












V tV

شرورمن بالل ونعوذ ونستغفره، تعينه، وننحمده لله، الحمد إل 
هادىفلا يضلل ومن له، مضل فلا الله يهد من أعمالنا، وسيئات نا أنف

عبدهمحمدا أن وأشهد له، شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد له، 

ورسوله.

همسلمون وأنتم إلأ نموس ولا تقاته حى الله ائقوا وا الدينآمنأيها ا يؤ 
ا[..لآلصران:أ'

زوجهامئها وحلى واحدة محمس من حلمكم الذي ربكم امحموا الناس أيها ا يؤ 
كانالله إن والأرحام به نساءلون الذي الله وامحموا ونماء كثيرا رجالا منهما وبثأ 

[.]الماء:١ ب رقيا عليكم 

فميملح مديدا فولا ونولوا الله امحموا آمرا الذين أيها ا يؤ 
عظٍناهازفنزا فمدفورمحنوك اائه ُيف ومن دنوكم م وينم فم أنم، 

ا7[.]الأحزاب:«7،

يعد;ما أه 

١^٠،-،من وأحلئ الورد، شدا من أطيب المجد من صفحات فهذه 

من. التاريخ. جثدن محها رصع . الحبال. من وأعلئ الفجر، سيم من وأرقا 
•ونورا ؤإشرايا وضاءة . النجوم. من مكانة أعلن كانوا وملولث، حلفاء 

الأقسامبه دل تعلم الأرض في قبلكم والخلائق الأئمة  ٠١نم؛ف
.النصيب I القنم ( ١ ر 



الكلارنىأطيب 

اموالإلهالوحي عليه ومض فضانه طهور فى الجرة رت حم
اموالشظلاله، نحت بغداد وأزهرت فيه، المهران وندقق 
اررغ_-امأأ؛فالدروإ،والخسأرضه وطابت مواحله، أثرت 

الفجاجوملاوا . بالقرآن. وطهروها الدنيا ملكوا وملوك خلفاء 
يمنى،في القرآن قرأوا . • الديان للملك عبادة والوديان والسهول والحبال 

علئبه وتهجدوا فرنسا، وجنوب وأسانا البرانس حبال وراء له وحثعوا 
قندهار.وجبال الصن أسوار 

وريحاناوردا أرتلخا في وح تفعجق ركلها زنحدانق كانوا 
اقرآنالكون مع بلون يرئه دعوناريخ التردد هدى وهم 
اناوإحايمايا اس المفي تشيع امخه ئللخير ءاوتا° صروح وهم 
ااندنيوار بالأنيعمر وكان مرشدها غاب قوى محارب وهم 

منكمآمنوا الذين الله وعد ؤ وجل؛ عز الله وعد وفيهم بهم تحفق 
فالهممن الدين انحلف كما الأرض في لتنحلمثهم الصالحات وعملوا 

يندونمي١^١ خزي بند من وتدكهم لهم ارتضئ الذي ديهم لهم ولنمكس 
.[ ت ت ]المور: ه ائماسمون هم فاوكك ذلك بعد كمر ومن خنا بي يفركون لا 

وأشواققلوبهم، وخلجان هم، أنفخواحلر الأيمان استغرق 
جوارحهم،ولفتات أجامهم، وحركات فطرتهم ومول أرواحهم، 
ضحممقالله إلئ كله بهذا توجهوا جمعا، الناس ومع ربهم مع وملوكهم 

الله،ثرط علئ لمون المقام ما وواقعا متحقثا وظل وفيهم، بهم الله وعد 
والرغام:الذهب، والفار: الأج، كير أي ُالدرلغ: والال،. الخن فها كثر أثرت: )١( 

,كالتراب صار لكثرته ت اي التراب 



الإملارذرخلماءوملوك 

الهمامة،يوم إلئ الأمة هذه هن اكرمحل علئ يقوم من لكل مدحور الله ووعد 
فيالته شرمحل لتخلف والأمن، واكمك؛ن والامحتخلأف الصر يبتلئ إنما 

إذاحتن الضخمة، تكاليفه من تكليف فى أو الفسيحة؛ جوانبه من جانب 
وذلت،الأمن، محقللبت، وخافت، الابتلاء، وجازُت، بالبلاء، الأمة انتفعت، 
أرادهاالش بوسائله ذللئ، كل الاستخلاف، فطلست، وتخلف، العزة، ذ0ذرت 

إنيتخلفج، لا الذي الثه وعد نحقق . الله. مرها الي وبثروؤله الئه، 
وعدحقيقة إلئ الوصول يريد من يتماsها أن بد لا صخمة حقيقة الإسلام 

الحياةتاريخ في ممداقها عن يبحث، أن بد ولا الآيا>ت،، ؛، Ijjفي الله 
أوفيها يتثكلث، أن قبل حقيقتها، علئ شروطها يدرك وهو البثرية، 
■الحالأيتؤ من حالة فى وقرعها أويتبهلئ يرتاب، 

صحهاعن لئ، حواثوءنلت، ماء العليك غمت، أنسث، إذا 
مافي بح ونوص تغالمور ظلام في دودة فعش 

الهجهدا وحكمت، الله، نهج علئ الأمة هدم محارمتح مرة من ما إنه 
؛الاستخلافالله وعد تحقق إلا . . أمورها كل فى وارتضته الحياة، فى 

واككتر،والآمن•
القافلة،ذيل في تحالفت، إلا الهج هدا عن خالفت، مرة من وما 

وتخهلمهاالخوف، بها واستبد البترية، علن الهيمنة من دينها وطرد وذلتا، 
.. كلام وصمتي . ثاهن.. خير والواغ الأعداء 

جفاهالغمض يعاف كلأنا أمسى اه وأرعيرعاني وللغجسم لي ما 
أواهالحرون ديت، لوأجأواه أرددها اءت، لي_للهويا فيلث، لي 
ألقاهالحسبا سيل فى ا مبون أهوصبا أشتكى ا مآصنحسى لا 



ةمورقوالذكرى تذكرت إني 
مرحهاالكون كان العروبة ويح 

الإ'—لأمإلى سماتج،-ت 
انمرفهكا د يصرفا كم 

١^^أطيب 

اهأطعنا يايدبمتلدا هجدا 

اهزوايفي وارى تتفأصبحت 
جماحاهمقصوصا كالطير ده جن

اهكغمل شب يحكينا وبات 

٠٠٠

عربعن الروم بحر خلف مل بالله 

كثبعن الحمراء لك تراءت فان 

صخرمجدهاوحاطب دهشق وانزل 

مقابرهافى وابحث ببغداد وطف 

بهالغمام طاف وقد الرشيد أين 
واحدةكل حرس معالم هذى 

سيرتهمقلبت ما يشهد الله 

اأممه اضأنقعلى نمش ماض 
هأواتاليطرى امرئ در در لا 

ةجامعالإسلام لأعتبر إني 
ةحافقفيه تلاقى أرواحنا 

هارعاهلوامحتالرحى دمتوره 

شيعاأهواؤنا أصبحّتخ قد لأهم 
يرتهحملأم الإمحإلى يعتد راع 

الخلفاءهؤلاء نذكر وحين ا0 
لهمالعصمة ندعئ لا التارخ في 

تاهوابالهم ما هنا كانوا بالأمس 
والحاهانحد أين المرح ائل ق

اهبمعالصخر لعل اه بعمن 

تلقاهالعباس بمي من رءا امعل 
نجداهدادا اوزبغججز فح

فاهفاغرا خطيبا امت قمهن 

مجراهالعين دمع وأخطأ وم ي
ذكراهوحى من القوى غمي ون

هو؟مجا ساءلته; إن ويطرق فخرا 

اللهنه سدين محض لا للكون 
خلاياهفي بملاقى إذ للنحل 

رعاياهشتوا وإن لمون وال

ترضاهأنت راع بعلبما فامأ<ن 
اهترعالله وعجن ه يمييرعى 

الصفحاتأرؤع سطروا الذين والملوك 
فيهموالمثل العغلمة مواقف نذكر ؤإمما 



الإملارذرحسءوملوك 

هذ0في فطيقو0 المواقف هذه في الإسلام بهدي تمسكوا ■من والقدوة 
.الناس. أمام نيرة ثاحعة معانيه وجعالوا الحوانب 

الندىالأتئ مجرنا خيوط تاؤيخنا في الشامخة المواقف هده من نغزل 
بكتلربؤع والأمان الدفء نحمل . . أبداتغرب ولا نا ثملتهير الوصيئ 

سنطب. ان. الفرموالملوك الخلفاء وغيبة • القرآن. حكم غيبة طويلا 
*لنا لم إن الدنا ادن صمحا ٠ • بدواينا المريفن 

علئوالحرص العفلمئ، والإمامة الخلافة بدون للأسلأم بقاء الأ إنه 
دولةبوجود إلا ؛ائيا دينه يرئ لا فهو وعصبه لم مكل بدم ملزوج بنائها 

.، شرعه((ر أحكام تنفيد علئ بذاتها قادرة قوية إسلامية 
 Qويءلاعله يسمع وخليفة إمام نصب علئ الأمة لقد و
الصديقشغل أن ترئ أما • • الشرعية الأحكام به وتنفد الكلمة به لتجتمع 
خليفةاختيار كان . الني دفن قل الصحابة وصفوة والفاروق الأير 

إماماينصبوا أن فيها والعقد الحل وأهل الأمة قادة علئ فلزام • • لمثن للم
.أمجادها الأمة لهده ؤيعيد الكلمة عليه نحتمع للأمة 

وجيزةمدة في ساروا هده أيامنا في الإسلام شباب أن لله والحمد ا0 
أزماتواجتازوا جيادا، عقبات الإسلام مجد عودة مثيل في وقطعوا 
إلىالثوم بط سبثل لا الإمام، إلن سترهم في ماصون هم شدادا، 

ومبالغتلقن، بدساتس طريقهم في يقف أن ممكن حاجز ولا تعويقهم، 
فللكونسل، وأساق ، تيت وأنراك ، تنرئ وذم ، د تفوأخلاق تفق، 
.ا، بالته هو أمر واله مائره هو سن 

(,١١)صرأ رصا رثسد محمد ليشخ الالخلأوةاا ( ١ ) 





ذكرخاهاءو4نوممالإظم

هوعمر بكر أبا يعني واليصرا، السمع ررهذان 7ه 
محاجيفالألفاظ القوم عن دث ح ه

نغهووالأزران امحاريب خلمف 





الإسلاموملوك حالفاء ذكر في الكلام أطيب 
وتموامالحقوق، ونظام الأمور، زمام اللطان أن — أحي يا - علم اص 

وظل<يلده، فى الله حمن وهو الدنيا، مدار عليه الدي والقطب الحدود، 

ؤيتقمعمفللومهم، ؤيتتصر حرممهم، يمتغ به عباده، علئ الممدود 
•ويأمنحالفهم ظالمهم، 

بمللهم»بة الله.: وو رم قال محقي، هريرة أبي حدث في و٠ 
الحدث.ئدل..« إمام طه: إلا ظو لا يومَ ئلثه قي الله 

تالقيامة يوم عرشه قلل في الثه بميم ررسبعه قال! سلمان عن و3 
عبادةفى ونشاطه سبابه أفتن ورحل عيناه، فانحت حاليا الله يكر إذا رحل 
وكانبيمينه، تصدق ورحل حبها، من بالمساحي معلق قلبه ورحل الله، 

فيأحبلث، ررإر • منهما واحد كل فقال التقيا، ورجلان شماله، من يخفيها 
إلئتدعوه منصسث ذات امرأة إليه أرسلت ورحل ذلك، علن تصاد'را ، الله® 

.مقتصدءلأ، ؤإمام الله، أخاف إني فقال! نمها، 
قال!النكأ. به نلمع العاص بن عمرو بن عبدالله حدث من و٠ 

همالعرش، يمغ، عن نور، من منابر على القيامة يوم الله عند اكسهلين ررإن 
.ولواا<رآأ وما نحهموأuيهم في يملون 

ويصلونويحبونكم، تحبونهم الدين أنمكم ®حيار س؛ قال و٠ 
ويغضونكم،تثغضونهم الل>ين أنمكم وشرار عليكم، ويصلون عليهم 

معدأحرجه (، ٤٤)Y/الباري• انح ني حجر ابن الحافظ إسادء حس ت حن إصاد، ( )١ 
ش'تر■ممرر ابن 

رالتساتي.لم ومأحمد رواْ ( ٢) 



.وونمونكمااُأا ويكونهم 
حيرغشوم ؤإمام وابل، مطر من حير عادل ءامام ! الحكماء قالت ا0 

.بالقرآنء ُزع مما أكثر لطان يالالله ينع ولما تدوم، فتنة من 
واحتمثهحلقه، أمور وممحه حكمه، أنمه الثه قلده من علئ فحي 

رعته،مممالح الاهتمام من يكون أن >سل2لانه، في له ومكن باحاته، 
الكرامة،من وحل عز الثه وضعه بحيث طاعته، أهل ممرافق والاعتناء 
فيمكئاهم إن الذين ؤ وحل عز الله محال عادة، الأمياب، من له وأحرئ 
وللهالنكر عن ونهوا باوعروق وأمروا الركاه وآنوا الصلاة أقاموا الأرض 

[. ٤١الأموربتالحح: عاقه 
ثلوالماص، واللطان الإسلام »عل الأحبار: كعب ال ق□ 

والعمود:الإسلام، فالمسهلاط: والأوتاد؛ والأطناب والعمود القطامحل 
.. ولآأووؤااإلا يعصها يصلح ولا الماس، والأوتاد: والأءلتابا السلطان، 

سادواجهالهم إذا مراة ولا لهز سراة لا فوضى الناس يملح لا 
ادأوترس ئم ١^١ اد عمولأ سد له إلأ لاتشتس وانم، 

كادواالذي الأمر بلموا فقئ يرما وأعميه اد أوتنجمع فإن 
الرعية؛صالحالإمام.وصلاح 
•والشر٠٠ الحر مح، لإمامهم تع ررالناس الحكماء: □قالت، 

منحنسأءمالنا«.ولأنتا فإف عثالكم، ءأعمالكم ووقالاينالقيم: 
إليه®.حلب عنده نفق فما مرقا، ®الإمام الأعرج: حازم أبو قال وه 
سواقيها،.صتحت' صلحتثانمن ®إذا : وقالواا0 

ماللتا.بن عوف عن لم مرواه )١( 



الأملارذرخلناءوملوك 

ولابعمارة، ماوالأ ولا ولارجاوإلاممال، ولأLطاJإلأLلرجال،، 

بعدل.إلا عمارة 

قالكما - الرحال وأفضل شرفه، من أكبن شرفه في الإمام وتواصع 
عنوأنممح قدرة، عن وزهد رفعة، عن تواصع من - مروان بن عبداللك 

.قوة 

بقلوبها،أبداثها قاد من لرعيته الناس أموس ١٠الخمكاء؛ قالت ا0 
.والتهبتااالرغبة من بأسابها وخواطرها بخواطرها، وقلوبها 

أسفالملك الأحر، عن بأحدهما ض لا أخوان والعدل والملك 
لهيكن لم ما والملك فمهدوم، أس له يكن لم ما والبناء حارس، والعدل 
فضائع.حارس 

علمح،المحول وأرمل جفونه، بتن يطابق لم ور إذا من الملوك وخر 
.، خائفوالمسيء راج، فالمحس معهم، شاهد عنهم فهوءاس-s ، عيونه 

.عنف غير من والقوي نيصعفv، من اح إلا الأص لهدا لإ 
حائطاللأملأم إن الماس، ا١أيها ت بحمص مريد بن معيد قال ا0 

الإسلاميزال ولا الحيل، وبابه الحي، الإسلام تمحاتط ٠ وثتما وبابا منيعا، 
صرباولا يم، بالقلا السلءلان شدة وليستؤ لهلمان، الاشتد ما منيعا 

.يالعدل<، وأحدا بالحي قضاء ولكن بالسوط، 

أمح،مح، الحسن إر الخلافه ولي ة محقي همدالعزيز بن عمر كتب، وة 
—الحسن إليه فكتب، العادل، الإمام بصفة إليه يكتب، أن البصري، الحسن 
كل؛وام الحائل الإمام جعل الله أن المومنتن، أمتر يا ُاعلم -• الله رحمه 



كلونصفة صعيف، كل وقوة فاسد، كل وصلاح جائر، كل رممي ماتل، 
ونمثعكلملهوف•مظلوم، 

بها،الرفيق إبله علئ الثميق الموتن_كاراض أمير العدل_وا والإمام 
منوحميها بمكة، مراغ عن ؤيدودها المراعي، أطيب لها يرتاد الذي 

ويكتجامنأذئالإواُ.١^٤، 
لهمعن يالخابيخم،ولده، ^يرانيتن_كالآب،

مماته.بعد لهم ؤيدحر حياته، في لهم يكتسي، كبارا؛ ويعثمهم صغارا، 
بولدها،الرفيقة البرة الشفيقة كالأم — المومتين أمير يا - العدل والإمام 

ومكرهره، بهر يحلتملأ، وربه كرها، ووصمعته كرها، حمله 
َت َهِ م• ُ َء مُ ُ ُ بثكايته.وتغتم بعافيته، وتفرح أخرئ، وتفطمه ناره، ترصعه يكونه، 

الساكن،وخازن اليتامئ، وصإ ء الومن^ن أمير يا - الحيل والإمام 
•مجثرهمم ينمون صمرهم، يرمح، 

لصلحالجوارح، يئن كالملمب - الؤمتير1، أمير يا — العدل والإمام 
ائه.بقد ونفبصلاحه، الحوارح 

يسمععباده، وبين الله اقانم؛؛ن هو — المومت؛ن أمير يا - الحيل والإمام 
•ويئودهم الله إن وينقاد ويريهم، الله ؤيظرإلن اللهؤيسمعهم، كلام 

ائتمنهكعبد _ وحل عز الله ممحلث، فيما _ المومن،ن أمير يا ُكن فلا 
ومقأهله فأفقر العيال، وشتد المال فبيد وعياله، ماله واستحمظه سده، 

.ماله 

الخبائث،عن بها لثزحر الخدود أنزل الله أل —، المؤمنين أمير يا — واعلم 



حياةالقصاص أنزل الئه وأو إ يليها؟ من أتاها إذا فكيف والفواحش، 
الهم؟ يمص من تلهم إذا فكيف ، لعباد0 

عندهأشياعك، وقالة بمده، وما ١^^، — ١^٠٠^٠ أمير يا — واذكر 
الأكر.المنع من بعدم وانا له فتزود عليه، وأنصارك 

فيه،أنت، الذي مزلك، غين مزلأ للئ، أف - الومنتن أمتر يا - واعلم 
وحيدا،فريدا يعره فى الموثك، يأحثاوك، ويمارءائ، ثواوك، فيه ؤطول 

وأبيهوأمه أخيه من المرء يمر يوم ؤ مهحبك، ما له فتزود 
.[  ٣٦ِ ٣ ٤ محس: ل ي وبميه وصاحبه 

مما وحمل ؤئه النور في ما بنر إذا ؤ - الموس أمن يا - واذكر 
صغيرةيغادر لا والكتاب، ظاهرة، فالاسرار ١[. •ا'، ااصدوربتالعاديات:

.إلاأحماهاولاكبير؛ 

وا!ٌبمالأجل، حلول م نفل ش وأنذ - الموس أمر يا - ذالآن 
تسلمكولا الخامن، حكم الاه صاد انيتن-ض الأمل؛ 

الفإلهم ال1تفعفين؛ علئ المتكبرين سثل ولا الظالمن، سيل بهم 
وسلأوزارك، مع وأوزار باورارك قوء ذمة، ولا مومنزإلأ في ثزيون 
.أثنالان، مع وأثقالا أثقالالث، 

وياكلونالهئاتفيدُياهمبوّكه، فيه مما يتنعمون الذين يغريلث، ولا 
فىأحرتلئ،.طيثاتالن، رإنهااس، 

مأموروأنت، غدا هدرتلن( إلئ انظر ولكن اليوم، مدرتلئ، إلئ تنظر ولا 
والبيأنالملأتكة من مجمع في الله يدي ب؛ن ، وموقوف، الموت، حبائل في 



القيوم.للحؤأ الوجوه عنتث وقد واارّاان، 
مناش أولو بلغه ما بمبتي أبلغ لم bل -، المومخن أمر يا - م 

يقيهحبيبه، كمداوي إليك كتابي فأنزل ونصحا، نفقة آلك فلم ُبلي، 
واللام. والصحة.العافية من ذلك في له يرجو لما الكريهة، الأدؤيه 
.ورركاتهاار*ا الله ورحمة — أمير يا — عليك 

 * **

اافرد«)صهمأ_ا-"ا(.تا(رالماو 



\وتحؤروملوك ذرخلناء 

محقيانمن« ررثاني الخديق 
شليس ءإتد ■' ه الله رسول قال قال• محئثة؛ا هماس ابن ن ع٠ 

متخداكنت ولو قحافة، بن بكر أبي من وماله نفته ض علي أس أحد الناس 
أيصل،الإسلام حله ولكن حليلأ، بكر أبا لاتخذُت، خليلا لناس اس 

.أبي؛كرااأ١ا حوحه غير السجد هذا في خوخة كل صدوا 

علكأبنهادْ الناس، واحمر ه الله رسول الئ الناس أحب وهو 
والمحابةِ.ييفه 

بعدحير الناس أي لأبي! ررقلت، • قال الخنم-ية بن محمد عن ا0 
أنوحثيت، . عمر ثم قال؛ _؟ نم '■ قك • أبويكر قال؛ الله رسول 
.المسالمانء س رحل إلا أنا ما قال أنت،؟ ثم قلمتا؛ عثمان، يقول! 

هونفمماله الله رسول يممي الصديق واسن وقد 

قطمال معني ررما الله رسول قال قال'• قلقي، هريرة أبي ن ع٠ 
يا، للئ، إلا ومالي أنا هل وقال! بكر أبو فثكن بكرُ• أبي مال معني ما 

.رسولاللهر٢، 

زوجاأنمق ررص الله.؛ رسول قال '■ قال محقي، هريرة أبي عن و٠ 
ياالحنة! خزنة دعته الثه، سيل محي - تال! أرام - ماله من - زوجين قال• و أ- 

عليه.تودئ لا رجل هذا غك! بكر أبو فقال إليه® هلم خير، هن>ا مسلم، 

.عاصم أبي وابن ، الصحاة ففانل في راكاتي واحمد البخاري رواه ( ١ ) 
رالمنف*،ني نية أبي وابن عاصم أبي وابن ماجه وابن أحمد أخرجه صحح؛ )٢، 

المحايق•.نفاتا ٠) ني ائي والن



مص«رفى

فبكئقال بكر*. أبي مال إلا قط مال ممني ءما ! اللهرسول فقال 
وهلإ بك؟ إلا الله معني وهل أ بك؟ إلا الله يفض وهل '• وقال يكر أبو 

.نمياا1هإلأبكا'اء
اللهرمحول له فقال عنده، ما بكل أتن حتئ الخيرات، إلن وهوالمساق 

العمرت فقال ورسوله, الله لهم أبقت قال: لأهلك؟®. أبقيت، ررما ه: 
.أيداشيء إلئ أما؛قلث، 

عنودئعه الله.، رسول عن قريثم شيهلاف راعمبه® دب وهوالذي 
.[  ٢٨]غانر: ب الله رز يمول أن رجلا أشلون ؤ : وقال الني. 

انمن.وهوثاني 

الرسولواختاره — المنن ربه من له سقت، وقد — مكانته ولعلو 
,الهجرة فى حثته لم 

يانيكمروا الذين أخرجه إذ الله نصره قمل قصروه إلأ ؤ تعالن: ال ق* 
,[ ٤ • ]١^: ب منا,, الله إن نحرن لا لماميه يقول النارإذ في هما إذ افنين 

غيرالأية، هده في حميعا الارصن أهل الله ر'عاس-، • الثعبي قال ا0 

الخروجفي لي أذن قد الله »إن قلقي: يكر لأبي س الله رمول محال ٠ '  ء
الله®؟رسول يا بكر• أبو فقال وإف؛أت عانثة قالت، والهجرة*, 

منيبكي أحدا أن اليوم ذللث، قبل سعرت ما ررفوالله ؛ قالت، ررالصحبة*, قال: 

الصحابة.نماتل وفي رافدا، في احمد أحرجه ت صحح )١( 



ذكرخممءومالوك١لإص

ُء

يره.يومئد بكر |ُا رأيت حتن إ المرح 
مدخرةاوتين،ا ارثاني تحفة لكنت لني الرحال. بكاء — والله — هذا 
.للمديق 

انفردلأنه بكر؛ أبو ررمحفل ! ( ١ ٢ )U/ ا١الفتحاا في حجر ابن ال حم□ 
.٠ بنفسه ووقاه السمرة، تلك قى الله رمول صاحب حيث النمة، بهذه 

وفيالزهد، وفي القس، دل وفي الإسلام، في الثاني ررفهو 
هالرسول لأن انيت،؛ وفيسسّ_،العمر، وفي الخلامحة، وفي الصحبة، 

فمات.مم مات؛ وأبوبكر السم، أير من مات 

•بدر يوم العريس في اثكن ثاني محقي، اام-دِض لكن وقد 
,الحياة في بينهما جمع كما الربة، في بينهما الله جمع وقد 

لفظا. [ i . ]١^: ب منا الله إن نحزن لا ؤ الاقتران سر إلئ فانظر 
ماتفلما . . الله، رسول وصاحب الله، ®رسول • ينال إذ ومعنئ، وحكما 

أميرفقيل؛ ممونه، الحلافة إصافة انقهلعت، ثم . اللهء. رسول ررحليفة ت قيل 
•المومت؛ر،اارا، 

أبوابم من القامة يوم فيدعمحت، الإبمان، حد الصديق، ومح، ولما 
الحنان.

الشم:ابن □قال 
ي،بماندخولهم محي الخنق قي ا بساق أحمل ة وامهذا 

و>سرالهاةالأينهم)ئ/ماأالفوامم«لأيناكم)صأأَا(، 



رآنبالقواكمديق إسلام اد إلى أممهم بالمبق وأحقهم 
انبرهذي قوو دخولأ سفهم أس هوالمديق بكر أبو وكذا 

•ابنة أبواب عن المتم ابن قال و3 
انالإيمض وقى إذا جمعا ا أبوابهس امء يدعى ولوف 

بالمسرآنالبع—وث خليفن ك ذا هوالمدش أبوبكر منهم 
أنمقرامن ت الثه.يقول رسول سمعت ت محال ثثفي هريرة أبي ن ع٠ 
يا-؛ الجنة ض - أبواب من دعي الد، مجل ءى الأشياء من شيء من زوجتن 

كاندمن الصلاة، باب من دعي الصلاة أهل من كان قمن حيت، هذا الك، عبد 
بابمن دعي الصدئة أهل من كان ومن الجهاد، باب من دعي الجهاد أهل من 

فقالالريانء. وباب المجسام باب من دعي الهئام أهل من كان ومن الصدئة، 
وفال:. صرورقرأ؛ من تلك من يدعئ الذي هذا علي ما أبوبكر: 

يامنهم تكون أن وأرجو أ قال الله؟ رسول يا أحد كثها منها يدعئ هل 
•بكرا'،أبا

ومنالإيمان، سعب جمح وم إذا كثها الجنة أبواب من ارء يدعئ قد 
-يبمفه أبوبكر ت النبيتن بعد جميعا الناس وأفضل الأمة، هذه صديق هؤلاء 

منكمأصح ررمن الله.: ر-ول قال فال: محنحي،هريرة أبي عن و٠ 

إلنبمحتاج فلا الحنة، لحول وهو اكوي حمل فقد الأبواب أحد من دعي من ت أي )١( 
*عيره ٌن الدحول 

وأحرجهائي، للنالاحلواف ني الزى وعزاه والزمذى، لم ومالخاري رواه صحح؛ )٢( 
•سة ر وابن أحد، 



\ؤرؤروملوك ذكرخلناء 

محال.  ٠٠جنانه؟ اليوم منكم ئع ررفمن '• قال • أنا • أبويكر قال •  ١٠صايث؟ اليوم 
.أنا ت بكر أبو محال ,  ١٠مكينا؟ اليوم منكم أطعم ررقمن • قال • أنا • يكر أيو 

•الله رمحول فقال • أنا ت يكر أبو قال .  ٠٠مريصا؟ اليوم منكم عاد  '•قال 
•الخئة،ارا؛ دخو إلا ارى، اجمننفى ررما 

الرمرفضلهآي ثغاي من ءنحكتً ام إمولاي مأنا 
م؛كان س فىاش ٢٢١ولحاه يا لعانالرس—و صدًيى 

نالشسدون بها الله حصئه ممسه ه لار ثم؛الغ
الخدرI(تبدى محلا الله ررمعنا المهلفى ومحول افن ثاني 

محيرهئه:علئ مزلته ا الحة! محي منزلته أعلن وما دره، ولله 
أهل>اإن محال: ه، الني عن محقي، الخيري محعيد أبي ن ع٠ 

ماء،الأءق في الدري الخوكب ترون كما نوقهم من لرون العز الدرجات 
.ا وأسااا١٣نهم وعمر يكر أبا وإن 

!— البيعه يكر حنن — الفاروق فيه قال الذي الصديق عن الله رمحي ا0 
,بكراار؛ا أبي مثل الأعناق إليه تقطع من فيكم راوليس 

؛ورعه!أعلئ ما . دره. ولله ا0 

وكانالخراج، له يخؤج غلام يكر لأبي ءكان قالت؛ تيلفقأ، عانثة عن 

)ا(رواْام.
نح.ت أي ( ٢ر 

عندساهد وله المحاية،، ءففاتل وفي ، ندء ءالني أحد أخرجه لنيرءت حن )٣( 
الرمذي.

•الطقات•.ني سعد ابن اخرجه صئ.' مونوف )٤( 



لهفقال يكر، أبو منه فاكل بشيء، يوما فجاء خراجه، من ياكل بكر أبو 
لإنسان،ُكهنت كث>تا قال هو؟ وما I أبوبكر فقال هذا؟ ما أتدري ت الغلام 

فهذا؛ذللث،، حدعته،أني إلأ الكهانة، أحسن وما الحاهلية، في 
•في؛هلنه*له شيء كل فقاء يدْ بكر أبو فادحل • • مه أكك الذي 

الثه:ياب، محي الوقوف، في يدائئ لا القمة إلث انظر و□ 
يبممحهالصديق بكر أبو قال براءتي، في الثه أنزل لألما I ثكفقأ ائثة عص 

علنأنفق لا والثه وممره منه لقرابته أثاثة، بن مسطح علئ ينقق وكان 
أولوايأنل ولا ؤ • الثه فانزل • قال ما لعائشة قال الذي يعد أبدا، شيئا لح ه م

سلفي والمهاجرين واسك؛آن ض أزد 'فُتوا أن وآت مكم الفضل 
ت]النور ب رحيم غفور والك لكم الله يغفر أن تحسون ألا وليممحوا ولينموا الله 
إلئفرجع . لي. الثه ينغز أن لأحب إني والله، بلن بكر: أبو قال [.  ٢٢

.أبداا،لآ، أنزعها لا والله وقال عليه، ينفق كان التي، النفقة مسهلح 
يثورتطهرت التي الزكية، النفوس آفاق من عال أم علن ثهللع لاهنا 

حديثمثه الذي بكر أبي يئو، الصديق بكر نفسأ؛ي في يشرق أفق الله، 
كادفما وعرمحه، لمه الاتهام مرارة احتمل والذي قلبه، أعماق في الإفك 
الموحيالموال ذللث، وجدانه يلس كاد وما العفو، إلن ربه يعره يسمع 

علكن،محنرتمع الألأم، علئ يرتفع حتن ه؟ لكم الله بمفر أن ئحسون لا أؤ 
وثرفاروحه نشفا وحتن المة، منتلق علن ويرتفع الإنسان، مشاعر 

البخاري.)ا(رواْ 
)مآ(رواْاوخأري.



الإصلارذرخلناءوملوك 

بلنيقول وصدق، طمأنينة في الله داعي يلى ص فإذا الله، برر وتشرق 
يخقكان اربي ويمد • • لي الله يغفر أن لأحب إُي والله، 
تما مقابل قى ذلك . أيدا®. منه أنزعها لا راوالئه ت ؤيحلف عليه، 
.أبدا® بنافعق أنقعه لا 'والله 

أوضارمن ويغسله الكبير، القاو_، ذلك الأم علئ الله تمح بدلل؛، 
.طاهزازك!امنرئابالور«را<نفليثا ليبقئأبداالعركة، 
.هو الصديق كان انلهدا ت معلما كثير ابن ال قه 

الزلة;يرم الدين به الله أعز لمتديق ا٠ 
 Qلهتضعضع ما — العرب ارتد -من لاقن. لقد • * المديق در له ل

كلمن والعرب ويش، جس وهويجهز لأهِلرم • • الرواسي الجال 
لو®والله إ يقول وهو دره لله • • المدينة بأهل تفتك تكاد وصوبث حدبث 

•متعهُ علمن لحاربتهم الله.، رصرل إلن يولونه كانوا بم عقال منعوني 
أبوبكرمحمزنا®.®لوأطاعنا الفاروق؛ قال وبعدها 

.الندة. يوم بكر أبو لهما ثاك لا برجلين الإسلام أعز الله إن 
•المحنة ح~ليرم بن وأحمد 

ولابصومر يكر أبو سهم ®ما ؛نقاي-، تورةم الياطة فضائله كانت، 
إلىفأوحى ؤ لمنقبة مجانسة فهي . صدر0ا. في وير بثيء ولكن صلاة، 

.[ ١ . لايجم: ى أوحئ ما عده 

را(أالظلأل،)إ/ه«هأ(.

(.)أا(أتمرابنئ؛را)آ/١٣



وجهزالبين، غراب يعق أن بعد الإّالآم نمل الرئة يوم جمع ة
ثننمذ فارتاع جدْ لساق وصاح رين، أحن علن فرت العرم، ام ع

•• هاثثن باثي ولو أقاتلهم فقال؛ الصئن، 
اضمحلقد العلا كان ما بعد من مضرا العلا روض به اي مه

يتضلالرءوس بيض في وابض حبسء بمي يوم ه مبائل س
ْانمفىاسممضاكسن عزنمحالٍنمووولأ ك

فلسر مْ ام الأنمح، ^ما ل نائس له وكم 
نزور)الهشحا( مورة في وفضله |ئزلت° عاليه الله كجه م

فضلإ|كنديى الأملاك لوفاضل صادق بما بالله |فز 
وأيإ الشدة؟ تلك القوم من عانن ومن ا الذدة؟ يوم كنهضته ئهص من 

.إقدامJثبهتلكالحدة؟!
العفكاءا.كفرهاااعف؛لائم ءإن 

المتقبل.وعفلادم الأمور حلائل لمواجه العفليم هدا المدر احتار ولقد 
 Q٠الله رسول بعد قمنا ررلقد التدة! يوم عن خق، عود مابن ال م^

.بكر" بأبي عليتا الله مذ أن لولا فيه، يهلك كدنا مقاما 
والكوارثمح، إلئ أيديهم المحذ؛؛ن تتحول رجال حلقه من له ل□ 

•عمر قال أما • • الرجال هؤلاء سيد بكر وأبو أ أ الحياة روح تملؤه ريع إلئ 
.٠ سدنا بلالأ أعتق سيدنا يكر ®أبو 

جوابم تكشفتا بالإسلام، أك اش الماهرة المحنة هزه ارذخلأل 
مورم،من القوي الحكيم الرجل وهب للأسلأم، البناءِالبشري في الصعق 



ذرخسءوطوكاوص

حاءيهإذ معيده، ومقادير© واقيه، الإسلام حظوظ وكانت . الصيع. مرأب 
ورحمة،الله من وبفضرز . الأمة. وقائد الراية حامل بكر وأبو الحنه هدْ 

تداعيبأن حريه أحطاركانت علئ ا،لؤمن، والخليفه الكبير، الرحل تفوق 
.ا حديد؟ غض ناشئ بديني فماالبال رامخة، بناءإمتراطوييرّامخة 

ه،الئه رسول بعد الإسلام أيام آعفلز اُلزإرله الاياء -طك وكانت 
بددا1،لرودون تمزق لقد . . إلصيرْ وحيرا عليه، بركه وأكثرها وأحصبها 

شعر!نائح؛ن الحي أمام وولوا صالة، زوبعة كبقايا 
ولافدريقريب ا ايانمتلخل بكر أبي خل مل ألافامقياني 
يسيأفي الهول كقعق؛ العبارة هذه صارت لقد ا إ بكر،؟ أبي ®حيل 

.الجأللبا٠للاار١؛ جم^عوا
تالحال وتحقق الصنب تقرب الخيال، ْن أغرب مة ه٠ 

يدمرأن ستتن من أقل في ا'سطاع كيف، I يقص الصديق همة هي هده 
الصحابةكيار نهاه وقد للمدينة، محاصره كانت أن بعد الرتدين، جيوش 

إلايمتا لم هذا ويعد كثهم، العرب وجه في يقوم فكيفا حربه، عن قبلها 
أفظعبهما وينزل الونت، ذللئ، في إمراطوريين أعفلم يحاصر وجيوشه 
الحيالأ الناس ظنه ما ينجر أن بها ا'سطاع عالية، همة فهدم . الهزائم. 

•يتجر 

لف:اش.الهاضم ءادخاوفثرء-ول 
تصلهعنه غاب الذي ، الله رسول منير بكر أبو صعد أن بعد 

,الخل دار ، ٨( ٠ )>_AU- حالي محي لخالد الومول! احلفاء ( )١ 



إنبخيركم، ولت عليكم، ولت مد إني الناس، ®أيها ت قال وربانه، 
محويمحيكم الصؤعيف، إل ألا يقوموني، أمأت ؤإل فأهمنوني، أحنت، 
آحدحتئ عندي، صعم، فيكم القوي ؤإن ألا • * له الحي آحذ حتئ عندي، 

لىطاعأ محلا عصيت، فإذا ورسوله، الثه أؤلعت ما أهليعونى . منه. الحي 
ءليكم«.

منأحدر ومن بداة، من أروعها وما وصاءة، معجزات كلمات 

االموقف؟ يهدا وأولي، بكر أيي، من أحي ومن إ، الكلمات؟ بهدم الصديق 
أئتهتكون ما بقدر إلا عفليمأ يكون لي، أنه يدرلئ، الدي الحاكم مومحقح 

بمدرإلا أمنا يكون ولي، حرة، أئته تكون ما بمدر إلأ حرا يكون وض، عظيمة، 
َُِم

.امنا سعيه يكون مجا 

حاكم. كلها. للحياة بل . وحده. للأسلأم لا عقلتم، مبارك ابن، 
وأمنا.وروعه ورحمه، عافيه الناس حياة مملأ هاطل 

اللهمحاطمه؛نتِرسول إءهلاء عن، ممتغ ح؛ن هنه أءبي^ ما ولثه ا0 
ارسمعتفيقول! ميراثها، — وعينيه دمه س وأغض، عنده أعر هي و— 
.صدمحة،، تركناه ما معاسرالأنبياء-لانوريث،، - رانحن، ت يقول الثه رصول 

أحشئ،إني، صنعته؛ إلأ يصنعه ه الله رسول رأيت أمرا أيع لا والله ؤإني، 
أنخ®.أن أمره؛ من، سيئا تركت، إن 

علاهالعباقرة إيمان بل . العوام. إيمان يحمل، لا رحل هدا 
الهمة.



الإملارذكرحلناءوملوك 

الساممة:عظمته وانظرإلئ أءر 

الآ؛تام:خز بيده والعاجن للعجائز' القيام الب حه 
اشالف_أى»إنه!ا ٤(: ٠ ٠ )\إ الالتصرة« ني الخوزي ابن ال ن□ 
قيلأغنامهم للءي يحلب وكان السوق، إلئ غاديا أصبح - الصديق 
بلفقال; لما. يحلب لا الأن الحي؛ من جاؤية قالت بويع، فلما الخلافة، 
فه*.يحك ما يغيرني ألا لأرجو ؤإني لكم، لأحئسها 

حلقوعطف، وتحية حنان من الإسلام قي ما كل إليه انتهئ إنسان 
.لهذاوحلق • • هكذا 

اللهفي يعيب كان ممن سبعه كؤقه أبوبكر ءأعتق رإق؛أ؛ عائثة قالت ا0 
•منهمبلألوعامينشْااأآا عروجو، 

مذك:من أتمت قد ل٠ 
الصحابه،فعارصه الرق، إلئ ممضى أن أراد الخلافه ور أن بعد 

لهومحرصوا ا السملن؟ أمر ولت، وند بالسوق تصغ وماذا عمرت له وقال 
سزيدُت، العام، في وحمتن دينار ومم يوم، كل ما؛ بعض • الكفاف 

إلأوأهله يأكل كان وما • • العام في دينار وثلأبتة يوم، كل ماؤ إُتى ذلك، 
دعاالوث، أدركه فلنا الثياب، حسن إلا يلس كان وما • الهلعام• جريس 

بكرأبي مال في زاد ما ءاننلري لها! وقال تيه؛؛، االومن؛ن عاثشهأم الصديقه 
نحملهما رأئ ح؛ن عمر وبكن • ' اللمينٌ علئ فرديه الأمر، هذا ور مّذ 

روانقه, مرط علن صحح ٠ ر؛ال ا ^^^٠ ١٠ش الحاكم احرجه ص1حيحت ( ١ > 
الذهى-





الأملارذرخيناءوملوك 

شنا،لثه وأشدهم إممايا، وأخلصهم إسلاما، القوم أوو وكنث ومناورته، 
علنوأحوطهم وجل، عز الد دين في عناء وأعنلمهم ث، وأحونهم 

وأكثرهمصحبة، وأحسنهم الإسلام، علئ وأحييهم س، الله رسول 
وأشبههموسيلة، وأقربهم درجه، وأرثعهم سوابق، وأفضلهم منابتا، 
وأكرمهمعنده، وأريعهم منزلة، وأثريهم وسما، هدتا الله برسول 

صدت. . الخزاء أقفل الإسلام وعن رسوله عن الله فجراك عليه، 
اللهسمالث، والبصر، المع ؟نزلة عنده كنن الناس، كلبه ح؛ن الله رسول 

•[ ٣٣لهمَ■' ب به وصدق بالصدق جاء والوي ؤ فقال'. صديثا تنزيله في 
الشدةفي وصحنه محعدوا، حين الكاره في معه وقمتا بخلوا، حن وآسيته 

ورفيمهالتكينة، عليه والمنزل الغار، في صاحبه ثانيثتئن، الصحة، أرم 
فقمتؤارتدوا، حين الخلافة أحن وأئث الثه بين في وحلته الهجرة، في 

حينويرزُت، أصحابه، وهن حين نهضت نبي، حليفه به يقم لم ما بالأمر 
كنذوهنوا، إذ رسوله منهاج ولزمتا صعقوا، حغ( ولويتا استكانوا، 

ثمتجالهاّدين، وئت المنافقين برغم مايع، ولن دنارع لن حما حليفه 
هوئا،وأعلاهم صوتا أحمضهم وكنذ فهدوا، فابعولث، فسلوا، حين بالأمر 

وأكرمهمقولأ وأبلعهم صمتا، وأمحلولهم مطما، وأصدقهم كلاما، وأثلهم 
أولأ؛ كنذوالأهلأينمسوباأا، عملا، وأثريهم شنا، وأمجعهم رأتا، 
صاروارحيما، أنا للمومتين كنذ . . أقبلوا حين وآخرا الناس، عنه نفر جلن 

ماوعلممذ أهملوا، ما ورءبت، صعقوا، عته ما أثقال حملت عيالأ، عليلثج 

الحل.)ا(أمر 



ماأوتار وأدركذ حزعوا، إذ وصرت ، ظ1عواأاا إذ وثمرت جهلوا، 
.يحتسبوالم ما برأيالث، ونالوا فظفروا، رثيهم برأيك وراجعوا طلبوا، 

وأسارحمه ولالمؤمت؛ن ولهبا، صبا عاوابأ الكافرين علئ كست، 
وأدركنيففائلها، وذهبت، يحثانها، وءرتا شائها، والك طريت، وحصنا، 
ولم، ملئ، محن للم بصيرتك، نفعه، ولم ' حجك تملل لم سوايمها، 

تزيلهاولا العواصف، دلها لا كالحال؛ ص فالدللئ، قالبم،، شإ 
صحبتلث،في عليه اواس أمن ؛ — اللهرسول قال تمت—كما القوامن—،، 

تعالئ،الله أمر في قويا يدنالث، في صعيما _ قال كما _ وكنت يدك، وذات 
فيكثيرا الناُس، أُعثن في جليلا الثه، عند عفليما ، نفسلل، في متواصعا 
لمخلوقولا بز، فيلثط لقائل ولا منمز، فيلثط لأحدهم يكن لم أمهم، 

اإقرس_،يحمه، تأحد حتن قوي عندك الذليل الضعيف، هوادة، عندك 
وأتقاهم،وجل عز للمه أطوعهم عندك الناس وأهرد-إ ، سواء عندك والبعيد 

وحزم،حلم وأمرك وحتم، حكم قوللمثإ والرثق، والصدق الحي شأيلث، 
وءلهنأمرالثه،الإيمان، ومحوي؛لث، الدين، اعتدل؛لث، وعزم، علم ورأيلثط 

يالحيروفزت شديدا، إتعابا يعدك ص وأتعبت، يعيدا، سما والله بقت، ف
وهدت، السماء ش ، ib،Jjوعظمن ، البكاء عن مجئن ٠مينا، فوزا 

قضاءهوجل عز الثه عن رصينا راجعون، إليه ؤإنا لثه فإنا الأنام، مصستالث، 
أمره.له وسلمنا 

كذأبدا، بمئللث، — الله رسول بعد — الملون يصاب، لن والله 

صعقوا.)ا(اى: 



الإملامرذرخلناءوملوك 

ولامحمد.، سك وحل عز الك فألحقك . . وكهماوحرزا عرا للدين 
بندك.أصنا ولا أحرك، حرمنا 

أصواتهم،علت حتئ بكوا لم كلامه، يضئ حتن الناس فكت 
.^يامحني<رملمح.((ر'<

:(( الأبد مظلوه لا واش أبي إ أبجه وما رأبي ره 
أنبلغها ررفقد بكر أبي أبتها عن تكلم حيت عاثثة الومت؛ن درأم ولله 

أمدلتحضروا فلما منهم، أزفلةر٣، إلئ فأرسلت يكر، أيا يتناولون أقواما 
.محمد نبيه علئ وصلتإ تعالئ الله فحمدت دنت، ثم أمتارها، 
الأيد،ينطوهرْ؛ لا والثه أبي ا أبيه وما أبي قالت؛ ثم  ٠٤وقرعت؛ وعدك 

إذأئجح الفلتوزا كديت هنيهات، مديد، ومع مبق طود وذاك 
ض• ■ ^٨، ٧١علئ استولئ إذا الحواد مجق ونيارى إذ ويق ٢، 

وإر°أب، منلمهارا'ا ويرص ءايها، يمك كهلا، وكهمها ناشئا، قرض 
شكيمتهحت jjفما الثه، قي ، ١١اسشرئرثم قلوبها، حنته حتئ ٢ سنبهار 

أماتما فيه يحيي مجدا بفناثه ايخذ حتئ تعالن، الله ذاُتث في، وحمتته 

٤(,_مأ، ٤ • ١ )ا/ »اكصرة« )٢( )ا(الخأن:زوجك. 
)٤(جمائ. )٣( 

)٦(حتاإ.)ه(ي؛اوو0. 
 .^)U( :الآُد)الغاية.ص
مممرئها.وشمها يجمع، ت يرأب ( ١٠)الفقير. ت )؟(ائعلق 

احتدوانكمش.( ١١)



نجيالحوارح، وقيذلاُ الدمهة، غزير - الله رحمه — وكان . ا1وهللون. 
يهويستهزئون منه يخرون وولدانها مكة نسوان إليه فانهمسته ، اانثّجأآُ 

ذكفاكبرت آ ١ ْ لالمقر؛ت ه ينمهوز محانهم في ويمدهم بهم يتهزى  ٥١ؤ
آوااةلوْل سهامها، له ومحوهن مهها، له فحجت قريش، وحالات 

،سيتالأ؛ علئ ومت قا0، له محصفوا ولا صماءلْأ له فزار؛ا فما غرصا، 
ويحلأوتاده، ورست بركه، وألض ،  ٢٧بجراذهلالدين صرب إذا حتئ 

،عنده ما لمته الله احتار وأنتايا، أرالأ فرمحة كل ومن أفواجا فيه الناس 
وتحبطته ومد رواقه اكيهلان يصب نبيه تعالئ الله نص فلما 

يرجون،الذي حن ولأن أؤلماعيم، تحمقت فد أن رجاو وظن حبائله، 
ورفعحاشيته، فجمع مشمرا، حاسرا فقام ا ا أظهرهم بن والصديق فأئئ 

أود0راا،وأقام اا، ولإسهبجهل؛وأم علن الإّلأم فردثشز ،  ٠٨مهإريهُ
الدًينسرْا،،، وانتاش١٤١الفايىبنطآته، ، ٢١٢ئقافهر

أتته، ٢١٦١فيأهبهاالدماء وحمن امحإنىأهلهومرارؤوسضكواهلها، 

ا>ين.)مآ(الثجل:العلل. )ا(الوناو: 
•ك—روا )٤{ للرمي. غرصا رفلوه جعلوْ ت أي )٣( 
حدْ.يلئ ت أي )٦( الياء. اكحرة )٥( 
دميكالمدر، ا-لترانت )٧( 
اكاجية.والقهلرت ونائب. للأمر نحرم ت أي )٨( 

الدوداء.الطب:( ١٠)قلة. )٩(م؛: 
رمآا(الأقاف:موبمالأْاح.التنج. راا(الأند:

عليه.يخاف ما عنه أزال ( ١٤))ُاا(اثم;متقّ 
•ابلد وم إمحاب، جمع • الأب ( ١٦))ها(رس. 





محيلأ5لأ«> أطيب 

ئمحيالخطاب ين عمر أمير 
قي»أرت وعبقرسه: هئه في ه الرسول مال الذي الفاروق نه إ٠ 

ذنومحنأد  ٢١دمتالمع أبوبكر تجاء ئليب، على بجنة بدلي أنزع أني المنام 
^)٣٢،ءاّتحالتاآأ الخطاب، عمرين جاء ثم U يغمرله.والله صعيما- نرعا 

.٩ حمنيَض،وتيبوابج، 
رأيتنائم، أنا ررسا دينه؛ في ,.ؤ النثي قال الذي ثق عمر هو و٠ 

دونيلغ ما ومنها الثدي، يلمع ما فمنها يمص، وعيهم علي عرصوا الناس 
ياأولته فما : مالوا. احتره((رئ قميص وعليه عمر عر وعرض ذللث،؛ 

.ارالأين((و،هال:
.دوماُالخد ه نميأخذ الذي الهمة عالي قلمحي عمر إنه 
فاخرتهينعمرءنمصنأنه_منيءمر—، أملم قال ا0 

أحدكان - قبض حنن من - الثه رسول بعد قط؛ أحدا رأيت، ما فقال! 
هىالدلو)\(الذمب: 

•الووى قاله • ونحوك صارت اى امحتحاك؛ ( ٢) 
ءظ1ا.دلو'ا أي (: ني»اكح«)U/٩٣الخانظ  JUم،: )٣( 

ذالهالووي)ه/'آه'ا(.هوالعر. )1(المقرى: 
•هميهُ تغر'نفري وهي صر*• رع ضع بر، أر 'فلم ت الصحح روايات بعض في )٥( 
إلنأودها ثم إبلهم أرويا أي •' بض" الناس رصرب ومعتن (ت ٢٥٣)م/ ت النووي نال )٦( 

*لتتريح القي بعد إليه ساق الذي وهوالرمح عْلنها، 
•ير بن •مدالله ص ميية أبي وابن واحمد لم ومالخاري رواْ  ٢٧)
منيكر أيي تخصيص الإشكال هذا ؤيرح المديق، من أشل عمر أن منه يلزم ولا  ٢٨)

»عرءسعليالاسا.عمومنوله: 
•الخيري معيد أبي عن عاصم أبي وابن وأبويعلن واحمد لم ومالخاري رواه )٩( 



الإرملاممذرخالناءوملوك 

•عمراررا، من انتهز حتن وأجود 

الحيحمل الك ررإن الثه رسول فيه قال الذي يمحي عمر نه إ٠ 
.عمنوئاوه«لأأ لسان على 

Ql  منه.الشيطان الذي الهمة 'ءالي عمر رنه

مابيده، شي والذي الخهلاا>>،، ابن يا ررإيها • الله رمول ال ق٠ 
.غيرءجك#ر؛؛ فجا إلأسلك سالكافجا، الشيطان لمك 

منفروا قد والحي الإض نثامح، إلى لأنفلر ررم فيه؛ قال و٠ 
ءمر،ا؛ْا.

به.الإسلام يمو أن رثه الرسول دعا الذي عمر إنه !٥ 
الإسلامأعر ررالثهم قال! الله. رسول أن ، ?؟؛٤؛ عمر ابن عن ف٠ 

وكانت قال الحطاب®. بن بعمر أو جهل، بأبي إليك؛ الرجلين هذين بأحب 
.عمرلا"ا إليه أحثهما 

 Qمنل.أعزة زلنا ررما ت يؤقه عود مبن عيدالله فيه قال الذي عمر نه إ
*عمر® أسلم 

Ql  تيئإ عباس ابن فيه قال الذي عمر إنه I الله® كتاب عند وقاما ءكان.

•اليخارتمء رواْ آ ١ ر 
•صر ابن عن الترمذي رئاء • لغر، صحح )٢( 
أي:خاف.)٣( 
•ونما أبي بن سعد عن والناثي لم ومالخاوي رواْ حديث من جزء )٤( 
عاسة.عن الرمذي رواه حديث من جزء حن: )٥( 
حميد.ين وعبئ حيان وابن وأحمد الترماوي أحرجه لشواهدْ؛ صحح )٦( 



الجاض،يطيب أن شئتم ®إذا ءإق؛أ: عائثه فيه قالت الذي عمر إنه □

.ثق٠ ب liaا-^بن عمر بذكر فعلتكم 
الرواهرالخلال البحرأوتللث، عن ة عجيببكل نخرج ولا حدث 

انرنظمن لها يرما فراثد ا أئهعنر أخلاقه في عجب ولا 
إذاقليوزالخنع;ضسئام؟اانع مكل بالفضل لها بمن 

الهجرة،حانت فلئا عزائمه، فصب الدين فى عمر شدة مويت 
خروجه؛عند فقال الأسد، مشية ش عمر واحتال ، المطاره نقل ناللوا 

•الوادي® هذا يعلن في فليلثتي لقائي أراد فمن الهجرة، إلي، أحمج أنا ررهما 
وحمله، نفهوئ علئ فكئم ، جيم اق حمعن ثمر الخلافه ولي لما 

.طزقه.فوق ١^٠ فى 
يقعدلم العلا نحو ه عرمائبه نهضت، مذ العرمات متيئظ 
•ص غبفي العواقب فنل يرمه في يرى أن اكسرة نور من ويكاد 

أميريا بعدلث، من الخلفاء أذللت ررلقد محق: علؤأ له فال الذي عمر إنه 
المؤمنين«.

Qi  أنلخثستا العراق، يطفاءم حدي مات ررلو قال; الذي عمر إنه
عمرء.به الله يحاب 

منحفله صغاء بجبل الراص لياتثن ، بقيت، لئن ®والله ثق: قال و□ 
٠. مكانه٠ وهويرعن المال هذا 

اثل.الطف;)٣( 



الإمحلاروملوك ذرخلناء 

يشادر وفخمجد يوم كو 
انحاعي السمن وكرام 

نتلوالكواكب ا دونههمم 
حطبليل لجا قد قيل كلما 

لماالعسر بالكارم رم مغ
يدم بالعزانالعين ماهر 

إلأالدح اب النكفنه قد 

وتلاياتى من وطربم،اا، 
الخنادا طلابهعن عجزت 
ادائفا ليارفيهعرمات 

ادزنفيه اروق الففالرأي 
الولاذه إليأبكارها ضإ 
\إزو\ح'العيون قد وقد _فلان 

تماديصفاته من مدحنا 

عمرأن نتحدث اكنا شهاب بن طارق فيه قال الذي يبمفي عمر إنه ا0 
.ملكءرآ، لسانه علئ ينطؤ! الخهلاب ابن 

،عينيه ؛٥٧ اللك لمخريث، حر إلا شيهلال يراه لا جبل من درْ لله 
.لسانه علن ستلز القدس وروح 

أن— نحدث أو — نتحدث اكنا ؛ مجاهد فيه قال بق عمر إنه  ٥١

.؛١ ؛ثترُا أصيب فلما ، عمر إمارة في مصشرةأ''أ؛ كانت الثياطين 
محالارومز— وهرقل الغرس كسرئ ودح أذل الذي محقي عمر نه إة 

لقدأكلكيدي«.. عمر. الله ررقاتل الفرس; قاني رمتم عنه 
أحلاهاما لله . العقل. هتعلمهم الكلاب يكالم الذي يق عمر إنه 

سكلمت.

,١٢١٥١! والتلاد . الخديد ت ال3ارف ( ١ ) 
المحابت'.ارففائل ني أحمد أحرجه صحح; موثوق )٢( 

اتئرتواطقت.)إ(أى:



ملأ5لأرفى

السوادكله، العراق ®ئح العثلمة، الفتوح أبو ئف عمر إنه أ0 
وكوروكورالآ'مازوئرم،، وأرصها، المرة وأدرمحجانشأ١، والحاو 

عمروفتح يكر، أبي خلافة في هتحح، فإنها أحنادين، حلا ما كلها الشام 
الريعلن وحله محقي ومحل والإمكتدرية، ومصر والموصل، ابريرة كور 

.قدشحواعاقهارآ،
وتدكهاوالعروس الروم مظالم تديل جيوشه كانت الذي محيقه عمر إنه 

وعشرونإحدئ يه ثوتا لابسا الدينة ءلرءات فى يسير هو ييتما دكا، 
حتنإليهم يعتذر ثم الخمعة، صلاة في يو>ت1 المسالمان عن ومش • • رقعة 

.ا٠ ا غيرْ قميص لي يكن لم هذا؛ قميصي ني احبقائلات المنبر يصعد 
فجاءت،المثل، وبم اطنق، نهايات إن يقلمه الباركة مسئولياته إن 
يبلعه.أن اني الأنالكماو يستطيع ما أضئ تمثل كأها تصإفاته 

لرعثه:تممده فى همته لو عه 
إ«:نتبع؟ عمر أعئرات ، يا أمك »ثكالتك 

فدخلعمر، فذم، قلمحي، طلحه فرآه الليل، مواد في ئفه جرج 
ؤإذاالبيت،، ذللث، إلئ ذم، طلحه أصبح فلما آخر، ييتا دخل ثم ييتا، 

إنه•' مالت، يأتيك؟ الرحل هذا بال ررما ت لها فقال مقعدة، عمياء يحجرن 
فقالالأذئ. عني ؤيخؤج يصلحتى، مما يأتيني وكذا، كذا، منذ يتعاهدني 

كور.٠ جمعه • والصي الدية الكورة ( ١ ر 
القاروطنيب د• تجق• ، ٦٢-الخوزيرص١٦لأبن ^٠أمرامحتنصرينالحلاب٠، 

العلمة.الكتب ار د. 



الإملارو،اومح 

أ«.نتع؟ عمر أعثرات طلحه، يا ص ثكلتك طلحه: 
غدا؟((:لربك تقول وماذا 

رحلللب الخaلاب، بن عمر مع رركنت محال قيس بن الأحنف عن !٥ 
فرفع. فقدطلمي. م؛ ش فأنني س انقللق ياأميرالمؤمان، فقال: 
وصالؤممح أمر يدعون ت له وقال الرجل، رأس بها وحفق درئه، عمر 

أتيتموه:األلمان أمور من بأمر شغل إذا حتئ عليكم، مهبل لكم، معرض 
عرعمر: فقال أّثا، غضاف الرحل فانصرف أءدنى،ا »أءدنى، 
قالمتى. لنمك واقممى حد له: وقال مخففته ناوله عاد فلما بالرحل. 

وانصرف.. لله. ولكصأدعها والثه، لا ارحل؛ 
ه:نفيحاسب حلس ثم ركعتين لصر بيته، إلئ عمر هع وعدت 

وكنتاالله، فهداك صالأ وكشتا الله، فرفعك وضيعا كنتأ الخطاب، ررابن 
يستحييك،رحل فجاءك الناس، رقاب علئ حملك يم الله، فاعرك ذليلا 

. ١١اإذاأتيته؟ غدا لربك تقول فماذا فضربته، 

يارمحليم.إسان س درك لله 
يقفلانَ. . خثن1^ تنئ ولأ تقوظ، إلأ -اكل ولأ ^١، إلأ تناء لأ 

,دادما 

 Qألاترقد؟ ألا المومت؛ن، أمير يا له؛ فقيل قاعد، وهو ينعس ان ك
صيحتبالليل نمت ؤإن الرعية، مصالح ضيعت بالمهار نمت ®إن قال: ئنام؟ 

الله*.ْع حفر 
هدم؟من ®إبل فقال: سمانا إبلا فرأئ السوق، إلئ يوما رج حة 





الإملارذرحلماءوملوك 

ولا، خباء ولا بطاط له صرب فما رجعنا، ثم الحج، في مكه إلئ المدينة 
.نحتها فيستظل شجر؛، علمئ كساء يلقي إغا به، بتاءيستظل له كان 

Iفقال هالْ؟ حجتنا في أنفقنا رركم نمير! بن لبشار يق وقال ا0 
.المال® هذا فى أس-رقنا لقد فقال . ديناراعشر خمسه 

خلألؤيتفق المستعرة، الحبال وئظ ١■^؛، وئده يدوق • * درْ لله 
عتبةونحت إ إ أمرفتا® رالقد يقول؛ يم دينارا، عثر محمسة كلها رحلمتته 
٠وهمر كسرى أموال وصعس، خزائنه 

طالبأبي ين علمي ثلمقيه ،  ٠١١معطنهمن ألك يعير وراء وهرول وعدا 
أطلبه.الصدقة إبل من ند بعير فقال؛ ااومتان؟ أمير يا أين ُإلتى • له فقال 
.بعدك® من ميجيوون الدين أتعبت لقد علي؛ فقال 

منوفد في تق، الخطاب بن عمن علن قيس بن الأحق »وقدم 
يهتارآ؛يعباءة معتجر وهو الحر، سديد صائف يرم في عليه قدموا العراق، 

أميرفأعن وهلم، ثياك صع أحنف، يا فقال؛ الصدقة، إبل من يعيرا 
والأرملةاليتتيم حى فته الصدقة، إبل من فانه البعير، هذا علئ الومتيرن، 

تأمرفهلا المؤمنين، أمير يا لك الله يغفر القوم؛ من رجل فقال • والمسكين 
ومنمني ]عتو هو عبد وأي عمر؛ فقال مكملث،؟ الصدقة عبيد من عبدا 

العبلعلن يجب ما لهم علميه يجب لمين؛ المأمر ولي من إنه ا الأحنف؟ 

أي:حظيرته.)١( 
وهربالهاء، طليته إذا أهنوْ: البعير ونتأت الرأس• علن انمامة ، لن—الاعتجار: )٢( 

الفلران.



.الآمازة(اأاا وأداء المسحة قي لده 
فهتنارآ؛جودها ا-يهام أغلى راج بسط الخل وفض 

اودرنله سل سئراغتما نوام ض لي ننأوصافه 
رلحغابها \عج\ن\ \ خمو أساب في الوهر رواها إذا 

If ^JJ ۶١؛ سنٍسامدإلهام ٥ 
الصش،فنزلوا التجار، من رفقة ارقدمت محال: عمر. ابن ن ع□ 

*المرق من الليله نحرسهم أن لك هل عوف بن لعيدالرحمن عمر فقال 
فتوجهصبي، بكاء عمر فمع لهما، الله كتب ما ؤصئان يحرصانهم فباتا 
مكانه،إلئ عاد يم صبيك. إلئ وأحسني الله اس • لأمه فقال نحوه، عمر 
لأراكإني ؤيحك، فقال! أمه فأتن بكاءه، صمع الليل، آم من كان فلما 

أ؛رمتنيرمفد عبدالله، يا ت قالت الايالة؟ مند يم لا ابنك أرئ لي ما ، سوء أم 
يفرضلا عمر لأن  '•مالت ولم؟ • قال • الفءلام عن أؤينه إني الليلة، مند 

لأنمجله.ويحكِ، قال: . وكداشهرّا^٠١ قالت: وكمله؟ ىل: للفطم. 
بزسأيا قال؛ ملم فلما ، البكاء عية من قراءته الماس يمنين وما فصش 
مجلوالا أن محنادئ؛ مناديا أص ثم . . السلمينإأولاد س محتل كم لعمر، 

يدلكوكتب، . الإملأم. في مولود لكل نفرض فانا الفطام، عن صسانكم 
.ضضلكلًمولودفىالإمخمر،< 

•الخطاب*)ص'*اتما( عمربن أمرالومتن 'مائب )١( 
,٠ ما؛ اك كا; • نه، ماء لا الاوممأ ، jImJIت الحماء ٠ الدى، ت الحا )٢( 

)•ا(أى:أفمش.
الخطاب'.بن عمر الزم؛ن أمير 'متانب )٤( 



الإمحلارذرحلئءوملوك 

إلئالخطاب ين عمن مع ررحرجط محال أبيه عن أسلز، بن زيد عن و□ 
هاأرئ إني أسلم، يا ت فقال نار، إذا بمرارأى كنا إذا حتئ ، واiمأ١، حرة 
دثوثاحتئ نهرول فخرحنا . ينا. انطلى والبرد، الليل صربهم محي ركبا هنا 

وصبياثهانار، علئ منصوة وقدر صبيان، معها امرأة فإذا منهم، 
أنوكره — الضوء أصحاب يا عليكم اللام عمر؛ فقال ،، سصاغوزأ 

فقالت!أدنو؟ فقال؛ اللام. وعليكم ؛ فقالت، _، المار أصحاب يا يقول؛ 
والبرد.الليل صربنا ؛ قالت، بالكم؟ ما فقال؛ منها فدنا يع. أو يخبر، ادن 

فيشيء أي قال! الحؤع. ؛ قالت، • يتفاغون المنية هؤلاء بال وما قال؛ 
قال؛عمر. وبتن بسنا والله يناموا، حتئ يه أسكتهم ماء ؛ قالت، القدر؟ هذا 
.ا عنا؟ يغفل ثم يتورأمرنا ؛ قالت، بكم؟ عمر يدري وما الله، رحمك أي 

أتيناحتئ نهرول، فخرحنا . يناانطلى فقال؛ علي، فأقبل أسلم؛ قال 
علي.احمله فقال؛ سحمر، من وكبه دقيق من عدلأ فاجرج الدقيق، دار 

ا_؟ لك، لاأم - القيامة يوم وزري نحمل أنت، فقال؛ • ءنلئإ أناأحمله ؛ فقلم؛؛، 
عندها،ذJلث، فألقئ نهرول، إليها معه وانهللمتت؛ فانطلى عليه، فحملته 
لك،احرك وأنا عليأ دري لها؛ يقول فجعل شيئا، الدقيق من وأحرج 
بصحفةفأتته . شيئاابغيني فقال؛ أنزلها. ثم القدر، تحت، ينفخ وجعل 

حتنيزل فلم لهم. أسطح وأنا أطعميهم لها؛ يقول فجعل فتها، فافرعيا 
تقول؛فجعالت، معه، وهمت، وقام ذلل؛،. محصل عندها وترلث، شبعوا، 

الدية.آطام من ألمم وائم: )١( 
جل.اسم وصرار; ّ الماء يعلوها لا الأماكنالمرمعة ابزار )٢( 

اضأحواوكاءا)'آ(المماض:



يوليI فيقول • أمير من الأمر بهيا أولن كنت حترا، الله جزاك 
.— الثه ثاء إن _ هناك وحلتني ا،لومنين، أمر جثت إذا حيرا، 

شّأنله فقلت! ، مرإصاُاء يربص امتملها ثم عنها، ناحيه تنعش ثم 
وهدووا،ناموا ثم مهلرعون، الصسه رأيت حتئ يكلمني، فلا هذا؟ غير 

حتئأنصرف لا أن فأحببت وأُكاهم، أسهرهم الخؤع إن أملم، يا فقال؛ 
.أرئمارأيت«اآ؛ 

صاحبك«:بشر االؤهمإrن، أمير »يا 
يعيعليه الثه رضوان عمر رربينا قال! تيإمحء< مالك بن أس عن ا0 

يكنلم شعر، من ببيت هو فإذا رحابها، من برحبة مر ذ إ ،
فلممنه فدنا قاعدا، رجلا ورأئ امرأ؛، أنتن فع منه، فدنا بالأمس، 

أممإلئ جئت البادية، أهل من رجل فقال؛ الرجل؟ من قال؛ ثم عليه، 
البسن؟فى أسمعه الذي الصويت، هذا ما فقال؛ . فضله من أصسب، المومتن 

امرأةقال! هو؟ ما عئذللث،، قال؛ لحاحتلث،. — الثه -رحملث، انعللقإ فقال؛ 
منزله،أتئ حتئ فانطلى قال؛ • لا قال؛ أحد؟ عندها هل قال تمحص. 

إليك؟ط ن ^ و ك ض \ م ص لإ لامرأته فقال 
نعم،؛ قالت، ٠ أحد عندها ليس تمحقي، غريبة امرأة قال؛ هو؟ وما ؛ قالت، 

والدهن،الخرق من لولادتها الرأة يصلح ما معك ثخدي قال؛ ثشت،. إن 

•مامرصع جش اكات ، أ١ 
(.٧٠لأبنالخوزى)صأ'ا-_ الخطاد،« سربن •مانح )٢( 
اى;سرذهااراحرس.)٣( 



محسءوطوكالإم

اط1قى.! لهافقال به، فجاءت *. قال وحيوب. وثحمٍ ير»اةأأ؛ وحشتي 
الحلي!رت لها فقال الين، حتنانتهزإلن حش، ومنت وحملالرمة، 

نحتفأوئد . نارالي أوني ت له فقال الرجل، إلئ يعل حتئ وحاء الرأة. 
بشرا،لومت؛ن، أمير يا ت امرأته فماك ارأة، وولدت أيصجها، حتئ الرمة 

عنه،يتتجن فجعل هابه، كأنه الومتين بأمير محْع فلما يازلأمل. 
تقال ثم الباب، علن فوصعها الرمه، نحمل • • أنت كما مكاك له؛ فقال 

عمرفقام الباب، علئ فوصعتها الرمه أحرجت ثم قفعك، أسبميها. 
قدفانلث، ويحك؛ كل فقال! الرحل، يدي يئن فوصعها فأخذها، ثق، 

كانإذا ت للرجل وقال • اخرجي لامرأته؛ قال ثم ممعل، • اللثل من مهرت 
.وأصلا0#رآ، فأجازه الرحل ففعل . يصلحلث،. مما لك نأمر فأثا غدا، 

الخافقاتلأعلامه تفتحت( الذي المومتين أمير العجاب! العجمب، إنه 
معاقلجيوشه تدلث، البشريان، كألها جيوشه الناس واستقبل الدنيا، أقه1ار 

يشرىحمح، ؤيزلزله، ءم بكاء يورمه قافلة، ينحرس وقمر، كسرئ 
أماللتل من الأحمر الهزيع ش روجه تول، بالاس، يصؤ، وهو بالدموع 

الهلعاملها ينضج الكوخ خارج هو ؤيجلس المخاض، أدركها غريبة سيد؛ 
.إإ الرمة تحت، ؤيوقد 

سيرتهمائدة علئ ٠ ؤ الحياة إلن وهدينه الدنيا في الله منارة عمرا هذا 
مننورا عليها وأمغ الحياة، مفاهيم صحح عبقري . العظمة.  ١٣أءلاي

.إماماوكان ملوكه، من عفلمه وكاها روحه، 

حجارة.عن تدر ( ١ر 
الخطاب،)صأخ_ه\،(.عمربن رمناقب )٢( 





الإمحلارذرخلظءوملوك 

أهلبها تأتي حنن الحمنه مال0 احمل ، يريآأه يا ؤيحك ؛ هال الزيت، ذلك 
ُينيهننها مهنيرين، وأحبهم أيامو' ثلاثة منذ آتهم لم فإني ، ين؛٠٠^١٢٢ 

•أيديهم® 
بعضيد في بهلخة إلئ التمادة عام عمر ءرظر ت معد ابن يال وه 

محمدؤأمة الفاكهه تآكل الومتين(، أمير ابن يا يغ بح فقال؛ ولدم، 
•يكم،دوئُ اشتراها فقالوا ويكن، هاربا الصي فخرج إ أ هرلي،؟ 

اللون،وهوأسود الرماية، عام عمر ءرأيت حليفة! ين عيانحى قال ا0 
أمحلفلما واللين، المن يأكل عربيا، رجلا كان أيمي، كان ولقد 

وجاعذأكثرُ•لوثه، غئر حتن الزيتا فأكل حرمهما، الناس، 
.الناس® يحيا حتئ بداتقه أنا ءما وقال؛ الرماية عام في من الأكل ما 

أكلالخهلاب ابن أدمن من، والاللحم ونمص الجاعة أيام وفي 
اوالثهؤيقول؛ يهلنه 'علئ يمح وجعل وهرهرلت،، أمعاؤه أمت حتئ الزيت 

•بالأواثي* ياع مى الدام ما البي(ضامحوايبم،، ^يها
العاليةدرا0 فى عدل . . والصنلث، الخصاصة س حفله يحمل وهكذا 

.يلرغهادون الأنفاس تتقعلع التي 
أذريجان،أهل يمنعها حلوئ رسول ®ع فرقد بن عتة إليه يرسل 

لا،الرجل! قال هذا؟ يطعمون هناك المسالمين *أكل •' للرسول عمر فقال 
هذا،حماللثج حد بعيرك؟ أين للرجل; عمر فقال الخاصة. طعام هو ؤإنما 

الخلاب.بن عمر مولن ( ١ر 
رآ(الددة.



الكلأممحّءىأطيب 

مماالسامين وأشع الله، ايق لك يقول عمر له؛ وقل لعتبه، به وارجع 
.اتثارمه«ا

ً  ، - ً>.. وولاته:لعماله ملاحظته في همته لو عه 
■الئعرة من وأدى السممرة من أحد متقيما صراطا يلزمهم 
َِ

رصوانالختناب بن عمر أكان قالI ثان ين حزممة بن عمارة عن ا0 
منرهطا عاليه واشهد كتابا، عليه كتب عاملا، استعمل إذا عاليه، الله 

يغلىولا رقيما، يلبى ولا نقيا، يأكل ولا ،  ٢١^^^يركب لا ررأن الأنصار 
.اشهدء اللهم يقول! يم حاحاماللم^نء، دون بابه 

بأناقةلا القس، بأناقة الااس علن يتفوقوا أن عماله من يريد وهو 
فيقول:اا اuطلأوالنار الكاذبة لا الأفُال وممحامد اللاس، 

كانؤإذا أميرهم، وكأنه بدا — لهم أمترا وليس — القوم في كان إذا رجلا "أريد 
. ٠١ااواحدمنهم بداوكأنه - وهوأميرهم - فيهم 

فيأمراء تماما: عمر يريده ما هدا . روحك. وذكاث عقلك يهاء يا 
وعلوهم.^؛^٢٢ ش وليس وتواصعهم، أحلاقهم 
أبعث،لا والله إني الماس، *أيها : حطيباالماس في يقف الحج في وة 
أبعثهمولكن أموالكم، ليأحدوا ولا أبثاركم، ليضربوا إليكم عمالي 

.إئ. فليرفعه ذلك محوئ به ثعل فمن نببحم، ومحسة د.ينكم لتعاموكم 
>الهصاصن* من لأمكننه بيه نمى فوالدي 

٠الفارهت الخيول من نؤع ( ١ ) 
الإصاف.)آآ(اكاوخ:





ولكن. والكان. الزمان ملأت حقيقه لكن بل أطوره، يكن لم عمر ولكن 
.تكونواأن حاولوا هكذا للناس! يقول الل، من هدئ 

Iعليه الله رمحوان الخaلاب بن عمر ®قال ت محال البصري الخن عن ا0 
للناسأن أعلم فإني حولأ، الرعية قي لاصيرف — الله شاء إن — عشت لإن 

إلي،يرفعونها فلا عمالهم وأما إلي، يصلون فلا هم أما عني، يقطع حوائج 
شهرين،إدممر،أسمر ثم شهرين، فانمبها الشام، فأيرإلن 

بهافاقيم الكوفة إلئ أسير ثم شهرين، بها فأقيم البحرين إلن أمير نم 
•، شهرين٠٠٠١بها فاقتم الصرة إلن أسمر ثم شهرين، 

إلئيحتجن لا العراق أرامل لأدعن الثه مثمني ررلئن يقول'• وكان 
أصيب.حتئ رابعة عليه أتت فما . . رجلبعدي'الأآا 

ابنيا اجرج '■ عباس لابن قال عمر طعن ُُلا • فاعجب لعجب ؤإن ا0 
أمرطعن س فألت: فخرحت ماس: ابن قال مزهتلض؟ نل؛ هماس، 

قالشعبة. بن المغيرة غلام ، لولوة® ®أبو الله عا"و طعنه ؛ قالواالمومئتن؟ 
فقلت:إليه، بمي ما نص يتاني الفلر، ش يدي عمر فإذا قدحك، 

طعنهأنه فزعموا الناس، فكلمت قتاله؟ س لأمأل؛ المؤمنين أمير أرسلني 

قتلنم رهطا، معه طس نم شحثة، بن المغيرة غلام لولوة®، ®أبو الله عدو 
بسجدةالله عند يحاجتي قاتلي يجعل لم الذي لله الحمد فقال . ه. نف

كتلي«لم.العرب لكنت ما ، ١٥له مجدها 
(.ر١(٠مانبع٠ر«)ص١٢١

.( ١١رمناقباصانيتنتمِا)ص؛ )٢( 
.٦)صءأمر اْنانب )٠١(   ٢( ١ ١.



الإملأرّذ^رحاغاءوملوك 

المهاجرونالدريون؛ إليه اجتمع طعن، لما الذي تيض■ عمر هدا و0 
منكمملأ عن فسلمهم؛ إليهم *احرج ؛ محئ؛عباس لابن والأنصار، 

فقالفالهم، عباس، ابن فخرج قال! أصابني؟ الذي هذا كان ومشورة 
. ٢١١اعمارناءامن عمر0 في زاد الله أن ولرددثا والثهِ، لا القوم 

عنالعجز حوف الشهادة وتممن الموت طلب الذي الخبل هدا ا0 
رعني،وانتثرت نوتي، وصعقت سني، كبرت *اللهم فقال؛ الرعية، 

.مفرط® ولا مضيع غير إليك قبضتي فا 
.فمات. طعن حتن الحجة ذو انسلخ فما متن، س نفر ثا فالها 

المرقالألم ذاك في الله يد رباركث إمام من حيرا الله جزى 
لم!نفتقا أكمامهزفي بواتبعدها غادرت وراثم أمقضيت 
مزوقغير الدينءى وكشتصليب والتقى بالجر العدل نشوب وكنت 

ينجىبالأمس ماقدهن ليدرك نعامة جشام أويركب بع فمن 

)صا-ا٢(.و«طبامرالؤمين« (، ٣٤١)م/ «سُت،« )١( 
)مآ(اى:ص1اشالاوين.



سلأُلأرر

الهجرةوثتتل البررة أمر عثمان ١^٠^>، ذو 
لموحن . ورشيد. مجيد عزك في متولتته حمل الذي لعظيم اه 

منقطعسماح فى بها حاد حياته، سوئ مثرلياته به يحمى ما يجد 

.االطر!

زورقروحه امتطتا لمموده، الدنيا صاقت وند يوم' وذات 
فوقسجسدمامحالغابالأتي.مببممرهإنر،االودودالخيد، الأبدية، 

الهاجرل • الهجرتثن• مهاجر • ابجرين• وأول ابجر عثمال 
محتستا.صابرا ربه لقي الش اللحظة حتئ وبضميره، وبروحه بقليه، 

وملواالحديد، والدين الحد.ياوة للأمة الوحيد والممول المعتناء، عثمان 
ررغفرله؛ الني دعاء واسمعوا رومة،ا، رابثر وسلوا • • العمرة٠٠ ررحيش 

أعاانتا١.وما أسررت ما - عثمان يا - لك، الله 

إلئبحاجة يتركه لم حتئ كثه، العسرة حيش بتجهيز عثمان يقوم 
عقال.أو حطام 
َُ  Qتسعمئةتبوك غزوة في المرة لحيش عثمان ارقدم نهاب؛ ابن ال ق

. ٠٠الألف بها أم فرسا، ومتن بعيرا وأربعن 
والميناءالسخؤأ البدل إنه . جاهه. ومن ماله من ابجر عثمان إنه 
ابذرار•

الرحيم;الأواب الزاهد ثمان عه 
الإمارة،ؤلعام الناس يطعم عثمان راكان حنة; بن شرحبيل قال أه 



الإملارذرحلناءوملوك 

•الخلوالريت؛ر فأكل ة ثمنيحل 
يومئذوهر المسجد قي يمّلرا؛ عفان بن عثمان ءرأيت الخن وقال أ0 
أميرهذا الومتين، أمير هذا ت فنقول بجب، الحصن وأثر ويقوم حليفه، 

*المومنين؛اأآا 

 Qوعليهالخمعة يوم يخطب عثمان ®رأيت، شداد بن عبدالله قال و
.ا،١ أ لأميرالومن؛ن يومئذ ؤإنه دراهم، أربعه قيمته ثوب 

والإسلام.الخاهلية في وثعمة وثراء مالأ قومه وهوأكثر 
®يشمت،١١حتن لديه الطعام شهوة أمحوئ الذي الأواب، العابد إنه 
محت1ك.يبهر العا؛د جلأل ألميتا جثته، النواحي أي ومن بالصّتام، 

ماسرعان ثم . يوجعه. حتئ فيعرلث،؛ذثه يوما، له حادمو 'علن يغضب 
ويامرْالخادم، ؤيأبن • أذله. فيعرك منه يقتص أن ويأمره خادمه، يدعو 

منأرحم الدنيا قصاص فان غلام، يا ®اشلءد ت فيهليم حرم، فى عثمان 

قصاصالآحرة«.

ناركالله قول رل وفيه ركعة، في القرآن يقرأ الذي عثمان إنه 
ويرجورحمهالأخره يحذر وقائما ماجدا الليل هانتاآناء هو أس ؤ ت وتحالن 

•[ ٩ زالزم؛ الأية ب • • ربه 
اللهعرفا منذ عثمان حياة بها وازدانت، أترعتا مثابرة، صافية عبادة 

.مجيداشهيدا لقيه أن إلن 

ثإمحء.),/.أ؛(.



بمكلارفىأطيب 

لكلوتكون حياته، في الرحمة تشح الذي الرحيم عثمان 
الرحمهكاك . والوت. الحياة أمر عليها يتوثف والتي العادية، تصرفاته 

.حميعهاالتصرفات هاتيك نبراس 

منأحدا يوقظ أن يرقص الذي الس، في الطاعن الخليفة عثمان 
الماءإحضار في المجهدة شيخوته علئ ؤمحامل وصوءه، له يعد كي حدمه 

الوضوء,ؤإماغ 
دارهحول نحمعوا الدين للمحاية قال ، لداره الثوار حصار اشتد ولما 

يدهكفآ رحل ءناء، عني أعفلمكم إل  ١٠وااسلأح الثوار ليواجهوا 
ا«.وسلأحه!

إنكءأما ! — عنه مدافعا سلاحه ماهرا حاء وقد — هريرة لأبى وؤيقول 

.حميعا* الناس فتك لكأيما واحدا، رجلا متك لو والله 

 Qوشبابالربتر، بن وهمدالله عمر وابن وا"لحين للحن يقول ؤ

ألأيه، وأسألكم الله إناشدكم لحراسته! مكانهم أحدوا الدين الصحابة 
.٠ دزآ؛ محجمة بسبيي تراق 

أغلقوفد الدار، يوم عثمان إلئ علي راحاء جئ؛ عمر ان قال ا0 
أميرإلئ الحل للحسن: فقال سلاحه، وعليه عاي بن الحس ومعه الماب 

بامرك.فمرني لنصرتلن،، حشن، إنما له! ويل اللام، وأترئه المومن؛ن، 
ويقولالسلام، يهرئلث، الومنان أمير إن لأبيه: فقال حرج، ثم الحس فيحل 

)ا(اىتممباحأ.
الإاءس.)؟(الس:



\لإصوملوك ذرخلناء 

سوداءعمامه عر فنع يال: اليمام. ؤإهراق قتاو ر ر حاجه لا لك: 
بامحبأحنه لم أز لبجم ذلك ؤ ت ينادي وجعو الاب، يدي بئن بها فرمن 

.؛ ١١٠[]مّف:٢ه ائحادتيب كد يهدي لا الله وأن 
جلائلالقطِ يعطائها تنهر جامعة رحمة . عثمان. يا درك لله 
النوم،براحة ينعم أن ر وحمه حفله منها فللخادم وصغارها، الأحداث 

الدمولئهلرات . البهيم. الليل ظلمة ر وثيخوحته ثغه الخليفه أصنن ؤإن 
رهقأن ذللئ، بديل كان ؤإف والعانة، باللام تعم أن ر وحمها حفلها 
حياتهر ارحمه نوعلت . وعايرزنيم. ^^سدأثيم، ٠٢٧١الخليفة روح 
بها.فجاد شمها، حيائه الأمر آحر اقتضته حتن سلوكه، وفي 

تغترأن جميعا، الناس رحمته رجلوسعت، الطمتص س كان ولقد 
قرباْ.ذوي رحمته 

عثمان،.لرحم »أنصدا محقي: عر ال ق□ 
وحده.سحج ذلانا ر عثمان كان لمد 

منهمر:كماء عتمان عهد في لفتوح ا* 
يومعمره، س والسمحين السابحة بر الذي الكهل، الخليفة در لله 

شبابإهابه داخل حل قد وكأنما ويحزم، ؤيعزم ويختثط، ؤيمدر، يفلإ 
•الار؛حأا
يجرحن عزمه، يمصاء يبهر الذي الكهل، العنليم الخليمه هذا 

:ا(أاكصرةأ)ا/ا-اإ:



١^^^أطيب 

غزلفي الأ-ثرة علن الملوك نل المم ثج جنودْ وركب للمحر، الجوس 
الصواري*.ءذات غزوة وقى ، ررمرص* 

تمكان كل إلئ التصرة راياتها تحت، الخليفة جيوش ارت وٌ
.. ذاتها ررا]قس3لنءلينية* أJوابا  ٤٠٨حنن الروم بلاد ُي يوغل فمعاؤية 

بنوالأحق عام، ابن يزحف ومزو ومجنان، ورمان، مارس، ؤإلن 
بلغواحتئ الملم١ن، لزحف الأرض ومهدت . . حابس بن والامع قيس، 

عهدهوخلال . . المشرق في والصار^ والهند الخنوب، في والخبثة الردان 
.الأفاق وأر-ص، الأماد، أعد حالت، اكو يلخت، ثق 

واحد:ممحف، على المسلمين يجمع ؤكنحه ثمان عه 
الديناختلف كما كتابها، في تختلص أن قبل الأمة ثق عثمان وأدرك 

يلتقيجاُعر، واحلن مصحفا علن الأمه وجمع كتبهم، في بلهم من 
القرون.تلو القرون عير الياركايتظ أياته حول لمون الم

بصدفهوملأ . الحمام. لمثولياته الرشيد عزمه عثمان أءءبي هكذا 
إلئتشد ، فاغرةأ١، هوة إلئ يتحول أن ممكن كان فراعا وبإفدامه وياقتدار0 

.السالمين ومصائر الدين مقدرات من كثيرا البعيدة الغائرة قيعانها 

:تالقاتيا( حى نحانعه فلا قميصاك، حنع على ايافمحون أرادك رإن ره 
العظيم.غير للعفلانم ومن 

اللهإن عثمان، ءيل ; الله. رسول قال قالت،: ثق عائثة ن ع٠ 

وي

معة.اى ( ١] 



الإسلاردرحسءوملوك 

■تلقاني'اأاُ حتى حلعه فلا حلمه، على النافقون أرادك فان هميصا، ممشك 
المح،إلئ النامرين شراسة بها هعك محنة . محنته. في لرم لله 

القمة.إلئ الخليفة تسامح بها وارتفع 

الاوك؛أبذاء وحاومه1 اأ3ثنهل1ء، ائي مثمنه ررإذا I ١^٠ رسول ال ن٠ 
.حيارهاءاى على شرارها سثط والروم، فارس أبناء 

والدولةالدين ت كثه الإسلام علئ الناقمون لها ؤيعد يتولأها مؤامرة 
.والأمة 

لهبدا - ا،يامر المد يرئ وهو - واجب الخيمة رؤعرم علن سيطر لقد 
هيبةعلئ الكاملة ارالمحافذلة هو ذلكم وأندمها؛ الواجبات أهم أنه يومئد 

هدمإلن يهدفان الأيق، واشإد ، الءمُة الفتة فهدم • • وسلءلانهااا الدولة 
واجبهايصبح وسلءلاذها، بكبريائها الدولة واعتمام قيمها، ودحر بانها 
,اكدمة ومثولتها الأول 

وحملثاف، ببصر إليه . الله رسول عهد حليفتنا وعن لقد 
٠محتد بعزم مسئولته 

وأبهنوأرؤع أحل في الأّتماك، في الهمة علو يبصر أن ثاء من 
الثوارقتال فرصه يواته ثلمه؛ فيها كان ولو حتن للفونحئ، لا صوره، 

الألبانيوصححه حبان، وابن والحاكم، ماجه وابن والرمذى، احمد انرجه صحيح؛ )١( 
.( ٧٩٤٧)رغم اصحبح ني 

رنمالخا«ع• اصحح في الألباني وصححه عمر، ابن عن الترُدكا أحرجه صحتح•  ٢٢١

الرًوع.بضمالراء.:ص.)٣( 



اسارصء>فى

رب,وقتلهم، 

قيعقارهم ورفعوا الأخيرة، ورقتهم الرار أخرج ض هدا، ومع 
يرقصمدهل ناُت في . قأه«. ؤإما عثمان، اعتزاله ءإما صار؛ة؛ جرأ؛ 

أنيعزل.الخليفة 

ومجدْاينصيه طموح به يستبد أن ١^١^(، جاوز لرجل أيمكن 
.ا الرهب؟ المحو١^)، هدا علئ والأخطاررالهالك وجاهه، 

٠طرازفريو من مثولياتء رررجل لأنه يعتزل؛ أن عثمان رفض لقد 
ستراهكنا و،ما وحيائه، تواصعه ستار تحمت، مخبوء كان الخق وهل.ا ا0 

.٠ كهده ومحنة . كهده. أزمة في إلأ المهار رائحة في كالشمس متأثثا 
الإسلاممصائر ؤيئم أفيرصخ . العفليم. الزاخر ا،لوقف—، كهذا وموقفا 
لا.وألف لا، مفتونة؟ لعاصة الدولة وكرامه 

 Qيحيرولا الإسلام، في النه هذ0 تى ءلأ ثبمفعإ عمر ابن له ال ق

مناشتراها المى رومة* ءيثر به تنضم الذي الماء ومنعوه ووارم، منعوْ 
االمسامين.وأهداها ماله خالمى 

ولوسالتالدماء حقن علئ صير ا الهمه! هذه أعلن ما إ الله سبحان 
.اولويبح'• الدولة مة علئ وحفاظ ا دماؤه! 

