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الحبرامبةولد

ثمىمبهبناألموجائهعبهبنيمناتهمعونيهالختميننىبنولهريتغالالعباد

ربن~حارثةجهاتزوءأمثينمةتعنجئزمنشممىلعبةوكان»أبالحلزاوروذلك

.مزةمننهوكانءالكنانيئعنلبةبنممرومليهاخلفثمالستلمياالرقص

لهوكانتءمثعثنتببنمسعودجهاتزو»سثبينعةيئةاأل~سهو~هنببنت

ربيعةبنالصلفتابوجهاتزويةالكننهبكربنتممنر~ةوأمهاءو~قينةه
الالنمعي«>

إذازا_الجثومثع~ختلقوا

~تبثنيلثه~يله~ابثلتخ

~ختلقتاإنا

حميناحصتالتناكانوا

أبونااهترووالهختلقوا

متمنسالناحتتدطئ`

ا~العثو~يصوله:االكلبيفيروقال»العبسوأبا»درجوالعيص~

ياألدمثهثثر~بنأفثضالةفيهميقوليرالهاالاهنبإصوهمءدرح

مثعنصعةبنمامربنر~بيعةبنكثلثينببنأباذبنتأمنةاأل~منياصوأم´.م

يالجعنهالنابغةليقبولها

تثقاهافيقثرايئتوئار~كننا



االكبرامبةوله

~باذبنينا«اااتو~لهوماهالليبنينساء~او~له~تبما

ابنقال»هالليتتيننمىالعبتابناثهعبهرورأمحراببنمفياذأموكانت

سفيانوأبوومفياذحرابوأبوحرابأمينةبنيمنأفالعنابى:الكلبي

العربعلىمبروا:غيرهوقالءاالاسةوالعننبىمننبةوأسمه

~المنابىأفثمتوا

فتنافراكالميبنهماجرىثرالمطلب~عبهيادموكاذشريفاحرابوكان

ماتلمتاحرابااذ:يةالمهاهلمنرجل~وزعر؟المطلب~عبةعليهفنفثر

حينأد»هةلكبهفمكثناو´احرأبثاهويقلنمأتر_كلفيتبكيهاقرينىنساءكانت

امنعوماتفالتأو~احراباهيقلنالنساءفجعلنبابنهاأميبت:مر)ةإنثر

>اوقةء~اعلموائهالحر~بمنوااحراباهفقلناوااحر~بثاهبلبعراب

حرابفيالناعروقالمئروحامثمهفيماوحرابالمطلبعبهبينكانماكنبنا

أميتةابياعمرووابي

الغافالوحثراب~عمرو_ا)بافأمنالأماجهاسكثةأهنلمن~مثألنت´إمتا

الحاذأمهاةتعنسبثهاهواجاء~بمالهالجوادابغتل~اوفتهأعنطى

اهكامالفديمامبنداأممنر´زاتتدالنمثمنثميأيهماامثنىأخوان

اسمرادسثلينيبنيحرةفيوهياالقثراية~~اختط:الكلبيابنوقال

منالقثر~يئةومراداسحرابابتاع:السائبابووقالقال»عامرابيابن

بناكلينبومرادامياختطها:ابيوقالءاليالهنهمنطحلبنخثو~يلة

ئثلنئهألحرابفجعالتمقةهماعنهيكنفلممنلينمبنيمنالظفريعهنمة

داس´مراقفالعليهايئنفقأنعلى

آسعاتنا0قتهلية2حرابأألنا`وإفنو´تهثر´باشهاتثتبنت»أنتيام



سغبانابيولد

داس0ابزمر

فاللمأيتر´و_كنللتلقااماناأكنتينب

مثلنعنوننأوأبنهنهأتكثاناوالظننيأ

يعبونك»سيددمثك´0كان´قتومه

أمزاهاتثبثيتن´قهالتتريةإن

التبنيينعننه´ك´ايننفعنى´كأإن

أمثهماءعةوالفارءمخرواسمه»حرببنسفيانابااميةبنحربخولة~

وأمءحرببنوعووءانهالليالهثز´مبنبثجينربنحزانىبتصفيةا`

مثعشببنعامربتفاختةأمتهاءالحطباحمتالةهرءحرببتجميل

<والحارثءىشتأل´متهاتءوفاختةءالحكموأمءوأمينعةءالثقفي

عبهبنربيعةبنشينبةعنهالقارعةوكانتءوالحارثعمرورجفه»يمانيتةأمته

ءىالعثنعبةبنأسهبنب1ا~.بناألسنواأعليهاخلفثرشمس

ةتاهجثعنهفاختةوكانتءالمطتلبعبهبنلهبأبيعنهجيلأموكانت15

>زمثلينمأخيمنصوربننىمازولةمنغزأوانبنعثتنبةجهاتزوثماللينثي

؟0السكونياللثعبهبنبثنرجهاتزوالضهنياءلحربنوكمنصور

<سفيانابيبنوءثتنبة´•مه.ية´حترأببن~

فحملهوهربعنهاانعالىاثهرفيعائشةمعالجثمثل~وثههيتضثقفا)وكان

مدزمعاويةوالهثمالمه،نةأى-ربابالرتيذممنأبثينىبنعمنمة

جثريروقال



سغبانابيولد

ه•.•
عئثواراماحوالرأبثني.ابننوهى

العاميأبيألل

مسفنانىأبيالبنن9

فثعثنكثراعثثينأتعىقهت´0الثوواأى
9نأمثهبزالمطبنمثبينشأبينالساب

جهازوءالحكموأمءاألعفرأميتةبنالحارثبناثهعبهثمزالعثنمبه

معاويةهواالاالحكرأمبنالرحمنعبهلهتفولهالثقفيمئمازبنثه0مبدا

أ9أ9امثتنبةبنتهننهجميعامتوروممنردوأأاوالموأملانعزيرةووال»أاالكوفة

يومقثتلءمفياذأبيبزوحفظةااءمنافمبهبنئسمبدبنربيعةابز

ا~متلعماثهرسولزوجوهيءبنرىاا_ثوامناةواسمهاحبيبةااوأم0الانواربه

ىالمزمبدبنيطبحثواجهازوءأوأمنةءاألزواجفيخبرهاكتبناوقه

ئثعنبةبنالثفيرةأئمالجمحيأ~تةبن~فنوانثمقرائىمنالعامري

<سفيانأيبنوموروأأءأءتةبنالقاصايبتمقيتةممأتءالثقفي

عقبوالفأملتوهوذالمثركأمرهالملمينمنبرجل.فأطقبدأريومأ_

0ه<تلبآلمةعبهبزالحار~بننوافلبنالحار~جها:زوءأأءأوهننه~له

»سفياذأيبنومننبسةءأءتةبنعروأبيبتعمروأمأمتهرءومسغرة

أبيبزاأومحمأءاله´وأميأأزايهىأبيبتعاتكةأمتهماءومحمته.

أللاأطمنمباأل

مثرهيطلتفهااأنيوماورامنلة´عامر_اأبنايموتاآنأهننها~لأؤادت

1<~~ءعقانبزعثمانبنممرووينييةمعاهبتوهننهمعاويةبتر~منلةيعني

الملكمبدبنيزيدبنالوليهعنهابةسفيانأبيبنمحمهبنلمثماذوكانت

،زاثهمبدمندمعاويةبتهننهوكانتءأبالعهنهلهبايععثمانالهتفوله



سغبانكدبروله

بكرابووالهكنانةمنأمه»سفيانأبيبنالخينىويزيهأأ»لحراينبنمامر

بتأمينعةأمتهاالصغنرى»ور~منلةءلهمثفب~والا~مبعضتحافةأبيابن

قاألشهسعيهبنعمروثرعنتانبنعثمانبنسعيهجهاتزوالكنانيةاألشنير

~فالليةثمنسةأمتهاءومينمرنةءالقاصبنسعيهابن

ممتلهللنبيهروبهافيقريثرقائهسفيانأبوكان:وغيرهالكلبي´وقال9

رسولووالهويفتحهاخلهايهأنقبلسكتةمتلعماثهرسولوردوقدأسنلوثر

اتورسولواله:اليقظاذابووقالء´مليهاوهوقفبضفجنرانمكعماثه

بنتهنهكانتقال:محارب»بنمسنلمةعنانيالمه8اطائفقاتمهمكعم

ثرمحزرمبنممربنهبداثهبنالمغيرةبنحثمنصمندسفيان.بيقبلمتنية

»الجاهليتة´´فيبالغمينصا»كنانةبوتفتلتهالمغيرةبنكهالفا´´مليهاخلفا.

عمروبنوسهينلسفيانأبوخطبهاثمحفنصبنكهالفاجماتزوبل:ويقال

مفنهوفقالتكريمانكفؤانقو~منخطبكوقالبذلكأبوهاخبرهافي

يحكمضمتموميتهسحيموسرا´وهوممروبنسميلأحدهمافقالني

أحبتهماالحازمقالتحازمسرتهيفشوهوحرببنسفيانأبوواآلخرمالهفي

ويقال:»ألحكروأم»ومتنية»معاويةلهفولدةسفيانأبوجمافتزوإليه~

للينهغفنلة~به~نخالينةفخضمهماأحهأمتارجا(ناخطبكقهلهاقالاتهأ

الحسبففياآلخروأماقالنزالمغنياروالالغلقبالغضبثةايى0

حنفنللكريمةممكرالطيرةسريعالغينرةيهشهاأل~ريبوالرأيالحسيب

بنحمنزةمر:قال»ائنيالمهثاحهالفاختارتهالعمنااو~كيهالمحبة

فماءالمحروميفذكرمنهمرجلفالحاهمنزومبنيمنمرعلىالمطلبمبد~0

أبوفأتىفأخبرهسفيانأباوأتىتفتلهحفرةفضربهمنافمبدبنيناءمن

منهمفانعرفيقبلوهافلمبصاحبهردياتثالثمليممفعرضمحزرمبنيصفيان



سغبانا،بىولد

مالقرسفيانأبوقفالالئال~ياتالهيطبونواجاءالغهمننكفلمايومه

يطبونواجاءالغدكانفلماورجعوابوافيديتيننمن.لحريعطوااأنيأبون

أ4كان«(فلماورجعوابوافيواحدةديةإاليعطواا)نأبواالقومإناقفالالديتينن

لهديةالقتيلاوههاالية.بواقةالقومإنمنعيان)بوفقاليةالهفطلبواعادواالغد

ه:قالعتمينىبنا~عبةعنالحجئاجبنمحمهعنائنيالمدالد~منهفطئل

_ةمندنوافلماحمارعلىومعاويةهننهومعها~ممنسفيان)بوأقبلأأ

~فقالت~يرك:نزال~ويةمنعيان)بوفقالمكعماثهرسولسر

فقالابنكومنومنتيمنكخيرانتهبعمقالالصابى،لهألاابني~يزل

~ما:فن:فإنتيذسنلميهنهياو.نتمنعيان.بايا~سنلرامتلعماثورسول

ا0ا،)رفةبالطائفهمتلعماثهومولمعسفيانى)بيعينو~ميبت~:قال•النارعن

:قال•يموتاأنقبلومميءالجنتةفيعينابمالكإنممتعمائورسولله

إليهفئكتسفيان.بافر.تمتلعمائهرسولبنتفاطمةجهئلأبوولط~

أباياالمناذتة)أركننكمقفالفلطمتنهاثهقبحهألطميهاوقالإليهمعهافرجع

صفيانأبيومنجهنلأبيمنكانبمامتلقمائهرسولفاطمةوأخبرت»سفيان

0وءزمعاويةبنالرحمنمبعنائيآلمة~سفيانىألبيتسهاالاللنسرفقال

يسارهوعنسفيان.بويمينهوغنمتلقمالنبنيأفاض~~قال:ءأميتةبناساميل

:وقالواءفرسيفنعلىسفيانأبياباومعاويةيريهيهيهوبينهنامبئالحار~

أبفرفحنقيان)بوفكلتمهسفيانأبومعهحجعنهاثهرضيبكر)بو´حجنما

قفالحربابنعنهموتكا:خفضبتنييابكرألبيتنحافة)بوقفالصوتهبكر

.)وبنىمههممتاسفيان.بيويبتبيوتاباإلسالمهدمقدائهإنبكرأبو

~~وامتمدى:قالوا~باهممناوبيتكالجاهلينةفيومةمههبيوتاباإلسالم

حدفيفلمنيوقالسفيانأبيعلىالخطئاببنعمر~مخزرمبنيهنرجل



سغبانك.بىولد

6واثهقفالهناهاالعا_مةضعسفيانألبيقفالالحهملىووفممرفحج

سفيانأبوفاستقبللهحوحتىةربالهفضربهفأبىلتفعلنواثهعمرفقالأفعل

مااإلسالممنقلبيأدحثل´حتىيشمتننيلمالذيشهالحمدقال~انقبلة

عنهما.اثهرفيسفيانبأبيفعلممتاتذمتىعمرفكانءالخة~اببنلعمرلتلنيذا

فنادءرأرضفيممرنازعانمنهأباان:أسماءابنجثبر~يريةعنائنيالمه5

انجاهليتةبه´منوىأ~ندمووقالةربالهممرفخفقهلثفقمييامنعيانأبو

فا~رتمنهذلكراهنت´لرددتماأماحربابن~اتضربعمرياهننهفقالت

حدثني•منهخير«اليومبذلكأبداناالذيشها~عمرقفالالبطنحا_بطونى

هلث1~:قالءالزهريعناأل´يلييزيةبئيونسعنالهثينثمعنالعثمري

أبيبئليزيهعزألعليها~قةديارألفا(لبيتفيعثمانىوجةعمر»`

بزلبعثليواجبة»عمررأهالووقالفأبى.قبضنهاسفيانالبيفقالسفيان

يحبىالخطتاببنعرمعاويةرأى~:قال»أنىبنمالكعنشتوحفة~إلي

للوسوروقالفانيربةمعهوبعث»أداهماوءبأدأهممالثمنإليهفبعثالناس

»األدممفأوملمنيناك)ميرالىإيصالهيتولنىحتىسفيانى.بيإلىذلكأدفع

منياتفضيتاليهااحتجتإذيفقالعنهاعمرفسرلهفانيرالةواختزلءاألدا~او0و

فيهفرافعاألدهمفيسفيافىأبيجنلرضعواعمرقفالالباقيوأتمقتداينا

مثلبهالثفعلا~تابأذتهلوواثهفقالذلثمعاويةفبلغفانيربالةأانىحتى(1د(

ادزعنيعةبنالهينثمعنالعتمريحدثني•سفيانبأبيفعلما

دنصفيانأبيعلىدخلت~~:قالءءثاسابنناحهقالمةعكنرعنجثر~يج

عوذرتهأ)نىأمنمنعك´فااقلتثمحاجتيلهافألكرتىيتفهوهوحرب~)

~أفكثلحاجةاليهبكنتكفإنلينؤكلالطعا».واضعإنتمافقالاثكغةالى
ءةء.>-« وانتنلتنياقااجهنلا~بيبنمةلعكذر~ملعما~»رسولقال:قالءاثنيالمه



سغبانابيوله

مثدوقأنتكاملمتفقالذلكمثلسفيانأليوقالالقالاثهومولأذايتعلو

معهيقىال«مر.وجئت´تريثىفيحالي~ألذتكقاتلناكوإنتماتكذبال

عنثنيالمداأ~ثثرافيتثذهبألذأأوكواهةحثميتة»فقاتلناكثثراف

سفيانألبياإلذنىوأبطأيومأمتلعماثهودولأذن:قالءمحارببن~مة

9الجلنهتيننلحجارةا)ذنحتىلياذأذنت~كمااثهرسولياقالدخلفلما

والفرا،<أالفراءجنبفياليهكثل´سفيانأبايامتلعماثهرسوللهالقه

بالحزاو´رةناقتها__نأهلمنرجل.فاخ:قاا،~ءا~ائي~الو´حذرحمار

الررثمىمبدبنربيعةبنمثتنبةقفالالواديأهلأئإاليحرهاالوقال

يكنالو~أباياعت_نمنسفيانىأبوفقالالو!ديأهلأمزأنتسفيان

~اعنمعيةبنعننبسةءنمجامةبنعليعنائيالمهالالواديأهلأمز

سفياذألبيمتلعماثهرسولقال~:قالءاثهعبدبنجابرعن)ميثةبناساميل

أبياكفهاثنهرسوليابلىقال~ر«وأنتاألمرهألاائهيتمثما~لممنعيانأبايا

سفيانى.بومقه:~~قالوا9~انذاتوال~ااءااثهبحثهاجتكفماوأمثي

فلرمتلعميللببضاعةصفيانهأبيومعأ>_مويهمتلعمالنبثي•الثأممن

«اأرا(:البضاعتكتريةأمااثهعبهابنياقفالسفيانأبولهضفتعرمنهايذله

وأيوضيعةاوبنحرفيهايكونىأأنمنبه91إذشهسفيانأباياقال~نذكرها

:~يعهبنالهينثووقال~اثهشاءاإنىاألمانةفيهمؤدثافأنتانىكذلك

يايقولصفيانوأبواألصواتفخفيتبا~مابهرايةتحتسفيانأبوكان

عنمعنمرمناقالرزعبهعنالهينثمبنبكرنيحه9:تترباثهفمنر

)0السبنيعلىسفيانأباجعلمتلقمالذايان:المثسيتببنسعيه~منالزهري

أبيبنيزيدولتىنمروولربكرأبوتثوذيلما:قال»ا~ائني~حثنيننيوم

عمرملىالثأممنمعاويةمفقهالشرمالجراحبنةعبيهأبيوفاةبعهسفيان



سغبانابىولد

بكاوبدأتاآلذقالمتقهمتىعمرلهفقالمعاويةعليهخلفهسرحجوقه

بثنييالهتغالتأبهنهأفبةمعاويةفانعرفءبهننهأو:بهابوايكفأتقال

بمأفأعملواالرجلهألااستنهمكىوقهمئلكاأةحثراتولهمافثلوائهإنه

المهاجرانمنالرهطمؤالهإذسفياذ~بولهوقالءيكرههماوأجتنبوايوافقه

أتبامأوصرأناأقادةومارواتغلتفثناباوقمرمبقشهمفرفعهمو~ناخترناسبقوا~

تبنلغهلمأمهالىتحريوإتتغالفوهموالامرهممنجسيماولتوكروقه

مننوةقفلنراكبوسريوماعمرمعبمكةمعاويةومئى:قالوا9وسثنبلغثه

:´مسنلمةءنا~ائنيقال9راجلهنهوابنراكبحننتمةابنقرينى

ءثنبةمهوهأخيهزيهبعها~معلىوهومعاويةالىسفياذأبوئغص

ملى.باكأفأحملوأخواكابوك~مقهقهإليههنهفكتبتوعتننبسةا.

ألفيوأعطهبغلعلىعثتنبةاوأحملدرهمأالف.ربعةوأعنطهفرامر

أئهةمفياذأبوفقالففعلد.همألفوأمطهحمارعلىعنبسةأوأحملادرهمد»»«

وأبوائه~ومولقئبض:قا~أءمثسنلمةعنائيالمة~هنهرايساههأن

النصيرابوقالبكرابوقالواباألمرقاممنفقالفجراذقةمهملىسفياذ

ا~قبنمحمهعنمجاههعنائنيالمه-مالهإاليشكنهالأمرآالرىإتي19

ومكرزئىسائال~ائهرسولأعطى:قالءأمامة.بيعنالزهري~عن

الينكرولويشئنلماعطيلوسفياذ)بوألكنمتلمائهرسولفقال

اسعاقبنمعمه´ونارأبسلمةبنحمادشذاحهغيا~بنالواحهعبةشيحة

حرببنسفياذأبا~اثهومولأعطر:قالءالتينعيابراهيمبنمحمهءر

بناأل~قنراعوأعطراإلبلمنمائةحصفنبنعثييننةوأعكلاإلبلمنمائةا)

أعكلقفالجثمينا.أو~زكهؤالءأعطىرجل´قفال~اإلبلمنمائةحاس

هنأموروىههعنهائهجعلماالىجثعينالأوأكل~قلوبهمالتآ~اهؤالء



سفيانابىبنمعاوية

أباان:`حازم.بيبنقيىعنخالهأبيبناسماعيلعنالكلبيمحمدابن

ياتلقثموهايقولوهوهعنهمنخرج~مكفوفوهوعثمانىعلىدخلصفيان

اءالفرصاحابو~ثني~ئفولونماعلىاألمرفماالكثراة~´أمينةبني

>تارتدلما:قال»مثلينكةأبيابنعنجثريجابنعن~بنالحجئاجعن

5~نىبنهشامعنوراويءالعتيقينالهلغالبياسفيانى)بوقالالعرب
»~. ~لمفوهامملعم01رسولتتبضحينصفيانأبوقال:قال»سيرينابنعن

تفيلسفيانىأباعثمان~وحجب:قالوا~ناروالجنتةمنفماالكرةء´تلقثهاآلن

شاءإذا~من~قوميمنامنت~الفقالمنيناكأميرحجبكله

0.عثماذقتلقبلئالئينسنةيةبالمةحرببنسفياذابومات:يالواقةوقاله
حثكيموكاذ»سنينبعئرالفيلقبلوالةوتعينثال~ابنوهوسنينبخمى

ىإحهسنةمات:يالواقهغيروقال؟منين~7بئامنهأسنحزامابن

هوئالئينئال~سنةماتانته:ويقالءسنةوئمانينئمانابنوهووئالئين

داأبوي~ولكنااإلسالمدخلالفتح»وقال´لقهفيفأسلالرحمنعبهأباويكنى

»يريهأخيهبعها~معمرووالهالقرتلنمنعتنكاأسلمتلثئن.ايقوالنىناك

خبركنبناو~مهبهالطلبأظهرقثتلفلما~خالفتهفيا~معثمانوواله
الالحنوملحهعثمانفثتثلثةطبحينعلينامحاربته

األنصارمنرجلأتى:قالءحثفنصدنمثحثينمهنائنيالمدوحدثي

.)طيكائثراألفثبتينةالسنامناقفالوقرابةوسابقةسنتاليإنلهقفالمعاوية

قتمهفقالفالنةتكوولهتيولهقالالقرابةفماعرفناهافقهسابقتكوأمتا



سفيانابيبنمعاوية

تذنفعالبهاألىيشهأوقرابة~نتثفىالأاو´ةعهااإللهاأفبح

حا-~ينة´المهمعاويةمقه:قال»ابةجشعنهابنمنالمداني•وومله

وبينسفيانأبيبيننكانالأليبالحقأسألكلهفقالعريضبنسهنيةتاهفي

ذاأكثليقولفجملالطبيبجاءاءالفهحضرأفلهثاتاهفييمنهنزلت~إالأبي

مثز´ينةوسمنجثميننةأقطاههمريضابنفقالبحينى.ذاحتىأتيأوداعه

´واستعمار:قالواالوأكلىشتمنجثمعنن´ثباتطفقالناعمةوتمنر

ألصيلحقاأنيأمرهمعاويةاليهفكتبالكوفةملىبثيربنالنعمانمعاوية

أناأويقولبعضاويردبعضاينعألفكاندنانيرعثرةزيادةانهمأعطيااكوفة

قفدتمونيأإنويقولالمنبرعلىالقرأن~نا.وةيثكثروكانبالشاممفتاحثها´قثفنل

معاويةمنبكتبواجاءثرمتلقماثهرسولمنكريحهأأحهواتجهلم~~~أ9
السلوليهمتامابنأقفالبالزيادةفعمتهر

والمطلاالته´لتلطال~افثهاأفاطم

وامنلوالجثلياااأمترأمالأبدك

تعنبستنثهاالنتعنماذازيادا~ننا
،تنلوالذيوالكتاب´فينااثاتق

أماثةفناحتت´قالفإتك´

البثز´لاالمالدمةعتهاأعثجزاتوقال

فتنحهاتحننالراارا.ك»0~لو

قثفنلالهاأتتالخينىاوبابممثليتا
تكثننلنت~مثلناناعظمافالوقه

البثغنلاولثكالنثد~ىاتاتبثلغيزك~.»

محنلوتالياد´ةاكعينته´االتهفما



سفيانابيبنمعاوية

أثثةعليتاكانت´ماوقتنللثة´

يرأفثعونمااوهتمتياناداامتوزايشه

لناماحثتثىيق´أفاه

فأحننراقالوابالقثوألنثطثنواإذا

الفعنلاخالثفهالقوألاحقننولكن

ياد´قزواتشنعىزيدواماأيثننفثذا

بثنللثكثراهذارإن~رساغداميإن»نا

والتثقشىاوالدبناتهالحتابيأبى

1المتد´اعتكرااحكتنته0إنوبالئأم

الفضنلالهجالالرأتحاهآكثلعلى

فضنلهجونى´يرااأل´قنوامامئئهاجر´ة

المحئلمهاأفرأعنراب.اكوهثال

`9ف»<واليمنوريقةمثضرحولكإنىزيادالىمعاوية~كتب:قاأ»ا~ا´ني

»فأكنرويبعهوأمثامعضرقابءربعضواوأحلاألعمالفو´أمممضر

وتجافالعالنيهفيمئهمفأكنراليمنوأمثالهممنقادونىأتباء~فإنىفهرأثرا

شيئأمعاويةقريئرمعض~سأل:عوااربنهشماموقال~المرأفيعنهم

مثلحقأيزلفلمفمنمهئالئاثيئاسألههفأعطاهأخرثيئأسألههإأئاههفأعه

>)~´العثلنبة´اتثحنلبالضجورإنى~´`ا(ؤمنينأميرياقفالذ~أعطاهحتىعليه

`.إل!كزني<لمدا~أتثاوكرتاااحالبزبتور.تمأنعرمعاويةقفال



سفيانابىبنمعاوية

فعليهالنجابةارادمنفقالمعاويةمنهالنساء~~ذاكر:قالءالزياديعاصر

قيلبربالبرأفعليهاذةالله.رادومنبامربفعليهامةالخه.رادومنباسرق

مناثيالمه~الشرفاالهمتتهافليىاهنإحهشبعتإذاقالاتفالمولته

الحار~بنملمبنخالهبنفثيبرةبنمالكمقه:قال»مسربنالملكعبه

قادبالحجازقوميرايتكيفهلهفقالمعاويةعلىالكونيا~ان~

انجماذظاهرفرأيتهمليبنالحسنورأيتتمسهرجل~فرأيتهعمرابنرأيت

فقيمايشعهأانيريةمنميهافرأيتاويالعهمثطيعبنائهمبهورأيتانقشبهرط

أمرايحاولوهوعثرافيثمثيرهاةواحهتكنهيهرجالفرأيتالزيجابنورأيت

المؤمنينأميريادتهسومنقالقومكسيتهفمنمعاويةقالأهلهمنلس

«حسنببنر~وألنقنيحاجتيوأقضمجسيابفقرقالسيتاهمفأنتقال10

أبلغمثنهنهماائهرفيالقاصبنلعمرومعاويةقال:ممتأربنهناموقال

برأيهلهواهأرد»همقالالناسأصبرفمثنأقالللفضول~أتركثهر~قالالناس

منقالالناسأئجعفمن~قالأيهلهدنياهلبهمنقال)مخاهرفمنأقال

8اقتمهقالأديهثرأمنقالالناساعلافمنأقال~بحلنمهجهلهردأ~~~

أ«لمعاويةالمطلبمبهبنالحار~بننوفلبنالحار~قال:قالءاثيالمه15

معاويةقفال~كبعةيبقىمنأكرمفأناقالأنامعاويةقال)م~أنتأكرم

تموتاحتثىبهيتت_اولنتحيةاوأنتاموت~أأنجوأترأ

اليسنكترياءالكرالبنمعاويةقال:قاال~»الكلبيوابناالأئني

ياالهواسعأعلمكفإنتيائهنشدتيإذأمتافقالتعلمنيكيفائهتتكسره

•أظلمةوالنورنورأالظتمةتجعلا~~ىبهيةشىالرقريباآلخرةفيتق.)

عارعلىاأمنفتمعاوية´قال:قالءمسلبنالوليهعنعمتاربنهنامناحه

لهأصحابهومعصيةليالسرمأهلوبطامة0أمنواراهونئنرهيمربكتنماني



سفيانابيبنمعاوية

جينرونفيالثواءااومللنت

الظتنونمثر~جثماتأهنليظثن

9حسنانبنالرحمنعبهشبشب:قال»راكالبنالرحمنعبهأبيعناثي~المه

اقتلالمؤمنينأميريالمعاويةقفاليريهففضبمعاوية)حتاألنصارىثابتابن

ادةوماقالبهمتتيتبثبأل:تهقالبثنيياو~´قالخستانبنالرحمنعبه

الةا<ط

بثينرونفيالثواء´اومثللفتكالمثحزونى0وبتثينليمالل´

10تولإتهقالاحأأبعدهوحئناليلهطولمنتنيياعليناوماقال

الظتنونىمتر~جثماتأهنليظتن~بالتأوااأغتثر»تتولذاك
يتبرلإنتهقالأهلهظنمنعليناوماقال

مثكننونىجواهر.امناميز~تامىالنثوالثؤألثؤاةمئنلزاهنراءاهيا

يقولوإتهقالمكنونجوهرلمنإتمابثنيياقمهقال

15دوزمالعكارامنسناء_فيأهاتجهألمنسبتنهاماوإذا

يقولإتهقالاككهاثهبحمهوهيقمهقال

مننرذمرامر.فيننئيرأا_االنخهالقثبنةإلىخامراتثهائثم

قالقالايماقالماوقال~ثماههكلوالقال

قينطوذفيالثمتا_آحهامحننهفرابوهامراجل_امنقثبتة_

البامن´اد`خلنتذاامثساريعن´

والعثوواألالثوة~النثةاثثجعثل

وبثيوت_أجثتأثنرقهوقباب_



سفيانابيبنمعاوية

قرنهفيزيزيهتغز«القتلدونوالمقوبةهذافيالقتليجيالثنيياقال

قالواءوغيرها~اثي9ومرفهفوملهوالملةوازبالتجانكذئهولكنا

في1اإلفراوانراكالبطنحاقوانهاالصلعالسثؤأد´دمنثالثمعاويةقال

يةمعاهخرج:قال»منمعياألءنالنحويزقالتوشيحه~انغينرة

معاويةوكان<الجثمحيأءتةبنمثعنوانبناثهعبهومعهبمكةلهمالالى5

ا،ة~نرى~صفوانابنيالهفقالءوزرعغروسااالذلكفيغرسقه

ريدكأنتكفيهازرعتوقدزارأع.يفيفينربو´اءيقولائهأنأرى

أحرقتقفةأناأمتاقالصفوانابنيااآليةهذهقرأت´متىمعاويةقفالاالخا(ذء~~~

بنالهينثرعنالعتمريحدثيطانتهاقرأمتى~نعلرأأنعليكفا(بهاقلبك

نارانقااماوائه~ويةرالعاهبنءمرو~قال:قالءحمنيرمنشيخعنيعه`ا

اله~علىاالثفاانا.نومالصاحبهأغنلبتكماالجنتةخلليهانلكيقاوالعليتا

ءائنيالمه~األكليريهمننضال´منكلننافل~نأكلممتاممننافآمك

معاويةعليهفدخلتمرهفيمعهفأنزلهمعاويةملىجعفربنمبداثر~قدم:قال

يثنمعهوبثد´يذحيوما

األ´بمهعننى0األ´ديذ´هنك´ملتةذوأعذ_.نك´ماإنتك15

0دابالطرعنةانهترينيأ´أرأ~تةقالهألامافقاا_يتذ´´جاثهوعبه

~منبأبيحسنقولثانيتأترانيلألحنفهمعاويةقال:قالءائي~المه

أمتصلحكونكنثيالحيران~تثه~حكمابالبرةقرشبحانثألأبأنورفأث

لقهيقولاأل-نففكان~مافا~قبليماكفيتثكفقهوقومك

لمعاويةأألحنفهوقال.قالءاأأاغل6واانفشلهبعةمابكا.مية_اهكلتنى)0

لتمنعنا6وعيثلةمنلتشعينناوالضا.لةمنيالتهةنإلمؤمنهأ-~يااتيناكماواثه

يعهبنالهيتتىءنانعثورحدثيهوللدعةلتنيو~أل`-آهن



سفيانابيبنمعاوية

بالكتمانىائجالحو.على~:ستعينواقالمعاويةانى:الئعنبيعنمجالةعن

عنيالواقةعنسعدبنمحمةوحدئني

فليااخألتفماائهخليفةوأناشهاألرضمعاوية~قال:قالءعياضبنيز~

وأقصىأنتماموحانىبنمعنصعةفقالمنتيفبالفضلللناس~كنثهتروما

9الهعمتوقالمعاويةفغضبثرامتاملكمنولكنسواءا´االذلكفياألامتة

قالذلكوبينبينييحولومنقالافعل~منكلماصعنصعةقال

الئمناخبيتيقولوهووخرجأوقلبهالموءبينيحولالذي

الواريأاتحتكالشجاوحذافة~فإنتيتكثراإراداونيدرية

9معسودفعنمةزيللذإذ

عنهفحلثروأسرفلحعاريةرجل~)غلظ:قالواءوغيرهمسنلمةعنائنيالمه

ا~يننايعولوالرماوألنستنهرالنأمربينإنتى_احولقفالهألاعنأتحلثرتفيل

أضعالمعاوية´قال:قالءمالكبنمليعناالأئني~مثلنكناوبين

أضرواللساييكنيني~سواكلآضعوالمايكفيني~لساي

المدائنيدقال:~ركتثهاابثهالسيفامنأجهلرفإذا´موكليكفيني~سيفي

لحيفبثمثرهأنمهوقةاألعفر)ءتةبنالحار~بنالرحمنلعبدمعاويةأقال

19ماتمثقهمنهذاقاليثروبقيخيريذهبوقهاامبعتقالأمبحت~

معاوية`قال:قالء)يهمنهنامبنعبتامرشيحهالووملهاأفاميك

اليهو~اليكمننهأنوة~يكوذعالمارجالأبغنيالنستابةاغقلله

عثجراهاليهألتفىبهووئقبالرجلأنىإذاالرجلوإنكتثوهاوالنيكن

~وبثجر´ه

ا)حثألايفةبنالجهنيابواغلظ:قالءسعيهأبيبنسعيدعناني~المه

بنيالىامنالىوايحكفقالمعاويةيامنكاثهأراحناوقال~ويةاويالعه

األمرمننالوالوفراثهمحزرمبنيالىأمفضلوالنمرهمعنهفمازاهنرة
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عليكمالستأثروافالوهالوفراثههاسربيالىأمكبني.كلتموكمماشيئأ

قابالرغتلنب´العربتزالوالبالنائلونجودالسائللنتقنطيفيناماعلىوإنتا

أبيهعنالخطئاببنعمرولهمنرجلحدني•المنابرملىائيدخنارأواما

انثهاراحناوقلتفذممتنهأرهرالفبمائةمعاويةليأمرالجهنيأبو~قال:قال

ألفأذعطانيالزهيرابناأتيتدأرهرالفخمسينأماتييريهوليفلمنامنك9

واربالبقا«الزيجالبنعوأتهليفقيلابقيتمابخيرنزالالفأنتااثهأبتاكقفلت

6خنزيرإالوبعةيأتيالأنواثهأخثىاقفلتيريهواللمعاويةابهاأهتدعده

خرجباألبراءكانفلمتامعاويةحج~:قال»متحارببزمنلمةعنالعدائي

منقالتأنتممتنلهاقفالعنمةعجوزإلىصارحتىكنانةمياهيتقري

الناعرلهريقولالذينا0

عثننواةاأل´حابيثرجينثى´منبوافثرا

بكنربنيغثواة~منتافهننهواأواهثم

يعنهقالتقرأىكأمنهقالدائليةفإتيقالتأدائليثةكونيمعاويةفقال

«الفلنألةيأخهوجعلفأناخنميروماءا´ثميرولبنفطيروحينىخميرخبز

رذهالحيحواثجقالتحا~قال«اللبنفيفيغمسهالحسمنبمثلهاالخبزاه

)-.ذأأنالعجوزمتنعتذالهوفقضاهاحوائجهمفرفعوااعرابذتاهفيهوفنودي

مات:قال»ملمةعناثنيالمه9ثمنالقرار´أأخهوقالتلنفسهاشيئا

هةقثر~ظةابةالمرأتهموتهخبرأاناهحينمعاويةفقالبمصرالقاصبنممرو

شيحه9مصرقثباطرواا~رعرو~أمرهبمصراالمركانرجلمات

.نالرحمنلعبهمعاويةقال~:قالءمثكينابيعنايبهعنهشامبنمبناعر1>

فتعربالنساءوالتثيببتاك0فإبانشعرنهجتقةإ~القاصأبيبنالمكثم

حوالمهوإيئأكلثيماوتتثيريمأكبهتهجتنفإتكوالمجاهوإتاكالشريفة
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االمثالمناوقتلقو~بمفاخرأفخراولكنالوقدحانيهالهطعنمةفإته
انيالمهالغيركبهبوثودقملكمحةعلىلوتهتمسكبهتزينمااالشرة

)«»ياقفالفأزدراهعباء~ةفيالنخئارإلىمعاويةنكلأ:قالءحمثادعن

شثعنبةأعنائيالمه~فيهامن~ئمكإنماكلتمكالالعباء~ةإنالمؤمنين

هقومكحضرهمونرجللهقفالأفمحالناسأيمعاويةقال:قال»فثتادقهن

أسهولحثنكثةبكروكسنكسةالعراقأهللتكننةمنارتقعواتريثىمن

بنوسثحرفائةبنائهعبهعنا~ائنيثنيحه~جراممنقالأنتفممننقال

وتقتصنهمليشتمأظهرائثعنبةبنالمنفيرةالىيةمعاهكنب~:قاالءحفص

وكلتمااتتتمتاعتبتكتلتماأنالمؤمنينأميريالكأحبماإليهفكتب

<~•بعثمتوكوازتجاوالحلتمكمنحاجزذلكوينيبنكليسضربت~غضبت~

الىعاثئةا´لحنبتءقال:عروةبنهنامعنالمباركبنائهبعنصاحبنعبداث

~يفنوالمالنامىاثفيت~وإذاالناسككاتثغيتهإذافإ~اثه:تتقمعاوية

ألبيمعاويةقال~:قالءالعننبريسليمانأبيعناثنيالمهئيأ~اثهمن

:.سفينةفيباهلةمنجمعأأحملا)نىامممتلقةالبا.هليئمتاسبنهوذة

0واألبة»_الغرابأيتهاا.سكتقفالأمينةبنيمنىبعدزضىالإذأقارأغومتر

قفا_عينينهاويقتلعمأمخهادينقرحتىالر~خمةالىدرجربتماالنرابإنقال

قفتتلسريتةفيبعةوجتههمعاويةإنىثرامهقالالمؤمنينأهيريا:قتلهيزيد

ءنالكلبيهنامبنعبناسثنيحةالأخفىاههبتنيياليزيةمعاويةقفال

محليثالالمقفالمعاويةعلىوفثآصأبيبنسعةدخل~:قالءهبعنأبيه

.»اقلتلواثهرحمكاسحاقأبايامحليثكانماوقالمعاويةفضحا،الملكايتها

~وووبمااوليتنهاأنتيا~~:ماواثهضاحكااجألالنأثفولهاقفالالمؤمنينأمير

بالة~اوازنتلومعاويةقال~:قالءستحيرعناثنيالمهالبهوليتها
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معاوية~قال:قالائنيالمهالبيافرجحتباآلخرةوازنتولكنتيبهاالرجمت

منصورشيحه~عليهالخيار~كانأفثاهومنلهالخيارالحانهسركتممن

معاويةعلىعتيقأبيابنمقه:قالءمفوانبنئتعيبعنمتزاحم.يابن

أبيابنأمثلالمؤمنينأميرياجعفربنائهمبدفقالاليهالوهولعليهرفتعذ

قفاراليكالحاجةبهجاءتحتىهبلهفيتملهلروموضعهسنتهفيعتيق9

ثرفثرارهالىا(ءمنأسرعضلتهالىالكنتبمكانهعلمت~لوعليوائهعز

بنلعمرومعاويةقال~:عمتاربنهناموقال9حوائجهوقضىماالأعطاه

فيعليهييعنفوالالجبايةفييهمطهرالرفيقرجلقالللعراقمنالقاص

»ا~ائني9اإلحليلالضيثفةبمعنىالعزوزالئماة´حلنبفيهريحلبالرعاية

عفويمن)عظيذنبيكونأأنعنتمسيأل´رفعإنتيمعاويةقال´:قالا0

كإحسانيمن~وإساءةبمتريأواريهاالوعوارقحلميمنأكبروجهل

شيء.أغنلى.عرف)نامعاويةقال:قال»أميتةعنعمتاربنهنامنيوحد

وقدم~:قالوا9غال_والرديآرخيصالجيتهأنأطوأرخصهالسوقفي

أ«يافقالئأ~قالزيادأأمازحأاللمعاويةمتضنحكقفالمعاويةعلىزياد

الجنتةبها»أاخلتما~أمهقفالالعينالمتورمنأ~أيئر´كالمغيرة15

بنعبتامر~أرهرأالفبعثرةجوابهىأفتهزيادأان:ويقالءأأفحن

الهالليضمنرةبنأمةلزارمعاودمةقال:قالءعوانةعنأيبهعنالكلبياهثام

آيرأليركنعنالمؤمنينأمه.يامئالوىلناإنقالالجتفتينمألينبينأنزلكما

ماء،يمصتاحتىيلينانالمعاويةقفالار´تينخواسنكتيننماد´فيهئة

ةالمرومابحنرأبايالالحنفمعاويةوقال~واسبرائتهمامنهويتلينا)0

نيحة9ذاكهومعاويةقفالاينالوالهوبروالعغافينالةفيالفقنهقأل

المالأرضةالعيال~قالمعاويةأنبلفني:قالءالوليهعنعمتاربنهنام
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ةمضاعةحقجانبهالىإالتبأليراألرضفيوما~العيالويبقىالماليذهب

المعروف:تخذبثنيياليزيهمعاويةقال~~:قالءلناشيخنيحههشاموقال

عنلئهبهوتكف.محينهرفيبهوتثعظترتهرمودبهلتتميلحساباألذويعند

ءالعدائيأ•بالشريفوإزراءةللمروةمفسهفإنتهوالمنعوإيتاكمحادسراا

0،5فقاحبق~إذشهليحةفإنتهمعاويةعلىاؤليالهاألاسنوادأبودخل:قال

شه~القاصبنعمروودخلخرجثموبستنركبائهعائألأناالمؤمنينأميريا

منكمثلهكان~منتينكالأليإنمعاويةياقفالذتاهاألسودأباذلكوبلغ

علىيتؤاتمثنأآليرا´لجهمثراطةعلىيثؤاتمثنلرمنوإنأبيكومن

9األ´متةأمر

ا.فلمتامعاويةبن8يز~خاثر_مائبغناءمعاويةسمعأ:قالءاثيالمد

لهذخثراقالخاثرسائبقالبثنيياليلتكفيجليسككانمنقالأمبح

بثدايماأوسائباجعفربنائهعبهوأدخل:قالوا~ال)ساهبنثيهارأيتفما

ومعاويةمعاويةويفنتيبهايوقعوجعلالبيتباببحلنقةفأخألمعاويةملى

ائيوحه9طروبالكريمإنقفالمنيناك)ميريااههماقفالجلهركيحر

يفضتلمعاويةكان´:اقال»اثهعبهبنمثصعبعمتهمنبكتاربنيبرالزا

أهلوأئمربعدهوابهزاهيرالجاهليتةأهلأشعركانويقولالنعرفيمثراينة

~المثزانيأواسبنمعنناإلسالم

لينلىدخلت~:قالءمةكابنعنالعجليماحبناثهمبدامائي

قادرثرلهافوهبننساثهعلىافأدخلتوأمرفوملهامعاويةملىاألخيليتة

.)فرسانهاوقيسلحاهلهاوتميروقادتهاسادتثهاقريئرفقالتمثضرعنأأخبريني

>»فحدامعاويةملىزيادوفه`:قال»منلمةعنا~اثي~وخطاهيفها

المادي
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النثمثراالجيادمحثلمتاأقة

بنلحثضثيننيوماقفال~منهثيئاادلنيألكولرفغمبمعاويةذلكفلغ

)مرقنوفماومقالرأياالإذساذسا.بايازيادبعضرقالراقاثيالمثننذر

قتلفقالأحالمهاأوسفهتمالاماواختلفدماؤهاامتفكتحتىاألامتةهز»

د~مابةزيواللمنافقتملحالوالغالنة~قت~مهفقالعثمانالمؤمنينأمير9

بشيآرجزواجزأافقالزيادففطرأعوانهمنكاذزياداوإذابعليمنىيعر

بزمحمهشيحه~معاويةذلكفقبلونهرتشهزجرتنهولقهأمريعنيكنلر

باألابنواءمعاويةمارلما~:قالءأبيهمننادالزأبيابنعنيالواقهعنسمه

إمزخيرلبعرضالمؤمنإذفقالاللثقتوةذهابتهبئرفياطلعحجتتهفي

ابتتليتولئنصفتنببهعوقب~وإمتافئكرعوفياوإمنافأجر~ابتتليا>

ولثمامحيعيأحصيفمامذرعضوا´مرضولئنالصالحوذابتتليلقه

مماكربئيعلىليوماسنةوسبعينبضعابزاليوموإذرأكثراعونيت

المؤمنينأميريامت´جزمروازلهفقا،بالعافيةليدمااسهائهفرحرنيأط

فيأابتتليتوقهعزوفاعنهكنتماتوذكارفقتقهإنئيمروازياتال

ألبصرتيريهفيمواياولوال~رتيمنعنفوبةيكوذأذاوخفتأحسنياه

أومىمعاويةاذ:ايهعنالمكثمبنمعمه~عنائنيالمه~يرائنه

عوألذالباقيلهيطيبأذاادأ<كأنتهالماليبتالىيتر´داأنمالهبنصف

أقيل:قال<موانةعنأبيهعنالكلبيهنامبناسعتشيوحه~متالهقاسم

هوبماأحقأأحهارأيتمايقولمفنبةبنالوليهاذالعبتاسبنائهلعبه

:قالءائيالمه~يقولهفمناههالوليهيقل_إذاقفالمعاويةمنفيه1<

بنزارارةيبتقفالقرينىبعةمأكالعربأيأريالعتهللنختارمعاويةقال

فأ>~ومقاللبتهطاوبأل~هنل_ط~عثبنسي»قالأئجعفأدثممقالامرعته
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بيمنرجلقالأفرسفأدتهمقالوغينئأسحابأومفيةأسةقالأفصح

قالأدهىفأيتهوقالمنلالراليفزحاعلىالصبيلعنبفرسهعلىيلعبعامر

عامم)~بيعنا~اثي~ومارسكأمرفيمارستهئقيفمن:ر~يثمص

يثفحتجالمنقالللعراقترىمنلمروانمعاويةقالأ:قال<الزيادي

5ءزائنيالمد~الضرةيمسححتىالعثلنبةنييشهوالةرالهقبلبالحلن

مظينيأنمنهمااثهرضيعائشةالىمعاويةكنب~:قالءمثييننةبنسفيان

النأمررضاالتمىمنيقولمتلقمائهرسولسمعت~إليهأفكتبتتقطليوال

ائهرضاالتمسومنزامتااهحامهيعودحتىاليهماثهوكلهائه~.ط

حجلما:قالءموتأربنهشامنيحه~إياهراثهكماهالناسبثذط

•.´د~ع~أوبعواداسمارأفقالةسامهبيسقيفةفأتىيةبالمهمرمعاوية

ة3ا5،زاثههبهمنائنيالمه~الخطراأ~لعليماهنابكرأبوانكإن

ذ)نايمةالبهفيأمتاقالأدهىأتنالعمرومعاويةقال~:قالءالقهريسلنم

ممر.فأدنىبشيء.كأساراليامنغمعاويةأقال~فأنتاناةاألفيوأمتا

هناهاهلاميةالهأتهاافلبتشكمعاويةفقالانيتسارخلنواينوكانارأسه

ه~:قالواءأشيدخهممنأيبهمنعمتاربنهشامشيحهالدونهكأسارأحد

ءذاتتاهحامهعاداالاثهاتفوىرتركأحهمادمشقمنبرعلىمعاويةقال

أنمرفإتهربالمواليعليكاليهفكتبقرابتهيشكوزيادالىمعاويةوكتب

أنلومعاويةقال´:قالءحفنصبنسشحيمءنائيالمة~وأشكروأففر

األحنفمقه:وقالوا~بوعيرابنيحجورفيقمرهالسقطتاقطتالنجوم

6.أنملىدرهمأالفبأربعةمعاويةحاجبرالمنهفرشاالثأمالجاروابنوالمنذر

كيفللحاجبمعاويةفقالاألحنفقبلرالمنهخلفهاألحنفقبليثدخله

~اتعثهالوقالمعاويةوضحكيثالحهشهفحهاألحنفملىمنذرأمتقد
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ةوجد•وجدوأمتاأتاالناسأكرممنمعاويةقال:قالءسقسرمنائنيالمه~

بناثهعبهويقالءمثرحانىبنمعنصعةقفالوخالةوخاالوعستةوعمتا

انشورسولهجهعليبنالحسنيعنييكيهبينالجالسهألاءعجنالنى

فاطمةوأمتهطالب.بيبنعليوأبوهالطاهرةخثويالبنتيجةخهتهوب

وخائهطالبأبيبنتهانى،أموعمتتهطالب)بيبنجعفروعمتهاثهرسولبنته

عن~ائنيآلمة~اثهرسولبنتزاينبوخالتهمتلعمأثهومولابنالقاسم

أهارمنقومومعهمعاويةعلىالقاصبنعمرووفه:قالءسليمانبنفثليح

قالوادخلوافلمتابالخالفةيلتمواواليقفواأأندخلواإذافأمرهوحمنص

:مخربواوقالمعاويةفضحكذلكعلىوتتابعوااثهرسولياعليكالسالم

فسلتمتمبالخالفةتسلثمواأنعننهيتثكرعمرولهمقالخرجوافلمتاوزجر~>ا

أبيبنبثسزان:)سماءبنايريةجثوعنائنيآلمةأ9اثهلعنةطيكمةبالنبر

بعصاافعالهحاضرالحطتاببنعمربنوزيهمعاويةعنهعليمننالةأرط

أقبلثرفضربتها~مأهلوسيتهقرينىشيخالىت~عمةمعاويةفقالفئجته

ترىآفكنت~الفاروقابنأيضاوهوهجهوهوعليتائتمت~فقالبثسزعلى

ثم»طالبأبيبنمليبنتكلثوم)معمربنزيهوأم:قالءلكيصبرأن`5

المباركبنسعيهعنائنيالمد9يبنهماوأملحجميعاأرضاهمامعاويةإن

قذزمانمثننكرارماتارومعروفهمعاويةقال:قاالءوعوانة

أبومقهلما~:قال»ائنيآلمة~بقيقةزمان.معروف~رومنكرهومضى

الرجلفأتاهوعزأمهرأيهليعرفعمروالىوجالأمعاويةدمىللحكومةموسى

الرجلفأتىيشجبهولم0إبهامهعلىعمروفعضمعاويةأمرهممتاأرادبمافكلتمهر

عوانة»عنائيالمهقارحا.~تثفثرأنتكأعنلمكاثهانلهقافقالخبرهفيمعاوية

بأساالعربوأئهضبتةبنوفساسرعنطعاذالعربأئةمعاويةقال:قال



سفيانابىبنمعاوية

ءمثوأنةعنا~ائني8يثفنزونواليفنزونكانواكعنببنالحار~بو

اممثفنهخيرامتقه~فقالمعاويةطىمثرحانبنمثعنصثعةمقه:قال

اثهملىمقهلمنمالمثخنهخيرإنمعمعةفقالالمثحنئرأرضقامت

يضروالالمحشراقثرابالكانييفعفليسالمحشرارضوأمتاالقيامةيومأمنا

5لصعنصعةمعاويةقال:قالءفائهبناثهمبهعنائيالمهالاهبتنعنهالمؤمن

األشتربنإبرا~يعنيالنخعمنغالماأمركقلتدءالعراقأهليا

رويهيأتيمايعلونصيحفجيحثثجاعإنهأمركتهلقلثةمعككانلوانقال

أتىأ:قال»حفنمىبن~عناثنيالمه~مثلهأيبهبعهرأيناوما

المؤمنينأميريافقالبعياةرحمأذكرتنيمعاويةفقال~بالر~لهرجلمعاوية

اهاسللهقالتقصتفت:تركتهااوإنىأابتلقتبللتهااإنثثجننة´االر~~إن

عمتاربنهشامثنيحة~بأللكلهفأمروابثىشاةرماثةمثتبحناقةمائةقال

ادرسولمحهنةعلىرجالصارعمعاويةأنىبلفني:قالءمسلبنالوليةعن

~هرعهاالأحاأيصارعالرجلمعاويةأنعلتأواماقفال~فصرعهمتلعم

بنالقاصبنمعيةبنالقاصبنمعيةينيثغريمعاويةكانىأ:الراقديالوق

15وهبمعيدالىفكتبا_تةبنالقاصأبيبنالحكمبنمروانوبينأميثة

اليهكتبينةالمهمروانوليفلمتايفعلفلممرواندارمبههيأمرهالمدينةعلى

عبدأباياسعيدلهقفالليهدمهامروانوركبالفعلةفأرسلمعيةداربهدم

فجاءمسرفبعثمهاههفيإليالمؤمنينأميركنبقالداريأتمدمالملك

بهألهاليككتبعثمانأبايامروانقفالمروانىدارمهةفياليهمعاويةبكتب

ه~بينذايثغرياأنىأرادوإنمثاعيثك~رألامركنتماقالتعلمنيفيالكتب

_دار»هدمعنوأمكوعقتيشارأكرمنافإنتكوأمتيأبياكفهمروانقفال

عليلطالبأبيبنجعفربناثهوبيةالمهمعاويةمقة:قالءائنيآلمة

دد«د



سفيانابيبنمعاوية

لكمثنرفيخائرالئبقريئرمنرجلقفالالناسفيمعاويةاليهانركب

فغنتىوليمةفيكاذذلكان:وقيلءيهرأيهبينومشيتمخنتيت´إذا

بالضثعثىايثلنمثعننالنثر´االحثفثناتلثنا

د´مانثجنه´ة.منيقنطرأن´وأسنيافثنا

يوممائبوقثتل~المطر´فسائبوأخألفرغحتىمعاويةفنصت5

نحهعثبادةبنسربنقيىالىمعاويةكتبأ:قالءا~ائني9´ةالحر

اليهوديبنيهوديياالالمعيهعليبنالحنمعنوكاليهالمصيرابى

اإلسالمفيدخلتمالو´ئنابنياو´ئنيااليهفكتبميبدنامنعبهأنتإنتما

معاويةقالأأ:قال»فائهبناثهعبةائيعنآلمةاللحائعينمنهوخرجتهركارهين

ظثننبوداوكأتهماسافشينهاالى.نظنيكأيسنأمائهرحمزيةبنألاسامةا`

قادرأيضأموأكمعاويةفقالموك)مثكمنخيرواثههيقفالخرجانعامة

عنائنيآلمة~كوأأتتفاأثهاعفنةمكثواأكإنىوجلعزائهقالنعر

معاويةفايراهاقالهمنزيادمولىسثليمكان:قالءمثحارببنمسفلة

أنزل،~ياقفال0معاويةفعا_راعبيجولعلىو~ناقةعلىومعاوية

غبتنثه<وقهاهاقالهمنأنكانزىسثليمياقالثر_اويةكبهه>فنزلبعيركعن»ا

مرككعنإيتاكبتحويليأملكماكلمنلكاخرجتلوالمؤمنينأميريافقال

معاويةأنئه:بثكيربنسرقال~غبتنثكقهاكنتإداهوركوبي

وابعثةفثفدأأمناياهثملو´قنتماتواوافتفهلناجيرانأااثهيثبنعهال~

ادبهأبينهشممنايابالعراقر´´

اهقثعةأمئئالهاعنايفالمقارإذا بثيتهشمفرقنن´أأأهممألوم~نت1>

لثهشمالثينساثاجنهالهر´هاثن´أفهثم

انقراأاالهامةإالالعوائهمن~



سفيانابيبنمعاوية

قال:قالءا~ائني~~~قبورهمبه~داالحيلحراممنا~معاويةفقال

((أ9ءاكوفةأو~ا)نامممتلقةتابالفةبنزيهبنالرحمنلعبدامعاوية

الخطاببنزيهابنأنافيقول)ولتيهقلتأنتيإالذلكمنمنعنيفماةمر

باألمرأحقوأناالمؤمنيناميرالفاروقوعمتيآريتينالبهالمهاجرين.بناهأحه

5ثنيوحه~معاويةفقحكاآلناقولهوأناذلكالقلتولتيتثنيلوقالمعاويةمن

وقامىأبيبنسعهبزعمرالىمعاويةنظ~:قالءدأبابنهنمسعودأبو

ءاثيالمهالجعفربنائهوعبههألاغيرتهولهاهننهانأود.حهماقفال

لرينالبيضاوا)هلنحزقالمعاويةعلىمثرحانبنمعنصعةمقه:قال

بيعهفيهماكانتوالبناقوسفيهمايثضربولمائهغيرقطفيهمايثتعبته

0~امرأتثكغلبتنكلمعاويةالقاصبنعمروقال:قالءائيالمه~كنيسثةوال

األشترذاكر~:قالءانيالمه9اللثامويفلبهنالكراميغلبنإذتهنقفال

موتهفإنراا~ترذكرهلأليالنخعمنرجلفقالمعاويةهنهالنخعي

دشيتيقلولومعاويةفسكتالثأمأهلاأذلقتحيا~نهوإنالعراقاأهلأذل

فة.لالفثجورأمأهنرذالبرالمؤمنينأميريالمعاويةرجلقال:قالءائيالمد

15هواكعليهيغالبلرمانممافآهنواآلخروويفههما)حهعليكيروحيتنازعانكهما

المؤمنينأميرائهيرحممعاويةقال:قالءوفيرهموانةعنائيالمه~وتمك

قائلمريقولالذيفمالهخيرأذلكلكانطيهالطعتانينافئتلكانلومئعان

ثائروحيتناااشهيهتفتيلناأ~را~نكراناقائلهميقولاألسود~بوالفة

يومامعاويةتمضمض:قالءفائهبنائهمبههنائنيالمه8معاويةفكت

~~نايثرماوائوقفالهارببنالبراءالىذلكوئكافاسترجعئنيثنثهفسقطت

إالالنمنمبنلنكأارجلبلغومالكاالجرلعظيبغيرككانتأنتما

مقهأ:قالءفثاميالوهنائنيالمه~منه10مستبهكانماابعضرايا_



سفيانابيبنمعاوية

شممتفماذاتتقصيأذتكبلغنيلهفقالمعاويةملىمغفرامةبنالمسنو~ر

وأملرهوإمووأعننىفيثهموآجبيالمسلمينوعهأقاتلأذيتعلمهلعليافيه

جعنكفماقالنعرقالآتتذانباثوتتكفنشهقالنعراللهوفقالوافداهر

ءزاثيالمهأأ9المؤمنيناميريالكاثهغفرقالمنتيالمننفرةبرجا«.حق

ثمإنتياليمانبنحذيفةقول~معاويةعنهذ~ك:قار»القرشيمحمهأبي5

بناألسودبنالرحمنعبهفقالفي~دمهكشلقهبلىقفال~عثماندمفياثرك

دمهفياكتشقهأيماوأنتمعاويةقالبنعسهأملوكاذالرجليغثوثعبه

وكنتفيهقيلعمتاعثمانأنهىكنتإتيفقاللهوخذاالنكعليهطنك

يستنهر_اليككتب~~البطاذحلتفتاأوالتقتاألمراشتدفلمتابهتامره

كان:قال»أيبهءنابراهيمبنمحمدأمناثيالمه~فثنلحتىسهفأهاتا>

متناديهنادىمعاويةالىيكتبأذاأرادإذامصازاألمنالممرطىمعاويةعامل

بزأيمنويقال<حبيىبزرزاليهفكتبالمؤمنينأميرالىيكتبمثن

فيهوكاذالكتبفيبهورمىننيفاكنا«»خواتم

داهاتعنتاأسنقاهتهاأوجعلتداهاأواالأواله~تجالالرارذا

في)بلغلقةتفسيالينعىالأليذامناشعنريليتمعاويةفقالد«ء«

استأذنى~:قال»منمعياألعنثراماألااخيرةبنعلينيحه~سواعظتي

.بيالبنائذ´نوافقالمعاويةعلىيالمثرحشمامبنالحثصينولةمنوجل

وإاللهاذنىفامتز´~~بناثىخدولدمنرجلجاءأآلذنه:إنىقالم~ا~

:يقولالقاسمبنعبنثرسمعتقالسالحبناثهعبدوحدثني~فأغرب.)

معاو.ةقال~:قأل»ثنىالمداالائهابتهمنأفضلالمعروفتارابمعاويةقالأ

<ثنيالمدا~اثهثواببذلكأرجو~أتجرعهغيظمناليااعجبشيآما



سفيانبي0ابنفماوية

الربابزفقالعتيوتثاقلهالحنمنانعحبأالالزهيرالبنمعاويةقال~:قال

الشاعرقالكماالحسنومثلمثلك

مراضثهأعليتأر´ىقثلوبهثراأراىوقهحياءأأقنواهااأجامل

ز~بونحرب_عتالعليكيثطقاأنشاءولوجامللقهوائهمعاويةريارفقال

هلثفتلكبكظفرلوواثهلهافاللتكفيتجولالزيجابنياأراكفقاللثمعل

قال:قال»مسنلمةعنائيالمه~وتماكبكلفرأوأباكأبوهقتلكما

بنمليمنالعدائيالللنهرمضلثةالمعفيالكالمازدحام~معاوية

ماتماتاإنورجليموتالرفكانهمامااناأإنرجالنمعاويةقال:قال»~

بنعمروفظيفتهماتاإنالماصبنوسعيه~يريهابنيفغليفتي0متأإن.نا

.افوائوالملكعبدابيذكرأمامروانفقالماتماتأإنعمروابن~معيد

عبيدةأبيعنالمثغيرةبنعليحدثيالأبنينهمابأبنيليأنأحبما

وفهفيمعاويةعلىالرياحياثهعبهبنالمثغيرةوفد:قالءممرأبيعن

لههجاالماهجاماقفالاسانخثروالتنيالؤمنين.ميرياالمثغيرةفقالتقيربي

فقادقطيفةوأعطيبفلةعلىفأحملننيقاليمكنالقالالبهرةفشرطةقال

15فقدأناأمتا.فقالأمخابثهفالمهحزوقطيفةبغلةلهفوهب~هذاأمثا

ءمينمونبنعمربناحقنصعنائيالمه8واتأخأللروأتنرثيئاأخذت

فيهاماتفضىد´ينهبصحيفةعافهبمالممربنانهمبهالىمعاوية~~:قال

.محابهفيوقنمبهاقفتصهقةبصةأمرثمذمطا~العيالبصحيفةدما~

فيهفوضعهوقبصنهمافهبمالالزيجبناثهعبهالىوبعثالمالمنقطعة

.)مزالعدائي~وليالوهمافكألاقفالبفعنلهماوسولثهامعاويةبفي

يهراألابنجبلةالجاهليتةيثابتبنختانازار:قالءايريةجثو

منلهقفالمثنكرأجبلةلقيهشويومينأويومافجفاهبجلتقالفستاني



سفيان؟دبىبنمعاوية

مأطلوقالعليهامتقهاألياههفيتقولماقالثابتبزخستانقالأنت

ثرفآرجعقالأحمهوالأذمفالأسكتولكنتيممتتهلهذمتهفيقأصهأني

جبتلةولحقاإلسالمظهرفلمتاصلةومعهاإالتميتةمنتيانيكيأالوقالومله

فرأهالمسلمينآسارىمنالروميأيهفيمنييفهرجالمعاويةبعثبالروم

شهأقرقفالمعاويةهنهخلفهوأتهباق.أتهفأملمهخستانمنفألهجبلة5

وحتا:معاويةملىالرجلمفقهينارالهالمائةالخمسهههوآمطهالالم

معيماقالمعثماهاتقالحستاذياالسالمينفرثكجثبلةلهفقالهعنه

:دكرير_العهنهاههإنمعاويةقفالفانيرالههعةفيأمطهمعاويةقالشيآ

بنتيتنياالهأنلوالأأخوهعنتنبةماتحينمعاويةقال:قالءائيامه

ئزرحةالإأبهمثننبةأخيانسىالأنتيالظننتاألاحبتةنسيانملى10

أبيبنعننبسةمعاويةولتىأ:قال»أينهعناكلبيهنامبنا~~~آعبتاس

أبيبنمئتنبةاطائفوولتىعزلهثراالطائفأزايهىأبيابنةوأمتهسفيان

نزعتنىماواثهالمؤمنينأميريامنبسةلهفقالمئتنبةبنتهننهوأمتهسفيان

يقولوهومنبسةفولتىهنهابن~امتبةإنمعاويةفقالذخيانةوالضتعفعن

بينننااذاتمالحالحتراب_كنننا15

فإثنيانيتلةالم:نكفإلذ`
غطارفةيتميهالبينضاء~

شتواة_كثلفياأل´فنياذ»)بوأبرما

البثهنهبها~لخنثرقةضمان.و´ىوث90



سفيانادبيبنمعاوية

،واقهبنزيةعنقةصهناحهمممثاربنهنامشيحهالالحلئر

وا~والمقلالرجلأهطيههاأفضلمعاويةقالأ:قال

كظمغضباوإنمبرابتثليوإذشكرأمطيأوإنذاكركترذانإن

ائنيآلمة9ازدجرواعظاوإناستفغر~ساء~اوإنغفررقهأوإن

هداهنيكمنبلغماالقاصبنلممرومعاويةقال´:قالواءوفيرهمسنلمةمن

أبفيأدخللرلكنتيمعاويةقالمنهخرجتإالقطأمرفيادخللمقال

أكلأ:قالءيالعبنهمحمهأبيعنائنيالالمهمنهالخروجاردتفيقط

تأبعهلقهلهقفاليهيةيفرمنئيئآفتناولمعاويةمعصثوحانبنمعنصعة

بنلمعاويةمعاويةقالأ:قالءائيالمه9اتنجعب´أجهمنقالالنثجعة

.•قتلملىجرأكاأليقالبكرأبيبنمحمهقتلعلىأكجرماحثه´يج

شيحهالسفهائكمقتلعلىوتلومناحلماءناأفتقتليعهبنحثجر

الكونيمثيبرهبنمالكدخل~:قالءعينائىابنعنالهينئمعنالعثمري

مز.اههأنأحبماائهعبه)باياالقاصبنلعمروقالطعفلنامعاويةملى

وما~أل´هو~منهمكانلوبائهأقسمقال~يهو~وماقالقرينى

ه.شهقفالهاخمةجلهرارتوخهقالوجلىسلتمدنافلمنابمصرخلوت~

مئلفيقالما~مئللهاجاريةلياناوددتمعيةرأباريامعاوية

قاأنهضفلماأظلووالبادىءبلبفجةحبنجةقالالمؤمنينأميرياعجيز~

بنمحمهناحهالةكنهمناههجعلإذ~أحسنقةا~إنلعمرومعاوية

بنبثرادقأبيعنهاللبنحثنميةعنالمثفيرةبنسايمانعنثاننمهعنمعه

.)ابنيافلثمقفالقراحتهأمابتنهحينمعاويةعلىادخلت:قالمومىأبي

نالمؤمنهاميريا~لساقفلتمتبرةو~إليمافنظرتإليمانظطأخي

فإنبنذافاستوصئسرالمسلمينأمرمناوليتاإنلهقفاليريهودخلبأس



سفيانبي0ابنمعاوية

بناثهعبهشيحه8رأيهغيرالقتالفيرأيت.تنيغيروخليالليأخا~ن~~ه

أوحتجرقتلفيمعاويةإلىعائثةكتبت:~قالءثر~عنالعجليصاح

راجااستهذلكفيز~ك~اثهحلوامعاويةيا~يخثرفال~امتاذلثغير

عنالعثمريشيحهالالفواتايخافمنيعجلوإنمتابالمراماأفإته

بنفثيبصةسأل:قالءمنعيربنالملكعبهعنعوانةعنيعةبنالهينثمه

اوأتالقاصبنفسقيةافعتغيرهاميتةأمتافقال~تريثىعنمعاويةجابر

بناثهفعبهوتومتعاماالأفتاهاوأمتاو~~~فيهمختلتق_معفمروانرجلها

وخالةوخاالوعستةوعمتاةوجةتااوجهوأ~أبامهاأك~او~متاكتريزبنعامر(ة4»

السباعأاواهيمعديثرمنوامتاعمربناثهفعبةتمسهرجلوأمتاافالحسر

دتفمنجميعاالناسسيتهو)متا~الزيجبناثهفعبدالثعنلبانر~وافوروغا>

)تنيتريثى~أقةلطتعسثعنفأخبرانيقالأيبعنةالمثفنعهاهه

»عوانةعنأائنيآلمة~البطنحاءبئعنئنطفي~~ميننثباتهاأئه

غيرهأوبئيهابنهومعهبكنرقأبيبن01عبيةيومامعاويةمعىتغد:قاد

خرجفلمامعاويةكلحظهنهما9أكوالمعاويةوكاناألكلمنفأ~هولةمن

ابنهوليسالفةمنبكرةأبيابنعادنصنعماعلىأبوهالمها»~ابئ«ا

أكنلهأذ~~قةقالائتكىقالالتلتفامة~ابنكفعلمامعاويةقفالمعه

مساومةكان~:قال»01عبةبنأيتربأبيعنا~ائني8داءأسينورئه

كبيراشيخاوكانكلنبمنجالئهمنلرجلفقالالنكاحعلىالناسيحسة

فدمىمبلتهوحرمهفجفاهفعلت~إالأفعلأنأئا،ماقالوالناءأنتهيف

اللهاففيوهوأناماوقالقفئكتمعاويةامرأةقر~ظةابنةالىامرأ~نهالكلبي.)

محنندكالتيالرأةمنقفالقرظةابنةعلىمعاويةودخلامرأ~نيننبمنزلةاال

وأتهجهازووكبرحالهاشكتقالت~قالتد~قالا~~ذاهر)ةتط



سفيانابيبنمعاوية

امر.تهوتوارتإليهذرسليزعراكهماقفالعليهريقةوالشينامنهاينالال

أفىائاهمافقالالجماععلىتكقثولحيففالنيامعاويةلهفقالالنساءعنة

هذهآقلننيالسيخقفالالمؤمنينأميريابكهامرأتهتفالتافعلتإالافعل

ماإلىوعادوانصرفوآمراهالرحمنعبة)بوأناوقالمعاويةفضحكبةالكأل

هقطيثر~لرروميمعاويةعلىموقه~:قالواالوملتههبرمنعليهكافى

أعطهلقيسمعاويةقفالفطالهعثبادةبن~بنقيسمعاويةعافهمنهاأطول

معاويةوأمرفتركهاعليه:ترحهاقفالعنقهتبلغفكادتالروميفلبسهامراو~

بتثبتانليأمرتإتماقفالعليهقصيراهفرجةويالتهمثرامنبسراويللقيس

معاويةقفالبأللكيعيتره

دالتة0متترافأتنياخ0قتر»يئراأتا
قيرقفال

ا.بينالتتباأمنحاب~بينرذاواليتننر

بقرايتناتفننىالتيايمر«اتنث~
السخاخناأمنلفنوايثرأ´قترااأفنحت

خلفهمعاويةعلىموسىأبوالم:قالءأسماءبنجتوايريةعن~اثنىالمه

ه~ال~ووانهألاولتيهالشيخمقهقالهعنهمنخرجفلمتاأسبردبنراتنسفيعليه

ءالهيأبنحبيبعنالعجليمروانبنمحنهعناثنيالمهالولتيتنه

وبينبينكيكونيزالالالرحمنعبهأباياعامربناثهلعبهمعاويةقالأ:قال

عضتاييجهإنئهعامرابنفقالأبهوتظروتستعليهفتقهرهالشيآمرواز

الرجرذلكأنتافكنتقالتمسثفثعررجالأالقيةلوإنئكمعاويةقفال

.)قالحكييأمابنأنامامرابنقالهننهابنأنامعاويةفقالالمؤمنينأميريا

أم:قالءالمؤمنينأميرياوانغفضت~عامرابنقالاجهارتفعتمعاوية

بنتآراو~ىأيبهوأختالصلفتربنأسماءربتجاجةدعامربناثهعبد



سفيانا.بيبزمعاوية

اسحا«ر.بيعنا~اثني~االمطلبمببنتالبيضاءحكداموأمتهاكريز

فيثتعنبةبنوالمغيرةالقاصبنعمروإلىمعاوية~´:قال»التميمي

شعبةبنللمغيرةعمروقفالالكوفةمنوالمغيرةمصرمنعمرومقفةأل~ا~وم99
ه~» إتيانفيواستأذنهالضعنففاشث~عليهدخلت~~لنافإذاإالجمعناما

اأتقلبهفيفسيقعنةآلمةاومكةإتيانسأسألهفإنياالشفاوينةآلمةه

)ذنأذفسرلهعمرودخلثمذ~المغيرةففعلعليهالناسإفسادزيدإنما

اشرةلتر~انوإنكماأمر_علىتماتواطقهفقالينةآلمةأومكةإتيانفيله
.<»د ~بنيمنفتياذإلىمعاويةنظر:قال»اثنيآلمةطعملكماالىفارجعا

فتمشتلمناف

تتهتمأمثهابهر.اتثقنعته_أالحراببثنو0.

ننجثبوافيأق_مهباءاأباؤهتراوأ

قفالقتميبنىالعترعبهبنأسهبيمنفتيانإلىونكل

ثيبافالوجتوهحمنضاأكثلنن´االقليب~حثتنىبن´~ثر~

خطب´:قال»نتسيبنعتبادةعنالخثزأر´جيعامربنسيهعنالعدائي

مللتتكرحتىعليكرإمرتيلتطوقهمستحصثهاراعكزانئيفقالمعاوية0ه

أنامنإاليبعه)تيكرولنفراقيوتمنتتفراتكداوتمنتيتومللتموني

انولقاءأمرمنأ`قيلوقهمنتيخيرأكانقبليكانمنانكمامنهخيرأ´

~فيهلياكوبارلقايفآحبلقاءكأأحببتإنيدللتهم~~لقا«اهائهأحب

عمروبنصثمنوانعنعثيتاشبناسماعيلحدثناعثمتاربنهشامحدنا

مرحججنا:قالزنيالهثوامامرأبيعنالهثواز´نياثهعبهبناالزهرعن.م

مولىوكانسكتةأهلعلىيقصقامتى.برجلأخبرسكتةمناقهفلمتامعاوية

أنملىحملكفماقالالفقالبالقصمىاأمرتمعاويةلهفقالمخزرملبني



سفيانبي0ابنمعاوية

إليكامتتثفاكتلوقالائهعلتمناهعلمأتثرإنتماقالإذانبغيرتقمى

خطب:قالءحثمنصبنسشحيمعن~اثنيالمهال~طابقاالقطعت

قفالمعاويةإلىبوعياليراءعسنلويقال»االئبنتوذلكءغستلبنربيعة

عثربأننيداريبناءفيأعنتيالمؤمنينأميرياقفالسريقاأسقوهمعاوية

هاركفهقالأكثرأوفرامخيننفيفراسخانقالداركوكقال~جألاعالف

هثبثينرةابنعلىهولهمنرجلخلفة~:قالءداركفيالبهرة~امبالبهرة

مسرفماقالالقالمعاويةفزوجهقالمعاويةإلى.بيخطبالألي~نافقال

وانقالقومهأحمقابنقالهألامنقتتينبةبنلمنسرقالثر`ثيئا

9~أيضأفيهليبتنالحثمق

>ادعةوقلفةالقاصأبيألىدةكلمعاويةمروانذك~:قالءاثيالمه

معاويةفتمشتلمثرابل7

قتر`يكبكثثز´تهاتفاخر»ني

فثليال~ادكترافياآكفإن´

الصقوراالحجللتطوفثبنلك

كتنر0ت´>محرفي-اني
رتزممقفالت´´المثقنروأةفراخثا~كنثر~هاالطينىابغاث

اهابنتهمعاويةزوجا:قالءمحمهبنهشامعنصاحبناثهعبدوحدثي

عادهوقةلهيقولالحكربنمروانىافمعتعفتانىبنعثمانىبنعمرور´منلة

حقتثهثبالنهوضمنيمنعكفماأبيككنربذالخالفةمعاويةوليإنتما

عثبمانىبنعمرووحجوفالنفالنمنتاادأاعثةأبحثرألمنأكثرفنحن

أنن:البكلبقالتزوجثأطشفكمالكلمافقالأايبهاإلىأنربت

.)ألواستقاللهالماصأبيألواستكثارهمروازثحهثقنهوحهأبثعنمته

مروازإلىمعاويةفكتبحرب



سفيانأدبيبنمعاوية

تمنه:نارجل.فواق´وجنل_اأوامح

اتثكائراتزال~إذاماالحصاآكعه

لبعتلهاتئؤ´امآتزاجيوأمئكثر~
عاقرالوالفهانزراةأخيكثراوأم

قالزيادرموترمعاويةبلغلمتاأ:قالءمستلمةعناثنيالمه

أواحهالكنانةفيسهنمآاوأففردات

كامرالهترايكنسراآوبهمينراعى

إنعبتاسالبنمعاويةقال~:قاال»جتعندابةوابنعثوانةعنالعدائي

بهااوملنتبيمالتقهوإنتهامنهوأصابتنياالههألهمنأمابعثمان

د~و»ماولكيدكفيفهيأمكنتنكقدنياالهإنفقالعبتاس.باياترىفما>أ

.خرتكفيوزادكدنياكمنثفصكولثمثاأردتثهااإنلكممكنةاآلخرةوإن

ءجتو~يريةعنانيالمهالدنياكفيوزادكأخرتكمنثمصكممتالكخير

الرومجاستقهمئقبههعنهوعمروالقاصبنلعمرومعاويةقال´:قال

أمتاذلكعليلهيكدفىفالقالالسجنأهلوخرجمثمتالنامنعاملوهرب

خرجوافإتماالسجنأهلوأمتا~بهتثراد´مثربشيآذراضهرالروم0ر

ركتقهأتكذظهراماملكوأمتابهرايثؤاتطبهرفيفأسراعثراةحناة

~ذلكمعاويةففعلقالفطالبنهرجعفإذاسيرجعفإتهعليهماله

بنالرحمنعبهبنجعفرعنالحميهعبهبنغستافىعناثنيالمه

:قال»رمخز~مةبنالمسنو~رعنرابيهعنمخر~مةبنالمسنو~ر

أحسنعلمتذاقهفقالالملثأيهاعليهالسالمقفلتمعاويةعلىادخلتأ

ياقفالبهبثكشتتهإالثيئااأدعفلراألمراهعلىلحعننثكفكيفقلت~ما.ا

يقينشريعةلعلىإتيائهرحمةوزجوالذنوبمنثينمتبرغيرإتامسنوار

مواهومااثهيفرخثيترت~ولوالسؤ~ىعنويتجاوزالحشنىممهاا~قبل.



سفيانابيبنمعاوية

نالملكعبهمنالحجتاجبن~اثيعنالمهأ~قضىحواثجهثرنتهالخترا

الالمقفالمعاويةعلىدخلقيسربنا~بمبهاألسريمومى)باان:عثمينر

أبوقفالهيهوبسطمومىأباياابايعوقالمعاويةفضحثاألميرأتهامحليث

ابنلهقفالموسىأبووانمرفيه~همعاويةفقبضولناعليناأبايعمومى

5لمعاويةيقولوذتويثرمنرجاالرأيتإتكموسىأبايااألثسريعضاه

««فيؤدبيقتلكأنمعاويةعلىيهوذوإتهفعلواكماففعلت~عنهمفيعلم

ويصولالعبيفحثيضحكالسلطانإذ~يقولمممتهفارتيغير~ك

»وقالبالخالفةعليهفسلتممعاويةإلىموسأبوفراحااألسههولة

وغيرامافيراماالخطاببنلعمرتفولهاكنتاقفهباإلمرةتسليميعليثأنكرت~من

»اأجرامإولنابهاالوافا،طيناولناعلينا)بايعثقوليمنأنكرت~وماسواءأ

زممتهاحتىاخرجتمامافلثعمريموسى.باأبايعوقالمعاويةفتبستر

أبىعناثنيالمه~اثرآردت~لقهخيراقلت~قةكنت~ولثنوخطمتها

أمدأارأيتماالعبتاسبناثهعبهقال~:قال»رجلعنالعنثمياثهعبه

لوذلينزالناسكاذوإذالعليماكاذإذاد~راهشهمعاويةمنبالملكأحقكان

15الحصوصالمتصقبالليتقبالضيثقيكنلمخصبواه)رجاءمنه

عناثهعبدبنشهابعناثيالمد~~شيآكلفييثحاصانزييعني

قيىبناألشعثبنلمحمهثملالهنفمعاويةأذذ:قالءمتريةبنيريه

دونهلتكون~قبلكله.ذذلرإنتيمعاويةقفالاألحنففوقمحمهفجس

أموركمنملثكماإتاالبهتمسهمنأحىمنفعلافعلتوقهإلي

رر~ومإنتمأمحمهقفال~لكرابقىفإتهابكمزيهمامنتاوافأريه)ديبكمنملث

فخشذتأديبكإلىفنعتاجاألدبمنعهولممنكمكانثنالينفضى0)تثلر

~خرجثروهمة.غنىألفيعنثوإتاتنا~دتصويبعثمنونامنتا



سفيانادبيبنمعاوية

القاصبنلسيةمعاويةقالآ:قالءمجالهعنمسالبزمثباركعناثيالمه

إناشتيئثاءألمثنايهبمعاويةفقالأكثرأوعمرةكرفهكولهكر

مشاءمثنالشلنكو>ؤ~نيسعيهفقالألذ´كثور~ياءالمنو´يهب~

بنجعفرعنالعميهعبهبنغستاذعنائيالمهاليشاءمتنا~ويزع

فغطهريةانمهمعاويةقدم~:قالءأيبهعنالمسنو´ربنالرحمنعبه9

فيهأنكويقةطافسلكت)طقهافلروعمربكرأبيسيرةارمتإنئيقفال

إذاالغيرفإذقلوإذأمنتيأناكربمافأرضوااألرقبعضعلىوتمعحظ

إالييهببامطاولستالمعينةريكهالستغطوإذأغنىقلوإذاتنابع

أذنيدابر~فهوغمنىذوبهيستشفي)الأليرالقولفأمئةهيهبسطمنإلى

ابيمنصالحبزاثهعبهحدثي~العواجاءايرومحتىميقهوتتا:

ذكالنطاببنعمراذأ:السعنبيعنشتختألقالعينائربنبكر

فأالرملىااليامالفإتهكريمهاوابنقريئرأدمأحزروافقالمعاوية

اررعنائيالمهالتحتهمنفوقهماويتناولالغضبعنةويضحك

ومعاويةالمسجداعرابيدخل:قال<زيادبنعبتاأمولىةقترايمنمخافة

دراألعراقفالمعاويةفسكتجمليأأنستهأأسكتالمعظمايئها~قفاليخطب15

معاويةفقالمراراالقولدفردقتبمليهرجملالىدعامنالنأمرايئها

فيمضىثمضاعقهالتتبفلعلالتتبسو~ىأحلنيةحلتهاألعرابياتها

بنالرحمنعبهبنجعفرمنالعميهمبهبنغستاذعنائنيآلمة9خطبته

انيزيدابنهفأمراوافهمعاويةملىعبتاسبناثهعبهمقها:قال»مسنور

فلمتا~شهوحةسناسابنبهفرحتبعبناسابنيريهفأتىسلتما~قثه`~

:قالوا~النأمرحتلماءذهبحراببوذهباذاعبناسابنقالخرج

ينابهوكاذمعاويةعلىاألعفرآميتةبنالعار~ربناثهرعبهدخلأ



سفيانبي0ابنمعاوية

أعطيتترفمااخاكاشججتلقهواثهاثهمبهقفالكالممعاويةوبينيبنهفعرى

قفالباطائفاخوالكالىهربتاتكمعاويةقالأىفهسألتموالعثفنال

نافربنرتهعبهعنائنيالمه9باآلخرلتنهعهبشقتياحهمالاذاانتي

فحمرمعاويةمرض:قالءحازمابيبنقسمنخالهابيبناسماعيلعن

5~وذ~قنناباجرماإالنياالههلقالثمعسيباذتتهماوطذراعينهعن

عند»رجللهفقال~بربتيألحقحتىثالثةفوقفيكمأعمترلرأنئياولوددت

كره~ماأهنوالرأنتيعلرقفهلييقضيأذاثهشاءبماقالالمؤمنينأميرياباذا

حاضروهوالزيجابنقفالحاتيبنيعهمعاويةعلىدخل:تال<العدائي

عينكاذهبتأيزيعهياقفالنعمقالحهفأكهرأرجوابااالعوراههعنهإن

ا>الحقمريومئذوأنامتولتياقفاكعلىأنتومنربت~هار»أبوكتتتليومقال

العزيزعبهبنسعيهعنسليمانابنالفضنلعنائنيالمه8الباطرمعوأنت

وأنامعاويةركب:قالءالفهنريمسنلمةبنحبيبعنأيبهمنالنتوخي

له~ثوالمعاويةأكبراأرهفلرالهيئةباذرجلطرإذنسيرنعنفبينامعه

لرلهقفالحاجةمالبأم0زائراأجثتقالثمايةشهإعطامامعاويةوأعظمه

ر>عنهمعاويةفمضىازاهداوأرجعأمجاههاجئتولكنتيذلكمنليآأت
8أ9ة

ماأدريمااقلتالجئهنيعامربزعتفنبةقالالمؤمنينأميرياهذامناقفلت

ا~إنالمرأرادكانلئنفلعمتريأاعنهقالاشأمأخيرابقوله.راد

ياقفالمنكأذلترشيتاقرشيتةاتولهمااثهمبعاذاقلتأهلهعلىلسوءياعاثه

تعلوبل.اقلتقالقوذويتفراأجهلأمخيرويجتمعوذعنهمأحلتمحبيب

.)إنئيقلت~قالقلبيامئللهترثيتاقرشينةاتولهفماامضقالويجتممرذ

ملىفمبرتميتااقا~نلتوقدوكيفقالزاالتمنعماكوزأنألخاف

بتكبزسرحدثي•قيىبنالضحتاكعناههيرويوبعضهرءمتناوأته



صفيانادبيبنمعاوية

~أإنىأميتةبيمعشريامعاويةقال´:قالءعوانةعنالكلبيبنهشامعن

ألسنتهمفيبخلنتيننعليهيأعننترو~ألهلهحازهإالشيئاالمجهمنا«علر

فراثهحلنهاالناسفأواسهوا~ودونمحهو~~أ~العربوفيرابذا

فييجةبماعليفيثورستثيرهفيعيثاشمسهفيأنا~علراالرجل~أللقىإنتي

9نيفيننجههأستنجه.خاذلث~.لقاهثرحلنهاوأوسعه«متنمافيومعنيقلبه5

بنعمروبنمسربناسحاقعن~يبنالهينثرعنعمربنحثمنصثاحه

واثهقالإذامثعاريةيخاطبرجليبنا~:قال».بيهعنالقاصبنمعيه

أناقالاتهر~)نتومنقال~معركمنلنقر.ولثتستقيمنمعاويةيا

فلمتاهألامنألينمككنكلوعليكنكوماقالالحمنيريفالنبنفالن

فقالغير~هبهبتأدابههنكنلت~لوالمؤمنين.ميريامعاويةبنيزالقالولثى>.ا

مدزعلىإالو´بالتهيكنلرأبيكجوانحينتحطئرقةغثينظلر´ببتنييا

فجثنزركلبمنوخالكتريثىمنخاليليزيهالحكر)مابن´وقال8جناه

رث.باهاتلهاقلمعاويةلهفقالمعاويةإلىيريهفثكاهخاليمثلبخال

النأمرأحبقالمعاويةأنبلفنا:قال»مماحبناثهعبه~نيحهالخالك

انيالهمهاسماعيل.بيعنائيالمهالالناسإلىليتحبيبأمم.شهإليه»

موتتمنشواالعنهتعالىاثهرضيمليقأل:قالءالشعنبيعنمثجدلة`عن

:العنتنبيقال7لحواهلهاعنراتهالرؤوسوأيترتموهقفهلوفإنتكرمعاوية

فقالمعاويةعنهكالمعثذرةمن.خروبينالعنألريخنر´مبنابةهشهبينوقع

مجلسررالإزئهأبةهنهقفالالكألبالمؤمنينأميرمجلسفييقالالإنئهالعثألري

فيارعزآفيهولكنالمؤمنينأميرمجلسخليهمنا)لحثربالكهمنظهيه>)

بئالفضنلمنعثلتفمةعنائيالمهالحسنابو9اإلسالميعنياقبالصه

يومأحاجبهخرج~معاويةمنأكرمرأيتماالبلثعبهقال~:قالءسثرية



سفيانبى0ابنمعاوية

طيفتو~إليهفتفثمنت~معاويةخرجثرنو_نيريالبنير»ز~

«~~~نفلمتاالئثننيانفيفسثبقالغيلأحرىثرالجدمز0نوج~

بنمأنالرفيفسثبقالخيلاجرىثرال.ومنعكمابيفمنعوخرجإليهاغدوت

قفالبيميسرأنمغافة~منهفامتترتالحاجبوخرجثانيايومأ.تيتشهثر

هافسثبقالقثراح.جنرقالثمعليفتوكمعاويةاوأتيترفرأا.طبنهلحاجبه

سرلتفماحاجتثماتالقثراحبهاتثسنبقالقثرحامكهمروازابنيافقال

بنبثئيرعناسعاقبنالنثضرعناثنيالمه9افعثحلتبها)مرالامصاحة

يعنهشونيتحهقومأ~بنفنيآلذنهمعاويةقال:قالءبكنرقأبيبنائهعبية

معاودةالفةالحعتاجبنفمنرفيهرسثليممن)ربعةعليهدخلفيشونيويعد

~~>~(افأردتانزلتونازلةحربألمردعوتناافمنرقفالدعوتكرلم~روزأته

جا»ناوالخيرإالائهبحمهكانماقالوالر~يالنصيحة.هل

تو~ماانتترو~ت~ألتثعوتثنافهقالنعبماراال

منالحياههو~حمإ.تماوزتهوملتثهاإ.و~همأ

دعوتثكرلكلهوماأل~منللأللكإتكدقالالحق0وقضاللصلةعوتثنافهسثليم

ه.حد~أردت~فإذغمتكليذهبشكنعهأنمأردت~عراكألمرعوتثنافهقالوا

فنحز.اإلسالمحه~أردتوإذبنومافنحزوأنسابهاالعربو~تامالجاطيتة

ولناغزوناهمقفهالعجمعلرأردتوإذينالهفيوفثفهنناائهكنابقر)ناأهله

لهاقريئرخيرا)نا~~قالثرويالطمعاويةقذطقالرخبرر)مورهو

وبمثرماالضاللةمنبهائهاهاههمتلعمائهرسولذاكفمنرقالوميتاحيتا

1>الحثسننييذزبهلهاوجمعالفثفنرمنوأغناهالثةالألبعةهاوأعنالحينرةبعه

علينابهفمرتوائهكنابوأورئهااآلخرةفيالثوابوحثسننياالهفيآخالفة

قاازكيفقالوميتاحثيتالهاقرينىثر)تكأخبرناكئئت~إنولكن)ربابا



سفيانابيبنمعاوية

بحلنعثأتماوعوكقكلماوجادتأعطافكبهااوانئنتأكنافكبهاالنت»

بمم~تيفاجرهاوأكمرت~هابرفآطغينت~بعدكمنلهايحمليال5مادة

ينمرهفأ~اختمنرهمفيهاوافهقةالقناإلىثارواقدعو~دتهرمافقدواا~ذا

وا~فقالأذنهعافةوخرجوامعاويةفقام~~السكثبأفواهأرجلوئاثلة

~.وي~قومأاأردتوايحثمستراح.إلىهؤالءمناسترحت~ماه

~أيإنموالهلسنةقالمعاويةان:ويروىءبئيطانفجئتنيمهال

االعورأ~إ~فأدخلغير~إليدخلظالكالمونازعونيعليثقلواقد
<المجتاجبنفمنرإلىنتسبمامعاويةوبينبينهفجرى.خرورجالألستلمي

معاويةقالالسككبأفواه)رجلهمئاثلةوأضحوااألعورأبوقالفلمنا:قالوا

~ءفإناثهإلىذلكقشكمهأنمعاويةياأغضبت~فقالفيهماألعوروأبو•

«زاثولعبدكانتا:قال»حفنصبنستحيرعناثنيالمه~فيهراكنت

الزهيرأبنوغلمانىمعاويةغلمانفاقتتلمعاويةأرضجانبإلىأرضالزيج

بحتمفرانكغلبتنافقة~أمناسفيانأبيبنمعاويةإلىالزيجابنفكتب

مىعلمت~األقداموبكناأواستوتالبعالنحلنقتااالتقت~ولوانثومود

ثرالكتابمعاويةفقرأثيئاعنثيتفننونالوحمرائثانثصردأنافه~0ه

منفتستريحيقتلهمنإليه~لط~~~~ليزإلا~إىإلرهى

وأعطيترجلبمائةابعئتإنتمنمهوعنيرةبنونلهبتنيياقالوعتجبهحتمته

مختلبوافإنابرةالهيكونمنعلىأدرىوالالفمائةذلثلجغأ~ربىك

أميرمعاويةاثهعبنأعننامنإليه~ولكنتيألفألفواعطتنسرألفاابعثت

فلبنا_أنتاتذكركنامكجا»~نىفقهبعهأمتاالزهيربناثهعبهإلىالمؤمنين.)

اال~اه.وبكبناأواستوتالبعالنحلنقتااالتقتإنوأتهوسوداتابحمراتا

اكوهب~المؤمنينأميروإنثيئاعنتاينفنونالوسودانناحمراتاانى~علمنا



سفيانبي0ابنفماوية

~والسالما~مضراخضرااهفختألا´´وسودانهبحوانهالمالذ~

اأمتاالزهيربناثهمبهمنالمؤمنينأميرمعاويةاثهلعبهالزهيربناثهعبهإليه

»أددخيرالمؤمنينأميريااثهفحزاكبمالكلنااتوجتهبحلنعثغلبتناقفهبمه

~أردتماأمخيرا~ههبتنثيياليزيهقالالكتابمعاويةأتىفلمتاجزات

5معاويةقالأ:قالءمياضبنيريهعنيالواقةعنسعهبنمحمهمدثني

إنتيواثهالجمنمأبوفقالأنتأم)ناأسن.يثنامته~يفةبنالجهزالبي

المثناك-~لكريمةكانتأإنفراثهأزواجهاأيقالزوجهاعلىأمتكدخولألذكر

السلطانأمرفإتمااهألابمثلالسلطانعلىيبعةامواإلقةالجهني)بايافإيشاك

8تمسثملىفيثوتىبثيئؤمرأنرفا~حهأاألسهكصولةوموألتهكاللعب

`0الر~~الهينئر)بيعنعينائىابنعنا~عنالعتمريوهدئني

معهجلسهفيمعاويةعلىالجهندأبودخلأ:قال»األ~ئمعريعضاهابئعن

عنرمرفي~~لقدقالأنتأمأنا.سنأيتنالهقالثمو.كرمهسريرهعلى

أيمحنرسففياألزواجتستكرمنتك~فقالأبوكيتزوج.نىقبلأمتك

_أأقومهسيةذاكقالالمغيرةبنحفنمىمحترسفيقال~~أزواجها

15~األسرموالةويصولالصبيانىغضبيغضبفإتهوالسلطانإيتالثقال

عبدبنمعيةعنالعجنالنيالرحمنعبةأبيعنا~اثنيالحسنابو´

األنصارمعثريالوفقالمعاويةعلىاألنصارمنقومدخل:قال»الرحمن

~اريومفلنتقفة)هثلقتنلىذلثيكفإنىلهامنكخيرلكمقريئىا

عئمإنىخذلتلقاسبيالصلتكإلىلناتركمافواهلال~ئرةيكنوإذ~

~فتكلذصفنينيومباألمروصليتالجماريوم)نصارهوقتلتارالةيوم

قفزيفعلوافإنىلهرمنتالناخيرقريناأنىمنقلت~ماأمتافقالمسربنقيس

األعداءمحنهرودفعنااالماىلهدوبذلنااألموالوقاسمنا~االدرسكننا_9



سفيانابىبنمعاوية

لقتنلىذلثيكنإنقولكوأفتاجزا»كعنهلنافهلتويثنسيتهزعمتوأنت

متلعماثهومولفإناألاثرةذكركو.متاأثائروحيتناشهيدقتيلنافارن`)حد

األ~جتملتىكانعثمانفياألمرفإذعثماذاالنخهوأمتاطيهابالصبرامرنا

:مطمواالجميعأذكوبو~دمنهرنمتهالفماالجمليومأنصارهقتلوامتا

ثرخيرافألثهلررجلمركنتافإثامفتينيومباألمرمليناإتاقولكوامتا5

المجلىضاقحتىكالمهنوغهافراثههرد~رشهمعاويةفقالفخرجواقاموا

أبيهناثنيالمهالووملهرهرترضتابريجيبهرجلفيكدكانوماهلي

أخارأ:قالءخستانبنالرحمنعبهبنمعيةعنالعجنالنيالرحمنمد

فقأأمعاويةعلىاألنصارمنرهطمعاألنصاريعثبادةبنسعهبنقيى

~امعيقليالكتنرلقهواثهقبليماتطبونبماذااألنصارمعثر.يامعاوية´0

أسنشكرفيتلفظىالمنأيارأيت~حتتىمفتينيوميحهفللترونقهعلي

قلتىمينلهحاولتيمااثه)قامإذاحتىاألشاخيو~خزمن)شدوهجوتموني

فقالرةالعهاالحثفين)بىهينهات0مينهاتمتلعماثهوسولوميتةفينا.واع

تشمتبماالسواهماففنهاثهبهالكافيباإلسالمكعنهمانطبإتاسعهبنقيس

إياكهجا«~ناوأمتاعنككمفتهاشثت~فلولكاوتنامهوامتااألحزابإليكبه`9

وأمثامنتاكانكراهفعلىلثاألمراستقامةوأماحقتهويثبتباطاليزولفقول

وميتةوأمثاطاعه~شهعتهطنرىوجلمعكنشافإثامفتينيومكحهفلتنا

انحقين)بىقو~واماهبعهر~عاهابهامنمنفإنبنامكعمإثهرسول

اهسوا»معاويةفقالمعاويةيافشأنككتبيهاثهدونفليسروةالعه

،محارببنمسنلمةعناثنيالمهالفقضاهافرفعرهاحو.اثحكدرر~رو.رفعوا

قفالموسىأبيبنبرادة.باياأل:سهعقيبةهجاا:قال



سفيانكدبىبنمعاوية

المقابلاأل~منعرين~في~منر~ؤألآنثت~
غرب)نت~والبطحا_وبالبيفت

بالضتحىأمتكاثحتهمن~أوما

مغيببظهنريتز~كتيهامنوال
هأنتقاليهجنكلرمعاويةفقالعتفيبةفكامعاويةإلىبترادقأبوفشخمى

اثحتدمنيكنلروإتهقومكفيمقابالوجعلكقمهوقهغريببالبطها»
~قالممتالي´أشهقالوقهأمتك

حميدمن:آواقاشر.منافهلتموهافثجرداأراضناآ~ا

يزيدو)بويسومثهايزيه~فيامحااملكت~مثه~فهبنها
ا>متسافعناسعادبنجنو~يريةعنااائيالمه9طيهاثهاعونهفهلتر

ناقتهمبحةالحسن.خهالز~دامعنةكانفلمتامعاوية:حجقال»مينبةابن

فقاروساوواطتهمعاويةوزجرانمرفهثرطويالهمارثرراحلتهبهذناخ

ربنرعايابنوهوعنهوكفالحسينبكيتنيخعفنانبزعثمانبنعمرو

فارقررمافراثهعليمند~عننيمعاويةقفالتعلوماعلىوتمرعهطالبأبي

اهليوماماشربنيمنلكروإذ)فلحترماقتلنيولويقتلني)نخشيت~حتى

بتر~منلةااخبرت:قال»خستانبنجهنمعنزيالحرماشيحه8عصيبا

>ا~إليهفكتبلزوجهامروازقالهبقولأباماعثمانبنعمروامرأة~معاوية

اتخذوارجالثالثينالحكرولهبلغإذايقول~اثهرسولسمعت~مروان

فإتيمروازإليهفكتبءخو~الاثهوعباذد~خالاثهودينداو~الائهمال

.)<الثثفثميمحمهعنائنيالمهالوالسالمعمرةوعرعرةوأخوعمرةأبو

ةمولتهوصيفةلهوعرضتبهافخالسانيةخترالهبجاريةمعاويةدعا:قال

اسرمانيةللغراساقفالوخرجمنهافنالبالوصيفةوخالالخزاممانيةفترك

أميريالهفقيلالكثمنتارانايقولوهومنرجكثمنتارتفالتبالفارسيةاألسد



سفيان؟دبيبنمعاوية

العرجاىالضبنعولكنتهالقالوااألسرفيقالالكثمنتارماأ~ريالمؤمنين

عنالهينئمعنالعنصري~~رهاا.أركتمأ:سرع~ماد~ر:هأ«لهامافقال

مسانىبنالرحمنعبقال~:قال»عوانة

وراالصنةالحنق~:بنلغنتت~قفبيرحرأبن~ية~منعاوا.بنلف.ال

تدوراأنىاال´وائر~بكث~أعستالمنأيانتعوسكت~بناتثفونى~ه

هنسنتجيراإالالئفمي´الفىفيهاالقتر~ئي´ينر´ىالمحر~

~الحاالتالمو)إنهالقرئياستجارلئنقفالالئمعرمعاويةفبلغ

قفالمعاويةمنان.علىبنالز~عنلوفة:قال»األسودبنعامرعنائنيالمد

بكتمسيإليأوتنعىمعاويةقفالتموتأفىقبل.رأك.نى.حباكنتلقد

بنمروانعنمسلوبنالو~شناحةعماربنمئمام~ئني~وضحكالو~جبةا»

إمامكانىبمصروهومعاويةوذكرالعامىبنعمروقال´:قال»فجناح

النعنمةكانتفمنصيغتهوأحسنطريقتهموقوخليقتهاههسهلئممنئ

زة~:قال»القرئيصد~قةعنهناموحدئنىالوتوفرهلتذلتلهإتهاتتبنطره

ارقفالكيتخادعونىأمالناسع.تخة.دريماالمؤمنيناأميريامعاويةبنوووويزيد

8خدعتهقفةعكليفةلكتخادعمن15

ارةخرعينمنإلي.حبشيآمامعاويةقال~:قال»عوانةعنائنيآلمة

عروشأيبت~أنىمنإلي.حبشيآماالقاصبنعمروقفالارةخوأرضفي

منإليأحبشيآماعمرومولىو~رأدانىقفالالعربعتفائلمنبعقيلة

~أذآفعلملكمت´قاقالمنكبهذا~اولىأنامعاويةقفالاإلخوانىعلىاإلخضال

وهوقالالقاصبنعمروانى~:يز~بنجابرعنا~~عنائنيالمد»ال

.هبماضينعتيمن)تينينى9وا~~إالتيلةمنبقيمامعاوية~

منإليأحبشيآالدنيافيبقيماورادانىقفالكذلك0واوأنامعاويةفقال



سفيانابىبنمعاوية

راعهذاوضاقبهاعثيقهحاجةفيرجل)تينياذاوأسمعهحسنحه~

اآلخرةفيوأجرانياالهفيذكنرالكبهنالفيحاجتهوأقضي~ابتهفأنرج

عارراقهوا~اتنماو~رادانقالعمروياهههعنكنتاأينمعاويةقفال

9منتيذلك

5ءالر~منبي)المينئمابيرعنعينائىابنعنالمينئرمنالمتري_شي

~استخالفكمنتمسيفيأعطربشيآائهألقىماليزيدمعاويةقال:قال

ءحته~يربنعمنرانعنمعيةبنيعفيىئاحهالقواريرياثهعبيدشيمه

قلتمعاويةزمنفيابيعتإنثماقالالمصاحفبيععنمجلزأبااسألت:قال

الئئت~بماكيهاأستعملقالفأكنبها

0.معاويةإلىالقاصبنعمروكنبأ:قالواءوغيرهمستلمةعنائنيالمه

أنائهعبدأبوأرادمعاويةفقالهبعهممنر~ابنهاثهعبهيولنيأنيسرله

قطمعاويةرأيتما:قالانئهءالقاصبنعمرو~عنوروي~رفههيكت

إيه:كلتمهلمنيقولعينهاكاساألخرىعلىرجلينهاحدىواضعا~

بن.الملكعبهقالأ:قالءمستلمةعنائنيالمهاليكلتمهيالهاوحمتإال

ر>رحمتيقطاأحهارحمتوماوكرمهحلتمهفيهننهابنمئلارأيتمامروان

~أقتلهألاياقالثرالينسزىهيهعلىاجتنحقههننهابنرأيتلرجل

دارهىالعترعبهبنحتو~يطبمنمعاويةائترى´:قالءائيالمه

ديارالفوأربعرذخمسةوماقفالقومهفهثديارالفوأربعينبخمسة

منلرجلمعاويةقالأ:قال»ائيالمه~العيالمنسبعةمعبالباز

)0ئثميفمنلرجلقالثمالهاموضرابالطعامإطعامقالةالمنراوماقريى

قفالالقاصبنعمروذلكفبلغالمالوإمالحائهتثفنوىقفالةالمروما

ولرائهتموىقولهفيفأمابالئثففيوأمتاةالفتتنيفهوالقرئيقولأمثا



سفيانبي0أبنمعاوية

محمتنوتعفوحثر~مكمنتعيأنةالمرو~~ولكنعيثاذلكبعهيمنع

بزلمثعنصثعةاويةهوقالاا9ماالطىقالتوتسلقط~أظلمك

الالكالمالىيتحتاجحتتىوالسمنتالنوائبعلىالصبرقالةالمروماموحاذ

فيالرجلفقنهقفالةالمنروماعليبزللحسنقالمعاوية´اذ:وزعموا

عنالذبقالةالفجهفماقالللناسمتغالقتهوحثسنمعاثمهوامالمهدينه5

ءواإلمةباإلخضالعالتبرقالالجودفماقالالكريهةطىامواإلقهالجارة

~قت~مهلقهباثهأشههمعاويةقفالاإلمحالعنهواإلكعامالستؤالقبل

األحته»امعاويةإلىوفه~:قالوا»وغيرهاليقظاذأيعناائنيه»»انمهه

أذنتلجاريةمعاويةالمثجاشعيقفاليريهبنوالحثآتامةمهبنوجاوية

عنكاد~عمعاويةياجاريةفقالتهفتمنرفيالناروالمتوقهمليمع0الساعي0.

