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الرحيم الرحمن هللا بسم

معناها وصاغ ِعْقدها، عر الشِّ أمري نَظم القريض، جبني يف وُغرَّة األدب، تاج يف ُدرَّة هذه
بني الكربى، العاملية الحرب إبَّان النَوى، ُغصص ويتجرَّع النفي، ألم يُعاني وهو ولفظها،
وأقَفر. ذََوى ثم وأزهر، وترعرع ونما َدَرس، ثمَّ فيها اإلسالم ر عمَّ التي األندلُس، ُربوع

التي واملشاهد، املواقع تلك مثل من للخيال، وأنَْىض للذهن أشحذَ مواقع ة ثمَّ وليس
العرب، «دول يف الخالدة، األرجوزة هذه ينظم أن عليه، هللا رحمة بك، شوقي إىل أْوحت
وكانت الغاية. عىل بالغتها يف وأوفت آية، بابها يف جاءَت إذا غْرَو فال اإلسالم»، وعظماء
بضبطها، العناية من تحظى وأن . مستقلٍّ ِسْفٍر يف الرائع، بمظهرها تتجىلَّ أن حقيقة جدُّ

تعاىل. هللا شاء إن بها، واالنتفاع عليها اإلقبال يكفل بما وتصحيحها، طبعها وإتقان

خاطر محمود
١٩٣٣ سنة مارس ٥





مقدمة

ال��طِّ��ب��اق ال��ُع��ال ��ب��ِع وال��سَّ ال��ع��رش ذي ال��ب��اق��ي ال��ق��دي��ِم ل��ل��ه ال��ح��م��ُد
واإلك��ب��ار ال��ج��الِل ال��دائ��ِم ال��ج��بَّ��ار ال��م��ن��ف��رِد ال��م��ِل��ِك
ه��َل��ك َم��ن وُم��ح��ي��ي ال��ح��يِّ وُم��ه��ل��ك َم��َل��ْك وم��ا م��ال��ٍك ك��لِّ وارِث
األح��س��ِن ال��ب��ي��ان ع��ل��ى م��ش��ت��م��ًال األل��س��ِن ب��خ��ي��ر ال��ذِّك��ر ِل م��ن��زِّ
ال��ل��ْوح��ا تُ��ض��يء غ��رَّاءَ ك��لِّ م��ن أْوح��ى م��ا رس��ول��ه إل��ى أوح��ى
��َوْر ال��صُّ ك��أم��ث��ال ال��ح��س��ن َم��واِث��َل ��َوْر ال��سُّ ف��ي ال��ق��رون أن��ب��اء وق��صَّ
ال��س��الم رُس��ِل أَج��لِّ ع��ل��ى وال��س��الِم ال��ص��الة وأف��ض��ُل
ال��ع��رْب ذك��َر ��تُ��ه ه��مَّ ورف��ع��ْت األرْب ب��ه أُم��ت��ه ب��ل��غ��ْت م��ن
أس��م��ائ��ه ف��ي ال��س��اب��ِح وع��رش��ِه س��م��ائ��ِه ف��ي ال��ل��ه ع��ل��ي��ه ص��لَّ��ى
أص��ح��اب��ِه ل��م��ح��س��ِن��ي ��ه��ا وزفَّ ِرح��اب��ِه م��ن ال��ج��ن��َة وج��ع��ل
��دا َم��هَّ م��ا بَ��ع��ده ال��راف��ع��ي��ن ال��ه��دى أئ��م��ة ال��ح��ِق خ��الئ��ِف
ال��رقِّ ق��ي��ود م��ن ال��م��ن��ق��ذي��ن ل��ل��ح��قِّ ب��ال��ق��ن��ا ال��ف��ات��ح��ي��ن
ل��ي ال��آلَّ م��ن ال��ُوس��ط��ى ت��ال وم��ن اآلِل ن��ظ��اَم ال��ُخ��ْل��َد وج��ع��ل
ال��ب��اس أُس��وِد ال��ج��وِد، زواخ��ِر ال��ع��ب��اس وب��ن��ي ع��ل��يٍّ ب��ن��ي
وم��ظ��ه��را ح��َس��بً��ا األرف��ع��ي��ن ��را ُم��ط��هَّ ن��س��بً��ا األك��رم��ي��ن
��ِم ب��ال��ت��وهُّ األم��ور ت��أخ��ِذ ال واف��ه��ِم بُ��ن��يَّ ي��ا ف��اس��م��ْع وب��ع��ُد،



اإلسالِم وُعَظماء الَعرب ُدَوُل

ال��غ��رِب1 وأه��ل ال��ش��رق ب��ن��ي ع��ل��ى ال��ح��رِب ب��ه��ذي ال��ل��ه رم��ى ��ا ل��مَّ
األف��ع��اال أس��راره��ا م��ن ي��م��أل ت��ع��ال��ى ي��ع��ل��ُم��ه��ا ل��ح��ك��م��ٍة
ب��األن��ب��اءِ ي��أت��ي��ك غ��ًدا إنَّ ال��ِخ��ب��اءِ م��ن غ��ًدا يُ��ب��رزه��ا
األك��داِر ع��وام��ُل واطَّ��ردت األق��داِر س��واك��ُن ت��ح��رك��ت
ال��ِف��َط��ْن أه��َل ب��ه��ا اب��ت��َل��ى وط��ال��م��ا ال��وط��ْن ب��ه��ج��رِة ال��ل��ه وح��ك��َم
ب��ال��م��ل��م��وِم ل��ي��س ف��ك��ٍر ب��ن��اِت ال��ه��م��وِم ع��ل��ى أس��ت��ع��ِدي ف��ك��ن��ُت
ال��بَ��ط��ال��ْه ي��ق��ت��ُل َم��ن وب��ط��ٌل وال��َع��ط��ال��ْه ال��ف��راَغ أس��ت��دِف��ع
اس��ت��ع��ظ��م��ُت م��ا ال��رج��ال ِس��يَ��ِر م��ن ن��ظ��م��ُت أن ال��ل��ه أراد ح��ت��ى
واألح��داث األع��م��ال ج��الئ��ُل األح��داِث ف��ي ت��ب��ع��ُث ب��م��ا ِع��ل��ًم��ا
ال��م��ح��تَ��ذَى ال��م��ث��ال ف��ي ع��ل��ي��ه ف��اك��ث��ْر اغ��ت��ذى تُ��غ��ذِّي��ه م��ا ال��ص��ب��يَّ إن
ع��َج��ْز ل��م��ن م��ْرك��بً��ا زع��م��وه ق��د ال��رََّج��ْز م��ن واس��ًع��ا ب��ح��ًرا واخ��ت��رُت
��الَف��ْه ال��سُّ تُ��ق��وُِّم ال ال��ك��أُس خ��الَف��ْه وأرى رأيً��ا ي��رْون
ب��ال��ب��ح��ور ول��ي��س ب��ن��ف��س��ه ال��نُّ��ح��وِر ف��ي ال��ل��ؤل��ؤ وق��ي��م��ُة
وأح��زُم ب��ي أل��ي��ُق وت��رُك��ه يَ��ل��زُم ال م��ا ف��ي��ه ل��ِزم��ُت ش��ع��ٌر
ل��ل��م��الم ال��ت��ح��س��ي��ُن ع��رَّض��ك ال��ك��الم ف��ي ي��ُك ل��م م��ا وال��ُح��س��ُن
األح��ج��ار م��ن ال��ع��ذُب ي��خ��رُج ق��د ال��ج��اري ال��نَّ��م��ي��َر ��ل��ِد ب��ال��صَّ ج��اري��ُت
األِل��بَّ��ا ��َل��ِف ال��سَّ ِم��ث��اَل ي��ح��ذو ف��ل��بَّ��ى خ��اط��ري ال��ت��ح��دِّي دع��ا
بُ��غ��ِض ذا ح��اس��ًدا أم��ن��ت وال يُ��غ��ض��ي ك��ري��ٍم م��ن أِي��س��ُت وم��ا
أم��ث��ال��ي م��ن ال��ُج��رأَة ج��اوز م��ا األم��ث��اِل م��ن ُص��غ��ُت ورب��م��ا
ال��ت��ردي��ِد ف��ي ل��ي��س م��ا ل��ذٍة م��ن ال��ج��دي��ِد ف��ي ال��ن��اش��ئُ ل��ي��ج��َد
ُم��ع��ِرض��ا ال��ك��رم��اءِ م��رَّ ُم��رَّ أو ال��رض��ى ع��ي��َن ف��ك��ن ع��ي��بً��ا ت��ج��د ف��إن

العاملية. الحرب 1
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العرب لغُة

ب��ال��ل��س��اِن اإلن��س��ان م��م��يِّ��ُز اإلح��س��ان ذو ال��رح��م��ُن ت��ب��ارك
ال��نَّ��َع��ْم س��ائ��َم األرض ف��ي ع��دا وال ال��نِّ��َع��ْم ب��س��ائ��ر ي��ن��ه��ْض ل��م ل��واله
واألدي��اِن ال��ح��ك��م��ة وه��ي��ك��ُل وال��ب��ي��اِن ال��ع��ل��م أداُة ف��ه��و
وال��ي��راِع ال��لَّ��ه��اة1 وُم��س��تَ��َق��ى واالخ��ت��راِع ال��ف��ك��ر وم��ف��َج��ُر
وال��م��أث��وِر ال��م��ع��ل��وم وُم��ص��َح��ُف وال��م��ن��ث��وِر ال��م��ن��ظ��وِم وَص��َدُف
االج��ن��اِس وع��ل��ى ال��ع��ص��ور ع��ل��ى ال��ن��اِس ب��ي��ن ال��ُع��م��راِن وُم��س��ك��ُة
ِق��وام��ا ل��ه��م ك��ال��ج��ن��س وك��ان األق��وام��ا ج��م��ع ل��س��اٍن ُربَّ
ال��وط��ْن ح��ب��ِل أو ال��ِم��لَّ��ِة ك��ُع��رَوِة ال��ِف��َط��ْن ب��ه واع��ت��ص��م��ْت واس��ت��م��س��ك��ْت
م��ب��َل��غ��ْه ف��ي��ه األق��واُم ي��ب��ل��ِغ ل��م ب��ال��لُّ��غ��ْه م��ج��ًدا ن��ال ش��ع��ٍب وربَّ
ن��ض��اره وج��رْت ن��ع��ي��ًم��ا ��ْت رفَّ ح��ض��ارْه ظ��لِّ��ه��ا ف��ي ل��ه ك��ان��ت
األح��ي��اءِ ق��رائ��َح وأت��رع��ْت ض��ي��اء م��ن األج��ي��ال ع��ل��ى س��ال��ت

∗∗∗
ال��ب��ادي ال��ل��س��اَن ال��ل��ه أودع��ه ب��اِد أو ك��ام��ٍن ُح��س��ٍن وك��لُّ
أس��واق م��ن ال��ق��وُم يُ��ق��ي��ُم ف��ي��م��ا األذواِق ع��ل��ى ال��َع��رُض ه��ذَّب��ه

اللسان. 1



اإلسالِم وُعَظماء الَعرب ُدَوُل

وال��م��ج��نَّ��ْه ال��م��ج��از ذي3 وف��وق اْل��ِج��نَّ��ْه ت��ت��ب��ارى ُع��ك��اَظ2 ع��ل��ى
ال��ن��واِس��م ال��رُّب��ا ف��ي اْل��َح��م��ام س��ْج��َع ال��م��واِس��م ف��ي ��اُن ال��ُك��هَّ وي��خ��ط��ُب
ال��ِع��ق��ي��ان��ا َم��ع��ِدن��ه م��ن أْخ��ذَك ال��ب��ي��ان��ا ال��ق��ب��ائ��ُل ف��ت��أخ��ذُ
��ى ُم��َل��قَّ ن��ف��س��ه م��ن ��نً��ا ُم��ل��قَّ ��ى ُم��ن��قَّ ��ًح��ا ُم��ن��قَّ ُم��ه��ذَّبً��ا
األم��ي��ُر ع��ي��ون��ه ع��ل��ى وه��و ال��نَّ��م��ي��ُر4 ه��و ال��ق��ول ِش��رع��ِة ف��ي
ال��لُّ��ْس��ُن ال��رس��ول ف��ي ��ق��تْ��ه ت��ع��شَّ ُح��ْس��ُن ف��ي��ه إس��م��اع��ي��َل ل��ف��ِظ م��ن
األش��ب��اه��ا ال��ف��ص��اح��ة ف��ي وبَ��زَّ ت��ب��اه��ى وب��ه ت��ح��لَّ��ى ب��ه

∗∗∗
األع��الُم ��اغ��ُة ال��صَّ واألُم��راءُ ال��ك��الُم ت��اَج��ه��ُم ي��زْل ول��م
تَ��َزيَّ��ِن ل��م ي��ون��اُن ب��م��ث��ِل��ه األبْ��يَ��ِن ب��ال��ل��س��ان ��ل��ي��ن ُم��ج��مَّ
وال��ت��ن��زي��ِل ل��ل��وح��ي واخ��ت��اره ب��ال��ج��زي��ِل ال��ل��ه ح��ب��اه ح��ت��ى
ي��زَخ��راِن وال��ح��ك��م��ة ب��ال��ع��ل��م ب��ح��راِن ��ره��ا ف��جَّ ش��ري��ع��ٌة
ُم��ت��َرِع ال��ح��دي��ث م��ن زاخ��ٍر ف��ي ال��م��ش��رِع ُف��راُت ال��وِح��ي م��ن ط��اٍم
َل��ب��ي��ِد وب��ن��ي ُزه��ي��ٍر بَ��ن��ى ال��ب��ي��ِد ُم��ل��وِك ��ي��ِد ال��صِّ ع��ل��ى ف��اض��ا
ال��راح��ا ف��ك��ان��ا م��اءً َوج��دوا ب��ل ال��َق��راح��ا ال��ق��رائ��َح ف��أوردا
وال��م��ن��ق��ول ال��م��ع��ق��ول وك��ث��رِة ال��ع��ق��وِل ن��ه��ض��ِة ع��ن ت��س��ْل ف��ال
ول��ل��ب��ي��ان ال��دن��ي��ا ف��ي ل��ل��ع��ل��م بُ��ن��ي��اِن م��ن ال��دي��ن أط��ال وم��ا
اع��ت��ض��اُد ب��ه��ا ل��ل��ع��ل��م وظ��ل ال��ض��اُد ال��ُم��ص��ل��ح��ي��َن تُ��ع��ي��ُن ظ��لَّ��ْت
ال��َم��ش��ي��ِد ب��رك��ن��ه��ا ون��ه��ض��ْت ال��رش��ي��ِد َدول��ة اس��ت��ق��لَّ��ْت ح��ت��ى
ال��ِج��ن��اُن ال��زَه��َر تَ��ه��ادى ك��م��ا وال��ي��ون��اُن ف��ارُس تُ��ع��ي��ره��ا
ب��ال��غ��ري��ِب ل��ي��س ُج��وٍر أرض ف��ي غ��ري��ب رائ��ٍع َورٍد وك��لُّ
ل��روِح س��َرى روٍح م��ن ك��ال��ل��ط��ِف ال��رُّوِح َص��ف��يِّ غ��ي��َر أخ��ذْت م��ا

وقيل يوًما، عرشين وتستمر القعدة ذي هالل تقوم كانت والطائف، نخلة بني بصحراء للعرب ٌق متسوَّ 2

ويتبايعون. ويتفاخرون فيتناشدون العرب قبائل فيها تجتمع شهًرا،
عكاظ. طراز من للعرب سوقان 3

الصايف. املاء 4
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العرب لغُة

ال��ه��ي��ك��ال ع��ل��ي��ه ال��ق��وُم يُ��ف��ِس��ِد ل��م أش��ك��ال ب��األص��ي��ل ال��دخ��ي��ل ت��رى
ذراع��ا ال��لُّ��غ��ى ف��ي م��ن��ه��ا أرح��ب واالخ��ت��راع��ا ال��ع��ل��َم وِس��ع م��ا
وال��م��ي��الِد ال��َم��ْغ��ِرِس واح��دَة ال��ب��الِد ُم��خ��ت��ِل��َف ت��وطَّ��ن��ْت
داِر م��ن ل��ه��ا األرَض ع��ل��ى وك��م ال��ُم��داِر ال��ف��َل��ك ب��ن��ُت ك��ال��ش��م��س،
م��خ��ت��ِل��ْف إن��اءٍ ف��ي دارْت ك��ال��راح م��ؤت��ِل��ْف وال��ب��ي��اُن ش��تَّ��ى األرُض
ال��ض��ري��ر5 ق��ائ��د وال��م��ت��ن��بِّ��ي ج��ري��ِر م��ن ال��ول��ي��د اغ��ت��رَف
َص��َدْح6 ال��خ��ف��اج��يُّ ال��غ��رب ُرب��ا وف��ي ال��ق��دْح ال��ن��واِس��يُّ ال��ش��رق ف��ي وح��ثَّ
اإلن��ش��اِد م��وِض��ُع ظ��لٍّ وك��لُّ ش��اِد َه��زاٌز َغ��نَّ��اءَ ك��ل ف��ي

∗∗∗
َم��ب��ن��يَّ��ا ث��اب��ٍت أس��اٍس ع��ل��ى بُ��ن��يَّ��ا ي��ا ال��ق��وم ل��س��اُن ه��ذا
َم��ْس��ح��ْه ل��ل��َج��م��ال ع��ل��ي��ه��ا َج��رْت ُف��س��ح��ْه ال��خ��ي��اَل تُ��ن��ض��ي7 أودي��ٌة
وال��م��ع��اِن8 ال��ل��ف��ظ َم��ع��ي��ِن ب��ي��ن ال��م��ع��ان��ي أوان��ُس ت��ن��زلُ��ه��ا
وال��ع��ت��اِب ��بْ��َوة ال��صَّ ولُ��غ��ُة ال��ك��تَّ��اِب ف��ي األوُل ل��س��انُ��ك
وُح��رِّه ص��ح��ي��ح��ه ع��ل��ى وُغ��ْص وس��رِِّه ف��ق��ِه��ِه ُع��ب��اَب ف��ُخ��ْض
��ع��اِع ال��شُّ م��ن األع��َم��ى ��َة وِح��صَّ ال��رِّع��اِع َم��ب��ل��َغ م��ن��ه تَ��ْرَض ال
ال��ك��الِم َم��ع��اِل��ُم ف��إن��ه��ا األع��الِم ��َل��ِف ال��سَّ ع��ل��وَم ْ واق��رأ
أم��ِس واب��ِن وال��ي��وِم غ��ٍد اب��ِن ال��ش��م��ِس ك��ُش��ع��اِع ق��دي��ٍم ُربَّ
األج��ي��اِل ص��ي��ارُف9 ن��ف��ْت وم��ا ال��ل��ي��ال��ي َزيَّ��َف��ِت م��ا وخ��لِّ
َم��ح��ل��ه ف��ي ال��ش��يء وض��ُع يَ��ُف��تْ��ك ك��لِّ��ه ال��ج��دي��د م��ن ت��َض��ْع وال
األوُل يُ��ثْ��ره ل��م ك��ن��ٍز وربَّ ُل ال��ُم��ع��وَّ ع��ن��ده ج��دي��ٍد ربَّ
يُ��ح��دُّ ال األف��ك��ار وَم��ذه��ُب يُ��َس��دُّ ال ال��ع��ق��ل ط��ري��َق إن

العالء. أبي إىل إشارة 5

األندليس. خفاجة ابن 6
تسيله. 7

واملنزل. املباءة املعان: 8
األجيال. من النقاد رفض ما 9
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اإلسالِم وُعَظماء الَعرب ُدَوُل

��َم��يِّ��ِل10 ال��شُّ ط��ري��ق��َة ت��تَّ��ب��ْع ال َم��يِّ��ِل وال��ج��دي��ِد ال��ج��دي��ِد ب��ي��ن
ك��ال��ُغ��راِب! — ال��ل��ه وق��اك — تَ��ح��ِج��ْل ب��األع��راِب األع��ج��اَم ت��خ��ِل��ِط ال
َغ��َرْب11 وال ل��ه��م ن��ب��ٍع ف��ي ف��ل��ي��س ال��ع��رْب ق��وِس ع��ن يُ��ْرَم ل��م م��ا وك��لُّ
اإلح��س��ان م��وط��ِن ف��ي تُ��َج��لِّ ال��ل��س��اِن م��ح��اس��ِن ع��ل��ى ف��اج��ِر
واج��ت��ِد ال��ح��دي��ث ب��أب��واب وِق��ْف ت��ه��ت��ِد ال��ك��ت��اب ب��آداِب وام��ِش
ي��ف��َرُغ ال ال��ذي ال��ح��ْس��ِن وَم��ع��ِدن يُ��ف��َرُغ ف��ي��ه ال��ق��ال��ُب ه��م��ا ه��م��ا

فيه. يبالغ التجديد يف مذهب له وكان الغابر، الجيل يف يعيش كان كبري وطيب مفكر كاتب 10

السهام. منه تُتخذ أيًضا شجر وهو نبع، سهم يقال كما غرب سهم له يقال شجر 11
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التاريخ

ال��ظُّ��َل��ْم؟ ف��ي ع��ل��ي��ه ن��وًرا ج��رى ح��ت��ى ل��ل��ق��ل��ْم األص��مَّ ال��ص��خ��َر ��ر س��خَّ َم��ن
وغ��ْورا1 ��ن��ى ب��ال��سَّ ك��ه��ًف��ا يَ��ن��ُج��ُد وط��ورا ال��ص��ف��ا أث��ن��اءَ يُ��ض��يءُ
ال��ِم��ن��ح��ُت2 إال األق��الم أب��و وم��ا وَم��نْ��ِح��ُت ُع��ن��ُص��ٌر ش��يءٍ ل��ك��ل
ال��ُم��ع��لَّ��ق��ْه أغ��ن��ِت م��ا ُم��غ��ن��ي��ٍة ُم��خ��لَّ��ق��ْه ج��ال م��م��ا ُدْم��ي��ٍة ك��م
ح��دي��ث��ا أو ال��ده��ر ف��ي ح��ادث��ًة ال��ح��دي��ث��ا تُ��ع��رُِّف ق��دي��م��ٌة
وال��ُح��َج��ْر ال��ك��ه��وف ب��ي��ن م��ا وش��بَّ ال��َح��ج��ْر ِح��ْج��ر ف��ي ال��ت��اري��خ ن��ش��أ ق��د
ال��ق��دي��ِم؟ ال��ع��اَل��ِم ح��دي��ِث ُج��لُّ األدي��ِم وف��ي ال��ص��خ��ر ف��ي أل��ي��س
ل��س��اِق َع��ذٍَب م��ن يُ��م��ِرُع��ه س��اِق م��ص��ٍر 3 بَ��ْرِديَّ س��ق��ى وي��ا
ال��م��دائ��ِن ض��ن��ي��ن��ة ك��رم م��ن ال��خ��زائ��ِن ره��ي��ن��َة ي��زل وال
ال��ورْق ك��آي��ِة ال��خ��زِّ آي��ُة م��ا ��َرْق4 ال��سَّ ب��ل��يِّ��ن ج��فَّ وإن يُ��ف��َدى
إن��ج��اب��ا أوراُق��ه وأن��ج��ب��ْت ال��ُع��ج��اب��ا ال��ث��م��َر إل��ي��ن��ا س��اق
ال��ع��ق��ول ث��م��َر ت��ب��نَّ��ى ل��ك��ن ال��ب��ق��وِل وال ك��ال��ري��اح��ي��ِن ال

واألحجار. الكهوف يف والكتابات النقوش إىل إشارة هذا وكل الحجر، الصفا 1
واآلثار. الحجارة عىل النقوش واملراد نحتها موضع وهو الحجارة منحت من املعدن، املنحت: 2

للكتابة. قرشه يستخدمون املرصيني قدماء كان كالقصب نبات الربدي 3
الحرير. 4



اإلسالِم وُعَظماء الَعرب ُدَوُل

∗∗∗
وال��ت��ق��اُدم ال��ع��ه��د ت��ن��ائ��ي ع��ل��ى آدِم ح��دي��َث ق��صَّ س��ب��ح��انَ��ه
ال��ُم��ن��زَّل��ْه ُك��ت��ب��ِه ف��ي ��ه ب��ن��صِّ َم��ن��ِزل��ْه أع��ل��ى ال��ت��اري��خ ورف��ع
ف��ص��ولُ��ُه َغ��َل��ْت ال��ح��وام��ي��م5 وف��ي أُص��ولُ��ُه َع��َل��ْت األن��اج��ي��ل ب��ي��ن
وال��م��ع��اِل��م؟ األع��الم وأق��دَم ال��ع��اَل��ِم ِظ��لَّ ال��ت��اري��ُخ ي��ُك أل��م
ال��زائ��ُل ال��ب��ق��اءَ ن��ال أْن وظ��نَّ األوائ��ُل ب��ه ال��ُخ��ْل��َد ��َم ت��وهَّ
ُم��س��ت��دي��م��ا األرض ف��وق وال��ذْك��ُر ق��دي��م��ا ب��ه ��ي��ُت ال��صِّ وُط��ِل��َب
وال��م��ول��وِد وال��بُ��ن��ي��ان ال��ع��ل��م ف��ي ال��خ��ل��وِد ��َة ِه��مَّ ت��رج��و وال��ن��ف��ُس
َف��وِت ب��ع��د ال��وج��دان وت��زع��ُم م��وِت ب��ع��د ال��ح��ي��اَة ��ُم تَ��وهَّ
َم��ج��اُل ل��ه��م ال��ذْك��ر ف��ي ف��ك��ان اآلج��اُل ال��ن��واب��غ ع��ل��ى ض��اق��ْت
اآلي��ات ُم��ص��رُِّف أودع��ه ال��ح��ي��اِة ه��وى روٍح ذي ك��ل ف��ي
َس��وا ح��دٍّ ع��ل��ى وال��ش��اَة ت��ُك ال ال��ه��وى ف��ْخ��َم أح��ب��ب��تَ��ه��ا إذا ف��ُك��ْن
األف��ه��اُم ل��ه واح��ت��ال��ت ب��ال��ُخ��ْل��ِد ه��ام��وا ك��ي��ف اآلب��اءِ إل��ى ان��ُظ��ْر
ال��ه��وى ف��ي ف��غ��ال��ى ال��ذِّك��َر ��َق ت��ع��شَّ ُه��َوا َم��ن ال��ِب��ن��اءِ ف��ي وُه��و رم��س��ي��ُس
اس��ت��ئ��ث��ارا ق��ب��َل��ه ال��م��ل��وك ع��ل��ى اآلث��ارا َغ��ص��َب ح��ت��ى زال م��ا
ال��ُم��ه��دَّم��ا ��َع ال��ُم��رقَّ وان��ت��َح��َل وق��دََّم��ا ع��ص��وره��ا ف��ي ��َر أخَّ
ش��ب��ي��ِه م��ن َش��يَّ��َد ِل��م��ا وم��ا أب��ي��ه ب��ن��ي آث��اَر يَ��س��ِرُق

∗∗∗
ال��م��درس��ْه ف��ي وه��م��ا ال��زم��اُن ي��م��ض��ي َدرََّس��ْه َم��ن أو ال��ت��اري��َخ َدَرَس َم��ن
ال��ن��ه��اي��ه ب��اِل��غ ال��ك��ت��اُب وال غ��اي��ْه ال��ك��ت��اب ف��ي ي��ب��ل��غ��ان ال
ال��ق��ي��اِم إل��ى اْل��َج��دِّ آدَم م��ن واألي��اِم ال��ن��اس ك��ت��اُب ذاك
واإلن��ش��اءَ ال��ت��أل��ي��َف وأت��ق��ن ش��اءَ م��ا ب��ه ال��ده��ُر ت��أنَّ��َق
ب��اب غ��ي��َر ف��ي��ه أت��مَّ وم��ا ال��ش��ب��اب زم��َن ف��ي��ه أن��ف��َق
ي��ِج��لُّ ال��ِب��ل��ى ن��وائ��ب وع��ن ��ِج��لُّ ال��سِّ يَ��ط��ويَ��ه أن ي��ك��بُ��ُر

القرآن. سور 5
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التاريخ

ب��ال��رم��اِح ع��ل��ي��ه م��ش��ْت ول��و ال��م��اح��ي ال��ُم��غ��ي��ِر ك��فِّ ع��ل��ى ع��اٍل
ب��ال��ول��ي��ِد6 ال��م��ص��َح��ِف ت��ه��ازَؤ ال��ب��ل��ي��ِد ب��ال��غ��اش��ِم م��س��ت��ه��زئٌ
َوَس��ْم م��ا ال��ق��ب��ي��ح ف��ي ي��زول وال رَس��ْم م��ا ال��ج��م��ي��ل م��ن ��ح��ي ي��مَّ ال
غ��اِل��ب��ا ال��ط��ب��اع م��ن ون��ازًع��ا ُم��ط��ال��ب��ا خ��اط��ًرا وج��دَت ف��إن
ال��دَِّم��ْن ف��ي ��ْل وت��ن��قَّ ال��طُّ��ل��وَل واغ��َش ال��زم��ْن أع��ي��ان آث��ار ع��ل��ى ف��ِق��ْف
األف��ك��ارا ل��ل��ح��ك��م��ِة يُ��ه��ي��ئ��ا واالدِّك��ارا ال��ن��ْج��وى وع��ال��ِج
األخ��ب��اُر تُ��وَدُع��ه��ا وح��ك��م��ٌة االع��ت��ب��اُر ال��ت��اري��خ ف��ي ف��ال��رُّوُح
ال��ث��م��ي��ِن م��ن ال��َغ��ثَّ وَم��يِّ��ِز أم��ي��ِن ��ٍق ُم��ح��قِّ م��ن وُخ��ذْه
��ى ت��ق��صَّ ف��ق��د ق��صَّ َم��ن ك��لُّ م��ا ��ا ال��ِم��َق��صَّ َخ وال��ُم��ؤرِّ إي��اَك
م��ب��ي��ن��ا َم��ظ��ل��َم��ٍة ف��ي ت��ج��ْده ال��ُم��ب��ي��ن��ا ال��ُم��ع��بِّ��َر ِم وق��دِّ
س��ائ��غ��ا َع��ذْبً��ا ال��ف��ض��ِة ف��ي وتُ��ْس��َق ص��ائ��غ��ا أو َج��ْوَه��ًرا م��ن��ه وتَ��ْل��َق
ي��ج��ري��ان ال��ت��اري��خ ف��ي ع��ي��ن��ان وال��ب��ي��اِن ال��ش��ع��ر ك��ري��م ف��م��ن
ال��ع��وادي أي��اِم��ه��ا ع��ل��ى م��ش��ْت ال��ب��وادي م��ن أواِب��ٌد7 ل��وال
دن��ي��اه��ا ت��م��ثَّ��َل��ْت ش��ع��ِره��ا ف��ي أح��ي��اه��ا م��وت��ه��ا ب��ع��د ال��ش��ع��ُر
وت��ص��نَ��َع��ه ت��خ��لُ��َق��ُه ب��أن ف��اخ��َش ت��ص��نَ��ع��ْه أن م��رًة م��ل��ك��َت وإن
ال��َخ��بَ��ْث يَ��ن��ف��ي ال��ذي ك��ال��ك��ي��ر8 أل��ي��س ال��ع��بَ��ْث ع��وادَي ي��أَْم��ْن ل��م وه��بْ��ه
ال��ص��ف��اِت أراِذِل م��ن وال��ِك��ذُب ال��رُّف��اِت ع��ل��ى ال��ِك��ذَْب أق��ب��ح م��ا
ع��ال��م��ا؟ ي��غ��شُّ ف��ي��م��ن ت��رى م��اذا ال��م��ظ��ال��م��ا َج��َم��ع ن��ف��ًس��ا غ��شَّ م��ن

املصحف. مع الوليد قصة إىل إشارة 6
الغرائب. األوابد 7

الحداد. فيه ينفخ زقٌّ 8
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الوطن

وال��ِف��ط��ْن وال��ق��ل��وب ال��ع��ي��وِن ِم��ْلءُ ال��وط��ْن يُ��دَع��ى ال��ث��رى م��ن وج��ان��ٍب
ع��اق��ِل2 وك��ل 1 س��ْه��ل��يٍّ وك��لِّ ال��ع��اق��ِل ل��آلدم��يِّ ُم��َزيَّ��ٌن
واِد م��ن ات��خ��ذْت ف��ي��م��ا وال��نَّ��م��ِل ال��ب��وادي ف��ي ال��خ��ادِر واألس��ِد
أع��ط��اِن��ه��ا إل��ى اإلبْ��ل ك��نَ��ْزع��ِة أوط��ان��ه��ا إل��ى ال��ن��اس ونَ��ْزع��ُة
م��ك��ان��ا ب��ه يُ��س��اوون وال ك��ان��ا م��ن��ذ األق��وام يُ��ح��بُّ��ه
ال��ف��داءِ ل��غ��اي��ة َج��َرْوا ِم��ن��ه ال��نِّ��داءِ أَيْ��َس��ُر أت��اه��م إذا
األل��ف��اُظ ب��اس��م��ه إال ت��ج��ِر ل��م وال��ِح��ف��اُظ ال��ح��ن��ي��ُن ذُِك��ر أو
ِع��رض��ِه دون ُزل��َن ُع��روٍض وم��ن ح��وِض��ِه ح��وَل ِس��ل��َن دم��اءٍ م��ن ك��م
اآلج��اُل ت��س��ت��ح��ي يُ��الَق��ْوا أن م��ن رج��اُل ق��ض��ى س��ب��ي��ل��ه وف��ي
ف��س��اق��وا ل��ه��م ال��ن��اس وان��ق��ادِت ��اق ال��ُف��سَّ ت��اَج��َر ك��م وب��اس��م��ه

∗∗∗
واألِب ع��ل��ي��ه األمِّ ك��رام��َة األَب��ي ال��ح��رِّ ع��ل��ى ال��داُر وتَ��ك��ُرُم
ال��ك��ري��ِم ال��وط��ن ف��وق ت��ح��م��ي��ه ح��ري��ِم وال ِع��رٍض م��ن ول��ي��س
س��م��ائ��ِه م��ن ه��بَّ َرْوٌح وال��رُّوُح وم��ائ��ِه تُ��رب��ت��ه م��ن ال��ج��س��ُم

السهل. ساكن 1

كالوعل. الجبل ساكن 2



اإلسالِم وُعَظماء الَعرب ُدَوُل

ن��ب��اِت��ِه م��ن ف��ه��و َول��ْدت وم��ا ِه��ب��اِت��ِه م��ن ح��ول��ك م��ا وك��لُّ
وال��م��ف��اخ��ر اآلث��ار ِخ��زان��ُة اآلخ��ر ع��ن��د ِل األوَّ أم��ان��ة
األح��ب��اب م��ن ال��ده��ُر وَق��َص��َف ال��ش��ب��اِب م��ن ج��فَّ م��ا وح��وُض
ال��خ��ي��اِل ف��ي األي��ام وأث��ُر ال��ل��ي��ال��ي م��ن ب��ان م��ا وَرْس��ُم
ال��ق��ش��ي��ِب ع��ل��ى ال��ب��ال��ي وُم��ل��ب��ُس وال��م��ش��ي��ِب ال��ش��ب��اِب وُم��ِخ��ل��ُق
أح��ب��اِب وم��ن أه��ٍل م��ن ِش��ئ��َت م��ا ال��يَ��ب��اِب ال��ب��ل��َق��ِع ث��راه وف��ي
ب��اْل��َح��ِف��يِّ ي��ُك ل��م م��ن وه��شَّ ب��ال��وف��يِّ ل��ي��س م��ن ل��ه َوَف��ى

∗∗∗
ال��س��ل��ط��اُن ل��ألم��م يَ��ن��ِظ��ُم��ه��ا أوط��اُن ل��ه ك��ال��ن��اِس وال��ُم��ْل��ُك
ن��اِس َوالءَ ن��اٌس ويَ��دَّع��ي األج��ن��اِس س��ائ��َر ج��ن��ٌس يَ��دي��ُن
ال��َغ��ِويِّ ف��ي ال��راش��ُد وي��أُم��ُر ب��ال��ق��ويِّ ال��ض��ع��ي��ُف ي��أت��م��ُر
ب��األط��راِف ال��بُ��ه��رِة3 م��ش��دودِة ال��طِّ��راِف م��م��دودِة ُدول��ٍة ف��ي
ك��ال��ج��ب��اِل ال��م��اء تَ��ب��ن��ي ك��ال��ري��ح اإلق��ب��اِل ذُرا ال��ع��ن��ُف ب��لَّ��غ��ه��ا
ف��خ��رَّا ع��ش��يَّ��ًة ورك��دت ف��اش��م��خ��رَّا ع��ل��ي��ه ُض��ًح��ى ه��بَّ��ْت
س��ْل��ِك��ه��ا ِم��ن ال��ق��رى ي��واق��ي��ت َوَه��ْت ُم��ْل��ك��ه��ا اتِّ��س��اُق راع ال��ت��ي روم��ا
يُ��ن��َظ��ِم ل��م ك��أن ال��ت��اُج وأص��ب��ح ال��ُم��ع��ظَّ��ِم ع��رش��ه��ا ع��ن ه��وْت أم��س��ت
أي��اَم��ى َس��بَ��ت��ه��م��و أُم��ٍم ف��ي األي��اَم��ا وال ال��ل��َه تَ��تَّ��ِق ل��م
َس��نُّ��وه��ا وُس��نَّ��ة ت��ك��بُّ��ًرا ب��نُ��وه��ا ف��وق��ه��م ال��زم��ان، ب��ن��و
ن��واه��ا أو ال��دار ت��دان��ي ع��ل��ى س��واه��ا وط��ٍن م��ن ل��ه��م وم��ا
ِوئ��اِم ب��ال ش��تَّ��ى وأَُم��ٌم ال��ت��ئ��اِم ب��ال أوط��اٍن ك��ث��ي��ُر
األح��ق��اِد ك��ام��ن م��ن والع��ٌج ال��م��ن��ق��اِد َك��ِب��د ف��ي وَج��ْم��رٌة
وال��ج��دار ب��األُسِّ ت��ن��زل ال��دار ف��ي وق��ع��ْت ف��أس وك��لُّ
ال��زم��اِن ُس��نَّ��ُة وأدرك��تْ��ه��ْم ال��روم��اِن ع��ل��ى ال��ل��ه ف��ح��َك��َم
أَم��ْم م��ن ح��ق ل��ل��ش��ب��اب واإلْرُث األم��ْم ُش��بَّ��اُن األي��اَم ِل��ت��رَث

الوسط. 3
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الوطن

ب��ع��ده ال��زم��اَن ق��وُم��ه وس��اد وع��دْه ال��ن��ب��يَّ ال��ل��ه وأن��ج��َز
ط��ارِق ب��س��ي��ف ال��غ��رب وأخ��ذوا ال��م��ش��ارِق ف��ي ق��ي��ص��َر ف��ورث��وا
ح��ي��ن��ا ال��ع��اَل��م��ي��َن ف��ي وَع��َدل��وا ف��ات��ح��ي��ن��ا األم��ص��ار ��ن��وا وأمَّ
وال��ُق��طَّ��ان��ا األه��ل��ي��ن وح��اس��ن��وا أوط��ان��ا ال��ق��رى ُك��لَّ وات��خ��ذوا
وح��يَّ��ا ق��ب��ي��ل��ًة ال��م��ال م��ن ح��يَّ��ا ال��ع��رب��يُّ َح��لَّ ف��ح��ي��ث
وال��َم��س��اوي األق��وام م��ح��اس��َن ال��ت��س��اوي ع��ل��ى األرَض وش��اط��ر
ي��َزاال ول��ن ب��اٍق وف��ض��لُ��ه��م وزاال س��ل��ط��انُ��ه��م ان��ق��ض��ى ح��ت��ى
وال��م��ق��اُد ال��زِّم��اُم وان��ت��ق��ل ال��ب��الُد ك��دأْب��ه��ا ت��غ��يَّ��رت
يَ��دي��ن��ه��ْم َم��ن األي��ام ع��ل��ى يُ��ع��ي��ِي دي��نُ��ه��ْم ال��ش��ع��وب ب��ي��ن ودي��نُ��ه��م
نَ��َزْل وَم��ن ج��ال َم��ن ع��ل��ي��ه ي��م��ض��ي يَ��َزْل ل��م ب��اٍق ال��ل��س��اُن وذل��ك
األم��واِت ت��ك��لُّ��ُم وع��َج��ٌب األص��واِت س��وى م��ن��ه��م��و ي��ب��َق ل��م
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احلرام البيُت

