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ألثاكانخره





والعأرجمخألبدهتاب

الثاكالجزه

العاشرالفصل

واخإرهعاممهموقصصأهارهمومدةالألنبتابهرفى
واالخعصارالإليحازةنهاعلى

ةوأرنبئألفمائةكانألهالمسلمينأخارف0257031أ

عشروثالئةئةثالغمشهمالغفيروالجتمنبئألفوعشرون

عبرانتونخسةمصبموهبJوقاععرخمسويقالئرسالنجيا

لحوصهودالعرببنوخسةوالىهمونوحوادريسوشيثادم

اسراثللنىأتبياوكأنقالصتلتمومحتدوشعبواحمعيل
رصولقالوشدJحاعيىواضهمموسىمأؤنبئالف

وعلىطالوتطاباعدةعالمابهألبذرلىمصملحمالله
يوحىمنومنهمالصرتدسمعمناألنبيافنالرئئملعدة



تيئأيخلبرأتاطديثوفيتمئمنومغممالمامفىليه

باللولوسوفهبيضثيالبخصاحبهالرخلىسأقىا

جتاحاهكاللثيولونهكالمرجاقوشغردكالحبكرأشهاصواليتوا
بمبهيتاطقرةفمشموستاقهورنجا3ضرانأ

الذىوافيحمئبهبقالاكتبتلماشعددصذ

كعفوأربعةبرانجطمائةنايخاجميععلماالماهكأكأتق

ىادريوعاحهصيتةخمسإلتافىادأكتاببنشيىعاكامنها

داودأوعاالحوريةموسىأوعاحمياقةئينثافيتاب

عنوزويناالشرانصلعممحتدوعاحأاالنجيلعيسىوعلىالزبور

يفةدصريناحدىادمعلىلأقىتعالمالذأنوهبغير

غبهـفيهافيتوقإيرهـاطوطموالدآالميةقىيمفيها
الربيعهمنااال3بيفضثلحرفقيحاوالمقطعةاطروف

عإلكاتحالىافتهحذالفناتساتأتمنلنيماألففيهاوالمجمتة

خمسةوهىنياالفاصسثيرةكأتجمعوالوريةبههـاالأللسنة

يعنونعركتيفىةالنعةذوىوقدوعشرونوأربعةآصفار

إلىأوحىماان16فيتعالىالذفصقوقدالألنياتب

sMفعه5أيفى



لمإتممأدرىفالعماللىثيامنوىيرهمولوطدوههوح

فنختعندهمثبعةأوكانتلهاظوائومرواتنها

أوكانتحائائعذالوتوالصالوخىأوكانبعدهابمتاب

ادممحيفةيتعبونهـاأيمالعقلئوجبعلى3كاموأمجلمهم
أمةاالسكانتعالطالقهقعولمحتملهذاكهوألنوشته

باصطمعهموأؤلوئتذتينمبشرينالتينافبثواحد

لىجبااليةهذهمفعمهفيهاختلفوافماالناسبايئلمجمباطق
فبلةمنشوراثةبهيعملتابنبئكليموقأن

بعداصرائيلبنىمناألتياكاتوفوحدهبهوتخصيصما

انإألبهاومخحمونبالتوريةونيحقها67أموسى

ضبالونجترلاصهمإئوحىذلكومعالفرقانأزل

عليهم

علجهصنامغمنهماآلتاليقالخلةالآلنجيابهرضدد

بعدفولهانالىلخاستاةفمنعليكنقضصلممنمممومن

وخهدينانحآلويعضوتامحقلهووهثاعميعاهابمر

ضهدوأيوبوسليمانداودفريتهومندبلهنهدينا

9Mهع



وعيىىيىووجمرتانينالمحعهنجزىكزلكوهروتهـصى

كالولوطاهـثوابعواحمعيلالصعالحينشقيأياصوإ

وصعياحااوصوهوداوخعداادملحاوسهىتالعاعاحافقحلنا

االمطتولهنهملنائسمهلماأومنيراوغقاكلىوذا

لهملنبئتابواإذموسىبفدمناسرائلفيمنالمالءإلى

احمهالحفسيرأهالاللهسصبيللىنقاتلملكاالاا

الذبنإلهترألمتعاليفولهفىوقالواماناهانجهيالهاص

امواللهالمفقالالموتحذوألوفهمديارهممنخرجرا

قولهفىقوموفالدئوزىبنحزقيلذببكمانأجاهمثم
أتهشهاعروعاىضاويةوهىتريةعلىمرأوكاتذىتعالى

عشاثنااوهماالصعإطأتهأىJjوقاهوخزنربلوقيلارميا
ونفتاليوذانويستاخربرموداوالSiطحوتوروبحلرخا3

لsMأو

s8عاه

4الا5ىير

هولsوما

لsMباخر

اsMوكان

8ألذبعبالىو



وزءمأنياكأيامنوابنفؤرسوزبالونواسترقفاحاد

فعززنافكدتوهااثيناليهمارسلناإذتعالىفولهفيبضكم

6مايقعممنومنهمعمعيىبعدأنجياكانواماؤبثالث

أهلروذوكعوناوئانيريوهمعشىزشلنواط

صفبهبنميثىبنومههـصىنجادأكانبنشيثأنالألخإر

بنوبلعمنتاكانؤنينااوذوعرانبنموسىفلنبيان

بنوكابىنوقفيوئرشعنبوتهذهبتئمنبياقباعورابم

وجرجيىاآموصأبئوصياكالببنوبوشامالنةيوفت

وعليادانيالأنتشإكأكلتابالاهلوأماأنجتآكانوا

الئنىمححقرالموريةوفطأيجاءوحقوقوعيوقلومشياب

منربئاآلاصاءهمعدواحدزمنفيانوانبماعشر

وناحوآاوميوضوديساوعامو5لويوابهويسعاليهوبر

Mفىحادو

هول3وربأرن
Mأ5نه01

االهsنrodseiriarPidüosaMfojiLأ821pLتوماه

أsMبرقيا

أsMشالجا

لsMدسsM155ء



بعفىكتبوفيومالخىوزخرياوهكاىوصفياحقوق

برنبامنههأنبييةبانطاالمغبعدكانأتهالحواريين

النعتآمئعدةأنوؤعونهواغابوسآفيوما3ولوقيىس

كاوغيرهنوابيناليفانوثلبنتوخاالمجدالنيةصربمتمنهنتنبت

كتابوفئشئسونهJJيقاتبيتاوبهرواأصئماهنبهرناكن

بنعلىعنiiicالمجوسنىكانادرياصانأنحذيفةأب

أهلالمجوصكاننقالت3ابهرأمحابطالبابه

بعضفالوفذاخرهاإلىةالقضوساقنبئولهيكحإب

ثالئةبحثالقهأنوهـوزعمتبيأالحضركانأنالمحذثين

كاناتهالألفإرS3فحذبرهمسإلىنجآوعشرين

قوكاقالصادقاافيودقبنحنظلةهJJيقابالعنتتئ

جبروروىالصشىصحنانبنخاثJيقالنبئالفترة

كمأهجوبكل

sMحنقوق

sMاوصف

4ا09ولوفيوسريا

sMاغنايوس

ا5منهم

هأsواشعاملامردلىوحا

7اsحنطلمة



ومنألصماليمغارضإليالقهبعثهنبئادآخلقفلكاقت

وروىماضصعلىنمبتاثمافنفهوالءفكساصالجانثو

اطسنعنزوثاوقدأعلمواللهوغيرهماكتاباهلعن

مائةيقتدونوكانوااسراتلبنىفيائبالعنلمحاالاته

واليمصقرثوfأبمV67أهأهلموقييقوهثمواحدةغداةفىنبئ
ومحندوعيسىوموصعىوابرهيمنوحخمسةالرشملمنالعزموأولو

وبئعلىاللهبقولكعبأمبمأهلنواوالسلمةالصاعليه

وموصىمابرنوحومنومنكمميثاالسينمناتذناوإذا

غليطاميماقاواخذنامنهميممبنوعيسى

ئؤونمااضامالرئلنىالمللوصائرابروأراذ

ونجوةافريذونونوةصومرثصصوتبوةشاذجمبئبؤه

بنبوةئقرونألطائفومنهمإالبسطااأابهوزردشت

انأمتابوفىضلقماخيرمفاهيذافبه

وأتاوأتبوفمبهفانوااألنبياامغثالنةزردشتبعد

الذيقالرشلأصماتتحعىلنيقولونفإتهمانعةاط

وهرمسذيمونواغشااراليمشهورهمواناللهاليدعوا

آدممونوادااداى8لميمؤلميمؤتآاغا



نبوةوليةهنالقدتآومئف4لىافالطنذبصوأش
علمالنوةيقولونءوهوووارسفاطالشوشقراططتااف

أنوقفىمفإزالرصالةمنهعأثحبتؤنحداوأتاوعل

واتةوشبالبيصايريةوتبهدثاهـدمفنيةمالالىشل

الراوتيةهواموراونالرامانيهوامحهورامانيةابمابا
يثتونالذيخهاهمةاللفرقوهواإهتةالناشطوأمعهوناشط

وأهوإبهيرةفرقمعالممعادريةوأنتهومنمعمءكالدرةالىسLلا

انجهبنبوةيقولونصإحمعوتهالوأتاهوضعهافىحكيمر

وكأررهمرهىالضوبابئاالعوجاافأوابنشاكرنواديصان

فىأنوليههنلمين11نوشطتبئمنتخلوالاوألرضأن

الجنرمعثياتعالىبفواصهولمجتتاوإنسفبيمابهااةالجن

ابنوزعماياقىظيكميققرن3مرشليأتجمألموأإلفي
الضئرفىأنبياختىثتاطمنخلقكآفىأنحاذط

الىألرضفىداتةقموماهبقواواحتبئوالبراغيثوالطإلس

لsMمولفnrocjأن813pItisiulielsèrpadمولرن

لsMقثؤت

دولديمانابن



منوإنوجلعربقوا4شأماكمأممإترلمجناحيهطنرالطائر

القوjJوجملةبالتاخيقولوكاننذيرخالفثاإؤأمة
أنعليهاأللمجوزاحدةشةمشمنكقهااأوالنبرةألتبياا

الألخإرمنبهايأحاةوألوالتوحعدالديانةلأفىيخعلف

4الذولبةببفىحمبعضشراخوانتسخىفروثاختثمىوإن

أوحناوالدىحابهوضىماالدبنهنكمشرعتعالى

الديخاواأأقوعيعىوموسىابرهمبهيناووهاإليك

رصمنامنقبلكطناامنفىوااأتعاوقالفيهتتفرهواوال

يخالفثىمنأثروىفائبدونالهةالرحمندونمنأجعلنا

باالوالىإشراكالنعمترثلوالتوحيدالدياتةلاص

دعوةوالإمروفاعنوالضبىممرباوالألمرالظلماللوا

نبعهمأودعواهمفىاذبوتافرصمولأوتبئفيمغ
ماأعاومجيزوافوحيدخالفهذالذنسشعثئاذب

جذهافلموبضدهابثا4آلاتعتدأنيجوزسثريعةمنروؤا
علىأمررناهاءصناباأهايدىأأفىوالفيا8تاناكفى

يجيقلمإذئبئشريعةذلكممونانممكنألتهههاوج

sفيهيفى54بمصاما



1

هماحماجميععلىوفقاوالإرهموأخاألتبجميعثعراخلنا
اعلموالله

لهJتابهرخلقهعحدعماخإؤمفتفآعمافضة

اطدثفىوجاوابومحضدالشرابىبهنيتهاقراببنادم

المالنحةلهوأجمدقالالكهومملمهفرسألفبيانات

األرضإلىهطثمfIأبعدهوخلتهاتجةواصبهنه
الذتبأهالألرضوعمرواأولدداأوفلماكئرواواتحبفتناصل

يمقمهوكانعرههنصنةهانةخعىفضىنجدولدهإلي

وأترلالوخىذلكمععليهويترلطواصطةبالالنمامن

وطموالدأالمتةتحريمفيهاصفةصىوعثريخهاحدىعليبما

منيمبلمثمبالقلمالحطالكهتمههنأؤلوهواطشزير

حمإتعليههالصافىضتوتغمإدريممىزمناحاإأحدهفىو
توحيديخرايةشىفهبهئلمائسهالروأيالتهالضوفيكعة

فبهوهوتجرىجدهإثىنظرهجزاتهنوكاةأعلمواآل

وصكبنهلهالمالخةوجمودضعلحهمنضىجنهوخلقالروح
اجملتحمادمأنوهبوزءمقآلهاصاللهأوكالةالجت



عايقوائهلولدهإلمحيةلتوإنماامردنوأتهاللهلق

سبالبإالسثةالفعمادآممركانتوريةالوفىسنةألف
أعلمواللهصنة

وفيالهشيثترجمةأناكتابأهلزعمادمبنشيثقصة

منادتم4ااعوضهابيلقابيلقتللتاأتهوذلكةوا

واولساؤأسإبولجةقابيلنسلوإنقرضشثءابل
ل

بدهمنوخليفتهءثدهوولىأادوصىنوثمعثإالادم

بنيخبثوخأتهالعلمهذاأهليزعمعمالثبىىادريقضة
وأتادأبنشيثنجأانومقبن3فعنانبنمهالئلبنيارد

ادأبنقيننشوخاخبنتمحويلبئالدرشعالبتتبريها

الرصالةصأتبئأؤلوهودرسصهكثرةادردشثىوإنما

وادررسالهالخالفةنبزخالفةمستخلفانوادمبعد

ولعشهاافيابضاطمنوأولادآبعدبالقلمخطمنأؤل
ولوحملت

قىالز

sMفيا

لsMالؤش

8617611inabaTfoيالديلجم



اواءوثتاهخمآادآولدنوالجلودشونيل4قإمنكان

نانتيناليهعندواحمهوالطعتابخوآعاصهوأقىلادآةوفتيعد

بنىهملمعللىمكلفىالععلمنلهصععدنهرض

عهفرفعهءناعليماوذأصثألهفعثكراوآصهادآكاالب
نواةالمالأنحذهةأبىكابفزفحيهتالناس

مLارفىمويزورونهريازهنفىاددبثىصاتحؤضاي

افشمسماكفاشأذتأهللالحوالقمانفطيبومجالم

الماإلىيرفعهانيادشفسألهلهفأذنزالربهفى

اهـابةاالسماصوقىفالقهفرفحهالمالئكةمحفيهاالنهليعبد

iSأنالشهسملكسألأتهعإسالصبخهاآلءعدق

الىبهفرقىفعآمهالسماإلبعهئصعدالذىاالسميعقمه

اثهوزوىهاكفقبضهالمؤتملثهالذوبعثإأبةاالعما

أرقمزيدكعنوزوحاعيسىزفعالدنعامماالسااليزفع

أذيقأتهحدثوفىالجتةإلمأزفعأقةكآورهذاف
هذالىألنونعمتفيماالروايةصمضتفإنافارو8هـردالموت

فإنىعيورفعالجتةجته13ادآنحولثظائرإطب

sMنعاهو



ام

الىاكدايخئمهذانهفأظمالعمبمااليآاجسارغانمهغطم
ولهالعطفىواشتهوكمعافتهاثقلهاقالألرفىوهذهالجؤفى

امعذلالإفأصقفهأمكنإالحأ5هذايقلنولترى

أواوألشصإحدونرواحة3الالرفعيرؤنالمسلمينئتالرمنكثيرا

الذ22تعالىالذمالالمترلةكاوتعظيمالقذررفعيمون
قتعالىوقالدرجابالعلمأولواوالذينمنكماهتواالذش

4هألأصةاألرافىموأجساقونبىتهيعثدالشهدا

وادآوخاونوكيعىوموصىاوهيمرأىصلعمالنبئأنوزوى

لمسمأنيخخلفوالمئماالالىبهغرجليلةوهيالميرفيلية

ويدلأعلموالذطكنوذلكاطقهوفهذاأجسائهمئر

أن4زتفيأىادريفبلكانالعلكهوشثطأنع

وأنالفحاريةباعاصاباتتامرمنأؤلأتهزعتالفرس

طهمههـرثانأتحاويدلومفإرسققمالبجلودهامنئتخذ

الذىيهومرثبعدعاثنوانوعهدهزمعهفىكانالملك

منأؤلأتهويزعونثرهمأعندادمبمترلههو

أؤلىادريأناإلسألآاأهاهولثااليهالثاسوظراكماب

وماروتهاروتفضةزمانهوفىبالملمضطمن



9

كثرااخعالفافيهالمعملموناخشلفوا6وماروتاروتهـةقح

آافىيخلقأقأرادلماأىتعا4آلاأناألخإرأهلبعضفروى

فيهاملأفيقالواخليفةاألرضفىجاعلإقءالإلئقال

أونقدسلمجمدكتستحونحنالدمأويسفثههافئفعمدمن

ربياالمألثكةفالتالفسادذرلهوتعاطتادمخلهتفقا

يختارواأنلهإلىفأمرهمالألرضفىالفمتهماالذينأهوو

اطقعاىالناسلمجعلوااألرضاليئترلهمثالثةافاضاصمهئ

اطعرشعربواحتىبهافاقتنواامرأةلهمتجاوهعالواهلوافة
المرإآإلصموءآهواشانهمهاآللغيروجمدواالثفسوقيوا

نتإذاحتئدلتئصالسماإليبهيصعدوننواالذى

الملكانيروخقالواالرهرةهذهوهىكوكئسخىالعبماف

معفقانطفالدنياعذابواهاصإضرةوالىالدنياعذأبمن

مضمماونامفيتالعحرةيأتيهمبابلبأرضبثرفيبثععورهما

أمرثاآلتالقصههنىمنكضيراالئثبزنالضظروأهلالسخر

وقواماظتاللهجعلماآئاختعىااا3ساكبن5تهاأهرةأشا

وصعنهبممامحالقواحشهذهملةالمالئربهوبومتهاأاال
رو0546لمسلعذ01



بذوىليسواهمثمالرأفةوابغاالعإدةطولمنبهآلء

أثقالوفدهذاثليهمعليخوزمجوفةشمسادحمةأجسابم
اخرااياسصمتعليممماومتمذاكيرلهمثوخالشمصوةوااعأنيم

الةلجةطلىحالشهتلكبئالألذليشالعذابثوهبم
هاروتتفإنئاقلعلمماللئذنببةوالوالمخلص

جةلمثاسليثاأقىالفإثماكاثعمونينملوماروت

أفيوماترااطسنوكانغيرالتهطوبلوئحذراهمرا

فإنهردالتوافابإبلويقالءلمجاقآالالبمرالملكينعلى

وااحصتاكايعبدقانابهااققكاتماصنأمرهانن

7بئالربيععنزويناوقدالشعرىمموكبوالقربالشعى
النفىجماتاةامكانتالققمةهذهىJjقاأتهأنى

هذانصىاآلكعابفىليىاثهمعالزهرةممن

وارتهافقلوبفادإلىائيحذوناينظروناوألخإهذهوطثل

والذامعافطاكتابفىالققمةهذاصتعصياوصدالمسعاعا

والعوفيقالتسديدوولتنةالإلولي

أخااألنكقشواحمهالألخيرادآهوئقال6النىنوحفقة

تعلنوحهكثرةئوجاشتىوانماإدببعدإلعهثبىاصعك



قينومقواتاخنهصبئمتوسخبنالمككزحوهووقومه
وكانوهبادآقحالبنقلىبى3محويلكتهـايهلضه

راسهفىالشصوصغليفلعةاطويلالوجهدفيقرخألنخارا

أنوذلئهادآحإةفىؤيدكانأتهجوبيرتالطول

وأثمىأكذمتىأىإربئياقمالعقعهودقصحنتهكبرلماادآ

عثرةبعدنوصفيرلدنحتوقولدلكئوتدحتىادمياقال

ادمماتثمعامانهينإلألسنةافهاكحيذوائمنأب

منالمتوفينورصونصبرااإلتبياؤصماةوضعواةالجإلموكثرت

بالطرتونيتماكاسابعداويبدواجمدونوأخوثمأبائهم
يأمرهيإليهموأرصلهنوخاشالياللهفسألجقانهاويتمعرونإليها

إالسنةالففيهمفلبثالمظالمعنواكتوحدهاللهبعإدة

أربحونإنهعاناطانيقالقيلإالمحهامنفاعاماخمسين

كافىاقالآضهشالألعناوزويامرأهوارةمونرخال

فإتهقااةنوأماكناتاهوثالثبنينوثالثةؤحصبعة

4ةينوس

اله4الرايهل

M8ولاللهبحو

ةMالبهافي



وصةزواجهموأويانخهآوساوحانوحكانأتهروى
ؤنجاهاالعقيةباتخاذهفومعاحأدعابعدهاالذفأمرأناس

وابشمعا4امرأتإزاثنبنزوجينقيمنفثاوحماوسواها

فكبانوأمرهنعانويقاليامواحمهافيتعطبويقال

احصتدبأرضوياقالا5شخةبخاحةالتشرفارإذاالسفيحة

قواكأوجلىالقهأمردكاففعلللئرقعلماذاصكوكان

معالوئدانمنغرقكةانالضخالثفالالظالمننالقه

كهالمافيهـلههووإنماكذلكولىابذتبهأبازثم
فرئموقالتآحالممنوذفيبغيرغرقماوصاثرابركائم

القهوأغرققهالفيوارألطفالاطيوانأرواحالقهؤ

فلمنساتهمامأرطأعقمروناخوقالمبةعتعهاكافرين
علىإالقالتتيخأحىسنةعشرةضواحدهتنمهل

كأذومااطوفاناأمرأششعظموقدالعذاصامسقسضأ

ونهـمااصولواصتريناعرمدةوسالرفوححوفدبطول

األخباربهتحاهتماهموضعايروساماتادمشامةكأ
والنرخدنحوليتأوياإليقوئموصرفهرأشاترأنبمحتى

ramesolCوالمةعازصلفىكذا
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عليهيردماواضمعشىءمنآالألجسااهذءبابتداعاصصدقا
والجوازناوإحدعاحأصمادثهخبرمنإذاكانهذاملمن

الذكتابأنمعخثيأونتليرمنيجدلتجاقوةزداذو

وقوعيمفخوليسعصمةأوثقاألمموألجاقشاهدأصعددط
قرنهالكوالالسفيةلىالناسممةوالالعملفىالطوفاق

كانوإنالناصببضاطيوهورادامتبصجبواللشوواتدا

أنةةالمثضقاقهفىوثالمعمسودوالطبغالعاددعنخارجا

وكاهمةعظمالىالقرانفى4كاننوحآأياوخالذىالطوفاق
الخةمنمحاسبةوالعدداطوتمنفيقةفىفيمحشعةاممواكب

الموجببالىاوfiذيأوإنابالطوصانفأقرواافةوالقارأللفى

أنوافالطنارصطاطاليسعنىوخالعبادفبلهنهأ

أويومتنأولىماآداماقمصاصثرةدماتوقعقدالفوفاق

صاصثقالىألرضيعيلمأصلوشاناأنممممننفةصااتوزكلثرأ

اوألركطعتمأتهئروىوإهاكضابثافىذاصلثلشولحمرى

ا3ضابنحمملهذا3يدالأقالعاقلموحصمإحاكذا
الوكان

118فابالطوفان
etuojasfو



تمخلاكطإجتهوهاطلهفالخانحاطبةالحبرقمعروف

كانفإنشغلهاعنهوأتالخمواللهكغاهلروايةحا

ماءاماومااألرضىمآوالخمىرهاوفيالألرضعمالطوفان
عألوإنوجلعفئالهرتمنبديعوغإكأفمكنزوىكا

ااأظمآواوكذلكآاألقوامنقوموأباالقاعمغقعة

اطوفاناعإلكمارسالفىبئشاللهبقولوصحدقخامنهابماخ

شإنماكلالىألرضىلعملمأنهوأجمعراوالضغادعواففتلوالجراد
تسيماكأذنبعلىفومكهاالعناىفيلمجوزيهفقاثلمال

زوياوقدوفاسدئافسدكاكها3أوحىبلالعقلاحازكا

مالثششعلىقوئاآاأهلكماصالأتهعتاصابنش

بثللمىالقلخهمهاآلوهاكانتعالالذبقوليتظالموالم

فهما5واكبتأثيرهنلنالهمأنصازواذاوأهألءمدون

علىفيهمبتأثيرهالمجمالمأنحاشهآقوهامذهبعاحأمائيرثم
اممافنخععلفنوحعمذةأتاوالعقوبةالنرقبهونعل

01sM

smelanigramtcerroCحماطوذ

snigramtcerroCني



ومعلوآعاماخمسينالرضةألففعهمفلصتعالى4االبقول

وهوئعثنوحاأقهوفزعممذةانالطوفىبعدطهأ

ةسوخمسينئالثمائةالطوفانبعدشوطسنةخسبنابن

ئعثنوحانهـعوقم3أالتوريةأهلامحقءنانجأوووى

سالفرقبعدوعاكأصنةوستمعنةماثةأربعابئوهو

االيامفىيمونأنأجازوابالطجاعالقائلينمبئكعثرصصعة

مماوأعفطيأطوJوأصخاصمهمالناساممارىالماوالزمانالسالفة

كانتلقخلاألعلباطكمدانمهاأتهوزعواهذازماتتاقى

اتتقصالمععترىإلىصهـارأألماثمأتموالقاماتأطوJايألعار

إلدرجةدرجةيتراجحممزللموكذلكفهبألتهذلثا
اليوآعلههىكااساكأعماراشقاصلمجيرونوهمهذازماقا

إليهـاجعالحورحارئمللقرفولهمعلىاطكمصارإذ

فاعلهفاتمههكذاكانإنوهذاوالقصرالقصظيأقصى

إلييعكنأنجازوإذافيهئؤئرةإةاجحلهـاآشااألعإبهذه

Msألوكون

بام01

هـegnamuEلحاكفىبهذا



الذكتببهوردتماإلىالسكونكانصاكنهذاثل

ذلكثتمانجوزواألممالقرونوشاهدتورشلهوبئعق

طبعفيهتمإتبشىابئأنواعمننوخيختضأنغيرممتنع

ائعهودةالمعدودهكاطهـاضعقتهمعرفةعنالناسوئعىبخعه

قالتقديعىلأوأسرارهاعاحائوقفولمعقمفاخفميتالتى

طمناروثصىلمكالةأقبفشاراثمفىثمفالسفمنثير

أوسهحفىهوماعلىيجرهولمالبقألزعلأطجففودأ

اخعألفهاعلىباقةهىماثممتضاذةأشعاالألركانليمى
وفه15v877اوألربعةاللىخالطىيرتانالوهلوتعادبممها

صاعةعمرزيادةالطبعبموفىصاثزأتهءيرهوأجمح

وشاهدؤسماهدناذكروهالعللسضةوعشربنماثةعاحاواحدة

اكيادةوجودزإذاففوالمبخالفعلهمئقضىفلثامن

انمحا5جيرةالزيادةوجودزاللمالطبعهورجفمايلةالقل

وإخإرالذبإخإر6المججهذهمثلعنيستنخونالمسلمين

ا6بهتافي

Mأ5مععاضلة

9Mهالمجاج



Y

ظقهفىاالصهأسرارحكمعنثمعورقصومعرفتهمرصوله

آارألجسائفكذلثهالركارفئفلناكافهمقدوتهوتفاذ
قضرذىعلىطولذىضلمنئرىوماممواال8والقامات
بهيعبخحتىشوهمعؤطويلمغبأطولاطكميجوزلنا
كالخلةأتهيحواادآفىالحبربهوردالذتالمقدار

عليهازادتفإذاالرجلقامةونتحلةفنوكمالسخوق
الراوىتفسيراتهفمنهن4ذرامحتوقروىىوالصعصقفهى

فىالنوعهذاتفاصملهذاجوازعليدلوتماأجملموالله

نوعوهوالمقداوفىنهمابعوحوتوالضورمموتاألصخاص

ئولثهلدينهثعلزحسفينةأنزاعمزعموقدالجثسمن
ؤوىبماواحغتهشرلقآبثلمماإنإتألخمصنةألفقوهه

نوحصفيتةهثلبيتىافلمئلقالعليهاللهصهـلىالبئأن

جميع3يتأاننجلزمةهلكعنهاتخآفوهننيفهايمن

فولهمثلظاهرهفعلىوخبؤزحفصةمنالقرانفىما

فالتىععوتاايألرضونجترنامرئتبمآط11ابؤاباففتتعالي

وقولهوذسرألواحذاتعلىوحملناهقدرفامقي9الما

sMلفاضل



إلىSوصهآقالاكافرفمنوالكنمعثماأركبئتئياعالي

أشعوماالئقرقينمنفكانالميمبيهالوحJقولهإلي8جبل

نتأؤلأنالجازديأينةالسفتتأؤلأنلثازوإذاطلك

فىألندثثاوالطعاملوالمJواممراخوالسالحواطبلالقعق

ماقلالطيقةهذهأنمعالقععةفىظاهردكانجاةهذه

بالدنهيشلغبونالىنادلحهحهاتينمنوكتهباكتابئوموق

لومناهقولاألسفىحمعتواغدتلىالفىوليققبوق

والئدالطوفانألحذهمعاماخسنإلسنةألففيهعفي

قولهوشتههيؤممونالكانواألفئماخدأكانالطوفانأن

أنالعذابمنبمرخزحههووماعنةألفنعترلواحدهميؤ
رأكطعلىثلذتهالألمناطسهينهثسأةواضفالوائعتو

الثرطحروفازإضامربالغةفيوالئعلمهكمنخمسين

رتالفبقولهديدصلمعمنوحااطبرانفىوتجافعلهاروظ

إليهاآل4وحىبحدإيأليةادياراا5سافرمناألرشعلى

الفرصتىاريخوتذكإمنفدمغإالقومكمنيؤمنانأنه

sMلجبل01

8ولبدخ



Y

مورثأومورثأخوشاذجمكاننوحزمنفىالملثأأن

نوخاأنوهبوزعمأعلبمآصهأواأخبارهبعشأللموافقةنقسه

حتاهاوبقردافريةوبنىعاشورالىمالسفينةمنخرج

هذهفىالمحقدمينبأشعارالعلمهذابأصهاحىخوقدثثماجمت

أطوبلالصلتأببناميةقهافولالقصغص

وادياسبيناألرصتحتكانوإنرنهرحمةرهاليفوتأنإلى

J3صفينةحلثيوآئوتيحمةإحه9أله
ثمانياجميحانوالتميعته

ار8ركاياحيائالمآ8ققاروكانأذضهتئوزأقةاصتارفلت

وقولهأنفسثمانيةكانوااثمزععمنمذهبوىيةفهذا

أخفيفأصقا

نوعسفينةآلحالمنفكئتج

8بماوجامقشوزهفار

اأخرامنلبنانباثتيرآ

عالهاحترالجالفرقطبئ

09يقرودا

8ذ68ثمايخا

8اMعيعة
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راهاوهاالهوالصعلوبأددصهفسارصرللعبدقل

ئرساهاثامتيراسعلىالنفكبثهفتدتامتفأبطقاب

فرواأأقمآوقوله

الالالمهالكعلىترألسبعبغدألحمامةوازيدت
آضطرابةاوستيفبهعياألركافىترىاصأتلصء

صاب15وافيالعيلعليهبقطفببعدمابهضتنجاث

العخابكقدلهاطوئاكاصاغواالرياتفرشوافلتا

آصعالبئلهافايفتلتوانبضوماتوزثهاماتتإذأ

لهاكذابلإلبرجزانوحماالمزياالجلاللهنجازممط

آلقاللثالموتأتاهئماهغفوأقجتسفينتةحملتبمصا

االلثواللظمااليهنذعيماألأرومتهمنوقيها

دطالثلهمالعالمصخروإهعرالهملبوشالهمواذ

جرابئلهلىالمآافىفىفيأاللونجاثأؤصلعثية

ضابالذاخرهصعارأنحبيلثذىإخضراأمعلى

الرابالديلةأمانةوخانشىيخطققام8بأئه

ولىنجالاؤثفىيهذا



أتهالتوويةقىجمةفىقرأئسهككادزمغإلييعدهكانمنقضة

عموهمنفشيمامفتمائةخبعدويانثآآوطساثوحويد

الالئةولدهمغوالناسآياولألمرهفطاظعنهالمخصآفوأتا

كاقادمابنىألئاألحإركعبالحطاببنعمروسأل

وأتادوجفقدالمقضولفأئانسلمنهمالواخدليسقالالشل

بتىكهونرجنرحبنىكأوالناسالىفانقىنسلهلالماتل

الالشيافثوسكغالسوداقومنهالجوبصامفسكقادبنشث

وفارسالعربومضهالألرشونمطصاموسكئالشقراقومنه

بنيافثبمحاتهالشوريةأهلعنحكىفماامحقابئوبهر

بناخنوخبئالدرمسيلبنمرازيلبثت4ه0أمريعهاريسنوح

ومارحجومروامرأةرحالعةعملهوولدتادملمأبنفين

فنهمياثحهنجتوسبكهوترسفىطوهوثهولؤبلروحواووايل

وهاجوجوياجوجواثصإقووجانقالبةوالىروالضالشك

نجهيارببتلمحدثوحبنمطوممحلساناوئالثونستصة

لsMفى

Mوولل

كحطوءوشنك

310سناناو



فولدتادنمبنقينيناضثوخبنمحريلنجهالدرمسجل

والسنداطبشةفولدكوصقنعانووفوطنفركوشثلثة

ورغاوةوذنكلواكنجوفزانثوبهأوالسودانوولدكعانوالهند

JLآبنعاوممحاللماعثرسبةوفهمالقبطفوطلد3بر

اثبئفينبناخوخبنمحويلبنتثوايلبثىهتوح

وفهموعولجموارآهوالوذ3وأشورذارتحثتفرخمسةفولدلت

وجرحاقكقهاالفرسانجاسالوذولدفنلساناعشرعةته

وفأعالقوأتاواميموعمالقوجديعىوطسموطبرصتاق

الثامبأرشكانواالذتوالععاةإبرةالجمثهبمتفرقتالمالقة
لىسمففرعونإلىمصرفراغةومنهمالحنعافيونلهميقال

وعظماوخراساقفارسملوكوهمهمأالسالعلعهماوموصمى

دبالمجازتومنهمتجاسمئسئونبعماكازااقةومثهمالمثرق
وعفاروراحلبديلبنجدوفهماألزرقوبنومطروبخوصف

