص



•~•

ااماني««ديواذودااه_:اءيذ«~تاب..ماذ.نه>نءرباكعاذأ
._نةاالوائل»«كتاب0.امال>نرا:مهوة<االمثال»«~رةد
.»ههمنة.ميدتوفي>»وهه

امجا.رفىريمليدماودةكان.ا~ورة»اقذمزاول.و»و
.نوفأه»طالباينا.~يبرى>ا>د0اقه»اوقد.سزردأ
.د>>هالجلفا.ذال<ل0ىد.ه.بهوالفتكعايه01االءه

رمجقيابحنوا»اونيظ.هليم´منعممممى
ملثالكمنزع.جكنانالمثوم»مى

.ازبابيالتا«مابىا~بزالرحنيو.باجاهزالقامابى»»م~
بؤاراميهعنبدمثقهدث.بالثمرمحاا_»ويأفيءلنويأكان

مزةيهاوماتابط~مأريدوابنو»ونقهبعاجالزالدري
وموم
مذزفأية»رببالهبووأكاكأ.اللبريرمتىبذ)اد(زدبذعدابذاحد
.افراتابذالوزرر1>فيأ»ؤدب»كانمحوباك
بان)0»_من(.ازنيب.ولى»الدنربك»و.االزنيعشانابى

المبردعنهوروى»ونميرهاواالهديرعيدةاليمنروى.ايمري
~ب.كتبامن»واانصراافةاثةمنكاألوغيرهايديوالين
<1وغير«الماعة»فيهيلمنما»ميبريهكابتفير»نالتراتفيرفي
.هم«ممنةوفيت
ااذوي»البوريعشانبزمحدن»ولمو:الد~انيماتمابى

»ااثامرذوكأفية»درأذا»را~ناةءلمرمفيامامأمكان.النموي
انءنووررىءيةرابياال»رمنروى.راال.بيالنةأدلمأ
.»ممممنةتوفيءريد
.والعريةباطأيثعالمأكان<االملالبعري.با»لي11.لبذسه«
االعوالي.انعنهروى،باومدثبغدا>ة،مثم»نوا.ان~ن



.اا~مدكأن0أأفية
؟ااكوفي0>والم0اال.ديبدةبذعاممهو.الذءودابيبذعاممم»»حى

بز،كوابروالدفيآنانئددبةم>باعايريذا«ءطعنهروى.المحدسر
.»»م<مزة>رفي.وغيرمءيائز

>ةخطرةاا.هفيمط~كا،~تمر»ن>طن.اههيم؟:و.0ه«_ر
.واله)(اوءبدهق.ةاناا_.دتعرتاذا.ااوال(اوبدالكا:ب
ذ»-لميك«:.يى«ااوالاواابه(ايدب8اا>دفعهءفءبلغ

اي.ء.اال_»»ؤونأ«~فيك«موبةهذ.»محليثلد_<مؤو،أ»
عيالكوتةلحفيك

ا~نديببلةبزاويةهبذءديبز-بر»و<يءهبذه~0»هص
م)(ملبياكءلوذه.اظ~ير-جراةاالدربزإلبردفااه
.مفينوبومالجلبوم»مهفالنعاأبهوهااقادمةشهد.أامر
ءرالمن.ن0ءبرمذرااويأواا.أا~وفةاديهبززبادبما»ولما

ا«ة،يءلروج8االدعوتهزبادأباخولما~ا»يةبنيءلاالروج
المختار«عرهبا؟نالوة.بقتله»»اويةفأدر»معاويةالبه>~
.ازهيربزبممهغلبهاا

.لمو«م«ان(~ملبطابيبزءي،»ي.توابابو»0»حى
قاداتفيا».)(هانهرسر_لومي»~ابابيبزءي«و:يااوه
.اك.»ة
عبدبز~سعبهبزد.يببذ~ة>ول»محدبزعي»و.اادا:ي
»بغدادالاكلة»ائنالمد~ن~باريااله»رياا.ه»>ناف
بزالزهيرءنهووى؟ثقة-~ئاائيالمهكانمات~قهبوايزلفا

>فازيفيائيالمهوالف.وءير~الحزانار:8ابزوامحه~ر
~ودءائهطبهدهواقطاعهوء.~ودهوا»راتهوه»انه(حلمم)الذي



~.بلحذا.وله»م9رهاواه.اررشةبكتمزيفاتوافرد
واالمالما.لما»ا.ةاثرافوفيوارج8وا.وح0واا0نا1اطزيخ9في
«_رمفيتما،فلهانال»الحراججبايةوفيالمدن<وارءزوفي

.هه»م..>.رفيالما:.يذ)ءل0تماذيذ.دد(زيداالزالق

•اال»ماريألارببز>ملةهو0مدمةم73مى

•ما~درقةمثدق»7حرهدآفياي:أوفهدآل8فيالم~ال

•را-ةانداسالموفكانأم

فيالناساثراف،ناالثمريعمنا>ناثهءبدمو.عنماهابئ)»<ص
وقد.ازهيربذاشرعبدالىفد>مفي،ماويةبذفيددارسل.ااشام
هاممنحادةذوإمم_،دو»ومازبالنر«ةبءفاهابنىاثترو
وادةمنوكان..~»اطرساريةبهزيدفيرباث»محادق«يا.آليت
الحرةبرمفيامياكاإلدش
.الو.ءةنومةاالنداةفردةنام.عتمب

»،دد.ة~ن.>د.«<»ء«•.ة»>.دد.ر>-ة.>0ه»>•
ره.>ذ0يرم<>~>ه«ب•0>ي،وث.بو_.ة0دد>:-د
ء<.«ةز<«..>.«ة>نرءز0>>-•0<ذد:..>
0د0

«اءقالنأمروخيراي.البدة»عمادةاالالنامىهيرىفىوماه0ه«مى
»أدنهمارب8ااون،متنواناردقيذاكامدالموأل>.فال»مة.ة
فراي<ك«بذيت«االقوالبطولة~ر´ي.ون»ااط«نحامى

«تعسف_ااذ.نةفيأ_ادوالزموفيعتثمالكاليذثه0
.هدايةغيرعلىو~0ريق»ااط

اي.ذبا،~لناماعلىاالكايهوالهالك»اا_دة.بر8اهههمى



>0>،:بددم0دى:.>.يت::_:دفي<::د::.
.ز.:0

ناشري«عامل»الترتياالدردبنى>طيربذاأعإهر.يع>طابهزم»<مى
الزبيابزس~رابذتلةالمتاع.منهاانيبهفة.ااكرءلىالزير
»م»)(نباج~1اهارفي
.ه»ممزةماتهالمختارتوادمن.اال،دي.سأنبنىزيد

فيومهةوتيركانأ.ميمياتاكياليربوممين%:ربعيبذتيت
عاءتمءحبذندقدةالىايامفياندكانالراة.واال«المالجاهية
ء~لياتباع>نوكان.المرأةذة~فيوساماال«~المالى
الىا~ممدب:ننملكنه»فينهوممد»وحاربظالباليابذ
منعليهكانعاوتبرأعليالىعاءفي6اميرأروهفاقتاارجالحو

ذ»فيو~وفةالكالىاال~ذأعوائركا~.الضالل
ظمرومينا.وقامىاليبنىممدبذعربندفيألوإال-يرموساربه
رامتةء.نها_~»»لمحارتهذرعمنرأسعلىتبذكاكأالمختار
المختارء_لىر2انهأل.0ااوالالواظووداواه_ا~وفآفيالختار
منةنحومئبذمات.الزهيرند«مبالىاراألةهزيمةبدننرو

فيرةا(هعلىاو»ةمهملهامت>خاوه.زاري0اابمنهبزهرة0«•مى
.هوه،ة»ات.عزله
خط.ا~ىدثا~كان.ا~الي»هيالحزر•االد:ماريبثيربزاا.ممان
و~يع~حصعلىملوامتم»عزلىم~الحوزةءل»»اويةامتعملي
وادوا~راهلردفتالزهيربزاثهعبد»يزيدموتهه»اانعمان
م•~~.تتتى~رب«م



العبي.فراوبزهرونذرئةنفيالنمو:العبيخرعةبزفيالن00»~
زيادبزاثهعبيدما>نه»نكان
~يمنمطتبزيربوعبيمنرجالمرا،نامرأ«.اابلباى

.ه> نالقوافيوردماالناد~اتراق»«اكمانفرجاالوا~ر.راةالث
0باال~هرةالد،اياة8ا._رونالزيزاذ-يلفىءفليقاتل.الحريم
.ه«)اك_ادرة(س

وروىالبموة~.اادنيخالدابر•ارياالهرباحبزاثهءبد00همى
يرفرال0وير»اال_~>ر~~مرر~رابييا~نءار.ن
«).ومزة«أودفيتوفيانهالودة.بالمبطوفاتهتاريخ

النأمربأنابعالما»محدثا.كانليالمهالزبيري.اههعبدبز~بوءم~
»اه»انعنهروى.ااألماهمنقومعلىفيماءيوكانبغداد__ن
وفير~أمعيننوعيى»السرب»لحتابهماعب»~ربزبيرالن
ه»ه~..ةتوفي.و»سررداددوابر»ا-»ابذ.اديتاالهءنهاورد
.منة0•انو»ر
»زو،ر8ا»التوثي~يربزاشمبدنيحى»و0كيربزر8

دوى.الحافظ)0جدالينب(وقهرياهزلحرباابو»دوال/
>5231آ0هالأ0»`~~أن

ذ~ردنانيرنا.ناتام«وإالداا_««.ماراميي)(ج)ااردار
ةنطالبينودآانةيتعالندهءمارلفيربالهكان.د~ر»ونما
الدولةبالد«نااط_ا»يروردون،تازوموكا~»آرميةواك

فيوردم_«ه.نةبالعودةالدنا،.يرلهر<_(وف.االد_ال».ة
ة)قتبالنه«أاعارف

>نفاهاد>-ةاذاقطتبانالذاناي.لبسئه»بانالذاباكخى0«د1ه»مر
فهراشةة1«



.«باالندقر»روفااهالترثيءاالمري.المامىبنىسيدبزأرو
فيالحال%.رواألوأعاكأالثامرقدم.وااديةةمكاوةمهواله
ارادالمكي«ليمواا.ااثءبدابنهابمدعمدهوليفميزهةالحةيل
نأمره»بالحالقةاهلماوبا،مهق>مثهلىمعيدبهزعروفامتولىذلممه
الماثعبدالامنالم•آلديغةابرابالفتحقهالوتلطفدالمكعيد

».»«ذ:<أار(الترةمنهوتمكنوفدممه

>باق•.همنا_غابر-مذى»»هره.~)(عاب00هص
- ورآانث._«منا_الزائر«للزرعالمملح:االبر0ومهص

اول.ااة.ير_البلغة~الر»قء.كالذيااد.ير»الة(ل:الز»اة0و»ص
.اا.ياما«المتلرع•ت~0المذ«دز.بذثى»اا_يب»برادده

ءمادهماتعطةاذا»بالقلبلهت»غليظءرة<نوط)(م
اك_ف.واا_رى)ا~يرون(ج~1ا

نير-اله.اك_ير-االنداد)»ن(واا~الااالالقال<المترب0ووحى
~و»هسذةولد.معيدبزاتءبدبزالحنهو<ا~~ريامحدابر
بذدادفيودرسداءاطلبفيالبلدانفيانتقلم´~ر~رفي

داودوابرواه~وليريدهان<_وذ»من.وامبمانوالبمرق
.هءوه..ةتوفي<حيف»الت«~تاب~51ودن.اا__.الي

«ن»رديةبالعا_أ»ذقيو_نط<النعبري~الليي.ءعاهبزنمر0ءوص
وأييرىنمووكا~>اامال»نروةابوء.»اخذ.بعينالذافقهاد
~بالبدرة»0و،.ةترفي>لكتركم»رجاكرا

