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سنة ومى مولك عمسى © الى مبعتك
وأحلى

وخمسين

سنة

محبنةقة صلعم حشرعرينا  2سن

ومى مبعته الى حعكجرته من مكة الى

المدينة ثلث عشرة سنك“

بعضع عن قهشام

وقكحدث

إن شيل "للبت عن آابيه عن اق صام عى ابن عباس أنه
وقال كان من أدم الى توح الغا سنة وماتنا سنة
أبواعيم الف سنة

ومن نوج الى

وماتذ سنة وقلث واربعون سنة ومى أابراحيم

آلى موسى خبمهواثة سنا وخيس
داود ماثة سنةظة ونسع

وسبعون سئة ومن موسى إلى

وسبعون سنخة

ومى دأود ألى عيسى

الف سنة وثلث وخمسون سنة ومن عيسى الى حيس ستياتة

«اسنة»ك  2وحدث» الهيتم بن عدى عى بعض اعل الكتب ١ 2
انه قل من آدم الى الطوثان الفا سنة وماثتنا سنة وست وخمسون
سنظة ومى الطوفثان الى وثاة ابراهيم الف سنة وعشرون سئة

ومن

وفأة ابراعيم الى .دخيل بنى أسرائيل مصر خمس وسبعون سنة
ومن دخيل يعقوب مصر الى خروج موسى

منها أربع ماتخ سنة

 5وثلثون سنة .ومن خروح موسى' من مصر الى بناء بيك" العدضن
خممماثة سنة وخمسون سنة ومن بناء بيت المقدس الى ملك
بات تَصر وخراب بيت

المقدس أردع ماثة سنة وسست وأراعبين

سنة ومى ملك حلت نصر الى ملك الاسكندر اربع ماثة سنة
وسسك وثلثونع سنة ومن ملك الاسكندر الى سنة سات ومائتين
مى الهاجرة الف سنة وماثنان وخمس واأربعون سنة ©
 © +م 0

النبى 8( 2

© .ضته بى مريم  2ع0صذ ع6( 6311
.العلم 2:2

ا

عن

أدء|.

وخيممائة سنة واما وهب بن منبه فقد ذكر جملة من قوله
من غير تفصيل وان ذلك الى زمنه لخمسة آلاف سنة وستمائة

مضى عنده من ذلك الى زمانه خمسة آلاف سنة وستمائة سنئةة

فيه ماما

سن

ومس

عونا

دلخ

وعذا

القيل الذى

قاله وهب

ابن منبه موافف لما رواه ابو صالم عن ابن عباس؛» وقال بعضه

آلاف سنة وماثة وثلثة عشية سنة وذلك أن عنده من مهبط
آدم الى الارض اللى© الطوفان الفى سنة

ببنى اسراثيل مى مصر خبمماثة سنة
ومن خروج موسى

ببنتى

أسراثيل م

وماثتى سنة

وسما

وخمسا وستين سنة ة؛
سص-كر الى بناء

بيت

اليقدس وذلك لاربع سنين مى ملك سليبان بن داود ستمائة
سنة وسانا وثلتيى سنة

ومن بناء بيت المقدس الى ملك

الى مولد عيسى *بنى مريم عم تلثماثئة سنة وتسعا وسنين ©
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 0سنة بعث
بيى ميلاد عيسى والنبى <مسمائة وتسع
اويا قلعة دما ورياك 2ع أن سيا الهم |أثنين
والذى عزز به شمعون وكان من

فكذّبوقما فعززا

الحزرين ونس الل الى ثم يبععث الله فيها رسلا اربع ماثة

5ربعا وثلثين سنة وان عيسى *حين ررفع  4كان ابى اثنتين
وا
وكلتين سن  00اشهر وكانت نبوته تلتيى شهرا وان الله رفعه
ده

حداتى حيد اين يسبل

:وانددض الى

00

عسكر قال ساء اسماعيل بن عبد الكريم قل حلتنى عبد الصينى

ابى معقل انه سمع وقبا يقيل قد خلا من الدنيا خمسة آلاف
 0سنة اق

حدتنى ابراعيم بن سعيد #الجيهرى

سنخ >

قال نبا ء يكيى.بى صام .حن الملسى .بن ابوت الحصرمى ١
دبآ عبس" الله .بن بسر قل قل لى رسكل الله صلعم .لعدركن 51
ذعاش مائة سنخ»

عى علماء الاسلام فى ذلك

فهذا مراوى

وق ذلك من قوله :تقاوت «شنيى وذلك ان الولقدى حي 00
ينثا-

جماعة من أحلل العلم انه قلوا ما ذكيت عنه أنه رواه عنته »
وعلى ذلك مى قوله /ر ينبغى أن يكون * جميع سنى الدنيا الى

مولك نبينا صلعم اربعة آلاف سئة وستمائة سنة وعلى قولى أبى

عباس  2الذى رواه هشام بى حمد عن ابيه عن أنى صالم عنم 2
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عكرمة عن ابن عباس قل كان بين آدم ونوم عشرة قرون كل
عل شريعة امن لق » ... :ححتى ,لخمارث .بن حيى قل نا
يل بن سعد قال سنآ حمك بن عير بن واقى الأسلمئ عن
غير واحد من اعل العلم قالوا كان بين آدم ونوح عشرة قرون
والقرن ماك سنة ودين تسوج وأبراعيم عشرة فرون والقرن مائذه

.سرون. .والقرن ماثلة
اطي اوسوسئ بسن ران ,عشرة ق
سنة»»  -وروى عبن عبد --بن مهدى عن الى عوانة
عىبعاصم الأحول عن أن اتا

,سلمان قل الغئرة بين

0
محمد وعيسى عليهما السلام ستمائة سنة»

حن نصيال بن

عبد الوقاب عن جعقر بن سليمان عن عَوف قكلان بين ؛

عيسى وموسى ستماثة سنة» ١ حدتنى يعقوب بن ابراعيم
اناان علد عن سعيدابكى انى.صدقة حعن محمد بن

سيرين قل نبت أنّ كعبا قل أن قرلده يا حت يرون »

ليس بهارون اخنى موسى قال فقالت له عائشة كذبت قل با

أم المومنيى ان كان النبى صلعم قال 0فهو اعلم وخير والَا فاتتى 5؛
اجل بينهما سثمائة سنة قل فسكتسن»»<)

حلتثنى لخارث قل

زَيآ كتين بى سعد قل دعاشام عن ابيه عى اى صالم عسن

اب عباس 3ل كان بين موسى بن عيران وعيسى > بن مريم
آلف سنة وتسعائة سنة وثر يكن بينهيا خترة وانه أرسل بيئهما
الف نبى من بنى أسرائيل سوى من ارسل من غير وكان *

وبين 1
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اليهود وتبعم أنه فى التيراة الصورة»© متبيبت مى اعبار الانبياء

والملوك اربعة آلاف سنة وستمائة سنة واثنتان واأربعون سنة
واشهرء وأما على ما تقوله النصارى ما تبعم انه فى تورأة اليوئانية
فان ذلك خيسة آلاف سنة وتسعاثة سنة واثننان وتسعون سنذة

وواشهر» وأما جميع ذلك على قيل المجمس من الفرس انه أربعة
آلاف سنة وماثة سنة واتننان وتمانون سنة وعشرة اشهر وتسعة

عشر يوما على أنه داخل فى ذلك مذة ما بين وقتس 8الهاجرة
ومقتل يزدجرد وذلك تلتون سنة

وشهران وخمسة عشر يمما ء

وعلى أن حسابهع ذلك ورابتداء تأرخم منى عهى جيومرت
م وجيومرت هو آدم ابو اليشر الذى آاليه نسبة كل منتسب من

الانس على ما قد بينت فى كتاى هذاء واما علماء الاسلام

فقد ذكرت قبل ما قل فيه بعضع واذكر بعض من نم يمحض
ذكره منه الآن فانه قلوا كان بين آدم ونوح عشرة قرون والقرن
مائة سنة وبين نوح وابراعيم عشرة قرون والقرن ماثة سنة وبين

و أبراعيم وموسى بن عمران عشرة قرون والقرن ماثة سنة»
ذكر مى قال ذلك
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وقل بعضع كان © امحل اصطكر طفروا

1-0
أبى .شهريار بى كسرى باصطاضخر قد هرب به اليها حيث قتل
شيروية اخوته فلما بلغ عظماء امل اصطخر أن من بالمدائن

خالفوا فرخزاف خسروا اتوا بيزدجد بيت نار يحي بيت ناره
اردشير فتوجوةه هنالك وملكو وكان حدتا ثم اقبلوا به الى

المدائى وقتلوا فرخراف خسروا كيل احتالوها لقتلة بعد امنلك
سنة وساغ الملك ليزدجرد غير أن ملكه كان عنى ملك آباثه

كاخيال' ولخثلم وكانت العظماء والوزراء يدبوون ملكه لحداثة سنه
وكان أشدم نباعة فى وزراته واذكام رئيس لديل وضعف امر ملكذ ه؛
نارس واجترا عليه اعداوه من ككل وجه وتطرفوا > بلاده واخربوا

منها وغوت العرب بلاده بعد أن مضت سنتان من ملكه وقيل
بعك أن مضى اربع سنين من ملكه وكان عيره كله الى أن قتل
ثمانيا وعشريى  #سنة» وقد بقى من اخبار يزدجرد هذا وولده

اخبار سأذكرها أن شاء الله بعد فى مواضعها من فتوس المسلمين :ا
ماء» فكوا من بلاد الحجم وما آل اليه أمره وأمر ولده ©
فكجميع ما مضى

من السنين من لدن

اهبط أدم الى الارض

الى وقتك هجرة النى /رصلعم على ما يقوله اهل اللتاب من

تعد0لام 1808. ( ©0000. 0غع بآ .مم. 2( 0فكان 1/آ روكان ©( +
تناكت 001و ركمان وعشريى ١ . (2تطرفيا اأء عمط معامة غصدل0
51]511أ [21 71أءو 553نم7265
 2 51112111ردمى وعشرين
0
سمل  00110: 213256 1ربمرو (دمرو) عشرين  01أو تاجاجز ناةتمء 510أء00
.تبينا مد
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اياما يسيرة ثر :استعصوا