وق��دْم ُخ��فٍّ أول ع��ل��ى ��ت ُح��جَّ ال��ِق��دْم م��ن ِم��ي��َس��ٌم1 ع��ل��ي��ه��ا داٌر
ص��ح��نُ��ه��ا اآلخ��ري��ن ف��ي وح��ص��نُ��ه ُرك��نُ��ه��ا األول��ي��ن ف��ي ال��ه��دى َم��ه��ُد
ِم��ح��راب��ه��ا ف��ي إب��راه��ي��َم وخ��دُّ ت��راب��ه��ا ف��ي ال��رُّْس��ل ِج��ب��اُه ت��ل��ك
أس��ع��ُد ب��ال��ث��ن��اءِ وه��و ال��ده��ر ف��ي أس��ع��ُد2 ك��س��اه��ا ع��م��ا غ��ن��ي��ٌة
تَ��ْق��بَ��ِل ل��م وم��ن م��ن��ه َق��ِب��ل��ْت م��ن ال��ُم��ْس��بَ��ِل ال��ي��م��ان��ي ف��ي ج��اله��ا وك��م
ال��ح��ري��را ت��ل��َع��ُن َع��روٍس ُرب ض��ري��را وْش��يَ��ه��ا ت��ل��م��س��نَّ ال

∗∗∗
األط��واِد ت��ب��ذَُّخ ت��ت��خ��ذْ ل��م ال��وادي ِش��ع��اب ب��ي��ن ت��واض��ع��ْت
اإلي��وان ت��ع��اِل��َي ع��ل��ْت وال ��وَّاِن3 وال��صَّ ��اح ��فَّ ب��ال��صُّ تُ��بْ��َن ل��م
ح��ش��ْر ال��ج��نَّ ل��ه��ا س��ل��ي��م��اُن وال ال��ب��ش��ْر ف��ي��ه��ا أره��ق��ت ُخ��وف��و4 ي��ُد ال
ُم��ن��اوِل5 ي��اف��ٍع ب��اب��ٍن أُِع��ي��َن ُم��زاوِل ُم��ق��ِب��ٍل ش��ي��ٍخ ُص��نْ��ُع ب��ل

جمال. 1

كساها. من أول وإنه وامُلالء، الوصائل الكعبة كسا من 2

العظيمة. الحجارة 3
مشهور. فرعون 4

السالم. عليهما وإسماعيل إبراهيم هما 5



اإلسالِم وُعَظماء الَعرب ُدَوُل

ال��ح��ْج��ر6 ال��يُ��م��ن ع��ل��ى ف��ي��ه��ا ووض��ع��ا ح��ج��ْر ف��وق ح��ج��ًرا رف��ع��اه��ا ق��د
ال��م��ع��ه��ُد وي��ع��ل��و األرُض وت��خ��ش��ُع ي��ش��ه��ُد واألم��ي��ُن يُ��وح��ي ال��ل��ه
ال��زم��ان ع��ل��ى ال��ظ��ل م��م��دودَة اإلي��م��ان ق��ب��ة ت��ج��لَّ��ْت ح��ت��ى
وال��ق��رى وال��ق��ص��وُر ال��ق��ب��اب تُ��ط��َوى ال��ق��رى7 أم ف��ي ك��أم��ِس ورك��نُ��ه��ا
ت��ق��وى ال��زم��ان ت��ط��اول ع��ل��ى وت��ق��وى َخ��ش��ي��ٍة م��ن دع��ائ��ٌم
ع��ن��ك��ب��وت ال��ب��اط��ُل ب��ن��ى وم��ا ال��ث��بُ��وُت ل��ه ال��ح��قُّ ب��ن��ى وم��ا
وب��ال��ج��واِر ب��ال��ب��ي��ت واخ��ت��صَّ ال��ح��واري8 م��ن ال��ل��ه ت��ق��بَّ��ل
ال��س��ب��ي��ال يَ��ه��دون��ه��م��و ل��ل��ب��ي��ت ق��ب��ي��ال ع��ب��اده م��ن واخ��ت��ار
م��ه��دا ال��ع��ت��ي��ِق ال��ب��ي��ت ال��ن��ازل��و ع��ه��دا ال��ك��رم��اءُ اإلل��ه أُولُ��و
ه��اَج��ِر9 بَ��ن��اِن م��ن تَ��ِدرُّ وه��ي ال��ه��واِج��ِر ف��ي زم��زَم ال��راض��ع��و
ال��ص��ب��ي��ُح11 ُج��رُه��ُم واألم��ه��اِت ال��ذب��ي��ُح10 آب��ائ��ه��ُم ُغ��رَُّة
م��ك��ْه ِش��ع��اُب م��ن��ه��م ت��ض��وَّع��ت بَ��كَّ��ْه12 ح��ول إس��م��اع��ي��َل أب��ن��اءُ
وآخ��ُرْه نُ��ب��وٌَّة أوَّلُ��ه م��ف��اخ��ُره م��ح��ب��وك��ٌة ب��ي��ت��ه��م��و

∗∗∗
وال��يَ��َم��ْن وال��ش��آم ال��ِح��ج��از ِم��ْلءَ ال��زم��ْن ع��ل��ى ق��ب��ائ��ًال ان��ت��ش��روا
ال��ب��ق��اِع ع��ام��ر ف��ي وَح��َض��ٌر وق��اِع نَ��ش��ٍز ب��ك��ل بَ��ْدٌو
َوْل وال��دُّ ِف��ي��ه��م األي��ام ��َل ت��ن��قُّ األَوْل دي��ان��اُت ف��ي��ه��م ��َل��ْت ت��ن��قَّ
َع��ْدوا ال��ِق��ف��ار أج��واَز ي��ق��ط��ُع َع��ْدَوى ال��ق��دم��اءِ ب��ي��ن وال��دِّي��ن

األسود. الحجر 6
مكة. 7

السالم. عليه إبراهيم 8
السالم. عليهما إبراهيم زوجة 9

إسماعيل. 10
البائدة. العرب من حي جد 11

مكة. بطن 12
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الحرام البيُت

ال��ِح��ج��ازا أن��ق��ذَ س��ن��اٍن13 واب��ُن م��ج��ازا وج��دْت ال��َم��ج��وس ن��اُر
ال��خ��ل��ي��ِل ِم��لَّ��َة ي��تَّ��ب��ع��ون ب��ال��ج��ل��ي��ل ت��ؤم��ُن ب��ق��ي��ٌة
ال��ب��اري ي��ع��ب��دون ك��ت��اٍب أه��ُل األح��ب��اِر ُه��دى ع��ل��ى وُع��ص��ب��ٌة
خ��يَّ��م��ا؟ ��ع��اب ال��شِّ ب��ه��ات��ي��ك ف��م��ن َم��ريَ��م��ا اب��ِن أو ِع��م��راَن اب��ِن آُل
إل��ح��اُد ل��ه��م��و دي��ٍن ك��ل ع��ن ��اُد ُج��حَّ َده��ري��ٌة وِف��رق��ٌة
ال��ُم��ن��اِر ل��ل��ك��واك��ب س��ج��دوا أو ب��ال��ن��ار اف��ت��ت��ن��وا وآخ��رون
ال��ش��ج��ْر م��ن اس��ت��ن��ب��ت��وا م��ا ع��ب��دوا أو ال��ح��ج��ْر م��ن ن��ح��ت��وا م��ا ألَّ��ه��وا أو
واألب��دان��ا األرواَح وق��دََّس دان��ا ب��ال��ح��ي��واِن وغ��ي��ُره��م
وال��ج��الل��ْه ال��ق��وة إل��ى ي��ع��ش��و14 وال��ض��الل��ْه ال��ح��ي��رِة م��ن ك��لٌّ
ال��ح��ي��اة إل��ى ال��ُم��ح��ي��ي وج��اوزوا األي��اِة15 إل��ى ال��ش��م��َس ه��ج��روا ق��د
األس��م��اءُ ُح��بِّ��ه��ا ف��ي ف��ك��ثُ��رْت أس��م��اءُ أل��ُس��نَ��ه��ْم وب��ل��ب��ل��ت

∗∗∗
ت��ه��ت��ِل��ْك ُس��راه��ا ف��ي ال��وف��ود16 تُ��م��س��ي ال��م��ِل��ْك وال��ب��ي��ُت ال��ُم��ل��ِك داُر م��ك��ُة
وِم��لَّ��ْه م��ذه��ٍب اخ��ت��الف ع��ل��ى وال��تَّ��ِج��لَّ��ْه ال��ح��ب ف��ي وات��ف��ق��وا
اإلب��ل روازَح18 ال��خ��ي��ل ض��واب��َح17 وج��ب��ْل س��ه��ٍل ك��ل م��ن ي��ج��م��ُع��ه��ْم
ب��ابَ��ه ��راُة ال��سُّ ��ي��ُد ال��صِّ وي��ح��ُج��ُب ق��ب��ابَ��ه س��اداتُ��ه��ُم يَ��ْس��ِدُن19
ب��ال��رَّف��د20 غ��ي��ره��م ال��غ��ام��رون ال��وف��د ُس��ق��اُة ��ْح��ُب ال��سُّ وه��اِش��ُم

فأطفأها سون، يتمجَّ وكادوا لهم فتنة فكانت الجاهلية يف العرب ببالد ظهرت نارا أنَّ األثري ابن يف 13

العبيس. سنان بن خالد
إىل. يجيء 14
الشعاع. 15

البيت. إىل بالليل مسريها 16

العدو. شدة من أنفاسها تُسمع أي 17
إعياء. إبلهم منطرحة أي 18

يخدم. 19
العطاء. الرفد: 20
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اإلسالِم وُعَظماء الَعرب ُدَوُل

آلخ��ري��ن��ا ُط��ْه��ٌر وَم��ن��َس��ٌك21 ُم��ج��اوري��ن��ا ألق��واٍم داٌر
ب��األن��س��اِب ال��ن��داءِ ونَ��ْدَوُة واالك��ت��س��اِب ��ْوِم22 ال��سَّ وَم��وِس��ُم
ووائ��ُل أع��واده م��ن إي��اُد23 ال��ق��ب��ائ��ُل ب��ه ��ْت َح��فَّ وِم��نْ��بَ��ٌر
ب��ال��ق��ي��راِط ال��ق��ي��راُط ي��تَّ��ِزن ُس��ق��راِط إل��ى ��ا24 ُق��سٍّ ال��نُّ��ه��ى ف��ي ِق��ْس
ُم��ن��اض��ال ح��ق��ي��ق��ٍة ع��ن وك��ان ف��اض��ال وك��ان َم��س��ي��ح��يٍّ��ا ك��ان
ُرواِت��ْه م��ن ��دِّي��ُق ال��صِّ وال��ص��اح��ب ِع��ظ��اِت��ْه ن��اق��ل��ي م��ن ُم��ح��م��ٌد
ِق ال��خ��الَّ ح��َم��ى وه��و ال وك��ي��ف واألخ��الِق اآلداِب وَح��َرُم
َس��ْف��ُك ل��ل��دم��اء يَ��ح��لُّ وال واإلف��ُك ب��ه ال��ُه��ْج��ُر يُ��ن��َط��ُق ال
َم��ش��اُع ب��ه ال��ع��ب��ادات ك��ُل ُم��ش��اُع25 ُم��ش��ت��َرٌك وَم��ع��ب��ٌد
واألص��ن��اُم ال��ل��ُه ف��ي��ه يُ��ع��ب��ُد األن��اُم ي��َر ل��م م��ن��ه أع��ج��ُب
ال��ب��اط��ُل ع��ل��ي��ه ال��ح��قَّ ي��ج��اوُر ع��اط��ُل ال��ج��ن��ب��اِت خ��ال��ي ف��ال��ب��ي��ُت
ال��ج��الِل ذي ل��ل��ه وت��ارًة ول��ل��ِخ��الِل ل��ل��ِب��رِّ يُ��َح��جُّ
َربَّ��ا ي��ع��ب��دون ق��وم وك��ل أح��بَّ��ا م��ا ح��ول ف��ري��ٍق ك��لُّ
ال��روِم ف��ي وال ال��ف��رس ف��ي يُ��ل��َف ل��م ال��ُق��روِم ل��ل��ع��رب ��ٌح ت��س��مُّ
ال��زُّع��اف��ا وال ال��س��ج��َن يَ��ذِق ل��م ُم��ع��اَف��ى ج��اورُه��ْم ل��و ُس��ق��راُط

متعبد. 21

املساومة. 22
قبيلتان. ووائل إياد 23
حكيم. خطيب عربي 24

مقسوم. غري وهو واحد، واملشاع امُلشاُع 25
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الرشيفة النبوية السرية

األبُ��وَّْه ال��ط��اه��ُر ال��ذب��ي��ح1 اب��ُن ال��نُّ��بُ��وَّْه ُس��الل��ُة ُم��ح��م��ٌد
ال��ق��ب��ي��ل��ْه ال��ب��اذُخ ال��ُق��رش��يُّ ن��ب��ي��ل��ْه ط��ي��ن��ًة ال��ع��رب��يُّ
َس��ع��ُد2 ال��ُف��ص��ح��اءُ وُم��رِض��ع��وه ال��َج��ْع��ُد ال��ج��م��ي��ُل ال��ن��ور ذو أب��وه
وزْه��َرْه ه��اش��ٌم3 ون��ب��ع��ت��اه ُش��ه��رْه ال��رف��ي��ُع ال��ن��ج��ُم وب��ي��تُ��ه

∗∗∗
ال��ب��ن��ي��ن��ا س��ي��َد ي��ت��ه��يَّ��ْب ل��م ج��ن��ي��ن��ا ب��ه ال��يُ��تْ��ُم ن��زل ق��د
ال��ب��ن��اي��ْه ن��ْش��أَِت��ه ف��ي تُ��ح��ِس��ُن ال��ع��ن��اي��ْه ب��أم��ره ف��ن��ه��ض��ْت
ي��ت��ي��م��ا ِس��ل��ُك��ه��م ف��ري��ًدا ح��وى ي��ت��ي��م��ا آلُ��ه ح��واُه ��ا ل��مَّ
األب��رِّ ط��ال��ٍب أب��ي إل��ى األغ��رِّ ال��م��ب��ارِك َش��يْ��ب��َة4 م��ن
ال��َج��دِّ ِه��ب��ات م��ن ع��مٍّ وُرب ال��َج��دِّ ك��ح��ن��وِّ ُح��نُ��وَّ وال
ذُلُّ��ُه ال��ي��ت��ي��م م��ن ل��ه ل��ي��س وَدلُّ��ُه َس��م��تُ��ه5 ُح��ل��ًوا ف��ش��بَّ

إسماعيل. 1
العرب. من حيٌّ 2

سادات من وكالهما ألمه، جدِّه مناف عبد أبو وزهرة: ألبيه، هللا رسول جدِّ املطلب عبد أبو هاشم: 3

العرب.
هللا. رسول جد املطلب عبد اسم 4

السلوك. وحسن والوقار السكينة : لُّ والدَّ الهيئة، حسن ْمت: السَّ 5



اإلسالِم وُعَظماء الَعرب ُدَوُل

واألزالِم6 ال��خ��م��ر اج��ت��ن��اب م��ن اإلس��الم أدب ف��ي ُم��رت��ِس��م��ا
ن��ب��ي��ا يُ��ج��ت��بَ��ى م��ن وه��ك��ذا ص��ب��ي��ا ال��دُّم��ي ع��ن ُم��ن��ح��رًف��ا
ق��ري��ِش ب��ن��ي ف��ي وُخ��يَ��الءَ وَط��يْ��ِش نَ��زٍق م��ن ً ُم��ب��رَّأ
ب��األم��ي��ِن األع��ي��ان ب��ن��ي دون األم��ي��ِن ال��ب��ل��د ف��ي ��بً��ا ُم��ل��قَّ
آب��اِئ��ه ُح��َل��ى م��ن ك��ان وال��ص��دُق ِص��ب��اِئ��ه ف��ي ب��ال��ص��دِق ��ًال ُم��ج��مَّ
ال��م��ج��اِل ُم��َج��لِّ��َي7 ي��زل ف��ل��م ال��رج��ال ل��غ��اي��ة ج��رى ح��ت��ى
َخ��لُ��ْق ل��ل��س��ب��ِق ال��ل��ه ع��ب��د اب��ِن م��ث��ُل ال��ُخ��لُ��ْق ب��م��ك��ارم ق��ري��ًش��ا ف��اَت
ال��ع��ادْه ف��ي بَ��ش��ٌر ي��ح��وُز ال م��ا ال��س��ع��ادْه م��واه��ب م��ن ح��از ق��د
أص��اب��ا ب��م��ا ال��ن��اس وأج��وُد ن��ص��اب��ا ال��ح��ي��ا َص��ْوب م��ن أك��رُم
أه��ال ل��ذاك ال��م��ه��د ف��ي وك��ان وك��ه��ال ف��تً��ى ال��خ��ي��ِل وق��ائ��ُد
وأُُح��ْد ُح��نَ��يْ��ٌن8 ذاك ع��ل��م��ْت ق��د يَ��ِح��ْد ل��م ال��ك��م��اُة ال��ك��رب ف��ي ح��اد إن
األرح��اِم وواص��ُل ج��اِره ع��ن وال��ُم��ح��ام��ي ال��ح��ق��وق وذائ��ُد
وال��م��س��ام��ِع ال��ع��ي��ون ف��ي ال��ُح��ل��ُو ال��م��ج��ام��ِع ف��ي األف��ص��ُح األص��ب��ُح
األغ��م��اِر ع��ل��ى ال��ح��س��َن أض��ي��َع م��ا األق��م��اِر ِح��ل��يَ��ُة ال��ج��م��اَل إن
إح��س��ان��ْه م��دى ال��م��ج��ي��دي��ن أع��ي��ا ل��س��ان��ْه ع��ل��ى ال��وح��ي ِج��ْريَ��ِة م��ن
ِج��ب��ري��ُل ب��ري��ق��ِه وب��لَّ��ه إس��م��اع��ي��ُل ه ح��الَّ ح��دي��ثُ��ه
ال��َك��ِل��ْم ج��وام��ع وه��و ال وك��ي��ف وَع��ِل��ْم ال��ك��الم ص��اغ َم��ن ِح��ْل��ي��ُة

∗∗∗
ب��اب��ِه وَط��ْرَق ال��رزَق يَ��دُع ال ش��ب��اب��ِه ف��ي ال��ل��ه رس��وُل ك��ان
ُس��بْ��َل��ُه؟ ويَ��بْ��ِغ ال��رزَق ي��ط��ل��ب ل��م ق��ب��َل��ُه ن��ب��يٍّ أو رس��وٍل أيُّ
��ارا ن��جَّ ��ب��ا ال��صِّ ف��ي ع��ي��س��ى وك��ان اس��ت��ئ��ج��ارا اس��ت��ؤج��ر ال��ك��ل��ي��ُم ُم��وَس��ى
يُ��ك��َس��ُب ول��ك��ن يُ��ع��ط��ى ال ال��ُخ��ب��ُز أح��َس��ُب ف��ي��م��ا األم��ث��اِل أح��س��ن م��ن
��ع��ا ُم��وسَّ أو ع��ل��ي��ه ُم��ض��يَّ��ًق��ا س��ع��ى ع��ب��ٌد يُ��ح��َرُم��ه ال وال��رزق

بها. تستقسم الجاهلية كانت سهاٌم 6

السبق. يف األول الجواد 7
هللا. رسول غزوات من 8
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الرشيفة النبوية السرية

ال��ك��س��الن��ا ال��ت��وكُّ��ل ي��ن��ف��ُع ال تُ��ك��الن��ا وال س��ع��يً��ا ال ت��أُل ال
األع��م��اِل ��َر ُم��ي��سَّ وت��اج��ًرا م��اِل َربَّ ال��ب��ع��ِث ُق��بَ��يْ��َل ك��ان
أه��ِل��ِه وم��ال ��ه ع��مِّ ب��م��ال وس��ه��ِل��ِه ال��ف��ال َح��ْزِن ف��ي يَ��ض��رُب
واالس��ت��ق��ام��ْه ال��ِج��دِّ م��س��ت��ص��ِح��ب واإلق��ام��ْه ال��رِّح��ل��ِة ُم��ب��اَرَك
األم��ان��ْه م��ن أْوَف��ى وال أب��َق��ى ض��م��انَ��ْه م��ن ل��ل��ت��اج��ر ول��ي��س
��ار ل��ل��ت��جَّ يُ��رَف��ُع ِش��راُع��ُه ج��اِر ب��ح��ٌر ال��ن��اس ب��ي��ن وال��رزُق
األم��ي��ِن ال��ت��اج��ِر م��ث��ُل ال��ن��اس ف��ي ب��ال��ي��م��ي��ِن ال��رزَق ��ى ت��ل��قَّ وم��ا
أح��ب��اِب��ه م��ن ال��ك��س��ب ف��أه��ُل واك��س��ْب ب��ب��اب��ِه وق��ْف ال��ل��ه ف��اس��ت��رِزِق
وان��ت��دْب ل��ألم��ور ت��ص��دَّى ل��م��ن أدْب م��ن ال��ح��ي��اة ه��ذي ف��ي ب��دَّ ال
ك��َم��ْل ب��ال��ص��دق ال��ت��اج��ر وأدُب ال��ع��م��ْل إت��ق��اُن ال��ص��ان��ع ف��أدُب

∗∗∗
وال��غ��واي��ْه ال��ض��الُل وان��ق��ش��َع وال��ه��داي��ْه ال��رُّش��د أخ��اَل9 ل��م��ا
ال��ج��ب��ال أْرؤِس ان��ت��ي��اب إل��ى ب��ال��ب��ال ي��ك��ْن ل��م داٍع دع��اه
ُم��س��ت��خ��ف��ي��ا11 ب��ه��ا «ال��ك��ه��َف» وي��ن��زل ُم��وِف��ي��ا10 ف��ي��ه��ا «ال��ن��ج��م» م��ث��ل ي��ص��َع��ُد
ب��أُن��ِس��ه َوح��دِت��ه م��ن وف��از ب��ن��ف��س��ه خ��ال��يً��ا أواه��ا وك��م
«ِح��راءَ» ارت��ق��ى «ال��طُّ��ور» وبَ��َدَل «اإلس��راءَ» «ال��م��ع��ارج» ف��ي ع��ال��َج
«ل��ل��رح��م��ن» «ال��س��ج��دة» وط��ال��ت «واإلي��م��ان» «اإلخ��الص» ع��ل��ى ب��ات
َخ��َل��ْد ع��ل��ى ل��ه��م األم��ُر ي��ك��ن» «ل��م «وال��ب��ل��ْد» «ق��ري��ٍش» ف��ي «وال��ك��اف��رون»
«ال��ع��ص��ُر» ال��ع��ظ��ي��َم «ال��ن��بَ��ا» واس��ت��ق��ب��ل «ال��ن��ص��ر» وج��اءَ «ال��ف��ت��ُح» أت��ى ح��ت��ى
َم��ح��يَ��ا ف��ي��ه «ال��ف��رق��ان» ون��زل وْح��يَ��ا ع��ل��ي��ه «ال��ن��وُر» وه��ب��ط
وال��ُج��م��اِن ال��ل��ؤل��ؤ ��َل ُم��ف��صَّ ال��زم��اِن ب��ح��َس��ب ُم��ن��زًَّال
غ��اي��ْه بُ��ع��َد ك��ال��ب��در أو ك��ال��ش��م��س آي��ْه ن��ه��اٍر أو ل��ي��ل ك��ل ف��ي

بالخري. برشَّ 9
مرشًفا. أي 10

الخارج. يف َمن يراه ال الكهف يف النجم كضوء 11
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ال��ش��رائ��ِع ِح��َك��م ُع��ل��ي��ا وب��ي��ن ال��رائ��ِع ال��ب��ي��ان ب��ي��ن ج��ام��ع��ٌة
ُم��ش��ِرق��ا ال��ِح��ج��اُز ب��ه ُم��ش��رًَّق��ا ُم��ف��رَّق��ا ن��زولُ��ه ي��زْل ول��م
أم��ِرِه م��ن دج��ى ف��ي��م��ا ون��وَره ُع��ْم��رِه ط��وَل ال��ن��ب��يِّ ُم��س��اِي��َر
��ا وت��مَّ ال��م��ص��ط��ف��ى ح��ي��اة ت��م��ْت ��ا ُح��مَّ ال��ق��ض��اءُ أَم��س��ى إذا ح��ت��ى

∗∗∗
ال��غ��راءِ ال��رس��ال��ة ف��ات��ح��َة ِح��راءِ ف��ي ال��وح��ي اب��ت��داء ك��ان
ط��ه ال��ع��ظ��ي��َم األم��ر ��َل وَح��مَّ أع��ط��اه��ا َخ��ْل��ِق��ه خ��ي��َر ال��ل��ه
ال��ِع��ظ��ام ال��رُُّس��ِل ِع��ق��ِد ع��ص��م��اءَ ال��ن��ظ��ام ق��الدَة أرس��ل��ه
أب��اه وَم��ن ال��رُّْش��َد َق��ِب��َل َم��ْن ُق��ْرب��اه ذوي ب��ال��خ��ي��ر ف��ج��اءَ
ب��ِه ُخ��َويْ��ِل��ٍد»12 «ب��ن��ُت ف��آم��ن��ْت ربِّ��ِه ب��ب��يِّ��ن��اِت ن��اج��اه��م��و
األح��داِث أس��ب��ُق َع��ل��يٍّ وف��ي اإلن��اِث أس��ب��ُق ف��ي��ه��ا ف��ق��ي��ل
س��يِّ��ُد م��داه��ا ي��ب��لُ��ْغ ل��م ب��ال��س��ب��ق ي��ُد ب��ك��ٍر ألب��ي ال��رج��ال وف��ي
ال��م��رت��اِب ع��ل��ى ال��ل��ه وح��ج��ِة ب��ال��ك��ت��اب ال��دَّع��وُة وك��ان��ت
ف��ع��زَِّت13 ب��ُع��َم��ر وان��ق��ل��ب��ْت ب��َح��م��زِة ان��ث��ن��ْت ح��ت��ى ت��زْل ف��ل��م
يُ��خ��ف��ي��ه��ا األذى خ��وف ك��لُّ��ه��م��و ف��ي��ه��ا ال��م��س��ت��ض��َع��ف��ون14 ودخ��ل
ال��ن��ج��اش��ي15 إل��ى ال��ت��ج��ا وب��ع��ٌض ال��ج��اِش رب��ي��َط ب��ع��ض��ه��م ُع��ذَِّب
اإلي��ذاءِ م��ن يُ��الق��ي��ه وم��ا ال��ب��ذاءِ ع��ل��ى ال��داع��ي وص��ب��َر
ب��ال��ُم��ه��نَّ��د؟ اإلس��الُم ��س ت��أسَّ ال��م��ف��نَّ��ِد ال��ج��اه��ِل م��ق��اُل ف��م��ا
��ْخ��ِف! ال��سُّ أله��ل ال��خ��س��َف وي��ح��م��ُل ي��س��ت��خ��ف��ي س��ي��َف��ه ي��ُس��لُّ أَم��ن
َغ��ن��وْه16 ال��ع��الج ع��ن ل��ه ك��ان َع��ن��وْه ش��يءٍ أخ��ذ اس��ت��ط��اع م��ن

∗∗∗

هللا. رسول زوجة خديجة السيدة 12
وتأيدت. نُرصت 13

الضعف. عليهم يرى الذي 14
الحبشة. ملك 15

غنًى. أي 16
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م��داُه ب��ه األذى وب��ل��غ ع��داه ِم��ن ��رُّ ال��ضُّ ال��رس��وَل ن��ال
وَم��ن��ع17 ال��ب��ن��ي��ن خ��ي��ر ع��ن وذاد واص��ط��ن��ْع وربَّ��ى آوى م��ن وم��ات
ب��أِْس��ه��ا اش��ت��داد ق��ب��ل وُرك��نُ��ه��ا أس��اِس��ه��ا ف��ي ال��دَّع��وِة وح��ائ��ُط
ال��ج��اُر وع��زَّ ال��ح��ام��ي ف��أَع��وَز األح��ج��اُر ط��ال��ٍب أب��ا وارْت
ال��غ��اِش��ُم وص��ال غ��اوي��ه��ا وج��ال ه��اِش��ُم ه��واه��ا م��ت��َن ورِك��ب��ْت
ذَه��ْب ال��س��وء َم��ذَه��َب ول��ك��ن ع��مٌّ، َل��َه��ْب18 أب��و أف��ح��ِش��ه��ا م��ن وك��ان
ُح��رَّْه ل��ن��ف��س إال ُوص��ف��ْت م��ا ُم��رَّْه وه��ي ال��ِه��ج��رُة ف��ح��ق��ْت
يُ��ح��ِوِل19 ��ا ول��مَّ ال��روح وم��ذه��ُب ِل األَوَّ ال��زم��ان ف��ي م��وس��ى س��ب��ي��ُل
ِم وال��ظُّ��الَّ ال��ظُّ��ل��م وخ��َص��م��اءُ واألع��الِم األف��راِد وم��رَك��ُب
ب��ال��ق��راِر األوط��اُن ض��نَّ��ِت إن ب��األح��راِر ال��ه��ج��رَة أج��م��َل م��ا

∗∗∗
ي��ص��ط��ب��ْر20 ل��ل��ع��ظ��ي��م ال��ع��ظ��ي��م إن واع��ت��ب��ْر ال��ك��َراَم ال��رُّس��َل ��ِل ت��أمَّ
ال��ه��دايَ��ْه! أول��ي ال��رُّْس��ل ع��ل��ى ح��ت��ى ال��ب��داي��ْه ف��ي ال��دع��وة أَص��ع��َب م��ا
��اع��ْه س��مَّ ل��ه أُذٌْن ُوج��دْت إن ال��ج��م��اع��ْه ع��ل��ى ال��ح��قَّ وأث��ق��َل
ح��دي��ِد م��ن األوه��ام وق��ب��ض��ُة ال��ج��دي��ِد ع��داوة ف��ي وال��ن��اُس
ال��ُم��ْؤذُونَ��ا س��م��َع أو دري وم��ا م��أذون��ا ال��ق��رى أم م��ن ه��اج��َر
ال��ِع��دا أَي��دي َش��َرًك��ا ن��ص��ب��تْ��ه��ا ق��د َم��وِع��دا ك��ان��ت ل��ل��خ��تْ��ل ل��ي��ل��ٍة ف��ي
ال��ِف��ت��ي��اُن ل��ل��ف��ت��ك��ِة وان��ت��ِدب��ْت األع��ي��اُن ال��نَّ��دوِة21 ف��ي ائ��ت��م��رْت
األم��ي��ن��ا داره ف��ي ل��ي��غ��دروا َك��م��ي��ن��ا ن��اح��ي��ًة وق��ع��دوا
ي��ن��ت��ِب��ه ول��م ال��ج��م��ع ي��َرُه ل��م ِب��ِه ال��ب��ي��ت م��ن ال��ل��ه ف��خ��رج
��دي��ُق ال��صَّ يُ��ع��رُف ال��ب��الءِ وف��ي ��دِّي��ُق ال��صِّ رك��اب��ه ف��ي وس��ار

طالب. أبو عمه هو 17

القرآن. يف املذكور عمه 18

حوًال. اكتمل يكن ولم السالم عليه عيىس 19

الديار. من الخروج ة غصَّ وتجرُّعهم أكثرهم هجرة إىل إشارة 20
الشورى. دار 21
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ي��غ��ِل��بُ��ه؟! ذا م��ن ال��رح��م��ُن يَ��ن��ص��ِر م��ن ت��ط��ل��بُ��ْه ق��ري��ٍش خ��ي��ُل ف��ان��ت��ش��رْت
ُم��س��ائ��ل��ي��ن��ا ��بْ��َل ال��سُّ وأخ��ذوا ُم��ض��لَّ��ل��ي��ن��ا ال��غ��ار ع��ل��ى م��رُّوا
واألن��ص��اِر األع��ي��ان وبَ��ل��دُة األم��ص��اِر س��ي��دُة ب��دْت ح��ت��ى
ُم��ط��ي��ع��ْه س��ام��ع��ٌة وُع��ص��ب��ٌة ِش��ي��ع��ْه ل��ل��رس��ول ف��ي��ه��ا وك��ان
ال��م��ت��اب��ع��ْه22 ال��َم��ْوِس��م ف��ي وب��ذل��وا ال��م��ب��اي��ع��ْه ب��م��ك��َة ع��رض��وا ق��د
ال��ش��رِّ واتِّ��ق��اءَ ُق��ري��ٍش خ��وَف ال��س��رِّ ف��ي إي��م��انُ��ه��م��و وك��ان
َس��ه��ُل ال��ِف��ن��اءِ رح��ُب وم��ن��زٌل أه��ُل م��ن��ه��م ل��ل��ق��ادِم ف��ك��ان
يَ��خ��رِج ل��م أرِض��ه م��ن ك��أنَّ��ه ال��خ��ْزرِج ف��ي رح��َل��ه أل��ق��ى ب��ال��يُ��ْم��ٍن
وق��وْه َم��ظ��ه��ٍر م��ن وام��ت��ألْت ال��نُّ��بُ��وَّْه ف��ي يَ��ث��رُب23 وام��ت��ن��ع��ْت
واأله��واءَ ال��ض��الَل يُ��ح��ارُب ل��واءَ ال��ه��دى ح��ول واج��ت��م��ع��ْت
��ْه َح��قَّ ق��ري��ٍش ح��رب ف��ي يَ��ْع��ُد ل��م ��ْه ح��قَّ ل��ل��ن��ب��يِّ َغ��زاة ك��لُّ
وال��ُع��دواُن ال��دف��اُع ي��س��ت��وي ال ال��َع��واُن24 ك��لُّ��ه��ا س��واءً ل��ي��س
وِج��نِّ��ه��ا ُش��ْه��ِب��ه��ا م��ن ي��ك��ن وإن يَ��ج��ِن��ه��ا ل��م ن��اَره��ا ص��اٍل وربَّ
َم��ْط��َرد ك��لَّ اإلس��الَم وط��ردوا ال��ت��م��رُِّد ن��ه��اي��َة ب��ل��غ��وا ه��م
وال��دِّي��ن��ا ��دا م��ح��مَّ ون��اص��ب��وا م��ع��ت��دي��ن��ا األم��واَل وص��ادروا
ال��ت��ع��اه��ُد أبْ��رَم م��ا ون��ق��ض��وا ف��ن��اه��دوا ب��َغ��ْوا ث��م وه��ادن��وا
ال��س��ي��ف ب��ح��د ��ل��ُم ال��سِّ تُ��ؤَخ��ذُ ق��د ال��َح��يْ��ِف ل��دف��ِع ال��ح��رُب ف��ك��ان��ت
وال��ص��ي��اِم ال��ص��الة ورف��ع��َة األي��اِم م��ط��ل��َع «ب��دٌر» وك��ان
ال��ذِّل��ْه ال��م��ش��رك��ي��ن وب��ارت��داءِ ال��م��لَّ��ْه ب��ع��زِّ ال��ع��ه��ِد َل وأوَّ
ِس��ج��اال ب��ي��ن��ه��م��ا وان��ك��ش��ف��ْت وج��اال ب��ه��ا ج��ال��وا و«أُُح��ٌد»
رح��اه��ا ث��ب��ات��ه ع��ل��ى دارْت َج��رح��اه��ا م��ن ك��ان األُس��اة خ��ي��ُر
ال��دِّراي��ْه ذي ل��ل��ق��ائ��د وال��ح��رُب رايَ��ْه ال��م��س��ل��م��ون ف��ي��ه��ا خ��ال��ف
ال��ع��ه��وِد ُم��َوكَّ��د ل��ن��ق��ِض��ه��م ال��ي��ه��ود م��ع ك��ان��ت و«َخ��يْ��بَ��ٌر»

الحق. دينه عىل متابعته 22

املدينة. 23
العظيمة. الحرب 24
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ج��ي��ش ك��لَّ ع��ل��ي��ه وَع��ونِ��ه��ْم ق��ري��ِش ف��ي ع��ل��ي��ه ��ه��ْم ودسِّ
ل��ح��يْ��َدرْه25 َم��رَح��بُ��ه��م ي��ق��ْف ول��م ال��س��ن��درْه َك��يْ��َل ال��ح��ق ب��س��ي��ف ِك��ي��لُ��وا
ال��غ��ن��ائ��م��ا ال��ف��ات��ُح يَ��ع��دَّ ول��م ق��ائ��م��ا ع��ل��ي��ه��ا ح��ص��نً��ا ي��دْع ف��ل��م
األن��ب��ي��ا ع��دوَّ ��رَك ال��شِّ ظ��اه��روا إذ األغ��ب��ي��ا ��خ��اِف ب��ال��سِّ ي��ه��وٌد وم��ا
ي��وم��ا ب��ال��ِح��ج��از س��ي��س��ودوا أْن ال��ق��وم��ا َم��نَّ��ى ال��ح��رَص أظ��نُّ إن��ي
أق��دُر ق��ري��ٍش ع��ل��ى وأن��ه��م أج��َدُر ب��ذاك ِدي��نَ��ه��م وأن
واآلالءُ األل��ط��اُف وح��لَّ��ِت ال��ب��الءُ ع��ُظ��َم ُح��ن��ي��ٍن وف��ي
ع��ث��رْه ب��ال��رج��ال ول��ل��غ��رور ك��ث��رْه ال��م��س��ل��م��ون ف��ي��ه��ا اغ��ت��رَّ
س��اع��ْه ع��ن��ه��م ال��ل��ه ن��ص��ُر ف��م��ال ال��س��اع��ه ِذك��َر ال��ُح��ط��اُم أن��س��اه��ُم
ال��ع��ب��اُد ي��روي��ه��ُم وأص��ب��ح��وا ب��ادوا ف��ي��ه��م ال��ل��ه رس��وُل ل��وال
األُب��اِة ال��بُ��َه��ِم وال��راب��ط��ي��َن وب��ال��ث��ب��اِت ب��ال��ص��ب��ر أُيِّ��َد
26 ��اءِ ال��َغ��مَّ ُم��َج��لِّ��َي ُم��ؤزًَّرا ال��س��م��اءِ م��ن ال��ن��ص��ُر ون��زل
وش��اِن ح��اس��ٍد ك��لِّ وَغ��يْ��َظ ش��اِن ُع��لُ��وَّ ل��ل��ه��ادي ف��ك��ان

∗∗∗
ال��م��رَس��ِل؟ أب��ي��ه��ا ب��اب��ن غ��رَّه��ا م��ا وَس��ِل ب��دٍر ب��ع��د ب��ق��ري��ِش ق��ْف
ال��ج��س��ْد ال��رأَس أَن��ك��ر اس��ت��ط��اع ل��و ل��ل��ح��س��ْد أَه��ٌل واأله��ُل ح��س��ًدا، أم
غ��ري��ُب دي��اره ف��ي وال��ف��ض��ُل ال��ق��ري��ُب ه��و م��ح��س��وٍد أوُل
ح��ل��م��ا ف��يَ��زي��ُد ج��ه��ال تَ��زي��ُد ِس��ْل��م��ا ويُ��ري��ُد ح��ربً��ا ت��ري��ُد
ال��ُم��ق��ام��ا ب��ال��م��دي��ن��ة وِس��ي��َم وال��َم��ق��ام��ا ال��رُّك��َن م��ن��ع��وه ه��م
ُص��ل��ح��ا ف��ق��ي��ل ب��ال��ف��ت��ح وه��مَّ ص��ف��ح��ا ف��ِس��ي��َل ح��ربَ��ه��ْم أراَد
ال��ُم��وِب��َق��ا ال��وب��ي��َل ال��غ��دَر ورك��ب��وا ال��َم��ْوثِ��ق��ا ف��أخ��ل��ف��وه ع��اه��ده��م
ال��ح��راِم ب��ال��ب��ل��د ج��ي��رتِ��ه ال��ِك��راِم أح��الِف��ه ع��ل��ى بَ��غ��ْوا
وَس��يْ��بَ��ْه رع��َده يُ��زِج��ي ك��ال��س��ي��ل ط��يْ��ب��ْه27 م��ن ف��أت��ى ف��اس��ت��ص��رخ��وه