.المتمم:ااظنون05«ص
اثويدوويءن.كانثقةمحد.الرمي»إدرعبدابر.ر،تن~ة
>5.».5->>ف00~ذبابذ
دأمحهكا~.دمرااةبيت~<مالبصرة>_ن.«وذبناثعبد



«0ومءنة«رفي.د،نارنومالك،يرنانمد~>ء:»عن~نة»
ذاكاؤءلاي.ذلك»تو.ئأل0دم«ة

بقاالابو»~ن<ياافاه(»والم)اا.ئءر»اا~في.دراجبذنوح0وهر
وقد.واالعثرمنيفأوابيامعقانءنيروي0محد،أنوحوكان
توفي.با.اوف~.عاتيحد~اذ»0موواميلواانعه.لجرحر-لءفهفي
.»0ء».:»

نوقالحدىنةفي~كأ.التيمي´اازني.»01افببئيكلم»<مر
آديةبي»كريحاربلفيلمفيب)ممهايامفيطريةرجفيوادج8ا
وكانت.بحك´أمتاعوأأذرسأ6بماءأةريقطأكانما)مزة«>نحو
تريأمباوقد»احاربدةالمقيدةعلىا،ذآ»ه~مماأامرأت«
»»«-ذآمات<مرالتيهال1رة

8رعبادركامهفيقتل)أب1مةت1>:اعتبطهالذل:الحننم5هدر
وديتو.ااتدع»قط

»المدني»منافء~«بهززفربنىءدين:مم>طبببيربئفعظم56ص
يرةواانماللبايبنىرعليالمرامبذازبيمايهءنروى.فذاالا
يذ.ءروةءنهروى.مرأمهررةوايمباسبهزاثهوءبدتعبةابز
يجنافعلحأنهنوورنآضلقمعقبةنودوسواز»ريازهير
»الكالمبميراالنزوةءظو»فريعأنافعكاألم»>1ةتتة«وظأمائيه
.~ورن.رفي.ءتأ،و«ممننم

.الشروح-م»مصاأظى.أنى»»<من
عشرةحتنمز:.المماي)الليااالنحداري:األإلبذبا.
«~اانبويالمعبه«فيلجابىوكان.(ملمم)اانبياامفيئزوة
.الحياجكليه،»~يالانبما.وأوهىاالملعنهفذيقولحأن
.م»)او(0ه»»مزةترفيهلحنيرةأداياتخدعالهكتبفيدإلبى



الثدروح_<«مصانلو.اداعدي.مدبنى«ل
~عابدأ»ورعأ»فيهأ)محدثأ.لحأهأةوالبي«ولى•بييربذديد
ماننىفال»ااتوا>>نمههفرجمنةبةفياالتمتانسرزج
الىبامذبهمااهاملءيهنقبض0كةهالىسيدهرباالتمتابنى

ئةسزرباحباجنآر»االجاج
.منهلفيأتكوااهففيعةدان:االيكلة

راله.ريمأك)أنةمة0.اباذا)ترياألحان:فيالتالحكربنىزيدمممص
بذبليانيدفيلحقة.يمدحالم1ئ«،عزدمفارسلحورقجاب
.<»»سزةو3توفي.حياأ«مدةعالهعليهاجرىنومد«ااال´عإ

نمك.الروزيلدمديغادقنلمقاتبنىباسلن.مبى0نءيمم•مى
مومىبذالنغل.ئممروىعن.ففزلها<روالىلاتةفي<فداد
مدلمالبخاري:ء:«ددىمالنفعياشرعبدبزوتريكنيالين

)أمحاظمبوبرعليوكان.كيرونوفلقوالناتيوالتردأي
.ه)ء»سزةتوفي.ةثةمحدثأ
وابفوامان)>زقرة»نمينالى(فبةاالذاني.موسبذلالنف
بزسرمسماالهشعنروى<يمةطفيبمولىاالروزياشرعبد
وعليويوراهبنىا_.قنموروى.وفيرموتريكوالترريرات
.ء»رهفياطه.تاتمة>نم`مامأ»نتةمحدأأ.كاألوغيرها~ابذ
.»م»ممنةنرفي
)افغل:عنهروى.وااقاه)الكوفي»النذير.اشرءبدنتريك
كا~.ن~موفلقهبرنعليموهثيمالدينانيموسابذ

فييخطرهانهماة(وقه»»>»ة»نترفي.ينداكهكتير0«آفظأ
مبواطيل)بأماد.تعيدةانافرمبهور،اهاال»يت
فيومد.تهالياسةمنامد»العجليالمنفيءلمرانبز.عممبهزاءةي

عز.عباسوابئدري8امديدوابيءروابذءنووى.اا«وأأ



فيروا~ت~ض~بزانولعبد.مرهاك.،بك.ممنهروى
ر«ا»«قفهفيدةمنديلواكرح8اوبالومن.الحديتلحتب
.الحديت»«~ربانه

الزمري»تعابنانهءدبزا«عبيدبز_.ن~دره.الز«ري
عنروىوالثاما~زعالم»»يت8ااثةامد»الدفيءالترتي
ادريىوابيو-اووأ،رمعأوبزاثهوعبه~رنأئهدب
بزوعروةالميببزومعيدوقاصابينء»هبزوعادرالليالحو
هر~جأابذاالدزاعيعفهدوى.وءه«وباحبزوعطا~ازهير
مناولوالزهري.التقاتا~~دثبمنوهامةعيدنةنومفيا~
اجعالزمريوكان.الصحابةمن0جاودا(_>م)النبيمغذدون
االمرالمجاأفيى_زأوال~الوالتادأيلقلم•حابتااالاه
مزةتوفي>باالنصابالناساء~امنذثالوكا~.الم_اه
منةممانرهرمدهم

«~دت.اعياالوزىدنروهبزحنالىعبد»و.اءراالوز.م0~
نوما«،ودياكصفيانءنهروى»مذهبا~ه»فة.»~جليل
توفي~والحديتاافة»في،ماد.فلو.0ا1اا«~رءنرغير~اأنى
~ه0ه0ن

ءنعنهبلفهلماالعزيزيدبزرهئله•~ر8اا«عبدنابلراح
قرهظواذر«يعانادميزةاالمكعبدبزيز،د0والة~وااقوةالشدة
البرهةبعداعاده~؟ءزلهة؟ااالهعبدبزهشاممنعبهءل
ا~ئيروفتحالمزربالدفزا»منراوأ»ءأتبالمرا~و~ن.نمب
مىه~ه)(انطرارديل>رجفي00ء>.ةغاربأادتثمد»البلدان>ن

ووى.مربيمولى»ااقرتيامانعطا»»و.وباحاليبزا»عط»ء»ص
~مابةاهمن5وفيرهروهوابيالحدري.ميدوابيادردا»ابيءن

.)اااد.ن~ونلقتنوابرواالوزاء~الزمريعنهوورى



بملتبيك»اعرجءاعورءنالها«~دءبأنرب01ءإوكان
الفتوىفي>~أملفاةانهعلىالملاملابيم<دا.كانلر
عنهمفيبوياءمبدأتءرعأم0ماءطكانم.الحديئدرفةمهوفي

و0وم»>م«نةفيتى.واالن«افالسرلالىاميةبنيملركودعوته
.ن»»ان

لمزيزمبدابزعرعاملانالطبريتاريخوفي.نالرهءبدنزيد».»مى
ه(جاا~بنزيدبزالرهنيدبزالحيدمبدن8الكافةممل
..<ه)~
«دنا(وهو.الكتابةادمهمنهمعوهالشعربهيخوبنبت<الحر
قيمة)لهليىالذي»يرة8ا»اا~0ياكعن~ية

السرر~هعلىاازرءبهنرةءامل:كانااسريابينمليانو.ممر
.فعةااهامفلفي•ه؟»مىارنه(وة

0امراك<انرملىمعرويتألبعمتهالييلالذيالعمبي»و»ي~.0ه.»ر
؟ة:~راامبالحد~فيهاهوقد>ظرمةاوءمت»كانتة1ظ
_ية»عمبقاتلاوعصبيةالدممامنمنا«ليى>(ملمم)النبيقال

.ن<وبلخ«اال~امفيلنأب0برأاي•...د_.أ.اتد_
انياك.نة»نكانالنههدا.رعه»هنمفيبلغأرمهمانبفاشه
؟ه»»ص«الترمذيجه-ح(انطرويالطيمهةم~ونال

مبارانعن...:ه0ءصءجماه~»ان،نزانظرو~لك
والطول»يزاليه_ير~أيلس(ملعم)ائهومول«كان>فال

)وا~-و«مناهاليدين»و«قمير
واايأكان.بمامأه0لبيبا0مماق_كانالنزاري.أرطأةبذعديمه.»~

فتنةزرالمعلبنزيهبزاويةمهقتله~«0ءه-ى)ابمرةعلى
.(يزيد)ابيه

0وزدقوااهبمروبيزامترمي»ا.~المرر0مئا:ديا(بالملتانوه»ر



؟ه.يةبزقموا~_»»لقبه(والملتان>-روعلالفرزدقفثرف
.ه_م»عيدثامروالملتان.ودلمدهراهه.ودتال
هرا.~ءخالد»اهوهواله.اابلي»رياة>اتءدبزامد
.نةمات>را-اذهثغورفيالتركءعوقارله>كانتإ0»0نة(ه
م.رم

«عامل_)االحفهياو»با(منملتهغالظ>اب•الشاذ~ونةه0ءر
.لي»متماها،كننت«ظ_الشرطةامراليهوكلعامل.المعونة»
والممرنةالمراجملىيتنياي

ق5«وادهاوةاالمويةالدولةامرا>من.الفرادي.فبيرةبزىر«0ه~
.الحجاجاياماالمويةآدولة-شفيو-اربالروماالداتالغزو
العراقالمكممبدبزيز،دوال»م»الجزيرةااويرمبدنىرواله

«ه00،منةوفيتوفي~0ه>منةبه>هءن«_امومزاوهرا_ان
وال«.با~»لالملقب»سالائه»~دنمراش«و:واش
ءعاتالاد_رروكان.ه00همزةوءزله.»و>منةخرا.نشامه

فرق:فان(رابع.ااواليازاهاميةبيميآتامال-اداد»فافال
مىابراهىز~ومحد_ناواهيي~نومجة_اامربية»يادةاله
)مرامان»فيالة8اه_ه0

>~رقذدفي»قياكافه>الفهامير:ءوذك»»»مى

>الشىفيواأهاي•0ثيابمونوقتفا_واهه0همى

موةلهمبواويقامأطعاجيطؤما»البلتا»وىة>ن>رزاهه0همر

ههادئيةا>»فقدكانت»الفاحهدبزائهءبديمي.ءاكارشية«ابز»00مى
»البنا»فياولاتطأالاي:»...حعرعلهعرآافعأال.~.«
الاي.»>.>»و~فيا~ر~وال.<ء_هورالةابياال



عنبعيدينالئذ_ورفياالقامةالىفظرونةحيثالمغازيفيابعئال
.ا»ايال

:بي.~لمول»اال~وي،لميآننا~دمنعييىوه.ا~دمبزيحيى»»0مى
ااثوريءنروى.ةئة~دثأكان.ا(~وفيذ~رباابر»سعيط
علي.عنهروىوعن.5وغيرءبا.ربز~روايعيائىبزسواط
المباركبزاثهعبدبزد8ومنبلبزواعدمعينبزويجيىالمدييان

اامادد91»نيجيىألفهالذي»راج8األابهو»«تبر>وا~نورون
ا»الفة0.~راوامرفأةوالزطوالحراجالجزيةفيالختلفةاا.ظرباتدرر
ا~~»أا~ر(وقه>لالوافيالذ»ةا»ل~يةقضأفى