افىقرطةalnabaTتوطه4ههـلال
4تد

األذصودا

ذموا

165صم
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طرمااكنافنوحنجاآانجهالوذنجلمألقسلشوكانقالوا

ولدوهـليإلكاوماالماهةجوجديىشطسملوشوالشامرصموص

بينواطضهـويبرينعاجأحطااالحقافانوحنجاسامبنارم
ثالثةتوحبنسامبنارمولدامحقابنلآتوالشازا

غاثروولدوعبيآلعاداعوصفولدوحويلوغاثرعوصرتة

فارذفقدوثمودعادفأتاوجديىموءت3وحاسمددغ
ربئورئيسهاولركىتجديرتوأمااهالعالقران

منرعألإذذاكملالبهصمنوعر41ئهاألصودالهJاتمش
حىزوجهاتليجدأبالنمروسوكانعليقهJJيقاظسم

فاسمصرختصيهاأنعمليقوأرادغفاربئتغكيرهتزؤجص

أسريعتقولوءىصرةطاللىشودنجإغفاروخرجتاهاأ

جدلىفراخهافأحفظوسبالضئفعلاذأهجديبىمناذلطأحدأل

وهمكقخامبطعففتكواغفارتجأاألسودهعنخرجواوأزلمجهم
أقىحتىهدفيقةةبخدأفلتواحدارخألإلوتلكغم3ك

11اsعوصاظ6ةثااله3ا815يرtoj44ناع

41ذثرط

s91جاصمىsMنهدةنحد
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فوتجهدةفاىالحثختبننحتعانذووهواليمنملك

فيوكاتطعحمبثأرهجدلصإلىجعائبعبنانغتذو
أمةالششتوبهامةالفايقالزرقألجاريةجديى

صهـمنويقاللرمهـههـنالراحبئعركاهنةتوكا

عاصعوافكلمبالقومتمخإكأمةااتبصرهمأنإصعقالمحاففالث

بهاخآكأيىكالخايمعىفيهـةيديهلجارلجاكاوجعلالشبم

جدييالتفناالثبرفرأتمهاللرتوؤالمامةعن

إىصاكذإكوماقالواحميرأتيهمأؤراإليكمسارت

ؤصذبوهاكاليخعنعلأذلهايخ8فيدهفيرجال

عوطجديسأمروانقخىهموأففقظتهمالخيلكمفصبحت

أبسيطاوألعمىيقولوفيه

كاصثكغهفىرنجازأدىقالتاا6اأ

فشجهمقالتجماوهافكذب

نعاايةقيللاكيخحعفأو

اطاواخرهالزجىغاتذوال

16فيفوجد

11بهف

11فيتجى
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فاثضعاالينيانصاخصومذمواماكنهمجوءنأفلفاسحترلرا

صلكواصكاجهـماطوباربأرضفترليمأبنوباروسارقالوا
آيخهسابنالوذنجهأميمبئانفىعمفإتهاسضابنوأها

نقمةقهامنفأصمابتهموعصواوربلوافكشواوبارقىلوانوح
يذثممىللرجلالنناسلهمقالبكيةمنهداوبصكواف

طأهاالبالدووبارالظنققينقزوقواحدهشقمنورني
اآلأرضأحثروهىالجنحعقمنفهالماالإلشمئأحد

الجاهليةفىوقفرجاثىأتوخكىفيماذموقوشبرانخأل

أطويلوهوقولاألةمثلبعيرلهعلىبعكاظ

يوبارأفدهواذءلمجانوصتياجمرةستايعطنىومن

منارألعشىهولوفالبرقتلمعبهفتلتعبميرهضرلتبخ
إمنسرحاعلمآواقشبنى

يىوعلىدهتومر

جديريوثمعلىوحال

وبارجفيكت

مستطارالدصمن

ولورلوا

dripiniednueuqnaM
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لجيمأتشوأهل

المنايااكاوقلهم

أوئرءمبادكابادوا

فبادواعيشهمفأقسدت

حذازيتجهمولمطسمما

فداإفىهملىغا

بنآصعاولدمنتاوترارييمنبكاوالروموالعربفارسأنقالوا

ملهيمصمئدبهرمنUاإتاأنسابها4خنظلمىفارأنغيرنوخ

طانتحىإلدونهاصيمفالعربواماطاعوانقاخصالفعئى

اذشلهجرهموأمافاقرضواجعديلجرهمأفوفولدعاهـابن

عمهيمابناطعيلاهرواومكة

سامبنارمبن3عوصبنعادقإئلعشروهمالىألولىسادة

اجدافىوقوةاطلقفبسطآلاخالواقدفسدماوكانوانوحابن

اإذذاوحضرموتإلىعماققالرملبهذازلواأبطشوا

نناوزجعاكالعإلكم4لذاطسضفلماوأمرتهااآلدباأخحعمث

ئذعهـةاسأيعدونارألوثاننصبواأنمموذاصكوغإضتاورهاتال

فالىألوثانحاددبعوأخذواإهناضداحمودئهاأمن
1ترانحفصا

11ذافر

s1ءوفى
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وهوعمهوداالجمموبئعرالقهزجثقوبعبتسضاىاالظلم

رخألحردكانوهبوقصالموضمعالصموأصشئاحمأوسنكل
بناللهعدبنهودوهوتآدأاآل4خلقصحائحيانجيتاجرا

تالياتهاإلىفدعاهمارمبنعوصبنعائأحاوربندباح
دواالشظلمعنهـافيوانلهثمركاالوحدهعإدتهوإلى

سيهتجالهمومراجعغائاهمتدبهيرهاظالثىافىآالتبين

الذضاكأوغواواوإجابةبالىإيمانعلأبطأوافلتاغاية

اطرمأىإوقداؤبحوالثالبذأجهدهمحىالقطرعهمكأهـ

وقيهفىالبنولقيمعادبنه48أالقمنفيهمتمقونيعم

الناسوكاتإيمانهتمىئسلماوكانسعدبنومرثدتابنءش

اطرآفىالدعاإلىفزعواخفدأوبالبكمقىلإذاإذذاك

عندوأقاموابمربنمعاويةمضاعلىلراحتئالووذفار

معويةهاثملهتانفتوهماالجرادتانينتيهماطعريعحربرت

أفرأقومة8لتنحياهادتينااليتحهثمسراوبمسابن

ماالةئححبحناالقهلعليمئنميخثقيلاال

sMخباتيت

sطعوض

Mذ5عد



عاداإن8عادأرضستى

بخعيرناوجمغوتدكاشه

جهازاميأتيالوخثىإن

اضتهيتمفماهاهناوأنتنم

الكارمابايبيتونامسواقد
جمامانساؤهمأنستفقذ

بهاسالعادئيخثىوال

ماآلئمولئنهار

عشعقونيوخرجوامتمحفىتالوموايانالجراغتثمفاتا

مننودىوحمرائموصودابيضامحاثثالثقشأت
تماالسودابئاخحارذؤلقومكلنفكاخآهـفيئىياابا

6احداعادمنتئالرندذارمادااخترتفنودى8تاأكمر

وكانواشلواهزالبنئقيمبنوالموذئةولوفؤذتةابنوإت

جافئهذاومعلاطبرفىارألخرئأعاذوإهعأخوالهمهعتجة
صغفإنشىبمنهالمرانافى4ليىأتهمعصتارألزكائ

غبهـالالمطراثرهنفيهزرىمااهـحابمنالنداهفعنىبرا

اشديغعمئستقبلعارضارأوهفاتاالسوداانجةاالذوصعاق

هوبلمنباولهمتعالياألئمطرناكقولرصقهذاطقالوا

5عا

تثهومذاgirrocjهpadورجمlrabaهـأ
smelsnadsiofxuedétépiRه
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معاويةإلياتولمحذخششأليمعذابا8فريملتماستحها
عادعاببخفأخبرهماصةثامسيرةراممهفأتاهمبمرابئ

ثمسعدبنومرثدنجأضالقمانثمعتختفوكانلحالوا
إلألرألتفسكافاخارائشاكالآغطيمافقيلالوفدبعدلحدما

وصذقابرارلتياغفنىمرثدفاقالالخفدإلىسبيلالأته

انفسكاخترلهفقيلاقيرتهياطنىأءنلةوقالفاعطاه

رأنحسعةاوالقحلإيايغالبهالوفيجلقغقيىأبعارضأب
مهآخذنجعلاضسورافاختارنسرإلىخلوتتسرفىإذا

لهLJفالسانمإاليبقفلماخرأخذماثإذاحتىالفرخ

أخىابنيافقالهذافيسكركمئبقىماعيميالهاخابن

ضتعشالنعورأناوزعىالدهربدساتهموئبداللبدهذا
لقانآلقضالمعمرينءنكتابوفاطبرهكذاقصثلمائة

ذلكعلىكاإلجماعاخربقىأمرهشهرةومنيرشىومموخبره

كانفإنوأشعارهوخصهموصاياهمفىيدبهرونمهماكثرة
رذلكلتئأتهالتاويلونيأناتهلحقاالحالبر

أوايهرأىاوالمتامفيأرىأوبذلكوقالهضاطربقلبه

ثرالرأىبألثهفيفعملعةبهخترممادلتهءلىعالمه
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وكيروالجديقعباالتفافتماحثروهذائثاهفيهفأصاب

بعرللنسرحكمومنسنةمائةكرانسعانئعترانبديع
وهوالشاييقولسهوينقصواللدالمقدارعلىممورم

أطويلثعلبةقفشبنىمناعشى

العضفىلطتخترتإذنولطقيالبمأبألهيتألذمماوأنت

الرىفىجمثالضأنفيتفقنت1أهov18أ

القطريلهراسهينفىبأرش

نرالىخلرترنمنخالماإذااترسبعةتختارأؤفكلى

الدمرعاحاالنوستبةتمخدودبأتهخالحيننورفقالط

تدرىعادوماافيوأهدكتهدكتالريثهإذخانلةJIأفة

حثربغدئطردالقدامىقصازريثهاطولالنرخمثلفأمبح

اصممايقولوف

داوعاإرمائرواألم

أولوهمبادكابادوا

رباحابىمنلحلقه

لsMرياح
8ليما3المه01

أمتسرحأ

والنهازالليلبها5اؤ

قدادإفئهمعاىغدا

اكباز8األهةايسعها

sMتحار

كلادخل



قيالوإنئقينممان

يبمايعدهميدعؤلم

صاروايثحذةكانوإت

نزازبعدهمففنحب

بعينوأشمائةأربعقعائمهودااآلحذيفةأبابوفى

ماتحتىتجةهولحقأهاممتلماعاداانووزعمسنة
تتلمجضر4فبرهودأنعمعآلممطهاابنوروى

وحمعثسائموإتاسدراتاتقطرثحرةراشهاحمرعندثحب

عادأثهالوكانفبرهحبموضائحبرونالسيماحينمنواحدغير

هوروبانالفرىوادىوهىوفرحجردرضبخادإكوثمود

ععنةمانةوثمود

وعادارألوألعاداثرعنامحقابنرذاألخرىعادقضة

ثمبيهمرحرتاكانتذوانمايخثاكالمهمولمخرى8ار

بئمنفذيمةبنسالمألظحديثهممنوكانقالواإ

هالقيمبنكروبتىاحدعادلههلمانستالقيمبخأهذيمة
وصالبيحهمآفأصمدحالطسهدرمابيثهاحكموائمبيهمالشر

الجتارلقمانقومالألضىدوطهودقوهااألولىدطالحعنمن

ا9لمجونs168في



3منفأفاالربمهاجصلمااثمولي8العامحشىو

باتعاحأااصطفهثمالجبلشعابمنشعبعيالهعفأدضلوا

أألرت11حفرواعليهمأتخهفلتاالرجعغسليرذواالشصب
وإبامقاناتلمقوموكانماتصاإلمفيكاوغاصوايىفألصعب

تالعحذاتإرمبعادرتكليفترآلمتعالىاللهلقول

أحدهمطوليلغكانأتهيقالالإلدمالهافئخلقلماتتى

ئتلواآلؤراعاصتينحذيفةالهكتابوفىذراءاعرةاثثتى

بمعطالناستثؤختعالياآل4هـللهوقجغنهعمممتقلعالرنجطى
منقعرتحلازأء

صخااقاقالنوحآبنطارآبئعادبخهينهـدوهمفىدققة

ححموناشوانتشروااورباكزوابحدهاوفىغرتطدهلفلتا

أعاشهملطولخورالفمفىالبيوونحؤاآوالثاالمدينةبين

فبن8804إليوتظالموأودنالبراغيرهوعدوااآلعاىعتوأثم
جمموضغاحلصبموأتستأوصماثممنوهواااجممأالله

ربئ6وكاتهـخنبسامعامركبئغبجدالبئاعأظوهب

ااعالاصثمومممعيدالىمخرجواشالالبياضاأحمر

هللهم
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رةاهذهمنلخاجتأخكروإنبئصدعاثمودضصا

افيخصشاكلتماوالخهشجةصعراتوئراتجوفاهـجةثح

حخضباالقةتخضامضجةإلمطفنظرواوأتبناكباثطانآ

لوامماطناقةعنفانصدضتةتانتقصثمبولدهاالنتوج

ممهكانومنجندعبهصامناآلآإيعلمهالU1جنبيهابين

ويعثبراهنالذصاءمازمممااضافة01لمحكثصقال

امرأتانوكانإلنمنالذشامايختلبوقايختجثماالفي

عنيزتلىإحديهاJصاالمواشىمنأموالذواقىوفىرافأمن

االصهشرلثهمابأضهراابنعتصعدوفوالزخرىغثمتجه

صرجبنمصدصصدوففدطمتاالقةعقرفيصاحتالتاالما

ساف3بئقدارعنيزةودعتيهعلعهانفمتوعرالناقةاسقر

أزوجافقالتوالجمالاطنخطفائفاتبناتلهاوكان

حألصاوهارفىتطلقفاةاشاةاعقمرتافتإنشمئتتجاقأئ

s1محترجه

5أ06حوفا

sM6لحترجه01

هsMبالفاقةيض

ةاشمصت



3

عةالمدينةلسعخاوكاناىئعااللهقاالتؤعتسعةواسشوال

الناقةفرصدواصساللمحونوالالألرضفىيفسدونرهط

ااضمفانتبسمععشدارلمعاوصدممنالمآإألصدرتحين

7زغاورغتتفضعرقوبتعادصدازكشفثمصاقهاخملة

أليحتئسقهاواظاثوعضبوهانحروهاثمسقبماتتحذرواحدة

وشدالهإصالحقومإمنامنمغخفبهالذئنيفاجبن

يسوشوهاههمإنأالعذابووضدهمالخاقةصقررهمحذكان

العذابفلعلحفالرغافىانتمفانالعقبادبهوالمحمفقال

عتءاجمموكالصضبهعوتثانحتآسالمراقيفراموا3ع
قالوابالعذاباابشرفقالبذلكصفأخبردعواتثثا

غيروعدذلكآاالثالثةدارلمفىتمتعواصالهوومتى

وأءتجوامصفرةءسهبموالئؤيىثآغداةأصمجوافبمصذوت

مسوقأهوجهشياشجمواوأهكأدمح3وجوهالعروبةثم

وهدةورجممخةوهوJواردغداذارمذابهمثم

اشعأركثيرةوجديريوحاصومودعاشصةلىولهم3صنأهل

M1ذفاشغ1اMخسفئماتحذر
118قوبعهاكل11تتسامحتأ



فى

فىالذشعارتلكرتذئحولدعادتةعرئاآلكانواهوألن

أوافربعضهيقولفعهاعمهيفص

قدازتمأتموقصالت

جمثالخافإنتجئنول

منهاوأرخهعقوتهاانتإن

طحنماللنصصيقهفأموى

ويمماصكخرتمامدوحنت

عدقيبنىغوافأتب

عبيدبنىعقىفيرميهة8إ8أ

أتزلةربةياحا4وناى

ثموذاتركتجةكفكانت

الصلتأبىبخأامتمةوقال

تهاباوالشذثمودحزيز

يعاباانيهرهاوكوكان

باالذاتكخألثمودبارد

الثعابايطلعالسفبوفر

يحإباضبمايهالتحذر

ذاباواخاهمضدعدواو

لفابايربلمبفم

عذاباغذامنكثمودبال

خراباالثةلثديارهئم

أخنص

اعقالسقبوأتمكتياالذيحنقفثئآلعصمود

الذانكحتك

egnamne4صاuqidnitsفاهو5شاno11هرففا

دخصت

ثيما3ذر



مديرا3ماخولولنتابرالدفىتنرخلإلنهنإف

عقإلاكوصىJفقابعكعبالحهيمأحيمركأخىفأتاها
ورامحعصيمهفىومحنىمنهاوالعاقطالعرتوب4فأيت

وظووراحنعةإلنىبعذفارقتهأمهالسقىفرأكال

يخرراشلوالالسائصعقةعيهافقاممحزةفأقى

عليهمفكانتركوةفرغا

3اتفالذريةإتدفأصيوا

تخبركهمأرصلتصتقه

فالتاطديثبعدحتوهاف

تدميراذتروالقبركوة

جروراصالنتوجواريهعكا

ثفوراأمواقدبأنفرحأهل

احقإلسواوفىدئناوانحهى

رينعثإالصعةةداخماثعاكأصمالخاأنحذهةألىكابوفي

4فؤىموكصعاأحرمهلكتقاثمودأنوهبوزعمعاما

تأريخكحابفىوأصميعبلؤاحأنإلىبهاوأقامواصةموألؤا
زمنفىثمودأىإوصالمحاضاأحأإهودابعثاذاناليهنملوك

8أعلموالذبابلبأرضالملكشاذجم
3MفالىsMدال

8هsMطبئ

Msالفات



V

أقيجرزكيفسائللطةالقهذهفىاخاسااخالفص

وأئثاعقرصابحعقرناقةفالألهممغةأيصصلما
لوهميجوؤأآكيفلهيمةناسمناالفتصاصنفيحمةوعدل

داتةوأىبهفونهاالتىالصفةعلىممضردمنناقةخروح

أمةوتعقىعينماأوتعربعنهايضيقأحتىماءجمإلثتسد

ائهفزعمالتأويلفىأخذثموأباهكفهذلكرفأذ

وسلتالتادامغةخهةالصضمنافاقةخروجيمونأنلمجتمل

يمونبأنواصتدتواافقوملهاذعناحظتاابعضمناهراز

ؤها3واعاخالفهممنجميمجةاطتاللطإبطالالعبنمأشربها

لتلكصممعاندتإئاهاكقرهميمونوانقىةوالهبالوضوحثمعليم

موصىعمىفىقالواكذلكفبىلهاعنممموامتناعاطخة

الءنوهوبعنهمطعصأفيوأذكرالععحرةيممىعااخسقافوا

ونبأنيشمبهققالهضةنماخرجتآيهفعانافة

أقةإإاسمأنذعيغيرهوسرهتأخرجماثمالصهخرةمحتختأها

مذاهصالقهرحمكوهذهوامرأةرجلعكنإيةأبمابئ3أ

مجيغ3النبىةووجوبياهاوألئعجزاتريناكالنلحدت

sMIثربsM05عيها



2

المضنتأيئوبانيمينبوفرقائاوابعادهاطقعغاطارجةالتبا
ومحترJأفعقوعندهائنهرالىصلينالمتافسعإقالمتةقىلين

العالمهذاآأجساابداعفىحيرتهاحذاالعوسمكيفشفي
لأأنفاخاذلكلىوعرسابقمنالوأجزاثاقيتمصاب

لممنالنبزةإلمجابسعلةآوالالوةإثإتئوجصالتوحيد

العالمهذاوجودفاذاخهطلقسابقاجارئابوجوفىئقر

فكذأيئوجودهاصازنذريهفوأالإلكأهاثيةبالدالثلمخدئا

ضوفدفهلىألتهاكقهااألنبتامعبزاتإلههـدأقينحى

بالكمنذالئطدليهناكشابمنغيرموضعفيهذالك

نأيةوصفارألمركالوكاقنقولإناثمايونيقوبالته

جارهوبماتحبوأئوعقرهاالنافآلجمرفييخدفائدة

الصادبينفرقوأئيعالجمعندمعارفمعروفاحاداتاف

خروجالقرانفلشولحرىواالجزاغادشواوالحاذت

تصدئمالغاقوالامةتسقىأتهاوالةمنالناقة

مقوأشباهههذاخطنجاوزلوثحغبفنهاالنعفاخجتبها

يةحمماإممارشجمرمنالعئعةيحوظاهرالصعاب

11المتوفيولsالميهاإلتش



مننافةإلىأشارعيعصمجونأنويعبالقدرةحت

العاصعىومعصيةاطيعشطاعهبمهمعالمةلمحعيااآلإمرارإب

طيرأوجمارةأوبقرةإلىأشارولووسربكابوزدهاواتخعس

3سةبااتخنابالشجرةادهاخمهكاكذلك5صانمثآلوهو

القمنفىهذامعليفعلونالماولثكانىوصدالفرائضواهـاع

النمانعنىخكالمرععةوتخريؤاالعواتملطاءاخإزاالألؤل

وعلقألصواقواالجوتفىكبثماأرساكاتأنهالمذواق

االطاعةبذلكلجوباللئطكىوصساهغنقهفيئذية

وئسينلصاالضاقتكاتصؤإنمابالعيثأحدعليهترئهل

اكيفقولهمأتاعقرهاعناخه11لنيىوجاىعراللهإلى

ويمذييماأهلكواكفرهمسشإتباصةائةوافئآقوآإهالك
اضىالمحهذهبئاحاجقحداالناخةتتوعبينيافإوتظألمهم

وأماامحجوزابماكانانغسكتمافىأصصافلتا

ثلثالبينمنارألتةفإناقةتعقىناصةيمونأنرهمطإت

عصدنافصعحانبيهاالفبئحافتىمصادمةوإجسارهملجغماإلى

واماناصةمسلثهعنشعاةمسلكعنيضهيئبشةهن

أالsنهكوا01



والبألياالفاتابانواعاطيوانلثف3هالمنعجهم

ذلكغيرأوأوجنارأو3ماطقيانمغواالوتةالعطعمععة

لمجوزبلصدالإلمجارشبعهيموالاحدينكرهمشمسرالئعاكى

منالمنقبينوسانرلوطوصوآوثمودعادعذابيمهـنأنءبمق
وسدآكثيرةأوساأوداوأعوامماوشهوزاايامماعليهمأتمالىألمع

معقفادكرناسايعجازفساذاواجتياحماحرفآيمونأنزير

نوجدناماهذااشحعاناواآلصهكذيبوالتالرذلسرضة

وصدآالسالعلمابرزمنإلىنوحبعدإروالىألخالقصص

صةألفاصاىوانوحبايئكانانهالؤافيبعضفيزوينا
منكاتأتهأ87fأبحضهافىيا3سنةوأربعونسنةوماثا

صنةمانةوتعسنةالفعماكىاهيممولدإليالفوفساق
المسامين8وصاساقرونعشرةبينهماكانأتةيناiiستةوصبوبئ

رخاااحبحالجبارلروذابرهيمزمنفىكانالماكأنهـون

أعلمواللهببابإط

اربعةكآثااألفضملكصهأإرالىألخفىأوردعماهـهيمةف
فاؤلهمىهظتةأال8هذهمنوسيثاانوكافمؤمناننفر

s19معلي



V

بئنمروذويقالنوحبنمحابنكوثىبننجأكثعانطروذ

والثانىاعلمقهونوحبمنآسابنكثعاقبئجماربلنثكو

والعربالستوإوألعينالالثةواألفواهاطيتينذوازدكىاث

كثأاألتهضحاكاخاشوإتابعينههونمروذالضخاكصهت

نمرلهصفىبقفروائههفطرحتإمهبطنمنكاصقط

تمرةبلبنفاسترضعهامهثدىجزبلوقيلبهيدأبىلتامهئر

ناليوأهلنصربخىاألليبلوقيللذلثهنروذفتى

فأحذهماالمؤنانفأماملكيكرببغئمعالثاليانتعوضا

واآلخرشاذجمأتهذعونسوالفاألمعليهمماداودبخهسلماق
لرومىاراالممكظاهوالقرنينذىفىاخضلفواوقداغرنيناذو

ملأالثاسيقولهيوفتهأآغ

سدىأنرايتركوالموتوثقواكقهاوالمثارقالمفاربملكوا

علىااحيمبىوالألقااألخبارهذهققشالوأنواضم

كقهاالرواياتتسردأقإلىاالممههاعلىبهايثاوأتوجهبا

عألفيهااشاظرامحصللمئتموالجازلوالئطوالحإطلمعهااطهث

هsMكطبهنطsت



4

وزمماصفىالمرادوإتاذثغيرمنككنماكانغير

ماوخفى41لمحدونوخالفهالناشفيهاختلفممآوتوقيويهن

يهابفىكالأكانفالدايةاوئلتمسىاطنطآلبفيهءن

فىوماكانومفيداهاديابسهكنىجلتماظاهراوجلعر4آا

والحصدبتالإليمانفىاكتابةمتراألخإرفترلامناحا
فالنرضاوخبرئثحمشكلةايةمنذلكغيروهاكان

بت5األنمنهامللمجالىإتيانالندخأتامعوصآ4ممثمفهفى
هذااهلجمرالمينالموققآوارمموهاأسسواالهاعل

بنارغوبخه6ساروصنأ8ناحوربنتارحصأباهـصيمائهاطم
وأءنوخفهصامبخأازنخشذ3منأشابنتعاهـابخأفاج
4بأفنروذإئحقاتالمنخمةاصرتتهورهوفتأفئاتا

وهذايديهعلىطثئلهالكسقجمالسنةهذهفىمولوديولد

وأيضاحئعأنإلىكانمانيعلمأنئروىألتهئمكن
خلقهدلتنقسهبهواستأشبهاتهاتؤدىاتاالفبعلمفإنآ

اsفاع

هsMعاده

s8لمجمل

5M18باجور

18اروح



بعضءسصقىأدكوهيمونأنو3كأاإلبهذاناولهال

بقتلفأمرالملكدخله3ستبامشمصورافىعمللخبئذكركما4ا
لتوذمدماتصديقيقعأنرنحافةذمواهـدص

عتهفوضحملهادلماأنإلىحمياضحتفابيوناوكالابرهعمشانية

أقإليدوتتعغترضعهتخبئةتأتيهوجعلىثسربفىواخفته

منوكاقطيتههعىواجتبنةعرخمسةالراهقكلبلغوفطعته

فترلالولدانفيوقتهمولدئشغابإبهشوشرعة3بإنهسئق

مممززعومااهبهمومذأحوالهعاحوطاالناسفااه4أومشى

منصمومنجمرعلىعكفمنفنهممنءصادانهمبهلالن
تعالىلقولهمنهالعإدةمستضفىتفكرفئحعلعكف

فسدلةعالمينبهكتالقمنهذشطابرهيماتيناولقد
وأخلعىإليهالرغةفصرفوئدبئهانعهعلىواالجتهادكرةالف

ملكوتابرهمئرىكذلكتعالىهآلابقوللهةجمافىان

تعريففىاحتالثمالئوبسينمنوليهونوارآلرضالسموات

LjJ4sMال

8ثمعهيرنب
هsMدات

ramneiLjsMئااالصلبهذأئ



ع

اففتقادهمااعوخطألاختيارهموفبخاحتيالمعمشؤالقوآ
رأىاالصلعاحهجنفلحاتعالياآل4بقولالمحيلوأحسنالوجو

العنمهذاكانإنأىلهمهماكرانحادعارفهذاقالمموك

وشعاعفىغفوفاكوبههفهذارتامبمالشخصهذااو
1ىأشووكلرنااوألرضىافاتمنوئعدهدامننحوحسننوره

اماألاعابدىانهولعمرىالشريطةهذهخاىغيرهمنبادةباله

فإخاغياسافىامئفأيةأآاوألجراىعابسدمغأعذرالعفوتسة

اطهالقولوعلئامحرفةوأبدمهماختإرااحسنأتهلمقوآ

اصطلوعاأنعلموألضهفليناو6احهىالقالأفلفلماتالى

العارضاطادثابادةاقوالحاونانعرضانفولهواو

رأىاثمولوذيبقىالبماالمقارنصالمنتهالعاجزألته

عتوكعمفىقصالةهيزباهـصبمنجعلرفيهذاقالبازغاالعر
دضسهاطئإلسءنجهةعلىااجتخيةبما3ءمذاهـفوالنقض

باطالشطهرهمالبالضةخةالضعندهمذسلماطاكرانحادعا

واشااذمماىآلذوجهىوبهمثاقىفتالبالتوجدثوتبه

ول3بهاتجنم
s11وت



هيمالمدينكانلماولهذاالمشركإطمنأناوماحنيفماالىآلرض

وخبرحدخإليفتهوإدراكهفىيختاجالفطرتامعقؤ

وهمإزدينأهـلمنوماباتباعههموأهـوزشاألياءهعفيهالله

أباهوإنلواظهمدغاقويضبونهعيابرهيمابدينيقولون
كاعمابرصيمنجادلهويعبدهاويتبهاآالىألصناونحتبنازرخ

واليعمعالماتعجدلمأتياالقرانفيعنهتعالبالهاءح

والقذحصمالهرعباثميةاشاعتكئصروالئغنى

فاخاليخرجونومجمغعيدلهموكانشأثمنوالوضعفيهم

تظرممممعفىوجاراودوهفلتايمينهمحاءالخقفطفعمإدرهيما
بيعلمونالقوموكانابخومعليفىيحنىابخومفىتظرة

وكانواسأسقمأراليأىصاقيمإليفقالدالثلهعندوينزون

عنهفتوتوامطعونإليفئالوافةسقمذىقيفىيطترون

تنطقونالكمالوقأالتأفقالاممتهمإلىفراخئدهـين

نجعاثيوضعنهمجمزهداواطدآللسدنهئطهأنمبمبموليدث

فىمنهحعلةوذلكهـجعونإلممبهيزااوخذاذا

Mلدعوئم
8اsMازرهكان



5

شلعاارائممممضاللةابألسنغوإترارهمعلخطاياهيتعريهم

فعلهبلقالابرهيميابآلهتناهذافعلمغأأفالوارجعوا

أفاسآلوأهمدونههومنئعبدالأنوآنماغضهذابهيرهم
فعلهلذتهنفسهبمسرهمارادوقالفعلههويتطقوقكالؤاإن

تعدونأولمالمافتقالاناكطاجرىماوبينهمبينهوجرى

اتاممتكموانصرواحرصوقالواتعقلونافالالذدونمن

اوهمذفواوافأوقدوانازاعظيمةفاعليننتم
بابسلأرضمنبالمجرةوأمرهعليهوسالمابرداالقهنجعلهافيما

صادمغقريةمولدهوكانالمه0أبديةفرازاآالشاإلي

لوطأخيهابئومعهانصالىتحرجاثربئلهاكوثاهالاكوفة

منوكاتهارانبنترةطأخيهوابثةازربنهارانابن

كهابنةكانتصارةأتوفيلالتعقيعاالعالميننساهأحسن

فىالتىلىبابرهيماممشأأتهوهبوزعم3ناحوربنلوهر

خرجوائممعهوهاجرواعمووصعيبهارانمتهمرهطاالر

sengietedsuortsedrapetiudorpenucaLهـ

طsMرياصيقاناramnoelهeliريابر

لsMباحور



O

هـمدوفرعؤصامصردودومرفدطإناأرضإفيحرانمن

بنوذلزالماكانائهطوقالضخاكاخواروفبناروف

أقسيفكالضطاخوغلواننجأسناقوهـوهالمصراضاكثعان

أشادآضتىإزوفالمتعوذتسارهامرأتةإبرهيمبيغص
الثفصمماتهمنأتهقننوفدوالمشائهالدياتةأخةبه

إفهيمأناطدثفىوجاالقإمةيوأالعفاعةتمثعهاللوالى

الإلمالمعنةطاحلوهوإزواحدةنهنماكذباتثالثممذب

سهمكبفعلهبل4وقولىسقيمإفيهوقولأضتىانهااالرةقوله
14الموجبئياتامناآلكلرهأظهابدعنهافاطلقئالوااذ

نعندهمكانتوجاريةومالىنحمفأعطاهاجياثاةتخل

أتآاطديثوفىهاجرفئبتىاجركخذهاوقالخقهمسني

خممفإقيراباهيامضرفاستوصواغااذفالصمققمالبئ

دظماريةأهومةوبالذتةهاجرأموهةحمبالرأرادوذتةرحما
ويعمهماشيمهكثرتفسكنهاندطينأرضإلىعمابرهيم

قمربووقبرامحقفبرهوفيهادحبرونمزرعةواتجاعوغلمانه

58السارة

لsMجيرون



o

فآلىالولدفىبهـبئلممألنسههوواتاولتاورفقاوسارة

لقعالجاريةهذهذفدكددالأرالثإليالبرهيمسارة

شلمابهوعلقتباسماعيلولدالمحملتفهااعتائصعبعليها

شديدةغنرةسارةوغارتهاجروبأقهبهإبرهيمشعفوضعته
اكاأثثالثةصامنليقطعغمحلفتعظيمةمشقةعيهاوشق

صاثهتحطةفىLأدنتتخففمهاوتثقمتاناهـهيمءمهافسأم
اصنعلمولدمنمينعشربعدبامحقصارةوحملتففعلت

نهواترلهمااكعةموضعإليوأئهاحمعيلحملإبرهيموكان
ولتاثتعالى4اآلبأمرسارةهنبهافراراطئلوهو

اررتفهقطوراااليقالاكنعافيينمنامراةابرهيعتزؤجسارة

نبمنفرصمبةلهفولدتأضىامرأةوتقؤجنفرأربعة4
عإلتوسوخمسامائةزوىفيماوعاكأرخالعشظثةولدهجملة

تمتفيفدكةوماتسنةمانتىعايقأتهوهبوزعممعنة

احبروق

آتآاالخإفبعضفىجاءالقضةهذهفىالناساخالفذكر

فأمقمهجبريلأئاهالسربفيأقهأخفتهلئاعمابرهيم
sMنخ



خرىأ1ومنلئاإحداهامنيثربثحعاآواوإبكاالستابة

قىضعهظعةلهفبضتأقهلىالبم8ثفعنوزوSبمسال

ئرىكذلكتعالمقولهبمفهموسئرأقهعليهابطأتإذا

حتىالمصاتفوقزفعأتهاألرضواالصاتملكوتأهـهيم
اثحاوعظمالنارصفةمنرواوذوإلكافيهاماإلىنظر