اليهود. بطل ومرحٌب السالم، عليه عيلٌّ هو 25

الغمة. كاشف أي 26
املنورة. املدينة 27
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األع��الِم ظ��اف��َر ف��ي��ه��ا وح��لَّ ل��إلس��الم َم��ك��ُة وُف��ت��ح��ْت
ث��اِن أو ل��ه ِن��دٍّ ع��ن وال��ل��ُه األوث��اِن ع��ن ال��ب��ي��ُت ونُ��زَِّه
ال��ق��ل��وِب ف��ات��َح أي��ًض��ا ف��ك��ان ب��ال��م��غ��ل��وِب ال��غ��ال��ُب وَرِف��َق
ال��زم��اِن28 ع��ل��ى ُه��ْم ف��ال��طُّ��ل��ق��اءُ ب��األم��اِن وَم��نَّ أط��ل��ق��ه��م
ك��ال��غ��الِم ال��ف��ت��اَة وج��ع��ِل��ه اإلس��الِم ت��س��وي��ِة م��ن وك��ان
َض��يْ��َع��ْه ��ه��نَّ ل��ح��قِّ يُ��ش��ت��ك��ى ال ال��بَ��يْ��ع��ه ك��ال��رج��ال ال��ن��س��اءِ بَ��ذُْل
ُع��َم��ْر29 ع��ل��ي��ه��نَّ ل��ه ي��أْخ��ذُه��ا ال��ُخ��ُم��ْر خ��ل��َف ال��م��ص��ط��ف��ى م��س��ت��ق��ب��الِت
ال��ف��اض��ل��ْه وال��خ��الل ال��َوالءِ ع��ل��ى ال��م��ن��اِض��ل��ْه ه��ن��ٌد30 ح��ت��ى ب��اي��ع��ن
س��ار وال��ك��ت��اُب ي��ح��م��ى ال��س��ي��ُف ي��س��اِر ف��ي ال��دع��وُة وظ��ل��ِت
األح��ي��اءِ م��يِّ��َت ف��ي��ه��ا يُ��ح��يُ��ون األح��ي��اءِ إل��ى ال��رُّْس��ُل وبُ��ع��َث
��وِل ال��سُّ ب��ب��ل��وغ وي��ن��ث��ن��ون ول��ل��رس��وِل ل��ل��ه يَ��م��ض��ون
ال��رج��اُل ال��واج��ب دون وم��ات آج��اُل دون��ه��ا م��ن أت��ْت وك��م
ال��س��الُم ال��ج��زي��رَة وَش��َم��َل اإلس��الُم ال��ع��رَب أظ��لَّ ح��ت��ى
ال��َوداِع31 ��ُة َح��جَّ وأس��م��ع��تْ��ه��ُم ال��داع��ي ب��الُغ ��مَّ ال��صُّ وب��ل��غ
ال��ح��ب��ي��ِب ف��ي ال��م��ح��بُّ وَح��ك��َم ال��ط��ب��ي��ِب أج��ُل ح��ان ه��ن��اك
أح��ْد غ��ي��َره ال��م��وت ف��وق ول��ي��س ح��ْد دون ال��ب��ق��اءُ ل��ه م��ن س��ب��ح��ان

نهم. وأمَّ هللا رسول أطلقهم أن بعد مكة أهل لقب هذا 28

السالم. عليه إياه قريش عقائل مبايعة إىل إشارة هذا كل 29

الفتح. قبل هللا رسول تؤذى وكانت وبايعت، أسلمت عتبة بنت هند 30

حجهم. وعلَّمهم مناسكهم الناس وأرى وبلَّغ فيها خطب هللا لرسول حجة آخر 31
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الراشُدون اخللَفاء

ُم��تَّ��بَ��ع��ْه ُس��نَّ��ت��ه��ْم َم��رِض��يَّ��ٌة أرب��َع��ْه ال��راش��دوَن ال��خ��ل��ف��اءُ
ال��ح��دي��ُث َس��يَّ��َرُه وِذْك��ُره��ْم َح��دي��ُث ل��ه��م يُ��ْغ��َف��ل ل��م ال��ذِّْك��ر ف��ي
ال��َع��ِل��ي واألْوج ��اءِ ال��ش��مَّ ال��ذِّروِة ف��ي وَع��ِل��ي أرَوى واب��ن2 ال��ُع��َم��ران1
��َدا وَم��هَّ ب��ه��ْم ل��ل��َح��قِّ َ َوطَّ��أ ال��ُه��َدى أئ��م��ُة ال��ل��ه خ��الئ��ُف
ق��وِم��ِه َع��م��ي��ُد دارِه ِع��م��اُد ويَ��ْوِم��ِه أم��ِس��ِه اب��ُن ك��لُّ��ه��م��و
ال��غ��ال��ِب ال��م��ن��ي��ِر ال��ه��ادي وم��ط��ل��ع غ��ال��ِب س��م��اءِ ف��ي ال��ن��ج��وُم ُه��ُم
وص��ه��ُر واش��ج��ٌة ف��ب��ي��ن��ه��م ِف��ْه��ُر3 ن��م��اُه ك��م��ا ن��م��اه��م��و
وال��رَّخ��اءِ ِة ��دَّ ال��شِّ َص��ح��اب��ة واإلخ��اءِ ال��وف��اءِ م��ع��ادُن
أب��يَّ��ْه َس��ْم��ح��ٍة ن��ف��ٍس ِق��ي��اَد ن��ب��يَّ��ْه وال ال��ل��ه َم��نَ��ع��وا م��ا
ِع��ي��َس��ا4 ل��ل��ن��ج��اِة م��ن��ه��م أح��ثَّ ع��ي��س��ى َخ��ْل��َف اْل��َح��َواِريُّ��وَن وم��ا

∗∗∗
ال��ك��م��ال وف��ي ه��ذا ف��ي ك��ال��رُّْس��ل م��اِل وتِ��ج��اُر ش��اءٍ ُرع��اُة

وعمر. بكر أبو 1
عثمان. 2

الرسول. أجداد ومن قريش سيد غالب أبو هو 3

لآلخرة. وطلبًا الدنيا من هربًا أي اإلبل؛ العيس: 4



اإلسالِم وُعَظماء الَعرب ُدَوُل

أب��اُه َدَع��ا ن��اَدى ف��أيَّ��ه��م ص��ب��اُه ف��ي اإلس��الَم ك��ف��ل��وا ق��د
ش��يَّ��دوُه وال��رأي وب��ال��ق��ن��ا أَيَّ��دوُه وال��ن��ف��ي��س ب��ال��ن��ف��ِس
ُم��ن��ص��اح��ا ب��َف��ج��ره وآم��ن��وا ف��ص��اَح��ا ال��ه��دى دي��َك ��ن��وا وأمَّ
ون��وَّل��وا ال��رض��ى غ��اي��اِت َع��ْط��وه األوُل ال��م��ج��ي��ُب ف��ي��ه ك��ل��ه��ُم��و
ال��ِخ��نْ��َص��َرا ال��ح��م��اُة ُع��دَّ إذا وك��ْن م��س��ت��ن��ِص��را دع��ا ال��ح��قُّ إذا ف��اس��ب��ْق
ال��ح��قِّ وح��ام��ي ال��ص��دق ك��ق��ائ��ل األش��قِّ ع��ل��ى ال��ن��ف��َس َح��َم��ل م��ا
أع��َج��ب��ا ف��ك��ان��وا ال��دن��ي��ا وم��ل��ك��وا َج��بَ��ا َم��ْن إل��ي��ه��م األرَض ج��ب��ا ح��ت��ى
ال��ق��م��ي��ص ِق ال��م��خ��رَّ وال��َم��ِل��ِك ال��خ��م��ي��ِص5 ال��خ��ل��ي��ف��ة ع��ن ح��دِّْث
األط��م��اُر ح��س��نَ��ه��ا زادت وال��ش��م��س اإلض��م��اُر زان��ه ال��ج��واِد م��ث��ل
��دا ُس��جَّ ل��ل��م��ل��ي��ك ال��ت��راَب ب��ل ال��ع��س��ج��َدا ال��ج��ب��اِه ف��ي ي��ع��ق��دون ال
وال��َم��رج��اُن ال��ل��ؤل��ؤ ي��ن��دبُ��ه��ا ال��ت��ي��ج��ان أق��دام��ه��م وت��َح��ت
ال��م��ش��رق! ت��اَج ي��ن��ُدُب وق��ي��ص��ٌر ال��م��ف��رِق ع��ْط��ل األرض ب��ب��ط��ِن ِك��س��رى

الجائع. 5
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يق دِّ الصِّ أيببكر خالفة

ال��ش��اءَ يَ��رع��ى ك��ان م��ن ال��ورى س��اس ش��اءَ ك��ي��ف يُ��ن��ِع��ُم م��ن س��ب��ح��ان
وال��ع��اِم��ر غ��اِم��ره��ا2 ف��ي َدبَّ م��ا َع��اِم��ر1 اب��ن إب��ِل ب��ع��د ي��ق��ود
األخ��ي��اِر ُص��ح��ب��ِة ُع��ق��ب��ى وال��خ��ي��ُر ال��س��يَّ��اِر ال��ث��اق��ب س��م��وَّ س��م��ا
س��يِّ��دا ك��ري��ًم��ا م��ات أو وع��اش ت��أيَّ��َدا ب��ه ال��ح��قُّ أُيِّ��َد م��ن
ب��اط��ِل وخ��ي��ُط ع��ن��اك��ٍب ن��س��ُج ال��ب��اِط��ِل ِظ��الل ف��ي ع��زٍّ وك��لُّ
أس��ودا ب��ال��دُّخ��ان ت��ع��ل��و ك��ال��ن��ار س��وَّدا ح��ي��ن ال��ب��اط��ُل ش��وَّه ك��م
ب��ال��ت��داع��ي ال��ج��ث��م��اُن وآذن ال��داع��ي ب��ال��رس��ول ه��اب ل��م��ا
ال��والة ُرتَ��ِب ُع��ل��ي��ا وت��ل��ك ال��ص��الِة ع��ل��ى ب��ك��ٍر أب��ا ولَّ��ى
ال��ن��ب��يُّ ب��اي��ع��ه ل��م��ن ط��وب��ى واألب��يُّ ال��ط��ائ��ُع ف��ب��اي��ع
تُ��َردُّ ال ال��رح��م��ِن أق��ض��ي��ُة بُ��دُّ م��ن��ه ي��ُك ل��م م��ا وك��ان
ال��ق��ب��ائ��ُل ال��ه��دى ب��ع��د ونَ��َك��س��ْت وال��ح��ب��ائ��ُل ال��ف��ت��ن��ُة أص��اب��ت
ث��اِن وت��اله غ��اٍو وق��ام األوث��اِن إل��ى أق��واٌم وث��اب
َس��ج��اح��ا3 ط��ائ��ف��ٌة واتَّ��ب��ع��ْت ن��ج��اح��ا ف��ل��ق��ي��ا ت��ن��ب��آ

عنه. ريضهللا أبوه عامر، بن عثمان هو 1

بالعايل. ليس ما هو األرض من الغامر 2
النبوة. ادَّعت العرب من امرأة 3



اإلسالِم وُعَظماء الَعرب ُدَوُل

ع��م��ْر4 ف��اب��ت��لَّ ال��ف��ت��ن��َة واق��ت��ح��َم ال��زَُّم��ْر وم��اج��ت ال��ح��ب��ل واض��ط��رب
ال��َم��ْوَل��ى وَع��وُن ب��ك��ر أب��ي َدْف��ُع ل��وال 5 ال��س��اِم��ريِّ ك��ي��وم ي��وٌم
ال��ت��راب��ا6 ال��ق��م��ِر ذاك ن��زوُل ف��اس��ت��راب��ا ال��ِح��ج��از، ع��ل��ى ُغ��مَّ
ال��ِه��َم��ْم م��ي��اِدي��ن ال��م��ه��م��اِت إن ال��ُغ��َم��ْم ذل��ك ي��وَم اإلم��اُم ج��لَّ��ى
ال��ح��دي��د م��ن بُ��نُ��وا وف��ت��ي��ٍة وال��ت��س��دي��د ب��ال��ت��أي��ي��د أُع��ي��َن
ب��تَّ��اُر ��ب��ا ال��صِّ ِف��ِرنْ��ُده م��اٍض ال��م��خ��ت��اُر س��لَّ��ه س��ي��ٍف ك��ل م��ن
ل��ل��م��ع��ال��ي ال��ه��الل م��ن أج��رى واألف��ع��اِل األس��م��اءِ أس��ام��ُة7
ب��ال��ج��ه��اِد ال��ج��ه��اَد ووص��ل��وا ال��ه��ادي وب��رُّوا ال��ل��ه ن��ص��روا ق��د
وداِب��َرْه ش��أف��ت��ه واس��ت��أْص��ل��وا ال��غ��اب��رْه ال��ح��روَب ال��ش��رك وأص��َل��ْوا
غ��زي��رْه ح��ي��اض��ه��ا ص��اف��ي��ًة ال��ج��زي��رْه ع��ل��ى ��ل��ُم ال��سِّ ��ت وُرفَّ
تَ��م��ام م��ن ل��ل��بُ��ن��ي��ان ب��دَّ ال اإلم��اِم إل��ى ال��ف��ت��ُح وُح��بِّ��َب
ال��ري��اَح��ا يُ��رس��ُل م��ن أرس��ل��ه��ا ان��س��ي��اَح��ا8 ال��ك��ت��ائ��ُب ف��ان��س��اح��ت
ول��ل��ع��راِق ل��ل��ش��اِم بُ��وِرَك ال��بُ��راِق أَثَ��َر َل��م��ْس��َن خ��ي��ٌل
ل��ظ��اف��ِر ظ��اف��ٍر م��ن وَم��تْ��نُ��ه��ا ل��ل��ح��اف��ِر ُغ��رَّتِ��ه��ا م��ن ال��يُ��ْم��ُن
األش��ه��اِد ب��ن��و أو ب��دٍر أش��ه��اُد ال��ج��ه��اِد أل��وي��ُة ي��ق��وُده��ا
ال��ق��م��ْر ال��م��ن��ازل ف��ي ��ى ت��رقَّ ث��م ال��ث��م��ْر أوَل ال��ب��ص��رُة ف��ك��ان��ت
وال��س��واِد9 ال��ن��ه��ري��ن م��ف��ات��ح ال��ُق��وَّاِد ع��ل��ى ال��ل��ه َوَف��تَ��ح
َغ��ُش��وُم��ه��ا ب��ه��ُم ذرع��ا وض��اق ُش��وُم��ه��ا ف��زال ال��ش��اَم واق��ت��ح��م��وا
ال��ب��روج��ا ��ُه��ِب ك��ال��شُّ وم��ل��ك��وا وال��ُف��روج��ا10 ال��ج��ب��اَل وس��ل��ك��وا

هللا. رسول عىل جزعه شدَّة من يُفتن كاد قد الخطاب، بن عمر هو 4

بالسامري. إرسائيل بني فتنة إىل إشارة 5
السالم. عليه الرسول موت أي 6

األسد. عىل جنس علم 7

اندفعت. 8
ريفه. أي العراق سواد هو 9

الطرق. متون أو األودية متون الفروج: 10
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دِّيق الصِّ بكر أبي خالفة

ودي��ن��ا ل��ه��م��و دن��ي��ا ف��ك��ان ب��أج��ن��ادي��ن��ا ال��روَم ون��ازل��وا
ع��ي��ُد وه��ي األي��ام ت��ك��ُدُر ق��د س��ع��ي��ُد — ش��اب��ه م��ا ع��ل��ى — ي��وٌم
ت��اِل ب��ش��ي��ُر أو واٍل نَ��ِع��يُّ ال��ق��ت��ال ع��ن ال��ق��وَم ث��ن��ى ف��م��ا
ال��خ��ل��ي��ف��ت��ي��ن ب��ي��ن ت��ن��اص��ف��ا ��تْ��ي��ِن ِح��صَّ ك��ان ال��ُف��ت��وِح َف��تْ��ُح
آِخ��ِرْه ِع��زَّ ال��ف��اروُق12 وأح��رز م��ف��اِخ��ِرْه ُم��ب��ت��دا ال��ع��ت��ي��ُق11 ح��وى

∗∗∗
ال��ف��وائ��ِد ل��دى إخ��واٌن وال��ن��اُس وال��ش��دائ��ِد ��رَّاءِ ال��ضَّ أخ��ا ف��ي��ا
��ِدي��ِق ال��صَّ م��ع ال��غ��اَر وآِوَي ال��ت��ص��دي��ِق إل��ى اآلل وس��اِب��َق
ال��م��اِل ع��ن��د ال��رج��اُل وتُ��ع��َرف وال��ش��م��اِل ال��ي��م��ي��ن وب��اس��َط
وال��ج��ه��اِد ال��ه��ج��رِة وص��اح��َب ال��ه��ادي ب��ع��د ��اِد ال��زُّهَّ وق��دَوَة
ل��ل��ج��اراِت13 األغ��ن��ام وح��ال��َب ال��ُح��رَّاِت األرام��ل وك��اس��َي
ال��رق��ي��ق��ا َح��رَّر ك��م ب��م��ال��ه رق��ي��ق��ا ق��ل��بُ��ه رح��ي��ًم��ا وي��ا
ن��ق��ي��را ب��ي��ت��ه ف��ي ي��ج��دوا ل��م ف��ق��ي��را غ��نً��ى ب��ع��د ق��ض��ى وم��ن
أم��ْر ب��ك��ٍر أب��ي ب��ع��َد َم��ن وي��ح ي��ا ُع��َم��ْر وأت��ع��ب��َت ب��ال��خ��ي��ر ذه��ب��َت
ف��ْض��َل��ك��ا ث��م ال��ل��ه ف��ض��َل ف��ك��ان ل��ك��ا ال��ل��ُه رأى م��ا ف��ي��ه رأي��َت
س��ع��ي��ِد ب��ِه��ٍج ي��وٍم ظ��لِّ ف��ي ع��ي��ِد ف��ي ك��ُج��م��ع��ٍة ع��ْه��داُك��م��ا
ال��ه��دى وراي��اِت ال��ح��قِّ َق��ن��ا إل��ى وَه��َدى ف��ي��ه ال��ف��ت��َح زفَّ ال��ل��ه
��ع��ا ال��ُه��جَّ ي��ِق��لُّ ك��ان ل��و وال��ب��دُر َم��ض��َج��ع��ا تُ��َخ��طُّ ك��ان��ت ل��و ال��ش��م��ُس
وال��ت��وائ��م14 ال��ل��ؤل��ؤ َف��ِرِد م��ن ال��ي��ت��اِئ��م ع��ل��ى ال��ت��اَم ��َدُف وال��صَّ
ط��ي��ف��اِن ي��ن��زل��ُه ل��و وال��ج��ف��ُن س��ي��ف��اِن يَ��س��ك��ن��ه ل��و وال��ِغ��م��ُد
اخ��ت��راع��ا ��ت دقَّ م��ع��اٍن ح��وَل َوَراَع��ا واح��ًدا راَق وال��ل��ف��ُظ
ال��ِب��ق��اع ال ال��ج��ن��ِة ط��ي��ن��ِة م��ن ب��ال��ق��اِع واَرتْ��ُك��م��ا ك��روض��ٍة

الصديق. بكر أبو 11
عمر. 12

لجاراته. الغنم يحلب عنه ريضهللا كان 13

منها. تشابك ما اللؤلؤ أو النجوم توائم 14
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وال��غ��ص��ون األوراُق وأن��ت��م��ا ال��م��ص��وُن َورُده��ا األن��اِم خ��ي��ُر
س��ِخ ك��ف��ر ال��ث��رى ت��ح��َت وإص��ب��ٌع ال��ب��رزِخ رف��اُق ال��دن��ي��ا ص��ح��اب��ُة
ال��ِب��ل��ى ُح��ْك��َم وال ال��ده��ِر ت��ص��رَُّف يَ��ق��ب��ال ل��ن ق��م��تُ��م��ا م��ق��اًم��ا إال
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اخلطاب بن عمر خالفة

ب��ال��ق��م��ْر إال تُ��خ��َل��ُف ال ال��ش��ُم��س ع��م��ْر ه��ا ووالَّ ب��ك��ٍر، أب��و م��ض��ى
ب��دْل ال��رك��ن م��ن َس��دَّ إْن وال��رك��ُن اع��ت��دْل ح��ت��ى ال��ه��دى ح��ائ��ُط م��ال م��ا
ال��م��ج��اه��ِد ع��ن ن��اَب ُم��ج��اه��ٍد ال��زاه��ِد م��ك��ان ق��ام ب��زاه��ٍد
ال��والَة ت��ِزُن ال��ُوالَة إن ال��ص��الَة ن��زع��ِه ف��ي ق��لَّ��ده
��ي��ر1 ِش��مِّ ب��أم��ره��م م��ض��ط��ِل��ٌع األم��ي��ُر ن��ه��ض ب��ال��م��ؤم��ن��ي��ن
وال��غ��م��ام��ْه ��ْرح��ة2 ال��سَّ ك��اله��م��ا واإلم��ام��ْه ��ح��ب��ِة ال��صُّ ف��ي ي��وم��اه

∗∗∗
وه��زَّا ال��م��ص��ط��ف��ى ِع��ْط��َف رنَّ��ح ِع��زَّا3 ك��ان ل��ل��دي��ن إس��الم��ُه
آِم��ن��ا4 ال��ط��ري��ُد ب��ال��ب��ي��ِت وط��اَف آَم��ن��ا ��ا ل��مَّ ال��ك��ع��ب��ِة ف��ي ُص��لِّ��َي
ثَ��ْل��بَ��ا ال��ج��دي��َد ال��دي��َن ي��أْتَ��ِل��ي ال ُص��ل��ب��ا ال��ج��دود دي��ن ف��ي وك��ان

∗∗∗
وُم��رِع��دا ب��س��ي��ف��ه وُم��ب��ِرًق��ا ُم��وِع��دا ال��ن��ب��يُّ ح��ي��ُث إل��ى ث��ار

األمور. يف املايض املجرب 1
العظيمة. الشجرة 2

الخطاب. بن بعمر اإلسالم أيد اللهم الرسول: قول إىل إشارة 3
ذلك. يستطيعون ال وكانوا آمنني، مجاهرين بالبيت يطوفون املسلمون صار أي 4
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ع��م��ر5 ي��ا ف��ان��ظ��ْر أه��َل��ك ِج��ئْ وق��ال ال��زَُّم��ْر م��ن ��ٌد ُم��وحِّ ف��ج��اءَه
األخ��ط��اب6 ف��ي ال��س��ع��ي��ُد وآَم��ن ال��خ��ط��اِب اب��ن��ُة ال��ل��َه ��َدِت وحَّ
ال��ِم��راِس7 خ��ِش��َن ص��ل��بً��ا وك��ان ��راِس ال��شِّ م��ع��ت��ِزَم ف��ج��اءَه��ا
ُم��رنِّ��م��ْه م��س��ت��خ��ف��ي��ٍة وص��وُت ه��يْ��ن��م��ْه8 ال��ِخ��ب��اءِ م��ن ف��راَع��ه
خ��طَّ��اه��ا وال ي��ص��وِّبْ��ه��ا ف��ل��م ط��ه ق��ال��ت: أس��م��ع؟ م��ا ف��ق��ال:
أك��رَم��ْه! م��ا م��ن��ِط��ٌق ه��ذا ف��اط��ُم َم��ك��ُرَم��ه: ال��ص��واِب وِع��رف��اُن ق��ال،
س��وَّار9 ص��ح��وه ف��ي رج��ٍل م��ن ال��ح��واري س��ك��ي��ن��َة وآن��س��ْت
ك��ال��َم��َس��ْد10 ع��اد ال��م��س��ل��وُل وال��ص��ارُم األس��ْد ص��ار ُم��دلَّ��ٍل َك��َح��َم��ٍل
ل��ي��ل��ى ح��دي��َث ق��ي��ًس��ا12 أس��م��ع��ْت أو ل��ي��ل��ى11 أمَّ س��ق��تْ��ه ك��أن��م��ا
ال��م��ن��ت��دى وه��لَّ ال��ه��ادي وك��بَّ��ر ف��اه��ت��دى ال��ن��ب��يِّ ن��اِدَي ف��ج��اءَ
تُ��رَش��د ك��ي��ف ال��َغ��يِّ ب��ع��د وال��ن��ف��ِس تُ��ن��َش��ُد ك��ي��ف ال��ح��ك��م��ِة إل��ى ان��ظ��ْر
أخ��الق��ْه ت��رى ح��ت��ى ام��رٍئ م��َن وال��ط��الق��ْه ب��ال��ُع��ب��وِس ت��ق��ِض ال
َم��ش��َرع��ا يُ��ئ��وي ك��ال��ص��خ��ر وأخ��ش��ٍن َم��ص��َرع��ا يُ��خ��ف��ي 13 ��لِّ ك��ال��صِّ ل��يِّ��ٍن ك��م
ت��ص��لَّ��ب��ا ب��اط��ٍل ف��ي ك��رج��ٍل ت��غ��لَّ��ب��ا إذا ال��ح��قَّ اتَّ��ب��ع م��ا
ال��ق��ل��ي��ِل ف��ي ي��رع��اه َم��ن ي��رع��اه ال��ج��ل��ي��ِل ف��ي ال��ع��ه��د م��ث��ُل وال��رأُي

∗∗∗

هللا. عبد بن نَُعيْم هو 5

ِخْطب بكونه السعيد واملراد املرأة، يخِطب الذي وهو ِخْطٍب، جمع واألخطاب: وختنُه، عمر عم ابن 6

عمر. أخت فاطمة
واملعالجة. املأخذ امِلراس: 7

. الخفيُّ الصوت 8
ة. والشدَّ الحدَّة ذو 9

ليف. من حبل 10

الخمر. كنية 11

عامر. بني مجنون 12

الخبيث. الثعبان 13
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الخطاب بن عمر خالفة

ال��ُع��ُم��ْر خ��ي��ر ف��ي ب��ال��ع��ل��م أَيَّ��ده ُع��م��ْر ل��ل��ُم��ْل��ِك ��ح رشَّ ال��ذي إن
م��ع��لِّ��م��ا م��رش��ًدا وب��ال��ن��ب��ي َم��ْع��َل��م��ا ال��ن��ب��ي ب��ص��ح��ب��ة ك��ف��ى
ورْد ال��ب��ح��ر س��اح��ة م��ن دن��ا وم��ن وان��ف��رْد ت��ع��ال��ى ال��نَّ��ج��َم َص��ِح��ب َم��ن
خ��ل��ْق ل��ل��ُم��ل��ِك ِزنَّ َم��ْن ث��الث��ٌة وُخ��لُ��ْق ب��ي��اٍن م��ن ع��ل��ي��ه ِع��ل��ٌم
ح��ص��ُن م��ن��ه ل��ل��ح��قِّ رج��ٍل ف��ي ُح��ْس��ُن وه��ي ب��ال��ش��دة ع��اب��وه
ي��دي��ه ع��ل��ى ال��دن��ي��ا ل��تُ��ف��تَ��ح وال��دي��ِه ُص��ْل��ِب ف��ي ��ر م��ي��سَّ
��َرب14 ال��سَّ وف��ي ب��ه��م ال��ج��وِّ ف��ي وس��ار ب��ال��ع��رب ط��ار رَِّة وال��دِّ ب��ال��ع��دِل

∗∗∗
األع��الِم ال��ص��ح��اب��ة وه��ام��َة اإلس��الِم ِدع��ام��َة ي��زل ف��ل��م
الِه غ��ي��َر ال��ح��ق��وق ع��ن نَ��ْدب��ا15 ال��ل��ه س��ب��ي��ل ف��ي ج��واًدا س��ْم��ًح��ا
وُح��م��رِه16 وُدْه��ِم��ِه وُش��ْه��ِب��ِه وُس��م��رِه ب��ِب��ي��ِض��ه م��ج��اه��ًدا
ال��ص��وام��ِع ف��ي ��اد ال��زهَّ وَس��َم��ر ال��ج��وام��ِع ف��ي ال��ُع��بَّ��اِد وع��ن��ب��َر
َخ��ْص��م��ان َس��ن��ٍة ف��ي ي��أِت��ه ل��م ال��ي��م��ان��ي ك��ال��ذََّك��ِر وق��اض��يً��ا
ال��ِم��ن��ب��را ��ى وت��رقَّ ال��ص��ف��وَف أمَّ أك��ب��را أس��ن��ى ال��ح��ظَّ ��ى ت��ل��قَّ ح��ت��ى
وق��َدْر ب��أواٍن ال��ج��زاءَ إن َوَق��َدْر ال��ص��ن��ي��ع ق��اَس َم��ن 17 ِح��ب��اءُ
ي��دا أن��دى أو م��ن��ه وج��ًه��ا أب��رَك س��يِّ��دا ال��م��س��ل��م��ون ي��دري ف��ل��ي��س
األخ��الِق ح��ائ��َط ال��ح��ق��وق رك��َن يُ��الِق ِط��ْم��ره18 ف��ي يَ��ل��َق��ُه َم��ن
ال��رُّبَّ��اُن س��اق��ه��ا ح��ي��ث وال��ف��ْل��ُك ُره��ب��اُن م��ل��ك��ه��م ف��ي ُوالتُ��ه
ل��ألي��ت��اِم ال��ط��ع��اَم وي��ط��ب��ُخ اإلع��ت��ام19 ف��ي يَ��ُع��سُّ خ��ل��ي��ف��ة

األرض. يف الطريق 14
األمور. لعظائم املنتَدب الشهم 15

ودوابه. خيله يجمع أي 16
العطاء. 17

البايل. الثوب 18
الظالم. 19
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م��ِل��ْك؟!20 ع��ل��ى ل��ُس��وق��ٍة ق��ض��ى ذا َم��ن ُس��ِل��ْك م��ا ق��طُّ ال��ع��دِل ف��ي ط��ري��ُق��ه
ال��ك��ب��اِر ِه��ب��ات��ه م��ن وال��ج��ْزُل اْل��بَ��اري َف��ْض��ُل ل��ل��َح��ق ف��تُ��وُح��ُه
َم��ْوِك��ِب ف��ي أيَّ��اِم��ِه ِم��ْن األرُض يَ��ْرك��ِب ل��م َوإْن ال��َخ��ي��ِل إِْس��َك��نْ��َدُر
وغ��رَّب��ا ب��ه ال��ق��ن��ا َوَش��رَّق ِب��ي��ثْ��ربَ��ا َم��ْرَك��ِزه ف��ي أق��اَم
��ح��اِب ال��سَّ وف��ي ال��ب��ح��ِر ف��ي بُ��وِرَك ��َح��اب ال��صِّ نُ��َج��َب وس��اق ثَ��َوى
وِخ��دِر َط��َل��ع��ت غ��اٍب ك��ل ِم��ْن َوبَ��ْدِر أُُح��ٍد ِم��ْن بَ��ِق��يَّ��ٌة
ال��ِه��م��ْم ُم��ْرُد ُح��ُم��ٌس21 ك��أم��ِس وه��م ال��لِّ��م��م ُم��س��َودَّ ال��دَّه��ر ُم��روُر َم��ح��ا
ُص��ْل��ب��ان��ُه ِب��َع��ْدل��ه��م ت��ح��رَّم��ت ُره��ب��انُ��ُه دون��ه ج��ي��ش��ٌق «ب��ال��ُق��ْدِس»
أن��وش��رواُن ِك��ْس��َرى ك��لُّ��ه��ُم��و اإلي��واُن ت��ح��تَ��ه��ُم وج��ْح��ف��ٌل
اْل��َك��َرْم وُس��ْرِب��لُ��وا ال��ح��قَّ ت��ق��ل��ُدوا اْل��َه��َرْم َج��َواِن��ِب ع��ل��ى وَف��يْ��ل��ٌق
ال��نَّ��اُم��وَس��ا يَ��ْع��ِرُض ِب��ج��اِن��بَ��يْ��ه ُم��وس��ى َل��َخ��اَل ف��رع��وُن َه��بَّ َل��ْو
ب��ال��ُف��س��ط��اِط اْل��ُك��وَف��َة ووَص��ل��وا ب��االْخ��ِت��َط��اِط ال��َف��تْ��ح ��ُدوا تَ��َع��هَّ
ب��ال��ُق��وَّاِد ال��ع��يُ��وِن م��وكَّ��ُل ال��ُف��ؤاِد ��ُد ُم��َس��هَّ َوراءَه��م
ال��ُع��َدْد وي��أخ��ذ ال��ك��تْ��َب َويُ��ِن��ف��ذُ ال��م��َدْد ويُ��رِس��ُل ب��ال��زَّاِد يَ��بْ��َع��ُث
ُح��دوُد ُك��لِّ��َه��ا ول��ل��ج��دود َم��ْج��ُدوُد ال��م��َدى ع��ل��ى ُم��ب��اَرك
ال��بَ��ِش��ي��را اْس��تَ��ْق��بَ��َل ��م��اءِ ال��سَّ نَ��ْح��َو ُم��ش��ي��را ِب��َوْج��ِه��ِه َدَع��ا إذا
وال��خ��زائ��ِن ب��اإلي��َواِن وآَب ال��َم��َداِئ��ِن ع��ن ك��ْس��َرى َج��ال َح��تَّ��ى
ون��اِص��َرْه ب��ذل��ْت ف��ي��م��ا وال��ُق��ْدُس اْل��َق��يَ��اِص��رْه ُم��ْل��َك��ه��ا وش��اط��رتْ��ُه
َه��بَ��اءَ أص��ب��ح��ْت ال��ُف��تُ��وُح إذا اإلب��اءَ ال��ح��واِدَث يُ��ِري ف��ت��ٌح
وال��س��الِم ال��ن��ي��ل أع��ل��ى ب��ي��ن م��ا اإلس��الِم إل��ى ال��دْه��ِر ع��ل��ى أْه��دى
ال��م��اءِ وُع��يُ��وَن ال��نَّ��ب��اِت خ��ي��َر ��م��اءِ ال��سَّ نَ��َدى م��ن أص��ابَ��ت أرٌض
وض��َرْب َع��َل��يْ��ِه��ْم ال��دْه��ُر َم��ض��ى وإْن ال��َع��َرْب َع��ْه��د ع��ل��ى ب��اٍق وع��اَل��ٌم
واإلْح��س��انَ��ا ال��ف��اُروِق يَ��َد وال ال��ل��س��انَ��ا وال ال��دِّي��َن َض��يَّ��ع م��ا

منه. عمر له فاقتصَّ سوقة لطم الذي األيهم بن جبلة حديث إىل إشارة 20
همم. لهم تَِشْب لم اء أشدَّ شبان 21
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الوليد بن وخالد ُعَمر

وُع��م��ر1 ال��ول��ي��ِد اب��ِن ب��ي��ن ك��ان م��ا ال��زَُّم��ْر ت��دري وال أدِري م��ا وال��ل��ه
ال��ح��ب��يُّ َول��يُّ��ه َوَه��زَُّه ال��نَّ��ب��يُّ َس��لَّ��ُه اإلل��ِه س��ي��ُف

للهجرة، سبع سنة أسلم مخزوم، بن عمر بن هللا عبد بن املغرية بن الوليد بن خالد هو الوليد: ابن 1
فإنهم القبة فأما واألعنَّة؛ القبَّة إليه كانت قريش. من الجاهلية يف الرشف إليهم انتهى الذين أحد وهو
يف قريش خيل عىل كانوا فإنهم األعنة وأما الجيش. به يجهزون ما إليها يجمعون ثم يرضبونها كانوا
ا عامٍّ قائًدا كان الشام، فتوح ويف العراق فتح يف اشرتك الردة. أهل حاربوا الذين األبطال أحد كان الحرب،
املشهود اليوم ذلك يف املسلمون كان فبينا الصديق، بكر أبي خالفة أواخر يف الشام، يف اإلسالمية للجيوش
بكر أبا ينعي املدينة من الربيد جاء والرضب الطعن واشتداد الحرب، حاالت أشد يف — الريموك يوم —
الجراح بن عبيدة أبي وتعيني الوليد بن خالد بعزل أمر ومعه الخطاب، بن عمر باستخالف ويُخرب
أن الطربي وروى دمشق، حصار عىل وهم جاءهم الربيد أن أخرى رواية ويف مكانه. للجيش ا عامٍّ أمريًا
بن خالد وحرض له، فأمضاه عهدا ألهلها وكتب دمشق فتح ريثما عزله خرب خالد عن كتم عبيدة أبا
ويقدمونه الحروب يف رأيه يستمدون املسلمون وكان متطوًعا، الشام فتوح معظم هذه إمارته بعد الوليد
قنرسين عبيدة أبي إمارة يف فتح فلما للفتح، الجيوش يوليه عبيدة أبو وكان الحاجة، ساعة أمرائهم عىل
أعلم كان هو بكر، أبا هللا يرحم نفسه، خالد ر أمَّ قال: عمر إىل بذلك الخرب وانتهى حلب لوالية التابعة

مني. بالرجال
نويرة بن مالك قتل منذ عليه الخطاب بن عمر نفس يف كان ما األول: األمر فأمران؛ عزله سبب أما
عىل بالصدقات قدم أخرى، ويؤخر قدًما للردة يقدم متحريًا رجًال نويرة بن مالك كان الردة؛ حرب يف
نويرة بن مالك إال وغريهم، مالك بن ووكيع صفوان، بن وصفوان كالزبرقان كلهم تميم رؤساء بكر أبي
لم من بكل يأتوه وأن اإلسالم، بداعية وأمرهم الرسايا وبث البطاح الوليد بن خالد فقصد مرتدًدا، بقي
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َق��يْ��َص��َرا وِق��ت��اِل ِك��َس��رى َح��ْرب ف��ي ��را ُم��ق��صِّ وال 2 ك��الٍّ ال أُغ��ِم��د
ال��ِع��ق��اب ب��ال��م��ب��رَّأ وح��لَّ ال��ُع��ق��اب3 ِل��َع��ْزلِ��ه ��َع��ْت تَ��َوجَّ
ال��زِّم��ام��ا يَ��ده��ا ف��ي َرَم��ى َح��تَّ��ى اإلم��ام��ا ت��دَِع ل��م ض��غ��ي��ن��ٌة4
وال��ِع��ل��ل ب��ال��طِّ��الءِ أُح��ي��ط��ت َوإن ال��زَّل��ل أك��ب��ر ال��َك��ب��ي��ر وزلَّ��ة
وِف��ْط��ن��ْه ع��ال��ي��ٌة س��ي��اس��ٌة ِف��ت��ن��ْه ي��ك��ون أن اإلم��اُم خ��اف
ال��ن��ظ��ام��ا يَ��ْق��ط��ُع��وا أن َم��خ��اَف��ًة ال��ع��ظ��ام��ا ال��م��م��ال��ك ه��اض��ْت ك��م
األَم��ْد ُدوَن َل��ُه ال��نَّ��اس َوَق��ف َق��ْد ب��ال��ك��م��د م��ات ��ب��ِق ال��سَّ ��ى م��رجَّ وك��م
ائ��ت��م��ْر ب��ال��م��راش��د اإلم��اِم م��ث��ُل ُع��م��ر ال��ح��ق��د َم��ض��لَّ��ِة ِم��ْن أُِع��ي��ذُ
يَ��دف��ع��ه أْن َف��َرأى ُض��رٍّا خ��اف أو َم��نْ��َف��ع��ْه َوْج��َه أبْ��َص��َر َل��َع��لَّ��ُه

يؤذنوا لم وإن عنهم، وا فكفُّ القوم أذَّن فإن منزًال نزلوا إذا يؤذِّنوا «أن بكر أبو أوصاهم قد وكان يُجب،
أبوا وإن منهم فاقبلوا أقروا فإن الزكاة، عن فسائلوهم اإلسالم داعية إىل أجابوكم وإن وانهبوا، فاقتلوا
بهم فأمر يربوع، بن ثعلبة من نفر يف نويرة بن مالك الخيل بهم جاءت الذين بني فكان فقاتلوهم»،
القوم فظن القتل، كنانة لغة يف وهي أرساكم، دافئوا فنادى: مناديًا أمر ثم باردة، ليلة يف فُحبسوا خالد
األزور، بن رضار قتله نويرة، بن مالك معهم وُقتل فقتلوهم، — الدفء إال يُرد ولم — القتل أراد أنه
أن ألح ثم بكر أبي إىل عمر رغب وعمر بكر أبي إىل األمر انتهى فلما مالك، امرأة تميم أم خالد وتزوج
ال فإني خالد عن لسانك فارفع فأخطأ، خالٌد تأوَّل عمر يا بكر: أبو فقال منه، ويقتص خالًدا يستدعي
إليه واعتذر الخرب بجلية وأخربه بكر أبي عىل ودخل خالد رجع فلما الكافرين، عىل هللا سله سيفا أشيم