قريبوالأنصار المهاجرين من الدار في ومحده يوما، أربعئن حاصروه 
علئرأنسم ت لهم فقال ولودركهملمنعو٥، مواله، من وحلى مزسبعمثة، 

تلرقيقه وقال ■ • متزلهء إلئ ينهلملى وأن ، يده يكفأ أن حى، عليه لي من 



الإسّلأمِذرخلناءوملوك 

ثمهوحرا.أغمدسيفه رامن 

قال!التاس، يحدث أصبح ثبمفه عثمان أن عمر، ابن عن نافع ن عه 
صائمافأصبح . عندتاء أئطن عثمان، رايا ت فقال المنام في البي، رأيت 

•وءتلْنيرمهراُ 
،رسوله إلئ وثويا موعوده، رجاء الله لأمر عثمان اسلم و٠ 

أصحابمن فتكون وإفمك بإقمى نوء أن أريد إز ؤ ت آدم ابني حير ليكون 
[.٢٩الظاJتيمحل١لأممة: جراء الغاروذلك 
ُ  ; ٍْ العظيمعرسه في سينطالق . روياه.بصدق يقينا الناس أكثر عثمان كان 

•الخلود ورحلة س محمد وجوار الله رحاب إلئ 
Qj  آيوكتبث المفصل حهثت يد لأول إنها اروالله ت قال كمه أصابوا ولما
القرآنء.

السبعوهو الله فسيكفيكهم ؤ •' تعالئ قوله علئ الدم سال و* 
١J١٢قرة:اسءإب<لv.ا
حين— الله يلمش وألا . ممينه. س الخلافة راية قط نألا همه كان لمد 

مسلمة.دماء س واحدة قتلمرة يديه -وعلمئ يلقاه 

ومن. وصديمه. لصتمه الله كتاب كان العلهور، جثماثه تمدد وحين 
.. وافتداه وحفظه وحده، الذي وهو ا منه؟ بدلك أولئ 

وقرآنابيحا تاللسل يمطع به المجود عنوان باثمط ضحوا 

١(.٩ • ممر)U/ لأبن رالهاة« «اس :١( 



الكلارمحىأطيب 

محكطالب أبي بن علي المومنتن أمتر 
عظمهتتفجر طالب، أبي بن علكأ تراب، وأبي اليلن أُي حمام إن 
لهاليس رحاب تنداح همته، وعلو ه نفعفلمة فن ياعجازا، وجلالا 
ثحسهاتكاد وأمجاد، ء_ذلائم وتضحيات، بهلولايت، عليها تتلألأ أبعاد، 

منالدنيا يفجر عظيم، لم م. وأساطير. أحلأما - التارخ صدق ولا ل- 
بعيدة.وغايات مامقأ ودرا وطهرا، واستقامه، ذمة، حواليه 

يمارسحيا، صاحبها دام ما ذاتها توكيد عن تكفأ لن عفلمة 
.امحرمات، ؤيصؤغ العظائم، 
Qj  المدئ،يعيد اركان ت على وصف قى الكتاني صمرة ن صرار يقول

الدنامن يتوحس ٠ ٠ عدلا ؤيحكم محصلا، فول ٠ القوى. سديله 
الفآكرة،طويل الدمعة، غرير كان ٠ ووحشته. بالليل ويأس وزهرتها، 

ماالطعام ومن حشن، ما اللباس س يعجبه ه، نفويخاطب، كئه ينلب، 
.له. عل. س الضعيف، يياس ولا باطاله، محي القوي يهلمع لا . • حثسّاأا؛ 
وغاريت،سيوله، الليل أرحن وقل — مواقفه بحص محي رأيته لقد وأشهد، 
،اJثليمل٢، يململ يتململ لحيته، علن قابصا محرابه، محي ع وقد نحومه، 
إليدنيا، يا دنيا، يا يمولI وهر أسمعه فكأني _، الحزين بكاء ؤيثكى 

الثلائا أيتتلئ، قد غيري، عري ه!هيارتإ هنهيات تشومحت؟ إئ أم 
الزادمحلة من آه كبير، وحيرك حقير، وعيشك محصير، فعمرك إ فيها! رجحه 

.غألأل.حث..؛ا؛ )١( 



الإسلأمِذرحسءوطوك 

٠الطريق؛ا روحه السفر، وبعد 

ست،مغ إذا حتئ لتحقيه، الال بيت في لكن ما كل يخرج محقي لكن 
قامذلك،، م إذا حتئ بالماء، ؤيغسل أرصه تضح أن الإمام يأمر الالا، 

.ا ا ركعتين المغسولة أرصه فوق فصش 

لعشرمزا - أرصه؛الماء نضح أن بعد - الالا بيت في الصلاة هدْ لكنت، 
ؤيتردالدنيا، علئ فيه ميهلر حديد، بعهد إيدايا لكن جليل، 

والأفئدةالأنفس وعلن المجتمع، وعلئ الدولة، علن الورعواقئنفودما 
.جميعا

شموخفي هامته تزني كبير قصر • • الإمارة نمر لينزل هم، دو 
الهدا، الخيال رريصر وهويقول؛ مدبرا يور حتن يمرْ يكاد فلا . وفتنة. 
أ؛داا.أسكنه 

حماراؤيركب، دراهم، بثلاثة الموق من اشتراه قميصا ؤيرتدي أ0 
الدنياء.أمن ادعوني ت ؤيقول 

هو،إلا إللمه لا الذي والثه الاس، ءويها فقال: الاس ثق □حطب 
قميصهكم من قاروره وأحرج - هذه إلأ كيرا، ولا قليلا مالكم من رزين ما 

.حدوافقال: المال ست، أتن نم . الدهقان. إر أهداها فقال: طيب،-، فيها 
يقول؛وأنشأ 

اميرممًْايأكلْثهمن أفلح 
النم المؤمنين، أمير ت يقال بأن نفي من ^٠ ٠٠١١٠وهويقول درْ له له 

التمر.نيه يجعل نصب هن وعاء ( ١ ) 



هذاصنو من لي لكان شتت لو والله الزمان؟! مكارم في ١^٣٧ أشارك 
يغلبنيأن مهان ولكن الثياب، هذه ومناعم البر، هذا ولبابا العسل، 
*حرئ* وأياد غرتىرأُ بطون حولى و ٠مهلادا فابيت الهوئ، 

فُليهٌِلميرخم•
يعثم. وهاديا. معثما أسادا وكمه نهجه في هذا عصرتا يجد 

ورقصالدنيا، إغراء رض يعي للحن الولاء حيلوعترأن كنأ في اكام 
غرورالسلءلان.

Ql  هوولكن الخلافة، زاثته ما عليا ررإن حنبل ين أحمد الإمام قال
..زانها((

حواهإذ اليك ه زانما 

سمااللوك ففايت، جرى 

مم-الدرا _داه ننالتأ 

•تراب. أمح، عن الل صي ره 
ولميرإلآالك1رسمف

فرسهعادت الغايات لاحظ إذا 

■١١^٠^٠ □رمحي 
اغتمضت،ولا هم على إلأ بات ما 

مضمهتهالغرم طعم بالمن يذوق 

يزانيه شيء كل بل 
عنانقدامه فليس 
العيانمثلها عن يعجز 

وسراضنياضفاةد
الوردالأمد اظر نمن ممده 

عزمٍوإزماععلى إلأ عنا؛ 
بتهجاععنا ملأ از الخبإذا 

كانترلقد الأواب، الزاهد الثتلل فيها يحئق الزهالم في علا منازل 
را،اكاتجوءن•







ذرحسءوطومحالإض

_*.u>lمن شن ب؛ن يه بمالح أن اللن ولعل ميد، 
حتئمرات، ثلاث ماله الثه وثامم مرتين، لله ماله عن يق رج جة 

حما.ويمك حما ويعتلى نعلا، ويمك نعلا يعتلى كان إنه 

إنI للحن ارهالت قال! ننم بن جبتر عن ، ندم بالحاكم روئ وو 
يديقي العرب حماحم كان قد ممال الخلافة. تريد إثك ت يهولون الناس 

وحمنالثه وجه ابتغاء فتركتها مّاك، من ويالون حاربت، س يحاربون 
.الحجازء أهل يأتياس ابترها ثم ق^، محمد دماءِأمة 

دماءلحمن الخلافة عن ينازل الذي السيد ذلكم عن الله رصي 
الهمم.دونها تتقاصر همة والله وهذه . السلمين. 

وقد؛^؛< ٢١١ت الحقن له ممال حنازته، فى مروان بكن يق، مات ثا 
.. هداس أحلم إلئ ذلك أفعل كنتن إني '• ممال نحرعه؟ ما تجرعه كنتأ 

•إد،اإمل'ابندم وأنار 

***



صفيانأيي ين معاوية الإسلام ملك الؤم؛ين أمير 
وأحلمهمالملوك أعدل 

العالقنرب وحى وكاتب الؤمنين حال 
اللوكخاو من اومعاؤية (؛ ١٥٩)V/ االسٍراا في الذهي نال ا0 

يعفووالله الهثات، من ببريء هو وما ظلمهم، علئ عدلهم غلب الذين 
عث،ا.

مثاله®.وعدْ رأينا وما معاؤية، ®كان الثيعى؛ أبوإصحاق قال ا0 
عثمانبعد أحدا رأيت ُما قال؛ تينفه وقاصى أبي بن سحي عن و3 

محاؤية.يعثي! ؛ الباب® هدا صاحب من بحق أفقئ 
كسرئهدا قال؛ محاؤة، إلئ نظر إذا عمر ءكان اليائي! قال ا0 

العرب®.

وعمر،بكر أبي عملؤ علن ُفي أردت ُلقد • الثبر علن محقي ال قة 
علئوحاولتها نفورا، أشد عمر عمل عن ووحدتها بدلك، تقوم أجدها فلم 
يدركأن هنهيات ا هؤلاء؟ مثل وأين علي، فآبت عثمان، سنيات مسل 

اليمأحمل لا والله لكم، حير فأنا حيركم، يجدوني لم فإن . فضلهم. 
له®.سيف لا من علئ 

ابن• منمح، حمر مو من فنكم ؤإن بختركم، لستن اُإذي محقه قال وه 
فيأنكاكم أكون أن ين عولكني وغيرهما، عمرو بن وعبدالله عمر، 

حلثا®.وأح1تكم ولاة، لكم وأنعمكم عدوكم، 



الإملإ»>ذر-خلغاءوملوك 

•معاويةُ من أمودرآ؛ أحدا رأيت أمل •' عمر؛؟؛٠٤؛ ابن قال ا0 

منللملك احلي كان رجلا رأيت ُما • ؛^٤؛ عباس ابن وقال ا0 

بالمسقيكن لم رحجما، واد أرجاثِ علن منه يردون الناس كان معاؤيه، 
•الزبثر ابن • بمي * * العمب* العصنسرآأ 

.معاوية* ملك ما الأمة هازْ أحو مملك ءلن ت مالك بن كعب وقال ا0 
حلمهوكان الأخلاق، ممكارم التحلي في هئه وعلو در0 ولل4 ا0 
اثل.به يضرب 

أملرجلا رأيت فا محعاؤية، اصحست، جابرقال بن نيمة ن عه 
منه®.أناة أبعد ولا أبءإأحهلأ، ولا حلما، 

 Qسأوزن ذنب يكون أن مي لارفع ُرإني —• الثه رحمه - ال ق
حلمي®.

٠محالث، الله ورصي درك، لله 
يابنا لتستقيمن والثث لمعاؤية يقول الرجل ُكان • عون ابن نال ا0 
إذنت فيقول . فيقولون: مماذا؟ فقول: أولنمومنلث،، معاؤية، 

فقضئمعاؤية، علئ ومحي أته مخرمه بن المسور 'لأح؛رنى • عروة ال ق3 
قال؛الأئمة؟ علئ طعنلث، ئعل ما مرر، يا فقال؛ به، حلا ثم حاجته، 

والشرف٠منال«ؤدد ر١( 
الأخلاق.اكب، )آ(اي 

المقيل.السيف، وهر حثي، جمع والخن، • ب( ّآ/  ٦٨عساكر)آل/ابن )٣( 





الإسلارذكرحلناءوملوك 

إهتي 1مك وىثبز6 عجيزثاك أثسه ما ، أمير يا الله رامحبحان • ؤيقول 
محميانأيا إن أحي، ابن يا لا • قال صلاته عن معاؤية اقل فلما ، ذلك ممعل 

. ٢١١فأحدهاا, لك جملوا ما ئخذ أمل،  ١٣ذلك إلئ كان 
•العدوى أبوالجهم فته قال معاؤية، عن الله رصي ا0 

فحبمرمغهماكرماولينالخقرحاب ويغضبه 
بض نمل إذ نمل كآئا جوابه على تميل 

 Qيكفينيحيث محيفي أصع لا ُإذي • عنه ورصي الله رحمه ال ن
الناسونح، محني، أل ولو لما>،، يكفيي، همث سوطي، أصع ولا سوطي،، 
مدوهاإذا كنت، مال! ذللث،؟ وكيف له'. فقل . أبداانقتلت ما معرة، 

.مددثهاءرأ، أرحرها ؤإذا أرحثها، 
منأظلز أن لأستحي ررإني للفللم: كراهته في كلمته أحلن ما لله و□ 

أوعفوي، من أعظم ذنب يكون أف لامتحتي ُإُي، • لالقه قال وة 
٠سري« أواريها لا عور، نكرن أن أو حلمي، من، أكبر جهل 

*٠ايرنيذلأاممحمراثنإ®بيمحي'• ونال ا0 
.الجJ٠لماضراابدل، يسرني ®ما وقال؛ ا0 
جهله،حلمه يغلب حتن الرأي لع مبالرجل يبالع لا  '•ونال ا0 

)ا(1سالنرد«)ا/'أه(.
(.٢٥/١)٢(«اسلالفرد^)

•العقدالفرد|)ا/ا'آ(.)٣( 



َُ

٠٠ شهوته وصمره 

 Qومالمرد4أاا كنا إن محي، ابن در ءاأ4 الزبير: بن عبداش نه قال و
منليلة ابن وما لنحدعه، كنا ؤإن لنا، فتفارق منه، بأجرأ براثنه علن الئث 
قيدام ما به متعنا أيا لوددت والله لنا، فيتخايع منه، بأيهن الأرض أهل 
.الحلي<ْذا

غازيةلفاس يكن لم عثمان، نتل ررلما عبدالعزيز؛ بن سعيد قال لو 
عنر0مآ الروم أرض معاؤية فاعزئ الحماعة، عام كان حتن تغزو، 
ويعمهادمملأ'اا ثم الروم، بأرض ويشنوا الصيف في مرية تذهب ءزو0، 

الصحابة،من حلق ومعه ، ءيزيد® ابنه أغزئ من جملة في وكان أحرئ، 
بهمممل ثم بابها، علئ علنفية® ءالقأهل وقاتلوا الخليج، بهم فجاز 

■الرومُ حثناق سد • قال أن معاؤية به أوصن ما آحر وكان الشام، إلن راجعا 
قاللرحل زرعة أبر قال . . معاؤية من الحي إلئ أئرب علي كان د قه 

إنءؤيحلئ،إ زرعة! أبو له فقال ، ٠ عليا قاتل لأنه معاؤية أيغهمر ُإُي • له 
بينهمادحوللئا فأص كركر، حمم معاؤنة وحصم رحيم، معاؤيه رب 

ولاكستم ما ولكم كستأ ما لها حلت مد أمة تلك ؤ تعالن؛ قال • إ محتق؛؟ 
.® [ ١ ٣ ٤ \وقوة: ] ى ينملون كانوا عما سألون 

ئخوفه.ت اى )١( 
 _«)T(-(.١٣٩والهاة«)خ/ح'اا

ترجع• ٢٣)



الإسلارذرخلناءوملوك 

بنعم كأيام عهده فى العظيمة الفتوحات مححت عLJااللاك، بن لوليد اه 
الخطاب:

فتوحاتحلاض في وهتحت أيامه، في الخهاد ارأفام ت السيوطي ال ق□ 
للزمتئؤيرتب لهم ؤيرتب الأيتام، يخس ذلك مع وكان عظيمة، 

والفقراء،والضعفاء الفقهاء ورزق يقريهم، من وذلأ>وو\ء يخدمهم، من 
أمالأمور وصط يكفيهم، ما لهم وثرض الا'ما، سؤال، عليهم وحرم 
تط.

الهندافتتح إ الوليد؟ مثل وأين الوليد، الله رحم • عبلة أبي ابن قال ا0 
مجدإ\■* علئ آقنمها الفضة[ تقصاع النفقة يعطيني وكان والأندلس، 

القدس®.بيت 

ومطمورة،وسردانية، وبخارئ، ييكند، ^ ٨٧سنة عهده في فتحت 
عنوة.القرصان وبحيرة وقميقم، 

٠وطوانهء ألحررومة فتحعت، ه ٨٨منة وفي 
•وميورقة منورقة جريرتا -فتحت، ٠٨٩وفي، 
أذربيجان.من دهون ومدائن وشومان وكش ، ننأوه: وفي 

وقتربون.أرمايتل ومدينة باسره، الأندلس إقليم فح ه ٩ ٢ وفي 
وباحةوبرهم، الكرخ ثم وغيرها، الديل يتحت، - ٠٩٣منة وفي 

والصغد.وٌمرقند وحرارزم والبيضاء 
وفيسةأه:كالوفرغانةواكاش.

الباب.ومدينة الرقان :  ٩٥منة وفي 



أطيب

:طوس.وفيسةأ'ا،
 Q| ،الذهي! ف1ل'lil ، العظيمةالفتوحات وفتحت أيامه، في الخهاد

.الخطاب*اا؛ عمربن كأيام 
كمفي ت يوما عبداظاك بن الوليد لي ®قال عبلة أبي بن إبراهيم وقال 

يختمهسغله، علن الومنثن أمتر • فقال • وكدا كدا في •' قلت القرآن؟ تختم 
.حتمهء عثرة مع رمضان شهر في يقرأ وكان قال؛ • ثلاث• كل ُي، 

محكما القرآن، في لوحي قوم يكن اللي أن ءلولأ : - الثه رحمه - ال ق□ 
بدم!،.أنذكتايفعلهدا 

أفضلالشام أهل عند ء-دالمللئ، بن الوليد ®كان كثير! ابن قال ا0 
وأعهلئالناس، وأعتلئ التائر، ووصع بدمشق، الساجد بنن خلائقهم، 

وكلحائما، ضو كل وأعش الماس، تسألوا لا لهم؛ وقال الجدومن، 
كلفي بيه يرمل وكان عظاما، كثيرة فتوحات ولايته في وفتح صريرقائدا، 

العجمبلاد وأقاليم والأندلس والسند الهند قمح الروم، بلاد إلك؛، غزو؛ 
حرمهفيأحد بالمال، ممر هدا مع وكان الصين، إلئ جيوشه دخلت، حتئ 

فانلئ،فيها زد فيقول؛ ؛ملم. فيقول؛ هالْ؟ نتح بكم • ويقول بيدْ البمل 
تربح-

:قالواديونهم. عنهم ؤيمضي ؤيكرمهم، القرآن، حملة يإ وكان 
الرجلالرجل مح، كذلك، الناس وكان الناء، مح، الولد همئ وكان 

مفةءا-الخمياد- الا-ين محٍي محمد نحقثق يوطي)ّاأأ-هآأآ(، للمالخلفاء' 'تاؤيخ ( ١، 
عادة.ال



كرسءوطوك\لإض'د

،التاء فى اليمان أحيه همة وكانت عمرت؟ ماذا بنيت؟ ماذا ت فيقول 

عندكماذا تزوجت؟ كم فيقول الرجل الرجل يلس كذلك، الناس وكان 
الصلاةوفى القرآن، قراءة فى عدالعزيز بن عمر همة وكانت لناري؟ اس 

كموردك؟ كم ت فيقول الرجل الرجل يلس ، كذللث، الناس وكان والعبادة، 
دينعالئ الناس يقولون والاس البارحه؟ صنت ماذا يوم؟ كل تقرأ 

. ٢١،يكهمار
اش{;في أجن أن أحب أنا ء* 

علئيكن ولم بدمشق، الأموي® الالسجد بناؤ0 الوليد محاسن وس 
•أجمل ولا منه أحن بناء الأرض وجه 

والصنلعالمهتدبن من كثيرا حلما المجد هدا بناء في الوليد واسعمل 
وغيرالرخام في صناعا منه يهللب الروم مللث، إلئ الوليد وبعث والمعلمة، 

يتتوعدهوأرمل يريد، ما عالئ المجد هدا عمارة علئ بهم ليتعتن ٠ ذللثا 
وكانبلاد،، في كية كل ونحرن بالحوش، بلادْ ليعروف يفعل لم كن 

،كنسسة منه جزء عالئ ينبت وقد ، عتوة الملمون فتحه مما المسجد موصتع 

بجوارالنواقيس وجود من الوليد وتأدئ ممجدا، لكن الأخر والحرء 
و1االمارئ، فأُئ الأموال، الكنية عن عوصا إليهم فأرمل الأذان، 
فلمالأرض، هدم س الكنية أن وجدوا عنوه، فتنحت، التي الأرض محوا 
الأساقفهإليه وجاء الهدم، آلات بإحضار الوليد وأمر لهم، يتركها 

هدْيهدم س أف نحبنا في نحد إنا المومن؛ن، أمير أيا فقالوا! والقساوسة 

:١٧٢.١٧١ااسوالهايت•)ا/;١( 



أءدبص،>ر

فهايهدم لا ووالثث الثه، في أجي أن أحب أنا الوليدI فقال يجذ. الكنية 
بالساعات،\درو3ة الأصالع ذات الشرفية التارة صعد ثم . قبلي* شيئا أحد 

منها،بالنزول الوليد فأمرهم عندهم، راهب فيها هائاله صومعه وكاك 
ثممنها، أنزله حتئ يدفعه يزل فلم ، Jقفا٥ الوليد فأحد ذلك، الراهب فاكبر 
الذيمنها، الأكبر المديح فوق الكنية، في مكان أعلئ علئ الوليد صعد 

احدرت الرهبان له فقال الكنية، آعلمئ فى تمثال وهو ، ءرالشاهدء يسمونه 

كبرثم . . الالثاهداارأس في فأمي أصع ما أول أنا فقال ءااثاهدا. 
تكبيرات،ثلاث المسالمون وز الهدم، إلئ الأمراء وتبادر فهدمه، وصربه 

ملكإليه وأرسل بتاءالمجد، في شؤع ثم • • بالعويل النصارئ وصرحت 
وركه،تصنعه الذي هذا ئهم أبوك كان إن ■' إليه وكتب صانع، مني الروم 

فرد. عليه. لوصمة ، أنت، وفهمت، يهمه كن لم ؤإن ، عليلث، لوصمة فإنه 
الفرزدق:عليه 

jr،j cSji ) والعئمالأمحار مع والعابدين كائسهم في المارى
والمتمللمه جدوا مإذا شتى وأوجههم صئوا إذا جميعا وهم 

نتملم الئراء مع الصلب ل أمه يضربالاقوس يجتمع وكيف 
حخماناا،بينيازثواكمإذ فهما كما صهم تحويلها فهمت، 

الكلمحليب يتلى فيه ممجد عن لبيعشهم تحويلا الله فهمك 
 Qحمها،.غير في الأموال بيوت المومضن أمير ٠لأنفق •' الناس قال ي و

هلتم؛أكم عنكم بلغني ٠اإنه وقال؛ حامعة، الصلاة الناس؛ في نودي 

اللام.عليهما وسليمان داود أي )١( 



قممهاجر، عمروبن يا *. تال ثم . -ممهاء غير قي الأموال بيوت الولد ررأنفق 
لهابعل نم الخامع، إلئ البغال علئ ئمحمك • • المال بيت أموال فأحضر 
حتئحالمه وقفه صبييا، ذهبا المال عليها نمأفؤخ النسر، قبة نحت  ٤٣٧١
منالرجل يرئ لا الواحد الحانب من قام إذا الرحل كان حتن كوما، صارت 
فإذاالأموال، فونأت ثم"صءباكالإن، كثير، شيء وهذا الأحر، الحانِ-ا 

مذبلةسنه عشره ستأ I رواية وفي - متقبله ثن ثلاث الاس تكفي هي 
فيأنفقت ما والثه الوليد لهم فقال بالكلية، شيء للناس يدحل لم و ل- 

لممالي، س كله هدا ؤإنما المال، بيوت س درهما السجد هذا عمارة 
.أنزأكمسأموالكمبااااآأ 

وختمهالراقها، الصلاة بإحياء خلافته افتتح عبدالللث، بن يمان م* 
:محدالويز بن عمر بامتخلافه 

صثادتا »كان ١(: ١ ٢ - ١ ١ ١ )ه/ »الير« في الذمي محه ال ق□ 
بنبعمر الرعية أمر فى يمتمن وكان . للغزو. محبا عائلا مفوها 

أمست،قد كانت الصلاة إن وكتب؛ الحجاج، عمال وعزل عبدالعزيز، 
■يوقتها حيوها فا 

بإحياءحلاقته افتح سليمان، الله يرحم قال؛ سيرين ابن عن وه 
عمر.واحتتمها؛استخلافه الصلاة، 

,الغناءاا عن التاس ينهئ سليمان وكان 

الخير.سليمان الله رحم 

رالهاأة«)ا،/هها_آ"ها(.)ا(»اودا؛ان 





الإملارذرخيناءوملوك 

اكعورأوأقصى ذا-اءرمن يرده أو لقاءك يطلب فمن 
فوقكور١٢وفيأرضاكرس ب على 

الأمورعلى اكخلضن من حلى حازالتقورمواك وما 
معهأحج حج ؤإذا درهم، يألما يوم كل ماله صلبا من يتصدق وكان 

والكسرةالثايغة باكقة ثلايمئه أحج يحج لم ؤإذا محثةمنالخنهاءوأساثمم، 
التاق.

أنإلا الوني1، فارق أن إلئ يوممنه كل في بمر وكان 
.، ٢١١١عثةله تعرصى 

الخيال:ويغض الدين، حرمات وبمفلم ، العانماء يحب لرشيد ا* 

.أعراساارم، حسنها من كأنها حيرا، كئها الرشيد أيام رركانتر 
ؤييغضالدين، حرمات ؤيعثثم ، العلماء يحب - الثه رحمه - كان 

وعقل.إذا ميما لا وذنريه، ولهرْ نفه علئ ؤييكي والكلام، الخيال 
به،ظمرلتا ررلئن فقال؛ المرأن بحلق القول الربمنى بشر عن بلغه 

لآصر؛نءثه*.
فعزاهللعزاء، وحلس عليه، حزن المارك، ابن موت بلعه ولما 

الأكابر.

بينالتي ذكرت؛ ررما ؛ حازم،، بن ®محمد الضرير أبومعاوية قال ا0 

.وأدات4 آو ارحل، والكور العاJر. الثديي الخواد العرس ت الئر ( ١ ) 
(.٢٢٣_٢٢٢/١)٢(»اJاJاةوالهاةا)•

للسيرطيالخلفاءر *تارخ )٣( 



تحديثه له ورؤيت • • ميدي® عالي، الله اصيب • قال إلأ الرشيد، يدي 
حتنفبم . أثل«ااء ثم أحيا، ئإ فأثل، الله، سيل في أقاتل أتي راوددت 

اتص،«.

رجلوعنده ومومى،الآا لااح؛جآدم I يحدينا الرشيد أبومعاؤية حدث 
النطعت وهال، الرشيد فعضب لإه؟ ءفاين اكرشمأ؛ فقال قريش، وجوه من 
•ؤثقول يكنه معاؤية أبو زال فما . الحديث، فى يطعن زنديق ؛ يم، وال

.سكزإ®ر٣ا حتن ؛ أمتر يا منه بائرة 
عإءفقال (: ٢٢٤)٠\إ والهايهء اراJداية في كثير ابن عد و□ 
شديداغضبا ذلك، من الرشيد فنفست، معاؤية؟ أبا يا التقيا أين الرشيد: 

فقام، ذلك، فاحفر . ،والينبالنهي علي ين،؟ الحل علن أتعترض وقال؛ 
أنم وأنبجنه، أمر يم . زندقة. هده الرشيد: فقال فيه، يشفعون الناس 

ماالمغلتلة؛ لأيمان با عمه فأيم هذا، إليه ألقئ من يخبرني حتئ يخرج لا 
وأتوب،الله أستغفر وأنا منى، بارئة الكلمة هدْ كانت، ؤإنما أحد، له هذا قال 

فأطلمه،.. منها, إليه 

 Qتا بعضهم: قال وJمضروب،رجل يديه وبين الرشيد علئ اادحا
قتلته؛الرشيد: فمال المقتول، الرجل قفا في سيفه ممح والساقط العنق، 

وجل*.عز الله إلن نبه ذلك، علئ محلته ، مخلوق* ،رالقران قال: لأنه 
ماجه.وابن واحمد وملم البخاري روا، )١( 
•أمح، طريقا ُن دابويائيدالترمذتما وأحمد لم ومالخاركا رواه ر٢( 
والهاة،.وءالداة للفري، واكارخأ و»المفث ٨(، - مدادا ٠■^ )٣( 

وأواريحالخاماء1,وءاليرا، 



مخلناءوشمك١لإص

فقال، الليث، بن ®رافع الثائر الزنديق إليه حمل مرته، مرض وفي 
لمك؛بكلمة، شفتي أحره أن إلأ أجلي من يق لم لو ُوااله الرشيد؛ 

حالها،علئ اتركها مداك، تشحد ءلأ فقال؛ مصاب، دعا ثم . اقتلوه® 
منوعضران أجلي يحضرل لا وعجل، الفاض، ابن الفاض هدا وقمم 

•أعضاءه® 'اعد فقال؛ ، أشلاء جعله حتن ففصلت . حمه® فى أعضائه 
،ماء الإلئ يديه فرغ عضوا، عشر أربعه هي فإذا ، أعضاءه له فعدوا 
فمكنيرضاك، فيه فيلفت؛ وعدزك، ثأرك من مكتتتي كما ^٠>^ ١١٠فقال 

, ٢١حضرeرهن ومق عليه أغمي ثم . أحيه® من 
 Qبضربفآمر زنديما، الرشيد هارون ءأحد قال! عساكر ابن أحرج و

قال. متلئ، العباد أرح له! قال عنقي؟ تضرب لم الزنديق له فقال عنقه، 
حرففيها ما كلها ، الله رسول علئ ونحعتها حديث ألف من أنت فأين 
وعبدالثهالمراري إسحاق أبي من — الله عدو يا — أنت، فأين • قال به؟ دُلوا 
.، ا®١٢حرنا؟ حرئا فيخرحانها ينحلأنها المبارك، ابن 

Si  شخصالأكل بعد يدي علئ صب ١١ث قال الضرير معاؤيه أبي وعن
أنا،قال: لا. قلت: عليك؟ بمب من تدري الرشيد؛ فقال أعرفه، لا 

إحلألأللعلم®.
الرشيدوكان علميه، يغشئ حتئ ويبكيه الرشيد يعقل الفضيل كان وقد 

البيعأهل علئ لشدته الرشيد يجل المضتل وكان المقبل، ببت، إلئ بمشي 
والزندقة.

سأ)صآأا(لجاماص_داراكا'س
0AY_(محناءاشرر,)



أطيب

فقالهارون، فمر ككة، الفضل هع اكنت قال عبدالرزاق فعن !٥ 
ماتلو منه، علي أعر الارصن في وما هدا، يكرهون الناس I الفضل 
.عظاما٠ أمورا لرأت 

 Qيقول عيامر بن الفضل مت رل>االواسهلي ليث، بن عمار قال و•
الثهأن ولوددت هارون، المؤمنين أمير من موئا علي أشد تموت نمؤز من ما 

هارون،مات فالما علما، ذلك، م قال: ءمر0. فى عمري من زاد 
محلنا:القرأن، حلق علئ ازس حل مجا المأمون ص وكان القس، وؤلهرت 

.اكخكانممما-م«لا< 
العاء:الرشيد ارون هه 

ثلاثة:س الذكر عند دمعا أعزر رأيت، اما عمار: بن منصور ال قو 

•وأحرءرآ، الرشيد، وهارون عياض، بن المصل 
فقال:إحلاله في نالإ الواعظ، ال1ماكا ابن مرة عليه ادخل 

فأبكاه.وعظه ثم . شرفك،س أشرف، شرفك، محي تواصحك، 
.بكائهءام في شهق حئ إة المصل ووعفله 

Qi  بكئموعفله، سمع إذا رركان الرشيد: عن الضرير معاؤية أبو قال
.حتى؛لالرئ«ل،، 

(.٢٨٩ورالترا)ا</(، ٢٢)١(٦^بنداي•)٤ا/
.( الخلناءاللموطي)ص٥٨٢ص )٢( 
»النرا)آ/'\خآ(.)٣( 

)((ااسوالهاةا)«ا/-اأأ(.



اؤملارذرخلناءوملوك 

يغشنحتن المجون العمري يعظه ^١٠۶ •ران من وكم 
!!،uip

عديوما كت ت المهدي إبراهيم قال ت قال عساكر ابن ءروروئ ة
نحم،قال! جرور؟ لحم الهلعام في أعندك فقال! حلباحه فدعا الرشيد، 

منهلقمه أحال يديه، وصع؛خن فلما • التلعام •ع أحضرْ I فقال منه. ألوان 
اللقمة،مضغ الرشيد فترك البزمكي، جعفر فضحك فيه، في فوصعها 

هذاإن I تقول بكم المومئتن، أمتر يا • فقال ضحكه مر عن البرمكي وّأل 
ياوالله لا قال: دراهم. باربعة قال'• عللث،؟ يقوم الحرور لحم من التلعام 

إنكقال؛ ذلك؟ وكيف، قال؛ درهم. ألف يأريعمئة بل الومنن، أمير 
عنده،يوحد فلم ؤلويلة، ممدة النوم هذا نل جرور لحم من محللستتا 

لأجليوكجرورا كل نمحر فنحن لحمجزور، من، الطح يخلموف لا فقلت'• 
لحمفي فصرفا جزور، لحم الرق من نشتري لا لأثا المومنتن؛ مطخأمير 

أمتريعللب ولم درهم، ألف أربعمئة الثوم هذا إلن الثوم ذلك، من الحزور 
نالهإنما الومن^ن أمير لأن فضحكمت، قال؛ . اليوم. هذا إلأ جزور لحم الموممح، 

فيكنقال؛ ،. ألفبأربعمئة المؤمنين أمتر علن فهي، اللقمة، هذه ؛ ذلك، من 
علئوأثل يديه، ب؛ن من الثمامحل برغ وأمر شديدا، بكاء الرشيد هارون 

آذنهحتئ يكي، يزل ولم • • هارون يا والله هلمكث ؤيقول؛ يوبخها ه نف
آللهحتن يكي،، رجمر ثم بالناس فحش فخرج الظهر، بصلاة المؤذنون 
فيالحرممن؛ فقراء إلئ تصرف، ألف يألءي أمر وقل العصر، بصلاة الودنون 

بغدادجانبي في بها يتصدق ألف بالمي وأمر صدقه، ألف ألفث حرم كل 



اطيبلأكلأ-رفى

ثموالمرة. الكوفة فقراء علن بها يممدق ألف والس والشرقي، الغربي 
رجع،ثم الغرب، صر حتن يكي رجع ثم العصر، صلاة إلن حرج 

هذافى باكيا الوبن أمتر يا شأنلن، ما  '•فقال القاصى أبويوصف عله فيحل 

منهاناله ؤإنما شهوته، لأجل الخريل المال من صرف وما ، أمره فذكر الرم؟ 
أويفد، الحزر من JاJJحونه ما كان هل • لجعفر يوصف أبو فقال لقمت. 
الئهبثواب ١^^، أمر ا أبشز فقال: الماس. اكلمه بل قال: الماس؟ اكلمه 

اللمهسثرْ ومما الماصة، الأيام في لمون المأكلمه الذي المال ص صرفته فيما 
وقداليوم، هذا في وحوفه حشيته من الله رزقالث، ومما الصدقة، من عللث، 

لهالرشيد قامر [. ٤٦]الرحمن: ي جنتان ربه قام حاف ولس ؤ •' تعالئ قال 
.٠ ءشاء،ال اليوم هذا في غداؤه فكان يهلعامل، اصتدعئ ثم ألف، باربعيسة 
أبوعليه يدحل الذي المكاء الخليفة . علميه. الممترئ الخليفة هو ذا ه□ 
له:فيقول العتاهية 

نمسولا طزف في الموت b_ لا 
الكهامتلك ولم ترجوالمجاه 

.ءليهُأ؛ مغثئا الرشيد فخر 
يقول،مما يأتيه من علميه وأرصد العتاهية، أبا مرة الرشيد حبس وقد 

إالحبس جدار علئ مرة فكب 
1الفإن والله أما  الفإلومهو المسيء زال وما وم شم 1

والحرسبالحجاب تمنعت ولو 
اليبسعلى نجرى لا المسه إن 

(.٢٢٥_٢٢٤/١٠)١(^اسراJ،اة|)
(.٢٢٧_٢٢٦/١٠)٢(ااJاداةوالهاة^)



الإملامرذكرحلناءوملوك 

الخصومنجتمع الله وصد تمضي الدين يوم دبان إلى 
وأطلمه.ديناو ألف ووهبه "^j؛، ش وامتيحله فامنيعا٠ ت قال 

تفقال ا؟ حبرك ®ما الرشيد له فقال عيينة، بن سفيان عليه ودخل ا0 

والسكوتالتحمل ال طفقد وت البيي تخفما الله 
تضإولا عقيه، ويغني تغنيه عيينة لأبن ألف مئه فلأن، يا فقال'. 

,ثبتا؛، الرشيد 

أطئأ؛اُكرينماشسةآلأفدرم,. هوالرشيد. هذا 
بينامرأة فإذا واد علن ممر الحج، طريق هوفي ُرينا • هوالرشيد هذا ا0 

'.وتقول ال توهى قصعة، يديها 

ودلأثاسعربمي فارحموا ورحلي رآني فقد هووض 
٠قصعتهاذما«لاأ مملا أن الخادم قامرمرورا 

ؤإداأعئئ، أعطئ إدا ااثأءس؛ وشديد كرمه، في الرج ايق يجواد 

أش•حارب 
الزنادقة:وأياعهم البرامكة على بمضي لرشد اه 

هداكان لهم، حمايه البرامكة مظثة في والملحدون الزتادقه وحد لما 
الزنادقةونتح وثكبتهم، للبرامكة الرشيد قتل في وحاسما أمامحيا عاملا 

٠يرم فلله . لله. الغضب إنه . ٠ المشرق أقاليم وفي خراسان في ومهلماردتهم 
علمقد الرشيد وكان البرامكة، أصحاب أحد شيحء أبي بن ررأنس كان 

)ا(»اواواةرالهاةأر«ا/؟أأ(.



فيأطيب 
يحين،بن جعفر فيها محل الض الليلة صح لكن غلنا الزندقة، علن أنه 

أبىبن أسن رندقة من الرمد فه تاكد ، حدس، بعنهما فدار الرمل، أحفر0 
الرشيدوتمثل عنقه، به تضرب أن وأمر فراشه، محتا من ميما فأحرج شيح، 
أنمٍز؛لقنل اليف أجرج عندما 

نمظنوالأقدار ينحفل فاليم أنس إلى شوق من اليم ئلمظ 
عبدالثهالله ورحم الرشيد: فقال الدم، السيمآ فبق عنمه، فضريبظ 

ممع_ا،.ابن 

أحرجهالذي السيف، ولكن أنمر، بزندذةِ الرشيد أغانز الذي هو ولكن 
.ا لعوا،ر ا ين الزبير سبق، هو الرشيد 

:واحداأميرا هتهم يقي ولا االاام؛تي أسرى بمدي ارون هه 
ففوديه،  ١٨١ستة والملمن الروم ؛؛ن فداء عملية أول الرشيد نقلم 

ومبعمئة.آلاف ثلاثه الامرئ عدة ولكن الروم، يلاد اميرفي بكل 
ولكنوالروم، المسلمين بن ه  ١٩٢ستة يانة الفداء عملتة أعد'ت مم 

الفداءعملية فكانت، أستر: وحممة ألفن السالمان من الامرئ عدة 

عنوجم العبامن، بني أيام الفداء ءملثاJت، أوان هما الثانية ثم الأولن 
٠الرشيد در فلله * * الروم بلاد في أمير الم جميبق لم أنه الفداء عملية 

يزورهاحمتم فيها ما مجالس لها شندمث، التي الأسرى بك وممن، 
الاله,تيقورهارأ،سجون ; وقالوافكاكها الم،ن المأعيا حين على 

.٢( -٧٩ ٢  ٩٦الطري!)A/ أتارخ ، ( ١ ٠ • , ٩ رص٩ اك1ئارأ أالرشد )١( 
.٣( إ - القائدأ)_Tr وأالرش؛د (، ١٢٢الأث؛ر)ه/ لأبن •الكامل! )٢( 



الإملارورخلناءوملوك 

-:٥١٨١منة عنوة ءاكمصاف(( حصن ح ق* 
ارفالسلمين، سلطان نحيي ليون* بن اامطط؛ن الروم ملك حاوو 

ّ، ارحمنوافتح الروم، علئ به انتصر قويا جيشا وقاد بنفسه، الرشيد إليه 
حاميته.ْع ودمره عتوه، اأصمهافا،ا 

فيفاوعل صالح، بن عدالملك، بقيادة قتاليه مجموعه الرشيد وجه ثم 
,ء!اقراالرشيد وعاد ررمهلمورة®، وافتح ااأنقرْ®، بلغ حتئ الروم بلاد 

صمصماقاعا الصمصاف نرك قد المهلثيى الومسن ر أميإن 

هرقلة:ويمتح تسمع(( ما دون ترام ما )رالخواب لنهفور؛ يقول ارون هه 
قستلتهلن،ملكهم علئ الروم ثار الروم، ٌالثا علئ الرشيد انتصر ئا 
َء ُ ً

لقبومتجوها — راريتيه® أو؛ _ ®U_® آمه مكانه ونصبوا عينيه، وصملوا 

'cJjyiللرشيد، تتصدئ أن من أعجز كانت، هذه أن غ؛ن ررأوعهله®، 
الروم،وغفأستا مئة، كلع في له توليها معلومة جرية علن الرشيد مصالحه 
ملكامكانها ونصبوا وعزلوها، صدها وثاروا ، ، الصعقملكتهم وايهموا 

رءمنالرشيد؛ إلن كتمب، يالهلاءة، الروم له ودان ، مللث، فلما ، رريقفور® اسمه 
التيالملكة فإن بعد، أما . العرب. ملك هارون إلن الروم، ملك، نقفور 
فحملتإليلئإ1لت؛دق، مقام وأهامت،نمها التخ، أهامتلث،مقام ملى، كانت، 

اءالت، صعقذاك ولكن إليها، أمثالها بحمنؤ حميما كنت ما أموالها من 
واقيأموالها، من بلك حصل ما فاردد كتابي، قرأُت، فإذا وحمقهن، 

.ويينلiإ® بيننا فالسين، ؤإلأ ، لك، المصادرة به يقع مما مسك 
أنأحدا يمهن لم حتئ الغضب، استمزه الكتابه، الرشيد قرأ وأا 



أءدبلأ5لأرر

الرشيدودعا الوزير، علئ الرأي واستعجم يخاطه، أن دون إليه ينظر 
هارونمن الرحيم، الرحمن الأ4 ارسم ازكتاب: حلهر علئ وكتبإ دواة، 

الكافرة،ابن يا كتتابك قرأت قد . الروم. كالب، يقمور إلن االؤٌنأز، أّْتر 
.واللأمااُاا . سمعه. أن دون ماترا0 والحواب 

دفحوغنم،هرقله، بابا نزل حتن ومار يومه، من الرشيد وشخص 
و\إرٍخإوصار غزوته من ر-أع فلمإ ذلك، إلئ فأحابه وأفاد، واصطفئ 

مننقفور فيض شديدا، البرد وكان اليثاق، وحان العهد، نقفور مص 

كريدلك الرشيد علم فلما ، عليه أحذ عما يارتدادْ الخبر وحاء إليه، رجعته 
الروم،بأرمحى والسرايا الخيوس وبعثأ كلمز، وأعظم محنة أشد في راجعا 
سوئمرثزق، ألف، وثلاث؛ن ه وحمألف مئه يضم الرشيد حيش وكان 

بن٠اءثدالله وأنزل له، ديوان لا من وموئ الهلوعة، ومحوئ ، ^٤ ٧١
بنءداود بقيادة ألما سثع؛ن من قوه ووجه ، الكلاع® ا١ذي لحمار مالكا٠ 

وانيشرحملينمادفه، ما و'دميركل الروم بلاد اجتياح ممهئة عيئء 
الصممافمخلد ين يزيد وافتح ة، وديالصقالثة حصن زائدة بن معن 

فتحها،له أمكن حتئ يوما ثلاثتن هرقلة علن الرشيد وأقام ومهلقوية، 
عنوالجزية بالخراج الرشيد إلئ نقفور وبعث، حصونها. ودمر أهلها، نع 
عنمنها دينار، ألفا حمس؛ن بلده أهل وسائر ويطارقتثه عهده وولي رأسه 
بجيشهالرشيد وعاد ٌإسنثراقُدينارين، ابنه رأس وعن دنانير، أربعه رأسه 

١٨٧ط أحداث الطري•: واتايئخ -. ٠١٨٧ط احداث الأبر: لأبن االكا.ل« )١( 
•اا،و.



الإسلارذكرحلناءوملوك 

Jغالاد.إلئ الظافر 

 Qأنوعلئ هرقله، يعمر ألا نقفور علئ اشترمحل قد الرسد كان و
•دينار. ألف ثلايمتة نقمور يحمل 

بالخرقتادذهيرممه ألا 
بايايايرعد غداهارون 

فيهاالمر يحل ورايات 

هرون.ي! درك □ش 
ايرهمن تليا مكغأ كفاك 

Ql  هارونيا درك لته
بغضهاد اااجهمجرد ملك 

نقفورأعطيته الدي نمض 
حدهوطأطأ جريته أعطاك 

بالصوابالوقق البك من 
المصابيالدكرة ويبرق 

الئحابقطع كأئها تمت 

الدمايف بالنعطي واخرى جودا 

هورمقبه دا أبفنيوه 
دورنالسوار دائرة وعليه 

محدوروالردى حدرالصوارم 

 Qاوفتو-حاوك أيامك أعثلم وما هارون، يا درك ته ل.
بلادفيحل ررالصائفهء، إسرائيل بن إبرامم غزا ه ١٨٨منة في 

منولتل وانهزم، جراح، ثلاث النقفور فجرح نقفورللقائه، فخرج الروم، 
دابة.ألاف، أربعة من أكثر وغنموا ألما، أرب٠رين من أكثر أصحابه 

فيوهيئاتهم لباسهم بتمييز الدمة أهل الرشيد ألزم ه ١ ٩ ١ سنة وفي 
البلاد.من وغيرها بغداد 

جزيرةفيحل ومصر، الشام سواحل إلن مموف* بن *حميد وأرسل 
،الأسقفثمن فبلغ بالرافقة، باعهم حن وحنلمهم أهلها، نتن قرص، 



باعءمٌابمرياثض•أسدينار، 
الرفيعة.للهمة منار؛ كنتا لقد هارون، يا درك فلته 

١٥٥رحله لملك أن أعلمإ ءما رساطه; بعض في الفاصل القاصى ال م□ 
لسميع- والمأمون الأمين — بولديه رحل ءإته للرش؛د، إلأ العلم طلب في 

سميعءالموطأ، أصل وكان مال'. . الثه رحمه - مالك علئ ءالموؤثأ* 
الدينصلاح السلهلان لسماعه رحل يم قال . المصريين. خزانة في الرشيد 

لهماأعلم ولا عوقا، بن طاهر بن علي فسمعه الإ'اسكندرية، إلئ أيوب، ابن 
.ض

المممقالخمر لا فيه، المختلف النبيد يثرب كان ءأراه حزم! ابن قال ا0 
.علئحر)تها«اآا 

أحمديش ولد له كان الدنيا ملك الذي الملك هدا أن العجاشت، ومن 
منإلأ ياكل لا وكان ، تسلت، مد عابدا زاهدا ركان هارون بن أحمد السني؛ 

وزتبيلأإلأمرورا مم—للث، وليس فيه، فاعلا يعمل كان الهلثن، في يدم عمل 
بهمايتقومتا ودانثز، بدرهم! جمعة كل في يعمل وكان - وثمة مجرفه ي أ- 

يقبلثم ، فقط المست، يوم في إلأ يحمل لا وكان ، الخمعة إلئ الحمعة من 
أحبهاند الرشيد كان امرأة من وكان ، الخمعة أياك بقته المائة علئ 

،الصرة إلن أرملها الرشيد إن مم ، الغلام بهيا منه فحملت ، فتزوحها 

مطيعة— عدالخميد الدين محي محمد ت تحقيق — للسيوطي ( ٤٢٩ )ص الخلنامء ُتاريخ ، ١ ل 

(٢٩٠/٩٠)٢<lالا•)





ملئاوحي ارون؛ف هذاك 
حتىم بالهزائروم زل رن

ارجديدانتمإلى مشربا 

بخمسة وجهأم ا كلم
يسعىابر في النمام قدنحيى 

فاتنزو فسوف هون قالوا 

العواديخن؛؛{ المرقد لوحه 
اودنيدين جماك قد فلكم 

لحوياردد الإيلام قصبي يا 

0اءٌء

اتحلقو4 تزهو عقد هو 

باتواحيث جواريه من زهدوا 

اتمعيننمره فى والعوالى 
اتجمهيزورص كي رخت 

فواتالبعيرصه أن فلن 
والفلاةوالفضا ؛ ٣٠٠١١١^

هامعاتالدمى أوراقك فوق 
والماتآبمازها ؤيابت حيث 

اتالأبيبلحها تتغنى 
٠٠٠

عمورية:فاغ العنهم: الخليفة ٠
وهمزا.وقوة ذاشجاعة المعتصم أكان الميوحلي؛ قال !٥ 
مالولا وآمهم، الخلفاء أعظم من المعتصم كان ١٠الذهى ومال ا0 

.القران، بحلق العلماء بامتنحان سؤدده شان 
الغيريناظلم تشكوالمعممرا مسسلمه الروم بأرض سمعت أما 

امغغاتحهاأصوات الخل بى فت
ءوإم4السوململأف وتصرخ 

امتعاضهاأصوات مع ن ونحن 
اصائعنبيض مرابعنا ضر ح» 

وي؛اتي_تياش_بيدمه

اللئيغاصيحات الكون وتملأ 
باكيناأحزان موى سمعت فهل 

أغانيناإلأ مع^^ نولمي 
مواضينا٠حمر ا وقائعنود م

ماضيناأحلام في بح نونحن 



الإملامرذرخلناءوملوك 

ءملطية((ياهلؤ مخاييل® بن ررتوفيل الروم ملك -أوير ٥٢ ٢٣نة مفي 
المسالمين،من كثيرا حلما فيها قتل عظيمه، ملحمه والاها وما المسلمين من 

فقلعالسالمين، من أمره قي وقع ُمن ومثل كثر0، يحصون لا ما وأسر 
امرأةألفأ أمر من حملة وكان الله، قبحه أعيتهم، وسمل وأنوفهم آذانهم 

اءمزاللماي

قصرهفي وَخ جدا، لذلك انزعج المعتصم، بذلك ّْع فلما 
القاصيوامتدعن الحيوش، بممئة وأمر فوره، من نهض ثم باشر، 

لولده،وثلثه صدثة، ثاثه الضياع! من مملكه ما أن فأشهدهم والشهود، 
لمعموؤية، ؛ قالواأمغ؟ الروك بلاد أي للأمراء؛ وقال لمواليه• وثلثه 

القسهلنءفية.من عندهم أشرف وهي الإملأم، كان مد أحد لها يعرض 
منقتله كان أحد يجهزه لم جهازا ونجهز يديه، الختوش؛؛ن فامتدعن 

والدوابوامب والمحمال والأحمال الخرب آلات من معه وأحل؛ ، الخلفاء 
جحافلفي عموؤية إلئ وسار بمثله، يمع لم شيئا والبغال، والخيل والقعل 

متهموقتل لخليفة، بمثلها يسمع لم عفليمه نكايه فانكاهم الخبال، أمثال 
مثلهم.وسبن ألما ثلاث؛ن 

السمايا الصبأفوه ملء انطلمتؤ االوامنهبناه« رب 
المنممنخوه تمادمح، لم ا لكثهأسماعهم صادفت، 

المعتصم.عن الئه عفا 
.لعمورية فتحه حتثليوم ابن عنه عفا 

قهل؛أحد ببان الملوك يجتيع 'رلم المعتصم؛ عن التوؤلي قال ا0 



١^^^أطيب 

أذربيجان،ملك أمر ، كظمر0 قطآ ملك ظفر ولا المعتصم، بباب اجتماعها 
وملكزغاتة، وملك النياصح، وملك از امتيوملك طبرمتان، وملك 

كابل®.وملك وملكاضمة، طخارسان، 
الدكروالممصاط وانمث اشث، ة نائجكل في أفاعيله تحكي 

لاث:ونصره لمتوكل اه 
ءكان(: ٣٦٦.  ٣٦٥/١)٠ والمهابة® ءالمداية في ممر ابن ال ف□ 
بعضهمشبهه وقد الثة، أهل نصرة في هائمأ رعيته، إلئ محببا التوكل 

إلئرجعوا حتى عليهم، ورده الحي يصر لأنه الرئة؛ أهل ثنله في بالصديق 
يعل.المهنة أظهر وقد أمية، بني مظالم رد ح؛ن عبدالعزيز بن ويعمر الدين، 

.القه. فرحمه وامتهارها، انتثارها يعد وبدعتهم البيع أهل وأحمد البدءة، 
فقلت:محال: نور، في جالس وهو موته بعد المنام في بعضهم رأه وقد 

محك:ذوك. ذال: فماض؛كرتم،؟ ك: حم-التوكل. محال: ١^ 
؛ةاليلسائةأئها®.قال: بماذا؟ 

إلالميل ءأم (: )ص٦٤٣الخلفاء® »-ار؛ح في الموطئ ال قة 
منةفي وذلك الأفاق، إلئ بدلك وكتب المحنه، وري أهلها، وثصر المثة، 

وأكرمهم،عaلاياهم وأجزل اما، ّإلئ المحدثئن وامتةلبم وثلألمن، أربع 
شيبةأبي بن أبوبكر وجلس والرؤية، الصفات ؛أحايين، يحدثواأن وأمرهم 

دعاءوتومحر ثفس، ألفأ تلاثئن من نحو إليه فاجتمع الرصافة، جامع في 
هائلمهم:محال حتئ له، والمعفليم عليه الثناء في وبالغوا للمتوكل، الخلق 

ردفي مدالعزيز بن وعمن الأدة، أهل ثل في ثق بكر أبو ثلاثه؛ الخلفاء 



الإملاهمموملوك 
تء .التجهم® ؤإماتة السنة إحياء في را،لتوكل ا،لظالم، 

ممرالقضاة قاضى لحيه يحلى أن مصر، نائب إلئ — الثه رحمه — بعث 
ماويعم حمار، علئ به ويطوف يضربه، وأن ايث، ر ن محمد كر أبي 

الحهمي.رووس من ظالما كان فإنه معل؛ 
 Qالحيازةبن أبويكر ال ق

أصحمتاليوم النثه فإن وبعد 
ارهاهغم اقيوتسطوإذ تصول 

هارباالدين في الإبداع أخو وولى 
جعفربالخليفة متهم الله شمى 

تشتتبعد الدين شمل وجامع 
اءهبقالماد رب ا ملأطال 

جثهبالممرللدين وبوأه 

ضىارابمواتيسم وحقت 
نحليهوى المار إلى 

التوكلالئثة ذي ه خليفت
بمئصلالمارفن رؤوس اري وق

مسدلعير الأهوال من سساليث 
خريجاورفيروضاتها 

حياٍل:بن حليفه ررقال : ٣( ٤ ِ ٣ ١ / ١ »الير«)٢ في الذهبي ال ق□ 
الآiاقإلئ وكتب مجله، في بها وتكلم المنة، فأظهر المتوكل، استحى 

.أهلها® ونصر المنة ولمعل المحنة، بري 
 Qالخلفاءيقول! التئمي محمد بن إبراهيم المصرة قاصي روكان ر

أمنة،بني من المفلالم رد في عبدالعريز بن وعمر ، ^/٣٥أبو ثلاثة؛ 
.ؤإظهارال1نةهاآأ محوالدع في والتوكل 

(.٣٤٧_)١(»تارخالخالفاء«)ص٦٤٣
(,٣٧٥ر»اسممازاهمة«)آ/(، ٢٩بتا)ا/•



بمكلاررأطيب 

ومجنأص>اده.وصادره، لواد، أبي بن أحمد علئ المنوم وغضب 
كانتالخالفاء إن ت التوكل لي اقال الهثى! محمد بن يزيد ونال ا0 
•وئطيمني٠ نزني لهم أين وأنا سوهم، الناس علئ تممنب 

لخارئشالخناايً.وفىّةهمألهألزم 
انمج،اللمالة ينس انمارئ م الأثير: لأبن »الكامل« وفي 

موحرفي كرمح، وعملل الخشب، بالركب الثووج وركوب، الرنانير، وند 
•ال~روج'ارا؛ 

وعادة:ورعا الخكاء أحسن من الله: بأمر الهندي لخليفة ا* 

خليثاالله، أمر محي قويا شجاعا، يعللا متعثدا صا-ئا ورعا كان 
للادبار.قابل والوقت، ناصرا، ولا معينا يجد لم لكنه للامارة، 

متدصاتما زال ما العباسي: موصئ أبي عن الخعليب مل ا0 
.ءتل«ص أن اثخاإفإد 

فيعثب الهتدي عند ®كنت، القاسم: بن هاشم العاس أبو قال وو 
ودعابنا، فصش فجلت؛، احلس. فقال: لانصرف،، فقمت، رمضان، 
وحل،ونينتا ملح فيها وآنية أرغفة، عليه خلأف،أم ثى فأحضر بالعلحام، 

ألمكنصانما؟فقال:سصخِطاض. فدعانيإلنالأكل، 
ثمنعجست،، ترئا ما غير هتا فليس واصتوف، قكل قال؛ • بلي، قك'• 

)ا(>االكاُل«)تما/آه(.
وا-اريخالخالفاءأ)اا-آ(,)٢(«-ارخمااد«)مأ/ه،-ا(، 

.ومنيو\ن*تصغ)٣(صتمجمنالصام.اذإ، 



الإملارذرخلناءوملوك 

لكنأيه ئكزت إني قال إ عليك؟ الله أنعم ومد الومنئن، أمر يا ولم • نك 
ممامي وأحيت هاشم، بني علئ فرت عبدالعزر، بن عمر أ، بمي في 

•رأيتَ«أا، 
لكنله؛ فقلت المهتدي أذاكرت عيدالواحد؛ بن جعفر قال ا0 

،— آبائه إلئ أشرت كأني — يخالف لكن ولكنه به، يقول حنبل بن أحمد 

بالحيثكثم أبي، من كرأت لي جاز لو حنل، بن أحمد الل رحم فقال؛ 
ََُءُ ٠ ُ ِك َََ َ م ة ة ٠ َُ 

•بلمح،مح،اص الرجللمكلمباض، فان وذل؛ه، 
٠صم3لر للمهتدى وجل أنه الهاشمثن بعص الأحبردا نمهلويه! قال ا0 

اؤثرحقد ولكن فيه، ويصر الليل، قي يلينه كان وكساء صرف، حبة فيه 
شديدولكن الفللمم، عن او1الهلان أصحات وحم الغناء، وحرم اللاهي، 

الكتاب،يديه بن ؤيجلمس بمفسه، يجلس الدواؤين، أمر علكت، الإشراف 
صربوقد والإنمن، الخميس يومي الحلرس ويلرم الحساب، يعملون 
.* فيه بغداد إلئ محمود بن جعفر وش الكبار، من جماعة 

وهوإلهم حرج ليخلعوء، وأصحابه بنا بن موسئ عليه لحل وثا 
ماوالله ؤإني أمري، من عليه ثمالأيم ما بلغتي قد • لهم ومال ميما متقئد 

سيفي،وهدا بولدي، أحي أوصيت وقد تقل، وأنا إلأ إليكم حرجت 
معريمن سقهل لمن والله يدي، قائمه لا اّتمما يه لاصربي والته 

أماحياء؟ أما دين؟ أما آئركم، بها أول؛دهيرا منكم، بدلها لهم، شعرة، 
وجل،عز الله علئ والخرأة الخلفاء علن الإقدام هذا يكون كم يستحيون؟ 

.( ٣٦١و»-اريخالخالفاءأ)(، ٣٥• بغداد،)٣; »تأريح )١( 
رم(اى:رءاء.رمآ(»اور،. 



محبمصكغ
المالحةوالنرْ عليكم الإبقاء صد من عندكم مراء يمرون؟ لا وأنتم 

وأنتمأظهركم بتن مشربها السكر، الشراب يدعويأرطاو كان ومن مكم، 
منزليهذا الضعفاء، وعن عنكم بالأموال يتأثر نم ذلك، تمكرون لا 

منروذمها هل غلبمح،، ومذ إحوتمح، منازل دض، ب نانظروا فاذمرا 
محوتما؛ي يؤتنا في ؤإيما ذلك؟ أوغير ثرشها أومن شيئا، الخلافة آلات 

آحادِالاس.
اللهرحمة فأبئ، ه، نفيخلر أن منه أرادوا • المهتدي• الأتراك قل 

عليه.

 Qءلرية<،وأحودهم ميما، الخلفاء أحن من اكان الخطسي، ال م
وزهاد٥ا.ورعاوعباده وأكثرهم 

دأا0كمحممه، علئ المهتلءي استعان رجلا أن الخهليب وروئ لة 
Iيقول الرجل فأنشأ بالعاول، بينهما 

الراهرالقمر مثل أبلج بيتكم فقضى حكمتمره 
الخاسرنحن سالي ولا لأشلالردو٥منحه 

ولست،مهالتالث،، الله فأحس الرجل، أيها أنت ®أما المهتدي؛ له فقال 
فرات!حتن هدا، مجالي جلت ما فإني أنا، وأما تلت، مما أغتر 

حةبمال كان وإن شينا نمس يظلم فلا المٍاهة لنوم المنط الموازين نضع وؤ 
الماسنكن تال: [. ٤٧لالأن_اء: حام-ينه بما وم بها أتا -مدل من 

•اليوم* ذللث، من أكثرباكيا رمح، فما حوله، 
يل،ح؛ن إلي، تول، ح؛ز، من الصوم المهتدي ءسرد بعضهم؛ تال وة 



الإّلاروملوك 

منحلاقته؛ قي الأموي مدالزز بن عمر سلكه مما الاقتداء يحب وكان 
ناصراووحد عاش ولو الاحتياط، وشدة العبادة وكثرة والتقشف الوؤع 
الخلفاءاهانوا الدين الأتراك يبيد أن عزمه من وكان أمكنه، ما ميرثه لسار 

.الخلأفة((رأ؛ منصب وانتهكوا وأذلوهم، 
الأمد:قاتو النضد، لخليفة اه 

الله.دين بتاصر اللمب المومحق أحمد أبي الأمر بن هوأحمد 
العتمد،عمه أيام في صعق، قد الخلافة أمر ®كان كثير: ابن عئه ال ق□ 

منفاصلا شجاعا وكان منارها، وري شعارها أقام المعتضل ولي فلما 
.وحزمة٠ ؤإقداما وحرأ0 حزما قريش رحالات 

 Qّالتلاذها،عند ال1ه وديعه الرعيه ®إن يمول؛ - الل رحمه - كان و
عنهاا.سائله ؤإنه 

وكانتالمال، من صفرّا المال بيت كان الخلافة، دو لنا الئة ولهده 
يزلفلم حهة،  JSفي فادا الأرض في تعين، والعرب فاسدة، الأحوال 

الأقاليمساتر في الأحوال وصلحت، الأموال ممرن حنن ، وتديد٥ برأيه 
والأفاق.

فيالمعتقد مولاي مع ®كنت، ! الأجّ_، النمرقتدي حعتف قال ا0 
علميناحرج إذ عيري، معه وليس الذكر، عن انقطع وقد متصثداته، بعض 
قلمتاليوم؟ حير أفيلث، حعيما، يا المحتضد؛ لي فقال ممدنا، فمصي أمد، 

فنزلقال: بلن. فقلت،: أنا؟ وأنزل مّي تمت أن ولا قال: والله. لا 
(.٢٦/١١)١(»اسوالهاة^ر



الكلارفىأطيب 

إلي،بمرابهِ ورسم، مش، واسل مطقتث، ني ثابه أطراف وعرز فرّه، عن 
فاسغليده، فأطار اليم، فضريه عليه، الأمد فوب الأمد، إلئ تقدم ثم 

منه،قدنا صريعا، الأمد فخر إتلقها، هامته علئ ثانيه فضربه بيده، الأسد 
ركبثم محرابه، في سيفه فاعمد إلي، أتبل ثم صرفه، ني سيفه قمح 
يكرسمعته فما ، مامحت، أن إلئ وصحبته ت قال العكر. إلئ فدهبنا فرّه، 

عدممن أم مجاعته، من ؛ اءج_، م مي أي من أدري فما لأحد، ذللث، 
صننت،حيث، علي عتبث عدم من أم لأحد—، يدكره لم حبث( — بن>لائا احتفاله 
قطأ«.ذلك، في عاتبي ما والله ا عنه؟ بفي 

•ُبالتروز'ا الاحتفال الله— رحمه أبطل- 
يشوكان الفللم، من وقلل العدل، وسر الكس، المعتضد اأّءط 

وكانالمتوكل. مقتل من صعقت، الي الخلافة رميم أحنا الثاني، السماح 
الأمدعلمئ يقدم العالم، رحال من الوطأة، مدبو مجاعا، مهيبا، ملكا 

.وحدْلأاء 

Iرثائه في قالوا |ه 
فدا؟إذ الماس بمي منك صلاح بغ1ا الأعداء إلى الوثومح، أين 

الخئارمعتمداالي العونخط فنوره كل مغهم نمر زلتا ما 
مزنهاالتي الدوت أين سهم ذلنؤ الألى الأعادي أين 

٠٠٠

(lاالم)(.٤٦٩^_٦٣/١٣)١
(n_i(Y :»_ ،ص1رتهابردا«.الخلفاء،: وش »ص1رتهامداا«



الأملارذرخلناءوملوك 

تكاسمه كان لله، التقي لخليفة اه 
المعتقد.بن اكدر بن إبراهيم أبوإسحاق 

والصلاةالصيام كثين لثه، التقي كاسمه ®كان ت عنه كبر ابن ال قو 
أؤيدلا نديا، الصحمح حثي مسامرا، ولا حليما لاأؤيد وقال والتعثد، 

.ناوبماغيره«لا، 

العالم;التهجد بالله، لقادر اه 
اكدر,بن إسحاق بن أحمد أبوالعباس الخليفة 

ابنعده وأمثلهم، الخلفاء جلة من وقورا، متعبدا عالما دينا كان 
الثافعتة.في الصلاح 
الصدقات،وكثر؛ التهجد، ؤإدامة الدين من ءكان الخهليبت ال قو 

مملفيه ذكر الأصول، في كتابا وصنف . عنته. اشتهرت صفة علن 
كلفي يقرأ الكتاب ذلك، وكان القرآن، بخلق قال من ؤإكفار الصحابة 

إحدئوهي حلاقته، مدة الناس يحصره ، الحديث، أصحات حلقة في جمعة 
.أسهرا٠ر٢أ وثلاثة سنه وأربعون 

العامة.زي يلبى — الله رحمه — وكان 

والتهض،الاعتزال س فمنؤوا المعتزلة، فقهاء القادر واستتاب 
حهلرطهم؛ذللث،.واحدت 

يقتلوتهدد يمالكه، السنة فبثآ القادر، أمر ابن وامسل 
واوها؛ة«)اا/ااآ(.)ا(ااوداة 

_٨٣(.٣٧/٤ر٢(»-ار؛خمداد«)



عالئولعنوا والمعتزلة والخهمية والث1هة والقرامهلة، والإسماعيالية الراثفة 
 ١^^١٠•

:الهد ف1غ الدولة، كحن الكسر المالك لسالهلان اه 
والهد:خراسان صاحب سكةك؛أن، بن محمود القاسم أبو 

غزتةبلاد وصاحب المثة، وآمن الدولة، ين ٠٠عنه كثير ابن قال ا0 
رعاياهسائر وفي فيهم مار . ءالثامانية®. I لهم مال وجيشه والاها، وما 

بلادفي كثيرة فتوحا0 وفتح تاما، قياما الإسلام نصر في وقام عائلة، ميرة 
ومحنالترعاياه، وامتدت مملكته، وائعت مأنه، وعفلم وغيرها، الهند 
ممالكهساتر في يخقلب وكان إياه، الله أءهلاْ وما وجهائه، لعدله أيامه 

بالكتبإليه مد مصر من الفاطميان رسل وكانت بالله، القادر للمخاليمة 

كسهمنحري بهم، نحري جهتهم، من يكون أن لأجل والهدايا 
لغيرهسمق لم فتوحايتثهائلمه، الهد من الكفار بلاد في وفح وهداياهم، 

ولاتنحصر لا كثيره متهم مغام وغنم بعده، ولا تلمه لا الملوك، من 
كثيرا،سيئا أصنامهم من وكسر والسي، واللألئ الدم-، من تنضبط، 

له؛يقال صنم أصنامهم من فن ما جملة ومن . حليتها. من وأحد 
دينار،ألف ألم، عشرين الذهب من حليته من نحصل ما بلغ ، مؤمنات®  ١٠

وير٠الاكايكالأئلما)صنان«، له: ُيقال الذي الأكبر الهد نلك وكن 
فيالحالم ملكوا وقد السامانية، ملك وأياد ، حان® ت له يقال الذي 
الملوكتعجز جسرا ررجيحون® علئ وبتن هلكوا، لم ^٠٧ وما سمرقثد بلاد 

)ا(ااور،)ها/؟آآا_ه'اا(.



الإمحلارذرخلناءوملوك 

ولكن، لغيرْ يتمق لم شيء وهذا دينار، ألف ألمي عليه غرم ، عٌّ والخلفاء 
قيهذا مع ولكن هائل، عظيم شيء وهذا ماتل، بل أريعمئة جيشه في 

ولانيئا، منها يحب لا وأهلها، العاصي وكراهة والصيانة الديانة غاية 
فيخمرا ولا معصيه يقلهر أن أحد يجر ولا به، يمع أن ولا يألمه، 

العلماءيحب ولكن أهلها، ولا الملاهي يحب ولا ذللث،، غير ولا مملكته، 
والصلاح،والدين الحر أهل ويحب ويجافهم، ويكرمهم والمحدثتن، 

المماليكر آبي يدي علئ شافعيا صار ثم حنفئا، ولكن إليهم، ويحس 
•وغيره الحرمتن إمام يكره ما علئ الصغير، 

^Sjjiرءاين علمئ ومم الاعتقاد، في الكتام1ة مذم، علئ ولكن 
الخهمثة.لرأي لموافقته ؤإخراجه، بطرده وأمر كلامه، 

فيعليه يهجم المللث، أخت، ابن أن رجل إليه اشتكئ جيدا، عائلا ولكن 
وقدبامرأته، ؤيختلي السنا من فيخرجه وقتا، كنأ في أهله، وعلئ داره 
عليه،أحد يجر لا الأمر، أولي من لأحد اشتكاه وكلما أمره، في حار 

شديدا،وقالغضبا غضي، ذللث،، ااال؛١ مْع فلما . للمللث،.وهييه حويا 
أحدمن ولاممعن فأعلمني، يأتني جاءلث، متن ، ويحلث، ت للرجل 

•فأعلمني فاتنى الليل قى ولوحاءك إئ، الوصول من 
الجاءني متن الرحل هذا إن ت لهم وقال الحجة إلن تقدم الللث، إن نم 

داعيا،مرورا الرجل فذهب • نهار أو ليل من إلي الوصول من أحد ممنعه 
البيت،،من فأخرجه الشاي؛، ذلك علميه هجم حتن أوليتان ليلة إلأ لكن فما 

فقال؛نائم. الللث، إن له! فقتل المللمثا، دار إلئ باكيا فذهبط بأهله، واحتلئ 



صارمأطيب 

هينفمعه فخرج اللك، ننبهوا • نهارا ولا ليلا منه أمع لا أن إلبمم تقدم قد 
الرأةوهومع الغلام إلئ منظر الرجل، منزل إلئ جاء حنن أحد، معه وليس 

جاءيم القرء، فأء!فأ الملك فتقدم تقد، شمعة وعندهما فرامزواحد، في 
بهافأتاه ماء. يثربة الحمني ويحالث،، للرجل■ وقال الغلام، فاحتررأس 

]طأو\تلم يالثه، الرجل• له فقال لياوهب، انطلق نم فشرب، 
حالهأشاهده أن كرهت وإُى أحنى، ابن إنه ؤيحك، قال• الثمعة؟ 

شيعن  ٢١آ١يترإني اللك،: فقال سرينا؟ ائء ٍإاوت نلمَ فقال: الديح. 
وأقومأنصرك، حتئ شرابا أشرب ولا طعاما أطعم لا أن أحبرثتي، مند 

فدعا. رأت. مما كان ما كان حنن كثها، الأيام هذه عهلشان فكنت يحمك، 
٠ ٢٣أحوارا'يشعرذلك ولم منزله، راجعاإلئ الملك وانصرف الرحل، له 

الأكر;الهند صنم ررموهنات(( كسر إه  ١٨ة س* 
وردا١وفيها وأريعْئة عشره ثمان ستة أحداث في كثير اين ال حمو 

كسروأنه أيصا، الهند يلاد يحل أنه يدكر سبكتك؛ن، ين محمود س كتاب 

■أممت * أي ( ١ ر 
_٣٣(.K٣٢/١٢اسوالهاة٠)

هدامن الواس هدم ونى ءرقلت: (: T\\/o)الشانمة! ءطتات نى المكي نال )٣( 
،يابهل عدلها ممزوج أنها عتر العدل ومحريه نيته، حن علئ يدل ما ، انلهاا0 

ليسثم الرب، حز إر الرجم يتعدئ أن الإحصان يعد زنن أنه عند0 ثت لو له يكن فلم 
إياهمشاهدته نرصت ولو يزني، يشهده لم فإنه عنده، الزنا نيون يقتضي ما الحكاية ني 

٠يالعالم الحدود في القضاء مسالة فهي بالقرائن، وتحققه زناه علم وأنه زانيا، 
العالمغير لأن ؛ مجتهدا انل3لان كون اشتراط في الشريعة، متر يعرف وأشبابه هذا وثن 

ومايأتي ما يعرف فإنه العالم، خلاف شديدة، بصعوية إلا له يتان لا العدل تحرئ إذا 
يدرر



الإملارذرحلناءوملوك 

منإليه وفسون كانوا وقد ، امومناتء ب لهم، الذي الأعظم الصنم 
ويتفقون، — وأعظم — لحرام ا التتتث الكمة إلئ الناس بمد كما عمم، قج كل 

منعاليه وكان تعد، ولا ترصف لا التي الكثيرة والأموال التفقايتث عند0 
أموالا،خزائنه امتلأت وقد متهورة، ومدية قرية، آلاف عشرة الأوقاف 

حجيجه،رووس يحلمون رحل وثلاثمئة يخدمونه، رحل ألف وعنده 
:،ََُ ُت 

الطبولبابه علئ يضرب  LJبابه، علئ ؤيرقمون يغتون رجل وثلاثمثة 

كانوقد أوقافه، من يأكلون المجاورينألوف من عنده وكان والبوقات، 
وكثرةالمفاوز طول يعوقه وكان الصنم، هدا بلغ لو يتمش الهرد من العند 
الصنمهد خبر بلعه لما محمود، السلطان الثه امتخار ثم والأفات، المواع 

نحشمالخطرة، والأرض واافاوزالهاكة، طريقه، في الهرد وكثرة وعنائه، 
فانتدبلدلك، حينه يندب إليه، الأهوال تلك يمطع وأن حينه، في ذلك، 
اكلوعة،وئ مس لدلك، اختارهم ممن القائلة، من ألما تلاثون معه 

هوفإذا عباده، بساحة ونزلوا الوين، هدا بلد إلف انتهوا حتئ الله فلمهم 
العظيمة.المدينة بمدر ممكان 

ألما،خمسان أهاله من وقتلنا ملكناه، أن من بأسنع كان فما قال 
النار.تحته وأوقدنا الوثن، هدا وقلعنا 

جزيلة؛أموالا محمود لطان لليدلوا الهرد أن واحد غير يكر وقد 
السلهنانعالئ الأمراء من أثار من فأثار الأعظم، الصنم هدا لهم لترلئ، 

عزالله أمتخير حتئ فمال لهم، الصنم ؤإبماثهدا الأموال، بأخي محمود 
إذاأنه فرأيت، يكر، الذي الأمر في ترن إني قال: أصبح فلما . وجل• 



لأدلأ*>رآءليب 

يقالأن من إئ أحب الهانم؟ كر الذي محمود أين القيامة يوم نويت 
ىركَاسلأض>ذالخسانمنيا.

واللألئالجواهر من وفيه عليه فوجد الله، رحمه نكسره، عزم لم 
مضاعفة،بأصعاف له ُاللوْ ما علئ يتيما ما النمة والجواهر والذما 

منحير دامزمته مثقال الذي الجزيل، الآحر0 في له الله من ونرجو 
اللهفرحمه الدنيوي، الجميل الثناء من له حصل ما مع فيها، وما الدنيا 

.وممثواه«لأأ 
محمودالسالهلان جاء ررلما النحوي رصا علي الدكتورعدنان يقول أ0 

واستمروالوثنية الشرك ؤإزاحه الإسلام، هونشر الأول همه كان الغزئوي، 
اللهيانوفح ، 'اجييالء الملك ثهزم سنه، وعشرين حمسا الهثد في جهاده 

اللكلهزم ' صتم مئمئة دلستا التي أصنامها وحلم ، رركواكيرُ قلعة 
يلأءالحرب في المسالمائتا النساء وأُاوتا يشاور، صحراء في ارأنتدJالا 

وكذلك. هناك. الأعثلم صنمهم وحلم انكركوت٠ قلعه وئح عفليما، 
أحدوحاول كثيرا، يعثثمونه كانوا الذي الصنم ليحلم أنهاسيرا إلئ ايجه 

السلهلمانفأجابه الوفير، بالمال ياغرايه هذا عزمه عن ثنيه الهندوس ملوك 
ومعابدها،الأصنام وهدم الإسلام لنشر نعمل مسلمون، ءاثنا محمود! 

بهذاكا حاجه ولا الله، عند والثواب الأجر من مضاعفه أصعاما نحد وبذلك، 
المال،.

.يديه. علمن ملكها أسلم كشمير، إلئ محمود اللتلمان توجه وعندما 



الإملامموملوك مح'كرحلناء 

صنميوجد لكن حيث قيها، ارمومنات؛ا معد ونمد كجرات، إلئ توجه ثم 
خسوف،ليلة كل إيه يحجون الرُئتون وكان الهند، أصنام أعظم من 

الأموالعليه وعرصوا دلك، عزمه عن يالعدول إقناعه الويتيون وحاول 

اللمهء.لكلمة ؤإعلاء الأصنام لتحيم إلأ حرجت، ®ما وقال؛ فايئ الطاطة، 
نمر،إلئ به عليه الله يمن نمر من ؤينتقل الهند، في عدة أماكن ونح 

.صورها بكل الوثنية ؤيحتثم الإسلام ؤيدعوإلئ 
العلماءومدv ، مملكته في العلوم الغزنري محمود السالءلان نشر ولقد 

.والتةاةانمالحين1لأ<

 Qالحوي عدنان الدكتور ال ق I لان قام القدsالغزنويمحمود الال
الهتد،داخل إلئ حملاته فتاع أفغانستان، في ملكه عاصمة ااغزنة٠ من 

إه.\،خ'ُاه_اُل سنتي الهندية المارة مسه علئ حمله عشرة سع وقاد 
خراسان،وحوارزم، زابلتأن، وامحألضإ! مسلمه دوله وترك وتور 

.واJنجابااار٢، تي، والومكران، كرمان، أصفهان، وطرستان، 

مهندوحقق فرمحان أصداء محاجها في نزل لم ءعرنه| وطيومحا 
أكدولهمه دة أفتملله شدهاءهحم_ودرحىأسكت، 

أومجدوغى في الألمه جمع اهد مجأض لسلط—ان طوبى 
رآ(وردموأكرم ة للحمماض موكب فى حرنه الأنمه جمع 

-( ١٣٦_  ١٣٥)صالحري رضا علي عدس لادكور الهدر، ني الإسلام أ.احمة )١( 
الحري.دار طح 

(.١٦٥رمآ(»سةالإسلأمفيابيوأ)صي؟، 



اهلارمحيأءلي«ج، 

نكك؛ن:ابن على يمحى لذهى اه 
اللوك،ررحاته سممن: ابن عن رراوير« في الذهي ال ق□ 

علئممرض السلطنة، بالثثتئ القادر ومد خراسان، إقليم علئ واسترلن 
،ا، ءمؤمنات الصنم وكر ساسعه، بلادا فافتح غزوالهند، ستة كل نفسه 
لهويثربون ويحجرنه، ؤيميت، يحيى أنه الهتد كمرة يعتمد كان الذي 

خزائنهوامتلأت قرية، آلاف عثرة بلغت عليه الوقوف إي؛ بحيث النفائس، 
مغانيحومحة رمته إ ض ألعا البراهمة من خدمته وفي الأموال، صنوف من 

يحومفازة الصنم هذا قلعة وي؛ن الإسلام بلاد j؛j، فكان ، اء ونرجال 
أيام،ثلاثة في القلعز فتح ١^ فيسر ألما، ثلانن في اوسالهلان ار فنهر، 

الصلابةسديد حجرا كان وقيل: تحصن، لا أموال علن محمود وامتولن 
لهنانالفأحرقه ذراعين، نحو الأساس في منه مترل أديع، خمسة حلوله 
نماالصنم أدن في ووحدوا حاْعغزنة، باُب عتبة في بناها قطعه منه وأخذ 

. ٠١طنزيزصونأنهاهمادتهأفمنةاءروثلاثينحلمه؛ 
إلأأنهمنالكتام؛ة.الأثر، لطا0سإإن الوكان 

علنمصر من الداعي التاهرُي؛ مدم راأا الفامؤأ؛ النضر أبو ال قو 
يتلونبعلا يركب التاهرتؤأ وكان الباحلية، مذم، إلئ سث! يدعوه لءلان LJا

وقلفغضب،، دعوتهم، سإ السلءلان ففهم لون، كل من ساعة كل 
محمدبن محمد متصور أبي القاصي إلن بغله وأهيئ الخبيث، التاهرتي؛ 
رأسفليركبه الملحدين، رأس يركبه وقال؛كان —، هراة شيح — الأردي 

-٣٤٢، ٢٤٤، ٦٢٠٧•٢، ، ١٤٨، ١٤٦، ١١٠٩، ١٣١. ١٢■)ا</• راللكمل! )١( 
وأوبتالآبن«)0/أ؟ا_؟با(.(، ١٢١٨ساص)0/يا*ا، 



الإسلامرذرخلناءوملوك 

.ا1وحدين«لا؛ 

Ql  قيالنية صادق ءلكن ت محمود ترجمة في الفارسإ عبدالخافر قال
الت1ى،صاب ١^، بعيد ذكثا وكان الخوو، كشر مظصا ١^، إعلاء 
.موردااعلماء، مجلسه وكان 

سمعأنه العكبري، الحسين بن علي ءرحكئ  '•الناء بن علي أبو مال  ٥١
اوسلهلانعلئ محورك ابن لحل قال• المجلي محمد بن أحمد عود مأيا 

وصفهذلك لازم لأل يالمومحتة؛ الله يوصف أن يجوز لا فمال• محمود، 
فقالنحت. له يكون أن حاز فوق، له يكون أن حاز ممن ؛التحتية، 
ابنفبهت . . ه نفوصف هو بل يلزمني، حتئ وصفته أنا ما ت السلءلان 

.مرارته® انثمت فيقال . مات. ءئدْ من حؤج فلما فورك، 
Qj  لحظة،لحفله وأحواله محمود أيام في صف ررقد عيدالغافرت قال

والحثمه،والهيبه والحنود الإمارأى له يمر الرعية، ومصالح الخير محي وكان 
.أحد® يره لم مما 

Ql  اراليميتي®ر٣؛كتاب في العني عبدالحار بن محمد النضر أبو وقال
قيه:قيل اللك، هدا سيرة في 

سامانأنجم على محمود ثمس أظلت، 
انخاقلابن مدا رام بهوأمميآل 

انجرج ساحة إلى د الهنواسطة فمن 
(.٣٢٠_٣١٩/٥)١(اطقاتابيا)

القوة.)٢( 
محمود.السلطان لقب وهر الدولة، ممان إلن نسبة )٣( 



١لكلأممءىأطيب 

إاىأ3مىزاطنافد قاب ومن 
الحانويومارمل الثت—اه فيومارسل 

اليتكرةوفتوحاته عديدة، مشهورة محمود السلطأن غزوات كاJت، 

عظيمة.