يةاالنكلينالا«يرأو»قله»ه0ه»ه.نة-ا~~ا~هبتومبح
.ههههصةر8توفي.~ئى)بز~أاالمتاز
مرالم»»اال_ي~(بزيأئىنبكرابرهو•يأئىبز~ابر

(وقد~بالضطا~_»يعرفوال.الحياط)(اواحناط»ا~في
طوافبزرفومطوالئوريابيهعنروى.~يته)ا~انلة

بزيى8وليالطياداودوابوالمبادكابز•عذ»روىوعنوغيرم
~~ئأءيائىبز_ن8ا»انوهوذيرمد(وكاذلخبواعدبنا~وم
اا~فةمشايخوري»_~ممنميائىبز~ابوكان<ايوأ)
»و0وهسةتوفييأ~فة»هبارباالعداأ»ورعأ»متعبدأ»وقراثم
فأ_ندءلمعفهوأ««يرفعانيقادلماي.مدر»»علذقنهوا~
رالءلميكاذ_~<اي:دة.ي»هلماباثها~الءه«مدرهءل

.مدقتي
وفملناالهااهفياناي._أوفا~وه•اهالق»فيه~ان»ءهص

وتداعتتزتاه.اركا،»»تخلخلته
عط«اهبكرفيال«افلحو1(.وزوةمو.النمديفطا>ابرم«مص

اافأساحدن>.زكاأل.ا»دلبن.ولى»يداربئ)6»>صلبرالة



لفظيتقنالوكان~~،»كانتانهمع»عارفةلمواثبامة
أبو(كا~.ريةمعاهنمهللذريةمدعاةذا.كوجعاوااسر»اد8ا

.)0أ«درهبدلبأءأهدره؟ت»مثدةبدل«تا.يت»:،تولعطاء
منيدح~~الالباربييدحوشرعادرايذعالءابروادوك
ءظاثم»نيقىمانمهو»جاثممذهالانتقل~»»اميةبيقبل

ا(~ور«همات.أ~يه»فعالآثاءر01عطابووكانوملتمم
.لت

ءردهرر،ي0ء،.ء>ءزتف«».ت.ىدر«و0ء««و
،رن0<.ر>ة>_،،م.ن»ن0.ه.0«متدنمرن

>ذ.«،دمربر0نينت>زيدد0
.هاج:يغتتهمهص

؟مرالعبابي>ولةفيوذنهذات0االملرميةذااسرة.فونجتبنو««»مى
~ةوله0نصرد8امنجافونجتكان.االيثةوءادونمذهمنرم
.لمءهص0هبفدادجيخ09(احكليبرواها»موراكمعةلحريه
هرو~سدفي~ة8اخزانةفياثتفلدةفوعذتبزلالخفوكان
الحنوألف>اا»ريةالىرميةالفامنالمنجمينتوانيقونقىدثال
~بارمنااءونجتيا~ءيلوكان»ةااشيهعقائدءن~بأمجتيالنو
.ه»)0»مزة(توفىبفدا>فياميةاالدوبمال
شي»المجانابيةبزمعمعةبزالعةبزشبةنالءةهو:شرةنالمة

بنيدولةادرك.،ديوةزأ0ف-أ0رأشاء0يبأ-ط.كافهات.يو
>االولاساله>يىءفيوءانويأاه

(انظر~.ح.اثه»«يرحكلهقالاي:طة»الءنهالمنموأه~ت
0ماجهانو-ذ؟القاطرث_تباب0االدبابلحت»خاديال
حوه-ه؟ء»»)مىم(جااماطىتشيتباب»االد~بك



.لمالماطرتشيتبابااالدب~ب)«6/ص»دام«جالي

اأياله~»الحب.الخزوانةم»ممى
فورامانفيالمباميةالدرةدهاةمن•احالذسليمانبهزص»نمالةابى
بالبلملةابىواتم.باميةالهاالوةاقا-آفيألثيرةامواالانفقة»
ه)مالم(.نةا،مرباربتاا_فاحفالفا1بهقتا.كاكأالشيمةالى

فيالناسخطب»فمدهأ6أذمطيهكانأ.الفاحعم.ءليبذداو>ءالالص
عزال/)الحر~آاا«فاعالهم.باميةالالدرةظمووعندفةالحدو
.م»م»»نةفيق.واا.منالدينةممتدواله

•النمومعم)لبالمطعإبذعباسبكاأعبد%<ءليبذاأعبد>»»ص
متروساربهاأعبداليهذسار1ألد%مروانمربااسفاحواله
الفاحنالنأمدةعليهااميرأيرلولمالثامبالدعلىوامتولى.ت
النموراا»نوجأ.نفهالىودءااألعبدعليهذرع)افوورولىافي
المنوومفعبه>مدلابىإلوظفراشرعبدفاذزم«:ربه)سليابا

الذيالبيتءلمياوقوهت_النمورهإسفيلفيولم»)5»«>(سرذا
جنىعليبهزاأعبد.االه~(وفي.»)<همنةأختنافيهحبر
.تصحيف)وهو)المباعى

شاىءاا~رفيا~رالمءاالثميالجرنبنىزندمر.دال»ةابىممممى
ابىاتمفدم•السفاحالىذتطماكان6)افادرةلحثيرألشر6ملمح
.االملفيورد(وتد.>م>»منةفيتى.~«بازنداةأالمأ
ضدا)ومرالجون»بزيده

من»فيالتركل»الذهبييمازقابزعثاكأبهزاهدبزمحدمو.األهبيالم»سى
ممنيفت>ههنحوال./م»ه)منة(ترفيالثامنالترغا>ؤرنيلحبار
>طبقاتواال~الية>الدولهواالمالم»«اريخ.ليفهآتمن

ال0تمرورباالفياطأيثعلفيالناساءل>نالذهبي.كاناطغاظ»



»»والمم»اال»رييجهبزا(،زيزيدبزالمكعبدءر•بريجابز
نر~~داا~ا«ةبنر•تى-مر.مال»منممح.اال_ل>رر
أهلةمن~بيردعهعنهروى.وغير«ءروةبزو«_اما~در
لاها_مبريجابزر~ن.المباركوابزمياالرزامنرم؟انحاتين

امدرةكانديثاطعافيا،فالتمغف«ناولوكانهانى8ا
»0هه-نةتوفي.هاالمانة»~~و~
»~بزعديبنيمولى~عروبةابينمعيدهو•ءروبةابيان

ت.0اطهرجال»نونقوتباإلركاندوىن».-لميى~ت
~«0ههةنتوفي.العاهذافي_انيفله
عنروى.ااتقات_د.ت8ادجالمن»البصرةمفني؟_ةن~اد
عنهروى~ر~يومالبناني،ت9وليالغذياوابوبءروةبزهشام
.الد>~دا»،نوجامحةاااركوابزرشترديوات-ريجابز
~ه»ن.المددنابزقال.ظ._»ودءا»تنيها»ده_هحادكان
.«0همهمنةتوفي.الدين»فيههفام9•بزحادفي

عنووى.تقةمحدت»مدادنبي«ونى»را،ذبز~رمر.~ر
~وغيرماانانيوابتو»ب)(اهيمذ.»بزو~ما~ربزمحد
والترويرت~ب_ريجرانءروتاوبز_~يد•عنهروى
_..~.~ .»0ههنرو..روننر.



ممرلثمانظااباانه.وعاالذلكالىتالوكاكأ.بافترىاثتفل
اتتروقد»رديف.»<.«.مزةفيكلده~لمهيلغ»نمياوكان
مم»م»ةنترفي.و«ناتهبمبرده
ولياتالحه)ويالمه؟ااقر،يرليتبئاهدعبدمو.لميمةابهز
وقعيةالتوريعنهروى)تقةكا~.ريةااهالديارفيالقة>

مهمتة)«مترفيماكاتينكبارمناءةوباإلركوابزواالوراء_

ءواذ.حبنىالمباركناشريءالرهنعبدابىوه:الباركابذ
عتهووى.ازا»«»المحدث»المروري»تمم>نمنظلةبيمولى
واد«وامريهبذوا~ينىبذوذنيلراتأبزوممدرتوري11
_اباركابذبعحوقد.المد.ثءلما»~نوأيرمودو»محدابذ
الناسايامموااويبةوالغتهاال_يت•األلماهامدبذلكليثر»كل
دت9ااباههفيالباركابذدامنىقيلوقه.0والغالثباعةوا
الرقةتدمدالرمثهوونآنوروي.هالناسفيااؤمنيناميرمتل

الباركبزاهأعبدفلفاساك«فانجفل)الباركبذاأعبدوة«،ما
الرثيأاررمثهاريةذأترفت.ة»ااذبىواوتفتالنمالوتقلمت

قدمنواساثا»لمنعالم.نقامرادمذاما.فقالت»الناسعلى
ال»االك_واثه_.««ذافتاات.اياركبذاشرعبدلهيقالءالرتة
اشري«وكانهواءوانهبشرطاالااناسيجراليانمرونملك
.ءرممهه»هههمنةكلفيافترا،علىا»يفقمغيادكالياابذ

فيودأاقااباامةيطعمكاكأ؟وورعاهذهبذالباركانر:ثتور
د7~نمزداتهفيببلولتهاتتمرانهال»صرالماثموهوا_فار«
.م»>»»نةتوفيمالروم

امحدت.موأللم)الترتميملبذو»ببذادي«هوزو»بابهز
»نةفىة.>موفياطديةالربه~ددنكا~.زاهد<فيه
.»وم.



م~م

ابنىءنهروىماالدثأاالوميءاالنواري.رهببهزاالدي

الحيهءب_ماتوقه.و`غير/والواقديوهبوابئوهثيياابارلئ

م»الهسزآيذآالمهفيفيق.القدرةالىيملكاألإنه

)الحالث)دوالهمألرشيالة)الدفيمحعالنبنىالدوه.ءءالكأابهز

/(م«منةفيق.لهأمةوابذسربةلثالمحدثيناألمنروىهةاظ
.بالمدينة

ابيبهزأ1عبدبهز~«بذنرمنح´لربذلاكابى»و.الريعموممى
لة.اامدي1ءذمفئلةذاكاكأ.أزر»/0دالنومما.بءذروة
لالخفا،نهبوهب.<ءم»«تةفيتى.-«مامتوزرهي1اامان

.اال.ذوكدأالرثيأهررن
د_ولى»ابمريمثانابرءباببزعبيدبزءروص.ءبيدبئ»رو
ءرووكان.وزهدهبملهمراثة.موعالمةةالمهادةةمن»تممبني
ويجله،كرد»اك»وروكاأل»ورنهلهمواءظهفيبمريشاعيدابهز
صفيعنهوردما(قار~.م»م)أ«نترفي1عند«المنعوره2وفتد
-»»(

اال.~ريةولةالقوادمنءةمبينءرنزيدمر.بي-هانر»مر

بأوامندلمر´هر`تينيرمإل»يريهبذطرالدآنريزول.ر681´
)امحمامطالم؟مبيرها»نلهنسد)برامهالمنعورمامر>.محد

بهغدرفي.كأاالماكاتأبادقاعوامفىنهأهماذمودالفامتال
.«»<»منةظيمةتةةنقتلأبقتدوا.راا_فاح

.االةعنوادتنوبب.عنهنكل

فسيوالوزارةادةااةااأمونةلولجه.الرذي<لممبذلالخفم»»مى
)ة0ذاكفا.كانأهامهفياله»«نة«وضفىلة.متين»ياال«ذا
فيعنهدومماآارنته)تايهدسونأااأها~لةروقأ.عاقة
ممم~