أليًما. كالًما وأسمعه أهانه عمر ولكن عذره. قِبل
بني واستماتتهم له، وحبهم الوليد، بن خالد عىل املسلمني جند إقبال — األهم وهو — الثاني األمر
األعداء. عىل وانتصاره الحروب، يف وتوفيقه وحزمه، لشجاعته، والشام؛ العراق يف مشاهِده كل يف يديه
نفس يف أن عرف عليه، الناس إقبال من وخيش منه، يشء نفسه يف فوقع الخطاب بن عمر هذا عرف
نويرة، بن مالك حادث عقب الشديد التقريع ذلك قرَّعه منذ خالد، جهة من نفسه يف ما جهته من خالد
منهم، عظيم جيش عىل أمري وخالد املسلمني، إىل الخالفة منصب توليه خرب يصل أن قبل عزله إىل فبادر
عمر: له فقال خالد، فعاتبه املدينة، إىل عزله بعد استدعاه أنه روى فقد الحقيقة، بهذه عمر جهر وقد

بالناس. تفتتن أن فخفت الناس، بك افتتن ولكن فيك لريبة عزلتك ما
يقطع. ال الذي السيوف: من الَكلُّ 2

املقام. هذا يف مراًدا يكون أن يصلح وكلٌّ الحرب، وقيل الضخم، العلم وقيل الراية، قيل العقاب: 3
الحقد. أو الحفيظة الضغينة: 4
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ُغ��ِل��ب وك��م ب��ِه ال��ح��قُّ َغ��َل��َب ك��م يَ��نْ��ق��ِل��ْب أْن ت��أم��نُ��ه ال ف��ال��س��ي��ُف
م��غ��ُروُر ب��ه ي��وًم��ا َوَربُّ��ه ��روُر وال��شُّ ال��ط��يْ��رة ط��بْ��ِع��ِه ف��ي
َس��يْ��ف��ا َوأب��رُّ أَْوف��ى ال��ل��ه َك��يْ��َف��ا ال��ول��ي��ِد اب��ُن َغ��ُدَر وَك��يْ��َف

∗∗∗
ال��رُّوم��ان��ا ف��ارس ب��ع��د وداَن ال��زم��ان��ا م��ل��َك ��ن ِم��مَّ َع��ج��بْ��ُت
س��ف��ْر إل��ى س��َف��ٍر م��ن وخ��يْ��لُ��ُه َظ��َف��ْر ف��ي ي��وم ك��ل َق��نَ��اه وم��ن
ُج��نُ��وده ع��ل��ى ال��نَّ��ْص��ُر ويَ��نْ��زُل ب��نُ��وده ع��ل��ى ال��ط��ي��ُر ت��تَّ��ك��ُل
ُق��ربَ��ه ال��ُم��ج��اه��ِدي��ن وَح��رََّم َح��ْربَ��ه وخ��اَف اْل��بَ��ْح��َر ت��َه��يَّ��ب
اْق��ت��راح��ا ل��ه��ُم��وا يُ��َل��بِّ��ي ف��ال ال��رَّاح��ا يَ��بْ��س��ُط��ون ال��والُة ظ��ل
ال��َغ��َرَر5 م��ن ُج��نُ��وِده ع��ل��ى خ��وًف��ا ��رر ال��ضَّ وق��بَّ��َح ال��نَّ��َف��َع ��نُ��وا ح��سَّ ك��م
ُم��س��ل��ِم ب��ن��ف��ِس ال��رُّوَم أش��ت��ري ال يُ��س��لِّ��ِم: ول��م يَ��أذَْن ل��م وق��ال،
ظ��ل��م ول��ل��ب��ح��ر ال��رُّوَم يُ��ن��ص��ِف ل��م ع��ل��ْم ل��ل��ع��دل وه��و اإلم��ام ك��ان
م��ُروم أب��ًدا ع��زٌّ وال��ب��ح��ُر ال��رُّوُم ال��م��س��ِل��م��ي��ن ن��ف��ع ج��رَّ ك��م
م��ف��اِت��ُح��ه ال��ث��رى ِم��َن ألنَّ��ُه ف��اِت��ُح��ه ال��ع��ظ��ي��م ب��ال��م��ل��ك يَ��نْ��َه��ُض
َص��اَرا اْل��َج��ِح��ي��ِم إل��ى وِم��ث��لُ��ُه ال��نَّ��ص��اَرى يَ��بْ��َرأ م��نْ��ُه َف��يْ��روُز
بَ��يِّ��نَ��ا ُظ��ْل��ًم��ا ال��نَّ��ْف��س ِب��َق��تْ��ِل َك��َف��ى تَ��َديَّ��ن��ا وإن ل��ْل��بَ��اِغ��ي ِدي��ن ال

الخطر. الغرر: 5
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عَمر مقتل

َص��ْع��ب��ه يَ��ْزُع��ُم��ه��نَّ ِل��ُك��َل��ٍف ُش��ْع��بَ��ْه1 اب��ُن ال��خ��ِل��ي��َف��ِة إل��ى َش��ك��ا
َم��لُ��وم��ا س��يِّ��َدُه َرأى وال َم��ْظ��لُ��وم��ا ُع��َم��ٌر يَ��ِج��ْدُه َف��َل��ْم
اإلم��اِم ش��ه��اَدُة َوَح��ْس��بُ��ُه إْل��م��ام ذا ��نْ��َع��ِة ب��ال��صَّ وك��اَن
ُس��ِب��ي ال��روُم وف��ي اْل��ف��رِس ِم��َن َوه��و يُ��نْ��س��ِب إل��ي��ه��م ال��روُم يُ��ذك��ر إْن
َح��ْس��َرْه ال��ُغ��الِم وْج��َداَن َص��يَّ��َر ك��س��رْه ش��رَّ ال��ُف��ْرِس ان��ِك��س��اَر إنَّ
ال��ِم��َح��ِن ِم��َن َق��ْوَم��ُه أص��اَب ب��م��ا اإلح��ن يُ��ْض��ِم��ُر ِل��ْل��ف��اروق َف��ب��اَت

األصل فاريس هو الخطاب، بن عمر املؤمنني أمري قاِتُل شعبة، بن املغرية غالُم لؤلؤة أبو هو شعبة: ابن 1
يلقى ال لؤلؤة أبو صار نهاوند سبي قدم وملا املسلمون، منهم أرسه ثم الروم، أرسه قد كان نهاوند، من

كبدي! عمر أكل وقال: وبكى رأسه مسح إال صغريًا منهم
مواله عليه رضبه الذي الخراج ارتفاع إليه شكا هذا لؤلؤة أبا أن عمر مقتل عن املؤرخون ذكر وقد
عنه، الخراج تخفيف يف املغرية يخاطب أن وعزم خريًا، وعده إنه قائٍل فمن تخفيضه، إليه وطلب املغرية
نقاش، نحاس، قال: صناعتك؟ وما قال: يوم. كل يف درهمان فقال: خراجك؟ كم سئل: إنه قائٍل ومن
دني توعَّ عمر: قال وانرصف، الغالم ده فتوعَّ األعمال، من تصنع ما عىل بكثري خراجك أرى فما قال: حداد.
الهرمزان، إىل به أتى ثم ه وسمَّ وشحذه رأسان له خنجًرا له اصطنع عمر قتل لؤلؤة أبو أضمر وملا العبد.
وبينا ويرتصده، عمر يراقب لؤلؤة أبو فراح قتله، إال أحًدا به ترضب ال إنك قال: هذا؟ ترى كيف فقال:
فسقط رضبات ست رضبه وقيل خارصته، يف ثم كتفه، يف طعنه َكربَّ فلما وراءه، قام الغداة صالة يف هو
الكثري َمقاتل أصابت طعنات عدة يطعنهم فأخذ لؤلؤة أبي عىل القبض يحاولون املصلون وقام عمر،

منهم.



اإلسالِم وُعَظماء الَعرب ُدَوُل

اْل��ِف��َط��ْن أْه��َل َش��َغ��َل��ْت َق��ْد َق��ِض��يَّ��ٌة واْل��َوَط��ْن اْل��ِك��َراِم ب��األَْه��ِل وال��ثَّ��اُر
ال��ُم��َص��لِّ��ي اْل��م��َك��بِّ��َر اْق��تَ��َح��َم م��ا ِص��لِّ َش��رَّ األرُض تَ��ِل��ْدُه َل��ْم َل��ْو
��ِه ِب��ُك��مِّ ��ه��ا ل��فَّ ق��ْد ح��دي��دٌة ��ِه ُس��مِّ ن��ق��ي��ِع ِم��ْن َم��ألى انْ��س��اب
ال��ِخ��الِل َك��َرِم ف��ي وَش��اَم��ه��ا اْل��َج��الِل َه��يْ��َك��ل ف��ي أَغ��َم��َده��ا
َغ��َم��ْر ال��ذي َك��َع��ْدِل��ك غ��ام��َرًة ُع��َم��ْر ي��ا َع��َل��يْ��َك ال��ل��ه َف��َرْح��َم��ُة
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ان عفَّ بن ُعثامن خالفة

يُ��دَف��ن ل��م ث��الث��ٌة ب��ه م��رَّْت ��ِن ُم��ك��فَّ ��ف��ا1 ب��ال��سَّ ل��ق��ت��ي��ٍل م��ن
ح��ام��لُ��ْه وي��أْب��ى ال��ن��ع��ُش وي��ش��ف��ُق أرام��لُ��ْه ن��وادبً��ا تَ��ع��ِرُض��ه
ق��ادم��ا ال��ب��ق��اءِ داُر ون��وِزع��ْت آدم��ا واب��ِن األرض ب��ي��ن ح��ي��ل ق��د
وال��س��نِّ ش��أْن��ه ُع��ل��وِّ ع��ل��ى ال��ُم��ث��نِّ��ي ب��ال��م��ه��اج��ِر2 ُم��ثِّ��َل
خ��ل��ي��ف��ْه ن��وره��ا ك��ان وأم��ِس ج��ي��ف��ْه ع��ن��ه ال��ي��وَم ال��ع��ي��ون ت��ن��ب��و
دم��ائ��ِه ف��ي ال��ُم��ص��ح��ُف ورف��ل أس��م��ائ��ِه م��ن ال��ِم��ن��ب��ُر ُع��ِرَي ق��د
وال��م��م��اِت ال��ح��ي��اة ف��ي ِخ��لَّ��يْ��ِن ال��لُّ��م��اِت3 ت��الُزم ت��الزم��ا
ال��داُر ب��ال��س��ارق��ي��ن وُرق��ي��ْت ال��ج��داُر نُ��ِق��َب ع��ل��ي��ه ك��ن��ٌز
وغ��اِد ي��ل��ُط��ُم��ه رائ��ٍح م��ن األوغ��اِد ب��َم��ْدرج وَم��ِل��ٌك
ح��اض��رْه غ��ي��ُر وال��ن��ع��ُل ع��ق��ارٌب ح��اِض��رْه وك��لِّ ُرس��ت��اٍق4 ك��لِّ م��ن
ال��س��ع��ي��ِد ل��ل��ب��ل��د ش��ق��اوة وال��ص��ع��ي��د ال��س��واد م��ن أت��ْوا
ال��م��لَّ��ْه ل��خ��ي��ر ج��اءَ َم��ن وق��لَّ َس��لَّ��ْه5 أو َغ��يَّ��ٍة أو إلح��ن��ٍة

الغبار. 1
عنه. ريضهللا عثمان 2

األتراب. 3
املدينة. والحارضة: القرية، الرستاق: 4

الرسقة. 5



اإلسالِم وُعَظماء الَعرب ُدَوُل

خ��ي��ف��ْه ال��رس��ول داُر وُم��ل��ئ��ْت ال��س��خ��ي��ف��ْه6 ال��ق��ض��ي��ة ف��ي وِخ��ي��َض
األم��ص��اُر نَ��ج��دتَ��ه��ا ��رْت وأخَّ األن��ص��اُر ب��ال��نُّ��ص��رِة وب��ِخ��ل��ْت
ب��اآلج��ال ��ي��َخ��اُن ال��شِّ وف��رَِّت ال��ِح��ج��اِل ف��ي ال��ف��ت��ي��اُن وق��رَِّت
ل��ل��ِخ��ف��ارْه8 ��ب��ط��ان ال��سِّ وان��تُ��دَب ب��ال��س��ف��ارْه 7 ال��وص��يُّ وت��ع��ب
ال��ح��واِري ع��ل��ى ال��ح��واريِّ ب��غ��َي ال��ثُّ��وَّاِر م��ع ب��ك��ٍر9 أب��ي واب��ُن
ي��ف��ع��ِل ل��م ال��م��رت��َض��ى اإلم��اَم ل��ي��ت ع��ِل��ي! ه والَّ ك��ي��ف ش��ع��ري ل��ي��ت ي��ا
م��ؤيَّ��ِد؟ ُم��وفَّ��ق راش��ٍد م��ن ال��ي��ِد م��خ��ض��وُب م��ص��َر يُ��ولَّ��ى ك��ي��ف
ال��ذَّنَ��ْب ذنْ��ب م��ن ال��ع��ق��رُب ت��ب��رأ ال وال��ذَّنَ��ْب س��واءٌ ال��ش��ْغ��ِب10 ف��ي ال��رأس

∗∗∗
واج��ت��َرى11 ع��ل��ي��ه ال��ن��اَس َ وج��رَّأ اف��ت��رى ال��ش��ي��خ ع��ل��ى م��ح��م��ًدا إن
م��ب��ذوال ق��ي��اُده م��م��ت��ن��ًع��ا م��خ��ذوال ُح��ج��رت��ِه ف��ي آذاه
ال��ُم��ع��ي��ن��ا12 أو ال��ن��اِع��ي ي��ن��ت��ظ��ُر أَرب��ع��ي��ن��ا ال��م��وت ف��ي��ه��ا ع��اي��َن
األس��اف��ُل ال��ِع��ل��ي��ِة ف��ي ح��ك��م��ْت إن ال��غ��اف��ُل ع��ل��ي��ه ه��بَّ م��ا وش��رُّ
ال��م��ن��يَّ��ْه ع��ل��ى ال��ن��ف��س ُم��وطَّ��ُن ال��ن��يَّ��ْه َف��ت��يُّ ث��م��ان��ي��َن اب��ُن
تُ��نْ��َزُع ال ال��ت��ي ال��ل��ه خ��الف��َة ت��ج��زُع ال��ن��ف��وُس ح��ي��ث يُ��ع��ط��ِه��م، ل��م
ُح��رَّْه ت��م��وَت أن ع��ل��ي��ه��ا ف��خ��ذْ َم��رَّْه ت��م��وُت ال��ن��ف��ُس أل��ي��س��ِت

∗∗∗
واإلي��م��اْن ال��دي��َن ي��ردُّ م��م��ا ُع��ث��م��اْن؟ أت��ى م��اذا ت��س��ْل ف��إن
��ق��وه��ا ن��فَّ ب��ال��دي��ن وِس��َل��ًع��ا ��ق��وه��ا ل��فَّ ال��ق��وم َدَع��اَوى ت��ج��ْد

اآلتية. األبيات من العثمانية القضية سخف — شاء إن — القارئ يفهم 6
والثائرين. عثمان بني السفري وكان عنه، ريضهللا عيل 7

عثمان. خفارة يف وكانا والحسني، الحسن هما 8

الثوار. مع ويكيد يدبِّر بكر أبي بن محمد كان 9

الفتنة. 10
عليه. محرًضا عثمان عىل شديًدا وكان بكر، أبي بن محمد تقدم كما هو 11

يُنقذه. من 12
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ان عفَّ بن ُعثمان خالفة

ِوزرا ال��ح��س��ن��اِت وأرك��ب��وه يُ��زَرى ال م��ا اإلم��ام ع��ل��ى زَرْوا
ال��ب��دور13 ال��ث��الث��ِة دارِة ع��ن ب��ال��دُّوِر ُع��لُ��وَّه واس��ت��ن��ك��روا
واإلت��راب��ا14 ال��ث��راءَ وح��ال��ف األت��راب��ا خ��اَل��َف ق��وٌم: وق��ال
ال��دِّي��ن��ا ��ي تُ��ع��فِّ ال��دن��ي��ا وع��م��وا وال��ت��ْم��ِدي��ن��ا ال��ت��م��ص��ي��َر وك��ره��وا
م��اَل��ْه ال��ح��الُل وط��يَّ��َب ط��اب َل��ْه؟ وم��ا ل��ُه��م��و م��ا وي��ح��ُه��م��و!
ال��َح��َرْم َح��ْل��ِي أو ال��ب��ي��ت ك��َه��ْدي زك��ا وال��ك��رْم ال��ع��ف��اُف ش��اء ك��م��ا م��اٌل
ن��ه��ى وال ب��ه ال��ل��ه أم��َر م��ا وال��نُّ��ه��ى ل��ل��ق��ل��وب ح��اٌل وال��زه��ُد
ال��ن��ظ��ي��ِم ُم��ل��ِك��ه ف��ي وِس��رُّه ال��ع��ظ��ي��ِم ي��ُد ال��دن��ي��ا وه��ذه
أش��رف��ا ال��س��م��اءِ ف��ي زاٍه ك��لِّ م��ن أش��َرف��ا ف��ك��ان��ْت ال��ع��ق��َل أس��ك��ن��ه��ا
وال��َم��َص��اِرع��ا اآلي��اِت وح��رََّم م��ش��ارع��ا ص��ف��ا م��ا م��ن��ه��ا أح��لَّ
ي��وس��ُف وه��ذا س��ل��ي��م��اُن ه��ذا ت��رُس��ُف ل��ألن��ب��ي��اء وس��اق��ه��ا
ال��رح��م��ُن َخ��وََّل��ه ال��ذي ع��ل��ى ُع��ث��م��اُن؟ ش��أنْ��ي��ه��م��ا م��ن وأي��ن
وال��ح��م��ي��م��ا ال��ق��ري��َب يَ��ش��َم��َل أن ال��ع��م��ي��م��ا إح��س��انَ��ه اس��ت��ق��ب��ح��وا
ال��َوالي��ْه أو ��ه��ُر ال��صِّ ل��ه ب��م��ن وال��والي��ْه ال��ُق��ْط��ُر ي��ن��اَط وأن
بَ��بَّ��غ��اءُ ال��ق��وَل تُ��ع��ي��ُد ك��م��ا ال��َغ��وْغ��اءُ ق��وَل��ه��م��و وردَّدْت
آل��ْه ي��ُخ��صُّ ع��ث��م��اُن وق��ي��ل آل��ْه ال��م��ش��اغ��ب��ون واتُّ��ِخ��ذَ
وال��ج��س��ْد ط��ع��نً��ا ال��رأْس ف��ي ووق��ع��وا ح��س��ْد م��ن ال��ش��ي��وخ ب��ع��ُض رم��اه��م��و

∗∗∗
واالخ��ت��ي��اُر ف��ي��ه��م ورأُيُ��ه األخ��ي��اُر والتُ��ه ح��ب��ذا ي��ا
وُع��َم��ْر15 وال��ع��ت��ي��ِق ال��ن��ب��يِّ ت��ح��ت أم��ْر ب��األم��س ال��س��ي��رة َح��َس��ِن م��ن
ال��ع��اه��ل وب��ي��ن ال��ح��واريِّ ب��ي��ن ال��ك��اه��ِل ق��ويِّ األم��ر ع��ل��ى ك��ه��ٍل
أَروم��تُ��ْه16 وال خ��اٍف ف��ض��لُ��ه ال ح��ك��وم��تُ��ْه تُ��رتَ��َض��ى ش��ب��اٍب ذي أو

الخلفاء. من متقدِّموه هم 13

اإليسار. 14
وللعمرين. هللا لرسول عماًال كانوا جلُّهم أي 15

وَمْحِتُده. أصله 16
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اإلسالِم وُعَظماء الَعرب ُدَوُل

ال��ق��راب��ْه وال ل��ل��ص��ه��ر ول��ي��س واألراب��ْه ل��ل��ف��ض��ِل ٌم ُم��ق��دِّ
ال��ت��م��اِم إل��ى ال��ب��دِر إض��اف��َة اإلم��اِم إل��ى م��رف��وًع��ا يُ��ض��اُف
ال��خ��الف��ْه األب��وََّة َص��دق��وا ق��د خ��الف��ْه وب��ن��و ُم��ْل��ٍك ِف��ت��ي��اُن
ك��ال��غ��م��اِم ال��ُم��ْزج��اِة ��ُف��ِن ب��ال��سُّ ل��إلم��اِم ُق��بْ��ُرَس ف��ت��ح��وا ق��د
ال��ع��رْب ��َة لُ��جَّ ال��روم ب��ح��ُر وص��ار اق��ت��رْب ال��ب��رِّ م��ن ال��ق��اص��ي ف��أص��ب��ح
أع��الِم ع��ل��ى أع��الًم��ا ال��ب��ح��ر ف��ي اإلس��الِم ك��ت��ائ��ُب وخ��ف��ق��ْت
ص��خ��ر17 الب��ن ت��ذَك��ُر ��ٌة وه��مَّ ف��خ��ر أيُّ ال��ن��وريْ��ن ل��ذي ف��خ��ٌر
ال��خ��طَّ��اِب ف��ت��ى م��ن ي��ن��ْل��ه��ا ف��ل��م ال��خ��ط��اِب ف��ي ب��ال��َغ ط��ال��م��ا ي��ا
��ْه وِه��مَّ َم��ن��َق��ب��ٍة م��ن ج��لَّ م��ا األئ��م��ْه ف��ي ف��رََّق م��ن س��ب��ح��ان
ُه��ْل��ُك وس��واُه ال��دواُم وُه��و وال��ُم��ْل��ُك وح��َده ال��ك��م��اُل ل��ه

البحر. العرب أركب من أول عنه، ريضهللا معاوية هو 17
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اخلصامن

األخ��ب��اِر ب��ُغ��رر ُم��ف��ت��ت��نً��ا ال��ك��ب��اِر ب��ِس��يَ��ر ف��ِط��نً��ا ي��ا
ال��م��ن��اج��م م��ن ال��تِّ��ب��ر م��ل��ت��م��َس ال��ت��راج��م ف��ي ال��ج��وه��ر وط��ال��َب
ال��ت��اري��خ ي��دي ب��ي��ن خ��ص��م��ي��ن وال��ِم��رِّي��خ1 ب��ال��ب��رج��اس ِج��ئ��ت��ك
وح��ل��ًم��ا3 س��ي��اس��ًة ب��خ��ي��ره��ا وع��ل��م��ا2 تُ��ًق��ى خ��ي��َره��ا َق��رنْ��ُت
��يَ��ْر ال��سِّ ف��ي ال��ت��الق��ي ع��ل��ى واف��ت��رق��ا ال��ِغ��يَ��ْر4 أي��دي ب��ي��ن��ه��م��ا ق��رنَ��ْت ب��ل
ب��ال��زَُّم��ر6 ال��ل��ع��وُب ال��رأي وال��ث��اق��ُب ال��ق��م��ر؟!5 ي��خ��ف��ى وه��ل ال��ش��ه��اب��ي��ن أب��و
ال��ص��ح��اب م��ن ال��دن��ي��ا وق��يِّ��م أُح��اب��ي وال ال��دي��ن ق��يِّ��ُم أو
وع��م��ر8 ال��ع��ت��ي��ق ت��م��ن��اه ا َج��دٍّ ب��ال��ق��م��ر7 َج��اءَا اآلب��اء ذُك��ر إن
األع��م��ام ف��ي ال��دي��م��َة والق��ي��ا غ��م��اِم م��ن ُم��زنَ��يْ��ِن ت��ح��دَّرا
ال��ي��ع��س��وِب9 م��ن وال��ش��ه��د ك��ال��ُم��وِم ال��م��ن��س��وِب ت��ف��اوت ع��ل��ى ُق��ربَ��ى

ومعاوية. عليٍّا واملريخ بالربجاس يعني املشرتى؛ الربجاس: 1
عليٍّا. 2

معاوية. 3

ومعاوية. عيلٍّ بني شجر ما بالِغري يريد 4
والحسني. الحسن والشهابان: عيل، 5

معاوية. 6

فيه. يلتقيان الذي جدهما وهو مناف، عبد 7

بكر. أبو العتيق: 8
النحل. أمري اليعسوب: الشمع، املوُم: 9





أيبطالب املؤمننيعيلبن أمري

وال��ج��ه��اد ال��ح��ق ع��ري��ِن ح��ام��ي ال��ه��ادي ف��األغ��ر اإلم��ام أم��ا
م��ن��ه2 ن��س��خ��ت��ان وال��ق��م��ران ع��ن��ه1 ي��أخ��ذان ال��ُع��م��راِن
وَش��رُع��ُه ب��ع��ده م��ن ودي��نُ��ه وف��رُع��ُه ال��م��ج��ت��بَ��ى ال��ن��ب��ي أص��ُل
ال��م��ن��ب��را ي��رق��ى وح��ي��ن ال��وغ��ا وف��ي وم��دب��را م��ق��ِب��ًال وص��ف��ح��ت��اُه
أح��ي��ان��ا ب��ح��راه��م��ا وي��ل��ت��ق��ي ب��ي��ان��ا ي��ن��ب��وِع��ه إل��ى ي��دن��وا
اس��ت��ث��ن��اءِ ب��ال ال��ص��ح��ِب وأق��رب ال��ب��ن��اء ف��ي األول ال��ح��ج��ر
س��ي��ده وه��و ال��ع��ال��م وأخ��ش��ع ي��ُده ال��دن��ي��ا وف��ي ال��ن��اس وأزه��ُد
اإلف��ت��ا ب��اُب ال��ق��ض��اءِ ُة وُس��دَّ ش��تَّ��ى وه��ي اآلي��ات وج��ام��ُع
رواق��ه م��ن م��دَّ ال��ظ��الُم إذا أش��واِق��ه إل��ى اآلوي ��ِه��ُد وال��سَّ
َف��ِن��ي ِع��بْ��َريْ��ِه دون ِش��راٍع م��ن ك��م ��ف��ِن ال��سُّ ُرْك��ُب وال��ق��وم ال��ه��وى ب��ح��ُر
ي��ح��َف��ى ال��ط��ري��ق ه��ذا ف��ي وال��ف��ك��ُر تَ��خ��ف��ى واألم��ور ش��ع��ري ل��ي��ت ي��ا
وال��ول��يِّ ب��ال��ن��اص��ِر وح��اد َع��ل��يِّ م��ن ال��ن��اس ه��ذا س��اءَ م��ا
ُم��ع��اوي��ْه ع��ل��ى ال��غ��اَب ��ل وس��هَّ ال��ع��اوي��ْه ال��ذئ��اَب ب��ال��ل��ي��ث وغ��رَّ
م��س��ل��ِم وك��لُّ ال��ل��ه ي��ط��ل��ب��ه ال��ُم��س��َل��ِم3 ال��ض��ع��ي��ِف ال��ش��ي��خ دم ق��ي��ل

وعمر. بكر أبو العمران: 1
والحسني. الحسن القمران: 2

عثمان. 3
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ل��ل��زم��اِم ب��ال��ه��يْ��ب��ة أخ��لَّ اإلم��اِم ق��اِت��َل اإلم��اِم ت��رُك
ك��ان��ْه ال��خ��ش��وُع َر ت��ص��وَّ ول��و ب��ال��م��ك��ان��ْه أدلَّ ب��ل وق��ي��ل
��ْج��ع��ان ال��شُّ م��ع��اط��ف م��ن س��ال إن ال��م��ع��ان��ي م��ن أح��ي��انً��ا وال��زه��ُو
ال��ب��اع ق��ص��ي��ُر ال��م��داراة، وف��ي ال��ط��ب��اِع س��ي��اس��ة ف��ي وق��ي��ل
ت��م��نَّ��ى4 م��ا ال��ش��ام��يُّ ب��ل��غ م��ا ت��أنَّ��ى أو اإلم��اُم ص��ان��ع ل��و
وال��ده��اءُ ال��رأُي ف��ي��ه يَ��ج��ِر ل��م ان��ت��ه��اء ل��ه م��ا ِع��ل��ٌم وق��ي��ل
وال��َم��ْوثِ��ُق ع��ه��ُده ي��دوم وال ي��وثَ��ُق ال ب��ه ب��م��ن ث��ق��ٍة ف��ي
ال��م��داح��ِض6 وف��ي األم��ر ُق��ُح��م ف��ي ال��م��م��اح��ِض5 ال��ن��اص��ح رأي ون��ب��ذُ
األس��د ت��أك��ُل ال��ج��ي��ف��ُة وك��ادِت ال��ح��س��ْد7 ل��ل��ث��الث��ة أخ��ف��ى وق��ي��ل
واألط��واُق األع��ب��اءُ ِط��ل��ب��تُ��ه ال��ت��وَّاُق ال��م��ن��ازُع ه��و ب��ل ال
ال��َع��ْض��ِل8 ت��ح��ت ال��ح��س��ن��اءُ وح��نَّ��ِت ال��ف��ض��ِل ب��ع��ي��وِن إل��ي��ه��ا س��م��ا
ال��ش��ف��ي��ِع ِم��ن��بَ��ِر م��ك��اَن ي��دِر ال��رف��ي��ِع م��ن��زل��ه ف��ي ك��ان م��ن
يُ��زاح��ِم ل��م ب��ال��ح��ي��اءِ والذَ ف��اح��ِم غ��ي��َر اس��ت��أخ��َر وط��ال��م��ا
ال��ج��م��ل9 ربَّ��ُة ع��ل��ي��ك َرم��ت م��اذا َح��م��ْل م��ا ال��ِج��ب��اُل ت��أْب��ى ج��ب��ًال ي��ا
َش��ج��اه��ا يُ��ن��ت��َزْع ل��م ُغ��ص��ٌة أم ش��ج��اه��ا ال��ذي ع��ث��م��اَن أث��أُر
ب��ن��ي��ه��ا10 واس��ت��ن��ف��رْت ل��ه��ا ه��بَّ��ْت ت��ب��ن��ي��ه��ا دم��ه ِم��ن ق��ض��ي��ٌة
ال��ج��ب��ال ُم��وِه��ُن ال��ن��س��اءِ ك��ي��ُد ب��ال��ب��ال ي��ك��ن ل��م ف��ت��ٌق ذل��ك
ال��م��ب��رَّأْه ال��ط��اه��رة تَ��ُك وإن الم��رأْه ال��م��ؤم��ن��ي��ن أُمَّ وإن
ِض��غ��ن��ه��ا م��ن ال��م��دى ط��وُل يُ��ِزْل ل��م م��ا وِس��نِّ��ه��ا ِك��نِّ��ه��ا م��ن أَخ��رج��ه��ا

معاوية. الشامي: 4
أخلصته. إذا النصح له أمحضت 5

األقدام. عليها تَثبت ال املزالق واملداحض: الشاقة، العظام األمور الُقُحم: 6
وعثمان. وعمر دِّيق الصِّ الثالثة: 7
الزواج. عن املرأة حبس العضل: 8

املؤمنني. أم عائشة 9

عثمان. دم أي دمه؛ من قضية 10
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ت��ل��ت��ق��ي��ه11 ال��س��الح وُم��ل��ِق��َي ت��ق��ي��ه م��ن َع��داَك م��ن وش��رُّ
وخ��ي��ر ه��ًدى ف��ي��ه��م ث��الث��ٌة وال��زُّب��يْ��ُر ط��ل��ح��ٌة ج��ه��زه��ا
ي��أب��اه؟ ل��م��ا ي��م��ض��ون ف��ك��ي��ف وص��اح��بَ��اُه ال��ه��ادي ص��اح��ب��ُة
بَ��َغ��ْوا؟ ب��ال��ح��ق ال��ن��وري��ن ذي دَم أم وب��َغ��ْوا12 ْوا ت��ع��دَّ ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت ي��ا
م��ح��س��ن��ي��ن��ا األم ح��ق ق��اض��ي��ن ب��ال��ب��ن��ي��ن��ا ال��ع��راق إل��ى ج��اءَت
نُ��ْص��َرْه وف��ري��ُق َخ��ذٍْل ف��ري��ُق ال��ب��ص��رْه ط��ائ��ف��ت��ي��ن ف��ان��ص��دع��ْت
وال��زم��ام13 ال��ف��ت��ن��ة وق��ادُة وال��ذم��اِم ال��بَ��ي��ع��ِة ذادُة أو
وح��يِّ غ��اب��ر م��يْ��ت أج��ل م��ن ال��ح��يِّ دم��اءَ ال��ح��يُّ وان��ت��ه��َك
ال��ِع��راب15 ��ِر ��مَّ ال��ضُّ م��ت��ون ع��ل��ى تُ��راِب14 أب��و األس��د ف��ي وج��اءَ
وت��أب��ى ت��دَف��ُع��ه ��ه��م وأمُّ رأْب��ا ال��م��ؤم��ن��ي��ن ل��َص��دِع ي��رج��و
��ل��ُم ال��سِّ ب��ال��ُم��ْرَه��ف��اِت وُخ��ط��ب��ْت ال��ح��ل��ُم وأع��ي��ا ال��رأُي وع��ِج��َز
ب��ال��س��م��اءِ األرُض م��ن��ه ت��ع��وذ ال��دم��اءِ س��اف��ِك ي��وٍم ك��ل م��ن
ال��ع��س��ك��را وتُ��غ��ري ال��خ��ي��َل وتَ��ذُم��ر17 ع��س��ك��را16 ف��ي��ه ال��ط��ه��ِر ذاُت ت��ج��رُّ
األَْص��يَ��ِد ب��ع��د ل��ألَْص��يَ��ِد ك��ال��ت��اج ي��ِد18 إل��ى ي��ٍد م��ن ال��ِخ��ط��اُم ظ��ل
ي��ف��دون��ه أن��ُه��ًرا وب��ال��دم��اءِ دونَ��ْه ال��غ��ي��وُث ت��وَه��ى م��س��ت��َل��م��ا
ال��م��ق��دَّم ل��س��ي��ف��ه ك��رٍم ف��ي ال��دم إم��س��اك ال��ل��ه أراد ح��ت��ى
ب��ال��زم��ام ال��ب��ص��رُة وأل��ق��ِت اإلم��ام أل��وي��ُة وظ��ف��رْت
وِب��رِّه��ا ن��ِق��ل��ه��ا ف��ي م��ب��اَل��ًغ��ا م��ق��رِّه��ا إل��ى األم ِت ف��ُردَّ

إيذائه. تجنُّب من ا بدٍّ ترى ال ومن وجهه يف تشهره ال السالح ملقي وأنت تلتقيه من ظلمك من رش أي 11
عيلٍّ. عىل بخروجهم وظلموا جاروا والزبري وطلحة عائشة إن يقول: 12

عائشة. تركبه كانت الذي الجمل زمام أي 13
كنيته. تراب وأبو عيل، جيش األسد: يف 14

الكرام الخيل والِعراب الخيل، يف ممدوح وهو الهزال، ْمر والضُّ ضامر، جمع ر مَّ والضُّ ظهور، متون: 15

الُهجنة. من الخالصة
عائشة. تركبه كانت الذي الجمل اسم 16

تحثُّها. الخيل: تذمر 17
الجمل. خطام الخطام: 18
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ال��م��رح��م��ْه س��م��اءُ ال��ف��ري��ق��ي��ن م��ن ال��م��ل��ح��م��ْه أرَض ح��لَّ َم��ن وظ��لَّ��ل��ت
ال��ك��رْم غ��اي��ُة ال��ع��ه��ِد دون ال��م��وُت وال��ح��َرْم ع��ل��ي��ه��ْم ال��ب��ي��ت ب��ك��ى ه��ْل��ك��ى

∗∗∗
َخ��َض��اك��ا إذ ال��ج��م��ع��ان أن��ص��ف ه��ل ق��ض��اك��ا ب��م��ن ��ي��ن ص��فِّ ي��وم ي��ا
ب��ال��ع��راق ال��ش��آُم واص��ط��دم ال��ت��راق��ي ب��ال��ف��ت��ن��ِة ان��ت��ه��ى ف��ي��ك
َرْح��ِب ي��ص��دٍر ال��ط��ع��َن ت��ل��ق��ِت َص��ْح��ِب م��ن ب��ق��ي��ٌة ون��ف��دْت
��نَّ��ْه ال��سُّ أول��ي��اءُ ال��ك��ت��اب آُل األس��نَّ��ْه أب��وَُّة ال��ظُّ��بَ��ى، ب��ن��و
أج��ل��ْه19 َم��ش��ي��َخ��ًة وُخ��نْ��تَ��ُه��ْم أه��لَّ��ْه ل��ه��م «ب��دٌر» ْوَف��ى ل��ق��د
َف��ه��َدم��وا بَ��نَ��ْوا ل��م��ا ع��م��دوا ب��ل ال��دُم! ذل��ك ال��م��ج��د ب��ن��اء ف��ي ل��و
األس��نَّ��ْه اش��ت��ج��اِره��ا ف��ي وم��دَّ األع��نَّ��ْه ق��ص��َر م��ج��اًال ف��ي��ا
وع��رُض��ُه ط��ولُ��ُه ع��ن��ه��م وض��اق أرض��ُه ب��ال��ف��ئ��ت��ي��ن ت��رج��رج��ْت
ال��نِّ��ج��اِد20 م��ن «ع��م��اٌر» وخ��رَّ ب��األن��ج��اد األن��ج��اد ووق��ع
ُس��وي��ع��ْه ال��وغ��ى ع��ل��ى ص��بَ��روا ل��و ال��ب��ي��ع��ْه 21 نُ��َص��َراءَ ض��رَّ ك��ان م��ا
وال��ع��وال��ي ال��ب��ي��ض ح��وَل وال��ن��ص��ُر ال��ع��وال��ي ه��ي ب��نُ��وده��م ب��ي��ن��ا
خ��اوي��ْه ن��خ��ِل أع��ج��اُز ك��أن��ه��م م��ع��اوي��ْه ب��س��ح��ره غ��ادرُه��م
ال��زاح��ف��ا22 ال��خ��م��ي��س ب��ال��ل��ه يَ��نْ��ُش��ُد ال��م��ص��اح��ف��ا ع وش��رَّ ال��ق��ن��ا أل��ق��ى
ال��ه��زائ��ِم ط��ل��ي��ع��ة ي��زل ول��م ال��ع��زائ��ِم ف��ش��ِل ع��ن ت��س��ْل ف��ال
ال��ج��ي��اد ��ُك��ِم ال��شُّ ف��ي وح��ك��م��ْت واالن��ق��ي��اُد ال��نَّ��ظ��ُم ان��ق��ط��ع
ب��ال��ع��ص��ي��اِن اإلم��اُم َد وُه��دِّ األع��ي��ان ع��ل��ى ال��رأي ف��ي واف��ت��ي��َت
ح��ك��ي��م��ا رأي��ه، ع��ل��و ع��ل��ى ال��ت��ح��ك��ي��م��ا ق��ب��ول��ه ف��ي ك��ان م��ا
ال��ص��ف��وف ف��ي تُ��ذَك��ُر ال ��ل��ُم وال��سِّ ك��ال��دُّف��وِف ال��ُم��ص��ح��ُف يُ��رف��ُع ال

