 0من عاسا ناز
لو سرو'حه ربك ذواالالو الأكرام

7

85

فمىلوك حمير

عن و هب

إن سك

رو
افة اى محمد عبد للك

2

إن سنان عن جد ه.لامه و هب
ان منبه رذى أ للهعنهم
لول

و

م

د

« الطبمة :الا و لى #
كطبعة مجلس دا ثرة اامالرمفما نية الكا ثنة
فى الحند بلدة حيدر اباد !لد كن

حماهاا للهعن الشرور اند

(نة  94هحر به)
س

0

ا

6 7ن  ٠عليها انو نبلو17اده ربك ذوالملال الأكرام

 8ملودك اليك

#ح ع
ءنْ  8شمس

دن دسي ر3

دم

اه أ 3ئ يا ل عيث للك

نََّ

ان سنان عن ويك م لامه و شب

ان منبه رضى أ لله.عته :م

سس سه يي سس سس
 2الطبعة ا لاو 3 8

عطبعة ملس دا ثر ة امار ف المماني الكا ثنة
فىالهند بلدة حيد ر اباد !لد كن
ج| مأ | للهعن ألشرور وانْدن,

( سنة  941همحر به2

عن جيذ هلا مرهوهب

نزمثيةأنه قال ()قرات نلدية ارم

ره

على الإنبياء فوجدت فيها ازالكتبالتىاتزاللهعل جيم الوقن كداك
كتابا ازل صعيفتين عل ادم 95بين صضحفة فى الله

وثلانة وستون

و فرص ته عل حيل لاك و  1سيثن
وشو

٠شر 5

 3ان صححرقه و 0

ا م سين صرحت هه وعل اخنو م
تان صحة 4قبل الطوقان

اوم صرح

وأخرى لعي الطوؤان دغل شو  2أرلهأ ودعلل صا

دحيفئين  0 1أبراهيم

حييفة وهى الا لوام قال | لله (انهدا
عشر صإحنرغة وعلىمو سنىضمس

فلىمق ال"أوسبيىف برهيمو مومس )و على دلابودوار

1

م

1:

ٍ

3

رو

7

١

ا

كك

7

( )1فيالاصل أنه قرأمائة وسمبعينكآنابا مما انزلالل تعاالملىعلنىبييعين هائة كناب
وثلانةرسثون كتابا

وعل

/

اكلتتاعدان

دعل عيسىالاتجيل وعلى حمد الرقان صل اللهعليسه آوله ول و !
جع التبيين (*)5

قالو هب بمنبه واتزل الله غلىعيسى دالمتحيناند أهواشدا
ذمصة الله  0لدي موس ى صل انعل
هيه من

ابتدعه

دوم أ,داه ديز لعليه التوراة*

ق علما (؟)
الحواء
قال وه أنان لاخ ن الدع المواءوخ ا
اله جميع مأوراءئ لك الىالىالعيوم وكانعى شه على الاه حلديانسيا ه
مئة و لاارض مك حرة *

آل وهب فاضطر بالاء ودهاجتاصطفق قازيد فصار اركرا تاق انلها لوت

والبعر مذنلك الل بد ث رمفم الله السماء وهى دخان (قال لماو للارض
اهاً قالنا اترنا طا ثمينفتَضاهبنه سبعسموات فى بومين )
انبا طوع)وكر
وخاق اللائكة وأوجى  0سماء اس ها اسكتهم السموا تسيحون
رىض!
الف
لخحبا
'ق!ل
لواون يومد سون الواحد القبار.و خل

وتادا *

قال وشبا و خلق فالك مماء اإد نا شمسه وثر ه وردار هونو 7

ال الله و(الشمس تجرى لمستقرلها ذلك
وخلقه دا ثرامستمراً(ق)
تقديرالعزيز العليمد القمر قد رناه منازل حهعا دكا لعرجون القد م
لا التشمس تن لها ان درك القمر و لا الليل سقاايلهار وكاى
ذلك سبحون #0

قال و هبو  30الخنة وخلقفها احناس اللا سبحو الليلو التهار

يلفاترون ثمخلقالناريعد المنةبالف ع(ام )4فزفرت النارو تفيظت قتطاير
) 5الذى فطىاالائصلعهنينلإولىهيعنارة سقيمة وفيت و«الاصل --ووجد فى
الدوراة وق الإجيل ولتدعه فنذاه الله عل عوسى من +وم  85ل هاهةا شاض

(*) بالاصلمسخرا وكذا يبول[ )5ل -يالف سئةعه

كتاسالتحان

5

عانلهاشرر تاقاللهمرى ذلك (اشرر ابايس و المانو اسكنهم المنة
نلله تءإلى م بر و الملا تك يشعلون و عردالله معاد >
سبحو ا

قالاو هي و.ل:قال الازمنة اريعة شتاء و صيفاًوريعاً وخر 83

قال و فهيبسطالله الارض بقدرته وامسكهاكيف شاء حكمته وخضءعت

أمظمته ورفم السموا
0

تكيف شاء محكمته و ادار الافلاك باتقان

وحسن تدبيره فدارالفلك بهدهالازمنة الاربعة فاول ماخلق الله

مالنازمنة الشنا رد ؟) رطبا و خاق الريم حار رطا فكان متصلا
بالشتاءبرطو  5عخالماا بالحرارة(م) و خاالقله الصيف حارا باسا فكان

ملاعا متصلا بالريم بأأرارة () 4عخالفاله باليبوسةو خاق الخريف باردا

بانسا(ه)فكازملا مأ متصلا بالصيف باليبوسة الماله بالبرد ( )5و لذلك
نزمت الفلاسفة انالله خلق الا سان على خاقالار بعة الا زمنة على أرلع
طيالم تطبائمالاازمنةةولطبائمالمعتسسان ابا »م

ممنمة ([ )/:المسدوقوامه

اوسكنه الاعضاء ولافاصل وعنصره الراسوكان الباعممض اها إاشتاه
لبرده ( )4و رطوبةه ©م خلقالدم حارارطيامتصلا باألباائممل عاااللههبالرطوية
ذالفاله بأأرارة مضاها لاردعواخلقه سماعا مسكنه العروق والعصبس
و عنصرة الكد وهو جوه

الأسد وحيائه 39خاق الصفراء حارة بالسة

متصلة بالددم ملاعةلدالخرارة خاافة له باللروسةوه خادمة المسدمتضحة

اللغداء عيزة له ومسكنها المعدة و عتصر ها الكلى "م خلق الله السو داء
'(؟)  -بالاصل حكمته ),تن رد
هأب
وابس
طالواً
فى الحرارة ( )4بول  -ف الحرارة

 -ك (##ا)اب

( ) 8بخ بارداً رطباً ( "3

اليرودة ( )0لعله لدمة وهذء القلة من ل الىمضاهما 6

لح

فيدرودته 2

بأردة

2

بأردة بأبسة متصلة بالصفر اءملا ةلا بايّوسة عخالفآلها بالبرد ( ):مضاهة
اج راف البرذ وال.دوسة وزعموا انهاريم خاملة فىالأسد عنصر ها

الطدال واتها مززْان المعسد واناأ ضبد الدم والصفراء ضدالبل 3

قالواو حميق (؟
ا)لعنلحر ر العاق لان يعابلالاز منه عاريطأ د هام

رل_.1

الاغد ءخيةاب

لالشتاءبالخار الءيرس لاتدضيده و يهأبل ال بىيع ب باالرداليا بس

طرب لابه طده ويفابل انر ,فت
لاله ضدء و ايلالصف ليبأأرد ال
دل
عد
ششع
باطا مأفي زمالما:
يبي س
لبيعة
باطار الرطب لابه ضصذده وةالوالان ك ط

الكسد و الطبيعة باختلاف الاغذ بةولاباق مم الله *#
|

0

ذلك

ائأ مو دود
مسناععني:

| فىالاسان

وذلك أل الجوع

ر 5قال فَاذ ا قوبل الشبع مات  9ا موعوأن العطش دار وا 0ذَاذا

ذلاعلى غيره منالاد واء
قويل بالرى امات ( )4ذا العطش فكان هذا لب
ود ليلاعلى غيره .نن لادو بهالدافمة لك قم الا فات المعنه *
قال وهس وأل الله لأخللةق النةحال شاء كف شاأء حت

شاءعفىساق

علمه و خلق النار وصار اليس والان الي الجنة وم (ه) لايتنا ساون.
فى المنة وان لحان  0افسوا فىالمنة وطمف .ىبعضهمعلى بعضص وعصوا الله
د  :لعص ص اللا بك اىىالله الد عأء_قالواسيحاانك
وسفك لعضوم (/

 (2ثامأ احامك

وأكر ميك  .قات

فى تعميك من كر لك لتعيد

زنادة فى ملكك ولم تمصمنالبة في سلطانك عبل من م

ن ص ى لخش الفوا ت فاليك المصير وانتء  000سَى_اء 9
م ٠

إل وبح بالرودة ()9ل  -فل اتفقث هكذا كان<قيقا (*) ب  -امات

(ا4ل)افصى مات ذا العطش (ه)لى ل-ج-علو! يتناسلون ( )5ب -د ماء *

8

ص

كنا ب التحان

لاو تنك هارب و لاغبومنك هارب () لمينقص ملكك من عصاك
ولازاده من اطاعك انت ل ثىء و الت نمد كل شرء ليو داك
-ةظ ماهات فانت  30شرء عليم

قال أبمنتبه قغضباللهعلا اجئاةالىجير لان اخر ج الان
من جواري وطهر منهم جتتى فاخر جم جبر لل امدننة الىارضناهذه

يقس مالعملانكة يسبدالت
بضلوب
الار
فاسكنهم جزائرالبحار و قفارا
م خاقآم عليهالسلاملاشاء كيف شحاءين شاء فى سأ بعقلمه
مكدر نوكه ا افذمناالدارضء من سهلهواحلها وادضهاأ
اوسو د هاو اجمرها مم الطين قصا رصاصاالاحا| مسنونا فصورادم.
من تلك الطينة ع
#الوهب فإزذلك و جدةفى بى ادم اختلافالصورالسم لا والملى واختلاف

الا لوان لاختلا الوانمم(؟) فركم جيرااددم الىالمنةفلياراته الملائكة
ذالوا ربنا ماهذا قااللله تعالى (الىجاعل فى الارض خليفة قالوا رينا أنجمل
فيهامن سد فيها ويسفكالدماء ون نسيعم 'حددك و قدسلك) وانتث

اع(ريناةقال ا اعلومالاتملمورن) وطاف ابليسبادمفنمهمأرأى من
جاله وحسن 83دأ ميجسهةددده فدوىدم فمالوخلفقا اصيت
هلي وه عل
فد صل اللع
أ
و اللهقحاىق و نف ألله 5ركو الوح

تمدوس ال ١اروح فىر أسهفألصر فرأى جير بل فقا للهجبريل

ند خاالقله تلاتدمفافتت لت
عليه السلام(م)11ادم و كا ق
 02فيالاصول ولملدققال لجبر يلعلمك السلاهباآادم_لا ما وقال

وعليكاليلامواتنشرالخ *

فى

كنات التبعدان

0

شّ جمادف
مق حو فه لمحو هفاستوى حالس ذإذ لك 1ن لاس
(د اخاق الانسا:عجولا) )0لا جاس قبل اف يصل الروح الى ساقيه
و ديه وقدميه #

قال وهبلجفبار بل ب!ادم انال لمملق بشراقبلك اانبتو لبش
فا
نشك
عراالل
لهى :الف رفماذم بصره الىالءعرش فل :يدب عنهالعرش فرأى

فى ساق العرش مكتو بابالنور ا(للهاالاالله عمدرسول الله)و كان ملهها
اة
للق
فراء
ل باجير يل ألتمقل الى ابو البشر وهذاحمد مكتوب فسىاق
العرىقالجب بلصد قت با ادموصد قتتك( )0هذا حمد حببايلل
أكرءالبشر على الله خامالانبياء من ولدك و ه تكى باالأمدلهغد] القام
الود

قاك وهب و انالتلعهالى خاق حواء من طلم!دمالسرى
ال ب
قالو هب (») فا
هعضل اعلىاأللنه خلق حواء مالنار راق
 1دم وقو له (وخلق منها زوجم :اراد مانلارض م قال (مته خاامنام
وفها عيدكومئها نر جك نارة اخرى)و قال

اولثك الاولون قال الله()4

(عوالذى ترمنتمسو احدة و خلقمتهازو جرا) فمظف عل النفس
لاعل الارض لا نه ١سميقهاهناأ للارضقصة (ه) *

قال وهب خلق حواء وضاءةتصيافية البكياوضنلاصامءةسوداء الاشهار
وبةسميت <واء فاسكدا الله المنة فمارلل|1هدم اس كلشع فيالحنة بكل

لسان نطقتءه ذريته مدهث قما تلعالى للملاككة( انبثوتى باسماء مؤلاء
ان كنت صادقين)قفويلكم (أتجعلفا منيفسد فما )( الو اسجاناك
عللم
()ل  --من عجحل (؟)لوالاصل -صدقتك )م نْ -هذاقول باعضلاه
ةرار لكمالذ ي نخلقكم الج()0اب سس ذكر#
 (4ل  -ايها الناس ال

الكتا_التغان

/

لاعلم لنا الاماعلمتنا انلكانت العليمالحكيم )(قال باأدم الكهمناسما نهم
فهاانبيأهسهائيم قالام اقل 1ك الي |عام غيب السموات والارض واعلم
ل3دس السجودلادم
اكلبا:ك
ولىا
ماددونوما؟ نتمككتنمون)واس اللهتءا
فستجدو الا ابليس |اَنْىواستكبرو كانمنالكافرين )وعتىال يسجدلاَم

)ناخير منه خاهتى من نأرو خلمته من طين
و قالإنأسص  8ااسحد أن ( ؟ ا

فغضب اللهعليه وقال له(اخر سجممافانك رجيم وان عليك الل.نة الى بوم

الدينقارب ذانظرى الى يوم م.ثون) قالاللّلهزانك مالنمنظر ين .
الميوءالوقت الممأوم)ةفالوهب ول يمطه اللهسؤلهولكاخر هللاسبق
فيعلمه ابه دكون نه واتلاء لادءونه #

قال وهب و مط التلاهلى ابليس ارا اماوء القيامه ولكن الىيومالوقت

المعلومو هو دذر قبلتهالملائكةقالاللهتعاني(يوم نبطش البطشة الكبرى
لاق كلم قيعت »
انأمتتقمو ن )وقال قوم اهيأ الى ماوت

قا ول هب و اناللهانز ل صحيفة علىد قال (1آدمااسكن انت
وزواجك المنة وك  7ارغد احيث شتا ولاهر أهذه الشحرة (

و.مأهءقعتننة| امي
وسال
ننه
اافت
بغيه
اويط
ليس اظ,ادم جادة
ار
م طرقه ووسو س بي الهوقاللهنا ١هدم انااحيك و اثالك :أصعم أن الله
7د ل علييك ال:بان عه
عنذه الشحرة الآانلامكونانت وزو حك

لكي قنكرة من 50لدينفيالحنةواقسم بالله اىلكياناامح قالتله<واء
دم هل لف خاق ,اللهوهو كاذب لايكون ذلك فدكر ]دم التهانةفى
وواداليسراع (*)احو الأدمذل مده بغفل الاعندافاقتهمن نومها ففليااق
دعممن نومه انأها بليسفْهاللهكلممنهده الشحرة د هب عنك مناجد
()١فيب  -له

(؟)ل -لاحدوال »#

دن

5

اكلناتبيحان

م نكسل النومووساه لزنن النهى(؟) لد يذهفا وكاللكات <واء

لسارأنه اكلمالتذهكارنة 1د مفرى مافيده وغل عافيفه وفمات ذللك.
حواء وؤجر ادع ابليس عننفسه فقال  اليس الى برىمنك ادم
عصيت اللهقال| دم ردانىنسيت واستفز عد وىعند شاعة وى وذلك»
قو لالله )قنسى و  11له عرمأ.اى زم علىمضع ما قفه-ولا:حبس.

ظ

ظ

ماف له *#

قالمتطايرت عنها حلل انة م اله عاص( فلابدت لما ا

طقف"

صا نعليا من و رق الحنة )«

قال وهب بمننبه ونا ارالدله خرو جحآدء مانلمنة الذىسيق فى علمه
خرج انت وزوجك(؟) من جوارى*
قال ي ٠اا!دم

قال وهب قال ««ض اهلالعلانابس ركبالمية وكانت ذات قوام.

اربع حينانىاذم ليأكلمالنشجرة قال ماللاهخرجوا املنمنة اهبطوً
الى الارض بعضكم أبعض عد و قال وسلءتالمة قواثها واخد جيريل
جناحه ذرمأه وايال أسان*
وزء 6000

 4لخرج م:نه11د جالفى ا رألزمان ك 0 1عل

وال قوع علىالمودى ونزات حواء على < لالط روات 500
جيل لباان ق
لأغوى و اهس ه الله ادرو عن المنة خف جوهسة من الحنة مه ها

لكسىتوغقر
د موعه فلا صار إلى ار 5ض ل:ز ل .ب
تلك الأوهر دح أسودت م 0
 3١حتءأع

عت وكا

المطعة ونابالله ع دم َال الله

تاب عله وهدى)  3ازل اللهعليه صحيمة رْل.ه4واجيرءل

اللهأعسص  8ثَْاللسلان إلى النند المر]  5البلى ,البرك العتدق
ااي من عند
اس
( )9لعله و هو نأسى

سس

لامل اخرجوا من جوارى*
(؟) ا

كزان ااتحان
6
وكيف يكون تكاح ولده و واد ولده يما,صاحم من ١شهم وهو
قول الله تمالى (اهبطا منها جيءأ بعضكملبعض عد  +اما ذذأتأينكم سس
ن ٠ ذكر ى ذَانْله
عى ض
هصدئةق..نايع هد اىفلا بضل ولابشتى و مناع

معيشة“ضتكا()*
قالو هب وان أدمقآلبأحبيى بأجيريل لااعمرفالبإدالحرام فاوحللك

الىجبريل الىدليل لدلاء(م) دلهاعلبلإدالخرام فس ارجيريل بادمدق
او قفه عل المرمو علىالمسدد واراه مبتداًالبيت و انحواء وجدت رامحة
اجنة
ال
لم
منقسبلجد ارام عن آدمفتوجهت قبل أدم() .فليارأى دمظ

شخصها من يميد سعى ليها فالتقيا بعرفات فتعارفا رن ثمميت عرفات.
وينه حواء حتى رفم اللط 6.جبر |,كل
ثمبى ادمالبييت ( )4تع
فاهمأوهرة التىيخرج هاممن اللنة ففعل وقالهذا منسك لوكلوالرك

من إعدك فياب بمشاء اادت اسه جبر يل بقطم خشبة ما (ه) بين

الطائف و مكة و قال بعضالناس بل منالمسجد اكرام فخقطشعبة فرفم
ونيه فاو ل
سملك الببت و اسره بالج البه والصلوة و عالمه اله قبلةله لي

اثراثر علو جه الارضمكة و قال الى( اناوّل بيت وضع للشاس
للدى  1مياركا 3

قآلو هبو او (ماتكا ثف من الارض وانعمّد و صار ارضالبيت (ى)حين

كانت الارض زبدا متكانف المسجد الأرام حولها ثمدحىاللهالأرض
نحتها اقلالله تعالى(لتنوذر امالقرى و مرىن حو لا)مك امالدنياوما
6

ضبكى (؟) الاصل الاد لا (*)ل  -فاقيلت تستدل به اليهحق

وصلت اليه ( )6ب هوبيقوحولتاميئه ( )8المسبجع اسم موشم غيم كةور
فيالكتس الى بابد ينا  -وال مخشع اك

© 6عله أرضا ني

فيا

4

 1ب التيحان
اذها من ثر *

قال ( )0الذىالفهذا الكتاب انامة تمد ماله عليه وله وس
اختلفت فى المنة التى اهبط منها ادم علية السلادم ذما لت فرقه ان 5
التي خر ج منها أدا ع
ملى جنه من جنات الد نياو ليست حنة الخلد الى

و عدالله المنسن وكذلك النارالق اوعد (؟) الكافر إرثن و ١ام 5
لمان  0لفصل واحتدو انى ذلك وقالوا اقاو ١رفكانمااحتجواه
انقلوا ةل

تعاإللىى( ك 0 3ع هالك الاوجهه) ذان كاتنا خلمتافيا لكان

لا ك الد ن|ا ومافيهاوقالوا قوله الأوجيه ما اراد الاهو م ول هذ
و حه الامواهذاو-ه المق أراد و أبو حه هذا اهلوام وا ما الام

فاله و جه ولاقنا (م) و هاذهواق و كذلك قو له الاوحهه الهو *

ومااحتحوا ندايضاًاذقالوا انا سميت الديا دنيالامادنتمجميعمافم! من
خاق اللهدمن كلشى 00.سمدث الاخرةآخرةلاءها رت مذالدنا

يجميممافم افده الد نياعاو | وتلك اخر
جنه و تارقان كاقاف

يبأولس فيالآخرا5لاداران

ل  :فالدنا (١ه) شغد مكوأل ذ مأ

دي وامفت الآخرة وذلك غيدحائز أويكو ناان ماخر  :ولادناوقد

ةلك ادا رالد رة و قال فى الد أ
دما الله في  5تأنه فقَال قىالآخرت
سس

ب
هل و
()5ل -قا

اتفر
كاعد
ل-
ل*)ل
[(4

ين ا

سا

قاارادروخه هنا

هوالامر لان الامرلابرعف نوجه ولاققا ( )4ب -شى خلقدالل تعالى (ه)فى
راة
خو ل
آدنا
الاصل  -و أن ١ خرة وألد ننا

 5انها فيز حتان فى هذهالد ندا و أمأ

إن,كونا جميعا د نيا أوفكو نا جميعاآخ ةر إوبقادنهاالل عن الدنيا بقوأله تلك الد ار

الآخرة وما الحموة ١لد نيا الامتاع الغرور  --وفى ل وانّالدنيا دنيا والاخرة
آخرة وياكنوناماخر بن في هذه الدليا,

 3 75الدحاث

١١

( وما الميوة الدذيا الا متاع الثرور )فدار الآخرة عندالله مد وحة غير
غىوروهله غرورة بدامن اللهتارك وتعالىالسان ©

و من حجتهم ان قالوا ان اللنة داالرخلا لامخرج منها مرد قد د خلهأ

وهذه قد خرج منها1د م وحواء و ابليس والمان فهذا د ليل على انها
لست حجتة امكاد بد

|

:ى من حج يهم ان #الو! ان حنه اماف اس وذ ات واعاص دارح | ”:ع

لمميل الد ذاوليس يكلف فيها احد و قد كلف فبهاآدموحواء الايكلا

من الشجرة وكالبفليس والملا ككةالسحود لا دمفهذهعبادةتمبدم اللهبها»
وما أحتحواله ان قالو! انالمنة التوعد المتقونفيها فاكهة لامقطوعة ولا

ممنوعة و قد منعآدموحواء فىهذه الأكل نمالشجرة و قالوا اناحتج
“من ناظر نأأن الله قال اسكن اننتو زوحكاللنه عأ ع <نه مواقا

المنة فقالالله و دخلجتته وهوظة لملنفسه فهذا يلزم ان تكو نحنة الل
لانهسماهأ جنة (#)1:

وقد احتبم اضًا من زعم أنالمنة عخلوتة والنار مخلوقة ( )0ذتالوا قا لالله

(نة عرضها السموات .و الارض اعدت للمتقين )واخبراسا اعدت
ج

ولف تعد لان قوله اعدت فمل ماض وعد فعل مستقبل و قال( اتقواالنار

الت اعدت :لكافربن )وقد لبانالله الماضى مرء المستقيل تقال (فاتىاله
الثياله م نالعو اعد م)اضو تال( يو ١اتيعرالنفى ظلل من الهام)مستميل

بواماضى كثير شاهده فى القران #

ونما احتحوا ان قالواقالالله(اذخلوا "ل فرعو ناشدالمذاب الناريمر ضون
عام اعد و وعشما* (

 1ب  -وذإلك معلوم البطلان 0 .ب اقد لقت  -فالموضعين  #وما

|

كتاب الدا ن

79

وما احتحوا! انقالوا قااللله تعالى في  -بيب ||ح:ارالشهيد(قيل أدخر المنة
قال اليتقوي علمون ١1غفرلى رفى وجعلى منالمكرمين )فاراد قو مه

الذن خلف في دار الدنيا يملمونكرامةاللهله
وما احتدو | ن أهل قالو| قالاللهل(ولالحسين الذن قتلوا فىيس.يلالله امو ا"
دل أحياء عندر مهمرزقول فر هين عا #اللهمنقضاه ولستشرول الدن

لباحقوا مهم من خلفهم الا خوف عايهه لا زمنون )

|

ليدنين
لإخوف ولا<-زدن علاىلإذن لاحوا مهم مررىن أخوا.م وامئ
فى دار الد نا قالوا و إلا *أأرعزلنيصل الندعا5ء الهو كثير (ة)١غير أنا

اكتقينا بالرانو جعلناالثران :!1اطق لك

وقالوا بالقياس السوء فقّد حمل !لقياس االفاسد علالدّران الناطق والا ثار
الصاد قة هماو ! القاس السوء واد عواءه علالتيوبويعامون من عا
مالا سلمو نه(؟)و قد قال اللهتعالى(( )2ولا تتولوا أن ةل فى سبيل الله

اموات بل احماء ولكن لناشعرون )فال الله لوانبشوعرقالوأ ندشلعر
تالو()ق.دلاامحتجوابه
مقووثواافة
اات
تحن رداعلى الله وقد مام فاك ول

ان قالوا قد ملواراهم القاس عل اللمصوص ءاوه تمومافقوىله
(كل شرءهاالك الاوجهه

)و قد اجمنا (ه) لحن وأيام عل ان اعمال المياد

أشاء وان اللهعدللا جوز انيعد ممعلىغيرشى» وقال(ووجد واماحملوا

حاضر اولابرربك احدا)فهل تفنى اعمال العباد والكتىالكتت(ب)0تها
المفظة الكر امالكاتيينوافةه دول (اقرأً .كتابك )فان هلكاتلاعمال
() بالاصلكثر (ب؟ا)لإصل يعلمون! -يعلموه (؟) ل -لاقيف ماليس لكيه علم

 )4أعلدققالوا له اموات  ح(:ه)وقداجعنا نحنواناهاعى ا(/ن)1ب -كتبها*

١١

 3-55الديحا 0

والكتسقًايقر أون غد أ وماتجزون  واعظم نمبع انهميقولون ااسنياء
اه وصفاته اشياء وهىغيره فه لفت اساوه وصما بدفار! دوا 5
قال الله (وتلحايطون بشثوء مرى علاملهاعاش
علالغيببا يلواس

وب ارس لبد قفري

وال أخررن اهحتؤمملاء ونترد

لاعدو ا الاو احدا )(وما امروا
علىهذا ىىالله وقال الله(وما اموا ال

الا ليعيدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويشيموا الصلوة وبؤٌ نوا أن أوة
وذلك دايلنعيمة )فلس5مالا لهدا ونرد علمه الىاتلعلاهلى غير انانعم
هبذه المنمين وعد ب بهذه الكا فبرن وهو العام
بش
أن لله جنة ونآرا
أكنال

دن اوتخامي)| غدا فل صل  ١ 3ءا قال والكلام فى هذا كثير

قن تمر ١اتن تابعنالملف العا :
قال الو مد عن انسعن الىادر سعن وهب قال حبات حواء وادم
كه لبدقو( لدت شئاًوعندأأةقافي كل اعانن غلامأوجار نهو كانت حو اء
حمل في كل عامفلل في كل ب مطنغلامأ وحار 5

عل ادم

فاص ه ان بزوح الغلام منالبطن الاول المارن من البطن الآخرو
زوج انضا الغلاممن البطن الاخير الجا ب من اليطن آلا ولم

ارسا ه جير بلكيف بى
اس اتلعلاهلى !د م بالسير االلبىلد الفمقد
بت المقد س فبنى بيت المهد نس و ناسلك فيه و قيلته مئه المسحد را م
و محجاليه وقت الأم و نح معة وأده نكان 1ادم  8لكيه دون الس

وقرون القر بان فى جايللطور دن في

السئاء4

قر,انهفاكلتهفن أكلةفر بالةعلانهتبلىسعيه(١)وم ن +تأكل النار قريانه
اله قبل سعيه فتفكر فذىه ذال ١دم أن متف اللههم ن ذ نيه
()١ب- قحبلجة  --قيالموضعين *

كتابالتيجان

١
ميقرب قر 5

قاذ اناك

د قزبالهعلان سعيه)(١ مقبول

وقد أب الله عليه ي#

قال وهب واه اانى وقت ااحجن جلبر ,ال علىادمقال ااسلام قرنك
السلام بابمامدوقول نك ا :الاول قبلكلشوياءلآخر يعدكل شرء

حكمت عليك بالموت وعل ز وجبك وعلى ولدك الى نومالدين (*)بلبقاى
ممى لانى مرسل ولا هلك مثرب ولا جن ولاشيطان كل دذوق الموت

فى آدمحواء وهو باكقالت له مالاكقال لام؟ ربى عل,اموت وعليك
رعلىجيم اغاقممن احأن والانس واللا لكة فيكت دواء لفراق الدنيافقال
وبسية ه خير لامتعينم اراد م اليالح وان هايلوقا بل
ا١

فاتنقابل منهابيلولتهبل قربات قأييل فتال لهقاييل قر بت
ال ت قرنانىلقاتلنك قالله هائيل ( اعا يتقبلاللهم انلمتقين
امعط انين الى ما ابنااسطيدي اليك لاقتلكانى اناف الله
رب العالين )*
ات هنا فستبها عل اخت قايل الي لودت
قال وه| فاك الفغاس 5

معه فىبطن وكانت جميلة فطاب هاببل انيز وجها وقال لهقابيل انااتزوجما

فتَال لهها ببل أن ن#حلاالكله قابيل اقرمبعنك قر ب ناا فنأ كلت اأنار
3ربافه زوجا فثريا اكات النارقريآن هاليل فببى قربان ادل سد هابيل

عللها و _ )( -عليه ذمتله »#
قال و هب قال  0اهل لبرانسيثاة هابيل وقابيل وحييب وعدالصمد

وعد الرمةن وصالأو عندالله وعدا مار )(5

(؟ )ب يوم القيامة  )( .بالاصل” ونفس (,4بياض
( )1ب  -حجه
 8الامو ل ولاللعباقي"-انباء أدم منحواء  -ك

كاب

5

ااتحانث

قال وهبقال ابنعباس قتل قايل هاييل جر هيم>رأسهو قال جبير بن
مأم قالههدوم كانت عنده وكان متى بها البيت#

ظ

قألوه؟ت فللا رأه ميتاحين قله  3دل عليه بد عو ورنادى اهأابل اهابل فلا

ونظر
ر ك فياراهميتا لا مرك ولا حير جواءلااب
عله
تيهه
انمره اقبل عل
ندم و ادركهالثوف وعل انه لوت وداخائه وحشة الموت وعهل أنه
عصى الله فطلب 1م  4فليمدارأشعل فيه وطباقت عايه الا رض فياءلتله

فراسن فاكتتلا فقتل أحد ها صاحيه فليا مات

نحث الغراب الى حتى خد

فيالارضاخد ودا مجرال.ه الغراب القتيل فالقاه في الاخدود فقال هذا

غراب علمأعملباخيهؤالىلا اوارى-وأة اخى هكذا فلياحقر لبواريهانت
حواء لتطلبهها لماغاباعها فوجد”ه قد حفر له قبراو وجدت هاييل قتيلا شملته

وسارت هها!لىدم وقالت لهياآدمهذا هاييلاكلمه فلايكلمى ولاينظر

|فمات بههذاة للدادماذهب عب فمّدعصيت
وملااتبحارلدققاالللهقابيل تا
الله اناك ان تلقاتى فد هب فليلمق ادم بعدها وقال | دم لهواء هذا الموت
نتاعلمتك بزهودى مفننهك لنبريهالى ياولمدين برجع الى الارض
تي خلمةامنهافلى| |نت نر أقه واءالاثراه ااملداددعظمت علياهلامصيية ورفءمت
1م الرىسي واعا حت ن احز ذ لك صاركل امسرأقةعل ()١الد يا
أذ اصا تم مصمءة نادت يدها عل راسها (؟ )

وصاحت كفءل <واء ذلا

بكق حواء قاللها ١ادم مد خااقلموت في الديالمنمف لماقلفم! عين
ولابجف لاهلبا عل كونوب>ءام حيتىفارقوا (؟؟) وشارقيم بأحواء
لدم حير | < 9ده
ذهب الامل وح ل الاجل شنق

()5لفا لدنيا(؟) ب >

ومن لمر أو<دده وائقاً

تأدت ووضعث يدبباعل رأأسها () الاصل تفارقوا *
00

بكو ل

كنات التدان

45

مول رلى هايمل (١ /
العثر ت

البلا د

اه

و2

مين

علمها

دو دك

|ليا رص

بج

عار

أو
ليس هد ى

وحأورناعدو

لحن

:
حم

لا عوت فا سار

الأها بيل باعرالفؤ !د( 2 )0أبمد المين مسكنكالضر بم
حل اق

| لا سام فك
هر

ب

عليك سحا

فى ليامف

وْ بلىعنده الوجهالصييعل*)
1

.

1

وقلىالذهرخزودقر ثم()4

قال وهب قال ترم من امة مد صل الله عايه و١ له وسلمان قاببل لمشتل
اخأه ها ل 2

5

د لكنه  90ظرٍ هرج4ك ىّ الملكوت وكاركتب قي مل

العد بالححدة  8ذلك قمدله الجدة و الغراب دسل

 0 9و سل و مسجو ل

ان الانبياء لاتمتل الانبياء و لكوان ذلك لماذم ببى اسرا ثبل بغير حق
و اذاكانت الانياء تفمل ذالك قا بالغير الانياء  واحتدو افةالواقال الله
( من احل ذلك كت عل 8

) 10قد وردت

أسر انيل أنه من قثل نفسماذغير نفس اوفساد.

هذءالابيات في مرو ح الذعى باختلاف الالفاظ والراسب_ك
()ازايادة فق.ب ما خو ذ ة من

 0ل  -أيا هاا سل يا صر ى و سمعى

مروح الذ هب  -ك
تغير كل ذى طعم والون

وقل بشاشة الو جه المأيح

قتل كاييل ها سلا أخام

فوا أسنا على الو جه الصبيح
نا

( ):زيادة فيالجابهابليس لعنه الله تعالى.
الدج

عن

البلاد

و من علمها

واكنت بهاو زوجحث كُّ ورحجاء

فمازالت

مك ند لى و عكرى

فلو لا راحهة الخيار اضدي

بك أر ال لد ا

وقلمسك

ق نك

الفسيح

من أذى الدايامر ع

ألى أن فاتك الثمن ١ر دبعم
قأبيك دن حنان

الكاد 2

كناب التيحان

0

فىالار ض فكأ عاقتل الناس جيدأ ومن جأهاق]] 4:أ أحا ||ذأ سنحميما)
ّ

أي من استد عى تسا الى الشر ْ  | 9عا :قدل النا س يما و من

أحجأها دوعا هاالى الاعان فأاحاها يكأناأ أ ا  85-5فك ان قالى
ن0ا7دم لا جره بادة لاالنول0
 8و سب قال سان

دعاس

يمثل ١لي :

إن ملعم هده المصيدة

ا

دم س 0متحوأة وقال

ا لدو  6ك من لحدام د خلس في و شعي
قم»١
جميمألال نأى تاى
م
كراد .
(فهاالواسم معدأ3

د
وهل كُ ال"سيأء متعلهما |

ع| تالا ماعامتنا ان
لا!

2كيم )*
عليمالح
مكدر غرس| مار الت هبط بأممن النة فاو ل ماغرس «اليلد

المقدس شماننشر نوأدء الى المزرة و البىابل و الى المامة والى الطائف

وللموا البحرين يترسون ا لماز و بلغوا المن و حمان يترسورت المار
ولحفرو 0 8ل مرأر و يبنونالمصا نموتحتون ه.أ لَُ 6ان ادما بخ
دده أللهشْْ تمك قثي ان ا رمتدرانه 5

دهرة الله ووأ تت(

الاو

وكيات أنامة ثرأاه و عدالله وأ"أه جبربل  8ل لهااي تمد ١ا١لسللام يعركلت
السلام  2اهرك أن يم شيا خل 4.,من عدك  8ليذرص

أذ بس وأحن

يكيم فبهمححة الله وينبام عن معصيته فعلمادم أن تعيت | ليه بشسه فاوصى
تا واستخامه 
مال وهمب ل فيض الله ادمعليه السلامحي

ص

ايك

اف

رجحل من ليك

وت نيه ( )0انالله قبض روح ادمواعامه جبريل فإذلك قال ياحبيي
ينجرون ( * أب -وكلت  1يانه

( )1الاصل >

ثثية ول
1

سس

دذريثه غمنير بتيشهةم

5

إن

.

5

)

)أن>

بذيهة عير إفي,

2

لجار بل

عير

ْ

"0

ْ

ني

كناب التوان.

ٌ

تأجير يل نعي ثالى شم ى

:

4
عرث

<واء :و6سب موتنتحواء قبل مووتآدم

اد"مفقال رب هلابوصباى
بعأمين مدعاا

الما كين ينث محرى مأ قامو'ا

عل عبدك واظبر واحتك وقاموا تحقاك )(١فمنبدل فانك انت المليعم
ظ

اكيم 4

لوهس وكان عمراد عأنة السلام أسعمائة وثلانين ( )5سنة ب قمرضمه أله

على الله علية وس واسمه (؟ )بالسر باو لع|رلى( ادم)وكان عمر خواه
تسعا ثة وعا نية وعشرين ( )4سنة خلقّت حواء بعد خلقه عام وولى اص

ب!ىدم منانس ومن ان شيث (شيث) اسم عبرالى و نفسيره بالاسان
العرلى شاف وشايث باللسارت السر فى و فسيره بالعربي نصبلان عليه
"لدنيا غردر به شيتو يعم وأد ::فىأدم
تصبمي الذ أ عل در لنهلس  1ا
ي لارض له يأعس أللهلداع باحق وذلك
أ دقعالطو فال وماوشيث ف68

أدبيبيأذم وتى البثين التشروا:في الارض دنون وبدرسورث« .تلافسوا

فيهاو طجى بعضهم على بعض ذا بزل الله علىشرث سين صرح فة فى صبلاح
الاارض يدعو الثفاين أن ووالانس وكان سعلث عبولا (ه)5علىلمر أءم

ولاركتفا الزله شر سعةآدمذتيكاح الااخللاختلا نادم صل لله
عليهو سلمكأ رو الام م:نالاختاذا! اختلفت اليطون ذا اشر عه

خلاف ذلك ولا زج الا مانا عدنسيه كبنات الموغير ذلك قاالله
0

 7كشرعة ومنهاجا (فأنكرعله ذ لك إنوادم(ى)وسر حو!

امس النوه غلب عليهم كق اللحهت كلتكلمةاللهويمت دعو نف
قعامةيبكم ١
تت موسي

()ل  -مظيرين لحجتك قائمين بحقك (؟) ب > و سبعاوئلاثين  --لوسبعة
و عشر دن سنة م

زيادةقي ن-

() 4ل ممه و“مسة و عدر ن

وأسمة الذئف

6

التوراة عل موسي( كذا) أذمنالذال

الهو أن بولا _) #5 2 -لعلهو مردوا ع

اكتاب البعان

5

تقال وهب وان لامك بنهوش () إنهابيل إن ادءوهو هايل قثيل
أل مس عليه وهو رتى قها له راكنا عل فرسه و لامك اعحمىفذكا قماببل
وال

لامرك م0

هذا الدكمفمد اتفض لكلامة

ت.دى و اقشعر له

جادى فقالوا هقذاايلقاثل هابيل جد.ك قال اوتروالى قوسا ذأور ا له

قوسا 1استمع السكلام من اين(؟) بأئيةحت ص ابنهوم االلله اهدق
والتقم:م رى قاصا ب د ررقابمل فسهط عن فر سه حمسالمن.هلا قبلاليك

أبنهنوش بن هال قال حسيى أبناء الابناء قرو! حدود (”) الاحداذ
.ومات فاتوا ,نوقابيل بلاءلك الا عمى الى شيث فقالوا هذا قتل أنانقاابيل
وحى الى
:قال  2دان مه بأضعف خلقه دعوه التفس بالثفس ذفانالأله

سايك تقتل ولدك الا خر دعه
ذم انا ارحم الرا جين قتل ولدك ول
لاشوتى هارب ولا جومى غالب واذا الوي الطالب فلا بلغشرث ححة

اللهوع تكلةاللهبالصد ف<سين صحيفة وخحسين كنا باوقد ذكرالله صحف
شيث وغيرها من الصف فال (رسول من الله ,تلوصحها مطورة فيباكتف

قيمة)ول (اومتأنم بيمناةفيالصحف الا ولى) حكناقحفي الاولين
وآ خررين وقال لاسديل لكليات الله فاوحى الله الي شرت ان الخد انك
اوش صقيا ووصاأ 0تعريثألمة نفسة فأوصى الىأمثه اوش واستغاةه
الغ 'لسعم أله سنة واناى

ولى اص اللهفي الاارض
صه الوله
يئة
رقة س

ومن فهأ اوش ( )4إ,نش«يث > عافى صحف شرت واسمه بالاسان
( )١بالاصل هوش والصواب فيل فيالمواضع كلها ك١

(؟) ب من أى جبة

 96الاسلادي حهدور -وكذاني ب علامة معالشكوليستهذه الخلةفى ل_قتأمل
از
)ل

سيت

ي

ظ

شلث

وخلة”يي

ا

نعذه

ولماولى انوش الامر من

دعدششضمث حكم الح

الميران

5

كنا ب التدان

اعم عمسم

الدبراني انوش بكسر الهمزة الالف والشين )(١ وتفسيرهبالاسات العرني
انسأن واسمه بالاسانالسربالى انوش يفتعم لاف والشين وتفسيره الاسان

العرلى صادق فعمل في الارض بطاعة الله حتى يل جممره انسعا نه وخمسين

دنة () فليا بلالعم المى فىالدعوة اوصى الىابنه قبنان ن ث تمفبضهالله
ع
ونجل (قينان) عيرانى فسيره بالاسان العرى مشترى وكذ الك اسمه

بالسرنانىقممل بأمس الله وقام حق اللهو اسمه فىالانجيل واينان(") وتفسيره

بالعرىعيسىفه| بلؤمن العمرغاءة دعوة'١دموعشاتسهائة سنة وعشر سنين
اوصى الىمهليل ( ) ابنه ومآث قينان و والىلام ابنه (مكليل) عبراى

وتفسيره «اللسان العربى ممدوح و اسمه بالسريانى فى الا نجيل مالالى(ه)
وتفسيره بالعرتى مسيح الله قفصار باص الله قاع فيا لمالغأية من العمرمن
دعوة أد م وعاش بضم ( )5ما ته سنة و عشر بن سنة اوكى الى أنه بارخ

اسمه فى التو راة عبرالى واتفسيره بالعرلى'ضا بط و اسمه فى الا تجيل

سريا فى و تفسيره العر بي هبط اى هيْط فى الايام مقبِضٍاللهموايل

وولى الماسرفى بببىآاذرمد( ):فممل باع الله فا بلاغلى غاية الدعوة
وعاش تسعائة سنة واثنين وستين سنةأوص الىابنه (اخنوخ) مقبعطهالله
اليه(واخنوخ)(م) اسمةفى التوراةعبر افى
وتفسير هَُ بالعرلى أذر اس

( 5لغله بركاسلالف وألشين2 -

ارجان 

()4ل -ههلائيل

 8ل  --والاصل و“قس سين

© ل -مالان

ولعل الصواب لسع مائةلانه العمر المسمى ثى الدعوة --

ؤهق

© 3

( )5كذاني الاصول
()7بالاصل ل يارد فى

الموضعين هذا والذىقبلهوقيتا ريثم ا.نى الفداء( يرد)بالدالاللهملة اولذال المعجمة
يدأ ح

ونون

تسو مم وق تاريخ الىالفداء (حنوح) جماء مهملة
) 0بالأاصل

خاءمعدعحمك |

0 23

0

كنات التيحياأجان

أدر بس علءبه السلا م واخذو خ أسم 4س رانأنى وائز ل فيا /لى راةابه

حي الىموت جم الملق و موت اللا نكة فِذو ق الموت  3مقضمأ
وانعأش و الارضثلاث مأنة سئةو  8و ملثن سلة ١رفعة الله

الى السماءالسابعة فهو مع لمنلاكة و قالالله (و اذ كر فاىلكتاب
درلنس انه كارن  7م سأ ورؤمناة مكايا عا  1وقال عض اهلى الع#ل

ورفعناه مكانا علءا اى ايرفةعه فاىلسب مكأنا علماا نس لعد اد م وشيث
ى غيره والله ١

كب بيده مانلادهلنيا ازلعايه
اىول من
قال وهب ( )١ ادررس الت
الكتاب السرباى وعلمه إنأه جي ريل فاول مأ ازل اللهمارك ولءالمعلة

(نسمالله الرحمن اأرحيم) فصيحيفة ولعده فليصاحيفة مكتوب شابلدله

اله لالله الا هو الىي!خرالابةثمالزلعليهايجد اخلىر1ها فكوتقبرأً
وكارفمالله اد رس استخلف إبنه متو شاح( )عبر |لى سيره باللسانالعر 2

مطلوق وهو بالسربانىم

شا وتفسيره بالعرىمات الرسول فعمل متوشاح

باس اللهدحك كرا حتىإلعلالمدةالتىعل ها دم فاوص الى ابنه
لاع (©)( لاع) عبر الى وهوباامربى لمكو هوبالسربانى لاح فبتى المصمائم

وتجبرواحتجب فرلاه بكنوذهلك فملواكفملهو نافسوه و دافمره ()4
فاش لاع تسعانّه سنة وسبعا وسبعين( )0سنة  9قبضة الله وصرج ()5
الزناس وطنى بعضم علىلض فبدثاللهذوحا (نوح) صسل اللهعليه وس
) 00اوردهذا ابنقنيبة فىكتاب عيون الاخبارعنوهب ج اص"  6طبعةمصر_ك

(؟) الاصل -متشلح (*) بالاصل لاميم بالحاء المهملة والمشهور لمكبالكاف _ ك
(0ه)ل  -وسعين و في أي الفد اء توسعاو ستين
()4ل  -فارفعوه
) (30فى الاصل مرم #

عب

“كات لدان

هونوح بنلاح فدعا الناس والجرن ( )1الى طاعة الل وه انزلالله علية
صحيةة ان ل

فالصحف فعصوه وار تفع عنه الغنث
وذ عام الى ما ى

فقال لم( استنفروا ركم!نهكانغفارا برس السماء عليكم 0000ددم
أموال وبين )#

وب واوحىالل الىنوح ( لاتيتس مماكانوا يإهماون )فانكال
قال ه
()فكانوا سخروببن منه
افد الى إواء الوققك املد م فاصمانفلك ؟

وشولو ن تركالكذب و صار(  6ركام زوح لدعو الثثلين ان
اكان إلا 0اوصون الانناء تكذييه
والانس الف سنةالا حمسيزعامام

و يدُولونلملانطيعوا هذا الشياخلكذاب ذاناادر كناسافنا يكذونه
فأوصى الابناء ابناء الاناءء  70فكلا طاف الارض بلغ حديدة !لله

فيأتيه وقت المج فير جم الىالببت المر فابمحج فليا رأوه شعل ذلك
تاهم ف
راوا
هالو الوهد متمبت نومم لكف عنكم اذ

دم البيت

وخراب المسجد المرام فهد موا الييت واخر وا ثارالمسجد ارام
فاوحى الله الىنو سمفال لهجبر إل يأنوح السام شر ثنك السلام

وهق الباطل ان الباطلكانزهوقا اشتد غضب الله
انوح جاء المق ز
فخدت  7310اددذأ بب عل الكاةران 0

و كيدا لاهل الارض من

هذاب الله .امل ف اىلسفينة مزنوكجليناثنين .واهلك الامن سيعقل,يه
ىنامن
ذكا
لقول منبم فاذا رأيت التنور فار فاركب انت ومنامعلك و
اموت قال ا(لولماامرنل ممه الا قايل )فلارأى التتور
ناسبلااء معيو ركب وه م أموحام ويافث ولسا م
فارر 5بالسيءين رجل
(ذ)ب 

الئاس والخاق

الكذب و صرت جار #

(؟)ل  فصنع الفلك

( )1ب يا نومار :

كتاب التجان

59

كنقدامن ثمر فمت الارض ماءها وهرب إن لوسالراابعالىجبل فمَالله

وحبانىامن وار مهكنبا (قال سا والىى جبل يعصمنى من الماء) قال له
بوح(لعااصم اليومءن فين ابد)نولعننت كدر فاعلفى مو طبعمقع ول
قال الله (فى عيشة راضية) و( ماء دافق

) أ ى صرضية ومدفوق *#

قال وهب فاوى ابن نوح الىجيسل وهى بت معه امرأة بابتها فليا طلا
لماء عل قنن الحبال واخذ هاالامالءجمءارتأة ابنها علىرأسبا فالجامما
|اء ففرقاوغرق ابننح
الماء جملت ابنراوجاحيتها لتتجو ثعلماهاالم
فاوحى اللهالى زو (لوكنت ارحممنهم احد أ أرحمتا م الطفل)ماعفوتة

(ى
تهت
الاة عماء منبسر والتقى الماء ان مأء الارض وماء ف السماءاقاللالل
لو

ززل ماء السماء علىالارض لاغرقهاو(لك .عا ْ

تايلمفوايء و دالرماء علىالبييت و عل اىلمسجد فرلدوافق
في الك سم ق دد فت الرياح بالسه.ئة الىالبلدالحرامفطاف

توحبالبيتاسيوعامقا ل فوس لبنيه انكم فى -مج ازا لساء فل

 5النساءمزل وجعل دون النساء رماد! وان حاء
وطعرا فليااصبيمتوح رأئ الاثرفىاأروأدانال مدا الههضوا
ألا

.

من جازو كثمه حام فاوح( لولدبمل)١و جهه و وجه ذرنه من

صوىوطرء اهله فو لدت ار حأم غغادما اسواة فس ه

وت 8_0ان

< الدعرة ادر كته بي

قال وهب أاقاالممأء عل الارض!ربعين عاما(؟ ) وقال باعلضرواة اربعين
وما م 1السماءفاقلءت ماءها واالصارض فناضت ماءها وات
(١لعله سودوجه ذرية
ا

(؟) ذراعاخ#

لسو

20

قال

كاب الشعدان

و

السفينه نو ح عل الأودي َال زبعدا للعو١ الظينين )»

قالوهب وعاش نوح بعدالطو فان لخسيائة عاموان السبعين رجلا الذين
كانوا معه في السفينة مأتوابلا عدب واعا اعدب بنوتوح الثلا نه سام وحام
ويافث( ) ١فو لد سام ارئقةد وازء ومين كثيراد رحوا ودر اناو

فوادارم عوص فواد عوص عادالاكبروواد (؟ )عار بنارمفؤلد عار

عُودا وطسم ( )#ووأدارم ايضاًلاوى فوادلاوى عملاقا ورايشا واد
!بض فارساومارما فوادفارسالفرس وقالعض الزواة انط م وجديس

ورابش وتملاقا اولاد منابنأرم فامانى ارنفشة فاهلمخلة يس نسبهمفى.
اه الست ذاغى ( )4عن ابناتهمهنا 2
8:-ز نسب وأد حام ا

ولدحام كوشا وما ريم فوادكوش البشة وواد للاريعبحام (ه ك)ثعان
ابنمأ.ريم بن حم فو لك بر(" )إن مأ رمو ونه إن مارريم :وأدحام:

قرط بن حام وسند بن حام و قبونل.حام وعاامورنحام ()70او ولق
بأفث تلان ,زبافث وولد يأفث عوجاك إن افت ورجان إن نافث .فو لف
تلان

(م) بنيافث بأجوج وماجوج والترك واخازر اولاد لانن

اع
) (0زيادة ل سه نسسه بسشى

© زيادة ل .ار ميستأعاسر.و قنأنالقداء غائني

 9ل م فولدارمايضالاوذ بناوعوالا سود بناوى أسباندم سوان هذ هم النضولة.
دعن بيه ف تخلة النسبف
 06لس أعنى عنانناهم هاهما]  : 0بالاصن .ان

كنعان

( )5بالاسل يزيد (؟) ل و وادكنعان ,بر نكنعان و ولدايضاً

حامقبط بنحام وسند بنحام وقران بن كئعان ثن حام وعيئون بن حامفهولاء بنو

حام واللٌ اعلى

()4ل  -علجان --ل 1+

كات الات

3

أفث و ولدعوحان بر أخث صقالب إن موحان وسكس بن عحواتي

وقوطبنعوجان 0

ن
سلا
لاق ا
قال وهب إستنيه ولما ذاق اللاهلمنةجلها خيرمعدلاولياءه وخ
(ب؟) *
قاختار لنته من جيهب العر بية و خاق نى 1دم فاختارللعريه العر

قل وهب وذا اراد اللَهه عامأمره وأظيار العر ببة (") انز كنا بامعطناً
وهو

شهدالله ألأن .سيم ينه احلىمن ارحيم شهد الله انه لا اله الا هو

ولالا نك واولوالءلمقاعا القسط لااالهلاهو المزيز البكم)كم

الىالقيو م انه اذا امتكر الن مان وكثر النسيان وحكم فى ذرةا

اسح

عيدت الاو نان وقتل الواد ان إحث الله
الشيطان وغاب هذا اللسان (ف)4

مدا بالمد ل والبيان يصع بالقرال وياصر الاعان ز مانظهو رالود اذ
لي لانى لماه و لف

الله وعده 2

ة  5ها كز د ر نك
ور ل هد تَ | أصحم
8و شب قال جبر بل 7١
قال
فاحسها عدم ذأية من صارت له مر
ود رمه خير در دك -

ظ

 .و دك القسمة علىاله خير ولدلك

اموسر 2بوك دارلكوما ى لنعله
صلىاللهعله وا

من الاصلاب الطا وهراةلحتد (ها)لطيب حتى بمتدالله صل اللهعليه واله
و -لوقكنت الضعدفة عل نف

ا بعلمافهادي تأعديث أله نسة #9الل4حير ل

م افح ثر عواعل هذه الصحمةه
مموحاموياففث مال طُّ
سام نين نكت بى ساأ
يي

اننا

)00وولدغرجان مثقالوبسكيش وفوطافؤ لاءوالادعجان وولد لوهانالديلم قال
لضاد
وهبفهؤلاء أولاد نوجوبنوه وللس
اعن
وار
أ ال

حم
,قيا
عؤلاء المربوم ال
صمةمو

لنانعض الاسراء لامها غيرمنقوطة بالاصل  )+( 2ي -العربية لمعرس () زيادة
لى لاهلها اتزل علىنوح صحيفة مكثوبة بالعربية م) 4ل  -وغلب عليهم العسيان
( )2لى  --الجسدء!

فايكم

5

كتات الدحان

فزيكم عبارتله فهو خبر ولداى وذراته ريز ذرج فاقتر عواعليأ

قرت لسام فاخد ها سام فصار ت اليه وكانت فى ,بدى سام)(١و ع
ما فيها(-ام) تفسيره بالعر ببة اسه ومات توح وولى امس اهل الارض
ام وهو وعبي أوح وقال عض اهل الل نوصي نوح انه تون
ا نر نواح *

قال وهب وكال سآ م جز وعامرن أأوت فأ|اللهنوحات الاعيته حي سال

اموت فاش ار آ|لاف عامي” الفون وتمر الفينو امن سام اعتل
لنسمة (؟) فسال ربه المت قات *+

قال وهب إلىالمواريون عبس ى ان صم فقالوالهيارواللهو كلته ارنا

جد نا(م) سامبن فوح ليزيدناالله قينا فسارمهم عيسى الىقبر سام فمَال
أجب بأاذلنله نأ -امإرف نوم فعأم درة الله كا لنخلة السحوق قال له
ام 5قال له عشت ار لمةالاف سك النيييت ( )5المين وتمرتث
 3عشت بأسساأ

الفين قال لد سى -فكيف كانت الدا 7عندك قال له سأامكبيت بسابين 9

من سام قرع بين او لاده ()5
دخات من هذا وخر جت من هذا ا
 6الصحيفة فصارت االرىنفشذ فط سام أنه خيرو لده فاوصى لهوا-تخافه

وولى! رنفشذ و تفسير (ارنفشذ )بالعربىمصيام مطثى وارنفشذ بالاسان
السرناتى و اسمه تالعيرانى ارنقْشادٌ فءاش ارتفْشد اربعا نه وثلاثا و ستين
سه

مُكانت الصبتحيفة عبيده لاير مأذها وحو

 0دان إلله فساتم لال ل4

لعنسسها

(؟) زبادةل .قالحامتل نقزع ثلاثا فاقتر عو! قطارت فىالثلاث لام فاخذهاسام
'قصار تاه

 939ىن  -وأن ساأما اعتل حذدى سدم الحسوة

دةا
 9ل  --هجبر

(؛)ب _نبيت '(ه) ل  -له بابان !( )5ب  -والاصل > قد اقرع لينييه #:

كناب التبحان
7
فصارت الصحيقة بالسومالى شاع بن ارنفشذ ووالسىرالنا مشلاشام
«العرىوكيل و كان عل حق والصحيئة عنده اللماي فماشثلاث
.ماثة سنه و ثلا ”ا وستين ستة فلا حضريه الوفاة سابممين سه فصارت

الصحيفة الىعأبر إن شا فاوشن نه عار(ق)ر١لىامر الئاسعابر
بالق و العدل فب الحدل وحابالتبر (؟) و الصحرقة عنده لاعل ما ؤها
د ارادالله شرقة 1د  5سيق فى علمه لظبور ااحة ةا.للله

(:واختلاف الستكمولاوانكممازفى.ذلك لآبات للعالمين) #
3ن مانلسهاء مله وؤل متهملك
قال وهب و ازعابر ررأاى فيمامه أ

فا حل ١نك نهفاقا مه قاعاافشق صدره دع قله فشعه و غسإهحماطبة3
يدره وجربدهءص صدره ؤمأ د سوبأ قلأ
تقعاد سحا كاكان *م رده ففصى
'أصبح داخاةة وومةه وهيام ملماقتوارئع اخوية وقومة و انكره اهمه

وولده و امتنع من الطمام فلا او ىالىفراشه رأى كارأى افلىليلة الا ولى

فرأى كان املك اله فاخذ بيده و اقامه على نفسه م قال هات الصحيفة
اعابفراتى بالصحيفةعار ( )4فقاله امللك "قرأباعابر قال له عابرماالذى
 :قل قرا(:شهدال بهالمق سمال رمن الرحيم شهدالته الهلااله
الاهوزه)الى اد رالصحيفة مقرأها معهمرا رافلما اصبعمعارازدادوحشة
وفزارا .من قرمهفمالو!:ازعاب رخو لطفىعقله خملوا بحردواه وهبوتتوارى
منرم بالصعيفة تدا ثر ( )5ماعلمه الك وإشدير لاحرف سعمله وافتراقرا

 0ل  -وهواول علكملك فيالدننا

ط؟ إل  -جلب لد هرو بعده ديا ض

( )9بالاصل يف
>ريقه'( )4ل  -فكأهه ناوله اياها 
وأوالوالخلم قاما بالقسط لا الهالاءوالءريز اكيم

(ه) زبادة ل -اولملامكة
 )75ل, -دير +

كيف

كتاب التيدان
اس
كفو اتصالماكيف تهاره اجممذلا اوىالىذر اشهعادت الرؤيا *ماخذالميك
دده فاقامه و قالهاتاالصحيفة باعارفلا اناه بهاقال لهباعا تدر امس هذه

الاحرفو سمهاىااعطاك لسانك وشفتا ك الاترى!نلكتات باءبشفتك .
فسماخر فالباء مقات سين فهو سينقات ميمفهو ميم تو الى()المرف

باهر ف كن بسم وكذ لك في سا ثر المرو فى قتدير ها و سمها مما
عطاك انك و شفتاك لتسمد فلا أفاقعار ندرالصحيف ةم رأى فسهل

عله ايها وفتحتلهقراءتهافةرأهاوعرمافهافدعا أبنه هود وهو هود
النببىص 1اللهعليهوسل اللهأهود انالله اختصى عل عظيما جللي
قلدر
لناله الشرف فيالدنا والاخرةم اخرج ألصحيفة فهر ها دما لله شود

ياابة رايت رؤاكا تآ نيا اتانىفا طعمنى طعا مافليا وصل الى جوفى

تضوع له (؟) من ننفوىرملا 'مألين المشرقو المغرب قلعالرهانتؤ تى

صاحب الصحيفة سيةاللك وتقول فاحترس عا(©) فىيديك *م تبلبات

االلسنحلق فاقامو ! بالحدل و بارضبائل عو جون وإعالحون الاذات قسابوا
الأسإن السرباق الا اهل الأودى فانمستوجم اسان تكلمون/السريا

و اجرى جبريل صللالله هليه علكالسان كلامة لفغةنطق الناسباللاسن

العجمى و العرنى و افصح لعرب بالعزبية وهود أوه (؟) وفالغلن عا
الخوهوهد نالودى يتك السرياى وتكم مم عارجيع اخوته وى عمه ارم

بن سامما خلا الفرس فانها #كلمت بلسان اتجمى و اماعاد وعودوطسم

وجديس و تملاقو رائشفانه نطةوامع ابنتمهمغابربالعر يفادركتهمبكرته
(و)ل 0 -وال (*) ب  --تطوع لحل

(44ل -واوشم عابربالعربيةوابنههود #2

أضاءله

(«)ل -فاح رض عل ما

5
وا
و شرفواو“اباع

6

 00دن  000الناس

داك بابل

عليهم وعائو اقيم لعث الله اليهاخام شود اننأ ()١فدعا  9الى طا عه الله

فمتوا وهوقول الله تعالى /والى عاد اخامثمهودا (ذأ نه لاغلاس نوعار
هصاوالد.وروااثمال
علىجميع اهل الا
اس هق تالاالاريال
نا
لسن وتهر واالم

والمنوب لياه ان"2

واستهيبل ويك

مطلم الشمس شاه ب عن و جهك

< ومأهب عن خلفك  3وذنور *#
قلل وهب

ولاهيت

ا.ن
(؟)لدوم البعوارم الصب !

سارت

واقتد

وا

نبا وم بنو حامفسار واحتىنزلوا امنوم  011110عن لمهبت
21 1

فم

ا

تا

0

فيه بدو بأفت سم المفاء ذعملو | الا رض و افتتعحوها وغرسوا
5
ع أجر و الانهار 3ننافس زه بنوحام و لذو نَم فأقتالو | فعاب لدو حام

عل بى نأفث و ملكو ثم واجروا طبهم المر وااجلقوط او .لمن ادى
الخراج  0الارض منو آد و ونى ذلك كله قود بداعو الناس لبائل

لردىمع قوم عا حدتى اهلكيم اليا لريحو اراهم الآ بة
()ل قصة هود وما ج
الماهر ة (؟)ب

غهلوط
.الفاء و

ولماهسذهسقوم  ل هيبت قوم

9( 0ال -الفوط كنا

ه بني حاا م ( )8غلا صل تنافسوا 1+
للونز
([ )5/بالاص

 ٠كات التيحاك

ل الله ان هوداراًى

اعلا

رو باكأناتا اناه فوللهبأهوذ اذاضر بت

م
راتمة المي لت اليك اوالى اعد منولد لمن تأأده  :ن نواحى الارض فل”

المت الناحية من وعد رائحةالمسكذلك النسيممحَى اذا لف جك زل قدللكك
فر

6و للذاسر »,جى  5اله شه عم 5قضاء سيق  :يك ا  3مكنونٌ علالله

قاقلصرو بأهود اصلللمعليهو 0 -عل وىاد ه وقومه “ماناه ات فىاللمإة
لعأ ةفماللهباهود من و جدر مم المسلتُو يعةقاله شعى  4الىخير باد ايلك

وفيه ليته النتيق وحرمة وهو البيت اادى نا اده () و الملا سكة
ورقعه الله دن الطو فأن  90و قال لس

ار و  35نل هل مه ووم لو حم

فاقام قود ببائلعل الرحاء فاجدشيأ و هو رلك عوالناس المتفر عن زم من

 98لد مسأمان لواح عاد أو عوذاأو طسها و لحيل لسن  3زر  3 0-5ماد فأو ب

ل وه

و اليمربب تعطان ١٠

السلاموجد
ىليه
ب ع
هوداك

5" ,

اسك فهاالللدعو دانتم.مو لالخصية اتعر ب انتاعن وادىعرناذا 6
ونك م  0فال  0المعن ولاعر امأ لك خيروطن  8حأ و ر بدت لابه

بأخير جوار فصار ( ):عرب عنئيعه من تى قحطان وبى عارومن خم

معه من بنى ارنشد فساروافى جمعظم و و جوه اهل بأبل وكان رب
وسعاكرعا افضل غلام يابل و قال فىذلك»ه

انا(ه) ان قحطان الممام الاقيل  2لتلسسكاك ولا مؤ هل
أقومسير واف الرخيل()الاول2
()5ل

ابراهيم وهو قلط هنا

))ل

قحطانا الاوفرفيرالا رذل
عند لماهوفان

عا المتعريين جح

ارصم  ك (ه)ل  انا الفلامذوالتصيبالاجزل  الابمنالمعروف()4ل س
التحدللى

كات التدان

5

اتادىباللسان السبل()١

بالمنطق الا بين غيم المشكل

ومنظق الاملاكعدى الكمل  2حسرت والا ممة فيسلبل
اجر ى سايلنشمس فى تهل  لاقبر الاملاك بالتفضر ()0
 0وحم فيرذى تشزل -وقول نوح ذاك علالفيصل,
حىلتعقيب الزمان الاحول

'زمازذىالو حىالكر >اللفصل9

ىر كف دى لنى لأ سل

والنا س عنس س مهتأ عدر لُ

عن خير قو لقلته واجمل

الله درالم.اهدالمستميل

قولهعنطق الا ملاك نعدى الكمل طءمنْ ف علم” بكو بنعك ه .اراد منطق.

التيائعة وملنده وارادهوله الزمان الأهؤل اعد مابعثحمد اصلله عليه
وا|له وسلم أنهارب الحارمياره وعدي يك ووالده وامه *#
قال و شي وقوه عن قول و ار نك اأصحمة اايكنزذريه سام مسكنت

عنه رائمة السك علىرأ س الما لية فتزل مجوار حباىمفشا جره بنو-ام . 5
قيلوا بى بافث فر حموا إلىبعرب و عارالذين ممه فم تلم قتالاشديدا
هر بم عرب

وف مالىغر  2الارضةنا ف و أفث مد عنينفاسيه بالااقامة

ورفم عنهم اتاج الذى كانو ايؤدونه الى ى حام*
قال وقب وورث عرب ار
اضليمن ( *) 4

قالوهب أسم(يعرب )عن ولذلكتبلأرض عن واقام عرب ما بغرس
لثمار وتجرى الا.راروكان يعرب اول من قال الشعرو وزنه وذهسفيجيع
الاعأرض ومدم و وصف وقص وشيسب( ه)فتعلممذ اذوه ودوحمه
وندت

7

()١لملهالرعين (؟)ل  -الاسهل (م) بت ف التفضل ( )4لبه المفشل
( )5افلاصل زيادة (ليعرشٌ) ( )1بالاصل شتّد-ل سبه ا
00

22

-

كنات التبحان

حي و صل الام الى المتعر لان 5:بعاد وود وطسم وحمادق ورا شس

فاستطا بو االشعر وخف على الستنهم وراموا قوله فنسج لهمقوله () *
قال وهاو لم عأدا مأعرب قيه هو وإئو ابه من الثعمة ورغد العيش,

وكان شخص مم :عرب من بابل الارض عند جل من عادلهللهرقيمإن

عويل(؟) باناه بعنوص إن ارم فل راأى عرب و من معه نيامن
يشهم سدع وكان عرب ترى الاسياب فىمنامه وكان
عن
وسءةه ورغد م

تخبربها قومه ليكون الذى رأى رواية -رأىان نيا اناهقال له بابعرب
رض
ام)
ل(
اغمق
هلا جعلت نقبافىالل الاغى من ارض إرهوت فى
فانهممدنءمان وافمر( )4شرقبه فانهمعدن ين ففعل ابهرى وستئخر جم"

معدن الموهى من العفيق و اذوهي فكثر اللجين و العقيان فىارض عن

وانما زيد فىعن الالف و اللام لصلةالكلام و اذرقيم بنعويق لما رأى,
ارض العنانىقومهعادا وكازفيهم رأسا لممعأدا ثماخيرجم عنا فيه بو
قحطان مم ,عرب واتكمهناا !لياه عل افقسكرهودا
لكل من غشيتم عليه و قمركوه من جنيع الذاس فصاروا بدا علممعهود

و لكانلا تواهودا واعطوه عدواحق لين لكرماخرجوا الىالننواذزلوا
ناحة متهاو اسألوا اخواانك املموارفاذا سسكنتكنممن واراءءاملك
قويل للمتزو لعليه م ناز
فهايوح الله الى هود لاد عونكو ا منورأثهم رط
قال و

م -األوافانىلا اخشى فوا فوعزفىو جلالىما ينتقلون !لا من ارضى
الى أرضىولا شرو ن من قدر الا الىقدرنىفاعطا مهود ماسأأ ورةموا!

( )١ب فنسعله قولهقفالوا الشعو -وله سهلعليه قوله  )2(+ل--عويدبالدال
يض
ر-
ع)ل
(

( )4لعله وآخر * '

كتاب التبحان
5
الى المن فنزلوا بالاحجداف فا نزلوا الاحةاق لميتعرض ذمعرب لشو
وقال لقومه اخوانكم او | اليكوققال لهمرقيم تجرموا علهم الديون )(١
سىَّ  5لوكفاذاظفر ََم قولتم على <رب هود تلك ذرلته فلبس

لاحد بكم طاقة و ذلك انالله خلقبم خاتًا عظيافالالله تءالى ( الإكيف
قعل  733 :لءأ -ارمذأات العا د  | 96فش  3أ  85الأضالات الطو |  59الى

ماق مثلم فىالبلادم ازعادا شاجرت عرب  0دغ قحطأل وسبيوا

الهمللدرب ( ):فتّال عرب ابى قحطان ازكات اعطى الله عادا أعظم

الاجساءفةد اعطاك املصبرو الملدفقا:لوهباذنالهتعالى ثمالتتى بدوقحطان
و عراب ودن معبم 4

عأد وضع من امنيها ل لهارق زه بينالاحداف

وا لماليه قفتاتلو! قتالاا شد يدا فبز مهم إعربو قتلرم مقتلة عظمة فهَا ل
لعز السب فىذلك

2

لعمرى لقدمّادتع! الدهر خطية( )5سيو ف بى قحطا ن فى يوم ارق
لقد حضرت عادالى الموت ضدوة و للمرهفات| اثر قوق

الءوا'ق

دافنا الى عا د مجمع 1

على أ لا رض اعد وكا للساولدوافق

ارادو ادفاع الله والله غالب

فكن| مهم مله احدىي الصواعق

ل له وسدط العجا بج  7ى

لا

اذا ممحوا أو لمحو | غات دوم

ق
سو ل
اىالح
ب عل
بكلفى ماض

عل ف (0)4رسات الصير در الوداق
صخو رائد ل تمن رؤوسالشواهق()8

افرق
وسيو
بابال
لناه
اق ام
لا

()1ل > ممموتراليعرب ومنمعه الجراير وديئوثم بالديون (؟)أىعادين ارم
(©) بالاصل يعربا وكذا فى ب ( )4ب الحرب ( )0قددكريا قوتعدة مواضعبهذ

الاسم و لكنعبار انه غيرواشحة 2 -ك ()5الامل خطة (؟) الامل فارشات

سو

كناب ادا د

قينا حامعن الارض عنوة الى المانب الثرى ر جم )(١امضا بق

انر
عن حص
اناشرفات الءز م

ان وساب 4

علو نياها

ابو أاهلومحادى النى الذى له على امم الد يا عهودالمو انق
سمونا الىهود ومن كماثنلنا

ا
ق
دص
يهو ل فخر و اضم ا لنور

دبحرفة امس ه فيما أنأ أسمالى اليرت
قال وهب وان الله ارْ ل على هو ص

 5رامو انزل عليه مابتىعلى ابيهعائرمن العربية و انز ل عليه ( ابت
ثثج حخ دذرزطظ ع غ فاق سش ه والاى )ذابز ل لمأسدم

وعشر بن حرفا (”) ولد لك علا 'للسان العر بى على جميع الا لسرت

لاكل لسان من الالسو مثل العبر أنى والسرباى انما هواثنان وعشرون
حرناوازلعله  -موه اناللدقدا تركاونذتررتك بسيد الكلام و هذا
لكلا ميكون |ك ولدرتك من إعداكاستطالةوقدرة وفضيلة علىجميع

0م القيا مة وجرى هذا الكلامةقهم ابد الا حت 4تم لبو 6
اأعاد و

تمد صاال عله وا له وسلماخره في الا بصلاالطاهرات رجه من
صاب الىصاب ي مطور ممرج من ولدأ خراثك قا م عل عشر آناء من

توحاليه *

َال وهب ليم هود وقحطال  3وطق

عكه إعراب ان قطان وح

ممه ارت بقنحطأن والبرت مبط وم داص وضع الجر الأسود وهو

ب)زح
(

وا
سغله
لقول
اا س
(؟ب) ب

ك2

ذمشلبك
و)ها
[(”#

لفشل اللسان العرتى عنى العدمى السر يان والعيرتى اثثان وعشرون حرفا

“كات القيان

5-5

اك له لأقد آخر ُ)( +الله سه  55وك رمك أي ده والميلة
ته

اللا 4وذلكقو لاله (واذبو أن ار هيممكانالبيت )وقال(و دركم
ارهيم الواعد من الس واسسل )+
قال ودباى معة أسمعيل *

قال وهثبماننار أس عادوهو عادبن رقيمينعابر بنعوص إن ارءقال
رةقيم ااي مشوم ورأيك كد دعو تنا الى حرب بعرب و بردوئا سوء

(؟) فيا عقتالداد ر كك المزعفلبست الذّل ومانلك عادعاد بنرةم
ان ان براي مرق اا

الا اعاد ونحسكر مويو

"لل الداع وابام أذبه

تقد ظفر ت بنوتعظانمتا  2بوم طالم مغنير سه_د
لعد نا لو ! اللا دكا و طنو ها

وكا:و اق ا ىا فل غير جند(ع)

لود

وعد صر  3الى ذ ل و حهد

وداروهومنيموى هواه

سيد طىمرق سجيتكم يواد

و ىتح التفوس يكو نلا

د قينا ق الصد ورله محمد

والتسو اي مداهتة

فاجابوه االمىير و خرجو! الى حرئه و عرب عكة(؛) ومعه و جوه إتى
قحطن ولة امور فيا رزت عاد انشأ يقول عاد بنرقيم

إفوم اجييوا صورتذاالمنادى

سير وااليهم تمير ماارواد

()6ل  >.لاقدا كر الكامره اتبيه يديه وهوافى مون رذرية احى فاامبساكه فيه
الملامكة .معولد له وذلك قولالله تعالى [و اذ بوأنالابراهيممكا ن البيت واذ يدفم
اهب 
ولعل
صو
ال 
؟معي
أبزاهيم القواعد من البيت واس

ح4ي-د
بمرحوة «(©
قات

قامعو]

.سارقحية

م

(* ) بالاصل

 -) 2/4مع هود جده عالليهسلام لتخرج اليهم
5قاقتلرأفل يرت

عاد ف

نقوال

!كن

كتاى ااتحان

يان

إلى اناعا د الطو ب لالنادى

و سام حدى خبر جد هادئ
بعد

ارض فى ثر ى الماد

الد
يرع
ل سا
اهر ب
اذي

بظهر قفر او يطن وادى

قدشد مر :قعل الاساد

حى سيا وعاث فى البلاد

قومواليشهد خافق الفو اد

ولق مناصوةة الا عادى

برى الينا م سزرة الفبأ د

و بلغببى قحطان خروج عاد بِقَو مه ذءأدوا الهم عفر جوا و التقوا إبار:ق
فاقتتلوا قتالا شد بداو نال لعضهم من بعض فكان د:نهمقتل عظيم و بلغ

ذلك عرب عكة فا ه هدبوالا نصرا ف الى العفنلياجاءم عر ب 0
لإزحف الى عاد ()و انالله ام هو د بالمسير الىالنم.لينذ رعاداويدعورع
الى طاعة الله تعالى فساررهود حىٌ رْلْ جوار الاحيّاف كو طيمكال له

الحنيق (؟) واص عرب فكف تمأ كانعله من حرس عاد ود عاعادا

إلىاللهتعالىووعدم المنةان م اطاعو |ائلهوخوفهم النارانم لواو غادوا

على مام عليه من الكفر فدَا لواله صف لنأ هذه الجمة التيوعد تنا
قال لهمهى جنة بناوٌ ها بطونالعقيان:و طينها لين وفها <ور العين

ابكار () و الفواكه الدامة التي لا تنقطم و الانهار منكل الا شر به
([)5زادةل

-

سلمأمريعرب الااصراف
ىلهعلئِهبو
قلا بلغ أمعرهم ]إلى هود صمف ل

اليهم فسار حتى وصصبل اليوم وهم بةناتلون قحطان قبا لأزحف فهز مهم تأتنفو كتلهم
قمالزذريعا

. -- :امسئوا (كذا )والكتا بة فيرواضحة نالا مل كي
(> ) ل

الاماك نكلها وم جد طذ! الموضع ذكرفاالكنب الني بابدينا 2ك

(إسال-

قالوا صف لنا اروصفالنا الجنة اللتن وعد تبناها فقال طم هى لهاتهتور( كذا )
اللعقيان وطسها ل ينوفيها حور

العين ابكار ال

كات التحان

بجسل

نالياقورت عل مد
م 4م *
ثر ى نان التصور تمتها وأ لْعَرف ال :م

والزمرد والزارجد

وقيعا لها .ن 0ت()١ المسك والكا١ذور والزعفر ان

الوا قصف نا الثار قال نهمهىسود أاءمظلمه مك لهمة وص

الحاو به و المحيم و لظا و جهنم والسعير واود يتها مويق و
و طعامها

إن قوم من

 5اللو 5

اكلهسأ لت

عيئأة و احرق

حشأه

طيقات

الزمهر ر' 9

وشرا

 8الغسلين

تشاقط فهأ م الوجوه (*) قي لان!صل الى افواه الشاربين مع مقارية
الوأ نه امعد بين فعالوا  3هذا هود ول وصف

ل ولكن أرسوا ] 4وفدأ

من اهل الريأسمهو الشرف والحدو ل سمأ لوزه أن در بحم المدة و 4م

النارفاجم اميم علذلك فارسلوا الف رجل وفدا فال كمملكوم عاد ن
رقم اسالوه انيريكم هله المنة وسءوها على سم جدكأرملن سامبن توح

اده فعثو ا منبم رجا من أهل الشر ف والراسة والمنطق عالله اأمعدت
ابن وقاد إن خصرم ) 6/أبن هاد بن عاد ان عرض

دع الف رجحل تال له
فوفالدبعيث علىهو م

إن أرم إن سأم بن لو م

هود انت و عد تنا باللزه

 6-2 5لاوا وعد نأ الثار ووصفتما ا فىالا خرة ف حبر هذه اد أ

قدددأناءفاسنا تاركين اللاضر تاغائى قول قائل صادق أكواذب
عدن من

قولك فيشك

|ومين ماقات من حنة أو ثار و الا فانت

3 حوررالد نأو قوا كدالدنيا مو صفت لامأ هو أحس .من هلدا
كاذب واثارأ١ .

()1بالاصل نبتوالصوابفي ل-ك
را
بششسلل
ا

ب

[(؟ )ب  -عوبوق

(*)_زيادة فى

مة
اضرم
لح
عٍ-
ب)ب
()5ل -وضيعة  (ه

الاها ل فوق الماء و في ل حصوم بن ها د

ك 4+

شُقَيقَ

كتاس ااتيجان
ل

5

ه0
اب ألرعب فمأوصفتم رآنانارالد  3حر قه ورايمك

امخ!رج
فق خأونفته مهاان ذفا ف
اتنلك النار اشد احراقا وظليا()١
اتامدينة سكنما ونسمم
ي
أا سيم يتارم إن سام نوم أكون لتأفصضملة

الى اخرالابد وأخ ٍلنانارا تعظط عاو زدادفما دعوتنا اللدرغة ولرح
لناحيث ربد وحمإسا لوزه ذلك

هعل وه الاسخن أء به و ١  4يه عدر عل

لذكفقال لحمهود  2اللتثمهامى | وهو ,سيرع 5اخشى يك ان
لاهوموا

دنا قول
ءلبوو
وفا ا

لون
ن
لمك 5

فأن عص .عم ابل

ارودم لم
لا  6كن فيكونفاذهب بابعيث مم اصحابك فذو ع

اعلموم ان م اعطام الله و لمان كذوا انالمللهكيم عزثلعةتيكورة
للعابرين شر جم البعيث والدين هروك مال الماك و لعاد اأْمعثٌ 90

لمد حثت؟ من عد هوذ قصةه

وماعنده قول الى الى شبع
لاحاء  4لنهم

ذ عاك لام ايس فيه سه

وٍِ مأفه *ىا

دعاك لامال غسور بعيدة

ورك الذى عوى

الذو انفم

ع
دلاقول
معادي
كت تالهتفسىمنىجواءه  2وظلىى نهبا
لنصحدة

وان أصعد,نت عادلطر و اسميم

 8ظ'كَ مسال

ف

فأن لوا رأى:تنالوا سعادة

خذوهبرشدفى الأعقلردم

ذرو ف اقلمن قبلييدأ قال

الى له ان قأرتتك الفا أطمم

قال َهعاد مارأ يك أبعث قال له لسير الى هود فساله ال حرسم 83هده

زود
السدينة فى |الحفيف وهو واد سيل ورج من بين جبال جر س

شعث و المفيفمرنسيلليلاو ممارا بالرمليتما (م) بالرباح العواصف نرج
()١ب-ظلاما

(؟)ل  -الى قومهم فقالالملك مالك يالعيث فانثاً

 96لعلهيتهار  4 -كنا

 ٠كناب

5

التبحان

معاد ثلانةالاف وفدا الىيهود فانوا هوذا فثالوا له باهوّد اخرج لنا
هذه امد ينة ء-لى عبد الله عاينا و عسل قومنا ان نؤمنو اخرجها لا يعبر
اليف فسا رمعيم حتى وقفوا عل المفيف مما هم هو د اذهيوا عت
الى مواد الاحةاف فاذا هب  53سيج السك اقم الى فذهيوا وناجى
دة الاوْاؤٌ و الز مى د
هوة ر له فراحخبا الله 2قصور الياقوت ععلمى|
والذر و اير جد و قصوراميئية نلين اللاحين والعقيارت وقيما عاالسك

والكا فور و الزعفران فيا رآو اذلك عشيت ابصارج وخشءت قأو مهم
وداخل قلومم ممأ رعب و راقلهم منبانور كشماع الشمس فل لهمعو :
هذه الى أسهماأ ارمعل أسم ايكفانآمتم كان م

قضلة ع اماق

الى يوم القيامدوان رتمتم فاالنله قوى عزبز يهلككي »©هلك من بلعمن
كان اشد  5عتوا في الارض فانا اع  1 5منوا وانبراهااحد من
خاق الله الارجل من امة شمد اصللله عليه وا لهوسلر3

قال وهب بن منبه ارها كيمالدارى (١ ) زمان تمر بن امطاب ثمهموا
 .خو لها فعميت (؟) انصارم و اقشعرت جلودث ذولو امد برإن فتال 5

ميسعأ ل بد غفير و  | 5مئوافانها | يه من الله فقَالوا ان هودا لساحر من
مدحرة انراضبل قاللهمميسءان امنت كاجاءلدهودم سار وأو معيم م يسعان

يعظبم حتى بانوا موضءا تقال له لكنة المستال (م )فابزلالله علييم نارارمم
صر صر ءا تيةفاحر قتهه( )4ومخايصسءان فإزلكالوضعإسمى أكر قانة (ه)
) 00هوصحال مدهور ك 0ل ح عنها ([ج) /اجد ن ؟ ا طذا الموضع ف الكتت

التى .ايدينا ب ك للكنة المدماد ( )4ريخاصرصرا أحر قتهم ( )5بالا صل
الخرفانة بالفاء ولعله الحرقانة بالقاف فلادكر لوضعينعليهذا الاسم ك

2

الي
سوه

منطلق ميسعانا
١١لدمر ا
الى ا

م

0
احىئى انى عادا ألا

ال

رقد ه فاستوى

على

د 60

قد ملحت الهو م رشداناصها

ذفىلل النصح » نقد وفدوا )(١

امنوااشوارضواالدى

قالهو د ,ال قوم اعيدوا!

رم
ا
جلوا الآية فهم نسبا

قر ضو ها يعد عمّدعمدو ا()0
يات ال بان رودن

م قالوااعما عى ارم
فر ضى هو ع
دا قالو م|عا

وش حر (*) عليبا و كدوا

فسني ( )4السبك ولاح البميد

راوع انذوها ها

وااديا ين ادهو
ألنبى عبد و!