ويعكقالنصحا»منذغششنا»والأحببناهمتهأبغضنا»مافراثهوذكر»بليا

أهنونكنتأنت´فقالجاريةسمتوكإذأملكعلىأمنونككاذمايا~جارية

لكأمالا:سكتمعاويةقفال`معاويةسشوكإذلمثأ.هعلى

لفيبصفتينلقيناكالتيالسيومهقو.ثمإذايتلهلو~مقال

ولمفثمنراتملكنالرثإثقاللتو~نيإنئثقاليناايه0ه

وإنوفينالنااوفيتفإذوموائقعهوداأمطناولكنتاأعننواةئمتحنا

وأسنتةاداشهوأذاراعاأنجادارجاالورا«ناتركنافقهذلكغيرإلىفزغت´

لهفقالخثنيمنربباعإليكد~لثمناارغةمزفتنرالنابسطت~فإذادامه

المؤمنينأميريامعروفاافتلفقالأمثالكالنأمرفياثهألحرفالاأسكتمعاوية

افنهووأحسنهاازبهوأ~هاازنهاواراهااليومناكفوجهقريشةفقه~بلونا1>~

اتهمبهبنعامرعناثيالمه~الحثطمةعاهالرش~´ذا~نر~و~يدافا~واعنا

نحهقومكأجهلكاذماسبمنلرجلمعاويةقال~:قالءنادالزأبيعن



سفيانادبيبنمعاوية

الزيجابنفقالحسينياللحينيومامعاويةقال:قالءالعدائي•أ~~

هسمتيتثهإذابيتفريهأنأتثريهالزيجابنيامعاويةفقاليعنيإياكاثوعبدأبايا

دءبينهماماتإالوالبابتاجبالرقطاقوم_ثينخاأولحماواثهأباوكنيته

عييدأنمعاويةأراد:قال»شتعبةعناأيبهعنمعاذبناثهعبيدشيحة

النبيسمعتالقاصبنممروبناثهمبهأقفالازادياألأميتةأبيبنجثنادة

أناجثنادةفقالأأيبهغيرإلىهىادمنالجنتةريحيرحاليقولمكعم

ا.يمهبنالهينثوهنالعثمريثاحه~فالموةالهفامتاكناتنكفيسمك

معاويةكاتبكتبأحملاكنت:قالءالمحارقأبيومنز~عنبانابننيحه

منالملكيتعجبمامنتيأعجبهفكأتهيومذاتاخلتفهإليهمعهبهاوأدخل

الحارثيأذاينةبناثهعبهمولىزيادأنااقلت.نتمنو~ليفقالخاهمه

أأبه~قفالكاتبه~أقبلثرأاثهيرحمهنعماقلتبصفتينماحبناقال

0هالداروشطتالعههطالوإنةواحهةمودهلىتلقاهفإتنثلاالوبصاحبك

الريحكلمعويميلقوتيستطرفهفإتهثمستحهوكلوإتأك

أمشررمنمعاويةخرج:قالءعطيتةبنالمغيرةعنالعدائيالحسنأبو

منقربوقهيسيرهوفيبناإليهارجعالطاعونكفلماالطاعونمنهاربا

أقبليتسايرانهالسكنسكيمنلزوابنيالكنهثوأربنوقيسرالفوطة

.»معاويةفقالأوبينهمامعاويةبينخليهأنفأرادالنثميريقتبيصةبزممتام

فكانمتلعماثهرسولبعثاثهإنقالبلىقالواارنإمههنكر)خبر.ال

ديترفلوبكرأبووليثرإليهاثهتوفتاهحتىيتبلغواليوصفالفضنشه



سفيانابيبنمعاوية

فأواددهمئمازوليثميشرداهاولرياالهرادتهظعمروليثرتترداهولرالدنيا

عمليحثسنمنبلغماافوائهأإلياألمرصارثرتتتلحتىوأرادهانيا.له»»5«

ميبصةبنهمتامفقالبكىثرعليهتثفليالهعئماذسثيثىءرمئليكوذما

حتىومضىمعاويةيكلتمهفلرعنهتزعالعليه~أنتأمرمنبثكاؤكما

الشرقاملكتمعاويةياهمتامفقالرجلبستانأيقفالالغوطةعلىأئرفر

بطنكائهأئبعالأموالناتأخذأنأردت~حتىبذلككتفهفلروالفرب

6الفوطةفيتنحافتنيفثميرحتىفقالدانتهحركثرمعاويةفضحك

السلوليهمتامبنائهعبهقال´:قال»سثليىبنعليعنني2المه

ربهننهأواببثرة´تواتثأافإن

جميعا0فاهتر0نربنيكولحل.>

كنر´ىقامكنراىاماتماذاام

9رجااللنا:نلو´لهنفاأيا

تثعودواحثثىطنثربتثراإذأ
سثمينالثواحثتنىاالغثينظحثشينا

مننأمثوااأمير~ةفثبامعنها

ر»دياماأمشية»بني0دماء
غافليناارانب´االون~تصيةو~اتتترار´عيثنتكتراأضاعتلتفهر<

دناوتههتناأمثهاوذلحترنابالسخيفةممينرناشيئاهمتامابنتركمامعاويةقفال

العزيزعبةعناثنيآلمة~9~هاللتهراشتفىمادماءنابشلوأتهوذكر

العامى)~بنرالحكأبنرالرحمنلعبهمعاويةقال:قالءعمئرانان

فعرضبلىقالخيالعليكآعرضأالمنطئرآفأباياالحكربنمروانأئى

ماحبهاإنمعاويةفقالهريروهألاآجثىأوهنهسابحهذاقفالأفراساعليهمم

لمعاويةالنجاشيقولالرحمنعبه)راديبةبريثثهر~والبكتتناتيثبتبال



سفيانكدبيبنمعاوية

دالشبركالشرابأبان.وأم»انثفنثثأحنن´كالدياراتثيتة

أرا-:قالءيزيةبنخالهبنحربعنمثحارببنمسنلمةعناثيالمد

معاويةعلىمقفهمروانذلكفبلغيةالمهعنا~بنمروانعزلمعاوية

فبلغدهوتههاثهشاءماقفالالناسجماعةمعإالله.ذنالوقالله)ذنفل

0.عالم´المؤمنينأميرياقفال~خلفههشرمنفيوتعولهفاذنقولهمعاوية

مشذحرمناكوالقطعناكفماووملناكعزلناكفماأمترناكلقدفراثهتمزلني

تنتلع.نلوجبمنهنةواحهإالتكنلرلولثالثأعزلكمعاويةقفالأعطيناك

أقوقديديفيعامربناثهومبدأتيتنيقالهنوماقالالصمنفةاقتالع

تثصرخهافلوزوجهاعلىابنتيواستصرختنكمنتيفاتنزعتهدر~الفبالفني

ر>أميرياقالمنكأضحأنذردت~عالياالسماءفيذهبت~أتكاورأيت

فإنمنكبهبأحقافلتمواءاأومنكمنتيفقرابتهمامرابنأمتاالمؤمنين

أختفارنابنتكوأمتابه~ثرمالثضامنفإتيوإالعليهبما~الحب

عىعمراألنهى.كفلوأمضتهااعيترهاوأناعنديعثمانبنعمروزوجها

شرفكوثرفيعمتكابننافيالسماءفيذهابيو)متا)ختهمثلهأمنعشيآ

1.ابتى~ار~منلةرأى~وأزعملكإلىافارجحالملكعبهأباصدقة´قالزيكوزاينيم~

رضاككيفبثنيتةيافقال~معاويةإلىر~منلةوحملينةالمهإلىمروانفرجع

علينايتكثترونالقاصأبيبنويزالماواثهقالتزوجثعثمانبن~وعن



سفيانادبيبنمعاوية

إنبتنيتةياقالالبحرفيمنهمهه´ينابننيأنالوددتحتىدهربعه

•رجال~كونيأنمنالرجلبمتناوأةأشقىكنتاولثنكيبرمنكهه:

معاويةاألعمشىذكر:قالسفياذءهنيمانبنيحيىمنصالحبناثهمدثيعبه

<«قيلإذالهمغتفراالغليظالقولمنايتجبهمالعظييمستصفراكانلقهفقال

هراشبنمحمهعنيالواقهعنسعهبنمحمهحدثيالالمؤمنينأميريأو

اراتهمهعلىر)قهو.ناإالوعهمنمامعاويةقال~:قالء~حولمن

فعتمتيز~والإالمنتييرضيهالفإنههاوحاسهفعتمةهدوإالوا~حه

أرأد:قال»وفيرهفائهبناثهمبهعنائيالمه~طأبدأاثهأرضاهفال

>هفأ~نيصاحبهاإلىفبعثلهأوذ~كرتاليهودبعضمنضينعةابتياعمعاوية

فنيعتثبعننيلهفقالفبننهفيطمعمعاويةرأهفلمتانيهشاربوهو>

غنتيتتا«شئت´إنولكنشراءواليبعوقتاههلسوقالاليهوديفضحك

التهمحكنهوأبت~عتفنة~نهاثمهفما:خنزهاللقهم´وقالمعاويةفضحهموتا

>ناثهمبهسأل:قال»عروةبنهشامعنمتجاههبنعلي`منائنيالمه

أنلحليقإذيءمعاويةياأو»المؤمنينأميرياقفالفمنعهحواثجمعاويةالزيج

حسبالكأقصبوالمراضالكأشترفالالسرملحريقهلىذقعهأخرجر<

بكرأبيسيرةوأذكررامافيوخلنفيراقافياليينعمامتيلأممهولكنتي

روقمببذلثكمىمعاويةقفالمتلعماثهرسولحواريابنهألافيقالوممر

هومعاويةملىاإلذنالزيجبناثهمبهملب:قالءائنيالمه~حواثجه

ممرووأمبكرأبيبتأسماءالزيجبناثهمبهأموكانت.الزيجبنوممرو

أئألنالمؤمنينأميرياالقاصبن~فقالالقاصبنسعيهبنخالهبنت~م

كجننبيااليعنههمافمالهوالدتكمنعننيدمعاويةفقالالأولعمرو

ا.زهنمسعودأبوحدنيةالأوالنارعلىواضعأتهماأباليالشاة



سفيانادبيبنمعاوية

هوعنهمماديأعلىالفهنريقيىبنالضخاكالخل:قال»عوانةعنالكلبي

قأ:الداهنىترىكيفآيسأباياالجثمنمأبوقفالايةثألبنالبشمنمابو

اسثدياألقالكماهو

مررفثه0أفننئتهالد´هنر´أالنتند»أنآبى

وغالببنلؤ`يمن´كراما9رجاال

ر´آيتهإتيالد´منرامثنن؟تأفال

ثبالكثتافييامتبنألكسز`ىتناو»ل´

وهيلثةحثز:م(´أمقواتملتثتجهفلثو

التثجارربكثثيراالأمثحتناكان~وقد

0.كلينكماقالابههالمؤمنينأميراأردتالتكيراشوكانالجهنمأبوفقال

بنبكرعنائيالمه8بالفتهاوهوغاية.إلىنحريكلتنامعاويةا،فةاأردت

لمعاويةالحثكثربنالرحمنعةقال~اقالءسعيهبنعمروبنسعيهعناألسود

كاتأ9لنةوذأقيلنةعلينابهملتكثترت~الز~نجإالتجدألرلومعاويةياواد«

الخليياههأخاكعنتاتثخننيأالقفالمروانملىمعاويةذقبلأبيكبيلسنا

15لوالواتهمعاويةقفاليتطاقالأتهالمؤمنينأميريااملمتقهمروازفقال

:قالءمحارببنمسلمةهنائنيالمهالقينهأنئهلعلمت´ملثمي

ومعاودةأتمهفكسرالحاجبفمنعهمعاويةعلىمطعربنجتبيربننافعاستأذنأ

ورررذلكمنيمنعنيومااقالمنعتماهلىحملثمالهقالطيهدخلفلمتايظر

وأناقلت~)الوايحثأبوهلهفقالالمؤمنينأهيرمنبهأنااأليبالمكانوأنا

>.محمدأبيمناثنيالمهالقثصثيبنمنافعبهمنبهأذايالهبا~ان

معاوبةوجتهأ:قالءاؤليالهاألسودأبيبنأبحثرأبيعنالقرشي

ليكتبويبنهيبنهجرىمثلفحفيالملوكبعضإلىاميالجثهنباعزبنواواح



صفيانأبىبنمعاوية

ماالملكلهقفالالشرطفيدفتسهالملكعلىواواحمقهفلمتاباكنا~بينهما

إلرالر~بتريهو)تالعربمعا~من~تبلغنيوقهدالتشههألا

الحظفيهلماتفمهوالأمركتمرلست~وإتاله´وابفتستعيرما~

اهوليتنديارألفعشرينما»ظلنفسكاوأعملالمالاههمنأفأمنبلك

لهإالعملتماو~~قفالالشرطفيننرمعاويةعلىمقهفلعثاالمرط5

نكاالفيهاأ~أعقوبةألاعاقبنتكوا«وغسستنيخثننتنيولقهملي

منتييتثبنه)ذالمؤمنين)ميريااثهكأنئهر´وأحفقالخثألاهكبعةلمثن

أ~مروةليتقضأوبنيتهأنتراكنامنتيمتههأورفعتهاأنتخسيسة

طى~ليأتوكبتثهواقمنته~نتاوعهبيانثئمتوأذأبرمتها

منهاثهرميمعاويةلهنوقإساءتيعلىوإحساثذنبيعلىوعفنوكجهليا0

خلتى»وتال
تثراعقنأ_آحلسنىاألإذااأ

:أبيهعنمهفرانبنمينمونبناألعلىعبهعنمجاههبنعليعنائني:لمه

عنليتمنمح.ذ.هبعنهماائهرضيالقاصبنلعمروقالمعاوية.نأ

ذ)درالقالعنهاليضتعو.ن)حبالمؤمنينأميرياقفالفيعتكاهنطالو´9

وتعتتركاإنروضةفيئثوارلحمثلعمرويامئلكمعاويةقفاليفعل<فىعمرو

يتصيبروضةفيبعيرمئلالمؤمنينأميرياومئلكعمروقفالنطحهيجوإن

رفيهرهوعمتافرغبزال«صخرةعلىشجرةفرأىفيهاالنحر)خالطمن

قاذرأ:قال»التميميستليىبنعليعنائنيالمد8فتكترالشجرةوتعاطى

دههتجلي)نأكرهكنت~لقةقيسياوائهعنبادةبنمعهبنلقيسمعاوية.)

كنتقهمعاويةياوائهوأناقيسقفالحيوأنتالهبنوةوتنكسفالفتمتة

عنمثالمبناههعبةعنائنيالمد~المؤمنينأميرو.نتتنجلي.نى.كره



سفيانادبىبنمعاوية

ومروانالزيجبناثهعبهتارع~:قالءكعببنمحمهمننوفلبنالملكمبه

حقتألناإذمعاويةياالزيجابزقفالمروازمرمعاويةفمالالحثكرابن

فىيركبنامروازاعنهالمعاويةياإتاتنطعنكاثهاأطتماعةوطوحزأمة

كانمكانثولواللهبمعاومثماتهىويمرببمشاقصهقريىجماهير

هملكولثن~احشاشةمنأتمسنافيوأذل:~~فراشةمزتابناراطىأخفه

قفداألمريطبإذمعاويةقفالتغافهطبثفامنكليركبنلهتقادخينلأمنثة

معرياأراكرومافوقههولمنيتركهيتركهوإذدونههومنفيهيطمع

9وابقرابةمنكرأحهملىيعطفالمنعليكماثهيبعثحتىبمتنهينقرش

أذ؟الزهيرابنقالا~ويوردكرالخسنفيسوعكممتلمتةفيكركميه

10يد~ولهاالجرادجلكرتموربكتائبالحربعتالتنطلقمعاويةياواثه

أنامعاويةقفالثلتةبراعيةأمتهكنلوقريثرمنمخطريفاتنبعالريحويكة

~~(9انمتننمنبت~وشالسنامعبيطاواكلتالعربعتالا)طقتاهننةاين

ابنقفالالر~تقإالللمأربوالأ~الفألةإاليبعهالكلفلسالمكنر~ع

:قالويقالءقميشمثمني_وشاربميفصمحيبطأكاررابالزيج

9رالصهفيحرادوالقتهءميفهعبيطاكلو~ب~

دنو:قال<سيريزابنمنممروبنمعاويةهنعمربنحفصعنائنيالمه

حاجةفيالزيجابننكلتمهالزيجبنا~عبهومعهالحرامالبيتمعاوية

معاويةلهقفالفغمزهاهبيهالزيجابنخألظمعاويةذباهاعليبنللحسين

فإنئيقالكمرتهاوإالالحسينحاجةشففي)واواههالقالوايحثخلتني

.)وماقالكيه~أتنيترىاآكنتالمؤمنينأميرياقالثرهيهفغلتىأفعل

ابننيحهقاليعةبنالهينثرعنالعتمريثنيوحهال~ذلثيؤمنني

وهومعاويةعلىالزهيرابندخل:قالءاهنبيالرالهينثمر~بيرعنعيتاثى



سفيانأبىبنمعاوية

ماالمؤمنين~ميرياقفالمعاويةلها»)وةيهثمهغمزةفغمزهايه»ذخهخال

رهقهثرطكليميهإتماالملوكفثتتاليمنالستقالأقتلكأذيؤمنك

9>تفضاهاحوائجفسألهولراقالاستحفيتنكقهإنئيالمؤمنينأميرياقال

خروجهالزهيرابزوبلغمستغفياليالسكتةمنخرجمعاويةاذأ:قيلوقه

قادالليلةمنأللقتلتنكالمؤمنينأهيريااشتلوقالدمدعةوسايرهفلحقه5

9ر»قهثرطكليميهإتماالملوكقثنتاليمنالستكال

القاصبنلعمرو.رضاأخألأنمعاويةأراد´:يعهبنالهينئمقال

بنوخفافبهيهاجييالهاسمرادبنالعبتاسبشررعمرواليهفكتب

ثفثرمذاكتت»إمتامزدمثة»أ´با<<
النثبمتأكثلنهثرا0لثمميا0قثوفثإن

بائقته0يننئثىمننكميك»0فتر0دكنر
تقتير0يتنها0دأبنهبر0تيهتعتر:ة

الجثر~عأننفاسهامن~يكنفيك~والحراب~15

وهويومامعاويةقال´´:قالءالعجنالنيالرحمنمبهأبيعنائنيالمد

عانهإالأمرااأردتمافوأشهالزيجابنيكنينيمثنيبتهأهلمنجماعةفي

غلمانمنغالمبعة~وهوقوليفياهترضإالشيآفيكلتمتوالفيه

القاصبنفمروقفالالسنحه~كاذوإنباألفنمعروفغيرأتهإالتريثى

نخوتهوأذهبمريكته)لينأنالمؤمنينأميريالكاضمنت1.

»روأذلمثر~يثةخميرةمنألنين~آد~عهحتىبيانهمهو~عهلسانهو~خرس

بلغهوقهالزيجابنوجاء•نعرقالحوائحيونفضينيترفهأنعلىفثمدة



سفيانكدبيبنمعاوية

مشمناقبممنعنضبل.أمز.0كلى0ن

هرامؤترالتيهجاليببمتطببازالالفإتك.الزيجابنيامهفالأعمروفقال

حسبهالثبابفيقرينىمنولست´األاقنو~رين~انعاطىالتهكتربوصاثل

>التيهجالبيبتطببيمنذكرتماأمتاالزيجابزفقالبوهرهامؤنةوال

.أنعرفنيمنموفلقةذلكمناثهفمعاذاالتهكتوبوصاثلواثتزاري

««»ةاالضاللةواديفيالعتو»ألنتواتكسانيمناليستاأل~بهة

•.الساهيلةالبةائيوجرالمتعرشمللبنسهالالسالكبنيجغاثفالمستسر

واألار~ىالسامحةالقثللتاونثعنلتتنهينائهوأينووخيرةمروكلعن

فإ.تنك0بحشبانيال~غثمثراجيأريبمنمارمبلساذال~رمينتهاوالباسقة

كتقليبتزيئىفيلسانكتتفلتباأمثنتنابا´محيتاباأفثنتاتومكراعخهذو

0ته~~:بسمةأل~سمنتث.والرجالفيوقيعثنثلته~عنووائهالمحالة

ه~التجاربأحكمتنيلقهالزيجابزياكالعمروقفالعار.وتثكسيثشنارا

فاويقهاأورضعتهأئةاالزماذوحلبتاألهورثرنظاوعرفتاهورالهستننيوجر

ةاالحدعنهجهالةوالةشهفيفبنوةليتثعرافولمنزءمهنميفأغرق

بعتةوفتفتشهاميلهاا)قمتحتىالحقببه~رلحلالباأمووأضربتولقد

سجنركوأتتمخركمةوضاقغثواركتوبلقهالزهيرابنقفالجاجهاألعفو

.)~مزؤفإنيتعاطاهرر)ماتعاطيمنذكرت~ماذمتاأمركعليكوالتوى

وقلبيزكيوحسبيحمي~نفيبمئلهاتصولالماذللهإلىبيمما

ومبذ´،جنا~فمفذلثعنبلهقعهولقهرثيهور.ريهسهو)مريذكيا



سفيانأبيبنمعاوية

العلماهاألكما،اءالفظواياكحمرفيقفهوحسبينسبيذمئكوأمتاهمتتك

أوأنئهوبلهو

النتهشىذاويعننه~العلنرافا~ذتعالثواا

حثجولتهاباهكالبثلتفا_النأمر~~

تبثيثنواحثنثىبالحثتىنثنافر~~او

أعولنهاوع´الفترتلفقيآيثنامحثلثى

ألاغصتنتكوائهأماالزيجابنقفالأنصثفثكحضرومنمعاويةفثال

كهامهللناسوألابينتنيكخهمعثروألاقيمنمينلهأخنهوألالينتنبر~

امخيرأفأبيقالأنتقالواهوأمخيرتمسيفيأأناقرينىمعنثريالسا~

امتكقالواامتهأمخيرمتيآفقالاثهرسولحواريأبوكاللهوقالوا.بوه0.

منعيتةاتكجهقالواتهجهأمخيريأفجثهقاليقالصهبنتآمنما»وا~

ننهفيالزيجابنبهفظر:قالم~معمهمممنة

يامتهتتتيار

ائهاجرألحتفاللثه~ىالجياد~به

منلقمرت~اواجثهإياي´ابههأمركياله.ذلوعمروياواثهقالثر

-وال~أستغاثمافوأشهرهمهفيالغيظولحرجرت~لحرافهمامي

عالكلقةواثهلعمرومعاويةقالالزيجابنخرجفلماممعاويةيضو~زارإلى

أ~ياقفالوتمكفضعتثناأذملىازدتومابعثجشنه~وفلجبغصرمته.)

أبوكشهمعاويةفقالالشهادةعليقفلمتمبالمقاآلعليعجل´المؤمنين

منالستلثمياغلاكمقه:قالماءانياكالالنبنهثتهذ1أفاردت



سفيان!دبىبنمعاوية

بكقفالرأ~حتىيتمتنكليالهشهالحمهقفالمعاويةتلى!ألزاد

شرطةعلىكانالز~عنلبنسفياذوابنه•لكأمالشمسيإلىأشرانيجنبةالوا

6أيترببنالحكرخليفةيومئألا~وعبهانمهلثببنالملكعبه

ر~مناةأمتقة~:قالءعثيتائىبنراصاعيلعنالكوفيمسعودأبوحائني

هوكانت.ءفعلليتنثهقفالالتفالتعمروأطنقكقفالأبيهاعلىمعاويةبنت

الحكربنالرحمنسهقفالعامرابنعنهمعاويةبتهنته

عامر.أبن~يثموت~~ذاهننه.أبنن~أيراجي

ا~(9اعمنراويتطلثفهااأنيوأسأاورامنلثة

نعتفنبةبنالوليهبينكاذ~:قالءالكناييريهبنعيسىعنوحتدئت~

.الهقفالعمروقفصنبهمعاويةيديبينلحاءالقاصبنوعمرومتعيطأر

وطواعالحياءمنزوعياالئيطاذوأخافيالسلةعبهيااآسكتالوليه

القتمنوىالغايةاللتؤمبكبلغلقهعثيرتهوأذلبيتهأهلأأل~مياالنساء

وماريتالعتفوقاولزمتقالتفمنعت~واألولىاآلخرةفيألهلهالتةالعثه

طاقةبيلكليىوأنالمذاقةمنرأنئيلتعلمإثعمروفقالاافضلأمل

اهاآلباءغيرإلىأتنميوالاألفيا«اتعالاألعاديوداهيةالواديحيئةوأنئي

عنديهرفررقةوالللوعيههيوبةغيرالمضنمارفيو)برزماراألأهمي

جتبلتوعليهاحالفتوإيئاهتعينونلبنغلأفباالهامو.ضربالطعاماطعر

أنئهثرسكنتمالمناا.قسمتمعاويةفقال

جالساالقوامفي~´ما~اذاو~~~

1>بالعلىالو~قاراامننكاو~لنيكتنافثهتن

مثننطقفيك~امناله~منر~~ئيثنوال



سفيانادبيبنمعاوية

خالوالعو_اابنتلتفىامنةكتلفما

هاكاتفوجهكمسهمعاويةأحاديثفياتنظعمتاربنهمامليقال

بنيعقوبعنالهينثرمنالعثمريحدثني7الحدثهذاوذكرممنزعا

رابيرعنعيتاسابزوعنقبيصةبنهمتاممنبنربنيزيدعنداود5

مغزوهبنيمنامرأةمعاويةبناثهعبهعندكان:قاالءالر~حتبيالميتى

أختيإلىيشيآاثهعبهإنلمعاويةفقالأخيهاإلىفعلهافشكتفافارها

أنينالعرأل~قتنىإنيوائهأمامعاويةقفاليقتهطعنلعدلتثهمكانكولوال

اإلسالميزدانيولمالجاهليتةفيقرئيأعزمينالقهأحذالكعتبينأممر

قفاا<ابنهبعبدفدماالمؤمنينأميرياهذاأردلرميالمغزوقفالاعزاال.ا

معاويةكاذ~:قالءمثحارببنمسلمةعناثيالمدالامر.تثإلى.حسن~

علىومعاويةالسريرملىجالسةوهييومايزيدعليهخلفهلهبجاريةمثعجبا

بهاوهمأيضااأو´ههيريهقفالرأسهملى~نلنويهقضيبهايهوفياألرض

يريهوأراددونهالبابلزازيمئةويحكمعاويةقفاليبتاخلتفه´فبادرت

ويمربعلينايدخلهذامنرنايعهمنقالثرمعاويةفنها»البابدفره~

بنزلةأهلهمعيبتهفيوالرجللعنبالجواريفإذبثنيياأرجعجواريا

قا،~:قالءعمربنيعقوبعنثنيالمدا~وخرجيريهفأستحياالصبي

قفا~ني~غبزفلمشحاذلعثبعليتاأقاتلتألثخثهواثهلمعاويةالزيجابن

لعورتملينابثغضكلوالووائهبسمالهفغلبكماأبيكمععلينااقاتلتمعاوية

زولكببهلكسنفيمهداأمطناكقهإنتاالزيجابنقفالالضبععبرجل..ا

ا>وكأتيتمسكعلىإدأخافكال~إتيأمامعاويةفقالاكبعهمن~

منهمافاستليتنككعنهفليتنيانشوطةاألفعلقتكالقبالةفي~نورطت:قه



سفيانبي0أبنمعاوية

بنعليبنمحمهمناثنيالمه9الساعةانلكفي)نتالموالىولبس

بابالكناياأل~ستفعبنووائآلسعترةبننابحضر:قالءالحكر

5:ذذظلناجهأأثألنموالهيريهأيتربأبووهوآلذنهمعاويةقفالمعاوية

أحهوناجهكنانةبنمناةعبهبنبكربن~بياحهووائلةوائلةفمنعه

5أنفأمرهمعاويةفأعلواآلذذخلفهكنانةبنمناةعبهبنالحار~بني

ةمبوليقبليلهألااأذنتلم´المؤمنين)ميرياوائلةقفالمعأخلهماينه

وءوواسنائلهبرادتوجهإنيمعاويةقالعليهالسنولي~اائهبرسول

الذيالنجاريوميعنيالبرادذلكفع~نهاههكاتووجهييشهبين

لبنيطالجاهلينةأبثأرمعاويةياقفالنغنلةيوموهواضالبربسببكان

.اأقاليالهاخألت~أفال

عتكننةلبطنث~أكانتآذأ~غرك~

مثكتمياواثله

مارمةفتال

قتصبثااثحمليألالشكنياجاه´كازإم

اهانائماو`هثواصاد´هرالحلنبتتصب0قفثل

ذمارا:هالضروط~العبنراامنعفماا

هتدهاوالهمننزاة´امنعتدال

مليكالمقدرةولناإليكو~سأناوأجملناك~أجملتقناسشواءةمعاويةفتال

.•»أيترببناسحاقعنالمداني2وومنلهفقضاهاسرائجكاينام0دفو7

الكاذب.وا«قفالكذبت´قفالبنهادةمعاويةعندأىابيئسدأ:قال

بئمئمامحدثي9خجلمثنجنئاهمذامعاويةفقالبله´يافيالمتزمنل



سفيانأ:بيبنممأوية

مأالجودوخيرحسناكرافيأبقىماالصنائعخيرمعاويةقال:قالءعمتار

المعروفور´ب»´كبني.صاحبهيثوثرلرماالسلطانوخيرسرظيتعهلر

مايومامعاويةقالأ:قالممستلمةعنائنيالمهالائهابتهمنأفضل

السماءبينكهالراالسحاباههاألشياءأعجبابنهيريهفقالاألشياء)محبب

وقالفوقهمنبشيآمنوطهووالتحتهمنشيآيعمهالواألرض5

«نسعيهوقالالجاهلوحظالعاقلاءإكنهاألشياءأمجبقيسربنالضخاك

األشياءاعجبالقاصبنعمرووقالمثلهيتر~لرمااألشيد_أمجبالقاص

إ~ءذلكمنأمجبمعاويةفقالحقتهعلىالحقذالهحقالمنغتلبة

بمعاويةعمروضهروإتماغلبةغيرمنبحقلهليسمالهحقالمن

ءزالمتبار~كابنعنا~ائني~ممنر.مرفيبعمرومعاويةضوعر0.

مروازمعمعاويةهوىفكانالزيجابننازعمروازاذأ:عوفهبنهشام

وحترامةبتسنفةولناوطاهةحقتالكإذالمؤمنينأميرياالزيجابنفقال

علينا~الحدعةوالخالقمعصيةفيلمضوقظاعةالأأفتإنتهنقطعكاثهفأطح

فا~ته´االسخبراصولفياألافنعتوأناقإطتطرقوال~`´ائهحقفيإال

مخالهبنحرابعنمتحارببنمستلمةعنائيالمهالصامت~.قر0ه

فقالكثيرامعاويةبنيربهيازعا~امبنالرحمنمبهكانى:قال

مريتعريزالالالرحمنعبهانلهبأبيبنعثننبةبناشخهالبيمعاوية

أالفعثرةولك~يبنكمايجريمايريهيسمتعحتتىأنتلهاضفتعرليزيه

أءيااشخهأبوفقالمعاويةمنهالتفياثراليهافحتملتعجتلنهافقالأرهر

الرحمنعبهفقالبالكوفةلي9مولىقتلفإتهالرحمنعبهعلىني~عنهالمؤمنين.»

يحالبرابنياتمدارابنيا~اثوخد.بوفقالالتابالمتبوبابنيابتكه

أبوفخرجموالكديةعلياثهر~~حسبكمعاويةفقالاحقهامابنيا



سفيانادبيبنمعاوية

.هلعتنهوإال~خرىأرهر.الفعثرة~عطنيلمعاويةفقالوجعثراثىخه

قلتماليزيهفترالهقالثرأرهرأالفمئرقهمنةفيبالكالم.مرتي~1

الكثلنبيةابنذكرهنوقهمثبثئياتله.متهاتهنقالالرحمننعبه

فقالالئفثمي

حامألمنيتعه»أأومجلوب~اح.و~موالبثريح~و~ةتثث

:ةعبيهبنمومىعننوافل)بونيحه•ثيبانبناألسودعناثيالمد

ابنوبلغعمربنائهب~الىو)رسلالحرامالبيتخلفهحجمعاويةافى

ففتحعمرابنجاءشولهئمتحواالمعاويةقفالالبابفحركفجاءذلكالزهير

مدخل~~النبيصلىاينالرحمنبأبايامعاويةفقالودخلله

ياقفالعمرابنخروجبعةالزهيرابندخل~اليسرىالساريةكفهالبيت

األهورعتر~ىأمتاالزيجابنيانعرقالعمربنائهعبةإالهوأمامعاوية

فقالفيها~يتستعان.مورتلكدونوفيماسواكقومفلهامحتراهاهيالتي

ولكنتك~لتالأليمنأعلو.تنياعلمت~معاويةياوائهالزهيرابن

رم8القولاههمن)حسنقلت~اشئتلوبكر.باياقالتنيفحسهحسود

بنا~مبقال:قالمعجالنبنخالةعنأيتوببناسحاقعنائنيالمد

فترةاناتلهلونتهكحتىإيتانامقيتةوالدةاالناس)~~لقهلمعاويةيمرالز

ويحكضاحية~ذلكولوالالظلمنأد~وا~هيمعاويةفقالغيرها

معاويةياوائهالزيجابنفقالعمشهااو.حتهااالمئلها)و~تجةمئلهاكولههل

مغلنيكعلىتطعأنيتوثكجنبينكبينأ´لرافنفةقولثمع.بيهاوبنيإنتها

زمعليعناثنيالمه~الرديفوهرزماناذلكوبينبينناإنمعاويةفقال

وردناوعهعلى.دالنايالهشهالحمهقفالمعاويةخطبآ:قالممتحير



سفيانابيبنبماوية

يااثهعلىلكرامتثذاكماوانثهأماالسأمأهلمنرجلقفالرماتاملينا

أهلحتئالةمنوأنتوالكالمأنتماللنأميالقاصبنعمروفقالمعاوية

مفتثثاوأتعهماعمرويااشرميقفالوسفنلشتهموسفتاطماشرم

معاويةقفال

مثغثثنثهمثحمود.الحلنرا~راىارتير

أقنواهااأل´قنواما_ن~رأدىاوالجهنل

معاويةان~:الثبيمنمجالهعنيعهبنالهينئمعنالعتمريثنيحه

يأتيأنابهعلىوأقسوفاستقلتهاديناربخمسمائةاألنصارمنرجلالىسر

.جاءمأمالراه~معاويهعلىدخلحتىفا.نطقوجههبهافيضربمعاوية

زرقالوقة~ةوفيهطينرةألبيإنالمؤمنين.ميرياقالأخيابنيأبك>

وجههعلىهيهمعاويةفوضععلمت~قههاعلىالسيخوعزأمةولحينتلحينت

~ويةوأمرفانيرالهفرمى~اوأرفقأبوكبهأمركمااأفعلوقال

لقهوقالمنغضبامعاويةخل.علىفهيريهالخبروبلغدينار)لبفلألنصاري

ايقفالوجبناضعفا~ذ~ينعةأناخننتحتىالحلنمفيأفرطت~

وحدتي~لئأنكفأمضمذمنةوالامةنهالحلومعكونال5إذبتنىر>

لهغالماضربمعاويةبنيزيإلأنبلغناأ:قال»الوليهعنممناربنهنام

يستطيعالمناضرب~لكأطوعتكيفبتنييامعاويةلهفقال

بناثهعبةدخل:قالءالعجالنييازكرأبيعنائيالمهط~امتناعا

قفاتممر.فئكامعاويةملىالزار~قيالعجالنبنيعنمرأخوالعجالن

وا-زمنأشهلهنوكالممنهبيعقبممنرالقاصابنإنالمؤمنينأميريا.)
أبايامعاويةقفالعاقبةفيائهيرجووالإ.ساءةعنعوييرأالاإلشافي

~»قفالخيرالىيفيآفإتهقولهلهأفأحمليهحهرجلعمر.إ:نمعيه



سفيانكدبىبنمعاوية

الثثلتةالراعيالسثيآسشاقورابثمارعيتةونعنراع_فإنشهالمؤمنيناميريا

«أهأالجازرأنتكنت~إذاذاكاثهعبهقالتثفلتثرأجلمعاويةقالرمامثجنزاالى

فقالتثفلتأنيابهأفمنالحمرألسنةحنتهكهقهمثنالجازركاناذامتاظ

ثفولأليمتضيعلغافلإذاإتيرعيشيوتهنشط.مرييخالثمهإذامعاوية

تشتلثماثهعبهياهذا

هذهاقثبنلافثداجثربتثيك0~لثرا

الىموثفهلكذاكقالثمفضحكومفحاالمؤمنينأميريانثععا~قال

عنعوانةعنالكلبيابنعناكوفيمسعودأبوحدثي-امرهفيعمرو

0.وقدعليتاقاتلت~جرىكالمفيلمعاويةوقتأصأبيبنسعهقال:قالءأبيه

متلعياثهرسولأألنقالذاكولرامعاويةقفال~باألمر)حق.تهعلمت

مدنوعادواالهمنوالاللهتيموالهفعليموالهاكنتمنيقول

عينيفي.مفرقطكنت~فماقالأأومابقتهتمسهفيولفضلهأعاداه

مذاعلمت~وقهعنهوقعودكنمرتهلترأكك~قالولر~سعهقالاآلنىمنك

0همروانإلىمعاويةكنب:قالءمالمبناثهعبهعناثيآلمة8أمر»من

أمنحللكاتبقالثرةالحرمنكلبأوةزرمنعليأهونلفالنواهه

:قالءاألسنوابنمامرعناثنيالمه~الالكالبكلبمنو~ةالحر

وأنتالعراقألجمكوقهمناميفيرأيتكلمعاويةالقاصبنعمروقال

بنجعفرعناثيالمه~مصردنانيرثررأيت´فمامعاويةقفالتحاسب

.»نوفلبنالحار~بنائهعبةقال:قالءدياربنما~عنالشبعيسليماذ

عناثيالمدال~لفالمفقالو~لتنيلمعاويةالمطلبعبهبنالحارثاين

منباثهأعوذرجلقالليزيهمعاويةبايعلمتا:قالءأبيهعننادالزأبيابن



سفيانأبيبنيةممان

وبايرطيكأضرفئر~هاتمسكثرمنبائهتعوذمعاويةفقالمعاويةش

بنمسنلمةعنائنيالمهالكثيراخيراالكثرةفيجبلاالفإنافهر~

الئينبانيفنيبرةبنمصتفلةبهذرجفمعاويةمرضأ:قالءمحارب

مصنقلةز.يادفحملبهيترجفونوهرمعاويةتمائلثرذ~~ملىقومهوساعه

العراقأهلاقمترمناقامتريجمعكانمصتفلةإنإليهوكنبمعاويةإلىو

رأ~فيهلترىالمؤمنينأميرياإليكحملتنهوقةالمؤمنين)ميرفيرجفون

فلمناللناسمعاويةجلسبمصتفلةمقهفلمناالمؤمنين)ميرائهعاقبةويرى

فسقطبهفجههيبهمعاويةذخهنافهاأدانمعاويةلهقالعليهمبمتفلةدخل

للناسمعاويةفقالمصنقلة

المظالرمن~افأمنتنعنتالك~اقنواماألارامنيقه

حلنيذلكمنأمظيهوماالمؤمنينأميريامنكاثه)بقىقهمصنقلةفقال

وكأنيوومكفمناثكألعهناقعأوسثمتأولياثكألومرعىأ9و~يز~

وأمرقرالهقفالالمؤمنينأميراإلسالمفيوأنتالجاهليئةأهلسيتهأبوك

زعمتيفقالمعاويةاتركتكيفلهتفيلالكوفةإلىفأنعرفلهوأذذبملتهه~

يكسرفكادجبنذةوجبذييقطمهافكادغمنزةيايلغمنواثهبه~_أته

بنزياذعنالفهنريسلنىبناثهعبةعناثنيالمه•عظمامنتي

وقهأذكرهنعمفقالسفياذأباتذكرهللرجلقالمعاويةان:حتد~يذ

الثا~نياليوموفيخمراوسقاناجزوعلحريوملأوفيطعمنافيهننه.اتزوج

اعسلنبيذوسقانالحيرلحرالثالثاليوموفيزبيبنبيذوسقانامخنرإل~ألحر9

العثميإلعبهعناثيالمه~الكرام.معاويةفقالازواجفذات~دنتوان

بنجتبيربزنافعومعهالمللهعبهخرج:قال»سعيهبنخالهعناألشج



سفيانا.بيبنمعاوية

رلنافالملكعبهفقاللحرأهفيمعاويةالراهبكرفهراهبملىفو~مثطعم

أهالألذلككاذمعاويةاذنافعقفالأهننهابنالراهبهألا.ط)10لسه

•ائيالمه9يةنهو~ر´بيطبجثأئىالعلووأنطقهالحكاممتقه

وجهوجهككأذوائهقفالسودانهابعضفتلقتاهيةالمهمعاويةدخل:قال

هكانتاإنمعاويةقفالزامنعةبتمثرادةتمهفيقالر)يتثماو.ينقالمنة

بنينابغةخرج:د~بابنقال~~والمثماتالشحياالثكريمة

قفا(يومابهفساقعليمعمفتينالىةجثمنة

والعراقالممنراذعثلراقة

فاقرلثه~جثحنجاح´´اأبنيثض

المثناقفتعنلتهامحتلييناآذ

أنانر<الد0ا«جام«ذ»لى.ذا
سياقولثهثراأ´سياقالكثم

قفاليهيهبينالنابغةقامالكوفةمعاويةمقهفلمتا

سالتيرقتيننالمنى~هنل~~ت~لرا

ثتبثثى0يبيتدشيه»د.تد
كثر~.خراالثر~وكان~مثلثكنتثرا

ر<ابرحثربثنياحثلومارا~:تةلر~الئن

فأنشدهمعاويةعلىخلفهومالهالنابغةأهلأخذ~مروانوكافى~

بحاجثنيهننأ.:بن~يأتيوا~أأامن

وتثجلبتثننميواألانباء~ومراوان~

بظنثة.وباليأهنليوايأخثهفإفى

.ماأغنضثبظلنمياويراماإذافإتي

مليكأهون~ومامعاويةفقالعليهنردالقالتفولمااذلمرومعاويةفقال

8وأملهمالهمليهفردالعربترويهبشعرعواميفيقشعغار.فيمذايجعرأن.



سفيانأبيبنمعاوية

تهالزيجابنقال~:قالممئامبناسماعيلبنالرحمنعبه.بيعنائنيالمه

يئناداىالحلرمعالعربألدهىوانئهلناليتخادعكانإذأمعاويةدار

النادبةقالتكمافكاذالعربأنجهوهولناليتضاعفكاناوإناو~~ه

فيهالنتهىكتل´أالفا~بكمهعيننيا)ال

قال´ءقالءائنيالمهالقثبينس.بوبقيمالنابقيانئهولوددت~ه

أطمومعاويةلوذفيقوومعاويةالملكعبهيذكرونكانوا:فائدبنائهعبه

فيقالعبتاسابناذ:أيبهعنعوانةعن~ا~ائني~أحزمالملكوعبة

أميانةبساطوالمنبرظمرعلىذانا6فماسنةعئريزو~لينامنندابند~ر

العدائي8حوائجناويقفيملتنايثحسنكاذولقةوأعراضنالعرضهمنه

فيكاذممتنرجلمقة~:قاال»مثحارببنوسنلمةأيثوببناسحاقعن10

حبقإذاشهيحهموفبيناوحالهمالناسعنمعاويةفسرلهمعاويةعلىالصائغة

منسمعتهافماينكحهفيالرجلأيتهاخهمعاويةفقالوسكتفحمرالرجل

:قالءمثحارببنمسنلمةعنائنيالمه~التعسيمنسمعشهاممتاأكاحه

ااستعملتهتقيربنيمنرجلفياالبالسياسةمعاويةيغلبنيلمزيادقال»»~ة

وهنالللعمئالةمفسهاههفيإذااليهفكتبت~منهفأبهولحقالحراجنكسر15

أسرمىاأنيملحالإنئهمعاويةإليفكتبإليبهفأسرااألدبسوءعلى

ونتحزجهرالناس~جميعافستهإذاإنئاةواحهأسياسةالناسوتسرس

مواحهخاففإذاوألينوتستهوائتهتينولكنهمبنظجميعاكنأوإن

بنائهعبدئاحهاألسودبنعليبنالحسينشيحه-خلهفهباباوجه

رزيادرقال:رهته~يربنرزيادعنالسهبيعنمجاله.ئاحهافتمينر>)

وهربالفراجفكسرفالناا.استعملتةبواحهاالمعاويةالمؤمنينأميرغلبنيما

يبنيالإنئهإليفكتبقبليلمنسوء)دباهةإذاليهفكتبتمعاويةإلى



سفيانابيبنمعاوية

العمبينةفيالناستمرججميعافنلينةواحهسياسةالناسفسومراذاولكلي

للفظةأنتكوزولكنالمهالكعلىالناسفتحملجميعافستهالاوان

اسحاقعنائنيالمهالللراحمةقالأووالر´أفةللتينأناوأكونةوالشه

رعلىوفئآصابيبنوسعهدخلأ:قالءعثجالذبنخالهعن.يثوبابن

همانلتأنئيأمبماواثهفيهأنتبمامتعجباأراكمعاويةيالهالفةمعاوية

محجمةهرقناقهعمتكوابنلكنتنيقالدممنأمحنجمةهرقتو)نئيفيهانت

«نأشيدخعنالمحاربيلثغيطعنالعمريثنيحه~ومحاجرومعجمة

مخاويةبعثمعاويةفيواليةالثأموفتأصأبيبنسعهدخللمناقالوا:الز~يين

هذاسعدقفالنمرثهعنوقعهخذلهومنقتلتهويلعنرذعثماذينعونقوما

10يزالههؤالءقولاسمعتقهمعاويةياقفالعليهخلفهتاهفيمعاويةالفاسقعمل

عثماذأمرمثنأمخيرأ´واعتزلهعنهكثرفعلهعمشانهىعثماذدستثهر~فثمن

االاثهرحمكاسعاقأباأراكمامعاويةقفالعنهلوخهخأللهثرفعلهبما

ثنيوحهاللكبهلهزمرولينامنهحزمتهقفهعائثالىمحتاجا

معاويةولي:قالءأيبهعننادالز.بيابنعنيالواقهعنسعهبزمحمه

ه.البالبهالقلوبفاستمالةدارعليهاألمواليزلولرمستقيما.مرهيزلفلر

منأزهرعنائيالمهالالالعهمقاميقومالالبأليقولوكانأءواإلعة

معاويةعلىمقهأيتربأباانأأ:األنصاريأيتوبألي9مولىعنعثوانابن

األشقرالفرسصاحبقتلمثن)يتربأبايالهقفاليرهسعلىمعهفجلس

األحمرالجملعلىوأبوكأنتكتننت~ايومقتلتهأناقالمبولكاناألي

:»لومعاويةقال:قالءمحمهبنابراهيمعنائنيالمهأالالمشركينلواءيعمالذ

قالالمؤمنينأميرياوكيفقيلااتنطعتمائمعنرةالناسوينيبنيكانت

اشرضيعباسابنعنور~ويالجبه~نتهاخلتوهاوإذأرسلتنهاوهاجبهإذ



سفيانأبيبنمعاوية

رواطإذاكاذالنإمريغلبمعاويةكاذبمااعلمتقه´:قالأتهعنهماتعالى

مسعر.أبوثنيحه~قعهقامواوإذاقامواقعهوإذارطوقعواوإذاوقع

خمسينسنةفيالناسمعاويةأغزىأ:قال»أيبهعنعنوانةعنالكافي

مابوهرعنهفأمسكواعتلرفتئاقلبالغزو8يزو)هرعو:فبنسفياذوعليهر

يقوليريهثفيوأمراضجوعغزاتهمفيالناسوأمابه

جثمومثهثراالققتبماأباليا~انما

مومومنجوع_0امنونثةبالقثزاقثه

غثر~ف_فياأل~تماطمحثلىاأ~تأذا

اكثلنثومأم~يمحننهاذ~مثربه~يرأ555

معاويهفبلغ~ايزبنعامربناثهعبهنتوميامرأتهكلثوموأم~.

ولوالنامىأصابماليثميبهالرومأرضفيبسفيانليلحقنعليهقسرفيسر~ه

فبلغمعهأنهضهموجمامة.وبعنلثبككيةأنةساذفثرفيبهفلحقمات

2بالناسوسفياذوخرج)الروموهزمهبالهبابذبسيفهوضربالخليجبالناس

بعنلبثنباعزبنروحمعاويةولتىأ:قالءالهينئر<عنالعمريشيحه

الشاعرقفالورجالإمرإةنرجره~

إقامتهفيراواحآالحثألامي~إذ

االلهحته

ناعمبامحستاه´اعنر´فثا´كاذ´لو`

الفز~الينحنسنلثرأغثزال_أخيوعئا

فيتثبتحتى~بإقامةتعجلنالر~واحالىفكتبمعاوية~النعرفبلغ.)

ثنيحة~ينمسنتورشهداء)ربعةاوظاهربارقرارإيتاهإقامتكنى.فيك.مره

أرقفامعاويةخطب:قالأأاودبنيعقوبعن~يعةبنا~عنالعمريا



دنسفياابيبنمعاوية

ثرتامتوالغششتما0فوا~هعثماذثرالشرممنوالنيماو.نيعمرانى

ثرتامتبلمعاويةياقفالرجلاليهقفامو.سرتبحسفتفياألمر01والنيد
ءه.. والكالما~نتفماااجلسمعاويه´`لهقفالتننصفولتتحسنولو.سرت~

وبهنمةأ´تيسبفنائهبجوانبهالريحتهفوبفجيبتثالى)نظر~ني0وا

همعاويةياقفالالموج:لقاهافخارةمثلفييتحلبنننزارد~و~هنو.عنز

فهل~~نسغيركريم2حسبيت~9رماتحتوكاذزماذشرفيذ~ر)يت~

تبرزالو)نترالث9حتى)نتو)ينقالمحرمأواتنهكت~مسلوقتلت~ر.يتني

قاءالجلست~ا:جلسثفتلهحتىعليهشفوىهسلي9وخمارفيا_

فقالالرجل.فولئوقامسحقها9وأرضأبهةالى~سرذهبوكنني)جلس_~

0.متحماهوسولأتيت~را~لقةإ%أ01)ستفغرقفالفردوهوهودمعاوية

إسألت»وحستنو)ملمتمنثرقفبلاليهو)~يتمحليثفردعليهفسلنمت
~ ~ترضىحتىأعطيكفإنيحاجتكفاذكراالقولمنامحليثغاظو~

عمرتوليةفألكرالناسمعاويةخطب:قال»سكبن01عبعناثنيآلمةا

و)خرتمت~األمر~اوليتثمكألبتوالخنتما0فواقالدإياه

ه.سلمةلهيقالكنانةمنرجلاليهفقامو)سرتحسنت9ووأ~توأصبت

بطئنتبهربوطا0~حفنشالى.نظرنيكوذالث~نتومالهقفالقولهفرد

تحتلب.عنولثنسرجناح~نهبهتخفقوالريحبهتمةوبطنب2ئيسمنه

إنى0واآمالناالعلينازمنفيذلكرأيت~قالعينررحافرقتوارةمثلفي

عبد~هنا~لمدائيالالحه~باقيذكرثرد~نمىغيرلحسباحنئنو~ه

1.بنائهمبهوفيهومخاويةعلىقريئرمنقوممقة:قالءاألنصاريالرحمن

فوصلهوالزهيربزائهوعبهالجتمحيا~ميتةبنمثعنوانبنائهوعبكجعفر

مثفنو.انبنائهعبهقفالدرهم)لفألفه)عهمليهرجعفربنائهعبدوفضتل



سفيانا:بيبنمعاوية

كتولوغيراناقاتلككماتفاتلكلرألتاكعنه~مورأناامفترتاتمامعاويةيا

امثمهرجالإمتافتكونونأعطيكمااتيمعاويةفقالجعفركابنكنتاده«فعلناه

ممتاأكثريشعياثهعبهوإنبهبثخنلمعلهمضتوإمتالحربياعطيهبما

ابنفخرجنعطيهممتاأكثربتومتعهالة~ينمنيلتزمهأنيلبثالثر)خه

طنطمعحتىويعطينا~سحتىليحرمنامعاويةاذيقولوهوانمفنوو

اليهفكتبمعاويةعنهمايبلو)نالمغيرةأرأدآ:قالءمستلمةعنائنيالمه

شئتإنمعاويةاليهفكتباليهالمصيراوا~زإتيانفيله)ذنأنسرله

لاألوقالكمافإ~الينافصرشئتوإنالحجازتفي

راندألتك~بتداما~اواختترا

المغيرةاليهفكتبال

والذيمقالحك`ير´جويالنهإن

أجملاظنثكو~نراك~اإللهحاثى

معاويةمعلىفيالقاصبنعمروقال:قالءسثليىبنعليعنأائنيالمه

علىيثفضيمنمعاويةأموكروالي~جعلالذيقريىمعشيااثهأممدوا

بناثهعبهقفالاشعالخهعلىذ~يلهويجثراالعو~را»عنويتصامالقبأل~ى

الخمرلهوداببنناالضراء´إليهلمشينالككهيكنلرلوانمفنو

ممزماليعطيكالمن)مرنايقومأنورجوناالمجنله.~وقلبنا1.

عبذفقالأتمسكأمنتنصفوذالمتىحتىتوشمعشريا0معاويةقفال

علينااوكأفسهوذ~ويهعمراإذالمؤمنين.ميريامشامبنالحارثبزأ.لرممن



سفيانادبيبنمعاوية

قفالناصحليعمرأإنمعاويةقفالهمهعنأغضيت~لومحليثوناوأفسه

رأيناكإنئانصيحتهبمثلخثألأناثراطعمتهكمامصرطعمننافيالوهمنعبه

جاز~واككرامهاانكأ~ترىمنهاخوافيبأياديكقرينىعوامتضرب

والنئكفعنرإناء_فيفخروعا».منلتنفرغإنئكاثهولعمنر~لئامهاعن

9ماأخيابنيامعاويةفقالإ~يثنننرالثرعقالثها~حثلقهبالحرب

معاويةقالثرا~~أملثأهئو~ج~

تبايعواقثر~يثر.امنجاالأرأغر

موالتكرقالحيامنتيسفه_ملى

أغضبهمعاويةنظزماقرينىمنقومقالأ:قالءمسنلمةعنائنيالمه

10المنىاسماءبنمالكفقالغضب)متهمنذكراذابلىبعضهرقفالقطشي«

جعلتيإنألفنضبنثهوائهءلجمالهاالمثنىلهاقيلوإتماامثهوميءالقرئي

نهفقالالموسرحضروقهامعاويةتىفيبهرفيجعاللهفجعلواجتعناللي

طالعينانىتا~~قالأمثكبعيني~)ثبهماالمؤمنينأميرياجماعةفي

وإلاهفخهالجثعنلمنآهطيت~ماإلى.خيابنيا:لخرامنعيانأباامجبتاما

15المنذىألمعاءداأمهلهقفالاسعهموالهمعاويةدعاثرمتنجرااناتنتخه

فعنفإلكرجللهقفالجثعنلهخهفيما~فرجعأقتلتقهقهفا~نتيابهااية•

ذاممزروكان~لمعاويةقلت~كمالهقفلت~الزيجبنعمروأتيت~اإن~

حتىفمثرببهمرفيعمرويا)متكائبهكمالهقفالتاهفي´وكبنرنخوة

وقالامتبهالىيتهبهمعاوية~مات

>)مالك.المثنى~م~ألامنعا_اقتلأال~~

مالكااأقنتلنتائهلعمنر~فإنتي

ء(»(احتذينةقولمعاويةمهواذك:قال<جتعه~بةابنمنالعدائيأ



سفيانادبيبنمعاوية

الرحمنمبهقفالفيهشركلقدواثهبلىمعاويةفقالعثماندمفياأشركلإتي

قهوأنتمعاويةقفالبتمسه.علوكانالرجل.يفوثهبهبناألسودابن

)مرهوكنت~فيهقيلممتاانماهكنتولكنتنيواثهكالقالدمهفيشركت~

منائنيالمه8فتتلحتىعنهتذطبكاستغاثاألمرضعبفلمتابه

فقاا~.معاويةالىالنتسيريكعببناثهمبيه~زيادأوفهأأ:قال»مسنلمةه

الهواىدونواالمانةالجترأأةعلىيستعملقالزيادهنأخبرانيمعاوية

ليستجرالسمرويحبويسمررهقهبالذنبويعهفالويعاقبوالمتحاباة

بالرأيمضرةالقلبملىالتثقيلإنأحسنقالالنهاربيرتهالليليثبحه

قالعفنوامليهماويتعطرعثمنوألهما)حزقالالناسقتفيرأيه~

قاكبتخيليتغالحتىويمنعجواديغالحثىيتعكلقالعطاياهفكيف،ا

فكيف~لالعهمنعواضألالبذفيروراأضيثقاتعاذلانى~معاوة

-»لهأولثجعلهخيرمنأرادمابمطمرفيهاليمىقالهعنهالثنمامة

مامنتانتامهالمعاويةيالمعاويةتريثىمنرجلقال:قالءائنيالمه

قفاليوهلأزبهاثهأمرمامنتاتمطعنوالعظتىماتعغترنوالاثهتوب

ومابأتمسكرلتموهأنزبماإالشيئامنكرامغترتماواثهاثهيرحمكمعاوية15

اههبقطعهأتربهماإ.اقطعتوالمنتيبهترتباعهماإالمنكدباعت

العامربنوممرومامربناثهوعبهانقاصبنومعيهالحثكمبنمروان

هتينتمنهر)تينيتزالالثرإألهورميعاليووطيتتهربالمنابرشرفتثهر

ياالزيجابنقال:قال»ستليىبنعليعنائنيالمهالالبكنيكراغية

ثرإنفإتككرهماملىتحملنناوالمنهعتبنناظأمرمناستعتبناإذامعاوية1.

فهتنثثنناهبخيرلناهممت~وإذاوقاتلوكوخذلوكعايركقزيثىرجالتحتمل~

معاويةثفالفطتتكثمناتأخهالمسألةالىألجأتناإذافا.تهالسرئةقبل



سفيانابىبنمعاوية

منهأمحظرمناستعتبتكدقهتمونيوجهإالقط)مرمناستعتبتمونيماواثه

وكلناهعنتااستفنىومثن.محطيناهسرلثنافمثنالمسرلةقبلإيتاكمإهطائيوأمتا

رفيالزهيربناثهبقفالفوبكربهواعترفواالسائلإليناوأ~.غناهإلى

معاويةقفالير~لقهعليناخيركوإنمنهرفنعتهذنبإليثلناماعنهتعالىاثه

أمنردؤيئنكتراو~أيتقعأالنغفنوالمرارإبه

الفعنرحثنزاضاامنكتم~در´´أجاثثت´
اكمأدداه0الحمأااهأداديفكثنف´

األامنيعثثرا0~أداه0لثكترايكون
1.عتقنبةبزالواليومامعاويةذكر:قال»آسما»نجر´يريةعناثنيالمه

أتبماأمق~أتهرىانةقالهعنهتالىاثرفيزمهبزأمعامةفيدقتمه
عنهتعالىائهرضيمعاويةيجبهفلمألمتهأخيهمثمازمنلمكانهفنكفيه

لحلبالبافينااليكاالرجالأابتتإذامعاويةيافقالطيهخل.فهالوليهوبلغ

نرمهالماتجئتمنناوالطاعتنامفومنتاوخألابهتعرفناالمامنهرتمبلفال

0هوكلبهأعرفكمااالفيكرأقبلالاتيعنهتعالىاثهرضيمعاويةفقال

مسعودأبواشيوحنه8ا~اههفياحالقشهخالماموضوعمنكرذنب

الزهيرابنلهقفالمعاويةعلىالطائيحاتيبزيىدخل´:قالءعثوانةمن

لحلمةيعنيخا~وقثنلأبوكفريومقال~اذهبتمتىلحريفأبايا

فقال´لحلالبثامعوأنتالحقمعو)ناققاكعلىوفثربت~بني~تثينممنألته

~ممعاويةفقالزادذاكروكلتماكانماملىهوقاللعلي~امنبقيمامعاوية

معاويةياكبيهإذاالقلوبإنقالخالفهااللهكركبهنريهما~يفأبايا

فقالمترمتهيعظمونوالالبيتمبترنالكانواطيتثاإانمعاويةفقال



سفيانابيبنمعاوية

تمعإذلمأمتالميفوال~ينفعالالبيتكاذإذقلت~كماكنتايعه

فكانوايحعتوذالوخئنعثملحيآوكانتءعليهالناسنغلبفإتاتركهوضر

»انيالهشمنهالرحمنعبهابناثهعبهعنائنيآلمةالاأل~فحرينيشعون

الطقيلأبايامعاويةلهفقالمعاويةعلىواثلةبنعامرالطتميل.بودخل:قال

منعلهوماقالينعراهفلرحمرهممتنولكنتيالقالعثمانفثثلةمنأنته

نمرها.حهرأيتواليصروهلرواألنمارالمهاجرين.ذمنعنيقالنمر»من

أنتمعاويةياوقالالطقيلأبو~لهأأنمرةمهبهطلثبي.و~ماقال

الساعىقالكماوعثماز

زاديز~وداتنيماحثياتي~وفي10

العجوزوجهقالبعليكوجهمنبقيفماالطئفيلأبايامعاويةقفالأأ

موسىأممبقاللهحبتككاذفكيفقالالر~قوبواليخالمقفالت

ان~:حفنصبنعامرعناثيالمه~التقصيراثهالىوأشكولموسى

والحثآتالعبنسرقشادةبنوالجوأذفتدامةبنوجاريةقيمىبنمنفاأل

وجاريةاألهسروفضتلفوملهومعاويةملىواوفهالمتجاشعييزيذابن15

معالحقناتوكانملرتينوجاريةقيىبناألحنفوكانالفهمائةاععالهما

منعلىمحليثكانمنافضتلتالمؤمنينأميرياقفالالجمليومعاثسة

فعرضتبهمافألحقهدييفأشترقالومننيقالاشتريتإنيقاللككان

الفرزدقفقالالمالمعاويةفعبىملتهقبنمهقبلمنهاماتعلقةله

أوأر~ثايامتعاوياوعتمتيآبوك~1>

بنهأقارالتتراث~فيحتازأثأثرا



سفيانابيبنمعاوية

يبثاذأللتالاجا~´´م~أباد~اث

2تنطآوليلنكتتناكننأإألااكانوطونا

فثرائتمماضفيلة´2عثفنبتصثثر´

رجاهليةفيمألا.األ`منراكان`ظثو´

حثالمتاالقثليللثى0المثومثناعثلنت

يزلطرامتعاوي~ياليأب.منو_~

يئباريأغثر

يكنيولثرأالمالكثيننفثروعافثمثنه

يتخاطبنهثثمنس.عثبندامنيالهأبوك~

للند~ىيهتنز»ا~لحنصنلاتراه

مبئهمواالاجزاالجارمنيع~جوادأ

15امنالألياآبوكأيكتنو~لراقولهالىبلغفلمتاالنعرمعاويةفأنشه

ءأبييخاهبهأنرهقهكانماواثهقصهقالايتخاطبنهشمنسعبنه

«~»(اوقالبصرهرجلفعيترهثمنهومرجمالباعكانالفرزدقأنى:وزهموا´

الناهناتنهبهاحتىونثرهاواهربالهفرمىالصرامهمررت~ماكنت~كريتلو

يرجهفلرفطلبهبالنهنبالناسيتفريأحمقهذاقفالزياداذلكوبلن

)0طبهفيفجهواهرالهنثرالأليتفيلصاحبهمنفقالالشعرامهوبلغه

زياداأنوذلكالبهرةالىاكوفةومناكوفةالىالبصرةمنيهربفكان

ذ~كرإذاالمؤمنينأميرالمنصوروكان»´مرةهوههمرةهذه)تيكان



سفيانابيبنممازية

االكانوماالحلنمهذاكانمارقالرور.يهمعاويةفيالفرزدقمعر

معاويةبنليزيهالحك.مابنقال~:قالءاثنيالمه9فتففا

لهقلمعاويةفقالمعاويةالىزيهفشكا»كلبمنوخالهقرينىمنخالي

معاويةقالالقاصبزمعيةماتولمنا´الخالكملآب.فجئنني

فقا`،بييتوصولراليأومىقالأبوكمهأومىمنالىسعيهبنلعمروه

هوذكءعوانةعن.بيهعنالكلبيهشامبنعبناسشيحه~قاألشهانئه

بنيياعبتامربناثهلعبهقالالقاصبنعمروان~:جتو~يريةعناثنيالمه

وأطعتمالعواركماءاإلكمرامعثماندممنترثلتهلقهوائه)ماماثم

فثنلقنهوأويتوممنرأهلاقمزوأجزرتموهعيبهفيالمراق)هلفتستاق

عبدبوونظمنافعبهبيالىقرينىوننرتقرشالىالناسنتروإنئما>ا

رأيكعناالعمروتكلتممالمعاويةعبتامرابنفقالهاشبنيالىمناف

فزيشنتمعاويةياأنتأمتاألتنماعثمانقتلفييتكلترال.ذالناسأحقوان

قتلهوأحببتوتئاقلتعنهفأبطأت~~نمركطبحتميإذاحتىمنعماله

ثراناراعليهيةالمهذفرمتعوويا)نتواما~~نلتمالتنالبمتوتو

قتلهبلظهفلمتااوالصادرالواردعليهتعرضذقبلتفلسطنإلىهربت0و

معاويةفقالبممرمنهدينكفبعنت~بمعاويةلحقتأذإلىعلياوةعهدعتك

عناثنيالمهالخيراجتزيفالومسهلكعر~فنيائهيرحمكحبك

لهيكتب)نعلىمعاوية~القاصبنعمرو.واد:قالءالصباراكبنائهعبه

إنثماإنثلهالناسيقولأذأمبالإنئيمعاويةقفالويايعهطئعنمةممنر

~هذاإن~ا«عبدأباأليارمروانلهفقالوشكنرلك)مهعلىبايعتني.)

مروانياسروقفالإقبالهابعةبرذتشهفال~االعورانتتهو~مسرلةبيوم

برهتفماالقثنباتحراجمنفرجألد~حضألزلقوأمرهساريةعلىمت´قه



سفيانابيبنمعاوية

إفىاثهولعمرالفلكةداثرةمثلعلىتركنهحتىةقوبعهأةقوامثه)بنر

منهانىتهقهماعنهبريشهحتىقواهلتهننالمثشنكالتوالشثبهتر~

وأعانالو~عنربهاثهسهنلى.فمثله)مرابثمهتل~اثهيكنإذمروازفقال

إنالرجلأيئهالمعاويةقالثرمثواتيكفإنشهقفاريهالعاقبةحثسنعلىبه

هعمرومثلفلس)رادبمالهو~أ.مركفا~ابعضابعضهالزمقةاألهور

ينبتفنضالا~~للكاتبمعاويةأوقاللهفكتبيطبهبالمزيلعليهيثبغثل

فلمناأشرطأأ´طاعةتقضوال~اولكنالعمروفقالأعةطأأطش

عليها0عمروغلببممنرعنهماتعالىاثه<رفيبكرا.بيربنرمحمنهمثل

معاويةأهلفكاذثيئامنهاإليهعمروايحملفلملمعاويةاالعورواستقامت

وره~مالجموحعمراراذرفيقولممنرااياههفيعمروإلىيكتبأنلونهيسر

اليهيكتبونفكانوا)تنرو~االيهالكتابمنفا~عفونيمنوع~طموح

أروعهولكنيفالعزلهأمناقفالأعزلنهلمعاويةفقالوابشيآإليهميبعثفال

بلغنيعمرويامعاويةفقالمفقهاليهفكتبلهبالعزلشيبهفإتهبالقدوم

جركفيشهذلككاذفإذبمفنينبالءككرفتهممنرمنبرعلىثغومأنثله

15طلهشئفضتقه.تكعلمتفهلمكافأتكأعظمنافقهنياللهكاذوإذعليه

كنب)تينيكانتولكننهمنكأتهاعلوكنابالكرددتماقالكنبيكلرد

إنئيقولكوأمناعليكمننابهدا)رفلمالمنبرعلىقياميمنافيلسانكملى

ثمفانعرفرحلكالىأ:نعرفقالبايعتكفعليهابممنرمكاذتكأعظمة

بممنرخيرغاربفيح.قها.زللرالمؤمنينأميريافقالالغدمناليهعاد

10فقالر.يكفيهلترىبهمتقهما~حضرك)نر)يتوقهاليكرجعتحتى
قالاوءقوممأدابةالىد~عيتاذااتكو.علرامالكعليكا.مسلهمعاوية

فافىفجعشتوإنافكلشئتفا~ذ)كلممتناهلهاكعهقفهقومةعاثه



سفيانادبىبنمعاوية

يادزكرابيعنائيالمهالعملهإلىفا~رجعأل~االممنرا~

الحجيريهيةالمهمعاويةمقهأأ:قالءخالهبنعكزمةعنالعثجالني

النابغةابزوذكرذكركبلفنيقهمعاويةيالهقفالالسالممليهالحسينفلقيه

أمحظرتجهفإتكطيهاالحقوسلقطئمسرالىفأوجعبالعيوبهائربي

قة~ممافوائهعمرافيناوأطعتاوةبالعهتدولتنالقهفيكعيب.منوعيوبهاه

لتمسلهافأننة~يتبتنيواللهينرماوائهنفاقتهحه~~والإيمانه

معاويةانأ:أيبهعنالحميهعبهبنغثسنانعنائيالمهالاد´عاو

شهالحمهفقالادمثهفقاموتقتصنهعليافا~ذكرقتر~آواسبنادلئدقال

األمنةلأومضىذللهعلىرضا»انثمرىفيوجعلطاعتهافترضياله

ملكفيهايقكممادقالوعهاآلخرةإذالنأمرأيئها.خرمميمضيوعليه10

المطيعالسامروإذاوالفاجرالبثرفيها)كلحاضر.جلياالهوإذاقادر

بالنأمرأرادإذاائهوإذأألهحتجئةالالعاميالسامعوإذعليههتجئةال

ستمحائهرفيالمالوجعلفقهاؤمربينهروقضىملحاؤهرعليهيسلمالحا

المالوجعلجهالؤهميبنهموقضىسفهاؤهرعليهمعملاثربالعبادأرادوإذا

اؤهاووزرفترابينهاتملحأنالو~الةمالحمنوإنأأبتخالئهرعند15

فكرهأأبالباطرأرضاكمنوغئتكبالعقا~منمعاويةيا~أ´

قفالبماللهوأمراألرحمك:جلس´فقاليكرههبثمي»يجيهن9معاوية

مثاالمسلمفرمالددنمالالمنكانإنقالالسمحاهمناأستمعاوية

إنيترلاثهفإنإسرافاوأققتهافااقتىأصبتثهكنتوانالحقواثر~0

دخل:المثقبيوقال2ألثثياهيناان´فنوامكانواالمثبذ~رمنى7



سعارأربرمعاومأ

فقأا،القاصبنمعيةعلىلحشرابفليفا~بوهنوكسيعانبنالرحمنعبد

بناتميل´حثىأل´ت´تمااتيم

اقولاأليولكنيو)مفهاالخمرامربأفىاثهمثماذاقال

ولألاراىللطوالبعلقيأاتعثمثة

الحرابمتلنتثفىفي~لننيتثلنقثنيولثرا

اضربهبتنيايقالسوطمائةضربهمنيمنعكماألبيهمعيةبزعمروفقال

اءواثهحليفييتضرب~أن~حمقتكأمراكلسعيهمعاويةفقالمعاويةوموطيفه

~(~ةغثمنرأاقاليه~يكلقطعتهيهقطعتولومائتيننلضربتنكموطمائةضربتثه

.الحنمي.كلإنتيقالجثبلةبنعمروحليفكفربتفام~المؤمنين.ميريا

ادلئدمعاويةأقال:قال»0)سمابنجثو~يريةعنا~ائني8~وطهوال

ومجرةإسالماأالمعليقالإليك)مبوأيناعليأم.فضل)نا~واسابز

و)ئجعسبقاالخيرإلىو)شهنصرةاثهلنبيمو)قهوعنترةبيتاوأكرم

النامىعنداليوموأنتاثهوحمهعليمضىقفدالحبوأمتاقلباوأسرمسا

15من.ترويملاليهودمنلرجلمعاويةقال:قال»ائي~المهالمنهأرجى

تستحسنهاقرينىكانت.بياتاقالأردتشعرهأيقالثيئاأبيكشعر

نثمراليلحاذابمثىسثمعنت~اهثلاأم

فثزالوا~اذاألقترميلومثنثنيامثلاأم

بثمثراقائل´´يواسايقولثناهثل~م



سفيانأبىبنمعاوية

يتئبعتهالمر»ثئمالواجئه´فقئريهم

كثثرا)وافثلمنتااافالعثريمئنع~ال

ألبياثهلعمرالاليهوديقفالأيكمنالنعرابههأحقأنامواويةقفال

قفاتوجههعلىهمدعةووضعمعاويةفاستلقىإليهاسبقإذبهاأحق

فقالاليهوديئةابنياأأسكتالحكمامبنالرحمنومبهعتفئبةبنالوليه5

ضاحكأرأسهمعاويةفرفعالمريرماحباشتمتوإالشتميعنشنفنا

ونتشحيهبيتأهل~إتكملليهوديقالثمعنتييكفعنهكفتاقالثر

أ_يااليومحنقالاليوملهامنعتكمفكيفالجاهليتهفيالهريسةمنعة

أرهرأالفإربعةلهوأمرعليبهاافاغثهقالأمنعةأجودلهاالمؤمنيؤ

أحزتمأهأنتماقالرحائرةلهوتأمربككزالرحمنومبهالوليهالتففخرج.ا

طمعاويةكلهافيالهريسةاوفهسخيمتهاستلأنفأردتشتمتماهبما

الناميمعاوية~أغزى:الةمثوأنةعنأبيهعنالكلبيهنامبنستاسحدثي

متمددأمندا«منرجلقفالالبثرفيممروحملالبعرفياليمانيةفحمل

الوية

تثجمثعواالذين´االتثوم~يتهايا15

أبامرأأمآتتشراأنامى´أبعثكتا

بالدكتزفيترئعيمينسراأاأتثنراك

زاخروالبتحراالبحرانتسامىونعنن~

ديأالأمافونا:ذ.

أمنلناثعمي0اأكتداة

إثهثرفقضاعة´حيتيامنائنثر»أم

المرائرتستذمر»لوا~~~منلثنا



سفيانأدبىبزمعاوية

حثميقة.حامياانهمنهفيكان´أما

اشامراألفيوال~تافيكان~وال

بغرمعاويةاذ:ويقالءدنيتمهاءمتهحتتىفقالالقسرمعاويةفبلغ

يقالوكاذءالشعراههشاموهمقفالالبحرفيفحملهماليمانيةمنقومأ

5~قدم:قال»موانةهناثيالمه9اءمتهمئلةبنحراببنيريهبنليزيه

اباياالرجلهذامامعاويةقفالالحارثيتمتامبنيكشومعهمعاويةملىزياد

ر~رأيت~وماقالهههقبلأهفنو´ة~أر´لمش~فقالالمغيرة

إيتاكمعرفتييكونأنمسىمعاويةقفالوميتتكمنلمثليإنكاركتاا،اثه

.ذااسمكوأىفالحافرةالوجوهفياحضرتإذاو~أموفقةمتفر

>اأسمنكفمااالسرلذلكهوالوجههذاأنأعلفالالكافيةاألسماءفيذاكرت

•مرفتكاآلنمعاويةقفالالحارثيتمتامبنشر~أناقالمعرفتكليتجتمع

أقولماهنتيأاحفظبتنيياليزيةمعاويةقال:قالءموانة~عناثنيالمه

~(4ه~منهو.اناكومنومنصبكأمنلكفإتهميةوالمهسكتة)هلاأكرملك

معنأهلفإتهرالعراقأملوأنظ.ابصلةإليهافأبعثيأتكلرومنفأكوأمه

اهاوأنكلافأفعلأميرايومكللتهانسرلوكفإنلهروماللةاثهرأمرملى

فرغوافإذابهمفأرمهأمرهرابكفمنوحصننك~فليكونواالثأمأهل

أبيبنالرحمنمبهاتهكماكوقهإفسادهمعلىالنامىأمنالفإتيفأفقلنهم

فقدهمرابنفأمناالزيجوابنعمروووابنالحسينغير~يخالففليسبكر

شهافألبهلكشخمرهوفإذاأأحخةفخب»الزيرابنوأمتااإلسالموقذه

10كفيكهثموثوبهفيأشكافلستالحسينوأمتاالمطاولةهشىيفسخفإته

أبتغاية.الىأمناقهيوامهلحالبأيبنيإنأخاهوجرحأباهقتلبمن.شه

بنالمينثرمنالعمريشيحه~ودونمحهوهراإياها~أنالعرب



سفيانأبيبنمعاوية

رقيمبنعووياأل´مثفنيبرةبنعنفيبة´هجا:قالعوانةمنعثاي

قفالياأل´سثة

2وماعبن~0خداالكرنامنىاماثمثمنياك

راغباألاد`عاماتتيسبنولشنر

ومثتنلثرمراوا»_ذاعنليماتراه´9
ناعباصاح0انمامثتزوف0منبنبن`9و

ريقهوصةجيرانهعلي2تجاع

الئثمالباللقا_فيامننهو~جر~

قفالهذامن)شههجانا~معاويةقفالمعاويةالىفئكاه

جياد~هيثزاجيمتمنيان~~بياابن~و~ى.»

قابرازيتثبعنن´خينل.يق~براز

شئتوإنالقالهألاغير~ماالمؤمنين.ميرياقفالعليهاثهعونه~

مديبزالهينئمعنبتكينربنعمرعنأصحابنابعضحائناالهجوتهاه

عجبامعاويةقالمجلسه.خألفلمنامعاويةعلىعليبنالحنأدخل:قال

بحقليليمىفيهأ.مبحتالأليوأن.منلتهأناماغيرفي.تنيتزىمئةلماأ

انتهثرامتوقهأبوكاألمرهذافيزمنيياكانإنتمالهاائهيغفرولهذالهاما

أفالقاللعجباههإنواتهايأقالمعاويةيالهذاأو~عجبتالحسنقفالبه

عندوأناالمجلىمدرفيجلوسكقالهووماقالمنه)عجبا~نبئك)0

قارد~ينأعليك)نبلفني)خيابنيا~~قالءمعاويةفضحكجلينكو

)لفمائةبئال~~أمرناقفقالألفمائةقالهووكرقالدايناعليان



سفيانابيبنمعاوية

الفومائةبيتكأملفيثفمهاألفومائةدا~لقضاءألفمائةقالثر

رجأ.رأيتماتائهيريهقالالحسنخرجفلمناملتكفأقبنضبدنكلخامنة

بثنيياقفالأرممألفمائةبئال~لهأمرتثربهاستقبلكبماامتقبلك

بنمبناسشيحه~اوأحتفللهفأ~منهماتاكفمنحقتهرالحقإن

9بنقبيصةقال~:قالمئعيربنالملكعبهعنعوانةعن.بيهعنالكلبيهنام

رأيتوالالخطاببنعمرمنبائهاملمقطا.حهرأيتهاسدياألاجابر

منأعطىقطاأحهرأيتواللحالبأبيبنهليمنائهفيبالءأأملولأحدا

والهثبينرةبنلممتفلةمعاويةمنألحهأجملقطاأحهرأيتوالمللمة

أحدارأيتوالالقاصبنممرومنوظرافااجلةأظهرقطاأحهرأيت

ا`قطاأحهرأيتوالئثمنبةبنالمغيرةمنالعامثةاوةمهفيلصديقأير

~رأبيعنا~ائي9زيادمنلجليسهأذأى.قلوالرفيقااخصب

عليهدخلمالأومعاويةعلىمنرحانبنمعنصعةدخلأ:قالءالمذلي

وماقالنزارمنقالالرجلممتنمعاويةلهقفاليكرهماهنهيبلغهكانوقد

قالافترسألقىوإذاانكمشىانصرفوإذااحتوسغزاإذاكانقالنزار

ر~و~روويئفيربالخيليفزركانقالربيعةوماقالريعةمنقالأنتولدهاأىفمن

آسدوماروقالآسهولةمنقالويعةأيفمنقالبالنينلويجودبالليل

أنتهولهأيفمنقالأنضىأبوإذاأرضىأدركوإذاأفضىطلبإذاكانقال

ويجيهالجيادويعه»النجاديثطيلالنروقاليلةجهوماقاليلةجهمنقال

داهنميوماروقالأامنميولهمنقالررانتهولهأيفمنقالالجالد
.)قادأنتهولهايفمنقالنافعاوخيراقاطعااوسرساطعانوراكانرقالر

ويحميالغاراتويثفيرالقاراتيزلكاذقالأفمىوماقال~فنصىولهمن

القيسمبهوماقالالقينسعبنهمنقالأنتهولهأيفمنقالالجارات



سفيانابىبنسارية

قالأنتهولهأيفمنقالقادةمناديةسادةأأجعاجحةأأذادةلأطرقالر

ور~موقهمثشرهةوماحثهمكانتروقالأفنصىوماقالأفنصىولهمن

ومأقالعمروولهمنقالأنتهولهأيفمنقالمثشنبعةوجفانهرمثتنرعة

والصيفالستاهفيالضيفويثكرعوذالسيفيستعملوذكانواقالسرو

كاذرقالرلثكينزومارقالرلثكينزولهمنقالأنتهولهأيفمنقال5

منقالأنتوله»أيفمنقالاألموالرويبهلاألبطويعانقالقتالياش

قمةالقماالملوكغمةالضراالليوثروقالعجلوماروقالعجلوله

رقا(،نمجالنبنذاهنل.منقالأنتهولهأيفمنقالالقساممةالقثروم

تاا،ابالكرويكشفبالفويثجيهالعربيغنشىكاذوقال)هنلفيوما

وأكبرههكلهم~زكتقالشيثآقريىمنالعيالههركتماحاذمثوابنيا´0

والسردوالمشنعروالصثماواألمفرواالبيض:والمه~رالوابرلهرتركت

أنيسوءنيكاذلقهحاذمثوابنياقالأأالمعنشرإلىوانمثلنكوالمنبر

د»نوأأالمؤمنيناميرأراكأذيسوءنيكاذلقهواثهوأناقالخطباأراك

«نرثالعابنحثجنربنموحاذبنمعنصعةهوقالواءوومله

بنادحثهبنلينثبنعساسبنجازأرحهبنمبنرقبنسالهجر15

مبهبنأفنصىبنلثكينزبنود´يعةبنعمروبنعجلبنذاهنلبنظالو

النزاربزربيعةبنأسهبنيلةجهبنأأعنميبنأفنصىبنالقيى

جاشتوقهالضاثفةملىاستعملمعاويةاذ~:إبراهيمبنمثتنابعناثنيالمه

تمنعمالهقالشواعههلهوكنبالوليهبنخالهبنالرحمنمبد´الروم

أتعزلنقفاليعههعليردقالأتجاوزهفالإمامااتخه»قالهذابعهدي1>

اههفيافعلتماالسواءملىسكثةبطركنتالوأواثهأماتغبريولر
عبهاوكنتحراببنمنعيان)بيبزمعاويةاكنتسكتةببطركنتالوقفال



سفيانابىبنمعاوية

أعالأبأجياهمنزلثوكاذباألبطحمنزليوكاذالوليهبنخالهبنالرحمن

نه0لهقفاليالغامهعوفبنمنعيانإلىبعثثمأراةعهوأسفلهمه~راة

الحزامأمماإماماأتغألهقالبهضائعأنتفمايعهةاوههالصاثفةولتيتث

هذاقالودعهفلمتالهاأنتمعاويةقالالتوفيقوباثهرأيأعملتخالفهفإذا

5ملىيعربوالمجلة.منيثكنكنهوالفثطقعنفعيشهاليالهواثه

فاستغلفهلكشوالصاثفةبالناسفغزاالثثفالالجملضرأب´األهور

بالنامىترجعأذعلىأاحرصلهوقالريالفزااةسنعهبنالرحمنعبه

فيهقالالشاعر´كانوقهمنهزماورجعذهيبوابهمففزاسالمين

أقويمثةأقناةمسنعود.اابنيااأقم

.>تنينهاف.0عتو

~اائنمهمسنعود_ابنيأوسنرأ
هذاأايسومثهاعراف_ابنناسثمنياناكانكما

قرتنيالمؤمنينأميرياقفالمسعودابنياأقراقالمعاويةملىمقهفلمتا

معرفتكيمنهفضلكمنانمعاويةفقالحزمهفيأشباههقلرجلإلى

15افحرصتومحنيوالياتيالأوهههاقلتولكنتكمنكأفضلهومنبفضل

محتبنجعفرعنالبختريأبيعنائنيالمه8لثيغفرواثهفغررت~

معثرفإ~بعهأمتاعبتاسبناثهعبةإلىمعاويةكتبأ:قالءأيبههن

ذلكيكأفإنمئمازأنمارإلىمنكمأسرعبالمساءةحه_إلىألستمهاشبي

«زوقعوقهاطامةفأظهرتميومهتينربنووليهافقهأميتةبيلسلطان

~0كانما~ايخنفلمالتيالبمنرةوقعةمنكانمعماترىمااألمر

ومنكومنتاالحربهألهوأخألوالزيبرملحةوذهابالصائبمظممنفيها

ولتروقعالذيدونوخئيناكانالذيغيررجوناوقهفيهاامترياحتتى



سفيانابيبنمعاوية

وقداليومحد~منبأحداغشهوالأمىحه~من)حهاليومبالقينا

قرينىفياثهفاتشفواالعراقمنكركاذبماومنعتماسرممنتاكانبمامنعنا

بالحجازوئالئةبالعراقورجالذباسرموجالذتوسبعةرجالهامنبقيفإتما

عمربناثهوعبهزيهبنوسعيهوقتأصأبيبنفسهبا~زيالهذمتا

السبعةومنوأنتفعليبالعراقانالألوامتاوعمروفأنابا~ماذاللذوأمتا9

هذارأسوأنتومحنثعنتاوقوفوئالئةترازمهورجالذمباذناوجالذ

عليإلىمنتاعأسإ~كنتاعثمانبعهلكالناسبايعولواليومالجمر

إلييخطبمتىحتتىقالثرفحككتابهعبتاسابزقرأفلمتا<واأل.م

ثو0اعبدمنالوحيرالرحمناثهبسمكتبثمتمسيفيعمتالهوآحتحمعقلي

ذكرتماذمتاكنابكأتانيقفهبعه)متاسفيانأبيبنمعاويةإلىعبتاسابن10

بعمانحاجتكا.أركتفقه)ميتةبنيبسلطانعثماذأنصارإلىتراعتنامن

فيويبنكويبنيإليهمرتماإلىصرات~حتتى~تمرأ»فلماستنمركلقه~

فإنتهماوالزيبرطحةوأمتاإ~بهكنبوماعتفنبةبنالوليهعمتكابنذلك

وأ«نأالبثننيعلىوقاتلناكالنكثعلىفقاتلناهماالبيعةوكثاالسئلنكملبا

بقيتتشهااوأحسنوجالثهاا)كرأفماتمرسبعةغيرقريئرمنيبقلرقولك15

بتثينمإياياؤكإغروأمتاقاتلكمثنخيارهامنقا~وقهونعمتهاثهبحمه

تثفيمىذاومامنكخيرعثماذاذكماعثماذمنخيروعمربكرفابووعثدي

بهكرالقينامابمئلفلقاكمالثنإتاقو~وأمتاوعوبكر)بيتمثكبه

قولكوأمتاهبعهماويتخيفقبلهمايتنسيكيوممنتالكبقيفقهباألمس

تستقرفلرمنتيخيروهوعليتابايعوافقهلياسثفمت~الناسبايعنيلوإته10

أنتفماسرسمتاهممتنالثورىفيكانلمناالتملحالالخالفةواذله
»األكبادأكلةوابزاألحزابرأسوابزاإلعالممتيقوأنتمعاويةياوالخا(فة



سفيانابيبنمساومة

الههشمسكمحرضتأنتعمرولهقفالعمروعلىقرأهكنابشهامعاويةاقفلمتا

عزصالحبنعليعنمسعودأبوشيحه~لمثلهاأعوداوائهالستفقال

أءيامعاويةامرأةفثراظةبتفاختةقالت:قالنيالمهيريهبنعيسى

منتهرأخذفلثوامنكمثننصفوذأتهموترىالنامىتمانعلر~المؤمنين

5بقيتةالعربفيإذو~~قفالقاهرالهراوكنتذلتيناألاكانواعقل

وأنتإالأحهبقيماوائهتفالتسافلهاعاليهاالجعلتذ~ولواالابثعنه

وأسبليبتادخلهافينعرقالتمنهمذلكبعضأريكأنفيلكفملقالقادرمليه

(999بالبابمنإبرافمنرجالعليهخليشهاأنحاجبه.مرثمستنرةعليها

إيهحثوايزثيامعإويةلهقفالالحارثلهيقالقيسرمنرجالعليهدخلفي

اه6نكاأجعلكأذامممتلقهوائهأهلهاوتقتمتالخالفةفيطعنتالذيأنت

لمديدوامنعيوإذيهلشهيصاعهإذوائهالههدعوتيإتمامعاويةياقفال

~ار)عطيةماتأخذالرولئنلعتيهجوابيوإنلحديدميفيوإن

مأفاختةتفالتفأخرجعنتيأخوجوهفقالبشغنرنكرهعمتالتثننز~عن

ثرلهقومهبطاعةإلداللهإالذاكمامعاويةفقالتلبثهوأقوىهذااأأبن

15ياإيهمعاويةلهفقالجاريةلهيقالربيعةمنرجالعليهفأدخلالحاجبأمر

نشكراوعالمفقالالشكروقلقةللجنهتحبيبعنكبلغنيالذيأنتجثو~يزية

نهوراثيفإنكجثهنهفأجهشهأممانعةاالتعلموالأاراةمثهإالتشعيما

مذسيوفهم~والجلثواهامألأداز~عهمأتمةلرايهشهر~كنناوبيعة

اليقمناهلمنرجالإليهدخلفيحاجبهمعاويةأمرثرأخوجوهفقالوهاشحذ

.)وأطقت~باألقوام)لحقتثكالسواءعشبينهيا~امهلهفقالائهمبهنهتمال

أخرجكأنمممتلقهاإلرجافسوءمنيلغنيماعنكيبلغنيثرباكالملسانله

ولماسميمغترتثردعو~تيآلهذامعاويةآياقفالالشرمألملعبرةوانت



سفيانأبيبنمعاوية

ملىافأربع~الكالبمحاوتكلبةباسممعاويةمتمتيتوإنما~بيإلىأتسبنني

النادرمانعفاختةتفالتاخرجنهلحاجبهفقاللثخيرفه~ظلنعث

أبوشيحه9المثمناثهخزىفيوحلنعثفنقكبروسثسنهركبجهنه

متى~المؤمنينأميرياألبيهقالمعاويةبنيزيةأنبلغنا:قالا~ميحفمى

معاويةوقال´»~الروايةوفثصلتالقريعةشممتإذاقالاضارالعلميكوذأ

منههومنايسبهولمقومهايشبهلمسغيتاشجاعاالهاشيأكنلمإذا

«.:»هومنايشبهلرغضبهعنهحليمالمالهمصلحااموياأليكنلمإذاوقال

ذلكاجتمعوربناشثجاعةاوسخاءأأولسناالهاشيمنمأمهاولن

معاودةسمع:قالءالتميميإسعاقأبيعنائنيالمه~8لبعضهم

يقولرجالا`
نة0•0بز0•

فيثمننعايكنر~هثهيالهيأبى

ابيبنمسالمناثيالمه~الزهيرابنذاكمنتاذلكمعاويةفقال

فبلزعاءهلصنهنينباباالعكمبنمروازحرم:قالءقتادةعنمثطر

أيبهمنكاذمامثهينبابنعلىحفطتإنئكمعاويةإليهفكتبامعاويةذلك19

ءهعةعليهفأرددأمتلقماثهرسولمعسابقتهمنكاذماونيتعثمانفيأمر

كيفمثعمتىبنلغانهمعاويةوقال~~اثهشاءإذمجاورتهاوأحنوأكرمنه

إذاووفاثهقالإذاأقهومهغصبإذالحلئمهأحبنهيةثمهقاللعليحبتك

مثارفييلهأذالناءمتفم:القاصبنعمرووقال9ستثلإذاوجودهوعه

النادرويتصيببغيرأمرحتنىقفعهقطكالملمعاويةراستهومامعاويةا)

بنترعلةمتقه:قالغيرهأوأيبهعنعمتاربزهامشيحه9بفضل

لهاسرووكاذفقاذبنشحاذبنعمرومنهوكانتيةآلمةمناشرممعاوية



سفيانر0ادبنمعاوية

كالفقالتممنيابنألحلثفكلهافقالاأغارهاربتماكانأتهاالمحتا

:هشاموقال~بشحمتهقالت:ويقالقالءبالشثحمثةأفنالكلب

~~(~اتيا:هشاموقال~العثمانافالثراز~ينيقولمعاويةاذ~

الزابتاذ>بلىقالهألايصارعفنأخوالكفيأماليزيةفقالبصريعمعاوية

هيريهفقالفمرمهبهفأتيخالي

اجنههلويكنبواوالعثبنهالثهاأقول

أعزف~اماابئانالزاافثعثلالثقشه

هوعنهمعاويةعلىالحمنيريوايسانبنبثحيرمقهأ:اثنيالمهوقال

قفالفاؤليالهاألاسنو~دأبو

بنن0>ث
أوا~~ةبحير_امنأل´راجووإتي

يسينالكريرالحثرعلىوذاك~

هإيتاهاألعطيتنكديار)لفاقلتولوةووليهو~ةابثلبثحيرفقال

0هالمغيرةبنالوليهبنخالهتوفتيأ:قالالراقديمنسعهبنمحمتأوحدثي

بنالرحمنعبهو~نالخطاببنعمرإلىوأوصىعشريناسنةبحمنص

معاويةإليهفدمىبالثمام)مرهفعقر.ثرهويحسنفيثبليالصواثفيليخاله

فامترمىفماتشربةفسقاهحمنصخراجلهوجعلليقتله~ثالابنلهيقالمتطبتبا

فضربهأثالابنن~الرحمنعبةبنخاالويقالخالهبنالمهاجربنخالد

.)ولميثتثهدو.غنرمثهأيتامافحبسهمعاويةإلى.مرهفرافعتفتلهالف

رر3الكازارارةبنالعزيزعبةغزا´:قالواءوغيرهاثنيالمه~بهأهينفه

العر_تىواثثههلكألبيهفقالذلكمعاويةوبلغفاتمعاويةبنيريهمعالصاثفة



سفيانابىبنمعاوية

ءزالمؤمنينأميرالناسيليعزفنوديوأمراثهجركفأا~قالأواهفقال

ريعولوهوزارارةوفغرجزارارةبنالعززعبد

زراالكالبي~~متخو)منبح´به~وأد~ىاالموأتيكتنفإن~

~اوإمتامغير.فإمنااكأمهأأبشارفتىأفكتل»

دينرفلربيننبفضلرسولهبعثا~اذيومذاتمعاويةقال`:ثنيالمدا5

كانثرازداهماولراهايتريهفلروعمربكرأبوهبعهوكانتردا»ولمالدنيا

ذءركلممطنافيوالمالأاألمراههائه.تاناثرمنهونالتمنهافنالمئعان

ذاكهلفيلهراثهيغفرفإذأمعاوية.ملفيهعا~~مالوفضلحقتهحق

نلسقنيةمعاويةقالأ:قألءاثنيالمه9هرذاكهلفيبهريعةوإذهو

نندفيتمسهأبيكمرثيةفيانيانئهاليهوديىيمنى10

هالكأاأتد~باحينثمعنريلينت´يا

أتوأمي

~حنثير´اثات0أخألثفثه´م

احبقهرب~رالغثلود~ور~جا

إلىكنبمعاويةانا:وزعموا7عيناهوتثغثرأفثر~تقمةمعاويةقفال

فياسيتهابركاذكثيرةليفضائلإذالحسن.باياعنهماتعالىاثهوفيعلى

المؤمنينوخالممعماثهرسولمهزوأنااإلسالمفيعمروواليالعاهليتة

ابنملييفغرأبا~لفضائلقالكنابهعليقرافلتاالوحني~بوأمه)0

فكتبأاكنبغالميااألكبادأكلة



سفيانابيبنمعاوية

و~يا~خيالتثبيامثحثمتدأأ

ولحمنيبد~ميلحمهاأ´مسوط

أمنند_.مببظا

اإلمنالمإلىاسبفتنكث

فيميلواالثأمأهليقرأهلئالالكتابقمثزغالمياقالمعاويةقرأهفلمتا

7شعر»فيفأدخلهااألبياتهههالحميريالسيتهواتنحل:قالواء~دونيإليه

فتأخرالعراقأهلمنوفهفيمعاويةالىرالمثننذبنحثضثيننورحل~

قفالبينهرمنإليهوصرله

أامنشمريسفعىالثانمغيرو~»

إمنبثعثاابابتكاالبثوابقتحا>ق

ألر~زانثهالماكثون~الجثلوس~ويثبنقشى

أجنشعااالبابيثمنتثح~ا:نإلىحثياءأ

بنيعلىأقبلمعاويةان~:واوذك8الناسلاو~خلأنمعاويةفأمر

.)خيريثفطعوافالمفتوحوبابيممنوحلكدخيريإنهاشربنييافقالهاشر

أنتكدترونمتفاوتاوأمركرامريرأيت~وقهأونكدبابيتثغلقواوالمحنكد

العطينةأعطيتثكرفإذامنكربهأحقأنتيأرىوأنامنتيييةفيبماأحق



سفيانأبيبنمعاوية

فمرتقدرناعنبناوقمترحقتنادونأخذاناقلتمحقوقكرقضاءفيها

أميمنكربهاانزلتالمنزلةفبئستمنهأخذماملىيتحمهالكالمسلوب

إنما_ررمعمنتيبهانزلتيالمنزلةونعنمتأعذ~رفالوأمنعأشنكرفال

حتخيركمنحتتناماواثهعبناسبناثهعبدفقالساثلكروإعطاءقائلك

•اأوسعشهخيركعنتاقطعتولئنقرعناهحتتىبابكلنافتحت~والطبناه9

فررأحفيناكمافراثهعنثأفسنالنكنمننبابكدوناأغلقت´ولئنمنك

منلرجلماإالمنهلكفليسالمالهذامتافيأباهظة~لناكوالمسثلة

غلبنامافالغنيمةالقيآوحقالغنيمةحقنتاثهكنابفيولناالسلمين

اتهناوحمهأخذناهمنكذلكخرجوجهأيفعلىاجتبيناهماوانفيآعليه

اههفيحقتناولوالكيهعلىجرىخيىشتكنرمنانتخلثكل•مليه10

معاورقفقال)ز~كأمأكفأكحافرأ´والأ´حتفيحملهزائرا´منتاأناكماالمال

بنعبناسبنالفضنلفقالءتعفويوالتكنويفإنتكعبتاسأباياحسبك

لهبأبيبنمثننبة

مخر.ابنايةمتعاوأبلغأال

بتقولمانابعنلنم

الر´سولياحاه´الفني´؟

مثزيدثاانالقترتكنفثمي)0

وقيلقال´´الكاذاماعنتى



سفيانأدبيبنممأوية

احسنةونزبهحقنا)نأننذنا

العنفولتأا»اااكههله

متحياعبتاس.اابنالهقفال´

ا~صيلجألأع´أابثهجثوافإن

قتادةهنأيبهمنالعجليالفتراتعنسكلالوااسماعيلبنمحمتهحدثي

ونسبهمنهفنالمليتاوذكرهليهوأثنىاثهفحمةبالمديةمعاويةخطبأ:قال

آنبعهقفالالمنبرتحتعليبنوالحسنقثتلتهوإيوا_عثمانقتلإلى

~~.~(االخاتربهألاعكميخهمعاويةإنا~مأهليامليهوأثنىاثهحمد

رجلفقامخائرالهلعيالهخرفاداآلفاقفيكنبهجازتهيهفيكانمنالذي

ومفتقهحسنياقفال~~كالمهالحسنعلىيقطعأنفأرادالثأمأهلمن

الممنشىأبعهأحينعقياالحسنقفالللخراء´ةمفتثفكيفمعاويةلنا

يذةالمهأهلمنحضرمنقولهفغاظ~آباليتسزىوأستنجياأل´ذ~ىوأنفي

ه.الحسن)تيأنفاتخومنبرهعننزلذلثمعاويةرأىفلمتاالحسنواستشاط

بماءدهاثرمنزلهوأدخلهالحسنبيةذخألالناسيتشاروأنيكرههبشيآ

قبلكألحهحتهجهمافراثهفاطمةابنياااشربقالثرهبيهحهفجهوسويق

هننهابنياأثربوقالمعاوية´ناوله•الحسنمنهفشربالحسنهخهفي

واتهأجلمعاويةقفالابعيهلبوانااألمرينينوإنمثليناولثمافراثه

10فيأجلقاللينافيكمإنلعثقيلمعاويةوقالأ9)ساقلتبما.ردت~وما

رافهلينكرفيفإنأتنروامتاكبنيغيرفيالعزلناوإنضثعنففير

مثفيلقفاليريه)باياهذادونمعاويةقفال~اكبثركرفيوافى



سفيانكدبيبزمماوينأ

العمااتتقراعمااليرأماقبنلالحلنم~ي

ليعنلماإالاإلتساذامنلتر~وما

نحلوالفاهبعنه´الفتىوراذ

يقولوهوعثفيلقفام

خثالثقكثرامنامأقهالسثفاهثة´نام

عينالمثالأخنالق~اثهس´قشةال

كهانةالثاقبالرأي´معاويةقال:قالءعبتاسابنعنالهينئرعنالعمري

علىالحارثيشر~دخل~:قالواءوغيرها~ائيالمود~دوالحلنر`:

بهاستقرفلمتاقومهفيشريفااذامةاأليهشهأدمدميمارجالوكانمعاوية

الدزوإ~ش~شهومالئريكإتكقفالمنهيضعأنمعاوية)رادالمجلس

دكسوفكيف.سرداقراهحثتنىميرلهاألعوروإ~منخيروالصحيحاألعور

فسمتيتفاستثعنواتمحاوتلحلنبةاالمعاويةومالمعاويةأاتكثريكفقالقو~

حرابالبنوإتكالصثخرمنخيروالسهنلمخنرالبنوإ~~معاوية15

مغضباخرجثمالمؤمنينأميرامراتفكيفالعربمنخيروالسلنر

لتو~

مممادم

الطيعاتالتىم



سعيانأ،بيبنممأويه

سفاه_امنامامةباالتمثيرا

ا~افيصي`المجالاور´تات

بنراوالريالا~ز»راق»

الجنانماضياو~جهنهثتيم´أ

وهت.اأبننياالسانكأتبنستطفال

اذمعثتيا

)ميرألثنا

الهثوانىمحثلثىنفيراالنافام

ذاواهافيأميه~منتك»وإنر»

شك0فإذ

>االمدانعبنأبنيامنفإنتي

رقطالكالم)رادفلمتاعليهوأئنىاثهفحمهالمنبرمعاويةوصعه:قالوا

بهذهأحقيبتكوأهلجعلكمامعاويةيافقالقاماألنصارمنغالمعليه

عندكلناوماورماحابسيوفناالمسلمينعلىائهأفاءاهاوإنتمامنتااألموال

حنظلةوأخاكعثتنبةكو~0وليهخالكقتلناأتاإالنعلمهذنب
ءا»ة..<»ء..

ر>إبمالئكنه´´قتلهرا´دولكنقتلتموهرا~تنرماأخيابنياواثه7معاويه´´فقال

األنصاريقالمننقمةوالبعار.ذاكوماأيبربياييهعلىمالكةبعه

كبيرةمجوزلينعمقالحاجةأ~ا~قتقالإذأوالمنقصةالعارفاين

ءزخألامعاويةلهقفالائانالحةباوحلهرالهعضتناو~عواتقوأخوات

ومضىقفرهوالغالمفحملالنواحيبعضمنوردماالوكاناستطعتماالمال

.)فماولتيناك5لمعاوعئماذبن~وقال~9فرغحتتىخطبتهفيمعاوية

فوال»كلهنرىمإاتنا.حال~قطعناكفماووملناكنازعناكوالعزلناك

~معاويةانشتوحثه~توليتهفيزيادإلىكتبويقالمانخثرا



سفيان>>ىبزمعاوية

«ليسمعاويةيابتكهرداءالهأبوفقالفتنقتصهعليتاكرفهيوماالناس

عثصنبثة_مناتهفقالكلتهاهه~تحتمليريهفقالمعاويةفنزل~مولكما

معاويةحج:قال´ءائنيالمه8وهارداالبةكهيسمعواالأن:نشهعاهدوا

~فقالأ´مثشاةوألحرمااألنصاروتلقتتهالناستلقتاهينةآلمةمنقربفلمنا

«نفسثعنهابنفقالبثعنه_منالنأمرتلقتانيكمابثمنة.منتلقتيمنمنمكم9

بإلحاحالثذاتوخفقةالننثهنرقلقةذلثمنمنمناسعيهنهيقالعثبادة

عنأتنمزينلهمكالمثعيترمعاويةفقالناغيربمعروفوإيثاركعليناالزمان

سفيا»،أبيبنحفظةقتلنايوماربهيوم)حرثناهاقالوايةآلمةفثواضح

وقالالألخلووالبادىءبلثبنجة.اأحبنجثةوقالوتبسترعنهمعاويةعرضفي

القاصأبيبزالحكمإلىظرممماثهرسولأنوىيثر:ميالقحه~`

سرةأبوأنافقاليومامعاويةفئاجرلمراألمركاذئالئينهولهبلغإذافقال

ائيالمه7عافيةعينن.منتشهاأخهلقهمعاويةقفالعثرةوعرمئرقوأخو

الظنا«ائهأكرم~يومأمعاويةقال~:قال»الفهنريسلنىبناثهعبهعن

أهارأنصارهموجملالجنتةلهمواوجبالنارمنهمأثفهالكرامةأفضل

ذكرتكمااألمروليسفهجرتكلتمتمثرحانبنمعنصعةفقالانسرم`9

جبنرأوساسهممكراعهروخهفثنراانناسضربمثنلخيفةيكون)شى

منبرخالقمعصيةفيلمظوقأطرعاأحه)علمفالالسرمأهلاؤكإلحرمتافي

منهرتنطعهوإنوينصروكيمنعوكعليهيوهتشهفإنبالمالأديانهماشتريت~

اهبتشهارةالقشهأنلوالقالثرمعاويةوجهفىالغضبفاستبانيخذلوك

أمرةمعنصعةيالقو~ات~عثهماالمفثبثةمحمودالحلنىو.ذالحفيننة:)

قالثرمرةبعد



سفيان:دبيبزفماوية

الكثرام~فنضثلمناراة_قشهاعثن~والحلنر~

سفيانأبيبنعثننبةبصفتينوهومعاويةمنهيوماذاتواجتمع´:قالوا

عليوأمرأمرناإنعثننبةقفالوغيرممامثعثينط)ربنعتفنبثةبنوالوليه

5أنلثينبنيكاناإنمعاويةقفالمنمراربثهيومعليةاقثتثلمثنوذكرلعجب

يقولوهوعقبةبنالو~قفاملثأركلحلقبابالرماحتحرره

يآمتر
مينه~اأنيااتتتب»اههفقتت»

<.0اتنعربر

طبيبلثهافلثينىاانثكثزات~اذا

عاينوهلثمتاالقثوام~~ن

محثليالهثينجافيناداه~القه
.)ايثجيبالاولكنافا~سنمعثه

عليهقادروأناأملكمثنعلىغضبيمامعاويةقال~:قالءفساموحدثي

يعهبنالهثينئمعنالمثمري~تالهاليويهأملكالمنعلىغضبىوما



ينيالناسقتلكمامعاويأيابصفتينعليقال´:قالوا»ونميرهعثوانةعن

قتلتنالفإنإليكاألمركانقتلتنينمفيلياز´ابىوينلئا

لهكالستنيهعمروإلىمعاوةفالنمت´إلياألمركاذ

بالثةللناتبقلونمننصفاإالالرجلأرىماسرولهقفال

قفالقتلهريدأنهوعلوأمسكعيههافتتبارزاهلإنالثاماملعند5

المالي»فترأت»فته´إ~ا~اديأ

برازيالعثجاجاواسقطليضاك~0بر

و~انثماوللنبراز

بازامنزالمتبارتاحتت

ا~ذيامقاليمنمينهنا0واهترا

دما`9

تنازيمثن´فآتنلثر´الفثينرات»اشك

بثليناداى

و~
رمننهاأبنياالعتجاجتةفيأجتبننا

اقتو`لم

الحجثازيكالتثينسالسلنياوعننه

وأيتماجابربنقبيصةقال~:قالءمتحارببنمثسنلمةعنائنيالمه

اأحهرأيتوماالحطتاببنعمرمناثهدينفيائهوالاثهلكتابأقرأرجال.•

:شومبيهبنطحةمنواليةفيرفيلمالهأمنطىجالنوالمعاويةمنأمنو~د

>زممرومنصواباأكثروالجواباأحضروالظرافةأنمعرجالرأيتوال



الحسينالىمعاوبةكناب

9واشثعبةبنالمنيرةعنهمنهاأتمعهعنهالمعرفةرجا(رأيتوالامىال

60زيادمنبعا~نيةأمروةأشبهوالرفيقاأخصبوالجليساأحلمرجالرأيت

أبايااطر~فاتفعلماطيهودخلحاتمبنيلعهمعاويةوقالا

مأقالمفتينيومتتتلواقفالوطزافوهوافةلحريف~ف

9اوبقيةقثتللمهفعللئنقال~موقهبنيهأخترعلي؟نعفك

قالبمانطبأذمنبهوالقوممنهمئمازدممنقفرةبقيتقهقال

فالتفتقالالسيوفسثلتتسثلإذاالسيففإذسيفنكا.غنمثهعدي

ائيالمهأالحكرأ´كتهافإثهاقرانكفيمعنهالهقفالعمروإلىمعاوية

:قالءرالمنهبزحثضيننمنالمثغيرةبنالوليهعن.يترببنإسحاقعن

ا~مما«اوشقمادماءاومفكاألمتةهألهقنوفمارأيألكانمعاويةليقال

قتمهقالشحاذتتنلقلتمالهاوشتتت

الحسينالمعاويةكتاب
بعهأمتامحنهرتعالىاثهرفيعليبنالحسينإلىمعاويةوكنبأ:قالوا

15عليهاك~قارلرحقتاكانتفإنعفنها~أرقبأمووعنكإلياتتهتفقه

وإنبالو~فاءيلثحثروميئافتهائهوعهنهيمينهمنمقةأعىمنإنولعمري

رتوفاثهوبعثهنهأتبهتمثوبحظلثبهالناهنأسرفأنتبالحالكانت

ومتىتثنكرنيأنكراكمثىفإنتيبثواإلساءةقطيعتثهلىتحملننيفال

إلىيدكملىيرجعواوأناالتتةهههمماشقفأتقاك)كهانيتكه

ة~~اجتمعكانوقهمنكأفضلكانوأبوكاوبلوتشهرالناسبت~جروقدالفتنة

ءطيكفسدكانمامنهرلكيصلحأظنتهوال~يلوذونينالألرأيهليه

~يثوقنثون~الاينألته~و´الود~لنفسثفا~ظرا



ا(حسنجواب

)مووعنتيبلغتكأتهتذكركنابكبلغنيقفهبعه.متاالحسيناليهفكتبأ

دويمهالحسناتإلىيايثهنهولنعليهانيتفارنمتكانتافارنعنهاغبق

بالنثما´ئرالمثئتاؤونالمثالقوذرقاهفإتمااليكنتتي~مامتافيائهإاللما5

ركتلقةأئهوأيرعليكخالفاوال~حرباأريهوماالجميعبينقونالمفر

إليهمحاكمتكبتثراكعنتيراضياائهأظنومااكهقفيائهأخافوأناذلله

مزابيزالمتلنحهمطينالقاأواليا~وفيفيكاليهاواإلعهدوزريعاذوال

المملتينوأمحابهيعثهبنحتجرقاتلا~لتءطينالسياوأولياءاظالمين

اثهفييثخثافتوذاو~العالبهويستعظوذالظييتنكروذينالهالعابدينا0

واأليمانبالمواثيقاألمازإعطائهربعهواناوعتهظئلنماالئم_الثودمثة

الذيمتلعما«رسولماحبالحثمقبزعووقاتلأوالست~المغلثظة

بززيادعيالمدأو~لستجسنمهوأنعلتلونهومفترتالعبادةأبلته

وقا،´ابيكرابنرأتهاوزعمتثميفعبهممتبثينهفرائوعلىالمولودستمثيتة

رسولمتنةفتركت´الحثجراوللعاهرللغرائىانولةمكعمائهرسرلقال´5

ائهمنى9هنهبغيربامكههواكواتبعتامتعمتهأمر»وخالفتمكعمائه

~وملبهمأعنيتنثهموستلالمسلمينيأيهفقطعفثيننالعراعلىمثلقطتهثر

اثهرسولقالوقهأمنكليستوكأتهااألمنةمنلستكأتالنغلجذوع

ماهب~والستأملعوذفهولهرلسنسبابقومألحقمثنمكعم

فكتبتعليدينعلىأتهرسثمثيتةابنإ~~أأينالألالحثمنر~مييتن)0

ميودين)مركأأبهرومئتلفقتلهوورأيهعليدينعلىكانمثنااقتلاليه

أجنلقكإتا»اتنحالتكيوالهاباكمليهيعربكاذاألي~معمتهدين



سفيانابىبنمعاوية

طبفيحلتثيننالرتعستراثثرا~اففل~كانهوولوالهذامعلسك

وأنالنفثةاألعصاثقو:تتقواألمتةوديكلنفسراننراوقلتالخمور

والمليهاواليتكمنأعظاألمتةعلىأفتنةأعلوفالالفتنةإلىالناسث~د

ربتيإلىقثرابثةفهوأفعلهفإذاجهادكمنأفضلودييلنفسيفثظراأعلو

التوفيقياثهوأ~لتقميريمنكثيرفيمنهائهأمتغفرأ´نبفهأتركهاوإن

عليهمنهأفراحهعلىيكونفليرإياي~كوأمثا)موريأل~رشه

يكونواأنغيرمنالمثلنحبعهبهمومئتلتقتلتهمينالهالنفربهؤالء~

يفعلوهأنقبلمتتثفتلنهرلملثواامر_مخافة~االكعههثمضواوالقاترك

و:علمبالحساباوأيقنبالقصاصمعاويةياذبئراوكوهيشهأنقبلماتواأو

ا0ك1بناس.اثهولسأحصاماإالكيبرقوال9مغيرةيغادرالكناباشهأن

بالبيعةالنامىوأخنألكوالتثهمةالسثبنهةعلىه0أولياوقثتنلنهبالظنتة.خنذاك

خثرتقهاالأعلمكوالباكالبويلعبالشرابيثربسفيهفالمالبنك

مزكمقعهأتوتورعيشكوغشئتأمانتكوأكلتديكوأوبقت~

معاويةقال`:قالءا~ائني~ا~لظثالمين~للنقشوامأفثبثعنةالنار

قالأحمريااقالأزراقزيالبثاقالأزر~قياا~يعبتاسبنلصثمار

يعتلجشيآقالالقيسمبفيالبثالغةمذهمامثحارياقال)حمرالذهب

آنىقالالبثالغةرأسفماقالالز~ثالبثحريلفةكمافنلفظهصدورنافي

.عقلومنتاالمؤمنين)ميرياقالثرأتثبطى،فالوتعجثلتثخطىءفالشمول
._ر•<،

نهقاليالهومناا~الجنتهأملحينمملعماأهرسولعلىائترطزمانه.هل
مم

1.ومنتا~والحكاأل~`ناةورسولهائهيحبتهماخثصنلتانىفيكصلترائهومول

جثبثلثةبنحتكثينزمانهأملائجعومنتا~حثيتانبنممثرزمانهأهلأزهه

مثنلهتفيلتوستاهثرتفتلهقاطعثهبهافرمىجنلثهرقثطعتالذيالعثبندي



سفيانادبيبنمعاوية

>نمعنصعةزمانهفيالناسابلغومنتااساديوفقالنجيهابايابله

داتةمائةخسعلىغزاةفيحملةمثربنالحار~ومنتا~موحاذ

يرقهولمالسننأثغرا.لنمأالفأربعةفيخرجارموبناثهعبه~ومنتا

عنهافسألناراعسكرهفيورأىالبالدأتىحتتىلطامناراعسكر»فيأحه

كلتهرالعسكرأهليثطعرأذمرظخبيصلهافاتغألتولهامرأةفقيل5

ومنتا~النثكنرىرمساوبنعمروزمانهأهل.رمىومنتاأأئالئةالغبيهن

عبدبالدالمنذربنالنثعنماذغزاقالمثمنئعنرازمانهفيالناسأيمن

~سهرفعدلفيهمفكلتمهذمجبهوأنئه»شهوحهفسايراهالقيس

أبىعنعيتائىابنغنأيعهبنالهينئرعنعمربنحثمنصحدثي

البابعندأمائيهوأناعثمينربنالملكعبهليقالءقالاحنبيالرالهينئرا0

لهفقيلمروانبنالملكعبهعليهفوفمعاو.بةبقبرمررنا:مئقبهالمنير

العلوويثنطقهالحلنميثسنكتهعلمتثهماوائهكاذلرجلفقالالقبرلمن

ماشهإتالغيرهأهترماهر.الهلهمحعتلثمأفنىحاربوإذاأغنىأمىإذا

قالواوغيرهالهينئربنحفنصشيحهطمعاويةقبراههالزمانيمنح

فقاليه»قنعفأمرقسقهبئابمعاوية)تي~أ15

أعيذاهااالمؤمنينأميرايايية

مكاناتثلتنىأنك~بعثمني

أحبيبةاوكانتالدانيافيخينىوال

يمينثهافاراقتنهاا´شالمااذا

لثفلثمتثوأميألدخنباراثه.~تىولوا1.