مرربعارفأوكا~.المجاجنمامةمنكان._~اينز،د
-وتإ-»راع8اء.لىادتغلف.أه»يه»فيءاة)ءفيفاءالحراج
عإااثبهززيدمنعبهالىاعادهفيي«الك.بنى_ينافزلاالبهاج

.ضاالمتحتنا!ب:ائطبق»»الص

«_والي>ن»ياربهزمعاويةاأل1ءبدابوهو.اشرعبدتابرالوزرممهمر
<يذالدواماليهو«مماالملكةبيرتهاامدياليهفزض.االشريين
الفد(وقد.غبنا»زما»عاقال»مدقاعتهفيماذقااشرعبد«وكاته
بزالربييالمديعنداوهي»افد.احراج)فيإ1كةاأعبيدابر

أأ.ربالزندتةنهابورس»الشروع)_»8هص(انظرالحاجبونمى
ماراالنكءب«ايعلىظمرابنهاتلةانوبمال.عنقابنربالهدي
ه»>»منعةماتمدارهوزم

~«ةاليبذيجيىبزملياننمروان»و:مةدنايمربذمروانم)مص
مدويةاالاارآلايامفيشر.يكي81بذمرواألموالييمن»يهفي
مدح»مجدأتاكرأمروانوكاكأهااميا»ياامم»>نزمناالدكدا

م»دهمنعةفيةهمممهفيوافرطزا.ةبنومنوالرشينالهدي
.بغداد

مبذااليحضكا~.واالدذثبدال0دذرا>ن•معبالبناففلء»ممر
ظرفي»ا.~تترالفذلألمونةراالهتمدال.اأمونسقادمةعلى
_وعالش_ه»»ص(تارن.»>«ه«نةزفيا)>وهأ~عنهوغا
لمالربيعلجةق

اطيب>الحالقم»هص

ءااسانيبهبتديالذياانار.دليلها)وض.المضح«16حى
بناسالدب.ناأعبدبنيبئسايانبنمحدمو.»ليانبنعد



لميلدها»نءظمكاأل.وا.ءقجعفراخوااالدثيالمطلبيد
عليهوفدالرثيأولولماهالممديءمدفيرةاأهاعادةوليارهطه
ا(يامةاليهافوافالاه»نيتوالهكانفياالرث~ذزاده~أل

توفي.فيرهالددهذاإلىولم.وفارسوعانريزوابوأالهواز
لهذانذمليان،نمحداموالبقبمنىالرثيأوامر«0م»منة_لميآن
~5دراافاافو~ذنيوا»كانتمنزلهمنوامواالوداشع
.الثر.وكايا)ج0كايةالر

.ي»الف«المخمل~باأهادراأ.»ريفانظر.الذيالمغولءءمه~
ءلال~ةالمدي«رمىءلكان.االراعى0ءااث<ناثهءبد
انادياطء_لءرصف_ما!كدناثهيدن6و•ياهاههومر
ماالينث~الوالء<ردمهالبنه،.ا،عوانالر-يدا«اءيخع
ترفيواهيندالرثايامفي´ه_ربا،»ذ~ردوة>طبردتانواله
م.م.~

.م.م~ا.نار.االميم0ومى
راىو»رقت~ا~ره0ألجوعسزئه«مادسذ_»اي<ماديو~~»
.ني»مدلحى»رباادقابرة•ا)ثب(جااشباة

جما(ة~_مارااثذوة»نبه_تدفأالذيااثوب•ر9ااده»ه~
.األ.لا(الر.ف)طة

«.كان>بواالكاالبغفثىأبدأءبد،نالحيدءبه»و.اهطابابوءه0ص
راباالءيلقىاندأبه»نوكان.ى~رهفياا»ردةء.اهلحبار
ويونووا~_رمميبريهعنها-أ.أااله»نممنم،_سهماودسعل
؟بيت~تحتءرالثذ،رمناولهواكطابوابو،ءبيدةوابو
.ه00•>نةتوفي.اذ_روهعيدةالة»نذرذوااذا~قباوكانرا

-اال)اواهرفي(وه:مةاالمترانةاانزول:التعر،رءه»ص



«ارادةغيرمنوا،رعوااطقارباذاومذاااشيخ>شية.الهداج

<ءد»وكانوهرا.انرر»هاذردة.ةدالرثواله.ا-يذبنهرءةمهمص
انحادفيوافربقط9سرا~نا-لمهالمأ»وألوا«ة».ن»الرشر_دوفاة
سزة«-.»فىوماتفب»ا»رأعليهنقمااأ»وناألفي.:ال»يذزنة
مرمم~روم.م~م~:~ومم•

اا_ير.ابلردذة)(جبذابار«ه،«و«-<اذه<(اا.ريم)1أ(««م_ر
اامينالرقت.النعم«اه-.~ه»نوديثريمينالذي»بالدرام
.الضريبةدفعاوالديرلتايد

وردمالو_يحوالذص.فة>»هلاالهفيرةالفةهههوردت00رمهه«ر
»و)ص؟(ج.باردسةبفي
هطف_»ة»ا»ةباطدرف«رفعالاا-رهذا>ن-.جاوا«رىه
ه«.الخ.ههسزةارقت.وهوهألافي»-رادف>نليالماذراعليادن
أاهفيالما»ذا.:.ر.والميبةبالزيرالمايجذاهو،رف•••<»ر

متىبذنعا~يعرف»رفعالتذيىومجيرةالرومإلرمنالحاج
الومالىر8>نلتدهبااواك~نت.امة9ابالد_واتمل
ايعذيب»ات_احذنب~جاللمزمااةمجرو»نالقريةهذهنمو

.الخالمرا~بارباب
«و>)ذطأوره_ااادراني.االه_(وفيالماذراؤملي؟ندهد
وزير»تب2اا_ذدالي1ا~لحرابو»رسمبناحهن0عليبن~د
»هوه.نةواقبالولد.~ولرنبنداهن0خادريهالحنالي

الن~اارر«8>_ذراج>يابرهر~ن»~رالا«»محوادتول



توفي•ولةالىبا.ورفاذفاءكاتبا»ا0عد)حافي)مالماءي>ند8
•داههسزآ

اال~ي»بثرابز>ة_م»>نابراهىبنا-اءيل»و•ءاة>نا-اءيلم»هص
عوألوابنال~فيايوبءنروىهمة»محه،اكانهموأللم
بنواه_«وشبةجريجابنءنهتهه>5وفيرملرابيبنو~
ااكونة»اهل«ناهرأابوه~ذهلحثيرو-قءيذبنوعيىحنبل
>والقءه~انبنتءلميةرةااهفىوجنتن»جار،»ترةاب>قدم
قاتههءلميةبزا~~عيلولي~اايماا~ايلبفي»ان.بلبني
»>0ومنةهترفي>دالرثالنةهخرأفيااظالمندا>بووليرةااه

ال-ري»«والم»اازفي»ادطاببنءون<ناثهي.»و.ءو~ابنوومص
وااشعبيه~ريالمن8وا>يرفيابنعنروى»الجالالمحه:
،•
لتدهد~~~»د~أابنده~اا-ددي5~،3دده«>فدا

؟يو«ارطويهيومايموم»دأ»تب»ورءاءرنابنكان>~~-رون
قهعونن0اوكانه»ء»بالسزةاعااه~بالمراق>~نلما،»وقيل
يحرزالا،»وأىال،»»بردةابيبن>الل«ذن>»»محرديةاءرأةتزوج
.>».«مزةءرذابننرفي•ءرديتيتزوجانارلى
~ابر»مرالم»االنصاري،يرننعد~ره•.يريزان

واطن~»واله»مالكنأنىعنروىهىره.امام»اامري
ااؤمذن)(امةوعاثهريرةوابيالدرداهوابيطالبالينعليان
بزو»الكءونوانالشعبيعنهووىهااه-ابةرجالمنخريرواد
مالك»بزأ،~قدكادمبميريزانءوكانوفيوماءرواالرز>ينار
مأموظ»~ثقةميرفيابزكاذ»لتعارةبا~ممبوكانة»~واله~«أته

~«00»سنةتوفي»ورءا»المالحثير~فقيها
،~ءنروى«يدفيابو»ا(مابد~اا~في:-و~نخلف



بز-يدنبز(ادحقاباءالر-~ول<الها~رامعقابزالفعلهه5ص
ووبمهارميزةاباهاالمينوول•والندومورابمرةداالمديةملي)
«األالعاامبهاالوفليزلو(>له-انةاافعلابنهاا»
هالجتافي.جزيال

الماص.الرش»رونطبييه»وعلمختاثبئإللب»و•وعلمجتيثابز»6»مر
وامرة.درم1ه»»>«ا«ههكوقطائلةؤوةا~بقهكان

تي1مننىقد»اءلمورجالاهاالطمنهم»االملسريأيةعنتيثرع
»6/مى(وانظرم»»همنةلمخيجبريلفيق~منيفاتتالطبءلمي

.ا11~

و_و»االمينالىانحاز.الرثيأتوادمن.ان»1،بنىعيىبنىعليمم6ص
>اهمهمنةنقتل»اادركألحارإآ-<شفياال-ينا
بغدادزاميمننامية:الثها-ة

ا~ج.همامى)الىدما>•داج(واال.ف.المرة.اال_فيذباجه.مهمى
فيهاالدم~،قدالذىاارقمواو؟لاطفيالمطبوخا-م»و
«بيهوالنوالهوالحلاللعمفيهالذياارقا،»وة.ل؟ل8با
»باالفاهء_ل•يذال_نبم(البذ)طاالةفرعدنوياج.اد

ها~بين)~(كلوىلورد»ن«ر~معجون>اإل.جبين
التباياماةة.رزنا>-الى«اب)_(كلالرو>«.».اأدب
دالسزير»لالرس.اال،_دار»انامه_روزلمارره>ثم
قائدوهو«اانرانق»ول~و؟ا~الةنمها.لنرتدا.ونكالفرا



.ونك»دبوابالذار،.ةو»و»ئر8ا
مبانانهذكريالبهاثهعبهابو~ا(ت~.االزدي~ل

»>ا(-رةاهلفوحا»»ن«كاذ:وقالاأثقاتفي

من«ئذق(وه_و.شهبط»اا~المقالاي.أال.ن»«.لحي«ه»»ر
أ.نرا)قلاذا~ة»اةااه«~ؤت

وبرا»ا_.ن.)(االدل>تح«راااط»منا_.<اومام)(ج5الر
>فقونتهتذهباي•اظ»0اال(عليه«،_ال

:الحرة)(جاالكادووفغائنهااحتاد«ااي•ور»المه«نذلءمه»مر
حا(نال

(و«~ااالرنى«ألوااي:االر~»بقط>>اأ»-مأكانتوةهه0»ص
االرمىهبق:فيدطفيماهطالأديةه•يىاةامرى»ت0،أذ_ر
ثى0«آر.~0.د8ااال~«يرفياا-و»أاوءل.وتد~ر»ىر~ى
ماد•ر»االرهطباقلمومعاما»االمةهذهر1>»ت8اا~تبأ
ااافن_االرن»)قطويئرةماأدءا•ا-رىروايةفيورد
~المادح.أ>.~ان)(ج

ف0راثااسره:األام«)اوت0لحاما»«ءص
االوجن»االجلهال.ة(وفلاا~.ة~)املبة
.دواله»نفربوهو»الحبب-«

نوحمنيوكمئبى(وهوبكهونيقتد»ر~اق´هيهئمبر:رالعث»»مس
:هرلالث»لاالبها،قءالشجرمنزع.اللحمالمنهاه)
.اامايةاوءاإلاردةاالر

الالمدربماوس»أوانمراميفياءالننمنفرب.الحراقةو»»ص
»بامةمولى6ليو8باالمرو~»ريالبهعليابر!الغعاكبنى_يذ8ا