خا توأ نه.د صاءم ورضى

وعرود

اغعامبرج (ه) شوم ونه

عن هوى هود أعمرى تمد و |

حات النارهم فاحتر قوا

وحك ا النارعليهم تقد

اوقداتارعيهم ير ثم

مانا فير ى منهم أاحد

وبلعاد م ويل هم

قدمواشييئا فهاجم وحدوا

ومورج هنوالدى امسمماللاي هوا فوفق اا نومت قاد اول

ميسءان ار وأ اليه في جوف

الليل عفقلصبهم مأكان من شا نهمفصار وا

الهبدا واحدة و قالواله باميسعان لقد د لناشير كع هو جك و لقد
اتميت علىو فد ذاباللهوى والمسعان منعة بأخويه وولده وقومه فكرهوا
ال 0

اليه لسو حى .دروا الى قو مه فليا اعد ر وا الهمقال.له

قومه بأيسعارت ماجملك علىخلا ف جاعة قوم عاد لهم ممسمءإن لفك

( )1الامل قمدنا وقدو1

() الامل فسبا

(*)ل  -بالمهد لاعهدوا

(ه)ل -وا امهرج *

(*)ل  -بالجد

كناد التحان

5

أوضحت لممالمنهاأ جو ظ ارت لهمالسراج ثلا مهلوا باداكف مو اله

و تخبط الدع الى ر أيت اءةباهرة للعو ل اقاع الله بها علينا حجةم
كر آل تن

د فرجءوا عنه الى جاعة ستذروزعنه فكفت

عنه عاد قتاللمممادورف رفدة كرفا دعكرووه نات وهس
قال ممسعات يأفومنا
مظمه قا
سكن جاشك لم 1فاحل فى وفد آ ع

احييوا د 5 00

اليهالاهلينييق )(١ ا

عاهو أدنىةالوا لهلاحاحة لا يولك نمايسعاانقانث]  5الب

افر )د

والراى المبينا

الى  0ا هنييق عأد سير ى

او اف ىالاا

وبدنول(ىا؟لط
وت
)ررحةترمل
وتر#لى الىباد كر م

وان قراو لايق ادها
و لتخذى المصانمو الميونا

من الما ءا لمفين و كل عن سن

مسا بر ضو نه عنبسا وتيا

وتخذور :ذاكبة وزرعا

وماء فى حما فر ه معنا

ا" أ مي

رونت برأ يكفيها حزم

و انعادا تحماتمبدا فااسدا للا »ع غرسوا وه عات فثانتكمية أ
ش دن

يع لوا

 5لزرع 4أةاهو ع مار ا

اعامهم  3دن ذلك

 68جره ولعرنما

ل

هود حدوأين كاملين

ع

رهم فارسلى الى هوام ال

عادا قد مودت و اصرت فاذن لي <فرىمهم فارسل اليه هود ان المله
اعم من حدر دك فلك 2

ظ

قال وهب وأنالشتبار كوا ال رىفمعن عادالهم.ث عامين العأمي :ن اللشدينهادتوا
شيأ هوذا فيلكت زروعبم و سرع الملا  3ف جن انهم 3املد ارمأ0م

وأسرع الهلاك في امواليم فاوا لىملكيم عاد فثي؟وا اليسه
ارل مم

حافسلا
الخو سالا 1الااكوو الىاار رار
 6ب >.ضقيدق و ل ه>ينيق  9االلاصحلروبو<يثرمل* فقال

قدا استسهو ا فعصدوا الى شيخلحمكال لمقيل ان (١) 0كانطاق اللسا

خطما وقد موه وشرجوا له فانشأ اابلوهحال قول »

الا اقل و حك
فيستىارض

|

لعل الله قينا حماماأ

فينم

عاذانعادا

رسا

 7وق 3

و

قد امسواما ستور :الكلدما
 2أي"  2الكمير وأ* الغلا ما

ر ع

م ان عاد ا ارسات إلى هود فشكت اليه مانزل مهامانلقحط فَقَال لهم
ندموداث_ الله رسل

جراء

وسحانة

صر دعو

ات

عليكم ثلاث سحا

مقر أعو ا
انه

.وها ومخيرم فى احد اهن فاختارو الا فس ماشتم

مان لله أر سل يللاث سم 72مأنأت

أ الى قو مم أعلموم ولهود

سحدانهصهر اء و سعداية مر أم  5سحا بهسوداءء وَأ ام نت عليهم ما نك اام
مو ادة من جية 3لغرب فارسلوا.ال

شو ات ب

أناقد

اختر نأ أأسوداء

وأ 5

نا فيالصفر اء و اّراء فال م ان الله برساها ع 5واضمعات الصذراه

وذهيت ثتممتها اخرا فذهبت ثمار سل الله عليهم ر >ا.صر صرا
أحَت

يو (اأشحر ولونت اأزرع وكاند ربا العر ب  2الغرى لزان

*

(م)! لمنوكان في الد ربثلاءة لخوج فنفخت عليهم من الفج الا و سط
م]ندر ب فد لك الفسم»سمى الى اليوع فاسلعم و كان فطىلاعة
) 43 ١عاد تس ما "رجحل طوال اله ديهم أم م د كرالله فرج منهم ناد ريه .:

مالة ر جل الى الفج بريد ونبتون الفج لد فمار  4وتعسكر اآناقون:.
الى هود أعللا حار هم

98

من خلههم و ليلهمو إينه ناد  9امد جم

ال

نوشاهرنعاد إنرقيمملكهم انتصبالىهود ب(عا0د)وتكفل الطوال
مارب
ير والمعروف عدر د ك
( 3ألا عصل

فيغر سهم

():4بِ طغاة

)* (ن أحصمت

[)©8يحفر

()ل-

[*)ني الآأصل

لحربٍ هود يمنهمه

كتاب التدان

ع

واج ما|واذاوضعواق تامنحرته الرمفتالو| اجعاو ارجالاء تكريردونالرح
عن البناء حتى ثبت غقدموا الخلخ ل وكان اطول عأدجسما واشد ثمبطثأ
ماسسوابنيا نهمالىأخر
وخر اليههازل إن غسال (؟) تاأمساك عنهمالرع و

امار فمصفت الرشعوصرصرت فاخذت رآس الملخال و ها زل فزعت
روو | قلو بهأوا تادهاء حشا ااجو
فهأ درمت مهمأوالعت اجسامي| وبق

الاساس علىحاله ا اراد الله من هلاكيم وكان ذلك يومالا حدصارسلى الله
الرسمبوءالاثنين اول التهارلينة لااراد ألهمهأ؟ هم وعابم ٠٠لاللاو لئ

«والآخرد :وعبرة |أبرينفلاغدوا الفجقلبتااللرحمجرفاخرجوا شداد
ان عاموالامنغ' 3صبغ ()0الى1آخرممارعف..بت الرموصرصرت مخذت /

برؤوسها فيز عتها بألا

حشاء والقت بأجسا مها حمقاءلوم الثلا ناء سجاربن

الحيمةان وبع بن تفالفنزل مهممثل ازلات

0يوم الا ربعاء

يأفت بن شرع وسلاق .,الملدان (سف)ثفلثلذلكمتلا
موم الكميس

شرس بعناب وسجيل ,بن واغل(  4ف)ثل ذلك مقام يوماجممة "بانين
واقد وميد عان (ه) بن السبل مثلذلك مقام يرمالسيت سحرازين عنبل
وعا ص ١بن سائف ( )5تل ذلك مقاملوم الاحد الرغصان إن هس>0

تمثلذخلللكفها
ولهند وان بالنعميل فثل ذلك فاشتدت اريم وصر صرت
لماءسبعليال وعا نةايام فعصفات الرنح وصر 57رت فلندع منعمأحدأ
وهل م الالوخسدت لارض وحطمت الشحر واخذت المحر ما
قال اللهناأدك وهأالى( وفى عاداذا رسلنا عم م ارجحالعقيممأنذر م
)ب

إنعننان ل-هاريل بن عينان

مم ل أطبجلان
عأمد بن سالفه

) 0ب. -وأعل
()70لى أأر مضابن هود

(*)ل

ن شو

الحمام دن شدأد والاصبع

)ل ش
-رعان

()5ل
أنت

كتاب التبحان

4

عاليته الاجعلته كالرميم )فاخرجتهم من الكهوف والقنون ()١قكان١وا
| ل| الندزوأماعادئاهاكوا,رح صر صر ا دمة مديرهاءابم سيعلا لوعا نة
اأم حسوما فتر ى

العوم ف.هاصرعى كأنه اعبزانخل خاويف
ةهلترى

لدم

من 34
( لم إبىمللثم الاممسما  8لبن فير ِ النواه الدينامنوأ معة وق انهم

عل لد  8الىاليوم  2قم نالكافران أحدك 3مالو ذلك د

أنه

ار ار المقدم الا ندا

والعارض

عطر بأانار وتهنى لألر دى 

تدر د الارضوتدرى الملمدا (؟)

ارملها ضرا (*) عليهم سر مد

فيتدمفى الارض منه.ما<..ذا

|

اضحت

العراض()١فيها الاسودا
ماعا در ماد أأرمدأ

الاهشها بالمتايا والردا

قال وشمب وان انه انل علهود اربعمعدت  5ان أله  -رك وتعالى

قيض هودا ودقن بالااحماف عو طبع منه يهاللهالحنيق جار افيف ذان
هر ضيف اخرج الله شه الماءالمعين و عس ست

فهالمار من ,لوماخر جعالله

كه انههود
هس.لمأرى جارد
اللعلي و
صل
قالوهب عن |بن عأ س أن هودالنبى
الادن المنة و التارها ما ا!تأرفرأ وها فى و ادقرفوتوذ

أت

بر هوت عينا من عيبو جرم وال سم فى ازض امغر ب إسكان علما
رار خلق اللهوم الدشةة

ول ووهابرام المنة نب افيف قال وصارا مرهود الى وصمه ابنه
(تحطان )فعَامقحطان بامباللوه هو خليقة هود و انه تغلب بذر يجان
احفعلب
الاسكتان إن حاموس ان جأهم أن شاد أن عادان إن اعت ان لو

(-واإللقيران (؟) ل> المعراش (©)الاصل الخامدا ()4الاصل صريبحاءة

كنأب الدحان

4

علجمياعلالسنمابل بعدهودو سمو حدس

وتملاق فهر بت بنوتملاق الى

<وارقعطأ نوطمتمم رائش وتبعتهم طسم وحدس فزلوا

ل 8الى

المامةو رحات عودو تزلواعاربمن ارضالعن وشكو لهاك

وبزىحدف
مم من الاسكنان ى تاوس شيم قطان اغل اللسان العر

الىبابلبارليادسكنان باذربيجان و انتصب له الاسكنان فى ببى بفات
فلقّيه قحطان فز مه و قتل الا سكئان وفضت جوعه مى' .بنى بأافث

الىارض ارمينية والى ماخلفها مانلارض و ماو الاها وهى باتلقوط
و|!لسكسو الافر جح وم نوع رجات ,0ن نأفث وق مم أخومهم الصدالب

دوعر حان ل ٠اننأش *

قال وهكبان قدعلك بيت المقدس وملك الشام عرو د بكنمان إن
مأ يع

ان لبنحامإن أو واله زف الى ديت المعدس وقدطان

سير قد فليكن لبي تملا ف نه طاقه فاجابوه )(١ و دافعه راش ار

لاوذين سام بننوح فقتلهما فن بتيمن راش صاروا افخىوامم تلاق

فرىا1لخدهى فاول قبيل انقطم عن الدنيا من ولد ارم بن سام عادو
رائش وبلغ  00د بن كنءانؤاقيل اليه جدوعه ضيٍستطمبلوحام
أمفلمة مم ومن لف أليهمم رت ب نافث فهربت النوية والفراور
ال اللترقو دزااتلنوبة والفراورجوار القوط مل بتى باغث 3

تقربوا الى.المغرب

وكان القوط قبل ذلك بالمنقتبمتهم عادالى| |

وهروام د قحطان ١ل اشرب وان تعفاق لرلو
عبي كد 1ا

لمقدس و خذ لهم اخوانهم من إنىحامورحلوا عنهماقوط فنزلواعلى النيبلى
الخد عرودا اسير| قله و صمله ست

( )١الاصل فاحر لوم 7

المعدس  1د

الغروه ان لقان

اول

 1أب التتدان

با

أو  09تيلم
صاب مدسمقحط أنو رج

الى امونة عأ سُ .دةطوالة همات

علهرب إن ان كاانلوملىلك مر ولد
أرب و ولى امه ال

قحطان لصايه عشرة االامممن تت مالكخهم عربنن قحطان و مجرم
بن قحطان واظلم

د قحطان وعاد قإحنطانو ناتم قإحنطا زو حضرموت

إن قصطانو غاشم بن قحطاند  0بقنحطان وقطان دن قحطان و الساف بن

ة
كاس
مان
قحطان ويسم بن قطان فولى جرث بن فحط
بابل وولى <حضرموت

بهاوولىعاد بنتحطانارض

نمال امرمن كان
بن قحطان'رض الليشة

وولى ناعم قبحنطان عمان :و ولي اعنبن قحطان المزيفرةل كن من هدولاه
من +لى الملكويعرب علكهم ذلك وعاش »عرب مدة طويلةم مات ذولى

(بشجب بن إعرب )بكعداانبيسهةمو|فدام:النستم حيناممات وليعمر
فىالملكفلامات بشجب اد ب كل ر جل شر يف من بى عابر الك
وارا دان تنم وس بم امي الناس قسام (عبد شوس بن شحب )لمم
بى #حطال وبي هو د مُلكوه على|نفسهم *

قال وهب فلا ملك عبد شمس قال بانى ةحطان الكمالاةاملوا اناس
دىر دارم الراكبتهم الذلة
عطف
 1م وألاتخزوم زوم واقوم ق

انوا اناس قبل أن يخزوكر و قاتلوهقبل انيتاتاوكمواعلموا اذالم
فوزولاسمل محدوالا مل منهل دن صحر ادرك وم فز ولتعاب ١:2

تزوالام.دزفا برك ففى الصبر النجاةوفى المع الدرك ولاه2
الدعفبلولداك و اارأىاليوم لانمدوهو رزق مطاوبفواجب
ومحروم فاعتمدوا العزم وكلماهوكاأن كان وك جى بان والد هي
.

8

:

|

9

صرفان صرف رخاء وصرف بلاء والدهى .ومان بوم لك وعرولميث
6

د

أن

لمعيس

ادر 0

 25كروت

َم ل

رعوللال رحدل لك و رجلعليك

من

ى امام معقات و ان اعن
في
الرحاء أ

و اإزمان دولله حا اندحورر و حال تعلان

والاس محتهد ونشن لىرشدا كال مود أو من لمىغيا ”ال ميدقو ماوراى

اناس منتظر بن كل مختاللثواقف ()١الدهرغفيرغتال للموتوالتجارب
ده مزم

 5شرار

عوت وكل هذا الناس

اجن حاتمين

!عن

اك  1 311انا

]لاي

عهد | ولاأ ير ا

تدرا

قاصد بن اجد اد احتمت واقداراقسءمت حثمها غير موقسمهاأ من لا بلومه

لا فمد يسعى المرء الى ميات يو مقبه فراق الد نيااو باوع! لمليا

ير باب العز و المزع
صو
لب
انلو
والد نياصا حابلةغالب و عد وة الم
باب الذل وليس جمع خيرا جممنم ولكرن جد خير من جد و أربحيلة
ازكى من قوة وكبد اسر ع عيا نامن جيش والامل الخالب ولقسدر

الغالبوالمرء المازممن كيس دهره ا لس ( )0ملا فىب دالهاقتصاده
فىدوله(ع)قدر و نظرو بلىذل(<)4درم عن دهرهما«زلءه درفثته
عحل | لنجم +بر ض مرى ارمان باسر خطة فلا "تصحيو! الوالىقايه

شر صادبت و لارضوا بالمىفانهص ان اعلعاجز  ,نولا قروا لىضيم ذايه

صارع الاذلاء فموموا قبل ازعنعوا القيام *

قال وهب فاجابوه فار الىارض بابل ذافتتحها وقتل من كان بهامن البوار

حتى لممارض ارمينية وافتنعح ارض عيباث 6اراد ياعبلرنهارردن بريد
مستطم ذلك فميلله ايها املك لس لك محاز غير الر جوع
انشام ل إ
وخيرالناس مقندر الم ( ):لعله > وبلى فلم إشذل  حم +

0

قٍِ
نه

كناب التيعجان

1

فييهطرلك فقبنىطرة شحة ( ١ )وهى مر .:اوابد اثدنا وجاز عل|,
الى شاموالشام اسماتححمى من لغهببى حاموهوط مسب لفسيره العرلىة :خمد

الام الىالدرب و لمكن خاف الدرب احدمهوض الى المغرب َم النبل
فنزل عله فدعأ أهل مشو رنه قال ممانى رافتاك ىق مصر اين هدر

البحرين يكونصلةبينالمشر قوالمترب فاته يلجااليه اهل المشرقوالمئرب
لوا نممالرأى هاالملك فنى المدنية وسميت مصر ق
5ال لمموينوحاء
ا اأزول مص رفوصل الى ُ5ونة والفو  70من و أديافث شمو نية
الثر بكر ا

قال زهب وال لماك سوس

كلمن قال من !امم سيو

30
د أريبهم وعالا 

وأذالك سمى سيا وان سيا ولى.عل مصراءته باإليون.واليه تسب ملصرلكه
علمبأمانصرف سمأ ل

سمميس ريك مك

سار بالعسأ كرعل الشامواوصى.

انه ألو ن وانماً شو ل*.

الاقذا مو ن .و الهو ل حكمة

اكت ز مامالشرقو الغربقا ججل,

وخد بنىحا من اللامن ومدطة

ذال صدذواير مأعن  1ق .فاقتل

وان جة-وا ,المُو للارفق طاعة

برلد ول

ولاتظهرن'لر أى في الناس خترو١

عليلك له واجيعله ضر له فيصل

وده لمق والمد لذاعد ل

ولانأخذن المالمن غير وجهه

2ه
خز
فانك إن

ولا تمن٠ ألا فى غير ده

وارثت جاء مالا بد منه ذمادل

سيف أنه
لاد
ا حق
بلا
وداودو ىا

مىّ لق مانلسيف ذو اتذود سمل

بالرفق "سول

وخذلذوىالاحسانلناو شدة ولانك جباراطليهم وا ممل
وكن اسؤال الناس غيئاو ر جمه ومن يلك.ذ ا عى ف من الناس سال

واباك والسفر الغر س فانه
امفول
لذا
ا)ك
(1

ي-نى

ىا أو له

ُِ كل منهل

كانت الدجان

2

هااله و هب

 8جع  3أل ٍ من 2

ابد الى ى د أر ١ له فىكنتأنة

وهو سد قشة سيءو ل هرا و يعبل العهه العود من مسير ة "أ به0
 4 62أشهر وان 9 8
ينا

اا

قسواعدالسد ليتم لهبداو ه حتى تزلءه

ماكه جمس
ا ):وكان
وسبمين عام(
ثة عام

عامقدما ()حمير وكهلانابنيهو كان |سبأعد دعظيها
له ”7مهة

.ك

 -يكن

ن وانه60055
أله الا الى واه وكبلا

ولت

لماه الى انه جير) فقا اله مير رلى أنأهسما أورو شياول هس درك فىأأءر سه

فانتاً دول

حيت ذومك ماذامضل

وسلطان ع ك كيف ا تقل

فا سلمت ملكك لا طاما

لشايك اد عن 1ن

وماك ة
فلا تبعدن

العزأه

فكل 00

زدءهسجلل
رال
ورزوك فى
انون الاجل

00

لان عي افك زارقه :١لمان

و بدت بداأدهي وحه الامل

كنت الملك ذاقوة

لك الد دبارلءزعان وجل

افد

بوت

00 /

الغت من أألك اعلى ليه

لا

فطحطدت في الشرق اذاقه

ل
ل|اثر
دبحر
وجي
ات من
وب

جربت مم التو اطلاقه

فنات من الملك مال الى

وحليث عر مك

قل الامور

فا بشيث ملكلك ذناذا فم
له قد م

“حل العلا

عام ا حا ز ما و استمل

ولس

ل

انيد زان

قزلت بك النعل عنه ول

اي
يش

()1ل

-

وحسين عاما

(؟) ل -

قلا حذر

تهألو فاة عدا#مير

فسام

ل

ا

١

602

سام لت اأعيش عبس المهوى
الد هضور

صمت

و جردا

وماشاء سيفك فبا فعل

ذأ تمأ

شت قصورا قثل اللأيال
لد 0

شرت ذلك نلا وعال

سا قب الها

أمنابا ا مك الصا لمات
تؤمل فىالدهر اقصى اذ

ذهبت وغ بن الاالطال
تطاير عن جا نبيه العلل
شر با سنك وبلاو طل

1-03

ولهندر بالامر حتى زل

ؤزاات ققد لشم الما لَ

 7ميث حز نيك ذا هبل

كان الذىقد مضى ليكن

وقمد لك بحمد الفتأ  5رَل

ولأدهر صرف

مهار وايل

بر ذلك اردىي

د مسرعأر ١

فأ عمد سوس

واهدط ار حل

3

لسو مأن لأسف مأ بد أل
نايت

فصر ح عن قيل مالم مل

المدى

اطاعا لماشاء فنا لا ل()0
وشدت

محدا لم تقل

قلا افلت اليها افل
فم ببق من ذ !اك الاالتق

فاحكمت من هو ادلحكرات
واحر مت البيت”وف
قطفت
2

فأهلات
٠

الندور

حى
0

وامنت من قبله بالرسل
كم كان هود لد بها فذعل
اناف الهلال ها واستهل

م

1
َال وس

اذا

وذاك لعمر ىاتى العمل

ملك كر

2

ووفى جمبر سيا املك شم الدوش وسارلطأً الام وندوس.

لملهو -الازل 3+
ع-ف
(ل)ب

كتاب التيجان

م
وق قبائل من ولد بأفث لدت يله ور ادك

وارط

تخ

ات

0

بالسكردوالبيه
ل سيا
كافسوه

“ن :بهىود كرات كود

خسار < زل عكة قآناه فيأال م ناب
عاد بن أ رع وما نول نع ممنه املنمسيف و الظروانأه رسول اه
«ابليون معنرب تدعيه لنصرته علىبتى حأم ووذليت ابل بفيحام موت

ف مستميودر صليون بمصر و كان بالشام قبائلمن ولدكنعان بن
لىوش إن حامعلى
اع ذومار يم  02عأن و كان نزول الحيشة ب
الدل الل برل4ه الرعل قتداعوا ع ..إل»ى 2مر /ريدفول خراها تربدع مير الى

المنواخرج عودا من امنفائز هم !! مانلامرضدازفعمر وها امينلة

لل قاف الاساواق اط اقول قدو ذاه الاماد بر سرى البباز
المحاز وهو كرى فىصفا املس برده الحمافر ولازرده الف تزلفقيه

/ 00امقر اطق الاين ١داغوااو عقوا كينا لالعوت
سكرة من حر الشمس فى اج ز قااللله تعالى( وعود الذينجانوا الصخر
بالواد ( 2وهو

انال دو" افارهين )وفىوذ'ت الااصاد كان

اأسيق ين قبس بن زهير العبسى وحدافة بن جدر الآفزارقو فيه حبس قرس

ابر زهير داحس فقذالافى
لك قبس شعر ا*
 6لقثت من “مل بن ادر

وا حو نه على ات

ادضاة

مم خخثر واه عل غير 00

وردوادونخغادته

<وادى

اه ع

تخصم سيوع

دلت له

فناتى الممّر منطاق كر سم

وسوف اريك

بيدا هة
ف

د

من طمانلطراد

 3ظ الاسم غير معر و ف تويال العر] ريه دالالقط* 
١

قاتل

كتات التحان

0

مهما و سط عحكرمة بن قبس

وهوب للطرا نف وا لتلاد

كنانىما اخاف ابو بلال() 2ري
تعةهفا
ت
قل زشسف وزل "قير مسق

عنىالاعادى

فعائل ىَ ماريم دي اهم و احرى علميم

 1راج  3مصى الي المدشة فلقبهم بافس واليشة  7م على التيل

لتبعهمحي لخم إلى البحر الىمأ مر.:ألغرب فاذ عنو اواجرى علمهم
عامودرب الميشة في على الارض ممه شور ىق
الأوة دقومم! فى
كل
سيعة شهرمرجع عمم علىالنيل الى معر فبزو د من
ن مصسرممطى
ا3لخرب حت

للمالىالبجر ال
مط  3الجدرى  0المبط

ت
ةَّْ

الخراج م

قال وهب وأا الواحة ير الى |أخرب اقأمفىالمرب مالةعاءيبع المدن

وعاذالصا نمقذات دده اخوه بأبليونٌ عر وولى ام المغربامر والقيس
ردناليونوكيرت (؟) عليه كود وطغو  1عل ى كنعان بالشا 7 :جم
ل

صا لأ وهو صا دعوم 0

در إن

يسع ان ثرإن *

عابر (م) فدعام الىالله قمدصوه  8بسرالوه 0

مأي |

اذ اهلانةبأقومقالوا لَه
مالم ه
 0قا لم م

 3 6دن هذه الصخرة لأقة ؤدعا ألله فاخرج  7قكاثاتة شيراب المأء
1
من مراذات

الاصاد وماوم يشرون

يرما فاوا أن بومئو أ بعك للم

اثمرؤ مأ لبعغر و هأ فى الهأ ول ارين حشرم ذعفرهأ فأرسل الله علييم

الصبحةفا صبدوا فى د بأرمجاعين *
قال  1قدب و أن تر قهل من أرض المغربت راحءاو كن 15

) (١الرواية المشهورة أإبوهلال -ك

(؟)ب  -وتكزات

بامساك

(*) بالاصل عامر#*

5

5

التبحان

فيجيم سلاحه من المديدوف الاجبال اذا سرعليها فاكثر من ذلك فرأى
في منامه كأنايا اناه فقالله انق الله يمير قالله ومالى قال تكتب هذا
الكل الاك الكرم عل لله  0المد يد و الجر والعود درس و تعلوه
ره واصطفاه وادخره لافرةأن بأ  4 4صل اللهعله
التحاسات و لله ك م

والهق ل فيآخر الزمان فصنه واحفظه فاالنله تيارك وتسالى اصطفاه

للقّرأنآكرم الكتب الى الله و الأسان العربى سيد الا لسرن و لاجنة
خير خلق الله ومحمد خير اشر و لحن استخدم فيد اللمل ارك نوات

فان لكمبه عل الخطلق فضيلة الى مبعث مد صسلى الله عله وألهول
وصرننيك من بعدك محفظ هذا الخط مارشمفاىصيح دعابنيه فقَال باى

اكناهن من أعسرى ماكذا وكذا قالواله هل رادتشيعا قال لاقالله واثل امنه

سترى باأنةأن المكري لاعنملك شيئا الا جمل للك منه عوضا  فيا نام
اذاه اناده اناه اك فقَال له اقرأبأجير قالله ومااقرأً فنظر الى ج..نه ذاذا
عليه خط مكتو ب #الله باجمير اقرن هذا خط ابيك السند مر _الاول

ال ايه فاستخدم هذا الخط فرأمجيرور ذده حت فهمه فم|اصبيم دعا.نيه
واشه وهو هداز ١ (

م ْةلله تأختير استخدم هلا و لاتستخدم امد  :ذاهوداعة عند الى وقنه.
5

واعا قبللهالنة لذنه ااال

هود كن

+

قال
وهب وأل ير ماك الأرضو من عليهأ حت ببق منيسأ 8
ملكا الوم 5

و كن كر اند أرئم 4 7عامو سه

( )١أنسان الورفة اللحقة برذ اذل يد

0

واراعين 5

اق

0

فى الملك اريم ماثه عامف) حاوز مائة قال*
ملكت من عدد | لسئين شنم4-

ذاالملاك مر أ زينة الاام

بارا باب عل فىلموالدى

غواءة الايام

فلأ لم

لان 9فال»«

ساميت عرن مأتينمككاباذخا
قالوا|

ومع ااشباب

ميل ه خعدو

بر

ده

والممر لا ببق ممالاعوام
وأ لغيت

لاق

على ١ لام

فنا بم,لا عائة قال»
٠
0
اا

نأل كه

كأنالدىا

 3العمر يكاب و المشييت كل هأ

بها ا

لمان ليق مر

3

|

بدلت

|  5على جا 3

7

1

فلأ لغ 4

ع

مضت

ياأيهحلام:

لك الوق
من

ذى اربعملكتها

هيهوات اوور
ولا لم ار بعد

ا

و 0

عو ضا

من الا يام
بالا هام

الى من أناخلد اك ك'كام
و آر لعال سه وارأه و قنه 0

الموتدعا

شيم قال من ف ملمحيو ففعل مهدا افو  -إل كته نتنظر و ره
|  5صداهاو اتنظره فيكم مساء فمد <ل مأ نتم تنتظر ولو قدازف الوقت
الذدى رقيو ل واعس ى

اموز

راميت

يان مصورأ

العيك و

سدمانات فأمضى

ه السك

راد

عد والعا

ل

أو الل  5انه دقول*

دهرك بالمىو خطوبه

از ف  8مان عل ز ماك عه

عل الآن غ
ا قو |أبه يمام

دوس

بالغدردانه

فُخ_دوت

قبل د الك وسام

اليك رواى

اذ بخيرسسأم

مكو ن ان مس واعليك و قها .يني البكاءعللصوى الاعلام ()0
()1ل  -يعنيبكاء الاهل و الارحام

كتاس التحان

55

ولانت بعد حلو لهمستيقل  2من ضينك فاقرة لفضل معام

فيامات #ثرصاراسه و ملكه الىابنه»*
حي وائل بحنمر )يه
ومل بينى فيه ثغزما البيت
وال قصر تمد ان وكان يعر ب اسسه ج
فاصليم ما كان حولهمن القبائل وامربنش الخط اميرى فى قصر ثمد ان
وقال فىتقش انحط احميرى تمر و امنعد كرب #

ورثنا حصوناشتت الدهر اهلها الىوالمز ()قدماواللومالرواجح
“هاو يولشى فى تون الغا
اكأن خطو طافوتها حير
كهب
ات يال مير العر نح والعر ناجلجعتيق وكا نت علته
قا
ولو
التى مات منها المفال بابى انىلاجد ثقلالثْرىوء م الض ريم و لكن

اجملوا لىثفقا فى هذااليل جيل عتفر(م)م اجلسوفف قمل
ب
ذلك ابوناهئل (حنير مير اول جمءنلفىمغبازة وان وائلا جعل م
حرا
0

تلك المنارة جيم لأمته غيرة وائفة ازلايليسها بعده احد منال ظناس
ىلوح من رخام هذا الشمر وعلقه فوقرأسه»

وكتب ف

عبر العر نج مدة من دهيه 

لبعد الاقامة والاسى يبر

واراش دهىس لا تطيش سه! مه

ورص فنادست فىالعاد من سيل

قير الندى

و الحو د عند له

مانت لمتته الما لى ج..لة 

و الشخص بأد فه-م :بقير

واهحر | صببحويا

فعىنفر

جر أ
 .-ملك وا  0ن

قال وهب وانا
رلالهدفى سابق علمه انلههلاالولىملك وا
فميسره
نثل
ألانح
( ؟ )ل  -العزم

(”) بالاصلبلاتقطة على ألفاء ولعلهذ! الجبل الذى يسمي

عيفر فيمالعد ؤيخبرعام ذى رياش  -ك +

6

اوه

5

كتات التدان
آخوه مالك إن ير وداقعه حينا قتغلب عل ,اطراف الم»ر'.لوك عدة
وعل ارض باحبلسان إحنراش إن تملى ()١بنعابروعل الشامملوك اخر
 5م بزل وألل كارب اا

حي مات ماللكوولى

ديلعل ه قضاءه

 7لأث ومات ده اخوهواتل إن ير و ول
هىده السكسيك لن واثل د

مف ورلف اكاك رون ا ني
وكان

السكسلك حاز ما جاد اوكان َال لَه مقعقم العمدد وكان اذا غاب

عل من ثأواه هدم اناء  000ثأره بالتار وهو او ل.من حرق بالنار

اد فته لوفو يداح اراعت نضا وناك
قات عليه وصار اليه ماكه شع الك فيا ! جتمم سكسك الملك كله
ألم انعأ ول «

قطما للقّر بن و اانلى لاىلمعزم فى هذا الشقيق ار ب.

ا

اطم
و اق
لحي
ب
رلردى
ولصل بالسيف كارها وار كب أمرال
كليس
البسثوب الذلوالموت دونه اماقطمقوما قر بهم لى مشذب
با'
هاك
جن ذ
عك م
عصيت له قول التصيح واعا الاق لفتدالمل
'سالعى !آنا السود بالبيض ضحوة

واقرع وحه الد هروالد هرمغدضب

وابذل تسى للمكا ره طائما

اذاماجبان القوم.يا لسيف يغصب

عكانصاب طممة
اذا الأوتعند اجم

بطرت لها عدد اماج و لعل 5

اذا اليفيهن تان القماه كاه مها خطوط .اطي

كنت

قال وهس فغلب عل الشام فلقيه يمرو لن امرئ القفيس بن نبايو ن بن
0
 55مر

1
"

أرضَ 0

الرملة هبه

قعل

مه

هرأ أه و أآره  0ممح

و المغرب و رجم الى عمو ارض ببال وية كروه يرويهاقفا ل
(؟) ب حعميل 24

ظ

كنات التتحان

5

نوقافر منارض العراق الات لكملوه ور<عوا به قأفرين الىاعنم
نملى ملوك شتوىولى ابنه عفر ذن السكسك بعده فى
وافترق مملك الع

كانه و افتزق اص حمير لأذى ارادالل واف عرود نماش جم جوعا

دم0السكسك بن وائل فلهانات السكسك ووجع جممه االلىمن زاده

ذلك حرأة وا-تكيارا فى الارض فطجءع ل ايل و كرود بن ماشا ول

0متوج»
حب مللك يعفر بن السكسك هم

كل وهب ولا ولى عفر بنالسكدلك زاحف ملوكا من اهل امنوكات
ره سير! شاد و منصب امس قير واقترقر أ علىماوك سس

قال.وهب وكانعفرن السكسالك رجلا

بنفسه

كما يكن إلى لز<وف

فَكان .بد لخعا ه فىتما لا أنه النقص و ميكنلهولد ذلا انفضيت مديه
وحأن و قته وان اموت أخد :اه د هوناج داه وال ن حمير ففال.

لفو مه أقوم هذا "تأأجكم تقدوه فاخد قومهالتاج ووضموه عل ع ْن امأ
هجملة وملكو ١بهمأ فىبطنها لفدوستغلامافسموه الدعيان كان
لدفرو م

اللمران

مماح فى عان أعة #

تممو  0ومالك.و عوق إن ير مالك أبنة للهلحرن
عل لك وهب كان ا

هران (١ )إن (شجب إن ,عرب كوان واثّل جبمنيرحين و لى المللكه
بعد انه يروك اخوه ما لكاوعوذافناقساه فى الملك فتلي ع مالك

اخيه فعزلة واذعن له عوف فاقره علىتمواانلبحرين فمظم امه وشا نه
أك فدان له عوق ومأنه».
أ
يدك أله و ل سس و[السكسك ان واطا الما

اللمان فول اسه بآراتك (نعوف بن حميرفها هلك السكساتك إنوائل
(51ن  --زهوانة

(

5

3

يدا ّ

لوووك سه رق الاي و ل ق راده ازان القواو ناوراعم
واخذ الحنيبق والاحقاف و كانبسر رجلا ستَما ولككن ودفزاتقص,
ملكه و عظم تلك باران ان عوف إن ميرم مات فولى الام بده أبنه

عامر د ور  5قحف العىمد او اخد» واخد صنعاء بوماو اهلااقعيت
نفسه التيان إن عفر ذن سكسلك ؤومة .ارة في جيل عتفر ومعه امه َه

قة مالك بن الاق بن قضاعة بن مالك بن جير*

مل عأمس ذو ر ناش يس

اول الا ذواء وليكننيسا
قال وهب فطل عأمر ذو رياش النمان بن

غرفميقد ر عليه و1جداله

مكانا لمم كل منجم كان بارض اتنو كل عائف وزاحر مالم ماالذى
طلبت و قد فقرهم لل | هل النجي تأحية و ااهللعيافة ناحية و اهل

ازج رناحية فنظر وا للجد واشيةا غاب عنهم امره الى انفام اليه ءا تن

قال له ايها املك ان الذى تسأل عنهامرأة وصبي #اليله الملل لله د ١
فق ان فات ذلك قال له العاف أما ترى النازة التىوممارعلى يفاسا لهم
عنها فعيل انها رجل فنظر ات فَاذ ابده عل صدر مكالله شوالن الأر جل

وااذى تسأل عنهصى و مرأةثمرجم لى مكا نهفنظر الى صبي ()
مهو ارالمءت و النازة باكيا فرجم الى لمك فمال اندصيبالك ذحملقلته

 50رجع فنظر إلىالصى لتيم المنازة حتى ادخات مذارة و دخل اله
فى ابرها فرجع الى لفلتكالله انالذى سال عنه صبى حقييب فمىذارة
فى هذا  0قامس العساكرفطا فت بلطيل _تتجسسون المغدارات فى الخبل

ويتفون اثلاآر حتى دخلوا المغارة القِ ,فهاالنمران وامدقاخذوهها واثوامريا
() افلاصل الىاثرالميت عد

آل عا س ذى ريش واخزهما ورجع فيزل قصر مد أن يكن عزل قر
خرن | 8اللا املك الاعظم ولا بعزله الامن استحق عند ثم م تع من ملواك

سر

و <.س

الحعياف وأمة ده

فىقصرحمدان لمول التعيات .2وسا قات

أمه و شب الصبى و احتلم فبيتا النآن ايلة من ذلاث الرمان ممم الأر س

ابن عاالداصغر بن قحطان وكان خدم السكسك جد ااتممان وكانيرق له
سر اوكان اغاظ ارس فىالعلازفيينا النهمازفىاجراساس اذطام الشعر

وقد خسف فك النمان لما رأى القمر خاسفا وقالو' له ما الذى يكيك
قال ابكاى “تاي الدهى اهله أن نتحو من غد ر هذه الدنا وعثرا با شرء

فى الارض ولافى السماء في كازفي الل الثانية طلم القمر مشرقا زاهى|ا

ذضحك اللثتمان فتالوا لله ما'لذىاضحكك لم لل الذى ابيضحك
تمقال لحمارى هذا الدهر يقل و احدا عثريه فيدرك املهواخر عضى
عليه فبستر شم وانا م رون لا بمضى على فا-تر  2ولا.شاتى عثرى ذالم
لعل وكان شردىان أن الول رسلا عازلا قداسمال

اليه الخر س عله ولحاه

صر فبم كيف شاء فال لحمان فىالكلام راحة بريدون 'ن اجب َّ

الذميان قالوا نعفال همدان بأنمانلمل امالك اقرب هرء اجالك ثمأظر
همد ان الىمن حوله و تصفح وجوههم ليرى من برطىقوله و من سخا
ذه لو اله رضينا قو الك ي هامدان  فنظر النعيان الى القمر افلىلبلة 1ة لثة
وهو مدر تز'هس
أ ليل و

قااشأ تقول #

« هبك لعل

 2ظرأ 3

هل كان هد |الخان متك م سورك

و حس ضرت

عاك التور والاشرا ف

د م ان عهد ك ما درأ مثا قف

واراك

كتاب التدان

1
واراك سد محلة مذ مومة 

أمسسيت مشرقا () علالافاق

عل الذى | ناسنا ك قدرة  2من بعد ميلك ريم وماق
انازمان بصر فمهتقان0
بين الورى كتقاف الا خلا ق

آل وهب وانهمدان ة لللذين»مه ويلكر ان ذارياش تكد جبار بإرنحم
قردا ولا بعيذا وان روامعه راحة ولكن قدموا فىاائعان ندافان ادرك

امله وو كم افدتم وانم 35هذا كنتوقدوفيتم لساعه فاجابوه فقال كم
يأىبكل رجلمنك ,غداديرة ففعلوا و وضع انقب في وسمط الحاس تق

خردوا من خارجم القصر وكان د لك وققت رجوع ذى ر باش الى عاذ

خالفه اليها مالك بن ال ف بن قضاءة فاخر جوا الثمان مذنلك اأسرب
لبلاواالنمان كاننرسل فى وحوه ىوائل بن ميرو ىمالك بنير.

وسائرى قحطان فاجاروه الى القَيامعلىذى رياش شْمع عير ثمسارير ربد
ان
وياش
ذا.

ذا رياش لؤومالك برء الماف فهز مه ذ و ر ياش و مر

مالك عل و جهة بر بد ارض بر هو تذانطلءه لآق بارض الطليشة و ابام
-

ذارراش و من معه من أهل صئعاء وأهل العاليةو الحنييق خر و ج النهان

ايبعنفر في دبا رمم و طورع الناس له فارقوا عسكر ذى رياش هار بن
المودبار 9ودرار م خر جعنه من كأنممه من إتى وا تل لن حمير واثم
منه
جشأ
 ١عل جميرو أرعهم ذو مالك بن جيرفلار ىذ ور با

قد أفترق

اكثره عنه و صار الى الثعمان حجميم من معة سارب بد حرم مك عائذ | 0

وسار الئممان في اه فاقيه بالمشال () فقائله فهن مه النعانو اخد ه إ-يرا

وسار التمان الى مك فارفى ال ره ورجع الى تمدان نذى رياش اير ا(ع)

()1ل -متسعا

(؟) بالاصلبالمشال والمشلل جبلبين مكه و البحر  -ك

(؟ )ل هه فىغمدأن ” 4+

5

كزاب الددأ ل

ا
ثمان النعما عذاهدمد ان فال له ه_ذ ١للك للك ولاصحا بك البك
ىَّذى

>مس لاعدوان ذفبل ماك و احسن أره

رناش ة لله ممدأن <بس

والى اصحانه وانشامول
رورة
دا م
هت ال
اذاانت عافر

يلغت مءالى الا ل مين الاةاول()١

اما جا النتفس تلهًاءه عأ حلا

واما بر اث أألك عن ملك واعل

غهبل يدفم التعهان

ام أآير بل ه

02

اذا يكن بد منأأو ت حتمة
ذالم يكن

ندم

للدر ع

رب.

|[
ص

/فى شر الد ى غير ازاك
ىخا ذفات

| داأكل

د الامى عاحلا اوناجل

ويصيم فهىالليان يو ما جنازة وياحق حماا لقر و زالا وا نل

علام يدارى(؟) الدهر والدهرجا ثر

وير طى بطرمن بدالمتطا ول

ولكن نانى الملك فى در اجلعلا كنجماع و جاجم ارفلنمالك واثل()
يفوز سعيدا أو بلا فى منيه4

 8المراء للا باء اق

قريب بك

الآاها اراطىاسر خطة
 |.مك فىالد يا حاة لهالبا
أدا

 /لكان

عر م

للمراء

بريله

لسهطوة تكسو العز بز مذ 3أة
لهعلل جر
وللموات
لاير أه

حير من

و مأو ه
ااسك

الزاارون

() اللقماول
ايصول 1+
() كانلا ف

د له

شن نه

وكسى عسل لد أيابعيد امنا هل
*
وهل

الاحرطة

كن

صير نت غأ حسف
و صحر

 2أب رى
و ود

ندم

غير طَ لل
العو ي

أ
حتوة

فى

3

من لد لغنا زل

 3عنمأ
دسب

0

| 00

حَ  3وامل

طرر قبا كلجاهل

 2 5سور اصليل ااسلاسل

هوانا دام

(؟ )ف الا صل علىمرزىوق

العشيرة

بأسل

ل و نحن ندأارى

مق ملك

كنا اسان

1
 /-فللق اانا فر إن لعفر أت

 9زهان كانت ور اذا ىََلعضما لعص أشولون هاشال اليتيمرددون

اذ اك النعمان بن يعفر فبةو ل بعضهم لبعض اصبم اليتيممعا فرا للملك
وذلك امسث قاله وهو »

بلغت معالى الاقد مين المشاول.

اذا انت عأفرت الامور شدرة2
قل وهب فسحى ذلك المماذا و

ديات نن

واهل ذبن قاين

قال وهب و انالعافر بن يعفر سار ريد ارض بابل ولميكنلاتبابعةملك.
مزالار ض وينبوع الناس فسار النهان و هو المعاقر

ارض نابل هى

راجعا وسار بذى رياش معه لثلا فتق عليه مر :بعده فتقافسار النعماك
الل ونوده تربك خر امات حق بامصحر اء بر فنظر
ىك أخد انرض

عاص ذ ور باش الى'رفقىشاء فد خرجت اليه من 2ت فإررشهقد بددفاخة
د  3و] ا

د

نظر ون

اليه رك عر ككحك ميت ولأمظت و

وو انريدمأصب ذر اعه ولدغته تفماكاءه وإعلموا بذلك النعان.

اهب
ليا هم لى مم أن امو ت فس.ه:ى أماو١اللنههأوكنت

لس ى مله نه و أروه >معنى ل1ل

م

اواك

 1هد 1

اله ا راج

حي الى الفرات فعبره الى ارمينيةفاخد ها و قتل رد هاابعر ملوكرا
000

فمير قنطر (ة )5الى ارض

الثام ابا

اب
العصكة
فيز
مونجد فاالممنلوك ثمقفل االلىيد راالمجرامما ف

ما ثفيلةبن مضا ض اجر هميجور م  0005بالك
ري

اي ن أسمعيل ققدمبالبستقيد ارين اسمعيل و اهقل 0

ضاض قصد مكةو رجمالقدان وناك باهر مق الماك
أمبن
(ل

 -ونطرة شمخ4

(؟) تقدم عدزيل ح 2

55

كتانب اأتبحان
لاثما له سنة *

قال وهب وان

الثمان و هو المعافر رت سعفرمات دَقَال لبنيه و قومه

لتاضحعو فىفينضجم ملككم و كن ادذنو ىقى قاعاةفلارال ملككم قاماج

قال ابو همدقال اسد بن مو سىعنأنى ادر س انفى خلا قه -إما ل

ببعبدالملك ب مر وان فتحت مذارة فى العن فاصابوافباجوهى أكثير |
و دعبأو سلاحا و و جد وافها مالاجسم وو جد و افماسار بهمن رخام
 7 3اس مانام ذلك ملعا إ ٠رل عند الملك ذامر هأ
قاع
من ذهب
ك ال هأ ص قاصبا بوافىالسار نهشيخاواققاوء ,لىرأسه لوح م

ع ب قه يلير ره

الا الممافر ن عقر بن مضر
أسمو تحر مضدرى حر

شبىالى ذى عريل مفر (04
من فتن أ اام | فر

سق شر ع ف يم عر

قال اوتند لقت اللدث بن معد وهو مر أهل مصر وولاة المعا قر
وذلك ارنوزن العاص اؤتام مصر بسكر معافرفىسبعين اأقا ليكن

ممهاحد غير م خلا كابفى الف رجل و بهرة فى ااف رجل ومهرة في
الف رجل فزعم الليث .ال الشعر منحدول وذلك فمل ىَامة يتتصرون

هم اضر قال .وهب حدقب كنت الاحبار قل سمءت أهل الكتب الاول
والا هارالمتهدمة تتولو ن ال كن فالارض

”05

ج المصء ء  8اللدلة

.اع
ند لهسم هكد ورفم دله»:
يدون مكذاو خفض بل ه وبر
الظياءوانالناس لبر
سود
اي

) 0في كتابالمعمر لن لاى حام السستاى-

بنى مضرى حر  -ك*
كن
منذي كن للقر

أنا المعا ش ل عفرن هر داق

0

ابن

مسب

5

كاب التدان
حوزملك شدادين عأد8ه

كَل وهب م ا تجمم امس حير و بتىقحطال عل شداد بن عأد بن ماطاط

أن جشم بن عبد شمس إن واثل إن مير إن مدبأ إن لشحب إن إعرب
أبد قحطال *

قالوهب ا ولى(شداد بنعاد )الملك جعالمنود وكان امسء /حازمافسار
بدوس الارض ويلغ ارمينية الكبرى فقتل فيها كل ثائر 5 5عن الراك
الى المشرق فباغ اقصاها لااحد قف له الاهلك ثم مضىعلى ساحل

ما الالىشاء وبل
سمرفند الىارض التبتثم عطف على ارمينية فاعحن ج
الى مغرب ذا كثر الاثارفي المارب حت بمالبحر الحمطبيقا.لدن وعذذ
المصائم الال الترب معام لمتقلااللىمششرق فأنف ان بدخل مدان
و مضنىا 55

اللهقصر العتيق الد ى سميه نعض الزواةارم

ذات العاد )قلددع من درا ولاج وهر أو لاعديدًا ولاج زعاولا نارض.

أبلى وارسل فىالا فاق مجمعذلك مع جو اه الد نيامن الذ هب
اص فبوىفزيهخر فه
صو
رحاس
لالن
ايرو
لةحود وبالدمّر د
الفض
و
ا
ورصعه تجميم ذلك الموهى وحم

لارطنه رخاما ايض و اهمر وغيرذاك»

من الالو ا ن و جمل نحتها أسرايا اقلايضهاماء السد قكان قصرالم يبن
 6الد |نأمثلهتممات شد اد بوعاة بعل أن عم ر #س مائنة عامفنفييت له

معار ة ومي

و

جيم امواله >

سي قصة المغارة(؟) الى فيها شداد بعاد والصء لت دديخناو ها
 1حدر ى عليهم ا

قال وهب ' قااليوشمد عدالملك برر١ت هتتام حدثا زباد ٠بن عداملك.

العام ات

(؟ )قة المغارة الآثيةمزيدة مينل 3+

ب
مند
البكاقّ ع

٠كتا ب التجا نْ
بن اسحاق المطلدى عنبيد إن شر َه الأر هحى قال

حدثناشير مأنضل أعمنبعيتماء عأاملردة وكا معمر امك عاوك جين

مرا
ا صخ
والا
وامورها قال انناكان لمنوجل من عادبن قحطأن وهو عأد
عاد الاكير ضدق مسوماحد قالوالله تعالى (فيل رى هومن باقبة )وانهدا
الؤرحل العادى كان ينا ل له ا مميسم ببنكرو كان جسورا لاسياب اع 1

وكان يعر ف نشلك و كانت الصماتيك تتصده من آفاق الارضوكان
اككر طلءه الغارات يطامىا فى حال من عومال واأيحرين وأنه ازأه.

رحل فاناث منء دس وخررمن خزاعة و كاذا صعلوكين جسور إن دمالا د

رسع احتلنا منام لكعلىما" ريده ذاننبالم ماد دمضبمتعيي| اميسعي

ولكصين
حت اتى هماتدبا و عليه غاب فهامعايين لاترامو لمييسمامال ا
قد الاىليل مس أراوخده و كأن اذاعاين الثعا بين تجزع فيرجم فيا انأه

نين ولوغم الى الاذلين
الصءل وكارك جمس مهماو قال الق رسك ايثن
مأخذ سيققهوزناهه ومشاعله وزاده وساوحما حتى وصل الىالولو.زل.
شَ باهم الثعانينو عربح لمأب كيف عظيموكانالمبالعلى اكتافهم

عظا و نلا و د خات لومم وح<شة عظيمة و سمعوا مداخل الكيف.

دويا عظما وعيئمة و علىباب الكيف نقش بالميرى فتالا له اقرأيا هميسم
در أ فاذاهو مكتورب هدين البيئين *

لا بدخل البيت الاذو غخاطرة

إوحاهل بيمهزال الكيثمترود

ان الذىضده الآجال حاضرة 

مو كل بالذى إنشاه مأمور

الى اللأوف  0-3علاعذزا يي :فأيول اصره تمان المزع غاب ابض

عالىعبسى فاستدرك ننسه العيسى واثيتفال اللزاعى أهميسم قدعاش
شيالديا

>

كتاب التسدان

ىَّاأدانأ كثيرتن نام فسة هك | اميل 9ل العبسبى عن ضوأرك هارا

خِيَال اممميسم عض فهىذا الكبف اءلاققال له ذمفسارا فى الكيف نا

قاذا حيات رصفرث عن عين و ثمال ورتاح تجرىعلهما منداخل الكيف
اوس معأ دوبامن داخل الكيف ذقَال العسى لد مات نفسك  0مكرو»

ليسم أعلى شين انت مرقل هذاالكيف كما ل له الهسيسممتايقنت
الامارايه عيتى و الرجاء فقّال له اذمل شك انت ها رش

( )١ الثعا بين

قىذلك لايلوى الىكلامه و هو ,سيرداخل الكيف حت و قف بهعلى
بأب آخر اعظممن اليأب الاول واهول واشدوحشه وزاد علوم الدوي

والمسيس والمينة وعل ذاللكاب بالمطاميرىفتًا لاله العبسىاقراً لا
ههه

ذذرأه ادا هو ئلا

ظ

انظر لرحلك لا ساق فاته
ناساكى جبل ثمام لعله

تتم التمام ىااللعريين ,ساق
بوفى بما اجنيما اليكا نت

قوموا الى الا نس ان حله

«دعوالى باوامفراءق قراق

#ال ذولي العببى هاريا عنه وثاد اه الهميسع لي للتفت اليه وولى :وعو

ِقَول قال الله اخاعا د ما اجسره قالفهم الهميسم ان يفر ثمحمل نفسه علي
الأاصءت 'و مصى حتى للمالىأب هواعظي هولا و اشد.وحشه:و عليه
لعلاير ىى قرأ ه الشميسع اد |  4مكتوب نت
قش با

قد كان فماقد مضّى واعظ
أن جهل الما هل مأ قد الى

لنفستكك السيتة اللسمعه
وم رك

حيتأ قاءه فى ك 5جه

 0خلالاب الثالثك فسمعدوا عظما كالرعل :و هدء عظيمة شما هو 10

( )9أ اهارشى-ح *

ون

كناب التتحان

اذ ؤ! لبه تنين أجمر العينين ذناح فاه قيار أهالجميسع رجع ها ربا
الى خلفه فسكرى .دس التنين فوقف العادى و قال فى سه قد را لى
ولوكان وان لىيدعنى وماهو الاطاسم فرجعلهثانية حي ظررله فسار

حوه فسمع له دوبيا عظما قهرب فاقبل يسم الد وى فاذا هو فى رجوع
التنين م قاله فادىداره  3اله طلسيمه احذره من صدمته و اقيل عثى
فوضع قندرك التنين
قايلاقايلاونيف وطأ قد ميه <تى و طمع قدمه م
ودوىذاخد قد وماكان ممه شفر على اموطبعحت ظهورت له سه سل على

بكرات قاجنه اليل فاسرع الجروج من الكهف وجمع حطيا من الغيضة
و اضرمها ناراوءات عند باب الكهف فغلاثيه ظلا م اليلسمم بكاء

وح يناداخل السكوفق ز.لْلنظ ورتب وونظر أظرال عظيمة
خارجة اليه مره «.داخل الكهف فليا ر'!هأ لمبرح مونطبعه حغتشىيته
قصير لمأ شٍو لفيهشيا ثم اانه أخرى  0أكبر من الاولى فصبر لها
كذلك فيا مالت عته اخط مقياس النيران ات اضرمها و اقبل يضرب ممأ

حيطا نالكهف عيتا وشوالا حت سمع نداء من داخل الكهف روتف باهميسم

لا حاجة لنافىدخولك فاقامحتىاصبم فدخل ببالسكيف الأىنوضل
الى البباب الذى رأى فيه التئينثمحفر على بِقَبة حد التنين حتى قامه
وسققط التنين فسارالب-ه فقامعنيه فأذا ها نأقوان جر اوان لا قيمة للا
وسار حتى انتهى الىنأب هو ا عظم هولا واشيد وخشة فلاثمأن يفتحه
مهم د وناعظما و بداله سد عظرم فر جم أيضًأالى خلفه فرج عنهالا سد

بد واي عظيم خفرء المىوضع كحنرهكا منع بلتنين احبعتال حركنه
وقلم عينيه فاذ ا هايا قو تان اموران لا قيمة لما تدمخل الباب ذاذا
هر

5

كتاب التبحان

هو دار عظيمة وفيهابيت شي وسطه دمررمن ذه وعليه سوسم علراسه

لوح من ذهس معلق وسءف البيت صرصع أصئاف البواقيت وعزراءه

فى الحا “طلوح من ذهب فيهمكتوب( انا شف اد بن عاد ع
سشمت خ
اممة
عامواقتضضت قبها الف بكروقتات الف مبارز وركيث الف جواد من
)همكتوب *»
عقاق الوخينلحت

منذاك بإشدادعاد اصبحت

آماله مبزومة الاقداء

بامرن را | تلىمعبرة

بلعدملك الدهى والاعوام

فكأ تى ضيف برحل مسرعأ

فى حل من الاحلام

حدر تصاريف الزمان ورسه

 5مئن بحواذدث الام

هلا,ضرك من كلا منىيلة6

باساآن الغيضاتو الاجام

قال مماتااللىر كن الذىعنعينه فاذا هوسربر مذنهب وعلءهجاررتان
فوق رأسهها فىالمائط لوجمن ذهب اوقال منعاج فميكهتوب(اناحبة
وهذه لبةبشنتداد بعنادانت عايئاازماناة:نا ف|,الطارف الوتايد عل
 11ف|لاشق بالزمان
عبيدنا مطلبنا صاعامن بربصاع ٠من درفل ده _ -من

وليك نعلي بان ذابدحدث المزوالموان)  قال فأخذاللمميسع الالوابح
ومابالببت من دروجوهر وباقوت وخر ح #ظ

حهز ملك لمان بنعاد ]يس
قال وهب قيامات شداد بن عاد صار الامالىاخيه لان بن عاد وكان
اعطى الله لان مالمنعط غيره من الناس فى زما نه اعطاه حاسة )(١ ما 4
ر جل و كان طو بلالاقاره اهل زمانه »

قالوهبلة قا البنعباس كان لقان بن عاذ بالنملطا ظ بانلسكسلك بن

 00قوة ,#

اكتان التبدان

09

وأثل بن مير نبهاغير عسل *
قال ابو محمد لقت عامة من الملياء بدولوزان لتهان و ذا القر نين و دائيال
اننياء غير ص سلين وعأمة يزدءويلاودصالحو ن و اله اعلربذ لك »
قالو هب لثيات لن عاد هو الدذىسمته هير أأرشلا  5كاذ )١مثو اطضماأ

لللهميكن متوجا قال وهب و كان لمان بنعاد.يد عو قبلكلصاوة
و ول 2

الللم أرب

البحار الحضر

و«الارضذاتالنبت يعدالقطر

اسألك عمر افوق كل تمر *
فتودى قد أاحبدت دعو لك واعطيت سؤلك ولاسيل الى الخلود
واخترازشثت بقاء بع بقرات عفرفى جبل وعرلاعسون ذغروان شعت

بقّأء سبع و أيات منعر  مستودعا ت فى صخرلا عسهن ندى ولاقطر
وانشئت لماء سدمعاة سر كل هلك نسر عدت لعدذة لسر قال فكان ذلك

انهداختارسيعة ألسر *«

قال و فهيبذكر أنه عاش الى سنة واربع مأثة سنةوهو صاحب لبد

قال وهب وكان تان بأخذ فرخ النسر من وكرهفيريه حتى تعوهو
بطير معالتسور ورجم اليه

قالوهس واعطى لقان سؤله و اخوه شداد فىملك وعاش معه دهىا

طويلا وهو يدعوالىالل فيا نات شداذ صار اله الاس ذكان الناس
بأوله من اقاصئ الاارض وادانيها*

قالوهب وازعاد الاصغر بن قحطان كانوا اهلغد ر ومكر وختر

لانفمبنعم أابلنسييل ولا,طمن فيهم جار ,و«لزالفيهم غيب و لايق
ل )فيالاسا

الرأسالا أنه د

7

2

كناب التيجا ن

4م مساهد وكان فيهمقبيل يقال م بنوكركر إن عأد بن قحطان فماثوا
قحطان وينو عام بن قحطان و بنوظا بن قحطان فتليوا علىى كركر فلا
رأى ذو كر تربن عأدماصارو! اله من الدل بعد العزومن الضروا هد تعيك
النحمة شكو د صر

مأ ول 0

الى م ليلل  9وصاحب

امسثم|أسميدع ان

بى كركر كت م أهلى غدر وك
زهيرفمال لهم
1

ولا 3ماج

0را اسبا  60لانميد

عرص و لحمب اقرطتم ألد  3قرطيا فر ذه ليكم0:

ثر طبوه قالو القهد علمنأ الافتحنا عل الفسنا باب المو ت فدكنت|عل باب

المياة قال لماما ها هذا فلا و أكن سير و اشأ الى هذا الك الميرى
لمان ذ ٠فن عاد ذأن عند ه رسد او اداو صلا أ للعبداد لدعو الىأنه واىع
انو ا بالبرومن.دعأ الىالله أمن من الاذيه و  2مأن منا

دو مده|مه ورطىعاقبته 3والوالهلك ألامس كديا حدرث سات

اليه و طأته

الى

كررقكدمتمو فىالىام جليل وانالله لانرضىمن افعا م شيئا وانه رأى
ماقماتبوه متكر افئيره وانشا وله
ن

أطبدر المكر و ابد الءد رآ

د

رمأ سر ومأ فد ضرا

الى مند و

الاي م

ضرأ

1

مذ ل فم قك له».ه الد هأ

ورحل م الى لمأن بن.عاد و قال*

اتى كر كر فاييلاد
سوير

انىاوى الدهى الى ساد

مير ذواارشا 2

ذمل هدذأه الما دي

قل ذأ  8دري

ش يدعو كا النادى واهل النادى )
3عدسشل

أنبكر

 3سيل | د

5

هأ

#رل
!|حال

حمير السادة فى العيا َْ
من

ر أ زد سرع نأد

بي

دعواضى كركر كل عاد

كتاب التدان

الىمقاءالةصل والميعاد(ل)١

فماربهم السميدع المي لتهانى وان لتهَان عمرض عليهم الاعانفا منواكلهم
فاز هم ارلضعالية و بزو ج منهع امسوةهى سوداء بنث امامة وكات

جملة وكان تيانغيورا فاخذها فجمله!فىكيف عظيم فىرأأس صخر 5
عالة لباطيق أحد طلم اليها الاهو لطوله عوامه كوان سيد الله ف
ذيلك

واء فصلل
الكهف وكان لهعيد يصلىبالنساس فيهكلعامباالرلجانلس

ببىكركر وقدا جنتم النساء واارجال فبصر #يسع بن السميدرعإن زهير
الى امميأة لقان فه حواقتال (ممشرعادو اله أنلنحتا لوالى حيلةادرك

با سوداء أاةصلهان لاقتانلهانم تأتىعلي خركير ) وكان جسورا
فأ كاوعلموا ا:نماذم بفعلواذلك يفعل ما قفاالزمع أصرنى الاك
انيحتالو
و |ى :مجممون ينها ولايعل لقمانفقالرجل منهميقال لهء
أبن مالك |مالو ارو نتم المهدقا اشيه ا ول اسك عر 55

نض بعد اصر | طعتم قو بأعأ هرا وعصيتم
بمدمكر ولاعدر لمدغدرو لا
ناهيا أمىاطمتم شيطا| نكمفكأأفى بكموقدر متكم!!عر اب عن تو س

واحدة فاحسن لقان جو" فكيف عدو نو أه فحىر عة ذلللتفتو!
الى ما قال ومضوا قهاثم فيه من 85رام فالعامى

أفى كلءام سنة محدثونها

رط

ةبروا
فلارقت

وال اناد سئةمر ١ حياضها  2ساحيا علييا ما حيينا و نير

وللموت خيرمن طريق سينا ها جرتم فيا تسيب و جمير

( )١زيادة فىب  -سيزو ابن الارض بلاارتياد--لكم بنىعمرعلى| ن دا ى
بالمقضبات العقل الداد  -سيروا وعز نابلاد أطاد ىي -خليل رب بادى أأسداد #

©

قال

كناب التيحان

0

قال قغر ناهميت ن الماع ونذ هيه الإكراراد
دما ركفاقتاهوفتتلوهنم انه امنو التهان فقالوالهانا خشينا المرب 5
سنأ ولكن ارامت أكلسس س]مد تأعند ك فىهدا الكيف فان "تنازاعنا

أن  1اسل م سفاك نه د مأو ل نقطمره رحماقال اؤعلوائاخذوا السلا2

ار فى و سطه المميسع لنالسميد ع وستروه له من كل جانى واعطر ,

(تهان فطلعن اهلكبف ما خرج لتهان تكلمهميسع الى سوداء اصرأة لقيان
وقال لمانا #ميسعين السميدع واخريته وثالمها واطممته وسقتهمردته
فيالسلاح ف برزل تسمل معهالى 'ن.رقد معما على سرير تان متننخمورى

التخامة الى سمءك الكبف و قد التصقّت النخامة في سمك الكيف ثم
 01الىوقد اعيافالق تفسةعل سيره 6لريىصرهالى سمكالكيف
فراىالتخامة فوال لامس أنه من بصق هذه الرصوة قالت أنا قالابصق

 75لدر ك مقا لتداناجالسة حين بصمتها قل لهااجا ى للست
فنصت 7درك قاات له واقفة كنت  -قال لحائنى  فوقفت وبصت
د الاىلسلااة':حه واستخر جح
درك فال امنالسلاح الييت  -با ر

برسم فدعا تحميرفال له .م مارأكمفى نكىركو  -قالوا له يالتهان انه
ى كركر بن عأدمن ارض مير فاءهم اغهدلرومكر لازرءوات فيا
الذدر وحماوة الاحقاد ويورثونا الضْغاثن فقاللان لءاذ.اخرجوا من

جوارى مطل علىالخيل وشدسو ذاء اع اندهمع رس ف السلاحالدى

كان ”مسم فِيهمرماهيا مناعلىاليل مرماه] بايجدر مرماه|اجييمن
كان معهفاول من رجحم هافلىمدحد الزناءلمان فتتلههامخرج ى كركز
فم لو| ١ 4لعأ ل آل أاستامم 'مشيعنأ ماف
*ن رم أره

ين الارض فسأر

١

اكتاب التيجان

معهملقانأعنم.وممن قباثل حميرفبيما سهو
ير اذسمم رجاد غوللامرأة
منهمبارجيم )(١ أبن زوجك قالت له رى غنمه وهذا عشى المار وهو

واقلتايانهاولكن خذمابريدقبل  7فزتىمهاولتهان سسا
وبراها فهيا كذلك اخسمعت ثناء الشاء فقالتله ه_ذه غنمناقال لما
عدي لم

اذ  +فادخلته تأنوناواله
قافات عاره مالىزوجبا الى

 0امم حلواليلا فقالتله  655جم شأنى فىهذا| تأوت فا له
لكمله قالوساروا ومء بملمهان ١بم سير ول .-بولك عل الدى 2

لناوت فبال فليساال عل ١يي قاللمام هاذا الذيل
"7ع شر .هذا التاوت قا/نتلهفي !ااوتاداوةالماء .قاللما_

مالمبوالرتنادوت عن رأسه فالكسر وثارماقا سي يده
الخدل فثار في  6 05الرأة قاد كهواخده وحاء لدقمة بريد به لمان

توعاورة مرى

كأل ممه حجَقىالىنهلان هماالتيان ان هذا من شانه

كذ ابوكذا فاهص)يح مره لقيانبانزولونزلوا ثمقالى  .جبتوني بالرجل
الأخوة وا ١ 1ف
ةفااننيمهكمراا قول الرجل مال لملاتمانقد رأيتكنا
وسمعت كلامكما ومعالمفتعكللما  قالله نو كركر الام رلك لئان
احكمفيي)_.قا ل لحمحماوهاماحمات زوجراةاخذا لرجل مله فى التابوت
وشده اللا عل رأ0-

ادعوها لوألتىكوت وعوت فلزل

حول  0تىمانت ومات على راسم| وأن وحلا الىلقان قال لهبالعمان ان

ارقا

وياف
ىبدخل يدهفىخرق الليمة وسرق مأاصالت يدهمن

السمة هال أهلهال احر سه حتى اذا هوادخل ندهوسرق تقديده و أقطعيا

قغعل ذلاك الرجل وانالسارق اناه م كان يمل اول مرة فقطم رب
) 00الاصل رخيم*

الحيمة

3ثاب التيحال

الممة بده وذلك ان
اول ممنن حكمبالقطمفالىسرقة لقهان *
قال وهب ولاقنان اخرج فى كركر بن عاد من !رض ميروردم الى
قرمهم عادبن قعطاك *
قال وهب ورجع لما ن ال مأرت موعة ليد لسمره الآخر وهو اعاول

اللسور عمرا *
قال انوخحمدعد الملك رت هش ام حدننا زناد 3نعبدالله البكا بى عن0

ابن اسداق المطلى قال كان عمر لتهان بعاد |رعة  1لاى عامعاشت سه

انسركلنسر مخامسئة عأموذلك ثلاثة لاف عاموعاشلبدو كآاخنرها
الف عام *
7ذاراد ان
قالوهب فلاكازاليو م امج فيه لقان مشرها عسل ت

فض فر بعتروق

غلهره و 9كن قذبللك يشت> شيعا منهافمال»
اختلاف التما 2

ال قونى نبىالى عوبى

منظر اللىيد وقد تطابتر التسور ورام يطيرقر طوقاله
اهض لبد هضا شدد
قاراك

دين تطايرت

شرت

به

لقان

2

اذلميكن ابد الايد
تلك إالنس_ور فل تعد
و

مله

َم متمد

قال ماخذ ليذا يديه ورى بلهيطيرفسةط ليد وتطاير و نذا دلشه ثم

بطق ان ينمض ن>مقالله اليدصحبتىفصحبتك وكذبتى مكلذبتلكثم عاد
لمان فاخد ليدأ فرئى.ه ليعلووطير فسمط وقطأ ررشه كمال *
| نمض لبد #ضا شد

لى الحرث إرن تىشدد
شاير

د

قفان

الملك للعحر <

“كان اليوان

اف

اسلكوانى  -عل

فليا يعن يألوت قال قو  5عون “ند البار2

العالمين احفروال صر او وأر ول  7أو خصياً ولاحعاوى لثناطردن
لغيال  3-2دن بالاحهاف الىدوارقبر دود

5 5 3 5-5

و قد ذكر لميأل  5الشف 9

0

يد
لني عليه اساد م 4

الكعراا  2وال نيوالللات اعدف ك شءرأ

.

 3ءثت اق لنسى من

أ لد شس حم

© 2سور

أ

عداوارننب المدهي والد هرا

ولوعاش ماعامت لقان انسر
 5الثافة بصف كيدا
ادة

لاع وأمسى أهاها احتملوا

اختى عليها الدذى أخنى عل أبد

و قال د لن ر لمعه لقوق فذكر لمات و قصحة و ليدا وقمعنةه

لله نافللة الا جل الا فضل

وله العى قات

مو صلل

0

ل إستطيع النااس كو  121اه

9

وى فاعد لدورت عرزة عر شه

سيعا طيا :ا فو فق فرع لحمل

والارض نحتهم قيكه اهنا

0

ا ند 5

بلكل سينك فىحيا تبناكطل

واذاعمعى

وقاوت قا عانم تورات

عصاء مو لفه ضيبو احى ماقل

بظلوفها ورق البشام ود وتها

و لبس قضا و  8عبد ل

 62/حدما 5

طو د زل سر

2

0

 1لح ضل

أنه لا 505

اوذوزو!  14لا :طاف اركه ياغلثىمهجوج كالد أرب الأر سل
فى نا به عو ج نجاو زشدقه

ءفلارا
لى و
ااع
ومخالف ال

ها صأ نه ريس الزمان فا صبحدت

| ا ره مث الى الى جاج

النصل

ع

 35الال

 80من هنا الىقال ونون عر

لعي له

ىئ|  0مه

د

المحمل

3؟) كاذلافايصل +
2

ب
بكانلاتيحان
صعن صرحا حين دق حذاره اصحن صبعا قاعا ميشل
مل
ثير
منغ
ولقدحرى ليد قادرك جر به رالت الزمانو كا

زل
عير
ات
لمك
اواد
رتطا يبرت رفم الت
والقلدرنأىس لوبد

ن نحته لقيان يرجوسسيه ولقد رأى لتهان الاائل
فلب الليالى بد ال حرق

وك فلن بتبع و هر قل

كل
وفة
م غر
)وق
١حرف
(كان
وغلبن ابرهة الذى الفينه قد
واالباراثم!اسرى.قاطنا دارا اقامها ولم تل
قش و مهاه ل
والشاعى ون الناطقون ابادهم ساكو اسييل م

ودعت قوب بالسلام كأتى ماض الى عقر يميد الر حل
وقال الا عشى فذىلك ايضا»

فانت الذى سقرت تمرا بكأسه و لان ١ذخيرت لان فى العمر
قالميت املق مايصحي الندى  5بيلق بد عو ها التطر(؟)
نفسك ارن كنا رسيعة انسر اذامامطى نسر خلفت الى نس
قال فنس حين ايشرة اذه خلود وهل تقى النسور مع الد هى
وش آل و للطير فون حوله وقد بلغت (*)مته المدى صحوة القدر

قال لات اذحر ريشه هلكت وتقداملكت عاداوماتدرى
واصبح متسل الفرخ اطلق ريشه وبادت

به تمراه فى ليسلة الحشر

قآل وهب كان بت وكركر إن عأد بن قحطان اصا.هم قحط فسارلهان الى

يت مكة وسار معهقيل بن الكثير()4بنعاز العادييست قبانويد عوان
اليه“.الى كان سا  9لمان اأعمرو قبل سال العطار فحت

دعوه أعيان

()1فاىلاصل عزم (؟) هكذا فىالاصل(* )هكذ! فيالاصل ايضار ) 4ل -بكنير 73+

كناب التبحان

5

وإتغبل ذعوة قيل الاانه رأىفى

انام كأن نيااناه فقال لياهقبل انلك

ضيف الله فى البلد الحرامقصدت الله وحاورت بته فلك قرى الدعاء
وقد استسعيت لقوم الله عليهم غضيات ولكن اذهب الى الموضم الذي
ند عوالله فيه فأنك تصيب فيه كأسا فاشرب به تأسأ مرل صلم احأله

لدعائك فانك إن نصم ولن تعمى و أ"نسقط لكسن ولاطبرس ,بده

حتى نات الل فهليا افاق سارالى الموضع فاصاب له كاسا فاخذه وساريه الى
زعم شرب بهكأسايا أمره ثما أعتل بمذه بعلة فيجارحة حتى مات *

سجهز ملك امال بر عا6ده
ك
لدد
مى ش
المعر وف بدد

متوج

وانه لمامات لها رف بن عاد صار الملك الى اخيه اهمال بن عاذ بن
المطاط بن '!لسكسك إن واثل بن حمير والمال بعنأد هو ذو شد د فلا
صار الملك اهلىمال ذى شدد دخل الى المغارة التى دن فيها اخوه شداد

ابن عأ د فاخرج التاج وتتوج به وكان لتهارت غيبه فىتلك المذارة لابه

ايكن مو جا كان ماتضوءا لله فليا و لى الما ل بن عاد ا خذ الملك اخذا

شد يدا فو لىذلك حينا من الدهى ممأت واعا قبل له ذو شد د باغة

جكيدرّولك وذشطط بن عاد بن مناح )(١ اى ذو عطاء» .
سبق ملك المارث بن الحمال8ه
قال وهب و ولى ام الملك بعد المالين عاد  8الحارثبن الممال وهو

الرا ئش الاصغر والر  3الأكبر تمه لقان بن عاد وهو المارث ذومراند

ابن الال ذي.شدد 'رن عاد بن ذىمناح وكانت تأنىهدابا الحند الى
التنابعة

55

كتات الدان

التبا بعه من اصناف الطيب و المسلك والعنير وا لحكاذور +وسالبان

والينجو ج و الزعفران وغيرذلك من أنواع الطيب وصرافق اارلضهند

والفلفل والحليلج وغيره وانألنجىوهر و المقيقوالدن () فلا انت المدية
الى اأرا شا لحارث ذى مر !ئد وذ ومرائد فى
وإنة
ا جم
بير
اذدى
ظ

وادومر ند دو بد #

اات الحدية منقيل المنداذى مرائد ورأى مارأى من
قال وهب فل
يجائب الحند تطلءت نفسه الى غن و هفبابى المنو ذ و جم المسا كر
واظبر انه بريد اأءرب فى البحر و إعد السةن وكان غز اها قيله ثلدثة
من الملوك عل البر دمبنال حران ( )0وأرض التبت حتى صولوا الما
0

شمس إن سنأو نعذه أننه و اللنن مير والعيده ألله السكسك

أنوا ألفكات خراجبم الذى اجروه علىاله دجيم هذه الطرائف
بطرفو  2ا 0

قال و هس فلا امكنلذى سراد الرانش وا ازلربحر ركتبت وقدم بين

اديه رجلا منير قالله يعفر إن مرو( ”) فسار يعفر<تى د خ ل ارض
الحند وتيعه الرائش ذو ساد فقا تل اهل المند يعفر حىّ اناه الراناش

قناب عليهم فقتل المقائلة لهوسى الذرية وغنم الاأموال ورجم الىاعونمن
ديه ماطم الشمس و كان طرلقه مةداللصغد وهى سمرقند وخلف يعفر
ان يمره فىاثتى عشر الفا في مدنة بناها الرائش ذ وساد وسماها علىأسم
أأراش فلمعدر اهل الجند سمون

اسمها فسموها الرال فهى مم لهم

وما ملكهم وقالفي ذلك أوفلرن سعد منرؤساء جير»
اليوم
) (١كذافيالا صول (؟) ل -

خرأسان

(©) ل --مجمود3+ 
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 00ف

م ل

من عأرب فيالناس او ١تحمى

لوا نش

ُْجحهل

مثل مفيض السيل كالانجم (0

ل.ل

اوقا

نخرى هه الا مواج كلض م

انأ

توما ود

فاول

0

4

الغايه قاموا ها

بوم امام املك امم

نمرها المنشور سأم 4
شبرها

سفر اذ جاء ها

فصيح امد

فا اشتايليوا

فاق

0

أحيذا ذلك ممرن مقدم
د

له وقعهة

انس اا قن امياد انا
فالدروالياقوت نحى له

واه

ناامنأ ا ل

واب با1ديرات والانم

ى سم
واخكرد ا لاباكلارمفى

قال وهب ولماصار الر انّش سباألنخاراتته هدايا ار مينيةاتنوه خوفا
لاوقع فى الحند فارسل ملو ك ارمينية دزاة بيض و د باج و سروج
ومتاع كيب مما 4بل بهاللوك فتال لارسل كل هدا فى آر كم

الو م هاللكقالقرلأخذ شيا !ذل نأخذا رض افده فسان

مريضئية ققدم بينبدلهشمر إنالمطاف (ا؟)لجيرى فى مانه
بأربردأ
اله سار تتبعه باجمفاخذ ار مينيةو اخذ في در و ب الارض الىتحز
اشبوواب زواب الاير تن رائهاحتىبلغ
الارض مانت بنات نع
وت

لم الىالصخرتبن مفق ١ذل ببحان وها صخرا عناقدبلا

جبلا زنشاءان حسر الطر ف عنهاو ليسيأخذ احد باذر عجانالا ينما
فكتب فى|لصخ ر نين اير مدن

هد | اجير 7لد

وهومنور مث إهفكب فىالصخرةالو ا<.دة ان

( 0)13ل - 9مطنفقض المسيرل باالاكلجمم

على عد ده

ثد
الرائش ذاا ص

(جاايب القطاف
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سيل

“كتان اقيمان

9م

سيد() الا

وأبد  8من اد  5أمرّْه و ىَّ تعن أ حله  8ءض عض

وده متعوسٌ و

أعايا 2

ماحجا في أرض خر ارف

خراسابتب..

فتورض اددن شان ميا رأ

لدشتار الاول

 0تان الشييي أن قير فق

حى نادنور الأطضجحى تالى

و آلا

5

سام على اليرت ( )7مستمحلا معتى] ارض أذر يحسا نث.
مضى الراثش بد الدى بالد فين الناضن فتيان
و اي 5 5

ص

الى ركان اطاع

وك

0

وم

3

يوق ف

ا طء4..ة

هر

 1ليوو

عز بر ! سيساًم طولهذاادقن دمرى

خاد عنى بأيام حساتف وقطم دائًا فى ذاك ممرى
ا

5مأن عل اعيز الى لل ارتهكهان  تتو عدف

لَهافد طن آل

عرل

قال انوتمدو ان ذ ا

قصأ 2

تناولذاالورى خسرىوسرى(ج)

أب لكو ب قبها اليوم قال.وان الرانش

ذامر امد رجع الى امن ول تمدات ومات ذ_كان عمرهقى املك مائة
ة 1ملك الصعب دى العرتين أوول لعذه أده الصءعب د والهر نان دن اخارقة لانن

دق مر أ ند 04

مرو اي  8وكيا عأمر :إن انالبنبنكله
 -5سار اعلنآر من1 7
()بالاصول  -شيد ( ؟ ل

ا

-

لات لتحا ق

0

عه آمسام إن عابر ١ شام بن أرفشم ن سأمثن أو حمعايه السادم 7

قال برااي إلى أمير الو منن عليأبن الطا ب كرمأاوللسهجمة
أنه قال )2

عنجير ذفان ةمفىأحأد شباعيرا ) :

قال وق وولى املك اصعب ذوالمر نين بن المارث الراش ايام
أبنحمر  5الخال دى :هنا اح ن عأدذى شد د نبو نجبرا 1يكن فىالدبابعه

متجبر مثلة و لا اسعظلمطا ونلاا اشد سطوة وكان له عرش مذنهب
تسوجه
انملس
بكا
ادو
.ر<
صرأمت هسصبعالدر والراقوت والر سردو ! أز

عن الذهبمنظومة درا ويأفوتا وكان عاظليحمجاءة قال فبينما هوفي ذلك
لكان اذ وأى رؤياكأنانما اناه فاخذ بيدهوسارره حتى رقءه جبلا عظيا

متما لا اسلاث فيهساثر من هو لها راقن اذاشرف عل جهتم و قف

تحته نزفر واسواجها تلتقلم وفيها قوم سود تتخطفهم التيران من كل جاف
فال 4ااصعب من هؤّلاء قال له الخبابرة فاخلمبأصعبرداءٍ الكبر وتواضع

لَه بعطك عن! اعظم من عن لك و هيبة اجل من صيبة الكبرو عن! اعظم
من عن املك فا ختتر لنفسأت لى المةامين احب الاك_قال فلا أصبعحرر

ناس بعد اللا بةوتواضع عط هن لبودالو ة وعلنى ون اتاد
ودخل قله وحشه خوذا من الله > عناحرش فأخرج مقال اماالتاس

اهتكوا ولك

بدمااخذت فهتك!اعرش واتهبه التاسم رىثويه فتخطفه

اناس 3قال اماالناس اناللهالميار ييغض البارئن قور بالكو 5ادع

أنه بده واذل بالملك من ادعى انه ده واستاأرباليقاء بعد كهاب الا ملا »
كلل وهب ثماله رأى فى الليلة الثائية كأنهتصب له ل الى ااسماء ورق
مه معلقه  7الي الثريا ثمافعليه فلىبزلبرقيحو بلغالسىماء فسل ين
0-5

5

كات الدان

ده اعنىالشعين ف االجممدريونه !سر

 05محا و  4الدراري

والتحوم مزل  5.الالارض ريرك:عشىيهما وابعته الننجوم فيالارض
قافاق فليا اصبسم خر ب االلىناس هاعءالامدرى ماهوضهةاستنكر الناساعسه

آل وهف

ولما كانتاللملةااثالئة رذى كأنه جاعجوعا شديدا وظبر الى

الارض فصارت له غذاء فاقبلعلم! ي كألها جبلاج لاوارضا ارضا حي الى
علماكلمهاانمعطش قاقيل عبلالبحار بشرمهأ

حرحارا حتىأتى عل السبعة

الأبحر ثماقبل علىارط ١نشريه قن امه اه

ونا ابو

سم له عااناهل١)١ قتركثمافاقتمونمه قلياصبعح هاموحار فا رأى
وغاب.عن التاس مايه فقا اللناس روما يوظه.روما ختحب *
#بقل)' أعفىالدلةاأرائعة رأا نالا نس والكن اوهمن الارض
قال و ه

كارا حتى جلسوا بين بادقهنثامت'ل امولانم ست الأرقناليا
حاسسيت بان يديه ماقاعم الفعور مره:الا رضفى لابهبحتيلست لين دنه

حماقبات الطيركلماحتىاظلته و اقبلت الهوام من جيم الارض كلما حتى
سفت لدم اقبات الرباح دي اتدارت ذوقه قال فارسل اممامن الافى
وان مع ري الصا الى الغرب فهبت مم 'لى قرب ارس امن

داهت الا نس
ألافو يوان معز م الشال فهبت م الىعنى لارض خل
والن امس لمم والانمأ م فذهبت مم الليرأحمالرانيمو جوهامن الارض
فذهيو! فسىبيل الانين وان معمس ااطيرقددهيتم االراح فاىلوجوه

ريام الرباح فذهيت بالو<وش و عمنس سياعها حت قل ميهبم
أمس الرباح فدذهيت بلحو2فى سميولىمن ممصى

يم من ارسنل ف" د

غعلىيه هول مارأى فى الرؤياالاولى و الثانية والنا ولاثلرةابعة فارس ل فى
( )0كنذا قٌّ الاصول 4

كاب التبحانث

5

وزراثهو اهل  00000وجوهقوم لأمعوم م تس علمومما رأىقال م

 - 9اعسرى وهو أمس جسيم قالوا له هالغليتا حا لك الهاالك
تحير نافى اص لك وخشينا من سخطك اننحن سالتاكمنلى افتظبره فلأ

كاناظباره منك فر حت علينا اما الملكأمر اجليلا و اطمأنتقاوننا قاهو

بالك قال لممرأيت روي عظيمةثمرأيتفىالليلة الاخر اعظم منها
مرا

لليلةالثالتة ماهواعظم ممهماج .ا يتفي الرابعة ماهو عفلم

مما تدم فلادرماامل قالوالله ماه مهاانلكششص علومجيعمارأى

ف الحمما معواقمتنأهلوا له امت عيتك الما|لاك اج مر
والنجم والكيانةو الخبائرة )(١مرىن اهل الدين الاول فامم يفسرو

وراءءة ققالوا له
املك جيم مما رأىفى الدلة الاولى والثانية و الثالثة ال
عظ م :درك عموااء بل هذاوان من أوثتاه!لك
اماالملك هذا شان

اللخ اننحن لم:صب وجه الرؤيا سغط علينا الك وقد زرججاواك
الرؤبا علغير ظن خاو

قالثم قااليمه شي منه ل عمّلوعد ين وقد جرب الامور و حكنته (؟ )
الدهور ع ل  4اها الملك اما بهمفق اع ١ الى انفسهم اذم نشسروا

شيا منرؤيا الملك ولواجاءو املك ارددت عليهوانا وان تقد مت فذىلك
لدمىلك سن العا قبةقا لله الصءسذوالمر نين ذلك قله الشيخ
بايني
ذلك لان الله فو ض الك امس ا ليلا قولرك امسالجسها > اراك وحما

عظاها تقده التتسكت :رامين الألكو اث و الى مسر لامي .اامدنل
عليه فاضطره اليك وجء_ل حكنك فى دمه وماله فد وقفك الله بين جنة
() كنذابالاصل ولعله الجمورة عم

)ب عد

د

الدهر م

ونار

1

كنا ب التيحان

لبياتنا

ونار فازعدات عينالجنةوانعدلت يسارفنار ثماراك هذا البناء المظيم
فاووتة ال تيون :ى علىالل مهنأبعاحرلكجهله دمه وماله تحملون اراءم
على عرالمرارف عر اتلها المللك عظما فليسء على
الارض ميرفسر افزك روباك الانىبيت المقد س مونلد اسحاق ن

اراهيا ل.ل قا لله الصعب ولله لقي الأرض قلاله الشيخ نمايها
لذفور نين
الملك ماانمتاألك الاوقر فته وسمعت منه ما مدعو اليه فااص

ماعلها هلقكبله وذلك عند مال قوة ى
جود
اللاو سم شم جن
امن توح النى صلىاللهعله وس.-.لىوله كنواا تتداعون فىاذللزكمان
ا

وج مود اانسب علىمن أواج منجل

ا

ا

بن

الجبوع العظيمةوالعساكر البرازة() 1وقفها عأربوحملبطاعة اللهوحكم

حك ١: لاعسمود من رخام فنقشفيه بالمسند اقيرى
يلوم اللاعُر رن امهل جهلا  2وداءالمهز ليس بذى ذواء ()0
 1عل المام التدرير جه لى

اذاماخاض فى تحر البلاء

اذا كان١ لامام يف جورا2

وتاضى الارض ندهنفاىلمضاء

فودل بمويل ثموبل

'لقاضى الارض من قاضى السماء

لصمى ذ والقر نين المذود فنهضت و جءل علىطا لمته الف الف
 5اامس

فارس بممشى بعد بالميل والرجل فسار حتى' تهى الىالبلد الخرامفلدبه
ومشى فالىمرم راجلاحا فيا وطاف بالببت وحاق ونحرثمقى جيجه

ومشىفى المرم راجلا حافيا حتى اذا خرج منه ركب ثمسار الى ببق

القدس :فل :لوت التفس ينا ليهو الى الدى  5كرامبوطنياقةا
غيره حت ظهرعايه قالله الصمب]نيانت قال ل مهوسى الحضر نمم_قال له
) ١اله ونه الخرارة 5
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(» )نالاصل 0

 6000بالد وأء م«

كتاالثيحان
9
ما اسمك وسبك قا لله موسى االمضر ن خضرون ن تموم بيهنوذا
اننمةوب نناسحاق بن ابراهيع المليل عليهالسلام قالله الصعب اروحى
مذا العر 'اال تال
الك بأموسى قال  4نع ا

8الانت
الذى دعو نىنه ماهو ق

صاحب

ا

لهبوما هذا إلا م

قربىالشمس وذلك

ان اول من

مهاه ذا !لق
غرتي
ينر *
مقص عليهكيف رأى جهنم واللنة9قص عله كف رأىانه

 5لرهب

عاق سيفه بالثريا مصلتا وانه اخذ الشمس والقمرو”يعته النجوم والدرارى
وزلمم الى الأرضومشىهما فىالارض والنجوم الشعة م قصعارهكيف
اك أيه زر ص

ب ىا

و شرب

البحار كلها 5سر لما  8مه مأ ّ حر

حايط حى اناه كد ر و حمأة /ستطم شر نوهكف عنه وقص ع هل كيف
وحو اء
رأى الانس و الجنو البهاح و الا نمام و ال حوو ش و ااطير ال
لشفى الارض
وعقداارم وكيف صفرهمفي الأرض  -قاذله ان الله ماكن
اوعطاك من كل شبرء سبيا فاما جهنم فقد انذ رت فالتبه فاماطلو عك
اللسىماء فووعلمن عند الله'مدركه و اما الشمس و القّمر و الدرارى
 5النحو  1أيه يا إبتى معك

.

فيالارضملك الخاته ولاراس الاننعك

00

ل

.

و اما الارض الى اكلتها الى غاته! فل دق متها شئا فانك علك الاارض
ومن علهاو أب دسعةأل حار ||ىَْشر 0هما فاتك بر 10اأسمعة الانحروعلك

حزائرها وامااليحر لط ذانك بر اكه و تبلغمزه غانة حك 3يك عكر
استطيم لعخر  0 5جع دوو ية واما الانس وان فاك
ل:

تنملهمفى الارضٍ

من مكان الى مكان تو ل اهل المثر ب الى المشرق و اهل المشرق الى
المغرب واهل عين الآرض الى لشهاو اهل لشلها الى عينها واما الانما م
والبهام

كتان التحان
و البهائمذا
نا سخر

"5
لك وأماالو حوش والطير والهو ام

نهاتسخر لك

ل صر ١ 2زمانك وحيث مأشئثت عقد م 0

مامباواما

الر باحفانك علك عقد ها صرف ضرها عر أي بد شعت واما رو باك
انكطفت بالشمس و القمر فى الآر ض فا بك تدا وز مغرب الشمس

وتصير ظفلىمة لا مرتدى الاعافى يديك مر:العلمويذهب عنك طروء
الشمس و القمر فأمضنامراللهواعمل بطاءةالله ذانالله يذنيكو سددك
ويرفقك »

قال وهب و أن ذا الرئين نامفرأى سبيا كأن الارض كللعمبلاها ليل الى
انطلعت له الشمس من المغرب بضاء صافية فسار إأقى االشمسفلزل تع

نورها حي بلغارضا مفر و شة '#وم السماء فش لام فاق فاعاضر
دا السيب قال له الخضراهرت بارت "سير الى المذخرب وتبلم وادى

اللاقوت فك زاللطر ناتهالوحىفيعام 'دذْلك ذاالقرنينو تأتى الا سياب
الصاد قة الى ذىا د فيعلمعاالحضر فكانذوا لمرنينعمل بالعلمين

نمسارذ و الرئين الى المثر ف و سار ممه االحضر فساارلثذّور نين بيطأ
المغرببالمنود يقل واسبى و ينمل الئاس مانرض الى ارض فعاد على
ارض المدشة فلميزل شتح | ارضأ أرضا و أمة أمه حت للغاقصام

قال الوكممد عانسك بمنوسى عنالىا درنس عن وهس ععنبدالله ثن

عباس انهقال الدنءا مسيرة حمس ماثة عأمفتلاث مأثة مها [تحار و مائة قمار

و مةاتنمران فمانوزمما لياجوج وماجوج وارنم عشرة لأسودالوست
مالماسوى ذلك من اماق »

وب  -لامج ذ والمّرنينفىارض السودان يوحقرلقبالنار الىان
قال ه

لتاب التيجان

ام

الى الى قوم  1فالله الخضر هل لك ا"نسمعهم فا نهمقوم لانطفون دن
قىوم
لتلنه ممضى حاتنىتهى ال
ر  1معم ق
مبل
وهق
تمل عا اسيته علمال
سود زرق الاعين ففتل من قتلوامن من آمن م مضى حت انتهىالى تقوم

ناق أذ | هم كاذان اطلناال فقتل متهم اما عوذا يمنأ من ثممعنىم

ات ال قىوم !١ذانهكمبار من اعلىرأس احدم الذىقنه فا اذرقد وضع
شأعلباو غطت لاخرشق الاعل فقتل من كفر و عفان امنحي
تبعلأرض السودا د جب طم ام ين ين 'وعساكرره ثممضى

حى بلغارض بى مار يم بن كنمان بن حفاقمتل وغنم و >بى 5
6

ان يد يه ثمجاز الىجز برة الااندلسقغاب عأيمأإلى اقصضاه

لب راخيط فز ههاعرو سار كالاعرىف
مرا رمكواب
في الاسيااب عمد ه فمىنارة و جعل علمأأصنامءرت نكا س عفد بأ
عاصفات الرباح

رف

القدم طن عايهالبحر فب

مّداعن
وسارر يميم جوعه حى

مئارة اخرى و عنلصيبهاصماعةّدا فمزلسير

في المحبط وكلاءبرو زفر عليهبىمنارة وعقّدعدا حاتنتهى اعلىين
الشمس ذوحد ها 'لعر لب فى عين كه ف البحر ارط و و حدمن دوها

نارمأ امملايفتهوزماولونولاماةال همفمالذ والقر نينمنرى ,
قال اليد 2اذا القنرين
ف:األواله سأاخذم ذ والقرنذا راد قتلهم
 3نعذب واماان ذل قبع <سهاقال أمامن طٍٍوسبوف نعطبهم رد

الي ربه فيعذ به عذا بانكرا وامامن أمر ]:وتمل صالا ؤلهجزاء الحمسى

وسنةولهمن امر نابسر اماتبعسببا )حت بلمموادى الرمل واقبات الشمس
حدى سهطت  2المين الممء.ة فكاد.هلك و ملك جع من معلهة من.

()1١

حر الشمس

 5ب التيجدان

كبا

حر الشمس فلا ان وادى الرمل وجده سيزبالرمز كالبل الرواسى فرام
و
رآمر
مت وا
عّلدخيله الست فسب
أن بعبرهرهفللاقواقامعليهارلعة ايأم<حى
أنععة جروا الرمل فيعشر ين الفاشطضى <ىّغابب عنهفلمرجع

اليه معنزده أحدم مر زهير بنمالكهالحميرى .ففعييرعنر م 1لا فرحل.

و قاللهيازهير انظر ماصاراليه جمروو منمءه و 'نصرف و لاعض قعبر
عير فلإ صار الىمكان يمرووليعنمعه ف رلجع,اليدمن عنده.اتددوغان عنه
قياراي ان تمرا ذهب وذهب زهير فلمححا ري مهيا عدم أنه علم
سب عنه كما ل للمسقر (؟) بن وشت تاأمسهرا نت.اعظم.ر الى عندى.
وارحا م فأعبر وإرجم اليعارات وما صاراله عمرو وزتهيرفء بوالمسدر

فى خسة لاف.رجل فلياعبروصار مكات تمرو و زهير مض جم من.
معة مستعحلاىن و وقف اللسهر مكا به لايرجم ولا"لهمي حق عشيه اللثل,

وسقطت الشمس فا صببح الوادى يوم الاحد وهو يجرئ كالجنال الثم
وحال بينه وبين السمر واب عنهم فلل نذدرى ما صاروا اليه قال.له-

الحضر يكنميك ,اذاالمرنينفانه إجنوز الامن قد جانمالبعذووالفرنين
هلاهره:و حر"
سمأ وسار مموادى الرمل .عتم الى .الظلمه توصانر ل

وعين الشمستسقّط خلفه فشق واداتلقا فليمهيل واسالو جيع مأ ممه
قلوا ياذا المر تن ماهذا قال هم اتم حكان من الخدميذه أل عو من لاخر

ندم قسار واقيه امام عطف .بهم الواددى الى جهة شرق علوم وراييض.
كا د خطف ابصارع ,قألواله باذ! القّردن مااهذ! الرواد ىالتدى عبر نأه.