كاتبهقال مبرته في الشلي علي بن الدين جمال الونئر بنط قرأت 
بأربعصرمكالنعش؛ علئ ابيداء الملك رمول جاءنا ٠ * المندي ابن الوزير 

أصحابهميفعله لما الرّمل أمر يعفثم السلطال وكان أربعة، يحمله قوئم 
أيالهندي؛ له فقال يديه، بين صار حتئ حالته علئ لحمل • مال • برٌثله 
Iفال الإسلام. دين يخالس من وأجاهد الله، إلئ أدعو قال؛ أنت؟ رجل 

الدين،سروط وتلزموا الأصنام، عبادة تتركوا أن قال؛ منا؟ تريد فما 
ومحالوهدد0، محمود حوفه حتئ الكلام، بيتهما وتردد البثر• لحم وتأكلوا 

فمالأنت؟ سلءلان أي يدي و؛؛ز، ثخاطب؟ لن أتدري •' للهتدي الحاجب 
ؤإن، ذلك، ثروط من هذا فليس يزعم، كما الله يدعوإلن كان إن الهندي؛ 

وردثم . دءر0 الونير؛ فقال . أحر أمر فهدا يتصف لا قاهرا سلهناثا كان 
بلائهأرأ ورأى الأمر، الهند صاحب علئ ومحاق حراسان، ويس بالخبر 

إليه،محبيل لا ديتتا مفارقة إف ومحال؛ وتلطف، أحر، رسولأ فنمي تخرب، 
تحتونكون هدنه، بيننا نجمل ولكن عليه، نصالحك مال هنا وليس 

عليه.لما محيرة لا هدا محال؛ ذما. منا وألص فيل أف أؤيد قال؛ . طاعتلث،
محمودواقترح قصة، من آلاف وثلاثة فيل حمسمئة تسليم بينهما تمرر ثم 

ويضرب، والنطمةُاا اليم ؤيثد حلته، يلبى أن ار؛يداا اللك، علن 
)\(لكماثتفىالوط.



الإسلاروملوك ذكرحلناء 

سجءب1ء الخلعه فكانت العة، من امتعفئ لكنه فأحاب، باسمه. العه 
عليهوحائما وحما، وفرسا محلى، وسيما ثم،، وعمامه بالاوهء_ا، 

ويقطعالارصى، إلئ وينزل ، ذللث، يلبس حتن اممز • لرسوله وتال اسمه، 
عندوكان قال؛ الئوثقة. علامة إليك، ؤيسلمها ؤآصعه، خاتمه 

.هادنهم، الذين اللولث، أصاح من كثير سيء محمود 
وحتناأترالئ،، مماليلث، عشرة في ااف1وهثت، الوزير؛ اليمندي ابن فال !٥ 

وهو، الللث، علئ فأدحلتا ، الرمىُ عن فكثوا رسول، ®رسول وصحنا؛ 
وانحنيت،بيدي، صمشت، بان فخدمته قفة، سرير علن الوجه مليم ثاب 

ُ ُ. وأحدومحربمي، ني، وآجلارباه،. حوابه؛ فكان . ®حوا،؛ وهلت، عليهما، 
لهوتعمم تمثع، بعد الخلعه لبس ثم الخراُس،، من البلاد لص ما يثكو 

يقنعونلا وأنتم والنار، بالاصنام نحلما محال؛ يالحلم،، وطالبته ترش، 
بهاقطع حديده فاخرج الأصع، ذكر عن وأحجمت، لأيد• محلت؛ يدللث،. 
وقال؛إلي، ودفعت كافورا، يده علئ وعمل يكزث، ولم غرئ الم أصبعه 

ونمدخراسان، إلئ الئلطان فرجع . الرع،■أذئ عن اكمص لماحبك؛ محل 
استقلالا،أردها لم وقال؛ فردها سيه، بكر ديار صاحج، مروان اين إليه 

المن أصادق أن بي ؤيقتح والممادمحة، الخالطة نصدك أف عيحآ ولكن 
منأتمكن فلا ، فرسغمتالث، ألف علن وأنا عدو طريلث، ورمما أنصره، أن أقدر 
ُ

.نصرتلث،

الصنمغضت، الهنن• يلاد أكثر أحرب ؛ قالوا الهنود أل الل3لان بائر ثم 
هداغزو علئ فعزم ■ • حولها ومن الأصنام ساتر علن ®سومناُتا، الكبير 



الكلامرفيأطيب 
محنحييرزق إنه ت يقولون وكانوا إليه، حننه في القفار يطوى ار وّالوثن، 
قيهويتغالون ُالنقاش، ويتحفونه إليه، يحجرن . ؤيعى. مع ؤيويمت 

كليغسلونه وكانوا الوصف، يتجاوز مال الصنم هذا عند فتجمع كثيرا، 
شهر،مسيرة ااحيل« نهر من اهء إليه ؤيتملون ولن، وعسل بمام يوم 

يعنون.وثلايمئة وبثاهم، حجاج، رووس حلئون وثلايمئة 
ألفثلاثئن وكانوا صعبه، مفازه وقتلعوا غزنة، من الختس ار ف
دينار،ألف خم؛ن ا1تثوعه ومحوئ واكلوعق، من وحلما فارس 
محنةالفهلر يوم ثاني ررالمليا® من وارتحل الكناية، فوق الخيش في وأنمق، 
يؤمرفي غطاهم ثلاث، بعد إلا الماء يجدون لا وبقوا متاى، وقاموا ، ٤١٦

مؤمنات.الإلنه فعل من هذا ! الكثرْ فقالت، عفليم، فباب 
فاحربحزيرة، إلئ ملكها منها وهرب ءرأنهلوار٥اا، مدينه نازل نم 

َُي َُ  فاروامناور، قى مهر رة مالصنم وبن وبتها ويكوها، ، بلده لمون الم
عنوة،ثاحدت ؛يؤمن، الصيم يبل وهي ؛ ُد؛ولوارةء مدينة نازلوا حنن 
ُ  ُ ُُ عثرراع في، مؤمنات نازلوا يم الفواكه، كثيرة هي و أصنامها، وكون 

السلالمفنمبت، الحصار، فوع البحر، علئ منيعة قلعة ولها القعدة، ذي 
يظنونوهم الحال، وامتد له، وتضرعوا فهرباأة1تلهإليائنم، عليها، 

الستورأبوابه عني، ّّْح، عقلتمن بتّتن قي، وكان علتهم، غضب قد الصنم أل 
تضيءوالقناديل يوصف، لا ما والحواهر الحبيأ من الصنم وعض، الديباج، 

فيعنده ويجتمع الماؤلر، منه يندهش ينوم، لا تاج رأسه عب، ونهارا، لتلا 
حمسةعلو الرخرفة؛ بدع عرهمز عب، وهو كافر، ألف مثة نحو عيدهم 





^^^^١١أطيب 
وقدوأمئ إحدئ، ستة الأول ربح في فمات عليلا، غرنة إلئ لطان ال

وسكن، والولود الوالد عليه وناح البول، لحزنه وثقست الحتود، قارنه 
الثحود.ظلمه 

حوارزموناجية والهند، والمني وخراسان بالعور له حف وقد 
وأصبهانوايبال، والري وطترسأن وبجرحاو وهيمنحرا<ان، وبلخ؛ 

•وأرمينية وهمدان وأدربيجان، 
ولايمتر لا وكان عاجل، مم ؤإذا وأصحابه، لأمرائه مكرما وكان 

يقر.يكاد 

ألمإوأربعين يل، ض وقي فارس، ا ألف•حمّين في مرْ سار 
لحلاله،ؤيخضع الخليفة؛ في يعتقد وكان العساكر، مل نحمل ^^١^١، 
والإسماعيانةالمرامتلة علئ التا وكان اادهسا، من قناطير إليه ؤيحمل 

.للكتامة«رى يخت قيل، فيما قيه علئيدعة وءلئالتكبين، 
طاعته،إلئ يدعوْ — الفاطمي الخليفة _ ءالحاكم® من الداعي إليه ورد 

. ٢٣نميىكتاإهوصقءليهل
ومنالعدل، أئمة ءاحد I الشافعية® وطبقات، في بكي العنه قال ا0 

شجاعا،عائلا إماما كان . . أثار© محاسن وظهرت، والعباد البلاد له دانت، 

العدلفي لهم خامس لا أربعة وهوأحد جوادا، مهحا ئهما، فقيها مفرطا، 

.انمق ونوق الثاوي، الخفنر درن العدو من صرب، وهو الحعزئ، تعدو نانة • الخماز؛ ٢ ١ ل 
اولأ،ار؟؛/؛\/أ_مأا،؛(.رآ(>مراءلأم 

 )٣( /U(»٢٦٢االظم ،) (.١٣٣؛/ ورالسر،)٥



الإسلارذرحلناءوملوك 

ونظامالدين، وصلاح زنكي، محمود الدين نور عبدالعزيز؛ بن عمر يعد 
اممك.

محلعيتمش العبدُأأ كان ءلمد يالثه! القادر الومت؛ن أمير إلن كتيه ومما 
الماء،ونله إليه، المفاوز له فتوصف الاحوالء، ؤيتعرن، ،  ٠٢المنمرهدا 

للأيّ،طلما الواجب لهدا الاقداب، في الت العيد فاسخار الرش، وكثرة 
المتلوعة،موئ فارمرز، ألمأ ثلاثين في عشرة ستا سنه ثعبان قي وثهص 

بلميإلئ بالوصول الثه وقضئ معونة، دينار ألف؛ حمسان الم2أوءة في وفرق 
حتئالنار عاليه وأوقدُتا الوثن، وقلع البالي، ملأك حتئ وأعان، الصنم، 
.البلد® من ألما حمسون وقتل تمتثع، 

أموالأوغنم متيعه، أماكنإ الهند من ذلك، قتل افتتح محمود كان وقد 
لتصفعزئة، في صدر العبد كتاب، ءإن الؤمنان أمير إلئ وكتب كثيرة، 

بجميعواوثزلث،ثهور الإظهار، ممزيد مخصوص والدين نهءشر، ا،وممّ
الندكمار علمئ الوقائع وناع الأوامر، لتنفثي العبد وانتدب الأقءلار، 
فارس،ألفا عثر خمسة 0ع محمدا، الحيي غزنة بنواحي فرس_ا والهند، 
اثنيْع الحاجِ_ا، بأرّسلأن وطحارمنتان بلخ وشحن راجل، ، آلافوعشرة 

الترعة،جماهير إليه وانضم راجل، ألاف، وعشرة فارس، ألم، عشر 
ممل—Vمتشرح _، JjLسعر، ستة الأولئ جمادئ في عزنة، س العبد وحرج 

وأسلموحصونا، ثلاعا ففتح الشهادة، وئفسرزمشتامحإليدرك،رما عادة، ال
ف.ينمي ( ١ ر 

رتا(اي:ّر.ظت.
ودراكر*ا(اى: 



سص»>فى

ووقعالووق، من ألف ألف قدر ومثموا الوثن، عاد من ألما عثرين زهاء 
ووانئالما، حمسين متهم الهالكتن عدد وبلغ بلا، ثلاث؛ن علئ الاحتواء 

للأصنام،بتت وألفا مبد، قصر ألف زهاء فيها عاين لهم، مدينه العبد 
القصةالأصنام من وملع شال، الفت عوز وتثمانية الصنم في ما ومبلح 
العظيمةبجهالتهم مدته يورحرن معفلم صنم ولهم صنم، ألف علن زيادْ 

ألافعشرة زهاء المتصوبة الأصنام نالك حول بتوا ومحي عام، ألف، بثلأنمة 
الجاهدونوعمها تاما، اعتناء الديتة تلك، لتخرمسا العبد فعنى بيت، 

الغنائم،لامتيفاء الفراغ وحد وحتن الرسوم، إلا منها يبق فلم ؛الإحراق، 
ثلاثافيلغ محس وأفرد درهم، ألف ألفا عشرين منها حصل 

فيلااتن وحمومنه ثلائمئة واستعرض ألما، وحمدن 
»فيسنةِ(: ٣٢٧ب  ٣٢٢الشافعية*)ه/ ءطيقات في السمكي ال ق□ 

حسميفي وقصدمالكها٠حيثالا، بلادالهند، غزاوتلأنمئة وتسعين اتتتتن 
وأسرالهنود وكسر يديه، علئ الله وفح سديدا، قتالأ فاقتتلوا عظيم، 

الملمونوغيم دينار، ألفأ ثمانون قيمتها قلادة، عنقه من وأحد ملكهم، 
الهند،مللثأ محمود أؤللق يم كثيرة، يلادا وفتحو عثليمه، أموالأ منهم 

ذليلافوصل اسمه، وعظم بأسه سدة ْع بأمره، واستهانة له احتقارا 
يحيدونهاالتي النار في مسه ألقئ وصل لما إنه • وقيل ، بلاده إلئ مكورا 

فهللثأ.مزدوزالثه، 
كثيرةمدثا فافتتح وثلاثمثة، وتعتن ست ستة في أيصا الهند غزا ثم 

ٌملكوهر ملوكهم، يعص وأمر الأموال، من يحصكئر لا ما وغنم يارا، 



الإملارذرحلظءوملوك 

شدهامنطقة فأله أصنامها، وكسر افتتحها، لما منه هرب حان ، كرامي® 

ؤإظهارال، إهاة أطلقه ثم ، حمحرْ وقطع شدد، ممر بعد وسطه، علئ 
وأهله.الإسلام لعفلمة 

حصوياوفتح وسعتن، ثمان ستة في ثالثا، الأصنام عبده غزا ثم 
بيتوحد ما حملة فى وكان ميه، وجواهر جمه، أموالأ وأحد كثيرة، 
إلئرجمر وثا بتحد، مملوء ذراعا، عثر حمسه وعرصه ذراعا، ثلاثون طوله 
عليه،فيحلوا ، اللولث، لرمل وأذن ، دارْ صحن في الحواصل بسط غزنة 
ماهالهم.فرأوا 

وقطعأيصا، الكمار غزا _، إحدئ سنة أو - وأربعمئة انمن سنة وفي 
بملرالله مى ثم عسمه، يهللث، كاد مفرط عتلش فتها أصابه عفليمة، مفاز؛ 

 ِِ َ ُُ.: ومعهميحصون، لا حلائق وهم الكفار، إلئ ووصلوا رواهم، عصم 
وعاد.عفليما، ثسا وغنم عليهم، فنصر 

الخلريق،عن وأضلوا أدقه فم، وأربمبمئة، ست< سنة في غزا ثم 
الماءوحاض معه، كان ممن كثين وغرق البحر، من فاصنا مائية في فحصل 

حرسان.إلئ وعاد تخلمى ثم أياما، ه ينف
كثيرة.بلادا وافتح وأربعمز، ثمان سنة في غزا ثم 
ثيرهمالكمار بلاد في وجال وأربعمئة، تع منة في الغزو أعاد ثم 

•غزنة عن أسهر نلاثة 

وكان، وفقوج® ررمهتة، ت العفليممن المديتتين افتتح السنة هده وفي 
•عريزا عظيم فتحا 



اءلمبص*رفى

غيراللوك أعيت التي هي 'ردمحجُ ' الماص الصر أبو ال قه 
نزحفرطده، فى الأوك ملك وهر ، — المجرمحى رعمته م1 علئ — لاكنتاسب٠ 

تحلالتي الأودية وتلك اميحون* مياه وعبر اكره، بعمحمود السلطان 
الرسولأتاه إلا المالك، ، Uljمن ثملكه طأ ولم الوصف، عن أعمايها 

اجتكىحاءه أن إلئ الاستطاعة، كنه الخدمة عارصافي واصعاحدالهناعي، 
إلايرضيه لا الذي الله بعث بأنه عالما نشمر، درب صاحب ، سمهيء ابن 

زالفما هاديا، أمامه ومحار الهلريق، إرشاد فضمن الهام، أو الإسلام 
ملكهارأئ فلما ، اهردب، يقلعة هر حتئ والقلاع، الصياصى يمتتح 

أنوأسفق محدمه، ذرل' اللأتكة، حولها ومن الله، بأنمار تموج الأرض 
الإسلام.بدعوْ نادين ، آلاف، عشرة في ونزل دمه، يراق، 

النياط؛ن،رووس من وهو اركلجندا، قالعة إلئ بجنوده سار ثم 
بحنمن ألما، حمسون الكفار من فيها هاللث، عظيمة، ملحمة معه له فكانمت، 

وغنممسه، بها ألحى ثم زوجته، إلتى كلجند يعمي وغريم، قتيل 
فيلا.وثلأيتن وحمة م؛ة لطان ال

،JlJajالهند، مهتْ وهو ءاكبدا، يّش الذي البلد إلئ عطس ثم 
وهيالحاداين،، يخالف؛ ما فرأئ الحان، ئتاء من أنها أهلها يكر التي أبستها 

وكاناليصر، تنبف وتزاؤيق بدعة، ؛نموٌرز أصنام، بيولتا علئ 
لعجزالأبنية، نالك، يعادل ما يبني أن مريد لوأراد أنه السلهلان، به كتب فيما 
كملة،عنلة أيدي علئ محنة، متى في درهم ألف ألف مئة بانفاق عنها 

سحره.ونهرة 



الإسلأمّوملوك 

أذيع،حمسة طول معموله الذهب، من حمسة الأصنام حملة وقي 
أحروعلن دينار، ألما حمسين من أزيد ثيمتهما ياقوتتان، منها واحد عينا 

الدهييايت،حملة وكان مثمالأ، وحمون أريعمثة وزنها زرقاء ياقوتة 
مثقال.أف وسع؛ن ثمانية الأصنام، عالئ الموجودة 

منوحاز بالنمط، فضربت الأصنام ائر بالسلهلان أمر ثم قال'. 
٠الحساب أنامل عنه تعجز ما والتهابا السايا 

شعبانفي إليه فوصل العسكر، معظم وحثف ، اقنوجء إلير سار ثم 
قلاعها،السلطان فتتبع منهزما، ا١راجيالا الملك فارقها وقد تعر، ستة 

للأصنام،بيت آلاف عثرة من يريبط وفيها ، البحرا، ®سيف عض وكاستح 
كدباسثز، ألمث ثلانمة إلئ مم ألم، مثني متن. متوارثة أيها المشركون يزعم 

رقصثم هانموها، لحيشه، أباحها ثم ممتحهاطهافىيوم|واحد، وزورا، 
قلعةافتتح نم . . كشمر( حلما بها وثو فاكحها، ، »اوراهمة« قلعة إلن منها 

الأمثال؛حصانتها.تضرب الي وُي، ، "جندراي" 
بأفصحءاليمينيء صاحس، ساقه فتوحاته، من العزيز الفتح هو وهنءا 

عشر،منة قي منه عاد الذي وهو أرائه، محن فيه دأوظنْ وأحلاها، عبارة 
بعضه.ذكرنا وقو المومفن، أمير ٠اااقادر® إلئ كتابه وأرسل 

بلادقي فيه وأوعل هذا، من أعفلم ثح ءثر0 أرع منة في له كان ثم 
فيلها ليس قلعه أتيت، وقال: صنم، مشة فيها قلعة إلن جاء حتن الهند، 
ومندابه، الق، وعرين فل مه حمسع بملعه الفلز وما نفلر، الا؛أنا 



فآئتالأمان، طلبوا حتن الله، وأعان ا يحملونه ومن ، هؤلاء بعلف يقوم 
.عليه® صرب بخراج ولايته علئ وأتررت ملكهم، 

محاالحج إل رمحم يخرج لم الرامحن ءرأن اث-؛ ومنمنامه-رحمه 
محصي، عره امحنى نه حملكم، فلما ، عره إحدى ومته ، عروأربعمه ٌته 

ملوكوأعظإ الإسلام،  jUaLءأنت، ت وقالوا محمودا، الدولة مميز طائفة 
طرقفتح في والثواب، ناحيه، الكمر يلاد من تفتح سة كل وفي الأرض، 

وناديللحج، يالئأهس، فاصيه إلئ وتميم الأمر، بهيا فاهتم • . الخجءفليم٠ 
ثلاثينماله حاص من البادية في للعرب، وأطلق ، بدللث، حراصان أعمال في 

•دينارأر ألفا 

ملكه:عليه الله يري بالله، بخفٍث اللهء بأمر )القائم )ه 

يالق،.القادر بن عثدالله أبوجعفر، يأمرالله القاتم ، المؤمير1، أمر 
حمينمحته ُك_، مهيبا، عالمأ وعدل، وعنم وبر وجم دينز ذا كان 

العالين،ربؤ إلئ نمته ورغ البرية، إلئ ففر امبري، البلكنة في 
الثهوأحل فتقعت،، الحرام، الثيتا إلئ يها وثقل ظلمه، من عالئ متعديا 

يّتغيث،أن عليه وبض قهر من لكل' يبني فكدلكأ ، عزم مقر إلئ ورده بيده، 
يال1ه.

حلاقته،إلئ أعيد أن ^١ وتهجد، وصيام، تعثد من حفل ذا ولكن 
واحتسب،أذاه، من ءادب، ولا نحره، من نهب، مما سيئا يسترد لم إنه  '•قيل 

الثه.رحمه للملاهي، تاركا ولكن وصبر، 



الإملارذرخلناءوملوك 

والخراطئ:الغنيات بنفي يأمر الله٠ بأمر المحيي ا ره 
الثه.بأمر القاثم بن محمد الدين ذحترة بن عبيدالثه أبوالقاسم، 

منة.عشرين ابن وهر الخلاقة، لم ت
والبات،الخواطئ بض أمر الحرمة، وافر النرة، حن كان ١١□

ديانةوفيه . الحمام. أبراج وأحرب ببزر' إلأ الحمام أحد يدحل لا وأن 
وعلوهمة.وقوة ونحابة 

والتجألنار، بغداد، من إحراجه علن صمم قد ااملكثاْا وكان 
.وهللثابكشا0«ر*، فدءع-ئه، إلزالله، 
قواعدكان ١١الخلفاءا٠ في اليوؤلي قال ا0 
بثغداد،والخواطئ المغنيات ثقن الحرمة، واقره باهرْ، أيامه في الخلافة 
عاليالنمس قري حيرا دينا وكان الناس، لحرم صيانه الحمام أبراج وحرب 

الماس،،.بتي يناء س الهمة 

إمراطورءيٍع الأكفان جيش قائد أرملان«، ءألب الك-ير للهلان ا* 
اء:بكالج،!الروم 

ألبثجاع، أبو الدولة، عضد الخادل، الملك ررهوالساهلاناممير، 
ينثماقسلجوق بن ميكائيل بن داود جزنيك السلهلان ين محمد أرسلأن، 

وأبطالهم.الإسلام ملوك عفلماء س . العري. التركماني، ملجوق ابن 
العراقمنابر علن له وحْلب أرملان، ألب السلطان أمر وعظم 

)ا(ااورا)ا/ا/ا/ا"ا_ا،ا*ا(,



هزمثا سما ولا الرعايا، وأحنه الأم، له ودانت وخراسان، والعجم 
سمعجمعرما يي وأتل حثي، ُأرمانرسُ الروم عظتم الطاغيه فان العير، 
ذلكوهمر والكزج والفونج الأوم من مقاتل ألف مم من نحر في كي، 
ليالخام م رجع تر 1نمي<"ا ب اسان رثان ، تازرد"؛ إلن وصل 
علئنممم الاطراف،، قي جيوشه وJااiي فارس، ألم؛ عثر خمسه 

فابنيؤإلأ سلت، فان _، الله وحسبي — ألقيهم *أنا وقال؛ الصافآ، 
٠عهديء ولي ءمجشاه® 

وأسروايزكه، يكسرهم القوم، ؤيزلث، ^٠^٣؛ فالتمئ وسار، 
اممروالاكان،وتراءئ اJقئالحمعان، ولاالسلطانأتمه، ممتثع مقدمهم، 
االأهددهإلأريذلاأرمانوس ( Jliالهديه، لءو1ن الط1ب الحلان، واصتلدم 

دينعن يقاتل ارإنلئ، إمامه*. فقال( وشاط، لطان، النحمي . الري®. 
يوموكان - اازوالا وقت، فالمهم ، باسملث، الفتح هدا ولعل ، بنصره الله وعد 

•• المجاسين® يد.عون ؤإنهم المنابر، علئ الخطباء كون فإنه ن محال — جمعة 
اياوفال'. وعمروجهه، وسجد، ودعاوأموا، ويكئاوسالطال، يصلوا، 

٠سلءإان« هاما فما فلنصرف، شاء س ، أمراء 
بجيشهوحمل ويحنهل، البياض ولبى بنده، حصانه دب وعمد 

العكر،ويثن، شاووا، كيف، يقتلون العدو وسهل فى فويعوا صادقه، حمله 

وأهلهارمب، ني يعد الروم، وبلاد خلاط- مشهورب؛ن بلد منازكرد أو؛ منازحرد، )١( 
ار*سر.ررم•

.يلدبادرييجان ت حوي )٢( 
الحش..قيمة معنائ: قارب كلمة ر.آ(اوزك: 



الإملارذرخلناءوملوك 

أرمارس،طامتهم وأّثر وا'تحرهماكل، الروم، وولث النصر، ونزو 
فهدالا؛ لا،  ١٠إمحرنجى؛ فقال قتاله، وهم اكوهرائين، مملوك امره 

ا1لك«.

والتدلل،التفر'ء فى يالم أرسلان ألب أف الاشلٌ بخط؛ وقرأت 
وأظسَش.
ومرحمجوهر يالجام فرسا وجد مملوكا أل ت الطاغيه أمر وكيميه 

ٍٍَِ ٌٌُ .ُ  ء

الغلام،فهم مذهب، وديع الذهب، من مغفر يديه بان رجل، مع مذهب 
أبعثألم اؤيلك، وقال؛ با1ةرعة، فقنعه السلطان، يدي بتن إلئ به ُأتى 

لوفلفرتعزمك كان ما قال: التوبيخ, من يغني تال؛ الهدنة؟ منك أؤللب 
القتلأوتحهرز،فىتال؛ فمائوملوتظنمح،؟ تال؛ كلنتح- قال؛ ش؟ 

ُء ُ  غيرها®.علئ عزت ما قال؛ الخداء. العفووتول بعيدة؛ والثالثة بلائك، 
كلؤاؤللاق ديتار، ألف وخممثة دينار ألف بألف مسه فامترئ 

توصله.نفقه وأعطاه و؛عث<محهءد0، عليه، بلائه، في أستر 

بزوالشعر أرمانوس، لرب فلنا آحر، و٠ةكوا فبادروا، الروم وأما 
ثلاثمتةنحو إليه يدم وصلت ما جمع ثم وترئب، الصوف، فلبس ملكه، 

•• الأرمن ثغور علئ غلب إنه ت وقل واعتذر، بها، وبعث دينار، ألف 
.ومت؛ناأاا ثلاث سة فى الملحمة وكانت، 

***

ا"أ_هآأآ(,• وااكظم«)A/ ٤(،  ٤.١٦ ١ ٤ النلأءا)يا/ »ميرأعلام )١( 



محيلأءلأ،> أطيب 

ءملاذ^،:لركة ابنكتير صف و* 
ئى١(  ٠٨-١ . V/Mوالهاهء)»_ قى كمحر ابن الحافظ ال ف□ 
أمثالجحافل في آرمانوس الروم ملك أثبل أرفتها -؛ ٠٦٤٣ستة أحداث 

حمةومعه وعدد، عغليم وعدد والفرع، والكرج الروم من الحال 
الفرجمن ومعه <^، jliألف بملرممتتا مأ ْع اJهلارقة، مجن ألما وثلاثون 

عشرحمسة القطنطّتية يكنرن الذين العواة ومن ألما، وثلاثون حمسة 
عجالةأريعمتة ومعه روزحاري، وألف، وحمار، ماب، ألفا مئة ومعه ألما، 

والماداتاوالسروج السلاح نحمل عجلة وألما والمسامير، النعال تحمل 
أن— الله قبحه — عزمه وهن رجل' ومثتا ألفا عدة متجتثق منها والمجانتق، 

ناوبهاوامتوصئ بغداد، حتئ البلاد بهلارةته أقطإ وقد وأهاله، الإسلام يبيد 
استوثمتطإذا ثم صاحبتا، فإنه الثخ، ب،نلاوث، ارفق • له فمال حيرا، بالحليفة 

واحده،ميله وأهله الشام علئ مالوا لهم، وحرامان العراق ممالك 
سكرتهملفي إئهم لنمرك ؤ يقول! والمدر المسلمن، أيدي من فامتعادوه 

هريم،وهم جيشه في أرملان ألبج السلطان فالتماه . [ ٧٢]الحجر: ب بممهون 
فىيومالآرُحاءلخسريشنمن^^١، c١١١كانيمالاهت ألخا، عشرين من 
الخقيهعلميه فآثار الروم، ملك جند كثرة مجن السلطان وحاف، القعدة، ذي 
بعدالخمحة الوةعةِيوم وفتا يكون بآن البخاري عبدالمللئا بن محمد نصر أبو 

الوقت،،ذك كان فلما للمجاهدين، يدعون الخطباء يكون حين الزوال، 

عزلله ومجد فرمه عن كلان LJانزل القيان، ونواحه الخريمان وتواقمج 
علئتصن0 فانزل وامتمحره، الله ودعا الراب، في وجهه ومتخ وحل، 



الإملارذرخلظءوملوك 

ملكهموأمر كثترا، حلما متهم فقتلوا أكتامهم، ومنحهم الملمن، 
أرملان،ألب اللك يدي ُين أوقف فالم1 رومي، غلام أمحرم ارمانوس، 

كنتأما يديك، يعا الأسير أنا كنّت، ءلو I وفال( ٠^١٧ ثلايث، بيده صربه 
فيوتشهرني تقتل أن إما هال: بي؟ ظنلث، فما ت فال مح. كل ت قال تفعل؟ 

غيرعلئ عزمت، ما قال: وُعيدني. الفداء وتأحد تعفو أن ؤإما بلائك، 
فقامدينار، أف وحسمتة دينار ألف يألف منه ه يففاضئ العفوالفداء®. 

 yu. الأرضوثل يديه، ب؛ن الأرض وثل ، ماء من شربه ومقام ، المللث، يدي
لثتجئزيبار ألاف عثرة الملك له وأًللق ؤإكرانا، إجلالا الخليقة جهة إلن 

جيشامعه وأرمحل فرمحا، وشيعه لارقة aJامن جماعه معه وأؤللق بها، 
محمدالثه إلا إلنه لا ١١عليها؛ مكتوب، رايه ومعهم بلائه، إلئ يحفثلونه 

غيره،علميهم مة5را قد الروم وجد بلائه إلئ انتهئ فلما الله®، رسول 
يقاربما والخواهر الاوه_ا من وبعث إلٌ، يخدر لتلمان الإلئ فأرمل 
الأرمن،ئلمك استغامث، ثم الصوفv، ولبس وتزهد دينار، ألف ثلاثمئة 
.بدللثج® إليه يتقرب، السلهإان إلئ وأرسله ، وكحلهأ١، فأحده 

سمئةفي القستلنهلينية من الروم ملك ®حرج النحاس: ابن قال ا0 
العدد،يحصرهم ولا الءرف، يل.ركهم لا فكانوا المطوعة، عن حارجا أف، 

كجيالبعصا بحصها يتلو وكراديس متزاحمة، وعساكر متواصلة كتائب، بل 
ماالحصون، لفح والألأت والكرنع السلاح من أعدوا وقد الشوامخ، 

العجمههرا، ألف مئة لكل فجعلوا الدنيا؛ واقتسموا عنه، الوصفا يحجز 

٠ممل ت كحلة ( ١ ) 



\تي\1صني

ناصطرتللك، والروم لملك، ربيعه وديار مفر وديار لملك، والعراق 
بانمن بعضهم وهرب جزعهم، وم وجلهم واشتد الإسلام، ممالك 

البلاد.لهم وأحلوا أيديهم، 
ئد— يومتذ والعجم العراق ملهيان _ التركي أرملان ألب المللئ، وكان 

رأيكم؟فما االسلمان، نزل ما علمتم اقد I وقال مملكتي، وجره جمع 
المنر،وأين ت نال بها. لأحد بل لا الخمؤع وهذه ثع، لرأيك رأينا ت قالوا 

ينمك،سمحت إذ أما قالوا؛ ٠ أحن كراما فموتوا الموت، إلأ يبق لم 
الفداءا.منفوسالك 

فيمخرج . »نلةاهمءيأولبلأدي«. وقال: ءعزنواءلئتلأقاتهم، 
عرضمرحله، مار فلما المتمن، الشجعان الأمجاد من ألما عشرين 

مرحلهمار فلما حمسة، ورحعت، ألما، عشر ه حمفوجدهم ، عكرْ 
الصباح،عند واجههم فلئا ألما، عشر اسا هم فإذا ، ءنكرْ عرض ثانية، 
فىالبيضاء كالثامة السلمون وكان الألباب، وحير الحقول أدهل ما رأئ 

ولم؟: قالوا»إنيثالآلهشمإلأبعداؤوال. فمال: الثورالأموي، 
لمادعوا إلأ متبر، الأرض وجه علئ يثقئ لا الماعة هذه لأن قال: 

•اإعلا : فمالواالحمعة—، يوم ذلك، بالمحر_وكان 
صاحبه،واحد كل اليويع وقال: محشر الشمس زالت فلما 
معي،فاحملوا أحمل أن علئ عازم ُإُيا * فقال ، ذلك، ففعلوا • • وليوصى" 

يرئلا صفح كل صما، عشرين المشركون فاصهلفح . أئعلء. كما وافعلوا 
يضربولا معي، احملوا اللي، بركة وعلئ الثه، م ُبقال: نم طرفاه، 



>مخالناءوطوكالإص

أئعلء.أن إلن سهم، يرس ولا يف بمنكم أحد 
يعدصما الشركن صفوف حرقوا واحده، حمله معه وحملوا وحمل 

فوقف،l_،، سرادق إلئ انتهوا حتئ . شيء• لهم يقف لا صف، 
عليه،قضوا حتن شعر فما إليه، يصل أحدا أن يظن لا وهو به، واحاحلوا 

!وصاحوارمحر، علئ فرفعوها رأسا وقهلعوا حوله، كان من كل وقتلوا 
فتهماليوف وحكأرا ، شيء علئ يلوون لا منهزمتن فولوا الللئ،ا، اقتل 

كرميعلئ أرملان ألب وحلس أستر، أو قتتل إلأ منهم ينج فلم أياما، 
منولبس طعامه، من وأم فراشه، علن سرادقه في مصربة في الللث، 
لوصانعا كنتأ ®ما ت فقال حبل، عنفه وفى يديه، ين الملك وأحضر ثيابه، 

وأنم،أرملان؛ ألب، قال حينئذ؟ قتللث، في أم، تشك أو قال بي؟ ءلفرمت، 
جمععلئ به فتلمافوا . فييعوْا. اذهبوا • • أثللث، أن من عيني في أفل 

يشتريهفما والملوس، بالدراهم عليه ينادئ عنقه، في والحبل العسكر، 
بهيابعتموئيه *إن فقال: رحل إلن العسكر آحر في انتهوا حتن أحد، 

أرملان،أو_، ألن يهما وأتوا الكاو_ا، وأحيوا فأحذوه . أشتريه®.الكلب، 

ينعلأنه منه؛ حير ®الكلب إ فقال فيه، دير ومما به، صنعوا مما وأخبروه 
إنهثم . الللث، يحني: - الكلب، هذا له وادفحوا الكلب حدوا ينفع، لا وهدا 

بهووكل عنقه، فى مربوطا قريته الكلب يجعل وأن بإطلاقه، أمر ذللئ، بعد 
.وكحلو0الاآالملك عن عزلوه وصل فلما بلائه، إلن يوصله من 

دارطح . ( ٥٥٣.  ٥٥١)ا/ الحاص لأبن المناق• مارع إلن الأشواق ارمثارع را( 
الشام.



أءدبلأ5لآرفى

.حمثكحمشالآممانُاا لأ4دركاأفأرسلأن، 
ناحتالذي الخيش، هذا هيثة تصور عن عاجزا لقم، العقل إن والد 

وتائدهم٠؛!^هؤلاء وعلئ . والنهاية.للموت استعدادا الحنوط رائحه منه 
النصر.ينزل 

الملوك.وأرعب القلاع، وانتح مرت؛ن، الروم بلاد غزا من الله رحم 
الاكuنترجمة في ١( ١ ٤ ١/ والتهاة*)٢ مءالداية كثير ابن ال ن□ 

عادلأركان اشعة؛ المماللث، صاحج، العالم، امل3لان ب الملم، أرسلأن أو_، 
عليرقيما الرعية، 'علئ ثغوئا رحيما، كريما حنة، سيرة الناس ؛ي يستر 

كثيرعليه، النعم بدوام الدعاع كثير وثماليكه، وأصحابه باهله بارا الفقراء، 
ولادينار، ألف، عشن بخمسة رمقاف مأ في الفقراء يقعد الصدقات، 

فيبالخراج الرعية من يمغ كان بل مصادرة، ولا جناية زمانه في يعرفإ 
ويكر، وزير0 المللئ،، ُ؟لام قي الناة بعض إليه كتب، • • بهم رقما ثيلن 

فهذبؤصحيحا، هذا كان إن له! فقال فاستدعاه ممالكه، فى ماله 

الحرصشديد وكان . زيه* له فاغفر كذب ؤإن آحواللث،، وأصلح أحلاقك 
التءاياا.مال حمفل علي 

إنحتن العلأة، ص إليه والداعون الشيعي، الفكت انتثر تممحه قبل 
لبتيالخهلية تحويل أراد عندما مرداس* بن صالح بن ءمحمود حلب أمير 

هذاحلتإ فى العامة رفض الع؛يديان، ؤيترك واللاجقة، العباس 

العدويقايل احيش عتوان نحت غنيمة، أبر لزياد الإسلأمء صغ من بطولية ءمواتف )١( 
>هموعض1لإمخمة.



طالب،أبى بن عالذ حصر هذه وقالوا المجد أثاث وحملوا \]ت>1ول، 
*اإ الاسأاُ عليهاأبوبكربحصريملي فليأت 

حلب،إلئ مار عندما أنه حناته ُرمن كان أرملان ألب جاء فلما 
محمودفحاول يديه، بين مرداسء بن امحمود صاحبها حضور طالب 

لالسالخلاننل _ت الزينبي طراد وهوالشريف، — بيتهما للمفير وقال االراو•ءة، 
أرملان:الالءلان فقال . لهم. وحطت، العباسية الخلعه لبس محمودا إن 
منيد لا إ العمل*؟ حير علئ ءحي ئ يودرن وهم حلاهم ساوي ءٍ شي أي 

حضوره*ر'أأ

إلئهاشم أبي بن محمد مكة صاحب، رسول ورد  ٤٦٢سة وقي 
حطبةؤإمقاط وللمسلطان، القانم للخليفة الخهلثة اقامة يخره السلطان، 

فأعطاه، العمل* حير عالئ *حي ي الأذان وثرك ، *العبيدي* مصر صاحب، 
أءءلينا٥، كدللث، المدينة أمير فعل ءاذا له; ونال دينار، ألف، ثلاث؛ن السلهلال 
دينار*,ؤ ألفعشرين 

أرملان.أو؟ا الله فرحم 
معاقلهم:في الباطئة ويلاحمرن الخلافة، هيبه يجددون اللاجقة لوك م* 

Si  اللاحقة آثار عن أبوشامة العلامة يقول I السلجوفيه،ملك 'افلما
،الملك* *نظام وزارة في ميما لا درس، قار كان ما الخلافة هيبة س جددوا 

.سموامحةَإلناحسنحالأتها*رم 

.٤( العبدة)ص٦ لحمد ف' التاريح 'ابميد )١( 
)أ(»الكا.لألأينالآنر)-ا/اا•(.

)'ا(»الررمحفياخئاراسأ)صام.



الباطنية؛سحق ني العظيم الدور لللاحقة كان ولقد ا0 
الباؤلية،بقتل ءبركيارق• الساوجوفي السلطان أمر - ٥٤٩٤نة ّنفي 

الشافصالفقيه ذلك في ؤيقودهم محدهم، من بقتل أصبهال أهل فقام 
وأمرJالآ>>Lإ٠حة، الغفير ابم جمع حنث محمد ابن عود *م

أفواجايالباطنتة يأتون العامة وجعل اليران، فيها وأوقد أحاديي بحفر 
القلاع$جو\من مامحوا قد الباطيون وكان الآحاديد. في ملمون ومنفردين، 

قواداحد فعزم الطريق، وقطعوا إ حوي وعظم وفارس، حوزمتان بإقليم 
فخرجرامفارقه؛لده، يريد أنه فأظهر بهم، الثك علئ *جاوليء السلاجقة 

لهمدبر قد كان العلريق وفي وأصالحة، أمواو س معه ما ليأحدوا معه 
٠أحل منهم ينج فلم فهم السفا فرصع مكية، 

٥٥٠ستة في  مقتلهالسلجوش ملكثا٥ بن محمد السالهلان قتل ٠ 
محادعةوبعد حصارها، يحد أصبهان قلعة عن وأجلاهم منهم، عفليمه 

. ١٢غطاس ابن صا-صها وقتل منهم، ومخاتلة 
الخامس،القرن بداية متد الشام في انتشرت قد الباطنية دعوة وكانت 

الخهال،وسفهاء العوام كثيرس له *فامتجاب، *بهرامء، داعيتهم مجيء بعد 
.٠ الإسماءياليةاأيهلش حوناس الشريعة، العلماءوحملة عنه وسكت 

أنمقابل االصالسيين، دمشق تسليم الإسماعيلية حاول،  ٥٢٣سنة ففي 

)م(»حططاصمسدمدضأ)آ/آ(.



١٣٣>مخلئءرشمكير

أبؤريدمشق أمير المؤامرة هذه واكتئف ®صورا، مدينة العييون يسلمهم 
بقتلالبالي فى ونادئ ، ®المزدمحاتيء الإسماعيلية مرر ممتل حهيزه، ابن 

.رمضازرا، نهر قي ذلك وكان آلاف، ستة منهم 3ةتل الباطنية، 
محمدالسالهلان ُرعلم الأثير• ابن قال  ٥١١سنة حوادث في و3 

ديارهمؤإحراب، ممحواثارهم متوطه والبلاد العيال مصالح أن االسلجوءيا 
بأمرهموالمم علميهم المقدم أيامه قي وكان ونلاعهم، حصونهم وملك 

قدأيامه وكانت، ®ألموا||1،أا، قلعة صاحبؤ الراري٠، الصباح بن ®الحسن 
لهالمجاورون وكان سنة، وعشرين منا يقارب ما القلعة مللثح فقد ، ءلال1، 

له ٧٧٥٧١مر رحالهم، وقتله لهم عنانه كثرة من صورة، أقح في 
®ألموت،سارإلئ ثم منهم، نلاع نْللثإعدة ، ®أنوستكان٠ العساكربقيادة 

هذاولكن القالعة، وترك الأمان لأحد يراوغون وهم أشهرا، وحاصرهم 
فتفرقتمحمد، السلطان بوفاة الخبر حاء ثم حصارهم، في استمر القائد 

سكرمحهولمتفتحالقلعة^ر

وقتل®ألموت، في بالباطية أوغ ( ٥٢١)®ستجر، السلهلان عهد وفي 
.كث؛تاحلما منهم 

المسلموناستراح فقد العودة، بشائر من الجرمح؛ن هؤلاء محوآثار إن 
حلوقفي شوكه يعتبر وبقاوهم كله، العالم امتراح بل شرهم، من 

يزعزعوننهم الداخل ني وآما خارجي، عدو كل مع أبدا فهم لم؛ن، الم

)ا(أالكا.لأ).ا/آها•(.

)مآ(أالكاملأ)«ا/'اها•(.



الكلارفيأطيب 
منخ0ؤ\ أشد فهم ورعب، حرف في الناس فيعيش والئمأنية، الأمن 

بخيروأمراوهم السلاجمه قام وقد الإسلامي، الصم! وحدة علن المنافمين 
الث4فجزاهم مرصد، كل لهم وئصدوا معاقلهم، في لاحموهم عندما عمل 
•خرا

اش:لأم *اكفي 
بالله.التهلهر بن محمد أبوعدالته، الؤمنين أمير 

 a٠ الذهي ال ق(في»السيرا A ٠ ١ . ٤ ٠ ٠ :)خاكفي »كان ٤
لأهله،مكرما محثاللحدسموالعلم، حوادا، صارما، مهييا، عاملا لبيبا، 
الخلافة،معالم جدد سيامة، وحن تديني إلئ يرمع السيرة، حميد وكان 

حيوثه,فى وعرا ينمه، المهمات وباشر 

زمرةبالعدل، دضر0 أيامه كانت، ميع عبدالبن محنالها أبو قال 
بعدليته مع ير ولم ومعها، الخلافة قبل العبادة من قدمٍ علمئ وكان بالخير، 

.١ منصورة حيوثه تزل ولم والولع، الرهد ُع شهامته في المعتصم 
اللهرمحول - أيام بتة يتخلف، أن قيل — منامه في اكفي رأئ 

لأمرءاهفي ث لمب قلدا . . يي، فانف ، إليلث، الأمر اميصلسا I له يمول 
.ال1ه،را،

ا:محمودزنكي والدءنورالدين زنكي الأنابك عمادالدين لملك ا* 
حلب.حبا محا محتقر، أق الدولة، قسيم ، الحاجب، ابن 

ير«)'آ/ا«إ(.)ا(أال



الإملارذر-محلناءوملوك 

الملوكأحن ُرمن ت كثير ابن عنه قال كما سنقر، آق والده كان ا0 

•ا ّريرْأّيرْ 
ستةالأتابك إلئ ُغالاد  ٢٢ثحنكيهرملكثا٥ بن محمود السلهلمان فوصى 

ه.٥٢١

حلبوتملك الرها، رروافتتح أمره، وعظم البلاد علئ الأتابك امتولئ 
ضإكابالمرغ من راّستقذ وباياس، وبنلبلثا وحمص وحماه والوصل 

البلاد.له وداذ هم بأنفوشغلهم ولوحهم، ، والم٠ 
بشجاعتهيضرب وكان الهيبة، عفليم كأبيه، مقداما شجاعا بعللأ وكان 

ويحلالبلاد، عمر . جنده.ناء علئ حنن غيرة فيه ينام، ولا يقر لا اثل، 
آعداوهوكان الفرغ، ودوخ عده، مدائن واقتح أمورها، ورب حلب 

وهويتتمحفمنهمؤيتوليعلئ؛لأدهم«رم.محيطتزبهمنالجهات، 
أكثرتوحيد قصيرة بفترة — الثه رحمه - زنكي ا'ستهلاع أمره أول أني 

الشام،ببلاد الدين عماد يعلمه ما والروم الفرنحه رأئ وثا الجزيرة، أقاليم 
مهمقريتا نزل بل بكثرتهم، منازلتهم زنكي ير ولم حلب، حصر قرروا 

عودملهلمان الإلن الشهرزوري الدين كمال القاصي وأرمل لمناوشتهم، 
*إذا! محيراالقاصي فقال الجده، ويهللب يالواغ يخثره بغداد، في 

زنكى!فقال البلايا. وملكوا حجة هدا اثخدوا اكرالسلءلان، عجاءت 

(.١٥٧/١٢)١(•سرالهاة^)
الشرطث.الأن سمون من محم ت والثحة النتن، رتاصة بها يقصد )٢( 

)'آ(»اور«)'آ/ا،ما_ابما(.



الكلارفىأطيب 

وعلئإسلام، الشام يبق لم حلب أحد ؤإن في، طمع قد العدو هذا اون 
.الكفار*؛*؛ من بها آولي؛ ذالسلمول حاو كل 

والأموال،الحيوش حشد ستطيع قوي رجل بإزاء الفرنحه وصار 
مجايهةمر ذللث، عند الأمور، مهد قد أنه ورأئ الخال، له اصتقر وعندما 

وذللث،وأنطاكية، حلب ض يع الذي ررالأثارب،* بحصن وبدأ الفرنجة، 
بخيلهمالصليبيون له وحرج الحصن، وحاصر السلمان، علن صررْ لنية 

قلعةأهل وحاف معهم، وقعة أول وهي لأسي؛ن، النصر وكان ورجلهم، 
ُتللئالمون المولوي الزمان، استدار هتا ومن ، نمالحوم ُحارم'ا 

يكنلم ما جاءها البلاد أن وعلموا الكافرين، قوئ وصعضت، الأعمال، 
فيطمعوا فد كانوا أن يعد أيديهم في ما حمفل قمارهم اوصار بالحسبان، 

.الحمح* مأنلثا 
واستولواالفرنجة، ومعهم محليم بجيمر الروم حاء  ٥٣٢سنة وفي 

ونزلزنكي، وجاء اشيزر*، مدينة حصروا ثم بحلب، المحيهلة البلاد علن 
آخريعري ثم الروم، من تخفا النرايإ يرمل يوم كل وكان حماه، علن 

الحبال،؛هذ0 تحصتم قد اونكم لهم'. يقول العدو إلن وأرمل النهار، 
لهم،ترما ذللث، يقحل وهو . نلتقي*.محن الصحراء إلن عنها فاحرجوا 

وقالذللث،، من الرعب، قاجه في تحالن الله فألقن بلقائه، المللث، علن فانثر 
ؤإنماا الكثيرة؟ البلاد وله ترون، ما الحساكر من معه أن ءأتظنون I لهم 
كثرةمن ثرون فحتنثذ له، وتصجروا ، لت3لمعوا معه من نله يريكم هو 

,٣( ٥ / ١ ) الدركن، اخار 'الروصتئن،ي ا ١ ل 





٣٨

-:٠٠٣٩ءالرهاءمنة فتح *

الصاسانحكم تحت وكانت الدية، هالْ محاصره زنكى ئرر 
عظيم،مر بها الذين رغ اJ٠من المسالمين علئ وكان ءجوّليناا، ؤيتملمكها 

قحهاحتئ حمارها، في وألح يوُّا، وعشرين ثمانيه زنكي فحاصرها 
نومهاوأياد صليالها، ونئص فاصشاحها، ، الآحر0 حمادئ في عنوة 

النهبمن أيديهم الناس وملأ انها، وفرم شجعانها وقتل ورهانها، 
عندالمدن أشرف من وهي الإسلام، -نحم إلئ المدينه وعادت والثالب، 
والحصونالمدن س الفرغ بيد كان ما علئ زُكي، وامتولن النمارئ، 

الفرغ٠^؛ س الحريرية الديار وأحلن وغرها، *مروج* ك والعرايا، 
عظيما،فتحا وكان آمتين، الخرف، بعد البلاد تاللث، أهل وأصح وشرهم، 

الصالحينمن كثٍت حلى وشهده ثثره، بها وطايب ذكره، الآفاق في طار 
حال،ياحمن - موته بعد - ايام في زنكي ُررأيت، •' بعضهم وتال والأولياء، 

بفتحت فقال مماذا؟ فقالت؛ لي. غفر فقال؛ يلمثؤ؟ الله فعل ما له" فقلت 
.١^٠
الملوكحيار *_ • كثير ابن وصفه كما كان فقد زنكي، الله رحم فه 

بجهادبدأ الذي ®وهو حازما®، مقداما شجاعا كان سيره، وأحسنهم 
كانالحهادي التجديد ولكي لمين، المنفوس إلئ الثقة وعادت الصليبيين، 

•مح*أاا بن مصود الدين رر يدابنه علئ 

,٨(  ٠٠٧العبدة)صزآلحمد نمه، ءايعيد )١( 



الإّلأم>ذرحلغاءوطوك 

الديننور القامم أم العادل، اللك الشام، صاحب الإسلام، يث له 

3مح؛بن محمود 
الديننون ءوكان : ( ٩٥٣ -  ٢٥٣ Y/ في»اور«)٠ مخه الذهي ال ف□ 

ثمدمشق، حاصر مثله، المول ترئ أن قل والخهاد، العدل راض حامل 
وفامية،كثيرة، حمريا أولأ افتتح • سنه. عشرين يها وبقي تممحها، 

تاب،ومن ومرض، باشر، وتل وعزاز، المرة، وهلعة والراوندان، 
وأفلهرالفرغ، من آلاف ثلاثة في وقله أنءلاكية، صاحب البرنس وهزم 
ودمشقوحممي بحلب المدارّس وبض الرافضه، ولمع بحلب، السنة 

والخوف،للعلأء دمشق إليه وسلت والساحد، والخوامع وبعلبك 
والمدارسالحديثث ودار المارستان وأنشأ أسواقها، ووسع فحصتها، 

وضمانوالكيالة الغنم وسوق بطيخ دار من المكوس وأبطل عده، اجد وم
مرات،النرغ وكر والمنيطرة، بانياس العدو من أحد ثم والخمر، النهر 

ولأي•ولوحهم، 
تعبدذا المحل، مليح الرمي، ح.ن الهيبة، وافر سجاعا، يطلا وكان 

أنالله يسال انر أبو كاتبه سمعه للشهادة، ترض وكان وولع، وحوف 
الخلير.وحواصل المساع بطون من يحشرْ 

والأيامالضعناء علئ ووقف التمة، وأنصف العدل، دار وبنن 
بأحدالعم تخراج وامالثبوية، المدينة مور بتكميل وأمر واأج-اورين، 

والحوروالربط الخوانق وعمر الحجاز، درب وفتح -، التل تها ل- 
والأيةوالرها وسنجار حران ملك إذ فحل وكدا . وغيرها. بدمشق والخاتات 





الإسلارذرخلناءوملوك 

نيماالكمار من وانتنع ررحاهد، • الحوزي ابن المج أبو قال و0 
دينار،ألفا سعثن عليه غرم حامعا يالوصل وبنئ وحصنا، مدينه وحمثن 

التواضعإلئ مميل وكان مصر، فتحوا حنودا وبعث موته، نل الكوس ورك 
اكدس،بت فتح علئ وعزم مرارا، وكاتبني ، والصلحاء العلماء وحب 
.وحممهثه، وست\ن سع سنه شوال في فتوفي 

منليد له « _jijلم الدين نور ®كان عبداللهليف الوئق وفال ا0 
وياوستارة، أغلائا ؤيعمل تارة، ينخ يدث، عمل من ياكل وكان الجهاد، 

الناقصمدهب يراعي حسا وكان والمصحف، النحاده ويلازم الصوف، 
.أهلزما؛لااأحن إسماعيل الصالح ابنه وكان ومالك، 
 Q| حمحازرا، ابن وفال I ممصر،الدين لتور والخهليه الك؛ ®ضربت

منله والاوفاف، البر كثير مجاهدا، ؛الثتع، متمحاعائدا، زاهدا وكان 
دمشقبقلعة شوال عشر حائي فى تور الرصف، يستغرق ما التاقب، 

وكانروجع، فما مهيبا وكان فامتنع، بالعصي، عليه وأشاروا بالخوانتق، 
بالملكوعهد حآكه، سوئ شعر بوجهه ليس الصورة، حن طويلا، أّمر 

.ّتةااعشرة إحدئ ابن وهر ابنه إلئ 

واسعَوكان تكه، في لحيه له أسر، ءكان : الاسررأ، ائ تال و□ 
بحدفيها أر فلم الئَ، طالت العتن، حلو الصورة، حن ايبهة، 
منهتحريا أكثر ولا محيرته، من أحن عتدالحزيز بن وعمر الراشدن الخلفاء 

(.١٨٨،  ١٨٧)ا(»وذاتالآءيان«)ه/هما، 
)ما<»الكا.لأ)اا/"ا«أ(.



الملآممِرأطيب 

مناشتراْ قد له ملك من إلا يتصرف ولا يلبس ولا يأكل لا ولكن للعدو، 
دكاكين،ثلاثه ءأع3لاها مته، زوجته ءللب.تا لقد الخيمة؛ من سهمه 

حازننيه أنا بيدي ما وجميع هدا، إلا لي التس I فقال قاسقكها، 
يتركلم حنيفة، آبي هتا JLcعارئا وكان كثيرا، يتهجد ولكن • • للمسلمين® 

كلفي البر في آوقافث حاصل أو ومحممح *كسا، — ّسعتنا علن — بلائه في 
صرؤية،.دينار ثهرتعةآلأف 

فيأصستا فإن ينم؛لثا، تخاطر لا بالته ايوري• التيالمهلب له قال 
حتئمحمود ومن *. فقال اليمآ. أحده إلا أحد للمسلمين يقن لا معركة، 

لأإuهإلاهو.ضَاةسولي، مالهدا؟ا 
للشعراثوما نفعر، في إلا الأموال بدل يرئ لا تقيا، دينا كان ت قلت ا0 

أمامهيقول وفيه ماق. عنده 
مشكمسالخيرات على فخل له زهدوا قد والناس زاهد سالهااُغا 

والنهلسابوع رفيها العاصي من طاهرة الصوم شهر متل أيامه 
ُلميلبسورعنه؛ ابوزي مبط مل في الأسمر ابن الدين مجد ونال 

خلعهلبس قد قلت! - بلائه في الخمر بح من ومغ لهبا، ولا حريرا الدين 
المفي أوراد وله الصو;، كبز ولكن قال؛ - الدهب واطوى الخليفة 

أقصدما والله إليه؛ فكتب فقير، عليه فأنكر بالكرة، الئب ؤيكثر والنهار، 
أدمنتقد الخيل فتكوو الصوت، وقع فربما يثر، في نحن ؤإنما اللعب، 

ءلنالأنملافوامُواكرً.
شخحمويه لأبي فأءءلاها مدهة، مصر محن عمامة له ؤأهديت 





أطيبص"رفى

الكوافى،يخيط فلكن عجائز، له اكان ؛ الحوزىُا؛ مط ال ق□ 

نما،,ض، ومطت غ، له مننها ، السكاكرلآا ؤيعمل 
ظهرعلن ير لم ودنا، قيا الناس أقوئ من *كان ت واصل ابن ال قة 

لعباالنام أحسن من وكان ، يتحأ]؛؛ لا عليه حلق كأنما منه، أشد أحد نرمز 
ويرميهايدْ|لئماتدان،الهواء، من هلمها الفرس يجري بالكرة، 

تعرصتطالما يقول! وكان بأمْ، تهاويا بكمه، الخوكازرم ؤيمملث، 

أدركها*.فلم للشهادة، 
الدينازر الاست نه ألوعلئ فراشه، علئ أدركها قد لت؛ ق□ 
الكبير*١لJاريخنا قي ذكرته بلائه في المكومحى من أمشتل والدي * ٠ الهيه..* 
دينار،ألما وثمازن ومنه دينار، أك حممئة العام في وميلعه ممهنلأ، 

ألفاعشر منه الرحبة علن منها الشام، مد من دينارا ومحبعون وأربعة 
ثمانيةالموصل وعلن ونتفا، وصيعمثة ألما حمون دمشق وعلن دينار، 

؛الكتاي، وفي ونتف، دينار آلاف سبعة حعبر وعلن دينار، ألفأ وثلازن 
كلواؤ ئ النسور، يوم إلئ باق الدهور، علن مستمر إنعام ذللن، أف فأيقنوا 

ندلهفمن ؤ . [ ١ ٥ ]سأ: غورب ورب طبه ننده له واذكروا ربكم زرق من 
(.١٩٧)A/الزمان، را(فىاصأة 

اويثق.ثق يدمن ما وكل ، والنا٠ الهرونحو، يدبه ما ت الثز ت اللغت كب ني )٢( 
زالولا لإغلأُه، الباب حلف يوضع الذي الرلاج الراد يكون وند • ّسكور • والجمع 

ؤيعملت الزمان مرا، وني • للمزلاج الغر كلمة لون ينع^ا يومنا إلن النام آمحل 
الكاك؛رللأبراب.

وتعريها؛معكونة، عما وكل الكوف، لب عما و*ي فارسة، كلمة الخوكان؛ )٣( 
(.١٠العربة،)ص٩ القارصة الألفاظ ،معجم انظر؛ وانمولحانة. المولج 



الإملارذرحلظءوملوك 

uIuj  رحبفي وكتب . [.١٨١]البقرة:ي يدثونه اأذين عنى إئمه ظدْا ممعه
.وحممئة٠ سحروستان ستة 

 Qأنوالد0 عن سلام ابن الدين نحم لي ررحض '•  ٢١الحرزيأسط ال ق
ولافهبريرمايصوم، عشرين نورالدين مازال دمياط، علئ نزلت لآ البرغ 

فىيخاطبه أحد يجسر ما مهثبا، وكان يتف، وكاد فضعف الماء، علن إلا 
بثزيايحيئ، الوميمول"• إنهرأئالمي؛.في إمامهيحين: فقال ذلك، 

الرمما الثه، رسول يا فقلت؛ دمياط، عن الفرغ يرحيؤؤ الدين نور 
نورصش فلما يحين، وانته • حارم يوك بعلامة له: ثل فقال؛ يصدقني. 

أوتحدثني يحين، يا له؛ فقال يحين، هابه يدعو، وشؤع الصح، الدين 
هدهالنتي. رأيت أحدثك، أنا فقال؛ وحرس، يحنن، فارتعد أحدثلث،؟ 

قوله:معتز ما مولأنا، يا فبالله نعم. قال: • وكدا كذا للث، وقال الليلمه، 
فانفردت،علنالإسلام، حمت، العدو، التقينا ثا فقال؛ يوكحارم؟ بعلامة 

فيمحمود من سيدي، يا ومحلت،: التراب، علمن وجهي ومرغت ونزلتا، 
•• بكرّْل-ا يلتق ما امحعل النوم وهدا حندك، والحئد دبملثؤ، الدين التن، 
.علتهم،١ اللمه فنصرنا محال: 

فيالخهادى التجديد يمثلان الدين وصلاح هو زنكي محمود الدين ور ن* 

هوبمل وأنه ، وحهادْ وأثرْ الدين نور السلطان فضل معرفة أراد من 
أبوصامةقاله ما ءلطالإمعنا عصرهما، في الخهادي التجديد الدين وصلاح 

(,٢٠٠)ا(».رأةالز.ان«ص/ا"ا،ا، 





شيءأي علئ • أصحابه له تمال فقد كيفا حصن صاحب أما له، فاستجابوا 
المهالك.فى والماس ه نفيلقى الدين نور فان القعود، علئ • ثال عزمت؟ 
ماأولئك؛ له فقال للغزاة، بالتجهز أمر الغد كان فلما رأيه، علن فوافقوْ 

نورإن قال: صدها؟! النوم فنرئ حالة، علئ أمس فارقاك يدا؟ مما عدا 
0ذ\عتي،عن بلادي أهل حرج أدجدْ، لم إن طربما، مص سلك ئد الدين 

الفرغ،من الملمون لقي ما لهم يدكر وعنائها، زهادها كاتب قد فإنه 
فقعدالغزاة، علن المسلمإن يحثوا أن إليهم ؤيهللب الدعاء' ُّهم ؤيستمد 

.اليرإليهل١، من قلائد 
فأصابه، الدين* انصر أحوه معه كان قلعتها، ونع باناس ونعة وش 

عنلك كشف لو قال: الدين نور رآه فلما عينته، إحدئ أذهب سهم، 
كشادهابالأحرئ,الآحرالديأعد٧؛،، 

بانياسقلعه ملم الذي أنر* الدين امحم ولد الفتح هدا في معه وكان 
ولكالقح، يهدا واحدة فرحة اللمسلبن الدين'• نور له فقال للفرنجة، 
منوالدك جلد الله برئ اليوم لأن قال: ذللث،؟ كيف، فقال: فرحتان. 
.الار*ل'، 

علنعاكما الحماعات، فى الصلوات علن موافلبل - الله رحمه - كان 
فيمتحريا الإنفاق، في مقتصدا والفرج، العلن عقيم القرآن، تلاوة 

لحمام.كلمه منه تسمع لم واللأس، المْلاعم 
)\\ا٦'rا.ty)\الآ\ذك

)؟(االكاءل«)اا/إ•^.
•١لدوكن٠ أ-محار زي لّاا'الررصتتن 





اس1عللملوك حدد فهوالذي الحقيقة وعلئ ، شيء كل في سجنته الإنصاف 
فإنهم، واللس والمشرب المأكل من الxممات وترك والإنصاف، العدو منت 

ولامعروما يعرف لا ومحرجه، طنه أحدهم همة كالحاهلية ذلك محيل كانوا 
•منكرا محنكر 

رلأد0من بلمي محي يترك فلم صيرة، الملوك أحس كان فإنه عدله واما 
الشاميلاد في جميعها — الله رحمه — أكللمهها بل عشا، ولا مكما ولا ضرية 

•ومصدرا، والحريرة 

ومحوادأمراءه أن بناتها صيب وكان للعدل، دارا بنن انه عدله ومن 
كمالالقاصي إلئ الشآكاوئ فكثرين، يجاورهم، من علمن تعدوا جيوشه 
فلنا، شيركوها< الدين ®أمد القائد علمن يتجرأ ولم يخهم، فأنصف، الدين، 

فقالبهيا، الدينء ءأسل وأحس الدار، هدْ بتن بدللمثا، الدين نور سمع 
فامضوالاصلينه، أحدكم، بس، بالحيل دار إلئ أحضرئن، لثن والله * لوابه 

إذات فقالوا .  ٢٢محهرالحال وافصلوا فأرضوه منازعة، وسه سك؛ من كل إلن 
يدي،عن أملاكي حرؤج • فقال • الهلل-، في ينتهلون الناس فإن هدا فعلمتا 

•ظالم أبي بض الدين نور يراني أن ص علي أسهل 
ماعلم فلما الأسيؤع، في يوم؛ن الدار هده في يجلس الدين نور وكان 

الذيلله رالحمد ومحال: ، للهمجد شتركوه، الدين أمد مع حصل 

)>(االروضتينأ)ا/آ■(.
يطلب,ما كل له ترمحنوا ان ولر طريقة، بأي المشكلة انهرا )ما(اي؛ 

)ما(»الروصتينأ)ا/ين.



.عندنا،، حضورهم قبل أنمهم من ينصثون أصحابنا جعل 
.أعظمها!ما الضة هذه ؤإلئ أحسنهاا ما النيلة هده إلئ فانظر 
مدنأمرار بنن فقد فكثير، الصالح من الإسلام بلاد في فعله وأما 

وكانودمشق، وحمام بحلب المدارس وبنن بناءها، وأحكم حميعها الشام 
•ذااثا علئ يحدونهم أمراؤه وكان محل، أعلمئ في عنده الدين أهل 

نورأمام ٠ ابرري النسالدين ®قطب الشح الامرامِ احد يكر فقد 
زلة،تغفركل حسنة ل علميه ررياهذا، فقاللهالسلءلان: الدين، 

ذكرت،ما أضعاف فمكم وأصحابك،، أست، وأما والدين، الثلم وهي 
أفلاحنانكم، عدم مع سيئاتكم أحمل وأنا تغفرها، حنة لكم ولبست 
ال— والله — أنني علن حنته، وحول هع ٠ صحت، إن — هدا سيئة أحمل 

.، لأؤدبناث،ا،لبوء وذكرته عدت ؤإن تقول، فيما أصدقالث، 
يتصرفلا ، الملوك، هدايا من إليه يهدئ كان ما أن وتقواه، عمته ومن 

ؤيحصلالقاصي، مجلس إلن حرجه بل كم، ولا قلل لا منه شيء في 
فيألقابه امقاط الخطباء وأمر المهجورة، الماجد عمارة في ويصرمحه ثمنه 

الذيررهو _ت الأصفهاني العماد وصفه كما - وكان المابر، علئ له الدعاع 
فاستفتحوياغالصت، الكفر، علّس، وفد الخام، بلاد إلئ الإسلام رونق أعاد 

. ٢٢١.*عقاطها. واستخلص معاقألها، 
بالشرعإلا شيئا يعمل لا أن شرتلتها قائد أمر الوصل ممللث، وعندما 

)ا(«الروصجنأ)ا/ه(.
)أ(أالررصمحا)ا/اا(



الإملارذرخدناءوملوك 

أنمنه وطلب . . ّةراأ باليا يعملون تبله وكانوا به، القاصي يأمر الذي 
.الشر في زيادة اهدا ؛ وتال فرفض العقوبات في يزيد 

نورالدين:توحات فه 

الدين^ ٣٠دمشق والي نيارة أثناء أنه الفرنجة، مع وقعاته أوائل من 
فيهايحثهم الماسي، طرابلس صاحب من كتاب حاءهم في؛*_؛، أنرا 

هووحاصر الهللب، هدا الدين نور فامحتغل ارالعرممة*، حصن أحد علئ 
وأحياه.الحصن الدين 

فيهااحممع وتد الشام جريا إلئ الدين نور مار  ٥٤٣منة وفي 
هاكبهم فالممئ الشام، بلاد من الداخلي الحزء ممد علئ ءاز٠ين الفرنجه 

. ٢٢١الفرتجةوانهزم اللمز علن نصرْ الله أنزل نم القتال، أمد واتتتلوا 
ثمونهب، حوله مجا وخرب ءحارم*، حمن هاجم  ٥٤٤منة وني 

لمونالمفيها انتصر الفرنجة، مع معركه ودارت ارألب* حصن إلئ عنه رحل 
وحاصرْ*فاميا*، حصن إلئ الدين نور مار ثم أنطاكة، أمير فيها ويل 

.صلحارآا ه ثم عليه، وصتق 
أمراحوصلتزاأحدشياط؛نبعل نورالدين استطاع  ٥٤٦منة وفي 

منوغيرها ومزعش وعزاز تاب وع؛ن تنأ؛اشر تلاع أحد اّتهلاع الفرنجة، 
حلب.أعمال 

يخقلالدين نور وكان دولته، صمن دمشق دخلت  ٥٤٩منة وقي 

)ا(»الروصتنأ)ا/*آا(.
(،)ا/خه(.00)أ،'ا(أالرومتنأ)ا/



وحدها،محعتفه وهي العفن، إلئ طريقه قي لأنها لأحدها؛ زمم من 
نوركر0 عن عدا يالصلمسم، يستجير فإن بالقوة أحدها حاول ؤإذا 

بهجومفاحأْ حتئ الدين® *مجتر عالئ تحايل ولذلك الدماء، لسمك الدين 
يدكر،قتال دون فدحالها له، ليالموها دمشق أهل كاتب أن يعد مريع، 
حمص.مدينه الدين مجتر وأعطن 

الدعاء:فى وإخلاصه جأشه وسامت، امه دة ش. 
الخبر®ورد • الروصمن® ®عيون في شامة أبو يقول -، ٥٥٥٣محنة ي ف3 

نورالمولئ وأن لمئن، الإلن وزحفوا تحمعوا، الغرغ بأن العسكر، من 
عكرأن وامق الخمعان، والتقئ العسكر، قي الحال في نهص الدين 

وبقيالاجتماع، بعد وتئرفوا فاندفعوا، المقدمن لبعفى فيه حصل الإسلام 
غلمانهشجعان من يسيرة عدة فى مكانه فى ثابتا _ الله رحمه — الدين نور 

ومنمنهم فقتلوا المثهام، فيه وأطلقوا الفرغ، وجوه في حواصه، وأ؛هلال 
منخمهم طهر فن من حوئا منهزمين ^١ إنهم ثم ايجر، العدد حتولهم 
ويباتبأسه يشدة متهم الدين نور — الحمد وله — الثه وبثي الإمحلأم، عكر 
حماعته.فى محالما مخيمه الئ وعاد شجاعته، ومشهور جأشه 

نوريقي I فقال الواقعة هده الأشتري بن الحسن أبي بن أبوالفتح وذكر 
،حبيش؛، ®تل  '•له يقال تل علن واقما يسيرة، وطائفة قليلة شرذمة ْع الدين 

رحالزالكفار،ْع اأال>أاإمين رجاله احتلط بحيث الكفار، عسكر ثرب، وقد 
قليهيجمح حاصرا ، الدعاء نبلة إلئ وجهه موتا الدين؛حداتهم نور فوقفا 
الولأيه،هده قلدتتى ، الضعيف؛ العبد أنا رب، يا ؤيقول! بسره، ربه مناجيا 

َ٠٠



الإملأرِذرحلظءوملوك 

مماوأمرتهم عيالك، ونصحت بلائك، عمرت النيابة، هذه وأعطيتني 
وأظهرتءرسادكراتِمنها، وض|ئمحئ، أموتيبه، 

هؤلاءدثع علئ أمحير لا وأنا الملمون، انهزم ومحي بلائهم، محي دينلث، شعار 
ملمتهامحي هذه، نفى إلأ أملك ولا ، محمد وسلخ، دينلث، أعداء ااتكفار 

.لبيلئ، وناصرا ، دينلئ، عن ذابا ، إليلث، 

عليهموأرمل الرعب، قلوبهم في وأوقع دعاءه، الله فامنجاب، 
نورأن وحلنوا عليه، الإقدام علئ جروا وما مواصعهم، فوقفوا الخدلأن، 

الكمين.في الملمين عكر وأن ا"ايلة، عليهم عمل الدين 
يديه،ب؛ن الأرض وقكوا الدين، نور مع كان من كل وترجل قال: 

فيلمين المبجميع انت، ، اللك، أيها ؛ وقالوايرجمر، أن في إليه وتثشوا 
منوصعق، وهن بالله. والعياذ - جرئ فإل الإقليم، وفيهدا الوضع، هذا 

وحلفقال: تداركه؟ علئ بمدر الذي من لمين، المعالئ الكفار امتيلأء 
الموضع،ذلك، من ورحلوا كرها، فرمه بعنان أخذوا أنهم ، ذللث، شاهد من 
الكفارعرف فلما الوضع، ذلك، من يرحل أن الدين نور عزم في كان وما 

حذلهمعفليمه، ندامة ندموا حيله، ولا كمين لا عليهم كان ما وأنه ذاالئإ، 
تعالئ.الله 

هJ;٠٠٨ط وفي 

دينار،ألف مثي واحد يومٍ في قثم أن إلئ الدين، نور الخزج أكم 
أنديوانه إلن وتندم ، ذللئ، وغير والسلاح والخيام الدواب من غيرها سوئ 

يكرمن فكل منه، أحذ الذي عن منهم واحد كل وسألوا الخند، يحضروا 



علمكثيرا، شيئا وادعئ حضر، الخند يعص أن فذكر عوصه، أعطوه شيئا، 
الديننور إلئ فأرسلوا يحاله، لمعرفتهم ادعاه، فيما كذبه النواب يعفى 
الالجواب فأعاد ، ادعاْ ما عالئ تحليقه فى ؤيتأذنونه القصة، إليه ينهون 

.وكثيرْ ثليله علئ الثواب أرجر فاني عطاءنا، يكدروا 
عظيمهوصلات كثيرة، إدارات بلادك فى للث، ءإل I أصحابه له وفال 

فغضب. أمثل. لكان بها استعنت فلو ، والمتاء والصوفتة والفقراء االفقهاء 
وصرونثرزفون فإنما ، بأولئلث، إلأ أرجوالنصر لا إم، والأث '• وقال هذا من 

—فرامي علن نائم وأنا — عني يقاتلون قوم صلات ^ ٥٥١كيف يضعفاتكم، 
قدسهاك رآني إذا إلأ عني يقاتل لا مذ إلن وأصرفها يخطئ، لا بمهام 
إليهم،أصرفه المال ؛ست، في نصيسا لهم القوم هؤلاء ثم وتصيب، دخْإئ 

.ا ١١مكتواااا غيرهم؟ كيف،أعطيه 
.ا محاأعظملثإوأإمهائاوأكرملث، . يانورالدين. درك لل 

.:٠٥٥٩منة احارم، رقة في الخظيم مرءنورالدين، ن* 
شمتهم ويل ُحارمُ، اليرغعلكن، الدين ُكسرنور ت أبوثامن قال لة 

والبرنسالقومص ؤآحد نحا، مجن وأمر ألما، عشرون واحدة معركة 
الفرغإن نم مبينا، وفتحا عطيما منحا وكان ملوكهم، وجميع والدوفس 

منالخمن عند فتركوا إليها، يجبهم فلم المهادنة في الدين نور إلن أرسلوا 
إلئبلائهموتفرقوا،.وعادوا يحميه، 

جاءإذ الصليبيى، ْع الدين نور معارك أعفلم من ُحارمُ فتح وكان 
الررضتينأ)ا/مهآ_\<0آ(.را(اء؛ون 



الأملارذرخلظءوملوك 

اايرُسعلتهم القدم ولكن وملوكهم وحديدهم، بحدهم الفرغ 
جوّين،وابن طرابلس، صاحب وافص، انط1ك؛ت، صاحب اييموندا 

عليهموانممر حارم، حصن خارج معركة إلئ ■>نب الدين نور واستطاع 
.يده ^ن أسرئ واللوك الأمراء كل غ ساحما، انتصارا 

(;٢٧٢-  ٦٧١٦الروصت؛ن،)ءعيون قي شامة أبر العلامة ال حم□ 
والأرمنوالفرع الروم الدين نور ®كسر عساكر; ابن القاسم أبو الحافظ ءرقال 
نوبةفي أسر0 في ابيمندا ووير ألما، ثلاث؛ن وكان ارحارم* علن 

الحهاد*.في ءثلٍمأمم مماو ه وباعهتفحارم، 
يعني— المرغ من الشام حلو الدين نور *اغتنم • الكاسب، العماد وفال 

معهمفضرب ارحارم* عالئ واجتمعوا وصدهم، - مصر إلئ رحيلهم بسبا 
الأسارئفي وويع وقلهم، وأسرهم منهم، الانتقام الد فرزمه الصاف، 

فيوذللل، الروم، ودولث، الحوملن وابن طرابلس وتومص أنطاكية، برنس 
ألما،.عشرون المعركة في متهم ومتل • مال • * رمضان 

والاستعدادوالاجتهاد، ابل علن الدين نور ®أمل الأسمر• ابن ومال 
المتق،ذللث، ليرتق داره، عقر في العدو وغرو بثآرْ، والأحد للجهاد، 

الدين* v_JaS*احا0 فراّل اللك، روش ؤيعيد الوهن، ممه وبمحو 
مماردين،الدينألي* وءنحم بالحمن، أرملان* فرا الدين و*ذخر بالوصل، 
الأطراف.أصحاب من وغيرهم 

مقدمةوعلن مجدا، وسار عساكره جمع فإنه الدين، مْلبإ فأما 
•ناسمه علي* الدين ُزئن عسكره 





الإصلأمّّذرخلناءوملوك 

®حارم®عن رحل الفرغ، قاربه فلما الرحال، نجعان علن الأموال نفائس 
ضضشعوْ أن طمعا رحل ؤإنما مرتاح، لقائهم إلن وهر *أرتاح* إلن 

تصحيفالحقيقة وهوعلئ ، ءعإ*را، علن نزل حتئ اروا فلموه، إذا منهم 
نزاله،علئ لهم ةدر0 ولا ، بقتاله لهم طاقه لا أن تيقنوا ثم الثم، من لقوم ما 

•قاربواقلئا الدين، نورُ وثعهم خر، كل  ٢٠^^-وند حارم إلن فعادوا 
عكروبها المسلمين، ميمنهِ علن يالحملمز النرغ وتدأت للقتال، واصطموا 

الأدبار،ووزهم أقدامهم، وزلزلوا نفلمامهم، فبدلوا الدين، وفخر حلب 
ومكرديروْ ورأى اماق علن اليمة من المرة تللئ، وكانت، المرغ، ويتمهم 

منمح، من عليهم فيمثل ، ٧^٢، عن يعدوا أن وهو مكروْ، بالعدو 
عادفادا الأنوف، متهم ؤيرغموا السيوف، فتهم ؤيضهرا السدان، 
المنهزمونلنعود إلثه، يلجزون راجلا يلموا لم النهزمع(، أثر من فرسانهم 

الأمردكان حلمهم، ومن ب؛نأيديهم من الد سوف وتأحدهم فيآثارهم، 
عكرفي الدين نين عشا المنهزمتن، نتعوا ثا المرغ فإن دبروا، ما علن 

يمعنراولم حثالهم، وعادت وأصرا، قتلا فآفناهم راحلهم، علن الوصل 
الصعيدعلن راجلهم فصادفوا العش،، من راجلمهم علن حوئا الشبا في 

صلوا،قد أنهم ورأوا أيديهم، في فقط مصتح؛ن، وبدماتهم معمرين، 
وعادوا،أجهم المنهزمون عتلما رجحوا، فلما ودلوا، رقابهم وحضحتا 

فحيتئد، حاو_، كل من السلمون بهم أحدق وقد الوسط، في العدو نقي 

.وآنءلاك؛ة حالب بض ترية ( ١ ) 

منالمحروس وهمر المشاة، س بموظ المدعم غر الثقل، المدرع الغارس أن بها تحد ^ ٦١
الزكرة.ئورالدين عالن؛٥ يدل وهدا ايركت، م ناعث يفقد بلها، 



أءدبلأ5لأ»>فى

منثاو الفرغ وقاتل والريس، الرؤؤس الخرب وباشر لرطتس، اص 
وانقضتالخياة، من آص من حراب وحاربوا ، النجاة بإقدامه يرجو 
ُم َ  ُ فحرقوهمالطيور، يغات علئ الصقور انقضامحن عليهم الإسلامية العساكر 

عنوعجزوا الإسار، إلن بأيديهم الفرغ فألمئ بدئا، وجعلوهم بددا، 
عثرةعلئ القتلكنر عدة وزادت القنل، فتهم لمون الموأكثر والفرار، الهزثة 

أنكثرتهم عاد ^٧؛ ؤيكمك كثرة، ُشزا فلم وآطالآ.مئ ، \لأفص 
•دكرواء محل الذين وهم أسروا، قد ملوكهم 
أوالحمعان التئد ثا — اش رحمه ء الدين نور أن وبلغي لت" ق3 

وتضنوجهه ومن وجل، عز لرب وسجد حارم، مأ تحت انفرد ميله، 
وهمعسدك، وهؤلاء أولياوك، وهم عسدك، هؤلاء رب، ءيا ت وقال 

قيمحمود قفول أيش اءداJلئ،، عاد أولياءلث، فانصر أعداؤك، 
نمرت،فدسك السلمان نصرت إذ رب، يا أنلث، إل يثير • ا. ا الوسط؟ 

٠النصر متحق عر كان إن محمود، سّءا النصر ممتعهم فلا 
هومن محمودا، تتمر ولا ديتك انصر ارالثهم قال؛ أن وُالغئي 

•محتدكرْ . • حن منام دللئ، بب بوجرئ ، ا® يٌصر؟ حتئ محمودالكلم، 
الديننور عد يه الثه أنعم عزيز، ونصر عظيم، فح وهذا 
الدينرأسي مع ممصر كثيرة طائفة منه كان حيثه-عامثد_ أن مع والسالمان، 
وهدامنعجسماماوقعوايفنرا.ثيركرها، 

اا*ههوةتححصنافارة;منة في و* 
عنوةفأحدْ قتاله، في وحد وحصرم، الفرغ من غرة عاد إليه ار ّّ

عنريزاث.)ا(في«الررْتن«)ا/'امأا(: 



.كثيرة. غيمه وغنم وسن 

يكوروالئئومح! دماء تحيض ^ jj\دإوق أن عجب ومن 
بحوروالأكفح نارا اجج أكمهم في ألها ذا س وأعجب 

لاصافئتاوالعرممةا.نورالدين -تملك ٠٥٦٢محة وفي 
اُهه:٤ منة وحيدمصروالشام ت٠ 

منومصر الشام محلاي توحيد أن محمود السلطان محال عن يغب لم 
عندماالمتاسة الفرصة وجاءت لأ وجه فى للوقوف الأسباب ائوئ 

فيلمساعدته وذلك ا، عدي مصرءشاورالفي ونمحرالعسدمح؛ن استجارمحه 
جيشاؤإرسل للاجامحة، الدين نور بائر ممده، الدي الوزارة منصب إرج؛ع 
مصر.لحل ثلث الدين لور يكون أن علكتء ، شيركوْ الدين أمد بقيادة 

شاورولكن للوزارة، ®شاورا وأعاد الماهرة، الدين نور حنش لحل 
واستنجدمصر، مغادرة الدين أسد من وءلاو_، عليه، عاهد ما غدر 

دونللانسحاب الدين أمد فاضطت فرصه، وجدوها الدين محالصلسي؛ن 
aاور حملآدمحب لمصر العودة ه نوُى ، حامر 

فىوجد الامتعدادات أكمل قد الدين أمد كان  ٠٥٦٢عام وفى 
■ُُ ء ِِ ِ  . يساعدهمالمصريين ْع فالتقئ القاهرة، غربي وعكر مصر فوصل بر، ال

إنمح.م الفرسان، من ألفان إلا معه وليس هزيمة، ثر وهزمهم الفرنجة، 
فيالفرنجة وكان للشام، ور-ح فوافق للصلح، الأموال له بدلوا المصريتن 

يكونأن منها شروطا، وشرطوا ، وحكومته شاور من تمكنوا ند المرة هدْ 

منالصليبيين وامتاJءوا ، الملمين في فتحتكموا ، القاهرة في حامية لهم 



ممر،الكفار يآخد أن الدين نرر حوف فاشتد مصر، لأحد 3لسهلارإ 
وهر— الدين صلاح أحيه ابن معه وأحد اكالثة، للمرة الدين أسد فتجهز 

قدشاور وكان • ب ثكم حير وهو ذتيثا نكرهوا أن وعمى ؤ ، - ، iiJj،Jكاره 
الدينأمد ولكي له، فامتجابوا مصر، عن ليعودوا بالمال الهالبي؛ن أرصئ 

الخيلؤيعمل يمامحلل شاور وبدأ ممصر، يستقر أن المرة هذه عزم قد كان 
علميهفأشار وأمرائه، الدين أسد علئ المص ورر الدين، نور حيش لإبعاد 

.. حميعا لنمتلن أفعل لم لثن شاور'• له فقال • يفعل• بآلأ *الكامل* ابنه 
تحلأن من حير إسلامية، والبلاد لممرن، مونحن نخل لأن • الابن قال 
•الفرغ ملكها وقاد 

علمئفامقوا الدين، أسد ثراي به وشعر ، غدرْ علئ أصر شاور ولكي 
وزيراالدين أسد وأصبح . أيصا. منه مصر واستراحت، منه، وامتراحوا قتاله 

الأمرمن له ليس *العاصي* ملوكها آخر وكان العييدية، المصرية للدولة 
.السنة مصرإلئ إعادة ؤلريق علمئ حهلوة أول شيركوه وزارة فكانت، ، ّىء 

أحيهابن بعدم وتور -، الله رحمه - نوش وزارته من شهرين يعد 
بأنالدين نور من إلحاِح بعاد الميدية، الالولة أزال الدي وهر الدين، صلاح 
ريعتن• الدين وصلاح العبامي، للخليفة ؤيخهلبؤ للعاصد الخطبه ينهي 
فيهاينتهلح ولم ، أحل- يخالمه لم امتجابؤ عندما ولكن مصر، أهل من حوئا 

عنزان.