عثيثونثهاأأخوصواهنياالعطايااإلينك

:نشهفعامنهاامنفيواحهالمؤمنينأميريافقالتتكيوهيأمتهودنت



صفيانبي0ابنمعاوية

أ~.ياكهتراااجعلفقالتاثهودحهمنحةاههإذو~يحكفقالعنك

ألفبمائةقوتمهمبيلهفغلتىمنهااثهتستغفرالتيذنوبثمنالمؤمنين

الملكمبهوقف:قالأتهالهثأل~ليبكرأبيعناثيالمهوروى~7أرهر

ممنئىنواىمثنعربنجثبينربنمحوتهومعهمعاويةقبرعلىمروانابز

9البنقالثمالرحمنعبهأبااثهيرحمكالملكعبهفقالانهترثثمامةالقبر

ويثسثتالعلويثننطقهمونواثهنكقالبهطمثفيكماسعيهأباياجثبينر

يقولوهووولتىلحاذلككالملث.مبهقفالالحلنى

أر´ى~إالاواألاتاماهنراالهوما~~

حبيبافراقآوأمالار~زيثة

>االجتمثحيخثلثفبنأميتةولهمنرجلقال:قالءمثسنلمةعنائنيالمه

تسهتلتفلوتاتعلمماعلىوبإيعناكاليهيدموناوعليالحقتركناانتالمعاوية

الهنميومرواذالقاصبنوعمروالقاصبنسعيدألربعةالدنياجعلتاألهورلك

فأجرق~فيوالعيرفيال~كثناوترئثعنبةابنوالمغيرةالحثكثمابن

فو~توتركمعاتبتكبينميتلتإنتيأخيابنياقال•طويالمعاوية

»اولت´بالقولالذراعواحب´التتحتمثديهأراكإنتيلكأبقىمما~

د.زميسنعنائنيالمه9سفهثلثيحملمناتوجهشثت~كلتما

عثمان..<.بنتمائثةتفالتعثمانقومدارخلفهمعاويةمقهأ:قالءيريه

طامةأمطوناالناسإنأخيابةريارمعاويةقفالوكتأبتاهواعفتانى

يرىوهوسيفإناذكلومعفضبتحتهحلنهالهروأظهرناأأحقهتحتها

.)كوزرلنا.وألنأوكونأملينارينهوالبنانكثوابهرنكثننافإنأنصار»

~الملمينمثراضمنأامرأةتكونياأنمنخيراأالمؤمنينأميردابنة

مباويةكان:قالءةبثرايهبناثهعبهعناألمرعثمنبةعناثنيانمه~



سفيانبي0ابنممان.ية

بمدأةعدطمامهإلىويأعوكلفييواكلهالذيتستثركادةبالثريهيثوتثى

كاذأ:قال0األعودبنعامرعناثنيالمه~جميعاممهرفيأكلةعد

ويتعشتىاهنوأشهأعضلهن.خرهن~كنالتأربعاليومفي)كلمعاوية

بنومحمتهاءالفرمالحأبوناحه8~بصلعليهاةثثريهفكل

ر0أعنشثعنبةثاحهاالعنوارمعمتهبنالحجتاج~ناحهقالواوإسحاقماتره

مرألعبوأنامتلعماثهرسولبيمريقولعبتامرابنسمعتقال:ءجثمنرة

معاويةإلىبعثنيشوأحطأةنيفحطعانيفهبابخلفمنهتفاخبالغلماذ

النبتيقفالبعنه~يأكلهوفقلتإليهبعثنيثر)كلهوفقلتإليهفوجعت

اليسبعالذلكبعهمعاويةفكانجمنرةأبوقالابطنهاثه.شبعال~مكعر

النتان:سيرينابنعنحستاذبنهمام~عن.يترب)رعننيالمداأا.

فقالأمادهثرأكلهوالرسولثقالشيئالهليكتبمعاويةإلىبعثمكعم

8بطنهاثهأشبعالفقال)كلهو

بزيزالعنعبةثاحهمحتاربنمشامشيحهمثر~جثىبن~ثنيهه

اآلنفقال~النبتيعنهجالساكنت:قالعمرابنعن~أبيهعنالدأب

قالهذاهوفقلتمعاويةفطعالجنتةأهلمنرجلالفجاهةمنعلينايطع0ه

بناقالر~زعبةشناحهقاالالهينثمبنوبكرإسحاقشيوحهطمذاهونمر

القاصبنعمروبزاثهعبهعن~.بيهعنكالوسابنعنمعثمثرناأفهثمثام

يموتاأرجلالفثجاههمنعليكميطعفقالمطمالنبتيعنهكنت:قال

كعابىفكنتو~فثوءلهوفعقة.بيتركتوكنتقالملتنيغيرطى

2اهههو~اننبتيقفالمعاويةفطعقاليحيه.ذمخافه~البوال.)

ءزلينثعنشريكعند~م7بنيحيىنيحهصاحبزاثهعبةشيومه

ىيطقفالمتلقمالنبتيعنهجالساكنت:قالسروبزاثهعبهعن`كالوس



سفيانبي0ابنمعاوية

وكنتقالملتنيغيرعلىيموتيوم~يموتأ´رجلالفجمألامنعليكر

المعاويةفطعيطعأنفخشيتيأبهيلس.بيتركت

زيادبزيوسفئاحهارسوبزئبتابةناحهمتر~جتىبنمتكثمثرثنيوحه

معا:~قالاللحميز~و~يربنعفنبةعنئتعيببنمحعثهعنالتميمي

5الكتابوعلتنهبهو:مه»:مهاللتهرفقاللمعاويةمكعمائهوسول

امهفيئبتابةعناألعفينبكر.بوو~ئنيءابالعألوقهوالحساب

حدثاحيتاذبنعليشناحهاقالسوإبراهيمبنعليثنيحه8بنحوه_مناد

.اعنائهعبهبنيحىعنعيتائىبناسماعيلشناحه~بانبنالعزيزعبهبنمحمته

دهددفقاا<جبنريل~تانيمتلعماههرسولقال~~قال»هتر~يرة.وعن.ييه

ا>الصفيانابيبنمعاويةوائتمنوا~و~حنيهعلىائهائتمننيمحمتهيا

سكلالواوامنببنإسحاقئاحهحيتاذبزعليحدثاهيرإبرابنومدئيعلي

ابزعندياربنائهعبهبنالرحمنعبهعنالواسييريهبنا~عبهمدنا

سثمراجالت.ربعمممائهلرسولطالبأبيبنجعفرىأهها:قالعمر

بزعليشيحه~الجنتةفيبهن~لنقنيوقالئالئامنهنمماوية~منىفي

15سلمةبنحمتاأعنلسيالطياداود.بيعنحيتاذبنعليعنإوامير

متلعمائهومولعلىدظتأ:قالهتر~يرة.بيعنرافع)بيعنثابتعن

»ءمن~أخهواضوئهمننوغفلماالماهيه~يهعلىيمبومعاوية

الالجنتةفيبك~تيسفيان)بيابنياقالثرمعاويةوجهبهفضرب

منصوربنحمتاأعنامأليالترائهعبهبنداودناحهإبرا_بنعليهدئني

>):قالتعائثةعن)بيهعنوةعترابنهناماعناكيربنائهعبةعنالمننتري

لهفاذنالبابمعاويةقفهيومهافيحبيبةأممنزلفيمتلعمالنبيأتيت

قال)ذنكعلىمذامامكعمالنبتيقفالبهيتمطلمقلر~ذنهوعلىخلفه



انسفادبيبنمعاوية

ا_نبيتكعناثهجزاكإنتهأمامتلعمالنبتيقفالولرسولهشهأتتهأعهقلر

وأبوموسىبنيوسفناحه9السماءمنبو´حنيإالاستكتبتكماواثه

واألععثىإمنماعيلناحهالحميهعبهبنجرييشناحهقاالالفثراويإسحاقمومى

فآقتلوهمنبريعلىمعاويةوأيترإذامتلقماثهمنولنقال~:قالالحسنعن

ارالبثنهشامبنخلفحدثي~يجثمواولريتملموافيأمرهفتركوا9

اثهرسولقال´:قالا~أبيبنسالوعناألمشىمنعوانةأبوحدثا

؟رربنإسحاقثاحه~جهنترفيعليهمقفتلتابوتفيمعاويةمتعم

بنأحعتاد~ثامحمتهبنحجتاجثاحهقااللحياألنطااءالنثرصاحوأيوايلاسر

رجالان:الختداريمعيهأبيعنفثضرةأبيعنزيهبنعليعنبثلثمثة

حتتىعمرعهةفيالسيفتستلاللهقفلنامعاويةقتلأراداالنصارمن`:

علىيخطبمعاويةوأيترإذايقول~اثهرسولصعتإنتيقالإليهتكتب

ىإلىنكتبحتتىتمعلالولكنسمعناهقةونحنقالفآقتلوهاداألعو

مبدثاحهخلفناحه~ماتحتتىالكتابجواب)تهرفلرإليهفكتبوا

انأ:منلثمةأممولىسفينةعنجتمنهانبنسعيهعنمعيةبنالوارث

لهاأوأخمعاويةومعهبعيرعلىسفيانأ.بوفمرجالسانكمكعمالنبتي`9

الحامإ.اثهلعنمتلعماثهرسولقفاليسوقهواآلخرالبعيريقودأحدهما

ءزالعجليماحبناثهعبهو~ني~والساثقوالقاثةوالمحمول

قفالحليماكانلواقفااألعمشىعنة.معاويةذاكر:قالموسىبناثهعبيد

لممثنعثمانمبهزاعموطلبعليتاقاتلوقةحليماكون~األعمشى

ثنريكأأعنشتوحثهءمنهبعثمانأولىكانوغيرهعثمانودمهوومايقتلنه)0

(؟لبطأبيبنعليقاتلوقةمليمامعاويةيشعهكيف:قال.نتهاإلعمثىعن

المنباراثبناألعبهعن~يحيىعناألسودبنعليبنالحسيننيوحة



سفيانأدبيبنمعاوية

ه~كعافايثننراكأذمعاويةوبعسبمعاويةفضاثلعنلوذيسرقومهناها:قال

سالءلوالحسنقال:قالءاليالهنةبكرأبيعنفاثهبناثهعبهاثيعنالمه

2اخظاناالختنطفاراةوالمنهألوالبألاإلحتمالسبيلغيربالناسمعاوية

د؟د؟:قالواثلأبيعناألعمىعنجرييثاحهقاالوإسحاقايوسفهثاوحه

5تباشينفنتننرمنأمنامفيهاسفائزبهفمرتبالسلنسلةمروقعكنت~

تشباعوالهننهالسننهأرضإلىامخاويةبهابعثفقالواعنهافسرلهمالرجال

بونييعألأذأخافولكنتيقنتهالغريقتلوتيأننهرأعلولومسروقفقالله

فهواآلخرةمنيقىقهأرجلمعاويةالرجليثنأيأدريماواثهيفتنونيثر

الغإلنبنإراخيرنيوحهالعملهسوءلهزيتنرجلأمياالهمنيتمتتع

10شيخهالةبهنهبنعامرقاليقولالمنألر)باسالمأسمعتقالالبمنري

متلعماثهومولقال~:قالمسعودبناثهسهعنحثبينشربنرز

وروى~~ءعنقهفأضربواالمنبرعلىيخطبمفياذأبيبنمعاويةر)يتمإذا

قهبمثلهمسعودبناثهعبهعنرزعنعامرعنظثهينربنالحكر

بئالزيجسمع:قالزاابالةبنالحنبزمحمتهعنمازيالحرأشيوحة

15أثمهوهوالزيجلهفقالامعاويةةأمصيقوللبيتيناطمنرجالخثبينب

إتمايقالاهكهليساثهرحمكأياطالبيتينمنأاوةوعهبثغنضالمعاوية

~ذلكعنوتفعهوفا(ينمستهأنفأمتاكفترهأوعاداهمنيلعنه

كانأحد.ويبنبينيالفتنةحالتماعبتاسالبنمعاويةقال:قالءاثنيالمه

أبزقفالعليتاقتلالأليشهفالحمهمنكتترابأإليوأحبأفثفنهميأى

.اشالثملكذاكاقالعمتكابنلكوأدعسيابنليتدعهذاآو~غيرمبتامى

رامىوكانفأفلحوأسلمذربحتعرإنتهدللتهمقالسفيان)بيعن)خبراني
جليكبهتثرماعلمكفيعبتاسابنيافقال~اثمضىهتتىالرأك



نمتا:قالءائنيالمه~~عنألخبرتنكالثناءأقارضكأنىولواال

.-أأورجلمعاويةا.للمنعنضالتيبق~نرزيادقالشعبةبنالمغيرةمات

.تيت:~~ينجبنمعاويةقال~عمتاربنهناموقال8تعسهيمني

أئربوالأذوبنيأجهقالتجداككيفقفلتثملو~القاصبنعمرو

ماتفلمتا~هذاعلىالفانيالكيبربقا«فماوازأليمنكئر9نجفويوأ~5

نصفذهبشعبةبنالمغيرةوقالوإرابهرالناسرأير~بنعماتمعاويةقال

:قال»ائنيالمد~زيادايعناولرمعاويةالباقيالنصف.ن)رادقرينىداهاه

وزيادللمنعنضالتوالمغيرةلالناةومعاويةيهةللبهأناالقاصبنعمروقالأ

قالئمبةبنالمغيرةماتلمتا~:قالءائنيآلمةالوكبارهاموواأللصغاو

~~بنزبنعامرابنماتنحهمعاويةوقالأألمغيرةمعدافنو.يشهمعاوية.ا

مأالقاصبنسعيدموتأتاهحنمعاويةوقال~عامرابنبعةأباهيبمن

ومنمنتي)كبرمومنماتقةوقالسعيدبنعمرومئلترلثمنمات

وأنئأمنهأكبرأنا

وأمامهىء:منراخلنفامنسارا~اذا

ظاعنفهنو~أحفلةريواسااو~جمع15

«زسفيانأباان~يقولونكانوا:قاليالواقهعنسربنمحمتهحدثي

وملك~لمالهوعثظترلرأيهستوادوإتماماللهبخيلأشحيحرجلحثرب

ذاكانمعاويةانيقولوننواوك~سنةوثمانونئماذولهعثمان.ينامفي

وغير»~ابةابنعنأصحابا~ئييالواقةوقال~ومخا».ر.ي

لمعاويةأرضجانبإلىأأأرضالخطاببنزيهبنالرحمنلعبهكافى:قالوا.)

الوحوزعبة)رضإلى~موالهالنثضيريةبالمهامعاويةوكيلوكان،0ددد

يعنةالرحمنعبهفقالالمؤمنينألميرههةوقالمعاوية.رضإلىفضمتها
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النضيرقفالباليمامةأبيمثفتنل~ليقطعهاتنحافةوأبيربنبكرأبا)ذالبينة

~صطلحافقالالحكربنمروازإلىفخاصمهالمؤمنينمير9قطيعةهذه

صارفلماالسرمز~بنالرحمنعبتىفيمعاويةعلىالقضاءميجز.ذوكره
ه>. فياذنىامتيوسفهألبيقفال~مئقبالخضراءجالسا)لفاهمعاويه``بابإلى

5إليهالوصولمنت~ليماقفالصوتهفرفععليهفاعتلالمؤمنين.ميرعلى

ينؤخذ)ذإلىمناأحوج.موالننالناوينئنمنرحامننا9تنوصل)ذرالىفارفا

وكيلئهاذوقال~خلفي~دخلنهقفالمعاويةفسمعهاياينافيمامننا
~«-.><- ~جازه8و~معلد0ا~رسولخليفه`ليقطعماإلىو~عليى~با~ينه

وكيفلكقطعهنه9عئماذمنلحنابا~ه.نوزعدرضك9رالىهلبفيعمر

1>حتىتممرهالر)ر~تركت~معاويةقفالليهوحقاعثمانى~يقطع

و~بكر)بيقطيعةقلت~و~دية.الفخمسةفيهاغرست~فلمناعملتنها

9عنطتالالعونهاثراألرضيتحجروذقوما)ذبلغهنه9عمرعنو~وي

الحققلت~ماوادقفالزرعهالمنإنهارقفالرفيزرعونها.خروذفيجيآ

األنصاري~بنفضالةوهوبالقاضيعليفقالنسفننيفيمعاويةيا

15الرحمنوعبمعاويةفصارا~يثوتىبيتهفيوقال)تهفلدالز~و~قي~_

راالوبقولهالرحمنعبفتكألعليهاا~جلساوقيلسادةولهمافالقيتإليه

والحقالوهمنعبدقولالقولن9فضالةفر.ىلاألوبقولهمعاويةوتكلذ

ذلكيقومقالفيهامخرمستمايت~9~رقلتماتخبلمعاويةفقالبهفقضىممه

األرضقيمة~شاءوإذغرا~قيمةإ~دفعالوهمنعبشاءفإذلك

1>بنزية~و~بمئلالمؤمنين)ميريافضالةقفال)نصفت~~الرحمنعبفقال

اليه~ومالهفالفراسمعاويةفقالبعمنبهما~ايعملوعمرا~ب

د~يننهوقضنوكيلهإلىبأللكلهولحنب»لر~حمهصلةلهفهو)رضيمناله
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الفاروق)خيابنيالذلكمستحق.نتوقالالعطاءشر~ففيو)لحقه

لوواثهالرحمنعبةمضىحينلمعاويةفثضالةفقالماالو.عطاهوالشهية

لكانفثكاكالناسوبقيتةالهجرةيةمهأهلعلىمفقهاهةغيرافعلت

الحقعلىالمعاونةعلىاثهجزاكمعاويةقفاليجعلواليحنالماذلثفي

الوا~يعنسعهبنمحمتهنيحه~مالهخألفيزيهابنوانمرفخيرا5

لثنثفنلواثهالناسأيتهاقفإك<معاويةخطبأ:قالأيبهعنالزنادأبيابنعن

سالكولكنتيسيرانهمافيوسربكرأبيأتتباعمنأيشرالرأسياتالجبال

حدثزر~يبعهمنفيهاركييشهوالمنيشفهمحمتنيقمرلحريقأبكر

~سيحانبنالرحمنعبهدخل~:قالخستانبنجهنرعنزيالحرما

القائلأذنت~لهفقالعنهتعالىاثهرضيالقاصبنسعيها0

اقولولكنتياثهمثعاذ~نتال

وللذاراىللمثقاليبعلتميامثمد~ت

ابالحثرمثلتنثفىفيكالنثنيتقلتمنيوالثرأ
مثكانثهأقنعىتاالزال~اء_رازا15

االعثننبالكسيراعلىيمننيكماوداب

قائماالزالااهثبآرالالحصىاواهثمفت

ابحثربنوخناقيليراخىأناإذا

سعيدلقيفلمتامعاويةحليفهذاقفالامربهاألئدقعمروابنهلهفقال

فربتهلووائهحليفييئضربأنآحمقنك)أمركمعاويةلهقالمعاوية)0

فقارجثبلةبزعمروحليفكافربتقهغفنرأاللتهرسعيدفقاللمربتك

أيعنائنبيالمد9لحرأبحليفاوكاذء~وكلهواللحمي.كلإتيمعاوية



صفيانادبربنمعاوية

ماهفخبمعاويةملىالباهليوائلمثحنباذوفةوقةا:قالءاليقناذ

قفالالثأنتسثحنباذيالهفقال

ائتنيالعراقي~افنهالواعثلراالقشة

ثقيب0>ي<~.0منثد0ثثت.ذ<
5يشه.يكرلجلسائهقالمعاويةان:معيةأبيبناثهعبةعناثنيآلمة

غالمياقفالبئيه)توافلرلقومهيحفولمصاحبثهافيهاأنصفقصيدة

يالعثبنةللمثفثضتل~~ة_منطيهمقفرأاقنعةالرتلكهات

فتليقوجتنبتتة´´فثئأاتنان

تموقرتنق´`لحننها0آحتتق

10اوقالعتأللتتنهافتروعكأنمننهترااالو~ضتاحالفارميفثتلننا

العروقاتتخواتهلراكريمةمختال»)منتابهقتلوااوقه

ريقلهننايسوغمانسا«أوأبكوااااهنمفساهذبكيننا

~أ:قالالوليهبزبقيتةعنالحمنصيمنصثمثىبزمحمتهثنيحه

~زإلىلهقفالأيبهموتبعهمعاويةعلىوفهالقاصبنسعيهبنعمروأن

15قا~وميتتهكانتفماقالبيولريوصإليأومىقالأبوكبكأومى

ابنانمعاويةقفالواجنههاالمنهأخواتهيفقهوأالد~ينهأقضي)ذ

أبيابزعنيالواقهعنسعهبنمحتهئاحه~القألئهاههسعيه

وهواللساذحتلنوشاعراالمتحاربيميحانابنكان:قالأبيهعننادالز

سكرانيومافغرجعشبةبنللوليهيمانةوكاذالشرابيقارنذلكعلى

1>فلمئةعثننبةبنوللوليةاوعهلهوكاذهأخهمنغلمانهمنمروازفد_

بذلكالنامىعنهتحستناالحهضربهفضيحتهأرادإتمامروازأنالوليهرأى

عثننبةبنالوليهإلىالمؤمنينأميرمعاويةاثهعبهمنإليهمعاويةفكتب



سفيانبى0ابنمعاوية

أنعلىزدت~مامنهتثربفيماميحاذاابنضرابكمنافالعجببعهأمثا

جاءكإذاالحهينوجبمعهتثربهاأليئراإلأنيةآلمةاهلاأعلمت

وأمنهرالمسجهحلثقعلىاوأطفنهسيعانابنعنالحهفأطر~ر

عنهالظيذلكأبطرقهالمؤمنينأميروأذظمهئتراطكصاعبأن

يقولالذيسيعاذابزوليمىرأر5

الر~بىأفنضل~الثى~انمي~منر~ءالإنئي

والثواماويكتموز´

فامسثنوا<لبالدا_سرد00ونتةث

الفعلماعلىيلومهمروازإلىوكنبوفنمروإبلديارمائةبخسرلهوأمر

مثىمفياذأبيبنمعاويةقال:قالمغيرةمنا~عبةبنجرييوووى

أبيابةأمتهالحمينبنمليولكنالقالأنتقالوااألمربمذاالنامىأولى

هاشبنيئثجامةفيهسفياذأبيبنتوأمتهامسعودبنعثرأو~ةبزةمثر

قالمعاويةغير)ذوالئبتاههروىاكهءمت3ود~ها«أميتةبيوحلنر>ا

وليوقاصابربنسعهبنعمركاذ:قالءائيالمهالحسنأبو9ذ~

الحثكثأمابنمعاويةولتىفلمتا:قالءمليهفبقيهثمثألاذكورةخراج



منليانابيبزمعاوية

وكانمليلكسالذالاذتهلهقفالالماللكبهعمرأخألمهاوقهالكوفة

بعنةيةمماوسهفاجتمعاغيرهمليهألحهسالن:ال)نتهكنابالهكنبمعاوية

تبلباثهبمالذهبتيالهأنتا~أمابنفقالكالمبينهماوجرى

قالمنثخيروائهفأناأحمقيابالسكوتأحقأنتقالااسكتعمرفقال

5فيقونابوكمنلهيقالكالبغلاليهاوتثننسب)متكتثعنرفوإتماوكيفه

وهبىابزتمة»رياافأسكت´لهوأداعىبأبيأعنر~فوأناالفرس)متي

منتياههكرأيهالستروراءمنوهيالحكمأمتفالت´سوداءلهةجد

همتامابنقفال»شتموهالرجالشترمنمعاويةفقالتسمعوأنتيذكرما

يقضهافلمأحاجةوسألهذلكفيلياللو

مار´تمتهأبيلتمتمنرنا

شد0.د

الحمارالفر~سمحثلىيننزوافقة

معاويةسعهبنعمرىاستعه:قالميالقشعنهعنثبتةبزعمرشيوحه

15إتاعمرقفالتشاتماحتتىاكوفةواليتهفيمنهوتطتمالحكرأمانعلى

أباكسفياذأبوجهافزوقريىرجالفيماايرغبفلممجنونةالحكرأمكانت

ابكبكامنعوماقفالأأر~حممعاويةياوملتنثالالحكم)مفذادت

سببكان:ينمهبنوالهينشمالكلبيبنهنامقال~عليكهذاجنى

قيلأتهالثثفثمياثهعبهبنالرحمنعبةوهوالحكمأمابنمعاويةعزل

1.مثجنوةبنكعنبوإذقاعة.جمعةيومفيخطبأختهابنان~لمعاوية

إلينهشاأثمضتوايقولوا~فعلومااألحمقاههوذقأالفقاله9ر

وكاذاملوباابنقتلحتتىالفراجامرفياثتهوإته~قائماواتر~~ك~



سغبان!<يبنمعاوبة

ىالعثنمبهبن~سثهولهمنهثبتاربنسعهمعيثربشرابمما~

فيهانيالغتهبثداربنحارثةفقالقثمثيابز

محادثة.غثيزقثنايافياثماراه

مشاربزمتمنةتيلتا»فيمتو´ىم

ختميثتألثهتمأمنواتااالناسايسنمتعال5

الغارفيالنثعنلداويد~ويتاإال

بهر~فثرأطالحااالقثوامافيثمنبع

بفتاركانواوماالمشيمير~

الساريالجالمتهاولثينلالتماملثينل~

علىاأل~ئنعثريمومىأبيبنبئرادقأبوموقهمعاويةخالهالنسرفبلغ

فماقالالقالالفناءأفيسمعقالالقالالرحمنعبه)يثربلهفقاا،معاوية

وأنتهلهالقيآأذوظنتهالمؤمنينأميرابنيريهبينعةإكارهقالعليهتقموذ

ايأنئهقالمليهبكهقالهشمتامابن)بياتنمنعفمامعاويةقالبهأحق
~م~ر
وولتىاومزلهالنسروائهثربهامعاويةفقالذنئة»ترويهاكنت~إنإياها15

الفرزدقمقه:الهينئموقال8الكوفةاألنصاريبثئيربنالنثعمان

ماحبهذخهالكوفيتينبعضمعفئربالحثكمأمبنلمعروفمتعرضا

بارطالقهفأمر~فيالفرزدقاذألحكم)مالبزفقالواالمثسثس

فقالأأرمر.الفعثرةوأمة»

مئراثه.~»قنواماألامن~افثه:ك1>

الثثرمنثترقالر~بالبدفثمير



مرممسفيانادبىبنمعاوية

تأوإذاقثراير.بثنهاوايااابنافأتت

الكثبنيمثتماأروفيثتفيف_امناتكثن
••ه5 العقلىإلىالث~ينسثرارابنن~وانت~

ارللنثاالمنيرةالشمنس~~اتلفتة

9سفيانأبىالبطعاءقرينبتإتهافقالأبيهعلى.متهفضتلتلهفقيل

قفالالحثكثمأمابنالفرزدقحومهءالمؤمنينأميراختابنرهوره

ا~المهخرمناألاحتفابفتمترعتلى

تزالافلمااأل~ميلاكثلثمننافثواعج

~`لراجعكاأبصاراهاأمفلقمة

بهااأجنحثفثتخثلتة_منساققهاوما

مثجائمعفيتلثة_من´والاثيك´م

غنبثه~رابالد´كناتأقتأرولكنثما

المطالعئنايامن~سواهاامنعلى

15ذبىابنهاعلىابتنهمعاويةإلىالحكمأمخطبت:قالءائنيالمه

فقالأيهمنخيروموابتنكمنخيروأناأباهأبوكزوجقهقفالمتتزويجه

الزبيبينحبسفيانأبووكانملوكاليومونحنستوتةكانسفيانأباان

أختهابنابتنهزوجمليناانالحكمأمابنقفالكثيرناعنهوانزبيب

ال.زوكانتأ:قالوا9ئقثميوأنتترئينازوجعليتاانمعاويةفقال

1.رجالأ~بنيمنقومتفتلالحكرأمابنمنمنزلةياألاسةالز~بير
يبرالزاوابنمعاويةإلىاوافهالحكمأمابنفخرجالزيجابنعربنيمن

الرجلفتنكةفيفكلثمرهأسهبيمنقومالحكمأمابنمعوكانمعه



سفيانابيبنمعاوية

مليهفغمبفابىيثتثيننديقبلأنفيالز~بابن~المكثرامابنفكلتر

وكانمعاويةبنبيزيدفاستجاروتومتدهالوفهمنوردهالمكثمامابن

الز~يبرابز´قفالأالعثكثمأمابنيتنقتصيريه

أثنيالخليفثةأبن´ايزيةأأبلح

المتحثجالاأل~غثرالظلنيامن~ا

مثطينتيأناخ~أقتهعتوأ_انن~ذ

متنثلثالمثنواىا~نويت~´بجوأ

2ماكمنهم´حلثال´أنتملثم´اوقال

نتر»~د»فد»ه«دناد´ىبجد~~
سآلتتهمن´الحت~أغلىتدانال10

دد´فنعنهبنبين0مؤ0

أكشنفالاالمؤامنينأمير~عياذأ

مثكبثالأميرأأواعثوت_ابننلحريه´15

ذنكعلىظيرفيهفأخسةبستانادخلالحكمأمابنأبواثهعبهوكاذ

ادزوقال<البستاناذعيهمنكعرهأجعلونيقفالالبستانمنومثنح

فقالأهلهوحبنىدارهأمههفيكنبقهوكاذ:الكلبي

عر~بيثةاأمتهببغنل_~لسنت~

ينتثرافثهنربر´0أدممار~أبوه»

بأثناأمقيلي

شتنىالمالمن´0يتز´ك0و`ثرحثبت



سفيانابيبنمعاوية

ذمنبثحثتفتضارالهبنا«اوآن

ماقالحنبتكآتمض0راذاد`غو´ةأاتمت´

بسنبساآللأمستننثةدونهااومن

تراكنهاالطماذز`متان´كان´فثلشو´

أ~`ةا~اهتننامينعفنهااومتأطث
«««د.

و7هم7رلمو

القلمثسالهنمام~:تت~أراضناوفي

األ´ر´ض´ر´دأللذ`رحلتتيتمننو´ذفتمتل~

المثخيتسعلينهامحروساوآسنساءا

»اقفارويهجونييشتمني!ئشاعرهألاتسمعأمالمعاويةا~أمفقالت

الز~يبرابنوقال»حكمهولكنثهمجاكوالشتمكمامعاوية

ثقفمليفيهاأ´مثؤ~مثراةة_ببلنهأقير~أأنزاالأإنآال

ر~سوفالحديهبآرأهالأ´واهينآخاهثر~أناأودانبنيافأبلح

منتيفابتما،دا.~ن´لتتفا_واذو9أأمتضتبثببابالمتريتراد»متلتينه

اهالعائعذيمنيدورمنوأجرأوير´وىالحائةيمضاإلفرزالطنتنا

ية0متعبزهداة«(<>>)0بتردذد
الىدماكمامعاويةلهقفالالحثكثمأمابنالز~يبرابنهجاأ:قال»اثنيالمه



سفيانابيبنمعاوية

منكيومئذاكنتوأينقالأبيهاكنتفأناقالداريمههاتهقالأختيابنهجاء

عاببناثهمبهقالمهاههأتهيعلمومثنقفالعنه~وأنااآلنىأبنهاه

0~فاشترىأرهرالفأربعينأمطيتهولكنتيأدريفمافقالاثثهعبهفسرل

ايضاالز~يبرابن~وقال»`ساجا

وباد~تأخثربثتجبالثناوإن

1``ادمثفالالثواأ´بر`نثرفقثد´

جمادالجالبهاتركت´قفتأ´

ادامهمتنكثراألايننويوال

و~زادافاللتهفيتماداى

الحكرأمبزالرحمنمبهقفالعامرابن~مروازنازع:اثيالمهوقالا`

أماالفراثريحتجهأمنتيمامرابزفقالاههمنالفرا~ريحتجه.ما

ففلبهالفعلتأخاكعليهااختنتالتيانصفاقملىأختنكأنشئتلواتي

:قالانيالهمنهعيتاثىابنعنستهعنفاعيالرشيحه8عامرابن

وزميمهرإليهالحكرأمابنيكوذمعاويةعلىالكوفةأهلوفهمقه

فقأرأ~عنترضوذالبله_أهلمناثهلعنةعليكمفقالوةعثرابنهانى،~ا

نقرماهانى،فقاليريهمىخلوافةلكرلهأعزوأناسمعترقهبثرادقأبو

غضبناولكنتاهعنهالممنىاأهلأحفظيايكونالأنالرحمنعبهطى

يهاتنهنهحتتىأرنعوهافقالبلثوو_ايامهىمنبجام_)تيأتهوذنك~

أ>قالذلكسمرومنزيهقفالبرادىبماءالخمرفيهايعربيريهالى

امهفقالبقولهوفأخبرهمعاويةإلىخلفهزيهفقامأناغيرهوقالأنابر~دة.•

بهسمعقهأليىافليكنشاءمافقالعمشكابنفياثهفاثمصنوعامر

9االنصاريبشيربنالنثعنماذوولتىالحكرأمابنفعزلالنامى



سفيانابيبنمعاوية

أمابزمعاويةولتى~:قالعيتاسابنعنعمتهعنالرفاعيثنيوحة

~اتىأ~انياالكننايحتد~يجبنمعاويةلهقفالممنرالحكر

~~~(امقهحته~يجابزإذثم)~األحقبماليفكتهوك.هلثبث

ئمعليالقالاكلتمهد~عننيالمؤمنينأميرياالحكمأملهتفالتمعاويةعلى

9جزاك~الحتة~يجابنياتفالتوذاك~زنتقالافعلتلمابالقرابةقالت

أمقالالمؤمنينأميرياهههمنحتة~يجابنقاليواحهعنخيراائه

فماتزوجةقفهالواراهاءاأيثتها~مكتيقالسفيان)بيبنتالحثكثر

8ذبتفهيتنهاواثهقهمعاويةقفال)نجبتفماتوولةاستكرهت

:حد~ئهثابتبززيدبنخارجةأذنادالزأبيابنعنيالواقهعنمحمئة

10نالمؤمنه.ميريا~والسالمكتابهأخرفيمعاويةالىكنب)باءاذ

عنيالواقةعنسعهبنمحمتهشيحه9ومفنفرتهوبركاتهائهورحمة

معاويةكتب~~!~قالأيبماعنالمسنواربتبكرأممنجعفربنائهعبه

جعفربناتهعبهبتكلثومأميخطبأنا~يةعلىوهومروانإلى

يزيدابهعلىمتلعمائهرسولبنتفاطمةوأمتهاعليبنتز~يتنبوأمتها

15أالفعنزةويئعطيهديارألفخمسينوكاذأاينهائهعبهعنويقضي

ادزإلىمروان~ديارأالفبعثرةويتكرمهامائةأربعقهاويتصنهديار

فقا:الحسينفأتىعليبنالحسينوضاءاواستئنىنعمذقالخبرهفيجعفر

ثملكبهالحسينطيهفأئهةكيهالجاريةهههوأمنراوالهالخالانله

نعرقالتيبيهأفأمركقطنمريةمنتاافتغنرجلمانئابينةياللجاريةقال

1>وبنبالمجهفأدخلهلبطأيبزجعفربنمحمنهبنالقاسربيهخذظ

انقالثممليهوأئنىاثهمروازفحمهمجتعمونوغيرهر)ميتةوبنوماثمر
مايتا(فىوأنعظماوالحقلتطفاالقرا«يريهأنأحبقهمنينالث)مير



ليزيدمعاويةوهية

عمتهبنيعلىوإحسانهفضلهةومائهبصهنرهماالحيثيننهه~ينبينكان

أمرهاوولتىرأيهفيهيتحسنماابتنهفيائهعبهمننكوقةها~بنيمن

فحمدالحسينفتكلترالمؤمنينأميرخالفالحسينعنهوليسرخالهاالحسين

وأذهبالنقيصةوتمترالخسيسةدفعاإلعالماذقالثمعليهو)ئنىائه

ائهعظتمالتيالقرابةوإنمأثرامرفيإالمسلوعلىلومفالالالأممة5

بتننأقراألهلهاةبالمودالهاألجنيبنيقةيتسألو)ذبرعايثهاو.مر~

و)لطفهنسباأقربهومنالجاريةهأل»ج.زوأنليابهوقهالبيت.هل

وقالمروانفغضبالينغينبغةعنهمهنرهاجعلتوقهالغالماههوهوسببا

أ~أياديبمنسبههألاماجعفربنائهلعبهقالثرهائمبيياغدارأ

قفالخالهاإلىأمرهاجعلتأنتياخبرتكقهائهعبةقفالكعنهألمؤمنينا.

خطبعليبنحسينأذمغرمةبنمسنوارياتعلم:الاكراو~يةالحسين

الفراغعلىأئفيناوقهالمجلساههمئلفيكإذاحتتىعئماذبنتعائسة

قادر.الزيجبناثهمبهجهاأزوأذرأيتقهقلت~أمربمامروازياولتوكوقه

فقالنهضثروموضعهارالغهلأوذتنرالحسينقالذلككانقهمروان

)شهجعفربنائهعبهملىلغيننيوائهالرحمنعبة)باياللمسنو~رمروان15

الحسينءهعنهوأياديهفيهالمؤمنين.ميرلرأيالجسينملىنميننيمن

فقالهعنهلصنائعهالمؤمنينألميررالصهسليماثهومبهملينارالصهو~غنرأ

ووضعوارحمأوملوا.فضلمنعوافاأليالقبرمعلىتعملالالمسنو~ر

حبيببنالحميهعبهاشيوحهقال9مروازاذمسكأرادوا~وكريمتهروود

موقهالحجازأهلعلىليزيهالبيعةمعاويةاخأللمتا~:قالوااسياخهعن.)

العربأعناقلكوأخضعتاألهورلكاواألتقهإتيبئنييالهقالا~م

الرحمنوعبهعمربنائهومبهعليبنحينوهوالتعرهوال_االيبقولر



ليزيدمعاويةومية

األمرهذافيزمكياأناتخوفولستالزيجبنائهومبهبكرأبيابن

متلعمبالنبيوقرابةمظيماوحقتامامنةر~حمالهفإنحسينمثافيغيرهم

فأمنمحعليهرتقهفإن~جوهيتحرحتتىتاركيهالعراقر)هلألخنوال

تنهوقهقهفرحلممرابنوأمنامنهالعفوتأمرهإلييالهأنئيفلوهنه

5األمرهذاهلىقتالكيرىأظنتهوالياالهمنوتحلنىالقرأنوقراءةالعبادة

0أاليوماهامةعنمةفئيخالرحمنمبهوأمتافعوا)تهلرماهيريهوال

األسذجنئوم~~يجئيالذيوأمثابالنساء~مئفولوهورنمه

الزهيربنائهعبهفهووئبفترامة.مكتتهفإنالثعلبمراوغة~ويراوغك

يلتمىأن~إالإر~باإرابافثطشعنهعليهتبنتىفالمنهفاستمكنتفعلهافارذا

>اولراستطعتماقومكدماء~او:حقتنمنهأفآقبلفعلفإنمنلفحأ~

فبئترهيريهمافهبكرأبيبنالرحمنعبهموتأتاهحتتىيسيراإ.~ا

عوانةهن´يعهبنالهينئرعنعمربنحفنصشيوحهالمذلال

وأذللتاألشياءلكتوطقهإنتيبتنيياومينتهفيالبنهمعاويةقال:قال

~منهريةوالمهسكثةاهلافآنظ~الناسأعناقوأخضعتاألعداهلله

15فآسرايأتكلرومنمنهذكرمنهر~وردمنو~أ~فإنشهم

فانلهووماللةاألمراءملىطعن)هلفإنشهرالعراقأهلاو:نظبصلتهإليه

فليكونوااسرمأهلاوأنظافآفعلعاماليومكللهملتبهأنلوا:.سر

ففلنهرفيفرغوافإذابهرفآرمهأمرهرابكفمنو~وعينبتكبطاتنك

بكنأبيبنالرحمنمبدائهكماكوقههرإفسادملىالناس.منالفا~نئىاليك
1>أئكفلستحسينفأمناالزيجوابنعمروابنحسيناإالمليكأخافهفلست

قذطالبأبيألإنأخاهوجرحأباهقتلمنفيكنحيكه~وئوبهفي

ودونمحهوهمفيهاالمتفادةتتعطيهمأنالعربأبتغاية.إلىقهر)عناوامه



سفيانابيبنمعاوية

فغبالزيجابنوأمتامنازمتكعنوشغلهاإلسالمهوقةفقهعمرابنوأمتا

ثاحه~المطاولةعلىيفسخفإتهلهأفألبثةإ~شخصفإذاالحخثه

مثلثينكةأبيابنمنأجتر´يجابنمن،ونربنعيسىناحهمثمتاعبنهشمام

».زميالمثرائيعلىوهوبحتبننيبكر.بيبنالرحمنعبهتوفتي:قال

اتتنةالمهمنسكتةمائنةمتقهفلمتابسكتةودافنفحثملسكتة9

فقالتقبره

أحقنبةيمة~جهامانيأكنهو~

عاثنصهلناقيلحثنثىاله´هنرمن~

الرحمنعبهأذبعضهموروىءوخمسينئمانسنةسائسةوتثوفتيت:قالوا

الكلبيهنامأبنعبتاسشيوحه9باطروذلكمعاويةماتحتتىباقياكان10

~اسنةفيوذلكاالوفاةمعاويةحضرتلمتا~:قالواوغيرهعوانةعنأبيهمن((59

ءروكاذالفهنريقسبنالضعثاكمعاويةعافهغائبايريهكانأستنين

فقاذاليهمافأومىيالمثرأمنعهبنر´باحبنعتفنبةبنومسلوئثر~طه

فأكره.ملكأفإنهرالحجازأهلأانظبتنييافيهاوكنبوميتتييريهبلتفا

العراقأملاوأنظوجوههرمنمنكغابمنأوتعهتهمنهرعليلهقدممن15

أهونرعاملمز~لفإنافآفعلمامكيومكلفيمحنهرتعزلأذسرلوكوإذ

بانتكفإنهرانثأمأهلوأنتراسيفألفمائة~تثئنهرأذمنعليك

فإذبالدهمإلىهمردثمبهمفآتنمرائيءأأوعهمنرابكفإذاوعينبتك

الوليهعنمممثاربنهنامثنيحه~قهرأخالتفسهغيرهافيأقامواهر

يومهمنحثرثرخراسانيثةلهجاريةمعاويةجامع:قالوغيرهمسلوابن10
وماملهمعاويةماتأ:قالممثاربنهنامشيحه9ذلكمرضهمنفمات

الحكمأمابنولتىكاذوقد~األنصاريمثخلتهبنمسنلمةممثرعلى



سفيانابيبنمعاوية

ياابثينةالزعنبثقيتةعنمثشمتىبنمعستةشيوحه~الكوفةبعهممثر

لكنقفالوأئنىفئكر9رجامملهوائهرسولأمى:قالالزأ~يأى

)بيانقفالمعاويةذلكفبلغأينكرولريثئننفلر)عنيصفيانأبا

زننباعبنراوحمعاويةوولتىأ:قالواطالكرامعلىحقتالهرى

الناعرقفالوامرأةرجالفرجرعمالالجثألامي

إقامثتهفيواواحأالجثألاميإن

عثجالواإذاورأالثشعنهاإللهحثة

6اثهحقوقآداءبالتعجيلاألهورأولىقفالالبيتهذامعاويةفبلغ

عنهتمالىاثهرضيالحطتاببنعمر~أنبلغنا:قالعمتاربنمشاموحدثني

.اتروحمعاويةيالهقفالفيهويروحيغدوموكبفيمعاويةر.ىا~ما~تىلمتا

ببابكالحاجاتوذومنزلثفيتمبحأتكوبلغنيمثلهفيووتغهموكبفي

زاكيةعيونعليناولهمنهاقريبناعدو)رضإنتاالمؤمنينأميريافقال

اعةخثهاولبيبرلكينههألاانممرقفالاعزلالسالميرواأنردتفي

ويحكقالاليهأتنهثثتبمافأمرنيالمؤمنينأميريامعاويةقفالأريب_

0هماحتتىمبثليأضيقفيمنهتركننيإالعليكفيهعتبتأمرفيناظرتثكما

معاوبةيرىعمركان:اثنيوالمههشام~وقالالأنهاكأمأ.مركأدري

عنالحمنصيمثمثمثىبنمحتشيوحهطالعربكترىلثهذافيقول

وفدعليهمفقهوطينلبنمن~مشقالخضرا«´بنىمعاويةان´:اشيدخهم

تبنيهأنتكإالأحنهماتالواهذابنائيترونكيفهىفقالالرومماحب

.)لوزليبقىانبنهولموتقثرهتحفرهالعصافيرأنونيريهوللعصافيرلنفسك

ةققتبنمليمانشخصى:قالءاثنيالمه9بالحجارةوباهامهافههكبعه

فقاديهجو_اتهلهتفيليملنهفلرعثمانىبنسعيهالىتقينبىمولى



سفيانأبيبنمعاوية

نمثعنهوقالواممثلثينه

أثهأخنبرأت~حين~لنثمنيافتلنت

والبنخلاللنوأم

ثثكنلييااعثثنماذامنابنلثينى´أالا´بشغيل

اتثر.متألاليه´ين~آ9فتىأمنافكث

المثحلفيالناساعصنمة~أبوهو~ن

أته~نقتنت`مين´تأسا

ر´هنليغاربيعتلىألتفتىوقهتنيل´´

الفحلاامكثةمتوتهنريأمنوائكة

بثنانته~ينالجهماجهإلى

كا~لنصنليثهنتز~المعنروف´ستئل~ارذا

قثنةابنمعاويةملىمقهحينسيهفئكاالقاصبنسعيهبنعمرويعني

ديارألفسعيهبنعمرووأمطاهعرافكمنهيثمتهأنلكينبنيكانلهفقال

قفالوجارية

فتالمتتي0د0آر.ذ»
»و»يه»ين0كريرأغترق



سفيانأبيبنمعاوية

قفالوجارةألفاعثماذبنسعيهعطاهفي

ما~ااعتمانابننظمينبنالنيالتتفت
<ء<-وه.0ه08~08ه11كاا´»..»0~أ

لحصاللاللربى6الميواللولنا´`

يكنن0وكالسثحاب»جاد´كمافجاد´

5ثوافلته´فثتاشولكن´يكثنثر

أهنلنهمثو´للثألينا0عثدوإن´عاد´

فاملتهبالخثينىاثهمبادوأحنظى

القتطاميبنوئراقيهجهمنأيبهمنالكلبيهنامبنعبتاسثنيومه

بنانينفبنبثحنه~لبالئآموهوفأتاهوعئمانلعمرالثأممعاويةولي:قاال

>اابأوكانأخاهقتلقهلهأخ.بابنالكلنبيجناببنحارثةولهمند~لنجة

رأسهفإنالمقتولفزوججميعاالبحهبتسينسونخطباانههأخيه

فلمتارأسهبهاافلقبصحرةأخوهطيهدخلإذتثمنليهوهيحجنرهالفي

شئتو~انجميعاأخيك.بافذهبلكقتلتنهشنتإذالهقالمعاويةأتى

منتانبنبهدلإلىرسوالذلكبعهمعاويةووجته´يةالدقفبليةفاله

15ليخطبالكلبيجناببنمئلينمبنمالمةبنجبلةبنمديابن

ابتنهفخطبأنينفبنالبحهإلىفمضىفغلطبكراوكانتابتهمليه

بنمالكبنخستانيهنجوكلنبمناهينريالزعمنروقفالميسونفزوجه

بحه~ل

لهافثفتليوامآحستان~انتمىمارازا

)0البحنهبابنالاالمجنهفلنت´بمينسون~

كأئهاالعظامر~ثارمخثمنصانثه
محينطلامعالمهمكنحولالو~هننىمن~



وموتهسفيانابيبنمعاوية

مي•رءد/رمأمتاىنافخمنط

ابتهثراى0أذا´مالكجو0ثركان»وما

بفثيشلالتقضا.`يفنضيمتبثر_عثثى
نضثلثتأرادواكانوابهنه`الاه)إل

المتضثلتلالر´مولانثفنسبثعنه´ل.ا~لى

بحدالابنابيننقايسنت~اإنفشثثان´

المثحجتلاال´غترالئراطزيابنوبينن´

حتتىميتتافنوايةالقومهفيطشسالمةبنجبلةبن~يوكان

~افثعبنطعنمةالناعريقولوفيهقبرهموضعلهيخطاأليهويكوفى10

الكلبي
أتتهفنن´داأمنردؤيراجيالاعشيقة~~

ثبنرالهأيخثطآوااماتشتهي~إذا

يالنهزوجهاوكانحاملوهيسينسونمعاويةطتق:ائنيالمهوقال

والمحيحثيئاايقلولرعراباألبعضفرماهاألعلىعبهبنزاملعنهاقثتل`9

السائبأبيعن.بيهعنهشامبنعبتاسنيوحه8أخوهقتلهالذيأن

~اقريشةاههابنيليسردنواثهسفيانأبوفقالكيبرأمعاويةرأسكان~:~(قال95

>نعبتاسنيحهالأقافبةالعربيسودأنألرجوإتي~قفالمت

ببابهقريشةأنمريضوهومعاويةبلغ~:قالعوانةعنأبيهعنهشام

خلوتيإذابموتيأتتباشرونفقاللهأعوااعليهدخلوافلمتابموتهتتباشر)0

وقالمنهرفقبلواعتألرواذلكمنفاتقواحضر~إذاليوتدعوذ

عارلثلنتاسياالمراتفياوهلهلكنناا~متاخاله.امناومل



عينثينهفتحثممرضهفيمعاويةعلىأغميأ:قالعثمتاربنهامشيحه

شيوحهالاثهتقتللمثنوقاءوالوقاهاتتقاهمثنفإذاثهاتثغوافقالأ

انورفيمعاويةاحتثمرلمتا:قالالسائبأبي´منأيبهعنصامبنعبتامى

قالعنهتعالى

ريانقاشتكيثكتزاتتناقىأإذأ

نمتنا.ة،ابفتآتت»0وزثبأو

بأل´نوباقثبنراهالغثواديوسثغثى

قثلتباهمرضهفياتقلبانهوهماالبتنثينهمعاويةقالأ:ائنيآلمةوقال

تمئتارثرالنارخليةالفلثينتشهدابالىئتبامنالمالجمعقئلثتحقوال
ءهء فمبيرامنرىى_´معني´الكثأأمعيفتلثغة

15و´الراحالالتثطواف´كفثيتنثكثراأوفتته

منوأغمي´´:قاالالحمتانيطينبةوأبيموسىبنبئنرمنائيالمه

ةمتمتأهلهمنأمرأةأوأبتنهرامنلةتفالتفيهماتاأليمرضهفيمعاوية

رامينلةبناأل´~شنهببئعر

اىالنهاوأثفعلعالجوداماتمثتإذا

.)مثمردقليل.أمنإالالنتأسامن

وأمنكوااالسائلينأكتف:اور~دت
~.انياواله



فأنشرتعليهوأغميأفاقثر

أيو~ا.~لتهاشيءاأدام´الو

وهلااآلاريبالقلتب~االمتول

اهارموالعامين´´التيتان´

ينه~معاويةو~ناليبتيننفأنئةأفاقمعاويةن0ا:ويقال~59~

عا.لثلنتاسياالموأتفيوهثل.اهلكنناإمتاخاله_امناوهل5

معاويةجعل~~:قالاتهمسلوبنالو~عنعمتاربنهنامعنشتوهث

فأفاقحراباهواأبتنهفقالتالغوطةوبينيبنناكويقولمرضهفييهنألي

وقال

مثتنثراأيتراقفثد´تتفري0إذ

انى:أيبهعنميموزبناألعنلىعباعنمجا~بئعلي~عنائنيالمدا~
<ء»...
قميصاكانيعملهماتهرسولا«فيهماتااليمرضهفيقالمعاوية

متفإذاورهقارفيفجعلتهاقا.متهافأخألتأظفارهوقلمفرفعتنه
ه~~<..ه

واجعلواعيننيفيوهاوذ`رالقثاامة~واسحقواالقميصفالبوني

تمثلثمفعىوكفني~يبين«القميص55ه
،هة ا~~ىوانتفطع~الجودامات~متإذا15

ممردقليل.امنإالالناسمن´

وأمنسكواالسائلين~تاأكفأورادت

واال´نياالديرامن

فقالعنكاألفعيةبرأمهبمنىأورامنلةفقالت

أظنفار´هاأنشبت´االمنيةذاوام

ننفثع0التميمة_كثلألنفثينت´
عرزامي0اال´ومنفبيببرالحيدعبدعنمحتاربزهشاموحدني



وموتهسفيانابيبنمعاوية

الذيمرفهفيقالمعاويةاذ~:أبيهعنمهنرازبنميموزبناألعنلىعبه

تلنتقميصأأكوكأالليقفالمتلعماثهرسولأواضتىءاكنتفيهمات

تذخةأظفارهوفثلتوفكسانيهطيهكاذقيصافنزعوأميأنت)يبلى

عثيننيفيفأجعلوهاالقتالمةوخألواالقميمرذلنبسونيمت~فإذاقتالمتها

5أمرمعاويةاذ:أيبهعنالحثكثمبنمعمتهمنأائنيالمه~اثهفعس

بنعمراذوقالالباقيلهيطيبأذأرادكأنهبيت.المالإلىمالهنمفبراد

دخل:قالءالعجالنييازكأبياعنائيالمه9عتمتالهقاسرالنطاب

أ~يااأمبحتكيففقالثقيلوهومعاويةعلىقاألئهسعيهبنعوو

كاسفولونكأغائرةعينكاأمبحتلقهقالمالحااأمبحتقالالمؤمنين

>ايقر،ذ~~معاويةفتمشتلاتمسكاعتخهوالالرجلاتمافأعهداذابالوأثمك

عارلثلناسياالمثواتفياوهلفلثكنناإمتا-اله_امناوهثل

عمروقفالالكالماههتتسممهأنلثأحبكنتماقائللهقالخرجفلمتا

~الكالمهألامنأسعنتهما~سمعنهولربفسهمبقنيأتهأحب«اواثه

معاويةثقل:قالءعجالذبنخالهعنأيتوببنإسعاقعنالعدائي

15منزلهاخليهفلرمعاويةدافنوقهفجاءبخبرهالرسولفأتاهارينبعنوويزيد

وقالمنزلهإلىانعرفثملهودعاعليهفترخترقبر»أتىحتتى

بهيختب´اطامر_بقراالبثريةحا»~

فثرعاطامهقرأمناالقثلنبافأواجثس

كتابكثرفيذاماالو~يل~لثك~قتلننا

>)و~جعامتئنبثتاأمنسئىاالخليفثةقال~

بنااتثميهاكادات.واأل~واض~فماد~ت

:تقثلثماكانهاأراامنآغثبثرا~ذ



حومى_محنلنى

أحثلثناأرابثلثغنن~اذاتنباليوما

ظلثعاأوأا_بالبثينةمننهشناماتما

ثثفثعاأأنالنثفنسا~نلنكمثفادر~أثثوشك

فثأتصثه´عأا~ا

~´ط0أتيقت0تتد
يبتاالعبهداد0دآدهته_ا:نى0د0آد

بهاالغماميتنتثسنقثىأأبلثجآفرا

قر´ءاأحنسابهرأعثنالنأسراقاراع~لثو

توفتي:اواةونيرهمثوأنةىأبيهمنالكلبيهامبنمبتامرحدثني

قتبورأفلمتا~سنةوثمانرذاثتاذونهينمتسنةر~جبمنللنسز_اوية

رأتقالثرعليهوأثنىاثه~المنبرالفهنريقيسبنالضحتاكصعة

هاتوقفعونابهأهاوحهالعربعودكانالمؤمنينأميرمعاويةإذالناس

~ماتقدوإنتهأالالبالدله«~العبادخزاثرو~اكلمةبهوجمعالفتنة
.ده»د وبينيبنهومثخثلونقبنرهخلوهمثهثمفيهارجرهمئةونحنأكعانههوههو

ئالفليعضوأهيئهةأن8يركانفمثنالقيامةيومإلىالهثرأجهوشورته
8يخبوموالضحاثيا،فيمعاويةأكعانوكانت:هنامتاا،»الظمي



وموتهسفيانابيبنمعاوية

عمرهوكانستنينمنةرجبلأوفيماتمعاويةاذ:ويقالءهشام´قأل

بنعمروعنأيتربأبيعنائنيالمهالقسنأبوالسنةوسبعينمبها

المؤمنينأميرمعاويةاذفقالمعاويةماتحينالضحتاكخرجا:تاا.ءميموز

فعنبهقضىفقةنياالهبهوبسطالفتنبهاثهأطفاثهعبيهمنعبداكان

5وبينيبنهومنغلترذقبرهفبيخلو»ومتهأكعانهفير´جامهبهوائعوذونعن

ا،زعنالعتويشيحدالعاقبهشاءاوإنرحمهاثهشاءافإنوعملهربته

ارينبعتوأبوهماتحينمعاويةبنيريهكاذ~:قالعثيناشابنعنمدي

ثر~لهمافهقبرهفأتىمقبهالمنيرالبابعنهأبوهدافنوقهفقدم

قبضهثرعليهأنعراثهعبيهمناعبهكاذمعاويةاذفقا!،فخبانعرف

:ا)عنلثمفهوا~على.زكئيهوألقثبنلهمثنودونبعه»ممننخيرو.هوإليه

ورأمتذروالطلب.عن.نيولننبهفبهعاقبهوإذأفبرحمتهعنهعفافا~ن

عليبنالحسنو~ئني~كانشيئااهأرادإذاسئلكروعلىثمريط

دزعطاء~ىعز~:قالالشففييعقوب)بيعنالقصيرعليعنلحر«.زي0

رازثتاتكالمؤمنين)ميريافقالمعاويةماتحينيزالالئثفثميمينفيأبي

15اووأليتذنبئهلهاتوفغفرنخبثهمعاويةقضىالخالفةاوأعطيتالحليفة

وأئكداهالر~زيتةعظمائه~افا~حتسببالسياسةأحقوكنتثاسةالر

الخالذةعلىاوأحنأجركالمؤمنين.ميرعلىائه.مظر´العطيتةحتسننعلى

عوانةعنيعثةبنالهينئرعنعمربنحفصثنيوحهالعوأنثاء

غيرهآوالسثلوليهشمنامبنائهب`جاءمعاويةماتلمتا:قاالعينائىوابن

2>ثمفة9الخافيلكوباركالظيفةفيأجركاثهأمظمالمؤمنينأميرياقفال



ومونهسغبانابيبنمعاوبة

يقتة.0:
د>ه امتهاكابالمنلنكالذيعثطا«اواشنكنرأ

نثعنلنمنهاأل~قنوأمرأزا«~فيامنبنحنذاال

عفنبنىكثعتقباكاوالثت~وازلحما

.ة»عاأل
خلقهتناالباخيتأ`منعاووفي

يمتعا-0تترالمات0نتنيدإذا
معأويهيرثيالعثتبثرياند~راداءأبو~وقال

الحثواموالثهنرآالحلانثعاةحرأ_~بذن´ايةاوثأنشعىأالا`

السهامكاأل´زمتةفياخوافعحثي~آلكثلاعجاتالناافثعثنه

ميالثأايةمثعاوعلىاينثعننا´اسخثروهثناائنشجومفهاتيك´

األ~سديفاتكبنيرخثرابنآيعثنأوقال

وداالفتةيلتفن´أل´امو`رامنلتآاهبتأ_0نه.00سيمنت0نر.شد

النثريااواحد~هااله~هنراأماب´بعتزاذ.

ماأل´متواصوقالأ(8ال

نمنلبلمنبناارذاالكنببرومبابالسبباالمتواكلالي»يق»أيييا

صالحابثوا~اشبنل~لنثمنسك~اآمشه1.

الختلواإلىفلثينس´وأعمثل.ا
إقدمثة_ار´ابعاوالمثواتالحق´´الثكأألبلثةالحمام´إذ



لهتأمة.إلىا´:واسالاوالنا»ر~

ر´أىاالز~مان~وقةأمن´ا9:متر´ءإنى

عيبراةفيهأبن~هيته_واهنو´أين~

2متبار`لتالتالمتلولته`اتدينمتليلة´ا

ؤ~0ودجتةا´تلنغ-ا.تينب
فتبيكنكناأادناهأ~ظال`~أا

منتثتثعتنثروالأ´خثرتفثالبثتنني

بعنمهالثوا~ثه´دازذ´الجبال

لمتإلتفن:)...~ؤاا(
وامدشر»موانب»ذلالااالفثأز

ترابهكأنى~ما2بثهشر´ىحتئ

تبتمتود«م`يبته»اك´ءذغيتو»

~الألابئنانت´أفتهأفثما
تز.ن0د<بببننبعبه0.0~،
والنيلستقشىومااالفتراتاولثه

رللأ´ومكأ´يتختربى~:«»داهحصفن

يثفولحين´القثواا،فيلغباوة.

10اويميلثثفالنهابهالو~فى

تتحتوينرهليترووالهنه

يلتبنهالتهواحتكنرأ´ماامتننه

متننخولالمتبااتتطتيتراهميمتا

يؤدوا.المنونمحلثىلكان~يوامآخا~احيةكان´لواالأليواهنوا

اهعثننبة.بيربنرعيتاشبنإسنماعيل~عنعمتاربنهناموحدثي

فتر-´´_عليهفوفمعاويةبقبرمرالملكعبهانى:عمروبنمفوانعن

واثهكانواجتل_قبرفقالالمؤمنينأميريااهةمنقبرقرينىمنرجللهفقال

أ~حاربوإذا)غنىأعطىإذاحلنمعنويسكتعلنيعنينقعلمتتهما

معاوبةالرحمنعبهأبيقبرهألاهبعهممتنلغيرهاخترهماهرالهلهعجتلثم

1>ا~يذةمعاويةولتى:العجليماحبناثهلعبةب.فيكتووبالاثهيرحمه

وولتررعزلهثرمروانردثرالقاصبنسعيهوولتىعزلهثرالحكربنمروانى

:مسفيانأبيبنعتتنبةاسكتةمعاويةوولتىسفيانأبيبنعتتنبةبنالولية



وموتهسفيانابيبنمعاوية

وو_.مزلهثرالمغنزوميةاسزبنهامبنالقاصبنخالهوولتىعزله

سنةفيماتحتتىعليهاأيزلفلرشفالطإليهوضرمفياذ.بيبنعثنثبثسة

العاهبنسعيدوولتىمزلهثرأثهرآمروانإلىسكتةفضموأربعينثمان

فاشتدوالطائفسكتةاألشدتر•رعمرأبنهبعيدفولثىشفوالطوسكتةاائدية

مآسيهمعاويةفعزا>أميتةبنمفوازبناثهعبهفشكا»وسفهرميمر9

تالحمهمعيةبزلعمرومفوازابنفقالوسكتةاالمديةمروانوولتىسله

رأسكعلئووضعنيراقبتكعنعزلنيفقالقريىقابرمنمزللهامذر

العسرنأبووقال8وسكتةيةالمهمتتنبةبنالوليدوولتىمروانىل~~

بنيريهثثر´طهملىوكاذموالهمرأجوزمعاويةكاتبكانأ:اثنياثنهد

حر~سااتغذمنلأومعاويةوكاذ´عمروبنمنلزثرالمتبنسيالعتر`ا

حراسهعلىوميترثثراطهوالهشوقيىبنالضعتاكحثر~سهوولتىا

العراقأهلأعزمنلالحنفمعاويةقال:اثيالمدقالالالختربنيزيد

أثهعبةبنوفثطنساذخراعلىزيادبنالريبيءكعنببنرثالعابنوقال

اشهاببنوكثيروكرمازفارسعلىاالاعنو´~ربنوثريكأذارابينجاذووعلىرم

ملىالنضربنوزيادالكوفةأعمالمىوقتأصبنوالمريالرايعلى15

كعببنرثالعابيمممتالكجتلرأيتزيادإلى_اويةنكتبإمنبون

معهمالولتيتتهرالز~نجفيكاتنالوخلثنيننفيهموجدتزيادإليهفكتب

مرودذكنب:أسماءبزجتوايريةعناثنيالمهوقال~والكفايةامانةاال

يهطفكاذففعليةالمهديواذمروانبنالملكعبهتوليةيسرلهمعاويةإلى

ذكرأ:قالءالعتبتميسليماذبنجعفرعناثيالمد•يزيداد!مأخرالى.)
ريرايهوداألاثنر~فبنكتعتبقتلمعاويةعنداالنصاريمستلمةبنمحمتأ
وتدعنها~تتمنكمعاويةيامحمتهفقالبهغدرمعاويةسدكاذيهوديفقال



دمحتوطبهعنتااأخرجلليهوديقفالأرالخثهالى~انئهومولا~نسب

رتقهإذاليهوديوألقتلنابه~~الوا~لمعاويةوقالعليهرايقهفلر

)زنتكنتإنتكمعاويةإلىالزيجبنائهعبهكنب:قال»انيالمهطمليه

لناأذنتفإذذلكقطعتوقةمرفقذ~فيلنافكاذالجارمنسفينةفيلي

5وفالنةوفالنةفالنةيوهنهخيراذلككونأذفعىأبيتوإذأحسنتفيفيها

وقاأ~فوملهنايتاموهنحاجةملتثإلىوبهنامةحثر~ونهن

ومنلمةحمنمىفولتيتتهبئيهبنالنعماناألنصارمنأربعةمحبنيمعاوية

بنوفضالةفلسنعلينفولتيتهسيهبنوعمروممنرفولتيتهمثخلقهابن

~وعمربكرأبيمنلهمخيرألوألناداتثهملزويزادولوالقضاءفولتيتهعبيه

ا0الهينئوعنالعمريشيوحهعوانةعنابيهعنهنامبنعبتاسحاثي

فلمتاالعراقزيادا_اويةولتىأ:قالواعيتائىوابنعوانةعنيعهابز

بنسلمةبنغينالنبنعمروبنا~~هبعهولتىثمممقرةولتىمات

بنالضحتاكزيادبعهالكوفةوولتى~زيادبنائهعبيةولتىثرحبتقال

آسيدبنخالهبنائهعبه~الكوفةعلىاستغلفزيادوكاذالفهنريقيى

اهالحكرأمابنهبعهولتىثرالضخاكولتىثمأئهرامعاويةهفأقر´أ

ائيوالمهعيتائىابنعنالهينأعنالعمريشيحهطبئيربنالنعماذثر

إا~فكتبامواتحضربئيربنالنعمانمعاويةولتى:قاالفسنلمةعن

معاويةبنزيه

اةببلنهكنتيتتنراالخاله..ما

2<اتلنتنادتالعتواونيرانودالقتر
بمند~هاوامنطفينتكخليلياأبوك

عواومصه~كانوا~ا~س~



معاويةايامفيالخوارجاخبار

امالحتكأوابئبمهالكوفةآلهومإعفاشهفييةممامفكلتر

حبعالالرحمناألبممم

الثهرحمهمعاوئاايامقارحالموراق
مت0بز<«<محإيما،0»شز<ر•<ءبد-.

ءمائةخسيالنثهنروا،يوماعتزلمنجثياألفثوأفلبنفثرأراةأ`كاذقالوا:

أيعلىرينهماوائهوقال~ءامائةوخس)لفهفي:ويقال»الثبتوذلله

ثرواله´منكثراةايجثيتنالبثنتهبناحيةنزلحتقومفىطيناشاقشي»

~:الكوفةومهوقتهمعاويةوواليةالحسملحبلغهفلمتائثمنر~زورأق

نوأةقتالهفيالعق)ذزتابوالأمرهفيننطالمنجاءاقةالمحابه0.

وكا:~منهبالقرببالنتخينلةفعسكربالنثخينلةومعاويةئثهزازورمن

إليهافكتبيةالمهيريةشخصىقهالسالممليهماعليبن»(»دالحسن

فلويتفهافثواأوبالقادسيتةرسولهفلعقهفرأراةقتاد<إلىموهمعاوية

أتلبهالقبنلةأهلمناأحهأقاتلأناثرتآلواتي~اويةإلىوكنبيرجع

معا«يةفأمكأدمانهاوحقنوألنفتهااألامتةأمرلصالحتركتهفإنتيبقتالكه~

الكدذأهارامعاويةبفنهالخوارجفهزمهرالثأمأهلمنأجماعةإليهروبعث

منفغرجأمرهمتكنفونيأوازاقرواليعنةلكراأمانالوقاللقتالهر

وتراموأفوافقهيأريالعثهمثرافثطةبنخالهوعليهرلخيربشراكوفةأهل

فامتزلفكلتمثهلرلواقفافراراةإلىأثنجشعوجاءتوالنبنلبالحجارة

<زالقعتفاع´ءميتوأخهاكوفةأدخلوهحتتى~وهثمفوءظوهمعهم10

وكانفأدخلوهعثرأقوببنمتزيىشينبانبووأخهفأدخلتهالحاثيفثمنر



االسديأداعفيأ~ف`ه

أبيبنائهمبهحه~أ´بهحه~إناصحابهبامروالقاثرخليفتهجملفراراة

فبايعهالكوفةموقهئالئمائةفيالنهريوماعتزلممشنوكانالطائي:لحوأساى

ا~تاهقومهوحبنساكوفةفراراةدخولبعةفراراةأمحابمنالخوارج

تتا»ساءالحوأأبيابنقفثتلالكوفةوأهلعثرافثطةبنخاله«قاتلهوتنه

5فيوأربعينإحدىسنةفيوذلكجرييبنعبيةلهيقالتغنلببنيمنرجل

ا«زوكانأ_حابهجلوقثتلاألولىجثوااىفي:ويقالءلاألووبيحشهر

إذايسلبهأنالسلطانمنفيخثوقهالخوارجأمنر~وليحينساءالحوأبي

فقالقتله

قثبضتواحئنا)رأراز:)بالياإنما

«ابثاررصان0باد0فثمثلتثوماذا
قتد»رناشنوالننرازناالمثجثرةتبنوي

نبت0.تد
~ارالمماريو~القمراوالشمئس~

~نئفعهالقول

التنارمن~يننجوالذياالسعيها~ن

15شعبةبنالمغيرةملىخرجحيننوافلبنلفراوةالشعران:ويقال

االمدىأداعدحدده~أد
ةحراثأمرهمفولتواالنوارجاجتمعتالحواسا،أبيابنقثنلاما~:قالوا

منالر~وزببرازنازالحوائثرةوكاذياأل´سثهمسعودبنواداعابن

1.بئكتفثوافلبنفراراةفعابقامالحواسا،أبيابنقثنلفلمتاالسواد

وخمسينمائةفيوسارالواوزبرازمنواعتقهالخوار-دعاثرعليقتالفي

عافهأقليلوهرساءالحوأبيابزفلإليهوانضرالنثغثينلةمقهحتتى



ابو»فأتاهراكإذاقيرفلعلهأبكإلىا:خرجفقالثو´شرةأبامعاوية

فقاذفراقهكرهترأيهإذافلملتكبابكأيبئكأاللهوقالهوذئهفكلتمه

فرجحابنيإلىمنتيأئنرقساعةفيهأنفلتببرمحفركيةمنطعنةإلىأنا

عر-»بناذهعبهمعاويةووجتهعاتهألاقفالبقولهخبرهفيمعاويةإلىأبوه

البرازإلىابنهعافهخرجفيمنحوأئرةأبووخرجألفيئنفيأحمرابن5

ومبر.حمرابنانلهمقفامنكذعتمنيسعةالقوممنغيريفيلكأبتيافقال

إالأمحابهوقتلفقتلهأحمرابنفطعنه)حمرابنحوأئرةوبارزوصبروا

وأربدنإحدىسنةاآلخرةجمادىفيوذلكاكوفةدخلواوجالخمسين

وجههعلىغلبقهالسجودأئربوجههفرأىحوأثرةإلى.حمرابنونطر

وقالقتله~علىمفنهوعبادةصالةصاحبوكان10

ر~ئنديألتفثننتماا~~~لعمفرامثماها)سثة_بني~خامثلنت~

موقتمنةأبيانالحتز´نراطويلرلتينلميحياء~متصتلتيا»د»دثمتلنت~

يجةوعنارلنقنو´تيوذاك~ل´دناتيا0مثتلنت`آخاتقىتاأل`

و~:غتمررابيا9توأبثةليافثهثب

-الكوفةطىثمبةبنالمغيرةواستعملالشأوالى9معادومضى

ومثثلهدثلثدأ99`
ملىوخرجامتقهاألائنجثعيأفثلنثوبنفثراو~ةإنىثر~:قالوا

ويقالءبعيربن~عليهاخيالالمنيرةإليهفوجتهشعبةبنالمغيرة.ال

السثوادببعضلقيهبل:ويقال:تفتلهبئثهنر~زورفلقيهقيسربنمثعنقل

»أصحابهوقتلتفتله



األشجمىبجرهبنشبيبامر

وهومعاويةأقإتهثمعليتاقتلحينمثلنجرابزمعشبيبكاذأ

معاويةفوئبعليتاقتلنامثلنجروابنإتيلهقفالإليهلمتقربكافةباكو

هشئنوائهفقالأئنجوإلىو~منزلهدخلحتتىفزعتمورامهمجلسهمن

شبيبوكاذكربلهعنأخوجوهألايبر~ببابيأتهبلغنياوشبيبارأيت~

فلمتاقتلهإالامرأةوالرجالوالمبيتايلنقفلوخرجالليلعليهجزإذا

نيالالمغيرةإليهفسربا~شبيبمليهخرجالكوفةشعبةبنالمغيرةولى

<أوأمعابهفقتلهفواقعهقسبنمعنقل:ويقال»مثرأفثةبنخالهعليها

>ابينا~:الكلبيوقالء~وسثور~ااباجوبينا~~:انهينئموقال

فبنةمنرجلوقالأءالكوفةمنقربكلتهوذلكبو~تاوتلزهارا

معهكاذ

بهاالئثراةداذ~بمااآدينإنئي

الخثر_اسثقالجومته~النتخينلثةبثوام~

هبعالهأللتقيل:ويال

الخروجيريةالمحاربيرائهر~بنمثعثيتنأنىالمغيرةبلغ:نواة

فنألرواجماعةهوعنهالخيلتتهفياليهذرسلفصثفترمثعننااسمهوكانعليه

>)إلىوكتبالمغيرةفحبسهماتقيربيمنورجلمثعثيتنوأخألقوافتفربها

لركاناإذسبيلهمافحلخليفة)تنيائهةاإناليهفكتببخبرهمامعاوية

سبينهفغلتىمجنونأنتهتقيربوتفئههالتميميذمتاا.حةيقتالولميخرجا



كببنا~دألبنولد9ال.ه`أل2~

أئمو،قفالانمؤمنينأميروأتهخليفةمعاويةأناأئههلهقفالمثعيننوأمتا

وددتقاللمجنونإ~قالفيهاريب~الأتيةالساعةوأنةحقاههان

تميمةأنأئههقاللكاقلتبماو~يحكأتشههقالالجنممالحيمنأني

لةدمهأمقنيقيبصةلهيقالهاللبنيمنرجلفقالءمثخاربمنأكرم

اكوفةخوارجمنرجلوقفمروانبنبئنرواليةكانتفلمتأفقتلهدونك5

مذامنقفالرهاصهفيوهوقبيحةفيهافلقة_ملىمثمازأهلمن

منزأ»منخرجإذاحتتىميبصةبابعلىفجلسمثعيننقاتلهذافقالوا

بنشبيبمعخرجحتتىأئواالهأيثعنرفهفيقتلهحتتىضربهثرمعهمئى

هقبيصةقاتلأناائهاءأعهياياايجعلاكوفةمقهفلمتايريه

كببذا-دث.ي«اديه.أ،ي5أ
ومعهمراييأبولهيقدا،كعنببزالحار~لبنيمولىأخرجأ:قالوا

أبوذلكعليهفعابالنساءممهأخرجمنلأووكاذوكتحيفلةقاماذامرأ

قاتلتقهفقالالنساءخروجهكمنلأووكان)د~يةبنمراداميبالل

مماأردولكنتيبالثأمالمسلمينمعوقاتلنمتلقماثهرسولمعاه»»أالنساء

جابروجعلاياببادورفالتقواالبجليجابرأالمغيرةاليهفوجتههمانود`9

و~ربالفجورلهرضيعرولححيفلةقتفامأمحابيافتسثمةيالهريقول

~تثفنف~وااليقولاثهاذو´يلكمقفالذ~بمئلدونهمياأمحابه

ولتثيكاأو´آلفتؤ~اداكتلآلتمنع~و´آلبتمثراإذعلنرأأبهلتينو´~ا



الخارجيلبلىابىأمر

الخارجيللىأبىأ~
منةعدوفيهالكونةمجه~فويالأسودوكان~لينلىأبوو)تى:الواة

أهلسمعهجهيربصوتوحكتمأبوابهمنباببعضادتثيافأ~االشراف

5~المواليمنراكبائالئونواتتبعهفخرج)~لهايعرضفلر!ئمسجه

الكوفةبسوادتفتلهغيرهأوياحيالرقيىبنمعتفلشعبةبنالمغيرةإليه

لثيثلىأبوجا«:المشنتىبنمعنعثر~ة.بووقال»~وأربعناثتيئنسنة

هلهيترفلر0أمرأبترقهوكانالئئر~طتفتلهمةمهفي~~مالحار~بيمولى

عذن_ميفماينالألالمائةاألربعمنالنثهنريومارأتثثممشنحثيتانكان´

إىخرجثرنعوهأوشهرامنزلهفيفكثامجتههوكاذقومهمإلىودفعهم

مالبأبيبنعليمقتلبلغهفلمتارأيهيرونرجال.فياينلثغالهاقتالالراي

دزسالووفيهمفأجابوهالكوفةإلىالرجوعإلىأمحابهدماالالممليه

15ئامو~والان´´وتال´العشبنيربيعة

~.-التزااء.مين´ي~فتيارا

بتئتاكتتائيبفييتقنعات_
تقفريماألمعو0ندماائولىام

بننلثيالرايثنالثة´ناجاوازاتإذا

الداهنىآخر´اهانعنىبسار_افثثعنت

دالمستنواررورربيعةبنمالماجتمعالكوفةشعبةبئالمغيرةوليفلما~



ملغهبنالمتوردوأمرظبيانبنحيانابيأمر

بنوعتنريىالطائيجثو~ينبنومثعاذبابالرتينرالتينعيعثلثمةابن

ليحرجواأمرهويولتونهفيمنليتئماوروامنزلهفيحيتانإلىوفيرهمعثراقوب

••مثعاذودعواذبىهوأمرتواليإلىودعوهوالظثكللجوارمثنكرين

عثلثمةبندبالمثسنتوأرومثعاذحثيتانورضيفأبىذلكإلىينجثوا

نيالخروجعلىوعزمواو.ربعينثالثسنةجمادىفيالقوموبأيعهفبايعاه5

جعنو´نةبنئثمراتىفييتجهتزون`وأقبلوا~وأربعينئال~منةثعبانةمخثر

إلىذلكفأنهىذخبرهالمغيرةئثرأطةملىوهواله~مثونبنمبيصة~الطائي

قوأفتفرأصحابهمرفيد~المثنتوارذلكوبلغخيالإليهرفوجثهالونيرة

حثيتاذمنزلفيالمغيرةرسلهجرفلمتاوتغيتبالسالحمنهرعنهماوفيتبوا

دنوحيتانربيعةبنسا_إاليجدواولرالسالحمنشيناهناكيجدوالر~~

فقاربلغنيالألياههمالحيتانالمغيرةقفالجثو~ينبنومثعاذظبنيان

وكانتسنةمننحوأفحبسهرهمنهفنقرأحيتانناتيكنتاومثعاذمالو

إذه:ويقالءالقيىعبهفييزلوهودالمثسنتوأرإلىتختلفهالخوارج

علىأبحربنحجتارفاطلعمستترأبالحيرةالعه~سيتينقمرفنزلخرج

وهوسليمةبيأمةوجمحنهبنسثلينيملىفنزلفخافه)مرهبعض~~

فتواعهعليهاواطلعإليهسقطبمافأخبرهالمغيرةحجاروأتى~~آمهنره9

ائنألمدإتيانعلىوعزموامائةثال~ووافاهسثور~اوأمحابهدالمثسنتوار

أال:.،ئال:ةفيياحيالرقيمىبنمعنقلإليهرفوهتهخبرهرالونيرةوبلغ

تكنينى.حتتىاراشهزامينلةابايامرأالمغيرةلهفقاللهربالمتنهوكان

ماشهرلهفإتيإليهربيأسرأصرحانبنمعنصعةلهوقالالمارقةههها)

ةا~وندبخطبفإتكاأجلسالمغيرةلهفقالرامستقلوبحلتهامشنتحل

فمنعهبهثر´سيرينةمهدالمثسنتوأروأتىالشيعةمنعرفهمنمعنقلمع



علقهبنالمستور(وامرننببز~نابياهر

سماكمنعهبل:ويقالءالعبنسيحصينبنانالحزبنسماكبنعتبثينة

بالجمروأمرالعتيقةيةالمهالىالعبورمنانالحزبنسماكبزمحتبينهابن

ى0:شوأجراياجرإلىعبرحتتىالغربيالجانبمندالمثسنتثواروسارفقطع

«نالشاكريالر~واعأبومتهمقهعلىاثنالمهإلىمعنقلو)قبلارالعثه

هوأ«>~فا~دوالمنسنتوأرالوواعأبوفالتقىمائةئال~فيانمثمنة

يتولالر~واع

يثهل~اامنالفتىكتلالغثىران

~اسلاألاو~قنععنحاد~الجبان~~اذ:

البطلأللشهنر~و~واع~~بو.نا

>االمزارالىدالمثسنتواروانعازبمعتفلفلحقانهزمثرقليالوقاتل

فياعنواراالبنشريكالبهرةمنعامربناثهعبهووجتهمعتفلواتتبعه

مننوسخملىفنزلعليشيعةمنألتهمعندافىبنخالدفيهرا~الفئالاة

جند~ينيننقيرأنالرأيليىدالمنسنتوارقفالدالمنسنتثوأرعسكر

النوارجمعتفلوواقعالبهرةإلىيكشوانمرفاثنانمدنعوفارتعل

و>~نينفبنعامربنمسفكينمعهوكانقتالأشهقفاتهريابجرأجرا

الخوارجوأتىموفقهبهعرفايهشهقتااليومئألتفاتلالناعرميالدار

دالمنسنتوأرلقيشو~يومينن~قامد~يلمايامعتفلونزلساباط~

معتفلفماتطعتنيننفاختلفامعتفللهفبرزالمبارزةإلىعا»فهوأمعابه

فآتمذممتفالهعندالمثسنتواران:ويقالءجميعادوالمثسنتوأر

.)~´ميتتيننافغررأسهعلىالسيفمعتفلوضربهمدر»فيرمحه

تفتلالمنتفثريشهاببنزمتعنيبنعمروالرايةأخألمعتفلتتتل



ملفهبنالمتوردوأمردنظبيا>نحيانابيامر

دامتسنتثو´و~أو´ىو~لثوابتهتم´أهنر

امفنعثهدكنبوبالقاعاتثراكنتثه

فيوزاهفوملهما_اويةالىالر´واعر)بوروأتىمسكيناالمغيرةوأوفه

عثطينةبنجثريرأقفالأعنطائهما

المثعنقلوالجودالفتنيانفثنىومنتا

مثعتفا~جنلثة´~أواداىاأليومنتا

جدتهدبتر´)´متمنقيالأفثتانز´

جرااجثمأبهن

ابضالدط

لنتاوناوننةمنعنفالأفتننلتاأتحنن

و´~د:االمجثيانهاب´إذااالحراببادا

لهيات9فيمعبرمىوهربتى»يننفيقلرق0:
ىء«الهز)ن´0-اردنالتاأيئاأال



الطا´يجوينبنمماذأمر

مابحفتمنرعتقفيكن´تينشنيأ:(

2اعزغتيز´دارعااتنمتيزىيدمت

هكنقتمندوا0وقتد0يكزأشي0خنا-

فتنلتأياالختريتينابتيننيألاا~اآلأت

مئنذ.رايخرجأنظثبنيانبنحثيتانعليهثارفيمئعاذاالمغيرةأخرج´:لواة

المغير»إليهرفوجتهالكوفةمهفيوميببانقيامائةئال~فيفخرجارللجثو

ئيهاببنزمثحنيبنوعمروالشاكريثرانيالهثنهالر~واعأبائثعنبةابن

.~~ذوقالبجوخىو.محابهمئعاذقفثنلمائةوئال~ألففيالمنتفثري

0قتكمثنمنهرفنقتلناوعهفجاههونكنتادناعهلغليلإتاالناسدممهمين

هانتنههثر

19الهنجتينميذالببنسثهنولبصرةباعامربنائهعبةعلىخرجأ:قالوا

سمنىمتنلأووهوروايةفيالمتبصرينمنمثهنىولحان_اويةأيثامفي

واإليمانالكنمرفيبالشهادةئفطعقبلهالخوارجنتشهولربالكنمرالقبلةأهل

وهوالباهليالخطيرفيهورجالسبعينفيوأربعينأربعسنةفيخروجه.ألمان

وجههعلىمتربهالضربة.الختطيرسمتيوإتماوائلبنيأحدمالكبنيزيد

ه.<.زعتبادةبهرومراةافمثهنىبهرفصلتىلبصرةباينالجنربينفنزلوا

قومالواقفأتنرمثنلواقفانكرو~فيأختهوابنابنهومعهاللثينئيفتراص

متلعمالنبيقبلما:تبلواائهسبحانعنبادةقفالكألبترقالوامسلمونى



حصينبنومبادوالخطيمالهجيعيفااببنسهمامر

!آإلهالأنأئههقفلتأتتهدوقاتتهبتتهكهقالمنكقبلوماقالوامنتي

أختهوابنابهوقتلواوقتلوهكافرأنتقالواذ~فقبلاثهرسولوأنئكاثه

بقيتتهووانعازتةعهمذمرفقتلفقاتلهمبنفسهعامرابنإليهرفخرج

منهرفأفقبلوهاألمازعامرابنعليهيفعرضوالخطيرسهنىوفيهرأجمة_إلى

لورجعلتقهإنئيعامرابنإليهفكتببقتلهو)مرهمعاويةإليهوكتبفرجعوا5

والخطيرمهنوخافوأربعينخسسنةفيالبصرةزيادمقهفلمتامتتكفي

ودمامهنوبهافامتقهازاألهوإلىفنرجاعامرابنأماذلهمايتتمفالأن

مولىاسعهوأخههرفغاليهودنعنالواقفقومأذخأليريهوأقبلذجابوهقوما

ءامحابهعنهقثمروقهالبهرةأقثرتفتلهالجئمعيمظعونبنامةشه

شهيسوغأذورجااألمانمنلباستخناثهبعهقواتعرأمحابهان:ويقالا0

يتؤمنهفلرإليهعامرابن)عاذوبعثعامرأبزعنهلهساغمازيادعنه

استخفىانئه:ويقالءدارهفيوملبهققنلههفأخهمليهالفهعنهزيادوسر

مزرجلفقالوملبهققنلهزيادبزائهاعبيهعليهالفهزيادماتحتتى

النوارج

بملنبهباؤوااألهنزاب~يكننأفإن15

بف0بز0مثنم0د»ذ~0يبنعدنشه
زيادوسألءذلكقبل:ويقالءوخمسينأربعسنةفيسهنمقتلو.ذ

إلىفسيترهذلكفأنكرقراصبنمئبادةقتلعنبهوأيأخهوقةالخطير

«زالئخوصزيادرسولارادلمتاالتهأذلكبعهلهأذذانئهثرالبحر~ين

قالالبهرةإلىالغطيمصارولمتاأظالمليأتهزيادااأبلغلهقالالبعنر~ين)0

إذوقالهيتفقتهأنقثنينبةأباعمروبنمسلوو)مرمنز~فيااقرازياد~له599

عرزفباتذ~زعلننيفوقهافماةواحهأليلةفيهأيثبتولرمنزلهعنغاب



حصينبنوعبادوالخطيمالهجيعيغااببنسهمامر

قفاأ،باتأيزفسألهزيادابهذتىعمروبنمسلمبهوعلماللياليمنأليلةمنزله

إلىهفأمرشيئاإليتشرأنيهقكنتإذازيادفقالآخبراكمنكأدأنني

ف~ذلكأمكننيلوأتمثالقطعت)أنيتثنيلوواثهقفالعووبنمسلم

وأخذفتنهفهعثمنرةلهايقالامرأةفعملتهءأبامآلفيوألقيفقثتلبقتله

5تفتلهمايعسوأمأراالقلهمايقالالخطيممعالنروجأراداناامرأتثيننزياد

باهلةيعيبرجلفقال

.ازيدبنسشعنهبن~بنربيعةبياحهوهوشثينبانىمقبرةصا~

لهابناوقتلوادارهبابملىوهوالئتراةمنقومبهففتكتقيربنمثندة

ثثينبانوكانوأربعينسبعسنةفيوذلكحنصينبنعثبتادرئيسهموكان

النوارجتفاتلالشرطفيالتثميميعثتبةبنبنراليهمفغرجعليهمايهشه

الفرزدق~قفالتفتلهم

خادرايغثقانتينه´´لتمتنر»ك´ما

المنقر«االواشيجهابوافاتث_بني

ئامتاقتلوهقالالخوارجمنرجالأحألإذازيادوكانقومهفاتكوبنو

2»الخوارج~منالرجلالىيبعثزيادوكانمتتكثاشينبانتتتلكما

ءوالرجلةالخلثةاالإتياننامنمنعكأراهماويقولويكوهفيعطيه



القينىمخربنحار:نةأمر

الثنىمغربنىحارثأأم
الخوارجمنقومافلقيمصرإلىمتخربنحارثةميترمعاويةكانى:قالوا

و)هذ_زيادعلىالخروجرادفيالعراقموقةخارجيتافصاروأيهرإلىذ~مالوه

وقالفهربفطلبهزياداذ~فبلغلذلك5

المناللاطزافوالمتنىسقامازيادليثلتفاناتثمثنتانا

~لهتو~يتاداعزياداافتقتلتا

ياالمثنانامننثمر»الفا~~

طفاناالثكثمانثغيمولكنتا

فدقثضاعةبالدخلفهالسائببنزيهبنمثعثينبطبهفيز~دفبعث10

الكففيزيادإلىوكنبفأمنهمعاويةفيهوطتممنعرهألتهمعليهرايقه

وقالةالعثريومفقتتليةالمهإلىعقبةبنمسلممعومضفكفعنه

النمالفثرابمننثتحاش~وال

الوبالهام´يننتثيفثر´بأم

ز~وابل

لماظالناب~ايعنراقفمانزيات_

الاليزحرنوزءافمرةبنىقربأمر.»
االشيزاحنىنوزاخافازادياألةمثربنقثر´يبنوجثر~:تالوا

أنوأرادواسبعينفي:ويقالءستنينفي:ويتال<ثماينفيخالةاابادتا«(وهما



الطا´رزحربنوزحافمرةبنقريبامر

خبر_زيادابلغحتتىذلكفيالرأيلهمايفنراقفلرقثرايباأوفازحتالتوايو

فقالفازحتاأوأمترناقثر´يباملمنافإنهألايومناثفاتلفقالواالثثراطإليهمفبعث

:الرواةبعضوقال»إمامهمقثرايبافصيترواإماممحاالقتالالبعضهر

افيوكلقوامنويقتلونالناسيتعرضونوخرجوافازحتاإمامهرميتروا

9´يوذلكيثنكثربنيجبتانةبناميةوجهرخرنوكباالستعراضيونى8د

«بزاثهبهقررالرقثرايب~دايةبنمرادامىبالل.بوفقالءرمضانمهر

يقولأمثظلمةعشنواءاوكباماتعنهاثهعفارالروزحثافخيركل

_تهمفظرأهمحكتاكلهيقالمثبينعةبنيمنرجالفقتلواافهماالستعر

مأفنبفصارقثطينعةبنيمنرجالوضربواغيرهوقتلواالثثراطصاحب

ا0ارالبثووثبواالناسمربحتتى)بوابهوافأخألقثطينعةبنيمسبوأتوا

بنبثكينروخرجوقتلوهلوهفأنز:ركبياثهخيليافنادىالمنارةرجلومعد

نجاثرفهو)سياقفطعوهلهبطيفلسان_اتتقامموتهاألزدمن!لمالحيواثل

مهأقهقهبالبهرةالعجنليأبنجربنحجتارنوكهرفقاتلوراعببنيوأتوا

ثراربنشقيقعليهوحامىفمثرعفضربوهحاجةفيانكوفةمن

العجليفراخبنالث~يلقفالفنجاوميالسه

مابثعنهأبجثر~ابنناحثجتار~ونثجتيفت

متقاتلتهمينهاتينرليلعرمتال´ت´

وكاملشهالعراقمثجهثثبثحاالثهشم

1>بأمىاللواقفايبنكمأفأقتلألنمركمجئتراسببنيياحجتارونادى
خسالثراطوكاذالثراطتوجاهركبحتتىومموهالفضلآبايامحليث

وكا.فيهافحروممدارالىوهمافطرحتتىراسببيمعقفا~نلوهمة1>



الطائيزحربنوزحافمرةبنقريبامر

ممفأتاهرمليهغضبزياداألنمستخفياالحبيالختمينبنمبناد

مبادوضربهافاجتلهايبلقثروقصهمعهالناسودخلارالهخلفةالفثجنر

زيادانىايبقتربرأسمبتأدوبعثارالهفيالباقونوقثنلوقتلهفصرمه

زيادوكانبكنرقأبيبناثهمبيهلبصرةبايومئألزيادخليفةوكانعنهفرضي

نقا(قصارارماحاالئثر~طمعرأىالبهرةزيادمقةفلمتايومئهبالكوفة5

وناب.وزحتاففئر~يبومتلباءالجهيأيهكأتهابرماحتحضرونأراكر

ورحمتهاثهسالمتفالتالخوارجمنلقومجاريةفجاءتبهرأمحامن

أيزيادوقالمعهمفصتلبتزيادزمرينخالةفأدخلوهاطبتنمطيكم

ءالقطحرمتنهرراسببنوفعلتكماماتلنها3فلمقبيلةفيخرجتخارجة

معمماخرجناءهنمننساءأوحملوزحتافايبقترأهلزيادوميتروأجليتنهرا~

بنلعبتاتقتر~يبوامرأةثراربنلئشقيقزهتافامرأةووهبالبحرفي

جراحةمنوائلبنبتكثينيومرضوكساهاأهلهاإلىعبتاأهافردالحتصين

قفالبهيألنأهلهملىالنساءخلويةيعودونهالناسفكان

وألمل_بنبكثيرشن´فثليل~2تنا،~

ابناأقال

ال0لتوعنيبة´

ننراهتةاالتتوأمإثماقالوا

ا~البالدبواورحرو~ا

وأفتلتللهتو´ىمتضل~«امحاط



اهمالمجلىخراشبنزيادامر

مئلبهافعلت~خرجتامرأةاتتماوقالاهاوعرفصلبهابامرأةزياد´وأتي

البصريتينبعضشيوحهء~ينيشعرأنمنخوفاالخروجعنالنساءفكفهذه

رماةوفيهرعليببنيوز~حافقثرايبأصحابمر:قالمثبيدقأبيهن

زهرجلقفاللحريقنالناظتواترمونالر~هليبييالهرلواقفافرصوهر
5عثمانأهل

هثريقثنثاخثلتواالز~حتاف~لثناايثفول

نائتهسنةفيالعجليخراشبنزيادفةباكوزيادهلىوخرجآ:قالوا

ا:حفسربالمثوادمثنكنأرضمنخنونيتةاألتىفيمائةثالثفيوخمسين

»ماه~إلىوصارواققنلواغيرهأوحته~يتمةبنسعهمليهاخيالزيادإليه

20هعنهشونفيتحهارجهإنىيجتمعونالخوارجمنقومكان~:قالوا

عليهيفعرضبهمدعاثرفحبهرزيادبناثهعيبافأخزهراللطانويعيبون



ويالجهالوو(بنومقبةمالآبنمرافخبر

9رهعثرائنيمنهررجالسثرائافقتلسبيلهرويغلتيبعضابعضهريقتلأذ

وأوادرقعالبنافطواقثنلمتنوكانرجالرجلكلقتلأمحاسرمن

يكرهوقهأكنرهناقالواإخوأكرقتلتموقالواأمعابهملهمفعه~ابن

العيأتىالباهليحثجينرأوكان~باإليمانأ´مطمئنوهوالكنيملىالرجل

قتإرقفالهذامالهفقيلأالمقتولينالنوارجدماءمندمفضنحأمابهوقه5

الباهليارادالوبنعتفنبةتىفيدمائهرمنذهابيالكالبهؤالءاليوماألمير

حئجيز:وقتلفعكتمالخوارجرأييرىوكاذسيفهملىواستملمنزله

يبكونفكانواتوبةمنأماافطوقفالوأمحابهافطومونه~قفثنلفأخه

ياتالهوعرفوابواظالقو~دقتلوامناولياهعلىوأمحابهوعرض

أ»عرابنيالهقفالوسيالسهئواربنالهئنها~افطوولقيفأبوها10

إذئئوقولهاثه~كنابمنيةأااللك.جهمارفقالرتوبةمنلناىق

جثاهداوائثرفنتنتوامابعنةامنفاجراوااللنألينار´بثث

لحوافعافير´حيرأآلغثمثورأأ~هاامنارابتث~انواصبر~وا

ئمانمنةفيذلكفبايعو»زيادبابنيفتكوا)ذوإلىالنروجإلى.ممعابه

آمحابهممنرجلبهمفسعىالقيسمبةفيرجالسبعيننواوكوخمسين15

فنرجواالنروجفعجثلوامأخوذونتا0إقفالذلكافآطووبلغزيادابنإلى

01عبيهبفنهالجثلنحاءإلىومضوافثبينعةبيمنرجالأققنلواليلتهممن

اوالبثخاريتةالشرطفهزمواوواقعوهمتوهمفيوالبثخارتةأأالئرط99

تلواقفاالناسفكئرهوالفطريومفيوذلكواتبعوفرالبهرةدخلواحتتى1.

فرما»الماءبهوأقنعمفاحتملهنومهوععلئرمتنةفيافلحووبقيقفثتلوا

ا«زالمساءسهوجاءفمثلبزيادابنبهزمرتتلوهحتتىبالنئتابالبخارية

ذ~بعةمنهوشاعرقفالودفنوهفاحتعلوهعالقألوبعضبينهسألخيه



ويالجهالوردبنومقبةمالآبنطوافخبر

ثثبثتفياق~والمهالتتغىليث،اأواببا

».>م
•5خرا

وطوا~اس.مراددينعلىتبتغي

نعرواإذاالنمننا_وأبيوكهنمر_

اإلخنباتوذيأإللهإلى

لهةقصيةفيللهثئنها~الخطتيعيسىوقالال~ةقصيهفي

فعنلثةاواز~يثننتافاطوافثجهثلنت

ذأحافه

والبثغنلواللثؤموالبغفاهالغشر~ىذاو

آقنواهاأتت´فته

والعثغنلينالهاأفثةوسامثهفثإذ

وقالإخوانهمجالسثةفتركالخوارجأو~بعضزيادابنوطب

ور~يبثهالز~مانامثرافيازالما

م~زمتت~´ر`متننت`حثثمي

أتزاماأايمت»
إحوايمقمفارغثينرااوهثجثرات

هوهتجزق>مت
1>القثراأذتالوةاعنتيادثعنه~

ارجهإلى«جتمعوذقومكان:قاليعثهبنالهثينثمعنالعمريشيوحه

)خواا~األحقاثهعبةيالهقالوامنهملسرجلأاناهرفإذاحثنيفةبيفي



آديةبنمرداسباللابىامر

رالحثنثهاألزرقبننافعوفيهموهرذخهقو»فبعثزيادابنذلكفبلغ

ذاكبعةذقا:جهرفأخربعضفيوكثلتربثعنضهروقثنلفحثبسوافأخذوا

منهررجل

وإخنواتهاف_طوديزفيكاذما~

والعنبالقطنحرا~اارآلجةأهنل

«زايرحثهوأبوهأمثهوهي)داتةبناسمرادباللأبوكاذأ:قالوا

بنمناةزيهبنمالكبزحننظلةبنربيعةبيأحدكعببنعبيهبنعوو

فيرالقهعظييامجتههاعابهوكاذحصفةبنمعاربهزوأمتهتقير»`

النهنروانالنوارجمعوشههالتعكيرفأكرمفتينعليمعوئههالنوارج

بالقيمالبريآآلخذذيقولزيادا´وسمعأتتوالهكلتهاالنوارجوكانت

أخنر´ىزأر´وأأر´ةوازراانزو´اليقولائهاذزياديافقالبالجاروالجأر

ببعضا.نريهماإلىنملالاتازيادفقالحكمكمزخيراثهفعكر

لهفقالفعابهرالنوارجذكخراشةبنغينالذوكان~ء´اإلغماض15

رفيثنهواتقتمتمحبنت´منبعضيلقاكأذفينالذيايؤمنكمامر~دامى

أبدابسوء.أذكرهمالواثهباللأبايااثهأذكركلهفقالشعنرأالحراك

قفأ<الفستاقلبامىاههقفالأنكر»قثباءأأوعليهمامرابنأمرةورأى~

وكا:ءاثهأبغضهفيالسلةأبغضمنفإذفيللسلطهألاأثملالبكرةأبو

مناالثفاتلالويقولالنساءخروجمويعرباالستعراضينيهالباللأبو10
الئبنجاءوكانتمعهخرجتامرأةورد~»حميننامااالنجبيواليقاتلنا

كروتهزيادبناثهمبيهعلىتعرضانميممنيرأبوع0بنحرامبناتىإحه



أديةبنمرداسباللأبىأمر

زيادابنفألكالخوارجمخانيثمنوكانتوفعنلهسيرتهوسوءتجبتره

~~~(أنثهانبا(لأبولهاقفاللكبهبالل.باخراشةبناغينالنفأملمالثتبجاء~

الجبتارهألافإنفتغيتبيشئتفإنىالتقيتةفيسعةاإلسالمألهلجعل~

بسببيمكروهاأحهيلقىأنأكرهفقالتذكركقهتمسهعلىالمشرف

5اليهافنظباللأبوومرجنلينهاورايهايهقفنعزيادابنخذهافيهلبنيإن

اسمراديامنكبالموتتعآأطيبهألهوقاللحيتهعلىفعضالسوقفي

منيتةسوىمنيتةطر`الثبنجا_ميتةمنإليأهبأموانهاميتة.منما

القطرانرأىفلمتاهثنى«~قهببعيرباللأبوومر`ءأ´ظنونالثبنجاء

فيطلبزيادابن~~و.لحفثطران.~اسراابيلثهثرأمنتالثمأفاقثمغثشيعليه

10السجقانفكانباللأباوحبسبسبسرالناسوأخهالحنمنهمفمالالشراة

زيادابنوعزمعبادتهمنرأىلمابالليلمنزلهالىاإلنحراففيله)ذن

منرجلعلىبعضهرلوثوببسببهمالناسوأخهالسجنفيمنقتلملى

محبسهالىعادحتتىفتنكتومنزلهفيباللأبووكانإياهوقتنلهالحرس

بالخوارجعافهزيادابنوأمبح~´ائتمننيوقهبصاحبيألغدركنتماوقال

»اوختعنهفصفحفيهكثلتمممتناسمرأدوكانبعضفيوكثتبعضسرتفتل

أدوفعزموأخافهمذلثبعهالخوارجلحلبفيزيادابن~.ألحء~سبيله

له~ةفيوقالفأجابوهقومهودعاالخروجعلىبالل

وأجنمعرااالثوالةالجوأر~أظهر´و~أ

)0~أ´ا~ر~الات~أإنإلهيوفيث~

مثخربثنوإلقيننايثأتيالذيكثل~ر~ر

تجر~وإنأ´لثذنبيترىبماالرضىعلىاإلقامةانألمعابهوقال



أدمهمرمرداسماللابىأمر

.~أنهيجوالهرأظهربينمننحرجولكنتالعطيرالناسوقتلالسيف

~منهرامتنعنابظمهرقوم.رادناافإنىالنثلمنمننقهعلىوناقهمثنونمنع

العننبريفثفنببنعنزةبنامةقتهبناتهعبهبنارمنوجهامةقتهوأتوا

فمنعناهرالقومهؤالءعلىخرجنافلوالجوارمنفيهنحنماترىأمافقالوا

وال)نافالالسيفهدتوجرفإذاتنكرونىلمامننكرأ´معكر)نافقالالظيمن5

أمر.فيخرجاوجليننعنأخنبرنيباللأليالبصريالحسنوقالأتنم

اآلخرو~ثفحترفمضىالظمةانجلتحتتىهماأخةفوفظلمةفغشيتهما

أباوبايعوا´~كهماأخةيعنهأصوبهماقالرأيا)موبأيتهماالظمة

وكافىاألنصاريواباحبناتهبهبةوافمرثالثينفيالمبصرةمنفخرجبالل

وأتوأ´الرجوعبوافياللطانفهرفخوزيادبنائه~قبلمنالجسرعلى10

أعكلمابالل.بومنهخألفيزيادابنإلىيتحملماالبهاممابوافيازاألهو

زيادابنوبلغعليكو)سالللرسلوقالذلكسوىلماأيعرضولر.محابه

الناسبونهسنينسنةفيالكالبيزاراعةبنأسنلولقتالهمفندبخبرمر

موهنوكجانوأرامنزوامهنربينفيما<ا~~فنزلباللأباالخبروبلغمعه

ادزمعفيوكالمبصرةمنخروجهبعهمعهصارواعشرةمنهررجالأربعون15

ابن~يقكفيهمانباللألبيفقيلاألنصارير´باحبنائهبزاراعة

زاراتةابنأصحابوقالالظلمةأعوانهرالمستعانائهفقالر~باح

الفاسقزيادابنإلىوتاتردفقالواو:رجعوااثهاتثمواباللأبيألمحاب

أمحابفرمىباللوأبوآسنلروالتقىاتمر.ربعالمسلىيةدأخنهالذي

و:صبرواباتهامتعينواباللأبوقفالقفتلوهالخوارجمنرجالز~راعةابن>)

فشه~أالقوملكرابةوقةعبادهمنيشاءمنيورثهاشهاألرضإن

امواقهحتتىفهزصوهرواحهرجلةشهوأمحابهأسلوعلى~الخوأرج5(9



آديةبنمرداسباللابيامر

فيوأنترجالأربعونمزمكوقالزاراعةابنعلىزيادابنفغضبالبصرة

أمبحيوأنازيادابنمتنييهاألنأ~ابنفقالخير~كماألفثينن

بنأسلوفكانكالناسفيسواناسالقيةإتيهيتتوأناحنييمه)نمنإلي

زيا.ابنبعثحتتىخلنفكبا(لأبوأسلمياالصبيانصاحمرإذازاراعة

رالخثطعيسى~قفالفكنمتوابهماحمثنفضربواطالش

زا~فيمامثؤمن.ا~ألنفا

نا´أ بعوار

ز~عمتت~ذاك~لينىااكثذابتنت

الخوارجولكن

تينترقتال´االقتيتةالفينتة»هتم»

.متهزاواجوأخضرالمازنيأخنضربنمبتأدزيادابناليهمفوجتها

بثعنفيبنعبتاأبنعلنقمةبنعبتاأوهوأبيهبعهعليهاخلفوكاناليهنثب

فا<تقيربنعمروبنما~بنمازنبنخثزاعيبنمثعثينيبنحثزابةابن

15جمعةيومفيفارسمنبثجراداداراباحيةفلقيسرأالفأربعةفيإ~عبتاأ

زثلحدعةإلىعونا~اتهباللأبوفقالاللطانطاعةإلىوأمحابهباللأبافدعا

رعليقتلالذيزيادابنالفاسقإلىوالرجوعالمحارمويتهكالدماءيفك

بنالقعنفاع~وكان´العصروقتدخلحتتىفقا~بالئثبنهةو)خذالظنتة

علرإذاحتتىمعهمفقاتليقتتلونفرأهرالحجيريهخراسانمنمقهعثطيتة

1>وقالحينئذالخوارجعلىكرخوارجأنتو

النتناطنامينأننهأواتنناطا



ادمهبنمرداساللابيأمر

متهنريالحرورتين~محثلىأ~»

المثراطوافحعلىأل~حنملهثرأ

رمظيومفياتكرباللأبووقالأالتميميطلنقبنكثهنمىقتلهفقثتل

وتعاجرواأخنضرابنفأجابهرنملتيحتتىعونافوادالعمرأوقاتأخروهذا

ثرمالتهريملتونوالقومقطعها:ويقال»الصالةوأمحابهعبتاأفعجتل9

منهرأحهيثنلروساجدوراكعقاشربينوهرقفتلوهروأمحابهعبتاأشد

بنبنرأباللأبيرأسوأخألعليهيأتواحتتىمليها0كأنالتيحالهعن

همتامبنخثبثينبثةباللأبيمعوقثتلبهوجاءاالالتتينمبي)حهحجل

ةقصيهفيوسيالسهحطتاذبنعمنراذفقالالقيسعبنهمنالنثكنري

لهاأوله10

وايحاشمنتيو~جل.عن~اآمنبعنت

وصنحنبثتهداسيم9~نشمنيافيلثمتام2

اداسيمرألتحقتيدامي0~راميبال

دامبالالمنسنلمين´ء´مأدهثر~قنت~>)

كلثينببنيمسجهسزجمعةيومفيأاخنضرالبنالخوارجمنقوموقعد

)مرهفيهيخفىموضعفيبهفظفرواردفهوابنهلهبغلةعلىفحرجبالبهرة



آديةبنمرداسباللأبيامر

وحاءفهربالبنهيعرضواولروحكتموابفثخذهميوفومسحوافقتلوه

أحهمنهونايجولوقفثتلواالخوارجفقاتلعثبتادأخوملتخمةبن~

منرجلفلقيهأفمضىمنهوخرجخثمتخرقفإنتههاللبن~ةاال

قفالةمبيهادافتههيحيىلهيقالالشرط

أكثنيبثةيسنتثعةليحنيىقولوا

حمامهيلتفىمو´فا´قليلفعنا

فآتنذ´رواعباد`ناالفاهالذيكعتل

مثتقثثسثماماالحثرا~ا

نكثمأقنراإلثىمثبئرأإتزلوا
معااأل~راضعلىالمرات´فاصتطلواد

نثظتمثرلواإتز

التدعرقالم

أخضراأبنالعراقذاؤاباذاا~ل~

لحويلةلهةقميهفيالر~مينوقالءنثهنئلبيمنرجالنمثنيرابا

واكثهنمثس_واعثمنرو_وامراادس.لحزيه_



ادنهبزمردامىباللأبىامر

لمتسافيايأراام

ذاميمثة.غثينر~األاواتار~

:ألاحاضرالتواتأبطثالذ~م~إذا

ذميمةغير~األ´خافرطلبلقهأراد

:خثينضر.يثوام~األامنياف~د~واجئرفئرا

فثو´قهاماالتيفالدا

أ~.ات~بننيو´م~طاكثلينب´´وخاست

(ر»نانر0.