قاللحمالوادى الذى عيرم انتمذلكو ادىااماقوت شن اخدمته قلابلتى.
()١ب_الشقر 

ول اللستقر »#

5
د

"كتانب القوان

وخر

ون م 00 5و لليتىاخدتءنه فللا > 3ل

السفرة

البيضاء فكادت نذهب يابصارم من نورها وشماعها و كانالذ ىوجد و !
مو الظلفة ازعوركر #تونظر دو التريناميسكم وال العخره
فر أى عليه نسورا فنجب ذ و القر نين مها ومنتعاتها فى ذ الك الموضدم
قال ذدْو القرنينللخضر باولى الله ماله 5لاء النسور هاهنا ال له الخضر
لهمشان تحب ونب جسيم قالله ذوالةرنين ما هويا الله قال  4الخضر
نعم بأذاالقر نينانهلا أمالله خايله ابراهيم المحرة الىارض ثالمونت.
ارسل ابراهيم جرجير بن عومم داعا و كان و ليا من اوليا ء الله داعا
من د عأبهالى المغرب < 0ده الله 0عال الناس  4 76فرعا

ب مأ امام
751
وللاة”ىو 0
م

ابابعية 1
9005
 05 0اأر 3

 4حدودهم

07

ردم
فدعامم الىالله ذمتلوه و الوه 5ق

فأرسل الله هذه 00

لادىاواذ من خلاص و رك

من ذلك الموضع ْيِذوه (© )و ازالوه منه وتزل غيث و فبطلير هم

كله هؤلاء الاثير حت تىخره ( )4منعظا مه وغرقت عظامه واوصا
ثمالى اأنسور الى هذه الصخرة المندعة فنزلوا ذف-ل قد رواء.دل ممااك
اوه فى ذلك
نهفى حوا صلهم توا فلق

اللوضمفردق مره

له فى

حواصلوم شبى»ثم رسلى اللهعلعظىامه طيرا بعد مافرقها النبور فكانت
دهم اعظا عظا فاذا استعات اف
فىالهواء المدمأ فىالارض

0  -١الككينه
(؟ )ب  -فاخذوه
ظّ

تتتزل

١لام

(*)بالاسل الزمن -وافليبلرسق
()4ل-

رد

ظ

4

كتاب اتدان

قىغابة عظيمه تذبب فهافيتيعها الطيروعنعه الغابة فلا يجد الطير اليها سبياا

فمظامه فيه ايوم اليامة وحمه علهذه الصخرة الى وم القيامة طبره الله
مننجا سات المشرلين وقد حرما لهالنييين والشوداء.دماءمم ولو مهم على
ىين| لمكم العدل فسائل
دوان
الارض والطبروالودوش والحوامدقيقف

ومسئول :خاصهوعخصومفبناك الفوزوالدرك مدناذوالقر نينم ن الدصخرة

ابرق علهافضت وارتعدت وتقسعت فرج عنمافسكنتتمعاداليهاة! :
فاضت وار عدت وتقمقت قرم عرافكنت معادالماث5فاضت

وارتعدت وتقشت مدةماها المضر فسكنت فر قى علا فلزل رق
وذو القرلان

نظرالءهوالضر طل الموالسهاء حتى غاب عنه فنا داه مناد.من

قالس ٠ا|امماضمك ذأشربفاماعينالماة وتطبر انك عيش الى بوم
اللفخافلىصورو كوتاهل الساوات و اهل الارضقتدذوقاأوت حمأ

مقضيا ففضى حت اتهىالورأس الصخرة فاصاب عينايزل فما ماء من ماء
الساء قشر 2منه و تطبر ار أى الا  :مزل وستدر و لانسيل منه سه

قل الى ابن تذهب اماالماء فتودى قديل علماك فلا ر جمالخضرالى
ذالىقر نينقالله ناذاادران الوشرتمر ماء اللماة و تطررت مله
واعطرك المماةليبوم النفخفىالموروموت أهللى الساواتوالارضين

7اموت حما مقّضرا ومنءت انث ذلك و الك مدة 'نلنها وعوؤت فارجم
فيايعسدها مير لاس ولاجد-و رذوالمرلان سما فاقامحا ينتظر
السب فالعأدول *

ْ

مم اليواء قلس |لشمس

وطلو عأ محنيثع له:عسى

وطلو عا يطاء ضافة

وغرو هأصتراء تكالورس

كتاب التحأن

0
لخر ى عل كيد الساءكم

جر ى مام الموت للنفس

لغادرما قَضْيه كم ل

و مضى غصل قضا له امس

وانشنت الا سياب مخلجى

لدو العراقّ و مطلع الشمس

ؤادمم
ازج لهم حترب
وى المنون عليهم قد فا

يا
ذقوانك يواجه عبش
لوث فاب غير ما نكس

في الف الف كالتجوم لهم

زحل كاسراب القَطا الممس

و الصعب ذوالئر نين '6دمأ

لصلاح ارضالترك والفرس

نأر نبا

معصو

مالسا مأ

عن

هالك

عا

درس

للدهي ! ام لجن إنا

َْ 2المضاء محكم الطرسس

كن قر بر ألعين فذىعه

ومروع الالأم في نحس

ومسود من غير مكر مة
وعسيف قوم ظل بفى سعة

و مود

2

د أ4

ومعام حر عأاش

كسى

فى “+-س

هر ار لباق قط ص عي

وحليف ذل فارس الدءعس

"أت ارى:الاسياب و اعبحة
تتجرى الزمان.لنا يارية

وارى.علوم الغيب فى:مس

١
1

غير ن ما اصلدن بالا مس

و موالل دار هما
أن امسفر ليك عن سمه

ثاء عن ! لخلا رف والا سس

بو اللوات انسالللفو س مى

حل اضرا ار حَءن للا س0

يعات م
مخدع غيل فى

الاق 3 .

.

5

7

أيه اليكآرت أكسى كّ حس

فاختو حزنو 1للر مل فى.رمس
وان 'الأضر علبه البلامتفال لدى اله ان قل بلغت ملعا لس ور أغن من

مزال

ظ

كاب التيحان

سه

المىن
منبدولا مرى (١ و)طفت جزائر الحيط وبانت حبجة الله ع
و الانس بالغرب اننظرمايو اليك فاقامحينا يننظر حتى رأىالسبب
الصادق فناد أه مناد املنسمأء  ١ذاامر نينتحكرلمكمالعدال علىهن عر فه

الصبر علالضرفما رضىإذاالَرنين اليوم الغناء وغد الفناءاليومالعارية
ت و تفيظت عل من يعرف الله
رنارز
فانال
وغدا المبةبذاالقر نين

وميغضب لهباذالقرنين عذبالرضى مر النضب وبالولاء املنسخط ,
بإذاالقرنين اطلممشارق الآرض فاها ثلاث ماثة مطلم وخمسة.وستون

مطاما كت مكطللع امة لا يمرفون الله.و لا بو قنو نبلابعث فبلغ
ححة الله واهاعلمنلال ومعده و وده وأن اللحضر الى ذا لمر نين فقال

لهاذا القرئين انل بمقل لك فسيةللك واذلم رفسترى فولقيلكك او
رذأوثاقالللاهرنين رأث الاسباب الصادقة وسمعث النأ المظيم
ظ

أوملنسهى 8

سي[ وصبة المضر علنههالسلا ١"1-3

قاالللحهضر باذ الهرن ان لل مكنلك فىيالار ض و 1ناكمن كل
شىه سبيأ وم ل المااشاءال ارن #علمه عمنلمه و لو 3اليك
جرف ثمافعيسنك لانصدعقبلك فرقا بأذاالقرنين حمات أماءة لوحمات

عل | لسهاء انفطرت وعل الال اهدمت وعلالارض الشقت 'عطرت
الصير وا وادبيتالنصر وسترى قومأروناهل الارض عبد الهموأأهم

شركاء اللهفيخلقهوع اجرج ومجاو جموالااطالب لا فوته
هار ب لابهليه غالب والعدوية بعداامدرة و المنعقبلالبذل والغضب
نحت الرطباء الوقاء ععدالميد ناذا الفرنتن  77نهمخيرمن حلو يضر د

( )1لي لامر »

كناب التبحا ن

43

ودع 2د مألزمك ودع مألللؤمك اذا ألغرينرعا رأت عينك شيعا تدر 5ه .

يدكومثل لك املك مالنماعة عملك وحالدويه أحلك أذا أأمران امل
عمل ممن لاعوتوازهدزهادة من

أزل ب الموتوا قنع رن

عشك

صلاح اد ههوتيكصلدح
ا نك ص
اب
ن ف :
الققوت أذا الهر لين أشن واش ٠

فشك تأذاااه رلان أحعل شك

بدك وفى الددا وعنك

فىالا خرة
5

ن لايغفل ولا نجل ولانمهفانقي أأحفلة احملكة  3ف لعدلة
امش مشثى :من
ن
الدامة ومن المهلالعطب ٠ 5

راد و لمق
ال حالن سيك  2فىْ اليد أد اآم

 -ليلفاسةدل رشدوالتتى1وو مهلكة واففيق فاولاء 5اذأ أ رثن من

ن سشسم 4ة اذأرثاليه بعين صحدة وارنه التداة
لععال
,
رمأرالىالد ذا ل

وأعاأطيته ظ

جد ة لا تاق و من نظراليبنا بعين صضحيحة شقوته ا لامال الكا دنه
لعاش كدب
وكان حظه مماغدرا وزادنه ندمااذا المرنين مر٠.
 5مَنْ مات صكد ق مده فاتها القطمكذب و عر ور وابدله بنى  85طمن

الى المسأة ل

عد

المت فميز لََ|أا مو دآت قدم علمه و آخر ا<له

فذلك الىالذىلاغوت )(١اذا القرئين الناسعبيد الدنيا فن لصم فسه
اعتفيا ومرل

خاط طا ل 9ه د راحة اله س الماعة وعد امأ الكسد

وز اشتها! لءفا ف ِإذا القرنين خدما ات2حزم وعن م وا جعل الصير
دثارا و اللمق (+؟ )شعار | والوف
هي .
ن

هول الاجز خد بدك مرف

م ٠
ن التحنة ٠ زكولك العمل ونا من
| للهاله لس
ل لهدافم ولاأنصره مأنم

وحدبك *م ك
ناناللهنامي١-ر اذا الترئينخد هت اكناف السياء عن

)عاق الاسل

(؟ )ل والحل 5

فال

التبجال
قالشملءسا؟ ره فيانحيطببدرجزائر الارض خاف جز رة الا ند لس
لياو دل وعبر

ل الارض واخذا

هر

الزائر

ذشواألقرنين يدول

|:

الآاهاالورادقدلات خطهة علوت يعلميها ماوك الاعأجم
سلكتفر وبالارض حزما جحفل لألى ارضاغير ارض النشا ث)1(,
قعمتٌ جم الثرب للدهغعوة
لنلبوخر مأ
خر حت علىالد نااء

وردت«ابالغربوالمعمشرع(؟)
عدت بعين ار 2عدا نكقة

اورم
وقنا
صيا ل
لتها
اىفا
ال
وسقت جموعا كالضان الرد 1
على مو جم جر عسلإلك مار كم
فامسلك عن حجرى المدى المفاع
فه عالما عد عام

فارحت شف ةامةعدامة

وقدمت

ور دتهامئل القطافه فلا

لندر ك فىالد نيقاصى المعام

بر عه عدأ مرن الماء سا نناكااون احا جطاعده 3

قم

فصر ت كمثل الطير فو ىق 90أ تطير خوا فيه هر الهم ادم

ابت الى وادحشيث مسله برمل براهكام | ل الرواسم
سير ها را واللالى

نا ران إسافيه (*) حفي الخارم

حبت و ليأمسكن الوحى قلبه بعلم من أسراره كل 9
و اعطيت اسيا بأارى الرشدعند ها نناهت بصدق العمعن كل عالم
فالالناسهثأسبت
اناد رسا قلأعوفر

دمأ صو(ة)
وارنى عل متنه تمر و وعأ ل
عك ه

جمعى| ا هل النهى والمكا رم

وغودراذذاكالمير تا ا له همةبر رى عل كلقا ثم
شٍ م لص الناس ألظن  9 295قالد عوافى الام دعوة حازم

()ل -اتام (؟)ل -وقدتكة العرب و العجم مسرعا ( )8ب بافيه
[) ل -.ععاادبصنم *

2
و#الواراً وامالا يمونعنده

كناب التيجان
طنواالى! لورالحانالنواعم

و من قال فيعلالغيوب يعلمه

له لوا سة ر فى عل  1م

فهد جنا حا السكر شِمة

وانت على فعدانهغير نأدم

فود عبى شمرو عهلتيميق

وفارقتى يمعنفر حزامزم

فهل مبك! فى المهد بأتمان
كتبت مخط الجير ايه آي

لعلان القص غير الما ثم
بان ليس بعدى من مسير لقاددم

ولامذهب غير()١الذىقدائيتم
ولابد مماان رحون غنوة

بى حمير غير النسو ر القشاعم
وك النواجم
مادى
للاع
اتلا
لو
لق

وبوشك ان تدعوايتينالثلها

الىالمشرق الاقصى لام ملازم

ليعرف حق الله من قداضاعه  2وبستاكلاسياب سحف المظالم
وملم أن الد هي بلى جد بده

ومن قارع الايام ليس سال

اران الدهى هدم ماتى

و من بأث مبد وما فليس هادم

نم ارسل عساكره الى جزيرة الاندلس و اميم ان لاريقوا عليهم حنقا
عليهملمأقعاوا جرجيرإرى غوم ذاعى ابراهيم الخلدلعليه صلوات الله
لا من أ من منهم اومن

 5دعل دين جر حير و مداعا اله من المنيفية

دين ابراهيم بمارسل المضر الىقو نيةفيعسا كرء وا صه اإنلقاه
ميت
بردوب الشام واخد ذ و القر نينعلىالارض الفرقاء وا سعا

اقلافرءلا تقراق حر ا ثر هافى البحر حتىو صل إلى الشاملااتى
عل امة الاامات إوهاحكت وسار المضر الى قو نيةيغملكذلك

الى ارض بابليو ن يقتل من ضدف و ,تجاو زعمن

من و مر الى اشام

فاخر بوه و نو اهار ببنالىبيت المقدس مستجير ين فارسل الى
( )1ب  -خلف #
99
ذى

كنابالتحان

بيه

ذى الثرنين استدار وأاللهن.م المارفن كانقد أمن ذله ذ مامال" عن

حر مة |أدبونمرد ,ثفراذفلالنه عد و لذكا فر بن | خر جهم من

حرم الله المقد س و اجر عليهمالخزلة ففعل ذ
الك
ضر حتىانتهى ان
الدرو ب فاقذا القرنين فسارا بريد انمطلع الشمس,يدعوان االلىاعان
ولان زاانع_لى اه ا3لاامات اوهاك تن حى بلغالميط من عير
الارض كتقات ا ن قاصاب فا امهنامرن فى !فث إن حام

واوساه()١مزنى ساامم لمنزملحاهممعلىالاعان فينامن تاو من
صف عن المق جاه على السيف معطاف  0ان ر:ومعّى الىالعر اف
بذعو تسل مقصدرض ارس فأمن من أمن وقتل منغدر وكفر

وول علىجابللصخر زولعلقاصلرهدل وهو القصر الابض قصرعار ن
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“ سمار حت بامالوقع عظم نبا وبد 6لقيته جبالشم منيمة بينها شعاب

عظمة فقيل لهب ذاا القرنين هذا الشس تنفد الى حا برصاو هنذا اأشعب
بصلالىهررات وهالو وسعر قند وهدا نفيك الىيحاحا  9ويلا و حايادا

( )1لعله( 00؟)ي  -الدهر

(*) هذه الآسناء كلها حرفة فيالاصل

و الراد باجا مدينة جا ج 'قيمأوراء النبروهىيحيوين كارسيين وقد عملت االعرب

اسم هذه اللدينة قفالتشاش وبلجا حرف منيلت بالخاء وحابلجا لعله خرف مرق

جاباق وألظا هر أن هذه الاميله كلهماأُخوفة من كتتاببباثلغةالآر.أمية يحيث ف
آخر ها الف وباماارد فلاادرى أىيلدلعنى عبذا م ك ++

حبسي
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ممضىى حتى بمارض أ جوجم وماجدوج فماتلهمفغاب علبهمواناب امه منحم

 0لنوعاحان ببنأفث إن اوم فت ركهمفى جز برةارميتيه الى ناحيه جابرصا

فسموا الترك لات ذا القر نين بركهم ومضى يطلب باجوج وما جوج
<تى لأس فى أرضهم فلميزل باخذها ارضا ارضا وامة امة حي اتمى

لال رق الختراء وك وال شم شواهق شواحٌ  /زَل مخرقها بالطرق

و ينزلااعلو ورفم اموداد و يفتتحها حتى غلب عليها وبلمم الارض الحامدة
ذافتدبا واه ارقن مدوعلة لاثلية فيها ولاريوة لها وغلب :هن بها
وىر
االت
ز)
من باجو ج وما جوج ثمبم جز ١ثر |الارض الروا بب(
عنها الشمس عند طلوعها فود عند ها توما صغارالاعين صخار الوجوه
مان و جوهوم كودوه القردة و ولا يظورو ن فى اانها رواعا
ظهر ون افلىليل تهول من حر الشمس فيالمغارات والكووف  2الممال
لقالت الزرور *#

فرعام

كابالتبحانْ
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فرمامباامم وقد أعطاه اللهسى امن كل ا ألن مصاز فياروم حىبلغ

امأ 4االوددنصااب مهاامممارن باجوج وماجوج إل لحم
الآ رار(؛)'ط لمعلبم الشمس وماتروع بورد زرقالاعين طوال الو<دوه
طوال الاثوف نشه

ل  2المنازر  0دول  1مهارل

حرالشمس ويظبرون افليل فذعاغوآمنوا فكان قبلاللهتعالى وتيارك
)ا
1نيعسييا حتى اذا يلممظلمالشمس و جدها تطلععلىقو م تجعللهمن

دوما ستراكزلك وقد احطنا عالدهخبرا ) ثمركب !بجر الحيط فسار
فحيوهلا ديرك اأشمس عن عينه وحأجمفااىظلات حوتصل الىارض
ماء» كالثالجابنبتفمانأ دت وعلامو لص اللورقميين ايفن كاد
عطف الانصأرقال جمد ترامل كعثى فساخت مو الدو ابالى الضدور

فرك باكر كل
©بأومع وحده واعط سيباعيريه الارض فساراباماحى

اشرف علد آر مفردةبيضاء فم بايت واحد وعل باب الدار رجلابيض
واقف وعل سطم أأدار رجل مييض واقف قد الخد شيئناا كزماربده
7م  4سلنهجميءأوعناه تشخص الى اإسماء لشجس جماقاللهالرجل

الذىعىااب الذاراللىبنريد باذاا ملرة لين ال يمكفنك ارض الناس

والمن حي انايترض اللامكة قالله اذلفوّر نين منياانعتيد الله ال انا
ملك موملا عراف قاللهذ والترنين فاهذه الدار ومن هذا عليم! قالله

لمكهذه الداردار لد نياوهذا ال
اذىمليلعك مر ملا شك اللهاوس الل!هليه
انير يككيف اخداسرافل الصور وعينأه شاخص مما الىالعرش ينظر

ات ؤس الف ف اىلصواقلق موف العا وات ومن ف الا رذن نف

فنه اخر فىهو مون الىالميدّات فهناك الفصل و العد ل وك باللهحسبيا
 ١أل--الإجدارة
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كتات التيحان

ناذا أنلثيرنار جع قلمس للتُ صل بدو خَذْ هذا المتقود بأذا القر نينفاءطاه

عنقّود | من عنب وقال له كلمنه بأذا القر نين ولب كلمنه عسا كر لك

فان له فميه أية هوو ببلفكم الى اررض الانس و المن وخذ هذا الجر
فاعطاه حجر امثل البيضة و قال له ز به عار ى عنك فى الد نيافانلك

فوبهععظبةرة فر جم ذو ار ثين!,امنود و الاجرال عىسا كر ه
لةود واالكعلساكر كابمو لاجتقصحى بلغ| ارلضما رة فكان
افلاعكن
مماز ادم يشيناالى ين و كال همعبرةوايةم اخ الحدرفوز بهجمم

جواه الاارض فر جح الحجرفلىبزليزن بهالمدجرالعظيم و الخدبد
السكبير قر

دعم عليه وزكر جح كل ماو زبه  4ولو وز :ه بالكثير

من جنيع مافى الارض ماو ز نه والحضر بنظراليه سا كتاقالله ذ والقرين
أولى الله هل عند ك علمن هذا الثل قال له نمهذا المحر مثل لعينك
لمعلاعينكجرعمافيالارض مثلهذ ! الجر الذى لمبر جح عليه شرء

فيالارض و لكن هذا عاو هاو مد بده فاخذ قبضة من ثر اب لؤماها

افليكفة وجمل المجرفى الكفة فرج عليها التراب وخف ارلقماجلله
لاحضر هذه عينك لاعلؤٌ ها الا التراب وهو اله اب عليها *
قال أو شد عد الملكمارن ذا القر نين رجم حتى بلمالسد وهو
الصد فين ولاسد فبه فو جد فيه قوما اوقر | ذ انهمحدسيس الفلك فقيل

ما سمءون قااللله تارك وتعالى( 3البعسباح اذا بلغ نايلنسد بن وجد

من د ونعاقومالا يكاذو ن يمهو نقولاقالوا بإذاالقرنينانياجوج وماجوج
مفسد ون فاىلارض فهل تجملللك خرجا على أن تجعل بينناو بينهم سد |
قال مامكى شه رى خيرفاعنو قَ اموه أجمل لبنكمو إينهم راد ما توىْ

١
.كناب التبدان
زر الحد بد حتى اذاساوى بين الصد فين قال انفخواحتى اذاجمله نارأ
الأو  5افرععله قطراااسطاءوا اننظرر وه و ما استطاعواله نفما

قألهذا ر<ة من رلىفاذاجاء وعدجدله دكاء وكات وعدرنى دنا
وركنا اعضهم |ومثل “وج فيعض و لدعمفالصور لمعنام جمعا وعمرضنا

جهنم يومد للكافربن عمرطها):
قال ايومد فى السد ذ والقر نين بين بأ جو ج وما جوج وببنالناس
قل عظمالسد جفسىمه الف ذ راعوفطوله الف ذراع -فى جسرادويه
ناو ابلددنا من الصدفين الي ارض أمرينية وهو مسيرة س.عة
ومهو

اشهر1سار يريد أرض الهند حت لمقطر يل قو جد مهاقوما سمو!

الترجائيين وم بمننىنافث إن نوحمواعا موا بالترجا ينلا نهم'رججوا
صحف أرراهيم باسانعفاجالو|عافهافل اندو القر نين وحدم شر طيل )00

وثرمهن بى عجان لن نأشث إن أوحدجم قد سكدو| مَعَارمٌ و وجدم

لاننىفهمولأفقير ولاقاض فم ولاامير ولاناه فبهم ولا آم ورأى

مواشبهم بلارعاة ور #اين الاهارفىخلاءمن الارض وقفار(») توغانوا
منها باليسير عن الحكثير قال لمسمبابىع جان مابالكمسكنتم اللقابقرالوا
اذا القرني سنكنا ها لثلاتتسى اموت ونطمئن ا ة و تستهوناالدننا

وان رأينااكلاالرضبحر_ سل إلرء فبغطى قد ميه مفعيضىخعى سا قبسه
مأوراسه م يططر ب يت
متمادىفعأوحتويه معضى فيلومنبكيه ن ي

و رحاب فنقليه امواجه قتذهب بهحدث شاءت فلا بدرى مسا نحته من

المواه ولا ماذوته املسنماء فكذلك "نستد رج لمرء خدعه ونتبعها حتى
اذا  6سارت حث شاءت والدنيا دار ائليس والاخرة دار الله قحنمل

تليسمسيت
() 1مضيبتقديمالطاء

(؟)ل -وليس عندهم مزارع 
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للآخر :اطاع الله وعصى أبليس و من تملللددما اضاع ابميس

عدى

الله

فان اليس
لصب ؤتنه ككل سبيل *

ال ومالكي اراكلفسيكم فغمنَيويلراقا روأاليهنا غاىلدنيا تير ا
ألا خرة ورأذا معاش هذه اليدبأ أ7

واعظمهم
||
أها ,

اذل  3ن فيها

ش
عيم

وا<مرث ولوان الدنا كلاللعزبرذهب و فْضْه ودروجوهىي لس له من جبيع

مالدغير شيعه ولا من كسو نه غير ليسه قارفمطعام ذافى شيعه واحسن لأس

ذا فىكسونه اذدفم عنهحره

وبردهكاحدّر لياس ذامكنسو نه اذدفم عنه

ره ور ده و كان الامال مرت قلوبههاوأحدا تواس.ي:نا فعالافضل فيهبدن

هن! اضميف و الضعيف
الارواحوالاجساء تموأا تومن لاخل ع
لاقوام له ندوالهوى وانه مي هااللتضعيف منا هلك القوى ودماك
كون مئا ضعيف حسدقويا و لخضية
ذلا
الثوى هلك الضْيف قتساو نا اق

ولاكو ن قوي تمر ضعيفا فواصل القوى | لض يف حت كا فاالذا من
فى معا شبم سنت مما شرلنا *:

قال لحمفا بالكلااميرقكم ولاقاضولانامس ولاناه قألوا له راألنادرو
منقبلنا و الام فى ده نالقمالتو ى الماهل الضعيف القليل الناصر
و شهرالعزيز القادر الذ إلى المهين ويستطيل كل ذى ,د الى ماقد رت عله

عسللاليلهه اقوىمنه إسلبه قواه و اذله بعد عرءه
فامرن عزبز الا'ر

ولايد استطالت فبطشت الا حالالل ينها وبين ذلك بد ابطش متها
واجهل ومامن متكير الااديل عليه عتكبرولامن امة الا انم
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فلارأ
 9ذلك ؟ 7:أسضتاع ,رك ٠لف

مص

البئى والعدوان وأل

والتساقه

والاسك والتوا كلفاصيححنناا و أمسينا اخواناو ليس قيناظالمو لامظاو مفلا
ر

1

جر

1

كثان مجان

مجريننا ظلكرفاانلله غير من الناس و اطما نت إنا الدار و ملاب
انا العرار «8

قال ذالم ينافار و انتمفىخلاءوققار لسرت لم الا ممارة سيرة

قالوا له اجتزنا بالقوت و سير الماش قال لهماحسنتم فىجيم احوا لك
خلا عمارة الارض أتمرو ها بكم ذارن العقب اذاللد متعة سك

هأ من معاشه تطأول بهاالىمافى ب غديره سقمل نفسه علىالملكة ذامالا دنا
اخه أن ظَررعلة عد و ه.كان لد د  53و لا اخر-
ولاآخرة وامأدلا بلا

وان ظفرفه نأ1غ داكنذلاوا الا رض احرث

واغر سوا

الاشحار واستخدموا الامماراماحاالةنسل والبهائم والا نهأمفانلكل

درنقرة ولكل فركرررك كت سك

واحذ روا اليبهل فان.

لكل امة لبدبلاوكذدا 70

ممنإىىلى ارض سمرقند فوجد فيا اازط و الكر د والصغد فقتل منهم

من قل و اجابدرن اجاب م اخذ ارض مرو فو جد فيها اللمزر
وفرغال لديم وميم هؤلاء التبائل من بتى بافث مدل منهم.منكأغير

آمن ممضى الى ارض هراة )(١ فوجد فيها اللوز والا رتم
وأعنمن

رض مسار عاللىبن
افى
لعتو
الال
فاجابوه قثبعلايهلموجقاتلرة و اه
الموارضالصينفاتىالسندوه من حبايم .بن نوسحفَائلهمفتلب عليهم وقتل
من تلمدذل ارض الهند والحند اخوة.السند من بىحاخناو 4مالم

ناب عليهموعلىجميمارض الصينثمرجم الوارضباالفغاب عليهاوعلىمن لها

مقي ل بى لوح حي اجاوامسابررلد ارض ممامة والككةفياصا
من رمل العرف وضع

( )1ل هرمز #

الأ حنوقرأ قر من

ارض برقه رحرحان رائ

5

كناب التيجان

الاسباب أرهو اير ولكوكن  4قره ومنه خشره وكأن را |8

حين أمتنعت من طلوعه علرها الصخرة البيضاء  فيا رأى الموت واقن به
و تع
نيثفألي
سهه اعذاللكحضر فتالله الحضر بأذا القَرفين انقضى الام
وحان الاجل وى العمل  1عليك لأس  4حم ( )5عليك المات
ول الرطيا وغأب عنات المضا وقد وعد كالله وعداوالله متموعذه  55عمم

دعانه في الدنيا من اللكاره وحرمهم في الآخرة على التار فمّال ذوالقر نين.
الصعب بن ذى سراد الميرى
ند!
أنارا يشيع الوتوعي
قطودت ر-األك سحر ة ع بد 1
كل مكمعد احدود ا

وددت لاكلاسباب عننا1لا

والحد وا كنيو ذا شيو و
لايدرت

”

وجردت جر بد 1

ان اليقين نزيد لظا صا د قا
قد حاتلقسيب الكبير يعس ه

لااناك بصددق الو عو د 1

ودعاك اذحان الرحيل وم5ك

حريل
لمادعاك عن أأ

مد 1

و تقد رحوت ,بان ما ل ذل ند

عند الرجاء من الستين عبندا

و ستو لك وغاب عنكمتاما

وأرى اعمرك فقد ها مو جو دا

ادلة

لحب الى الى عرد ود!ا

لبن الدع لمان

ورقيمه الام الذفي و عيدا

ا

ني يلوم اخو النهى امه

 00كثر عند ها التدد1

انها لجمانرى املزان ولح زل

كوي المندة كن فدودضو ذا

اين اند ىّ د

و إضسى 0

لابد ان يل اللنون و ان نات
ولمّدرأى من حكمرا فا منى .
()1ب 6و أاهجم عليك 2+

يوماعلى بعدالمد ى معد ود!ا

و  1نندت

انأ  00000ذا

عير أ مشان معلا

و وك

1

1

كتابالتحان

ا

؟جددتمن اذلىسام وخلاقت

اعد التضار  : :اليم ل د

كلت “ن شاسعين تك

امد الاا مة و اجيم عد 0

من كأن فىحاشلدهو رغاد |

أو  6ل فى جم العدفين!

0

الام مئة له

بعك التعيم ولووعل ا عاو ها

بتكن عنقةو الثببرووائلا (؟)

و#ط

بعل علووه

لايطمئن الىالرمان وررده

كنان
م

م لول عله خلودا

فاكس فلا بثى وانّطالالدى

من كأن فو قى ادعها مو لوك !

عدو دأ

الوى تحمير و التسشع بعل 6

و آناد م د | قيله

تأصب حا كل شرء هالك

الال له ال اعد اوها

ملكتخطوبالدهر2 :ه

امس حسا ميك دو  8م91

00

د

أخد لمان من الشييبة فرصة

قارى الو مان وعصره

تمر ت الها عد الف قيلها

حش اأعالمين وقدد عست و يد"

بأساللين عن الرمان وسيره

اه

ثُتمودا

د ده مو ود١

اعطيت مأ انعط ل" 3

وجعت جمعا كالديا محشودا

حولبت اهل الآرض من فاقبأ

الفت آملا كاهنا وجنودا

ع ابا انق المجولُْ22

وا إن حر عا مقصودة

افلف ضحوة
فتحرت ماال

ودعوت قولا الما م س.ل دآ

داخم الل فها رهة.

وذ عل

وقصدت |ذأنّالغروب تندرة

ها
عا
ني
ات
ع
س

5مك ات 5

مو 7 | 75

ما ان ارملما اجاب حاف

()اكذلافيامل

لأان اضل قصيدا

ودود

و قسرت متها كاور ا و<-ودا
عىَّ  0ا

3

الصر اط لدودا

كاتاسالتبحان

م
ور أت عينالشدس عفد  00طَ_

ووؤردت أموا ج ال مط ورودا

وبلنت اعلام المشار قكايا

ابه أر'_ ١ بفى بهن حد ودا

ذواظات 695

0

وشت

دوجا اهأ

قطراد و نهاو حذ بدا

ات عن سر بها )(١ مندوح<ه

و الف عر صد فيا ممهود أ

وولحت فىالظلا ت حى حبتها

خوظ و كان رثا حها محمد و دا

ولقّيت نحت الشمس قوماخلتهم

لت الظلا م خنازرا وقروذ!

وعلى إنىحامغد وات إسطوة

بأ لصين حى بددواتدندا

وبلوت منع سم طلارفاوتلدا
ولميت مب انو كاو لبيبا

جرايودا
ورآيت منبم عاج

وما( ؟ )نشب من اسأروممودها

بوماو تطنى لاحر وب وقودا

وعلو اث

تك

أأد  7عزة قأدر

فها لليما :أ كف |

حاوأت أل اعطي اذلود وأر شَّ

صسيباعءود
فىاخلا فين الى ال

ه
ن ما
يقن
فآلى يانه ال

!
دس د
ويا م
اف الى دون الرض

فأ

0

لأصءعف

المسيل

|

كسى نه امد اله م.ى ود|

مترل

المنسة أو مرة

وتتنال تتت اأده منه بعد ا

3كم والنفوس رهاان

بزجى البوار ف ذو قبن رعود أ

سدمهمقو اه من" .سي

اومابراجج راقبين خمودا
يد
قبا نا خاسن هاق

لا 3
ن1امبلي

او مدعي ملت

لنهشام عن أسل

ن
..

موس

عن الى أدر يس بن سنال

بامقيدم 8السببوذي م
ليوات

3

ماشلاصل -شيريينا 

١ ٠

(” 1قوما  --مد

حدذو 9راقر دن

الى

:0

أل كي

أرنل مر الاأني صل اللفعايه -

دك

الننيين  3ا دن

ذ والفر نينحنوق
رأآر قال الذمال إن الااسود أن الممترف إن

تعفر ار

سكسك

 1م الخيرىرق د امغر لان المميري

تحنو قر اثر |مس ل
ست

م رة أن

و<وه الده سودا

لتدصحب الردى الفين عاما

أخو الا ياموالد هى الحج.ان

عليق .نداالك .ايلك العا دن

ان

لماو لاوس

اذاجأو زت من شرفات جو

وسر ت بابيك برقةرحرحانف.

وحاو ز ت العفيق بأرض هزد

الى الصو با(١ت)والتخلالدواق

هناك الصعس ذ والقر نينثاو

بطن تنوفة

الأنو ين عاق

تمن صاحلبزمان لذير صعب

قد صعب المزان دلا امان

قو الوزوقاليدنا انه

نوالا بام من انس وجا ن

لشد حاز الحلود الى مل أه

وسار

االونرحنو اأرمل امسى

للك الد هرو الد نأ مءًا ن

بول ارض

بعد وان

فل للنا زاين

جرى

فر سأ

لكمامنعلى

رهان

وقال لحمو د بن ز لدبن غالب بن اننا ب بنك زاند إنلايق
 5آله

ابن أ٠ن الارث ذ سراد املك امير ى

مم ذا الآر نين لما علا

عن لقان

.فا لا “بن أ |كن

الغا مله

الثناا ة

عته و لا حا اله
قأ نله

نخد عها عن فسة سأاعة

فأ

اميم الصب ذللا 1

وبعة موق فل

مبهل اموت ولحيه

تو نواف امه اشاهاه

ا

()1تي الاصلل -الصواب 1+

لمأ من

ح_ل

عه

لاز له
0ك

كدا بالتيجان

ا

يمدفم آلرت الدمس اهم

متنك ردول عاسي:

سالواعبىالدنيا قثل الديا
م صر فوا عنه سهاءالردى

و قسه ينهم سا لَه
لماانته الرمية القاتله

فا صبح امن اليه فانيز 0

اطترخى لا ينى نه سا لله

5ل قدم المرء له مداه

مستنصر | زادا بلا فا ضاة

قال أو ثمد حدثنا أسد عن ألى أد ريس عن وهب عن عابلدله بن عيأس

أنه سثلعن ذى الدرنين ممن كان قال هو من ميرو هو الصعب ارك

وأاه من كل شيرء سيبا قبل
ذى م ”د هو الذىمكن اللّهلهفي الاارض ت
واس الارض وني السد عبلأىجوج ومأ جوج فقيل له
قرنىالشمس د
فالاسكندر الرو ى قال كناالاسكتدر الروى رجلا صالما حكيما عل
بحرا شر لهس منارنين واحدة بارض بأبايون واخرى ف غرد  8بأرض

ارمينية( )1واعااسلمى
مغحررب بافرنس لانه عظيومر عظاءالتيابمة اكثروا
الا ثار عليه فى المغربمن المصانم والمدن والا نار

قال وسثل كمب عرى ذيالث ني فنمّال الصحييم عند نا منعلوم احبارنا
واسلافنأ انه من وميارنهااصعءب بن ذى صرائد والااسكند ررجل من

وبنىان بعنيص إن لءموبإن اسحاق بن ابراهيم اخليلورجاله ادركوا
عيسى إن مسيم صلوات الله عليه مهم جالينوس وارسطا طاليس ودائيال
وجالينوس وارسطأطايس من الرو ممن ببى يو نانودانيال من ياسر اثبل
ب ماعشياء ألله *

قال كمبلمتكن الرو م تروم ذلك و لالحاتهوة ذ لك والذي بشعمثدا
الحق مأمير فى اهل الد نيا الاكالانف ف الوجه او قال بينالعمنين ولقد

( )1في الاصل ر ومية #

قال

كانلانببجان

١١

قأل رسو لاللهصلىا عهليهوالدسولاوحى اللهال(يانىبعثتنك اميأو جمات
لنك م
خات ت فد ميك وشددت ظورك عنر:خلفك من الممنوجءاتلك

مأ بين يد ياث غنيمة العراق و الشامو المغرباما انه ليزيد زالهد ىفيهم
وينقص منكلامة)فلااد رى قولهابريبدن المدى فيهمعنه اورفعه

عن رسول اللهصللىه عليوهآلوهسل*#
قالابو مد ر فمالحدريث ال عىبد اللبد جمرو بن العا ص انقهال

كان ذو القر تين من جمير من أعظمامتهم و هوالصعب بنذ ىم ايد
امبري *

|د بن مومبىع٠ن أنىاد راس عن وهب قال د خل
قال ابو مذ عن س

عد اللهبن عباس عكةعل مىعأوبة إن ملأىميان ويمر و بن العاص بعد
وفاةعل بن أىطااالكرماللهوجههومعاوية وعمرو إقرانسورة (الخدات)
الكهف فهرسو قدرتوىا(وجدهاتغرب فىعين 6:#فقرأًمعاو بهو #ره
وحدها لمربةفىعينحاميةمن مر رة ؤقرأ عبد التحمئةمن لافقالا أبن

انرة و لنا
رةم
لمي
احا
عماس قرأت فىعينحمئةمن اللمأةوقرأنا تحن
صدةة رسولالن سبليل عليوهآلهولك هىلك واتثنتان وانت

واحد فمليك ايان اوفار جم الىقراءتنا  قال ليا نعمعكر بج من عندهيا
ف كب الاحبار فقالك مالكبايامد اراك حثيثامشنولا قال له
عبدالهنمااكب الاحباردخ دات علىمعاو نةوتمرووهاتقرأن (امدلله
الكيف )فهر|(وجدها”ذرب فيعبن حامية ) و قر أت | :تا( و حدها

نتن ف عبنجثة)من الجأة فال لهصدقت باعبدالله اولذى ,عث
لعراج الى
عمدا بالمق تنياما انزل اللهعلىموس بنتمر أن فى التورأة الامئةالله

١١

كزاب التبحان

[

عيدالته صدق الله ورسولهو لكمءاطاياشأهدام 0

بماد كنل
إلن عيباس,ظلفيه نافمن الازرق ل اك انا
لعب وادعاءليهقصة الهو مفةاللهفايأننم..نقول”
فقولهحين غزا المد:ة ومكةو رفم المزنة1ت

نت امكرره
ل دلوخندف لؤدواها

سلمادي.
للىجر #وطسم وجداس واليبود  قال لهعيد اللهدن عبسا ا

سع قال م الوكرب هذه الما
فال
قال تبع الوكر نبا-ق

ين الملوك ذو والعلاوالسود د رن الاةبو اماملاجد
لا بد ان رق الحو سلساسعد

ميت أسعد والسعو د طو الع

ترجو الإلودواانت غير عن

ف|بعد و اثل و المفعقم مده
اودى يعفر و المماقرفاشضى  2ملك تضعضم لازمان :الا تكد
بدأو عل الى يا سز ة قادر2

هلوا املوالى الحل الاعد()١

من النجو م فلا را م -

انودد
لما
اال
منا الما ول فى

قدث الراد ألى اأشار ف فازا

اضحت قلاع الرومقسراف؛دى

للبو لسفقأاهه
تنتهمقب ا

2

اأشفيق امسعد

م

ميال عينى لاتنامكأعا

كلت ما تيها ساملاسود

بطين حلا ثرا
حنهسا سعل

رم مفسل

او لالم لعما ب

فندزلت ممزل عراصةفىخيمة  2دين | لعمق ألى شيعالغر ةلد

انا فىمن قر لظة عالم .من سير حبر فى اليهود مسود

قالوا ازدجرءنقرية محجوبة

لدذيى مك مرد لؤي امد

فعذوت عنها .عفو راج ربهة 

ور كيدها لمعا ب يوام سر مد

وثر كته لل ارجو عفوه  2لوم الأساب من اميم اموقد

( )1ب  -الا مجد1+

ا

”

ولقد

اكلناتبتحال

الو

ولد ركت أ لؤمن قو منأ

أس
لحسس
ولى
قرا !و

و عضت قصد انحومكرعائذ ا

وار كتبر مو دب

اند
ومسدد

قو ما الى البيت المتيق صلا .مم

كرل

قو 5:لكورن كمد من أسلهم

ان الكر م الى الا كارم

قد فعمت عنهم جز ' 4سطو أهأ

ف الد هرم٠ حك الل مان الاريد

ور شعت م ن احياقر شَ عصة

وفككات عنها غل5 35 .

ود هبتهم أمو اهمو لا يم

واأسرف فو .رو وسهم يعمد

لاانواستتصر و رن اجبتهم

و اب لاو  1ولا متبلد

والامره #دود الحيدابمتى اث

فى قاب ذى عنم بغر وغييد

بهو م

ركم أو سحد

متدى.

انم

و هززت سيتىش وحوه معأشسر

ربلطاو هد
ىلو ا
تغذيالما فمل الهو د ند ف ظ د وف جرمف ا
حاوا حاتم علمون حجازم,

يض الكنا'س

اقسمت صدقالا ارى شر م

 1ى .الى طاعم هناك

والقد انا بىمن هذيل :اعد

إ.سحتاو درل لش م .إوام أنكر

قألواع لبت مال دار

ردول

ومعا

لق.

بالعييك السد

من

ا و

وز

(61

منضد

فأردتامس!حاكر فىدوه
لما اراد و  5محكر جبهم

من عيشة

فر ددتمااماوه مق فبهم

وير كتهم مثلا لا هل المشود

نادت الذىصرف الردى .اعنا
طاف نه و بر حول
لبيت
3

()١كذا افلياصل *

هلو

جزرلدى

الد يا جد

لا منه

مهاد

 :ارتل

<«رم در كن اسورد

نما يشيهيبأ سو أ د

الا عمد

ديت ه يو فى الاجم ند ورم

كتابالتحان
وبوةذغوت طوافه لأمو عد

و قام ذو العر نين فها <-ه

على اللغلى المتوقد

١15

خو قانطو ف

راه هالقا ول سعد

اذ كان ذ وألعر نينجدي مسلا

فى

طاف المشارق والمغار ب عالما

بنى علوما من كر بم مشسد

وراىمسير الشمس عند غرو هأ

فى عين ذى خف

قلق اذلالصعب صعب ز مأنه

واناط قوة عم»« .المر قد

حكم الامورو اكات ايامة

ير ى الى ١٠ جل ولما بمصد

ند ف المهد ورعنه قو ة

ولا اتلا ف الحتد

عند المتون

وثاط

حر مد

مَغى علا وناده وكلان قد()١

دن ّ ارد عن الردى ومهامة

قطم |أزو اخ رلة عل َه

وعلا المهامه فقدداعن ققدد

فهدى العا ثل أمة عن امة

والار قتلا مصددا عن مساك

منمىالقلب اضجى» يصرا
'

قارب مسعودا زاح عماله

لس

على فصل الما 2

و أر لسسة قاو ملعم
جعل

.سه

ا نام

 0أ شاع

ل

.راد
خر اله

َال ذروؤىئ عل الله نع.اس الشعر عن نام ئْ الازرقم دخل علْ مأو ب
وعلى #رة فانىبهكاسمعه من تأفمبن الازرق فال لهمعاوبهوجممرو

علمنا ان مقر أك اقرب الا انا طلبنا منلك سيباتاً تى هذا الشا هد عليه نم
عاهما١ف معأ ويهء

عبدالله بن عباس

ايا خمدهل ند رى
ف للهبا

شكر يم

فم فعلهةوممك وما كشث عنهم  -قال له عمط أثله 0حعله ألنه خيرا منك
قال أنسة 2

صلل اللهعله واله و ل ثى تومك (أم خيرام قوم تبع )

“( )١لعلهممضىعلى أوتارها  -م عد

قال

كنات التيدان

با

قال معاوية! زعياس فا الملىوالثأماوالحر مد قااللللى الا ة والتاط
بحتها مانلطين و ألك مرد مانحتهمن المحىفو مدر ١

و قد انت العرب بالشراهد افشعىارها و خطبما هذى الدرنين الصعم تن
ذى مرائد  قل مرواليس
ل حجر المعمور انا ارث  1 1أأرار

الكندى يذكرذا القرننالصعس ن ىذمر اد »
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وفه هول طرفة بنالعيد بنع

”إءنلبة بن عكا بة إن صعب إن عسلى بإانكر وإانثل بن قاسط إن هنب
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وحه ايض #اآلل الو مد كان ارهة ايض و دما هيلا فللادفن ارهة

اابألهذقاّر نين الصعب ابن ذذى مر اندبالحذوحنوقرافر فىرملالعراق
ورجم لعأ كر ه ظهرات خُمألزمردة بعد موت دىاامر ينوهي
صدفب
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صنف من المياتتسكن الرمل قصيرة لماراسان فىطر فيها وما اكات
مذ الرأسالقته رأ-ها الاخر ومىلانظهر الا فىالنهار وتسمىفى
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البرن فى الحواء تفرمنها الثمابين والشحمان و الافاعى فلاكثر تعلى

عساكر ه الميدة ذات ال أسيناضر ت بعسا كره يرا شبددا
فسكان يعرس نهار او سير ليلافكانت 'نضل العسا كرفى الليل نعضها
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قال ابوجمدماناررهة ذاالمدار جمبارععظيمة وسار رد الغربه
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ارهه سضى علىوجهه في ارض الحيشة ففتل وسبى حتى نطال وخندراين
للسير و عرق ف الخال فكامملك وماك من معه وكانالعيد ان العو 6ه

المنية فطلم عل جبل من حبالارض اللشة فاىلل فمال يماشر الأن انا

الله وله

حل | لما نب أأغر فىتو مسلا

على الل تمد وك المناهل بأعبى

لبي  1 5من إلا د صبء4

اذا مأ لذت "2اوجهيا الريد

1 3

ذا نك لق أ مه

لسس مثليسا

ل

 9ل

يكونغال (م)عنده الموت "ازل  2وطخفيهلالتحس اذْذَاكوالسعد
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النيل وا "معطمعه ودذهب عه أسور أ حى كك قوما سودأ قصار ا(م) مص
العرو ليست لهمنرم

أمراو اصاب مدوم 0

تع
,

ع لالصدور فا"  0قجأ بت عسوم وأسر مسجم

صاب !د حاء6م الذهس

١نل م رك بدخر

تداك من !سكبشة وقدمالءبحن وقد عبراحرالئحاة(؛)و زل.

(
ح)ل
لوعان
باببنل

(* )لعل تكون مال

غقارا يض العدونقصار الا عاقلت الخ

(*)فى

 0لعله المحاءة

حرم

الاعا

كناب التعحان

1

ا

سسرااء
ماه
لأ
10
:
خرء مك
ل
م
ل
و
ف
ا
ت
ب
ر
ع
ل
ا
ى
ل
ا
ا
ل
ا
ى
ر
س
ن
م
ة
ش
ي
ل
ا
والتععبول عن خا
أمممحتافه وأل أرهة ٍ المتارقفل من ارض احيشة راحدما وأحِد 5 70

بحرحتى وصل الى ارضليون اخذ علىالشام ويامالدرب خائيته
هداءااروم و أهل أرميثية٠مسار حتبم
22فيه انهالعيد سيان الك
 2ى قوما قصارأ فأمرمهم الك الى ارض ابعران وعمال مون

المرالت فزمون االنتوئيينالذينكانوا بعانوالبحرين من يدانا سانا
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اخضع الوك لوجه متكا هيبة النح مرت حتم الممنية ذا لكا
حع ملك العيك بن ارهه 1

دقا ل ابوشمد عبد املك عن شمد بن السانيالكلى ذا ماتابرهة ذو انار
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الى الجن برك نيلت السن

أراد ازدماءم اطبسمنالمسك الذي سرىالدماغ .نل داء السكات

وذلكان اتن ()١اذا خاصرالدماعافد طبيعتة واضعف قو أه »#

قل عبد املك وولى اسرائلك العبد نابرهة نالصعب فنا الملوك
ودانت اللغرب والجم وخضمت |هألواكفاقامفى الملك ستين عأمام
سقط شقة مرك الفاعممنز سه وكأن.:رَسل الميوش فدخل عله
الوهن فمىاكه 1عدا عليه الم احقات وكان علكه ستين عأما *#

حز ملك تمرو نابرهة 2:ه

وهن اورههةوتمرو ذ والا ذعاروامه العيوف.نة
راخو
مللك
تلىا
وو
الرابم المديةوفد الىمن هاذالعانمةأس وزعموا انه لا.ظبر ان للاذس
 8تنأ سل جنسماحنتافال ولانسل اأسي ن حن 4ه ولاجبي مأنسية
وأن هنأ أطل وى ذا المدرث عا 5 0أي ذلك ا 3

ل!5بوتمد لماولى جمروذ والاذعار املك قهرالناس بالملكرذءر م م
فلا رف لثر نب ولابعيد و و عل العرب بالساطان وشرد الناس

ووسم مسنغط طبه ,انار من اناالهوك و ببدل علىالناالسسير التى
كأنوا عايا عرفون فدعرالناس مخنوفه ذاعشرديدأ وله سعى ممرودو

الاذعار واه كان  0نات اللوك مند خبرفيؤٌ لىمن إبكار! وغير ابكار
فكد شر 0

"1مرو كال ذادمين عل احخرو نصوب متو حأجه

قلأ فمرذلك ل 0هوا|انامه واغضو افو ةنو كان شر عي
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ان قاابنالاب() إنتمردبن زيدبن سكساكث بن وائل ح

(؟ )كنا وام الس
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كتاي التيجان
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سب :ازلاعأرب ف قصر نونو يكنب مثله ومثل قصم وان وساحين .

امن خم شر حبيل ميرو قبائلى ببى قحطان ممنكان عأرب ثمقامفم
لى سنك الدماء
ارت
طىان الت اء هن الجىفد و
حان
قالب
خطييا فقَ

 0عتميسم بالاار فا لتارولا العاارس والس عير اوس كثرن([0
فد صبرم علىمابلصابرعله احد اءضيوالله ولاعرا ضِك قبل اند لوا

وساط يوالم وتسلبوا انتمو تلدسوا الذلة ذفلمكسبتم اد صاش
) ؟ /و| عقد م اللايات ؤتزا فست  5الاحسا__اذلا” ال فمولعن حرركم

توكشفون الضيم  -قشدكت الا رحام وطبجت الىاللّه مرك الامام
ونلالصرهماصوراما  0لغضمو الله
اومة ا
دله
فاماعنة وسلامة |يوذ

ولا ف لا طبعن سي هذا عل صدرى فاخرجه مظنبرئ فالموت عن

مناكحيأة وال هاب عن نجاة فقدموه فهم وملكوه
 /-ملك سر حبيل 2

ذولىالملك أرب شر <بيل نتمرو إن غاب فرجم الملك فىجلته ()+

الاولى نجلة عفر ن سكسك مع القبائلمن قحطان واجاته مير للذى
اراد لله مناشقطاع دولة ذي الاذعار ولغ خبرشر حييل ن يمرو الى

نر وفالتمو|
عمر وذى الاذعار مع جنو ده وزحف اآليهوزحف شر جيل م

العا ليةقذتاتلوا قدا لاشديدا  5افتر قاومات سبما خلق صكثير 9رجم
تمرود و الاذعار الى مدان مه شر حبول الىيذوك انام سر حييل

فى الماك سنئة 9مات
١)0
0ك
دنا
اع والمعى حدمبرحام و صبرث لل  +ح

(؟)ل_الاسياف

*

(ب؟ا)لاصل تخلته.#
قال .

كات التجان

حال

أاءنة
حل ملكالمد هاد
ذولى أنه امد هاد شنرحييز زمرو وهوالمدهأد ابو بلعسس للك

بان وكان الهدهاد نش ر حبيل رجلا شداعا حازما

ل اف عمدحد ثنا اإنلجيمة عن مكحول عن الىصا عار:بن عباس
قال ايه ل
ألوى
الدهاد

بن شر جيل زحف اليه
تمر
وذوالق
اعار

وبر ز اليه الهد هاد والتقوا ءوض ممير و ف بالمنفتحار نوا ابامافيا
فصل العسكران وبرز بعضها الى عض خر سم الحمد هاد على ١قة فيز ى
اعى اتي حتى و صل الىعساكروذميرالاة عأرقطاف بهو اند برهسا (ره
م حم الهم و مابتوعدون به تمراذا الاذ عأرمن اذ لانواسترق
مر دونك فزادهذا! ك ءرما إلىلناء مر وفانصرف الهد هادير بد
عسأ ره بسارحتىبِلمال *ىشرف الما ليهفى نو م قا نظ أجر ه)د(١ فيه

الصخور و التهبت الهو اجرءو قاال
لضب فنظر الى شجا ع اسود عظيم
هاري

وفى طله شجاع رقيق ابض ذا ده ركه فقاتتلا حى لغبا 6

او دقاماقلبالشجاع الايض الى الهد هاد نشيت ممذراع تأقنه حتى
لغ رأسة إللتىنها فقاع شه كالمستذيث فر دل ه امد هصاد الى سما 4:
قصمف الماءمهحورو ىمعاف في مآاب .الاسود فادركه ؤاقتتللا

طو يلافلغيا فافترةا واقبل الايض الىالمدهأ دقل ف5ملاولا كالمستغرت
قصب المد هاد افلميافءيه <تى روي”امقبل على السودو اخذه فل
زْلالائيض حى ت
سل الأسودم معنى ل وحهه حنى قاب عنه و مصى

امد ماد اوشعب عظيمذاختفى فيهناهرمستثر شحر أر أ كك ادسمم
كلا مافراعه سفيسلفه قذبال اليه فرحا حسان الودوه عليهمزيحسن

()0بلاس اأحدصد
0

امه بهل

دذثات التعسوال

ظ

نقودامنه فتالوا عم صبأ خا باهدهاد لابعالسييك وجاسو اوجاس فةالواله
افر ب 2و لاذلا قو ون الأمواك هنا ند عط ةقان ودا عن

لواله هذا الف اخ ونامن ابناء ملوكناهرب له غلام.-ود فطلبهفادركهبين
يديك فكازهار انت وفعات ذنظر ا مزهاد اشاب ايض  30ش وحهه

هو  5ل نمقمالوا له ماحدزا وك عند نابأهدهاد

 "1خراض الله ا

الااخته لمانا روزبواع لشيس( )١فزوجوه الهاوةلوالله
نان افمشرم ذا عو قلرول قالش وي ااه المارونا

راقبا

قال أمقلوا لهارجم
لان عمرادا

ا"

الاذ عار يع

ال عذات

يك

0

رجع فنادهم
ِر

جعالهد هاد

وفر ق عسا كره وَلْقّه امير ان مرا رجم ذاس فى الليلة الاتىمس.و ه.
ان مجلس فم مسل احتى احس

ىف الأصصر 00

الدى أحسو و

000
تملا فى !آم

وحدشة  -الحا قلو م سي

امه ذاد خلوهماءا.ه واو[د هأو لد اد 0

فاماشت

موك

الوأ 5

و صاراان  00فلأ هو

'غيه
ذا
قا
اذت كلبة مرن باب الحلس فا خذ تار جل الطفل وجر أنه
حي دعبي لك عنه فاب فنظر م رق أده كفت

وسكت  3وْ لدت

وغاات عنه 9ولدات ذ كراءفيا بلنمسن اخيه واخته انت الكلبة و ذسيت
قات لقال طلواواءة تالق لهلقعب لتا
التا اعهاال
هو اع هام ل 0

لهذار قنك ١هد هاد  0أنه ع
 .ارب

بلاوقب الآ لوسى  يكرالة بنت السكن  م #

نه

(؟) ل

داية 2

عن

5

كت باالتيحان

نين فأتك اشاءفاماانك الاول فق ماتأحسن ا٠لله عئاء لكفيه
و اماالاخراةلهأنك وايس لعدش لد ني وهوعوت و اماانتك

فانها تأ تيك وت ش لك ن ذمهبت عنهقربرهابعدهاو و جد

فىالفراش

أبن ونه للمس ات  025للفيس وقد ردهد  ١الحمد مث
عأمة من العلياء و شه عامةمن العلماءو لله علماي ذ ل
ككارل *

وعه
ججمي
وضر
فا|قأ اممهردهأد فىللك عشر فبلنسالحةضرانه الوفاة اح

ميرو ابنا ء مأوكهمو اهل المشورة من بى قحطن فقَال باابى قعحطان

ام! الكم تعلمونفضلر أبليقيس علىفانهالاتخطىي» مانشير به عليكمكيف
يمد و نيركةر أيهاقالونمقل وانها اعقل النساءوالؤجال قالوا تقال
استخافوأ عليكمفقا لله رجل منهم ابهالمللك ندع افاطيل قو مث

و اهل ملتك وتستذاف عليناامرأةوناكانت بالمكان الذى هى منك.
ومدا  -قياملاشر جيرانى رأرت الرجال وحمت اهل القضل وسبرمم
وشهبدت من ادركت من ملوكها فلاوالذى احاف يمارأت مثل اميس

رأناوعلا وح معانامرأمن ان وانى ارجوان 'نظهر لكمعامة امور أن

مأ تتفمون ب وه عتبكمم كاانت الدنيا تاقلوا.رأنى فانم مم اختيارى فل
انهل بتتاواق كنتسميت الملأكلعمرنوين لعهربن.
مؤديه لغيرها مر

جيرا بن عمى وهو :غلامله حزم وعمل فاذابلغفله المكاماق حماساوام

سيل
بعد مومها  قالوا سمعنا واطعنا امباللكانظرلنا تقالحمدهادن شر
وولى الملك بلسن*

سب ,بلكلس قد
فيا ولدت بمباسلملك ازدرى قومهاسكامالما كانت مية وانهوا من

كتاب التيجان.
1
أن .بلي امرجم امرأة وبل ذلك عمرا ذا الاذعار مع المووش و نمض الى
0
اعس أنين حى

كت

حدعائر أن قرط الاسدى

وشو

جعشر

شن قرط 4

١

الشميسع إن مالك إن حمر و إأنسد إن هسأن إن عر إن سكساك بن وال

بن #يربن سبو كان جءئر بن قرط عمرئلاث ماثة عاموكان الجد فارس
 6دما  5وكان ىَّ لقره من فو مر أسه إن هس أن و كن قو مه هن ال هم

أرض جاولوهمىاهة وكان هران اطول الئاس اجساما و اعذاقا وكانوأ

رفون فىالعرب حيث ساروا وفيهم قال الشاعن
لد كان فى قتان قومك متكم 2وقتيان هران الطوال الثرا اق
والترائق الطوال الاعاق ومندقيل للغر نوق غى نوق لطول عنمه فسارت
قيس دي بزالتعل جعفر بن قرط

وهو فحىعيئه علءال ع موراقرف

من ارض .الاسدقاف ومر المقيف هو الذى اظبر الني هود صل الله عايه
وس لمادبن لأوذ بن أرم الا نه الأهرة حين هلكات عأدباأرممالمميمفاحر

دن بقىمن هس آل بالمامة كانبق من طسم وجدنس ورانس إلى لاوذن 'رم
وهلاك

سيم ّ دك لس

 3فى سعذانة

ان هس أن لعل

و زمك قو مه هس أن

بالمامة وكان اطول الناس جسيا مر فاقمد من الكبر وهو الذى هجم
عليه عبيد بن عبدالزْى أثر عي الىالهامة فاصانه جا لسأ وهو 1كلعرا من

يخلة سحوق وهو يقول.
ت#اصرى

أكل جناك تاعدا

الى ارى حملك ينمى ساعد ا
يل

مكنا

انياكنى قال لهالساف يدُولو ن باللالاوكاخر مرت بتى مهننان بن
لعن

كا  -الشان
تعفر بالمامة رض

ْ ابا

<ورحل اسباو ة

ا  4واولكمن

6

عليه حاوره هأ

رجحل من قي ر لمعةأن د الى عبيداولكن بأعنيك احاووة قال أهعييك
لك

0

الك تأسءدانة وانشأ شرل

أن اللما ل انس فرق ف لعى

اكان «ضي وبركن ب#ضى

حنين طولى وطوإن م طى-

طدول وضى
اتمداتى من ع

 2كننى ملكا لاهل الارض

اليس ذابازمنى من قرط

تقواك ر يووا ع
:قاحار ه عبيك ح مات و كثلبدهالايات.ه مان نن سعدانة العمرى بعد

هذا ١3 مان
ةل بو جمد وان بلفرس انث جعفرن قرط الاسدى ع افنان هات أله

| افيس نت الهدماد وهدا اخيتمروايتتك بدهاريةمطيعة فاجر لىواخي
لان 0أشة امنمك ما منممله فى ولذا لى قاد خل الى بنات ميك
أنه ذخا هأ جعفر ن قرط واخاها تمراويمر وذوا الاذعار يطلبها واخاها

فلا جد لياحسا  وكان لجعمل فسه جعفر .ن قرط فىكل عام حمر ة لس
المكة فيحرم عكةشهررجب مرجمالى.دصنه عامال )(١ وجعل علنفسه
بعد رجوعه عن العمرة جاورةبر هود الني صالله عايه و  -لاخر م

كله حتى ينلخ 1يذمل ذلك كلعامن بمرجع ألى حصنه علما ل فكان
بان خم انال ولان قبر أنيهود صل النهعليه  5-5مسيرة لوم وى

مسافة وقد اخل جعفرن قرطتالمكساقة من النأس فلانز لما احد_كانت

لهحمى وكان جبفر ن قرط رحل الى تبرهوذ بالعيال والولد وكان غيورا
نىه واد ادرك حمولا ان عم فرحل باهله وو لده
ظحمعه ف
انفأ لا تص
ال#(ع)للتق

١

اللأعباغر وسارت

كتاب التدان

معه بلقيس واخوها جمرو طفل بعلمها امحد
ول
ء مر

النأس قسار ريد قبر الني هود صل الله عاءه و.لم فأخد عل شاط

الحميف بين النخل يأكلعرها ويعلفه الخف واللمافروانه اذائزل بالا<مّاف
ود ابعتهةالسيا يهاتلم ويهتل ملنفيه »نهم  9تخرج اليه نين
تجوار قهبر

عظيمفيقاتله <وتلىى من بين يدنهوقوللاهله  لالجزعو'قانه شليصطان
واه كأنرحل عأرب رت أأسلى الله تمر ون عبادن مهر س ان عفار ن

اودالله ن سعد العثيرة ( )١ وكان صء موك لا قربه قرارو نطاب الممارزة

فىقكبيليل املنعرب وفيكلاوب وتبمه علذىلكش يرك بنصمر نه
ولال
أن أودالله سان  68نْ كور نْ ألمار زليد وان صعلو ثين فانكين

جسوران علىكلهول قنيعا تمرو بن عياد فسارمهمايطلبول الامو ال وغيره

القبائللا,يصطل نارم ولاإسام من لعيهمفبين| #كذلك ساثر ن الىارت

مم الارضالىمر الافيف انرظءن جءفر بن قرط فشو اعلالرسم واقتصوا
اللارحتى راءى هم جعقر كشى "الشيعم ذلف ظعا له شدوأ  8طلة

-

5ه

ادر وه ويتها نهر الثفيف وهو نهر نهال فيه الر مل فيبتلغ من 2ط
فيهفطلبوا سر حة (>اللثهر يعبر و متها اليهفللا دو امنه ووقفوافيعدوة النهر
قرسا منهر أو اشاح ساق سرحه كالئلة و أيته سطت علىعرف غرسه
ظ فاحر فعليهم
بوجدة كاين وود بلغت ركتاه حل أء اذى افر س فْمَال م من

انتمومأشان

قال لهتمر و ن عاد  8 -مره بن عماد الا زردى وهذا

شربك بن عمرو الا.زدى وهذا تباذين تورال بيدى ندع الفمربمثئنا
()5ل -عمرو بن هسوس بن عقال بنسعد الصميرة *

( ؟ )ل -

( ” )لعله شرجة *
جع حسم

أسا

بيان؛

كناب التحان

ظ

١

بأسا ولا جدةفل لان و
3نفسك قالله بان بن ور بأعهرو لطاااقة
لنا بالشيخاذه عنه ودعه فلسناجمينله ولامنخلتّه  قا
علمله
رو

بنعباد دمعنكاحزع فوةالشياب تضغلباءة الحرم  قام
لرو ن
عاد لشيخمااسمك بأشيخومن انتقال لهانا جعفر بن قرط الازدى

قالله تمرو هل لالكمفارزة  قألله فلرورمت غيرهذا ماوجديه
اللقسا () الى قدعرف اق اهل فانثامءرو بن عباد بتقول

|

زءالطى قلا

فت تلقى متلا

حرمتاهل ومالى

وخنت فيه اللا

لودق مناى عردا

عتى

بكرن اهلك اهل

اذارأيت الاصيلا

جدوا الرخيل فالى

ابحث غلا

اراك قتيلا

فخلا

والدهى طوع تمنى اذ لس دهى ىطو يلا
قل إن مسان يس

شئغت

قيلا فم
لا

فذال جعفر ن قرط
قد كارت عنى نيا

فش لما ليا ض

ماانتواائر لفىذا

تراه

شيك الآانت مسي

انك

قا اراك خنؤا

اراك واف

ا
ما كنا

مم :سابر و له سوه أصابوا سرحة عبرواعايها ورأ و أ جما لن لسس ذأ

ماجا ءامدلا
ىلا
كيك
الأ لص تهروأ اهريغ دج
 ١ ١ىلا '

عن و الل اهله  وهى 5ثرى *

معو »>رخلا نم ميِضْلا

م

ظ

ماع1١

كيان التيحان

فطمزو ه فالقى اليهم الغن  /يعمل سلا حهم فيه شيا و حمل علهم فو لو |
 0وما لينظر امأالصس اليه
ك 2ل

 لاطاقة
 -و  ١ازه

ا

ول

3

افكت رو و 4الىذل و 5

العمانمة

وثشر نك بنظر ان فال نيانلشر بك اليناابريدفاعمبامع

أأسر مه الى عبر و|أليه مئها فعطما الده قى السر حةه قبل 7لكر هأ قطمزأه
فالى أن

 80لمك ىْ عن لفسيه فطعنه سر بك نَّ مرو ف صب ب صوك زه

للشب سئأن تأنه في أب عار فأحد جءقر الفنأةءن صبد زه فكسر اأسئان
جعقر

وار خةه جر حا خفيما هلأ نظر شر يك الى سذا نه ككسر و إلىفادر

عدر شِ سك  5ارد قتلهم أيه ارم لان الا سر أشهر  2أر | ييالعر ب

وهو مال فان اطاق من وان اخذالا ل استغتىمول استأسرب شر يك
غانه لامادا لك *ن

هر اميف

ومماطثه  ) 93خلس سر بك

نََّ تمر و

على لوى رمل و جد جعفر فى طلب “يان وكا نت فر س "بانكلت

لا نها جائلة الليل و التهار فادركه جمفر وفر س "دأ توطع يد يوافادركد
جمفر فط:ه تبان فشك جمفر د رع "بان وضر نه على | لكشم
فاخر جها من صد رة ول تعمل قنأه توآن شيةا فى يلب جمف رعمطفطليه .
ثألية ذممر ةفرساه و قال له ياألن عفر نت فرسى بأحمفر وهى لك مالز بادة
لك
أل له جعدر الىقا
فا
فى ألمد اء ق

قاللهتبان ول قا ل له جعفر المر ح

 ١ك قال لهتمان ليست نحا ثمة فانها ساسكت  8الكشح سا كاقزل اليه
( 0ل -مغاضةة +

عدر
مه

١

كاتلاتبيجان

جدان تلقن يدر از ملامناته 1 3به قاصا عر بكا جالسا على

حل رمل فساقها بون يد له حتىنلمبه| !لىجمرو.نعباد خل و ثأقهوساقهم
سن للد ل١ههفلل)ل قمبر هو د عليهامال لو نص ب لهمقبةبعيد | من الى

ولبزل دان بتعاهد جرحه حى رامالهم هاتوا القداء قالوالهيااباعامر
دنر ندند يجي أمو الكم

د د لكمسيد ولاليد

قالوال اهو بلطف بان ملك أأأوك :قال هو مأقاتمغقالوا ولس من

ذلك بفدال م قالواناأناعام جميماموا لنا نايك هقاال 39الت
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5

وأن  3قت  505عن مثثر هود عله السلام ذراوياق و تأوعن كيه

مو دمنجزع احمرمكتوب فيه بالمسند من مالك ذمار ير الاخيار أن
فاك ذمان العرغة الاقثر اهلك كذارلفارس الاخران بانملك كواد
 9وأنه من عطالوح وذماز
لقرلشن التحار فنَهًال ان هوذ عذءه الام 4
مدان ايه تعاء والءالة وماينيا مرأوا ممودا ممن جزع اخطضر وشه

مكتوى بالمسند عليأب منارةهذًا قبرقضاعة بن مالك بمينر مالك ثلامته
ماله عاادمخل واعتبر و اخرج وازذجر فدخل جمقر بن قرط وتمرو بن
عبادو ربك بن ممرو وتران بثنور فاصاوا شيخا جا لسا على سرير من

همي ال رمأنو! واعظمرم جسياءعليه ثومبنسوجمن ذهب وعلى رأسه
فوح من ذهب مكتوب فيه بالمسند اقنضااعة بن ما لأك بن مير سخطته
ورضيت ساخطت قد رالامل ورضيت حلول الاجل ومن لهرض بالقدر

جهل امبر ومن ميقم هااعطى تعب و ليمطب لالهعيش_بعد ماكتازيتة

للذاقروك هوا
تاار ب.

وه ازا ووو مه كو
ااى

:وم 0

اووننوين و العو قين حيتا()١

والسبيرين والهوى الادِضالقص سر الذذى شا دعا بر للبنينا ()
ملك الارض والاناع مثيتا
وى االك من سباعبد شمس2
ولىالا خضر المشيق ااطا سسا راعى عله عيرا وعيتا
ولأموض بدعو امجيس لدى اأبيسسست.نت بنوره”كت المجييمذلكد كا

يا
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7 5

2

كاب التدان

من رأنار أىالية مدو

ا

عالتا يذاك

حا مَعا

مصرنا من عد داك وعذا بالمغاراتعيرة الزائريا
الاين ارجاء والثوف امس ممما الى التناه ى رز هينا
قم جعفر  8قرط بالمروجوليأخذ شيا من مير هود ولامن لسوة

قضّاعة و منعبعذا وانجمفر قرط ام للدمافر اس خناهم عليهاو ادن

 4الانصراف فانصرفوا فاباتممحروبن عياد متزله هيأهدية من جال
وخيل وغير ذلك وسار الى جعفران قرط فاصانه فى مكا به لم:.رحل عن
دوار قير لنيهود صل أللهعليه و سم عدم اليه مرو الجدية فمنامأ ننه
حعفر و ذاه جعفر واطيءف لهالممدنة 1لصوب َهقن تعفك أ م ن الى
وحمل

محرومعة مرا وكاناسترق النظر فرأى جدجاد قبو.ها وهواسير قليااناه
مل ل
حعفرنأأطعأ م اك و جعل بشر ا ر
عقا
رهو

اشرب ممنمرى

|اباعامى قاللهجعفر أفي الثرائىالى فان اتساكررت ضاع الى قاله.

له مرو اشرب شرانى فهو رى عندك فاى طيفك 'َل هحتى شرب
وجمات فى الشيخفصرعتةه دأ مر و بن عباد فل سيهه وطررب نه
رأس حدر وحسده و انألرأضةمن دسده واخد كته ير جا راسه قلأ

نظراهل اح الىرأس جفر خضعن خيقة و ليس ٠فى الىإلااهس |ة
وطفل قال م تمروزو اجلحاد حى خاو 2و١قالت لمم.لاديس ولكن

الىاندة ليسفىالىجالمثلولا مرى ندا فى وعقدد|بت مد به
خو صه لماك تمروذى الاذعار_وهى اول ماعمات كن الو صات 

|اا"ت تصاب الدة ذ هب وراس النصاب باقوءة زرقاء
أن700ش

فتدخلها من مفرقها فىقروما <ىَّرج رأمن المدية من شعر قفاهأ انق

4

كتاب التجان

الأقرة و الذهب على جبينبا وهى زينة ولا .بدرى ماوراء ذلك فرزئن

للقيس ث 'منين مباله الوا هذه جدجاد كوانت فيس اججل ممجدحاد
ومرى نساء زمامهافلاراها أنكرها وعلاما لسرت حدحاد غيرا.نهرأى

ماغاب ععلىله فخليلاام! فىالميةع مماقالت لهباجمرو انالا تكار منالنساء
كألا ناث من الميل لاسمحن الاعن صهيل وعايذة واعا ارادت انللابن

هومن قونما ومد يده المها ورأى انه حأ 5عليها ذا الى نفسه ودافمته
فئليت عليه فا خذات يديه جما ردهأ الو اددة فماسكته فليستطم معها
حرا كاحممدت بداها لى رو مهافسات امد بهفضربث مهابحره فيا

وجأنهومات اخذات ر جليهنجرهفيالمي و مولقليللك هذا منى
بايا عامسثم الت لهن اسر جن فرس الىعامس فركبته ولبسث لامة انى
عامس وقاآاترنحان من قبل ان لشيم قتلالى عأمس فيتخطفكن العرب
من هذا الشعب فرحان ومشت خلفون بلقيس م كان اوعامص يفعل فلا

رجعن الى علمال بكين جعفرا وشاع قتله فى العر ب و مرف تمرو
ذوالا ذعار مكان قيس فارسل مرو فاخذها و الت لاخما لى حبل اذا
العيت جمرا اخد عه.و انت لااحيلة لك الاالموت ذاهرب فهبرب همزو ن
الهدهات اخو بِلفيسٍ الى البحرين مكتما فى زي اعى ! ني ' بعل.م 4أحد
وسارءت بلقّيس حتى دخات عل تمر وذى الا ذعارفاسىباقرنندامها
كان .نادم ات الملوك وشعل من قلا اخذت ار منهثممهأ قتاله

“زاالمللك سترى متي منالاذكاثلرحما رأيت مر المرص وحاجي فيك
حلم .حناجتك فى وساصرنه حمسن مساصية ذالماأه ماسمممهاومااعطته

من بنفسها من الدّر بوهى ”سمل فه ال دجاباحتى علمت ان الخر عماتفه
قعاميت

5

كتاب التبدان

ف مت اليه وسلت مدنها منقروم! ثمنحرنه فيامات جر نه فالفته فىركن
اسه والققت عليه بعضفرش انحاسم خرجت الاىلس فىجوف 'لادلل
وةلتهم ا مسكماملكفلان اننا نوا به فليا انوا به وكان .مه الوك
من ير فلمَل رسل لىماواك سر و انا ع 8الملو كتالمسمو 43مهم

المثبو عين قلا اجتمعوا اليها فىوقصر تمد ان خرجت عليهم فما لت لهم
انالاك قد زوجنى ».ل الىرثتاليه من ما> فى .انه والتم تملمونانه
لا واد ه فلأ عمص

المضوع يه والاستسلام ل رادنه والطاعه ا

له

ووضص |لي عسل مه وراق اهلالهو امس ى ان اذ عليكم 7لك مهدأ

قالو! سمما و طاعة لماك ذما ارادفاخدت عليهاملمهد ار_:للما املك بعد

قالوا لجا ايلنملك  -قالت لمهاهوذا وكشفت عفنهرأوه قتبلا قالوا لما
مم وليلأمهى عليكمالماك لهدط مو 4ك و هذا هدو
من فعمل هذا  3 5م ١

قدمات وعودى لك لازم تالوالحا انت اولى بالملك اذ ارحتنا من هذا
الرحس اللْائرفو  9لئس انلتحدهاد نشر حبيل ملكهم*

سوق ملك ئيس نت المد هاد ماك سبأ -#
كىا له ويزعم بعض
فوليت بلئّيس مجليكر وهىاى ذكرها الله تمالى ف
ذٌو
اك
االم
الرواة ان تبمت©م>راذا الاذعار لمعت حتى -قط شقهمن الف
قتلتهلس وكان ممااكلة سنة ومسا و عشرين سنةفراثاه المذرب
| 9كل بن إعفر إن تمرو امميرى فال شعرا *

ظ لتلدهي وآوائهل)

و صرف ايامله فانيه
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مسلكقال حيرجمأالكال مىجاته( الاوى
أل ابو#دلما ولتالقي
وذللك اممامن 2ه يعفرن سكسك نوائل نير ن سياوهى يلفس

أبنة الهدهاد ن

شرحبيل بنتمرد بنقالباناسياب بن “رو إزنزيد

 2سات إن واثلبحينر بنسبا وتمرو ذ والا دعار مرن

 5لاا بن سكسك ذكاناللاكخيه سفر بن سكسك وبفيتهمن قبلى

االطاط وبيته وذلك اندرو واذلعاار بنار هةذى المنار بن الصعب
ذى القر نين ان الحارث ذى سراد بن المهال ذىمناح لنعادذى شددين,

االطاط بن سكسك بن وائل بن ير فياو ليت ليس ١الك جعت
المموش المظيمة وسارت الىمكز فاعتمرت وتوجهتالى ارض بابلفغلت
علمن كان مهامن الئاسوات امربضاوند واؤرتان متفلت الى اليمن
انترب لما
وكان <رسما الرحال الذيبنوازروماوبطانّا لالنساءاوكا

فىالرجال وامم أرسولالله سلواندبانود اصللله علهما ناوم
اصره فنها حتىاناالهوحى براءمأمن ريب الجهاة قتزو <ها وهى
جار نهعد  7وكزممها 'لاث ال وستون امرأة م١ نات اشراف
حيرو كانت حيس الارية حتى تاممتحدئها حدرثالرحال قاذ زتها
ادعاعرفت هأ ارادت اأرجال رمال
قداغيرلو هأ ونكست ر م

املا

ووصلها وازولجمّمااواحلسانتثروجها الامن اشراف قومها
واذار ها مستمعة لد شمامعظية لاهطااات النظرقير متغيرة ! للورف.

_ولامستحة من المحديثعلمت انلهاثاربدفراقها واالنرجال .ليسوا بمانلا
فكانت قرس صالنةلنفسهاغيرواقم:فىالساوىولاغاذلةع انلمكارم فكان
ملكا قبلسلمان سبع سنين  .فلياأراذ الله|كرامهاسلمال خرج مرحأ

()ب -تخلته#

95

كنات التدان

ظ

لابريد الماوذلك انه لما لمعملك حيرم.ام.ا ل يمبلقه احد من اهل الد يا
عظمت نبفووولكبروا وتحبيروا (وللهالكبرياء والمبروت) فارادالله ان
رهوقد رنه فارسلاللههلان بن داود بنايشا ن حصرون ن هوم بن
تاهب بلناوىنن!هوذا ()١بينعوب إن أ حاقين !راهيم خليل الزحمن
صلاللهعليهو لم و اعط ها اللهملكالمبعطهاحدا م ن لهولارشيج لاحد

من بعده ذافىالىميرالانات انيلا ستطيع مخلوق ان  9ف8ى ها هله الرسم

ه
مو
للطير
عالها
قكاملاالله ع:وجل (غد وها شرهوراوحها شهر) و نظ
منطقالطير ومنطق كلشىرء شا من شه سبع حمده الافهمتسبيحة و “سير

ماعلهال اذا اقلتهالرياحتسب بتسبيحه وسخر تلهالانس وان والشياطين
كأ قال الله جنلاوه (كل شاء وغواص )لما ارادالله ارت هدى

ائيسوحمير  فابلمثله نبيه لهات بالاية الراهرة ابلتهىرت عدولمم
تقرس سلهان مخرجا لابريد اليهافقضى أذعرعل يلهأ و هو بردد غيرها
و كاناذا ركب غدا م ند مم وكان تت ميزله فيقيل باصطيخر منارض

فارس  32و فيبيت كابل فد وهأوروا ها مثل هذا المسير الى

دن 
غائلي
كل وجه اخذ اليه و قولالله اصدق الق
و(
ها شهر ورواحها

شمر)واسايا افلرامقمات عرشه و ايها ان تملكرا سجسلىسا ثه
نرامم
مو
مجعلسرعلشىه واجاس اعلاينستهعنوثما له وا لسلمن
علىمثلذلك منهم قاعد وقاتئم  ثمقال لريم اقلينا و قال للطسير اظلينا
قذلاته اأربحه اظلته الطيرو مر :معه من الانس و ان مره الشمس
()١فى الكا مل  --ايشا انعويفك بن باعز بسنلمون بن #شون إعنصنو ذاب
ابنرام بن حصرولت بن فارضبن يهوذا > وان اعلى -اح

20

واطيل

قات الاحان

سرح ١

واسذيل واقفة والط خر فوالتوائيت جاوس عل عاطم وأعسرام | سلمان

 95ولافسد علافى بده حى يأَذنماني
المسير لاتززيل اححدا منهمعر
وَضعيم عا[الارض معاي وال وال مارفى الشرةملتتو سجبهامل
مون تذصىم

توس لمغنرب فرعوضع امدبنة قمر الريفومقفته اثصامحماربه بامددو
عرب
وقال انها مهاجر ىعخرج فىاخراز مااللمن

أسمه احمد وهو

خامالنبيين | رم ماوق عند اقص| اللمعلءو]لهلم سار الى مكدفتال.

هذ أ بيت الله الدى ننأهارهيم الىوهواول ليث وا صم  2الارض
أمس ألله د م اشسة قثأة يزلل  -آمل سل فه َسار الى مد نه

م وص يرأ-عميل صل الل عهليه و «لفتزلاليه و ١به وكان ملك

م و مث البشر 'ن|ل4مبنتمرو برك مضا ض ن عد اأسيح بن

ثقيلة ن عبد امد انل ن حشر نعبدايل ن جر ثمن قحطال نهو 5

الي صل اللعلهيه وسل وكانلبشرعاملا لعل من كان بمكةوبالحجاز
وكان نادت ان دار ن اسمعيل اأنى  5وميد و بثو ممه ذاى المششر

|تسلا قاصره لمان ان يعدأمرة امسمكة.
الى سلما ن م١ستجير مس
الى نت ان قيد ار بن أسمعيل و أقرالبشرو جرثم على العا م الست 5

فمل اسمميل  -مسار ملمآن بن د أودو ارض المنحتى نزل عبران.
ع القلمس دن تمر و وهو افى نجران وكان من ى.عيد شمس إن
وال بن حمير بن سيأوهو عاملفسن +عل حران والمشلل الىالمعحر 9

وماو الاهيا من الللد و كآن الألس افى تجران احكمالعر ب في و قته

و كان حكيما مايظهر للثاسف ونىته وعباان عنهم  فلا رأىطو الع
عسا كر سليات طءت فقناوضم وذل وقال تو اضع وذلةنحت

كتاب التيجان

0

عرو سلطة ان هذا شأن-ياوي  و اذالقلاس افىنجرانجم اهل ران
فى دار العلةقباألاهل بحر ان ١ :تماهل (اءلالاول هل عند
منهذاقالواله _ مالميكنا

ا

ا

عند ن (ا) قاللهمالىاليس م مسحا وعباءة واسير اليهم ثلا .ثبكهانة
و طب و حكنةف ناكانفيهمني ليحتاجوا الىطبى و حكتتىلانفيهم
طب !ا بثممنطبى ولايسمعو ن من حكتىلان فيهممن حكنةالوحجى

 0 85لاويلتفتو انلى كها نتى لان فيهم من علالوحى .اصدق
اسسيم عو بالنبي
من كها نتىفلباسلقلمس العم و كأن اول من لب
ا

عل تفسه  و يعدو ب هو أسر اليل ونفسير

لي وايل اللهوحيرائيل
أسراثيل ولىاللهباالسان الل 8كظظطظظ 5سور!