حهلواتمن الشام، بلاد هع وتوحيدها للسنة مصر إرحلع كان وهكنءا 
هدهوأكمل _، الله رحمه عليه — الدين نور ؛د«أها التي المباركة الجهاد 

.الدين صلاح الجاهد اللطال الحلوات، 



الإملار>ر-محلناءوملوك 

Ql  علئعكرْ بامتيلأء س الثه رحمه _ الدين نور يهنئ عساكر ابن ثال
والخثبالمaلاJة من دمشق أهل أعفن ند وكان مصر، 

المثنبمن فيها مما ممؤر عوضت بالخشب الشام لأهل هحت مي 
ومنها؛

الربمن العال بها بمال حتى عربمه فرى من الناس فاحمزم 
وادمفىاهمموالإدراكفىاطففرن في ان مقرونوالخد فالخد 

يرانيأن محاد اش من لأمتحص ءاني الدين: لنور نور من محات ص* 
بالمرغ((:محاصرون واللْون بما، 

دمياحل.علن - الله الفرغ_خلسم نزل ءه ٦ ٥ سنة في 
قد- مصر الدين أسد ملك ل؛ احرؤ_ الفرغ ءءكان الأثير: ابن قال تأ 
مننجدد ما ؤيعرفونهم يتمدوض وصقلية، الأندلس فرغ فكاتبوا خافوا، 

وأرسلواالسلمان، من المقدس البيت علن خائفون وأنهم مصر، ملك 
فآمدوهمالحركة، علمن الناس يحرصون والرمان القوس من حماعه 

أنهممنهم محلنا دميامحل، علن النزول علن واثعدوا والسلاح، والرحال بالمال 
وصتموا،فحصروا مصر، ديار يه مملكون ظهرا ؤيتخدونها يملكونها، 

الديننور إلن رسله وتابع النيل، في العساكر الدين صلاح إليها فأرمل 
ؤإنالفرغ، ملكها دمياط عن تخلمح إن وأنه المخاوف، محن فيه هر يشكومحا 

وحرجوابالسوء، عسكره ومحلفي مخلفيه في المصريون حلمه إليها صار 
إلهالدين نور فجق أمامه، من والفرع حكه من وصاروا طاعته، عن 

يعصهايتلو إليه، فساروا أرسلها، طاتفة نحهنين، كلما أرمالا، العساكر 
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الفرغيلاد فيحل انماكر، من عنده من في الدين نور سار ثم بعصأ، 
بلائهمالدين نور بدحول ممر إلئ اكر المتتاع المرغ رأئ فلما فتهبها، 
حمسيندميامحل علئ مقامهم مدة وكان حات٠ان، رجعوا ؤإحرابها، ونهبها 
يوتا*.

واغتم،اهتم دمياط، علئ المرغ نزول حبر وصل ُأا ٠ الماد فال ا0 
فوصلالهدياني، حضرو تطب الأمير مقدمه ثقيلا ءسكنا وأثهص 

ولرح؛لاكرلجبأسبوع«.
—الثه رحمه — الدين نور اهتمام شدة من اوبلغتي شامة أبو قال ا0 

حديثحرء يديه قرئ؛؛ن أنه دمياط، علن المرغ نزول حمح، السلم؛ن، بأمر 
للمحديث الأحاديث تلك حملة فى فجاء رواية، به له كان له، 

ماعلن السلسلة، لثتم يتبسم أن الحديث طلية بعفر منه فهللب يالستم، 
منلأمتحيي راني وتال؛ ذلك من فغضب الحديث، أهل عادة مجن عرف 

. ٠٤^٢٠١١محاصرون؛والمسلمون ميتما، يراني أن نمالئ الله 
-دمتاط عن وجملالفرغ ليله - رأئ الدين لنور إماما أن أيقنا وبلغني 

دمياطعن رحلوا الفرغ أن الرين نور 'أعبم • له فمال ، الني منامه في 
علامهلي فاذكر يصدقني، لا ربما الثه، رسول يا ' فقال الليلة. هده في 

ياوقلت ، احارم* تل علن سجدت ما بعلامة I له ثل ت فقال . يعريها 
يثصر،ا.حفي الكلتا هومحمود من محمودا، تنصر ولا ديتك انصر رب، 

إليهينزل أنه الدين نور عادة محن وكان المسجد، إلن ونزك فانتبهت، ت قال 

ل،فتعرصت I قال الصبح. يصلي ح؛تى فيه يتركع يزال ولا ، ؛علسرا؛ 
الفجر.صلاة مل اللل ظلمة )ا(اكلس: 



أذكرلم اش إلأ العلامة، له وذكرت بالتام، حبرته فأ أمري عن مألتي 
شظرا_وأتي العلامة ادكر ت الثه_ رحمه الدين— نور فقال( ارالكال_،ا. لفظة 
،١^^ ^، jjفألًحت اوُاا، صدق ٠ الله، حمه ١ نكءا فقلتما، —، ذلك 

.فجاءا>حالفرغمج،
الشهد:واحزمن الورد، ْن أطيب زنكي، لأبن علوالهمة س محات ص* 
ءه؛٩ ٦ منة دمشق أهل عن الأتبان ضريه أبهلل لما نشوره م٠ 

وسيرالحائلة، سننا من فإن ءوبحد، — الله حمد بعد — فيه يهرل( ا0 
ؤإعفاءالمظلوم، ؤانصاف الملهوف، ؤإغاثه المحروق، إثاعه ت الزاهرة أيامنا 
منرسما للرع، نجدد نزال وما الرسوم، من الظالمون صنه ما رمم 

أعمالومممرئ حياصه، من ؤيرتوون ؤياصه، في يرتعون الإحسان، 
منعليه نعثر ما ويلحى والشواتب، الشبه من ومئها المحرومة، بلادنا 
اللهإلئ  ujAjوالصرائب، المكوس من امتهلناه مما الصائرة، رسومها بواقي 

ماحميع أطلقتا وقد الهلال_،، وبلؤغ الواهب بؤغ بلنا الكافلؤ تعالث، 
المحرومة،دمشق أعمال علئ المهلة الأتبان فريضة من بأحده العائم حرت 

والعةيآةرأ٠والثاغور، حجاج وقصر صنير وحل والرج العوطة وضياع 
الأتبانمن القاسمة بعد يمعل ما وحميع الأملاك، في الحارية ومزارعها 

علئوورناه المذكورة، الأعمال ائر بواكلة الخواص، القناع علئ 
وأليمانتقامه س وهربا وثوابه، أجره وعظيم الثه لرضاة طلبا أربابه، 

)ا(»ءٍونالرومتن،)ا/حهآ_هه؟(.
 __)Y(.دمشق
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والاستعفاءآثاره، ويعفيه الدوام، علئ ذلك إطلاق الثواب وميل • عقابه. 
الدواؤين،من رسمه  J^bاوصارْ، الدنس من والاحتراز أوزاره، من 

.والتن، الأيام تعاب علئ وما لأمتةمالطيروتن، 
الألطاف،بإفادة — الة هذه ني — الدين نور اوكك، ت العماد ال ثه 
النسوةوكسوة وتونير1لفقات، الصدئات، وتكثير الأوقاف، في والزيادة 
وصونإعدامها، بعد ؤإنحادها الرعية فقراء ئغناء أيامها، في الايامئ 
وعمارةبحيله، اكوين ومرية الضعفاء وعون ببدله، والأرامل الأيتام 

شبهةفي يدخل مجا كل ئمقاط الأنام، آثار وثحفية الهجورة، اجد الم
(Cyعلن الغلان نم من نحصل وما والخراج ابزية سوئ فماأيقن الحرام، 

الم-هاجُ•
منأكثر ظب البلاد، أهل لخمح مناشير بجتب أن ءوأمر • ال ن٠ 

علئفزاد الأشهر، تللئ، في الفقراء علن به تصدق ما وحمسنا منثور، ألف، 
اماتلمن يحضرجماعه أيه الصدفة في عادته وكانت، . دينار.ألف، ثلاقن 

ثمالحاجة، أمل من حوارهم في يحرفرن عئن ويّألهم نحلة، منكنأ البلد 
حزيةمن شهر كل في الخاص نفقته برسم وكان • • صدقاتهم إليهم يصرف 

المهمة،وحوائجه ونفقته تمرته في يصريه مرطيس ألفي مالأ الذمة، أهل 
آخرفي به يتصدق كان ما منه ؤيتففل طباجه، وجامكثة -صاؤله حتن؛جرة 

•الشهر 

يتصرفلا كان فإنه وغيرهم، الملوك هدايا من إليه يهدئ كان ما وأما 
القاصيمجلس إلن يخرجه اجتمذ ؛}،إدا كثير، ولا فليل لا منه، شيء في 



الإسلارذرخلناءوطولي 

فيما ُإحمحاء وتميم المهجورة، الماجد عمارة في ؤيصرفه ثمنه، دحصة 
كله،ذللث، بعمارة فأمر مجد، مثة علئ فأناف، ذللمثا، من دمشق محال 

،*•yjوتزله 
للطا يلد، كل في وصدقاته وقوفه بذكر اشتغك ءولو ت ثال  ٥١
تغنيئه حلوص علئ الدالة أبنٍته ومشاهدة . . أمر0 إلن أبغ ولم ، الكتاب، 

علئ— والمدارس الربمل عن فصلا البلدان أمحوار ؤكفي يالمان، حبرها عن 
للهوعمله محلول، محلوله شرحر وفي —، الموام، واختلاف، الدامس، اختلاف، 

لهمالكراسي ونمتإ ااوعاءل، مجالس عمد علن ووامحلب . مقبول. مبرور 
النسابوري*،الدين اقطتأ الفقيه وأزم والاثعامحل، للاندار القلعة في 

واقتثابمه.واغتنامكلأمه أنفاسه، ببركة وهومشغوف، 
كل،في له وبط الاير، النجيب أبي الشيخ ابن بغداد من ووفد 

وكل.معناه وراقه وعقله، وشاقه بوعالمتبر، ا١٠
•• شوروْ* ابن همدالومن الدين ءنرف أصفهان من إليه وفد وكدللث، 

.ا* الشتوة _، وأبرك الأيام تللث، وماأيمن 
المعحدورة،والشبه ال«حذلورْ الحهات الدين نور أسمط اوثأ •' قال ا0 

الدينكمال للقاصي وقال المحن، تصرفهم الرعية عن وعزل الشحن، عزل 
الشريعة.علئ فيها الماس أمور واحمل ذللت،، في أنت، انفلر ن الشهرزورى 

فجعلطاتل، لديوانه ولا حاصل، الحشرية ١^١^، لمال يكن ولم ت قال 
و'موْ،رابه فوقره الحاكم، الدين لكمال منه يحصل ما ثلث الدين نور 
ندأنا ؤيقول؛ الوقوف، س شيء علن القاصي الدينيحا<اس_، نور كان وما 



واممهاوشروط مصارنها من مصل وما بالعروق، 1صوك أن علئ قلدته 
الأمر،نا؛و0 دولته وكانت اكنور، وحمظ الأسرار، بناء ني بمرقه ، ؛أمر0 

.الأمور؛ منتفلمة 

 Qبيدهوالذي ومالكها، الشام ملك #كان آحر؛ موصعر في قال و
وأعدلهموأماهم، اللوك أعس الدين، نور العائل( الملك ممالكها، 

بلادفي الإملأم روس أعاد وهوالذي • • وأطهرهم إ وأزهيهم وأعبليرم، 
عقائلها،وامحتنيص معاقلها فاسشح الصث، وبئ الكفر علب وفد الثام، 
والبطوالإيراموالنمض، والحمد، الخل حميع في الشؤع شحار بها وأشاع 

والوصعواارذع.والقض، 
فقطعها،قهJائع، بالشام الإسلام بلاد علئ أياك'ءيرْ في للمرغ وكانت 

ملوكهمأسر حتن مرارا، عليهم الل ونصره • وتعيا• رسومها وأعفن 
الدينمحالز وأحيا عنهم، وحماها منهم الثغور وصان . سلوكهم. ويدل 

فيوكثرها للمئوب، الخانقاهات وأنشأ الدارس، للأئمة وبتن الدوارس، 
جانهيان من للوافدين وأتن معروفها، ووقر وقوفها، وكثر بلد، كل 

وأمرالحقائق، وحمن المرافق، وأممن . والخنادق. الأسوار وأحد يطويها، 

وأنشأوأءماله، مصر ثع الذي وهو والحانات، الريهل ببناء الطرقات في 
ورحالها؛.دولتها 

 Qنورترحمة في اتاريخه٠، عساكرفي ين أبوالقاسم الحاففل قال، و
أبوكاتيه لي يكر ما علن - *مولد0 _ت الله رحمه — زنكي بن محمود الدين 
عرةإحدى محنة سؤالي عر ماع الأحد، يوم لمي ١ حللؤع وقت ~ الي*ر 



إحدئمنه مدته انتهت أن إلئ والدم، حدمه لزم راهق وى وحمسمثة، 
القلعةوفي فتها، ورب حلب نمد ثم احمرا، محلعة علئ وأربمتن 
بدومنه ظهر الأمر، له استب وق الفرغ، من واصتتقد النواب، 
والقياموالعتاد، الكفر لأهل والقني الجهاد، بآم القيام م الاجتهاد 
حصوياكثيرة،غافتح باشرا، ُتل أعمال( غانياثي وحرج الماد، ممصالح 
؛٠٢٠وئلعة قالراوزدال(ا، وقلعة قاوارْا، وحصن قأقا«مةا، قالعة وافتتح 

وقلعةعليم، بتي ا؛سرةوثابجل وحصن ءكفرلأتاه، وحصن حاليا، 
ونهرالجوز*،اع؛ز،تاب، وقلعة ومرعس* ودلوك، ياشر، وار اعزازا، 

وكان(أنطاكية، متمائك الإبرض فقصده ءاب*، حصن وغزا ذللث،. وغير 
وقلهقك1نه لوثها، ولقيه عنها، فرحل وشياطيتهم، العدو أيهلال، من 

معه.كانوا إفرنحي آلاف، وثلاثه 
كانتالحم، البدعه وغير الدين، شعار أقام حمح، السئة يحلب، وأظهر 

أهلالسنةمدام، قيها ونثر واليتدعه، الراقضه بها وئمع اةذين، في لهم 
يهاوبنن القس، في انيبا من ومعهم المرن، جميع عنهم وأمقط الأربعة، 

وحاصردمشقوالإنصاف، العدو فيها وأظهر الأوقاف،، ووف الدارس، 
وملمصلحها، له فتم الثالثه، تحدها ثم فتحها، له ضم فلم مرتين، 

فضيطالكفار، كلمة استعلاء س والخوف الأسعار، لغلاء البلد إليه أهلها 

أهلهاعلئ وأفاض والماحي، الدارس بها وبنن مورها، وحصن، أمورها، 
ببركتهرعيته علن الله وادر أسواقها، ووسع طرمحها، وأصلح الفوائد، 
محاأحد من ومغ الأثقال، أهلها عن ور؛ع الأندال، منها وأبملل أرزائها، 



أسلأكلأ،>فى

والكيالةالنهر وصمان الفل وسوق البئخ بدار الغارم من منهم يوحل لكن 
المذلالم.من ذلك وغير الثم، ومرق 

وعافالخمر، شرب عن ونهئ الكس، علن يوحد لكن ما بترك وأمر 
وغير0اانياس يثر س الله خيلهم _ العدو من واستنقذ والحبس، بالحد عاليه 
.وغيرها* كالتيهلرْ المنيعة العاقل من 

حنالقدم، ثا؛.تا الحأش، رابط الهرب قي أنه اوبلغني هال( ]٥ 
عندمتهزمهم ؤيحمي الكرة، عند أصحابه بميم الضرب، صليب الرمي، 
ومحمحهالعادة، كمال من يرجوبها لما للشهادة، بنمه ؤيتعرض المة، 

الهلير،وحواصل اوسياع بتلون من يحشرْ أن الله يأل اليسر أبو لكتبه 
الحيلونوتي واحترمهم، اكدتن ولأب وأكنمهم، العلماء إل وأحس 

أكثرمحي وبتن بالوعايل، رأثته وأؤلهر يمه، وألان والقضايا، الأحكام في 
أكثرفي ه ينفوحضرها والفقهاء، القفاه وأحضرها الحيل، أدر مملكته 

الضعفاءعلن وادر والبيتاُت،، الدعاوئ التهللم^ن من وامتيع الأوتايتؤ، 
لهموأقام والمجانين، الرصئ علن وثويا وقف، حتن الصدقات، والأيتام 
والقرآن،الخهل؛ ومعلمي ، الحالماء جماعة علئ وكذلك والمعالحن، الأؤلتاء 
الديئة،يحفظ ءسآكنا وحق الجدين، ومحجاوري الحنمين، ساكني وعلن 

وأقطعاثقس، من متهم يوحذ كان ما الحجاج عن ورفع مكة، أمير وأقطع 
.للحجاج يتمصوا لئلا العرب أمراء 

أحد،التي المن واستخراج هوإ الرسول مدينة ّور بإكمال وأمر 
واليمارمتانات،والخانقاهات الربط وعم السيول، كثرة دفنتها قد وكانت، 





أءدبص"رفى

الأعراضبأوفر لها ممس والسن، الصحاح كب تحصيل علئ حريص 
علئموافلب النبوية، للأيار متع الديتية، للعلوم المهل-العت كثير والثمن، 

فروصهامود الأوقات، قي لأدائها مراِع الخماعات، في الصلوات 
القرآنتلاوة علئ عاكف حالاتها، حميع قي لعيرها معفثم نوناتها، وم

الدعاءكثير والمنام، الصدقة من الخير فغل علن حريص الأيام، مر علئ 
 .ِ .ًُ

فيمقتصد والفرج، البهلن عفيفا التراؤيح، صلاة في راغب والتسح، 
التماديمن متبرئ والملابس، والشارب المءلاءم ني متحر والخرج، الإنفاق 

والتعلثر،التنجيم من بريء والتكثر، التجر عن عري والتتافس، والتاهي 
والاهتداءالتص؛ن، الثاقب والرأي المتن، العقل من له الله جمع ما مع 

منبسيرة والاقتفاء والصالحن، باللمماء والتشخ الماصن، التلف يرة ب
ووئتهم؛حالهم جمظ في لهم والاباع سمتهم، نس في متهم سلف 
سمعهممن له امتجيز قد وكان - وأسمعه المصتلفن.ؤ حديث روئ حتن 

أنورجاء والتحدث، بالأداء السنة ثثر فى الخير علن منه حرصا - وحمعه 
رآهفمن ، الحدي«ث،رأ، في حاء كما حديثا أربعن الأمة علن حففل ممن يكون 

أربعتنأض علن حْفل *من ت تال، ه الني أن ؤك الكرام الصحابة من عن روى ر١( 
'بعثهت رواية وني ' والعلماءُ الفقهاء زمرة في القيامة يوم اللت بعثه دينها، أمر من حديثا 

'نيلرواية وني ' وشهيدا' شافعا القيامة يرم له 'وكنت رواية لتي ، '^١^-؛' فْيها الله 
وحنر، العلماء زمرة في 'كتب رواية وني ' شتت' ابنة أبوابإ أي من الجنة الحل • له 

ؤإنمحعيف حديث أنه علن الحفانل 'واتفق النووي; الإمام نال • الشهداء'. زمرة في 
رواياتهبعض علن الألباني وحكم • • النرؤية' ُالأر؛عين مقدمة من • • طرفه' كثرت 

الجامع''وصعق ( ٤٥٨٩)'الضعيفةا انظر؛ . بالضعف. أحرئ وعللن بالوضع، 
•00 ،٥٠٦١



مخلاو\ءوطوكير

ألطافهمن رأئ فاوضه فإذا يبهره، ما الملك وهيبة السلطة جلال من شاهد 
حيره.ما وتواضعه 

منهتمع لم أيه ت ومفره حضره في صحه من عنه لي حكئ ولعد 
أويسمعها حق كلمه إليه؛ ما أشهئ ؤإل ضجره، ولا رصاه ئذرفي كلمه 

لحسمساكنهم ويزور ويوا-تحهم، الصالحن يحب . • يتبعها منة إلن إرثاد 
•فيهم ؛ث 

وورمهم•بإناثهم، دكرايهم وزوج أعتقهم، ممالكه احتلم ^ا 
أذئعن بالكما أمر0 ولاته، من أحد من إليه المحاية تكرون ومتن 

النزلةبامقاط قابله العدل، إلئ ْحهم يرج^ لم ممن بثكاته، تظثم من 
•واليرل 

منيقصده ما جمع له تين الخصال، شريفا من له الته جمع وأا 
البلدانفي له ومكن والقلاع، الحصون فح يده علئ وسهل الأعمال، 
1ّهلثاغير من بالأمان أهله من تلمه البلدان، من أحده محا وأكثر والبقاع؛ 

دم•
عليهموأجرئ وأولأد-ه، أهله في حفظه أجناده من أحد استشهد ؤإذا 
.للولايات،أهلا منهم كان من وور الحرايات، 

مطارعته عن أسمتي ولاية، زاده أو فتحا عليه الثه متح وكثما 
علتهمودرت والمكوس، الفللامات عنهم ارتقعت، حتئ رعاية، وزادهم 

الاتفاق.يتهم وحصل الأرزاق؛ 
الشعراءمن جماعة مدحه وقد كثيرة، وممادحه حطيرة ومناقبه 



بالشرالابتهاج قليل وهر قصروا، بل الأية وصف يبلغوا ولم فاكئروا، 
القدرا.تواصعه فى زيادة 

 Qمعيداكان وهوفقيه، — الاشتري الخن أبي بنجيربن القح أبو ال ق
•قال، — مختصرة سيرة _ الله رحمه _ الدين لنور وجمع الثظامية بالورسة 

العدل،دار في أيام حمسه أو أيام أربعه الأمثؤع في يقعد الدين نور ُكان 
ديناراولا درهما بدلك يطلب لا الثللأمة، وكشف الرعية أمور فى للنظر 

ومحللباالله، مرضاة ابتغاء ذلك يفعل ؤإثما حزانته، إلئ تر"؛ع نيادة ولا 
بإزالةؤيامر ، والفقهاء العلماء بحضور ؤيأمر الأجرة، في والزلفئ للثواب 

والغي،والفقين والقوي الضعيف إليه يصل حتن والبواب،؛ الحاجب، 
->تئلأبملمةاضالظام، بأنلغ مهم ؤيستفهم الكلام، باحنن ؤيكشهم 

فيؤيحضر ؛الماو، الضعيف دفع قي القوي ولا بالمال(، الفقير دئع في 
ولاحصمها إلئ الوصول علئ تقدر لا التي الضعيفة العجوز المرأة ه مجل

َُ• َ• َء َ  ُ

ؤيعجزعدله، في ؤلمعا خصمها فتغلب، لها، بماواته فيأمر معه، الكالمة 
تعالئالله فيجري محده، الحي فيظهر عدله، من حريا دئعها عن الخصم 

علميهيشكل عما والفقهاء العلماء ويسأل للشريعة، موافق هر ما لسانه علئ 
الشريعةا.إلأمحص ه مجلفي فلايجري الأمورالغامضة، من 

فيوالفلر الناس، مصالح إلئ مصروف، فهو زمانه، ءواما قال! ا0 
الإسلام،شحار إظهار ففي فكره، وأما . عليهم. والشفقة الرعية أمور 

أمرهم،وترتيبث احي والموالربط الدارس بناثِ س الدين؛ قاعدة وتأسيس 
ماإلأ الخصال هد0 س يكن ولولم . وأنفهم. أموالهم علئ أمنون والناس 



١٧٣الإملأمِذرحلناءوملوك 

العليه بشيء تحدث ؤإذا عفا، اوعد ؤإذا ور وعد إذا أد4 وثاع؛ منه علم 
لكش.ومنطقه; كطه عن يرجع ولا قوته، يخالس 

قيوالمدح والغثبه والشتإ والفجور المز مجلسه في يجرى ولا 
ولاالملوك، سائر مجلس في يجري كما أعراصهم، في والكلام الناس 
يغيرستثا الرعية أموال من يآحذ أن يرصئ ولا الناس، أموال أحنث في يطمع 
حق«.

Qj  تقولهم علئ يعتمد ثمن حماعة عن التواتر، بأحيار ®وبلعتا قال
الصلواتويودي عليه، برحهه هيلأ ربه ؤيتاحي يصلي الليالي أكثر أقه 

وسجودها،.وركوعها وأركانها سراتهلها بتمام أوتماتها، في الخمس 
أقوالهم،علئ ينمد الذين الصوفتة ص جماعة عن ®وبلغنا ال؛ ق□ 

ابنيقولون" أثهم — الكفار عن حكايه - للزيارة القدس ديار دخلوا ثمن 
ؤإمماوعسكره، جنده بكثرة عليتا يظفر ما فإثه متر؛ تعالن الله مع له القسيم 

اللهإلئ يده ؤيرغ بالليل، بملي فإيه الليل، وصلاة بالدعاء عليتإ يظفر 
يدهيرد وما سؤله، ويعتليه دعاءه، يتجيب، وتحالئ سبحانه فالله ؤيدعو، 

حقه،.الكفارفي كلام فهذا • . علينافيفلفر حائبه 
 Q١١شيب قير حائم — المقدسي داود الشيح ®وحدثنا ال! ق ،_

فقام؛ن، وحمثمان سنه الأول ريح مهر ني العدل دار حضرت  '•قال 
قالحق بغير سيئا ماله من أحذ اباه أن ت العادل الملك علن والعن رجل 

جبتاعليهم - محمد محنا مر إلا الأساء، من ني نر الأرض دجه علن يعرف لا راا 
(.١٠١يكرايونيئ)* jSkjjsا١^^٠ انثلر'ممحيح • وملامه—• اللم صلوات 



بيةله لكنت فإن ذلك، أعام ما أنا الدين؛ نور فقال بذلك. لك مطالب وأنا 
كانماله، جميع ورثت ما قإش يخصني؛ ما أرد وأنا فهاتها بذلك تنهد 
هرهذا نمى! في السنه، يحضر الرجل فمضئ • غيري وارث هناك 

العدل*.

فأنكرهاوديعه، البيان* ُأبي الشخ أجي، 'علكن، رجل ُواد'ء5أ، ■ نال  ٥١
الإنكاروالتمس الدين، نور إلئ وثكاْ عليه، يشع المولع فجعل وحلف، 

حاطهموإذا ؤ •' كتابه في يقول تعالئ الله أليس • الدين نور فقال عليه، 
فيؤيقول عيك، هويجهل كان فإذا [؛  ٦٣]الغرقان: ب سلاما قالوا الجاهلون 

معاملته،ْمل معه تعمل لا أن p_، فيجب، يجوز، لا ما بالحهل حملث، 
الإمحاءهتقابل أن حمك، ومن بالإساءة، الإساءة يايلت فكأيك، مثله، فتكون 

فيهذا قرأ إتا العادل؛ الملأ قال U الحق نفي: في فقلت بالإحسان. 
وأنمهلسانه عالئ الئه أوأجرام التحقيق، هذا تليه فى شت، التفاسير، ممسمح 

به!*.

ستونكان القراطيس أف وذكوا التجار، محن حماعة وحضر  ١٠قال: ا0 
فسألفيخسرون، وتزيد ويتقهس بديتار، وستون سبعة قمار بدينار، منها 

ولاالدينار' اسم علمكني العاملة عمد أف فذكروا الحال، كتمية عن الدين نور 
وتارةبدينار تن تارة يالعر القراطيس يعدون إنما بالوسط، الدينار يرئ 

يضربأو الدين نور علئ الحاصرين من واحد كل وأشار وسنن، سعه 
بالكلثة،القراطيمأ وتبطل الملكية، بالدنانير المعامله وتكون باسمه، الدينار 

الحاملة؛القراطيس،وابطائ الدينار، صربت، إذا قال: ثم ساعه، فسكت، 



الإملاممذرخلناءوملوك 

آلافعثرة عنده توؤة المن واحد كل فإل ٠ اار'ءثة يون خرت محكأر 
٠يال ٠ ٠ ه بلخراُب سبيا لكون يه؟ لعمل أسى قرطامحي، الق وعمرون 

ر.أ الرعثة؟ علئ هذا من وأكثن أض شفقة فأي 
محيومحىأُاْ أل وذكر انمين، نور عند وبكن ءوحضرصى، قال؛ ا0 

حاله،عن أل ف- الخاْع ومما يعني - الومحق حجر من حجرة أجرة علئ 
قاعدزاهد رجل وهو ا، الموفي محعد ُأبي الشيخ ابن المئي هدا • فقالوا 

الوقف؛وكيل ه حبوقد الأجرة، علن ندرة له وليس للوقف، حجرة في 
وخمسونمئة ! قالواالثتة؟ أجرة كم ت فأل منن، أجرة عليه اجتمع لأثه 

نحنت وقال عاليه، وأثعم له قرى _، وفقره وطريقته محبرته وذكروا — قرطاسا 
،iJUJbوتميم فيها، ؤيقعد الأجرة إلئ ليصرمه المدر؛ هذا محة كل نعطيه 

المرح،الحاصرين من واحد كل قلب إلن فوصل الحبس، من وبإحراجه 
.حقه® قي كان الإنعام كأو حتئ 

ا،لتمدم؛ناللولثي تواؤخ طالعت، ررقد ت الأثير ابن الخن أبو وقال ا0 
وعمرالراشدين الخلماء بحد منها أر فلم هذا، يومنا إلئ وفته الإعلام نل 
تحرياأكثر ولا الدين، نور العادل المللثا من سترة أحن مها عبدالعزيز ابن 

يتجهزوجهاد يتثره، عدل علئ ونهاره لثله ثمر قد منه، والإضاف للنيل 
.. يديه ؤإنحام يوليه، ؤإحان بها، يقوم وعبادة يزلمها، ومظلمة له، 

لأءتخررتاأمة في كان فلو وأحراه، دنياه آمر في محله به يعلم ما ندكر ونحن 
—الثه _رحمه كان فإيه وعلمه؛ وعبادته زهده أما واحد؟! بيتا فكيفا به، 
ولايلبى، ولا يأكل، لا - وأموالها بلائه ذحاتر وكثرة ملكه محة مع 



١٧٦

ومنالغنيمة من ٌسهمٍ من اشتراه مد له لكن ملك من إلأ يخمنه فيما يتصرف 
ماأحلث في واسممتاهم الممهاء أحضر الملمن، لصالح الرصدة الأموال 

يلبسولم ألبتة، غيره إلئ يتعده ولم بحثه، أفتوه ما فأحد ذلك، من له يحل 
الخمرثرب من ومغ فضة، أو ذمتا أو حرير *ن الثرع؛ حرمه ما قح 

الحدشربها يحد ولكن ما، بلد إلئ إدحالها ومن بلائه جمح في ويعها 
.مواء فيه عنده الناس كل الشرعي، 

الدين-زوجةمعين ابنة الخاتون رضيع لكن بدمشق، لما صديق حدثتي 
الكاففي يجلس إلها، حاء إذا الدين نور لكن قال'• وونيرها، - الدين نور 

ثيابهأحد في لها يأذن أن إلأ إليه تقدم لا خدمته، في وتقوم به الختص 
رثاعيطالع ناره هو؛ ؤينفرد بها، الختص الكان إلئ عنه يعتزل نم عنه، 

يصرولكن عنها، ؤيجيب أتاه، كتاب مطالعة أوفى الأشغال، أصحاب 
ونام،الحناء وصش الليل حاء فإذا النهار، في أوراد وله الصلاة، فيهليل 

فيفلهربكرة، إلئ والصلاة الوضوء إلئ ؤيقرم الليل، نصفح يستيمظ 
ؤيشتغلبمهامالدولة،.للركوبج، 

فينيادة منه أطلب إليه فأرملتتي النفقة، عليها قك ٠روإJها ت فال ا0 
أينمن فال؛ نم وجهه، واحمر تقر ذللث،، له قالت فلما وظنتها، 
لكنتإن هواها، في جهنم نار أحرض لا والله مالها؟ يكفيها أما آعقليها؟ 

أموالهي إنما الظن، قبس لي، هي الأموال مجن يدي الذي أف نفلن 
وأناالإسلام، عدو من كان إن لفتم ومعدة لصالحهم، مرصدة السلم؛ن 
دلككثنثلاثه حمص بمديتة لي قال؛ نم . فيها. أحونهم فلا عليها، حازنهم 



١٧٧الإملاممذكرخلناءوملوك 

.يدر منها يحمل ولكن قال . فلتآحدها ، إياها وهبتها وقد ملكا 

حنة،بية إلأ فعلا يفعل لا _ الله رحمه — ءولكن ت الأثير ابن قال ا0 
الناس،عن الأنقطاع شديد والوؤع، العيادة كثير صالح، رحل بالحريرة لكن 

دمنررانمين أل نلغه قوله، إلن ويرجع ويرامله، يكاته الدين نور ولكن 
وتعيبوتلعب تلهو |ءلنك كنت ما له؛ يقول إليه فكتب بالكرة، الثمب 
يقولء يدْ بخهل — الله رحمه — الدين نور إليه فكتب . دينية. فانية لغير الخيل 

ثعرني نحن إيما والبطر، اللهو بالكرة اللعب علئ يحملي ما والته له؛ 
الطلب،ني فتركب صوت يقع إذ حلوس، نحن وبينما منا، قريب العدو 

الراحةس بد لا إذ وصيما، شتاء ونهارا، ليلا الحهاد ملازمه أيفتا ممكننا ولا 
علئلها محيرة لا جمامارآ؛ صارت مرابهلها علئ الخيل تركنا ومتن للجند، 

والفروالكر الأنعهلاف بسرعة أيصا لها معرمحه ولا الئللب، في السير إدمان 
وتتعودحمامها، فيدهب الالم_ا، بهيا ونروصها نركبها فنحن المعركة، فى 

علنيبعثني الذي والله فهدا الحرب، فى لراكبها والتناعق الأنمناف صرعه 
.بالكرة٠ اللعب 

 Qفيينل الذي العدوآاكلير، ابك هذا لئ الأثير؛ ابن ال ق
يفعلهاللعب إلئ يجيء من فإل بله، العبادة إلئ الضنمن الزوايا اصحاب 

العالمفي يقل - الم؛ات وآكثر العيادات أعفلم من يصير حتن - صالحة بنية 
أفعالوهذه صالحة، بنثة إلأ شيئا يفعل لا لكن انه علئ دليل وفيه مثله، 

العالسء.الصالحين العلماء 

•يركب ولم ئرك ت الفرس وجم الراحة، الحمام؛ ( ١ر 



أطيبلأ5لأرفى١٧٨

القصبمن عامة مصر من إلته حمل أنه عنه لي رروحكي ت ال ق□ 
هموبينما إليها، يلتت فلم له فوصفت عنده، يحضرها فلم مذمة، الرفيع 

تصلحلا إنها I له فقيل له، بها قامر صوض، رجل جاءه إذ حديثها، في 
أرجوفإني له، أعهلوها ت فقال له. أنم كان غيرها أعطي ولو الرجل، لهذا 

فباعهابغداد، إلئ ار؛ها فإليه، ثمت ل• الاحرة. في عنها أعوص أن 
محبعمئة.أو ديتار تمئة ي

.ديتار، بألف بهمذان باعها إل  '•وقيل * قلت 
بالفقهعارئا - الله رحمه الدين نور بمي — ®وكان الأثير'• ابن ال قه 

فيسجيته الإنصاف بل تعصب، عنده ليي حنيفة، أبي الإمام مذهب علن 
الذيفهو الحقيقة وعلئ للأجر، طنا وأممعه؛ الحديث وسمع ، شيء كل 

المأكلمن الم٠ممات وثمرك والإنصاف، العدل منة ايع للملوك جدد 
بطنهأحدهم همة كالخاهلية، فبله كانوا فإيهم ذلاكا، وغير واللبس والسرب 
ممفوهم، بدولته، الثه حاء حتئ ، منكن! ينكر ولا معروها يعرف لا وفرحه، 

ِِ

متهم،غيره يه فافتدئ وذؤيه، أتتاعه وألزم؛ذللث، ونواهيه، السرع أوامر 
أجرها،فله حسنه، سمة رس ُومن يفعلونه، كانوا ما عنهم يفلهر أن واستحيوا 

.«.القيامهء. يوم إلى بها عمل نن وأ-؛ئر 
 Qحكما؛وأعدلهم مير0، الملوك أحسن كان فإنه عدله، ®وأم، ت ال ق

يلعثرا ولا مكمنا ولا صرييه يلأد0 من يلد في يترك لم أيه عدله فمن 
وأعمالها،والوصل جميعها، والخزيرة الشام بلاد في جميعها؛ أطلقها 
.عليه• حكم مما وغيرها مصر وديار 



الإسلارذرخدناءوملوك 

دينارا،وأربعون حمسة دينار مئة كل من يوحذ ممر في المكس وكان 
منالظلوم ؤينصف العدل، يتحريب وكان غيره، ص له ئع لم وهذا 

سمعوكان . مراء الحق ني عنده والضعيف والقوي كان، من كائسا الظالم 
ولاحا-ما إلئ ذلك، يجل ولا بقه، حاله كثما ؤيتور الظلوم، صكوئ 
•وغربها شرقِالأرض ني ذمْ سار -؛;؛٢ فلا أم، 

عندؤيقف الطنة، الشريعه يعفلم كان أمحه عدل أومن قال؛ ا0 
.أوامرها® يمضي لها، بحن انحن '• ويقول أحكامها، 

ائاإنفرأئ بالكرة، بدمشق يلعب كان أته أحكامها؛ اساع4 ثمن 
معلي فقال؛ حاله، عن يأل إليه فأرسل إليه، بيده ؤيومئ آحر يحيينا 

الحكم،مجلس إلن ليحضرْ القاصي غلام وهذا حكومة، العادل الملك 
ذلكقال ما يعرفه يتجاسر ولم إليه، فعاد . الفلاني. المللئه علمن يحاكني 
فألقنقول، له فذكر الحي، غير مه يقبل فلم يكتمه، وعاد الرحل، 

®كمالوهوحينئذ القاصي، إلئ ومار اليدان، من وحرج الحوكازمزيده، 
محاكما،حشت، قل إنني ل؛ يقول القاص إلئ وأرمل ، السهرزوري* الدين 

.غيري مع تسلكه ما مثل معي فاسللث، 
الملكوستا حق، علميه يثبتا فلم وحاكمه، حممه ماوئ حضر فلما 

لبت، هل حضر: ولن للقاضي حيثي محلمحو الدين نور فقال الدين، لنور 
الذيالللث، هذا ل وهبت، قد أنتي اسهدوا • فقال • لا • قالوا حى؟ عندي 

ؤإمماعندي، ل حق لا أنه أعلز كنت وقد دوني، ل وهو عليه، حاكمني 
لء.وهبته لي، الحي ظهرأن فحتن، ظلمته، أنني يغلى لئلا معه حضرُت، 





الإملامرذرخلناءوملوك 

:!٠ إموته بعد ^jj4 ٠ ه 

ماأعجب من وهر — موته بعد أيفا عدله ُومن ت الاثتر ابن ال ق3 
نورعدل من رأئ لما بها، وأقام اسومحلتها بدمشق، كان إنايا أف ؛ — يحكئ 
الرحلهذا عالئ الأجناد يعص تعدئ تور فلما -، الله رحمه - الدين 

_ر١اثسثوبه ؤيثكي—وقد وهويستغيث القلعة من فنزل ينمق، فلم فشكاه، 
أينلرحقا، الفلم من فيه تحن وما رأستا لو الدين، نور يا يقول: وهو 

محكيوكلهم يحصن، لا ما الخف( من، ومعه الدين نور تربه وصد عدلك؟ 
والرعية،البلد احفظ له; وقيل الدين، صلاح إلن الحر فوصل ؤيصيح، 

يدصعن حرج b'؛؟ 
-معه والاسا محكي الدين نور ربة وهوعند - الرجل ذلك إلث فأرسل 

صلاحله فقال الأول، من أمد فبكئ وأنصفه، ميئا ووهبه قلبه فطيب 
صلاحفقال موته. يعد فينا عدل ملتنان علن أيكي ■ قال تنكي؟ لم ■ الدين 

تعثمتاه.فمنه عدل من فيه نحن ما وكل هوالحق، هذا الدين؛ 
أصبرفائه فيهما؛ إليه النهاية كانت فقد رأيه وحن شجاءته وأما 

الأجنادبأمور معرفة وأجودهم ورأيا، مكيدة وأحسنهم الخرب، في الناس 
الالناس من كثيرا جمعا سممت ، ذللئ، في اثل يضرب كان ويه وأحوالهم، 

حلقكأثما مه، أحسن المرس ظهر علن يروا لم إنهم يقولون: أحصيهم 
وأثيرهمبالكرة، لبا الناس أحن من وكان يتزلزل، ولا يتحرك لا عليه، 

ؤيجريالكرة صرب ربما وكان رأسه، علن يعلو جوكانه ير لم عليها، 

•شرث يجوز لا وهذا )١( 



٨٢

اليدم ولكنت اليدان، م إلئ ؤيرميها الهواء، من بيده ويتناولها الفرس 
.باللعب^ امتهانه قيانه، كم قي تكون وبل فيها، والحولكن ترئ 

معوالخداع والكر ايل إصاو .ُيكثر الثه رحمه - اولكن ش: 
املحمع ماسالكه الرأي حيد ومن به؛ بلادهم من مامامحه وأم الفرغ، 

ؤستميلهيخدعه زال ما فإيه الدروب؛ صاحس، الأرمن نلك لتونُ ابن 
يقول!ولكن ^٤، ١١به يقاتل فكان وحضرا، سفرا خدمته في جعله حتن 

متيعة،وقلاعه ، اأسالاائ، وعرة حصينة بلاده أل استمالته علئ حملني إنما 
الإسلام،بلاد من فنال أراد، إذا منها يخرج وهر ٠؛^^،، إليها لنا وليس 

له؛دلت، هكذا، الحال رأيت، عليه، يقدر فلا فيها، اتحجر طلب فإذا 

وخدمتا،طاعتا إلئ أجاب خن التآلف،، سبيل علئ الإقه1اع من شيئا 
.الفرغ* علئ وماعدنا 
الئلريق؛هذا غير بعده من وسلك الدين، نور نوش ®وحيث • ال فة 

وصاروحصونهم، الإسلام بلاد من كجر( ارمليح* يعد الأرمن مّور، نلك 
.ريعهء يمكن لا وامع وحرقا عظيم صرر منه 

إذالكن فإيه أجتاده، مع يفعله لكن ما الأراء أحسن أومن •' فال  ٥١
استبدك؛؛نا، الولد لكن فان عليه، الإقهuع أم ولدا، وخ1فإ أحدهم تور 

أنإلن آمره فيتور إليه، يثث، عاقلا رجلا معه رئب، صغيرا لكن ؤإن بنفسه، 
فنحنالوالد، عن الولد يرمحا أملاكنا هدْ يقولون! الأجناد فكان ممر، 

دئاتلءل؛ها•
اكاهدفي للصبر الوجبة الأسباب من عفليما ّتيا ذللث، ولكن 
وسلاحهم؛ديوانه في أمتر كل أجناد أسماء يثتت، آيضتا ولكن والحروب، 



الإٌلاَّءرخلناءوملوك 

بعمىعلئ يمبض أل علئ يحمله أن وشحه، الامراءِ بعقم حرصي من حوئا 
كنلم فإذا النفير، في نحن ونت م ؤئقول: العدد، من عله طرو هر ما 

.الأملامءاعلئ الوهن يحل والخدد، العدد لكملي الأمراء لكمة أجناد 
 Qال ق I إلنيعود مما اكالح من الإسلام يلاد في معلمه ما اوأما
الشاممديز أسوار بتئ أنه ذلك من عظيم، فكثتر المسلمين وحمفلن حهغلمها 

وسيزر،ويالين، وحمص، وحماه، حلءس،، فمنها؛ وقلاعها، جميعها 

وأحرجبناءها، وأحكم وحصنها والحصون، القلاع من وغيرها ومئج، 
بحلبالدارس أيصا وبنن النفوس، به تمح لا ما الأموال من عليها 

جميعفي الحوامع وبنن والحنفية، للمثاسة وغيرها ودمشق وحماة 
ماأحن ومن والإتقان، الحسن ش النهاية إليه الوصل في فجامعه البلاد؛ 

رحمه— الملأء عمر الشيح إلئ عليه والخرج عمارته أمر موض أنه فيه، عمل 
هذالثل يصلح لا هذا إل له؛ فقيل المحالحن من رجل وهر ، ؛ الله-أ 

أعلموالكتاب، الأجناد من أصحابي يعص العمل ول؛ إذا فقال'• العمل• 
ولبلم، مرجل بظلم اباْع بمي ولا الأوقات، بعض في يظلم أ'نه 

عاي.لا عليه الإثم لكن ظلم فإذا يظلم، لا أثه ظى علن غلب الشيح، هذا 
الظلم.من الخلاص في هوالفقه وهذا قال! 

تتانيربملء يممل لكن لأنه ؛ الملأء ممي ءاللأءء، ب الشهور محمد ين عمر الشيح ٠ هر ( ر١ 
ولكنثميممروعمامة، من يرثديه ما سوئ ؛لك؛ لا ولكن ته، اجريتقوت لقاُ الأجر؛ 

للأستزادة٠ يه ؤيتيركون والأعيان والعلماء اللوك جمع ؤيزوره العلوم، تفترن عالما 
الذهب•رثذرات (، 1A/Y)و«الروضين« (، ١٣١ - ٠٣١ الزمان•)ا/ »صآة راجع: 

(YT،\/i ،) ،)و»الأصل،)او(.»الكواكباكتةه)أم



ادبلأكلأ،>فى

الخوامعأحسن من العاصي، نهر علئ جامعا حماة ممديتة أيصا وبنن 
أوبزلزلة إما تهدم؛ قد كان ما الحواهع عمارة من غيرها في وحدد وأنزهها، 

بتامالذي اJيمارستان أعفلمها من البلاد، فى البيمارمتانات ربنئ غترها، 
فآمنالهلرق، في الخانات أيصا وبتئ جدا، الخرج كثير عفليم فإثه بدمشق، 

وبنوالطر، اJند من كن في الشتاء في وباتوا أموالهم، وغفلت اض 
يحفظهامن فتها وجعل والفرع، اللمز بئن اطرق علن الأبراج أيما 

فاحدالليور، أرسلوا أحدا العدو من رأوا فإذا الهوائي، التليور ومعهم 
مََ ي ممُ َ ء ُ

هذاوكان غرضا، منهم العدو يلغ فلم لنمهم، واحتاؤلوا حيرهم الناس 
.نفعا،١ وأكثرها الفكر، آلطف من 

وومحفللصوفتة، البلاد جمح في والخانقاهات الريعل ®وينئ • ال، ق3 
يحضروكان الصالحة، الإدرارات عليهم وأدر الكثيرة، الوقوف عليها 

أقيلؤإذا لهم، ؤيتواصع ؤسطهم ؤيدنيهم ؤيقربهم عده، مشايخهم 
مُ• ُ َ 0َُ ََُ ء ُ ُ

علئمعه ودجلسه ؤيعتتقه عليه، عينه ني مذ له يقوم ، إلثه أحدهم 
بحديثه.عليه ويقبل سجادته، 

خراسانمن الشاسعة البلاد من بالعلماء يفعل كان أيصا وكاولك، 
وغيرها.

أمراؤهوكان وأعظمه، محل أعلن في عنده الدين أهل كان وبالخملة 
عننقلوا ؤإذا فيتهاهم، فيهم عنده يقعون وكانوا ذالئ،، علن يحدونهم 

تحدذنوبه،.من ااكال ^وم؟وإمايقول،! عينا ان إن
اليابوريالدين قطب حسد الأمراء أكابر بعص أن ®وبلخي • ال قه 



الإسلأ»>ذرحلماءوملوك 

إكرامهقي وبالغ حرامحان، من امحتقدمه مد وكان الثافعي، الفقيه 
فقالالدين، نور عتد يوما عنه فقال الأمير، ذلك، فحده إليه، والإحسان 

العلموهي — تدكرها زثة كل يعفر حنة يله تقوله، ما صح إن هذا، يا '• له 
لكمولست، ، ذكرمحت، ما ، أصعافففيكم وأصحاُلث، أنت، وأما _، والدين 
ميتاتكمأحتمل وأنا غيرك، عن عيبك لسغلك، عنك ولو تغمرها، حنة 

حنة؟وحول مع _ صحت، إن — هذا محميته أحتمل أفلا حنانكم، عدم مع 
،بسوء غيره أو وذكرته عدت ؤإن تقول، فيما أصدكك لا والله أيي علي، 

محه.فكم، أدسالث،. 

يكتب،أن ينبغي الذي والمغل الإحسان، هر والله هذا الأثير ابن قال 
.الاوهم_،اا مماء العيون علئ 

مت،- بها من وعب، علها ووص ، الحديث* *دار أيصا ؛يمشهم( وبمح، 
فما، للحديمدارا بثئ، من، أول وهو كيرة، وقوفا ~ م، لحديما بعلم الستغذر، 

وعلئعليهم وأحرئ للأيتام، مكاتب، بلائه كثيرمن في، أيقنا وبني، ، علمناه 
وعض،عليها وولف، كثيرة، احي مأيقنا وبخر الوافرة، ابرايات معلميهم 

نذُيةرئبهاالقرآن.
أفالشام بأعمال عارف من بلغني إليه، بق يلم ؛نل *وهدا • ال قه 

تسعةشهر، كل — ومحتمئة ثمان محنه وهو — هذا وهتنا في الدين نور وقوف 
وباطنا؛٠لاهرا ترض، صحيح غير ملك فيها ليس صويي، دينار آلاف 

وصارالمغ بلاد من عليه علب وما ثمنه، ووزن إليه انتقل ما وص فإثه 
َُ

٠٠ سههه 



١٨٦

-قيل _كما لكن ولقد فيهما، التهايت فإل ومته، ومحارم روأما •' محال ة
؛لغيره يجتمع لم ما له واحممع غيرصعق، من رمحيما غيرعتق، من شديدا 

علتها،مزيد لا غاية إلئ وأصحايه أجنادْ •ع اللك ناموسأا، صيط فإثه 
هدهمع - ولكن _، والكسر منهم الصغير - الخدمة بوظائف يلزمهم ولكن 

الفقير،أو الصوش آو الفقيه عاليه يحل إذا - القاتم الاموس وهدا العثلمة 
ولكنإليه، الناس أمحرب كآه جانبه، إلن ويجلسه يديه، ُين ويمشي له يقوم 

محموافإذا حق، المال يسن، في لهم هؤلاء إف يقول شيئا أحدهم أعطئ إذا 
علمينا.المنه فلهم يبعضه منا 

مجلسالله.- رمول مجلم صفة في روي -كما مججلثه وكان 
؛JL^Iإلأ فيه يدكر لا مبفه لكن وهكدا . الخرم.فيه تؤبن لا وحياء حلم 

ولاالخدو، يلاد ومحمحند الخهاد في والمشورة المحالح؛ن، وأحوال والدين، 
؛تعدئسا«.

—الله رحمه — حميعها أحواله لكنت، افهكدا الأثير• ابن ال حمه 
اللها مراعيا لكن فإثه الديانات، أصول حمظ وأما • • محفوؤلة ممحبوؤله 
أئدمومحن الحق، يخاف مجا إظهار من الناس من أحدا يمأكن ولا يهملمها، 

نحن؛ ؤيقول نلالئv في يثالأ ولكن بدعته، يتاسب، مما أديه ذللث، علئ مقدم 
أفلامحريب، منهما الحاصل والأذئ ؤلريق، ومحاطع لص من الزق نحفظ 
وممتعءنهءايتافضه_وهوالأصل_؟إا.الدين، نحفظ 

يثلهرلكن — ؛^!٥٢ ؛يومف، يعرف، بدمشق اتا إنأن وأوحكي ث محال ا0 
نذلام.)ا(اي:



١٨٧الإسلارذرخان1ءوملوك 

نورخرم لمح الشيعية، من شيئا أظهر — أتباعه كثر وقد والسك، الزهد 
جميعه،البلد فى به فهليمت يصفعه، وأمر حمارا وأركه فأحضره الدين، 
دمشق،من نفاه يم ، . . الثدعا الدين أظهرفي من أهداحزاء  '•عليه ونودي 
.مات،اأن إلئ بها وأقام حران، فمصي 

أحمدُن عمر القامم أبر الدين ُكمالا المحاحب، اوحييتي ت لت قو 
نمرين محمد بن احالد الونير بخهث رقعة علئ وقفتا ت قال، الله؛ هبة ابن 
رأسعن الدين نور ص وجوابها الدين، نور إل كتبها القيسرائي*، ابن 

حaليهماا.مافيهامن حميع فنمك العلور، وي؛ن الورقة 
أنالقيسراني ابن من بملل.، رقعة، كتّتج — الثه رحمه — ءوكان قال، 

فيه،ليس ما الخهلست، يقول لا حتئ المنابر، علئ به له يدعن ما له كب 
حاليبخط الورقة ونسخة . لخاله. مخالف، هو وعما الكدب،، عن ؤيموثه 
وذرسه،ه نففي آماله وبلغه الداؤين، في الولئ ندر الله ُأءان الدكور• 

ولفاوحمده، وفضله وحوله ممنه والآحلة العاجلة في بالخير له وحتم 
وعنعنه يرمحئ يأل الله إلئ وابتهاله دعاوْ ا وتضاعفالرقعة، علئ المملوك 
رأئقد عنده، والفوز منه والخرب رصاه إلئ السلوك له يسهل وأن والديه، 
يدكرأن وهو شرئا؛ الله زاده الاشرفج العلم علن يعرضه ما الملوك 

اشمًأجبكالفقينإلن
المرابطسبيللثؤ، في الجاهد ، ؛_^c المعتصم ، لهي؛تلئ، الخاضع ، رحمتلث، 
•ااوم٠ين أمير ناصر سنمر آق بن زنكي بن محمرت الخامم أيا ، ديتلئ، لأعداء 

ثاءإن وأممئ أعلئ ذللثc في والرأي ، ريي ولا كدب يدخله لا جميعه فإل 
االهتعالن|.



أسااص،>فى١٨٨

مقصوديI صورته هدا ما بخهثه، الرقعة رأس علئ الدين نور فكتب 
قلهأنل، لا بما أفرغ لا بمال، U كل خلاف ى انمر، علن يكدب، لا أن 

جمحإلئ دير0 حتئ نحا به اكتب هر، حيد كتب الذي • * عقلتم عقل 
أمعدم،الحي أره اللهم ت بالدعاع نبدأ ثم الرقعة؛ أحر في وكتب البلاد. 

.ي،هدا من اللءموفقه 
الدين:نور إ عمرنا *وفي 

أرجاءكل في صوره لشر وزاره حصموا ربما دولة كل في لحاكم اة 
الشاعر:يتول كما البلاد، 

انجانكل في ^١^ 
نراهمرنا أبمما 

فيالما٠ي
اللامفي 
الوزاراتفي 

الحاراتوفي 
وايارات

والأسواق
والئلفاز
والمرح

واتنى

الخوف.من ارشت تنسي؛ وحنثت النلظ، ت الخنس ( ١ ر 



الإملأرِذر-خلماءوملوك 

الصحاتجدران ظاهر وفي 
اياةدورات داخل وفي 

ِّةث.
ابكائ القهر من يكي بلد في 

همشرق

نحامفي دادٍتلهوالليالي في 
ناعإ

بلاياهحتى بلم في 
بلأْالبلايا انواع 

صارح
اضتنمل بلد في 

وم؛زوعالثماه!
مام

فياادسمفاواس
يومئابالألأف، 

الافياهبدعوى 

***





الإمحلارذرخلظءوملوك 

الميت،أما ت رقعته علن ~ عليه الله رحمة — الدين نرر فكتب 
الساعي،وأما الله، فثمره المال، وأما الثه، فأنشأْ الولد، وأما الثه، فرحمه 

فنمهالأه.

.أيقنا، الدين غيرنور عن الحكاية هالْ وبلغض فال؛ 
تال؛النررى، ثاذيخت عتيق ستمر بن عمر الحاج حدثتي وه 
وستقرأنا يوما كنت تال؛ لنا يحكي الخادم ثاذبخت الطواشي اسمعت 

غلإآمفلإ وهو وجلس الغرب، صد وتد الدين ور رأس علن داقمن 
ترئI وقلنا فكره من فتعجنا الأرض، فى بأصحه يتكخ وحعل عظيما، 

رأسهفرفع بتا، ظن فكأيه ا دسه؟ وفاء أوفي عاظته أفي يمأم؟ شيء أي في 
عجيافقلتا: قولار. بالأه فقال: شيئا. تلنا U : فقلناوقال:ئتقولأن؟ 

فقال:ا نمه؟ أوفي ءاJلته في يفكت : وقلناالفكر، في مولأنا إفراط- من 
فنمنأو فتهم، يعدل فلم لم؛ن الأمور من أمرا ولش وال في أفخر إر والله 
عليكمفبالله ، يدلك، التلمالبه وأحاف وأعواني، أصحابي من اللم؛ن يفللم 

إلأمفللمه، أويعلمان إليأ، ترفع قمثه يريان لا — حرام علتكم إلأنمري حم~ 
•إلي* وارفعاها بها وأغبماني 

بنراح بن يوصف المحاسن أبا الدين بهاء القضاة قاصي وسمحت ا0 
الشخمن يهللب رمضان، شهر في سنة كل ينفذ الدين نور ءكان • فال تميم 
والثقايىالفتيث فيها الأكياس إليه تنفد فكان عليه، يفطر شيئا الملأء عم 

إلأيأكل لا الوصل يدم إذا وكان عليه، يفتئر الدين نور فكان ، ذللث، وغير 
.ع٠رالأء٠ الشيخ عام طس 



محيبمكلار أطيب 
كحمحىآمر قد الوصل، له صارت ثا الوين، نور ءوكان هال ا0 

الوأن به، القاصي أمره إذا ُالنرع إلأ سثا يعمل لا أن الموصل، شحنة 
.اللام* عمر الشيخ بأمر إلأ ٌسئا كلهم وااثواب القاصي يعمل 

d:أ ارس إل المالك وكتاب الملك، إلى اراهد كاب رانظروا ر* 

أكابرفجاء الثحتكية، وبطلت بالسياسة يعمل لا ءفكان قال؛ ا0 
منيجيء ولا الفاراسد، وأربابخ الزعار كثر قد ن لكمشتعن وقالوا الدولة 

اذلك، في له وقلت الدين نور إلئ فلوكتت والصلب، شيءإلأبالقتل هذا 
فقولوا، ناالئ، علئ أحر ولا العتئ، هدا في إليه أكتي، لا أنا لهم- فقال، 

إليه.كتب الملأء عمر للشيخ 
إلله وفال( الدين، نور إلئ فكتب ، ذلك، له وذكروا ، ءند0 فحفروا 

فمئلمياسة، ؤع إلئ وتحتاج كثروا، قد الءلريذ، ومهثاع والقدين الرعار 
منيالرية، الإنسان ماو أحذ ؤإذا وصرت، بقنلوصف إلأ يجي،ء لا هذا 

علئوكتب كتابه، — الله رحمه — الدين نور فقلب قال( ا له؟ يشهد يجيء 
مصلحتهمؤإن ممصلحتهم، اعلم وهو الخلؤ، حلت، نعالكن، الل إل • ءلهرْ 

نيادةفي الصالحة أن علم ولو فتها، الكمال( وجه علن شرعه فيما تحصل 
فجمعت ئال( ا الله؟ شرعه ما علئ نقادة إلن حاجة فما لشرعه، الشريعة، 

الملك،إلن الزاهد محاب انظروا وقال: الموصل، أهل اللات عمن الشيخ 
إلاراهدا*.البك وكتاب 

مقلدااسسمعت( يقول: العدل صقر بن يحين بن صقر معت، سود 

الفقهاءجماعه وكنا المرائي، الحافظ مات لما يقول: - الدولعي • عتي ي- 



الإمحلارذرخلناءوملوك 

تعدىنوأردنا الذهب، إلئ مال من فمنا والأكراد، العرب م\ن؛ ن

علمالن مال من ومنا بالوصل، وكان عصرون أبي ابن الدين ثرى الشيح 
وزارحاء قد وكان اليابوري؛ القءل_ا نتدعي أن وأراد ، ، والخلافالفلر 

ذلك،،بسب كلام بينتا فو؛، العجم، بلاد إلن عاد ثم المقدس، الست، 
الفقهاءحماعه فاستدعئ ؛دلكا، الدين نور نسمع ، الفقهاء بن فتتة ووقعت، 

لمانه،الداة_عن ابن يعني: - الدين مجد إليهم وحرج حلب، إياس 
هد0من البلع ودحض الحالم سر إلأ المدارس ببناء أردنا ما نحن ت لهم وقال 

وقديلغ،، ولا يحن لا بنتكم، جرظ الدي وهدا الدين، ؤإظهار اللدة 
ابنالدين شرف وسندعي الطائفت؛ن، نرصي نحن الدين؛ نور المولن ذالا 
ووثنجميعا، عاهما فامحتد . . اليابوري الدين وقطب عصرون أبي 

رحمهماالدين لقطي، التفري ومدرسة الدين لشرف عصرون ابن مدرسه 
نحالئ«.الله 

 Qاكانقال؛ الهاشمي، الفصل ن ءبدالمهلاو_، خرنامختارالدين أ
Iيدعئ الحكم، لجالس جعله قد غلام الكردري الدين تام حلب قاصي عند 
ُ  ُّ . َُ; التجار،بعض فحضر الحكم، مجلس إلن الخصوم يحضر ®سويداء، 

امضالمذكور; لسويد الكردري فقال دعوئ، الدين نور علن له أل والعن 
يتلملبشخص حضر أيه وعرفه الحكم، مجالس إلئ وادعه الدين، نور إلئ 

اليدان،باب إلئ سويد فجاء الميدان، ثى الدين نور وكان • حضوره. 

تاجسترني قد وقال! إليه، سويد فتقدم فوجاوْ، الخزندار إسماعيل فخرج 
ويحلالحزدار، إسماعيل فضّحالث، . . وكذاكذا لي وقال القاصي، الدين 



أطيب

أين؟إن • فقال • الوك يقوم ت متهزة له وقال محاحلك، الدين نور عن 
طلبارمله \ئٌ وقال! القاصي، الدين تاج غلام سويد حفر محي ت فقال 

ومحال:استهزاءه، إسماعيل علئ الدين نور فأنكر ا الحكم مجلس إلئ المؤن 
الئهرحمه - الدين نور محال ثم ا الحكم؟ مجلس إن يطلي تستهزئ 

كانإئما ؤ تعالئ؛ الله قال والطاعة، المع إليه، نركب حنن فرس يحضر 
سمنا^٠^١ أن تيإ لٍخكم ورنوك ١^ إل دنوا ^١ او>مبم قزل 

مؤيدا،فامتدعئ المديتة، باب لحل حتئ ركب يم • [ ْ • ت الرر ت ي رأطنا 
اضالأشختإنىهاهاومحلله: اصِإداكاصيويمءليه، وقال: 

وفيهاالأني هدم ملوك إلئ ه مجالإلئ الحضور في وأحتاج النرع، لأمر 
إن— أحضر ين علمي توجهت ؤإن الدعوئ، يسمع وكيلي وهدا الأطيان، 

الأهتعالئ_.ماء 
فقالالي٠ان، وتوجهت الدعوئ، وممع الوكيل فحضر قال: 

أيهوعلم ذلك، الدين نور ^ فلما فليحضر، توحهت، محي القاضي: 
الأمروأصلح التاجر ذللث، امتدعن لليم؛ن، ه مجالحضور عن مندوحه لا 

ا.وأرضاه وبينه، فيمابينه 

فيرأئ حاليا الدين موفق أ0 ابلغني يجئ: بن صقر ر ال حمه 
الدين،نور عض منامه فنمى ليغسلها، ثيابه إليه لي الدين نور كأل المنام: 
منغاية علئ أيانا وبقي الدين، موفى فخجل الدين، نور وجه ضم 

مملأن لالث، أن محي تعال، ومحال: الدين، نور يوما فامتدعام الخجل، 
لالمسلمينواكتب والأعثار، والمكوس المرن بإطلامح، واكتم، اقعد ثنائي، 



الإملارذرخلناءوملوك 

عليكم.الثه أثيه ما عليكم وأب عنكم، الله رقعه ما عنكم رقت قد أش 
.وساء صشالدين فكب، ت قال 

أشصممت، ت يقول — القيعة حليفة — سليمان ين حليفة معت، ،ا0 

الرهانتكلم هه_  ٥٨القيعة كرة I يحني ء الدين نور كسر الما ت يقول 
والطولالخمور عسكركم وفي تنصروا أن أتريدون I فقال البلخؤأ 

وننعقام ، ذللث، الدين نور سمع فلما —، هدا ْع وكلاما — كلأ ، والزمورأ 
إلئالكومن إب3لال في وثرع التوبة، علن تعالئ الثه وعاهد ، تللث، ثيابه عنه 
•المرغ* وكسر حارم نوبة يي حرج أن 

عبداللهبن سوئكن بن إسماعيل الدين ثمى صديقنا سعن، ا0 
والديارسعتإ I يقول - وأعتقه الدين نور مماليلث، أحل أبر0 وكان — الثوري 
منقهلعه فيه يصر ؤيقوم متنا، الليل في يلذ الدين نور كان يقول: 
ارحميئتمحمج ؤمحكي، ماء الإل يديه يرفع وكان قال؛ الليل، 

الُشاناث<اسأ.
 Qيعلمكتابا بغداد إلئ نورالدين ُسير الدين' بهاء القضاة قاصي ال ق

التجارمن تعجلوا ي بأن الوعاقل، إلئ يتقدم أن ؤياله أطلق، مما الخليفة 
-أموالهم من يعني - إله وصل ند كان ما ■مذ في له اللمئن جميع ومن 
المثابريتادون؛دللث،ا.علئ الوعاظ وجمل ، يدللت، فتقدم ت قال 

الديننور *أن المنير؛ بن عبداكيم سالم أو الدين رصكأ دثني ح□ 
نورفأمر0 صمته، في المثير بن غام أبو حرج ، *سزر® لأحد حرج ح؛ن 

وسنجاروحران وحمص ودمشق بحلب الظالم إطلاق منشور بكتابة الدين 



مااهدا أوله توقيث عته فكتب العرب، وعداد باشر وتل وعران والرحبة 
فانية،الدنيا أن اعلم •' قال( أن إلئ ، وتعالن* سبحانه الله الئ يقرب 

المسافرينوحمح المسلمان لكاثة ضنح الباقية، للاحرة فاستخدمها 
إليهامتطاوو كل علئ وحترمها دواؤسه من وأسقطها والمكوس، بالضرائب 

بهسامح ما م7اغ فكان لثوابها، واكتسابا لإثمها نحنا علميها؛ ومنهافت 
موحلوسةسمىصدق^_وأطلقه، 

؛ذلك، حهاُتح دينار، أف وحمسون وستة ألف مئه العقن من سنة كل في 
واحدباشر؛ تل دينار، آلاف عشرة عراز؛ دينار، أف حمرن ؛ حلم-، 

أكعشرون دمشق؛ ديتلر، آلاف ثلاثة اآعرة؛ دينار، أك وعشرون 
دينار،آلافح حمسة حران؛ دينار، أف، وعشرون متة حمص؛ دينار، 

عشرةالعرب؛ عداد دينار، آلاف عثرة التحية؛ دينار، أك سنجار؛ 
الروجوم ومن، الحرات مبل في وأجرام به وتصدق وممه وما • • دينار ألاف 

كلفي ارماءه من الحاصل وتقدير دينار، أف مثتا ثمنه تقدير ، والصدقات، 
والشافعيةالحتمية الدارس علئ وممه ما ذلك، من ديتار، أش، ثلاُون ستة؛ 

الصوفيةآدر علئ وقفه وما وفقهائها، ومدرميها وأئمتها والحنبلية والمالكية 
وممهوما والأسوار، احي والموالحوامع والبيمارستاناتؤ والحور والربط 

وتعليمالاسرئ، فكاك علئ وقفه وما الحجاز، طريق في السبيل علن 
الحلويثنألأشراف، علن وقفه وما الملمقن، وفقراء الغرباء ومن الأيتام 

حميحههذا والمجاهدين، والعزاة الأولياء س لحماعة مالكه وما والعبامئين، 
فإلهأملاكهم من - تعالئ الله حرسها - الثغور أهل علن به أنعم ما سوئ 



الإملأ*>ذر-محلأءوملوك 

إليه،وتقريا الله عند ذؤيعة ذلك جعل عليه، ونيادة البخ هذا يماهي 
كلعلئ ؛الواجب وأمواله، حزانته من والحهاد الغزاة في أنفقه ما إلئ مضامحإ 

وينفذ، عزمه ؤيقوي عضده ؤيشد ويودْ يمده أن قادو، ومل3لان عدل إمامٍ 
النهار.وأطراف الليل آناء بالدكاء يواصله أن لم مكل وعلن حكمه، 

بنعدالمتعم ين عبدالرحمن ، نعمته وغذي دولته حائم وكتب 
سإله بمل من مأ إل الحلي، المنذر بن محمد بن همدالواحد بن رمحران 

التجاروكافة التعدين، الزوايا وأصحاب، السلمين وفقهاء الدين أئمة 

منإلهم والترددين التجار من حفرهم من بذلك لينمروا رالاُرين، 
إذاقومهم ولينذروا وعليهم، عليه به الثه أتحم ما محير ليعرفوا المار؛ 
مرنتهم،أحذ من سما مما ذمته يثرووا بأدبهم، ندوْ إليهم، رجعوا 

كافروردع مجاهد ومعونة جيمز ونحهيز ير وجه في إلأ ذلك بمرق لم فإله 
.الثواب، في ثركاوه فهم ومعاني، 

الديننور ، ويف ١٠٧٠ن النذر بن أبومالم الدين رصي لي وقال 
كثيرا،ذللث، استحسن ، سق* مما ذقه ُويرووا • فوله علن - الله حمه ر- 

موت،اممار،لذك_؛عدذللثا*.بإقطلعرحسح، ووعدْ 
أحضروحمممئة، وحميرن( أرع نه ٌصفر همثر تامحع وفي ُُ ت قال ا0 

عنوسألهم والروماء، العلم ومناخ القضاة من دمشق؛ أعيال الدين نور 
وقالمنها، ليفمالوها المصالح؛ من يدمثق الخامع أوقاف إلن المصافح 

كانهذا وعلن يه، وتشهدون علته تثققون ما علن إلأ الحمل ليس • لهم 
الساومان،مصالح في ؤيتثاورون يجتمعون — عليهم الله رضوان — المححاية 



لأكلأرفىأطيب 

شيئاينكر ولا ؤذكره، إلأ شيئا ذللث، من يعلم أن منكم لأحد يجوز وليس 
.لقوله ومصوب لياطق ممدق منكم والساكتت وينكره، إلأ غيره يقوله مما 

فقالالوص، من انمالح له وصلوا له، ودعوا قال ما علن فثكروه 
يدمثقالمحيط الثور وبناء الالم؛ن، ثغور مل اكالح أهم إل "• الدين نور 

وأموالهم.وحرممهم السلمان لصيانة والخندق؛ والفضيل 

الأسوارعمارة ني صريها يجرز هل الأوتاف، فواصل عن سألهم ثم 
ذليبجواز أفتن من فمنهم للمسلمين؟ التوجيه للمصلحة الخندق وعمل 

الملمونإليه يحتاج مما القيام عن صعقه أو المال، بيت وفربغ الحاجة عند 
إليهمن يقترصه أن إلأ 'لريقه ليس ت الأكثرون ومال . الدينية. ومهماتهم 

منواجبا القضاء ؤكون اكالح، في فيصرمه السلمإن، مال بيت، في الأمر 
المال.بيت، 

سائربين من زمانه في فردا — الله رحمه _ الدين نور كان الخملة وعلن 
حرجالني أن • الحديث، في سمع أيه عنه بلغني ما أحن ومن الملوك، 
فتعجيإومحاحلهم، بأ السيوف، ربهل عادتهم وجنده هو وكان ، ، محيمار متقلدا 

•كدللئإ'ا جنده وحميع وفدتقلدصيفه الغدركمت، محن فلماكان ، ذللن، من 
 Q| تمصيدة من القسراني نصر بن محمد فيه مال ما أحن وما

مجاءفى اة الحيفهوطول ونمس عدو من ادين الخهذو 
اءالسضاسءأازكاس رمان اسالديألا أنه
الخلماءسيره الناس في سرُتج بالعدل!ا وك الملفضحنأ قد 

وأحمد.والترمذي، وملم، الغاري، رواء )١( 



الإّلارذرخلغاءوملوك 

حتىالناس في ملكت، ما سما قام
الوربالأسد اس ئقحينا أنت 

ْولهذهمنأحرئ؛

سيرتهنهج عن ماثلي يا 
Ajjthمن حفيق ءدُو 

حالمةاش في هامة وف
واردهاضر ما يد دى ون

درابفي اغنم هدا 
هولهسمُأحرئت

السمومحكتأطتك 

تأحركا من وله  ٥١
قتايامكالعمود غرواتا أحو 

١ ارهيكسونهالله بذكر )، ١
\وو\لنأغرفا دل وعل  ٠٢و
مددوحرم ممائي رام م

 Qأحرئقصيدة من فيه له و
هلافأمحعلى محمود 

هقومر مآثيليت، إذا ملك 

مفيهجورسفلثا الفرنج ملأ 
ةمحوفرسم كل ادك جهعمى 

اءالأتقيعلى الممى لقسسمت، 
اءالأوليفي يعد حيتا ود 

المجرهامة مفرق غير هل 

بالدكررس اان-يحيى أن 
الأجرانم نمعليه ءقانمت 

البخرمجاور يبست، لا أن 
 ljo—ظهرعلى أبدا وئغ

ظالمفي دعوة فكأئماهي 

وتقعداد اجيياد بأجينجل 

يرسله، كومحشانمما 
موصدالبامحب، ولا مئمود الورد فلا 

مويدزم وع-هابي دورأي 

نجارالحسيس، حمب في زاد أن 
الشراروهجن اللطيم د ك

جوارانحيط ميم، على فلهإ 
الأكدارعد°لالث، بصموة رعمت، 



راحمنظره محاك الم الظومحا 
عمودهال حمللإملأم غضان 

ولالمملما مماكس يبق لم 
وقادهمثمود همدت كما همدوا 

ييامهشفوا الدنيا ارفي الم

عمريةأحييت—ها م—يرة كم 
الوازنونوآف—لصأري' 

اهدمجليل فهر نهارك أما 
٧۵١العزيز ر الغمنذلك فال

رثا،في يقول •من العمار در ولثه أ0 
ورهثظلمٍلغيبمة في الدين 
هأهلحامي الإسلام فيبدب 

ارهأحظالمدارفي أعظم  ١٠
من—د كم ا1كأسفن أكثر مآ 
جانهنفي ان الإنأعوص ما 

ابانيوالمدارس اجد للممن 

عروانهفي الإسلام ر ينممن 

ملوكهالأسر ومن للفرنج من 
ااحهمذللا'؛مللخطوب مجن 
عث—ارهومنلشمش لكرم لص 

املأ»>فىأطيب 

رارأسه حطراتفي للمه 
وارنراه عئا وره فالغ

عشانولا ة اعرلفللمم
دارفوه أتى لخسارهم 

ارالناب اخيوم امهز ولم
منارالخافمن في لها رفعت 
الأحرارتمي يا بأقله

نهارام القيطول ص والنسل 
ارأموح وللمنائجهت كيف 

الدين؛نور '
اميرهكقد غمم في والدهر 
ومورهملكه حافظ والشام 

مقدورهفى ا-محطب هدا كان إذا 

نفليرهبفمي نواظزمم مإت ق
تذكيرهفي الموت كفاه أوما 

ضميرهحلوص عن حلوهما لله 
وظهيرهبركه أصيب فلقد 

أسيرهفكاك يغى للهدى من 
عورهلو مسهلا ان للزممن 

جرْكب■محبمر وص ليتيم لص 



ذ'كرخلناءوشمكالإص

جيوشهالمر رمن —لأل لل من 
أبكارهامحاولأ للفتسوح من 
للندىمن وعهودها للعلا من 
محمددين نور أحب كت ما 
مغساأراْ أن بعلى زز أع

بميئىزسالأص]ي
ريمهتجرى كغت مجن أتى ولقد 
كربهتكشم كت من أتى ولقد 

رنهمنومن كنت من أتى ولأي 
هفربثون—ر كنت من أتى ولأي 

لرضهالغداة ركب قد والجس 
محمدمرع أحييت الذي أنت 
نلهاالشريعة من أقمت قد كم 
رْبفنرمت للروم قيصر كم 

عموملكت حصونه فتح اوتيت 
اوأهلهدارالفاء في أزهدت 

مغجرأنلث المدس وعدت ما أو 
ذمتىدجيراكدسمندسانمدا

فمنمهلا مرير؛ لين حاميا 

أمورهلخفظ ومن اد للجهمن 
رنخورهغزوه في ه برواح

ورهوونللحجا من وده ووق
ديجورهفي الشرك وليل يخجو 

بحضورهمقشرف محفل عن 

بجحورهالئدى غاض عتبت مذ 
مغشورهفي مالث العلامه فضع 
يرهعثيمصر ه ظلامنفارفع 
ذورهمحمن بالأمن له ولع 

رهتقديفى التقريب له ألم ف
ورهعبأوان مزه لتجفاركب 

يمشورهاتثه وفبعد وقهنمثآ 
لدثورهمعرؤنن غبت ذ مغهو 

ورهتاممن د الهبيض إرواء 
فصورهأهل وست لائه بر _

وحورهاكم الحلي في ورغبت 
ورهوظهفتحه فى اده ميع

تْلهيرهفى الرحمن دس وتق
فءرُْا؛بحمل هونكز عجب 

ويرالأحدب، ولهر الأعرج، ولهر غطء، لهر ارة: أرمة ور ممكة: جل نير'• راث 
حراء.



 Lقتمأنثه بمعشعابرين ؛
ليفماء الملائكه نزلت 
يندهشامي له اء ا-يفومن 

بسمهالما ماضل حثاك 
ياحياالهيمير رضوان ولجت 

فردومهفى عليعن ومكغف 

عبيرهنشر ال الأعمصالح هن 
حفيرهشفير عش تجممن م

يرهجممحي وسرت وفيت ين 
بدرورْالحجا منهل وسقاك 

رهوحريحزه ندس ال أذي
اأجورهأ*أظافرا ٠٢١حلم 

ه 4ftه

:انمين نور يا عمرنا في و* 
قطءعحر،جادداب

ءشيفىأرابرمنفيون 
بايدياننسافنراونحمل 
تعانيايافاعن ونعرب 

والهاالله أدام فوالها 
اكادنمطافماأم. ٠ آآناامه 

اللهاأنديم ولا متم ولا حممم ما الأمر ولاه 
حباتشديدكم وفي حها تهديدكم ففي 

مقارنهايقلت ولو أمريكا أنف محقتم 
فلسهلهالضنا لودقلت° الله معاذ 

أخارالدوكزا.نى الرومحتن ا'•كيون )١ 



ويكفايكفيكم الممن هذا الأمر ولاه 
تهانينا

لهموضكان بالأمس 
واJرمصارJهمص

فمنوبلا بمنه بلادى من برا باع من 
الدنشاخ إن الأبطال ممهله يا 
اارّسوص إن الفرمان فعز يا 

الوضبامم باسمهم راُمحرايم امحازي كل 
ظهورناخالف، حاكوْ الذي كل 

سيخرج اليوم 
الوطنعيون أهالي يا واللي 

وطنقربان الذبوح والجدل 
 c،صليمن لأأن

ولأء>،رحمأمك
سإذذ؟ا

لرن!محيري في أنت هل 
فدىإعبي هلأJتفي 

ثمنوبلا بعته بلادي من شبرا باع من 
اجدالمنمنه اكرن مه في ما ولدي 



اطيبص"رر

والفامدوالئردي اكراجع على يثور وادي 
قاءد°تنجمكل الأعداء على تهوي أحجار؛ 

أمريكامرق -طف يجر لم 
مواعدزرءتْ بلاده حدود 

خالدان بيهده بمالي ولدي 

والقواعدالقيادة وسجله ولدي 
عابئمليون به والأقصى الخرمين عابد يا 

صاعدللغجم وثعغا الخضيض نازا^ثإلى يا 
بوالدلكم أنا ولا بمي أنتم فما كموا 

قائدخمسون وصدكم النساء نحميها والقدس 
للغدرشاهدودمعتى هاك والاحتفالأت 

الرمنفحط ^^٥^٣ ١١ك؛فلن والأرض 
٨٣٠١كان بالأمس 

والًومءارلهمم
دسولا بنه بلادي من شبرا باع من 

فكره:فى حملا يحمل مكنان الأيوبي الدين لاح ص* 
الإفماتليول جالتأ ثم تغنت العوالي إذا صلاح يا 
اتهبهته التاريخ حماك قد ذخرا حييت الإسلام صلاح يا 

السماته أديمفى رممت مهابا بمقى موف حطن يوم 



>مخلأءوطوكالإص

لكشاتبها ادهم أحفمي 
اةمشأنتهم الخما أنه ظن 

٥^^الأقدام ديستحت 
|واكراراكرارقهامحاة|

يكسوصدرراوالهدL أدلوا 
زاعريود بالننفتححركت 

الوْحملهم الذي والصليب 

فيهاعل ينالوبمل وتولوا 
•الدين صلاح أعمال ض مب* 

الث:إلى مصر إرجاع -١ 
رساووثن شيعه، كانوا لأنهم ممر؛ تضام الدين صلاح عزل 

حيرعلئ ءحي د الأذان قي كما الشافعي، ٠ درباس بن ااعبداللك I للقفاة 
للمامحنالخطة انقهلمت، أن بعد الماسي للخليفة الخطبه وأقام ، الملء 

،،iJlJJbالماسي الخليفه محمود الدين نور بشر وقد سنة، ( ٢٠٨)ممر 
الماسبة:هالْ ني الأصفهاني العماد وظم الناس، وهمح 

فمابممر ذو؛دعة يمتح الدعإفما العاضد تولي 
الأمورمحتكمافي يوسمها وغدا فرءونهااسى وعصر 

منتفلماالنداد وعمد بها مالتتما الملاح وصارشمل 
ومصر:الشام يلاد توحيد - ٢ 

صلاححاء الشام، بلاد واصهلراب، - الله رحمه - الدين نور وفاة يعد 
ولكن®حياء، مديتة وحاصر وحماه، حمص ثم دمشق، فاستلم الدين 

ؤللبوا— مسته لصغر ارإمحماعيلء الدين نور ابن علئ الأوصياء ~ فيها التّفذين 
إلئيحن كان الشع—_، هذا س كيرا نسما ؤيبدوأف ، الشم، س اياعدة 

بأقوالهمالممل اعدة للمفاشترؤلوا الدين، نور أبعلله الذي التشح 



مالص«رفى

فعندمابهذا، يكتموا ولم الشرط، لهدا الدية زعماء فامتجب وأفعالهم، 
االحشاشانامن المساعدة الحمارطلرافي واستمراره الدين صلاح رأوانوه 

هؤلاءفحاول لهم، مفرا ُباياسُ مدية من اتخذوا الذين ماعيلمية الإّ
حصاروترك منهم، محاه الله ولكن الدين، صلاح اغتيال - طريقتهم لن ع- 

للمرةاغتاله الحشاشون وحاول آحرئ، مره لها ربع ثم ءترْ، حلب 
يسمونهموالذين الحملة لهدم متهم حاء من وقتل فمشلوا، الثانية، 

طرابلسبصاحب استعانوا بل بذلك، حلب أهل يكتف ولم 'رالفداؤية* 
.حممي. عند تناوشه كتيبه وأرسل الدين، صلاح به يهتم ملم الملميى، 

حربافي الدحول عدم موترا حلب عن الدين محلاح تراجع مقد ذلك ومع 
نوربابنة ذللئ، في وشفعوا الصلح، طلبوا وأنهم حاصه أهلها، مع طاحنة 
حتئومصر الشام بلاد توحيد في تزال لا السلهلان نيه ولكي محمود، الدين 
دابرالفسادوصربلهي هداأراد وأثناء العدو، وجه في الوفرفح علن تقوئ 

حالهولكن ومحبن، متهم ومتل دارهم، عمر مي مهاجمهم ، ررالحشاش؛ن® 
السلهلانفمثل بهم، شفع — حماة صاحس، — الحارمي® الدين ررشهاب 

الديننور ابن وفاة بحد إلا حلب صم من الدين صلاح يتمكن ولم شفاعته، 
إلئاطمأف لد يكون وبذلك، للسلهلان، فسلموها يحده، أقاربه واحتلأف، 

ابنالقاصي قال كما الملسن، هع للصدام الراسخة الأساسية القاعدة 
يتهمىلا طفلا ولده وكون الدين نور وفاة الدين صلاح تحمق ُلا •' شداد 
الشامإلئ للخروج تحز البلاد، عن الله عدو بدمع يتمل ولا الللث، باهماء 

الإسلام*.بلاد هوأصل إذ 
اصطدمبل الفترة، هده في الحهاد الدين صلاح يترك فلم ذللئ، ومع 





بمملآرِءىأطيب 

ءدس— رأيته ولقد عليه، عقله دام ما الصلاة يترك لكن وما المح، صلاة 
محيإلا الصلاة ثرك وما ئائما، فيه مات الذي مرصه فى يصر - روحه الله 

نزلمائر، وهو الصلاة أدركته إذا ولكن ذهنه، فيه تغيب التي الثلاثة الأيام 
وصر•

الزكاة:أما وه 

الزلكة.يه عليه وجست ما يحفظ تعالئ—ولم الله مات—رحمه فإنه 
فانهالأموال، من ملكه ما جمح امتتفدت فانها الفل، صدقه وأما 

سبعهإلا والفضة الذهب من حزانته في يخش، ولم ومات، _، ما مللث، 
ولاملكا يخاص ولم صوريا، ذما واحدا وجرما ناصرية، درهما وأرُعين 

أنولغمن شيثا ولا مزرعأ، ولا تريه، ولا بتايا، ولا عقارا، ولا دارا، 
عليه.الله رحمه الأملاك، 

لكنإنه حتن العثلتم، القرأن سيلع يحب — تعالئ الله رحمه — ولكن 
لحفظه.متقنا ملومالقر^نوالخليم، عالما كون أن ^رط يستحيرإمامه، 

والثلاثهالجزأين - ثرجه مح، وهو - اللتل قي يحضره ر يسممرئ وكان 
وهويمع.والأربعة، 

الأيةيذللث،: عادته جرت من - العام ه مجلفي - يستقرئ ولكن 
والزائدعلئذللث،.والعشرين، 

فامتحنالقرأن، يقرأ وهو أيه يدي ي؛ن صغير علن اجتاز ولقد 
أيهوعلئ عليه ووف ؤلعامه، حاص من حفثا له وجعل فقريه، قراءيه، 

جزءسءزرعة•



الإملارلآكر-محلاتاءوملوك 

سْعإذا الدمعة، خانع القلب، رقيق — تعالئ الله رحمه — وكان 
أوقاته.معفلم في عينه وتدُع قلبه يخنع القرآن 

ومتنالحديث، سماع في الرغبة شديد — تعالئ الله رحمه — وكان 
ءندْيحضر ممن كان فإن كثم؛ وصملى عالية رواير ذي شخ عن سمع 

أولادهمن ا،لكان ذللث، في يحفره من فأسمع عليه، وسمع استحضره 
إحلألأالحديث، سماع عند يالحلوس الناس يأمر وكان به، الختصان ومماليكه 

عنؤيتجافئ اللامحلن، أبواب يطرق لا ممن الشيح ذلك كان ؤإن له، 
الحافظإلئ تردد . عليه. وممع إليه، سعن مجالهم في الحضور 

كثيرة.أحاديث، عته وروئ تعالن- القه حرمها — بالإسكندط الأصفهاني 
وكانبنمه، الحديث، يمآ أن يحب - تعالئ القه رحمه - وكان 

فإذاهو، ويةرؤها ، الحديث، كتبا من شيئا ويحضر حلوته، في بتحضرني 
عينه.ودمعت قليه، رمحا عيرة فيه بحديث، مر 

يبعثؤقاثلأ الوين، لشعائر التعظيم كثير — عليه الله رحمة — وكان 
مابجميع مصديا بالئار، والمسيء بالحنة الحسن ومجازاة وئشورها الأجسام 

وانمتلةللفلأسفة مبغضثا صدره، ياوللث، مجتنرحا الشرائع، به ورديت، 
الظاهرا*الملك حلب صاحب، ولقدأمرولده يعاندالشريعة، ومن والدهرية 

إنهعنه نيل _، *السهرورديء له! يقال، - نشأ شاب بقتل — أنصاره الله عر أ- 
منبلغه لما المذكور؛ ولده عليه ئض قد وكان معللا، للشرائع معاندا كان 

فقتله.أياما، وصله يقتله، فأمره الملطانيه، ومفاحبره، 

عليه،الاعتماد كثين بالله، الفلن حن - روحه الله يدس - وكان 



أطيباملأ«>فى

الفرغأن وذلك أحكيه؛ ما ذلك أثار من ناهدت ولقد إليه، الإناية عظيم 
القدسمن قريب موضع وهو انوهء، ببيت نازلن لكنرا — الله يلهم ح- 

السلطانوكان مرحلة، بعض بيتهما - تعالئ الله حرسها - الشريف 
الحواميسإليهم ّير وقل به، محيطا العدو علئ يزكا أقام وقد بالقدس، 

القدسإلئ الصعود علئ عزمهم بقوة الأحبار فتواصلت وا؛خبرين، 
،ذللث، بسبب لمين المحوف واشتد عليه، القتال وتركسب، ومحاصرته 

فيوشاورهم الشدة، من ل٠ان المدهم قد ما وعرمهم ، الأمراء قامتحضر 
أنهعلئ الحمع وأصر ظاهرها، غير باطنها ءجاملة فأتوا بالقدس، الإقامة 

يقيمونأنهم وذكروا بالإسلام، مخاطرة فإنها بنفسه، إقامته في مصلحه لا 
كماالعدو حول يكون العسكر س ؛2لاوفة — الله رحمه — هو ؤيخرج هم، 
عليهم،والتضييق ميرتهم مغ يصدئ معه وص هو ؤيكرن يعقا، الحال كان 

علنالمشورة مجض وانفصل عنه، والدي البلد حمظ يصدد هم ؤيكونون 
يقيمما يقم، لم إن أنه منه علما ينقه، هو يقيم أن علن ممر وهو ذللث، 

الأنهم أحبر من عندهم من حاء بيوتهم، إلن الأمراء ائصرف، فلما أحد، 
الحاكمهو يكون حتئ ، أوأحدأولاده الحائل الملك احوْ يقيم أن إلا يقيمون 
الإقامة،عدم إلن متهم إشارة هده أن فعبم ، بأُّرْ يأتمرون والذي علتهم 
.فكرته واشتدت ، كن0 وتمم صدره، ومحاق 

أولمحن - الحمعة ليلة وكانت، - الليلة تللث، فى حدمته فى حلستت ولقد 
اللهإلا ثالث، معنا وليس ، شتاء الزمان وكان - الصبح قارب، أن إلئ الليل 

أحينيحتئ _، ممقتفاْ قم كل علئ ونرس-إ اما، أنم نقونحن تعالن، 
فشقعت،اليبس، عليه يغالي، كان فإنه مزاحه، علئ والخوف عليه الإشفاق 



الإملاممذرحلماءوملوك 

جاءكلعثك _ت الل رحمه — فقال محاعه، ينام لعثه مفجعه احد حنن إليه 
وأدنإلا شأني، لعض وأحيت إدمحتي، وصك فا • • نهض ثم النوم'• 

الأوقات،معفلم في الصثح معه أصر وكنت؛ المح، طلع و، 
أصلا.النوم أحيني ما فقال؛ أؤلرافه، علن الماء يمر ومو عليه قدحك 
وقت،بقى وما ، نمت، ما لأني فنك؛ أين؟ من • فقال • علمتن قد فقلت؛ 

ليوقع قد له: فقك عليه، كنا ما علن وحدنا بالصلاة، شغلنا ثم ٠ للنوم 
له!فناك هو؟ وما فقال؛ د. تعالن الله ثاء إن — مفيدا وأقلته واغ، 

العمةهده كشف في والاعتماد إليه، والإنابة تعالن، الله إلن الإخلاد 
عندالمولئ يغتسل الحمحة، اليوم فقلت؛؛ نصنع؟. وكيف، فقال؛ عليه. 