منهأناب1>كاكأ<اهبه،نادالحكونديماالدذأديم»ااشاءر



.هه»ه،نةمات<الشررفروبفياالفتنان
به~دادوبينببذرا~ادبفهرنواه»نناصة.اذى)كلو(اوواذا~ط

فرسخ
بال~ول1ا~وهواهاتوسهيذيالذي»)اماميفييطآانث•الدارم.ممى

«اامروة،_تو»منير_اودل.رتبابين(جاا~~بأنوعى
•)براريج(االرقوب~د>نااتر~.درق)(جالدرقة

اوالغرربواريتةالىبلةأ:إلاذ__ف)(جاانجفان_مير8ا
وقد»أديد»نووهالذررعلىةخاهيرفع(والتجواف~دسالوا
ا(.اءدة-الداع.مئن)دوا(جالجرئنواال_ان)يلبه
«الذ«باوالحديد«نااماءأءليلبى»ا•_راءد)(ج

(جابلفةده.نا1ة.اءنبمحترا»ر_بذ،_مى•ء«(_)نامممر~
اا_الح»ن0اارييةاه<جف)

الر»-.طرادات)(جرادالط«طت-ةاي.الرؤو-»ءتنادرت»»ءهى
ماا.~

<روحالث_م00صقارن.اقليدمره«ملء»م~

وال»االهوهذاطفبالونا~ةيو.دلم.اا~يو،فبزبحدووم«ر
..~»القائد»ذاعن،مرف

ءبدءا0~~اكان0فبةبي>ولءيفة-هابو<ءطا«نلواه»»ءمر
يبا:بذكان0ا_فةنيهوكا:ت.زيها-ادد_ءرله0ظ.اه»اهدا
تما:فومن>مثوورقاء»«الفياقنبااقطبتهوه0»0«الرا
اانزلةابك0وبة»اا،ابكهون»الترأ«معاني.اهمطزو:مل
توفي.اخرىو»ؤلفاتجثة»المرنافاه«~.ابوالمنزلتين»بين
.م..~..



،ر•

الحنابر»الجبارعبهبزا~بزالجبارعبددو•الجبارعبه
ب»ذهوانتعلرهبابفاةاكقاقيكا~.اا»~لاباذياالمه
ءاتنهمه0ذالفيلهاالعول»فيلةةالمهاهبومهروعالهفياذميالث
.»»0ه.مةنوفي
.وحماك•موهصرانظ:.ملبزا(فض

ا~وال»مرفأاد»لهامنافىفبطاي:ا~»جوم»ا~كاممذامأه»00مى
بك.مر»اقلبد»~بووانااةوائباتجومالذمنلالمتة
ا~بز«نيناأوهبةالانة»باالعول»هروفهاالهندسةفي
أالهثعافي~تاب.ا~طي«مرات)ااءربيةالنغلد(وة

وة»مهرمطبزبو~ن~جاج8ااامربيةال(نقلهأطب_ومر
.لوقا)بزوذ_ازجانيالبوربيأالهالفاى~الأمرن

-وفنهاناي:ء>.ايمئعذت.نهوو»مى

االتوه~لالفلكمجابهبير>وهري8ا_«بدنالمبار.»م~
~األمونا»-ل>نكان.اداالده
.واالدداقاحتبذ«يضو~كانوا0وعا•فطال

.ضاله»اا.واب»االجر»العمنا».أنزال)(جانزلوء0~
(ومما.مايو»00الفراءنروى.ااكاتب.اإلسمننحداثهعبد:بو
>»»»0سةنوفي.)»وا~ذالة««افيب«كئ»روى
»الدهي>ووانبزودظنبزائهعبدبززبادبزييى»و•0الفرا

الجرمبزد8غمهواخذا~ساليءناخذ~امدبي>رل»ا~وفي
ذنأعار»وامئعارهاوانبارهاربالبابامءال0رااككان.اك_ي
ائهمن0راواك.اال~تزالالبيل»~»وموالبببالط
ماالفراه«لرال•ثعلبءنهقالومما.-رهفىواال«_وبيناا_اه
اللفةفيايعفه0».وانوا»..اامريبةتطتلولراله>.نة8اكانت



.ال»»همنةفيق.را~نةالتغيروفيواانو
آديلنراءييمناآام:طيلداألهرذالتم•اانافىههث~ةهال»مص

مء~الىنالتركليمذلمو»اناذدببفياليةم.انموة»واأزر
هن>وروي.مثرلحو~»ا«يلذلمفالناهىمنبميل:نأجية

هبرفيم.بل8!ادلمنوكازا)اللوك7ذمألبيةان<الجاحظ
لمرص»كرةاالثبه»لبمونبالحرىبهمتمتوميالنباكأضرآ

)1،امرةاوالنغل
رحمالث_»»<صانظر•الدا:فيه»»مر

بنيمولى»تبالالجصفرابى»مببحبزالقاممبذ.وسففي91
يترل»الحطددح»فميحأ»اامرنلحتابفل`ظمن.كاكأبمل
ه»<»همنةمات.0والمباوالمدمحالغزلفيالثمر

~دفتر:تأف79»-
اتويدنظموتد._ونبهزاأيوالمو:أيمانبذميمون.م•مر

ه-ال-.منةهاودفيفيق.هويةدءونوكانت؟اسدهاودعمالدعوة
ميو~افباروفيوايأالفذه«عةفيوأليشك0المالأانه(وقد
ااقداح)

دة~«؟النباعههاايرق«أاد»»»ه»نةاث:رمطةبذكأحدا8<مص
اموالتوكان.القرا،طأالركاركزأههذهالهبرةدارتبةاه
،نباميررادطةاةصركاالىوانف.~توكاايهالنةه0اناء

.م)رم،موم~ارن(ةوالفاعانالسز
««»)مر(انظرالبريزءلى»«»همنةادتولى:الجنايمميدابى
طامرا.ووابه.ثيرهيشبهامنظذامذيأقرمطدوةاذمادسم

انثربهوذهببةااكمن`ال،ودراطبلمعاقةالذي»و«بمامن
مومممى
طيةافاا«ونمؤمس»الهديمو:ميدونبهزالحينبنىاألءببد



.وم~»منأفنل>اانفياحدبئمحد

>مسكرأاالفثدذمرطءاذد»بماألزامي>.ن..ذاد»»»مر
مبابكا»مفيا(رةمإلمالهارةعرابار_واناقبايكاتباع•االمرة
قواءنابزكارهى)ه،مألراادهىكامنريههوه.االفشين
اهنأأبلى«م»«منةبةاةنواةحة.اا_ووريزاثهاممتممال
فواله»»»«).>«»(مزةبابكؤرةحةالمتممبمثهءندما0اذال

»قارننمحددهومزيادباال«(ىكانانهديظر.السز»الممتعم
بالزندتةاالذيذتمظ.ممااتايامفي«2الذياهو«تاناسبباذ
»»م«مزةمبهفيوماتودبى



541
.._ .»0ه:.)ادران0(ناز_«0افراه.ولونية

آبر»_والهم»االزدينيالر>ا.نالمبماجبزت_بتره•بت
ابعين»اكمنرهه»ن~.تالمحه»ا(حريم~رالواءطبه:ام
«هو.التوويعنهقال.رمواف.طيتللحهالنامىا-ذظ»نوكاأل
عرفما~مبة«لوال•الشافعيوقالرهالحديتفيالمؤمنينآمير

النارمارهمن»زا»دا~»بدآ»تهمتعبةوكا~.بالعوادهالحديت
وهانبا~تينآمرعنبالعراةفقثى».ناولهووتعبةبا__~

وهوو«هه_.ةتعبةنواربان-.هانقال-موالمترو~ا»مهطه
وقال.مروةىوباههكانانهةمتبءنوذ~.مغأمه0ابز

«رهوعلىة~وهت.»منهبالشعراعاأاحهنولم«.اال~ر
العقل»فيتزيدزانهااامربيةه،_وا•وقالاامربيه

~روحاك_ه-ومىانظر•.لمةبئمحاد

كا~.موالم»اك_يراتطأبنزيدبنعبيدةبز:متبقةفي~ر
~ددال>0~و~و»أ8»روههأدبماحب»ى-تأاهباديأ
آ~ا~ه(ماهبالبالذرييحيىبئوآهند،ملبيجيىبئآ~د

االخالد»)ه»كارم(~ا~رراط8وا1،.الدآبيوانه)االتراف
ه~~~ا~وفة»«لحتاب:بةةبزرةفصانيف»ن.وءيرم
ه~ب~اأد،فة»امواه«~ب»~ة»ا.را»به«ك»ها(.صرة
تي>.اابذا»ؤافانهمنلهولم>اا~»راه»اتهط_ة«~اب~هبالف
.~_0».ت.ذ

0ز~رباآبر»الهممب»اانما»افي»ااري«ءيذنعيىره<.ءبزابنر.ه~
ديت؟8اتابةك»نتركاقدكانوااتعديل.رحاطامام~اابغدادي
ابو»كان.ه-أيتالفالف،~دي«~>قالانهعنهذ~
اافوخيندرمالفاافيحيىالبنهفخلفالري~خراجعلىمعين



ذدباالدااانارأعا»نفيمهابئ.ألنديث8اعلىلحلهفأ،»كهدرم
قيلانهقهوء»و»وفوفديفهالحادثحههبينيمين»والرجال

وقال.ء~ابانهفاءا»مينابئيبذضاديالبخهرأيتاذاه0ئ»
.ديث»8هوفليىمعينابئيعرفهالهبد،ثه~:منبلبزامحد
.~.~اناامىفيرر،د(رةء»~<همنةبالد..ة_يذبذترفي
)يفتفووه

.ويالنه•اا_ري~»والم»الشبي-هيبنيو:سهو<يونى
روى.ءال.ن~روابيامحابمروكا~والفرا.ا~~أمنه~ه
منوالفمعادااما>وتادهالبصرةباملتةلهكانت.دأ~ميبويهعن
.منةه.ابزوهر«0ءومنةتوفي.راباالء

ممر~ابوهن6.اخحويالف~ابو-ننعثا~هو.فذثيابزهه0~
وااتمريف؟با~وموأءلماالدبا»لةأحهجيوكاأل.انروميأ.