حدقالواعيمبهاللةماسنينلهااحطفاوجمعهأ58أ

منمقدازاحملتمجراوضححهكنهنذرتعلتاذاالمرأةكات

ذللظالدوالتمنشىءلمجمللمواتهالموضعذلكإلىطباط

الخطافوانواحرثهنسله4آأاوأعقمالبقلإبا
نلساألوظةاالثارنجعلهاسامحأفهيط4بالماأقىتكانت

عموأقبقتاثااآل4فأمروتضرمهااالرتنفخكانتاوزغةوان

وافسإعالوحوشونفرتالسماطيراحآكأقتحتئامااواأوف

عمرههاباورموافسرواابخثيقلبمفعقههمجاىابليوان

اثهيمعلىماوصااىفيناركوليياوجاعراآلفقالاالرفى

كرعاينضحلمحتئاألزض4وجعاحأتثاايخرانبردت

ذشلاتخلمولوقالراجهتمناربربرتحىبعفهموخال

M1دنوف01



5

تأخإرثنمسذهالبرددأوصمالهلخقفعتوسالماذاهـكولي

ابرهيمعلىمماوسابرداكوتىقولهإعامنا5خابفىليس

الذىللكافرواجهاضمالشرف4وإبافةأنتيهئعجقةاجعاوإنما

انممنيتهاوإسالمفىيخلصلممنبعفنزعموصد4كرب

اصسبأتهواحتبههمواوانمااسنارافاابرهيميطرحوالم

وصالعمابردااكوألخاشقولهمعىوإنماالهقاذالثطاكتابفى

فكانفهخا3مبدائمباالرهاإصخأامرواكانواتمال

اشدىواال3النارمنوسالمابردابابرهيماأرادوماخالف

وآطلىحرهمعمابرهييأنالهأشمنغرهوزعمهموا
وتاافىJواحتاالنارعملمعهايبطلاكأايةدأيخابضب

بلبعكيموقالبهاوشقهالهندلبعضخةوساقلفسه

وصالمأبردانهاوكهإتاهومجادلتهمعليهصمهمماعالجمآ3الناز
عصىفىصالكامعارصهوابمسارهمءنخحهعنخبزهم

وجةمضىوقدعمالىألنجتاجمقاتوصائرابوناشةامو

أضكزاراففائدةفالحموضغيرالألشيائئلمعذهإهـابا

شولسةغيزابئةإبداحكيفيةالتولولجةتعانالمسواطه

المجزةأتكلومنقاسمابالمجقاتاإلفراربهذاكمهأففن



تمالوموالسااظيرخالفوإنرضأالحالحدثمممو

الرمادأثروأنسارسىأتضمغاببرشهالشارلهاوقدافه

أنوجمروارتابمسقذلككاقفيويقالاليىآإلباف

اخاخألركأاؤلوهورتهفىاهـهيمحاخىالذهونمرو

ثألثةويقإلدرجة3االفجةسLJيةبإبلاعرحاويئى

ضتضحاليهإنالسماضرجعفىورمىوجعلوشفىءاسف

اللهلفزلقالععطءفبهوطارترالنسوعلمابعدوذلك

سنةمائتى4ملفىوعاقالوالهاأمنافهدمبقواعده

نجعلواخيعومهفىدظتببعوضةالقهفأهلكهصنةوسعبين

الواقدئروايةوفياغهدتائحتىرزبالهامتهلضربون

المتأؤلينبعضويزعمصةسبنملكهفىسورانىأته
سترلمعرفةوطلعمااطآلكبمنهإرصاداكاقمحالصبنالاق

اعلمواألمماطالحوومابخ

هاجروكأنعمابرهيمأخىابنوهوآزربنهاشانبنلوطقضة

نفلشراأرضىغتمهيمااتراافلةالثأآإلعمحيابرمح

Mبترتؤ4ثاللف01

sM3مجوى



0

قرىأربموصبوايموعوراوكاروماسدومضأإلىالقهثه

إلألرضقواجدبقالواولعلةيوآمسيرةعلىفلسطينمن

فانخايحمآابألدعثاصلوطشىأ8كاأوكاتتوا

الجظتةالتالحأوصتوابماصعاوحارهممنئصعيبرا8الغربا

عاحاهرنواتموطعامهمثمارهممنأثتاوالعننماسردعا

واطلماكفرباآلهنفهماكانوامعوخرجواواصرواذلك

جمجدكأظيهموعرضغلوطمماهميررابواالعفخباده

اخخاتفورمنفيهلماالذكوراتياقعننواالكتاقآالنات

نعسعدآلابوفىفروابوعكليهأبوازسلاكوانقفاع

راآهلركالوطقوآلمهاخصالضثرقالأطسنعنقحادة

هـتوصهبالدفهويضربونآباطماولجعبرقالرجالسألؤبئكانوا

مبأيدويصافاقوناطرةولمشوكأبالىألصابحونويخذهقباب

اإيئويااللحىويقصروناطرويثرهـتامبأفواويصفرون

تعمبضويهكأالنادىفىرطونكانواغيرهوروىالثوارب

ويقصبرقتلريقايقطعونذلكمعكالعألجضفونوبضوجه

هـثألةداوص

sM8ينححعونو



O

افهيمإليةنالمااللهبعثولئابلوطزؤونويسعمارصاس

لوطفرىبإهالكمأمورونسمبأتاخبروابامحقيبشرونه

قالوابالئشرىابرهيزشلناجماثولماتعالمقولهوذلك

مأثفىاكاالتاإلاخرإلىالقريةهذهأهلملكوامإتا

كأهموتخضميفهعلىالناكطتدذوطامرأةوكانتموقص
وذاصكالمجوزتخبرهيذهبىلوطاالرشلجاتفلماصميع

موضاقبهيسىءلوطارسلعاتجآثأنأولتاتعالهفوله

كانواقلومنإلهئغهـعونتومههوحماالققحةتمامإلىذرغا

ضيفىفىتخزوقوال4أافاتاقواقولهإليالستاتملون

واحدفهملوكانآواالقادةقالرشدربئمنكمأليس

سافلهاعايىكاوجحلاالرضبهمالذفزلزلغذبوالمارشيد

وأمررئكعندةمسو4ودمثسجيلمنجمارةعليهموأهط

أنإقورعورارتباابنعيهمعبابرهيملحقلوطاتمالياال

أأخيفالصلصأببنأميةيقولوفيهاآلتعالىقبضه

وهدامابرشدهاهاأإداتاهاويماخاثلوطاغ

sمأمرون



5

قالواثم4حخيذكناودوه

ناتذاكخديغآككىكا

وتالواذالغخندآلقوئمغححب

وجمورأمرهمالقوئمأبم

عذابذاكعنداللهأرصل

طايبثمنجاكبورماها

ئزامايقيماننهياكقد

فرعاهـبأجرعكظبا

نأباخطبةالشيخأيها

ولحاسحيعااللهجم

أكاومااسفااألرضىجل

ماهارإذوئجروفذى

فأالرحمنعدعنذرىالققحةهذهفاتاساخمعالفذكر

ماثةالوقرىمغقريةصفىكاققالأتهأسلمبنزيد

ابخاحثةإثساقمنجواارجإذاكانوااموامقاقلرجلالف

أقهـافأسدوممحفىالمثلفساردشاهمأربعةثغرموه

ةظذلثطفصارنفسهإلفدعاهمغالمهيعةفأتاهمابلش

نجاخهفأدخلهمأجبريلاناكلبئوزعمالفربافيم

آأاكاطعحئئبهاوحتقالقريةمل2األرضتحت

ةاقهاوأرسلفلبكاثموالديمة4هآاكالبأصوات

الديئانكعببنمحمدعنوينا3ومسانريهمشدادهمعلى

هـحمالباماهـsفيموه
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وذنمرلهيقالرخلنفررأسهبمسعةذلدكاثا3منفعلوا
أعلمقهوا

عاحأسارةغيرةاشتذتولماقاالالمأحمعلءلهآلفض

أنوأنإداطرمإلىيسيربجماأناهـهيماللهأمرواههاحماعيل
بهمافسارقايئهالحمعيليثبطوأقهيديهعامحاالبيتعارة

ضتاسإقرلتفماللهماودعاالعوما5سةحموأؤلهماحتى

أشثآواللةاوالفحرمبيثاعندزرعغيرذىبوادذزيئته

العأمإليراجعاوأفبلوممىعاهمايخدميامنمعهاكانأته

ععتحتمنالمافنغاألرفبرنجلهاحمعيلونحصالوا
وجا11لمحارصهكضةفركضجبري5أبلوفيل

فقالواوفيماذابلدافرأبراالينإلىجرهممنبز

ابتاهـلفترلوابعدقولعقبىءناىاقالتهذالمنلهاجر

فنشاهـالموضعفىولهاجرعريشحمرارشةوهويومهذ

ماليمنعةراوأعلوهالعربتةبلعماقآمويمجرهموشطلاحمب

وكانامرأةثممعتزوضخفلتامالهاصمذالخطؤكانمائة

sMراكب

sMذلكضل



وولدالعفدباحمعيلومجددامقعراشةكلياتيهعمبرهيم

عومومنعىواذبلوقدارثابترجالعشراثناطعاألال

انجنة3واموفدماونبثىولطورحاوصوآضشتاوما

طغاابووثحفانعطاقمنهموجدىالجرعرأوبنمضاض

دفهاهاجرماتتولتاالعربالذنشوقيدرثاتفنكلبما

فياتهمعبنودفضهاحمعيلماتلقاثماطجرفىاحمعل
سنةوثالثينودسبمائةاحمصيلعروكاقفيهفقبروهماالجبى

الترريةؤجمةفىصتوبموهذا

أنارألضإربعففيجاالققعةهذهقاباساخالفذكر

كرراجعاإكبةبموضعهاجرواحمغلوضعلتاعمابرهيم
فالتاآلإلىقالتجفنامنإلىفقالتهاجرسإل4أقحلت

هاتآ8نفدحتىولدهاعندوأقامتفرجعتآاحسئنا

أوعآتركأهلتنظرحتىالصفاإلىفارتقتدزهاوانقطع

أتتحتىقىاتثمواستسقتهربهافدعتاثمترفلمشض
علىتسشتالسباعأصواتطعثثمذلكملكنعلتالمروة
لمدهالمآجمصجموجدتهيلعنحو8تشتذفأصرعتولدها

الكهشتذ



بهتحتمئبلوفلخدةتحتمنعاناصداتعبمتن

ودهكضةاألرضىبرجلهكض5أجبرئيلأنةبعفأل3وزعم
أرجزعبدااطلبتتصفيةتقول

ايمقاللهسفيمانبئزمزملمجيجحفرنحن

مطمولحاجبزيلضةر

حمنياهـهاجرنجعلته

فوموقول

وفيهمعيناعيماكاقئحطهلملووزوى

أرجقأ

صاطماكانيهتهآلضقانحاللهاتينىوجلت

ومعالجةبمعولحفرهااسمعيلانرزعواقوئمهذاصاوقد

ألنغقرهلقرلباإجابخهإلىالمآأسرعأتهويمنالوا
هاوأساألمورأيسرمنوهذاالسيولكنسمنميقهالوادى

بنفسهانبتأوكانتأجلهمنأوضرتحفرهااسمعيلكانإن

وا5خابفيمحهشىشىولكاكانتكرامةضغجزة

هأعلموالقهوردتكاردتو4هكل8اهارألخإز

لsMقوبا

ىsMحيئا
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بايئامحقسارةولدتاصدئقالالسالأعليهامحققضة

ئالثوقاسعمعيلوبينبنهوكانا5صنعانموتوهمآبالشأالعماليئ
اسئمئبرأكاناسعيلأضآخذيفةابكتابوتسنة

عيضودلهفولدتبوهربنترجعاامحقوتزؤحصعينبعشر

لذتهبهعيضوشتىانايمابأهلوذعملؤأمقويعقوب

يعقوبوخرجلعقوبقلخرجأتهوذلكأتبطنفىعصى

أعرفاثماوهذايعقوبشقىفلذلئابعقحهآخذاإفىهعلى

عصووتقؤجوتثيقامثآلكونأنإذتماالوأصالتأويافهله
ءالروآلهفؤررتأشقررجالنوعاصسعيلبنتةبم

فرنمءنقاآابأنواكوالأصكهولومصالارزجمعاذكر

منبقباسهـنادوبعثفقالامحهتقخمةاستقلالذبمةضة

علىرةهربأباسمعثقالاالعرالفرزدقوروىالصالحإلق

نراقالاسمبلىهوالذبيحهولصلعمآامنبررصل

بن4أاوضعالمطئلبعدبنaساالبآضنوئروىهواحمتبا

لsMزقا

sMعيخصور

sM8ساابئ



اثبعضهموزععامحقاتهاللمجتلنهوقاكتابوأهلهودس

أوواختلةأعلمواللهاسعيلومرةذبيهرداسحقفئب

فيآرىاكىهيموأقتجناكاناثهعلالعلمآثزنأقىب
هذاإليابنكشبأنبهامفإنواسحقوهوةحآالجا

قالاتهعتالعنjSوزافعتبنىمابعدوذلكفزباتا

بهفدىالذىالذجفىواخحلفواالمقدسالينباذلككان

الجتةفىىهـكاقبمفىصدىاتهالناسمنكثرفقال

منبمجش6إفدىماباوآصهلفاطسنوكاقخريقاسصبين

لألجلهذلكأالمافىأرىالذىمعنىفيواضطفوااالذزوى
آللذجمكتنذرثكبرصتهعلىبالوأررابرهيمرئشلقاقوآفقال

بنذراثاوفنومهفي4االأراهالسةحاالنالئمدفلتاقربانا

لئعلمواختعإرااآلصههنابحألأالمافيامربلروناوقال
شرفاقهواسترألمرهيادهوانقلرتجهطاعتهمئنخالحلق

وابعقاالوصيلةطبفىبهوليقتدوأةالرفوعلوالمترلة

ذلككانفكيفالققحةلحأقااعلموالىآءوالرنفةالقربة

08pItribtAlenbIsèrpadeginroclf33اةsMا

لsMنفسه



1

وخذيطوJنحهاالئذيةنجتجمففواكهضاطبهكيف

أخيتةشعرهفياميةذكرها

االجذالوحاملأحتعابرالصذباالموفئوإلشهيم

حالىلكفذافاكإلمحيطاهنذرتكإتىأبنئ

آنخالغرهقاءفيهقالانأالغالفأجاب

أداروالمنزؤالرأهإذئحاسمن3جعدآللهجل

خاللقردقهفكهعةآلسراليسليخلهسنما 5005اه

قاالغيردماقدمأانىعتهابنكفأزصلخذهتال

العقالكلفرجةلهاألمرمنالنفوسمجرهزتما

اعلموالذزوىاسنةوثمانينمائةاحماوعامق

6وأحكم

4هـورمافألماهذاأهلأفالr78ofإيعقوبفقة

خأشممعانجابهظقمااالالقديموالعلمالذؤلا5صتابأهل

كالئذية

8معكعهلالدكفىبهذا

ramneeéuqidnierutceleriM8



اآلءبعثحتىيمىلمابرهيمانصتفعدمحتدنيناعنطئرفه
إليواسعيلنعانممأرضإلىويعقوبالشأمارضإلىص

شعيبجمولهـنانبغىينوهبذعممصدوأإليولوطاجرهم
قوب8طالوكاتقبالواأعلمواللهمذينإلىايضامبعوثا

فىمورفجلراالصفرىواصمأجااكبرىاصمابنات

فتاعليهأدخلالزفافليلةفلقاكانصثينسغهاحعدا

دفححتىأخرسنينجفالهتحدمئدئتابمغروزافأجمع
راحللهفولدتخينالال8بينمحوزالجمعجنئذوكانراحيلإيه

واوألسمإطسإطاألساثراللهوولدتيامينوابنيوصف

ودانهـويساويهوذاوالوىوشمعونروبيلرجالسمرائخا

وصديامينوابنجفواوزبالونواشترقفا3وجادونفتالي

ماشةيحقوبوعاشىنأذمامحالفأرألصماهذهنحبزعن

صنةبينوص

أبهعةقضيهابفىالئوجدأتهاعلميعقوببئيوسفققة

sMلحالة

sM8وتاخر

هكلsوحاد

لsMلونوربا
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فىاألاكذلكوئذكريوسففضةهنواحدموضعفىوأتم

ئضاهىمامنهانسوقاتاسغوبالخمتثغذلكوفىالورية
قالاتههوفىمسابنعنوزوينااللهشاإنكتابناغرض

إليهيعقوبولدأحمثوكاقاطسنشطروآتهيوسفأعطى

شجدالهوفوحمموتأوللهااقالمفياآل4قعقالتىالرزيافرأى

أإصهاإخوتكعلىاثزؤياتقضصقالئنئياأبوهقالفبمصر

ءابوشفكلمتمنبهيعقوبوجدلوصفإخغوغاظ

أبيناتاليأحتوأخوهليىصفقالوابهباكرفاخالوايدوث

3أبوجةكمينخلأرضمااطرحوأولىسفافشلواالىإتة

روبيلهوفقالالتقتلواثصفمنهمقائلقاليهاو

نالجهليفرولعسشعرنهوجريمابنوفالبرهما

والرحمةالرفةإلىوأقرهمأحدهمأقهعامناأنيعدمنهمن
أباناياقاواالسيارةبعفىيلشقطهالجتغيابةفىوالقوه

فالويلعبلىحغدامعناأرسفهفووبعلىتأمناالمالك

وإنمااذئبالهيأأنواخافبهبراتذانتنىلمجأق

فأرصلهلىسفألخذجاقدذئكأنرأىكانألتهقال

sوحده



فىلوهانواجمعوابهذءبوافالعزوجلاللهباترلعهع

إليثعروقوهمهذابأمرهملحنبثنهمإلهموآوحياهاغيابة

الرجالملغبلغحعتعذيمنلمألتهوالروياآااللهاوحىهذا
وليىبذلدةالمالثممهيمونأنومحوزالوحىعلفيترل

يقالعمهارةتوجاهبئرفىظرحوةتبزةالمالثكالآص

نجاهامغووشففأخرجواالذعبنمالكصاحبها

وحملوهتوزنلمفلذلكدوهممابصثرينيقالمنهمفإعوهإخوته

مصرخقائنعوكانالؤفيزويحببناظعرفاشزاهمصرإلي

لماهيقوقدتنفسهصثغراودتهالتىوهىاز4وامرأ

علىالسوردبتفسيرإالالتغالقضةوهذهالباباشلث

مابدمنo78ofأبدالهمثموجلعراللهقالالول

بأمراباصىأرصلتاوذلكحينحتىلمجشتهاتاالرأوا

حبهفيواحتالواتفسهعنومراودتهاكسفهاوخبزلمجا

بضعابئفيفابثالناسعتدعذزلمهرأةذلكأأفىلميهون

فدعاهلىصفوفسرهاهالتهالتىالرؤياالملكأرىأقإلىسنين

ارشبلغحتىالجذبئوعئماظيفرمنصبونمهأموزهوقلده

لهوهممفععلهفدخلواممحارينلىشطإخوةنجاكنعان



I

بأيخههموطآلبهجاواماأثمانإلهمورفىفارهممثكرون

زمانعثدهحعشهىJiفاحتاإخيهورجعوافذهبوايامينابن

قكغماوكانبالشعبألخيهصرخثمرخلهفياعالدشبألق

وأبونيإخوتهوبينبيهجمعأنإلمطالقراقفوجلعراآل

قبلمنروياىتأويلهذاأبتياولحالشخدالهوخروا

انساناثمانونوهممصريعقوبودحنئقالواحفاربئجياقد

وطرحوتفألفسمانةوهماسراثيلببنىموصىوخرج

سةابنوهووخشسضايئعغابنوهوالجعتفىورسف

أبعهشغيتعبماوكانعثينبضعالمجنفيآوأقاشةعشر

شةعشرةمصرةداليدخلمابديعقوبوطشصنةأربحين

اليووسفنحماالواحدوصنواحدووآفييضووعهوماتثم
ثالتايعقوبموتسدهـصضطشبهاوفدفنهاحبرون

ماثةابئوهوماتبمفأنالحوريةوفيصسحةوعشرت

نجهافرايماثحينلهفولدتزيخاتقؤجؤكانسنةوعشرون

بعدهمنموشىعهدوذانونونبئجذووسعلىسف

اكمابأهليئعماطضركاصاحبموسىاباووسفنجاومنشا

كعبنه8ثهميثام



7

أربمهمموصخروجوقتاىإصريعقوبدخولبينوكان

ودئغرضاممنندوقفىخليوسفماتولماسنةماثة

فتصيبترعلهأنرجااقالتفرتحثالنيجؤففى

ءمصمنخرجلماعمهوصياستئجةثممنههـكةاوألرض

الةيعقوبينيأنبعضم33ءموالقصةهذةفىاختالفهمذكر
ذئوأخذوافذهبىادعواهمختكذهمالذشطلهاتالوا

ولدىلتأإذاصةمابشيعقوبلهفقالبهوجاوا

لصا1الذثبفىوللثئصاصذالحثوألمجرالذئبهفكآ

أمحابكابطفىكذلكولونههافىجمانبليرسف

انلوالبهاوهمبهتولقدتعاليقولهفوصيلاكهف

بلوفيلشفتهععاضايعقوبرأىأتهرتهررهانرأى

وبئعراآل4عندممتوبوأتابعهاتيتىليلجإلهـرأى

كتائاىرأقالفأالفركعببنمحتدوروىارألتبياههن

فاحشةكانهاارناتقربواواألالحائطةفىهـياثيةبالى
وقيأناملهمنثحمسقهرجتثمبعثنىقالصصإذوساوبقح

تحعةولدنإئه2بعفإترأوالدلهؤلدولدمئواحد

شاهدوشهدوجلعرفولهفيوقالواثهوةالالتقاض



7

وفيساحفببراءةنطهتكدالمقىصبياكاألائهأهلهامن

قولهأوأفييشرقولمألىحقايدمنوقطغنوجلعققوله

عليهتحالماكاناانهثستفتيانفيهالذىاوألمرفضىوبئعز

وبئشقولهئوفلالتأويبهمافوصعارأياوناولم

إنفقولفيطنينقرهكانأتمهالملكضواعنفعد1اه8ةأه

زبتموهأبيكممنكمأخاسرقغ3أتيخبرقاالممواعهذا

هنوادخلواواحدبابمنلدخلواألوبئعرقولهوفى

وبئعرقولهوفىالعينعليهيخافكأأتهمتفرقةابواب

أتهبصيراأتبأبىوجهعلأالقوهزهذايقميمىاذهبىا

اثهمماللهساهوالجتةمنادماخرجهاطياةقيصن
وجعرقولهوفيكالمعاذة2جمعفعئىوعلقهيعقوبفورثه

كاناتهلىالله3أوأبلىقأذتحىاوألرفأهـحفلن

إذاالدآشاايقصبدنهشعرةقامتغضصإذاوكاقهوذا

511غضفقسوالوضمعتإزحامحعحوتتسمعالصئح

أمرؤياحأصباوهيوذابذنضبيعقوبوبدمنأحدهيم

هـ5ماع01

5عىةelanigrainnoitاوالدمن



فقالغضبماوصكنففعلعليهيدهصعانمنشاابنهوصف

بهظقماوالألغاكواثحمعالوادىبهذاإندكوذا

ارألنجيئعجزاتمنايعادهنخرحUارذغيرناكتاب

بصرهاكعتزيخاشاتزيخازوجاظيفرماتوالقالواعم
إبهاشإلهاالقهردلهاووسصفدعالهومحبةبيوسفوخذا

ةلهفولدتولمجوبصرها

لرعوبنمرصبنهواووبأئوهبزعمعمايوبفضة

مراتوبوكاناالرفىخققيومباهـميمامنكأأبوهوكال
بالضقثضرهاالقوهىليآاليعقوبانةتخهوكانيعقوب

ومالمديتانثوالثنيةحورانأوكانتلوطابخةاتوبوائم

زرعهفىآغالوألفولداسشروثالثةوشابونحمعظس ا

وهلكتبالض4وضرببالعالءاطهافاتجالهوخدمتهوضرعه

عليهتسىليا4امرأفوكاتولددـوماتوماشعتهأمواله

4بوأتتهآبطعاشعرهامنخثعلةفباعتقوتهوممتسب

عقتهمنبرأهوإنأضربمائةكاللضرنحلفاتوبفاتهمها

aeton414pIlrabaTodssmsolsnademmocمثاI64

8ولsوالبثعة



ماشربةشربائوبأنلواالفقالهااالثصيطانبلقل

إلىنحلفبذلذاتوبفأخبرتلعوزىعليااال4اصميدبهرال
بهضبرجلكاكفىءJJفمقاجبريلأتاهالمذةتانقحنان

الحالثةدهولمنآاوعوضهفبرأوشربفهفاغشلمابىفندا

أهلهلهووهبناتعالىقولهفهوذلىواداوعثرذستةعثر

مانةفيهبصعتصامرأتهيضربانوامرهمتارحمة3معومبر
قامتمائتلىيزالالصعبرفاللمجسنعلواثنىقسممهليبماكأعود

بئئوصبناتوبأتهالضخاكعغخوبإلهـوروىالديا

الذثفبهاخخلفوآأنإلىباطثيقيةمممعكينيزاواظيالعيص
عمعيىاليهم

أتزعمعأراهوماوهبزعمالقفةهذهفياختالفهمبهر
ياوقالىفصعدمودفاحماالمنيقفحتئيصعدكانابليس

ولمعليهووشعتاعطيتمااتوباصتأفإتكرلت

نجاعلهفسقطهقالكهوتمصبرهكيففيتظمبحإتبتله

وتشالمحتذاوفصاركذاثهوجفىفنغجمودهفىوهو
فيالدودوانتغث3هاهovروموتتأشألدهتلتفنبيتهإتنج

091وضعرونهـ3في



V

آأتاوسبةأشصفروسبةصةيئصصبعفيهيخشلفنجعلجسده

ووارتعلىكناصةحوهضاالقريةأهلوتأذىساعاتخوس

يثنلولمالصبرأحهعنالثذفصبرفىبالتراتعورتهامرأته

ابراوجدثاهاتاوجلعرهاآلبقولإليهإإلأحدإلىبتة

إليهلهفمظلوتارجالأنقيعهماLJزوأوابإتهالصدتعم

فاتهحتىصمالتهجتتلحفلمالصالةفيوكانبهواسعغاث

واتالهمةذلكاللةيرفلمبوغصالىجلوفتلذلثه
وشمواهاشاةذبماتهيعفتبليةفىوفيافهلماكاقارةكأل

بفبغيةفعوقبيفعمهفلمالجيرانبعضرائححهاابوأ

له8أحيىامافيةباعليهالذمنلماأتوبأنبعهموزءم
جبيربنيدسحععنزويناوقدوغامانيهومواشيهكتهمولده

ومواشيهمكولدهلهأحيىاللهأنزعممنقالأته
أتوئودىكامةعلبافذواظلالوادكأبآنهوغ

لدنمنذهبمناافىبمعلهمالذفأمطركععاكطاب
اكامنسقعلماقيتجعلبالمجابلوارتأبئإليأءصرا

فقالالحرصهذامافنودئإليهمهويضعثوهناحية

ثالsوايها



V

هالروااطيرهكذامنيعثغومنبركاتكعغغنآال

أءلموالله

اصرولدمنولعماكاناشعماأتوهبزعبمعممحعيبقصة
آالمأاىإمعهوهاجراالمارفىخققيومعمبابرهيماناواحد

ابرهيمبعدنبئوكاقومههالكبعدلوطناتبيماهـفزؤجيما
انجةبشعواخذوجدهالرهطأولكفئاصرانيلنووقيل

ذهـبالعذا3طقولتاشاقبيلةمذيههنولملوط

الىميمبنمدقبنغقابنهرانجأرعويلبنبسبنشعب

هتابنورخةكتابوفماتواحققيتمعهامنكانومن

نهعناقابنهرابنلرعرببننولمجبندشحبهواته

آنوبمميهاثيشعيااصلةالتوشوفأابرهيماأبنمدسن
هتهابزؤجأتهالتاسبحضوقالوموصىفبين

شمههاقالفلذلكأعاأعرجكانويقالعمموسى

اذوتالئحفرهمفىمذينأهلوكانضعينيالنراكإتا

عنضهفهاهموموازيتهمييالمفىعصوبخسأهل

األناامحعيبتوشعبالقرانفىمغئتثادالموذلك
ذلنجا



بم

أهلكماهرضعبماسابنقالطبتهظوتأفىمحاووتهطسن

كعببنمحتدعغوذويناباآل4كفرواحتئعصيةلىاقواآل4

مذينوكانتوالدنانيرالدراهمقطحفيغذتوايبشصقوآأن
باليخسيشروثاثجزثفاباألعومقربباالفمتجر

وضعدونئؤعدونصراطبئتقحدواوالوجلعقآاقال

وكانىاالأمواليعشرونكانواالضماكقالاآلسبيلعن

ولآلخرصممنرألحدهمايقالمصثمفنانفيكاهنانلهم

أبعيطاعلموالقهزوىكاقاثلهميقولوفهمعمران

مهذادبئوممراناشمإلعنكمفدعوائرسالشعيئانقوآيا

الواى3إبتةصتمالجنربتدسطلعتقدقويمكيمةأرىإتى

فأخذثممرةمذينإلىشعيبئعثقالائهعكرمةعنوزولنا

همفأخقييلهمنمموثواولماأليكةأمحابإليومرةالحتجة

عاطماغفامدأهلمأالروايةاهلوعندفةالظووهعذالث
rametoNاشااصي

sM8األمتى
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لهؤفعىثملهعأيخض4ه988أمإليفاتجواوالحنىلوهج

تيامنواإذاحتئقةاقنادواوبردامآفيهافظتوامحابة

ءطحتفم

وخلىوهوزاباصادأنقوئمزمالقضةهذهفىالثاساختالف
كجعدلبنغئولدمنوهممذتملوكاصماكلن

أطويلالشاعرقول3هالوفياهـصيمبخأمد

والحخراصنيمةاصاداترأوهوالنىفىوصشغىىبنىملوك

icأرمألبدموتهرثتهممنفيلفهظأن

الهآلونطهنكهكنىمذكلئون

ظقهتحت3آرأآلحتفه3أومسيذا

بنملكانبنلالحضاسمانوهبزئموالحضرموسىضحة
وقالملكأبوهوكانزحبنأطبنارنخشدبنعالىبخاال4
أنحذيفةأبكتابوقاررميمولدمنعاميلبناطضرترئم
انإليتوتهاخراللهوكانموسىصاحبالحضرهواارم

ا5MحتىادةsMئر

5sMعهمالموا



V

المقدستبيتصرئختزوأنملالملألناشيةزمننأبعة

لهوزيرانالترذىخكانأفهونذالناسكأكعير

هواليسغاطضبأنعتاسابنعن34ضالشهوابخه
قدمهيدعلمالجنةعينئأشربلتا4لذاخضاشهوإنما

قاوااطقرفىاالختالففهذاحولهمادصءإوألرضبا

اربالموكلالىألولالنفضإليالخندأطحاوألتهستلممىو
هوذقيلطلبهالذىموسىفىتلفواواصالمضطرقوئغين

منشابخهموصىأتهالتوريةاالأوفالانهـكللنموسى

قدكانثشاممرانالموسىطقتبياوكانيعقوببنيوسفابن

قالوإذقاشلمنعرالمجيدالقرانفىخبرهماالذؤيرله

إليخفحأأمضحاآوالمجرقمجهحأبلغحتىأبرجاللمتاهموصى
الماتىفىودعاويهااتيهابمهماذكزوفدالققاخر

القريخنذىعنالونكويتحالياإل4فالالقرنينكذىقضة

مطامبلغاتهشاليالذفأخبرذكرامنهعليكمسآتلوصل

مم09ميثا

dietuojasMالولياهللوظitép6rطiiedcérpengilaIodء
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تلفواخوماجوحياجوجعلىالسدوبى1ومنرالعمس

قالونبزتهودينهوصحثقهوزمافهوبلدهاسمهفىالناس

قثاشوملكصحالخارجالوكانالقإصرةفممرهوالضخاك

طافإلهئوحىنجياكاناتهمقاتلوزعمومفاربهاالذوض
عنحإديثافييسوقمنحذثنىامحقابنالواألرضفى

مىباناصعمهمصرأهلمنرجألكانالقرنينذاأنالألعاجم
كهوزوىبخايانخهينيونانولدمناليونافيمدربةابخا

نالفرذواقاأتهفضمقالبئعناكالسمعدانبنضالد

لمبئروصعهحقالباألسحإبتحتمغإألرضمميحملثأ
أماغفراتماطافقالالقرتينذايايادىرجآلرضهاططاب

وهبورعمةبالمالعتتمتحتىباالنبماتسمواتأنرضميئ
أتهاثالثنخاكأزوياالرومجماززكأجموزالالترتينذاأن

كانهاالتوارجمخبعضوفيكنعانبننمروذموتبعدكان

اغةكأافيكانبلبعفمهموقالصنةبثالثماثةالمعغمولدقل
اكلJزاارزىااالسكندراتهابخوموأمحابالفرصوعند

sM6أالصأهـametonteمanناالثافىيهذا

ليماهثuojلتاط
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لألتهالقرتينذاشتىانماقوآوفالدارابغداراوفتاالالمجع

كانتوقيلذؤابعانلهكانتوفيلالدهرمئقرنانعليهأقى

صشلاتههكأعلىويناشiiنحاسمئتارأصه

فرثهعلىضربوهقومهوطاللهلماععاغعدفقالعنه

قالوقدفاتخرايالفرتهعلىضربرهثمانمهاحإهات

فيرأىكانبلوفيلقىنيهالذوواتكعمأبامعلعماشبئ

فيللوءبهشهقبلوتيالشسقرلتىيشاولآكأتهاثإ

عاشدايزعونابخومواهلومفربهاالثعىرقمثطوافه

اطسنعنروايةحذيفةألىبصوفيصشةوعشررأربا

نوحتبآساولدمنرجالأناكئبفيوجدقينالقذاأن

ووأاليالخلدفئعطىالجتةمنالمجروهىيهامنيعثرب

وابنوزيردواطضركانالحينلئططبفيفضجالقعمة

نالقرذاوأخبرودوضامنهافثربالصينتلكأعامضالته

كاقالذىذاكوقالأصمبتوأتطلبثأنافقالبذلك

علىفوآياولهالحبروهذااألرضفيطافانعلىعله

ارسططاليىعنويروونصمطلوب43ضيوجودممنى

هsMيتناوله



الخقالىهولىفثعارألشياوأهونقبلفماذيهامضقدا

هذهمئلفإنالطاهرةنةوالسا5ضابفىليمىماركلةبإج

عيهالمستمانهواالشبهوأرثالقلوببانالةأسرعما
النالت

أتهالعلمهذااهلقالممرانابنىوهارونموصىقحمة

بنيعقوببنالوئبنقساهثبربنيفمبئعرانبنموسى

وفىيعقوببمتالوئولدمناباخه4وافابرهيمبئامحق
قعمرإنثتمربيمموصىوأختسرخابذأمهاسمأنصوريةا