مى تصيبين فلما صار الى المدائن مث

عليه كالغ
وقال الذيى قلوا ملك بعد آزميدخت كسرى بن مهرجشنس

لما قتل كسرى بن مهرجشنس طلب عظماء فارس من علكونه
ومن

ال بيت

المملكذة فطلبوا من له عنصو من اهل ذلك الببت

ولو من قبل النساء فاتوا برجل كان يسكن ميسان يقال له
روز
اب مم ,هراناعشتس ويسمى ايضا جَِشْنَسدء» قد ولدنه صهارباكت

 0ترك تداز  0بن كسرى انوشروان  85كيها وكان رجلا
ضكذخ م الرأس ملك 0
0

فذ١

قال ما 2

النناج فتطير العظماء

من أتتناحه كلامه بالضيق وقتلود بعد أن ملك 0

ومن الناس

من ايفين ككل ساق تكله عا تكلم به»>

وق كل هذا القيل ثم شخص

رجل من العظماء يقال له زانى

ولوثبته رئيس لذول الى موضع فى ناحية المغرب قريب من تصيبين

يوقال له حصن ألجارة فاقبل بابن لأسرى كن نجاء الى ذلك
القصر حين فقتل شمرويخة بنى كسرى يقال له
وان

0

ألى مدينة :طيسبون  4ذانقاد له الناس زمنا يسيرا ث استعصوا
عليه وخالفن فقال بعضعٍ قتله وكان ملكه ستخة اشهر ©

 46ز(ن ؛)  ©000.مذ علقصة ر (5
[ع 71طيستين (2
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انه كلر.ن عظيمرس و3

 02ين لفان 71

اليها فى تلتك الليلة ع

أزرميدخت الى صاحب حرسها

ان يترصده فى الليلة التى تواعذا الالتقاء فيها حتى يقتله
فنفلك صاحب

حدسها لامرها وأهرت بد  0برجله وطرح فى رحبة

أله لعظييئخ وكان 0

اذا ككل

ضيبت

وعلم (ظما

صاحب

يزدجرد التحئن :خف

بعد

بن فر هرهز

لقتال العرب خليفة أبيه

خاسان فليا بلغه لخبر اقبل فى جنك عظيم حتى نزل المدائن
سمل عينى أزرميدخت وقنلها وقال بعضقم بل ١سيرك وكان ملكها

ثم  5برجل من عقب

اردشير بى بابك كان ينول الاهواز يقال له
5 3

كسرى
أبن مه جشنس

فلكه العظماء

ولبس

اتساج

وجلس

ال

دودر

الملك وقثل بعك أن ملك بايام ©

مى ولى أبرويز وقجل انته سحن
1054

عصى

رة بالقرب
يعرف بالككعاكارة

4ش

بسوران

بعت " +كسرى:٠اروز فى ترمو ابت كسزى فسان الوا ١
ماري لكك لاد أَنْوى وبالعدل آمر وصيّرت مرتبة شهربواز
لفسقروخ وقلدته وزارقتها واحسنت السيرة فى رعيتها وبسطت
5لعدل
ا

الورق ورم القناطر وللسور ووضعت

فيه وأمسرت بدعدرب

بقايا بقيت مى لرايٍ على الناس عنام وكتبت الى الناس عامة
كنبا أعلمنه ما
فلك مى اعل ببت

عليه مى الاحسان اليه وذكرت حال من
الملكخ

وانها نيجو أن بريع الله من

الرقافة

والاستقامة بمكانها ما يعرفون به انه ليس ببطش الرجال تدوخ
 0البلاد ولا ببأسع تستبال العساكر ولا مكايد ينال الظفر وتطفى
النؤائر ولشن كل ذلك يكون “فالله عسر وجل وامرتة بالطاف
وحصتقٍ على المناككة وكانست كتيها جياعة كلل ما كتاي اليه

وانها رذت خشبة الصليب على ملك الروم مع جاتايف يقال
له أإيشوعهب  7وكان ملكها سنة وأربعظ أشهر ©

 5مر ملك بعدها رجل يقال له
6-009

دش نسل

6

من بت اخ :اوور التتعطيي وكا ملعد لحل عن 21
0

ملك

الابنت كسرى أبوويو ين هامر بدى كسرئى الوشروان .ويكال 710

مفته موك  2832اث عمق هذ  8( 4006:ألايتت القطا نك

ره

( ©0400.قتادا لأمعاعمعل 1ع" وناط  1031121جطنا1نا[تتدم عتأعطنام 1ع؟) 2 5261
 62212ددمل 1112.
6

2

نفسه ملكا وانه حين جلس على سرير الملك ضرب عليه بطنه

وبلغ من شذة ذلك عليه انهلم يقدر على اتيان لكلاء فدما

بلست فوضع يامذلك السورير قتبوز فيه وان رجلا من امل
اصطعخر يقال له فسفرون بى

ماخرتنبيذان 2

له امتعضوا

مى قنل شهربراز اردشيبرو وغلينه  -أ ملك وأنفوا من ذلك
وتعاقدوا

على

قذله

وكانوا جيرعا

اذ' ركب املك أن يقف

39

له سه

حرس

وكالفوا 5

الملوك وكان من

الست

«مماطين عليج الدروع والبيض

والترسة والسيوف وبايديه الرماح فاذا حاذى به الملك وضع كل

رجل © من نرسه على قربوس سرجه ثم وضع جبيته عليه كهية
واخواه

قريبا بعضاتم مى

بعض

فلما حانى

به شهربراز طعنه

فسفروع ثر طعنه اخواه وكان ذلك 0
اقبالا وأدبارا وساعدثم على قثله رجلل من 0

0

يقال له زاذان

فروخ بن شيرداران ورجل يقال له ماعياى ء  3موذب الاساورة 5
وكتير من العظماء

واعسل الببوئات وعاونوم حل

باردشير بن شيروية وقنلوا رجالا من

قفكثثتلل رجال فتكوا

العظماء وان

ملكوا بوران

بذت  4كسرى وكان جميع ما ملك شهربراز اربعبين يوما ©

42 35611ناة  63532زمل .مده  118اع . 2 6( 6واحل ) 2ع غ (»

ال اماك طناك 2( 615 1
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« 21620211.ماخمار نآ ,مافيانى

ركنا

ذريعة الى التعتب والتبغى عليه وبسط يده فى القنل وجعله
سبيا للامع 8

تك

املك والاعتلاء

اتاللكة

من

ضعخ

العبودة ©

الى رفعة الملك واحتقر اردشير حداتة سنه واستطال علي واجمع
على دماء الناس الى التشاور فى الملك قم اقيل بجنده وقل عيد

م:هاذرجشنس تحصن سور مدينة طَيسْبون  7وابوابها وحيل اردشير
مل اردشير

ومن بقى من نسل الملك ونسائق وما كان فى بيت

فيج من للنى شهيراز ستة آلاف .رجل من جنك فارس بتغو

عنها ونصب الجانيق عليها فلم يصل اليها فلما رأى تجره عن
افتتاحها .اتاها من قبل المكيدة فلم يزيل بخدع رجلا يقال له
نيوخسروأ > وكان رئيس حسرس
ءمان

72

أر سبو ونامدار© جشنس بسن

06م

أذرجشنس أاصبهيفذ نيمروذ > حتنى فاكا له باب المدينة فدخلها

ل

 5وقثل

بامر شهربراز اردشيو بن شب وبذ سنخذ

اثننين

0

م

ماه بيجمن

ه
س6
لم

شهربراز

وهو قرخان ماه اسقتداري /وثر يكن من أممل بيت المملكة ودما
عاتم اه  7,طيستون
11

1

3232لا (2

2 6111

.العبودية تزع اللاظ 9

«ط سانب  2ه00(<2 01تاعع 5و.م .م  ,تسعل اناو

عغء . . . ( 2..0404م  5.تعاع :بامذار 1
.أسفن ارمق أ3 5تتتده؟ قتتء( 1كر

(2

 111212127.فلو

م.مه3111 7. 212115 2. |.ماع ر كأن

ليك

على قتلع فابتلى بالاسقام وثر يانذ بشيىء من لذّات الدنيا وكان
هلاكه بتسكرة الملك وكان مشمما على آل ساسان فلمًا قتل
اخوته جوع جوا :شديدا ويقال انه لما كان اليوم الثانى من
ألييم الذى

عليده بوران وأزرمي شخت

قناج فيه دخلتن

اخناه

فلممعناه وأغلظنا له وقلتا» حَمِلّك لخرص على ملك لا يتم على
قتل ابيك وجميع اخوتك وارتكبت لخارم فلمًا سمع ذلك منهما
يح

بكاءة شديدا

ورمى بالناي  0عن

رأسه وم بيسزل أيامه كلها

مهموما مذنفا ويقال انه اباد من قكر عليه من امحل بيته وأن
الطاعون فشا فى ايامه حتى هلك الفرس الا قليلا منغ وكان
01

ملكه ثمانية اشهر ©

ثم ملك
ركشيو
3

3

5

ايت

5032

0

7

ع

ِ 0

1

/

اللزوبرابن قمر جن :الوشروان .وياى :طفلا .صغيوا

قبل اند كان أبى سبع

سذين لانه نم يكن من ال بيت المملكة

وكانت مرتبته رئاسة اتاب لماثدة فاحسى سياسة الملك فبلغ

بتغر الروم فى جنك

ضمه اليه كسرى وسمايم السعداء وكان

كسرى وشيروية لا يزالان يكنتبان اليه فى الامر يهمهما فيستشيرانه
فيه فلما ث يشاوره عظماء فارس فى تمليك اردشير انض ذلك ٠ه

12

وغ 56( 561

1. 03(.م 21 5كوه  )102لم  112غ6ء 2( 0402. 2

.اناج

: 602ر( 62خرورة )ع)

1

ماهو ساثله ماثم تكن مسلته امرا يرهن ملكه وارسل اليه

بهذه الرسالة مع رئيس المزمزمين فارسل اليه مردانشاه يسله أن
بأمر بصرب عنقه ليماحى بذلك العار الذى لزمه فامر كسرى
فضربت عنقه كرافة منهده لمثنث زعم وأن كسرى سأل مهر هرمز
5بن مردانشاه حيث دخل عليه عن أسمد وعى اسم أبيه ومرتبته
ا