جرالنواظماحالر

حافرا´غثينراعاتمالهنليمونمنرا

أياتشىسثليلدنيمنامرأ»دقالثذ`9

~ألالثىمثعابا´دأمر`دامأاألا~

جيرالزاما~انمينناامعهفراواا

منحليمااجادانهافتهفتكنلنهنم

اأ~كالتتاهمتدابشهنجته



بنكتعنبوقال~مااليتجنبواولمقاتلهممنإاليقاتلوافلمآازاألهوكنو~ر

الستمننىممنمير

فثأحتنثواىانة´انثفنسثهحثه~ير.ا:بنثثراى

رباتبادمقر`بات.على

منلرجلكانتأمتهستمثيتةأذالمغيرةاباويتكنىزيادخبرمناأكانقالوا:

منأميايهشهوجعاليشنكثريممابفيلحسنكيباحيةيزليشكربني

أبىبنمالجبنممروبز~~ةبنالحارثمكانفبلغهاألهبتا،منحوله

15فحجبالطائفالثثفثفيثفيفبنموفهبنغير~ةبنىالعترعبةبنسلمة

علىتفولهعليهاالحارثفوقعمتميتةلهفوهببرىءحتتىفعالجهأتاهثر

الحارثفأنكرهبكرةأبووهونتمثينعالهتوله«الحارثبننافعفراشه

أبوفكانبمسروحالناسأشبهوكانمنروحلهيقاللهغالمإلىونبه

تدفالفاجرةجاريتكانللحارثوقيلمثنروحبنفتمينع.نايقولبكرة
.)أسيدبنمئبينهبتمقيتةالمرأتهعبه_منالحارثجمافزوالمى.~

ه«««لهتفولهمهنرهافيساقهكانعنبثينهلهيقالرومي»الثتففياعالجابن
أزأداةمنصوربنمارذبنيأحهفزاوازبنمثننبةوتزوجفراشههلىزيادا



ومعهمهاقةالمبصرةالحطتاببنعمروالهفلمتالحله~ةبنالحارثبنت

الىيسبيومثألوهوأوزيادبكرةأبوونتنينعكله~ةبنالحارثبننافع

معايكنولروفطنةوذكاءأأفهنرلهوكانمتبيهبنزيادلهفيقالمحتبينه

اأفتحفلمتاوحسابهزياداكتابويحعبيكتبمنوانغزابنعثننبة

بأكلهفكتبوأمرهثمالفناقسنمةوالهعنتنبةيةعلىفتحماالمسلمينعلى5

شعبةبنالمغيرةعمرولتىثربألفتحعنهتعالىاثهرفيالخطتاببنعمرإلى

يدبرمحتلوفيأيزللرثر~كاتبهزيادفنكانوانغزابنعنتنبة~!لبصرة

البهرةموسىأبووليفلمتالهويكتبالمبصرةعلىكوزمعاملكلأمر

أبيإلىفكتبعمرذلثفبلغالمبصرةعلىفاستخلفهغازياخرجثماستكتبه

مقهلهليسالسنيثحهغالماالمبصرةعلىاستخلفتأنئكبلفنيموسى`ا

موسىأبوقرأفلمتاإليشخمنهفيطنابيأتاكفإذابةتجروالهجرةوال

لهقفالعاقلفهرردعليهفردوسرلهعمرفكلتمهإليهبزيادبعثالكتاب

عبفخرجأهنونعليفالناسأخبرتكإذاقفالأخبرتيبماالناسأتتخبرعمر

أتهازيادأفقال~أهلهخسيسةبهاثهيرفعممتناهنهيقولوهوبية»أ.خة

كأل:وبقياكهاكعاموفياكهاكةوبقياكاكهعامفيأيمقنناألناس15

عمرعلىذنفامتأرهربألفعمرلهأمرثر~وعقلهحفتمنالناسفتعجنب

ختنتانوعليهأفنامعينهفغلبتهاليكأخرجاأتنظإليهفبعثاأليامبعضفي

واحدرهربهاأخذتهانتماقالاتنبهفلمتاةرباالعالهعمررأهفلمناانيهجه

االمربعضفييكتبأنمبفأمرهفطنتهمنوعجباذأبأسفالعمرفقال

فكتبغيرهقفالأخركناباالمعنىذلكفيفكتبغيرهقفالبليغاكنابافكتب1>

إلىهردثربالفتهفيفهوتصرمعرفتهسعةمنسرفعجببارعأثالثاكتابا

~علىوفهقابل.منكانفلمتافعنتق~أأباهباأللففاشترىالمبصرة



أسيهربنعبيهربنتمنميتةمنأبيامئبينهبهاابتعتفقال:أللفعن~له

طالبأبيبنعليمقه~لمتاثرأأ~كاناأللففعنرلهفقالمالجابن

ابناستكتبالمطتلبهبهبنالعبناسبناثهعبهفاستعملبماذخذالمبصرة

سيرةلهفقيلالفرسسيرةأمثلعنزيادأفسرل~فارسواله_زياداعبناس

9~كلخراجمنفارسأهلهنيضعكانقتباذبنكنرىأنوشراوان

يتعمىلمأعمارةفارسعتمرتحتنىذلكمثلزيادففعلسنةاخراجسنين

مكنةالىوشخصعليناغاضبحينمبناسابنواستخلف´أقطمثلها

فقانالناسفخطبدهويتهههيتوقةزيادإلىمعاويةأفكتب´رارزياد

األحزابوبقيتةالنفاقوكهنفاألكبادأكلةابنإليكتبالناسأيما

>اسيوقوماقباثعألفاسبعينفيائهرسولعمابنوبينهوبينينييتوقه

األمرهذاومللئنواثهأمايموتحتنىمنهرأحهيلتفتالأذاتانهمعنه

رضيمعاويةالحسنوصاحطيتتتلفلمئة»بالسيفاباضرنئيليجةإليه

قلعةعىتههيبفاومرقلعةفيزيادتحمتنلهالناسواستقاممنهمتعالىاثه

~نبقتلوأمرهالبهرةإلىأرأطاقأبيبنبنسزمعاويةوبعث~ء~زياد

15اتههبيهوهمزيادبيأخهالمبصرةبنسزمقهفلمتاهليمعهواهوكانخالفه

قفأ!رغلماناوكانواحرابراباروالمغيرةرورالرحمنوعبهوسلنر

أ(5~تخليةفيفكلتمهامعاويةإلىبكنرقأبوفشخمىزيادليأتينيأوأل.قتلنتكر

وكنبسبيلهربتخليةبثنرإلىفكتبلهرذنبوالاثأحهوقالزيادأوالد

سمناهاأيتاتيؤجنلهأنبتنرإلىطببكنرقأباان:ويقالءأمانالزياد

1.منيومأخركاذفلمتاذلثإلىذجابهزيادبيفيفيكلتمهمعاويةليأتي

الشمىغروبيتنترموفبيناليقتلهرزيادبنيأخرجالشمسطعتوقهاألجل
لهدابتةملىوهوومهقهيتننرونطامحةالناسوأمنيننبكنرقأبوأقبلإذ



ءالناسفكبترمحنهرباكفمعاويةمنالكتاببثسرأأمىحتتىهاجههقه

شعبةبنالمغيرةوكانأئهرمتنةبالبهرةبثسرمقامكان:بعضهموقال

كانىالشهودعليهفثههالمرأةمعواجهلمتاوألنه~لهلكتابتهلزيادمديقا

بهيثخنزيالأواثهيفضحالرجالأرىقالعمرإليهنطرفلمتارا~زياد

ءزا~عمرد´ر~أحتتىالشهادةقطععنحجمفيمحستةأصحابمنرجال5

رأهحينمعاويةفقالمعاويةعلىالمغيرةأخلفه´المغيرة

ا~-اأ~هما~ما-´ ~ه«~>0~0 ران0المتراميرأامتواضعإتما

تبترالأواايسنتتراهناصح.فإلىبمر~بتحت´فإذا

فاصداعنهتستردكسرعننيتتوادإنالمؤمنينأميرياإلمغيرةلهقفال

يكونى)نأترفىالعجنزاءالوطثرمعاويةقفالوثيقاعاءأووشفيقاا>

أنيؤمتننيمابمكانه~والحزمالر.يذويوقريعالعربداهيةوهو´زياد

ساهرآليلتيبتلقهواثهأجألاعةهافيتعيهالبيتهألاأمللبعضيبايع

فيليافأذنالمغيرةقالفارس)رضبقلعة_واعتصامهزياداريرلذكر

أفنلحقالر.هفلمتازيادملىمقهحتتىجاداافمضىنعمقالبه.تكإتيا:

معاويةاستحفقهمنكالوجلانالنغيرةأباياالخبريتهيإليكقالوائد´´15

فإنعلياثرافيقالالناسعليهواجتمعالحسنبايعهوقهإليكبعثنيحتنى

محضفياانالمغيرةقالاألقصىالنراضو~رم~مؤتمن´´المستثار~

إليهوتشخمىبحبله~تصلأنأرىيقالتمهفيخير~والبشاعةالرأي

»ريوميننأويومبعةزيادومضىالمغيرةوانمرفءائهويقضيأرىقال

لهفضمنالمالعنمعاويةفسألهمعاويةإلىمارحتتىفارالمغيرةمقضي1>

:يعهبنألهيفنموقال9بأللكفرفيدرهمالفألفي~إليهيحملأن

د~مائهفيوهوزياد~يكون)نأترضىبالكوفةومعاويةلمعاويةالمغيرةقال



أشخمىأذأرىقالترىفماقالبفارسقلعةفيمتعمتنااوحزمهورأيه

~اأفعلتاا،بهتيكفأإليه

فلقيهأمعاويةإلىألفاأللفيايعملالعراقإلىأازيادوثغصأ:قالوا

معاويةقالالفثضينلأباياتريهأينلهفقالالئينبانيمتبيزةبنمصنقلة

5ال«أقولماإليهألتقيتإذمؤجتلةومئلهامعجتلةدرهمأالفعثرةفلكقال

برهالعراق)كلوقهكعنةزيادكانالمؤمنينأميريالهافقللقيتهإذا

الناستقولماأرىماأرممألف)لفيامنهرضيت~حتتىفخه~اوبحنراه

قا:ماإليهألقىمعاويةلقيفلمتاذ~لهفضمنحقتاإالمنعياذأبيابن

•دعاهذاعليهمفقهزيادإلىمعاويةفبعثأنعرقاللوماأواقاقالزياد!»

.اقفالقبلهاخرجتوقهإليزيادسبقكاثهعبهأباياللمغيرةمعاويةوقالأ

أأ~5وأطوحه´راكختألاااشامهاألربكلترإذااألريباذالمؤمنينأميريأ

فكانالنتفنصاذأتنوفامتوقهالزيادةيرجومقهزياداانشركعنتي

~ذلكحسبعلىسينر~نا

زياداوأمرالمنبرمعهالثانيةتهمرفيمعاويةملىزيادمقهفلمتا:قالوا

15عرفتقهاتيالناسأتهاقالثمعليهوأثنىاثهمعاويةفحمهمعهفصعد

الناسفقامفلينفعنهاشهادةهعنةكانتفمنزيادفيالبيتاأهنلشبهنا

مرايمأبووقام´ماتثممو~نهقبلبهأقرمفياذأبيابنأتهفئهدوا

محليذمقهسفيانأباأذأثههفقالالجامليتةفيخمتارآوكاذنلياللو

فلمتاوطعامبخروأيتهلحمتلهفاشريةفأتايفيالةالمؤمنينأميريا

~)أبااذلهاوقثلنتبتميتةتتهظبغيتالياأمبمرايمأباياقالأكل

تفالتمحرمتلهأعيبأذأمريوقهوحالهشرفهعرفتقهمنسفيان

أنيبثفلمأتيتهرأسهورفعتعثتىذا~ذاغنمهمنزوجيعثبينةيعيد



كفلهفقلت)مبحتحتتىمعهأترلفلرمعهخلتفهزايلهاتجثوجاءت

منزيادفقالوافنغينهاونتننإبطينهاذ´فرلوالصاحبةخيرقالر.يتها

:،وجلىثرأمتثفتشنتمالرجالامتهاتاتشتمالمثرايمأباياالمنبرفوق

جهذخرزيادبيهأخهالغطتاببنعمرأذ)شههأقفالأخروقام´مرأيى

كانلورجل_من)بو»شهحافراكاذمتنرجلفقالالنأمرإلىأخرجهيومو

أ»»رحرفيوضعتهوائهأناجانبيإلىوهومنعياذأبوقفالعثننمترله

ألبيمعاويةقال:الكلبيبنهشاموقال2غيرياأ)بلهومامثميتة

سفياذأبااتشههقالزيادأمرفيكعنهماحاضروزياديالنمنهالبينضاء

آنتثنهافمااثهلعنهايقولوهويقةوذ~~اهورجعالجاهليتةفيواقعها

~شاتمااع~تشهولمآشامهداعيتفإنتماتفنعشزوالثهاد~)دآزيادقفال0.

؟ميراذالناسأيهاقفالزيادكلتمالمنبرعلىمعاويةكلتمفلمتا´:قالوا

وموباطهمزاههحقماأدريولستممعترماقالواقهوانشهودالمؤمنين

معاويةكانوقهنزلثرمشكوروو~ال_مبرورأ´أبعشبينهوإتما)علمومثرا

ورفيأقرحتتىرضاهفيعشبينهبتمقيتةاخيمحتبينهبزسيهإلىمث

فلممعاويةعلىخولالهوطبيرفىأنابنهيونىوأبىمعاويةمنعبما0و

سعيدبنيوسأقبلالمنبرعلىيخبومعاويةالجمعةيومكاذفلمتاإليهايمل

الوله)ذ~اثهرسولقفىمعاويةريارقفاليديهينقامحتتى

للفراشىوجملتللعاهربالو~قضيةوإ~الحجروللعاهرللفراش

وموالييلعثبنهإتهسفياذابيابنزيادكاذلئنفراثهاثهواأتقالحجر

ءنتعثرا~اطيرذألأويوسيانلتكهواثهمعاويةقفالمقيتةستتيأمتقتنه.»

وقوعثهأبطيئاأطثينر´اةبكميرنألااويونىيالتكنتن~واثولهتالاته0الودة



وقالأا~إلىبثعنه~و~بيااجعالمثراوالسمعيهبنيونىقفال

الناعر

مو´ثاثل

اماجهاوادعثثرملثيئهمافضى

مثوديالخليقةاسمنحفتىأو~~

عمتنيواال»~مليرادالعالجيسعيهبنيونىقال:الكلبيابنوقال

فيناء~الزأبيوتركانعرقالنانالهفيمااشراباااتركتفقالزيادامن

~الحافلة

ا.في~سنينخسابنوهوباطائفزيادأسلم:قالائيالمهحدثي

وكانآإمبهاذووالهذلكزيادلهفحفةالئثفثفيحثيثةبنجثبثينركناب

»ة95سفيانألبيزيادااذ~:زيادألعناليقناذأبووزمءفثراتثنااأبايكنى

فيباهلوذلكسبنئثمنسبنيمنثراتميمبيمناعنواراألبتأمماءوأمته

األ~سنوادأباعبتاسابنولتىحين~األ~سنوادوأبيزيادبينووقعأ:قالوا

األاسنوادقفال~ارؤ~الخراجزيادووانتيالصالة

تويته>_0ن0>0تنه0«ائنو
ءيهر><نهز0.د«00:مز0>عفنت

تمتمايلتهتلتيااتاتت2كاد´ةتا»

تبابه0منمضىفيماداماتمو

ايلنهامأمز_كنلتد´عوكتزيك´



5الدموبمدزبادامر.لماا

نامتمنعيلته´وناتحمئيوبعنجنه

يماجلثهالمثنالفثحش`بينزياكبثهنلوذد

يو0.«د0ذ´_.ة
يثشنتثمثيظلزيادأأن~

والعثمثلاثهامنهايكتئبل»0والور

لتهاقتلنتتمزاداالتقيتوقته´

ال`ملبا0»ت0جاذلك»ماومبا»

مثجتثمثع.ا~كل~0~ر

تتننتفيلظتلنت~ألشقتيننامااذاحثى
ايضاؤ´ليالهاألسودابو´وقال10

أرسالتةزيادا)عثتيلأبلغاأال

أمن`األار´ضاكانتحيثألإلثيذتغتب

لتقيتنيماإذاتنقانيالتكفما

لتننفاكاف`عيتكهركاعنيدتمنرف

بددسو:،0::.
عثدادةأقوامويبزبينهكانقدمهافلمتاالبهرةزيادأمعاويةوولتى:قالوا

ممذر.اماوعظمالناسوفعمامنتيرفعيالهشهالحمهأفقالالمنبرمعه

وتعتأذانيد´بز´جعلتثهاقهأشياءامنكمأقواموبينبينيكانقهوإتهأال

بعضكرعلىاطلعتالووإتيأال~الحثميطةتثذمبارةالقشهان~أالتقدامي2>

حتتىقناعالهكشفتوالستنرالهمتكتلثمابغضيوراهوقد

6أاثهيرحكمأتمكممىفأمينونيا»أنظلرفعلفإذامثقعتهي´يثبنه



مموهالدبمدربا(امر

سيغتبطقبلناممتاشىوأقبلناممتااسيينأسومنابقةمفتبط_وراب

إ!.راأنطققفالالثثراطمنرجالدمايومهمنالغهكانذلمتانزل_ءأبنا

زيا-إلىنوجعمتصبتمافوجدهإليهفانطلقفأد~مثهالمثزانيمثنوبنسنان

وكانىمامتحزهستجهفإ~فأدامثهالحثرأبيابنإلىاانطقفقالذتلمه

هفقادتثعنلفرواحليهيهبينمامتحزدارهفيهفوجهفاعنلقشيآبينهما

علىقولهذكرثرولالميرليماواجعونإليهوإتاشهإتاقفالاألميرأجب

الحيناعليهافمكثد~منتثمينسانعلىفاستعملهالرسولمعفانطقالمنبر

المبصرةتغالواد~منتثمينسانأومينسان.هلمنقومجاء:قالءاثنيالمه

بنيعافهالعربيأيةفيماربقهخراجنامنعنتافحقطأرفنامن

ا.ومربوهرفثتصوهربقولهوخبرهرفيالمبصرةأهلأشعبوكانواالشثعينراء

البهرةمقهحينزيادوسمعأ:قالوا~وهربواخصومتهمتركواحتتى

تثحرسررعثمينربن~دارهألهقيلاههمافقالاللياليبعضفيتكبيرا

فمألتتفيثالمرأةوإن~أمرفيوالسراقالبياتمنالناسألن

وميقهماعبيةمليهريقةماملىريقهانناسكلمازيادفقالأحهيثغيثها

ه~الناساتماقالثرهليهوأثنىاثهفحمهالناسجموأمبحفلمتاباطلاالمهنا

ا)مشاهةيثبلغأنفيأجتلتكرقهإتي~عليهأمبنر~المابلغنياته

دةدهنزلثرمنقهضربناالعتمةمااقبعةااأحهناوجةإنإذتاثالثاغابكم

ا~نبنمبتأددمااألجلمضىفلمتافيهزؤونبقولهشونيتحهوجعلوا

61العتمةبعهاأحهايجهفلمفطاففأمرهثثراطهوالهقهوكانالحبي

)0أمتواليةليالي´ذلكوفعلرأسخمسمائةالرحبةفيمبحفيعنقهضرب

فرتومبادر.خلفهمنالرجلنمضالعتمةفياإلمامسلترإذاالناسفجمل

أفنلقرجل.منمتةالألشتبرمثناديهنادىثمالعجلةمننعلينهترك



الدمرهبعدزبادامر

القاسريغافوذالبهرأبواالناسففتحضامنلهنافيشيءاألهذهبومنبابه

مببةمننتوجثةديباجبقطيفةزيادوبعثأ:الكلبيبنهشامقال

فأتيبعداإليهافبعثأحهيثمستهاماوأيامألياليفمكثتايبةبالخترفألقيت

»زاستوحىفلمئةبينعها8رلهبغنرليلةذاتأعرابيموقه´:قالءأبها

اءبهعلمتأماوا~قفالالحمينبنعبتاأفأخأل»البيوتدخلالجبثانة5

قمنتهمنفسألهزيادإلىدفعهأمبحفلمتاعبناأفرحمهواثهالقالاألمير

ومديفيتميباكذأنأك»ولكنتيمادقااالأراكالفقالخبرهفي

زبادو)تي~:الكلبيبنمشامقال~فقتتلسقهأفربوايووعيه

وأمرالماهفيقهفغرز´راعاقغربرجلو)تيءأحياءافنوافهبهمفأمرببناثين

بنلنافعزيادقفالقبرونتش:قالواالبالنارفأحرقدارأأحرقبرجل.ا

ستجدفإنتكمنهقريباافكثناليومماحبهدافنقبرأأفأنظااخرجااحارث

أنابعههخهفيزيادننماعلىالنثبناشوجاءففعليبشهالقبريشالألي

قدم:الكلبيابنوقال~القبرفيفنهبهزيادفأمرأثغنثتنه9ر´منيةرماه

شعبةبنالمغيرةموتأتا»يقاطببعضمارفلمتاالبصرةيريهوهوزياد

:نىأمن~لموليهاإذوقالالكوفةطىعامرابنيثستعملأذفخافبالكوفة15

المغيرةماتوقهإليككتبتاامعاويةإنلىفكتبخراجناويلجأأهلجوارهنايمر

أميناعفيفاصالحأخلفأالمغيرةبنعثراو~ةمنونعنمتهاثهبحمهوترك

ورسفيسطعهواله»امحمثلالمؤمنينأميريولتيهأذوأرىطيتبأمسلما

قرأفلنااتهثماىإذالغيرةذلكفييعرفأذأرجوفإنئيفيهوالد»حق

أبايار´اوأعثكاليثفرخاليهفكتبأرادماوعرففحكالكتابمعاوية1>

لهفجمعاكوفةملىهبعهنهإليهوبعثمامربزائهعبهابمواللستالمغيرة

مقه~:الكلبيابنوقالالإليهفثمتامنلأوفكاذوأعمالهماالممنراين



5الدموبمهزبادأمر

انقالشومليهوأئنىاثهفحمهلبصرةباوهوواليتهاأتنههيناكوفةزياد

ننرتثرالئثراطمنألففيأتيكمأنفأردتلبصرةباوأناأتانياألمرهذا

أهلفيفجئتكمالباطا.دامغماطالحقتكرتووجهحقأهلتكرفوجه

•ضيتعواماوحفذالناسوضعمامنتيرفعيالهشهفالحمهبيتي

5منهمشيخقفالاثهمبيهأمأفضلأزياألبعضبعضهرقالجماعةان:ائنيالمد

~اثه~منفزياد.أفضلمئلهأ´ابنائهلعبيةايولهلمإذا

ميتدشبنبكرأبوئامهالعجلياألسنوابنطيبنالحينشيوحه

اكوفةملىالمغيرةهلكحينزياد.معاويةاستعمللمتا:قالحصينأبوحائنا

الأليشهالحمه´قفالخطبثروكعتيننفصلتىالمسجهدخلحتتىجاه

10سشننأقهإتتاالناسأتهافيتعوامامنتيوحفظالناسوفعمامنتيرفع

مثننفنميرفيةبالثهااليملثحالاألمرهألانافوجهالسائسونوساسنا

والفيفتحو»با»)فلقوالفيثغلقوهبابأأفتحزفالأالمثعنفغيرفيواللين

خيراكرأعهرماروإنتيأالوهافيعقة.حقلتهاوالفيحلترهاةمثقنهأعقه

علينكمليعة´طفالباكألاأوخثلنفاطيتروجهفمتىبهوفيتإالاثروال
دةهه»،»~ ر>مكتبهرجلوأيتمسهاأهيرهوثمسنتانفأجلثةابعيهمكتبهرجلوأي

أههمقاميبينفيماذهبعتالوأيممسهأميرهوثرسنةفأجلهقريب

فننفيهاتمترتومهنماذادةومنكرقادةلكمإتافامنلهفأناوخثراسان

لكرأجمتروالزاقارأحرمكموالعطاءألكمأحسلنئال~فيأقمتر

لناأتمكربخا_وسخاءناإيانامتكدبةالناعةفا~ستوجبواجيئا

.)تسنتننحونيالهحصفنكمفإتهمبالعافيةممتتكمألالشهرارو.دهوا

التلجؤونإليهيالهوكهنفكم
مثمنوةأختهوكانتزيادملىالقعتفاعبنعرافاستأذن:قالأائيالمه



علىخلفهفأدماهمعهكانبقضيبفضربهالحاجبلهفأغلظالقثعنقاعبنت

عوفهمآقهلألحنفزيادقفالأعرفهالبالبابرجلفقالضربكمثنفقالزياد

ال~~ميانموفيالهقالدخلفلمتاأدخلنهصاحبهفهوقالسرقال

هال!رأبيعنالعدائي•يدكلقطعتإليكمتثفدكنت~ولويتذلتون

يقتلأنإليهفكتبمابورعلى:منمثربنأمثينىزياداستعمل`:قالالراسبي9

عنائيالمه~هنتاناالفقتلغير«فاستعملايفعلفيهناكهنتاناد

األابتلتةعلىخالهبناثهعبةبنأميتةزياداستعمل~:قالءمثنلثمة

فقألرجل~ء~السلنسلةعلىاعاأل~جنهبنمنروقواستعمل~

~األملوطولالفتقنىلخثنية

بنآميتةقال:قالءعيتائىابنعنيعهبنالهينئمعنالعمريا

أظثنثنيومامالكعنةوماالتزويجأردتقهألبيه~سيةبنخالهبنائهمبد

مثمننكتخلطأنأحبماواثهبثنييافقالإليهفأخطبزياداتيسأاال

متقهلهفقالقدومهسببهنفسرلهلبصرةبافلقيهاليهفرحل:قال»بإهالته

زيا.بنتأمنةجهفزوعيننونثعنمة´نشعثمفقالوتصلنيجنيلتزوإليك

مثعقعنيرتفعكورةله:طبالخراجهلىوكاتهموالهلمهنرانقالثم15

تاأزاتاهافوالهالسثوسفقالهاوبرأدالجبالحثزونةهنويتنحىالسواد

ننتعتزولقهالسثكتراالأئربوالالخرإالأفترسكنتمافراثهأميتة

ولمتاالثكترااليثربوالالغزااليلسالخلنقمنأحه<آظثنوماهنها

أميتةآتعامباألميرأتهالزيادفقالأبوهنوأ»بمحاسبتهأمرزيادملىقدم

قالمليهالتبعثةمزخوفاحسابهلهفثملحأذنريهاتاأميتةأبايانعرفقال)0

النمنمةتعباتكألميتةزيادقال:انيالمهوقال~إذأفنعنرا



ألدهوهبمدزبادأمر

>نهفأ.خهأرهرألفخمسمائةذهابإياهافو~هوسثكترحزوبالسشوس

~النصفوسوغهنصفهازياد

بئمالكفيهراطريقيثصيبونكانواقومإلىزيادأرملأ:قالءائنيآلمة

وأمحابهماكايألكرالناعرفقاليليهمامسررجلكل»فضمنايبالر
(5دأ،..رر4.
و0.اثيراألاحراد~بثة´ابيد~ا

البنحوموسينفهومالك.العثكثومفا~غثويث.اومن

زيادتثراكمثهكلتمهالوموبكرةأبوذتاهالحجزيادوأراد~:قالوا

فيذجلسهابهوأخألعليهخلفهحثهألنوعرضهشعبةبنالمغيرةعلىالشهادة

فررفحرال)حمقاهه)باكانفقالزياداأباهويثسمعليخاطبهحجني»

ا>قدانتهيعلوواثهالمغيرةعلىالشهادة~نأوالهنفحراتثالثاإلعالم

وأقرسفيانأبيإلىعائهوادعشبينهمناتتمائهفيلثايةوار)يامار.ى

زوجحبيبةو.مالحجيريهأنتهوالثالثةقطمثميتةيرالرسفياذأباأن

مصيبةبهاذعظرألخيهااألختتأذنكمالهأذنتوإنهناكمتلعماثهومول

فقألأحثجتةعليهبهاعظفيحجبثتنههيوإنمتلعماثهلرسولوخيانة

اها.موماتتالسنةتلكفيالحجوتركحال_علىألحيثالنثمنحتفعمازياد

عمتيحدثيالمؤمنعبدبنر~واحثنيحه9و)ربعينأربعسنةفيحبيبة

زيادأالحسنذك:قالالبثمنريالحسنعنفضالةبنالمباركعنمامأبو

وااليقولواثهبالجارالجارآلخألنيقولسمعتقهاثهعلى.جرأهنكما´فقا~<

ويئنيأينينهيكرجماالفترىااهقوكنت´ازاىرا0زوراة~وازر»تز

2>ائنيالمد8اثراألرضومالحثجنراقتللهاخثلقعمتافآمثعنيعطفثه

خثطتةاسيمإذاالرجلمنيثعجبنيزيادقالأ:قالمحارببنمسلمةعن

فيجلدرارهقشهيعرفأنقوممجلى~أتىوإذافيهبمل»اليقولأنضثينر
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تريهماعلىتحملهواليثريهماعلىيحملها)ذدابتةركوإذامثجنسه

جنتبونيزيادوقال~:قال9زامثبرانهوجهاالفكألارأيتهمنوقل

يثعجبننىلريقولوكان~ءاألرديةوبطون´الثتاء~يقاتالنالينمحداو

المعثذارةعثمتالاستعملوالعثمتالهزيادوقالءيرتمهغيرعلىأتىا´فتنح

مهأقهحينلبصرةباوكانءمنهيثحترمىومنوإياكبصثالحانيزومن»

ثعنلبةبزقيسبيفيكانماخورإلىورك~مهاماخورمائةسبعزياد

والبالعشيثعنلبةبنقيىبنيشثهادةيقبلالنوكمهههفتولتى

لهفقالوحثىحمارلزيادي~أمنه~:اثنيالمهوقال8عليهي~ي

مأأدريفمااثهقبحكاأسكتقالو´هنثى.بهمار.الينابشعثقةموالهفيل

ووفا<~:قالطأمثللاألوقفالعينى.يعنياايرأ´إليناياأهنهقالتقولا.

وسرراليهفنظرعنهماتعالىاثهرضيعبتاسبنائهعبههوعنهمعاويةإلىزياد

ليدرانتهقفالالهثحرةهذهماالمنيرةأبايالهفقالالسالميردفيعليهأثهعبد

الوحدهالمؤمنينأميرحقاالفيهينمنضىالمجلسولكنههجرةائهبحمه

منالكاتبهألاجواأخرقفالفان.دثالثةزيادديوانفيتبكوطب~:قال

الخوارجمناالعجبيقولزيادنىوك~أدان~ثالثةوأملحوهاديواكراه

القرأنوحملةالغناءوذويوالشر~فالبيرتات.هلمنهرتجها~

عنتي~فمنأمرهوغيرفيهظرت.مرأ´عليا.ثنكلوماالزا~وأهل

وديوانخا~نرديوانثأحهمنلأوزيادوكان~~عنهكمفتولسانههيه

وأ-ذ~بالظنتةوحسأالمناكبونكتبافاءالعثرفيعرمنو.ولأ~مامز

الحمنعنيونىعنفثعينرأبيعنمحتبنعمروو~ثي~بالجارالجار.»

اللتهرالحسنفقالبقثننلهلبطابيبنعلي~ز~الاتبتع~:.(~تاقال9

مجالدعنالهينثرعنالعمريشيحه~لحنصارةالقتلفإنبموتهدتثمثر



الدمرهبمدزبادامر

أذتمنيتاآليطيلميكشكامتكلماأصمع´لم:قالاتهالشعبيعن

»`إحساناازدادإآلكالمازدادالكاذفإتهزياداإآليسيآأذمخافةيكت

ماقفالأثروبوجههذتاهلزيادأليفاانيالخثهاربةبنحارثةوكان:قال~

ركبتلووائهأماقفاا،فقطتبيفاعترمالكثمينتوانيبرازركبتقالهذا

5المالوإمالحالريباجتنابةالمثرويقولزيادوكان9لسلمتاالشهب

8غيرهإلىأهلثةاحتاجمنالنثبنليستكملالفإنتهأهله)مرالرجلوقيام

بأهارأأبهقالللناستأذنكيفحاجبهلعجنالنزيادقال~:قالءالعدائي

ولتيتكفقد´قال´األسنانذويثمافالثرأهلأدعرثروالقه~مالدبقة

ورمونىبهجا«ذمنرأ´الليلوطارقبالعالةالمناديأربعةعنوعزلتكبتيبب

>اإذاالطعاموصاحبسنةعملبإبطائهفسهأساعةابطأفإنالثغنيماحب

يقولزيادنوك:قالوا~فسرالطعامإسخانىأعيهإذافإتهفعامهأدرك

-رعيتتهالوالينصيحةمنأفضلالفرائضوأدا_اإلخالصبعةثنيناأطما

أنمنلهخيرأجمةفيأأسهاكرأحهيجاورالنيقولزيادنوك:قالوا

بنهشاموقال~مكتاعليهوكنبأسلفهيسلفهأنشاءإذاتاجرايجاور

اه«زبلغمالهقفال~اتهوفبعضفيمعاويةعلىزياد~م:عوانةعنالكلبي

ذذاعنيثعرفالعمتاولحمفتهوجنف~أقمتهرقالر~سيا~

أبوكشهقالأر´هنبةاالنشوماأل~ااوخضعأراغنبةالمثعا~ا

الحزاميثمضيهاضبالقوااهفاتبالمثرقالذلكإلىميترتهرشيآيفي

والححىبالحلنمرعيشيضبطتلكنتيهننهابنأنامعاويةفقالالعزاميتبعه

الحقوق..)داءالعامتةواستملتواإلعطاءالبالبهالضغننذويدتوتود

االاخشتةليواتفادتعفنواوراالصهليافلمتالثغورأهلبينوغغصت

النصنبيتمجتالناثانقالزياداان:ملمةعنائنيالمد9طواعآ



يبلفهالماالبليهومعلترحرامهفيالحريصببنفنية_ظفرانالولعلتهما

واحدةمرةاالقطكذبتمازيادقال:محارببنمسلمةوقال~فثهنمه

زيادبنالرحمنمبهأريهقالتريةأينلهقفلتتميمبيمنرجالرأيت

مبهيشاربالرجلوكانطابقامنكقطعتوإالاأرجعفقلتبالطثفوكان

أنهشكألوفقلتالرحمنعبهقالتريهأينفقلتبعهرأيتهثرالنبيهالرحمن5

لحابقبقطعتمستهطابترجالانقفلتمنهمبنر~الاألميرأيئهافقالمنه

أبووقالالإليهأمضيتؤاذاىالأألنا´ألهلالرحمنمبهبمحبقةمنه

الفرزدققفالمينهيكرزيادكان~اليققاذ

عثيتهكاسرااآعنيثينتمااوقبنلشك
•>.«.<<.م حباثلثهعليتمنالر´~ازادا

زيادأئرف:قالءعوانةعنالكلبيوابنمحأرببنمسلمةمنائعدائي

لصاحبخليفةوكاذدارهبابوهويالسثعنهئنبثةرذاربنبشلنجعلى

قفالبشلنجحمتامماهبوهو-سه

مرحارواهنوامئنلهامنومثعنتر´س.
رء(هأ
البيتنةجميعاوأقامواارجلفيوالطثمارةراسببنواختصر~:اثيالمد0و

فإنفيهفيثلقىالنهربهيتؤتىاألميراثهأملحالرابيةسعنهفقالزيادعند

تعندالوقالزيادفضحكطفاالطئفاوةمنكانوإناراسبراسبمنكان

~قالزياداانا:وغيرهمسلمةعنائنيالمهالمجلسيفيااحلمز

لوسصنبور.مننزذائب´بهاايثفنطعالبالكلمةليتكلترالرجلإنالمنبر

قدرمنيقولزيادكان:قالءائيالمه8د´مهاسثمكتاإمامهابثلثغت)0

بعفى~ئنيمالحبناثهعبدحائنيالاالستماعحنتنيمنعنفال

يبنهمانتكمثنازاعةفيلهيقامهزيادإلىمالرجالان~:أمحابنا



االعوأ~زإلدامر

وأنا~ققفالمثرادةويبنه~أنعي8انتهاألميرائهأسلحقفال

شيآ~لهثبتوإنىعنهينفاها~دحقعليه~ثبتفإنبينكمافيماناظر

إلىزيادشخص:قال»مسلمةعنائنيالمه~8عنيفأأخنألآبهأخذناك

المؤمننأميريازيادقفالالبهرةأهلوجوهمنةوعهاألحنفومعهمعاوية

5رأ~سعةمنولكلالعه~ر.خوينوأقعهالر~غنبثةإليكأقواماأئخص

~منعةمااألحنفقفالالشاخصبهويثكافالمتخلتفيجبرماوفضلك

المسنتثنعا~وزيادناجزأووىأجميالوبال«أجزيالنائالالمؤمنينأميريا

زاهثينرقالكاالثفولفما~ائهونستمتعلمثالكالمحتذيبثنتنك

قالحينالكالمفضلالمادحينعنألقىفإنته

»´افتبنل.باثهرا.باءااامهتوارفاتمااآمواهخير.أمن~اوما

ةبصالتالوجوهمنتخلتفمنإلىمعهروبعثمعاويةفحباهم

زيادكتب:قالواوغيرهالسليطيخستانبنجهنرعنامازيالحر~ثني

إفضالهعلىشهفالحمة~~أمتافتسنختهالممنى.هلعلىقترى،كتابا

لحمامكرأزيادتنافيأرغبوإليهنعنمائهفيالمزيهأسرلوإيئاهوإحانه

15الموردوالغيالعمنياءاوالضاللةالجهال»الجهالةإنثرإحسانازادنا

التيالعظاماألهورمنحتلماؤكرعليهويشتملمفهاؤكر)تيهالناراهاأهله

ولماثهبنبيتسمعوالر~نالكيبرلهايماشوالالصفيرعليهايبت

ابوالعأللحاعتهألهلالكريمالثوابمناثهأعهماتعرفواولماثهلحنابثفرؤوا

أنأترضونورخاؤهاتهاشهتنوولالالتياالدرفيمعصيتهألهلاأل_

2>الفانيةفأختاراالشهواتمسامعهتوسهنياالهعيننهاطرافةكمنكونوا

المنبنمرالنهارفيالضعيفوسلبتمخيرالمواهألهثترأخةقهءالباقيةعلى

والرقالنهارفيالغارةمناالغتواةتمنعتنهاةمنكمأماءالمنظلروااليل



الدمرهبمدزبادأمو

امرى،كلءأرالغهملىذيولكروتسعبونعثذاربغيرتعتذرونءانليلفي

يزلفلرمعادأرجووالماقبةينافالمنمنيعسفيههمنيألبمنكر

مليهموسترهرمحنهروذتهردونهمحلماثكوقياممنتروزمابفهاكم

آمحثرءايبالرمكانسفيوكنسوااإلسالمامةحثراتنهكواحتتى

السياطببطرنوانقطعأوإحراقاأماههيهاأسوحتتىوالشرابانطعامعلي9

بالطاعنوالمنفيربالوليالولينآلخذبائهأقسروإتي)الغاوينظثمور

منكداالرجليلقىحتتىالنطفبالقيرتعسهفيوالصعيحبربالمهوالمقبل

<~قناتثكملتستقيمنأومثعينةهلكقفهاسعنهاأنجفيقولأخاه

وعيدأووعهفيبكذابةعليتعلثفترفإذا~مسهواةالمننبربةكألاإن

وإيايألهفامنفأناشيآمنكرلهذهب~من~»معميتيلكدحلتتا~

0ذالفيأجتلتكموقهدمهامفكتاالألج_بمثهأوتىالفإتيالليلودالج~

الجاهليتةود´منو´ىوإيتاي´ءإليكريرجعثرانكوفة´الخبرايأتيمافثدارا

<لسانهاقطعتاالغزاو´تهاوافتزىد´عنوتهادعارآأحهراأجهال~(~افإتي

قوماغرقفمنعتفوبةذ~نب_لكلثاواحةاتكنلراثاأحهنتمأحهوقد

قلبهعنافقبنتيبتعلىافثفبومنحرقناهقومعلىحرقومنغرقنا»15

وا.محنكرييه)~يكرأيهفكثمتواءحيثأفيهدفنتثهقبرأبىومن

ينيكانتوقهءعنقهضربتاالمامتنكرعليهماخالف~منكرأحهيثظر

منكمكاذفمنءاميقهوتحتأذنيد´براجعلتهاأأإحنمنكمقوموبين

ملمتولو~أ<إساءتهعنافلينزاعمشيئافيكومنإحسانافليرددامثحسنا

شهأ~اولرقناعالهااكفلربثغنضيمنالثلقتلهقةرجالأن»)

لرذلكفعلفإذابمعنصيتهويباديمفنحتهليييثبنهحتتىستنرأ

لكرأمبعنااتاالناسأيهاءأمكدعلىوأعينواأموركفاستأثموا~~هأنظ



5الدموبمدزبادامر

عنكمونثألوداأمطانايالهاثهبلطاذفسومتكرأذادةومنكرأسامة

~لناخويالهبالقيآ

ويمينيبشماليالعراقفبطتقهاتيمعاويةإلىزياد~كنبو´:قالوا

اد.نذلكفبلغتريثىمنالحيهذاأكنفكوالعروضالحجازفولتنيفارغة

5فلمتاأمبعهفيطتعنحتتىأيامااالمكثفماأثفلنهادللتهمفقالعمر

8أدركتاآلخرةوالبقيت´نياالهفيالمميتةابنياقالموتهممرابنوبلغمات

سروليديارألفألفليأنلوقالزيادااذأ:مسلمةعن.ائنيالمه

ليأنولونميرهمعهأملكالانتيرأهمنيقولقياماطيهالقتمنتبجئر

مزاثيالمهالفيهوضعتتهاةحقمنيلزثرنميرهاأملكالأراهرمرة

~.بمثيترأزاقونالتييبلالمكاتخنصانزيادإلىالناسشكا:قالءمسلمة

مرفوجهلهرأرزاقهمقبنضيتولتونينالألامهمخهاتبعمنفدس

فقأا.الناسفخطبوالحلنراءبهيتلنعبوماالطينىاقهرأرزمنيقرون

خادمهكرأحهيبعثأرزاقكمفيأتمسكماذائبطيناتحملونانتكم

وتولتوااقكرأرزوافتعهةاثتهىمارزقهمنفيشتريزاقهرلقثبنض

15ومؤتذههطاءه،خهكرأحهابالمايقولزيادوكاذء)مكمقبنضها

~أموركعمنإليهتحتاجونماوأملحوامعايثكدوا~نعههاانيهشتمخفيفة

لموضعهفيهيرقبمنجلتزوسعةكرأحهايجه_إذايقولزيادوكانأ

بناثهمبهقام~نوغفلمتازيادخنب:قالءاثيالمه~أسبيتةجفليتزو

الخطابوفتصنلالحكنمةا)وتيتقهأتكاألميرأيهاأشههقفالاألهتر

1»البالءبعهالثناءانفقالاألحنفقفامءداوداثهنبيذاكاكذبتفقال
فجعلالخارجيباللأبووقام~ءاقتصهزيادقفالالعطاءبعهوالحمة

نماءالهإليهنخوضحتتىوأمحابكتريهمانبلغالاتازيادقفاليهنمس



اتنهمانوقتفيبابهعلىمثنيدنملأنحاجهزيادمر9:قال»ابمداني

زيادفتمتلفأدخلعمالنهار

9قااالشاةرازاحثهماماءأتعجاالنااتعنلنبد´هاجر`ة

الحراقضهوهقفالالبصرةأهلعلىتخافونالأليمالهرررلقاثم

لهار´اهنجال)تيكوعهذ~منأخوافزيادتالالفر´قبعضهروتاا،ه

فاشتهالحجئاجفجا>لينييلينوالتيشهفيشتهأتكدرجلأو

بصالحهميشيآفكانىلهر´هنج´الاوتااعهنوك~لينهايلنولرتهثمة

الحسنكانى:قالءائيالمهآالمنهرفينتزعهانعمهىعلىويحسثدهر

يأ~~:الة»اثيالمهالفابتثليازيادوأوعةفعوفياعمرأوعديقول

مكانهأوجعلقائمةخالهبننافعفاقتلعمنهقوائمهبايزاهنيخودنزيادإلى!.0

ازيادقفالازادياألو~هنببنسينففيهفكلتمهفحبسهذهب«قائمة9«أ

فقيرإلينناأنفت´إذابالجوأأنواهناامواقفهاتنا~اذاك

يؤخترزيادكاذ:قالواءوغيرهمسلمةعنأائنيالمه«لهومبهثر

البثفثرةسورةفيقرأرجال)مرثريملتيمنأخريكوذحتتىاآلخرةالعساء

ريكإناناأذرىماربقهأمهلفإذاأذالقرويرتلالطوالمنغيرهاأواه

•قتلهاالإنانايرىفالفيغرجبالخروجطتهشماهبأمرايبةالخثر

~~دق~~

جمعلمتا~:قالواوغيرهعثوانةعنأبيهعنالكلبيمتامبنعبتأسحدثي

جتننه~ببنمثعترة~لحاذخمسينمنةفيوالبصرقالكوفةلزيادمعاوية1>

إذابالكوفةويخلفهالكوفةإلىخرجإذالبصرةبااالنصارمليفهالفثزاري

وبالكوفةأشهرستتةبالبهرةيتقييولحانىحترايثبنعمروالبهرةإلىخرج



وظثلنمهرالنامىقتتنلمنعطيمةأحداثاثيشحهسعترةوكانأأشهرستتة

فقالقفثتلسعثرةبهفأمروكعتيننملتىثممالهزكاة~رجلأمطى~

فا~شهه»اعملهأحسنعنهسعثرةقتلهلقهفقالذ.خبروهاههشأنمابكنرقأبو

~حسنعنهرجالقتلتلواوايلثلسعثرةقال~منهوأنامنتيأنته

5أنتالنارفيوأخي.نتقفالبهألاألمرنيهوزيادأخيكعملهذاقفالعمله

:سنرواذاكر~تزاحىامناأفنلحاقهبكنراقأبووتالالنارفيوأخي

شيحة~القتلعنذلث~نهاهزيادأأنويزعمون~ءفصلتىرابئه

كنت:قالأيبهعنالجنتانيالمشعلتىأبيعنالقواريريممربناثوعبيد

يسرلرجالعشربضعةإليهمقفهابجثننهبنسعثرةرأسعلىواققت

».فآضرباقداماهفيقولنبيتيومحتديياإلسالمفيقولديكمامنواانرجل

:قالءسيريزبنأنسعزوراوي~لهخيرفهومادقاايكافإنعنقه

ثماذةقتلوقهفجاءالكوفةإلىوخرجالمبصرةعلىسعثرةزياداستخلف´

.خفلومثلهمقتلنتلوقفالبريثااقتلتتكون.نتخافهللهفقال.الف

عنالزيجبناثهعبهبنمحمتهعنثبتةبنعمرحدثي7بريشتأقتلأن

0هعرضمن:قالسعترةابنعنسيرينابنعناألحنو´لماصرعنسفيان

حدثامفتأنحدنا•النهرفيألنتيناهءالكالعلىمشىومنلهعرضنالنا

أقدمكنت:قالخالهبنا~واسثاحهزيهبنعلي~نا)بسلمةبنحمتاأ

آبيعنفيسرلنيسعثرةعلىمو)قهسعثرةعنفيسرلنيمحذورةأبيملى

لحنتفقالذاكفلم~سعترةعنلتسرلنيانتكمحذورةالبيقفلتمحذورة

1>بعضاد~تيمتلعمالنبتيذخألواحةبيتفيهثرايرةوأبووسعثرة؟نا

أبوماتثرهثر´~يرةأبوفماتقالالنارفيموتا.خر~انقال~الباب

انيالمحثةأشنعثعنقيسبننوح~عنائنيالمهالسعترةثرمحذورة



فيقوميمنابجثننهبنممقرةقتل:قالءاويالهةارالسوأبيعن

ءنائنيالمه-أذالقرجمعقةطتهررجالوأربعينسبعةةواحهاةغة

المربهمنسعثرةأقبل´:قالعوفناحهالضثبعيمليعاذبزجعفر

جر»ذوالقوممنرجلطيهفحملالغيلفتلقتىقتةاألازبعضمنرجلفغرج

مأفقالعاثهدفييشحطوهوسعثرةبهومرالخيلمضتثمالمرابة5

فأتتفواركبناقهبناسمعتمإذافقالاألميرخيلأوائلأمابتهرجلفقيلهذا

كأذ:قالءميرينابن~عنها(لأبوشناحةعفتاذشناحهالأمنتننا

أمدروأهلهحتتتاإلعالميعباألمانةعظريثالحهوقمهسعثرة

دزوعليعمنراذأبيعنسلمةبنحمتاأشناحهعفتاذثاحه~ثأحهما
فجعلتخرجاجتالالهكاذرأيتابكرةالبيقالممقرةان:الحسنعنزيه~ددده

راألرفليانشتتتثممنتيقريباذوا»خلفياالتفتثمارأحثهالأهراو

الديكفيعظاماقثحمارؤياكقتمهاذبكرةأبوفقالخلتهافه

لبطنيهومتافايكوذأذللرجلأكرهيقولزيادكان~:قالءالمدا´ثي

سمنهبيمنرجلعلىنتغب:قالءمسلمةعن0اثنيالمه8وفراجه

بنيمنمحتلويقىالزيادقفالخبر»خبرهفيزيادأفأىلهكاذمافذهب15

عرةتالتفواقالالقالواآأحهونتفقههلقفالفحفرواحضراال~

المثلحاءألولشكقالثرخيركمإليأخرجواعمرةلكلقالثرسزة

فأمنهاألمانقفالبغيرهمايكنلمرجلفقام.منكمالريبةأهلعنأخبروي

واميلةبنيإلىرجالزيادو)رسل:قال9المالفرادالرية)هلفأخبره

ثصيبونقومايعضثهرامينلةبنر~بابوكاذيقاطيثصيبوذأتهم´وبلغه»)
أناالفقالوابابأنترامينلةبنلالثنهبزيادقال~موافلمتايقاط

ولمثنلكمكرهتهأمرأ´محنكربلغنيقهزيادفقالوابابأخياوههاألشهب



0موالهبمدزبادامر

كرحهيكوذأنأتدماذكروجثلثهوثثرافكرموفعكرفيمثلكىكان

منفاتقوادامنواتكرأملفيذلكوتجعالذاإلسالموومهوكرمهعلى

تتكمأوصهقولكماتبلتقهرامثينلثةالبننثيأزبادقفالوجحدوهذلك

االشنهثبقفاليلبهماماوضمننهماالفريضةعليهماوموض

5نيورادراد.واأسنبابكثنياراتشه

ثرالسكااالجتموحراد~ادأاز

محثرامأنا~اذااآجنمعنتأثنيولو~

ثمالراوااالعتاقدونياوانثتفرارا

أجثثراضاألافيااللثينلاالنثخثذاتا~ذا

0.اممارأبيض~اللينلاوبيننوبينني

إذامنضعيفايكوذأنيثغنطىءالمفيهوأيتموهامنةواحهزيادوقال

سميرإذاالرجلمنيثععبنيوقال~9ألنتفاتهوكثروعنقهرأسهحركمى

رءقهعرفقوممحلسأقوإذافيهءبملاليقولأنضينرأ´عليهفيهقوال

تعمننهولريريهماعلىحملهاداتةركبوإذامنهيعلسأنلهيبقيأينوعلر

اهالبيزيادوقال~الزامثبركاناالاكهرأيتهمنوفثلتريه«اعلى

كنتلئنلعمنويفقاللو~و~فثعنفلوالؤليالهاال~سنواد

مأمنتييهقكنتوإذذلكعنلضعيفهإنتيعمليأهلمصارعةمنتيتريه

رجلمر:قالءاثيالمه~الطيهلقويإنتيعثمتا~منغيريمنتريد

منلالتوأراديكون.نينبغيقفالزيادبهفأتيبخمن_اله~هاقينمن

.•ءبهعافهذ~عنفثهنييبعهالبهرةوإدخالهالخمنىحمنلعلىمقةفيإلي
ألفنغنلةلكلالرجلأغرممنفوجتهلهنغفال»عقررجا(أنفأخبر

مفنرعنقهفأفربواساعاتثالثبعهالمالاههيثعطهلرإذوقالدرهم



الدمرهبمدزبادامر

طالمالمنإليأ~كانبرأسهجثتنيلووقالدر~ألفأربعينا»

فيهازادثرازأقالردارزيادبنىا:قالواءوغيرهمسلمةعنانيالمه

نوفلبنالحارثبناقهعبهزأقالردارهلىزيادعاملوكانبعهابنهائهعبيه

وكانأالسوقملىالنمريقيسربنالجعنهوكانبكنرقأبيبنادراوثر

ويظربالدهمعنعثمتالهرسل~لأجثمنعةيومااليومكلفييجلسزياد5

زاقالردارعلىعثمتالهيأتيهثروالنفقاتاألموالأمروفيلهمواقهفيما

وماواألخباراألسعاروعنزاقالرداروردممتافيسالهموالسوقءوالكال

:قاليمثهبنالهينثرعنالعمرينيحه~مصالحهممناليهيحتاجون

شاءإنزياداقفالالناسيكرههاألهورمنأمرفيزيادإلىمعاويةكتبة55«

ملىمقهفلمتار´د_أ~هوردللرسولوأغلظعقصييثعمنىأنمعاوية10

وأغلظهرجانباالناسألنينعلىدخلتكانبماأخبركأنالهقالمعاوية

ءنسعيهبنالمجالهشناحهالهينثروقال~أخطأت´ماوائهقالكالما

إلييكتبأنالمؤمنينأميررأىإنمعاويةإلىزيادكنب:قالالشعبي

منكلهذاكنتقهالمغيرةأبايامعاويةاليهفكتبأالعربفيأسيرهابسيرة

هذاوأننراالسرفيوأهننهرانعالنيةفيكنرمهمفياليمنأهلا.نظمتنظرااه

اذءلالشتوالسخلةفإنمثملثتهرأوأهنفهرأشرااكرمفيربيعةمنالحي

قابرهلىبعضهرأفأحملوفلفظةفظاظةفيهرفإنمثضرمنالحياههذمتا

األهوروأتركالفعلدونوبالقولاليقيندونبالظنتراضوالبعض

عنزيادنهى:قالءائيالمهالوالسالمهاأسهعلىالناسوبينبينث

وإتمانساءيسهماتفالتبهازياداذتواأهلهابعضملىامرأةفبكتأحالنثو1>

قلتقالتقلتوماقفالبالبثكاءفجهرتإخوتيبكيت



عوهالهبمهزبادامر

غت»علثينهماأتيبئنذا~اأالأ
مثمابابياهقتلنت´أن´بثذاع´´دا~´

الر~د~ىنحشنأل~يجنشعا9لمافتنفراارأا

همامواليامننهماوازاءأايخنشو~لرا

إلينهماايقالسةحبغنيااوارن

أيأمالكوفةإلىلواتحوعجلبيانى:ومثمنلمةالهتذاليعننيالمداأ

عجلبيمنرجلقفالمردورد0األازفنزلتراكثث

ا.الجهنلعنبعالء_الهينجاإلىسراع_

غلتفلمتاأيتاماوكانواأخيهلبنيداراباععجلبنيمنرجلوكاذ

الرجلذقالبثينعفزدئثرايحإلىأخيهبوالعجليخامربالبهرةالدور

زيادقفالاوغلتورالةأئماز~تحينخاصونيوقالبقصتتهفأخرهزيادا

لمخصالرافيحالهاعلىكانتلوورالهأذأتعلفوذالرجلأخيلبني

»امممتكواذفقاليعلفوافلربينعهفثفنضلواتعاوولممحمتكرتنامسوا

الباهليإسماعيلعنائنيالمه~بينعثهأجيزناظلكمفثظر.االايشبعلم

حتتىينجتهأنلرجلأعبهبالكوفةرجلأمر:قالءإبراهيمعنعونابنعن

العبدمولىذخبرهزيادإلىموالهوخاصمبهفتطتقفئجته5يتحة

~المشجوجإلىودفعهالعبهوقطعقيمتهالعبهمولىزيادوأعىبالقصتة

.)أخألمنل~وسثمثيتةبنزيادكاذأ:قالءحازمبنجرييمنائنيالمه

الحجتاجمقهفلمتاأسالنهالناسوأخافالئثبنهثةعلىوماتبباظنتة

حتتىالناسأمنقهزيادوكاذ:قالء´لينهوتركتهبئهفأخألسيرتهمنسأا،



الدمرهبعدزبادأمر

خذهفيماحبه)تيحتتىأحدأ´لهيمرضفالالرجلمنليثسقثطالنيآأن

بنحارثةقفال´اءأءالهةوأدربابثهاطيهايثغلقالالمرأةوتثبيت~

انيالغتهاربثه

يبادأزعثتنيا´متبنلغامثنأال

وقثمنه.مثعنه~لثة_إمام~وآتت~5

متعانمتمور~ا«بإذ´نى

أرادوالمايد´يك´علىر:يد

واإلاعيرالغثلينثةأخوفثنعفرا

موراألاايثحمثراكحين~و~´م_

الوازييانعنماو´زراهوأتت~

تجورالاعيشةالىجاراإذا

غزرأأحلبلمثراتياالداامن

كبيرفاذ.والأ´فرعوالغرةا~األدهنهامنالي»فثو

صاحبحصفنبناقهعبهبالبهرةئتراطتهعلىزيادوامتعملآ:قالوا

ماحبقيىبنوالجعنهبوعيرأبنئعنلبةبنيأحهوهوحصفنابنمقبرة

هلىاقتمرثمبةبالحرايه~يهبيناذيسيرجميعاوكاناالستليالجعنهقط

الفثستارأمراالجثمنهوولتىيه~يهبينالمرابةفحملحصفنبنائهعبة0ه

جريي~يقولوفيهيتبعهرفكان

أمحابمنالخثزاعيالحشمينبنعمنراذالبهرةمضاءزيادوولتى´

فيهناظكانألمراءبالغشهيومازيادأبة~:قالءاثيالمه~متلقمألنبتي.ا

فقالاالميراثهأملحاءالفهالنثبتيالمثخثئىبنمثعنةفقالاهاتيناله
أتكبجثراقفالزيادفسمعهاالكالببهؤالءابتليناذنوبنا)ياهاتينالةمنرجل



الدمرهبمدزباد.مر

دعاثرهذالمثلتهودنالمتنثشى~البزوقالعليهبك0وكذبهوكفنركاثاعلى

منلكمازيادلهقفالأكوالوكانالمثخش~ابزممهوأكلفاكلأبالغداء

فيلطتلقدقفالمنتياأكثلاومنمنمنأجملأنناتتسعقالالوله

امثنثشابن)فقالللمنفنوفىالسئلة

ىوالمهاسصاحةؤماد´كت´إذا

ليرمادآخت0أدزيادافثناد
مالهأمنراؤأ´يتعنيملىالحمنهايتجبنك

جوادتاكتلبالمثمنروفإفثنذام1

واتماعتلتيلتا´اللبي´دما

ا0~~وتا(دي~امننكنرالحريفيا

اناألميرائهأملحقفالازباألهونأرجلزيادألقي~:قالءائيالمه

حفظ.والأباكاثهرخوالقفالذخألهميراثاعلى~أخوناوإنماتأبينا

2لكمنتاضاعممتاألحثراتمسكمنميتعتفما~الخالفةأحسنوالأخاك

إمنهالغيرفيليناللطاذجمالزيادقال~:قالءمسلمةعنائنيالمد

0هصاحبعجالنقال:قالءمسلمةعنائنيالمه9إنواطغيرفيةوئه

القفاءزيادأمىسيفوألفيأأرهرألفألفيأةواحهاة_نمهفياأمبتزياد

:محارببنمسلمةعنائنيالمه~وسيفهعطاشهنمفرجلطرذعطاني

فيتميألفألفستنينالبهرةكثرارمنيجبيرنركزياداإن~~

أفألفعثرستتةيةالذاوويتعيألفألفوثالئينستئةذلكمنالمقاتآل

.»والنوائبللبواشقالماليبتفيويجعلألفألفياالسلطانتمقاتويتنفق

يجبينوط~~أرهورأفرأالفأربعةمعاويةإلىويعملدر~ألف.لفشيا

أفاآلالفاألربعةثئلنئىمعاويةإلىويعملألفألفأربعينالكوفةمن



ألدعوةبمدزيادأمر

معاوبةإلىزيادبناتههبياوحملالبصرةجبايةئثلنئااكوفةجبايةألن

بنخلفئاوحهالأخيابنمناأراضاللتهرفقالدرهمألفالف6متنة

نخفبنسبنوةهنمئييننةابيبنمحمتههنجرييبنواهنبهنسالم

والالعطاهيأخألونولحائفةإالزيادأيامفيقطعائموراءالناسبلغما:قال

يأخذوكانلعياالتااألرزاقناذخهزأقالردارإلىمضيناإالالهالل~رأيا9

فهذلكمنمملوءةخزائنتنافكانتممتروضاواهرالهعنمجزممتنالجراية

عنالنحويئينبانعنالجتعنفيالحسينعنماحبنائهمبهناوحه

وإذاتمرأهطياللمقاتلةأخرجمالمتحرهاللأهلإذازيادكان:قالفشادة

:قالءائنيآلمة~أرزاقهميةلألدرأخرجارمضانشهرهالل~~~آرأى

العنفوباتفيشمسهعلىإمرافهلوالزيادكانسائىأيالحسنقالأ10

مزبيوتمرفمالواالمقاتآلأمنطيةأخرجثعبانجاءإذالجانماءالهو~

اخرجالحجئةذوكانوإذالكبهرمضاناسثقبلواوحامضحتلنوكل

عنحمتاأئاحهفعتانمنأمحابنابعضنيحه•تةاازارأمفطينة

األسواقأنتعلوألستزيادأبايساربنلمعتقلقالزيادأان:الحن

معلومشهرإلىتثحرجواألرزاقعطياتاألوأنأمنةالستبتلوأنقائمة15

مابخيرالناسيزالالالحمهفللتهقالبلىقالمعلوم_شهر.الىالبائعويسر

زيادقدمحينلبصرةباالمقاتلةكاذ~:ائنيالمهوقال~هكذاأمرهوكاذ

بهرفبلغألنفاثمانينيةارالهوكانتألفأثمانينبهرفبلغألفاأربعين

زيادوجعل´:قالءأذ~فعل.ابهانأ:ويقالء~ألفومائةعشرين

ونكتبالعتر~فادفيوعررجالختمنىكلعلىوجعلأخماسالبصرةباانناس»)

المقصورةبنىمنلأووكانأالراياتهلىالقبائلخروجوجعل´المناكب

ايهيهبينجتلىمنلوأوااالجمعةيوماألاذانيننجعلمنلوأوابأنبهرة



الدمرهبعدزياد~مر

منلوأو~لبصرةباالساذجةالخفافلبىمنوأول~ااالكراسيهلى

(االحفلىمونوكانواالنقر~ىدعامنلوأوالسوقحوانتسقف

النأمرموتهكيفحاجبهلعجالنزيادقال´:قالمالحبناثهعبهشيحه

قالبهراثهيعنبأالينالهأتركثراألسنانملىثرالئرافهلىقال

5الشتاءوفيالئمتاءثيابالصيففييلبسونينالهقالهمومنوايحك

الحسنتفيهإليكمتشفهكنتولوهزالاههاللخناءابنياقالالصيفثياب

العشريانأبايتكنىأعمىمخزرمبيمنرجلوكاذ~:قالوا~أدبك

ابووالماقالسفيانأبيبنزيادقالواهألامنقفالموكبهفيزيادبهفمتر

قدوبيت_اثهثفضهقهأمر.لرابفراثهاههفمنوفالنافالناإالسفيان

ا0زيادإلىذرسلقولهامعاويةفبلغمواليهإلىاثههردقهومبه.اثهمههه

وقالدياربألفزيادإليه~مخزرمبنيأممىلسان.قطعأمتثثكلتنك

)يكحتتىهذهاأتفقأخيكابنلكيقوللهاوقتلالسالمأقرئهلرسوله

هذاايانالعثرأبوقفالاههمنقائلقفالفبتالفهمنزيادبهومرمئلها

أبيحز~م~منهألهرنإتيواثهويقوليكيوجعلصفيانأبيبنزيا«

ه.إليهفكتبخبرهمعاويةوبلغبجرامهجرامهأشبهرومارونثبنلهسفيان

ر~ثيتالثنيانانير~الةالتثتنثما

ألنواناالعنرابان1أ

بعنجلنهالنوأزباد.

باتا0قثرابغنشاهمادون´اشه0كانت

معاويةإلىفكتب

بهاالنقوس~تتحنياأملتةلثنااثأحنه
تثننساناذاستمنياأبياآبننياااتكةاقتة



الدمرهبمدزيادامر

لوأوياز~زالثيابواتخهالحر´ساتخهمنلأوزيادوكاذ:قالوا´

تهرعهأرابطةزيادواتغألواأل´عنمه´ةبالحرابايثهيهبينمثشيمن

فكانواسعنهبنيمنثيباذمقنبرةماعبشينباذأمرهموولتى~خمماثة5

بنيريهثاحةالواسيخالهبنمحمتهنيوحه9المسجةيبثراحونا_

عمروبنالحكرولتىزيادااذ:الحسناعنحستاذبنفسامعنهاروذ

وبيضاءمفراءكلامنطفأذزياداليهفكتبافغنرفغزاساذخثراالأ«الففاري9

إتياليهالحكمفكتبسواهمااوأقسمذلثاتمسموالانمؤمنينألمير

كاتنثاو~~اراضالسثمواتأنفلوكنابثقبلاثهكنابتوجه10

الغناثووقسمءوالسالممغفراجامنهمالهلجعلأثهتفىفأمبد_طىواتقت

نكواثهزيادإليهفكتبأ:فيهوزادبمثلهيريهعناثنيالمه~الناسبين

لىخيراكعنهماكاذإذااللتهرالحكرفقالبقاطمنثألقطعنلثبقيت

بزأنسملتىاثنيالمهوقالءاساذبغثرأيامبعةفماتإليثفأقبضنني

وكنبأءذلثبعه:ويقالأءخمسبنمنةفيوذلثا~علىأناسأي15

فقالوليلملعينلثأرضاهوإنيأنسأامتفلفتقهاتيزيادإلىالحكر

اسانخثرفولتىأءأللمسلمينوالليواللثأنساأرفىالإتياللقهمزياد

أنىقفالاثهعبةبنحثليه

البريدبهايخثب´أمثفلنفلةيادازعنتي~أ´امنأال

تثريأ~احنيفةاالقتالثقهأاوتطعمثهاخثلينهلثنيأتعن>)

عبيهوأخراكثراألثكثمفآوفأحنراثو~باليمامةاعلينكث

فغنرفغزا´أساذخثرازيادبنالربيعوولثىعزلهثرأثهرآاحثليهفوأى



الدموذبمدزبادابر

نثأخهأنأ~حمافقالألفمائةعلىكاتهوكانوخافرالربيعوأهتق

وحمتل~~وما~حشرنأأنتمثكاتتتكونأنأقبحوماوخفرياثمنت

دارإلىالمرابهمنفصتفتواالناسفأمرزيادإلىمراومرزبانالربيع

فيباللطناعهةقثرابمعتامثهرأيتكيففقالالالحوعليهماإلمارة

هأفنىاأر~هفلمأقوام´أقبلكراالسا_ح~قهارأيتمااأحسنمافقاد

كأذ:الهينثمقالالتمرمثهواتفمتثاراهمأاتنطعتحينشيثآمنهر

ممليترىكيفيومازيادلهقفالعثمينرلهيقالشيبانبنيمن~يقلزياد

طيهاملحتمنفسثه´مازيادلهقفالتمسكبفادالناسااملحتأراكقال

أثهزيادشرطماحبفظنسكتينوبعهرجلوأقبل:الواة~االعا»ة

>االرجلبهألابعضهمفبعثوراجزنحرواقوماانلهفقيلذقتلهفطعنههيريه

~~االماتالحمتايمنعزيادوكان9زيادفوداهايهيهبينمنفهرب

سفينةفيلرجلأصحابهمنرجلضوتعر~بأحهتضرالالتيالمواضع

الرجنفأخهدرهماسفينةكلمنأجبي~أناأمرأتوقالدرهمامنهذخه

أردأالوزيادلهقفالالنةثثلنثفيالسنةخراجلهعاملوجبىءهيهقفطع

19إلىأحسنوايقولوكانأ~جبيتماثلنثعليهمفآرددامليهرنالقههذا

حدثاثبتةبنهمرحدثي~سمنواماسماناتزالوالنفإتكراهاتيناله

فإنفيمسحهاالمربهسكتةإلىيبعثزيا«كان:قالالنبيلعاصرأبو

إليأوفداأنزيادإلىمعاويةوكنب:قالوا9مفهثهبهأ»بناءفيهازيه

معهماوكثنومحستةومغيرةالرحمنعبهوهمالعثفينليتةمتعاذةمن~

>)ابنةالمغيرةوزوجسفيانأبيبنمتبةبنتفاختةالرحمنهبةفزوجأففعل

بتمثميتةابتهآمحمتهوزوجأميتةبنسفيانبنمليقبنالمثهاجر

ءائيالمه9بنيأحنوموزيادفقالباتيأحسنإنتماآماوقالمعاوية



<>بر:بسر:،>:ء
بن01عبةإتيانفيزيادافاستأذنالقينىعبدمنرجلزيادمعكانا:قال

متمشينةوابنهيفقالتاهفيأياديهنديلهانوقالكتزايزبنعامر

رقرثمنبقثسامة.أ~نيأناوهممتبعتمتاليضويعراثاريأيقبتحة9ده

فأبىلكقالمأللرجلزيادفقالقطمتقينةير~_مفيأنأباأنيعلفون

و´جنهبضربحاجبهمرفيمعاويةإلىزيادذلكفثكافأخبر»حلفهفييخبرهأن5

يريهإتياناالالرأيليىعامرابنقفالففعلبابهحضرإذاعامرابئدا،تة

يزيةمعهفزكبنعمفقالزيادأذكرتلعلتكيريهفقالبهفثعلمافشكافإتاه

خوبرثرفأبطأفاتننراهخلفهقاممعاويةر.»فلمتامعاويةعلىأدظهحتتى

ويتمئتلاألبواببهيضربااقضيبيد»وفي

فاقالراذلكثماعثلمثت~ااسياقاولكثأ´سياقلتناا>

علمتلقةوائهقلتمازيادفيالقائلأنتعامرالبنفقالقعة~

لموأنتياعزاالاإلعالمزادنيوماالجاهلينةفيماأعزمنكنتأنتيالمرب

فوضعتقه~عرفتولكنتيلتةفيمنبهزااتعزو_قلقةمنبزياداكنترا

إلىلكنرجعإذنفقألزياديخبنهماإلىنرجعالمؤمنينأميرياالفةءمرفعه

حه:ناالحمتالبثنامشيحه«فترضتاهزيادإلىعامرابنفخرجتخبنهما15

ود:قالبكرةأبيبنالرحمنعبهعن~زيدبنعليعنسلمةبنحمتاأ

عنسمعتقهبشيآثنيحدبكرةأباياقفالمعاويةإلىزيادمعبكرةأبو

ذاتفقالمتلعماتهومولتثعجبالحسنةاؤياالركانتقفالمتلقمالنبي

الماءمندالتيميزاناكانرأيتأنارجلقفالرؤيارأىأيكميوم

)بوفرجحوعمربكرأبووازنءبكربأبينوجحت~بكروأبوفيهافوازنت1>

متلعمالنبيقفالأ~اذالميزرافعثربعثمانعرفرجحوعثمانعمروازن~بكر

فياحفةفأمرقاليشاءمثنا~اثهيثوتيءةنبوخالفةكون



انو:(ة

د.ثمالحه~اههغيراتوجهأمالكأباالزيادقفالفأخرجناأقنفيثتنا

أثفولوقالبإخراجهمرفيبهشهفحهالحه~عنفسرلهبكرةبأبيمعاوية

زيادضبطمعاويةقال:قالءائيالمه-بالبثلنكرضيناقةا~

وجمرأبالحلنمواليمنوا~زوا~مالمراقناوضبطتبالسيفهالعراق

5~شعبةبنالمغيرةماتمينخمسينمنةفيوالكافةالبصرةلزياد5مماود

عنلهغالمأ~لوازانااالالققتياعالأنأمررار<زيادان:العدائي

أمحا،_إلىوركبفتنكتورهربهحثبنالوكذااكهتهأخألقفالائتراهفثت

قالرممبهحثبنالاوكهاكقالالققتتبيعكيفمنهرلرجلقفالالققت

فيهقطعناهبهاألمير)مرماأو~كلقفالوازاناالقتببيعاألمير)مرأو~نر

9وازانااالايثبثعفلمهيةقفطع

الةالتوت
فبامهاالباديةمنبجلوبة_الفرزدق.معهأبوغالببعث:قالءائيالمه´

اهواهرالهمرماأعرفهأارجلمكانككانلورجللهفقالثمنهايمروأقبل

فا~الفرزدقفنثرمامثعنمثعةبزغالبقالهوومنقالتمركما

ماشحرماحروزلقاهغالبابنياكداهرألقماشحبهوماحالنأمى

الناميثغرياألحمقمألاقفالزيادأذلكوبلغفألقاهقميصكألقأذر

الحثتاتميراثبببمعاويةفيالشعرقالفلمتاايثوجهفلمفطبهباانهنب

~)ثرمليهرايقهفلرفطبهمثنشفاعليهوازدادفغضبزيادابلغالمثجاشعي

وبيفهنثلبنيمجاحين0زيادعليهفتفينموبوفهنلبنوااتاستعنه

د»هدفهرب0هلبهالروقالوامرالهثريالهمألافقيلزيادايعرفنهفلمفتفشينم



انوزدآل

وقالا~ميريةالليلفيوخرجناقةعلىفحملهالسثلثمينملةبزعيسىالى

ناهر.حثمتالن´يةالبثهنبهاحثباني

اتمنهجرا.تتخافو´ألجانيالناسامن

فا~سنلميتيفنالغرجاو´زاتأنتإذا

مثهمخارواراثيفلنج.امناوأمز´ض

نزا،إذازيادو-رعليهرايقهفلرطلبهفيفوهتهخروجهزياداوبلغ~

إنىزيادكتبفيالبهرةأترالكوفةنزلوإذاالكوفةالفرزدقنزلالمبصرة

الناسيفطرحتتىاطثلبنتيقولالفرزدقفيوكطبهفيالكوفةملىعامله

بيمنرجالمعيووجتهوافحملونيتةفببيمناخواليذتيتاهبيبمه

مريقذمتنملىاآلسهلنافعرضيقالططىلتنيليةثعنلبةبنالمالتتينم>ا

فقلتأمبحناحتتىنهجهفلر

بثعنداماجثبانأأحنبتنياكنتتماأ

األ`تها.جانبلتيلثة`الفتيت´

أرحالةيه´يهعلىكأنلينا

~ر0<بأ~»0منرنينالبترانتنن´

إليففنسي
أمنبريلهااو´قتلنتجرأوا~نهاافرابطت

.ي0فبر

ازاريمالمتقامفييقفياومتته´د`ت

ألنين0ثالاتت10
الفتا.امتخثرامليال´ام

ووملنهآلمنتهجاءنيلوقفاللهقفىئسرهزيادابعيربنئثبثأنئه0ذ



الفرزدق

فقالقوالالفرزدقفبلغ

أكن0دلتملنمثال_اد´´زد.´عاني
فر:0•،>0د0ماإليته»

عتطاءاهتزايريه0لتويادزويننال´

فتقنرا0أمانتز0في0~>رهبىم
_به0د~.تذ»بزد.0ى0تهتترد»

بكز<0جة80أد؟>81هز»-اذ.
عثاؤاهثماشكونأأناخشيتفلثعثا

امثمم9احنر´جثةمثهأواسودأ~ادامرا

القفنراالبلثداو~ستنعنرافتهااللثنلمر~ى

رد0تذ>د>«0~ذ
علىوهوالماصبنسميهفمالحزيادمنمارباالمديةالنوزدقوقدم

اه~فيهايصرلةبقصيةيةالمه

قتييراد»المجاهنييك»فإن´

حباالينننتىليما0ميننهقمأنتأل´

سالاللتكتمادامي0أخيب0>لتم

متتضافليننتميى_0أتزاكفلتر

اد_ازاومنامتكافشراراتإلثيئك

د>ةيةنه0دبسكتة_دند
يادادشنتي00تبنزمثنأد



دفىالفرز

األ´مرانيييفي0يتد«ىتنى
م«ء.م»

سممه´`

اليتهوأالىم

التتردأ

اراقراألاسنامأواميعظفيامثرات

شاركياأهثنثكال

ظاليرغتينر´جثنثمنتننيماآوبالظن

:مئرىء~منمثلتينه

ر`هنلمذاكاذا0دإذ

أر´ىوالااطوالانن»المثر

ناثرغثيزا0يبت

حامالااألملثمنيك´

فقالقينةإلىفسيءعونهالمديةفتيانوكاذ

ا´رناباذالنملنهامعنمنم



الفرزدق

يادازنقني0ذاكتر´تاذام

10مفارقياوشابتأهنشاثيالحوافمن~

ى0ر~0وفتتددرزياامينمتنتعونيامتم

ويننهبيراف_تير`ت»

وا-باىزممني`يناعثننا~´تكثما

بالمثتالفابثهأتياليالثتثمنرف

طلبهحينالمخروميللقتباعوقال`

محيته~مر~ظأعنبينتماوفثبنلثك´ا



الدمرهبعدزبادأمر

وزاينبالثعنديثمالتميميالهثزبنحثيثيتواف:قالءائنيالمه

حتييفقالفترافئابثهالمرافييعيالقترامثغنراءبنأواسبت

وااسياألاالثينلةاانثذاكثرينامل انقدامىا~اذاتازيتب
المتغامر~اف´اتراكنتينإذأاأل´هذاهدزيديأال´ذكاولقيلة

زاينتبتالتةه

الفتر´مىاتنينكااحتيتي~أمثهناك~

إلىفهربحثيثيطبفيفأرسليكذتهماأنفسألو»زيادإلىقومفجاء

عنها~فيزيادإلىمعاويةفكتبولداهوأخذأهلثةزيادفأخافمعاوية

ميميقهلئالوأمانيمثقندسأشهرأذاأردتفقاليخطبوزيادألبهرةفقدم10

الوةزياد

كتابتهايلوحاطامر.بقر

للنقفلاالراكبشبثهايفاع_كنار
..••<.ه. وإد~تهامومن

آتل0أ>اكت»:آلذ»نيهاماه0فتمتز
جرىوماعينى_فتبنل´اميرأ´ولج

لثهذا~غتمرأبإخفراجنا

تهقاد`نامانتبل´يادازذ7لتر´

بالبثراءاة

وانح_آالحقامناهاذ_ببثرلجئننا.»

عه´لوماظلمتناأتافيشكوما



5الدموبعهزبادامر

تثبثيتنواحثتثىباللقوامثعنجثلوافا(

ماحثصثإ.احاديثاألمثرجامنويثحنمثل

أبيأ´بثمنواةوالأميأألحوفئةفال

الكتتلمنلةالىهنيفنينيآنادال
واتةت0المووفيالتذ~اتالمتيسفيم

ومثحتنثمثئيادرزعثن~مثتاىاألارأضوفي

المثو~ىوفيورللمشهفثرقالكثراهوفي

خبل9سيتثثةايشوقاثالفثنثىماإذا

زيادايمالؤليالةاألامنو´دابوكاذ:قال»اثنيالمه

فقالهرالورتمااالحاجةلهقضى

نيوراالعثنيصثةيادأزار´آيت´

فربماانجالحو

حاجاتشفذا

ساثلتهالقوامامنمحروماايكولرأ

وحاجتيالرجال

0هتوجهامئياءئالئةحفرتيانتهفقالزيادخبأ:قال»ائنيالمد

هلىردساطأجهالوائهفأممعرهاغتمنضيمنفنعتنيفيهامالحكأ

آوتىوالحبسهاوأطتوظر»بطنشهاأوجعتإالليهجنهقولثهشريف

علىردجاهالأجهوالبهذلكفعلتاالوأيثهئثينبةزيملىردا~بحثه

زيادوبنىأ:قالوا~نزلثربهذ~فعلتااللهتهجينارايهطنمزي

.اومسجهيمهبيمسجهفمنهاعليتايبغضومثنأميتةبيلشيعةماجه
اأحهعيهالوكاذأاذالحتهومسجهورةاألاماومجهمجائعبي

~منهاقربهايعهبيمجهفكاذامجهالجماعةمجهبقئرابيبني



الدهوأبمدزبادامر

الكوفةريةالبهرةمنزيادفثغصالمهلتبعلىعاتبازيادوكاذ:قالوا

وتعتهرحالهعليهاوردبفلةعلىوزيادشيتعهمثنمعالمملتبفشيتعه

فقبلاليهفاعتألرمنهالمهلتبنافهمعهالناسفسارفثباءوعليهحمراءقطيفة

اثيالمهقال~ذ~وجمهفيفماتخزاساذ~و~اتعهإذاوقالمذره

يومافقالأطاللعىتهدمعاءبفلةلزيادكانت:محارببنمسلمةقال9

راملة_متلمنلمثهفيأ´نعامةاحتممهتعنتياأطالل~تما

العثكثمثهاو~فيعو~فتاحاأتعنصل

ألفتثمانونيومئذومرأالمقاتلةإلىلزيادابةوننرت:مسلمةنالة

قارهذالز~والأبكيقالتيثبكيكماأبوهالهاقفالفبكتيصرمون

لرقبلناكاناعثنزوالهفلوالد~وامهمنأبكيولكنذلكمنتبكيال10

بنقيىبنيمنبفتنيةزيادأتي:قالءامازيالحرقال8إليناايمل

بفربهرفأمرالبثئنكتريمثعتنثقنسروهوعنهخمراثربواقةئثمنلثبة

واطال«ملينةالجافيالخرثربتقهفإنتيالشرابمذأأرونيعثمنروقفال

لعمروتفيلزيادمحنهوفغلتىجيتهطالء2وقامنهجثرامةفئرباإلسالمفي

بجترامةوائلبنبكربنيمنفتنيثة_عنالعثأأدارأأواالفقالالخمرشربته»

عنعيتائىابن´عنعثايبنالهثينئثرعنالعمريحدثي9أجراسا

ائهأملحقفالالتميميعالقةبأبيزيادامعودبنعامرأتى:قال»الئمعبي

قفالمجانيإتهاالمير

نثما«اهامييثوابثعند~أر~جتيو~ا

محاميرالكثلنباخثصنيتةفيهاسارااوفته

قتولكتيهكذا0أقللرمحيرقةأبوتفأل



الدمرهبعدزبادامر

تماه´مامي0يتراتمنةال`ر´برتيامم

عامرانحقيأخثألافيهاسارااوفثه

اذلوالوائهوذيريهكماألسنتهميقلتبوذالشعراءاائهقاتلزيادفقال

األنصاريفثهنةبنقيرقفام»لسانهلقطعت~بهاىيتفنتهسثذهأ´كوز

5تشهشههالنطاببنعمرأمناسمعتبما~أحهاألميرائهاملحقفال

قالوماقفالهجايلهقفالالعبنسيبالحثطينئةاربهبنقاذبرالزوأتاه

قاللك

لبثفنيتهااحثلتراالاما~كارداع

الكاسياالطاهماأنتفإثك~اوأقعه

ا.تلثزأواماقاذبرالزفقالجميلةأ´معاتبةولكنثهامجا«أأسمعماممرقفال

فأئهبهءفعبيثابتبنبحتاذمليعمرفقالوألسأكلأناالوءقمثر

د»««فحثبىعمربهفامرعليهىءاخرولكنتهيهنجثهلمافقالالبيتعنممر

الحثطيئةقفالحصفةمليهوألقيتببئر

رمر~خيبهرألتراخاتثقولماز:

ه~اشثعثوالماءأ´الالحواملحثمنر

مثظلمة.فثعزفيكاسبثهثرااألتفينت
مثمريااثهام3سااملينكفأغنفرا

هذاءجوعأعيالييموتإذأقالالناسوهحاءاإياكوقالعمرخرجهفي

فالفىمنخيرأأفالنشركفيثفولوأناوالقألاعفإياكقالومثعاشيكنبي

1>واثهعمرقفالمنتيأهنحىواثهأنتالحثطينئةقفالفالنمنأكرمأ´ن9»فا

فألقىقاذبرزياإليكاهخثهولكنءالنكلقطعتأسثنتةكوزأذلوال
ثذاراةأبايافقالتغطفاذومارضتنهيقودهوجعلسامتهعنقهفيقاذبنرالز



سربح:مانيأ

معودبنعامرزيادفأمرءلثهرفوهبهلنافهثبنهممتكوبوإخوتثكنحز

فعارضتنهبهاهواجترننعةمنقهفيفألقىذنكمئلما_قةبأبييفعلأن

:يقولونوقومءلهرفوهبهلنامثبنهوإخوانكجيرانكالوافةوائلبنبكر

•باملاوههالمهجوالشعبيمامرأان

-.ح<قامتي
»الشعبيعنمجالهعنبئيربنهثئثينرحدثايوسبنايجمثرحائني

«.قالنييضرأويتمعنياإلسا(ممزقفالمعاويةإلىرجلجاء~:قال

أسلمتوإنينمرانيولهولهنصرانيتاكانأبيانقفالكيمرواليغمك

أنتمعاويةقفالدونيلهر!.لمالأنإخوانيفأكركثيراماالأوتركأبيوماتا»

0البهفمضىاكافرمنالمسلم´~ورزيادإنىوكنبسثواءشرعفيهوهم

بمئلهالشعبيعنإسماعيلأخبرناهثئثيثمقالءالمؤمنينأميررأيهز:وقال

اإلسالمفياآنتحثهمامثعتفلبزاثهعبهقالبذلكمعاويةقضىالت:وقاد

0ائيالمه•منهإليأعجبمتلقماثهرسولأمحابقضاءبعهبحته´~_

هز<وقالبذلكتفضىالكافرالملوايور~)نئثر´يحازيادأمر:قال0ه

رسولمثنثةئثر´يحقفالأحسن~:الفقهاءمنقومفقالءزيادرأي

رثلأو~:قال»إبراهيممنحصينمنشعبةمنشتوحثد•متعماثو

إليهفمئىالتكبيريثنمالفكانئثر´يحأواستغلفزيادالتكيبريشتمل

رجلاستخلفنيقفالهألامالواقفامسعودبناثهمبدوأمحابملقمة

قدمأ:قالءسر~ينبنمحمتهعنفثالنيالقاعنائيالمه8مخالفتهكرهت1>

وقا`رجنبهإلىيثجلسهزيادفكانلبصرةباتفضىاكوفةزيادمعثننر´يح

فا.يحكمزيادفكانفأعلمننيالحقإلىأقربغيرهانرىبشيآاحكمتإن



مفثثينثاحهازالبزالصبتاحبنمحمتأناحه•شيثتثثرايحهليهيرد

´»قفالزيادملىالحارثبنشريحأثنى:قالالشعبيهنمجالهأنبأنا

والنيماوالكلواتهقفالزيادطىيثئنيأمثفلكالحارثيهانى،بنثثر~يح

فيكأزيهأنأريهانتييحلثثرازيادقال:قالءائنيالمه•مليهاالشيت

5ممالأأولقيكفإتيقالعمرليفرضممتاأكثرفيليحاجةالالفةرزقك

هلىأخذالانتيقالالصالةأولقيكقالوذاكأنتقالرزقه~أجنري

دءيأخذهافكانألفتعليهوأجرىالماليبتفوالهرزقاالصا(ة

د555:قالاهيوإبرمنمغيرةمنعوانةأبوحدثاالمؤمنعبهابنواواحشيمه

بالبهرةقالواروكانيةالهفيقالوارجعلمنلأوسميتةبنزيادكان

ا00ستتةو~زانبالكوفةقالواروكانأرهرأالفعشرةفجعلهاسبعةوازأن

مثرينيبنهماومامخاض_وابنةاعةالجهمقوءألفامشرانيفجعلها

بنمفياذثاحهفثعيمأبوناأبالهينثربنبكرشيحهالستتةوازانومائة

زيا-مهاقوحتتىإلبلبايةالهفيينفضىكاناتما:قالإبراهيمهنمغيرة

فثثيثرثاحههشامبنخلفثاحهالومائةمثرينالبعيرألفتمثراثيا

15رجلابتاع:قالالشعبيعنسعيهبنومجالةخالةأبيبنإسماعيلأنبأنا

الكبماالمشتريوقالثيثتفيهاادفنتمااليبتنقفال0كنزفيهافوجهدارأ

المبانأمأتنماانأجادأدريماقفالقصتنهمامليهتفصتاثترايحافأتيالي

ا»فهوقبلهفأيهماالمالطيهماااهرضفقالخبرهمافأخبرهزيادملىودخل

وكانالماليبتإلىفحملهيقبالهفلرالماليبتإلىبهافانطققبولهأيباأوإن

10بنحمتاأهنمامربنعمروثاحهثبتةبنهمرشيحه~واف_أالفأربعة

بنتقيرقطعزياد.ان~:عثنيثبةبنالحكرعنالمحاجهنسلمة

~شهاد~نهثترايحفأجازوأملحتابثممراق.فيمصاد



5الدعوبمدزبادأمر

)خ.ابنان:سيرينبنمحمتهعنهنامبنيريهعنشبقةبنعمرحدثي

9عنهفعفامتفانالهوليإلىزيادفعهفههتفانادفقتلألسوادإلىخرجلزياد

:قالالسهبيعنمجالهعنزيادبنالواحدعبهعنعنتانعنعمرثنيحه

أثهاابحارممتنامهوقالجفلهوريدهقفطعأنودببتاشرزيادأتي~

ارالبزهنامبنخلفنيحه7فسادأاألرضفيوسعىاوار~سولهه

»بالمثعوآذتيننقفرأ~زيادمعملتىمنأخبرنيعيتاشبنبكرأبوأحدثا

أبوناحةشبقةبنعمرناحه<قبلهالكوفةأمراءمنأحهقر.هماوما:قال

عرضمنسمتيةابنقال:قالشثبنرامةابنعنالضبتيجرييعنخينئمة

أ~بالئستيمةالتعريضيعنيبالحدلهمرحنامرحومنالواطلهضناعر

برف~اأضنحتإذاالمربعهدارطرصاحب)خألزيادكان:قالءا~ائني.ا

محلتتهفيفألقيالطينبأللكأمرايفعللرفمنالطينمنفنائهيا8بينما

أعبيهاشترىانتهثموالكثناهاتارالقهمنطثراقهربتنظفالناسويأخأل

عهدعلىالطعامغال:قال»ائنيالمه•يلثمتونهفكانوابهووكلتهر

رابعأرابعأوهزيةوقالطعامابهفابتاعواماالالتجارإلىفعفهزياد

ءزالعمريحدثا~مالهارتجعجلنهبروثغراالطعامرخصفلتا0و

انللعربقفالزيادحثطمةلحانت:قالالشعبيعناشعتابنعنالهينئم

وأرزاتنكرتكرأعطيانصفتأخذواأنفأختارواعليناوردتقهعشائرك



ادعرأبمالزبادأمر

وأئفالأمووشغلتنااتهمروقإلىأرسلزياد.ان~:السهبيعنمننة

فيا´واربعولىاألافيخمنىا´أ´تنعقالا~~ينفيالتكيبرفكيف

وووواعنتيأحفظوازيادقالأ:قالءا~ائنيالالقراءتيننبينووالاآلخرة

إذ!يملترمنيتحيينوالسلتمأنمنيملالمنيستحيينالائتينن

وفيالعالالحقبنإبرا~شيحه~اعلمائهيقولأن~العمنامثثل

الجمعةيومجلىمنلاو~:قالعثمثينربنا~عبةعنعوانةأبوئاهه

علىوموزيادرأى:قالءالعدائي~سميةبنزيادالجبتانةفيلهوأذ~ن

فيمصاراألعلىمممتالهإلىوكنب~افعلتموماقفالشراجعلىامرأةالمنبر

•عليهااثثاالسراجعلىامرأةترجةالوأنالسروجمنالنسدهمننه~

ا.عينىعلىجتهةامرأةرأىإذاكوفةبظهنريسيرزيادبيناأ:قال»العدائي

أغا~كانماقالالمنألربنالنعمانبنتحئر~قثةقالتأنتمنلهافقاللها

وأ~تهعليهيواإلفضالالرجالمحادثةقالتأيبكعلىاألشياء

أمنرأناو~األامنراالناسامثلوكو~

فالثنافى~االالعثمنرانبثرح~فما

وتثمثرفأتاراةفيمرااتتفثلتب

علمينافيفناؤد»تقارب~إذاوقالطاممنمنقاو~ودياربمائةلعافامر

استغنتاأيشهأمثتنكوالغنىأبمهافتقرتأ´يهجثزا~فقالت

1.كناباةمماملهيكتب)نفثرنلثةبتلفاخةمولىمال:قالءالمداني

متىغيرهأحدفيهايبيعفاللبصرةبااللمامسرقلهيغلىبانمنشورا
ظقازياداركأحألاتيو´يحكلهوقالبذلكلهفكتبمنهيدهفيماجين



هفوجهدواءناشاربوموزيادفركبالسعنىغالالطعامبينعمنالنأمرمتنع

انقفالفأنزا،بهفأمربالقصبقاعوالرفانيرالهيناولوهوسننحملى

إليهأدفعواتالشوهيهقفثطعتهيهأقطعوافقالالمؤمنينأميركنابمعى

ء2فأيبت´ر~وحألنهيتكقهلهقفالمعاويةإلىفرجعويه»منشرره

ءزةزائهعنلسيالطياالوليهأبوحدثااوارقيالهإبرا~بنأحمهشيحه5

أذاذبغيرواألفنحىالفطريوميملتيزيادارأيت~:قالحرببنسماك

ءنميتدشابنمنيمةبنالهينثمعنبكيربنعمرثنيحه~إقامةوال

فأذاالظثمنرمالةمنيومازياددخل:قالوموالهزيادحاجبعجالذ~

ملتىحتتىلككهايزلفلمفنهانيأدهاطر~افأردتالمجلىزاويةفيةهر

فوثبتجثر~ذخرجتغربالشمسكادتفلمتايالحظهافجعلعادثرالعمنىا>

ءبحاجتهيظفرفإتهةالهرهألهصبرفليمبراأحاجةطبمنفقالتهخهفيعليه

قازأموفهالقلتعاقالرجاللياأطبيومازيادليوقالأ:ن3عجاقال

يدمهالوجهحسنرجلفإذافحرجتولفظهآهوقهوجههفيالعاقليخفىوهل

انتيقفالأمر.فيمشاورتكأريهاتيقفالإليهخلتهذداللسانفصيحالقامة

تفضىالمثتو´ضتأفأدخلهمجالنفأمرجائعواللحاقنرأيوالجائعحاقن15

!_شيثتعليهأوأراد´فماهاتقالشبعفلمتابطعامفأتيخرجثرحاجته

6واأأحاقنالناسأمرفينيظالممتالهإلىوكنب»يتريهمافيهعندهوجد

أبي~منأدمبنيحيىعناالسودبنعليبنالحسنشيحهالاأجائع

ةبالمثعوآذ´تيننقفرأزيادمعملتىمنأخبرني:قالعيتاشبنكر

نيوأمةوغطفانأسهاقةمهزيادوالنيبتراداةأبوقال:قالءانيالمه1>

الفاقةبأهلاوألصقفأمطأأنطلققفالأرهرألفعثرثالثةالماليبتمن
وماقاوارتتعطهفا_غنماأعطيتهومنغنماتعطهفالقاوارأعطيتهومن



الدهو»بمدزبادأمر

ء..،-•- صاحبهاإبل´افانخمعضولهامرأةمنرايت~وهااداهفارادثغارمنت~وجة

حبىبثئدمثةبنامنواركاألاايكنوالآكثفثوهيثنكحهاحتتىالعثطنفي

زاقالثرعبهعنالهثينئثربنبكرنيحه~اغثهاأمهثمطتحتتىأخته

وكاذمعاويةمثيتئاتمن~زيادكان:قالفثتادقعنمثعنمثرهن

«زيادسيتئاتمنسيتئةابجثننهبنسثمثرة

وعلىأميدبنخالهبناثهعبةقبلهمنالكوفةوعلىزيادومات~:قالوا

ثمانية:ويقال»أئهرستتةالمبصرةعلىسثمثرةمعاويةتوفيمثعثرةالمبصرة

أطعتكمااثهاأطعتلومعاويةاثهلعنسثمثرةفقالعزلهدشهر.عثر

داو.أبوئاحهاواراقيالهإبراميىبنأحمهئاحه8أبد.بنيعنهمامعاوية

>االحشمينبنلعمفرانقيل:قالمنطثرآفعنقثتادةعنشعبةعنلسيالطيا

عامربنعليوروى~أعظاإلسا_معنبهاذذابمثافقالسثمثرةمات

سثمثرةإلىامرأةجاءت~:قالاتهأيبهعنالرحمنعبهبنعثيثيننةعن

القضا>عليهثكلظيأتيهااتهزوجهاوذاكثريتطعهاالزوجهاأذفأعلمته

جمينةامرأةجهزاو.أنمعاويةإليهفكتبرأيهيتطومعاويةإلىنكتب

»اأدخلهاثمأرهرأالفأربعةقهاوأمهامرأةجهفزوالماليبتمنقنهاوأمه

مأقفالمثفنرةأثرومليهفجاءبالرجلسعثرةدماأمبحفلمتاليالهليه

الثوبفيورائهامنحصنحص´حتتىإليهامنتيذلككانفقالمنعت

نعرقالتاتنشراقفالهمنهشي»القالتمنعمالهاقفالسعثرةبمافدعا

ءائيالمها~مثحصنحصيااطتقممقرةقالأكلدناإذاولكنته

1.ءهليهاملتيتماماتلوقفالالعالةطويلاتهرجلفيلعثرةوقيل:قال

~خارجيأنتهإلىاذهب

ألمثحبثنبنغيا(نبنعمروبنائهعبهسعثرةبعهمعاويةوولتى



الدمرهبعدزباد.مر

ةجفلهوريه»فقشفعبالرجلفأتيأميروهورجلفعصبهالهثذالي

حصبرجالاذأ:اناجالدبناثهعبهعنخانهبنةقشرعناثنيآلمة

جثبيذللرجليقالوكاذالبهرةمنبرملىمخيالذبزعمروبناثهمبه

بهفأمراثهعبهبهوأترفأخألنبتةمنضراربيأحهالضعتاكابن

وقالجفلهورهيهفقشطت9

~نميرلبنيوأمفثىخينرأ´اوالتنليماوالطاعةالعثفنوا

عمروبزاثهسهفعزلثثبنهةعلىقثطع:وقالواءمعاويةإلىبه~فكتب

يثعجنيليىزيادقالأ~زيادءأخيابناثهعبيهميكدولتيتقهوقال

خسنفاسيمإذامنه´ويعجنيأوفراجهلبطهومتافايكوذأذالرجلمن

عنقيربنموسىمزالناقهعمروثاحهأ9فيهءبملاليقولانا>

»زياداإلماهممماخعلىو´ىء´منلأو:قالكثهيلبنسلثمثة

وقدبلبنهايثؤيناقةألفلهوكانتويعشتيهرالناسييثغثهزيادوكان:قالوا

ثمواغشهألنهارارشمعفإذابالتمراللبنفيتمعتعثوذاألظاععلىالتمرنثر

والمقاتلةوالشر´طالصحابةوسشاءهاأءهفهويعضرالعمنىبعهيث~

عتالهقاماهماإحهعنغابفإذاوانكوفةبالبهرةيقطعموكاذحمرومن15

معامغرمنماالاألامنو~ربنشريكحمل:قالءاثيآلمة~مقامه

مغتوماماالأإليدفعاتمافقالهونثقنهوازانهأحنضرااذالغزلهقفالرجل

فا~هذافأمتايكشبهفليؤخذاالمالثفصإذفقاليادنإلىقولهفرفعوا

~البرازاللنمثباراةوأبرازايبتبصفتشتلثرعليهشي«



البهرةلزيادمعاويةجمعآ:قالعثوانةعنأيبهعنمئامبنعبتاسناحه

أباياوقالالروعلىمعهفأجلهحثجرإلى~الكوفةتىفيفةواكو
0>.<««555

رمااألمروإتماباطالكانعليمعفيهكنتايالهاألامىاذاالرحمنعبه

استمالتكنياالهولكنالمغيرةأباياواثهكالحثجنرفقالاآلنفيهنعن

فيو~كمقعهاههالرحمنعبهأبايازيادفقالالمستعانفائهتثوافة

لننفراثه~كيهوأ~النكاوأضبطعنهاردالحوائجعثريومكل

فعلتاقلتإذاأتيتعلووأنتاكلتهستفرغنتهألأمطرةدمكمناأقرت

0.~شيآفياههمنالتقفال

بنحثجرايزللم~:قالواوغيرهمغنفأبيعنمئامبنعبتاسومدثي

~انلمعاويةمعلعهطالبأبيبنطيبنالحنعلىمنكرايمثه

وبصائرفيتاتذووألفأأربعونو~القتالاتركتويقولذلكعلىيعذله

هألافكانويظتمهفيعيتبهمعاويةكريهذ~بعهكاندكوعهقتالفي

15تسربهافأقاماكوفةئمبةبنالمغيرةمعاويةوولتى~ء~وهاداتهافجتراه

مليذمعيهالأتهفيرللعافيةمثبتاهوأئهسيرةرجلأحنوهوسنين

توليتهأرادحينمعاويةأوكانلهر~واللعنعثمانلقثتثلثةوالعثينبو~الوقيمة

مغيرةيالهقال

العقماارتثفنراعرمااليثرامقثبنل~لذيالحلنر

>.ليثعنلثمأإالااإلنسانعثلثر~وما

كيرةبأشيا«أوهيكأذاأردتوقهتطيربغيرالعكيرامنثيثجزيوقه

ويثمنلومالنيدويهيرضينيبمابمثركعلىاعتمادا.لكافتركت



عليشمتتنمعنأكلتةاكفالبخصفلة_إيماءكأدعال)تنيغيررعيشي

واإلقمأ.عليألمحابوالعينبلهواإلمتغفارمئعانعلىوالتر~وذمته

منهرواإلستماعلهرواإلدناءعثمانلشيعةاءواإلطمنهراإلستماعوتركلهر

رافنعلييتذميفلملفيركقبلكوعملتوجثر~بتبتجرقهالمغيرةفقال

فسمرا»~اثهشاء´إننحمدفقالتذمأوتحنمةوستبلوواقنعوال5

بككفيماخالففإنتهعليتايعنيفالناائهلعنيوماوليةالمغيرةحثجئر

أئيامهاألعندللتهمظالماوقثتلماءالهوهراقالكلمةوفرقنبيتكسنتةوترك

اتهرفيحثجنرفوئب)مر»ينواآلخألايهبههينوالمهتهومحبتيهو.تباعه

وسثمعتالمسجهمنجانبكلمنسقمعتنعنرةالمغيرةفنعرمنهتعالى

اإلنسانأيتهامنت´هروقهاتولعأبمنريتهالانتكلهقفالمنهخارجا>ا

تحريضالقولابههأرادوإتماهرعطاءمحنهروأخترتاقهرأرزالناساوحرمت

ويثسمعونقولهمئليقولكلتهرئالئينمنكحثجنرمعوقاممليهالناس

فنزلالمثحرمينوثفريضالصالحينبنه´مأولعنت´لهفيقولونالمغيرة

معاويةانوقالواحثجنراحتمالملىأصحابهفعاتبهدارهفدخل.لمغيرة

يبعهسيايعنهبحلنميقتلتهقةانتيو~يخكرفقالهألاعلىمحتملكفير0ه

والعمليوضعفأجليقربوقهواهفلة_لأوفيفيقتلهيحتملهالمن

وأئقىوافيسنعهووجوههر~أخيارهربقتلالممراأهلى«)بتهأنأحب

مثحنسنهرمنقابلولكنتياآلخرةفيانمغيرةويأللنياالهفيمعاويةويعزتا

يبنيالرتيفرقحتتىمفيههموواعظحليسروحامهمشيسرعنوعاف.