7غهبصذابنفاربن2يوئابنابكاتحتوكانتيصهر

رفىمعونوكانصشحلتصمفراىموسوامرأةيعاقوب

ابنوكاناعمالقامنرجلمرةابوئضعببغالوليدزمانه

تثةهـعونموسىفلىعونكانبلوصيل2شتنرعرناخت

سةمائةبمأملكهأئمالممنحدثنىامحقابنصال

ناوادولهئمئصبهوأيصدعلمالثاربىاخغااشاث
مصعاحأاثاتمضعامآكانأتهناليقأفىوفىاتوض

وهامانبخأمامنكاتفرعونأنعونالقفعاصوصععث

sM1نوخابذginrocجsèrpadالكابمط3ا41الsM2013برقيا



فزرعامصإليالبطبخبزرحملكأؤلوأتألطعرخىكه

ئمنجخعلإتىئقبماكأتمامييدعاتالمقابرالتيواصمتولياوتموال
فىلكقذوقدأعاح4اواهامانواستوزرفرعونطك

الىألقاصعيصهذهكهماأنتابالهذاموصعمنغير

بهاباالستاللتغلتشوألعنمواعرضافاستمةواالخار

حكىوقدعآوالعلمالوجبالألتهالمعانيهاافىجولمجه
الىألثهاوهذهمصرملثهلمأليعىقالاتهجلعقالله

أناوقالغيرىإلهمنكمىلثماوفالتحتىمنتجرى

أخفيفآئعةيقولوفهاألعلىربكم

وراثكانفآللته5المالهتعحاقاذولفرعون

نجيراايىوالرلتاناتالمجيرعلىأاانىتال

مقررانولممياتدرجالبمنألتهفىحاة

صزاالحياةفىآلدكرسلبأصا

وآلحييراالعذابوأراه

خطيراورآهحارموجحماالمجزعليهموتدامما

فتارمثإلاطنيانهبعدتتاالدعوةالذفدمما

Mلفىيثتنل



A

وتناصلوالقاكزواراثياىاسبقأنذكرواعمموسىمولدبهر

العظيمةاألحداثأحدثوالوسفبعدالىألمدعلبكموطالتجصر

إؤاثارهمخاحأوطابعوهمأمورهمعلىالقبضواتؤاالدتفأ
فاستعبدهمثخوتعليماألفسظابرهيمبدتكينكخايا

األبنيةوشييدالفإلتثقلمنالبذابشوصموسامواصتذقم

أرادفلتاانمضرفيلتالجهونفالجإلمنعاطينالذوصدخ

الذقهاعنمنأقونريدالقرانفىبهمكايسضقذهأناآل

اليكنونمأهـاثيئاصمونجعلأيضةونجعإلااوألرضفاسئقصعقوا

والعشعوالياسصعووهارونموسىصممفكانالألرشفي
وشويلععونششوحزقوعيسعىويروزكرياوسليمانوداود

أئتةاللهجعلهمالذيىقاصراثبنىفيولتإتبتاوزسىواشع

واصااللهأتأأمناافىفرعوقارىللنبوةوورئةالخلق

بينفرحتىفأسصكمليسلبكغالماصدكمنلعب

يوخابذاألصنعصدمولودقيئذجوانوالحههتاالرجال
اليهااآلتأوحىاحدععربهيولمووضعتهبموصىلمحملت

ففعلتايخافىفافذفيهالعابوتقأقذفيهانإلهامو
لsMوال



A

بذلكموسعىننتىفرواالمابينمنضونةالوالخةنحه

اتفقابقتلهفرعونوههساوالخرموطاابلفةالماءلآلن

نتخذهأونالثةأقعسىتقعتلوهالمزاحمبنتاشيةاهرأتة

شالتحتئامرأةثذىهلكلمالرضقالهوطلبراولدا

أكطإفردردبمملونهيمبجتأهلعلى3أدلهلمريمأخه
4أاأدقىفرعونحخرفموسىفجياصالوادأنجرئيمضعهآمه

فطيمثىلىمذاتهوفبيئوراهقبلغأناكإقهخةيهعل

يهافوجدالبدخارحبمقفرعوننصرأنتوذلكالمديضة

الذىفاصمغاثهواسرائبلىفحلىالدينعلىيقشالقرجلين

خفقضىموسىفوكزهعدوههنالدىعاحأضيعتهمئ

صأصجبهأمرولذلكيتحمدلمإذصمنيعهعلىموصبىفحدم

يعتصرخهساألبااستنصرهالذىفإذازقبيخائفماالمديةفى

منكاقتلهعاىالقوآ8وائحروبههاعاىممومةمفياتأ1

قالالذىوهولوخاسصلبنصسليسعىزجاىالمدينةأفحا

3امنمؤمغرجلوقالالموبنسيمUفىونجلعرالذ

s8الحقطه

8ل5ائتراو



A

ليضتلوكبكيأتمرونالمالإنموصىيافالإيماتهحستيفرعوق

قولهإلىيترقبإئبمامحهاتحرجاالمحينمنلكإلياخرئي

مررووضونيالناسمنامةعليهوجدمدينماورداUو

حفراواحدةاصمشعيبابنشاوهاتذوداقايئامرأدفى3
فيمإلى8نقرماشيتهيالقومصتىإذاوكانحافاىألوا

وهوالنطلإليدؤلنثملهافسقىالقومفتههماماشفالمجتا

يدعوكألىإنلحالتاكعتمثىإصداهمانجائهجاغ

قالالقصصعليهوققىهحاهفلمالنايتصثعمااجريكلمجق

عاىابنعهإحدىفألمجهالنطالمالتومننجوتتخفال

ابنهزؤجهالذىأتقوموقالثراعأوجثماقيأجرهأتا

طويابزمانفبلههلكشحيبوكان3يترونخقنةشعيب

صارشاألجلاموصىفضىنهلماوبئعراللهوصالأاه6أ

اشتإليصؤااملىألهلهقاليئازاالطورحانبمنأسباهله

تثحترفطوكانوبربرريمذاتعاتمةليلةكانتأتهيقالندا

ثالsظ

8كمالفله

28كلةارصلبهذاقل3كونحننه



8

اممموارألهلهفقال8نازلذهلهفرفعتالطلمةلشذةريقااءن

الخارهدىعلىأجدأويىبقبصامناتيكملعلىناراتأسإفأ

ارادشاطحأمغفنؤىأغمنهقيقىهـاهاوهوإجماإوتتجه

4اآلاناإقاهوسىياانالشبمةهنالمإكةمةالئفيالىأليخه

غيرئوجلعقالةفقىمااكالمفىثموجرىالعالمينرت

واليدصاألاصجزاتواياتارمئوأعالهالقرانمنموضع
فرعونإليوبعثهماوالوزارةبالثوةبمصهرونإليوأوحى

مقعادةإنسحرةوجمعواثههمافاتنحرهماالرسالةوبآنافانطلقا

ىفإذاوجلشاآل4فالماذلثهمنكانبهجاولتا

باهركهراوالماللهواوصعالسصةوامنتيأفكونماظنقف

ينيجمرجاقموصى4اآلوأمروصذقهاحقهاوءلوايات2أا

واتعهمبهمفسرىعدؤهمألمصرفاليهناسرائل

سهومنموععىوأنيالمجرفىاالقهعفأغوجنودهفرمجون

القرانرفىذكال

فعلهعلىنرعونواطىكاالاروقأنلواوقارونص

لsMزا

Mل09وكان



بالعضةلتنومفاتحهإتابموزمامنوجمعظالمهعلىءأعا

وهارونموصىحسدوقومهفرعونالقهأهلكولتاالقوةاولى

لىةواليثعىزارهااولهرونالبرةلكفقالااماعلى

بهاآلصهنخسفضلهىموفدىهذاعلىبرأالوالله

بغعةامرأةدكاكاتهالكهمععبكانبلقوآوقالاوألرض

لساثااللهحةطقامتفدماالفاحشةفموعلىتذأن

هاعلموالذبالصوابفخفاتت

إلىبالمسيرشموأسفرعوققوماآلاهلكوالالعيهذ

الىألرضتلكفإنضنهاوئحليهمالجتارينيقاتلوأنأمالث

فتالهيعنوفملوافسأبواءليهعماهـهيمابيهماميراثانقذصة

التىالمقذعةاألرضاثوافومياجليعةاشالا

لنإتاموصعىيالراظأدباععاىترتذوأوالاآلء5في

هاهناإتافعاتالائثورأنتفاذهبفهادامواماأيدااندخا

سنةاربعايئاجهافياههودخولمايهمعلالذمحرتمصاصدون

المنمعلوأنزلبهمظطتتاللهكلنالعزمةواتتهمتدمواثم

أنالىعياضثراثىبىوتجرأالظمعايفظقلوالسلبى

ثمالذعاىاصصاداوالىألباةوهاروظموصىالتيهفيمات



خنفالتهفىوكاق4أبنائهيمحودحأثاهـقيحيوافت

وشأنالجبلوشقالأللواحونزولاالمرئومججالهفارون

الصينوراماإلىارألسباطورفعهارونافيواحراقالسبين

ذلكقبلكانمالوحديثالبقرةوهقحةالرويةومسألسة

بىمأقاخدوإذونجلعراللهقالالحقياكذلك

وبنوموسىجابولقالةارتقيماعثحراثمنىامنهنأوبعاسمرائلى

ضلهميأخذنقتسبطقيبنيخرجاناتمهاأمرهرالاسرائل

وأنلوايواوالادلوايالأنقومهوكأنهلقهفابا

أقلهيفللموسىوجلعراللهوقالورسمواءالآلئطيحوا

اوتقضبعهمفوفيلةاوالربهوةتموالىااتمألئنمعكم
لعضاهممثالهمبمنقضفجماة9فىأموجلعرالقهبقولبعصق

علييموائلوجلكقاتهاقساللةإفاصميةفلوجمموجعلنا

منوكانالشيطانفأتبهمنهاأندخفىاياشااتياهالذىصأ

وكانباعورابنبلعمائهالمفسرفيشعضقالالغاوين

كهsهافتتط

لsMابايهم

8آeLمحاetropndroQudأل4كهالذأخذولقد

8بمافىونقص



إذاوكانقالالىألعظماللهاسملجوكانالدعوةمسوراب
واكرسىالثرىتحتماهـىحتىالخبلهزفعتجمد

وشذتهحدتههابواالجتاريخهمديثةالبلقآسعىمهقصدطا

وأبوااصراثإقبنوفاخالفعليةفدعاعليهيدعوأقلمعمفسألوا

ذهتباعورابنبلعمالنودلىالتيهفي4هواوقاتلواأن

موصىفوموهنوفيعرالآلفالأعطاهاتهااكاكانالتاو

ائهالتنسيرأهلبعضقاليعدلونوبهباطقنديامة

األسإطاهنطواثففزعتموصىبعداسراثيلبنواختلتلتا

قالواسفعهماسرانلبىسازوبينابيثمصهرقأناللهإلى

مماأثليتظالمالطتةطاهرةالصينورامنأرضىإلىالله

إليمصمالمسساجليةزفعصلعمالنبئانوزوىئماسإىيتعاوال
قومهموسىواختاروجلعراصهالالقواقبعوهامنوا

أضآثبملماالتوأالتفسيرأنأهلرذلميقاثشارجالسبعين

أندفأميرتهمإلىيعتذرأنموسىسألواجلابإدةالسامرئ

ربتهمبلاالجلإليبهمويأفذرجالسبينمنهميختار

الجلوأتراففطواسهمأقتلفيطاعتهمحسنشأوثيبهم

ثكوماهوا



9

لنفتالوابمفنيصىوكلغغموسىيمقموجلعقالقهوكان
موصعىدعاثمالصاعاقةفأخذتهمجممرةاآ4اترىحتئلثانومن

أنهقالواقدءلجاثمفأخواقلمغأهلكتهملوشثتفقال
ئمأرواحهمصحوتاضجىعفعوافأشعفتاكالمهنوكيرىال

ىوموموصىيمآموجعلإليهماللهفردهاثانجاتموومما
بهصىأماكانبعهمحرفاسراثلبنىإليرجعواظايبقهنم

كالآعونبنفرلقوقدكانوجلشاذقولوأمر
عقاوآءصاليعلموقوهمهعقلومابعدلمجرفونهءنثمالذ

قيونماكنخئخرجوالقهفكافادارأتمنفسافتلتيوإذوبئ
الحوريةفىعلهممكتوئاكانأتهالتفععيرأهلبضفال

تلكأهلواخذهااقربإلىوليسقريتينببنؤجدقشاا14

واوذرخمسونميماشلفواأنكروأفإنبذفيالقرية
ماتلهعوقاواألقالناهماباآللمجلفونءليهأيديكمحواووضبقرة

عاميلاصهداللهعتمابنرجلقلحتئدمهنهـؤنفبر8

وأصجاألوديةبعضفيفطرحهكهابنةيتزؤجأننحاصة
إلىفترعواقاتذمنيدرونوالرهماظإبينوالقتعلالقوأ

ويشددونهـاجعونهذالوافلمالقرمنقرةبذجفأمرهمفمو



9

فذلمجوهاالقرانفىافوصحوفةاسثعععةاعلىمرواحتىأتفسهمعلى

نتقناوإذتعالىاللهفقالقاتلهماخبرغفعاببعفهاوضربوه

تاليةالهمواتعأتهوظتواطفةكأتهمنوالجل

العدةهنيهافومابالعوريمةموسىهمألماالتفسيرأهل

يقبلوهأنالقوئمأبوالقصاعىوالقطعالرنجممثلوالضنليظ

أنجهامافكاالتوريةقحتمإقلهموفلالجمفوالذفرخ

مئهمكرهاوقحلوهوجوههيأضافعكوافسصبهزضحتموإال

خييهممنبعدمنىموصقوموأخذوجلعرالهاوسال

السامرئأنأ19ofأبعضهمقالاصلةخوازلىخألنجسدا

أهلمنكانويقالطةيربنوسىواحمهموسىعتمابنكان

عدارأللواحأخذلميعادالطورإلىموصعىذهبولضاباجرما

رنىقدموصىإنفالثميلةلمئاوعثرينعشرينالساهرئ

نجعلوتهيبعليهومحفواضطلهمفماخانقضىفدالميادوهذا

عرالقهقولالفاسباالقتلىضأحثئفقتلوااالقتللؤبتهع4آا

انذقالبارئكمعتد33خيربممانفسكمفأفخلواوجل

وتفصينبرظة9شىقيمناأللواحفيلهوكتبناوجلعر

ل09ماخرما



فىهوالهااصرائيكبنىأنوهبوزعميةالىنال

ومايألؤنمافيهيعرفونبمصتابيأتيهمانموسىسألواالذرضن

ويصوآرالطوإلييخرجأنفأمررتهموصعىفسأليدرون

ونهاهـلفواموصعىنحرجالىأللواحوئعطليكقمهلىمائالثين

لاثميوماثالثإنوصاليلةاربعينوأوعدهمفومهفى

اصتهاهأمربالمافاهوشوصتسواثبريقالالثرطاهك

مرسىسألوهاهنااأللؤاحوأعالدأصهثمبحثربإتمامه

يةلروا

تحالهاوآءأنا5ضابأهلبلغموعىبنىالذىيكلابهر

لفرباثمفدشوبيصعاعتهمامسضتخذأنعمرموسىأ
بانالقويقرتونيهتدرصونوكانواالأللواحفيهووضعنجنى

التيهفىمهميعهعيروالمجكلصهمفرابملتأفتترلنازنوحمج
كانالتىالليالىمنليلةاالروناصنانفامتزجصارواحيث

صتهاوأارالقافأاسقرباناللألفيهاالنارتترل

طاقومائةابنوهوصنينبثالثموسىقلهارونومات

4منفىالتواويخواخلصنونبنووشحواحمسنةوعثرين

ألفىفيمن



I

أمرانقضىأثهبعفهاففىعمموسىزمغالمجمملكن
زءنفألىكأفوودوسافين4يوفنابنالبوعويوموس

ايامفيإنماكاقفرعونمعموسىامرأنبعضهافىشاثطاا

آتالعىمسيرفيوفرأتصنةمائةبخمسالضخاكبعدمنوجبم

بيتأخربوزرتبدخمديشةبنىالذىالجضارابي
ماكانالمقدسببيتاليهودمغبهاكاقمنوشددطالمتفد

عمموصىأنالعتبىمعارفكتابوفىويوشمعثموصبعدإؤ

بشلماوشأرضفىأنبلفهفلمااسفنديارنجهصمنسدعضلبعث

مممشاتل3نرسىبختوهوعندهمثقربختإليهمبعثديمااحدثوا
أعلمآواباهموصع

مانهااتفقومااصرائلبنىوجماثعمموسىمعبزات5ذ
فانواطهواليذفالعصااب15بهيطقإورىااقاتلعفاخ

تلاصبىردومجاسالمجروفلقوالدموالضفادعوالقملوالجرا

المنالوآمالوإظألليالتيهفىيامنالمآوانف

86برقيا

smelsnadsiolined8خورولكاجمم

8nojteerroC3هلدsnنعرلمحت



الجلوشقألقرةببضضربحينالقتيلحإةأووالسلوى

التيهوأمروإخياؤهمالسبعاقالصاعقةوأخذقاروقوخسف

إلىباسةنمىموسىبدعوهفرعونمالابأصالذىوالطصر

فأهلهمعالرجلفصعاركعببنمحتدقالوئشاهدئرىايومل11
طريقمالهمموسىوضربجمرابئرهاالخلةوصمارتجمرافرا

أراداصاإعمههأمموصىأنإرالألخفىوجاالمجرفىشاي

فرعون3اأمرامناستعارثمصرمنائيلاصينىيخرجأن

القهاخىأخرجوا3فلتانقلهموهاالمعيةالخللصوىالخلى
دهولىبكرنهمرجلدكلفاتالموتالقبطرأبعلى

افىهمفأفرعونوخرجاسعرافيلنوتإعدأنإلىممفاشعظوا

أللوانإسائرعوىالدفعالجلمنالفمانةهصافتهعلى
لبئموسىضربولماوالجنينقدمةافىكانومنوالعيات

طيقاناثحمجلحئئفمهيدخلوااثابؤابعصاهالمجراسعراثيا
9ااوالطعات

5M15ةاضعاةحlenbIsèrpadéginrلمإnabalte231pIrihtأ
154أء6

ىsMفكما

اsMصاقيه
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واتبعضإلىبعفهـبمينظرحدةعلىطاقسنطعشركلاثنى

فوهوفىعونيدىبينفتقعدتمأنثىفرسعلىأئجبريل

برذشنواشتمالجرفيلقيلجفألمحمالجلمنحصان
الضنألجمهفلتاغرقخاللؤشطإذاحىبهفأترائحتهفرعون

الذىإتالإلهالاصذىباامتوقالبالشهادةستإبتهرفع

فأدخلهالمجرحاذمنجبرقلفأخذاسراثيلبنوبهاهنت

نبئلهااللىصعفالعواتمفيمثمممورةكثيرةجمائبخفاه

عنحدزااطدثفىجاهوقداوألمممناقةوالاألنتآءن
ئعجزاتسبيلبهرناماجميعوصعبيلوالحرجاصعرانيلبنى

عأمعائعولاقإلواحدةةواواحدةنيهوالعتةاألثيتا

لمهجلفرطالعواتمساعدةعنهـفعمنفاتاوصلمماخعلى
هذهبإتحارجاهبينفهومواطآثيوجانبمذاهبهمفى

ولقدمستبهقمنصلتأويلعلهاحاملوبينراشاالمجزات

خعهغلهمعصيهمموصىعصىتالقفأنفيعمبعضهمرأيت
السمبينوحياةالمجرمنافااروااليدشعاعكذاتهم
بدطفبوافماالعلموجهإلصابتهممعلذلكفكلمؤثمبد

sMحذهكل



9

أرسلعمموسىأنهنمصمينولمنوحمصثلهبالجماتوامماكانوا

كاةطت3ئثاخلكوافىصامنذنبامحهومنفرعوقعلى
اعلموالذووساوكثيرعيطمحالساجأبنباالقرامطة

القراقمعاليعابفىمسعوفاورةمضتالقصصوهذه

يجوزفلذلكفيهااالصواخالفومعانهاواعرابهابوجوهها

فهذاط

القهوتتأهعهدهووآلمرصىليفةكاننونلئلىشعفضة
فإليهخوكالحبوةإنفالاتهاطسنعنوزوفبعده

حينعذالموتتمنئبزةالثمفارحةموسىرأفظاموصىحإة

وتلميذكهموسىأختابئتلالذوهولىثمعأنوقل
مدينةبلقآأفتغالذىوموضراطلبفىنعهصارالذى

وقدالليلجمليهفيخالجباهـةوفتلىموعبعدالجبصاريئ

جتىالمشصسعليهشأنهفيفدطتةفعهمابتيص

اخخميناحاباختلطذفكفنوهبفالمنهميفرخ
مالاصاهوهـبنوالسميدعبلتاملكاشباوقتلال

بعينأفولثآالثأملوكمغملكاوثالثينواحداا5ضعانيين
Msفىمنه



يقولاوفيهشنابخكالبلفوماتثمنبيالحملسثة
طويل3بعض

تدتمزعاطئهثأيآبلةمونيربنعىالعاتترآلغ

بنصصعظينةركاننوتهمناالىألخبارفىتسمعولم

الىجاينهوأحدشموسىءماخصعرانبنتمريمشتحتهثون

علهنااتهاأتعميخافونالذمننرجاقالثعالىاآلسالالمذين
هدوساقانينلهابحاأحمضراحملفللتاا

لىسفنظيرانكالبأنيقال3نجضابن3ابكاقصة

فدعابهيافحةث8االثعنفوالجمالنالحعنفيآرا7ثإ

وبثرتبالجدرئاللهضربهوهبقالئفترخنقهأن4ر

واالذكهوجمطاسفلوانثىأنفهوخرمطيتهمعطتعيناد

احديتدرولماالسفقذرهالسئعكرطومخرطوملهصارحتئ

ققوتةشهأربعيناسراثيلبنىفىJبالعدوفامإليهالنف

51عاءبؤ

sMكالوب

sM8برقعا



القومونجنوابوهوبوربرهثهنجادحزفيلخمالحقفيلصة

وهمديارهممنخرجوااورينأإلهترألملعالياآل4قالالذى

لممعدؤفمالمنهريواقوموقالىارإلةالموتحذرآلوف

وئالئايئبفمعاوكانواالطاعونهنهربواليالسدئلوت

امعاليايهابفىفيهاختلفواماالقضةفيبتلاوقدألف

وبههاكأل

اناتومتبئوهواكويلبالعربتةوهوهلقانابغشمويلفصه

مناصراثلبتىمنالمالءإلىترالموبئاآلشقالالذى

اآلسبيلفينقائلملكالناابعثلهملنياأقاأذموحماصد

بهونيتراالتبيآعنلؤارثوهتابوثاصرانيلوكان

صموريحقىتهموذهحتالماليقفغلبتاعداثهمأعاويستنصرون

أوتطانخآلهمبهميقاتلئاملسميعصانشمويلوصألوا

تآيةإتىلهئذعثواأقفأبؤايامإنهابئببطنوكاقملكا

ئحملةهمفأالتايوتمياتأنملكهايةانتبميفمالمفقال
رأسجالوتداوذفقتلعدوهيطادتبهوقاتلالمالثكة

االسارىجمنايديهمفيمنكانواشقذواوهزبوهملعةالط

فىاصبعل



نونيومعبنولدمنرالعافىبنالياسهويقالالياسةقق

بنهروقولدمغيسىبنالياصهويقولامحقابنوكان

اكقلىذوهوويقالواذرياسينوالياسيناصاسالهقالعمران

احبهأيقالببغلبثأمللثإلىيلىحققبعدالذبعثهبعينه

غابإذاملكهعلىتحلفهاثكانازبعللمهايقالامرأةوله

فكدتوبعلاحمهعظيمصعنولهمالزصنامعابددالذنبيافئألر
الجوخصدهماجحتى7الععماعهمالقهفأمسكونفوةوعصؤه

العسحوكانلهمفيدعووهـاجعوهيعنتوهمفلبكلاإلسفطلمبرا

يمسثعفاناردكانإليهماللهفبثهالياستلمداخطوبابن

وصعذقوالحآمنواقالالذصنامعإدةفدعوارالفعثكمالله

الياصفد6كؤهعإلىعادواثموعاشواالالعثهمآافرفع

3نئريحهأن

معياحاكانالياسأنزعواالققمةهذهفيفافيخاذ

ورامنامعائهفاذلكئرىحتىاألخكريشاطشياكل

همزذجلثقديهاآلأؤحىبهولعاكفرواأضألعهجماب

أsMرميلاetoNمملعertuaeامتئ

كطي



5

الجيفدواأحتىسنينثالثالقفرعنهملمحبعبيدلث

تهIسابهإيمالمصمبعدكفرهمأكإعادوافلماايتتةوإكالب
فوثبالثارلنلولممادائةنجأتهفالوابيغ3كههـفعهأق

قالىتأمرليبميسعاتلميذهونادادبهلحانطلقصعليها

المطعيلدةعنهوظحالريشالقهكساهوالعندالذبطاعة

سلموهوناقالإتستاهلكياسماوأرضيماوجعلهوالمشرب

آضاصفىبالمواسمخهعاتعارباوالحضربالفيافى
وفبعددالآلفنتأهتلميذهوكاناخطوببنيسعاصذ

هوايوفلهوالحضوقيللض13ذوهواليسعأنيقاأل

اكفلذاأنحذقنههألىوفياكتابأابهمأأعلمواآل34العجو
الذىاليسعهوولعسىاإلستليذوبانجأحاليهو

حفاهذاكانفانحمعاقألىعنويههـالقرانقاالجمر

ساقاكثاختافيهتلفل5اذوأقاأعلمواآلاليسحاقفيما
تعالاللهشاإنالمعافىكتابكتتحده

نتأهإهقوبنجهوذايهـولدمنماايبنداودهوعمداودفقعة
لهفاجتمعطالوتبعدملكهشهثثانابنشحويلبحدالله

s1آملقا



ظيعتهصصبفىواختلفوايئةباوفعأنإلىوالبوةلملك

حأاألوزاوروايةاكتابوأهلاألخإواباعندفالمعروف

فرأىأشرفقحالأتهصقلتمالثبنكثيركأأثبنجمأعغ
حتىاطربفيبعىمنفيزوبهابثفقلحفىفوفعتامراة

المرأةموالهفولدتتزؤبهاالمرأةعدهاغضتفلتااستشهد

33تااالنبفعلمنهذاقوئمواستعفمااوريازوجهاواسمبعشبع

ويدارسونهالعلماصاثيلبقعلىرمىابكانداوداتهرواية
اخصيئةفيهالئصيبلىئمائمبئعلىاليأقىبعضهمفقال

أوحىةعنئاططيئهتخىفيواجهدناليىأالخلونداودفقال

كانتبلاالسبعضوقالحذركخذداودياإلهالله

خاالسدونUوضىمميناأحدالىاستمعأنظيئته

ذبتفيهلرسولينحرجظبمغبالتهونعوذخصمهمن

اطصمتكأوهلقولهمعنىفاكذلكولوكانللكتاب

داوداتعريفكلهاوبعالئآتااخرإليالمحرابتسورواإذ

ففلماسغيرالالظعينةعنكاقةاكمجةوبهرصنيعهفيعم

ذلكلهنافغوجلعقاآلبقولوانابراكماخرصتليهته

اثجعاتإتاداودياتعالىبقولهالطبقةهذهاحتختوقد



59

القهنفااللةباطقالناكنبيفاحكمالذرضفىيفةظ

لهوسخرواالشراقبالععمىضتخنئالجإلمعهصخروبئعر

السابناتيعملاطديدلهواألنوئطيعهاوبهاطببر

وشذةجمودهطولمنوععفواالقضةهذهفىمذممراختال

حتئقالواتصديقهعنالصدزيضيقماثهبمكثرةجزعه

وكانهصبمبحقدةقتودموعهبانالعتنبتى

أنوهصوزعمخطئهعلىفينوحانناساسبىعكةفتمجمع
والالمظوآينالهارةألبححإلسلسلةلهأنزJوجلعقالقه

بالمجيناطكماروعتوارماكرمكزبكاأنإلىاخطالمايالها
هنيهعلسفلمااطديداالنةمعىانفوآويقولوالشمسود

ومعتىقالواطبهعنتفيرأطديدنفسألقالدروعصنعة

والطيرالعهاالنظرعداؤبوالطيرمعهاوبىجباأليافوله

ءالقلبكل

الهثفعينيمحبشيآعداكانانهقالوايمالحنلظضحة

بينخترهالذأنوهبوزعمبتينالرئضطكيئوامنض

أMحدت

8اsMجبشيا
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جعلبالحطحةداردوغفلمااطكمةفاخشاروالحكمةالنوة

صالوإذاطالسةلقماناتعياولقدتعالياللهقاللقمانطيقت

لخفماضكUباإلئشركيائنئوهويعظهاألنهلما

ف3اضثرللقاتاابأاتهه39أهوهبروذعظيم
مولقالووصاياهمابمفىتعملغاسقدصةاطمغممة

6فاتقلقناعحتىماثاناثهيعظيزل

ىافءتالوههداودلفهوافالواعمداودبنصليمائاقخرآل
لفأهحفىوئدخلهأمرهقسشيرهوجحلهصةعثرة

إلىتجاكاترجمالىكاتتكسىامراةانأصابتهافتنة

فقاكالقغعاحأفراودهافأجمته3االضومةفىلداودفاض

اودفىحاحبشالثرطةاحبوصالماضىفتواطأأهذامرقابعدأنا

علىئرساالممماالمرأتلهذهأنلداودوثهدواالسوقوصاب

غيرمعذهرالحبرسلمانوبلغفرجمتداودبهاسأمرذفسها

علىواالنىالقفاعلىاأحدهنجعلليصبىنغلمانمعجشبا4
واحداجعلهـالمجبةعلىوالراجالسوقعلىثالثاوارطةالش

علىوثعممدواالقوموتجآداودمفعدفعدئمالمرأةتجترلةمن
MsكاهفلsMله
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خقافىصألهيئمسلمانبيثهيففرقالمرأهبمترلةهوالذى

فىواختلفوابمأذخرواأحمرأحدهمفقالاكلبلوقعغ

فبلغشهادتم3دةكبرهوصحغرهوأنوثحهورتهودقشه
وسألهعبيثمسوفرقالمرأةعلىشيدوابالدتفدطداوداطبر

نامرأوكاتفالوابالمراةففتلوابقمفأمرعليهفاخلفوا
الذبنجاصىمنهاواحدةكأومعتهرفىيضتسالق

3فوادعتاهاالقىالصبئفتثازعابئينالصأحدفاختلس

عليالوفقحتاأنبالمرأتانفئتقالالحداهمانجالولدداود

فقالتتصفتيئبينكمااقطعهينبالسعليمسليانفقالةالقق

فدفعالعهااوألخرىوقالتالتقطعههولهاالصبئائم
إليهفشكاوبئهوجاهقالوااظحاكرهعتسقمتمنإلى

الناسسليماننخطبلوهافألهإوزةأخذوالهجيرانا

يدفيئملهاوفيسرفهاحارهإوزةالمأحدكمعدوقال
يطرفلنسوتهالىيدهالرجلفدفلنسوتهفىوريشهاالمجد

الرجلدونكارإوزةنصاحبسليمانفقالالأآريشأيها

sM8حل01

gramrroCثيالىمنشىأبها



فىسمانإذوصليمانقاودوفىوجلعرأتهاصالوقدخذه

كرأرجابفيليننغعشترجلغنمانقالواتcاالحرث

كذاغيرسليمانفقالآ5الصاسبالننمداودفقحنىفأفسدته

كهنمالغصاحبيدفعقالجمفقالبالموآارفثئفالالمفحا

مالهفىاطاجةقدروأصوافهاإنماألمزليغشفعالزرعصاحبالي

وضعاوددوكانسليماقففغمتاهاوبئعقاآلقالقاها4ذئم
ثهووشوجلعقاآلقالوأتمهسلمانفبناهالمثعدسبيتأساس

تموأوتناالطيرأمنطقغقماالناساتياياوقالدداسلياق

وأضفنامرشورواخهاشمسغدوهالريم11ولليمانوفالشىكل

ومنرتسهبإذيديهبإنيعملمنالجنومنالقطرعينال

مالهتعهلونعيرالسعذابمنئذفهأمرناعنصمميننخ

زاياتوسدوركالجوابوجفانوتماثلمحاريبمن8عاي

ياطلةقإلتلنالوادعلىألؤاإذاحتئاثأتعااطهاوصسال

نجهآمماوبئعرالقبماقالكاهذاكذاإليةالععإثأيها

زخاخابأسدتجرىالريملهفسخرناتعالىوحالوصمدقناه

يأمركانهاوذكرواوغؤاصبتاكلوالشياطينأصل

مإلهبهمفتغدوشتآحىبهموتسيروععكره4فهالريم
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وؤجفواحرشمصمسيرة49ofأبهموحوقىةغدافىشعصر

ئخنالقديمةالعادتةالىألبنيةبعقىعلىولثمالدنجلةبناحة

راعغعدوناهوجدناهصاذاتوفثياهوماشناهش

وصالوااللهشاءإنآالشافالونمهراخونونحغفقلناه

كدانوملكبابلمنوبهرملثأولفأبالشاداودئلئأكاث

بهالوهيوضففالعهداطولوالىنذلكيتيقنوالبايرق

ةالمعئمنبعثىءسليمانتابالوأهلاهلمرتايصثثوأل

همفهتومعرفةلهوالشإطإناواوإشالجنعةصااوالملثاث

والجراحروالجحقةالنوليواشراجائاهالرجلوأاثوالالطير

بهيصفونوالفرصإتألذلثطوغيراطماماتوبناالمعدتمه

ماكانفإنالأمعدهمسليمانأهوأدرىفالالملكشاذجم
ألمجرأخةمثلوألننيآإلالرجلنيلمحتهابهوصفوه