فاخب اند مهر هرهر بى مردانشاه فاذوسبان  5نيمروذ > فقال كسرى
انك ابتن ؛جل 'شريف -كثيو الغناء .فى" كافاتلا .على طاعدم ١00
ونصكته لنا وغناثه عنا بغير ما كان يسحقه فشأنك وما أمرت

بك صرب اسه اعزمراعدل بل مده مسري لل الا 0

فلم يحك فيه ففتش كسرى فرجد قل شد فى عصده حرزة

ف يُحنيك السيف,اق كنلكن تحآنها تعبت عن دلا 0
ضربه بعد ذلك مهر هرمز ضربة فهلك منها وبلغ شيروية تخرق
جيبه وبكى مناكبا وامر كيبل جدّنه الى الناووس تحملت وشيعها

3لتين
 51وت

سدنذخز

وكان

قتزلء

ماد

آذ

راز

مأد

وقنل

شيرويبة

سد 0عخة

عشر

اخا له ذوى ادب وشجاعة ومروءة بمشورة وزيرد فهروز وأتكتريض
ابن -لوزي »© وا عشور الآفاق كان تلسرى يقال له شمطاء اياه

 , 1قاووسسان 1

و لموردى  1لمرم

6ه  6راووسسان ( 2م6

15

4( 21

12

)ع ©. ,2

.مه3 2. !.ئرمتاد >( 71.
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.قاويسان

(صوريى  6682أبى لبرسى  )705. 03 0252كبرزدن بآ
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.لحن مزره)#

أبن ودين

5
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 171أبن يزديى

دك ي) سمطا
(.أملل2ء ل

|.1

ش

والقدرة فكنب اليه ان يعجل

القدوم عليه حتى اذا قدم عليه

اجال الوأى فى طلب علة يقئله بها فلم يجد عليه عثرة وتذْمم
ا

ا

كينا حل

من طاعته أياه ونصكته له وتحريه مرضاته

فولى أن يستبقيه ويأمر بقطع هينه ويعوضه منها اموالا عظيمة
0

ججود له بها فبغى عليه من العلل ما قطع هينه واأنما كانتة
تقطع الايدى والارجل وتقطع .الاعناق فى رحبة الملك واى كسرى

أرسل يوم امر بقطع يده عينا ليأنيه خبر ما يسمع من مردانشاه
ومن إكضرنه © من

مينه قبض

النظارة رق تمرك أنن .اه لعا قطعت

عليها بشماله فقبلها ووضعها فى جره وجعل يندبها بدمع له
ذار ويقيل وا سماكتاه وا راميتاة وا كاتبتاه وا ضاريتاك وا لاعبتا٠ :

وأ كريمتاك فانصرف الى كسرى الرجل الذى كان وجّهه عينا عليه
فاخبرد 5

رأى ودمع مند

06

لى كسورى

أمره ما الى فارسسل ابه مع رجل من

العظياء

 0الله وانة لى يسله تنيكا جد
اجابه

ألبء وأسعفه

وذلم

دبك فارسل الى كدر ى

ع

(ثباند

يعلمه ندامته

فق

على

السبيل' الى بذلء08 .الا
مع

ذلك

الرسول دعو

له ودقيل انى م ازل اعرف تفضلك على ايها الملك واشكره لك
وقك تيقنت أن النى آنيت الى مع كاهنك اياه أنما كان سبيه

القضاء وللنى سائلك امرا ناعطنى من الأهان على اسعافك اياى
به ما أطممن اليه وليأتنى بيقين حلفك على ذلك رجل من النساك

قسارع الى ما سأله مردانشاه وحلف بلامان المغلظة تجيبنه الى
,إكتضيرت ذل 161602

51

مهأ

وعناء شحديك لندفع بها العدو المكتنفين ليلاد هذه المملكذ
المتقآبين الى غلبت على ما فى ايديج وانما يقدر على كف اولتك

العدو فى الازمان والدهور كلها بعد عون الله بالاموال ولمنود ولى
تقو للنود ألا بالاموال ولا ينتفع بالاموال الا على كثرتها ووفورها
فلا تهمن بتفرقة هذه الاموال ولا تجسن عليها .نانها كهف
ملكك وبلادك وقوة لك على عدوك» ثم انصرف اسفغاذث جشنس
ألى شيروية فقص

عليه ما قل له كسرى وثر يسقط منه حا

وى عظماء الفرس عادوا فقالوا لشيروية أنه لا يستقيم ان يكون

لا ملكان 'قاما :ان ثامر يقثل .كسشرى ,وحن ولك آ0ل00
الطاعة واما  3تخاعك ونعطيه الطاعة فيلت شيروية هذه

المقالخ

وكسرته وأمر بققئل كسرى نانتدب لقثله رجال كان وترم كسرى

فكآما أتاه الرجل منهٍ شتيه كسرى .وزبره فلم يقدم على قتله

احكد حتى أناه شاب يقال له مهر فرمر بى مردانشاه ليقتله
وكان مردانشاه فاذوسباناه لاسرى على ناحية نيمروذ  7وكان من

أطوع الناس تلسرى وأنصحمج لهء وان كسرى سأل قبل أن
يكاع بنحو من سنتين منكميه وانته عى عافبة امه واخبروه
ان منيته آنية 4من قبل نيمروف فاذع مردانشاهء وضخيف احيته
لعظم قدره وأنه » 00

فى تلك الناحية من يعدله فى القوة

 <2زفطاق" سسينانا  1وأقشاووسيكانتها  4322امناو وسناتا] ' 100
فاروسما
© 361 113521 5511اء .( 0006.م 1 5.ء؟) 56( 561
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بانصحم للسروى ( 1
و
.وانصحة له تسنآمة 6 2ع ]6
الستشكم لظ اء ل إريه
(2

.ولانه ©» 2

اموأ

ما امرنا بعزله املناموال لارزاق جنودنا من الورى ماثتا الف
بدرة فيها ثماى ماثة الف الف مثقال فلما راينا انا قد حصنا

تغورنا وردعنا العدو عنها وعسن رعيتنا» وكعنا افواهخ الفاغرة

كانت لالتقام ما فى ايديه وبسطنا فيا الامن وامنا على نواحجى
بلادئا الاربع ما كان اهلها فيه من البوائف والمغار امرئا باجتباء 5
بغابا السنين وما إننهب

من

خرادننا من -جوظر أو حاس

يبوت

اموالنا من

ورك ذلك

وفضخة وين

ذهب

كله ألى موضعه

-دتنى اذا

اكان فى أآخر سنة ثلتين مى ملكنا أمرنا بنقش سكك حريثة
أ يضرب عليها الورق فوجد فى بيدت اموالنا سوى ما امرنا يعوله
*
من

البورق  6أربع ماخ الف

بسدرة يكون مام فيها الف

الف

' الف مثقال وستبائة الف الف مثقال وذلك سوى ما زادنا الله

الى تلك الاموال مما افاء الله بمنه وطوله علينا من اموال ملوك

الروم فى سفن اقبلت بها آلينا الريم فسميناها قئء الرباح وه
نيل أموالنا من سنذة

من ملكنا التى +

تكلتين من ملكنا

الى سنخة

هذه السنة تنوداد كثرة ووفيرا وبلادنا عمارة

ورعيننا لحتنا وطمانينة وتغخبرنا واطرافنا مناعة
بلغنا انك حمست

تمان وثلتين 51

لوذولخ مروءتك

أن تبكر مذه

وحصانة

وقك

الاموال وتاتوبها

عن رأى الاشرار العقاة المستوجبين للقتل كن نعليك أن هذه
اللنوز والاموال نر يمع الا بعد

 © 1؛ 222( 80.

المخاطرة بالنفوس وبعك كته

.وجمعنا متنشتشت امرنا 4( 804. 138
.القتل [ اء 24( 2

105

.مى  2اء 00. 6خ (ء

أأه.أ

بسه منها وثر يتركوا فى بيوت اموالنا وخرائننا الا اسلحة من
اسلحتنا هه يقدروا على تشذيبها والذهاب بها وم يرغبوا فيها
فلما ار#جعنا كين الله ملكنا واستحكيت امورنا وانعن لنا

ا5لرعية بالطاعة ودفعنا عن البوائق التى كانت حلت بهم ووجهنا

الى نواحى بلادنا اصبهبذين وولينا دونه على تلك النواحى
جلك

ومضاء

فبلاء باللتيف

وقوينا من وليِنا من

نود

من

اتف ىن فيلاء الولاة ماة كان بازائه ملىملوك المخالفين لنا
 01والعلو

وبلع

من

وقتلع مي

ه عليج
غارانناخ

ن
أسروا مناق مى سنة تانثك عشرة م +

وأسوع

قتلو!

من

ملكنا :مار  ,يفكيف ر العجل

مى اولك على  008زأسة فى حورم » بلاده اله خفير أو خاتئفا
أو بأمان هنا قضلة عن

على
الاخارةة

لشىء مما كروهنا ووصلل 1
 51وخر:كنا

هذا عدينا

م

شىء من بلادنا والتعاطى 4

هذه

بلاد 0

السنين -الى بببءت أموالنا
مى الذهب

والفضة وأنواع

والاسلحة والسى والاسراء ما ل خف عظم خطر ذلك وقدره
60

العام

سكاك يتخ
0

أموالنا

على

كلا باع ( 0

دا سنئة

فليا أهمرنا

لنأمو 0
مما رشع

الينا

تزه لا (6

ون

عرق

كلت

سَّ ملكنا بنقش

ضرب الورق بها ا
لما كان

.من 12

فِيها

رو

 3نيوت

البورق

رت

 ) 6ىآ ونذالك 1 2ك 0

و التعاطى

ه.أ

عر انبل "المككهاواما فرك اثا'اما كسيتا وجبّعتا
وادخرثا الاموال والامتعة والبزور وغيرها من بلاد ملكتنا باعنف

اجنباء واشك الحا على رعيتنا واشذ» ظلم لا من بلاد العدو
بالمجاعدة له والقهر عن غلبة منا ايام على ما فى أيديث فن

جوابنا فيه ان من اصابة لملواب فى كل كلام يتكلم عجيل:
وعنجهية شرك لواب فيه وللنى لر تدع اذ صار ترك لواب

كلاقرار وكاندت حاجنا فيما غشينا ان ندج بده قرِيْةَ وغل

رنا

واضحا تمع نا سانا عنه من ذلك أعلم أيها لماعل انهء
انما يقيم ملك الملوك بعك الله الاموال ومنو وخاصّة ملك

فارسس الى قل اكتنفن بلاده اعدا 2فاغرة افواقج لالتقام ماه
قابديه وليس يقدر على كفج عنها وردغع» عيا يريدون' من
اخنلاس ما يرومون اختلاسه منه الا بانجنود اللثيفة والاسلحة
والعدد

الاخيرة

ولا سبيبل

من

لع الى اللتيفغي

سكو

واللتبم 6

ع

جناج اليه الا  7الاموال ووفورها ولا يستكثر من الاموال ولا
يقل ر على جيعها

اون عرضت

؛

فى اجنباء هذا لشواج وما حى ابتدعنا
ايام

.