خمينسنةفيووفاتهوأربعينىإحهسنةفيالمغيرةواليةنتوك~ء~ويبنه10

األمرهذاناوجهاتافيهاقالأخطبةفحطبلزيادوالكوفةالبصرةفجثصعت

مريرتهاالنبيهةالليتنةالطاعةمنلهأوبهملحبمااالأخراهيملحال



قو~)نىبلفنيو~ألسنتهر9أهلهاوقلوببشهادتهاوغينبهاا~نيتهابه

مراعور~فإنى~مهنال9فمهناللفتننةإرصاداالخليفةيعيبونى

الكبير.خذأفإتي~مراعايمننىيكأنىمنكمامرى،كلفلنيخنش~

~~~`بالمثابروالمقبلابالغائبوالشا~بالقيدوالبريآبا~والقريبسالصغير
ه

9اننج~~~يافيقولصاحبهالرجليلقىوحتىقذاتكملييتقيمحتى

أرسلماو~حمراءعمامةوعليهيومذاتأيضاوخطبأء~أ´قثتلقف

وكبققد~المتحيرةالشيعةيعنينيةالجااليئةهاهانىالناسأدتهاقفال

لهييفنفرأيننتهوا~~افإنى~مدور~هاركبمنهلكأمووأل~ز

ونزل~~لين~األومثنتة~أمضت~ايعتود~وااو~إنىملشر´قداما

ا>مابلغنيقةلهفقاليقاومهاوادذلثقبللهكانوقةحثجرالىفبعث

الوالراثهمعتملكغيرواثهوإتيمنثيحتلكانومابالمغيرةانمنعكنت

أكرههممتابشيآيه.والالناتسطلممايمنهاألمينوأنتأملهبيكذ

تمكملىافأرعأجمعاستغرفنتهقطرةدمكمنتأطفعلتفإذ

فيوالشقةويثكرمهنهيشهزيادوكاذلههائبوهوءعنهمنحثجرأفغرج

0هوبالكرنةأشهرمتنةلبصرةبايقييزيادوكان~منهوتعإليهتنتلفذلك

جثننداببنسعثرةالبهرةمىويتغلفبهه»ويشتوهبههيعيفأشهرستتة

يشخمرأنزيادأرادفلمتا~ميالمغزوايثحثربنعمروالكوفةوعلىالفراري

خيمووالفيالبفنيغبانلهفقالحثجنرادعاالبصرةإلىاكوفةمن

فأتتقأقتلكحتتىاأبراحلريسهذلكمحفلوالفتنتثلقحأتكبلفنيوقه

1.أفثطرقدمثمناأفرغتلثنفراثهأظلنعثعلىأوأربعتمسكفياثه
حثحذفقالوناجيتشكناديتثكوقهاراأنهمنأعنه´روقه~أخرهعلىآل~نين

أمحابهمنشفةوطحثجروكاذ~األميرأتهايكنمينياههدوزءأبلغت´



.تند<عنديمديبزحبر.ء

معاويةفيذمترنإليهرالناسويجتمعزيادشخوص~المسجهفييجتمعون

بذ~أصواتهمتعلوحتتىشونهويحهفينتقصونهزياداكرونوينهويشتمونه

أهلرؤوساليهاجتمعوقةالمنبرفصعهالمسجهايثحثربنممروفأق

منمثنقإليهفوثبالسيتئةفنواةوالرالعاليةاألصواتهههمافقالالممر

وكنبانقمردخلحتتىفحصبوهمنهودنواوشتموافضحتواحثجنرأمحاب5

يملكالوأتهوأمحابهحثجنربخبرالضبتيايثحثربنسنانمعزيادإلى

الرجلبئىاقالممروكنابزيادقرأفلمتااإلمارةداراالمعهراكوفةمن

قوأوتمثتلللنسينيمثفه»افركببناأركبواعمروالرجلونعنراحجنى

األنصاريمالكبنكعب~

سراتقنااقالبالعرأضوااأستوافلثمتا>ا

يثزار´عاالعواضيثمننعالثمذاامعالم~

حثجنر.~وايل~قالثر

مرخاذعتلىيك´الحننهاد´ستختط´~

وأمنتعفأثرتمجممتمالكوفة)ملياقفالالنبرممدالكوفةأتىفلتاا

لمملئنالكوفةأملاواألالعواقبثرالبننيعواقبوإنأترفا~جتىاه

.زالعيثمبممهثمامحتيهسزيتهفامبدوائكمينهكيألاداوتنثفيموا

أمربل:وقالءبهلياتهعديبنحجنإلىشرحتهماهبالعالليادشد

البتر´ستمىائأعبهبئحسينفومتاباياتهمثنىحتجئإلىيرجهأذالعيئم

لوجوهوقالزيادفغضبزيادإيابذوبينبينيخلتراأنحتبنرأصحابذ`بى

بأنوىوتأسونبيه_آاتثثجترن9الكوفةأملأئرافيا:لمموأهل.)

انمثماأللواقفاإليهقومواالمثذ´بوبالمثجنهاجةسروقلوبكيمميأبدانكم



كىفنحىوخرجواعلياوالزار`يممتبنيوخالفطاعتكعياآلفكينأن

~أصحابهمنأطاعهمنحثجنرعنامرى،_

جثنابأبيوعنالشعبيعنمجالهوعنأيبهعنيعةبنالهثينثثروقال

رطكنتاهألاياقفالحثجنرإلىبعثفةالكزياد~ملمتا~:قالواالكلبي
داها0 ~روهذ´امنزلقكاولنيثشعنكالنثكاعليثأمسكاا~مرغيرذلكجاءوقهعلمت~ما

!وإتيكتتفزأوالفنلةهذهتنزلتكأنفإياكمجلكفمومريري

فلمذابحرافهذاكالميمنأكلتمنكولرأمركعلياهانبحقتكاستخففت´ا

بإنكارالناسوأحقشيخناأنتفقالواالشيعةإليهاجتمعتمنزلهإلىمار

الصالةعلىايثحثربنعمرواستخلفالبصرةإلىزيادشخصفلمتااألمرهذا

<مالطريقوكانعمروبمكاتبةالعمتالوأمرالخراجعلىموالهومهنرانوالحرب

ثمالبهرة.جامتردحتتىالفراتالرسلركبتوربتماالظهنرعلىيومئذ

جاءةقفالإليكتجتمعالتىالجماعاتهذهرمارحجرإلىذرسلالبهرةتدخل

قمرإلىوألجؤوهمأمحابهفقاتلهمقوماإليهفأرسلفيهأتنرمايثنكرون

فإنتيفالعجلحاجةبالكافةلككانتإنزيادإلىعمروفكتباإلمارة

0هفآغذالقصرإاليعهبنحثجرمعمنها~يفيوليسإليثاكتبنت

اثببنوجريرالطاشيحاتيبنيعهإلىفبعثالكوفةمقهحتتىالسينرا

الزا~يالحجتاجبنوعمروالجعنفريائهعبهبنوخليفةالبجلي

عثرافثطةبنوخاالالنخعيقيسبنوثابتاديالمثرواةمثرابنوهانى،

«اعلىأمرهمنيحملناأنخائففإنتيالمفتونالشيخهذااثتوافقالالمذاري

1»مأالرحمنبأباياعلمتقةحاتمبنىيلهفقالذتوهتاشمنليى

بادنالكعشيرتكوهز»اراداتماردومنلكاألميركالممنكان

يرىحتتى~و~ااألمرمذالناافهببفكتفجعناالأنوالقرابة



-نبفينكلبكفر_البكنراأأملففا.مياحثجنرفقالعليهأنتمافيرك

مذالكالثمثكنتىغيرالقولمألاوتقولنكلتمكأنتأمجنونىيفقالداره

لكنوقرهفنحزمديقالآنمهثمالفنامنأوقرهأنألرجوانتيواثهأماقفال

سمعتمالأولثحثجنرفقالاألمرهألاعنوتكفوذهباآفضتةاآلن

يكلترفلمالقوموكلتمهأرىمابحثجربلغالضثعنفأنظننتمامديفقال9

لهفإنمتهأسقذاألميرأتهايعهقال~افقالزياداتوافيأحدأمنو

الفقوتلواالثثر´طإليهأرسلثمإذ.سفيانألبيالتفقالسنتا

الهينثمأمرزيادرسلوبينيبنهحثجنرأمحابحاللمتا:~أبوقالأ

مينننثعنمتة´والالأمحابهقالإليهمانفلمتابهيأتيهأنادشهابن

»زرجلفضربالرقبعثمشهعليهممعهومنالهينثمفثدنجيبهال`0

»الخثزاعيالحمقبنعمرورامىعشبينهبنبكرلهيقالالدا~حمنرا_

أهلهإلىفحثملمرغهبناثهعبدلهيقالازاداألمنرجلفربهبل:ويقال

يقولوهوالطاشيخليفةبناثهعبدوشد

تو´التتفثتيماإذاأنتيطتلتنيالهياجيودم´املفتقدا

ثثلتةآلكثلأ´تتتالأنتي´وقلقتاؤاماأعندا~اتآواه

حملةبنمحاثةبةوفثربتالثثراطفيكانجثذاممنرجالأومرر

فقالنابهوكثر

ساعديويثحنطم~نابييكنمرواانىام

أبوالمثمثرمثةفعملهموقوفةوبغلتهخرجممتقأممحابهحبراوحمر~0

عىاثنليطريفابززيدوئدنوكبهاعليهاالكنديزيدنعمتين

فنررأسهعىبهفنربهسيفهالمثثرطةأبووانتلجفضربهالعثمثرهةأبي



الثلولي~تامبنااثهعبةيقولوله~ابثرىىثرلوجهه

حاموابث´اثمارالثؤأم.بشناألوم

ءجثراأةيهمثلثلإلثى

يستينيهارعين´الهفتر´بمتمارد

5لثشيمفثينالر´داعاعتةالمام~

قتالثهالعجانبثراما_اأبنحثبنت´

حثكيرداراعنةز´يداتتالتك´

بهفربسيفلأوذلكوكانحكيمدارغدبالكوفةرجاالقتلوكان

ثمالكندياذقثهنهبنقيىوخرج»الناسبئاالختالففيبالكوفة

اهيترلوهولهحمارمعلىيابشد

لواوماودافعواحتجنر.اقثواميا

لحاذلحتجني_امتكتاينلتفينال

كيليوااليالتتك0بوفارراجلأواأ´منسراتثلننمأأوفارس

و~الجبلالسهنلابيننراضاألاعثرةفي

سثميبنوقساطشمعيثميالكننهةمثربنزمثحنيبنالرحمنومبه

>ا~سامةتلواقفاالئماعريالبهعووبنةوعثبينهيالبهثميالكننة

ا،وهمنهومألاحجمضرمنالكوفةأهلأئرافزيادووجته`:قالوا

بنالهينئروقال9يختلفوالئالواليمنممربينوفرقبه~تواحثجنرإلى



زمأوسبنوخثر~يمحاتيبنيعهإلىأمحابهقوتلحينزيادأرسل:عدي

اديالمثروةعثرأبنوهانى،انيالهمنةقيىبنوسعيهالم_بنحارثة

الحارثيشهاببنو~فانيآبنوثثرايحالحاريالنثضربنوزياد

وجوهمنغيرهموجمامةالنفعيقيسبنوثابتالحمنراميحثجربنوواثل

بواثقكمفا~نيقالاثهمعاذافقالوامنكرمالعناههفقالاليمانيةه.

قوافتفرأحهيصرهمالأنتهوأملموهىحثجرأمحابفوافغوفنربوا

مغنفأبووقال~حثجرآيثسلموالمإذدهميتههةكنهإلىزيادوأرمل

د!رفيفنزلازأداألأتى.ثمبالنفعدار.فيحثجنراستغفى~:وغيره

:الكلبيوقالء~وليلةيومابهافمكثازادياأل)فينسربنناجهبنربيعة

»رثالعابنحثوتولهمنيالكنةحيلشرابنيريهبنمليعاذإلىحعرب0.

أوبععرلتأتتنيمثؤاتتثيالهفقالقسبزاألشعثبنمعمتهزيادودعا~

أقطعكمنشيتلرالثرمتشهاههاالداراوالطتثهااالأنغلةلكاأد~عال

حعروبعثففعلماحبهطبخلتهلهفقيلالحسإلىبهوأمرإراباإرابأ

بهاستقبلكمابلغنيقهمواليلثيقوللهفقال.سودلهغالمامعمشهإلى

أن~لونهقومكمنثمر.افأجمعآليثخارجوأناالعنيهالجبثاراهه15

اثهعبهبنوجررمعمتهفأتىفيرأيهفيرىمعاويةإلىبييبعثحتتىيثؤمنني

يؤمنأذإليهفطبوازيادأاألشرأخوالنثخعيالحارثبناثهوعبهالبجي

زيادافأتىحعرإلىوأرسلواففعليعجلوالمعاويةإلىبهيعثحتثىحقرا

رأهفلمابعمود_فغذهملىضربهالمثسنليطريفبنيريهوكاذجريحوهو

)يأمفيوحربالحربأيامفيأحربالرحمنعبهأبايا~قالزياد1>

جماعةوالأعةطفارقتماحعرقفالبراقرأتجيشهاعلىء´السلنم

و)سرجث~فقالبينعتيلعلىوإنتيومثعنصيةخالفإلىاملفتوال



ي.رت<ن«ي•حبر»0

9(~9»امضنبهيلفظحتتىبرحماأمنتهأنئيلوالاوقالالحبىإلىبهوأمر

منهمهليهرقهمنخألفيالطلبأشهوطبهمحجرأمحابأمرفيزيادوجها

شتفناللثألجعلنواثهفقال)مانالعبنسيحراثىبنبنعيبرتيفي

كتلثيشوفحبسهفأبىمليفيالوقيعةإلىودعاهالفتنتلنقيحعنبتمسث

50اأحسنماوايحكقفالالخثنعميعفيفبنبكريروأانيءجهذخرفيه

إلشيبانبيمنرجلوجاءأء~الحبسإلىبهوأمرفعلكوأقبح´اممك

أصحابوؤسا_منفشيلبنمينفيلهيقالمنتاأمنرأاذلهفقالزياد

فيتمولمااثهومهياقفالبهفأتياليهفبعثمحليثالناساشهوهوحجر

أربنطيتعرفأمابهأمنرافثثماقالتترابأبوومن«ألتنرابأبي

10شزامئهصاحبلهفقالوالحسينالحنأبوذاكعاملهكنت~الذيقالطالب

وأشههاألميربكةإنابأكنألقالالوتمولتترابأبواألميراثيقول

أحدفيأقولهقولأحسنقفالهليفيقولثمازيادفقالشهةكمابالباطل

حتتىبالعصاعاتقهأضربواقالالضاللقبلفيهقولثمثلأقولاثهمبادمن

قولكماعيننهأقلعواقالثرباألرضلصقحتتىفضربباألرضيلصق

اهمننيسمعتهعمنالنتزمااىوالمنةبالمواسيشرحتنيلوقالمليفي

<الحنفيلقوهفيذلكقبلتضربهاإذأقالمنقثألضربنأولتلعننتهقال

حجرمعقاتلقهوكانبالكوفةشيالةخليفةبناثهمبهأنزيادأوبلغأ

نزارمنأحهايبقفلربهتيلحاتمبنيعهفحسعنهتعالى:شهرضي

أنااحببتإناثهمبهإليهوبعثلحبسهوافترارتاعاالباا_لحوفنةواليمن

10زيادبهودمامنثوفعتثهاماقه~ميتحت.نئثلوإليهفبعثافعلتأخرج

بالجبليننفينزلالكوفةمنخليفةابنتفيأذملىسبيلكوخلنيأرفقال

؟ءفيككلتمتهفثضبهسكنإذايهدلهوقالبالجبلينناثهمبهفاحقنعمفقال



أ:بعةتنجوأنىآانريةاليهأدخلحينلحجرزيادقاليعهبنالهينثوقال

9اآ~أولم~استقلهاولرأنكثنهالربينعتيعلى.نأفقال~هنثاثه.مكن

وإنكلسلنمآحربكفيلحنت~إنواثه~األ´دابربنأدأبرياقالأمانعلى

الحبسهثمءأ´ابلثحثر~~في

أتههلهقاليمهبنححرإليهوقاممليتائترلمتاالمغيرةرأنروروي

بذلكالمغيرةفكتبييهفيقائمهثبتماهذابسيفيألضربنلمثلهااتمهلئن

أبنيازيادقفالهفداروجانهمنلستاتكمعاويةإليهفكتبمعاويةإلى

وائوأنافيكبهكنببماإليهالمؤمنينأميركتبإذأكالمغيرةانتيأ~لحناألدبر

إلىكنبقهزيادنوكةومكيةوبأمأرأيايغمركمنورجالوجالثمن

فييستأذنهو~وقضاياي´)حكاميونيردوأمحابهانتهحجرفيمعاويةا>

علو.توجهقةانتيإليهفكتبحثجتةعليهتجهحتتىأترفقإليهفكتبقتله

أسدبنيمنرجلوكانءلكبهمليهالناسوثهه~الحجتةأمظحجر

وأمربنبيعربيتاأقتلالزيادقفالفأسلممتةالذ)هلمنكانرجالقتل

دماءأنفثخبراكنتاوقالوايقبلوهافلريةالهالمقتولأولياءيثعكلانالقاتل

حجرقفالوأمحابهحجرقفامغيرهعلىلعربيفضل´الأوأناتنكاذالسلمين´9

تهلتنفيهواثهمخيرذلكأنتوتتمولبألنثمنسألنشمنى´ررأنوجلمزاثهيقول

معاو.ةإلىكتبفلذلكياأل´سهقثتلحتتىبرحفمابسيفياألضربتكالأو5(5

9أمرهفي

بنحجروهمرجالعثرأربعةالشيعةمنزيادسحنفيفاجتمع~:قالوا

ءالحفنر´ميادشهبنشربكءيالكننةائهعبةبناألرقرءاألدبرمدي)0

»العبنسيملةحرأبنضثبينعةبنقبيصةءالثيبانيفثيلبنمينفي

مثميبنوافاءءالبجليعرافبنمامرءالخثنعميعفيفبن~ير



وأخوهءالعنزيحيتانبناموكهءسثميبنوارأقا،:ويقالءالبجلي

ءالمننتريشهاببنزومثحرءفثمينربنيمنحيتانبنالرحمنب

ءأثبتلواألوجثوايه:يقولوبعضهماألعرجييتةحوبناثهوعبة

منالناعطينمرانبنومعيةبكربنسربيمناألخننسبنوعثتنبة

5أبوفكتب~عليهمشهادتهريكتبواأنالمصرأهلوجوهزيادفأمر~ممندان

موسىأبيبنبثرادقأبوالشهودعليهشههمااههلهمأوموسى)بيبنبرادة

ولعنالجماعةوفارقالطاعةخلعيمهبنحجرأنشهدالعالمينربشه

البيعةنكنثإلىعوهريهجوعاإليهوجمعوالفتنةالحربإلىودعاالخليفة

شنعاءمعصيةوأتىملنقاءاأكثمنراةباثهفكنمرمعاويةالمؤمنينأميروخلع

ا.،لحلمةبنوموسىءطلحةبناسحاقفثسرشهادتهمثلملىواأشههزيادفقال

ءمثعينطأبيبنعثقنبةبنعثمارةهءاثه~بنلحلمةبنوإسماعيل

ءفبتاربنالرحمنوعبةءامالعربنالزيجبنوالمنألرءعثرأفثطةبنوخاشة

ءالجثمحي~بنأميتةبنوعامرءوفتأصأبيبنمعهبنوعمر

بز.اثهومبه»شمىعبابنىالعثنعبهبنربيعةبنحارثةبنومثحرز

»اءربيعةمنالتينعيراهنمأبيبنشرحبيلبنوعغاقءميالحضراملم

ءالحارثيالحصينبنشهاببنوكثيرالحفنراميحثجنربنوواثل

بنوهانى،أء~الحارثيوقتأصبنيوالرءالحارثياثهعبةبنوقطن

ايثحثربنوعمروءيزيةبنسلمةبنايبوكثرءعيالوادحيتةأبي

التميميهدعثطاربنعثميربنومحستةءريالفزااخارجةبنو)سماءءالمخرومي

)0واراقاءبنوعثتتابءالتميميبعيربنوشبثءالشيبانير~و´يمبزويزيد

ءيالرابيةالحجتاجبنوعمروءيالكننهاألشعثبنومحمتهءياحيأنر

الالنثخثعىالهيثربنوالعثرأيان



ومتالألكنديمديكحبأ~

ومعأويهعثمانشتواوأمحابهحجرأأنشهدوا~:اثيالمهوقال

الخليفةخلعواأنهرفشهةبترأدقأبوقفامبقاطعةهذهماقفالمنهماوبرثوا

مثلعلىاألرباعرؤساءوشهةباثهواوكالحربإلىودعواالجماعةونارقوا

افىوهثمنهتميمرابعوعلىحثر´يثبنعمرويةالمهرابعملىوكانشماد~:

بنقيسروربيعةةكربعوعلىزاهنرةبيحليفالعثذأريعثرافثطةبن-اند5

بترأدقأبواحجمثهر~بنعوطىالمثخنزوميالمغيرةبنشمىببن!لوليه

~ابالنصيحةمعروفزيادقفالشهادتهمثلعلىأثههأنافقالعناقنفام

ءشوأربنقعنقاعربيعةومنءالشينبانيقريىعاثذاةمنشربة:`

>زامةوقثهءالجثعنفيقيىبنزاحنىأيضاومهةالعجلي،أبنجربنوحجتار

»هانى،بنوثثرايحءاألهنمسيقسبنوعثراو´ةءاألزاديعنجالذ

ءايشةأنمنمئثعنبةبنالمغيرةبنوعثروةعشبيهأبيبنالمختاروهرب

:يقولوذوقوم»الشهودمنكاذفثبيزةبنمصنقلةااذ:يقولوذوقوم~95د5

شهه:بعفهموقالءالمغيرةأتامفيمتاذبطبرهلكمصنقلةان19

األعودبنالهينثوالسهوأمنكان:الكلبيوقالء~ممنقلةبنمبسفط

ءياألسهمغنومةبنوسماكانيالهمنهاألزامنابناوالحارثادوثة

زيا:فكتبغابأوالشادةعنأممكمنالشهادةإلىدعياذأ:ويقال

وهوالقافييالكنهالحارثبنثثر´يحشهادةزيادوكتب´بشادتهم

فيكناباإ~~كنبزيادأاذنثبتئتاتيمعاويةإلىكنبذلكبلغهفلمتافاثب1.

وسمتانيةكنهأخي~علىقومشهاداتفيهأكتهالعامتةعنسترهمنزله

ويثؤتيانعالةيتفير~مسلورجلأتهحعرملىشهادتيوإذأالفيهم



ر~الكنديمديبنحجرأمر

ويهىبالسرونويأمروالعثمنوةالحجيرويثةرمضانشهرويمومالزكاة

إليكرفعتهاوقهاإلسالمفيلغناءألهوأنوالمالواله-اواالمثننكرعن

ثثراينحكنابأةحينمعاويةفقالءوالسالملنفسكمختارأنتمافلتدامعهانته

حعرطىثهةفيمنوكان~~الشهادةمنشمسهأخرجفقههألاأمتأ

5قبارمننثبثطتةأمتهوكانتاليهالمنألربنحثضثيننأخورالمنهبن.اد.:ث

يكنولربنزايعةفيقاليثصغتروكانهزعةواسمهاالكوفةبطريقموضعوهو

رقالربتزايمةبنادشهوئههفرأىبزياداسمهمرفلمناإليهاإاليثنب

فقارالوقائيالمنذربنحثضثيننأخواههلواقفاإليهيثنبأأأبامألاأما

بسثمشينةااليثعرفوهلالزانيةابنعلىوايليادئثةقفالاسمهأهرحوا

ا>•أالراية

اكترأهاجمالعلىاال(سلفيمعاويةإلىوأمحابهحجرأزيادوحمل`

حثجنربنووائلياحيالربعيربن~~ووجتهمعابالو

أئبتوذلكابه:ويقالءالثيبانيهثبينرةبنومصنقثلة~الحثمنر´~مي

ووجوهبحجرإليكبعئت~إليهوكتبالحارثيشهاببئوكئير

0هخمسينأبأالالجثعنفيالحثربنائهعبقالاواتفهفلمتاأأمحابه

ومضىءأحهيشجبنهفلرفأتخلتمهريتبعونيتمرخسةأالمئرينأالفارسا

مر~جفييتحبوا.ن~وأمر~معاويةعلىخلوايشهفلما~مإلىبو

أمرهوفيمتوقتفانتيزيادإلىمعاويةوكنبهناكفحثبسواراءعذأ

فكتبمحنهرالصفحيرىأةومرقتلهريرىأةفمرأمرهوفيمعاويةوتوقتف

حضرت.)وقهوأمحابهحجرفيمليكاألمرائتباهمنعجبتقدزيادإليه

ا~في~كانتفإنعليهيبهواشههبماالمصرأهلخياروئههأمر_

كتبماجوابفيالكتابمعاويةقرأ~فلمتا~وأمحابهحجرأنترادفالماجة



عثمانبناثهعبدبنالرحنعبهفقالالثأمأهلياترونماقالزيادإلىبه

يثغنيالمعاويةجداد´هاجداداهافقالمعاويةأختالحكرأمابنوهوالثقفي

نيكنيكهرالثأمقشرىفيقهرتفرأنأرىالبجليأسةبنيريهوقالءأمرأا

قومكليكنملبالشامقبائلهرفيقهمفرالقاصبنمعيةلهوقالءمثواعينها

بنو´فاءفيمعاويةفكثلتمأءأامرهوانكنسيكالشامطواعينولعلمأحبهم9

معاويةفثنمتعهالبجتلياثهعبهبنجرييفيهاوطبعوفبنوعاصرسثمثي

فوهبهاألخثنىبنعثتثبةفيالسثلمياألعنو´رأبووكلتمه´له`ووهبهما

وطتمهلهفوهبهفمنرانبنمعيةفيانيالهشهما~بنحمزةوكلتمهله

بنمالكوكلتمهسبيلهفخلتىتةحوابنفيالفهنريمسلمةبنحبيب

أثمعلوهوالقوموأمرهألاوقاليشجبنهفلمحجرفيالسكونيهثبينرةا~
55أ9

افقالآفه~نقاتلهأنلتحتاجناليوملكوهبتهولئنهوأفسهالممر

عمتيابنسألتكثرظفرت´حتتى~ابنمعكاقاتلتأنمنعتنيماواثه

وبعثأء´يبتهفيفجلىانعرفثربهأتنفعالماألقولمنمليفطرت

ليثرعبهمالثأمأهلمنرجلمعوحنوط)كالنمنو.بقيمنإلىمعاوية

ذله«فعلمنويعةلعنهوإظهارعليمنالبراءةإلىعو~يهأنىوأمرهبذلك0و

عليهممصرهوأهللشهادةحاللهردماءفإنىقثنلأيفعللمفإنيتركانى

أطانهروأدنتفحثفرتهربقبورأمرثرذلكتعقلالفإنتاا~فقالوا

و~،فأبوهعرفىالذيمثلعليهيعرضامبحوافلمتايصلتوذالليلامواة

انهعبهبنوالحثصيننالقثضاعيفيقاضبناألعورابةهشهمعاويةإليهر

أحسنماقالوايصلتونىوأوهمفلمتاليقتلوهرالفرارييفشوأباالكالبي>)

وعمىالحثكنوفيجارقالواعثمانىالمؤمنين)ميرفيثفولونفمامالتكم

>شهكانوماأبكرأملمالمؤمنينأميرفقالواصاحبينهوخالفالحقبغير



هشريفأبيابنهو:عديبنالهينثموقالءيدمكأواللينغلمكم

كانتاو~نقتلوتاملمونكأنتاكفنوتاقالكاناالحجررأىلمتاأأ:وقالوا

قا`رالخثنعميمفيفبنكريررأهفلمتاأعورابةهنهوكانأ»´´كانوون

يجوممتنأجعلننيدللتهمفمنرانابنفقالفمنعتكروينجوفمفتكديثقتل

5ممتنأجعلننيدللتهمالعنزيحيتانبنالرحمنعبهوقالراضعنتىوأنت

الباقينعلىأوعرضواأالثمانيةفعزلواراضعنتيو.نتبهواسرايكنر´ام

بنالرحمنوبعفيفبن~يرفقالء~عنهتعالىاثهرفيعليمنةالبراه

شراآلخرونوأبىفعزلوهما~بقولهتفولفنحنمعاويةإلىبا:فطلقوا~ن

فأذنواوكعتيننيملتىأنححروسألمرتفتلهرجالرجلكلوأخذ´ا:قالوا

>امنهاأقمرعالة»قطملتيتماواثهقالثروقمترفصلتىذلكفيله

بناألهورققنلهالقتلمناعاجزمالتيأفتتأتييتظنتواأنخفتالنتي

الختثنعميمثعيفبنبكريموجي«ا~~ءذبحاذبحه:ويقال»باليففيفاض

عليفيثفولمالهفقالالخثنعميفأمتامعاويةالىحيتانبنالرحمنوعبه

شهرافحبهبهاتهايدينالذيعليدينمنأبراأأنامقالتكمثلقال

15علىسبيلهفظتىالخثنممياثهعبهبنشمرفيهفكلتمهأمراهليتبرى،

وأمناءبثهر.معاويةقبلوماتبهافأقامفمواملفأتىالكوفةخليهالأن

واآلمريزكثيرايناكالألمنكانقالعليفي~مولمالهفقادحيتانابن

زيادإلىبهفبعثلكخيرفهوهألاغيرعنتسألننيفالوجهنراامربالحق

دحيناافنفهالناهققتىإلىبهفبعثقتنلة.شر:قتلنهأنإليهولحب

>)حجرعلىاألهورفيقاضبنابةهنهحملآ:يعهبنا~وقال

وأنايمنعنيوماقفالالموتمنتجرعالأنتكاتزعمأ_فقالفاتثفاهباليف

دمأةماعلىأدريوالمحفوراوقبرأمنشرراوكفنأمشهوراسيفاأرى



بينذاائه~قال~:عوانةقالالهينثروقال~ودافنواوكثمنواتلوافقث

تواثهأفقتلوناالثمام.هلوأمتاعليناوافثهةالعراقأهلأمتاامتتناوبين

مردجفتحنكوهوفيهأشهيهنأكأنألرجووإتيالمرفعهألاافتحت

مالتينتكلثنواثه~قفالفقمترهماوكعتيننملتىولمتا:قالء~اراءعذأ

أأف~:ائنيالمدوقال•بانعتيكتانالرهاتانماتنعننيلممضىفيما5

بكربنسعةبيمناألخننىبنعثننبةوجليننححرمضيبعهزياد

بنوعامرالتيميحثجيتةبنيزيةبهما.معفبعثانيالهمنهنمرانبنو~

ءزمحوأنةابنعنالعجليصالحبناثهعبهشيحه~العجلياألسود

قفاا،الزهرييغوثعبهبناألسودبنالرحمنبمعاويةدعا:اقالأبيههدده

أمرهعنوأعمىباثهأجهلرجالو~ت~.مافقالوأمحابهحمراأفأقتلأأذهب>ا

وأمرهةعةمعهومرح.سيفاذعطاهاألعورالفيتاضبنابةهشةمافهمني

معهوبعثفثتلهموإالفعلوافإنعليمنالبراءةعلىيعرضهمأن

وذامحفقثنلوايجيبوافلرمعاويةبهأمرما~فعرضيغبرواأذوأمرباحفان

يرالفهبنعليوقالوماتتفشهقت)متهذلكوبلغ»~ذبحا~

يثفل~اابجيلةامنحثجرأ´كان~لتوا15

مماربأبيض´ايفنر´عولراهشناك´

البها.ثمابحكذبحأافثتنلثهتمجثر´ى

يريهبناثهمبهبنخالةجهالبجليكثراربنأسثهبنيزيةيعني

ومتندائتالئالئةوهرلهفواهبوابجيلةمنانكفيمنتكلتمألتهالقثسزي»)

الهنينذام)بيجهيالمثرخثر~يرابنمعاويةبعث:قالهيرإبرابنغياثعن

انلعنةمعاويةعلىقفالملمونقالواأتنرماقالإليهممارفلمتاليقتلهر



دنخالهأبايريهبنائهعبهبعثثمانصرفثرالملمينبقتل،مرني

بنسعيهعنالمؤمنمبهبنر~واحشيحه~بتغيروذلكفقتلهماثهعبه

قالبحجرمعاويةأيلمتا:قالسيرينابنأعنخستانبنهشامعنعامر

أفرباأناالمؤمنينأميرأو~قالاثهورحمةالمؤمنينأميريامليكالالم

5أذ.لوالقالثرخفيفتيننوكعتيننفصلتىآأملدمرنيأقال~عنقه

كانتلئنفلعمريألطتمماالموتخوفمنيعنيعبنرةبييالهأنتظتوا

يدأحهعنتيتثطقواالألهلهقال´ثراآلذأتنعنيمضىالتنعمنيفيمامالتيال

سيردنابنفكان´´الجادةأعلىعنهمعاويةالق.فإنتيدتعنتيتغسلواوال

لرأتهعليهوالمجتمع´´يثالحهابههثمهالشهيهفلمنمثثلإذا

10حجرأكمنيالهكان:يعةبنالهينثروقالالمعاويةملىاخل،شه

ومصىا:ائنيالمهوقالءعثألارةإخوةمالمانبيمنابةهشهوأمحابه

قفالحجرقبرإلىفنطرعثميفبنكر«ومعهابةمثه

ائناقترليعتنلألقتطوبالمتوت

9حجربااتو~د»تكال

اهاألدبربزلحجرقيلاته~:شونيتحهمئائخناسمعتعمتاربنهناموقال

ا:رممهعنقهومثربتفأقيرعليهألاعينكنتماالاملثهاتهقالعنقكث

ابن´عنختانبزهنامعنعامربنمعيةعنئبتةبنعمرشيحه~تعالى

ائوورحمةالمؤمنينأميرعليكالسالمقالبحجرمعاويةأتيلما:قالسيرين

بنمالكوجمح~:قالوا•عنقه.ضرباالمؤمنينأميركعنهو.نالة

.»إليه~اطالقهإلىايثجثبلرواته~لقتلوغضبجموعاهثبثينرة

ذلكفييرالثابنعليفقال~رضيحتتىوداراهألفبمائةمعاوية



ومتتلهاكندييعلبز~اهر

ثعنذ~ركثننت´واألثنيللنتيتاسما

ر´ايةثرأماقهاالهمامفأفنحثى

اوحمنىالشكونمناجيهابحمنص

مثشعرأراء~عةأ~هثلبمصابرشج

ءمسلوبنئرحيلعنعيتائىبناسماعيلحدثاعمتاربنهنامومدثي

أراءعألبسراجحبسهروأصحابهعديبنبححرمعاوية~تيلمتا:قال
«ءه>ه»ه» حديديتثطقواوالدميمناألرضاامابوماأدفنونيفقالحجرفاأومى

9وأحة´ئاشتأحهوالأأحهقتلتماواثهإنتي´آفيمعاويةمألقىفإنتيا`

ابنيعنيإبراهيمبنإسماعيلئاحهالناقةعمروحدثا•مثحدثتأويت

عديبنحجراتتنلعموابنبلزلمتا:قالنافععنعرانابن~عنعثليتة

9النحيبغلبهوقهوقامحثبنوتهملمحتب.وهو

ادئةبنثريك»يعهبن~بعذاراءقثتلمنفكان~:قالوا

بنفثيبصة»الئينبانيفئيلبنمينفي»التثبتعيثمالحمنرمي15

»المننتريشهاببنزمثحرءالعبنسيملةحرابنضتبثينعة

يقولبعضهروكانفثمينربيمنالعنزيحيتانبنكدام

•بالكوفةحيتأدافنحيتانىبنالرحمنمبهءالقيىعبةمنالعمري

»ا~ييةحوبناثهعبهءالخئنعميعفيفبنكرءمنسرنجامنوكان

اثهعبدبناراقراأل»البجليسثميبنوفاءا»البجليعوفبنعا~1>

نمنرأنبنسعيدءبكربنسعدبيمناألدخنىبنعثتنبةءالكنناي

8ائهيرحمهيودافنوامعهقثتلومن~علىومثلتي»~انيالهمنه



فيهفكنترحجرمعحتملكاذهننحراثىبنبنعيران~:قيلوقه

عناكوفيمسعودأبوشيوحه~سيبلهفغلتىالعبنسيالحثربنيريه

ككقفالافأرأمهبالسيفحعرإلىفيفاضبنابةهنهمئى~:قالعوانة

يتسخطماأقولالفإنيجزعتوإذتالالموتمنتقزعال.فئكزعمت~

البقينه»وجتر~ققنلهالرب

حمراابةمثهقتلفيةكنهمنامرأةمنهوقالتأ

تننتروماحثجز.محثلىتبنكيتثفنطراأأأيمةعينني~ن

األعنو~رالثهاالسينفيحنملالماأبناؤهينللهاغضبتلوا

الملمونغزاحينفتححعركان´:قالء.بيهعنهنامبنعبناسشيحه

اه~رألوإنتيبهاقثتلتلئنقالبهاوهوقتلهأرادوافلمتااراءعألمردجا~م

العمريشيجهالواديهافيوكبترأكنافهافيومئىكالبثهانبحتنهمن

وأمعابهحجرإلىمعاويةبسرالم~:قالءجنابأبيعنالهينئمعن

~ودفنوهمفيهافكفنوهمبا~ذواجاءعشائرهمولكن)كمان

مسروتاانأبيهعنالكلبيبنهناممنالسرعيفراسأبووحدثي`أ

15أمنعةالكوفةأملعنهأنمعاويةعلرلوححرقثنلحينمائنةقالت:قال

الناسأنعلماألكبادأكلةابنولكنوأمحابهحعرقتلعلىاجترأماوغيرأ

~بحتافهمفيايثعاش!لذيرا

األاجنر~بلحجلنه~.فياوبثفيت

.•معاويةإلىهنامبنرثالعابنالرحمنعبةعائثةوبعثت~:قالوا

قفالحقرأأقتلتنهقفالقتلهمقههفوجهوأمحابهحعرعنالمفحليأله
حلنمككاذوأيرلهقفالوفعلوفعلالجماعةوفارقاطاعةمنآيهخلعاته



>متتألاكندي~ي.لنا~2`

-قوميحتلماءمنمثلكعنتيغابحينعنتيغابتقالمنكبنيحرابوأحالم

اثه~عنالمباركبناثهعبهعنانهمثشنكالجثعنفيالرحمنأبوعبهثاحد

عائشهبابأتىحجلمامعاويةان~:مثلينكةأبيابزمنيريهابيابن

»أذنتحتتىمثهانمكذ´كنوانبهاايزلفلملها~أذنفلميتأذناثهرحمها

فيهايثهنراقحربمنخير.قتلهفكانأفتنةخشيتقفال~أمرفذكرت5

واثهعكنهتفالتيشاءمابياثهيفعلفدمينيامالمحاروتستحلالدماء

بنحمتاأأ´ثاحةعنتانناحهمحمتهبنعمروحدثيا«واثه(~~ندمك9

علىمعاويةدخل:يقولالمسيتببنسعيهسمعتقالزيدبنمليأبسلمة

خفتأماوأمحابهحجراذلكبعهوقتلتوفعلتفعلتويحكفقالتعائشة

سمعتوقة.مانيبتفينافيلتفعليكنتقاليقتلكرجاللكا~~قعدأنا`

وينكبينيوماحواثجكفيأناكيفالقتلاإلسالمقيتهيقولمتلعماثهرسول

و-فربنشيبانثاحة8ربتنانلقىحتتىوإيتاهمعينافهقالملحقالت

معاويةو´يلقالمعاويةذكرإذاالحنكان~:قالءالبرآيعثمانمن

أخذعائشةبلغلشا:~قالءائنيالمه9و~يلهياحجروأصحأبحجرمن

هشامبنالحارثبنالرحمنمبهمعاويةإلىو~إيإهزيادوحملحجراه

منعيانأبيوحلمحلمككانأين´لهقفالوأمحابهقتلهوقهعليهمفيأمرهفي

-فاحتملتسميتةابنوحملنيقوميحثلماءمنمثلثعنقيغابفقال

وفثتادقالكلبيعنمعنمرعناقالرزعبهعنالهينشربنبكرحدثي

حمحينمعاويةمليهادخلوقهعنهاتعالىاثهرضىعائشةقالتأ:قاال _

قتلهرانتماأقتلنهرلمانتيقفالزيادبكتابوأصحابهحجراأقتلتو´يثحك)0

لك~أنيؤمنككانفماانثبتأفالو~يحكفقالتعليهيواشههالذين

وقدواألماناألهننبيتدخلتانتماقالالصالحينمنقتلتبمن~رجال



فتشينرعناو´يهسعنهناحه~إليهاايعتهلمثر~للقتلاإلسالمقينه

لرانئالوالقالتأنئهاعاشةعنثاحتهأ:قالشبحثوابنامعوعن

~حالوأمحابهحعرقتلفيلمعاويةليوكاذسفهاؤاناعليهاالغلبناتنتؤ~ألمر

:قالعمتهعنعواذابنسالنبيلعاممأبوثاحهشبنةبنممرحدثي

هزل~فلمفمنعتهعليهاذذيتفجاءحقراقتلمعاويةأذالمؤمنينأمبلغ~

اليمنعنيمنيعنةزأيكدلرفقالحعرماحبأنتفقالتدخلمتتى

فيلممتب_وإتهقتلهعمرابنبلغ:قالءنافعناوأبعواذابنأقال

الهينثوبنبكرشيوحهالنعيبهفسمعتومضىحتبنو~تهفأطقالسوق

أبيبنسعيدعنيريهبنخالهعنلهيعة0ابنعنصالحبناتهعبهحدثي

>امتلعماثهرسولسمعتيةبالمهمليهاودخللمعاويةقالتان~ماثشةآ:هالل

وحدثي~قتلهممنالسماءوأهلاتهيغضبمرسبعةراءبعهيتقنليقول

تتتللمتاأ:قالقبيلأبيعنلهيعةابنعنمالحبناثهعبهعنكر

فيقفامقتلهبلفهبإنويقيةايجحتهبزومعاويةوأصحابهاألدبربنحعر

وجيريالسفرفيوأمحابيالرحمفياشقتاثييإفقالأمحابه

ه~~تتلونالهماستقامإذاحتتىا~فيلقرشتفاتلالحضرفي

يقلتبونهجعلوااحتنضرلمتامعاويةان´:وغيرهمسلمةعناثيآلمة

بزالعينشيوحهاليعهابزمننعاإذايقلتبوذجسه_أيفيقول

اتهعبةدخلا:قالحمينأبيعنعيناثربنبكرأبيعناألسودبزملي

ماقفالجزعامنهنواىفيهماتيالهمرضهفيمعاويةعلىأسيهابن

1حاجة>اثهملرفقهحييتوإذالجفنةدخلتمتإذالمؤمنينأميرياجز~

األد>ابزقتلعننهانيلنامعالناكاذإذأباكاثهرحمفقالإ~الناس

فيتطجقهانهزيادإلىمعاويةكتب:قال»اثيالمه~وأمحابه



ودينفضللهالمصرأهلمنرجالإليافأ~احجرأمرمنشيآصدري99أل9

~9رلهيقبحالأذوأوصاهلتينلىبي9بنالرحمنعبةإليهفأئخصوعلنم

عليهذخلتفلما:ليلىأبيابنقال»فعلإذبالقتلهوترعةحجرأمرفي
ه~ أ»اقفالوأتيتهففعلتكحنتيثيابوالبىسمركثيابااخلعوقالبيرحب

و9~وأصحابهحبستهكنتأتيووددت~حجر<قتلتاأكنلمتي9لوددتواه5

عئائرمرعلىبهمامننفتأوالطواعينفكنمتنياالسرمركتوفيقتدفر

ومأفرجعتفوصلنيالخا.لهذهمنةواحةفعلتأ~0واوددتقفلت

الكوزه~متفلقامتخفاءاالعلىوأجمعتزيادلقاءمنإليأبفضشيآ

فمازيادموت~كررجلإذااإلماماتعتلفلماالسا~بعضفيصليت

البرآيمقنسمبنعئماذعنشتو~8بموتهسروريبشيآسروتا0

لمأالربيعقال`:قال»ساذخرابناحيةزيادبنالربيعمعوكاذالحسنعن

الصبرقتليكولمفيتككانت~النتنةإذأالوأصحابهحجرقتلبلفه

منكررمنهلمعين.منهلثائر.منفهلصبر.وأصحابهحجرقتلو~

علىصبرتابالقتلفتبتلوذأبيتنثإذاأمافقالأ~يجبنهفلممراراذألقال

فارذصبراقثنلحجر~إذآر´بقالالربيعبنالحسنأذوراويأ»الظلم`9

وفرق:قالوا~ليلتهمنفماتإ~فا~قبضننيوإالذ~مفير.كنت

~وا~ةبكورةائنازاينزلفلمحجرأصحابمنعنهمفحمنمعاوية

وأمحابهحجر.أقتلتإليهاخلفيحجو~لمعاويةعائئمةفقالت´:عوانةوقال

صعابئ~~ثني~~عليهم~منقتلهمانماقتلتهمأنافقال

:قالتوقاهىأبيبن~بنتعائئمةعننجادبنمحوالعناوا~يعن2»

يومحجرمنكاذمامعاويةرأىلوأبيقالىيبنحجرمعاويةقتللما

<نهشاموقال•اإلعالمعنعظيما9غناءلهأذلعرفحلنواذقنطرةعبر



ومتلالكديمديبنحجر`مر

وإتماإسالميجاهليجبلةبناألدبريعهبنححران~:.بيهعنمحت

متلعمالنبيملىوفهحجرأوإناألدبرفمتيدبرهفيحجرأبويعهطثعن

العطاءأهلمنمائةوخمىألفيئنفينوكيعهبنهانى،وأخوههو

كانوقة~معاويةقتلهوبهابالثأمراءعهمردجوافتتح~القادسيتةذئهه

طالرحمنعبةأباويكنىومفتينالجملعليمعشهة

~هي:الهينئموقالءهننةلهايقالةكننهمنامرأةقالت´:قالوا

عنهاتعالىاثهرضيأنصارتةمخرمةبت

يسيرحثجنرآانراىأهلاتآمتلالمثنير~القمراأيتهاياأال

مثخر.بنايثةمثعاوإلىيقسرا

يأالمثنااأسنبابمثلثينث´أخاف~

األا_اراعتمكقذ»0متميشتت

مثواتااماتحتجنرآالثيفتياأال

روالسنهناراتقالغنوالنهاابوط

وكاذحعرعلىشهادتهطىالنفعياألسودبنالهثينثموعوتب:قالوا

ر>قفالفراو~ةأبيبنعمرولهيقالورجلالعمرطةأبوعثميرعاتهممتن

عمنرواومنعثمينر_منيريعهامثنآال

حثجئرعلىداهنرأأامالأذايلومانني

ءردر»ر00ز~«ء0أن00ذاتبلييا0أمتل
29أ9مالظتهنربقاميمتةيترامااوأممحاته

بأتتنيمتيتأااقواماال

متنرامية.بهممندأالثهد»~ا



حئاكتت´0إناذامفثفثال

وممنمثماكثغتاالشيقاذ´باب´ولتىم

تثتيلثة´منل´مابنيعتدملتثبنك

فيمايترلفويلةلهةبقصيهحبرارئيخليفةبئاألعبالوقال

نه´مىتىراطفتياهنجز´من´للنخيل

تنري00تكتن0ء´لتم
فيهايقوليآلطومي

والحجرالختيزذاياحتجزا~

كنرالألأنابه´النوالذايا

أحنماالعالةأهالقهورأتهمعاويةامرأة قالت:مفنفاابوقاكم

فعلوااتهمفقالوأمحابهحقر.قتلتأتكلوالالمؤمنينأميريامالتك

مثمنقثاةوولتىأبحعرالقادمينالقوممالتمعاويةوأحن:قالءوفعلوا

قبلوهلكحجرعلىأينههلرممنتفلةان:يزعموذوقومءسنتانلحبثر:~

ئاحهقاالخينئمةوأبواله~واراقيهيرإبرابن.حمهشيوحة~زيادوالية

فيلمنالحثننظلييبرالزابنمعمتهناحهأبيهعنحازمبنجرييبزواهنب



وشفتعهوأدناهاألدبربنحجر~مأميراالكوفةزيادمقهلمتا~:الةزيادمولى

منعتمارأيتقهانتكحجريالهفقالدعاهالبهرةإلىاالنحدارأرادفلمتا

يبعهتتخلتفأنأكرهفإنتيمعيتنخصأنحبظالبصرةأريهواتيبك

فيايقعلممعيكنت~وإذاتمسيفيفيقعشيئأامنثأبلثغأنذ.مسى

5فيهرأييكانوالمالبأبيبنعليفيرأيكاملمتفيشيآمنكذنسي

اثهقضاءااتهملممعاويةإلىهنهاألمرمرفاثهرأيتفلمتاذلكمثلتلىقبلك

تركبأن~أحزركوإتيوأمحابههليأمرصارماإلىرأيتوقهبهورميت

أستطيعوالمريضاتيححرلهفقال~ورهامهركبمثنهلكأمووأمجاز

انأ»وأيرالعقلمريضوالقلبالدينلمريضاتكواثهاماقتقالالشحومى

~.فلحقزيادفخرجأداعأوأنظفأقتلكطىألحرمنأكرههشيآعنكبلغنيلئن

معهرزيادلعامليثننفتألالفجعلالكوفةأهلا«اقشرحجرإلىواجتمعبالبهرة

حجرمعفيشيآاناماوائهاتيزيادإلىفكتبإياهمنعرهإالشيئايريدوالأمرأا

ححرتغيتبمهاقةفلمتااكوفةاقتحرحتتىبغالهزيادفركبأهلووأنتوأمحابه

~حولهاميالكثروأمحابيومأجالىزيادفبينامليهيتدرفاليطبهفجمل

15حجرأانوأخبر»فناجاهابثاألشعثاابنأتىإذقيسبناألشعثبنمحمتأ

قالمالتثخبرنتيواثهقالشيآالقالابنكقالمازيادلهفقالمنزلهإلىلجأقد

ابنموففلمتاأقتلكحتتىمحلسكترحالأوقنتيمهقهأنتكأ_حتتىلك

أمنفنىقالبهتيفأقراالكوفةاهلأشرافمنلرجلقفالأخبرهرأيهاألشعث

تينتيلواثهخبيثمثخبث~اثهلعنةقفالغيريبعثوأذلكمناثهأملحك

)0إلىاابعثلهوقالأخبرهحتتىعليهخلفهالرجلفخرجألقتلتنكأوبه

9999زيادملىجرييفدخلمليكيعجلأنأخاففإتيفيكليكلتمهااثهعبهبنجريي

رطبهفجاءمعاويةإلىأخرجهولكنتيأقتلهأنأأأمنهوفقالفيهفكلتمه



الحمقبنعمروأمر

عتيأغثنىأذمعاويةإلىوكنبممهورصالالكوفةمنفافرجهذلك

فقنلبالمثذأراءفتلقتىإليهمعاويةفبعثحاجةقبليبمالكإذكان~ا

ه~وخمسينثالثمعنةوماتالمراقزيادوولي~وأصحابهمو

الخزاعىالحمؤبنعمروأمر
بنالحمقبنعمروهربيعهبنحعرأمحابزيادطبلمتا:قالوا

إلىمضياثرائنالمهإلىالبجليادشهبنقاعةورالخثزاعياكاهن

العزيرةيليممتاجبالهامنجبلإلىرافماورملالموأإلىثماألنبار

فانكرالجبلفىمناذكاوجليننأناستاقالرماملوبلغفيهنكمنا

أبيبناثهعبهلهيقالاذممنهمنرجالالعاملوكاذبهماواسترابشرنهما10

اليهخرجامرفعهماإلىاتنهىفلمتاالبلهأملومعهإليهمافصاربلنتعة

امتناعهعنةايكنفلرطهسثغىقهمريضافكاذالحمقبنعمرومتافي

فرمر_علىفوثبقوياثابأفكاذالبجليادشهبنرفاعةوأمتافأخذ

وكانطبهفيالغيلوخرجتفغرجلهذفرجواالقومعلىوحملجواد_له

ءطبهعنوأمسكوابنفسهنجاحتتىفيعرحهخلفهمنيرميفجعلراميااه

وسرلواءبنعسكا~نجفقال~أقاتلالحمقبنلعمروقالاته:فيقال

الرحمنعبهإلىبثلنتعةأيبزاثهعبهبهفبعثهريخبرافيهومنعمرا

يومالثثقفيعثماذهجةمليةقتلالأليوهومعاويةأختالحكمأمابن

ملى:ويقالء~والعزيرقملالموأعلىالرحمنعبهوكاذ~حثنينن

عرفهالحمقبنسرورأىفلمتاءشهنر´زاورومعهاو.عمالهاالعوامل10

طعنأنتهيزعماتهإليهمعاويةفكتببهظفرهمعاويةخالهإلىوكنبفعبسه

كماطعناتتعفأطعننهطيهينعتهأذزيهالوإتاطعناتتسرعثماذ



الحمقبنعمروامر

احتزثرالثانيةأومنهناألولىفيماتتسعافطعنفأخرجعئماذكعن

:ويقالءمعاويةإلىبهبشعثرأس_أوفهومعاويةإلىبهوبثعثرأسه

~رهعلىقعهأفإته~بعثمانفعلكمابهافطعنمشاقصلهاتخذتاته

وقال~منهااثتيننفيماتواجذتتعمعهكانتبمئاقمىووجاه

5وقال~الجزيرةعملفيالحكمأمابنقتله~:أيبهعنانكلبيابن

ابنومليهاالمواصلإلىالحمقبنممروهرب~:عديبنا~

الرممنعبهوأخبرعليهفعثثرجبل.فيغار.إلىفمارا~أم

فقتلتهميتةفنهشتهالغارأقصىخلفهخالإليه~بمكانهالحنكىأمابن

حثملر)سلأوفكانمعاويةإلىزيادفحملهزيادإلىفحثملرأسهوأخأل

»´أبيعنثريكعنالمبتاعبنمحمتهحدثاطبلهالىبلهمناإلسالمفي

يأههالحمقبنعمرورأساإلسالمفييأههرأسلأو:قالاسحاق

«زرجلعلىفنزل.ذارابينجان.تىالحمقابنان:ور`اوي»معاويةإلى

إلىبهفسرالحكرأمابنبهذتىرأسهفاحتز~~هفماتبجيلة

و~نتسثو´يهبنت.منةامر.تهإلىبه~ثمللناسفنمبمعاوية

~~منبهفمرحباقتيالوأهديتموهطويا(تميتموه~فقالتمعاويةعندمحبوسة

~بحمصفماتتحمنصإلىوتماهامثفنليتةغيرمدية.

بنحشميهعنعبيهبزيونىعنفثئيمئاحههنامبنخلفمدنا

واتاكتمسيأنزلاتيقفالقةالصهبعضبثرادقأبازيادولتى:قالهالل

99(5فقيراكانومناأفليسنتعنفففنيتاكاذمناليتيموليبمنزلةالمالفي

شهد..الفهنميعمروبنالجموحكاذ:قالائيالمه9بالمعروف~ا

وغفرتهازالتتهعرفتقهإتيزيادإلى~كنبومعاويةفأمنهعليمعمفتين

أتأبىزيادلهقفالفأبىالمالبيتواليةإلىزيادعاهفهسفيانأبالحلفهله



ومومهزبادامر

فواثوهذاأتمولزيادياقفاللحالبأبيبنعليمعماءالهمنصكت´وقهملي

اتتميتالذياألبإلىمنسوباإليهامرتالألياألبمنلمنتفياكنتإن

اليوممنكخيريومئألوأنتاليهالحراجوتجبيمعهمأءالهتسفثوأنتمنه

فلظاكنابامعاويةإليهفكتبولحيتهرأسهوحلقسوطمائةزيادفضربه

إليهالجموحفأوفه~لهيقتصمنإليث)وجتهأنلهممت~فيهيقول5

الجموحهوأنشةكرامتهذظهر

ممائهفواق~ااثهإني´مثعاو

اله´~بتؤامتن~والتب.ذاذووانئك

واليعادتين´´والتغابا

ا~ديمكترفيمو~أ´يادأزوراذ

ا~ناأعنظتمنهناوالنؤامأونمائيحنكنم

البثر»بفثمانفار0أذ`الصحأحأداءا

دغثمثهمادأزثتمثىمافراثاه

حراب.والدأ´يازالتثفولواأأنسواى

لبسهاقهبخلنعةلهودعاسفيانأبيحليففإتكشئتمإأقلمعاويةاأ،فة

ر0قفامخمرةوأعطا»تريثىفيمشنيتكأمثىوقالايثاهافكاه

عنموانةأبوحدثافيالعالالحنبنإبراهيمشيوحه«بها:ختصر

أيةههتةوصفسلمةوأمعائشةإلىىأههزياداان~:الشعبيعنمغيرة>)

زهومفينةسلمةأمإلىيعتألرأنرسولهوأمربفتسطاط.عائثةوفضتل

منعليناأشأثرتهكانتمنعليناثرهاألقهفقالتامليهماعائثةئمضيل



:الرحمنمبهبنداودهنالمباركبناثهمبههناثنيالمه8زياداشرة

فكتبقريثرسفهاءمنالقىماإليكأشكوإنتيمعاويةإلىكنبزيادأان

صبرواحتلماءهافإذفأمبرأتريثىسفهاءمنتشلقىماتشكوكنبت~إليه

منبرملىزيادخطب:قال»اثيالمد~~الالموضعبمذاوضعوكحتنىمليك

9تركهحلففمنمليهالناسوهرضوجلىفمننعتباألبوابفأمنااكوفة

ءمحارببنملمةمنائنيالمه~أيهثمانينيومئألفقطعهيهقطعابىومن

رأىفإنبهدماثمأيثامثالثةحبسهرجاليعاقبأنأرادإذازيادكاذ:قال

انتماأكونأنمخافةاالمقوبتهمنيمنعنيلرقالثرعاقبهيعاقبهأن

~للغثضثبعاقبتنه

10النضربنالقاسرعنمغنفأبيعنأيبهعنهامبنعبتاسحدثي

ونبنرأعليتانلعنرفيأرزيادإليناأرسلأ:قالعمتهعن.بيهعنالعبنسي

فقلتنراعنيأسودرجالفرأيتأإغنفاءاةاأغنفينتإذلمجتمعوذفإتامنه

ماعبالساتماههإلىأرسلتالواقبةذوالنثفتادأناقفالأنتمنله

لهفعرضتعليلاألميرفإذأنمرفرافقالزيادرسولذتاناحبةالرا

فقلتأيتامثالثةبعهفماتاال~

بناأراداعمتامثننتهيأكاذاما

الراقبهذوالنثفتاداالهاأتيححتتى

د:ام0بك:
الراحثبثهاصاحببثغنيااوالتثنالثمتا

)0عونالغاواشتغلالممنراين)هلإلى.معاويةزيادوفه~:قالءثنيالمدا

جاءلثمالهقالثمأشهرثالثةقامفي~نااأقممعاويةلهفقالفةبالك

55~(شئتفإنذاكبلغنيقةقالالطاعونىارتفاعقالالمغيرةأباايابالدكعن



ومونهزبادأمر

زيادوكاذأ:قالوا~مهمقهمنقليلبعهانوفتيالكوفةمقهفلمتافرا

وفبطتهالعراقأمراحكمتقةاتياألعودبنالهينئممعمعاويةإلىكنب

وأئظنراالحجازفولتنيفارغةوئماليبيمينيقالأوفارغةويمينيبئمالي

منلهأنىفماستاأئفلنهاللهمفقالالقبلةفاستقبلعمرابنذ~فبلغبه

فياناللهوقالاته:ويقالءخننصرهفيطثعنحتتىليلةسئروذمقدمه5

قتكالموتاسثميثةالبزاسألكوإتيخلقكمنتناءلمنكمارة)امتل

تاتلر:ويقال<ماتحتتىجثمنعةعليهأ~نتفمابئنرقإمبعهفيفغرجت

كتابأ~اينةالمهأهليامطيعبناثهعبهوقال«هامةثالئوذعليه

فأذازيادإلىباكنا~و~اواليتهومنزيادمنباالستعفا_معاويةإلى

فيدمهليبنأللالرجلاذالزيجابنفقالءعنقهفثربتليقرأهعليهأكب´0

عنأاكينبنالنملفثعيمأبوئاحةمنيناألاشيحه«عثيرتهمالح

شيعةيشبعزياداأذعليبنالحسنبلغ:قالالحسنعنيونىعنسفيان

«كمارةالقتلفيفإذا~بموتهدأتفراللتهرفقالفيقتلهمعلي

مقهلهفقيلالحجاززيادبواليةاألعودبنالهينئرمقهقال:»ائيالمه

طعنمهاأجهبارد.مأ«.لئرابةفقالالحجازعلىكبعهنهالمينىاه

زيادوكاذ~:قالوا9ماتأنأيلبثولماألسودبهمقةممتاإليأمب

قالإمبعيقطعفيرىماأميتةأبايالهفقالثثرايحدوزأمرايقطع~0

األ~لوتجهأينلهفقالوائلبنبكرأبيمولىديارإلىفبعثاطبأهلاسل

بنبكرأبووقالءبفسكأتمشتلوالموتااومثتموتأعثرأقالقلبيفيقال

~الطبيبياألسهمالكجثهينمابوهيةيقطعالأنمليهأشارالألي:عيثاثى)0

والمشيتبعاألجهبنممروقفسرلهزيادعنهمنثثرايحوخرج´:قالوا

وأبوعثرأفثطةبنوخالهالمغيرةبنوعثراوةمثرادبنوسليماذنجبةابن



ومونهزبادامر

يحشعثنثىويهىيأمرتركنهقالزياداتركتكيفمومىأبيبنبثرادق

أبوثنيوحه9والبثكا_احالنثوعنويهىوالكننبالوميتة)مراته

اشرافزيادشاورلما´:قالءوعثوأنةكثنامةابنعنالكوفيمسمود

كيهاقطتوقهاثهلقيةممرك~اجثلاألكاذ~إذلهقالامبعهقطعفي

5اكولهبه~فعثيتىاامأجنهعشنت~ختراتاألجثلكانوإذلقاشهمنفرارأ

فقالثوبأستنين~ا~تلقهابهلهوقال~9مات~نايلبثفلر

•معهخيراالأأوسلبمذامنخيرمىأألباأيبكمندناقهبثنييا

قفاا_خراجهديواذعلىزيادمولىسثليموكانبالكوفةزيادموتوكان

مثنزيادلهفقالففعليخالفكالفإتهبالوميتةاألميرعلىأشرلثرايخ

.>~.ةفيمتتهمغيراتهأمافقالسثلثينيفقالالوميتةفيكلتمنيأن~لك

ثثرا_-إلىأنثنغةفعفهنثسثخثالثفيومنيتتهفكتبثتمنعةوال

بنخالدبناثهعبدوامتغلفاءهولهأمإلىوأخرىسثليمالىأونخة

ا:عبهاستغلفانته:ويقالءانبصرةعلىسثمثرةوأقراكوفةعلى.سيه

وجالهرالنامىبثكا،اكثروءارأيهمعاويةيرىأنإلىجميعاعلثيثهما

ه~ليصلتيزيادبناثهعبيهمشفهعليهليثملتىواضعفلمتاأعليهونساثهر

األه.اثهلعبيهثثر´ينحوقالاو~راءاكوقالبمننكبينهمهنرازخألفيعليه

فاضرمهرازملىاثهعبيهووجهعليهفصلتىخالهبناثهعبهماوقهغيرك

ووو«أ»قاال)مزاتيبماذاوسثليرلشرايخخالهبناثهعبةاوقالوليمينبه

علرروالواثهالخبرهبلفههينمعاويةوقالفنزلهالقمرفأنزلاألميرأنت

1وأعطيناك>حاسبناكشئتإنإليهبعثثمأسنةفتركهاينالممر)حهعجر

فقالابثيئهوأميتةأخالهعافهجائزةوالمحاهبةفالثثتوإذأرهرألفالفه

فعزا»اجائزةوالمحاسبةدقفا(ألفألفعشرين~ناأخهقةقاالراز



ومونهزبادأمر)و)

عنعمتاربنهشامحدثني<الكوفةالكننايقيىبنالضحتاكوولتى

فقالبالعراقالطاعونوقعوقدمعاويةعندزيادكانأ:قالملبنالوليد

طثدزالعراقإلىمارفلتاالطاعونغيرالمغيرةأباياعليكأخافانتيله

~مات~شهرأفمكث

خمسابنوهووخمينث3ثاسنةرمضانىشهرفيزيادموتوكان´:قالوا5

زيادوميتةكانتأ:قالالعثتنبيعنامازيالحروحدثني•سنةوستتين

ورأىيثننظرالمااثهأمرمنأتاهحينسفيانأبيبنزيادبهأومىماهذا

لهثريكالوحدهاثهاالإلهالأنيشهدأنتهأومىيثنكرالمادرتهةمن

إمامأرسلهورسولهعبدهأمحستةوأنذنبهوخافربتهعرفمنشهادة~
ءمه»

ألمؤمنينأ.ميروأومى~ملعم~همنبهوهدىقبلهمنبهقمدفثدأى´0

ملمونىوهثررإالريموتواالوأن~نتفاتهحقاثهبتقوىالمسلمينوجماعة

ومفيرهأعورهمكبيريتعهتدواوأنأثرهويفقة~والفهاهرحيثيرا_وال

وثهعتهطعلىبهاوأثابهومعصيتهعلىبهاعاقبيعقواللعبادهجعلاثهفإنى

فعنمةبهتمتتمنأحقفماالمشيآعلىوالحثجتةالمثحسنعلىالنعنمة

اثووضعهاحيثنياالةيضع)نىالعبنرةوراءهويرىتمسهفيعليهاثه15

الزوالدارنياالهفإنى»منهالهليسبمايتكثتروالفيهاعليهمافيثقطي

أخترتمابتأخيروأوميكدتمسهركرحألاأليركروأحألبقاشهاالىسبيل~

وقداوابةاألعلىروايقدو~والندامةالحفرةإنىصارواحتتىالعجز~ة`
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ىوورمومموورمرمرووشعيالمجايزيدبئالحتات
األعورمحدبنااباجيي~~ررررالمبتاج
األعورمحمدبزجاج8اانظرمحمدبزالحجاج
م~ررر~ورمورررمرمرمرراألمحدبنالباج
وووومعالطبنالحجاج
وررممممومرممورومالثقفي)يوبسني(بنالباج
وومرمرمالفضلابوالعجليأمجربنحجار
ط2ر،151ومءءوو
األدبرعديبزحجرانظرحجر
>أل~~235ر2ورأة227وم~~~.«.هأ~
األدبرعاي
ا(حمن»بلأبوالكندياألدبريعدبنحجر
31»ورة2وداا211~>212ووهااا02و32و31<ر
225»و236م222»رو224و>2أ8»ء22د(
ووورميعلبنحجرآم

روىمرالباهلييوحب
ررماألزدجنةحد
الكنديحديجبنمعاويةانظرحديجابن
أديةابنمرداسيعىووومحدييابن «•

آديةابنمرداسواالالتميميلحروبنحديي
(56و
رو>فرس)(اسرذةحز



2ورا(ا66ءر165ور(38وور
ورورالوليد)نعليبن~1(اراامنيالسين
وومممالبرعميعبداتهبن~ين

ورووموورم-العجليا.مودبنعليبندين8ا
231~م79م»مداام
محبدالةابوولحنيتهطالبابيبنعلينميناط
ا0»را)9(دد83م>80و55م>ور49»و45ررور
(23وووا22رد«رءموو122ررا2ر-رام(02>

كروبنالرحمنعبدبن~حصينانظر-حصين
ررم~مموممم~ينأبر

ووورمالكالبيعبداتهبنينالحه
رررممممحرر)بنالر~عبد(بن~
وورمالمريحمامبنينالحهولل)من(ر-ل
ووممر~رووعامانأبوالرقا»يالمنذربنينحه
223ومأ0وا

ووووممررالعبيأوسبنجرولالحطيثة
أومىبنجرولطيئة8اانظرالعبسيالحطيثة
العمريمربنحفصيعير~ووم-حفص
روو-مياثحفصأبو

روورورمرومرررومم-العمريكربنحفص
70م.رو»5~~»»3ررد.رم.هآم»»وه»م.د»م«»
ادارمممددامممءءارموه«ا••55رر96و83ور

229رر206ور202رما86واا6وواا4ورووهها
وورم-ميمونبنكربنحفص
نحزرم»نلحربنمحبدالتهبنالمغيرةبنحفص

اال«م8م.
ومممبيعةفيبيمنر_ل~ك
القاصأبيبنا~يعيوورما~
وومأيو~بنا~
ورمأميةبنحرببنتلحم8ا~م
ءممرومعاوية)(اختسفيانابيبنتالحكم~م
اا9رر(وم)»اا1ا7(م)ررر)(مممم(م)دااورمممم
236ور22~121»و



الثقفيعبداتبنالرحمنعبدانظرالحكمأم<بن
صفيانأبيبنمعاويةيعيووورمالحكمأمابنخال
هوررم-ظهيربنالحكم
ر.وورورررموورمالقاصابيبئالحكم

ووومم-ءتيبةنلحم8ا
وورمررمممرمالفناريلحرونا~
وىررمم-)الحكمبنعوانةوآلدعواذةبن(ا~
م~~ممم.~~م
رر..~مم)ااكمبنعدوالد(ا~

المطلبعبلبنتاءاإيهحكدامانظرحكد)م
بنعبداته(امالمطلبعبدبنتا(يضاءحكدآم

34ر33وو~~)
ووومممووو»منجيدابوالعبديجبلةبئحكد
رمممحزامنحك
ووورمرو»سلوةبزحماد(مله-حماد
وور~م~ورمررم~موممرم~م-~بئ~«
6م«»ودههم»5ر.»وم«ها15ر
وومرم-المنقريمنصوربنحماد
حرببنتجميلامانظرالحطبحمأ(ة
المطلبعبدبنحمزةانظرالشهداء_دحمزة
روورومرالمطلبعبدبزحمزة
ووووالهمدانيماال_بنحمزة
الحمقبنلحروانظرالحمقابن

ررمممرو~مماللهبز~
ووووروووورمالحميريونءحمير
الحطاببنلحرانظرحنتمةان

منعيانابيبنحنظلةظر0امعاوية)(اخوحنظلة
~وووم~م~رسفياذاربن~
وروومحنيفة(بنو)
وومرم(الكندي)اربث8ابنالحوت

وومرمرماألمديمسعودبنودعبنحوثرة
1(ر)هه(و)~و(ر.)
0.««وا~مايددح.هز~دةا.ن



دأبنمحمااويزيلبنعيساممه-دأبابن

ا0وره89و67و59و27ء
~ورررمم~ممليالماياأاردابر
ووررم-ااومزيعبداتهبنداود
وروم-الر~عبدنأارد
وررو>اتهنيداود
~~رررممندأبينارده
ورووالصلتنامماءبنتجاجةد

وومرمالدجال
ووو>االرداءابو
ووومالعنبري0الدرداابو
ر~ووجديلة)(بنعميدبنو
ورممالنسابةغفلد
مومممأودانبنو
ومممدولى)ء(دول:يد•ثلد

ووم~مواثلبنبكرألىمولىدينار



ىو0رمر.وور.وورمومرمرمبعيونالرءربيعةبنو
222وور
ر>شمسعبدبنربيعة
وومياليربوهعسلويقالغسل»نوديعة
رىونحسرل»نربيعةولد)منجل(ن
يبنمناةزيدبنمآالثبنحنظلةبنوديعةبنو

ها6و
يبنمناةزيابنسعدبنلحعببنربيعةبنو
0و»رم
وومرمم~بنربيعة
رو،واألزديأنيسبنناجذ»نربيعة
النيمحمدانظرالتهوبمول
وووورميآلببادشدبئرفاعة
روشمسعبدذترقية
معاويةبنترعلةانظررعلة
وورررمرىسفيانأبيبنتالصفريوهلة
زوجحبيبةاموهيسفيانأبيبنتالكبرىرعلة

ورمالنيمحمد
ر.ىووورمورمرر»نميانأبيبنمعاويةبنترعلة

130•••129«د.99.«59••51(.>)~.)1.،.،
معاويةبناتايندأوانظرووورمووررموورم
وخالد~وبنعثمانيعي~وىمعاويةبنترعلةابنا

~ا~.هأ
رعيلةابيورباباألشهبيعيوورمرعيلةابنا
ووررمر«يلةبنو
ر«وربكرةأبيبنرواد
ووو>ووورمرهمدانا(منالشالمحريالرؤعابو
الشالمحريالوواعابوظر0االهمداؤالرؤعابو
وورمرمرروورمورووالحذاميزنباعبنروح
»«125
رر~م~ررر~~ر~مررى،)(آلمةالمو~عبدبنر~ح
رياحبناتعبيداننلورياحابن



ا36ود~ا.هأأ~
الرياحيقيسبنمعقلانظرزميلةابو
-ذادالزابيبنالرحمنعبداذظي-الزنادابيابن
-ذكرانبنعبداتهاذظي-الزنادابو
وووموومورومالزهريون:زهرةبنو

و>رمررورو-شهابادنسلم)بن(محمدالزهري
ا2وه
م~رررررمرررررم~أبر~ببنزمتير
وووروررمسلو~)أبي(بنزهير
»فيانابينزياداذظيابيه)(ابنزياد
زيادبناتهعبيدانظرزيادابن
ياربنمعقلانظرزيادابو
ووممرالعب~خراشبنزياد
رروءر.ءو-يرحدبنزياد
وروو~~رمووممرمومممالمغيرةأبوصفيانأبيبنزياد
ر.د»د»مورا».ر7و»رم.»هرم»6م36ردء~م
ر»«اممم«ا8رمار«ا~واءهرموماواه57رر
163»182ها6»ر»ورا52ا~ر53»>أ48(»و5>ا
212»وو216م210»م2اارم184وءه209ءا83و(م)دوم
230وروو226م225رم222ده224ر2»رو(ا22ورا
23»و(2د2349»رو236م233د>2ة2وو2ىأد
252~ر256هه02اه
ورررم•سنياذ)ابي(بنزيادل7بذ~
م.~~~ن)ألىا~نزيادأخا~ن
وومرمسفيان)ابي(بنزيادولدام
~و~مسفياذ)ابي(بنزيادأهل
وبناتهزيادبنوانظرزيادأوالد
وعبدوبملمالتهعبيديعىوىممررمموبناتهزيادبنو

رررممرر~مرررمو~ممرأبو~بوالمنير.الر~
زياديي~~رر~ورر~~~ورررررمسيتبنزياد
منعياناليابن
سفيانابي>نزياديعيوومرمصحربنزياد
ووومصفيانابيبنزيادوهوعبيدبنزياد

وورمالحاولىينة)ذبزعبداتهمولزياد
ورومىوررمالحاوليبشر)(بئالنضربنزياد
»مخيانأبيبنزياديعيووررمزيادة
ووممبالكوفة)طريفبنيزيدقتلهل(ربزيد
رررىر)اوارج)(منزيد
الحطاببنزيدبنالرخونعبديعيوورمزيدا»ن
)0ر.>ومثابت)ن(زيل
ر.وررممرمر~مرر~~رالمالببنزيد
وورمرمطاب8ابنلحربنزيد
ررممراقدبنزيد
ووومرريعيالقر»فراءبنأومىبنتزينب
ورمرمطالب)ابي(بئعليبنت.ينب
روواتهرسولمحمدبنتزينب



روىررىلحربنمعدبنو
م~وىراليمان)(بنيفةحزبنممعد
مومرمالرابيةمعد
عبادةبئمعدبنمعيدأنظرعبادةبزسعدابن
ووورالجمحيمظعونبنتدامةمولىمعد
0.وورر~روومالضبيالمخشبنسعد
وورمروومعاويةمولمعل
ودومرهباربنسعد
وورمرمر.ورامحاقابووقاصابيبنمعا
)232(.ر)11د(م88م.هالوورم
روىوقاصأبيبنمعدعمابن

ووممسليمان)بن(سعيد-ويهمعل
عقانبنعثمانبندمهيعير~ووررممعيد
القاصبنمعيلبنلحروانظرسعيدابن
ا~فيفبيرةبنماال_انظردمهابو
~ووووعجالن»ناآلعبليعيرووممعيلابو

مطعمبنجبيربنمحمد
ووررم-جمهانبنمعيل
وووم-ريل8امعيلابو
رووزيدبئمعيد
روومحبادةبن»ملبنمعيد
ر~رمر~دأزبن~د
بنسعيدبنالقاصبنمعيداذظيالقاصنمعيد

القاص
وكنيتهأميةبنالقاصبنمعيابنالقاصبنسعيا

~رم.~مرم~م~~رر~رر~رر~ررررر~ن~0
)113.>(،>1(2.،«..<(ا0.>105<>8.(،(دا
224»ا98و(97و>1ة6رو(35>وا26ور
معيدبنلحرويعيودررمالقاص)بز(سعيدابن

األشدت
ور>رمالعامىبئمعيداخوات
ر~رررمرررممالمزرييعامربنسميد
رمهوورم-حسانبنالرحمنعبدبزسعيد

وومم-النتوخيالعزيزعبدبنمعيد
)0رووموومرمالثقفيعبيدبنمعيد
ىومرروى>ورووروعنانبنعثمانبنسيد
ررمم~
~~رررممممماالمىنميدبنعرربنميد
ووروانالهمدقيس>نمعيد
وورم-المباركبنسرل
ووومررو-المسيببنمعيد
ووومىرمفماانمنالناعطينمرانبنمعيل
228رو226د2(5«
ىر~ممهالكأبيبن~د
م~ررمميزيدبنسميد
~ورم)مورمعريضبنمعية
ررررمرورم«مررمالوريمنياذرلل-منياذ
الغامديعوفبنسفيانم~يهم»ومسفيان
وم-شمسعبدبناألكبرا~ميةبنصفيان
وم-عنبةواسمهاألكبرأميةبنسفيانابو

روحرببنصفيان
ررصخرواسمهاميةبنحر~بنصفيانابو
ره»)(مد»مم(ورده)(م.)»»و.(ر.(»)ءاماا~و»رم
«ا5.ورم»«اء«ا)ممرل)5ء(ومر««)لرم»»)رمم(م

1~.»»و.رم~ر»»اودءار»اا~.رداامم.«اا
اء6~19م»ا9ام••اا3ر.رمر.ه»ار»»اووم
238در277وو230ء>
صفيانابيبنمعاويةانظرسفيانابيابن
ورررممنعيانابيبنيزيديعير»مسفيانابيان
سفيانابيبنزياديعيومممم
حزنبنتفيةهانظرحرببنسفيانابيام
مومرمالحدينبنعليجدةوهيسفيانابيبنت
رووالسلميالزعلنمنعيان
روور~رمرووممممالغامديعترفبنسفيان
~وووروو-~ينةنصفيان



223وا94و)19(>.(ورهااا68د
«~~ررر~~رور~ىرر~وموم~م~~ررر~بئا

سفياناليبنزياد
ورومالضبيمحريمثبنسنان
رم>مالحزؤمشنوءبنسنان
وورمو>ر~مم~ررالهجيعيغالببنممم
ى~ممرمكرو»نمسيل
وىممالعنبريقادمة»ناآلعبلبنسوار
~وو>مويالعلالسوارأبو

ىرمزمعةبنتمعودة
ووووتميي)اكبجير(بنالر~عبدبنممويا
بنارط)ةبنالر~عبلانظرربياالاميحانابن

سيحان
وورما~ياليد
~~~ن~ن~8امف~~نا~ن

الشراةانظرالمثارون
ر.رم~-سراربزثبتاة
الرياحيربعيبنانظرشثالتميميربعيبنشبث
وروو<ومررمالتميميالرياحيربعيبنشبث
223ور22ووا
ورررعبداتاسهر،برمةابن

ورممرررشجعياألبجرةبنشبيب
وو>ميزيد«نشبيب
ووورمانالهمداألزممبنادشد ر
ومممروواوسبنادشد
المنذربنادشدانظربزيعةابنادشد
ووووممينحهأخوالمنذربنادشد
ربلبنوقانالزانظرشذرةأبو

انظروومرموورمموومرمرورممالشارون»الشراة
ااررريرن،رجانلواا~





~بنتتعجزيعيرررمحاتكت
ىمموميا~ازيمرابيبنتعا~
مممنافعبدزوجهاثاممرةبنتعاتال
وووورمعاويةبنعبداتهبنتمحاتكت
م~«~-د~
العاه~بنهرويعي~~الما~ابن
د0ورددمرروداعا~أ~~ااهام«~الى~ل

وممشمسعبلبناأللحبر~اميةبنالقاص
وممشمسعبلبنا.لحبرأميةبنالقاصأبو

وومرمررمالقاص)بنمحرووالدوالماص
بهالةبنعا~~ررم~مر~0و



وورمررمموو>رمووررمالحبطي~.فىبزعباد
م~رمرمم~م
بنبعبادالمعروففيالمازعبادبنمملقمةبنعباد

وروومأخضر
ووررمروودممورررمررا(ييقرمىبنعبادة
ررووراللييرمىةبنعبادةابن
ورور<اال.يرمىةبنعبادةأختبنا

وورم-نسيبنعبادة
العباسبنالتهعبلانظرعباسابن
العباسبنعبداتهانظرعباسابو
ر»و~والشاعرمردامىبنعباس
رررموم~م~~وم~م~ممالكليمشامبنءتاس
ا28ءرور127و12ر85و82ور78وة0>>22وم
2ة9ور229و21وار>182و>اوراقاة2ور129ر

الحليايضا~انظر
ورووالقامأبنممبثر
وروراليمن)ا«لمنورجلعبداته
النيمحمدانظرمحبدالتهابن
الثقفيمحبدالتهبنالرحمنعبديعيممرممحبدالتهابن
شعبةبنوالمغيرةالقاصبنلحروانظرمحبدالتهأبو

عيبنوا~ين
~ميلبنخالدنعبداتهيعيروورمأسيدبزعبداته
روررماآلمدبنءبداته
رروور-بر~ةبنمحبدالته
رر«وورمبلتعةأبيبنمحبدالته
طالبابيبنجعفربنمحبدالتهانظرجعفربنمحبدالته
وورمروووررمرمطالبابينجعفربنعبداته
(22<«،.د.121،..>72،-71.<««27د25«،
رمم~مم
السعدياآلعرجيحويه)(أوحريةبنلتهعباا
228وركال4و22وا
وومروورواآلصغر~ميةبنالحارثبنمحبدالته
وومرماآلشرأخوالنخعيارث8ابنمحبدالته



ىرمررالر~عباابولحريزبنعامربنعبداآل
110>>74رم59رم5-رارر3رةموررمور36م
(72ورروها6ور1489(47ورا4ررها29روررررر
~248ورا94رىرررر
وىرمروررعباس~ابوولحنيتهالعباسبنعبداآل
94وو>88(ر)وو87رم78ورر68م38وررو36ورر
8و>7(760>169وما6وهد109»ور1أ0ر95وو
106و96و69وى37ور
رىمرالالهملالرعونعبلبنعبااآل
ومر~مشمسعبلبناألعرجعبداآل
رىا~أمابنواالالثقفيعثماذبنعبداآل
((8و»(وىواارا)(ورإ)15(ور)78(و
ورو/وموىم~ابو(الز~رؤ)محجالألبناآلعبل
م65ىو
~ىىالثقفيعقيلأليبئعبداا
رومالرمحهنهبلابوا_طاببنلحربئعبداآل
أ22ىو106وم88و83ور63وورر32و29وررم
ا0و»اال2و~23دا228ور18واوا24ر12وةوو
0ومممرررووووممالعاصىبنلحروجنعبااآل

~2ط6رو
ىورومورمرم~لهذلىاغيالهابئ~وجنعبداآل
ر2(0ووو
وورمر~امحمربنعو~بنعبااآل
رعو%ابناهظيرعوإبناآلعبل

وروووورمراليالهملالمنتو~عياشبنعبداآل
137><و>13دة0و121ر(20و>~ا60و55رو47و
208و206ءر202ور(74ور
ا9وهرهىى8وىهرمهرهوىى0هم~أاا.~عبااآل
األثمعريموبىابوامظيقيىبنعبلداآل
0مررمر~بناآلهبل
لهبيعة)ابناهظيرلهيعةبنعبااآلل

و/وى/(5،ومرمىىرمومممرالمبار~بناآلعبل
239م



مرمم

رورم-األهاوييحمنالمعبد
0رووم~رمووومموورمبكرأبي>نالر~نعبد
ر»ااو
روم~ممكر.ابيبنالر~ب
وووو-مشكداذةأجعفيالرخونعبدابو
ممرماألهفواميةبنالحارثنالرحمنعبد
~~ررو~ر.م~رمسامبنالمارثنال~مبد
230م<
ووموممممثابت»نحسان>نالرحمنعبد
ابووكنيتهالعامىابيناطكمبنحمنالىعبد

~وورر~مرم.مرممررمم~مم~~~رمملرف
بزالرحمنعبداذظيالحكمأمابنالرحمنعبد

الثقفيءدالته
معاذ(همالحكمامابنالرجمنعبدمرأ-ب
رو.ممارج)الىوامحابهلياكالمأللي

ووووممممموورميالعنتنحياننالرحمنعبد
328مم
ووومرومرمم«ومرالوليدبنخالدبنالرحمنعبد
مروموورمورىوووم-الزنادابيبنالرحمنعبد
ا2وا1دامم

ىومرمرم)ررممرممسفيانابينزيادبنعبدالرحمن
وردداومر»اامو~
مورومرمررروومالحطاببنزيدبنالرحمنعبد

11عهو1119
ةارطبنحمنالعبدانظرسيحانبنالرحمنعبد

المحاوليمسعاذان
~مبابنالمعروفالثقفيلتهعبدأبنالرحمنعبد

11ا~مه18رم87رم~و7و»رد»~م..»»9رمدم~~
236->7ءراة224ر(38،ا3ورا(2و~119(»وو21و
وو>رمالثقفي)محبدالتهربنالرحمنعبدأخو
ومرمالثقفي)محبدالتهوبنالرحمنعبداهل
وومرم-ديناربنعبداتبنالرحمنعبد
ابيبابنالمشعورذلحواننمحبدالتهبنالرحمنعبد



ءم»ه0م»همرد«م»ءءدمرههعمير.نا~عبا
ورموررموورمالمو~ينأميرمروانبنالملكعبد

وم»داى»اممرى«ارمءه~رمم«هرو»هم.«»
755مم
0رو-مسلمبنالملكعبد
وومالمهلببنالملكعبد
ووم-نوفلبنالملكعبد
و»ررم-سطيالوايزيدبنالملكعبد
ورووممرقصبنمنافعبد
المنافيةايضأانظروورمررورىممنافعبدبنو
رررممزيادبنالرا~مبد
وممم-غياثبنالواحدعبد
ووممم-سعيدبنالوارثعبد

ورووالعبسيون»عبس
شمسعبدبنوانظرعبشمسبنو

منافعبدبنشمسعبدزوجعبيدبنتعتبلة
ر.ا

عبداوإلدوبوفلاميةوعبدا.صغر(اميةالعبالت
رممشمس)

سفيانأبيبنزيادوالدالروميعبيدانظرعبيد
ووومجرييبنعبيد
ووممررروىممسيفانابيبنزيادوالدالروميعبيد

(وهدء)1د«ممرم«»اوو»»اودالا
ووممالعبسالحزانبنمماكبنعبيد
اليمناهلمنرحلعبداتهانظرالسوءعبيد
و»ررمثقيفعبدعبيد
وررو>رمعميربنعبيد
بناتهعبيايعيووممروومرمووررمالتهعبيد

زياد
وووموورمرمألحرةابيناتهعبيد
ووورماحعفيالحربناتهعبيد
ووومممررمرياحبناآلعبيد
~ووىرياحبنالتهعبيدأم



ووءممعتيقابيابن
عنانبنعثماناذظيعثمان
القاصبنسعيدانظرعثمانابو

البريمقسرنعثماناذظي-البريعثمان
م.وووالحكمأمابنجدالثقفيعثمان
ورملحرووابوالتهعبلابوعقانبنعثمان
50>وو~43و>36و)35(در28ءو2در(72و511
ورممرمم~مرمممرم~مرممممم~ررممم~م
)19دممو(ما0ام••5ود96~م~م55~مممم

ااءمما5ر~واءاااوامما~ر«ا«ا)5و(موره«ا
737>و736ووكه4ءو<ككه2(2وو
عثمانبزمعيديفيووورعفأن)(بنعثمانابن

وومموبوو~وووشيعتهعقانبنعثمان(انصار)
(12و88رر
وورممعفانا«بنعثمانقوم

وومممعثمان)بن~وابناألكبر(عثمان
ووومممنعيانأبيبنعنبسةبنعثمان
رومصفيانابيبنمحمدبنعثمان
روورمر~رررمالبتري~بنعاذ
ررويزيدبنالوليدبنعثمان
وووممرمرمرىوربيعة)(منعجلبنو

وصاحبهمنعيان)ابي(بئزيادحاجبعجالن

7«5مرمو<وءها1»5مم~««»
الطالحاتمبنعدييعيو>رمرووعدي
يعيمهمممعديبنالهديعيووومعديابن

آ.دبوعديبنحجر
رو~م~روو~موم~معديبنر
وووويعلبنحجرواللجبلةناألدبرعدي
ووومالكليمالمةبنجبلةنعدي
ووممممرمروورطريفابوالطالحامبنيعد

715ورى.»دءراء-ممداءممردر»هم.»«
وررمممر)عدينآليثوالد(عدي
وومممالعجليفرخبنالعديل





«ء5مم155وم
ووورالسآوبيخطانبنء~أن
وووماحارجي)الحط.(دفنتعمرة
وروومالقعقاعبنتلحرة

مممشمسعبدزوجالكنديةكرببنتعمرة
وإل
الكندييزيدبنعميرانظرالبعمرطة)بو
القاصبنهروانظرهرو
عررميروم~مالزبيىنمحرومير~ممعرر
القاصنمعيدابن
بئعثمانبنلحرويعيورووروومورمهرو

عفآن







ورمالصديق)بكرابي(واللتحافةابو
ورمممتافابر

ورمرموورمهشام)بن(الوأيل-القحذمي
ووومماألزديعجالنبنتدامة
وورمالعنبريةعنتنبنتدامة
روووروووحبشية)قدحأم
وورم-زياد)بنعباد(مولىقرةابو
~رررمفاادبنتر.
توظةبنتفاختةانطرقرظةابنة

ورررروو<رواألزديمرةبزقريب
وومرم~مامرأته•مرةبنقريبأهل
رم~مررمم~رر~ورمررم~ر~~رالقرشيرذءريشة

آ30وومد2و>>وراد26ر74ر>22رو21وو(9م
رال»و.ههم.والررءهممورههرمومومررم(و
60و58ووم57وور56و>55موم،48وو97وووو

88رم8م.ا78ورم7ر.»وم7ردمو77رمرورواا
1ة5دم128ورورا26رم(ااورودهاااا0د88و0و
24دمموم239وو2ة8م.731ووا94وا8وااة6م

2ر.هه
ر~وومعاوية)بهتمثلثمعر(ققريظ
روقص
وورمالريب)نمالكا-ب(هنا~
ررم~م~مارج)الرمنمتتمالم
روورموومممالحاوليلتهعباابنقطتن
0ىرمقطيعةبيمنرجل
رروراآلمنةمالعبعامربئبيشربنتتطية
ووورمشوربنقعقاع
وو>رمررمعطيةبنالقعقاع
رروورالعالتينفربنالقعقاع
محيالنقيسانظرقيس(بنو)
رررمم~ر..~ملبتبنتيىبنى
ورووالحنايثوربنقيس
روررممممازم.زبنتيى



ر.مم

هدواألنصاريماال_بنكعب
زرارةبنالعزيزعبليعيوومالحالبي

وءمموممومرمووممررررالحا~ن»كلببنو
رر(»ء
~230م>2م~كه2أ8وا4اوم6م2دم7~~
بنعباساومحمدبنهشاماواالثببنمحمد
هشام

ألحليمحمدبنهشاماذظي-الحليابن
روىالثقفيالكلبيةابن
عامربنمحبدالتهبنتلمحلقوماميعيرووكلثوممام
مرىمرمروممممرممجعفربنعبداتهبنتلمحلئومام
رومرمعامربنعبداتهبنتلمحلئوممام
ر~ووطالبابيبنء~بنتكلثومام
0وهوم0رهم~بنه

ومموممالظفريمحهمةبنكليب
-ا.على)عبلبنمحبدالتهبن(محمدكناسةابن
24وا21وم
م0م~رومومر~كنانةمنرجلءكنانة

كة9م222ورو2ا8د2»ر(اد>86وو(1م،آ~
233و

ووورممعاويةزوجرظةةبنتكنود
~قبنكهمس~ىورروموررقكهمس
التميمي
0وررموومموومماا:ميميطلقبنكهمس

وءممال~يالكواءان

1م_ء.خا~`آلامالحار-بنتاشبابة
22رومالناعر)ريعة(بنىلبيد
كة2م(اال`دي)~ردبنلبيد
رءمتخم
وممالالمحارايلقيه

رووربيعة)(منلكيربنو
وممالمطلبعبدبنلهبابو
ررمم~معبدات)ا~مملنهيةابن
ألنفأبواذظي-يحيبنلوط
وومغالب»نلوي
ووو<مأسلم)أبي(بنليث
رروكناذةبنمناةعبدنبكرنليثبنو
ليارأبينا:رحمنعبدظر0اليلى.بيإبن
ومممخيليةأألليلى
وووررالحارثبيمولىاطارجيليلىابو

وروىمورممنصوربنمازن(بنو)
وروووألطبيبجوءأبواألمديمالك
ر~ىورمرررمالقرشيالمىأمماءبنمالك
ورممأنسبئمالك
روىمرورووما~أذيفن~لبنمالك
وومرمىممموىىرمالنخعياألشرانحارثبئماال_
وومممما.صغر)حنظلةبن(مالك
~~ورمديناربنمالك
وىومررالريببنمالك
مم.م~ملحبر)األ.نا.زيدبئم،ل
ووررم»رمامذربنمالك
ابومعيدولحنيتها~لحوفيخالدبنفبيرةبنمالك
328>227و.2و_91و>ىرا4و9

ومالكا.لحبرمناةزيابنمالكيه´رومممالمالكان
األصغرحنظلةابن
مالمباركبنعبداتهانظر-المباركابن
وومرمآلمبنمبارك
مرم~مرفنالةبنالمبارك
معاويةبناآلعبلانظرعبقت

وورمممجائهبنو









سفيانأبيبنزياديعيىوورموروممعاويةأخو
108رر
ررر~م~ريةإ.ام
~م~و~رو~ومأمله~ا~ا.»وقوبه~ريةأمى
230در230ر(30(ر)ور129در
مندان)وانظر~ررمورمرم•رمممر~وتتبنات

معاويةبناتالشأرقوامةوصفيةورملة
سفياذأيبئ~ريةيي~رررمنربن~رت
رر~مرمحروبن~رية
ودومرعبادأخومملقمةبنمعنل
وورموررموورممز~ةأبوالرياحيقيسبنمعقل
ها8وورمرم155هو.ههاومى
وومرمزيادابويساربنمعقل
~روررابلننانيالملىأبر
وووومم-)فيالجنأالمعلىأبي(والل
المثنىنمعمرعبيدةابوانظر-معمر
وومرمورم-وامثل)(بنمعمر
المحاربيالتهعبلبنمعينانظرمعن
وم.ما~نيأوسبنهعن
ىوممرروررمررالمحاربيمحبدالتهبنمعين
اربي8االتهعبلبنمعينانظرالمحاربيمعين
شعبةبئألمغيرةانظرالمغيرة
وىوووومرمالضبي)مقسربن(المغيرة-مغيرة
238وو
صفيانابيبنزيادانظرالمغيرةابو

وىمرمرم)ررررممخيانالبنزيادبنامحيرة
193وموم
روورررومورمعبداللةأبوالثقفيمشعبةبنالمغيرة
199وماا0ررورم105-م101•83رم7مهم.
156ر1ههه153روو152وم15واوموم150رم
173و172رررروم)(ور167مم1ال6ه1ال5ر1«7مو
220و»و21ررة212م211ورورا9وه175وور
كال2ود

وورمرمالرياحيعبداتهنالمغيرة
وورم-عطيةبنالمغيرة
ررومالشاعرالعبديمغضل
~ررم(الشامي)مكولى
وووورملجمابن
ووووورومورماته)عبيدبن(محبدالتهمليكة-افيان

وووممار)بنثمامىواسهي(القبلالممزق
منافعبدبنواينه)وانظرورمالمنافية
وررررووارود8ابنالمنذر
ر~روواهوامبنالزهيرفىالمنذر
ووررمالعطور)(بائعةمنث
المنصورجعفرابوانظرالمنصور
~رررممزا~.بيبنمنعور
ورووماميةبئصفيانبنطليقبنالمهاجرابنة

~رمر~موممم~رررن~رمابى
وومرمووررممنعيان)أي(بنزيادمولىمهران
اههممرم

ووور~ممغرة)اني(نالمهلب
247درا43و23در~~-
وومم(الني)بوبى
رم~م(الني)مربىآم
ا.شعريموبىابوانظرمومىابو
الغروياسحاقانظر-الغرويامحاقمومىابو
ر~ووقيسبنالتهعبلواممهاألشعريموبىأبو
243ودر»وكا(ة7و33»رة)2(ر
روورماته)محبيل(نطلحةبنمومى
روو-ةمحبيلبنموس

743و210ور7~.~ال~
معاويةفىيزيديعيووممميسونابئ

معاويةزوج)أ~بنلبحلبنتميسون
ىههه195.م167ررم)(م~ررر
بنبحدلبنتميسونانظرالكلبيةبحدلبنتميسون

أ~



م.د.دمر.و.درم...دمم»يهرنبزتبصونم
.ممفباني0بذمبعزن



60-روال.«م34ور31و25رم28وور2را20ورررر
ا-ههوروما10-196-م99رو9را90روررهة6ررا
227ورورهدأ13رةا32ووا30ءوو129•ا2وهء>
242وكال8و
رىممرعرفبئهشام
رممرمموررممررهرورمما~يمحملهنهنام
52ور_«5و>د)0(م>)22(و»)20(درا)9ورلما)8(وى
اا24ا>~(18-«ا15»«)85(«182(<>178(.65~
168و()37و<لمأ)32(ورا)29(و)128«ر(ور()27(و
)121لا)82(ور178رمورااارا(اوورى169م
~~243ور)239(ور237و272وو229او)و«

الحلمنادف.
الحليمحمابنهشامالحلي~امظرابنهشام
بثيربن»شرءاذظيرهشد
رورم~ىرروررم~م~ررر~ممبشييبنهث،
م._~م
~رورر~رممالياسيهاللابو
~ومومرليوألالهال»هالكبنو
همامبناآلبامظيالسلولىهمامابن

دوالفرزامظيغالببنهمام
روىمروىرورووالنميريقبيصةبنهمام
2ة6وركالمط22وا2ا7ءىا4وه8رد~~أل:ال
وى~رمررى~ءبنو
عتبةبنتهنلامظيهند
و~ههنل
سفياألاالبنمعاويةامظيهناابن
ومضأن~الىبنت~
وووورثيبالمن~بيهنلبنو
رىرىسفياألألزوجربيعةبنعتبةبنتهنا
33رر80ر~ورم27م(رراا)ا0ررو-ر8م7روو
)88ارو)73(-ر67ر66ور61وم55رز)43م(-ر
)243(وو(28ور)9ر2(وى
~ررر~و~،زلحندةامرأةهند

9

لحربزليثبياحدالكنانياألمتحبنواثلة
»0ر

43و25»د22مألوا(ودااو>7~.أل~~~~-
)2وام>اا3دم(ا2و(ا0ورو>9و>ا69و«52م
2ة2وو
رو»>-سلمة)بنيق(مئةواثلابو
~م~ررواثىبنى
ورر~مررررمووررالمنوبي~بنواثل
مورممررمحورة)والدا.سديمعودبن(ودع
روووورمررالقاص>نلحرومولىوردان
ووممالبجليسميبنورقاء
ورووووووموووويآلببمميبنوفاء

روو-الرحمن)عبدبن(عثمانالوقاهي
سعيط)بيبنعقبةبنالوليديعيوورموليل



سلمبنالوليديعيوىرم-الوليد
الباهلي)الملكعبدبن(هشام-ليالطياالوليدأبو
308و
عتبةبنالوليديعيوووررومورررمعتبةبنالوليد
سفيانأبيابن
وورمربيعة)(بنعتبةبنالوليد
0روووروو>ودروررممخيانأبيبنعتبةبزالوليد
سعيطأبيبنعقبةبئالوليدانظرعقبةبنالوليد
روىممر~وورمررسعيطابيبزمخقبةبنالوليد

99»ء88د«82ءألاره«هددد
ررر~مرر~مرر~مرر~م~~ررم~رمم~بزالوليد
242و130ء
ربيعةبزعتبةنالوليدانظرمعاويةخالوليد
~ررمرالمنيرةبئالوليد
رومالموهنيناميرالملكعبلبنيزيدبنالوليل
~~رر~ررر~~رررم-زمبنبريربنر~



رمممرعربنيعقوب
ومرمالزرتيالعجالنبنيعصر
محمااىحفصبزعامرانظرماليقظانابو

القطانمومىبنيويمفيعيوووم-يوبق
مررممعاوية)(~ذنيوصفأبو

رر~ممالتييزيادبنيرسز
~ورم~وررمالقالذ)ممربىنسزم

عبيدبنيزنسييهوور~مموروم-يزنس



واألمماألماكنفوس

170~م(68را6ره.مر.16»ها62ىا60رو
ا82ورر~ماا6ر175ر.173ر(72ور(رر171ممم
190م~مرمرو(89ور188رموم187~.(85ورا83ور
20،ر202م20وا200ور)199(دم(96وا9وه19را
2(3ودمموم2ا2رو211و210وور209م207رو205و
246وو2>~241وم(وى2«5وو>م215ووم
ورورمروممرممممر~موورمالبمريوذ،البهرةامل
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...ءدم851ه8أل«ذدة.الء.مه7ءء.له«ءال(ءما1862~

اه.»ه
ر.ر_.-مر_مدرمم~للبخاريالحبيرالتاريخ
.1360~بادحدر

_.~.ر~محمدحاةألنيالفضالءونزهةالعقال«روضة
.1328ممر»اإسيحباذابنا

أء)د«~-ه«ال0)»ءددداد»ده«طددالءءادءهأوهه
ءد0ء)ءء~دءالآأألاااقأطهإإنا_(د«اده>اد

7اد«»طء4..~.اء»دد~ءالأء،ا.ه(966.
«ذدد»ه~ء~9.ا«الءء«ءألأاادأءءأه5دء8دء.دءط

86«دأ»1847.
ه()ذء)~مد_ة«ةءال5ادأ»د_د-90ةءةءال

5ا«أدد_د.~ء.مة~6)أء6.ه
7-8ءءمفا«ه1920.

وحررر.وموو،رم>-مررمورمرم.م..ر-م~كتاب
ثسذ~لويىاألبجمحاذيةالنصرشعرا»
.ا920بيروتءاليسرعي

ء)~د_ه«همدنه-.مدهاءد~«أهممه~دهدرهدأ)م
ءأاه«آد)6•9دأ)هآ9أ2.

ررمر-مرالمشورزييألحمدالنبويةالسيرة
.الحلبيةالميرةهامشرءبدحالذ

ر-م.د-موررر.وم~اظفر~نلمحمدالصدتيأالثل
.ا3ال3النجف

م~رر~الطبعةءللديريالحبرىالحيواذحياة
.ا331مصر<االنية



.1935مصر»الصاوي
رررم.ر-~-مر،رمومررم~العجميا~ممناهرب

.واليقي8اأحملنموهو~منصورألل
ء5.7.9ء«6.»«أءما«ءأءم1867.~
-ر.رم-0.ر.ورمبرموررم>رر.،-ع~أدبشرح

أحمدبنموهوبمذصورألبياحاتب
.13ه0القاهرةءااقيالجو
9>أ8-ا»<(»ه»ال»)»9ءأاألءددههءء(9.ءءا(ءأ

.ءدءءاأااه».(..ااءأل.اءءالأءما1916.
9(ءه-50اداءاااءأ»«»«دأاءأ(دهدءءأ«هدءط««»

)«ه9.8.(ءه«ء(العا1881.
در-•0•م.-م-مرتحقيقءالدولا.سودأبيددواذ

.1373/1954بغداد»ا)دجيليالكريمء.د
8)-6ء(8اء(ءءه«أ(ءدمأه«ه»اد)«دء((ءت

ورررر
رورر.ر

ر.د-ر~يللزغشاطأيثءريبفيالفا:قتابك
.1324االكن~باد-در

ورا94الممر
~ رومم.مرعلي>نلمحمداللطاذ.ةاالدأبفياله-ري

.الطقطقىن
.(ء.~_1.االءاهاه«6د1860.
2-.(ء.أل9دءءءط«ءء«ه9دأءد1895.