رول الله جير ا رسو ل و ايل الله وعن ر اقل عبد |للهعن ر أ عبد
س

وأيل الله و ميكائيل صفىالمليهكاصفي وايلالله ف-سار الك العلمس إن

ق
ياحبر
وو

ىسالوه
شهدا ساريان وه ر ضهم بالكهانةف ي

وع ض الىكنةفتوا اليهوعرض الطب سمه فتركهم ومعضى
والاير نظله فرامىلكا | تجيبافدنامن لمان
الى ليا ن فرى ال برمتقله

فال سلمانباأصيفو باع

ب

قأصيف

المبارة ذلك تميدئجران المبتكر ادعه فتَال لأهأصف هلالرجل فياوقف
بين بدي سلمان سيم سلوانف بحت الليال فقالافى كران هات اع
نظارالى البق بين دون و الل ااا مىكذ اذا
لكذا فال اقىنجران بطل طبى مقاالل لمان ازهذا عميد ران لهمن

()1ل  -فكيف يكون عندنا ما ليس عندك عد
الامر

كناب التدان

م١

الام امسوان' بضيلنال ويأنفمان افى نجران وصدق ع اتلىءمهان
ورجع افعى تجران الرقومهفقالوا مارأيت الإقوم (الرثدلايكذباهله)
قسارها مثلا ول يظرلهمابه اجاب -لوان الى مادعا اثيهاتعَاثم عن أعاءه7

لعث إلى بلقييس مخبرها لخبلمان وكتمر! اعانهوكتب المها فمَال لحا الى
7دت قوما لبسوا الذل نحت العزو القاقة يحت الغنى و الصيرناحلتقدرة
يمصرول لحرت

ويقدرون بلااستطالة فكتيت اليه بلعيس تفعل الملوك

ذلك يستميلون اهواءالمالمحيمىدروافاذا قدر و١ عن وافيزو اولكن
لأنحارمهم ودعهيفيسل ك!الناسصبائا لنفسهفانسرقوا فليسوا باهل دين

ل افمىتجران ينه ورين لررعر١كلوامنهسنبلةفارسل الىبيس فاعلمما
فكتيتال به أن ادفم المهملحف والظاف ففعل ظٍي.اخدوا مئهدشئاور جعت

اليهكيسارت فاعبذاك ائيس فارسات اليهاد فم الهماميل د كورا
 8ا عمل فىبأخذم اشئا ورحجمواءل لالمشتاليه ان ابعث ١م

تخاريةحسناء اع
وطرا شيئاتطوف بهعل عىسا كرثمحت اتغمر مهافارسل
افىنحرانانته وإبكن فىوقتها اجملمسهافطا نت فجىيم عساكر سلمان

0انسا ومو.ما ولارفوالما رأسه احدحتىاتتهت اسللىمان فنظر الى

مافى يدهاولينظرالمافرجمت واعلمت.ذلك اباها فكت_مهاإلى بالئيس
 4تّ ا

ومل الىسمه ولاتعرض اجنادذا الى ااملسله فَأن الله

لاما لب 6رفم سلما حّ كال من ماربمدينة سيأ  0مسيرة اا به
ايامأرادالتي سامان التزول وكان لامزل الاعلالماء وكأن المدهدالدى
بدلهع الماء ففمّد المدهد لابهدخات علية الشوس من ..وطيعة و كال

مثل اليطة وقالالله تبارك وتءالى (وتفقد الطير فمَال مالى لاارى المدهد

م١

كعات

الدان

1

ن المأ مين لاعد بندعد ابأ 0بك اولااذنحنه أو بأ نمت ساطا نه بين )
ْ كلم ٠

م د عن اسد عن الى أدر بس عن وهف عن أن عباس ابه قال

لاعدته عذانا شد بدا اى لاتتف جذا حره حتى لا بطير ممالطيروقوله

ساطان مبين العذر اليين والسلطانالخحجة وكان المدهد تقدم مر _:ذلك
الموضم فى هدهدا من رض مرب فول ذللك 'لمد هد لمد هد دهان

اخترنى ماهدا الدى أارى مارأمت ملكااعت من هدأ الراكب العم ومعه
من الحذود ماارى ماره وو اسمع به ق|ا|لل لههد هد سلمان هذا سلما ن

 4اليه مالثن تا انامنارض  2قال له هذهد سلمال
أب داود

بم قال ملكتنا لأ ارلئاس مثلها فى حستها و فضاها و رأبها

وها من
وحسن دي هار وكثرة رده واخليرالذى اعطيته فى بلدها ام
لحن 8هيل ! وهى منة لد حميرفا ل انطاق بنأأأيها فانطنما حي نظراليها

ورحم ل امال _ةنااللله .ارك (فكث غير بعد فقّال احط تت عامط

نهوحثنكمنا 82فين الى واجدت اعرد عنكهم واو" عدت من كل
شياو  9على س عظ.م وجيد نأ وقومهأ سحدو زل.لشمس مدنول الله

وزه ن لهمالشبيطان ماهم قصدم عرن السبيلفهم '- 2متدون قا ل -لمان)

ستنظرا صدقت امكنت من  52ذيين اذهب بكتاىهذا فالقه اليهمم
تول عنهم فانظر مباذراجءون )فكتب -امان كتايا و دفيه الى المد هد
فاخذه الحد هد عنقاره و انطلق حت التهى اليها فكان ميال رأ-ها حتى
حاذى تاجها و هعىلى عرشم الىالكتاب فوقم فحىجرها فاظرت اليه

ونظر الناسالى طائر رج الكتاب فتالواربى اليك كتاب مر» السماء
لقاضوا  8ذلك >١٠ آمعشت الى مقاحويلرو كانت اول م ن استشار

لمكاو ل

كات

١ 2

لشدان

المذاول من ير فتا لت لممامذكر اللفى القران

(ياامال|ملا الى التىالي

 3ب كرحم أنهدمناسلوانو انه بسمالنهأر ن الرحيم الا تماو اعلداوق
انظرى
اميت ق 0من شِ لو قود ىٍِ 1و لويس شاك بد وْ إلا  2-1انك فها

م تتتحنهم) انالماواك 'ذادخلوا قر به افسدوهاأ وحعلوا
ماد رأ صل ل قالت وله
اعرد أهأها اذلة و تدلك

لفعلول وأو س "00 .اليهم |إل به فااظر 5
تم

اسلأارون )
قالابو ير  33متأ 3 0

9
اى
ل ان رالال

اختار ت دبعينرحلاع ف أبناءالأوك

 4و ضفب

ل  5رست اللهمعوم ف 3ا

ومالة وصيفة ولدوا فى شهرواحد مماولد وافى لِلةواحدة وارسات اليه
لق مملوء ذهيا وفضة ودرا وباقوتا وزرجدا وزسذا وختمت عل اق

ولبستالوصا'ف والوصفاءوزايحادا ليظن من رامم'نكلمهم غيات
كرق
ر ع

و

وارسات اليهتخيلع ق ذكوروانات وقالت نردابا

ال لذ كور والانا تت من هاده الخيل 5من بعص من غير أن بره أسدد

وصيوه ان تخب مافى هذا الاق من غير ان يمكه  ..قال فتوجه رساو.ا
تى بهو ]الى مووضمع ا در كه احد _ فهال عضوم  ..أن ملامعن شو

 7بالمقالذى الخاتلاف فوياهباك ان جرب كولاحد عننفسدفيقم
الات

شر تاب 0

فضو ٍ ع الشدمت افيس

ا رأف حمر قعماأات خدوا

في اهبة المرب لمعت المبوش واستعدت للحرب وقالت لقو مم!  .ان
وول

اليدره 5

لم المرت

ودعا الى اللهفيو لىفانبعوه
وس واسرروسبسا

ا

109 3
3او
واأ ي
د وو اس اااا اا

)شير لنا العو اب فيهذا #7

وأن

سس سس اهاوسو

هو

نسو سيسونابسب السسالسغسس

ا

ل

هيل
ب

وس

ووو

كتاى التدان

73

المهديةر 2و سلمتاءاسألا ه عنهفرو ملك ممنلوك الد نياحارن ها الا حد نأ

طاقة وان كات نيا فا لنا بالله طاقة ف.لي.ا انت اللمدية الى سلمان نسب
" +الخدلبعضّها عنبض وميز الغلران عن الموارى فىلباسهم واخبرمعا
فاىلحق من عدد الياقوت والموهى والزءرجد والزمرذ ووزن العضان

والاجين فاجانه! لرسل وصدقوه الى مادعام البدمن طاعة الله ثمدعاعفر ينا
من |أن نانى نعر شاو كانعس شهاذهبا صامتامس صبءابالدر والياقورتءشر ن

فىعشرين ذراعا (؟) وتاجبا كالمتقل (م) معاق الى رهوالحاس بالسلاسل
فال ارلعيفت( 1ن!اتيك بهقبل ان تشوممسء مقامك وانى عل ه لقوي
امن )قال1صف نْ رخياكاتب سلمان وقد لتب الوحى الدى اص الله

8يك بهقبل ان بربداليك طرفك )فامى سلوان الر بم ,
نه سلمان( ١ت
ف
صت ١
فاقا

سرع مطنرفة عين ذانى الى العرش وهوفى قصر تمد ان

ودوله عشرة حب لمجا لس فيكلسجاس حرس فام ١ صف الرمم
فاقاته وامسلك |صرفاصلدمر ش ذا لىبهسلمان وكان سلمات

لاتمتجب عن! صف عنداسائه فاناه بالعرش واصى سامان المن والانس

فبنوا له محا لى لبين مثلها لجْمل العر ش فى !قصى الجاس ولما رأ ى
سامان العرش من ذهب و لو اؤْ وجوهر ةال ( نكر وانها ععرشما نظر

أتيتدىامككون من الذينلابهتدون )
قال أن عباس زه فيهجوهر وباقوت وقصمنه وقالان عباس لاعران
ظاه وياطن فمندى لظاهره سان ولاطنه علممتدى يهاليه من اعتصوالله

( )١الذىقصهاللعنوجل فىكتابه خلافهن!  -م
عشرون ذ رأعا وعرضه عشرة أذ رع

(؟)ل  -طوله

 9ب --كاطكل 3+

وال

5ظ

كتات التحان

وان وفد بتقيس الذين اوفدت اليسلمان انوها فاعلموها عارأوا وباعا نهم
فامىت بالواز وسارتفى ماثة رجل وعشرين رجلا من اشراف قومها

ورؤسا ها واخيارها ممكلرجل مرى وجوه جنده وافا ضل اصحا به
متعداشر حمر
وقادة خله ماثةرجل مجمعمتاناء الوك مقاأ

اثلئلملهاادصطام مناولالدهور وفضاك؟ بأفضل الامور وقد ابتلاكم

ذا النبيلجان بنداودان انتموشكرتم زادكتسمه وان كفرتمسك
النعم وسلط يكمللم -فعاأ اولما الام اليك وعلموا اما شفيعةعلرهم
تأصعدة هم ش جت الىسامان فى ماثة الف واثتى عشر الفأ ور أت جميم

اجنادها بغمدان وعارب قر كها ثلا ثة ايامفتَال لما قومهها .ما في امى

هذا الر جل رد إن الدخول في طاعته امتحارينه ام#ولين انه ى
مرؤو ل أنيهوام ملك من هو لاء الملواك
قالت هم سا علمكممنه تع
انظروا الي اذا انادخات عليهذأن هو اصرفى باللوس ذهو ملك مهنده

الملوك لان الملوكلامجلسعندم الا باذ-هم وما اقل من مجلس عندم الا
خاضتهم  -وال دوا ملي ولذهنى فهو ني ومم اتى ا-أله عن اشيأء

ان هو اخبرنىعنها فهو نيوا نادا خلة ى امه و لاطاقة لكممحاربته
قال فاص -لمان ان لءلوا لهعن عينه وشماله حاتطين موهين بالدهب

وبنو! من وراءفاك دارا ولسا ويعلوا ارض الدار لبنامموها بالذهب
غير مو م لبئةواحدة ماذن لما بالدخول فلا رأت المائطين وذخلات
الدار ذرات ارضها وحيطامامردذهب

نقا صر

اليها ممكهاأ د رات

شما

لايشيه ماكانت فيهوسلمان فى حبلسهفى اقصى الدار و معهالبنةمن ذهب

فىبد هسا ن يرد ان ام ت باهلوس امنجلس عليها فنظر ت فاذا هي

كتاب التدان

5-5

على بأب اس سلمان من خار ج كو ضع لبنة من فر ش الدار ليس يهأ

ضكى
م ذل
نراًت
ا حين
بنة كردت

عافىيدهافتتهم)ها فرمت,الابنة فى

االى وسلمان نظرفلا دخلت عليه وسامت وحته لكة المأوك
اوشمذ

توواضءتله ما بتواضم للملوك تمتحنه بذلك فقا للها-امان(أهكذا
اثممت منبده قلا ,أ.مرها و لانها هاعن
عرشك قا لت كا؛ هقو)
القيام حت اذا طال ذلك منهاقال امات درفمراسه الها 3
00
نه قلء

ي قال
فليعم  -قالت الآن علمت نلك ن -

نند الوكالاباذنهم واماالفعيعامندم يهام
ومن ابن قالت انهلامماس ع
 0من شعد عندم لا من كان من خأصتهم لكتكقات مما لة "1
ومأ

اث خصال فانانت اخيرات
ثكلعى
الله وقد متك وانا اريد اسا ل
هن دخات ةى طاعتك وان تفل فعاترأنىفم بت وينك  -قال سامان

سضمولااء
ف ولاقوة الايالله قالت اخيرنى عنماء روى ليس مر :ار
يرى علنون
واخيرنى عنتشييه الولد انوأاهمه ومناين بأنيه ذألك
خو

ارب تارك وتمالى  وسألته ذعنلك وهىجا لسة مما يليه عكلرسى
و الانس والجن عن عويثنهماله فقَالسامان للانس هل عندكمفى هذا
قالواياياللهلاعلملنا  #قال للحن هلل تدك فى هذا شرء
:-قالوا

ريل
اذه
وها فاذا
جام
 7ني اللهثمقال-لمانلاجر :اركيواف ه
تصيبعرقها لفذوه وجذنىبه  -قتعاواواتوه عماءكديرمن عرق اميل
فقاللها هبنالكعبايس ماء روى ليس منارض ولاسماء 

قالت احدت

للها  اما شبه الولد ذان!انطفة اذاعن هذه اذا تقول فاىلخصلتين قا
سبدّت مانلرجل كانااشبهلهوازسيةت مر٠ أأرآةكانالشهلها| قاللت
20

صد قث

كتاب التدان

ا

مداقت  .-قلت فالخصلة الثالثة قل ها تارك وتسالى عءسؤًا لك وانا
راب الى دى فرغب سلمان الى ربه فمىله ذلك فاوح الله اليه انى

قد انستها ذ لسأكلذهااعنه فألا فنا ات ماا درى ما سا للك عنه
مأنيالله فضععرلا سلمان الاسلام فتالت انظرفىامرىهذا .وى هذا

فتالت المنكنا نصيب فوسامان رحمة الثبوة فيساًل عمائرد )(١ فاذاهو
تروج ,ليس اتتنافطة المنوحيل الانسوكيدالتساءقلأصبرام فكيف.
اذا اجتمءم تمعاعواهامن ارده الانس اهل القسوة والتطاولعل من دو هم
امن عل الفسنا  74تحجرعنا كلخيرو مزل نذاكلسوء وشر

لوا

فللزهده فمأ ؤازه ذذار  8ريل هزوجها :52الهم عقر ات من أن الله

ووه

[ه رأني اللهالذيأبك ٠ر١بد رو
اناكفيك لهال اناه فقا ل

بلقّيس وامها من الإنوللد جنية من انسىقط وادا الاكان رجلاه مكل
حافر امارساقهاجان(؛) اصللمبّسوة حادالتفس  حار المسم_قال -لياق

كيف الناىنظرالى ذاك مماواءلمن غيراناماأمرددمنبهاه_قاللزوامة
|فيكذلكفصنم زوب لسلمانحاس ما قوار روجءلار ض المحلس
انأ ث
َه وسرحقيهاا| السمك  3-حمل وق ذالك صر حامردامن قوأرير  9-قالله.

ارسل اليها فلتد ذل عليك فانك برى الدى بر .بد فبعث اليهاو هوعل

كرسيه لايلسفبىيت #اسغيره فيارأت الماء والسمك نجولفيه ضربت
ها لتنظر مكا تانجلس فيهفليد و احسبتهلمة فكشفت عرسا قيها
لتبخوض الماء فلار اها سلمان و نظر الى سسأقيها علييها شعر كثير! مسودعلى
نأض سأقنها قال ها سلءان١تكشقى عن سأ قيك انه صرح ممرد »“ن 
 0في الاصل دريد

ظ (؟) لعلهوساقاه إحمان م

3

كدان التبحان

ا

قواز بر قنتارت فاذ ا ملكها3س سوق وو ك سامانو انح انا
الآ
أن من عند اللهليس من للك | لاو مين فعا 0
ودهب األلباطل مة لاكروب او نرق شدي

واعلميك معس مانت

للهرب العا لمين )فللانظر  -لمان الىشعر سأ قبهالاوساكت0
جسم صبر ف وحهه عن ساقيها للتثءرالدى رأى فت اتلف.سى أثهاءأ ضرف
نصره و وحيةه للشير اذى رأى قات  .يلميالله دي

دو .قال سلمان مالانحلوعلىالمين لاملوعلىاله .م2
فاق تق ا
يننرب
” عليه بر ءا تا م
اممان ا
تسلو
 1اهلية في عاز م سامأن علىبرو يمراقال لهر جل يا من الأن كاته
عر  ة6
لاشلا
محب ماو اسفلقمان  بأي اللههل كر هنت متاها
قالاى سأر كبالك عثل القضة من غير عيب  -قال لَه| قعلقصنم لما

النورة و بعث مما اليهاوامخذلا الام قال بمض اهل ال27 #
اول نو رة عماها مخلوقى راو ل ح_اعء صنع ذلك المت وى صنماذ للك

الى صر حين مرة بر وضر وب

سان ذا سه
الصناعات ويروجها لم

بهاو بعقلهاو ند بيرها و تحسن رابها ذو لدت لهداود و رحيم فاب

بيه و بهى رحبعم بعد -اهان وسرح افيس علىداود قات فلىحميااةنا
5

و 79ل ار  5ان يأنيها سلمان 0 8شور هسل فيقيمعتد 1

سبعا ماسير فاىلارض و كان بميتها بالشياطين نحملون لحمافعامة صتاعا نه

اهل امن من قبل الشيا لينو افتر قت عنهمفىاناس شر قاو قر باب
و أل مملمان أمادع سهأرت به الىالا حافف لبر ور قير ردني ملت

عله ود -
ل فسار حت  05الأحقاف ود خ لا ال قىبر هم دو ور أآه

3

5-55

كتاب التدان

تمانصر ف و مرعل البعرحى بِلمعدن *#

قل ابو محمد ل بلمسلمان الىعبر الاحقاف 'مر الىسمفامسكت ثمقال

امارد وهال ول اق ازا رنطق تسد فى ور واه
ملكوا و الىاللهالصبر *

اعباسقال
 9بو شحمدعبد انلك إن هسامعن بيه عأنتى صا ء ن ن
د ثرت احاد بث السور فى ناس شه رسول| لله صل اللهعليهوالله دسل
رت
ود
ندك
ما
ارات فيهافتول لثير هفلمدل هذا

حد ما فاقيل رجل

مرخ جهيلة سجى جفيلةلارام ول صلاللعهايهو ل قآل(ووعند جقيئة

حثسن فلأ
يحد
فم
الميراليقين) منال صلاللاهيه واهو.ل قد انى من
جا ناسل© جلس مقال3بكمرسول الل صل اللاعايه وآلهوسرقلناله هذا
رسو لالندذةا م امليسهرءا قبل بل فتهضما عه رسو ل التدصل اللدعاره 0

م قال انهذاجتة من اقلاات.ءاجم كانوا يسستطيلوت علىالداع بر م

قاذ اجلسو افى السبفدخلعلبم من هود ولهمكاقهمهذا يستجاب رأفتهم
وان نوالا سلامالصاخةفةال بأرسولالله الى انيتك من هرأ قره
 1هم ففسءت فلريهمومى ات عل التك ديب حأود 3والىاحيبث الاسلام
واترتك فيه راغا فاشرحلىاعلامهو ادلاف:ىغلقر انه فقال رسول اللهصلالله

كهت اياما قل السنة
فشته
عليهوس-ع.ببباانس علمه من ذ لكما
سو اول

وحسن فمهه  .-و أل الانامجدة | :واباهفىعلس

كنا أولحلة تافو اه اأفه من احادحدت العيور وال  4:حدتى

(نوقنيرة بن الغسان عن اشاخه قالو! رات ناجحرة ازمة سنةشد دة

اكل النناس خيليم فلكالواخلهممطيهم فكانت الذخائر التىلا يغضى المأ
لك
ا
و بك
(() بالاعلىغربب 1

4ك

كتاب التدان

0000

الافىالمبد الشد يد فلا افنوها تبعو ا خشاش الارض من ار شة
واولادهاهن وه اد رك رجت جلماعة مر

فاشرفوا على هجل ذى بات جم

ليفى طلت النيات

ةو و1

عض
و اىليها الس بأ ع وجن عام الليل فى

ما كاثو أ عدو د ناوواانك

مومللماون البلدالذى#فيه فأذا فيهاولادسيع قال خدتىرجل
.ها
فار مس

نهم تال له مالك قال فرأيت فى الغار اشبالا حين شدت  قال نفرجنا
هار بين الوقن هنا وهدة من وهاد إلا رض بعد مأأأنعدنا دن٠.ذلك

ألمطبعفاصبنا عل باب الوهدة حجرا مطيها ب عليهفملءذأه اذا رجل
عله جية صوف ق بده 8

الى وم

مر

فلارماي (احاطلاة نصةوان ىَّاهل

سكتو ب فبا بعثتى الله الى
عيذ م

عر م [)١رهمدا لل وألعرب من ال لشيراو مذرافكدذونى ا

تاذو افيه اللو  515نو الضكرة نك

أل

61اقااق

هشام عانلى حيى ااسجستانى عن مرة نير اليابللعن الاصيم نذا نة
قال انالملوسذات بو معند ع ناوطالب رطى اللهعنه فيخلافة ان بكر

اولجس سطودورت ]رادا الأول بع رازه وسو انا د د
الناس وراعهم منظره واقبلىجتى و قف فلو حرام ا فكان كالعَائم فك
ادلى ا'قوم اليه ملسا وقال  من ميد ْ داشاروا الى علىانلى ط:لت

|نعم رسو لاللهصلالعللهيه و سل ووءعالاممالناس
1ب وجهه وقالواهذا .
والأخوذ عنه فنظر اليه على فةال  -.اجاسامهاالرجل  فال اناجالس ألما
المادى

ذه ..ال لهعل  --من ضر موت ا

قال 5نم9 0فأماله

الأضرحى فدَال

ب(ا1ل)اصل غربب * ٠

|

الس

!ا

كتات التدان
مده ركلاى هداك( )١اللهمتنهادى 

واشرج سلمكء نلذوىعدصادى

جازاة :نف من وادىااسكك الى

ذتاالاماحل مبنطداء أ جياد

ندة
كلفهمال

الاىلس دادو تمليم بارشاد

ّءيدا
الملوسفا

 310بالدين دين اطق حأء به

تمد وهو قر م المضيرو اليادى

لقت منتقلا من دنطاغ4

ومن عبادةاوثان وانداد

ومسنفيلح ادمطاة

نسيكها خا ب ذولوثة عادى

فادال عل القصدواجز الررسءنكبدى
اسرعة ذاات ارضاح وارشاد
والممبفضل هدي اليوممنش.ى

 1هد :ىاللكت المشبورضى النادى

ان الهدايه والا مان شافية

عنالممى والتتى مخنير ازواذ

ولس فرج رات الكفرعن أحد

اماه الجهل الاحيةالوادى

قالفا حب عليا شيره وقالله عل لله درك ما ارصن شعرك

قال فسر به

وشرح له الاسلام نالعليىد وسحسن الامه ثمازعليا سأ ل فها لله
اعال انت رممضوت  -قالاذا جلها مااعغيرها  قال انعرف مو 3
قالله كانك تسألء.نقبرهود النى صل الل عليه وس قال

الاحتاف 

لهعل لله د رك مااخطأات لام  -خر حت فعونهوال شيانى فىغامة
من الى و دن ريلأن | بره أ.عش صوئة فنا كوثرة ذاره شر لافى

بلادالا جقاف اأمارفنا رجلعى ف الموضع حت اهنا إلى كثيت أجمر
وه كهور ف مشرفة فاتهنا الىلهف منها فد خلنآه فا معنا فيه طو بلا فالتهينا
الىدح ر إن قد طَقٌأحد ماعل الآخرو  4خال يدخل مله التحجيف مدأ 5
5

5

حٍِ

ث1

قد خ:1ه قذراءت رحلا  0سر بررة اذ | ينم نعم رتك ةا مون حدسم لاه أصيته رطبا

()ل حكلاك ا

كتاب التحان

د

أيت عندرأسه كتابا بالمسند  انهاوذ النى |منت بالل
وتنرير
واشفةّت علعاد بكفرهاوما كانلام الله00

عل رذى الله

 810سمعت من الى!لقا سم صلىاللدعايه- "7ل 5
 1ابومد ل

عدل وسار م العوتن” عتاق ايل من قا با
ن
-لمان

ارلجيته اميل من االبحر الخيل اضرا ته
خيل اصعب ذىالقر نيناخ
وفتن بها فطفق مسحا بالسوق و الاعناق فانسته التسبيح والتهايل  وول

بض اهل العلىبل نسىضاوةالمصرث ذكرالصلوة والتسبيح فقال ليباوتى
أاشك رام اكقرف م بالل الخضر فرت ؤزتموا انها ردت الىالبحرتم
رددن
سارت به ا حت يامادص وكان للا عه ذور روم الجاع وا

فنزدخم عهاللطييرفى المواء علىراًس لمات -ثم انخاثم -امانسقط
من بده قدذهيت الطير وسكنت ارمح لأ اراد الله انرى سليان ومن مع

من المؤمنين ان الد يياومافها الى زوال  7 -عاك

الها انا ل لجيه

ليا ساب ملك ل لا نسى من ذكر الله ترج هاربا

بجول فىالفيا فى

رنا
اينحكا
سياط
ونتضرع الىالله وان شيطانا من ااش
000

 -اعان و سجر 2

كتب سحرا وجدله

 3نب  -لمان و- 6لى فى حربهاه  -لمان

وصبعدعلى أرسيه ودخل عنلسىاء -اءانو0

الىان#شيطان

فلمانظراصف الىفز ذالل
لث اناا «رقهال  ابطل جوره عدلله(؛)

الاول ثم دخل ننعسلاء لمانفسأن عنه فنقلاه  اله بنيأنا فاىمرض
واذا طور نال يمقر بنا وقال ا

قضاعءه أ ربت من عد له واظهر

وو  9بث ذلك الشيط ن السحر فى الناس فقال ليس هو لمان
وردالله ع-لىسلمان ملك و قال بض اهل الع عامن ان ارك وال
) (١لعله جوره عدله -

.م د

2

كناب التيحان

5

لمكن ١اشيطان مهننا يخاوشساه التبيين وقالقوم ذلك من اللهاسلا

ناته والقدلكير من النساء وقدقتل ااكافر ون الاين قال الله(وشتلون
نفلا رد اللهعل سامان
النسين شيرأ مق ذلك ع عاصوا وكأنوا يدو )

ماكه بقدريه و ات قىاصرابالامفرفرف الطيرعل رأسه وعصغت الراح
نهت واوهاسيم ودباحاتطير واطيال لتسبحه ا
وطاذ ل
الشيطإانن ثملمكت الءمان عد مأردالثه عايه مللمكة ولعمتة ح نىماتصا الله

مات كل اللع4
عله+وس كانمر ه عل مازوح لمقيس أردين سئةفليا
ومي قام نجر ال القلمستبمنرو بن قطن إنهمدال إن سار ١لن زد نَ

وائل بن عبد شمس بن و ألبن*يد ن 2ب3أوالفلمسا فى ران وكان
داعا م ن دعاة مال 7ران أمنوحسنن أعأنهقدامخطيياق اهل بجرأل

واجتمعمؤمنو كرفال لالد س ان الدهر انذرك والموت دبكم
لجدون من ذلك يرا  -وعنه محيداان لله دششرك أحدا فى ملكه
فو ت

حل
خامهم للمناء و اسن برتبعادلثيقاه  .جاعللمو ت منهلا |يس عله ص
ان سامان نىاللهماتاعط'هاللهمالم بط احدا قله ولاإعددقلربك ذلك

فم المقدور ولا يصرف الحذ ور و1ااقرب الاجل اضمحل الامل وزل

وتم
الموتعليهبالفوت فهولكمعاربة وانتله براث فاضحى كمنووا ن
له متارا تناستمسبك فد  7ومنا٠لحد مد اخطأ| دعأقاصاتبوذىى
فاجات دعا بت وشهائمذأ و| مأسمعتم وعلمتم

انها النأسهدرات والله

هراتت أ صبحم بمنطفتين م .را الامواتت ساون ااساعات وتنتظرون

الميتّات خلتتمفبل الوعد والوعيد وتقد متم النبا وجاءكم اخاطاب وغاب
عتكرالثواب الاك الاب خلقتم ...ل كل 01وأسكرنفعكلشوء

كلل

7

بمءصتمروتم
أاس-
وعليكرضر كل شى فمليكرالشكر ولكالنصر أ» الن
عابع يرجا ومن لجاهفا ودالدما»
مالبصلرؤاد  -أنسم و
والسسهد و
(ن
) ا1لى١أئ
هواءوثأ ركم جباروا لعو دن اخباراتم مبنعد من أبن
تمانها يهو ل ع

الى.بوجلك ذاالخير القن

بذاك وان لأى وقت وحين

اماركلا ولى واودى

فر )5( 1لا مود ولا يكون

وماد نياك الا حلم بوم

تبه تمان بما دير

فان الزاد محفوظ اذاما

محمل عنمخا نيه القطير

 0نسحم بذى ألقرنين لا

عصكن عنزده املك المكين

وكانالصس فىالديا بمغو )(

وجدالد هر فيه لهقر ن

تشصى طو ل مله

فأخى

عدت فيه اسياب الايا لى

كاد

رو حه لا د عته

اليد جارى الود الى مذاه
المئر صا 5

اللكين أمسى

هر خآ ركف
علية بصر فة د

واخرج من أمانته الا مين

دوك

أنومدع) طن

وات فا م الا فلاك جو
 0مه عر

الد أبنأ 3

وكارت عله للانأ  1ديع

وقد قضيت عنالمرءالد زو ن

رفاهة ماكه يومالة)سواء

والسمين

عله المّث هيه

على الكر سي معتمد اعليه

بر ف

نذا  4العصا رن اعسلل مأاقلى

لما سة حين

ب
()١اكلذاصل -
السعمب

()5لعلهقرين -

( ) 5فيه مافيه فلينظر
02

الحد منه والبين
و دان

(ه)

(”)فىالاصل ير

( ه )كذا ,الاصل +

نذا نه

كتابت التعدال

فاته

3١

نر لما ورت

ظ إسير بشر جم لااوضل فيه

و صر ح عند هناابر الم

المحار الشمس فيه والعيون

وتضحى ان عاكفة عليه كا عكفت على الاسد اامر بن
فسخرت الال 4جميما» علها الطير عكافة عن بن
فد ان ل اه خلاثق مقسرا ودان المن فيقادت بن
دوا صر اله دونااثر

واجرر يي تنه الماء المعين.

دراه املسا لاعب فيه

مار بصرحه الذهن الذ كين

ظ وقد ملك اللوك وكل شيء

دين ه السهولة .و از ون

فى مله كارليا لى وخون الفدهمراءقمخون
وكل اخي مكا رةوعز
كد اك الد هن ين كل شي

عراب المو ادث مستكين
فضعفا

عد

قو به التتن.

قال انو شتمد لمامات  -لما داو  0صل اللهعله و سل ولىامرهنى
لاق بده ابنه وهو وصمه وخابفتة ر حيهم  2سلمانو هو اإن لس .#

ملك رحبم ن لمان عاءبهالسلام4
ذولي امن جيم إل لمالسنه ذاأدنها رسول +ىّ اسراثيل منىبيت أأمدس,
ؤوالوا له أن اهل الا م أرئد وأنعد لمان عن دين اللهوا جتمءءت أله

مير افلقاقلللمهس

افى ثجر ان  .خبليافة رسولالله اردت الشام

واهله اهل بأس وفنةلإسطون الاعن قسرفا جمل سينك دليلا وعر ميك.

خللاوان الكفرمر[من القاوبلامحول ينها وبين الا موف وانتخيغبملاه
لمهدس ننصر ونألله
نود است
درم وصعرو اانلله المعين  -تالرحيمم لحله
للسنه
وينصرمٌ  -ل وأااهة المربواعدوا المبوش حت الياصرىة ا

ملة و المدب عأمقثر بص  1قوم من جوش حمير عند | شسهم ومضى

رحبعم الى الشاموخلف امبهلقعيسأرب حاكةعلىالدن  وسار -
الىدت

اأقدس فاختار منى اسراثيلمائة رجل فسأر مم عل مدا أنااءشهام

يأ روه فادوهم.منالبارن
فاجابوه آلىامر الله حتى لل ااا ك ذ
من باياتىماريم إن كتمان لن حأمإن وحم فمتلوه و قتلوا الممنين

ات
عربن
كامعه
الذ دنك
نوتجي
وا نو

بأخو | نهممن القبط بنكنعان

يل ذا طاقه و بلغد لك للفيس
واللوب ن كاءان فلميكنببى أاسر

وقد ارذكه المرم فتلسمتطع انمشو الاىلامووقمتفن!ابن
أدألك وتغابعلى من يتداه وار اسلله تارك
فنبغالثواركلي
و تال جندام ٠ن الملا نكاس املاماكناروا علهم ترج اهل

انطا كية فى طلبمق]شصوا عطفوا عليهم و ضعوافيهمالسيف فمتلو 9

الىباب انطاكيةفاغلةو | باب اد ينة و بزلعليهم الملاقكةفىالمد ينة

فتاتلجوممين فز عم اهلالملم ان فيهمانزل الله( وك قصمنامن قر

كانت ظاالمنةشوأ ذا بمد هامقواخر ين فلا احسوا بأ05
بركضو ن لابر كضو | وارجموا الى

مااأررقتمفيه و مساكنكململك

سأ لوت #الو!ب وايلنا| ناكناظالمين  فازالت تلكدعوا م حتى
دعأنا ٍ حصيدا خامدإن )

حجهز ملك مالك بمنرو بنيعفر 2:
قال !بوشمد عبداالك هبشنامت#قام الفلامالذي سماهالمدهادن شرحبيل
للملك وهو مالك سنحرو بينعمر بن مرو بن جميرن السياب ن©>#رو

برنيك بن يعفر بن سسكاسك مقع بنوائل نير بنسب خط فقال

أي

اكتاتي لدان

32

باى جير نقاطلدهى وخر ستم واتبه الذل وعتم امأروت الخبارة
تهجلات وكلبدتطاولت  .سفبت الاحلام وانتبه العوام واللك راث

اه اللمزم والالباب دعو ودعاك الذل اجيبوا احدى الدعوتين 43
تبأو لله قضاء وقد عبد ال؟ امد هاد عدا فيه القصل والسداد ذاجاوه
وقدموم فىالملك فسهى فالك لاا

تعك الدهأ ب

2

فَقَال فىذلك النمانبن الاودين الممترف الجررى

ا نااشروجه العز من حدث العبر

اجدت علىماشئ تمن اجر اجر ىّ

حيبت روح الك فى كل شارق

تحرة ملك فى عاء الى الحشر )(١

لعمر ى لد جلات جمبر اعمة

التي ف  2در

بن و دنا

ظ وراجعما اكاالذى كانقدمضى

فانتحساءالدص ذى النعم الزهص

ولولاسلءان الدى كان هسه

من اللهنز يلا ووحياء-لى قدر

 1كان اشن تي ان رد عونا

ولا الجن الا ان نساق عل قسر

ت
نفو
ولك فنا كان

إلىا بننياللهذ ا و د ذى

فحن ملوك الناس قبل بيه

وقبل أده أأير عصرا من أأد هى

ومن ولاة املك فىالده مايق

ين قصرا إلى احبر
لنمدكون
اىا
ال

نى | مين اع ه فير زاهدق

رحيم ذى العرلى لطيبف دذى الور

شفيق رافق واه متفضل

وىالىاس
امين لهداص بو ل

ة_22بالمهادى واهد اسء4ه

سول سن مقن ف الوهةادر

لدامةمنا غطار شف سادة

()١هذا الببت والذى قكبالهئرى غ2

تك

النصر

لسها اهل اخ_كا  4و الصير

تدان
اكتلاب

غ3

سيرون فىالد نياعل الأق بالنصر

ددر أحميد

ينول دان المق عن أن

وسوفبرى!أسود الم نارض حير3

ن الاثلوالاحمافقسرا الىشحر
* .

كوت ها ملك لممغيرطا كل

قبع ها عث_رائؤ ول الى عشر

فخرجبم ذو الشأن منهاشدرة

اي قلاذر يماالى البحر

ويثاتآ فاق اللاد سن مله

بذاك الذكرفىاخرالدهىي

رد يما داللك مرن ال مير

 0له الا ملاك  3والشكر

بجىهير عد و | الملا ٠ لعز حكم

ا
مكان
لخا
ل شال العز من

ْ

فان!لعالى لا تصاب بلا صيبر

مور

له

-

-

و

5 1
م
ل
ك
ا
7
5
ر
ب
و
غ
قلاسلغ ابأوشى مد[ فلا
ير
ا
و
ل
أ
ى
أ
ل
ك
ك
ا
ت
أ
ش
ذيَال ارل أنعامث
م
ي
س
ع
ل
اعصم بن س
ى
م
ا
ن
0
0
ارات ,إن المتتاب
 1عل3ا شيدًا
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وس 'أل

من

م لها 

٠ش

ان يكن الدهى الىعأ مدا

ؤتَال القسوة ور ااال

معتمدك أ قهر أ | لىد ئى النهى :

وحغير لق | لله عند اافما ل

الىسامات .هه داوداذ

فيه املك ذرىي ملكنا
سذرىاما بالحهدى امه
ه

علا عل الناس يفضل الكما ل

جلا بنور الوحى دين.ا|لؤضلدال
عارفة فيالمق حسن الما ل

ل غير مفتجواع شنا به

مصطفما

لآن إعثنا مر1ل تى مسير

فوارس لم7يجاء اام الب
8زال1

را حواانا الدى قاله

قلعا الدى سال خير السو ا

.داالدىدان على اننا

لنعطه الذ لة عند امال

لفس

 3م

الود ال

م

0

ات اتن

فل ير حر واكه

مال االلىرجسة قبل الققال

أقسا م رحم لنادعورة

من بعده يوما كني الظلا ل

| تقسواله  4منهسم بعاجل السيف وبر دااشى ال
مجود بالمرف و بذ لالنوال
ققام بالك انا ما جد

كو البراقاينا

اضر الات غيل حال

قل اوعد وجو اتددوان اقربى عورهب 1:ه قالب لناعارنات
الملا 2:اهل نطاكة الدين قتأوارحيم غلموا  5سورثم وعاوه فهبت

عايهم رع ااثمال بورد صرف نقطتهم فو وراك اذك لاا قت
فعتلومم والله ل  ..وعاشت بلفس بعد ابنها رحبي  :-وماانت ذقال

يزوعبفرر الميرى وهو من ديت
النعمان بالناسود بن العترف بري عم
يريل
املك وابناء الوا رفلبس ابنةلهذ هأد بحنش
اخرج اموت مرذرى ف

قينا ميدها عن

عبن دروو تكس
فاوا دعاقني
القوى لقداراهم وللدهى 

لاعن ف تصن الامود
جإحكافه ضيه دود
صر وف عطى هسم ةبير

|  0لناقداو ط

ان شروق

وغوب

ادر 0

البلا د وال زور

|إلادتر جف منها

وعلى ملكها السحاب المطسير

سيم البق محشوة ثى يوون

وا

زضيفافقق"الهم الصسير

صباح ان كانملك سيراودى

 000له الزمارن فمامجور

أودش العرش من ذرى اهلعن
و

و

ري

وارا في لازا 85
ل

ل ؟ )فى هذه القصدة |لات غيرمستقيمة +

ور

كنات لدان
سلما ن و اصطفا عاق بر

غ83

ان بلقس قد اذل لما الماك
اذرس_وللهالينسا حيس

مب
بك
وتا
ا اتاناغرور
فاهت دشا وكلذ لك نور

ذاك وحي مر الا لهيسان

فاضا الحق اذا نا نا اليشير

قدانانابذاك فىالطر سسطرا
مر

ل شررلك من طبور أرض

١

شا

باقتضاء الحدى الىملك لعي _-س مدان اذ اثاها التدار
اذاى صف فا ختلسألعر
لنجس الاحراس مأالك ح

ش سررعا وما لديه حير
سن لسو

ابصرتفىإلكتاب باقيسعمبا

 0حت

نهمسعور

وا  2منظأسر مهيب كيسير

يكلا

ارسات في ملوك +يراني

قد |نانىالحداة امس مثير

 3ساعر وأ مدر صرت ما قلسستم وان الملو[ك #رلن الهسال

قنطيب الصحا ح منا لما جا

#وص العتناد امي سكير

ان منك السد اد و التتشير
تن اهلا لرشاد و املك والمز لنا البأ سوالردى محذور

قالت الان فانتوا الذل منه

كل ماقات عنسده معذ ور

اناستى مالدى مر٠ الرأ

ى وفىذاك للجوا ب ظبور
م وحكم مل دونه مور

ارسات بين عاتق وغلام

ما ئة شيهت عليا الكرر

وعناقا من الميول مادى

وعلهسا مرليل التملعابير

وصنوفالمصوصجراوصفرا

وعسل ذاك وَلو منثور

و المسين نحق عواجدر

مطبقا مارى لديه فظاو ر

لاطلاع الانياء من خيرالةو

وان

١
"كناب التجان
 9ىباليانوال وحيا وهسداه به اللملخيمب|ير
كان ماكانلينممنامور

سن
مارات
االو
وى

(الاوعبيا :امو

كل كباله مماون
و

وبمر
بملك
شواو
مباد
مولوابذاكمن ذاوهذا كو
تكا
شنممالك
لم
اروا
اس|تعا

والى الله مااعار محور

لا مملكويووالمن
اسسلمو

غيرال دى عليهم يدور

كتمر و ان تطاول دهر ا

صكير
قال
رذ
مموت
تهال
بعد

قآل ااوتمد حدأنا اسدن موس عن زياد ن عيدالل عن مد بن اسداق
قال عبدالله نعاس  اول من خرجم من اليم وشخص الى أرض مامة

عماوق وال عملاقن لاوذ بنارم بن سام ن نوح التى وانشأ عملا
ظ

ريا

لمارأيت الئاس فى:بل

وسائرممادرا النياًالاول()0

يعفر فىااللمتفير العضل  2فمَال سيروافىالبلاد الا مثل
قلتلو قىول من لممل سير و الجمم اتوم فىهل
الى عانىالارزذات الثرمل  2بز :له حينا ولماارحل
الى حرس الببت ذا تالحرمل
 0 :ماماطول

وقات باطسهماليذاجل

نحلبالبيتالتيق الا فضل

فسار عملاق نيه ون بىنيوهه قبيلكثير حتى نزل مكل موما بقابا حزان
ن يعفر نسكسكبن واثرين حمير بن سب ثمشخص بعده اخودطسم

بن لاوذبن ارمبزسام برنوح النبيصبل الله عليه وسلمفى طلب عملاق

كتاب التحان

ما

فنا كا

وانثا مول

0

أبىالأطسم اللا بن سام
مار أت >ن ىِ ش'ا ع_

1

قات ادفسي ال-فى فىعام

ووالدى لاوذبن رام
عملاق قد سارا لى الممام

اخاكعملوقا و ذا الا قدام

فسار حي نزل الطاتف وارض جو وهى المامة واعا سميت اررض

العامة بالمار نهالمادة اليصر التى تسمى الهامسة  ثمشخص جد رس إن
لاوذ بن ارم بنسام بننوحفىانرا خبه طسم  وقال سعيد بن
سعل ن جك بس

ناأابرن ماامولحنيأة عفر

ما لك ا ماوق ذو التهير )(١

الى بلاد البيت ذىا حجر

ر ااث و حدة

إلد قدص فى العير

وفاضمناأغير نكس امدر

قضيت سير | بالو جوه البصر(؟)

الى حر م الارض ذااتلمشعر

فسارت

من

| زر ص

جد رس حتى زات نجواراخو

سا

١ج..ك

ل لأحمر

نهممن طسم و كال طسم

بنو هيزلوامى ان من اررض جو و غلبوا علىهاباهزان نعفر ن

الى طيب الهنفما اقلمن بقىمنهم عكة والطا ثف وجو

و تزل جد بس

بنووه عل هىز انفىب اودى جو فاساءجد يس و بنوهجوا رهز ان

ونطاو ل عليهم  فدَال الا عفف (م) بن هز ان المز ! نى فى ذ لك
(ا)للتن-هور

(؟ )5ل  -طفقت اسرى للوجوه النضر  9ل  -عقب *#
(0

قوب

95

كتات التتحان

قاغر :امندهر ناطولالنا 

وهرنا من دهر نأ مااز ذا

و شتت الله علينا امس :أ

3احتى | لا دما علينابالمنا

قدغر ناالدهرلاقدغر نا

اناءير ومانجوامن نمنا

| قل بهم عمناذ وى الغنا

1سار قطو ر وارائس انالاوذ بن ارم بن سام بن أو ح حتى ترلوا
باجياد ولماو لى عرب بن قحط'ناللك بالمن ارسل اخاء جر ثمبن قحطان.

الى مككة ١ستممله عليها ذو لى .مالك مكة جر .معسل ى ملا ق و طسم,

و جدس و راس وقطورا و جا ورعل قاو كثر بزو جرم عكة حتى

شار كوم بها-فانام جر مك دهر اطو بلا ثمماتو ولى.اللك يمد
ابنه عبد اليل بن جرم فو لى عبد باليسل بن جرم عكة األلك دهرا
طو بلا وكان ملكه ذلك ايه من #ت ملك بعر ب بن قحطانزو الماوك.

من شه  -م ماتعبد بالل فولى الملك من عده ابنه حشرم بنعيدباليل
فولى االك د هر اطو يلاو كان اجو دخلقإلله فى وقته و اندام فا

فممرت فى زماله مدبنة مبكةكثوراابناء به!وكثراللجيج  فمالفىذلك.
الاأسعر إري أسعدالسملاق .عدح حشرم ن عيد باليل

الندى فاقعد لذلك او:

لا بن عبد بالل المعظمحشر م.

نام

لمد جر سعحف العرفحت ارأحه

تا ولمته حل فأن ومعدم

وى ماله فبالمن راماخذه

كأن عليه فيه الو ةميسم

نودع الذفشا»ه
مت
لمدضاع س

ماضاع مال.ضمة ست حشر م

ذاعذت مالا طان به

تعوذت بإهرمان منرأس جرتم

ى! طويلا ممات
دمرههم
اذلوملك بعد هابنه عبدالمدان حبشنرم ال

5-3

ثاب الشبجان

فولالك بعده ابنه تفيلةبنعبدالمدان بن حشرم الجرهمى وكان عأءلا
عد شمس سيابن بشحف إنلعر ب بنقحطان بن هود فولى الملك دهر١

طو يلاممات فولىالملك بعده ابنه عبد المسييح بانثلميملرةهمى و غنأ
بالمدوشالى ارض الليشة و الى ى ما ريع بن كنعان والى الشام ف.عرت
بذلك دهر! طويلا ٠ 7مأت ذولى !الك بده ابنهمضاض ين عبد السبيح
فلىوبعده ذلكث د هرا
وأسم عا المسيحعمرو فئزا أأروش وقائل الامفو
طويلا مماتذولىاألك بعده أنه الخارث بن مطاض الأرهدى

قال اوخحمد(؛) في زمان حشبريل وعمر وذيالا ذعار وقعت قترة فمىلك

 ٠حيرفيغ فيىمار ي بعنكنعان جالوت بن هربالوقام بالشام ونصره إنو
حأ م إن وس التى اصلله عليه وم ونصره الفبط بتننعان بن حامصر

ارض بابليون ونصره بثو النوب بن كتمان ين حام بن نوح النى صل الله
عله  -من ريهارض امون وكان طالوت داعياً من دعأة النتىدأرد

صلىاللعهليه و سل وهو طالوت نن روحيل بن شمعون بخنصر وف إن
نقو ب إانسحاق از ابراهيمامه دأود
انهسب بنموذا(؟) ١ع
أرا
عومو

جهاد حأاوت نكرسماليهف يأسر ال وأهسره اأنبيداود انحملالتا وت

الذدى فيه السكئة فسار اين بذنه وقال لهذا ود

اذالله الزفيه السكينة

واسكنها قاربحموززل اكباد ي مارريمو قدف فيها الرعب لعل طالوت.
التوتْ بين دنه كالسيرالعرب

باأراتوم سير العجمبالفيلةشمل التلوتّ

عل لتمسار بريد طالوتلد نكصل اللهشك ستحده للأر
ف

لان ل ا
يلسلام مايخا.لف هن ! قرا جعه 2+

8/4

كنات لدان

وكوارنتعالما بالمروب وبكلع واعطاه 'لله
دود عالايسهلام رمهطال
سطة فى الموالحسم -فلاالى داود أنهزم جا لوت وبنوحام وقتلداود

|

جالوتم قالاللهتهالى(وقتلداود جالوت )*

قال بوحمد كانبنو أسرالّلمن بعد داود و-امان بزءفون بذلكااتابوت

وذالك انه لماجى الوطيس واستحر الوغىالت بنواسراثي ل القَنا من ايديهم

الذين محملون املاتاوت فسقطت و حمات التأوت اللالكر فو قّ رأس
داود صرل اللهعه وس حىَشم المبارزن و قو مهم

قال ارو #د ل ذو اسرائل رفون التابوت حتىّكان فىزمنالحارث
دن مضا ضُْ لمرشب لعل موت اسمعيل التىصل اللهعانةو  1-بعك مووث

انه و وصنه نابت بن قيذار بن اسمعيل فد لل بدو اسرا ثيل د ين داود

وسامان صل الله عليه واتكلوا على أ بنوركتما اماوها وانهم زحفوا الى

اهللأرم وم اذذاك تملا و رهم وعكةنو اسمعيل و كان اذذ *1
الام والوص فيكمبدين الله و دعوةاسمعيل “بسع بن نبت بقنيدآار إن

اسمعيل ناباتمم عليهوالملك يومئذ

كك وما والاها المارث

ابنمضاض الحرهى فلاالىبنو أسر اثيل اليمكة زاحفين كن نصرثم مفنى
أ  0لالمنارض الشام برزاليهم جرهم قماثة الف وحملاق

فيمائة الف فتائلومقتالا شديدا فا نهزم بنو اسر! ثيل ومنمعهم ورموا
بالتابوت غاخدته جرم ولاق فاتوابه الى عسلدلةمعس ابل مكة فر وأ
ولدهفنوه فيهافنهاثمعندذلك م يسع بنلبت نقبدار ناأسمعيل و »©م

عنه المارث زمطاضالمرفههمىصوها وقاللحم يسع افيه صحف

الى بور و فيه السكيئة فاخذ م الوباءبالخم وكانو ! لايد اركونقممد

كناب انان

5

نضاض الى التابو ب فتىلك از للةفاستخر جه ليلاواخده
لحار ث م
مر

كان عند ه تواروءه وارث عن وار ث الى ز مان عيسى سن

م م عليه السلام ذ عدوم انب ار يننا ابرق حاتت
-

و محلاى حماوفنواجي.هم ول ببقمن تملا ّ الاعشر ون رجلا

وكأنوا منوين عل دى عو -| 5معيل مع هميسع و ما نيةرءجال من جرم
مع الما رث بن مضاض ارلهمى مارأىأرق قرم لكر انر ك اننة
رون الحارث ن مخاض المرهمى عند اللممرسع وخر

ججدار ب ياجول

افلاوظن :هماو ماو وييفة  (11ل نومة وعب اشاعرو وتدرت
الخارث انمضاض ثلاث مائه عام و امد ككرت قه الا مثال وسار

ذراقةالعويت لق ذ الرره حت ن او س الطانى فى الاسفلداّمال
غتراقنةنداى بغرابة قبس إلر _:ز هيرو الخار ث بن مضاض
والفتى من تعر ده اللالى  6فى التا
ةا
لفى ك
التضناض

مك اهنا املحفت 511

فل سدويع سن ذامسشاض

هذه الايات قىشعرله  وحدث انيع عن انىنف عكنيل زز ياد
ااتضى دنعل بن الىطالس رحمة اللهعليهورضواءه أفحدث 0
اض رهم وقالاخيرعيدمنافعن امةعيدااطا
الخارث بن مض ش

ل اي

انه قال  .ادركنا المسكماء وأإايو الامار باللالاول مانهل
تهامة ذآر ون غر نه
ارت
الجدميثا11
اس

نمؤا

0

لهت

 4لت طن اي يوى

اللتوج ذكلقدرفم

كان| :,
ب
م
و
ؤمنا 50ودر"

د ان (١
5ت
 9قال

كي ندلن نارين معدب ٠ر غيللل

إن

“كات ليون

ىا

لين أدد إن سميسم إنبت إزقيدار اإسنمعيل إن ابراهيم عليبه| السلام
 5قلت له ياعمكماأن امصاللك  -للىنمباى مات الىنزار وخلفنا
وكناربعة اخوة  انأومضر وربءة واعار وتكنت اكبراخذونى فاستخاففى

 3واصىنى ان لجتراطوا فى القسمة انيرنفموا االلىقلمس المكيماذى
يجران فباغنا الى اففىتجران  2لى بالمف والظلف وحم لضرياليه

و ريسة الوس ود انار بالارش عذفيه ذا ازاعة كويد ة ذاملكت
مال فربق لىغير عشرة ابمرة فكنت آكرى ظرورها واعودهه الى اهل
حتى انت رفقة لوالشام من اهل مكة واهل نماءة ذاكريت ظبور
جفل وخرجت معرموخرج وق فيالر ثمه رلعة ومضر و اعارفاع

الناس شجار! مهمواشترو  3الىاكريت ابلالى المديئة قلا بلغناها النمست
 1ارى فلاجدوتواعدالناس للرحيلبالغداة ومنناوبين مكةعشرمناهل

فأمسيث مغ ومافينمااناكذلك اذ سمءت صوناكالرعدوهو رنادى وردول
ايهالئاس املتنحامللىبإد المرامرلهوقجمرله دراويا قونا وعقينافلا جيه
احد اشتغل اأناس عله بإموالهم  قات لنفسى ومالى لاعاطيه جلافان كان
صادقا كان فيذلك الننىوان كان كاذ بالبضرى ذلك  -فرزل بم

الصوت<تى ظرلى فأذا الأبشيخكالخلةالسحوقاعمى وليته تناطيم ركبته
قراعنى 5

من عظمدسمه  ..قالدن منىقات ايخ عندى حاحتك قال

ادن منى بانىفدثوت منه فوضم يده علىمتكى فكأ ف اىدسيده علىعاتى
كالمل قال ابادبن زارقات تعممنانالكبأسمى  قاللى  ..علمكعندى
اعلنىعءن جدى انابادبن.زربردالحارث بمنضاض الإرى الىمكة .ن

مدطول ته فكعندك م اعمال قلت عشرة قال يكن قألمتعمك

اا

كتات

التحا ل

احدغيرك قاللا ولكنى اركب امل يوما وحيد()قالقات اناقد نعمت

لهوبالله لاراجع عون قو ابدا قال قلانتمم  .قال فل فى عندك ابيت
فبات عندى فلا اصبعم رفم اناس بر,بدون مكة وحماتالشيخ ار بد م

فكة ليس معي احد فسر نا.مار نااججع إلىالاصيل شيد جل ففطر به
وحلته بالغداة عل غيره فسرثا وم زل يحيدلى جل فى ججل حتى امنامكة

وعلونا جل الطا مم قال باى احس جمل رن جر الدعجات
ىجاوركاحد بسمعكلاى  تا
7ج سر المطاقخقات له امم -قال ل أ

للا  .قوما اخرت وقوما قد مت  -قال ]أتدرى مرن ذقاات5
قاللى  ..انا الحارث ن مضاض ن عيد  3ن غيلة بن عبدالمدهن

ابحنشرم ن عيد بأبل نجرم إن#حتطأن إهنود التبى صلىاللعهاي.ه
و سل كدت ملك مكة وما والاها اراد ثمالىهجر والانعمين

وحضر العالين الى مدائرء .عوودكان املك الىمرو نمطاض
ووماعلىالرتماج بااببت
وكنا اهلنعانكنا أملقالتاج «وماعلى رؤ:-ا .ي

بدارقوت تاجرا الىمكةواشترى
التق وانه ارجللمن ابسراثيلو ن
الملك اي عمرو مأ! تنه منالدرواليا قوت ونقض الملك التاج وزادفيه

العقيان والدروالياقرت وجءله كالمدن وان الأسر ال غيب احسن ماكان
معة مانلدرواآيأقوت ثمعرطهء ى بعضالناسولغ ذذالك الملك عمرا

فار-لى الى الاسراث لى فالى.هفاللهلغيدت عنى عتيق مامءلك ولعمت»:

ى

فاته امبنك املك فى درك وياقوتك قالنم ايهاالملك قال فا ج
على مافءات قاالللاهسرا ثلى هومالى

حمبابت
امامالك اليعمانه

واحيس ميك مأ احيرت فغ تف عله ْالك و أهس له فزع  24مأ مرو من

عظنهراء 7+
( )١كذا وملب

1

در

اكلنتابيجان

|

سر

درويافوت و كانيسيرا وان الاسرائ ل رصد الذى تحملالتايم الىالييت
بوما ليعلق  0الست فعمك اليهالس رائيل فعتله والخد الهاج وركبحا

هب قاروا
ورم رأسه افوىل اليل واصم الناس فلى دروا ذمن
عليهم الامس حت الىالخبرالبكين من لدت القدس فارسل املك عمرو
الى ي اسنريل وكان صاحب اميم فاران بن يعوب مرى سبط ابن

رامين بأمسه بردالتاج وبأخذمنه كناف حقّه ويطل له الدمالذى اصاب 
واعترف المالك الزلة وندمعليه فأنىعليه فاران فارسل اليه الملك عمروابه

وجمل في ذ للك التاسم غصيا قط ولاغاولا
يعاق على البييت العتيق عكةمم
فارسل اليهفاران الىاعلقه عل ليت المقدس فارسلىالايلهملك عمر و االنله

هو الغني فبل "ساب بيتاليت فتمظمشعا ثرالله و تحاها بغلول فارسلى اليه
فار ل أليهالمللك عمرو عمالناس
فاران ين اهل 0
باللهمن اطاعه وانصه ولماريتاساب با ولككنملكا ,سبابملكا لذ جنا
اهمهى مات الف تحنحرم فيمالهالف وتملاق فى  3آلف وتصرنا

' الاحوص

بنتمرو العبدودى بطن من قضاعة زمالك نجمير فسىين

الفامن عبدود نكيب نورةنحاوان بانلاف زقضاعةزمالك بن
حمير واستنصر فارالبنيعوب ألومهمن الروم وكان صاحبت اس الروم
شنيف ن هس قل فنصره شنيف فى مالهالف من اأروم حرم فاراث فى

مانة الف من تى ااسلريل ونصر عاهل ()١الشام فى ماله الفضسار فاران
أن عهوب سام زل هذا الخبلوحاز © روأاملك عن

لمويلكسمى :

نا هذا

اليل جيل المطا أفندرى إسعيديل اللطامات لااللىنهنابل سدف

وفاران شرق الل اوقذوا الليرانو طبخوا ونزلنا غرنى الل فاوقدنا
 86/بالاصل وسل *

كتاالتيداث

1

وم مايخنأ فسحى هذا الحبل جبل المطافرقهال لى هاا دم هذا المؤضم الذى

رده قاتلهقعيقعان قا ل أقتدرى م مى قعيشارت فلتلاقال لىنم

اصيحنا واصيحو! تأخرنا لمعنالجبلونزلنا ا.لهىب قعيةّءانفلانساوت
بناوهم الارض قعقمنا عليهم المحف فسمى ذلك الموضضم قعرةءاقنال ىن
أكدر ى وترى ربوة يقاللهفااضحة قتله نيمهاهى تنك واذا اراهاةك
لى #سيءت ام شنيف قلت له م وَل اندر ١ 2سمى اوم شاف قلت

له لاقال نملارزاج الىاجنمبرزمن جبعنا اخى عمرو الملك وقال لى
باحارث لك الملأث لعدى ملقدم الهمفال  2م 0لكك وصضاحمب

اسك وانىاناعمروبنمضاض قبل لهامنا الى شنيف ن هرقل قال
لممارزوه !لي كلامه فبرز !ايه شنيف دا ل له مرو عوت الناس لبنى

ويينك ولكن ابرز الي فان قتلتىس.مملك منمعى واطاع للكولك جيم
السلاح و المف و ااظنف و المافر و الذهس و الفضة و ان قتالتك
لك
عأن
سمعلىو أطارعجميم م
من ك

ولى ما فيه من جيم مأكرت لك

عاهد اعءلى ذلك م'رزاله '| خذه منهم ان قتلنك  #الله شنيف نمفت
الك مرو وارزز اليهشنيف فاختلفت طمنتانينها فطمئه عمرو فتتلهعق

يت
ملك
س بذ
فضحه
اممزل اليه شره برجله وف
رابوة واؤاط

"لك الربوة

فاضحة لافضحعليها تمروشدفا حار سل تمروافلاىران أناعطنى ماتماهدت

عليه مم شنيف فار سل اليه فاران اعطيكه عكةمن امو ال اهلها اذاغابت
ليها

فارسل اليه تمر و يدو للهما اشيه | و ل ظلمك ا خره وقد

او عد تنكالقتالغدا فقَامالاحو ص إن جمر اولعبد و دى فى قو مه

خطيبا  فمَال باعشيرتاه ان الرأيالبو م ليس له غد اوصيكم بشكرذى
(0

العم

كتات التحان

73

النعم ال
وغيرة للحرم والمسك بالمسن والكف عنالمن عسل الأن و عليكم
اية ف ناها و جه المزولاترطوابالدنة قفنهااتلف ولا تسا رعوا الى
المر ب فان فيها ذها ب اليجوان هجمت يكم كر ها فخذ و هاءزما
ولا نخد عو ا عند اشتاهرافان لها شيها توشهو ات تعمى القاون

واحذ رو كيد ار وب فا,هدمالموز سلب الو
ماه
ادوا
لئتم
للك
انالد وا لخربالا ول وننواسرائلوالى ومثوارفى الماك

والمروب_فانزات  3فد مالمرب تاد ام  1-1م املك

و ان تنك عليكمالد اثرةفهلاكالناسعند اولعثر ة فاصير و | تحريكم
ربكم

و ان امك تمر اهض الهمعن ممه و تهضو ا
|لينا فتضار!ن!

طو يلا لخطمنا م ااسيوف حط |مكانت لناعليهم

الدا ثر ة فقتانامفتلا

ذر .ما فيد لك سمى.بوم شنيف وادرك املك تمرو فارال بن عغوب.
 0ال فعدّله فاسملىت
ذللك .نل اران و قال املك عمر و.شعرا:

ولمارابت الشمساشرقنورها

تناواكت منهاحا جى بميئ.

قتات شذةا مفار ال فده

وكانعل الآبات )(١ غير امين

فللمورت خير من مذ لةخا مل

يطوء هحافا لغير قر إن(؟).

 2مصى ىح ابر 0الى بدت لمعل س ذَاذعزوالهالطاعه وانووه تاج املك

فاخذه و كانت فم اس أة جيلة يال لها رة (م) ابنة شمعو الم يكن
مثلها فى و قتها من سبط بو سف بن نو ب قار سلوها اليه تكلمه في
عم 79ل هأ و قد لسست'حلها و دلاها تأراها مر و ملك فين 5

فَرِ ودهأ و كأ ند لك مكر أمنهم4هلأ خلا لهأقات لَه در ضرت

 35قال

ا(ل0حليلات ( 2؟)كةالافنيسم الىبابد يناف (ام)هلرة 2+

كتاى

85

التحان ,

لها ل ..م قألت لهفار ضى  قل لما لك ضرداك  قالت له ار حلعن
قو ى و لاتطرم فم نشنمو االيك بى  قال لالكذلك مرفم عنهم

فسار حتىبممكةو كانسساومعه ماثّ رة جل من |كابربىاسرا دل

رهيئة يألو لد و العيال علىالسمم و الطاعة من قو مهم  2رزل اجاد

مف لى -تند رى لمسميتاجياه  قلتلا_قا ل لى -نعرمابزلباجراد

صمدات برة بنةشمو ن اعس ]نه الى سكل من حد يد فسمتهثم الدّتها فى
تجباو ر جالا برد و نماالىبيت المعهد س
فراشه عند منامهبالايل و اعد تح
فها التّىيمرو الملك فسه فىفر اشه شحته السك جنباه او د خاللهسم
قات وهر نت و هاب معبا امال الر جل الرهائن تاخدات فريارتف
حرثم وعملاق و بلغت نل فار أن و ليسلهم عنهمحيدحتىانو افاخد هم

صدت الملك تامروقد تار ت
واخذتها و رجعت مم وما افلىامك
مما صلهمن السم كفرت لهضر نحاو واربته مامىت بالمانه ار حل
قد موا الى السيف فال تدم الاول لأسياف احتفظ لاار قم

اضزل
ول
وا خ

د
جالم
سيفنك على الاجياد ؤسمى إذ لك
اما
يو ض

م و ليت الملك  5وتو جت ورجءت الى بي أسرأ ثي ولالرومأواهل
الام من كان متهم بالاسان الاتجمى خثر جت اليبممفاىثة الف مجنرم
ومالة الف من تملاق فه ناته باص (١)قرز متهمو كانوأ زحفوا الى تابوت

دداو
الدى فيه السكيئةو الز بلور
واهفا خد انه جراثمعوملا ق
عذ
ودفنوهنى من بلة من مز الل مد إنه  901هتيم عن ذلك قمصو ف

ول يكن جاعة قو مى طاقة واهام عن ذ لك هميسم بن بت بن قيذ اربن
أسمءيل ان ابراهيم صل اللهعأية و م تمصو

( )1كذا و يجتمل انه -امد

02

م  6005تت

الى التانو تاد

فأخر دته

72

"كاه تيدان
فآخر حته و ءات فممكا 4نالو تأ ودفمته الى ه .عو

دم

نيرا من لهى عن ذلك م60
لاجامعأوس
و جملا ق الغمثماتاوا
.الا قتلما هالت لى  خدعت فمىاس الماك ود ل اليه تعيب ني

شرائيل وهو المتتول الاول ففعلم ات ولاعلمذ لك وكيفافمل
ذلك وانامثقلة منه واصرتالقوابل فاصاوا.املبيناوء كانسمرومنعالولد

ىمي وغابتعلى الشفقة خطما
غبينرتين كانتاله  فل| قبا لى ذلك ادركا:
ع اناد

واد خلا داخل القصر وجءاتعلاحرا

سمته مضا طا سم الى وجده فشب ذل لكن فى وقتهاجل منه وجها
وددرث أصيرىفى قالرة ذقلت اقتلمأ

 0ولدها ولكر٠ ابرك

اعس! مه فى انيهاليه ث قمللى اين انت قلتبكري لكر فاهقال ل

بلتنامكة د ععنك انقصد مك 1وامض فاىلى تذااليسار الوشمب الاثل
والطاح  -.فليباامتهالى الى بأىحتىبلغت فضة السمر والضال
قاللىمل ذات اليمينومل ذاالتثمال حتى اد خلبى مواضعماد خلماقط
نك فاتك مها صمملوكاذكل سوب
فنت
عب ا كك مسقطراسىاوك

وطاق

تان لفملوي نيف ة ال شورق ال ل عا ى ابددت

وقد خلوناوثالئنا االلهشاهد الماالواحد ا ئ اديت
لعمه وت عله الشكر وان انعككال

اله

عه وو جام 5عليد

بغك ععابيك واعل ازمأنه
فيللك التصيحة اوفر التصيحة(.)0ابنلي
 60055اموه
ههعا ابه أى هولاد فى
اإهدينك حب الى ماءا
قات له لا _قال _اري ولدوالا فس.واد وى حيلة ويعلو دئة ويعيل
ل عنوان وصية الحرث بنمضاض لاياد ؛بنزار *

( ؟ )لعله الف دحة43+

كاب لدان

رار

اوانه ورشرزمافبه فان'دركته فصدق وحمقوقيل الشامة التَى بين فيه
صا اللهعليهوواالدوسل  -وق للهأخيرمولؤد دعوت الى خير معيود اجب
ناكماهلك والاماك
7ف

نلأىو ت
اولا جبأمأنسره ددر دالتا

قاال مام
فذهب مثل -ا لمقاللىبحي هل بانتل سن قلت نعم -ق

هذا الموضم أي قات لاادرى  قاللى  انزابى ذائزلته فال 0
ال دو 0

فمصدات ' 0 5هم و دنييا صحرة عمة  2عه ماعو كن

فطاف ماأطو نلا د أ يدنه علوا وملا م 3قاللى  -بي هلأ لموضع
0

مو

م5
طن الموات 3

حت عسل  2موك

ودي4ه

و يانه 7 9ا 3

اموت ذى_ك | و ألأعيو ن كمه 5

ولحكيا

ربق لى الام الامشذ!ا

امت حين لان سى عل الو |

د

عل حوامال

 2لكنسيبكينى العلائق بالسرى (؟) ود 5ع قبرى ابرواقلر واععد
عمادت  2الانام حت رردن  05حس آم أفرد,به لمات سك

ونأدى لىالادىواشمت ف العدى(")

 5كندى الك شدون الااعد

لىوقي تكوده
ىلى أندرى ل -
ممىهذا الموضم موط و
م قال ل ي

قأالتلدىري -لسممىجبل مك قيس  -قلت للاقاللأىن

طمعوا ايلشادلالره  قلت لنهعم قال أفتد رى لمعى الدار 75

قال أنعرف موضءا يقال له المار  ..قات نعم  .قل اتدرى لمقيل له المار
قات لا  .قال ١لى  --أتنأي أنه لماءشس مضاض ابن اخ تمرو الملك

ليكن ىك ولاماوالاها اججل منهوانه كان من بئات تمه من بت الملك
جارنهسحو مأ لله مياش إن عأ ص

) 10ل  --العوائق بالضحدى *

5

مسا اأنشءعب  35110 3مره

ف سدق

 8كن ا في النسخ +ة
وأدد

نذات التعان

بقارا

ظ

واحد و كااجنتلمن رأهاليون قبن هاو فّنت ددوشس معهاوشبت
مره ِ5يحبيو احد وصان متزره عم 002ذاك خيفهالطءنفى املك

في "مهمأالوى مبلنه وحذ رامن الفضيح.ة اوالسقم و الموت بمثا ال
بىض فارسات الى مبليل بعنام
فشكوا مازل ممامنشوق بعذها ال
أبن تمر و()١ واعلمته كماازسما قمَاللي! هاالمللك انت وليهها افعل مهمأ

رابك وزوجما منه وقدهجم عليناالشبر الاصم رجب وكنالانحدث فيه
حد ما غير الممرة و الطواف حى ,ناخ قات له ميهاليل يتصرف رحبت
وافعمل وأن مضاضا اعتمروطاف و أ ذلك مياذا قبلت #متمر واتطاوف

متنكرة غير ةاعنمضباتضعر مضتعر ض ومضاضلام »كامهاوانقبيس
ابن سرابج الحر#ى من رهط حير فى جرحم ر أىادوم ون لاتلم
ومطواض دم إذلك وكات قبيس نراعى احوال بي فلا بلغه اما

اعتمرات

خر ج االلىطو لاِفقَضى لبا ثته مانلنظر الى مي فذكانت

ى اتطلىتق وير اع احوال هما فق :واه ض لايملبد لك ويطوف

تددن ا ري وي لاتلبذلكو ان رقية نت الملولا

طرهمى

طافت و كرت نوماقا نظا فطافت رقة بذنتث الملول فمطقت عطغا
خاؤت منه ع

رار توا حتكوات ارتن .عم الاهل ا١لسمانه

ودف بدالبرية رركي حر مقا انصر ت مضا جاناة كي ليت

ولا عله حالة الث ب ا
خ

انء
أة م
مع
ضسةتى جر
ا

شيك ارك نام فناوها فر00

اول

رقية الماء

فتامل قلا غيرة فسعطت مغشا علمماو<ءات برعدو لابدرى ماهى ؤ.ه
واظر المااحج فميل م عرطرت وال مأ اد كك لفسهأ نايك /
10س
لو
 1سل 1
ا

( )5فاىلاصل ابنعمى 1

>

لتاب التبحان

3

فى سهمح جبل

تستطم الطواف وولتألى مز لما وكان متزل انها مهايل
مكة انت اناهافْمَال هاامامااجيس باائية افترق فَعَالت له مغترق اجيج

و استما تى لانك عمادى

ان ولكن الموت لا يكتموالك شكواى

ورحائى #ال الك أنمة قالت له انصد عقلى صدعا أن لتشم بعدهأ صدعه
قالت ناابه ان مطماضابن حمى دعاقى فاجابةذلأاجأبه قذف الهوى ذخاف

اللنهوىرقاألتيته بلاعظ رقبة بنة البلول وسمًا هاما ء قارق روحى
جسمى أشرع من طرفة عين نم يمداركت امرى و رأبت أنه ندال -حسيأ
كسب وخطرالطر و لم والله خطر الماول مبليل ١ عاصولارقة
.بنت ألادل منت مبأيل بن عأسى قال لاا بوها صدقت لاورب

الكعية مايكوزذنلك قالتله باانةأن والله اقيم عوضميكون فيه مخاض

ابن يمروانداواق راحل الاىجو الجىسس إرن تين إن ير من الى
وبل سل من#طاعة بن مالك ؛ن مير وكانوا زلوا بام ذات

الضال

الك أشة وانشأت دول
كك ذذ
دمل لها ل

مداضغدرت الأبوالممابدق

ولاحب س_لطان

درت وخ اغد رو للعبد موق  2ولس في مرى
اذاحاءفى

لل امات بالذى

اذاغاب

ماش بد

لايثرقراره

دعا كيدرى حى .حكن

انيت ! قاسى النجموالليل دامس
و كان

دزاقتداره

ضاره

و“للنجم قطب لا بدو رمداره

علود ادكحمكأدار

مله

اذاهاج ماعندى لا ول غيرة
10
ولاقسس

خأ
إن سر| م ناما وانشأًببس| أت

ما رأ ىف ا

 2سير  5حزن

قرت

فرق

بالطو د ف

د1

مضا

فعمل شعر أ عل سان

مضاض

0

كتاب التبدان
مطراض وشعراعللساتنراقيلةولا

كل

باهيريت عيا  قلتماهو

قاللمامضراادتضا واضعاكثيهء.لىقرونرقبة نةالبهلول فاىلطواف
8ام استسفته ماء فنا ولا سواء
وهو بدافم عنهالاهلطو ف سأ نماارع
مده فشر بت وأاووانهةانه

ض شول  ..ة

ماالذى قال

 ١قيس  -ال لماقال
رقيسة قلىقد تباين صدعه2

ولعب مى شا هلد وذ ليل

رات الحو وى ولاوصلواصل قهل لك ارت بلق اللليل خايل
ظ

قفلاجاته رقيةققَاأت»
اصون الهوى والطر ذمنيكام

ولابعلمو نالناس اذ ذ:ك ماداق

وى اتى قدفزت منكنظرة 

#رعتعدذب المب منه مع الماء

قال والتمستها جميةفول قبس و جعلت شيل بين خيأ م لي م  2ويدابر

أخرى وى لامرماشى ويهمقالتلابيها يذ رتلله ندرا بأالةللرحان

غدا الى اع ذات الضال وانزل معجسر بنقين_قال لها اوها نمموحاته
الجية والا نفةعلذلك لا استبدل مخطره وقدره  و إن رجلا من اهل
الى لمما غعيالذهأ 4اقالقبس و ع قات عي ذركت فرسه والحدك

سيفه وخرج بريد قتل قبيس وأدذر قببس عكان مضاض نثر ج هاربا في
اليداء فا ادرياىالارضانطوتعليه الى ومناهذا فلأ لمبجد مضاضمن

بيس اثراو اتجزه هرب رجهالي واصا ابهل الميمحتملون واصاب

ممأ راكة عا #7سفى هودجو افص دهاوقال الى اعيذك الله ان تغدري
1رم درما وقال
/درك وهدا موقي إن بدك ؤودى 1ن #جت
1خ

رافي
لعشي منالئاس ط ل

وعنك آي غير عاشي

كناب التيجان

قا

الشرن يذب

ون

شرل واضين

قال فوت عنه وعيتاه تغرورقان دموعا وتبمها وه نو 0
يق
علات
اوح
اتذهوى
كد

سار <لو اافؤ اد لهو جيب

اذاطالت اثرا عدعن.

ولعي حر

ساي

اذا شط أأزار عنابن جمرو  2انزلت بغر بجةسر بن قين
كانى حيناطل 4هو صا لا

د

ادال

فر

تارهازتى شين
تست اذا وخان الى وامى  2وسعم

تويكو حدق قطي دواوافق الىللرحلة ومضوا و افترق الى من.
 6ح الخبل ( )1فسن اذا ىلكس نسراج من جمعهم منه 
مطضاضاظعذرا :ن الىرجم فر

و أن
الى

ا

وكازله خاياان من ن مه يمرو وعأصرفر كمأفىاثره دى +

الال

مضا ض خاعت تناج الملك بطلا ب الهوى قال لما غاب 2التحلل

و المزع الصبرو ىالحهاوكم والقاب محكوم عليه وانا اذ د ! كغاز الىني
اسرا ثيلتزلتاليه بل طورسينا -ملنت ايمفعزات مل عليها عيونا
وي

ينوه بأخبارها و طوف دول  2وكسة ألىجى ولاعم

خالاه حمر و وعامص _ وما ل

اعلل قلى بالمبى وللروا

شول ابأرت لابن عم مقادره

مره

رارح تون اقرف رايا"

لمان افد

بطل ر اهن ااه اند 0

فان غنعنه فا لعمير مساسه

حارس طر فى الشيهمنبال

انأظر من أشيا هها ماتناظره

 )١لعلهسقط همنا فسمى الجبل_ م*
ر2

٠ لعل

30

كتات التتحان

ل!ملدذاوئنت قبل فؤاده

رق أن,ارجاه ألوت ناصره

فال كناصدق اللاس صدقءننتى

فان رحا لىصدقته خو اطره()١

كنبانمن ميمدى الوصلفاتمعنى

 9حل من ححذْ وره م|.احاد ره

فااتلأ  .ااهل ١امج ريدون الرحيل الىيخرمد وان.
قوالاتاه !

مايل بن عاص ريد الرحبل الىمكة فاستيشر دذلك فقَال
امسفار30

عل الضال من ىاحقار ما

لمات ولا در حتبدت

لى الشسن تحتل ليلا ميما

حلي ممن

غزال سفريرالاراك غيربطررف طرفاسقيما
ماب السنام وغصنالبشام[؟)

و ندر المامتبدى الغيو ما

فل وو ادى غر اق وى

وظلات حولي ترابى النحوما

فانى عل الضالامسى مقيما
أعمر و وعامان انا
ور 3مبليل برط بيت مك و ماضناضا سار مع خليليه حت اتيهم بالجار
د قر ط الصبارعةللمطاض فتعرض غافى طشورافة ل لمابانى ااشلىله
إنتعد رى

علامقبست النارناامغالب

دار قرس دين هاحجتك ناره

على لبد حرى و 78
سألتك,الرجن لانمسىوى

غيب رفيق لا بيين ضما ره.
عليه وهجر انا و حبك جاره.

وتحيمتة وَوأت عمى وش 90ل

ا حسى من أل مان :يكن

وقد قدحت فده المداة دلياذ

قاد دى للنأس حتى أصبّتى

وأرد يتممن نفسى اليك خليلا

 0كذا وهوغير ظاهر  -ح (؟)ل  -مياة البشام كبدر التيام  --بدا افلىظلام
١
اجللغيوما 3+

كتاب التاق .

|

فلنساوىالى والاسمقيل 
ز ابمكعمواةو كهركا

عدلت وإتظير الي جيلا '
الم كيبا اول ان باد

قرجعالمعمر و وعاسفقالا لهماقالت  قال فيا قالأت
تصد بلاجر م علىو جهبا

و عن نذا انون نه دايا

كانتي"انادىحة حن اقاأت

داد الا تخضبا

سفاهاةٌ:ر

قال فسمي ذلك الموضيم الحار لقوأه

سأتك بالرجن لاتجمى هوى  2عليه وهجرانا وحبك جاره '
قال فى حت الى عكة فنا عليه الموى ورجم )(١ مما عاطفا فتعر ض
لا بالموضم الذى الله الدار فَمَال لما
بممت لاد اام غالب
عقلا

عل كيد حر ى

نار قبس 'حينهأ حتنك ناره

وانت عليمة

يب رفق لاسين ضياره

سألتكالرعن لانجمى هوى2

غليه وهجر انا وحبك جاره

فان ليكن وصل فلفظ مكانه

اليه والاموطن الوت داره

قال فولت عله وتجهمته وثقالتله -والله لالااك مهاانذا فولىالىصاحبيه

واليوات لاقو وتفاماء اد اوولى وائف ان بد خل مك ومعنى
معه صاحباه ,ستعطفا نه على شرب الماء الى ليا خشالحتى غعللىيه العطش
و انصدع كيه فى صد ره لما خاصره امن ىس بم هذا أأوضع فنشيه

اموت فاناح اتكواة دربه مرو وجعله ف<ىحره وةال له قصفك

الدهر ا مضاض ققفتسعينيه وقاللهقصفى قيس  ..وةال  و كانتي تكنىي

بامغال
علام

كتات التبجن

هي١ 

عام قدنسمك تار أ م غااب
3

على لبد حر تى5

بعيسا رقق

ساتتك ارح رن لانجمى هوى

عل ة و همحر

فانم يكن وصل فافظ ما نه
ايل هداموطن

لأو ت ذا ندنأ

سلاصاحث اللحمات عن قبر هالك

الله والا

لا بين ضأ ره

اناو ح.لك عازه

مووط نْ الموتاد آاره

مصاض دن مرق سين شط زأراه

لدىدوحة 'لزتونسرت صواره(؛)
اذاهستالار وأحم فيه دوارم

فاليت شعرى عنك باى ما الذى

ارد تعاأ سور طو بل اساره

قاليت شعر ىعر قبس شار 209

قرقرأره

على كل غبرا ان

إلى عوجا بى اذا مت و د يا

على د أ بطن الضر عم'وجاره

صر يم هو ى الى الحلة :زح

سدا بعد اشراق الصبا ح هأره

هب
ارل
ذه ق
ا ان
عل
ع

عرف

عرل 0

طارق

المدث ١ ف كل حا له

شدر الل ,دون و ! لاك فاندبا
الاتمدعت
طن

مغر

فايث عن

| ذاماا بح اللهو .وما ازار»
 0هرأ زأك انواب اضر

قا

:

ًا ( ه

لاماعىاليل لارصاك
و  7كقه

وصع
الأوت سن لد وحتين اللو

 3رمه احا شرتت له ص

لاا شق عةساره

قأصيةه كيما

اهىٌ هله الصذرة ووأ رشك و دم أت عه

هذه الصعدرة العظ.مة وهدذا قبره ديم ولك

1

إنى ومالى اودع #اره

قِنمَذا عليه 5قتاله دا كان من هس تي قال لثم كالمهايل مزلالطام

وكان منزله الازهيوركانيوار

البهاول قلعت رقلة دنه البأولمماابنة مهايل

فَالت لحاامي ماكان من شأ نكومضاض ذاعلمتها فقَالت لما_ .ظلمتيه بانى
م*([ )5لقدم اإبنسراح--ح7 
) (١كنذا -فحرر-.

.

ا كتات انيدان

ك 6١
موادا 4قط
بأشهما كان أي

كدت

اموت عط

22
 -بولا كلتهغير اس سما لىْ

واحتشمث

أناقف

|!ا٠ وذلكاى

إلى اسل نه ولح ردن

اموه

من

اهل !اطواف و ارايت مضاضالتى اليه د لة القرابة وحداثة سنه فكلمته
فسقاتى نممراته بعدهااالبوىهذا  -الت لماي  -فهل كانمنكاليه
لا ولاالله مك|ان بيى وينه كلةعبمر أسدتسةالى
شعر ومنه اليك *شع رقألت

الماء ابأه 

م
مل

قيسومأ وشى دنهها غندمت  0ا كان

مكلقه بهاوبراءنه
٠وتعاظم شوةه المأعلمت ن
متها اليه وبعشت اليه
هماانطوته )(١ بهفبيما قىنلسأعنه ومس مايه اا 1

عن الى إتلاىعة امامالى  95جاريةعر

قوارت

الليقال هام

نات مها كا نت مؤانسة لهامطاعة على اسرارها فوجدتها دا 5 7
كيناوثمالاكأنها جنت  قالت با اراك هبلاء و قد مات مضاض
قالت ل

قسووة ادر كتى منعتى لد مم و5اأد معراحة لواصبيت اليه

سيبلا فلماسمءعت نساء المىيتتحين وغلت لصوانعن اجابهاالدمع فبكت
وانشات تقول شعر!

ظ

لأموطن اموت الذى فيه قبره 

ستنك!انوادىااسارياتالهوامم

ولاأساكناالدوعتينمغييا

لانطرتءع.ااف الفك تاربع

7أت
أ شحر أأزدو ل ضعيت مهعذه

أت هضيه >ن 2و  3و راض

وادوح<ة التو نالل فرجى-

عن الكيدالمراء كيف مضاض

رء_حاد لىوددا نفس كر عه | أثبه بنفسى
أارق

فى الدنيا حياة ستبمة

( )١لعله  2-أميمةة ح -م ين

وائواب قراض

ويأفىسواددونهو

ياض

قالت

كتاب الترحان

1

قات _واات عل نفسبأ انلا شرت مأء حى رد جمل أدها هوز وكان هوز

ارد الاعنهمس فاقامت و مين د أبادين اكات البوءالثالثو لأاحد
علما غير لمىغشيها الموتمم اللبلفوآرتأ! لىالردوة واتبعتها سامى

لخت أعالىأأروة معطي _ ةقالت سلمىفوعا
الصلد ذرفم راسها الى بأسانغلظ وصوت ختبى

فلأ

فوجد لهكالمحر
الت يكلام ضر مقف

لا اكاد ايده قولى لاي دل  5بالدوحتين وار مص نأض) وقاأت

تدولونىاسر عت شر اقها

مات مضاضيوالهوى غيرنادم

قيائيت الى مت عن قبل مواله 

بطيب الحو قىبل الردىالتفاة

لقد مت بوءالأء موانا ام" من

سيامالا فاعى في قيعالملا قم

قبل هالا الروح برو م أسوة

وهاه شسارشت فيايازم

وقالت سلمى يكى ميا

[

ظ

منكن وعه الهو ى قراح

من شا  5-2الهوى فايس لناجى

ان كانمأتمن هو اهامضاض

قد قضّت د دل ه ألسر جا ظ

غ س المى قحشاهافوها
ان فىاوت راحة لب

تلها بده عدب واس

مغ تابث الايسير أحي

تف الو صل ساعه غير راج

مانت وابلغت سلمى ايأها فاعلمته فد ذنها

 .الدو حتن د ها هنأ قبرها غير الى لااقف عاأيه و لعد ضر نب كوت
مضاض أت
ل فى( ماله قال ر حل هي ن .اهل اأطاف هلله لهنال ١
 ١كن

ن اهل قر"زان ن سكسك

ن و اثل ن خير

اموت ؛دأاحد العراى دثر ب (؟)

ر الثهرا ىنَّمخاض
 -مأ تّ من حر

()ي سدبيتان  -ل  -نبهان | (50ل -برشب ا

انايد ن:

<فى ين كن رد ىالدهرخا نه
قاد

وخاض

و تحيبى ذكر هَ اعيكل مو 4

در ْكان م 4مصلددار

تو لى و للاناأ م ف-.ه عضا ض
در

عل طول | زمان مه ص

بعرد عل الور ا دليس عخاض

اتلثرى من د و هن رياض
ى
ف وقد
دعأه
قال وان المارث .نمضاض الى بنفسه الىقبرمظاض واندا يول
انا الملك ال دوب الححر والصما

الى المارقات الغر ون العوا نس

على الليا لى بعسد ها بألهوا جس
من طسسموهأد وحرم

وعملاق وااشهيا جد :س ورانس

فليا ا الد هي الوى باسرى

وافردنى بعدالحي  0اليارس

م  0مأ نكل ذوة_4

وجاوزت حدالمصرمزارض فارس

له

شم
1

ولحدحتمو

سور

نان لذهوت

 -ال يكل الطرف دونانوفها

فساسرت رجل المنففلىوا 'نها

0

ود
له م 1وز ا لسدب

تج

سسا
0

زر

ف الآاوكن ]قفدت كل تان
وحو مآواه قفار إس أبس )(١

وساررت جرى

الءاصةاتالروامس

وعديت عنرسم الدار ل

الغراث ) 5لد 0_4 5 6-2 5

ولابد  43حتمأ صر و فالعوا اس

ال

تطم عل محرى الحو م ادو عدون

00

عاذ

أسير بطر ف

لق

ديتل
١

ف الخمص 2 .ع4

و قاب عسل جم الوكة! سن

الى ركى

واماردى  5الذنوى في رحاس

نومة0 7 9 |.

و قال خارف لضا

شار ةا

مم1ل!ايادى

الى ان زار جيتالقفر حي

شيو الفايس
كت

رده هي *

با ااه
عير - 7

عد

كتاب التجان
<

51

تمدحلىلخت اليه اسعى

اجاب برأفة صوت اانادى

أجاب تداى اصموا ون

قرر.د بدا عوة ماه فو أدى.

وي أصبيح قال ا

مُنأى فعدت عه ضثى وهو كس سد زه الارض<تى

افىالى صخرة مطبقبة علصخرة اخرى وبينها خللبسير قال  -ادزمنى
بابى  -فد نوت منه فاخ عضدى وقلع الصخرة اذا نحتها سرب نحت
د تتلبي فادخلى السرب وخهلونى وحيات تصفر عن عبنى

وي
0

دركرةه تنطح وجوهنا فسرت إين يديه <
نىيت الىصخر©

أيضا مطبقة علىدخرة ليس لنا مسير قال  ..ذماسلك عضدى يده اليسري

واد خل بده اليمى الى تت الصخرة فَقَدها فاذا سرب آخر اسفلمن
ذلك ناخد  7في اد اهاب عنه وأدخا:ان لذله فسر ناح-ي -أوضيئا الى

دارت الارض مضيئة ولاادرى من اينضياؤها وفهابيت قهلى الى مك1
فعَاللى لا عزف ما رام ذانك تتخلص و مقن دن الذ ذامق لعالة فاحل

اهر فى وسطالدار
درف
ورع
 02املنبيت 'ثنين اسود احمرالعينين بج
عار كز |أءا

ود

راد

نادي رجيالع

و افيف

افلىبيت اربعةاسر ة ثلائة علما)(١ ثلاثة ر جالو واحد ليس عليه
س 0وفى وبسط الءييت  5ش من درو باقو 1ه ين و عصان اله

خذ وقر جلك ١ابادايس لك غير ه_فانزدت غلات -و كارت
اادد ]نابدين الحنيقية د بن ااه ١الراك والسميين واسداق
7

اللهعليهماجعين

0
()ل

يذ|ا0ل انادذا خدت

وقر جمالى در

واقونا

عه واختر ت خيا رهم خ ور ب  -فال اند رى

عليها ثلث شاء و ثلثة رجال 7+
-

قتا التيحان

-

مرل هالا الموبى قات لا قال هذ !١الد ى يسار سر برى انا لى

مضخاض الى وهذأ الذي عن إساره عرد المسيسم ابوه وهذا الدي عل سار
يك المسيعم شيلة ابوه ان عند المدان قا وعل رأس كلواحد  895لوح

مرا م مكدو 9فهكتاببالمسند فعمذت الى!اسرير الذي كان عن عين

باب البيت فاصيت شيخا1ك للحية اسيل اند 5مالعتق نامالصاب
مسعى وعليه ثاب كالرماد السعدق فاخدت الوح قفرأنه ذااذاذافه مكتوت

الانفيلة نعبدالدان نحشرم ن عبد باليل ن'جر م .نقحطان نهود
النى صيل الله عليه و سلمعشت سما ثة عاموقطست غو ر الار ض باطها
وظاهى هانى طالب ااثر وة و الك  0بك ذلك عينى من الأو ت

و نحته مكتوب
قدقطءت |اايلادفى طلات ألثر

و  :لد تالصاائنو ان

سأنى
وشريت |البلاد عقوا مقو  2بعناانى وتمولى وات
سوام مانلناط صواب
فاصاب الردىبات فو ادى

فاشضتشرن واقصر جهل

اتذعلوى من عتاب
واستراح

فد فعمت السقاهبلحل لا

انزلالث..فى عل الشثياب

صاحابصرت اوسمءت براع

ردفيالضْرعماقرىفى املاب

قال مملت الاىلثانيفاذابفتى ياراجملمنة وجو

بوجه كدارة القمرو اشغار

سقطت عل خده ولبة سوذاء بلغت سريه وسئرت صد ره انامالعنق

نامالصلب و عليه ثياب كالهراء  و ! خذت

الأو ح الذى على ر اسه

ناذا فيه مكتو ب انا عبد السيح بن تقيلة ن عبد امد انعشت ما ثة
سنة وركيت مائة فوراسفتضضت مائة كر وقتات ماثة مبارز وأخذقى
الموت
0
١م

00
اللو غتصياو او رثى ار ضاو نحته 9.
حارك اذه اقد وعينا بن

١

 0من الى فو ق أأز سد
س |1خم

وكات الاموروكم شتى

أمضلة تؤ ود

لدت اال ف الف وتويا * الو لدع لانم ال الوه
قال فأت عنه الى الا خر ناصءت ش.ءا كد ك الأحيه خارجم الوجنتين

لينيوه ثياب كالمياءخذادت اللو ح ءن
عنكي
قصير العنقو اسع الم
دن إن عيك المسيمح يك ار تنا 2

راسه أذ افيه مللتوب  ا

عأمو أخذات مصصر و بيت امد س و هرا مت الروعاادروبوغ

ظ

كن ند لى من المووت و نحته مكتور ب

ات
دونى
اار ق
لين ف
اح
طدول ز مالى  2غصة
قد جر عت ع

ألا نر عنيث_لك اليو اموب
مزل قد  2الد هن .سه

اراتابمييهذا افوييات
لبسلقا البق ذيدة بيات

ة نتى عليه اللا لى آخر الحمزت وااسر ورالمات
نمنظرات .الىلوجحو يمل دان  3ه5ا1مد كدو ان
اذارثت :إن مطاضعثت ار بومائة نواه حرفا

 +وجات فيالارض

ثلاث مانة سنة متغر بأبمد هلا ك قوى جر .#و نحته مكاتو ب
واغترانى عن ممشر بالحضاب()١
هل دمي لفرقةالا حاب

اوطنوا المزعجزع بد تانىمو من الىالحنجخلربوينتاب(")
5

ماو ك

متوحين لديه

وكهولاعفية وشيسات

الأدان

وماليسل كا لليو ث مصا ليست مغاو بر فى المروب
واقتدارعل الامور الصناب
حلاوم رواح-حو هناء 

(ل9ع)له بالممناب +--ح22

[()8ل  -وغاب 7

كتاب التبدان

55
ونساء حواصرء_ عأ طلا ت

[ وددور محجوة فىالقباب

نازلاات بن المممونال الف خر اعيب كالدى اراب
اتبي()١
هامنازلوت ,الذ فكيره حي
بناغالبوشاه م
سعد نهم اا مهم م ولواد

مأ على الد“هى ينهم من عتشاب :
ب

فهم |أط.مو ن حودا فعادوا

طعمةلَلثّرى و صم المضا

فلى اأو بحعدم وعايه.م

و الهم مر عد ذاك ما 2

كل حي عوت حقا فيةلتى .