6.٠

5

له اليها أل اي
3

والنشميرة!

جمع الاموال بل اقندينا
كَْ

.٠

في ذلك بابائنا والماضين مى اسلافنا ذانه جمعبها جيعنا

أياتها وكتروها ووفروها لتكون ظهريا له على تقوية جنودع واقامة
أمورم وغير ذلك

ها م يسنغنوا

عن

حجبعها له فاغار على تلك

الاموال وعلى جرهر كان فى خرائننا المنائق بيرام فى عصابة مثله 0

لالظ (4:210 6
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.وقدعم

.وأشو
101

اك ( 1ه

روت دعق

1

1
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عينه وتقطع يده ورجله وسائر ,اعضائه وكثيرا ما كان الموكلون
به وغسيرع من وزراثنا يذكرون أستجاب من استوجب منه

القتل ويقولون عاجلهم بالقتل قبل ان جتالوا لانفسم حيلاً
يقتلونك بها فكنا نحبنا استيقاء النفوس وكراهتنا سفك الدماء

#نتاتى به ونكله الى الله ولا نقدم على عقوبتج بعى لبس

الذى اقتصرنا عليه الا على منعهٍ اكل اللحم وشرب الشراب وشم
الرياحين وم نعدنفى ذلك ما فى سنى الملذ من لثيل فيا

المستوجبين للقتل وبين التلذّن والتنعم بشىء بما منعناج أياه
وكنا امنا له من المطعم والمشرب وسائر ما يقييه بالذى يصلحجٍ

فى اقتصاد وثر تأمر بالحول بينغ وبين نسائه والتوالك والتناسل
 8كال

حبس

وقد

بلغنا انك

اجمعت

على الخايخ عسن

اولك الدعار المنافقين المستوجبين للقتل» 2والامر بهدم حبس

ومتى ككل عنم تأر بلله ربك وتسى الى نفسك وتخلٌ بدينك
وما فيه من الوصايا والسنى ,الى فيها صوف .الرجة والعفو | 2
 5المستوجبين للقئل مع أن اأعداء المليك لا حبون الملك أبدآ

والعاصين له لا منكونع الطاعة وقى وعظ للكماء وقلوا لا
نوكن معاقبة المستوجى العقوبة ذفان فى تأخيرعا مدنعة للعدل
ومضرة على

المملكة فى حال

التدبير ولكنى نالك

.بعض

السرور

أن انث خليت عن اولتك الدعار المنافقين العصاة المستوجبين

ل«لقتل  2لتجدن غبٌ ذلك فى تدبيرك ودخولء اعظم المضرقا

و السنيجى
115 5
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.امسن يحبين

القتل مآ
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*نابه اليك »© تحال النوقيع الذى كان عليه
أو كناب واحتبسنا ك

ودعونا بكائب هندى وامرنا بغض خاتم اللتاب وقراءته فكارى فيه
أبشر 0

عينا وأنعم بالا فانك

انج ماد أذر راز ديبادر  6سنخة

ثمان وثلثين مى *ملك كسرى  +ولك على ملكد© وبلاده فوثقنا
انك

م تكن نيلك

ال بهلكنا

وبدأرنا خلم ننتقصك

© ما

اسننقر 5

عندنا من ذلك ما كنا أمرنا باجرائه عليك مى الارزاق والمعاون
والصلات وغير ذلك شيا فضلا عن امنا بقتلك وامًا كتاب
فرميشا فقل

نينا

عليه خامنا

واستودعناه شيرين صاحيتنا

وى فى الاحياء عخكة العقل واليدن فان احببت أن تأخذ
منها قضيّة مولدك وكناب فميشا اليك وتقرأها لتكسبك قراءتك
ايائها ندامة وثبورافافعل» وأما ما ذكرت من حال من خُلّد/م
السجن فن جوابنا فيه أن لملوك الماضين من لدن جيومرت الى

أن ملك بشتاسب كانوا يحبرون ملك بالمعدلة وثر يزالوا من
لدن بشتاسب الى ان ملكنا يدبرونه معدلة معها ورع الدين
فْسِل أن كنت عذيم عقل وعلم وادب حيلة الدين وم

أوتاد هذه الملة عن حال من عصى لملوك وخالغع ونكث عهدم
والمسنن.جبين بذنوبج القدل فخبروك انم ل يساكحقون أن يركب

أيعفى عنه واعلم مع ذلك انثا ثم نأمر بالخيس فى سكجيننا
ولا من قد وجب عليه فى القضاء العحل ان يقتل او تسمل
اسان بآ ودسار ك 1وذسار  112ودينار ا (. 56كشابيك » 132ع غ>©( 6
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“لما

كل مى شبك فى دمه فاذ! احكمنا ما نوينا مى ذلك وبلغنا منه

ما نريك تفرغنا لغيره من تدبير الملك نقتلنا كل من شرك فى

دمه وسبى فيه ومالاً علية» وامًا ما ذكرت مى امر ابناتنا ذفن

جوابنا انه اليس مت -ونان ولتجند ما خلا من اسناد [الداا'
ومن ألا صحجة اعضاء جسده غير أنّا وكلنا بالخراسة تلم وكقكم

عن .الانتشارفيما :لا يعنيكم ارادة .كف ماانضوف من ااا
على البلاد والرعية ثم كنا القنا مى النفقات الواسعة فى كسوتكم
ومراكبكم وجميع ما #ناجون اليه ما قد علمت وأما انث

خاصة فى قصتك أن المنكمين كانوا قضوا ,فى كتاب مولدك

انك مترب علينا او يكون ذلك بسببك فلم نأمر بقتلك وللن »©
خنينا على كتاب قضية مولدك ودفعناه الى شيرين صاحبتنا ومع

ثقتنا بتلك القضية وجدنا فرميشا  2ملك الهند كتب الينا فى
سنة ست وثلقين من ملكنا وقك اوفد 2الينا فكتب  +فى أمور
شتى واهدى لنا وتلم معشر 4ابناثنا هدايا وكتب الى كل واحك

همانكم كتابا وكانت هديّته لك فاذكها فيلا وسيفا وبازيا أبيض
وديباجة منسوجة بذهب فلما نظينا فيبا اهدى آلم وكتب

اليكم وجحته قد وقّع على كتابه اليك بالهنديّة اكتم ما فيه

فامرنا أن يصرف ألى كل واحد منكم ما بعث أليه من هدية
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وا للزوفضة بنإصلاحر انفسنا ونيتنا فيما

وبين

الله وبيننا وبين *احل ملتنا وديننا© ودبيننا ودينك

أنه.أ

وا

سي

علينا فيه من احد حجة ولا توبيخ وحن نشرح لمال فيما
الؤمتنا من الذنوب ولقت بنا من لمرائم عى غير التماس مناة

لذلك نقصا فيماة ادلينا به من ححجة او انينا عليه من برعان
لتنداد علما بجهالتك وعزوب عقلك وسو صنيعك» أما ما

ذكرت من امور ابينا هيمر فى جوابنا فيه أن الاشرار والبغان
كانوا اغروا هرمر بناء حتى اتهمنا واحتيل© علينا عَمرا ووعْرًا

وراينا من أزورارة عنا وسو ,أيه فينا ما خوفنا ناحيته فاعتزلناه»
بابه لاشفاقنا منه

ونحقنا باذربجان وقد استفاض فانتهيك من

الملك ما انتهك فلما انتهى الينا خبر ما بلغ منه شخصنا من
أذربجان الى بابه فهجم علينا المنائنقف يرام قاحدون خطيية:

مى العصاة * المستوجبة القنتل  +مارقا 'مى الطاعة فاجلانا عن
موضيع

اللملكئ :فلكقفنا يبلاد

ألسروم فاقبلنا منها باجنود والعدة 51

وحاربناه فهرب منا وصار مى أمرة فى بلاد التيك مى الهلكخة

والبوار الى ما قلىل اشتهر فى الناس ححتى أذ! صفا لنا الملك
واستككم لنا اممهودفعنا بعون ألله عى رعيتنا البلاء والآفات
الذر كاننوا |اشفوا عليها قلنا؟أان مى .خير .ما حى يادثون نه
فى سباستنا ومغناكين بك ملكنا الاذخناظنام لادينا والثار به والقتل مو
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فاندفع اسفاذ جشنس

فى تبليغ الرسالة التى *حيله اياها»

شيروية ونثرم يغادر منها كلمة وف يزلها عى نسقها فقال كسرى
فى مرجوع تلك الرسالة» بِلَعْ عنى شيروية القصير العر انه لا
ينبغى لنى عقل أن يبث من احى الصغير من الذنب ول
 5اليسير من السيمّة الا بعد تحقق ذلك عنده وتيقنه أياه منه

فضلا عن عظيم ما بتثت ونشرت  6وادعيت منا ونسبتنا آليه

من الخكوك "ولزراقم"متر "الأول العاين ترد حي ل ”ا
وتوبيع ذى جرمة > من قد ضبط نفسه عى الذنوب ولأراثم