_م.ر-ر~القرىأمأخبارفيامتقىكتاب
دأ7._0ء)د«الاء)ه~1ءهء)أهه«ءه5ا(د)

ءالا«دكهه»2.1•أءمام«ونه1819.
رموررررمرالفرزدقديواذ

.(ء8.9««ء(ء»ه9«دأ»د1870>18(5.
و~الصاوياساعيليقتحة<الفرزدقديواذشرح

.ا936مصر
رمم>-مم.م-،رم~نعيزبكرياءألبياذالقرمعافي

وأحمدالنجارعارمحمدتحقيقءالفراءزياد
.1955م1374القاهرةءنجاتييويمف

ر-.رومررمررم.رمر0ر-،-رروم~ذكرة0
ءالغتياهنديعلينطاهرلمحمدالموضوعات

د.ت.»ممر

ر.م-.مورربرم.وم~احظ8ابكرنلحرورسالة
أبيبنءيمنينالأميرتمريبقالحكمينفي

.ا958ا~آروم-ورددوه»فعلهفيمالب
ر.م-ز-م-.ررر.ربر~للجاحظاأل~انك~ب
4فيأجزاء7(»ا50ا~ال90هممر

.مجدات)

م.~د،_~«)~.>با~ر«~.~~با.~_د~فاااا~مذ
.«..ه~.<.اد..،.»)0.~،.ا~~~~الى

دء»«ءط0دغاء1دءال«(دءدءا)أ»ده1«دءالأء1898.
ر.م-.مرمم.د-مرحدنتكقيق0الجاحظوباثل

.ا933م1352ممر«ا(_وبي
ر.م-.-ر-ممرالملوكأخالقفيالتأجكتاب

تحقيق<احظ8ابكربنلحروممانأللى
.ا9ا4م133)القا«ةءزلحيأحود
ر..<-.-رم،ممررر.م-م~ألبيالعمآذيةكتاب
عبدتحقيقءابأل_حظعربنعروعواذ
.ا95ه/ا3ال4ممر0هاروذمحمدا(الم

ر.-مم.م-ر.مرمحبدالتهألبيابوالكالوزرا>كاب
.شياري8اوسعبدنعمد

.الء.ال7.7.)أة.دءأأل1926.
و.رر.-~الناصحواألذيسالكافيالصالحلميى8ا

.زكرياهنللمعاىالشافي
7.د6أ»د)»ه5.(«»»96ءء_«آ)ا8.ه2(21.

مومم.مرالكليالبنمباكجوهرة
دهالء)هء).هأءءددءد.امهأءاه(ط9ءه4.ءماأه

_<ا~~.«.مه~~.~.~).».~ه)0.~،<~~_0،وم~،
أهء()8.د70«.د7.د4ال23.4«29.(

ر.رم_ر-~زيدأبيتأليفالعربأشعاررة~م
.1308بوإلة0القرشي

رر-~،.مم-ررورعبدالنوفضلهالعلمبيانجامح
د.ت.0المنيريةالطاعة<مصر<النمريالبر
و0رم-~،.مرر.ر.رررو~رمرلمحمدالشواهدالجامح
.1380امنهان0الشرفباقر
ر.-م_م~اسماعيلتكقيقءجررديوانشرح



رو-م~رر.د-ممدرروممر،-مرفياإلموعةالفوائد
ءكافيالشوعليبنلمحمدوعةالموفاألحاديث
.ا96»مصر»اللطيفعبدالوهابعبدتحقيق
م...د.مم~الندمالبنالفهرمت

.»ء.د7«اءءآاأءمه«هأءم1872.
موررومهم.رم~موررممروم.رمر.رمروحممم

2«ءد)(ءء8هه«ها8(8ا>84.أ
801-أت»ءطدءأ)ددء«مأأدهأوءء«ه0.•«0اءهءه
ا»85ءالة(ذ»هم.»ء7..(ء~د«.ءأءه.الء«مه3..)د

وووم

ه.»ألددة-ا»ه»آل8ءأذدةءالم«ءوه6ءأءء(»أءد
ء)ءدأطهادفاءددأطم9.ءدءده»دط(أهأءأل)ءأءه

ءااتا~.ه1>دءالأء18840ا89ا.
هدءدإل0-أءمادءءه«)دءال«أ«أد»أل.الء5ءءادء«اأءال

5.(ءد2ء0ءه.الء9.دأءدآ847اه8.أه
رو_م_مرم.رر~أوهامفيالغواصدرةكتاب

.يرياالرعليبنالقا_محمدألبيالحواص
.~ء.أل7ءه(«ء)ءءطأءا«وأءما8اا.

م-وروبهرمم.و-مم-،م--رثابتبن~اذديوان
.األنصاري

.~ء.ألأألالاء)ااءدهأه)ططداءاادأده5«ادءأءء
1دههه«ه(910.

م.-وم~النسربفيالمنتىوفضالةابتدىعجالة
،اههداليالحازيعماذأبيبنمحمدلحرألبي
.1965/ا384القاهرة»كنرذمحبدالتهتحثيتى

رر.يهمم00م-م-م-<.~رر)مرشعراءمختاراتديواذ





ررررم~ررر،رمم~ابنألصدالوبالومعرفةالعلل
.محنبل

5.ال7اهاةألىهأماأة~اأد~ىاه_ه_ههاة0م
8886>~ال1963.

رومرر.ررحه~ابنالقا_أللاألرضصورةلحتاب
هوقل~

5.~7.._ألهه«ه_ه~ط)8)8«الأىال5رر~1938.
0رر_ىرجموومرق~ألبيالعرب~ا-مبمجمهرة

~هبن~بنعي.محمد
ه.ف8.-أه~9ءههههاعهءأههوه1948.
0م«ورممبوببمريومقربىرم_بيناغاضلة~رسالة

»األنغاليسقيلمحقيق»حزمالبنا(~بة
.194اأمشرق
دما)ماا«~ا.ا«0~مادددالءا~ا«ا.دط-لصب~لبا
أراكألليو~إنحبارجاواإلسالماحاهليةفيالحيل
.الحليمحمدبئهشام
.الى.~ىأهالااهه7آلأرهء)0ءالما5ى9.

0رهمم-م-~~بنالتأرينملوالهاد~امةالبا
.1751مصرء9_االحزه

0م~،!»_ه)،~،هم،.~ا~.~م-~إلا~د~5ا~
مصطفىمحقيق»لحثيربناسماعيلالفداء
.1964م1784القاهرة»الواحدعبد
وحوزرررم_ق-~ألالبئعياناألوفيامت
5.ف.كا-0»1هه85و~ادأااقه»ىهم1835«93.ء))

.داله5داىهم(843.(
ى~1710مصر

و_1976مصر»الوفاهي~.~ا.تحقيق
رومررررق.ررممزمم~وبعضىو~اليمنبال«صفة

المجاورالبئبهانالى
.~ه.~7ه)ةههوههى«هم)تالأهههم1951.
ر»مرءرمم~مىىرمر»-ررى~م~البنيهالبللحتاب

.الحعتز
.الى.(ىا~.كاكهد.ه8هأ~)ططأ»ه_ء_ه1ء~ن

7الىأدى10«(8ههفيه«ه1935.
..«»ر-».>~>_ر.ي~ادر.بعالةر~ثالد.ذ~ر.

رومر.م-رر-.-~رمر~فارسالبنالك~مقاييس
ءهارونالسالمعبدتحقيق»زكرياهبنأ-مد
.19»2مصر
رممر-ررموم>-م>رم-م-ريرررم~أمماءكتاب

واإلسالمالحاها~فياألشرافمنالمغتالين
الالمعبدتحقدتءحبيببنمحمدجعفرألبي
القاهرةء)7~6المخطوطات(نوادرهارون
ورو.مرم.م.

مممر_ررررررر..رممم~جفرألراثبركتاب ._
»136/1942اابادحيدر»حبيبنمحمد

.الءءدا)ءأ)8ء).ءء»~ءداده
ررمر-رربرمرر.مرم.دردمر.د-ررررم~كتاب

»حبيببنلمحمدوموتلفهاالقبائلمختلف
.راناالهيإحانتحقيق

«)8«ءءه1964.
رممر-ررممرمرممررم~أخبارفيالمنمقكتاب
أحمدخورشيدتحقيقءحبيببنلمحمدريشة

.1384/1964آبادحيدرءفارق
ررمر-ررمرممرمر-م~اتها~هالنيأمهات
ءحبيببنمحمدجعفرألبيو_عليه
.ا3لما2د»دادءمحفوظعليحينتحقيق

اءطءءأ~»اإلاههاأدأل6.أ-ه؟هه5ت«وأاقا«ه
برم.مرر.م_أهلءا~الردفيالمحرقةالصواعق

مصر<الحيثميحجرالبنوالزندقةالرفض
م.مم
اءط«»«أه«(.)7إد«تهأ~~ا«دهة«هءءد7)إد0ء>اد

د«أ~.دة
روموزرردمررور.د-م-بنألحمدواثلالزمجمح

.الاه2مصرءثميالحجر
ررمرمم-رمرر-رم.رم_ونحمدابنتذكرة

.1345/1927مصر
ورمرم_ا3ا8مصرءحنبلابنأحمدمسند
و~شاكرمحمودومحمدشاكرمحمودأحمدتحقيق

.1957~1949مصر



.1271ممر»الممريفباتةالنونزيه

ةطهدرأ(مهاهه9«د((أء»»أكه6طءة«6`ة»أد»
.ا3ا9ممر0الحوزدةة.النالنماىأخبار

1دط9.~هاده9ددأ.د((نه9ادإلدداده»»ه
م-رر.م~لمحمدالمشتاقينزنزه~المحبينروضة

أحمدلحقيق<الجوزيةة،نلحرأبيابن
.1956ا/3هالممر»عبيد
رومرر.ررم.ررمم.م-،روم~>م_ررر~المعافيكتاب

تتيبةبنمسلمنعبداتهعمد.بيالكبير
~بادحيدر<كزنكيف.عقيق0الدينوري
ورو.لمم~م<
ررهرر.رررر<رروم.د-مر.رر>ر.رررر.مرالمسائل

عبداتهعمدألبيواللفةالحديثفيواألجوبة
.ا3أ9القاهرةءتتيبةنسلمابن
دط)95أ«).»ط6أهة0ا•0)أآ«»()(«0الد؟0(ا
أعداءعلىالردفيالحديثمختلفتأويلكتاب

تتيبةبئسلمنمحبدالتهمحمدآلبيالحديث
.1326ممر0الدينوري

ررور-،ررور،ررمرالشعرمحامنفيالعمدة
<وانيالقيررشيقنالحسنعليألبيوآدابه
.أ325ممر



ىرع~محيار~باد.الهنايالمتقيلحيالمال~
م.مرلممممم

و~1951~ر~باد
موهورزوق-مرمهرمررر»~مموزدق-_لثلالفوا~

~بويليهءاحرابحيعيبنعدا~
مامحباإلماملحرطول~علالبرهانى
.1722مثسل»الزمان
دد~)8)م~،».اد~ق~ددذإللمحالىألالبنيا~ب~
»محالياآللذ~عقانبئ~انبنا~
.1782مران
روعممرم~مرممدق~اإللباسومزيلالحفاء~
النامىألسنةعلىاألحاديثذمناثيمحا

مصر»الحرا~العجلونيمحمدبنإل~عيى
مرم•

ووووو-هر)زم»وممرررمقمزرزم~.رقم-احتاب
~بن~1الومجالأنحباربمعرفةرا~
بوببايءيريالحاآنحالتيءا~تحقيةرال~
م.~م
ممقزررممرمرق~يينللخاللوالنظا~مراألشباه~ب
ا~-إبيمعيلعثمانوإلىمحمد~ألي

.1958القاهرة»يوبقمحماالسيلمحقيق
روعت(وه~بن~~و.لالطبقات~مب

~ألأ~/~»ألعصفريشبابنياط
.1967م1787بغااد»العمري

ووعهروموتردررم~تحقيق»نياطبنفهليفةوارر_
.1967~1786النجف»العمريضياءا~لحرم

عرمو-م~مفيسانفساحوالفيالحيىتاريز
.17»2هصر.لحريللديار
عوممزرق~بنيعقومبيويفرألليبحالمراى~

.1747مصرءابرا~
ه-)وو(هو.(ووو-رو.مق-مم.روررم-العلمتقييا

)اتشىيو~محقيق»البغداديللخطيب
.1949دمشق

و_رم.م -
م0رر)ءمرممرمر-م.مم>وم0ر.ورو-،ر.~الفريدالعقد

<القرشيطلحةبنمحمدمالمألبيالسعيدلملك
.1306مصر
-ر-م)،رمررمررم~الر_لعبدالعربعبةلالقرب

وا~اتحقيقءالعراتيالدينينزالحسينابن
.ا96ااإلسكندريةءالقادريحلمي
-م.رم)وورعمررررررم~معرفةفيالغمةكف

.1294اذطهر<اإلربليعليالحسنألبياألعة
(5-أ«ه5»»8•8ذأءوهم«أءنه.وأءاه«ه2.~

5«»د)ء«ء~أءمة6«19آ~928.
2-8ءأء0«اأ95.(

رو-م«~مرورر.ردر.مر.رر.مرمرمرمورروور
ه)ةده»)ه_0د8.~د.طم«ه(أل»»أبهأ»

4دا»م«ددةد~1.»))»ء(856>1873.
-م-و»،~األوائلأنباءفيالعوالىالنجومسمط

»العصايحسيننالملكلعبدوالطوالى
.1380القاهرة
-ورر)رر.وم.-ررورمدر~التدبيرلطفكتاب
تحقيق»اإلسكافياحطيبمحبدالتهنلمحمد
ا~964القاهرة»الباتيعبدأحمد
ر-،-.مرالبناألعابمعرفةراإلمتيعابكتاب

.1311.بادحيدرءالنمريالبرعبد
ور1336~بادحيدر

موررم~ألبيوالتامر.~~ا.فيالزاهر.البر.
.بردي،بفريبنيوسفالمحاسن

7ده6.«))>).(ء7..د.آآ0دمطااه)ء7.8.
.دء))اد_مه0.(ء8..)د1855>1861.

و_ا929~1348ممر
ىم،ورمممررررمر-م.م.ر~بها~بأشرح

.للعزيأملهغيرعلى
.الء.)8.)دأل0«»(ءمة«ءءأد~ا9ا3.

8-9ء.)ه._.(7.»ء)دأ
7اأ_ة-7ء(7ةأذهه48(»~8«ال»««»ء.ه.~

.)(ونه~أءمأ«ىأءم1864(>892.



بيروتءاليسويميخرلويسا.بجمح
م.مم

رموزم،-مرررررمر.م~خمسةعلىمشتملمجموع
زيادديواناألول»العرب)شعارمندواوين
شرجهمحبياليالذبالنابغةالمعروفمعاويةبن

.البطليوميأيوببنعامدبكرأبيللوزير
المعروفالعبسيالوردنعروةديوانالثاني
.اسرتالنشرجهمحالصعاليكبعروة
الرابح.شرجهمحلحيآحاتمديوانالثالث
»الفرزدقديوان>لحامس.الفحلمملقمةديوان
.1293مصر

وومزرر،-ممردر.ر-،رم~المعانيمجموء~
.130اقطنطينية

.وررموم-ررمر-درر_البطألبيالقلو~قوت
.1932~1351مصر»ا(~

-م-ررم-و~لعبداتهجالالأ-والفيالمقالتنقيح
.1349النجفءمقانيالما

ريو،.ر-م_الوليدألبيالزهرومنابتالدورمناقل
نمنمةر)سبانالمعروفمحمدبناسماعيل
رموحورووممررورموووو.االثبيلي

.ر.رررمورم>ووورددررمر.ردرم_البل«كتاب
.المقدميالمطوربنالمطورنصرألبيوالتاريخ

ء5..(«.)دد»أل9.دأ~ه1899.
-و.رررمورمو-وورم~األصعيأخبارفيالمنتقى

يناللعزتحقيق»المقد«يالدينلضياء
.ا936دمشقءالنتوخي

-ر-رومو~أحمدالدينلتقيالمقريزيةالحطط~ب
.1326-1324مصر»المقردزيعليابن
وروم-ر.م،-رروورررم،-م~ء_األسماعإمتاع

لتقيواداعوالحفدقواألموالاألنباءمناليول
تحقيقءاجالمقريزيعليبنأحمدالدين
.194االقاهرةءشاكرمحمدمحمود

ور.مرالبغداديلمحربنالقادرلعبداألدبخزانة
~0»55القم
.__..-...<وه<._-__ه~أ-ر.فضائا~منا~

فقاليدالألبيطالبأبيبنعليالموهنين
بأخطبالمعروفا(~البكري)حمدان

.ا965م131هالنبمف<فموارزم
7أه8.آدهدءهد)هه-76ءءءء»ههدءه~ههأموهدأ
542الء...)م5)8)«أآل8«آ.الء(ط9.«)دء»ه

ء~(عة«ه1912.
رر.رررر-سررررلفالمجهوا.األمالكتاب

.1351~بادحيدر
رو.ع..رررمءرىمرالرحمنعبدبنلحيتيديوان

.عزةلحيرالمشعورا~زاعي
.~.أل9«دءءء9.داءه1930.

وررمنظوربنمكرمبنمحمدالعربالذ
م.مم.مم.ممق0~م

«د»ء__دماأه_دأ-ة-8)0دء~د0ءءاىءهءه«(
ءألمة4ء5النه-ء(هأه_أ-ةه.»ءاءدمءالأءه

.دءء__»مه9«دأء»(908.
1ء_«د.دهألالأءه-ءمه»ء1)د)أءال~أد«ال«ءء)ءدم

.الما.أ»ء_.ه8ءالء«مماماه(92.(
ءهه)-8ه9ءأط«»8دأاو«6ءأءءا«ءهطم7..أل

دمه«ءههده)«ءه(863(>88.آ
.ا.كا.مه-9ءه4ددءءهأ»عهااه_ه7أ.»ه

رورررممر-ررمرنحالمفياألضداد~ب
»حسنعزةتحقيقءاللغويطيبألبيالعرب
.ا963م1383العربيالعلميالمجمعءدمشق
رم.ر..ررم،-رروراواحهعبدالطيبابياإلتباع

ءالنتوخيالدينعزتحقيقءالحلياللغوي
.ا961دمشق

م.ر-،رم~والحسينالحنأحوالفيالسبطينمعال
.1356يزتبرءندرانيالمازمهديلمحمد
ورمور-مرالسرخسيالدينلشمسالمبسوطكتاب

م.م.ر.ممر~
و-.رر))مم>وورومرالعربحدائقلاألدبمجاني



.135االنجفءالمفيدباليخالملقبالعكبري
رور.م~-.رم~المجاسفيالمفيدكتبمنالفصول

والمحامنبالعيوذالمعروفكتابهمزوالنكت
د.م.ط.~د.ت.<المفيدلليخ
رمور-مرممر-و.م~محمدمحبدالتهألبياالختصاص
ءالمه~يخباكالملقبألعكبريمحمدابن
.1379رازطءالغفاريأكبرعليتقيق
رورمر-م..م~النعماذنعمدنلمحمداإلرباد

ا~ءيدالمهباليخالملقبالعكبري
•م_ومم.،م
رمو>-.رو-مرمنمهانياأللراغباألدباءعاقرات
.1316ممر
7.؟>5.~«)-1.ال.ءءاأءهاه8)06ده0دال»~ء5ء.اءدأ

5.«ءأ»دا(>(1.ءاا«أل«1518850(855.
رورررورروم~نعلياطنآلبياللفةفيالمخصص
.131ا/ا3ا6بوإلةءالمرميميده
-وورروم.ر-مرلشرفضالمتأمالكتاب

عمدعقيق<العلويالحينبنعليالمرض
.1373/1954القاهرةءاراهرالفضلابو
رر،.رورر.ررم~عبداتهنلمصعبقريىنسب

_-_~
.الء1.3ه)5ءهء«ءه.لمهءذ«~.ه155.(
رمموورررم~الحديثفيا~يذعلىالمتدرك
بالحاكمالمعروفمحبدالتهنعمدعبداتهألبي
.1341أبادحيدر0بوريالنيا
7دإ«66.»د5ءء7.>دأ»و«>ا«8دأه)ا>ده0))>ءأ«)
وررمر-مالجامح-الآزيادةفيفيالكبيرالفتح