تالعثياحتتلوماواتبحواتعالطاآلالاألنمئآلغإلهـيحأتىال

طاشةأنالتقسيرأهلقالسليمانوماكفرسإلتلجكعاى

ضلىمموبارألبصاراخداساحراكانسليمانأنزعراالهودمن

رباألترهنونهمجمرهواوإشالجغملكواتهأخاسا

هلم03ولم



01

وماكفردعواهمعنهاللهفنفىحقيقئماعلموجعلهوصخه

وكانقالواالسخراضاسايعآمونكفروالشياطينوكنسالن

المياطيناخرجتهسلجاتملكذهابأيامفالمحرفىر

فيواخعلفواالنبئالملكصليمانالىوتسبوهاالسفيوثتته

سبىأنهزاغفزعمالملكبذهاب4لألجاشكوتجهالذىبالسع
تعساىانهاتمثالقىرتحأتففاشأذنتهبهاضعفريةط

وزعملىمااربعينصعدتهقالوااالفسأذنوتسحاشبه

فأذنفرباناJألبيها3قتتأقاتهنهمتبعفىسألهأتهاخر

هLJإشضذلهكاقبقونموقالةجرافىتقربفىلما

بضربهبلوقلبالمجابافلوارتحتىالجيادبالصافنات

منذهجنلسلمانوخثمروبئقياللهقالوأعناقهاسوقها

بلقشمه4لصهتعالاللهبهروقدوالطيرواوإنسالجن

فىباعروبخىوإسالمهامجممهاكانيفوالسورةهذهفى

فيةاشعاركثوالبإليهااليذهدوهدايةالطقفارتداد

كأبمثألؤريsMخنتهفى

sM8ويتأشبهيعقى

8ثال3قرب



أطرياسأتجأبنألعشىافول4فئنامرسلقيق

اللصمنإلثاصنيماتكانومحنراخالذاحيأفلوكان

مضرإلىمابضاصئومقءعبادةواححطفاهالهىبراه

أنجربالصملونلديخهقياباشيعةئكالما3جنومخرمن

هـوكلبنشراجلبنهدادبعصىبلقيهىيقالبلغشآلفقم

ملوكاكانواوابألهاياليشأملبهةكانتالرياكبنالحارثابئ

وأقينفأجاتاوإسالمعلىوراودهاغتمسعلياقوكاتهاقلها
وردهاطناولمقامنزؤجهاشجلبلوهالسليانبهاوئزوج

افبنواسليمانأمرهلزئاوكاتتقالوامائاإلى

أتهتظنوهىسافيهاعنجشصلخوضهقواريرهنماصنح

هـرةاكاالفاخرجوافأمرعليهاالشغرسلمانرأىحتىبر

6رواك

قوئمقالعمسليماتوققمةالقضةهذهفالناساختالفمجر

الطيركذأصذغيرهأحذيحلمهالشىبرداودهعالجإلتنج
أنزوىهوكاوإنماقالأصدهعهههسهييمنلمسلمانمع

05M6ليزف



وجاعققهابقولضتفقمابيئكفىأح649أهسفخاحصى

فنصمحمسونتفقالوكنلمجمدهتحيعإتىشىمنوإن

ضينلهوأضتاقولهومعفقالوامعهصفجفقدحمهفقه

اهرالجهكائرمعدتهمناءمحزاجهأىإاهدىهوما

المهدهدأرىالاىUفقالالطيروتفقدفولهومعنىفالوا

اطتيفيستونائألتمالناسفطمعروفوحذاصريمربئانه

السنرصرعةفىادتشيهاالطوربأساائثمىالمجحيراالسنر

نملةاتشاافلوادعلىأتوأإذاحتىقولهومحنىشالوا

اياهم3بظلنعسرسإلخطةخافواضعافقومأثم

قالوأأمحابهدونلضتهممعرفتهمنقىلماهنمضعاحفتعشم
وخذاقهمهموأشدااالسغتماةالجنالشياطينومعى

وتعحخإالواقالعديهةوالصناغافامفبارألمورهغ8وغرفا

اوألرشفتهيبعهلئغدمثلشهرورواحماشيغدؤهاالالريم
اتاضيرصافيبرشهمسيرةئطاعئهابنبمدولتهوئعرة

واخخوااومغاربارألرضممعارقملكانهالقرانفيوليس

عاحألمجافنىعدوىأنحتئغببالئصرثظحمالنبئبقول

6اsقبيح



ا

داتةإترموتهعلىدقمأموتهذكرفىوقالواشصبرسيرة
والمخاةبيخنافيماممكنهذاأنمتسآتهلتأارألرض

واوأتبعدحىأتهالناسورونإليهاأعدةفخأوالسرلر

قالواالمجةمنامرأةآهياكانتبلمشأقالحبرجائئما

زكرياكتابابنلمحتدايراعلمالناصمنصحئقاهـيدأنإالاالثتم
لذىنجصوالفيهماذكريسعجيزاألنبتابئمخاريىانهزعي

بالدفأذهبالههدالمقسدفإتهإلاإلصحقاوالسؤةدت

اجمعينعليهمUآ4المواتالزتحالبقضةورثأاالصرؤةالهادآ

وألثاوشعهافىليهىماعقولناصاحاالثحملونحنمورألتا
6ئتناهيمامدعةعدنا

بعديونىهإنثمالعلمأهلقالمىبنووتىقضة
واخرجموهذبوهفلالمووهىنينوىأهلالىسليمان

العذابفوعدهمدونهويطريضغونهنجعلوامرازاتوعاودهع

مئوخرجيقتلوهأقوعدهمكاشملمإإنالميثاقسليهموأخذ
لهيائلإلىمدوابالهالكالعوماشيقنفلمايهيتانظبين

كأ9بوى5دلقل

لsMرممووط



وجآءتاأاإوضخواصواوابواوالوبةتللهقال

اامنيلماشأثشآإايمازبأمامفنةهاقريةفلوالكانت

احخمأومتعضاهمالديااطياهفياطئرىعذابعنهمكشفنا

اخوأاهئثخىقومهاكأإيالىجوعهـشوجلعقاطهاأصئم
مهاصتهمغاضمافذهصامنههـاوائيمموإنابهعبتوبتهميعلملمسالقتا

أضلكاأىاأبتإذوجاعراللهفصقكالدالحوتففولت

لميمهةاخوتاضقمهصاالمذصينمنفكاقفساهمالمعحوت

عثتئيخإلىأبحثهفىللبثالمستحينمنكانإثهفلوال

منقهضكليهوالتاكالسقميقولصقيموهوبالعفثذناد

قاليدوتيقاوألفماثةالىوأرسلناهالطيخكاليقفين

مغاآلتجادأنبعدصارثمكيرئرشلنجآذسىكاناطسغ

ثمأئعواكالئتنفمموأقامإليهمفعادمرصانآاطوت

الجإلثبجانمعهوالعلكهووخرجشعيايمعايلثتا
وجلعقباللهطقاحتىاذدانويع

اإخاديثابعكىفيزوىآلالققمهذهفىالناساخالفبهر

وهنمتىبئرتخاأعلىالئفضلوفىقالصملعماليىأن
يللخوبه



أزضةامنآoكrمناضاورأيتفقدكذبمنهخيرأناال

زخابعمذسهمساهمهحنوعرواأعلمواآلهذاقبمون
ثشفقالأتقدجءوالسفينةضصفتالرجأتالسافينة

مارقحتىعليهفأبواالمطلوبأنافإفيالمافىحوقااط

إلهالأنجههـفهظلماتفيفنادىالتقمهالحوتوأنآفقرعوه

وتمادلهفاصعتجابلمينالمنكثثإفىسجاكاأنتإلى

يستقشجرةلهونتتالشطعاحااطوتوأالقادالذتممن
رخكالغوهيجلدتهالىالشمسحرخلصيبهستفدمابها

فىانعتتشجرةعلىتبىإلهالقهفأوحىقلفبالممعوط

وأمازيادةأوألفماتةعلىالالكبادمموتيفوساعة

حيىانبطنفيjوحدىبقائبهرفنالقصدعنالزائغون

اخدماتافىونداوةأسكتهوحقمالىمتهخةكذألويتأش

هنطرفبالعراهtدمالقاوالحيرةلاظلماتهىفارا

لمرصوالدالعصاتأويلفىقالواهذاممادوانثاإليهالعلما
هذالهمقيجمفأعلمواللهالمجزاتوسانرلوحوالسانيشة

لنأنفظنمفاضحماذهبإذالنونوذايقزونوهمالتأويل

egrطح



افسجانكأنتازإلالانالظلماتفىفنادىعلههقدو

والتكئرئكاخكمفاصعبرونوءالظالمينمنءضت

اطوتفانقمهوقزونوآظموهونادىاذاطوتاحبكصم

جمقفهلحىئتنقسقامهبطغفالجنينأوليوهوئليم

آأجسافيارألرواحئقىأناألرحاماظلمفىالألجتةأبقىمن
المستعاناطهوا8الهوااليهعيصلالحيثالمحبىصين

بتوافلتقالواالميكوصمديقةالنبئاموصبنشعياقة

ماتانالىواألصنقامةالفدىعلىزمانارتىبعداصراثيل

بعفىكلموتالفاقلوهشعياعلىوعدؤافاختلفواصديقهالملك

الشيطانوانظهمتواذافدشجرةلهانفلقتأته

هذءجوففيهاهوفقالثافلماطقهثوبهمدبةأخذ

وهوالعدؤعلهماللهآسحصابالمنشاردفقطعوهجمرهدخاالةاحم

أوالماوعدجافاذاإتالقفيوجلعزالمهجمرهذىاا

وكانالديارخاللصوافيشديدبأسأولىلناعإداظميهيبعثا

اسرائيلبنىعاحاايهضاهالذىالفععادأولىومفعوعداش

صطواكييراودتغلنمرتيناألرشفيدتفسدنفقالاكتابفي

Mلرامرما



أعلماذواهذاغيرالفساداولفعليهم4ا1صتضمغفىقيل

بمامهالمعاقكتابفىمسحطروهو

وبئعراللهقمقالذىهوائههوقالهالبئارهياققعة

خاويةوقريةعلمرأوكاتذىفقالخبرهالقرانف

اللهفأماتهموتمصابعداللههذهئحيىأفئفقالعروشهاعلى

والقريةغزيراكاقبلويقالةالألبشهثمأعامائة

أعلموالقهسابراباذدهـ

براألدانإلأنالعليهذاأهلفالبراوآلدانإلققمة

هنبفيةيدىعلىيمونالمقدسبتخرابأنمنامهفىرأى

فلمبابلأرضوافىحتىوأقبلجمالقوآفمابابلأرض

اثىصاوألمرانوأخبرههكسافاعطاءوجدهحتئيطلبهتل

إذاكاققراتهوالولدهوالكيجهيالأنعلىوعاهدهإلعه

تلوهشاقشحياعاثأرائيلاسنووغدادايالوماتذلد

بأرضنجاريبالمطةوكانازنبئياهبهفخلوابلوقال

فأدناهفايةواللممامةانصربختفىتؤسقدبابل

أنالمجمسيريهابوفياصرائيلبنىإلىفبثهعنزلعهورفع
MاهفىذمايداLد



همفأاصفندياربنهمغآالثاإلىزسىبختبعثلذى

السبىوفطبابلأرضىإلىدهثهأهوعادوصإهممثهموفتل

الذكإشدانيالولدمنوهواوألصغرودانإلوغزهـفياكارميا

موسأبواافتتحينالسوسمدينةفىؤجدالذىهوو

الملدوهلثهععربهالئحصيدفنهأنكرفأمرهالىألشعرئ

رأىثماللهشمآماوملكنصربختإلىاوألمركتهوأففى
فدمحكاتأوييامنهمالعلمأهلعندلمجدولمفظيعةهائلةرؤيا

لصهفاعدهموفعهننحهلهفعأؤلهاباأخبرهiLدانإ

وفعهمآاالثالىفروهماصرائلبئسبىفيوثمقط4واحمض

بلطاشصوابنهتصربختةققفىوهبوذعمارمياغزهـ
األحوالطوتصرفالجوانجممعصعورفىنخولسهفيإئيأل

كذذلخهاخرانسيماجميعهخؤلىوأتهصعنيعهشسءعقربة

وماتباطهوامن

فلتاتصربختسنئعقلمحرفيوكاققالواوحابنعزهـققعة

التوريةعليهموأفلىشتحتقعدالمقدسيتالمطرجع

حاكانسرأباهوألنوضيعوهانسوهافدوكانوافلبهظهرمن

لsMجمغ8ولMكنيوط



علهافدلتهمجموزهمةالثالعلمولمنصربختأتاهفحها

حرفغادرامفوجدوهعلعهمأممابهةوعارضموافاسنضجعوها

كاتميفذولماللهابنأئهطائفةقالتذلكفعند

النصارىفالتلضافالأتهالضخاكعنجويبروروى

عزهـبلممعاندةليهود01مئفرقةقاكقهااالمسيح
ينزجرفلمفرجرالقدرفييمقمكريئاأنوهبوزعمالذابن

فرقيعلىمرالذىهووقالاالنبيادلىاقمناحمهاقهفحا

موهـكالبعدالقههذهيحيىأفىقالعروشماعلىةخاوو

إللةامطمائةآافاماته

أنفالواماثانبنوعمرانجمريانجهومجيىازنبنياجمة
تححهوكاتتتخازارجالوكانداودولدمنازنبنجمرياه

وكانيسىعأتعمراننجتمريمأختمألالنبنعرانثتاثعاخ

الؤبانهرتالذىالرانسنجرياوكانخالةابتىوعيىيحيى
اطملبهاظهرفلتامريمكفلذىالوهوالتوريةويمتب

فقفعوهواتبعوهمنهمفهربالفاحشةنهاماريمباتهمودزعت

8بالمعشارقالضفين

مريمبهآارهاماقاهصرأىولتافالوايحعيضهـة
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جمريادحكاذلكففدوثكاالولدتمتئواكرامةالفضيلةمن

عحمياتدطيةذذيةلدنكمغلىهترلتقالرته

الذقالالعسنكاكبرعلاوأصدبائعالىاللهفبثترهالدعاء

ركيبعتاللهأنالمحرابفييصلىقاثموهوالمالئكهفثادته

الصاطينمئوثتاوحضوراوصيدااال4منبملمةمصدفمايى

ععيااكبرمغبامتوقداغألملىيمونأنئزكزياقال

ثالثالناسىتكقمالأنإلتلقالايةلاجعلرتقال

غيرمنسوىوأنتالليئالثاتكقاليقولسوياالل

ةاوإدبمالطلاكالمعغلسانهلمجحبىغوقهبقتادهقالعقة

اشاعجمريافواغوجلعراآلولفىتةالمألئمشافهةبعد

وجموةورحمةوجلعقالذمنكرامةيحيىنحملتمرإنبنت

ابنةيرؤجأنالملسكوهتمقالواوصمفكالوتبتآوحممورا
فعقعتعليهالمرأةدتفاحتةكذاعنيىفنهاهلهامراة

ونهعهااليهوارسلعهاابتهازينتثمثملحتىكلوهأاكالم

وصقطففعلبمريابنيحيىبرأسيأتلمماتطاوعهأن

euqnamiuqnroQudegasspelenuodelanigramnoitiddaonU

tesrevcc8اعاقاقىشاوكانت
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تيبوخرتألفاعهبينعىدأعليفقتلنصبختعلعهع
8اظياخوسعليهمسلىبلوهالالفسادثاخرىوهىالهقدس

جودرازبلويقالذلكفلهالفدضمربختوكانالمجوسى

الطوائفهلوكأحداثحكإننجه

بهجىيررأصأنقومزعمضةالةهذهئماختالى

وانلكيئاليقولوهو4لمللةيدىفيووصبعطستف

وغالعليهظهربالترابظإناكلماكفرموضعهقىيفلصاردهه

لمجيىأتمالعقتواقهفسكنآلفمابونسدمهعلىفعلأنإلى

بطتىفىماأجدإلييىأآفقالعتحامالقوهماععسىوأآ

أكبرشيركانأنبضهمقالوقدوطكفيايسص

ئقتلولمموهاتبهرتألوانسينثالثعيعى

فىققحغمماوبئعراأل4ذكرقدعشىأتمعرانبختمريمرذك

لكنذرتإليردتعرانآمرآةقالتاذعراقالسووة

نتحنةطاأنبهروايةاومنئمحررافتقعينبطنىماق

فافوزكاتبنتاشإحواخهااسرائيلبنىراهباتمنفاقوز

بنالسهمبنقماهبنعرانحتةوزوجغتمرتازتحت

01اطياخوس



عندقعدتقدححةؤكاتعمالنبئداودولدمنعافعت
لهخافطيريزقالىظرتإذثحرةظلفيهىينافبالمحيض

ئمولدالهايفبأقرنبافدعتللولدتفسهاتفتض

باطملاجبفلماعرانوهلالبمرمزوجهامحمدصامعص

تذرتافئربئوجلعرأذاقالكاوجلعقللهنذزاجعلته

اتقباوضعتهافلقالةاومنئفتقبلمحررابطتىفىمالك

إلررالوكانهتوضهبماأعلمواآل4انثىأوضعهاافيرلت

منهنصميلماالجواوىوالمجدالمأعطذمةيصلحاللألتهالظان

والىهباقاألحإروفيهالمجدهاوأتتخرفةفىلقمتهاثمالجض
علهاوأقىعوأقبولهافىفعشاجروااألوريةمندرسمالكضبرن

صهااثمطمصأقإلىعهاواسترضفقلها8زكرثافقرعهم
نتفالبكااونقاالمجدفيصومعةلهابناثمفلتانإلى

حآلمهاوفيكاكلزكرياوكانالعابداتمحفيهاتتعتد

هاعلدحنلفكلمالهاظابنوكانالثخارلىسفلهلقال

فىالعثعاهةفايقالرزقماعندهاوجدالمحرابزكرئا

omniamenudegممةnétuoja4االsmotsnadtom8هـ

emod4ء



هذالثهالييامريمقالالشعافييفالصهةوفالصيف

رلتاألرتهزكريبدعاوهثالثهاللهعدمنهوقاك

فوصاالدغآسميعاتكطيحةذقيلةلدفلمنلىهب

حغالهالقة

بظ5افيضوأذوجلعقالمهايقولعهعشىبهرمولد

ضيعىذلكفرلهأىإرقيأثنامأهاالهنأنتبذتإذمريم

ماخبرهنالمهانجقيمتربرنفيهالذىأطققولمريمأبن

ضغاهاماىسآمةالمالئوكاتتغيرءقولإلىمعهلمجاجال

منهيبشرابمطمةاآلانيامريمالمالمجةقالتإذبالولدوتبترها

ولذلىنيمأفئرلتاتقامريمابنععسىالمسيمطها

قالويثمآماجمضلقالقهذلكبشرقاليمعسنىولم

فاذاابافىمنخرجتحاضتإذامريم6ofأوكات

بالججابنتمسهاعاحأضربتقديوأذابتهيفبيماتعافىطهرت

القهوحهاأإذالثممسمغمثرقةفىالمحيفىمنتغتسل

يملخاييبماءتالحلقبشرسوئصورةلهافىطثلصرثيل

اناإنمافالتقيآبهتانفكبربخبارحمأعوذإليفقالت

يرزمجاجنبفيزكيآفنفخغالمالكألهـربلرسول
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فىلقحلوهضوازكرتااتاطملكاولقاطبرعمبعيسىثحعلص

قدوكانالنخارتمواثصفإتبلذوموقالبعضهمقول

هربمريمأثقعكفلتاتقؤبهاكاناتهاالنجيلبهآوفى
روفالممبيتالوالةوموضعالملكهرادشمنخوفابها

قالالعالدتلكوطىمغقيوشاهدهشاهدناهمحدومشهور

رهاوأثوجمةعراآلءووقفأثخلةجذصثموكانانرهرئ

بقولعيسهىوجطمواررتمابعدوبعيسىهاهربوإنمالمريم

مصرهىقلومحنقىارؤاتربوةالواويناهماوجلعرأآ4ا

الئمةختععصالففنضربفاوالأعلمواللهدمشقهـضاوقيل

منيآنعمنمانتوهذالةصمصليحىياقالتدالقوم

قدتحزقالانعيىوقيلجبريليقالتحتهامنفناداها

مشمسرةوقضهاياتأ1اخرإلىسريآتحتكرتثهجمل

تعالىقولهفيتاخاابعشتقالميروقدالتفععنبنهورها

ووتيئانىثأنآوجعلنئاكتاباتالياالءعبدإق

كمهالوقتفينيالوكاتوألتهلةتبيايجعلنىوالاممتاب

إئباعهوكمهمالناصىدعاه

sMنصاوههممحأهكة8أelanالحلق
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لمعشىأننرجمماليهودالققمةهذهفىالناساختالف5ذ

لغيررشدهيةابهطيدبهرهالذىوأنتجآوأتهبغذئخى

بلفنىلحالاتهاطسنعنورويابهاتجرابخارضفوأن

قالمجاهدوعنيوممافىووضععهسامكاتسبعبهحملمتاا

ووضحعتهحملتهبلاخرونوقالووضعتهووبمتصفحملته

مريمانذعمالخرمعةبعضءالهتحادولقالثاسكعمانر

أتهالاآلعندمنروخالجماعكذاإلىوانضافخومعت

بحيسىيومنونكآبرموالمانعةوالثزبةوطعأغيرهنخكاق

والنورالقهمنبعصقأتهمحنىعلىالذروحأنهصزعمون

تراءىالذىأنالنصارىءجمموبعضعالهحعتاسحىعدهم

عيسىأنآعموبعفمهمذلكعئتعالىالآلهوفيهافنغلمريم

سداقحدثممريمجوففىودخلمئماالمنؤلاآلهو
خأكأتعالىالذشبهوقدالئماإلىررلفلضافتععسى

مولوذلىلدأنوأنكارسولهجادامنمجادلمحةعندعيسىء

عندعيعهىمعلإنفقالادآ3بخلقوانثىدتحصغيرمن

فىsMيرلsMنخلق

09M8ترا
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فيمننلهقالهثتمترابمغخلقهائمكثلالله

القصةهذهراميهىذوقدهةالشوقحلعاطجةفأوضع
أطويلشعرهفى

صنجبنجمىوالعنذئنبئهايةمرلمربئمندينكموفى

الحشلرتمعنهارهةحفسبتبتلتئماللهرجهألمابعت

فموالبرجمضهابثرالىوالدفتباجماحقىمىفال

دندأمحارىئعنفمصهأملهادرقمنالبيتجماتولطت

لهجناذااالرىبهادحازاه13أله3ا

بئغلمائهازكانوإنولي

يعزمرملمجحرولمفدمرسوأهلهانامبعدماعيهاتدلى

وخرهمعادربئمنمالئكةذلمطوتالتجرممااالفعال

باتتميأيكالىحعنمنرسولفإتنىاشئاتمىواأنيبى

مقيواألذاتوالخبلىبياأكنولميهونانىلهفقالت

قماولألافيمافأقعذكالمىئنملعاكتنبالىحمنأصجأ

أبتواليىالخفقموئغالمماتقتفألآكترهاثمؤصبح

بخرآأنرماالىحمنيحغرمومادذعاجنبمنآلضدرفهبخته

s1مما801هاعترماا
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والتنذآلومهممنثعمفاوىلوضعهوجاثأسحضةفلحا

وترجمنىعلعهبأشائلجىفخهتمنكراجنتحولهامنلهاوقال

ئكتمنبئمنحديثبحذثرحمةرقهاغهامنفأر

خيزئعقموالذوعقمقايةاللهمناتىلهافقاال

ومأثمبفخثىأنعىولمشقأاكنولمغوياانأزلموارلحعت

الوحىقىلقالأتهاطسنعنزويناعيمريمبغعشىققمة

ثالثابنوهوصعوشسنةعشرةثالثابنوهوععسىعله

اخرهوولقالصثةعشرينتبوتهفيوكاقسنةوثالئين

إليئعثععىعيأنالضخاكعنوزويحااسراثيللنىأنبيا

أمحابوكانوابوزالمتداودلههالعيدجتازوملكهايينف

منعيصهىهمنجآومعالجةوأطتافيوذمنوتماثعلآاأصت

القوةكالقدرةالأتمامغوذلكجقهمأبماثمصفاعتجشس

وأبعدالشهةأننىسنللسجينههوفعماالمرعألرضيان

سحرهمطلأببماالسزمنفىعمموسىبموكاالتهمةمغ

أخهموالشعرائمابغاوالاواكمنصلعمفىمحءو
مابعدوذلكاصفحآةوهماطوارئونيسىبعفأمنقالوا

فىيأكلونبماوفتأهنموالذبرصاألكلهوأبرأاأوقلهماحيما
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الطيرئمكيمئةالطينمنلهموخلقللنديدخرونومابيوبشم

كفروائممثهالمواصوأمعليفترلئمقهفالالمائدةصألو
قيلفلماالماثدةصألواقولاطسنوكاقخنازهـفهسخوابكا

مناحدااعذبهالعذائاأعذبسهفإتطمتكمبعدممفرفن

علىالإلشراففىتفممهنازعتهومغiيهكأفلماسععفواالعالمين

فلينظركتابفعمعاصموخوضماألشمهذفيالعاساختالف
قالواثحذماإؤوجدتمافيهجمعتقدفإفئالمعاق

المجانبمنهحاوماعيسىخبزيبالتلجالينوسأوألما

امغأقهوياقالإلعهيصلأققلفاتعدهماليظرقصده

عتمعيسىمغوالمجانباإلالترأواولتاقالوا4ه079أبه

طلبفىواوخرغيرزثمدهإلىوذمبوبالسخرالهودرمته

اطواريينمنوجماعةأفومعهرظفىاكتزفدفوجدوه

اتكنوقوشعرهويتتفونطوجيفمرنوجلوارجوهنا

اكليألرأسهعاحأجعلوائميمنعكربكفاخنبيئكنتإن
إنثموصلبرهقتلوهوالنصارتاصهوداقولوفىالشوكمن

منومنهمالماإليلرجهآارفعذلدبعدهوونالنصارى

ليJوقاوجلذشاؤهووحالىوءفيالهيكلصملبراقول



ثمالقبرثألآفوأقاوذفنوظبفشلأشهممممنبماى
ولمئقتكلمالهالمسلمينقولوفيالعطإلىورفعهأهـهضباه

ضيصىأتاالسفىوأشاعواوصلبوهرجا3فظواوإنمائضلب

وكنلجوهوماقخلوهومائعالياآل4قالاطبرفانتشربه

إليورايعكمتوفيكإفئتعاليفولهؤواختلفوالهيثصته

وتأخيركأتهتقديمفيهافسيريقولونالأهلكشيرمغفقال

وقالالئمامنارالكئدوتوصئاإلىرافعئهإليقال

هذاومعنىرفعهثملوقاهوصياقهوبههعلىهوبلقوأ
عبىزفعالىألخبارأهلقالجدهالروحهرفعأتهالقول
للمايراوحذإفةقعدرعةضينوؤل

مدةفىتالفاالوذكرالقضةهذهفيالناساختالفجمر

امحقابنقالالسليعإلومحتدعيسىبايئالفترههذه

ماصةضابخمينابحوفىصةهائةتالفترةتكا

مانةءأرقالأف4خرجمجالىعنوزوىشئاإوسعنة

حالدالفترةفيكاقأتهاوألخحإرأهلقالأعلمواآلصشة

أراهومايافادقالصافيونبنظلةوتنبئماالعشىصحنانابن

onnAlحأelanigramnoitاألصلفىبهذا
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كنابوفنيوثهععئونتبأجشصكانيقولضهموقي

منهمانبعايماباشطاالمسغدكاتاتهاطوارتينبعض
منأاالصالأحلغلماومغبوسواغاومالوفعوسشبرتا

ثاكفصشزناهمافكذاثنينإليهئمإرسلناقولهأنأخول

أمحابهـهالتفىوكانطعونووبالوصلومانأنبتاكانوابم
والمجذوآاذطعدوفقمةالناسكوجرجوضروانوصصاكهف

المومناأخوغبفوالaوسوفطرالثخاروحبيباوألسهـ

والنواحىاشبلدافىاطوارتينمنطانفةفرقعمعشىنبم

الصغاكعوقأبماصمامنحفظماالدهنمأ3قمؤلوالناسعونت

بىومدوأوقاونوماقيىوالىإيمانرةلهويقاألرأسهمهو

ومعثاققرووجرجيىوفلشواندراشولمجنسوظر

يدلكالإإرجوءثمقلعمعيهمىوزفعوبالوصويعقؤب

هـاألشتانميناعمءنعشىذمقفىالملككانعليهتأرإل

كطث

هل5ايخاؤ

هـول9ايرظرو

noC4قينةsnigiamnoاالشنانينفى
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ودخلواالروآمنفيةهمقوأقالاءصفأحمابفصة

بايفقرةidفيتاالقهوبعثهمثمبديفرازاالممغفحلاكهف

وبععثهميوآخروجمعمالياممنههدخولهملىأمننوبمحالمس

اكهفمنحوكانبلغيرهموقالسثةومتعينمائةثالث

واحدثاختألفهدعدوذالخسنةومتثنباحدىحابعد

المجوسعةإلىثكاذقيانوسملثهولتافاداأحدثمافيهمبولس

موتصفابهدخلواحىالفتية5هولىففرقتلهعليهأبىومن

كتعبرااإلبعليهمفسدلهنفذالاكهففكانصدف

وألصقوهابمىفدخولهعآمأبائموأصمافىأسماوهمفيهكشاتا

ملثةأوقاارألحوالوتفيزتدفيانوصىههأمألوهلثافالوابإبه

واألجسادارألرهـاحبعىفىفومهواختلفييدوسيسطهئسملئم
بعضهمفقالأصماثم3فيواضتلفوالهمايةالفقيةاوآفصمث

وديموسإشوشودكسؤنماهـسومطرسموسويملعخاممالشيثا

وعصوفروطافيونثحلميناولوبعضيوقالوسوبطؤسى

فىقصةااوهذهوعمياويمليخاوطيوسومرحيلوسوسوقىاق

كفايةفعهبماالمعاقفىواضألفهاانالق

ئآللهمومىيثوجلعقالذاكافرفالظروسفضة
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وجعلناتجلوحففناهماأعنابمنجتينلألحدهماجعلنارجلين

هذاتهمافالأحداوبئأصرلثالمقولهإلىزرعبينها

يلصبفىنصيهفأنفقالمومنأقاماياأبيهمامنورثااألخوان

تعرضالمومنجاثموضإغاناأفاتخذالكافرواماالذ
ولقولجئتهفىبهيطوفبيدهمافراللىفأألخيه

وآحيطالقرانفىاال4دجماكانتغوأعقمازمنكثرأأنا

علىضاويةوهىكافأنفقماعاىكقميهيققبفأصهغبثره

قرينلىكانإنىالقامةيوميقواالذىهويراووشهاع

صافاتاورةiLاإلالتالمصدفايئلمنأئتكيقول

زلةالمعتىمنقومفالاكابأققهآلفىثبماختالفمجر
أوالذتيامنتتئا3ثفأحمابزمنفىكانأتهيدل

الالمجراتهذهمحلنيتبئفيهماوأنبياهمنواط
جريمابنوروىبهزمفىأوالىألنبياأيدىعلىإؤألتجرى

ناجلوصاءففيةالذىانياسمأنالجبإئشعيبعن

لىفىاممهفاصهىالذإجلاواسمزوأحاكهفواصم

M8ا5الحفافاتصور

ل59Mالمحيافى
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هـاناكلبواسمطربسويقالافسوسالمديخواصم
أعلمءآوا

3أملهمواضربوجاعقاللقالالخخارصبر

صعيضاوكانتانقولهإلىالمرسلوقضذهاإذالعريةابآص

يةافطاقريةااأتقومقالخاهدونهمفإذاواحدة

الصفاشمعانشثالغ3وبالوصشيعونعيسىزسلينالمرساوأن

طأمنالشخارتجاخيبذبوهمفالرسالةوهعقأفى

فخاتاكانأتهوتنولإيمانهوأظهرأذاهمعنموثاالمدينة

وهمووطظرحوهمخنمهعتاسابنقالاآلءفهداهناملأل

وفالالجئةلهتفرصذبرمنفضئةخرجحتئبأقداههي
المدينةشورمنوضققوهسلسلةفيهاوضلكواقرفؤتهخرقوامتادة

والرجنةوالهدةبالمجةآافأهلكهم

المفهتريخأبعفىحمعثاالتعكهـةهذهفىاالساخالفرذ

إليبلخبينمامضدارمهاالمتصلنبمانطايهةشموقانيزجمم

فىصعادقاكانإتفىيخمائةأربعمنقريبوهذاالرئ

صميضهموصماحعمطجبرئيواتاهمفالواقولهوفروايته

خقبرارأىاظاكيةدخاومنرميئاوصعاروافيهافهمدواواحدة
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قبرأتهيقعمونالمسلمينقبلةعغمنصقاسوقهاوسط

6النجارجعب

صالالفترةفىبصعاكاتتجتةوهىضروانأمحابقضة

أصعهمواإذالجنةابأصبلوناكاباوناهماتماوفيعالله

العذابكذلكلهقهإليسخمنونوالينئصمبحليصرمتها

فإذاكاناالبجلاثعثطهعكينقوماكانواأنممفالوا

طأصماالمتفوالمحايتالفقراءفىنادؤاصرامهمأيام
8االباهالعأحىزمانبدالثطوغبرالمتجلواخطأالطير

فأهلثاالعادةببذلكاوقخعهبذلكفبخاواواوألنبحاواوألوالد

8ةجمرواواطسؤكاالندامةوأعقهمسيصنتالقه

الفسالبالمجناهاضاهاثىكهاقوكانسققةآه98فىvأه

الت11اخرإليايةمساحخيفىجالىقدكانوجل

بنشصىعدواحمههمأوهوللقبيفةاسموسبأالتتا
فىصبىمنأؤلوألتهبئوشتىاقبنلشخببنيعرب

ملتقخاناوشمابمماصيمينعنجضضانلهوكانالعرب

etuojasMاألليم
lanigramnoitcerroCاذكلذلك



W

منمشروكانهاوارجماالءأرضأطبوممأالثمبماحبأ

وا5صانالجلأسفلخأثقبمنتخرجعينمنالوادىاعلى

نإناعلعهصبواعينم3فبلمنواديهمبهالكخبروهمفد

001الواكذلكفبقدرلالمايخرجالحىوالرصماصرةuال

العرمسيلعلعغمفأرسلنععتهوبطروابرتهمفرواحتى
مرطبناللهعدسيرئضوكانموهزارمساممخفمفأهلثه