أهلَّة. شباب وهم لهم بدر ووىف أجلَّة، شيوخ وهم صفني يوم خانهم 19

يقاتل. وهو خرَّ وقد يارس، بن عمار هو 20

عيل. أصحاب البيعة: نرصاء 21
الهاجم. الجيش 22

60



طالب أبي بن عيل املؤمنني أمري

��ُب23 ُم��ح��جَّ ق��َدٌر ف��ي��ه ل��ل��ه أع��ج��ُب األش��ع��ريِّ ف��ي ورأي��ه
وغ��ْم��ُر24 م��ج��رِّب ي��س��ت��وي ال َع��ْم��رو؟ وأي��ن م��وس��ى أب��و أي��ن
ت��ق��وَّس��ا؟ م��ص��ح��ف��ه ع��ل��ى ك��َم��ن وال��م��ق��وق��َس��ا ق��ي��ص��َر ده��ا أَم��ن
وع��زل ف��أق��رَّ ع��م��رو وق��ام ون��زل ال��رج��ل��يْ��ن ف��ردَّ ق��ام
ال��زاوي��ْه َع��ق��د ال��ِم��ن��ب��ُر ون��َق��ض م��ع��اوي��ْه وارت��ض��ى ع��ل��يٍّ��ا أب��ى
م��ل��ج��م26 اب��ُن ُغ��رَّتَ��ك ع��ال ك��ي��ف وُم��ل��َج��ِم ُم��س��َرٍج ك��لِّ زيْ��َد25 يَ��ا
ل��م��س��ُه ده��ًرا األق��راِن ع��ل��ى أع��ي��ا ش��م��ُس��ُه تُ��راُم ال َق��رنً��ا أص��اب
ال��ذَِّك��ْر ال��م��اض��ي َق��تَ��َل، ش��يءٍ وك��لُّ ذُِك��ْر ق��د ِف��ي��م��ا ال��م��س��م��وم ب��ال��م��رَه��ِف
ال��ِم��ْص��الت��ا27 ال��غ��اب��ة ل��ي��َث واغ��ت��رَّ ال��ص��الَة ق��َط��ع س��ي��ٍف ُش��ؤَم ي��ا
ال��م��ل��وك��ا ي��ق��ت��ِح��ُم غ��ال��يً��ا ب��ل ُص��ع��ل��وك��ا م��ل��ج��ٍم اب��ُن ي��ُك ول��م
أواُن أم��ث��ال��ه م��ن يَ��خ��ُل ل��م ال��ُع��دواُن دم��ه ف��ي وض��اريً��ا

األشعري. موىس أبو هو 23

املجرِّب. غري الغمر: 24
الخيل. زيد يا أي 25

اجتمع فقد طالب؛ أبي بن عيل قتل الذي وهو مرص، أهل من كان املرادي، ملجم بن لرحمن ا عبد هو 26

أربعني، سنة الخوارج من آخرين مع مكة يف التميمي بكر بن وعمرو هللا، عبد بن والربك هذا، ملجم
الناس يْكفوا أن عىل الثالثة فتعاهد والشحناء، والفتن الحروب من فيه هم وفيما الناس أمر يف وتحادثوا
منهم أحد يرجع أال باهلل أقسموا ثم عليٍّا، أكفيكم أنا ملجم: ابن فقال العاص، بن وعمرو ومعاوية، عليٍّا،
كل وذهب السم يف فغمسوها أسيافهم فأخذوا دونه، يموت أو يقتله حتى إليه ه توجَّ الذي صاحبه عن
عيلٌّ منهم َقتل — الرباب تيم من بجماعة فيها فالتقى الكوفة أتى حتى ملجم ابن ومىض غرضه، إىل
يف بارعة — أيًضا النهر يوم وأخاها أباها عيلٌّ قتل — قطاِم لها يقال امرأة وفيهم — عرشة النهر يوم
ثالثة قالت: يُشفيِك؟ وما فقال تُشفيني، حتى أتزوجك ال له: فقالت فخطبها، أذهلته رآها فلما الجمال،
بل قالت: تريدينني! وأنِت يل ذكرتِه أَرِك فلم عيل أما مهٌر، لك هو قال: عيلٌّ، وقالت: وقينة، وعبد، آالف،
وأبقى، خري هللا عند فما ُقتلت وإن معي، العيش ويهنئك ونفيس نفسك شفيت أصبت فإن غرَّته، ألتمس
آخر، مساعد هو واختار قومها من مساعًدا له اختارت ثم لذلك. إال املرص هذا جئت ما وهللا لها: فقال
يف ملجم ابن فرضبه الصبح صالة يريد خرج حتى له، دوا ترصَّ رمضان من ١٥ الجمعة ليلة كانت فلما

ألصحابك.» وال عيل يا لك ال هلل «الحكم ينادي: وهو بالسيف قرنه
ِغرَّة. عىل أتاه واغرتَّه: األمور، يف املايض 27
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م��ن��ت��ِق��ْم ف��ه��و ال��ق��رآِن ح��ك��وم��َة ن��ِق��ْم ُم��س��ِل��ٌم ذاك ق��وٌم وق��ال
ُف��وَض��ى ال��ع��ال��م��ون راح ص��ح ل��و م��ف��روض��ا ال��نُّ��َه��ى ع��ن��د غ��َدا ق��وٌل
وال��ُغ��الِة ل��ل��ِغ��ض��اِب ول��ي��س ال��ُوالِة ف��ي ل��ألم��ِة ال��رأُي
ي��م��ت��ن��ْع ال َم��ن تَ��ْق��تُ��َل أن ال��ج��ب��ُن َش��ِن��ْع ِغ��ي��ل��ًة اإلن��س��اَن وق��ت��لُ��َك
ال��ِع��ظ��ام ال��ُح��َرِم28 إْح��َدى وال��دُم ول��ل��ن��ظ��اِم ل��ل��ه ال��ن��ف��ُس
؟ ال��ول��يِّ ال��م��ق��رَِّب ال��راش��ِد َع��ل��يِّ ع��ل��ى ب��ال��ب��ْغ��ِي ف��ك��ي��ف

∗∗∗
ب��األت��راب ل��ك ال��ذئ��اُب ل��ي��س ت��راِب! أب��ا وال��ن��اَس ل��َك م��ا
ب��ال��ت��م��رُِّد َع��ص��اه وأت��ع��ب��وا َم��ط��َرِد ك��ل ال��ك��ل��ي��َم29 ط��ردوا ه��م
وال��ذه��ْب ب��ال��س��اَم��ريِّ واف��ت��تَ��ن��وا ذه��ْب ��ا ل��مَّ ل��ه��م ال��ِع��ج��ُل وُزيِّ��َن
��وا وه��مُّ ل��َص��ل��ب��ِه واح��ت��ش��دوا ��وا ون��مُّ وَش��ْوا م��ري��ٍم30 وب��اب��ن
ِع��رض��ه ف��ي أل��ُس��ن��ُه��م وَس��رح��ْت أرض��ه م��ن م��ح��م��ًدا وأخ��رج��وا
ش��روق��ا ل��ه��م ش��م��َس��يْ��ه��م وخ��ي��َر ال��ف��اروق��ا31 ال��م��س��وَِّي وغ��يَّ��ب��وا
ق��اِن ب��دم��ٍع ال��ذِّْك��ُر33 بَ��ك��ى ح��ت��ى ال��ُف��رق��اِن ع��ل��ى ال��ش��ي��خ32 وذب��ح��وا
ال��غ��ل��ْس ف��ي ب��ال��ص��الة وَف��َج��ع��وك اخ��ت��ل��ْس ��َك ل��ح��قِّ م��ن م��ن��ه��م وه��بَّ
ال��م��اءِ ع��ي��ون ب��ي��ن م��ل��وًَّح��ا 34 ب��ال��دم��اءِ ال��ح��س��ي��َن وأش��رق��وا
وال��ج��واِر ال��ق��ْرِب درج��ات ف��ي ال��ح��واري ال��زاه��ِد س��م��وَّ ف��اس��ُم
ل��ك! ت��مَّ ال��س��م��اءِ ف��ي ُم��ل��ٍك ط��وَل ي��ا م��ل��ْك م��ن ع��ن��ك األرِض ُم��ل��ُك زال إن

فيها. يحكمان وللرشائع هلل النفس أي 28
السالم. عليه موىس 29

املسيح. السيد هو 30

الخطاب. بن عمر هو 31

عفان. بن عثمان 32

القرآن. 33
كربالء. يف ظمآن ُقتل وقد عيل، بن الحسني هو 34
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معاوية

ه��ن��ِد ك��اب��ن ال��ش��رق يَ��ُس��لَّ ول��م ال��ه��ن��ِد ق��ي��ون ت��ص��ن��ع ل��م ال��ده��ر ف��ي
ح��ل��ي��ف��ْه أب��ًدا ك��ان ال��س��ع��ُد ال��خ��ل��ي��ف��ْه ال��م��ل��ك ال��ع��ب��ق��ريِّ
ب��ال��وص��يِّ ف��ف��از س��ح��ره م��ن وال��ِع��ص��يِّ ب��ال��ح��ب��ال زال م��ا
ال��َوَس��ن��ا ج��اف��ى ال��دول��ة ه��وى وف��ي ال��رََّس��نَ��ا األم��ور ح��ب ف��ي أرس��ل
ال��رع��اُة م��ل��وًك��ا ف��ان��ق��ل��ب��ت ال��نُّ��ع��اُة ع��ل��يٍّ��ا ن��ع��ى ح��ت��ى
وال��ت��م��دي��ُن ال��ت��م��ص��ي��ر وان��ف��ج��ر ال��دي��ُن ورقَّ ال��دن��ي��ا وراق��ت
ل��ِرقِّ س��ي��ادٍة م��ن واآلَل ال��ح��قِّ س��ل��ي��َب ال��ب��ي��َت وص��يَّ��ر
ال��غ��وائ��ال ج��م��ع ِح��ل��ٍم وُربَّ ح��ب��ائ��ال ل��ه��م ال��ِح��ْل��ُم ن��َص��َب ق��د
وب��ال��ِه��ب��اِت ال��ُم��ْل��ِك ب��ه��ي��ب��ِة األُب��اِة ش��ك��ائ��ِم م��ن وراَض
ال��ح��يَّ��اُت واديَ��ه��ا وب��ذل��ْت وال��نِّ��يَّ��اُت األخ��الُق ف��زال��ت
ت��اله وَم��ن ال��دي��ن وص��اح��ُب ال��ل��ه ع��ن��ه ي��س��أُل م��ا وثَ��مَّ
ل��ل��غ��الِم ال��ب��ي��ع��َة وأخ��ذُه اإلس��الم ف��ي ال��ع��ه��د ن��ظ��ام ق��ط��ُع
اإلم��ام��ْه نَ��َس��ُق ُم��ْل��ًك��ا وع��اد ال��ِع��م��ام��ْه ع��ل��ى ال��ت��اُج ع��ال ح��ت��ى
األع��نَّ��ْه ف��ي ل��ل��دي��ن ووق��ف��ْت األج��نَّ��ْه أدرك��ت ج��ن��اي��ٌة
ال��ف��ن��اءِ وِق��َل��ى ال��ب��ق��اءِ ح��بُّ ل��ألب��ن��اءِ اآلب��اءِ ه��وى ت��ح��ت
ال��خ��ل��وِد ��ِم تَ��وهُّ م��ن يُ��س��َح��ُب ب��ال��م��ول��وِد ال��وال��ِد ت��ش��بُّ��ُث
اب��ِن وال أٍب ع��ل��ى ت��دَّع��ْم ال واب��ِن ال��َف��َخ��ار ق��واع��َد ارف��ع
ال��ق��م��ْر ال��ل��ي��ل ن��س��ُب ي��ح��طُّ وال ال��ث��م��ْر األرض ع��ن ال��ج��ذُع ي��رف��ع ال

∗∗∗



اإلسالِم وُعَظماء الَعرب ُدَوُل

ورتَ��ْق ت��الف��ى ك��ي��ف ل��ه واع��ج��ْب َف��تَ��ْق م��ا ع��ظ��ي��ِم م��ن ت��ع��ج��ب��نَّ ال
اِد س��دَّ وال ال��َوْه��ِي ب��ج��اب��ر ل��داِد وذي ح��رٍب ذي ك��لُّ م��ا
ب��أس��ِرِه ل��ه األم��ر واج��ت��م��ع ل��نَ��س��رِه خ��ال ال��والي��ات ج��وُّ
ب��ال��ُف��ْل��ِك ُربَّ��ان��يِّ��ه ورف��ِق ال��ُم��ْل��ِك ان��ب��س��اط ع��ن ت��س��ْل ف��ال
ب��ُس��ه��ِدِه ل��ي��َل��ه ي��ق��ض��ي وال��غ��رب ع��ه��ِدِه ك��خ��ي��ِر ت��ح��ت��ه ال��ش��رُق
أم��رِه م��ع��ال��ي ل��ه��م م��ي��م��ون��ة ُع��م��رِه ف��ي ل��ق��وم��ه م��ب��ارٌك
إل��ي��َك وال��رض��ى م��ن��ك ف��ال��ع��ف��و ع��ل��ي��َك ج��رأت��ه ع��ن اع��ُف َربِّ
ال��ع��ف��و ي��ك��ون ك��ي��ف ف��أِره ُك��ْف��ُو ع��ل��ي��ه ال��ع��ف��و ف��ي ي��ع��ُل ل��م
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العاص بن َعمرو

ال��ق��ض��اءُ م��ص��ب��اح��ه ع��ل��ى ه��بَّ يُ��ض��اءُ؟ ال ال��ش��م��ِع ق��ص��ِر ب��اُل م��ا
م��روج��ِه ع��ل��ى غ��وان��ي��ه��ْم وال بُ��روج��ه ف��ي ال��روم��ان ِف��ت��ي��ة ال
أح��راُس وت��ح��ت��ه وف��وق��ه أع��راُس ح��ول��ه ال��ل��ي��ال��ي وال
األج��ْم؟ ن��واح��ي��ه ف��ي رج��اًم��ا أم��س��ْت ال��ع��ج��ْم بَ��ع��د م��ن ل��ب��اب��ل��ي��ون وم��ا
األس��واِر1 األس��د ج��ث��وُم وال األس��واِر رف��ع��ُة ع��ن��ه تُ��غ��ِن ل��م
ان��ح��ط��اُط ِت��ه ُس��دَّ ع��ن ل��ل��ن��ج��م ف��س��ط��اُط أُف��ق��يْ��ه��م��ا2 ف��ي وأي��ن
وت��ال��ِد ط��ارٍف م��ن وخ��رج��ا ب��ال��َم��ق��ال��ِد إل��ي��ه أل��ق��ي��ا ق��د
َم��ص��بِّ��ِه إل��ى ال��ن��ي��ل م��ن��ب��ع م��ن ربِّ��ِه ُح��ك��ُم ي��ن��ف��ذُ ُس��رادٌق
وال��غ��م��اُم ال��رح��م��ُة ألن��ه��ا ال��ي��م��اُم أط��ن��اب��ه إل��ى أوى
ال��ش��اك��ي ص��وت ال��م��ش��ك��وُّ وح��ذر ال��ش��اك��ي ف��ي��ه األع��زُل وأِم��َن
األي��اُم ض��اربَ��ه وس��ال��م��ْت وال��خ��ي��اُم ال��ق��ب��اُب ب��ه ��ْت خ��فَّ
ُم��ن��ِج��ُد3 ال��خ��ط��وب ب��اع ع��ل��ى ع��اٍل َم��س��ِج��ُد إال ذل��ك م��ن ي��ب��َق ل��م
ال��ع��اِم ف��ي م��رًة إال ُح��جَّ م��ا ال��دع��اِم ال��رف��ي��ع��ِة ك��ال��ك��ع��ب��ة

الوثَّاب. 1
بابليون. وحصن الشمع لقرص راجع ضمري 2

مرتفع. 3



اإلسالِم وُعَظماء الَعرب ُدَوُل

ال��ُم��ش��كَّ��ِل ِن ب��ال��م��ل��وَّ ول��ي��س ال��ه��ي��ك��ِل ُع��ل��وَّ يَ��ع��ُل ل��م ك��ان إن
وال��ح��الِل ال��ح��قِّ ب��ال��ب��ان��يْ��ي��ن ال��ج��الِل ُح��َل��َل ت��ردَّى ل��ق��د
ال��م��ؤبَّ��ِد ب��ال��س��ؤدد ف��ات��ه��م��ا وم��ْع��ب��ِد ه��ي��ك��ٍل ك��لِّ أم��ي��ُر
ِق��بْ��َل��ْه ل��ل��ق��ل��وب ي��زال وال َق��ب��َل��ْه ب��م��ص��ر ال��دي��ان��ات ��ى ن��سَّ

∗∗∗
ُرْزآِن ب��ه ��رك ال��شِّ ع��ل��ى ح��لَّ آِن ف��ي وخ��ال��ًدا إس��الُم��ه
م��ع��ا م��ح��م��ٍد ع��ل��ى واس��ت��أذن��ا أْج��َم��َع��ا ب��ي��وٍم وال��رأي ال��س��ي��ف
دا ُم��س��دَّ ب��ال��ه��دى ه��ذا وع��اد َف��ْرَددا4 ب��ه��ذا ال��ح��ق ف��ان��ق��ل��ب
األع��الُم آم��اَل��ه��ا واس��ت��ق��ب��ل��ت اإلس��الُم ��ر بُ��شِّ ب��ال��ف��ات��ح��يْ��ن
نُ��بُ��وَّْه5 وال َك��لَّ��ُه تَ��ْش��ُك ل��م ال��ن��ب��وَّْه ِرض��ى ك��ان ك��اله��م��ا
ال��ُك��َرم��ا ال��راش��دي��ن ال��ُه��داِة م��ن رم��ى َم��ن وس��ه��ُم ص��اَد َم��ن وب��اُز
يُ��ه��اِج��ِر ول��م يَ��ن��ُص��ْر ل��م ك��ان إن ال��ه��واج��ِر ُم��ن��ِض��َج َع��ْم��ًرا ض��رَّ م��ا
اإلثْ��َم��ِد ب��ع��د ال��ِع��ثْ��يَ��َر واك��ت��ح��ل م��ح��م��ِد أب��و ال��ن��وَم ه��ج��َر ك��م

∗∗∗
ال��ح��دوِد ف��ي ال��ف��اروُق ب��ه رم��ى وال��ج��دوِد وال��رأي ال��ق��ن��ا َع��م��ُرو
ال��غ��اي��اِت ع��ل��ى ال��خ��ي��َل وح��م��َل ال��راي��اِت َح��َم��ى ف��ل��س��ط��ي��َن ع��ل��ى
ف��ض��اءَ رأيُ��ه ق��ام ل��ل��س��ي��ف، َم��ض��اءَ ي��ج��د ل��م ال��َم��ض��ي��ُق إذا
أورش��ل��ي��م��ا ل��إلس��الم وح��از اإلق��ل��ي��م��ا ل��ُع��َم��َر ح��وى ح��ت��ى
وال��زم��اُم ال��م��ي��ث��اُق وأُِخ��ذَ اإلم��ام َص��كَّ��ه ت��ولَّ��ى ف��ت��ٌح
أم��ْر َم��ن وأْوَف��ى ن��ه��ى م��ن أب��رُّ ُع��َم��ْر أن اش��ه��دي ال��ل��ه ص��خ��رَة ي��ا

∗∗∗
س��م��ْح ح��ت��ى ب��ع��َم��ٍر ي��زل ول��م وط��َم��ْح ب��َط��ْرٍف م��ص��َر إل��ى س��م��ا

ماضيًا. سيًفا أي 4
عنها. ارتد الرضبة: عن ونبا يقطع، لم السيف: َكلَّ 5
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ال��ب��زاَة ��يَّ��د6 ال��صُّ أط��ار ك��م��ا وال��غ��زاَة ف��ه��بَّ ��ه��ه وجَّ
وال��ك��ت��ائ��ب7 ال��ب��ع��وث آك��ل��ة ال��رك��ائ��ِب ط��اب��خ��َة ب��ه��م ي��ط��وى
وداءَ أب��ًدا دواءً ك��ان��ت بَ��يْ��َداءَ؟ م��ن أس��ق��ي��ك أم أن��ع��اِك
ال��ِج��واِر ذل��ك م��ن ول��ق��ي��ْت ال��ط��واري م��ن م��ص��َر ده��ى م��اذا
األط��راِف م��ن ال��ج��س��م وآف��ُة ج��رَّاِف ب��داه��ٍم رع��ِت��ه��ا ك��م
ال��ب��الد8 ع��ل��ى َويْ��َل��يْ��ِن َس��لَّ��ط��ِت ِد ج��الَّ ع��ل��ى ٍد ج��الَّ وربَّ
ال��س��ي��ه��وُج9 ال��ح��اص��ب��ُة وه��بَّ��ِت ال��ه��وُج ال��س��واف��ي م��ن��ِك ع��ص��ف��ْت ك��م
م��ن��ش��راِت ال��ح��ق م��وات ع��ل��ى ��َراِت10 ب��ال��م��ب��شِّ ب��ع��ث��ِت وك��م
دي��ن��ا ون��ش��رت ِدي��نً��ا ط��وي��ِت رائ��دي��ن��ا أس��ل��ِت إن وك��ن��ِت

∗∗∗
ب��ه��اَج��ر آي��بً��ا وب��ال��خ��ل��ي��ل وال��م��ه��اِج��ِر11 ب��ال��ع��ذراءِ ُش��رِّف��ِت
وال��ت��غ��ل��ي��ب��ا ال��ت��م��ل��ي��َك ف��ل��ِق��َي ج��ل��ي��ب��ا ي��وس��ٌف ف��ي��ِك وس��ي��ق
واالغ��ت��ب��اُط ال��ش��م��ُل وان��ت��ظ��م األس��ب��اُط ب��س��اَط��ك ووِط��ئ��ت
وال��ع��ج��ائ��ب��ا اآلي��اِت ي��س��ت��ق��ب��ُل وج��ائ��ب��ا ج��اِئ��ًال م��وس��ى وُخ��زِت
وَم��ن��ه��ِل ب��رب��وٍة وُم��م��س��يً��ا وَم��ج��ه��ِل ب��َق��ف��رٍة وُم��ص��ِب��ًح��ا
األق��ب��اِل12 ع��ل��ى ال��ن��ور وق��اب��َس ال��ج��ب��اِل م��خ��ارَم وط��اِل��ًع��ا
ب��َم��ل��ْك وي��وًم��ا ب��ش��ي��ط��اٍن ي��وًم��ا ال��َف��َل��ْك ق��وس ع��ن ال��ن��ي��ل أرَض ت��رم��ي��ن
وال��م��ن��ارا ال��م��ن��اِر وال��ط��ام��س ون��ارا ت��ارًة ن��وًرا ت��ه��دي��ن

باز. جمع والبزاة: صائد، جمع 6

الصحراء. إىل إشارة 7
عىل ويلني فكانا يخرجه املغرية الجيوش من آخر غاٍز فجاءه النيل وادي عىل رميت فاتح غاٍز ربَّ أي: 8

البالد.
الشديدة. الرياح من السيهوج 9

والحواريني. الرسل من الصحراء من مرص دخلوا الذين عىل إشارة الطيبة، الرياح املبرشات 10
طفل. هو إذ عيىس 11

األرض. من املرتفعات 12
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واألن��وار13 ك��األن��واءِ ع��ل��ي��ك ال��ح��واري ك��ت��ي��ب��ُة م��ش��ْت ح��ت��ى
ُع��َم��ْر خ��ي��ل ع��ل��ى َع��م��رو م��ن أروع ب��ال��ق��م��ْر ��ْت َح��فَّ ال��زُّْه��ُر ال��ن��ج��وُم وم��ا
وأخ��ش��ع��ا ق��ن��اه��م��ا م��ن أع��فَّ يُ��وَش��ع��ا ح��ول األس��ب��اِط14 ق��ن��ا وال

∗∗∗
ال��ج��دي��ِد ب��ِدي��ن��ه��ا ك��ث��ي��رة ال��ع��دي��ِد ق��ل��ي��ل��ُة ك��ت��ي��ب��ٌة
َم��ط��يَّ��ا ري��اَح��ه��ا ورك��ب��ْت ط��يَّ��ا ال��ق��ف��اَر م��ص��َر إل��ى ط��وْت
ال��َف��َرَم��ا15 ِح��ي��ال ال��روم ب��ج��م��ع��ه ف��رم��ى ع��م��ٌرو ال��ُع��ْم��راَن ف��ب��ل��غ
واألب��ل��ق��ا م��اِرَده��ا واق��ت��ح��م��وا تَ��َس��لَّ��ق��ا ح��ص��ونَ��ه��ا ت��س��ل��ق��وا
ال��ج��دودا يُ��داول م��ن س��ب��ح��ان وال��ح��دودا ال��ت��خ��وَم واخ��ت��رق��وا
ع��ن��ْت إذ ب��ال��م��س��ل��م��ي��ن وُرك��ب��ْت أذع��ن��ْت ح��ت��ى ب��ل��ب��ي��ُس وروِودْت
َم��ص��ون��ه��ا ع��ن األُب��اة ون��زل ح��ص��ون��ه��ا ع��ن ال��ح��م��اة ��ل ت��رجَّ
ال��ف��وادي م��ن ال��ري��ف ع��ل��ى أن��دى ال��وادي ت��ج��وب ال��خ��ي��ُل وظ��لَّ��ِت
ح ال��ف��الَّ وْط��أه��ا ي��ح��سُّ وال ح ال��م��الَّ ُرخ��ائ��ه��ا ف��ي ي��س��ي��ُر
وال��ي��م��ان��ي 16 ال��َخ��طِّ��يِّ س��اه��رَة ال��روم��اِن م��ن��ازل ب��دت ح��ت��ى
ال��ِج��واءِ ف��ي ال��َم��ْص��َع��ِد ب��ع��ي��َدِي ل��واءِ ذََرا أو ِح��ص��ِن ح��ض��ِن ف��ي
ك��أم��ِس ِرح��الُ��ه��م ِوس��اُده��م ش��م��ِس ع��ي��ِن س��واَد ف��ن��زل��وا
ح��ام��ي��ْه ت��ج��وس أو ح��ص��نً��ا ت��ج��سُّ س��ام��ي��ْه ع��ي��ونً��ا إال وج��ث��م��وا
ُم��خ��ت��اِل ��ٍج م��دجَّ ج��ح��ف��ٍل ف��ي ل��ل��ق��ت��اِل ال��روم��اُن ف��خ��رج
«ِت��ي��دور» ق��ل��ب��ه ف��ي وق��ط��ب��ه��ا ت��دور ب��م��ث��ل��ه ال��وغ��ى رح��ى
ون��ث��رْه وِش��كَّ��ٍة وخ��وذٍة ك��ث��رْه م��ن ل��ه م��ا َل��ع��م��ٍرو ل��ي��س
وال��ي��ِم��ي��ن��ا ��م��اَل ال��شِّ وأخ��ذ ال��ك��م��ي��ن��ا ل��ه ال��غ��ازي ف��أق��ع��د
ق��ي��ام ج��دوُده��ا ��ٍة ألمَّ أي��ام بُ��ن��ي��ْت ع��ل��ي��ه ي��وٌم

األضواء. واألنوار األزهار: األنواء 13
العرب. من كالقبائل اليهود من األسباط 14

نًا. محصَّ كان الحدود من موضع 15

والسيف. الرمح 16
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األُُس��ْد ك��ان��وا ول��و 17 ال��َف��لُّ ي��ص��ل��ح ال يَ��ُس��ْد األول��ى ل��ل��ص��دم��ة ي��ص��ط��بْ��ر م��ن
وان��ف��ص��ْم ال��ص��ف��وف م��ن َوَه��ى ف��ي��م��ن اع��ت��ص��ْم ت��ي��ودور أل��ي��وَن ب��ب��اب
ال��وادي وِق��ب��ِط ال��روم ش��ح��ن��ِة م��ن وال��س��واِد ب��األم��داِد وج��يء
ُم��ض��َط��رْب ال��ن��ك��وص غ��ي��ر ل��ه��م ف��م��ا ال��ع��رْب ُم��ع��ج��ز ال��ح��ص��َن أن وظ��ن
ل��ل��ق��وَم ق��ائ��م��ٌة ب��ع��ده م��ا ب��ي��وِم أدَّب��ه��م أب��ْوا ف��إن
خ��ي��ِر ك��لِّ م��ْص��دُر وُع��َم��ٌر ال��زُّب��يْ��ِر ك��ت��ي��ب��ة ف��وردْت
ال��ع��اص اب��ن وع��ل��ى ال��زب��يْ��ِر ع��ل��ى ع��اِص وه��و ب��اب��ل��ي��ون وظ��ل
نُ��س��وَره ُوُك��ون��ه��ا ف��ي واغ��ت��رَّ ُس��وَره ال��زب��ي��ر َر ت��س��وَّ ح��ت��ى
ِم��ن��بَ��را أُح��ي��َل ن��اق��وًس��ا ل��َك ي��ا م��ك��بِّ��را ن��اق��وِس��ه ع��ل��ى م��ش��ى
َس��ْرُج ال��س��م��اءُ ل��ه ب��ف��ارٍس ال��ب��رج ف��ري��َع ال��ق��وم ع��ل��ى أوَف��ى
ن��ائ��ِم أيْ��ٍك ج��وف ف��ي ك��ن��بْ��أٍَة ب��ال��ع��زائ��ِم ال��ح��ص��ن ف��ي ه��ف��ا ص��وٌت
األب��واُب ن��ف��س��ه��ا م��ن وُف��ت��ح��ْت وال��ص��واُب ال��روم رش��د ف��ض��اع
َس��َرْب يَ��ُع��ْق ول��م ج��وٌّ ي��ثَ��ِن��ه��م ل��م ال��ع��رْب وج��لَّ��ِت ال��ل��ه ت��ب��ارك
يُ��م��ِس��ي ح��ي��ث ال��ض��ي��َغ��ُم يُ��ص��ِب��ُح ال ش��م��ِس ِل��ع��ي��ِن ب��ل��ب��ي��َس ف��ت��ِح م��ن
ال��م��ع��م��ع��ْه ف��ي غ��وِدروا ق��ل��ي��ًال إال م��ع��ْه ب��م��ن ال��ع��ص��ا19 ال��ِع��ْل��ج18 ورك��ب
أْرج��اءَه��ا م��ل��ئ��وا ق��د َم��َدد ف��ي ف��ج��اءه��ا ب��ه��م دم��ن��ه��وَر ي��ب��غ��ي
ه��رْب إل��ى ه��رٍب م��ن وخ��ي��لُ��ه ال��ع��رْب خ��ي��ل آث��اره ع��ل��ى وإذا
ال��ق��روم أب��ط��ال��ه��م��و وط��اح ال��روم ف��ي��ه ج��ال ق��ت��اٍل ب��ع��د
ال��س��ع��د وي��ح��دو ال��يُ��م��ن يَ��ق��دُم��ه��ا ت��ع��دو اإلم��ام خ��ي��ل وان��دف��ع��ت
َع��ب��َل��ْه ث��غ��َر 20 ال��ع��بْ��س��يُّ اش��ت��ه��ى ك��م��ا ُق��ب��ل��ْه ْت ف��ودَّ ال��ث��غ��ر ب��دا ح��ت��ى
ال��ف��رس��ان��ا ت��ع��ات��ب وال��ت��ف��ت��ت األرس��ان��ا ف��ج��رَِّت وراب��ط��ْت
ال��م��ن��يَّ��ْه َرَص��د ع��ل��ي��ه��ا إال ث��ن��يَّ��ْه ف��ال ب��ال��ث��غ��ِر وط��ي��َف

املنهزم. الجيش بقية 17
الروم. من عظيم كل 18

قصة. لها فرٌس والعصا العصا، ركب من فاز املشهور: املثل من هرب، أي العصا ركب 19

حبيبته. وعبلة املشهور، عنرتة 20
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تُ��ح��َص��را أن ق��وم��ه ب��ص��واب أو ق��ي��ص��را ب��رْش��ِد يُ��وِدي ال ف��ك��ي��ف
ال��ِع��دا ط��اق��ة ف��وق وزع��م��وه وأق��ع��دا س��ق��وط��ه��ا أق��ام��ه��ْم

∗∗∗
وأك��م��ال س��ل��ط��ان��ه��م ف��ي أم��ل��َك ال��م��ال اإلس��ك��ن��دري��ة ف��ي وك��ان
ب��ال��م��َدْد وي��روح ي��غ��دو وال��ب��ح��ر َع��َدْد ب��ال س��اح��ه��ا ف��ي ج��م��وُع��ه��ْم
أوط��اِن��ِه م��ن األرض ج��م��ي��َع ع��دَّ س��ل��ط��اِن��ه ف��ي ال��ب��ح��َر أص��اب وم��ن
م��ش��ه��ور وًغ��ى غ��ي��ر ف��ي وال��س��ي��ف وال��ش��ه��ور األي��ام ��ِت ت��ق��ضَّ
وط��م��ْع خ��وٌف ل��ل��ث��غ��ر وت��ح��ت��ه��ا ال��ُج��َم��ْع ف��م ألالئ��ه ع��ن ي��ف��ت��رُّ
واألم��ان��ا اإلص��الَح وي��ع��رض ال��روم��ان��ا ي��س��ت��ن��زل وربُّ��ه
ال��ه��م��اِم21 ال��ق��ي��اص��ر ب��َرج��ل اإلم��اِم َرُج��ل أُع��ي��َن ح��ت��ى
ب��ال��ُم��ك��دَِّر ل��ي��س وص��ف��ًوا ُص��ل��ًح��ا اإلس��ك��ن��دِر م��دي��ن��ة وُف��ت��ح��ت
ال��ُم��ه��نَّ��دا يُ��ش��ارط م��ن َغ��بْ��ن ي��ا ال��ن��دى وش��ارط ال��س��ي��ف ��ر ت��أخَّ
يُ��وال��ي ل��ه��م ال��س��رِّ ف��ي وك��ان ال��وال��ي ال��م��س��ل��م��ي��ن راع��ى ف��ق��ي��ل
ان��ف��رادا ال��ك��ن��ي��س��ِة ب��ُس��ل��ط��ة أراَدا م��أرٍب ذو ب��ل وق��ي��ل
��يَ��ْع ال��شِّ األرض س��ائ��ر ف��ي ل��ه ت��ع��ن��وا ال��ِب��ي��َع س��ل��ط��ان َف��روق ف��ي وك��ان
ال��ُم��ق��وَق��س��ا ظ��ل��م��وا أراه��م إن��ي وق��س��ا االع��ت��دال ج��ف��اه ح��ك��ٌم
ح��ائ��ق��ا ب��الءً م��ص��َر ع��ن وذاد ال��ح��ق��ائ��ق��ا ت��ب��يَّ��ن ل��ع��ل��ه
ن��اص��را ال��ب��الد ف��ي يَ��م��ل��ك��ون ال وال��ق��ي��اص��را ال��روم��ان ووج��د
ال��ج��بَّ��ارا األم��ُم تُ��ح��بُّ وال واالس��ت��ك��ب��ارا ال��ع��ن��ف ي��رون��ه��ا
َوْل ال��دُّ ل��ف��ِت��يَّ��ات ال��ن��ج��اَح أن واألَُوْل ع��ل��ي��ه ال��ده��ر م��ض��ى م��م��ا

ذاك. يوم القبط عظيم املقوقس هو 21
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ال��ل��ه؟ إال اآلي��اِت ي��ص��نُ��ع ه��ل ُه؟ ج��الَّ وم��ن ال��س��ي��َف َط��ب��ع َم��ن
ه��ن��ِد أو يَ��م��ٍن ب��ص��ن��ِع ل��ي��س ال��ِف��رنْ��ِد بَ��َش��ُر ال��ح��دي��د، إنْ��ُس
وال��ق��ض��اءُ ال��م��ق��داُر وق��ي��نُ��ه ال��َم��ض��اءُ يَ��ص��ح��ب��ه ال وك��ي��ف
ويُ��غ��ِم��ُد ب��إذن��ه ي��ُس��لُّ��ه ��ُد م��ح��مَّ ربِّ��ه م��ن ُق��لِّ��َده
ال��َع��ي��وف��ا ال��ع��ال��َي ال��ش��ري��َف إال ال��س��ي��وف��ا أع��ظِّ��ُم ال ُخ��ِل��ق��ُت
ال��ُم��ظ��ِل��م��ْه ف��ي ب��ن��وره وال��م��ه��ت��َدى م��ظ��ل��م��ْه م��ن ب��ح��دِّه ال��م��ف��ت��دى
ال��َم��ق��ات��ِل ف��ي ال��ب��اط��َل وال��ض��ارُب ال��ُم��ق��ات��ِل ع��ل��ى ال��ح��قَّ وال��ن��اص��ُر
ال��رُّك��ن��ا ال��خ��ل��ي��ل ب��ن��ي��اَن ب��ال��ح��ق رك��ن��ا رك��نً��ا ال��دُّوالِت وال��راف��ُع
اإلس��الِم أس��د اإلل��ه س��ي��ف األع��الِم َم��ْوئِ��ِل ال��ول��ي��د ك��اب��ن
ال��ع��اِص واب��َن اإلس��الَم ودخ��ل ال��م��ع��اص��ي ج��اه��لَّ��ي��َة ط��لَّ��َق
ج��ي��ِش ول��واءُ ، نَ��ِديِّ ص��دُر ق��ري��ش ف��ت��ى ال��ع��ظ��ي��م��ي��ن ك��ال
األق��دار ع��ج��ب م��ن خ��ل��ف��ه��ا م��ا دار غ��ي��َر ال��س��م��ح��َة ت��خ��يَّ��ر
غ��ِد ف��ي وِذك��ٍر ال��ي��وم وش��أٍن ُم��رَغ��ِد وع��ي��ٍش ت��ت��َرى ِن��ع��ٍم م��ن
ال��س��واب��ِغ ال��م��واه��ب َم��رت��ِج��ل ال��ن��واب��ِغ ُم��ن��ش��ئ ربِّ��ي س��ب��ح��اَن
وق��ه��ر ب��ص��ْول��ٍة ي��ش��ت��ه��ْر ل��م ِف��ْه��ِر م��ن ف��ت��ى إال خ��ال��ٌد ه��ل
ج��اه��ل��يَّ��ْه ت��ق��ط��ر وِش��ي��ٌم َع��ل��يَّ��ْه غ��ال��ب ف��ي َم��ن��زل��ٌة
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وال��م��ي��الد ب��ال��ق��وم ون��ف��خ��ٌة ال��ِج��الِد1 ب��ن��ي ال��ص��ن��ادي��ِد زه��ُو
وم��ق��َدم��ا ج��رأًة وأرض��ع��ت��ه��ا ال��دَّم��ا ال��ج��اه��ل��ي��ُة غ��ذتْ��ه��ا ن��ف��ٌس
��اِد وال��نَّ��قَّ ل��ل��ص��ائ��غ ت��ب��ُد ل��م ��اِد ال��وقَّ ك��ال��ج��وه��ر ونُ��ه��ي��ٌة
اإلس��الِم أدِب اك��ت��س��اُب ب��ه ال��س��الِم ع��ن��اي��ة م��ن ف��ك��ان
ال��رج��اُل أس��راَرَه��ا َج��ل��ْت ف��ي��ه م��ج��ال دول��ت��ه ف��ي ك��ان إذا
وُم��ن��ب��َس��ْط م��ًدى م��ن ول��ل��ش��ع��اع وس��ْط م��ن ال��ك��ب��ي��ر ل��ل��ع��ق��ل ب��د ال
ب��اءَ ال��ت��راُب ب��ه��ا أت��ى ك��م��ا َه��ب��اءَ ذه��ب��ت ه��ب��اٍت ربَّ
ب��ال��غ��اي��اِت ال��ه��م��ة م��ع��لَّ��ُق وال��راي��اِت اآلراءِ ��ق م��وفَّ
وال��ظَّ��ف��ْر ع��ل��ي��ه ال��ن��ْج��ح اق��ت��رَح َس��ف��ْر أو ال��ن��ب��يِّ ع��ن غ��زا إذا
ش��أنَ��ْه اآلِخ��ري��ن ف��ي ُم��ع��ظِّ��ًم��ا م��ؤتَ��ْه ي��وم ال��ل��ه س��ي��َف ��اه س��مَّ
��ى ُم��َس��مَّ ع��ل��ى اس��ًم��ا وك��ان إال ��ا ه��مَّ أو م��وِط��ٍن ف��ي م��ض��ى ف��م��ا
ْه؟ ال��رِّدَّ ي��وَم ال��ف��ت��ن��ِة وق��ام��َع ْه ال��ش��دَّ اإلم��ام ك��اِف��َي أل��ي��س
م��ش��اِرِك ل��ه ��اٍك أفَّ وك��لِّ ال��م��ع��ارِك ف��ي ال��ك��ذَّاِب2 وق��ات��َل
ال��ف��وارِس ص��ح��ف ف��ي م��س��ط��ورة ف��ارِس ف��ي م��ش��ه��ورٌة أي��ام��ه
واألن��ب��ارا ال��ح��ي��رَة وف��ت��ح ال��ك��ب��ارا ال��وق��ائ��َع ب��ه��ا خ��اض
اإلم��ام ع��س��ك��ر ي��ح��م��ى أروع ُه��م��اِم إل��ى ال��ش��ام واح��ت��اج��ِت
ال��م��روم ب��ف��ت��ح��ه��ا وي��ن��ث��ن��ي ال��روِم ج��م��وع ع��ل��ى ي��ق��ُح��م��ه��ا
��را ت��ن��صَّ ع��رٍب م��ن وع��اَل��ٍم ق��ي��ص��را ب��ج��م��وع ت��م��وج وه��ي
ي��ن��ِزُع وِع��ْرٌق ال��غ��ال��ي ه��و دي��ٌن ع م��َوزَّ ف��ؤاده��ا ق��ب��ائ��ٌل
ال��ذخ��ي��رْه أف��ض��ُل ال��رج��ال إن ال��ِخ��ي��رْه ع��ل��ي��ه إال ت��ق��ْع ف��ل��م
غ��ي��وِث أِه��لَّ��ٍة ص��ح��اب��ٍة ل��ي��وِث ف��ي ل��ل��ِغ��ي��اث ف��خ��فَّ
��ام��ا ج��شَّ ال��س��رى أله��وال ن��ج��ًم��ا ال��ش��ام��ا وت��ولَّ��ى ال��ع��راَق خ��لَّ��ى
ط��ائ��را أت��اك م��ن ال��ُم��غ��ي��ث إن ب��ائ��را وي��ج��وب ُغ��ْف��ًال ي��ق��ط��ع