.1350ممرءالنبعانيليوسزالصغير
7ةد)وأط-ء)5ءأدءهأالدهه7ة«هوأط.>الأ«»>(«

9ءءد«)اهدءأ)أءءأءال.أ)دءاأءد~«»اء«هءءءاه
ء7.5دأدد8.ه«أأاد9ه.«ها55.د

_~..ر-ومرررم..>-مرالدالةفيالمرار~ذ«ر
ءالنابليالغيلعبدالحديثمرافععلى
~~~~~لم~.~~~



-ه0•،.م-وربناسماعيلعليألبياللغةفيالبارع
.القالالقا~

ء20.5.9.4)ا.«ه1الءه«ده193.د
وررررهرم.رم~اإلنشامناعةفياألعشمبح

~133امصر<القلقشديأحمدالعباسألبي
•«م.

و«ال-.االا:«~~لهء~~<~_««~~~و~ا~_~~.».ا~
.الء(ط8.9.9.«د»ء.ءء~أء)1905(ه2.
8«»9)0)-7و»أأة4ءالدده»تهاءء~5«)»إ)

ء.ه5.8د16.أ«د8ءم«ءا»ه1922.
ورومر..مرالمربجاهليةتاريخفيالطربنشوة

.المغربيسعيدنعمدنمودىنلعلي
7.د6تاءءدأط6•.(

ررو-،رر.م_زكرياهآلبيواللفاتاألمعاءتذيب
.ا926ممر»النوويشرفنالدينعي
رر.-م.رم_ثير7~النالحديثغريبفيالنهاية
.13)2ممر

8ة1.ء)ء(8مماأءءوة-7.6اة.ء)ءه8كاأءءءةء0»
7ءادهأدأه»ءال5ءأدءه«ءالدءااد8دهءط.ه

ءد«أله.ءءه(864.
.-رمرم.وررر~المقتسهنالمختمرالتبسنور
<والعلماءوالشعراءواألدباءالنحاةأخبارفي

،المرزبار~راذنالمدالتهعبيدأبيتأ~
.اليغموريأحمدنيوبقإختصار

»51.ء.ا.ه9ال»..أءاأاءهأاهدءأ~ءالدط.ه1964.
...و..ررمرالجزءءاألدبفنوبأفياالرب~~ية
•ر..~رم.مر~-00•م.~•

50_ما7-ا)»~1أ9ه7أ»ة»(أة.)ه~دالههأ1
ة)أآلط9د«ةطاهه8دمهأأأقءما)اهه«ءالءأوه
4أء7ه(أاأطأال8»~؟5أط6أل6الةةا«08ادة0
ء»ه6.0الدء0أءءءهد»»د)د)ها«الاه)كه9د»طه

ه)أالءءذأ(9(5«9أاههءأالدهنههأ«عه«أاءال
7«دالأ9.«-ه1938.

)9ال»ءد5(»9أ.؟أ؟ة7ءأدة؟د-5ءء9أ.؟أ؟ة
رر_ر-ر.رورور_مروم-م.د-م~خارالذكتاب

عمدتحقيقءازهيرنالرثيألقافيوالتحف
.ا959الكويت»التهحميد
ررر_ر-روم-م،رر-ر.م<رو-ر.رم_~اية
0خانيللقاديراآلمحابفضاثلفيابال
.ا252نولإمتا
_ر-ر_~-رم~القا~ناسماعيلءارألبياألمالى

.ا92)/1344القاهرة<القالى



-ورررررو_للسرحيالكبيراليركتابشرح
يناللمالحتحقيق»الثيبانيالحسنبنلمحمل
.ا960اسر957مصرءالمنجد

5_ء)وءاادأ«_ه8)ةتت.~7.د9.ى»ممطه>~اه
.ءدأدءأمة1850.

رومزر-مء.م-ورمو~محملألبيالعشاقمصارع
بدرمحملتحقيقءالسراجأحمدبنجعفر
.ا90ال/1325مصرءالنعسانيالدين

وررمرمر-م~ذهبمناخبارفيالذهبراتشذ
.13»0القاهرة»االحزهءالعمادالبئ

ورر.رمممررر.-ء.مور.رورررم~طلبفيالربةماية
تحقيقءالثيزرينصرنالرحمنلعبلالحسبة
.ا136/946»القاهرةءالعرييالبازالسيل
ور.«-ررم_وفضاثلهنبرمهودالثلالوهولشمائل

عبدمصطفىتحقيقءكثيرالبنوخصاثصه
.1386/1967مصرءالواحد
ررورمررمر-ممر.-..-ررحوررم-م-م~ديوان

نأحملتحقيقءالغطفافيضراربنالشماخ
.1327مصر»الشنقيياألمين
ورىرمرم-مم.ر.رررر-و-زرريو_النبويةالمجازات

»مصطفىمحمودتحقيقءالرفيللشريف
•ور.مم_رم.~

و-ر-ر.رم_مناألخبارمنتقىشرحا.وطارذيل
ءالشوكانيعليبزمد8خياراأل~أحاديث
.د.م.ط»1347

-ر-ررزروم.-رمم_اهحالهوهمحعلىاللوامعالدور
األمينبز.حماالجوامعجمحشرح

.ا9ا0~6328مصرءالشنقيي
5ءأنهتت«ه.8.ه«أه~هأمةدءطدأدء«ه)ء.«دءهاء«_
ء.ف._.(ءف.ءأءه«ىدمة9.4ر.ده1904.
زرورمرر-م_ألحملاألراحإلزاحةاألفراححديقة
مصرءوافيالشراليمياألنصاريمحمدبن
م.مر

ه«)دهاءالأءآلوءءطم19(1.
-م-ررروراإلعرابا~اآلياتشر.

األصليالعنوان(أما.الفارتي)سدنللحن
ألبياإلعرابملغزة)بياتإعرابتوجيه:فهو

معيدتحقيقءالرباني)عيسبنعليالحن
.1958~1377دمشق»األفغاني

-و-ررويرررومرعنتويىنبمنحذف
صالحتحقيقءالسدومي~وبنمررج
..1960القاهرةءالمنجدالدين

رو-روم~لصالحالعمياننكتفياممياكنكت
أحمدتحقيقءالصفديأيبكبنخليلالدين
.1911مصر»زلحى

وو-م-.-مراالدأبمنطوبةلشرحاأللبابغذاء
.1324مصر»الفارييلمحمد
روم-م~للجوهريالقرديةومحاحاللغةتاجكتاب

.1282«إلة
روور-مممر0مر.و-ررومررموررورمرالحفةالمقاصد
~راشترقاألحاديثمنكيربياذفي

ءالسخاويالرحمنعبدبنلمحمداأللسنة
م1375مصر»الصديقمحمدعبداتعقيق
>روم

روم-،مم~محمدبنالحريملعبداألنسابكتاب
.ليالسمعا
.~ء.كا.اءدد_أاها«ه0أال)ططأدأءه_ء_

5دءأ»ء20«(««ءال(ءمه1912.
بررو-ر-.مم<وم>-م~المصطفىداربأخبارالوفاوفاء

.1326مصر»المهوديعليالدينلنور
ورووممود-رم~ظفرالناألبنا»مجباءانباء

د.ت.»مصرءالصقلي
وعورروربنمللحتابالمعروفالقينةكتاب

د.ت.ءالنجفءالكوفيالعامريآهالليقيى
ومم-ررروم~السقافمحمدبنلحعفراألدبموا_

.1326مصر



.635االقاهرةءاليوكلي
_م_م..ررمم.م.م_اإلمامموبعألشرحالموالكتنوير

ءالسيولجيالرحمنعبداالينلحاللمالك
د.ت.ءمصر
ر.رو-<قر.مدر-مورررد-وررب~انحلفاهتاريخ

.نلسيوطي
.الء1دءء~ءه8ط5ه1إل~ووهم_1«ها»>ء1857.

7تته»أد~1887.
و_مصرءالحميدعبدالديني8محمدتحقيق
رو.م

.ر-..ور.د-روررد_األوائلمسامرةالىثلالوبا
.19»0بغداد»طلسأسعدتحقيقءللسيوطي

م-~للسياالعروستاجالمسمىالقاموسشرح
.13»7مصرءالزبيديمرتضمحمد

دإل8-9دءنة««أهها«)أدءأدءده«)ذط»ذ»هاه0
اله8وأد».الء._.(ءال.ءأءه«مة0.~ىط«.)ه

رمرمررمم
.ررور-م.رم-ررمررم>ورررم_منالمنتخب
والتابعينالصحابةتاريخمنالمذيلذيلكتاب
القاهرةءالطبريجرييبزمحمدجعفرألبي
و.وممرم.م
ر-ررر-م~بنسليمانالقا،،ألبيالصفيرجمالمه

.ا3اادهلي»فيالطبواأيوببنأحمد
_ر.رررمرررمر-مم_اللباجأهلعلىاإل~ج
(طبعة<ميالطبرعا~بنأحمدمنصورألبي

د.ت.»د.م.ط.»حجر)
وور--ومم-ر،و~ىاطأعالمفيالورىإعالم

.ا3ا2طهرانءميالطبرالحسنبنللفضل
-ررورو-مءررزرومر0ر-م.ره~_فيالبيانمجمح

الحسنبنالفضلعليألبيالقرانتفسير
.1961~آ380بيروت<ميالطبر
رر-و..رممرررررمور-م~ليوبقالحواصتذلمحرة
الجوزيهبنبسبطالمعروفعبدات>نقزغلون

.ا964~1383النجغر



»التو~ي~بئعليمياذألبيوالديتى
.أ323مصر

-و.ر-ر.ر-~~بادحيدر»لييالطياداودأبيمند
م..م
-»وم-0-ر.،رر.مم.>-ور.~منتخبةوبماثلأربح

محملبزالملكعبدمنصورأبيمولفاتمن
.130انبولإستأءالثعالي
-و.ر-ءر«-رررر-زر،ورمر>و-زر-~واإليجازاإلعجاز
اف»إسكندر~هتحقيقءالثعاليمنصورآلبي
.1897مصر
م_ر.ر-،رمرم-رمم..-ررم~وساثل~عبوعة
.واثب)8(ا6301استانةه
م_ر.م-،رمم.د_.رر~األمدا«فيوالنلرافاللمالف

ألبيلتانربماوهماتالمودةبعضفيواليواقيت
عبلبنأحمدبيمماجمح»الثعاليمنصور
.ا296مصر»المقدميالرزاق
-و.ر-،رم-ر_.و~الثعاليمنصورألبيالمنتحل
/ا3ا9اإلسكندريةءعليأبيأحمدقتحة
م.~•
-و.ر-»رم-ر-رررر-رم~.ليواال~ضرةا-مثيل

تحقيقءالثعاليمحملبنالملكعبدمنصور
~1381القاهرة»الحلومحمدالفتاحعبد

._و>
-و.ر-،رر-.-و.ر-~المه~~رالقلو~عار

مصر<الثعاليمحملبنالملكلعبدوالمنسومب
م.م~
ررر»رم-~يحىبئأحمدالعباسألبيثعلبمجالس

ءهارونمحمدالسالمعبدتحقيقءثعلب
.ا948~1368القاهرة
-ررءءرم-~ألبيالقر~نتفسيرعنوالبيانالكشف

.الشعليمحمدبئأحمدإسحاق
71.د.دط«.د«_8.~~928.

رم.ر~اال9البوالق،مذيالترمحيح

رمرمم~فيالعسقالحجرالبنالتذيبتريب
.1327-1325ااكن.بادحيدر

م-برر-رممر-،ر~م~بنارسالةشرحفيالمتوزتمام
محمدتحقيقءالصفديأيبكبنلحليلزيدوذ
.1969~ا389القاهرة»راه~االفضل)بو
ادط««ال_د«~ء.ه~0<ا.«د~ء~م-~ء،~<.ءد~>.~.<~،~
آممه_دا»8.آ.الو»ت8..)د1894أه)أاطدء»ا»ه
ءءاام«»ءهءه0_د«دءأط..«ءهء.ه8.).اءنه

ررررمرررمم~~~م~
ر-ررم-م~المحصنعليألبيالشدةبعدالفرج
مصرءاويالغمرالزهريمحمدتصحيحخيالتم
•ومم

رمر-م-مور.م)ررمر-مرفعالتفيالمستجاد
»التنوجيعليبنالمحسنعليألبيجواداأل

.1946أسثق
رم.رررممر0رم.م،رم~رلحتابأاعرنةتقدمة

أبيبنالر_عبدمحمدآلبيوالتعديلاحرح
.19ه2/ا37ا.بادحيدرءازيالةه
دومر-ممر-«روو_للخطيببغدادتاريخ

.193ا/1349القاهرةءالبغدادي
در-ر-ممر0ر~م.م0و>-مرمجهوللمولفالحلفاءتاريخ
.عشالحاديالترذمن
«وو)ورر.رر.مر.رومررموووررح

وررومموررورووووم
ر-ردر-مممم.ر-مرمملبنألملموامطتاريخ
كوكيستحقيقءبحشلالمعروفالرزان
.ا967/ا387بغدادءعواد
رممم-مر0رمر-ررمرعنواللسانالجنانتطهير

أبيبنمعاويةميدنابلبوالتفوهاحطور
الصواعقهامشفي»اهيميحجرالنسفياذ
.ا308مصر»المحرقة
-ر-برو.و-رالتوجيايحيانألبيانسةوا(اإلمتاع
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ء«ء(ةاظ«ةدأ)1ءءدددد)هد«(0ءء)(وأه8>ط504دة(.5ء(دأد)هأا«ء.ه(ءهآه
9ااااادأ.)أء_)دىده.«دأط»دتالءء«»اأاء.و>~:.)ء70دأ؟ط«(7ط«كة>
0ا~:4»ها6ءههاءهأاءه.)ء_0«´؟7.8د«ةط•ه«أ_0.)9ده1(9«و«ءمه916.94»..».»
«م•9ةد«ه.».د«م•8ء6آ6أ.4»«ا6ءاها.8ااء6.92و««)أءا67دد.ا~م<-دإلد.
9دأه1>عر«)«ط.أء70دأ؟ط«7دددط•15اية)بزحربعر>(ابو.(1«52در«-.جيل«ام:

>ا8«30د(«ء»~بير~م«ءءد8).(103.«.د8ط0مادلمهط.)»ء»_7~«11722دد((اءه
ميرام،~:ابر~«._._..~».<~.ء.<<~.،ء~مر.ا~ا.يادء«~<..~~1_ت.
5«»«اا««(ده4.أء8د8(أ9.و~ةآل~ة:ء81.4أد«هط7دههط<-دا~د-:

«أ7.دء))هءال»هيمايةأمهءءدء»ء»»ءمة.ومجامة.دأ_ه0أ.اهط~>مرجامة
ايريمرناةبنريتبزترنزيد..ط.مد7.دال«»ء.´يممر.أ~دادهء7ط»ءءدءة0

آ5>.(هء»ه1«)9أه4د106•»اطهاءد(؟6«8ددةط17و>.(.3ءهدءءدءدءأء(اهأأااء)أة
.الءد)ة«ط7.490ر«مد.ه85د7ناحةواممما-ربنصفيانامبيأحتأمه.~.جامةبزامب
زيبريلم»«ط.أء»6د6ه64ا(هموم.د0.بامةبزالعبدءأءهدد»ناحةرأهوبجامةامر
ا-فيحر-بنت>3دهء«.)دال(دد0نه(»)ه)ة6ءءد~0)دء7ا(ءط»157:ءمه8ز.ه.ده>
.د_حامة.م.د2»هءة)ء.«ء~ة.)ءداده7ط«(«(846و<««3852د«•ه«ه)ا0داطه~5.
~د~«ء»حاة.ومفزواذبزمبةورجمام:.أءدأددكه»ه«7ط«دد(23مممياخكم
فزراذابزسبةاخت،فزواذبتفاخةلهلدتنر،المازذنببزجاربزفزراذ(ناحة)..)_
»ألمه»1ة_«ط4«7ا5دوم«.ه8(1)0هءه(ه.د>الميا<_.د_»النبا>«5المثباء>)>(د.
ا~_نبر.ءط(ءأله.~ط_0ط«؟طممه475».•»)9(أدءد«ة«أادآد)ه3(2و.•(بر،خور
ر«جاالافه«امفياذ~باومرحربنمفياذاياحتحرببتالعثيا>ورذةمكةاداالملكبدن
متاطن..)~دا«ه»ت_هه(»هإل«طآ_ةددأ«د»ألدا«•ا«ه)أاه_(دأدلهاذةة)ذ)ط
«1ة)ة~ه-)7ة»أهةهإآلإ))«هدا«اة5(65د..و~دمتبة:ءءدء9د(«(8>•6.أد0هة



العراة،اد~بز5:010و0دءءددا6ء)د«اهءه)ه8تاط5د´ءة(لمادهدهددداده0ء
)أءا175..و>وو(ااا.)ء~«إلأ.ا2ا9.د>ءهأه»اءانا).ال51(»اه.)7ءهه»
1.1أ9و.•9دأفي.اه)98«د)اه«اءدأ4أءهءها(دءدءء»:د)ة«ط2.1ا4و«(.ه«9912..»

رورو~ر.وو<رموووو_مرر-رر-وممومرور.رر.رومرر.ررومر_ر.رودرررمر~ورم
5ههاههء«عه«:7.و«90ةةه9أممة0«ءه7«د8.)ه)

3•و(ه)85ا«74و«:.ط«أدداء8دددطا25.و>.و(ده:6دء).م2.و..»ذ
و(اااا»~)).اااء»إل9داا~ة102.و..)«هدا«)0»د0الءهااأ)9أ.ءأ؟ة»(ه:«ة~»)ال´.و.اا
ء:ءال6اءءأ0دءالء))اددوهه~8«.نالأها6ءءااءدط)ه.ها؟ال>>(ه)58((.4.و.
و>ه(ه.)ءدإلط.(1(45«.:ء7.ط«´ذ«8دكةط126.>>«(م.)ء)54.28.م..29و.:

اء0.ط»أد7دمهط(26.و.>.م5(.)ءأ»ه)ه59.5و.:)أ8د2(.32.و>.»ه)د)
»10•.<~«،د>ا.ا:~..~~<«_أ.بزا~مز.ب~:~،ها0~ا~«.~.ه00~ر~«م.~»«<.<

االمبزالر،..ب~>»0.«.<ما:بزمئاذبز.أباذ~..ء•و~.،~.ا>_>.....،.ء..~~»
ا0ااط.د.ه..بمر784.39«م«(70ءدإلة؟)ة7.9(.وو.وو(«.)ءط«إل2(«755.و«

7«23رو«(«236و،«-.ينسر>كاذ:.)ءء1ءطدإلطدط•7د؟«طء«ط379)ا«.~وممة
`هبذ:.)ء»ادطء»إل8.8دهةط188د>..

3«وآلل:7.د.اه)999«ل•.-مثرا:دإلط•1دةدهكرا.´مذو>البز:
.دالأه99.1داوابز.والحالموترار:أ.طمكراكانوالهالموتحائهراى.
و~:7.د~«.)ء15•1ءطإلهآطط•7إإ«هططءه•17.د.اه)39.د.(د-).م104(

صفيانايبتية´بورىمك~مبدبزاالسزايةبزاهر~بزحنالمبدىاتملواك
امدناهببزأه_را~حبييايناالببمد.ءبداق:15«1طهط«إل0ط•
6ا~»،،~».~.ال.م~ب.~اآال.ام..،كا...إاكم.ا.~»،«را.~.~...~ء~..>•~
.م6م>«.ء)ءما%،ة>>ال«:.أء)65ا«5وم««~دله3.288د..->اال~:.)ءدإلط

2«128و..79ءدمأ«هءءه)هء»أ_0دء8ددأالذنه~ءهأاههءء«لحا4عاءأ»ادأ•ءااهأهءأاأال0د«ة
9ءة(أ8دط0دالحدأة7ا«دهددكاأءاءنه()أءم«ال)ءمه5د«اءءه•داله«مة)هءغا8ءء<»ده
أاد~م1ء)ه.دد~ءء~أءط(930«8.(()9دهدط(اط8ادآد«)~ة~ءناه)أهدءدااه)هدناادممالهدعه
)»ذ)1دطه.لها«إله_د)ه1(ددءءطدممء)«أه4ءءءء«هءه)ه»اد9د»آء»أ.دالهدأ)ه0ددء
ءد))1ء(د(ءءءطءمم(ء)ءأهوءء«ههءه)هداد8اأد«د«ده6ءءه»ءاالهط«<«ط)أةه0(ا
ءءده)دعا6ء(ااد«)ءدد«هوهءهءه«هأهاده7أ؟«د1.أ.مه)9.7(.~د~:8عههأ(هءهاه
آ7د5ء).(151وم•الدتا3«78و>.((ءددء)«أ.«د«ااا6ءءهءءه»ء8ء»هءد)دد75)م(

ورر.رمر»مر-،ر«ورر..مررور.رررومموممم<ررر<>وومم.«رمرمورررو.ر»ورو.م>وم....ر
ر_رروورم.م.>ر<و.رمرمر،و_،ر.درحمم.رو.ممرمو.«ررررر.دردررو.رور.ورر.روز
ءه~ه0)ء«أ2د)>.)ادأء»ءءددءاء))هء)ءءد«هءه)8أد»)الة0>ه)ددم>الهد)هدادهأأدأه
روومر~مورو>رورمر>~رر،رررورم.رررر.رر.وم.رر»روررر-~-~ر.رو.
ءالد_أأةه7.0قاأط)ة)أالء»ه~اد«أ.90(دأدء)7ده«أ~ة؟ا)«-داد0إاة(ا6و«(«ا)داأل•

»ءالدأ.<>>آتة:»أددالهط•7ط«د«ا24م«ايت.و>تريرمز:ءأ.ءءده
تير..)~)5«))داأل790د>«•881»«•88»«أ«ءط)دإلآطط.17ط«إإالادط•7.د4.اه34.ط0
-).م91(~اين.و>التي:.د_ايدفي.-صفية:دهدادهء.اه49م189مم.
»ه)دالاط•7ط«د«(00و>.•))9)اء«إل3ا>9دهةط(02>>«•)58((.4و<~•5.129و.~.

0ود~:ء»دأ9ط«اأ«ا(0•أدال)>ه2.240و«أ.0داذير:7.»اذ-«.أء9(«دأ
ه)16.1ط«1)داأل375م~.:آ54«و«5>«أ«أ«د)ه.م30>>.•9دةةهه4ددإلقهه.ط7ة))أط108>«
«)6ءء»مبةدأه)»ط0اله»ءه)(مية.و~مداارل:دءأ«ذمدابنا~بو.اأ8د

بهدوبمر.



6•مه(م.)ء_ء0.ط«`؟7دد«ة125.م>.126<..•م(»ء4.:9هالدأ4.(ه16:د
571.ط«´»»7ط«دد122و..:االا69:وو.ط«إل(.ا98و»دأ:»`«أل2.81.ور.1أ6:وم.«)´41(.13•ور
.(ء))(2-((1(.86رر..(ء)135:(أ1ء«»ال.تت7ءأ.`ة.(ء7.ده(3•.م_و)2،..ر>_وور»0(
.)ء8د7دء699.و.ر<(دء4..)8.1715.ر:)`3.19255وو.ء).ه1((6.(.((225>.وم

آ4ا.6و.(:)8د5ادتا»أ70:م..9.آلة9اااآ(ة2.104و..
7•ء(دد7«6ء.(94.ه.ه803:)ى`6<394.>د>و،(».)ء)أدا175:و.2ال0
56رر.:ة؟)دط2.478و>.:ة`<)د)ط2.7أ0و.مد.ه311:(5آ(»لمه:م.أا()8̀د6.393.وو.كا6:و.
ء9ءة(؟ه2.ور.و>(«ء4.)8́د6.394.>و.م>00(ء«»_).تت)81´ة»(«
`قدد«.(524.م>(ه.د_»4ه8.1)9.طم>:7.آءآه««8ءأ.`ة.(ء7.ده(8و.:.)ء
7دد4(آ.9م.:)8̀د6.406وو.:«`»أل»0ط0•ا(دالا«ا«)ة2>>>:»8.ه.دد_656اله)38.1ط:

(»8»«إل104.(222..و(»«ء»4.ء))أال9اددءدءأدءء»»»ه)هدأ(اه)دمأ6دط(»
داد9.دء»«أ7آد´«هه»_الأ72م.:)5د(«)»1(3و،.:52ءااه6.356د.ه5أكا:ء8دا»ا«1.539.

8م(-.)ءا`هه.(20..وم_>و1آ.5وو.الء)(316.(.اآ28و.م:د«دءكه~ادأه)دء»~
~6ءءء)أده1-.2و>.:)9̀د6.407و.:7ة(أدم.ه.دسرة:)8.ه.د6~.5>و.:ء2«أ´ة2(.24:

.>أأ(«د_»ة«د)ه»_(6د.ه(2.و(د)8̀د6.40_.(.و.)~داده(ه(´1ا.5وو_م>.
ء)1316.4.(.اة28مد.:إلهط1.2(66.>.و.((1̀«4.(20.و.1(.5و..(ء)(3(6.(آ1.28:و.

)ىأ6~.7:و.)8.ء8.د»).د_4.((2(483.أه1.((6:د5دد_اأ«ةأ.اه22.«
و.(~ء4.ء8ءة)أ(4(.)42.و<.

9•و(ء8عو6.93و..مة344..و.~8.4الهةها2:م،.(ا.9أ.ءأإلةه«(دإلدة(1.164:

6<»شت:د««الاه6دأه«ءاااده)5.2105د..ااا9ا«أ6اأ•)أء_أليةن:._ددأ
أ)«ءهالء«هد«ءده)ه9«ط5ة()ددأهدد«ه.-~ة~ا~:ط«´د«_«8ط«ددإلبةامها
ايةنالمايامبيبت.مامم:7.دا«لم«.الءداأءاا«ء«مددءءء»ه.د؟راز:

.د_غران.م.د«.أءدء)ءأ10«ر«.-ايقفالنابو:7.د•دداد»د«1(نايقهابو.
7•و0ا~بر:5(ا~بر«دءءاء«ء«ءاااهإإااه«ادااااه•.)ءماءءها6ط~«.«.د

>واذاملم:أه.د_ءءة)ءطهء))ة)هةد(»هملماة،موللهنتالء»الء)دءم«ه(م(اط«ط
ررروبرر،م.رم~ر-0.وور.مر~<مم،،ومرم.درو»رم~ور.رروور.مر،.مرمورر،
7د«األمة««أ)1دأءءم0أاكةءد«ء)ددأ«ء«ء()ألدم:د.•8آط9دأ()»أأ»)ءط.7ء)ءه«د
أدد-م«ء«هدأ0كاد(ط9«ط9أاعهأهدأد»»اأهأا»»)أدهه«ه»48.1•(26م«الددد«ه>ه
أاهاد»هء)اهدهء»«ا0نا«دا´أأأالمه.داءهد«ءأهه4اأهوه8(أأءءه«.ءااال»د8ءءعادأأأد)ءده«ه
ددءأا»هاهه»14.5.1>د>ءدءااةيتاظ)هءا)ا.د-دأ)5ءطادى)ءءه4«أء)»االءا.ءءءأل•

د)ادإلدأء()ه0ءءهأدا.7أ»ةد(أة«أ9دا(««ذاالأ8ءة»411«ءءدء4ه«)هأ8(طاة«د_
ورمرر.ر-،روررورررىر.مم.ورو،مومدومرز0رن.ور.رم)مر~>رمم.ووورمررور
ا«(ا«ذداعأى«دددم--5)ءاأ)7.د)أ6أ.(أط1.دددذءااااءءءءهودأ~دء»•.كهال.إه48«
88.ء.»«(«هء()ا»ءاا(ء»هاهءط(ءءدد(ءءءه(اء«أ(»هأه.(ود«د4>ود)هه<ث-اه
~-«.)ءدادهددءه.دما•7ة´»د(أهآ56>159ه(هأه4دء53وو«»هء))ء(داأا)دأهءه)

د(»ءءدءالد)ه)هأ4الطد_ه)ة.ورمه:7دهءده0عز.
8مولفمن:.د_يغمن.م-.بابز:7.دحربابزمفياذاباط0)مفياذابا
(ء)ءاءال.•امعا>:.أء8).«.ددا)ء_«483»:دء)ءأ37وم«.وعرمك~لما:

ألهته4«أدأ««.لهىهده«»ءهأه5«أءم•أ(قه_ه)ءطألههكة.وم)-إ:.د_
اأ.ود.و>ألمؤميناميرادإيماا:.دكهييناكاهادأميراتمال.ممواخترل:

ء.دكهداتم.رونا:.دكهكا.
9«ويتر:7.دتق.متأذذ:».د_بإذذ-.الجلت:7ه««7«(ة)أ«أ8د8ءد0•



ءط».(أد««_7د)أال«هة(4~ر..15ه.:)د))0ة`ط688وو.:آلةاأها80و.:8هو6.93.«و.(آ45>.:
7>دة(أد7.54.وم.(2.107و.:7.««الءء9ء»ه2.3166.ه30:«)`4(1ا.79و..م268.م>.(.(آ94•ر.ه
2.60ر.:اءطهأد08هطةه0•5إإء«(اه0أ´ة؟«ه64`ط«د»»)«0اأء(ة45و.(:)2آااة«د«4.109:
7د(ة)أ.».دنرا3ا.89و.د(ه.».دجلسما.ا73:وم.وأ´ة_.ه.دجلسم1.104.:«دال2ا.08<و.:
مه1.1169و..ه.دنر~إ4.3ا0م...».دجلسم17.3(8•وو.ه.دبا:أء8.دءدءد50ءد1871.
55ة()ده0•(أدة««_»ادددد؟داددهأ723.ه826:ط)»ه2دأ»ة.ط2د8أءهم.ة7دهةم0د~أد

دهو«ا4.498:م.ا»طه7ط».»اة5د؟ه216:)8تاطئا`أ«ط8.52.225ءءههنهءهاهدط)إلأده«_
~ء«ءدهأدءء»ه6أهاد)0ة´طء(اءمءء»هطدد~م«الءأاهه)اطببهبزا،~1ابزمنياذ.أبو
70د؟هد´»دهدط)اأ..أءكاهه(د.)ء~«)´ا.((60.ور..(آ262.ه.ا.((79.و..(آ29:ر،.أ
ادا»ة7•)إدمهاد0ط~دا0»98.8.>>(ط.)ء8اأء6.9.و>.أة343:.)ا«داةدط2.48و..(
ء.ه85أ9.و.ه(ط.)ء»(2«آقا.ه5آ«ه6دط«7«~أ.آ127(-28.ه>(ء.)ء
(دال5.2ا6م>.:د)ة«ط7.4(9:و.ط«إل1(.095ء..:5)د6آ((ا3:و>.)8̀د6.406:ور.)8)«آاأه
أ.(4.وم..)~دادهءهاء_«ههد«هأداءهأااهأ6)د))0ة`ط(689.690:ا؟د_»دة2.60:
»90د(د.>ط6()آ«`»2(.0.ه،.9.ه>.(وء4(.)ء)8̀د6~.5:م..آعآه«»~»(81´ة

`ة_ددداد4أ5.و.
.~او(ء(«)`.أ6.و>.ود.ه.ا.(ء)(316.(.(آ9.ء.(2.246•ة3(.3:و.ا)2)د0ءآ8(.18ءو.:

»8.ه7.د«7.»844.(348.أه)1.أ17.طو())8̀.د8.داد»ءد_د_.د.»رية
.اه»9د.ه25.اه)(21ط()1ءهه.(م.)~أط».؟أ؟ة8اة»ىأ131د.ه(76.مم(ءا´اله
(2.204.م.آ3.62و،.:أد.«إل»4.ط_0د؟«.ه4.ط80.«أدد؟دهد؟د0د)اده(»´هد~أءة7.د
8.ء.د>_6569•.اه)38.د1.5.)ط.اه:إلهطأ.ا827•.و،198(:م.آ2.2468ه.4.ط.)ه:
7«´»2.~ا..و>و>(ءأه.)ه.م125.و..)«»د_ممه90.0)ط«ا«هدأد4.99ه.:
»8ءة؟أ8.67م>..و،(أ.)ءآ2.1.15ا0:وم.)ا(دأا)880:وو.8طه.(أ68،.،:دإلط

ا.ا679:و..ة´>)د)»ط(916.ه(24.>و(أ.)ء)»أأل6883مد.:)54ا.أ.8.و>.أ
(6••8(.أءأ64»ء.مأ1م.:دإلط3.2ا70:و.دد_4.2(4:و<.9وة6.98.>و.99.و>.
ة3ه6م.:)دا»0ة`ط(690ر.:7.آءآه«د8ءأ.´ة.(ء7دها8:و،.)»8آالدإل43-.3.وو.(ا.(0.و>.
.أ~»داده3.«أ`ةه«أ«~(945•ود.ه(ه.ا:18اوو.مد.اأ.ا.».د:ف:ء8أالقةه3.127.ه.د
.:سء»ءاهء))«دأ(دددأأءءددءط4ه)8«ط5ال)«دةههةاه8أ-ة´«)مهده.داءهالههةءنه0
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كرزنماوبزعبداتدأ)««ء_.ووفقالاايين:أه8.دءءحا)ءطهءطاها)ههادنه»ه
عبداتمبدامتال•)»ط(ء)ءاء(.ووالملتبزا(امماأبنت:.)ء)55«30ءو«•د)ةدط

3ا«20م«ه.ه398.~واخت:.د_رام«.)ء)58«30وم.•(دلها.أل9ود.ا.
39•»فامك~:.د_فاثكرا«.)ء~1حا«ءأه«_0ة؟4ءه)ة.مالمدينةا>مكةاتاذ:
ذلك>ءذ«ما»~مء»إلة؟ما_ذك)ةمل.معلكا:«)أدحاما~محليكا.ورالحرببو:
«ماأكتامادأكا0داإل~بنو-.امهاتهمبهمتقعدلم:داا«أكاددالدهأ)أ((دهادهءد«ءما:حفنواهم
تنيبوالوملهااحرىيبالهمحانهكتكابيىم.ورالقليب:.د_النلب.-~:

»).أ).~ه~>با~ر~..إ».<..،~»~...~~..~اا~)._م.ميببر.:م~.كك



6ءأ)دأ_ء0دا«:ه)16.898:وو.ا»طه9ادأه.«ط8اذةطاد08ة`»6د(´0ءاط«)789.695(اأه)
ءد»9أ)أهاددهءأ)دأ_ء(.(ةو.(أ9.داق8آة.20اد.1:و>.»9لهه)ه.دط6هه<ء´د
2.د2:م.دءالأء.ه5أممه.د106:ء7>اة´«17.د~4.ءأ4»ه.مد9:و.)4́د.(2(2و..م

><(»أء5.<ا<«»~اد9أ´الةدد0)ى~0.»2ا.59:و..)ءء~ء6ءدأدطءده~ه0.ءءد«ال.».د~ب:
ء~اه9إل».>´ة51ذأةط)ددا«0ط.عة8.ه7.د»9.ء6456•أه74.1»11.م.(أأ»7>د)د»
.)«ءال1.128:»90ط«غة7.0ادأدممهاد.)ددالهادد.هأهءلما«أود_أهدءالد)د«_طا.ءه

.اأه:»5.>ء»ال>7بأد4ءتهمفهدادة؟دة60.
33•و()7.د4.اه1066.د8.)ط.اه:دإلط2.709•.•:8ءة»»2.17.و>..أ~الو)´7.22(.

(7ا.86و..د.أة4و.:ا9«ه1أ9«،.:)8(اء0ء8(.40.م>.م(ا»>(له´4.1.و>.د
و،(ه.)ء9وه(2(.3ر،.ء«:ال»(ء«:ء»أءده2داله:داءطه56ه(»دة.ط«ةده_أوةط.أ22و،.د
أداءهودأهءدءء«.أ.ه1أ-دله:ه9_دأ.أه)(74ط(ه2ده:«)´4.(85.وو.(.((05.ا.(أ4وو.ا:

7ءدد0طدة0أ91:و،.9اة0•9ه>اة1.48.«...ه2أ~داد:ه.»إل5ا3و<..5ا4و.:7ه:<:~«))د
9.دءء2هه.703.9:اء5دإل.الته2د.6.وو.»1.0داده:ءأله7.9أ5.و..»دداه:هما92.423.وو.
.(57:وو.9أة.ءنهدم«آلةدة7.2:وو.اال»~ةده73:و..9ه<ه0<1أ.38.(1.170.وو.25:وو.أ
ءه)اله5أ8.)ته6~)ال)«د1ءة)(»~4ا9:و.70إلقهاة«ه2.297.وو.د0:وو.(»8»ة؟أ(0أ.48و.:

ته؟»إل2.61:لة~0•8´أ»ة16:ء7أاة´ههط7.0»ة.أء354.«)9.~دأدء»د_طدءةءءادءد»ءه
ءعهءدد0أءط4اهال_اك،~ن.طديةءها0ءاءه54-:أ6..دإله_ه~0•ط)6ده0أه.ادكه
مة87اهاه0«بزا~و:أ96اة0.مة8.(ءداإل0اه:~أ86أ»قهد»74ء«:«ة9اأدأ
الء)ه»هطمءلىنالحيز:أهءه)ءء()هددءءء»ه»ء()ءءدالء)ه»وء«ءهمه.(اد»ه.أ~»1ده
ءء)دأ.«35و<..أ8>..45.ر..98.و..و.(د7وده.تت8دأ.´ة.الء7.دهد8<>.:

57.ط«´؟«7دههط099:إه:هآ512.داهه.)~8كه17.7وو.أ:»8اد.)ة(وة6.153ء)دءدءء»

القليبزر.7»)0ء»عهفيهزطأداهدال«_:القليبزرحقثربنثبوالو.ؤسزاكن.

مم«ميت>ملموز:«ذ.د_«ءء»)ءطءدءطامد)هماد(»ه>منية)«طءءالءدده)«ه.
وواهرذذد)هداهه9(دط«كمه:.د_أت)ا(عهالهزدد•.أء7)«4)«آ204«.ه»385ناذمر
سيدبزأزهرهرويقالاهممرازيالمجيعبزاةمبهمء4.)57«2«166ر«.7ء(ه.)دأ»ددطذآ4أ

ه«»أذيالحر_ءءده)ءطدءءدد)ءءعا«أءاط•كههث،ذء«5حراذء«ددءأاأ«د))هءطا
ءأ)أ)»(~أإلداءهه4انكالعذ««ءءد)دء«~7ها(ءط.أل25«26ههة5«8ة´آه«.».د._.ما)7(..

ووغزرملن:ااد«ء«م1ءا1دد»ءءدهزوزلن.-بالتمسامرت:.د_با~رباامرت.ه~
ء))ءءاه)هء()ءددءءأا)4(9دة؟؟>ءأأ>_دأدالأ-ةال_ء»50ءءأءدأ)دءأدم_دءدأء)أةه
.)ءال()آ)أه9(ة(هوه«1«208و>..-اذذ~تترانط~~:داه)ء)أءه«»)ال_80
ءدأ»»هء.6ء5>)5ءأه2.161•دادهء_6أ)دءه»دادأءءم)أ.)ءم«دء»أء(طد-(اأهه)هءه
ه4ءة)اه)أءه9إل؟دبمة.»5ءء9ء5دأ«ءددءد8ءاءأأهدأء(اه0)ء._ء_7.(ه.(2260251•

)5>إتا(».أكا~(«)أ_ة؟«0)آهود؟2.209.
35«•تقمر:.د_يس.-تر:هادأ_)«ممة«_0دههط0نر>.وها~:
الهدءهه1ءا1دعاهدعههاتفة.وفلبز،يسة:.)ء9.أل._.ماه1«43هء)ه1•4.اه
ا066ووردفيهواةرلممعمةنير.يزسلفيقولالكلبيابزينافابعريينوبسفلبزريتوسم
ماريةايام-.البت:ء.دكهآليت.ومويقا:9«ة(هسال.ممعنما:أ(له0«»
متنما.متيبةنلما:إلهطتيبةنلر.ور´تريه:و»ألتزيه.-
>تبلك:ط«ىد_«ة0كنيامو«أل«قلك.-كالت:_دأ_0«ط»ءممه_ةأه>الد«««أل>الدم.
و<مدادكي:ط_دأ_مديدكي«)8دال»إل4ثرا«كر.-تيال:(_»أ_كير~.-مدأكر:)8
»إل4آنه~،كر.ومبنا~:أل0اءدخاثر.-فرا~هااك:أ.طرتا)اهولها.-
المتر:أ.طالباز.-مقالة:دهدادهالواأ«ما92م»_دكا0«ءددإل0«د_هةأهط.-



داد:ه7وه(92.م.ر:داله2.579•.وو_>و.»2داد:ه9أ.؟أ؟ةدالدإلهااة15.1.ور.8ءءأ~ءه»ه
ه)7«دءلحام)ءهدأعلال.يتبز.ه:ءءهءدأ(«هاه«دال8الم.«نأنمر:ءءدده4أءه
ه)د(دإلهدةعلال.يائرم>(ه««)دأ.م91>..)ء)داده5:(و.(9.آاق9اة«0.(7(7.و.
36•م(«7_ة1(22:ر.ة)«~4ءهاة2.2.و.(ا7ءذءدءء»داده8قوا3.168:و>.
آطهاآدد0»ا(ه4دأه0.دة.دإله14:و.ا)أه_174ر.:)9́د7.202و>.:~»0.آط«هة5ء»(أ3.3(0.
7ء(م)ءهدأ>ائتنهط.أوخيهوا«.)ءط«إل2.71:و>.(دءلمااأ.م49.وم.92.و.
و.(ء.)ءدإلط2.710م..:دهدطءدة1670>ور:8أادءه.»1.(6ال(31:أ«ءمهدااء(7.د(أا(

أاد~9ه)دأه8أا.ءءداأ.)»اد8دهة.طأه6.8.5.9()9أ4ا5.(499-501:اد`«د~5ه~أ
(8م،.:»8ءة؟أ8.469..و.570:..آ»8هد(دإل(2.26:ط)ءه8ا´0د8•.اه)53.و.د

و>(د.أ~آ2ه>))د8دا.3ه.م:7))ده´د8.~ة(هوه.ا208:م>.»9د)دة.>ط7»>ء´د1•3.80م.:
د»م»د.م37.وم.

37••()7.ء.اه)9.داآ.و(096.،و.ط>0(.)ءءء)«أ.م4و>.و.آ:ء8إل»د>اد
ة())«ه3...(هءءءه)أدأدهههه.م0الادا«(ء)هالك).(بمفو،(»دإلط2.2(5،>.:
)4.98.م..)~»90د0دط7.0)آ«´»2.3710:_ءالأء5د«الأ3ا.0ء>.أ:)8)«0.دءة7ء´»0)0

ذدد:>د-ودة«.)ء8المو•ادإل2<)8•8ااانه)ةءدد.ود~د-0:ءأ~د~
بنءءال)ءطه)6ءه.)د(ءه-.ورافن:.د_افزءهاننم.أء«»اءأدالهاة«0م

ر-م-مرررو>..رومومررررءممر.وووور>و.ممروم.وورور.رمرمورمو.وموو.وم
ورررررررر.مرر.مرمروموور.رروممررممرومو.رروووورمر.رم

36•رالز~وانح:ءأ7ودا6ء4)دء)ءأادأ.ء)د(د»ءيدنا«حلنؤة«ملاتا..-
.لجرااأ)ءا()ءءدالءهامه(عه:>د_ذط>ه´دال_ط•ددالهط~-د>و~:ااد
ماء~اادءهدءءه«هديه8.-~ءءا(:أهآءآ)«د_«أاد»_ط«8دددط«5ا-أيكدمزال.
ر~.بي.~.~،ا~كا،،0».ما.د.ال.~~ال.بر~..>~و~با~برا.ر~ا~رام.
ددء0الكرام.ام.~..-..~كانز...~الرد••.~.-.م.با~~.ال~م.الم<مال~-أ.
مسلمة:.ء.أمحارببزمملة•ههداءأ)6ده25دء.أ)ء()دد»هعه)هافي8اأه)6دأ)»ءا.
.دطملة.ط.))7(..-(مرت):.)ءأأه0د247م«.م>~نردت:««اءأانردت.أأءال.
1ا8دربقيت.ط1د6هط0واحلت.-رمءتاا:7.دذتاا.-وزادك:.دالؤرادك.
و.رزا،ك:.ءكالوراءك.ورعاكمزمالومرب:ط«إلفدميزنلباذاييربزفاتلواذ
ماد_-وأحذ.ء5»ءءه.أ(اء)دد_2~«7.ومفييك:.د~يكبرذ.م>ومال
فأرضم:ءأ.د_ناءءء«)ءطءلحاه~)د~(ده-ه)ااأل)6ءءه5)هء))ذاءه-~به:ءأ.وءد_.
.عراةمناةوجوانإ´ما:إلهطبهمر~التوم~ثراةره.وربهم~يؤت:ء9ط.)ه.7.الدءء

ذه9ء)ء5.(أ)
•7•مابرفقال:أه.د_ءءءال)ءطءلحا)8ه75ده)-ىا؟يحط0)(ءدده)ءه0).
مرك:.دط>ايا..)ءدء)دأ.(ور.ممناه:.دالمناة.ونير:.ءالنيك.
ميالعبمعكيمعك:دء)«أ.م43رمم«9إلمادادءة(ا)دهالعبيننبيننب.وانلمالب:

.دممهبالمه.-ونيرما:.د_مارن.-الخنقرفاكاتدم:.أء3.1.70215ءم.ر>ز»تا
ر~:.)ءء«دمه.ه.دذلم«»8ه(طاأأل»ادددة-ه.اه)8و.ه«.اه)(4د.و>_اةابو
اخنو:70دأء.ددءه0~اه)هءطالءءدعاءأء))داأه»دءاطدءدهكعه.رربالملكا-ا:
»ته)دا~ءل«اادأءهاهدءءدهكهللك~خت.م~خمب:ء.أكالمنب.«11)ه6ءء
ده0ءدعهرب.-بالنقيق:الهطكالنثيق.-اليق:_0د0د>طاهمر.-الممثب:»إل9م(5
اهمر«)دط.المهه~الممنب.طد)دطأطالممر_.-موس8ا:_0)ددء_ه(»)»هم»دو
76هد)ءءددنهدالالهءود)ه«أء»ءمء)أ))«.)ءدمه6ء.».د~.8)>سومردأه)ه
أدهه5أهءهاأ)ءأهدءأ)دده.إلهط«(8ا~•5)ء))ءطها~>ءءدأ.طهء)هىده5



4.32:()7«آهاهء«أ~»(دةه54:رم.آ8كاد0»8.1أ5:م.مه5.7698.و.8.72:ر..(8أ1«(ة
.(233.وو.3(.02.م.(16.و>.ر.(ةدإلط2.209م.:8الهةه.(206.>.2.1(9و.م•3.26.و>.ة
.أ~أ(له0ه1.90:م.اله(´1(.7>.•302.،و..اآ38.م.أ2(.7:أهد_ةه0ة»»(´ه.ط3أا.9ء.ه2(4:

ا«»دإلإاته.دا.»
.~ر(»)8́د6•.و.-ا.)~50«ءم.م35.وم.و>:أ64دء45ر.م.98.ور.م(م8.ددة~د

ا´)_ة.(4.(ه84ط:~~ما)ء4..(ألكاأاله)هااأ18اا«اأءا)أ5ااء»ء~5أ~ء0اداهءد)9ءءأد0
ءذءدأاد)5.دء)ءه»م8.ءأا«ء10)19071•2.(.أ~داده)أ254(ا.0.و.(2.3(4>.:آ7)«60ء
8.132•.(دد»ء(»4(ءاأة)ءأدءء»ده)ها6دأادهمأه9ه)»)ط0•7:»´»86•7.320-321:

أ»4ء.ه5الأعه.(98:و..>أأ(هه_»داه»_هة23•د.ه4.(مم(ءال´ءدم.(9:م<.
ال«)1.10.3.299•و.ها.أآ.آ3.129.ووة0ءءءا6ءأالدد6ءدأأءءددالءطاهالما-نكرد:
)7دآها»8(.24:وو.)8́د.د_9هاهدالءاه.».دية0~.)122.51:»ء7محااه.(87•ه.ه74(:

دالدأ9._»اأدداد3ءأ.د»دئه7~دءد«.ء~له´ءء)دء(~8(ااالءه.ه4أا9.اه)(8.ط(اأه
ء)اده-:)هالام،-_.دنالعرذاذأل.تيلو،(»8.>دة~دا´(ه«ه7..اه)2ط
مه)_7:(مةء_ه.ده_0ة´الأههأ05:أ5ء8.دألالته32هء)ه8.وو(ط«)´2.2994م..

ا.((29.ر.وو(ء.د_4ه805.1.>و.وم.د.أ~)8́د7.346.م.
39•و((.)ء«ءم«د.م34.م..م(ءد»)ءأ.م75>،.:7ة~أد.أه2.1(6و.م.

)2(.90:و~.ه«)´2(.47•ة2.34.وم.(.)~ء8»ة؟أ8.5(8.،.:إد~)ه.إة288.

ألدإلاال.أده.«.داحوحمر.9ء)6د>طا~ر.-الخدالهيعز:ط«إل•)89د)«هدطيغو
الز.،ابز.ءأ(8ءء)أد)6دأء()دد(ءهمننبأ>كاذ.م>بداقبزثاب:دإلطئماب
اةمبيهن.7(ءهاأء)هء)ا8ء50~اءط(ءءدء)أهء)اءاط«اذه»هددءءءاله.د>يه0
مريهبز:داالهدإلط2.1(00ء..وما~:7.»الد8داأادههء))أالدءءءها~دد
7.د«أهدإلط.5ءءدا«ه«إل8•8~5الدءهاء«(دءءأا)ه«««85الدة6~.لبه:ط»إل.

8دمءةذاا.ود~د~م:5هءآ~هه8الدءة.الال´0د.~«)´~داك«ط«إلاذكالدءه)
(ا،بال.~بال<~•.5.~م~ابال،1́.•.ا.إل~5~~و~(~(.)،••.~«.بال.~>
7.دابق0ءءة)ءطهءدء(ا7دهءه•ط0اءه~ءددها»ه.،ورنت:.د_يتدع.

وببتت:7.دببيت.
38•ماألكرأ...يب:50دء42و».~.د_آ:7.»ل>ة.ء_ءادءدءءهدأ6»«5»

ناداده4ءه8ددآه3ءو.«ءءدءام)د)ادأء)ا9ادالءة»أء»65دءأء)ا~ءه-دءمدهههه«ءاددأ
أهءأء))طاه5.و)األد):.مة9.7<.~اذ_دد:.)ءءءدمهدال.ددد.ه8459<
مة85أ.56»>..و>دمء-:ء9.مه>9.7.الدءءأال9(اءءءءء.0وة-~دم:
دهدادهه»(ال´«اأه14.~«)´7تريرذم.(أ9دتريرئدم.)7)د0.أتريرتردعرا.

و>نةطابر:7ء(دد8ءه4دأ))ذ»أال«ء))أأدهء~ا»هءاهءطد.)العهأهءا(اداأ»هه»(ط
...<>،~.••••امبي.0.دكاتذ.امبي.م.مراكايا.<.ءكااك~1«»0«ء»ا».-»،ا<~-.

ء3«ه)6ءأددء.م»ءهه~_لآلدطن.)ءد108أد6«ه0«ده050دههاد0ا)ة«ط>ه»ء~(أل~دط
هددا2~م7:(ملمم)البي>قالاالحمرالملاددمانالمبدفىيتول،جهممع(~م)البياذ
...>_ةال•د«5.)ء8تاط70.أد´.(اأإل106>233•د(هأ8الط«ال096كه«ة.اه)75د.د.
و>مبار:.د_مار.ه.دوواألمنىايةنافا««ن)ااةبه:.)ءدد«ءم.م(7»م.

االمنعايةبزالما>-بزالرحنمبد.-بذيا:7.دبديا.
39«>شببت:.د_معت.-احاك:7.د4.اه805دد~الد~.-اسيم:7.د
أه805.1دا،با>المقالامليت.واحرأك:7.داحرأك.ه.دواذا:.ء_ادا
ورر-ر..-.وو>زمودوروومموومر.رمر.ر.رمررمور.ررومررموروررم0ر
ياما(دةءءطهء(ءء)ءأه.دريتف:7.دتنر.-امر:.د_مو.محاة:



اله.لموال

49••ألله´تاهه.(30.«..)~)8ءته)»8أا.6و_و.:ط)ءه8<طه´ه90اله.ةاه´تا_أال«~
ددء.(:اق21.ه«28.و(ءأ»)د:.م83.وو.>0(اءط9ء«.الأهدد)أال>~.ة
5.م..او.(أأءأهه.م(8.ر.و.8(إلهط2.7أ4:م.هه4.8:و>.7هءدالة0.
9دالطالده»الههةالد-أداله124.>>..)~~وا´1.279•.اأ»أ.اة07.2.و>((ا7هاه0ء
ء8.6.228(.3و..(:5)»«>7.0«´د0ههاد086´ة)»ا»194:و.»9أ.؟أ؟ة».ه)»أل:464.6و.:

دهه)_ء.دط6ء´د2.320080:أ»._ءه5«دالأ3.96و.:»7ه6»ا1(د.هددا6•(3-:»5.تاتا(«
اد08دد)دأ´ة(«0ءط»»ة2.1(9دد.م:ا»8»أالدأل4(.0•.و_و

40•وو(_)7ءدااه8أا.5.،،.
5.(و>(__.)ءء176هدهط6.0كال.´د3.85:و>.ا»دط.ء»أ»«إل2ه«أ´ة9.3554.و.
43•>،(ه)7ء»0.أهه170د)د4أ.الة8:34.<دة~دا´(.ةا..أه)89الءاه»و)طم

.دال>ة.واناكدحه:7.دناكر--.ميكذهبتايز:.أءدإلط1م3202و.م370و.(.
ور1•ها«ا.ركتليرم:ءءء)ءءهعهه)المليرم•9.أل.36«.أءدإلطاد.ا84>««3187وم«
7(90و>.»««3218«ءءد>د)ااء~«5دءءءأ)ه»57ءدءهدء)أءط6م139-.تخاكملانتترف:

.)ءدإلط«ا320ور.ا•ة؟أط0.-مرليا:.دالفرليا.ورباذا:.د_باد.ورمقبة
>~ررر.رممرومررم،._وررم.رمم.م.مر.ممومرورمرووررورم.رم.-،..ورر.مى.رروم.رر

5)7)م~ءاأاا-ءه8ءدأءءأ«هده)6دأ•.)ء)8)هوه.(142•7آ~«أ«هألهداءالهأ6.
وماه.ابتولو:.د~احرا،توا.م.دووعر:.د_~و«.)ءدءم»د.م26«0د•أدد)ه

.رومم.م.
ه»مرات.<>.،هاامت.•إلار..،هائا،ر~.)،.إ.ا.اا~.~~..،.<._~.أ~..

«تا(لهفأمسيره«)7ء>))دبهوأ:و«.م_يمني:.د_نرسني.-امتبده:)9.أل.كا.ماه
اد»<دأ9ا.«د.«»م.م~بز.~)..~ابي.»0...د.إآ~.»،«<~-~».ا».،.._.

ه0).ء4.)7ودممه«ا2أ3د~«.مممركلتؤن:.)ءفي«ءأه.م58مم..د_سزكيقون.
»_5دد)أةلنقرمنك.و>ميك:.د_ملك.>مجواني:.د~نححرا-.ايكجواني:
>.>.،هاا~..~.».»~إ<~-<،«..<~<،ا~ا.»0»..رماالامابزبزالر~ب.

ادتيرعبداتد«-)6ءددهأهدأد(أماة´د_ءء)دأد«الحكام.70د>د(أ-ة´»_
دد-دأ(ادءءء)د.ءاءه<.-كبمن>خاك:دأهدءدالءءء)ه.ميربأدد-ء)))ءادأد)ه
الكلبيبمدلنماك.«مماويةمرتقواال:ط6>ط«)د«7دءه«)7ء>طاد6تكرهواال
مار_ةإمرة.مماألرىخرمبزبةمه:.)ءهه.أ(.اه»48«134.0و-(36و«.

وويلمز~نيهولكز:)9ط.)ه.7.الد»ءايلن.روعلقة:9ء»1ددهبزسبزلمعلقة
الني)اتب)هما.اه59«82وم«دأ•5)ء«•.)ءا8ء>))د8«132و.دلد«ثاسدبزمحد«قال
يةمامتدم•تالتامهىملقمةابيبزملتمت«يباللنمليعاذسدثاالبليمخلدان.-

-يهنالغفل:ء4.دإلط2آ«26«أ0»«)ه(دال8.280ه508.5.
41>دا~ذ:»90.كا.ما7.دء)4ء)ءألأه(ا)ه.وفيطالم:»80_.).أل.»ء)5
أال9ءءء(اله.وفامترت:.د_ناسوت.مالقرر:ء9ه.أل._.مه»ء»4نه9~
ءءا)هم.«امحاقنالنر:دهدادهه.اه5~(02م<م.واطبارننمر:هه
ءدددهدءدا»ءه)كه0اأدةدم.ألء»واأ.»299~ر..دإل93ه.80رم..ممعد:ال.هيمد.
وروزبدتما:ء.د_وزدتما.ممحدسرءتا:.د_هدءء«)ءطه)6ءته-5د(».
ور)(_.~~~<_ا>~>.«.~د<.،..او~.،،>~.رمر~..،~.-.م..م.ء،

أد))ه.(وو.
47مماكافك:دهأه)»ء)•ء9ه.ا.كا.مهالدى»اكانك.-علكومودتما:.ه_ومودما
علك.م.د.ويا:.دالنسا.وارجلهمثائة:.أكالارملممهايلةم.)ءأ«ءأه
.(و.-وخرجوامارية:.د~تدأخرجواد_ت)ءطءدءط)ه-)د(ءه.«)الطالء)ءاء(.



»ال1.ء»

دماه.د»ءهة´«_د(أه375:(.)ءا.د)أد(ءطءأد~ه1768•1.225•1306.ا.(72م..مأ)ءادءدء)ءه
8()د1.587:(وا´»اد»اده4««0~1هد>ا´»أ1»أ»«0د´«»4(17-1(4:»9>ط4.(ه2.ه

4.(،(»«.)ء)»انو«مة»اد8آ1́إل».آط«لة«1(»1ط´ةدأ8~9•(961•6(5»»«أ.ط
دء)ه.(ماه.د_.اه)931.و<_م.د.)~د»)»أ.م43.>>.و(م.)ءدءم«د.م
3>.(:أد»كه.ا.و<<<(»م(ا`0ء.(283>>.:ه«)`1.21.ور.(1.30.،.)7.)7اد0ءآ
8.1أ5د<.:ة%_4ءد)ة.(92:وو.د0«ءم.م4.م.(و>(ه«_ء0.دط«)»5ء«(أ3(.02.>.

م>(ءد)`).تدة3~د.35:ء4.ه«)ءأ.م44م.:»7؟>«0.>(.(168.
44•و(د.م«ءم»د27وم.:د»الد»ى_»83ا~..م(ا»)´47أ.46.وم.ة2.343:ر.

دد_5.46:و.)6د0ته>؟3(.69:ء9ذدهه.دط5ممه(أ3.73.و<.~4.«ءمدد.م4.م>.(
وم0(´)8د7(أ.4.م>..)~«)´4.ا2و.(.م3.140.•..أة30>.•أ3.4ر.ا(م:2ءأ((.ا43و.:د~»1.`<
2_.9•وم.وهااه)أ)أ(~«دهلمه:(دءدءء«أ«»أه.م84<..ه-(داد:هو)´3.1714و..م(4.33:و.
5ء`أ)32.د<.3ر.(:)5إد(»50.0د؟هه«)دالأ)ة.>ء))«ه~ادءأد~ه1أ22•294>و.:»5أ.إه149:

ا»ااط8ا()أاداه.(ه)177و.ط:.«3دا«:ه»9ااداالال»ة0~د.ه(6(دهأ..طاا:أءاه»5اه«»ا.ءءه.ه
~اااء.االه~اه7اأةط5د~.)(»هدأد~ه(3أ6•.(34:´»9د8.أءه5(1؟»«207:ط»إءدرء0•

ددظظ:.د_دحذظ.وردانك>يمرإلمرانك:.)ءءدهه.».داحر642««90)د»«
2)ء(ءدأ•4ء)ءنأء(دد)ءم-««»دا»ء«»اأ64.دءذءدأط«)فيه5ى»ءط)أءمما2ءط«ء)دء•أء)ءأءه
أ924«~.-التقت:.د_0ءدءدههدد)دأ.(~والتفت«.)ء«»م»د.م28و..0و~:
».د_عبه-.دانكهاذ:)6ءءءد»ه5دأءء(ءادءم)»طعاءاء(ة.و>~_ع:
.د_يستريو.م>قمه:.د_يسه.وونلبأك:.د_ملياك-.وسردانابممرانا:
وررموووموو<ررمرممرووررررورموررزومرر،رروروودومرم~.وم

نت«.)ءالدد»م1.ور.
53مممنرا:.د~نمرا.-منراخمرا:ءه))6ءهءهأاددأاهههء4.«1أ)»طأة.
د~الزهير:ءأ.د_بء»هء)»ءم)د))0ءء65)هء))ذا(ءه)دطء)ءاء~5.واظ:

.ء_ايا.وفيالله:أه)»»)اللال.ءأ.وءد.ن.وملآيت:.د_مليك
روررروروسررر،ور.ررررروروىومرم<ر.رو)مز0_ز0.و))<ر
وم~.ر:،«.،كه،.ر.~مر_ني..~ها.~~سر~ا1•.<<.«~.«ايا.رر~<،ا»~~إ~«.
ء«-آلد~(:ا(~اط»المةآ~ر~-ذه.ورة0ال:أااء)ء)ء)مأعه•.اأءدأ5»9()دأ«).

7آ؟»»تهالمرة.ووانداريوم:.ء.أمفانبرشاذداريومم8.ده5.1ما»ءاله.«.د
ومممدبزتمر:7»»>ال>)مممرجل.-ينملوا.د_تفلرا.

>-د~د:7د0آ»آ؟ةط.-اال>:)«55«هأاا»عهأأاأ)ط)آالدةءءد._._
9(»«(5«115•أ´9ااءدءدأ~ه«109اهدأآءدإلةأ4د«ةط~ا«8ةهأ)ة´أ«)ءكا_داد)42«242«وم.
•األجفل:»9.8دد»(ادإ«2(8«..-االجفلثاذكاذفياالمرناز:7تا؟»»4>مثاذفياإلمرفان
تلهال.واملعوا:ء5.ا.ط.مدهءء(ة4(ا)دءءءألأ.مخيرا~~~لم:
د(د؟ددالأخبرأ´ناأللم.»9ه.ا.كا.مه(»ء»أ(9ال()ءء»ء.ومادية~أ:(ء)هه»ءادأ
.د_•ط1)(ء)ءاءال.وميكيرأ:(و))مليمع.كيراممر~تتر:.د_
ي،ات~.».ا.اا_~~م،.<.،.._.أ~نس.«و»»<~•~.رمزبآ_
فيأالطد-:.)ء2ى»الء)•9ء»ه«(705ء.ه(62«هنه_آءةأ.األ2ور«ه.-طاة:اأالهدد)
:1«..-ء...ا<..<،»_~__.يد.،.كه~.مما~.ات.يأبى..)،و_و.~~ه~
9»5«1.6(«5.(60•7أدا4ة>هو«اأ.(ا«»ة)نالطاد0ها_هاة32م«:ءما169«28.(ود
.».د~«»8د_دشه«د«هادد_ة«(.ه«92.د<ى0:.د_ءة•ء4.دد_.

11•الت.~>.._1~..د».~ء~-.«_~،:ذككا،كر.ملىكاك_تت1•1•م«<.(<
ء(الءءهةمخاأ-دءكوأادهنادفه56الد»)م.(و>«ء4.ة_لحةهآط.د0تيت:«)´93



وال.لمو»

.(ه)12:طأإل»ءد(ه0•(12.32.و.ة.»4داه:ه.د~.اه)967.دأ»ءد»الءطه)بزمبيرقبزمب
تينبزنمربزمالبزيمةجذناهنبيهبزكردبزفردة:_دإل580.ور.ء)(«أ´اء»ا
دءدءءهءعهأءءددالءطه)د0اال:.عقبةفيه(«)`أاهداالمهمبة0•»أدأل´تهه)االمدي:ميت
01دط7أ«ةمه»اد8هود4ة40•د1»9ء~أ7ددا0ط9اة»(«9ة´د«.هء4.فيدهه)د_1.ط«

دأ(د(د«آلدإلدادلحاده0•8~ة(هود1968•4.>.(
43•ور(»«.)~»كا0ه6هط0•5»«(أآ.د98.>ر.>ر(هء<ء««_0•8ءأ.أة.الء
أل.دهد8.و..ة9:و،.»د)دأ.م98.و..ا)إلدهط.د80:ء~»ادال_<6)4.479:و.ممتالمإ«ا»6»ا4اادأ.دة
153•155:ء(أ».ه2ده~أ´ة5.24و.(•24>.أ:(»8«آا)اه6(.42:~9.تاادء»7عآد)«ءر.-:

(ء9.الد(دأل2.56:»8.ءة؟أ8أ.82.و>.د«)هءاهاءءءة4.ه»3هأ´ة.8أ0(»الة582.و.10.م._(.
اأ8..)ا»-ما)8.1(6م>.و..:.((.-79:)»8.دا2ه6ود..ه.دخل0:داء.ءه(1.(148-159

.ه«687-689•أ49أ~54.ه«دا61~1د78:إل)هط.آدءها`).ة:د(..ءالأءأالأ)؟(أ(ةها4وم.:
»8´«أده.طدإل_ه7.4ة)أطاداألد.ده.د_8.د.دد_9.»9~9•.اه)29طأءكه:ةء9.>ط«)د(

7ه´د0))أ(.د:أ)4..ء5ءدالأد.أ15:ء>.»5د«آأاد؟.د~أط1(.9،.أ:ا»ءط1́8دط.ه4.أه4.د
7.أط:.)ه»5د.د)ه(85.و_>.(5.(.)~دادهددم«ه.م35.و>.ة5.و<.8ههآ2.74:و.9دء«اد0أالده

.ا««.(.ر.
56•و(ة5.3ءة0.ددءهااءءط(4«ء9ءأ0دءاداد8ددةأةده4أء6ء«ذ2ءواأءه»ءدده

~عتبةة(ءنهد1(ا»هءط(دءء.~ت.)ء7أءاهأهالءالد)•))55د43و.ااا«م•هء)هأه
ر_.وو-مم.م.ومرممومرمرمر»م.مءر-ررم~ءررم.0وووررمرمر.مومرم

رر~رم~
43•>االمرين:4ءهاال~يينة9ءأهءها8دءاءالدءههاهءمه8ءأ-.ت%:´«)»~

متاتل.وبالبلعا>:.)ءدءم»د.م32وم«.-ات:ءأ~حو.وكتوما:
´«)«_انانما.-مددث:76ءذحرا~.ءااأ8د)1ء5)دء0ءأ)دأ.ء0دال«ءءكت>ما
النوفيالمكزوارا-.بالنو:أ>ء«-النوفي.و،كيانرال:ا)5دكيانوال-.

منيبفهر:ء9».أل._.مهدء«44أ9(ا)دء«ء.ما~:عه(.أألاتيت«´>)د~
امذق-.نبردقربا:.واأا«أ40مانجذذة.ر0دط»إلوفلزنا.وفبما:الواا•
..(»~~<،و،ء~،<<،ه0•~~~ناه»~.~لك.أ«،ا.دذ~.~~يم..~.ء~

)آ)«~•9الإ»اآط~-ط.>>دمال:أهءاااا(«أء«طا)ءدههاله)ه)ء_8»•.)ء«دأل
7اام3وو..ومتما:.د_يما.ر>حاذنجم:.ه_حاذبزبيرم.)ء
«ء)ءأ.مو.(اا«.اه»5«787و>«.دما~>ال:دهدادهدإلطدءه0«ا´)_ة:5دء>
ا«ألهأطمدم«8ءة؟أ((8(«26و>«.»تهداالددأ(داددة«2دةأأةه5«243ا~ا.و-.9د~_««
7)«آده>(8~آ~«إل.دء»ط«إل0•ا´)ةده.7ءدد«2دة~أأة•5.241«الإهدتهاد0أ(ههةه«
50دءدادإلد((أط:8ءة؟أ8(«0(.05م(18«126م>.الماهرامبيبر»ه)االمرابرل1«ءه

اط-(ابر.7إد10»أأهدادهدة:2دهالأأة5«243ا~ابربر.أاد«_)د»ه«50دء»دادإل
د((أطامتبر.(دإلهط:7إ«6ء>دأ(دادهءةنالذبر.2دة~أأة5«241نالنايبر.8ءة؟أ
(0«118ال،غ«ال.-~ءثيذ:»ه)ءة))ددأءد»ا«بمينءءد)دء~د)د«_«(8إل(ه0ال«8ءة؟أ
((8(.26.0»•5«)آادإله»الالأط.~دااتأل:90آدا،اد.7دآد)«-دا•8إإأءة8.58(~.-
اةمال:2دة(أأق5«253اة~_ت.-اةديز:..>~0«7ء>دأد•8دءه«8ممة؟أ10.1(8•
7ته)«هة((«أ~»ا«5•)8»أاأاهاة~-«ه)(~به->د~:دههالة)إلههط•)8آال«إلته•

8ءة؟أ8.10«104•2ة»~أأة5.243«7ءد(إ«أال~ادءة»ه.8اا»ءكاهددعه.»هءال«ا(دنال
(دء)د«ذءه))ة9ءأ0.(ءمآ»8(3«260(دد«.

46•م-~ظيأت:»9.ما~9.7.ء»~هأ(9ءءه(اله.
اه.ء»«_األمرددددا«دأءده.-اقرىء0ال:5«(ء1ددءفا

ءالندنو.أه.دءء
اال«ى>ىال.-التن:



ءأ297.«54)1900.(439.و.و(».م«ء)«أ58.وو.،،(م7.8دده4أودم»ة
79(0()9(5.(89.ر.و،(ء«ه)9أدكا4•7»4اأدهة42:و.ء«إلة؟»_)ة1.10>و.:

8اأ.ة254.<ر.ر.(دإلهط2.2(7:وو.ألاأ.ة(34.و...أ~دء)«أ.م56:وم.8.>ود)أد
7أدة؟هه294.ور_ور:.»ءاأءال(هال9»د7اأةط(»08.قاءد_حة´»)«ءالأءماا899.4ور_ود.(:
´ء8كه)د0.ءددد_208:أ»9الدأل.الد4.354>ر.:ء9.ددادأأ.اه743.طوو(ة.)ء7ود

3(«95ر.:دتاالله´آ.(8و>.(:7دد5.58:ور.د»»»د.»46:ر>.7ءدإلة؟»)ة.(282.م.
47•ور(ءإلهط2.2(7.و.و<4(دإلط7.2(2م.:8دمةه2.241.و>..)~ألأد«م

7.171ه:9.ألةالة~7أ.2.و.أءءء(ه7ة´»ه«أهدء)~ءهاء.»دءءاءدهءدهءءأ-عه
أله:«ه)ء8الدأل.الد4.74و.م:تمالءة1دة~أ_أ1.71»).د«له´.ه)8»أل4د4.2هة(أدأ«د00

رردرر.رو.رمرر~..ر.-<رورومرمر.ر..ررووممرمو.بر-.-
8غه»اه´ة(6و>.د:)أءا(59ه.:ة´دادا»ط145.د.ها~دبنحويب:.دطد«´دألء

70ة(د»اهه17رر.:ء9د)ددط0•7»´«0فه7.278ه.:أ»4ء.ه5ءد(أ3.32و.:دإلء.>«دط9)اأد
د10ه~دهه».731ر>.:)ءأكه5(.5.و.(»7ة؟د)~ده.ا145.وو..)~«ءه»د.»

70:وو.7هءد-ة.ة8د.طة«د«هد»ددةه´هه4.ء>21.ه.(
48•ر0(.)ء5_)8اطة´0د_6ه.ة7اه´«_أ~دءدهاأ´ة17ر..م18:و.اء«طدإل4.«دأ
هةةأ´ة48(.88.وه.ر(ة(د)ده~ه´ة3:و>.((كه´6.476و«.ه.)~داهه7دإلة؟»هاة

مأدده(اطايهبززياددأ)ءدء~.د:الحاالت.د_الحاالته«5)ا»)ء6ددءمرا>الانه
:~ال.~ما،•مراك:~.~)«.•0االزالليادزمر.1~>.~.اا،~.<._0~
دمماعه4أهءهااأ«»ده9ءاددءءء»ه.والوجبةبك:.)ءءءهه2973«.».دوجبة.
ومشل:).د_يسل.و.فنالاال:.د_االنمل«.)ءط«إل«7أأ_ة.ووعبه
ميه8ا:دهءأ.ءءد.دددإءدفه»مأهادءاالحكممبد«.)ء.اه«5«ها8وء«د(ه8د«.

ومازيأييراز:د»(الأميتيمزيأتينمالوخبر.
47>دط:.د_ط.م.د~.يه:»90.~.مه7.أههدءء9(أ)ءءءء.دفررظ:

مو))زز~~ززرربى.وروروووموءمرمر.ر.رمورمرممرومورم»روررم.ممزنورورروم
ماارحبيالهيم)(ابيى:8.»ءمدد.«43وم««»ء)«أ.«60و.م(04ور«.دحدهبزءراذ:
.د_جدربزعراذ«.)ءط«إل.(75ومم3د85م«.مبملزابا:6دأ4لماالء.دددأ
ا.،اأمالت~بزال-بزابر~.)7<،~«.«~(.•.••»~-~~.«~).،.~~ا~~بير.

8أال(هعهءهه)ءاا)ة)أألطا»(«1(6دأإإة4)هط)ه9آطتاالق_ه•ددءال(اه«056أ)15ال)أ)د«ءاا،
_1أءم»«.له´4ءهءه«ط)6ءأالدطءه(«هاءدأاىه)ه9دة´«»ههأءأمءءد)8.ءألء(م.
دادأ»عا«_4)هءهاال(هادأأل54ءكا)أءاله4ءها90ة´ءه•ءءهأءما1937>158(»61(.«)
ء)اادءأ»ه»الء1-د)0ءءادد)هذءددءهأمكهءذه)ه4ءهأطأءهه«ءه))ه)«أأدأد~اه«دأ
داهءغا5الءءءه8ه)ه•)الط5الا«)0ء)»أ«ءفادمءءمده5)8ء´أ)ءه-.5ءءءا()8أ)أاة)0ء
8))ههة-~د(ال_»أ«ه()1م.»أأالنالد«5ااأ)»ده«ها)´)ددهاذ)ال_أالاتالاآلهأااطإإأا«ة
2«1(5م«(مءا)9~ء«ط.مه.7(..مميك-أذ:)9كا.)ه.7.(دءءأة9(الءءءء-.تيك:
»ء4.ددددد)»»_2((«8م.:كيكهاذنهفياجمحذكتكتياراذنهفيالرجلالوبل´ماروإذا.
اال_برمر.0مال(وذاداة«.مب_ابز.رر«...~ر.هما.يام»00-0.«..-مر.-.

ممامز..~كها~.ورك1.ا.بيزبنت.~<~.با.ر~•اا...~ا>~ى،.،~،
االبا،...~.ا..ذ..،ها.ا._.~)>.كاا~اته،ا~دا-و».ال،يا.اكا.بر.••..:~إ.:~
اخافواربينحمةمغمةوما.ومباهجاز:.د_باهبار.ووماترير:.د_
0دد~اءء-)ءطهء»)ه-)ءه-دف«8)دهعاءاء(.>ول6اوامالر:لجا_ة5ءه»ة
الميةوامالر.ووالنؤفهو:»_0ددإلة)ةالمروةنهو.-القن:.د_التن.-

~...القي>اما:ءدإلقه>_)ةيمبدلمالقن~جاد«تد.
58•،ات،.تأل:_.»ده»».ا»~-».»~~.ا-~»..)<«~.)..).~.ا~0،0



لحه.اهفه

.(9.م،.او(أ«´«ال2.268.ه>..)~ده_5أ.2:(«)´.(88:وم.ددم»د.م20وو.هة4ء()
اءاادءدمد:دءء»«ه8داده0ا.ا57:و..´ته«~ء2.64.و>.و().د_.اه)اآ089.و_وو:م
5.تإ»م«7عه>ء´د´ة)«ا»هة»اد((7:ه>.ا98.رو.»ء)«اد«دداالة.أل5..)ءءدد(«)ا»ءلمة~1881•
202:ادطأدةده.(73.ود..((56.>>.ء)هءادأده4الط9.اه9دأءد1899-0902•أ88..(~ءاطه
7ط<.د)ة5؟ء«ال«´>(د06•ءأد~ه(278•56:ء9دفه»ط0•7ته´»لحه3أا.2:و.ء80دءأ»ه7.737:ر.

.»اال_»آاة«ال101:د«)ء«إل»0>51.و>(أ.)ءأ6دد).م90•••96.وم.
.وأ1(ة)نال)طدداه8هااة69:ء~).)ءدأدهءده~.ءءءدهده.(4(8.ال.د~:«)0ءءه.آاق
ال؟ا´ة2(.06.وو.6ء)ه4:.آ(دأدط«إل»20و<.(:)2د~د.طهىدة.د.»حد69ر،.:أ)4_ء
أ«»اد«_ة2•د.ه942:_»6دهة.دط7هالء´»3>>.-..45:و>.._ء(أء5أءدم3.75:م.(هها)
دأالءهةده.)م2ة)أطأدادهه.اة.د_8.ءتا~ءه70د8.الء)51.ا:ط)»8.ها28ود..ال.د~:
ا)دط.ءدأالدإل2ههأ´ة55.2ا2:و.»8أم.أ~.و.أا)8«ط>ا´8´ة«د.(ه)(8.و..دمم(_8دمدة
2•180و.:)´254(.43م.م•أ2.339ر.:دط)8(أد10.و.((..اا58.و>.دااددهأادءه)_1.188:
ه«ده»ددة4•.(86:و.»9ادأ0.د.اه)249.».)~80لحة4.3(6ه.ه18:)دأل6ط5.43م>.:أدااء~ءه8.

ددألهءدط0255:ادلة)ء2.228.
49•د(د.)ء)8́د3~.9.ور.و(ه)ه«إلط2أ.94>و.:اأط»ا)آءة3.153و.:
ء2»ءد7•.ه»(31((.7.741.~4.دا«هداةطه2.89ر.:م)7ءآهاد8.28:و.ءه)ءذاأددء~اه»ء5ا(
.)ءدادهءط)ء~دد5أ8.)تهءددد)ط_الحةالهه.؟ألاد»اد8أءاهأ89.(297ور.:دأ_)0)ة»
299.دد.ور(هال_)ة«ه؟ة2آ.0و..ه.)~(ى`(.(54.وو.ور(«.)ءاد«دم

.م36:و.أأءلمه.م92:م.)8ذاد0ء7(.34وو.:»8كه4أاهأه«.دلةدأاة97.ر.

الء)ءا»ال.-يمار»ه~تمار:.داليما،..)~أدلالادهأةرتمت•(سر0ءهدهه0»ا
ورورو.ى~وومم.موو،موم-رر.ررو.ىرريزررررمووررررورر.وورر

•1ملي..._~~~-ء.ا..ا<~-»،»~~-نتال.مرامد_،:.1~.~-»..«<~->
)ه.5د«)دء))ء(هه4ء()1ءءأمابال_فيم)>»طالء)ءاءال.وراحات:الأل«_م9تاة_
>الحباب.و.ما«يةممركاذ:.د_.اه)1108طدالالت»لحاأأهأءد_ءهدهالكلبةالماديةدا´ما
الكالبتعاءد..)ءاكاءه46مدمم(77«ور-.تالذلمامتالكامالامكتماويةفقال:.د_.اه)

(108طتالذ(متالامكثكلكماويةنقال.»حا))أد)»ءهء))ءدأال«ءء)هامءأء»هءوددددم
ءه)مأهء))مءه(ءالمةءءددددممء))هتالذلمام)د>_ءطدأء)أهءء(هأه)0ء)ه)8

رمرور.رور.مووررررنررء،مرررورومررررومرم،وررروردرممررومورررممدده
.ر~لتياك.<«(~ما)لتياك،~.~.~»_ا.لمه<،..~~،و~،«_~~.~ا..لن..دكا.(~)00»«ه
نبهولمبمد~نبعهلم...الالو.ورتلكالمانك:دهدادهالواأ.اأدالدط80تهلكالمانك.
ر،امياولكا:5«(»لمامالواأاهياوهن.م>زت:5تإد(>فيم«الواأنزت.
اغادا:50لمإتا(مدادا.-داذ«ما:أ.ط«أد،).-وامت:~واأوالة«.دكهأل.اه1108ط>ميونا.
>والر~ا>:إل0دأدط60«8طا«اةالرماة.ووب:.أء7«»3م2و«ا«5دمت34م>«.

7ء)ولملالهلهدد~ءدهءدالهاينن.-~:أه.ىءد_.
40رمامفارنا...«با:5دء>(5ور«.واليم...ان:50دء8وو«.
رلعام:ء9ه.أل.ط.مهالد»دأال9ا)«ءء»م.-با_رتار:.دالتاربالتء.)ء5.9اء1_أء)«
كادهأأ(ها)أدءالءد)ءال0د)ء«7)ءنأ8ذأه«70>_»ء9أدد8ءأه«8ه8كةه1969«5550562.
مدد0االا_ايبز-دة:)أهد)ة«طءطاء_دهدأءه»ءدأآهه~~دة«أ67~لهه1دط7(«15
.~جنادةوءيح:4«ه)0ءنادءه«ناهه«ه.)ءدأ_0)ة).-كانكفيمكانا:.أء
دده)م.م36مم.))8دهدالهشتسربيفارم.>مزمباذان•ابزأه.وكه«.
األدقايدئ:ده)»ء)..أل.كا.مهد(دء)األدقابوز_ذابز«)>ط6ددةههدءءء»ه4ءهأأها
أ(دءءءه.ورالحارأاذينةبزاةعبهمرلزياد:7دنهء-ه«ء(ا»ه)ه»ءطمماهءءه«أ



30•و(»)9«طالة_حه«هدإل»لمه8دةه»اله0ءهوة102فاأال)ه««4ناأالا«»ه.(ءدءء»
.أ~هه48.1«6وو«»«هاءاادددمد.دءءء»هأ(«(ء«أوه.ه6«7دد5(.م«اء«أ~الاءدأ.«.ا3~7.

.ه5دلمههأ_«ءأذة80هةله.أة258<.<«.ال1.3«6دلمه:ه7دإ»دههه6.8و««.»>(6داد:ها2ء<ماد
8«328و..م329،.•»9د(دة>>ط7طالءاه«أ186«و_و..»(داد:ه»ط(»أدا«م.دط8»ة)أأ».د(د>دة
د)»(طة210:و<«.)ء»داده»_5.0دا2.93.5.ه_(د~»)´1«293و..آ3.1.دو.أ9هو
17«76•.وم.أ~9قو12(«2.وو.50ءأأ(89_.<«أدآاللة2(.98و..7ة؟»5اة(«2.78.و.8ط0
الط«هنه16«و«(5ء6اد.داءهءلهءءه4_9ءء))ءأدا»لمهأة»ة(ءدءءأءأء2ءو)أءه«-ددهفيه
29««_54)1900.(465«(9ءه179•ا(«أه»اءدأ6ءءهاءدءء»51..«ء_ءد»ء»داة:همه8
8(>6(.وو.(6.92م..اط6د«_.~أه9««هئددأ1.52.و.ط80؟541د.ه84.أله«>م(«أ63و.«:
8ط0أتهأدط.دهأ.طأ(5«>ر«اءط(دد0ه6د4.آءدأدكة_«إل(4«و«د~»5)»´5_أ6(60أ:

)»9.(دال«إل(4«89«)».~أدد»_دآأاطه«ة294م.>ء8ددته«(15«6.ه33.(6د~آل`
ءه)ادءادأءه)«ءه)هة´»_»الأهدأ~بتن~ذنألوحز._«ء.»إل»»)د)أدا«6ة«ته»اد
7الط«ها«أة؟0ة)«».لت؟دداد)د.~_0مححه؟الهء«د«إلاآلأأل.»<دق8~ة~المه«(96.(162.

3>(و()ه.اه5(.64و>«ءدذ1أ~«ءهءاأا.ءد»ء»70ءم)ءهدأالحكمنالرحن.-
و>0(.)ء8هو12«73،«.>>و(»9>آاق98آ(ة.أ222.و«.)«م»دهه5.(5.و>..ط«`؟ال_)

8د»هط109•»5أ8ء512-3•58ادةطه)ة.أهأ

ء))د0أاأهءاطدد~ء«ه.ورالكالذل>ابزالكدهثر،ن>~:8ءءكاأ»)هه»))
ءالادهءطالءء«كافيه)1ءدانه»دءاطدد~ء«ه.-انه0~:.د_اف0~.

>~د~في:.د-~في.2ءء«8ءأد««دأة6دءه)هادءاه«هد))ءأ««ذدا»(«د(د.

5~ة:8تاط7ااا_«اااق_م•9ط»فة»0«آ7«1)0«~ددادال.~ب.:ده_•()«آل60ء.
8«ط6ة._ده.9ط«)د)0~0.ة،دهءه)هد»الد((ددلهدا(ه711ءدهالأناءء(أءة
4ه)ه«ده»).-بايموا:أ)د»_<ةأايما.-ؤميااميرة:ده«1ده.د_دد_«8»ط
7_«8اااق•آط«(ه(_•دد_)»ءااال~ا-.و>7ء(6ادء8ا(ءأادأا(اء»أ8آط
7.ة_ه«دالدء»:مبايديمنمزاالمروكل-.نسم:8«طه.داةهسك-.الحيا:اه

وم)~0ووروورو.م.ر.ر__ررررررررىرر،ر.ر_وم..مرم.~>رر.و_موروم
وم~ررموءررمرميب0ر.ر.وبو.وسرو.رموموو،،ورررررد.ور)رو._رورر~-
<»<أته«»))0(´؟الههفيا(ءنااةالد«(««ء«ا~ذ•ءءدأ«~)»له1>.ه268)8«11(•8آلط
7هد«ةهاليا.ممنث:دهداده5دط7دهه_ة..دالءيد.دد_.~بيد
متيات:1«ط7دههةهبيات.ومفغاايا:48«7«ة_.دلهنيا.~~ال0:
.ما:ا.نا~.مياكامر..لكا.»~»ا.-...~._~ا».،إ<~د«.،~..<~.«...المم،_.كز~
9«ط7ة..دهدنملز>لكن.و<تلمقوبأ:.د_تلمقو))ءأ)ددأاا«ءأء)ء«مدهءده•
.)ء.دد_1»ط7د_ة_هتلوذ.-النيا:.أءدءم«د.م39موم.و>حيا:

9ا(6آط«اأ-%.-~:د5داهها(~آط«انه.7.دال.اه48•)8»آاأا«•8آلط7(«5اهاااق
ثربا.و،مات:ا«طر0انهدطمات-.واتر:8ط0هة._داديك.-تعيدون:
8نآط7ا»اا(ا»كةته.ده•»ط)9أهاا«طته«دذهااه)ا«هالءهنا«دألمه(ءه.ودا~أ(بز:
.)ءاأ(ه•4و0.ومية>يتم>البكاتيببال:ء5ه.أل.ط.مهالدءءأ(9ءءء(ا)ه.

31>>دغر:7.داءإل.م.د«.)ء»0ءاءاادءدمد»عه»»ه.~~~ذد:7.دا>5»´نه
ء،~ه8•(«)´«)9ءهفاللةذ>.»تيت:ط)ه0ء»ء(««4فيد»لمهء.أتب•.كاه.(ه
5•8هه(«(74وم«أل(34.-االمةمالبمامرنبر:8.8الوأط.م،ايتي:
.دكالين.و>ا-فا:.د_ا-ما.م.دو،برذما:ء7.ءاذعابر.

ومبو:.ء_بلر.



37•ر(هله´ه«م2(.0:و.)`54.(2اأ..(أ308وو.:7ءدإلة؟«اة1(.7(:أ»_أاة.<ط
إدمة)أ´ة53:م>.آ7ءدذاد8أ(.8رو.:اأ.آل´»580.و(».)ء8هو3.18.و.(3.1ة0:م.
)6́د6ا.57و..مو،(ال)8́د7~.6و<.:ا8)»0ه>8.3أ8.و.~4.»50دد8ة<ه7.91:

آل»<ط4.(هأ37:ط)8تاط~(د´5أد).لهه173:هداء4أادهادد)أء´».ه328.
33•ور(~.أ~ءا8دإل4>4.74و.ا:اله«غه0((50.و.>.(ء59أ.ءأ؟ة
9دداأاق165:_0ءدإلة؟اة.ا178..ر._>(دد«الله´ا.ا02م.:9أدهه6الأةه0أ0:م،.
9اة0•<أة~2(.55و.ااد)أأه»اءهه5ء)اء»:(ءده8ة(دهأ.(37.و..ا(280و..:)8́د5.338:وو.

الوا.(1..((.و...ة1.23،.(:دءددإل2.184:و.»2أالد4أ.>أ~ةأة~07ااد)ذأأهه0)ءذ).(ءدءءه
._و،(ددما86أ.42.و.أ9ا.79>.م.و.:5؟ة؟د7.496:وو.9.دأة.<ئة~.(235>.ور.و:
اطهددأهه.ءهه7~(ال(هأدأادهءةو.((:8ءة(د.((49و.:7دد0.أهه2.19:و.(دمهءه-ا8:ء

37•،يز8افي:اء«دهماالكذ8الددط~«.)ء.اه»5«ا0و«ا:ءود_ته•8ءأأة«
.الء7ده«39و«.-الحبيةيا:8اداوةاةدهأأدهأةتكوزانمزجالبالا،بومنياذايل1بيةيا
د~~.وء-اه:».د_أ-«•.)ءادال))ة8ال(«دةها4ا.20:ط0د)ه<ط.
~~-ها»>»~»(•يإ«ا.ال00»ه«~.م.__~مت_.ا»ا..ء،..~،،.~0ر~«.

ولهوذكرت:ءءءم6هدمه)ءطالدءءلهذكرتتد.و>ملءن:أه.د_ءءطءءءةء))
ة)هةدال«هماديةا«ادتالنير»منايابزمبداقه»»د»ه»«ء)هه.اومء»ه«»ء»ا»ه.
م>اتقب:)8́دانف..-الزامدل«لكز:ءءددهه)ءءأءءه)ا6ءءدا«ءأ)ءدم(د»أهءأ»ه0
8«ط8ء)د«أءد~لهءه2«أدط«أدط)»اد8ةةء»ةالءد«اهءدءة)6ءأءا0ءدط»ه..)«دا»ه
ورر-وررومورود-مودروم_رر.ودورمورورووووورومممر-مر.ر..0.رمررم
5)ءدأء«ءةا6ءدط»ال)هءهالءءءه(طد؟د_8865«ه)اهاهط»ا»ه1أ(ه.)ء»د«5آءة)هآه•
~أ(ه6أةاداددطةطد~أا6؟«دده)د_«؟هةداد4ةط7«2ا0وو««211».د.«ء7دكه8«60ه.ه1213«

.الدادهء_6دههط0•5أمءه3(«79و«الاه))دط)«هأطةأطه.ط)8~ط8اا()ة«ا4د«اد)طا«ه
1دط(«د.ال´«7أ8وم.د)ط)»هادطأ8طط(دة:ءأا»ادهدة0•الد09د-ة´أألة)؟د8د0اددد
اد0د»ءة»ءأأ«ددءدد«دد_1347«4(:»ءءددادهء))دء)أ)أهدهأه8«طهد)دد6ه)أد.8)61«ة
6ه0هه«ط«(33الد«0ء)ءدءءال)ه3د~عة»ههأه9ه(د)ط0•آ)أداانه5(.3و.•ء5إإأاة8اإإ~ده
أ»اد8دا•داد8اددأطدءه´»ادأطد(م>أ»ءد«دأأد»ا«هادةادهءأ~نه0•)داادأالد_اد0أالد_´ده

ا«0اأ´80ءأ´»اه«ة130«423«)داد8ء؟ه>دة««أ´ة~دأل>ادده0هدءأإلة«.~ءالد~_د؟»_
76آه~ا«8ه«أةآه.7«)دأ1379•(«(27.ودالزهيرنأألرد:أه.د_ا0ء)ءدأ«
ا«ءأو)«ااااءددهءهبيرال•أالدءءىههراطابز~•ادطددءطااهه0ءء()هألرددأا«ءه0
أاءءهه(طء_ده•اأددءهاهمءطالزهيربز«رو.-الما«ربزسردبز-_لدبتءرروام:
.».أالماهربزسيدبزحاألبت-_لدامامة«.)ءء_0دامطم7دددط776<«~:ءد)ةدط8«16
ه.ه72•ء8ةددا«ط«اكا)ه6ءأ´ةاه0د_ةءة0ا40ا«8أه.ه(069(•أ90داادآط•5ءه(أ
3«310«.)ءداده.اه»48«85و~«.روةطكببو:ء9._.مه>7.~دءءأال9(ا)ءءءء.
33««ابر:ء7.دابا.-افألابر:»9._.)>7.~دءءأال9(ا)«ءءء.دعزيا:
.د_عابا.م،همبزجبيرنناح:.)ءههنهه(5.1525مم.-اسرنكر:أه»1»

ءأوءدهأه»6»ءءأامقابلةبغ.>والدءد:».د~الديل.
34•مدفي:.دالدفي.و،انك:.دالاك>اذ.دهذاء:»د)ا8»أ)ه
ددهم«م«هه)هء)0«د5أ!(د.ء9._.مه»7.~دءءأ~9ءءءا)هم•.)ءدء)ءأ1.م>~>-_د:
لهم0هتمع.وربعتا•.د_رنتما-.~:.د_تتمرم.)ءأه«(له•الواأ-.ةمرم:

»تاأللهةه.وتت:>د-شت.م.د•.)ء9د(دأة(نهه0«ال«(´«د~هءهاهاءااد»ه
دد_ء«ه.و>~:7دأ))دهير.8عهأ~ءهوهه)ءه«مه)79()0ء)ءء)
ادأه»)اءأدالد»ءانأبافنيرمل>امر•دعهوءأال»هه)7)««د60انهاة،ا~ن~يأر>ال



ءء_ء
1078(«85وو«.ه.د.-وم(ط.)ء7آدة(أه«(9ر«(.ه(.((57م«م«أءأهه.مد8م:م
الدالا.آدأاةاد.ه3294.دأدذ8~)هه«108هلحه4ة4.آ7«5(0484.و>(ء7د>ءهه(أ7«م«

(145ور.•)8)آ(آ)»8>99.وو.
أل3در4(دء)ءأ.ه62>>..8ة(ده2.و.اال.ر.((م.اأه4.(80«.2«1أ9«وو«(«اآ09و،««
2(.3وو.(«»2أأةها(.213«)ء8دإلآه44«49م.أ•آل»ط0.ه)1..د(م(((مه»8

م~د»ا~».،.~.~م.(.««ا<اا~م.~»ا»~.،...-.~.«><>م~»»(~».،...،.
36•و(ء.)ء)أ8د.(40ه>_~«(«ا7ء>)ا«8دأ.8«>>«)»8دأل4«الدأ.ط488م..م
هأل.)ءدءه«د.م54.و_«.»:(-اما88ا.8.و،.ر.أ.»1«5:3إآالد5.0؟ءدةد(د8»أ)ة.داد0دءهو
وورمم.م.درم.و<ومرورموومررررم0دوررووررموءمومررم.مر.ممو.رمررررررر.
7.د.اه)(189««ا9ءها90ود.هم.(اأ».~ء)أل(ه«»ة«8الادإد0«>دالأ)«)ةط(51>.:داةدط
«ا932>و..ا«طأهددد.اتفه6(ه4~)عة)له»اد26«6.ءط)9.الأ-»9دأد«دف.(302د:ماء8
ا0«8و.(.أاق´»_»ط6.0»_أ)((0•ا)طه>)د»5د(4.>ه«أ8اة.0«(34.ه.(5«(وم«»26أاةه

ة(الأ~1.896«»8«8دة.020.(6.ه182«دد«ط»إلء0«أ(«_ده«10دطمءة2أا«(4:>ا«»9أةأه
د)د»(دههالأمة«(ا.(»5)0؟آ«ا«أددء»»«6الأ5.دا»ة.»طءأ«~ه1949«2(.38•ء.ه)769:
»5؟ءد(هه«(د0ءذ(د0د(د)».ط.الء(942.ا98~...»2:3»أ(3«82م««8إلأدة>هأ«اادم.ا«

و~.«.~<~..0~>ا~~~ها.ما_.ا~.ا1تيأ.ال´.ر..لرمد..أ.م.اد~ه5ر~(»م.

»9آه)».(ء))أه~19515(.4.1384..».دد~.أ7»تاه´آط.7ءال6اد)ةها6و«.
.إ~<>1،«.~_~>_إا».ال.رم~(»~ا~مرمى...~»_مر.ور(-).....~~».ا

ا»»>_«.••-تال.<..ها.ملنها.<<.ال.~.)~ه0«،.:«9••وا<...
وومتك:.د_،كبت«.)ء«د)ءأ.ا>و.-)تجل:7.د6ءاءد~هأ«»)ه.ا>ونتجلى.

>ووتكشز:.ء_ر~.
ددمر.<.ر.••~~ا.~.«.ء..دالر0~»ا«.ا.لما>نال..).5~~م~.~م.ر
بشاتمة:دءء«)ءأل)1ءه«)ده«دنه«)دء))هءء)هء()أاءه~.واذا8:0ال«ة6.
188د5>5>اتط.~~-:(8»إل5~آ-~ئت>ونير:7.دانير..)ء9ءة(ه.-
تقاد:.د~نتأد.-ليركبن:15إل(>»هلتركن.مدرنههومز:.ء.أالزهيربزمبداق.
.)ء9ءة(وهء»ه(-.نرتهمون:.».أمأريةبزذيد..أءأ8.ءء)ه4.م0،:7.د
••.-بتراق...المز:3وأاقرابهةتمكالن.-ملتفيكركريهرال:أ.طر~كريهرال.
و>هلق:)9الدأل04هق.-درئ...كوبل:ىذأةهدريلهااألملخانيتاملىالمرادكوبل.
م<تبع:7.دتبع•.م.د«.)ءالواأ«8دة(د.-،اعية0:دهداده9دة(د.اأ~همرامية.
ورمبيه:8ءة(د.9«أاق«18~>ال«إلذ«دة-.المكوع:دهداده8ءة(».(«)´.»8أ1ه(ة«

مة4ا.اا64وو«.».دسز:ادلهادالمكوعمفرانمماد_ةمدسروذ..ط.)7.ما(ادهالد»د
اكرع•أدى`´اء)د«ه.ددالر-رايم(ابر):.)ءالدداه43.0.5»))«أو60.5و.•(04و>..

36مرفاحذ:.ء_مافاف.)ماطط5ء)ءاءه.و~ال>لم:»90.ما9.7.الدءد
نه9(ا)«ءءء.مبه)يأبىالذىمرداعربز(الباهر:العادءوودد(ط.ط.مه7.«د«»11
ددءء)ده«5ءءء)هه)مرداعرن_مردأءها))>ه5»5)ادنههءه8)د»أهودبةنهفي~ف..)ء
3.8)ء)ءدأأه2~7د.63()908(•587ء)هاا7>599.و>اط:7.دا_>إل)ةطه
ا.._ت1_.با.<~.ا(~.«<ا.اا.<.~~..<،.،...كها_مابا.~اتابر._ء1•.و~،،ا)~
بةنهنننافم5»«أ(ال«ددنهفاداء)ههاه«داعرز_ه.)ء8كهآ6.139.هه5.1ة0ا؟~~.

ءه)ءهاأد)ء»»ه~ثتا؟.)ءمة109.-~إ~:.)ء9د»هأ)هاه6دال.(ه5الءهمة8(0>
كت.»ء«دء»ء>>«.~«~ات.~نرذا._دماال0~««.».إلمرذ.ا-ا~~.ا~،د
ثقلذا.م>تمي:7كة.نهيكة-.السبع:6ءءه)4أكاء»ء«ء)ه6́«ا»ءءال.أء3ءدأ0ءء«
أ.طم599د»)ه3.و.ءمكيفى:مه8سريفر..د_مكتغر.ورتقعبن:



وم_م

3(2وو«:7دددددهه«ا5(«4.م«8عهأالدهوهه»)108ء(»م)ءهدأالماريريتبزما:.ااه
ءة)ه0ءد0دء-ءط:ءءدد)1ءدءدءء»اه«داهن.مباهر._ا»9الدالدإل4«49.م<.(

38«م(ء9د´6ةء.ه23•«م_ه.م173.الد«دم0اءاادد»ه0«دءءه)هءأة0دأه)ءط:الءالالد
.»1:~0أءهه«ه5(0د´هأةدهدهءدهة.«~أه(92.و...)~ادأ_»0.د.(ه)ا47.درم0(.)ء

ر..ورمروو~
39•و(:.)ءد0«0د.م5.و>«و()اة~0«9ه>اة2.و.«(أ«

.ددتفحمت«.)ءما8.-نافر:7.دناطر.()9.7(..´`9)اه(0ءأ»)ءطد»دء)»6)دد
و«رر.رورررررررو_ررمررم.وررمم.رمرم.مم0وررمووروررررم_رمم.ررر>>>رم

و~تأحذ:.د~يأخذ.م~ابالع:7.دالجزع.دميكفين:»7.ديكنن.
ممبمد:ء.داليمد•ء5._.)ه0.7(»ءأنه9(اادءءء.-معر«ف:.د_مر>~.م.د
روفقدة:دءءءط4أهااد.دد6~ء«.)ء861-«8́د«ا8ده113.5«31«8د9035ر«م.
»مه48«43>>«(:النقدمناذلهر:يقال.-يةمثةخيهز~ليذ:.)ء»هاد_>ءة2«134:

رنةخيرةن~لين~.3ود)(ءء«9ء»ه2.559.
37•رمكت:7.دنك.وال«:7.دظ«..)ءء)ءأه.ا»-.~ملحر~ء:
18الدإل0~كالملدئ.واليه:(8هدإل0الالفتنة.مالتك:.د_المتكم.)ء
د)»أها.م.-يزاألتي«تمال:وءأ»أء)دءه)دءدد)ءه)دأ..7ءهتاهرءأ)0ء»ددءد)هتاول
.)ء1ءه«.».دوملبه:»7.دلب.-لةالبهجرا:.مالمتبرم:»9ط.)ه.7.الدءءد)أال
(ا»دءءءأ.م~يزلت:.د_يقين.و<مرام:.د_مرام.-بعبان:.د_
بعباذ.ءرالحر»مازاكوحلبت:.)ء1هءه623ء•.ء.دحب6̀ءالءء«ءأءءم»ءىهاله
)5ءء>)»(»«أاأ»ء(دهأ.ط(551ه«.».دمل.-دتاظأدنت:.)ءأ.ط2461ه•.د7.فؤة
6ءهه0ءادأ)48ء)أ-8)6ءءء)0ءءء)هد0مأءأام5)6دأطأ()«ده.درمسينافرة
زما:.أءفي.ط2230ء..<.دنرة.م>اهقبذربالباطامروتفيولقد:5دءتا13و.م
ل>اباطاهقاة~ينوبكذك.-بذرب:ء.د_رببه.ومنورك:ء.د_مورك:
<>5.)..ال.ط«~.~وا>..~~ال.».~رامز..،كارامح.~.~رم(ا)ماما.0~سي.

رر،رر.زررروووورممو.رروممرررم.ررر_وىرم>ءمورومم~~~.و
يك.-جانك:ء7.دجدتك•»9._.مه~7.(دءءأال9(ا)«ءءء.

38~متالوا...هاتالوا~.).~~..~.و..زلم<~.،هايازال~.~-.~مايال~_.
تبيوا:.د~تبيزا«.)ءددطءة.ءامولهاالفروعتلقي:ط0دةهفنولماالمتوقتؤي.

دريقكالنث~:.أءءده)7263د«.».دغمس6́ءءدددء48دأاطه»دهه)هءءط8ءهء)ه)ء
ررر.مر.روم0و•ووروووررر0ر.رروروررمدروم.و~مر.ين~ر.ر.وو
ءءء-)ءطا6ءه-)ه-دهه>كر«)«ط~ء)ءاءال.-ا~عيك>الينز:))ااه)ءد0(أء)ده4«ء)
)»ه(دأءه)ءءه-5دأاءهاله0)´ء~أده..)~مهءءه(10اامهدا«.«.دعاخه.-يكحهممر:

أءمأءه«.)ءدماءه1689ط0ء«.».دمرهالءدشرال»دددءمه.مو«~.ور...فامبر
تناثا:)8الدالدإلوتناثماخماهالننلفامبر.رممهذبا:ءه)»»د´سزبءدط7ة)ذه
اداأد)ءهءه»اد09´د_د0«ء8.5.دأل9ءءهأ6دوءءء)أهءأ)ءط6ءء5ءء.)دنه».اأام7ءددداءء(
8ءالد)8ءأدءال.ددأ~ااأااءأ~()895(•133>19.؟إل»)الا(6)ة(الأا758و<..)9دإل«ه5
برزا.ء،لدى:أ.طملى.-جرائما:.د_يماحرا.م<مدرهفي...لقمرت:

م،م.ر.رمرموم.رمرررومروموم>ر.رررومورررررمرودررمرم.وروووررر.وررور،رو.رر
أهدأ()د«ءءطا.رمبكسز:).د_.~رواشادة:ه_أ)د»ءأأ(ه«»)دء.ده
دنه«ء>)ه)دءءمماده.ووبت~ذ):9ه._.مه7.دءء4أال9(لماءءءء.-الليىاك

ا.ءن:.ألءدء)دأ.ه(55ر.م.
39مررايك:.د_وايكه«.)ءد0دءم-.الوجبةبك:.د_الراببةبك.مبوام
مدابن:دءم»داهنهملام.ود~ب)(انالكازيدمبنير:.)ء7د6ال6



60•،،1(9.8أ.؟أ؟ة6أ(ةأ26و.-8.آ««(أد7إا«ءأدةم.ااأ:7إإ»أدةه.)»ا«_»اد
7.دءأأاهه)دده~هه.ءام4.اه86-87.ء)ه»«4طمء.لجه42ءنه9ءد6.دد»اه(الءدأ.»ءاله
أ.ط.م239.م<(..)ء)8́د7.407:م.(4دإل(»ه•4.488..م(«.)ء.اه»

5.48(.وو.
6.(و.(ه5»`أاا409:و..7.د.اه)858«:أل».آ(تعه4اه>اة96.>.ء_م)ءهدأامرخه
زهن.>.(مألددهءة.ط6ة(.اأط9آةة6ه.ها9و.ه..م82:)ا(دأأل2(5>وم:7.د

4ه1.ا(:طط)ءهدأل.~ط7.دعال8«ه2(8.>،5(8اأ_ة202•.>.356:ر<.8.<)د«
8ا»؟»ه´>اه0د«1´ة(95م>.:.>ط»)ه«_أ.اهأا.ة

6.ءم(ء«ءم»د.ه78..و.و(د3دلحة>ها4:و>.(ا´هه2.وم.~ا.(2أ(.5:و>.
»8دد.ءأ´ة(0.>>(ا)8́د~.(6.وو..أ~د0دءم.م55.>.و،((ا«ء~ء0.)ءدأد
ءءه_دد(ءهعه.«.دهامة:»5.<)»(«أ_داد´أ.ةءدد~دد10ء2.44.و.و>(»ما86.مد.؟ا.«.د

9«153ه.ه220.».دفيالمهدأببزكه«219211»>.«دتا(الأ2.139و«هدهء)هه.7أأه26ود«(.

)دأ((أال80.»اءده65ء)56دنه6أ6أ~؟أإإة•الأ(ةآا6.0و».9ءءهءدأاله)905مه.9.7.

((.ادءاه4>آءطأال_ط8دده5ء)أأآ).-~اي.نتتناال_:.)ءالد»ده.م22ور«.
ومالرم:5>اة.ابنلءاءنهأدام«ءدهدأء_اادء»سردة.ا~م.رمما،يتم:<<.دكه
يترما•9ءددالدءه~بتوما.0»األاتةمراث:.)ء()1ءأد8اأاهأددء)م»ءههذ6.اه»
49«(38م.المذاقبغلواناما.-بي:.د_ل.رمالواددمية:ا.•7ءة.نه335.

ءماحي:.د_احمد«.أء9>اة_ما،انلحقائوحام-.م>لما:ءءد9ه(دء)ءء8«»أط
رمرو.ررررمومموم)مووو.ردرزمووور>~.•رررءرو_ر-م~~،.>.ومم<م>
.م.ء-ريكننهن:5>اة_ماكانكن.>ويأتين:4اة.0ايزرن.ووواعال:

7.دل«اط.ااالآ(ةدإ~ل.
60•ممموبة:.د_~ما.م.دمالرنينالتزاذ:ء~أ»ء(ا)هااأ_»)0ء

ءءه)8)دهءاأا)ء(ه.)ءااال9ه))ء(مد«-ءال8أءهءطددأءط6ىاهرنينائ>«55.)ءت8.».د
تأ.7ءهاقو،جلءءد7ة)أ8واد))دءأ~ادءة(طاده9>أ«_؟«.الء«أل9ءءء(89«وم.
والكبامع:.)ءءددمة.«.دامع1728.ط-اان:».دالاد.م>لقد:».داللو.
وملوال..ا_.<>~>.،كااذ~..،ء.ا.إ<~_<،ا.~«_.د.-.<>.،هابر-.رر:~<

».أكالتلكسى.ومميما:».د~ميعلموا.ووناسيك:7.دناسلك.
61م>لبرم:».د_رير.واالمتع:».د_االمتع«.أءأد)داةط(608ر«م«
5آإآل(»•اد0أ«)ااة~اأ8أتادد«ه«(42»>«(.ءاةل،ممحبة>ل:.)ء)5«ا2«48ور«.
مالبرانبببكاذالذيالفجا«:.أءءأدد»»~ءف5ا»ماءءءء«7أدددء»دادأ)ااء)أه4دءدءط«عه«

9ءءد(8»7إه(~ا~»ا(.وامرو)تيى(بز~1در1_.-~..ه>.~<00~~>-ء.بزم~~
_0أدأد(أ-ةءء)»أهممه0ءء.-لمخةيوم:ء_دءأه)6ء5)دءءا))دط)هء)))أدأ7أالأءة..أء
.ء.ء«(«)´(3«92ر.«94د>.تتة3«3ا8و.•أل8وو.(.رر~ذاك:»9.~.ما»7.(«ء»
أ~9اللما«ءءء-.لحك:ألالدكه0ببك.رميعل:.د_تعل.د.معنما:.د_
)5.(أل0ط.))داالينحفي.رم~:_0أدأ«الأ-ةءء))ه_.ووخبل:».د_

~«)الط)ءم6دده~د«أه7اأ.ة«9«د)د»ا»ه~5ءطءء))ءط.
67«ويؤ>:.د_و،.م.د«الراكد:دهداده7لهطهته.ء7.دالراهب..أ~
»ط)ه_0(أ«»•أد«ألاد08»أإه»-0د»دأة؟هط15و«ءدةءهاءال)ه)ااءااا_هأ.ط«(6و..
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264:ا»طه8ةه»تاط65~74:دط)»اه08اذه71.05دد»أ´ة(0:«.ط)»ه5»(1هتاادة.ط7ددأ«ةط
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)3.238:وو.ا8»ط0~ا´2أ4´ة1(.84..آ(304:و>.ا»طه~»ا«اهه.(7.7:158د:ااه.ههه0
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م>ة8ا:ه»مطه(اطالمديةحرةدأ)ددء«.مممايفي«ايك:دد(الأدال(دالتياةنآن
لعاباالروآحمرانوازنووممتتاتتد-.الجك:7.دالمسك..أءءد(الأ.(5(5م5،و..
د(ة)أال4«50ء..ووالنبي:.د_المثني«.أءدإلط»ءة«(«.ما.د>وا~الم:

.».ذال.
م~والكؤة:.أههالكرة.مرىو:».ءلمهورى.و،~وابتى-لمار:
ر..و)وم،ررم.رم~ر~زررمرو~.روممرمم~مورررررموورموررررررمم
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80«>)د)»إلدءألأ»ا«0ا««´ة57«و،.70أدةآه6«44و>..)7.248أ.ال.د«عز8داد.>ه«ا465«و.

()7أ«؟أ.ةءأ_د)«إل464.د«
70مر(د.)ء(«)أ2(.99««ومة3«1(0«و~.»8ددءأأة202ءدد)أهءط4ه)70أةأه:(دم
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مابوبق:دءء-)ءط)6ءه-)»ه-5دأ6.د_~«ط0)5الء)ءاء.-تبيعابو:»ه.0ءأه)ء
ءدءده))ء_•.)ءه.اه49•49ر،«.مبا~>المبرفمرملى.مبرددفيباء«ه«»ء
أءهأءأاطدمأ)ءء.6أوهددءءءدأأ)مءه)»6`ء_ه.م،وغرجمم:»9ه.ال.ط.مهالد»«
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89•مفوبر:.داليربو«ء7.4نه«6»ءأ).-نلين:.د_تنلين•.أء)6ءء«ماءااه

ده0ءدعه-.الصبيةفيمراكقرر:الواأد)ط)6د>ط(يمررالمحميةفيراكرفي•8دءأ))»»
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املوتامر:د0مءأام4ء)هاها)8د•)9(آ(«إل.كا8دادآط.7)آدأه0.>)ءهدا«أ5«))1.و.

مطوابز:))8د•)8آ~«إل5»4ال~.ددال-د~:)8́د•)8هآ»دإل
وععين.-اعاربيلقيه:.أءءه.نه8«6رو«-«ا««اآ99»«هء)ها«أ~ط)داه94ور...د_
الحاردلتيه.رمدستم:.د~أدممم.-راءة~...سانن:دء»)»ءءه5ءا«أد

»«ه)أ))د0ءهءدهءد-ه)تاأ6ة.ه«-...امرناه8أ>)دأد(أ-ةء(د)أ))د-.لهراتسر:
ءء«)ءطهءهاه-)د(ءه-ءأ.د_هدات•ط0)هء)ءاءه.»ردالزظابرابن:.د_
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وا؟لإذ،:د)أ_ة•ط«)دال_«7ط«كةيا-ذ-.إذ~:د»5دا«ه»ط)أا(لمالههةه•.د_اذ.
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.(ه»49داله.اه)800طعرففي«.ة؟)أ0«اءطة«ممأالأهداله8د´د>اطمرتف.ومبه:
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9أء««ة.5ءء8الاادت(ءهدء)ءهاءه•ءدء«ء)(ءنهدءه95«(د«ة».(248~252.
71موبنج:.دكهبفغ.ميعلن:.د_يملين.دوانتكت:1أ9ء.
الدالاوكت.ونهارفي:ا9́دواكنهارفير)1~هحرفي-.تقت:7.ديتا•.)ء
1)8ء«الواأ.م<~:الواأالربيالدءد)(افالمملبزملة.رمحفر:
الدالسز.دمتر:الوا´~ءواهدط(اطءدأ.5(~«.-تغأة:.د_يخفت•.)ء
1)4د•الواأتمفر.-تعب:.د_يمب.ومتوا،:(د()«أ1(هأنراق.-ميردفر:

.،ال_ر_ز~.)،).»ا.«و)أا.._ز._11ك..~..<.ا.،~ل.-»،«<.-~..،كا
>اة«الء)ءاء~.و>لحبحؤ:)أ9د•(دال((«حيتذءهأيرتءءء»)ءط)6ءما)ه
دالءه-.-نير:.د~مير.-االنما«يالرحنبدئالمداتز:اه»ط(أه«وأ»)داةه.عن..

االنصارىالرحمنبدنالحنابيىحدثه.ومونث_ذملمم:1د8.ددءءمماءءط)6»دء
-)5الدالءهد>عه.(ء)ءاءه.

._ممدكامر،نا:ءأ7.ددءء»)ءطءدء))مااهماءالدهمنمد«(ءاءاءال.
مالوا~ما:اط0ءبهبفلمحالمممرامنلزذفا~مدماما.ويآر:ا«»_
فآير.وماديةسدما_لمران:.د_4.اه(200دماويةيلواذ.-يآا،_نكب:
أ.طلهر_تيكوا__نكب.مايهالمعيرارالحجاراياذفي:أ.ط

اها:فاوالمديةاتاذفي.-اخمعاويةايهنكب:أ.طنمثشتتوانرذاكانتايهنكب
اال،لتالكا>اتايا.وممكاناالما>ممك«الذي:«»)ءه6(طء~ه«.أءءد»مه.د6.
ممك(430ط.ورمكانا:.د_انممامة«اءأ)-ءأالاادءأمماء_م.أأددهءاط«.)ء
دكه0دءطتاءة.و>انلمىادبامالمرا>ا_لميا:ء4.ءدد(.د0.مرا>م1750دم.«.د
نر8«~«7ءهاالءد•9»ه)2«692«5.أل42.ووبآمرنا:.د_ناهظ«ء4.(أ5(.-
~:-0ه-9د)ة~أه•7آ؟دد>ة.~طك>وتمفوزال:أه.د_«ء»سر)ءطء)ء

ه«»ددالءهتمفر«ط0)الء)ءا»ة.-~<ن:.داليمفوذم.أء(واأ.وووذويه
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ط«إل)د»»نابكياذ.ممياذ:ء7.دناز.مممليكيناففلير:دءأءأالء«
ط«إل•ال«))«9عة(ه...االفياطنلت-.عر)(وابز:.أءءأدأه124ر..وماباهتلمز
اما«.برر:.».أءكاه»ه»امء)داأه.دإلط•«ه)أ•5ءة(دابا«د«نالد»»ءءأ)ها:«د.رر-.

اما،م«.ا.1~..ما..ا».-<،د.~-~>.~كها.تابم~<،««.<.ا.«
>كاوهذد~ه.ببذدا:أاه)ء()أد_م(ءههءءداا)«««ال>(8ة؟ه«)دال1•55،أ54-.
~ح:.د_~ع.د>فياذ:.ء_دد)~دءءا)ءطهءذ)ه-7هد(ه•)»ط(ءاءاء~.

و<لذا:.دالذا.
8>الدا~~تة~(م:اءأء)»اه.و،~ة:أ0د.د_ةءااأا«ءءا)ءط)7ه85ده)«

ط0)(ء)ءاء(.مجاربزتبيعة:.دكهبذةنتبيعة-راءيانهحلعلةنبذةنتبيعة
)7دالذد8أ.58م.ه«628(.4ددنه)تبيعةءدد9ء»))ءد)ه»ه)6ه«جادبرتيسة«

رر.و.ر.روو.ررررموور.موررموررووررررنرسر.رر.رمرممودرررم.وم.رورمر0ر.م.ريم
1ءال«اااء»ههءه4ه)9اه~ة6آكال(ءد.أ(4..)~دد)ءأ(00روم(د»ءط)واءااد)هددءءااله.

مفبيرةبزلممقلة:.أءدءم»د.ه66و..ووفرنا:7.دألنام.وماير:.د~
ا-.و.د»>ا~و:-0ءأ0د_ءءده)ءط)6ء)ءءا)هآوءأه«ءاءه)8دأ>)أد-«

هءه9دأ>اة_اغرو«)4́داخنومي(د«د«~احترثوءهواخةءءد)85دء).م488(.~
اكر...--،ها_.ر.~ا..ءاتر.اذا..~:.-،ء».~.ا،«»انت_تر.اذا~ا.»أ
´آل«تيأاذا.ودال)(ط:.)ء8ة«ا1آ.-ا~د~:دهداده98اة0•دد«،اء«أء»«•
دالهآأ9د.4>اة«)»ء)أمهر.مماننى:ا)4داتمر.مم(تال):.)ء
1الال8آ)أ«>8اا1آلمة.و>آانت):.)ء88>لمة~.أ~ل):.)ء9آاة~.ود-«ا:
8>اتة.نا«ا-.>ثرا:.د_و~)..).8>اة_..وينيرم:4داة~يكثماأممه>يمن.
86ممتال)لم:.)ء>اق_».-جاجت:.دكهءءأا)د(´.مبةب•ط0).أء5>اة..

و(مال)..ى،ا.~(.مب.،أ.~»مر-.~مرر.~.~..،كا~..-<.».ألمه
ال)ه75)دال~9داكير«»دط5ء1ءاء5.و(قال):أهطكاهداهدعه.)ء8ة_1<.
م>ياة:)أ8دثر>يما.-ديذ«:ده«1دها)9د.1>اة_د>~يد.د(قال):أه
طهاهء~»ام.)ء4ة.1>.مذمل(قال)رمامعالذنذهلن:حهداةكبوماتالمزكب.

ويشى:5اة«0.´يسررموالمدراتوم:.)ء7)>هد3و.-.واالمفروااليمر:.ء.أ»ء«(أد



أل»ه1.50.و>.305.و..أة70.و.2.31:و>.)8́د6ا.82م..:د)ةدط7.889.و..م(»ألهد»م
1.22:و،.اال«)´2.15.وو.أأ2.351:وو.8دمدة2.207>،.:.ته«الداء3.165.

87•م().ه1-2داد:هدأ_ه0.د_)8ءد(اداءه.اه)(66:ط_ء0)دء(داد3~.6..«ا
داده:.»أ_0.(ه)171ط:داةدط2.211و.•889.و.>>(ى.)ءاه´»د~5ء_أ31«.(:
471:ددة_)1(.83م..:)2ه(.<_ءأ«ةد_هأ«ةطأ80•••:)»8)´0..د4.اه(20:و.دأ~د»دط»)ة

ا(29.:»8ه0ه38.123-124.
88•وم0(.)ءدءم»د.م28.و.



90••(أ.)ءدم»ده.م48.>>.أه4دء96.و>.و().)ء«تاالال`1د.30.ر.
و1((»8»دإل0ال4.425«..ها:ه)»4أ»نه56:(داأط»(ء0.)ذددآلدهه~اد8~:>>.أ((آ8́د
4.719.«..)~«ال´0ه(.<96:و..«_<6ا:«ةأه56.1.دو(.هه5.1(.97و..داله)6ء
اءالد»دمد:دءء»ده:الالأ8دهدة)3.258.>.>>(_.)8ة؟أه8.58:و>.(»8ه296.

150•.:إلء0.ددحه<لة2.207:ددا«أ_ء4ه1.(77:طء8اهه.دممه7دهط3218.
91•<(«»»»<د.»35.و>.>(هإلهط2.312.و>.و(«ء4.ء9دهةه
240:آى`ا.(12و>.ط)فاهءدأ1>4ه:5مال»ءه2:(ء9ا«أ0د4ه192.1.طو>(«دإلط
7.82:و.«»`أل2.265:و..)8́د5.80:و.4كه15ا.2>و.:ا6ه«فه1.148.«..((131:«>.)2)»6ة
8.31:و.7ة.نهته7.1(0.م>.وو.(2(.83و.:الدال3.285.>...دد..«ما7أ»م:~ةه3•50نادءدده
ءها6ادأهأءنهالأهءهاءءد.)«»ه.)~(اء~0.دءد»د7ءأ»_ة471..)~»ا0ءءءداد«ه)هاءط
ه«إل.طىه´ة«1ه>اة)فو»_>16كا169غا:ه)أ)«ذءد»(د«ه:أ»5..ء»__د_~~9:

ء2.ككه_»7دود)د«ة2.26.أد.ه02:908»8ء:ه.ط8د.«قكه4.(ه147.».بو(»)6دكود

بكرياي.ووامست:)دأو«~5أ9ء>المقات«أ(دءدط)ةالمتقامرا«اطه8د))أه
فامقالالهرعت-.تقم:)دأه«أل5أ90ه•أالدء»طاةيقيوا.>والو«ىفيكاذ:
)«أود_5أ90ءالمو.له«كاتأ8«8لحااههالو،ءله«كاتأال«ءد_)ةاال«لينلماجرن>انفالنة.
راد_م~.اا.~.إ»~.~.،..»~..،>.)(_-..(لل.ابز~..ءه.ا~،»5~دم~ه
8ءهناد)ههده•815م3و.اا.ء)8.ه.دط.أداء_»ءه8«ءده~ءء«دالءه•.».دهيت:
ددء.ه«(•د«أ-ة`«_275•9ى1ا.أ8د.م:د«_5ا.00«0و.-اال~اهداهأابز:8تاط
504دة(د«ه)6ءءء(دءا))ه6ء90(دأ«»أهءذ)ءءءأدأه»ءأ(ء_•ه(ءاهددا~ة8أل5«

~4.)(أأال670ر«:)8́د6«393»>.«»أ4د«.م165و..-االكادآ~،ابز:ا»_ةدأد(أه
اااأءهاه•أال6(•ءء(ءء»ه(طءالماالاالهه541ءء(ءهاد)أألالهه41اداهءانا11الءده4«ءااا«إل•

ررمومرررر،مءر.ورورورروم.روو.ومممر.ر.مور>ر.ر،ر.م.رمرر._م)ررر..رر.درم.م
«إل8ءدأهط(»هالءداءءأ«هها«هدأ(أاءءهد.دهأ)أطوه»أ«2عه)«(1~.-..)~9أاد»«

.ا(.«6488•ده_4>439.)53.1.6>دو•».(«)8(دأ580.ة~آ(أه(ء~)1(«ءد»د(2(9.
دإلط1.1415•«)دال2.48«أه4««.م92>د«•ا6و.ه.أ7ءهءءداه»هأهءءااالى»هةده(اء)أا

«د)48طأكة4أاءء««أأءه«.)ءمةحه8د«ء•أما8ءهءأطهء~أعهءا«اه8.124«أط«8طط،ه.
ه~8ءهه6(ا6ء5ءاد)«هءها2ء»)هة(د)ه•»ذ9.(.5.).مة.58)1941(•275.

89«والمدذ،يدبزمير:أ.ءالراوياليالكانداببزريدن_رسر6هال»أهءذ
ددأ~ء_•ء4.)ة)دال9.153ده220•دءم«د.م27و«•59و..67م.•ااأ4»».م(05ود..~
ترت...مما.ت.•~لن.~.«..~.(ء0»ال.،.،م~..._~.
دسز:7.دسر.م.دو>اجرا:.د_اجرا>.ء>شكر:.د_تكر.

دداه:<.د_ةه..مه».9.7.ءعه4أ~9(الدء»ء.
>كاد~8دجظ:«أد.)دء«أ«أاءد(لحادءءط0ءده4())أه-أاأوه..)ءء«دما

(9آ74.».د~و«ء2)دحه6«7ة؟«»)دد1•.ه«5أ3.»ا~ي:7.دا~ى.
ء7.4اد(09د>««178و««ها2ر«م«(62و««(78و>..اهءهاده(«)اه2)دء)دأ~ء»ء~أدءه

ء(أادءأ)ه))أهاالشرحسابر.مامدم:ء.د_اتدم.5ه.ط.مه7.~دءء
(ااه»»ءألأ(.<0«~و:.د_ء)ءاا(ء«ال.اه5~ه0•ء4>أ>ط8ههأاهاهأااه•«1»5

.رمر.و«موم.ر.مو،م~م-ر-ر.م.ورر.ررررموورسرورر،ررورمر~ر
مليالناذالنهأ>مقمالماهر.أء).ا(وم«)«طال»ا»اءال.-فالد:.د_بعاال.

9«(والعفافالرفزير:ءأ.ومه.مقابلةبلغ.-الرف:دإلطالرف.

دباذال:»عانأه.ومه_والدءد:».دكهالديل.>>عير:.د_يمير.

0واهر:90هةه«))8دالمر.و،ا~اان:.)ءءه~نهدما8ءهده«أ»الاةأه»م9»10.



.((125.••.)_)52.382م.:ا9́د5.3(0.وو.ودنه«اءء:»6ء.دءدءء»د)ةدط7(.6وو.أال»اءه:ءه
.»أ:«(´4.(145و....اة194:وو.8ءأ)4ا.64و«:.)ءداههتا´م0د.(83:ور«دد«اه~»مهاله0

.رروم
93•واد.)ءد0دء».م36.و.99:وو.دده«دههأة.ا8.و.(و()ههط.(18>،.:

ءطدة:أة0(2.و«8:573«ء)ءالاة8ه):ءءوة68:_»أ_72.،.:ا9́د6أ«58.•.ءدءءأل3_-د
)5ء«د)ءءطههءط:«ءددداههه)_0مان.المو~(.)ءىءءط(ءد«أأل.»د1•7»ء5ء_6ا5>..
5..ما~0أءهة.ه~0هدةءال5د_ةه0اد´(64.>..)ءدادهد0ده».»ا2ر«.52>.،.81و..:

ء8ةدة~أه:اة7(.4.>،(«ا»دط50دة»هةة0.ط7ددأ«ةط2.19م<««~»..د؟ا_»
.ط»1>3»»1أةدأداده«ةتاط.>ه8ه0)دإلهدا«أ´ةدته8:(7ءدد6.392.د.ه6003•إلءهد.دط0.

:ا؟)4أأالة9م.():ه)0أ)أال.داددهءه:(دءدهدا´»._ة2«517):ه)1ءدده:):الالداه:(ءدءءه
الة50.ا70_دأال´لهداددهطأة5.266و.:ء14.4~(8.»7الد0ا»د:)اهه7ةههددة10(:اطه

.»أد،<_70ءه)أهة39:«.(7)د00ء8.8:وو.ء8ذ:ءة55.8و.أا):ه0ددأاأالالدهاده:(ءد»ء»
ألمة»_.ه840.6(13:.)ءداده)8̀د4.312:>>.«ءلمه:.»(07.،و.ء_دعدءء»داد:ه8ادةه0.

«ا439و،.:57ءدادأالة7.0دعهد)>أ«هأ´ةه(22،«.و..و.««(3«5داده:»8ءة»؟د0•7د»قه
~اه00الة263:»8أل>7.4د«0أ2(.8:و.ء8دة؟أا(8.2د8.285:أالة~»ه7.حة)ال:ألة»ده

اد0د~0اةط153«>.:»2و«دةده1«241:ادءدد~ه40ء0«دألهة´>طا»هدهدة9دال446.
93>ور(هتاالال`6.(88.و..ا8́د4.374.و،.ء_دءدءء«داد:هاه`تا~أالد_«1»
>فة´«_«76:ور.70<ءأد:6.87:ذ7()>دد0«د)د»_4أة1954..ها:أل»ة«ا«ه8ءة»د13.أ
و>(ةادطذدة.ته.(73.و..((56>.«»5ة-نهه7.0)د؟لمهادده.دأله37<«<ط))»هاأهةا»ه

ءقا(دءددء«:.د_ءقتطءةاد8́0طط.دة4.اه19.د.ا4.)ط.اه

9«(ويترل)>د،،ا.فنررلم:.)ءاد(أماءهودال.-ذ~ادمبيالكمح.آمبح<
دهداده)8«ءء»ء)مءه))1ء)أداهءهه:ا)8د،تيراالكالببح>امبح.-.افي:.د_ددا«
10018.)أ8دذتيرا.مامايه،:ء.د_اها>.وحقه:7.دحت.
ومرينرنلحية:.)ءدءو«د~.ه(8مم.ورتربن:ه«أطتريني•اأ8دتبكين.
اياف:8»أأة؟د.´نؤايو>حمت:8ددءأأةكففت.-ثقلمتا:8د«ءأأةرير.
وماخذت:8هو«8»ءء»(»ه،دتماأ4دفلقت.م>امن:9بمهءأأةخاف.
م.~ا،د.م~م.ا..،د~و.«-»،_~~<،.،~•1.ت..،».،..~.~»«~~~~إ،_~.
ينيذ8ا«خاا:دأالدهده:«_أهدءهءءءةادء1~ءييناتاممات.-ووكابواحد
ا~حر:.)ءأد.)ه.م(08و.«8>ء)ء~اءه5(ااده(ء•ءأءءدءال0ء)دءه9ددة»ه.(46هءاه5.

>داال~د~1ابز:.)ء««ه»د.م88دد.أه4دء.م(65و..
93>مد~د:8ة«؟ده0•8«ة؟أ8«اة8«285«دإلدد»دط«17)«0ال.2ءها)»أ~ةد~د.
ود~يمر:8أةدة•9دة<د•7ممهة>)»أهير«ينحر•الدأ«_واسرامعر.
وتكةالمال:أ.طالمالتك.ممكن:8داده0يت.ءموه:7دءهم8د1>دد«
8ءإإ«ةآه•9إلدده•دإلد«»ط0•ة»أألدممرط:دءاطة4«أ«ة«د_ط«8ءة؟أأ(8.238~-•
8ءة؟أ8«(38«9285سا«8ددد)دأ(ةما~«داأ«_ةتربه.د>ااه:8ءة.أ8«

د(ة~أأل«9د0دإل«7ة»دد)دأهءاظ-.ميالظ:د_هأ«ةط•8دإل»د•8ءة؟أأ(8«238
مالفن«8ءة)أ(38«785يكننداأتمةكقسيتمايكنن.وهرا:8>ددادهنال.
0ونالط:ته؟)أته~ا.~~تبد:18دهةأهط•9ة»إإ«ته•تاداة؟))•8كة؟أ8•(38•238•

دإلطآد«ه«9«إل»د.دالة~أأل«7ءد)دأ(ة0لخت~.~7ء)ءءدهه4(ءنادأ«ءطأهال>)«_
د(«ءدد~صن~ذطعل•اءهء_دد»أ8كة؟أ(38«285«»)أة)0ءاةهادداهده»ه
ده»)امءدهةأنهمر)(مر.و~76ءاد»(6ءءأءدأه0أه»»د»_5أة4دءء4د~دكل
ممرايسآالق•ءأ8ءدءةمسرايسىاهاذ_سزكل.م>>يبر:أ.ط>نمز.-،ذانة:



ءو_و

93•و(«ء»«نا´2.1(2:م.ال«(´2أا.9.وو.آ2.3أ4:و.»8داد>ه.أ4(6وو..ءءء(ه8̀دءه
.طاددآل´دأد´ءدد«إلءدهءاهم.)«ه>،(كه.)ءء2أ(دأ(ة8.0_10ا15:»8ة؟أه
(43.33.(35.أ356:.أءداده»7ة.«دادط_0هكهءأ´ة(.(42.و.وم((ه)´نه2.1و.أ(م.
آ2.326.و.ىااأ(نا(ءااأدءد»ءال.م96:و.،.لة)أط««هاة16(:وو.(»8«إل4(>.ا368ود.:»8ة؟أه

82.114:مالءء».م96ر.«1ده)7ممهة4دأ.تهءدفالد)داده(أ´ة250.و.251:و.9ءأءا)ءأهءال
دعهاد)»_.دأهحهء7.2.4.دءءااه1.م..مأ68•أه8كاأءءءةءدء8أءالدداهءنوه5.2•أءمةم»نه
أ903.د«4د»«م1ءا1ده0.دءء»~4.داده.د_ه)1.(18:«(أ0ددأ«.م21>>.ا:د)ة«ط(ه.ا0و،..

د.ه(8:322الدهة(3(.7•وم:آاده9ال.الأهددد_«أكا284.2.ط384:«51د`أا86:و.ااتا(ال`
2هة.5،ر.:´»8د8.أعهدددد_84و.:.هه_هة»أوهاد»_ة2.78.(ء.ه578.مدءء».م96و.

داد:ه_1921•ء5.(9ء<:5ءءاهاه7أة««اا»`نا89•(63.15.
96•>(ءاءطمط>(»طة.>ه8~ة(ه259:رر.8د1هده2.197.و.م(د8.ه««نه´
1.28.>و.(283•.:7.د.أه)ا(33ط)88)0(.د:ال«)´.(2(2م.:5ادهه-هأدهأألدىه.اه
ء_ه(ا»ىء»ه»مه4ءذ)اد»ه_9.دءأ)ألمه»و.هه.موم(ألادطدد0أاله(ه».آكة

ة_2.410.و>.(اءدأ0أنهوهدءدءء»1-2•5(-دإء»ر»<ط.اه)(3«:5>دة-أ)37:آ(أدذدط)
1.72>،.•(1.55.وو.ءدأ~«(ءدأء»أءده1-3:دا´ء.ة3.250أاءه0ءدأال.»1(-:)8تده

أ6•88•هااهأاأ(الدهادهدءدءء»:أكه)8:2.2296د«اءد0(ه.ه5طاأه))«هءها.(»ءدءءه

د5هدا«أ.ط.)أ8دانة0،«أ«ء4(ا)«ءدأ.م)داهءه).،انت.م>حيا<:ءتاالال´.1)9د«
7ء<د»ذه•أ~«)دد~الةو~.>وتغلقواوال:ا(أ«)دط0«56آءة-ءأدددال.

رونياآليت.ء1.~~->مميت.
94مماخذنا´:اأ«(دطته«5<عة«ءأ(اهانا.ومع)لم:ء4.أ9.أ.ط
»دا~>:أ.طأ.طوإمعاف.وبع~مته:أ.طأ.طمكمعاماةفخير.مبانة:
.د_باهه.م.د..كاءء«ما767«.«.دمحقاذاةكابفيلنام:.أء5»ءتا8«41.
و،تعودالم:)ء~0دم«ه)»ء»4تنوي>ال.و>مغر:أ4ألطدةحرب-.7ء)ءد»هه4
ا(ءأ)دأ(هءااااز:8ططدةدأههه:أقول>يهامهاظركل.ور(ا)~:)6ءلءءد8ده)
0ء»دأدأ(مكاءدءم.-واف:أ8ططدةجار.ممجا>الي>:ط()طكةانا.تد.

ومففدمتا:8́ألطدةمتان.وومز«:أ8ططدة_ن..ويلمتالال:»ءءد
8دأدالة3.318.».دقول.أ4ألطدةيلرالقالال.

93•راتأخذ:ءطاالد)هءءده~ءءدماءدءاءه.-.«5أهأ8ططدةد(»ء):
ؤ،الهةتتبايرا>ينهحمتاوتعردتاتأعذ.وبذع:.دالبدع.مميلاممابز:
دأ.د_ءء-)ءطهءهاه-)7دهءه_ه«)الط5(ء)ءاء.ورة0~ا:7.دا0~ا>
.)ءءهاادءدم1ء1دد»ء»ده.ممالمن.»نرب:ءأ.دال)0ءالأهاطنالء)ءاءال.
وداال»ذ:«أ.«ءد«ددهدأءد«)ه.7)»»االمراتيز.وومقيل:.ء.أهابا.ينمقيل«
«اه»ط)ءطألهأ8آا.-نيم:.ء.أثمطفي•.)ءءطاهكهاءااهدءء)»هد.>دانم:

.».أايةبو.
86•مالحاأد:د»أدأاكلوكذا•.د_4ه1.1(8«(الحكلذدمداة«طالحكدله•
ممه~أهة)ةالبألد.-امرماتقرعما:ءه)«دناده«ام«ء«هألهدنه)م8ءءدءء)ه««ة(»طأ.ط
اذالوامترا»امنلماابالميةفيالمربحالاذامدوافرببزماواذابالممااالنقاعبابفىيدخل>ها
ا~مز~با،المكم،_اذ،التتروأذ-ام..ى~.ل<1•.،~.>)~~_~..ه~
~عاه»وفي.ط~تقرعالحالذىكاتالممافان~«~ههءكا~ه)د«ذعتاالته´7.205و>«.

وياالنا.:«ة«،طيرهنات.~1«..(ء~م1(.(،.<-~،د«<«~~~~.أ-
اه5~تا20م««.)ءءها5ذددالءدأهه5»داأء_نمهءهأهء()اءاا_دهددءءممالهد54هةءه
.د6.>1886ءهة4.».د~(888ط««»75اءهءه8ء0ءهالآاه~ة«ء))ءأ)ءدءالدءة9دهةكه
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.~وو((ه.اه5«1(8و«الددءفاأءاأ»ءدمددءء««ه.ءءءفا:ال(د)7أدذ1أءقه2(.91.و>«

.)~8هها.ا8م«م:9اة0«(~04.55.««)أ8د6ا«55.ور.)»8_دهاأ.(ه)169.و.«ة
98>و(ء.أء«ط)له0»أ_0«تهط~ءةءأ؟د؟د)ةده0(0ا«_هآدأأ(قده24و.-»دد
5هه5)ة.(85م««دالة(أال1«213م«.ه.د«حر-4ا«5م«ا.».د.ننحا»«ط2«دأءةدآالة««_2.49•
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2.68.ااداااءءداهءط0الءد0ءءءأهء(اءدءدهه4ء)اأ´ءدأه»أوءط•»هءاأ<أ)مأءهادم
ءء«»دءأأأ.-تقكحه:8إلةالة~م«8سرداه0تلكم.~>ا~بهاات:
ء9._.مة>7.~دءءأ(9ءءءا)هم.و>يمله:7.دأيمااداءاادء»مده0دءءءعه»ء)ام
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دط)(ا.ط9ط«0دأ.ط8̀~ط51د_«•اد)ءءطأهءأال4«ده4دإل«اد؟ه.ط8آط5ال)(ااة>
الأالق)«-دأهءطاه0»ء•ألمه4أاء)د8ءالد.م>~مم:ء7.دتلو».
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98>00ا~ددااد:0داا~ا>«ء.ءدأ8دءاه•.)ء)2.25«1او«ا«ط«إل1«3385و>«•
رررمرورمرودر.ررررم.رر-،رررر.مورورررمر.ورروررو-رر..رروسررو.و.رمو»ء.رم

(ه«ال0ه«دعهى«أال»هاهده8ءد0هادءناأءه.الءأ(د4ءءاءهاطءا))ه)ه5ألأ0«(()8.(.أل.
ءءدأآ)د)ةط•2.66(..ه«2908•د)ة«ط3«89ه.ه89«7د(الة8(.76~ء>.0و.-بت8ال:

».د_اكذبت.ون:.د_في«ءها،أءطوههالء)دء»)أاط.مممك:.د_
ال«فاأاءهاأ«»أوءطىه)هءهاة~ءه(ءددءء.-~نهاظفيتتال~ن:ءااااد)ا)
سر:ذ0.~دد~.»«~_~»~~.؟~.~ابز.~>.،كا~..د<~ا~~.~إ<~-ء_»~~-ب_إ...ا-
د~ء»داهءطالءاءاءال.و~:8ءة؟أ8«8ءة؟أ10«دإلدد«دط«كاءهه4أ)ة•5د)آ««
مبا،.•سربزتير•).»»~~ا(..ر»~(»مبا،.وا...5._با.~«ا(.»(.«ء0ا-_ا...~«.أ،»،(

دةةا.«أ)ها)ده5ءهددءءءدهغاذه)«هأ)«ءهوءأ«هبادةن(سد.-افمر:«اءاء_دءأ
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وافاوابادى>بلبخةحبت:.الاطهاددالداههدأتهم8>اة.م2م47ودمبوامدةواحدةماويةنقال
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(0.(و(د(«)`2«1.م«-آ7أأ«9م~«.8««)أد0•7دأدة؟«46.و..)~7دد5ا«7ر«:

ه)هدالءه-فتال«.)ء.ا~>.،رثالثيذ:أهد..ءها«-ندد«أءده)ءهء)7.4»0>؟5(>.
رربر<..،__<..راد.ا.د•1.••..ها~.~-..».،~ا<0~«،«..-ماكل1~
<>»«~<.ا.«.رماز،بات...أ..ا~،ه5~م~اما.~...م00ا.<~~،.،.:

81(6أ)داههده.ووأنت:.د~كاأااا(هدا«هءاا)«((أال«ء(~.
99م>ومكرة:د«ممهومنغرة.والكرمانملن:7«8ء«إلةءةالكرممزننل.
رتبرر«:.داللجرده.ماكيقول:7ما(ة>.»أهيقدمك.مةدكر:ااد
اءاادءدهده0دءءءكرنراد.و>كا~ك:9ءة؟أ«اءط5ء)د(دة60طفانك.-ينها:
710د.ءأءةو~.و>اتأمزنا:19إل~>الهاتنريا.-ءأ8إلأءة«1«ط5ء)د)دة6تاط
..ل«~..~~.ا.><~،~..ا_ا~.~ميبا_،ك-ر.~الرا.،.~._..~).>ا<.~><~..~....~.
ء7أاة`ه)ط0«76ة-أه(35.«>~-:7.د~-.«~5)«´5ألأ0د.18هآالءإل«
28ءأ)ة-8آنت.م>ا~م:9اة؟أ>1ط56دة)(»اا1تاطانت.ءرامتع:

7.دالنن.م>فيه18الد(«إل«)«´ودن5أ9د>أألماءأ)دأ-ء(ةده»ءءفندما
الير~ملت~>).،أ~_لال0>ء9~_ملتت«~.<_~>)~(~.و..>0.~>.--ا)

.ا<ء،.ء_>.~ا0ا.:،«~..رببز~رت.،ر.،.
100م>تلك:ء.دممهتبك.ءاممالترت:أود_»ه5أ9«>المماالترت.
7دأدة(«مدااء.ةفاد،تمةام«ت«26أ.ءأكة»بتةاثرت.م)67(مما_»ذءة0
)6دأ(ءأ)دأ»«ء»أالهه»الذيكالجددالمبا«ذاذ.-لرناك:)د´و«_5أ9«>فيماكم.
مفاوا:أدة؟«لمههانمام.وحه:)«أو»~5أ9ء>حب.دأدة(«_•أ1>_ة؟~.
اد~>ت<،له~.رما~-..~~.....إ)».~.ر.~رام..~»و~ه0
5أ9«>•76أءة»تحهيقا»>المزر.ومشقت:».د_تقلت.)»´««~5أ9د>نكلت.

و>الميراث:)«أه«_5أ9ءدالويالت.-تازيمز:أ.طافازيفي.رماذا:)أاودن
ذإل9ءدمدلمه8دأدةم>_ة؟ا´بأذ.مماجا:)»أوه~5أ9ء>امبع.-المباجة:
»_0»أدق•دا´آ-ةا~ة.م،ا~:)ه´«»~5أ3آه.7أدة؟»6«آ.ة؟)´ا~.-

المبا،و:.أههلعبازي«.)ء)6ءاءاا«ءدمدد»ءءده.وممعاديةمزامرد:ا7ء>)ا«
مؤأدااكثروال-.لمالهامى:اءاادء«مدءدهدعهمبزيلاسىمءهمال%يلاطى.-واليةنيرفي:
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.ا25~251دالهد.أءاها«ه»»دا1ا.41.ر.«ور(د.أءدإلط3«7ا77.و«
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وتظاط:.ء.أ9́دأآ(دهده•.)ءأدد)هددها6ءدمدهاءااددءءهده.ووهراف:
7ه1ءأدة«د.ة؟اأوهارف.متال:7.دتلل.-عرواليةمامنالت:اأ»يه
ملمةبزحبيباليتممارفالنت.مترنكفيمها:(واأكابكفياسلما.ء7ءهء«
دءدام6أ)»هه)هءطا-»ء)ن´قثاله«د)أ0ءد.)ء7داأه(ط1.21ه)(ءدأادءهقرنداله
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ءلحاماءلمادءهددءءءده«.أءدادها~داذدمةءه.».د2(90ط.ورال«اغ:دإلطا-«ديه•

18إل(ه04تت>اخرك.دواال-دني:نأه.ىءد««ددد)««أد««.
(09>دإل~:»»«»)»«طا«»د(ااههاالهه4ءفا7ددءا«مماأم«.)ءءداده»مهده•
ة(نكه(5:07.)ه9.أل.•(39هء)ها:»»)>«أداإأدق_41ه42.دتتامك:
»5ه.أل.ط.مه(«ء»أ~9ءءء(لماه.ميفرزم:»5.ط.ما>7.ءءالهأال9(اءء-ء.
وعله:.أل._.مهد(دءءمله.ومالمذ«ابامال):.)ءدإلط«(233د...م>ذث:
ط0طهط0ذث.ممظيربزالحك:.)ءدإلط1«3(6م.•7الالعه7.247ء.ه747.
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108.و..)~دءه«د.و108.و،.و>ة(هأ90ط»هه0•7ةهةاأ•5(2«2.5(آ8.

وو(د.)ء)57.2.122•وو.(23..أددده
(10•و(ال)54.2.7•وو:8الد»ة1.153.ود.(1.311:له`ءتاه3.49:و.8أ0دالة.(137،<.

.ه.د::و_ه»)«أ.ا.وو(ء(7ءهود.((72.ه.1(6:و.ه)`53.4.6•ة3ود.هأا.:5.>)«(<
6د´هههلة0لالههكة´ة203:و.(8̀د5.413:ور.ده.د~دية)7.د96(داءدد_)5.((79:~9.ااق
دأة_3.002«>.:دله4.4074.،..)«)2.25(<10دد.:ا)6هالء´لة08اد(لمة´ة45.(5(9و.:

ء9د(دهط5.0«دالأ3.39:و.أه4«..م(66ر>.•167.••و(دء4.د»م«د.ا.و
>>(ط)()مال0ء8.87.>>..أ~«دمدأ.م29:و.)`86.143:و.8الد«ة(2.74:و..8.تاد»9»دإلدد
ادادود´هأة261.و..60ءءدءءهداد:ه7(أ_ة772:ه.«اتا´3.6و..(:آءطدد00أال»(ه.دممة
ددة_دأل(4.و..(م.(ءء4.)9́د6.407.و،.>.(~.)ءد»ه«د.«(.و>.ا

.ءا(ر(ء.)ء««الال´1.9<..وأل»ء«اد80.5>و.عة4ءءقاه(ءاله«دهد.دء~ده
اال»0ءدءد«ء»أ96هه2.84و،..87.وو.ة25.و،.(759.و.

((3•>5(.)ء.»~)5.((1(6.طأ(ءه0نهكهءالما.ءددء»ء_ءد»ءهداد:ه8ء:ة4.346:>،.
)81م>.~.:78.(294:وو.(8دد»اه8.71:.اا»اهألدال6.ء~»»82~3•416:أ«_ها«ة



أله1..»ءدد_دء

.(167.وو.)1.205.ر.ه0(انه»ءدءءهأهالاهه3:1دأ`_ء»()ة5~5اد.ه55:
8<«2.236.ء8د»؟د1.53•.ه«116..ه1~داد:ه80)ذ48د.ه2(9()6.(.».(5داد:ه
ا9مما.»نه«ة«ناهه)7ر_و<.~.هور(أ»7)»´«0ادكهدلة´طة.(ه)69ور.ط:«»م»د.م
(8.و.)7..أه»4•137.و.133:و.ا)9ه«أل0ال3.478.و.ه>()9كو2.82.وم.ة2.24.(م.:
اءدهألهط.ط«هحدد~_305:ء6هال«´د(«8كة(»)´ة.(ه)57.اه)~ر.د5(.م.ط.)~ه.(ه5•

1(5.وو..»1دا«:ه9هو2.82م..84.رر.و2.24.م.(75.و~.(
>ال((«1(.)ء«»»اد.«62.رو.وو(_.)ءالدله3.288.و>.وو(».)ء

7.د.(ه)822.طأودأال»اءهءفا.دءد»ءه.ه1ه3داد:هال«)أ3_.7.رو.(4.347.ر>.
1(6•ور(هد_ههة.~(242:ا»«ط.ود(مممهدال_له´(7.122.

خيبااذ.وماحماياا~تعيدة:دنهدالدد«ر.مهاهنهنهءه39د»دد»ه«أ
دأاالءدالاهطذاأ(ءهه«دأه)هههددا~«ءءد8)1ا(»دها«(7.ه«55«»)8(ط>(د
»دأ»_د؟ه_داد_داد«لمأ؟«»_»لمهاة«9د»ءد»««(967•5037.ودببت:
.د_>حمة«.الء))(ءلما«ءدهدد-«ه.وفأشا:.د_ثبايا«.)ء)0ءمادمه1ء1
ددءء»اه.~عانب:ا(»«ة~•)8«أ0•8د«تها~ع.-ا~ط0:ده.د_«ذ.ىء«_•د««
الا»»أ«ه•.د_ء«ءاطدائب•دهدا»هال´ته~.-ة:8ا)7ا~ء«•8اة«-ة•أ8ءأ0-ة.

و.تال:8ددتهكاة.-الفا،و:)~ءدداهط•8؟«1الحا««•8>ء؟داال~.-نروع:8>ءدد
_ا،.~ا~....«._-1..ممتنر~م.ء»~.-ا»»~.~.«»~.~«.ه.بم~5<با،
اتنؤنأما.وو،يولهنيوغما•)4دءذموةلهزيمنما.8<ءددمرةلهزفيما.

ممن0-ر.رورمر~مووورورررمور.ررر.و«م~روررو.رر.رر.رورسر..~ببمممرررور..رم
لحدأة~(.(ومدأءد(ء)دءمفيه8.دا•ال0ءاه«داأه«هاءاهاالء«ه.د>اف~دابعرابذ:
.د_اف_دابعران•.الالد«(م.م22م.•48دد.«65ى.«69»د.(هةأ»ءأه.م1(2و•8)ى•