ولو كنا على ها اضةتنا اليه ثم يكن  4ايتبغى ان “تقذا

 0وتونينا > أيها القصير العر القليل العلم ذفان كننت جاهلا بما
يلزمك من العيوب ببتك منا ما بتقت ونسبتك ايانا ألى ما
نسبس /فاستئبت عيوبك فاقتصر فى الؤرى علينا والعيب لنا
على ما لا يزيدك بسوء مقالتك فيه الا اشتهارا بالجهل ونقص

الرأى ايها العازب العقل العديم العلم ذانه أن كان لاجهادك
 5نفسسك فى شَهِرك ايانا من الذنوب بما يوجب علينا القتل حقيقة

وكان لك على ذلك برهان فقضاة امل ملّتك ينفون ول
المستوجب لقتل من أبيدم وينكونه عن مضامة الاخيار

و#جالستع وتخالطته آلا في اقل المواطن فضلا عن أن بلك مع
سل

2
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'.فسيتنا

ولا
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ووضع السفرجلة التى كانت بيده على تكأثه  قندحرجت من
أعلى الوساثك الثلث لشتة» استدارتها واملساس  2الوسادة
التى كانيت عليها بامتلاء حشريها الى اعلى تلك الاماط الثلتخ

حرجت
ومن النمط الى البساط وثر تلبث على البساط أ ت

الى الارض ووقعت بعيد! متلطضة بتراب فتناولها اسفاف جشنس,
فسكها بكيه وتهب ليضعها بين يدى كسرى فشار اليه أن

كيبا غنه ,وتل له أعزبها عتى فوضعها اسفاذن جشنس عند
| طف

البساط الى الارض ثم عاد فقام مقامه وكقر بيده فنكس

سر

قرء قل متمتلا الامو اذا ادبر فاناك لليلة فى الاقبال

ش به واذا (قبل اعيت لخليلة فى الادبار به وعذان الامران متداولان ,,
على ذهاب ليل فيهما ثم قل لاسفانف جشنس انه قد كان من

تدحي هذه السفرجلة وسقوطها حيث سقطت وتلطكها بالتراب

وهو عندنا /الاخبار لنا بما جلت مى الرسالة وما انتم عاملون

به واقبته ذانّ* السفرجلة التى تأويلها لخير سقطين *من علو
ثم ثم تليث عللى مفرشنا أن سقطين  +الى الارض,

ىك سفل

' ووقعت بعيدا متلطذة بتراب وذلك منها دليل فى حال الطيرة
ان مج الملوك قد صار عند السوق ونا قى سلبنا الملك وانه
لا يلبث فى ايدى عقبنا أن يصير الى من ليس من امل

المملكة فدونك فتكلم بما حيملت من رسالة وزودت من الكلام
ري
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ما
فاتكاورأ ساعة

له على

كسرى

أسفاذ

ثر 0

لبلقاد برسالة من

جبانوس

دين

أن يستانذن

رشع

شيروية ذرججعع جبلنيس

الستر الذى كان دون كسرى فدخل عليه وقال له» عمرك الله

ان اسفاف جشنس

بالباب وذكو أن الملك شيروية أرسله اليك

*5فى رسالة  3وهو يستائن عليك فرأيك فى الامر فيه برأيك فتيسم

كسق -وقالامارخاءيا جياين .أسفانان كلايك مالكا 000
أل العقل وذلك أنه ان كانت  3 00ذكلرت مى شبرويظ

لاسفان شد

 0الشىء فيكون وياموا للك امسر فينقة7
يبلغ الرسالة التى هلها فلما سم.ع جيلنوس ذه
ألى كسرى راشكد! فنهض
معد من خللمه

اسفاذ

جشنس

المقالة خوج

ودعا بعض

من كان

ودفع اليه كساء كان لابسه وأخرج من

كمة

5شتقة بيضاء نقية فسم بها وجهه تم دخل على كسرى
ش
فلما عيى كسرى خر له ساجد! فامره كسرى بالانبعاث فانبعت

وكفر بين يحيه وكان كسرى جالسا على ثلثة انماط  4ديباج
خسروانى
متكا على
02

ئاء

منسوج

بذعهب

تلت

وسائك

منسوجةخة

الاسنتدارةل

عابسن

تدييللة

.بودبد  128اء 2( 6

فك

فرت

على بساط

بذعهب
أسفاث

من أبريسم

وكان بيده سفرجاة

جشنس

تربع جالسا
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حتى شقوا بشكة الغقر وضيف المعاش والغربة عن بلادم واعاليك
واولادة ومنها سوء نظبك فى استخلاصك كان لنفسك من النساء

وتركك العظف عليهنى بودة منك والصرف لهن الى معاشرة من
كن يررقن منه الولك والنسل وحبسك ايافن قبلك مكرهات
ومنها ما آتييك الى رعيتك تانق اجطيمه ايام لخسراج ومأة

انتهكت منغ فى غلظنك ونظاطتك عليه ومنها جيعك الاموال
الى اجتبيتها الناس فى عتنف شديك واستفساد منك ايا

وادخالك البلاء والمضار عليج فيه ومنها تجميرك من جمرت فى
تغور الروم وغيرخ من الأند» وتفريقك بينض وبين اعاليه ومنها
غدرك

بمورق 0

ملكى

اروم

وكفيك

أنعامء

علبيك

ذيبها

كان من 01

ايواته أياك وحسن بلاثه عندك ودفعه عنك شر عوك وتنويهه
بادك فى تنزوججه اياك اكرم النساء من بناته عليه وآتّرعن عتده

واساخفافك كقه وتركك اطلابه ما ضدذب اليك من رد
الصليب التى م يكن بك ولا باعل بلادك اليها حاجة علمته »

ذان كانت للك حم تذلى بها عندنا وعند الرعيّة فأذل بها
شان نيك حكه نتبّ +الى الله من قريب وأنب اليثم
7ط

١

اشدك اإضراء هوج أسعاف جتن" سال :كسرى شهروية

هذه ونوجه من عنده الى كسرى ليبلغه اياها» فلما توجه الى
ا موضع الذى كان  6حبس

فيه

كسرى

الفى رجلا يقال له

جيلنوسن :كان قثن للنىد قد وكل *حاسة كسرى ث/ر جالسا ©
6( 31
416
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نول ذعطبيه

أن يلك

قبل

له مارسقتد 0 85
تلك

5سكاف
أ

الحار

ومعذم

ناس

القالخ

لى برذون وقنّْع رأسة وسهر بام

من

ىانوت
جالس فح

فيكت

هذه

شيرودة

قمروأ

0

بلسة

بجع

©

مسي

عل

شار ع على الطريف فلها بصر بفرسان

من لإند مع فارس مقنع عرف أن المقنع كسرى تحذفه بقالب
فعطف

اليه  8رجل مى كان مع كسرى من لخأنكد فاخترط سيفه

فضرب عنف الاسكاف قر نحف باكدابه فلما صار كسوى فى دار

.ان بالباب من العظماء واهل البيوتات
مارسقئك جمع شيروية من ك
«فقال أنا قد رراينا ان نبدأ بالارسال ألى الملك أبينا يما كان من
أساءته

0ه
 53تدديب

اشير اق

يقال

0نوقفه 2ل

3

له 00

انشناء
د

منها

ضر كم د

زر

بتنهه رئيس
وأرتب

سس1
اللتيب:

كارن

يلى تدبير المملكة فقال له انطلقف الى الملك ابينا فقل لد عن

رسالتنا انا ثر نكتى للبليد المماص تايل

1

00

 5رعيتنا سببا وللى الله قضاها عليك جراة منه لك بسىء اععالك
منها اجتزامك آلى هرم :أبيك وفتنكك بسهد وازانتك الملئىك :عنهة

وسملك عينيه وقتلك أياه شر قنلة وما قارفدت فى امه من الاثم

متافنة الاخيار و#جالسته وكلّ أمر يكون نا فيه دعة وسرور
وغشبطة ومنها اساءتك كانت بمن م خندت السجون منذ دهر
مه
مسس
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وقبله وعطف عليه واحبه» حيا

شدذيدا وجعل يبيته معد

فبينا هو يلعب ذات يوم بين يديه أذ ذكر ما قيل 7خدما به
فعراه من تيابه واستقبله واستدبه فاستبان النقص فى احد
وركيه فاستشاط غضيا واسفا واحتيله ء ليكلد به الارض
فتعلقت به شيريى واشدته الله ان يقئله وقالدت له انه أنى5

آل قلق حضر فى ذا الملك فلبس له مرت قل ان .هذا
المشيوم © الذى أخبرت عنه فاخرجيه فلا انظر » اليه ذامرت به

حبوكان سجستان  )/وقال آخرون بل كان بالسواد عند ظوورته
يّ قريذ يقال لها خمانية »»

ووتيبت نارس على كسرى

فقناته

' وساعدم على ذلك ابنه شيروية ابن مريم الرومية وكان ملكد ه؛
ثمانيا وثلتين سنة ولمضى اثنتين وثلثتين سنة

وخمسة اشهر

وخمسة عشر يمما من ملكه هاجر النبى صلعم من مكذة الى
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بلغوا الراحضةة قل فراس تخبرت أنه

بين بطكاء نى قاحرتى

وا الى شىء حتىة

أذبعوا فارس يسعون ثر ينظروا ألى سلب

ذا بن اوضع رين من فى تانأ* فوجق :كلثون > فارسا من
بى 4خخل ومن سائر بكر ستون فرسا وقتلوا جلابريىن قتله
خاصة :فى قوله
قَنَى لبنى دقفل بي فيان
وراكبهنا
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اللقاه
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ناقنى
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وفلن

هم ضوبوا بتالحتو حتو فراقر
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وأفتمنا
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هنا كبع

لان تخف ايديع بضوب السيوف تجالدوم قال» ونادى الهامورز
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يلك
مرت ومرث ل بود  0بن حارقة اليبشبكرى ما يقول نواه ي
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ألى 4