ويقدمالني.-، منرئ يالأقصئ-موصع العادة علن ؤيمحر الرواح، 
بتنوكنن المولن ويمحر به، ص من يد علئ، حميه ض اشدذ المومح، 
_،صحح حديث، فيه ورد فقد سجوده ش الله ؤيدعو والإقامة، الأذان 
،ديتلث، نصره في الأرصثة أمحثابي انقهلعت، قي. ءإلهي، ؛ باطتلث، في وآتقول 

فضللث،،علن والاعتماد بم>جائ،، والاعتصام إليلثؤ، الإخلاد إلأ يق ولم 
قصدك.يخيب، أن من أكرم تعالن الله فإن ، الوكيل* وذٌم حك، أنت 

ب؛نالركحت،ن وصر العادة، علن جانبه إلئ وصيت؛ كله، ذللئ، ففعل 
علننم مسته، علن تتقاطن ودموعه ساجدا، ورأيته والإقامة، الأذان 

منرقعة وصلتت حتن اليوم ذللث، ينقص فلم يقول، ما أسمع ولا سجادته، 
،محتيه]ونأاأ الفرغ أن فيها يخر - ألينك علن وكان - جرديك الدين عز 
آتون.أي؛ )١( 



المدرمحىأطيب 

الفلهيرة،نائم إلئ ووقفرا الصحراء، إلئ بأمره ءسكنهم اليوم ركب وقد 
خيامهم.إلن عادوا ثم 

ووصلذلك؛ ممثل عنهم تخير ثانية، رتعه حاءمحت، بت، البكرة ومح، 
أيهإلئ ٠ية٠ ٠الفرتيفدهست، اختلفوا، أنهم أخير جامرءس النهار أيناء في 

يخاطرلا أن إلئ وأتباعه ءالانكتار• وذهب، القدس، محاصرة س لهم لابد 
ندكان السلهنان فان الياه؛ عدم *ع الجل ْدا في ؤيرميهم النصرانية بدين 
ومنللمثررة، خرجوا وأنهم الياه، مجن القدس حول، ما جميع أفسد 

علئنصوا ند وأنهم الخل، ظهرر علئ للحرب، يتشاورون أنهم عادتهم 
•يخالفونهم لا به أشاروا شيء فأي وحشوهم، منهم أنمس عشرة 

جهةإلن عائدين رحلوا أنهم يخر السر جاء ، الإمح، بكرة كانت وثا 
ة.JL٠الت

تعالئ.الله إلئ وإخلأدِه انتام آثار من شاهدته ما فهدا 
علئللضعيف، ناصرا رحيما، روومحا عائلا، - ال1ه رحمه - كان ولقد 

■القرى 

عازمجلمر في وخميس إنمن يوم كل في للعدل، يجلذ وكان 
كليمل حتن للمتحا'سمن الياب، ؤيفتح ، والعلماء والقضاة الفقهاء يحضره 

ءاذلك يفعل وكان وشخكير، هرمة، وعجوز وصغر، ير من أحي؛ 
وحضرا.

القصصنمن عليه يعرض ما لخمح نابلا أزمانه جمح في كان أنه علئ 
ينفتحيرم، م مح، القصص يجمع وكان النالم، من اليه ينتهي لما كاشثا 



الإسلامرذرخلناءوملوك 

معيجلس ولكن والحكومات، للحوادث ماصدا يرد ولم العدل، باب 
اللهيطلى مما قصة كل عيي ؤيوبع الهار، ش أو الليل في إما ااكاتبساعه، 

ذلكمع وهو حاجة، طالب ولا منتحلا ولا أيدا ناميا يرد ولم قالبه، علئ 
عاليه.الله رحمة التلاوة، علئ والواظبة الدكر دائم 

القرأنتلاوة علئ مرطبا اللدين، ناصرا بالتع^ة، رووئا لكن ولقد 
وما—، عليه الله رحمة _ أيدا يعدوه لا يه، عاملا فيه، مما عالما العزيز، 

ضنه؛واحد ظلامته، وكشمأ قفنه، وسمع وقف إلا أحد إليه استغاث 
،زهير® ءابن له؛ يقال دمشق أهل من ان إنإليه استغاث وقد رأيتته ولقد 

فماالحكم، مجلس إلئ مضرن إليه فاشل - أحيه ابن - الدين تمي علئ 
القاصىوكل أنه القول، ممور معروفتن شاهدين عله أشهد أن إلا حلمه 

فحفروالمنازعت، الخاصمة في — حماة قاصي — الدين أم؛ن القاسم أبا 
الولكلهالوكيل دعوئ بعد ثبجفه ه مجالفى عندي الشهادة وأقاما الشاهدان، 

اواةممالقاسم أيا أمرت الولكله، ثيتت، فلما الخصم، ؤإنكار الصحيحة، 
حرتثم - الله رحمه - السلءلان حراص من ولكن فساواه؛ الخصم، 
علنالمجلس وانقضئ الدين، تقي علئ ١^٠؛^ وايجهت، بيتهما، الحاكمة 

الاسأعز من الدين نس ولكن الليل، يحول إحضاره عن وظعنا ذللث،، 
فيالحق.يحابه لم وزكنه وأعفلمهممحده، عليه، 

حرتقضية — الله رحمه _ عدله علئ ياسلا مما الحكاية، هذه من وأعظم 
مجلسفي يوما كشتا أني وذللث، ، الخلاطي، *عمن يدعن ناحر إنسان ْع له 

يمن؛معروف، ناحر حن شيح علي لحل إذ الشريف، بالقدس الحكم 







\طسلأ5لأرفى

وزنه.علت ما صوري، واحد 

رةابن منه وطلبها ٠^مد٠، ونح الامحاليم؛ يهب — الأه رحمه — وكان 
إياه.ذأعطاْ أرسلأن، 

قالوكان الشريف، بالقدس الوفود من جمع عندْ اجتمع ئد ورأيته 
أزلفلم الوفود، ماض الخزاة ش يكن ولم دمشق، إلن الأوجه علن عزم 

عليهم،ثمنها ومفمنا الال(، بت من تريه يأ حتئ معفاهم في احاطه 
•واحد درهم منه بمقل ولم 

التعة،حال، فى يعطى كما القنق وقت فى بملي - الله رحمه - وكان 
مهم،يفاحئهم أن حدرا الال^؛ س شيئا عنه يخفرن حزائته نواب وكان 

أخرحه.به علم متن بأنه لعلمهم 
الناسفى كون أن 'اممكن جرئ"• حديب معرض فى يقول وسمعته 

رحمهمه، أراد؛دللث، فكأنه . التراب،. إلئ ينظر كما المال إلئ نفلر يس 
الثهتعالئ.
®أعهلينايمولI قط؛ 'سمعته فما الهنالب، يؤمل ما فوق بملي وكان 

يغطهلم لمن بمطه للمعش وجهه ويسسهل الكثير، بملي وكان لفلان®، 
٠ثسا 

عرفهقد وكان بملي، مما أكثر محبجرم بملي، — الله رحمه — وكان 
زدمت،قد يقول! قتل سمعته وما ، ونت، كل في يتزيدونه فكانوا الناس، 
أنيد؟.فكم مرارا، 

أحجلوكنت ؤيدي، لساني علئ ذلك في كون كانت الرسائل وأكثر 





فيأطيب 

قريش((:ءصمر الداخل دالرحمن عه 
زالولا ألفها، وحتئ ومئاتها، وعشراتها آحادها الستون، تمضي 

فيالرحال أعظم من واحد فهو ويعرها؛ الدنيا ممع ملء قريس صقر 
بقيتالتي الأندلس، في الأموية الدولة مؤسس وهو والحرب، تامة ال

الإسلامية.العربية للحضارة رمزا محلويلأ نما 
قضيةعمر، وكل العصر قفية هي الداحل عيدالرحمن وقضية 

فإنهتا ومن المن، للمالإسلام ومرها الش الدانية القدرة علئ الاعتماد 
a قمّها وتكتهب ، أهمتها تكتب قرسن، آرصقر ة رس   a مجالفى لا

بتاءمجال وفي الأستراتيجية، المياسة مجال في ؤإمما فقهل، الحرب 
aاللولة 

داهمت،التي الوداء الرايات، من يهلارد٥ والخوف ممضي حرج فقد 
a يلاحقه القتل وحهلر ، قريته   a وهو، سياحه المرات، إلئ بنمه يرمي حنن
للقرنقب وبعد ، قهلعوها وقد — ّنه عشرء الثلأُث، ابن — أحيه رأس يرئ 
إلئفيلجآ _، قدميه عن سلى وهو طائر أنه يحسم، وهو ومضئ - باحه ّ

ولم، المغرب يوم حرج ثم ، ^، ٧٥١١انقطع حتئ فيها فتوارئ ؛ ١٧٢غيضة 
لديهوليس القليل، إلا المال من لديه ليس عمره، مجن العث-رين يتجاوز يكد 

ؤإرادةكبير وتصميم عالية همة له كانت، ولكن السير، النير إلا الأنصار من 
الدنيارجل بي، المنال، صحت، كان ما إليه وقربت، الخير له سهلتؤ ، صلبة 

aالزمان حديمث، محتتقئ دوله وأقام ، الحري، وفن المياسة علم في وواحاJها 

ملقشجر مجموئ ت آي ( ١ ) 



الإملارذرخلناءوملوك 

نافدالحرم كثير الداحل •مدالرحمن الإمام ُاكان ت حيان ابن محال ا0 
شجاعافتحه؛ إلا ُلد ولا هزمه، إلا قط؛ عدو علئ راية له ترفع لم العرم، 

إلئيكن ولا راحة، إلئ يخلد لا الهلمأنينة، قليل الحدر، شديد مقداما، 
ويصرالحناتز، ويشهد المرض، يعود غيره، الن الأمر يم ولا دعة، 

الرايات،وعقد جندالأحتاد، ويخطبضسه، والأعياد، الح»ع في بالناس 
.. فارس® ألف مته جنوده ويلغ!، 

ومحلاابالبمه مبحرا وشى قمرا فجاب 

وهسراسلأبضلأعرا اد وشمحنكا ر دب
اكرومصر أودى جمن ا-فد وجند 

دعة،يسكى ولا راحة، إلئ يخلد لا كان فقد قريش؛ صقر الته رحم 
•العور بحيد مقداما، شجاعا ، غيره إلن الأمور يكل ولا 

الداخل:□محال 

الداخللولأيئسالآنام لأيلفَطدافام 
حائلوحال بكت،° ادر ومقوالسا والمهند وحزمي معدي 

لإآفونجإيطاقا حنكواكب ان الزممع اللوك إن 
إغافل الرئة تدبير أيروم يملوا أذلا الحزم كل والجزم 
العاهلحماها  ١٠المعادة حير انه عقلا عده لسقوم ويقول 
عاطلا،اللك،، حلية من عملا محاصيا، ثغرا الأندلس الداخل ألفئ 

وأخيهمالملوكية، يالميرة وحمحهم او1لط'سة، يالءلاءة أهلها فأرهق، 
فدونوبدأ التلمريقة، علئ وأمحامهم المروءة، قلثل عما فأكبهم بالاداي—،، 



أطيب

و-ئدالألوية، وعقد الأعهلية، وفرض ،  ٠١الأواوينأورفع الدواوين، 
شسانوأحد آض، للملك فأقام الأوتاد، وأوثق العماد، ورفع الأجناد، 

حوزته،وتحاموا جانبه، وحدروا ، المالولث، أكابر بدللئ، له فاعترف عدته، 

فيها.الأمر له واستقل الأندلس، يلاد له دانت أن يلث ولم 
الأمنووؤثد أحمدها كثيرة، ثورات من ءالداحل® عانئ لقد 

المهريرريومحن، ثوريي علئ قفئ فلقد مملكته؛ في والاستقرار 
رووسوأرسل البمنى، امحث، بن العلاء ثورب علن وقفئ ، والشل® 

المنصور،جعفر أيي حج موسم في المكرمة ومكه الميروان إلن الثورة قادة 
معيدثورة علمئ وفضن ، ءاطليطالة* في عروة ابن هشام ثورة علمن ومحقن 

بنّفين وثورة برية®، ®شنت في البربر ثورة علن وقضئ التحني، 
وثورةاليحصثي، عيدالنافر ؛قيادة أشبيلية وثورة الربري، عثدالواحد 
بجنوبالرماص® ٠٠وثورة الخزرحى، يحيئ بن الخن بقيادة ®سرمحستلة® 
الأندلس.

؛قالوافريش؟ صقر ®مجن I لأصحابه يوما المتصور جعفر أبو ال قة 
ماقال، . الأدواء وحم الزلازل،، وسآقن الللئ، راض الذي الومنن أمير 

•مروان بن فعبدالملك، I قالوا هدا. ولا ؛ قال، ٠ فمحاؤية I قالوا . شيئا صنعتم 
الذيمعاوية، بن عتدالرحمن ت محال المزمفن؟ أمير يا فمن محالوا لا. ت قال 

البحر،ؤيركعس، القفر، يعبر الرف، وقلياة الأمثة مس عن تخلصن؛كيل0 
بعدملكا وأقام الأجاد، وحني الأمصار فمصر أعجما، بلدا لحل حتئ 

الح1مرالأنىس.)ا(اى;



الإملارذرخلناءوملوك 

عليهحمله ممركب ر نهفمؤمعاؤية إن عزمه؛ وشدة تدبيره بحن ، انقطاع،، 

الرمت؛نوأمير له، تقدمت بييعه وعيدالملك صعبه، له ودللا وعثمان، عمر 
برأيهمؤيدا ؛ض،، منفردا وعبدالرحمن . شيعته. واجتماع عترته ؛طاو_، 

.٢، متصحتا|عزمهارأ■ 
غلأتلخده ترب في أترى للمعالي الصقر أترى 
اةالعتم؛ه تخاف اموي ر صفالسارك الداخل دولة 

مئاتصدهم *ته أصحت حتى باخضاره الخرب أمعف، 
الطساتلوحه الهللع يهج، وقولوا فاذكروه الغرب، أيها 

انفحاتاذكروهافإنهفرى تتسه فايادحضرلكم 
سيرته:في عيدالخزيز بن عمر شبيه الداخل ع؛دالرحمن بن شام ه٠ 

عمرمدهب بسيرته يدهب وكان أعوام، ثمانيه أبيه بعد الأندلس حكم 
فيسألونالكور٠النواحيا، إلئ ثقاته من بقوم يعث وكان ■مدالعزيز، ابن 

منحيف إليه انتهئ فإذا يحقائقها، ؤيخبرونه عماله، محجر عن الناس 
بعد.يستعمله ولم منه، وأضفج وأمحشله به أوثع أحدهم 

المعاهدينعلئ واشترط الشهيرة، النار؛ون'ا أربونة نتحت، أيامه وفي 
سالتراب أءمال، من عدد انتقال ثروحلمه صعاب س ، أهل من 

المسجدمنه وبئ بقرؤلبة، ءصرْ باب إلئ ي،حملونها المفثحة، ءأربونة، محور 
الحان.باب محدام الذي 

)ا(»الكأملألأينالآورره/أخا(.
الناتس.دار لسامالسرسطعت . تريشُ أصقر الداحل عتدارحمن رى 



٢٢٢

يعدوه،وظفر فغزا غانيا؛ الشرك بلاد إلئ - الثه رحمه ونمد- 
فيوأثخنوا ءيرمند،،  L^L®فهزمرا احيليقية*، إلئ العساكر وبعث 

العدو،لغزاة عبدالواحد٠ بن ا)عبداالالك ونيره بعث وبعدها • الأعداء 

ابرطاتيهء،أرض ووطئ ، و»-منلة« واأر؛ونة* رالة، العدوفي في فأثخن 
•*أمترقة* إلن وصل حتن الصقن أرض في وتوعل 

؛^ ٢٣٨- ٢٠٦)للأندلس وحكمه اخكم بن دالرحس مه* 
ارالسضاءاستةوقعة عهده فى ايُروفة أكبرالوقعات من كان 

،بأدةءرالسفاء* إلئ وصل حتئ انمائفة( احيش مرسن بن مومئ قاد وفيها 
يميهمكما - ٠الخاشغينأ أو اغاصكونيا* من كسر بجيش اصئلدم وهناك 
وبذلواكبيرا، عناء فيها المسلمون لقي صحبة، معركه ودارت _، الغرب 

بخمسةه نفموسئ وأصست، الصمود، لهم أمكن حتتئ رائعا، جهدا 
المسلمينبجنس نزل مما الرغم وعلن - التالي اليوم وفي جرحا، وثلاثئن 

كاسح،بهجوم وانطلق نفه، علن وتحامل جيشه، تقليم أعاد - وقائدهم 
وتكبدمنكره، هرممه الغاسكون جيش وُزم النمر، يحرز أن به واس>تهلاع 

يصرعاهم.الأرض فرمت، حنتن الخسائر فادح 
النصارئثورة علن نحازه ت الحكم بن عيدالرحمن أعماو أعظم ومن 

منكامله، سنوات صع ثوريها ظلت الش الثائرة المدينة وتدمير ماردة، ®د 
ءلويسوالتمرد الثورة علن حرصهم أن يحد —(، ٠٠٢٢ حتن — ٠٢ ١٣ستة)

عبدالرحمنفقاد السالمين، يذبح ءاردة٠ ١٠أهل وقام فرنسا، ملك، الحليم، 
ونفلرالعطب،، علن ماردة أهل وأسفن قبضته، ومدد بنفسه، كبيرا جيشا 



عليه،وتغلوا السور شرفات تعلقوا وفد جنده إلئ ءباJالرحمن الأمير 
الصبيانوعويل اء النصراخ فسمع مدافعتهم، عن ماردة أهل وصعق 
فيالاستمرار عن الخند وأوقف عنهم، يالإمسالث، فأمر البكاء، وعجج 
تغلب،من كان ما علمنا ارقد لهم• وءالا وهوائه وزراءه د-ءا ثم قتالهم، 
للهإلأنرثى عنهم رهنناه ما رمعنا يكن ولم أنمهم، الظلمة هؤلاء علن رجالنا 

ممنلهم، ذب لا ونن وأطفالهم أولادهم قتل من وراقه مهم، وجل عز 
اللهعودنا حيّثا من النصر استجلاب نرئ ونحن منهم، ه نفعلن اسكره 
قءرأبصروا فإن عنهم، الأنتمال علن عزمتج وقد الصفحوالخفو، من وعرفنا 

محيطا،ورائهم من الله كان ؤإلأ فتهم، الله ومرامه عليهم الإيفاء في يدنا 
•وؤهم* ومرنا وقهرهم، أيدنا فهوالذي قديرا، منهم الانتقام وعلن 

إليهوالإلقاء يءلامحهم، رسلهم وافته حتن مجوصعه مجن ينتقل فلم 
منبيتيم.الخط ؤإحراجأصحاب بأيديهم، 

القسيسإعدام بعد قرطة في التمارئ وثورة فتنه أيقنا وأحمد 
*الله رسول هدر من نال، الذي ®هارفكتس، 

»ماليط«:محوية صاحميا مقام، بن الخكم بن همدالرحمن بن حمد م* 
□JU ، اوير« في الدهي«/(T(١٧٢-  ١٧١ :) ملولت،حيار ررمن

وعقلوسجاعة، ؤإقدام وفصاحة، وعلم وديانه، فضل ذا كان الروانتة، 
٠وسياسة 

الأندلس،مدائن علن ومثتتن وثلأت؛ن نمان منة في ابنه يعد بويع 
والمحن،الئه الغزوة في يقن الروم، بلاد في والترعل الغزو كثث وكان 





الأملارذرخلناءوملوك 

قدمناتهم، القارعة علئ وتاكدت راياتهم، انعقدت فلما . ؤيقيته. الفثفر 
فيمحبوبا بالياس، مشهورا كان إل ؛ ررالتذرا، ابن4 محمد الأمير عليهم 

فأعقبالفريقان، والتف، الخمعان، التقئ أن الئ لمون المفسار الناس، 
ءرٍيسنااا.بعد وجعل ونصرا، فلفرا لأوليائه الله 

واديفي انمارى تحامح، على ونمره الخكم بن عدالرحمن بن حمد م* 
ماليط؛

علئءالبثكس* ومالك، وملك الحيليقيةا ملك تحالف، وفيها 

فأويرلهم أكمن وقد سليهل، وادي علن محمد الأمير فليهم لممتن، الم
.ألما عشرين والشركن اطليطالة* أهل من القض عدة وبلغت، بهم، 

.تدميرها. نم ، التمإد إلئ رامارده® عادت عهده وفي 
المهرعدوة عند وتكمرات، ردت مالتي ل—ارده وبل 

الأمرصاى من بجممهم غرا حء-ر، الوبح ثم فالويل 
حكمومد ثورتهم، قمع ثم التمرد إلن قرطه في النصارئ عاد وثا 
.*ليوكريسيا® ومعاونته صاحبته وكدا ، ااةسرأءإيلوج® في الإعدام 

بالأندلس:الإسلام ز ع* 
وحاءبالأندلس، أمية بتي مللئ، أمحاس الداحل الرحمن عبد وصع لقد 

ومحمموحا!محمرا النيان رفعة من يريدون وهم ياعا أمية بني ملوك 
؛ايعJدالرحمناJاصر:

وهادنتهالشأن، ورفعة الضخامة غايه عصره في الأموية الدولة بلغت 
أمةتثق ولم الدحائر، بحفليم حنته ومتا مهادنته تهللب إليه وازدلمتؤ الروم، 



أطيب

إليهوفدت إلا الأم اتر وّوالجوس والإفرغ الروم ملوك من به سمعت 
.العغلمئ اشطكلمة صاحب الذسططينا جمالتهم ومن خاصهأراب؛ 
يعرفولم دائم، جهاد في الحكم قي الناصر قضاها عاما حمسون 

سر'ا،ذر'ا إلا أناءك الراخ إلن يرش ولم قاللأ، إلأ الهاء أيام من حلأَله 
علئعمرْ في يزيد لا النك<ان، ثوي شاب وهو المؤولة بأعباث اصهلاع 

منهالعظم وهن شخ وهو للدنيا الدنيا هموم وترك قليلا، إلا العشرين 
أندلسعليه كانت محا كبيرا الفارق كان كم ولكن شيبا، الرأس واشتعل 
لأبنهالأمانة سلم يوم عليه أصبحت محا وب؛ن ءالتاصرا، تولأها يوم الملمين 
الديالنهج علن الملمين بأندلس الير يتاح حتن المستتصرا، ءالحكم 

•مار 

الخارجوأعداء مكان، كل في والقس نارا، تضهلرم الأندلس كانت 
شغلتهمقد ببعص، يعضهم يتربصون وهؤلاء الداخل، ؛أعداء يتربصون 

التفكيرعن والسكون الدعة وصرفتهم كبائرها، عن الأمور صغائر 
و-ومهالشباب هم يحمل الله، لدين الناصر الخلتفه فجاء ؛عذلائمها، 

الشيوخ.

الأوائل،الفتح رواد س القادة بأسماء يرتبط الأندلس ذكن كان ولثن 
والثممالغافقى، وعثدالرحمن زياد، بن وطارق نصير، بن ررمحومئ أمثال 

ِ ُِ صقريامم يرتث3ل القح تحديد كان ولئن سحيمء، بن ة وعنبمالك، ابن 
؛الخليفةالالتصاق شديد أبدا سسقئ والمالم؛ن الإسلام مجد فإن قريش؛ 

رجل.فى وأمه أمة، فى رجلا كان فقد الناصر؛ 



٢٢٧الإملأءرذرحلناءوملوك 

غزوة»ءودشا(:في وررنافارا( رالتوزا( ملكى يؤدب اياصر *
وُعئضالماردةا مدينة علئ ررأردونيوالثانيء ليون ملك اسوئ !ا 

والماء،الاطفاو ونبئ محها، الياقة الخامة أباد الإسلأمة، القلاع 
تركأن ®طلسرةاإلابعد يغادرإقليم ولم الدماء، ركامامن القرئ وجعل 

استولنلا ®تافار* مالك، انثر® ®ّفعل وكدا مشتعلة؛ حرائق وهي المدن 
وبلغ. ومحنا.قتيلا أهلها وأدل اجيها، موأحرق ®التيرةا، مدينة علن 
الأندلسعن بإجلائه إليه بعثها رسائل في للناصر توعده ارأردونترا جرأة من 

الخليمهفتقدم الناصر، علن الملكان وتحالف ه، نفمن وعدها ممواعيد 
بهزممةانتهتا كبيرة معركة رحن ودارت جئنه، رأسه علن ه بنمالناصر 

لوجهيهتدون ولا ، مكان علن يلوون لا فهربوا ، ونافار® ررليون 
الظلامحجر حتن منهم أدركوا من يقتلون آثارهم علن والمسلمون منميهم، 

الناصريقع مقاتل، ألف علن يزيد ما ®موش* حصن إلن هرب وئا 
صياصيهم،من الئمارئ مقاتلي وأحرج فتحه، حتن الحصن إلن بالمجانخا 
ودمرالحصن، في ما اللمؤن وغنم جميعا، فتلوا حيث، الناصر إلن وقدموا 
لقدحتن المثرين، معاقل من بها يحيهل ما وأحرق ®بميرة* قلعة الناصر 
مثلها.أميالزفي عشره المشركن بلاد في الحريق اتصل 

نافارثعاصمة *غزو 

حملاتوقاد ®محأاتحةاا، نافار ململثا لتأدب جيشه قيادء الناصر تور 
واستمدكمرته، ®محساتحةا العلج وجمع أثيم، أربحه اسمتمرمحت، وغزوالت، 



ااكلأرّءيأطيب 
سئنافار بلاد في تندمهم وفي منه، يغاث أل طمع مكان كل؛ من ينصراسه 

منهايبق لم حتئ الحصون، وهدموا الأمتعة، وغنموا الدراري لمون الم
سوئهمووصعوا مواصعهم، من أعداءهم السالمون واقتلع قائمة، صخرة 

الخيلواّّتمتت المثرين، بأجساد الأرض وبط، فيهم، ورماحهم 
وواصلالنعم، وصروب، والسوانم الغنائم فأصاست، سهلهم، في المغيرة 

الملموناقتي قيس® ٠لصخرة في لحظة وفي تقدمهم، الملمون 
الكثيرة،الأموال نافار ملك، عليها أنفق التي الكنية وأحربت، نافار، جيش 

وحصوثهم.الكفرة قلاع لمون الموأحرق 
وأصحت،ملاكها، مولت، بعد - نافار عاصمة إلئ يمل ثانية ومره 

كلومحيي الحصون، كل إليها طريقه قي ويدمر - العرش علن وصيه ررطوطة<ا 
وتمدمت،، ٠٣٥٧١للخليمة رلءلوولة# واستلمت، عنها، المدافعة الحاميات، 

طلبها.الناصر فقبل والتلماعق، الخضؤع إليه؛هللبا 
لقدا كالنصارئةيشمالالأندلسا

الإسلام،رغراية أجل من الله مبيل ش والصعوبات الشاي الناصر احتمل 
منغزوة ئترة أن ، نعرفأن وكفي غزواته، وصفا عن الكلمات، وتعجز 
أشهر.وأربعة أشهر ثلاثة ب؛ن مدتها تتراوح كانتظ غزواته 

وترلث،فارغه، كون كاد أمية بني وحزانة الحكم — الله رحمه — استلم 
ثلاث— ألف ألف ألف آلاف حمسة ممبلغ عامرة السلمان وحزانة الدنيا 

.اادنانيرأ١ا من — مرات، 

دارالقاص.هلع - العسلي لمام الاصر، '■مدالرحمن ( .١ 



الإملامرذرخلغاءوملوك 

أبيه:درب على ^ ٧١عبدالرحمن بن رالخكم لمتصر ا* 
علئرغعه وسنت عزتها، علئ عزا أب بني دولا زادت عهده وفي 

سيرةءالحكمء وتابع الدنيا، علن ازدهت حتن بقوتها وتعاظمت رفعتها، 
الدولةقوة نيادة أحل من المستطاع، من وأكثر المتطاع بدل في أبيه 

الرحال.همم فكبرن بالأندلس، الدوله عغلمت . ورفعتها. 
غزافقد البيضاء، اليد المصارئ حهاد في للناصر كانت، 

فهزمهموالفرع، بالمشكنس تتجد فام أذفونش*، بن ءأردون وملكها 
وحربمعاقلهم، وفتح أرصهم، ودوخ بلائهم، ووض الناصر، 

•حصونهم 

التنمرفغزا الثغور، في الحلالقة طْع الناصر، نوش وعندما 
عنوة،وفتحها ٠ أمتتبثن السنّت، فنازل ارفرديتاندء، يلد واقتحم ه، ينف

الحكمفتوح وعظمت، معه، الصلح عمد إلئ فبادروا وممل، واستباحها 
بلادمن *قلمهرة* فتح أعظمها من وكان ناحتة، كل من الثغور ومواد 

.٠لءطرمثةأ( فنح يم البكنس، 
درالمسمر:له ل٠ 

الذمةأهل وجرم ومعه الحلالقة، مللئؤ أذفونشاا ين ءأردون إليه يأتي 
متلرانقاسم بن وعبيدالله حيزرازا، بن *وليد النصارئ وفامحي بالأندلس 

قابلرافلما ، هذا عامه من سيغزوه التنمر أن عرفا لما وغيرهم، طليهللة 
وعادحءلواُتا نهضى ثم قائما، استوئ نم محويعه، محاجيا حر الخليفة مرير 

إلنوأهوئ الحليقة، يدي بان مدم أن إلن مرارا، ذللث، ووالن الجود، إلن 



وأنهض، علأ0 قد والبهر عفه، علن مقهقرا راكعا وكر إياها، فناوله ، يدْ 
الخنؤع،تكرير في ممتثل؛ن فدنوا وأساعه، فرامسه من امتدتئ من حلمه 

ملكهم.رأس علن فوقفوا مقهقرين وانصرفوا فقبلرعا يده، الخليفة وناولهم 

أميرعبد أنا ت للخليفة ؤيقول البساط، أردون الملك يقبل أحرئ مرة 
هنفني المحقم مجده، إلن القاصد فضله، علئ المتوركئ، مولاي، المومت؛ن 

أتقدمأن رجوت خدمه، من و•مصني فضله من وضعني فحيث ورحاله، 
منيترادف اللم عو في الخليفة فأجابه . حالصة. ونصيحة صادقة بنية فيه 

أردونفكرر . نش. إلن يقه أبيتا من كان ما أضعاف إحساننا 
الخليفةيور لا مقهقرا للأنصراذإ وقام الشكر، في وأسهب الخضؤع، 

بهاءمن عاينه ما وجلالة باشرْ ما هول من وأذهله؛ البهر علام وقد ؛ ظهره 

فلمااللح، في لغربي الجلس إلن أحرجره الفتيان، وتكنفه الخليفة، عرة 
انحهلمنه، حايا المؤمنين أمير ممعد علن عينه ووقعت، المجلس لحل أن 

إلنوأومأ له، وحغ إليه قام جعفر بالحاجب بمر ولما له، إءفلاما محاجيا 
مماله الخليفة عيان إنجاز من ووعده عنه، الحاجب، فقبضها يده، تقثيلؤ 

•٠ مروره صاعفح 

فيأفاضوا محا فيه، الإسلام وعره اليوم هذا مسرة من الناس واستشعر 
تالمرائي سعيد بن عثدالللثإ وقال اياما، عنه والتحديثه به التبجح 

بتواليعودوموصوله ومال الإف_ةب الخاوفململث 
قالومبذم رالثركون وبرمة زة بعالمون واي

الالرئبلمولة هتومن نحوه الأعاجم بأيديها ألفتؤ 



الإمّلآرذرخلماءوملوك 

اوالأعم—عن فيه يسألوا لم أنهم إلا -اس اليوم شر حص 
السرباوأغسر أقتم والأفق بجيوشه مفعما اكهاء أضحى 

وعراليصوارم بمضزء إلأ ه قتاملنيل ازري يهتدي لا 
اكلأل^هندسيك الملأ عمان العمان وكائمأ 

حوؤله:في ليكون غار•عاركه يجمع .• الصور. لخاجب اه 
و؛وأفريد نج التمحور، الحاجب العامري عامر أبي ين محمد هو 

.الإسلامية. الأندلس حياة في الفترات أصام_، في الحكم تور الرحال 
السلمين،لحرب جهدها توجيه فى أحدت فد الشمال فى التماري وممالك 

ءََ ' ُ ■ُِِ  إرغأالتمحور فتصدي . . رمحمية. يمورة الصالتبية الحرب تعلن أن فبلؤ من 
الأنمماراتمن فأحرز حياته، طوال الحرن وفاد الثه، ميل في الخهاد راية 

بقيحاليا مجدا ؛، UJLjفترك يعد، ومن قبل من رجل علثه يحصل لم ما 
الإسلام.لحني وممخرة الأيام مر علئ متاثثا 

الأمويالحكم رُتوءي • الصليبية* الحرون ٠تاريح كتاب في جاء له 
العروقعامر بن محمد الونير بعده من الوقف علئ وسيطر ، ٣٩٧٢سنه 

أهمءليون* مملكه وكانت اكتالوالخهاد، إن يميل كان وهوالوي بالنصور، 
سنةففي التمحور؛ لهجمات تعرفت وقد أسبانيا، في مسيحية مملكة 

ستةوفي لنون' مملكة بجنوب لازامورا، علئ التصور امتولئ ؛ ٣٩٨١
اثنتفي الحراس اسعل التالية السنة وفي ذايها، ليون نهب ! ٣٩٦٦

الحجاجيقصدها التي الراضع ثالثا تعتبر التي أكومبرستتيلأ، في يعقوب* 
برشلونة،علن التمحور استولئ : ٣٩٨٦سنة وفي وروما، القدس بيت، بعد 



١^^أطيب ٢٣٢

ستةمنيه وافته حين - البرانس - ررأابترُيهُا جبال يعبر أن يلبث لن أنه له وتراءئ 
٢١٠ .النصورا،را؛ وفاة بعد التداعي في الم|سلمين قوة وأحيت ، ٠٢

 Qصروفينادي وصار بنفسه، المتصور ءانفرد ! المغرب،،ررالبيان في و
لهسلفا لا بملكؤ متمردا أمره واستقام ، يجده فلم مبارز؟ من هل • الدهر 
مهدها،حرب في قهل؛ ينكب لم أنه سعده علئ الدلائل أوصح ومن فيها، 

كثرةعلئ غالبا، قاهرا إلأ مواطن عن انصرف وما هزممة، عليه توجهت وما 
لخاصةؤإنها الأم، من وواجه الأعداء، من ومارس الخروب، س زاول ما 
فيها.ماركه الإسلامية الملوكا س أحدا أحمي، ما 

وكثرةحوله سعة I — جده وتمغن سعده قوة مع — به أعين ما أعظم وس 
الملوكأرائلث، علئ اتكأ س وأول الرمان، أعجوبه ذللث، فى كان فقد بدله؛ 

. ٢٢وحفق،،'عد اللواء علميه وانتشر وارتفق، 

 Qالمنصور!الحاجب ال ق

يخازالكرم رخاءاردت،وارث عفليمة كل هول بشي رم—ت، 
رباتوابيض حطكأ مر وأٌضع ان -بمإلا ماحمي وما 

افاخرس أجد لم حتى وفاحرمت، يادة مكل أمل بمضي قيئتا 
اقرمعالقدم في وأورفاها حديئه بالعوالي العالي رنمنا 

وداسسياسة، أحن الأمور لأساس •' المنصور الحاجسا عن قالوا ا0 
،الساللث، يه واJضح٠تط ، الماللث، له فانتثذلمتا دياسة، بأحثن الخطوب 

بان)ا/؛'\ا(.>تارخسباليأرضن/ )١( 



٢٣٣الإملارذرخلناءوملوك 

الأندلسملك • فريق• كل اليمى وامتشعر طريق، كل في الأمن وانتثر 
بهالكرو0 تزخر ولم حجة، لعادتها تدحض لم حجة، وعشرين بضعا 
وكانتالخراق، أنفاس ئتل عن وتنئت والإشراق، الهاء فيه لتمف لجة، 
ومفئوصائما، شانئا الروم غزا ّثهام، أشد بامحه ومهام أيام، أحمد أيامه 
بالنح،لا بالعش فازإلا ولا سح، غير مرله فما وعائما، زاحرا يروم فتما 

لهانتذلستا الغاب، لسثأ ولع حتئ وتغلغل الشعاب، تللث، في فأوغل 
.بدارالندوةا فريش اجتماع ملكه في واجتمعت بالعدوة، الأندلس 

الصور:ساجب الرائع لخهاد ا* 
رروقدعظيما؛ مبلعأ التصور الحاجب أيام في الساإمان جيش بلغ ا0 

فنيفبلاده، وتدؤيخ العدو قتال إلئ يه ينهض ما البلاد أيهنار من جمع 
صناديدمن وبها ألف، محتمئز علئ والرجالة ألف، متني علئ الفرسان 
أسماؤهممقاربة، عن ممل ولا محاربة، عن يفتر لا من وقوادهم السلمين 
البعدعلن وقلوبهم مأثورة، فيها وأثارهم مشهورة، النمارئ بلاد باقاصي 
•؛ مأمورة*؛بخوفهم 
الظىغالب، في - اللوك من لغيره تتفق لم التي التصور منانب، ءرومن ا0 

الؤرخان.بعفن حممه ما علئ سنيه، من جنده أكثر ن أ— 

تهزمولم لأحرئ، اّتعال إلا غزوة من قط عاد ما أنه أيصا أجمارْ ومن 
.فخرا|رآ، ذلالi^ وكفاه ا وصائفة ساتيه غزواته كثرة •ع راية، قط؛ له 

)ا(»محالف«محي)م/أاآ(.
(.٥٩٦/٣)٢(•محالطٍبlر



أطيب٢٣٤

غزوة.حمسان غزواته بلغتإ وقد 

اواسعاينه ما أحس ومن جاُعقرطبة، ننادة علن المنصور وعمل 
أحضرهمالذين النصارئ أعلاجِ استخدام العامرية، الزيادة هذه بنيان في 

فيذصتفون كانوا وهو وغيرها، »قشتااةا أرض من الحديد في ممحمدين 
.ان؛انعرصاءنبجاسن، 

صاحبنال فند لمتين؛ مأميرتين نحدة فى همته علو إلئ انغلر وه 
منومحا تمرس، أعفلم الشرك ببلاد عامر أبي ابن ءتمرس ت التليبء ُذفح 

أذل،وتركهم البقاع، صرعن وغايرهم ومملمرس، تعجرفا كل طواغيتها 
سهامأكبادهم إلئ ومدد الوثاغ، بلادهم علئ ووالن وم؛قاع، من 

بكورهمالألأم بتللث، ونعص أرواحهم، بالحمام وأغص الفجائع، 
ورواحهم•

رسلهأحد أن ؛ ذلالث، في الأحبار وأفصح هنالك، الأمور اوضح ومن 
٠غرسيهااإلئ مسيراته بعفى في فسار الحناب، لذلك الأنتياب كثير كان 

فهناكواحترامه، ؛و0 فى وتناهئ إكرامه، فى فرالن البشكس، صاحب 

هومنا الكنائس، أم ذلك في فحل متفرجا، عليه م إلا متنزه فلا مدته، 
قديهارأة له عرمحت، إل مساحتها، قي الص ؤيجيل ساحتها، في يجول 

وأعلمته،ها، ينفوعرفته فكلمته، الكر، طول علن قوية الأسر، 

العافيةيلثوس ؤيتمع يوصها؟ .ني ينئ أن المنصور أيرصن • له ومالتا 
ة،محبالكنية يتلك سنين عدة لها أن وزءمتا . . لبوسمها؟ نصت وند 

1نفحالطيب|)م1؛ه(.



الأملاروملوك ذرخلناء 

عميها،ؤإبراء قمتها، إنهاء قى الله وناشدته ملة، وصغار ذل وبكل 
الرحمن،مراثتق أؤكد ذللئ، في عليه وأحاوُت، الإيمان، بأغلظ واستحلخته 

إلئممغ وهو ؤإعلامه، به تعريفه يجب، مما عرفه النمور إلئ وصل فلما 
تقم،لم أم أنكرته، أمر علئ وقمت، هل المنصور له قال مغ فلما كلامه، 

بهاييدأ لم أن علن ولامه، فعتيه المرأة، يقصةِ فأعلمه ذكرته؟ ما غير علئ 
وافئمحن مرحه، علن غازيا وأصبح • •محوره من للجماد أحد ثم كلامه، 

إليهيالكتام، فبادر وسمعه، ببصره مهابته فأحدُت، جمعه، في مانحة ابن 
عنحما ولا ذسا، حنن ما أنه ألية، بأعظم له ؤيحاف الحلية، ما يتحرك 

يبشلا أن عاقدتي قد كان لهم وقال أرساله فعنف—، جنا، الهلماجة مضجع 
بعدبلغنى وقد الثور، حواصلها فى حمته ولو أسير، ولا مأسورة ببلائه 

محنأرصه عن أنتهي لا والله الكنيسة، تللثؤ في الملمة فلانة بقاء 
أكتحها.

سمعولا أبصرهى ما أنه وأقم معها، اثتتتن في المرأه إليه فأرمل 
تحقيماهدمها، في بالغ قد بعلمها، أمار التي الكنيسة أن وأعلمه بهمز، 

عنه،الحيش وصرف، منه فامتحيا بطوله، فيه الأحد في إليه وتقنع لقوله، 
وعادحالها، من وغير ه، بانتوحشها وألحم ه، ينفالمرأة وأوصل 

كانمما وكحلها قومها، إلن وحمالها ؤإمحالها، جدبها علن نعماه واكبا ب
.شردهبننومها«راا

كالخالي:وردت، الثانية الحادثة و□ 

,( ٤ ٠ ٤ / ١ ) الهلبء ءاننح ( ١ ) 



اطيبلأكلأ"رفى٢٣٦

متصور،يا I له ونالت امرأة، قلمته غزواته، بعض من المحور *عاد 

مصيبتهاعن فسألها . بكاثي. في وأنا عيشك بب ني أنت ندائي؛ استمع 
الوألها سنها، بلاد في أميرا اينا لها أن له قذكرت وغمتها، عمتها التي 
ذلكحالها لساق وأنثي ، وقاو0 من قلقها صرام يخو ولا ، لفقده عيسها ينهأ 

وأظهربها، الصور فرحب • • الخلمحأ؛ من الشجي ؤئح ُأيا العش؛ الملك 
وجاسابمها، فيها التي المدينة تلك إلئ القابلة من وحرج سها، الرثه 

منوأعراها وذللها، بكلكله عليها أناخ إي دوخها، حتن وتخللها أءءلارها 
منفيها ما جمع وحثص محللالها، الصورة الإسلام وببنود حمالها، 

الأعداءعيون وانقلبت كسرا، الكفرة قلوب إلئ عوامله وحلبت الأمرئ، 
.حرئ*راا 

هاصافضي الأخرى، الغزوة وقت جاء وقد إلأ بلادنا إلى نمل نكاد لا ءه 
:عدنا(( غزونا ئذا الغزاة، وقت إلى 

Ql  غزواتهبعض في المحور مفاخر ررمن '' الئب® ءانقح صاحب قال
فلماالإفرغ، بلاد بوسط بريد عرض طريق في عفليمتن ■بملتن بتن مر أنه 

محناوالبكب والغارات والخريب التحريق في آخد وهو المحل ذللث، جاوز 
مسافةالتلال أقفرت حتئ لقائه علئ الإفرغ من أحد يجسر لم وشمالا، 

المدحلذلك وصقلوا ورالهم، من امتجاموا قد الإفرغ فوجد عاد ثم أيام، 
ر-بعيعلوه، ما رأئ فلما شتاء، الوقت، وكان -؟_!_، الدي؛؛ن الضيى 
الدورببناء وتقدم العساكر، من معه بمن به أناخ بلائهم من منزلا واختار 

)ا(»محالد_،«)ا/يبمه;



٢٣٧الإملارذرحلناءوملوك 

وغنمت،ذسستا مراياه وبث، ونحوها، الخر>ث، الأت وبجمع والنازل 
المدحليها مد حتن جثتهم وألقن الكبار، أعناق وصرب الصغار، فاسترق 

محنالفلما حرابا، بلدا إلا نحد فلا تخؤج مراياه وصارُت، جهته، من الذي 
ولاأمرئ بغير يخرج وأن المالح، طالت، إليه أرسلوا العدو علئ البلاء 

يخرجأن سألوه حتئ إليه تتردد رسلهم تزل فلم ، ذللئ، من فامتنع غنائم، 
نكادلا إنا وقالوا . يخرجواأن أبوا أصحابي إن فأجابهم! وأمره، بغنائمه 

ونت،إلئ هنا ها فشد الأحرئ، الغزوة ونت، جاء وفد إلا بلادنا إلئ ثمل 
أنعليهم مر أن إلئ سألونه، الإفرغ زال فما • • عدنا عنونا فإذا الغزاة، 
حتئياليرة يمدوه وأن والسبي، الغنائم من مغه ما دوابهم علكتء يحملوا 

ذللث،ففعلوا هم، بأنفؤلريمه عن القتلن جيف نءوا وأن ، بلادْ إلئ يصل 
الزمانيكاد لا ونصرا متلمح، وراءه ما عرا ذللئإ وكان وانصرف، كله، 

الهلريق،من قتلاهم جقإ إزالتهم حمحوصا ؤيمح، ممثله يجود 
•ذلك؛الريرا*أاا شرب ُي، وعصصهم 
وثانية،صائقة ي،ن ما أكثر، أو غزوتان عامر كل قي للمنصور كان 

—أوزمورة — ررممورةُ علن الهجوم - ١٥٣٧ منة المنصور أكبرأعمال من وكان 
تغادرولم الشمال، معائنؤ أقوئ تدمير علن ااسلمين قوات عملت، حنث 

لماانتقاما عليها، يختم والدمار للنيران، طعمه تركتها بعدأن إلأ ررّمورهاا 
المسالم،ن.يغور نحد المدينة هده ممارسه كانت، 

تا(امحالدج،»)ا/هآه_1هه(.



أطيببمص"،رفى٢٣٨

;j،rUrمنة ئكة»وون(( زوة غ* 
وعندماوصلها، اليون® العاصمة إلئ المنصوربجيسه الحاجب ®انهللق 

فأمد0المجاورة، الدول من الدم ليون ملك وؤللب ، حولها حصارا صرب 
ليلاالقتال فيها اتصل ءارية معارك ووقعت كثيرة، بجيومز الإفرغ 
تصميماالملمون أنلهر كما ، الصمود من كبيرا قدرا الإفرغ وأظهر ونهارا' 

عددقتل كما المسلمين، من كبير عدد واصتسهد النصر، امحترنع علئ أكبر 
السلمينلصلح؛ بالتحول النهاية في الوقم، وأحد الإفرغ، قادة من كثير 

يحصنلا ما منهم وقتل بلادهم إلئ فانهزموا النصارئ، علئ حملوا الدين 
منله واجتمع مثلها، ير لم غنيمة عامر ابن وغنم —، ءليون® المدينة ملل و— 

مؤذناوأمر بحص، علئ بعصها فنفي بالقتلئ، وأمر ألما، ثلاثون السى 
.قرطية،راأ التصورإلئ جيش وعاد القتلئ، فرق للمغرب ئادن 

استي:حكم إلى Iبرشلونة« مصادة ا٠ 
بجيشه،برثلونة أسوار اقتحام التصور استعلاع آُيمه متة في 

الإسلامية،الأندلس دولة عن انفصالها ءلال أن بحد عليها سيهلرته وفرض 
اسمية.بصورة ُالكارولنجيين* ا فرنلملوك وحضوعها 

ليون:ملك وأمر ، ®الياض® زوة غ* 
وناعفمزقه البتكض، جيش المتصور اداج-ح جابه - ٠٣٧٩منة في 

٠أJةاملك ءغرسيه® ونزل — أوسمة — اوحثمة® حصن فاحتل تقدمه، 
المنصور.شروكل علن والقلاع 

لأينالأيررما/'آارا('الكا،ل• 



٢٣٩ذرخلناءوطوك١لإvر

ررليوزا،بجيش ررقند® الوزير ينويه لكن الذي الثغور جيش والتقئ 
ملكووقع النصر، انتزلع للمسلمين وأمكن ااغرميه،ا، الملك رأصه وعلمن 

وجزوفاته، إلئ البالغت جراحه وأدت المساومين، أيدي في أميرا ليون 
®قنياالونير واحممفل قرطبة، إلئ وأرسله تابوت، في وونحعه رأمه، 

وحمقليون، مملكة علئ الحمله ه ينفالمنصور قاد -  ٥٣٨٥محنة وفي 
بنمحانحة بن ررغرميه فيهم لكن كبير؛ أعداد أمر له وأمكن كبيرا، انتصارا 
ررممورهءمثل ليون ،لكة حصون الحاجب ودمر ليون، ملك ابن غرميه® 
واسلمتمهء.ءالحامة® وءحثمهءوحصن ٠ أشتسيزاواثقة وررثتت 

منةالمصارى ْدن أعظم ياقب(( اقتت الصورل زو غه 
المملمنلوحود التصارئ مقاومة مركز باستمرار ®جيليقية،، بقست لقد 

ولكنتالتفاينس، وءرْ "مليه منهلقه جيلميميه لكنت ولقد الأندلس، فى 

لوجودنفلرا الثورة، علن للمتحريفن المعنوية مكانتها لها روحيه قاعدة أيصا 

الأندلس؛غرب، شماو يقع الذي ِ جيليقية - الإقليم هذا في ياقبء ®شئت 
وكنيتهاالأندلس، ببلاد النصارى اهد مأعفلم هي ياقمب، سانت، ومدينة 
أقصئمن يحجون قاليها — الأعلمئ المثل وللكعبة — عندنا الكعبة ممنزلهِ عندهم 

®يعقوب®يام، قبر فيها الزور القبر أن ؤيزعمون وراءها، وما روما بلاد 

للزومه، أحاه ؤيموئه بعين، وأحصهم عثر الاثتي أحد الحواري، 
إليها؛الوصول ولا قصدها، في الإسلام ملوك من أحد يهلمع ولم • • إياه 

يقصدهالكن المدينة وهذه سئتها. وبعد مكانها، وحنونة مدحلها، لصعوبة 



الخدسيعد الثالث اركز لها وجعل كثها، أوربا من اليحإ الحجيج 
،اريعقوبا، القديس آمهلورة أراغون مالك الثاني،، ارألموسو وبعث وروما، 
الأندلسلنصارئ وكان وسيدها، رلالآJبيريةاا الحزير ثيه حامي منه وجعل 

النمارئودير يعقرب القديس لتمجيد حماسية، وتراتتل خاصة طقوس 
لمالدين الأشداء االقانالون ١^^!؛ لهده وتوافر الكفار؛ الساومان صد للجهاد 

بريةحملة فىإطار ياقب، لغرو'اثاتت المنصور الحاجب حطتل ولقد 
للغزوْ؛الاستعدادات، داس،، أبى ارقصر البحرية القاعدة وصجت، بحرية، 

وجهزهالبحري، أسهلوله القاعدة هده فى أنثا قد المنصور وكان الكبرئ، 

والأسالحة؛والعدد والأطعمة المترجلن وصنوف البحريين، برجاله 

العزممة.نفوذ علئ استفلهارا 

ثراننجهتز فى مماثله استعدادات تشهد ®قرطبة،، العاصمه وكانت، 
أوامرهالمنصور الحاجس، وأصدر الأندلس، أقاليم كن؛ من وحشدها الفرسان 
البحري،الإنزال وقوات البرية القوات التقت، ®بورتوُ مدينة وفي ، بالتحرلئ، 

انهارعدة بالعبور ومني الأقطار، متباعدة المنصورأرصين الحاجب، وينير 
إلئذللث، بعد المكن أفضن نم الأطلسي، المحيط ممدها وحلجان كار، 

الالوعر ثديي شامخ ■بمل إلن اففمل نم ُفرطارش'ا، بلاد من جليلة ائط ب
مهندسيه؛المنصور فقدم مراه، إلئ الأدلأء يهتد لم طريق، ولا فته مسلل، 

أومنية وادي بعدم وعبروا العكت، فقتلعه الكه، مهيلؤ وتشعابه لتوسعه 
أريضة،وأرصين عريقة اتط بفى ذلك، بعد لمون الموانبستل ءمنهرا،، 



الإمحلاروملوك ذكرخلغاء 

وفتحوا، الحيط البحر علئ يهل وبقسطان دير إلئ مغيرتهم وانتهت 
الحيتل؛البحر من جريرة إلئ س؟احه وعبروا ، وءنمو0 بلأية* راثنت حمن 

اإليها لجأ ممن مها من قبوا النواحي، تلك أهل من عظم حلى إلها لجأ 
بعدالسالمون أحاز ثم ، أقطاره فتخثلوا ، حبلإلئ المسكت وانتهئ 

ائطبإلئ أفضوا أن إلئ — ااأوللأ® أو — أيلة نهر ثم معبرين، في حليجا هذا 
ثنتودير وقرحيهلة، أونبة، بسيط منها؛ المائدة؛ كثيرة العمارة، واسعة 

عندفبرم مشهد تلر القبر صاحب مشاهد من موصعر إلن انتهوا لم برية، 
القبطبلاد ومن بلادهم أقاصي من ساكهم يقصده العصل، في المصارئ 

مدينةعن بعده النزول وكان قاعا، السالخون فغادره وغيرهما، والنوبة 

-،٥٣٨٧نة مشحبان من حلتا لالتلت؛ن الأربعاء يوم وذلك، ياقس،®، ثنت  ١٠
وعمواوكنيتها وأسوارها مصانعها وهدموا غنائمها، الملمون فحان 

شيحاإلأ - أهلها منها هرب أن بعد — ياقب بثاث المنصور يجد ولم أثارها، 
.. يعقوب® ءأونس فقال مقامه، عن فأله القبر، علن حالما الرهبان من 

فغودرتمحكمة؛ بديعة ياقب ثانت مماع وكانت، عنه. بالكمه قامر 
الهول،سائر ذللثج بحد بعوثه وانتسمت، . . بالأمس تغن لم كأن هشيما 

علئالصمع هدا فقتلمر ، مانكش® شنت، ١٠جزيرة إلئ الحيرش وانتهت، 
فلمقدم؛ أهلها لغير ربها ولا لم، منلهم يلعها لم غاية وهي ، المحيط- 

شنح،باب عن المتصور وانكفأ انتقال، وراءها ولا مجال، للخيل بعدها يكن 
قبله.ملم يبلغها لم غايه بالمر وقد ، يانس، 

ثنت،١١حيليقية أقاصي حتئ قرطته من الشايه السيرة واستغرقت، 



أطيبلأ5لأ،>فى

المحالمن كان ويد قيامي، رئم وهذا تقريبا، يوما فترة يافب®، 
البحري.التحرك لولا الرعة هذه بمثل التحرك هذا انحاز 

بهقام ما لولا يافب، ثنت إلئ الوصول ائحال من كان كما 
درفلثه الأنفاق، وسق الطرق، وتمهيد الحور، إقامة من المهندسون؛ 

ايصور.الحاجب، 

الرعنة((:نامت إذا ينام لا راا،لالك اكور: درالخاجب ك له 
الغيارمن ُوحهه على ما بجمم اعتنئ أته الصور، رجاء قوة من رركان 

َِ ص َ  َ

منزلكل في Jالاديل عنه حدوته يأ الخدم فكان جهاده؛ ومواطن غزواته في 
وكانحتوطه، في يتصسره عهد صخمة حرم منه له اجتمع حتئ منازله من 

الأكفانايخذ كان وقد منيته، لحلول توقعا أكفانه؛ مع مار حيث يحملها 
الثهيأل وكان بناته، وغزل أيه عن الموروثة الضيعة من كبه أطسب، من 

.. فكانكذللث،،راأ الحهاد، طريق ش يتوقاه أن تعالئ 
تراهوالعسان كأيلمثؤ حتى أخماره عن لتيسك آئاره 
الثغورمراهيحمي ولا أبدا بم—له الرمان يأتي لا تالله 

.— غزواته بعض من منصرقه الم— سممدينة دفن لما قبره علئ كبب هكذا 
ليلهللممنصور قلت فقال: الصور، يلازمون كانوا ثمن واحد ااتحلُثا 

هذامن أكثر إلئ يحتاج وبدنه السهر، في مولأنا أفرط قد • فيها مبرم طال 
هذا،يا فقال: العصب،. علة من النوم عدم يحركه ثما يعلم وهو الوم، 
هذادور في كان لما نومي، امتوفسنتط ولو الرعية، نامت، إذا ينام لا الللث، 

)ا(»اوانالمب،،)مآ/«آإ(.



الإملارذ'مِحاناءوملوك 

. ٠١١ذان٠ةامن البلدالعظيم 

مماعه،يكره ما مناك سمع ما عليه، وأنت القبر هذا صاحب تمس الو ر٠ 
قرار،بك استقر ولا 

المنصور.يهللتا يعلوهمة يليق بما خاتمة خر وهذه رص 

ذهبعندما التالية، القصة هود® بن الالستعين مولئ *شجاع® روئ ا0 
مدينةفي وحدته ءأذفونش® إلئ توجهت ءلما I ررالاذفوتس® ألفونو لقابله 

إلئمممه وامرأته سريره، عامر أبي ين المنصور فبر علئ يصب وقد سالم، 
وحلتالمن الميلاد ملكت قد تراني أما شجاع، يا لي• فقال جانبه، 

هداصاحب تنمس لو له قلمت أن الخيرة فحملتني I قال مليكهم؟ قبر علن 
فهم• • قرار استقر؛لث-ا ولا مماعه، يكره ما منك سمع ما عليه وأنت، القثر 
مثلكأفيفجر قال، فيما صديك له وقالت ويينه، ييثى امرأته فحاك يى، 

.بهدا؟ءرلم؛

الرلأقة:موقة بطل تاشمتي بن يومف الرابطتي مير أ* 
للزعامةخلق الذي الرجل • • حمه يوف لم الدي الغرب يوّفا 

والمح'
يمأن وأمره مراكش، علئ عمر® ين زكريا ارأيويكر عن ابن استخلمه 

يوسفتلماه ه ٤ ٦ ٥ سنة يكر أبو عاد وعندما ةه؛ه، ّنة ويناءها تخهليطها 

.٤( ١ ٦ / اطب'كمري)١ انمح )١( 
)أ(االخاةاوراء«)ا/*ام\أ(.

الفاض.انممالي_دار لهام المورا رالخاحب )٣( 



أطسلأكلأرءى

ليوسففتنازل ليوسف، ك yCjAالأمور أن بكر أبر فعرف الثمينة، بالهدايا 
المغربانر يقوم من أر ولم ، عم، وابن أحي، *أنت له؛ ونال الملك، عن، 

إلأحثت وما الصحراء، عن لي عناء لا وأنا منلث،، يه أحي ولا غيرك، 
إحوانثا،مقر الصحراء إلئ وأعود بلادلثؤ، في واهدنلن، إليلثا، الأمر لأسلم 
.دلاننا«اا< ونحو 

فيهايتنازل حين مثلها، التاريخ لتا يجل قلما الراتعة الحادثة وهذْ 
والأمهر.والأمحلح والأفضل للأكفأ الحكم عن ملك 

نحت،— كله المغرب، ووحد الأقصئ، الغرب، في سلطاثه يوسمؤ وطد 
استلامهمند همته، وعلو القوية، وعزممته مواهبه، ونحلت، مركزية، صلتلمة 
فادحسن، الإسلام، لنشر بالفتح وسعفه شهامته كاست، لقد السلطة؛ زمام 

قواماصوانا وكان المثالية، عليه يسبغان طالع وحسن بفهلنة بنفسه الحروب، 
لىوشرابه الإبل، ولحم الشمر، حز سوئ يأكل يكن لم مممثما، زاهدا 

النوق•

قبائلمن مجاهد ألف مئة زهاء صم جينا — الله رحمه — كون 
مموريتانياعبورا غانا حدود من دولته ويلغت، وممامدة، وزناتة، صنهاحة، 

ارتونسءقرطاحنة ولاية إلئ غرتا الأطلسي ومن المتوستل، البحر حتن 
٠ّرقا 

يعدالإسلام دولة سحق علئ التصارئ ملوك كلمة توحدت وئا 
كانالذي - ملك السائس* *ألفوسو وتحالف طلهللة، سقوط 

.)ص٣٥( حركات إبراهم للأصتاذ عهد قي والحربي الماسي ارالظام ( )١ 



الإملارذرخلناءوملوك 

وءبكونيه®وررلون®، وراأسوريس'ا، البرتغال، من وجزء حليمة، يحكم 
ريوندا'ربرنحار والكويت ونافارا، أراجون ملك الأول® واسانشو — أيقنا 

بجيمزوساروا الأندلس، من لمتن الملإحراج وأورجل؛ برشلونة حاكم 
الأفطس،بني من اقو;ئتراا مدينة واحتلوا وليوف، حليقية من ضخم 

قلعةوحاصروا وحقولها، يراها قاحرقوا أشبيلية، صواحى إلئ ووصلوا 
ؤيجعلالمارئ، يد في ءابرة® الأير منطقه سقوطها يضع التي صرنسطة 
النصارئوأثخن لغاراتهم، عرضة التومهل الحر يلي مما الأسبانية الشواطئ 

سرتسطةمحقوط لمون الموحنى ، يم، والبالمار كلها محرنهلة ولاية نى 

مويعهتامحشن بن يوسم، الئ رمحاله الهلوائمح أمراء فأرسل يوم، بعد يوما 
الطامةوئؤع قبل إليهم الإسرلع ينامدونه مستقلا، أميرا عثر ثلاثه من 

مؤثراكنت، ءان تاثم\ن بن يوسف، إلئ عباد بن المعتمد وأرسل . الكبرئ. 
العبورفى فأسرء البلاد، إلئ الأذفونش حرم فقد أوانه، فهدا للجهاد 

•إلهءأ" 

ألتشعبية ووفود ، الفقهاء من كبيرة وفود ءمراكش® مدينه وأمت، 
بالأندلس.الالمين أرضى من إنقاذه ممكن ما إنقاد يرسف، 

الأمراءدفع الأندلس، إلئ الحبور يهيئ ابن كان وبينما 
حثيرايهوديا عباد® ®ابن وأرسلوا ، وهالنوم ألفونو إلئ الجنيه لمون الم

المالإليهما حمل فلما البرهانس®، ®فرمتل ومعه الخزية، لاستلام بالقد؛ 
بدلعباد ابن يقدم أن البرهانس واقترح يحص، دون يتقبله أن اليهودي أبن 

)ا(روذان،الآءيانا)ما/,



أطيب

أنأسطح ررلأ وصاح عباد ابن غضب وازداد حربية، محننا الطلوب المال 
قرر—عندما لابنه المعتمد قال وقبلها . ■ الأوغاد® الثصارئ طغيان بعد أتحمل 

أنثيأبدا عني يسمع لا والله بني، ررأي للمرابمن الجريرة حصن لميم ت
منابرفي اللعنه علممأ فتقوم للمحارئ؛ تركتها ولا كمر، دار الأندلس أعدت 

ابنمن حاشيته يحمى خوفه ولما . . غيري® علئ قامت ما مثل الإصلأم 
.واحد. غمد قي يجتمعان لا والسيفان عقيم، الملك، ؛ وقالواتاشفان 

أغدوأن علي، ، مرام، لسلطان ا-إدمال أرم، أف لأوثر إنني ®تالله أجابهم؛ 
وعىمن حير الحمال رعى إل الجزية؛ له أودي وأن النصارئ للك، تابعا 

إليهمأحب اللثم^ن، جمال أولادنا يرعن لأن ® قال—؛ كما أو — الخنانيرُ 
•منأليرماحنازيرالفرغ؛الآ؛ 

غصسنن،ءلقد تاشم^ن؛ ابن إلير كتابا — بكر أبو — عباد ابن ونير وكتب 
المتاترفوق الصلبان ونثرت الدين، أعداء من، بالمساومة المتروكة الماجد 

فوقهامن لمع النوانس وأحيت نل، من الأذاف فيها يتلئ كان التي 
ررإنبقوله؛ كتابه الوزير وحتم . . االصلأ٥® يدعئ، كان أن يحد للممداس، 

لإنقاذاصهلفاه قد الثه أف يعتقد ؤإنه الامال، معقد غدا قد تاشمان ؛ن، يؤمن—، 
الإسلام®.

مقدمةإلي، تاشنvن ابن، وصعد راسبتة®، من، بجيثه يوسم، وعبر 

وصلاحاحيرا هذا جوازي في، أل تعلم كنتا إن ®الثهم • ودعا سفينته، 
الحتئ فمنه ذلك، غير كان ؤإن البحر، هدا جواز علي نهل لم؛ن، للم

(.٤٨٣:ا(اوذاُت،الأءيان«)أ/



الإملارذرخلظءوملوك 

شكرالله تاثشن ابن وسجد الطلب، ومب الركب، الق فسهل . أجوزه" 
ندلس.١^٠ بأرض نزل لل 

قواته،أثن1ءهدا يرتب فقط أيامٍ ثمانيه بإثسيلة الرابطين أمتر ولبث 
لأياتوتلاوة تهجد في بالليل قائما بالنهار، صائما الأيام هذه في ءوكان 
الناسقلوب فتملكؤ البر؛ وأعمال الصدقات من وأكثر الكرم، الله كتاب 
.وإنثاءِااعدلاااا ؤإيثارالحق بالنصمة جنده قلوب وكب أكثر، 

السائس"األفونسو السالمين؛ لحرب وملوكهم الصالسس، عباد نحالف، 
وقرات، برنحارا ورلالكوJتV أراجون، وامانشوا ، قشتالة ملك، 

منوسريان وقثتالة، وأشتوريس وبكوئية وليون جليب من عظيمة 
الحثفي عفليمل دورا الباباوات وعمل الحنوبية، ا فرنولايات من الفرسان 

لمإن بأنهم أوربا في النصرانية ملولث، إلئ ألفونسو وكتب، ذلك،، علئ 
منالإمدادات فجاءته أوربا، إلئ البرانس جبال الملمون فيعبر يتداركوه 

منألما وثمانين الشاة، من ألف ومثه ألفونجيش عدة وبلغت، صوب؛ كل 
مننصفهم ألما؛ وأربعين ثمانيه المسلم الحيثي عدد وكان الفرسان، 
•الأندليثن من ونمنهم المرابط؛ن،، 

يعتنقأن إما ؛ Jلأرث، بين يخيره كتايا ألفونسو إلئ ناسفين ابن وأرسل 
ا؛لعتاياأذفونست قاله مما وكان ال؛ أوالقتالحزيه، أويودي الإسلام، 

تعثرفلك، لك، يكون أن وممنبتج ، ؛ك، للأجتماع دعوت أنك، _ لفونسو أ— 
وبينلثا،بيننا العرصة هده في الله وجمع فقداجزناهإليلأ،، إلينا، عليها البحر 

؛؛(_دارالذكر.:ا(»الزلآئن«كوفىءطدحاول)ص•؛، 



..ْ[ا< ب]غام:ضلال في إلأ اإكافر؛ن دعاء وئ ؤ دعائك؛ عانه ومترئ 
ررإن• نيها جاء ألغونر من رسالة عالئ ردا ابن رسالة وكانت 

و!ناءلنكإليك، آجر اراكب من عتدك إليأ فابعث الخوان، تهليع تلا كنث 
مثكونعمة إليك، حلبت غنيمة فتلك فان عندك،  ٤٣١أحب في 
.، ١١الإمارةااوامتكمك اليد لي كانت غلتك ؤإن يديك، ين 

وفالمغصنا، أرصا ألقاْ تاثضن، ابن كتاب ألمونو فهم ولما 
بلمهجرورد . الحرب. ساحة في سنلتقي إننا لولألئ،! فقل اذهب ت للرسول 

أن— القصترة ابن - كاتبه تامضن ابن فأمر والوعيد، والغيظ الغضب، ملؤها 

طويل،كتاب هدا  '•قال تامف؛ن، ابن علئ قرأه فلما وأجاد، فكتب، يجيبه، 
وأرسلهستراه، ستكون ^^، ١٠ت ظهره فى واكتب، الأذفونش، كتاب أحضر 

لهطاقه لا برجل بر أنه وعلم له، ارتاع ألمونمو، عليه وقف فلما • إليه. 
ُه.

الصارئنمنها كما إلياسء أوءمكر — ارالزلأقةاا في الخيثان والتقئ 
ابنيحتفظ أن تنعتمد الخطة وكانت، ه.  ٤٧٩سنة رجب ١ ٢ الخمعة يوم ي ف- 

الناسب،الوين، في تنقفى الخنود، أنجع علن تحتوى احتياطية بقوة تاسم؛ن 
العدومبلعه.من بلغ قد الإعياء يكون أن بحد ، الأعداء علن 

جيشمع عاتثة، بن ررداود العلل بميادة الرابطي ابيس وبت 
لعويث،فرق عدة تاثنان ابن وأرسل النصارئ، هوايت، أمام الأندلس 

اللمتوني؛نمن الفخم حرسه في بالزحفا نمه الوقت، في وبادر *العتمدا، 
ل٤٨٣/٢(،و•وبتالأuن^)٥٢v)١(lنياط٢،«)٢/



الإملارذرحلئءوملوك 

.يه يحدق ووأن أكونجيش يباغت أن ارعي بحركة وامتطاع والمراطين، 
قيالصارئ حام إلن النفوذ حينه قوات بعض يوسف ووكل 

ليتقدألفونسو وارتد القشتالمن، محلة قي النار فتعالت ؤإحراثها، الخلف 
يوسفوانقفى يوسف، انتزعه الذي معسكره ولمترد الهلاك، من محنته 

فيوير فرسه فرق من يهدر وهو كالميل، الصارئ علئ الفلمرة بجموعه 

الكافرين،الثه أعداءِ لخهاد اصبروا السف؛ن، معشر لريا المسالمين؛ ساحايتث 
العظيمبالأجر فاز فقد سئم ومن الحنة، فله الشهادْ مكم رزق ومن 

قتلتوقد سديدا، قتالأ صفوفه مقدمة فى ناسفين ابن وقائل . . والغنيمة،، 
.ثلايث، أفراس نحته 

رمطرقةبثن ألفونسووجئنه وأصبح رائعا، ثيائا عباد بن المعتمد وثبت، 
•الهزكة علتهم وحمتا ابنناسفين؛، وسنداي عباس ابن 

ينجولم نافذة، بهلعنة إصابته بعد الظلام، حل ألفونسومحدما وهرب 
معظمهمفارس، حمسمثة أو أربعمئة سوئ ملكهم مع القشتايين جيش من 

*منهم كثمر دسم بعد فما مامحت 

١٨٠من يقرب ما علن المعركه هده في تقضي ، ابنيا درك لله 
فيفصمت القتلئ برووس تاشضن ابن وأمر أ وأميرا يتيل بتن صلمي ألف 

.أحدها.فوق من للصلاة فأين أمر ثم هرم، شكل علن الزلأقة سهل 
•بثمن ثقدر لا ومخر الإسلام، أيام من يوممثهود عن الزلأقة وانحلت، 

غنائمهذْالأعيان،،ءوفيات ابنخمحانفي □فال 
ملوكبها وآثر تاثمذن، بن يوسف، عنها عقأ حصلت، ءفالخا المحركة: 



ثم. . الغنائم٠ لا والحهاد، الغزو كان إنما مقصودْ أن وعوكم الطواف، 
•المغرب إن تاّ-مين ابن عاد 

علئالتحارئ غارامت، لصد ثانية؛ مرة الأندلس إلئ تاسفن ابن وجاز 
أمراءبعض حاول أن يعد الأندلس، إلئ ثالثة مر0 عبر ثم ررمرسية؛،، 
ابنفعاد المرا؛طان، لهلرد السائس؛ ألفونو مع ّر\ التحاف الأندلس 

فيتاثشن ابن وبقي ، والفقهاء القفاه من ؛طلس، الأندلس إلئ تاشف؛ن 
حمايةفي الهرل الهلواف ملوك فشلؤ سيا بالثالث؛ الخوان يحر الأندلس 
الخارجية.الأحءلار من الأندلس 

محمق،انهيار من وأنقذها ملكه، إلئ الأندلس تاثشن ابن وصم 
•وصثاع فوصمحا بعد بعرملوحر"[|وصطها 

;وعدكا،(سٍرمحا أموارنا )إمما )ه 
Ql  تاشفانابن قال ما بأرؤع ونختم
ررإنماوقال عيونها، يبن الفاصل السور حتد_إ اافاس،ا مدينة فح لما 
•وعدلنا، سيوفنا أسوارنا 

وعافية،وجهاد حم دوله دولته كانت، فقد تاسفن، ابن الله رحم 
السنة.عالئ جريا الدول وأكثر 

حصنويممط اكشتانن، على بمتصر يومحف((؛ بن راعلى الخسن بو أ* 
)رأقاوش((فىيده:

إلئارتياحا أكثر لأنه على؛ لابنه يعدم من تاسفن؛المللث، ابن ومحش 
•اعتزازا وأص مجي؛ وأكرم واهتزازا، المعار 



الإمحلامرذرحلناءوملوك 

منوالسرين اكاسه جاوز قد يكن ولم أبيه، بعد الحكم علكأ وتور 
شعبهمحبه أكبه مما والعدالة، الحكمة من كثيرا حكمه في فأيدئ ، عمره 

٠وتقديره 

بالقيادةوعهد ، ٠٠٥٥ ١ سنه عبور منها مرات؛ عدة أسناننا إلي؛ وعير 
فارلإشبيلية، والتا أيقنا عين الذي ٠^٠؛" الاكر أحنه إلن العليا 

ألفونوفأرمل المتيعة، ررأءاليشا قلعة وحاصر التمارئ، حدود الئ صخمر
جيشاقترب فلما عنها؛ الحمار لفلنا اماتشو، الوحيد ابنه السائس 

عرينالين القمن فقتلوا عليه، الملمون المرايتلون هجم المتاليين، 
وألفونبن مانثو الحيش وقاني ، قثتالة كونتارتv س وتعه ، ألما 

السائس.

رالزلأيةؤيعتبر المرابتلن، مجد يروه أقلميش حمن مقوط كان وقد 
.ااثانة«لا<

الدول:وغلاب الموحدين: دولة مرني علي،: بن همدالموس ء* 
الدول،.غلاب هدا اصاحكم تومرت: بن محمد المهدي عنه قال ا0 

أحدا٠يهلك فلن عبدالمومن أمابمي • عنه لووقال 

ومدحلمهونهاره ليله س _ أحواله حميع في ابلموناه عنه: وقال ا0 
ديته،.فى ثبتا ومخرجه—فوحدناْ 

 □I ٠ في الذهبي الحافظ عنه قال(،ءالسير /Y٣٧١ ) : عبدالموص»كان
للامارة،.حليئا الهمة، عالي ريا م وقورا، رنيئا 



دولهعليه لكنت مما نيئ أعغلز الوحيين دوله عدت عهده في 
الغربومن الكيرئ، بالصحراء الحنوبيه حدودها صارت لقد المرابطين، 

سنهعشرين في كله هذا ثم ليبية؛ صحراء الشرق ومن الاطلي، المحيط 
•■^١لوس يد علث 

صخم؛أمطول والبحر البر من محار أن بعد ااالهديها وامترجمر 
إغاثهالإفرغ وحاول النمارئ، يد من تونس في الإسلامية الثغور لاستعادة 
الموحدينين ووقت تونس، ماْ إلن الأّاطل معثوا إحوانهم، 

عيلءالمومنوفتح السالمين، بفوز انتهت، هائلة، بحرية معارك والنصارئ 
بيدعاما عشر ائتي بقت أن بعد ه ٥٥٥سنة عاشوراء يوم في المهدية؛١ ٠١

لهيخرجوا أن علمن أشهم؛ علئ بها الدين النصارئ أمن أن بعد المحارئ، 
بصقلية.ؤيلحقوا البالي عن 

وطهرالضرغ، عنها وطرد ءالحريد*، وبلاد *يوزرء عدالموس داذح 
إذريبسالكفر•

نصرانئا:ولا يهوديا لا ؛ بلاده في مشركا يدع لم لك م* 
 Qعبدالوسامتولئ ت  ٠١ارالرآةاأفي الخوزي ابن أقال الذهبي! ال ق

والضارئ،اليهود واحضر الرعية، عن وكفأ المقاتلة، فقتل مراىترإ؛ علن 
يدكموأنا الإسلام، مثة علن إلأ الناس أقر لا أن أٌرنمح، المهدي إن • وقال 

فأسلم. القتل. ؤإما الحرب، بدار يلحقوا ؤإما سلموا، أن إما ت ثلاث بين 
احي،موعملها كناسهم، و-تمب . الحرب. بدار أحرئ ولحقتا ءلاتمة، 

)ا(حوادثذةآإ0_رصماا(.



٢٥٣الإسلارورحلناءوملوك 

الأموال،بيوت وأنفق مدائنه، حميع في ذلك فعل ؛  ٢١الحزيةروألغز 
منكير( وأمام الال، يكنز لا أنه الناس وليري بٌاي؛ اقتداء مها وصش 
.. فامتلوْ، ثلائا الصلاة ترك ُْن • ونادئ كاملة، ميامة مع الإسلام معالم 
الصوف،ؤيلس ويتلوفىالومبدا، بالناس، يزم وكان النكر، وأزال 

فأحبوه.. الفيء م ؤيقوالخميس، الاثكن ؤبموم 
وجبإذا بالحق يأخاز عبدالوس كان ؛ ررالحمعء كتاب في عزيز فال ا0 

رعتهفجمع نمحرانئا، ولا يهوديا لا بلائه؛ في مشركا ييغ ولم ولد، علئ 
.ملون،؛'؛ م

عفليزرحيما، عادلأ ملكا *كان ؛ أيغناالدهي الحافظ عنه قال و3 
كازيقرأكلاثل، قليل الديانة، جذ المحامى، كثين الهنة، عالي المحة، 

الجهاديئهتم والخميس، الإثتثن ؤبموم الحرير، دبرس دوم-r*؛، 
والفلرفيالأمور؛كآئثقلالماك،.

مجاهدون;الماء عه 

العسكريةبالخدمة ومرنها والمدارس احي الممن عددا ■مدالمومن *بنن 
أنيخثئ كان عيدالوس أن ذللث، الحرب؛ فنون علن التمرين ُع دوما، 
الحماسةوفتور الهمم، إصعاف إلن والدرس العلم إلن الانقطاع يودي 

•الموحدين لدئ الحربية 

ومائةالحكومة، وموظفي اليامة، رجال لتخريج مدرسة أنشأ كما 

•مارئ ولا يهود بلد، في يق لم إذ ا ١ ١ 
رآ('سراءلأماكلأءا0آ/'يم_ا؟م(.



فيماوممتحنهم ، نمره في الصلاة بعد الخمعة يوم يجمعهم وكان الخيش، 
ولكيالاجتهاد، علن لهم سجيعا ه؛ بتفالأمئله إلهم ؤيرجه درسوا، 

•والحرب الملم في الملي مع علن ثائرين أكفاء رجالا مهم يءجال 
الطعنفي فيخرهم العكريه، تدريانهم ممتحن لكن أياكأحرئ وفي 
وفيالخل، وركوب والارزةِ والسهام، بالقوس والرمي بالحراب، 

وصغيرة؛كبير؛ سفنا فيها ووضع أعدها بحيرة في البحرية والعارك باحة ال
مفنعلن والوثوب الفن، وقيادة البحر، قتال علن الثياب ليتدوب 

.اكية،أا، الهدايا المنانين ^مهرة العدو، 

;8 الخلفاء تمدح هذا بمل » ه 

الأندلسأحوال احتثت لما ( ٥٤٨)مئة وحم وأربعتن ثمان سنة وفي 
الخزيرهفأحد الأندلس، ليحول عبدالمومن جهز الفرنحة، فتها وطمع 

عبدالمؤمنسار ثم وغرناطة، وقرطبة اشبيلية، نم رندة ثم الخضراء، 
قصوراوبتن مهرا، فأقام ، الفتح® وّما0 طارق جبل ونزل بجيومه، 
!منشداالشعراء بعفن وقام الأندلس، كبراء إليه ووفد ومدينة، 

الطنج،في الله وخجل ت المقأين الهرب من أوقى جنه للعدكا ما 
باكهج،الله مهام ه رمتوقد اهقة شرأس فى من يذهب وأين 

باتحربر٢االرس ئؤ قد تجر ارأندلس أق2لفي الروم عن •حدُث، 
وقررالخلفاء®. يملح هازا أممثل وقال• عبدالومن، بها أعجبا فه 

٥ا٠ رy/ أشياخ ؤوسف ا والرحدينء الرايهلن عهد الأندلس؛ي ُتارخ ( ١ر 
الطليق.ابن )٢(اLكاضالأضاررانى 





.٢ الشرقيءر وعدالواحد تومرت ابن والاخران ائاح، هو أنه السامعون 
;فيموت ثانيه، للجهاد الأندلس نمور يجهر يدالزس ع* 

العبورفقرر للجهاد، عبدالومن سمر الاندلثه الوفود جاءت 
وممفارس، ألف تلابئة زهاء الحند من له واجتمع له،  ٥٦عام 

لقلالغرب؛ ثغور قي أعدت كبيرة سفينة أربعمثة وحثي راجل، ألف 
الهلاك،لها يدر قد الصراث أسانية أن محدئد الأفق في ولاح الخيش؛ 

أصابه،  u٥٥٧م الأندلس إلن الجد طل اثن كانت الدي الوقت وفي 
الثانية؛للمرة النصرانية أسبانية فانقدت _، الله _رحمه فمات مفاجئ مرض 

طليهللة،دخوله وعدم الزلأية، يعد تاثشن بن يوسف يانحاب ت الأولي، 
'ءأقااوْن'بموت ■ والثانية 

عضيسمو وكان عزممة، ذا شجاعا كان ®فقد عبدالمؤمن، الثه رحم 
تعج—،المتقثمه الغرب شعوب وكانت والثداتد، الشاق تحمل فى جنوده 
.وملبسه٠ مأكله فى يممشه 

بالبلادبالعناية الأندلس في عماله إض كب أنه محاسه ومن، 
إليهترير وأن أحكامهم، أماس الحيل يكون وأن الرعية، إض والإحسان 

حججمع الشهود وشهادات الشروح فيها مدوJا الإعدام، أحكام 
والعلن،السر ش الله يتقوئ أوصئ العاملات سائر ش وكدللثح ؛ الذللو٠از^ 

•الله. رسول سنة عض وابني 

,( ٣٧٣. Y٣٧٢/ الشلأءا)٠ أعلام اسر :١( 



الإملاممءرخلغاءوملوك 

؛اب1كلجوادمة:

عقيدته؛فى كبوات له لكن ؤإن ، جهادْ بطرل الومن عبد عن الله عفا 
نيله منهجا وتأؤيلاته الأشعري الذهب واتخاذه بالسمة، قوله مثل 

,الأمة وملس الحديث، أصحاب، بدلك، مخالما العقيدة، 

نرصحيحيحفظ ؛ بن يرمقا ءأبو؛عقوب المجير لسلطان ا٠ 
هعارى:في الصارى ويدن ، البخاري® 

عالي»لكنطرئاباللغةوالأخاروالفقه، الدهى: المحهالحافظ ق□ 
لالمالائا٠,حليماشجاعا، مهيبا، جوادا، مخيا الهمة، 

أحديحفظ لكن أنه عندي اصح التميمي علي عبدالواحدبن وقال ا0 
جوادا،الهمة، يحيد الملوكية، مديد ولكن .، البخاري أظنه - الصحيحين 

.أيامه، في الناس امتغئ 
الفرغ.علمئ نحريه سنز كل يحمل أن علئ صقلية صاحمس، هادن 

فالا:تمبميالميُهقىاعنده، لالحافظأبوبكربنالحد: ئ□ 
فقيهاولكن ؛ ذلالث،را، صح لكملا، شهرا بقي فقال: فشمجنا، محورا؟ 

والسنةالكتاب س ودليله صواب، فلأن قول • ؤيقول ، الدامي، في يتكلم 
كداوكدا،ص.

ولايأتي انه يرئ أشهر، صة ه الّم، 'لجث • حديثرءاتثة من ( ٦٣! ٦١رالندرني ، )١ 
حاليبن إيرامم سوئ الثسخ؛ن، شرط عالئ صحيح ؤإسادء الخدين، .٠ . يأتي•

والدارتطتي.وأحمد سن ابن وثقه وعوثقة، الصنعاني، 
،٣( • الراكشي)مزه الممي علي بن لمدالواحد النرب،ا أحار تلخيص ني •العجب، )٢( 

(.١٠١و»ّجماءلأماولأ،ارا:أ/هآ.