القتال. الِجالد: 1
هللا. رسول موت بعد النبوة ادعى وكان مسيلمة، 2
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وأنِّ��ي��ب��اال األل��َب ت��ذك��ر ال ال��رئ��ب��اال ��م��اوة3 ال��سَّ ف��ي ف��ك��ان
ال��ع��ق��اب تُ��ن��ك��ره َم��ه��م��ٍه ف��ي ال��ع��ق��اب4 رأس��ه ف��وق ت��ِخ��ف��ق
ال��ن��ص��ارى ال��ع��رب دي��ار ب��ي��ن ف��ص��ارا ال��ق��رى ال��ج��ي��ش ح��وى ح��ت��ى
ت��ع��دِّ م��ن األط��راف وح��اط��ة ح��دِّ وُح��م��اة ت��خ��ٍم أح��راس
م��ع��تَ��رْك ف��ي ل��خ��ال��د ث��ب��ت��وا ه��ل وأرْك وال��ق��ري��ت��ي��ن ت��دم��ًرا س��ل
ت��ض��بَ��ح ب��ع��ي��د م��ن ج��اءت ب��ال��خ��ي��ل ُص��بِّ��ح��وا ك��ي��ف ��اَن غ��سَّ ب��ه وس��ْل
َع��بْ��ي��َدْه أب��و ال��غ��وَث ف��اس��ت��روَح ري��دْه5 ق��ب��وًال ال��ش��ام ع��ل��ى ه��بَّ��ْت
ال��ع��رب! ع��ْرس وي��ا ال��روم م��أت��َم ي��ا ط��رْب م��ن تَ��ط��َغ��ى ال��ي��رم��وك ع��ل��ى أوف��ْت
وي��َل��ه! ث��م م��ن��ه ِه��َرَق��ٍل وي��َل خ��ي��َل��ْه ي��زج��ى ال��ل��ه س��ي��ف أق��ب��ل
ال��خ��ال��دا ال��ع��ظ��ي��م ال��ي��وَم وان��ت��ظ��روا خ��ال��دا ع��ل��ي��ه��م ال��ج��ي��ش ��ر وأمَّ
ط��اِم ل��ن��زاٍل ي��ِع��بُّ ط��اٍم ل��لِّ��ط��اِم ال��ح��زب��ان ف��ُع��بِّ��ئَ
ال��م��ائ��ْه ن��ص��ُف وذا أل��ٍف م��ائ��ت��ا ذا ال��ف��ئ��ْه ت��ف��اوِت ع��ل��ى ت��راءي��ا
وال��م��ق��ه��وِر ال��ق��اه��ر ع��دوُة ال��ده��وِر ج��ائ��ح��ة6 ون��ش��ب��ت
أع��َل��م ب��ال��ِع��ت��اق ال��ع��ت��ي��ق7 إن ال��م��س��ل��م ال��رَّع��ي��ل ال��روَم ف��داه��َم
ال��لُّ��ج��ْم ف��وق أو ال��خ��ي��ل س��روج ت��ح��ت ال��ع��ج��ْم ف��رس��ان ال��ه��ي��ج��اءَ واخ��ت��رق
ال��م��ح��ِدِق ب��ال��ب��الءِ ��وا ف��ُم��سُّ ل��ي��ًال ال��خ��ن��دِق ف��ي ف��اح��ت��َم��ْوا ال��رُّج��اَل��ى8 أم��ا
ل��ْه ع��زَّ ال ب��ع��ده ِه��َرق��ٌل أم��َس��ى م��ن��زَل��ْه ال��ف��ت��وِح ف��ي ك��ب��دٍر ي��وٌم
ال��وداع��ا س��وري��ا ال��وداَع ص��اح: ت��داع��ى س��ل��ط��ان��ه رأى ل��م��ا

تاريخ يف شأن له عظيًما عمًال فكان الوليد بن خالد اختارها والشام، العراق بني مشهورة مفازة 3

الحروب.
املعروف. الطائر والثانية: الرسول، راية األوىل: العقاب 4

والنجدة. الغوث ريح عبيدة أبو فوجد اللينة، الريح هبوب األمداد هبت أي 5
الحروب. وهي الدهور، نادرة أي 6

الخيل. باختيار أعلم هو أي بكر؛ أبو 7
الفارس. خالف الحرب يف وهو راجل، جمع 8
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ة أميَّ بني دولة

واألَول اآلخ��ري��ن ف��ي ورك��نُ��ه��ا ال��دَوْل ب��نَّ��اءَ ال��س��ي��َف أن ع��ل��م��ت
وس��اس��ا ب��ن��ى َم��ن ب��ن��اه��ا ب��ه األس��اس��ا ال��م��م��ال��ك ف��ي زال م��ا
ح��دُّه إال ال��ح��دوَد رس��َم م��ا ي��م��دُّه أو ال��م��ل��ِك ح��ب��َل يَ��ق��ِص��ر
ال��ي��م��ان��ي س��وى م��ل��ك��يْ��ه��ا ح��ائ��َط ال��روم��اِن وال ل��ل��ف��رس يَ��ب��ِن ل��م
ال��ِب��ش��ْر! أدي��ان ب��ال��س��ي��ف أُيِّ��دت ك��م ان��ت��ش��ْر؟! ال��س��ي��ف ب��س��وى دي��ٍن وأيُّ
ال��س��الِح َص��لَّ��ُة وأغ��ن��ْت ع��ن��ه��ا وال��ف��الِح ال��ح��قِّ داع��ي يُ��غ��ِن ل��م
ال��ُع��دواُن ل��ه��ا ال��م��ل��َك ووطَّ��أ َم��ْرواُن ب��غ��ْت ت��ق��وَل��نَّ ف��ال
ال��م��س��ال��ُك ت��خ��ت��ل��ف ل��م وب��ع��ُد ال��م��م��ال��ك ك��ان��ت ق��ب��ُل ك��ذاك
أب��غ��اه��ا أذه��بُ��ه��ا وإن��م��ا م��ب��ت��غ��اه��ا ب��ال��ق��وة ت��ن��ال

∗∗∗
س��م��يَّ��ْه ل��ه��ا ل��ي��س س��ل��ط��ن��ة أم��يَّ��ْه ب��نَ��ْت وال��غ��رِب ال��ش��رق ف��ي
ح��وْت وَغ��ْربَ��ه ح��ازت ال��ث��رى ش��رَق اح��ت��وْت ال��ب��س��ي��ط��ِة ع��ل��ى خ��الق��ٌة
وال��ُم��ه��نَّ��ِد ب��ال��رأي وأح��رزْت ال��م��ج��نَّ��ِد ال��ِح��يَ��ل ب��ُج��ن��د ح��ي��زِت
ال��ث��ع��ل��ُب ع��ل��ي��ه��ا ال��ل��ي��َث وغ��َل��ب ال��ُق��لَّ��ُب ال��ج��ريء م��ن اح��ت��ازه��ا
وال��س��ي��اس��ه األم��ور داه��ي��ة وال��ري��اس��ْه ال��م��ل��ِك ق��ط��ب ب��ن��ي��ان
ال��س��ل��وك واخ��ت��ل��ف ت��ف��اوت��وا م��ل��وك آل��ه م��ن ون��ال��ه��ا
ال��ع��ص��ا ه��و وَم��ن ال��س��ي��ف ه��و وَم��ن ال��ح��ص��ا وم��ن��ه��م��و ال��درُّ ف��م��ن��ه��م��و
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ال��ح��ج��ْر ب��ع��ض وذا األرض َح��ج��ر1 ذا َف��َج��ْر وآخ��ٌر بَ��رَّ خ��ل��ي��ف��ة
ال��روم��اِن دول��ة م��ح��لَّ ح��لَّ��ْت ال��زم��اِن دول��ُة إال ت��ل��ك م��ا
ِل ت��ع��وِّ ل��م ق��طُّ ال��دخ��ي��ِل ع��ل��ى ِل األوَّ ال��ع��رب��يِّ ال��طِّ��راز م��ن
ال��ف��وارِس ال��دَّي��َل��ِم س��ي��وف وال ف��ارس ع��ق��ول ع��ل��ى ت��ع��ت��م��ْد ل��م
ُرح��اه��ا ع��ن ي��خ��رج ال وال��غ��رب ُض��ح��اه��ا َزه��ْت ال��ش��رق ف��ي ك��ال��ش��م��س
رح��ائ��ه��ا ف��ي اآلم��ال وَج��َرِت َرخ��اِئ��ه��ا ف��ي اإلس��الم ت��ق��لَّ��َب
األع��ي��اِن ف��رائ��َد وأخ��رج��ْت وال��ب��ي��ان ب��ال��ع��ل��م وزخ��رْت
وال��ف��رزدق واألخ��ط��ل ج��ري��ر ال��زَّرَدق2 ف��ي��ه��ا ال��ش��ع��ر ل��واءَ ح��از
ال��م��ل��ْك ع��ب��ِد أو س��ف��ي��اَن أب��ي ك��اب��ن َم��ل��ك ِع��ْط��َف��ى م��ن ال��م��ن��ب��ُر رأي وم��ا
ال��م��ن��ب��را ي��رق��ى ح��ي��ن 3 وال��ث��ق��ف��يِّ ان��ب��رى إذا خ��ط��ب��ًة ك��زي��اٍد أو
ال��م��ق��ادْه ال��م��م��ال��ُك أع��ط��ت��ه��م��و ق��ادْه س��ي��ٍف أرب��اَب ورزق��ْت
��ُر ال��م��ظ��فَّ ق��ت��ي��بَ��ة وغ��اب��ه��ا ال��غ��ض��ن��ف��ُر ال��م��ه��لَّ��ب ف��ن��اب��ه��ا
ال��ُغ��رِّ ال��ف��ات��ح��ي��ن ب��اع ط��ول ع��ن ال��ب��رِّ وع��رَض ال��ب��ح��ر ثَ��بَ��َج س��ل
ال��غ��زاة ف��ي ال��ح��اك��م وال��َح��َك��ِم ال��بُ��زاِة م��رِس��ِل نُ��ص��يْ��ٍر اب��ِن

∗∗∗
ال��س��ل��ِك ونَ��ظ��ُم ال��ت��اج وم��ق��ع��ُد ال��ُم��ل��ِك ف��م��ق��رُّ دم��ش��ُق أم��ا
ك��ْوث��را وت��ج��ري ف��ردوًس��ا تَ��ِرفُّ ال��ث��رى ج��ن��ُة وال��ش��اُم ش��ام��ٌة ب��ل
��ه��ا ل��ل��سُّ ي��رف��ع��وه��ا أن ع��ج��ٌب ال ��ه��ا وأُسُّ ُم��ل��ِك��ه��ْم م��ع��ال��ي م��ه��ُد
ي��ُد وت��ك��س��وه��ا ي��ٌد ت��ع��م��ُره��ا تَ��زيَّ��ُد أي��ام��ه��م ع��ل��ى ظ��لَّ��ْت
ُع��ْج��ب��ا ال��زم��اُن ب��ه��ا وي��ن��ث��ن��ي وتُ��ج��بَ��ى ل��ه��ا ال��دن��ي��ا وتُ��زَل��ُف
وال��ت��ل��ي��ِد ال��ط��ري��ِف أزي��ِن ف��ي ال��ول��ي��د َدول��ُة ج��ل��ت��ه��ا ح��ت��ى
ال��م��ح��روِس ب��ال��ج��ام��ع وُع��وِّذْت ال��ع��روِس م��ح��اس��ُن وَك��م��ل��ْت
ُم��ت��َرف��ي��ه��ا أك��فُّ واس��تَ��ب��َق��ْت ف��ي��ه��ا ال��ول��ي��د ي��ُد ت��أنَّ��ق��ْت

العظيم. الرجل األرض: حجر 1

الصف. الزردق: 2
الحجاج. 3
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أميَّة بني دولة

م��س��ن��وِن َم��رم��ر م��ن وه��ي��ك��ًال ال��ف��ن��وِن ح��دي��ق��َة ف��أص��ب��ح��ْت
واإلم��ارُة ال��ص��الة وُح��َج��ِر ال��ِع��م��ارة ع��ج��ائ��ب م��ن ت��ف��ي��ُض
ت��س��َع��د ال ب��ع��َده��م��و ف��ح��ل��ف��ْت وأب��ع��دوا أق��م��اُره��ا ه��وى ث��م

∗∗∗
أوان��ا م��ص��رِع ل��ك��لِّ إن م��روان��ا ب��ن��ي ال��ده��ر ي��ُد رم��ْت
تُ��ن��َك��ُر ال ��ٍة ج��مَّ وس��ي��ئ��اٍت تُ��ذَك��ُر ح��س��ن��اٍت ع��ن ف��ذه��ب��وا
ج��ه��اتُ��ه��ا ل��ه��م��و ودان��ْت دن��ْت ُده��اتُ��ه��ا ف��ه��م��و األم��وُر أم��ا
يُ��ق��ب��روا ح��ت��ى ال��ي��أَس ي��ق��رب��ون ال أص��بَ��ر ال��ع��ظ��ي��م األم��ر ع��ل��ى وه��م
ِوئ��ام��ا ب��ي��ت��ه��م��و وخ��ي��ُره��ا ال��ت��ئ��ام��ا ال��ع��رب ب��ي��وت أق��وى
ال��م��ج��ال��س ف��ي أن��َك��ُر وش��ي��بُ��ه��م األب��ال��ِس ط��ي��ن��ِة م��ن ش��بَّ��انُ��ه��م
األس��ف��ُل م��ا وال األع��ل��ى ال��م��رك��ُب م��ا ي��ح��ِف��ل��وا ل��م ل��غ��اي��ٍة ج��روا إذا
ال��م��آِل م��س��اوئ ي��خ��ْف ول��م اآلِل ق��ت��َل اس��ت��ح��س��ن م��ن م��ن��ه��م
ج��ارْه وراع ال��ب��ي��ت وذع��ر ب��ال��ح��ج��ارْه ال��ك��ع��ب��َة رم��ى وم��ن
ع��ت��ابَ��ا! ق��ب��َح��ه ي��ا م��ع��ات��بً��ا، ال��ك��ت��اب��ا م��زَّق م��ن وم��ن��ه��م��و
وال��نَّ��داَم��ى ال��ق��ي��ان والزم��وا ال��ُم��دام��ا ِغ��ل��م��انُ��ه��م��و ع��اق��ر
ال��ش��رْف أب��ن��اءِ ش��بَّ��ان وأف��س��دوا وال��ت��رْف ال��ش��ه��وات ف��ي وان��غ��م��س��وا
األغ��ن��اُم ل��ألس��د ف��أص��ب��ح��ت ن��ام��وا ث��م ال��ي��ْق��َظ��ِة ع��ل��ى َرع��ْوا
ال��ن��ب��وَّْه ب��ن��ي ع��ل��ى وبَ��غ��يُ��ه��م األُبُ��وَّْه َس��َرُف ع��ل��ي��ه��م ج��ن��ى
ه��اِش��م دم��اءِ ف��ي ي��داه ج��رْت غ��اِش��م ك��ل ل��ل��ُح��ك��م ون��ص��بُ��ه��م
ال��م��ن��اب��ِر ع��ل��ى ال��زَّك��يَّ��يْ��ِن، أب��ا األك��اب��ِر ُخ��الص��َة ول��ع��نُ��ه��م
َوِف��ي ال��ب��رِّ ف��ي ال��دول��ة ُم��ش��يِّ��د ال��وف��ي ن��ص��يْ��ٍر ب��اب��ن وغ��دُره��م
ال��زم��ان ط��ري��دة وأص��ب��ح��وا األم��اِن ح��رُم ح��م��اه��م أم��س��ْوا
ال��َح��م��يَّ��ْه وال ال��ع��زَم ي��ف��ق��ِد ل��م أم��يَّ��ْه م��ن��ت��ه��ى وه��و م��رواُن
ال��رج��اُل دول��تَ��ه��ا وأس��ل��م��ْت ال��م��ج��اُل خ��ان��ه ح��ت��ى ق��ات��َل
ال��ُم��خ��ِف��ِق ال��ش��ق��يِّ ع��ل��ى أع��وانُ��ه ��ِق ال��ُم��وفَّ م��ع ك��ال��دن��ي��ا وال��ج��ن��ُد
وال��ول��ْد وال��ن��س��اءِ ي��ن��ج��و ب��ال��ن��ف��س ب��ل��ْد إل��ى ب��ل��ٍد م��ن ي��زْل ف��ل��م
ب��وص��ي��ُر ل��ه ق��ب��ًرا وُه��يِّ��ئ��ْت ال��م��ص��ي��ُر ب��ه م��ص��َر رم��ى ح��ت��ى
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ال��ج��س��ْد وي��ه��ِت��ُك ال��روَح ي��ن��ت��زُع األس��ْد م��خ��ال��ب ب��ي��ن وآلُ��ُه
ال��َم��ف��ارق��ا ل��ل��س��ائ��ف وط��أط��ئ��وا ال��ن��م��ارق��ا ال ال��نُّ��ط��وَع وِط��ئ��وا ق��د
ن��اه��ِب أو ل��واه��ٍب ودوُره��م ال��م��ذاه��ِب م��س��دودُة دن��ي��اه��م��و
ال��ع��دوِّ ي��ُد ف��ي��ه��م ح��ث��ي��ث��ٌة ال��ُه��ُدوِّ م��م��ت��ِن��ُع وح��زبُ��ه��م
واألع��واُن ال��س��ل��ط��اُن وذه��ب م��رواُن خ��ل��ْت ق��ي��ل إذا ح��ت��ى
اح��ت��ج��ب ال��غ��رب ف��ي ال��ش��رق��يُّ ال��ك��وك��ُب َع��َج��ْب وراع��ه��ْم ال��ن��اُس ��َت ت��ل��فَّ
وَح��لَّ��ق��ا ق��رُط��ب��ٍة ف��ي ف��ط��ار ِج��لَّ��ق��ا م��ن��ع��وه ق��رِي��ٍش ص��ق��ُر
وتَ��ْخ��م��ا ُرَق��ع��ًة ك��س��رى ك��ُم��ْل��ك ض��خ��م��ا أم��ويٍّ��ا ُم��ْل��ًك��ا أن��ش��أ
ال��م��م��ص��ُر ُن ال��ُم��َم��دَّ ب��ه��ا س��م��ا ق��ي��ص��ُر ع��ن��ه��ا ��ر ق��صَّ ودول��ة
وج��لَّ��ُق اق��ت��ب��س��ْت م��ن��ه��ا ب��غ��داُد ت��ألَّ��ُق ق��رط��ب��ٍة ف��ي زه��راء
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الداخل) الرمحن قريش(عبد صقر

أندليس موشح

ال��َغ��َل��ِس ف��ي ب��ه ال��ش��وُق ب��رح أل��م��ا ي��تَ��نَ��زَّى1 ِل��ِن��ض��ٍو م��ن
أن��دل��ِس م��ن األرِض ش��رُق أي��ن ال��َع��َل��م��ا ون��اَج��ى ل��ل��ب��ان ح��نَّ

∗∗∗
اْرتَ��ب��ك��ا ال��ش��ج��ون َح��ب��ل ف��ي ب��ات ال��ب��ي��اْن ال��ب��ي��ُن ع��لَّ��م��ه ب��ل��ب��ٌل
َش��بَ��ك��ا ع��ل��ي��ه األرُض ض��اق��ت ال��ِع��ن��اْن م��خ��ل��وُع ال��ل��ي��ل س��م��اءِ ف��ي
بَ��ك��ى ح��ي��ث م��ن ف��اس��ت��ض��ح��ك ُج��نَّ ال��ج��ن��اْن ظ��ل ف��ي اس��ت��وح��ش ك��ل��م��ا
ُم��ْرَع��ِس2 ش��ي��ٍخ ُخ��ْط��وَة وَخ��ط��ا واْل��تَ��ثَ��م��ا بُ��ْرن��َس��ه ارت��دى
َق��َع��ِس3 ذا ب��دا ارتَ��دَّ ف��إِن َج��ث��م��ا إن َح��َدٍب ذا ويُ��رى

∗∗∗
دق��ي��ْق نَ��ْص��ٍل ف��ي ال��دَّم ك��ب��ق��اي��ا َل��بَّ��ت��ه ع��ل��ى ال��ق��ان��ي َف��ُم��ه

يتوثب. يتنزَّى: 1
اإلعياء. من ضعيًفا مشيًا مىش إذا الرجل رعس من املرعس: 2

الصدر. نتوء وهو الحدب، ضد القعس: 3



اإلسالِم وُعَظماء الَعرب ُدَوُل

ع��َق��ي��ْق م��ن َم��َق��ص ��ْي ِش��قَّ رأى م��ن َم��نْ��ب��ِت��ِه م��ن ف��ان��َش��ق َم��ده
ال��رق��ي��ْق ��ت��ر ال��سِّ ف��ي ال��ثُّ��ك��ل ذات ش��ْج��َو ُش��ْع��ب��ت��ه ع��ل��ى ش��ْج��ًوا وب��ك��ى
يَ��ْح��ت��ِب��ِس ل��م ال��بَ��ثِّ ف��ي م��اِض��يً��ا َع��نَ��َم��ا4 ل��س��انً��ا ف��ي��ه م��ن َس��لَّ
ق��ب��َس م��ن ش��رٌر أو ال��دج��ى ف��ي َرنَّ��م��ا َض��ْرب غ��ي��ر م��ن وتَ��ٌر

∗∗∗
وال��بُ��َرح��ا ال��َج��وى ب��ي��ُت وال��دُّج��ى ال��ُه��دوءْ ب��ع��د ل��وع��تُ��ه نَ��َف��رت
َص��ل��ح��ا م��ا وَه��ى م��ذ ب��َج��ن��اٍح وي��نَ��وءْ ب��ج��نَ��اح ي��تَ��ع��اي��ا
َج��َرح��ا م��ا أَس��ا ل��و ع��ل��ي��ه م��ا ي��س��وء زال وم��ا ال��ده��ُر س��اءه
وال��بُ��رن��س ط��ْوق��ه م��ن س��ال��تَ��ا نَ��َدم��ا ي��دي��ه أدم��ى ك��لَّ��م��ا
يَ��نْ��بَ��ج��ِس5 ل��م ك��ال��ي��اق��وت ق��ام َدم��ا إال أه��داب��ه َف��ن��ب��ْت

∗∗∗
��َع��ْر ال��شَّ ج��نْ��ح ف��ي ال��ُق��رط خ��ف��َق��ان وَخ��َف��ْق أِن��ي��نً��ا ال��ل��ي��ل ف��ي َم��د
نَ��َغ��ر6 ال��ج��رُح إذا ال��ُج��رح َف��ْض��َل��َة َرَم��ْق غ��ي��ر ال��ن��وى م��ن��ه َف��رَغ��ْت
اس��ت��ع��ْر ال��ل��ي��ل آخ��َر ك��ذبَ��اٍل ُح��َرْق ف��ي نَ��َزواٍت ي��ت��الش��ى
َق��بَ��ِس م��ن َل��بَّ��ت��ه ع��ل��ى م��ا َض��َرم��ا ول��ك��ن ط��ْوًق��ا ي��ك��ن ل��م
ال��ن��ف��ِس ذا م��ن ال��ن��ف��س ت��ل��ك أن ع��ِل��م��ا ه��ل ل��ه ال��ل��ه رح��م��ُة
ِف��راْق اب��ُن ف��ق��ال: ال��بَ��ثِّ أخ��و م��ن َع��َواْد ول��لَّ��ي��ل ل��لَّ��ي��ل ق��ل��ت:
ِع��راْق أو ح��ج��از م��ن ف��ي��ه ل��ي��س واْد ال��ش��ج��ُو ق��ال: وادي��ه، م��ا ق��ل��ُت:
يُ��راْق ل��ي��س م��ا ال��دم��ع ش��رُّ ق��ال: ج��واْد غ��ي��ر ج��ف��ن��ه ل��ك��ن ق��ل��ُت:
بَ��ِئ��ِس ع��ذاٍب م��ن ف��ي��ه ه��ي م��ا ن��ع��ل��م وم��ا ال��طَّ��ي��َر نَ��ِغ��ب��ط
األن��ِس ك��ُدور األي��َك َص��يَّ��ر ُق��ِس��م��ا وح��ظَّ��ا ال��طَّ��ي��َر ف��دَِع

∗∗∗

املخضوب. البنان يشبه حمراء ثمرة لها حجازية شجرة العنم: 4
يتفجر. لم ينبجس: لم 5

بالدم. جيَّاش أي ار؛ نغَّ جرح يقال 6
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الداخل) الرحمن (عبد قريش صقر

ط��ل��ي��ْق وال��دَّم��ُع ��ه��د ال��سُّ ف��ي َرَس��َف��ا7 ال��ن��ج��وْم أْس��ر ف��ي َج��ف��ن��اي إذ ن��اَح
غ��ري��ْق ع��ن غ��ري��ٌق يُ��غ��ن��ي ع��س��ى م��ا ال��ه��م��وْم ب��ح��ر م��ن ال��ص��ارخ أي��ه��ا
وف��ري��ق أي��ٍك ن��ازُح ك��لُّ��ن��ا ُك��لُ��وْم م��ن��ه ل��ي ��ه��َم ال��سَّ ه��ذا إن
أبْ��ؤِس أو أنْ��ع��م م��ن ُص��رَِّف��ْت ِق��َس��م��ا ت��ج��ده��ا ال��دُّن��ي��ا ق��لِّ��ب
ال��ِق��ِس��ي ��ت��ه ش��جَّ ال��ده��ر س��ه��ام م��ن َس��ِل��م��ا م��ن تَ��ِج��ْد ال��ن��اَس وانْ��ظ��ِر

∗∗∗
ال��نَّ��م��ي��ْر ال��زَّاك��ي ال��َح��َس��ب ث��م��رات ��ب��اب ال��شَّ ع��ن��وان ال��ش��رق ش��ب��اَب ي��ا
س��م��ي��ر8 اب��نَ��ْي ب��ق��اءَ تَ��ب��ق��ى ِس��ي��رٌة ال��لُّ��ب��اب ال��َم��ح��ض ال��ك��رم ف��ي َح��س��بُ��ك��م
أم��ي��ر ال��ُم��ل��ك ب��ن��ي م��ن يَ��ل��ْج��ه ل��م ب��اب «ل��ل��داخ��ل»9 ال��ف��خ��ر ك��ت��اب ف��ي
ب��األن��دل��س األق��م��اَر ونَ��م��ى ان��ت��م��ى ب��ال��ش��ام ال��زُّه��ِر ال��ش��م��وس ف��ي
ُع��ُرس ف��ي ب��ه��م ال��غ��رُب وان��ث��ن��ى م��أتَ��م��ا ع��ل��ي��ه��م ال��ش��رق ق��َع��د

∗∗∗
ع��ظ��ي��ْم م��أث��ور ال��ت��اري��خ ِح��ْل��ي��ِة نَ��بَ��أ خ��ي��ر ن��ب��أ ف��ي ل��ك��م ه��ل
ال��نَّ��ظ��ي��م ال��ع��ق��د م��ن ال��ُوس��ط��ى م��ن��زل ْ س��ب��أ ح��لَّ��ت م��ا األنْ��ب��اءِ ف��ي ح��ل
َك��ظ��ي��م وال��ع��رش ال��ت��اج ل��س��ل��ي��ب ْ َخ��بَ��أ َم��ا ي��وًم��ا ال��م��ق��داُر م��ث��َل��ه
يُ��غ��َم��ِس ل��م ه��ًوى م��ن س��واٍد ف��ي ق��َل��م��ا إال ��اَص ال��ُق��صَّ يُ��ع��ِج��ُز
يُ��ْط��َم��س ل��م ل��و ال��ع��اَل��َم ق��َل��ب َع��َل��م��ا وي��ج��زي ��دق ال��صِّ يُ��ؤث��ر

∗∗∗
ال��َف��َخ��ار أب��ن��اءِ ال��م��ج��د بُ��ن��اِة ف��ي ُم��ْع��ِرِق ن��ب��ي��ل ِع��ص��اِم��يٍّ ع��ن
ال��نَّ��ه��ار ب��أط��راف ال��ش��م��س ن��ه��ض��ة ب��ال��م��ش��رِق دول��ت��ه��م ن��ه��ض��ْت
ال��دي��اْر ال��زُّه��ر ب��األن��ج��م ونَ��بَ��ْت ال��م��ْف��رِق ُودَّ ال��ت��اُج خ��ان ث��م
ُم��ف��تَ��رس س��اِع��َدْي م��ن ب��اس��ٍط ال��ِح��م��ى ح��ول س��اه��ٍر ع��ن غ��َف��ل��وا

تقيدا. رسفا: 7

والنهار. الليل سمري: ابني 8
األندلس. يف أمية بني ملوك أول الداخل الرحمن عبد هو 9

81



اإلسالِم وُعَظماء الَعرب ُدَوُل

��ِرِس ال��ضَّ م��ش��ي ال��دم ف��ي وم��َش��ى اق��تَ��ح��م��ا ث��م ال��م��ل��ك ح��ول ح��ام

∗∗∗
األَق��ربُ��وْن أث��ار ��بْ��ط10 ال��سِّ وَدَم َم��َج��اْز ل��م��روان ع��ث��م��اَن ث��أُر
ي��ط��ل��ب��وْن ف��ي��م��ا ال��ن��اُس ف��تَ��َغ��ال��ى وال��ح��ج��از ث��أًرا ل��ل��ش��ام ��ن��وا َح��سَّ
ي��ل��ع��ب��ون ب��ال��رَّع��اي��ا وُرع��اٌة ج��اْز ال��دَّْه��َم��اءِ ع��ل��ى ُس��وَّاٍس َم��ْك��ُر
وال��تُّ��ُرِس ل��ه��م ��ت��ر ك��ال��سِّ ف��ه��و ُس��لَّ��م��ا ل��بَ��ْغ��ٍي ال��ح��قَّ ج��ع��ل��وا
َج��َرِس أو ِم��ئْ��ذَنَ��ِة ذي ك��لُّ َظ��َل��م��ا ق��د ب��اس��م��ه وق��دي��ًم��ا

∗∗∗
ودم��وْع ِدم��اء م��ن أراق��وا م��ا آب��ائ��ه��ا ع��ن م��رواُن11 ُج��ِزي��ْت
ال��ف��روع األص��ل ع��ن ي��ؤدِّي��ه م��ا أه��وائ��ه��ا وم��ن ال��نَّ��ف��س وم��ن
ال��ج��ذوع ب��ال��م��ص��اِل��ي��ب وت��غ��طَّ��ت أس��م��ائ��ه��ا م��ن األع��واُد َخ��َل��ْت
ال��َم��ْح��ب��ِس وِب��يءَ ال��س��ي��ف ح��اص��َد أْظ��َل��م��ا12 أص��اب��ت ح��ت��ى َظ��َل��م��ْت
يَ��ْه��ِم��ِس ل��م وم��ا ��ان��ي ال��شَّ ه��َم��س ِل��م��ا اآلِل دع��وة ف��ي ِف��ط��نً��ا

∗∗∗
ن��ور ف��وق ن��وًرا ال��ع��بَّ��اس ب��ن��ي م��ن ال��نَّ��يِّ��رات ال��ن��ب��يِّ بُ��ْرَد ل��ِب��س��ت
ن��ور األن��ُف��س م��ن ل��َزك��يَّ��اٍت ِت��راْت م��روان ع��ن��د وق��دي��ًم��ا
وتَ��ن��ور13 تَ��ْط��غ��ى ال��ِف��ت��ن��ِة ت��ارك ب��ال��ُف��رات س��بْ��ًح��ا ال��دَّاخ��ُل ف��نَ��ج��ا
ال��َح��َرِس ع��ي��ون ِع��بْ��ري��ه ب��ي��ن واَق��تَ��َح��م��ا ب��ه ك��ال��ح��وت 14 َغ��سَّ
ال��َف��َرِس وَم��تْ��َن ال��م��اءِ َص��ْه��وَة يَ��ع��َل��م��ا أن ال��ف��ت��ى يُ��ج��دي ول��ق��د

∗∗∗

عليه. هللا صلوات عيل بن الحسني بالسبط: يعني 10
مروان. بني بمروان: يعني 11

ملكهم. أمية بني سلب وقد عباس، بني دعوة صاحب الخراساني مسلم أبو هو هنا األظلم 12
وانترشت. وقعت الفتنة: نارت 13

ومىض. دخل غس: 14
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ثَ��م��اْن اب��ن ال��غ��م��ار خ��اض ح��دٌث إخ��وتِ��ه م��ن ال��داخ��َل ص��ِح��ب
ال��زَّم��ان ُج��نْ��ِد م��ن ال��م��وج ف��ك��أن ق��وَّت��ه ع��ل��ى ال��م��وج غ��َل��ب
األم��ان ِن��ل��َت ب��ه: ص��اح ص��ائ��ٌح ِش��ْق��وتِ��ه م��ن ��ط ب��ال��شَّ وإذا
األْط��َل��ِس15 ب��َع��ه��د اغ��ت��رَّْت ش��اٌة ُم��س��ت��س��ِل��م��ا ُم��نْ��َخ��ِدًع��ا ف��ان��ث��ن��ى
ال��َق��ِس��ي ��خ��ر ك��ال��صَّ ال��ُج��ن��د وق��ل��وُب َدم��ا األرض ب��ه ال��ُج��ن��د خ��َض��ب

∗∗∗
ف��ال��رَّج��ا ح��ي��اًة ش��ئ��َت إذا أو ال��َم��َم��اْت ق��ب��ل ُم��ْت ال��ي��ائ��ُس أي��ه��ا
َف��َرج��ا ��ْل وأمِّ اش��ت��دَّت ه��ي إن األَزم��ات ع��ن��د ذَْرُع��ك يَ��ض��ْق ال
َم��ْخ��َرج��ا م��ن��ه��ا ي��أْم��ل ي��ك��ن ل��م ُم��ظ��ِل��م��اْت الق��ى ال��داخ��ُل ذل��ك
يَ��ي��أس ل��م َغ��دِه م��ن ف��م��ض��ى وان��ص��رم��ا ع��زُّه ت��ولَّ��ى ق��د
ال��يَ��بَ��ِس وأق��ص��ى ال��َغ��ْم��ِر أب��ع��َد ف��رم��ى ُم��ْل��ًك��ا ب��ال��م��غ��رب رام

∗∗∗
َس��َل��ك م��ا ال��م��ع��ال��ي ف��ي ص��ع��ٍب أيُّ ال��ِغ��ن��ى ك��لُّ ال��غ��ن��ى وال��ل��ه ذاك
ال��َف��ل��ك يُ��وح��ي م��ا ال��ن��اظ��ِر وال ال م��ت��ى ه��مَّ إن ب��ال��س��ائ��ل ل��ي��س
ف��م��ل��ك ض��يَّ��ع��وه ق��وٍم ُم��ل��َك ف��أت��ى ذَِوي��ه ال��ُم��ل��ك زاي��ل
ال��م��ْع��َط��ِس16 أش��مَّ ال��ن��ف��س ع��اِل��َي ُم��ْق��تَ��ح��م��ا ع��ارَض��ت َغ��َم��راٌت
ال��بَ��يْ��ه��ِس17 وغ��اُب ال��ب��دِر م��ن��زُل ِح��م��ى أو ف��ي��ه��ا ح��لَّ أرٍض ك��لَّ

∗∗∗
ط��ال��ب��ي��ْه م��ن ��رى ب��ال��سُّ وتَ��وارى ال��نَّ��وى ُح��ْك��م ع��ل��ى ال��نَّ��اج��ي نَ��َزل
أب��ي��ه ب��ي��ت م��ن واف��اه ج��وه��ِر س��وى زاٍد وال َرْح��ٍل ذي غ��ي��َر
نَ��ِب��ي��ه إال آب��ائ��ه م��ن ل��ي��س ف��ان��زوى خ��س��وًف��ا الق��ى ق��م��ٌر
ال��ك��يِّ��ِس «ب��در» غ��ي��َر ج��ان��ب��وه وال��َخ��دم��ا أع��وانَ��ه يَ��ِج��ْد ل��م

الذئب. األطلس: 15
األنف. املعطس: 16
األسد. البيهس: 17
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اإلسالِم وُعَظماء الَعرب ُدَوُل

ال��ُم��وئِ��ِس ال��زم��ان ف��ي ي��ُخ��ن��ه ل��م ال��ق��َدم��ا ال��ث��ق��ات َم��وال��ي��ه م��ن

∗∗∗
ال��َج��ل��ي��ل ال��ف��ت��ح آي��ُة واض��م��ح��لَّ��ت ال��ِوئ��اْم ان��ح��لَّ أف��ري��ق��ي��ا ف��ي ح��ي��ن
ق��ل��ي��ْل ي��ل��ت��اُم ل��ي��س وك��ث��ي��ر ال��ت��ئ��ام غ��ي��ر ف��ي األم��ة م��ات��ت
ص��ل��ي��ل ذاَت ه��ن��دي��ًة ش��اَم��ه��ا18 وال��ش��آم ُظ��ب��اه��ا َس��لَّ��ت يَ��َم��ٌن
ن��ِس��ي ال��ح��قُّ ب��ي��ن��ه��م وغ��دا ف��ان��َق��َس��م��ا ال��ِغ��ن��ى ال��ج��ن��َد ف��رَّق
تَ��أنَ��ِس ل��م ب��ه م��ن ل��ل��م��ع��ال��ي وَس��م��ا ف��ي��ه��م ال��س��ؤدُد أوح��َش
ال��ِق��ي��اد ��ْع��ِب ال��صَّ ��ِة ال��ِه��مَّ ال��ب��ع��ي��د ال��نَّ��اب��ه ب��ال��َع��ب��ق��ريِّ ُرِح��م��وا
زي��اد19 اب��ن ِب��ن��اءِ ع��ن��د يَ��ق��ف ل��م أط��ن��اب��ه وف��ي ال��ف��ت��ح ف��ي م��دَّ
اص��ط��ي��اد ذو رف��ي��ٌق ب��ال��م��ل��ك وه��و ب��ه يُ��ْع��نَ��ى ف��م��ا ال��ص��ي��د ه��ج��َر
َم��رِس20 رف��ي��ق ص��ي��د أخ��ي م��ن َس��ِل��م��ا ه��ل أن��دل��ًس��ا ب��ه َس��ْل
اْل��ُخ��َل��ِس21 أُمَّ ب��ال��رأي ورم��ى ال��ق��ل��م��ا وه��زَّ ال��س��ي��َف ج��رَّد