سوييك بن

فلم تقربوة المروبان المسوراء

ومنا بويك اذتحدى جموعكم

اى ثر تجعلوه ونادى .حنظلة بن تعلبة بسن سيار يا قيمير لآ

تقفوا له فيستغرقكم النشّاب يم حملت ميسة بكر وعليها حنظلة
على ميمنة
 0مبمنة

ليش

وقى  /ذتل برد من  2ريسع

بكر وعليها م بك

ددن

مهد ع

الهاموز ولت

هبرمسرن ال

وعليخ

جلابزرين وخ اللمين من جب ذى قر من ورائم وعليم يزيح
أبن كار فشينة! عل

فلك

مين

قببيعدخة وولح

وفياق أباس بى

اباد منهزمة كما وعدت وأنهزمست الفرس قل سليط فحدّتنا اسراونا
الذين كانوا فيه يومتذ قلوا فلما التقى الناس ولت بكر منهزمة
 5فقلنا يريدون الماء *فلما قطعوا الوادى فصاروا من وراثه وجاوزوأ
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عرد مِثل ذراع
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يتن
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 ١له صا

يا قَيم طيبا بالقنال تسا

1

والجَدٌ

أَجَدَر يَوْم 4أن تفلو الفرسا
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من قارح > الهاجنة أو صميمه

قال فراس قر صيروا يرالامر بعد هانى الى حنظلة فال الى مارية
أبذته وي أم عشرة نفر احدثم جابر بسن باكر فقطع 0

فوقعيت الى الارض وقطع وضى النساء فوقعن الى الارض ونادت
اابئة القرين الشيبانية حيني وقعين النساء الى الارض
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وها بنى شَيْبانَ صَفًابَعْدَصَفْ
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تجل وابلتن يومتف بلاء حسنا واضطمت عليه جنود الكجم

فقال الناس ملكت تجبل ثر جلت بكر فوجدوا مجلا ثابتة تقاخل
وأمرأة منم تقول

إن يَطْقروا يُحَرَوا فينا الغْيلٌ إيهًا فداة لَكُمْ بنى عجل

وتقول ايضا تحضض الناس

بس

عا

او تهربوا نفاق

فاق عير وامق

فقاتلوم بالجبابات يرا ثر عطش الاطجم فالواالى بطحاء فى
قار فارسلت اباد الى بكر سوا وكانوا اعوانا على بكر مع اباس بن
قبيصة اى 0

اتجب اليكم ان نطير حت

لياتنا فنذهب

او ثقيم ونفو حين تلاقوا القوم قالوا بل تقيمون اذا التقى

القوم انهومتم بهم قل فصبحتع بكر بن وائل والظعن واقفة
بذمرن الرجال على القنتال وقل يزيد بن حمار السكونى وكان

حليفا لبنى شيبان يا بى شيبان اطيعيق وأكبنيق لهم كييلا

ففعلوأ وجعلوأ يزيد بن تان واه فكمنوا فى مكان من ذى|

قار *يسمى الى اليوم الجب» ناجتلدوا وعللى ميمنة اين 0
قبيصة الهامرز وعلى ميسرته الجلابزرين وعلى ميمنة غانى بن
قبيصة رئيس بكر يزيل بن مسهر الشيبانى وعلى ميسرته

حنظلة بن تعلبة بن سيار التجلى وجعل الناس يتحاضون
ولتدم) فسَموا الى اليهوم للب  2زفسهى الى اليوم للب ©6( 51.
ريسهى ل3شب وهو ييهجى

ألى اليم  0150272115(: 1ا
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استعله على صف سفوان أن يوافوا اياسا فاذا امجتمعوا فاياس على

الناس وجاءت الفرس معها لخن والفيول عليها الاساورة وقد

بعث النبى صلعم وق امر فارس وقل النبى صلعم الييم
أننتصفتن

العرب من الكجم فكغفط

اليوم فاث! هو ليدم الوقعخ

ذلان

ليلا فى هانمًا فقال له اعط قومك سلا النعان فيقووا > فان
هلكواكان تبعا لانفسع وكنت قد اخذت بالحزم وأن ظفروا ردوه
عليك

ففعل وقسم

الدروع والسلا 2فى ذى2

القيى ولد من

قومد فلما دنا لمع مى بكر قل له هانى با معشر بكر انه لا
طاقخ

للم تنود

كسرى

ومن مع

0ىن العرب © فاركبوأ الغلائ )0

فتسارع النأس الى ذلك فوب حنطلة بى تُعلب :بن سيار فقال
له انما أردث كاتنا فلم ترد على

أن

أن القيتنا فى الملكخ فرك

ربوا فسمى مقطع *الوضن و حزم الرحال ويقال مقطع

حرتى تفر القبة فضى من مضى
الطكاء نى قار وآى أن ٠لا يق
فقاتلتة باأخنو نجرعت الحجم مى العطش فهربت ول تقم حاصرتع

فهربين الى الكبابات فتبعتع بكر وعجل أواثل بكر فتقدمت
,ذوى © 118
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النعمان من الدروع وغيرها والمقلل يقول كاندت اربع ماثة درع

والمكثّر يقول كانت ثمانى ماثة درع فاق هانى أن يسلم خفارته
واشسل وعنده يومعك “التعان كن جد التخلس ررقو ددا 00
بكر بى .وآثل :ققال كسرى يا خير الملوك ادنك على غرة يكرا

قل نعم قل امهلها حتى تقيظ فانج لو فى قظوا تساقطوا على
ماء له يقال له ذو قار تساقط الفراش فى النار فاخذتعج كيف
شئت وانا اكفيكه فترجموا له قوله تساقطوا تساقط الغراش فى

النار :فاقرة حدتى أذ! قاطوا جاءعت بكر بى :واثل فنزلت .الجثر
 0حنو ذنى قر وى من ذى قر» ليلة فارسل اليج كسرى النعان
أبن زرعة أأنخناروا واحدة من ثلث .خصال قنزل .النعنان على

عانى ثم قال له أنا رسول الملك اليكم اخيركم تلث خصال اما

أن .تعطوا بإيديكم فجكم فيكم اتلك “عااشاء واما أى كسد
الديار وأمًا .أن تأذنوا جرب فتوامروا افولوا امرم حنظلة بن كلا
5بى سيار العجلى وكانوا يتيمنون به فقال له لا رأى الا القتال
أ
لانكم

أن

أعطيتم بإيديكم

ركه

قئلتم ع

9وأن فريتم

قنلكم العطش وتلقاكم ميم فتهلككم فَأذّنوا املك كرب

فبعث

الملك الى اباس والى الهاموز التستى وكان مسلكه بالقطقطانة
وأله جلابزين 5

 0مسرعوث

بن

وكان

قيس

مسلاك:

بس

سارف

خالدكد

وكنب

كسرى

نى

دين

بسن 4

الى قيس

بن

وكان كسرى
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اها هلك خانقين وهذا قبيل .الاسلام فلم يلبث الا يسيرا
حتى بعث الله نبيه© صلعم وكان سبب وقعة ذى قار بسبب

انان ٠0 ,وحدكت عى ان :عبيدة معير بى المثنئ.قال .دنا
ابو المختار فنا بى خندى وعدّة من علماء العرب قد سمَّام
أن النعان لما قتل عديا كاد اأخو عدى وابنه النعان عند:
كسرى وحرنا كناب اعتذارة اليه بشىء غضب منه كسرى فامر
أبن عامو دن لآعمبيب ة بن

١

عيسرو الأودلف بسن > أل رجيعة بن

ادن تمان ابن تعلية حلقتد ونعمه وسلاحا عير نلك

وذاك» أن النجان كان بتاه ابنتين ل+ه 2قال ابو عبيدة وقل0؛
بعضام 0

يدرك هانى بع

هذا

مسعود

الامو * انها هو هانى بسن

بت
ل/توهو
اعود
قبيصة بى عانى بن مس

عندى» فلما قنل

كسرى النعان استعل اباس بى قبيصة الطائى على لخيرة .وما

كآن عليه النعان قال ابو عبيدة ,كان.كسرئ لما هرب .مى بهرام
مو باباس

بن

قيبيصخة

فافدى

له فرسا وجزورأ

فشكو ذلك

لهّة»)

ويبعث م اليه غبعث اباس الى هانىٌ ان ارسلٌ الى ما استودعك
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عن

أوس

بسن

حارتة

فاراد النمان
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طيمًا على

أن

يلخلوه وجنعوه ذابوا ذلك عليه «قالوا لولاا صهرك تاتلناك فانه .ل
حاجة لنا فى معاداة كسرى فاقبل ليسن احخى .من الناس يقبله غير
أن بنى رواحة بى سعد مى بنى عبس لوا ان شتت تاثلنا
معك لمنة» كانت له عندم فى أمر مروان القرظ فقال لا احب
ان اهلككم فانه لا طاقة

تلم بكسرى فاقيل حتى

نبل بذى

قآرفى بنى شَيبان سرا فلقى مانى بن مسعود بن عامر بن عبرو
أتن .اق ربيعة بى ذفل" بلى اشيبان' وكان سيدا منيعا لاد

ابى مسعود الأبلّة فكره النعان أن يدحفع اليه اعله لذلك وعلم
أن هانما مانعه نما بمنع منه نفسه وتوجه النعان الى كسرى
فلقى زيك بى عدى على قنطرة ساباط فقال انج نعيم فقال
5؛ أننت با زيك فعلت هذا اما والله لمن انفلت لافعلى بك ما
ل

بابيك فقال

له زيكد أمض نعيم فقك والله ومتعليةا لك

عنله لحي  3يطعا ادر ا لما بلغ كسرى اند البلا
بعث أليه فقيده وبعث به الى خانقين فلم يبل فى السجن

حتى وقع الطاعون فات فيه والناس يظنون انه مات بساباط
لبيت

قله الاعشى

فذاك وما أَنْحِى من الموت ريه بساباط حتى مات وفو مكرزق
اق
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لسزيك ما العين قل البقر فقال 6زيك للنعان انما اراد كرامتك

ولو علم أنى هذا يشق عليك ( يكتب أليك به ذانولهما يومين
ليك اعذرى عنده 'فلما رجع  +الى كسرى قل زيك للرسيل
الذى

جاء

ريتك

مع

أصدق

ولا أخالفك

ألملك الذى

مله

مععك

فيه فلما دخلا على كسرى

فانى سا حتت

قل زديل مذا

انا كقراء عليه ففال  2كسرئ يق الذى كنت خبرقتى
قال قفد كنت اخبرتك 0بضنه بنسائع على غيرث وان ذلك
من شقائهع واختيارع للوع والعرى على الشبع والرياش واختيارع
0