أطيب

فييكسونها وج؛د0 لوحه، ويخفي جنده على الخهاد أحاديث بملي لك ْه 
ألواحهم:
عجب:فا يوصف، يعقوب أيى همة لعلو تعجب أن شئت ؤإن 
يجمعواأن الحلماء أمر الروم، لغزو نجهز رُإلا عدالواحد؛ ال قة 
الوحدينوكبار بنمه، هويملي وكان الخند، علئ لمش الحهاد في أحاديث 

الموحدين.أيام إلك!،آحم ّد ذلك وايخد ألواحهم، قي يكتبون 
،الإملاء فيه بلؤحؤيكتب يجيء والسادة الموحدين من واحد كل كان 

الأندلسشرفي أمراء وهومن - يوما سعد بن احمد بن محمد بن هلأو فجاء 

أينالمومتن: أمير ونير له فقال ألواحهم، القوم فأحرج معه، لوح لا و- 
تحتمن الومتإن أمير له فأحرج بمنير، وانتح فخجل القمر؟ أبا يا لوحك 

لوحومعه حاء الغل من كان فلما لوحه؛ هزا وفال: ، إيا0 وناوله لوحا ه يرن
أبايا بالأمس لوحك أين فال؛ إليه نظر فلما المؤمنين، أمير له دفعه الذي غير 

وأتع. وكمني. جلدي بين يجعل أن مت، إذا وأوصيت خبأته فقال؛ القمر؟ 
هذاالمؤمنين؛ أمير فقال المجلي، فى كان من يعفى أبكن حتئ بكاء ذلك 

.أوثلذك،راا ولبنيه بخيلوأموكوخلحر، له وأمر اكادق، المحب 
وفروصيزحهاد أيام - كلها - ■مدالمومن بن يومف أيام كانت لقد 
اثنتان. .الموحدين. دولة فى العظمة دور ومثلت وحري، وشجاعة 

حيال.كطيف مرت . منة. وعشرون 

أعياداهدا يعقرب ابي أيام تزل ُولم التميمي؛ عبدالراحد يقول ا0 

كوفىابيخاول)صإ؛(.)ا(«الأرك■ 



الإملاممذرخلماءوملوك 

واياعأرزاق، ودرور أمنز، وامشار حمسا، كثرة ومواسم؛ وأعراسا 
.قطأمث1هاا، أياما الغرب يرأهل لم معايش، 

فيالأمر له استتب أن بعد النصارئ، حرب إلئ يعقوب أبو تهنأ 
غزواتعدة حلالها يقلم أعوام، أربعه الأندلس في ومكث الأندلس، بلاد 

رائعة.نحاحات فيها حمق صدالنصارئ، 

يمهبقاتل أن يعد رر'نتيرينُ قلعة أمام بدمائه مفرحا البطل وسقط 
الثه.فرحمه القلعة؛ فح بعده حينه وأكمل الفرمان، من سته 

:يرمق'ابن ؛عقرب الغصرررلأبويوسف; لم.لهلان اه 

حليمابالأمور، خيرا سجاعا، فارسا، اكان الدهيت عته قال ا0 
ثلويءليموِوتألرللامارة، 
 Q| عيدالواحد قال I ء١الكتسامن الصلاة في كتاب بجمع الحماظ ®أمر

وأمن، البزار، متد و® شيبة،، أيي ابن متد و® وءالموطأ،، الخمسة*، 
وحففلدولته، كبار عالئ يفه مملى كان ثم و*سالتهقي*، ، الدارقطني* 

وخلعه*.عطاء يحفظه لن فكان حلق، لدللث، 

فيأنظر ®أنا يونس-ت ابن كتاب وبين عليه، دخل الخد-لما ابن قال ا0 
أيهافقي أقوال، فيها المألة أرأيت الدين، في أحدنت، التي الأراء هدم 

كلامه،فقعي له، يبين الخد ابن فافتح القلي؟ به يأمحد أن يجسر وأيها الحي؟ 
داودأبي سن إلئ وأثار هذا. أو الصحف،. إلئ وأشار هذا. إلا ليس وقال 

.وأثارإلئالسيفط_* — وهذا أ— 

 Qمحنعأمر، نابه فمن قبائل؛ أنتم الوحيين، معشر يا ٠ ت يعقوب ال ق



١^^^أطيب 

عندسلوا أنا«؛ إلأ لهم قبيل لا العلم. حلله .يعني وهزلأء قساكه، إلن 
الموحدين•

فيالأيتام يجمع وكان دينار، ألم، بأرُعين ءالارك، غزوة في تصدق 
أحلىما مارستان وبني ورمانة؛ ورغيف وثوب، بديتار للصي فيأمر العام، 
لهورب ااواْ، فيه وأجرئ ونحرفه الأشجار، جمح من فيه غرس مثله؛ 

يقوللا ولكن الخمعة؛ في المرصئ يعود ولكن للادؤية، دينارا ثلاثئن يوم كل 
•تومرت ابن ش بالعصمة 

تواليم،قال،! قرأت؟ ®ما الحياتي! هاني بن بكر أبا الفقيه وسأل 
أن-مم، الطالب،، يقول كذا U وقال: ، صنيا'< قال: . الأمام^، 

ا.ماشئت بحدذاقل ثم السنة؛ من وقرأت الله، كتام، قرأت تقول: 
بحضورمزيته يعقوبإ مجالس ااكاJت، حمويه: ابن الدين تاج قال ا0 
يجيدولكن يدعوهر؛ يم بالحديث،، يم بالتلاوة، تفتح والفضلاء، العلماء 

عملو ه، ينفؤيفرقها الزكاة يجمع وكان ، الحديث، ؤيحفظ القرآن، حفظ 
.وعثرة صي، ألفا نحو فيه للأيتام؛ مكتبا 

■وقيل شاة؛ ألفا وسبح،ن نيئا عيلت في فرق أنه عماله بحفر لي حبخب 
لأبيقال نم فحدمت،، عليها وتوعد ممالكه، في الخمر أبعلل يعفوب إن 

فقال:؛دلااث،، فأخبره خمر، فأعوزه تريائا؛ لنا ركب الهJيسما: جعفر 
لي؛الترياقكان ما الملاث،: فقال فحجز، فحرص، صرا، تحصيله في تلهثن، 

را(بمىاينرمت،.
):آ(اى:ذفلرإليًم؛اس،.



الإملارذرخلناءوملوك 

• ٠١١لأدياااخار أردت ولكن حاجة، 

ا،لكوس،آسقط فقد قدم؛ مما يوث بن يعقوب المتصور الله رحم 
الولايات،كل في الجون؛ن وأطلق والننهاء، الظامئ الخند أجرر وزاد 

الطرقفي فأنشأ اداصلأت؛ وّهأا بيهلة، ثانوير لذنوبث اعتقلوا الذين 
،للأسماء وآبارا الماء بًزن وأحواصا أبراجا القواُل وطرق الريية 
المتشهيانعلئ والشرف؛ن الأطباء يوثر وكان • المافرين لنزول وفنادق 

•والعمي العجزْ آوت ١^؛، 
خلالأ،وأرفعهم وأبرعهم الوحدين ملوك أعظم من يعقوب كان 

متمسكثاعادلأ جوادا مالكا ءوكان ذروتها، إلئ الموحدين بدولة سما وقد 
ؤيصرمحاباة، غير من المذكر عن ؤنهث بالمعروف يأمر المطهر، بالشرع 
وللمفعيف،للمرأة ويقف، المرق، ؤيلبس الخمس، الصلوات بالناس 

ثرمن، علثه لثترحم الطريت( قارعة علن يدس أن وأوصك!، ، الحمح، لهم محاحد 
َ

بعضفي ونل الخمس، الصلوات باتامة الرعية إلزام في يشدد وكان 
•^ت،العمالالدينتشكوالرعايامنهم الخمر، شرب علمن الأحيان 

الأسواقفي بالداء ؤيآمر الصلاة، ثرك علئ أيصا يحاو_، وكان 
•يليعا تحريرا عزره ممحيشته، أواشتغل عنها عقل فمن إليها، بالبادرة 

X٣٨٣م٤٣(،و|اب|لJرص)٣١٨T١١/٢١س|)
.١( ٠ )V/ حيلكن لأبن الأءٍانأ »وذات )٢( 



الأندلسبلاد في يسمع »أم يوسف: بن يفوب وقائدها ررالأرك!( ٠
:أوتزود،ارآا الزلأية اصاهي . .  ٢١١((مثالها بك1رة 

ألأونراللك عين أن( بعد للتصارئ، بغيضة صاليسه روح مادت 
وأحدلطاليطلة، مهنرانإ بيرجا، دي امارتن انملران - قثتالة ملك _ الثامن 

كلحملته في ودم السلمن، صد كبيرة صليسة لحملة يعد المطران هدا 
الملمتنوّئ الزيتون، أشجار وقطع وامروم، الغلان واشف شيء، 

مم.الكثير ونل العزل، 
.للقتال. يدعوه خطابا الموحدين سالهلان إلئ الثامن ألفونو وكتب 

فاطراللهم 'اباسملثا الاعيازا اوفيات في ورد كما الختناب نقس وهدا 
وكلمتهالله روح المسيح السد علئ الله وصش والأرض، موات ال

عقلذي ولا ذهنزثاف ذي علئ يخفئ لا فإنه بعد: أما الفصيح، الرسول 
علتوقد المحراث، اللة أمين أنى كما الحث، الق أميت أنك لازب، 

ؤإهمالوالتواكل، التخاذل، من الأنال.لس؛ أهل رؤساء عليه ما الأن 
الديار،وجلاء القهر، بحكم أمومهم وأنا إلئالراحة، ؤإحلادهم الرعية، 
إذانصرهم عن التخلف في لك عير ولا بالرجال، وأمثل الذراري، وأسي 

مناعثرة قتال عليكم يرفس الله أن تزعمون وأنتم القدرة، يد أمكنتك 
الأنونحن صعما، فيكم أف وعلم عنكم الله حمق فالأن منكم، بواحد 
وقدامتناعا، تملكون ولا دفاعا ستهليعون لا منا، بواحد منكم عثرة نقاتل 

)\(»وذاتالآع؛ان•.
.٠ الهلس، رنفح )٢( 



القتال،ربوة علئ وأشرنت الاحتفال، في أخدن أنلث، عنلث، لي حكي 
أكانادري فلا أحرئ، وتوحر رجلا تقدم عام؛ بعد عاما نفسلث، وتماحلل 

إلئتحد لا انلث، I لي فيل ثم ربك،؟ وعد مما التكذيس، أم ، ١٠٧؛أبطأ الحي 
فيهما للثج أنول أنا وها معها، التقحم للئ، يسوغ لا لحثة سيلا، البحر جواز 

والاستكثاروا،لواثتق باليهود تني، 'ًلك!،أن وعنلثا' لك وأعتذر لك، الراحة 
والطرائدوالثواني عسدك؛االراكس، من حمله إئ وترمحل التهان، من 

فإنلدبم،؛ الأماكن أم في وأفاتلك إلك، بجملتي وأحوز والمطحات، 
ؤإنيديلن،، ؛؛ن( مثلت، عفليمه وهدية إليلث،، جالست؛ كسرة فغتيمة لك، كانت، 
علئوالحكم المئين، إمارْ واستحقست، عليلث،، العليا يدي كانت، لي كانت، 

حيرولا غير0 رب لا الإرادة، ؤسهل عادة، لليومحق تعالئ والله الرين، 
.إنشاءالإهتعابي«را،إلآحينْ،

قلحةظهر علئ وكب مزقه المتصور، يوسف-، أبي إلئ كتابه وصل فلما 
أذلأونمثهابهآوئحرجثنم لهم لأM، بتود ظنأتتهم إلهم ض' ؤ ت مته 

تمع.ما لا تري ما الحواب [، ٣٧]المل; ب صاغرون 
؛لإلأولأنماكرذئس؛ ولأف'\لأ 
غيرةوأحنءته وغطرسته، الثامن ألفونر علئ يوسم، أبى حثق واشتد 

وصجغترتهم، لثتر الموحدين؛ جنود ش ين،اعالأهلاب أن وأمر الإسلام، 
إعلانفي الطالة؛الإمراع علن وأجمعوا الانتقام، بم، ومحاحرا المائ، 

الآماذ،أ)يما■(.)؛(رومان 
(i_l__i(Y؛(A/Y.>r؛



٠محلا،امدينة من المغرب؛ أنحاء جمح ني الخهاد صيحة ردوت الحهاد، 
أبووسير مصر، حدود علئ ثريا ااررقةا< حتئ الأطلسي، المحيط علئ 

الخيشلكاء الثامن ألفونو ونحهر الأندلس، إلئ قواته جمح يرمحف 
أرمحلأْالذي الخيش رأس علئ لكنا بل وبارة، ليون ملكا وأمدْ الإسلامي، 

الداؤية،ونرمحان ، ُرباحُ نلعة ان فرّإليه وانضم ألفونسو، لمجدة 
مقاتل.ألف، ثلانْئة إلن ألف متة ب؛ن ما يحشد أن واستطاع 
جيش»لكن (: ٤٦.  ٤٥)صيرة لأبن الملت٠سا أمة في جاء و□ 

ألم،ومثتي فارس، ألص وعشرين حمز علن ينوفإ الثامن و ألفون
لمئنالمأمحرئ لاشتراء وصلوا قد اليهود س جار معه وكان راجل، 

تعالئء.الله فهزمهم أموالا، وأعدوا وأمحلابهم، 
بنعبدالثه أبو عليه اقترح ممتثاؤيه، الموحدين أمير اجتمع ولما 

-وزرائه كير إلئ فاوكل يتتفيدها؛ وأمر التصور، بها آءجّثا حطه صناديد 
إلنالأندلبن قيادة وأوكل كله، الخيش بقيادة - حمص أبي بن يحيئ أبي 

الخندأو والموحدون الأندلسيون يتور وأن صناديد، بن عبدالله البطل 
الخيشبقية وأما الأول، هجومه ومواجهه العدو، لقاء الفلاميون الغارية 

منكبيرة وجمهرة - المظامين غير س ومعغلمهم - البربر قبائل س الزنقة 
للموحديناحتياطية قوة تكون أن فيجب والمجاهدين، الحار؛ان 

وراءوحرسه بقوته المنصور ؤيرابط والإمداد، بالعون تقوم والأندلس، 
ااتعبينالأعداء علن التوب؛ن بجنودْ يتمفى ثم فرية، مسافة علن الملأل 

ليري؛كفهالوقعةِتيا.



الإسلاروملوك ذرحلناء 

شاوالخاسئ الفاصلئ 4وقة كانت ءه ٩ ١ شبان ٩ وفي 
الخنلسائر ُين النمور يوسف أبو أذلخ ، اليوم هذا صباح وش ' ُرباحُ قلعة 

أنهمفادها ، السائقة اااJالة في رأها رؤيا حبر — للقتال حمامتهم يذش كي ل~ 
فييتح باب من حرج أبيض فرمي علئ الءللعة بهمأ فارمنا نومه في رأئ 

منأته له يقول الآفاق، فى انتثرت وفد حضراء، راية وبيدْ الماء، 
.الثه بحول بالتمر ليبشرْ حاء وأنه ، السابعة الماء ملائكة 

ومعهم، العرب الختد الأيسر الجاح واحتل القلب، الموحدون واحتل 
سماياحَالآممنَرئالآصخاكائلالثربرثةالآحرئ، 

الاحتياطبالقوة قيادة المنصور يوسف أبو وتور صناديد، بن عبدالله بقيادة 
•الملكي والخرس الخني صفوة من المكونة 

غمرانء:موضع هذا فإن لي اغمروا »* 
ءإنحفص: أبي بن يحين أبر الخيش قائد قال الحشد، كمل حنن وه 
—غفران موصع هذا فإن _ له اغفروا لكم؛ يقول — الومنتن أمير " المحّور 

فبكئ. .  ٢١١ساتكمالله وأحلصوانفوسكم، وكئوابينكم، وتنافروافيما
المحبس.الحائل أميرهم من سمعوه ما وأعفلموا الناس، 

الخيشرأوا حنن المشرف المرتفع موقعهم■ من المحارئ ومهل 
أسراب،تتترها أمرا، الزاخر؛ والبحر الدامس كاللل بلوا الأملامإ 

ومععلن والحديد والضجيج، الصهيل إلأ ليس أفواج، تعمها وأفواجا 
الراسيات،كالخيال فتومحقت الأعلام، إلئ انتهوا حتتن فدفعرا الحجج، 
النربأرص؛ها(.)ا(>اوان 



اعلأهممّفىأطيب 

واشتدقلوبكم®، وأحضروا نثاتكم، الحددوا لخاصته؛ المنصور وهال، 
بمتهئ،وهويقاتل - العام القائد - يحمل أبو البطل واسنهد المعركة، وطيس 

الخيشقلب تضعضع أن( بعد لاح، قد النصر أل النصارئ واعتقد الة، الب
زحفثم القشتار، الخيش قلب، علمئ بقواته صناديد ابن وهجم الإسلامي، 

—آلاف العشرة — وفرمانه ألمونو يغادر ولم الموحدين، وعتم ذلك بحد 
.يتقهقروا ولا مموتوا أن( جميعا أثمرا أن، بعد ، القلب، في مكانهم 

بومحعتدوي المكاؤ، وأرحاء المرؤع، اضطرامها ■كلئ المعركة واستمرت، 
السلاح،وصلصلة الأبواق، وأصوامت القلبول(، ومع الخيل، حوافر 

فرمانمعفلم اقهل وتو، ألفونجيش ئلول ومات، . الخند. وصياح 
أناستطاعت، قليله يمه ولكن لعهدهم، مخلصتن ملكهم حوو النمارئ 

حياته.بدلك، تنقد وأن اليدان عن بعيدا الملك تقتاد وأن تنجو، 

وأر؛عينوستة ®مئه الحفليمة! المعركة هذه فى الضارئ حائر وكانت، 

والخيلخيمة، ١ ٥ ٠ ر ٠ ٠ ٠ الخيام من وغنم ألما، ٣ ٠ أمر قتيل، ألفارا، 
ابنوزاد ، ؛«رأآ؛ ٠ ٠ ر ٠ ٠ ٠ والحمير ١، ٠ ٠ , ٠ ٠ ٠ واJغال، ، ٨٠, ٠ ٠ ٠ 

يحصرفلم أنواعها، اختلاف علئ الدواب وأما ديع، ٦ ٠ , ٠ ٠ ٠ رر خلكان؛ 
.عدد® لها 

والمنش_أكونءنحا I مكان كل في اجد الممنابر من النصر نبا وأذيع 
ونخسولحيته، رأسه فحلق حال،؛ أسوأ في لمليتللة إلئ النصارئ للث، م— 

)ا(ذمذللئ،
)آ(»محالطب،)آ/يآا(.



٢٦٧الإملاروملوك 

ولافرمحتإ يركب ولا ، النساء يقرب ولا فراش، علئ ينام لا أن وآلن صب، 
تعد،ويالبعيدة والبلاد الخزائر من يجمع وصار باكأر، يأحذ حتن دابه، 

عليهاورمئ وحامجره، طليطالة إلن وساقه وهزمه، يعقوب لبه ثم 
•وص1قءايها،راأ بالمجانيق، 
رصلالنصور ءوجاءت (؛ ٤١٩)ا/الءلب،ا أنفح ني جاء وة 

تآ؟هه،نمبمالخه،وءيهمولاضارتنو—الخنس— 

الرجاعلى الهلال ويرارم،أةمى ويرجى إلهه نعى بأن أهمل 
ومتوجارمختما ومرشحا خذو\ ات يالكرمغدا قد من 

لأرجااح الريمنه وتمطرشي ودكر0 اللوك امحت، مقامعمرين، 
الشهيرةاضيحة وصاحب جالواتا،(، »عتي بطل ااةطر«، الظمر لسلطان ا٠ 

إسلاماهه:ءوا 

المعزى.عثدالله بن قطز الدين منف المفلمر؛ المالك، الشهيد السلطان 
فار.ناركان ٢(: ٠ ١ - ٢ ٠ ٠ ! ٦٢)^، ١٠في الدهي عنه ال، ق□ 
منهمالشام وطن التتار، هزم الرعتة؛ إلئ محيبا دينا، سائسا، مجاعا، 

إن- له ؤيالم ، اثمارص قتل كان الذي وهو جالوتاا، ُء؛ز، يوم 
ؤإنهالدين، حلال شاه خوارزم أحن، ابن إنه ويقال• جهاده، — الله شاء 

.ممدود، بن محمود واسمه حر، 

جهادفي البيضاء اليد اوله الإسلام، ارتاريح ش الذهبي قال و3 
,عنه، ورصي بالحت شتائه الله فعوض التتار، 

. Uuرما؛( ٨٦لأشياخ)A الأنوب وا-أريح (،  ١٣٧الف،«)٨ رنفح )١( 



١^^^أطيب ٢٦٨

□Jlij ، للإسلامط، الخير، كثين طلا، شجاث »ك1ن كثير: ابن
كثيرا،.له ؤيدعون يحبونه الناس وكان وأهله، 

وأنهمالمحرومة، بالشام التتار أمر ص كان ما قطز المغلمن بلغ لما 
قبلبادرهم — بالشام مالكهم تمهيد يعد مصر ديار إلن الرحول( ■ملن عازمون 

اجتمعتاوغد - مكر0 ني نخرج علميهم؛ وأليم إليهم، وبرز أنإبادروْ، 
علمن، نوينُ ®كتيغا وعليهم عكرالغرل( هع لقاوم وكان ، — عليه الكلممه 

ه،٦٥٨سنة رمضان من والعشرين الخامس الخمعة يوم حااوات،® راعين 
وأهله؛للإسلام ِ الحمد ولله _ النصرة ءكاJتا عقلينا، اقتتالا فاقتتلوا 
منوحماعة نوينء ٠لكتبغا الغول، أمير وثل هائلمة، هرممه لمون المفهزمهم 

شديدا،قتالا المقلم الللث، مع - حماة صاحب - المنصور اللك، قاتل وقد بيته، 
يضربالمقلم قامر ، العائل( بن عيد الاللكا نوين كتبغا حماعخ من أسر وقد 

.عقه|لاا

الملممثن،في انكثائا رأئ أن لما ، حالوت، ء؛ن يوم أنه قلن عن أيدكر 
.النصر«رأ؛ ونزل( وحمل، الخوذة رأسه علمن رمن 

يوإكان لما أنه عنه ءذكر (: yTA/\r)والهاية،>لالبداة في و□ 
من- الراهنة الساعن في - أحدا يجد ولم جواله، قتل ، جالومت، المعركة؛ع؛ن 

ثابتا،الأرض علمن وامما وبقى فترجل الحناد_ا، معهم الدين الوشاقية 
رآهفلما القلم،، س الل3لان مرصع في وهو المحركة، في عمال والقتال 

)أ(أاورا)'آآ/؛'آ(.



الإملار>رخااناءوملوك 

ماثع،ليرينها، الساإءلان علئ وحلف فرمه، عن ترجل الأمراء بعض 
كيلك،،يزل ولم نفعك،®، السلم؛ن لأحرم كنت ررما الأمير! ، UJJlJوقال 
لمحوتي، وقال! الأمراء، يعص فلأمه فركب، بالخيل الوثاب جاءته حتن 

الإسلامونللث، كلك، رآلث، الأعداء بعص أو ظو قلأن؟ وسَ ركبت لا 
الرب فله الإملأم وأما الحنة، إلئ أروح فكنت؛ أنا رأما فقال؛ سك،! 
فأقام- الملولئ، من حلما عد حتئ - وفلان وفلان فلأن قتل قد يفنه، 
الإسلام®.يفح ولم غيرهم، يحفظه مجن للأسلأم 

معه!الدين والختوش للأمراء قال التتار، ءصائّ_إ رأئ لما درْ، لثه 
ؤيدعوالرياح، ونهب الفثلأل، وتفيء الشمس، تزول حتن تقاتلوهم الأ 

تعالئ.الله رحمه . . صلاتهم® في والناس الخطباء لتا 
ثحالذي الخبيمثؤ، هدا س العالم أرحت، حين الدين ؤ ميفيا درك لله 
تأرمت،ح؛ن درلث، لله • الشام. إلئ العجم بلد أضئ س هولاكو- — لأستاذه 

لعنهالله لعنه الملعون، س — وببغداد بالشام — وأعراصهم ااو|المين لدماء 
.نرْ معه ندحل 

—أبدا تجبر لا التي الهريمه تلمك — جالوت بع؛ن، التتار المسلمون هزم لما 
قال!ابرك؟ أهرب له؛ فقال المفلفرقهلز، يدي فأحضريقن كبنا، وأسرابن 

فلماوبكئ، صرخ ابنه رأ0 فلما القتنلئ، ؛؛ن فوحدوْ فهللبره، يهرب، لا إنه 
التتارسعادة هدا كان محلسا؛ أنام قال! ثم تعالن، لله سجد الثلفر تحمقه 

٠أسعاويا ذهب وقتله 

الأميرننله الذي ولكن ، أبدا يعده يفلحرا ولم ، محال كما لكن وهكذا 



اءلمبلأأ5لأرفى

الثه.رحمه الثمي® لااقوش 
فرحاالله بنصر الومنون وزح دمشق، قلعة من البشائر وللت 

واليهودالمحارئ الله وكن تأييدا، وأهله الإسلام الله وأيد سديدا، 
إنالملمون ذلك، محي فسائر كارهون، وهم الثه دين ومحلبجر والماشن، 

وأحرقوها،فيها، ما فانتهبوا الماليس،، محنها حرج الّي، المارئ كنيسة 
بيوتهمالله ملأ للتصارئ، كثيرة دور فاحترق حولها؛ فيما النار وألموا 

•ناواونووهم 
دمشق،بهم ولحل وراءه، التتار عساكر قهلز االذلفر الملك، وماق ١١

.دعاءكثينا،أاا له ويعزا ثدييا، فرحا الناس به وفرح 
يهينهوكان صغير، وهو قطر يخدم التركماني الدين جمال رركان 

الديارملكأا إذا أعطنك أن تريد أيش ، ؤيلك، •' تطر يوما له فقال ؤيدمه، 
فيالله رسول رأيت لقد ت فقال مجنون؟ أست، ت له فقالت، المصرية؟ 

وقولالتتار،، وتكبر المصرية، الديار تملك ٠لأست، لي! وقال المنام، 
؛نحمإمرْ منلث، أؤيد ت حينئذ له فقلت، فيه، شاك لا حى الله رسول 

إمرةالمظفر أعه1اه النصر، بعد كان فلما . أبثر. نعم، ت فقال فارسا. 
.. بالوعد، له ووى فارسا، تن حم

االمزمنه؟ وواقعنا نحن فأين الإسلام، أيام ُن هذايوم 
ربماونارا غيغرمها ومطر ساحتها ايصرمته مل جالومحت، وع،ن 

وبل—لمساأشراكا نساه !ا ده نحمالقخط ان زمفي لكمما 



٢٧١الإمحلامرذرخلناءوملوك 

فيويمق السيف((.. إلأ محيي لكم ررْا للتار: يمول . الكامل.اللك *
هولاكو:وجه 

شهابالغلفر اللك بن محمد الدين ناصر الشهيد، الكامل اللك هو 

أيوب.بن محمد يكر أبي العادل اللك ااسلءلان بن غازي الدين 
عاقلاشابا وكان وأرسن، منه وغيرها ررميافارقن® ، تمللث، 

حميدتقيا، دينا غانيا، مجاهدا رعيته، إلئ محنا مهيبا، شحاعا 

الناسمني حتن شهرا، عشرين من هولاكونحرا عكر حاصره الهلريقة. 

•قتل فتما رجلا مجعض سوئ باللي يق لم حتن ، ووباء جوعا 
بنواثم فهابوه، فيهم؛ وينكي ؤيقاتلهم التتار إلن يرز الكامل وكان 

ممونالرجل كان حتن الأقوات، وئفدت اا؛آ؛رحةاا، البلد بإزاء مررا عليهم 
بحيثلمينةهرللتتار؛ النفس، وقوي البأس، شديد الكامل وكان فيوكل، 

ررمئافارقن((،سور تحت إلئ بهم وأتوه حصتهم، س أولاده أحدوا إنهم 
.السيف®. إلأ عندي لكم رما فقال: بالأمان، البلد يلم أن وكثموه 
فإذابالثها، ررهولأكو® به وأتوا الكامل، دار ويحلوا البلدة، التتار ويحل 

فقالحرام®. ررهدا وقال؛ فايئ كأسا، الكامل فناول الخمر، يثرب هو 
فيما— هولاكو وجه في ويمق وشتم، فأ؛ئ، فناولته، ناوليهأنت. لامرأته؛ 

وفيالكبير، ارالقان« ورأئ ذلك قبل سار ممن الكانل وكان . قيل 
بهذا،هولاكو واحه فلما يقتل، لا ءالقان® وحه رأئ من اصهللاحهم: 

وقتله.غصا امتثاؤل 

 Q| بابعن وعلق يالطثول، بدمثز برأسه ءرمحليف الدهبى؛ قال



املأ*>محىأطيب ٢٧٢

.دذناارأس*رآا انملُواوح1ءاظر، نلما الفراديس، 
زاهد:محيت ؛ »المحسن(( لملك اه 

السلتلمانبن أحمد العباس أبو الدين ؛خن العالم الزاهد المحدث هو 
البوصري،الثه وهبة الحراني، صدقة ابن عن حدث أيوب، بن يوسف 

متراصعا،الم، صحح ولكن وحصل، وقرأ وسح وحلمق• وحنل، 
ارتحلوند المحدثون، به يتجمل الرواة؛ وعلمئ أهلؤالخدين، عالئ مفصلا 
الداهريعبداللأم من وببغداد ، البناء وابن الحصرى ابن من ممكة وسمع 

وولائفة.

وطلببإيادته، الخلي وانتفع الكثير، المحسن لرحصل الضياء; ال ي□ 
وجهه®.عالئ الحديث، 

-أحدالشيرازي ابن الدين شص القاصي عنه احدث الدهي; ال قو 
•الزينىُأآا مقر وثيحتا العدمر، ابن الدين ومجل - شيوحه 

اكفن:قاهر بيبرس؛ لذل1هر ا٠ 

ثلوجصهرت، الش الساطعة، كالشمس كان بيبرس الفلاهر حاء أا 
إلئالقؤية الإسلام ينح يه ثدفت، سراب، إلئ وحولتها البارئة، الغرب، 
هدمن،.حينا 

بحييالهئة، عار شجاعا، شهنا الفلاهر المالك ءكان □؛لالا؛نكثير: 
متحلياالإسلام، علئ ينفق السلطة، بامر معتئا حررا، مقداما الغور، 

)آ(أالسر«)*اآ/'ا،آ_؛«آ(.



٢٧٣الإملارذرخلناءوملوك 

ويحاللمك، شعاو ؤإقامة وأهله الإسلام نمرة في صالح يمد له بالملك، 
وأنطاكيةوالنقيق ويافا، وأرمون ارئة قيكثيرة؛ فتوحات أيامه في 

والغرينعكا وحمن الأكراد، وحضن رالصو وطرية وبعراض، 
يلخولم الفرغ، بأيدي كانت التي المنيعة الحصون من ذللئ، وغير وصافتيا، 

واا؛انياس،،ررالرءبا١ عالئ الفرغ وناصف الحصون، من شيئا الإسماعيلية مع 
وفحوالحصون، البلاد من بأيديهم يقي ما ومحائر اأنءلرسوس*، وبلاد 

لمبأنا »اووتن« علئ والمغرو بالروم وأوقع الروم، بلاد من ارئة* ني ١٠
كثيرة،بلادا وميس® صاحب من واستعاد متهلماولة، دهور من ممثله مع ي

لم؛نالممن التغلتن أيدي من واسترد وحصونهم، ديارهم خلال وجاس 
باشروتل والرحبة وتدمر والصلت وعجلون وحمص وبصرئ بعلبك 

.والثوبك والكرك وغيرها، 

التتارمن بلادا وانتنع السودان، بلاد س بكمالها الوبة بلاد وفح 
يلادأنمن إلئ الفرات من مملكته واثسعت والبيرة، شيرزور منها كثيرة؛ 
الكبار،الأنهار علن والحور والمعاقل الحصون س كثيرا شيئا وعم النوبة، 
وحددءالسرداس®، نهر منها مصر؛ ببلاد وحلجانات كثيرْ أنهارا وحمر 

احترق.حنن الرسول. مجد بناء 

بنيوملوك الخلفاء زمن في يى لم ما والأماكن الهمة الأثار من وله 
سيناالحيومحى من واستخدم ، الثه سبيل في الحهاد في اسثعاله 0ع ، أيوب 

أنشأالذي ومو جيشه، وكيلك وم3لحمه ملبسه فى مقتصدا وكان كثيرا، 
الشجاعا شهما متيقظا _ الله رحمه _ وكان دثورها، بحد العباسية الدوله 



أطيب٢٧٤

رثإوأهاله، الإسلام لأعداء مناجز هر بل نهارا، ولا للأ الأعداء عن يفتر 
شمله.واحتماع شعثه 

للأملأمونصرا عويا ا،كأحر، الوقت هدا ني ال1ه أقامه وبالخملة 
وأطلوالشركنن، والتتار اكرغ من ألمارمن حلوق في وشجا وأهله، 

إلأوالمفاسد الفساد من نيثا يرئ لا وكان البلاد، من الساق ونفئ الخمور، 
ات،وصيفوصلات أوقاف وله . وطاقته. يجهده إزالته فى عئ وم

٠، ١١أعلم(،سبحانه والق، اليثات، عن ل، ونحاوز الحسنات، منه الق، تقبل 
حيث، ٢١٢٥٠ستة المنصورة معركة في قيادت،، لبيبرس التاريخ سدكر 

المقدمةقياده بيبرس تور نخر يتكل التاريح وسيدكر الفرنجة، فرساف دوخ 
المعركة.بعد لفلولزالتتار وُتبحه جالوت، ما في 

;وهوان(( ذلة من إااوسحتي حل لما مرورا - يفلهر فيما - أصبح السح ر ر* 
منةأبرل  ٢٥في وسقطت اأرأموفا، قالعة علئ بتبرس زحفا 

منأكثر نمقي "ولم القلعة، أسوار الحصار أدوات دمرت أن بعد ، ٢١٢٦٥
مقابلفرسانه، عدد ثك فمد الذي القلعة قاني استسلم حتئ أيام ثلاثة 

سقوطوأثار القتل، من نجرا الذين حياة علن بالإيقاء وعد علن الحصول، 
شاعرإلئ أرحن ما وهدا ومخاويهم، الغرغ مشاعر اممير الحصن هدا 

يالغةقصيدة يطم بأن التروبادور من برنوميل® ُرسو الغنائي الداوية 
حللما مرورا — يظهر فيما - أصبح المسح أن من فيها يثكو المرارة، 

راوهاة«)'آا/اا،آ_أ\،آ(.•_ 



٢٧٠الإملأمِذرحلناءوملوك 

.ومحرانااراُ ميتة من ا.وحين 
نفته،في فقطت هاجم ٠صفد١١ علن بيبرس امتولئ وحين 

سبوذلك وحمص، دمجثق بين تقع التي المسيحية اقارة١١ قرية ودمر 
واسترقاقسكانها من البالغين بقتل فأمر الصليبيين، يالفرغ أهلها اتصال 

الأطفال.

ممواراةلهم ماح المنه يطلب عكا من وفدا المسحيون أرمل وة 
يلتمسونكانوا إذا بأنهم  '•لهم ومال طلبهم، رمقي في أغلظ القتلئ، حشث، 
إلئهبط تهاويده وكفيد وطهم، في يجدونها فرف القتالئ، حثث، 

•اليحتثن من دلأ في ويع من كل وكل الساحل، 

تملكها ابمى ويأمر وبمل، ، ءأربيةا( محة يهاجم رس حم* 
"

المغول،مع تعاونوا الدين العقاب؛المسيحيين ينزل أن بيبرس علن كان 
بعدمحرم، ود كب هتثوم وحاول، أرمتب، ملك ُمثومُ رأسهم وعلئ، 
فيالمصرية البحرية كانت، إي المساومة؛ أسلوب مستخدما اهولأكو١ا، مويث، 
فيمتوافرة الأخشاب هده وكانت، سفنها، بتاث أجل من للأحثاب حاجة 

ُهثثومُعلتها يبلر الى، الأماكن، من، وهما والأناصرل، لبنان جنوب 
عزمهفي إمحايا إلأ بيبرس ذلك، يزد فلم أنتلماكية، أمير اا؛وهمنداا وصهر0 

لأرميتية،وءالممورا اقلأووزا أمرائه أكفأ بيبرس وسير القتال، علن 
وتعرض، ٢١٢٦٦سنة أغعلمى  ٢٤قي حاسمة معركة رحن ودارت 

دار(، ٢٩، )_AY السالي لمام القاأءةا، الهالمية الخروب ونهاية سرص الفإا،ار •( 
.التفانس 



الكلأرّفىأطيب ٢٧٦

وقعبينما مصرعه، الأرمن مللث، ابن ااثوروسء فلقي مدمرة؛ لهزيمة الأرمن 
الخيشوعاد الأرمن، عاصمة  ٠١١٣١٠ودمرت الأسر، في ءليوا أخوه 

هدهمن مطلعا أرمينية تنهض ولم أسير، ألف أربعون حوزته وفي المنتصر 
وحديهم استنجد الدين المغول بلاط من هيثوم المالك عاد وحينما الكارثة، 

متياحه.بأكملها وبلائه حرابا، وعاصمته أسيرا، عهده ولي 
فجآه،*يافا* أمام بجيشه بيبرس فلهر  ١٢٦٨ستة مارس ٧ وفي 

ساعة،عسره ايتتي من أكمر تكر لم ، ة تاممعركة بعد له لممت فامت
إلئورحامز حثسز من تحويه ما وأرسل القالعة، وتدمير المقاومة إبائه وئت، 

الكبير.مسجده لبناء القاهرة 

عليها،سي3لرتهم الداؤية محرصى التي الشقيق٠٠ ١٠قلعة بيبرس وحرر 
التواصلللقصف، القالحة تعرصت، أن بحد أبريل ١ ٥ في الحامية فاستسلمن، 

الرحالأما والأؤلفال، للنساء الحريه بيبرس ومنح أيام، عثرة لمدة بالمجانيق 
.أرقاء بهم فاحتفظ 

سمملوك أمر ل4 كان إلأ استي ْن جدي من وما أنهلاك؛ة، دمر ت* 
أهالها:

وحملهمائسل؛ا، ٠ميمون مطل الكند أنهياكية حيش هيادة تور 
فوغأسواره، حارج عساكره من للمسالمين؛جماعة يخرج أن علئ اليس 

جيشلهجوك بأسوارها أنتناكية صمدت هدا ومع الملم؛ن، أمر في 
المخن.الم

حمحعلمئ عاما هجوما المسلمون ثس ،  ١٢٦٨سنة مايو  ١٨وفي 



٢٧٧الإملارذرخلناءوملوك 

وتفجرالمدينة، داخل إلئ المسلمون منها تدقق ثغرة وأحدثوا القطاعايت،، 
بيبرساوسالطان آمر إذ رهيبة؛ مذبحة رحن ردارت واحده، ينعه الغضب 
إبادةفتمت، المقاتل^ن، من أحد يهرب لا حتئ المدينة، أبواب بإغلاق 

القتال(من هربوا الذين لأوكلث، الإبادة وامتدت ؛الث-وارع، المقاومات 
الأسمضة ش الرحال مه ووقع فالتجئراإلئسوسم، 

منبها وتواير وتونيعها، الغنائم بجمي محرم( أمر مايو، ١ ٩ ونمح، 
يولع؛الطاااسارتج.صار ما القوي 

حنويمن جندي من فما الضخامة؛ بالغ فكان الأمرئ، عدد اما 
الغلامثمن جعل ما الوفرة من الفائض وبلغ مملوكا، يحز لم المسالمين 
,دراهم ة الحاريةح٠نمن يتجاوز لم بينما درهما، عنر اُنيا إلي، ينخفض 

حروبهمبداية في الفرغ أقامها إمارة أول الصليبية أنطاكية إمارة كانت، 
فقدولهدا محنه، وسبعين ؤإحدئ مئة الفرغ حكم تحت، وعاشت، الصليبية، 

الدينالإمارة ولمارئ ووجودهم، اكاليبيين لهيثة قوية ضربه تحريرها كان 
ذللئؤ،بعد أنطاكية تنهض ولم والغول، المليبيين الفرغ ْع تعاونوا 

الإسلامية.البلاد حدود طرف، عض قلعة مجرد إض وتحولت، 

القاهرة:في الأفرع أمرى نضارع العدد كقرة في لس سك ج* 
الوصيالهيوا، قلث، في الرعمثؤ وي الهائلة، الأنتصاراُت، هذه امام 

الدين،،®محي السفير بيبرس إليه فأرمل هدنه، يطلث، فأرسل عكا، عض 
تعبثةفي نواته فامتعرض الأمتيازارتإ، بعض عر يحمل أن هيو وحاول 

تنزلالتي الراتعة بإجابته الدين محم، ءاكض، اللير،ار، ررمجي أمام القتال 



آطيباص،>تر٢٧٨

فيليس الخيش هذا كل ءإن له فال . . وسلامابردا قلوب علن 
.القاهرة، في الغرغ الامرئ يصاؤع ما العدد كثرة 

صلاحأمام صمودها بمد سرس سقطها - الخمن قلة - الأكراد من حه 
الدين:

—الحصن قلعه أو — الضخم الأكراد حصن يسقط حين بيبرس در لته 
الخمسصمد أن يعد المليسين،، ٠الأصيتارية طائفة تحكمها كانت والتي 

إلئالودية الطرق علئ سرس سيطر وبذا الأيوبي، الدين صلاح أمام 
طرابلس.

سيطرةتحت كان الذي ، امونتفورت، حمن علن بيبرس واستولئ 
حهبمارأمحبؤعواحد.بعد الألمان، 

ماك:المغولية الخاميه وسحق الأناضرل، بمروبلاد رس سه 
الحاميةعلئ وانتصر الأناصول، بلاد بيبرس غزا ،  ١٢٧٧سنة وقي 

فيهائلا انممارّا المغول. _إمٍراطوءُ ءآبافا، الأيلخان أرملها الخي المغولية 
البستان.

علئتمتد الفرغ ممتلكات كانت، لتلته التور يوم • • بيبرس در فلله 
تحميهاالتي الداخلية الحصون من يتبعها ما هع فليقية، إلن غرة من الساحل 

لشرق.اس 

تحرمحرسنة. عرة بع سامتدمحتا التي ب حكمه فترة حلال لببرسى وأمكن 
سُ مدنبقعة س أكثر الصليبيين الفرغ قبضة في يبق لم ؛حسئ، كثيرة، مناطق 

بالإصافةوطرسوسى، وحبل وحرابلى وصيدا وصور عكا صاحلة؛'هى 



الأملارذرحلغاءوملوك 

ليشهديعش ولم والرف، ءثلست، وقلمي العزولة اللاذقية مدينة إلئ 
.منه مفت لا أمرا ذلك جعل أنه غير التام، احتفاءعا 

كبيتالتركي، المدئداري، بيبرس القح أبا الدين رم الله فرحم 
.عصره فى البحرية المماليك 

طرابلس:ويهدم الغول، يهرم قلأوون؛ الدين سيف الصور، لللئ، ا* 
المماليكمن العلائي، الألس قلأوون الدين سيف المنصور اللك، 

البحرية.

عليهرركانم، (: ٣٦٦/ ١٣والنهاية*)ررالثداية قي ممر ابن عنه ال ق□ 
اللهء.مامجحه وقورا، شجاعا الهمة، عار ادلك، ومهابه الطنة، أبههال

ستةأكتوبر ه ٦٨٠سنة رجس، من عثر الرابع الخميس يوم في 
علئوكان المن، المبجيش حمص ظاهر في الغول جيش الض ، ٣١٢٨١

وعلنالمغول، إمبراطور ارأباقاء الأيلخان شقيق *متجو® المغول جيش قلم-، 
ومعهأرمينيا ملك، الثالث،* ابليو الميمنة وعلئ الغول، من أمراء الميسرة 

الخيشقل-، علئ قلأوون المنصور وكان الكرج، وعساكر الامثتارية 
سنمرالميسرة وعلن الخيش، ميمنة علن احماة* حاكم ^ور الإسلامي، 

وكبدهمشنيعه، هزية قلأوون التصور وهرمهم الشام، وجنود الأسمر 
فادحة.حار 

:٣( ١ ٢ / ١٣والهايهء)ءالثداية في حمص وقعة عن ممر ابن ال ق□ 
أولالتتار فاسنغلهر متطاولة، أعصار من مثله ر لم عظيما، قتالأ ®اقتتلوا 
القالب،جناح وكر أيصا، الميمنة واصهلربت، الميسرة، وكسروا النهار، 



مالص،>فى

كثينانهزم وقد نليلة، جماعة في جدا عظيما ساما السلطان وبت الأيسر، 
يمالهلاك، من عظيمة خهث؛ علئ الملمون وأمرق اللم؛ن، عكر من 
إلئردوا السلطان بات رأوا ثا والفرسان، الثجعان من الأمراء أعيان إن 

عفليمهمقتله التتر من وقتلوا صادقة، متعددة حملات وحملوا السلءلان، 

•جدا 

أصحابهمفوجدوا الال٠^ن، من الأهزمين ابعوا الذين التتار ورجع 
فيثات والسلطان ؤيأمرون، يملون آثارهم في والعساكر كسروا، قد 

فارس،ألف إلأ معه وما حلمه، تفري، والكوسات ناجي، النحت، مكانه 
يديه،ب؛ن س فانهزموا عظيما، بامحا لهم فثبت، ، فقاتلوْ فيه، فطمحوا 

تمامذللث، وكان التتار، جيش قائد ارمتكوتمر® وجرح أكثرهم، فقل فلحمهم 
■النصر 

عليهاالرماح بأيديهم الأمارئ يديه وب؛ن، دمشق إلئ لهنان الولحل 
والأدعية.الحنة للسلطان وكثرت القتلئ، رووس شقق 

فإنهم— أويزيدون مقاتل ألف مئة في العركة في أتوا الدين - التتر وأما 
كلمن ويقتلون ، جاو_، كل س يتخطفون وأنعمه؛ حال، أسوا في انهزموا 

ءالبيرة®أهل إليهم ونزل، أكثرهم، فغرق الفرات، إلن وصلوا حتن فج، 
عن،يطردونهم مح،آثارهم والختوش وأمرواآحرين،، كثرا حلما منهم ئتلوا 

.الناس، منهم الله أراح حمح، البلاد، 
حمننازل( حتن ملأوون توجه وستمئة، وثمامحا أربعر سة وفي 

فرمالوحرج الفرغ، من، عنوْ وأحده يوما، وثلامح، ثمانيه ررالرئس،، 



الإملارذرخلناءوملوك 

شعورالمرقب حصن تحرير وآثار ذلهم، يعلوهم ممحهم من الأبتايثة 
•عكا يحتلمون الدين الصلبن الفرغ ومهل في الدعر 

وطرابلس:اللاذقئة يحزر لأوون قه 
الدينحام الأمير بقيادة قتاليه مجموص قلأوون السلهلان أرسل 

السلطانمار ثم آُا/آُه، منه قضته في اللاذفيه قطت فطرنطاي، 
وثلاثتنأربعه ُنازلها بطرابلس، ااٌرغ لغزو وثمانتن نمان سنة في قلأوون 

قرياوأنشأ جميعها، وهدمها الأحر، ربيع رابع في عنوة فتحها حتن يوما 
الأن.الموجودة طرايلى مدينه منها 

فقدُالذهول، طرابلس تحرير أنباء عكا في والسكان الإفرغ وامتمل 
ُ

كبيرة.الصدمة كانت 

قلأوونالسالهلان إليها سار السلمان مع الهدنه عكا أهل اثهك ولما 
يتركألأ الصارئ، إلئ بها بعث رمالة في أنم أن يعد حينه رأس علئ 

مقتلحتئ يدأ؛المسير، كد لم لكنه . الحياة. محتد علمئ مسيحيا المدينة في 
فامتدعئللجهاد، طريقه في وهو ثحبه قفئ فقتل أيام ستة بعد و مريصا، 

بانوعدا يقتلر أن علمن وحمله الموت، فراش علئ وهو الأسرفإ ابنه 
هدفه.ؤيحمق حملته، يواصل 

آُهو:٩ ٠ مغة يدمرها ثم عكا، ينمح خليل، الأخرق لللئ، اه 
ومنهفارس، ألم، ست؛ن ؛جيثرييقم عكالفتح الامرفح الملك مار 

يامماشتهرت التي والمجانيق المادات ومعهم المشاة، من ألما وستتن 
منوفئة — والامحيتارئة الداوية محن — النصارئ واحتثد . السوداء®. ررالثيران 



أطيب٢٨٢

نبرصىمالك مدة يعد إليهم وانضم تبرص، ومقاتلي والألمان الإنكلمتر 
.ومتينة قوية المدينة تحصينات وكانت ،  ٠٠ررهنري 

منوقاتل منجنيثا، وتعين اثن؛ن عكا علن الأشرف السالطان وصب 
السابعالحمعة يوم في عنوة، ضحها محن يونا وأربض أربعة الفرغ من بها 

•وحرقها فيها مما كثها وهدمها الأود، جمادئ من عشن 
فارس؛ن— الحمار أثناء — هنري الملك إليه أرسل ■ين درالأشرف، ولله 

وسألهماخيمته، حارج الأسرف فاّتقبلهما هدنة، عقد لمحاولة الداوية من 
لهما؛قال أنكرا فلما . المدينة. مفاتح معهما أحضرا كانا إذا ما إيجاز! في 
أنهغير المدينة، سكان مصير يهمه ولا يطالبه، الذي هوالموضع ذلك إن 

عنفضلا حديا، زال لا وهو للقتال بقدومه الماإكا لثجاعهِ منه قديرا ت_ 
.له استسالموا ما إذا حياتهم عد يبقي موف فإنه — مرصه 

لربمقتل حجرا الأسوار من ءتاد0 قدفت لهما، حديثه أثناء وفى 
نيرين،البقتل وهز سيفه وسل غضتا، السلطان فاسشاط الحماعة، 

أنيمح لا بأنه له؛ وقال ، ذللث، من فمتعه تدحل الالثجاضا الأمير ولكن 
.ملكهما إل بالعودة للفارسvن سمح يم . , الخنانير بدماء سيفه يدنس 

تدميرهافي نؤع حتئ الأسرف،، قبضة في تئع عكا تكد ولم 
الأبراجتدمير م كما بها، الحريق إشعال ثم وأسواقها، دورها واصتثاحز 

بهيقوم لما حربة رأس أحرئ مرة تكون ألأ عر عزم إذ ■ المتيعة والقلاع 
الشام.بلاد عد اعتداء من الصليبيون الفرنحة 



٢٨٣الإملارذرخلناءوملوك 

واحن:درهم اس مرق في الفتاة ثمن الشام: بلاد بقثة نحرير *
علئالدن أمع من وكانت صرر، مدينة لتحرير جيشا الاثرف وجه 

وجبلحيا السلطان واحتل صيدا، في الداويه وقاوم الشام، بلاد سواحل 
•وعثليت وطرموص الكرمل 

شهورلمدة أءصاها إلئ أقمحاها من الشام بلاد الاثرف جيوش جابت 
مرةحاولرا ما إذا الم٠ايبيين، للمفرغ أهمية ذا تعتبرْ ما كل مدمرة كاملة، 
الري،أدوات وتعطيل الأشجار، اجتثاث وتقرر الر، إلن الزولط أحرئ 

المحروقة.الأرض حديثا؛استراتيجيه يعرف ما وتطبيى 

إلنالرقيق ّوق في الفتاة لمن وهبهل كبيرا، عددا الأسرئ عدد بلغ 
فمهل.واحد درهم 

وكيلكوالأّيتارية، الداؤية فرسان من صارية مقاومة هناك كانت 

فيالجاهدين حماس أمام المقاومة هد0 تجدي ما ولكن ، واليازنة الثنادقة 
سسلالش.

٦^٩ ١ محنة رجسا ١ ١ الروم، قلخة تح ف* 
يومفي قهرا بالسيف فافتتحها الروم، قلعة إلئ الاشرف الملك سار 

البلدونيتت دمشق، إلئ بدلك البشارة وجاءت رجب، عشر حادي السبت، 
إلباالسبت يوم وكان سعيهم، في المسلمان لحيش الله وبارك أيام، متعه 
يوما،ثلاثين مده جدا عفليم حمار بعد القح وكان الأحد، يوم أهل 'ًلئ، 

حلىالبلد أهل من يتل وقد منجنيما، ثلاثين علن تزيد المتجنيقات وكانت 
.كثيرا شيئا منها لمون الميغيم ' كثير 

.وأحبوه له ودعوا لدحوله، الناس فاحتمل دمشق، إلئ السلطان وعاد 





٢٨٥الإملاممذرحلناءوملوك 

9م ٠

افتحهحرت التي الروم ة قلعوما 
رجسرها غيإلى إلأ عفلمت وإن 

ايعدهح الفش JAيأتي ما طاليمه 
كمالأحفلالِفىاساض

هجهبكالروض بالخيش ا صحته

ررهالوالسا أنهاره ه صرارم
الفاايوتسالأسماك1جانهالا؛ 
نوألفيذرامظفلهاكوب

تعتهنست ٠٢١ران المالخرب إذا عيون 
مهرلها ينلم بالشقي "طابها 

زلمث،تزلالخسال شم وا صدمإذا 

الوعرأمحيلهم نحت مهلا وأصح 
مولهخيالفرات اء موردت ولو 

هرنمضى ا فيمكان قد ها لقيل 
احولهلمن التي ق"ا يكأنامحاذ

والممرالمار ا وبلهسحهل رواعد 
صخورهالا ليالجرب صلاه أقامت 

روتا وأكبرهشفع فأكثرها 
الأمد.ومأوئ التف، الكير النجر دمي اجمة، من الجمع جمع • آجامها ، ١١

.الخروب أند ت العوان الحرب )٢( 
الوم:الآرضاكباس.)٣( 
كالدفب.يعيده، مسانات إلئ والنار الحجارة لفيف آلة الجاتيق؛ )٤( 



الكلارفىأطيب ٢٨٦

تمزقتحتى السران بها وشبمث 
النتنوانهتلث ه أخفتا مبست وباح 

تجبم فلمنك العمر بذيل فلاذوا 
مكنصدهم يثب لم لو م رجاءه

زعغهغالك تاشالنل كره وما 
زرانولكنهم فروا دما عنبها 

وهكذاقهنا جف بالا هفاحرزن
ننفكئه مضى قد فيما فتوحك 

ممتعاثغرا الله بحمد فاضحت 
تمفتو وهدى والعالليالي نيد 

زوةبغيزن الأملاك أشرف فيا 
روالأجوالدكن الفتح منها نحصل 

هنديأن المطفى عط ليه—يك 
المندولتك ينن في ك لوالى 

ياوأحمالميح أرضيت وبشراك 
والكفنذاك ورمن اليعفغضب وإن 

كلهافالأرض ار تختنما حيث فز 
ممرا والأمجمارأجممهئيعك 

دىالهبك ا يحيللدنيا وابق ودم 

اسورااثاسناا<ماضي على ويزهى 

رالهاة«)'آا/يإ"ا_بمإ'آ(.را(»س 



بنخليل الدين صلاح الاثرف ؛، lUUJUنخر بكل سدكر 
امتداد_ومل بقوا الدين مواغاكرغ، أم انتلاع م؛، ^نه قلأوون، 

إلئالنهاية في أدئ مما الإسلامي، العالم بان في غريبا جما — ستة مش 
وجودهم.من الإسلامية البلاد وتحرير وطردهم، لهظهم 

وكأنهواحدة، دفعه لتصنيحه جهدوا وما الفرغ، أقامه ما كل ؤإنهار 
,الشمس حرارة صهرته أن تلبث، لم الثلج من أوبناء الرمال، فوق، بناء 

.فرص:.فرص.*فرص•

سمينة،عشرة خمر هنري،آ ٠ قيرصن مالك أرسل ، ١٢٩٢سنة وفي 
وارتكبتالإسكندرية، علئ فأءاررتv البابا، لدئ من صفن عشر تساندها 

علئالخمله أرغمت، الفاريه المالم،ن مقاومه ولكن رهيبة، مذابح 
.الانسحاب، 

الأثرف،السلهلان تصميم نيادة إلئ الفامالة الحاولة هده ااوأددت، 
الأستحدادايت،يتاع وكان سفينة، منة بعمارة قامر الحزيرة، فتح علن حلتل 
أكبنمخشلاتإ لديه كانت، كما ، لمرص، نرص، ررقبرص، يهتف؛ وهو 
إذوعمله؛ تفكيره أهميزفي من قبرصن تحتله كانت، ما علن أهميتها في تزيد 
منالإملأك حاصرة وتحرير المغول، نص من شيء كل نل له بد لا كان 

طغيانهم.

التلمرحة،استعداداته في قدما ممضي الاسرق، ال3لان الكان وبينما 
مكافأةممتابة جاء كما للمسالمين، فاصمه ضربة اغتياله وجاء ■بله، قتل 

وقطزالدين صلاح رمحاله أم والدي العزممة، قوي الن-اُبج لهدا حقيرة 



٢٨٨

•ظردهم-نسسامغسلأداسماراا وييرسوءلأوون، 
منالبيهاء اليد ثشص_ا موقة في #له قلأوون، بن محمد اكاصر للك اه 

انتهىأزاكارإزالأبد:،وبها اكات«ص 
دولةملوك كبار من نلأوون، بن محمد القح أبو الناصر اللك 

فيالصز® ®مرج معركة أو ®ثقب® مركة كانت عصره وفي المماليك، 
اشتركالذي المغولي الخيش عدد وكان ، ٠J،U ٢ منة رمضان من الثاني النوم 

منوهناك مقاتل، ألم بخمسان يعضهم فيرم كبيرا، الوقعة هذه في 
فرقتاوالخيش هذا عداد قي كان وقد مئزألف، إلئ يصل عدده إن يقول 

•والأرمن الكرج نصارئ من 
فيالتار مالك رغبه»قازان« هي اكارية، الحمالة هذه منر في والسثب 

إلئلميمها وتالمقدسة الأرض واسترداد مصر، في المسلمن سلطان نحهليم 
النصارىْع تعاون الذي الق2إالوساه® الحمالة هذه في عنه وأناب النصّارى، 

*كثثرا تعاوُا 

—كثير ابن يقول كما — جدا خوفهم واشتد التتار، لير النامي وازعج 
فيلطان والالخليفة إشراك في جسيمة ممهمة تيمية ابن الإسلام شخ وقام 

البأن المقاتلين عزائم يوهنون الثبطون راح أن بعد الغزاه، هؤلاء مواجهة 
٠التتار بلقاء المصرين هؤلاء ْع الشام لختش ؤناقه 

السلتإانوكان تقليم، أحن جيشهم لمون المنقلم المعركة يوم وفي 
: ١٣• - ١ ٢ اسبمأ)صا< الميت ا>وب ونهاية >الظامرسرص )١( 
المصر«.ص الكامة الدرر حجريي ابن الحاط كلام امن )٢( 



٢٨٩الإمّلأروملوك 

والأبء.واشاءُ باليا ءالمتكفي الخليفة وسه الأصرفىالقاو_،، 
جيشه،صفوف بين والقراء الخلينه ومعه ن ١١٥٧١م القتال بدء وقبل 

يقرؤونوكانوا فيهم، الحمامة روح وبث القتال، علئ تشجيعهم بقصد 
تيقول الخليفة وكان والاستشهاد، الحهاد علئ نحص التي القرآن آيات 

الصفوف،وراء الأحمال ووضعت . حرممكم*. وعن ديتكم، عن أدافعوا 
المعركة.من الهرب يحاول من بقنل الغلمان وأمر 

عفليما،ثيائا السلطان اثبت القتال، والتحم العام اصملمت وئا 
،المودف،«رآا ذلك في تعالئ الله وباع يهرب، لا حتئ فقيد بجواده وأمر 
اللهوصدق _، الله سيل في الشهادة ؤإما الصر، إما - الحستن إحدئ يريد 

الله.فصدقه 

وامتطاعالقتل، واستحر الوطيس، وحمي المعركة، واحتدمت 
منيتل من فمتل ضخمة، حار؛ يالسام؛ن ينزلوا أن الأمر بادئ في المغول 

وثبت-، وحل عز الله بفضل - تحول أن يلجن، لم الل ولكن الأمراء، 
لخأالليل، حاء ^١ ٧٠عفليمه، ممتاله منهم ومحتلوا المغول، أمام الملمون 

يحرسونهملمون المبهم فاحاحل والاكام؛ والحال اللمرل اقتحام إلئ التتار 
مامنهم فقتلوا الفجر، وقت إلئ واحدة قومم عن ؤيرمونهم الهرب، من 

اِبالِمن بهم يجيزون وحملوا وحل، عز الله إلأ عديم بملمم لا 
يقتلونإلئ،القريتينء أثرالمتهزمج؛ن لمون الملحق ثم ، اعتاةهماار٢، فتضرب 

والهايت«رإا/'\آ(.)ا(االواة 
)آ(ااسواوهاة1)أا/ا"آ(.



•ويأسرون منهم 
علئيقدروا فلم زيادته، قوة في وهر الدات إلئ التتار ووصل 

فانقطعبغداد، إلئ جانبه عالئ فاروا هلك، فيه ءتر والدي العور، 
كثيرة.جماعه منهم العرمح-، وأحد المرات، شامحلئ علئ أكثرهم 

ودخلكبيرا، فرحا العركة بهذه والساإهلان الم؛ن النرح وكان 
يحملونالمغوو الأسري موكبه يتقدم المنتصر، الغلافر دحوو مصر السلطان 

•الخامحن. استقبال وامتقل القتلن، زملائهم رووس أعناقهم في 
والأشران الطغيم هلاكهعلى م أقدمهان خاقبمي اه الغإن 

نصروافما تضليلا المر وحاولوا علبوا فما علبا - حقدوا وقد - راموا 

رواس—اق الأفم الوقائع ه اضرث، اضمر هرج اض وقعه يا 
بمجبرليس كسنا لأشرك •مدث، ولقد الهدى أعلام بالتمر رفعت 

بهاقام الخي الكري الحملات آحن هي التارية، الحملمه هده كانت، لقد 
.المتوحشون. هؤلاء 

زحفواوقد منها الم منجا فما ره دانالشجعان من عليهم دارت، 
فانمصفواالأعلام على ونكمرهم نهرموا فا الأعلام منهم ونئوا 
يقفوارأ،حيثما البرارتم، في ومئلوا مروا حسث، ملعوMj؛ الميم، فروامن 

فيافتحت، الناصر اللتنان ءالدررالكامنةاعن حجرفي ابن قال أ0 
منوسمع واآياساواطرسوسا، اجعبراواملaليةاوادارندة* نلعة أيامه 
أهليعفثم بالأمور، عارئا مهسا مطاعا وكان الشحنة، وابن الوزراء ست 

الإملاعي.الص؛اغ_الكتب، لعلني لحمد الصفر، مرج أومعركة تشب ،•مركت ( )١ 





.والشام مصر ربؤع والحامعات ا،لدارس 

اللاحم:ابطال الهد.. في الإسلام لوك م* 
فيالإسلام حليه تزال ولا تزل ®لم ت الدوي أبوالحسن الشيح قال ا0 

وسقاهاالخالصة، الكرممة اليد غرمتها التي والشجرة ينل، الهند 
كلفي بدماتهم الله سيل في والمجاهدون بدموعهم الله ماد من الصالحون 

•مدُز،صاممنإذذلربجاأااأ عصر، 
*علوهئهم في مدا، ملوكهم، عسل من طرئا ؤإلك 

دلهى:في الأذان بملي الئوري؛ الديني هاب ش* 
وقفواالند، فتحوا أفغانستان؛ فى ®الغورا، منهلقة من الغوريون 

®سهاي،زعامة تحت، الغزتويين، ثمتلكايت، جمح وحاروا القرامطة، علئ 
فيهاوأعلئ ®دلهيُ، حيوثه وبلغت الهند، ومبثثشمال ؛ الغورتم،ُ الدين 
مركزهاالهد في الإسلام دوله وقامت، الأذان، فيها ودوئ الإسلام، مناره 

أيانا(<الدين اهطي، قائده الغوري الدين سهاب، الاإ3لان هع وكان ، ®دلهي* 
.. بدعوته القالوب يمح الحيشي؛ الدين ُممن والشح يمه، بالدن يمح 

جهدلم وعزمه يفل مما مواته في الدس شهاب وأتى 
الهدصدق لدبمه ممد حتى يشي لا محاحاتها على ومضى 

ومجدبلولو عقدايموج فأصجحت أةهل١راإليك رضممتؤ 
مهتدطلعه التوحيد إشراقه حنها ه لأيدلهى وازبمت 

العاليالإملأم الجمع نشر )صاأ(. الدوى الحس لأبي الهدا، ثي لمون الم"( 
لهناد.يا 



٢٩٣الإصلارذرحلغاءوملوك 

افبمددالتواصل بجهادها امه المالك أؤلراف وجمعت 

لودي:*بهلول 

جمعوصم دلهي، لطان م حلالها اسع محة؛ وثلأُان سبعا حكم 
يانحاهملكه واسع ٠رلأهورا، يحكم كان ح؛ن له تابعه كانت التي الإمارات 
يدلورعا، القول صادق شجاعا، عائلا صالحا، ملكا وكان الحرب، 

ؤيكرمهم.العلماء ؤيجاش السنة، الحهد 

;للملوك عفليم نل الكجراتي؛ الحليم قفر م* 
^:٩٦٥_ ١J<،A »الكجراات،،<)٠ في الإسلامية الدولة ملرك أهم من 

حماظمن كان الكثير؛ الشيء الفصل من جمع للملوك، عظيما مثلا ®وكان 
،®الحJما١ ؛ سمي حتئ متسامحا، تقيا الفقهاء، الحدين ومن القرآن، 

وبجمعبالخلآ وماهرا الحربية، الفننون في ماهرا زمانه، بعلوم ملما وكان 
الشرضن.االحرمان أهداهما يدم مصّحفين كتب أنواعه، 

®مالوءامملكة علن الهندوس ملوك أحد زمانه في أغار ولقد 
فاستنجدالثانيا، الخلجي ساه امحمود يحكمها كان التي الإسلامية، 

فحرضالهندوس، وطرد فانحده الكجراتي، الحيم ممظم الخلجي محمود 
مقلص؛له فقال #مااو0ا، علئ الس-لهلان هو كون أن الخلجى محمود عليه 
والحمدلصرتلث،، تحالن الله محبيل فى كاننن، بلائك إلئ حطواتى أول ®إن 
دائما،اعدة بالمووعده , . ملكلثااافي للش، الله فبارك الهبمر، لما م قد للص 

•جرنه بعما عنده وأبقك!، 
لهاوجعل للماء، وسبيلا ومدرسة رباطا مكه في — الله رحمه — أنشأ 



•يقيم؛الرباطُ وْن ' والطلبة االدرص؛ن، علن ينمق وقفا 
كتابهفي ا، ارمفلفرحليم اللطان عن المدوي أبوالحسن الشخ قال ا0 

الفقيهالحدث العائل، الفاصل السلطان ارومنهم الهند( في لمون ءال
الإخلاصنوادر من التاريح عنه روئ الذي الكجراتي، حليم مظفر 

والإيثار،والعدل بالعزممة، والعمل والتقوئ، ابث والاحتوالإممان، 
الزهاديار ص ني، وجوده يندر ما العلم، في والبحر الدين، في والحمية 

•واللاط؛ن* اللولئ، عن فضلا المخلص؛ن وكبار واارب|نيان 

التاممحمود السلءلان إدارة ساءيت، ®ثا ءكجرات( مؤرخ يمول لة 
علنمنيل وعكف ، راني؛ امندل الونير عزله — امالره( ملهلان — الثاني 

السلهلانوحمية حفينلة فثاريت، الهلموس؛ ونشر الإسلامية، الشعائر محو 

عرمرم،بجيمز امالوْ( إلئ فزحف، _ كجرات( علن واليا وكان - مفلفر 

ااسلهلان،وانتصر طويلة، مسافة قطع أن بعد ®مالوْ( باب إلئ ووصل 
القلعة.وفتح 

والخزائنالنعيم من *مالو0اا ملولئ، تركه ما رئقته استعرض ولما 
فياشهدوا فارمز ألفي من م إن للسلطان: قالوا الطائلأن، والثروات 

الخسائرهذه بعد البلاد ءاو0 عن نتخش أن المناسب من فليس القتال، 
إتلافها.في مثيا كان الذي للمللث، إمارثها ونور الخيمة، 

منخرج ثم قليلا، توثق الكلام هذا مفلفر السلهلان ّمع فلما 
فيبالدحول رفقته من لأحد يسمح لا بأن محمود لطان الوأمر القلعة، 
القلعةفي طمع يحليه يدور أن ، الأمراء كلام محن حثك، *إنه ■ ونال القلعة، 



الإمحلاممذرخدناءوملوك 

هوه نفمحمودا إن بل محمود، السلطان إلئ يحسن لم إنه عمله، ويحبط 
.العظم«راُ الشرف هذا تل في متا كان بأنه إليه، احن الذي 

امامنالله بنعمة تحديثاوفاته، مرض في - حليم اوسلهلان قال ا0 
مثايخه،عن برراسه الديزا امجد العالي افد أستاذي عن دنبحه حديث 

إلئحاله وأوائل وثقته، نسبته، لراؤيه وأعرف وأمنيه، وأحفظه، إلأ 
وأسباباودهمتأوياJها، لأوقدسالأهض؛حففلها، آية، من وما وفاته، 

مفهوم!ماارجربه أستحضرمنه فإني الفقه، وأما. قراءتها. وجم نزولها، 
وقياصرف أشهر مده ولي . الدين،. في يفمهه حذا به الله يرد ررمن 

مماعملا الأنفاس لتزكية المشايخ سنه مما وأمتغل الصوفية، عليه ما ؛استعمال 
متعللأبركاتهم شمول في أمحلمع أنا وها , منهم، فهو بقوم تشبه ررمن قيل*. 

إلأإتمامه، قاربتر وقد التنزيل، معالم بقراءه شرعت وكنت ولحل، بحسن 
.تعالئ، الله شاء إن الحنة في أحتمه أرحرأن أني 

وعليهتبيتا علمن — يوسفا سيدنا بدعاء يدعو وهو روحه، وفاصمتا 
الأحاديثنأويل س وعيثي الملك من هدآنتتي رب ؤ -؛ واللام الصلاة 

وألحقيمّاما نومحي والاخرة انم'ئءا في وق أنت، والأرض الحموان فاطر 
r(T)١ليوسف: ب بالصا

؛يكيلك ر ، الواله، •ظفر د العروق للاصني كجرات، تاؤيخ ني مسوطة 'القصة ( ١ )
•نزعةالخوا>أ)ح؛(.

(.٥٣_الدوى)ص١٥الحسن لأبي )آ(«ااسونفيالهدأ 



_،>y،أطيب 

اسنءياهلالغول *دولة 
الهدا؛

حيثالهند، في المسالجن لحكم الدمث الفتره الغول عهد يمثل 
الدولةامتداد مع الإسلامية، الحياة مظاهر ومختاف والثقافة العلوم امتدت 

وتفردها.وهيئتها سلطانها واشتداد لمة، الم

•إليها زحف ■من الهند في المغول حكم بدأ 

الهد:في المسلمة الغولية الدولة مومس بابر(( ))محمد الدين لهر ؤ* 
أفغانتان،في اكابل، مديتة من زحف ؛ اتيمورلنلث، الراع وهوالحفيد 

وأبرإوانتصر اللودهيا، الإُراهيم السلهلان يحكمها كان التي دلهي، واحتل 
كانالدي اللودهي إبراهيم جيش علئ الغول، من مقاتل ألف ١ ٢ تعداده 
بهونودي -، ٢٠٩٣ محنة رحب ١ ٥ في فامحا، دلهي ويحل ألف، مثه تعداده 

الهد.علئ ملكا 

الهمةعلو في له نظير ررلأ عالمكير؛ زيب أورانلث، الراشد: الخفلمم _ * 
العالم،:ملوك في الإرادة وقوة 

والعدل.الأمن ونثر ففتحالبلاد، عمره، من الأرض، وهوني ^٤٣ 
سواؤلئحتئ الشمال، في ٠همالأيا٠ سفوح من الإسلام دولة وامتدت 

كلفي يقلو كان العفليمة، الفتوحات هده ومع الجنوب، أتحّن ُي، البحر 
ائكآىرِزندقة كل فأزال النقاب، عينِ بمثل الرعية وقضايا الملك ءون 
الماحيوبنن ومدالءلرواالحفليمة، ، الضرانب، وعدل أكبرا، الدين اجلأل 

للعجوة،دورا وأسس ومدرمن، أنمه ٧ وجعل الهد، أنحاء في 





سلأكلأ«>فى

منه؛ن حمفي واحدا يوما يتوص ولم مطع لم الذي التواصل جهادْ 
الحياة،في وتمثمه الكبيرة، ؤإصلاحاته العفليمة، وفتوحاته فيها، حكم 

عينتعالية، من فى ومغامراته وصلابته، واستقامته، للثدائد، وتحمله 

أوقاته،نظام ؤيقرأ ساعاته، أحر إلئ مناصلا مراطا يزل، ولم منة، 
فيمملكة أومع علئ اللة؛ق إشرافه مع والمن، الفراتقى علئ ومحاففلته 

نفليرلا الرحل هذا بأل آمن - وا،لطالعة والعلم بالعادات واشتغاله ، ءمرْ 
وأنهحديد، من حلق وأنه العالم، ملوك في الإرادة وقوة الهمة علو في له 

.الأحيالء. حميع وفي العصور، جميع في العالم نوادررحاو من 
وامجدلربك فاخشع امه بك اهتدت ٠ زيم، ارنلث  ١٠يا يرك لله 
ممجدأر بها حصن من رأنمتإ ى منافدارلعالمن شدت كم 

د»الإهأكر«ضاسأربدانها نيشي ماذئها وعك 
مجهدأر ا ظلالهبئ آويت تامم م فكم طشى من وروبت، 

الئهدكود تحرسها للدين وقلمه أعر ائا بسورفعت 
مولدوزهوة ادرة نانحد في درة ام عكل عاما ون خمس

دىمقتولهفه ملهمه للغاس آيه اءرشدك الخلفادس مسيا 

الخصوروالأمصار:في فريد الوريء؛ اشيرقاه المقري: لخاكم ا* 
الهد،في *السلمون كتابه في الندوي الحسن أبو الشخ ال قة 

الورى،)آه\،ه(،*شيرشاْ المقري الحاكم سيرة ِمأ *الذي : ٥( )ص• 
الضخمةالعمرانتة ومثاريعه ورفاهيتها، البلاد إدارة في ماثرْ ؤيعرف 

الضخم،الرح ؤإنتاجه الدقيقة، وتشريعاته العادلة، وقوانينه البديعة، 



\ؤيلإرذرخلناءوملوك 

فيهاحكم التي المدة -دهي، ّسواتٍنقط حس مح، م قد ذلك كل أل ليعرف 
ولمطويلة، آحال في المنفثمه الكبيرة الحكومات عنه يعجز وبعضه — شيرثاْ 
المدينة،وتقدم الوسائل، كثرة علئ الإنجليز والحكام الملوك من كثير يستنير 

عصرفي العماس الملك هذا ُه أتن ما ببعفى يأتوا أن — الألأت وحدوث 
بعبقريته،ؤيومن الرحل، هذا يعفلمة يهر — والدنية الصناعة في مختلفا 
فييرصع أن ويستحيى والأمصار، العصور في فريد الرحل هدا أن ويصدق 

العالما.في الرحال أعاظم صف 
السوريسيرشاه ررأنشأ (؛ ٢٦— )هحمره٢ في عنه ويقول ا0 
ويمانمئةوثلاثون اثنتان مساحته انيلأبء، ماء إلئ كاوزا نار ااّالطويل 

ورَذرباطا، مترات كيلو ثلاثة كل في وأنن وأربعةآلأف)آما/؛كم(، 
كلعلئ مسجدا وأنى للهنادك، ومائدة للممالمن، مجائد؛ مائدتين؛ هناك 
فيوعين مجد، كل في ؤاماما ومقرئا مؤذنا ووؤثف كيلومترات، ثلاثة 

بلادأقصئ إلئ انيلأب، أحبار إليه يرخ فكان للمبريد؛ فرسئن، رباط كل 
بهاليتظل ^؛ ١٠٧١بجاني الثمرة الأشجار ومس يوم، كل الينغال٠ 
منها*.ؤيأكل المسافر 

الإنجليزضل قاله في ستشهد تٍ؛وه؛ اأا،ا2لان خان علي فح لسلطان اه 
قائلا:

ابنآوى،:حياة من منة مئة من خير الأمد، حياة من يوم )) 
فيللمسلماز( العزة كل العزة كانت، الهند، في الانجليز يتغلغل أن فثل 

فيتن من أكثر ظل الأولء احتمى إنجلترا مللت، مبعوث إل حتن الهند؛ 
أنفالتمس أراد، مما يطفر فلم ، احهانكير، الإمتراطور مقابله يحاول الهند 



اهلأَّفىأطيب 

البلاطني الأول الونير عليه فرد إنحلترا، ملك إلن يحملها منه رماله احد 
إلئرماله يكتب أن لم، ممغولي ملك مكانه يناب لا مما ءإن الملكي 

الصلفعلئ يرد هكذا . المون،اراأ مصيادون يكنها صغيرة حزيرة سيد 

•الإنحلزى 
وانتهالهند، الإنحلز واحتل الهند، في السالمون عمل ذلك وبعد 

حان®علي رافتح الهمام الملك له تنبه من أول وكان الخطر، لهدا لمون الم
منةفيها هوائه لا حريا الإنحلميز يحارب، فيدا ؛ تيبو® ررملطان د الشهور 

^محُكلطبممنرحاووثادوقوة،فحارب آامآاه/\،ا،يام، 
مليملطان يالالاتصال وحاول الهند، مناطق مختلف أمراء وحرض 
وراسلهم.المسالم؛ن وملوك العثماني 

ممكرهمنجحوا أنهم لولا الهتد، في الإنحلمتز بناه ما كل ينهار وكاد 
وسقطالمعركة، ميزان فتغير إليهم، - البلاد حنوب في - الهتد أمراء بضم 
وآثر ٢١٧٩٩سة >و ٤ يوم المعركة في صرينا البطل المجاهد السلم الملك 
المشهورة:كلمته وقال الانجليز، يد الأنرفي ض القتال ماحة في الموت 
القائدبلغ ولما آوئ®, ابن حياة من منة مثة من حير الأمد، حياة من *يرم 

وقال'.حثمانه، علئ ووهم، حضر سو، السلطان مصؤع نبآ الريطاني 
عنالفتاة® ءالهتد صحيفة في مقاله غاندي كتم—، ولقد . لنا®. الهتد *اليوم 
مهأعقلز نعرف، »لأ قال: ما حملة ش وقال وصدقه، السلطان هذا عفلمة 

والأمة®.الوطن شهداء فى 

•٣، ١ص٦ الألواثي الدين محي للدكتور • الهنا• م وطورها الأسلاب •الدعو؛ :١( 



،وأبعدهمه، أعلئ مائيا الطويل، في الهند نرق أولم 
أبغفىشخصية الهند في يكن ولم 'سلطان®' ُتيبو من للإنجلثز عداء وأمد 

لحمدهمسقاء باسمه كلابهم سمون كانوا إنهم حتن منه، الإنجليز لقلوب 
•الإملاصءرا، الجهاد رموز وإهان؛ررمن الأموي، 
*فمدر وأطهه وئبنوأهمز اءه وفأج-و ما تسو مالطان 
زموتبمدعكل تدفع لله بولة السالم؛بي جموع نهضت 

فاشهديأبالج الله مسل خطر ا راعهإن لغنمه يمول كل 
رديا هيه لمووقال تيبه حملانفي وشد الإمحار وأبى 
ودأ^الأمأوحياة الثعالب عمر من أعر الهربمر الأمحد س يوم 

نقعدأملم وهمه نمر نقنا عالإدى ل1هدركإذحمات«س
رانجون:إلى وننمه للإنجليز، الدين؛هادرشاْ* اسراج السكلان هاد ج* 

ءمراجالمغولي الملك كان الإنحي؛ الذإ الهدي الثمن قاوم لما 
مذابحنافت مدابح الإنحليز وأدار ورمزه، ايهاد مائي شاهُ بهادر الدين 

منوعشرين ثلاثه وثنقوا بهادر، الملك أبناء وقتلوا وهولأكو، حان حنكيز 

إلئوحاشيته أهله من بقي من مع بهادر الملك وثقوا المالكة، الأسرة أبتاء 
حلالهاشنق أيام، سعه استمرت مجزرة منها الجازر؛ وأداروا • • راتجون 

.لم. مألما وعشرون سعة 

١٦٣، ١ الدوى)ص٢٦ الخن لأبي الهند• ني المدن »ال)١( 
الخ!تاس.)تآ(الآي:

.١( الهد•)ص٧١ ز الإسلام امة )٣( 



يصفدلم ه ميدانعلى أمد فأبثري العرين أهبصت، رانجون 
الأمجدالأعز بالطل وأترك ه غاباتص الاجث إلٍك حطوا 

معتدمجاهدأو و؛و، شتان ر عرمأس_ورٍوذأ_4آم_ا ي
فرفيمن عه وطالماك حلت، زم عفحللتؤ أئى أبهادر 

بنٍموصدوهاد ايان ودرا ن راهونى علا لأض اض 
ابهوباوا'•محلك الأثري اتحالم خان؛ حض ديق ص* 

ملكةبيجم، اثاهجهان ُالماكة حان حن صديق الشخ تزوج 
العلمتحصل عن الملك يثغله ولم لبهربال، ملكا وأصح ، ُبهودالُ 

الأرديةباللغة أبيه حياة عن كتابا حن على محمد ولده ألغ، فلقد ؛ وتشرم 
عددهاو\غ التي مصنفاته عن فيها ذكر ، أحزاء محتة في صديمي،١ أماثر سماه 
،٤٢والفارسية ، ٥٤منها العربية الكتب تشخل وأربعة، كتاب، منتي 

الحتيق*البسن، إلئ الصديق ارحلة كتاب،؛ ضمنها ومن . ١٠٧والأردية 
للحج،احدهء إلئ اربوم7اىا من الشراعية بالميتة رحلته الشخ فيه يدكر 

عادإليها.أن إلئ غادربلده أن يوم من أسهر، ثمانيه سفره استغرق 
 Qلآض\قتبقوله؛ يصفه مما الكثير الشاق من الرحلة هده في لقي لقد و

الطعوموقلة الهواء، ومخالفة ااركود_إ، ؤلول من رحبت، مما الأرض علينا 
منولقيمات الماء، من بجرعة والليلة اليوم في ئنعت، حتئ والشروب،، 

فيالتراش الأنفس وبلغت والأيام، السمن شيء'من يخالطه لم الن.ى الأرز 
والأءتنوالآذان«.مرفوعه، اكاء إلن الأيدي وكانت، طلث،الأيام، 

فيييدي ءكتيت ٠ فيقول هئه، علوه يبين ما رحلته في ويحكي ا0 



قدامةاينِ للحافظ اثكي« ابن تحر علن الم ءالمارم كاب الركب 
•عة* المم ركوبي زْن ولمأصح وط، مجلد ني المقدسي، 

 Qهنااوأقمت أثناءالرحلة — باليمن ءالحديده® نزوله عن يقول ؤ
أذهبولم أمتهلح، ما بيدي وأكتها الحديث، كتب أراجع يوما، عشر انتي 
أياموفي البإلم، بُللب اشتغالي لكثرة الخص للصلوات إلأ المساجد إلئ 

الستة*الصحاح ذكر في ءرالحتثة كتابي من سحا أهديت البلدة بهده الإقامة 
وكثهموغيرهما، الفقيه* وابيت ءالمرادعة* ب الةيم؛ن العلم واهلؤ لعلمائها 

.لؤلفها ودعوا ، استحسوها 

لاقاني:حخن - البخاري شارح - عبدالله بن علي الشيخ لي وقال 
.يعقلون*.كانوا لو تعالئ، الله نعم من الزمان هدا في ثلكم اوحود 

لأجل- حديدة محن الرحل حئن - الأمير محمد اليد رمحاتل وامحتعرت 
نقلتما ومنها واستقيت، فيها نفلرت ما فمنها والنقل؛ النظر 

ُ

الفرصةهده في بالحلم الاشتغال نترلث، ءولم  '•رحلته عن أيصا وقال ا0 
.والفوائد* الكتجف بعض فيها حصلنا ل — القعدة ذي آواحر أعني — القليلة 

الحلمكابه أترك لم المة، بعلوم اكغفث غاية ومن  ١٠! أيصايقول ؤه 
شاهدتوقد . الناسك. أوقات غير في لكن إقامتها، أيام في ومنن بعرفه 

الناس،واحترت مصاتب، عدة فيه ورأيت عجاب، هدا محقري في 

وبدمهمالقوم رّوآ علن ووقفنا الأكياس، س القهاء ومتزُ-، 
والساكن،راياكح والهiاءم اللابس نحبن في وانهماكهم ومحدثاتهم، 



منها،مات وما السن إلئ رؤؤسهم ريع وعدم ذلك، علئ بهم ومصر 
والمدية،مكة لأهل ميما لا الدين، لأهل فن وهذا الإسلام؛ وصعق 

الأئمهخصوصا المسلمين، قدوة وهم الأرض، بقاع حتر في هم الذين 
والثيابالذيول، ؤلول في عنه؛ الّهي الإسراف، ٌنهم رأيت وُد منهم؛ 

الوبدعا كالأحراج، والكمائم كالأبراج، العمائم رأيت، حتن وغيرها، 
ذللث،،عن احتسم، امرأ الل فرحم . سقصئ. لا ومحدثات تحص، 

وجمعهموالمنكرات، الناهي هذْ عن القوم ونهن ، هتاللث، عما ه نفوصان 
ربيدي ب؛ن ومقامهم مقامه وذكر والكتايح، بالسنة التمسك، علمن 

والحياةوالفر، الحصر في ؤيذر؛ به يأتي ما كل في الله وحافإ الأرباب، 
.وادات،وكلًالأحوال«ااء

ورلالديناليان* ®فتح مؤلفاته؛ أؤليب وما • ملك،• من دره لله 
الأسوةفى وُالحنة ، والهجرة* والشهادة الغزو في جاء مما وُالمرة الخالصء 

الار«،أصحاب، ذكر فى ورد مما الأعشار أولى وءيقغلة بالمنة*، الحنة 
شرحالندية وءالروصة ، الساعت* يدي بين يكون وما كان لما وءالإذاعة 

حجر،لأبن المرام* بلؤغ شرح الملام وررفح للشوكاني، الهية* الدرر 
والةطفإ، الحنة* أهل ببشارة وءالغنة ، الأصول،* علم من المآمول( حصول، و* 

الزوايا*،خبايا من الوصايا واتخريج الأثر*، أهل عقيدة بيان في اشر 
.. وغيرهاوغيرها ، والتأويل«اآ؛ الكلام ذم إلن المل و*فضد 

منحان حن لصديق انميق' الست، إلن الصديق ارحلن كتاب، من ملخصا انتهئ )١( 

=اللثي ءبدالأا< تحقيق حان، حن نمديق الزوايا، حبايا من الوصايا اتخريج مقدمة )٢( 



الإملارذرحلظءوملوك 

مرج—ءومريد؛ jruفالكون تحدثي او الخمسحر يا مد يا 
مندوصفوة اد أفلاذأكبمة الخواهراممن عليك ئثرت 

افسدالومن شوق التوحيد جوْر عندك الدر أغلى ولديك 
ااكجدد دم بالالرابع تلك روى وص فك الماجات عطر من 

أءاياروءللائمف>ورقيي الزهوروهمسها وشوقه اسمعت 
متهجدمؤمن رماله الدنيا لنا حملت  ١٠أجل يمول كل 

وىبالهوجاروا مددا تواصلوا ان الرمعلى المرموز 

تقعدلم وعزيمة مرصوله ولحمه الزمان على أبر نب 
محليبمصن ورمت الدنا منها فرحت الورود أحلى بها عرموا 

التاريخ:وجه غٍروا خلفاءوملوك، تركا من و* 
والملوكالخلفاء سجل بارئ، لا همت وبعلو • * نور من بأحرف 

لوالذي . القاع. محمد اوسالهلان علوهمة بنا مر ومد • • ٌاُرهم العثمانتون 
مماهحطةلخوس<انين.القططنة؛ إلأنح له يكن لم 

علجنن!لسالطاسن أحرئ مختصرة صفحة وهذْ 
معتحالف لما وماوجي(( ابمه بميم أورحان؛ بن مراد اغاهد لسلطان ا٠ 

الكافرين:
ويرؤعيالغ1ريا، عاصة صوفيا٠ ا؛ مدية صهده في قط نحين ا دره لل 

رأّهموعني، الكاثوليك، الأوربيتن وحلفاءهم الأرثوذكس البيزنتبين د3للنا 

.الثمانيان الكتب مؤسسة تلع ، ( ١ ٥ - ١ ص؟ ) -



\سلأكلأ،رفى

المزنطيالإمراطور ابن - ررإمماونل* الأمر انتهز وحينما • • رومابابا 
اميروز®مدينة عن الإسلامي الخيش ابتعاد فرصه - الخامس* اايوانيس 
الديناحير بقيادة جيسا امراد* السلطان فسير علتها، وامتولئ فهاجمها 

الإمبراطور،أبيه إلئ والتجأ إممانوتيل وم المدينة، استعادة من تمكن ، باشا* 
استقباله،ورفض ابنه، طرد أن السلطان غضب من خوفه مدة من بلغ الذي 

مراد.الطان للمنفسه تسليم من أفضل حلا إيمانوئيل يجد فلم 

—واشتركمراد لالسلخلان الأصغر الأبن — * اوجي ٌرُ الأمر تامر وحينما 
في- الخاص يوانيس للأسماطور الثاني الابن - ءرأندرونتقوس* الأمير مع 

منفريبل للاقاتهم جيشه رأس علئ مراد لهنان الار سالسلمان؛ قتال 
،ادمموفة* مدينة في اوجي ّواستسلم التآمر، الخيش وفر القسهلنهلينية، 

طاعةعلئ خروجه جزاء بالون عليه فحكموا والقضاة، العلماء وحاكمه 

السلمين،حرب في لهم الفعلية ومشاركته للكأفرين، وموالاته الأمر، ولي 
أنقادته يعفى محاولات برغم ، ولدم في الإسلام حكم مراد السلهلان ومد 
بنفيه.ؤيكتفى عنه يعفو 

مترية:جريئ رض المسفى!ماريزاه زبمن ه* 
وقبلامامه، ور؛، به، يستنجد البابا إلن المهلتهلينية إميراطور ذهب 

الباباولمل بينهما، الد'هي الخلاف، رغم الدعم، ورجاء ورجليه، يديه 
علئحفاظا صليبية حربث لخوض عامه؛ أوريا ملوك إلئ وكتبا النداء، 

النصرانية.