∗∗∗
وَس��َخ��اء َح��ي��اءٍ م��ن ع��ل��ي��ه م��ا َدَرى م��ا ش��راًع��ا ي��ا ب��س��الم
ُرخ��اء ال��ل��ط��ُف ح��ف��ه��ا وب��ري��ٍح َج��رى ال��رُّوح ال��َم��َل��ك22 َج��ن��اح ف��ي
ال��رَّخ��اءَ ي��م��ح��و م��ن َة ��دَّ ال��شِّ وم��ح��ا ال��ثَّ��رى ِج��راَح��اِت ال��يَ��مُّ غ��َس��ل
ال��َم��ْق��ِدِس ب��ي��ت ن��ح��و م��ن داَره َق��ِدم��ا م��ن أن��دل��س َدرى ه��ل
األس��ِس ُم��ْس��تَ��َق��رَّ م��وس��ى ف��ت��ُح َس��م��ا األَم��ويِّ��ي��ن ب��س��ل��ي��ل

∗∗∗
وُط��ُرْق بَ��م��ط��يٍّ وال��م��ع��ال��ي رَح��ل��تُ��ه ل��ل��ُع��ال أَم��ويٌّ

. سلَّ شام: 18

األموي. الخليفة مروان بن امللك عبد عهد يف األندلس فاتح نصري بن موىس موىل زياد بن طارق هو 19

حذر. ملرس إنه يقال: الحروب، يف املجرب الشديد املرس: 20
الفرصة. وهي خلسة جمع الخلس: 21

جربيل. الروح: امللك 22
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الداخل) الرحمن (عبد قريش صقر

األُف��ق ف��ي رك��اٌب يُ��َج��اري��ه ال نُ��ْق��ل��ت��ه ان��ف��رَدت ك��ال��ه��الل
ال��ُخ��لُ��ُق ��مَّ ال��شُّ َوَل ال��دُّ يَ��ش��ي��د ق��د ُدول��تُ��ه ُخ��لُ��ق م��ن بُ��ن��ي��ت
ال��ُم��ل��تَ��ِم��ِس يَ��ُد ال��نَّ��ج��م ن��ال��ت ُس��لَّ��م��ا ك��ان��ت األخ��الُق وإذا
اْج��ِل��ِس ال��ش��م��س ن��اص��ي��ِة وع��ل��ى ��م��ا ال��سَّ أس��ب��اب تَ��ْرَق ف��ي��ه��ا ف��اْرَق
وش��اد ال��غ��رِب ف��ي ال��دَّاخ��ُل ��َس أسَّ ال��ِه��َم��ْم ب��ن��اي��ات م��ن ُم��ْل��ٍك أيَّ
يُ��س��اد ي��خ��ل��ق ول��م األرض ف��ي س��اد األم��م خ��ي��ِر ف��ي ال��ن��اش��ئ ذل��ك
ِب��ق��ي��اد ِق��ي��اًدا َع��وادي��ه��ا ف��ي وَح��َك��ْم ال��ل��ي��ال��ي ف��ي��ه ح��ك��م��ت
أق��ع��ِس ل��ع��زٍّ ال��غ��رب ج��ان��َب ف��َرم��ى ب��ش��رٍق ال��ع��زَّ ُس��ِل��ب
ال��نَّ��َح��ِس ف��ي ل��ه ��ع��ُد ال��سَّ س��نَ��َح ُق��ِس��م��ا ل��ع��ب��ٍد ال��خ��ي��ُر وإذا

∗∗∗
ي��ج��ي��ْر ال��ده��ر ع��ل��ى ك��ان ل��ل��ذي ج��اْر أن��َت أح��قُّ ال��ق��ل��ب أي��ه��ا
األس��ي��ر ال��ب��ع��ث إل��ى ث��اٍو وه��ن��ا وس��ار ال��رَّك��ب ب��ه ح��لَّ ه��ن��ا ه��ا
ب��ال��ُم��دي��ر وأْل��وى ال��ج��اَم23 َص��رع م��داْر وال��نَّ��ح��س ب��ال��س��ع��د َف��َل��ٌك
ال��لُّ��ُع��ِس24 ��ف��اه ب��ال��شِّ ف��ات��ن��اٍت ال��دَُّم��ى ُح��وَّ ت��رى ك��ن��َت ه��ن��ا ه��ا
��نْ��دِس ال��سُّ َح��ب��ي��ِر ف��ي واط��ئ��اٍت ال��َق��َدم��ا ال��َع��ب��ي��ر ف��ي ن��اق��الٍت

∗∗∗
ال��َك��ِل��ِم ِب��ل��ي��ِغ ف��ي ت��ح��لَّ��ت ق��د ال��ِع��ظ��ِة ب��ل��ي��َغ ال��دُّن��ي��ا ع��ن ُخ��ذْ
تَ��ْع��ل��ِم َط��َرف��يْ��ه��ا ��ل ف��ت��أمَّ َل��ف��ظ��ة ف��ي ُج��م��ع��ا َط��َرف��اه��ا
ُح��لُ��ِم ف��ي ي��ق��ظ��ة وال��م��ن��اي��ا ي��ق��ظ��ة ف��ي ُح��لُ��ٌم األم��ان��ي
يُ��ْغ��رِس ل��م وإن ي��وًم��ا واق��ٌع س��م��ا ال��ج��وِّ ف��ي ِس��ْق��َط��يْ��ن25 ذي ُك��لُّ
ِرِس ال��دَّ ك��ال��ك��ت��اب ت��ط��وى ي��وم ال��س��م��ا نَ��س��ر َح��يْ��ن��ه وس��ي��ل��ق��ى
ال��ُع��ق��اْب26 ��اه َس��مَّ ال��ص��ق��ر دع��اك َم��ن َع��َل��ْم م��رواَن واح��َد ي��ا أي��ن

الكأس. الجام: 23
الشفة. يف مستحسن سواد اللعس: 24

الطري. جناح السقط: 25
الداخل. راية اسم العقاب: 26
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اإلسالِم وُعَظماء الَعرب ُدَوُل

ال��ن��ق��اْب ت��ص��ري��َف ال��ن��ص��ر وج��وه ع��ن ال��َع��َل��ْم ال��َف��ْرُد ص��رَّف��ه��ا راي��ٌة
ال��رِّق��اب ِدنْ��َت أو ب��األل��ب��اب أُبْ��َت َق��َل��م أو س��ي��ًف��ا ج��رَّدت إن ك��ن��ت
يَ��ب��ِس أو ��ٍة لُ��جَّ ف��ي يُ��َرْم ل��م َع��َل��م��ا س��واه ال��ن��اُس رأى م��ا
ال��ُق��ُدِس ب��ج��نَ��اح وتَ��غ��طَّ��ى ادََّع��م��ا ��م��اك ال��سِّ ُرك��ن أع��ل��ى

∗∗∗
ال��َم��ص��ي��ر ول��ل��ه واَرْوك ف��ي��ه ُق��رط��ب��ِة م��ن «ال��ُم��ن��ي��ة» ق��ص��ُرك
ب��ص��ي��ر نَ��بَّ��اٌش ال��ده��ر أن ب��ي��د ج��وه��رٍة ع��ل��ى ُخ��طَّ َص��َدٌف
ق��ص��ي��ر األم��ان��يِّ ع��م��ر وك��ذا «ال��م��ن��ي��ِة» ل��ق��ص��ر ظ��الٍّ ي��دع ل��م
يُ��ْرَم��ِس ل��م إذا ال��ص��ق��ر ع��ل��ى م��ا َع��َل��م��ا ُق��َرش��يٍّ��ا ص��ق��ًرا ك��ن��َت
األن��ُف��ِس ف��ي أو األف��واه ف��ع��ل��ى ال��ُع��ظ��م��ا ق��ب��وُر أي��ن تَ��َس��ْل إن

∗∗∗
ال��م��ج��وس َم��يْ��ِت م��ن أن��ح��ُس ت��ح��ت��ه��ا ال��ث��رى ج��ي��َد زيَّ��ن��ت ق��ب��وٍر ك��م
ال��ن��ف��وس أم��وات ال��ج��س��م م��وت ق��ب��ل ال��ث��رى ح��ازوا وإن ف��ي��ه��ا َم��ن ك��ان
ال��رم��وس أغ��ف��ال ِص��رَن ث��ن��اءٍ م��ن ع��ن��ب��را تَ��تَ��َزكَّ��ى وع��ظ��اٌم
يُ��ْط��َم��ِس ال م��ح��م��وده م��ن تَ��ب��ِن ف��م��ا ِذك��ٍر م��ن ق��ب��َرك ف��ات��خ��ذ
ال��َم��ْل��َم��ِس ال��م��ن��ي��ُع ب��ان��ي��ه أي��ن ال��ه��رم��ا س��ك��ن��ت ِح��رٍص م��ن َه��بْ��ك
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الزبري بن اهللا عبد خالفة

ه��ب��ا وال��م��ال ال��دُم ع��ل��ي��ه ض��اع ذه��ب��ا ح��ت��ى ج��اءَ م��ا خ��ل��ي��ف��ٌة
وال��غ��ري��ِم ال��َم��ط��َل��ِب ال��ج��ل��ُل ال��ك��ري��ِم ال��ص��اح��ب اب��ُن ال��ص��اح��ُب
ال��ش��ري��ف��ا ي��ل��ُد ال��ش��ري��َف إن ت��ع��ري��ف��ا وك��ف��ى ال��زب��ي��ر اب��ُن
ال��س��م��اءُ ال��ش��رف ف��ي وأم��ه ��اءُ ��مَّ ال��شَّ ال��ع��ال َه��ْض��ب��ُة أب��وه
ب��ال��ق��ي��اِم ال��ظ��الم وُم��ت��ع��ُب ب��ال��ص��ي��اِم األي��اِم م��س��ت��ق��ِب��ُل
��ج��ا ت��دجَّ إذا ال��ن��اس وأش��ج��ُع دج��ا ال��ل��ي��ُل إال ال��ن��اس وأخ��َوُف
ِه��م��ْه ال��م��ج��اه��دي��ن وأك��ب��ُر ��ْه ِذمَّ ال��م��ع��اه��دي��ن وأط��ه��ُر
ال��ل��داِد أم��ي��ة ب��ن��ي إل��ى ال��ش��داِد ال��خ��وارج م��ن وث��بً��ا
ال��ب��اس ال��ش��داِد وال��َع��ل��وي��ي��ن ال��ع��ب��اس ب��ن��ي م��داراة إل��ى
ِش��ي��ع��تُ��ْه ال��ب��ص��رت��ي��ن ف��ي واح��ت��ك��م��ت ب��يْ��ع��تُ��ْه ال��ِح��ج��از أه��َل ف��ان��ت��ظ��م��ْت
أع��داِئ��ه ع��ل��ى م��ص��ُر وخ��رج��ْت َوالِئ��ِه ف��ي ال��ع��راُق ودخ��ل
ان��خ��راع��ا ق��درت��ه وان��خ��رع��ت ذراع��ا ب��ه َم��ْرواُن ف��ض��اق
ح��ك��ْم م��ن ك��لَّ األح��ك��اُم تَ��رف��ُع ال ال��َح��َك��ْم اب��ُن ي��ق��اُس ال ال��زب��ي��ر ب��اب��ن
ون��ف��ى أق��ص��ى ال��ل��ه رس��وُل وَم��ن ت��ح��نَّ��ف��ا ُع��م��َره َم��ن ي��س��ت��وي ال
م��س��اح��ب��ا ل��ذي��ِل��ه غ��دت وإن ص��اح��ب��ا ل��ألم��ور ل��ي��س م��رواُن
ف��ض��رَّا ي��ن��ف��َع��ه أن أراد ج��رَّا ق��د م��ا ع��ث��م��اَن ع��ل��ى ج��رَّ
أب��ك��اك��ا ج��اه��ٍل ودِّ وربَّ أش��ك��اك��ا ع��اق��ٍل ع��دوٍّ ربَّ
ال��ده��ر ُم��ل��وِك األم��ر م��ص��اِب��َح ال��زُّْه��ِر ال��ن��ج��وم أب��و ل��ك��ن��ه



اإلسالِم وُعَظماء الَعرب ُدَوُل

ال��ب��ل��ْد وب��ي��ض��ِة األرض َح��َج��ر ع��ن ب��ال��ول��ْد ال��م��ل��وُك ب��اه��ى إذا ْث ح��دِّ
ب��ن��اِئ��ه وف��ي ب��ال��م��ل��ِك ال��رف��ق ف��ي أب��ن��اِئ��ه م��ن ال��م��ن��ص��ور ب��ن��و ي��دن��و
َم��ِل��ْك وال ع��اه��ٌل ال��ول��ي��ِد وال ال��م��ل��ْك ع��ب��ِد وال ك��س��ل��ي��م��اَن م��ا

∗∗∗
ال��زم��ام ال��م��ل��ك ل��ع��ب��د آل ال��ِح��م��اُم ال��َح��َك��ِم اب��َن أت��ى ل��م��ا
ال��ف��ي��ل��ق1 ب��ال��ده��يِّ أُص��ي��َب ل��ق��د ل��ق��ي؟ م��ا ال��زب��ي��ر! اب��ِن ش��ق��اءَ ف��ي��ا
ال��م��راِد ع��ن يُ��ث��َن ل��م ه��مَّ إن ال��ُم��رَّاِد ال��ن��واب��غ م��ن ف��تً��ى
وال��ك��الم��ا ��َة ال��ه��مَّ وُرزق غ��الم��ا آراؤه ن��ض��ج��ت ق��د
��ه األئ��مَّ ُم��س��تَ��َق��ى ال��ح��دي��ث وف��ي ��ْه األمَّ ش��راَع ال��ش��رع ف��ي وك��ان
ق��دُرُه ال��م��ل��وك م��ق��ادي��َر ف��ات وغ��دُرُه ب��خ��لُ��ه ف��ل��وال ف��اق
أم��راَض��ه��ا وش��ف��ى ق��واه��ا ض��مَّ راض��ه��ا أن إل��ى ال��ش��ام ف��ي زال م��ا
األوِل ب��األم��ويِّ ك��ع��ه��ده��ا ُح��وَّل��ي ده��اءٍ ل��ذي ف��اج��ت��م��ع��ْت
ْه وُع��دَّ َع��َدٌد ال��ن��ظ��اَم إن ْه ُم��ع��دَّ م��ج��م��وع��ة ب��ه��ا رم��ى
وخ��اِرِج ط��اع��ٍة ف��ي داخ��ٍل م��ن ال��خ��وارِج ب��ِف��َرق ف��ظ��ف��رْت
وس��م��ع��ا ط��اع��ًة أره��ا إال ج��ْم��ع��ا ال��زب��ي��ر الب��ن ت��دْع ول��م
ال��ع��رْب ض��اع��ت ال��روم ُس��ب��اُت2 ل��وال ال��ح��َرْب وائ��ل��ي��ِة ح��روٍب ب��ع��د
ب��ال��ش��رْر ال��ع��ت��ي��ُق ال��ب��ي��ُت وُرِم��َي ب��ال��غ��رْر3 ف��ي��ه��ا ال��م��ل��ُة ��ِت أح��سَّ
ال��ح��ري��م��ا ال��غ��اب��ة ك��ل��ي��ث ي��ح��م��ي ك��ري��م��ا ُم��ص��ع��ٌب ف��ي��ه��ا وط��اح
ال��ح��ل��ْك ال��خ��ط��ب ف��ي ال��وض��اءَ ورأي��ه ال��م��ل��ك ع��ب��د ع��ن ال��ل��ه ع��ب��د وض��اق
وال��ح��م��اُة األن��ص��اُر وان��ح��رف وال��ُك��م��اُة ال��ُك��رَّاُر ان��ص��رف
ي��م��ن��اه ِش��م��اَل��ه وخ��ذل��ْت اب��ن��اه ح��ت��ى األه��ل��ون أس��ل��م��ه
��ْه َه��مَّ ب��ع��َض ت��ح��م��ل ل��ع��ل��ه��ا ��ه؟ ك��أمِّ وَم��ن ��ه، أمَّ ف��ج��اءَ
ال��ِف��ج��اِج أواخ��ذُ وخ��ي��لُ��ه ��اِج ال��ح��جَّ ق��ْس��ط��ِل ت��ح��ت وال��ب��ي��ُت،

العظيم. الرجل الفيلق: 1
وغفلتهم. نومهم أي 2
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الزبري بن هللا عبد خالفة

ال��م��ل��ِك؟ ل��ع��ب��د أم أم��ض��ي ل��ل��م��وت ل��ِك ف��األم��ُر تَ��ريْ��َن م��ا ف��ق��ال:
ال��ص��وَّاِم ال��ق��ائ��ِم ال��ع��ت��ي��ق واب��َن ال��ق��وَّاِم َول��َد ب��ن��يَّ ق��ال��ت:
ِس��رَت إل��ي��ه م��ا ت��ف��ارْق ف��ال ثُ��ْرَت ل��دي��ٍن ك��ن��َت ف��إن ان��ظ��ْر
ب��ذم��ت��ك؟ دٍم ك��م أن��ت، ف��ب��ئ��س ه��م��ت��ْك ُق��ص��اَرى ال��دن��ي��ا ك��ان��ت أو
أح��س��ُن ال��ح��ي��اة ذلِّ م��ن ف��ال��م��وُت أح��س��ن��وا ق��د م��ض��ْوا ب��أح��راٍر ال��ح��ْق
األل��م��ع��ي ال��ش��ري��ف ف��ْع��َل ذا ف��ل��ي��س م��ع��ي م��ن ب��وْه��ن ه��ن��ُت ت��ق��ْل وال
م��ْروان��ا م��ن ال��ِغ��ل��م��ان وع��ب��َث ال��ه��وان��ا ذُِق أو ك��ري��ًم��ا وُم��ت
نَ��ح��بَ��ك��ا ع��ل��ي��ه ق��ض��ْوا ك��م��ا ف��اق��ِض ص��ح��بَ��ك��ا دع��ْوَت ال��ح��قِّ إل��ى أن��ت
ب��ال��م��ص��ل��وِب ال��ش��ام أه��ُل وط��اَف ب��ي َم��ثَّ��ل��وا م��تُّ إن ت��ق��ْل: وال
َع��َل��ْم ل��ل��ح��ق ف��ي��ه ِج��ذٍع وُرب أل��ْم ب��ال��ش��اة ��ل��خ ل��ل��سَّ م��ا ه��ي��ه��ات
ذرع��ا؟ ب��ال��َم��ن��ون أِض��ْق��َت ق��ال��ت: ِدرع��ا ��ْت ف��أح��سَّ وع��ان��َق��تْ��ه
��رْه ال��م��س��مَّ ال��ح��َل��ق ف��ي ال ج��اَه��َد ��ره ال��ُم��َش��مَّ ث��ي��اب��ه ف��ي م��ث��لُ��ك
األس��ْد ي��م��ض��ي ك��م��ا درٍع ب��ال وام��ِض ال��ج��س��ْد م��ن��ه��ا وأرح ف��ي��ه��ا ت��م��ِض ال
ال��ح��َل��ْق ف��ي ال��ع��دي��َد ي��ل��ق��ى ِق��ل��ة ف��ي وان��ط��ل��ْق ع��ن��ه ال��ن��ث��رَة ف��ن��زع
ب��رَّا األم��ه��ات خ��يَ��ر ي��أُل ل��م ح��رَّا ال��م��ره��ف��ات ت��ح��ت ف��م��ات
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والبيعة اإلمام إبراهيم موت
السفاحوخالفته ألخيه

اآلِل رأِس إب��راه��ي��َم ب��يُ��م��ِن ال��م��آِل أح��س��َن آَل األم��ُر
وال��ف��ض��ائ��ِل األخ��الِق وم��ع��ِدِن وال��ن��ائ��ِل وال��ح��ج��ى ال��ع��ف��اِف ف��ت��ى
ش��بَّ��ِت ح��ت��ى ال��دع��وَة وح��ض��َن ف��ل��بَّ��ِت ألم��ره ال��ق��رى دع��ا
ب��ن��ائ��ه��ا ُم��ن��ت��ه��ى ع��ن��د وه��ي ب��ل أث��ن��ائ��ه��ا ف��ي أق��وُل ال وم��ات
األْص��يَ��ُد وه��و وادي��ه ف��ي وِص��ي��َد ي��ُد ل��ل��ق��وم ن��ادي��ه ف��ي ن��ال��تْ��ه
أس��رتَ��ْه وأح��ي��ا ال��ل��ه أم��ات��ه ُح��ْف��رتَ��ْه ف��ك��ان ال��س��ج��ن ف��ي أُْل��ِق��َي
ال��دُّع��اُة ه��ت��ف ب��أخ��ي��ه إذ ال��نُّ��ع��اُة تَ��ه��اَم��ُس ب��ه ب��ي��ن��ا
وال��ك��ف��اِح ال��دع��وة ثَ��بَ��ج ف��ي ��اِح ل��ل��س��فَّ ال��ك��وَف��ة ف��ي ب��وي��ع
ه��اش��م��يَّ��ْه ب��ال��دول��ة وق��ام أم��يَّ��ْه ون��ع��ى أخ��اه ن��ع��ى
وِم��نَ��ى ع��رف��اُت إل��ي��ه��ا ه��شَّ ال��ُم��نَ��ى ه��ي م��ش��ه��ودٍة ج��م��ع��ة ف��ي
ال��زَُّم��ْر ع��ل��ى ب��ه ال��س��ع��ُد ط��ل��ع ق��د ال��ق��م��ْر َم��بَ��َزَغ ال��ك��وف��ُة ف��ك��ان��ِت
اإلس��الُم ال��دوِل ُع��ل��ي��ا ون��ال األع��الُم ال��نَّ��ف��ُر ف��ي��ه��ا بُ��وي��َع
ال��ع��م��ام��ْه ال��ُم��س��وَّد ج��ال اب��ن ب��اإلم��ام��ْه ال��ع��ب��اس أب��و ق��ام
ل��دول��ْه داع��ٌم ل��ُم��ْل��ٍك داٍع ح��ول��ْه ال��ُف��ِت��يُّ تَ��َض��اءَُل ف��تً��ى
ي��ك��م��ُل ب��دٌر األرض ف��وق ك��ان ل��و أج��م��ُل ب��ل س��م��ائ��ه ف��ي ك��ال��ب��در
أربَ��ِع ف��ي ل��ه األم��ر واج��ت��م��ع ل��ألربُ��ِع ب��ه األم��ُر رج��ع ق��د
وَغ��َدْق اس��ت��ه��لَّ إال يَ��ُج��ْد ول��م َص��دْق إال يَ��ِع��ْد ل��م ال��غ��ي��وث اب��ُن



اإلسالِم وُعَظماء الَعرب ُدَوُل

يُ��ق��َط��ُع1 ح��ي��ن ال��رح��م��َة ي��ع��رُف ال وأق��َط��ُع َص��م��ص��ام��ٍة م��ن أل��ي��ُن
ق��وُم وذَلَّ ق��وٌم ب��ه ع��زَّ ي��وُم ال��دول��ت��ي��ن ب��ي��ن ك��ان ق��د
ال��زاب ح��ول ال��ج��م��ع��ان واق��ت��ت��ل ب��األح��زاِب األح��زاُب ال��ت��ق��ِت
دوَل��ْه ُ ون��ْش��أ دول��ٍة ُع��ب��ور ح��وَل��ْه ال��ع��ظ��ي��ُم األم��ُر ج��رى ن��ه��ٌر
ال��ل��ق��ا ف��ي أْوَف��ى ال��ل��ه ع��ب��د وج��ن��ُد ف��ي��ل��ق��ا أت��مَّ م��روان وك��ان
األط��ه��اِر ال��س��ادة الب��ن وال��ن��ص��ُر اإلظ��ه��ار م��ن ال��ل��ه ف��أج��زل
ال��ع��ب��اِس ب��ن��ي ش��م��ُس ب��دْت ح��ت��ى ال��ب��اس ن��ه��ار ش��م��ُس غ��رب��ْت م��ا
ال��غ��زال��ه غ��ي��ب��ة ق��ب��ل وال��ن��ص��َر اإلدال��ْه ك��ي��وش��َع ��ل��وا أمَّ ه��ْم
ت��س��ت��أن��ي ل��ه��م ال��ش��م��س وك��ادت ش��أِن ذات ال��ن��ي��ُة ف��ك��ان��ت
ك��أم��ِس أي��اُم��ه��م ودب��رْت ش��م��ِس ع��ب��ِد دول��ة ت��ص��رم��ت
ُغ��ِل��ْب م��ن إال ل��ل��غ��ال��ب ك��فءَ ال ال��م��ط��ل��ْب ع��ب��ُد ف��از ش��م��ٍس ب��ع��ب��د
ال��غ��اِش��م ال��م��س��ت��ب��دِّ ه��ب��وب ه��بَّ ه��اِش��م ل��س��ي��ِف ال��ج��وُّ خ��ال ف��م��ذ
م��ي��ت وان��ت��ه��اَك ح��يٍّ ه��الَك ال��ب��ي��ِت دخ��ول ف��ي ال��م��س��ت��ب��ي��ح
ُج��ْرم��ه2 ل��ل��ُم��م��ي��ت ف��ات��رك م��ات م��ن ُح��رم��ْه وه��ي ال��ق��ب��وَر ف��ه��ت��ك
ال��ِب��س��اِط4 م��ن ال��نِّ��ط��َع أب��دل��ه��ا ب��س��اِط3 أم��ي��ٌة وم��ن��ي��ْت
واألع��ق��اِب األن��س��ال ع��ل��ى ول��و ال��ع��ق��اِب واق��ُع ُج��رٍم وك��لُّ
األس��ب��اِب ُم��ق��ب��ل��ِة دول��ة ع��ن ال��ش��ب��اِب ُم��ق��ت��ِب��َل ق��ض��ى ث��م
أح��ي��اه��ا م��ن ب��األن��ب��ار وم��ات ح��ي��اه��ا ال��ق��رى ب��ه ف��ف��ق��دْت

رحمه. وتُقطع يُعق أي 1
هللا. إال يعاقبه ال امليت ألن ذنبه؛ أي 2

سطو. ذو أي 3
الناس. عليه ليقتل يفرش كان ما النطع: 4
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وال��ُح��َج��ر ��ُرف��ات ب��ال��شُّ زه��ْت وإْن َح��ج��ْر ب��ن��اي��ٍة ك��لِّ ف��ي األص��ُل
ال��ص��اع��ِد ب��ه��ن ال��ع��ال��ي وس��نَ��ُد وال��ق��واع��ِد األرك��ان م��ع��ت��م��ُد
ال��ث��ن��اءِ ف��ي األس��اِس ع��ل��ى ف��اع��ِط��ْف ال��ب��ن��اءِ ُم��ط��ِرَي وق��ف��َت ف��إن
ِرع��اَل��ه��ا ظ��ه��وره��ا ف��ي وق��اد ل��ه��ا دع��ا ق��د ال��دوَل��ُة وه��ذه
وال��ك��الِم ال��ل��ق��اءِ ف��وارِس اإلس��الِم س��واب��ق م��ن أغ��رُّ
نَ��ص��ِل��ِه اب��ُن ال��ن��س��ب ي��وَم وال��س��ي��ُف وف��ص��ِل��ِه أِص��ل��ِه ف��ي اخ��ت��ل��ف��وا
ال��س��واِد ب��ن��ي م��ن ع��ب��ٌد وق��ي��ل: ال��وادي ع��رب��يُّ ح��ٌر ف��ق��ي��ل:
ل��ب��اس��ا ل��ه��اش��م وي��رت��دي ال��ع��ب��اس��ا يَ��دَّع��ي ك��ان وق��ي��ل:
ال��ع��ري��ن��ا أم��يَّ��َة ب��ن��ي ع��ل��ى ال��ع��ش��ري��ن��ا ف��ي ال��خ��راس��ان��يُّ خ��اض
أف��واج��ا ال��ق��رى ف��ي��ه��ا ودخ��ل��ْت رواج��ا َدع��وتُ��ه ف��ل��ق��ي��ْت
م��وِب��ِذ1 وك��لِّ ده��ق��اٍن ك��لِّ م��ن ب��ال��ُم��ح��بَّ��ِذ ال��ف��رس ف��ي وق��وب��ل��ْت
ال��نَّ��ع��ْم ك��إه��م��ال ُس��ًدى وت��رك��ه��م ب��ال��نِّ��ع��ْم ع��ل��ي��ه��م م��رواَن ل��ب��خ��ل
أرْب األم��وي��ي��ن ف��ي ل��ه ال م��ن ال��ع��رْب م��ن ل��ه��ا ال��س��اَق وق��َرَع
ك��م��ْن ق��د م��ا َض��َغ��ٍن م��ن أظ��ه��رت��ا ويَ��َم��ْن إل��ي��ه��ا ان��ح��ازت رب��ي��ع��ة
األع��وان��ا ُم��َض��َر م��ن واص��ط��ن��ع��وا م��روان��ا ب��ن��و ج��ف��اه��م��ا ف��ك��م

الفاريس. القائد وهو موبذان أصلها 1
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األي��ام ِن��َع��م وش��اط��روه��ا وال��ق��ي��اِم ال��ِب��رِّ ف��ي وب��ال��غ��وا
أج��را ال��ن��ب��يِّ ب��ن��ي ع��ل��ى وه��ي أج��رى ي��ق��ت��رح��ون ل��م��ا وه��ي
ب��آس��ِن رائ��ٍق م��ن أب��دل��ه��ا ال��ِخ��راِس��ِن��ي م��س��ل��ٍم أب��و ج��اءَ
ك��م��ي��ن رأي��ه ف��ي داه��ي��ٍة ي��م��ي��ُن2 ال ال��ح��دِّ ب��م��اض��ي ُرُم��وا
ق��ض��اِئ��ه ع��ل��ى ��ي��ُب ال��شِّ وتَ��ن��ِزُل َم��ض��اِئ��ه م��ن ال��ش��بَّ��ان ت��ق��ت��ب��ُس
ب��ال��والِة ال��والَة وق��ن��ُص ��الِت وال��صِّ ب��ال��ص��الة يَ��ص��ي��ُد
ال��ع��ب��اس ب��ن��ي ُق��وَّاِد أول ال��ب��اس ذو ق��ح��ط��ب��ٌة يُ��ع��ي��نُ��ه
��را ُم��ظ��فَّ اب��نُ��ه ب��ع��َده وق��ام وَف��َرى ال��ب��الَد ج��اب ب��خ��ي��ل��ه��م

يكذب. ال 2
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العباسية الدولة

ال��َغ��م��اِم ب��ن��ي م��ن آٍل وُم��ْل��ُك األع��م��اِم ب��ن��ي م��ن آلٍل ِس��ْل��ٌك
ف��ان��ه��م��ْر ب��ال��غ��م��ام ال��غ��م��اَم ه��زَّ ُع��َم��ْر اس��ت��س��ق��ى ��نَ��ة1 ال��سَّ ف��ي ب��ج��دِّه��م
واالس��ت��ئ��ن��اِس اْل��َخ��ْل��ق رض��ى ب��ي��ن ل��ل��ن��اِس ب��دْت ال��ح��ق وُدول��ُة
أت��م��ْه2 ب��ع��ده��م��ا م��ن ال��ل��ه ��ْه َع��مَّ ال��ح��ي��اة ف��ي ال��ن��ب��يِّ وع��ُد
وس��اس��ه��ا؟ ش��اده��ا َم��ن أم أع��ج��ُب، أس��اَس��ه��ا ب��ن��ى َم��ن ت��دري ول��س��َت
ال��بُ��ن��ي��اِن ُم��ح��س��ن��ُة ِع��ص��اب��ٌة ال��ف��ت��ي��اِن م��ن ي��ب��ن��ي��ه��ا أق��ب��ل
م��ي��ق��اِت��ه ف��ي يَ��س��ت��أِن��ُس واألم��ُر أوق��ات��ِه ف��ي ل��ألم��ر ن��ف��روا ق��د
ال��رج��اِل ت��خ��يُّ��ر ف��ي وال��خ��ي��ُر ل��ل��م��ج��اِل األب��ط��ال وان��ت��خ��ب��وا
وال��زي��وف��ا ال��ك��ل��وَل3 ف��نَ��َف��ُوا وال��س��ي��وف��ا اآلراءَ ون��ق��دوا
وال��م��اض��ي م��س��ت��ق��ب��ِل��ِه األم��ر ف��ي ال��م��اض��ي ون��ع��م خ��راس��اَن س��لُّ��وا
َف��َغ��َل��ْب ف��ي��ه��ا ال��م��أم��وُن واع��ت��ص��َم ال��ط��ل��ْب ول��بَّ��ْت ل��داع��ي��ه��م ��ْت خ��فَّ
ال��ن��اُر ت��ق��وى ال��ري��ح َم��ه��بِّ وف��ي ون��اُر4 ه��ًوى ف��ي��ه��م أله��ل��ه��ا
َرم��يَّ��ْه ول��ه س��ه��ٍم وك��لُّ أَم��يَّ��ْه ف��ج��دل��وا ب��ه��ا َرم��ْوا
ح��م��ام��ْه غ��دا ب��ازي��ه��م ب��ال م��ا واإلم��ام��ْه ال��م��ل��َك ص��ادوا ب��ال��ش��ام
ُم��َه��نِّ��ُد ل��ه ُم��ه��نَّ��د ك��ل ُم��ف��نِّ��ُد ل��ه��ا ل��ي��س ح��ق��ي��ق��ٌة
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َح��ص��اِت��ِه م��ن ال��م��رءِ اخ��ت��ي��ار إن وص��اِت��ه ف��ي ال��م��ن��ص��وَر اس��ت��خ��ل��ف
زي��ت��ِه َل��َم��َح��اُت ال��خ��ل��ف��اءُ ب��ي��ت��ِه وس��راج أب��ي��ه اب��ن
��ْل��ِم ال��سِّ م��دار ال��ح��رب، رح��ى ق��ط��ُب ال��ع��ل��ِم ب��ح��ر ال��ع��ب��اس، ب��ن��ي َح��ب��ُر
تُ��َس��لُّ ف��ت��ن��ًة ��ى ت��ل��قَّ ح��ت��ى ي��س��ت��ق��لُّ ب��األم��ر ي��ك��ْد ف��ل��م
ب��ال��ق��ري��ِب ال��ق��ري��ب واش��ت��غ��ل ال��غ��ري��ِب م��ن األه��ُل ف��رغ ق��د
األس��ْد غ��ي��َر أت��ى ال��غ��اَب وزع��م ال��ح��س��ْد ث��ائ��ُر ال��ل��ه ب��ع��ب��د ث��ار
ُس��لَّ��م��ا ي��ك��ف��ي ال��زاب ي��وَم وأن س��لَّ��م��ا إل��ي��ه م��رواَن وأن
��ا وط��مَّ ب��ه األم��ُر وف��دح ��ا َغ��مَّ ف��ص��ار ال��ع��مُّ ان��ق��ل��ب
وع��ص��ى ص��ي��ًدا ال��ف��ت��ن��َة ب��غ��ى ف��ي��م��ن ال��ع��ص��ا ش��قَّ وق��د ن��ص��ي��ب��ي��َن ج��اءَ
ال��ه��ص��وِر م��س��ل��م أب��ي س��وى ال��م��ن��ص��وِر ع��ن ح��دَّه��ْم ف��لَّ م��ا
راي��ْه ع��ل��يٍّ الب��ن ت��ق��ف ف��ل��م ورايَ��ْه س��ي��َف��ه ع��ل��ي��ه س��لَّ
ال��ق��ه��ِر ط��ع��َم ال��ق��اه��ُر وع��رف ال��ن��ه��ِر ي��وم ال��ط��اه��ُر وُه��زَم
ُه��ْل��ك��ا يُ��الِق أو نُ��ج��ًح��ا يُ��الِق وُم��ْل��ك��ا دول��ًة ي��ح��اول وم��ن

∗∗∗
ال��رَس��ْن ع��ل��ى ف��ام��ت��ن��ع��وا واج��ت��م��ع��وا ال��ح��س��ْن بُ��ن��وََّة ال��َح��يْ��ُن واس��ت��ط��رد
��دا ُم��ح��مَّ راش��َده��م وب��اي��ع��وا ال��َم��َدى وح��اول��وا األم��َر وط��ل��ب��وا
ي��ث��رب��ا ف��ي ال��ظُّ��ب��ا ح��دِّ ع��ل��ى ط��اح ِم��َح��رب��ا ج��ري��ئ��ا م��ق��داًم��ا وك��ان
ب��ال��غ��اراِت ال��م��ن��ص��وَر وأزع��ج ل��ل��ث��اراِت إب��راه��ي��ُم ف��ث��ار
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واألش��راِف ال��ده��م��اءِ ب��ن��ه��ض��ة األط��راِف ف��ي وال��ج��ي��وُش ف��وج��ئ
وال��ُم��رَّاُق ال��غ��واُة وش��غ��ب وال��ع��راُق ال��ح��ج��اُز اض��ط��رب
األزَم��ْه ل��ق��اءِ ع��ن يَ��ِك��لَّ ول��م ع��زَم��ْه ال��ن��ائ��ب��اُت تَ��ُف��لَّ ف��ل��م
ا أع��دَّ ل��م��ث��ل��ه��ا َم��ن ك��لِّ م��ن ا ب��األِش��دَّ ال��ش��دَة ت��دارك
ال��ص��ائ��ب ال��س��دي��د ال��رأي أخ��و وه��و ال��م��ص��ائ��ِب ف��ي ي��س��ت��ش��ي��ُر وك��ان
ب��أخ��م��را1 ل��ه ال��س��ي��َف وج��رَّدا ��را ش��مَّ ق��د ك��اله��م��ا ل��ه أم��ٌر
ح��رِب2 وب��ي��ن ب��ي��ن��ه��ا ك��ان م��ا ح��رِب م��ن ه��اش��ٍم ب��ي��ن ف��ك��ان
ال��غ��ال��ِب ع��زُّ ال��م��ن��ص��ور ق��ن��ا ع��ل��ى ل��ل��ط��ال��ب أول��ه��ا ف��ي وك��ان
��ي��ِد ال��سَّ ُم��ْل��َك ال��س��يِّ��ُد ألح��رز ال��ي��ِد ال��ق��دي��رُة ال��م��ق��ادي��ُر ل��وال
ُم��رَّْه ال��ح��َس��ِن��يِّ ج��ن��ود ع��ل��ى ك��رَّْه اإلم��ام ع��س��اك��ُر ك��رَّْت
ال��س��داِد أول��ي ال��ده��ُر وأس��ع��ف ال��ع��وادي دع��وت��ه ع��ن ع��دتْ��ه
ج��ه��اُد أن��ه ي��خ��ال ف��ي��م��ا االس��ت��ش��ه��اُد ل��ل��ش��ري��ف وط��اب
ال��ب��ي��ِت ه��ذا أن��ب��اءُ وه��ك��ذا ال��ُك��م��يْ��ِت ع��ن ي��ن��زْل ل��م ف��ط��اح
َح��ْس��َرى ال��َوَف��ي��اِت ف��وات ع��ل��ى األس��َرى وراح ال��ق��ت��ل��ى وك��ثُ��ر
األس��ي��اِد ال��ق��راب��ِة م��ن ل��ك��ن زي��اِد أو ي��زي��َد إل��ى س��ي��ق��وا
ك��رب��ال ي��وم ال��ُح��َس��ي��ن��يُّ��ون وال ال��بَ��ال ك��ال��ح��َس��ن��يِّ��ي��ن ي��ذق ف��ل��م
َرِح��ُم ع��ل��ي��ه��م ت��ث��ن��ي��ه ول��ي��س ي��رح��ُم ل��ي��س ال��ق��ل��ب ب��ق��اس��ي ُم��نُ��وا
ُدُه ج��الَّ ط��م��ٍع م��ن ش��ف��اه��م��و أوالُده ُم��ل��ك��ِه ف��ي ط��م��ع��ْت ل��و
دن��ي��اُه دول��ت��ه��م ف��ي غ��رَّتْ��ه ال��تَّ��يَّ��اُه م��س��ل��م أب��و ه��ذا
إح��س��انُ��ْه ب��َم��نِّ��ِه يَ��ُق��ْم ول��م ل��س��ان��ْه أع��راض��ه��م ف��ي ف��ط��ال
ال��ص��دِر ف��ي ��تُ��ه ِه��مَّ ون��اف��س��ْت ال��ق��ْدِر ج��الل اآلل ون��ازع
م��ري��ض��ْه ش��م��ُس��ه��ا ظ��ل��ْت ل��واله ع��ري��َض��ْه دع��وت��ه��م ف��ي دع��واه
ال��ن��اس ع��ن��د ال��ح��ب ف��ي ل��ه��م وم��ا ن��اِس ال��ط��اه��ري��ن ل��ف��ض��ل وه��و
��ْه ال��ه��مَّ م��ده��ش��ات م��ن وب��ذل��وا ��ْه ال��ُم��ه��مَّ م��ن ل��ه ع��ل��ْوا وم��ا