سبب فالب عسلى الأسياب

ةيته
قالى قمال لى يات أعطنيتالكقار رة اللتىفتىلك افلكاوعط
أياها فشر ب نصنها و اطل انصفها جسد ه مقال لىبابي| ذا الت

فل هم
ا ل
أ هلذا
اخوتنك وقو مك فنا لوا لك من ابت لك
ان الشبخالذى حملتلحار ث بن مناضار شمى فه 'ميكذ بو نك
فقل لهمهذه نه لكمشرهمءعل لأسرالمافون جوار زعم فل همات

مام أراهيم فى

وذا المحر الامروان شمرالارب قهدا  84إل حر

ىعمطني
٠هوقوله  كان 1كرل ايلانجون االلىصا قالثم ال ا
و
القارورةالاخرى فاعطيته اهنافشر مامضاحم صيحة مافظلن:ن:ت الا ااهل

الدنيا سمعوها تماد مكاءهثم سكنعلىسر بورههجم علالتنين واستدار

اكللى
فلغشتم
فوىسط البيتعملاىنقى املنمال وخر جت انافي
عذااامماتلهم كذوى فطيت بهم الى
اخوني وقوى  .مانينفلاك ه

المجرينفرأووامقام ابراهيم صل الل عهليه وسل وقر أواشعرهوهوهذا
كأن 1كنونالحجون الىالصها 

ادس ولمسمرعكة سصاص

ناا
لا ف
دل نحر_:كتازاهاب

صروفالأالى والمدو دالموابر
.

1

كتاب التدان

ب

قبل فر ج أت متش م .مره

وهل حزن بيك مما مماذر

وكنا ولا ة اللييت من ,مد نابت  .نطوف بذاك البيت والليرلاه
ملكنافاعزز ناو ا عظم قدر نا فليس الى غيرناثمفاخر
غارف نتن الد نا علينا ريبها

ذا ن لاما لا وف.ه النشا جر

فاخر جنا متبا الليك د ر هت

كذ للك الا" نسان ير ى العادر

أقو لو قد نام  5ىوآ ْ 2

مدى الليل ا ببق سيل وعأجس()١

مما خير وو حار

و بد أت ممأ أو جيالاأ حما

وبال

قصر ناا حاد ا واكنا شطة .٠

5ذاك عضتنا السنو ن اذو ار

وذره جما  :لا رَاع اسه

ذا خر حت منهة قلست تادر

سعدت دموع العزجرى(إرة

ما الا من أمن الله فيه المشا عمس

َال ان تومد وان اباد|عدالى الوطبعأادرم عله الحارث وكان دعل

دين الميفية وكان دين المنيفية الباعل العرب يديئون نه حى نشأممرو
أن مه الكنا بى فرواول منغير دين اسمعيل وابرا هيم وغى احكامبيا

ولد حدث ان عباس قال ق(ال رسو لاله صلل الله عليه والهو  .رت
مرو ن شعة وهو جر قصبه فى النار _)عمرو ن #عة اولمن عبداللات
وش صخرة عظ.مة أت علهالطعام وطممه قومه فسميت الصخرة اللاث

قالابو حمد حدثنى الىهشام عنانى حبى السحستانى عن رجلمنى أصر.

نماعاونة بنيكررن هوازن فىايأمالامام علىنابى طالب بالكوفة الى
الوجل  -خرجنا اذاواانلىصحراء عدن وكان جدى سا كنا بمدن فدفن

مالا فىص راء عدن واوصى أنأنهاذا احتاج اننا  6موضع كذا7350
شرعلا دعسأل ليوس و صحا
( )١ةريسلايف نأ ا

4 2

كدا التحان

5

صحراء عدن وأبه قعل ناالدهى سر تمع انىفاصينا ثلاثرواى متما لات
قال لىالى لهقدا شتبسه علىالموضع مااد رى اى هذه ال ور ابى هى

فارأيك  فتلتله وهل بدمن الل ران كنتتمل انالمال فى احدا هن

نملاحلهامسوعلامة فال لى  احفر هاهنا شرفتكنت احذافرت
واععددت حفر إلى»كافى حتى اتتهينا الى بلا طة عظيمة رصنا عل قاءها

فسدز نا قعلنمها  9حفرت الثانية فوصات الى بلاطة اخرى مثإ الاولى
زاتتا انضأ
فاعم :ا شفرنالاثالثة فوصات الىبلاطة مثل الاولييرتهج ف
فةاللى  -أنى -قا قاات له انمث سم ب لاانسل بعشيا
فهل لك ااننتىها هنواعضى نَأ لتعير وغل م عيدة -فقاللىبأى

ألأوضم مهول و0

الوحدشةوغاظ البإد  قات له دع عنذى من

الشراب والطعام مايكفيبى وخر جمعلىوجهه فبات عنى ليلتين فيا كان فى
الله الك.الثة واناقالماصيلوكنت كثير التلاوة للتران فلم'شعر الأورجل
جاميللوجه باقلاب ط دب الرجمعثى وهو رشول

ولا تلاوتنك القرازماامتسكت

بالارض رجلاك فاعرابم أرجل

فى بلدةاسّاة المر :ماردة

فىكلافقلهامر _:همسها زجل

لك التصرحة عندى وه واحة

عبد و ىادان ان يسيبقاللاحل

صقصت به
فاستوقراليوم مخنرز

ولاتمد راجما ينأى.لك الاجل

قال شفظت الشعر وطلعلي اتىوالمبد معه و البمير فاخيرت الى:عم كان
ا
ونشد ته الشعر 6انينا الىماحفر نا اولا فقَامنا الجر اذا شيخيدام
منأولة الى عنمه بغل من حديد فىهأمته واد <من
دزد حي مد من داره

واصينا عند رأسه ورقة من ذهب مكتو ب كتابا لا نعرفه _ فالخذنا الورية
وأعد ا

73

0

واعدنا البلاطة الى موضعها واهلنا التراب ع! البلاطة حتى وفك  5كارك

انينسأ البلاطة الثانية فاذا نحتها جوز مسودة الذوا تب واضعة احدى

دما على رأسها والأخرى على عورمم! والى جانهاكناب فيلوح لمادري
ماهو فاحدنا اللوحواعدنا البلاطةو اهلناالتراب عليه 7قلعأ البلاطةالثالئة
فاذ ديأ سرب دقرقضيق فخل
دناهفاصينا خايتن مشو فين ف .أ رجالان

متقارة استامم.امتش امانعليهماحال ممصمةبالذهب ورأينا كتايا علاىل تين
انعرف ماهو واصينا مالا كثير! ذهياوفضة وغير ذلك من الدروالياقوت
مالمبرمثله قط ذُمَاللى ألىوثتنا بالله وبالمنى وحبور الدهى فقّات له_يا نه
مدلافىة
حا ق
ور كاك الملودممالفناءلاخيرفهاشتىوان مالنامنهذ

قصيرة فنأاوجقرملنا ماوقر نا من لحمل ف قردران :وض ١ذلتزل عن
مه وريد النهو ضص فلنستطمح اخد ناغى ديا أقوية و درة ىدر

مضا مب!  فقالنى الى_القمامعك بأىفقد اخذة رزتقنا فعلمنا !نا مثمتا

غير ماصا ر الينا فتلت ليا تقد رأما ما كان واياكان يعود احد منا فيهلك
وال العبد أسر عملوىاليه الرجعه فاعق الىالعيد و كرت نتعمئأ و ودب
الفنقاد حسما توربهوأن العد اد دلت الرضهمأرصاحه ذا خن معه

عونين و سار لانه يعرف علا مات الموضم فلماذل منالذار نو ارى عن
عو نيه ليعضى أريه ورات عوناه ارقين قدذعى ها مأ رباك مونحشه ذاأث

الموضم وهوله ل-خدت لقان ليوا ف تدوك اذل عا دعر ا

وحركه شديدة من نا حية العيذ واضطر ايالز عذامن القيام اليه خلموف
 3اخل قلو 9فلا أصصةا اصبناة ميتاو00
دو له و وارنآه و والنا هارن

 5 7أنه اخداش()١

علا درك لجل  : 68لك ىو م

  .-في حلقه اخد اش و في ثيانهأثار م 1+
()١لعله
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ظ

كتاتب التدان

قال ومككت الورقة والاوح عند (أ سئين لماراحد | لم مأ رما يمأ !نا ظ

رلان من بىالار.ث إنكسب
ملر اه
فى مو طع )(١ اذا ابرج

.جيل وهو إسأل فتات له و الله باعبد الله انك جيل وخليق
لخر فا اضطرك للمسئلة  فقا ل لى باعد الله امد لله الذى احسن

ليك و اغنا ك عن خلته و منيك من هذ | الام اعلان الننى والفقر
حظان مسو مانكئنت عظيم الد نيافا بتليت بان سابت و ملك رق
فاعلمت الذى ملك رق ر جل من اليغاة من ى اللارءث بن عب من

ابناء اللولكفاشتدت فو نه عليحين اعلمته فتركته ليلةمن ذ للك حتى
ا عد عن الى فى بعض حاجاته فاخذ ت سينا لبعض اهاللى و قتا:ه
فصاح أاضر تمفسمعه وأد اه فتيعانى فر حمث عليها فاقيتو اجد.افطعنني
ور الت قنأبه  3امضرت علب 4و لفمثالا خر و مده سيف قغلبت عليه

فقتلته_فا زعلا بى !.أن مأن فلسكل شرء دولة فالفقر يدا لمن الغنىوااسعم
بدال من الصحة والمر م د ال من !لشياب و أأوات بد ال دن الحاة

نلذى علمت فابتلى بان ساب ملكه
و تدكالمان بن دا ود بالحكا ا
واجاس عد وه علكر سيه و ابتل بالفقّر و”نصد ق عليه و سلب النسمة
اربعين يو مامر دالله عليه ملكه و ماد لككارت من ذ نب له
عند اللهو سكن ذلك صنءه نألين و الصا لين يتلم بد لك و نظر.

كف اا ذ نو بهوو يعظمفى الا خرة اجر ثمقلت لهانك
لفقيه ما دنك _.ةللى ا.لا سلام -.قات فهل قرا  -فاللىنيثلا السدن

فوقم قي املسورقة والاوح م

()ل  -فى بعض الاسواق جا اس 7+

اليهفاذاهو يمرأذلك الكتاب

واذا

ر
.سيي
يس

0

كتابالتبحان

واذا هو بالمسندكتب واذا افلىورقة التىكانت ممااشيخ اأخاولة .بد هالى
عنقه واأضروب فرآسه وند خارج مر دبره هذا الشيخ مرو إن

بي( )١اول منغ ير ديناسمعيل عوبداللات  قال وقرأ لاوح الذى
 8امعالمجو زذاذا قه.هذه سودزة نت جر مجا.ا
تلسعر مدنيا ولد
واعلمته و سحرت سيعه أخوة من خ_ارجرم فصيرته و حشالا. .رون
5 5

ولا ,طمئنون الىدعه وبرءول م الوحش "م رعىفانت |مم

الى تأت ن قيذار بن اسمعيز فى الشهر الام فقالت له ناو لىالل ان
سعدة الساحرة اتلفت اولادىعى احوج مانتاليه م فانا مؤمنة ؤهى

كافرة فادعو الله عليها  ..فّاللها  افعلى .الت  .رب اله الاشلهراضم
مدر م
مرث
اك< رمت فيهفالتقمم رم حراميك

لعب

وق

لاه

سدحرت ظالة او لادى
ق

لوف وقاأت

! 0تمن

سسا و

وشردتهسوفى غباالبلاد

هاموا مع الو<ش معالغفول  2ويعسفون نامض اليهو ل
اناس رع اذا أبت
ابيا وين كارت
وانسها السحر بعد ل مشكا

قافتك لها دعت المراء عتكا

ولتهاباعمات فىعا جل

وفرجن كرب المقام الما آل

قال نابت اللهم افمل قال فانسأ ها الله السحر وهتك عنما سترالماء نا
لمك اراح قاتة ورجم السيمة التفرالى ثاهت فاعلموه عاكان عنإلىلمم
3 0بهموقاومهم ذل عأعلما :أ0ن2-ت فبلكت فكفنت فل 55الارض حىَّ

قلت لههلىلك ان شعينمدى فى
غر قت وذلك مقااملظا لفين
معت ت

فأث اكير وأزو يوك تالت

سس

( )1ل-ابنقمعة*

متسس

قدفءا دم

تمه

ذلك وو اك اهل ل ار

ءا
مر

كتاب التبحان

الخير  5وزو 4

وشار 5

فىمعأ سى فأصمته موطيعأ | امت

عدن قال  -فاطرق مليا فقّات له مالك  .قاللى  .-نتمليكن اسلائى
الاعلى مغارة  --قاللى ب كدت اعيذ مأتعريدقوى دن الاصنام وكآانت ا

اضنام علىباب مغارة كد..اند فرت فا موتانا وكنت عاشقنا لا بنةمح
فكنت د هرا لا استطيم ذكر ذ لك  7ان الام عظم لى ففشاذلك فى
اهل ببق ذثوا الى ادوافسألو أن بزوجنها وكنت اما داعن! فقسال
م أبو ها تيف زو جها و انس لوىزو جه ولوسأل احدك ارت

فلاةالذلك

ست

منهأةالوخطها رحجل من غير  :له <سب

ومال جم شرو جه

اياها فكث ايأمامعر! ماشاءالله مانهقاللا .رالابدلىمن الموج ابللىادى
ذن له واما مانت بعده وادخلت فىالمذارة قفا علالوجد مهأوجءات
عشالها نصب عببى فالقيت ثيالى واخذت ثيا بارية كثياب سد بة الا صنام
سد بد الاصنام فر بو فى ضرازل معهم حتقىعس فت المكان الذى رركت
 34المار  4هذا هو لمت 3ه ار أت من ر خامفىكلائرة ممأ ( )1جساد
مكشو ف

الو عوة أ صبدت

0

من أصحدا ف ُّ اندعت :لك العو 53

م

مصباح و جعات اتصفهم و احد | بعد و احد حتى ! تتهيت المافيار ايتها
عم .مأ ض املك فى أن و قدت علما شات الع و اقيلما فسمعث تأحناه
البيت شملمد  44+ 4وأو حشبى ذلك وحءات الكميا و اقتلما أررود منمأ اهس أ

خام ف كل أبرأم منها 7+
من
(1ال > أبر هه ر

5

وذاك

7

كناب التدان

وذيك عد ثلاث طاو <ماىتتأئمة لد لومى اذأ |نأثادة :قر عليهم!حسسن

مار أت مره_الثاب ناطيأ ورا ة طبية وو<وه

جملة واخذىهية

نحمفد نامانحىدم فتفل فى وجهى وقال  بسؤالك  ..الى اله لى سمح
علىصدرى نقفق قلىفىصدرى وعشى عل بصرى  -مدنامى اك فاسثعم
و هعمل و حهى وصدرى و قال اصات الاصنام عاد هأ وا 2ط من

ع ف الله لا اله اللهخمدرسو ل الفلتهج-لى عن بصرى المشا سوكن
ذو لبت هار باالى جر أن فأ صرت دعا ة الني ص الله

ردى
قلى ص ص

 4.وآله و  -قضءت من فو رى

ذ الك الى الد له فد خات عل

الي صل اللهعله وله و لم فاحمر وردهه كأ أخجربه حي ذكر تله قعل
الاخر واكانف  :هب
0

الله عله  8مه

هن ر*كتاب

ء:ى عشا عبنى و عن قلى ألو جيف ذا شر ق قله
فمات  لأى

و أعبى انتلأر سوال الله | شل ىَْ

الله #:

ةل ابوشمد  حدثتى ابوعيدالا يبل عن ا لنميعة انه قال ان انخر ما ل
ألازث

إن مغياض

احا  3عرد اللهان 3

قَل حد الى مكحول عن
إن شرية معمرا

ادرك

أتعي من

5

سس د

لوصا عن عمل أن شراله الحرثمى و كان دك
دراب

داحس ويلغالىايام مما و يقافى الاسام

وكان مع أمس | له 9ال  2-2هه المجريم عكةعديد ألللهبن <يدعان وكان
وأسم لال كثير المحعروف دو

أدا فاجتمم هّ جوةاأءرت

وما أه ما كان اصل م لك بأعرح الله 5ل م لنت

فداره عل مائدة

صعأو  6من صما لك

قارش فناكا'طلبالم ائْرفبينا ان ذلك اذا ”ابيعامس البر'ض اخوى

كتاى التبعاث

ا

كنانة فثال لى الااخلك قنصا بعآدالل قالقاتتتم قال لى ازكلاب بن
ولبعة بعنأمس بحنيصصمعة بمنعاو لهإن بكرلانهو لضت دم أءر امتاعل
اسراءه قر كسث فر سى و سر ت]نأو مالك

لا ماله ثقة حتى

اليراض

القتاها بالطائف ؤارسل كلاب الىقريشن سف

7عل وطردلى ماله

نأقهفلسس لكماتنشهدوا سوق عكحاظ ولى لديكم  7رة وكان عكاظفى
وسط ارض قبس عيلان وان قر يشا التمرت بأتللااجنى لمهم لمر 8

فبطلبون بسيى وم تجار لايستغنون عن بإد فليا انيت ميز لى من الطا ثتنه

قبللىانقبائل قريش اتتمرت بتاك اسمتلك فاخدذت زادا وعرادا
و خر مب هاريامعالصباح الى دو -حه ال دود انظلل شها 3قر لش تللبنى,
و33أنى نبت دوقو  4اأرتوف هاررامستسلا لعل شُُازل أهرب وأطلب

موطعا اخنى كه والهوم فى طاي حتى المت الى عدر طبق عل حعودر منيا

خالل يدخل منه النحيف متحا تا فى ذلك 0قد خات وادخات مي
زأدى و عىأدى مهال علىالس رب

قات لنفسي

أدبف لي منن ات الىو كي وؤشءدت

دحللا ضكر  0-0عسمد

فعا  4ت

وفى

أمرر ه
ة عل 0

عدو

ى

ال
 3تحزنمسبت

رات  0ويا مادا فى السر سح

تمر
دسط اييجو
ان رحدل

هذا السرب

فى

دحت -دا راع 4

وتوت و لين وان

دقار

وقأعد و علراسه أو من رخاممكثوت باألأستد

قيَرات الواحم فصت  2أان اهللى ال لواح الخارث بن معراض

9ك

اللسيح وغيلة ومخاض بن عابدأسيح فاقت سه ابامفىذلك البيت
أ كل من

زادى

و) شر به من مل أدى حي لست

قر نش

لثر
مبى
حت

ليلا واخرزت لمأجد أحدا فى اليضة فاخر جت ما اصبت مانلمال
واخدت

4

كناب التدان

واخدت الا وأح مه من راش كو لىعتدع راءة  5لفت مزل

فاخذت جلاو ردت الىذات الاقة ليلا فليااصريم اننت سيارة برندون
مدين فسرت معهوم لايدرون من ناولا مأمعيحلىمّغت ,مصر فرعت
م معى واصدت مالا حلا ور سحدث ف أت طبع  0مالك الواض اح

بيكنانة فقصصت عليه قصتى مم قربشفة ل لى هاك سين ناقة واجمل
ات مثلها وسرداكاللىاب فقاتله لاانا قد و سم على فرىزقملكن
اشترلى ماثه ذاقهفاشتراها وسمأ |نا وهوس انيتا كلاا فارسكًا الىاده
:بعناكلاب فى دنه وهو
حمر بن كلاب فدفه| :أ اليه العكر م الوق م

شيخ كبيرفالات له لا عوت هذللا فيا نا قاللى إرجعوا! باأرحب واأسءة

ورحعنا من عنده  5سرنا الى سوق عكا ظ و ارمئت الى قرش فشهدت
عكاظ ذلك الموسم  5الصرفت معهم إلى مك 2فلياظلرر عض مالى وشوا
علىوقالوا درت و اعلمتهم عاكازمن الماره وخ رجت مالالواحفارسلوا
معن خو ١لل بن أدبن عند العزى و خو بل ابوخدجه زوج الني صل الله
علة وآأله وسلم ووشمب إعنمل ماف الزهرى وهو دد رس ولالله 85

علهو اله و لابو أمنة امالنبىصلى ألنهعليهواله و سارامبى وسر
هالالواح د دخلت ودخلا مى1

الاشباح ة 1الى اا

ؤرددت كل لوم اللىمكانه وخر جناواعتوا على  7-2ر عظرم فسدده١ :يه
الخلل ثلا كول المحر مبلحية ل أع ب

سوول[انه مرو نن الحارث بد مضاض 0

قا!لجمد ! نه ما هرب الهارث بنمضاض من مك و لى الك هده
ض المارث بن معاض وكال ملك مرو ملك .فاق م بدك

أنه مرق 5

5-3

كتان اله

مذة 3مات ذولى !اللك عذه 4ك وارض مامة ابزه اببشرلن تحرو إن

المارثإنمضاضفاقام »كد دهر ا طو يلاركانملكة منت «للك بيس
حَبَى افىسلمان!ن داود مكل وارشر م:ود ٠ مملكا فامانليشر اسامان و أصرره

انإدفم ام مكة الىى نا بت .:ع اسمعيل وكانآخر ملك فلك مد حرثم
البشر األانه قرم عل السمانة ور هم عل سداءة البيت فولى امى 3

عدئان دهرا طويلا ممات فولى مك بمده ابنهمعد بن عد ثان فاقام دهر|
طو اا همات تذازع |لهس  51بين زار بن معد و قنئص إن معد ققاب

عاءه نزار "59رج قاص الى العراق فزعم لعض اهل اانسب اانانمان بن
المندر ملك امير أنه هم ٠ن انناء قنص ارمعد »#

ايلك عن مد بانسداق  1لما افتتعم مر
قلل ابوشمد عنالبكائى عن ماب

ابنالطاب العراقدخلت مغارة فى يرفةاصابوا فها سيف الن.ارنف
المرهف فاثوابه الىعمر فال دير بن مطمم و كان جبير نسابة عن اى بكر

ف لله محر ممن كلزالنيان ب المادر قال -معت ابابكر

يقولهومن اشلاء

قنص معد زعد:أن فاحله تمر بألأرهف سيف النعان 
و اقام رار ن عدننزمكة مقدمادهر ا طويلا

قال ابوجمد د ثبىاى عن تمد بنالسا تي اللكلى عن.عا ٠ العرب ان
تزارن معدن عد :أ
حنل
ضار له الوفاة قسم ماله بيناولاده وكانوا ارسة

وكان! ثيرمابادواللكالمصا و الللة وانتوصبىي -وقال بامضر للك المية

ادرالء وى قبة منادم  وقال تريعة لك الفرس و القنافسمى مضر

امراء وربيعة الفرس :بااغارلكالنخيلة 'مة سوداء والجار  وقال عاس
انمسرداسنااسلمى بدكر مضر الراء
الى

ا

كتاب التبحان
الى مضر الجراء  32عديد نا

واحسا نا اذ دنا غير قعدد

وقال الخارث نأوس بدكرماورث ابادمن أمه زاآر

كن ورقامرى زار كله

وتمن اراب المصاوا آله

وأماريعة زءزار فاله سرمبىعة الفرس للسفارلذى ورث مانببه لانه
اختصه به دوناولاده وتمر ردءة دهرا ط
نولا فسحهى رزنبعة المشمم*

فا البو جمد اكرم الابل افلىعرب انلمضرالهارى وخيلريعة أكرماميل
ثمخيل تىتقلب خاصة وغنم انمار اكرم الغنم تأكلفى سواد وتريضفى
سواد وغير ذلك انقص  واوص ربيعة بالأيلللا كبر من ولده ذاول من
ورث اليل عدزة نأسد ن ربيعة #

قالابوجحمد حدثنا ماد ن اسحاق قال حلثنا مدن اراهيم حدثنا حمدن

السائب الكلى قال حداثنا اسمعيل نغخزوم عن! زعباس قل لماحضرزار
انمعد الوئاة جم الم و أربعه ابأدألاكيرواه ردعةوائه اأعار وكانت
اممضر وربعة عا نك شت يريد نزد ن مر و نالحد هاد اير ى وام

الأد اروى بئةليث نعمر والكلى وك نتاء اعار وازعة بنة غالب منى

نلان ..قال لما عضرت تزارا الوفاة اوصى
نيد كه
مالك بعنريب ز
ايادا واءتخلفه ف!ىهله و اوصى له امة شمطاء وبالطلة والعصا واوصى ضر

القية قي جراء من ادم وخائه من ذهب فسمى انادانشمطاء ومضراراء

واوص ليرم بالذر س والقناة واللواء فى ر بيعة الذر س  .و اوصى
إيه عار الخار فسمى اعار امار واعطى !كل واد ماهموله مسدودة ع..لى

فها و قل لم -ذ هوا الىقلمس .نمرو افبى نجران فهو جكب العرت
 795صيوم  --ا مان" رار ئ

ممد ن عا أن رنأه اسه ا 4

فقالوعو

اول

كتاب التحان

ا4؟

من قالالشعر من  0إن ع:دأن
رار ن خير الأاس قد مأو حاد نا
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ليله من ذ لك و غليه السكر افرج بمشى فى قعصسره فلقينى فواقم على فل|
اصبسم اخبر عافل قدو١سبي و انيت اباكفكنت فى شلك من
ايك وعميك و "ا للهمأ؟:أ
ترضى لالز ناء و انا كر عة  8رام ووانيك
70

درام

كتاب التيدان
حرم الثر على نفسه وهو اول من حر مها وقال
ربت من اخآرعلومصبياء مرة

7

لحامسلك نين الحمثاواط وال

ها نشوة :د عو الاماالصىبا 
ونذ هب من أحز
دلح
فا ن
اهك
سواى أنهابا سملجىحف افق  2و غسدمن احواله كل صا لم
وزر ى نارباب الملوم ش|رواحح

جور أهل الراىعن فصل رهم

اذالم اكن افك فماابت بها عل شر جم مبيان ايدى النو اثم
الحاقالياما بين غادورائم
فوالل مالل لازات مدها
آحر مها ماحرم الييدت ريه

و حر > ارا هيسم دما لديالمم

اكاونل من حرم اخثر علنىفسه بل دا ي لاه قال.
وهو هي م بن تمرو و
ماق اللىعو م و هو لا

بدرى من ثوقمد سمعماسمع منهسم ؤلس,
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اغونى
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واعلام كمه والعدم غورا واشدم يكنا أن حارب فضر إث لهالعر ب

الامشال وهو عندم تيمالاكبر وانكان قبله تيابمة عظراء اعظم منه ولكن

أحبرمفيوهعظمته فىقلومم  -وان الصعذ والكرد والهؤزوالزط و القو ط

كلهم بنو يأفث بن نوح االنلبتيصاعلليه وسلنمشو! اخلوىاهم من جييافث
من كان 3بأرضارمئ.ة الى احا وحاحأ ذمالوا هج الا مكو نا رل

سنامن

بالعرديمنا مائة الف بكر وقتل منا مائه الف مقائل فاحا.

اخوا.مجم من لبى انغالق النصرة والقيامومم التراك والد.لم والتووو ادي

و بلغذلك ى فارس إن لاوذ إن ارم إن سام بن توح فاجتمعوا للسان
الاجمى وكرهوا! ايا املتبابمة1ا يكلفوومن السخرة فيالمذازى وغيرذلك
 )١كنذا  -والله اعلم 3+
)

من

323

كتاب التتحان

انصناف العمل من المتاع والسلاح ققدم بنو فارس قباذ بن هر بار
الفارسى فيالملك ووجوهوازالصغدو الكردو اهل مأوندودنورعمدوا

الى قبر ناشر الو وفرقوا رخامه وزجاجه وماكان فيه من جزع
وغيره وبلغ ذاك بع شمر ترعش فنذرلله دذرا ليرفمن ذلك امبر يجاجم

الرحال ىَ سود حبلا مئفا شاعنا م كانوغضت فضا شدددا وعضءدت

لغربلءضيه وكانى قير أبيه اكت ال ارا م الاييض و'الأحمر

والمزع الازرق والاجمر حي جعله حبلا منيفا شا ما و اعمسجنيعمن

دوله مانلقيائل الا شرمبنه

ل

سس ويه وباعرة عاب

يلرة العرب 3
زاه
جيع
م رعش بالمدوش فبرزت وخر جم
وخن لطن شرت دش لحبتهم قه برج ففعساكر لنجهم احدمثاهأ

املتيابعة بمنعد ذىالفر نين ولاابم ىبافث وقدمت فارس تباذ الى

تال أبعشمر برعش و اقبل بنويافث بأجعهم بنااصر ون قباذ و ثمالتراك
والدلمىوالكزروالثور والتت والصغد والكرد والرط واللوز و بلغذلك
شمر برعش وكان انتصاب قباد شبهنربار و من معه من فارس و ى بافث

جبال الرى فسار تبعشمر ترعش حت نزلبالمشال تفلف ابنه مرا الاقرن
بالمذلل فىمائة الففارس وخافالنه صيفيا بعمانفىمائة الفمسارفترك
العراقالذىفيه جمم فارس وبي بأفث و قصد المزرة واخذ اعللفرا ت
ريدارستة وانشأ شول

 ٠اثرن علالله بالآ.ه

وارغب الى المق.عن الباطل

ليله شى مدى ان(ه 2 )0وير سل الما جسل للاجل

اموس

رداو
االصلندكو

اسم

) (١لعله  0مدى أله+ 

خزر محل الارذل السافل

كتاب التدان

5

اهل

المدام الباذخ البائل

وقل امنك ذال سليل ارضى

وهو يات للفاعل

انا اذا ماأت دأو عي الهوى

فاضت

السامم للسا تل

ايا م
واصطرع الناعع ا

قَضى  2فاصل عاجل.
يوماولا الانوك كالماقل.

ولا ذوى الغفل كاهل ادا

ولا رشيداتراى كالجماهل,

تقض عل ذا وعل ذاعا

تقضى ع العأم والواهل,

إع-لم حلام نما منصب
رزت فى جم كثل المصص

يحلى ممى الممل عن السائل
قد ف .األرأمسم والنابل

7

والدمم مثل أله-أرض .الوابل.

لا نحل الماهلى فأىمىه

تسعان الهاا

والكمت والشروا سراما
والميل تشتد شر ساها
الك مرن جم اذا ماد نا
اقسم لاافك حىارى
والسبيف عصى والردى 81
ارت اغفلوا الميد وااة
سرصبحو

| بوما عل ذ لة

من فناة طفلةغادة

نكاح غي غير ذى رشدة
ان صرحوا الا عن فلا بد من

ندا هل.
لر
استو
مثل المطا اأ

بسكل كرام ما جد باسل.
لبس عهوون

ولاخاذل.

 3جا لسسع الاذل<

محكم المفتول لقاتل

فان شمر اليس الغافل
كنع ل لول ار كر
تصبح بالترء الى النافل

تفرح او تحززدت للعاتل

 5عه سعل  5مدا ىق  3عل

ذاقت ود التف فىالعاجل
1 2 ١

نا

التاف! امعان

ليا اوه ك1

باب

نطاع الم وباساحل

مورة

واادذهما الاجر نجى لنا

تحمله أرق مم الما هل

والمسك والا وج من صيئه

والدر فى اصد اذه الذ! بل

(
علولا موت فىن)ا١ئل
لاشين الا الموت محدونا
وا نتبعاشمر برعش الغارمينية فيا ذلكةءاذ فامرالترك بالمسيرالى ارمينة
فسارت الترك ريدارمينية فتاتابم تتالاشديدا 9هلءبم فقتليم قتلاذريما
الا من حصن له فيقلة جبل وسى وخرب المدائن من ارض ارميئية وان

قاد زْحف مر موضعه عنممه من فارس وفر فأن والصغد والكرد والزط
او عاك أروكن امراف لأطغة نانيع شهر

قتع ارسيية جار قباد ن

شهر بار حىق لانمحنوقر اقر من ارض العراق ولغ ذلك عمراالا قرذ ن
تعر ارعش أبمفلقيه بالمشلل ذاقتتلوا ايأماو زسث الا فرذ  0صيفى فانأه
من ال في مائه الف وشراامبه اموا و

امل أنه

فليا وصل صيتي الى اخيه الا قرن هزم قباذ فورب الى  0سيةقطليوه

قبربااللىقصر إلا يض منجبال خراسات و#دن فى رو وس
المسال وبعث إلقارن وصيفي الىأامسبما فاعلياه عاكان من اص ةباد فرجحم

شرق فمبرالفرات وسارير يدارض
من لحا وحاحا وقدامعن فى قتلااأهل
ل
واعل 9قصد قاذ ن )و وقد ممنى ١

دبل قار طق قاذ ألغا..ة

قال لابه بلاس إن  5بأىبلاس ذالى ميستعلى بد تبم-قالله ادعو
لاتطاوعي دى عل ذلك 8

ل

من فارس ولكان اقتانى وامض رأسىفخذاما نالك ولاخو نك

وقومك ولولدك من 0
) (١كنا

انمقعلقتات انا ياه

 -ول بظهر معنا2-- 

فعَاللَهبلاس امق اقتللتة ولك اذارابت

ا"

5-5

'

ذلك هو الرأى فانظر اي ميتة اهو ن عليلك فت ماقال فعمداله

قجر كاحلليان نمتركها يجريانحتىماتا لاني الل وأتميان»
 0بعشمربر عش فقالله مالاكهكذاراس

اذمهدا ميو م

ار طاعك وليك ورغى:فورضاك  -فالتبممن

9-9

طأت زطباى فلدرطياء  فا ت اناكفرىضباىفىللك رط ك  قالله ,ادس

ما الك لبس ١ 3ن ارادهلاناما ى من اراد غانى قال لهتيم

فا نواقان خرن وقرين ا ى منقارس

ذا ارلوانية لمي

دضمه
ويجمانىالل من
خع
 5الا

 .اللهتبع .

ا بن

0

م

عفواواقر معرافة مال لله

بلاس ينفارس بنو سامحاشية الملك  قالله اما الى وسكي الى
رس

راذا الدذام من سام و ر :ن اعترضتم دون ى أفث.

وقد عدلت م >.:اشاء

 5وقد ساأ لتىأبلاس ان احىءالك من خدى

فانخد متنى فى ارضى وفى قوى لط للك معيشة ولاوفيت

لك بأقطاعك.

ليولا كافيتك فيامغر قار مأسيماث احدمن كان قبلك الىمثل فمالك»

وقد ثر هنالك قتلابيك ورضينالك قصدثا ققد وأيتنك عل قوممك فارس,

لدي ادنانار س م دم ينيديالىالصخد والكرد قال اماائلك.
إن اذالم|بأجم بين بدك بالسماممالكرمانية (؟) والتصال هندة لافاكه

قسار بلاس الاىرض مموأند ودينور فقتل الصندو الكردوالرط وأكثر
ياقألف
القتل فى الدخد والأوز و أرط فهم
ىث الىالوم وكاوا اكثرم
واخد من كلامة غالبعلما د2ل ميم فى||صناعات كلم7-5
م

ع1

ا

ما:و

كنات

0

 ١تيجان

اأ
كل١هسر 0
سثا
ل
بن الث .عات  5 -ثم ميجأرالى :وخر |ٍُ ما

بع

سم رل

قنرا 1

68

النتم
وكاذ در له ددر أيه أل ظقر برط

احم الصغدوالكردحىق

والكر

وات  7نيعاا

3

الصعد ان 0
 7اع

فحز 1ه

نشى اليه اشفراَفتسَمايرلوا
شٍ ع لصتوالكردحت  6ق
م

 5الملكُ وماق هذا

0ضأوجمدبع

نْ الس رنف' اللي سج

الكريه وقصى5 ,

3قبرأألاك شر

 3و

ابهفهلم :وام

لكر د واأحبدن

والدط' ل موه فبنوهباواع 'لرخامءن ايض والاجر والازرق والا تحبر
ةو( صرعو م المزع المانى يعاد مام سم اعذا كمكأنفطاف

بهو منتى فىد أنه

 1لعدرة منن انهم * ء امم ممه قدموه و'صي الفرس بأ لد فُننُوه
تأنواع الرام وانواع |لزع والرجاج ,الدرواا ,اقوت

وأنهط ف.هومشى

ش داخَلْه قل.سجبهمن ينانهم *ىه لانتو ىقيدايا  000لمان .زدازد

و بلعرس َه امدهادفاتوه مممثامر  3دثيأنه فبئوه بالكاسالاازرق واجادوا

فيه الصتعة الدهنو الصّل حتى صار جبلا منيةا وصار كارا ة السعاجل
م ك“ طاف

نه ذرأىَّ لقاس 4.و3حيينة من معة ذه أى :نقمي  3قيهك من

سأر ده فى جمي ديأأنهذايجيه:رأى الطير اذا هت اقلازل علدرت تاها
 5قلقر ت قاد نازلعايهط )ر قامرثٌ بعقد ان دو  4اللا ل نومنه احدمن
اناس قفساوا ذلك ذ_يزل حو لهر جننه الحن

كذلك اليو متحار دن

يهاو ند ود شور م لم لأسحاءن بددور و ساحار ديع الا رض الى
خرن شهر رعش سا ها ذوقار س شمر كنداى شمر لخر نا اللسدات

الفا مبرىفاع به الحرب للسسا مها فقالوا سمر قند وهو أسمها الى اليو
 5جم الىقعار دل

مار بريد أرض المين و كارت

لمك المندبارض

كت8اب الاتلحتياحذان

1
انتوم

0

:

٠١

١

5

م

ا

ا

7

ا

علءهاالام فلانام كير  +وج لي6م من بأسيرمن أرض قار سل
9 4 7
2
ب
نش اءانب

ا

تمان “ءا لقىبقذر المد وم

من رمن
ين اليد
لب م

قا الخد لامب ل
ف جيل

شير و من معة
فعدل امدالماد وغاب ص ارض الصينوعنم 
ابم

عظ.م فليا راى غلبةتسم وثثائله فى ارض الصين ضاق من ذلك واشتد عليه
ودعأ اهل 715

و دمزرء وما ل :

فما هدم من دش

ى مر رطيأه أأرء

يق لى من آخره الاما سف نهعل اولهوان شييعكاون الفناء آخره
وغايته لمقيق على ال1ازم ان بزهد فيه وقداردت امسا فيه الموت واأشعوة
مجمراهل المكر والسحر فدَال لمماذار ون فىكدم واجتاده قال لهإهل

المكراما الملك ( الهاجزةقيل الناجزة  .والمكرقيلالقسرو ليس بعدالفسر
الاارضيا للا سس (فال لهم يك فمولوا م السحرةقال َهاأسعدرة

5

الماك اموت امل واأسحر ابل وقد سيق الكل اده عمك الدول وان

فقطعيأ مع

أ غدواميث

ذعدرنوه السياطم' ف لمهأ ما ل له مأ  :للك

أنقوى اماد  9ىُْهلا اليل الوعر وم اهل عدر ومكر وقد أمسممأل

بي
ال لتمسس
لقيل الم من أحدءت -
المبف
وخذ علهم
لعسا كرى

ىأكتى ار-لى معاث عسكرا
فى أرضكع ماتحملما أججعو

دحفلا

اهل

لتاب الشدان

اثباب

اهل التحدة والبأس والفضل فىالرأى والسائقة  قالل نهفيارمل ا
الملأك وأعس " بع امس ر لجبذع مناهل الفضل والباًس احدأ لانت ممم
وشَد مهم غير فسأ رمع حتى فى ماءفه ل هم خذوا الماء لثلانه ابا
رم
فى مم الى(62
فاخذوا ممم
0

رث الماء وا:

فاسرع مم3ف |

موصم إلاء فاءتسوا

وم

ن ان
معوم شعا م .

وه نتعالون دلك الماء !| م بعدكل الذدى معهم فأعدة

00
المَ
مسار ةاث أنامة
ل
مالا لمدرولن أن

خر لهقاسعم مهم المهاءةفد ل 4م نعو

الذى مدوم وقد أموأ  2لهم مل

الموان

طعره بلذماء مسار  6أيأمومالوا وناك أمندى بن الما.

طم هذه الوأ لك

دمأ ل حم الى نذالابد تقطعو .أورون الما

صموها ألحمل هل
ولك أسعد تنكمايأكملتم مورك  0الغررو ت
الصرم طْ رأ ووحشا بد كم علىان لال  5يحكمءأ  والنه اما : 2

لاخرجون ملا ادالا سداماالعرب لكوالصيرولاتمامون الغدر أندرءذ
من اذا قالوا له لا قال لنلاهتافير مالك الحند فملت بنفسى مائرون لقتالك,
واشتئى مث ممه لعومى وسقفة علوم فأخدوه ورحءوا فى طر تهج #
قال عدا سار لاير عن  2لس ره
العجم قلبلصير مملم

اللما م

كم الدة هال معأ ر

لاد 1
راثم 2ل زر  9عمك |!

ةير  5أر

» 55معبى عل

امندى حم رجالى و ل “عض  6الاالى معاطش فالىلا ارىقار ضْ.
ّءعا كاده

ااانا  5فآخر
رح ذأجد ل ١ن السكين ايرى وأص.ه حمر

 ١أء على ال ذفدل د وجد نمأ أمره كه لعوبع ارم الم 8السمنداقطو )

و وسهوأ
عطثأ شر 8

الا الدسير با

لأ نظ
حصيو 1و زر جهو !اق1

الهم تقار اكلت

مدق

باع  5لََ 55افير أ أقمت العضاء بالنى ولك ان
الا "

)) ١كذا فى :الا صل 4+

“كان نيوان

-5
نان

9

0

أ صرح حل ليع 5 5

ا  8خاصة

لمعو مركت و كله

مالل ث 3شت

الما لينكر م ثماعنسكر تنيعر جم اليسه و اعىبنفير فئل بين بيد به
 7اما االك 
قال له

ذثال له أبعم -الت فير

زع و #فانا ا

ل رةهم 3
المذ  3لكا مسنم و

لأصودأو العفو ١ خاق

00
3

 2 0وال 5

له مم

قال له بع ١نأفيرو قت وميك 0
والممار

 8 000الميا غرل

يه عهد ىم

ى

ملكت  4ز 0و عل ا

بك

ديك
ا

ليت وٍّ

الك عات

قال لهتفيرب

وو نات  0فو 5

اليك

فكرف

 0عاولك

انحسن فاى ف تفير قاد وو
لي فا و مث

هنيملمغد ررت
قال ل ا

مطيجى اا الملك

قال -قال نفير  .اها الملك ان'رض المتد و يعة لطار ثها فلا شارعها
0
0
7
1

000

بالفجم عن

قل مجه0

عي قاد لهمو كّ له أو آذه م أن
ا زم وبلنهمس
وابزلحم

م

ا

ع

ان

بدى الملك اقفعلى رأنى فطلم دير إن قو يق

0

ت

|

ول أحم
0ضير ه

قلو انا

أرهاو ا

اهم فان ملىامة

او

مملهم
اع

م عأ  75تدان َهبأأفر

 2ها وهالت

ففدل

مه

5
ا امنك دك اموي ون9
 0تيمفقال ايها
و عماياعوك م عراس ات
و من عل ر ففى سيفك

الو زروا

و

لمم مساتبمأد ناتاصدورها

علي١ | 00رشاوفلت!

4

 0هأ

بع م جم !:مه وود خل لهم

 5-5 10شوم

أولادى

امتهم بالطعه لك من |و ف دمل  3ف
كم ا

عدر ات

تبعانالا مرك

فهم ولا أنهاك لان المرء علىبولده فقال لهفير لوأ الملك هذا اح

ل ا

ارلادى

3

كات |لتعدان
أ و لاد ىق واطمبطهم للملاك وأصلبهم ددرأ وْ ٍ حس
0

أر ص

الصين و 56نأس مه

هم عمد فل مه ليسم
ْ 0ص

جاهم أن لخر ذهو أو ل دن كه

مهد الام قا ل 4
نأسى فى ذ للك ,شيم قالتبم لنفير انت أقو ب
لم ل

هلالك | ز يحب عن أر ضر الدين فان قو ى الحندقد | دركهم
لدث علال  -اما واحدة فانة مات من قوى
السين الابعد ّ دق الغا  5د ب
ع
أله

لمام-
1ا
من اعلن .بىب

خدمتك

قوم مأ عت

اليارض

الى و اد  1ى فكرهت أن بنظار الي
اعظطمون عدئ

[* | 4“2وى
و]أ
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بلاس نقباذ  وجءلعلى الروم الف ر
0

اأروم

فاق

*٠2

الدحان

الروم مادان بن هرقل  .-وكان بلاس اول متوج فى فارس وهرقل اول
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كلاه

ع
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واس

مع م فى الروم ءى استاله ارس الوم دول امسو الفيس مراعل ل

ريعة لعدذلك رمال شعرا
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واه

ويمان

0

ص

والع

ا

عان و  5لل

(أعددو ر لو  1ص

0

وما ذه مما ادمع

أأىف عا  24وعل اهل اليمن انف 32

الما 4والد 4ه اهار ف
ا

وخط.ة

وخيل

كان تنلات

أأيدالدريوع .هم 05 5

عر

عواس.

ارس

 2-5واحسن

اأشووفية

فأرس الى .امات فارس,

لتر ت1رعوشابر0 -لل مأمأهاأل راكوا أروم ا"من

ذىلك يقول مل :نالوليه
الدروع بالف مم اثاوة الىتيم شمر رعش وف
ا

ا

دا

1

من جميرنسل العر يسم ددر ت

لهم ء إلىحب الزمان دهور

م

لى حمحسكمهوم مقهور

ملكو | عل اأد قا |

أعط م 0

5

د

م

ألا ناوة 0

وقى اب سهر وعدن شول ألو دق
و كلها فشر  3دا ارن فنا هما

الهم خراج 4_-ب لول

الحدلى على زما 4
داود

أو ص 0

امو ع

ودذا الورك أهفى شعر ه الدى رةه لمك اذ قتأو ١ 8

المسدال ب«

قال ابو مد كانيؤى بهاالىتيم كلعامطول مدته  قل ابو مد وكات.
و وين

ظ ص لانوكان لدو مع

ار

ناهلة أن لعن ان لمر

)كد أحولعله اوتار امله 7

عاج ر بنسدها بن #رنس,

وعنى  0امار

أن سن

أي أن

اتاب ال.دات

745
س

عللان

إن »شار

هون
تطلءب

ن مدركة َن لاس
ى*#رقا ٠

 1م (ذكان غير عايهم“)ا بتوتمر ويمندر
ادئاس بن مضر ولاق ؛مره

دول
ند
ر مع را
إو
سير

عد

0لبن تمرو إمندر ذه

بومدرةواقاربة رى بن مدر كله

و كان يغيرعليهم “ابت بن جار وهى تأيطشرا وات قلىله تبط شرا لابه
ماقم رة(؟) قرعحالوفسرق حرابه وفيها حيات وظن اق فيها مالا وابه
#آحر فنا بطهافليا خلا  9ف|ادها فذرءمت اليه لحرانت رؤوسها ذالك ها و قت

الليات وقل  -ضل عن سيد هوأيذه من حمل حتفه بيدهوكاناحدالسرعان.

وكان غير راحلا مسيرة .يمه ايامعشى الليل وني هارا وكان اجسر اهل
ل الا صمي عابدملك نومابهتطليه الكيل فلا تناله وشوما سر عقةا

قريب الا علىكان يثير الظى ث يمطلبه فيدركه وتأيط شرا هو القائل
عوىالدم اداأنستالذاب ا عرى

وصوّت انسازفكدت اطينر

| فىلأبر به مبئض

و لشاؤام لى ممزة و ط ءاير

وراى الل

ومه ول اللا ا

احلدترابيس

ذا م بأحداى مقلتيه و يدق

أخرى اأتايا منخلال المسا للثه

الها خاط عيئيهكرى النوم إزل.

ل كالتى من قال ي
ثدان فا تاث.

و عسل ععينية ربيثه قليسه

الى « 5أمن حد اخضر بأنلث.

ليب هيوب

ألر 4عند ار ا قهأ

كل »تون العافنات اذا جرت

ويسرى عل هسم ااتجوءالشوابكه
ثاري»هاوتدنى ندورااسنابك.

كان يغبرعل هذيل وللياث يماراغي
ور علالدارة ايلا يتفى نبلهالاناكاننه
ازأعرب :ادل لانخطى'ماتريد 

وقال فىذلك ابنعياس

(5)5ن -1ولغل هاذلهجلة زائدة  0-سم ل
الى عل جد :١ 2

اف ره ( )#الاصا
قد

سن

)

1

سسا السب الشتدال

قد

ا نعف

الدارة من راع

هأ

عن

مفوس

اللوة | وسأمأ ه

لمهمعلمىاه 0م ذنأ“.وادتمم
وان”ألأمطشرا ا اغارعل مدير رأعداد فعا 0 00م أص ١
لا بلمون

اها مات را فعام ١١8

الليلونادى

ا ل

متهم علا

/ 1لهروا

0

ق.ومك . 4بأى عدرل وألله م عل اذل م,
فنمواعو الهمولهأساأا

شه راب هل 1ل

ا

2

نوم نا :
خيادورحلا

شّ طاءه قاقتصو أ أرهوه را أشهل سوق العنائم  2اشعر دي دد ركنه

انيل مع اللىقثائل فوىعث من الارض حت أدر كته :أرحل فا -لالغنيمة

هارنا وتصدى له رجل من القّارة كان :هذيل قرماه بسوم قاصاب
ود<ة ثصر عه قتمأو ه العووم فدتأوه واسحاقو

أ مو اله |الفىغنملهم ورحموا

ويم خيرنابت 8بط ثراقومه بأهلة وعدا اى عصر سهد بن قيس بن
عيااد ذركبوا اليه اير قمووه فصابوا  31م  1 ََ 1من سباع الوحشس
وسياع الطيروهوام الارض مو دوله *

قال ابو تمد قال الا صمي وزمت النرب أن جه سوقأل وكان عذا ره

العاوز وشحوم الحمات وهبد الحنظل ومحنط قومه الليات فزعموا انه اذا
عض من كان ذ'ؤه هذا احدم كان غذاؤه اليو الاجان والغذاءالحسن
في ره أسناه أنه سرعية 'و 4ل مه أويماله *

ااسواى الفرس ااهل ان اخت تنابطرم
قال عرداماك وان ادال ن
وكان .نسا شاعر ]نارسا استدىى بأهلة بنمءن إن عصر وتى إن سصر (؟)
و صر م ا نهم منى سعا عن قبس كن لان و و عفان إن ددن

قيس بعنيلان ذ يان ينبغيض برنءث إنغطمان بن عد بنقيس إن
/( ١كن]  --وألمعنى قوجد

 -ول يتقدم ذكره +

١ )بالاصل  -زياد  -وكمرو لمعن ,

557

اكتات

ظ

عادالددروعس
ال
لكار
أنإن

ضك
علعد
لأن

اث
رس م
ألزن

إلن عُطوال

غطفان و'شحم و2ارب

7

ادن

عد ألله َ مُطفان : 9 :أ 10منه
ل
5

ااغطة نكف ودؤلاء القّائل اخوة
ن

ول دذلك اباذويس وهو تمير بن مر لدزيد؛ عاص

ابودوواب معمر أ مم ابوذويب هذال إن

بن فر أد؛.٠هذ يل وكأن

عمرو ولمان؛ .سيررووالعار

؛نْ

حر ون مذر له اإلنياس بن مضر فَقَال  بأىتمروا 5جعي دانس0
أبنعلان بن مضرو رى ىمدركبن ي,اس و طاكة قطعو |رهم مذأو حهروا

ودنا واضاعوا ذما منا واتى ساثر الى عيالدمدة وينوالشقيةه بنوكناة بن
خَرْع4لن مدركه قر اش

واو بكره ذواء دين حر 4وعمار ن  4 2مس

تمهرواخت هذيل و ليان والهارة وكازر اس
انخزءة وأمهم ش كل بنث ت
يي  +زعه مرو إن بكر الاسدى وكان كنى أن افزر فاناثمابو دوب

فقال

مأ |أناالمزراني قبس لذنعللان”:أصر وأ ع 81راط * 2نايت إن

جايرالفا فاف إعن الشقيقة  فعزمت قريش وبكروهما
ألى دوت

 6 5مرو 8
دما

كر الله سداق

شم

 5-5فس

كناد عل نصر
بنأسدو

دودال

أبن أسلى ومدّ ذن حر كه وغفار انْ دن  4كال  5أاخوا  7مالا خواننا

كناية قرش وى مر اشر عور ل

الى دراب سس حماومنا على الطعائن

وبورثوننا ادماد قبس بر عيللانل(١ )قاع  <6عإردان ذواب و  5لان
هذيل و يان والغارة

أيه لدبيان وع.س ء ددان انا عرص ذن رمثإن

غطفان مالاحلاف  .فلاإلنهزحف ذيان الى هد بل وائما.ة لردات

تزاحف بى ذيانبالحرب فقال +م () ابلننبككررى  بابىكناءةاناسدا
اقرب اليكم من هد لى و'نا ال طلا رضا ديل سخط :بى |سد وغفار
0
ل تا 11س
2
2
شح

[) ١العبارة الآتية غير واضحة *؛

؟ )بالاصل سهر بن سمر البكرى 2+
ّ

مع

مب

كنات ||«.دان

 2ومن اشترى وحدقر إب ترما ا اشترى خسران
ومح ار

فلا

اس بو دوا مرل أدرةنى خرْعه زجع الى قومه همال 'له_ ماالذى

اجا.اث بهالقوم  .فد لبافوم من نصره الله وخذله ابوالحزر منصور ومن

خذله الله وتصره ابوالمزر فخذولوانشا ابوذؤٌ بس بول
الا لله نصرة ال مر و

واس الى اريم الىالممزر

أبعد المند رين أرى سؤالا

بر د بد عو ة مرخ غير عدر

حاءتنا الفوارس من ميد

“ذلا نوهل شفع كوابر

أعد ذو أ س اأذممال أسجى

الى لافيال من أسد وهر

ونث  5مو ى ابه  2ومن عدوان ادعو كل صمّر
طو نل البا ع لمم مثري |

أشده.ه عل عزمات دهرى

وطائخة الذين رأوامقائى  2واه لالمزمرء إبتادعس
وقوله! وطائخة الذين رأءا مقائى) ا.راذدلك أصرة بىطائخة وم عيمبن
عمسن آذن طا نمه وصزلنه بن'.دا لن طأ ذه :ى الاس ن مطر  -وقوله
(وقغت ام وي اليه برمدعامر ذن الظر ب المدواني امامدر وك |

شكر ن
طا.ها وهو عاءس بن الظرب ن تمحرو ن عياذ ن
خدي
وار
وف
عدو ان وأسم عدوان الخارث نسم ان قرس زعيلان واعأ عممى اارث

اسله
عذوان لابه عداعل اه هم ناء«لىن قي

فسمى عودأن و كال

لذو عدوان اع دس 7نعلان وذلاك اعدو ال كان كثير المال فوأ

ثلا تورلن ولدا كلوم اعمو افيابلغقول١ا:فدىوا[ الىعامس رن
العدوا فى امام معر جم ى عدوان و سا ر بريد  2رة أنىد 0كان
انودو |

داف

عام ان فيال عر

 3مراخة لمدواكن

كناك التعدان
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ى

فا سهما!
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واتى ارى القول فيه سد ادا

ه

اا
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مو بك

عن بل فأعصمو

ولمبوادعاهالىماارادا
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2
وان عاسى نانلظرب لمياصللى هذى

وهو الفهن سا عداذا
ليان والقّارة حي تزل عمالم

ل
ذتزل
هرت
لمجال نامسى القيس الباهل اناخت تابط شر اوكا
و ألدارة و ل ان

ددى

قارفه | تلو قتا"شديديذا افيح هديل وااعارة

لمان ؤمتأو |قتاد درما 2

ال ابوشمد فن يوم ذى قار الأول ص

صارتهديل وأأها رويك قن

 5مصر  -فلأ انصر ف ادال وكأل عي عل 2

اسلحي  0م

كاله

اشوا يا ل افع نوه ى اله شير يا له
ع

اطرفا
ك ماموم أمالوجد ماانم
 :كن ويم اوم 8

دافم

م روق أأوت عن كل مارق
موك ل 5

لالسي.ف

ينام ١ ح_داى
وماشابمن

 85قن

ديض

للوعى

.ماه و شق

اعوام ده

الماشوس!افتال عن ذ لهاسم

وان-يل عرفا فبو باأود اهم
ولسرعاقد د

الام لام

الاعبه فيه السو الهو ١ طم
بأخرى اناا فهو قظارن هاجم

تنطار ل

عا  :والحكن شيده] لو وا ألم

2

وناى فلا "نا وله | لا البلاقم

اها 3 11

ساس ر جل ان فيفلو ام

نبأريهش مدد اعن ١ازعازع

تطيل

ا 2

كتات ريدن

يطيل الطوى فالىمارمات وتارة

له منسرابيل السعوم مدارع

جارى مد ىالا جالوالاسفاف

لى
لال
ايوما
وكل فتى

راجم

وماهدهالايامالاودمة

ولا بد مماانردالودائم

م قالايضا
أن الشعس الك ق جد سام |

قد ف المساءع.لى وولى 
وورا ٠ ااا رمق اناخثت

لمق_أة دمه ما يطلى

بءله مسته_لى

الم

مم 22ل له ما ل

مطر ف ر شم سعا كأ اطسير ف افع ينفث اسيم صل

فيه الا جل

خدير مانا نا مص.ثل

جل ححتى دق

و لى الد هى وكان شو مأ

بابي جار ه ما ل_-د ل

رك الجول وحيداولايص_حيهة الا الماى الاة ل
وهوقا| شي آر م متسل
ينمل الال منيلا وعمس
عل بصد ق على عا ذتيه  2وله

.م شسنى خل()0

انر أى الباس فليث هموس

أورأىطمسافسمم از ل ()

بابس النبين من غير بو س2

وندىالكفين شوم مد له

مراحي 
االق
ذف
امس
شا

ذ'تاشعر ىفيردوظل

وله طعيانارى و شري

وكلاالطمين قدذان كل

رائم بلاخر غاد عليه

مني ابالحد ”وب همل

قرو فىْْالمهه.ه م

صهووب

و يد 2

ا لا راع احوى ركل

(؛) ك-ذا قليتأمق وليس فالىخمارسة << (*) رواية اخماسة  -هسبل فيالحىو
أحوى رقفل  --وأذا بز و سمح أزل

5

التيدان

كناب

يديه أأمل

افيح الي.اب مفد مد

حادمن حدوى

فلن نات هذ يل شباه 

ماكارت هذ يلا مهل

و ما ابر كهافى ملسأ م

مجع لهت هالا ظسل

صليت مى هد بلنرق

الا عسل اللشر َب ».او ا

اار
هت ك
عتنته
نا

بوردالالة حتىاذاما 

عسل

تضحك الضيم لقدلل هذيل  2ورى الذي لهسا ستل
و سباع الطبر تبفوا بطانا  2عخطامم ما نتف لى

وفتوّهجر وا ماروا

ليام حتى ااذناتجا ب حاو ا

فاحتوااتماس نوما

هوموارعتم»'فاشميلوا

كل ماض قد تردى عاض

كسنا البرق اذاما س_للى

فاسقئيبا نأواد نر و

خالىنكل

انك جسمى بعد

و بلاى مأ أت 2ل

ا .ت ار و كانت حراما

لي لسن اظر ب العد وا بى تجمم عد و ان الى هد بل والقارة
والمان وقد قتلو| عمال لهم شباب نان ذو اب

كان اموت اقرب

من نص ركب قاو مناقال عأصى بالنظر ب اقسمباللقهسما حةّالاطلإن
ر
اكل
ورك
بوا

وثركم فسار بتو الىذوٌبب الىتىطلالخة كيم

و ضيه و مز امه إستد صر و أهممرو ! على أسد ن +خزع 4ل فةال شها ب

ان انىذو يب لدو م من بي اسد
أكل انلىشقيقة قداطاعوا'

عل خذلا تنا مر وان بكر

قد عد لواترى افذؤيب  2وقدجهاوهرأى االلمىزر
جاع لدى ضنك وو ع

ه يحم لوم لد اك عل قلا ك

للف

سبلم

7

اكدا ف اتعان
سح سم عهيم ابو س | صن | ابر عل ىّوعد ا

ون

جلبت يفعلهم صيرا و <سبى  2عاالفى نه مرت مس صير ى
ذو شك اا عو دينوانا

بر واتصر اعز ام التطو قن

اضاعونى واي فى اضاءوا

ليو مكر0ه

وبلموادهاوقو[ لءث

عسل فف ووماشفم ام

0

دو أسك يع فسار شهابت نَْىذ قاب  2أخونه برددول ى

طائؤة و كارف وان ذؤيس عشرة شهاب والحارث وزهير والازهصس
والازور وعمرو وعاصس وسالم والممون ودهيل ل
ريوا خيلهم فدىروعهم
انرض ىاسد فنشيهم
ومغافرمم حت يلوا موطيعا الله ذات الال م
اللي فيزلو وم فىحل من الارض وم ازأون الى ان اقبل قأنص -

يبالقه()١
سلا
وهك
ادوهومم

ن حَاقونَ عر بين اخ حمروبرت

بكر وقد ارسل سباق الاسدى كلد به عل طَىُ والكلا ب ْ طلبه فلأ

صن بن أط هم رموه ان فمهروأ الى واصاب مم كلها

نادت

سباقالاسدى فمتله  فاالاسدي فاصاب كلبهمقتولا فافاظ علىى.
ايدو2

له شهات إن أىلذونت بأسياق اردنا الى والسهم *خطرء
قَلةا

واصيس

فمادى الاسيدق  5غصةه وطش علىالا زور بن ذو يب فضر نه

بأاأسيف فالق اليه ا

وخرا له الأزور الموس ؤشيده  53فولب

ودمة يهطل علو دهة فسار م

جمعلىى مه روب"ور  2علىمر لم

وميسر فال ارضون بالذل وترون للطيم  اما والله ما اعلماذل من

كبقوم الىناادهم بنوابىذؤيب فضا موم فالحبهم جية واسمرم لبافر
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أمهاالاملاء مارغية امىى فاىليش اذليس ند مانلموت و«هويرى موقف

المظلوم من الظلح  اانلتااحساب الزلية و الثاقي السنةم الامورالدنة
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من مسر أأذهمة استميدل
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النقمة ب.أ.عمير  ..هل لاجز ع عاقبة نناهعومائم يدفم فان حاو للتذ
 5آل ارون الماضية والامم الهاالية قبلك هل عنم من ادف وجزع
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ار بد انظرالايام“اذية وعم ضى لارجره وبوم'نت فيه ا بلمنه ويوم

ياك لامامنه فامس واعظ واليوم لكوي روفن  "1دوق اكه ذاضبى
ا هد 0

وأمين مود ذحكم مودب وعفاك سه وأمضات معه

ؤادا خيرا اوشرا ورك للك منه خافا لتحسن صحبتة وهد | ايوم الذى

انت فيه صدرق أددك بغدره و بوك غيريحله  سريم الظءن فاحسرن.

لهااصحبة يلّنك حجة وتحبوك شبادة  ..واليوم  1حا كنننظر قد ومه
سي اوفقد فلار حو( )١ باعمير ..الأرفصطول ماعناوك
 0-0دجم
طاب ماهولك واسفك عل ماليس لك0
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ويرك ماهو كان و امرجم ارق عدن فى الطاب فيطيح لك الامل

وتتأى ابلكغفلة وم الامل الاجل ومعالغئلة الردىوان اعظم من المصببة
هو كاف الخاف مها بأتميرمن دمدده عد مالا يؤخد اتشبتدفدىه
اللية باعمير من معد المزعستقأد الغئيمة *#

 5اقبل عل عأمة الناس هما ل امأالناس البعاء بعد الفناء و الغناء بعد العناء
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بعد القرض اليوم العار  3وغءدا اليه وخلمنأ

وم بك ش6ك وساموره ولا ورماممن كانق.اناواوأارثونل مورواول

ا  7مهادمون عله يرك ماتطمءول فيه واس  3فاغى وقوون
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السو ال.ياى اانعطيتم قليلا فلاتستتاوه فمرتحل المرؤة اأرء الىقدر مالا

تستطمه يدهو كاقوا بحالساان اوحسباانلاسئة عفراوفعاليك باملللم وليس
فاىلكالمور قان طول!| لمشين وا بر جبل عادزنا ولا تضدروا أأسئه

فيعتبكي|الذل وكونوا عند قولى شعرا *
00تأر وماء اخلمطعثيا و لمانطل فيهدقص احلام
والدلعارو سرف اليل كأشفه

و الملل ان طال فه ذل افو 3
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مبطلا ققد طرح رداء الميعن واجههبلاوال الفياكعطوه ولا تماروا
عالما ولاجاهلا اذلاعنالم يظرر حجته  195 5فعزمعن
د ارو الماهل يلد و الحعليو خخراجطدها ورعا كانفىالغضب
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ونكون مصيتهعلي؟ واكئروا التاق فى أسارى العرب “.وك وينصروة
دوهو ستطيع
م عنك
بم ن
وأوصي؟ مياديف فأى كلقأفل »اغي مقأ ار م

()1ل -مامد #2

فلاصل -كل قائل منكم غك
(؟) ا
أن

كاب التدان

باج؟

ان بكرفكل وماوصيك بير "١ احستوا موا سوالمانفشوا منا زم
عرنعبم الماظ؟ ؟وواالةلفاظ> واوا ذوىالاستان منجوشرفوا
وكنوا د

ءرا وتلغارموم
عياء5وسودوا ىكم واوصيكم ب أالما خي

واغرموا معهم فى ناد.جمفانهملسكيموف ماداموا  5يونفعو؟ ان ساروا
وارقبواعورات نسا تي امبساية علي و اذا نكيم فالغربت

فاختار واله اهل العفاف من نسا تكفائتماستر يم واذا تكحتم فىغرنة
فاطلوا التحياء واغلوا الصداق اوفدعوا وعليبالصلةامجأا تزرع المودة
و 4ت الضنائن واباموان بة فاما شرق اماعة وتوغر التلوب و:ورث
الاحقادواذ كروواقرم اذاغايوا عنكم كانبو نان كر 2ك م اذاغرتمء:م

أحسنوا الى "اريم يكنمن"معصنادتكم بابخىذوا مرن ادنى
وأحفظوا وصيق ولايد خلوا شعا ف هى قبرى قانلياز كارها لثلاث الزناء
والسرقة و الم ب ولافارقى جارولاخليلاعءن قلىولاملنى هواى على

عيب كنت اعصى الحموى لطلاب الميابناىلقالة سربة وال انسية
ولس ك[عدر مقولا ا بى ادر قتت كنا 4ن ,خَرْعهةن مدرلله ن

انمطر شح أ كيرا حو والء

يي

فىع بدعى امد يدعوالىاللهو الى البر والاحسان وحاسن الاخلاق
ذادسوه زدا دواشرقا الى شرة

ولاسارعوا الى الخروب فا.و هدم

الاجمار وتلق الأسدان اياك وعرد الملك قاوس قله حليم م|أستدل سقيه

مااساسقه رشيد م استرشد وكفواايدي سفمةم عن الظلروان ظلموا
فانصر وه احفظو ارشدوا*
وانالملك ابوس ن:1يارت وعأمس نالقار ب والمستوغى واباذؤيس

كنات التعحان

635

وجعوا الى ىأسد كار ىّالىذؤاب ون لدو اسيل ان ر ع 44وغفار ََ
هة ومدطٍبن حر٠ع 4ذأ زان قنأانن فمزل لهم اممل
شزعء

وام نالغارب

و رن مههفمتتاومواكثروالقال فى تفار ومد ولأ عمرو نكر
واولاده وما ثه رجل من ى اسد الى قئة جيل فاحاط هم قأبوس جو شه

فاخذة وبشه ومن معة من المالة الرجل و اعطامملان ذؤاب |المذلى وقال
لههؤلاء وترأك ولك الاحمسبه ذر 3ف بوذؤيب الى قبور لله فل

مرو بن لكر و لده وقال  .اتتمببى ولا عدوان  .واطلقالماثة من عي

اسد وقال من نجاو ز فىالشدوة يجاوز اليه الدهى .مسارالملك قاوس
وزع

ف عامص نالقارب اعد وأل والمستوغر تن كآرت معة من ىكيم

وابوذؤيب هذيل والقارة ولان الى باهلة نمعن ن يمصر نسعد بن
قبس وعنى نَ يعصر وفهمبن ليمنقيسفالتموأ بدى قاروهوبومد ى قار

فاقتتلوا قتا لا شديدا فكانت الرة()١ عل بأهلة وفهم وخني *

قال ابوحمد اختلف الر واة ف.ض يدول ان يوم ذى قار الاول هو

المعظم فى ابامالعرب القتل هذ يل ليان و الدَارة نيعمرو بن مردكه
ابن الياس إن مضر  ولعض إقول  اليوم الآخر يوم قذاىر لقتل باهلة
وغنى

و العارة و ذهمي قبس علا ن ن مضر  -و في ذى قارالا خركتل

الوالةوار الغنوى

وهو ممنارن ان سعد بن قيس بن السعلل بن قرادبرل

عغىإن الفصر أرء سعد ين قيس عاتن وقتل معه أخو ه المداد ه
-ال المت

أبن اسلعدمتوى برتىاشأه ماربا اب المثوار واخويه جلا والمقداد وكات
انوالغوار فارس بىيعصر وجوادث قال فيه اخوه كم برئيه شوله

() عله الك بر وماحدالي *

الى

55

كاتلاتببحان
الى لخرها 4

قال اود عبد الملك بن هشا م للا مات بع شمر برعش إن تمرو نأثمر

الندم ولى الملك بعد ه ابنهصينى بن شمر ر عش *
سج[ مالك تبعصيفى بن شمربرعش إنشمرو لأشارلتعحم يس

قال الوتمد كأن صب اجل اهل زمانه واجودالت كناذولى اه لاليمن
لبلطف والكرم واقام بغمدان عشررينعاما مجع الموش وسار الى مك
كا كانت التبا بعة المظاء قبله بفعلون وكانت التيابعة منهم من يلى المبوش

فى مشارق الارض ومذارما ومنهم مر إنزلمك يم مهاولابلعثميوش
جيشأ االلىمذرب فلا برجم اليه حتى ,لم البحر ارط وحيما الى أاشر ق

برجم حتى ,ابلغبحر حيط و جيشا فى عانلارض فلا برجم حتى,بلغ

0

فىثما لحافلا بر جم حتى اغب رايط فز لصيق الىمكز

حأجنلا 'نأه
رو
وسث المدوش فافاق الارض فا نامممكةعشر سئين -

مس
شان
لتك
فال له اابلمألكارأ

سقّطت فى سماق من هذ هالميانة

فابتاتم!  قال لهع ا فكان عكة  اسكت هتك الل فك وان لأن
صدقت رؤاك ١20املك وانالملك تبعال يلبثالا يسيرا حاتعىتل
فى وجهه بشرحة فلقم الا ثلاثةايام ومات فسميت قرحة الماوك فكان
ملك لم صيق ثلا ين عاما  فاجالهمة ابلنعراف الكندى ركىتيءا
لكلرءاالى الالجافلتى سبب02ا ابر حىكه اثرابالتمموقونا
لضعى على امل عسى مواجل

ز #بمو نأ
بفحمه ثثر ك | ا ل

عسلولايد ان طال المعام به

لهل ثالث انيه ميثو نا

لا بدخم اللك عن صب مني نه

شا طم صار مد الموت موروتنا

يما

اكتان التوان

55-5
قم كان شعها علالافاق مشرقة
من كال در ما فى عليه عدأ

وتاحه حك درا وباقوتا
لبرءألا مس لاا ت منءونا

من قامس الد صى :مد عواقتهء  2والده قاصي طالوتا وحالونا

اعذروانكات لانمثى علىحذر  2فالاصرعر,_:غفلة من امنه توفى
سبهز مر ون عامس مينيا ملكمتوج دم #/
نلى بكر بن مد مرو ءنحزم التمرو بن
قال ابوحمد حدثنى شحمدا

عاص مرةيا حبانرئة بانمسرئ الفيس بثنعلية !بدمأزن إانلازد و اعأ
تدب عرسا ل زه كالت تنسعملهفَْ 0سنةثلا ثامائه و سدّو نل حلة

:أَذْنللناس افلدخولفاذا ارادوا لمرو جج استلبت عنه و تمزق قطما

واذلك سحىمريقيا وكانت الماكة عأرتبقيم له حلة فكىلنة فسجها
ذهب اجر وكازله عيد مر_١ الأولالى الحول تعدله ناذا اراد أرجوع
الى منزله صقت عذ.ه وكانت له سنة مره دوالعر نين نوم متك سه

وصلىٌ حاته وكا ل فراع الح ا يوم عرد ه معزقٌ 21.4واعاككان

يفعل ذلك لثلا تعزذاحد مأيليس منها بعده كواناس م ابيه عأصىمالازن

ا زل بقومه جد ب فتح بيوت | موا 7وعالمحمتخىصبوا
ذان
اه ك
لان
ويقوم لهممقامالمطر اذا فد وكانوا يلون كنا ناعام #حطنا هوماء
الأزن لاو كان عاص ماء الزن ابن حارثة الغطريف بن امسرى القرس

المواد بن شلية الضم(ر)١بن مازن بن الازد  و فىذلك يةول ممرو بن
در أمجدد

اا

2.
ععمأروسبن
ورثنا املبنبياو ل
 ٠كر ]:م من ابناء نبت بنملاك

( )1كذ

وحار نةالنطر ييف عدا مئثلا
ونيت اانسمعيل مااتنمولا

واعا

ع
لتاب التيجان
واعا كان ابام ن عامس من المبرنا.لازد و فر قاهلمفبىلا د
أه كان 00ساك النأة شب ان عرب نقحطانوا :عه من بعك والصعت
دو اامر لين عليه السلا م

وهوالسد الذى ذكرالل فىكتاله المزيزوكانالسد ينجل مارب وجبل

الأناقروقان الأات مان

ل الى فوا

الالو لهفارين

سو داء فمأمعاد ن الاحجين و ار ض قير اء فا مءادن الععيان و ار ض

زرقاء قبامعاد ن ال برجد و ا لز ع و كان تمال لهالا باق الباذخ
وا رب الشامخ فار ب متصل كبال مان والابلقمةتصل محجبال لحارجة
و مافو ق السد ستة اشهر و ما نحته ستة اشهر بد ركه غم ألاءوكان
أن االلدفحمى رانور 1ن السو نوهكاان يعون العيو لقت
ارض <ضر موت واررضهوت إاللىبلايبشة()5فكارت ما يلى
الرياوه ال المت بى كهلا ن و مابلى الابلق لبعمير ان سبأفكان

تس السد لما فيه من الماء سنة من الول الى الول يسقون به جنا هم
وزراعتهموما ا
اعال درك

2ن أمسيمم عل قد رمابر  5ون قفاكالنايلأله

كلها  0 001 68به حنتأل عن عين  0ل) الىقوله

(فقّالوا ريناباعد بين اسغارنا وظلموانهم )دكانتا لعمر و ن عامس

ولزروع مثلما كانجبيماهلسبأكوان لسمر و بن
يميزا من المذات ا

عامرمن الولداحد عشرالاكبر ثعلبة المثقاء و 1لوا وهار رعو
وعلة ومالك وهووال الموع وكف وواد عةذوير ووقيسء؟ه عيذ وأمهم

مار نةذاات القّر طين بنت ظال بن معاو بةب نكنند ة بنمس يعبن مالك
ا بن زامدبن كهلان  و كان لعمرواخ | كير منه تقالله
ارينعمس ا
()1كذا *

كتاب التبحان

3-3

حمر أن إن عام وكان ملكا متو جا قبله و نككااهنا ليكن في الار ض,

ون بيد ه علممن بتايادعاة سلمان كواثله حظ عظيم منذلك
اعلمنه كا

وكانت العر ب لا تمدل لمحمر ان بد بلا و كان خبر قو مه ان ,لادم
سار  635ر الزمأل حت إشتراق قو مها فى مشر ق الارض ومغر مما

نووكادكتمو ند لك من قوله وهو لون شيخ فد كبر و بلغم,نالسنين
ار نم م | نه عامو كان اخوه >ره إن عامس قد يلمثلاث ماثة عام فلأ
حغر تمر ان لأوات دعاباخ.ه حومورقال له بأعمر وانى ممت وهده
اللاد ستخر ب و شر قّ أهاها و ال لله علما عمتين و سخطتين اما النحمة

الأو لى فهد ه النعمة الى كتتمفم والسخطة الاو لى ينهد م ه_ذااسك

وفيض عي فيلك ويلك زردعمدج ناكم و اك قون
فى الا رض والسخطة الثالية تغاب عليكم المعة واتعمة أأثانية له اليه

3اخر
فى
ىهدا التهاممىصلاللهعليه وآألامسلإلرحوةنا اهل الاوثان
الش

الزماناهل الاد بانفبخر جو لهممالنبيت الخرامو خرلواه فيرسل الل
علمرع رجلا من حمير شال له شعيب إن صا فهاكهم مخر جوم منه

فلا يكو ن بالدنيااعمان الابارض ون وانى اخير ك عا يكو ن لك
ةن قو مك لها ظر هة بنت
التحاة و لتو مك وذلك اناس أم
اير الحو ريه و نه واربة علمى_قلا ماتيمر أن و ولى

أخوه مرو

 7وحهاو شو اج مر وعد أخيه وكازمر واعظم ممألك مر ب وكان له
يرث أأسك

م ن المنات مالا ها ط به كانت ||رأةعشىهمن ليتها و

رأ-ها مكتل فلاتصل الى بتيجار نها الاو هكىلو ه من كل ذا0

م ١
تا

عير

انكس منواشيءًا وكانت كاقالاتللءهالى (بلدةطيبة ور ب غفور) وان

06

0

الجل

6ب

كتابلجان
ت ظلال الشحر مسر
ألر دل :عسشى رتك

الات

ىق اح عواع

-ة اأشمس من أثر 5ن فلا تصللى ال

مابأعد لال ممأ رذنأ)فارسلىالله
| نفسهم م ألوا  ١ث

عايهم السيل سب قال :أن ظرفة ا

رو ديأ كحرقإن عأمر كنت

د

الوم

ناعة اذراتكا 13اناها وقال لها ماتحينباظر غة ع تمطي بهنفسك
اومولود شر له عي بك __

و

سم

وما ت

بلعمتطيب بهنشسى ؤرييده عل صدرها

شاه كنه عل بطنها فنفمت

فك ١اسب يذدوا اسمدء سل ف الع وأعطدت

منه حظا عظيا  ..فبيماهى ذات يوم ناعة الى جان تمر و.زعاص اذ رات
كان سحأ بهعشت

-

لدم عل سعدر للا احر
لعن فارقت و أرعدت ذ ن

فدعرات دعرأ سك لدأ م الرهاجمرو 35قل لأ
ازف بكمالغرق وان

م

الاصس ماقدر وس.ق

م
وقال لها بأظرغة مأمولين مأ( ت

دق
وقاماث

مالك بار شه فا أت
ضما

ودممهاأ ندقق - ,بأمرو

هلك النسل الول ٠ 3 3مرو ن ع  22 00اياما2
ا ذاكظر  53رجت
2م
ديل أرمضك ومعة :تانلهو ,ل

حمروحي 55

حرم الى اص

كشى بربده  3مممأوصا ١ل!مب»:

حافييها هى عشى اذعر ض اثلاث مناجد معترطات وهن منتصيات عبل
أرجلون واضيءأ

ت

على عينم اوزات

اد من

عل أعينون م

قلأ رامن ظر,و 4وصعتكت

ذذ ها

الى الارض وقأات لوصاتمما أد اد هين هئ لاء ازا جد

رل
فاعل 68:ولأ ذهب 1

خايجم حدات رو
اخيرما قعامت مدر  63 4قعارطيما +

فولبت م 4مالعدفأة ذو قدت على التراب وأستاست  0ظهر ها ورات

ألن.

دا وشىتحثو
استطع ءات تعدث بد ما ورجلما لتنعباب فلمنق ر
,نعابفلم

التراب عل ر سأما وعلى بطنها وررق ولا فيارات ذالك ظر غحهاةسدت
وااءت دما علء -:,أو توا رح '|ذاعادت الى

ألا :فاعلمذى ذلياعاد

ياب

كتات التيدان

الساحفاة الىالماء اعلمنبا فضت مسرعة حي دخات الْديقة نصف المارحين
سكن الرصمفاذاشحر اليلَه متناصلة عيناوشمالامن غير رم شعت وسمر و

فقبته فلارأى ذلك ظن ازغير ممملام فاستحيا موافاصي المارشينفر نا
امىا
شلىف
وةلما  .حمبايك باظرفة هل
ارث وانكنت قدادت فسواءة

يكن اخجى»من عادلك  فةلت  .هرات همات ناتمرو  -فاق الااعس
ونم السر  قل وما ذالك لله ابوك فعا لت والثور والظياء والا رض

والسياء بيلك نالشجر بالاءمالماء فزع تمر ووذكرقولاخيدتمر ان ق للم
وماذلك .نا نت اخبراتى المناحد يسبع نينشل |بد يعطعفما الود الواآد

وري بقوهلك الىارض اأساجد وتوالوق الاباعد  فار0مرو وقاللما
انظرى ماعولاين فقاات انبى أةول ايهااارأريتالسحةاة عات خا حااها

تنترف

التراب ليدم اغرفا ولانى برولماان عذذا قال لما هنا خطب

عظيم فقَالت ان الا سان انسان وبالاسان الى والبيارت والدهض ذوغير

والوانوالصمت خيرمن البيازوفياطن الارضكهان وفىظاه هياضااح
وساف  -ف تمر واءهاقدكرهت أنتخيره وءتده القينتان فال لما اخرحأ
فر 53اعنهمقل له -متاقولين نالريفة فت ل -ت ار امورا جسمة
ومةرا
اءدمعظ
وبأوا
ى

اليمة اشد من المزعة هارا اوعتيمة  قاللما

 7وماهو لقداشرف مكروه  ثالت الم احل فلتكن من اصرك
على وجل تجو بنووائل و .بلك الو سائل ومالك من نائل فكاتى المع

رنة القائل عند جولة القبائل فاحذ روا مات تى بهالدلا ثل فاك عامى
جلء.اسلوساالئل  قاللمامرو بنى لى فاتىرأبت فيعلمك تانى
قماات  -اثى الك تفرق الا -ح,ياب وذهابالل والر كاب والما شية

والاهاب

خف

كتاب التيجان

والاهاب والدهس والفضة واك .اب من السيل لاس دو المتتاب وكانتمرو
متكة ذتاوى حالسا وقال لها بى لى النحاة  فصالت خطب طويل

واس جيل والقتل خير من !اسيل  -قا للها  .صدقت ها وحدما هذكرين
فقالت انت السد ولا تتبعث اندرا فكو رف د لك ١كب فان رات
جرذا ثاب راحلء.ه الصخر و بكثر دك به الحفر ذا  /انهقد بزل الام

فيك بالصيرولاتجزع للدهس قال هاما ينهذا الام قتاللاادرى

قويعرانيهد من اللهنزل ونكالمنهيكل تقتلب.مهن قتل لا صرف
كو
ارر
يصل
فارض
عنس بل ولاحيل الى حيث ماأراداللهمن
كن لي
لو
الشكل اوفلك الىبلى  -فاخطاق مرو االىلسدو لمك[له لغيره وكان رده
ىَّ رأى جرذا سبحث برجليه ويفات الصخر بيد نهااتىلاماهأأرومورت
برحلا وذلك “ادى ارادالله ل جل وسبقى عامة آية . : 5ن فصلاق ظر نه

ا
شاءك
رقا
لاور
وعل اهاصادقة فرجم الممتاموما فقَاات له م
ع.ف
ابنالخير و الغلاح أصدقنا
قدرانا مضالذى عدبا
وراللا عينا

كرت هيدا
قدر آنا الذى ذ

اعا الدتاغ

قد رآنا المرذفى السدقينا

فاشيرى بالذى تعلينا

لبتاعمرو اذا ظبارل رذ المفارفاتيدل لنفسيك دار !من داروحار!
ا ده اذلالاقدار تالوم نتاظىرنفة

_ : .لت له مامنك وبين

سبع مان ١سل امس اليعين و 2ول البنين  .قفااللمأ 95التحأة فعا أت

هيرات ب .انماء الزن عقطلمذلك منكلذى وعللوعل ذحلكدلمااء:
ظَرفة  ولايأى 8لى!وموأملةالاوانا انوةفيذلك قال ومأعلامةذلك
قأأت  -ادع دح مل

زْجاج ص محاسك دون الر 3واضر  :امأمه

كتاب التدان

55
6ا ى رملال
ماج 4ع

ودحأذ2 :
و ق
قعل

حاسة

لشفارأ
اأء فى شمركفاغتبع ارك وآاجال
مقي

م٠نمال
لع مالكمارب
١ما سل ول ارحلتدان لرحيو

قالت مرو النجاء النجاء من اقامغررااساء فاعرزم ولامؤد عنك الى
فان المح عاقبتهاللاء وانلملوس غررفالحذر الحدر ولله الفعل والااعس
ملك من بشاء وطر فأصدق شك

ذأن سحو مده ذو'ات ولا ظفر فكتم

تمر و أصاه دعن معلىببع ماكازلهعاربمن مسا أن وجنات وقدور واجم

ان ١برخدل وأده واخوية وقورمة وفزع ان شكر عله ذلك وأصص كانهن
ألابل فنعدر

موقم

مأيصنم ذلك فاطم لابه بأم
اللهروأ عموكان ككبراء

لاف عنه احد و كال تمر وقد امس وأده
وأرسل فى جميع * أرب حت
اليه المنمأء وهو

| كيراولا ده زهو ددالا 'نصار قال

نالمن اذأ اع يك

6ن اراس فاعصبى و أغلظط على ىُْ | مول قاذدا ضر تك ١أمعزة لق ليدى

فالطمنى  قْةا ل له باابت لاساعدى بدى تال له  -انلشعل ملكت
أت واخوانك وقومنك  -قال له ممفلا اجنمم النان عست الماكسحمرو

الى علءهو اغاظ أه فى القول فضريه نا[.يزة التي كانت فبىده فلطمه عليه
أنه  .وُمل تمروفى بوم جد ى بلطم خدى فهو أدى واد لاه قوثن الئاس

إلى أنه لمقتلوه اعظاما للملك _ فال مم تمرو .لا متأوه فنا أرحجمةه

سملت له شٍُْ

من

١ا
سخط و لكني أبنمن ا
هستطال نعلي واطماه

 0المال ولكنى سأعدمه وأيع له مالى كارب 2ت

السدو ددر لله درأ

ليفملن

كتاب الشوان

3

يفعان حتى شر ثملبة ويدفم الاموال الىاخوته و إنتقل من مأرب الى
انهل الشرف والقُوة اغتنموا ممن
نالاس م
لفم
غيرها ولف ثماابة
تمر و ن عأمس غضبه واتاعوأمته جم ,مأكانلهعأرب فان هو كادى

عل غضبه فقد ادم اموالا عظمة وان هو رجم رددمم عليه امواله
وكانت لنكمعند ه بد فاشتر و |منه جميعمالهفياقيض عن امواله دعا
عالك انلنعمان وهو سيد الازد بعده فاخير ه الخير و دعأ بظر هَةَذْمَال

لماماعند ك ناذرايفة ا ين بربد ن انا السير  فقااث باما لك بن
انرى ان تغد و منااءد
النماننان زط ن تهلا ن اهل الفضل و الييا

و لانقيم ساعة أوعد اسمسير كالرعد فباعت عند ذ لك الاز د اموالها
وقالوا لااذاف عن »مكنا فسا ر تمر وف الا زد و كانوا مر ون

امار اطو الا بدي آنه ليكون ممالرجل من والده وواد ولده عسكر

ار فكانكل سيد على من يليه وكات مع تمر و ثلا نة ؤعشر ون
رهطا من ألواده و اولاد او لاده وساثر ذاالجكتفلماءوا للسير ذعا.
نظريفة فقا ل لها *

بأظر يفة ان ريد بلننا السير فقات ف الاميروعليكمالتد بير بااهل

لد من دبأالم قزة سير و! لنافلا بد لكم من فر قة تقد مها اليسار
مه
امل

 7105الديار و نطول فاملااسفار وتنقضئ منهاالاوطار

لواقى كل بادلكمخبركلا يتم فر !كانلكم الظفرتتوارثر1و
الك مدالملك وتابسونااتاج بذيرشلك و ندا الامس من علك  فسارت
الأزد مغ مر و ن عاص و جملوا علىمقد متهومااك :نالنمان بن الخلهم
ان عدى

ن عمر و انمازن الازدى فبيماتم ,سيرو ن اذقالت ظر يمه

كناب الحان

ف

بأم.شر سان اندر نكم من هذا المكان اتوأهل الم الج

ارين

الطءان وس.وف ىقحطان  .قالواو ماذالك باظريفة  قانت والسرايل
المت قة اأتى عشىفمأسملقة بالغدر  5المعيقة و الس.و ف المطيعة  قا لو ا

قناقن حر انناس :ا السرءعة 1ذ اقنهيو الداقيع فنت
والاس الك قانت انى ارى منكم أنضا حاو وجو ها ضياحا سيق

.وا فاءن ذ 9اظر شه فعالت -يروا الى
الرماحاو تكثر الص.احاقال
عك بالسيو ف فلسكم مهم صر وف وضراب وحتو
وزا
حف_م ق
إن ظَر لفة او لََمن ف  9عُسان وقبل ال سان سَرا ب  05من السد

وال سومان ن 0

افاج لعن اشر عى 

االام اول افطيار

وقد أختلف الناس فىغ-ان فةالوا هوماء (نى زمد وْل عليه لذومازن

فسموابه 

وة[لقو م هو مابين الاعدفة واأشللمرسممىغ نان فنزلوا عله

فقلب عليهم امه و  2ار اللياء | نه شر بهم نمالسد و علىهذا عامة
العلماء وغسانم نو مازن إنالا زد خاصة هوذا وؤقالاحادرث لا نه

قروب اتن ار مو سدم اونام ناموا اليفك ردن اضرو بن
مىه حببناب المييساأهف اىلولف ارضهمرقلتيلحاثلمون
ممساال
عا
هم الارض غ برها وان سملقة سيد عك دعاقومه فال لمها دول
ا

وقال
قالرود

اده الاموارلدهام ,سيرا

قم الزيارةفواسونا قايلا حي رحلعتكم فا 5.
سأ 7ل

فى نىع وقد

الموار سيرا وقد كرهوا ان مزلوا أرضكر غيررضا سكم

ولا اذنات فااك فلن ذاللكيك باجيلة قي الذريا برلقط قوم ع-لى

اميم

3

كتاب التتحان

قوم وعرفوا وجوه ارضهم فوطوٌها الا كانت بجااغدة عليهموقد قال

عرب إن قحطان  ويل للمتزول عليه من النازل نزول عليه يالليجنوار

والنازل مع ذلك متطول ف.قال سماقة ليس هذا منفمل مرو بعنامس
اسوك دورو اله امكف ل م رما واعظمعند كمتزلة
من ان معل “2هذا قالواله  .امض انت وافمل ما احييث فساراا.ه
سملعة  فتاللكه ايهاالك اذتراي جالمن الوادىشئت ازشئت شرقه
وان شعت غربه فازله  ذهال لهجع نْ

ك
ل فى
ذتكها
وذا

ا

ري
سلى
حلغر
الكا
أزمان  ..ايهاالم

ِ سان

لانه ماجلمسيول

ومستقر الماء  فَدَال له المللك الغربىاحسن بساملقة فنزل عمرو فىغرى

الوادى عن معه وبعث ابنهحارث.ة ()١راثدامع رواد فىخيل برنادوذله
اه الاريت فى جهة اخرى تيل برافو لقي لم
مزلا ومف ذ
كرالملك تمر و واس الطمام وتادى الى علكُ ذاحابوه الى طءاأمه فحاسن
ار اعتل هات قبل أن بر جم اله
اليهم وحأهم وأعطأ 5جح وانتمرا نْ

أبناه واستخلفابنه ثعلية العزماء فىقومه و اقامثمليةينتظر اخويه المرتاددن
قال وزل عند  -ره ن مرو بنعأمر و رهط جدع نسنان رحال

من امن وفيهم قا؟ 0

ا

جاسوا حليوالهماللإنوشربوا فا للهم

يلسإن فتمىكم عك لبنكممام
" 5بم ك

لون د لك الهم
 3رقق و ابنثى كمعاط دسم فالواله د

را 0

منكم اما |

4

اموالكمدمواشيك منقبل

) (١تقدم ابو حاراثةوحارثة في اللوضعين فتأمله  -ح1+ 

باب

كتاب

0

التحان

السيول فوا شيهم تشرب صفوالما 9 .تسرام فىغربي الوادى فتستةبل
ال 4بوحوهها وتستد رالشمس ظوورها فتسخنمت

وها وتتزل ضروعبما

واذا طلعت الشمس طلمت مكالصهاف
اأءث اكلا قد اطممثواره وذاب
حليده وشرب ئداه اصله فاستد نأنه و ز لقطمية

قال و زلتم امعثسر

غسان فيغري الوادى واسفله فا عامج تشربركادلماء وتسرح شرقي
الوادى واستميلالشمس بانصارها فشكل عرة البدر وتطعف انل انما

وتستدر الرمحبظهورها فتبردمتو :ها وتتكمش ضروعها واذا طثااءلشمس
فل تابلنكرال باعد ارتما عأ فكلا؟ظليل اددا لابدرز زهره ولا شرب

نداه اصله  قن ثملبتكررقيق ماللفكلموا نىيمكم ابوك من ارضهم
قلات تهلك انما مكمفقمالتد ذللك كت غسان الىعك اعقو ١
من الممزل ولاستا برواعلينا هذه الابرة كلها فتَاات علك ناقومنا

الارض ارضناوا عا | تتوضر عليذا و لو لاالسيد الكر 351الملك الرحيم
ممروارة_ عامس ما اتزاناكولوكنتمقد اخذ مالشرقي مأمنمنا؟فاك
واسيناكمافلضملواساة قل
ناوا علينافانه لاإسعكم اليئى  ذال بعلية

العنقاء صد ق بنو مكم فكفو اعنهم ققد احسنوا اليكمفى موا سانكم
فاخترم معزلكم الدى انتمفبه فنلمااو لهمذا ي
لديوه اليكمولاذف
لهمولا تبنوا عليهم وهذا منكم فى  -فهام جدعنسنان وهو اعوراصم
ذال صدقت اهاالملك  6الىالىا بن عم له يقال لزوهيعة فمَال له

ازاللك اراد انجعلهمكدم هوو حدث غرلا يعرف الشر ممن!ير
و" انزوبعة لبادلك ان تمل لى سماعة بن -ىباب وكال زويعة ضاحيا

لسملقة ذْلهلَه زدعةوممك أجذع انه اى وصاحى فكيف اقتله  قالله
:م 6

جاع

اب

اكتاب الددان

بذع قد اخبرتنك فالى زو بعة الغسانى الىسملقة المي قتالله  ياالنعم
رحم
بكرا مه ذانه بكر
ل(١
عت انعملك فى المزل لاعرف العرا
اه )
واد مابانا ومنك وا عل ان مهامتا فى للاد م ايلج

.فهر 5

الله سماعة اذفاىحب مسركنك وانك لتطاب دير النصف و انك تلم
مأرط أصدا يولتنا فال لمكاشر اطي وأصحايه 

ل همساف ذا

و سملفقةرحجاد
0ترد الهأوبكمالخير وا الي مااو ولاليههذا 00
ما
سًَا
لقة ماناا
عا ثفا زاحرأ شاوللشءر  افْم

ناحة وكان
ءح

ذلك البوام الوهوافة فوا هن د فو 0

 3عك قفانوا عنده.