دىالوافسالصسقاقدالرذأآكأنالمنافىوأىاألزدئ

ضاعهئغثمةبالقفأخإفهعالعشهرةبثيهوجمعفأعمج

يسيراإللبدهالقوميلبنفلمكانبلداليوتخولوأمواله
بققافياألعشىيقواوفيهمهاكواحتئ

آلعرنمعبققىومأربئإئنوللئوتىذاكرفى

يرنملمفوارهجاإذاحنعرلهبنشةامز

قنمإذمآهعاحاصبتبهاواعنىاوروعفأروى

ظضطتلثربقمنهيقدلونفاأيادفصاروا

علعهمتقعلالثعسىأنقيلالقضةهذهفىاخضالفهمجمر
داMدنبته

8اMكمؤاره



اهم

بيمهامنتخرحألمةاوكاتاتسمأواالعثراللتفاف

من4والؤفعبيدهاوالتجتتىوتمشىرأصهاعلىمكتلهاحوتف

أنوهبعمستلالمامتألوقدوتثصرفاالرض

نأرصلوهمورنكدتوهمنأائىءشرمإييبعثالله
صمرفلتاحدلدمغونحالىأشاالهظاطها بحردثمسيى

رةاصأقبلتالةفأالقاهابهرةأقىعامربنالذعدبه

علىالخرذوأفطقالتعالىالقهأمرمنأمرأتهلممثمشمة

خأهلكهمالبثق

وهوالفترهفيكانأتهفوآقالغمالصادقحنظتيقكة
فقتاوءحاخورثعايقالمدينةاىإاآلبعثهالمجنهراأهامن

عقالتطبضرليغتلهمبابلملوكهنملكماعلهمأطهافسقط

وارجعواموايمالكضوثمعهاإذاهمبأصاواأحطماوجل

منهربرالتاآالغهأنوهبوزعملةاليخهآترفئمماإلى

قىكضواالفغالبأسيوفم3شاهرينةالمالذتلقعفمالسيف

ولدمنفباثلإلمئعثحثظدآلاناخروقوزعملةا

كورض

هsMويخححوف



فقتلىهالرشلمايقالبشعلى4النقوثمودكانواعاديعدان

فأهلكهمالعدودلبهمالقهفتطيقمرفىحؤوط

أعلموالله

رجلائوهبزعمالمجائبأمرهمنئدبهجرجيسةقضم

لك5إليالطهفبعثهالحوارتيينبعضادركوكاقفلسطينمن

ثماللهفأحجاهقطعوءمالقهفأحياهفقظهقالالموصمل

أعلماآ4واالعذابمئوباضضدحقاآل4فأحإههموه

كهبايئنازظهرتاتهبهرواالبىصعنانبندأخافضة

بالملوتطاحبالنهاروتغيعثبقللصلعمالنبئمولدلقوالمدينة

طوانفوعإهاالرعاةغصعيها99ofأمهفألقالناساهاحتئ

يضربهاوجعلسنانبئلدبدالمجآظوستوهاالعربمن

ودالصعورترعاحصئمينحتىبداابدبداابدويقولصماه

فاكوادفنعموليتهععفإذاإليمئثإنىوعشيرتهالخوته

فبرىحولأقريطوفعنرايقدعانةتجىفإنمهثالئ

هواخبرآبماحياتجدوليعتئفانبثواذلكوأيخفإذا
عنهينبشواأبببنويدعولمذلكنفالقيامةصرآإليكاقة

Mل5ئروال



w

الضخاكوروىالفيامةووبمإلىاخرلثبهاتعترناسبيمونقالوا

بشأىاهموألخإلهنبشولوJلحاطعمالننأنعباسابئعن

نجألدظابحةاقتةضنفقغالنىهاجرولقااوألمةهذهوشأن
يرلدولملمدلمالصعداللهآحداللههوقلهرافهتسناق

النبئوأخبرتاهنىيقراألىكانفقالتأحذلهكفوايمنولم

محياواصئهاقومهاعةأضتتئذاكفقالأبيهابأنرصلعم
لدظنجت

مترهئزاهداكانائهزعواالفزةفيوكانالناصثاخريمتضة

ذاتأتتهااوأالرهبانعةالصالحفيدونهلععستأتموله

فقابئالجوابفىكاعلفأطأالصهـا03فىوهوتهفنالةل

يةامرأةأنفزعواوانصرفتالمومساتمقاماللهأحامك
لمحلتدنيهإلىتاؤاهافبهغاثتاسمطيرةشاتضةليلةفي

والنقىمةاكغلعمهأنإلنقسياإلىوتدعوهلهتقرض

ولضاتتهبههمىعماشفلتهحتئالنارفىتاصبهفوضمح

القوآوجاالليلةتلكأححلهاأتهوادكتالمرأةظصأصمغ

5sM8لصالخ5sM801اعبعا

8كsMيتزءت



احم

فضلببصلحهفسأمرالسلطانإلىوجروءعنقهحبآلئفوضعوا

8فقالتامهتهوتجةقوثهويفروفهويمةيلعخؤوالناكأ

بطنهاعلىيدهاووكععتبالمرأةدعتثمبدعافاواآلءهذا

فأفئلواالرائافالقأنيأتبطنمنفقالابوكمنفقالت

ساحتهبراءةوعرفرالهإواغقوواصموهواوءوبرثجريجا

فىوهودعهوإذاأمهبإذنإليصلىالذلكبعدفكاق

قطعهاالصالة

إلىبعثتعالالقهأنوصهزعيوالىألعىوالجذوآاللفقعدصمفة

ئناهيوأعطاهمومسموعافاهمفإبرأهمملكاالثلثة

ذلكإليهماثمثمرووأكثرواحتئوالمواشىJارألمواكه

اللهأيامويديهرهميسألهملهمسائلمعكينصورةفىالمطثأ

وءأضهماساتمسكنممماثنانفأنكرقبلكانتالتىوالحال

القهفشفافيئقعدابهثبلىوقالالثاكوأفروصقرهما

قاللقهراشأقماشطرفهاكاألفعأغثافىئألو

وأعادهماوالمجذوآالألكلىبأموالوخمعفرزففماقهافإراث

لئناللهعاهدمنممموشقىلتوفيهمJاقاوألوليلهاLإلى

لsMفآل



ام

الصالحيننلمجوننولقنذلنصللفضمناشاآ

فيجمزتهوكانتنبجاهذاكانأنبعفمهمذعمشمئونققرآل

وشدةوبطشهقوتهلتمكليقاوموالالئطاقوكانرهشه

الموأفشواأنرهإركمئعثالذئالقومأعيفلئاسطوته
أخذوهئمالطيرمنثصكالمقوبئتهنجقجرشغرهفى

عدعثليمعيدالمكانوئناليهورهولأهيديهوقطعوا

إلمطاخذتموفىلوشمععونلمعمفقالعالئشرفتافيمصنم
ايديهبينووضعوإليهنحماووأضتلمهلىألممئههذاصحتمكم
إتدأفلتماحتئالقومعلىالباثصذهانالصثمقطعتهفضرب

ترلتوفيهوقالورجليهأيديهعليهاللهوردشذمن

تحرالقواعدمننإزثمالذفأقىسفحلمئالذذممرقد

كستابفييناه3iوجدناهحماجمغسذافثمفومنالسقمعل

قامتمذالرشحلوبهراالنبياأخإرأمحابكخبالذ

هاواضتصرأوجقناهاوفدصملعممحمدنبعنادبثإلىالدنيا

قدهـ8يهئاماعلىإتهوالشديدالؤفيقاآلونسأل

50هصaetxcIelanigrainnoiLلالنبياخبار01



خاطادىلفصل

واثامهمأمرهممشهورمئكانوهاوالمجمالعربملوكبهرفى

صقفقتمتبعناعثمإلى

مناولأنوباطاالكتهاأعلمالمهواكخصهافىجماوألطزعى

فىيسيحسياناكانوأقهكيومردمططهاادمبقمنمدفأ
فىالمسمودئقالوقدسثةئالثايئملكهوكاقالىألرض

أأهزجبالفارسيةالمحترةفصيدتة

كاهىبيقدرونبمقى3فتقبشامماامذتحستإضاكيومرث

برذرواجاثهبهرنرهانثكىبرذبافحثابهيىصالىصىجو

هذهدفطمونالفرسرأيتلىأللياألبياتهذهجمرتوإنما

تومنهملهمكعافياويروااقىروويصأعصيدةوااوألبيات
بيضهوشنثهملكثمفالواادملكانيهومرثأقتعم

إليلناص01دعامنواولافامىبينحكمحابملاومعثاهداذ

elanigramnoitcerroCيصونوما



وإليرناتتةوالفارصتةبالعنرتةكتبمنوأؤلالقهادة

هوأويهعلالقهصملىالنئادريبمترلةهذاأن3بعفوزعم
بنىميعبنسيامدبنفىاوكبنهوشمكوهوىادري

يهومرثدممغنبتادمهومشىأن3بعصدوعفيهومرث
طملوكانتمالواأعلمئهواظاهروكلطكثيرناختامع

وأمرالزراعةعلىاالسوحقىالمياهقدرالذىوهوصثةاربعين

الالرضتضئمفالواوالشرابالطعاممئافعثموعرفينبا
بنهـرثهملدحتئملكبغيرسعةثلمائةوفاعهبعد

الناسامرالذىوهوهوثشكبنديبناصكمدبنبوسعكهيار

أياههوفىوأوبارهااوأصوبسالئهاواالنتفاعأنعاالباقتنا
احمهالمرابئينمقةإليالثاسودعاالهندبأرضرجلبرظ

بيهالهاربةووقعتياثمأواخلفاالسفتفرقبرذاسف

ابلشاتخذأئهبعفمهموزعموطردهمففاهمالشياطينوبين

سثآحيثاإلفاقبهيجولعوروالجمهوأسرجهمركما

إياهوإلجامهابلشكربمعمنىانالمأؤلينبعفىوزيم
ألفاويقالصثةثالثينملكهوكانقهاطاعةيهطوصمياته

كمفرالله



والضحماعالثيذشوهعنىشاذجمملكئمسحةئالثين

اثاهإمهوشنكبنولوبمهياربنخرههبنشاذجموهو

3اثفنهاوجمائمبسانءسقاتارإثهذاويصفوقداذفيش

وأتهواوإذسالجنوملكةابىالألقاليمملكأتهررتجون
اكحوافىيسيروجعلفركبهاجلهلهفاتخذواالشياطينأمر

مادفروردئمنمرمأؤلنبمريوآاولوانه8يشاحيث

استأفىوأفهالنيروزاليوآذلكفعمستىوعائهبثورهاطلعف

واطئاموالنورةرج7واوصاركىالةوائخذوابئابخوآعلم
النبئداودبنسليمانبهفوصماعلىوصفهيدونوفى

أهاطعغهـفعأنراءوسألالدعوةئجابكاناتهوذعمون

الىألرضبهمضاقتحتىاطلقفكثروالسقمالموتتهممل
وهوألئرزجيأقىأناافامرهالماثاثشعأنرئهفسأل
خالفثلمائةيشهعأنفيأمرهباوألرضاكيقافيجبل

شرأىماغدكفرشطثمقالواففعلاألرضادورفى

وكلبوشعاعهبهاؤهوذهىالألرضإلططفمةلهاآلصعغ

gnaWnroCيدبهن

هetuojaamotك



بالمشافنشرهاخخالثابهظفرثمةسثمائةاألرضىJjوج

هذهبمثااليمانيلزمهاالنبتآقاتامنمنانواعلم
ماكانفإنوالروايةنقلالجهةمنصحتإذااألشيا

ذلكىيركانوانثذالنبئفالرجلحقاهذامنصوا

الضخاكوهوبعورصبمطأثماعلمهلق1أووتقوهـفوضمغ
الستألعغواااللثةوالذفواداطعتينذوهاق3ازJJيقا

اثنالهكاناتهرصببيهومعنىالمزدالحبميثرالساالداممأ

اباءبأربعةنوحإلنسبهاغرساورفصكليألفعشر

النبئنوحبندابهبنطوحبنوندابنبيورسبفقالوا

يجوزوالنبئبهفئولمماأمرهمنويصمفونأعاموالذ
اسبعةاالىألقاليمملكقالواامأذلكفنلبشرصطهالفددة

اتجيمكلمثعاشاتيصحغيهافنازلوهومحلتهفىعموكاق

سخرهنرسلانأرادفكقماذهبمنةوهىمشار

فأصابالمشارةتلكفيخبحاعةأورزيةاوموأاقليم
كظفرأىإذانوبمهبقدرتةمعمناالقليمذلك
فاجترهاالمشارةفىنغفادهةداتةاوحسثةحاريةالإلقلبم

تفنتمنكبيهزرآفقتلصمورةفي5أابليشوإنجمرهإليما



t

غألمينلىأيميقتانجعلالحاسأدمغةطحائهاصاقمثممما

طكهوكانةايئومفوااالسعلىذلداشعذحتئلذلك

قىلملكاالمنامفىرأىثمجمىمافوإتأوومعةاف

ملعونامروهـمهعنفوثحديدمنتجقمعفعنربهافحمامن

ئولدخالواوالهرابذاكمحمينعاحأؤياهوفحتىمطعونامفعو4

كلبقحلفأميميدلهعلىملصك8انقضامجونحتئمولود

بهحاملوممطالملكافريذونبأنموأقفالذمولود
الولدشضثفعام3ائقىالثوئدخلأنالقالجةامرفارلةو

اللهبإلمامالمومىوئخآلالجاربالغالئمفدفعقالوابفنمصافي

4بفوضعتافريذوتاتمشيلوخلىواصهـجتهامافقععإتاه

ظيرذاوهحماثسإئايشثافريذوقنوبمالناسعنوأخة

بققعةصبيهةوالققحةوعيضويعقوبفىايمابأهلقول

افريذوناتالمجومنكثيرقاليدحتئعمابرصيممولد

تإهـكأبباالوندانفتانواالوافاعلمواللههيماهو
منلواضتدكاشىلهيقالفهانياصرجلنخرحتتقصوان

محاربةإلىالناصودعااسددجمنويقالىجذىكمن

فقحوهافريذوتأخذواثممنهموهربابهمالضخاك



41

انضحاكطبفىافريذونوخرجهـالسرعلىوهوأقعدOOlofهل

اليومذلالوكاندماشندجإلفيوغلهوشدةبهظفر

لبيورصبؤكاتعيداواتخذتهالفرسفعطمتهالمهرجانيوآ

اصتقىللذجالفلمانإلذفعإذانوعازمايللهيقالطتاخ

ويتختقالوارادالأليفيتالارىاالىونفاهأحدها

يزلولمررياجوالىذهصاإنصترتهايوبذلكالةركط

مناحأنواعلماإبعا3ماأقامأنالىعدهممحقوظا

ووصاوسئرهاتكحيرعمالىألنبياهبأمرشةالققحةهذد
عليهخرتجاقماسلتصبيهممنتتااللتاقاطتتانفأما

هتمقواالناسبدماغئطليهماأمرانيمونانوئشبة

وتمودكانهثكوىكانتهفكأفيثارهوسالسبةالىألقاليم
أصعبعةااوألقاليمعلىوئرسلشاماإليهيجتربأتهالناسعلى

كاكانهوفدزوبسطتهامرهاوئعأبذلكوقنهمشتاما

عواiLكاذبأتهلجموكاتاوألعاحارتكهعانافرعونيقول

يخلومنالياتاوهذهمثلأنموضحرغفىبرناكأخوقد

خرفقدنبئزمنفىأولىخقةيمونأقإتاثلحةوجؤ

وصكرفاوتمويهاوضعاأويمونقئببلقيسكاعرصقسلمانإلي



فصصوفيءمرفةضيفةالسماعفىالموونةتمسثالغيرأن

منعلىئنافضةمجائبالهذفىعبرالقدقاوأخإرالذواثل

أمحابهعلىيروحوهواألنبيآغغبئاتالمجوسمئينكر
زاامثا

قالوانوحبهحاولدالتاصعهنوهوافريذوقملثه

بمدالذإدةبعالناسوأمرالسبةألفالبم01مبحهوهوأيفتا
هدلاواباطقآوفاأهاصاإلىالمظالموردبيورسبأضنآبمقما

بعضفىوشأتب5اووضعواالفالسفةتكتزمانهوفي

افريدونئلكمنئارثننسنةولدعمابرهيمأنالمجمسير

اتهاخرونوقالبيهابرهحمهوأتمهبعفهمقالمابعد

وموصىورسفويعقوبوامحقوادماعيلابرهيمأمراتقفى
أنإليبتىوأتهالضخاكملكفيوحزفميلوكشعوكالب

أفرعخرجأندالىممعلىلهعاماوكاقفرعوناللهأكرق

علبخرجئمناناحيةمنالمالقةملوكمنملكبنبم

بخينثالثهيذونالفىوكانقالواأعلموالذوافريذونكاوى

الئرلفصارأثألثاينهمباألرضفقسمفيواوطوجسلم
ولحأهramnoitلعهاألصلفىبهذا



1

وفاشسالعراقوصعارلسلموالمفربالروموصارلطوجوالصين

والجعالاطسنفيششقاتاخواقيلثالثطلبثميف2ال

إتاهمبهةكأؤبشفرصعندفوجدهناثالثةابنيهقليزوبه

فدعافقحالهفرهمأوكاظجااصوبئوسلغحسدهـصاوا

صبمنافينسلمنووىحىالئميتهاقربهافريذوت

خراصاقأرضاىإحمماانسلىمنغالهوشعJjقابثأرد

ثجلعضهنخرجثمجمعهويماثفوماكامصلوفكعربغا
ضىبأوخاأوسلتاوصاشلأبيهبثأرطالحانحابءمنوجاحمه

شأصهىلىاخلكتاحووضعيدوناعاهوفىوشتلفمابابل
اتحههناتوهذعاثفيهاللهاتجابإذاساجداهاوخر

بضوليتوحيهشةمانةضافريذونملكقخالواج

ملأداصهعراا

دهرنافىضامنسنا

إفىومواذاصثعامانجعتنا

الرضنمظنرساىالمحمتنة

لحضنقزدفتالعمتمص

هكحواوربخ

gramnoitiddAالوسشرامن



IL

لهآلتركجناوفي

عبرهجعنناولإليرج

رركنمييهامجالصإلتوبالد

عغبالنوفزناالملكفارس

وهوصعاحباووجولدالعاشرمنمنشضرمنوبهربنملكئم
موسىزثأألهاهأمؤمانهفىدفوآزعمعمملىدىزمئ

وعشرينمائةلجكهتوضيالفرصقالتمصمقأرضإلىعم
هيطوجنسلمنوكانالتراسيابافعليهوخرجسنة

يالثافراصئعطيهأنعلىتراضوأئمسنينوحاصرهابيهقتلة
هـمىأنارشلهJيقارجآلفإمروامملكضهمنرضيةفدر

أرسلثتمفيهافاغرقفوسهأعالفأتثقبمافىآتدانو

نهمارشوماتلمحإرستانبأعلىفوقعطبرفئتانمزسفمه

فاخطفترخاأرسلوجلعالتمهأنفزعوأاختلفواثم

وجلعراآلأنبعقوزعموقعتحيثوقعتحتىالنشابة

تبوةثميهألمفإنءوضلمجعثصاووضعفاصكلهاملكالشه

وغباشفضلإنوالحطرزاميااتهماأعلمواللهفالمعنئ

حكموأأعلمةواالحبرإذاخهذارمتانإلىتإنطرس
Mا5مفععبرره009Mلقبما

58هممةث5اهـ
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وعورالدياروخربوأفسدفعاثالتريافراسإبملكثم

انسعياالبرقةهالكفياصمعاعوقامدكقوآوسالطواوألن

عنالمطهـوخشقالواىصهمأطافمدجديدخأثلهينشا

المللببأهلمنيمتلمثرجملكنمواطيوانالثاس

ئمدهياواطقهافراسيابظردممماسبطبنزرلهيقال

وكطيهملثهئمسنةمائةنافريذولدعنكيقبادكمل

فأصروهلقآلهمحثيرإلىصارالذىوهوكيقإذبننهكاابن
يوآكللهئطرحةثقفيهجمراواطقواعليهختفىوحطوه

وظعمهطفهتارلحغملكنتشعدىؤكاتآالطعاهنبشى

وبدبهرونفاستشعذهلنصرقهمجستاننزشتمخرجأنإلمط

المجانبمئصمفتهئ

أنزعواحميروثاقمنسسااستخقذيهكيفرصتمققحة

ارإطالعمنهنخطرحالكافىخمالمصتامظقكانيهكاوس

خطرةوالظالعرمن5أالقهكاقبمامنهثقةالسبمااىإ

وتخاىعليهاللهفغضبعدهوصبإباالذحأالصرخفبنىضالل

كألMكافراصتان

ramnE8ة9وكرتمايةملكهمنوكات
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فضربملاللهوبعصقدرئههـوافتقرت4رفعفقاتضصت

رجقيانلوأثعليهواستعصسوهذهفقطعهنارمئبمؤطيناءه

واصروهفأخذوهعلهاائرةالىاوكانتوقائلهالينملثهإلى

نمروذقصةهغمشاجةالقضةهذهوقىبهرناكامنهوأستوثقوا

وسألظيمبهعثجمهنشانمغرستمقالوالمحرجكائروى
تفب3فانجامنريشةهذهفقالمتمعهتخرجأنالععقا

دوحقستممريومكفياتيكحتىفدخنهاإلىاحتجت

صعاحراحميرملمكوكاققالوايشديمداقتالحاتيمنا

مرفدخنواألرضلىالهعبمابينوعفقهاهجمرمدينتهفاحتمل
وأخذتهاياعالمحأرستملمحملتبهاهوإلذاالعنقاريثر

المدينةحاذتاذاحتىهالسبهاجوفيوطارتمخالهافرسه

عفطيمةتلةشستممنهملفةمفترلتدوكولهاانققمت

إلىهماورفىمعهشغدىوأخرجالجمتمنكيكاوسجواخ

بنياوبيماسحدىبينكاوقعضذعواطثمبابلأرض

ولفىالديت

Mالك

Mفىجثاحه



سوايرنفسةعنراودقهالتىوزيخايوسفتفقمةمثلصه

لمواناسمافتهقىواحتالتبهشعقتشغدىوإنقالوا

بقتلهوهئمحبسهحتىأبيهإلىبهفسعتسألشهماإلىئجبما

3يخارهاوسعدىيهدمنيأئلفحلماطبررستمولجغ
بأرضصلسيماوئقإنثائمرأسوقطعبيتهامنرجهاوا

يهرناماصسنةوخنمائةيهكاوسملكؤكانالتراث

ىخوصدععقالقضةإؤغيرممتثعممكقالقضةهذهفي

منهامأأالغعيلئلداتةملطيراالجنوبجهةفيأن

لحتهاه104أةحاريةانخبروالقدرالقضابابفيوئدبهر

بعديهكماوكإملكئمأعلموالذعمسليانحمدضنتائئ
ص

اشهصيخلمكئمصةستين8كيكاوسبنياوشسبنوليف
المقدسبيتاخربالذىوهوسنةوعشرينماثةالجتار

اطسنابخمدصةبنىالذىوهوالهودمنبهاكانمنوشرد

ثرظمانهوفاسبكيلبنتاسبكشابنهبعدهملكثم
وداقسأجابهالوسيةإلىالناكطورالمجوسنجآزردشت

Mأورحعلجى

ذsMسعحجقا



ضالفهمنوقتلالرابذةااوكلالثيرانبيعتوضعصتمه
شرفإلىبالرئجوبيثةبهرأمجدبهراقستىالذىوهو

واثعتىمائةسبكشظبناسفندياربنجعمنهلدئمالمرتة

منبنداراملكئمبهمنبنتهماىملكتثمصعةعشره
براوألداراوهو

عندبهمنأبيهامنمألLكاتهتاىأنزعواوداراهماىضمة

قومنىواسآتضعحهئهدفىحملمهوضعتلتااوأ4هالصص

باثهاالقوآنخرجثاملدارهئوأخرجتهمجإلزمائىواعطتهم
فنرقتالريمبغعصفترالمذابلغواإذاحتئالسفيثةوبهوا

علىققارإلىوقححتئالمآفوقاذاوطفاكافوهزالسفية

ولمجنهصعتئفيهفاذا41ثدفأخذالثيابيغسلدجلةشماطى
قدزهيقذرالماالىألحمرواليافوتالفيسةالجوإهمنفعهصحفط

ؤعرعأنإلهمهترإمرأتمهوجعلتمترلهإليالرجعلتحمله

بهياوكانفشأدبالذدباليسقموهمثمصمياثممعوتشأ
فهذلكءإلىوتحركالفرسعانأدبإلىنفسفئإزعتهنقما

أتاماذلكفيثفذإليهمصرفهذالثهالقضاررذفلتا

ولدوفينغعهفىظرلغبلئائماستاذيهوفاقوحذق



5

ونفرتذلئافتاةوليعاكلهههئثتأحداهمفيرظمالعفار

فاصمدقنىئشهؤلنىوالأشبهكملستققماروفالمنهمنافسة
كانكيفهبخبفاخبرءإليههوكاننفسكوعننفهىعن

هماىطالملبابوقصدتفروبهبسالحهوأضذالعالئمسيأف

نييعبرنللنهرصانميداناهيعتفدبماسبذانمتصيفةو

فنمظقةفرقعليثمئثرفةوهىبالشئابةووومونبالصرانجة

الميدانآافالفدخواليممةالجاهلهأجركدوأأصاب

حتبىنعأرفاعنتأن1Jاعليهمفقاأفتمناصهصقالوا
القضارإلىئيعهأنيااأتهوذلكأثرىملبين

أخذهبهثنمهفطأوالثبهفلغاكرةأيديهممنشانتضت

ئمصثقهمعاأخذشاونضيموالنثمابةالقوسأخذثم

محبهةجمظيهممشرصةةالمنظفىوهاىفسحغرإكفهم

رأتإنصحالبقاصبقهكثرةسنهوحداثةهوصإحة

عدهاجكلواالتفإظالخضلةهذهمنتعفينىأالماجسة

وقالتمحلععهامغقىضتنفسهاوتحرتثدياهاشآلىى

فقدنفسثأعغاعمدقنىوفالتفدخللهإيذنلماجب

ألs9كالM80لهـبماصعندان



فوثصارالققبهآخبرهبمافاخبرهافيكنانسىرت

التقعةموأخبرالناسودعتواآل4ابئىوصالتوعاناقشهإليه

املوكانملككمهذاوفالصراسهعاىالناجووضعت

وأاهـارغزاالمعلكةبطففحازتالمجاعاودارإكانسنةئالثز

فماتحئئاسيرابملحهاوأقىذراريهاوصبىهقاتلهافقمل

خشراثثىملكهوكاقالفديةعليههووطفأننهخطحعشه

مدينةبنىالذىنراألدارابنداراابثهكطغسثة

الذىوهورسفابأرءددارالمجردوفينصيبينبأرضدارا

6االصعكندرقتله

orO101اوألكبرارالىانقالواواالسبهدردارافقوهذه

إلىاالمراروصهماتفلتاالفديةمثهموأخذالرومملكقعل

ملثأوكاقاالممكندرابىفيلقوسالىاوألصنركتبدارااينه

حييذالروآارفوكاهتبالجزيةإليهفبعثيونانيانابالد

ارألمروصارفيلقوسماتظتالمحمعهمملكلهميمنلمطوائف
داراإلLلمجملولمنفسهإلىوآالئلكجمعاالصكندرإلي

بسويونئبماداراإلهفكتبأبوهيوديهكانالدىاجالح

وقفيزةكبصولجانإليهوبعصسيفبحدائةويحترهنيعهصع
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عددفيىعوأثلخبصتئأتكبهيريدسئمبم
لمأتهوحلفإلهرواععلىاالسمبهدرإليهفثظركئرةالسمسم

كانكالالثديةخلبوانماكانلهلقتيأتولمبهيأمر

اتهاوقالروضثداثتهدارافزؤجهإليهئؤدونهاابآؤهم

وأنفاتلهمغياتيدأنوسألهلهالخأكفؤوأفتطكة

فلكصالواالهرابذةوالجيمجالخيرانييدأبيوتإل

امرابذةوستلالنيرانبيوتوهدآعنةعثراربعةسندراالس

اتهوقلصت3بههم8جاالذىديثهمكتابوأحرق

مدبهورالبقرفيهجلودمندألفعشرائنىفيضوئامن

العربئلكحتئالساعةقيامإلىهوكائنومانماكل

رأىلماالمشرقملوكقتلاالسكندروهئمقالوا3أتاموفذة
وكانارصطاطالشئعقمهإلىشبةوعددهعثمهثامن

فعهموراسمممشيريعلهشضقةأوابقابرسته5خقفه

وأؤفيلمحلوكائصخاإلحسابوذوىارارألحانايهإبن

مارسةمغأيمرالروصاوممارسةوعيدهمسلنهمدأ

8هكعةعد

هsnigramnoitcerroCبيت



أقاطوائفجواجعلبعنمصمتوغضمفرغنولألختعا

طملآصحبينالشاضأإليوقشميرغاثةيينماؤمهئر

المعدوفغالبالدرفعئمطاعةخراعاىألحدهميمون
توغالقرنينذاهذايرؤناثاسمنبهمزالصينعلىوغبا

حدددمنأرضعكبابلبأرضيمونموتكانلهقيل

اليباوألتتالىألمورلةاضوشتفلماذهبمغسعماءتحت

كلقوتطإسصدرثةاالسإلطالبرقةلقماءأنأرادبأزئعها

ونجهالسوادناحةإليفانتهىالقدرمنفىارابابلدخول

خعةعليهاواظلعلهاعفا4زأثالىألمةتحعهظرحتافوم

أتفأوصىبالموتعشقغطUحالةإليتظراننيفلعاهذمن

كتبصندرتةاالسالىويحملزجاجمنثLفىخستجعل

كخابدزجوجعلهيةواقعقبالوصهـاةكخأباوالدتهإلى

اماصفاصصعىاهنىعالىكأاذاالدرجفىمامضمون

طعامكمن4شىتناوافيلذحدتأففىوالالهالناصوادسكى

والابنوالأختوالأخوالاتاوالبأبئصتلممنإؤ

واعماىفعهالئذرجاكتابفكىئمحبيبوألقريبوالابمة
50عا8noiحدصايا



أحايمعئىفلمأمركاالوالدةفقعلتوالسفمبالتهواتعثيىليه

ولم5وقرأداكتابفكتئتمالطعاممنشااضاساهن
فالواوصمتهوشقمجظعهللغحالقاوالتغيرتعينهاتدمع

كانواءالذقمااطلحامىبولهفياالعمبهندروضمعولما

بقىلىبليغوخبرواحدبمالمكلفيهقمهـوتهويسايصاجونه

نةصهـصئماوعشينصنةمانقعلهيرهمصماعلىاطوائفاملوك

تونهويعصدارابناشكيعطموناوكاسلمائةأربعويقال

6واصهاقالرئالالموصملمنيدهفىنوعالملك

فهاثملداالشغانعونيقالالطوائفملولثجمرح208أ

وفىصنةضيهطشابوراالثمغاليملدئمعشرصثايئاالشغاق

اصفإنوصبنططوصوغقافلمطايئبأرضعمعيسىظهرزمانه
وبىالمثأللثهفلعشىاحابعدالمقدسبحتاهـوميةاملك

كذلخهلىفلمجمرعلىجمقايدعلمحتئالتاوهدمالذرتة

تعاليآافولهوضاططاببنكروولىآاالسألأقاهأقإلى

فىوسعىطهفعهابدبهرانالذمساجدمنعمفىأظلمومن

بيزنملدثمعشرسنايئجوذرزئملدثمااليةخرابها

لما09لرث
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ماكثمجوذرتسععشرصثةملثهثمسنةذوعضاحدى

ثمسثةعشرةسعغهرمزملكثجسثةاوبعينااالشتنرسى

بعاأاالشغاليثاكسرىمثمسنةضشرةاثحتىوانارلك

انداملكثمسنةومجشرئاربعابالسملكثمسنةوأربعين
بئأكطإألمراوصاشالطوائفملوكصتمصنةعشرةزنىاوألصفر

بنبابكبناردشاليساسانبنىمنملكمنواولصصاسان

هذافىئدتمموقفيارافىولدمنوهوالجايبمساساق

سنةومعبينمئعتناطساب

اردشيروكانقالوااهشافهلهويقالالجامعاسدشيرهلكثم

وبأصههراصمعئتهوبمرأيهئدفيالغضلبيئرجا

شاقدمايخمعالفقهأهلأمراليهالىألمرأفقىولتاونجدته

هفاوتضييدهاوتألينهااحترقتالتىدينهميهبمنعليه

مانجصعوادذأأآإالمافرةواوألهواالمقاديةانظؤبلمجمعال

صصتبالىعدثقالوااليوآأيددصمفىالذىوعومتياأصابوا

نهتربفيءنكمهوبثوأعادهاخددهاوالنبرآالطت

مععيهويحذرهمئنةاوااررينابإفامةنرهمأثالملهشونأى

فرأشوصنةسنةعشرأربعاهعلكةالهتمونحالفعه



o

بهيراسئيمصممثصبىالروآشفزتااردثسيربنشابورملئهثم

وتثبزجثديسابورومدينتئبفارسسابورخةمدفىموأقى

وفنايملةهذهiياصباءاواالطعتعلمكزثالفهباالهواز

اصازدافاهـقىاتةعرهأسيلصعاعلىالقهبعىشايورزمان

مانىرتهزفثعقيفققناهموجلعزاللهبقول

الزندسةأمرنسضاألافىظيسماأولأنوذطةالزنديق

االطنعلمايوأئتىأنإلطهاعليئحتفارألصامىأنإز

الذىوهوالىألممىصجذخةالقئاتقتلتزمافهوفىواإلطنية

بنتالثضيرةهعنيفأشرفى3اطضرملكالضيزقحاصر

ناطعهعورةصلىيدآلسفيحبفوهويتةالضيزن

عزثمالمآفقطعاليهأبالسمورمتالمآمدخلمنفأتتها

ةالنضهيئتلوفحكمهعاحأكماستندبىئهدهالعأجهدهمحتئ

sخنلحابور

118لحيركق01

األهكهالحصر

ثبما59الحصير

5sMالعحهـنر
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آودواجنوةثرة5افيخزسابورئسقىوهذاكاببأبلغدرها