تانيفا(.~وفيلو~منهأ«قالدمأدفالتمرفيهاه~ا(
النهريةتصانينهوتمتاز.0ويجيدالث»ررضيةجيابزوكان.~ة
.»»وهسزةتوفي.قالتعةو-سبالدقةويةوالله

>~.أبال»روب8افيأدلة»»والرائقااد_دءقواد»ن:اخاتو.~ص
.«ه»هنأثءط.و~1امعنفيمات

نا%ماعاليليو».واآلكيبىاثناسكاخب:كانهالحسيببذ«81
ذالمثفياالد.ورلهمدوأ«81ركان؟الفوبموه»موالثامات
ا«واالضوةعليهفسزطعنليأواالاهحازأدافأقالراالىذرفن
ادسبببهزاحدكانتم.إماهوعذبتوعذبااواميهافيهاموالم

الىونفاهءزهثم)مب»نهعلىمد.»نتعينالمدهوأتم.الفتقمكانب
.ريطئاة



<رم

ذدهاصوالزيات.بابذروفااهمحزةأبيبزأبانبذاالمث.ء.«نمحد
ا.رم.ةيه.هاك_وكل0وزروامت.الواثقزرهاسترم»وهالمه
هم~»_ةبتتد

فيةالمتنعال>كبارمن.دياالهشرعبداابىأؤاد:ابي.زاءد

>~>ووقامالممتعم-الخةفيالقف:ةقاه_منعبيثفلكانأتمره
وليوال•الواثقايامفيالدرةوبالبحارمنوقدكان.الحفة

مادرءالمداوةناهبممقزآلالمنموتنهوغيرالمالنةالمتوكل
وحبه.القنا،هن،يدالىابا!ابهوكزلأؤاداليناهداموال
.«.رم~ا_زق

عليهغمب.المتوكل>يسةعلىهلوعنالمعتمروادةمن.وميف
المتوكل.اختيالعلالمنتصرمعآمرة»واله0ابمصادرةوا.رالمتوكل
>هو»هسزةلةهقالماليةالمناصبيتولوه.فزالوما

بماههر.ريالجهابال«~ق-،1̀ما>رقربفمر:الهاروني>«•ص
اتمرهذابا<فيانرقالتركلانذكردقد.مامر`ا،ربةالمتوكل
»مرانياك~ربندليللذلكالمتوليدكاظ.دديفافالفي
.الحليتذدمجامحة:الشاكرياهالثواي´بفاكاتب

»كريأكا~.نماقانبهزيحيبذائهبيدهو.يميىناثءبيدم-»مر
فية.متمهلهأذيرأكانماالتركلاسترذاه.االنالةهن
.تسيفرهريحيى»بزاثه>عبهاالهلدفي.«««»مغة

ممنأاتةالر.اهالمفيلهءيامةالمبعهمبير:أ.رنشعاع»همر

منوابناهمر~ووكان.رمثاكن.رىابزوا.ر~رابز
.روااو-ةندتواطواهيئةالرياسةعلومفيد.يز)اتت



ذلمد_وف»يا~فهاحالعبنامحقبزوبيتهو.ا~ي
والهنأمةببالطء:رفأ»ءمرءالرهأى»نكان.ورااثماا«رب

وقدنف«ه»ههعلىد0فيماالبرممذهفيله»والفلكرالموميقى
ه»ء>منةتوفي.دنيةالالالف«اهة«م

كاألممحناراهقرهكان.ألسرامابياموا»منامي.نرعبئمنمورمم<ص
ه~م)ممأنةنوفيم0وا~االدبا-بوكايتهليشه)اديبأ1عاذال
ابز>صدور«الحابياالميرلحتابهندصدنالرازي`ألا:بتدوقه
هنيطااطامعتر

اال.رفيافيعلىلمجترى`الءبا.بفرالحمر•لما(ابحع727ص

<>.ة>.ير.>:...ن:.ر<0>.<<د_،•د.د>0<.
،بأ،هد.0«ة،>.0:.>،<_>>~~ة00ء:>
،.ذ.:م0.ن<ث.،ة0•ةده.د.دنسرةزب<:،.:،
..>..تيد>0:00<:.>0...>،::.به<تنو،<ء

ابيهءندوى.هرمول»الفقيه»فيالمه»ويالعه•أسانيهفىههممر
واا.ابعين.اا_ابةمنغيرلموعنوأس0وعاث»ووةوايرهوان
ومفياناسعقوابزختيانيالوايوببريعواناوالدهفهوروى
؟ا:قرآ~بتغدوءالمأ»ثمأألط.د>_8ادجالرك>ناعةوه
ه0ه»..ةنوفي.برأ«،_بانهاتمموقد



»يواك،ااننياال«~ءنزيدفياراميمهو•اانذميابرامم»«-مى
«فتوفي.رعآم؟محا،«<»مدابحةامامأ´كا~.ااتابعي0الكوفي
.«نة».ابذ«»«»»»

كان.البعريأاا.مدئدي»االزديءواهيدين11.احدبذلميل8ا8ه»مى
الىافربهمالمروضعلامقبطيانهموم.النموعلرفيؤمامأ
ه»م>هندةفيةالمين».«كتاب>ؤافاتهرواثم.ودالوب

- ونثاولد.>دياألعيىنبثرناطنهو.مدياألالتا،مابرهه0~
دريهوانال~اجعندوى.ادبفهالىاتتلم»ا~_رةفي

اك«ريقرن»والنعرواالدبباللغةمالمأ.كا~وفيرلمواالنش
«.«هسةترفي.اا_ءرد:ةوفياللفةفيدما:فا.أيهدويه

~ا0ا--ر0(دواا~ةواسطبيندا-~ارضهي.البطيعةهءهص
فيعامرةكانتقدناهيةيوهالمتنقعاتفيها~»ا(.طاثح»)ه

ت9وااالداني.ذيعاو~رتدودالفيمحفرت.ا-ان»بيعمر
ته_يوهاوأءادذواباوأء~_اما~بيدولةاواذرفيه»البط
اا_ند~رمة5(رالز(ادللتير.فبزابحابانزلثمء._و،ة
مذ0وها.وهوا~رم)وا~والهممبا»اأمالناه_ةتلثالنقواقد
»نلالباد»أوىةالمنعلةوافحتمانال»رعلاا-يعةن2-الة
هذهفيااطرققطحاهالو~ت•االطالنهءلللثرار-1و»اا«يد
ا:«رمتاا»ته_ءايامفيالة8اوتفادت.المأ»و~رعهفياا.طقة
و..ررتغببئفيعبقائدهفحامو/اامم»جيشارءالالىراخط
امالثالىارمذنهمأمذمانبعدا،__اوقد»الزط»زم»مه»هه

عل~نراالزطمرالهان)امادرفيور>مماويالح.«)م<و(منة
علىالناهيةه_«في-رج«هههء.ةوفي.ااثوريةبابكىر~مت
.الزنجشرر«اثدة»الورزنييمحدن



ومم

(قالاامفن،ننرب0ألاااشرما~نن.نفرب.الديرية
ليمتاا~لمةانأرذكوقد.شذاه»)هز.:راالواحدة:بابو..از

.بااهر،.أل

.المدواأاكذو.الدالمالالمص

د_نىفي~.~رر.رر«د(وةدر«.منزلحرر«ره.ز~رر«ر-سر~
-يوألاالنبارقال-الوا<«~را»طةااةدعاة~ار»ن»ر)ا(ماه
قوادألارمن»يخ«اأثهاوأهالندة«ماعبزلحرويوبزيجيىهو
.»ءو»مذأرويهزكلة.أماكفيةوامطالة
القردح_»ه»~ا:ظر:اجنالي_يدابو

>وادالفياعفي:روده_بأهوهص
.ه»همىانظر.~ىنعلي

~ايام»اب_رةوبين>يذما»فارمرمجرل-~هءل«دية•ميراف
.فر-عأههثيرانالميرافو«ن.واهاطابطاذا

ابر»~دبزا~عيلبز،~وببزبو.فهو<وبيعةبزيرهفوه0~ _
بغداد~.األزدىمانىهبزروفيلا~ول~وياابه~-
قضا«ذاكالىافيفه~ددا-~مرةالقضاهول.بواثهوه
»~8افيايه_ه~ءأعف»مالحأكان.<فدادمنا(_مرتيانباط
.»»ه»..ةترفي~ةهبذا»:«د~زيهبيراقال

عزويمتمعوألممفاةيظورونالالذن6اا»مر»ناهابه.وروألالمعتاال8مى
للم- ._ر

نحهقهأبممرافميالث:حمعاسر،نكان.5االينءد«اثهبزمحد

ضقمحنةفيادفدبالىهل.الحكيعسرنعبالاأواالهالشامسالى

_باله.ادد»«الة-ر.فابهءن(وابسر.»الملممنةتوفي.القرا~ن



.الحال)ءبدان

؟ا>ز~.اارقور»ياا.اهئداا_رودةتزكعل.ااءداةم»ه«ر
يو-د(وال.اا.قا._ل0)اهااة:_.«~«م.ا-ا<»ااةتض«فىو
).ماهاأهفياال:ظهذا

اذانابوااهقداي<هق:تط«ادرأةه0»مر

8والدنهافرإمذالتي»اهولدوفععلىاو~مذااتي.رباا´ةالمهص
ءزاثهأوكأبم`الاي.رب_ل»لمزبالذوالاحالفدرةفي1ءبى»ال

هالوالدةتمامالىمرلالراي.زارك»افهتدوتالتام«الىمءلم

•ناإلطلوبح.~1ا

ابطفيالشامالىورءلألإلو».أكاأل.حابيه:ارمي0ااءلماكأم»ممى
-قربالهإالدقصهم.اايهدىتولما~البطافوطالترمددن
.مال~أمدلالدينةالى~مم)1لم«اانيرهابوال.آاا«،نياه
توفي.اباالهنغزوةفياالناةإلضرذ8_11ءلىر1-1الذيوصر
~مت.دأ)ودمأازاهدأمالامأوكاكأ.««المنةاثنالمدفي

كاذ0ا،ة.ل.رااتابه»انياامنهرياالبذااثعبهأبو.د»بهبزو»بوه0مى
.اا»منالى~سرىبهم<مثالزفيفارمرا،.ادمن~فار«يلاه>ن

وكا~م)(~هالنبيءدفيأماوا«هانذ~ردوة(االدناوي)
لة.ه<اال«واداات،يماوالاالدانايرباداهءااأ~اخباردأو«ب
ءنك.اب.نبهبزولر«ب.ه00هسزةتوفي.اده:هادفيةترلانه
.ديرباران

مولد.ممذؤ.مندنهاممنوأهكد.ناإليأاألمرارمهابلبد.م.ممى



.ي»أدمم«بااقلقب0:لذك0ازد_اجبد.حابى.كاأل.باد.اق
يالسنواهبمه.0.اا«و:الرب~بارمن،يوأنة0بحد:)كان

ه»»»»ة»نفية.مابااة<ليبهزدمحهاكا«يا،ث8ام0ادءهي
ترفي.الجذ._»أة.ان،نكان.محدبذاهدا)_ذابر.ذءدي11
.هومهت>
بياوو_مة.أكاناالدي.اعايلبذ«د«وه_الحيريئنابى
:__بررفيعشانابىرأتاماا»وفيرماني8ااثا..مع:يدارأرد،
منتفيم.0ابت.حضار0دهدتباأتخرع«اذ8امنصاإن«0

>.<~.
نكان>اا«وفيمدلنبحديذاهداا»باسابى.اتاد.ر،هادان

»»>-منتفيةالجيد~اتوان
الريبمهبالترا،ات.عداأ،أمنةكانةاابذات:اا.فداديدزهابى
»»»».منةفيم.:لجذيداة.ان»نكاألالمدومي~وامحنراامتوط

د«نبهنبدنن.ءن«.«<ه.ء_.،د0،•:0>«»ء>و
»ه»»«.ب.....ن«.:0~:.»ء:أ،«ثأ»!>00-
<>«فيههنب«.:ذ>د>:.ءبون.»~ذ0>ه.!