شما سملفة كل زواعة أذ قال

له سملفة باز و بعة ان الذدى انيت فيه

لكك
مخذوق أو مد بوح باقال
ذو ك

املد قال ةلقل0 -

من اليقد مرت فىه في ذه | ديك فلمت بزجرى ماقا

ك  انه

ان
ات ممهتلك لليلةو نركهحت '
الزببديين فقال لهم فروا فان سملقة قد مات واخشى عليكممن عكه
ففر أأن مد بون ورحم زوبعة الى حد ع فاخبر ه  فعند ذلك )1اصبي

ووحدت علت سملفة00

بالسلاح ال فسان ةا ل لهمجذاع

 0م أخوا نذا _ .قالوا له أأجدع قتلزوبعة سيدنا سمامه

قالله ْم

كانه |بدت مع ملقة ٍى ألعية الازو بعة قالوا لهبأتمعه شرممن زبيدتللم

ننا
من ع
ركا
ممأ
اا و
الو قتله وان زوسةإن روه بعد هذ

وهده

افوا الهاا م تحكمون فما  7,ياه ثملية عءمنرو لندالي فجنظر
لعضوم الى عض وأعروا مجذعفقالوا تل اعور اصم دنيا فقوىمه  م
 5ا علكفدا 00

0 8

( )١لعلهبكره قطعالرحم  -ح #

وقل علمق | ماكان  5مل

سو  2فعل

 7-2التبحان

ا

زوامة 0
كن تفقوا حَىَ دقعوا اليك
زلسك قرحثماحهم ول ,

لممجادع ذلك

رجم جدع ومصى لى تعلءة ل
ل فر
١

أال له ملية 
رف نم4ك بعتل سملدة وو
5 0

0
له

لسسملفة 01

فإتبرهأنه أ هص

أدقم الهم زو يمه هتلوه اسملقة فانه

0ان  3د هومن صاحينا رو بعك تنبو -
0

سكف
لامب على  5بعيد ورجم جدع والختارمأل  9دن قو مه

مطلتو! ذلا الى المكان الذى تت واعدوافيه واميث ان دقنوا فيه سلاحم
م أن الوا د 0
قلا اصدوا :قالللحمجدع  باع ا

فاغدوا ف وفيمالثقبهابلوا وتعرضوا دون 95فلا رأواذلك عاث
اطمأًنوا وخرج مهم ماثةرجل من ااشفرهم عثل ذالكزي  وقدكان

جذع قال لاصحابه احبسوم بالاحاديث واضر والحم الامثال حتى حمى
المجير واتعاو الشمس و ند خل جميع عك فاذا لوحت لكمل فىفعليكم

بالسلاح ففماوا ذلك وقتاوم حى ابادوا الماثة لارجل  .ونظر رجل من

عك يقال  4زيد ن زياد الى قتلهمقنادى باآلعلك غدرم :ى اصحابك
فاقات أليهوعك عل العبعب والذلول وتداءت قسان فاتتتلوا

قتالاش.ديدا

حي المت:سارت ووقعت علك فف اىلخناعاو 65 0
لنوم حاتمىعنوا هاربين فىالارض وخلوامنازلهفمنادى
تسا
فمتّهمف
تي
جذع فى اصبحانه  .أرفموا السيف فحلااجه لنافيءن بق  0مرنوأ

غنا عم ولاعيا لنهام وحال بينهم وبين ذلك ثملبة بن مرو وقال 1 -
ونات  5 5ذمَال لقنمالميحان ادق

سا

سأك

كتافي الحا

لة
ع وق
ووا
اا ك
قه

هباب

هله

عاد شفر ون وها ليقاة

و العوسفع_أ رن عنك()١

والنيل كالنير ان صفر سنك

والشركات تاو الو اك

"بولاترلبين تياس انوت

ظ

س.ملموناشا الار[ك

فليا كرت فسان عولهمزممتهم انشأ جذع بن ستان يول
نحنبمنوازن فيناالملك
قيفو نو اف 10202
يزان 8ن بوعل علق

سيدفمالا بطال عناالشك
 |1053امناو الك فيكت
"ليفن ل مرثل .البلا مفك

#ال فمظم ءعل ايه*ن تمروغد رعك ول جد سي بواذمالت قباتل سان
مع جداع شك

1ه ا كي لتنا  0المهدأم مع عك عد غد رنا 4م ذال

جاع ند أوظنو! اوض قلقيا لقو نيه

وعاقهت االلالاية

ومَاات له اعطنا عوداأللثفتشاءم تعاء.ة يجدع ووأا الو ملة اخواه
المرتا د ون فاخبروه عن ارض همد اونخصب ارضهم و هس|,عم دعا

بظريفة قالما تمرادن فهدجاء ينوك تير وخ صب ارضهمدان وقد اسأ نا
جوارعك و؟ره تالمعام فيهم واردت المسير الى همدان ذ) :رن -قاات
اماعك اهل المكر فعدار سلتم عليهم'لاهس مه من م الدهى واماارض

فعدلمتكم عامنذ زمان ثم قالت و الشهاب والفلك و النظارة
همدان ا
والو علك لتخلفن منكمحان فىعك و ليملكنهم اعاملك وليد أن عليهم

يالدك فسارو! الىهمد ان وتحخايمانهزمعنس و ولازها تسبوافيعك الى

الآن فقلعنس وولان ابناأصحاب ن علك وانها ععك وولاناصحاب
المارث ن مازن إن الازد فبيزام فى مسيرم اذ قألت ظريفة لغلام لما َال

ف

كتاب التيجال

له سئان باسنان نشر الازد تسان من ولد الاغر كهلان بالتصر عل همدان
والملك الى زمان فلا أنتبوا الىبلاد همدان كاأهلمملك ثمليةالمنقاء فزعو |

ان يكون منهمالهم ماكازمنهم ؛لىعلث بن عد نان بعد الموا-أة و الاحسان
قأموأ عليهم فنأصبوم الى العتال فاقتتلواقتالا شديدا عوضع هاللهالبطحاء
فانهزمت همدانورحلوا عن بلادم واموا.له.مفمال ثعلية بن عمر ولاعسوا
شيا من اموالهم فانظروا الىمو ضم من بلادم ترطضواه فازدلوه الى ان
تروامكا نأو ترحنون عنهم ففلاناانريد اقلاامة فى بلادم و مم كأرهون

واحسئوا جوار من رجع منهم 5نعث إلى همدان هلموا الى اموا م
وبلادم فانا لاحاحة لا فيها فرحعوا فْهَالوا4م اقومنا وقمت ينذأ وبينكم

4لى ك نت حيتاهم خيرا لنا و م م منواتهم وليس بد من المدور
فاطماً نت همدان ورحعت الى منا زللمها واصطلحدت
ِ فسان وقال

ثعاة لحمد ان ناتو منا ريد انير حل عنكمفماأت همدان ايها أالك
سخطنا قد ومأك واساءرنحنااتك فا احسن الفر قهةقبل اأ
أعرف
حةس
وسن

ألا جماع باعلدمررةقة مال علة

و غسان رحلوا وتخاف :ى بلاد مدان

ذو وادعة بن مرو فأحسنت ممدارن مدوار  3و مللوم عل اشسهم

واسند وا اليهم أمورثم حتى دعام ذلك الى ان اتتسبوا الهمفقيل وادعة
الن مرو إجنشم لن حاشبد!ن مدان لا اجمعو اللمسير دعا ثملية ظر نفة

ذراللما ب-اابنة الخير اين برإوناجه السير  فقالت واليرق والان
والذهب واامسأل لتحار ١ن الف ر سان و لتلكو ن خيلا ذات سئان ذوى

اسل وامد ان وصفاتح الات ققد مواالى اهل جر ان فليكمتحران

خلا اوها لهم مذ دج سيل الدمشيرة قمايلو  3حَنى حالبيتبع الليل فلا هد

الناس

بحيب

كناب التبحان

اناس نادت ظر يفة جو ف !لليل بي جمرو إن عأصيباعظامانا بر
قد جرى لمخير طائر  فاذ | أضياء صبيح و أصبيم و اعتاج اليلور ح
قطو لىن افلح و نظرفى اميهواصاح فيااصرح غدوا الىمدحح 0ما تلو

قتالا شن يدافا نهز مت قنا'ثل مل حجج و وقعت م قبل  3تصالات
سان مع مل حم وانس.ءت  8مل حسم من غسأل تو زيدارل المهيور

و صاروا معهم اخوة فيهَا ل الى اليوم لنو ز بد بون الطارث بن الع

ابن عبيد )(١دن خالدي مالك _  :اججع ثملبة علىالمسير فال لظريقة ايبن
و إن ليك لأسير _ فها أت

نحو السراة تملوا الى حياا

الا يجملوا من دونها ١ يلا

| صمعم واحه الااعس مستح اا

قناملت( )0ب ثاعلبة منهذا المكان اك ب لابيان امضوا الان مسر عين
و بعذاف منكم حيان فن كان منكم ذا  3بعيك وس

هل
أد جد بد و

شد بد ولياًتكار و ليد و قصر تمال المشمد فك نت هده نصرالا زد
لثو اعدر
م نالازد و كان الدين تحملوا الىعمابن
فسأر من سار الىتمأ ل
ظ| لاز ١  3اهل ببت مره إن اميد َْ البحكير و سه أر هم ر 7

خيوارت إن سال ؛بن تأهدة إن عمر و إن أصر لن الا زد فيزلواعما

والبحرين

مقالت

اثلية,

ادكر :فلاح قار ض شو

كان نكم ذا امد وق غيل

فكانت هذه صفات ازدشنوءة

فادق بهم عولد بن عداى إن حار نهبن يمرو وهو لاءازد شنوءةنم
قات
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ذال نكم ذاحاحة و! سير ف أن ه
أه و صلار عه لىازمات

()1ق الاصل  -عنه ( 2؟) انظرالقصة فيمروج الذهب ح -- 1ص (7؟؟)
طبع مصر4+

ا

كتاب التحان

الد ه فيئز ل الار الك من بطن مىفكانت هذ ه صفة خز اعةفسارت
خز اعة حتى نزلوا ببطن مس مقلات من كان منكمذ ارمح جل وسيف
عل وي يدث لعوالوالافغرل يناتويد فيك  3الدنا

ةميق اأراعيات

في الو حل المطمات فى امحل لمسد اليل و ينصر خاح الرسل فليتزل
مرب ذات النخل  وهى المدينة  فنزات بباقياتان الاوس والمزر ج
اهل الوجوه الوضية و الانفس الرضية و المنا قب السنيه فليخر جو |
اوه أن
قل ك 1وطاول نض وال أنايان مكو
ابن ميرذ! اتلتيجان افضل الا خو ان و الحيرا رن -لقراج

خارية وا كوه يقر لماه المتذا فتن قال لانتنعلية درق تويك متلحق
بذك فمن كان متكم بريد بدا عاليا وعيشا راضيا وخيلا صوافنا وملكا دانيا

فليادق بالمشرق مرى :ارض بأبل بين القبائل فى اطرس النازل واحسن

الاناهل واعل المعاقل  فبذه صفة مىدان :نالازد فسارنمو العراقالى
دداحا وحرارأ وملا
ابل مقالت  ومن كانمنكم ربدجمرا وخمير! و

لاس لات رق كلما نما ردير عنمن تن ويه مرا
وفرسه حمير )|(١ وطعمه قديرا وولده كثير! فليمض'الىد مشق -فكانت
هده صا4ه علبةن مرو ن عا

وءاءة هوجفنة فسار حفئة وينوه وكان

اعلبة ولد كثير وهواعن غسان واعن ولد هرون عامى  .وتخاف عرب
مالك ن النممان ن ون ا

نالا زذاعك خروج مرون عأهس

على نمخناف من وشل الازد  .وزل السراة من الازد نوهبير :نالحبور

ان الازد والبعض مر ولد اهبورين دهيان وعامى وهالة ابنا عيدالله
ان ندر بن لعب ان |لياردوم ارد سموعة هله العياتل الك ان مكو |

/( ١لعله رفرشه<ريرا 2

السرأة

بلراب

كتات ! لحان

السراة بظبر المبل الذى الله المجاز اعلىجد شد بد البره والحجاز
ماحجز بين جدو .رامة  فى اعل جد المر افلوشتاء والصيف وفى أاسقله

تورف الشدّاء بارد ويزل سبب ومئوب وراسب دومالك ن تصرارن

اقن
هم بر
دزدو
الا

بدنهوان برن كنب ننصر انالزادوم

اولا دعاص المأذر اول مجنعل للبت جذارا وهوالادر بن الحسارث

ابنكهب بن عببدالله بمنالك بن نصر بيع الا زد وجم اهل ديت المبأب
ابن الى صهرة وهو ظاع بن سراق *

نمقالت ظربفة ارية

ظ

ولولده خذوا اجمل الازور فضرجوه بالدمالاجمر

وارساوه عشى علقد رحتى يعزك بكماابللكاغر بان ١:ى الازه صل الله

ءايهوالهوسل -فيزلواه ولا

«القبائل!لذين نزلوا الس رأةالذى شاللهالحجاز

لزه حم زلين جد ومامة وهو السر اةواعاس عى السراة لاد توائه

ساقراماة مرن غسان من و اد مرو بن
واصل
بقر
كاستواء سراة ال
ووه
وحاجنه
عاسى وولد عمران بن عاصى ب ثمسار ثملبةب نمرو فى أص
قومه حيّ اذا كال عض الطررق )|لتهم ظرفة وحق م.ازل من على

البيان ومانطق بهاللسانمااعل»مىني الااأزب|ا لاعظم رب جيم الام

يار
عو
لبخذ
ات 
ظكريفة قاا
بمأاذا
ىلاارى علاكت  -قالوا و
الشد مذا نحروه و خضبوه بالدم حت وا ل جد دجن

ندموكفيساماول جواربيت الاهرم يت نا ي الأكرم
ُ 5.
خليل الولي انعم ت النىالاءهام لقتل من كفرو جرم قال5

امل شحروهملذواحاتهواالممحكة فاصا بوماا جر هم وى

اسمعيل -قال ثملبة لجرهم يامعشرجرهم انتماهل المز ولسكم البأس

كتاب التحان

05

سبتنا نمباينكو
للب
والود ولكم عل |!::اس حق بولياتكم هوذاا
يننا وريتكم حرب ذا لاما ندب ادم النساسحرا الاانصرنا عاءه
تفلوا لنا السبل والوطاء حتىتشحم وتلحم انعاءمنا وعط.ى علىولاون
متناو

حر ب فانكملاتدرون 1نتكونالغلية ألكم ١معايكم .ذفضت

جرم وقاات مكار انيطممفينأا.حهدذا اوبرجوه  ثمتيو !
لقتال م  ,ذو اسمعيل وكا نت جرم و بنو اسمعيل قليلا فهزموم حتى
اد خلوم مك واستكا وا ارم  5وأقام ملي ؟ بفطىحاماأ فداقشدة.

العيش هو واصحابه ثمشخصوا عنما وإقى عكةمنغسان اوحارنة زمرو
نعاصى فولىاميه فاخذه الرعاف ومات  فكان كلمت وليها منهم,
لايمالاسيمة ١ بأء95عوت من الرعاف  -عم الرعاف عليهم فكانوا.

لا.تداركو ذفبروا ولْقوا بثعابة -.وا نثملبةانتهىالىالمحفة .فلبالاغلمشال

قالتظر بنهة  ياى عمر و.نحاس! وصيكم فمّد حان موتى ولكيل امس نبا
ولسكلنببوأاد()١ ارتضاءتم قالت -ا نزنوا واقيموا فانىميتة هذه الليلة
وقدرايت ازعمى مخلنىفيهمولودان فىهذه اليلة يلها الله انهللاولين
والا خرين فبومولود من غسانوهالله مسعود(؟) بنمازنين ذؤيسبن

عدىم قلت والاسموالرب! والحروالاباوالنوروالضياء لقدوادفى

كيمآخر

من نىالءم ليس له مفصل ولاعظم مرجم مس و حامعوتامهلسيم ليال,نبيء
ازيادة و التقصان الى فراغ املق والر ماف واقسم التور واأفاق ماله

رأس ولاعنق فكاينكبر م كبر كلشيىح٠تى صار لكراجل من لهال
 7ما434و مانت أمه( .سدمع 4ي اياممن مو ده فأنو|  3الى ظرٍ قله ورت

0ك

أن ذَبب بن عدى *#

 8فيالسيرة -

ذه

أسم سطيح نجع لنربيعة بن مسعود بمنازن

5نه

كنت

كتاب التيحان
نمت فيه و قاأت

ظ

لانسقوه لبن اص أة و اعد وه فانهذ ١بكفيه الى

بام3 4قاات اانت خليفي من لعذاى

لياتتن مثل هداشق

”ا

5 --قأأت اقسمم اللهكين لق

مأجلى ومادق له بوداحدة ور جل و احدة

ا4-بىوما ظور ا و8اءبالق عند انصد اشر
و  3 1الله عليه شاهد ة بعللم 1
فاو هأنيه قتغات فىقه و قاأت نت

خلقى م ن لعدى   1ت.

أ'ملة اذا جاوزت الحيرم والمهام فانزلوا عسل الاعلام منارض الشام فاذ

اناك امك الاجمفىى ادا اللعرصيم موا عند انصرا 1اليل الادع,

والقسوااع |ةجيفبىها ار فتّاد وهأ المرب الاعم 5 3سرانت ف»
احرش اللهام البىإن الأرام  -مقلت

اناشة الخيرلماا رية

وميتة شضى لها مكتو بلة

يؤدى بها فىليلة العروبة
قانت ليلة الجمعةفىعقبة المحفة فتبر ها هناك مشهور وانحرو زرببعة
ن حارثة ن مرو إرل هاس ل مكة .فا حفر ذيها يرا وسماها غف
وخا  4من اتى مر ال الا هن ونا لذ عالت خد| عدوال م مر و نْ.

اتف التسانى
ولا هيطنا طن ع د عت  2لخزاعة منافى بطوناراار

حتمكل وادمنتهامةواحتءدت2

سِيضالقَنا واأرهفات البواثر

ولماازات ازدشنوءة السراة وجدوا ها  5 2من قوم عاد ن قحطان.
0

27نقوم عاد وانا اعل باليلاه منكمفاجلوى علىاديروسير وأ

دم اععلنانرضضين خماوها عل بىعير ل 'دستة|ها الولا ماود عبرا
عألا فسارت مجم حت ات
ا فمالت  ..هلى ممن ناقه هبر اه كملق ه

يرارب

كتاب التحان

ظ

ارضا تسمى طرب )(١ نتَاات  هذه طرب حجر هأ طويجربلرا و,عمنساو
لة
مت أ|نت أرأء_ ذوأ الت هذه كراء مسر
اراعى مأ شرم خرجت مم ح

زتلة
تأ
5ل"لنساء وم سارت الىمشةمذم

خر به أمنة مائعة قنز لت

الازد.هده لأنازل كماف-ال لمأ رجل جرهمعد أى الع ىخير ا الت امأ

السدرة فانهامذرة هذرة ولكدايك بالتبعف ثاه أصاب عتد تهأرب البزع

ونأك والشر نازفائها قسميالصمان ١م ارواعنها كووترها بالوادى فعامت

ازد شنوءة بالسراة و سارت منمم قبائل الى تمان فاول من خرج مهم
مالك بن فهمو كان سبب خروحه اله كان له جارة وكأل ارت كلبة وكاق

له اخ له اولاد كثيرة فرىى ابن اخينه كلبة جارته فمتلبا وكان نو اخيه
لخر سرل إلية فلم نستطع ان شل فى  8اخيه شعا فصب وقال
وأبنه للا قبع تسد شعل هد أ فيه نصيق 5فسار حييرلعمان فسمى أووضم
الذى رح الله يد الكلة الى ايوم فليا ورد

فيا أعسراة من بنى

عساك اميس ذو زد 3

مااأك إن قرمتمان زوج
صخر ثم

ْه غلانأ الشير  59وكان

يمه وانه انا اللهذاتثيلة وخشىعليبا الطرد فمقلبا ومعه سليمة فيان

قبا فيا كان فى اليل قاميفتقد عقابا فرآه سليمةوهو يكب عليها ويرفم
رأسه فظن انه لص فنزع له ها فر مده فقطع نساه قتئله ملق بها ن
رن الح

مام

 0 30الازد ضاقت

رج

:

8

0

أر ض أأسراة رم

اه

العو رأنعه أن تبر أن . 5تحار ده ان رو

الس

 0ل

و ذوغاات أن ده

سور جو ا و لوأ بالشعب دن اررض مان وقالؤذاك

( )1كذا وجسزعليه -

2

حسم

الء

نأس

أن

شاعس من سان

(؟)هذا كاترى واشاعل +ة
9

لومىالصحاصم <تىمتت الرعريد

شد الطى عل الانساع فالثمرت 

ا م لذو جهنة
شأم وكل 13رمن ب ى آلىاأثك
وان لعلية المنماء سأر د م غلم أن

كرو  3عأمس ذلا ١نزلوا بالشام عورض  53العنها مو اد فمنانه
لذن و ستعداف

الله أ رن زهو

انوالا وس والأزرج وأصاه أن سا ور

فاىمه جذع إسنان و لايمصيه فكان جذع ذارأى مبين عي ماك
من عوره  8صهم4ك وكانشيداعا لاعلا قا.ه سه ومات عله المئماء زهو

انما” 4مايه ف مح ى 'أعوم <حى للعوا الشام و الشام سم وهو قبيل من

#ضاعه فاضايوا قبصر قد تعاب علىالشام وذتك الفترة الى كانت العن

بعد انقضاء التبابءة وذلك ,عدموت قبصرماهازعامل”بم شمر رعشؤو لى
إمده ابنه دقيوس /زماهان فقَاات غساناسليح ارعو ناكم تقالوا لمم
فم الت لمسان ات
ليس لنا من ألا عمس شىء وداأك الى الملك فعس -

شتماؤ نااله فكلموه فغسانواخدوا لممنه عهد اع عهد عيسى و ذنم
بالتزول فيزلوا بالشام واقا موامم و-اجبانورو#باحسن جوار وعندغسان
كتات ن

 7-05قصر

اليد وخر  3عأمال

أعيصر يي من نحتمددمن اروم

يأوالا.ءرفونا يانهفخ تكن
ل با ك
وغيرج فاىرس أل م2ي.ري فط 1ذلكعلي
ن سسشحمم وما 0
ن
لاا  5شعل د! تت ولاشضى م ١

خاونل لوت

1

اليا

8
نههعظمعلممذالت وهل فالواله أن كد
ما ده ودبأسما ةهم  0اناهمةىأل أي
قدصر بأأعيث عند نا واعأ ا

لو < 4الوا ده

قال ذم مالد ى

الي وكالا فلكعمندنا اليف واأسيى.
 5دوا م ع
انان الا اعطانى دنا رأذا صطفى!

صما

واحدا

ماقولون

م الهم لاسبق
ذاذا مس رت

أ وى ددا ا  3ففعلو أ وجعل لأعر رجل اله اعطناه دنار حي

رجل

اف ص

 5 33التبحان

يار

الدفوف واللك حارة نثمابة العنمّاء قاثمعمزل عهم فقاللحم مابال هذا

لا يسطبى  قالواله ذلك االك انالك قال لهم لااعرف ملكا غير
الك افر
زعاقو
قنصر  فَهَالله هات د ذارامقالا انا :را

انفسه تحمل عنم الضيم ولابيؤد ى قومه الى مايكرهون )(١ وكان -1م
المأنى وسمطا فرع جدع نسناك وهوواتف فى طرف الناس وفى دذه
 600-0لفن وقد قعديه الدهي

ذم لله جع خدسيئى < يي اعطيك

اه ارو وقال داق 1ه  8سمع ممااقاله وأكنه
15هل خيراله  فم ل أن حولهماقال ةقالو ا له -قل 7
ال سلموه لك دفني ااه ان الخرك له قال تدراوئذا ..ا

سيفسه فطرب نهرأس الىوى فرماهث قمال خافت الراحة و الداعة

فسد سبأثمامل ضما لطاب الراحة والدعة  .فقال رجل من سايح
لاحانى  خد من جذع بن سنازما اعطاك قال فذ هت مثلاوخربمكاتب
لرصر فأعلمه الدى كان فبعث اليهمقبصر ماثة رجل ليسوقوافسان

فيقتلوا منهممنث وا فلقُوهم سان :وادى الكسوة تسم دذلك للكسوة
الىاحرف شان وار وم فيه  -فعءدت غسان االلىماثهالر فجقلتلوهم
واد نواسيو م وخيلبم الوكين ال تتفي اورف ناكليان الا
وول له انظ لى خبرالوم ومام علة افااللخلق "ل التي

على عبد قيصر واخر جواله كاب قرصر فرجع االيله فاعامه ذلك وف
كنا لق امرضيمنأ م للك أرفم عن الهو لديو 555

9
برجل 0

عنهمجندك واوف لحمشرطك فبعث الهم ان أبشوا الى عانه
1

وخمار

)93كنا وهوغير ظاهرعة

1١ دي يك

وى

م

ليث4م عدأ وأعمل

هم ميدأ

وآن

ميرب

كاب الشحان

وان الا عاجم سريعة قلومهم الى الغدر عند الخلية  فها انم رسول قبصر
قال حارية مول أجذ ع  .قالله جذ ع كلا بإحارية ليسالام علىما
نرسلمىى نسمة وتسعين عداواناام الماثة فلقاله حارية
قال قصر ولك..أ

الرأى رانكفساراليه  -فليا انىجذع الىقبصر قال منانت  قا  -جذع
ان سنان قال قرصر  -ومر :هؤلاء الذين معك سمهم قاللهدع
هر لاء آسعة ووسعول

عبداليس فهع حر غيرى واما ع ان بانيلك خمارنا

ووحوه | :فتفعل مم باك فلا فافمل خيرا إن ارده وان كان

شزاقتات

ك
لنصر
ذرأىق
نوستعةسعين عيدا وقتلتى شيشا اعور اصم  .فلا

وانه

ذل حاجته شاور اصحابه ذال يم مارون  ذامللهواذا دل حاوتك

فاعط هذا الكاب  -حاححته  ذقال له قبصر  ماحا جنك فقال له
جع ان فى شسك مناشيةاا لادلك منه ومقّامزامعك غرور وانت ماك
د ران شول تمل واذاقد رالا تحى فل دن العمرب قد روترك

 8نه هذا اللكاكت احلماى  لوةاله
لها ورافة ذه ل قنصر اسمءتم ماله

رحاله اندرا لاابلعام أبنريد ان ديه قاال ( )تال دع الات

لىكتايابالصام بى وبينك واعطنافيه ذمة ابراهيم واسداقوتفى #ابالكتاب
الاول الذى قد كنت كتبتلنا ولا عنممنامن اراد الد خوك فى بارا
ولامن ارادالأروج ولاء :ذا صىعىترعأه ولاياتينا عدوالا كانت عساكرك
انصارة ولا يظامنا ظالم الا نعرتنا و المواساة منك المدل ذاعطأاه ذلك
وكلتب له كثايا وارسله 'لىعامله وار له العامل الىحارته  وقال لهم

57
العدل والقام مشئتتم والرحيل »تيشثم  -فقال جذعلاصداءه |بط.
 ولعله أبذر الحب العام لمن ريدان تذيحه قابل  -م38 ) (١كذا

عطة ا 4

عدف

 2عطوه أ مأ  4لعفيهأ دأ م 3 4أل روأ  2 5لا

عليك واعا ارادان إسكلكم حي سكو | مفا 5-5غدرهفانقا.ه كم

0
كالمر جل وى واللاما التق بصرهو بصرى حتىّ رات العد اوة فىنظره

وبعدذالك فذان ظر ةقد وصفت امن شيم بارض الثام وماتلهون من
حرويهم  -وانهم بنوعلبة لن حمرووم لاوجفنه  ذاقيموا وقذ وصدت!-
من ادق ترب ذاأهمبأحارية نوك ومنو شك فاطيعونىةازاتلك ناصحا
فعَاللهحاريد صددت بأجدع دسمارحاردو نوه الاوسوالازرج لأو صف
الدى قد كانت ظر شه وصتته جم  0و من ومن قأممهم من

اخواءممن بنىمر و منعأضسوغيرع من ةبالالازد فذ خلوا فى نسب
ي جفنة و بنو فيس ن جفنه و #رو ن جهنهة وعاسص سن جمنه و جبلةن

ر ن ثعاة العزماءإلى شرب وقدم جمرو بن
حفنة واو لادم  و اتقدم حار

حفلة ع ل قومه وأخونه وعمهب شاام وانصرف حار 34الىنشربف

حوز مرو ن جنة اول من توج من ملوك فبساالنشام 8
وا
رنون

جنئة نزل ارض اللقّاء ارضيا ا ل لها نالمة ولغ ذلك قبصر

دقوس أل مم حا رية خرج بريد أرض اأحر ب و دن الا اناس مم

يهم روم البلتاء وام ي
سسح اأنلعين ألروم فمأ نت سارح تغدر اخوانا
وقد لَوًااا.نأ و لبرمسهمالاخيرافة ل لهمرجل ممه.م  -انكبين امرين

اما قروصارماءسارن فكو جاسم م تيم »ر قاديممم
ممسان
ففملوا لفتاموا المافاستد عت ا ع اهنزعة  2لىاأروم وتمهم تطاول
اأروم عا
م دروم اغسان فعرات 2سا ل من أأروم ١الملماء َ000
0ه عظمة مال

فى ذلك مرو ءنجفنة

003

كتاب التيدان

مب

كأن الخاجم يالضتعنام

بتارعة الشمب مرى بالمه

امناالى فى ر و س العدى

لدها فى ألو تى قا ط

عل كل طر ف ر يم القذال 

و  2ع سلهة رامه

 5امهمالتفوامسة انيه عر سمالظباء وهو يوم حليمة قنداعت عام الروم

وكثروا وبنو جفنة قليل ومن كان ممعهم قليل فصبروا لاروم قذتتاتلوا قتالا
شددا قيارأى تمرو ,نجغنة قلةقومه وازدياد الروم وتكالهم علموموساي

وكثانة وجذام مم الروم على فسان ورأى ذلك زيد بن قر الكنانى نادى
١لحاب تنأف النفوس من هذا مائرون الرومإةتلون غسان و.هدمون
بقىحطان ون نسر د الك ومين علهم واف ترون حفنة قال باجى
جفنة أطيعونى فى اامشسير بدعل؟ قدافترق عن من هو ل؟ وفشت ف

المراح وتتكالبت العاوج  1لاالمنسيفعل ودجي قابنلاولى
ارسل الى قيصر فى المهادبةأميا  -قالوا له رأيك ا مرو ف
ظبرى ن

فارسل اليهقرصر  لاصام حو برموا سلاحم ولساموا  3لبلاءؤمال
فى ذلك غسان ن جدع نسنان
أعمرى لعدفاز الدين تمد موا

وصاروا الى عن و  0:لأو!

فُالاوت عاران,صابهه الفىي2

ولكن عارا ان زول التجمل

فلا ضعو ١للد هى عند ملمة

ذا الدى وى  4الأرءسزل

نم بض للقتال مع غسان فارسل المهمقيصران احبسوا لاحم واسمءوا
1جرءاءنا
واطعوا  ..فاسالب حمرو تجدع.نسنان  قال له,2ن.قوم ت

طاعة لاحد غيرنويكمانت علينا وعل؟ ولكن ارى مااحبيت غير هذين
فااعلطوتى دارا حزن عن كل واحد  5فصاو ه على ان يعطوه

3-3-3

0

سمهم

كنات التحان

دبناراعن كل واحد  -وابى رسول قيصر تجى امال من غنسان فتزل باب

دمشق فسمى باب الابية الىاليوم  مانفسان اخذ مم سنة جدبةفتزلوا
بواد ي#ال له المحفف و شتوا فيه فى حبد شديد  2ان عأملا لقيصر من
أمبعم يقال له وسيط ن عوف الذجءمى أر-له قبصر الى فسان وامره

فبم بالغلظة وقالى لرجاله القوا هم انشر بالشرذان كان شر ك١ان برق سهم
وان كان خيرا فلنا وان وسيطا الى غسان ليستوفى مهم الاناوة فاصىحابه
ومعه فر مالنروم ومن وجوه روم الشام مم وسيط الاناوة حى افى

د رأسه شيب
الى دار جذع بن سنان فوجدوه واصا  +تسل ررأأسه
كثر فييككت الروم وعل ذلك جذع واسره فى نفسه  فلا نظارت.
 1علر سآهأ و كانت من
امرأة جذع الى وسيط وجاءه 4الروم النعت

امحل التساء ملو ا ختلدو انلتنظر الماو جدع ننظر  ذْمَال لها وسءيط

اعطينى ماعليك وابرى جذعا فقال لهدع أوسيط اماترىماكن قهمن

المزال وما بينك وبين الخصب الاانسلاخ هذا الشبر فاصبر الىاننا خذ

فقال له وسيط ما|:ا شاعل قال جذ م اصبر اغسل رأسى واعطيك
فلل رجلمن الروم د-ع الكات يغسلصوفه  ققالله وسيط والللن

إنسجان لاخذن بيد مأك فقام جذع وثرك الفسل  وة ل عل ببنى
و ىّاخ أودى عمبمفنادى م تألوه ممخل به فأخد سافه قب ض عل

العامواعطى و سيط الثمل فاخذها وسيط فضر » جذع بالسيف بعد ان

اخرجه وضربرأسه الى الارض و قلابنيه وتى اخيه  .عليكمبالملوج
قتو! وا الى المأوج متأوم اجممينواخدوا مأمعهم من المال اذى جمعوه

من فسان ثمقال (لأبرد الشرالاالشر) فذهبتمثلا  ..ثمنادىفىغسان
ظ

0

ظ

من

3

كاب التدحان

 7اع قباقكازة فاخذ كلرجل منهمماله واخد جداع وبدودمال

الروم وكساءم وكانوا متارجل  -واجتممتسايملقتلوسيط واشتعات
الارب بينالروم وان ونصرت سان اروم فاتلهمغسان والى حارثة

انثملبة العنقاء فى ىتمهوى جفنة وعدد عظيم من الازد الى الروم دم

جزما عظما وانىبهم الىغسان فاقتتلوا بالحفف ()0فتاناوهقتالا شديدا هزم
قبصرالى اأدر ب فارسل الىغسال وخشىان بدخل عليه من الخال فىملك
وخشى ان يفتقعابه الايلهايستطيم راضة

وقال لمماناأورع_ةقد ظلاهمتكم

لماعل ظلمكمالىالآن قصا لوه علماارادوا وعظمملكمروبن عابة
وى جفلة  وعمرو هواول ملك من!١المدنة:متو بجالهاأمحت اخرجهم
جبلة

00هما فىذلك رحل من غسان يمَال له حية ن الأسود

كن م لغ ء:

فقىوءنا

اناقتانا ا لحفف ضردما

قتلنا  :0ل إذن تضدعموا  2بأسيافنا دصي واالاسرمما
جرداعند ذلك جزنه

وما أن قتاناج.

عليتنا و ضما نام 1

ب كاثمرسبم

ولك باولىبالطءان واكرما.

0دم1دلموا العلا
ارادماو د

فلاقو سيطانحيه شطر الدما

فذوقو امن الوجدالذىهودام,

فانل.؟ يوماعبوساعيمما

كلت  6ان الىوم فاناق :عبان الولنسان ملكالشاء وان لاشرافهم

اشام مالاشراف .الروم بارض اروم وان ملكهم طعمة عبلى اروم وعلى

الروم ان دهمت غسان شدة اربمة الاففارس و كا ئةآلاف.رااجل
فابثوا فى ذلك دهىا مان املك حارنة نثمابة رك بى مه بالشام وسار
حار ينهربط يثر ب كن معهمن ولده ووأدواده

( )1كذا  -ول جده  -حم+

وسار معهم تعايةنجقنةاخو

«6.٠
0

العلية ب

كتات العم أن
00
نََسئال ورذو | يرب فزىا

6
سن فاه ف هم

0
بحريتيم أ الاشرط وعوك

ل

أه
9 3قال

حارنة وماهو  قال تكتيون عبدا بين بنى اسرا ثيل وغسان اناللمود
لشسان حأطيرةّوان غسان للمود بأدحة  فدَا ل جذع  -عأهدوم <تىمق
اعوالمونسارم ديهأشن

سل عسلوم #مدالمم
فأيه تحدت عد امعس

يم  0عرد الاعل الذكوالموف  -ولايصبروزعل خطه وانكمحدون
غسان

قم ماريدون فزلوا وكثوا العيدو اقامو ازما  1ب وان رحاد مر

اشترى من مودي كرباسة باربعة درام فاشترط عايهالغسانى ازير9-5
ذَأن لمرضوها ردها ع1.4ه وردالموودى عأمةدر اهيه وأشهيد رحالا 2هن غسان

كانوا ضر نه

وأن الغسادفم روا اهلوالكر اه ذرذه أعلى الموودي

فالىان فلها مرك الو دي

هه

العسا ىْل دماما الىأهلهفس.وه

وقالواله

فزعت من المودى  -ذردها الى الوودي  4 1شسية فا ره فترافما الى
عدر شب  3عت وااى سأ

فى لشو وذ الغعسا :مال فشودو أيه ول اشترط

طيه ردها المرضوها اهله  فال لشهرميف .ا.نتم معاشر سالنكم
أنفة وأشتكم تحملكم علشبادات الزور  -قالله شهأتف بنعبد اللهالفسان

كذبت بل لنا احساب عنمنا من شوادات الزور يلل قد كان لزيا ما كان

و لكن انتمباشريف بكل ارض اذلاء الابارض | لعرب فكيف لانسرع
سأ زر شومة فولى

 0ان صادت

اليه ماازل به من الوودي وهر

لكربأسة إلى الى جدع سن سئان فشكا

اهشر ى

جدع الله و كله وقال لخد
من

ايب

كتات ليان

من الرجل تثربا-تاك وردعليه دراهمه  فدّالله الوودي بأاعوراستى
تك الواددة ما بل حَىَ 1

مدصاحة وخلايه وقال َه وك
فسهم طحا وأ صب

عقنت الخوىق  5ذولى جاع وأخد

أنقوى قدتنشاء مواى وابىلااجهل

رو حى غسطيأد وحم وااكآخق عليهم الحناءات

فاعيو ىق الهم الأروب وساباغ صرطيايك فأصدةى البرعل وجهه ان كنت

الما او مظلوما فاه اطرب نبي درطات له العيدان العمظلوم  فيعث
جدع الى ابن اخت  4ان اجاب الليقومك  5ول أناه م قال لمموأ

ناكم دخان سرب ص إسباء المود صر إن نساءم وأوارا مم عل أهيه

وخدوا ل" مأنكم اذا سمءتم اليحةاقتااومن وجدتممن المهو#اواس5وا
ليام

درموا ع

ليدم المدئه حت

أن جد عامضى لىع صاحت

الكربا-ة خلس بازائه فليا وقمت الصيحة كاناول قتيل قتله جذع قات
الصرعة

اعون فاتهيته 0

واقتدو]| من قي فلتصل الصيحه 000

شارلافوغسان فى الدنة  فياوصل الىاأدينة وكان بنسيزل شريف
ون المدنة عشرة اميال وان غسان عكنوا منبا واخدواما كأن فيها
مرء_مال وسلاح وثأبنو تموو |  4سان

واتموها

وى

) 0فليارأى اليهود ي لوأ مر

|أل رأرى طلوا

دهم من د

الصاءح و ا

 -محبسوا نسأء الييودعندم

قثل ال لمن و هت

َه الا ولاد 7

أوسلوا

الشاملستاضر ون ممعل سانو حملوا ذاك

الاموال

ان م

كأن

مكرا وخداعة

و بلغالآمىاحلاىرثة الملكوما اجتمع الى يبود مناخوانهممن اهل خيير
وفدك والعوالى والشام  -فال +ذع _ماترى فللاه جذع كذثاروا
كان اضبعف نهمولكن أنحعث اليهم الصا فصاحومم ص أن بعطوم “رل.

 6في الاصل --واألعرها -وهوغير وأضح ©

وم
دوزة

ثاب الحان
رب ومناز ممماكفيهه و لسعهمو «زلون معهم وجأوروممففءات

الييودذلك و رضوا به ونزات الاوس واخزرج بيثرب وسكنوا فيها +
قالابوحمد ولماكانالوقت الذىاراد الله فيه خراب السى امد مفارسلل الله

ديل العرم نماض على الارض فاحتملبا لمببق منها الا ماذ ثر الله فى

كتابه على اسان نبيه سد اصلللهعليه وآلهدسم(ا(ند كان لسبأ فى
مساكتهم أ[يه جنتان )الىقوله (اكل خمط )الياة وقد قال فىذلك كير

من العرب الاخباروالاشمار  قال الاعثى
ءؤ سىاسوة
لاك
لى ذ
وف

أرب عفى عامها العر م

رخام شاه لهم حير

لاما دفاعهلمبرم

فاروى لزروع واعنامما

عل سمية مأوْاثماذ قسم

فساروااادى لاشدرو

نسها عل شرب طفل فطم

وقد ذ ره العرب فى اخبار ها واشمار ها فىمو اضم كثيرة *
دز ربيعة بننصر بن مالك متوجم لمنباضنعاف التبابة ه-
قال يومد حداتى زنا دن عابلدله عنحمد بن أسداق قا
كلان رمعة ذن

رنيصن مالكبي انضماف التبلمةفرأى رؤياعالته جخممكل من كان فىامن

موصبكن وسأحر هماال لهم قد رايت رو بأهأ  5وفعت مسأ

فاخيرونى ما  ,تا ويا فقالواله  .لماالملك اقصصها علاينا ركك مَوأيلها

الهم  .واعيام الااضد مك فى
ونأ
اولم
رات انتماخبرءوتى لبا
صٍِ م فالله رجلمنهمفانكنت ن برد هذذا
اسك الى طب روشق

أيه  #0مني فبءث البهأ فاقبلاليه سطيحقبل شق قةالله  اتى
71اث رونا ها لتق دوفن 7منها ق خ
ابرنى مأوت ويلها وان انت ا
صنت

يوب

كام التيحان

اصبدت تأولها ذال له افمل الهاأ ك  رايت اما الملكحممة خرجت
من ظلمة فوقءعت بأرض  00منها كل ذات جحمة : .ذال الملمك

مأ اخطأت منها شيئا باسظييم  .فاعند ك فى أويلبا  ..فال احلف عابين
ار نينمن حنش ملكن رطماليش وأعلكن مابينابينالموجرش  -فعالله

املكو ابيكياسطبم انهذا لنا نظ لنامو جم فىهوكا أن!ف زما نا هذا
امبعده فَقَال  -بعداه نحن اكثر مسنتين الى سيعين  قال فيد وم ذلك

ملنكهم اوينقطم .ق-ال بل منقطم ليوضسعبعين املنسنين وخر جون
"راجيم :قاليليه اذروميزن
مها هاربين  قال ومن ل ذلكماخ
ندن فلا.درك احداه نهميمن قال فيد وم ذلك من
رج علوم ه ع

ملكه اتقوطع  ..قال بل تقطم قال ومن قطمه  قال مي زي ياتيه
الوجىمن قبل الل قالومن هوهذا النى  قالهومن

واد غالبإفنهر

ابن مالك بن النطربكوملكه الهاآخرالده قال  .-وهل للدهرمن آخر

قألنم يوم تجمم لله فه الاولين والآ

خرين وسعدفه احلسئون ويشتى

فه المسؤن قال احق ماتخيرى قالاي والشفق والغسق والفاق اذا اتسق
ازماناتك دلق  -.قالم ققدمشقوةالله مثلةوله لسطبح وكتمه ماقال

سطبح لينظرهل سهان اممختلفانفةالله شق رأيت مفنياملك اممالمك

حدمة خرت من ظلمة فوقعت بينروضة واكمة فاكاتمها كلىذات نسمة
قالله الملك مااخطأت منهاشياً فا عندك فى تأويلها  قال احلف عابين
لمر نينمن اسان لبيزإن اركم السود انوملكن  1طفلة اليثان وأغاين

الل
عل مابين ابين الى تجر ان يقا
شهق

إن هذ الغا نظ لنا موجم ثتى

يكو ن فى زما تنأهد ا أمبده  -قال لا بل بعد ه بزمال  -ميستفزم

كتاب التبجال

9

ملك عظيم الشان و بد مهمبأشدالمىاركييد الف ن هوالعظيمالشان
من يت ذى بر ذقال أفيد وم

فالغلاء:ا

:قطمقال  -بل يتقطم بر ولد
سلطا نه يت

مان رايد

بين اهل الد بن و الفضل بكو انملك فى قو مه الى بو الفد ”قلالله
ومابوء الفصل  قال نوميزى فه الولاة و بدىى في 4مر 5السياء

لد عو ات سمعها

تادلانااوقازيو اللى

فه الئاسللميقا تيكو ن

ا

كيالب ادق طاول قالاى ورب

السهاء والاا رض وما سبعامر .رفم وخفض  -قال فو قمفغىغسر إدعة
ان نصر ما قالاكهز بنيه واهل بته الىالعراق عابصاحوم  7-5كناباالى

سابو ر بخنرز اذ فاسكنهو الميرة فُن بقية ولد ر بيعة ننصرهو النعا ن
لياك ر ديعةبرن نصر راجع ملك امن الى تمان اسهد
قلان النذر ه
انىكر ب 0

-جز تبان إسعد ابو كرب ملك متو ج بالدن]كي

قال ابن هشام و يقال له الى ائش بن عددى إن صيفى إن سبأالاصغر ن
كعمسكهف اظلواتبان اسمد ابو كرب هوالذى قد م المد ينةو سا ق
المبربن من اليبودو كسا البيتار زام وكان ملك قبل)١ر(بعة بننصر
وهوالدى هال له

ليت حفلى منانى 0ب

أل سد خحيره خ .له

و كان جءل طريقه حين قفل من المشرق الى المدينة وكان قد م مها فى
ذدايه أعسىه فبمج اهلهاوخلف بان اظهر ثماذا لهفمتلغيلة قتله 79-5
 ) ,كذا وفيا وناغ القن كلانه ماتقدم خيلاقه

حم !4

طاه

[

كتات التحأن

مهب

طلة الانصارى من بني عدص بنالنجار فزاد ذلك تحبعثاما عليهم فها تلهم
وحبه ذلك متهم
ازعم الانصار اكنهامنوا يعاتلونة نهاراويشرونه للا يع
وول اقنومنا

لكرامينهاتي علىذلك من حر.هم أجاذءه حبران من

مدنة وهلاك
ما أنه ند خرا اب
سين
أحباراليهود من قرنظة انا اليه ح

اهلهافالا له ١ماملك لا شمل انلك ان ابيت الاماريد حيل بينك
ون ماريد ومامن املنعدوبة .ةاللاوإذلك فعالا لدلانهحرممهاجرة

ني مخر سجمن هذا ارممن قرش فيآخر الزمان كون داره و #راره
ذاه مأسسمع »منها ورأى ان للهاعليافى المدنة وانصرف عما و ائبعها

وهدا لبي م انلانصاريزعموناعاكان حنق بع اعلليهود واعاكان ماد
ون.
وأن اصحا به اص<أ ب ١ثأ
يم هلا ك الهود مُنعه البلرأن مذنلك ك

يعبدوم!  فتوجه المىكة وطريقه الى اليمن حتاىذا كان بين عسفان.
رلفيه
دتاما
وامجم اناهشرمن هذيل فتالوا له..اماالملك يداك عل بي
هو ديت كك |سده أهزه
اللهلو والذهب والفضة  -.قآللهم. 9بلقالوال ه

و يصلون عنده و انما اراد الحذ ليونهذا هلاكهلماعرفوا 8علاك

كل من اراد مكدٌ مانلملوك بسوء فارسلااللىمير بن فسا لماعذنلك
ختّالاما اراد الوم الهلا كك و هلاك حزد ك اوما علمت انلل”همالي

يتا فىالارض اذه لنفسه ولئنانت فملت ما اسروك بهلتهاكن وليهلكن
جيممن معك قالفا نريان انىأصنم قالاله

أصئع عتدهمأ يصنع اهله.

تتوذ لللهحتى رج
'ده
وتطوف به وتمظيه وتكرمه و تلق رأساك عن

مروعنده  قال فا عنمكما انها منذلك  فالا له اما انه لبيت انينا
أراضم اليل وأنه لك اخبر ناكبه واناهله حالو! منناو مئه الاو نان

َك ب التيجا ن

ب

قد يثيأ
]|تىنصبو ها حو لهو الدماءالتىممرقون عنده فمر ف صبد ح
و قرال النفر لهذ لين و قطم ابد م و أرجاهمممنى  9ى قد م مك3

حدهاوق
فبطاافلبت و حر عن

رأسه و اقام 5سمعةآنأ عرلانا س

و بطماهلواو الساميهم اسل و رأىفى الناءاذيكسو ||ل

ككاء

المخصف و هو حصير من السءف  -مر أىان تكسو ه احسن مذلك

فكساهالملاءو الاردية و المريرفكابن أيم اولمن كسا البيت
واو صى نهولا نه من جرم واس بتطبيره واذلاهر إوه بد مولاميته
و جعلله باباومةتا حا وانصرف الى لمن
حجهز قصه النار الى كا نت عبد ها مير أ

دهإوندنة 
وكيف بركتهاو رجعت االلىب
وانتيما لمارجم الىالءن عن معه من المنود والمبرين معه  فلا وصل الى

امن دعا قومه الى الدخول فمادخل فيه ذابوا عليه حتىناكموه الى النار
|:ى كانت امن 7

|

قالابن هشام وانتبءالماد ل المنحالت جميربينه وبينها وقالوال لهاد خلبا

علينا وقد فارقت د يننا قال انه ير من ذ ينكمقتا لواله.ك.حناا
الىالثار  -قال-نم  و كانتبالمنفما يزعماهل " نار تحكملينبمفها
تاهو ن فيه تأكلالظالم ولانضر الظلومشيئا فرج قو مه با :وهم
وها تفر إوال واخراج المبران بعصا حفمهمافى اعناقبمامتقّادإن مأ

حتى تمد والانار عمنخدرجه!  -نكجرتالنار الهم ف.لي.ا اقبات نمو م
عادو| عنهأ وهألوها

فأمسجم عر

حضر بالصير وصيروا حنىغشيتوم

واكات الاوثان وما قربوا معبا ومن مل ذلك من رجالجير  -وخرج
بم

الدران

ايه

كتا ب التحان

الميران عصا حنهها فىاعة قهم| تعرق جراههها توضلرها فاتفت عند ذ لك
حير عدلنه قّنه .:ك كازاصل دين اليهودية بالمن  وقد حدثتى محدث
اانلليران ومن ”خرج مر جهير اتيموا ااتار ليرودها وقالوا  رمدنهأ

و اولى باحق فد نا مئها رجال مير ليردوها  3بهردوا ودنت منهم
تا كلهمولستطيءوا ردها  قد تأ متها البر ا بعد ذ لك وحملة تاوان

التوراة وهىتتكص إلى مخرجها الذى خرجت منه  فرجعءت عند ذلك
جميرعز دبعالليرينو الله اعلمايذلك كال*
وكأن رثا م متأم .عظمو نه وترون عذده و تكلمون شه أذ كانوا على

كيم قال المبران لتيماما ومشيطان يفتتهم تفليننا وبينه  فقال

 8أنكانهذا تخحامن فهمايزمم اهلاليمنكلبا اسودقذاءثم هدماذلك
ابيبت  -ويقال انئيءا هوالذى  1منبرسول الله صلالله عاي-ه واله وسلم
ظ

ويره وهو الفائل شعرا
شهداتث على ا ممدانه

ر سول من اللهبارى النسم |

فلو مد مم_رى الى مره

لكات وزيراله وانعم

وكان ملك بم لاثما ل وعشر بن سن فلا هلكو لى بعده ريعة إن أصر

الذى د ء ذكره _ فا هلك ر بعة ن نصر رجم إألك الى حسان ان

تيان »

ظ

ظ

يز حسان إنتدان اسعد ابوكرب ملك متوج هه
و اللك حسات إن تيان ايوكرب هوالذى بعث الى جد يس بالعامة
فاباد ها وكانت جديس وطسم تبتازللمامة وكان مها ملك مطنسم
ةن جديسالابعث الم.أللة هدام وَأَفْدرَ عبأ
اانزوجوناسرأ م
وكنو ل

-

ظ
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قل3
ات
 70زف الىزوجبا فوث.ت جد اس عل طسم فمتات معدلة عظ..ة
قبل دذايك إلىالماك ون

أسديك ماوق م ى شم من طسم لى حساذليع

وستلصمرأ ره ذو د 4حجيشا إلىالمام 4و اسدمى اومثد حو أءو كان  3ام[ 2
 9ل  10زرقا  2المام4

مد دن

نيصر إرائب على مسار ت ايه ا أء و أسمما

الماءة ولاأخاذوا أل مرم

فل بك سدور 5

فنظر بت امبوع المامه فمأ نت لأجد اس  -لمك سارت

الشجر واكم ير
موك كن

قط 00

وحمل

صل أود

مموم لال

قائواومارأت

أ

١عالت رايت فى اأشحر رحلا

3كلب م تملا مخصفماأفكل لو مأ صر

ةيم “مير وأوفمحمصت 1

و4

أفنتهم ألا يرا وممأر حسان بهل المنردان اط مم اأعرب والعجم دىئ

اذا كان بأرض العراق كرهت مير المسيرمه وأرادوا الرجمة الى ,لادم
ذكلموا اخاله شال له مرو وكارن ممه فىجيشه  وقالوا  اقتل لخاك
سان وعلك امنا ورجم الى يلاد تأ حت اجمام واججءوا عل ذلك غير
رجحل ١ م
7الله دورعين الكلاى ذأيه  .ا
أهعن ذلك
ن لشتر ى
ألام

سمرا انوام

8 ١

8

ما *م رغدرت

و

الامن لابيت
1

7

:ف عبل قر بك هال  8ذااك

تمعد

:

8

ره

1

1

قر بر عا
0ه

اله لدى

ر عين

 715تبها فى رقءة وختم عليها و قالله _ اهااألك ا<يس هذه عند ك
دك

أرفعا وقتل اخاه و" اعنه مير
ورجم الى لين نا

1

وولى»

ير ان ان ملك مدو 1 3

وملاك ير رق لهن نمال فمنم انوفعما :ذل
لكك فيل له لاك

نوم دىئ

فال.دن 1عل اخيلك فنادى فأيدل ملكته _ اانلك ريداتت
بد خلوا

بقايةبا

التبحان

لت

عد خلوا عه خجسة مد هسة فاذا دذلو! عدل م فعتلوا حى  0ص عأمة

الوم ثم'دخل ذورعين قيار1ه ذكرما قل لهافلبىبتين الاذين افلىكتاب
وأمر دخخلته وأكر أمه و :فرنهواختص به واضططراتعليه اموره وبرادلعرز
فسبي موتان لمءوده و أأو  6-5الفراش وارأد وا انهلازم العراش ونى

مملكته نزو ج تومبرن ححر الكندى داس الي القاعي أنه ره
مرق بن حعر ارد #رق وكان سامك كندة
حسال دع ذو لدت لاأرث ن

وكان ف ذو ا ف ايدو ان ملك حمروان تأن ااا وستين سنة؛:
سج عبد كليل )(١ ١ن نوف ملك متوج ##س
بمملك .نعدة حبك كليل

درفنن وكأان > مذاعل ذاين عمس وسثر اعا7

وكان ملكه ا ربعا وستينسنة ون حسن ااسيرة جيد العشرة وكارن.
قايل الْعْرْو

_

مذ 45ب

 207؟) بن

حملك حدم لب بنمسال  3 0وهو يعالاأصغر 05المانمه5

 7ألخية  5أر ث ان #رر هن خعدر الكتدى اميت
مهسا فبعث -3ذت

وله علها وسارا لىااشام قلصسة ةرعمن ىترون٠ عأعسص فشكو ا اك
 1 3ن البود :كرب ودذآ5أر واله  20جاوررم  5و نمذئم اليد الدى
انول سيف 1ن الهود ذمتل -

بذعم ا وان ترب وول ة 0عض

ثلاث مأنة رجلوذ اماهر -+ونيم هذا هو لدى عمد الاف بين امنورريعة

() كذا  --وفى صبح الاعشى  75-5 -بن مشوب ١ 282 -- () 5فى صبيح
الاعشى 00

الذهب <5

كن

عسك

ا

ناد

حا و

هذا 4 20
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سج رييمة سوئد() ملك متوج -
مملك ربيعة انهس بل  9عكمادلير وكن عاقلا حسن التذير وكان ملكه
سيعا ثلا ين سنة كه

0ز حسان ن مرو ملك متوج -ملك حسأن يمرو نابم وهو الدى انأهخالد ان حعفر نكلاب ف

اسارى قومه فاطلقيم و كان علمكه حمسا وثلاثين سنة *
3-5ارهة إن الصباح ملك متو جحنس

5ولى اارهة بن الضباح وكان عالمأجو ادا و كنيعلان الك فىى نضرن

أكنانة فكان يكرم معدا كوان .ملكه ثلاما وسبمين سنة *
سو رمة بينو ف )(١ مالك متو

1

تملك بعده رجا ليس من اهل لللك ولكنه مر ابناء امقاول َال له
خليمة بن نوف فقتل خيارم وعبث بيوت اهل اللك مهم وكال رجلا
مشاء اللوك فيعمعليه
فاما عمل عمل قوم لوط وكان روسل الىالغلام ا

فى مشربة قدصتمما لذلك  م يطلم ممشنربته تلك الى حرسه ومرن.
حضر من جنده وقد أخذ مسواكا جعلهفىقه ليملميم انه قد فرغ ول بزل

9
0

كدلك حى الملوز عة ذى مواس إن تيان اسعد الى حسان وكان صيياً

صذير أ ح ن
يقتل حسانم شب غلاماجميلافلااناه رسوله ع
ىرمار ندة فالخل

سكيئا لطيقا وجمله بين قدمه وندله  .ثم'ناهفماخلايه وثب علب ذو واس
5

2

[:)5في ضبح الاعشى .و ليعة  2كي

ل الذ ظمم  0و كبعة 4

(؟) كن أ

افليقاموس  --وني هاذلااسم خبطكثير --
ووم

62
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ووضع موا كدىةفه  -مخر جوعلالناس 

ايماس

قهالوا له د و:واس]أرطبف

فقال لهم -سل تياس -١طرياس لاباس )١ف(ليا نظروا 1

الكوة اذارأسه مقطوع  وكان مككه سيدا وعشر ين سئة ©
سويز ذو نواس زرعة إنبان اعد ملك متوج #ه .
فلا لمحمير مافمله ذوثواس قالوا له ماشنىانيكونلنا ملك هيرك اذقد
إرحتذامن.هذا انث وكان  3رعاومير قاقامةفىملكه زمأنأوهوصبادب

الااخدود الدى ذكرهالله فىالقرأ:

وذلك هلاه عناهل ران 8

اناثمم رجل من ا|ل جاه مره غسال ذردثم الى دين اأخصر انيه سأر اأيهم

ذو نواس بتفسه حَىَ احتفرا خاديد فى الاارض وملا هأ نأرا قن تألعة 0
ده خيل عنه ون أقأمع أأخنصرانة قدذه فا دق الى بارأ ومعرأ صبي

صغيرا بن سيعة اشبر ذَعَال لما انها امضىبأاماه عل دينك فامانار ولس

بسدها نار فر بالمرأة وابنها فىالنار رجل يقال له ذوثلبان واسمه دوس
فسار فى الحر الى ملك الميشة فأخيره ا فمل ذوئو ابسأهل د؛لفكتت

اوس واستأذنه فالىتوجه االلىمن
ول ذ
ملك الحبشة اليقيصر عأمه ءافم
اماعى ان بلوى
ولل
 3-5اله بأمره نأاساهبلمرها فاعلمه انه -يظهر ع
ذا ثعايان أصرةومه و  3شمن معه بلامن فاقيل ملك الميشة فىسبعين

الف رجل لشمعله ذموئواس وحاريهم ذفاموه و قتلوا كثيرا مانصدابه
رومضى #وزوها و م فى ابره الىالبحر فاقتحم شدفءغرق كن معهمن اصحانه
وكان ملك ذى

نواس

عا نيه وثلا ثين سنة فهال رجل
ةا

00

0

بابي

”ص

م ن حير وى حير
-ي يس ف

بل

ب:000030971ئ75ء:ة:1خ:هه

هال

)ّخاللع---ه

( )١ف السيرة  -استرطيانذونواس استر طيان لاباس -قالآيهنشام هكذلاام حمير
و تحماس 535

ظ

ا

:

وذهاب ملكيم

دعي لاايالك أتنطيقى

لاك الله قداز فت ريسى

لدى ع افلقيا ن اذ انتشينا

واذ نستّى من ار الر حيق

ظ و شرب ار ليس هلي عارا

اذ  5شحى فيه رفي-فى

ظ فارثب المو ت لا نتهاه ناه

الشياء معالسويق

ولوشرب

ولا مترهس فى | سطو ان

يناطع جدره بيض الا نوق

وحمد انالدى حد أعتنه

بذوه مسمكا ىرا س دق

مصابح السايط ياحن ف

اذ أ امسى كنو ماض العر وى

و  530ركو  4تك
وال الخيشة قل ممست
و كن3

الضيق

احين وو اعدو  9وان الد ىق هد ممأ ار بأط الحيشى

ولك مثاها فى أأد أ

أومأرأدث و كل شى :هالك
أومأ رات وكلشيى

هأالك

أومأ رت

ىُعوناأة اهيأ

أو مأسمعت

وقصورهاأ

شاعص من قال
ذا اك م
قال ق ذ

وال

حاو نه كار

ساعن

خأ و نه كظهر

٠

حمر

الادر

قد أص
بحت اسفى علوم صرصر()١

8

مير

ا مسد تك

الايد

لله

معطلة

دراك

مسأ

جر

أل

هر *

سان

معشر

1قال ابن هشاأ  -وهو الدى  6شسىقى و -عايعم الكا هنان حين قال  -طب
ليملكن  3اليش وليملكن ماين ابن |!فى حجر سس وهو الدى ح.ى سق

شوله  لت دزنامألا ل همكم السودان ولغا.

ن تل ص طملة اليئألو لسمل؟ن ماين

ابينالى يران :«:
1ل7دطيبللب-ا
14

(؟) كذا  -و في «عجم البدان -أولاترين ملوك ناعط اصبحوا -تسؤعليهم كل
ربح صرصر لآ

عد ابر هه

5-3

كنات التحان

سولاب هرة الاشرم 4:ه
اول ملك مانلليشة 4أفناسم ||يمن وملكها وهو الذى رادهد مثُ
فسار الهو معه القيل فاهلك الله حرشه بطير اباليل و وقعمت قفجاده

ملك
صر ولد النىصل اللهعليهواله
الأكلة خمل إللمىن فلك مر!افليذا
و 1وقال تفسيالئس الفيل حينرأىمااانزلله عردوجل ماقنمته*
' بن المفسر و الا لهالطالب والاشرم لمتلوب ليس!
وتالاطضا
الاحيبت عنانارذ ا

أعمناكممم | لا صبأ ح عنا

ردنة لورآ إتفاتريه

الدىجنى المخصب ما رأينا

ّتىدت
والم
اذ
جذر

أحسرى

ونا ى عل مافات ينا

عىليتا
حهدت الله اذ ابصر
طتيرا ١ وخفت ححارة تل
وكلا لموم ل ألعن غيل

كأت عل لاحبش أل دشا

نرجوا تتساقطو ن بكل طر ق هلكو ا على كل منهل فيقال أن اول
مارو نت الخحصية و الحمدرى فى ارض العر ب من ذللكالعام ففقهال

طالب ن الىطالب بن عبد الطان فى ذ لك

1تعامواماكان فحىرب داحس  2وحرب ان يكسوم اذ ملكوالشميا
فلولا دذاالله لا شي فيره  الااصحتموا لاعلكون لكشر با
حر يكسوم إن ارهة الاشر م ملك متو ج 8:ه

رج
شمن
م ملك بعد ارهة الاشر م ابنه يكسو م وسار سيرة الحيشة بال
سيف إن ذاى نزان الجيرى و .يكنى ابام  5حتى قد م على قيصر فشكا

كتاب التيجان

4

من الر وم فيكون لهمفإ يجيه المىمساأ ل فر جمحتى ١فى النعما ن
نَ النذر وهو عامل كسرى على الايرةو شكااليه اص الشة  فُهَا ل
ل اهانعمنا  -أن  23على لسر ى وافادة فىكلعامفاصبيرحتى يوان
مر ج معه فأد خله عل كسرى وكان تسر ى جاس  2انوان
فعل ح خ
ذفلك

عاسه نحت تناجه وكان ناجه مثل لهك فيه مرن الدر واليا قو ت
ةنا طير ونا جه معاق إسللة
والزير حد والذ هب والفضة عشر ق

فى رأس طاقة فى سه وعنته لاحمل تناجه و انها يستر السلسلة بالثياب
حت تمد نحت التاج فلا راه احد لير ه قبل ذلك الاسجدله هيية فلم|
دخل عليه سيف زذى .زن رك قال أبنهشام ولمادخلعليه سيف بذنى

زنْطأطا رأسه  فةّلالملك  مابال هذا الامق يدخ ل علس من هذا
اليابمبطأطرء رأسه  فيل ذلك لسيف فتَال انما فمات هذالحمى
ألارهضرق عنه كلشيءم قاللهاهها الملك غليت الاغالة عاينا فى بلادنا

فال كسرى اي

الاغرية السندام البثة قالله الميشة و جتنك

لتتضرق و كو نماك أركى لك قالله كسرى بعددت ارطيك معقله

خيرها ماكنت لاورط فارس فىبلاد الميشة لاحاجة لى دذالك  ..ل امجازه
بعشرة لاف درم وكساه بكسوة حسنة فماخرج سيف لثرذلك الورق
اناس فلا بلمذلك المللك قال ان لهذا شاالمبسثاليه قةالمدت الى
جياء املك دثردللنأس فَالمااصنم  3ماديالار ضىََكلما الاذهتو فضهبرره

فها_قال لثممكسرىصر ازلته وقالماترون فى اصرهذا الرجل وماحاله

فال لهرجل منبم ايها للك ال فى جو نك رجالا حبستهم لاعالفلو ابلك

متهم معدفان كوا كانذلك"لذى اظردفترواوناكان ملكا زادهالك
0

0

4

الي

-

كتاب التحان

امللىكه فبعث كسرى عنكساجزفوىنهممه و كازو اتمازمائة رجل واستميل

علهم وهرز وكان ذا سن فيهم و فضل وحسب وخر جوا في عان سن
فغرقت سخمنتان ونأ منبا ست الى ساحل عدن  -وجمم سيف من استطاع

من قومه وقال لوهرز  رجل ور حلك حي موت جدءا او.نصر  فهَال
وه

زااصف !لرجل  -لفرج الهم يكسوم بن ابراهة يذو داه

قار سل الهمو هرز ابنالهفقاتلهمفتتل ان وهزىذز اده ذ لك حنما

عليهم فلا اخلذئاس على مصافهم قال وهترز  ارو فىم-كاهم  فقالوا.
له هو ذلك الذى على الفيل عاقد انا جهء اد سه يعنشة نأقوبة قال.

قدر ١ه ابوكوه .ووقف طويلا وقال لانهدو قالوا لك قد ركس البغلة

ل وهضز -لنت امار ذل وذل مام سأرميه قاركل رتم اصريدا ره.

تلحركوا فاثبتوا الى اناوذ كمفانى قد اخطاأت الرجل وان رأيتمالقوم.
وقد اجتمعوا فد اصيب فاحملوا عليهم  2اورقوسه كوان لا وترها

غيره لشدتها رىميقصدالياقوتة التى بونعينيه فنفذت النشابة منااياقوتة
وخرحت مقننآه واستدارت الميشة عليه وحممات علرهم الفرس وقيا كل

البمن فا نهزءوا و قتلوا وهس بوا فى كل وجهة  فال سيف بن ذىبزن
فى ذلك
يظن النا س الملكين

اها قد ااتأمسا

ومرن سمم مها

فانالاص قدفهل)

قانا القيل كسوما

واروناالكش دما

وقال ابوالمات ن  2امه الثمئى ووذلك اضًا
امرة ئ اىبالصات

و قال

غبر الكتاب

ليطا الونرامشال ابن يذىرن

2

ممم ا

 89 5زر <4--:1

تى الى نبى احلراار محملهم

اذرج البجر للا عداء احوالا
لم

مض

يك عدداه

الدى سأ له

اليك عندى نقد اشسراقفبتالا()١

لله درم معنصبة صير وا ماان رأيت لهسم فى النناسامثالا
ارسات اسداعلسودالكلاب ققد

اضحى شر يدم فايلارض فلا لا

فاشرب هنبا عيكااتاج مرتمعا

فى رأس تمدان دارامنك علا لا

واطلبالمسك اذشالت تمامتهم

واسبل اليوم فى تردبك اسيا لاا

للك كما رم لأ قبيا ن من لين.

شما عا عءفعاداسداوالا

مز سيف إن ذى نيزن اول ملك متوج 4ه

 7تامسيف بنذى رزملكا منقبل كسرى كا تبه ووبصدر فى الا«ور عن

رأه الىاذقتل وكان قستبليهانه اخذ من اولئك المرشة خدا مانفاواهفى
رقوه حرا مم فعتلوه وهروا فطابهم 'صبدا نهفعتلوم جيءا
منضّدةف(ز؟)

وانتشر الام باليمن ول ملكوا احدا علىانفسهم غيرانكل ناحية ملكو!
عليهم رجلا من مير وكأوا كمثل ملوك الطوائف حي االلىله بالا سا م

و هذا ما كان من اخبار موك الدايرة و الامم الغسار واد للهعلذلك

كثير اما هو اهله  -ثمالكتاب محمداللهالوهاب »
وماذكر نا
نري
مخبار سيف ن ذي نزن ي
سف
خية من غير هذاالتاليف
قبل لما ظفر سيف بنذى نزن امير ى بالميشة و ذ لك ,مد مواد النى

صل التعليهوالهوسل بسنين(م)انته وفودالعر ب واشرافها وشعر اؤهالتبتته
وعدحه وذ كرماكان من 1لا له وطله بتأرقومه  فوقد عليه عبدالمطاب
) (0فاليرءٌ انك عمرى لقد أسرعت قلقا لا
 9فى دلائل النيوة  -إسنثين 3+

(؟) كنا و#تملانه  -في فصره
ظ

أن

كتاب الشدأ كَّ

يه ن,ي

إن هاثم وامية بن الصلت وامية بعببند شمس و خويكد بناسد فى
جاعة من اهل بسته واذا الك

حالساهوراس مدان وهو الذى سول فيه

أمية دن ات الصات 0

ان المكارم و الافضال فى يزن
الى هى قل وقد شا أت عا .مته

فليد عنده التصر الذى سالا

'ِ
 73وكسرىبعد عأشّرة

من السنين وال التمس  5المالي*

حي الى سى الا <حر ار شد ميا

الهم ذوق متّن الارض احالا

عن  8ىِى ومادار الولكله

ومثل وهرز يوم لوت اذصالا

للهدرام مرل عصية خر جو|أ

مىى سن امثاية
مأ ان ر أله ف

لاشفذرون وانحدت مما خرثم

نيا لا
م

غى حجا جه بض مي | حجه

اشبالا )(١

برمول عن شد ف ا  4عطب

أرسات اسداعل سودالكلاب ققد
فاشرب

هنءا عايك التاجحمس لقأ

حماطل بالمسك اذ شاات نما مهم

تلك اللكارملقعابان مر ١

ف < ع3 2

١ 7أت أسدعأالا(»)

أطرحجى -سدر ذلثم ف الارض فلالا
9ىر أس عمد ان د رامنك علاله
واسيل أأيوم :في برددات سمأ جد

شمءأ عا 2

وم ا

امك ]أ بو ْ أيه

و  0مر بره وناحده على اسه و وعيص المسك ف
 3استا دن عله وه
مدر قة و مامه ين نلانة وعن عينه وش لهالملو|ك والمقاول واذاء الملواع

فس عبدالمطاب ودنا واستأ ذنه فى اكلام ماله سيف ان كنت ممن
تكلم بين ابدى الماوك فتداذنالك _ قال عبدالمطلب ايهاالك اال
)) ١في السرة

سضامي أزية غلا أساورة  111أسدأاتردس قَّ الغصّات أشالا ا

رة كا نغهابط  -ممغ4
( )+كذ! -وف السي

8

كتاب التيجان
2
وبتك منيتا طا بت
جل اسمه قدا حلك محلا رفيما صعيا منيعا شا عنا بأذخا ان
معدل واطيب
أكرم
وبسقفرعه فى
رومتهوعرزت جر ثومتهثبتاصله
موطن واننث | | 2المللتكراسالعرماور معمأ الذى نهلمت وانتعمودها
الذى عله مرا د هأ و معدلا الذى  8 5اليه أاءلماد  سلننيك  8حبر ماف

وانت لناممهم خيرخاف وان محمد ذكرمنانت «لفه ولن مهلك مزن
انت خافه  #كر  .ما الك اهل حرم أللهوسدة مته اشخصنا الذى
أمحنا امك لكشف الكرب فحن وفدالتهعة لاود رن
 8لمتكم_ -قال

هال سيف

آم عيدالمطاب ان هأ *دم نْ عمد مئاف 

اختنا  قال  -نمأصلمم الله الماك _ قال

وملكا رحلا يععلىعطاء جزلاقد مالك

 5لل _-

صرحا واهلا ف ١أ قة 05

ف ا بعوقبل

وس يلتمفاهل |لال والهار مااقتم ل اذا ظعنتم  م ارضوا الى
اأذن لهم
د رالطماأ فه و أحرى عا.همالانزال و اقاموا لايمأوزاليه و ل ر
شهرام تدهم  85ل الى عمد الملل فاحطضره و أد ىّ مجلسه ورقم

قدر وم قال له  -ناعيد امطاب اتمىو ض اليك اما لوكا ن غيرلك
 ١مله نه جودانك معد بدقاطامتك عليه

الى اجد فىالسكجات الكنون

والمل زو ن خيرا عظهاء خطرا جسها فيه شرف الياة و فضيلة للناس
عامة ولرهطك كاذة ولك خاصة  فال عبدالطاب  اما للك عدنك

وطال عمر أ ودام ملكك

عض الاايذا م -كمال تف

ومال اللأث مخبرى بإيضاح فد

و ضح لى

 7أ حدة اد ى 'توأد  4أوقد ود كوت

أنوه وأمه ويكفله ودام و شيره وقول  1ول تأه قر ارا و الله بأعثه جهأرا!

و جاعل له متاانصارا يمنمهمأو لبساءه و يذل هم اعداءه و يضر ب

7

به “م

كتاب التدان

 0انناس عن على ص و امسهبرسم  0كرام ألار ص عط اأر2ن و كسار

راوف
الوثان -قو له فصلل ووجهه سول واصىه عد ل با ممسن
 3قله و دهى عن النكر و م اله عقيص

الطرف عفدف العرجممأ رك

الطلمة ميمو نْالثرة  صاد ق اللوجة نظله الغهامو مرتدى نه الاثم قال
لكر عبد الطاب ساجدالك فمال يفف  --آر فمراسك *اجمصدر ك و علا

كيك فهل احسست من اصره شيا قال ن -م اصلم الله الملك كان لى
و لدو كنت له معحمأ وعليه شقها ذو جته بكر عه من ور ْ لمقوتى

منة بذت وهب زعبد منافك ززهية شاءت لغلام سمرته كمد أمات

ابوه قبل امه كوفاته انا و عمه  فال سيف

والبيت ذى المجب

و الملا مات  0النصى انك بأعيد المطان د ه غير الكد ب فا وهل
انك و ادك رْ عله من ليهو  2انهم لهعل ىف و أ

مل

الله هم عليه

كن  فاسث امن
مء اعلذي
سيلا واطو مادّكررت لك د و نهو لا
إن "نيل اخلهوالتفا 4-إن تكنولك الر باسة فييتغوزلك الغوائلو ينصبون
لك الخيائل و غافلون عن ذلك و | باوج )(١ ولو لاان اموت مجتاحي
شل ممهمك أسرات لم إلىور جل حىّ اصير دكرا ب دار ملكته

فا ف

١

ودار هجر هه واهل

 0-5ا

ر واد!أن
ومواضع حف 4

خشى عاه

الآفات و احذ رعله العاهات لاو طأت ر قاب العر ب كعبه و اعليرت
3

٠:

١

:

عل حد انة نه ذكره و لكتى ساصرف ذ لك اليك من غير تمصير منى ظ

ثمامسلتكل و احد منهمعان من الابل و عشر ة من اعليشلرواة
من اأ 1مهر وع 5-0شره 00من ال-.غنم وعش>رة 0من 8العيدد و عس0ر00ة ار ١طال .ذهب وعش9ر0هة
) (١كذا

تمل
 -و

-

فاعلون الك وألناؤهم اح

4

كتانب التبحان

ا

ةا  و ام
لرطال من الفضْة ولكرش مماوءة عتيرا و كرش مملوء مسك
لعيد المططاب بمشرة اطبعا ف ذ للك و قال باعيد المطاب اذ اكان را س
بيرناك ومياكون من اموه فات سيف فى
المولنا تتى مخ
رأس ١ول  -فكانعد المطات شول  لابغبطى احد جزيلعطاء الماك
وحكن يغبطى :كأسييق لىشر ذهو ذ أرهالى بوءالقيامة  و اللهعلم
ل
أ #سو

م

ن)
م(١ الكنتاب ملك اللهتعالى  9ميك وكرمه وحسدن 'وفمة ذله اد علكل
حالوكاناافراغ من رقه وق تاأمصر من اوم الاحد الرايم عسر من 00
جادى |لا ره

حل

مور

 000اربع و نادنين عدالف

دن الممدرة وذلك

خط افير الىالله سبحا نه وتعالىالمطور ن عبد الرحمن بن المطبر ن الامام

شرف الدين وكتبه.ومئذ افلىداراخراء ولىسبع-نين وثلاة اشهر اسيرا
فلك الد على ما قسم لى و اسا ل الله حق القر انث العظيم
أن صا عف

الاجر و ون كسد الصير وو القدول اكه

الله وان نفك سر ىئ ىق 5

المصطق و فك| سس

المع من المسحو نين ! مين | مين | مين
 0 1الله  0اشرف خلمه اليه

و سيد المرسليتن صل 'للهعأه
وعل| لهو صبحه

|مين
 (١هذه عمارة ألاصلى م

احا رِ

أخيار قبيد

الف

الأ ر عميك إن سر ده حار سس  68اسار

اليمدن واشعارهأواسا لها

على الوفاء والكمال
واد الهعل كلحال

اخار عيذ

دفن
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ارد الله جدالشاكر نوسبحانه تمداد إلا بأموالسنين وصل اللهعل رسوله

منه
له م
خيرت
خامالننيين وخ

هلطاهى.بنورحمته وسلا مه
الامينوعلى|ل ا

دنا ( )1عيذ ن شمرنهالحرثى عن البرقى برقع الحديت ان معاو بهنَ
يْن عمربن اللخطاب عشر سنن وولما مان
نمو
للى» همان كانامير الا مي
مرال

ابضاعشرا 5و لما بنفسه عشر بن سنة ودانت لدالمشارق والأثارب ونال

رفاعة املك وهو اول مر :تملك واتخذ المقصورة ووقف عرلأسه
اذا سبجد وججم الاموال  وكانت افطل لذا نه فى اخريمره المسامىة
واحادنث من مضى  -فال له مرو دن العاص أو بعدت الى احرص
الذى بارقة من نماامن مغى فاله ادرك ملوك الما هلية وهو عل

من بقَى اليوم فى احاد يث العرب وانسابها  -وا وصفه لماعى عليه من .
تصاريف الدهر فبمث اليهمعاوية فانىفى ل بعد ايامكثيرة وشدة شوق
من معاوبةاليه فدخل عليه شبخ كبيرالسن صحيس اليدنثا ابلتعقل منتبهذرب

()1كذا ففنسخق الا صلو (ب ) والسواب (حد يث)وكأنهكان فيالاصلالاول
( حديث عبيد بزشرية الجرمى )عنوانا ابمندأ فقال اعلنبرق ال وحالبرقتلميذ ان
هشام مؤلف التيجان وقد أستنتم المستركر:كومن هذا وذمكنرنعض مشا أبن هشام

فىهذ! الكتاب أنالجامع له ابنهشام وكأن القائل عالنيرق احد تلامذته  --حم
4

الأسان

ام

أخبار عبيد

الأسان كأنه الجاع فر على معاوية بالملافة فر<ب بمعهاوية و قالله انى
اردت اذك مود الى وميرا ومةوما وان باعث الىاهلك واهلوم الى
جوارى وكن لل سميرأ :ىبل و وزرا عفىأعسص ى -ول

أْ اميراو».ين

(راتنى ورأنت رحل )فاارها مثاد فىالعرب لوله مما أوية -ذلك اخف
لؤتكوا (١لازومك امس نهم أويشفابراه فىقرنهواخدمه اسم

سمريفروه
تجرى وضيفته ووسم عليه والطفه فاذاكازذالك فىوقت الس
فى خاصة :من أهل دنه وكان صر عليه له ولدهب مه ثرو مهو أنسأه 0

كل سميركانقبله و خطر  2قلره ياء قط الاودل عمل ده يا وفرحأ

وصرحا  -.فاذا به كان د بهو فانمالعرب واشمارها واخيارها امس! هل

ديواه وكتايه ان لوقعوه ويدونوه فى الكت فينيما هو ذات روم
فى ملس لعأونهوقيه مرو ن اأمأص وجماعة من قرش وقد الخد وا

فى الحديث وعبيد بنشريةتحدم قالله معاوية  1 ..ى عليك مانلعمر
بأعبيد  ل كثيريا امير الممين كفاك انه لببق جر#ى غيرىانى علىماثة
سنة و سون ستة[؟) .-قالله معاوية  هل شهدت دخول الميشة ورجها

الببت المرام قال نمي اأميرالمؤمئين -.اعاكارت ذلك بالا مس
تامة ملو[ك شموكادة و ميرو ة ماان قالله مبمأوبة ..
ولقّداد ركع

دي

منن وومبكرن لع معدن عد أذل معهج ذار
اء .د كيف كانت 59أهله تع

و يظفروا مما بطائل_قال ْاميَرأْوْمنين وماك بهل هذا اعا كانت
رثالا مس

مائةانو

عشرونسنه

ت.لمكت و  0مطرو لامك
كت 0ملك و

0

حََ

أخيار جيه

ا

وبين ابراهيم علياهلسلام عازمائة سنةوعاش صلوات الله عليه مائى ده
فقددارما ماثة سنة وار لعين ته ومضر مونلد قدار بن اسمعيل لان
أعرأد فكيف حت وثّد عدنان ومعذ ويزار ومضر  75دي سمت

بار والتنشروافىالبلاد_الله معاوة صدقت ويررت  -اخبربى عنكه
بيذكت

ابر|هيم ل؟عااكك اندي عليه وقد ذكرت والد ثوهرودا

انليله فر:صلعليه وهو ني الله قل يلامير المؤّمنين والله لمواحب الىمن,
ان اذى حمابىفىصلب»واحب امن ا التىارضعتى ولااعد ل خيل الجن
أنجدا ولا مدا صل أثلهعا..ه واله و-ثمولا ره صل ألله ده و على تيم

الا نيياء قال ملعهاوية انك لصف تقذ في حد شك برملك الله عن
اأمنوقد بلخى.عن مير و سبرها فق البلا دو ملكها فى كار

لوك

اد ردن

ومغار هآوف كازنذلك تشخر المرب و المحم وعن افتراق اأسئهة التاس

وعن اه ليالى.و مذتلكالزكه كويف كازذلاك وسألتك إلا تمر بشعر
تله قماة له أدب الاذ ؟ر اله فر ا مير الووُمنين لك فغبر هلأ

الأديث ها إشصر التو ليل به فى تهارك

ذان شه ماتموى و مالا تروى.

ومخطبة و شغةا للملولك و قش المودة_ قال ع عملتياثالا اتبعت هواى

حدق ماعلوقيها ابا (لقانتقه و راك ف عدو زاك اوقيكه راان من
و«ن عُصْبى ودشمودق  -قألجيم جالساء صاوية ولك متا ذلك من
ينا و
داهر نهنااوه 5تأنه ألبعدو توا ما تدث 4ك ان تبر زه فى ك5
خلس سمر قده مع معأولة  -الم

3

العربالءارئة وم

على بأامير ألو منين ةآال عاو به

اعرف ادر بهقالم

ظ وغيرك ٠إن اولى اللانما هىعادوود وطسم ل اق وارم وائعا ادق.