هروفيغيرمهرذنبفيفعثذتبذوابتيأمرأنهوقيلمصعيره

أمنسرحزيدبنعدئايقولوفثهوجوضرب

بهامناأيدةنديفداهيةعلعهوالحضرضمتfIهثعهص

راقيهاعفإذالحبهاوالدهاشقلمربعبة

سباثبهائخرى8دماالسحضبحجثراذانووسحطوكان

صنةئالثينملكهوكانقالؤا

ماليوأتاهىالجرسكلJJويقاالبطلهرمزبعدهملكنغ

الدنابخالىفاتالتدعوفىمإوفقالالرندصةإلييدعوه

ففتلبهفأمركبدخروفقالالرخرةفياالمارةوقىك

يسقىاليومإليسوفرصانجدىبإبلبوتبندهوخشى

ملكهوكانبخراسانرتيسابهبإبسبأتهويقالماقباب

وكاتمافىصتلهرمزبنامابنهأنوهالأشهـروعشرةشة

بشامابنهملكثغاثامثةوثاأشهروئالثةسثينثالثهلكه

هانغلظا4فطانبمالعلفبهراملهيقالالذىوهوهرمزابن

sMسبايالمجرLدلsMطا



5

فقالموبذانمزفيإلفقعواكأهمواالناسعليما

راهولوأحدايخهإيخرحوالومناجممبيرمممفالزموااجمتمإذا
رأسهعلىإليقومأنوحاشيتهغلمانهوأمربابهعاهـعاتا

إيراموأصجذاكففعلواأمرفيماطيعهوالدعاهإذامحهوال

اأحإليرفلمصحرهـهغلىعدوجاختىسإصتهعلىغدهمن

يفلنابواكأالوزراهمحلعىإلىونظمرازبته3غلمانهمن

يبرفيفلمبالغالنودعائجنهفليباطاجبنادىئغأحدافيعه
متسفكرهويمافجالسبمايذرولملعوارذلكفماله

صفرحموبذموبذانعلدخلإذأمرهمنمتعخبنصميبهفي

ئعامفنمالطالاعنوسألهروعهنحهحةواراهاخابه

ففطغبفيررقتيالجماعةيمليعكوالعؤكاصااماملكاتئه

ملكثتمالرققولزآالفظأظةولمجرنفسهوراجعآبهرام

نمصننتعآأبننرسىملكصرثمأشأربعةأرابنبهرام

انهمالثثمأشماوحمسةسنيهطسبحنرصهرمربنملك

افوالذوشابور

والهرمزوهلكفالواتافاوألاذىشابورقصةوهذه



فقالصحالهاعنفسأوهاحبالنععتآثهببضفوجدوالهلد

مااوأليمنقالثفيالبضينوحركةلوقئضارةمنأليىإق

كلالخاحدوافأالمخخمونقاللماتحقيقايمونأنأرجو

يدئرونالوززاوجعاالشابورشاءسضوهوضعتهلتاثهالمرأةطن

أينعفالقالواحانبصمنإليهجفون8داواألأفره
مامالفوصرانهموأصواثماالمىضهصجوترسعآالفال

ينجعلحمهآلفقألالجسرعاىالناءازدحمفقيلهذأ
جبفاابعف3بعضرزفالالئينخروالىللداهبينأحدهما

قالواوصغرة4صبماهفىففنمهوخسنمغالتههنحضرهمن

بلغلمااخرثتمجسعراعقدواىثموومنالعثممبتنفبم

ضجالسالحوحملالجلربوأطاقصنةعشرةخى

نواجيهوظرقواذالمجركاظمةمنزحفتأئااالسابلهربة

ثمويتمأكضافهموينرخميقتلهـعلوجفهاوئفسدونعليهائفيرون
01ادا63بالرومنإلألضاضةإياذاأفنىحئئوديارهمبوادممفى

ويأمرهمعمفأيتريهمتميمإلملعاكتبمعاويةأنوزوى
أضعفكالمهفىفالثتمعلنبعليهنجالوزب

أsكعة
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ادارلثتااخىاوبرىفاداالضالحجاورىات

إتادابآلتبادابررأفلككاالهالكشثلقري

طرههجموزجلستحتئبهفالقعشابوريممتولمصالوا

عليهوففوابخمخصمناطوكاسيرةوكانتبهوصاحت

لتكنوانادبهمهفقدثازاتطبإنفقالت

طصولقدالغتاعنحميننذفكقصاصلهذافإنسرفا

النبئأمرنجشولماالمجوزعنىيقولالعلمأهلمنواحدغر

شابوردخلثمقالراهـبالئأرالفرصىمنوادراصلعم

ووافقحهلجالدهمعورعاىويطاعإرهمأصمتيصتسامتنتهراالروم

أحوالهمليشاهدوالإليخاعلىعليهافدخليصرلقولمحة

شابورتمثالسهبإناأفأإدعلهمواقفهوفبينماواخألقىبم
هذاصورةيثعاقثالهذاإنثمحمنرجلفقالمناقش

فىوهأقرنجفبالقتاوخوفودخواوأعليهوافقباالئل

كمطلثظفرنااتافماراعظإلمكخبواةبقجلد

مبأمواإليهمفارصالتفتدوهأنوإتانقتلهأنفإقا

عنهيختؤاشلملالمJفأخذواأيديهمملكتهوماوخزائنهم



6

وعقرالعذنوأخربالمقاتلةفقتلبالدهمإلىفيصرسارثم
إليسىاثتحتىسارحيثيسيرتابوتفطمعهوشابورالخل

وزاشهتحماصرهمأهلهتحقسوقدباحتيسفترلبخديععابور

الرقبآ9عثهونامتشابورعنفغفلواعيدهمليةوأتتقالوا

بملبفقالزتهنوزقاقأصارىقوآإليشابوروتظهـ

عليهالجلدهتتفاعليهفأفرغواالزتهذاشعلىافرغوا

ماحتىكالدوالتاألربععلىيدتآوقاغثهلختوا

بهوتإثمرواعليهفاتجعواالملئهشابورأناونادىالمدينةسور

لهتأبرحفقتلهمعيدهمنهـسمفلفىواثعوئمليلتهمنوخرج

كاحمحكإفئقالملكهمقيصقوأسعراموالهمواسعاح
خربماوإصعالحاألموالمنأخذمابررزهواتاتجبيمنى

عقرهاتحلةقيهكانينرسوانبالدهئمرةمنالئذنمن

منالطيننحملواالزيتونثحرحيثئذبالراقيمنولمزيعونة

خربماعمرواحتئوالعجألتالئفنفيوالأرض

يقولوفيهصبميهوخلىعقبهوقطعرتغهغبايديهم

أوافرالثاس

ولelanigranrnoitcerrيئ
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ظراآلتاسجمغملكواهئم

كضبتابوصىأكقتالوهم

سرادبالمرقالرتقواوهنم

إيادكاالبشطةكغراومم

امرؤأيامهفىالحيرةوملكسثةوسبننائنإللقهملوكان

ارألممافذىأخوشابووهرمزفياردشيرملكثجالىألؤلالقعش
سنةعشرةاحدى

هJJويقااأليمدجردملكثماشيماللىذدجردقضةوهذه
وكانفاوألذىشابورنجهأراببندوهوتدصالحشن

إلىفشكوااثملىكوتللدمااسقانمناسممسيحظيظمافطآ

حسنهفىثلهئرأفرسنجاءعلمه1J4ودعواوجلعقالله

فاقضىرشحةرمحهرجفلقابإبهوففحتئتقطيعهكال

هذاالفرسفقالتمهo0يدركفلمجرئافروجهومازعليه
الحصفيقىبئبهرامطهاابنلهوكانمتهفأراحناتجةمقك

باليأرضالمنذر

الهيرهنفاآخورابيابثهملكثمجوتهرابمفقمةوهذه
بابنحومغ3رالحقملكضافاقوؤصدهأثاإلالناسوأحيا

neetropertiTكع

04هلMهاطزره
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راطتهفىالمتصيتدهئآراخرجافأماثةفى4األبواب

لماتهمملوظفهربآفابهبأنضاقاتالحبزوبلغ

نقمىظاطزموتركالحذرفاغفلجوشككثرةمنحمع

برأسوتجآقتلإبئفقالماناذرجبالآمنبهرالجه

أأطويلالشاصفيههولوهوالذىفانمظ

جموعهفضقتلضاJJLوقا

كفمافارشملئهحاىفإتحا

آيهراصوالتتستغلمكأتأل

حامىلهاليمونملألخهيوما

خراجمثلهىفإذاالفنانهـامنأصابماابإصوأمرقالوا
ذلثهبمقدارالرعيةعاطراجضحفوشينلعالثعهممل

محصتذاووماآبهراوصقيقالواوالتنعمللعالدذبالتفوخوأمرع
أذاريةفقالوخغلهفعرشئفتيةصاريةأردفوقد

باناثهاذكرانهائشتهأنأريدقالتنشابتىأضمأقتريدت

فاقتلعشعمتينذاتبخشابةالظمنبهرافرهىبدبهراتهااوالما

قاكثمالقرتينموضعفىلبتهمابخشابتيناالنثىورهىمزنيمه
أهوىبجالهقظبيافرمىبأذنظبىظلفتصلأنريدو

كلsMاالبرابمنsMمران



بالجاريةضربئمبآذئهظلقهفوصلرماهأذنهلمجذرجله

بئىاظهارواردتقىاشتططتسالشدوقالىاألرض

آبهراوكانفالواباالتغاقإتغبرمموالذوهذاوقنلها

بالتركهالقتالوفيبالعربيةكضىإذافيتكلماللناتيعرف

تقثىوكانرويةباالناومعبالددىيةالعائةبئوف

وصيدوكخمالهوععاجهوكانالألخطازتعظمالباألتمهظ

لهيتعرضىاللمنضيتكلواللقاتلهمنإإتالأهاتلالنأوع

صاحاتاههوفىوالسداطوزنرتالمنذربنالثعانلهوبنى

افاقبنالمنذراطيرةسانملثهاطيرةملكالمنذربنالنمان

وئزؤحبهمتعاليالذأرادلمافرثأمرتتحرأتامهوفى

فتلهاألزدفولدتمنسعدبنتفاطمةئرةبنكالب

سنةوعشرينثالثاهطوكانبنكالبوزهرهكالبابن

أثهروأربةةسعشرهثماقآرابندجردالدمقكثم

دجردرزبنفيروذابناهانكئثازعماتفلتاووماعثمروثمانية

ايامهفياالسوأصنتفالواخورآمرابئفىدجردبنوهرمز

بغيعةالذاغاثهمتجنراطيوانأفنىحتئسنينصبع
حبمائةسغحبةكاوأخرجتالزرخونمىاألرففربئ



أنبتتحتةبهلتعالفولهفىيقولركةالمفمتبعفىسمعث

زمنئإلهذايمغلمحتةمائةشمبلةقيفىسنابلبع

إليالمحطذلكفيفيروزكفقالواأعلمواللهفيروز

علىاطقائفمابقمةوالبثادرةالواووالؤالةالعمال

السنينتلكفيطكظمقاالمفىلهمالتدبيروحسنالناصى

كانواقوموهمالياطلةافيزوزضدئمباردشيرخرةرجلإال

إليهمفيروزترحهبلغفاالاشنواروملكهمولمحارستانبخباحية

باهى01هلoهنهمرجالأنوذلكفاحتالواثمخوفاستذ
وكانبعدهوعإلهأهلهموونةيمفيهأقعلىالملثأمننتسه

يديهفقطعوابعشامعهلمحشفعالةغابالسنمنف

سألوهإليهالجلثتافتفلعافيروزظهرطريقعلىوألقوهووجليما

ترؤنمابهفنعللفيروزتعفععبمافعلعهاشنوارضمبانعم

ودهوصئاثحنوارعاحأمثهتطلعونطرينعلىأخذمجمأقكمفهل

ئغطشعاحاطريقبهموأخذمعهينحملوهبقالوامفاضة

ثمئوجيفيهواوقهملمهمااففدواحتئفسارواميك

آلوجمقوآفاخذقيعليهموحيلتههتفسشالرجلمسد

sMرثصرحرألهاسوار
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انفسهمبخشاشةتخقصوافليلةشرذمةفىفيروزإتالابخاةهـجبىن

الأقفيروزعاهدواحتمرهمعسواصتإحاشنوارفأسعرهم
ثمصنةوعشرشتسعملكهوكانصيلهوخلىمشعرض

يطلبالتركإلقباذسبفوألشفباذابناهبعدهالمددننازع

وفىوملكفباذدطثموماتشيناربعصقبفلثهالمدد
المزدظهرتأيامه

رجألانزيروزبنقباذأنقالواومزدكفحاذققمةوهذه

زمانهفىالىألهواتوكهوالمعاقحةالدمايمرهمععدائداريا

هنرجاوهومزدكووثومذهعمامتةفريقكلوانخل

جلوبئعقالذاتوقالالعاسعاحمافعملفسادأهل

الحتئبالسزبةبيثهمالعبالقسمباالىألرضفىاألرذاق

وتنالعبراتظالمواالناسويمتاآلخرعلىضعلنهمحديمون

فىماففمليوخذأنوالواجبأخبماواحدقيواستأفى

فشايعهالدرجةفييتوواحتىالفقرافىوئردالألغنتاأيدى

الرجلعلىيدخاوقوجلوافولهوافترضواtالغوعاذلكعلى

همشوواشتدتوبميدهوناثومالهأهلهعلىفلبونفي

cisالكاقاألرص



I

لمنعندهميمنولممقاومتهمعنالسلطانوجمزصمبمتوعظمى

ومقكواؤدشؤنخلعوهفباذعلىوثياثمالقعلإالمعلييأب

فكانأتابهمواخلطتاخاسامعائشوفسدتحاهاصبأضاه

مهرزرخرجثمالموىمنهالقيفيوالصأباهالمولوداليعرف
منوفتلواوالمطوغةالغواةمنتبعهمنفىسوخراابن

ويضالصممنفتبرأفباذإلىالملثهوردناساكثيراتةالمزد

مكةإلىوكلالمطلبعبدولدأيامهوفىثيبايكانانه

المرارلاخرنجههـبالمعصيىوبناطارثجاةوكان

األمرصارفلتاكقهاالعربعلققكهالمزبهتةدتفىودخل

ئطةقوصاقىامرممأنجهالمثذوإليالملكردروانانوثإله

علىواطثمةالروآتغلايامهوفىخةسوأربعينناففباذ

ينوارقاسطملوكاققحإذبنانوشروانملككهرىثمادلجن
واحدلىمفيالمزبهيةمنألفاثمانينفققلأثمهوسبعةسشة

الروآوفياالسوراألبؤابابإبواتمالديخهعلىالناسوجمع

يةالطاصووةعلىهدينةيالمدانىوبيةاظافأغ

عالونهطحتئالتركملكقاقوصماهرظالروميةوصماها

09فبعن



I

فشميربلغحتئظكهوانبسطفيرو3وقىمنهمفأدركالمياطلة
اطبثةعهفنغىفئاإلىوهرزبعثالذىوهووصرتدب

بعفهمفولفيضفقتمالنبئولدملكههنأربعإقرأصوعلى

صالخيميراصبالرعيةوحياالواليةسإركاليرةحسنوكان
الجيوصقإليهفزختوعسفنجاركرىهرمزبنابتهملك

آبهرافوفيوادجنوالحروالزكالروآاألربحالنواحىن

آبى9هـاخلعثموجاهملحقضابماللمتقاالىئاضهذةشموبيف

كتىكالميماأفأأخراصانعلىوتنلبالطاعةعنيده

وحبعوهعييهباوظيهفوثبوابعهيعردكموالمرازبةألفواد

نةعثرةاحدقزهرهوملكهرمزبنابرورزابنهومقكوا

شمعلفقاتلهشوبيةاهراوتجآابروذملكثماشفذوسبة

فقالبهنمثعإثثعلىلىمثذابروتوكانوهرمهالهروان

فرصوهوالمجعوآاعطىيديهبينيمثىوهوالمنذربننيظ

أطويألاألعىقولوفيهلهمشهورمعروف

يبقوقدفيوظيقضتعمعةموآكآوسأمو

فرصهعقالطافحنظلةبنحههانوترلالمجموآئبطهفلم



Vا

خيرشسحإتاليفإنالمالائهااكببرفالالضبيب
فاحدهمورجمىالروأملكإكومرابروذهفرحياق

اليوهزمهاهبيفقاتلورجالبمالوأمدهمربمابتفزؤجه

فتلحتئاهابعلىيدشزلفلمالملكعلىواسهتوليالترك

أتامهوفىسةوثالثينثمانماففافئلدوكانالوبةبدار

وسقمبهوأعهالهوعلىعليهذاصملمحمذاتبتنااآلشه

حذافةبنانهبدإليهعليهالذلىصالنىوبخثبالرسالة

فيءواشتكستابهفرقآاإلسالإليدعوهالسهى

يدعوفىضبقدعيدىمنعداانناملكباذانإلى

ومربوطابهيأتإندقجرجلينإليهثناLiدينهإ

بلغفلتاغيرهذاضغالقضةولهذهغنقهفليضرباعلعهماأب

يهعلاللهتكضابىقمققالكتابهتمزيقهضففتتمالبئا

وهمالألرضادثفيالروآعلتاآوبئعز4أاقالءمل

البرويقضامالأتزوىصنينبقحفىسيتلبونغلبهمبعدمن
لروآاأتوذدكوسإهمغلبكمالفارصىشهرابرازلهيقال

فنكاتابرازثابروذفبثفقتدهىمورقيهلكهمعلىوثت

gzaYtcerroCفنكى
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ابروعلىوآالى4ادبرتثمبعسنةالمجرةفعلظيمةبمالةيهمف

أبسيطافإفلدظقولابرورزوفىبثه11فقتله

قتصهثهثاهكسرىواكهل

مربههشبديزالتهكانإن

غلظتماذثيمينابالنارالى

ألمفصآلثمبدرزصجأإذاحتى

ةارالذوآرمنعايهناحت

فالتهبتالذوآرالهربذفراطن

ففتأتتفقالواماتفقال

تندبهوالروآربذالهرلوال

لهمفآنجرمذعيغاومانأخنى

مقطوبئالموتبخاحشقيسهغ

هوالوالدلئجكأ6ثوكحبم

ثيديزمصاوببنعىاتأنء

مركوبالناسفىثلهماوكات

طريبيهنوخبالفارصية

صابايثالئمرىراحتهتمن

وفومحلربكه3احتثافأكيبى

ازيهاإصبدرزنغىقتفهلم

المالعثاالمنفخىفاث

شيركأ5وئمردصبدورودائضههوضورأمرالدىوابروت

نجهااهخهإمةصيروابتملكثمأثرلهقىهـمشين

الطاعونفوقعمورقشبنتمريمالزوآملكابنةواتابروذ

sMاديلتamtcerroCعكsmالقراهيد

اباص

ك09لجبب01



W

وكانفعهشيرويةوهلدالثاصأعشارتسعةوفنىالناسفي

هملكليأخذأبيهقتلفىسعىالدىوهوأشهرثمانعةملكه

أوأفرزيدأنجهأوهوعدى2إلعاسهولوفيه

بخؤهتئاذبهرى

بيويملهالعنوثتمخصت

ئمااقهإسيافكا

أيماحاملةوكلأقا

بالنبئإلياهابرتأمرهكاالمديضةإلىينكبثباذانوكان

اخبرفىربئإتلهاقالإذصلعمالثبئعدهمافبيماضلقتم
منهامضينساعاتكذااللعثههذهابنهسرىقلانه

غصلعمافنىلحالهوكالفإذاوتظراالرجالنفاتصرف

شعثرثهاووآبخاحةكانالذىالفارسىشهرابنازوثب

بورانملكتفقتذتالرفيبنهتفختئورانكتالهاكلىم

الرعيةفىوعدأتالسيرةفأحستتسنةوتصفصثةدت

وفيهأدالثقوااألصاورةفيJاوألمواوفرقتالحراجئخبولم
نسرحأمالشاعرقول

الجربفىاالحرإليهايخبملهاالماوكجمددهقانه

1اsاعوساةgrametonاالعملفىبهذا



وفياداميايهمقوئميفدحلJقعاخبرهاصلعمالثبئبلغوأتا

فانتصالعوآصملعمالنبئفتالقارذىوقعةأيامهاكانت
فخساززومضذبعدهاكأملثمئصرواوبىالمجممئالعرب

هايقالرجلملكشافاتتتتفاشهوأربعةابروتبت

وهوابروبنشهرياربنطلبواثدجردثموفتلشهرافرخ
وإلىألمرمتشروالملثهصنةعثرتفيهمفكثوهطغالئم
زرقبقريةؤمىدهقاققافربةقتلهأنإلىمضطربثحتل

عمانخالفةفيصتققمالنبئوفاةمنوعشرتإحدىسنة

بالطبسينرفىلعامرلهاآلعبدوكانرضهعقانابن

وفيهوعدهوانجق4دفالقهوأظالفرسملوكأمروانقضى

أسريعأالجهيابنيقول

الإلسالئمتخيمهامنيمنعأيائملهاوئموالىوالفرس

بالفارسمتةضيدتهاخرفيالمسعودىويقول

أدرجهاراندندخويشجوكامخروانانسثانشذصعرى

ويقالطنواآوالثاالراقيارثلىيوالعربملواثضة

وsMثلثعءر
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بن3شاغبن8عابربنتحطانوالقىبعدناملكمنان

منأؤلوهوتحتالنبنيعرثهاأنوحا4آطبنذارنخث
إحاصواشماللغنبألخهابنهحياهمنiوأبالعربيةتطق

بنثحهبنسبأحميرنملثاحتئبعدهكانمنئذرىوال

وحقبقرونمضتأنإليولدهفيالئلكذلولمبيع

بنينففرع3ناباخسةبعدالرائثساطاوثإلىارو

بنعريببخأقطنبنافوثبن3واثلبنقىجمذىبئافي

نامنالماليقاخرجالدىوهوحميربنالميسعابنؤهير

يقولوفيهمانفابهرناافريذونكاوصاهرالضخاكزمنفى

أطويلاشابرا

حنيرامثالاألمالكفىفلمبفدهكةفىالناسطوكثرأي

آباالعمموبمىظهرايامهوفىالجناحذوكروشهمأ60ofأم
بنىالذىوهولحإنكدانومعهمببابلشوجهرزمنوهو

فاتامراجذوهموقرعذوومنهملهعصثهرومنهمغمدان

ل5sMعامردsMوائل

8صالخه
ا



االقاالرائثىاطارثبعذبهرهقيفالذىاليمنلوك

إئشإافععئتىالفنائموأصمابيمنالطوكمنشامناولاد4
الشوراحبصلقماقماتعصرهوفيكاهمالناساشألته

وملوكايمونونصغفعممحتدانجععايدبهرفيهشغرالهأنوئروى
أوافروجضولقبله

ظيمرجلبعدمويملئا

اقاياقيأحمدائتى

الحرامفىيرخصنبئ

ماممبعهبحداكر

لعدهلحهاثمسنعةقودثوخمسمامافةملكهوكانقالوا

بهموجاالنشاسبالدغقاألتهبهوشعىالمارذوابرهة

ماصطئلوكانلذلكالناسفذعرصدورهمفىوبوهيم

اطارثبنعروبنراحلبقهدادملكثمصنةوعشرت
تطحتمهلثهحتىيسيرااؤيلبثولمبلقيسأبوالرائش

الذديمماسلمانةوفقباققمنوكانسنةأربعينبلقعس

أتهودبمواالناسعكرإتعامهالنمناشرمطأئموجاش
ئحاص3شأبصنمفأمرالحمارىالرنلوادىإلدممفافيبلغ

ئيأنههlacretnisMمنء



خمعئاصهثلوكاقمذهبوراىلىعلهحعبثمضغ
ائشإاأ31بئالمنارذىلمبئافرلمجسبئكرعلكثمصنةوثمانين
اشذىوهوأصابتهلرعشةرءشبن4بصرئدخنىالذىوهو

وخرتوخراصاقانوجمسفارسعاههافتغشالصاقغزا
سعنةوثاللاليئوصمبعمائةملكهوكانشركغدفئتيتصدحمرف

أجزأماابخأقولوفيه

خالعةوملوذ3زقيرصتآكبايعةبأليمنتوظي

صورضىظقحاالروموشاسربناالفرنابنهبعدهملكثم

ااجامضمصابناحيةفاتواوألوثاقاوألصنامدةأهلحاءوكانعم
بعدهملكثمآلتوخمسينثالثاملكهوكاقاإلفوتوادى

لفرولمابصنهآأساؤكاناوألكبرئتعوهواإلفرقبنئتع
أخذلذأكفغقبالقاعدلجغتهموموثإنموثإنحنيرفسمحه

اليرملحأعقابهبمتصتراطةآفوالصينبلغحتىالنزوفى
ملأفيمائروىبكاوهوالقاثل

بالسعرإلى8لsMخرسان

iLsrpa4أنnrocert9melruopgnolportصإلرشرليهـجمق

aTsnadmonccedmrofحالأ1019Iبرثه



V

الئثىحيثمنونحلوعثاالسبقلبالبفاقفع

لوزساصفرايموكرودثإذطلعتيضاوطلوعها

بالنقسالموتحمائميخرىكاالماهكبدعلىتجرى

اضقضانهلنضلمضىدىبه6يرماينظرالوم

بملكيبعدهملكثمأأصنهوستينوثألئاهائةملكهوكان

وهوالىألوصمطتقعابنهملكئمسنةوثالثينخمعتاتتعابن

والرومالداحتىدكاويميربابخوآيفقووكانابوكربأسعد

أبحيطالطافآبقولهعنىوإياه

عبابدوداشوصذتيمئرياحنتهاأخيهتتدالرجهوبرزة

حنيركثرةومفتهوطأفواشدتئدتهاتوطافالوا

أمتقاربوىأيرفأسالوهوالذىغزاته

اتأحمدعلىثهدت

ممرهإلىممرىتفلى

النسنمبارىالذمنرصول

غنمواتجالمهاوزبكنت

فاخرلمجرنجهاأنوأراديثربهودقتلالذىوهو6010fأه

نلماثةئلكهوكانعونوجمهاكابهشآمنئهاحبرنبئاا



7

أبيهعاىحمههـوثبتهابعدحهتمانابنهملئهثمسنةوعشرئي
جديعأباالذىوهوذوجيشانهذاانحثلقتمفتتاو

واحدافاتضابعقتلهعلجمنئحهتعانوأخذمقضههأمرتوقدت

فقتلهحعاناقاأنعاىئتغبنعروأخاهبايعواحتئواحدا
إنكفقالواكذعنالفلمانفسألالنوممنعللهفلما

أشاومنتتتلحتئالنوئمئواتيكولئظلمكاظقظهت

ذلكعننهاهفإتهزعينذاإذثمكتفقحلهميتتلهعليأل
وافرصهرحإنقالوكان

بخومصهراثترىنآال

وخانتغلرتحييزتكفإث

كتاحثئلكإمت

زماتعتائبحدمكتا

مجلزبررظقارفىنازب

هؤنبئقفونالووخىت

قريرعذيمبيتمنسععيد

زعةيئلذىالإللهنصذرة

يعدتالمتاوال5تناود

اثتإتملىكوعتدنا

اخافقينحمبليقرأه

اتأيئالمقاولتالإذا

وفىاالحصندربدالطوانفملوكزمنفىهذاوكانفالوأ

لsMخاثقتله
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الشاعرايماامرىءجد31نحدئخربنروؤحذملكه

اطارثلهفولدتتبحعروبنأخىتتعبنحتانابنة

تحرجأأسابسعلعامربنروrأحححقأتامهوفىعروابن

ملكهنجوكانآوالشاهـاطهلوكوهراتبحهبمنصبمن

أربما3مئوببئبعدهءصدكاللثمءلكسنةضينشثالء

وهواألصضاثتكلبعدهلمألثمعمبعيسىوامنصعمةوسبعإث
يثربديصعلالذىهوشسنةوصبعإنفياغانحبنئتع

األوساكاطامحهتبنمحمدصالذلثاوفضةالرواياتأصغفى

القعطون3وهلالهودألدىفيمهقممننمستضعفنشواب ضا

جمالن3نمامكفلضاقشوحاقتقمهااعروستال

جمالنبئمالكتشبهالقيطوتعلىوأدخياأختهاطزرجى

دارهمنناحيةفطواختانمعودخلبثحابغنوتستربالنساء

فثتلنلمجاتبكJىماإلهقامبأختهيطونااهغلهاة

اصجوداروصأتتقححتئفيءفاستصرخهئتعإلصتثتم

ألهsافقعىساهىاصفى09بنياتهمت

114sMtعد

Mأ3بمتتكألبدتعد
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بالمديةمرضغخركطبذىيلةغرجآلبرخمسينلمحمائة3وأعاله

أوافريهودشثيهيامراةءقفقاك

الىياخئصتتاصتنىفيماثتغىلملتةيآفلى

ماحوالىالخزرجيمةميوفأظفتهاقريظةمنصيابة

رداحدخةدونفمننفالكلحالتيأمرهغواارولو

أوالقهاالعرجاطارثالشاممفثهذاكانأنويقال

هذاإندثودهافقالتالمدينةاببإختتعوهتمقال

ئهاجريألتهاقالوالمiLقاإليهواصلأتتوالعة

سجقينوأخذهاودانأيةاليهودتضعفقحلمكةمنيخرج

مرأؤلوهوالبروداهكالصهباومراليمنإليمعهاحإرهم

أضمصاليمائونهولوفيهكاه

وئرودامحضذاثمحارالقحهكرماكىالبيتو

منتواليهؤقابعتبماعليهاضلفواالينقدموافاتا

Mل09فقتل

لsMمعصدا
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الظالمتصبائماونيزاليهامحاكرنجلمنتخرجنار

القولهذاقولونكاثوااثموئةأعلموالقهالمظلومتمقوأل
نالألوهعإةفأحرفتلخرجتإلثاكلوافتالخوجمعةعاى

ثيضخلقفتهودهيالطألمعهومنقفياوقي

فتلوبئعرالطهبقولالناساحرقالعهوغةوعلىنالي

ملئهئمفعوداعلههمإذالوفودذاتافاراالخدودامحاب
حميرطكقوتفستةواربعإنإحدىهعإكاللقمرثد

ذولكالجامعاردشيرزهنفيوذلالاليمنملكهميعدفلم

وذوزنجنوذوالعالوذونواسوذومجنوذوفايش

وفىسنةوثالثيزسبامرثدثوليعةملكشتميالنغ

بغابرهةملكثمفحإدواسمالسياصإهعلىأاارصلزمانه

وخسيهقعروصصمبمابنحيلىمافهشاصثةاوسبينثالثخالص

وكنهواثامابيتاهلمنوإاحءن3شناؤذشملكيمسنة

إالانقاولأبامننثنأمااععيلوكانالمقاولأبئمن

laniginolanadenucaL

8بهالب

558مالهـ
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لجغهاتهذلكوقضةنواسذوقتلهحتىفأفسدهالهث

لهوكانفأحضررإليهفبعثوفالحةظرافةنوأصذىمن
صماحبوهواليهوددتعلىوهوعاتقهعلىتثوسانذؤابتان

راودهفاتاثيانجهتحتفيرةستهيتاختأقدوكانارحدود

وفحلهإطحهوبببمنواسذوعلهوئهبههوالفاحشةع

أنفسهمعلىومقكوههجهمطحميرنحمدت

قنالوهبعقامحقبنمحمدروىخدودالىألهابأصققمة

هنخرج8فعمونلهJيقاعيعمىدينأهلبقايامنرجلكان

نجرانأهلمنوباعوهفأخذوهالعربمئسعارهمعآاثا
هذهإنفيمونلهمفقاللهمتحلةيدوننجرانأهلوكان

الذىرفيولؤدعوثتعدونفلمتنفحوال3تضرالالخثه

رجتنجارتهفيمولقفدفافعلقالواألهلكهاأعده

ذاالحبروبعسىوانوانياقأهلتبهفالهاأصحكغمحعفتفا

فأعالهمامنهمثمزمانانحاصرهمنودهإلمهمفسارشأس

ولMكدهأرا

8ول09بئتيع

09M8بضز
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اوألخدودبهمخذتردوافلتاترلراهمالطبهملفدرالذا
بينويخيرونفوحمدبفوص8ئحاجعلاألرثمفيهوأوقد
أيئحىقالواالنارفيقذفهعليهالىفئوالثارالهودتة

للذلذعرتالنارإلىنظرتفلمائرضعهلهاصىمعهابامرأة

علىامفىتاهيامةالصبئلهافقالدلماعنضتعوكادت

قالاالرفيوابنهابالمرأهفرمىبعدهاناراللحإتهدينك

شنواسذوفكتوصألممايرداعليهماالنارالذنجعلبضهم
ملثاإلىإنثعلذولهJهااليمنأهلمنرجلومضىذلك