.ااشروح_وههصرانظ.الفراتبزعليه_نابو

~رمى~رقضاهترل:اا.نو-رد8بزيةبز.ن8اءيابوهءهص
االمراتء.د«نزلةذا»ش~اءرأ»يبأاهن6.واال«واذوداهررمن
اا.وخررده_نفاتو«ن.اااوربماللالدبا»أه_.ية»والوالق

.هه0ءمزةتوق.رة»المحاهه،_وارو»ا(ثدة»بعدرجالوتا~كه

»شاعرأ»اديبأكان~مليابر»اط~بزعلين~دوه.لهمةابذ»ه0مى
غمبم»ااتتدراد.وزره.وديا.تهاا~ةأدديرفي_رزةذا
اتههم»رالقاهوامسروزرهاموالهادروهفادوالونفاهعليه

وغضب.«»ءهصةيالراهوذدها،ةفي.وإلاامةابزفاذتفى
مليهة_منىءد.دةوبعد.يا0هق1اطثمذ-_»»مدة>مدالرانيءا»
قمقتابزتوفي.»»ه«سزة(.انهطعبةراهفي»ا_.ريدهوقطع
»»ه»سرنةجنال

»رينأه.«_ذ_:ء«•«>0.رد:ي00دىري0>نغد•0ءدءه
م0><أ..دن:درهزيث،ردر0._«

البواوه~ىبوسوهو«أهاا_جن»وهعيدةةونزيداننظمهوهص
.بودبز-ذهناياا_كاتبالوزرمديقه
«قررجح•ة_ا~«كاه.أردىهداوى<)(أأ~ا
يقال»تلفوناأل.االخيافومجاجتهر>ظهم~اففق:ىاك _
>،قواالباهواحدةما»مكانتاذاآهياف»<.وهه

واه~د)ابصرةقاقي»المزفيةرةبز«»اويةبز.يأسهو:اياو
جامة~وألالفسادةالملرامأوالذكا«»~الوط.ةفياالديااءاجيب
كا~توهاهاديثذاءفيله~اا»رامةعه.ب~اكلفاهءندو-يهأ
.«0»م،نةتوفي



~ل8ال»ا._أأ~الم»ن_اانص«دليلاوللمةظ.اافسقهوه~ •_
را~الة»ناللفظيحمه،».راكمعلفيو(وه.وا-د~~»»نىاال

المعنىءنيارق:_ةويهاثفي~اوالة-)ديث8ااوا~ريم
و«~وغيرهالىءيهاك»و~»ن__81ءديةتصاك»ناا_«:.ط
و>قوة-..داام_)أ0-امر-~8ازروالفرعاالملنبهالجع
ععىذأب.ولرأل(دة.االا(د~ه~لمبط:_ألذئب~اعة~

دمءةاذذه._االدم_م~ات»لمبا..ل_.دمارب_و~مار
ا~<وردأكءمه~ناله«با_اذ»ءخى.تهثرا«زيه
<«اثمواآلمىاهالبةلميلةالوردانالاراث<ا~.ر«الءدءرءم

«نوا-يوا.ه01الاء.ا~ه««لااط>اط~ل.االرءن.هوهص
ءلبهاوءهمة)م(الاف<)(االث«شيهكللاة:الزارب
«اال،ار.آداج«ا~لرا~لمم»و»اتاك_ير.األر~ا«درأ~
>اا._دمنتقففينام•)(_قال

ا~طة>مه»لك:أودىهءينبهبيمذاط.رءيده«..كاؤال>»»من
.قد~ر(.)شاممالمذالدةو«طفيااتيال«ينةو»رأ8ا:العقد»

طيب)الباءيةشر_جرمننبات:اآلنههالزتأ،ان:الجادي««»ص
هالمنةاتةاك:نيب)جلمااناب8اآلسيثب»اا~أالى
.ماالاثتاث».رىأم»اابدنمنااأذو:وارح)(بدةالجام

<بهاتدح.ة)الذانودانال:والز:دةأداك»»»ص

.العيب»شوخمة.هذرات)(جةاالن»االماز»الفندل.يعالو»»مر

هاا»ذبهميقوماا~بذكااتبذأفيحية1>.)0اتذ`(جاقذى»»»مى
.الفا:دة.ااال»ار:اافناه

<«زال»اانظرلببءالصأ«اف«ننررء.فيالحة»»»هى



«يذال.رااداظ«انز»را»راتظاكا~أاي:ا»«ايأهووه~

»جرا«امناي.«-رااها»-ماراالت»ناا_:ر.وارد»«ادثه0ء~
0تيكليصبىاي.ءدم»،مد~0،ياننأكل«وجه«ا-لمما«ن
ما.املقنا»ه»ا«ا:»ولوؤت_»ءن«نيه0الال>»»ءدمأده8

:نور)ج(اا...ة-ا:قر،ب:اآل»م«ا-~داما»ا-را~
واا.»ا~ال.باي0وذا~.»«ولالهة

وبرقوالرءد،ال».لحونفي،دومالذيااطر.ديم)(جااليمةه00مى
فياك..رث.»~الجوارحءناا:ر.الرذم«ماب>)(_ومر
«ةااتامةال8اواطرافالوخوروة،ةليث»عذ.ار»ةة8ا

.اله.دءلد»ان.ه0»وارح8ا>ناترط.بزاق)(جالباز
فيرهتاك>البوريك~كباناا«روفمحدنمحدا~نابو

.الفالنةاواا.بتيناوزهتا»ارهتوداع»واهلوالزمانت~ى
الشرا»ورانهاةمنا~-ريزو»جاواة-»ا»الهبعاقهالمتذبي»جاهوة
.اا_ت.ماتالز

التنا-،.ل):روالة.ادارالرتوةيمني•ال.ادل»فيز،تا~ب1»اذاهوههمى
«نيعد»و´لمياهءرالث~»تيرازءنه»وف_.بر~ان»مبته»»ه~

ا«لمووطربيبهاطمباك-»ل.جنة»«مالءب-األذاد.ان
عاه:)(أط.ا«الحربواءتهم(>هجذأ1»_1و-ءلالءبه

ال»الدادةفتوةاذا>ران8ا-دعاه)اذا•)(.طبا«أال،(وك
«وقدهااأللي،ثبها~ة»نمب.ا_ان«اا_كانتبرح
.اناالءهالهءاة«~»فييرااف.عيهسالت-بب

«مرت.لما(_لهدالرماد:ارا~)بمجاإل~،ة(ج0:الناه0همى
.والذ«بواله-ةاا_ريةءارااله«ن،»يريز«ا:يا)أه(جاكلي
منردا>•»طارف/(جالمطوف«األ_ر.«.:ا~.هوزا:رتيه



عاافراشننهشيما.همذايالماجةث8اهءلماأل9«ذبفيفن
وأباهلحولما:لئي»_1«ءاف(.)8يهإلسوأل

«هنعا،:االمرنتدب8و`نمد~ل1»0مع.71«)(`-بم-11ص
ج(اذءةءاههز)(.ئاه»ث«اأد«.االمنات؟اال.

.ودزنودعبالم»ناار>بهغمرء`:أمص)

ارءرعلياءانأيانهذاايزاالهر..»بويبهينامرضلم«ا-«ركاأناص
سااعاب.لحالةهءلياءانهقهئمنفيببهبماهيضلمألنه

الاباهنه.»ه.ة.حه<ضره1>المريضسى89ااتمذآ:اإلدة389ص
يرويهاعنمينهرناألبلة)اا-«ةفيانهاماذاالطعام0ا~وهى

0ياكلا«»نفي9>:رد»تة1«:االذلمارالحردنلمل_ن2هددأ
.االناهفيمناامبال)الحدأة>،ن

ريالط0بطااب»9همى

لاالبسارقراأ»قدل(م.االصاكلاالب»ارد:فراب)اجاالدب392ص
الىءمنقيل(االإلن0يحااقط:اد)اذم(جاألدأه1«1في
مالوة؟اا_ال.ذالىقيلم؟ألاثقوذوبئريذالىلوآب؟ه>
ور)كاندوألأاالناثمنااليالمرن7و»والنمدحتنتين9اإذ

سرممحيمونمودااشدليهيان:ة)م´تألد´ءآلءادل(جااأدل89مص
االزأل<ااشجب

الظلة:الغمامة9ا،`ظلرمءنبا~ذمر0ادآالنهأ~.إلااظ؟9)ص
-ليي)ااظمنهلذ~الة:لذيروفالمه،يران81ا.ضا(د»ر
«0أذ>لمث.تمامك «»ء.>

•ااأزادهالداابنواهياداب1ةاة~كأ01،0:بحدبأ»فاق«األظ8مهص
ةااذا_ظ0اا«ءرا؟اامدب0الحمواا_ذواا.كاأل

مدرفيأاالما.فيبط»تالفيااقاقفيااه»بةالفرداترعشءليفيا._~
مومثدتهالقابأاظ.ةااة_امالوامستاددكت.:>تآ8وممن



مددقوله»ر.ااأئرراال~بر«و~انالريبينبدة•_اوق
الةأل-الؤخاو«ا.قيل.،داه«يودأالمدأ0البااةانالمال
•الرفاتفاتك«ه>وف:عت«ااة.وروزيارةنرأااةتالوة
.االرمنىبوويد»اأئيهتو~،التياالوء.داا~تفيلااله
تذ.ماوواالرضاا__و»وذتالمنا(:ا.ةامالعظ«رفاتوالى

ملت>اكرت´«مئراكروهيخنازةاءلنحول:ى~ز
«د»ض»ات.:ددر«:رجعا•ا~لاا-وافدت
.ا.رفوااتيالةك.ليتواالهلينارباالة•اال~ر
واالرمنى»نارتفع»ا•ابيةوا(والربوةهي_رباوة«هط

-الضفةاامواو«رراوةاطره-هفينعذأأاي.وراوةرأ.تزه
ر.اذك.~رراادوءير•_رءومترءار<ك_
>تمرو~«وتيأواابت~مدوا.~روا-واواتعظ
أ~.~را»ما.»ااعدر~_اا~لبتركاذيرمر___ر~
وهوالتبعرمجح•المتبصرونوالرأياجال.تت~وا:رظاك

_اللداتو/السنفي0رناااة>تراباال-ااأ_لالمتبوع
فيا،.مل.ا~_يرااعبالهيلامل.اإلل-،نزعال<وولال
ال:د~تبال_5د«ذ»ايتواداةه»~آلاببأاا~ددم
«و«مابهالدهرهواد~•االهدا~«تأبهو~ال»د.الون
ااتبروهوجد«،جع.االبمدا~وتذأ«.وذال:_تعدونال

ال.مبرو~،تالدباارت..~ئينءير~،~_.رالمئ
ال.>ستبرونال«عيناهدمعتا.افالنا..»برودنه.~ن
ا،__ء«سرر-بغيرهوءظ»نا(اقلد>_8اوفي.ظونت
»تحانونال.ترتاءونالهيوتبنااله.ارو«و،مي>_عاي
تحترقون.تلتأمون«الموافقاا«ا«ب.افاال«<فزءرنال



و«و»اا)نم:اانا-ةهافزنمنلمبااةرة:هوهواالاياع.ن
:اا.ت:.ع«ذلكذواا(.ارا-تاع.تاه«اواه.النوحموف»
•0دددد0>دددبينأليهتا.>»•:-ب»»00بمذ`ذفي.-0
-__>أكلا.،يادو«برترالانه.نواأهودءدانهىبه>يزنمي
._،ته

0~ .»81ادثالمهاالية~9ذا:ماعلىنا،وا~يالو».».هزذة.أ،يتم»وه~
«ا.اأ~والت-.وبا~مارءلحزتيطالما:ئوااه.ها0ا~_
اسز~«الموت_هذا..واالمذثمالاالنقطاعهو.اخترام
_واافاقأزالفةلوقوع.اله~رةالءتراض«تذاق»مقخف

يرةثااه.اال،رة_ذدا».رامىا،ة-اال-ته»اف:االمتمانة
~ى:ئتزب«هىةال«ننوع.الززن-ارباالة5و

،مد،د«اامتاوةالقطو»ر-ائزقبحع•وائز8اوبمجب
نينه)االاتيالبواي:اا.وادب«أادهاوتهااتافاوهذ~
مامطروهمأدبة~ها~دب1وا.تهياما.اا.آدبامدا«_اات
و»ر~لشواكلردومه.نتو-»م.كلالذوارق8_الرادة
وساطفيااالغوهواالذقي»اكت،ه:أنقد_ولدهادتذةااي
والة_ب_ا«ن_:البال؟وألتورد•رونط8ا_فان:بال
النوالمرةاا._<ان،ام»اارت•لهاماد~>ترءاة
هادمو>مالمة:ة1«_ا»ا(:نى<اذآت«منيمه،أم
وة.ل~<تز_ونماال»راساي:~«ا(وت.االذات
.ءيدرواا_مااف~طاذر>5الرافر«مترأئ
وهدفدعامنى~~.نادى«يراا~ه:م8أ«ر»م
-~وللصرتدا:ظ.ىذاء~لوااوت•~-يتهاهذمه