والرياح

على طبب

الذى قال ورك علب

أرضك

أ12

هذه

ا5

فقال

لشعوزيا

السجن

لأوسول وما قال قال قال ايها

لذ اناق يقر السواى اما يكقية حى يطلب ما عندنا قعرف
الغضب فى وجهه ووقع فى قلبه منه ما وقع وللنه قد قل رب
عبد قك اراد ما هو اشكل من هذا فيصيرء أممه الى التباب5؛
وشاع هذا

الللدم فباغ النعان
5

وجعيل النعمان يسانعك
للملك

اليك

حاجخ

قوى عليه ثر خف

وسكت

-

ويتوقع حنى
نانطاق) حين

كسرى

ل

أتاه كتابه أن اقبل

ن0

5

ذفان

اتاد كتابه حمل سلاحه
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تقية اللون والتّغر بيضاء فراء وطفاء دتجاء حيراء عيناء قنواء
شماء رجاء برجاء أسيلة الكى شبية القن ,جثلة الشعر عظية

الهامة بعيدة مَهْوَى القرط عبيطاء رك الصَدّر كاعب التدذى
سكن

مشاشة المنكب والعتضكد ا

الك

المعصم اه

و سبطة البنان لطيفة  0البطن خميصة الخصر غرقى الوشاج

رذعاي ل ل له اجنين ريا الروادف ضكحمة
 © 0عظيمة الركبة مفعمة الساى مشبعة الكختخال
لظف الك

والقدم قطوف

المتاجرد ا

للسيك ليست كديا ولهسفعاء .ذليلة  الادتا

عير انع ف تدك

المت ميا

الضاكى يض

0ق

الس بير بر ل

الخال تقنصر بنسب ابيها دون قصيلتها وبفصياتها دون جماع

قبيلتها كل اك  0الأموز ى ,الدب قايها رأى امل الشوف
ال لماج صناع لكين قطبيعة اللسان رونا

لما ل

الصوت تريى الببيت وقشين العذه أن أردتها اشتهيت وأن
 51تركتها اثييت حيلف عبناها ا

ناا

وككيك

شقتاها وتبادرك الوكبة» فقبلها كسرى وامر باتبات هذه الصفة
فى دواوينه فلم يؤالوا يتوارقونها حتى افضى ذلك الى كسرى بن

هرمو فقراً عليه زيك هذه الصفة فشق عليه فقال لزيك والرسول
دمع

أما فى عين السواد

وفارس ما تباغون » حاجنكم

 101:ز(/#.ييك زنمحة“ 1028. )128غت 28( 8061 11
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مطاع 101131

31321
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ه.ا

واتجب به
صفة

كسرى وكان يكثر الدخول عليه وكانت لملوك الاءاجم

من النساء مكتتببخ عندثم فكانوا يبعتون فى تلك الارضين

بتلك © الصغة غير انع ثم يكونوا يتناولون أرض العرب بشبىء
 0اكلكايلا يَرَيْدوند فتبتدآ الندكنلة فى طلب النسة فكتب

بتلك الصفة ثر دخل على كسرى فكليه فيما دخل فيه ره
قل انى رايت الملك كتنب فى نسوة يطلبى .له فقرأت الصف
 5كنت بال المنذر علما 002عيدك ا من بنانه وبنات
الصسيانض

اس

صرف :لدبي وف التضان انه

يتكرمون وا فاىنءفسع عن الكجم فنا أكره اينغيبهن وأن ٠
قدمت

انثا عليه نم يقدر أن يغيبهن نابعثنى وابعث مبجى رجلا

من حرسك يفقه العربية فبعث معه رجلا جليدا حرس به زيد
تجعل يكم ذلك الرجل ويلطفه حنتى بلغ لثيرة فليا دخل
عليه اعظم الملك فقال  4افد كن

احناج آلى نساء لاغله وولده

وأراد كرامتك فيعث اليك فقال وما هواء النسوة فقال هذهة؛

صفتهن قد جكثنا بها وكانت الصفة أن المنذر الاكبر افدى
الى انوشروان جارية كان اصابها اذ اغارعلى لخثارث الاكبر الغسانى

كتب الى انوشروانيصفها لهء» معتدلة الضَلّق
ابن الى شفمر
 561م زالعرب  02عناوقنا قاط 2عتناوء 5حتاكت .ته . 1ثلك ©( 1.فيذ! للملمك .ع» 1ع6زه*]. 1كسرى لاط )كه  0: 6زف
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أن يقدم عليه فرجع الرسول الى كسرى فقال انه قفد مات قبل
أن أدخل © علبه ونام النيان غدل مكرت

واجتراً أعداء

عدى

عحى على النعان وهابق النعان هيبة شديدة خب النعان فى
بعضص

صيده

ذات

بهم فلقى أدنا عد

بقال له زبسك فلما رأة

#عرف شبهه فقال من اننت قل انا زبيك بن عدى بن زيك فكلمه
فاذ! غلام ظريف ففرح به فرحا شديدا! وقربه واعطاه

واعتذ ارليه

من امر أبيه .وجهزه قر كنتب الى كسرق أن .عديا كان اغا
أعين له الك قا تصكد !ولج فاضايه ماله بان ل ”10
مدّنه وانقطع  0ل وم يصب به احك اشك من مصيبتى وأما))'
ا(لملك فلم يكن ليفقك رجلا الا جعل الله له منه خلفا لما

عظّم الله مى ملكه وشأنه وق ادرك له ابن ليس دونه وقى

سرحته الى الملك فان راى الملك ان ججعله مكان ابيه خليفعل
فلها قدم الغلام على كسرى جعله مكان ابيه وصرف عمه أل
عل آخر فكان هو الذى يلى ما كنب به الى ارض .العرب وخاصة
مهران

5؛ ألملك وكانت له مى العرب وظيفة موطفة لى كل سنذ

اشقران وَالكمة الرطبة ى نحينها واليايسة :والأخط والأدم |0000
جخازات 'الغرب -فكاة) ويسك .بحن اعدىئ وين  5يلى ذلك وكان
هذا عل عدئى فلما وقع عند الملك بهذا الموقع سأله كسرى
عن النعان فاحسى *عليه التناء» فكاث

«اعة)
2100

,وانقضى
711

)2

تاتندآهة  118اء ( 6ة
.خاما 112

غ©

ع 6

سنوات عنولة ابيه

.أقدم 4

(.وانقط

8

ناا

© ] (2
وانة 5

1

اع 61

الا

ثآناه اعداء عحى من بنى بقيلة من غساى فقالوا اقتله الساعخ
فاى عليع وجاء اليجل وقد تقدم اخو عدى اليه ورشاه وامه
أن يبدأ بعدى فدخل عليه وهو محبيوس بالصتين» فقال !دخلٌ

فانظر ما يامرك به فدخل السولٍ على عدى فقال انّى قد
قل لا تخرجن من عنلى واعطنى اللتاب حتى ارسل به فانّك
إلى اللك بالاتاب نادخله عليه نانطاف

خضير حنى

الى النعانى

فقال ان رسول كسرى قد دخل على عدى وهو ذاهب به وان
إغداءه فغموه حتى مات ثر دفنوه ودخل  +اللرسول» على النعان
بالاناب ذقال نعم وكرامخ وبعسث

وقال له إذ! اصحت

اليه بأربعة آلاف منتقال وجارية

نادخسل عابيه ناخرجه انت بنفسك فلما

ابم ركب فدخل السكنى فقال له لمرس انه قد مات مفة
أيام فلم

كترى

0

أن عشبسو أ ملكي للغرق منه

وفك

علمناة؛

اكواهته لموته فرجع الى النعان فقال انى قد دخلت عليه وهو

ى فقال له النعان يبعثك الملك الى فتدخل اليه » قبلى
كذبءت وللنك اردت البرشية ولخبث فتهدده ثم زاده جائية
واكرمه واستوثق) هنه أن لا بخبر كسرى الا انه قد مات قبل

)68
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01

0

يهلنى مدقا

 5م
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الأعادى انك

ى

منى

0

عزو فذ!ا السومسان والجعتر يطفن
 3تفتئنى والله القَا قكوعا »
ن
له يعقبك

1

ما ا

الكريف

فلعمرى تمن جوع سات عليه
سدس

©

لجزوع 0

الديف

حت

ولعمرى  00ملعت راي
ان مكرراق كيديا ادي
فرعوا ان ابيا لما قرأ كتاب عدى قم الى كسرى فكلبه فكتك
موهبعث معه رجلا وكنب خليفة النعان اليه أنه قد كتب اليك

.سوئلت  1108اء غ ,رم (0

.ملفوف /.ىك ,تتاطع 017أنا ركتاماععا[ (»ه

إزائ جوع العك) :ا:لقن "تيع  1 21716الها نحرعا 6

ال!.