م

أخبار عرد

وام

و جرم وقحطان ببن هود فهمكالو! أوائل الت.أس متهم عرب الدى نكم
بألعر ذه  30أخده من لعرب بن قحظا رف بن هود واليه شب العر ديه

قتيل عى لي لان بعر ب اول من نطق بها ولس احدغ..يره نكم قله بها
ذهذه الا:-ا سَ أي سمت اك يكلمت كلام عراب

.إن قطان إن هود

الثيي صل الله عليه وسل تى كان اميل وثدله ابوه ابراهيم صلى الله عله

ول منبلاده فانزئله عكةفكنا نحن جره اهل اليلد المرامقنش أسمعيل
يلخر دة و ردج منا .شع ولد أسمعيلمن يت مضا ضص
كاد ا
5و 0كم

مرو ارثىوأسمعيل وابوهمتا و تنمبفراش مشا والعرن ,مضه

من بض  -تعلوا منولد أسمم,لين ابراهيم ص الله عليهل
و١رأهيم من ولدئأه واوه از رواسه ١ 5ن “أحور بت لرعويني

شارخ ”نفالغ إن عابر وهود فهو انبراووأبوامةتحن والدة ثموانتم

.انك ن#دث عحنديث
َ  -ليل  1لثير قال مداوية ك
م
منا وين

الماهية  قال عبيد اامير امو »نين :لك فاىلا ]ام مأ غنيك عر

ذلك فقَّد حق 5ما كان قيالهكج 8الشمس ضوء 'لقمر  قال

عدمت عليك الاحدث”تى ما الك عنه قال يأ !مير المقّ منين كان
من خبر أهلى بابل وافتراق الستة الناس انه لم كبر ولد سام ويافث وحام
ارلاد نوح فى لاد الله و ارا داله ان بشرتهم فى البإد ان وخا لف بين
السنتهم فبعث عريم الارواح الاريم قال مماوية  ماهذه الارواح
الاراعة قالالشهال والمنوب والصيا والدور قط توم الارداح الاريم

من أريم جوائت من كل ناحية كانو اها ساقتهم لشمعتهم ديابل وكانواما

 5مكثوا مهاثلانة الأموج لمطهم فى عض و علموا ان ذلك امس من

اخبار عبيد

ام

السماء ولاندرون ماراد م غير امهملا نشكررت اذالله الذى فمل مم
لكينوم أرأ بمتمذزاضنتندل الما
اما
ذلك والل مظهر اراد ته  .-فل

صونا إنا دى الا انالله مغرق دينالسنتكم و  5ارا وال رض
وماكان

فاعاقوء توجهوا وجها فكلاءهم ولساهم و'حد  قالمعاوية 
انا

ةد يفا كمد يورا ن اولقو ادرة وهو لداين :ينا اده

عليه السلام و توح و اديس السوا وه عالت الحتهييف وطن ارا

نأداماع الناس فها  قاعلبيدهى سرةالارض فىفضلما وار'داللهذلك
ما قل مماوية و من  9نانطته اللهغير السربانية و اول .ن توجه

مبنابل ااام توجه مر بابل لعرب إ#نحطال بن عأبر وهو
ه
جوح
وبنت
أسام
 11بي عليهالسلام ! -شا إن ارنفشذ بن

من

بابل تجميم ولده ومن اتيمه  3لادى انى ساثربلفاىدالله فى”يعنى فله مالى
وعل.ه ماعل قال معأله لبرمة :امالسسرنانة  قال عد  5-5لنطق بعر

اوبىل  .قال معنا وية
بدس
اللعان اللييا اه حتىاستقرنه قراره فى يل
5لكلعرب اولمانكل»
ماتلك لاخر ا
قل يااميارلومنينذكراسم رنه عتدثزوله الرية ولكرث«.راوتكل م بعد
ولحغاب فالنها اوه اذكر اث واادق ال مودت 00002

انااين قحطان الام الاقيل  2لست بتكال ولا مؤمل()١
و البتدى بالاسان المسبل2

بالمنطقالا دينغير المشسكل
ويل
يحو كين الشمس

و شابرلامة فشيضل02

قد جاء نا نوح شول فيصل

رزت والامةفي تيبل

( )1مفشصىفحة ()1فارجع اليه أن شدّى مم عد
20

يا بن

أخيار ع.ك
وبوح جد للجد ود الاول

لادفىعةب 'لزمانالا طول

عير كم ينطق باأر لى  2ا لاحو والا عراب والتدزل
وكلخير ماروى الرواةلى

قال معاوءة

0

75ن الله ذى الملال المفضل

فين توجة  -قل عبد  -لاخرج عرب مجميم ولده وكان

بن نوح واعظمبم شان 1ق:صر حتى:زل بارض لعن التىم

١اليوم ةمقعاالوية  فنشخص يعديعر ب  .قال عادبن عوص إنارم
أ/بساءنأو جحاتوره  قالمعاوية  -قا صاراليه شايه وعا |نطفه الله

قال عبيد  لمانو حه الى ماقيل عرب ككلكلام عرب  -قال فولنطق

دثوء من الشعر  قال لكهثمير قفاالذ كمراعذضكره فاناترونه
تلفار بعادقر أرماقاشو 59
عد
الس
قالعبيدس اذك كمهكل شاع سينأ قا

 ١نى ١نادعاالطو يل التادى 

ذوالءز والهوة والسداد

والبطش والاموال والاولاد

يأفومأحدوا صو ذا اأنادى

فد دمتمو هذاشادى

ففه عير ة لذى السداد

© من غير مشاخصرون نادى

فسر ت,لطارف

والتلاد

ى حلات امام عادى

قد قال نوم خيرك اولادى

عاد المما دى فا لل الاعادى

٠ من ولد عو صالئرذى اليناد

وحل عاد بألا حقاف  6شخص إعده كود ََعار ن ادم بن آم برت

نو فى وأدى حياماء ليعرب حت حل فجىكتهم دنكلكلامم  ..وبعض
ماقال حينءزل مضاهيا لول ى اتمامه
ذا الورفودال؟)

باقومسيروا واعاموا الق.ودا

لللتاند رك

و اعرانا لذو  4الصئد بك |

وخافوا إلا رذال و الو غودا

) 3كنا -وهو كاترى 2

3

اا
والمشثر الانذال والبيدا 

قدمأت

وقالارت خير 1كو د12

وسوف عدى بوصفوزجودا

ودءث الل ل؟ ولدا

بي صدق

أخمارعييد
نوحراش.دا#ودا
راهاودودا

ول هؤلاء المجر الىقر ح وهو نحو وادى القرى بين الشام والحجاز
وقالغو د انضًا يدعو أخاه جدسا وير فيه فى اباعه ابأه

ابأجد يس ناجد يس و كا

اخر ك لاو ر عله عمكا

ولا تصرمن مئه حيالكا

ويعر ب الما م بأدر د كا

للوكا
ادذا
ااعا
طادم
وع

يك
لتاكثر نفىالمرقام

الفا استهى قوله الى جد.س رحل فطلىبيمتجميم ولده ومنتمه يم

فنزلشرم ونطق بكلا مهمكلاميعرب  -ولعض ماقال له جد يس
الاعودقداءبث صوىا
فدنك غسىاغو دا

وقدعرفتازحدى غخدكا
دعوتي ماءصيتاسكا

و كف صبرى باأعو د دكا

و مدعا لاعدمت قر يي

مشخص بعده عمليق نلاوذ نارء نسام ننوح متو جوانى  0موحت

دل شريهم 'مجميعولده ومن سم بت اليهفتكلمبأسا نوهم
هو 5لامعرب
قالمعأوه -سا تك الا شدددت حد شك ١لبعض ماقا لوا مانلشهر

لووثلا مهابيات  -قل عبيد فى بعضما قعاملايق

ليماتراالناسفى تبابل
خي
ضل
لوك
ار ال
ميعر
فب

وسارمناخيرنانىاو ل
مل
اادة
لاإس
لالغ
ترد
حوى

اهل الحجا و التبل و التبتل

وسارعاد ذوالةوام الاطو ل

د منا فى لما قَ الل

كو ردالطز' م 7ص فرصل
ذمانت

اخبار عبيد
هات ووو اغيرها  2ل
فملت بأطسم الي
ل
مفا
ارد ارضا ذات ملك اطول

بان
فسرات طردا بالدوام النقل
الىالنا مليق غسير مكل
للنا ل دا رالمد مل

ن امنمه طسم بن لاوذ بن ارمبن سامبننوح حتى لق ااه عمايةًا فك
بكلام يعر ب وقال
الىا نا طسم شب ده سام

ووالدى لا وذين'

را 3

لأرأت من نى | تماى
قداقتدوايعر ب المام
داك سام

واخوتىالرحيل باعازام
كرهت عدا خونىمقامي
عمليق  1عاد ذى القَواء

ويعرب ذى المزومالاقدام

وخلفتنابافث والحاء

الوفة ا سه ل ٠اججم ولد سام بنونح  قالعبيد  -م
0

حل

ل معأ وية فيزلوا جيما ام اشتا'نا ةقال كل ذ لك

األاميؤرٌمئين 1ا تأداثم الصوت يبا بل كل قوم أو جروا لاحة واحددة
و كلامم واحد توجه يعرب اول مرء_ توجه يولده وأق به ولدسام

فتكلموا جميعا بالعربية ونزلوا جهة واحدة  فنزل عرب وولده باليمن
و نزل عاد بالاحقاف ونزل عود ما لهم عل الساحل وجاور لمضهم !عضأ
وبتى ببأبل وليدافث وولدحام  معقالويه ظ صار اسيم اليه .قال
بأى عانك وى الاريك بد ا خيرا يغنيك  اله لا دثر ولدعرب
وولد عاد ووه وطسم ومحاق وحدس ضاقت م 6أرضهم

فاول من

رحسل منهم تمليق وولده حتى انوا ارم فنزلوا كباهفة  قال بسار
وم يعلموتف  "3حرم يرم قال عبيك م نعمقدكسأن
لوا
مون ان أدم

715

الحيار عبيد

واد .وس ونوحاكا نوا يسظمونه قال مماوية فن قال فى أزوطهم الارم
شعرا  قال نعمقدقال اصعر لن الخار ث إن عفر إن تمليق

ا

!0

ا

وجدىالسيار غير النحكر2

معمليق اذسار لجشمشهر

لارآيت الدهى ذاتفير 

فسرت سير اإاموعابهر

من ال عمليق الكر م المفخر

الىحرمالارضارضالحشر

لو اومن سام جد ا اللاوثر

فيا رأى ذلك ولدجديس رحلوا باج.هم حتى نزلوا بارض اليمامة فاتسعوا
ما -ذلا رأيذلك جيمولد طسم لهمماهلوعام بعد ولد وجدضياسقمهم
لكام وقد بلغهم عن ى جد يس سعة بلادم فر<لوا حتى لوا ممم .وقال
فى ذلك الاعمب بن مهراق بن سام ن جدرس

غى نا الدهى بطول لابعا ورب
االد
ذهى ف
راو
ن
دى
ى

فقد اخى علينا كلكلا

مهدالثرةمناوالوى)03

ات طلسم اللنالاقضا

سدماضاةت  8الارضاافضا

نواه عه كا تسر

حلدث الدع ونلا سوسييا

وى قش كر  3مفونا 

كل عيش سد طلسم لاصها

قينا مرب
 11دار القبراودفاين:
اخيجل انما داعا رد عدر اعطاارى
ليبتشعري يف اتم بعدنا
ل

باى سرب ااهل المج

4و

ولهد لت خا 0

( )1كنا -ولمل
مه م
ععد-
د
نات

11ت 7117لط :بلات باد ا

لاسا واكبية :لوو ورمتييا

()024

ميم

أخار عيذ

امرضنا

 060اناس وما سكم

كلهم  5عر جد و السذنهها

ويا عايف |

لخر و نهأ

وتننواه

وى ماق منافاذكرو]

ااي

الى وعدم

ذلى من! صب ممانخيار نأ

عر

*

وى

ا

 9م

سام

و كل قر بأ

و  53عاك متا

ا

40

نازح الدار هُ امسى موهنا

يا
فرا
اا ها
ن ام
نف

 0نأدانا بلا تحص بر كه

فا نصرقناالى!وطاتا

بكلام 8

عدماأ انلا واحدا  2صاراتين وميعين سوا()١

قال _ ما صنع من بق مائل من و لد حامو بأفث و قد سيتهم و لد سا م
قاالفساررطسم ,نلاوذ زنافث 0
الى افضل للم ان ق

راغباعمنسير

يال ازججيم اجن'س الفرس مونلده فلا
ديخل ارض فافرس
ان مه ح
رام جيع ولد ناث ننوح قدرحلوا رحلوايا ججعهم حتىحأوابين امشرق.
والمثرب مرى تاحيةار ياعوم في ,افال الترك و الصمًا بة وياجوج

وماجوجح ورجان والروموالاسيا ل والروم ولديدأوار نيلفث إننوح

لد باجوج رماجوج بزنافث ننوح الترك واجنا-هم وماشج .زيافث.
أفث ن نوح  ..والصما ليهو لد اشميل بن
ان 0
يأفث بن نوح مسا:رجيم ولدكوش بنحا ان نو ح واجنا-هم,

ححتلوا اطراف ل

5

نوم فهمولد لنءان بن لو ش إن حام وم البربرفسارحت جاز #اسطين
امد سس  5 3اطر !|ف ار صين و  3لوأ  2حنى اع الله أت
و دمت
هذه القصيدة غيرخفى ما فيها همل التحريفات”0
() ١

5-6

أخبار عيذ

قف

داودو هو لذ ىق أدس بدت الذي س و سلمان أن دا ودممة و أعف

ان بن د أو د صلى ال عللينه و سل سأ ل الله ان لايد خللي
يت المقد س مو من باللهو رءله و كتبه الا اخرجهالله منذ نوبهكوم
وأدنه امه ذاعطأه الله ذلك ولجتسخرالرجم بعده لاحد ولا الش'طين ولا
المفاريت ولا الطير و بلغى أنه:علأك أحد ملكة_ مدعا دأود ابرمرالىالله

فكذبوه وة”نلوه كا.عت فكىتاب الله (وقدلى داود جالوت واتاه الله

ملك والمكمة )وباتى عن هذه الآرة (انفيها قوما جبارين )انهماولاذ
تبر بن كنداننكو شن حام .ففتاهم عد ذلك بوشع إن لوك فلميرل

يهاتلهم حتى نقلهم الى اطرا ف الارض ملك من »لوك ير يها [له
اقفريس *

نمارهة ذو انار بون الرائش كثير التزو ومنيرفىالارض فلا دخل
اوض افريقية وباسمه ميت 'فريقية فرأى ارض المغارب طيبة خالية
طتجة وتنيس فنقلهم أليها وعمر هم المغارب و اطرا ف الارض  -واما
اخواهم ولد قبط نمصرام بنحام فتزلوااهلوا ت المغارب ففهم 'نزلالله

(انيها قوما جرارين) و( قتلداود جالوت )وم «,دعونالىقيس وكانت
اليرير ول نكن قبسةاطنة مصروم ولد سام إن وح واأبرير من و أد حام

فابن المتقىالى نوح ولكتهم بالامس نظروا اهلى”تس اذكانوا تبايلمقدس
ولودعام احد الى نسيه ايضا اجا بوه و كتنهمولد ورين كتعانبن كوش

أبنحاموذو واحللاام منهم يعلمون ازهذا باطلوجم اقدم مذنلك وهلى
نيجولماوصغت م

وم اخوة اانويه

ووآأد قوط الدشة

وفهمما:فى وأد حم م ر
وكاعز
حفس
لةشالت
جه
الشد
جاعة وا
رقلة
لة و

ونساءم

عقف

اخبار ل

ونساءم  1من رجاهم  -وشيم المفاء واسألف ,رى “ةل لانم
قزدول ص ون ماملعضدورا فأن عضرو أ  15روادب.نأحدم  0طرف أله

اصحاب عدر وسحر لازمذرونالمكر منجأء ألم ونمو كا 3
أوغيره  -ولا.نهادون احضوم عض  -بهم جميعنا  2لوهم م  1لهم

باس وصير وقدحرموا التصر رون ولا رون ولايدنوزوازتهروا

إتبعون اعواءثم ويسصون اصراءم الا ان كانوا مرك ديرم  -.حا لهم

المسران ولاينظرون فىالنقصان  يكدثرون الحججم من غير نيةوتحلون
5ى الجرةولومات احدهعلىث3م اطوع الناسطذاوق فمىعصية المااق
أصحاب ُو وطرب 

وامو  5جب مرن اأمحب  -لايوقرون كبيرا

ولا برحمون صغير! إسيمون الانساب و يتبءون الاغراب منجاءم
افك صداقوه  وال دعام اجأنوه  وابنول الاموال و اوركف

الاتقال -باردون اأودة وتخلفون الصد بق  -و القسوةمن رجا لهم
والرحمه من ناساعءم »

وباننى افلحديث يرفم ال اىلننيصلاننعهليهرالهو (1-ان لالح والشمرة
زعت من اسراثيل وجعات فيساء البربر )و لنني أن اولاد بربر
ادن كنعان بن كو ش إن حأم الدين يحون أرجل مر

ولد فاطمه

حتى ب در وه الىمكدٌ وهو صا حب المدل فياخر الرمان واصحاه يما ل
فم ااغر بأء 4

قال له معاوية  قات الصو اب ازشاء الله وان كلامنك طبب وشقاء ذا

افلىصد و رفاخيرق مرى كان اللك  قال عييد  كان الملك يومئذ
فارس بن ارمبن ساع بن نوح و افترقوا افلىبإد ان 5ملك يعرب جيم

3
و د

مر

اا رفي
حدس

سام و 0

ملكوم م

5 9

ب

 3نه _

انو م وهل ملك منهم احد  قال عبد

أخير  0عن

المبط

ا بوم ملبط بنماش

ملك القبط  قال نعم كان ملكبم عر ود بن كنعان بن كوش بنحام وهو
الذىارسل اليهابرااهليملليل صلوات الله عليه قالقدكانادعى الرلوبية
قال م

معأونة بسأيدان الله لقد رغته شي ال امسعظيم  3قالعيد

اسل و معلك ألا مر وحد هأ وقوله
وقد كان فرعول قال )ا ربكمال ع

بد لك علذلك اله قال (أليس لىملك مصر وهذه الا هار تجرى من
نمي أفلادصر ول (قال  7و  5 2 4قعل الله رود َ 5ال عيدك !يز
إراهيم صل الله عأمه و ممل عوه واهل 7122

هوك دن لكا

را

فعصى فاهلكه النهومن

مدعأباتلتانة :مموا ابه
فأقاماراهيم لداعوه مأشاءالله

اختئن وهو ابن عثرين سنة وماثة :ة وعاش امدذلك عانين سنة واس

اهل لبت

ود

أمو  2لثيرة لساك 23

الهاليق لدرخ وك ا

قال بأمعاوبةكان
صا وهود قبل اير م

0

م 4لد بأعنى أن بين موت

هودوصا سلحسما نه سنة  ..قال معاوية _كذلك بانتى_قالمعاوية فا الذى
اخرج رهما من دار عن الى ارم  200ل لايالوا وأد العرالب كردا
وطريهوا ليريم وءأ دوأ بجعم 0

دك

ور حلوأ ل

فكمكانوا ود 5ط  9الذين من صلءه اه

ارم 5

قال ا

ونه

 55قالعيد كانجيمو لد فحطان

أكبثرم,عرب ودواول من نكلالعرية واول من حيى نتحية املوك ابيت
اللعن وحى نحةالملوكع وأداك الجاهلة وهواول

م 3موأوالخارث

#سطان

ان

ع به

أخبار عيك

قطان وحضر موت ن قحطان ولامن قحطان والماص.ن تمان (القين
انقحط ن واالتمس إن قحطن و اسم بقنحطأن وماعن بن قحطان وم

بن قحطانو القطام بن قحطن وظلم بن قحطان وجرع بن قحطان وامهم
اص أةمن ولد عاد وكلهم قد ملكملكا عظيما غير ظالمكان يسير بالموش
سل انث هلاك عاد --41

قالمع وية  غد ثتى بأعبيدعن هلاك ءاد و كيف كان هلا كهم ..لعبيا'.
أمعأولة  أيهكان عأدبن عو ص إنسام بن نوح وهوالذى احدث لهعشرة

من الو لدوجم شداد وهواول من ملك مهم وطال “لك واهلوذى عمل
ارعذات العاد  و اللأود وم رهط لني هود صل اللهع 4.وسلم -وديم

بنعادورو مار والعئود والقو د ووالصطور وقرهط الىسعيد اأؤمرن

وصدوم رهط تان بنعاد صاحب النسورو وفدوءو د ومتاب ومرهط
صاحب السدابات واس وفد غار )(١ ورمل وكانت عاد عشرقبائل وكانو|
عريا وكانت مسأكنومالا<مّاف واهلرمال ماين حطضرءوت وح رعدل

وذلك قول الله تمالى (واذكراسا عاد اذانذ ر قو مه بألا حداف )وكانوا
قدكثروا وانتشروا فى البلاد من ارض المكنلا وماقار مامر_:اليلاد
وقسوافى البلاد وكان الله قد اعطام بسطة فى المسم وقوة فى الا ندان

وسعة فى الا رزاق وبلا فى الاتمار لمبعطه احذا من الخلق من بعدةوم

وح وذلك قول الله عنجل (وزاد 5فى الاق بسطة) وقال سبحا نه
ا(مد ١ انام وبتين وجنات وعيون )فكمر وار مهموطنو اعافضلوابه
ول غير فأفسدوأ فىالارض وعتوا عتوا كبيرا واغتر واجرلهم وقالوا
(اما عاد
وزجل و
لنييبعهود داأوتعهذا الا عاق الا ونين وقال الله ع
) ) 1الال تدعاد 3

55

اخيار ع.يد

ذاستكيروا فاىلارض نير الاق وق لوامن اشد

مناقو)لاله -ك-فثلرأءت ,م

وكفرم وراك قوم ألأماصى اءث ألله ب هودا صلى ألنهعا.ه دده عل

لينذ رم وبلثه ا وكان من اودطهم بوياتاكرميم حسبا واعزمٍ نا
عنممن سقأ هوم حت ام رسالات الله

وقد سمءت أبتنملك عردالنه

|بنعباس يدول انالله لبعث نيراقط الىقومه الامن أوسطهم بيتأو اعنم

 2من كا هتهم حتىبلغرسالا تاللهقالصدقت بااخاجرم فهلرف
أحدا مشنعر أالءعراب  1رهودا فىشعره وامى أناك اللهزففاء من المهى

انان الى 1ولت ان .زدادفانىسمعت رو لالله صل الله علهو !له
و  2مول( بسر الشهر ك( 1قال عد بأمعاونهق لفه حسان
ان اتاد صارى حيث قول

ا االااحقان اذ .مذلونه

بجاهدف دين النى ويذل

وَل معأو به  .صد قت نأانشر َهدر أى حديثاث عن عاد _ قلبامعاوبة
وك
ان لاد اصنام ايك وتهادون :الله اسجى صد اع وبغاء وصمود قال

مءاوية فهل قبل فعا شعر  قالعبيد نمقال او سعيد أأوْ منو«ومن
ادنك ممعيك -حدرث 39 9

ا صلم ينا لاه حمم د

قال مماء ا

ل

اله

صداء

والناء

ا ن عاد  -قال فبعث اللهالهم

بيه هو دا صل الندعايه برذا ره دك ' الىعاد اانهفيا4:مالرسأأة وأصح
 /م مااستطاع فر ا
دلوصيحته وطر<واقو لهو ؟رهواماحاء «مره

وك لاق0

اللهفي كنا د فى غيد أبةولا!يتين (و قالو|

أو دمأ52+نا سنة
و مأ  00و 1المااعن قولك وما مر لك

عو منين

اخبارعيد
ب مذين ان ل

يفف

2
لامك عض ١لتنا سو ( .

ا

 09يك

نا جنون  قالهود( انىاثهدالله واشهدوا أنى
تعض
لابحك ب
ول اص
لناقرن
|اترسيث ان ما
ل نيمالك كروسرة دوفال
اك

الدن تهون الها اصالتى سوء فأصويولى باعظمءن

 0ال | حببتم  -وةو لَهتسالى( البنو ن نكل  ,بعابالعيثول ) --يعنى
كل جد والر.مهواانجد #انضيون من اأموارة فىالتحاد وهى للذأس()١

سمءت ذ لك موابن يك ارطا ع

قال صد قت يعبايد و جثت بالبرهان الو اضم فد ثبىعن هو د
ال
نصم لهمهود تجرد ه وانا مياق منربه فلبزدا دوا الا طغيانا و كفرا
وعاديانى ممصيئه _ .و |وت هو د منهم فر مسبر د ناذين أو لعين
رجلا و اسلم رجل من ال لوو ادامر رخ ري سايم ال له

أبو سعيد بن سعط إن عفيرو كأنيكتم اعأنه وهو  0سَّ بوبم
البر و التفوى وود هأوقد بلغتى بأمعاو نهانه كان ساثرا ذات يو م اهس
جا عهمنهم فى 'دى قو مهمفد عامل للهووعظهم لخمل عليه رجل

27ن سفهانهم 'جر اد تكىيه قر عأعلهم هود عليه السلا م أن بتليهم لله

بالفحط و حبس المطرع'هم ثلاث سئين فتاءحابالله لهر سس عنهم لطر
ولام بالمحط ثلاث سنين حتى جهد م ذلك  5قل معاو.ه ننه اق

عرب اهدهم نمدقان سم ذلك

لىك
أعبيد فهل قذلف

قال

لاد خلت|النه الوالىعلهم علدوا أنها مله قحط و أز مة فسمو هأحعرة*

فقال فى ذْ لك ر جل من المسلمين تقاللهحماد هذا النشعر
قدءزات بارض عاد جحره
اس
ب-
لصسل
االا
 006في

1+

الما لحب وعيها تميره

ابن
فارضهم جدانه مة.بر ه

حأ_4

ور

لين لمافى ومها مسره

وي ا .ون

حلاوة الاراف فها مره

لطا 4

أ

0

١لما

الله

ره

َر 8

ز

غير هم

و فها

وفىمعاصيه الردى والكسره

ققل رأ و امنك عظيم المعد ره.

اذ ارهم ا سة  5أصخره

 8ابلا د قر 2

مس ةك أن به

-

4و

م 0مدر ه

حِ

5

سخ اه م

اد

مزل

0

مع كل 0

سر ها

و صأ دثءت من رما ألمعره

فاجاه ر<ل مو المشر كين قال وما امه قال اسمه الخادان نالوم

قانشا شول
ان السنين حلوة ومىه
صر
3

درة عدب

باخاسرة

صرله

لدسدت

و لذ نه

,كر

سه

وعأ داولو هية
محتالة كسب

7م لعل

دَأت

قدره

و كلهم ده

شو له مسر

كمه

سباك

غصره
معار

نَ

وخيره()١
 3سمه

ره

اللعا  8ابره

ب ممأ في اله فقن عبره

كال -ول دخا _
ت ءاال4ه سموهأ كيل فقالرجل من اأسثمين له

مبسطاحع

شعر ا بشول فيه

قد زاتكحل بالعاد
حين لع

عن

من

ذل

نان أأسد اد

00ىأاعرى مذرموشىأ وادق

السنين الازم الشراد

 2الاتراف

والفساد

ظ كلو دها علىالعزير أدى

( )1كذا -فالاصل وال اعلم  -بح (؟)كذا  -وجدنا .فالس  -جمد
(12:»2

كنع

أخبارء..ى

ب م
عهو 4

اذجادت عا شد ف

شاه

ملك أ لصأ -

>

 3طيرت  6البني نىْالبلا د

منترة بأوهن الاحئاد  2سداصامتا
اصدو ا  5عورةينا

مم 03اد 0

عر اافىلطمرقفساذ

فاجاله ر جل من المشركين قال له جحو ن
أن السنين مكاه

1

فار وق جة الارعاد

رار

من غير مأوعث ولافساد

اس

و لذنضرد عو  6الانداد

وكل اندادالى اماد

راد
ل السنسين فى م د

قهأار ا

قضاه

ماك

عو اد

الساد

الى اليل الكالق اسلو 'د

 5حو لام

شفاعة ر حى نه ل عاد

قد علمت جهاعة الا و غاد

احاضر 0

أدج

وكلذى رأى وذى فواد
بأن عاد اصعية القياد

قأطاه أيه  0طارف

تاهرةالا قران فى المناد

سيل ذاه الآر 0

قود فرالطش والماده

غالية ججاعة الصاد

تعيب اال اداه

3ااائعة امال العادى

 َّ 5 59ا 0

من سا ثنالقرى (والو اق

أأسمّ هة إأتا >  4سدق

و الأهاد

و لأعضاد

مم كام  8فال رحدل  2وقل

سامون
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لهوسدهم الىالمللاد فأرأ  -و ألأسير الى ا دح فأقبلعاهم 53

معاأولة والئه وقالا  -قوم ان لكره لكواتف لانو | أرطها قل مرك فهاأ

قو مكم ذترون ما تكارهون و انتمهاهنافىحرم اللهوأمنه والسعة والرحب

ولكمالا ةمَّى المال مشانا
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موطقامن قري الود اواما بثقزو
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اجرع كسا مو جه ع طماأ

ككر كر الفظ بل تمخضا

رج تفسبى من كلمدخاها

 1هال م

“تق ورت شرء مزأه

متهضأ

4

أو
حر

زد بهوص

عأ معطا

لدو م في عيشة فتّد د حضا
وكل من ظن ان مهجته 
ظ
حصهز النسر الثااك كي

قال وكان لتهان يومئذ بالسرا ة فيينها لتها ن بك فسه تنشحجرة اذ مم
مناد باناد ييا لان ان عاد اطلمالصفائجد عندالمرتون شرفا تصادف
فه ذلفا وشممدما مامورأ بطر.لك منصفا أن ند عنده ذافا واسمه خاف
واقبل لكا تصيماأ :

قال فطلم تهات رأساليل فوجد وكر ندر فيه بيضتان قد تفاقتا عن
فخبربما فاختار احد الفر خين وعمد فرىحله سيرا ليعرقه به وساه خافا

ن قمال  -انت الاف كموصفك من وصف احترازامن التاف وابق مماقد
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أن بطير اخ له لتهان قفعبا محمله فيه حيث) :وحه و لطعمه فيه ويقال انه
بامعاوية اول من جل طثثرا فى قفص فبينا لتهان فى مم عكاظ و معه

نسره ذلك فى قفصه اذ اجتمع الله من حضر من العرب يعكاظ وطاوا
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تالقان تلك اطال يكن نفسه اذ سمم منا ديا ول الان بن
ف القن انا الا اعد وق رق القوقو لمر عن اذو ان الها شي
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فطام لان اليل فاذا هو بو كر فيه ديذتان قد شلتتا عن فرخين فا ختا ر
احد الفر خين و عفد فى ر جله سير اليعر فه و سيأه ميسرة 9الات

امسر الباق المحبب اليك اليسرانك التسرال فى شاء الد هى -و كان اتهان
لا يغفل عن اطيامه حت نهض طا ثر | مسخر اله بد عو ه يأسمه فيحييه

للمأكل حى ادر ك ذا ك النسر الكبر وضعف فد عأه لتهان ذا ت يوم
ليطعيه فا قبل كو
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فلا تمجيوانارأى عدى فا تى  2جبدت اختياراحين ناادىير
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ا شعر
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فطلم لمان

حرث وصف له النادى فو حد وكر سرقه يضتان قد شلفةا عانفر.هما

ذاختار احد اافر خين  9عاق فى رجله سيرا ليعر فه وسهاه انسأ مقال له

انت الا نس مب ر وعات الد حس والدهى غيارلس وحيانك بيماء

النفس -و كان تيانل باعد ل عن اطيامه حى نطهياضثرا مسخرا له إدعوه
اسمه الى الماكلفيحيبه <تى كبر و ض.ف فبيما لتها سا ثر ١من الطائف
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فما ميان يكى فسةأ سمع مناديا دول  9بالمان ن عاد لأث فوق!أصما
اا سموا حت

 5-5وتاك فأصدك

اأشعحر اأتامد خاصةه اث

الرشد قرم بهوفاء ألأوعد مأمور

قصعل لمأ 035 :راص ذلتك الخيل فْأذًا هوبوأر لسر 4

يضتان قد فلقتا عن فر خمما فاختار احد القر خين و عمد فى رجله سير ا ظ

قلي الى آخر الادد عيشك
لبعرفه به  5ليدا وقال  انت لد الياال
“عي رعد

و زراح اماععنناكلك

ل

لكاد
ولوكق اللكرشد  0ورك لانفعهد _ و و

لقان ليافل  44 95حت ميض طائر ا مسخر اله بدعوه بأسمه للمأ0
قمعضية سح اد ركه الكير وط.ف م[
و بلغى ْ امير الو منن إن رحاد ١ 0

ناعممأفى من كر ك 0

عأد إل حر هنُ حاء إلىلمان وها لله

هل] دس ر فقال  3 1احجى هذا ل
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لمعاونة

للها نت ما الليدقال عبيد  بأامير او منينقذدعلمت الايدفائة المرب
سيا

[ )5فالاصل -كترهة عد

الدصى

أخمار عسل

اح

لد تقس سمهت نمك ع الله نْ عبساً س قول
عن وجل

قول ( اهلكتت مالا يدا )

و بذكر َىك

ول كثير |

با
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قال معا ونه صدقت

 6 -دد شك _ -ول عاك ولأ دأ اجل لمارتف وم المبعات قبل ذلك

النسر ليد حى و قمعشلجرة التنظى فدعأه ليطمعه من خمقد لضءه ..فاراد

دان يض ' بيطقطاينر فقابل لقان فعا مسرعونااحتىقاممده وقال
اميض ليدانت الالبدلابمطع بفيى الامد مضا  0دمض ملك الورد

الحارث ن
شذى
دد )ةقاال معساوية نتهاروك

من اللك الحرد ال_ارث

انذى دده الدى بعتى قال مك ا امبر املونين هوالراش ملك من
مأوك حبر وعدذ.نفان شعتحداتتك حل ده

.ألك يما اريد اشناء الله ا
قلى
ال

قال مما و 1 4ل ام 3شك

عسد ذل بطقيدانشيض

وانمسخ ريشه فمالذلك لتيانهولاعظها ووقع مونه منوهقما جسم فانشاً
لقان يكى نشسة ويقول
موتى الى امو ات يوم بابد

وحسر وان قد 'نصرم لاد

قطر كا كنت سالمالدا

محا وتحخامعاوته.د

انى ولاك فى فر قنا

سيان شق اك أروح والسد

انمت١م اربق اعاا جل

ماعءشت فابيقماان لك الرشد

ماليسوى ماشيت من مر ى

فايس لى من سبيلك السدد

لى ماارى وارعئى

انى واحدقترة  5نخد
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مخاف ان جل مو عد لعدز)١

5د قط لبد ميتأ ذاء لقا ن نض فاضطر بت عروق

ظبره وخر ميتأ

وكان اعى هيا هذا عر أمن رجل مرن الما لقة يال لهالمثى بن تحرو
العمللق والعا لقَة يومئذ سكان السراة والححازكلبا وكان المتىشاعى|
حافظا حفظ قول لهال وشعر ه وعاين كف كان هلاك سر ه مال وهو

سكى ع لماك ور اله

فت و افنبى اللهساك من لسر

ملكت واهاكثم ١وعأدوماتدرى(؟)

قفن ذا سحى بعد لقان فكرء

ام من للف أأهدس
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وخيرها فاخا رليك عالم

اا الام الشك ا نوير

آل >الطاق الثتى ال نىاس قمونمه اللماليقةاخيرمم بام اتهانونسره
فانطلتوا حى فدنوها والتى صهر لتهان بن عاد و باننى انموت لتهان
كان فى زمان ملك فارس

قال معاو به لله انت باأعيد اخيرنى 1كان تمره قال باننى ان عمره كان

الف سئة واسبمائة سنة وار بعا وستين سنة قال معاوبة ف.همر
االتسورمر :ذلك  ..5قالء.د إلى سمعث

|ئ مث ول كان يمر

كل نسرمائة سنة وزيد ليد عليها ليغا و ذكرغيره اعنما ارهكات
مختلفه و الله بالصوابف اعمكانمر النسورالى متمممأالف سئة وارانه
وليف اوكان تمر لمان قابللنسور ثلاث ماكه وذها وسين سنة  قل

معاو بهيلفاضض الفلهاك باعيرد لقد حدثت بالمجائتاخبرىهل قل فيه
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قال ع.مك تعم١ل امبر الوءمنينانه لممااعللكعاد الاولى:دووض هودالني

اصللاتعليهو 1-واصحايه و بقى وله اسلعىيد المؤسفكثروا واتشر و
ىَّاليلدو حداث منهم الهر 1نحت ثرو اوعتواوشواضى ار ض أعبر الحمق

فاق الله شرم ينهم وأهلك يعذهم بعض وافنا الله ذلك .قال معاونة
لله انث باعبيد وكاف كان ذلك _ قال عبيد كآن منهم رجل قال هام ن

هزعة احد هيعفيرن لْقمسادة عادالا خره فركأاسنافيقومهوفيهم ال.دد
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وكان ا ٍبن هسجه دهم وصاحب أعسسشممان رجلا

من قوم الآأمن غير اهل ته هومنى يم قال له فيان ن عاد ن هرو
لفيج زوج أاحءثت مس لوفكم علداكت دهاطواهوم ارادالتمهممااراد

من الهلاك الى بين اخت  8وبين زوحها التشاجر وكان ينها شر كثسر

تى تناوله! فضرمها واساء اليها تفرجت المرأة الي اخرهاباسوء حالةةضب
مأل مم صنع لمان بأخته وأعدرخفي قومه فاحتمدت أله جاعه متهمفانطاق

مم حتى الى صهره لقان فكلمهفيما صنعياص,أنه فرد عليه قولاسيء وكانت
لين أمن عا4زشد دل 5حىَّاء لا ل! فعاليتها وااتعحمثت المرب اهم قاجتمءت

قباال عأد الى ى قير ان لقيم" 3إلى مأ نْ لع واحتمءت لو #مرو

ان لقيم الي لتهان بن عاد و التهوا فاقتتلوا قتالا شديدا فظفر لمان بن عاد
وقومةه سام إن هس كهوقومة من عفيرو جميام ماكازمم ىّ عفير من

سأر فرق عفاتدتلو مم ججيما حتى اقنوم والجتركوا منهم احدا الا اسرأة
َال لم صديعة من ىّمرو  3لعيمكانت مز وحه  6كود ر دأ م

ء

لدت
اشرافهمفج ل
يكر
ن يتلل الوضيع وغاص .مان زو جباماتفرجءت
الى من بهى من قوءها عاد الاخرة اهل ببت لتهان زعاد الذين قتلوا اهل
0516

بيتبأ

55

حيار عبد

 8-5ومعها اناها قأعامت مدوم مأشأهلله وشب أنأها فأدر كا قال ذاا
كأن ذات  583أد لها صم لا من أصهارها دن عود لله  00قر أنه
ذدالله ها

إن جا .ه فوءب  1به رحل 2نعأد قال  4معأز به نَُسس الل

ةارمة
أن أعهاك رعاد ففتله  قرلاات :دالك منيعةوكائت امرأة اف ع
صءت لعل هأ  0جارهأ ودعت
ع

لاضها قعاأأث  -أذ ه.أ الى 75

الفاسق فعد را عل ضيفكاو انك

ذعتاه وق ل ذلك فأن ده وأاهل دنه

قتلو! جدودى واهل دىّ ناذه ا اله فاقلاه  قال فانطاق 'ءلامان دى امأ

معاوة فقتلاه يمانطلقت منيعة هاردة فى لها بانيها و غمها حت صارت
إلى احدانها كن كود و ومعد أمتمالعر ب واعرنم فأ -تدارت ترجلى 3

كود ال له غنمبن مر ون مبلمو خير »ه خير ها وانغات تشول.
اتيك ١عم  2مر 3 9 9

سى

قررت الي>؟ من سما هة مشر

ومن قدرة ملعل لقاع

وقالوا | اهلكت إن ز ه(-)١ ماعه
 5حزان

و ىق الوطبيع وعاد ل

غلاصاءم فيا بعدقتل مساوياً

أنهان بن عأد عدونا  2وقد كان لئان زمانار سانا

فاخاف لمان رجائ” ود متى

متلهم حار ى حبيت إن حار

عنم اليم

دانم سس ان ذنات اأد وأع.ا

قر أسلمى ْ رل.

إن مرو وقامدو تهاو طليهابنو لتيان بعاد واينيراليةتلوها واشبا'
قأحارهأ عنم
0

ردم١ 

هو و رهطة وكادت انعم يم جر اباحتى م

طسمى وكان بو حي العربةاصطاحو اومكنثوا علىالسل ماشاءا

ن عادتتملرجلامن .ثم
م انرجلارن فىلمابن

ا

'

٠

كك

كودرضت

1غ

(؟) تقد مفى عدر الصفحة  -مى مد  -اح كا

م

ل

أخار عسد

5

أأهاهر قتلتهم .ود معأ حت افنومٌ عن وده الأرضقلا اعل شم ايوم

اان منحد يث عادال خأرة ب ااميارلومنين
متب واللّاعلى  فرذام ك
 .اخيادة3

موز دلو

ار دب

عابر بن ار ع إن سام --

بنتوح بن للك إن متو شلخ بن »هلا تلقيبتنان بن الو ش بن شيث بن
ادم الىأأجر  3صلى اللهعله و  1عل الطبين من ذ ر يده أطاهى ن

والخيين الفيورى اللاعة النابون رالا ونا لمكا العاطن:ه
6الف ةا فيهد رلر بالعالين -مقال حدتتى حبامنوم أعتنداد أبىد رمه
ارم وليف  6سيب علاكهم

عو د أو م صاسم ص الله عليه و  1دعن

وعية ع ساديشل اهلك ان عاداالاولىوالا خرة
وصص أمورم-ل
ق
و المصضى مسجم كافك :

ايد  3واتتشروا فياابلاد و ملاو ار ص

وااثار واو كن وا وعةرا رظنو اورسارواف الأرض ترااقوااتروا

همأ الفساد وعبد و | الاصنام و كانت منا زلم بالأجر و هو وادى
القرى

الىو ملة فاسطين و هم عانية عشر ميلا نين المداز و الشام .ذلك

حاب
صذب
اد ك
قاولللاع:و جل (و ش

الجراأر لين )و كا 'وا

قوماع نأو كان الله جل جلالهق,د اعطمفضلا من الو

وال يداولمعة

فىالارزاق وطولا فى لاعمارفم الاطنا:فيا كثرعتوج دلىالله
عنوجل لءث لمهماطاعاءه اأسلامو كازمن أوسعاهم يناواكبر حسيأ وهو

صا )(١بن مورو
هببنة سكاشم بن ااقلبوإذنبن غابربارنم بن ام
ابن توحقار لعهحلحمةمو كان بعد هودو صاسمبراهيم خليل اللهمليه السلام
 10فى العير  -صالح إن عبيل بن اسف بشنال بن عبيل بن كاثر بن مود بنكائر

0ك كد

١

ل تنام

1

أخبار عبد
ا  3صا رسا

81
ره  0ماشاء ْعله اث  35عوج الىعيادة الله

جم0دن جل وركدمعرادة الاصتام و نو فم عل أب أتله و ميته حت صار
س 2كر اشمط وكان من دعا له ايام وردثٌ عايه مادذار الله تعالى ..:1ة

كفتىايه فىأياتكثيرة فه اسلصا علىقومه بالدعاءالى عبادة اللوهراك
عادة ا وحذر عدات الله واممته لا عد اثه اخيرم عا عله

ر _:الفضل لكير الداتم وعا عنده ع و دللا
أن عبد المله

وليائه

ٍٍلتبمهمتهم الا القايل المستضعفون فى الارض فيا طال عليهم دعا وه ايام

اجتمم اليه ذات يوم اشرافص وذو والقّوة منهموذ روارا فقمتهم

الوا ياصاسلقداكثرتعلينا الدعاء و خوقتناالمذاب واذت يشر مثلناوذكرت
ونان تحب اتنائيدا يايه و نريدا ١:
أن االنله ارسلك الي
ويكون ذلك مصدقا تولك (ا لنا ان تيمك وذلك قو ل الله عن وجل
8
زم انت الايث ممثثاانا ؤأتنا 4إن كدت د ٠ن الصاد قين) قال 4لان

ترون قالوا تر جمهة أفىعدنا ما  0لناك منشىء اوطلينا ك ذءا

اقول اسم فاذا قات ذلك لكووفله لىرى ما الذى تفعلون :

ل بوكلمى .قالواتعد'لداكنو من ن وهنتبماك فاخذ عليهم صا اأمهو د
و الوأ سق فى ذاك و د عاهم سد كد وكارتف لثمود عد فى كل

مله در جو ن فيه الى بعض برهأ هم  10توم فخر جون بار والطام

والاجزار وخر حون معهم أصنامهم الى بعيد ونها من د ون الله الى
م حون لما الدبائح وير بون ها القرانينو يمون هناك اباما 3كلون
و يشر بون و اعون و تضصْرب لهم"اقيان بالدفوف وأأهازف و يجتمسون
لداك

قرام كام ا يذالك
ن77
العد 0-1

١أوطيملاارتلك أده م -1وكان  1أس ود

رحس

اخبار عبيك

من اشفرهم وسادجم (ِلفَه جتدع نتمره إن خراش بن الد ميل إن
عاد إن كود وهواصأ حت مسجم و المطاع م وكانمءه اشرا ف ماهم

رآن بن صمة بن خليقة بن خراش وهو كاهنهم وذو اببن مرو ان

لبيد بخنراش وهو صاحت أو مهم والحناب و شبان اتأخافة بن

صواب حر ممم و سوههمؤلا  :ادلى برت
مرو بلنبيد بن خراش وه
واحد ومعهم اشراف من ىغام وعبيد إن كود ليسوا بدوهمفى الشرف
رهم و مو موما احتادوأ اليه مع صا" حم
بن
و المزتقرجو ا فىعبدثمي
وخر مهمصا سلصل اللهعلره ول دهو رجو اسأدمهم فوا مكارت

جمعهمفْةَضْوام كاانوانحتناجون أبيوهمبم ذلك فاعبزلجصا سمفى تأحمة
أركن شحرة كانت هناك بعلل و امك ألله نياكلامن اأغد احتمءو ا أله
ق

بجعم فاتوا صالا فتحد وا عند ه ما شاه الله م نظروا الى صخرة عظيمة
منفردة فى قاعافبمفأ بهم فقالوا باصا ازطلبنا منك اننخرمملنا
من هذه المهطية يمو رك الصخر ة ناقة جراء شعراء و براء مبير جة
م من الا بل عاثى كل التجحب لم طمجيجح و  2عمورغاء شد دد
تور لنا سالم! فأن فمات ذلك فملتا لك ما عاهد ناك عله والاء امد أانك
اذ وأئ سألوا صا لا ذلكاستي'اء يدفظنوا اله لله يفعل ولانكوزمنه

ذلك ولا يقدر عليه ولميكن الله ليحقر نبيه وهو القادر عل مبثااء
فال ممصا

ماوق 0

زندو| ذاعطولىعرود كموموائيفكي علذلك

فأعطوه

فصل ماشاء الله5رفم رغية الى الله ودعاه وتطرع

اليه  .فسمعت أبنملك عبدالله بنعراس شول  ١نبيهام عل ذ لك وم
بدعون اصنامهم انف حول بإنصاط و عن دأكت وم .كذ رول مأ يشعل

لعا

الخار عك

بوره

لصا الحه وما فى م اصن ممم اذ نظروا الى المخرة تتحرك وثر تعد

من خاشية الله تعالى ثماضطر بت فنظرو ها خض مخض اارأة للولد
م اتصدعت وتغاقت عرت ناقة عظمة علىمأسألواو وصموا الا ان الله
ع وجل عظم خلمها عالم+خاق كل دانه  0الارض فكانت كأ نا طود ّ

را-هاكاعظم عير ثماقبلتالىجماءة |لومظدنوا الما7همد لظرو
نه فلارأى ذلك ر نهم
الى امس عظرم هالهم من امس أنه وعد به وقد ريه

ندع ن مرو آخر لله -أجذا وسحد معه بشر أثير “ن عظالهمو 4لتهم
وانت العامة من عود عند ذاك
واقرالله عين ثبية عليه السلام وصدق ظنه ك

د خشواان عوتواتلك الساعة  فقامفيهم نفرمن مشائخهم مشائخ الكفر
والطلالة مذهيم رأل نْ ص ر([)١صاحب أهانتهم والمذاب ن غ 41وذؤات

صاءت اوثامهم فكامو اعود وموم وزجردثم عن الادلام وذو لالله
عن و جل و امأ عود ذهد ا م ف ساديوا العمى  0الهدى )تقول هدام

ارامانهعظيمة فا هتد وا و ابصروا ثما:دوذ علهم الشيطان واط عوا
عهومى *
لو
اكفر
اد  25و كبرادهمفاريد وا الى ال

قال عبيد سمءءثان عممك ول ذ لك قال ضد قت نأد فى حد يثك
َال عند وانتثت جنداع نْ مرو ررك هم وسيداثم  0الا لام ولأسممة

 00ماس | رحمهء اللهوغفر نهم.و.كان شهات نْ 1+مه  7ممرواقد لم
مع جند ع نْ يمرو مرج عن ذلك مع من رجعواريد من كود د عأه

 0فمصأه 6يحت متب الدحى عل
دع إن 3 0الا
|

شعرافانعال

اخار رك

535

دعونا عمبة منالعمرو

الى دنالاله دعوا شهاب

عزز نمود كهم جيما فأبى ان يجيب ولواجام
لاصبحم امنا فنا زا

ومماعدلوا يصاحهم ذواا

ولكن الغواة من آل حدر

تولوا بعد ر شدم ارتيانا

وشرب
قال ومكت الناقة فىارض عود بين اظاو.رك رعى الشدر ”

أأماء

ماا عليه السلام خشى عاعمأ درا عود فزجرثم مهاو اوحى الله
مان ص
أله ذلك 3

قال بامرعود(هذه ثاقة الله ( أله فذروها

كلهى ارض الله ولا

عسوهااسوء فيأخذكعذاب الم )قالتمقسم الللمهاء ؛:نجاو بيهمواوحى
لوصا تسمه وسيم صلى 'للهعاء 4ه و لمَال تعالى  (-و نهم إن اأماء
أقسمة ببحمكلشر ب تدر (فقال

ماشر ب لك راب وعم لوم |

قال فكارت شرا بوما معلوما بعال وم الاربماء فكانت ردلوم شر ما
فأذاوردت وضصبءت رأسبا م>ى :الو'دى #تسكمة دنفيلا.دعقطرة قال ترشم

مننه
رأسها فتقوم فتفجح لهمم بد رفيحابوومناشاوا من ابر'_ فشر بو
اهاةحيوا درو دونهنهفي أ -فيتممكا تزودود
امشاترو احليا ونيد خر ونممئ

الاء فيكون لينملهم خلا مر  11تنصمدر عن غير المو35الذى منهوردت
لا تددران رجممن سديث وردت لضيق ذلك علما من 0

المجول  واذاكان يوورمدهم شر بوا منالماء ماث و وااد خر واماشائا
ليبوموردهاذكاانوا من ذلك في سه وفضل وحالة حسنة وكا نت اانا ثه

اذالكاصنيف طلءت ظهر الوادى فهر بت مما المواشى والدواسمن اابقر
والغنم وغيرها من الو حوش فهبطت »اهلامو اثى الىبطر :إلو اد ى
9تَ

5-5

أخيار عييد

رفدىشديد وحرشد يدوجدب وذلكان الدوابكانت هرما وتذاف
أن تعنطفها واذا كاناأشة

واأبرد ممد  8بطرء_الو ا

وفرت فأ

وار شت الى ظورالو ادى فى برد شد بد وجدب ذاضر ذلك عو شيم

وذلك لالاء الذى اراده الهميموقدره علسم

وحملها سيا لحلاو وكاننت

امعنهم مأبين حسم الى وأدى القرى فمكاندات يوماصرحت الاقة
بفىعانالوادى ومءها سمس شماعل مثل خلمها وهم | لياه باغ ا 5

كفار عود قالوا سر صا النداقة حتى لتحت باو كذب اعداء الله
نو عل هذه الالة حي دنا الوق تالدى احس الله فيه هلالهمحت

مهمعجورن

ةيال لاامغنموهى عنيزة 'مغنم(١ ا)لمنختار وشىمن

همدوز لماغوية اببى ابتليت مها عو كاك عدا ن
ول
ى دن المول ا
مرو زوحة له وكانت ذات بافه كقيرة  3-ا و غنموبر فالمى الله

بعْضٌ الناقة فى قلبها لهال ما شيتها وكانت لها بنات حسان منهن الرباب
اكلتاىنت احمل نساه العرب فى زماما وكانت هااخت مناساء اشراف
نلحاسيدى زهير وصاحب
عود يالا الصدوف ابنة اغيا ن زهير ا
كها همواوثامم فىزم ما 3الاولوكات وادهم اللهوادىالحيا

كاك موك الشجها نراريماك لخرواسم من أبل وإمر وغنم
وكانتتى وعنيزة متوا خيتان مامونين وهيا كا لنا مر

اا يساس ال

قد رالله وعجل قمة لهُود وكالدا امشند نساء عود بغضا لصا والناقة
 3 6حييا عدر الناقة لمكا مناشيتهما كارف توت عت د
بهل لهطويم قد 0

١

4 0

)فى مس واج لذ هب

و

وااراثان -

2

أ 00

همة و  3رك ألهك

ععدزا ه بنت زعيم

وصد واف لنت

 5فب

أخبا

أخبار غك

إن

ل ذو ضته فى ماللما

ما شر ض ار ١ زوحها فكان صم شفقه على

من أسلمعصا وامتنبعه ريدذلك وحه الله فرزل عذللك عتى رق
الال فبىده واطاءت صدوف عل -١لامه وماشفعل بالمال فشق ذلك عليها
ولامته وعادةه  0قله

فلا اكثرت عله ااظير لها اسلا مه ود عأها الى

الاسلام ورغها فيه ذابت عله وا ظهر ت له الشناءة والادات الى اهلها
أهل لها ى عبرد الذين فىمنهم واخدت اليه انه ةمتهم إلى ييمي |

فمّال لما زوجها يم ردىعل ولددى .ات لااردم حاتناظرك لى ضيءان

خ:و مبدع اعيعبد

فَقَال لما بل ١ناظار ك الى ى مس د اس و ذ لك

ان نمىى داس كانو! قد سار عوا الى الاسلا م و ابطأعنه الآخر و ن
قات له الفاسقة لا اظر ك الا الى من د عو نك اليه ذا-ةمان عليها ببنى
مى د اس فمالو! لما.و الله لثن لد فنى اليه ولد ه طأ ثمة لتد فمتهم اليه

كار هة و لنقو من مند ونه فلا رأأت الفاسئة ذ لك عامت الناهطافة
هاو لاأرهطها لبنى مسد أس فد قوت لى طوييم* لزه ف لد آررطيم امس صا وف

ومعاتبتها ايأه على الاسلام و على الال فقال في ا
ذلكشعرا ,هو ل فيه
هو ل كان يم لامضت له

فهات ذ ورحم منى ومن زال(؟)

الابن اىاغو اه وافسده

فاهاك ال في اسياب ا<والى

ذعاث و دك ان الله نصر ىَ

دب الهدىفامتر ات الدين امال

و قات <-دى بد بنالله | له

ىال صا

اد أر ى واقال

قال مماو به لله الت بأعبيد و مايعى بو له هذ ١ .قالنامما واب و له
دور حم متى و من ز ال فكان زال اا هلايرا و امبا وهو ز ابلن
الحياقد الى معصاعمثماستقام علىالحددى و قو لهاغو | ه و افسده
ذل سس
ا
سلستنا

)١

) كنا 2

ول :تضم ل

3 2 10

شر4714

ول

أخيار عررذ

ابم

«هول ان أخاها اقسده زو حها اوغواه «جَتىاسلوافسد المل وشىاغرره
مها الله لس هما وامااخوانى فهو خال صد وف وخالا بهاذ اكوكان

مسلا و كال من اثفق عله ضيم فهلك في صيحة ماسمعليه السلا موذاك.
قوله  افد المال فىاسياب الوالى  6ن الفاستقين لمنهها الله عنيز 2

وصد وف

اسم رآها علعةرناقة صال فاخذ تافيالامكر
ليول لاسباب:

الشماء الدى عسل شمو د ذاتنت الصد و ف رجلا من قو مها يهاله
الطناب بن خليفة من اشر اف

عو د ومتر ؤرافشد عته الى عد النا قة

وس حت عليه كا حها و مالما فانى علها ذلك و نز ه :تفسوعن طاعتا

ذك فابوا علها حى انت
فِمت الى رجال عو د واشرافها تدعو م الى ل

لعامف قافاجراملمو ناموّد ماعلى المكاره والشراب يمل له مصدع
ابن مبر جم إن اخ قد عته الى عقر الناقة ونكاحها ان قدل فاجابها الىذاك.
لآر مس فيهمن جالهاو كلها وسءة مالحاوناالكلتةسيعايه وت الىعليهم
والنطاعت عندز  2القاسقة الى اشر اف عو دومتر فها ندعو ثمالى عدر
(لناقة وانذ لََمألاو اننتهأ اليا  9أن فمل ذاذ لك كلم 0احدادًا سينا

 0ماطئرت حتى انت اد ينه قرحم ) 0و

امد يئه التىذ ترهاالل تعال

فى كنا هال (و كانت فىاللد ننة "سمة رهط يفسد ون فاىلارض
ولا تصلدون (قال فكامت  7حأ لدمجّى أت أن

رجل منونمعا ل له

قد ار بن سالف بن مايف إن جند ع كوان فاسة فاجر أسلعو ناجر باعل الله
سببحاته وعل الا م و امَوأ دش و كن من صفته أنه كان .أجمر أزرق
انناو

لد ؤ ثاو هال ان امهباقة مامو نه و كا انث جر بر جل

جر
لهي
اى و
() كذا -و فى تتسير الآلواد

لح بن2

من

ربانم

أخيأر عنيد

قو مها ندال له ضيءان بن عبيد و كأن قد ار شبما به فكأن قو مه شولون
انهالنه ولكنةواد علفراش -ااشفاد عأه والولد لضمعان والاسم أس لمه

وقد ار هو الشقّى الذى عمّر الناقة و به شكيت عو دو كان قد ار مع
حالههذه مد ماعنبزأ منسافى قو مه *
وذ كر تمدن أسعواق فىغير حددارث عبيد ن شرله-.قال مدن أسيداق

حد انى شام نع وة ن اللعر في<د اث زمعه ن الاسودين المطلب إن

اهوليذات لومخاب
اسى بن عبدالْعرْى أيهسمعرسول الصل اللّهعليهو ل

الناس عل المنبر فذكر الله وذكرذقة الله'تى عمّرت عودوالذى عفر ها ف ل
اللوصل الله عليهوالهول قاماليها اجمر اصعرا زرقمنيع عننزفىقومهمثل
زمعة ان الا-ودنى قورمة #0

رجم الحديثالىعبيد ن شرية  قال عبيد فكلمته عنيزة القاسفة عفر هأ
ودذات انما الرياب واي انهاشاءفاجا هاعد والل الى ذلك
لدله
اع
وار
وكار'_ قد

حى الأر باب وامها 0

اليهاسيبلا كوانت الرياب اجل ام أة ذزفمىانها واعبها فليا ذكر ها امبا

لعد والله نأقت فْسه ام قاطاوعها غا+ت:مع هو ومصارعتكلا فى ذلك >ّّ
ادا فيعود فاستفوبا.ساا غواة سفباء منسفمالهم ومترفهم ءمرا هل
المدينه مد له قرحفاسمه) أسعة ش من امأ افك وأ سهة ف و  3إ[دعن

ذكز الله تهالىف كىتاءه (وكان فى المدينة تسمة رهط فسدون فاىلارض
ولا إصلحون )وم قد ارن سالف وهور 'يسهم فىاأشرو مددع بن
فكه ملم انعنم وهوخال قدار وكان عبر شَةومه ودعيم بن حادورة
ابناليل  2واب إن مر ج أخو مصدع وأرعة ١ حفظاسىاوجم وكلبمََُّ

اشراف

5

اخيار عملم

اشرافعود واعس!هماو'لهنلممة منوموث الاذلةعند اللهتتابعوا وال لوا
عل عمر أأ :وه

وف حديث وهب إن مثيه ال اسيمالرهط الدين اا

علىعهر ها قدار بن سالف ومصدع بنمهرج وذ واب بنمورج وانهزيل
أبن مر ولك ٍِ م رنل غم و عفر بن ردم  1عأصم إن رمه و لط

او
بن حد 4
سيط بننعق )(١ ه
رجع الحدرث اليعسد

قل فأحتمءوا ىَّلدت ألما مه موز انار  9عنم

و اختها الصد وف شما أتا علييم عا شاو اءن الكمرو الاحم وات الى
امنتها لربابقز منتهاوحلتها واليستهاقرفيرا( ):وازارا وخمارا وارزما الهم

واسرتها تابندىعاسما فلار ها الفاسق قدار ذعب عله وتاه حاءه
وان ذلك اام الاراماء وام
ولبردت أأصدوف أصدع هذ هرت بعدله ك
 1خرا شيدًا مانلماء 'لوم
بد
ورد ااناقه وكانت القا-متان اعتمدتا ذلك
 000اعتيا د! مسهما عل د لك فبينا ثمعي مه ذلك اقلطلم الما

زاج ذطلبو اماء فلجد واشئا

 30سعة ل ادلم جد وا ماء

آزاج اعفان عندنا خمراكثيرا فلايدله من ماج فاطبوالنا الماء فذهبت
التسمة ار عمط أسيافيم طون

الماء فوج_د وا |أنا قهقد شر نه .أ

قلرهد روامنه شعرلءىفرجموا الجاسهم وجقسدريم علعىق ارلناقة وآكيد
بذهم على عض فى عقرها و طاب قد ارومصدعممن المرات:اننفسهما

 7من هذ ه النافهااى قدا مركتمواشنا
قَهَ انمااالى ذلك سبيل تر نحا
؟ ) كنأ سس وق تفار الالوسى عن وه

م
ميك بر
ان
اطذيل م

إن موررج سد وعمير فن كرادية  --واعسا صم برء
و شباب

 4نص

وصمعان

دن صؤ +

وقدار  79سأ أئي هس 0 2

تر مه

وعدم بن عدم -
-

وواسبيط

(؟ ,كذا و معام

-

دن

ح7
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اخمار لك

وقطءةا م

الماء وشاع خبرقدار وأصحاة فىقو مهمو ماهمو ابهمن عهر

الناقة فشق ذلك علعظهاء تمود ومشائكها ورأوا ذلك هولاعظيما وعلموا
هم و بم
ومءفى
قعته
دطار واصحانه زم و من
انهم لا طاقة لحمبقره

ذلكصالها صل الله عليه فالى الرهط فال لهم( هذه ثاقة الله لكما7

فذروها نأ كلفاىالرضله ولاتمسوها بسوء فأخذك عذاب اليم)ذل
يدم ذ لك الكلام كلامصا الاعتواونمو را وحرأة عل عترها وهموا
وصامل نرج هارا الى قومه ثمأن عد والله قدار واصحانه جدوا فىعةر
الزاقه فصملوا انهم واخيل فدار معولافسئه 9تمل

ااا حتهم فاخد

قدار م.وله وساروا برءدوزالناقة بفوىءهم ذلك فيوىم وردعا فانطلتت
معهم عنيز ة الفا ع ممهاابنتها قد يزنتها والبستهامو ميماصقرا و قد نبا
در ويأقوت وسارت ممهاصدوف عل مثل ذلك حت انوا عل طر.ق

الثاقة التى تصدر منها و.شرلحا قدار فى اصل شجرة على يطدرها ون
مصدع فىاص_لى شحرة  فلياصدرت الناقة من الماء وقفالرجلازءنمأ

وجبنا عنعتّرها .واستمظاامره
2ا  فلا رأتذ الكم :عزة و عرو حالما
2
3
:الخدت دقي أو حاءت انها

فم على راس قدار وانشات شول

.قفدت مسن العدار أعر:قوبى

و قز مم أذا امار وه ناما

علرهءدات عودفان دعت.ه

لمكشف

وكانط'لدى المد ماحصزنا

يبدل من الا ولى عزالرقا با

اطاعته ود فر طدرا

ولحصنم ا كم اوتوا كتانا

م ل

لاد ى أكددت عور |

بولا نين فان لين عار

رداك عنهماأ احأ ا

لملك في المكاره ان مانا
و كان ابوك كره ان يمان
وم

25

| خبار لك

ققد اشبهته جو د'وبأسا 

ولمتشبهسمما() ولاذؤان

ذا  2من “و ل الشر فومى 

ظست عتيم يها عمفابا

طفت تصراب يدفها واقنات صدوف الماسةة  0زنتهأ حت وقات

 9 50يعدم وش تضرات نيا وتنشد هذا 0

الان الشير ا حلولى وطاب!ا 

وودعنا الكارهواتانا

و  3تأاد ى هواى حمعا

و نهدى ع مصدعنا الشردن

فتفسى تمد وهبت وكل مالى

المصدع بالذى اهوى ثوا با

مدق ما اتتريرت فل
يقو

 780-عتذن اا فانيا ١ نواد يا

فيلك قداراح اللفس ما.

رآ وا متها بهم عتانا

ونال الت اصرق عنام الال

ارده 6ك هذا نا

قل فلا مما عدوا الله قول الفاستين ابتدر! لحمل عزها مصدع ثرت
لدفرما ه بسهم 5
تنظمباأسهم عص.ة ساتها ول عليها قد ار قرب

ع قو ليها م لَهسس انأنهيا

لم

عه لما رغاء شذايد 1طعن بأأس.ف

ثَّ لتهأ فاحرمأ وهى اب سفيها فتعلقق بل لهأل له صاو ولا د بصخرة
هال لما الكءا ره 0
1
ود

مصدع وأذوه فأمتنممذيا باأصحرة ولشدرا ايه
مسر
'
'
م
ل

النا سٍ لع لك فه و در هأ أ د روا الها د 00

1١

١مس اع3

صيو

انمدق ىا #0
وذكر

دين أسعداق من عبر روانة عسط إن شر به انهم إلى اصابوا أأسعت

مم امه_قل وأمه مصدع وارعة فرمن الذين عثروا الناقةفرماه مصدع

فىابته سهم و كان ارى اهل زما نه شات بده ذ لنظمقلبهكربرجله حتى
انزْله لقو اله مع ل مهاه
0
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اخبار عبيد
ول ان اسعحاق فلمهه

حا
أن اسه

قثل الافى موك ات و أدد عن رحجل

لرت'نعه عهذلا ال..1يث غيره ولمهل فى ذلك احد منعود ولا غمينرها
من |أعر ب شعر أ الارجل واحد من اصعاب صأس عله اأسادم ولا عكن

هذا ان يكون واعا كانت الصيحة الى اصانتهم من صرحة السفب *
رجمالحديث العىبردينشرية-ةالعبيد ..والبت قدأر وأصحا بهعلااذ.اقه

فذ وها وجزوا مها اعضاء واتتهمعنيز ة والعد وف بار و القدور
فته.وها و شووا و شربوا وائلوا وظاوافوذلك المكان يشعءون و علون

ودولون الاشمار قكان ماروى لنا مما قالوا هذا الشعر
قد اصح صا ل فردا حيرا ٠ وماير جو بناقته نصيرا
عتمارها بابد ثم ع وللنخش لذىث”ار نكيرا
وما نلقى نا فما فنا

ماالا الحكرامةواسرورا

واصبح لها فيناغر يضا

الهو جه و طائفة وغيرا

منطاتى صالطماو مصددقيه 

(لاحهه

ياققتده عه_بر|

ستطلبه لتقتله قر ذا

را
اوان
يكو زله
يي ب
نه

فاجا به ر حل آخر من المسلمين وهو بدو ل
عصث يننا عودر سول وى

اخام صالطماوعصواقديرا

اعلاىشياء اخرجك يتوبوا الحممن صخرة الوادى بير

كا سألوا بيهم فكانوا

الاقدعاينوامن داك يورا

سقام مثارا ماء معنا

وارواتم هادراغن

فااعبر واماانداولكن

طنواوشواوغالوها؟ؤورا

وقالو'فاعتروها نمملؤا

:امن طها الوادى قدورا
اطاعو ا

را

اخيار عبيك

عرس

اطاعو م|صدعأ و قد ارغيا  2ورهطاسيعة كيوا الشرورا
فسوفترى عود ومن 'طاعت

عو أقمامأاتنت حوبا لثيرا

وتسم حين يأنيبا عذاب ٠ من الجبار من ورا (؛) كيرا
و بعلممصداع وتمدار مادا

مجازى اذ ءصى الله الكبير |

فل وكا زصاحم صلو ات الله عله تأزحا عنهم  8دار قومه لاعرلهعافملوأ

بالناقة حى بلذه امير وقيل هلل علمت أن ثاقةالله قذ ءترت و قسم 5

وغات بلحمها وشحمها المراجل شر ج  0ثممعسأرفى عصبة من قومه حتى

وقفعيهم قاذالمالناقة عندهوم ركألو يشر ونفعّال 4صا اعترتموها
رماك الله عالا طاقه  33دن العذاب وانتم تنظرون و شتم قو مه من
كود واوعدم العذاب الاليم فشتموه  -قَدامصا فصل ودعا االلىله وم
سخرون منه فاوحى الله تارك الله و الى الى صا عليه السلام الى قد
قبات دعاءك وانى مص-سل عايهمصيحة ب هزق 'نفسهموسهلكهم 'جعين وذلك.

نازل هم الى ثلاثة ايام -فقال صا بأرساتحل من ذلك -قه”الا
الله
رك

وتعالى الى اذا قضيت امسافلا مرد له وان وعدى غير مكذوب ثم'قبل
مام علادوم اجقدتَارلألمعل اللهوتتاهكتمحر متهفاثنظر وا نتممته واعلموا
انالمذاب نازل  3عافملتم فقالوا ومم يستهزؤن به ومتى يكوت ذلك
باصا  -فال عتموا  6دار كادنة الأمذلك وعد غير مكذوب فما لوا

وج سخر ون منه  .وماعلامة ذلك باصا فاوحى الله تارك وما لى

ازعلامةذلك 'نتصبحوجوههم غداةوم امّيس مصقر ةم#صبعنوم اجلمة
حمرة مالصبح بوم الست وجوهبم مسودة ميترمالعذ ابا غدام

( )1كنذا -واللهاعلم  -م عد

اخبار عبيك
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عالق ال له ماح ان علاسة ذ لك ان نصمم و جو هكمغداة
مو اس مصورة م اصاعم ف عمسوابه حمر ة م الصييم  16موشيار مسو د 2 5

 7تيكم العذا

الماهل.ة

ب

بو ما ول

ألا نول اوم

'

قال

ُّ  6نث ألعر ب

اول و لا نين أغول

١

رك

سعى الاعف

دارا

والثلا أ

.

1

و الأرساء

.

ديارا و ائيس مو نسأ والممة عرو بة و السبت شيا را فذلك الذى عى
م صاسطٌصلو اب الله عله ه

سلمعو أ قو لَهص|آثكد نوه قوق سيور و ز!ل

| لمتله وةالو أ هامو فلاقتل صا أو اصحايه فىلباتنا  3 7ولأدمه

و ص

سا فنه و نسار بممة فان  7-5صاد فأ فمد محانا هو ال بك م ذا فل

ٍ شهدا منه  قتعا قد وأ  0ذلك وساهد واعل د لك عليه و أجموا

على قتله  فانطاق الر اهلطتسعة قد ار و اصحا نهحيناموا حتى انو ا
بزل

صا

وهواصحابه

وه بربدو تف ان ينتالوه فو جد

المؤْ منين قعو دا بد كر ون الله فلا طال علمهم ذلك نا صروافة.لوا هاموا
لتافائمةلهو أصحايه الو مدال  5بعلمأحود من تتاهمفال طلينا |م0
أو  3لهماقسمنا ذم مأشهد تامهااتك اه_له و  :لك قو ل الله 7

و حل

فىانه (وكان فالىمد بئة تسعة رهط مسد وزفى الارص ولابصا-ون
قالوا نما سمو ا الله لنبتنه واهله 95لنمو ان لول_.ه ماشهد امهالك اهله

وانالصاد قو ن )#
مدهو دوك

ان مراك دولذلك

بأ'مير امو مئين 3

صا قدعث الله حل حلا له شر امرع

مدثبوا لمتحمو

الملا 5

ود معنم الملا ث 5تاك الأحارة فبنتهم يا

ذل

 | .سر لتهم و اد

هم | ثيه 0

| الببمتعل

ممم <داارة من

فلك 8

3

أر و اصهما نأك

ىّ  7الماةالد  1و الزلمء

0076

ظ

شماه

أخيار عرد

1

لعمته و تقدرن قبلفو مهمو م اأعد لمممن العذ | ب فى الا خرة اشد

واخزى فسحةالاصحاب السمير..وكانالعا مةمنكود وجلهمقد رحلوا مع

قد ار و اصداه بمدعاليثراقة و! كلوا من ها ور ضوا يعر هاجمرءاوالى
منهم بو مكد مالا حصى  6ده فل ! بطأقدار واصحاه عر قو قل

انطلهر | المىيزل صا واصحا فىطلبيم قو جد وم عبلأىبه م
نوى

قد ر موا تحوارة ولميكنصا وا صحالهعلموابنثى 2وكل قدار
واصجد ابه و لاعجيئهمالبهمفاخذو اص لافدالوالهلانت فلت هذا

قوتات اصحا ناهو لاءقتلواعل ! بك ذو ب رهط صا د و زه

و ولاوال-له لاوصتم اليه اوثوت د و نه عن أآخر "ا وقد اخبر 5
إن المذا ٠ت أأزلي ا
ملثىلا ثنةابأذمأن يلك صاد
اود | كاعر لهوان.

بك كاذا اسلمناه 2جني عل نفسه من للكذ ب

و كان رهط

 2اع بيت واشر فهمفىمود وام «بموا كترعد  5وعد دا فرطرت.

عنهمعود يذلك ور كراصاها_ و او حىالله الى صا يامسقد ار
وأصداله ال هط

قال الله عنوجل ((الأد سأ  0قو مهم اجعين):

اى بالصيحة التتأَخذثم قفياالرأ و اذ لك ايننوا بالعداب و علمو ا
ان صالا قد صدتهم وازد ادوا كفرا و طنياناوجر أقعل الله وتعصيا.
لندسه صا و اججمواعل قثله وقلى اصحا به و قا لوا  ..لسنا ند ع لعيش.
اره يع ماح
مد ناهوواصحاه و شغل عنه رهطه عاجاء م م نال م
عله السلا مذلك نهم قرابئسة ىق الىبطتام ن ع ن :دنا ل م

ذوفتم بن ملمومكاتوا اع بطردةفيكود و أمنميم معزلا ر ليسهم ويد ِ
هيل و ول مشرك وكال كى آلىهدب وهو نهل ن محر و نْ عنم 5
م

أخبار عبيك

ريم

مب وكان هوو قوءه م.شركين فلجأاليهم صا وترم بإلىهد ب فاواه
واجاره ومنعه وخق علاىمش ركينامسصا ' بقدروا عليه و1لم احد
فاحل والاسامر .اصحا به دوم"اشد العد أب و روم علىاأمتل

لد لوم عله ؤمتاوا منهم ثقرأ روم الله'عالى  --فلا١رأى ذلك رجل ممن

اأؤمنين يقالله ميدع ضنيرم الشاعى انطاق حت الى صالما فاخيره ادير
وقال له قد قتلوا هنا تفر! ود خشيث أن ستل أضعا فنأ وأحد اثذا حت

ليودم عليك فاترى ي أياله قال صا دلوم عليولا حرج ق-ا.ل
من نحلمن ذ للك  .قا لنلهامحجنا ح عبحكم غترات | 3فم-ر-جم
داع قاخزه الشركون و قلوا دلنا على صا والا قتلااك و أ | لك
اهأ  3فو ل

اك اط ْ مسى مفها

مأل "كمفأن ند و تفلا

وان  5صا فىآل غنم

فلن تجدوا الى غنم سبيلا

كو غنمسراة مود طراا

وإذنكانت شو غنمقلت لا

وظلى ازسيماسه رجال»

بضرب

ابو هدب واخوان لمدب

اذا قاعوار أيتلمخلا

مخردة لدىالفيجاء لقا

حاون نعطها مضا صييلا

اام

فظلوا حول حغره حاو لا

هنا لك من ث.

وقالو! اذاف وانت 89
تشحير
قالا
لخ

اال قرى

بتر ك الاعناقميا

واشا  2اهم فلولا

كفاك رغنا فنا كيالا
يالا
كفى لكمبذ لكبد

 3:م عور اقولهذا ' علمو كان صا حث هو  0عل

المسلمين

وانطلهو ا

ياربس

أخيار هك

والطلوا بإجبه-م حتى انوا اب!هدب وقومه فكاموه فى _ 23-فال 1م
أتوهدتب موعندى وقد أجر نه 7نه فلا ييل لكماليسه
دنه

وثترك دنا

وم لوأ التبع

قال لا ولك ن قد اجر  3وان فر وى فى +وارى

فر أوه وااصرفوا عنه وشغلهم مازل م من العذاب وجمل بعطهم بر
عضا عارؤل فى وجودهم من التغيرّ اصبحوا و وجوههم اوم ارس
ععرد  3أصبحوا ىم ظجعنة
م

وجو ثم مر ' 5 5صريعدو | ركع السيت

ووجوههومسودة فلاكان لله الاحدخرج صا من بين !ظهر ثمومن معه
|لمسلمين الى الشام فنزل الى رملة فاسطين وتخاف رجل من اصحاب
ا
حراس صلوات الله عله الله مبذع إن يم فمزل قرحا وهو وادىالفرى
ودنة و بدناجر  3ل 4عشر ميالا شزل عل حل  8لزه تمرو ار عنم
وكان سيد وكان وك كل من لمالناقه و شرك فى عترها  2وهأ له

مبدع ٍأْحمرو أخرج من ولأ اليد ان صالما قد قال ممن رج من شاه
ددن م لك قال مرو  -والله ماشاركءت فىعترهاولا

رضت ععأأصنم مم و|امسشعنه مبدع فلي|أصبعح بوم الاحد وراوامزل

تابمه
جعذ
اوا كل فوم فى اسهم ل فرو'لا تفسنهم قبورا فى
 6من ال
وهم ومحنطوا! وليسوا الا م وكانت !كما نهم الانطاع وحاو طهم أو

وجلسوا فىحفرم فيا ارتهم الضجى اخذتهم الصيحة ليبيق منهم احد لا
صغير ولاكير الاجارية منعود ,داللها العدوى أنه شيم وكانت حارءة

مقّمدة وكانت كثيرة العداوة تصامطفاطاقاللهرجليها بسدما اخذ قومها
اامذاب نفرجت حت انت الى قر ح فاخبرتهم عارأته منالغذاب وىا
أصنب.
ل

وه قومها مود  3هملكت المارنة حينا خيرمهم  413قال و فيل دمعت
١
5

اخبارعبيك

ان

جرل
ان عمك عبداللهعبناس يقول  -االنله تباركتعاولى بمثب
 0قف عل لمعجم الدى عدرا ت فيه الناقة فصاح يهم  9رجت ارواحهم

من أدأمهم ا جماالا هده الجاريةاأمعدة قد حد تنك حديتها الا
اقشقافلرت الوحدوش
اله ذكر ان مها الذر بمة وهى كلة إن
وة ا
واأبها ثمفكانت لاتطوف الاحوهًا *
قال عسدوسمعت انعم كك تول ان 'للهنار ك وتعالى لااهلك عردا تمل
لاهل ادر العذان قأخد.مم |أص.عدة وم ثالث عمراانا قدو اهلك اهل

اواثم صالًا صل النهع4
#رحمن مودبعك ذلك ل حدى وعشرين دلة ل ي

وس وءاراد قومه قله ولد أللك قول لل عن وجل (فتلك ديومم خاوية
عاظلموا )لعنى -قاطة خر  - 3قال ما وله لالهعدرمكيد قد حدثنت
حب فهل قيل فى ذلكشعر و ذكرم احد من العرب فى شعر

كال

عبيط عونا'مير أو منين قد قالوانى ذلك اشمارا  -قال .عض شعراء العرب
فيهم ايضا قال معاوبة  فهات فانشدىما روى منذ للك قال عبيد قد
ةل مباع بن ضيرم فىشأن اادقة و آم عنيز ننه غنم)(١ والصدوف

هذا الشعر الذى شو ل فيه
الى الله الا ان حل بارضا

من اجلصد وف والءحو زخرابها 

:دعت امغنم شحرلاف علمته

تارض عو د كلهافا حا هها

أزر قوس فرحم دعته ور ما

د علثت

 3غنم 6

شما ا

كننادداتءلم نجد بشقائه

سوىازجديم(؟) ذر أنهريما

وقااللتتاطعنمط أوراطختها

كد ولك أءالسقت فامتك ححامأ

(وكدا -

بوقد مضى نسبهافيص

 )©70 8بخلاف ماهنا

-

م

(؟) تقدم

امور

قا
فصمم عاو عند ذ ' كَ 0

هأ

فقَال جناباتى غير مائل
 7قال مبد ع نََع

و أد صا

رف عند د دنا ممأ

اأيك  9د سمصلرل ءا و 5

ما

م دل أر قد آرا وام غام ش "شور ه ذال

د عته وز مولن عبط عو َه

لتتكحه

وقالت لوانت |نسالف انتتل

عيّلة غنم تدرك اغحد اجما

الماقة البوم وانها

فبنتى لك الوسعىرشاةنتسروعا

الحتها الصغرباىحسن من منشثى

واكر مها'ن ذتها الدهر موضعا

من ال عو دلمتر الدهى مثلها

وأو طدت حي تمطم

احاب قل ارام غنم و ها

وادتصدوف عندذ لك مصدعا

فقأم الى سيف حد يدث صهاله

ا
فيه العر قوب ما
رانعنو

أذا ماعدرت

لعدائت

قثاو معها قصياها

تا لما اذر ذما

بوادى لمان 0

اأبر ١ كتمأ

 . 55ممأ

م رة عين مناخاف فر اته

وما ان اشار وناحو ها قط اص.ما

وكآن قد اراخ.ث الئاس كلهم

امذا!د عوا بو ما لى الشراسرعا

اذامادعوه يو م ضر اجامم

ياد عو ه للنجو ز

فقيل له لاتدءن ابنسلاف

فانائر ااه ب بان غنم قد ازمسا

امقر التى ذادى مماالأرء .صا

غداة رأبثالئاس بالوادر كما

نادول ع..يرا لانجيب دعا عشم

وباذ
دصعاوا لا ت4طرعا

الى الله رغااخرج اأيوم أأقه

ا
ع ما
دعطه
تكو ن لنا عذرا فأ

فاخرجهسا صمخنرة ل بان مبام

وُم وجوه الناس لا متنما

ح :|.ا َهمدأ أن لانطره ا

لد

ل|حك
|

وا

تسر عا

هد نأعا د [ك مدعا
2

م 2+(؟) كن !  -ولعله وادى الحيا -وقد تقدم مايشير الىذلك ث

9

اخبار يك

م
وقد كا ل م عو جمداع 1زر كو

(اصضوت حز ين يمزعالدعىمن دعا

شادى أأمى انزل اليوء رجمة

علنا ولا نشمت نا | ل متاءا

فانا لف اليوم من »ظلقومنا

و*رل جولم.م بالله ان جراعسا

اصحا ب صا ركان يلمأ  1ر © امغنم وقولها أرجال
وقال رجحل ان
درهطها الذى فى منهم ال
ىعد يي( 0 )1

صدى

مأ وعذد 5

راث مابوجو عهم م ع

وو  7دنتا نالعد! لب وهال هلأ

أرحل دن

قت

اصداب

صام.صف ذلك وانمأ قول
امعم

اطي و أأمسذ و | لُ مر س

ار َْ 1رجال ى عبيد(؟)

كأنوجو هكم+ضبت بورس

لاقاات رجال بى هلال.

وما قال التي ل .م بالامس

م

العايرات الوحوه  2و فى

وما أت الى ١موس

 1سكم

نا 4:ه

حسد

من مك

والتساء الدميل ىّ العمر سس

ووم ععرونة اجمرات وجوه

مجفرة ونأد وايال ميس

ود

ويوم

ا  6الما

0

شيارا سودت

ذلا كا7 ,

و

جوه

| ول ثْ مداء

اليين 5

 96صمت

لطلوع

شمس

 4 -عدت تس

و#المبدع إن هسم وكازم لاكيرذااغر حى[ )مرو وقد جءل  هماه
قال ميد

فيذلك

:شعرا ب

حيث

شرل أبنعتمل وقد رمت اصرعده

تضاحدك

مرو إن عنم وقاللى

دول
عق دا

| لى 002 5

مها

لنانة رك انر أ

فحة ( ) 80#بنعىبيد ١ - (*)كذ|  -وفى
()١ذا -وفقديتقصدم
ك
الأروح لت عبد سم 1

0

كنا سمه

فر كه '

اس

اخبار عمدك

بسكم

اي

فر  13عد واؤتابى

اوشيس اانانها ات و

تحار ع  8ركتك

حشر حا

قر جوئماة اوتجد لك مول

ف ها عواملهو حأ

طءخا و ميك

نوم

7000

م :عرق ايها

الى صاسل حتى امات بصا ل

0

د ينه نين:اعون نحأ

فليارا ست العو م ا ور

انأ بدار )١( 00عشرا ثواءلا

قاذى ,اله التو ايناد د
وأن لاد اليجر اضعدت وما.رى
١

00006

5

3

٠

ذم ما أنان الدفييو نه زاهروها
لهأ حالييا ال"

مأ

اهنا جيل

ام نََ آلا عدار لو مأو اصوعا
و للد

 0ها مأ 0 -

و تمس بحأ

وقل وليك نضا ل ار كو د وما أصبأ

نعل عل و  : 3لَْ اليطا ا

وكا نت

مأ ر © منهم

ألى.

دوا كان ذلك ام75
قبيل الطب فأعتسفوا اللماحا

أن نكن للما م 5هن م

وضأ رااشيخ يختبق القدا حا

فكانت فارة قدرت عليهم

اتهم فى ديا رم صبا حا

قعات
9ك١ اين

“لى  5و
6-

شِ أضوءنا
و ا

5

0ابو

صبعدأ
20

.أ ل حدر

مم الأقواى :عقاناف رواها
وادئ اللعر وا لذ

قونانا

وخروسة لا عائرعوالفناع
و 0

لطائرها دنا حا

 :طحطح كل جبآار فط_أا حا

3

جين خراح

اخباز عبيل

من اجر لا عانت حى الت اهل ارم فأخسير اهم أ

كود 7اصاها مأ اصبأ 4م و ل

اي الارض ادركلك القيل
وقد هلك الاراملوالكبول

انألواد ى فكيف ورت وه به

الث اضر نأعسل السييل.
وقالوا آل تسسات در

ْ

ا

كرزك ذلك اليل الطول

ان ذا يكون هلا ك حجر

ولا بق إواد يهم رجي-ل.

فلها ان حسست الص.عح الى

هت كأ تى هيق حفب-.ل.

ذقمت خلا ل ١ليأ تَ الما

الى جيل تطوف به الوعول.
غداة

ناس
اسى
ىت ن
فيالي
الا
اصدتٌ  5كل  68حا

ىْ

ادم الامس الخلب لى.

ولمافء .سل يافل الأهول

الا فا ببىالاكارم من هلا ل
وهلال الذى ذكراخوالذريعة وثو هلال بطنها الذين كانت ملهم *

فهمعو لى الذ ين لهم اصول.
لبة

راقة هذا الشعر
وما قال قدار عدوالله عد عالمن

هل لبطاح الارضعمن نازح

امهللفاق الطود من ناطح

ام هل لعب عفرت امه

من أخد يا خدهن جارح

لافارقت ساعد ها را حة

مير عش من صاعدة الصا نمم

ماها له ماهال مقنله
مخش ان ينظر ها صا

مر :باكر منهاومن را اح

نن صا
فا خاف اأظنو م

قدارلا تالو لاتمزع

والا ل فىالعمل ال اىب
(ذ):

فاجاءه

كُ

اخبار عبرد

وان

وأحابه رِ حملمن المسلمين من أصرعمات صاسل صل النهعليه قانعأ وهودول

بأل ارد قداراوم

راح لها من هاف صا مم

ساء قدار وابوه معأ

لا نأقة الله رعو احتهاأ

على عمودبالر دى الجاألم
وهم  ,لامو عظة النا دع

هاا
رولو
ّحأ
محال
عا ر
سي

من بأكرمنهم ومن ران

عاو اوها ضاي ا

صارت طبهم شفر ة الد 2

اليا 3

ل قاوا من الياابلسن
وا صمح

قبد كان م 53عبر 6

أو قصدو اللمنبسح أ أو | طعم

فأبصروا الو انه

در ا
فلما يل بالبارح

من ان اللهعكنرلرامعا

اع ادعوم الاير

اموأ عافقدنأومخضا

شية العسأ قبل بلا فدح

حي إسير الرالت ف

فايهلعليىاز ل والقارح

ىم

كا

حالم ماومة

مامه الاء لا أ صعم

ماش عر نامه عأقل

مر ما ولا عن ع.د ه صا

وال دار بالدى قلط مب

له تور اجر من جار م

وتال ح أن ن الت بذ كركودأاوعل الله[؟)١

 810د رامالهجاء لعو م4

ولاح شباب من سانلاترق وأقد.

كا شقى عود اذتاول سيفه 

بربدهلاك الصمّب والصةب وارد

فنقايسلتلمهتمموا فىديرم ققدجاءك ذمكرللهومواعد
ثلامة اياممن الذهى ميكن طم تصار ف الدى قالرَايد
متسسووبوعمس سروس واس 5

(؟) يد | وحمل أيك
نون و-عذاب الله طم ع

لضن

6
وذَار  00نْ ال د  0 0-2إنشريه عن الرواة ان ا

صا انه

اور  1اناه خبر اأناقة اجتهم أيه الؤمنون قلتلام توةءوا عداب الله
عليه
 -قألوابا صاسادع ريك إلا الله حم اأعداب لملهم بيو منورن.

تدرو اذأ ددرو اعنا عادو ا

 43أذ راتوا املك قادل ناهر
3

ومسهم صا فى طا بكر ناذا الصةب قد طام 21
 93فطاءا فرغا علبا رغاه شديدا واسم الم قا 1/

"5
لد

 0205م 4ألله كل
امالغ فيا 7,5الناقه قعدم رضيي مل 5
١

همده قيارقلطن

قوع ران  8دقال صا يا'م:أهافماسالم4.