لمجيشىفعثتصرخهقاالنجلمغئحرقةصمضومعهاطبثصة

بفرصهالمجرخطنخاضأيديهمبينمننواسذوقموااليعنإلى

أوافركربمعدىعروبنيقولوفيهغرقحتئ

زعينذوأئوعدفاكأتك

قيمنقبلككانوكاصن

عاددمنذتديخ

وامىيإدواهلهفأمى

نواسذوأوعشةبأنعبم

راحماخاسفىآبتوئلك

قاحماوتالجىتاهرظم

سامنماسافىيحول

رثاطملكفيوكانعليهاالحشةوظبتاليمغملكوانقضى



أل8

وستونسنةوسمائةسنةألفنوامىذىهالكإلىالرائش

فيدبهرناهوصدهذاالذخدودءيرققةفىكيلوقدصسنة

وأنوشروانصإذذمنفوذلثأالحيثةكأملثمالمياقكتاب

مصريخيوذهبيواحرنجرانأهلتواصذوقتلولتالؤات

4رصاعدىفالهتغوليأه8ممه6أداطبشةملئابخاشإلي

اليهوبعثالرومملثمماقصصرإلىفكتبهصثئنعندىوليس

ويععأالوئخفظهبذلكئقريهاالنجيلهغ41رقهباألوراق

تكسثيرةنبإليهذضهمديزبحأرليطلببالمعابرئعينهأن

صغثواسعذوضافااليمنإليجثعاكثمرااشىألني

خذوهااليهنكشزهفاتجهذهوقالهاوتلقاهمممثيرةمقاتج

الخاليففيفرثماثممنهفقلىاوالذزتهJارجاوإستيقوا

فيمقولقياليتبوالمفاتجتللثوأعطاهموالفرى

عندكاسودثوركلفاثجكذاثآكذاإذاكانيخالف

ئتجولمواحدوومفياطبثمةأوليوقتلوالذلكففطوا

مقاتلألفبسحعنفعبثالحبزابخاثىوبخالشريدإؤمنهم

فعامهدهوهإبنآءوالقتاوهإورجأليلحواالأنوأبرهم

cerroCةamnoيظيمما



اللخةوافتحالمجرفاصعتعرفملهطاقةالاتهاثواو
dI

ورثيهئهماليمغعلىفاصشلوااطشةتوجابهالعهداخروق
والونداقاخعععااوسبواالرجالوفتلواالةررنبوافئايألشرآابرهة

3أرياطشىالنفبثذلدمغبشىالخاثىاليشواولم

ففدروتراقفالىمالللتلحائعدابرهةللقاكععفجثىفي

هوتفسهفقبماطإلهـابخاشىوزفعوفتلهابرهةبارياط

ناصيهويحزأرهةدآئقريهخاحتىناهيةلهاليمونأنبالمسغ

بهداياإليهوبعثعوارابرهةلذلكففزعئربتهويطأ

يعهمغإليهويعتذرتعطفهويسيسععيثهإليهوفيواالموا

أرضهتربةهنوجرابدمهمنبقارورةإليهوبعثبارياط

ويجقالدموئريقالترابالملكطأوقالناصيتهمنوجزة

محوأستىوأغاهابخاشىعثهفرضىبذلدقسمهفيبرالشعر

رفهاثفيامالناسيرلمنشةفبنىاليمنملئأألبرهة

مطديةا

هءno8طعه5االثرم

8مئألطلي01

ش



وارأللوانامياوالغسكأجاحواوالفضةبالذبهودقشياخسثم

أنإلحاوأمرالقليعىوسقاهاالجواهرتوصشوواألصئخ

وقعد3الشادمغرجلتجامكةبخويتركواإلعهاخهموابح

وأوخطفريثىبفزووهتمابرهةلذلكففضبنيسهفى

واحرفتالحارواشعلتالرجعصقتارتحلوافلمالطعامهمنارا

يهدآمةالىبالفيلاالشرأخرجذللفعندالفلش
ءالبيت

لجدايطأالالفيلقذمهمورخلهبخيلهوسارالفيلابأفضة

وقاتلهاطثعمىحبيبكئفيلفلقيهوقعلهماسعباحهمإتر
يتصهـدليلرجلأنافقاليقتلهوكادواسرهابرهةزمه

وبلغوساريدتهفريههلكصصرايمنفاصهبقنىللقلوات
جمتفولمالجبالورؤوسالشعابفىمنتقريثاالحبر

بنعانذفىبنوعروألبيهعملعالنىجذالمطلبغيرعبدةتج

شلحتئابرهةوجامهصلعمنىالنحزوأجدبنعمران

لعبدوأخذوسافهأنجمعهافريشأموالإليوأرسلسفالته

eriltuafIIرلهالنىفىوجلتبهذاnnoitatonnA8

والئيقصاهروألهالساك8كمرط



واسادنإبلهلبيلىالمخلبعبدنجاناقةمائتىلماللب

الووعطمهبخبعلهدخلفلمالهفأذنابرهةعلى

راءجمافيكثقدصهةالهJفاإبلىقالاجتثهحأمأل

فقالدينكهوالذىيتدبوتزكإبلكتسألنىفزهدث

فالمنعهثامهإنرلثوالبيتالىإبلهذهرتجمهأناالمطلبعد

اطرملجغفلتااكبةنحوالفيلووتهواالجيثىكزواأجوا

طهراعلهماللهوارسله80أاليمننحوراجاواتصرفبرك
فىوبئشبهراللهيمايلسخمنارةقىمعهمأبابيل

إليفخملابرهةجسدفيلةارألاووفأهلكهمالعراق
بركيفمتبهيرفياخالفضةالهذهوفىهافهلكالمن

مبوثتبئزمانغيرفيالمجرووجودالفيلةوعددالطير

القضعةهذهينكرهنإلممارمعىوالالمعاتىيهابفيفذكرناها

هاوهوأتآلهاوأوبأهماليغثمارأحرمقمكاقالقومأنوذعم

منفيهموأفشىفيهمأشعذلكلكواأوخدروافخصيوا
ثحثهصرضالاألثمعارمامنفيهولهماكمانعليهيأقىأن

ملأالذبتيبناللهعدقولفنهذقهعفى

34الىهوئالفهعبد



ه

احرئهاليزامتديمماكانتانمابمةبعزاممطفنبوا

حليئهاالجاهلينينيولضفمارأىعنهاالجيقاميرصإيل

ستئهابامديعقولمأرنهغيوؤبوالمألقماصمون

أضيفاآلخرقولومنه

روحزوئموجيثضشيااليلتجآالذىاألثرئمكاده

صممر4أحفئبابخحدلالطلعليهمصمقتت

وعلىانوشروانوالملكلعص114رعحولولدالملطآوفى

بن8وآيممابنهملكابرهةهلكلماثمالمنذربنالممانالحيرة

ئرةألىنذىأمرأهجدقذىبنتريحانةإتخصبابرهة

ذنذخأنجأسيفنصلذىولدتوكانتفاشاالفعافى

ازشروانسرىإلنذوخرخوكانالهـهةولدتمتم

فالمجبباطميرئةوامعدحهالسودانعلىويستعينهيسستثجده

سأنظوقالاهوفواصلهلهئزجمتلتاقصدتهكسرى

وثمتهللحئئالبدةشبهعلىبإبهمقيماوكانأمرلثفى

09Mملك

M8هـلجهوآ



المهـ

بوثلهالفابرهةابنافيظنوهوونثأنرنذىان

ألههنقالشاثهاىاشففرجعأباكولعغاطهألعثك

صبهوالصتبئماابرهةأفلوكانواآلالقالابرهةقاقه

فاكأإليذهىأباهواناطديثأضهسحدصمعهوقس

كائثكهفلمإليهسافقيصرإليوخرجالغالمفخىبيأغيره
ىضدفيارهواستثاطيرةملكالمذربئنالنصأفأحمتئ

صسنحتىفأقموفاددآعاقيفعليهلىإنالنعانلهفقال

ذىينسيففاعترضهكسرئإلمعهقدهثمففعلذلك

أناافتاميراثاالملئهأئياعشداثليانفصاحييروهوورن

ذلككسرىنعرفنأوعدتهيستنجدككاالذىاثغابن

ؤكانالتاجتحتاألثانفوجلسالقصردخلحىوصصار

فالثاهذهبمنبألصلمعققاالمجيمالعقخقلشلتاجه
ذىبناسعالمذربناننالواستأذنلههيةهـكاالاحد

ثغهيبتهمغلهصاجداخركسرىرأىفلمالهفأذتن

ملكوممونلعمنصرفطجئتكبةألش11بألدناعلىظبتنالحال

وناصسثأخإكأهافقةمحبالدكبعدتفقاللكبالدى

اطت



أصيهحألبرلLلماىفتراحهابرجيشأطرذ

وخلعدرهمأالفبعشمأوامرماتأأخساةببابالومقامه

أكثرالتقالفاتكثدبا3فالىوقالودواخثفاخرة

الورقينثرتلكوجعلعثدهمنشهنخرحمالىقوهثه

حتاتئتنزفقالصصسرىهعاتالناسصبماوئنهr80أ

اتحكإنماJلاالملكاأئياتكلنمفثإلمتىعتوئنمسب
ناستصوببالدهفيطصغههذامنإئىبلدىئرالثوماألدجال

فىواستشارهموالموابذهالمرازبهوجمعفعلهمنذلكرىك

بحهمحهسدتىرطجمؤلكفإنالملكأئفقالواامره
فإنمعهتبثم3أنفنرىوحذةوشذةبأسأهلوهمللقتل

فىبمنفأمراردلثمافذاكهلكواوانلكأصعابواكان

إصحواز3فبوكانرجلمائةثماليفوجدوهمفأجضرواالسبرن
وبأسهصدتهمفيممواراالفبعشرةوهرزئعدلهJيقا

حضرموتبساحلخرجواحىفنالفىاوعليهمفاسعمله

منوجمعالبرطريعلىفأخذكأنذىبنسميفوخرج

مسروقأخوهومطأيموماوهلكوهرزالياطاعهمنفوهه

s198يم



واوألعاربوحميرالحشةمنألفمائةفىالعهمفسارابرهةبن

صنانافىطمعتحإلتبنغهـسكغدرتلقدوهرزإليوأرسل

إلىفرجتلكأذنثثثتوإنالقليلةالفئةهذهمع

زوهفقالأمركفىتنظرحتىأخرتكشفوإنبالدك

ينقضىحتئاجعضبعفناأجالاليتعرضبيححانضرببل

تلهفرسعاىهـلوهوزابنوكبقالواففعلوااوألجل

فقتلتهإلعهاطبشةوثاشفأصقطهشهفبهئحععسكرهم

ثمالذقةواخثمرتمالعيدنخنققداقوهرزإليهمفأرصل

ولملدترهمإلابهوهوينظرصعيدفيرحفبابثهأمر

قنالإليوهرزحصاألجلانقضىفلماأسصاوالئظهرجقعا

وجمعهمالقوآخنادكانبئودعافأحرقهافيهاجاالتى

فراشمصمإليوعدالمجرفيفألقىضملبماأهرثتمكلواوفال

احرقتماأثافقالعبافمهمأفاثتافأحرعارحالهم

فإنبالبمإلجيلالأن3أعدمأنوأردتإلالسقكممغ

ألصماوأقافلعبزمركببالالمجركبأنأحدكمأطاق

زادنعهيمونانأحلىآيمعأنرهتفإقأزابمن

وأقاالزادلذلكالجزفىاطمففيفرواحدالىمابهميش



ئغيظىكاقفىاتهوأثتماركمومفارشعكمثإمجممناحرقمثا

وانابعدكمهـشويخشةاطثالجمسأنعليهم8الدائرةنتعاق

إلالألمواتحاجةفاتمهلوإناالأمحاتعدموالمظفرتج
مممنفعنقوآيادفوقاصقالثتمبرالمفارشخوالمطاالألموال

عالىائحتىفأخبروفأبالفرارأئفسكمتحذثونممستيفإن

وأنفشاتبغلكنحنجميعافعالواالدهرعاراحتملوالسيفى

مقمأؤترواوقالوعتاهمعسكرءصأثئمالتدالك
علىمسروقوأقبلباليمغذلكفبلالنشائهزوىيمنولم

وهرزوكان8حمراياقوتةشهعوبينجرأسهوعلىلهفيل

عاىصاجإهطوسةهـماوأمنهـهبعهقدكلذفريامعتراحمأ

حاجهفعقبهـهضالئوترفوسمهماقؤةالقيةمنوفيهعيثيه

لمحاألفيلورقالوامدكغأقوقالفوصعهوأوقربعصابه

فرساوبهبالنهملمنؤلقدقالواظلثهمركبعإته

بغالوبهبالفرسعنؤلقالواالماللقبعضشقىلقال

ئلكهذهباطمارابنمنئخرستمموذكاقبالفارسحهةفقالى

أنرحمهممنواننمتابةالجعبةمنفيأخلغالمهقالثتم

Mاالدنرة



أبيهاعماoeoأاخرىوعلىادالمفثابةكلجمتيرأ

بهأيتعآوناأالمراصمiابةأوكلالملداصمعهالماوعلى

عوبمكنهوالذىمافقالثتابةالفالأفأخرجويعطتردن

واخرجفرذهاأخرىواخرجزدهافقالىاهرأظمة3افقال
اثرى6للئارأتكااصمفتالعليامانقالاخرى

االيخرلدوالهمةبالدكمنخرجتؤالطاثروعلمك

وهوهافحفأالالمراتابةوخرجتفردهاغيرهاوأخجزدها

افاقالثتمصبتقربزنانؤلمانوقاليتطيوونرماكانوا

اننوالفرتبالفترحينتذفادهواملكهماصبثفإنرمت

حتئأحدكممينفالأثوانتشاباتضالرجلهـمى

الشابةيلتفأقصجهاثتمقىمألهاحتئموسهفىفتعتطاهره

ضماضظارتفمرععقبيناليافوتةضبهنتارمثيماكأ

وإلتاففاهمغخرجتحتىرأعهفىوتغلنلتهجوفلقت

فهؤموهمتاتفتزرموهمثتمفوفهمصواتتقضتاطشة

كالدأوائانكينالمانهيسوقاإلصازكانحتئوفتلوهم

كالهكلفيرفيأرويدبهبيناألصالكهمانة
5ما

31



حى

تيتلحءثثسمأرزتةشءتهاسول
االافتةنثتابفياافإذدحتبتة6ااصخشحصايايأأهفا4ا

4ةمهخعضصالرث

االمئةثااوذكاءآضةأصألأتكآنئأأنسألمحثثةتآئعد سصاا
7فتيمالمةثثخاءحممى

ءءث

بعوايىإحدىسننةسافؤكابئينسسىاليمنلوهرزوخم
عءفاةفبهصحضتشةقيتءحح

أهإرصنتينصئةإبنبمصلبالمهابررصبرلإئوشروأنمفلثمن
صءتأةمغثى

الؤشرليانبنحرمززكمانجذلككانبللولتهاذلكدووق
و5ثث

دولحاروتصت
5تء

أبيصأالصلصافدتأميةخعههـلوفيهاعلموالله
طصيمحهز7كلءتهت

االأحبالإلعدييمبيىفاإثرامإؤريزافيلدأمثافأالؤدرالمج

ععأالا2لذكتصشتإلحىعثجذفالنمرتجلمثهتجفمااخنرطأبخنجى

قلضناالجمفريبتديحركأالعيتدخمهـيراوبىيمألىجتئ

األثهمأأتاطإدفىيمفغيأدىننهماألخرجعوايةكمنغدبي لله

اصبعأالايتيييانىنماينمتقتإبزهأيإهـفيماذكنيبميرزكط

الاكياإبحبجمههنفجمخرب38طإءتيهاافصضإةبهأبراللغ

الثيتنحألليتاثللضأجمهـيخقديخببمولطنيدوواذابحإلقيفى

الإيخبماتديلهثآدعأببيلىوأنباجمتهجعإلتيقهيهارمإيبئي

ايواالبعذ3تدفصبماييببهياباثامغبرينفلعباليرأثاتالركلليث

طحدبأل31يهـممآئدتأء

s4كط
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ووهرزرىعكفبلمنملئهاذنذىبنآسيفوأفاالوا

اتخذأتهقتلهصةوكانقتلأنإلىواالصركالهعنئله

لتائمفقتلوهيدهسصةفىيوءابهعراةبثاطمنلفسهخوو
كسرىوبعثاتثهوهرربنانالبالهملكوهرزهات

صتقغتممحمدنبينااللهبثانأىإعليهايقلفلمباذان
ءبهواكهفاتبه

ومرقناهموجلعراللهبقولسبأفئوالشاميرةاطملوكواما

العرآبسيلعاسبنعمروقاحهلماأتهزموامترفل

منمكانفنكرقكنسضقوناتمفدءلثإفىقال
كاشصقجديدومزادfهشديدوجملبيدههذا

فليلض3عروامرلدكانمنروبنوادعةفكانتاوكروذ

عيشاهـيدمنكمكانمنعمروبنعوفتطفشثبأرض

ومنخقاعةفكاتخمةيعىباالزددلمحقامئاوخرماأنيسا

ورلمحقالهلفاالمطعماتالوحلفيالراسياتيمدهـمنكمن

للحمل

8كعدمراد

elanigramnoitatonnAالذعملفىبهذا

الباالرون



منكمكاقكاواطررتالىألوساتفلالنذاتيزب

بموفةيخقوتأمهظوئلوحريرا4وذهأوخميراخمرافيد

هنوأؤلهأاشثاالعراقحلوكجفثةبنوانغتوكانتوئضرى

وكانءلحقازرتدئدؤسبنغثمبنفهمبنمالكاخيرةمللق

الجاهحيراردشبقزمفيضامربنعمرومزيقمعشأهنخرج

الفترةفىذلثأكانأنماوإصاأهلبهتبوفىليلبعدءأو

البئجذيمةابنهبعددمللقثتمصنةعثعرينملكلوكاقأعلمآوا

وكانبكانلبرصالوضناحلهويعالاألبرمثى3هالك

ستةصتينئلكهوكاناردشيرهوتى

كاناوألبرشجذيمةمترلأنزعواالىألبرشجذيمةةققوهذه

لهيمونانبنسهذهاتااحذايثادمالوكانواطيرةاالنجار

قدخاذاصتقدخاشربفإذاالفرقدينويخادآخنلير

آئمقرقالهاحالضثدهصنةماختلهوكاناصذاتو

كعدئلهياقاولحممنوأقربهمخدمهأخضىوكانعيىو
ريانصينالملكالجزفبأرضاطضراحبالساطردنبننصر

لsMودهئااوكأثاهـetuojasMبنء

Mورمجوقى



الحضيحةخافتفلفانهوحملتالجذيمةأختقرقافعشقته

فقؤجهفذففعاسعكلإذاالملكمنيتىاخلعدلمحةقالت

غئقلفضرببعدىفأمرندمجذيمةمحافلعابهاودخل
اليمذينىصاششدقينىإصجذيمةلهافقالبرفاثناطملوظهر

حملثفقالتلدشنآهلفأنتلدونعأينامحمكبخر
فبنادعدئ7تعروولدتأنيلحثفلمبهزؤجعنىممن

اوألرضفىفتاهالجنممرتهاستأنثفلماعليهوعطفجذيمة

يقالرجالقطلبهفىتحرجحكمهبهأقىلمنجذيمةنجعل

بهأتياحتىإنهيطليزاالولمعقيلواالخرمالكلىألحدهما

أربعينفنادماهعشتهاننادمكفقاالاحتكماجذيمةاالفقال

أطويلئويرةبنئشتميقولوفيهصنة

يتصدعالنقعلحتىالدصنحةضةجذيمةكناكتذمانى

طويلأالآلخروصال

ماألوعقعابححفآدندمماقبلنارققدتةألطفخلألم

همتردوهفلتاصعإدفJلصمغذهبمغطوقلحمرووكان
ال09بيناف



الفوقعنعروشىكةجذفقالوقأاعليهتردأقأمه

لهايقالثملالجزهـةبأرضوكاتثآلمةكافذصه

عنلهغالآونمصاهجعذيمةهاالروآصاحبفبلمنالرتا

إذالملكناحالولحالولمجافعصاهقصيرلهJيقاحماج
فقالفقتلتهبهكدرتبهادخلفاةامثأ3فدهتالملكة

بخهممروبعدهمالمةثتممثالاتحصيرأمزفذهتزعالعالغالملى
جذيمةثأرالطلبفييرضواحعالجذيمةاختابخهعدئ

يعكوالزتجاإلىهازباخرجثتموصلمهصعهحتئفأمرعمرو
4ووكيهاإلالقتجاهضهـتتهخالهقتلقىاتهـمهواتهعرا

ابفاعمنإلنيفا01011ofألمجرإليتبعةأقصألهاقئمأعمالها

غانلعهوأمنتبخاخهوثقتمابدبمالتهفارسلاوتجار

فىرجاإلشماتحيندفاهاافتكإبلاقصيرعلىتجآ

وأقيلارإبلطثرعلىالصناديقوحملالصناديؤقالسالح

كاثىويقالقصرهاشوقمن8الرتجابالعيرفأشرفتفصير

أرجزففالتكاهنة

اوثإلمثيهالمجمالما

شديدابارداكرفاناأآ

حديداأآأتجتدأللمجمفن

قعوداخثفاآلرجالأم
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السيرثبأيدبكيالرجالالقصرترحاوإبئدخلتفلتا

لموادثأعدتهكانتالىألرضتحتاالنفقإلىالزئافهربت
فأيقنتربالسصرهةازهفدصعدئبنعروفوجدت

فذهبتبدىقيئاتوفاحموماوكاناضامقعتبالمالك
أرجزالدريدئمولوفيهثىمعا

ئنتمىاعلىالجولوحكقابمنوفىاتى7ألزتافآصتترل

برققحإذزمنكانحتىعدئبنعمروبنىفطالملكيقلفلم
اكندئخربنعروشأرثاطانجاماألايزدجردبخأفير3ز

االجرةفاذهفوزةالمزبهفدفيفىودخاصرارالا
أياالحارثبنخرابنةوبعثالعمماءماءالمدرثفتلحتى
ملكردأنوشروانملكماتاأسدبنىالشاعرعلىالقميسامرئ

ملكثتمعدئبنعمروبخهالقيممامرئفهالمنذراىإالعرب
امرئبنايماناابنهلخأثتمعدئبنعروبنالقيسامرؤ

والدهـالحوزنقبنىالذىبرالىألاخعماناهووهذاالقيس

أتهبهروااألرضفىفساحضاضئهوكانخؤبهرامدفى
حتئالمشرقنحوفثظرالربحزمنفىاطورنقمناشرف
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هذالمنفقالونهمهخباخأقاصىعنحسيراتثارهوجع

ارأبياضإلىالمنربتحوتظرنماللعنأبيتلذفقالوا
اللعنأبيتلكفقالواهذالمغفقالزاكيةوجثانجادية

والرابضةالرابضةمنرجاالآفقاهذامثلررأاوقىفهلفقال

إنمااللعنأبيتفقالمنهمأرألرضتخلوالالعلماهلمنبقية

فقالالخرجفكيفقاليدوآالوزإثليبةكأاليفانأجمت
ذاكفعلثفإذاقالالدنياعنوالخلىالرلتطاعةعلاله

وحياةثخوصبعدهليسآوئقالنيالداثمفالمةقالفمة

هـفأبابعلىفافرخالهصوقتفإذاكانقالتموال

فساحياعاستنفسهعلىتصمقدهوفإذاللوقىالرج

صيدةفيزيدكعدىهـهويذباللهطقاكأهعه

أضيفأوطربلة

لتنوللهدىيوئاأصرفإذاطورزقرلتوتأتل

والتديرنزكماوالمجريملكماكرةورأىماسز

يحعلالمماتالىحىكبطةوماففالملئهفآرعوى

كرايهة

كربئوتأناnocحمrtemuaeriه



02

وآلحاجمور4ابئخبىدنجلةواذهبناإذالحفرواخو

وروذراهفىفللطترنسسماوجقلهمرمراثاده

مهبمرنبائهالئنئاكهدفباالمنونبرتقنهلم

oT011ofشرأنوالملركالخاكرىكرى

صابورقبلةاينأموان

ورمذمنهغيبقلمالعرومملوكامالصصمفراكوبخوا

المونورالعلأنتإآأبالدفرالمعترالمامتأئها

مغرورجاهلأنتأبلياماألنمهـارثهيئألعهدلديثهام

خفليححاماننعليهذامنأمأبقينآلمنونرأيتاآ

ألتبورهناكوارتفغتةواللوالخنرآلتليغدثم

وآلذئورألبماوألوتجتورثأثمصارثم

اوجماطسنهاالمامآلهامالوامهاصمانابنالمنذرملألثنم
آفأفااجعنىخطاذاكانالتهماالهآايفمالمزيقياوقال

مابعدانوشرواقهوزعامرأبرهذاويقالالقطرمقاممالة
امصوباحضر3بئعروبناطارثوتالملثهقإذابوهن

وإلهقااتهجمرواقباذؤمنفىالمعصوبالملكضعةوهذه

89الالمقصور



القيسامرئأبااطارثبنخرابنهاستعملكاكالالعربباذ

قيفىمنهمواحدكلمنيأخذفكانأسدبنىالشاعرعلى

ضعففلماسننمناوتحأقطوجمرابضوفمنجزةعام

رواتهملممنأربعينفقعلوثمإمنعوالمقبهيةوخلعتهتجاذأهر
دطردقوكانفقتلوهغليهوثبواالعصائئمبيدعوافسبالعصى

صيصرإلىمرأبوهفحلفلتاالشعلقولهعيالقياهرءابثه

جمينرجالطوارقيصروكالقابنةفهويتهامدبنىعلىيستنصره

إصوشايعهأنووعدهقيصرفصرفهاليهالفظأتهويقال

لبسهافلماممصمةثإبباليهبعثآبالشاضتزألبأئقرةفلماكان

وخطحةمثعنجرهقصيدةرلثوفالهأثبالهالفاقنطمهسعاصطت

أطويلانشأيقولثهغدابانقرهتبقىفرهش

عيبنبللغريصويبكلهاهنايباقفيإتاأجارتنا

عسيباقاممامقيمواتىهافخاقيهانإتاثأجارتنا

ويلUكافيقولالبئجةأاتهتفمىوأنشد

اتنعحااطحمعنتسكتهاصويةتموتأئهاشفلو

كا5القيامرئ65ا59ان



03

لأاأودعقيصرإلىخروجهنحدالقيهىامرؤوكاتومات

يهىالقامرشماتفلقارجماثهمتهةيهودئالعادياابن

فأفأفهنهايطلبالثامملكتافئالفجبلةفيالحارثخآ

فأخذوامنهضنوقيوليهأكلدوناثئعطيهأنلاهمو5

امرئااتجايقإلرولمالقصرمنإلينظرووهـفقحلوهلهابثا

أبسيطقصيدتهفىاوألعثىفذكرهالقي

جرارالياوادبضالهالهمائمصارإذلركألكن

oTljlofبينعاأنتوثخلكذزفقال

بخحارحخفمنهعانافأخةش

جارىتخإقاهديكاذجلهJهقاثمكإلقللفصلة

اكندئسقاطارثبعتهتدوامهرالمنطبنعرومللثثه

وإطاخهوطأقطلدةالمجار3يفرطهندبنعرولهويقال
قرماهقأألتهالهرقاألىوقالالمفاقةفي

ابأصابوادلمبنىمنناضاأنبهرواهندبنعمروقضةوهذه

ثمايةمنهمفاحرقاماشةمنهملئحرفغلعروخطاءفاص

ثشليةأهباعلهمأئمهمغبمثهمئايعترخآلولمونسنعين



5

وافدالشةثانالملفيقيلولذثالبراجممنىورجل

فقالملوكايصفدتهقصفالدريدئبهرهوقدالبراجم

تميئاأوارةيوآتيرائهباشرتهندابنثمفالننتمزالن
ملأiفقاالمتئعىوافكطرفةقتلهذارووعإصالبا

الممتلنقحعاتهحذاروثخامنهمايفةعرأالذىأودى

قابوسابوالقيسامرىبنالمشذربنالنمانبعدهملكثغ

وعدىالحماعرصارألبربنعيدقتلالذىوهواالنجةصاحب

ابرويركسرىفقتلهالعإدئزيدانجه

الثمانكاقأتهبهرواقابوسألىالمذربنالنانفضهوهذه

أحذافيهالهـىأئنىهـربمفتلهإؤأحدافيههـىالئؤسورآ

بهيعلموهوالسهفيألبرصابخأعدهأفوصلهإتى

ذلكلقائهفياخحيارهبسوأخبرفلتابقصيدةامتدحهوقسد

قصيدتكأئثدقيلللتلقدتملماثغئم5اعليهاتجاليىآ
عقهتهـفضمثالفذهبىالقريضدونيفىالجلحاقال

بيةبالسوكاتبيقtIىركترجمانوكانزيدبنعدئوأما

ةلم5راتواا
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جالدةمنهألبرويزعمفوالعمانامرفىسىالذىوهو

متةعليهلألحديمونأقالنكلفالعربهوزحتىوةء

ويعلهحبسهالشعرفئجولوجعلمحبعندهنيعةأوله

ثمىبيثفعهفلما3تجفتئمغاطكاأحدوكانويمعضطقه
زيدبخهعدئبنزلدانهفاحتالأخرآوقشلهذلثامن

وا5خاصةالزجمةفىأبيهأئثااخذابرويقإليلوضلحتئ

كانتأتهاليمنتأريخفيأنثوقبالشاشعفاابرويزنوبم
بنزيدفدصريةوطامراألفعثراثنتىفعللىمعده

بأنابروفيإلهبهتىلوا5بالجالالمنذر3انساعدئ

بعضإلهخطببلوضالالربجوارىمنإليهيحبث

بعربانالملكيصنعوماقالا5ضابالنمانفرافلماتسائه

فعهناللكانالسوادمباكغهوأتالعراقيبباديةىالبوافى

ما3لحهعدىبئزيدكرسفضابالعغوأحابلمثدوحة

والنعاجوالظباقروالالمهاالشمآيسثونوالعردةوجههضن

ابرويقفنضبفدوحةاتالسهبقرفيأنالثمانيقولوفال

شتهحفاستوانمانبفانمانطبفيوبعث

البهةتلكيحملجيشماباهـوبعثمسعوكهافىوعياله
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الوقعقوهذهوهزمهموخاشابمإليهميساحماأنهاقأبىت

بنزيدفآعاوويزإلىالنعماقرجعثمارزذىيومئستعا

بقيصلعقواآلءزيحدهذايافعلصألتلهفقالعدى

اخيةلطةوضعتولقدضيمانجبمفقالابكبمأسوألصعقيتك

أرجلتحتفطرحبالحعماناممىولزأهرثهارثاوثرالهاالثقطيم
الشاعريقولوفحهزهاتجسمابعدأ111otأهلمةال

نواحعهمىلىنحتطاتالهندخجطحهيولبين

أطويلارألثحايقولوفه

ئعردقتحببعدفيولئخورسماوهبيالشعمانالمدخلهو

كأاسفكاخرجاخرئتمهوضعقةالقصرهذهذوقد

الفارسعىوشهرامالطاتقعمةبخهاياشابرويزi3Jالمنذرال

إنحويليدالجليقولالتمروفيهبعيناياسومات

زانلالمحالنعيمافصمحانهخقىالتوميذربفإت

اطضرممنبنالحالهفأجالهمالمنذوبنالحانبنالمنذروليثتم
89وليسىلsMذضة



53

االنممآصقير3واسعزضلعمشالفهئولثهدفيدبميئعىنجغ
نهأبذمنرفيثاهالمدئهغثتيخهإلسالمال

ء8صص

قهطأ7وثآللهيا7يمرجملمحفهمروووسزصئالحطاب

واثالعئقاعالى فتبدعكةيهتئكخكفلهلمححألدتعقىعى

حمغثالمحدألاالجإلحالوعارراحمفلحعردأدلجإفلىفاخسم ءءثعةيدجه

خماتئدحعرلطاكالثيمهلىيجكمالبييطاطلذث
اثخابهيةانابئألىرالمالهوسالمقيطالبفا فهـفثلضخمفخ

دأتهاضيمهولخولثهاياجمبهيإلملمعةرحيبديخاءهي
ءصماايخلىغإثهدفمالغاكىهعألفأحاعهطولمجملمحل

كلفخبهبئالذيابضهلمميهعاثلميرإصتعصقأدغاجليطيه3وأبعروإي أعل

ضاالجمحفيجمحهفيلمجباتمةوريمإلتاطعيلديفعئط
جهـإتمحآلفلممتثتئئتعضبئصألغتنهمحممسى 8ألخإإلصارىك
تضأفلنالبهيفهكا5احملف8دايرئيلقىهالاحلحعماتي

آضيلنتيشالندمالةتحكمخطمتتحلمد

لماةبئئفضعرئمألثالهطأفلبابتيص13فقاأللمح
efanigrametبهتحدجمكألاكأ2مآاكا5وليctnavedه ولغةهثى
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ءأأالذنجإفئاألنجةقوليهماإلكبررفاطارثناالهـح

وجههحئآفالمنا

آزداطارثكلاكرلة

يليغسريعيرمتقبل

آاذناواؤضؤصمم

أخفاببخاممرفىأصلعاالمعنجلةمملواخروكان

تيبحآالعاحخلىمنوأولتممهمومقضىأليوآومحخلرضه

ومتكتةباتضراتذاعةفتضكاويقالكانمقوهم

تممالكبئعروبنالمانJJقاالروآرجالماطةعليها

ولتامالثهعروثافيثغمانالبخهماابئبدهطلة

اصالدفىولدهمرشاأيخهاكامزشماطمرضهعروءخرخ

هذهملوكترارمخمنضظماهذاآالشاملوكصنةاقضار

بهذلخهوتأرئحا3االتاوارiآهندأنوالئذاألتايم
حبمفىوهوالذلكتحتفواالعألترلمكنالصين

توجعهوأحدوثحصواحدوبدملئهآأياجمغبنتد

آأيافيهفوئحكلئحغظفيمافيهااالخالفهوفوثصطاقى
فمااترىولحوجلشاللهإومياومناألرضملوك

هسىفىتمرتعetuojateة8فانما
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المنخمينمنقومويقعمولبعفاوتأديآوجمرةموعظةبهرتا

اذئذالصينبإفلواحدرجابيتفيثابتالملئهأن
سرعةمنئرىمامعزلئهخقفنسنةألفألفىكذا

وقدأعواللهماكيهاJأحواوثوشاإفايمفىاالنتقاق

مبرذاوالميرنانميينموjلاملراثا45لىثتأمهـلواريخمنورشىذع
ضظوقعدفائدةسثرفيهأرىووالقصصاألخإرمن

فمارسهلوكمنوطمناولوهربرايألداراأدامش

فىوكاناالصعكندرألىفليقوسمنواخذهاالرومعلىالقديمة

علىفاصتوليوخرجاسوماأيهصداالصكتدروملكالوناتين

مللقثتمالمشرقاملوكبينوضىاألصفداراوقتلاآلرفى

ئمالملدلونانجلغةوطليوساألديبطليموسخلمتهبده

بنىكزاالذىوهواألختجلفوبطلميموسبدهمللة

إليوردهمعنهماطلقثمإهمففلطينبأرضاصرائعل

بطيعوسثتمالمحاتعبطليمهعدهبملكثمالماقدسبيت
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