البومئةأمراء وجيوش وجيشه الخاص* رأوروك الصرب، مللئ، ونحمع 



الإصلأرِذكرخلناءوملوك 

الخمحومار المرتزقة، المجر فرمان من وأعداد رومانياُ ٠جنوبي والأفلاق 
نهرعلئ بهم الئمابي الخيش واصطدم الخماسن، حاصرة *ألرنة® نحو 

اراحوزة®إمارة واصطرمت، الأدبار، وولوا منكرة، هزممه فهزمهم رمارتنزا®، 
٥٠ت سنوية جرية دمع إلن  الحديدالصرب، ملك واصهلت ذما، دوكا ٠ 

٠ال3؛لان لالمنوية جزية لدي اميمان® وأميرالبلمغار ، ألازارأ 
الأراضيجميع مراد الملطان على الك ينمح ؛ ٣١٣٨٩- ه ٧٩١ي ف* 

اسارية:

ملكنمص حين داهما، محرا مراد السالهلان واجه آلأه ١ عام في 
مععقداها قد كانا التي المعاهده ارسيمانا، البلمغار ومالك ءلازارأ الصربء 

ففتحداره، عقر في اللاائثسمان ءساءتة لهلان اللكن ال-لهلانمراد، 
.أسيراشيمان الملك ووغ اللغاؤية، الأراصي جمع عليه الله 

معركةفي والهرمك، البوسة وأمراء الصرب ملك لازار يندب و* 
راقوصوة«:

الاصتتجادإلئ اؤع لحليفه، وغ مما لارار الصرب ملك علم ح؛ن 
الارناووط،أمراء وبعض وأولاح، والهرمك الوٌنة أمراء بجيرانه 

ءقوصرة®.فى المساومين لملاقاة يها سار كبيرة، قوات، لديه فتجممت، 

الأميرابنه وأيار ، الموقف، لدرامة جيثه مراد المجاهد السلءلان وجمع 
لازارمع الدحول ومحني، الانحاب،، بضرورة — حماعق ومعه - ابايزيد® 
وطفىلازار، ملاقاة علئ أصت مرادا اللمطان ولكن معركة، في وحلفاته 

وتبشرالخفار، التيمحر؛ضإقتاو ال،كريم، القرأن أيان، بعض يتلو 



بمكلامرمحىآطيب 

الترددين.قلوب فاطمأنت الله؛ بنصر 
بلغتليله الحاسمة، ٠انوصوةاا معركة ومع ٌسبقت الي الليلة وكانت 

فيعليه وجل عز رثه تحو *راد السلطان وأتل الحناجر، القلوب فيها 
.سبيله في الشهادة يرزمحه وأن والسلمين، للأسلأم النصر ؤيتنرله ، الدعاء 

الخمانيون:هم هؤلاء المهلهلة، الخوبية القومية دعاة ا ي٠ 
العثمانييابه»اكاريخ في أوغلوا دائم ارعبدالقادر التركي المؤرخ ينمل 

ءإلهيالمحوالتالي: عن الليلة تلك في مراد، السلءلان دعاء نص ، المصور، 
حولنامن يهلس غثئا يرحمتلث، عليتا وأزل وتضرعي، دعائي تقبل وّرلأي، 

حتئالبهيم، الليل ظلمات حولنا من يبدد بضياء واغمرنا العواصف، غبار 
•الزيز دينك محبيل الغدفي لي فقاتله عدونا، مواغ إبصار من نتمهن 

وأناعبادك، من تشاء لمن تمنحهما لك، والقوة الملك إن ومولاي، إلهي 
بحزنكأنم وجهري، سري تعلز رحمتك، إلئ المقتر العاجز عبدك 

أبتغيولكنني الفانية، الدنيا حطام جهادي من أبتغي لا أنتي وجلالك 
رضاك.غير شيء ولا رمحاك، 
هلاكفى ّببا نحعلنى ولا جميعا، لم؛ن للمفداء اجعلني رب، يا 

مح،الومع من رب يا دمحم اسم، ساسنفيملغيرسيللث،
•عدوهم مل وانصرهم الكافرين، أّمر 

تحرمنيفلا السلمان، لحني نحا0 استشهادي في كان إذ ومولاي، إلهي 
الحوارحوارك.ونعم بجرارك، لأنعم مبيللث، في الشهادة 

،ستيلك، في الحهاد طريق إلن هديتني بأن شرفتثي لقد ومولاي، إلهي، 



الإملارذرخلناءوملوك 

.مسيلك٠ نى بالون تثريما فزيني 

التوارنحُ،أتاؤئخ كتابه ني الدين* معد *حرجا التركي الورخ ويروي 
بنغإذا محئ الوعاء، هذا وهويدعوممثل كثي الليل أمض ا،لومن السلطان أن 

ويريدونيولونها، الإسلام حني مع المجر، لصلاة المؤذن وأدن الفجر، 
حمؤعإلئ أصداوْ ووصلت، الليل، مكون هديرس في الدعاء مائدهم وراء 

وتوذإالخوففىأفئدض.أقدامهم، تزلزو الكافرين، 
وهزمجنده، فتصر وعده؛ رو4 فصدقه ربه، المؤمن السلطان وصدق 

عزمسلمه في شهيدا مرادا اللطاف الثه لأزار-واحتار ولتل - وحده الأحزاب 
وهومقلا السلطان من أصابت، صربي، جندي من خنجر بقربة وحل، 

المعركة.بعد الملمين جرحئ يتغمد 

الميثنمع ورضوانه، رحابِالأه ني أورحان بن مراد روح يا بوركت 
.وحسأولئلث،رسماأآا والصدضزواشهداء، 

ءيلدرم،(:اكاعقة ايزيد به 

منينتقل الخهاد، دائم كان الذي الأول(، ®بايزيدأ يثئ لن 
أوجديدا، سم\ فيها يحمق أوربا إلن مسرعا يعري ثم الأناصول،، إلئ أوربا 

لتلكنثرا . ٠لالصاءقةا. أي! ايلاJرما ياصم لمب حتن حديثا، تتظيما 
المفاجئ.والانقضاض السريعة، الحركة 

مدينةؤيفتح سنوية، جزئه الصرب ملل؛، لازار® بن ®اصطفان له يدير 

(.٩٠لزيادابوءنعة)صإخ_ ، الإمحلأم، ب من طولية رمواس 



بدونءآيدين® إمارة ويضم الأنانحول، غرب في روم مدية آحر ررالأشهرء 
ؤيجبرالقطنطية، علن والخناق الحصار ؤيضيق العثماس؛ن، إلئ قتال 

علئسادة فيها يعترف معاهدة توقع علئ "الأفلاق® حاكم 
البلغار،يلاد إلئ بايزيد السلطان ؤيسير سويا، جزية ؤيدغ ، بلاده 

.عثمانيه ولأيه ؤيجعلها 

جيش—، صلييية لحربث البابا دعاها التي ~ الصليييه يالخيوش ؤيلتقي 
القديسوفرسان ألمانيا، جنوبي وُياذارياُ التمسا، وأمراء بورغونيا رردوق® 
دوقوأسر ، ٧٩٨ستة القعدة ذي  ٢٣فى العثمانيون ؤينتمر يوحنا. 

المال.ممLلحرصخممن ه نفالدوق وفدئ ، الأمراء من وعدد بورغونيا 
الإمبراؤلورمم صالحا بايزيد اللطان عمد الانتصار، هدا وبعد 

ِ  . ُُ

عشرةيعادل ما دفي مقابل القهلنهلينية، عالئ الحصار مموجبه فلئا اليزنهلي؛ 
•الشهلتهلينيه فى مجد يبتاء لل٠ل٠ءين والماج دهثى، دينار آلاف 

ثمانيوعمره يحكم - الفاغ محمد السلطان والد الثاني. مراد لسالطان اه 
Iمنة عقرة 

عامأبيه وفاة بعد السالطنة أمر وتور ، ٨٠٦عام - الله رحمه - ولد 
سيءكل قبل همه وكان ستة، عثرة ثماني عن يزيد لا عمره وكان ^، ٤٨٢

أنيعد العثمانية الدولة حظيرة إ]ئ الأناصول في الإمارات إعادة إلن مصروئا 
والكرميان.وصاروحان، ومنشا، إماراتآيدين، فأعاد تتمورلنك؛ شتتها 

معهوعقد الجر، ملك بقتال فبدأ أوريا، لملوك ذللئ، بعد تمغ ثم 

)ا(أالتارخالإصأص/اي_س.



لنهرالممتن القمة علئ تقع المي أملاكه عن للمسطان فيها تنازل معاهدة 
لطان،ال0ع معاهدة برنكوفتش، احورج الصرب أمير وعقد الدانوب، 

ذمي.دوك ألف حمسون فدرها سوية جزية بدفع تقضي 
عشرحمسه حصار بعل المندفية من  ٨٣٣عام السلأنيك١ مدينة واستعاد 

،٨٣٦عام بلأد0 علن العئمالمتن سيادة الأفلاق أمتر واعتترف يوما، 
بسيطة.الأJادابعدحروب له ورحفعت 

حموعهمنجمعوا صالسيةٍجديدة، حملة لشن المصارئ ملرك وتنادئ 
بلادوهاجمرا وجنويثن، وبتادقة وألمان وفرنفن وبرلمديتن مجرمحتن من 

الأعداء،نحر ومحار أوربا، إلئ واثجه جيشه، الملطان فقاد البلغار، 
اليمحرحل ا حمعلن الوافحه الملمغارية ُفارنااا مديتة يحاصرون فوجدهم 
ترا؛ءلالحند،فاحتل الحركة، ماحة في الجر ملك ويل فازلهم، الأسود، 
الكاردينالوفتثل واحتله، الأعداء معكر السلهلان وهاجم 
ه.A ٤ ٨ عام رجم_، ٢ ٨ في المن للمالصر وثم البابا، مندوب 

ُعفالثمئ قارنا، محركة في لهزبمنه يثأر أن ثانيه مرة المجر جيش وأراد 
المجرجيش علن ل2لان الوانتصر ، ®كومحوفوا وادي، في وجيشه ال>لهلان 

.^١٢ ٨٥٢عام مزررا نصرا 
.القطتهلينية. فاغ الفاخ محمد ولدم در ولثه ، ولد من در0 لله فو 

المخلمنابته في إلأ ويزرع وشجه إلأ الخطإ يبت وهل 
***

.( -٦٨ ٨٠)a/ ®التاريخ!١( 



الكلارفىأطيب 

اخر;بلاد وفاغ ورودس بلغراد فاغ القانوني؛ سليمان الغازي لسلطان ا* 
ثاا، نرنمللت، الأووا افرانرا — لفرسيس يكتب وهو دره لله ا0 
الكرامآيائي ُإن له'• نال —، أسانيا ملك الثاراكانا لمحاربة به استنجد 

لاحنؤالحرب من حال؛ن يكونوا لم مراقدهم، الله نور العظام، وأجدادي 
ومتاكل وفي حلرينهم، علئ مالكون أيصا ونحن العدو، ورد البلاد، فتح 

مروحة،ونهارا ليلا وحثولنا الحصينة، والقلاع الصعبه البلاد نفتح 
.الولة«لا؛ وسوئام

:٣١٥٢١منة أغسطس ٢ ٩ وه- ٢ ٧ متة رمضان ٢ ٥ في بلغراد تح ف* 
يطلب،المجرُلويرااثانيا، مللث، امليمانءسفيراإلئ السلهلان أرمل 

نير،الباعدام أمر إلأأن الجر ملك من كان فما أوالحرب، الحرية يلمع منه 
الدحاترمن تتطلبه ما كل وجمع الحيوش، بتجهيز سليمان السالهلان فأمر 

عليهاوصيق بلغراد، وحاصر الحيش، مقدمة فى ه ينفهو ار ومحوالموز، 

ام؛نالجند أن غير مجيدا، دفاعا مدينتهم عن المجريون وداغ الخناق، 
المجريونالحتد واحلمئ -، ٥٩٢١^محنة رمقان  ٢٥يوم اقتحامها من تمكنوا 

حولتاالتي كناسها احدئ في الخمحة وصش السلطان، ولحلها نلعتتها، 
فتحعلمئ العثماني للجيش اعد مأكبر المدينة هدْ وصارت مجد، إلئ فورا 

والبلدان.الأقاليم من الدانوب وراء ما 

،أوامحوهاكس، اموهاج، وادي وفي ه، ٢٩٣ ستة القعدة ذي ٢ ٥ وقي 
مدنيوماسةوثلأنمثة جندي ألف محته البالع وجيشه سليمان السلطان التض 

سمم«بمس)صغغا(_نيداراكاض.)ا(»اكانوني 



تصبالعثمانية المدافع وانطلمقت ، ءلويس* وملكه المجر بجنس سفينة، 
ُ َُِ َr

معظمالعثمانيون الفران وأبال المجر، جنلث قلوب في الرعب وتويع نيرانها، 
اُودا،ر*أالجر عاصمة أهالي وأرمل لويس، مالكهم وقيل المجرية، القوات 
وحولالحجة ذي ٣ يوم ودخلها فاستلمها، السلطان، إلئ المدينة مفاتيح 
مجد.ءرماتياسارأاإلئ كنيسة 

ودفعواالمسا، عاصمة فيينا حول جدي مليون بربع حمارا يضرب و٠ 
صاغرون:وهم د عن الحرية 

النما؛عاصمة اافييتاا أبواب إلئ بجيشه مليمان السلطان وصل 
عاليهاومثلوا حولها، حمارا وصربوا اانرديناند'ا، وملكهم أهلها لتأديب 

أحزاءوهدموا أسرارها، ثلموا حتئ —، ٠٩٣٧منة صفر  ١٧ني مدافعهم 
ورفقيالصلح، يهللون وأرسلوا -، ٠٩٣٩سنه ثانيه مرة إليها وعاد منها، 

إليهتسلم حنئ محويتة هدنة علئ وافق أنه غير الصلح، سليمان السلهلان 
عالئالمسا ملك أيقنا ووافق المسا، ملك ووافق *كران*، مدينة مفاتيح 

تئفقما ّرعية عدم وكذلك'علي؛ الجر، بلاد من، العثمانيون فتحه مما السليم 
بعدإلا — سليمان السلطان عينه الذي — الجر ملك ُزا؛رلي* مع المسا عليه 

هد0وكانت، . موافقته. علئ والحصول عليه العثماني السلءلان 
س1ة؟م؟ىالقعدة فيا/أذي المعاهدة 

ست،عيينة الأيسر الشاطئ وعلن الدانوب، نهر من الأممن الشاطئ علن برئا ي )١، 
اليومالجر عاصمة عي واحدة، مديته فأصبحتا ، ٢١٨٧٣منة الديتتان وانضمت 

•فيها يتوجون كان اللوك لأن التتوج؛ كنيسة سش ( ٢ ) 



أطيب

م١ ٥  ٤٧يونيوستة ١ ٩ ةها،ه، منة الأولئ جمادئ من الأول وفي 
مليمان،السالءلان هع سنوات حمى مدتها هدنه التمسا ملك نرديثاتد ولمع 

ثلامحونمقدارها سنوية جرية الخماسة للدولة ٠ردJناند يدي، يشرطنأن وذلك 
سنةإلئ الدولة إلئ الخزيه هده تدع ما الناستمرت — دوك ألف 

العلية.الدولة رعاية نحتأ الجر بلاد م-وأنتبقئ  ١٦٩٩
متةصمر في متها، ررالآبار؛ة(ا فرمان وطرد رودس، جزيرة ئح ف* 

٩٢٩^

الثلاث؛انمية التفلمات إحدئ الأسايثة، فراذ يكنها كان 
وهدهالامتانية، وفرسان الداؤية، وفرمان األماناا، التبوتون فرسان 

ثم، ١٢٩١سنة عكا من الخروج يعد قبرصي إلئ انتهلتخ قد كانت الأخيرة 
والتحريذسقاموا التاريح، هذا من واعتارا ، ١٣٠٨سنة رودس إلئ انتقك 

مضادعمل كل ؛ي واشتركوا الصلسية، الحروب في الاستمرار علئ 
علئالفرسان هؤلاء أحد العثمانية، الدولة ؤلهرت وعندما لم؛ن، للم

الخلفاءحاول وقد والبحر، البر في السالمين صد الحرب نوحيه عاتمهم 
إلأأنهموفتحها، عليها الفاغ-الأستيلأء محمد لتلمان الالعثمانيون_وءم 

ذللت،.في فشلوا 

هوعنوسافر رودس، إلئ بالتوجه أّهلوله إلئ أمء وأصدرالسلءلان 

وبمجردآسما، جهة من للجريرة المقابل ٠مارمارصأ حلج إلن الر طريق 
عنالحامية ودافعت، الشدة، بغاية الحصار ابتدأ إليها، السلءلان وصول 

الرحالساعد كانت، اء التإن وقيل'. الفرمان، الرهبان خصوصا الحزيرة، 



الإمحلارذرخلناءوملوك 

علئالحارة الزيوت وصب ا1حاصرين، عالئ الحجارة بإلقاء الدفاع؛ في 
ودخلتالدتمانية، المداغ أمام نفعا يجد لم كله ذلك أن غير رؤؤسهم، 

ءمالخلهء،محهاإن اكلمن رودس، جزيرة إلن العثمانية القوات 

إلئآدم، دولمل ءفيليه الرهان الفرسان ء1اتةة مقدم من الحزيرة وتسليم 
العثمابين.

بربروس،الدين خير الحر أمير يد على عهده، في الحرية المدرة هلور ت* 
له:قاعده بفرنما #نيس، من واتخاذه 

علئوتعاظمت انتصاراتها، البحرية حمقت القانوني عهدمليمان وفى 

احيرواستمر وبرتغالمن، وأسان وحتوين بنادمحة من الصليبين حاب 

السلعمن بها ما كافة وأحد التجارية، الصارئ مراك_ا أسر في وقوته الدين؛' 
انتقاماوذلك وعبيدا، رمما وبحارتها ركابها وبح الثميتة، والبقاع النقية 

,منهم تمكنوا هم إن يالملمن هؤلاء يفعله كان مما 
بعضعلن والنزول الإفرغ، مراكب غزو قي الدين خر واستمر 

أموالمن يد0 إليه تصل ما كيأ وأحد ، تانيا وأما وفرنإيهلاليا شواطئ 
وأهالي.

صمالذي العثماني الأمعلول قني بكل أكورفوُ الدين حير وحاصر 
وغزااليونانية، ُكريتُ جزيرة وغرا الروم؛ جزار أغلب وثتح منينة، ألفأ 

للعملقيادته؛ تحت القرنية البحرية معه وامتركت ٠ صقلية ٠ حزيرة مواحل 
يةوالفرئالعثمانية السفن وتمكنت ، ءمارلكان'، أسبانيا ملك صد المشترك 

الأولحمادئ ٢ ١ فى عتوه وفتحه نيس* ١٠محاصرة من ال؛ر؛روساا قيادة محتا 



ملأكلأ،رفى

مدينةني الشتاء نملؤ قفاث وأمهلرله الدين لخير ؤاذن -، ٥٩٥٠ستة 
،حنود0 علئ للصرف فرنى ريال ألف يمانمئة له واعهلى ، بفرسا ءرمحلولون® 

والأسطولالإسلامي للجيش قاعد؛ ءطولون، من الدين حير وجعل 
-,٠٩٥١، ٣١٥٤٤محنة حتئ بأمرلرنا سكانها غادرها أن بعد الإسلامي، 
الملمءلل_، إلئ الالبندنيةُ اصطرمحت، القانوني، سليمان عهد وفى 

ِِ ء

عنالعثمانية للدولة البندقية وتنازلت، لمحاريتها، جهده حول أن بعد معه، 

م.١  ٥٣٨ستة المورة بلاد من رومانياء دي وررنابلولي ا١ملموازى® 

قدأرسلهارسارلكان٠ كان ألماسا، جيشا العثماني الخيش هزم عهدْ وفي 
.١  ٥٣٧سنة ديسمبر ٢ فى قادته أسهر بقيادة 

ولأيهالجر بلاد وجعل المجر، بلاد السلطان يحل  ٢١٥٤١ستة وفي 
عثمانية.

بتوجيهمصر، والي باشا لسليمان أوامر0 سليمان السلطان وأرسل 
ُبحتث،من ؤإحراجهم منثغرالوصلخاربمالرعالن، أمطووبحري 

أوالبرتغال عليها تتولي لا حتئ الناطق وتحمانهد٥ اليمن، وبلاد وعدن® 
سعينمن ضخما أسهلولأ فنفثم باشا سليمان وأسؤع أوربية، دولة أية 

ومعه، ٢١٥٣٨ستة يونيو في به ومحار الضخمة، بااالاغ وصلحه سفينة، 
جزيرةوحاصر ومسقط®، راعدن، مدائن وفتح جندى، ألما عشرون 
بالهند،ارالخوازراُت،® سواحل قصد ثم العربي، الخليج مدحل عند ®هرمز، 

—®ديو ثغر وحاصر ، هنالث، البرتغاليون أقامها التي الحصون أغلب وفتح 
أقاليمياقي، أيامه في وفتح ؛الغناتم، راجعا وممل بومبي، شمال ؛كجرات* 



٣١٧الإسلاردمرخدناءوملوك 

.عثمانية ولاية منها وجعل اليمن، 

ارالعذليم،ا،لقب مليمان اوسالهلان علئ الغربيون االؤرحرن أؤللق لقد 
الشرع،أي ءالقانونيء يلقب العثمانيون مرفه ح؛ن في وتعظيما، له تنريما 
عسكريةتقليمات هي القانوني، صفه منحنه التي وقوايه تنفليماته وكانت 

علنوالخرب المتم حالات في المجتمع علاقات لتنفليم آمامها؛ في 
العلاقات.لهذه هرالناظم الثردعةالإملأمية تهليى وكان السواء، 

نحشنحا^!١ الخارجية، القوة تعاظم في أملأفه جميع مليمان لقدفاق 
الدولهوبلغت، الشرق، في كما الغرب في الحبيان كائة علئ انتصاراته في 
اعها.ائويروه عظمتها أوج عهده في 

أقصئالمد بلغ حئ دمع، قوه الثه ميل في للجهاد القانوني أعهلئ لقد 
مما علن علاوه الإسلامي، العربي المغرب وتحرير الجر، باحتياج أبعاده 

مموذجاسيرته وبرزت المنوط، الأيض الحر وحزر أوربا، من افتتاحه 
فيالأمة وحياة أمة، في الرجل فكان الله، سبيل في الجاهد للحاكم أعلئ 

■ر>،

علئإقدامه مثل الله، وهمع تممق لا قد أعمال محن عنه صدر ما وأما 
كبوة.جواد ولكل إلئالأ4، فيها وأمره أبدا عليها نقره فلا أولاده، قتل 

***

السالي. ٢٧الأنائد! "القانوني ( ر١ 



٣١٨

المتين:*وس 
بيدهشل فش؛ جريرة حاكم لابوء ءلأبو اسمان 

غطرسته:جزاء 

أمريكاجهات قادمامن ا١ماحلأنا، الصليبي وصل ، J،،\YUعام في 
يدخلأن علن ، سيبراهومابون، جزيرة حاكم مع رامق جزرالفلبين، إلئ 

يكونأن مقابل الكاثوليكي، الدهب علئ الصرانية الديانة في الحزيرة حاكم 
ماجلأنانتقل اسرا جزيرة ومن اكاجالآباني، ئ الحزرئها علن ها 
الخديدللنصراني للت٠كvن اماكتازا جزيرة إلئ الأسبان من معه ومن 

علموثا ، لابو® ءلأبو يدعن لم محاكم ماكتان جزيرة علن وكان هومابون، 
منمعهم حملوه الذي الصليبي الحقل نفوسهم في ثار الحقيقة، بهذه الأسبان 
طاردواإذ الوحشية؛ الأعمال بارتكاب فبدؤوا كلها؛ أوربا من يل أسبانيا؛ 

فيالار فاصرموا الأهالي، فقاومهم السكان، طعام علن وسطوا ، الماء 
هاربين.وفروا الآمن؛ن، السمان أكواخ 

وغهلرستهوتعاليه وحمد0 لماجلأن الحضؤع لابو* ءلأبو رقص 
علنالأحرئ الحزر في المسلمين المكان لابر لابو وحرض الصليبية، 
-متهقد ماجلأن أو إلا الإممان، وامعلئ الفوّذ، فاستقرت ماجلأن، 

بقيهبها يرهن، قوية، صربه حممه يضرب أن وأراد الحديثة، وأسلحه قوته 

الحديثة،؛الأسلحة مزودة جنده من فرقة مع فذهب واللاطثن، الأمراء 
الملثممنه طلت، به الممن ولما ، — زعمه حد علن — وتأديبه لابو لابو لقتال 

الأبيفسالعرق — ونحن المليم، منكم أطلب المسيح باسم ُإُز، قاتلا• 



الإسلامرذرحلماءوملوك 

.البلاد® هده بحكم منكم الحضارْ-أولئ أصحاب 
البنرإله هو أعبده الذي الإله ؤإن لأ4، الدين ءإن لابو: لابو فآحابه 

ألوانهم®.احتلاف علئ حميعا 
سليمورفقي محرقته، ثمل وشتت بيده، وقتاله علئماحلأن هجم ثم 

جنوبحريق عن ديارهم إلن عائدين اللأي غادروا الذين لأماعه، جثمه 
. ٩٢٨فوصاإواإنىأسانيافيشرالآسا، 

جزيرةحل محوا علئ نزلت متتابعة، حملات أرع أسبانيا وبعثت 
أفرادفقتل السالمون، يكثر وحين، الخئتوب فى الكبرئ® وءالحريرة ررميندنا® 

بامحم ٠٩٤٩رالفاJاناعام الحزرامحم هده علئ وأؤللق كلهم، الحملات هده 
.صبحفيماُحدلإكاعاليإأسانياأاا اافيليبا، أميرالنم

المينلرسالرحالة مع الهمة عالي العفلم السلطان قصه فهدم 
والحيهلات،البحار فيخوض الكفر_ في ولكن - همته عك الذي ماحلأن، 

الصرانية،إلئ دعوه إلئ يأتي حتئ أسبانيا من أفريقيا حول ؤيرحل 
.فهلأأكا؟ا

محثةعالي محمول وهو جيشه فود عبدالياك،(؛ ٠مولاي الغرب لك مه 
:٥٩٨٦منة اغنازنء ءوادي معركة في 

ارفاص®في المعتصم عبدالملك® ،مولاي الغرب لالاليL الأمر استتب، ثا 
ملكإي، - العزول المللئ، - الركل عبدالله الخاتن علمه التجأ ه، ٩٨٢سة 

الإملار.الكب . ٤( ٦ .٠ ٤  0٩)A/ ٣ لحمود الامحلأم، •اكاريخ ر١( 



اكرانيهالختوش وبدأت اسلة، إلئ لإعادته ؛ بتٍان*أا، ّ*دون البرتغال 
الإسلام.وبلاد في!,لغرب واياها ولتحقيق ولاهررا، اللاجئ هازا لدعم تفد 

ملكالثانيء 'رفيليب حاله من البرتغال ملك طالب ، ٨٢١^١٥ سنة وفي 
ومنوالإيءلاليين الأسبان من جندي آلاف بسبعة فأمده اعدته، مأسبانيا 

وجاءتوألانيا، ا وفرنأسبانيا من جيوش وجاءت والألان، الفاتيكان 
محمدالمخلؤع الخائن األلك ومعه البرتغال ملك وفائها البابا، فرسان 

جندى،ألفا وعشرين ه وحممثه الخيش ذللث، عدد وباغ التوكل، 
الرماة،من آلاف سنته تضم بقوة المغر'«-ا العثمانيه الدوله أمد>ّت، و؛اكابل 
المشاة.مجن ألف إلئ إصافه مدفعا، عثر اثنا ومعهم فارس، ويمانمتة 

المحمولالمريض، عيداللكا محولاي بقيادة المغريي؛ الخيثان؛ والتض 
بقيادةوالبرتغالي • المنصور. أحوه جانبه ؤإلئ الخيش، وسهل محمة عالئ 
الفتهوانممرت، م(. ١٥٧٨)آ'\اوه سة المخازنا اوادي في سثستيان دون 

التوم،الخاتن والملك البرتغال، مالكر وقتل المليبرن، وهزم المؤمنة، 
ءاللولئ،ممعركة المعركة هده وسميت، ءثدالمالك<، مولاي او.لعلان واستشهد 
ااثلأثةا.

الأمرالبرتغالية؛ الحاكمة الأسرة انقراض الحركة هذه نتتيجة من وكان 
المكعهد في الأسباني التاج إلن البرتغالي العرم ضمً إلن أدي الدي 

.٦١٥٨٠سنة الخاني فف، 

يريدكان لأنه سة؛ البرتغالي اس م_زار ١٥٧٤ط مرات_في اربع ايرئ تل )١( 
الإصلأم.إلئ جديدة صرية توجيه بهدف السلمن، صد الخرب متايعت 



الإسلاروملوك ذرخدناء 

الزاهداختهد، العلامة الخافظ، الإمام عيداتحزيز، بن عمر ت الختام مسك وه 
الأتموذجأمية.. بمي اشج الراشد الجليفة . حما. ^٠ ١^٠٣أمر السيئ العابد، 

سلورذالاسإداثةوالأمالأول:
اعمرا ولد من الذي هذا من شعري ليت رريا • محقي عمر ان مال ا0 

•ُُ إ وجورا ظلما ماستث؛ عدلأكما يلوها 
عمرنصالقرسالآهويالمدبيماكري، 

عبدالعزيز.

ارالمثسةتش: مشية له وكانت تنعما، الناس أكثر كان الخلافة قبل 
يمالخماعة، إدراك عن ثاب وهو شعره ترحيل منعه ورمما ، العمرية، 

.اإ شأن أي شأن له كان الخلافة وبعد المدينة، إلئ الخيربرحلته يه الله أراد 
قبرعن العزيز بن عمر انصرف ررلما قال؛ عثمان، بن الضحاك ن ع3 
فقال:سليمان، مراكب له صمت عيدالملك، بن سليمان 

زاجركل الصيا حب في لعاصيت الردى خشيه الهى ثم التقى ولولا 
رالغوابمالي الليأخرى صره له ترى لا فم مضى فما قضى ما قضى 

قدمواإليًسيا.لأق0-\لأ1ه إزشاءالثه، ثمقال: 
عمربنبمي ~ منه ماروي أول اكان قال: عيينة، بن محنيان عن وة 

يحنيورجع. بغلته فركب فأبئ، سليمان بردون إليه قدم أن — عبدالعزيز 
لهإلأ محمد.، أمة ص أحد ليس فقال: سليمان، دفن من مخ حن 

•وغربها* شرقها عندي 

سليمان،دمن من العرين بن عمر رُثع ُأا • عتتّة بن محنيان ال ق3 



فقربوا• • أحروْ • فئال مركبه، إليه قدموا ح؛ن منه راعهم شيء أول لكن 
أميريا محولاه! له فقال دخل، منزله إلئ رجع أن فلما فركها، بغلته، إليه 

محنليس إنه اهتممت؛ ُي نزل الذي ،كرؤالآمر I فقال مهتم؟ كأنك ، اإلومن؛ر، 
إليه،أداؤه عال يص حى قبلي له إلأ يد طريث ولا مشرق في محمد، أمة 

.مي، ءلالبه ولا فيه، إئ كاو_، غين 
عبدالعزيزين عمر دفن #!ا عبدالعزيز: بن عمر بن عبدالعزيز قال و□ 
•فقال رجة، أو هده للارصى رسْع قبره، من وحرج عبدالملك، بن سليمان 

لتركبها.إليك مريت الومنتن، أمير يا الخلافة مراكب هده ت فقيل هده؟ ما 
بغلته،إليه فقريت . يغلتي. إئ قربوا عني، نحوها ولها؟ لي ما ت فقال 

ماعني، تنح • فقال بالحربة، يديه بتن يير الشرطة صاحب فجاءْ فركبها، 
يحلحتئ الناس معه ومار ار فا لم؛زا الممن رجل أنا إنما ولكا، لي 

ابتليتقد إني الاس، أيهافقال؛ الناس، إليه واجتمع المنبر نمعد الجد، 
منمشورة ولا له، طلبة ولا فيه، مني كان رأى غير عن الأمر بهيا 

.لأنفكم. فاختاروا بيعتي، من أعناقكم في ما حلت قد وإُي السلمثن، 
.بك،ورصنا االومئين، أمير يا اخترنالث، قل واحدةI صيحه الناس فصاح 

الاسيه ورصي هدأت، قد الأصوات رأئ فلما والبركة. باليمن أمرنا قل! 
أوصيكموقال؛ ه^، الني علي، وصبي، عليه، وأثتن الله حمد جميعا، 

عرالله تقوئ من وليس ، ثيء كل من حاص الله تقوئ فإن الله؛ بتقوئ 
خلف.وحل 

وتعالئتيارلئ، الله كفاه لآخرته عمل من فإنه لآمحرآنكم؛ واعملوا 
٠دنياه أم 





أطسلأكلأ،رفى

قيحرج انه عمر من أنكر ما ءأوو قال؛ هميدة بن عامر وعن ا0 
حنانة،إلئ حرجوا إذا عليه يقعدون ، للخلفاء يلقئ كان ببرد فاني ا حنازة 
رحلفحاء هذا؟ ما ! فقالواالأرض، علئ يعد ثم برحله، فقربه له فالقي 

بيوانتهت، الحاجة، بي اشتديت، الومنين، أمر يا ت فقال يديه، ؛؛١^، فقام 
اتكأقد قضسب، يده وفى — يديلث، ب؛ن هذا مقامي عن يسألك، والله الفاقة، 
بياشتدُت، ١^٠،^، أمير يا فقال؛ عليه قاعاي قلت. ما أعد فقال: عليه-، 
فئكئ. ٠ يديلن، بتن، هذا مقامي عن سائللث، والله الفاقة، يي وانتهت، الحاجه، 

أناحمسة؛ قال؛ عياللئا؟ ما له؛ قال مم القضسس،، علئ دموعه جرمت، حتئ 
ونأمردنانير، عثره ولعياللث، لك، يفرض قاما قالI أولاد. وثلاثة وامرأتي 

يخرجحتن بها تبلغ الله، مال من، وثلأنمئة مالي، من، مثتغ، • بخمسمئة للئ، 
ءهإاؤك«.

انمع:في عمر ند ره 
بعضررحدثني همدالعزيز؛ بن عمر مولئ صدقه بن سهل ال ق□ 

بكاءمنزله فى سمعوا الخلافة، إليه أفقس؛؛، حتن أنه عيدالعزيز بن عمر خاصة 

جواريه،حير قد عبدالعزيز بن عمر إن فقيل؛ الذكاء، عن فسئل عاليا 
أعتقته،أعتقه أن أحب فمن عتكى، مغلتي قد أمر بي نزل قد إنه فقال؛ 
منه،داسا فبكن ٠ ٠ محيء إلها متى ذكن ولم أمكتص، أمسكه أن أراد ومن 

رحمهالله®.
حدثنيقال؛ يحين، بن يبمؤيث بن هشام بن إبراهيم ٠حدثنا قال؛ ا0 

فيبكاء فسمعنا عمر، ببايث زكريا أبي وابن أنا كنت، قال؛ جدي عن أبي، 



الإملارذرخلناءوملوك 

مزلهافي تقيم أن ُان امرأته الومتين أمير حم • فقالوا عنه، فسالنا داره، 
أبيها،بمنزل تلحى أن وب؛ن — عنقه في مما النساء عن شغل قد أنه أعلمها و— 

.وكاوها« حواريها فبكئ فبكت، 

بنتفامحلمه علئ يحل أنه القرشي، ناغ بن عقبة بن عبيدة أبي عن و0 
اغتسلأنه أعلمإ ما فقالت: عمر؟ عن تجريتي ررألأ • لها فقال ■مدالملك، 

.أن إلئ الله امتخلمه متن احتلام، من ولا جنابة من 
ينعمر اررأيت الخلافة ولى حنن واصفه يقول إ عمرإ در لله ا0 

ثموالزة، الثياب وجودة اللون حن من به فإذا ولي' ■مدالعريز 
بعقلمه،حاليه ولص واسود احترق قد فإذا ولي، وقد بعد، عليه يحلن 

اجتمعقد بيضاء ئلتسوة عليه ؤإذا لحم' العظم وبتن الحلي بين( ليس حنن 
وهوما-اها، حرج قد أنيجانية سحق وعليه ' غسلت قد أنها يعلم ' قهلثها 
منقطوانية عباءة الثاذكونة وتحت بالأرض، لصمتإ قد ثاذكونة علن 

الصوف«.متائة 
ء

بنعمر فهو مهدي، الأمة هذه في كان ءإن منبه: بن وهب ال ق□ 
.عبدالعزيزا،

فلاؤإلأ عيدالعزيز، بن فعمر مهدي، كان ءإن الحسن! وقال ا0 
•، مرم.٠٠١بن مئ إلا مهدي 

النصبنت محكأ فاطمة نل من رحل الهيثم، بل الهدي، ص اللام علب ص ليس ا ١ ا 
إلاٌهلي ُلأ '• للنص منسوبا - الله رحمه - الخن ^_J، مثل ورد وند • • قه 
إمماعيلبن محمد للنخ رالهدي؛ ت وانفلر • منكر• ث حل■ وهو • • *رنم' ابن، ءير< 
(.١١٥الصرواكنىن«)«منرات،وممابما: . (.١٤٩القدم)



١^^^أطيب ٣٢٦

وعمر،بكر، أبو حمسة! العدل ®أئمة الثوري؛ سفيان وقال ا0 

•وصرينعداسمير؛اوعلي، وعثمان، 
لأنهعبدالعزيز؛ بن عمر من إليأ أحب أحد رأي أوافق ررلأ وقال!  ٥١

هدئ«.إمام كان 
علىيعث، اش ارآن الحديث؛ في ءيروئ حنبل! بن أحمد وقال ا0 

الأولئالئة في فنغلرنا ، دينها«راا الأمة لهده يصحح من عام مئة ك،اأ رأس 
.الشافعي،، فنراه الثانية اكة فى ونقلرنا عبدالعزيز، بن عمر هو فإذا 

مثةِرأس كل في للناس يقيض تعالئ الق ررإن حنبل! بن أحمد قال ا0 
فإذافنفلرنا، ا]أكدب، الله رمول عن ؤينفي سيعث1هماتز، محنة، 

.الثافحي،، الممن رأس وفي فيرأسالئةط؛نءبداسمير، 
عمر:محاسن يشر لن حمل بن أحمد شارة به 

■مدالعزيز،بن عمر يحب الرحل رأيت ررإذا حنبل! بن أحمد وقال ا0 
.الله،، شاء إن حيرا، ذللئ، وراء من أن فاعلم ؤيتشرها، محامنه ؤيدكر 

 Qبنبعمر الناس تعاهد وحل عز الله ررإن مهران! بن ميمون قال و
.ءثدالحزيراا

الخسينبن علكأ بن محمل ررسئل قال؛ اللائي قيس عمروبن وعن  ٥١
بنينحيب وأن نحيبا، قوم| لكل أل علمت أما فمال؛ عبدالحزيز، بن عمر عن 
.،، واحده؟!أمه القيامة يوم يبعث، وأنه عبدالعزير، بن عمر أميه 

قال:، ، ١^١٢عن نل إذا سترين ابن راكان قال؛ عون، ابن وعن  ٥١
.راك٠كين٠ اضر امثرات كتابنا را-؛ع ت صحح حديث )١( 

 :_)T( ،وممانيسصرس.الحر



٣٢٧الإملارذرخياءوملوك 

■عمرين'مدالُرير•ض* • هدئ*• إمام عته نهن 
ُ أميريا فقلت! جعفر، أبي علئ *لحالت كثير؛ بن هماي ا0 

نحيوونولا عدالعزيز، بن بحمر أمية بنو نجيء أن تستحيون أما الومنين، 
.ممثله؟ا(ا

ص:لخننا خثره ته 
منكمصحبتي من لخالسائه! عمر *فال، نال؛ الاوزاعي ن عة 

ؤيكونله، أهتدي لا ما إلئ الحيل من يدلني حمال! بخمس فليصحبني 
يخابولا إبلاعها، يستطع لا من حاجة ويلني عونأ، الخير علن لي 

كذلككان فإذا الناس، ومن مني حملها التي الأمانة ؤيودي أحدا، عندي 
•علي" والدخول صحتي من خارج فهو b^؛ به، فجهلأ 
فمنح،متهم رجل فتكلم عمر، لأستحءلاف، مروان بنو اجتمع وة 

*لهداعمر؛ فقال بالمزاح، كلامه رجل له فوصل نال؛ عمر، إليه فنظر 
فأفيضوااجتمعتم إذا ا الضغائن؟ يورث ولما ، الحديث، لأحس ا اجتمعتم؟ 

الحديث،®.ممعالي فعليكم تحديتم، فإن الله، كتاب في 

•عليه يخفى حى فسكي الثمر، عمر بمشي ايربري نابق ٌه 
 Q[ وعندهعبدالحزيز، بن عمر علئ رردحالنن، مهران؛ ين ميمون قال

؛الأبيايت، هد0 إلئ محرم فى فانتهئ شحرا، وهوينشده البربري سابق 
هجعا بعدميغته ايايا أنته لم1ا للموت صحيح من فكم 

نعامتبقوته ه ْغولا فرارا آمنا الموت اءه جإذ يطع فلم 
رفعصوئه ؤإن الداعي مع يولا مسعا اء المنكيه فأصبح 



فيأطيب ٣٢٨

جمعأمه في كان ماقل وفارق ارنمق خدقممن فئرب 
يدعحاجة ذا )، Ulفي معدن ولا  aJUالغني وت اليترك فلا 

ء.عنه مؤرقنا فا فقمنا عليه، غثي حتئ ؤيفطرب يبكي صر يزل فلم 
عمرعلئ البربري ابق ٌُردحل • قال عدالخميد، بن عثمان عن وة 

أميريا نعم فال• وأوجز. سابق، يا عظني عمر■ له فمل "ًبدالزيز، ابن 
الأبيات؛فأسالهسْ هات. قال؛ . الثه شاء إن وأياغ 

تزوداقل من الموت بمد ووافسف التقى من بزاد ترحل لم أنت إذا 
أرصداكان ما الوت قل وأرصدت شريكه تكون لا أن على ندمت 

.عليه® نغثيا سقط حتئ عمر فثكن 
عبدالعزيز:بن عمر ال ق□ 

منائأت أم اليوم أنت أيقظان 
لخرفتالغداة يهفل١ن فلوكت 

بلبمحcنياضماملوسدث

ةوغفالمهو مغرور يا ارك نه

بالغمونفعل يفنى  ١٠يغرك 
غكتكره موف فيها شغل تو 

مهائحيران النوم يطيى وكيف 
الواجمالدموع عينك محاجر 

مايعفلمورمففلمات أمإليك 
لازملك والردى وم نلك ولي
حالزالوم في باكيات عر ا كم

انزال-هتمش الدنيا في كيلك 
العلا:إلى نواه عمر فس ن* 

 Qنفسلى كانت عيدالعزيز! بن عمر لى ءرقال قال؛ محميان ن ع

شيبلغت فلما منه، هوأعظإ ما إلئ إلأتاقت شيئا أنال لا فكنت واقة، 
الخايه،-اقتإلنالآحرة«.



الإصلاممذكرحلناءوملوك 

 Qمزاحم ال ي I آهلكقي رأيت إني عبدالعزيزت بن لعمر
ْعالقاسم من بميبون ما أعطيهم إ يكفيهم؟ أما مزاحم، يا ت فقال حللا. 

ماْع منهم، ذللثا يقع وأين  '•له فقلت ■ عمر مال مع فيئهم من المسلمين 
—والله — ند ذلك،؟ يقع وأين نساءهم؟ وكسرتهم صافتهم ومع يمونون، 

رايتتيلقد توافه؛ نفسا لي إن عمر! لي فقال • مخمصة تصيبهم أن حشيت، 
العربيةإلئ - الثلم إلئ نفي نامت، ثم الغلمان، مع غلام بالمدية وأنا 

السلطان،إلئ نفي تايت، نم أريد، كنت، وما حاحتي منه فاصستؤ — والشعر 
اللبسإلئ — السالهلان في وأنا — نفسي تاقت، نم المدينة، علمئ فاستنملتت 

فيكان — غيرهم ولا — بيتي أهل من أحدا أن !، ٠٠١۶فما والقلب، والعيس 
ماأرجو فانا بالعدل، والعمل الاحرة إلئ نفسي نامت، ثم فيه، كنت ما مثل 

.ا، بدنياهم احرتي أهلك، باليي ح، فالأمراحرتي، من إليه نفسي تانت، 
الخيل:في لوهئه ع٠ 

،— الله رحمه — عبدالعزيز بن عمر ولي ُلما ت فال دينار بن مالك عن 
علمئقام ق، الذي الصالح الخليفه هذا من الحبال: يروه في الثاء رعاه قالته 

خايفهالاس علئ قام إذا ة : قالوايذك،؟ علمكم وما لهم: فقيل الأس؟ 
شائنا،.عن والأسد الذئاب، ممن صالح، 

•قال عثدالعزيز بن عمر بن عثدالمللث، أن  '•مهران بن ميمون وعن لو 
لوغلت،؛بالى كنت، ما قوالته العدل؟ من تريد لما تمضى أن ممنعكؤ ما ، أبت، رايا 
،المح.—، رياضه الناس أروض إتما بى، يا قال'• ذك؟ ش اشور وبك بى 

طمعامعه أحرج حتن ذللث، فأوحر الحيل، من الأمور أن؛حتئ لأريد إني 
١لهذه، ؤيسكنوا اهل.ه فينفروا الدنيا، طمع من 



الكلأممّءىأطيب 

قيننظر عدالعزيز بن وعمر أنا زلت أما  '•مهران بن ميمون ال قة 
يكتبالتي الطواميرر*؛ هذه بال ما ، أمير يا I قاك حتئ الناس، أمور 
العمالإلئ فكتب المسالمن؟ مال بيت من وص فيها وتمد ابميل، بالقلم فيها 

نحوأو شبرا، كتبه فكانت I قال فيه. يمد ولا طومار، في يكسن لا أن 
ذلك«.

الوسم:أهل إلى تابه كه 
ررامااالوسم: أهل الئ عبدلعزيز بن عمر كتب • قال حعونه، عن ا0 

ويوكالحرام، والبلد الحرام، الشهر في إليه وأبرأ الله، أشهد فإني بعد؛ 
عليكم،اعتدئ من وعدوان ظلمكم، من ظلم من بريء أني الأتمر، الحج 

متى،ونما يكون أن إلأ تعمدته، أو رصستا، أو بدلك، أمرت أكون أن 
مغفوراعني، موضوعا ذللتا كون أن وأرجو ، أتحميه لم علي حس وأمرا 
•والاجتهاد الحرص مني علم إذا لي، 

مظلوم.كل معول وأنا دوني، مظلوم علئ إذن لا ؤإنه ألا 
ته،واليحمل؛الكتاب، ولم الحق عن رغبا عمالي من عامل وأي ألا 

وهوذميم.الحقا يراّح حتن إليكم أمرْ صيرت وقد عليكم، له طاعه فلا 
منثيء في فقرائكم علئ أره ولا ألحيائكم، ببر دولة لا ؤإنه ألا 

■لكم 

؛،نمافاله — عامه أو حاصه — الله؛< يملح أمر في ورد وارد وأيما ألا 
المشمة،من ونحشم الحية، من نوئ ما قل-ر علئ دينار ثلاثمثة إلئ دينار مئة 

الصحبة.وم حهعطومار، )١(الئلوامر 



الإسلامروملوك ذرحلناء 

أنولولا ، وراءْ لمن حما به الله يحني سمر يتعاظمه لم امرء الله فرحم 
لكم،الله أحياها الحق من أمورا لكم لرممت مناسككم، عن أسعمحم 

إلىوكلتي ولو غيره، نحمدوا فلا عنكم، الله أماتها الباطل من وأمورا 
.علن^ماا واللام كغيري، كتت، شي 

يخاصمعدالللث، بن مسلمه السهد'ؤت، ت الرعيتي عمر بن الحكم هال( ا0 
اللمة ملعمر ممال( ، بالناعورة عدالعزيز بن عمر عند إسحاق دير أهل 

منبخصومتلث، وكل ولكن يدي، ي؛ز( وحمماوك، الوسائد علئ نحلى 
ممضئبخصرمته، له موأئ نوكل . يدي. ين القوم فجاث ؤإلأ مشت،، 

٠؛الناعورة® عليه 

أتئأذريجان أهل من رجلا ررأن • ئجاري الحان بن عبيدة عن و3 
هداكقامي اذكر المؤمتين، أمير يا فقال(؛ يديه، ي؛ن فقام عبدالعريز، بن عمر 

ثقةبلا تلقاه يوم الخلائق، من يخاصم من كثرة فيه عتلئ، الثه يشعل لا مقاما 
قال(؛ثم سديدا، بكاء فيكن فال(I الدو_(. من براءة ولا العمل، من 

ؤيتتحمب(.يكي وعمر عاليه يرددْ فجعل هذا. كلامالث، علي اردد ؤيحك؛ 
اثنيمني فأحد علي، عدا أذربيجان عامل إن قال'• حاجتتلث،؟ ما ث قال ثم 

لهاكتبوا عمرI فقال( المساومان. مال( بيت في فجعلها درهم، ألم( عثر 
_«.عليه أو - إليه يرده خئ عاملها إلئ الساعه، 

لعمربريد عليثا قدم ءما ؛ — المدينة علئ وكان - حبان، بن ؤياح قال وة 
.حير® أوأمرفيه ، مال( أوقم سنة، بإحياء إلأ بالشام عثدالحزيز ابن 

عليه،انمحول( يتتفارون _ الثه رحمه _ بابه علن الأمويون اجتمع و3 



٣٣٢

*أماهشام: فقال قبلهم، له فآذن عباس ابن جاء ثم ، الشعراء أيقنا ومعهم 
تشأن عبامر لأبن أذن حتن يصنع ما يصنع أن همدالعزيز ابن رصي 

:هذافى الفرزدق فقال ا رقابنا؟ 

زمح—ى«خ—لا قد إني زم-اوالث هذا ه حاجتاضى اري القأيها يا 
البائية:في الناس ليفقهوا االرثد؛ن رساله إه 

بنوالحارث الدمشص مالك أبي بن نزيد عبدالحزيز بن عمت بعث و□ 
يزيدقاما رزئا؛ عليهما وأجرئ البدو، في الناس يفقهان الأشعري، بمجد 

بذلك،عبدالحزيز بن عمر إلئ يكتب يقبل، أن فائ الحارث وأما فقبل، 
بنالحارث مثل فينا الله وأكثر يزيد؛امنا، صغ مما نعلم لا ٌإدا عمر' فكتب 
.يمجدا؛

أوأحييها، سنة ءلولأ المنبر علير وهو يقول — الله رحمه — وكان ا0 
.يوامحا؛؛ أعيش لا أن إؤنإ لما أميتها، ؛دعة 

الحرام:الست، من بالمدمحات أولى الحاتحه لأكباد اه 
ينعمر إلئ الحجبه كتبت ١١ت قال الفرات، أبي بن ميسر وعن  ٥١

'•إليهم فكب قبله، كان من يفعل كان كما بكسرة، للبيت يأمر عبدالعزيز 
.البيت؛؛من بذلك أولئ فانه جائعة؛ أكباد ني ذلك أجعل آن رأيت إني 

ررإمماقال: الختلماب، بن زيد بن همدالرحمن بن أميي بن عمن عن وه 
عمرمات ما والثث، لا ، شهرا،، ونصتا محمن عتدالعزيز بن عمر ولي 
هذااجعلوا ت فيقول العظيم، بالمال يأتينا الرجل جعل حتن عبدالحزيز ابن 

بنعمر أغنن قد . مماله. يرجع خن يبرح فما . الفقراء. في ترون حيثا 



مخا1اناءوطوك]لإص

عبدالزيزالاس».

بالخيوان:عمر قق ره 

علئغلام عدالعزيز بن لعمر ءلكن محال: الثمفي، عثمان أيي ن ع□ 
بداما I فئال ونصف، يدرهم يوما فجاءه يوم، كل بدرهم ياتيه له، بغل 
iii ثلاثهأحمه البغل، أتعبت وإكنكا لا، قال؛ الرق. نفثت ت محال ،؟

أيام«.

لهكانت عبدالعزيز ين عمر ءان ت مهاجر بن عمرو قال ت ورعه عن و* 
ثمأءلفأها، حوائجهم من مغ فإذا المسالمن، حواج في كان ما الثمعه 
•عليهسراجه، أمرج 

بالخيل:القيام في إياهم ومكانته لخماله، ملاحفلته في همته لو عه 
بإحدئإلأ الثنية من كتابه طلع ما أمية؛ بني يجتب عن الله رصي 

لمان.الممه؛؛ن ودّميئوإماتة؛دءة، إحياءِمنة، ثلاُث،! 

حينبه، يستضيئون كانوا ثهعر في حزم بن عمرو إليه تب ك0 
فقدبحد؛ ءأما عمر إليه فكتب، الفجر، وصلاة العشاء صلاة إلئ يخرجون 

بالطرالش وكذ عبدالالائ،، بن مليماو إلئ به كيم، الذي كتايم، قرأت 
لنيقهخ كان الذي مثل الشمع من لك، أن،خ تسأله كتبث دوئه، فيه 

تخرجرأيتلث، طالما محي ولعمري ثقي، قد بلك الذي الشمع أن وتذكر ، د؛للث، 
،صياء بغير الوحلة المفللمة اللميلة في ء الثه رسول مجد إلئ منزلك من 

أنتأله وكتثذ . , عاليلث، واللام اليوم، منالث، حير يومئذ ولعمري 
فآدى، قثلك| لمن يقطع كان الذي مثل القراطيس، من شيئا لك يقطع 



اطيبلأكلأ»رر٣٣٤

منأئمج أن أكرم فإني حوائجك؛ واجمع طورك، بين وقارب فلمك، 
.واللام* , . به ينتفعون لا ما اللمثن أموال 

»رأتأباكرطوينحزمعنأبيهفال: ووعنإبرام»؛ينجمفر، 
عمرإياهء.لامتحثاث بالهار، باكليمله يعمل 

 Qبعد؛أما أرمحناة؛ بن عدي امن أرطاة! بن عدي إليه كتب و

اللهمال من اقتتلعوا قد الحمال من أناسا قبلي فإن ااوٌ~؛ن؛ أّْتر القه أصلح 
أمسهمأن إلأ — أيديهم من استخراجه أرجو لت عفليما، مالأ وجل عر 

فيلي يأذن أن — الله أصالحه - المؤمنين أمير رأئ فإن -، العياب من بشيء 
.ذاك،أفحلاا

فيإياي اّتئداك من - العجب كل - فالعجب يعد؛ ررأما فأجابه 
منينجيك عنك رصاني وكأف الله! عياب من جنة لك كأني بثر، عذاب 
عليهقامت مما فخيم عدول، بينه علميه قامت من فانقلر وجل! عز الأه سخط 

باللهفاستحالئه أنكر ومن يه، أقر مما فخده بشيء لك أقر ومن البينة، به 
أحببختاتاتهم، وجل عز الله يلموا لأن اللث، وأم • • منيله يحل العفليم، 

واللأمء.. بدمائهم.اش ألمئ أن من إئ 
مالبيت علن منبه بن وهب كان قال: عمحن، بن عتبه عن و□ 

مالبيت من فقدت ءإنى ت يك عيدالزيز بن عمر إلئ فكتب ت قال اليمن، 

ولكنأمانتك، ولا دسك أيهم لا إني ١٠•' إليه فكتب I قال . دينارا،،اللمين 
ولأحهم؛أموالهم، في المسالمين ححج وأنا وتفريطك، تضييعك أتهم 

واللام*.. نحلف،. أن ءليالث، 



٣٣٠الإضوملوك 

خراسانعلئ عبدالعزيز بن عمر عامل عبداش بن الخراح ولكن □
لىحاجه ولا عمارة، اصتعماك أثك اربلغتى عمر• إليه فكتب ئها، 

السامين،دماء في يالْ صغ قد برجل ولا عمارة، بضرب ولا بعمارة، 
ا.فاعزله 

•وقال ومسه، الحجاج صناغ عن عماله عبدالعزيز بن عمر ونهئ ا0 
أخرجناثم خسثها آمة كل فأخرجت، المامة، يوم تخاثت، الأم أل ألو 

.مء لخليناه الحجاج، 
 Qفأتاهفعزله، للحجاج، عمل أنه فبلغه عاملا، تيققه عمر استحمل و

يومثر صحب؛ من ءاحسبلث، ت قال قليلاا إلا له أعمل لم فمال إليه، يعتدر 
•يوم؛'بعقم، أو 

 Qيكتب،إايانا كتبت فإني بعد؛ رأما أرطاة؛ بن عدي إلئ بعث، و
عنفيها وأنهاك عليه، والثواب تعالئ، الله من الخير أرجو؛دللث، كثيرة، 
لكنالحجاج فإل بها؛ اقتدائلث، وعن عنهأ، وأرغب، يومغإ بن الحجاج أمور 
منأحب ما مدته في وجل عز الله فبلغ باعمالهم، قومٍ خهليئه وافق بلاء 

يوماإلا ذلك، يكن لم فلو وجل، عز الله عافيه وأقبلت، ذللث، انقطع نم ذللثؤ، 
عنونهتل؛، وجل، عز الله من عتناء ذإل؛، لكن واحدة، جمعة أو واحدا 

فيفعله عن وذهتل؛ا له، يحل لا تأحيرا يوحرها لكن فإنه الصلاة؛ في فعله 
ذللث،فاجتشِ، . مواقعها. يسيء نم حمها غير في يأخدها لكن فإنه الزلكة؛ 

والبلادالخبال ومحلهر منه، أراح قد وجل عر الله فإن به؛ اليمل واحدر منه، 
.واللأمء . شره. من 



٣٣٦

مليئافإن بعل؛ ررأما  '•إليه عيدالعزيز بن عمر عمال بعفن وكتب ا0 
.فعل* به، يرمها مالأ لنا يمهير أن الومن؛ن أمير ير فان خربت؛ فد 

أنذكرت وما كتابك، فهمت فقد بعد؛ ®أم! عمر إليه فكتب 
منلها طن ونق بالعدل، فحصتها هذا كتابي قرأت فإذا خربت، قد مدسكم 

واللام*., مرمتها. فإنه الفللم؛ 

ملأننارو العراق!ا فهز؛توليته بريم، أبي بن بلال عم علن قدم و□ 
فدس. فضلء. له رحل ءهدا ت وقال ، ونهاره ليله ؤيقرأ يصلى، للمجد 

تعطتتي؟ء،ما العراق، ولاية في للخ، عمك ءإن له؛ فقال له، ثقة إليه 
أهلرايا وقال! وأخرجه، فنفاه عمر، بدللث، فامحبر جليلا، مالأ له فقمن 

بائقتهوزادت معقولأ، يعط ولم مقولأ أعطئ صاحمكم إن العراق، 
.ء يته زها ونقصح، 

منازلالحق، يتزلك الحي، فالزك يعد؛ ُأما  '•عامله إلئ عمر وكتب لو 
.يقللمون® لا وهم بالحق، إلا الناس يقضئ؛؛ن لا يوم الحق، أهل 

بحد؛رأمأ له؛ عامل إلئ عمر ®وكتسي، يمان! بن يحنن وقال ا0 
سولسايلئ، أموالهم، ص وبهلنلئ، االسالمين، دماء س يدالث، طيف' 

اثذينعلى الملميل إثما ؤ I محبيل ^Li، فليس ذلانإ فعلت فإذا . أعراضهم. 
•[* ٤ ٢ الشورك،: ] ب . الناس. يظلمون 

®سلامعبدالرحمن: بن عبدالحميد إلئ عبدالعزيز بن عمر كتب، و□ 
أحكامهم،في وجور وثسدة، بلاء أصابهم قد الكوفة أهل فإن ءLليلثا، 
والإحسان،الحيل الدين قوام ؤإل السوء، عمال عليهم سسها محييثة ومن 



٣٣٧الإسلامموملوك ذرخلناء 

قليللا فإنه الله، لطاعة توثها أن ؛ نمك، من إليك أهم شيء يكون فلا 
ُنالإثمُ'

لمافال: جدى عن »حدثنىأنى، فال: الغاني، حئ ابن عن و□ 

سرئاالبلاد أكثر من فوجدتها قدمتها، الموصل عبدالعزز بن عمر دلأُي 
بالتقة،الناس آخد وأسأله البلد، حال أعلمه عمر إلئ فكتبت ونمبا، 

إليفكتب السنة؟ علميه جرئت، وما بالبينة احدهم أو التهمة؟ علئ وأضربهم 
فلاالحي، يصبحهم لم فإن الثة، علميه جرئت، وما بالبينة الناس حد • أن 

حتئالوصل س حرجت فما ذلك، قفعك يحين؛ فقال الله. أصالحهم 
ونقبا®.مرئا وأقلها البلاد، أصلح من كانت، 

الناسفإن بعد؛ ررأما عبدالعزيز بن عمر إلئ أرطاْ بن عدي وكتب، ا0 

.الخراج® يبل أن وحمت، الإسلام، في كثروا قل 
كلهمالناس أن لوددت والله كتابلئخ، ®فهمت، عمر؛ إليه فكتب، 

.أيدينا٠ كنت، س نأكل حراثم وأنت أنا نكون حتن أسلموا، 
أعمالناس شيء عالئ يستعملوا أن ®إياكم عماله! إلن عمر كتب وو 

القرآنأهل امتعميا إنا ١^^،، أمير ا إليه: فكتبوا . القرآن. أهل إلأ 
علمناستحملتم أنكم عنكم يبلغني أن إياكم لهم: فكتب، . حونه. فوجدناهم 

حير،القرآن أهل عند كن لم إن فإنه القرآن؛ أهل إلأ أعمالنا من شيء 
*ح؛رُ عندهم يكون لا بأن أحرئ قمرهم 

يلمسولا مرجا، نصراس يركب ®لا الأمصار: أهل إلئ كتبؤ و□ 
جلد،من نثار بغير يمبى ولا خدمة، ذات سراؤيل ولا ءإيلساوا، ولا ماء 



ملأ5لأ->فى٣٣٨

•سلاح نصراني بيت في يوجد ولا الناصية، مفروق إلأ يش ولا 
ؤإنا،لالمين، بأمارئ امادوا • أن عماله إلئ — الله رحمه — وكتب !٥ 

.عالهمء بجميع ذلك أحاط 

طول؛ذكرك أحي؛ ُيا ٠ عماله احد إلئ عبدالعزيز بن عمر كتب وق 
عندمن بك ينصرف أن ؤإياك • • الأبد حلوب ٌع النار النار؛ي أهل مهر 
الرجاءا.آحرالعهدوامهلاع فيكون الله، 

رماله: فقال عمر. علئ يدم حئ طوئ!لبلاد امماب قرأ فلما 
اللهألض حتئ أيدا ولاية إلئ أعود لا بكتابك؛ قلي حلت  '•قال أقدمك؟ 
تعادا.

فإنشبهة؛ كل في استطعتم ما الخدود ®ادرؤوا • عماله إلئ وكتب !٥ 
.ااعقويةاافي تُدئ أن من العفوحير في أحطأ إذا الوالي 

ليلهأذمك فإني يعد؛ ررأما •' أرطاة ين عدي عامله إلئ وكتب ا0 
كانصباح من له ؤيا ا ا ليلة من لها يا القيامة، فصباحها بالساعة، ئمحص 

ءناتكامينعيرااإ«.

أمة:بمي لظالم دم ره 
فيترئ ما ءبدالللثإ، رريا : ءLJالمللث، لاينه عبدالعزيز بن عمر ال قو 

عرفناوقد يطالبونها حضروا قد ظالما، الناس من أحدت التي الأموال هده 
أحدها.لن شريكا كنتا تفعل لم فإن تردها، أن أرئ • قال مواضعها؟ 

تردولا ميل ءبداللالث،: ابنه له قال مقيلا، يتبوأ عمر ذهب ولما 
فإذاملثمان، عئلث، أمر في اليارحه مهرت ئد بني، أي ت قال المظالم؟ 



٣٣٩الإسلأ«>ؤملوك ذرخلناء 

ولمنخرج الفلهر؟ إلئ تعيش أن لك من ت قال • المظالم رددت الظهر صلستث 
إليهفقام . . فاJرفعها٠ مظلمة له كانت من ءألأ ينادي أن مناديه فأمر ينل، 
،١^٠^، أمير يا ت فقال واللحية، الرأس أبيض حمص، أهل من ذمي رجل 

ميسبن الوليد بن انمائ قال: ذاك؟ وط فال: الله. محابأ أسألك 
ياتال؛ تقول؟ ما عباس، يا له: فقال جالس.، والعباس - أرصي اغتصبي 

أنأحق الله كتاب عمر: فقال وحل. عز الله كتاب أمالك المؤبن، أمير 
عليه.فرد صيعته. عباس يا عليه اردد عبدالملمك، بن الوليد كتاب من يتع 

ردها؛إلأ المظالم ص بيته أهل يد وفي يده، في كان مما شيئا ييع لا فجعل 
ْظبة.مفللمه 

Qj  العزيز بن عمر ُإن السائب: ين الفرات قالJفاحلمةلامرأته قال ءثا
اجتاري،مثله"■ ير لم أبوها، به لها أمر جوهر عندها وكان - عبدالملمك بنت 

أكرهفاني فراقك؟ في لي تأذني أن ؤإما المال، ست، إل حبك تردي أن إما 
-المؤبن أمير يا ِ أختارك بل لا قالت: واحد. بيت في وأنت أنا أكون أن 

مالبيت في وصع حنن فحمل به، فأمر لي. كان لو أصعافه وعلن علميه 
رددتهشئت إن لفاطمة: قال يزيد، واستخلف عمر هلك فلما الملمين، 

فيهوأرجع عمر، حياة في نقما عنه طستا أثاوه، لا فإني قالت،: علميك؟ 
وولده،.أهله ين قمة ذلك رأئ فلما . . أيداوالله لا موته؟! بعد 

ولده:عمر ربى هكذا ، عصرنا حكام ا يه 
حتنعثدالعزيز بن عمن محي »كا قال: حكيم أبي بن إسماعيل ن ع□ 

جامعة.الصلاة ينادي: مناد فإذا للقانلة، أهله إلئ ويحل الماس، تفرق 



الوجوهمن وجه من نق جاء ئد كون أن مخافه شديدا، فرعا قفزعنا ت محال 
مزاحم،يا فقال مزاحما دعا انه كان ؤإنما جويرية؛ محال حدث. حدث أو 
كانوما يعطوناها، أن لهم كان ما والثه، عطايا، أعطونا محي القوم هؤلاء إن 
محاسب.الله دون فيه علي ليس إلي، صار مد ذلك ؤإن شلها، أن لما 

إوكداإ كدا هم ا ولدك؟ كم تدرى هل الومن؛ن، أمير يا I مزاحم له فقال 
ثمقال؛ الله. إلئ أكلهم • ؤيقول يندمع فجعل عيناه، فدرفت محال! 

ومحيله. فأذن عبدالملك، علئ استأذن حتئ ذلك، وجهه من مزاحم انطالق 
هل؛ الساعة هده مزاحم يا بك حاء ما عيدالملك له فقال . للقائلة اص3ل>ع 

ومافال . أيك بني وعلئ عليك الحدث أشد نعم، محال؛ حل.ث؟ حدث 
عبداللمكه:فقال عمر، قال ما له فذكر . . الومن؛ن. أمير دعاني مال'• ذاك؟ 

محالتعالئ،. الله إلئ )رأكلهم ؤيقول سدْع، جعل • مال لك؟ مال فما 
أيهباب إلئ فانطلق وثب نم ا ا مزاحم يا أنت الدين ونير بس • عيدالملك 

رأسهوصع قد الومتئن أمير إل الأذن؛ له فقال عليه، فاستأذن عمر، 
؛زهدا؟فقال: الكلام، ط فع لاأمء لي امتأنِو قال: للقاظة. 

للقاثالة،عمر اصطجع وقد عليه فيحل ائدزله. قال؛ عيداس،. هذا قال؛ 
قال؛مزاحم. حدثنيه حديث قال الساعة؟ هذه يني يا حاجتك ما فقال؛ 
ُِِ

عمرمرير مال؛ • إنفاذه علن رأيي وغ مال؛ ذلكر؟ من رأيك وير فأين 
أمرعلكن، يعيش من ذريتي من لي جعل الذي لله الحمد مال؛ تم • يديه 

علنعلانية فأردها المنبر، أصعد ثم الفلهر، أمحلي بني، يا نعم ديني• 
للت،ومن ا المومتين؟ أمير يا يالفلهر لك ومن • عبدالملك مقال • الماس رووس 



الإّلأمِذرحلغاءوملوك 

تفرققد عمر! فقال الظهر؟ إلئ سك لك سالم أن الهلهر إلئ بقيت إن 
ررالصلأةينادى مناديك تأمر ت عبداللك فقال للقائلة. ورجعرا الناس 

الناس.فيجتمع حامعةا. 
فأستفخرجت I قال جامعة. الصلاة I المنادى فنادئ ت إسماعيل قال 
ءآماI قال ثم عليه، وأثنن الله فحمد المنبر؛ فصعد عمر، فجاء المجد، 

أنلهم كان ما والله عقتايا، أعطونا كانوا قد القوم هؤلاء فان بعد؛ 
فيهعلمي ليس إلي، صار قد ذلك ؤإن نقبلها، أن لنا كان وما يعطوناها، 

اقرأبنتي، وأهل بنفي وبدأت رددتها، همل ؤإش ألا • • محاسب الثه دون 
.مزاحم® يا 

الكتب.تلك، فيها . جرنة ت قال أو - ذللث، قيل يسمط جيء وهمد '• قال 
علئقاعد وهو عمر ناوله قراءته، س مغ فلما منها، كتابا مزاحم فقرأ • قال 

كتابامزاحم واستأنف بالحالم. يقصم فجعل قال! جلم، يدم وفي المنبر 
كتاباامتأنم، ثم فقصه. عمر إلئ دفعه منه مغ فلما ، يقروْ فجعل آخر، 
.الفلهر® بصلاة نودي حتئ زال فما آخر، 

بقوله،يفغ لم - فضله مع . مزاحما وكأن  I١١ أخرئ رواية وفي لة 
أميرإن I فقال عبدالعزيز، بن عمر بن ءبدالمللث، علئ فدخل مزاحم، همُخرج 

قدإنه وكدا؛ كدا س أ؛يلث، ولد وعلئ عليلث، لهوأصر بأمر، هم همد المومنتن 
وكانقال! عقلتم. أمر وهي باليمامة، وهي عيدالله! قال — هلة البرئ هم 

قال:وكدا. كدا قال: له؟ قاك فماذا : pبداللالi، قال _ا مها ولدم عيش 

بنممر علئ ليدخل همام ثم • قال إ إ أنت الخليفة ونير - الله لعمر - بثس 



ملأؤلأ«>ءي٣٤٢
تبوأقد إيه ت الثواب له فقال فامتأدن، قال! مقيله، تبوأ وقد عثدالميز 

ساعته.هى إنما ا ترحمونه؟ ألا ا الله! سبحان قال يد. منه ما ث قال مقيلة. 
ادحل.قال؛ نعم. • قال عبداللك؟ I فقال صوته، عمر فمع ت قال 

فماقال: . وكداكدا إومزاح1اأحيرني قال: بك؟ قال: فدخل. 
أنتأمن فما يعجله؛ أن أرئ قال: يالعشثة. أقوم أن ؛يند ُإُي، رأيك؟ 
منجعل الدي لثه الحمد وقال: يديه فرقع • قال * حدئا بك الله يحدث 
وأمرالمامن فجمع ساعته، من قام ثم قال: ؤ ليي علن يعني من ذويي 

٠برئها* 

غيرمنوعتين:بها سجلات فخرق مزارعه، في - الله رحمه عمر- نظر 
كانتتاقيل: كانم،لأبيه؟ منأين خيبن: عن فأل و»الويداء«، »خيير« 

حتنالمسامين، علئ فيئا الله. ومحول فتركها ، الله. ومول عهد علئ 
عثدالعزيزمروان وأعطاها الحكم، بن مروان فآعقناها عفان بن عثمان كان 

كماأتركها إنما وقال: سجلها فخرق عمر، عبدالعزيز وأعطاها عمر، أبا 
٠أنهاكانت،)فدلئ،( وبلغي • الله. رسول نكها 

بنلمروان ومها قد كان محنيان أبى بن معاؤيه فان فدلئ،: خبر أما 
حمهءباJالعزيز فوهب، تصفها، وءبال.الُزيز تصمها ءبدالملا^ث، فأعطئ الحكم 
له،قويه حمه الوليل، إلئ عمر ءلاو_ا عثداللك، ثوفي فلما ولده، لعمر 

 VبJحئءبدالللثا، أعيان من بقي من ثم له، فوبه حمه سليمان إلئ وءل
محنةكل تغل وهي إلا وبماله يه يقوم وما الحلافه عمر ولي فلقد له، حلصت 

فيأمرها كان مما فأخبر نحص، عنها فأل أكثر، أو أقل آو آلاف عشره 



٣٤٣الإملارذكرخدناءوملوك 

ءكبإدأبيمحينِحركوضاف، بكريصر رأيي الله، عهدرمول 
أنفرأيت يصلح، لا هو فإذا فدك، أمر في ظرت ءإني فيه يقول كتابا، 
وعمربكر وأبي ، . الثه رسول عهد في عليه كانت ما علئ أردها 

.ا؛ عليك ومحلام بالحق، فيها يقوم رحلا ووثها فامصها وعثمان، 
منيدْ في كان مما حرج الخلافه تور ئا "مدالعريز، بن عمر الله رحم 

ورفدك(باليمن، الورس( ورحل رامدس( يد0 في وكان القطاتع، 
عيناترك أته إلأ ااوسالمان، إلئ ورده كئه ذللثا من فخرج باليمامة، وقهلانع 

مئةمنة كل غلتها تأتيه فكانت، ؛عهلاته، اسبتلها وكان ، ؛السويداء 

قنيت،فد أهي نفقه أن يوما مزاحم له فدكر أكثر، أو أقل أو دينارا وحمون 
ممرويجرايب، يغكه قيمه قدم أن يشب، فلم ت قال • غقنا تأتينا ررحتئ ت فقال 

؛دللثإ،أهله ومْع يديه، ؛؛ن فنثره عجوة، ممر و؛جرامبا صيحاتي، 
سمعناأن ينثسس، فلم ، فانصرف، التمر من له فحقن صغيرا، له ابنا فأرسلوا 

ر-؛عثم . يديه أمسكوا فقال الدنانير، بأم أقبل نم —، صرب قد — بكاءه 
Iقال ثم نصير. بن موصئ إلئ حببتها كما إليه يعصها اللهم فقال، يديه، 

المكفوف،الحزري الشيخ انظروا قال ثم عقارب، به رأئ فكأنما حلوه. 
صغيرولا فيقهره، كيين لا قائد؛ ثمن له فخدوا بالأسحار، يغدو كان الذي 

.أهلك،® علئ فأنسه يقي، ما ثأيالث، لمزاحم قال ثم . ففعلواعنه. يصعق، 

منبأول أبدأ لا أن لتنبض ررإنه قال؛ المظالم رد ل، عمر، الله رحم يه 
ذفلرإل5!،حمح،ذخرجمته، متاع، أو أرض من يديه في ما إلئ فنظر ي• 

.. المغربء أرض من حاء مما أءهلانيه الوليد كان مما أهدا ت فقال حام، فص 



حنحٌر أطيب 

•منه نخرج 
بنعمر ور ررق قال: عبدالعزيز، بن عمر بن عبدالعزيز عن و□ 

إلأالظالم من بيته أهل ويد يدم في كان مما شينا ييع لا جعل عبدالعزيز، 
تإليه فكتب عبداللك، بن الوليد بن عمر ذلك يغغ ٠^^٠<؛ مفللمه ردها، 
بغيرومرت عليهم، وعيت الخلفاء، من قبلك كان من عار أزريت ررإنك 

الثهأمر ما لطت . أولادهم. من بعدهم لن وثنانا لهم، بغضتا صيرتهم، 
الالبيت فأدخلتها ومرا أموالإر عمدت إذ يوصل؛ أن به 

تطمسلم نهلهك، إن ورانه الله اتق عبدالعزير، ابن يا • • وعدوانا جورا 
حصىفوالدي والخورإ بالفللم قرابتك أول خممت حتئ متبرك عر 

إذ، هد0 ولايتك في بعدا الله عن ازدت لقد به، خصه مما هؤ محمدا 
وفي■مار بعم بانك واعلم ميلك؛ بعضي فاقصر ، بلاء عليك أنها زعمت 
ولنرتركءلئساا.فيفته، 

الرحمنالله م وبإليه• كتب كتنابه، عيدالعريز بن عمر قرأ فلما 
علئاللام الوليد! بن عمر إر الومت؛ن، أمير عمر، عبدالئه من الرحيم؛ 

بعدأما العاين. رب لله والحمد الرسال؛ن، 
كماالوليد ابن يا شأنك أول منه؛ بنحر وصأحييلث، كتابك، بلغني فانه 

فيوتدخل حمص، سوق في تهلوف كاك السكون، أمه بنانة فأملث، زعم! 
السلمان،زث من ذبتان بن ذبيان اشتراها بها، اعلم الله لم حوانيتها، 

نشأتثم الولود. وبثس الحمول فيثس بك، فحماك لأبيك، فأهداها 
منبيتك وأهل حرنلئ، !ا من أني تزعم عنيدا، جمارا فكنت، 



الإملأءروملوك ذرخدناء 

والأرامل؟!والماين القرابة حى فيه الذي وجل، عر الله ييء 
جندعلئ سفيها صبيا امتعماللث، ْن الله، لعهد وأترك مني أظلم ؤإل 

الوالدحب إلأ نية ذلك في له تكن ولم برأيك، بتنهم تحكم ام\ن، ال
وكيفالشامة'. يوم حمماءكما أكثر ما لأبيك، وؤيل لك فويل لولده، 

خممائه؟من أبوك ينجو 

علئيوسف بن الحجاج امتعمل من الله، لعهد وأترك مني أظلم ؤإل 
الحرام.المال ؤياحل الحرام، الدم يسفك العرب حس 

أعرابناشريك بن مْ استحمل محن الله، لعهد وأترك مني أظلم ؤإن 
واللهووالشرب.المعازف فى له أذن ممر، علن حافيا 

قيمهما البربرية لعالية جعل من الله، لعهد وأترك مني أظلم ؤإف 
إلئالفيء ورد البهيان، حلقتا التقتإ فلو ينانة، ابن يا فرريد.ا العرب. حمس 
فطالما، الثيفاء الحجة علن فوصحتهم ، ييتلث، ولأهل لك لتفرغت أهله، 
أرجوأنما - القمل من هدا وراء وما الطريق، بنيات في وأحذتم الحي تركتم 
فإنوالأرامل، والمساكن اليتامن ب؛ن يمنلث، ويم ربلن، بع - رأيته أكون 
.الظالن١، الله سلام ينال ولا عليتا، واللام . حما. فيلث،  ٤٣

عمرإلن عبل.المللث، بن الوليل. بن عمر كتب قال موذب، ابن وعن ا0 
ورمن وأجور، مني أظلم ُإل عمر؛ فكتب، له، يغلظ كتابا عثدالعزيز ابن 
وأجور،مني أظلم ؤإل وأموالهم• دمائهم في فحكم العرامحا، ثقيف عد 

مشأظلم ؤإل . جافيا• جلما مصر، قرة ور من الله، لعهد وأترك 
الأشعارفأنثي الجاز، حثان بن عثمان ور من الله لعهد واترك وأجور، 



حمتس،حوانيت إلئ تختلف لكنت أمك ؤإمما الله رسول مض علن 
ويئسالئ فسس فحماك، أبيك إلئ بها فبعث ذبيان، بن لبيان فاشتراها 
يحلىمن إليك أبعث أن هممت لقد . ثقا. جبارا وصعتك ثم ا المولودأ 

.ا٠ ا الخمن قس جئتك، 
عدالعزيزكتاببن عمن رأتن فال: حكيم، أبي بن إمماهمل عن وة 

مروانبتي من لله إن قال! نم فاستشاط، فأغضبه، مروان، بتي بعض من 
.يدي® علمئ الذبح ذلك كان لثن الله، وأم - ذبحا نعيم؛ وقال - يوما 

أمرفي وقع إذا وأنه صرامته، يحلمون ولكنوا مموا ذلك، يلغهم فلما 
فه.مض 

لك،أبوك وقم . .٠٠\ الوليد بن لحمر كتب فيما عمر قاله مما كان و0 
وحىالله حى وفته الملم^ن، رجإيمن كهم أيك مهم bمما الخمسزئه، 

حمحماءأكثر فما السبيل، وابن والمساكن واليتنامئ القربن وذي الرسول، 
المعازف،ؤإخلهارك حصماوْ؟! كثر من ينجو فكيف القيامة! يوم أ؛يلث، 

جثتكا،يجر من إليك؛ أبعث أن هممت، لقد الإسلام. في بدعة والمزامير 
٠٠السوء جمة  ١.

.• إلأمرواش اليوم ®لا لأذنه؛ مره - الله رحمه - وقال ا0 
قدإنكم مروان، بتي يا •' قال نم عليه، وأش الله حمد عنده، اجتمعوا فلما 

ثلثيهاأو الأمة هد0 أموال سهلن لأحب إني وأموالا، وشرما حئا أعءلسم 
القوممن رجل فمال تحيثوني؟ ألا ت عمر فقال فسكتوا، أيلءيكم. في 

محملا والله وأجسادنا، رؤؤسنا ؛؛ن يحال حتن ذلك يكون لا والله، 



٣٤٧الإسلاروملوك ذرخلناء 

أطلبممن علي تتعيتوا أن لولا والله، عمرت فقال أساءjا. نفقر ولا آياءنا، 
•عني قوموا ■ خدودكم لأصرعت له، الحي هذا 

.قومنافي شرمتا نضع ولا آياءنل، نعيب لا والله إنا له! هنام قال ولما 
اكرآن؟!*.عابه ثمن أنب مبٍ عمر: فقال 

الأول:مجراه أجريه حتى الواقي تلك سكرنُا، أل٠ 
ِ  'ُ ُ ِِ Ql  بنتفلانة ينزلون أمية ينو رركاث قال اكرات، أبي بن نوفل عن

غيرى.أحد إنزالها يلي لا قال؛ عمر ولي فلما الأصور، أبواب علئ مروان 
إحداهماوادت؛ن؛ لها طبق ثم فانزلها قسته، باب إلئ دابتها علئ فادخلوها 

أمافقال! المزاح، شالها من يكن ولم عازجها، أنشأ ثم الاحرئ، علئ 
حيرهو من عند رأيتهم فركا بلئ، ت قالت الباب؟ علن الذي الحرس رأيت 
Iفقال المزاح، وترك ايد في أحذ عنها، يتحلل لا اإغفسب، رأئ فلما • متلئ، 

ذلك؛ولي، مورود، لهر علن الناس فترك مبض، الد. رمرل إن عمه، يا 
رحل١^٢^ ذللئا بعد النهر ذللثا ولي ثم شيئا، منه يتنقص فلم رحو النهن 
ساقيه،منه آخرفكرئ رجل يعدذللث، ولي ثم شيئا، منه ينننقص فلم آخر، 

وأتم٠ متلمرة فه لن ا يايثمركره حئ الواقى منه محكرون النامحي يزل لم لم 
الأول.مجراه إلن أعيده حتئ الواقي الله أبقاني لثن الله، 

الرحللي يرير إمما إ يبهم؟ من قال؛ إذن؟ عندك يسبوا فلا • قالت، 
ا.فأردهاعليه مغللمته، 

يشكونلث،،قرابتك ررإف فقالت،؛ عمر، أم عمته مرة عليه ودخلت، ا0 

*سده ■ سكرا ، يسكره t سكر ، ١ ) 



أطيبالأكلأ«>فى٣٤٨

لكننيئا أو حما منعتهم ما ثال; غيرك. حير منهم أحدت أنك ويزعمون 
يوماعليك يهيجوا أن أحاف ؤار ذ؛كلمون، رأيتهم إني فقالت؛ لهم. 

محال؛شرْ. الله ومحاني فلا القيامة، يوم دون أحامحه يوم كل فقال؛ . عصيبا
فيينفخ وجعل النار، في الدينار ذك فالقئ وجبومجمرة، بدينار ودعا 

ومتر،فنس الحنب، علن فألقاه بشيء، تناوله احمر إذا حتئ الدينار، 
علئفخرجت، فقامت هازا؟ مثل من أحياائا لأبن تأؤين أما عمه، أي فقال؛ 

اصثرواجزعتم! الده إلئ نزعوا فإذا عمر، أل تزوجون فقالت،: قرابته، 
اه«.