مها 0هم فا تحب لهال ضام  0أوذا  60و ال

بوم رايمفا نطلهو,ا تطليون الصمب فلاعلا الل ممدرواعله فياراوا
 إفنوا المدات  فقال لهيصا فوا في دا  3اذه ابامتي المذاب ذلك وعد غير مكل ولب #

مرجم اذه مق الع يد بن شر !د

فييك ١امار الو منينومن

اه.ارم قول رجل من المسامين مرن اصحاب صا صل الل عليه وسسام
دذكر فيه عليزة والصدو وفقدار!
وكوي دول ع

ومصدعا وأأر هط وعدر الناته وانكأ
0

ا د فمحات ذا ها

من شو مبا و عتو ها وماسا

ك 2عن برة فى أرطها  2من سادة شبت وجل شياما
نالتغو اه وأممنوا فىغييم  2حكترت عود بر ممافلا با
ف باح  1حمأوتحل حر 3

انا عظيم فلها عمسا 5

5
له

١
ا
4
|
م
ي
ص
ق
أ
ك
ب
ي
ر
ع
ل
ا
55

02
00
عقر سا حو ع ' 5_2

'[ )1تفدم صنو -

م 4+

يو

0

ونس

أخار عمال

هقمع

قو دعليزةوالصذدوف ومصلاع

وقد أرها الما وى أب  3مأ

ملكو | حجمه_أ والسباع عامويم
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 8عالبك الع بك ب رحل

طرف

لايك

و

أده

عا (

ن أاءخيام

عىابا كاد

وهوالذى يكو ل ١امير المئمين
هأ

خ_ير اأبرية ماطاط لن حيد ١ ل

اعى نه وأناد و الغو ث والره

وعيد شمس اا نأ خير ا سانل

أن المك  : 7و العلنا ع *ص

 1اذ كر بك سيل الياملاك د اس
واذكرعر سارةاج الارض ان سخت
و حص

قطنا

 28زه_هرا و ا ده

 5ا ع ٠ن أن  2المشهورر أ لمك

وان المهاغ مر و الاصيد الثالى
معاقل الناس من أولاد قحطان
عند المروباذا كرالفر ,ان
ىننا الور من ذا مث له بأبى

د

دايع5

سر

قي مأ ار 5

الىاذكراه ذو بث واءزان

2كم  1سه

ت !|ا س كلهم

منفمئ
ىلد|هور ال
واانلسلأن

 0ا

فى 1ال مكر م4

لخصمنا ,مه ذاك الكر .ان

ؤحر

أفامكر فالا

 9نذا الدهى  :ىوالمديدان

قارو ممه

وعدم خالى دت وابن هنا ن

مم هو ج
دحى

نلك

الخ ر عيذ

1 5

تلك المكارم ان عدت مكا رمنا  هذا يرك مجد ئيس باقا
فسأ ثلوا الناس هلمثل يشاكلهم و
اكان ميل بهذا ام لتهاتف
تاك معأوله  8اعييك فل او من أأعرب ذار ارا

 ١امير المؤمئين قال  4هو اأفس إن

 8سشوراه 5

قال م

حدر أن كرو الكندى

ول ره الكدد 73

عرفت 0 8

ارىاماللكدى قدكان :ا

فد رفانا وم د مالا

 5إمطلىالغرنة اليا روى

اماه ورصطتم الما

 ٠واصب فىامليسطتلطيرا

0

واللبونالا

ادا واى هلا لا

اذل يسنن عق له ليتوا
فقت لها وقول الأق مما

كيل لوعدات به  65يا

الي اعتترىفأن الدهرغو ل

خؤون المهد يلتهم الرحالا

ء,

وأصبسم

ازال من المصانم ذارياش
وذوالمر نينقدملك المءالى

وللررأشةد نصب

وانشى فايثقالل ذا مقار

فأرداه وسقاه الأيالا

وافرد ذا مار وكان قدما

ار سارهالخ و

وحم أ الاخسار طر |

لعمر وو وأصطتى حدر أ وز آلا

فبينا المرء افليأحراء حى

رمأه أزد م

عن

ارا 8

تب فالا

ظ واردشاوءة لاطالارخوا

نان لصتي ارون ا ا

فانيكداراهل الازدزاات

فكل الناس ينتظر الزوا لا

انالا :و ١ءةفيهيرق

ذهفانناك فى أن خالا

بعرم عز زت وأل يدوا

() -كذا -قتدبر القصيدةاجم -ع كا

عي

' 35
حزى

اخيار عاك
الله السموال ١ 31

ومن هيك الو مه والما له

 5ل معأ و رك 7عسمدها كن  5هل أ أأشعر اليا د ى لو | سس ب فال

بأامير أو منين قراب هداو عد الاخر و

كان اس هدااهون على

لامقاّر ل فو الذى بعث مدا لقد رومت هذا الشعر وان
الرو ااةذ

ذ انواس لغلام و ان الاك على حمير بأمنلخنيعة ذ وشنائرقبلذ ىنواس
بذ هى طو بل فَمدّله ذو نواس ال معاوية صدقت فلمملك الرا'ش
قالش
ملك مالي سئة وحمبأ وعشر ثنْ سمبدك

ه قأل أنه

 55عد

ار هة بن اأر انش و كانه ءى ذا الثار و كان من ا جل اهل زمانه
ةع  7ار فمشف” 4ه أ عل  5ن

وار

ب ف موك

المر' ,قال لمأ العيو ف

ائلةالعيد شسير  0 6مك 4ه و] تاف

م ر و 5

اهأ

 0الحن انه

أذر دس ان بر هاهءة 00هه .ده
تىأدغل فاىرض ااأسودارن

27 ١

ض فى م
ا
0لى بلاد فو مو جو شههم بى صد 1

امورب 7ده ألمى كثير و
 1اخذ مدوم ذو ماهلأ ول

صابمنالام 0سمأ 5

عم الى أنه د  0الناس ماهم فسحمى دأ الاذ عار

قال ممقل معاوءة تأخيرفى سح ابرهة ذا الزار.ةل ع.ديا 'مير اللومنين
اله لمار جعار هه من غز وه تلك أمر :
|
عار  35قيندت

سءدت

د

أأزر ان
بن

يا

|خمار سيك

د

لنير !ن لهند ى ماجيوثه وكان ذ لك خا بااميرالمومنين اول منار
و ضبعته الوك فسمى لذلك ذا النار قال ثمر جع الى لامن فىبغز حتى
مات _ قال ماو 4نهل قبل فىوذلك و فىذى
 1مان َ 05ال فيهرجل من مير هل

الماار شعر قال عمأ امير

أهل لبه و>ن خأصبته شال أه

| نحموم')١ إن مأللتإن برإد بن غالب بن المتتاب لن »رد إن برإل بن

تملا ق بن تحرى إن دى نوأس إن ,نمل م إن الصوار هد ا الشعر الدى

ول فيه
و لها ناغت من البلا .مأ هما

أذاا! لتار م |  1لا فكازم)

قد ت المنودفماينت فير ها

و حلت منهاضى السنين كدالكا

بلمومال
مدتى وتطىا
أحي
اثت١ .اولادحام ثجمنت يلاد ك
او غات عند اذا ستفر « الاو ى

اث المجيت بغر ذاق ر حا!كا

فانا ك باللسناس خلق ,جو ههم

فىالصدر منهم قاض امنا نكا

انث التهور فابرامالمابلا

مالثافة فى مدى

افما لكا

من ذ ا-بأنىمن سالك خطة

هرهات ذلك جام لناثكا

خضع الوك رأو اممكيده

كر ما ير ار عات بعلانكا

وَل معاوية  1 -ملك ذوالمار  -قال للشماثةسنةوكانسيننة -قال معاوبة

استقر الاول فالاول حي ١ألك عا ارمد  قال عبيد اعميإامير المومنين

قل معاوة فنملك بمد ذى انار ة لى ملك بمده افرقيس إن ابراه
:أ كو امورب من كال مدعاير اه فيأرض البرمى ىى

فى

الى طلعيةه

عفض مهانا  -ح*.
)ا-تقدمفى ص ( ) 181من سبه يبال
( ١ه
0

ك مت في ص )(18١ ابا  3يل بأدة ونقصات ٠ح م
نم

ا

أخيار عنيد

نادع فلسطين
املك فرأى بلادا 7ملأل كن الي بل
نات
يا
الى مصر الى الساحل--قأل معأونه > فاره مقا من قعبس
فهل عامت ذ للك بست

عل ف  0 .أني  55-3ال

البربرقوم من واد كنءان حنام بنتوح وم تقيةمن قتل نوشم إن ول
قال معاوية ولمقتلهم وشم ن وده لكان ان وشم بن تب
عدا صاطا مو هنا مامورا فسار اليهمداعيا ىالل فتركواالأق وثرهوا

الاسلام واحبوا المهامعلى الكفر فماتلهم فظهر م تلم الاقايامتهم كا

عل السواحل ومن هر بء هم فجرعو ابعدذلك ؤتتلهمفريس فىغلوه
الى ارض البرير فهممماالى ليو م قال معاوبة فكيف شرل قبس | هم

مي ولدبربر الا من قبلى شعر #له افر فيس و مذالك  -قال قال
افر قيس «امير المؤمئين هذا الشعر حيث مول

ريرت كنعان ما سقتبا 2من لاد الملأك لامش اأمحب
 0ت كنعان فها وهنة 

يب
انذى|
من ىّعوبس وس

 70لعو انور وودالوه

راث عنانن 0ترسو

عىب
9امسوا فير ممسى منمعّى  2بين *يت وطر لد ذ
واحذر ىمتى أنتقامأ د رنب

فاشكرى ضيعان شكر اصادقا

قال معاو يه .خدفي حدلؤك إلا ول  .قال فيا باغافربيس حيث يلم
امس ليناء مداينة ,تلك الاارض .من افريهية فيندت مد إنتها واءسا سمرت
سم افرنس و كدلك 7ت"سجيها برابراليوم فاما|اعرب قتقول أفر.يقية أن
هدا أث 0
600

( -كذ |

فهل قل

لح

0
ما

ذلك شعر ه قال لمباامير الدسين

1

فيان

السمردع

أخار عمل

84

السميدع بن تمربزنتملاق إمنالك بمنرو بنملا ن بنهن أن
اأطبْنندَاب بتنمرو إنغااب رر اتاب شعر!  قال معاويةوما هو

عبأيد  قالنااميرلأؤمنين هاذلاشير وهو

سررا الىالغرب فىجدفل فيلهمرى كل شاب مام

بام افر فس لاينثنى

يكل صهال وعضب حسام

دن انا اررض طحا هأ

مندون نحر غير -ع لالرا م

تو ض ب ل
افرسان فىماقط

بثر فيهشرباود دعا

بأعىماطى الحمذى حك

هر شمثننا جيش لام

تل منهسم شيخ ملا أيهم

أروع قرم غير وغد كلها

ويسكن البررفىيقصفص()

كتائب سأرت كثل الغها م,

 ١اتى النيازفيجورها

بشيرماكره لذهى الد وام

ةل معا ويه  -فكيماك ف اب
اوكعد قال ملك اق
نرفس ما يه سنه
وأر  8وستين سنئة # .المعاولة فن ملك بعده باعبيد  قال ملك اخوه

المبد دن انرهةذوالا ذعارفسقط شقه من الفافربز لئفسه وكان ؛وجه
فى القزو سنة وعكث ثلات سنين و كارن مهيبا قال لله درلك بأعبيد

ما سمدت تر
اجللمبنامهنل#ه اكثرذكراوعسيره واتذانهفالىارض.
اكثر تتسجيا منهمل قهالىعبيد  ذلك من لاعلهيأامير مْتوين وما كان.
إيامعابه وهدءه مم ها
لس
زمار الاا من اصاب من اا
م إدى الا
ره
كرا

الى أيه فم يلهاأواللهامل  .فالفهل قبل فىدى الاذعار شحر سمى فيه
ر .قال عبد امامله لمامات رثأه رجل من هل لدسة هلله
 5الاذعا

(() 9كذ  -و عثعليه اع #

4١

أخيار ديك

ألمترف  (1إن وال إن عكار أن مرو قالعسد قال الممترف إن  5ل م

ذا الاذعار حدثٌ َال

لاد هى و بلوانه

تحت

ينار د الاس الهوى

فا

وضر

امال

اام

أه ف ليه

ليا لببى على بأقبه

لوكان هذا الد هي اذ هر نا

لهودمن الأرياب والطاشيه(؟)

يمر ذوالا ذعار فىملكه

لكما الد ياه الفا نيه
مدان اليا قلدذى الد امه

فاكثرى التمو يل بحاير

مجد آناء 4#مالهمى

من
قال مدأو 4

على مليك كا لك !بف الما له

قد تهر وا ملك ذوى المائيه

اعد ماك و من ملك تعب كه

9 4ملك

تعذاه عأ مر و رأ سس -

كال ملمك ما

قال معأؤ  . 3ماس مءث

وعسر ان

 0وراش

قال بلى باامير المو منيينكان ماكا من ملو ك حميرو قد قال فيه الافطس
من عت

و هشو رّ حل من

امن شهرأ قال مداو  4دا

كف

سم قالعيد

قال هذا الشعر ناامير الموْمنين حيث يهو ل
قد علا الناس لضا ل الود

اخو

قأد .اا بر بد ا ر ص قاد

مار ذه

زه يهار الاوك عاك

عالى لد ثر أ هى غير خاشى

للمنا ناا د
.

درت

المرب

فهسو رثك لما واد لبو ا

املك عا

0

مرذ وراش

عصلتين  17سس

شرا ه.ا اأمضاع الغو اشى

ليس لثنون عن لشاء الكيا ش

((41)1ت5ق)د--م اولشفريبه  -ف)ي١س(54 (؟) ك اذوقد ضعت الايات 2
اتصحيف كثيرفر| جعها  -م +د

رضزر

[

مار عرلك

حت

وهو تار ولفى كل درب

دوراش

ملك سيرم الا مور حزم

غير زمي-لة ولااص عاش

فرسا سان عنوة وزرجا()

اذغزام نجه ل الماش

من سيوف مهندات صمال2

سهفات برد فى الامشاش

فنمليث اشرا ش

بوش كأن 1م -ناها  2شالبليلفىالدواجى'انطاش
اه اليه من

 00لا

والادللة

حدى

ان نا وعن

ما

سس

من ابض الدود فى الغر ف الثديم وى مهم رت أده ومماأ سَّ

ذاك قل ملك جيرى

ثار ز الكفىو اكت ل وناشى

59

فير رءد هة اذا حى الحمر 

ب ولاببمومة ولاطاش

1

فى

اس

١

6

:

9

| ة

ذا هكدا وماكات اذه اللا
قال معاوية  .لله اوك أعبيد ماكنت أاهظن

ذا واس فايص بأاميرااوٌ مئنين .قأل معاوية  فمماك ومن ملك عذه
قال عيد  ملك نسءا وستين سنة مملك من ده المدهاد إن شر <يل

وهو ذ ويشرح فكان قد تزوج امس أة من ان يداللهارواحة ( ):بنت
السكن فوادت له,ليس وكانت اعدّل اسرأة مم بها فى ذلك الرمان
ا حت
يهعل
اورة
وافضل رآياوعمّلاوحياوتدييرا وعلهاوكانت ذات مش
فرذالك  3هير وغيرها! منه ا فلا حضرته الوفاة بءث الى روساء
ع

قرمه واهل رأى والتبل منهم و امسر اء خيارم قد كرك انه استخاف
عليهم ليس -فنسال رجل منهم انيت الاعن ايها اللك تدع اهل بتك
وافاضل قومك وتستخلف علينااسرأة وان كانت فاىلك د_الذئض

منك ومنا  -قال ي ماا شر حمير قد رأب'لترجال وعى فت ااهلفضل
()١كذا و د

م

حم #

( )9متي

قص

(+

)ع ن
ر لفسايرال لوسى-

ا

اختارعنيك

وخبرت ذوى الراى م نالا شر وشهدت مالوها الماضين ومن أدرأت

منها فلا والذى احلف به ما رأت مثل ,لقّيس قط عا ورأيواحكنا مع
ان امها من ا أن واذا ارحو ان :ظهر م مانموراار _:متانتفعون به

باءاتكرم كاانت النديالانامها من المنفقايلوانصيحتى ففيأهانى مع
اختيارى ابأها مؤديه الي غيرها مانهل ها والى قدكنت سميت أالك

لابن خالىهذا الثلام وهو غلام له عمّلورأى وهو اولى بالامس فاذا لخ
وليالام اما حفيىاتها وامابعد موتها قالومن هو قال(؛) ناشان مرو
ابن سفر بن حمر و قالوا سمعئا واطمنا وانت لهاالملك انظرلنا وابصرننا
فوليت للميس | مورم بعد ايها اد هاد بنشر حبيل ملك حمير»

قال ساوةتارق ع مل لكلمهداد بن شرحبيلقالملك ماثة سنة 
قال معاويةبأعبيد هكلانت بلفس بريد الرجال #العيد مازوجت قط

ولا نكدها .لان عليهالسلام الاوهى بكر قال ثن كان خدمها قالعبيد

الرجال ةلمن كان مخدءها قال النساء  ة ل معاوية أماء هن امحرا ثر
#ال بل نات اثراف جير ..ةل وكان ممهأ فا بلغنىثلاث ماثة و:-ون
حاربه وكانت 2
بس المارية حاىذا لغت حدنتها حدث 0

تغيرلونها ونكست رأ 11انها قد ابصرت امس الرحال سر

الى اهلها فزوجوها عض اششراف قومها و اذا رأتها مستمعه لدولما
مدظية لاعس ها غير متغيرة 'للونولامست.ة مر :الحديث عرفت انها

لا ريد فراتها اولارنجال ليوا الها »
قال معاويه  أاللنساء فىذلك اطوار يكون ولالوصيف الأول واما

البيدة عر:الرجال وتكون عل الصنمةوهى  :2ا
ذلعل
لىك بالحداع
( )1تندمفيص ( ) 711عمربنيعفربنمير فتأمله  -م *

وألم

_

أخمار للك

١ 4

ولك رقالع د بأ!مير امومنين أنه كان عند هأ إلا مور عل وكان

هد أ من أرط قال معاويةا
لعد
تحاندكتى

ء نامسأة اظنها نوار!

من النساء قال عد  -امير أو مئين ومنأ ن يكون ذ لك وقد قالت

لني الله سلمان بن داود م فادات رغبة فويحهرصا على اينكون زودة له

ولوكانت نوار التحقل ذلك ولكنرا كا نت مرى النساء مكرمة لنفسما
ضايطة لرابا واميه اغيرزوع الاىلمساوى ولاغافلة عالنمكار م قال

معاوية فا كا قنو لما لسامانإزدا ود ق .ل عبرديأعتلىيك الث

|المؤمنين
امير

قال'فلفوالله اذك لتحد ث لعجبا فكملكت جحاتءها

سلمأ ن ذرندأود #

لرالده اكرامبأ
عين )(١ سنة فلاياا
نين اماتملسكت
مرا
اي
قال بلغنأىيؤأم
اسه لمان خرج رح الأبدرىالما (صدام الىغير ها اممع دلاد هواهو

ريدغيرها وكان اذا ركب من منزله اصثعناه (ف0ق)دال نصف الهار
اوحه مثل
صسطخر من أرض فارس6لثرو ح فيبيتبكابل فردووه

ذلك المسير الىكلوجهب خاداليه و قاولله امد ق الما تين (ند وها
شور ور واحهاشبر )قال معاوي.ة صدقت فبل قرأت القرات قال
والله باأمير او منين ماحفظه الافى شير و اد
ظانت نااخ حرم شد ى عن -أمال وبلعرس

قال معاو له لله

قال اراد الخرواج 0

الريمفوضع سريره علاوكرسيه وأكسرى جلساثه تمجاس عليه و اجلس
الا نسععننه وشاله وعاأسوم من كرأمتم واجلس ان من وراتهم

() ١قدتقدمفوس(9١م١ل)كابنا قبل سلييان سبع سنين -ح 8+
جان -ح 2+
تىيفي
#لأمط( ) +كذا  -و لعلهمنتدم ا

اخبار عبيد
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عل مثل ذلك مموقم وم همجالس قال ' 21قلينا وللطير اظلينا فاقلتهم
ارم واظانهم الطير مانلشمس والميل موقوفةوالطرا خون فى 'نوا.يتهم
جاوس فى اعمالله م فلا استعروا عأ.ه! أمسريه ١ سلمان امسرسارت ازيل
أدداممن,نويمعن مكلسه ولاشسك عاية مملافى به ولاصانعاأ بصناعته ولا اا

ولا خيازاولادابة مص يطها ولااحدا ممري مملته عاماح .أذنلها8

وطمءهم على الآرضُ فْاذا اذن لها ذلك فلت ذلك المال من سكو مم
شدرة اللهعنو جل ثمأن لهان سارفيأرض العر ب شر عوضم الد,ئة

ذأعس الرباح فوتفت ماعل احا به أن هذ ! الكان مها ججر إن مخر ج
.
لخر لزمان مانلعرب أسمه احمدوهوخا البيين صل التهعليهوآلهو.

سار الىمكلقاس الرباح فوتفت ثمقال هذا بيت الله الذى ابتداء
انى ابراهيم صلوات الله عليه وهو اول ليت وضع فى الارض االمله به
إلى آدمعليه السلام فبذأه> زل سلمان فصلل فيه  1سار»#
قالمعاوبةلنها واكعبيدن كازاهل المرمبومئد -قالء يدن امير أ»ونين

وسلفنا عل الأق يومئذقال معاوبة  فنكان يبلى البييت يوممسرءه0
ابن داود  -قال )(١البشر.بنعامس بنحرو نالحارث إن مضاض لن عمرويه

قال معاوية خذ فى <دثك  قال عبيد 9 ..سار سامان الى ارض المن
تى اذا كان علىمسيرة ملاءة ابأممن مدينة مللك المن اراد سلمان التزول
وكان ليازل الاعلى ماء وكان الحد هد الذى بدله عل الماء فافتقد سلمان
اليد هد حين دخات عله الشمس من مو طيمة و كال مثل ألرط وذلك

قول الله تبارك وتعالى (وتغقادلطير فقا ل مالى لاارى الحد هد امكان
ل

-

/) ١كنا وقد تقدم في ص( 5١ )خلافذلك فيالشسس م

*
دن

.تال ومايمى بالمذاب باعبيدو أكا هوطاار

من اله نبين) لىآخرلاه
قال عسسيك ١ أمير الومنين

يا ابديماك يك

ايده ان عياس شول

أيه

النتف < تلابطير 3ااطيرقال ممأو نه5--هل عر ف أعبيد وله اولياسق

اسلطان ميين )ماهو قال _ العسد ر المين  ..قال ذن ابن علمت ذ لك
 9لََامن قل ان عيأس  59وال معأونهشاصنم اهمد شاه م قَاأى عيذ حسم وان

الحمد هد قد قرم ذلتى هدهل أرض .ا ؤعال مدهل سلمان اخيربى مأهذا

الذى ارى مارأيت ملكا امب من هذ! راكبا على الرنحومعه المنود مالم
من ان
لمان  5هذا سلمان  -ي الله

اره و أسمم له 5قالله هد مد

انت  .-قال من ارض سبا.قال فن ملككم  ..قالملكنا اسرأة لايلرناس
مثلبا فى فضلرأ وملكبا وحسن رأهاوند بيرها كوثرة جنوه ها مم الخير
لد ى2 3ل اعطرت أيبلادها واءهأ من

أن مم هد أ وى

اهس [ 5مر

وأدهوسر ٍِِ قال هدهر امال  -انطاق فى ىق انظر ألمافا نطلق ره حرا مأ

وحتود هاوما عطيتفى بلادهامرجمالىوسلهان صل اللهعليهولي إعدال

مكث قر ليدم قلا عن وجل قالالمدهد _ أىالله) اىاحطات عا
مط  .و حلتاك من مسأ 95شين ال وحددل ب

اعمس أة علكهم وأ وندث

من كلشىء ولماءر ش عظيموجد ماو قومها سجدون للشمس مزدون الله

وز نهم الشيطان اعالهمفصدم عن السبيل فهم لارهتد ون قال (سلجان)
سنلغار أصدقت أ كءنت من ألكاذبين اذهب بكتانى هدا فالمه اليمملو1
0

1

70

9

5

ونا

.

1

١ 0-2

د رجءود) تالمعاوبة  -ندرأ العرانلخداالحديث الاناى
ما
اظر
عنهمذن

ادقام الحدريث
بالمديث الذى ينك #العبيد  .بااميرالمؤمنينالقرناص
ىكنابالل#لكان اد امثعندى شة  .قال معاوءة صدقت
ظ ولوليكنهذا ف

أخار ميك
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قال عبيد فكتب لمان كتايا ودقمة الى المد هد ذا خذه عنماره فمابلغنا
فانطاق  .حى اناها وصار داء رادها وص عبل «ربر ملكتها تنظار الى

طائر من فوقها فالقالكتاسفىحدرها فنظرتاليه ونظر الئاس الىطائررى
الها بكتاب نفاضوا الناس فى ذلك وقالوا  رم اليهاالكتاب من السهاء
لعظما لقدرها شلغها ذلك قيعت الىمةاولحمير كانت اوللمن وضيعالمقاوك

تستشيرم وتأخذ من رأيهمتالت لطمما ذكرالل فىكتا به (با ايها اللا ء
انلق الي5تاب كرم انهمن لمان وانه بسي اللاهلرحن الرحيم الاتملوا
عل وانوق مسلمين )قال معاوية باءيد فاخيرنى عن الكتاب الى ام له

ماكانفيه فها باغك  قال عيد قد قلت لك باامير او مئين الى لا انطق

بشرء ليس يانه فىالقران وقول الله اصدق فكان من جوابهم لما ان قالوا
ن(حن اولوقوة واولو بأأس شديد و الام اليك ذناظرى ما ذاتناًبمينن
قالت انزالملوك اذادخلو اقر بة افسدوها وحملوا اعزة اهلها اذلة وكزالك

يفعاون) مقألت (والىمس لة اليهم بهد به فناظرة بمبرجم المرساون )
اعد

فيمشت بااميراممونين وفدا اربعين رجلا من رجا ها و نمت

ممومعا له وصيف وماثةوصيفة ولدوا فىشهر واحدهم ذوانب وقصاص

والزى واحد وختمت عللىسرا ويلهم وشت عاثةفرس نوت فى وم
واحدالو'هاواحدرة و إمثت نحق رصاص فيه من اللواه و الزمردوالياقوت

الاجر والا صفر و الابيض والاسود ماحم لا يوصل اليه الا ان يتكسر
وعدت كرزة غير مثهوبة ك
واتيت اليه انكف القت هده الخرزةٌ بغر حديد

ولا علاج انس ولاجات وبمثت اليه خرزة مثدوية ثقبا ماويا وسأ انه
للخل فيهخيطا و قالت لاوفد اقنبل اللحداية فهوملك من الملوك فرو
60

أهوي
--
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يح

أهون علينا محارة وان رده وم,هلها فالردل يي وقد كتت اليه كتايا
قاد قعو ه أله وأألوه ما فىاح و أل يشدلى نان الذكر و الات من

الوصائف والوصة' :وألكثر الخيلرأها  3قبلصبأحت وعنا لولاء دعن

قرامةٌ ما بين ذلك فا قدم الوفد الى همان قراكتابها وما سات عنه
من علوخسبر فدمأ امن والانس ودعا بالوقد ققّراالكتاب وقال اليا
من عمزالغلان املنموارى ولا ع ماهم فأعلموه أنه لاعلخم نه واشت

اجابه عا جأء همنقاها وعشلقيه بض ماسا لده عته تكث ابأما ذقاب.

الامى ظهرا ليطرى حي علمه الله الأه و'طلعه عليهمن حكتته قدعا بالثليان
و الو ارى فاص بطدت فى ماءو دعام واددرأ بعال واحد وقال.

أسلوا يكم فكانالن ن اذاغسلوا اريدم حدروا الماء حدرا والحوارى.

يصيين الماء صأفيزم علذولكدعا بالميل فقال نون فى يوم و احد
وقال هذاءال هذا وهذأ عم هذا وهذا نعم هذا وهذا انا هذا
# 0رع منعن والوؤد ينظرون اليهفى 3 1والتعش مأذمتعن مد ا
واارزة أل /عت فوضمهأ لينابه 9قالأن حصر .من ميهأ فتكلدت

دودة مين ده قتالت نأا انا اندمها عي أن تحمل رزق فى لمشت

قال نمقزمت اللرزة الدودة تثتها حي خردت من الماافالا خر قن,
لاثة انامثمانطنت لرزقها مدعالمق ذركد نمقال فيه جوهى عدة
اموه ركذا وكذا و الزمردكذا كوذا واليا قرت الاحمر كذا وكذا
اليا قوت الاصفر كذا وكذا و الاديضكذا وكذا حتىفرغ من جيم
ذلك والوفد تثرو نم دماباإرزة االوىثةيها.فة لان ضرت  -بك <م
داخذ هذه لخرزة االوينشبا قد خل ها خطا  فاحاأًته ذودة "حون.

لخيار عييك

7-5

فىالتصّصة()١ وقاثت اناادخلة ذيها عل انيمل رزقق احشتقال سلمات

ذلك لك فاخذت خيطا فانقتنه ف راسها ودخات فىالكرزة من ”بها دق
خرجت من امات الآخر م انطقت الى رزقها وهو فىليشت 95 5 -

سلجازر دجيم ماامرت هه اليه قال وقدذكر اشهذلك فتىابه (أعدوي

عمال فا آتانىالله خير مما ناكم بل انتمبديتكم تقرحومنارجع البهم
نأيهميجاو د لا عل  3مممأولاخر دهم ا | اذلةو

ص اع ون).

م 5قال  -لمانحين ولى الوؤد اليينا (ابكم :,نبنى لعرشما قبل ان 5وا

ول قبل ان تحرامعل اىموالحم(قال عفرت من ان 1 12اتيك
د)
,مين
سل

نهقبل ان تنو م من مقايك (هذا )و الى عليه لوي ام)يقنال وكان
لمان اذا اصرح جالسلجلسائه مجاسايتَضىقيهبين الئاس و يمرم باصره
فلا زال فيه حى يؤذيه حرالشس فمى ذلك اأقام  قساالمان اريد
لرت هذا قال رجل من الاس ل اصف بن برخيا فما
اعمم
دكار قذ علىاسملله الاكير  قل معأ وية هراك الى.ول باعنددأااوكان

أصيت بعل ما و والسحر اليومأ:سبته آلىعلمه وهو الذي كان وضعه
فالعبيد  امير اأؤمئين كان اصف فهاأغنا كاتى سامات ١ إن
ااننهوكار..::
داود د كان من اعرالناس واه رم عل م وشم 1 3

م-ان لامحجبه عته أذا كان عند نساثه في فاتن سامان لكر ااصف اتمال,
ذلك الشيطان

الذى فقن  -مان وهشو الذى دحل عل لس أنه سالن عن

سه00

أن  -أمان نكر ندا ار من عل الخ ض(؟) واد ! قن

 4انالا ه_لى رجع عنون بعد حرص منه عايين فاذا طبر ن  0عت

مله الماساف  -ح(..؟)ذا -وقص ( )5اله بأبندق()1كذا ول
افيض  -م غ3

و

14
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و 1كر لهن ولرمه وقال اصف 

وقد انكرت موقضاة لا دصرت

رعد له واظهره مع جوره قبذكر ناماير او منين ان ذ للك الشيطارلن.
عأسل عدر فكت مدة ن نحت كراعمى -امأن بن داود وأاسنده ذلك

الشيط الناصف إنيرخيا 1اخرجه للناس قيار جم أمان الوملكه وردالله
اه وكراميه ميإبثالاقا_لاحي قه أثله اليه وس ار مون تيال

ذلك الكتتاب وتصدةه قال معاو ية فكيف ١ 5اصف ينبرخيا ان
ذالك الشيطازصتم السجرو دقنة تحتالكر سى و الأاة اليه قال عنيد
دخات الفتنة نأاميرالؤمنين منذ هاب علمه كأ |تيل نه سلهان وهو قتنته

آنا رأى من سجرل #ه

ظ

قال معاوة  صدقت لد فيحدشك الأول #القانطلق صف

ونوضا

مالا  1الا عظم فذكر نااميرااؤمنين ان السرر
ثعملى ركمتين دعاب

عا عليه مبثيلنبدى سلمان بن داود وكان جوف وت فجىوف سبمه
ابيات على  +ت ناب ولسكل أن ققل حديد وأاف.ا تسم عندها 7

7

ى سلمان السهرثر من  3قب وَاؤوْلوْ و جوهى (قال كروا ماعن شا

تقار /متدى مككونم إد شن لامتدون) كالما وك ومانلك :
ال زاك و  4واقصوا مم_4ك نظ امود ىَ فول تعر ف العر ش

تأعبيد
!ذا حأع

0

 4قالمعاو  4ومأبهر رك زهذاكذاك_

انعباس !

امير أألؤمنين يدكرذلك

فالعمءت

_ قال و أ لنهع ٠ن أأهإن اضافا

من الظاهى شيا الاواما اعرذه واأعلمة  .قال مماو به  ..أولهيأطن
إل ناك سوءدت ابنعياس د

-

قال معاونة .مركت

شا :رأاها حر

ت ف رطلنت علمة  -قال عبيد  5ثما أميرااو منان الهرا "5
الا وود دخا

*حيار

م

احق ماد خات فنهوطليتعثلمه  قال معاوية 

مك
عن

صدقت تقد  8دديثك

 80عشرالف قيلى من
قال فليادخل الوفد علمماارت 0وسأارت

روس قومهاوخيارم واخذكل واحد ومجنوه اصحابه وجنده وافاضل
ابهتله وقادة خيرله ماثة رجل ..فقدمت عسلامان زداود فىاتى عدر
الف قيل وماله وعشرين الف فارس غ!يرأرجل فلاد خلت عل سسامان بن

داود تركها ثلاثة ايأءالى قوهها مالتولينفى اس هذا الرجل أندخلين
مهل" مقت أيه لي  .-فألتسا علمج منه مأممرفول
ف ْ صذاع”ه ماريإ'

50و نمياممالك  7دل الوا انظروا اأيه اذا انادا ت علهفان اع ذ,

عاجا
د
سكل
بالملوس فبو مللك فان الو
ناس عند الملك الاخاصته و ابة ان ينمى و

مالا اذم قا قل من
رمسفى انه فى مع ان

أسأله عنثلاثة اشياء لا اشكفيها فاناخبرئى مأذاه نيوانا د اخلة فى

امسره ولاطاقة لكمنهوان ل غمخبر فى فليس نبى -فليا اراد لمان دخولما
اليه ووصو خا الى مأ لين دنه اهس امن كمأو ' ع كينة وعنش )|لهحا نطين
ومين مدهت الاحمر وذوامنوراء ذاك حلسا أْهودارا ودملوا أرض

الدارلئا موها الذمبت غير مو طرءأبئة 9اذن لمانادخو ل فدخات الدار
)صرت اا نطين نظار ت الهأ د خات فرأت ارطيا وحطا مأ من ذهب

تصغ رعندها ملكها ورأت شيالايشبه ملكها الذىكانت فهو مان قاعد
مفجىاسه فاىقصى الدار ومعع ليئة من ذهب ترد ان اصرت بالملوس ان
رش
من
نخا عسامفضربث بيصرها ذاذا علىباباسسليانمو ضم لبنة ف
ىد.ها تيمو 9
الدارليس قلينة فكر هت حين رأأت ذلك انعضىءا ف ب

«اللبنة فرمت بأبنتهافيذلك الوضع ولعارت قار لها ليا دخلت عله
سلدت

83
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عدية املوكثمقامت إنللبهساعة لابعس ها حاون

د

ولانهاها عن العام حي اذاطال ذلك عاممارفم دامان رأسهاج فنالدداة

الارض لله رما من نشأء معنداده والء ا تين دنشاءفلبحاس ومن

شاء فليم قالت الان علمت انكني  .قاللحاومن اين”«لمين ذلك قالت
عامت اله لانجاس عانلداوك الا بأذنهم واما القيامفعندم رهام وما اقل من

 9بيعله ام ٠ن كأن من

او

وقد انبتك  5لتأك عنثلا ناهشساء 0

0
اىءتك
بهن دخات ط ف

وان ل مل رأ 0 60فمالينى و يلنكااثب قإن امال فآ ارق

الاباللهالعلىالعظيم  قالاتدن

يعن ن#اوروى ارس فور اررض

ن
ولاساء و شبه الو لد اذا اشيه ابأه و أمه من اناتاه ذ لك ءو
لون اليا لكوك لقنا لته عوذولك
هى مذالة لهعءل الكر سى
والا نس و الأنعن عنه وشاله  قال  -لمانتلاس هل-ى عند مقىهدا

شى : قالوا نم إلى لل مهربك هاوئجر يماحتى تمر ق لم
رءوى ليس من ارض
ىقها فنحن نا نيها منذلك عا
للها( ؟)فانه عنص

ره
فا أملتين اللتدن رألنك عضي

ا ابه قالت هذا بقجدنت به
لكت اما شه 'لوآد فان[انطفة إذا ديك

شابنه لما قا لت
لةك
ارأ
شنيه لهو اسنبقت من أأ
 10جالاكا
2

ك1الليس لىعلالخيب وولك ارغيااهلبو

وغ سائان ق2ع>ايه ذاك 'لى .به فاوحى اللهالمه لى قدا اساتماماسالتك
.2

 5يناه نااك نا اروص انان لهو
)"7 (0

اش ندروض ايا

ها أن الانس والحن عجارو يده العل -م 5
تقدمبت القصة -وفي

أخبار عيدك

شد

لاسلامفقالت! نظرفى ذلك بو ى هذا -قال فقالت لمنفم متها قد كنأ

فى نص من هذا الر جل القَليل الغفلة فلا نقد ر ان تفعلمابر بد فكيف
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ولكن قضاء كان كو يل ملك نا

ولاان اذ ين الا قا صم للظأور
الى أبن بياللهداود ذى التنصر
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وقبل فىرواية اخرى ان شمر لما اقتتح -همرقند هد مها َاس دناتهنا
لوجه الىالصين تشافه ملك الصين خوفا عظما وعم انه لا طاقة له به
شم ملكالصين زوراءه فاستشارم وقال  قد اقبلىهذا العرلي وطلااقه
لنايه اذا رول فأنى كلوأود نهم رأى وق منهم واحد يتك فنالَ

ه ما تتول  فتال ارى انتظهر الغضب على و#دع اثفى وتأخذ دورى
وطيياعى واموالى ودوانى وعبيدى حتى «لمالناس بذلك فحكره ذلك

ملك الصين لمظم ذلك الوزير عنده فلىيمذره ذلك الوزير حتى -اعده
وفعل به مااشار عليهبه درجم ذلك الوزر من العين حت انتهى الى شعر
قارآه جدع ائفه وشكا عله مافمل  4ملك الصين و اظهر لشمر ر ءش,

النصيحة مله شمريرعش مر خاصته ماحتاج شمر الى د ليل د له
ع لالطريق الىالصين فىاافازة العظيمة التهدونه  فال وزير ملكالمين
لشمر -أنا الدليل ولاحد مالللك من عرف هذه المذازة وعرفااطر.ق
فمأ ملى فنوض شمر رعشنجنو ده وقيأنلهةار كُالتفعن الذى له و نو ده
ى سم قذد و ملك داف الور ر شار م  0غير طْربق عتى اعدوأ

اىلاك و انوا بهوغد مأمعهج من الماء همال
بعدا عظما و اشرفو! عل
شمر اينالماء ذتاللاماء هاهنا الا الموت  اردتأان تهلكناو نهلك ملكنا
و تتلر حالناوتسيبىة رارونافوهيت فسى لاهل لاد ىفو قبتهم من الملا ََ

بنفسى وانت و من معك احق بالهلا ك من ملكناواهل بلا ده فامر به
شمر فضر بت عنقهو اين شمر بأهلا ك وقال لْنده  .نو جهو ا اما
اريم و فرش له درغ مرل <د يدفظال عله ند رقه من -حد بل فذأر
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فمالشحر و الاء والنخيل ومى بلا د التبت مُلكوها وتو نوهها
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ولوكان ذلككذ 3 9
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قال معاوية وذ فيدديثك باعبيد . لفكت تع الرائد بن'بم الاقرنبن
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فلقييم عل المد من اذر بيجان والمو صل وقد اجتمعوا ونظروا الى راياته
فاصطةوا لل ل فاقتتلو! اباء 9انه هزم ااترك فتتل أاقا آله و-بى الدرة
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قال معأة  2 ِِ 4ملك لعك ه ب قل ملك تعد هْ

 /-ملكى آر بن أمدعك ان أبعلا كير -

المنفيزءمون أنه كان ,تحرسمنالدماء واما !هل الرأى والمعرفةوالبصر
إلا مورفاممقولون يكن ذلك منه |لا عن اقلتةجرية وقلة الاثفة
وصغر الحممةلابهإنحدث دعوة

ملكه ومسبرعند نولا طرنقة احدمن

قبلهة ل معاوية  -وماثمير حال الملك _ #العمد نامير او منين من بغس
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2ك لاحم احوا الزعة و المكونو كاو ١قد ملوا العو والمروب وائرة
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فاتما تحن منك ولك قل وكيف انصرك عليوم وانتغ قتلتم ولدى وقد
جثنالم اريد قنا لك و وات فريتكم فاخيرى كيف كان قتلابى خا لد
وال أفسدت امه نه وبين را يه  3احتالت له ومتلتة_ فاليم واعرت

الممة بالكية اولءريت الكبة |لطبة(م) فذهبت مثلاثم! نصرف ما لك
ابن المحادد الى أده ذمَال لامه ان انكارت تفويهة

ونا هيا

ذقالت امه ليت حظنا من انىكرب سد خيره خ.له فل هرت مث لا9

ان نيما بمث الى ثلاث ما ثة من البهود و ثلا ثين رجلا فضرب اعنا تهم
ومنخراب المدينة فقا م اليه رخجل من اليهود يقال له كمت إن تمرو وقد
م ) نا ة

2

(؟) كذا ب

وُرأحعه سشٍ

ش

الى

أخمار عيذ

1042

أنى عليه من مره متان وستون سئة  .افلله

اها الملك لاشيل عا

القضب وامرك اعظمان,طير بلكليزقاوعسك فىقلبك الها 8تمزع

المومالاجمل بك وانك لاتستطيع انتترب هذه القرية -قال وإذلك
قال لاا مهاحر  1رس من هذه البئيةمنىمكة وهومن ولد اسمعيل
ن أراهيم غيلاه قال'بع ود كر

ذلك

 6ل عد زمانك

 6 0كللاامةمهسكنو كاف عن خارما *

قال معاومة لقد بلفىبأعبيد انالييود كا اهاماكان لاخزرج معبمقمأ امس

حتى ان الرجلبتزبوعالامأ ة فايصابا حت ندا سمارجل من اليهود
وكامواغابوم عالمىرم معقأالذ'لله نأمير المؤمنين ل#دبايك مالميكن
وأمد كانت |لبودم| اذلاء فكانت الا وس والمزرج أمنممن ذااث وأسريد

ولقّد اخر جم لاوس والتزر جم ن المدبلة حتسكدوا خيبر وما كانت

امرأة.من اتلزرجريعقادم,ا رحل املنمهود أنذا.قال معأوية ف-ل قبل
فى ذاك

شعر 

قالءع.يد نم!امير المؤمنين قدقال فيه

ل دو ال

ن عاديا

الفساتى قالى ان رجلا املنهودعاب الهود فى صنمتيم فانشأ وهويقول
فى ذلك
عبت المهود ود نهالك  /ثم

نضا هوز 1 4سا ب الَووك

اتمر أل وشم بده
دين بن

موس وهار ون التى 1ولق

قالمعاوية دع هذا وخد فىحديئك الا نم :آل نمبااميرام منينلا
رحلان من٠ حيار
ظ تدم لاقفمن شرب لوجدالمكة بريل<خرام! فأنأه

الهود لماعلوعند هأمعرفة فاخيراه باشياء وعلامات شحب فيا وادناها
قل و رام رحادل من هديل  2شر مر ٠
بوقرعها .اليهاو

قوميا مالو اله

أخبار عيذ

5

اا الملك ان هذا البيت الذى تمظيه الثاس وز وره العرب فيه اموال
كثيرة و كتوز من الذ هب والفضته و'للز لؤْ والموهي والد رواليا قوت
ا خصيه أحدولا هده وكانتجرث الكمعة وأنت اما الملك احق امع
مأل
 7رى هر ره وتمل حار أنهالى لمن كول شإدر للك وحستث اريف
والخصب

فدظه

اعرف الى ا  +رالد هى بكو ن مكر مة لك
إن لك أل

وله انك وأعو مك0

لوارأك الأ وَل علييم!اوصوء ك الأمهنالك_ذلا

فم م.ذلك فأخزءه الممى وكان  1رقمأفكانت
جع لببعمشو رام و0كلامب
اشر ه22

الارض فلأ أحس

'  5ذلك دعأ الخيرين ماللا مأ ه_دأ الذدى

ءطه عليك رب هادل|ببت  :قال فزع من ذلك
الى -تالا هداشيى.م
حواك
]متو
دمح فى"
فيه
يت م
عا ا
وضم الذىارحل مند و أصيعم 9

رباناناصنم  قالاله امالك اناقد _ممنا هذين المذلين ومااشار اعليك
َه فى هذا الت وازالذى جد ف<ىسدك مرءالام حين ممت بهولهم

واجتهمالمىا اشاعرلايك بفاهن احبيتالعافيةفكف عهردم الييت
وألو

خيرا فانك لانطيق مبارزة رب

المالين وحدث نفسك

اكرامه

واعظامه _ قال  5سار حتيّقرب الىاطار ٌ فأصابتهم  2كدت ان كم
“6#

بدت اللهلتيلكن تساك لايرجم مس برىمءلك عين تطر ف وما |رادار:

الاهلا ك
هكلواك من معلك  قالبلفلامحردبلعيين فضرب اعنا قا
كمال ”نبعلاحبرين اتىاريد ان اد خل بيت ومااصنعاذاد خلته قالا له

الن اردت إناند له ذا:لمأريهواحرم وار لمؤايه سيؤذن لك فىد وله
فسار

01

اخبار عميد

فسار تبع حت دىخل مكةفالو احر مو بطال
وققوف
فبييت و حل
امواقف كلها ور ابد ن واطم الناس و كساالبيتالملاء
المحصس والبر وااتقام عكة سبعة ايام فلا ار ! د آلانصر !فى إلى

امن ار إدان تحمل لمجرال ساود الى الهنفنه ها ! ميران عن ذْلك
تر كدوانصر فقالى من7

ْ

قال معأ و لهاعد هل قيل فى ذلك شعر ال سم 1امير اللو مين

قال فيه رجل من قر بش  -قال معا وابةومأ قال من الشعر  قال عبيد
قال هذه الادات

لعمر ى أنملأرءحل لد يكم

لهالح_د والانام و العز تع

انا نا كرم ماجدذو حفيظة

اغركري الوالدين سميدع

فلخش منه األذىالبيت زاثرا 

ولكنه سمح اللليق.ة اروع

طاينا اليه اات يده ارضنا

لنااركن اناحين بو خذ زع

تقال  1أعمى واتم ولاه

وليسلهعحنرها الد هميزع

معى رأ فقىومه غير واهن

َه جد ود 2د ها لس ندهة

قال معاون فانشدبى باعد الشمر إلذى قا ل تيع في قتل النه خالد قا ل
م |'مير او منين قال هذا الشعر

مابالعنكلاتام كأ نما

كلتاماقههاسم الاسوهد

ارقا لمافل البهود دير ب
وحلفت هداتلئن يهم

فلكت فى عحمدارت "ا لمتياد

زب الحديد عشيه أو من د

لمات عرصة ميزلىفوروضة2

بين العصق الى يم أأغر قد

1

و لفك اخدانت الهم فأ حأ 5

مره

فىيالحصون  72 0هاعد

انلسنييط ولا العأوج الاعبد

غ كرام  0نس عطسدهم
والدل و ناد 5-5عاديا

كتراقر نبتت بقاع اصلد

فا

ذواينا لاكالدى م اعه#لى

مانر ركه ا اك

لا آتابى مر هديل اعيد
قالوا عكة كيز قرم دار

وجوا هي منلو أوو زبرجد

يثنا بطاف به واإنحر جو له

يدن أداى حدر وركناسود

ذاردت امأ حال رلى دونه
فدردت
1ت

مأامات ف.ه علوم
لجسب انه لتنا طبأ

 59الىمت قربظة عام

تاصعول فرفب أعسر | لاع_.د

و أ للهالى شعع
و 0

له

5

قالوأ ازد جر عنقر  4,ج<ريه

فعدو نت عذرم عدو غير مثر ب

5ك
و ١

اعفيتهم الله
الطليد

أرجو

فكوتهالل يط الماى رغية
وحعات

) 3يه مللخب

0

طحأ 2

العم مالك

سبال  05ان أه الهو د وتمتدى

لني 1

عموه

ف

خرابت اللمسحد

ا

قِ اش هيل 0

لمأ ا

020006

 8ده

مل

و لال م_ل

4و ار  2أشن سا

ل

المدعدر :

أقلددا ا  2-1بأبه

أرحو د لك عند ررى ز أممه

وخدان دوقن  0موقد

ور'تِ “ن.ذوي  1اسرة

ورب

قرم ياون النصر في اعقابهم

وغية بن اسه في  00ىِ

فر لهم :قالممهاوملونكها

وعطدت عورا راد وموادى

م

ع فاخت الادة ويا

مهم [ م ١ةيد

وكعتنها عرك الاهات الاحرد
وامد

55

وأعد طئانت |رض 1وطعما

جد وان قصة |م نانى المسئد

قد كا ل ذو لسرنين خالل مسلمأ

طاف العام دمن -المكان الاهءلك

اسباب اعمس من خكيم م شد

فرائق» :رالشمس عند غروما

ذنى
فى غي

م
اين
نوج ح
اىبأج
وى عل

ردما شاه اكد د لهل

ا
ل 2غ
إاه
ردفاناهاذن

سسر مد
الاا مأان

وأعت نت لى عه ف «أرت

فثوت هه أسعين عاما ةذ حوت

خات وثأطا حرفك

6

كرسى فلأك ماد

2

ّ  0 65مهازْة ضرهد

خدام  7تما ون من الغد
ممرات

١ ازماما شْ ملكها

ذرأتسيا الرمد حين انصرات

عن الملك المظيم رمأ

يمن أللوك فا برام مضمنا

مقشوطية اذ حجان امن الطدهد

 8اتاها قبل ووم الأو عد
قبل المذلة ان َال لما ردي
ابن شاوق

مماو لكأ

دصر

مو 735

رس ولاللهصل اللهعلءة و و لم
والمعأو  4للهوك أعبيدفهل قال بع فى

شعرا حين د لهالمتران اسه قال م أامير الْؤُمنين قل وهو در
حرو النىصل اللهعله واه  1م هدا الشعر الدى قول و4

شهدت

عل احمد أيه

رسول

دَنْ يله

بأرى اسم

ازور
له امة سميثت فى

دام ة

أج_للد

خير الامم

فلومد د هى ى الىد شىه

كانت وزار اله وان عم

و كنت لهيراعل اللشركن

حراب وم

أذ امأ مذأ د لد  "1 3و

أسعيوم كاس
اغشيهم

0

 2قر

دم

اخشار فيد

0
و اجمل

تعسى

وافرح عن صد ره كلغم

له مه

ومن تسلى فو بص  1تأر

فو لحفر بش اذا جاه مم

يهم خسير اسلا مهم

وِؤ واله بم لا هتضم
وجا ش مم محرت ثم طم
يو اليذوىالد زد وذالرحم

بيهم خا  1ألا دياء
ى وجد لاه فى كتينا

 4ملل ى

وممصم

ونه

دالا نام بر ها نه

يوه

اذ احل فى أل بعد آْر م

أسيافئا

وو قم الرماح كوقم ر 9

رجال بدو مون من ذو به

لالعهسد له واإن مم
ونو فو ب

ملكنا الا نأمفداثوالتا

اذل من_ :النمل نحت القد ١

ودانت آانالسند فىار ضمأ

 32انث نا

وهنا قياثل
وعلمه

حد

اماد

سمواوسمو تالحماسذمو |

و وأو | و وخا

أناء قحطان مر سير

 8ليل

لعل الوهم.
عليهم جم

اسيل طو ال

الامم

امنا البلاد بأسيا قفتا
عيبل

فكم والكة

قبل

سليتا

3

ور هُ

وأ سدم مين

بطل

مها يم

مسالم,

ليت م

>ن أأمسعحد ى واكتن لاحن

وازالارر و ايبص الحرم

شتا الملا 5

عذ ىر حال ل م

وسو اذا

لى ملك

عاقبهم  -ال نعمأ امير اأؤمنين قالفيهم هذا الشمر الذىةولفه
02م

مده

أخبارعنيك

قد اتتى عصا بهمن مذ بل

زتمراا نيتم

يت

قينا فايه فالى الله

ال لؤم ومن قبيل لام
ول لوه

عل

كنوز عظأ م

اذهمنا لفلم.بدت حر أ 1

يأمنالناس ازساات وفه

تأ من الطير فىوكور انما م

#اللى ابرلا بر ومن هذا

ذاك

ما نيهم من الله طير

ماءروءاولادحام.

فترض الرؤوس.ر ضن العظام:

فرددت الدى رشعل العو
 3صليتهم .صر لكا لا

مدت

5

زالر نت فىالا
حكام.

مد |إله بع اأذوقاه

و اراه الس فيكلو53

اذعر أه.ورده

سسلا 5

 5اصقاه انه الس البيت الذي اسه اليل الما ى,
ذاك ليث طبر لفن لنش.
مي ى

لع.ك زمأ له

كنع اتناسخد مة الا صا م

قال ذاك الاحا رال.قر مشأ

سوفب

تجدون اسم اد فىكدا

نالله حماأ محرمالاحر | م,

تالى,نأ فصل الاسلا م

برو كا للا صن ونالا ثام.
لوقض الله رينااناراه.
ولا هن د علكلدن ر أ م

ولداك

النى ممأ جهأة

معشر أ وروا اجدقدما

دتصون الأرو[بنأس تصميا

كات مله كيزل الها م.
سةا

ها َه لكل مس | 1

من را ىعن

ةو

خا23

ساد دالنخيل  1اله طن :
رماح

كلعغاب عنس م

54

أخبار عنيد
كابم  1صر ق من

ندر العيهين افيا رك له اج اغالا” :

قال مغاوية لله اولكباعدك
ا

لحكنت محا فاهن

 5اليف ىّْ قال م  1أ مير ا مدال قال 8

جد دي الحللاءرى الوليدا
انيجدى وصلناام ممره

قدلءم

لشن ادعو المي
|الهو وانغأ إشول

را

ا 0

ويسكنى اميم المممو دا

رما

اكرمالناس حان اس( )١عودا

الم الها حش العطيعوميك

 2ال اكون باغحسو دا

المق الخدزذا الصفاء ودى
وسللى عن مسير ذا اذغ وأ

إواء لوف
ورت

دىا
وارى المد
عوحت

كر
للتر
كش
اك
وا ذ
اوا

ودا

التعا بن كنا

ولنا الك ان نود المنو د !

المللثك دم واذوه

ورثوه عن الحد ود جد ود !

و«لى عن مسير امن ظفار

يجمو ع وم غو رادا

موادي اميها لسمر قال

عى اباقت الاباطل قودا

سوا بغمسكدات

قدورثمنأامامهاداود!

و عا

 30فده_أ 1

 5لاص 5

مم العهين قدر ها المسر ودا

اوسيوف قو أ طم فى حا م

صا نمكان قبل ذاك عيد |

وارتد نأ كل عصبت حسأم

احج المين صنع 0 4لد |

 0الى للساء سعورة

اها

ا حرب مسر يلون الْديدا

و د.أ لأخميل اا و لأرحد-ل رحالا و للدر ود ثرو د أ
و حمانا

على | 2

اليم.-بى ا

المرب ذ ١ال كلاع سربد|

) 00فى الاصلاشب  -عم 1+
و .لأ

525

أخيأر عمك

عسل | 2ه

و حملا

اليسسرى

صبو ا ع الما وب

سوسا الدرون و ا رف واللاة للاطا كشا

ل الى أ

و ا اعد ذكد ١

قغدشينا يانا أرض مس و

وقتلنا الهو د قتلا عند ا

وزيرحا وقندهاراوممياً

ركد ت فوياهلسيوف رلودا

روم ورك

ومن السند قد عفر نا المدودا

وه

منا ع

والىالصينسرت حولا”جديدا

اقتل الكهل ثمسابى الوليدا

واستدنا جام ملك قنا ذ

وحميناه ض_اغرا مصقو ١1. 3

و ركنا جمال كرمان نما

د عستها الم نأد مهلا صغدا

وفتلا رجال فارس طرا

أمكنا عند اللقاء اسوذا
مو لى اأخصيت مناطر ذأ

 3من 0

دمأ

ساعه

ار تب وم

م عن درب قتلانا اليهؤد!.

و لكك

والدىقد<و ىفامسئ ؤت 8

ماخر اله أأشهر ارطيا

واتاى هاالسيظ'و فود"

و استحنا البلاد من كل ذم

و ملك نا العياد ملكا جمد |

اه

و

8

الناذ د لصدر

و اسن نا اأأوك حىّ  000لوأ ١
 7دنا الل

ارض

:مع_بك

ايكن غن وما البلاد ود |

افترى حواننا اللوك همود ا

وجعائنا لهسا معاذا عشد أ

ويسم عليم وهس الى.ه ل وتهد ىال تجيؤظى التيودا
لشاء النار طن و شد |

و ى تعاب سح أت وكرا

وهذيل جنات للبرى والرب_ش وكا نوا أقل حى عديدا

واثقية عأ لد بغ | سقيسة.الحيي .عش و صتم الأبال فتلاقعودا
انها

1
7انااؤم قصد | سه..لا

أخار عبد
ور

الواء ناالممودا

وكسو االبيت الذى حر م اللهملا٠ معصيأ وبرودا

تمطفئا لد يه عشراو عشرا

وخررنا عند لهام سجودا

واقناهمرء الشهر سبا

وجا يابهاليدا

واعسىنا باسرة الجر همسينو أوفاخترهيمعنحشاهو دأ
وامل] الى برق مسا كونا حين ونا ولادما مفصو د )'(١

وتحر نا بلاكشس تسمين الفأ

فترى الطير و هن و رودا

وصفا ملكنا لناءغ يراتى

إست امرعجاولفناء خلودا

كل ملك فى .-وى ملك رف

فله ماكنا عدا .دا

خاق الخلق قا جراو شيا

وشفايسصه وسهيدا

قاهراقا درأعيت و نيى

خاق الاق ميد نأوميد|

مير اكر م الاناءو قدا

سادة النأس حمنا ال نسودا

ل معنا وله بأعبيد انشد شعرا غيره  قال ممأ اميرامومزين انشأتبع
عدم قومه وشول

إبهاالااس لست اععرق قوم

مثل قوب فىسالف الازمان
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تهاد ىئ كأ سل غاب علها
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و أروم قل ادت لتاخريحها

من قبل ان اأيهم عدا مل

1

كل نهد سأ خط صا هل

وكات المعد لناشوقية):

و الخيلتعدىفئقرى كالل

جمع قحطان و الأ .م

ما فيهم مر :عاج خاذل

 5نكحوا من ذات يل بلا

“هر و من لكر ومن عامل

واهتد قد صيعهم

زوم قهر م ير ذى طاعه

ومن

نكا ح رشدة نينا ل؟)

5و لَ صدوق

9 5

أ عل

للغازى الْمتاز و الما فسل

واآى  <6الاجر بى انا

الى ظفار املك  3الماجل

وأاسكوالاجوج ادف انا

والد ر  0أصد أ  4الذا ل

قف اهل الارض عبدنا
إن الدف 0١ه

ره

ونيا

()كذ فى الاصلبلاةط وال اعأم  -حم

يه 0_0

من حأف ومن تأعلل

| د عيبل و 0

للا 0
وموس

سجوو جر جاوز وس جور

أخيأر عبيك

5ك

ما بيعان قلت مايم

أن نصح 1ء وتاك دل

ء ي_نكداءه
اذى
هو ال

بسع فى نصب شا فل

عليكم املك الفساضل
ومن سول الناس ان امحاوا
النا فم الضائر والحر نحجى  2لخير و العم لآو ! صل

فيسلا تكس ولا المادهل
ال الذى نال باعاه 
قال معاوة لله انت ناعبيد  فين فو  6الذى قال عا الباء
ولكن بدكر مأ قد ذهب

ارقت ومأذاكبى»ن طرب

فكنى اقوال 'قوام قد ذهبوا كانوا ماوكا
كينلان
ْ:من
العييد  با'مير اأؤ
فاذًا قالوا:صتغر وا غ..يرم لد رهم و عظمتهم قال معاورة  بأعيد قد

غاب ذللكعنا فقّلفا اجنرال؟)لذلك ان تكن حير ملكت 5مذكرتققد
اورثنا الله ذلك :من ملحكهم فهولنا اليوم قد المزعه الله بنبيه مد صلى الله
عولياهلهو-

وخير النابسعده ولولاه لنكنينا

ايا

وجعل جيزالنا واعتدلله الذى اكرمنالننه وامرة! ارك اف  +الميارة
المّاة فغقيلرمتق

دوسا | اق اق فى دمت و+وارىوالله لك

على .ذلك"شا هد »ع

ساعن |اؤمنين ماقبل " بع ن ما > كرب فىجوع مير من لمن
د الحمواولاد م ح وتقوا بأرض العراق للذ ى بلغه من رفاهيه

عيشها و كثرة خيرها بريد الاعاجم وملكبا قباذ وان انيما سار حت نز

موطيع اير ةاليو م فمسكر جموعه بأاير ة :الىالحكوفة ما بلى شط
الغرات قبل اتنلكوت اغيرة والكوفة قال معا ويه الهيزة قبل
الكو فةع
+

() كنذا م #

و ةسدارااالاد ناكا أنهالس فوم 71013ب:1يوسو ب وسو بجومو سوير

ف

وال

٠/0

اخارعد

قال عد وقنال البصر ة زهان والكووفة قبل أبصرة ز مان طهوال »
ام.
قال معأو بلهه 9ب ذل هفىحد يك عرلن تبع  قال عبيدباخا لاع ج

فجامجمتممعوا الىملكبهقبا ذ ايل ولجيكرد يم سركتلك
القعيا تل فاجءو!ا 0الخرب فعث تيع اابخنيه شمر ذا الحناح  0مد م4

الميو ش و جرد معه المرو ل و امره ا فى ند فى الطاب حي يلقى قبا ذ
و'صحابه وجوعه ورحل تدع فىالارعدا فىالطلى فحير فى صحراء
امير ةهمظرتيع فاذ ا هو غير بيد م ٠ن مكا نه الذدى رحل منه .قال

!لمكان.ننبأ عظما تقلف العيال و ذ وى الزمانو الضعقاء:
تببعان لهذ ا
وال بعالو خلف معهم عشر :ة الاف فارس حفظهم .و سيا,هأ ” بع امير7
للذى كان من حير ه فيها و مضى ع حتى و اقمقأذو جو عه با بل.

فاقتتلوا قنالاشد يد اذا نهز م قباذ وجنو ووحت الى الرى فا عه شمر.
د | الجذاحم «الر ى وقد جم هامرىن عسكر هاجو عكأثير ة ليما لهم هأ

فو اقعه شمر د وآناح فقتل قباذالر ى وفض+و عه ماو اقبل مم

تك .
نباان
حتىبزل الخير ةباعد هل مه قباذ بابل نلف بها من اح
لىيه مر:ن الاعاجم.و سار صل وج اهذ
تمأ عحر

لخر دان وى

ءل  قالمعاو نهقاسمهى :قو لهقال.
ال ع
لعر االأذىيقا
ذلك ,هوالش
عراأمير ألومنين .فانشد عبيد عند.ذلك

ارقت وماذ كا ى منطرب2

ولكر _:نذكر مأقدذهمد

ممامضى

وهل يطرب الءا بر إاختصب.

محمدث بامضطاثئه

اذا الم خا لطنى والتصمب.

واودت ماكا مالنله هاج

فطلم على خلعه.ى التهت.

بد كر مسافات
وام

اخثار عيد
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الى 4ه الله من عذة

و ْ 4مدعنا و الشعب

م اليلد و تغثى الحا د

عن زى

نهد الحصون و ذاو الأزون

ونكى العمون لكاء ار ب

قد ان ه الاس طرالا

الاؤنا

وقد خان من جاءن الكذدب
قد م الما نالا مد اب

لقّد رمت اهس افا مض:.ه

ومثل | ذارامامس! صاب

أعال ام الامضانه

ووادلمز حص وذاك ارب

توارث ذلك

وخيرت

العادة و المتعات

الدين لى غبه

كياب المربروكت لذ هأ[

شسرات يهم بجيش ل_| م

شد بد الزهاء كير الأحب

ْنا ء قبطأ ل مرل خصير

ها ليل اسد صميم السب

,اطال قوى شم الانوف

كراء المدود اأسراة الدجب.

غنوت الاعا جم في ارضها

قاعطوا الفاد خولوا الساب

ولماهبيطنا بلاد السواد

وفرة-اذ سر لم لمر ب

قاعته شراذا الاح

شار دثةا سر يع الطاب

فكات با بل يوم هسم

كات
ادلبد
طو يل العناء ش

فالعا | هوأ عند غنيو بة

من الشمس ثفو اوقل الصخى

سموا رت سيا و سمو نه

بأسياف صدق كثلالشبب

ففرقياد

وامضاع ده

و كان المز ر »ها من غاب

و اضحو! كان 1يكونوالما كذاك الزمان اذ
نام
قاا
ات
وطارو! ومس وا اقاصى 'ايلاذ

قزالت مموى ووات كرت

ثط
تحمل اأز
لونو
ااد
ر

5
و لبس

4ه

أىأ زر عسيك

وابس الدروع وقود الماد
فدانت

7

2

م

معد

للاعنو

21

عاء لا موانا

اذاماأ قطنأ قَضا

 5 9ىه

و كلهم م م مرالل حيملت
علمم خر اج 8

اد رسا

ُو  3البر ود

واحذ والتمال و ومع اليات

جز عة كان علما الدباغ

وقدالسيور وؤتل الساب

عها حعات

عر ى

العد اح

وقيسسا و صدت برض المداز

هد بلا جمات لحت 00آم
ا
تلى

ب

ر اليئار

وشدذالئىل ولرصأف !
قاصب
نج الساء و ذزرأأهر ب
وك أت كناأ به شم ١العتبت

وميعم أالدلاء عاماالكرب

 0دعات لسق ١
0

كذاك المانى اذ !ما عضب

حءات ردعة  3ى الطر :ىق

مناراعل المصط حرث الشعت

وازدارر كت أرض عمان

لبوث الغازى كرام الس

ارادة اسنكنورت ما

و ا

ومهم جعلت بأرض اللداز

ل د من

قضاء-

 4منا اذا ينسيون

من لصب
هايا أو شاب

وفى غير ناالدارو

الغترب

وحيدان مناوم مشر ى

اذا ماغض :.ا احدوا الغضبف

وخولان سحاما والدراع

تشمو ناقشاد ها  1لوتب

لعمر وا ا عميد ا لاواء

ذا

سمب

دون شبالمرة .تقذ بجى

ع-لى شرف وهو هم  0آ

طم صو أة لا رى مثالها

اذامانأات واذا ترب

فنا السكا .لك ثمالسكرن

ومحمدان مناو ط

راء داهة

العصب

اخياأرعنيك

ا

ومنا|اأمائراهل التجب
 4دك حعج طر اعام|اليات
8

وفى صهنا الازداخوانا
ف و

اللييا ف م م لمنول

1رام العا فر لدي
1

عد مرت

وى

الازداخوا تا

صفئأ

مير

كلما

و حميرار
يات اهل البلا د

ومنا المقاول م
حنضر موت

اراس فبغيا
م سو
نما
وتك قوم سمو ابل
0

000 3

اليد  4نا باسيها ها

لها كا هلل متشر 0000
دن دام

اناس لتبكه

تايا الميا ىِ يا

كرام المدود طياالس
جدام واللمو 5

الخطب

مأ المد بل وفما

الند -

كر اما ذو ثا كثل ابشوب
علمهم حو

ا توم و | َ عب

فنأ آل ١ 1ل
 0راع

لمك مهمل

البدت

خاب

وفى فرع <يدانلى متخب
وج لالسلاح وفطل السب

اذا رام داهية لممب
والس افيهنت ذات

على المرامرفيم الرتب
واخطاه يوا

وفارس والر وه وى نا

 5قزارة شرالءر ب
وفىااصين حيشلا دوساب

ودلل والترك حجبى لنا

وكليم ذاءرن مختصب

ورروا رمم

و ١ا سمطو ل

ا المتوع انا

ول

وخاتان اله كالمار
()1كنا  -م عه

فحكام  0نافى 0-5

واهل الشروق واهلالغرب
وآ
أقنة_ه فنا عن انالقتت

فأاذع..

ل

ابا

فاذ عن اذذ اك نمت الوكاف

و سمح فى ذله با لذب

ألسو

احبعال الخر ر و خزأأمصبت

مك

وغت نه عا يا بالليس

الخد لك

واد خلته صاغى ابالثر اس

فاابسته خشناات

و ملعحارنل كالبغل أ سمر
و شير أو 4-

 5زر م

سأبور والهرمزان

اشر لكا ل واقوى نص

نمذب ا روا حبمبالخربق

و تطليهم بدواء

واطحواجيءانضر لدي

وكانوا موسا وغرلا سرب

المر ب

لكدمة قونى و اهل اأنصب
وقد كانأر وم اوم عصيب

طو يل اأعناء شد بد التحعس

وأسعطده السم فيه النصبف

وازار نه ازارالصغار

وكلفت-ة  9ل

وذاق النحشايمن و قمما

عذاب عو د كذ اك العقب

صنيع ظ ف كرتب الممير ى

نول كقق وماارت كدب

فدع ذا ولكن لايد كرو

لمن صنعجا لوت فى |أنتخب

لاوت تمالزما ل
فزلت ج

وخ بلادولا  :الكت

ولأ _  100رول

قر] ا الكتاب و زد | التست

ماب

كا حنأهائر طب
ىَّا
واعرأو | شي من

مده

ويانىعل التأسمن عدم
كو

نول فيتمر ْتت العهى

سعطو ن ملكا طو بل !!

زمان عصيب كثير الشغبف
فيا تيم ر جل
ُُ كر

١ صنا

م

متتخب
الصاب

اخيار عبد

02

ده
فلومد د هى ى آلى ش

لكنت نسنا له فى النسب

و قعل لأس منعدا ه

ولاةيضيمون ممن مرب

و محم:عاكون جيم ابلا د

سفك دما ل و الى ب

وقد قيل | ملكهم راهب

فابى لا تحب 3

اليدب

لام لجرء على معشر ى

رى فىجمادبن أونى ريب

و علك من

لفك

واهل القَضّاء و دلالمسف

هم دذووأ اادج

2

م الراشدون واهل الهشدى

وما

و أل غالناس من يعدم

حو صا

2

ااتتتخب

مان 5ا:ول اهل الكتبت

 8المدو زلا و لاوها

صكف
لة ور
فراقااليا

وبالشطاجيه ءن قو منأ

و استخصبف الك مهم 3

هوا لافمن عدى المرئيى

ك باعدلارت
لله
كاون
نفض التوع و جمم العصب

علنا البلا مق والسا بيغات

سلنا الوك وما اتات

نا ملكا اليوم تعضى ١

ونحكم فى مالنا ما تحب

هوالمر فى ألراض مستفتحاأ

يجمز الامور لطا نا
قال معو  1كُُ مك ا عا من

3

ماحك |  4مغتصبف

لعنى هل | البث الذى غتصبف

اماك قال

يمنى راجلا من و لد قحطان يسمى المحطالى اسمه عل ثلانة احرف تجمع
له الارض يد عو الىالله وذ للشعند اشضاء ملكفر يش قال معأويةؤان
ملكا لياغرب
ن ققبلضاء اأساعة_قالللم ب أاميرالؤمنيناذا اختافتقر بش
١ 61:
م35ن سي 2صمتىتر ججلعمدهاع20,
ير ج الرجل من

و لدقحطان -

مين فعندذ لك
نمس ى يطور الخر

قالمعاوله

سيل

د

فُْحل

شك

وأسمعى من

ا
لأو ل عن لمعالأو سمط انى كرب وهوأسء دل

بعص
اشعاره مأحؤر لك قال نمباامير |و منان

السكامل

قال ” 7

هد | أأشء رالدذى شول شره

نا الكتا نب من ملكاث

ا

يد 6

راداهم كل فضفاطة
انان

ان

كني ازال الى الواع ه

معدا مول

اضيب اليا 0

ذلا ص مسا مير هاظا هر ه
هير شردٌ مه غا د

راه

شّ عصةه

عوائر لست لما ثااره

 | 1مأ بى كلا م العنيك

ارات ل عصة ثا ثره

نصيت احأرو ب فقا سيتها

ولماور للخطة الحا سره

 95أ سعد

73

هداز مل
ْ فا  3قدطأا ل هم *

قفر تت

20م

يم و | شما عأ

وق تعس ومن

عر ات

شط ههاليدو والما ضره

عسل كل ساهية ضبا مىه
ومن بالمامة مر

غاضره

وكانث قشير هى الما شره

وفارت سعد قد ورلا

باع
فشالح
ام ل
ثمرر
له

وعاجات تحلالد ى دارها

بصا ع4

صحتا جه

ملدو مة

وكرت هد يل الى ار طيها
وكرات صف

واحلا فها

هم ٍ ترات

فأمسدت جدود ثم عااره
وكاننت هم آراةخاسر
قلا قت صف بنا |

وجاهت كناب ليتى الامان

هنا لك عا نة صا غرره

رركت دبارى ؟ هل

سا امعطلة د | عى ه

أخبار غيل

1
وقالم مريل مطراسعة  -وفى غير ثم كانت العاشره
لم رحمة

ولااصر تتى لهم أصر اه

كا عطفتتى

فكيف رأواميراهرجت 

لما قاات النثة الفا خر ه

حت عردقحطان من ان يضام

وكانت أن رامها قاهره.

ل #كر دس بالد ارعين  2و شبه الو عول على الظامى م
قال معاونة_احسنت ياعبيد فهات|نشدى !اشير الذى قال فاىلزه_د قال

نعمباامير ماؤّمنين قد كان نبعحين أظر لىالبيت ار اموعرف فضله مم

ماذكر له المبران ان لله تعالى وتيارك فبيا من قررش وقم ذلك فىقابه
ورك عبادة الأصنام فكان فما  5ل هذا الشعر الذى ول فيه زهدا
انبوا لاذى وضع الكتا ا
وسوى دويه سيءا صلا ذا
فوأ دن

وزن هذه

معأ

مسار فأت

الدنا تجو مأ

ممأ عدأ صءن كل

افق

علممت الغيس والاسرار

ما

عظاما حين “نظرها رعاءا
نار عند مغر ما انصيأ بأ
هذى

للئان تدسر أتأبسرايا.

ومأ ثىء ددا نيك اقترابا
و تلم من أسأء ومن أنانة

نصيت شدرة حرسا علينا 

يرون عا جى٠ ولا رام

ليحدو ما رء :كتا ا
ولا ذكرا نحس ولا خطانا
وتنصيح بعد جدانأ ترا با

فعشنا

و فى

5

ا

 0معأ

و ششر  5فبكسو م

لو مأ

أع_لى الله تللكها ر

ارا

200

وخلمنا وقد كرت صلايا

وشا 5م كنا شياا
احاط ب سر أقدبا عد أاا

اذا

اخيار عسد

ااالذقوامع اله اءتمرا 

1م

وقدذاقراالدلةو'التاا
سدرحهم خلموا قٌضابا

واعمس سن 2و 5حرس شذاد 
بعد مهممقامع من حديد | لحر الثار تضطر اب اضطر ابأ

اذاقر نو !الشتى وصارفيها

علو ه بالمتامم  9قا ا

وصصوافئرق ر ليسم جمما

 .اسهوم و كال م شرا يا

 6العل بارن" لله نثى  2سحابا  9بر داقية سحا نا

قال معاوية  لله درك بأعبيد الك (تحدثتى .تحبا ماشفانى عنهم-وعن
ف.
ككيمل
اخبارمم وما كان منوم احد غيرك فاخيوى عن قالنبع اسعد ال

كان و قله قومه  قال عبيد بااميرالومنين انى قوم تيملاوا مله
وكأل س .بب دللثان حبرين مانليهود من املمينهذخالا عليه تاحب اهيا :

ىنالدى هنا عليه افضل  1منبألله وصدق ائبية مومسى,
ومأه! عليه ورا

لاسب رينان يدعوا الى.
ان عمر ان عليه المسلواما اانلرلنهمن التوراة ا ق

د ينها فى لطت ورقق ذفعلاما امهيا فيارراأت ذلك مير خرجوا الىبم:
فقالوا  اهلكتنا بالفزوذصبرنا لذللك فما على دننا وما كان عليه أنانا قلا.
ال.
تصيرلك ومى فرقتا مىالبلدان فاتمبتنا فاقتلعنا هدر اير3ق م

00
اذالله ان اقتاهها وها منى فى ذمة فيكمبها فكلمو هي"

لى

من شكتم  -فاجمرأهم ان ا ذوهيا إلى نار قالرمن هال انها كانت.

صئعاء فانطلقو! حى اتواالتار فتحر واعلها الحزر وقربوا القريا نمتقر ب
خىرجت لاشص اذمأ«
الميدراانن لممالاهر أل تدا الهمنالتوراة ح

وحازاهأدعوا" بع سادة اهال البعستفاحتمدوا اورسات الثار  2وح

القثارت علده ميرقادر:قهم ١#ا الميران واه! الثار انتطياً فطفقت #

جره

2

شار عد

وارا ذوااقتله فقَال لاتسخلوا علىحتى اوصيكمواوصى اءىحسان فشا لت

طائقة 'ماتقهتملوه وقالت طائمة منهم مهلا مولا ذان فى هلاكه هلاككم
ولكن اسمءوا منه يتمللمص  3ذان عنده عليا  قا لدم اما اذاع د
عتم ع لىقبل فادقونىة! ىا ليمللم 79آمولا مر 6منكم سكم 3

دعا انه دشان فاوصاه 'ن أن جيل باليمن اذاهوململك 9نكر من ا ده

من ذلك الل فياكل ما اطع ويشرب ماق وشمل ما ام آمو ”يوا
 5أبيمفمتاوه فارادوأ الب قنوهقاءا "1لستهر ١ ومكثو عا مون

ذلك منه حي ماوا وضحروا وقالوا_ اشفيتنا حاوميتا ولدمو ا عل 3له

فدفنوه مضطجما مولو| امم حساف بنتيموكانمالكتبمثلات ماثة نه
وعشرين ستةفلا أحرساادناخثروج الىالمبلالدىاصره اهبتويم استخاف
أخاه معد كر ب واتطاق حىَ أبى الخبل وأ أوضم فلسته أ قرحت
به وقالت 
5

ان 6

اقمد قلا اراد العمود اذ هر بدود دغير على ؤراشه و وساده
قدا مت اليه روس الناس و فالت 000من هداذا 2

ان ياكلى و قال اقمددبى و طانمتينى رو س الناس لاحاحة لى فى هذا
قا لتلله نوحلث ما١ بعد حظك من حظ ايك وما اقل متاملك قمويك

اذا ماعصيتى فاشربمافىهذا الاناء فاذا هدم فدَال لاحاجة لىفىمذا
قالت هذا اادى أوص ك نهابوك وان الامسالذىكان عل نه اروكمن

عند نا اصابه فاما اذا ».كنلك نصيب مثل نصيس اببك فاقتل من امر لك
باعتيللك وموك فىقوميك تيل >رجم فسا له امه أأذهب له فعلىلما

طود
صنع لىهكذا وقيل لىهكذا -فتالتاوانك بلست علالد
ت
ألاس
اتو
الملك م
ود لك فيالعمر ولواكلت الرؤس دانت لك جير وذات لك
,مرب

أخار عد

3

(ل
وعر
اه
برقت دماء اهل الأرض *

قال مما ونة  لله اوكب عابيد  ١صنو <سأن مأذا  قل ناامبر الومنين

اقامحسارن تمي زمانالاينزو مم حتى طممفىملكهم ناس من اهل
لمن وجرم وكان بالمامة دران قالماطم وحديس وها ابنالآو ذن

ارم بن سام بن نوحوها مالنعرب

اعاددة وكان منزلحا بأليمامةكا
ون

أسمهأ ومذو در ببلتفسهأة لل ووكاطتمظألوماغ شو مالا هاه ”شوء عن
هواه مماطبراره ل اسولعاديةعليهموتهره بامو أذ لاله ذم قشت

في ذلك عصرا من دهره وقد غيرعلرهماللعمة وانتهك اآرمة و كانت
بلادمافضل البلاد واهناها واكثرها خيراواقرمم! مسيراو لماصذاف الهار
من النخيل والاعناب في دار انقة وقصور مصطةة 0رْل ملكهم طّ
ه! صرأة من جد اس وزوج لهاقدكان فارقها فا رادقم
تتحي
ذالك

ولده منها فانت عليه حتى دار بينهما كلا م تارتقماالى املك'عمليق و 8
سيم ااراة هبه و اسوزهحي وأث.را|فلا  0لوك ذدى الك  2ليغ
|ااملك انامرأة ج| 4نسعا وارضءتة سيعا
عن حححها ذداا!للتلههنللةالم

ىو أرمئه 0

كت اوصاله واستوى وصاله اراد ان ,ااذه كرهرأ

رم ٠
و شرت وور

قال زوحها الخدت اهرك ملا وخ حيس مني_أ ط | ثلا

الاوجلادهالا فافمل ماكنت فاعلا ققاالس املك بالغلام انيقبض

للة ابثيه وتلدتاولكاجى احدا -
منها وان 4فى غلا وقال زي
هن للهااملانكاح ف الهرو املاسفاح بالتهر ومالى فيها من اص قامس
ماق عند ذلك ان باع  1 0وزوحها 12رد عسل رو دمأ سس نها
ن.زوحها وسترق :اأألت هن  .له فىذا
وسترق ورد علهزي :عشرئ .

اخيار عنيد

4/1

هذا الشعروه نول

اناا خا طلسم ليحك ينا

فاءرم حكافى هل بلة ظالما

لعمرى قد حكات لا متورعا

ولا كنت فمايبرم 0

نمثت  5اندموانىاغرة

وأصبيح عل فالمكومة ناد

ولاامقيلها يعمامياا امس انللا ,زوج نكر مجند اس حت لد امافيفتر ع
امبا العوم مرك 3ذلك ذل ذ ليل
قبل ان بتصل هاز و جها .قال ف ص

فلىبزل ذلك الممك فل هم حتى بروحت امسأ © متهم شال لها

عفير  5بنة عفار الحد يسية اخت الا سود عنفار ذها كا نت الليلة التى
يهداى بهاإلى ز و جها انطلموا بها الى سمليق ليد ا 5قبل زو جبا و ممما
الفيال بتنين و هن شار #
إبدى لعملا بق وقوبىؤار الى

وبادرى الصريم لاعس صعيدب

فسوف'تلقين الذى متطبى

ومالكر عند ه من مهر ب

قال فدات العفيرة على عملاق فافتر عها وخل سبيلها وخرجت الى قومها

وىل فذىلك
تهاقوه
هدارعن در
شاقة ثيابعهاو
لامعشر الذمن جدس
لكل قرن اشوس

عبدوس

اهمخكذافيل البر وس
عدعة_؟

باسةط الهو س

عمقالت القوميسا وي بشى هذا لمر
مر
نجا رقد عط هذا اهبر
كاامللاله
والا خده الموت اعون عأره م رن ان فعل مكذا لعر اسه

وانعا اتلمقيرة ننهةغفار رض قومهاا وتذ كرمأفمل  3العملدقو 7

مم عل الحرب

اتصبح عثى فىالمأء ف نكم عسيحة زفت فى
مىل
لساء
االت
يال
ان

ظ

اخيار عممك

فان ١تملمتفضيو | بعد

هده

هاد  3طبس العر وس فاتم

1

فكونوانساء لا تغيوا مالكل
خامتم لاثواب العروس وللسل

لا كنا رجالا واتم

نا تر عل الذل
ناء لكما

فعدا وسحمًا للذى ابس ذاكنا

ونختا ل عشى بيلذا منشية الفعحل

1

ضراب نلظى كالظر ١من الخل

مو لوأ و امأ او | موأ 03

والا تفلو ا بطنها و تمملوا
ولا جز عواناقوم لاحر ناما
فيهاك فهأ

0

و 5

مو كل

الى بإل قفر وهس لُمن اهز ل

يهو م رجال للمعا لىعلى رحل

وسل فيها ذ والنجادة والفضل

قال فم سمعت جد يس قولها استحمدوا غضبا وتلظوا كلباتام الا سود
ان العقار وكات فيهم سيدا مطاعأ قال بامعشر جديس اطيءونى فيا

مركم واد عوكالبه فانه عن ك الدهر وذهابالذلعيم .قالوا وماذا لك
قال واللهلتطيعونى اولا تكينعل سيفى هذا حتى رج من صلى # -الوالك

الطاعة علينا ففاذلك  قال الصىانمللملك وقومه طمامام اد عره اليه فاذام
اقبلوا رفاون فحىللهم مضا لهم أسما فنا 5اخذ كل رجحل منكم جأرسه
ران
دل
عفيرة
ضر نه سفه _ قالت :الع

ا

وتتدروا فانواان بطيعوها  .فدالت.العفيرة في ذلك ش

ا و|
رددا ل امسمعع

تقومها فانشات تقول
العمرك مافى امد راذ ركنوانة
رأيت لواء الغدرفىكل مم

من الناس نعسيا للمدلة واللءعر.:

ولاخبراقي الاقورأام <يدىكاروا

بنا هضة الا بطال قرنا الى قرن

فاك مس أمالغد ر باقوم فأعلموا

وذاء ولاعدر ومأ قه من

حصن

وقالت العفيرة

ث شى ذلك انبطأ

وكل امس
ولهع
اتت

لكوت كان اجون متا ضيه

اانخىاف عليكممثل للك غدا
كعرو
اايهم كرارا في م صارخه

وش

ظفرا

عد ر أن نظرا

عور

تكلكمبس!ل ب جرو ل اهلظفر |

وباشروا القوم ضر بفى ديرأم

موأ العصرأ

ضيربأ(؟) 00

ذاحاماماأخوها الاسود وهولةول
لالم

#م'نفهاصر وف الين اظنهرا

لها نك مدنا هه

ففى التحيل للا قو أ م مد رك

وكل اصن لها تارجلوظلفهرا
اولودع قمرفدااوكارا

فلس عذع رااان لد براه

ذغرالتوادن حت اكت اخطرا

ا" عيم لطسم حين نحضر نا

عند الطما موذاك لماز قدنا

ذاننلاقوا عل بونمىظلمة

طارلبقيأبُينو١مكفوالقصرا

كفى لد بيك فلا"دجى اما فيه

قال ممصنم ا لاسود طماما مدعأ الك وقومه من طسم فا قبلو! بر فاون
فىحللهم >دفنت حدس

|ما

م فىالرمل حرث وطرعو

ا ظلطمام فليا انتهم

طلسم ومو ا الى عدأا قرموشسشد وأ علىعملاق وأصحابه فمتلو مدت فوم
م عاوانشا

الأسدودرجز وهو

 0000حك سن

جاءات عثى ىْ

7ع خيس

يقول

اهمجن
 5أو2

|ل
معل ْ  5لحن
 5أ

مر_بك العفع

بأطسم مال" حت من حك اس

ذوق

خالة لادر ب "افعة

 0لياض بالاصل *#

(مل

ا

 69ا

اعم

5-5
انا

ا

أخبار عبيد

انا تتقمنا م نفك متهم

بجي يس منأ  -ورهة الغضبف

ا و ل بعد هأ بدا

و يكو أوالذى انف ولاذنب

فلور عيهم نأ قرلىمو له

القاربقل رعى للىد النسب

وهكَل حر ع 4إن

الحم الحدسي هلى 2للك شعرا #

سدم وقأت

 3لد عبنبك الااهواءوالمرح

واخش العماب فان لظممتمصة

وكلثر حة ظٍَلعد م الترح

ومد أ طا ع لنأامر افتمد ره

وااأخصص.حه عند الآامر للتصعم

زل ذاك يشمى مفنعا له
اول من لعكل
فندن بعكم

تاك

ت
وقال ت

للدقى

0

2
عا

2

ود

دن ا-تداد والامر اليؤاقتضحوا
5كان عند ثمراسد و لفحو

العدو قم

كه

اد فوسك وأ

51 3

أمر 1م رودت

هاما اعت

ش 4من

وى

|

إلى

ولصط 0

عاك

هاصاحوا

ول()*

الىوصل الله علىحمل
سح كلماو قد مالكتاب واد لله نتهع
أ:١

ي الرحمةو عل له الطا هر بنو لم *
ام المد بث عن تاراعمال صل لان ألا ابر

 ١انبقية طسم قصد واحسان نيع ملك أمنفاستنصر و ه فسار االىجامة
فليا كان منبا عل مسير  5ثلا اثلله بعضهم اذلى اختاميزوجة فىجديس
يقال لها المامة نيصر الر ا كب من مسيرة لا ث و انى ا خاف

الهو م بك فر اصحا بك فليعطم كل ر جل منهم شجر
اض بالاصل بقد ر سبعة اسار  -م +
() ١س

ان “ندر

هُ فلتحعلبأ إٍمأ هه

اخمارعنيد

رار 4

لمدسارت

فأمر < 9سأن بدك فنظارت المامه فأبعر نهمعالت دس
أأء

اعد" -

أرى رحادفى شحرة

قالت

والوا  8و َ 5

ردك

كتف

تعر قهأ

أو عل عهما وكال  5إكفكن و هأفصبحوم دسارنف اباد  9و ُ ى

حسان بالعامة قفتا عنها فاذ ! فبراعرو قو سو د فال مأ هذا

قاأت

حجر أسود كنت اكتحل ١مَل هه الاع,د و  5نت او لََمن اكتحل نه
و د  6المامره دمو مسا المامة  2ول | سر الشعر اه ذكرها ىَّ اشعار  3م 1

قبلان تمزللا طيبىء و كانت طيوء #زل الموف من امن وهو الا ن.
أ أد و شان

وك ن الى الى طبيء لعاال  3م ل ار  13عظيم اسن

و اعثر د عبرم وغ علموا من

 -ثم مم العو ه المسمال ول

ان 8

اسار ©

تك هط لومعل ١ جاوساحى جل ط.وءث هأ نشراب قد 5رأوافهالتخل
وأ راعى الكثير ة
دور وا الاسود ن عفارفمتلوه واقامصت

طِ9
ءبوءبأ
طبلين.

داهفهم هناكال !اىلانو-هدااول خرجمماليا » ١
وقل

ور ل 68
بغر نسخدب

وض الى ى

مفو فاه . 2تحب

[آأي ,ر طابلىى ١ع
در -

ثت رُ أعة؟

م
ال
1كثتاب خم اللتهعالى وحسنفتينوه النايهد عل كلحالوكا الفراغ
ن

#صيل ددأ
 |.أل أب
سا من

لمعيه

 5-5350سام

م أن الكرمم س 4احدى و نأل ”لان لعتك و

صاحها افضل الصلوة والتسا

خط

6

 1بأركة8
كن ع ©

ب

 | .محر  0التيونه عل

شور

اففر م أدالله واحوجبيالى رمعل

ان سعيد ن تمد ان هاجر القملانى ترا لله له وأوالديه و مع المسلمين

اججءين -امين بار الما لمدن»
2162

وال

بقارة

و ل كاانبت نخْة الاصل

وكا الفراغ من نسي هذا الكتاب .يوم السيت 5١ شهر ر<ب اكير سنة
ارربم واثلا ثين والف من الطجر ة التبوربة على صاحبها افضل الصلوة
بصصتءاء المنولنا
والسلام  و كتب بالد ار اعخمر اهالت هى السجن ر

فيا سبع سنين و خجسة اشهر نسأل الله ان يفك اسر نا و يرج عناوءن
كل مسجو ن من امة محمد صل عله وعلاله  -والجد سّاو لاواخرا
ظواهر او بأطنا  خط امير اللذنو ب الراجى رحمةريهعلام الغو ب

افير الىكر م الله تعالى مطهر بن عبد الى إن المطهر بن الامام
شرف الد إن غفر ألله له وأوالد .ه ولعدرالناظر مه واااننسخة سعمة

وأن تسد عمسا فس اللللا

ل من لا عيب فيه و عاد

 3الكتان هادا للهعالق و حدسان  2مه ذه ريد على كل جا لََ2

ا

اك

” ١م

عكة

جاهالطيع

يسيمالل اللمن ال حيم 8
ظِخا  4.الطيم ©

١

اد الللههالذاى قهر ملكه و سطا سلطا .ه و غلبت قهد و © و بهر

هأ له

والعأوةدالاعلى الى ولا نبيالفكرمالذ ى نو ر لاشارق

والغارب تورهداته ولمانه وآله
مسانكةه الذى

ف
اير
شد فغ
وع

الاترار واصحابه الاخياارفذ ب-نللكوا

لا د دا نه ب

 0الثاظرالتعير أن اوباب الهسا الازاأت* .شمو س,

عذأ تهم طالمة على رو اس الا بسئ لما راوانسخة قلمة مرت 5تاب
التبحان فى الكشة ل صقية حدر اباد اد أن وار ادوأطيمها م ن ع4

ندرة تلك النسخة و رغّة الطللين الها شعلوا فتشون عن نس

اخرىى

من الكتاب لتصحرحه وطيعه فوجدواسحتين احداه) فرىلين والاخرى
فى المتحف اير يطالى باندرة فارسلو اسخة المكتة الى مستر سالجكرفكو
الالملنى مصدم

داثرة الممارف المميم /الندرة للمما لَه م..متك النسحتن

فما وك الااتلا فات ايفما دنه
قا يليا أصا <س المو صو إ

صيحة الكتاب الا ازد 1الا ختلا فات من<هة ان.
ميث ما افاد ف
النسخة التى فى المتحضه الببطوالى همىنقو لعن نسخة | لهند الموجودة
شَ المكنة الا
"صفةي  000لك عن التنسة لكر ب فىدبل هل ه

البارة و فنسىحه المكتبة اقلاط كثير ةجدالينبه المستر الموج اانه
على تصحيحها من أسخه بر لين وذ لك بد ل عل اتفاق اللسختين فى”اله
ألا علاط وهو برهآن عل #رب التسية بنهها *

وبالجلة فاناانسخة قدعة جد و الكاتب غير مراع اصحة الالداظ وغاليا
شرك

شاع اأعليم

554
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