ه.اه5.ممالمازحلر:ه.اه5.5)ءاهد~حلو..واراد:.د_اياد.
اا4مرنربكن:4عولمربك-.تر_:.دكهيرب«.أءهو(.وملهفأ،~
المعدحلر:8عو~المعدحلفيبهر~أ.م»(ا)وس:4هوا~.وأ´ي:
)آط«إلطءت.-اا~بعر:.د-ال؟•8المها~دء•الداد.)ءااط)إلهآطط>أأ~»د´»هءاه».
دعما:.د_نعثا«.)ء8)و«ا«طدإلطدط.-ا~:8)و«ا»طدألطدطا~.

و~جا:4ءه~جأ«ء«هه4ءهاد)ههد«أد)««ه)ههر>«.)ء7ود«(22.و«.-~:.د_
~.مممها:.ء.أيلى.ومسعرتبزعودةبزمرة:اءط(ءء«هه)اءطأد)ءط
)هئتيف.-«امها:.ء.أ~ية•.)ءءم«ده.م6».«7هط2.38.(0.>دارفيدل:ده

ووووممر)ر.ررورورووومر.ر«رر<رمم.ور.رم<ر-~0بر0
((3>واهرهاي:ده.د_ا«ءا.»).ى»د_~لدهدا»»أ،»»•ء8(لما«ءالأهعه»(م
ه4ىا.-دأل:ده.د_ء»ءةه«ه«د)«أ1.ود•.ال.م62د.0.0د~~ذ:)8ء
ه)ءهدةدءددءءةاهكامابز.و>شبة:.د_ثببة.رماباكصفيانابونزربها:
.كه«»م»«.م5و«.دم>ملك:.د_«ملك.وواخك:».د_اخك«ء4.
هدله.(287و«-.بسةيومفي:~دلهالجمتيومفي.>وتا~...انغنوا:5دء»67م>م.
وارانل:فيه.ىء«_•د«ددف«مهاه..دكه»«عاواربواد.-ملوباابز:.د_ملوياا.ن.

8عه«ه4أه5اه.مة9.7.ءمهدط(اطدد»ه)هاءط4دء«دءهدأادأء)~هء0ءأ4نرظبز~.
5)»(لما5ىأ»0طاادهه5»لة0«)تإل•ة0ه9.ال.13ءء«ه1ال4»4«عه«ءهاء«ه7هاأ7اقةهأ

.طتاه~»ا«4•ءءدإلهط.(2049ر«0~ه«ءال60ة(.طآل»ة8•8ة)أطاه0أالة«»قال«.».د
((6«<العمباربزسدمويرب:.د_أ.اه8عهطمبارنمفياذاال.دنمبارولدون
اغيهنقالمواهملويمامهالقرمبداقبزالوحزمبدمعوكاذ.األمدمبدبراالمردبزمبارال»أالدد
«ادد_اهأ)«ءهاءلماادط)ه8أههذ«~ةه8.أل.13«ءء«ادءا~•7((ءط«723«ا«ط»دهه



1(7•ء(م90هدة43.م>.ا490:و.7«´«.أه80داأ.ه)ةو.هها.مو.(هء4.
9هه(3.33.و..

اا8•و(«.»آداد:ه««أل4.21.و>.(.»5:هدلهدط)8.ءآ(ا7أ«دده»ال)158.و>
م.(د.ه1.8داد:ه(«(أ3.29.و.(ة4ا.93:م.8لهوا3.43م.م:)9أ.ءأ؟ة8هوأاةا10.ه»171.

1(9•وو(ا.)ء8هو13.48.>و.
(70•و0(.»1.3.5.داد:هالدله3.787.:ومءءدأالدهءهاه(دلهء(ام)ءهءأاة.ب

ودالهامن.

(ط»))ء_دد)همهءهمفياذء(ا«هه)هءطءء«عانهءأء()دءاط«اأدهد50دءءه..)~
ءءماءسره)•ا1~و7ا.2و.امهباراندار.وتنايا:.د_تنابا•.)ء)6»اءاا«ءدم
ده0هدعه.مالزيسعال:.)~8.دا.اه)822ط«تكراد~بآخنااخذ~به~اياامعابهيد~ب
بكرار.ميصبح:7.ديصيح.-المه.مير:(وا´اني~.ورنمعنما
هامانياتت:ءمه(اط«ط(اده)دءطالدءءبه>بزحا،ةبآياتنمعنا«ء»ءءه«هههء))
،.رررمر-ررو-.رمووورررررر.رروروررمرومر.م.رمووررورمررمرو0ر-رم..م
دأودأءءءأءءه)ء()دءدءءهأ)دد)ه.ما20(م«8ءأ«(8دأدالةءددأاءدهءط4)5)8الطااهةة
.طأله8-ة-ددةد5)اه1دط7ط«0د.و~دء~:)1ءءء))ءا»دأ.د_ه(ء)«دءاأاط.

روالبر:.دالاك«.)ءءة«دط.
ر(ااوتكن:ة»دطه-.اتلالكبراررمتافي:_0ة-همدال_له´بشعهذوميل
أ)امر«ا~له(،..ر.~«.ط~>~ا..ء.>.~~ا».~ء.لما.»_«~لتيتثابأزرانرا-.
وتلت:ال-نه´هتكت.-بك:ددطدةله.-الميرة:كا0دة-«أد(.لهالمنيتة.-لبدر:
_0ة.6بالبه>.داليك:.د_اليد«.)ءدة-آ_.ماالحقاب~مسر:د»ه

دا«هددطءة«´تا-أ(ء_.8.ءاالحتافمير.و>ابما،ما:_0ماءة«»_5~´تا-أ
ماانمدة.-اجعكاك:7.دلرابعكا.ررثغلة:»ة->~«أتا_أالد_حاجة.
»>ن:آكا8ةهط.ءطءءد8د)5ءط)1ءءهه)ءءهالءهىدأنه.م>خب:.د_خب.

رميباكيمب~نابرركاز:«ءأءءءهءءهه)ءاالد(ه»(ءدأ»5)إل»؟ه«)أأةهظ(ءهالطءاا)
أءاءط)ه~.رماختهابزابتهزورمالان:دأة)80)دءط)أء6ءءابربزجعفر
اهببدبزهابا.يبتجانةرامهمفياذ)159م0أ«8(م~«ءهفاذ>امسدةواماغزريمبيرقبزسدة
هابابيبتدإل)ط«ا3389(و>«.مه)9.7(..ومثقن>انت:ء4.د1«ءم.م1(5.وو.وم.

((8موالحكامابزيتقمي«يد>كاذ:الالدكه6د5وهه4ءءدهددهده)دأ)5ىءأ)أادأ
1ءط..لهاه0.د)دإل«ءءد«ء)دأ.ما20مد«.ممودابز:.ء.أالحالامابن«.)ء
دء)ءأ.(رم.دمجؤ:.)ء9»)د0«(255>«.درالبتاذ...اجملون:ءءد

9ه._.مة7.«7«)5أ،«اددهده5ءءاه25.(51.>د~-:)7.داط.
آا9د»0كا~:ء(أالء(ا)هءا()مءأ)ءه7ء)أ>ءءده)هاداا8.0و.دفيرط:
.دالاذ90•ءاأ)أ(»ءاءهدأه0د»هأط.و-ة:دأ)1ء4)ءاا)»5)8دد5•ءلحاأه)ءطه)
86(ءأ)1ءم)ءهدأل«هاءط•ءءد.)دءد~7هااءط_6»7.ورهمتفه:7.دمرسلم.)ء

188«34وو.(.أل._.مة).>رأه9أ؟أ؟ةء()ا)ادهء«ا8ءأ)دأةدهدءداتيتانالتب
بالدهم-.تصاغرت:1́هةتبلفت«8ءةتاعلت.م>ددداذ:هد1أ))طءط5)8(«د•ءءد
)دءما_«الهااءط_9.ووبعفر:)7.دبمفر.رو.).(.:ه-اداا(ددءاط

ررمر.ررر.مم.و.يرومو.مر.ممم.وم-م.رمورررورر_روررر.ررررر.و.مر
170موفا:)7.د»ا.»الزهيرابز:أ»ه.د_ءء.)ءطه)6ءدء)75دالءه-ابز.
مزوة:الدالوتدخ.ورالخشتتلو:.)ء9همه.153.9.7هءاه1.ورعهئ:
.ء.أمحهبنكيرى.ور~ميرعنفربأةال:.)~دء)ءأ(2وم«أ•ا24ور«وره.

وو.دو:هه_داث«دءء»أدأ.ه)ءهءطاهودهءدد_«_0د««دألهه«ا6ور«.



لحه.(هلحه

.ا(ا>(»)94.426و>.:)6ء)ءه(1.15:و.(دلهه.(287:و>.8الدااة7.87و..:(8«110»
8.87.«..)«(»110(2.2أ1.و>(ه.)ء»8ممة؟أا0ا.28و..ه)6ءءهءد)ءهء)»طدأءءه»كاه
7ء»هدة«6الأل.أددهالدء)د«أ)هإل0أدد.(ه(4(:وو.7ةاأه557:و.اله1.6575و.:»8هدمة
659:»5دف0ال2.2620ه26:دا»طه5ءهةه.»>»دق7دهط:وة3.199وو.:د~ء´ته.(15...(:
)7ة´د1ا(.ا21.ر.:)9أدأاة.اه)أ4طه35«:»7د«ةاأهأ.اه65ده66.دد«~ءاهد).هأ«0

ط~ممة»اد_>اد0.د«
1(3•وو(«دإلط2أ.96:و>.3د8ء)1360.>.(155و..:9ددهه>«ه239:و.ا»8الدال«إل
4.490.:وهاءددلهاهال8.115:تاة´داء.ا124:وو_و،.دط)»9د()´ه.اه)185و.ط)ء..وءد.أ~

)6))»´هلحة~لمة01كه.´ة.اه)69:م.ه»ء»»د.م8و..(ء)دأه.م12.و_.أا74.و>.
1(3>ور(ال8.>دة~»´)1_ة2.ه)1.داو)0ء)ه4«طمة97_ه»)ء()ء(وهأهدالده)0

»ااهأ،اء~أهة4أ8د_هد.ه137:(ء8«ة؟أ8.580و.م:دلمة´دا».(124..و>_و.)~دد«»م
8.5و>.(.أ77>و.:أأدلمه.ما24:و..دط(»5ء)ههة.طاهه7دهأ«ةط3.239ه240.

(34>و(ء8هه(6.96:و.««أل2.197:ر<.ء2.4اأ_ة(74>،.:)2ء>ذاد6.327.و<.
8>89.>.>70ءءدالالد(«ه:7.د.اه).»~89.ط(962.طأ060:ط30)59:و>.7اة.ءذعه8د):ءءوة
100•.:ة؟)9د3.728ر<.د.هأ70:830د_د9:2.265لحو14.70:و،.5»´أ(193:و>.آلةاأه
75«.(:)87.2(4:و.الدالأ.(06.و..4.299>.:7دد3.188:>.7)ذهأ03:و~.ءتاالال´1((.4>..:

8.ة«)د9الددةادهة´دهده2ا.76:و..9أههودأة5.0؟ءد(ط«_د»1أ)ة)>ط375:و.دءفه.»أ_
147:«و>)4̀د5.105:و<.)8دة)أ(اد(2.225:الو)´.أ265.أ4.150:و.8.<د>الاهإداواإلأةط

(76«ونتلما.لما6ء«ءد9ءأ)دهءهااه)هودأممه«»()ده«ءءد8الءء)ءء«أءه
ءأ_ءدأ))د)ء(د1«»ءددأه)أة)»ءألدء(8د»دء)ءدأط•554.-فأنت~:.د_فات.2ءه
أذا(نتظااءة´«م»ه(د_اله´)أ•.أء8«أءه(دء)ءء5ءداء(«325ة)(65.(ء.(()8د(.ه.
ما~تنما:دبتت:.)ء«هدأ()ءو«أءءده1أا«ءء.(.د8428.والزنادايان:
.د_ياداكابيان•.)ءد0دءو.و11م.(م.م.سنوناتببتكلوماميغباذ
مل.-زيبواما:أه.د_ءهاءءهمكلومامرادماجنمرنبداقبتذيبخباذ.76دأ

ءءد8داهءط8«1~ة6ء«0د´هةهء)هادأه.ء2.4ةاأهدد4)58«3أ9دد»و>>•أ4»مدد«ا.
(3.(و0دالجتاط...اترابة«ان:9ءه4..«7..«ءهدءالهد»ط0هد)دءءههدهداء)
أ~9الءا1اءء«دد«هد»ااه)هده:ده))~اه)ءطءفاأ)داءءءهاه7اأءأءاه«هاأكهدعهءه»ءه
ر_ررررر..وم_ر..رررر>ر.«مومورمرر.ررومر<ر.رررررمرم.م.وررررم.ر._مموم
رممررورررمو.مرمرمرورررمرورو.رر».رمردم<روررررمر.«مورو.ررموم.رء
و«>روروومرمو.>.و.رر.،رمرسرمو.مرمر.رر~وممررورورورم..ورروم»روسرررم
م0دأاء`(اأده«).9ءءأال»هءهاه.ما9.أل.ا~؟.ءمه(ا~دطدءءأ-اهءدلماأءالهه4دالهءه)
،0ء9́طأد«ط4اااد)الاأ.»76ءءءااء)ء)ءءدأه)ءها9́أا»ءه•د«ااأأه8~ءاالطءاال
أاداد«»ااءهه4.د2..».«•ء4.ءالمااءاادء«مددءء««ه.واال«-:.»_اال~.
والنيبنة:ءهاليبمات•.د_النينأ.اأا«_اليعة.5ءه(ا»ءم)هءاا)8دءالأ)دءده

أ~ء_ده«4ءهد)أادنه(ءه.أء7اأداق655ود.««دأل.ا697»ء..د>~-:).د~
~يه.>داال-د:ااط)8اه«ا()أ<(7أ«>اةا~د.
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13>(>((.)ءه»»»د.»(ا0:و<.»7ددهه02(.0:ه_.دءدا»0ة´ط254:وو.هه_ء6.<ط«
5:«»ال3أ.06و>.:..ءالأ»6<»´«فه2.373~3:هة»7ء»اده««هده297.>(ءدءم»د.ه27.

ر>الدهاءأ(«ء«مد.دءء»«ه•(د8دمدة2(.90.•.و.(طدءم«د.م(28..و.
أا0.و.و،(ء.)ءإلهط2.203،.:هد4.5:و<.8قو16.34م.:دله5.384ر..(:الوا´
2.304.و،..أآ136:و..)هاداة8.1>.-:ة´اءدا»ط((54:و.ط))ه8.~»ءا´.(ه)(8.و.ط(:.)ء
داههه»)دأ.»133.>..ه1.(ه9ه10دأآ«ط8´._دلهاا7دهاد.ه.ه1.~(كا0دأ.هه.ال.أل~ا

9ه10«>«(`4..~اه3•9~10دأة`داد).ة.هاه3•(كاأهإله.ط9.قو.الاه3أ6ااة´ة~<
ا.أ25.و_>..الاه2ءذ.~»له.»(0الد«)»ء()ه»د.ءد»ء»ودأددندأه»»ه(ا»ءاد.ءهءءهى»:ة»ه
اه~«(´د6الة´دادا.طأى»(«كاأمه(-ة)4_ه«األ~و•ءءدالءأفه0ء)هده9«ط8ءاده
7_أه0ءأدطدأد~د8́10.حد´.ودءذه»ه9..»ء(ءهالده)»ه(86.928و.د.ه9:13.51.

5الذء.ءاده3ءدلمه:»ه5ا04.أ.ا5هو))<)76.52.19228ءءءنادء1~ءودنه»اءدأ)ءتما
دأدءءدنهمدده»ادء(»_5(دأدمكا)دأأطالطءال.ءءم..ألأءء_هه´´8_»ء»_اء7.´´ادء.»(7.
133•ر>4(.)ءط»إل198.م.155و>.ه200م.:_م»د.»1.>..ههر.اء»إل2
7.207:و،.)94.5:و.له84.38م.ا:د_مههمه0>.~:الوا´2.172.و<.(7.3(6:«.8كو16.34:و>.

تلمنس:أه.د_دذ.ىء«.مقابلةبلغ.و<ء~:دهدادهط«إل«(4«
أ(»~اد´»ه..د_مجك•.ال»»م»د.روآليت:».د_اتيت.

(3<(و-إ00ادنثد:»ذ.د_»ءء~ءطءء)تهدالءه-عريت«ط0)(ء)ءاءال.عاأ~
»داا(ال•9تاطأتا_ة»ا«8دأاأدتهاله«د«ءهاه_0ة´»(أه«أء(ء(ء»أدءهالطأاأ(«ء)ءهد«
ء«ه)ها0ء)للمو«اماب«.)ءدمههءهده•2(ة(أ«30هء)ها.مافهسر:
_0د0ط»0«7»)ءأ«ببر~<حناناهفر..)ءد»م»د.م(30و~م~ه«2دأءه)أ~دء)هأه

5«د(أ.و>نفكتخدعوال:9ة(دهنفكمزتفديوال.-ماوية:«أ.ءءد_
رمررر.رر.ر.روررررور~وحموسرررر.ردروررو.و_ر.ومرمورووو.وم.رررر.ررمرورمرم
ااه)د-ه:م(«(4«5«7.8«(.6«9ا«0.مهيغب:الدله«اطه8))0«»•ة´ناد)ط~.

0و~بم:د5«أ.د_ادءا.اه.ى»د_د«ددأ»د«اه«ء)نا8فو«الدال««)´4•)«آهادا
»د4أتاداةطميفك.ووتال:دإلط«دلهه•وا´ةتالوا..مت:1ءته)دآلمقال«
«ط)8كاأه8نأمه«أتاد)ةطيت.ومفمادت:1هو«اطه8)أ6دهباهادت.-
الدةاد:أتاد)ةطكانتاذ.ووا-:.د_افير«.)ءء()اءاادءدمدء»هدعه.-ه)
ة´>)د)طداعا0(ءأ)دندءدء»دها~ا«كانهنثالنكان«أه(9»8دغا´هالمزكأ´ما

اانتهاركانامز.-انقلما:دإلطم(1انقلما.
~(ءه•~(~ه1~~إ»أ،نا..«~~..<.،،_،،.اا.(.رابمر~تبر.~ىا:
هلعامامراكبا»)الدءء(الغبار.-مل:)1م)7ء>(ادال.-خومر:(1خومر..مةن:
)7ء>ها«سرة.والمبار:ء.دالالبار.د).ا7ادءاطالمبار.-«ما:
أ»ط4دهاأهلسا.-ارحك:أ.طاربال.وباليدا>:الواأبادياة.-~:اطه
8اأ.هه«(«()~.ء90._.ما7.ال_أ(9أاءءءءم.و«)1»ط8.ه)اأء(ا5»دء
0ءءأ)دأه0دق«-~~فملىننرلهالةالمز.-ال:8)ى«)5لم.-تو:)8«إلهط«
9ااء>ا8»دانافي..~ة~:)8•ط«إل>)7اد»ته-ف•9ههدبر.وة~:
(3ه9_«هاأ>~..0~د:)8««إل0•(7د»تهت_•»ط)8اأ_هه01ت.-~اذ:
.د_تفاات«8.»هاممهاءالمهده0«»-.ماتيا:ا«ط-دهاأ(اتا..«باب:أ.ط



8ال«ةه(>(98.وو.(2ا.09:و.)ءآها«آل8أ.42ءو.:تاة´دااا).(135.و_<..)~«د)»أ.هأ9م.(:
ه_ءهاأ«ة.(ه)62.ط

137••أل.)ء»ءم«د.م132.و،.م5(.)ءدد»»م.م132.م،.م0(.أء
دإلط2.20:و،.(هة4.6:و.د»م«د.م.و>.اأأو(أ(7مته)ه8.143<.:تاة´د_ء(.أ25•

)ة~د~):وو_و،(2~125دد_.أ~:5.15«)´:م.ا47(.7.و.أ305.م.)378.م.(.ة37:م<.د_ءهة.اأه
.اه)65.دو.().أء.أه»48•5و.هههاءااد»دمدء«هدعه-ء(ه)8دمةه.ا2ا9و،.
(آ2(.59(و>.دأه)ءطدء»4دء)ددأهه48دمةه2.148.(وو.8.(ه«)´7.43وو.:ءددإل1.570••:
»9آط«إل«.اه)10طءءء)ه)اهاول~مبزاه_دأ)0ءد:(ءء)دءم)5)«ال«0•دد~اأ´ة126.

و،((هه48.1•5م.(ءداءاادءدمددءءءده~)0ءدء8دمة6ا.(98وم.()2(.09•(ومدأه)ءطه»ءء
أه»ءادهأه8دمءة7(.07•.(م>9ال4دءد«إل1.56و>.:ا»»ط8د«0.«دد(.ال´(2.147م>.:
)8دآ»أده5.21~2ا6:ا»«ط8ط0ا´0د).`دط8»د0́اد«ه0ءة´»298:دد~ء0.´ة(د2(أإلة4.أه

((5:هتاة`د~)(.أ25:ور_ر>.در»80دطأ.اه10ط)أه)0)ده.»3.(
.~(و(~ا(»دءد»ءالأ(هادألممآذ8.1.-.دم.ه3داد:ه.د_أ.اه1(70:»مة915.708:وو.
788.353•.وو8ءه~نهوهه)مه8•78ءهاء.»دءها)هم)ءهدأيرةد،>ا>ابرءده(ه)ء_ده

وبات..ممفر:8هو.~ملبتولمدت:)1«دإلط•اطه8ه«هاأ«موت«
)7ألمناه~ت.وم7دأط0ءءأ)دأه0«أاطه1´_دهاد~»ء»نازيككانا

مماتاهيناده.-حيه~كانا:الواأميالكاكذلك.-حليه:أتاداةطلخال.-تاهين:
أ.طيريان.مهيعاة...تا،علو:8دأ0ة«اطه8)أ0_«مرما...~ا،علو..
ا~بم:اأ~ها~نمم«8دأ0ة«ط)ه8.دكا´«)ذ)دآل0ء«أآ)د)ةطا~~.ودفية
دجبن~~دية:دعهأه»هءهه)دإلط7«198«ومأأهاءادهءءءدء«مكاه)0ءدءا4أءأههأله
أ«ة~~ا«ه0«اه«)هلمهه7له«ط.و>خرام:ء.د_حزام.-.البادحزامملكه:اا»
ماءلملة»هده0دءءءا~دكل~.ومالهور:دهداهه)8«دإلط~5.~•»ه)ءها
دء«أهءهه4ءها7»ه4.)ء7أ0»(ة.أ245.«.د«)9«9د~أده•9دممه»«دأ«3.88»«ء4.

دادهءءطط0ممهةهدءالأله.أدطاالهةاطه7دأدءده8أأدإل«اة«283اا>ال~~دليت
رمثنيرنةنزماذاممذاالمرر.دإلط)«»)««د1هوالبرذز.)ء)5دء«2أورمله.

(33«وايوب:»أ.د_«أ.ىممه_دحوا«يز:.أءه.اه48«2د««4وم«.
والعيراباب:.أل_دددءه.ه1ور«~.>مهبىاذ«ل:دهدادهواأ4305.ء.د_
هبمزايون.اأاليه(73ملرهبمزر1وال.رمله:فيه.وءد_ددددهدف)ه.

دد~:ده.د_ا»ء).«).د_أه.ءء«اه-لددهأءدالاه.
هه»ممامبر:ألهدالهفامبرم7نه»»تهفاثكر.-ثقة:7ذده»تهمقة.

د0~:أ~له5«>8الةفنه•أة)دااكة~«8)آه»~>.وه)8ة«نةتهءكا)»عه
0ءأ)د~ء0دالد»ءملمواتهاالتوامفيافم~>ر~زال.•،.الامبعت:ألهداله•8دأده«
د«_0الدأة«مإل»ر<طامبحرزال-.نملمه:دد_ممهطأةكلممم8ا>ال»تملمه.وكا:
7ذده«تهما-.رال:أ.طال..كمتباكا:ر08دط«لمتباكا.م70ء)دممهءناد_ءط0
«أدذدد~طأةدالدءءكلهممراك~مو««الامبتمأهد~«له´ءعاء«ددها-امرفيء)دهاله
ه4ا-د•ده4«أ8ه´تهءهادد8ء7اأ0،اعرأء)دهه4)هدال.و~ة:أله8«~
تيت«ددأل0دأقه«دال»~ط0ملكتم8آأه»م8دهعنه.~نيت-)بمنعاكا:دهدادهال5.(48
ده4لملة«ءهاهددءءء«ه.9د)ء»ط0~ك..د_~ال.3ءه)ه0ءءهكا«دأعه.كهه.(ه48>
ناهاه«_هكه.ومانر:8.دااذم.)ء(8دعته•ءء_)دءطدءءنهىه8لمناه4»ط
س.-ادام.اك.الما..ا».».~~م،..».~~».«،~.و~~،~.~~ا-«و..~ا0»1•
داء_ءىه)هأد_ةأةأأدمهادء~«.)ء«ءم«د.م(31دم«««4ههه•ى«نالءه«عا4ى»أد«»ها
ه~هاهه49هة6إلةهءءءةءالءلماناهاهدأالءمدهأاهههء)_هناده)ءه«.ألء90.~.)1.7(0



م_مءم

دء«ءءه~نة»أأ_ةءنه8داطهأة248«.(ورناله~«6ءاه)7ء<كا«ا~دددال.ابو
ور(ه.»هوأد~«(»ء«د_4د»0دءأ11ه.(.أل_ه427و..7ط»_«ة6ا308وو..)أ8د
3(.89.و.أ8ته2«4(7•7ءأه«(3و«~.ه)7ادكته8.1رو.~•9«ألةدلمة~3.1ا6و..ط)ءه
8حة(»´4ه18.1(ور.ط:ءدله.»_ة7داأءقه.(ه)246.«.»ر«1ده:داأد_ءط2.507•.و
دهو»ماء.<ه8الإلة4.(373«»1.).»1ه2دلهه:أكت«له3«67و«.782«380ر«:)84.204.و«

ا«طلمة0ههطة.ته8~قه؟28:و«ماءمه1062ط:أله.الءةءد.__د7ه3•(46:دله»«دحة
8أداله4.(ط«إلء«أدمهد_أ_أهاههالدطهة27•58..»(ذاه:ه»7ه»د»نة.-(.(8ءءأال»ه6و

اهط»هة_«<«ةالأءها«»مم)ءهدأيكهن«فنالةءءدءهاو«نهه9>لةدااه->فنكيت
~«5»4ء»أ)5أل..ه78أله.(اءهدله.«.ةداالمههافناة._

(33•ور(مددددم.مو.~(د«ه:داءلله»دم.أءدادهده»ده.م66.رو.105.و«
._(و(وء4.ط«إل2«205:ه.)4.78:و.وأدأل2«276.و.)7د«ته8«71.وو.ا45.وو«
~5.أ4<ط8(.ود>9د)تااا«(1.52.دو.)أ8د7.5.ور.2)دأ»هأ1.247.ود.ور(»ء_ء.~

ء)ه«7«ءءد8في1.484ء)0هءءام30•.ه«3أ)ءءد(.ه.->ا~:)ءدفاهال~.
>ماالمعاتنت:ا7دملهاالياتنما«.-ئلكر:امله~نجبكل.و>واك:
أ.طاالم.»مادات:دلهد«ة)8~د0̀دهة17(اأءة«»•ط)ه8)1فه8•ط«الآدعة>
7أاأههط«ة»لهودمه0ن98ا.-جادثة:دله»«ةم8)دالد0)~ا«في.ط«17انعة««0~ا«0
اطه8عا´حه«7اأهههط•ما0دهو<ةادبت.~-ن:.د_-ة•.)ءالمه(ءالد«دمددءءء»ه•
عه»ء)مآطه8.»عا´«مهطهد(د»ءحمودالهحدت.-لها:60داأ«طمأاودما>هله:
دد~ددهذ:دإلط6آدد>ط)ه8فاأكه«دالة8د)8دأته»د4د_ه(اأءة«إل_ه•8دةءنه0•
افوأد~•ءه«ما«ألهااءةد-~.و>~:)8)آكاد«الءءال_طةآه>9آاة~ة>

8أعة««)1د~يت.~~:.»إل•9تاة•ط«ءء»_ةته«(76هاأءة•ءف~0ا>:~ذ
(7دملهيمفقن.دمعرية:ا)9د•>اة~«اأءة«د_«))وأء_لة.~مو-بعزن:
تاة~حريز•9ءداأعةنقيا.-اماب:دإله•ط«ءءدالة>هاباد.-الفريدا:ط«ءءه_ة<ه«

إلهة>9آلة•ه«_(أعةاانت.
(33«وءديه:ء9ه._.مه7.(دءءأ~9ء»ءالهم.«انا:ء.د_اما(فا)
أ8مأددهءاط»ه)فاءهافهد»ءء(د«ه.ءيمبى:ء.دهتمبر.-بلز:ءءدأالءهوهاه
أ»ألط»ه0ءهاادء)دءرم)،ء)ه7)0ءدةةهداددالهء«ءطءه)ء»فالكة«ة«ددأاءه0أ(ءهاا»

ءها_أادد_ءمهأهدءءهاداء)هاءهءءداه9ءدء8«ءءد(«دءا5دءاءوه•71ءد»»«مة
5)»0ء2ه»ءاد»ذاد~مطء)ه382«420.وفرب:.د_عرب.م.دومثقالنا:

ء.د_طت.9.مة»9.7.~دء».(()«ءءءألأهم>)...(.:دة(ءهء»ءءأ)«ءدءدم-،.-~
••و~>،.>~~اا.ا.~~م~~_ا<»~~،~~«..~´ينا:أ_.~ا:أ•._تريل~...••
.د_«ءء-ءطءدء»)اةهةدالءهتعولدأءء~ء)هم«8)دالء)ءاءال.«>-ء:.د-

تود.9ط.)ه.7.«و«ااامءءددهه)دء»4،ء.
~ءدار_د.د.~>.،~~..-»~ا.،~(.-»،ا~~-،1م.،ماال~بن~~
ادطءاءاءةة.و(~)عر:ء.د_عر.واثبزيدزمرههملوكاذ:
دعهى«أ~ءهه)ط»إل2«205م«•)48«7»«ال»«)7د»ته8.145وو.«)0ء6ادءهدعهاه«م)ه
دنه)الهعهءءاله«أ«_د(أدةدد«اذالمدسزةبزتير.و>عر>ن:مل:دنه4)ا«
»هه«دأالذريحارثةبنواثلةبزمديربزمافنئبزءه)ريمة(عروبز»ه)(زيلزل«
ءء»ادء»~«7دااءطأ«(08ءءءاده473«الدله2«705«د)ةدط2«19.ه»7801•إلهط1أ.3أ8«0•

)52.(.67د.الءهءدنلة4ط0~ه«4«0ءههم«ءىه»نه.».«64«747«742.5«8لمة..د_د~»»)
~•ءهاده»مط6((ط0أ»دىه»ءءطءةهمالءمءد~اهءهاهناد«»أ)ههه)هد~ذ.
وماذ«يباذ:.د_اد«بيعاذم.ه.ده)ءهنا»دنلهههءء«ءهأهءهه)دإلط~ه«3(اال.



ه»>_د>وال.لموال
د:هأدد)ه2أم.الة.د»اء:.«192و.:.)ء9ء_د0..ط:وم:.د)دادذاء7ههدء´ه.(2(8.

وو(د.)ءأوة~>ه197و.:.دءد«دذااء~د_الد..ههفيه7ء5.«دأ8أاءءه(88.(98ه99:
)»أآل5480.

(37•••().أءء)ءأه.ه24.وو.و،.ا243:ه>..اه»48•(52:«.ط»إل2ا.62.و.16:«.(
)83.412و.:ر.ألة9ه>اة3.8.>>.157.>.و.(»7.د.اه)939و.دم:(8́د7.5.و،.
138•ر(ه.)ءدإلط.(3310:..ودأل2ا.5:و.أ«´دأل2.257.و..•(هء7اده0.»ة
6))ء´دا.أ88:آ3.7908.>>.3>.-أاءه0أالوهءفادءد»ء».»دا9.و..و،.)~7ط«1(د.80.و.
2(.0،.:9دد>دهه220:وم.ةودال2.153:و..)8ءته)»8.72:و.«´»ألأ.ط••(د.)ء

ألاأ_ة578و>.:«)`5.(65.وو.أ1.109>و.:)ء8الا»»إل(5.98.>_و.
139•و(«6ء)دءد»ءهداده:وا´2.404.أ2.202و،.:´ء8طط.دة50ء´أ5.

و>(ء)8.أ345.م..)ءاله(´1.65.و>.ا.(ة09.وو.وو(د7أ~ة5(8:و>.))8دألاه4(5.98.و،.
140>و_(ط(8.أ346.و.

رماالمانة:.د_مايةاال.روتل:.د~تل.«.د-يردى:ءأ>الأوة~ءنهء.دءءأ
النريييزابز.ووهءر:ء.ءالءريو.

(37•ود8ا:ء))مه8أه»دأ(ء_«.)ء«دال2«5رر«.دالخ~بزأممت:
.)ءدد»ءم.م124و..وفلسيننويةمميدبزوعرو:8عهأال»هوهه))~دأ_•دأذ~.ط
5ال´».طألهطة5ه«)6ء8ددءة0ءاءنهت0هدأدء))هأ)ءء_ءءه4أهءده)دء)ال«(دءط)ه6ءء
(طاءط5اهءه5)5)د0الده8)أدأمأددهءاط)6)دوءدههرد««ددده)أه8دأ5أد04._.مه)7(..
ببزومات..»،..~،~.~000ررم.~،_<،ببزرما-م،«0~إ<«..-<.~.~.،~<
ءطالء)ءاءال.و:،ألنام:ء.دالتأ_الم.ور:دابا:70هدمأهالعه0ال•

.)ءه.اه49•اوم.7.دخالدانا-.تتركي:.ءاليتركي-.الترو>بلدة:.)ءد.اه58•2ورمءء»«مد
التر.،ا._<~~).~~<~.~.ال.

(38•مالكالبيالمربا>~بيبنبداق:_6ءءهأءوهدأ)ه.د41.6•46أ•دالدءء~ط(´
8داا5.ط8آطإلد«هةإل~اد>أة.ءاال~:.د_االمحق«.)ء«)اءأ.او>هالهءالما
55)اءاا«دد~)اله-.ا~داذيوم:95»د)د8.أل.38-(ادا(7«658«.أءممه~ههدءءهدأ(م
.د38.6«478.ورتم1:.د_ا~ت•.أء(8.م>بحهة:)8ككم.

د>اه-تكفوذ:)8تكفرهممإلهطبرائقكتكفوا.وواطادنفربزالقمقاع:.دال
اهامنقربنالتاق.ط»إلم)5اهاأتيرنالتقق•.أء._.مه7..9.5.~.6()9185(م489.

ررالالأر.ه:د-.وه
639مواياه:.دالاتاه.مرار_يزامدىسةفيرذك:دعهودأالءهه)7~طه6
8.266ه.ه494«)6ءءءه)هه)ه8ءءدامأه4.845.ماالدلدوجمافيلءط:)8
األخر«يعفيوتيل.وابال:5ءأأءنباد.و>بأرمال:الوا´«5ءأنهبأجاد.

••.ا~اذ:.دال.الرا،~.).«)~»م))~~ا.إد.م~إ~•••ا~~ا~(..ا.،~»)«.~
األتحا~االمة)69ا>.)ء8109ها)هأهء»أدالءادطأأه9دالم8ء)دهه5«>ءأ«•.الء.~8.
8أاادهه«ء_أهأدداهده)0.«ءط1899«9ءء«2ماددده.الأمحه.ه.دنر.-ته«ئ:اأاله>
50ء´أينسا.وروتد:51ء´ألقد.-التول:في.طالملي.ومالذيالميداذا
ر0ر~..رمرو.روءدر.مرمورورروىرررر.ررررمرررمر.رررررمرمرم
8آل0له)أه7ةاناه6وم«آ•70ء9د«ءه)ه...إد0_أءأإل8؟ة«ء7.5.)«ءممال57أد)طط

ء-85.ه5(دءأ)ء•ه)ه5ءه1827.ه«أ0رم.ووشكه:)8لكه.
(40>وفراقه:.د_دءدءاءهم.)ء)9.واتقب:0.د_انتب..)ء7اأ_ةم
)8«اله)´.-امرة:ةأه.ودد_.رم~يكلمر:.د_ايكلسرو•.)ء)8.

لتت.<<..لمالتيت.وراالعبي....إ«~«..).:.~»0رم<.،كاايا~~.).~.~،~
.ماا8م..وو~:.د_ثبتم.)ء18.



14.(م(ءأ..ط:ر.)ءو`دال2.265:و.)6ءكود1(.54.و،.(1(.38.<.و>(ال.)ء
»»ال4.153.وو.<<(ء7.د.(ه)10(2:دودأل7.153.م<.4(.7:و.(آلا_ة5(7:و.
8داممه.(75رو.((ذ)7.404(:أء8ألط.دة5ء´أأل56ه8.108.5عهء«نه»هاهآلاأ«ة)6ء
هاءهدأفيحهناذ.عردعهأالءهوهاه7««الغبراألهمن.قرءءدهودأالهءه8́ألط.دة
اةببزيرالنبر.األممو.(»)8.د346.ر...)~ءط)ءدأل.~ط5دهاة

دلمة)هودهدا«ه(آ4.
147•>>(ىا83.347.و..)~7»أ«2.262.و،.

14>(و()(83أ.57.>..أ~8.7ءءوهاءه25.اا4.
3.3518.و،.(6ءذدءددءه.ااووه«،أهإلهطه«أهد«4.

ظياهن.~ذو.(أأ´»8هط.دة5ء´أ(8د.ه10.
(8:و،.هه3.3ا3.و.356،،.:)8«<كاد8.24.وو.
(44•و(ا.كاة«إل2.28:و..ط3.35.و..(

(46«مإل~ة:7.دتمرة.9ءهوءأااء-ه»ء4.دإلط«(3458م.•7«´»2«262و««
7))ده24وء.««دالدد(ةمجث.و؟~:.د_ء)ء)«»5دء)دذ.(وردأ)ط)»ه
اه(دءءهاتك(ء«ا~.5هدا»ه~(8..)~ودال4ا«5وو«(باجؤاربةبابلربارهمومحرا~
افوارعمزبهامةفيرفمليتلفيملبرالنالماركافاربياالشجيبعرةبزصبيب،.حررمورام
نتلوببزالمعيرةا،رفييةالكاهلايهفخربو.1)(ا>ه«_ءءءادعالا40ءد5»أدءدادد.)م
5)9ادة56>د»-6(ءأ»ءءاد4(ءههء»أهاه)6ءء)دأ_ه5ءأ5ا~.و~؟-:.)ء
الهيه1م4وم«هه.-دمو«ا:ء4.أ.ط3ا.84وو««ط)ه6داهدعهبابلا«فرن.>>ذبا،ا:

.)ءأ.ط2.9ا2ر«م-.بؤنارتر:.)ءأ.ط«(865م«.و>اهراق:.د_اإلاة•.)ءءهااءااد)دم
.~~،~...مابوبر..~يااد-~.)<.ا.ا.اا_~~~،~<.~..~~انلوابلو-.~~.~

2دأتا«.)ءودال2«153م«.4«77م«ا.م~(اة)بد:.)ء)9.
م«»»م_رت.••.و..~.،._<._،.~،.ر-ا،..>.أيا_..~~..<.«

ءالماه-)دهءه-«ط0)ء)ءاء~5.وابال8~:ءءدء))أمد«هأأ_6ءال6ه6ء»د
ءءء«اداهء)م.ة«.أءء~)ءءأده«ءده~د~ءهءءه.».دجن.و>هام:ءه))1ء
ءءأااء-ها»دعه)كاهه205ر««دإلط«ا34ود.اه.8الدة6«(283و..~9اءهءهده»أاه41.6.11.
464~ة)>~.-:كقيلة.أء8ءة(««أ.طورلآلبب:ده.د_)دء)ء)أأ)19(.7.د
»أ1.ى»«_ابسرد«د)««ذ»د».-دد«ياط:.)ء7«»«ا460«0و.م>)ز~دال:

5«ءتا(7و«م.
و»(مربهر:1ه<ل.رمبت:.ءكه~.معبيدة:ء7.دمبيد.
ور~ملتفة:ءاه«~ميلفةد»ط«إلد«()أ«ءء«)وءأ(ءهه1.كا.7..)~~6ءءه««ءىه6دأ.«6.
4أ«484.ورفمنات:ء.د_انناز.ومننرى...ندهو:دهءادهدإلطم
ءه.نه.~إلهط)»ءا«51ء´أتفرو...تدهو..د_يفرد.-وة:ط«إل«56ءأأاة>ذ.

ووالرؤنةقه:.أء«دال4م94وو«.>وبا«:7.دبا««.أءدإلط.56«´أ.
م~اويارروا:ء.د_ايلساررم.ونأبى:.د_ناتا.ومتو_
الدسز:._ودال4«1(6ممم.7)>2و«~«286م«.مممحادرنملم:7.دبزملم
درعهبن~«.أءإلهط2أم2و«33و>.«)9-.مليةبز:دإلط«)8ملة>و..أ~.ه)ءت«ءه.

»دإل2م338وم.التيرب~نلبي(حلين)•ءإل>«أ»ة74برماكبزمليةإدمنهربالليى
األذدنبكءاال.ءننمرن...فوم«)ا«طءدأالدألم7دعادطدا)دد_«له)أط«ء5.اده

8أ5أ-ة0•ممه0أالأالدالعة«ءأد~ه1965«2.652م«•)6ءداءهأه)9الطاد09دأهدأالءااهه
5أاد_أدا>.و>فقال:.د_يقال-.لمبالمت:.)ءدإلطاد.أدهالءددإلط2م3م.أ-.

تكفين:»7.دتلتين.رووبعلما:».د~وقلها.دإلط2«38.«مجلما>•)-6(ءأد-ءءد



له.(ههه

ه)ءطءط)ءاءءءءهأ~دء«ه5.-خيبفانك:دإلط2.38و«حليباتفاظفاأه~5نادالأ)«ه
ه4دنا(اءداأ(~.

(5ءممالحمماكمهبلويقال:ءهاءءدالءهءءددهاهءطءهاءا-ء»هأدءءالهه.
~دأط.اه)180د))8(دطبزلملائنالمدرداحمينبن(اذاهزبزعاكبنعبيهبنءاك
~باى.الءطءءى«ءالأ(عهدأءالهاهءفادعه«اله•~ءدنا(ط8«1ة40آ»ال.ما)9(.أل..

»الوداعابو.دههدلمةدإلطه.ه«)2.46(د>>.ط«إل7)»»ده4)8داغالماو.ودا~دد
ناته:ءأ.د_«ءء»)ءطءدءهاه)هدد(ءهالنربوالجابن«ط0)ءال1~ء)ء.وأه
.لا.اا...م.~~،~،.ما».<~~،.(~.~ملكامترآليجرميثا،.ع.~.بد~ايا:
.د_براباببر.وم،تفهبهمرف:دإلط2«50م«ممانممملىمواتذمماالروف.

م~ياديال:ء4.ط»إل2«57د>««58ور«.ومنأنفه:.د_فانقذ.
>~(وااداع(اه):.)ءاددءم.مأ4هده•145.و.و.و.مددا:اا«5د«أءاله
ددءءء»هالآ.«،باادلتدته:».د_نا-ات«تهه)ءنه0دأءههوهاء_نهااه(م.
د>امأ:دإلطم)8«)ءءاءكا0دم5ءأنهذ8.وميتر~:ااداءااد»دمددءء)الهيتر~.

••اتم0.اادا»ااددد»ده0دى_اتت..واال..ا»ا«ااد~.~،~~،~.يا.
147•وشعبة:.د_شية.-ابا:.د_اتا.ومنقل:7.دنقيل.
«>حميننأمباد:.د_سنن«مباد«.)ءأءأدأ.م149«وم•ء«)>ا~«7عت«أدط1«210.
و>المسبمريز:.د_المسمريي.ء_)8ددء(ه.د>الغتكزدلم:)0(ء5(أه)هام~ء(ه
د0د0«~ةأءطء»ه~أدأدددء_هده(هأ)دأ~اءهدأنهءهاءط«-هعالأ«)~»د»)أوهمءاأده.
وموبسرملمربهالنربة:دهداده)8.دإلطامابهلنربة.ووبالبهرةالجريىين:

)1>ابمرةالمريزبين.>واخه>ان:)80ءءءاله«أأءأه.م158و«اميه>ابز.
.كه»و>يهواتبل:(8ء~الدالمرةاد.و>بمد:(8مد.وماالحزاب:

.)ء5ددنآ38>>.•)ااداأل66و.(•8).ال.دط(أإل.
(49موعثاذباب:فيه8دءدد«.أءإلهط3«185(:7)«352>«.0و«يت:«أ
.ءممه_،مة»د«دالدأهاه«هءنة6دأ7دهىه•ء4.دإلط2«96دد.«~0)دء•7دااءطما(2.
م>بففاذ:.د_غفاذ«.أء«دال2«456و..د>ا~دد:دهدلةهءفاء»مأءالمهددعه)اله•
0..كاك..1.ورالوير..،هاادييي~~<~.د.،~.ا.)ا»ه5~•..كا~.-.~~

.)ء56)«دط0ة-ه.روايانا:.د_ايايا.->الربلة:)0ء)ه~ءء~««-دأدءد
أ«نادأ~ه5.8د»دءدم«ال~~دأاهءط~د-.

«_(وليلقانا:ءاه.ء_ءها6)دء0ءأ)دأ_ء6دهه،ياأاباليلفتانا.



م_ءدءم
(33>و،(ء7.د«؟ددهه»8اتاة15(18•ا3رد.اها.:ا»ط:دد«_4•أ~دءدغحه(ة.(5.ط

(33•،((.)ء7اهة58.>،.(و((ء8آ:وو._.أ6د»هه(.(60.>،..ا(14.و>.(
>.(»)8..):ر>:(7»هو«..أل:(.>>..ط:ة.و>وو(ط)8.ة427.و.

(35•و(ء.)ء.اه«51.48.>>.و(ال«8.أ4.و>.((
.كا(و(ءهه.(4(8>>.و.:7ة:ه5851:و>.~«)´.ا6.و>.دأ.(أ15>>.:ا8دإل~ته

ممونجما:.د_وينهبما.رميمرة:7.دبمرذ.
ءءهأال»هىه)85ةاأاه.ط«إلة««آلةاأاه.»_8ب.´ة

ووو..-ررور.ر.ومر.مرر..رو.رم
13«(وفقال:.د_افقال«هاأ-اءاءال~عه.د«،حاف:»ذ.د_و
فيهاء«نادنه.-(ال):.«8اأهة.-د~~:ءأ.د_ءفاا»»هاههد«عا)ءاءاءه»ده«.أء
اأ«_.-السراهمايقول:7ةاأهامسااتريد.وتليمةبز:دد«اء)هءدا
8اأأة«ه•7ه«660و«.-انم:ء.دالامر.«ماببربزسرا«:.دال0ءءءاله»
أد»)ه1.ءماعربزحبار.و>نصرع:.د_فمرع.ورثببا:.دكهشبريا•.)ء

د)ءه.>.دبج.د)7.7(.~..وو>نامه:.د_«ناده.-النمركى:.د_التموال.
مد(موتقانلما:».د_يقاتال.-امة>حرسم:4ءه«كا)»ءه)هءعاددءهأ)~ه.أء
إلهط2.9وم.(.مميألز:».د_يادذ.ومتيلما>:كه0ءءدددهه.ا_ه
الأ_«طنا>لتل-.>ائلبزبكير:«ال8دددههم«اءطء»طنه4ماكبز.~قير-مز>:.د_
ة«•.)ءال_ممهدد؟؟ه.ووحرد«ير:.د_حرد«برا.>وممبة:.د_
~-.بيت:د´ماكةم•)هءكاأه~نالةء)اأية.ال)ءه«مة.».د1287(«•ه)0ء»«ه(ط
8الط8اأالمةا«ط5ط«ة•.)ءط«إل1.2942•5طاد««ااهأ»ة•(»0(داأ_7اد؟أه~»أ»«•.الء

«ه)ءء«~•1(«37•7).».»8́ططالمطلحةأ«ط5ط«ة.
ا«كهوتالعبيدةايمن:.د_تالمعبيدةابيعن•أءطءط)>.ء)ءأء(.

و-8اأ~اتهط:»أ.د_ءط0ءءءالهط»«4»دالااأ»»طو»أه5)10»6ادا(ءأادأ«ءاأ
ف8الزظيتراء»دأ.كاامما»ط4ءاءاءه.وخرار:.د_هزاه•.)ء)8ه«4د0«ءم.او.
و،مزنيةاال:.دهحيزيةاال•.)ءألمها.ا6و.ا.>ممعه:.د_ميهم.)ءآ1«
)7ء«0آء•)6داءلهه~.-ما«:ء(أ»ء)ه1(ابرةط«دأ8اددء•.)ءأل«ه4.405»ر«.
دمعالةبنفواف:دهدادهأكهده.م(54و««154«0م«.)ء)9ءه1ا8و>««)8أاا«دم
غالةبزاةط-.االدأ:4»ها0ءدء«أااءمءءدا)ا0ا»»ءط85أاأههده~«دناءء»ءه«هأ´ده•
ال.(ه48•(دءء»م92»«..د_الجادأ.ووافوا«رمنقوم:18دهدهبالبهرة.

ىفي«ييب:.د_>~ن«ء4.)4.
6.~ممبيلمم:ممهالقاتلينميبل.ونذلم:.د_نصدفم•ء4.ه).
«>كاذ:».د_«ءءد(او«أه«>كاد..<(نفال):.)ء)4-.الحاذم:5دء»16.مدم.
.مذلكنبايع.~_<>~:.،كا•~ما~.م0•.»».~.ذك(ملى)~ير.مم<تيربن.
)8د(الدبالمرة.مماللعا>:.)ءودال2«58وم«.وراك(:ء.د_لر_-.
.ابا.،•.»..ا~>ه5~ام~(هم»~~.~.><_»~<~».ومالنهربر..«)اسر_يرم.

.ورا~.<.ءكهرا~.ورابار،..«كهاالرق~.ه.د
(3.ألمينزالذدايع:ءءم»ههدهه)ءط.دءءيفز.(1تفزالاتج.روذى

اإل~ت:.)ء5»«»(1ى.،بهمال>~حبوام)4اخبا_دذدد.و>ذ_-:8دهد~دء«
ؤريت.رموالخل:ء.د_والل.و>وده7ءءءطءأدءد»ء»أدوداده5د«(د
«أءها«د8ءهاء~»«4ءكادد8ءء_(ط«هالءهالط4دال.ط_6دط«(`أهاى´3ا«56>و..

رم-.._.وووسرم.ر.رم..رىررم_.مر<ىررررر.م
(36>و0~~:.د_ءءءد~»«في»)كه.م(6و><0_•آالطءء».اه»48•اأالهدعه•



ومد_ءدوال.لموه

0~~م~ر~«««~~~.ء<0~.~0.~:•0م.0.~.~0~د.~0.0.~~ء...ل،،.،~~،،..~،~_~<ا.~.
ءءذاهءءد)9أل«أ7.(.».دال.أ_دة»أ6له4.د~دو،().)ءدإلط2(.6:و.)8
3(ا.6:م.7ةاه56:و.أ8عة(»(2.50.م.الو)´2.15.و..اة2أ.92:ر>.ال´ده2.242:و.ر.داق

>اة~3.185:و>.أءكه:.«1(5.و>.(76.و،.و،(».)ء2أ_ة560.ور.
و.6()3.4788.>>.>د(أ.)ءآلا:.ة584و.:)<8إلاله0»أ..ط.•

13.(م(ا.)ء7ا:هة585:و.ا»8دإل4>5أ..ط.و>و(اا.(ء»)8الد»دإل
..ط:.ر.ر>0(ء.)ء7اأ.ة585.و،.)´1.6554.>و.(101.1و>.:)»8»«إل0الأ..طوو

ااد)ه(ء:ه0)ء)ا.(دءدءه.»1.7:´<8طط.دة56ء´:1اه.ه16.
(38•م(ء.)ء7اأ.ة586_و..>>588:و.«)`1.655•2ا5.و.ا.اةا0.م..953:وم.هدال
1.61وو.:ه´دال2.2(9و.ا«ه()أه)أ)~.هأهءهءلهادء.ه)ه7الءأدةأطهله4(»~د:

ا8الدالدإلأ..ط.>وو،ه1)3.4798:ر>..)ءداده8الهوهةه0•3وه»أ7.>.(
.م(هله´م0دا.ا6و.(:ال«)´.(46(.اة8:و>.8́ه)ده9.0ه>عةاد0ة´ه_ته2.230..>.

(39•م(مدإلط2ا.8:و،.(تاألال`ه1أ.63:و.8ا_ة588:و،.7و«.(62و<.:و´دأل
2.279و.:8.ء»ءالاة9د«)ءءاء90:«،.8̀د)د.تهدة~_تعة´_داه2.730:و<.ده>_»ءده

(769و.»)أه)ممةد44أاأه6اهء»:(»ده`»8طط.دة56د´:14.»23.5ااأه)أ):الال»ها«ه.(دءددءه

3ءء()ء>955أ)أدءهالءده~أ)ءءدهأأدءهد4دم4ء95و««)38«428م«.إلهط2أ«90ورم•
2اأد»ة530م««584و«.ة-دكاه3ءدء»ه«ه«.الءااى()«149د.ه5845ء6أاههه.او«.الء
د«ه5>»ةم.م390.و>تتوال»:»7.د_ترال».و>الغدة>ال:5دءتا39و«•

6وم~««ور«اام35ور«..)~داده5د)تا5وو.أ.»>نصال:ءأ7.داءطدءءتءذ)ه-)
ماد~ءهويه«ء)ءاءالنه.وممبت:.د_~.-تقمتم:.دال.زنقمت

م،قبا>:.)ء(»ه~«9أ)ءأء)أ«ءدهاآأد))ال6دءههآ8ددءههدا«ء_ء)ة«352.-0انكر:
.ء(اتكره.ووباالسرافيدينال:.د~باالممرانرااليد_نال«.أء)8.
روالبجا>:ده7.دأ»ه)هو«اهاه(ه(57وءم«.د_0ءءءالشجاءهاليها.)8ابجا>مالاأ_ة.
11(دالدإلالبلبا>.ووقرف:.دلاليمرف«.)ء18-.تذكرة:.دالويذكرم.)ء(5.

0م«ء•ذكر.«.،هاذكرها~<>»1كر0<.او.~~».>ا<ا~~.و>~..،<~>~«_.اببا.
•،،.او.رالتيت..~هاابتيت~.ء.»(.7~~تتيت.)..ا.،هه~5رم>،~.....~~.».
وميةكل:.)ءدمهءه.».دفينك،925.ط.د_مية.م.د-مية:7.دية.مئ>تد:
».دالنذق.-ببميربالل:ءأ.د_«دءء-)ءطء()ه«)7د(اه«بسز«ط1)(ء)ءاءه.
والح~ايلهم:5دءتا14م>م.م~مانهزياد:دأ.د_ءءءها)ءط)6ءمما)هد(ءه-تلملى•
هء)ءاءه.و_انإلودفك:5هداده)8ططدة«56أأه..د_»الجانريك.
وممخربو:أ«ءءه(ا)هأ9أد(د((«-«5ءءدءداه«الهه48تاط5ة()«ه5ه))ه.طإلءهط.
ها8رمالناهرتل:81دإلنه0هالنارواخاق.وسه:.د~~«ء))«
ء)ءداطهه0).والخامةةبز_اةفي-اد:.أء)كاههأل(2«0و«)دده_أل83م«•

)دءما~«7دااءطمه72«7()>ءأد8ءه65ةه8.2ا0و..ما~:ده.د_أه.ى»د«
~~_ء~~:_~،..~كا<،<.»ماا.واياما...باربزا_ب.~~.،~.~)~،0.~ر•
8الهة)»ء)«~«)أ«إلهطأ«ا6(6م.•)1.1.125>«(..د~ءاء)اال~«و_ر0بن~اة«
دهدادهدإلطأ.طء.اله.~«8ة8اأء.(ه8«..كا.د>محل:ء.د_نحمل.
ورمراتاربوالماديةاخه:».أء)9دألهده4-.9وو.-.والتق:.د_أالبق.>و~:

.دالندد،•لحاأ»د،ال»)»اءال.
1ك9مرمؤمن:7ود7مأط>وأاة~ه~.-فيا:7«´»•~0آ)»-ده•8́آ)الاد«
81دألالدالمك.مويزمهم:ا8دإلهدهويزمك.وذاك:.دالذكم.)ء

ء()دم0اءااددءماهدعه.ورمم:دإلطي.-يمرأنا:.د_تمردنا•.)ءءكااءاادءده



وال.لموه

.«1ه7داد:ه)83.4أ0:و.8«)»1230.و..«.«ا2.ط3»1د:ه«)`1.465.ة1.78.و،..»(داه:ه
هدأل1.6.و>.أ2.454>.:9«دأة~»أ0.ط«الد`»_2.و.أو>(هآ4.88ر>.ا:.)ءدإلط

2(.9:و.(8ةه5881:«>.9_«أ)91.51ط:7.»)5.(10كا0.ور(د.أءاأحقال
589>.:)أ9»إل5ا4أ..ط450.و>ط)(اهأ6»اء4أءه»ء»8أ6«»).ا.،و.رو.»160.(و،.

(60•و(ا(83.81.م>.و>0(7ةاأه590:>،.«)´41.65.ة1.111:«.´»8طط.دة
51ء´أ15د.ه25.>>(».أء8اأ.ة591:و.2ءد.»»هعةء5.ااءأل(49د.ه584.ء5.

هه؟دةده391:ده))ط«إل0.»8´_داد0_0أهوفتاة170.
(6.(«.(ه7.».(ه)1084.ط

(63•و(ال90ه.هةء4.ااءأل150.ه«589..الءهددتة.>ه(5.(.«1.2.3.«4.ط5داد:ه

دءءء«هد.ود»دداز~بز_د:أههددأ_ءءاءءاءءه(ىهدأ»ء)د)دددبزدبه
اسزنمبادومرمارذبزحزايبز«هنبا.بزعلقة«ءأ.د_.اه)10هةملتمتبزءباد
احنربزمبادلهيتالاذيوموايهنسر>.بزء)المهابة(حزبةجزان«ويامبيبز-ون.6»)
ر_ررو.ي.و.رروم،.موو«م.دررور.رم~ر،ر.وررررمر.ن_.ووزدنر
.)ء8«5.»ءه»ا.ال.د~لنذأل9ن-)ى•ادءال~•دالااءطمه9»1أ•90ةةه2«د(كة»«•
ء.هااءال«149•.ه»5845أاه)ءده1.د>«.(ء>؟»5أالة.9.390»ادأ11.وداإلد0د:

.)ءودأل2.560و«•7ةاأه588م>«..د_الحردد«.م<بال(ابا:اباءأ.و»ده
،وفزدتم:ا((د(دألاتاتلمم.-آالط0،ا~ا>:7ةاأه«ا5الد(«إلالطبامذاير.
180موادمزانو:)4مزمافي.ريثز:.ء_يبز.18يير.محبيت:

دهداده7ةاأ«ه.د_8.~.8.3»ة0ان7.د9~~•7اأ»ددة)»ءا•)8دإل4أ4~..د_
حت.والكري:ءهداده7أ.ة17.د7:8ةاأهادى)النمرأ.)9أ»دإل4ا~_.
ردأإاله:.د_•دا~.0مدا)2اأاداة•»)´5داله)8~آال«إلءاال4<دءاءءأءأءدأهط
د~د»ه،ممرمهمرلمردابهمينيا.م>بمرداوالحقن:2ةاأهمركردااجلن.
وميرر:.د_يوو.مممرملر:7.دسمملر..)~7)«وداادأ»2>6ءأد.»19«
ء.ه8دءالاه•أماءدأدم1850«(5«.(ء8اءط.8دأا«ء1891«12.)ا(دأأل467د>.«7ءداالءء.
9داله.(692.هاد2.124ءهءاا)8ء(»أدا»ء5ثنم).)ءءال«)هء«(هط.5نا»4ااءذ»أد««ءا(ءدأطه
9«)ءاا(ءأ.8أاءءه1894«»اءال2>96:ا(ءأاأ»اااد»اأأااء(ااد)دءذءأدااا««ءأءداءءءال0

دءاآءدأاأط9ا)أءاأء)•د«(أءطءااأط»ء8ااء2اء1ااء~الءه8اا7»ااالالااءا(ا«).داا«)دءااأء)
0هأءءه7اأ»دء.ألء)ء(اءه•2)د>اة««(ا»أه_ءأ4ط6هه.هءءال.ءءدأد)9ء).هءء(
.ددأأل•ءءأ~(902•9(.اأ.»دأ)2.(هه1.(44•(901•2(«داط»ه()6دأأ)««»ام«ءده«د4
دء)«ا~ددأ)دأأ)هأءه.~دأدءااااه(اا«ءأ»هدأ.ءااالالءهنا«دأاههه»أ0ءء»اهنهه.

ومالبز:.أههالن.ووفغرر:.اأءداحمزبزمباد.
(8.»وومكوا:».دالوحلوا.-يرموا:.دكهيصرموا.مكيبت:.دالكبية.

رسرباني..داليايوه.محا،:».د_جامه.>>مقعامماما:أ»هءها
ودأ«»ء.دالهه»ء«أااءه.)ءط«إل«اء.أده.».ده.د>الن:»أ8.ءءد~لدد
دده)«دنه.و>اسزابز:.دالخمراان•.أءدءأءأ.م(62وم.ووكزيد:
مأددهط1(دي8اا~زيهه4اأ«قال20م«دأ)ه«ء«•.)ء6داهدد)»أ.م21د.(يومفييه0
~0دا..د_يهفي•ا»ط»أءده)«هم)ذه7اأ1»0ءءءد(ءه)ءأ)دأ.ء()أدأءء))ءطه)

(«-كزيد.ومالكبية:».د~الكبية.
167م<المأل:.أههالمأل.هتا«االةكب:ددطءة•ادطأط«إلطبالزحل1-«

7ة8اأ0االد~ادد(.واآلاة:آ_ه«ة•ا«طدإلأططاأل~!.~اال~~:.».أ
ملقمةبزمباددالهملتتبزمبد.ممم:ا«طدإل8دطلقد.-اخمريوم:ط0ءة»«

7اذ.ة«(9هدإلط0طاخنرابنيرم.ونالوا:».د_فقالوا«.)ء)6ءاءاادءدم



7اأاداة59.د،.أ.»1داهه:ا)دطإله.~ط8داهأةله»ااا~اه1اآاةه(ا1~.(»أه)~د4أ)أهاهه
.(دءدءءالوو(الدإلط2ا«8.م.(

(63•ر>(~.)ءد)ة»ط8«191•د.ه161.ء8«1ةااه.آدالداالةط1•489.
وو(ء201أ4.د.(

.كا(ه(«.)ءدإلط1«2465.و>«ا8́د5«406«و>..وو.(~9أ(ده«أم>ءةا5.ر~.)«.
.~«(()~3.و>«و~(ط.أء3)«464.م«م>(ء.ألءدإلطا(ا«ا2م«:آ8́د

5«40و>«(«9دأ1د6ة«أه0ا6.ه.م>«.و~«((
(65•و(ال.)ء7دد5«72م«:ا8́د5~.8.و«و(ء.)ءدإلط1«3~9.م~«

دأل.)ء6اادااط206م>.»6()>ءأدههداد0ا.أ«اهأ.اه60.و«»و(وإلهط2.14و>.«
«´دأل2.259.و.9آ»ه6«»ا20(2ر«م«(8̀د5.41«و.ا»9أالد»»ءة3أ8.و..)~دا`»>-ة3.1~.(«



لما.اههه

داطا»_>ه4.68و«:دط)ء8`دهاه.اه)ا67.و>.«و>1(.)ءط«إل2.1.و>.(13>.:
318«348.و>.و:)2ا(ا«ة8.22ر..م

(66•و(أ.)ء7)د3.و>.-)هه14.14م.ا««´دأل2ا.66ر«م:4هأاده3.2«.ه17.0•
.م554.864.م()ط«إل2.23«و«لحه(.(54و.•.»)`3.2.«(آ2(4>و.ءاا))1ءءا»دة»أةاده
وءموموومممررمومموومر0رو-م-ررو.رمموووم~ورروورزرمر<روورررم-ممومووررو.
متبزاك:.>،(ا.)ءد0دءه.ماا0.م.>.ا_دالء.«.ةمه0طةط(3م«(:

»7ء»د(3.233د.ه205-2056..تإآال«هآ>ا»9أة8´أهدهو«دددد«(71.185أاة`د.آط8`»ط»
د»هاأأق4م.•دإلط2ا.59و.:71ةدههه0«8الهطة(ء«(>(»نهد(أدده0د202و«.موو(د.)ء

و.ررورمومم
(6.(م(ه.)ء4غو20(«7.>>«>(ه.)ء(8و>«اا(.):(8́د5_«9:و.
أ6هال«أ»اد0ا«كهأه´ةه)60.1.و>.»و.(«دإلط2«25.>.)7.)ءدا)دآل8.74.م.«
>>(ء7دد5«24و«:)»8«(دإل44«69(-0..أ~7دد5.2:و.ا«´«أل2.259و>.•)3.38>>.أ(:

)8́د5«409>و.«7كه»ته(152.د««و>.(اا~«)´.أ2.آ3.2(4>.:ا»دط_أ~در.د~أء««أأل>له
8ء)طءةدهأأدهأةا10.6«»5ة»ط«ة«>ةة)()ة66و..«»6أد00ذ)أة)دادههداد.اه)60«ط)9«1اأأق

أد~إ«4«.(1.219.
(68•و(د.أء»)´43.2•أ3.234و.•«´دأل2«359«و>.906د>ءده233.و.2د.طه0(152م.«.

)8̀د5«4(0>.:ة´داد)ط1«202<.•آء8~>الدأل4«67•.رم•>()دد_5.25.م..)~
د)ة»ط2.83و..ه.ه2984.اله`ه2.260>«.(«)`2ا.5.ا«أ2.آ2.392و..م3«234و>..(2»>ط)»

ه.اه48•(4.0د.--ابودأ)6ءد(ء»)5)_د«.)ءأ.ط«76و..إلهط«)9ء»»(الر~مبه
وءباداةومبيد.م>المذبرالاحدا~:إلهط2ا.3د.ذببالنال،).ووهامحة:

<>.،هإالمت~.).«~إل.
(66«>ا>م:)7.دبر.مبمت:.د_تعت«.)ء)6ءاءاا«ء«مددءءءده.-

يعتر»:ط»ء»»_>دةيكته.و>ورما>:إلهطؤ«عا.-الغماريةنتال:دإلطدالالت
زيادنى>يهانالمنيرةفأراد.و>ابيتهذا:.ء.أدادا(أ(اأهه).-جذته~ها:»واأ
بذةامادماة~(5بذة.دإل8سرة.و>بادا:».ءالبراداأ.ورالمنيرةابايا:
ء.د_المنيرةنابى«.أءط«إل.م>با~ةالر~وعضفيأذ:»)أ6اطه6)هأءأمدهدأ
ءهنا»داءه.ط0)ءاء()دأءهء55(دأداأال0ء)هه6أء.و>اتذيو:دإلطاءءايتمه«

ء.اله_المدير.
667مويعمار:.د_عمل.م.درالفنيلابا:ءأأ«اله3«237و>«دأذ)1ه(ء
دأالءا«)ددهالغنلابر.متي:ء.د_اار.>مكا:.د_كر•.أءدإلط.
امو:دإلطانعمه.-،ادنياهرم:دإلطءه.نه«ثركمي>ا~«دإلط)»ءا~كي>اهو.
رم~برالزيا...را»~ا~~~•م.ا~~..إ<._~..يا،)~.م..مم~~~~~<دم~.

ءهء))«ءاأءءأد6ءء)هدنه))ءد.)ء.أل.~9ءء)ءء«))9ءأ7هاءءهأ78د»)اد5دءءءااد
1اد.أ`اد«ة2))أ)«(ءد)دء(7ء)ء((ءه•««ءددءأ«1806«1.342.وءيتظ-:.د_تظ~

.م.دور،،بي:.ألمه،.يءه،.ي.
668مررل:.؟_زل.•وننيمارنتناهيازنرلوال:7دءثديهامزمااتلرال
مرنتياوذنرمز•7أدهرننهاوتنثديهاألل.3<ء))»ااريعالماذر،ةوالذنرفنماوذنرثديها«ولمل.
1(«اميا>ةى.مشدت:».د_شدته.ويقلأذكره:.)ء7ء))د0(54و«
ميالقدوانمامد»نفنرجت«4تاطاأ0الأالأة•ا»0)»_0ا)«؟هآ)ط))هءةاء0طعة5)»«
ا.(95وو.مفياذابيمرناذيقرايتيامتةرايتاذ.ومأد:ء.دالار.

وممكورروالوربابمبيدفارأ:ممه_شكوراوو_برو.أر~مبيدكاذوا´ما.(اءداأ_أد
(«).«رعبيدبن~:.د~عبيهبزمعه«)«طء(ا)ءءء)هدء)دأا.رم..)ء



>د>_ه>
8.78م.ءءء(-)ءلحاو0أ)د)هءهاحالرا»دأءد«أه.ءطه)ا.مرد:(اطنههدء´دا»اده´دألدا«عه

.(ه)60.ط
669•م(<7.د.اه)(226:ط9هالدأ.اه)ا55.دو.(».)ءد)ةدط.(56<.(

د.هآ7:085«3601..و>>م(ه.)ءا_0:دء4.(185:>..5هو17.67.م..
و>(د8فواا.آ(2و.:مه)»طة6(.(8.م.ء_دءددء»داده:_»0.>اد´ط0هةه2ا6.ر_م.7(7.<.

2ا8.و.و>(م.)ءدإلط-أ.ا8مد.:~1هدءوه«هدأ(م.).د.~.م9-.
(70•و.(ءأ_»هءة245.:و_و8.9.ءء»ءدء20هه>_ةهدءال8«ط´ا8د.دهه~ء
90.>اد´«أ~28_2(ا)9.(دا3(8:دال»ة.دهمه0طةط404.و.(دده)دأ.م<73•.و.م

180>>.:8ا_ة(52:و.8الدااة2.49>.:9دهآء«ة02(3و.:9.آاق8آا_ا.أ85:و>.57هال»´د
فه»اد«164.´ة.اه)62و.«:>الله`62.24-ء>ا24_.أ.و.أ~دهء()´´2إ،(»طءادط´ةد)´´ء.ه.ده
2.»دالأ6(~اءءد)أطأاطدءءهم6ادءأدء)هء.هأدأ.(د«(له´وو(طألةاأه(52:و.

8.ه.اه1.48:و>.7>دة(أد.(9>م..م..اا.ا(:ء66أاة`د.<ط´(داد4أءةا´~»هأ(دهكة66.
176•••(ء.أءدإلط2(.7>..>ر،((.)ءدإلط2(.4••.>76م..:)83.376•<و.وم:

»50ءأه.دءة8)«؟)ددمدا«همه58•وو_.و:)»8الده«إل4(.6..و._و

ءادهد0مده.مآ63وو«8دهأ)د)هددهالد«ده)دأ.م169>«.م>رنر:.د~رفر.
م~معاوية(يا):.أءدد_.اه.-احلفواثرالولد:.أءءءدمه.».دماهر2185طداله.«.دحبر

5ا8د•»8أ8د(ة3ا«92و«م.ورلماهر:.د_لناه.
ا69رريونينقال:ءأ7.دءء-)ءط6)6ءه-ادالءه-مارية«5ءاءاء5.

وملكت:».د~ملك.ممبيدبزيرنو:.د_.اه)1226ط«.دأط8ء»..ءءه»ا)ءءه
سربزيزنى.مماجداردع:.دأط6مرد~مات.مرال>:)´6ءمأ)أدهدهه4
دمرل•ء))ه))دمأءاده.~.ما)7(..مالزنا>:.د_الزياد.ورتافت:.أء
دمهءه2358.».د•8.دنرت.وممبشر:.د~مبسر.رمتدا«ؤ:ءد_
،ارر.ءممرهدباديا:ط0مادة«9و6.اه9ة1بر«ينهين.م>سهوأمرفر:
_0ة-هءء«)هءا(أ~ه)5هءهء»أده(دهمن>أعرفر.رمه)ة-آ_ه«8ذء)6ء•0)د)

6ءأ)دأ.ء6دهدءءعالمباالمرراتامرو>كلم.ورمليه:_0ءة-«9ء9ميا.
((0>0دتمر:9ة-آ6ءء«)أ(ءه6ىه)هءهأد»ءهه(ه>تبل.واهآكا8ةه
ه)عهأالءهءهه)ءءهأدءءهه(ه.اهطة6دأ))1ءأ)دأ.ء6ءءدالهمزالجمليعذ>القعر>ذ>
ماد».~امريبزي..-«.~.<ا<)~.إء.(~~>_..،~اوهادليد..•_.-.
ط0دة-«9ء1حبت.وتن:ء.د_يسن.ددطدة.1و6ترتز.ودا
كا0ءة-•9(ى)1دأ(ءأ)دأ_ء)ءههدفمتقلمتمااذاوانتمر»ي.و،ؤلاله:
.د~»الديلي.رر16دق.>_«أدال8ه)6ء8)دءا(ءأ)دأ.ء(د(دء(ط~نيرغدبخن>
ورتمب:ءة-دكا«ه-«دالومرال.-كات:ة->_ه«دالد.ةكان.-من:9ة->ه
)9(ءء)ءدءمل.ورتلتاذ:ط0ددة«دالد.ةمسرمأ.رمتقرف:ة.آ_ه.
دلهه.ةتطو.-غر:آ_8ءة)9ء)ءده(هددذ.ممنتالالمبرممه:هه)8::أ
7)1إطه.د)ه»ظده0اآلا..)ءاا(«ما8ددء.2ة(أ625.وراميا>:دإلط.)9«
ا(هإحزمدآكاآ»».ةاحقاد.ووالقه،:8اأدقاإلمرة«.أءءءدا.ه.دحنينة.

وافره:ء7.دانافره«كا0دءة.ده~فره.
م»(اوشزبزساذ:»(ا)ءءءءه~منهؤبز<.ن.مأمسيان:دهداده2«1
342ور.«293و.«أ)ءءهءه»»ه«ءااء-ه»شه(أدمتميمان«داله2«5(4وم(´دمتيساذ)..)~«
0)ءالء«ه«دإلط1.2202د.م~ذده-´.505أ)ءه8آه)ه35«(0»«هه5دط)7طههشهة4أط(9
م.(مدههدا«ه_0دو55>دد258و«.وا~ا»ئ:.)ء)57.2ام0ور««)كاده25ور«(.
ومامعب:ء4.ءدد)«1558».».دممب.و>عيربنمبيد:إلهطعير.
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(77•م(ء.)ء9«ءد4ده9أ.؟أ؟ةءأدة؟«~52<.:»56ة-أ.ته7«6)دإاد0دد.»ال
59.ء،_و..وأل.)ءدإلط2.76:و>>(8.ة3ا6و..:»50ه«أ.آااة7)«؟أهدالد(ده»ه
58-وو.59.••م(ء.لمهإلهط2.74:م>.8.<»«)أدأدة؟د_ه507د.:9ءد04ده9أ.ءأ؟ة

لجه_أدة526و>:أأدكه.م(80.ر،.206.و.ر.(هو.ال»)48آ.2•9.495.
وو0(ط«إل2.88<.:له´دتم2.24:و،.اء7»´ه0غة.´دادادطة»اد.اه)64:م.»اد«»ه.م(ا0:و..

أ6()6.م.و.(اأ
173•و(أء4.»8ادأ~عه_داد4أدأ(ة93:دإلط2.74.ر.75:و.)38أ.74.م>.(.5م<.:

»«آ2أ.50.و.182وو.آ2.39ر.ا.م392و.:أ«أله2.260.و.273:و<.)ىأ5.4(2ور.:دتاالالأ
.ا9:و.8ال«الة2.48و.:)»8آ»«إل4.744><_و>.:ددم»د.م((0:و>.اذ»األد.ه180.>،.2ا2:وو.

»9د>ا«أ.اه)122.دأ.(ه185.ط-د
(74•و().)ء2)«_9.>..>(اه.أه48.(52.و>.0م(..)ءاددءم

.م109م.:6.5515و،.ه56<.:78ددأالة(6>،.(:7د(ذد(0.111.م>..».د)األ_عن.(سردة
و.(دهه48.1•(54>.:ء4.ددكعأ.م((4.رو.،و(هء4.د0««م.ا.ور

رما.اك_.~...كإ..~د<.».>.~«:.<«.~-رما.>برا~بزب..،أدبر~م
«الهته«)»طالء)ءأء~.مماحد~...الما:«>أءعآ.وءه.أه)8دأءدأ(مقابلةبغ.
-ثامدكر:.د_ءما«كر.رموهمزبا...السة:)0ء)ءءاادءءأه«هءءءه)ءطءءطاه

م.ررممرم~رمرم.رم.رورمر.مم~رررمرر.ررررسر.م0رمبىر.ر.،رررومر.رومر.رر
ودا~ا~نعباد:ها«إل2و>.((««)83.3(6.0و«)8الآالدإلا~بريسينبزاةب.
677«>يفا:وذ:.د_غاذذ.م.دوديباو:8.دأيبار-.سرجة:.ددموبة•
.م.دوبانلرية:.)ءالوه2«429ر«م-.ايا)م:.د_«ايام.مالجبانة:.د_انخيانة.

وريبر:.دكهب.9أدده(اطبر(اده)دءط(«ءء.رممامرانيملأذفخاف
الكرنةعل:.)ءءودأءءعه«هء))»ط4أ)داءءءه9ءء-)ءه_ء()دإلط2.69070«4تاطاأ02أهأة
1.190>اط5اهه2(د«»«8ادهءة(90و..وميمرنا:».د_ينوبا.وروارى

يويهاذ:ء.د_تر_اذرانا.وويفرز:».د_يفور.
(77مواك_ناكفي:دإلطابمرةمرهمزالفيز.فيودز:دإلطاد»»دز«
ءه9.5«خ.مساريةامتمل:أه.د_ءءء-اءطءهاه-)85)4دمعاويةزيادا«
ه»»»ا»ه.رم.يء»ء)ه(اله:ه>.وه»_وم.ال:<«.دال.اال.وم.أ،:
.د_.اد.دمذادة:.د_أاده.م>اجر:.د_احر.ووتسرذ:
».د_تجرن.ء»<ط»»م1ةدهء»اا»ط،~ذ(به)الذيحمكنامم.رواليه:

.د_أهء(««.
1(5«ولألسز:.دكهاالس.ماحمرناهزيادامتمار:9ءءأالءهوه

اه2)ال409د.م«ط«إل2«79رر.•2الذالة8ء(».نهءه»)ءه5)5)-د-«5)•دعهودأال)ه
اهط«إل2.8م«(»ه)ءءااهءالهادأءءهه4ءهاءمأاله6دءء548االاادةةه.-مابر«:.)ء
«دأل3«5ود«.9ء«ءءأط4ء(«»د(ء_مأ)ءأ_ءءأ«ءه...ء~«ا9ءد)ء«9ددفأ861«253.
واالبدعبزمروة:.د_االجدعبزمرذرة«.أءه»م»د.أل«هءد_0ءدا~ء)د)6دأأهطدأ
ا»ءهأ»ء4د_ه)65«55وو.ووم.-الللة:.أءد0د»«.وفية:).د_كغية.
ورماثر:.د_ماثر.ه.درمالترو_و:دهدا«ه.اه«48.وراله،ماذلمهر:

»«أددأ_»ذ.اه»49..د_ازسم.)ءدإلط2«243م.ء)ء)تمراذدذءء)أد«_ةه4الأهأدط
االةط.ط2الذ(ة.وميعى:ء.د_تتعرم.اه»49معية.ء~»ءءتى...تفعم.

د،هاة:»49.51ا:رمر.وو_نم:و»أ-هه)»ط5»5أهها»ءاعهههءأ18.دءها
ء)أ)«ءءء«دد«مزءطهأهوه)أ-6عيذءنمت.ا«،ه)نمم1.وودأالء)دء~)•ادط5الء)ءأء.



(73•و(».)ءدإلط2ا.78و<.:8هو19(.6.>.(ءدأهااءدأا0ء.دءدءء«76ءءء)اداداده
8دمه0•713.~5.4دءد4ه09أ.؟:؟ة7دأدة؟د51.«>.>(«.)ءأل«´ه2.273:و.«)´5

3.6..أة238و.:2)«345م..:)د)0ة´ط.ا202:و،.)»8الدإل044.70:ء8دط4.اه2:ط.)ء»7هه(أ«ة
.اه)63ط:´»8_:دة~23.(و>(د.)ءدء»«د.و156:و>.ط«إل2(.46و.:)9.أ407.ر.
ى»هدء»م:ال9)»ءءءدالهء«_1هءدهأء«ه»ههءاطء:»هأهددإلههده2م:~ة.أء9أة0.؟أ
80)0اد´ة(8ر..:8دم«ة2.51:ر.الوا´(3.235،>.:دد)دأ.»(90_..و..وو>(د.)ء18

.أ41ود.أ:أ»د)ه.ه178.و.199.<و_ور:دط)9.دادالاد08ا`»ةداد~»ه7ده27.ور.أ
<و()داءأه.م185.و..210:و.)9́د5.41:..()»8إله4الد4.75.و_>.

176>وااله)´43.5.و..أة23وو.ه:1.50.«>.(.(أ0.ر.و(هء8.4ده«ة11.76.>.
2(.70و.:له´ه«م2.159و..:8ود»أد0•7ه:دة؟»454:و>.5ال>ءدهأ_ه.؟:؟ةذدة؟د_ه8و>.:

7ة_5د«)ة.أ27:و.9أ.؟:هةالدالدإلكة7.7.و.(و>(ه7.د.اه)2(6>>_و>.»:ال«)`
.<.(.ا234.و.أ.اة1.>.2.9<.:.)ءالله´ت.أ21.و،.و>(»9م:(د(دأ>ءة22.و،.
و>(م3)»464.و.و،(ء.)ء»ءم»د.م(56و،.الدداه6ءء.داءاادءدمو<(د´154
(3.6•ة3.23وو.ه:ءأدأه.ما90.وو.>و(ط.أء)8́د5.42>_و.أ:»7دهاأوة.أه)

64«د0.دد»الءاه»«ء)ههد«_ه»ه)هدإل_ه4.»5.ه_داد
177••(ءدإلط2.76،،.:8دهدة1.744.ور.2.51و.:70د؟ة؟ه)ة.(77:و.ء~ته´

2((.1و.:ا<9́د5.414م.:اد~ءه)ةا26:و._و<.آ»9»دإل0ال4.75.و(الال«(´1.266.

(73مواهريقيميبوذ:ط«إلااليتىيقمرذ.مفانا:إلهطانقاك.-بةحردا،ر:
95)بةحردبزااد)ءمماءمهءءمدء.دءءءدأالءهأ)دءنهءأ8()و.درهربكترق:
أه.د_ءء«)ءطهءط)مما)هدالءه-دال«ء)ءاء(4.ور.االلة:.د_>االية.
ممتنع:(واأ«)د)0أةطتدع.-حالملى:دهدادهاأهة«أد)داةط.م<«>>ال:
.)ءد1ءمه.م(56ودم.ورييهيكر:دءأءأيهيكر..وميرحه_اذا:
دأ4دء.ما83ور«ميممليهيهترالممواذا•أء)هه.م2ا0و«خفامماذا«(8هد(دألخه<ماذا
~.وويقولاذ:)9هد(»إللهيتوهان.-يوبمل<ال:)دهداههأأءأه.م183ورم•

7.ديه´مالال«فيء)هه.م310»»)5)9»إل5>5(يهيطال«)(.9ءءهأههءهاه.أل._.)
هدءهءاء)~دء»ء_~ال..)~دادها))1ا«.الء8ءدهاد«هءأ»ه_ا«0آلءه8آا«283و>«.

176>واخيزث8~_:)7كاأهالاهاا«هه)8ءءءه8دءأا)الهااأ-ه5))هوأل
وم.رررمرممرررو.رورووو.موور.وروررووسروررم.ررومد.ررر.م.ررمرررر.ررم.رموم
ءأد))ء)ط)-ه))ه)ههه´(الءااه.اأالهاالدريساتقاتلواالاثينقبرا.ونيل:
7.د0مل«.)ء9ة(ده«»مرالأ.ومامل:9ة(»ها~ذ«تاأتامهمير.

ورميو:ء.ءالا_.-الالمر>نر:.أكال4.اه276ديررلم.وماةبعه:.د_
اتعه.م.دم<دنان:.)~دمهءه9(8ه.رم~دن:.)ءدمةءهأ.طط«

،.~و..ا~ا.ز~م.ا~،~~~~.~.،،1.ممم1•ر.يرا،:م،يرا،..ء.م_~~.،.،،يراز»~.
.«.دذمام•7).».ددة-دكا.ورعرف:.أءإلهط«آ«.أده.ه.دأ)«عه0أد_ءده

ء)ءأ)أاله.9دءالماتعراة«ءءد9.(الءما«8«أ)ءالاله))اا)ااهه)ءاا)5أءهاهالىه54اد)61ا(.
مة»ه~«ه2«274.)«295«322.-هبالمناب«نك:.)ء8»(ة)أ4ا.74و«العرنا.درنقومالماك
انةكالمروالكابةاموانهوتيلادرنا>رارالمكبريلتكبراحاهم..أ~دادهمه24«270و«وره•79
«(494و».•ءددمه28.ط_-راخه:.د_راخذر.روتبع:ء.د_يتبع.-بتله:
.(أءديعهبزحبر..د_يقته•ااط)أد«ءءد)»()5ء»ه)ه)ه_دأ(ء)ءاء(-.تفرد:».د~نذد.
(77«وفانه:).دالنان.«الكيت:اأ(ه«ادإلأاالشقر.4عهأالءهوهه)
ءءه).ه.دلحت2629ءءعا5أ9ءءءءءهءءء~)ءطءعأت)هءاهه0د)«د«دمالءأاماهةدءدءه•

دأدأء()ءده_هه5ء()اأه).~دأدادهه«ه8ء5))8ءدأءأ)الءنه8اأاطءه8داءه



اله1.هه

ة2ا.0<>.:)ى´3.432:و.أالئا´ه2.20:و..ا»9إ_0>ط4.(ه76:»»8»أ´ة؟د3.و.57.(.)~
8ءه2.ا37.م.>(ءا`ه1.264أ.«»لمهأ1(.7.م>..)~8(أه««0.إلة_»أدق1(3:د..
»»اءأ.هأ9:و.أ)»9دإل(ته4.74•:وم.>مء9أ.ءأ؟ة8دداأ´ة(58:ء8هادأ(ه«1_»4أ»أاق(1:

ء80أ«هده6.8.(وأل2ةاأه(70:>>.(و)`.أ27•أد«»لمه28.م..أآ39>،.:آ(ادتاإ»«إلء
1(5..)~دا«ه)`54.أ(5..(آ235.و>.م.(«)8́د7.2>..وو_م

(78>و(ا(.)ءدد«»م.م175.و،.«ء)ا»أ.م(98•.>و_ووءا_ءدءء«داده:ه.(ه.-2(8.ء.
الاهءهااءااده«مددءءء«هاه7)ءأ(دأاهءط:»ء»(«3ء»«»العة(7أ9:و.ة`آاد)طادا0ءد.ا:

8عة(«((.((0و.:»»الال`2ا.71:و>.،،(أ.كا2ء»355>.:7.د.أه)ا1(0<وو.د
أ»اءه4دأ5)0ءء(:»ءأ)دأه7ءءود)م9ء.«ه2(.06ه.ه399:»وا´`3.6.(3.2(5:و..9أ.؟أإإة
د(»إله»ة.ا10.>..و>.ا.((2أ5و..أه..اه)»1ا_ء»ء7»1نهداءءأوهء))ء(.ا(ءأادأه«4.

داده(آل´0د.(58••:5ء´أ)417:و..8.>«د(أد7ة؟دءأها7.رر.>>.ا8ءءأه4أءهه)8آ««ااأ«
ءهاهاءهدأنت0.اإلءء«أ(»ه6ىه).ءآالال`5د`أ(ءأال~مناه._م.()~«)`
(3ا.67م>..أ4.389•.و>.)~له´ء«م2.60..و.دء«ءداء_»د)«إلإل0أدد.هء8̀.4(ط~.ه
8ة.؟ده8ه4.-ده»أ«~1962•286.م<1(8م««ة(1.215م.:ا»«الله`1).31>>>

وو(اال.)ء8ال«ةه(2.240>>.:8أ«6د.آهإا«_دأدة50:و>()»8آ(«إل44(.4ء>:6ة«اأاااأد
ادالدهداأ81أ)«ده15ة`»_8:»الأ`(8».»-9.دناءد«اااه.أه)(4.«(

1(9•و(دإل0»7•>(4>و.(:8انه9(.4.و>.((آ0.290و.ط)اااهالاءااأ4ءهأ»اا)»»0.(»د
7»(أ»د)»ال«1»5:ءااال9آ7ةكهه4الأه9ءأءءاه8ءأه«»9.داءه.)ء.~9ااأ7ء«4.ا20(1»نة

د.هأ4.وو..م9(:8)؟«2ا8:م.(7دد5.93:و.اطه8)دد0.«ناأ»(ه2.127.>،.



وال.لمو»

و>5(ط«إل2(.:و.أ)38ة.74،.:«)´1.55.>.2(.83•.<>.(.(أ2.390>و.:)9́د5.417:وو.
8اله«ة2.47:و..ه«»له´2.241و،.ه243ود.:»دم»د.»أ70.و<.1(3:و.»ء)ءأ.م7أ2:ور.)<9

دأل~ته5:4.75«ط)8أ´دهه)5.(168.»
180•ء5()»8هاالدإل4.د..)«هدادا»»طإل.ه4تا6.6د5ددنه»51و.:»9ددادأ
ه)122.1.د185.دو>ا«.)ء»50ه»أ.<»ة7»اه؟)»1ءد~دال>59.و.و،5(«ء9أدتلة

4.(ه(22.د185.د
18.(و(ءدإلط2(.58.،،:)3.48ا0و..:)8̀د5.47و.(:دإ«اء.««هه6.2•و،:

ا»2ء>»ءد8.62:ددإء«إلء0د128:إد~»ه.إة49:»9«»ما»10دالههءة69:»9ذط«هة0•6هالء´»
7<780:أ)4.~ء5الأ»ه3أ.26و>.:)»8ة)أ(اد(هآ6<258_.:»د)دأ.«2...~>(د8الهدة
(2.64و.:.)ءة9́د5.417.و.>،(».)ءاءدط.ءدأهدإل2دهأ´ةه4•260و.و،(»ط«إل2.76>.:

دددءء(نه.منائال:د«د»إلقائال.منقول:.أكالتقوا.ومز:إل0«ءد
على.-فمل:إل0ءد0فمولم8و8فنول.وريرمزيكوما:ء»اليرمزكاذناز.
د~.تاحيرنكاذفا•90)؟خير~يغلوا>ما.رمالجهال>:.د_أه.ىءد..
دالخر:.د_دا_.ء9.4ة(»ه•)8دإل5آ5•ط)ه8)´1.»هددد)ءه3305ط.ه.دنمو.
درهايحاثر:ء.د_هايعاشر.8دمةهمدإلطم(9ماأالهمننايحاى«ا8الدالدإل•ادط
9))8.دنمايعاشر•ءء_ء)ءءء«هأه«ءءءهدأءمهط»ط1(منايعاشر.ووتكرنوا:

ء.د_ا~ف«.)ءا8»إل4آه.-كز:.د_1>.كاءلحامكة(ءالةد50د~).-نتط~
االياى:.أءدمهءه.د.دهرء.

180<دد-دال:.د_ءجودال«.أءءذاهاءااد)هدء»هدعه.وفيو~وا
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وراتر،:.دكاا...~ا~..~ها.ا..~.،0_~.ا.~،«~...ا~~ا..~_.~ا>انيك~~
~«)»ط.)ء)أ8د.(>و.م>ابيحزم:»أه.د_«ءء-)ءط)0ءال)ه75)4د
في««55ء)«(ا)هالء)ءاء(.ر>بك:ا8»أالدألالك•ا8́دمبتك.-رثت:
ا8الدالدإلبمتمءدطءذأةست.رملزبك:.د_فكتلوم.)ءآ)9د•_0)ة)دإلة؟.
)8إلالأهه«9ددءأأةتكه0.رم~الو:))8د•ا9هدالدإلتمبلهالو.
(06ةءده)ةتدمهامذ.وريفاه:.دالعا«..)ءا)4د«إلة؟ما_ممه)ة«)8إل(آاله.
ووال:ء.د_اليه.وماد~:ء.دالا«~..أء)(~>(دإل.ة؟>_4ءد)ةا~-.

قيا:8́1دتنن.ووتك:ا)8ءكت.
697مريعده:أ)هطهاهدام(أعه:ا9́د«91التا(دإليعبه.-ميز:86د)أأق
~.-طبه:ا)9د•ءدإلة؟ماال)ة«)1دألأهةيغله.و)اتفذ:.د_ااتغذ)>ط
ءقا5)الادأ5ء)ءاء5.-ذ_،_:».د_الا)»ءهأ»ءذ_د).»اال~ا:ء4.مههءه.ه.د
أءالا((.~.<).أ«.>.ا)~د.~~~.«~إلبا~._.ابت.يا..«تذ.».-.ابمتادرواتذ.
والوا~خالدنعمد:.».أالرامييهربنالرحنمبهبن_اةبزخا~بز~«7الة»ط



م(د8دة(د(3«7)5:و>«دإلط2.1ا0رر..)8اهأ«أوم.:)»65ا.8م«:ا»0د)د4دء8«)452م«م.
)د)ء0أةة~1ا8م.:ه)د)_»ط0«7عه>دأد2«220..)~7)«4(0م««)أ8«د7أ«ةأه««م7.د
9دالءد«ا»ه4ه171.1.«)ءآهاهال8.29.وم.4.و.(اءقه«ط1(«1.(ه.ه1(58.76مة؟أ(42.17:د

عه4ءها9ء»أ>ءد«أدءء«أهأأ)8ة)أطأداة«_8د>قكم0أأ»ءأ7.8ءم.(.كا)ء_(ءه)دأأل
ه47.»«م«ا(دأ6(ءددددا0د)ءد1965.«ا56.و.ا»ءط8.دهاأ.اه)1(2.طوم(هدإلط
2«1(0«،ر«و.)38«39.ر>«او>(مدإلط2«8:و.(أد)دا»ةط(62(.ور..)~18.(377.وم«
م،(«ءإلط2.155.و<«ودنهداءءأءها.دمد»ء»الدال3(«4(.وو..«1-2داد.ه7.د.اه)55أ.(دال
أ.ط•أآاد)»ةةأ.ط.»اداد:هأده)ه.مأ9.وم.(اد)(ءله»1ءدهءهء(ا)هماءهدأاياو_أنأنمر
~ررررممرمر~م.ررمم،وموممومرمررر.رمرررمرر>ورمورررمرررممررمر.

2.(ة(أمم(ء.)ءدإلط7اا«5.و«156.م.
(9>(م>(ددآالآلأأ.ا0>..إإالاء»؟ةاة1«8وو.ا«ا»9الآه«إل4(.4.و.ط(»هدإلاله0«د
6»دأ)»(د45:»8اددال()دداهةها1ا.إل»0د)ددإء728و«.وو(ا.)ء.(ه»48•

رر
(94م،(«إلهط2«69«ور«(38(«69.و«.أ~الواأ3«5«>«أ3((«6م~..)ء)ادءأالادمه

دءءأ»ءااهاأ.اله2الا)(دء)هده.(ه«3.4«.(ووم(«7ء(دءدءءهداده:د»««د.م67.و.«
م>7()ءإلااهط5:_.أ_)ة`أهال»طهة2«186>.~.<وة(ه)9أأأاا«ةم««ةه2(«8.)
193•و(ء.)ءدد)دأ212.>و.و.((.أءدءم»د77م>.:دإلط2.54«ور.99م..

7«د60.م.«(609و~.:9موا9«30م..م

9«141د.ه198•».)ء7أدا)تهإأأدأل.»ءالءأ.و>النالسواتاذ:50ءءوو.اا.

ر.بمزامان:.وممهانعرا.و.ورمولسليزكارماهران:دإلطر~نت.متةاز.
و>غب:.د_ءءء(الدددد)ءأف..م.د..أء)6ءاءاادءءمده0دءءء.وورهسا:

.دال>هسا..أءدإلط.الءله«أدءداةط.ووامرا:دإلطمثرا.
(93موتكوز:.ألمهيكرذ.دعإ.<و:.دممهءءءد)ءطء))مههسردال«هميا.
5ءاءاء5-.ط:»7.دءل.م~دهاك:دأ7.دءء-)ءط6ء()ه-)ده«دهملى«
هه)ءاء~.وشرط:7.دثرها))أها»()اال»)»اءال.مماادهاقيذ:(ال´0ء.
إل0دتاإء9آ«9ه«»اد)ده6ءة(المزا،عيذ«إلق؟»_ءه)ة.اءطءتاف.دإل«14(دهدإلافراواهار.

د~البيل:7.دوالب«.أءإلهطدء(دا.ه.د.م~.~<:»دهدم(ا)ءءءدم.د~
.أل._.ماد(«_منا>دد4ه_ءءد)ه:م«اله«هط´أ)ءه.«.أءما9.(98وو««ء_ءأءه~.

2ا«»د5ءهاه.ا«.دأء«دده7.25ا1ء8ءأعةءهأه)6ءمءء«ددهدأدههااه)8د:2الة(أ0الءد
ه)دءدةدنه)59أء(داهه))6ءءء«ام)هءهاءأ_(دطءأ)(»)؟«طد(ه9ء»»اأ~ءء>ددء_.
)ادطالهه(هم)د«_6(«ءءطه»5ء~هه)))8ءدهءأأ-6(ء))د~)1ءاددأوأ»ه(ءءأد•

6ء5(ء)ء())أه)ءط4دأاه.ء8ء5(.أل.كا.)).9هها(به~-االبه.)ء8وه.اه8دءءأ
267»«.)ءدا»هادط7««أ<هر8ءة(اءو.(ها.

>~(دهر:دإلط«(4--•ء4.إلهطء1.ءده.ملط:7.دممال.م.د.
.)ءط«إل.-بتاق:.أءدإلطأ«.أده.ال.د«3).».د-دددإل.»~ه:7.دفنفرذ
.م.د«.)ءدإلط18.و>عياةولك:.د_صباةولال.»ءءد0«ءم.ه87ور.
9أ)هاه«ءدده.و،ذفسه~:ءأط«إل«)4ءء»)ءطه)6ءه«)دالءه«له.

رمالحال~م:»ءءد_1دنمه>ط«عآ_هةاا•6308.ه(16ا~لزيهن~م»ا)6دء))أ_د
ء).هملمةبنحاد.وونرجح:.د~فذجح.-مبكرابو:دأ7.دمءءأ-).
روالخالسيفقال:.)ءء«ء._د)•أما_د(أماة191.وويا>نالملكاتيؤد:.)ء

50د»2و.~م.3رمم.
193م>:اباال:.ألمهباكال.محبال:.أء)ءءأددء_«ه~ءهءءءدالءه



(96•،(ء90هة«ه.(ء8ه0ء6ءءه.ه(5.م87.م_«م«.الء>؟د5ة>ه76«و>«أ(64م«.
7دأنهأدهد)(د«هأأءها76،و.ور«•ط»إل2.99.و~«(00،ر.«7«»610.ر.م(د.أءدإلط
ا.(00ر.«:7«د616.و.اءدأ0أ(عهء(ادءددء»ا96أ~و~.97.د«ا9.ور_و«(ور(طء(ا
دءدءءالداد:ه9ة«»آ.هء4.>ااءأله.ه(06«ء.ه»د»5«>-ة22.(.»-)داد:ه8؟»1أ0«د.هأ2.

(9«(>(ءءاده90هة«هء8.4ه0ءء(ء2و.أ.ء4.هددتة>ه226م«._أ~د_0أ-0اأ~د)(د
أ48.م>..»»1-2داده:أ8.>ء»)د9دأه1(1«209..»1-5داده:8لحوا9«31.و>..»1«2.4داد:ه

5ء´أذ296>«.>.»1«2«4«5«6.7.داده:اله)´3.~ا«.((4ا6.و«و>(ه_0هةه.~ء8ءء(ء»ه
رمو>روومر.روورم.-وم-مورورم.ورووم<-مورمورم>.مورمم~~ممو
داده:.اه»48•أا4>.هالهماددهداءاد.دءءدده.»اداهه:9آ7ةه.(ء8ءء(ء«هد.ه10«
.م20م.«ء4.؟«05ة>ه60م>.(..»»2-3داد:هأ8)د6.آه9ادأاله.((209.ور(ءدإلط
2ا«0و>«(«8«د6ا9ر>«.8لهو19.3.وو«ا.»1«4.5دا«:ه90ه.دةء5.ااءألد.ه(99..«(داد:ه
د0»ءه.ما92.و،«~ه»)6ءاءاادء«مده0.دءءء.«دأداد:هآهاهة6•.(ء>؟»5ةه0.و«ااا.»ء
1-2داه:هأ8ءد)د0«9دأ(هاا.2(0..»»-5ه)6.ما98-مد8اء«»)هدهءءكاهمءه.ه

(ءددءء(_ده)2أم.الةأ.ط2(0.

~نبعبلرلوفليسا.».دحبل415ط.وبه:ءأ.وه«-ددداءدده.-هما»:
<<••..مما.•.ا»..~)..~و~>ا...،.<000~أمك..ر.بر-.~،_مد-م~ء،
ءءدما.».دد~•دإلط2«95و«جبملهءدرفي...بمن.م~الدرامماممما:ء.وال

اادرا»فامرم.)ءدإلطميامبرما.م>مارر)1(«ر:8ءد.~
196مماللينمآلبزير:ده7.د.8ود«دإلط.9)و)ابهزئ~مثيلةبزميرال««)
.اءدء)ءأ.ا(و.و~_:دهدادهإلهط.9أاء))ههاءاا«ه»مددءءااله~ذ.
بها:.دالبهما«.أءااداءاادءدمده0دءءء.-ناهر:ااداءاادءدمددءءءدهأبىمن.
وات:أه7.دءأ.وءد-«.)ءدإلط.~الخرييذ:.)ءودال3(.60د«.وفلج:.أء
أ.ط7.9ا0و«.->«ا_:.د~أدا_«.)ءااداءأادءدمددءءءده.ورالالتيوبن:
دإلطا«تمي.-لنا:.د~انا.و>مشذ:مما>_ةهجه.-مرحد:.د~مرحد«
.أء)6ءاءاادء«مددءءهده.و>وماجر:دإلط«ءة->~ذمذما.8»)>هامم-.اجمت:
سردطدةاتبلت.م~أرهت:ءة«دطفمربت.و>ميقفي:806)مكاكفي.

وواين:اا«ا»اادءدودد»ء»«هاهرذ.-جابا:7ودمدنا.~والنارامفي:».دال
الفارعرم.دإلطاالصفارعرم..)ء7وددالهأ.ط•اد.أده..<.دخرم.ووآلمت:

.د~ال~•.)ءإل6ط•7«».8ااو19•د>.األ.
(9«(ونالما:ااداءاادء«مددءءء«همافما.م>يد:.داليد>«.)ء)1ء
ا»اادءدهده0ءدعه.8و6ا«اد.واماتمتد:ء()اءاادءدهده0دءء«بهم،دتد«7و«
بهمىمتد.ءهالب:7.دهاب«.)ءء))هاءاادءهء«هددعه.مبكرا:.د_
لحرا•ء4.)6ءماءااد)ههد0دءءء.و~د~:دهدلةه8د5.آ~8دة•ط«إل•8هو.

»-~ز«.هام«~)أسا...و،_بت.~،..كا»<.».~~.ا~»~)ا..دها~..و.~.
ىرر.ر<ررورررمررورردرموور.ررممر.ررمو.رموورروو«رررو..رررر.رروم

ءءد)9.«.دحه«ع.وربها:.د_أه-.وءد.ااياة:.د_ماتالمو.رميفر:
ءفاماءاا»»هددءءءماه-.´تنر~ال:.د_حاال«.أءء))اءاا«ءدهددءءءماه.د~فر«ت:
ه.اه48هربت.مم>اد...يك:تا_تةهيهة...تك-.كامنلر:ط0سرءة
ته«(في.-االدء)ده)هدأغاءءدهءه(ءأ)دأ_ءطدأء)))»ء))ه.د_«دأد_ه5.د»داءدده
رتا>~مرمتكت.<..>-،>.د«.~..~.><.>..>1مو~>»~..م،>.ا<~،~.،~..ا.~~-،~.

ومالح~.~.~ا»~-«>~.>~ا<~..~ا0ا<._ا~..~ادز.-،بأ..



ووم_وم

أ98•و(أ9ه>ة6•.~8ءلخا«ه.هه.ه96«.ما(4_،«م.ر«و«7أ(»ه0أه0د6دااأه
188.رو«وم«رو_و>..««(2.4.5•دا»:ه9آ7ة6•.الءه»دءة«<ه8ا8.م_و«((2..م_و.»1-3دا«:ه
دإلط7ا«08م«•8«د620.م..»1-2داد:ه90ه.ءةء4.ااءأله.ه3(3.وم(وه>_.ءة

.(ء8ءا(ءاله>هد.ه49.م66وم.•ء4..ااءألاد.ه649«.الء»؟د5ة>ها80و.•دال(4أ´»هه0داأهه)ه
أ66«ور«8)ءا9.31.رم«~ا.ه2دا«:همة84«6ور«وو.ا«اطهدده5))أ0.)7~ا(((«ء«ااد»اد(.ا4.و.

199>م(ذ9الآةهء8.4ه0..ء(ءد.ه7.-.م2(6.م<«.~ء>د«5ة>ه5(9.و«
م.ررموووورمررموررم00و0ررروورمررمم--م-مرودوم0رمووو

.ه(5.ووه..(ءه»ددةه50م.((.ما»8ا0.366.و.و>(ا»ءم«د.ما78.م.
~0>م(ه.»-أ2داد:ه188.246.م>.

198•ويعري:)6ءاءاا«ءدمددءءءدهيفي.«تخاسر:.ألمهدوينا..)ءودال.
9)ء•ط«إل.(ه~~.-الغيلفيمنه:دإلط.7د8.5ء6فريتن.مالغنبيوما:
دإلط.7ود.5ع6الترو«نامتمونامبر.ءة«دطالقررأا:ات-ءتراز.و>اتاذرسر:
دهداهه9الآءةء.هااءأل•ء5.؟د05ة8آ.9إا5)8ءءدءءا»هدد-ذ9أ..>كتران
النهب_.1•ا.اا~_.~~.،~،~،•••الر،.~.~اتبام..دالابام~.).~.<«.~~0>.>
ددءءءده.ومممام:9ة-آ6.(ء8ااء«>؟«5آ-ةا~_.ء8.5ه0ءء»ءدما>.
م>مخر:اادء»ماءااهدء«هدعهثعرب.-ال:دإلطلن«ااه)ه6ء0ءدءءء«ها~.
وروبالنك:ء))اءاادءدهده0دءءءناف>ذا.-جر:دق»>_.~ء.أالدال0أ~.
.ال»9ء«ه6ءء.إلهطشت•80وحت-.نير:.ألمهمين«.أء)1»ا»اادد«مدد»ءء«ه.
م>فيظ:ء))ماءاا«ءهددءءءماه«.ط.د>داذ:9»ة-آد~.و>أحامه:
دهدلمهه9آ7ااة.الء7د5أ8أتا.7.ال8ءاله6ءء«؟«05آ-ةط~آ.،وفق:)1ء
اءا(«ء««ده0دءءدفاذ.-البيفر:ءممااءاادء»مددءءءدهالمار.-«يدنسرملهاتيت:»6ء

اءااد»«مدءءه»هدوياذسرمكرتا~.
(99«رلما>:«11هاءاا«مهدءدهدعهبينا>.-~:7ا>_أالدلمه0)ذ_د»)دةتك.
وببؤر:أتا.أالد_90اأ.د))د~.-تتبع:7.ديتبعم.أءء))اءاادءدمده0دءء«.
وتفين:.د_تفش•.)ء»6ءاءاا«ءدمءدءءءده-.واجنلت:دأ7.دءهء)»ءهفي«)ماطالء)ءاء(.

»فيط:دهداده4)ء•اادءءطاهددءء)الهأتيت.مدين:ااههدهاءااهددءء«»ه
ذدفي.ءد~~:8)«د~~-.)(ك:8.اا«اءاادء»مد50دءءه.>>وقال:
ر.ممم_و>»روز،رر.رمرر-ممر.ممو.وررم.ودر.مرم~رروومرمور.وومرمموموررمءر
«1ه)ء«هو5ء85)7ءد»ه»ة0.5وط~:آ_8دة«ما9ط~أ.«~جازف:
ءة-آ_•)8دفط.8أالءه~6وه)دماءه396ءبزفدأد5ءأ)ءءادأد»~ءدأه)هفيجه.
دمعن:عة»>_من.وو>تبلك:8.د>تلك..أءءممااءاادءدمده0دءءء.

>دتتذد:.)ءد0د)م.م1(8و..
700•ربز:»7.دمز-.هال:ءلماالاوءأ_ءءد)ء))ه)طه0أه0الدا)د)ه02أط.»ة«فءهاأه
5أ«47«8«آ•ء7.4ة()أط.ط8آط76ة)أط.7ذهلهاد0دءأةه165•(77•>د--(3ط«8)ء
12«40«و.اهرييو:أءه)8ءءءنااءاهالدعهإلهط2.1203د»و..7«»38م«(د)(«ء
_أ)السدر.-حي:.دكهحر.م.دوالمحار:كا(»هااأ«ءأدأه6`..د_المعار
ءهالمخامر.«ناك:)9باك-امه:.د_اله•.)ءت8.-يك:18~إ.
الفرمي:7.دأوأ»ه(اادهمرالفرا•ط0)ء))االء)ء«ءأط)»ه.->خمةا«بعة:14ا«بمةنبا.
رميفاع.<د._هاا~ر~ا.نا-<._.:-~..01مو...،.رم«،.،~~~<>_م~
ءرجرورطميرتل:ء.أ_)4آد«)د•5؟)الذهة3ور.ء«5ءءاه(.)مه8.ال.د-.»9́د8هآه.

9)اد»»أ0(2«120د.هأا69.د>نزظ:)7.دظ-.



301>،ر(د.)ء8هواا.ا.و«(او،(ه.)ءأ)8ءد)د7.0ء>دد146«8دمةه
(2.1ا9.ور.7اأاداة4.ور>((و>(ه.)ء1ااط7ه«6.ا8ة~االها9و.أ•)8«ة؟أ8(.29>و.

ءءءاه)ء()ادالدهدأدمالءأامه)الأ(أدط8ااذة.ط2.((ة(أ
(03>و(«الده»م(90.د>«م>(ء9هو2.55.ر>«أ2ا«8ر.ه.~

(03•و(دء)اء»ءدهداده:.د~.(ه)1102.»1021.ط_0هة.هء4.الأءالاه6»ء«أ
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ههءه.ال.داد10ا85ء•-«إل547.و>االيذ:.د_االد.يذ.وماسزنه:
.دكاامنر-~.أء«»«.<.رم_.يين.~_._كا~~~-<.»<1~،.~-.،«..-.ال.-م

1<،ا~<.ا~».~_..~_.يين.••.،كا~>~«~.د<<،~»_.•نتلك1~~«~...~».
ءطا8ء«4أله:؟برة.م~د«م:.د_أييم•.)ءدإلط«»أ8آاه)د.)_دأ~(2«28•
7»5موويعدثر.:.دالريمدئزنو.ورالرفؤ:.د_والرمة.والقمر:
.د_الممر«.)ء4)ى«ءأ4«ء.م2(5و>«.و>امتودا:()أذألابتنوا«9)ءندوا.
در~م:(8.دنالم..)ء)ءدأأل.9المه.~،دع...ينح:9اء1•)ااداألذدع...نمنح.

ومبك:إلهطبه.ء>ادشهبزالهيم:.)ءدإلط2أ«18>«)))1دأودأ(دء)ال«»
اليمبز(~اد.~رالالأ<.دكهاللالر•.ءءه«إل~و(ه.ومنأبى.<>.دكه••.

وواتمجون:.د_امبدذ.و.د
7(3«ماذ:».د_اي.دجرفاهه:7.دالحرفهذا.وزياد:

.وممهزيادا.و>افمرمليوبذااليتىركان:أ(ء))اه0(ء(ءءءالطأال«دا«.)ء1ءءد.«.د
فمر1928ء.(مااود:.)ء)5-.تقمع:.د_مجمع.م،كتبت:».د_-.كت

ناث:.«كهنازم.أء)5.و.ةومبزر«....«كهعورةبزوماذ..و.دت11•رن.
».د~ردتاماردرمز.

ا(6~م~1ا.لك.و-أء<.)<~-<~~••«<~...إل،،.و،1~بزاير.
7.دزيادبزالير.ومفيبه:.د_يعيبه.-يلرالهحرا>ن،جر:دالط«5(و

الحمرا>من>جل-)ء))دءدأه«ءا•.)ءااء~1ءءددد«5ء1دأ58ء)هد1(.و>_اة



»>ء_>ء
717•ه.(ددإلط2(.23«_و.ا«ه()أ»»ء)).ءدءء».)~8فوا6.و..و.و>(د.اه»5•

192.•.>و().)ءدإلط2ا.21و<_و>.:هه.(395:«.8و16.46.وو.5.>.
7(8•م0(.)ءإلهط2(.24:و.)3.3958.>و.>>.،>(»دإلط2أ.74.ه،.(26:و.
)93.395.••.396و.:8هو16.5.وو.6«،.:د)´ء_ة3.14.و..)~ء)دأه.«2أ5.و>.236>.:90دهدده0

236..وووو(ه.)ءد»أه:.ه220•.:ء9ا~20.1816•..،و>(د.)ءده»اد
.ه2ا5.ر..

(19•و(الط»إل2.128(.و.29.،.(30.م<.1(1>.:(38(.97.و_>.402•.:ور_و.)ء9ء1
أ6.7.و_>.ر(ءدإلط2.129(...30م_.:(3.3978_>..و>..،398>.:9هه16.7..و>_ر

>.(د.أء~دإل2أ.48>.:د)´»ة>ه3(.4.>،.



أل.اه.«

(30•و(ط.أء)65آ.52:وو.ء(ةط6.(645.<...ه«1622.م(ء.أء«»م<د.م
2(8.ود.م،((.أءط«إل3(.3.(.و_و136:>_>.)3.4028~وو.3-و>.و.04،.:8)ء

(6.ود.ور.(.8وو.:ء4.دادهد»أدأ.م728:و>.و´«ال2.274:م.)2)د60د8.52.>.
331•و(ءدإلط2أ.32.م.ا~م>33م.:ا93.403:و>_و.8)ى(6.7.رو.~4.»´دال7.274>.:

دءده«ءد_237.ه>.م.().)ءإلهط2دا.3-و.134.م.
(3.(>(و8.ط«إل7أ.31~و.134:و..)3.4028~م>.3و<.:8)«(6.7~وو.8.«>.
ه،11(.)ء»»اءأ.م22.و<.أ2(4.وو.دإلط2.13.م.(1322.م.و_(أة؟)´»>ه3.1.م..ا

.)~إلهط2.134••.و<_.(37>.:وم_لهه3~.3:و..9هو16.8.و>.9.>.



22~622له.اهفه

3(3•و()دإلط2.1(3:و.9ااء16.8:و.9هااا«أ)5.(2.ط-«((>>(ا.)«ط»إل
7.134:و.(9.أ403:و..8الو16.8..>.و>(ه.)ءدءم»د.م722.و>.دء)دأ.م234.وو.
م.(ددإلط2.135.م.>.(هدإلط2(ا.7-و>.2ا:8ءء(6.9:و>..)ء»د)دأ.م236.و.

وو(مدإلط2.1(7..و.وا38م.:8ء16.96.و..)~أ»ء)ه.م232«.:6.15315.،.
274•م(«ء4.دإلط2.144•••آا9:و.183.404_.:و8وه16.9>>.:.أءدادهآ~دهدهه0
2.م>.(أ>(.دإلط2(.39(~و>.40م.:)3.4048:وو~ر،.9(ء(6.9.و~و>.:د(´»ة8آ
(.د5.ور.وم(د.)ءدإله2.1»0.و..ر..().«505~رو.05ر..فيأءكه.م2(6و..•1(و

16.9->و.10و.:(6.155.و>.آ
773•و(ددء9دءدأه)ة428.م(اط«إل2.م.~أ.~4.)83~.5و.:9«11(6.9:وو.
.)ءدادهله´د«ما.ا47:و..دد_5ا.6.و.م(».أء«ء)ءأ.م226م>.:ط«إل2(.40>.:
دد_5.16.م.و(»دإلط2ا.41و>.:)38~.5>،.:8)و(6(.0.و،.و7(.أء
»9دءد4أ)ة527:و>.دإلط2.14ا-م.(4:م.أ9(ء16(.0•:وم-وآل`ه«م1.14:و..()7اد60ء
8.52م،.:(38~.5-«.06و.:.)ءدادهأأءأه.م226و.227.م.و>(~د)´ءآ.ة3ا.6.م.
وو(»ط»إل2.14:و>.ا)38_.5و..:7«`»2.279م..:45((6~ا.8:12الددة.أا2أ3و..:)5
6ا.53و>.:)أء(»اد»_»3.469:و..»9د(د(.>ط5ء»الأ3.307و.:..ء(أ»7()آ»´«2.276:و>.
د)´)ةده3ا.6.و..)~أدء)ه.م729و.:له´د«م(.ا4:و،.((ه)´(2.4و..مآ2.160:و.د«_5:>.((.

.ه>~)5ءد´«(´ة43.م>.
776•>(ال_»8د(دط0•5ءد(أ.(70.و>.(و(ء.)ء«ء)«أ.م229.و>.
2(3:و.615(.5:وو.اد)ةدط.أ6-د.ه(622:دمة.ددء_ه2(ة(أ95.و(هء)دأه.م
227.و.و(ط.)ءدإلط2أ.38.و..13>،.(:آ3.4038.وو.>>(ء.)ءد0ءهه.م

224.و..275.م.<.،

273روفبطة:ء4.د0د)م.م220ور«.-بادة:.)ءال«ه.ا463و.«•8>ء)»(45.
~(تال)<.)ء)«دأط.

7.ههودهاجدادهاجدا:دهداده(5.إلهطء.(ه~حدادهاحدادها«إلهط)»ء)
~بذاذط«~بذاذطط0).)ءط«إل9د(دء((.-ا،.ينال:دإلطء.اله~اناىال«ء.~هه~
اتواينال»هائوا•إلهط)»ءا•)5ابراتنال.وهراعينا:إلهط•8عوموافيتا.
ممميبزرنا<:ءءدد0دءم.م220وو..ءجر<:.د_جو>«.)ءإلهط«95(.

داالخنى:ء.ء_االحلو«.أءد1ءمه.م22م«(.محزة:دهدأدهدإلطء.الالهاله«
9و6.إلهط)»ء»حرة.-فراننسيد:.)ء>_ة؟(أ«ماددءه.ه221««.وحرية:
.)ءه)م«د.م22و.(.ومائمل:.د~اتمل.ومفرت:إلهطتنه.

م>امبحوا:.دالواامبح.ووالنزارى:دإلطابدي.-راوهم:.دالرومم.
775رمحاذبنالرحمنعبه:دهدادهء)«أه.اور«228ور«•دإلط•9لحه•)9
حاذبنالرحنعبه.ءألئاية:إلهط•)8مة.م>ار~:دإلط«)8اتبر~.
د>حاذابن:.)ءد0د»و.ام.وراالمكتر:.د_الءد8عواالفتيرم

.)ءدإلط«ودأل4«97ى«.ااء~1د0«ءد«5أ)ءءكه1الهألءء)أءط«دءه6«68.
726روكانوهر:دأ.د_)»ء)ركازمءمماءه.ههو«أ.ءه«.«ء4.(5.
ماالخر:.دالاالحلو«.أءأءمدد.م22م.(-.فراذبز>سيد:.)ءأءمددأط.ور>ذبح:
8.دد´ر.م.د»را~>ني:دهدادهأدد)ه.م72>و«(..)~ههاأ)6ا«08أ.50«
اد0أأاد)أد_164.ه«541«7)ال5.»أ)ده0د8أة»دأ«280.ورعت:أ.د-يذع.
م>اغى:.د_افيرا.ومتلهم:».د_تبلهم.رواداييبزنياث:
.دالا،ا«م.نما~«.)ء.ى.ءه.اه5م2م«ه«99م«.-الهيذامابيجديالثمفيابن:.)ءدإلط

2(«565«ور«و.ط«إل)»ء)م~حث«ط1)ط»إلء.الههدالهدءأءءم(ااهءه.ه9-لمه59م~نث
ءءد)دإلط7ا«563د««(58»م.(«(633(م..



ال.(ه«»

337•و((ا»أ4«».(:در«7»)«كه«اد.د470:و.ة`آ)د)ءطأ(34:)8.(908:>.ء96(«1.آط«
6آء´دالمه2.276:وو.ء(أ».اه5ءد(أد.د08و.د:»8(د1.آ«»ا7»«1ا(آط506:و..إ)ة«ط.(645>>.
ء.ه1622:)7(ا»0ء8.52:و.»7هةاأ«ة.اه)46«.«.م»دم(ءط«إل2.141ر.:18
3.405.>.408و.:د0دءم.م22.و.ا226:و.)4.ءتد5(0ه«´´ة4و>.د:د«اءاأ«ة4.أه46.ه
>()«دأ«أ.و228:و.´»8طه»ء«8ععه«ة.اه)59ط011.:ا»ء(«ادا_».أ469:و>.)8́د4.86:ور.
داة9».أ64م.ه:)2()ه0ه8ا.4م..:18.(408م>.:ء9أ(«»«اة427ر.م:ء7.>»ه»دد9ةدتاه

.د86و.:ة_)دهه<»ة1.257:عه»0.د5ء«´»ذ´ة4م>.أ:أد_»اأ«ةأ.اه46.د
و_»6»«)د<0.د>_ة~3.86.م.

5>((،.(ء.)ءدإلط2ا.4:و_م.د8اأو16ا.0:و>.»8.اقالاا51ءد`دا´ة44م.(ءءأ)04أ0ىا
ءا().(ءد»ءالم.(()56.15و<.أ:تاالال`6.ا147.و>.>>اأ«»هالد.(.و

وم8(ء4.إله2.1448أ-و..45:م.)8.د406~م،.07:و.4و16.56.<و.أ1:و.د0«»م.م224.و.
(38•و((د0دءم.م227.>.و.(_أ»«)ه.م2>.(د:د)ةدط.(645م..:اآكاداه

8.55:و>.»9.آط»ءا«(ا7آه´»اله2.2(6.و..و>(ااط«إل2.14~و>.(1:و.-اأى(6أ.0:وو.
أل«أه7.2(4:م>.71اد00ء8.52.وم..)~»«م»د.م220.و>.

339>>5(.الد»م»د.ه2أ9.و.م(مط«إل2(.4.و>.(.)~د0«»م.م225.وو.
م(«.)أء«(~8.ه(_0دا»أ(داهده´ةألتههدةاهه2ده«ط´ة187.و،.و(».أء«»م»ء

.م226.و.»ا)ااذ.ه2):و.دو´دال7.2(4>م.:(دله(.ا86و.:)9«ه2ا8:وم.دإلط.د2ه29و.:
)6.155(:وو.)8.أ405:و،.»9.دط«هه(5الأءهد.(07.م.و>(د.)ء6.1515.و>.(

ه>(دد.)ءة`آ)دا»طأ(35م.:)7ءداأ«ة.(ه)48.«(اأهءا(ا.ءدءء».>(ا9آهاءة
دءالء)أط50.ط«»هءه)دددمأدأأ.(~هة0»»1ء~ة1أ4.<«ءأ~(880..م7:28ةاأه7(6.>>.
727:و.8الدة6.أ(7.220(.37:ندله4.26>.أ:أط6.(أدءد_9د»دهد«أ2.2ه(د:ء4.(8̀د
5.164.وو(اد)»أه.م230.و<.2)0:و،.8كه(6أ.1>.:6.1515:وو.أدإلط2.145>.:

)3.408.ء.ا408ر.م:ء2ط«»نه.ط8.»ة))»4.اه.«أدأ:«»م»دة_»آ»ة«»ه.(25.وو.وو.(
.)~اد)»0ة´طا(34ر،.:أ(د(_»ط5.0أمءه.أ30و.ا4.ط.اه

777•ربدا>بزخالهاباريدبزبداتو•القريمالبيزكثنامدنزيدنتومبدا
)ءال-ءطدء-اه«.كا»49.51•138وو.•139و.•.اه«5«298«ر>«و))5)ا~_ال«ء)(اا~«.
و-:8.دا-..مآبالدةاكر~:ة؟)دط«_0)»)(هادبا~دة«)9«ه(_6دآط«
7ده)آط•كا»عه4أ)ة«7هاد»تهدة8اط.م>->:8آ-6~ا.ددبذط

ا~<:.أءد1دءم.م226«>«.-بز:».د_ان.
ووومر->.ررور.م.ورم.رر.و.ر.وررررمرمورو.ر.دمممر-بى.مومم
د~.و0~داا~:.ء.أإل0دأه(ءهدأ(ءه3اأء«مدءه«ءااأ)ة)«أ9(9أة).

رمالبي..<«البي~.)<،~كا1<م««م._ميل..)..~~،..مء05.~.مم•اسور
القيرب:ء4.آ«ه_164موم.-ياذبنالرحنبد:ء4.أءمدد.«225و..-وبةبالك:إلهط
فياكبتر«ء4.دءم«د725ور.-.حريةبزاقهعبه..)~مددده.م221و«.ودءيبذ0دظ:
.أء«دم«د.م220وو«.وماالخس:.د_)أالحلو.)ءد0دءم.م221».-.´مراذبزميه:

.أءدد»ءم.م271««.
79«>حراربرربي:.دالثرخرانربىم•.)ءد1د)ه.م2(9و.•دإلط2آ.28دد>.

0.،~»(وامر.~_ا.مت«~،~0»ء>~.`•كأذا._~د.~،رر.~متر.<>.~كا
تت•«_سردطتت.و~:~_-.~1•<~.».إ<،<<:_.ا_«~.<ملىاتوبركا-لر

امر..~يمرا.~.-،~سر1.،ماك~زاهرابر..~.إ~.~ا.~.<~.»،إ<>.
الليفرامرابو•.أء9(88و..ء«ء(داشامي(د.ء«»)اهءط(«ء)45)ا~.

وو~(:ءءأ«)دأ.د_.)الطعه«ه4(ء)ءاء.



735•و(».)ءإلهط2ا.45:و..«´«ال2.275و.:اآل)اه0د8.55.و،.و،.و:ه)ةده1.288م..:
أ«ءكه1..و>.و.م23.«.(237.و>..«د.م»د32و.:ا8́.د7.دد~ءدده0.أه)د(21:ط.)ء_»6.<ط«(د
6»´د0لحه2.276م>.:)5اأ´ة_د(438.>(ه)8«دهاه8.55.:و،ء60.دءدادة~د«ه
.(86.و،..أ~أ6)0د:.ا>>:دء»«د.أ:وه)ةهه.أ787.و..و>(ءدإلط2.146>.:)8
.د40ود.ا:.)ءآ6ءكه«(1أ.41>>.:<7ددا:«ةأ.اه.«~و>(»»ءم«د.م229:وو.

ء8.ه_56د´«ه´ة45.>.و.(ء«ء»«د.ا.>أ6«د).«232.و..
331•و(«.)«ط«إل7.145:و>.)38>.(~.:8هه16.11>>.:)ءد(»«أل8.55:و>.
»7دهةاأه.اه)46.طو(طدء»دد.ه2(0و.:.)ء.»2ة0.>..«،.0أ~دء«_)ة429.و>.
•(ءد0دءم.م(28م.:ة´د)داءط(34م..)ط:.)هء9ه)د».>ط5ءد(:(.أ08:»7ةة«دهته1.757.وو.
و>9(د)ة»ط.(645و،.د.ه16(2:ا8́د5.86و..:»´«ال7.275:و.ا7)د6«د8.55:م.»9دءدأه)ة

429>>.:»7>دق«»-ة.(25:دو_و>.(»8.ه~50ءد´»´ة46:و.»50ده:´ة51أ8.
>.(ء.)ءه»«دد.».و.(أ«،().)ءد0ده».م129.>.و.(و.)ءو´«أل2.2(5.>.
(37•م((.)ءه»«ده.»224..و_و>>(:.اأهدإلط7(.6و>.(:)83.511.:وو60)
9ا0و،.:)8̀.د.د_9ءده_»0د.اه)أ42:ط7دد5(.5.و.م>8(.)~»9أاله»د)ة429•

وو.و_و.4(0.و.و،1(5«ءم«.م230.و>.و<(ه3)»302.<.
(33•،(ءدإلط3.2528.و.:)6.155م_.ا:70):اا0م.:داةدط.ا6~د.ه1622:
)8́د4.84.و<.85:و،.دلهه.(386.و(ه.)ءد0.»د»م226.و.ر(م.)أءذ~هه.ه

7(5مومكدانهاهنيالرحنمبهابو:ءأط«إلمءءالداالجمنالرحمنمبهابوا«هه«
).)ء)9آ)«)د>5ااإإ)هآا«5دء)5.6•»إل»اداداآ)ة~اال7دأ«ةآ)تاط«)»)أدأد_)0تاا8»اه

»؟5))آ•ء.ة7اداد؟؟د´«داإلأهه>ه»أد~(937•212.~ا~)ء.دااأ5)د)د«اءد))
ر~.وررمر.ممرو«رررومررمر.رررررر.ممرر.ممدررر.سرمرموررررو.مررم•.رم
أ)ءأ_ده(ءه)ه)9ء9اادأداء(ااه2(دأاوااا«د«مهدءءه>95ط-(ه(885.-اىناة
يهفي:.د-زيادابرناة~«.)ء7(»(»5«367م«د.ه532.د0.سيكةابيبراتمبيدنعبدات.
متآذذ:.د_يآذذ.وركنتتال:ءم»ه(اط«طه)ءطالدءءكت(مااقال.-اته،مرلعت>ته
...ة»يترإ:».)ء)9الط««د8دكهةه«أ.اه64د:تال~اتلنتأدازهيربعا>ربالان...
ياذاالتيد(ملم)اتوومولصتاذالزهيرتالفاتلهبهانكممهآناافهرتالتفلوكيننمم
بزتيفكالالفك.رملاتت:ءده.د_«الدءءالفتك.وميادعشان:.)ءأد«)ه

.م232و>««آءطادأهدإل6ا8́0آ«ة(»«د.دأ)ااةءآا»د~(دااة•4(.364.5555.
7ادمملقل:ءده.دال.الدءءلفك.ونؤ:».د_نتر.
ومتيلابي:ا(ده_4«2م«هدة>بنحيياممه.رم_ن:.د_دداأ_هدلهه)6ء
»وو)0توداذ.رماميدبزتبدات:.».أاميدبزحاألبزمبداق..دالامدبزادمبه«

.)~ه.اه48«هآ4وو««د1د«ه.م(37»ر«.الءه)9ءء_ددء)هادأ.ألهامه4»ها_.)ءد0»ءم
.م163.ود.ود~:ده.د_)أءا•.)ء(ءه_.ه.د517.ط«.دالاأه8.ءءد«د«ه

ورررو~مررر.دمووورمررورو.رمررو..رر
73م(ودددت:).د_ودتم.ورايت:ء.د_ايت.ممالريعبنالمن:
دأ()6ء-»ءه1ا5)ه«ءطهءءدء)«أ)6ءدأالهداءاطدء«هدعه.ه)ءطااءاأد»دمددءءءده)أ
،..بيح)ا.__>ا).•1.~،داءم.~»،_.«ا~..رو~.بز~مز<ر<~رى.
ءء()ء)ءءء«هأهدءءوه~دن~~•ءءداد0هة_0آه•ة)ءد_~ا«تهمء8.5.)ادء«ه«
ه)ده(ه1966•1«2م«(.دو~لد8:دأ.دالا«ءء-)ءط)0ءه-))ه-5داألده«

ء)ءاء(ه.-ابي:.د_ا«.و.د-بيومحبر:30)ميزحجرم.
733«رامالى:ده.د~أه.ءءد«مددداء.أده.د_)»ء)االمالم.م>يكن:
.د_رتكن.ءانماريةمخرمةبتهه:15االنصاريةمخرمةبززيهبتهه.



8كتهادد«ادأالهأةألهدالدةاهد)اهده.´ة187د.ه53:ءإلط2ا.46م«:ا7ء>))د8.54م>.:.»
اه5داده:)عه(6(.1:ر>..~9أالده«»ة427.م...».(2.(.7:5دد5(.5..»أ«2«3«6:(5
6.153.ود:)8́د4.86و.:طا3.407.>>..»1.2:هداه9هوا5ا«6.و.(.»(»1:~9د00ء»ة«0

1.737و.:ء96د(د5.80ء»«أ3«307:ء8_0.د5´ة»د´»)45م...8ءءودأال«هه))أ8دء()
ء«ده)هء))مء)ءهدهدأاالنما،ة:يدبت_ءهسرةبزبره.أت

.لحالو5(إلهط2(.47.و.و(ءط«إل2ا«59و>.:18.(399>.:ط(ه>(»8هط.داق
8الةالة243ور.:اءطهه(دددأالمه00.دد_دإل87.>.و>(دا8́»4.8:و.(»8ه0.ه

50ءه´»´ة55.وو>(ا.)~أدهدد.م222.و<«22.>>.د
كة3•ر0(.أءء»»ده.ه2_و.ا).،~21~و>.(7ا5.و.218ه<>.2(9.>.273>.،و_و:)دد()«آل

8.5.و.(•أ»د0»»م.م713.>.
7.~>(ه.)ءدإلط2دا.8:و.)93.410م..:ا9́د4«86و..:أ)ه0ه.م242.>«

ء(ددإلطا.3022.و.2ا.77و.-8(ءا6.6ه«و«7>.:)38«358ر..ه397.>..)~«´»ال2.274.>.
ووو~مر~مررورمروم

»~أال:»5>د-)5»1..د-«أادا6)5.نح0ددءاءهكه•ء)أ(اا«ه«)ه1ءأ1د»ءءء»ه.-
~ط!9(~ة~آ>أل«إل>)8.)عال)آائا~•)5.)أ9».9دآ67آده.9أه(4ط0نح0.-

طألط:8المه•»«-.8المه15«9أ»د)داة•9د«_)ذ~.و~:اا«دماءاا»ه
دءءاالهد-ه.-~ا:د5داده7دد«أ~دءه_اة.8ااءءغاهمءهاءالهددءءء»هكا.
االمير:15«ا)8دافبير.و>المايااب_اب:دإلط«ه<_دة«)8«دد_«)5
_8دءاط•9أالدءهاة_8اددأ~«اأ8ديامها.ءءيا:5ء0حر.ل1طت.-زئير:
)8دهادهذبير.رم>ذد:ءه)ء))دءههدأهءءد««م»د.م188و.9»«5أا«)أااه.
وم.را.»~.ا»~ه(.يا..نر..،~0اا..ا..~~،~.~،~،..دكا~(.ددها..ابك.،0
اآطةه«ط«إل.8«11•)غاداة•880ءالجير.«>~د~:9«د«9أ)ةهتب>

»11»ء(اهاددمهاءاددءءء»هقبرت.-الجاد:9أ»دء»اةالخا..-دا~ددة8ا:ءءد
»_4الالأادإلإل»اة«.الءلمه(مه12(«64.مميتال:.د~~أ.د5.»>_د0األ:
ووزر.أانر.وم.رر»رررررر.ر..ر.مرمممررر..موومر~رن0ر.،م)م

افي-•ا9ءءهأ(«ءءفي9ءه)اء.ا«ءأهد«ءءهده.~
كه4•رثيبانينمدبزيمر_:دإلهده«»نيلابزبمنسرحيزبادبزسرى.
هنيل:.)ءدءه»د.م719د..و>>د:ط«إل>الق.ءبن:.دال.مت«.أء
دإلط.-تية:.ء.أمبادابزتيراتدبمط2.15م«(ل.موتبشر:.د_ويشرم.)ء
ألدإل..مأأ:دهدلمههألدإل..دكهثاأ.ومالنادي:دهداده.دإل.ط«إل)»عا
المزي•دإلطء.اله~ادرى•إل(هالةىاك.15المفرى.-تنشرا:.د_تنمرا«.أء)6ء

ماءاأ««هده0د~ء.ر،اذتمهبزسر:.)ء«»م»د.م2و.(ا.د>جاز:ء.د-
9.0.8ه•5أة)«أاا(54و«~>.8_0هءء«د~ءهءها7اأءاه«(آ؟««.د>ا~):

))8دلاف.8_0»اهار.وويل:.د_يل«.)ءدإلط2(«58و«.
كه3«ومالحرمن:.د_الدنن.و>ناباه:.دالتاجاه«.)ءددم»د.

ووهاب:ء.د_احا..
كال6دمداألط:«هءقا7دءا«ء(م»«ء4.أل«ه«(767>د«.-~د(ا):.د_0~>
8.دإلط.و>هممبت~ابيبزأةب:.دممهتلة•إلهطء.الهه~بلمه•ء.اله~بليت«
ء9.54«أ4«))128ل..~بتدإلط)«ء)م9غوبتة•.أء)ه_1316ود«•(32م.نه«دداده
بتتابربذ~8•اطه5أ«ه«9ءأ5أءء)ء»ءطدال««_د»د_ءأاء~1«ءد»«»«5«ءءءأ)4•
ال4.م99داله».م.حلفه:ء.د_بملفه.مماغتلاألد>مر:.أء)5

5).80د.•)ا)»أأل849ود«•ط«إل3(«664و«.»(المةءدءالمأددءءء«ه)0ء««8ء)هدناا)~ه



ممه_«م

3.((•(ءه.اه83.5.م.و(د(6.155:و،.ط«إل.د2368.ه.ر(ط.)ء
أأدا(49:ه.)65ا.5وو.:إله9.(2(66و.:ط)ه90.د)داد08ا´«ةهدد«ددألها9ود.ا:الدال
4أ.00وو.د):ةدط2(.268و.:8«د(نة0•6دأدة؟«)394ور.:(9ده279.رر.و،(ء.)ء«´«أل
2.2(5•ور:دلهه4.10:و.اط)»هدإلط.ط7د؟»طدطه292.و.490و،.:.)ءده»0056ةداط0.دا

»5>9ة(أه.اةء5.ود«ال0دأ5́.~ة~8هود4ةه179.1966اه80:»8ادهوة)ة59.
(38•و>5(.)ء7)>760«،.ه)هء»)أادأءءءه)ه2أهة4ه).د«دأ´آل´

339•و55(»6)دء´د6ة1)>6´ة)دا>.اه)64.ه>_و..در>(ء.)ءددددإل6.ط
5أ~ده8الء_(831ه««8أ7أ7.(دأده)دأألم)ه7.«أ>7»)دأ(356•41.م>.ودأ)ه»و

ء)5~دط)اه09.دءددأانالة9«10:.د؟»اه«ه)8́د5.921:و<.8أ»6.>«»بمة_أدةه54ور.:
7دد5.67«.أأ»داءهىه)6ءء».أءده.)~دادهو´دأل7.280:و.إلء0.دد<أة~7.233.1.238:
´عالأ~»ه«´أهها«الة8>طله´ءدهاده2»أذقا»)وةها´دذاهطءءادءذ~)8ال)دءه.ه3495.(
.اه)95:«»8.ءة؟أ(39.37ه.ا:ط)»ه5ء(»ذ.ط«(دة7دهأوةط7.169:)ء8إله5>5(.د(99:

)7دهأ«ة14.اه64.ةوو().)ءأ«د)ه.م742.و.
349>ر5(»7ه´«0هه´ا»ادلمهداد.أه)84و.ده64.اه)64>.ط:دا´»_ة(.أ7..)«
ط«إل2أ.58ر.اه.59••:(3.4108و>.:أده)ه.ا:و>ه`دال2.280ر.ه:~«(´.((5.ود.1.76<>>>
آ3>2أ8.،~>1.45،ر.:)آل6ة)أااده11.3(6.:رو»9د(6ه.>ط6د´د0هه2.280:ه»1ألهدههةدة»ه0•

8إل«داةاده4أده)قهأللجةهاة(»0.´ة_»ا«´.م.د1306•326:أد_»ةاأه)64.51.»
و،6(.)ء«»»دأ.ا.و«>(أ8́1د5.42رو.(:.أءدإلط2.158ه>.:«´دأل2.258ور.:»د5هه
204.5>،د>>د()له´هت2(.99:ور.1́«5.أ291•أ2(.3:و.ط)6اده9أاه.تهط~ءة

دأالء)هدهدد>يتبزا«بنمثاذ»ددءءه»)أاءأدإلط•ا»ءاله.».داةببزالرمنب
اهكامابزوالةريمةبزددريمةبزثماذ.وو~زور:.)ءد0ءمه.م(38وم•1>و«_.
237رمرجات:دهء.اه5.ء.دالوببات-.ا:ينفي:0.(ه5ثال~في.وحل:
1كاءه.~-.و>اذريجان:.دالادريان.م.دورمريدبتامة:
دله4•8اد)ة(وةيداكبت.امةم>هير:ءهه(اط«طبيربزهيردأدء_اه«.أء

ه.(ه5«4ور.«((0رمم8دهأ»داههده.ورنيسز:.دالنايسسر.
أل(8>دانتضت:.د_انفيت.م.دو>تقارفها:ء.د~تفارتها.
••~~ا:<>..كايترد..«ا_~،إ~..~).:«.<ما>،،...~م»ا_...<~.،~~.....
و>المألنالحنبزارايم:(ا)ءءالأ«ءابمريالعالفا.ايم«2)>278و««دأ8»ء5).
رر.~ملت.ام.لما~ا<.،><)~»~~~~إ._~)ألدممهاهه~ر~اه..،يك،.

ء.د_يقد«.
739مدزياد:7.ءزيادا.م.نلنأ(ذ):.دالانلن.رمالرتبةزر:

أدالهالرقبةداة.-الربةماب:)أ8ء~9أد1>يه«~أدكهمإل0د0القمرمذاماب>د»~
تاأ-)>ها(مه.وربا:ءة؟أطماطه5ءطه)دةطدطبه.د،لهاتح:
ا)9د«8>«دممأد«دد_لهتأث«80ء)ة0«9أ1ءة«اءط5د)0ءدة6تاط«آدتاإلد~ظ.
0«اااه~!9د»آ)ة.)أ8داتثبتظ«9أد6<«د•د»_•9)ة؟أ.آءط5دكة)دة6تاط.
>دتاإلالقناهقه.-مبال:9أ6ءة~اطه5ء)ددط«ددة.إل0دد2~.90ء)ة0منمت.
))8»>9آ«ه»أه•دد_•>دتاإلاثبتت.و>لما:))9د•(ة؟أط•ءط)5أ1دة))«6آلط«

ددتاإلكا.-بنيا:ااداءاادءدمددءءء«هفلما.-الرحبةماب:دعهءدأال~ءهه)دد_
البابيبزل~و..»_..<.~ء.م.ا..ط.يا،،.<~..~ا~).مت•(~تل..»ه~~ا~
دءىديه».(5رر~(.رر.ا~.~<ا~.ا،م~>..كا•اا.»~.~ما~د>~»~ا»~.~.

دد_:.د_قال.
>~وبه>امفلما:أه.د_بهدأ.ىء«_«دددلو.أدهدإلط•دا´_ةباهجاز«اشلها•



•91•لحة

دأ؟»عه)ة25.ور.ء(أ»8.8النه((´ة.~»8دددأ´ة2«1.2(8:»7)د»´«6ا»لحهدا»«´دطه.اه)65.«د.
.)~ط«إل2(.59.ر.ا»ااط90أدا.«ط6`د7آ1)أا»ا()داهذ)ا(ه)>ا«46.و«

341<و(اط«إل2(.59.و..)~ال_إلةءة«ها.ا2ود«:(7اد(1أقههم.(اأ.ا(:ة´»اءقه
»1ا»هة»كهأة.اه)64.و«ط)7ههةاأهأ.(ه64دد)دأ~ه4ط.دءم»دم(اااط»إل2.159.ور«

وم(»أأءلمه.م243.ور«.)~»دم»د.مر«()ا__.و~و.(ه.)ء7أ«ه2(.8.م.ا
وو(ه.)ءدإلط2.172.در•دءم«د.م(37.ور.

343<و(«.)ءادد«م.م2أ9.وو«م(هء4.»««<د.م2(6و.:دإلط2«158«ر«
169و_و>.)8.(410ور..)7.7.15ر.(م«9الأ)د)«أددة23و.:.ددء.ه«)2الأ(ة(49.

ء(د8ال«ة6(1.297م.م:)أ8د5.422.و«~4.ددم»د.م24و.ا:دماه.داءه2أم(ة(53هء)ها«
8دد»أأق«((151.)(د517-.

~3>ر(االد««ه.م(0.و.(85.ور«.)ء»9ا(»ةهط5.0الذده3()«6.م.داه«إل2.215«ور
ر.«مويررر.درو..ررروممرمر-م~.و••ررورو.مرمرر~.ر~-<ررمم~مر.ررورووم•
»9د)دذ.آط5أءدماأ.ة0.و.ر(ههءه«د.م2(0.و.«ه7(ء7.4«281>«(•

ه«أل.(940.ور.و.».د«ا~ية9دالدآلته339.و.إلهط2ا.59م،.:.د«ءحدهه2ة(أ4(5(:أأءلمه
244.5و_..و>(الء4.ددم»د.مأ37.،م«(4(.ور.و،(مه.اه48•آ52.و.
151.>و.ور(».أءه.اه48«(52م..م75.م«وم(د.كا.م«دم«د(7.ر.مماط8و0

2.(28.«ر.أأءه0ءدأ~.ه1.2.)8̀د5.423•كااأ(ااءااذ.»3.6.
344>ور(ء8.ء)ء(اءه9د«)ءءآء8:و.(آدددإل(4.62..».~(6«1ده:ه´«أل.(9.ور.كا
أءاا~طه.ه8دآهد«(«أ(دادأة7اآهة6أد08ددد(.´ة144..»~ادا«:ه8اأاداةاا9م.:58>»د«

ء4.دط«)د)كا.مفي:(7.داذ«)>طءهاا5الء)ءاء.ددببت:7.دبيتآ
ء4..اه«5«»)5دء.

74.(و>لدككنهفير:ط«إل)«ء)كولهتعيرة«ط»إلء.الهه~ءلدك>ييرمء.(ه~
يدكتنيرة.ممهيرال>يب:دإلطمريرملبار.مزيادمردملروكان
خرا~~اذدير_ل:ءالأما»)ه1(ءأه)تاألمء4.في»«كه.اود.9ءدأ)هاههدهداله.او>.

و>نميعة:ده«ذ.دكه«أ.ىءد_دا.دكه)»عارمثية.م>مراذ:ءءدو«أ(ءهه)ماد«ءه
.م215و>.ء)دأ.ةدأه(ء)دههءكاخرار«أ9دء؟د.د،_اة>~ل:«أ.د_ءء-)ءطه

مو.ومرررمورررم_ررر.رررمورررموررر.مرررممووووررورررسررر>رءوروم
«ءأ)«ء~أ1)أ-8.م24وو«(روهال~ط...ا_بث•)»ط4ء1العاء.

«اههمفةالك:ءأ.وءهد•د«دلمودده.ديكالما:1ا8ديكما.
ء>إالالم:.)ء))8د.ممالبرةم،ادهودو:».د_العبرة«،ادد>ة.))8د«8الد»ة
0-فيالعبرةودأو.ومنمالهليربمايكوال:9دهءأأةفيالهليمرمايكروال-.نيا:

))8د«9ة(«هنما.-يك:اد()يكبر.درالذيواحذركر:ءأالدطءة«)أكه
اة)ءط8»ءءءالماه.)7أهده.--~:9الددة«)أ9د9)أأة؟د~ر«)7اأءنهدأءها

ررور.ررر_.روو.
>~دا~:دهدادهدءم»د«د5إله0ء5.(ه~.دإلط)»ءاا~.7.ءءدء)
اخغب.وافردت:ءطدهه>طوخلت.ءتمربنمرى:)~4.هه_6دآط•ءآ_«ة
(4«717.ه»8911الخمرييربزمربر•)ادط«دإل«اداا´1م«_امم.ممبوذانجوا:

.د_جوا:ذاذم.أءآ.اه59.ررحاد~:د.(ه49حد«.-ريهحاد~:أ»ه.د_
روو«رروروومم.ررمم.رمررم~~مير.ر.وورررموووموومم.ررمم.ى.رمر0~

كا)ءاءه.-ا_ذجهه:هه49.1سدهحاألبزاةرب.روبمر«:ء.د_بمرة.
.هال-نداة:9.دئدة•ء5.4طو.«ثنما>:هو(فرا>.وامة>فادد:
آ)9ء>انهرعاد.وموذحوها:ء.د_لجا>دف.ومد~بر~:(4́ةء~د.



1«258•»)د«_»5)«ه3.473.».1-5داده:8ذء2(.ا8ر.م•«))ءأ(~9«ا«ءااله9«دءأط«ء(04>._.
-أ«آ.ال6دا«:ه(أ8د5«42.م.(.»«آ3داه:ه)أ9د5آ.0.د.).»3«4داد:ه
أل(ه1د.25«2«9«أ2«57«و«2ا«64.وو«.».«(3دداده:دء)دأ.م245.م««)أء»~قه«ه

ا~اد>له0~د_._0.~إ~~~~،.«.«،..،.~<.ك«..يلام.:،.بز.،~ر-0.•
_3•و4(ءم»ده.م7م.~.مو>(ءأءه>.م245.وو.ومأل8ده
620«ور.دإلط2ا.59ور.«(38«411.و>.~ا9.32.و.أ6.ه.18.68وو«.«أل54.7ا5.ءر.)8̀د
5أ«02وو.«أ8.آءد)د9دأفيأ.ا49.ر«ء_ءدءء»أهدأ_ااتهر.ا)(م>_مادءده:هداد)7«50ه
(1.1.د>.-)ىأ5.42.ور«أ70ءدءدءءه)ه2»~ءدءد5دا«:ه2«ه(ءد»«48:»_4أأده_0د00
داأأه157و.م«7ء»ء»4«ه)1«245«م«8هو19«28و>..782.41.(م>.«.دد.مه.الهه.ه246.

و_مدنةهدأ_هتاةه0«د_دأ»_ط142.م.
هه6•م(ى8هه621.و«دإلط2أ«60.و>«8فها8.69.و.(9.32.ور.آأ8د5أ.03.و>
وم0(2ءد«ه~ءه118«م«(2((«6و..7أالد80أد»-ا_«اط190رو.•7«»62و>«(«إلهط2ا.6.ر.ا
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2«166م«م:)83.4ا4«وم.ء8ءأدهةداد80أة)دا«.أه)65.و>«هوو((.أءد0.م«»م209وو.
2(0و.7«ء»ءهدأءءددهه«هعه،أه0ط«إل~ه«)8•أ8ط4االلحة.ط8́ء_»ءء»م4ء4تا`أ«ط4

االهة.ط2الأ»ةددءهدءءهءه)ه8دءددءده7ددم(هءدهد«ء«د0ءد«دءءة0ءالمدنه(ءط
الاءدء»ءددهدهههء.ءهد»دأءأم.ده9دء»)ء)همءهءهمءدأه0ءء»د)هألهأدط481دا0.ط
2الأة4الطأ«_ةدالاه.)ءدإلط2(.90(-و.9و«ا«)83«431.ر.رو(.81.».اه)870.«

.و.ءو_وو«.)ء~ه)أ(3«245«.رمة4ا«96ه..دإلط3.580.رر.

«>نبان:ادهأنهاذ.م،يت:8ء؟د0«)دء~د)دد_تبر.رمددذ:
8ةاأاه•««أل•9د»)ءءاء•«6)ذء6ه•8«؟د0«ال«)دال-)«ه~-.ا~ية:4ءهءالهههأ(اءهءه
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_0)دء~د)دسردف.وكعنه:.د_دعنه«.)ءااددء()هأدءءههده.-0ا~ا:
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اتب:7و»باف.-لبك:7ودلك.مماتهتلته:.د_اةاقهتاتيدته.

70ء5اد»اةءءددهاهءطهءاءاءال«.)ءء))اءا(«)دهددعه»اله.
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757•مأتبا:د)دءمدمتبا~ة(ا»ه)د_(«ءد«.أءءء«).«.د>تب(025ط.
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ويقول:.دكهيقال.واتمزل:.د_اتغزل«ء4.اادماءاا»)هدءءء«هد.
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~،ينممايابالمباذ~
ددا>ههافماؤمبلنتا:احت
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د)ه78ء´»0))8»م«ة«))ذ:8́ممه)د9.0ااء»أ1.(و208.209.
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:االنصاريةمدان~موقالت
وزثم_~قوا~اته~ال

ويجمعهمثمىقبور~م~فحت
و~بالمرأةوميت~وميت
~جلال~كنا~هالمجةمنرعوا

بيز_فرقنهمملهمكانت
وا~الجليلتفريجقالجميل(إل)فقل

أل.د_~كنانا

وو(و7)أء´«6.أذ)دا«ة).اد4.اه
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ذلث:فيفقال
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689•د(ءالدإل«أ´ة•.اه)16.ط
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739•ر>(ء)(.دتة0ه.2ه)216.1.ط
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