_ةبالنةا-~:5لنأ-اه.اط«الكأط:داا:دت0أ~
ال»«.ءيرأااائي.واا.ادر..حير0.د_در-ماطمن<تهر



«دا~برا(»ءب>الز«ومهتدبغتر:تذتالهيذهبايزيدري
د.اءدك0كتجافوىتر-ة.اامحذةهلوةتنعارا.تنوب
~تدار~ا-:تالفيكهوكوب

«وىيتهتهخاك•»والكا،ءطت«فالذكمه»ول:باعأطوههص
.ااسى«،:بمحرأناب.قاه»رفن،.تر،ك>توق
«رظ.الحووتاربتتةا_ة.تتاظ-المطلب
اظرت<تناءتووتورحربذط0تهتئروالديار.راالمه
هافغذا.يداهه~ألكا_تا،ك«ع>يكلذأالحزن>نالذم
االدرعليهاعتأهيال،ة.توهب>دتا~ها(ء_اقدفي.ااار
وددليل:راتزوهفيهوابااه-وةاليتدفاا~اذا

-وتمتئلتطيع•تنقاد«ق8امنلكالة0«اولةءنو،ذي
•مىال_لذسرةباسور:م-ب.ك»األو-دع.غرا
الجه•الحظ«ورعاكونظركابمرك:ال«ظكهالقبر

اذابهطاحيقال>ا~•ك0طاحووا~.بوا:~ت
البعه-منالنظرواما.تيرأا(ءفبمؤذواانظر.اللعظ«اهالحه
تنعيهاوتمب•تذري«فيك•جالهحاا.ه.الوءظ
«الهبامبعهعيهءننحاءمااذاالدمعاذرىاليةالنه؟كبامب
د~نيه.،ر8ايومنقيكعشيرةالاي:هالجعةءرهفيرية~ر
ترعث0وابمراراكك)راي>بوطاطفي>_ع.>>حط»بك
اليومحالكمنا«_اهدهلمااىفاليناهومه~ااتبرالاانزولفى

-تو~•ا_ك-القبر:اللعأهغدأ-لك،_ون~
علوالةفيقو،ي»االبرةبئة.>.مءوااقوماال»ل>ال»ط
مئلاهاكمم8ا«نا__>اله_ودهلهورموشهغالقأمزكان
>بااقايومر»و«را_ظامي8منومنهه.بليا.رمهالقصيب

ءلميهدبر0الذيدر8ا.وااه~_اط»للعابوفالرق•اا»رضووهص



-. ءلءتديالذاالجسرووهرانااةفيءهالموءوا«ناواأرادبهودق.وااط
.زل»«ا>.مرمشد»مدة.أم»»نجا~1~و»نار.فيراك
هاا»_االدر<ب~ط8ا.وءظمعال.امطوقدمهز«لمقت
هاال»وريجربلمياكالجا»_ل.اله_هالمدرعة،اا_اررة
>راوة»نبهوتبااأيالحا(هباله~_لاي.المر»،»يحاله«ا
_...~ :ألر~داذايريد»~اأسرقا»د»ى»نبو«أهفييضه.ييهاالخره
»ت.1اةهمتوطهربوةفعفاذاالحائطوهىمناوءانثقار

:لى1»0قولهو»«>~واا-~~ا(ل:او~و~ءور-هت~
االذاعيهئى»ناالى.االفهه(اال~يه)اواظااأفيالتو~واوال
هدهوا»صنة<ضنهلالته»ناقلواا»»خ»ختزهتمج.ننر_
هربا~المن.مارهوادانيكاقا_لمثعلىلمثترفه.يكتراق
هوااماتقاك_-ردغره>نيانظمالهووه~وةترةبحه.آلتراتي
الخدل»ب._د8امرأههءزماذيو-عال.»مر.ن،.~ماه

اءدكبه~برأبو-مهاءرمنىاذاخدهالر-لهعرال،ة>~وأ
وذهبنفر.نههقيه•زمهوافظتابواذاك.داط

افرج.ءنهنه_هآفظهيدةمنيعي>هزممنههماردأ
اا_لدااء~المنثر•~دااربن<اا~ران»ء.«
هاله.لاملح:دمهااالالحلقوبباكالثبيهاا_ل،الر:
~_ر«~_ال_-1أ~اذالالربرثتيتال.ا_~_.رائى
هوتساقطتذاو•امحص_رههالهمر،ثىمنواما.وغيرها
ال:تأرالهاا«~ظية»نلةوما~بمأ.هخصوماى»بما

ههالدليالر«يه0الرذلهالجع>اااهتحز~والأهف
راهاأءط:البذل

.ا(مر»اادمده.رهوا»ادذلءن،ه«لالذي)الموم•اأ.أل).>س



اذا~يرأير«.ن_ار.ال.ة.ااندر»ااالر«~اانىمن~نات _
اام»دلجةءرةاألهطردتءنيارق.ير»المر~ه»فره

يااوميتهدأاءا~اب»نا«شرةءنء.اوة.رالبمادمه_ظم
<رطمنالنشاذأتو-ياورخه؟اديهيادتءوهذا0اي.ءاحه

طيب.ودرطهفتو~ثتنطة.ت8ءاا~التر-ي
.باط»~يةللجنةاسر:لوة.اال»«يةمىواةير8ا.وة.ل>ثى0اله

ظل0مثجرة.وة_ل.باالطدأن~»ااطيب»نلفه»ي.وة_ل
ه:~ده،»ه~ف:ه_رهدي،ة.،أة»كاواالجنان
.~ديدهاارزقالالراغلدن>ناايدينرملتةوه.اا_اءد
باؤههور.طعمب:ء.»»»-«قدءمتين»قوي.االمر
ه~ر8افامتعار«ا»الجرحعلىعتوفخرقةوهي-_بيرةع

<الجاريةذ»»رض0ثوب.~:بواا»رض-اهءطاالت.االصا-ة
01باطم؟-دع•لممةالمب(بالحا»احتاب-الود»ال،ةه.امةالوة

•اتوع_آلجاءةأقيلاالدران•ااال«ابتذب:اا~)
د>ألته>اناواترءته»دممتل•تريعو~رز»ألات.االنا»ترعيقال
واا.ما_ة.ادبرة«ذرعأ.بمذال«اار،فرا_الن•الربوة
.ا»ت-ااثوبرفيطا«~.اشرة8ا«نازعت».د:ذبته
افنون)(اا»ردافانين-و~أبهبنه_«.و»ينهبعينهوادةءه
اجناميوهي»ا(بااله:انيناالذري~وه8اوءن.اافنفيلفة

هعت•يذحاشوفانينباالجاه.باا_الموافقذ>وطوة»ا~الم
ءن•استعياه«ص،ة.ذم«وتباليةم.تد.أ«وينحاز
)>ل<ب~ر«أيال~ودأ،لرتف.اوتأى«اليا»
•دءت_غلبه:وءفةادوهة.ر1بالةيغاب•ية.و««رأف0و
.ابليىءن<~ناةاا_ارث._«هال~.بمدأدنداع»ميه
د_ير0الزا»ة«اليما»ر-مهاورااظمن-قال>»لكبهو~ر



وقيمةواكالعارا»لهياده0و،.ومتاى«زادهافرالمليهل8
ايالوةطاء_مماالزة0هذه•الءة>00ونواري«اك~ن•الوةط
مغثى>ه~مىمههاءركا«رظ.يت_ك3ءهلها-الوةال

~بااذ-ة

:ال،حب»موقابلت0ناو-تواا.فجوة.آليينذاتىء•0ص
.ماغره
واانرامي»النواريأا.رادر.«اإل~رهربالنادياآ-ندرت.
وااش_وخءنةباة.شريفةو~»أدد-لمةءاه.الرددا«
و»رالمماراة»ن.ءاد«معارمى.ادب«يلو~ق.،دلمق
ح،زف«._عذا•افمذا-قااب»داذ•رر«ههادلة8ا

بلفذا>اانهارهذنادنو«اا_»االرتياحفياراالزهيورق<االزهار
شحراالةبدتتما:االفالأ>ر»مىونةذا>•ءانىه:مو»
و»وروكبحع.اوكاروماآت•بته«يثه8احه»ن
اا.لوهرالجردءدودوه0.رده8اارا-فراله0«الطا:ر،>_
«يهجع.عبية«امت.بوت.ا-تتلت_موراكاا_ار
ءاتاطرخ0و«وبمرزلء-•_وازل»>نزلهح.منازل
ديااي.الربعهو«و_رفجع:_ارف«مدنناة•ءرتنا
لمآهنرألحولمخةنوفي0ا~نا«ادةوالالو-وهاثه

:االوا،~ل.ءا»يوولامن:شال«الراجىمب.اال~»ل
والالمالوالةعليهيمه-»اا.امرقال~0وناودال«ناكال

مللالداء_.ةتادرا(ةالةبو-و»رماكرية_ةوابيض
:>رياتوالمرو»ةذوءرالوهومريبحعسراةعه.د_وات
اامكرةرميء_تبعح.ادرت«اا«رنيتالروه«ر.ةبحح
ا،_رف.فزلرناي<ر»ا(مهنيجلو،«ياهلييزل«لموالجيدة
«المو~بو~اوا~_رقلبالمراد0ابأاةهاإلس



-ومااةى»_لالتياالبلااناهىو~بوناي.مر»اظرنيطه
االءنا>.ماهلك.اردى»النمد،ون،>طاي.اليد»«ولون
وة«د.بمبيكتااتياعضاؤ.:االنمداكأوادحب8راناالء
الناة:نلبهظررأههرال´ي:انتلبهمالحهمال>االم
»نباااراد:والناظر.تبامامتجافى•ا:بالاالرتحولءن

ءاالدم:بمبدالحاهمواعنطاجاللرةنظاليهمر،:ظكامن
ايةن؟كورلمازند:مد»ااتقبفد.المرامةهالذهب.اامين
هفارقت:با:ت8اتوقضفت:اييندهنتهيبة8اكن

وااناب.الذرةمنااة.ة.ااشيةهبهوتوق1>.الراذ_ق
مال.ازورهيدةالطيثةالى.االخضراليشرهمد~نة1ا
ذودهشرابأ.اد-ضهااأهب•راالمنههانقبضم
رحني.ليشىم-الرأسانببه

>ا(ثديدا(وت<اال-ر)اوت_ا(ءداوةااثديأ.االزرقالداو»ءمص
وتابعي.تري«ذءأةاا_وتلوة»يفيالية.لاألو»و
نهباطء_لا«رهظ،دللمن،ه_رب»نل.فراره»ءيذ»ترونهدن
5امدبغيةموىةه«تبيا>».تومجانهواالختبارعنزيفي
~~(.ت«~ا».بردة«ؤيد5ا-ديبتغيه»انهاية.دةفى

:ينابت«اا~ريمالر-لوايضأ.الربه»1،.ر8ا-أافت
<ذ:ي•»اءا،ة.د_رتها(نو~.زونةاة«يدت
-~ه.يذا«يح»النفىددراي<المربا>ذرا_ة»ا_تي
«~»د•ندره«ااءماا».0با1ا«ابالرةالمينروهينبوع
_»ن8ا»ناف8ا-ف:القسرأبو-أبره»-..أايرأ،ه

~ا~-ىفيهارة1.يوايقه_اافيرفيوظ»أتهتو~ته»ا<تو~ى
:ذ~وا>ةوالبغل~فنما_.ا_رد_اا«يذفي»سط»اوهو
».امت:-.ارتوا»لبراءةهناه»اا~م.ابار.»اماقذنويل
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