صاحبكمإلئ عمدتم أنمكم، إلا تالوموا لا ١١رواية؛ وُيا ُة 
بعمر®.فجاءتكم عمر، ابن بنتا فزوجتموه 

Qj  منإن الؤمن؛ن، أمير ®يا العاص؛ بن سعيد بن ة عنبله محال وئا
وصيحة،ءيال ولي معتناها، عطايا يحملونا لكنوا الخلفاء من ؤاك لكن 

إليناأحكم عمر؛ فقال عيالي؟ بملح وما صيحتي إلئ أحرج ان، لي أفتأذن 
أباعمر؛ قال الابا، إلئ صار فلما عنده، من فخرج مونته. كفانا من 

منص؛م في كنتن، فان انلوت، ذكر أكثر فقال؛ فرجع، • حالي. أبا حالي، 
.عليلنا٠ صمه العيش من صحة فى كنت، ؤإن ، ءليلثv ومحسعه العيش 

 Qحاجهلي إن فقال؛ عبدا،لاكا، بن سليمان ابن ®أمل مزاحم؛ ال ق
علئفأدحلته أدخله. فقال؛ له فامتأذتتؤ قال؛ عمر. المؤمنين أمتر إلئ 

محال؛محتليحتي؟ علمي ترد علام المومئ؛ن، أمتر يا سليمان' ابن فقال ٠ عمر 
كتابافاحرج • كتابي، فهدا • نال إ الإسلام في رسخت، قهليعة أرد أن الله محاد 



الإملارذرخلغاءوملوك 

ابنللفاسق ت يال الأرض؟ هذه كانت لن فقال'. عمر، فقرأه كمه، من 

بيتمن فإنها المومئ؛ن، أمير يا ت قال مماله. أولن فهو • عمر قال • الحجاج 
عليرد المومنتن، أمير يا قال؛ • بها أولن لمؤن فالI قال ااولم؛نا مال 

تطالبندعك فلا يه، جئتتي إي فأما أمألكه، لم به تأتتي لولم • قال • كتابي، 
ابن، أميريا I فقلت مزاحم قال مليمان. ابن فيكن I قال بباطل. 

عنتها،أحاول نفي إنها مزاحم! يا ؤيحالث، قال! هدا؟ به تصنع سليمان 
٠لولدي أحد ما ١^^١٢ من له لأحد ؤإني 

عبدالعرير.بن لعمر قال عبداالملك بن هثام ءأن ؛ عمر آل بعفس وعن 
به؛أكلملث، ما أنمهم في ؤإيأ إليك، قومالث، رسول ش الومنتن، أمتر يا 

سقلث،من وحل؛؛ن يدك، نحت، فيما العمل؛رأيلئ، استأنف يقولون! إثهم 
يسءطنإأنست، إن أرأيت، عمر! له فقال ولهم. عليهم مما ولوا ما وص 

الجلنأحد؟فبأي بأرواحي، عبدالمللتج من حر معاؤية، من أحدهما 
عليهحامل فأنا الأقدم، ىابالأه وحدت فاني عمر: فقال ؛الأقدم. قال: 

عمروبنبن خالد بن معيد له فقال ٠ ممني وفيما يدي، تحت، ممن أتاني من 
عمنوحل والعدل، بالحق وليت، فيما لرأيلئ، امفرؤ الومتنين، أمير يا عثمان: 
أنثدكعمر: له فقال . بدلك(مكممي فانالث، وتره، حيره ولى؛ وعما سقلئ، 

وكبارا،صغارا وترك؛نيرأ، هلك،، رجلا أن لو أرأيت نعود، ؛^ ١١الدي اللت 
الأصامفأدركك، أموالهم، فأكلوا يئوتهم؛ الأصام الأص فعزص 

أردكنت، قال: صانعا؟ كنت ما أموالهم، في صنعوا ومما بهم فجاووك 
ّالثمقة )ا(أى: 

)آآ(اى:ءاو،.



\>ي\صو

منض ثمن كثترا وجدت فإني قال؛ سونرها. حتن حقولهم علهم 
ولت؛فلما أتياعهم، بها وعزهم وسلطانهم، بقرتهم الناس عروا الولاة، 

وعلئالقوي، س الضعيف عن الرد إلأ يسعني فلم يذللئا، أتوني 
•االومن؛نُ أمتر يا الثه ومقلث، نقال؛ . الشريف من التفعف 

ناسعبدالحزيز بن عمن محي اركان نال: حكيم أبى بن إمماعيل ن ع□ 
.

به.تعجل فلا بالقلعام دعوت إذا ت لخبازه وفال فحسهم مروان، بني من 
الخبازفمنبه . ذاانايعتادوا لم قوم وهم قال المهار، تعالئ حتن فحبسهم 

فلماقال؛ الأن. انيتن أمير يا تحم قال؛ بهلعامك. ائتنا ا ويحك فقال؛ 
فأكلوا،بريموتمر فجيء قال؛ ءمور؟ في لكم فهل لهم؛ قال أ؛ءلأ، 
والثه،؛ قالواألا-أكالون؟ فقال؛ الخبازباسامفأمسكوا، حاء فرغوا فلما 

يأكلوا،أن فابوا مرة، غير ذللث، لهم فقال عليه. نقدر ما الومت؛ن، أمير يا 
•والأثوأبكئ،ُ مككل، النار؟ في التقحم ففيم مروان، بني يا ؤيحكم فقال؛ 

بنعمر وذكر - حنبل ين أحمد سمعت ١١الروزي؛ بكر أبو قال ا0 
. ١٠اأمية بني علي، أشده ماكان قال؛ — ءثلا١حزيز 

*لأام،عمرم،عدلخزيز:

 Qثيابهقوموا عثدالحريز ين، عمر استخلف الالا حيوة؛ ؛ن، رجاء ال ق

ورداءه،.وحمه وقرطقه وقتاءه وقميصه، وعمامته كمنه درهما؛ عشر اُنى 

قال؛هنا؟ ها يقعدك ما عبدالعزيز؛ بن لعمر اقاJت؛ نعيم؛ قال ا0 
المر؛*.بها لأصعد يغسل ثيابي أنتفلر 

يذيلعبدالعزيز بن عمر كان ١١قال؛ أبيه، عن، يعقوب، عن،  ٥١



الإسلأمِذرحلناءوملوك 

ولقدالقرنفل، حمل ويسه في يدخل لكن فلقد محلره؛ في ويرف ا، ثياُه؛ 
وتبدل.ذلك ترك الخلافة، إليه أفضت فلما لكلملح، لحيته علئ العنبر رأت 
ابنيعامل البصرة أهل من تا-ما ولكن - عبيدة بن رياح فأخرتي قال: 

فاثتريتهاقال؛ _، خز حبه له يشتري أن بالمدينة وهر يأمره عثدالعزيز، 
ورفلما لأستخثثها. إني وقال؛ فسها، بها أتيته ثم دنانير، بعثرة 

يدهيدخل فجعل بها فأتيته بدينار، صوف جنة له فاشتري؛!، أمرني الخلافه 
وتستائأمس، الخز تمتخشن ا عجبا فقك؛ إ أليئها ما ويقول• فيها 

حال®.وهده حال، ؛، JLL*قال؛ اليوم؟! الصوف 

بنعمر قال؛لكن حيوه بن رجاء ُأ"؛مرني قال؛ يعقوب وعن لو 
فلمامسيته، في وأخيلهم النايص، وألبس النامي، أعطر من عثدالعرير 
وقثاءهوقميصه، وعمامته كمنه ؛ درهماعثر اثتي ثيابه قومرا اسخلما 

ورداءه®.وخثيه، وقرطقه 

،بناء يبني لا بن'ءبلالعرير عمر ®لكن قال؛ سنان، بن عين وعن لو 
ولالبنة، علئ لبثه يضع ولم الدنيا من حرج ، الله. رسول منه ويقول؛ 

قصبة®.علئ قصته 
ؤإن، وهويطرف؛التين، عمر ®نهدت شتستؤ؛ أبى بن يونس وقال ا0 

أعدأن ثنت، ولو امتخلفج، بعدما رأيته ثم عكنه، في لغاتبة إزاره حجزة 
لفعاك®.ألمها أن غير من أصلعه 

يخهلمباخناصره® عبدالعزيزب عمربن ®رأيت، قال! أزهر، وعن لة 

يطيلها.ت اى )١( 



■ٌرُرعُ قميص عليه الناس 

يوماالحمعه أحر أنه عدالزيز بن عمن عن ، عطاء بن ربيعه أخر وة 
فقال:ونك؟ عن الحمعه »أحرت له: فمك C فيه بمار لكن الذي وقته عن 
ثمغيرها، له ليس أن فعرفنا بها. محبس يغسلها، والث؛اب ذهب الغلام إن 

اللهرزقني ما يعجز أن لاحاف ؤإني بالمدينة، وأنا رأيتني قد إني أما قال 
•البيت بهذا ممئل يم • فمهل كوتي عن 

الغوابرهاللسالي أخرى عودة له تكن لم ثم مضى فيما قضى ما قضى 
يامه;ط٠ 

وهوعبدالعزيز بن عمر علئ ا١دحك قال سلامة، ين نعيم عن  ٥١
ونيت®.بدمحة ثوما يأكل 

ملوياترما يأكل فوجدته عبدالعزيز ين عمر علمي ®لحك وقال؛  ٥١
وملح®.بزيت 

)امرأةفاطمة علمن المهالية من امرأآ ا١دحك قال', ثوذب، ابن عن و□ 
المرأةتهيأ هل فاتلمة؛ لها قالت حالها، رأت فلما عثدالعزيز(، بن عمر 

منى؛.هذا يحب فإنه قالت'• • لا  '•قالت يحب؟ إلأبا لزوجها 
Qj  فىعقبتي إلأ شيئا الدنيا من تركت، ®ما _ت الله رحمه — عمر فال

دينيم علمإ الد أنعم وما - الزهد من يحني: - منه أقفل هو ما قلى 
أفضلء.
قغدتتيمولاتي ءاّتى يوما 'ريحلن —• عمر غلام — أمية أبو قال ا0 
أميرمولاك ؤلحام هذا بني، يا قالت؛ عدس؟ يوم كل فقلت: عدسا، 



٣٥٣الإملامرذرخلناءوملوك 

•الموٌ~ينُ 

يانقال؛ امرأته علئ عمر ألحل تال؛ المعتمر، بن عون وعن ا0 
فقالت؛علميه أنباك ثم لا. قالت؛ ب؟ به أشتري درهم عندك فاطمه، 

هدافقال؛ ا عتبا؟ يه تشتري ثمنه ولا درهم علئ تقدر لا المومن؛ن، أمثر أنت 
.جهنم* في الأغلال معالحة من علينا أهون 

إنمازاهد، دينار بن مالك يقولون؛ ررالاس ديتار؛ بن مالك قال ا0 
قركهاء.الدنيا أتته الدي عيدالعزيز بن عمر الزاهد 

وأباالدارانى، مليمان أبا ءسمعت الحواري؛ أبى بن أحمد قال ا0 
سليمانأبو قال القرني؛ وأؤيس عبدالعريز بن عمر في يتناظران صفوان 

قال؛وبم؟ • له نال • أويس من أزهد عبدالعزيز بن عمر كان * صفوان لأبي 
مامحهالو وأويس، صفوان؛ أبو له فقال . فيها فزهد الدنيا ملك عمر لأن 

لمكمن جرب من نجعل لا ' سليمان أبو فقال • عمر ُعل ما ثثلآ فيه لنهل 
ممنأفضل - موقع قلبه في لها ليس - يديه علن الدنيا حرت من إن يجرب، 

وإنلمكنلهافيقلبهمرقع«.لمتجرءلنيديه، 

هلفقال؛ منزله، عثدالعزيز بن عمر ررأتن بهار؛ بن الربتر قال  ٥١
الناربهلنه أيحله من وقال؛ ، ماء وشرب تمرا فأصاب طعام؟ من عندكم 
.ال1ها فأبعده 

 Qله،علاما عتدالحزيز بن عمر *احتبس قال؛ عمر بن حفص عن و
غيريبخير كالهم الاس الغلام؛ له فقال البعر، له ويلق3ل عليه يحتهلب، 
حث*.فأنت فاذهب تال؛ وغيرك. 



أطيب

وورعه:رمه ك* 

i Qj )Jأسفله،وأنا إلأ مالأ أحدا أعطيت ءما _ت الله رحمه — عمر ؛
ijb  ،علتهوأخل إحرام، من لأخ الجة أسأل أن وجل عر الل من لأتحي

بهاكنت، يدك، الحنه  vZ-JlS"لر لي'. قيل القيامة يوم كان فإذا بالدنيا، 

أيخوء-
Ql  منعمر إلئ نمى ين عمارة معي أريعمسا • مسيان أبو قال

قكIبهما؟ حثت علام فقال؛ بهما فاتنته الرطب، حاء ما أول( رطب، 
عشريثمانيه قبعتهما فلهستا فيعهما٠ فاذم، ءال،؛ البريد. دواب عبير 

أتيفلما عمر، إلئ فآهداهما مروان، بتي من رجل مني فاشتراهما درهما، 
فوصعنعم. قالت؛ يهماا أتينا اللتان لتان الكأنهما شيبان، أيا يا قال(! بهما 

ثمنهماوألقئ امرأته، إلئ الاحرئ وبعث منها، فاكلتا أيدينا بتن، إحداهما 
ُستاالال(اا.في 

)ّئر(عل عنلأمن عندي أن اولدن عبدالزيز: عمربن ال، ق□ 
أوغلمانها، فحمالت، ءثدالملاك،، يستا فاطمة فسمعن، رلبنازآ. أو 

أمترإن _؛ الكان ذلك، عامل وهو — كرب معدي ابن إلئ مواليها، بعض 
فلماكهر، يعل إله فأرمل ٠ لبنان أو ستر عل من يهنخ قد المومن،ن 

تشهت،.الذي هذا فقالت،: عمر، إلئ به أرسلت، إليها، يالعل انتهئ 
فأمرإ كرب محاو.ي ابن إلئ مواليلئ، بحص بعثت قي. فاطمة يا يلن، كأني ؛ فقال، 

ثمالسلم،ن، مال، يت، وأدحلثمنه فبح السوق،، إلئ فأحرج العسل، ؛دللث، 
عسلاتشهيت، أتى تخثرك إليلث، يحثت، فاطمة إن كرب؛ معدي ابن إلئ كتب 

المحتلها إلئ عدتأ لس الثه، وأم إليها، فبعثت لبنان، أو منير عسل من 



الإملإروملوك 

وجهكء.إلئ أنظر ولا أبدا، عملا لي تعمل 
*يإلا ايريد علن يحمل لا لكن فإنه -؛ الل رحمه - ورعه إلن وانظر 

السلمن.حاجة 

 Qيأثدمأن يعجبه عبدا بن عمر ءكان عبيدة بن ؤياح ال ق
بعل،ذلك بعد فأتوه C عنده يكن فلم علا يوما أهله من فهللب بالعسل، 

بعثتامرأته: محاك هدا؟ لكم أين من لأهله: فقال فأعجبه، مه فأكل 
لماعليك أمحمت فقال: لي. فاشتراه الثريد علئ بدينارين ٌولأي 
وردعليهارأسبثمنزيريد• فاعيافيهاعل، فأتته • به أتبمي 
فيالمسلمبن دواب تصبت ومحال: السالمن، مال بيت في بقته وألقن المال، 

شهوةءمر؟ا«.

Qi  يوماعبدالعزيز بن عمر ®اشتهئ قالت: ءثدالللث، بنت فاطمه عن

ابعلبك،،الثريدإلئ من دابة فوجهنارجلاعلن عندنا، يكن فلم علا، 
فيه؟لك فهل عل، وعندنا علا، ذكرت إنلث، : يومافقلنا بعل، فأتن 
قالت:العسل؟ هدا لكم أين س قال: ثم فقرب به، فأتينا نعم. قال: 

لنابها فاشترئ بحلك، إلن بدينارين الريد دواب من دابة علن رجلا وجهنا 
الرق،إلئ الحل بهيا انهللمى فقال: فجاءه، الرجل إلن فأرمل عسلا، 

مالبيت، في واجعله الفضل، إلئ وانظر مالتا، رأس إلينا فاردد فبعه، 
.لتقيأت،،قيئي المين الميتفم ولو البريد، دواب علما السلمان 

ٍَُ تفاحا،عبدالحزيز بن عمر ءاشتهئ قال: ملم بن فرات عن و□ 

خاصة،والعسل السمذ فيه يرصع حالي من صغير وعاء ت العكة ( ١٥



أطيب٣٥٦

يأطاقاادJارنة من غلمان فتلماه معه، وركينا فركب يوحد، فلم له فطلب 
فياعادها ثم فشمها تفاحه، منه فتناول منها، طبم علن فوقف تفاح، فيها 

أصحابيمن أحد إلئ بعثتم أنكم أعام لا ديركم، ادخلوا قال؛ نم القلق، 
اشتهستالومن؛ن، أمير و1 ث فمالت فلحقته، بغلتي فحركتث قال! بشيء. 
اللهرسول يكن ألم فردديه، إليك أهدى ثم يوجد، فلم للئ، وطلب التفاح 
اللهلرسول كاس إنها فال'. الهدية؟ يملون ، j؟؛؛؛؛ وعمر بكر وأبو سم^، 

رشوة،.بعدهم وللعمال هديه، ؤقئأ، وعمر بكر ولأبي 
تفاحيقم عبدالعزيز بن عمر رركان أيه: عن الفهري، عن و□ 

إلزأمهفعن فأوجعه، فيه من فانتزعها تفاحة، صغير له ابن فتناول ، الشء 
وجدعمر رم فلما تفاحا، له فاثترت السوق إلئ فأرملت ، متعبرارا، 

لا.؛ قالت، الفيء؟ ها.ا من شيئا أتيت هل فاطمه، يا فقال: التفاح، رح 
منانتزعتها لكأنما ابني، من انتزعتها لقد والله فقال؛ القصان، عليه وقصست، 

فيءمن بتفاحه وجل عز الله من نفسي اصئ أن كرهت م، قلي، 
.الساوماناا

؛؛نتفاحايمم عثدالعزيز بن عمر اكان ااوسماك: ابن وقال ا0 
يده،ففك إليه فوثب التفاح، ذلك، من تفاحه فأحذ له ابن فجاء المسلمان، 

فقالتمستعبرا، أمه إلئ فال.هب التفاح، في وطرحها التفاحه، تللث، فأحد 
تفاحاله فاشترت بدرهمين، فأرملت، فأخبرها، بني؟ أي لك ما له• 

فاخرجتإليها، دخل يديه، ,yu ممامغ فلما • لعمررأ، ورفعت وأطعمته، 

نمسامنه.له جعلت ت اى( )٢( باكيا. را(أىت 



الإسلأ»>ذرحلظءوملوك 

واللهالله، رحمك فقال فأخبرته، هذا؟ أين من I فقال تفاح، من محليثا له 
إنىتلأسمها.

فدمماء عبدلعزيز بن عمر ءأتي قال: الصلت أبي بن خالد عن و□ 
منه،.يتوصأ ولم فكرهه الإمارة، فحم في مخن 

أمخواليبنعبدالعزيز: اقالعمر تال: عنأبيه، !□وعنيعقوب، 
عودعندنا ما والله لا ا،لومت؛ن، أمير يا له: فقتل للجمعة، به أغتسل ماء 

قال:• االساإمين( رمطثخ المطبخ إلئ بالممئم فذهبوا قال: به. نوقدْ حهلّتا 
فقال:يفور. وهو المومنن، أمير يا القمقم هذا : فقالوابالقمقم، جاووا ثم 

السلمان؟مدلمخّإلئ به ذهبتم اهق^م حهلب؟ عندكم ليس أنه تحبرويي ألم 
: iiUقتل له: قال حاءه، فلما المطثخ. محاحب لي ادعوا قال: نعم• ؛ قالوا
ماالمومت؛ن، أمير يا والله لا قال: تحته؟ فأوقدت الومن؛ن أمتر قمقم ُل-ا 

.رمادايصير حتئ لخمد لوتركته جمر إلأ هر ؤإن واحدا، عريا تحته أوقدت 
ثمنه،.إليه أدوا قال: بكذا قال: الحطب؟ امحذت بكم قال: 

اللحمهذا ®إن فقال: المسرئ، ذراعه عالئ اليمنئ بيده عمر أخذ 
ثيئامنه فيه أعيد لا امتطحت فاني_وااله_إن الأه، مال من سن، إنما والعض؛ 
أ؛دا،.

ُحرجبيقال: - عبدالحزيز بن عمر قاص - قيس بن محمد عن و□ 
أينمن أدرى ولا نفقة، إلئ الومثين أمير أهل احتاج لقد فقال: مزاحم يوما 

عاليالث،.لحرصته عندي ما قثه لولا قلت: أمتلمها. مما أدري ولا آخذها، 
دنانيرخمسة في إن والله قال: دنانير. محمسه قلت: عندك،؟ وك»إ قال: 



٣٥٨

Iقال باليمن، عمر أرمحي من مال أتاه يم إليه. فاعطتيها. لبلاعا، 
الأنمضيلث، ن، أرضز من مال حاءنا قد وقال! مرورا، مزاحم علي فمر 

وهورأسه، علئ يديه ؤإحدئ حرج ثم فيحل • قال • الدنانير الخمة تللث، 
•قال • الومن؛ن أمير أجر الله أعظم الوْتن، أمتر أجر الثه أعظم • يقول 
الألبهيا \ز قال: ذاك؟ وئ المزس، أمير أحن الله أعظمَ احل، قلما: 
ليتحيل كيف أدري فلا السلمين، مال بيت يدحل أل أرصه من جاء الذي 

أا.قفاني؟ حتئ الخمسة في 

له:فقال عبدالعزيز، بن عمن علئ جرير دخل و□ 
اال2لرمن نرجر ما ة الخليفمن أخالسا اكسثا ما لمرجوإذا إئا 

حمرىمن اتجت بالذي أكفى نزلت التي والبلوى الضن ؛أذكر 
ونحدريإصعادي بالخي وضاق دارتقحمضي في بمدك زلت، ما 
حضرىعلى اد بلما يعود ولا ا بائيالهجود الخاضر بمفع لا 

رالمظراكوت صيف يتيم ومن ة أرملاء شعنمن بالوامم كم 
عمرفي الماس لطن بارك رب يا ويعف دعا حتى حلته أذمف 

واك٠فند تكفى نعدك ممن 
الذكرالأرمل هذا لجاجة فمن حاجتها قضيف قدْ الأرامل هذي 

حمريمن أبت بالذي أكض أم نزلن التي والبلوى الضن ؛أذكر 
ونحدريإصعادي بالخي وضاق دارتقحهضى فى بعدك زلن ما 
حضريعلى اد بلما يعود ولا ا بائيالهجود الخاضر يفع لا 

والمطرالصوت صيف يتيم ومن ة أرملاء شعنمن بالوامم كم 
عمرفي الماس لطن بارك رب يا ودعن دعا حتى حلته أذمن 

واك٠فند تكفى نعدك ممن 
الذكرالأرمل هذا لجاجة فمن حاجتها قضين قدْ الأرامل هذي 

عنيغاب ما فقال: حهدك. لتمن؛ إيلئ، وقال: عمر، عينا فترقرقت، 
والعطاءوالكتإ التلعام يحمل عيرا الحجاز إلئ فجئِ قال: أمد. وءنل؛ا 
لا.قال: حرير؟ يا أنت، المهجرين أمن أحمرني: قال: ثم • فقراتهم ي فظ 
فممنقال: لا. قال! صهر؟ أو قرابة أو رحم الأنصار وض فبينلئا قال: 

أرئفلا قال؛ لا. قال: السانمين؟ عدو علئ ؤيجلب أنت اشء علن يقاتل 



الإسلإممذرحلماءوملوك 

فيهلي الثه فرض لقد والثه، بلئ فال حما. الفيء هذا من شيء في لك 
أتاكالسبيل ابن قال حمك؟ وما ثال عنه. تدفعني لم إن حما، 

فدعاأعهليك. اذو فقال; بابك. عن يه منقطع فهو بعيدة، شمة من 
ؤإنماا ع0ذ\أر من قفلت هاو0 ت فقال عطاته، من فصك د.يتارا بعشرين 

أعطتك،هدا من أكمُ محصل ولو الرحل، مال من الميل ابن يش 
أميريا أحمد بل هال! فدم. شئت ؤإن فاحمد، شئت فإن فخل،ها، 

حرزة؟أبا يا وراءك ما ! وقالواالشعراء إليه فجهثتأ١ا قمحرج، الومنين. 

الفقراءيعطي رجل عند من حرجت فإني بميه، منكم الرجل يلض ■ قال 
فال:لراهمز- عنه ؤاني ، الشعراء يعطي ولا 

راقيااين من بل\ني كان وقد نمفرْ لا اJةمءلان رقى وجدت 
وصفحه:لمه حه 

ُ

الغلمان،مع يلحب فخرج فاؤلمة، من ابن عدالعزيز بن لعمر ان كة 
فاطمة،علئ فادخلوهما شجه، والدي عمر ابن فاحتملوا غلام، فشجه 
ررهوفقالت مريئة وجاءت فخرج، آحر بيتا في وهو ابلمة عمر فبخع 
الدرية.في اكتبوه قال'. لا. ت قاك ءهلاء؟ له فقال! يتم. وهو ابني، 
إنكمقال ٠ أحرئ مرْ يشجه لم إن وفحل، به الله فعل فاطمه؛ قالت 

أفزعتمو0ا.

لهوعرض قائكه، إلئ عبدالعزيز بن عمر »قام قال: ءأاJالملك عن و□ 
يحبسأن فخاف ، ١^٥^٢٧أمير يريد أنه القوم فطن ا طوماررآ؛ بيدْ رجل 

)آ(اى:ص،حغة.ونزعت. نهضت ت اي )١( 



حائؤرحنأطيب 

فشجه،وجهه في فأصابه الومنن، أمير والتفت باللومار، فرماه دونه، 
وأمرالكتاب، فقرا الشص، فى وهو وجهه علن سيل الدماء إلئ فنظرت 

.مبياله، وحن بحاجته له 

برجلالظلمة في فمر المجد، فيحل حرس، ومعه ليله وحرج ا0 
بهفهم لا*. هال('. أنت؟ فقال،ت رأسه، فرقع به، ُعثر نائم، 

لأء٠فقلتا! أنت،؟ أمجنون( سألني إنما ا ءمه عمر له فقال( الحرس، 
بتمرنيأل( ارأردت عمر! له فقال( كلاما، عمر رجل وأٌمع ا0 
.عنه® عفا ثم إ غدا؟ مني تنال ما اليوم متلث، فأنال ، الم.الهلاز( بعز الشيهلاز( 

واجتهاده:مده ته 

 Qاللالثا بن سعيد ال فLJبنعمر امرأة فاؤلمه أحني عند ®؛تآ ت ء
ففتحه،قال! تابوت، السنت، وفي الين،، لحل أمينا فلما عبدالعزيز، 

بملي،•قام ثم لسها، ثم ورصعثيابه، ذأحرجمحبي(ن/، 
جوف،في يسنإا له وكان( وعل، معر محن دراعة فيه سمط لعمر وكان( 

ذللث،فتح الليل، آحر في كان فإذا أحد، فيه يدخل لا فيه، يصلي ست، 
ربهيناجي يزال فلا عتقه، في العل ووصع الدراعأ، تللث، وليس الممهل، 
قثل.الفي يعتده ثم الفجر، يطلع حتئ ؤمكي 

فجاووهعنده، كون( سمطا له مولي، امؤتويع كان عمر مات ولما 
فأبوا،حير. فيه لكم ما فقال: عمر. امتودعاكه كان( الذي القط : فقالوا
أميةبني ودعا بالفعل، فدعا ءيدالااائا، بن يزيد إلئ ذللث، رفعوا حتئ 

به،ذوعا استودعها. قد وليعه ممطا له وجدنا قاد هدا حمركم ن وفال 



^١١٢^^وملوك ذرحلناء 

.،، JJULيليمها محركان من مقطعات فيه فإذا ، ففتحوْ به فجاووا 
عدالعزيز،بن عمن اشهدت رفاعة: بن ند بن إبراهم ال غ□ 
أصلاعه«.اختلت حتئ يكى عمر فرأينا يحدثه، قيس بن ومحمد 

فثكت،عمر، رريكئ • ^^١^^ بن مسلمه مولئ عبداللأم وقال ا0 
عنهمنحش فلنا هؤإ)نما ايكئ ما هرلأء يدرى لا الدار، أهل فكن فاحلمة، 
ذكرتقال: م؛كين،؟ المومنين، أمير يا أنت، بآبي • فاطمة له ةالأا العسر، 

•عتر الفي و٠ربجا ابنة في فريق، الله؛ يدي بتن من القرم منصرف فاطمة يا 
عليهء.وعني صرخ نم ثال؛ 

نصب،قد : ه0كدافرأته عمن علن ادحك عدي: ين الضري قال و□ 
الأمة®.هده ^١٢ عليه وكأل ركبتيه، علئ وذقنه عليها، يديه ووصع ركته 

الطرانتفاض انتفص الموت، يكر إذا - الله رحمه - عمر كان و□ 
•ب عر دمرعه نجري حمح، وبم،، 

الفقهاء،ليلة كل يجمع عبدالعزير بن عمر اكان • عطاء ال قه 
حنازة®.أيديهم ؛؛ن كأو حتن يكون، نم والأجرة والقيامة المويت، يتذاكرون 
جاريهعدالعزيز بن بن عمر رااشترئ نال؛ عيرة بن الحس عن وة 

تقولما فقال! يفرح. هدا أرئ ولا فرحين، الناس أرئ ٠ فقالت أعجمية، 
الفرحأن حدثوها ؤيحهاإ فقال: وكدا. كدا تقول إنها له: فقيل ؟ ل،غرآا 

أمامها®.

فيهبحدين، عيدالعزيز بن عمر احدنت، قال: مهران بن ميمون وعن لة 

ا.وقاء)آا(أى:والهم. :ا(ازن 



٣٦٢

•الدم® يكن حتن محكي يزل ملم مدة، 
يزلفلم ، باكيا ليلة ذات عمر ءامتيمظ قال؛ لعمر، ٌرنى عن وو 

—،يكاثه كثرة النوم منعني ورمما معه، أبت وكنت — امتيقفك حتئ محكي 
أنالخير ليس بني، أي فقال؛ دعاني، أصح فلما جدا، البكاء ليلتثد فأكثر 
يس،يا . أطش ثم ربالخ، عن عقلت قد تكون الخيرأن إمما ويْلاع، لك يمع 

أعقللا أن أحاف فإُي النهار، ؤيرتفع أصبح حنن علي لاحلن النوم تأذن لا 
الليلةرأيتك ؛ ١^٠^^ أمير يا أنت بأبي قلتا؛ • عني يفهموا ولا الناس عن 

إنيبني، يا قال! ثم يكئ، يم فبكن قال؛ مثله؟ رأيتك؛كينت، ما بكاء يكيتأ 
طخئ يفق فلم عليه، أغمي ثم قال؛ الله. يدي الوقوف؛؛ن ذكرت والله 

.ماتءا حئ مبتسما ذلك بعد رأيته فما قال؛ النهار. 

منأحدا رأيت ررما عيدالعزيز؛ بن عمر قاص قيس بن محمد قال وو 
محنالأ4 حلق 

السمسإذا ؤ فقرأ! فختلب، المنير مرة صعد . • عمر الله رحم ا0 
الجحيزوإذا ؤ قوله: إلئ ائتهئ حتئ ه انكدإت الجرم وإذا كورت 

الجلارغ حنن الجد أهل وأبكن مكن، [، ١١٣--نرتيلاككوض: ا٠
معه.تبكي المجد جطان كأل حتئ ، بالبكاء 

عمرعن حسر، عن الاوزاعي، يحدث رحلا امحمعت الوليد! قال ا0 
الدآفيحإل رأنا حتن فبكئ فيه، كان مما شيئا ذكرنا I قال عبدالعزيز، ابن 

شمن. داود عن التكابتن؛ عن البآكاء بلغنا قد الاوزاعي؛ فقال الدمع. 
.الله® رحمه عبدالعزيز، بن عمر غير هذا إلى صار ا احل أن بلغنا ما دونه، 



٣٦٣الإملارذرحلناءوملوك 

ياحييني • عبلالعزير بن عمر ررقال ت قال مهران، ين ميمون وعن ا0 
الومت؛ن،أمير يا •' فقال ثدييا، بكاء منه بكئ حديثا فحدثته قال؛ ميمون، 

يافقال! . هدامن يحديثزأنيإ وحد؛تك البكاء، هدا مكي أنك علمت لو 
للقلب،مرية — علنتا ما c وهي ، )العدس( الشجرة هد0 نأكل إيا ميمون، 

.للجسد، مدله للدمعة، مغزرة 
حلسائه:من لرحل عبدالعزيز بن عمر قال الشامي، مريع أبي ن ع□ 

القبرفي قال المومشن؟ أمير يا فيم ت قال . ^١١أرنت، لقد فلأن، ءايا 
قبره،في _ ثالثة قال! أو _ ثلاثة بعد الين رأست، لو إنك وماكنه، 

فيهيجول بيتا ولرأيت، بتاحيته، منك، الأس طول بعد محربه من لامتوحشت، 

وبأئالريح، تغير مع الديدان، وتخترقه الصديد، فيه ويجري الهوام، 
شهقثم قال؛ . الثوب،ونقائ الريح، وطست، الهيتة، حن بعد الأكفان 

الرحلهدا أحنج إ مزاحم يا ويحكا فاطمة؛ فقالت، عليه، مغشئا ثم نهقة 
قال؛يل. لم فليته ولي، مند الخيام الومفن أمير عليتا نعص فلقد عنا، 

وتبكي،اتاء وجهه خم، تصب iجعاJت، فاطمة، وحاءمت، الرحل، مخرج 
يا؛ قالت،،؟ U_5^Li>فقال؛أىفاطمة، تبكى، قرأها عشيته، من أفاق حتن 
اللهيدي مصرءك، فأوكرُت، أيدينا، ؛_ مصرعك، رأيتط المومثين، أمتر 

قال؛أبكاني. الذي فداك، لها، وفراقك، الدينا س وتخلكج للمورتا، 
أو— صدرها إلئ فضمته ليقهل، مال ثم أبلغت. قلقل. فاطمة! يا حيك، 

أننستهلح ما المؤمنين، أمير يا وأمير أست، بأبي • فقالت؛، — نمها أنير قال؛ 
حضريت،حتئ تلك، حاله عبير يزل فلم . قلوبنافير للت، نحد ما يكل اكلملأا 

فأفاق١ المزمنذنر أمير يا الملام نادته; ثم ماء وجهه علئ فصئت، الصلاة، 



أط؛بص.رفى

فزعا،.

عمرامرأة عيداللك، ست فاطمة ل  oJli#حكيم بن الغيرة قال ا0 
وصياماصلاه هوأكر من الناس فى يكون قد إيه مغترة، يا مدالعزيز•' ابن 
صلئإذا كان عمر، من ربه من فرئا أشد ةط؛كان أحدا رأيت وما مر، عس 

ثمعيناه، تغله حتئ يكي يزل( فلم يديه، رغ ثم مسجده، في قعد العشاء 
ا.عيناه تغلبه حتئ يبكى فلايزال، ينته، 

ِ

وفاةيعد ءأدالللث،، ست( فاطمة عالئ اادحلت، قال،: عتناء، عن و□ 

أميرعن أحبريني عبدالملك، بنت يا لها• فقلت عثدالعزيز، بن عمر 
كان— الله رحمه — عمر إن ؛ فعلت، ما حيا ولوكان أفعل، • قالت، • ميز المؤ 
منبقية عليه أمسئ فإن يومه، لهم يقعد كان للناس، وبىذه شه فتغ قد 

حواجس مخ وقد - اء مأمئ أن إلن بليلته، وصله يومه الاس حوائج 
ركعتين،نمش قام ثم ماله، ص له يرج كان الذي بسراحه فدعا _، يومه 

الثثهمة،يشهق حده، علن دموعه سائل يده، علن رأسه واصعا ٢ ثم 
لهبرق حتن ليلته يزل فلم • ه كبل انصدعت، أو ه، تفحرجت، قد فأقول؛ 

المومخن،أمير يا فقلتا: منه فدنويته قالت،: صائما. أصبح ثم الصبح، 
وشأني،فدبي أحل، قال: مك؟ كان ما الأيلة، فيلث، كان U لشيء 

،أحثرلئ، إذن قال: أJعذل. أن لأرجو لأني • له قلت • قالت، بشأنلثا، وءليلنؤ 
وكبيرها،صغيرها _ الأمة هده أمر ويبت قد فوجدتني إلي، نفلرتر إني 

المحتاج،والفقير الفاح، الغريب، ذكرت، ثم _، وأحمرها وأسودها 

•دراءْ ما إلي، ام—د )١( 



الإسلارذرخلناءوملوك 

الأرض،وأحلراف البلاد، أياصي في وأشباههم، الفقري، والأمير 
شت،لا أن فخمت، فيهم، حجيجي محمدا. وأن عنهم، سائلي الثه أل 

علئفخمت، حجة، الله رسول، ْع لي يقوم ولا عذر، الثه عند لي 
ذكرا،له ازددُت، كلما وأنا قلى، له ووحل عيتى، له دمعت حوئا نفى 

أودعيء.الأن فاتعقلي ، أح؛ريلث، وند وجلا، منه ازددت 
Ql  عليهافيحل بصرها، عشي حتئ ءبدالمل1ئ، بنت فاءلْة ويكن
قدمتالذي الأمر هذا ما • فقالا —، ءتدالملائ، ابنا وهشام مسلمه — أخواها 

فاثكسيء علئ أم مثله، علن جنع من قاص بعلك؟ علئ أجزعك عليه؟ 
كنأمن ما ؛ فقالت، وأهلونال وأموالنا، يديلث،، بين نحن فها الدنيا؟ من 

ليلهمنه رأيت، س والله ء ولكنى أسمت،، منها واحدة علئ ولا جزعت، 
قدعفليم هول منه رأيت، الذي ذللث، إلن أحرجه الذي أن فعلمت، منظرا، 
قاساليلة ذات رأبته : قالت،منه؟ رأيت، وما قالا: معرفته. قله أسكن 

الميتوثكالمراش الناس نكرن يرم ؤ الأية: هذه علن فأتن يمر، 
واموءفصام: _ْ[، ٤ ل\لو\وء<: ه انمموش كالخهن الجبال ونكون 

 ِ' ُ ُِْ ثممتخرج، ه نفأن ظننته حتئ يخور فجعل قتل، فوثب، نم ا ا صباحاه 
ثما إ صباحاه سوء يا فنائي: إفاقه، أفاق ثم محن. قد أنه ففلننذ هدأ، إنه 

فيهالماس يكول يوم س ؤيلي ؤيقول: انمار، في يجول فجعل وثب، 
كذللثإيزل فلم قالت،: النقوش. كالعهن الحبال وتكون البثومن،، كالفراش 

مافوالله للصلاة، الأذان أتاه حتن ميت،، كأنه مقتل يم الفجر، طي حمح، 
•■مرني® رد امللث، فلم عيناي، إلأغلبمي ، تللث، لملمه ذكرت 





٣٦٧الإملارذرحلناءوملوك 

فىممعن لأمر - تصوره مجرد - نموره ؤإن إ إ لمجيب صر يآ إن ألأ 
رجال.يا الصعوبة 

تاريخيصدق في سرات آيات عنه إلينا نقلت الروايات أوثق ؤإل 
الحشدهذا أ إ . القديس.والأكم اناهر، الإنسان هذا أياءُ جاءتا عغلم، 
وسمو. . امحلته بوروعه ٠ ٠ قيامته جلال لنا تحكي الش الحقائق من الهاتل 
.ا ا . مسالكه. ؤإعجار . • روحه وتل . عدله. 

 Qفاني. تخير®. أحصب رمن تقول! العربية الخكمه كانت إذا ؤ
.نح؛رلا، أحصب من الأن؛ أجدها 

.٠ والخلناء اللوك ي؛ن عدالعزيز بن عمر مكان كان الناهقة الدرا في 

عنهتفصله إي — عاماء ثلايون النبوة ءحلأفة — الوحي لعصر ينتم لم ؤإن وهو 
أرؤعإليه يتمي نكه، وجلال روحه بقيامة فانه الأعوام؛ عشرات 
.الانتماء يكون ما وأوثق وأجمع 

Iللحياة لمات كه 

٠٠ عثدالعزيز بن عمر عن كتابه في حالي محمال. حالي الأستاذ قول يه 
الرجلرنه بل . فحسب. الوحي لعصر ينتمي لا إنه الإملأمات 'اهعجزة 

نححثم هائجة، ماتجة دنيا إلئ وفضائله ممثله الوحي عصر نقل حاول الذي 
١نحا>ُ؛هرالأبب.محاولته في  ١ ٠.

أمإ النحيل؟ هذا تحقيق حاول ممفرده لأنه ونذهل؛ ندهش فهل 
األل~ثمن وجعل • فعلا. المستحيل حمق قد بمرده لأنه ونذهل؛ ندهس 

.٤(  ٤٦٦٠ احلماءالرّرلالخالدمحمدخالد)صء٦ )١( 



المارفىأءلس؛، ٣٦٨

بارة،عائله أوايه حلاقه عاما، رس^ن عبر الأمويون شاده الذي العفوصن 
•إ والوحي،؟ المرة وثمامزعصر فضابل م تمثل 

بوقي••أعوام عشرة في ولا . عانا.عشرين في ليس أ .؟ ومض.
.ا ا . أيام. وبضعة أشهر، وحمة عام؛ن، 

يجذب،ما الخارقة، والقدرة تم العفلالتومق هذا في ليس أنه علئ 
ءابنمن حعلت، التي الفريدة االيرة تللث، فهناك • • انبهارنا - حده و- 

والهرلالعج_، إثارة انية الأنالحقائق أكثر سيرته ومن عبدالعزيرُ 

أعجبوحقيقة . . الحقيقة من أصدق أسطورة مته حعيت، والتي ، والإجلال، 
.ا!.ْنالأط>.

ورحمته،عدله ووفر؛ عيادته، بكثرة والتاريح الناس يشغل لم فهو 
الاسسعل — كثه ذللث، قيل — إنه بل ، ت، فحوحلأفته، حكمه وسمو 

التيويالظروفح المذهل، الروحي الانقلأم-، بذللثظ وبهرهما وااتاريح، 
عبقريةعن شاغله قي والخلافة الحكم منصب، يكثفح فقد وواكثته. أحدثته 

إغرائهيكل المنصي، هذا يكون أن أما والسياسة. والإدارة، التنظيم، في 
والقداسة،الرؤح عبقرية لتفجير مباشرا سبيا ل2؛لانه، وموزهوه وفتوته 
بالنيةحداث، الذي هو وهذا ا ا يره نفعن فضلا تصوره، يصم، ما فذللث، 

وطوالاستخلافه، قبل كان أنه من الرغم فعلئ ؛ 'مدالعزيزا بن ءمر ُذ 
أماممذكورا شيئا يبدو لا كله ذللث، فان فاصلا، صالحا طاهرا عمره سني 

أعفلمحلالها حدث التي والمباغتة، الجيدة القفزة بعد . . لكه ومحياته 
٠أ ا الإنسان بني كل في شهدناه روحي انقلابٍ وأندر 



٣٦٩الأ،محلأممحذرخلناءوملوك 

فيالمطلق بتكاملمه م الباهر، الانقلاب هذا أف عجبا الأمر ويزيد 
ثمرةيمئ لم المعجز، الروحي الانقلاب هذا وأن . الزمان. من يقاس بضع 

منالشص علئ هر بل . . والإحأات<للمعزلة ؤيدثع بالزهد، يغرى طارئ 
رغبايت،كل — ونقاها ورعها يكن مهما — القس في تفجر مفاجأة ممرة ، ذلائ، 

.ا!وماهجهاالمتألمة المتأيقة، الحياة 

فيهاهتم، التي — الالحظارت، ففي شئتم ؤإن — الدناس ففي • • أجل 
الانقلابهذا م وعالمه، عصره اميراطورياُت، لأعفلم وحاكما حليفه باسمه 
مندقائق قبل كان الذي والرجل ا تصويرا وكل وصف كل يتحدئ الذي 

أبهنؤيلبس القصور، أعلئ ؤئسكن الخلور، بأغلمن ثيابه يضمح استخلافه 
لحلهويبلغ ابياد، الصافنات ويركّت، الطعام، أطيب ويأكل الحلل، 

ولاأيامن لا — يقاس بعد يصير ذاته، الرجل هدا دينار، ألف أريع؛ز، نوى ال
أحنمن ه وملث* 1 قدماه وحائه ■ • عرSA عهلره احر، ايا إن— ساعامت، 
كلحمل فقد ثيء؛ لا ولحله . الطعام. أجشب، من ومطعمه . الثياب. 

دارإلن عئها تحول فقد . قصور. لا الفارهة وقصوره . . المال بيت إلئ روته 
عليهيجلس قدمر حصير _ عرسه لجلال يا — وعرسه . الهلين. من متواضحة 

.إالتراب! فرق 

الانقلابهذا يطل أف وجلالا، روعه يزيده كما تعقيدا، الأمر ؤيزيد 
والقصور،الملك، ريب هو بل الاس، أوساط من يكن لم المثير، الروحي؛ 

الهاتلةالروحية الوثبة هذه محاعه يكن لم كذلك، . والغيم. والأمجاد، 
ورجولته،سابه راتعة في كان بل أوالسأعان. تين السى في هرما، شيحا 



.والثلاث؛زأا الخامة من في 

الانقلابهذا وخ ، ءدرْ يرد ولا سحره، يقاوم لا تأثير، أي نحت 
قينقلته ، الحكمء ررموولية سوئ أمامنا شيء لا الظروف؟؟ هذه داخل 

يصراتديسلم أنه ذلك، القاويسان؛ حمح بين لانفليرله نيئس إلئ ذثلات 
الأرضدول أعظم من ودولة ومالطان صولخان قديس بل صومعة®، 
.ابمأسماضً_>كاددب؛الأواباوالزش. 

منؤيصرخ مسؤولياته، وقع تحت سلوئ استخلف منذ صار لقد 
والمريض. الخانع. المقتر حق من القيامة يوم يقدني ®من ن أعماقه 

..*؟!والأمير. . والأرملة. ؟ واليتيم. . والظالومالقهور؟ ر الضائع. 
١٠ تخف، ولا تقدم، ا عبدالعزيزا ابن يا إيه 

®محمدارئ وكيف • الإسلام. أنحب، كيف الدنيا لترئ • تقدم• 
.أوعلم! 

.ااوالعيم الماهج ورصيع ، والللث، ياحفيدالخلافة تقدم 
.اا وأسمالك، مريعاتلث، اليوم وأرنا *ياأميرالومنيزا، تقدم 

يجف،،حتن دارلث، ركن في تنفلت0 ثم تغسله، كتت، ااا-ى القميص أرنا 
.!لأنلأ،لأتمللأإُمواْإ

حهل•،من بذل ما ئرط من الناحل وحسدك، الناحب،، وحهك، أرنا 
.!^^زالأل؛ام،والثإل؛ازبما!

أميرؤيا لمين، المحليفة يا عرسا منه اتخذيتؤ الذي *الحصيرا أرنا 

•إالوٌ~؛نإ



الإّ-لأممذرحلظءوملوك 

تطلتاجاءت سيدة بعيدة بلاد من الرحال إليها شدت الش دارك أرنا 
أعمرجثت أتراني • مرارة في قالت أن رأيها حن تلث فلم عطائها من المريد 

كانتفكم زوجتك؛ فاكلمة® ١١الله حيا ألا أ الخرب؟ البيت هذا من بيتي 
.إ ا بيو>rثثأمثالك® عمارة اليتا هدا حرب ءإمما أجابتها حن صادقه 

ولا. . بالأمقلورة أشبه يقينا نعرف فما المؤمتينأأ أمتر يا • تميم. 
.، ®١١ا ا العفليم نبئك ومن ، أنت متك اليمن من أصدق أمهلورة 

،والحقاتق للمقيم تزييف هناك كان . . الحغليم القديس هدا مجيء قيل 
والمقيممولاه، بذنب الوئ االآحلل الحجاج يقول وكما دموي، وسعار 
!لمه فيقول أخاه الرحل يلمقئ حتئ ، العاصي بدب والمطح ، الفلمامن بذنب 

.معيدا هللث، فقد ، معد اغ 

الاسيجيع جريرا أف عمر، مجيء ميق الذي اد الملممرير ويكفي 
تفيقول ، الحجاج مدح في قوله 

اجالهواضح الصرة ماضي وسمرا فاعلموا يوسف ابن إن 

تالفرزدق ؤيقول ا0 

لنابده طرييوما طالآ ولا التقى على عونا أركالخجاج ولمز 
الكواملقوى الأمحاق قمم على عصى من يضرب لله به بسيف، 

'•الحافل فى تردد كانت دما، الأرض يلوون الوليد قواد ووبثنا 
فارتمعاالمئه أعان عليه منك له المؤبن ر أبالوليد إ0 

مروانبن عبدالململ—ا حليمتهم يرون حن بالقيم الناس يربط وماذا 
.٤( ٦ ٩ - ٤ ٦ حالي)»_\■ محمد لخالد الرمرل« رحلفاء )١( 



اهلارقيأطيب ٣٧٢

الذينللأنصار السافل المنيع هجاءه يذكر وهو ، ا الآحءلل١١ه لفيصتلني 
.كاباعالا؟االقرآن 

اللهيجدد الذي الجم انتذلار في الماء إلئ يتهللعون الغرياء راح لقد 
إصرهم.الناس عن ويضع وقدرها، كرامتها للخلافة يرد والذي دينه، به 

العلهارةأن الاس ذلنً لقد . .رهناواiراث ناتالأ، الركة كان 
ملأئالله وين معجزة، إلئ يحتاج الأمر وكان • الأيد. إلئ وند والهاء 

ومنهاصربزمدالعزيز.. بالعجزات. 

حراجعلئ وكان النوحي، أسامة يعزل عهده يفتح حنن دره ولله 
يم3نيالله؛ أنزل ما يغير الحقوياات، في مرمحا ، محللوما غاشما ®وكان مصر، 

للتماسحا،يعلرحها ثم ضحاياه، يأثلأء الدواب، أحواف، ومملأ الأيل.ي، 
كماذالا؛نمدالحكم.

اا وظلمه كجتره إفريقيا عن لم مأبي ين يزيد يعزل جمن دره ولله 
فيومتأققه مجتمعه الروح، لفضائل الهابي الحاصل هي الصدمة إن 

ينيصديق يكون وهكذا . . الصديقية تكون هكذا ، وظهورها نحلها ذروة 
.إ1مةا

من— روحه يفضاتل ٌما الن.ي الوفيق عمر علن المؤولة أفاءمت، لقل. 

كانتقل لق ومن مترياتها، أعلئ إلئ س وسلثظ وطهر وزهد، وؤع 
إعجازهجوهر وهذا والقاواسّة، يالصديقية لفلمره مباشرا سنا المؤولة 

هروالصديقية، يالقيامة إلأ شيء، يكل يغري الذي المللث، فان الفريد؛ 
)ا(اكاءراضراني.



٣٧٣الإمحلارذرخلغاءوملوك 

العظيمة،الطاهرة روحه مرقاه — ايام مسؤولياته وكانت — كان الذي 
.ا ا الصديق القديس ومكانة القداسة فردوس البصرإلئ لح في ونوقلته 

.. كثيرا وتبهرنا ؤلويلأ، تستوقفنا محيرته مررحو يكتبها عبارة رأوهناك 
للناسفقعد عيدالعزيز، بن عمر بوح ثم . . ٠ ذي؛ هي فها العبارة هده أما 

•ءاثالآJض' 

يعنيهافلا الغاية، متوئ فى الوسيلة وصعت، وصديقثه عمر طهر إن 
.الوسيلة. طهر يننتها الذي بالقدر إلأ الغاية بلؤغ 

ب؛نالحاكم ومكان الناس، لحقوق المعللق الخضؤع الحكمت وجوهر 
ملائماعمر رآه الدي والشكل . يديه. و؛ن الدين هم وليسوا الناس، أيدي 

الأرض.علن للناس هوجلومه الحقيقة، هده عن للتعبير 

مظاهرأقصئ - الشكل ناحية س - الأرض علن الجلوس وكان 
الخليفةيعد هدا أجل وس • • الالتزام مظاهر أقصن ومضمونه الحضؤع، 

علئقحل . متواصع. حصير سوئ ترابها عن يفصله لا الأرض، علن 
عرمهأعن وليتزلها واستعلاء، بدخ س لللهلة ما كل ليهدم الأرض، 
.ا ا والرحمة والتواضع البساطة أرض إلن الزائفة، وكبريائها الصلف 

•ربه بنورمن فهويرئ مناسكه، الله رجززأراْ صدق هدا 
أجعلأن أرئ ءاني ت يقول أن ناسك حاسع طهر من يتصور وهل  ٥١

.الكعبة® س به أولن فإنها جائعة؛ أكباد في المال هدا 
مواعؤيتتح سمعه، همه علن ويضع الجوهر، في يحدق صدق إنه 

النيئ.موانع الطتر يتتبع كما الحي، 



أصلأ5لأرفى٣٧٤

ازسدسا نهدت ما وآنثز أعدل من تغرا يحدث أن له أتح صدق 
ا'صتضرا

بعدوالرحمة، والعدل والتقئ والويع، الزهد ومعه الحياة أتن وتلهر 
الأيد.إلئ منه زغت الدنيإ أن الناس حب ما 

عدلأالأرض انبتت حتئ الارمحى علئ للناس تحلس تكد لم وقيامة 
تلخفي الشاة مع الدب ورعئ . ورحمه. عدلأ الماء وأمتلرت ورحمه، 
.اوملام! 

العدلت الإعجاز بائ ممنهج التغيير هذا كل عمر الصديق أتحز لقد 
لأموالوحفظه لرعيته، ونهارا ليلا الحاكم وحدمة . • والشورئ • والحق. 

•لمن ال

كعادته،عليهن فلم الصغار، بناته فلح ليلا دارْ إلن يوما عاد 
:امحتأفواههن يغين رحن • بالتحية• نحو، يسارعن أن من وبل-لآ 

بهيتعبن ما لديهى يكن لم بانه جيب فا شأنهن؟ ما ت نأل الباب، ؤيتبادرن 
فتحاشينهالبصل، نح أفواههن س يشإ أن فكرهن وبصل، عدس سوئ 
أنينفعكن ما بناتي، ءيا يخاطبهنت وقال —، الله رحمه — فبكن لهذا، 

النار؛،؟.إلئ بابنكن يذهب ثم والأطاب، الألوان تعشين 
•لها يقال عتدالعزيز، بن لعمر ابنة فال! اهءنئوباءبنديق، 

بها،فجاء اثا إنفأمر تجبه، فلم • أمتن يا أميرأ، يا • عمر فدعاها أمينة، 
إليكانفز مزاحم، يا فقال; ءارية. إني قالت،! تحييتي؟ أن مجنعلث، ما ت فقال 
أمإلئ ان إنفدم، قميصا. منها لها فائهلإ فتقناها، التي الفراش تللث، 



الإملارذرخلناءرملوك 

فأرمالتعندك. ما عندك وأنت عرية، أحياك ابنة ت فقال ، رعمتها( التن 

شيئا®.صر س طليي لا I وقالت ثياب، من تحت إليها 

ارأتحبونلبنيه قال عبدالزير بن عمر آن حبان، بن مليمان وعن لة 

ابنهفقال البريد؟ حلاحل يه تصلمل فينطلق حندا، منكم رجل كل أولي أن 
إنيعمرت فمال بنا؟ صانعه لتأ شيئا عليتا تعرض لم الخارثتة® "ابن 

؛خمامحم،تيسره أن أكره ؤإني بنط، إل بمّتر هذا بساطي أن لأعلم 
.٠ إ حند؟ كل في تدمره ديتي أقثدكم فكيف 

أهلهتنال بل والحاكم، الخليفة وهو فيه تنحصر لا القدوة مسؤولية 
َءُ ء

.الصغارا بنياته حتئ حميعا 

ماتفح؛ن دينار، ألف أر؛عين غلته كانت الخلافة ولي حتن • • حليفة 
.إ إ ردها بقي، ولو ديتار، مثني غثنه كانت، 

منويتخذون باسمه، يتثدحون أمية وبتي مروان بني ترك ما • • حليفة 
ثموأهوائهم، غرورهم علئ الشكائم وصع وأحكم ومعنما، ملجأ قرابته 

•الهوم رفهم مصتا والحق، العدل طريق علئ جميعا بهم يقع 
وعبدالرحمنحزم، ين بكر أبي أمثال - ولاته كان • حليفة. 

صادق،ولأءٍ في مرولياتهم علن يسهرون - أرطأة بن وعدى القشيري، 
،الضياء انتثار يتتشر أؤيجها كان التي "حليفتهم سيرة طريق علن تقودهم 

•اا والشريان الرياح موب ؤتهب وهميرهايفوح 
ح؛نأنفهم، من يخجلون - القرآن أهل من وهم - راحوا لقد ا0 

فتقول:إليهم يكتت، . البالية. ورقاعه الثظفة حياته في حليفتهم يتدمون 
الفللمفي قتلكم من كان ما بمدر والإحسان، والإصلاح العدل في ركونوا 
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والفجوروالعدوازا.

فإما. شاكروك. وقل شاكوك، كثر ءيل ولأته; احد إلئ ويرمل 

اعترلتاء.ؤإما اعتدلتأ، 
.الزان. فوق كثها ذاته يضخ الأئ،؛، الاّك الخلفه هذا لكن قد 

معلوم.بمدر لتتحرك ومثاعره وقراراته وكلماه حرلك؟ فكل 
أمرمن ابتلي من فإل بعد؛ *أما وولاته; عماله احد إلن كتب يه 

ؤإنيوعونه. عانته الله نسأل ا إ عظيمة يلثت ابتلي فقد ، بشيء لءلان ال
منالنجاْ به ترجو الذي عند وعلأنيتك، ّمآلي، في نمك تقف أن أدعوك 
صلاحهيتورإ أن قبل فأصلحه، حطأ من منك صلف ما تذم . ريك. 

ناصحاأمرهم الله ولأك لمن وكن الناس، قوو ذلك من ممنعك ولا غرك، 
نجاههم،نفك زمام واملك عوراتهم، كل واستر • • وأعراصهم ديتهم في 
.غضستاااأؤإذا هويتأ إذا 

همته،وعلو وقدوته وئداسته صديمنه أصواء راحت، لقد ا ا درْ لله 
والأمهكلها الل.وله وسعت هادية منارات لكنت حتئ وتتعافلم، تتعالئ 

الوثيق.وهداها الغامرة بأنوارها حميحها 

انفلر. الإسلام.ومعجزة الثه وصبنة العجاب، الحنبث إلئ وانفلر 
الأمرعلئ الناس يحث؛ حثن السامقة، يراها في الهث ؤإلئ العقلة إلئ 

تنظرح؛ن ، إحلال، في عينيلثا س الدمع واستمطر . الولاة.ونمل. بالمعروف 
•والمجامع والمحافل المواسم في الماس علئ يقرأ الذتما منشورْ إلئ 

يهالثه أمريحني أو نردها، مظلمة في علمينا قدم رحل فأيها يحد؛ ءأما 
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ثلاثمتةإلئ دينار مئة بين ما منا نله بخير، يجيء أو باطلا، يميت، أو حما 
*٠ السمة وبعد الفر طول، من دلالث، فى يتكبل٠ ما يقدر ٠ ٠ دينار 

;انمجاب العجب إلى انظر وه 

 Qه،نفيرج أن حاصثته يعص نسأله أشده، يوما التعب به لغ ب
•الغد في تنجزه له؛ فيقولون اليوم؟ عمل عني، يجزئ رروٌن • فقال 

نفي،أرح أن مألتموني حتئ واحد يوم عمل حني فد لمد ت فيجيب، 
.وأحماله. مردحمه يوم لكل إن ا يومين؟ عمل علي اجتمع إذا فكتف 
كانله: قالوا يوم؟! في يومين بعمل فكيفا يرمه، في يوم عمل حي 

عمر؛فقال مجزئ. ذلك، في وهو ويتروح، يركّب، ءبداللائج ين سليمان 
•يجزيه" الديا من واحد يرم ولا 

ال. النجدة. نداء الواسعة دولته تنتفلمها التي للملأيين تة بالنهو 
ألمتهإلا وأنماها، الأرض أدنئ في مظلوم مظبْه ولا فرد حاجه به تهتف، 
.وحدهاااانتظارها في وكانه 

مثلعنده الأمور وصغار ، شيء لكل القدير وعزمه الكثير قلبه ؤيتح 
كبارئ،ظنظر:

ممصر،الحيزة من الوداءأ ءفرتونة تئ مكينة سوداء إليه كتبت 
وليسدجاجها، ؤيرقون اللصوصن يتورم لدارها، متهدما حاطا لها أن 

بنالأيوبv مصر علئ واليه إلئ عمر فيكتتح . السبيل هدا في تنفقه مال معها 
سلامأيوبينسر'حمل؛ إل امحمتثن، صرأمير ررمزهمدالله شرحبيل،; 

نمبمرإلؤأ تشكو إئ كتبت، السوداء فرتونة فإن يحد؛ أما عليكم. الله 
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كتابيحاءك فإذا لها، نحصسنه أل وتمنها، يسرق دجاجها وأل حامملها، 
.لهاءاوحصنه ينملث، فاركب هدا، 

وىبإلك!،ذرتوذة•
الرداء'محرتوتة إلئ ااوم-تير1، امتر عبدالُزيز بن عمر بن عيدالله من ٠٠

قصرمن فيه ذكرتِ وما كتابلثث، بلغني فقد يعد؛ أما عليك؛ الله سلام 
بنأيوب إلكن، كبت وقد • • دجاجك ويرق عليلئ، يقتحم حيث حائهلان،، 

التهء.ثاء إن تخاقن، مما يحصنه حتئ الحاممل يتيللئ، أن آمرْ شرحبيل، 
الكتابجاء رلفلما ٠ الباهرة القصة هده راوي عبدالحكم ابن قول يه 

عنيال وظل الحتزة، أتن حتن ه بنمركب شرحل، بن أيوب إلئ 
حائهلهاء.لها فأعلئ مسكينة، سوداء هى فإذا وحدها، حقي فرتونة 

اا واردة ولا شاردة منها يفالت، لا وأبوة، وعدل ؤإحان رحمة 
أنبلغني فقد يعد؛ ررأما ايصا؛ مصر علن لواليه عمر ؛كتب وة 
جاءكفإذا . تقليق. ما فوق الإبل نلهور علكن يحملون مصر في الحمالن 

ركلل؛؛.متمئة من أكثر البعير علن يحمل أن فامغ هدا، كتابي، 
وحدء:نسيج كان الشورى.. في و* 

ناصحاالعام والرأي صادقة، حالصه الثوري كانت، ءصر0 وفي 
الحكم،في أسلوبه في كالشمس ؤيفر هدا ؤيتثين . . وشجاعا وصاليا 
ونفلرتهالحق، كلمة وسماع القد لقبول واستعداده ويaلانته، ولاته واختيار 

المعياربهيا . وحرسها. لحقوقها ولائه ومدي يحكمها، التي الأمة إلن 
.ا ا وحده بج نعيدالعزيزكأنه بن والمسماريقفإعمر 
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والذينلائم، لومه الله في يخافون لا الذين بالأبرار نمه أحاؤل لقد 
الرقاب.منهم مملعتا ؤإن بالباطل الحي يلبسون ولا اقتناعهم، يزيفون لا 

تمكيناللشورئ مأكن الذي السديد، الراشد الهج هذا فوق علت فأي 
الحهام.كل أنفاس بلوغي دون نقتلع تكاد 

٠١عجسبا نز عجيب الأمة مالب من )وموقفه )*  ١:
أيحرمة، القى الذكي قوائم فى له الأمة مال أف كتف بنا مت وقد 

العفليم.المسط الخليفة ذللث، عن الله فرصي ا ا إجلال أي ؤإجلأل ا ا حرمة 
كتبذفقد بعدت ءاما محمدا! بن اعروة اليمن علئ واليه الن ب ك3 

فيثابتة الخراج س صريثه أهلها علئ فرحدُت، اليمن، قدمت أنلث، تذكر إئ 
حيواإن . . أحدبواأو أحصبوا إن حال؛ كل علئ يولونها كابرية، اعنامها 

إا العالين رب الله سبحان تم ! االعالمن رب الله بحان فأوماتواإ 
.الحي. من تعرفه ما إلئ الباطل من تنكره ما فيع هذا، كتابي أتاك إن 

علمفقد ، س حفنة إلأ اليمن جميع من إلي تربع لم إن أنك واعلم 
والعدلء.الحق علئ بقاء ذللث، في دام ما مرورا، بها سأكون أني الله 

متهللة،يسمان إلئ ااثاوسان شهقات يحول أن لعمر أتح هكذا و— 
وهمعءام•
إليه،يأوي مم من ملم لكل بد ألا ولاته؛ إلئ يكتب وراح 

فومحروابيته، في وأثاث عدوه، عليه يجاهد وفرس مهنته، يكفيه وحائم 

للكتاة.مداد منه ؤيصغ الثتنر، يه يحفب نبات ت الكتم )١( 
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جلأو:ك مرقم الوت صد و٠ 

بنمنلمة عليه دخل عمر، فيها هلك التي الصرعة كاث ا مل□ 
المال،هذا من ولدك أفواه أقفرت إنك الموْتن، أمير أيا ت فقال عبدالمالك، 

أهلمن ظرائي ؤإد إئ بهم أوءس ملو لهم، شيء لا يله متركتهم 
مالمن وهل نال: توصي؟ ألا المومنتن، أمر يا أحرئ؛ رواية وفي • محتك 

فأوصلك، فهي إليكر، بها أبعث ألف مثه لمة؛ مفقال فيه؟ فأوصي 
Iقال الومت؛ن؟ أمير يا ذاك وما ت قال مسلمة؟ يا ذللا، غير فهاد •' قال • فيها 

لينتالقد القه؛ رحمك I وقال مسلمة فبكئ قال؛ • أحييها حيث من تردها 
فىلنا وأبقيت مودة، ك الناس نلوب فى وزرعت، قامية، قلونا منا 

أقفرتررإني ت قولك، أما قال؛ ثم أسدوني. عمر؛ قال • ذكراالصالحين 
أعطهمولم هولهم، حما منعتهم ما إني فوالثه ، المال* هذا من ولل>ي أقوام 

أهلمن نظراتي ؤإلئ إئ بهم أوصيتا ألو هوللق،: وأما لهم• ليس ما 
يتولثوهو الكتاب، نزل الذي الله فيهم: ووليي وصي فإل بيتك*• 

لهالأه فتجعل الثه، يتقي رحل إما رحتن: احد بى • الصالحين. 
معصيةعلن أن أكن لم فاني المعاصي، علن مكب رحل ؤإما مخرجا، 

عيناهظرفت، إليهم قئظر • قال • ذكرا عثر بضحة وهم إليهم، بعثا نم • الته 
بحمد- فإني لهم؛ شيء لا عيله تركتهم التي الفتة بنفي نال: نم فكن، 

منولا العرب ص أحدا تلخوا لن إنكم ض، أي بخير. تركتهم قد - الثه 
بينأمرين؛ بين ميل أباكم إن بى، أي • حما عليهم لكم أف إلأ العاهدين، 

أنفكان الحنة، أبوكم ويال،حل تفتقروا أو المار، أبوكم ؤيدحل تتغئوا أن 
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قومواالمار. ويدخل تتغتوا ان من إلمه أحب الحنة ؤيدخل تفتقررا 
الله.عصمكم 
 Qقال عيدالعزيز ين عمر احتقر  111'قال حان، بن عبيدة ن ع•'

عيدالملك.بن لمة معندْ وكان قال! أحد. عندي يبقئ فلا عني، احرجوا 
مرحبات يقول فمعره قال؛ عووفامحلمة. الباب علن صد قخرحوا، قال! 

الأخوةالدار ؤطك قال؛ يم حان. ولا إنس بوجوْ لمت الوجوم، بهذْ 
1إنممتيبواتحاده فسادا ولا الأرض فى علوا يريدون لا للذين نجنلها 

قبخىقد لفاهلمة؛ لمة مفقال الصوت، هدأ يم قال؛ [. ٨٣زالقمص: 
•وسوي، وغمفس قتفى قد قوحدو0 ظ.حلوا ٠ صاحثلئ، 

 Q| اعشإن ننا، ومحشرائع لله ءإن قال؛ الذي الخليفة مات
صحبتكمعلئ أنا فما أمتا، ؤإن ٠ . عليهاواحملكم أءالمكموها 

•بمميصُ 

الدينوالحايفون اكنسوا، اللءين والعراة شبعوا، الذين ا-بياع ويكاه 
.أباهم. فيه وجدوا الذين واليتامئ • • سادوا الذين والستضعمون أمتوا، 

فيهوحدوا الذين واضائعون . عائلهن. فيه وحدن اللائي والأيايئ 
•دليلهم فته وجدوا الذين والماتهون • • ملاذهم 

;أعاJاؤ٠ يكنه أن انمجب كل انمجب وه 
-■نمرا بالطب وكان - أساقفته نمن الروم إمراطور ترّل موته ونل 

الخليل.والصديق الحائل، الخليفة ليتلثب 
 Qالحاشيةأذهل مرا، بكاء المالثا، ءرليو بكاه عهر مات حئن و
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رثاءمحي قيل ما وأجمع أصدق هي بكالمات فأجابهم ، ومألوْ والأساقفة، 
الرحلمات ا ا مثيل لعدله ليس عادل، ملك والله امات ١^٠٠^٠! أمير 

مركر،بن عيسئ بعد الوتئ يحيي أحد كان لو أنه لأحسب . الصالح. 
أنمن أعجب، لت إني قال'. ثم عباوالعزيز. بن عمر لأحياهم 

الدنياكانت، ممن أعجب ولكن وتعبد، وترهب الدنيا، ورقص بابه أغلى 
.وترهب" فريقها قدميه، تحت، 

حرجتنم عبدالعزيز، بن عمر جمانة شهدت اةوءنالآوزا'ءيقال• 
شهدتأحيك هدا، يا فقال راهب علئ فمررت اقنريزا، مدينة أؤيد 

ماله! فهلت، مجاما، فيكن عينيه فأرحئ نعم. له فقالت، الرجل. هدا وفاة 
علئأبكي ولكن علته، أبكي ك إني • فقال دينه؟ أهل من ولت نكتك 

•نطلمئُ الأرض في نوركان 
وعشرينتعه حلاقه، قرة الخليل والجدد الراشد الخلتفه عايش لقد 

.ا قرياا وعشرون سعة وكأنها شهرا، 
ذعام.تحطي عانته كانت دقيقة، 

سارتلو _ يتطل، كان والأمة، للدولة أرائه الدي الهائل التغيير إن 
علئله التاقية الأيام في إتمامه إلأ فايئ حيلن، أو جيلا — رخاء ريحه 

الناس•وبع، الأرض، 
منعثرات بل واحدا، خليفة رتطاوس، لا تغيير إنه إ كان؟ تغيير وأي 

.الخلفاء! 

هونم . والنبوة. الوحي عصر والفساد الترف دنيا إلئ ينقل أن يريد إنه 
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الناسأفثدة إ]ئ بل . فحب. والجمع الدولة نظام إلئ ينقاله أن يريد لا 
•وسلوكهم ومحمائرهم 

نملرث وأرى لهم نعشى قد حق شر؛عة من كم 
ا-دمننضالها اكي العدول على يالهف'هموساتراجمسس 

رعميا الوت يمنك لم لميله يواقمه اأن خلنالوت لوأعفلم 
 Qتعمر في قال ح؛ن عاتنة، ابن الله يرحم ؤ

والدينالحي وام قيمدن لا عمرا لى اJاعون نعى  liأقول 
الرادينرنجإ ولا الغسل ولا أ يفبمرهء؛ن ره عمئلهه لم 
الوازينءا؛بطاس بديرسمعان لخدوا الذي ام ش القوم غادر قد 

;ختاماوه 

ولعلالعفليمة، لأعتتا الير المجد كتاب س عطرات صفحات فهدم 
أمة.مثلها ما التي الأمة لهده أخر صفحات لنجل العمر في يمد أن الق 

أهلفيه ؤيدل طاعتك أهل فيه يحز رشيد أمر الأمة لهده أبرم الثهم 
•المتكر عن فه ينتهز بالمعروف فه ينومر معصتك 

والسنة،بالكتاب يحكمون وحكاما ولاة الأمة لهذه هيئ اللهم 
أمئن.، ، الأنيرة، والدار وجهك ينريدون 

الحالمن.رب لله الحمد أن دعوانا وآحر 

الرسرلءاحلفاء وكتاب الخوري، لأبن عيادالّزيرُ بن 'صر كتاب من كاملة الترجمة ( ١ ، 
٠حالي محمد لخالد 
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٦٨. ....طائ0ن.يه الله أصالح الذي السيد علي بن لهسن ا *
أعدل،I نيان حمأبي بن معاؤية الإمحلأم ملك الومت؛ن أمير ٠

٧٠. ...العادن رب وحي ارتزوكاب خال 
عهده, م العفلمة حان الفتب فتحت، ! عدالملك،ف', لد الب ٠

٧٠...:َا.ا.:ا.. ^سسباس.
٧٧. ..........................ش!لأه أنأحن أحب ٠
لمواقيتها،الصلاة بإحياء حلاقته افتتح ؛ عيدالملك، بن سليمان ٠

٧٩. ١ّ .ّ. .١ . ٠ .٠ ٠ . .... ّعيدالعزيز بن لعمر بامتخلافه وحتمها 
ارتقفورامحلواعنه عليه، الفترئ الخليفة الرشيد هارون ٠

٨٠الروم كلس، 
١٨ الخيال ؤيغص الدين حرمات ؤيعفثم الملماء يحب الرشيد ٠
٨٤اليخاء ارشيد ارون ه٠ 
٨٧. . ..١ ٠ ٠ ؟ ّ . الزنادقة. وأتباعهم البرامكة علئ يقضي الرشيد ٠
٠٨٨ .واحداأسيرا منهم يقي ولا المسلمن أمرئ يفتدي هارون #
٨٩. ا......ا....ّاماير.محنة عنوة ؤ المفمانحصن فح ٠
ؤيفتح، بع، تما دون تراه ما رالخواب ٠' لقفور هارون ٠

٨٩سمقإةا< 
٩٤عمورية فاغ ٠' العتصم الخيفة ٠



٣٨٩الإملارذرخلناءوملوك 

اسحئاحوضوع 
٩٦للسنة ونصره I لتوكل ا٠ 
٩٨. . وعيادة ورعا الخلفاء أحن من الثه! بأمر الهتندى الخيمة ٠
١٠١الأمد ناتل •' انمضد الخيمة ٠

١٠٣*الأيفةالضش:كانكاص 
١٠٣.ب .ب....ائدالخاب.لقادرباه: 

١٠٤. ...........ذاخالهد الدولة: محن الءلاناسامر ال*
٠١٠٤ والهند خراسان صاحب س؛ك؛تكين! بن محمود أبوالقاسم ه
١٠٦. ّ..ا.؟ه.ّالأكبر الهند صنم امحومناتا كر ٠
١١٠. ٠ ٠ ٠ ّ . ١ ١ ّ . . . ٠ ّ . . . . . ّ ٠ . ّبكتك؛ن ا؛ن ءن وش *
١٢٢. .....ل5ه عليه الثه فيرد باش، ستتغيث الله؛ بأمر المائم ه
٠والخواص الغنيات بنمي يأمر الله'• بأمر المتدي * ٠ . ٠ ١٢٣. .؟..٠
اييعالأكفان! قائدجيش ت أرملان الكبيرألت، اللطان ٠

١٢٣'إء؛راضرالروم؛كلباا« 
الباطنيةؤيلاحقون الخلافة، هيبة يجددون اللاحقة ملوك ٠

معاقلهمفي 
١٣٤*الةضلأصااش 

محمودالدين انور واك زنكى الأنابك الدين عماد اللك ٠
٠.أل٠.ا...ا.ه^.٥٣٩:ذحرالأu،سةزمfا ٠....أل٠ ١٣٤. ٠

نورالقاسم أبو اللكالخادلت الشام، صاحب الإسلام، ليث ٠
١٣٩زنكي بن محمود الدين 

التجديدممثلان الدين وصلاح هو زنكي محمود الدين نور *
١٤٥عصرهما في الخهادي 



أطسلأكلأ»>فى

اسحتالوموع 
١٥١الدين نور توحات ف* 
١٥٢. ...........الدعاء قى ؤإخلاصه حأثه وثياب رآّه ثدة ٠
١١٥٤ . ..ه ٥ ٥ ٩ منة رحارم، ويعة في العظيم رانووالدين® ضر ه
١٥٨. ...... ...........انملرة. حصن فح ه  ٥٦١مة وفي ٠
١٥٩ه  ٥٦٤ستة والثام مصهر توحيل. ٠
يرانيأن الق، من لأستحي #إني الدين، لنور نور من صمحات ه

١٦١؟ .٠.... ...... ......Jالفرغا محاصرون ماوالّالمون متي
ورد،المن أتليب زنكى، لأبن ة علوالهممن صفحات *

١٦٣وأحلئمناّد 
٥١٦٣ه. ٩ ٦ ستة دمشق أهل علئ الأت؛ان صريية أبطل ثا منشوره ٠
١٨١! اعدلهبعدموته®!٠
١ ٨٨. .٠ .ؤ. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ...٠ ..ّّ . ّشحر . الدين. نور يا عصرنا وفي *
١٩٢وكتاباللكإداراهدااا انظرواكتابالزاهدإانااللك، »* 
٢٠٢الدين نور يا عصرنا وفي *
٢٠٤. .....محره في حيلا يحمل ملءإ1ن الأيوبي'. الدين صالح ٠
٢٠٥إلدين صلاح أعمال بحض ٠

٢٠٥ا_إرحاعمصرهمانة 
٢٠٥ومصر الثام يلاد توحيد - ٢

٢٠٧الصلأة ءدوأما

٢٠٨الزكاة *وأما 

٢١١وكرمه *
٢١٨عثدالرحْنال-احلاصفرةريش® ٠



الإمّلأرِذكرحلظءوملوك 

صحادالوضوع 
نيعبدالمحزيز بن عمر ثسه الداحل: عبدالرحمن بن ثام ه٠ 

٢٢١سرته 

٢٢٢ومهللأندلس)ا-«آ_ا/'آأه(. *عدالرح٠نيناصا: 
٢٢٣. . * JaJL*،مرهعة صاحس، الحكم! بن عيدالرحمن بن محمد ٠
النصارئنحالف علئ ونمره الحكم بن عبدالرحمن بن محمد ٠

٢٢٥فىوادىغط 
٢٢٥. ..ب...*ءزاسم؛الآنمر

٢٢٥اJاصر عٍدالرحمن ٠
٢٢٧. ...®موبش* غزوة في ءلموزاو'رناءارُ نبكي الناصريؤدب ٠
٢٢٧نافار عاصمة ®بنبلونة® ٠
٢٢٩. .أبه.درب علن ٠ الناصر عيدالرحمن بن الحكم المتنصر، ٠
٢٢٩المتنصر در للمه ٠
١٢٣ . ..حتوطه في Jكون معاركه عبار يجمع المحرر• الحاجب ٠

٢٣٣. ...ا.........بّ.ه....الراءعللحابتلتصرر.
الاحرئالغزوة ولت جاء وقد إلا بلادنا إلئ نمل نكاد *ألا 

٢٣٦. ...........عدنا، غزونا فإذا الغزاة، وقت إلن هاهنا فنقعي 
٢٣٨ؤ ٠ . . . ٠ ّ ٠ . ّ . ؤ. . . ء . . . ؤ. ّ ه ٣٧٣منة »وون« مملكة غزوة *
٢٣٨ّ .........ّا..ّاأل..اإوأالمان حكم إلئ برشلونة استعادة ٠
٠.............ءليون® مالك وأمر البتاصن، غزوة ٠ ٢٣٨. ....٠
ستةالتمارئ مدن أعفلم ياقب® 'اثنت ل المنصور غزوة ٠

٢٣٩. ٠٣٨٧

٢٤٢. ..الرعية® نامت إذا ينام لا الالملك ت المحرر الحاجب در لثه ه





٣٩٣

سحتالوضئ 
٢٦٧الشهور0:أواإملأطْ« 

 u« إلااليفأ،محيي لكم
٢٧١*رلاكر وجه م محئمق 

٢٧٢.......... ..............سوثذ\س *اللكا[لصن: 
٢٧٢قامحراسن بمالظهميٍرس: 

ذلةمن اليسن حل الأ مسرورا ينلهر. مما - أصح السح ٠
٢٧٤وعران 

٢٧٠• • • • ملكها• ائتي يثأم ييخل ٠آرمتبا تلشة يهاجم سرس ٠
آسرله إلألكن السالمين من جندي من وما تدميرأنظاكية، *

٢٧٦

فىالإمغ رى أميضاؤع العدد، كثرة ليمي؛ي ءجسلث، ٠
٢٧٧القاهرة« 

صمودهابعد بسرس الحصن-يشلها يالعة - الأكراد حصن ٠
٢٧٨

١٢٧٨ هناك. الغولية الحامية ؤيحق الأناصول، يغزويلاد يتثرس ٠
ؤيهدمي٠زماالغرل،  '•قلأووف الدين ميف الصور، *اللك 

٢٧٩>اياس 

٢٨١. ...........؟......ّ.وؤلرابلس اللاذقية يحرر تلأوون *
٢٨١. .ه.٦٩٠ثميدترئّة شحعكا، ٠الاJكالأثرفUيل: 

٢٨٢واحد درهم الرقيق مرق في الفتاة تمن •' الثام بلاد بمنة تحرير *
٢٨٣. ..............ه.٦٩١منة رحب  ١١الروم،قلعة فح ٠

٢٨٧-ضص -نرص-*ذرص-



أطيب

سحيألوضوع 
النايثشحب مونعة فى اله ئلأوون د محمالناصر لملك ا٠ 

٢٨٨. ........الأبد.إلئ التتار أمر انتهئ وبها الث-اتا، من السقاء 
٢٩١الماJاك *دولات

٢٩٢. .....؛.ّ.ءألّ..أطالاسم.يمفىالهاوث
٢٩٢. ..........دلهي.في الأذان ملي الغورى: الدين شهاب *

٢٩٣*بهالوولردي 
٢٩٣. ....ّ..ؤ...مثلضاكلوك.صراتي:

ه(»الهد١٢٧٤ف٩٣٢ياسةفىالهد)
٠.......... ٠١لهتد ا في الم؛ن المالدهي  ٢٩٦. ّؤّ.ا.ّاا.ّّ.٠

فىلمة المالمغولية الدولة مومس يابرا امحمد الدين ؤلهير *
فيالأنفلترله عالكير؛ أوركنيب المرثي•' العفلميم الهندالملك 

٢٩٦. ؤؤ...ؤ..ا..ؤ.ألؤ.^^ةومةالإرادةفيملوكالمالما
العصورفي فريد I الورى ميرماه ٠ العبقري الحاكم ٠

٢٩٨. .......................................والأمصار.
قتالهفي يقول نبتوا؛ اء>لهلان I حان علي فح اللهنان ٠

ابنحياة من ستة منة من حير الأمحد، حياة محن ايوم ت للإنجلتز 
٢٩٩آنئ« 

إلئونفيه للأنحليز، بهادرشاه، الدين ®مراج السلطان جهاد *
٣٠١راتجون 

٣٠٢. .......*بهوبالء.ملك الأثري العالم  '•حان حمن صديق *
٣٠٥. ..........التاؤيح.وجه غيروا وملوك، حلفاء تركيا ومن *
لما®ماوجي® ابنه يعدم أورحان؛ بن مراد الجاهد السلهلان *



الإملارذر-محلناءوملوك 

٣٠٥الكافرين مع نحالف 
٣٠٦. .......سوة حزة رمزاءودسمم 

حمعمراد المالهلان مل 
البومةوأمراء الصرب ملك لازار ؤيودب البلغاط الأراضي 

٣٠٧ّ ٠ ٠ . ..............ّ ١ ١ ّ . ررفوصوه® معركة في والهزمك، 
٣٠٨. ٠ ّ ؟ . ٠ ن العثماس هم لأء هء الهلمنة، بية الم مئة الق دعاة يا ٠

٠ّ.٠..ّ.٠.٠ّ٠آء..اّ.محدسممةMبمرم٠ . ٣٠٩. ....٠
يحكم'٠ الفاتح م(حماد السفلطان والد — الثاني مراد >لهلان ال٠

٣١٠منة عثرة ثماني وعمره 

ورودس،بلغراد فاتح القانوني! سليمان ازي الغالسلطان ٠
٣١٢وفاغبلأدالمجر 

منةأغسطس ٢ ٩ ه، ٩٢٧رمضان ٢ ٥ في بلغراد فتح ٠
عاصمةفنا حول جندي ماليون بربع حمارا ؤيضرب  ٣١٥٢١

١..... ......صاغرون وهم يد عن الجزية و.دذما ا، النمّ ٣١٢. ٠
صغرش منها *الأمتارية® فرمن وطرد رودس، جزيرة فح *

٣١٤ه ٩٢٩سثة

الدينحير البحر أمير يد علئ عهده، في البحرية المدرة مملور «
٣١٥. ...........له.قاعدة ا بفرن®نيس® من واتخاذه بربروس، 

®ماكتازاجزيرة حاكم لابوءI *لابو السلطان الفلجن ومن *
٣١٨. ... ......ء غ3لرمته جزاء بيده؛ ®ماجلأن® يقتل •' ؛الفليييان 

محمولوهو جيشه يقود ؛ عبدالملكء *مولاي المغرب ملك ٠
٣١٩. ........٠ ير ٩٨٦منة المخازن® *وادي معركة في محقة علئ 



(٣٩٦؛
محنحانالوضوع 

أشج. . حما اءميجن أمير I عيدالزيز بن عمر I الختام مسك و* 
وردالعدل في الخلناء همة علو في المثالي الأتموذج . أمية. بني 

٣٢١. ......سب.زب..ب...نسإبيائةةمالآ'ول/.
٣٢٤التمع عمرفي زهد ٠
٣٢٦. ............عمر محامن ينشر لن حنبل بن أحمد بثارة ٠

٣٢٧*تخ؛رهلخلسامح 
٣ ٢٧. ..عله يعئ حتئ فسكي الهر، عمر د مالبربري ابق ٠ٌ

٣٢٨*نفسءمر-إاذةإبياض 
٣٢٩*عالوهنهفىالعدل 

٣٣٠. ...........................أهلالوم..إل *كتابه 
٣٣٢. ....؛ ٠ ..ؤ. ...اuدية.في الاس سنوفقهوا

٠٣٣٢ ء . ٠ ....٠ الحرام.الت من أولن؛الصدقات الخائعة الأكباد *
٣٣٣*ر3قءمربالحيوان 

٣٣٣

امالقيفي إياهم ومكاتيته لعماله، ملاحظته في همته علو ٠
٣٣٣بالعدل 

٣٣٨*رقلظالم؛نىأمتة 
٣٣٩. ........ ا...ّ...ولده عمر رئ هكذا عصرنا، حكام يا ٠

٣٤٧ّ .ا...ّألالأولء مجراه الوافىماإ^حريه تلك ^رف 
٣٥٠همداض بن عمر *لاس 

٣٥٢*طعامه 

٣٥٤وورعه كرمه *



سحغالوضوع 
٣٥٩وصفحه لمه ح٠ 

٣٦٠واجتهاده وعد0 ه

٣٦٧*لكما0لأحياة. 

٣٧٧انمجاب انمجب وانظرإن ٠
٣٧٨. ...................وحده.نسج كان . الشورئ. وفي ٠
٣٧٩. ........ّ....ّ.عجيب ثم عجيب الأمة مال من وموقفه ٠
٣٨١جلال له موقف ا،لوت وعند ٠
٣٨٢. ..........٠ . .ّ . ٠ ؟ لءداؤْ يكيه أن الجب كل والجب ٠

٠٠٠