الكوفة. من فراسخ عىل كان موضع 1

أمية. بني حرب 2
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ف��ي��ِه وح��بٍّ��ا ألم��ره��م ِف��ًدى ف��ي��ِه ح��ت��َف إب��راه��ي��م وم��وت
غ��درا ويُ��ِس��رُّ ع��ط��ًف��ا يُ��ظ��ه��ر ص��درا ع��ل��ي��ه ال��وال��ي ف��وِغ��َر
وَزه��وا ن��خ��وًة ف��ي��ه��ا ي��رف��ُل، ال��دع��وى ض��اف��ي ال��دع��وة وص��اح��ُب
ُم��ن��َق��َل��ِب م��ن ل��ل��ظ��ال��م ب��دَّ ال َم��ط��َل��ِب ك��ل ال��دم��اءُ ت��ط��ل��بُ��ه
ال��ظ��ن��وِن ع��ل��ى أراق��ه��ا وك��م ال��َم��ن��وِن ع��ل��ى أدراه��ا ف��ك��م
أن��ك��را م��ن��ه ج��ع��ف��َر أب��و ك��ان ال��ك��رى أُم��ي��َة ح��م��ى ال��ذي ه��ذا
ال��ذُّب��ال��ْه ال��ف��راش��ُة وت��تَّ��ِق��ي اْل��ُح��بَ��ال��ْه ف��ي ال��ث��ع��ل��ُب ي��ق��ع ق��د
ب��ال��راس��ي3 ري��اُح��ه وع��ص��ف��ت اْل��ِخ��راِس��ي ح��ي��ل��َة ال��ف��ض��اءُ أف��ن��ى
ل��ل��ِح��م��ام 4 ت��س��ت��ج��رُّ وال��ن��ف��س اإلم��اِم إل��ى ال��َح��يْ��ُن وس��اَق��ُه
ال��ع��ه��ود م��ن م��دارٍع وف��ي م��ش��ه��وِد م��وِك��ٍب ف��ي ف��ج��اءَه
أغ��درا ُم��الٍق اٍر غ��دَّ وك��لُّ َدَرى وم��ا ال��ردى ب��ال��داع��ي أري��َد
ب��ال��ِف��َرن��ِد ال��ِف��َرن��ُد وظ��ف��ر ال��ه��ن��ِد س��ي��وُف م��ن��ه ف��ُم��كِّ��ن��ْت
ب��ن��ائ��ه��ا م��ن ال��بَ��نَّ��اءُ وس��ق��ط غ��ن��ائ��ه��ا ف��ي ال��دول��ُة أص��ي��ب��ِت

∗∗∗
ال��ع��ص��وِر أب��و ال��زاه��ي وع��ص��ُره ال��م��ن��ص��وِر ول��ُد ال��خ��ل��ف��اءُ
تُ��ْه ِش��دَّ إال ال��ه��ي��ج وق��اه��ا ف��م��ا تُ��ْه ُم��دَّ ب��ال��دم��اءِ اس��ت��ه��لَّ��ْت إن
وال��ح��دي��د ب��ال��ح��ري��ر يَ��ُق��ْده ال��ج��دي��ِد ب��ُم��ل��ك��ِه يَ��ُق��ْم وم��ن
ب��األح��واِل اْل��ُح��كَّ��اُم يُ��دف��ع ق��د ال��وال��ي ِرْف��َق ال��ف��ت��ن��ة ف��ي تَ��رُج ال
ال��ح��واض��ِر ف��ي ال��وارف وِظ��لِّ��ه��ا ال��ن��واض��ِر أي��ام��ه إل��ى ان��ظ��ْر
يُ��ْم��ن��ا وِس��ْل��َن ن��ع��م��اءَ، وِف��ْض��َن أَْم��ن��ا رَف��ْق��َن ال��ُم��ْل��ِك ف��ي ع��ش��رون
ص��اع��دا ب��ال��ب��ن��اءِ ��ى ت��رقَّ ث��م ق��واع��دا ث��بَّ��ت��ه��ا خ��الف��ٌة
بُ��خ��ال ال��خ��ل��ف��اءِ أش��د ع��ل��ى دخ��ال ال��غ��م��ام ص��ْوب م��ن أدرُّ
ت��اله��ى وال ال��دن��ي��ا تَ��ب��ع م��ا ال��ل��َه ال��ع��ب��اد م��اِل ف��ي ي��خ��اُف

الجبل. 3
تنقاد. 4
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ال��ذه��ْب ال��م��م��ال��ك ف��ي ج��م��اع��ه��ن أَُه��ْب ول��ل��ح��رب آالٌت ل��ل��س��ل��م
ال��م��ه��دي وأق��ام ع��ي��س��ى ��ر أخَّ ال��ع��ه��ِد م��ج��رى ال��م��ن��ص��وُر ل وح��وَّ
وال��ف��الُح ال��خ��ي��ُر ب��ن��ي��ه وف��ي اإلص��الُح ت��ق��دي��م��ه ف��ي ف��ك��ان
وال��م��ن��ق��وِل ال��م��ع��ق��ول ون��ه��ض��ِة ال��ع��ق��وِل ��ِة ِه��مَّ ع��ن ت��س��ْل وال
ال��َم��غ��ِرِب وع��ل��م ال��ُف��رِس ح��ك��م��ِة ع��ن وال��ُم��ع��رِِّب ال��ن��اق��ِل وك��ث��رِة
َم��دي��ِد ي��ِس��ٍر ل��ُم��ْل��ٍك داًرا ال��ت��س��دي��ِد ع��ل��ى ب��غ��داَد واخ��ت��طَّ
وَم��وِس��َم��ْه ُم��ْل��ك��ِه��م وِم��َه��رَج��اَن ِس��َم��ْه ال��ب��ه��ال��ي��ل ألي��ام ك��ان��ت
ال��ب��ع��ي��ُد ال��م��ق��ت��ب��س وي��ن��ُج��ب ال��س��ع��ي��ُد ال��ن��اب��ُغ ف��ي��ه��ا ي��ن��ج��ُم
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ل��ل��ه��دى ج��ن��ًدا ال��ب��رب��ر ��ر وس��خَّ ال��ض��ح��ى م��ط��ل��ع ال��م��غ��رَب ج��ع��ل َم��ن
ال��ك��رى أح��الَم األح��الم ف��ي ك��ان م��ا أح��دث��ْت ح��ت��ى األي��اَم وص��رَّف
ال��رج��ا! ف��وز وي��ا ال��ي��أْس ه��زي��م��ة ف��ي��ا ب��ال��نُّ��ج��ح ال��ص��اب��ر وأظ��ف��ر
إل��ى إال ُط��نُ��ٍب ع��ن ت��ُزْل ف��ل��م ال��ه��دى ب��ي��ت ف��ي ال��دول��َة ��َل ون��قَّ
ي��ش��ا م��م��ن ي��ن��ِزُع��ه أو ي��ؤت��ي��ه ول��ه إل��ي��ه ال��ُم��ْل��ُك س��ب��ح��انَ��ه

∗∗∗
ت��ال م��ن ت��اله ث��م خ��ل��ي��ف��ة ف��اط��م��ٍة ب��ن��ي م��ن إم��اٌم ق��ام
ال��ب��ن��ا ��ر ت��أخَّ ك��ي��ف ع��ج��ب��ي ب��ل بُ��ِن��ي ك��ي��ف ل��م��ل��ك��ه��م ع��ج��ب��ي م��ا
تُ��ف��ت��َدى ب��األم��ه��اِت ��ه��م وأمُّ ُح��بِّ��ِه دون دي��ن ال ج��دُّه��م��و
ال��م��ال اه��ت��مَّ ب��ال��م��ض��ط��َه��د أص��ب��ح وال��ُده��م م��ض��ط��َه��ًدا م��ض��ى وم��ذ
ب��ال��ه��وى ال��س��واُد ف��ي��ه��ا ��ه��ْم وخ��صَّ ِح��ق��ب��ٍة ك��لِّ ِع��ْل��ي��ُة أج��لَّ��ه��م
ال��تُّ��ق��ى رأس ُح��بَّ��ه��م يَ��رْون ل��ه��م ِش��ي��ع��ٌة ج��م��ي��ع��ا وال��ت��رُك وال��ف��رس
ال��ل��ق��ا1 وف��ي ت��ارة ص��ب��ًرا ال��ق��ت��ل ��روا ق��صَّ م��ا ل��ه��م ال��ل��ه ف��ش��ِه��د
ال��رض��ا وب��اآلل ب��األم��وي��ي��ن ث��ائ��ٌر ال��ق��رون ف��ي م��ن��ه��م ث��ار ك��م
ظ��م��ا ع��ل��ى ج��رى ل��م��ا ال��ث��رى روَّى ب��ك��رب��ال دُم��ه ال��ح��س��ي��ن ه��ذا

السيف. ظالل تحت وللموت الحبوس، يف أي صربًا؛ للقتل تعرضوا 1
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وثُ��ن��ا ف��رادى ال��ت��رب ف��ي ي��ه��ُوون ب��ي��ِت��ِه أه��ُل األق��م��اُر واس��ت��ش��ه��د
ب��غ��ى م��ن ح��رُب واألي��اُم وال��ل��ُه ب��َغ��يَ��ا وي��زي��ُد زي��اد اب��ن
س��ق��ى ب��ه��ا ال��ت��ي ب��ال��ك��أْس م��رواُن ش��رب��ْت م��ا ب��ادئً��ا ي��زي��ُد ل��وال

∗∗∗
ال��م��رت��ض��ى ال��وص��يِّ اب��ن ال��ح��س��ي��ن اب��ن ع��ل��ي ب��ن زي��ُد ل��ل��ث��ارات وث��ار
ب��ال��ق��ن��ا إال يُ��ط��ل��ُب ال وال��ح��قُّ ب��ي��ت��ه ح��قَّ ب��ال��ُح��ج��ة ي��ط��ل��ُب
ج��رى م��ا ه��ش��اٍم م��ن ع��ل��ي��ه ج��رى ت��ج��رب��ٍة وال رأٍي ب��ال ف��تً��ى
اح��ت��م��ى ف��ي��ه��ا َم��ْن األك��ش��ُف واألع��زُل وق��ن��ا درع��ا ال��ك��وف��َة ات��خ��ذ
َغ��ن��ا وال أه��ل��ه��ا ع��ن��د ن��ص��َر ال أن��ه��ا ي��ع��َل��ْم ال��ك��وف��ُة ت��ْك��ِف��ه َم��ن
ال��ن��ب��ا ت��ع��ل��ِم ال��ح��س��ي��َن واس��ت��خ��ب��ِر ب��ه��ا ع��ل��ٍم ذو ف��ه��و ع��ل��يٍّ��ا س��ائ��ْل
ال��ب��ل��ى ب��ع��د ج��ث��تُ��ه وأُح��رق��ْت َص��ْل��بُ��ُه وط��ال م��ق��ت��وًال ف��م��ات

∗∗∗
ال��ع��ص��ا ش��ق ف��ي وال��ل��ه أن��ص��ف��وا م��ا ف��ت��ي��ٌة ث��ارْت ج��ع��ف��َر أب��ي ع��ل��ى
ون��م��ا ال��ح��س��ي��ن ب��ي��ت م��ن ش��بَّ م��ن أو ال��ط��اه��ر ال��ح��س��ن ب��ي��ت أه��ُل ه��م
ورس��ا ال��ن��ب��يِّ ب��ي��ت ف��ي ق��رَّ ق��د ل��ه��م واألم��ُر األم��َر أي��ط��ل��ب��ون
نُ��ه��ى أُول��و نُ��ُج��ٌب ع��مٍّ أب��ن��اءُ ��ُه وَغ��مَّ ��ُه ه��مَّ ع��ن��ه��م ي��ح��ِم��ُل
ال��ق��ل��ى؟ إل��ى ب��لَّ��غ��ه��م بُ��خ��ل��ه2 أم ح��َس��ٍد ع��ن ذا ك��ان ش��ع��ري ف��ل��ي��ت
ال��ُق��رى يُ��ذك��ون3 األط��راُف ف��ي وال��ق��وُم ي��ث��رٍب ف��ي رأس��ه��م��و م��ح��م��ٌد
غ��ال ك��ِم��رَج��ٍل وك��وف��اُن زاد ق��د ال��ب��ص��رة ف��ي إب��راه��ي��َم وأم��ُر
ال��ص��ب��ا ش��ْرخ ف��ي ال��دول��ُة ألودت ��ًة ِه��مَّ ت��ص��ادْف ل��م ل��و ��ٌة ُم��ل��مَّ
ال��ُق��وى َخ��وَّار غ��ي��ُر ال��ن��ائ��ب��ات ف��ي ��ر ُم��ش��مِّ َم��ِل��ٌك إل��ي��ه��ا ق��ام
ال��م��ل��ت��َق��ى ع��ن��د ال��م��ه��ديَّ وق��ت��ل ح��ازه��ا خ��م��ي��ًس��ا ال��دار إل��ى س��اق
ل��ظ��ى ذو ي��وٌم إب��راه��ي��م وب��ي��ن ب��أخ��م��را ج��ي��ش��ه ب��ي��ن وك��ان

املنصور. بخل أي 2
يهيجونها. 3
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ب��ك��ى ق��د وأم��س��ى ض��اح��ًك��ا أص��ب��ح ب��ه ال��ن��ص��ُر ال��َح��َس��ِن اب��َن ي��ص��ُدِق ل��م
رم��ى ق��د ال��ق��ض��اءَ ول��ك��نَّ راٍم يَ��رِم��ِه ل��م ع��اش��ٍر ب��س��ه��ٍم م��ات
ال��ت��ق��ى م��اذا ب��ي��ت��ه ع��ن ت��س��ْل وال م��ض��ى أي��ن ج��ي��ش��ه ع��ن ت��س��ْل ف��ال
ال��دُّج��ى غ��ي��َر م��س��ج��ونُ��ه��ْم ي��رى وال ال��ث��رى وج��َه ي��رى ل��ي��س ه��اربُ��ه��م

∗∗∗
ُس��دى األم��َر ي��ط��ل��ُب ط��ال��ب��يٍّ م��ن ُم��س��وَّد خ��ل��ي��ف��ٌة خ��ال وم��ا
ال��ف��ال يُ��ب��ي��ده أو ي��ت��وارى أو ب��ه ال��س��ج��ن ف��ي ي��زجُّ أو يُ��ق��تَ��ُل،
ع��ف��ا ق��د أب��ي��ه��م ب��ع��د م��ن وال��زه��ُد أم��ره��ْم ق��ي��اَم ب��ال��زه��د ي��رج��ون
غ��ن��ى األُخ��رى ع��ن ل��ل��ن��اس ل��ك��ان نُ��ب��وٍَّة ع��ل��ى ال��دن��ي��ا دام��ِت ل��و
ي��رى ع��م��ا أح��ٌد م��ن��ه��م ي��ن��زل ف��ال ال��م��ش��ورات ن��ب��ذَ ت��خ��لَّ��ق��وا
ع��م��ى ذا ك��ان 4 ال��زرق��اءِ ب��ع��ي��نَ��ِي رأى وإن ب��غ��ي��ره ي��رى ال م��ن
تُ��ن��ت��َق��ى ك��ال��ف��ص��وص ال��رج��ال إن ِرج��ال��ه��ْم ت��خ��ي��روا وق��لَّ��م��ا
وِح��ب��ا5 ال��وص��يِّ ب��أب��ن��اءِ ح��بٍّ��ا ب��ي��ِت��ه أه��ل ال��م��أم��وُن خ��ال��ف ق��د
ال��ح��ي��ا ال��وال��ي خ��ل��ع ق��وٌم: ف��ق��ال س��اع��ًة ال��س��واَد6 ن��ض��ا أج��ل��ه��م م��ن
ال��رض��ا ب��ن ع��ل��يَّ ال��ع��ه��َد ل��ق��لَّ��َد وآلُ��ه ق��وَّاُده َس��َه��ا ول��و
ال��ح��م��ى ف��ي وع��اث ال��ط��رَق ق��ط��ع ق��د ث��ائ��ٍر م��ن دول��ت��ه خ��ل��ْت ف��م��ا
أب��ى م��ا ب��ع��د ال��ب��ي��ع��ة ف��ق��ِب��ل زاه��ٍد َع��ل��ويٍّ ب��ش��ي��ٍخ ج��يءَ
َل��ه��ا ل��م��ن ب��ي��ن��ه��ُم ل��ح��ي��تُ��ه ِف��ت��ي��ٌة وت��ن��ه��ى ب��اس��م��ه ت��أم��ُر
ال��ق��رى أمُّ وِف��س��ق��ه��م َج��ْوره��م م��ن ف��زع��ت ول��ك��ن ب��ي��ت��ه أه��ل م��ن
ِم��ن��ى ي��أم��ن ول��م ال��خ��ي��ف وُخ��وِّف ب��ه ال��ح��جُّ ُم��ِن��َي غ��اٍد وُربَّ
وع��ت��ا ع��اث ال��ج��زَّار واآلخ��ُر أي��ام��ه��م ف��ي ال��ن��ار زي��ُد وك��ان
ف��ع��ف��ا اإلم��ام إل��ى ت��ائ��ب��ه��ْم وان��ت��ه��ى ع��ل��ي��ه��م ال��ج��ن��ُد ف��ظ��ه��ر

الصرب. ة حدَّ يف املثل بها يُرضب اليمامة، زرقاء 4

العطاء. الحباء: 5
وشعارهم. العباس بني لباس 6
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زرى وال َح��يْ��َدرٍة ب��ن��ى س��ْم��َع غ��ي��ُره��ْم ي��ش��يِّ��ْن ل��م ف��ه��ؤالءِ
ه��وى ول��ل��ع��ف��و ل��ه��م ق��ل��ب��ه ف��ي خ��ل��ي��ف��ًة ص��ادف��وا أْن ح��ظِّ��ه��ْم م��ن
وق��ض��ى ال��ق��رون ُم��َص��رُِّم أم��ض��ى ب��ال��ذي ال��ق��روُن ت��م��ض��ي تَ��َزْل ول��م
ال��ُع��ال األب��وَّة دونَ��ه م��ات م��ا ف��اط��م��ٍة ب��ن��ي ال��ل��ه ح��ب��ا ح��ت��ى
َوَف��ى ي��ف��ي، ل��ن ق��ي��ل: م��ا إذا ح��ت��ى ��ه��ْم ب��ح��قِّ ده��ره��م��و م��اط��َل��ه��م
أت��ى إن األوان ��ر ي��ؤخَّ وال ٌم ُم��ق��دِّ ي��ئ��ْن ل��م ألواٍن م��ا

∗∗∗
ال��ح��ج��ى م��وف��وُر ال��ف��ض��ل غ��زي��ُر ف��تً��ى ِش��ي��ع��ت��ه��م م��ن ال��م��غ��رِب إل��ى س��ار
واغ��ت��ذى ف��ي��ه��م ال��ن��ي��ة ف��رض��ع آب��اؤُه ق��ب��ل��ه م��ن ��ي��ع��ْت7 ت��شَّ
يُ��ن��تَ��ض��ى م��اٍض ك��لِّ م��ن ص��ن��ع��ْت م��ا ع��زم��ه ودون ص��ن��ع��اءَ أه��ل م��ن
ال��ن��وى ش��طَّ��تْ��ه أع��زُل وآخ��ٌر ق��وم��ِه ب��س��ي��وف داٍع وأي��ن
ون��ى وال بُ��ه ُط��الَّ ق��ع��دْت م��ا ط��ال��ب��ا ويُ��م��س��ى م��ط��ل��وبً��ا يُ��ْص��ِب��ُح
أت��ى ق��د ال��زم��ان َم��ْه��ِديَّ وأن ج��اءَه��م ب��ه��اٍد ال��ن��اَس ��ُر يُ��ب��شِّ
وُرَق��ى ن��ف��ث��اٌت ال��ب��ي��اَن إن س��ح��ُرُه ال��ع��ق��ول ت��م��لَّ��ك ح��ت��ى
غ��زا ح��ي��ث ظ��اف��ًرا ل��ل��ف��اط��م��يِّ دع��ا ح��ي��ث ُم��تَّ��بَ��ًع��ا ي��زل ول��م
ع��ن��ا ح��ص��ٍن أو أذع��ن، ب��ل��ٍد ف��ي وَرْج��ِل��ِه ب��خ��ي��ل��ِه رم��ى م��ه��م��ا
وُرب��ى ص��ح��اَرى م��ن ي��غ��ادْر ول��م وب��رب��ٍر ع��رٍب م��ن ي��دْع ف��ل��م
وال��دُّم��ى وال��ق��ص��وِر ال��ج��ن��اِن ع��ن أف��ري��ق��ي��ا ع��ن األغ��َل��ِب ب��ن��ي أج��ل��ى
ارت��دى وب��ال��ف��ض��ي��ل��ة ب��ي��ن��ه��م��و ب��ال��ت��ق��ى ت��ح��لَّ��ى أق��واًم��ا، الب��س
ال��ُم��ح��ت��ذى ال��م��ث��اُل ال��دن��ي��ا أدب ف��ي أن��ه إال ال��دي��ن أه��ل ق��دوُة
ال��ُخ��ط��ا س��ج��ل��م��اس��َة ن��ح��و وح��ثَّ ل��ه ف��اه��ت��ز ال��َم��غ��رَب رم��ى ث��م
ب��ال��ن��ج��ا ف��الذوا ال��ل��ي��ل أله��ل��ه��ا ب��دا ح��ت��ى ن��ه��اَره ق��اتَ��ل��ه��ا
َل��َق��ا8 ال��ت��رب ف��ي ك��ان خ��الٍل ت��ب��َر س��ج��ون��ه��ا م��ن ف��اس��ت��خ��رج ف��ج��اءَ

الفاطمية. بالدعوة آباؤه تظاهر 7
مطروًحا. 8
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ج��رى م��ا ال��س��رور م��ن م��ك��ف��ك��ًف��ا9 خ��اش��ع��ا ي��م��ش��ي ال��ع��س��ك��َر ب��ه أت��ى
ال��م��ص��َط��ف��ى ب��ن��ت اب��ُن ال��خ��ل��ي��ف��ة ه��ذا وال��يَ��ك��م ات��ب��ع��وا ق��وم ي��ا وق��ال:
م��ش��ى ف��ي��م��ن رك��اب��ه ف��ي وس��ار ف��وره م��ن ل��ه ال��ُم��ل��ك وت��رك
ال��وف��ا م��ن وراءَه م��ا وال��دي��ِن ب��ه ت��أت��ي م��ا ال��ن��يَّ��ِة إل��ى ان��ظ��ْر
ال��م��َدى ُط��وِل ع��ل��ى خ��ي��ٍر م��ن ال��ن��اس ف��ي ف��ك��م ال��ن��اس ف��ي خ��ي��َر ال ت��ق��ْل وال

∗∗∗
ه��دى ع��ن ال��ع��ب��اد أم��ر ف��ي ��ر ق��صَّ ف��م��ا ب��األم��ر ال��َم��ه��ِديُّ اض��ط��ل��ع
ع��م��ى ع��ن وي��ن��ه��ى رش��ٍد م��ن ي��أُم��ر وم��ا ال��دي��ن ع��ل��ى ال��ن��اَس وح��م��ل
ال��ذُّرا خ��ص��ي��ب��َة ال��ظ��لِّ وارف��َة أف��ري��ق��ي��ا دول��تُ��ه ان��ت��ظ��م��ْت
واش��ت��ه��ى ت��م��نَّ��ى م��ا وأع��ص��ى أق��ص��ى ف��ت��ح��ه��ا وأم��ُر م��ص��ُر، وأص��ب��ح��ت
ال��وب��ا ه وردَّ ال��ق��ح��ُط ع��س��ك��َره ف��ث��ن��ى إل��ي��ه��ا ج��ي��ش م��ن س��اق ك��م
ال��غ��ض��ا َج��ْم��ِر ف��ي ال��م��غ��رَب ق��لَّ��ب��ِت أوم��ض��ْت ال��غ��ي��وب م��ن وف��ت��ن��ة
ال��ُع��را م��ح��ل��وَل ال��ن��اس أم��َر يُ��ري��د ف��اس��ٌق ي��زي��ٍد أب��و ص��اح��بُ��ه��ا
س��ب��ى وَم��ن وس��اف��ٍك ل��ن��اه��ٍب ُح��رٍَّة أو دٍم أو م��اٍل وك��ل
غ��وى وَم��ن ب��ه ال��ك��ْس��ُب ق��ع��د م��ن ي��رف��ض��ه ال ال��م��ذه��ُب ح��ب��ذا ي��ا
ِص��َل��ى ب��ال��ن��ار ال��ق��ائ��ُم وت��ِع��َب ُدخ��ان��ه��ا ف��ي ال��ل��ه ُع��ب��يْ��ُد م��ات
ون��ه��ى ع��ل��ي��ه��ا ال��ط��اغ��ي وأم��َر ح��واِض��ُر وخ��ل��ْت ث��غ��وٌر ��ْت ُف��ضَّ
بَ��ا10 وال��دَّ وال��ذئ��اَب ال��وب��اءَ أن��س��ى م��ا وب��األُن��ف��ِس وال��زرِع ب��ال��م��اِل
ان��ق��ض��ى م��ا وال��ب��الءُ ب��اٍق وال��ش��رُّ ��ِه ب��غ��مِّ م��ح��م��ٌد ق��ض��ى ث��م
ال��ق��ن��ا ال��ك��ن��ان��َة ل��ه ق��ن��ا وال خ��ي��لُ��ه ي��زي��ٍد أب��ا ت��ن��ْل ف��ل��م
ال��م��ش��تَ��َك��ى ُم��رَّ اإلخ��ش��ي��ِد م��ن ي��ش��ك��و ج��ن��ُده ه��زي��ًم��ا م��ص��َر ع��ن ارت��دَّ
وَه��ى وس��ل��ط��انً��ا رثَّ��ْت ودول��ًة ب��َددا أم��ًرا ال��م��ن��ص��وُر واس��ت��ق��ب��ل
وم��ح��ا ال��دي��اَر ال��س��ي��ُف وغ��يَّ��َر ال��ق��رى ع��ل��ى م��ش��ت ال��زَّن��ات��يِّ ن��اُر

الفرح. دمع مكفكًفا أي 9
الجراد. 10
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ال��رُّب��ا ��اءَ َش��مَّ ال��س��ي��ِل ط��ري��ق وف��ي ص��خ��رًة ال��خ��ط��وب ه��وج ف��ي ف��ك��ان
م��ض��ى ف��از وإن ي��رج��ْع، ل��م خ��اب إن ب��ن��ف��س��ِه م��ق��ات��ًال م��ك��اف��ًح��ا
وُس��َرى وس��ي��ًرا وال��وع��ر ال��س��ه��ل ف��ي َم��ط��ل��ب��ا ال��ح��م��ار11 ص��اح��َب ي��أُل ل��م
ط��غ��ى ال��ذي م��ن األرَض ��َر وط��هَّ ال��ق��رى وخ��لَّ��ص ال��ُم��ْدَن ف��أن��ق��ذَ
رض��ى واألق��ال��ي��م ص��ف��ًوا واألم��َر الب��ن��ِه س��الًم��ا ال��ُم��ْل��َك وت��رك
ونَ��َدى وب��أًس��ا وآدابً��ا ِع��ل��ًم��ا ب��ي��ِت��ه م��ع��ال��ي ش��اءَت ك��م��ا ف��تً��ى
وال��ُخ��ط��ا ال��ج��دود إق��ب��اَل وِزي��َد آب��ائ��ِه م��ن األق��ي��اَل ت��ق��يَّ��ل
ُح��َل��ى وال��دن��ي��ا ل��ل��دي��ن أي��اُم��ه وغ��دْت ال��ُم��ِع��زُّ ال��ُم��ْل��َك ��َن ح��سَّ ق��د
ق��ص��ا وم��ا دن��ا م��ا م��ن��ه ودان أط��راف��ِه م��ن ب��ال��م��غ��رب أح��اط
ط��را ذا ح��يٍّ��ا ال��ص��يْ��د م��ن��ه ت��ح��م��ل خ��ي��لُ��ُه ال��م��ح��ي��ط ال��ب��ح��ر م��ن ج��اءَت
ون��م��ا ل��دي��ه ال��م��اُل ووف��ر ج��م��وُع��ه وَك��ثُ��رْت رب��ْت ح��ت��ى
أب��ا ل��ه ت��يَّ��م��ْت ك��م وق��ب��َل��ه ف��ؤاده ع��ل��ى م��ص��ُر ف��اس��ت��ح��وذْت
ال��ف��ت��ى ج��وه��ُر ف��ك��ان َم��ع��ِدنُ��ه، ُم��خ��ت��بَ��را ف��تً��ى ل��ل��ف��ت��ح ف��اخ��ت��ار
ال��روى12 وال��م��ال ِة وال��ُع��دَّ ل��ل��زاد ُم��س��ت��ك��ِم��ٍل ج��ح��ف��ٍل ف��ي س��يَّ��ره
وَق��ى ك��ان ال��ذي ك��اف��ور ب��م��وت واس��ت��ه��دف��ْت خ��ل��ْت ال��دار ف��وج��د
ال��ح��م��ى ي��ح��م��ون ال��ع��ب��اِس ب��ن��و وال ي��م��ن��ُع��ه��ا ب��ه��ا ال��ِم��ْس��ِك أب��و ف��ال
األس��ى دم��ع أو ال��ف��ت��ي��ان دم ع��ل��ى ي��دَِّع��ْم ل��م ل��ه ف��ت��ًح��ا ه��ي��ئ��ت ق��د
يُ��رت��ض��ى ب��م��ص��ر ي��وًم��ا ل��ه ف��ك��م وق��ع��ٍة ي��وُم ج��وه��َر ي��ف��ْت ف��إن
ف��اس��ت��وى م��ي��ًال ال��ُم��ل��ِك رك��ُن وك��ان م��ق��دم��ِه ع��ل��ى األم��ُر اع��ت��دل
وال��غ��ن��ى األم��اَن ال��ن��اُس وع��َرف َع��ْدل��ه��ا َم��ج��َرى األح��ك��اُم وج��رِت
اع��ت��زى ال��م��آث��ر ذي ال��ُم��ع��زِّ إل��ى ن��ف��ي��ُس��ُه ل��ج��وه��ٍر أث��ٍر ك��م
ب��ن��ى ال��ت��ي ال��ق��اه��رُة وه��ذه ع��اِم��ٌر ب��اٍق األزه��ُر ال��ج��ام��ُع
ال��ع��ف��ا وال��خ��َوْرن��ِق ال��س��دي��ر ع��ل��ى ب��ه��ا ق��ص��ريْ��ِه ذك��رَت إذا وق��ل

الزناتي. الثائر لقب 11
الكثري. 12
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ال��ِج��زى13 وق��دَّم��وا ل��ل��ف��اط��م��ي��ي��ن ب��ه وال��ن��وُب ال��ن��ي��ل أع��ل��ى ودان
ال��ل��ق��ا ف��وارِس َح��ْم��داَن آل م��ن ِح��ي��اَل��ُه وم��ن ال��ش��اُم وخ��ض��ع
ال��ِق��ل��ى تُ��ض��م��ُر ل��ل��ش��يِّ��ع��ِة دم��ش��ُق ت��زْل ول��م اغ��تُ��ص��ب��ْت دم��ش��ق إال
وس��ع��ى إل��ي��ه��ْم ال��ب��ي��ت وان��ت��ق��َل ف��اط��م��ٍة ب��ن��ي ال��داُر14 وأت��ِت
وال��دُّع��ا ال��ب��ق��اِع ُط��ْه��ِر ف��ي وال��ذك��ُر ل��ه��ْم ف��ي��ه��م��ا ال��خ��ط��ب��ُة ف��ص��ارت
ال��ُم��نَ��ى ل��ج��وه��َر ال��س��ع��ُد ون��َظ��َم ات��س��اُق��ُه ب��دا ال��م��ل��ُك إذا ح��ت��ى
��َح��ى ال��ضُّ ت��ك��اث��ُر ال��ِع��زِّ ب��اه��رة م��واك��ٍب ف��ي م��ص��َر ال��م��ع��زُّ أت��ى
رأى وال ب��ه ال��وادي س��م��ع م��ا م��ث��لُ��ه ي��وًم��ا، ال��ق��ص��ران واس��ت��ق��ب��ل
ال��ِم��ال15 ال��ل��ه خ��زائ��ُن ت��ب��ارك��ْت ِرك��اِب��ِه ف��ي ال��َم��غ��رِب خ��زائ��ُن
ورخ��ا س��خ��اءً ال��ن��اَس وغ��َم��ر ُم��ش��ب��ِه��ِه ع��ل��ى ال��ن��ي��ُل ف��اج��ت��م��ع
أس��ا ال��ن��ي��ُل َج��َرح إن وج��وُده راح��ًة أن��دى ال��ل��ه رس��ول واب��ُن
وك��ف��ى ع��ن��ه��ا ال��ج��دَب أزاح وذا أج��دب��ْت ه��ذا أك��ن��اف ف��ي األرض
اش��ت��ه��ى م��ا دون واألق��داُر ب��غ��داَد ي��ش��ت��ه��ي ت��م��ي��م أب��و ي��زْل ول��م
م��دى ب��ال��ن��ف��س اآلم��اُل ت��ع��رُف ل��و آم��ال��ه م��دى ع��ن��د ق��ض��ى ح��ت��ى
ال��ُع��ال أْوج إل��ى ال��ع��زِّ ِذروة م��ن نُ��ْق��َل��ًة ف��ك��ان��ت ال��ُم��ل��ُك ان��ت��ق��ل
ال��ع��ص��ا ال��ُع��ص��يَّ��ِة ع��ل��ى ج��رت ك��م��ا ل��ل��م��دى َك��َم��َع��دٍّ ِن��زاٌر ج��رى
َس��بَ��ا إل��ى ُم��ل��ُك��ه ال��م��ح��ي��ط م��ن إنَّ��ه «ال��ع��زي��َز»16 ِم��ص��َر ف��ي ي��ُك إن
ال��وغ��ى ي��واق��ي��ت ال��خ��ي��َل وال��ُم��ن��ِع��ُل خ��ال��ص��ا ن��ض��اًرا ال��خ��ي��َل ال��ُم��س��رُج
ال��رح��ى َح��رِّ إل��ى ال��م��ي��ادي��ن م��ن َل��ع��ٍب أو ب��ه��ا ج��دٍّ م��ن ي��خ��ُل ل��م
ره��ا17 إذا ُم��الوًة أق��ص��َره وم��ا زاه��ًوا ب��ه ال��ده��ُر ج��رى ُم��ْل��ٌك
ان��ق��ض��ى ل��ي��لُ��ه ال��وص��ل وك��ل��ي��ال��ي ن��ه��ارُه ��بَ��ا ال��صِّ ك��أي��ام م��ض��ى

جزية. جمع 13

الرسول. دار املدينة الدار 14
املالء. 15

املعز. وارث العزيز: 16
وطاب. الن 17
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ب��ال��ِح��بَ��ى م��ن��ه��ا ال��راج��ون ان��ق��ل��ب ال��ت��ي ال��ف��ض��ل ة س��دَّ ال��ع��زي��ُز ك��ان
وُم��ن��ت��َش��ى ق��ب��ٌس م��وس��ى وآل راح��ت��ه نَ��َدى ِم��ن ع��ي��س��ى آلل
وع��ف��ا! وأغ��ض��ى، ال��غ��ي��ظ، ك��ظ��م ك��م ف��اط��م��ٍة ب��ن��ي م��أم��وَن وك��ان
ال��ذك��ا وُغ��يِّ��ب ال��ِح��ْل��ُم وُح��ِج��َب ال��ن��دى واخ��ت��ف��ى ال��رف��ُق ف��غ��اب أْودى
ال��بَ��ال َج��ه��َد ُح��ك��ِم��ه م��ن ل��ق��يَ��ْت ق��د وي��َح��ه��ا! م��ص��َر، ال��ح��اِك��ُم وح��ك��م
َه��َدا إن وي��ب��ن��ي ث��ار إن ي��ه��ِدُم م��خ��تَ��بَ��ٌل ُم��خ��ت��َل��ٌط أت��ع��بَ��ه��ا
ال��َم��َض��ا واه��ِن ال��ع��زم ف��ل��ي��ل إل��ى ُم��َس��يَّ��ٍر َح��َدٍث م��ن ت��زْل ول��م
ال��س��ن��ا ذاك م��ن ال��ق��ص��ران وَع��ِط��َل ال��م��ن��ت��َدى ذاك ض��ي��اءُ خ��ب��ا ح��ت��ى
ال��ص��دى ط��اِم��َس ال��س��ل��ط��ان وغ��ادروا ُم��ْل��ِك��ه��م رس��َم أي��وَب ب��ن��و ع��ف��ا
وال أم��َر ال ال��ع��ب��اِس َوَل��ِد م��ن خ��ل��ي��ف��ٍة ع��ل��ى ال��ن��اَس وج��م��ع��وا
ق��ض��ى م��ا إال ف��ي��ه ب��ج��اٍر ل��ي��س وَم��ْن ال��ُم��ْل��ُك ي��ده ف��ي م��ن س��ب��ح��ان

∗∗∗
وج��زى أث��اب م��ا خ��ي��َر م��ص��َر ع��ن ف��اط��م��ٍة ب��ن��ى ال��ل��ه ج��زى ف��ي��ا
ول��غ��ا ق��ال ال��ط��اه��ر ال��ن��س��ب ف��ي ح��اس��ٍد م��ن ل��ه��ْم ال��ل��ه وأخ��ذ
ان��ت��م��ى ال��س��اق��ي18 ل��ب��ن��ي ال��ُف��راُت إذا يُ��ن��ت��َم��ى إل��ي��ه��م ال��ن��ي��ل خ��الئ��ُف
تُ��ج��ت��َل��ى ب��ال��ث��ن��اءِ م��ف��ص��الت ل��بَّ��اِت��ِه ع��ل��ى أي��ادي��ه��ْم ت��ل��ك
وه��اه��ن��ا ه��اه��ن��ا ل��ل��ص��ال��ح��ات ش��يَّ��دوا ودوٍر ب��نَ��ْوا ُم��ُدٍن ك��م
م��ش��ى ب��ن��وره��م إال ُم��ص��ل��ٍح م��ن ف��م��ا م��ص��ب��اًح��ا اإلص��الح رف��ع��وا ه��م
ِق��َرى م��ن وس��نُّ��وا ِب��رٍّ م��ن ب��م��ص��َر رس��م��وا م��م��ا ال��م��ص��ريُّ وال��ك��رُم
األَل��ى19 ه��ُم ذائ��ٍع م��ه��َرج��اٍن أو رائ��ٍع ب��م��ص��ٍر نَ��يْ��روٍز وك��لُّ
وال��ظُّ��ب��ى ال��رم��اَح ب��ه��ا وك��س��روا ب��راِح��ه��م دروع��ه��م م��زَّق��وا ه��ْم
ال��َوال ل��ل��م��غ��رب��ي��ي��َن رع��ْوا وال ق��وم��ه��م��و وه��م اس��ت��ب��َق��ْوا ال��َع��رَب ال
ال��دُّن��ى ال��ع��ش��ائ��ر ف��ي وح��كَّ��م��وه ب��ي��ت��ِه��ْم أم��َر األب��ع��َد م��لَّ��ك��وا ق��د

العباس. الساقي: 18
إيجاده. يف األصل كانوا الذين هم أي 19

108



الفاطميِّني دوَلة

غ��ال وَم��ن ِش��ي��ع��تَ��ه��م ورف��ع��وا ُرت��ب��ت��ه��ا ع��ن ��نَّ��َة ال��سُّ وأن��زل��وا
َص��ب��ا ل��ه م��ن ال��ف��رص��ة ف��وج��د ص��ب��ي��ان��ه��م إل��ى ال��ُم��ل��َك وص��يَّ��روا
ال��م��ال ف��ي ال��م��ل��وَك ُه��م وأص��ب��ح��وا ب��ي��ن��ه��م ال��وزراء ب��غ��ُي ازداد
ج��ال اب��ُن وال��وزي��ُر ال��خ��م��ول، م��ن زاوي��ٍة ف��ي ال��رح��م��ِن خ��ل��ي��ف��ُة
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