ألا طالٌ الكيالى والتهار

وقال حين اعياه ما يتضرع الى النعان اشسعارا يذكه فيها الموت
لخاة .مَى علك مانلملوك قبله فقال
*© 268يه

د

أرواح مسودع أم بسكور
يمار كثيرة قل وخمج النعان يريد الرين فاقبل رجحلل منة

اغسان خاصاب فى لثيرة ما احب ويقال الذى اغار على لخيرة
اشرق ا حجن ى التاق الكش  +فقال .عدى

سما صقو فأشْعلَ جانبَيُها وألهك المرَو والسعزيبُ
ان

الال يى عدن كتنب إلى اخيه .أبى

1

بشعر فقال

 00ابيترحيي شايه فَهَلْيَنْقَعٌ الم ماقن علم
م
لما
سًّا
بن أخاة شقيق الث كدُنَتَ به واله
لذا ملك سبيت بالحديد اما بحقف اما د
2

قلا أعْرقَنك كدب

ا

0
ارم
ل

ولكك 7

25 87

نمسم

ل *يَحِدنْ عارما بكترم 7
0

نوم

1

ا
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الثناء وذّكر فضله وقل انه لا يصلم العقى الا انق يكو ناه

مكر وخديعة فلمًا راى من يطيف بلنعان منزلة ابن مرينا
عنده لزموة وتابعوده نجعلل يقول لمى يتقف به من اصحابه اذأ
رايتمينى اذكو عدى بنن .زيد عنك الملك خير نقولوا انه آلما
#شقول ولنه لا يسلم عليه احن وائع اليقول أن الملك 0اما
النعان عامله وانه ولاه ما ولاه فلم يزالوا بذلك حتى اضغنوه
عليه وكتبوا كتنابا على لسان عدى الى قهرمان لعدى ثم دسوا

له حتى اخذوا اللتاب ثر الى به النعان فقرأه» فاغضبه فارسل
الى عدى بى زيك عرمت عليك الا زرقى فاتى فى اشتقت

 0ألى رويتك وو عنك كسرى فاستأن كسرى فاذن له فلمًا أتاه

مرينظر اليه حتى حبس فى حبس لا يدخل عليه فيه احد
جعل عدى بن زيكد يقول الشعر وهو فى السجى فكان .اول ما

قال فى البق من الشعد
َي شعرى  0الهمام ويأتية كبر الأثباف كفب لسوال
فقال اشعارا وكان كلما قل عدئ من الشعر بلغ النعان وسمعه
ندم  /على حبسه

اياه تجعل يرسل اليه ويعده وعجنيه وبغرق

 3ارقا فيبغيه الغوائل فقال عدى
بوارق يرتقين روس فشيب

أرقت لمكقهم بات فيه

وقال أيضا
ه

طالّ ذا اليل 0

وأعتكر

وقال أيضا
السللسمسمهة

.وئدم 4( 1

6 108.ع . 6م>( 0

0

1

ليس باوفر من نصيبك فقام عدى بن زيك الى البيعة تحلف
أن لا يهجو ولا يبغيه غائلخ ابدا ولا يزوى عنه خيرا ابدا

كيذه أن ل بسزال ييكجوه

النيان

حتى

أبدا ويبغيه الغوائل ما بقى وخرج

نول منوله باخيرة فقال عدى

بى

مرينا لعدى 5

أبن زيد
مه

5ن

الا ابلغ

-

و

ا

-

5

الكدى

68

56

فلا تتا>جرع

قواكا

وأن رقت

وسم به غناك
يق
قياكلنا كبر لغير فَفْره لتكبنة ا

فان تظفر فلم تَظُفر حبيدًا وأنْ تعاب فلا يَبِعَنْ نخوانا
ندامخ الكسعى

لك

أت عيناك 0

0٠

يداأكا

وقال عدئى بى مرينا للاسود ان ل تظفر فلا تجر ان تطلب

بذركاامن اهذ؟ المعدئى 'الذئى قل بك ما عل فقك كنت
أخبرك  ان معدًا لا ينام مَكرها وامرتك ان تعصيه تخالفتنى
ذل أفاءكريت قل'اريى ان لا تأنيك فائدة من مالك وارضك الا
عرضتها علق ففعل وكان ابن مربنا كخبر كال

فلم بك 51

والضيعخ

فى الارض يهم الا على باب النعان هديذء من ابى مرينا فضار
عن كن الناس عليه وكان لا يقضى فى ملكه شيا الا بار
عدى بن مربنا وكان أذا ذُكر عدى بن زيك عنلده لحي

كنا 21116211110, 065 341,
:هنيا
(

م (56

632111651021
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للتمحس

 1208كن

ماءا
املك على
وكان من

فقلى له أن جرت

اخوتك

بنى موينا رجل بقل

ماردا  0وكان يقول 0

لد عدى

عفهم

فانا عدن
أوس

بن

انك قل عرفت

غير

اجر

بئن مرينا وكان

 5لكع

كن

دينصم لك ابذا فلم يلتفت الى قوله فلا امسر كسرى عدى
ابى زيك أن يدخاع عليه حعل يدخلج علب رجلا رجلد فيكليه:

فكان يرى رجالا قل ما راى متلع اذا سألع هل تكفوننى ما
كنكم

نون

النعان

١ ذنكفبك

الع موب

أل

النعان

حل

ا

علب:

راى رجلا دميما فكلية ول له انستطيع أن تكفينى

عن غيرغ اعجر فلكه وكساه والبسه تاجا قيمته ستون الف درم

فيه اللولو والذهب فلما خري وقد ملك قل عدى بن اوس
ابن هرينا للاسود دونك فانك قى خالفت الرأى ثم أن عدى
أبى زيك صنع طعاما فى ببعخ ثم أرسلل آلى أبن مرينا ان

 5عدي © أحبيبت 05 3
وتدربوا فقال 1

لعدى

اناه فى ناس فتغدوا
بن

مرينا با عتى

اثتنى

فى الميعة

 0احصق من

عرف للق دقر م يلم اعليةها.من كان مثلك ,أى قح عرقانا ١
صادبك الاسود بى المنذر كان احب اليك أن جلك من صاحى

النغان فلا تلمنى عن تىء كنات علككن مثله وانا الحب أن ا

تقد

على شيا لقودرت عليه ركبته وانا أاحبٌ أن تعطينى

.فجمن 4

)ع ©( +

باأءأ

لميرة يقال لمم بنو هرينا يَنْسَبون الى لخم وكانوا اششراظ وان
عشرة وكان يقال

للينذر بن المنذر *سوى عذين » من الولد

لولده كلهم الاشاهب مى جمالع فذلك قولٍ الاعشى

وبَنُو المتذر الأشاعبٌ بالحيرة يمشون عدُوة بالسيوفة

وان “المعنان .اجر ايوش قصيرا وكاذنت امه يقال لها سَلْمَى بنك
واثل بن عطية الصائغ من امل قكّك وكانت امة للحارث بن
حصن بِنَ ضمضم بى عدى بن جناب من كلب وكان قابيس

سم الاران وتوت مايست ان كسرى*بن.هزمزء

0

قنك" بسن  7وأخوده فكانوا  8كنابه يترجمون له فلما مات

المنذر بى المنذر وترك ولده هبلاء الثلثة عشر جعل على أمردم,

لل بن اقييصة الطاتي فكان حليه .اشهرا' وكسرى  :طلب

رجل يلكه على العرب فر أنّ كسرى ببن عرمو دما عَدىَ بى
سي يت من"بى المنثر وماء #وفسل ١خيهم:ير
فقال بقيتهم فى ولك هذا المت المنذر بى المنذر وج رجال فقال

انشك اليهم  فكتب .ذيهم فقدموا عليه تانرلهم على عحدى يبن
زيسك فكان عدى يفضل اخوة النعان عليه فى النزل وهو يريهم

انه لا يرجود وخلو بهم رجلا رجلا ويقول لهم أن سأللم املك
اتكفوننى العرب فقولوا نكفيكهم الا النعان وقل للنعمان ان سالك
011

4
نا

تتاخدع [محصمء
5

,غ15امده ع1

لم

رضطدكتناء
عن

ت<تتناتوم تلت ادع
-

ينا

وربعة وكان للمنذر ابن اخر يقال له الاسود امه مارية :١7 11,آ)
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بيتك
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جاهم دم

0

الوباب فارضعه
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لما بلغهما كان من ممزمة ربيعة جيش كسرى قل ذا اول
يوم انتصففت العرب من الحجم وى نصروا وتقو يوم قاقر وندم

الحنّو حنو ذى قار وبوم حنو قراقر ويم الجبابات وييم نى
العخيم ويمم الغذّوان ويم البطكاء بطجاه ذى قر وكلهن

:يحب حى أقبازا وكات ع نان سيد ا

ال ا

جدّتنى ابوالمختار فواس بى خَنْدَق وعِدّة من علماء العرب قد
سما

أن الذنى جو يمم نى قارقبل النعنان جسن المنذار

اللخبىّ عدى بن زيد العبادى وكان على من تراجمة ابرويز

كسرى بن رمز وكان سبب قتل النعان بن المنذر عدى بن
زيك ما ذكر لى عن عشام بى نحمد قل سمعيت اسحاق بن

لنْصّاص واخذته من كتاب حياد وقد ذكر اس بعضه قل

ولك زيدبنحمّاد» بن زيدبنأُيوبٍ بين تروف بسن عامر

ابنعصية بن امرىٌ القيس بن زيد مناة بنتميم ثلثة عديا
الشاعر وكان جميلا شاعرا خطيبا وقد قبأ كتب العرب والغوس
و5ع؛مارأ وهوأَبىّ ورا وسهومى

وله أن من امه يقال له عدى

ابن حنظلة من طىء وكان عمار يكون عند كسرى فكان احدهها
يشتهى هلاك عدى

بنى زيد وكان الآخر يتدين فى نصرانييه

وكانوا اهل بيت يكونون مع للاكاسرة لع ميعس اكل 2وئاحية

يقطعونع القطاع وكان المنذر بن لمنذر لما ملك جعل ابنه

و النعان فى 2ر عدى ذه ء الذين ارضعوه© ورباه قيم من أنخل
أ ؟ وم 6( 004.
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.وشرب ]آلا

ها|.

احد

ى
ل+
عخل
اللبيلة فارسل اليه» ان احدى 2بقصرى ولا يد

| قال ففعل فلما كان تلدك الساعة اذا هو ثم على رأسه ومعد
عصا وهو يقول له يا كسرى بى ه#رمز انى رسول الله اليك ان

تسلم فأسلم خير لك قل وكسرى ينظر أليه لاججيبه ذانصرف
عنه قال #فرسل كسرى الى صاحب لخرس اثر آمرك ان لاة
يدخل على احد قل أيها الملك انه والله ما دخل عليك من

ليك قلي فليا كان العام
قبلنا احد» نانظر من اين دعخل
المقبل فكانه خاف تلك الليلة فارسل الى صاحب لخمرس وريس

أن احدقوا ى الليلة ولا تدخلم امرأة ولا رجل 2ففعلوا فليا
اعة
سلك
انل 2ت
كا

اذا هو قآثم على رأسه وهو يقول با كسرى ؛

ابى عرمر انى رسيل الله اليك ان تسلم فاسلم خير لك قلها
تلث مرات وكسرى ينظر اليه لا جبيبه قال با كسرى انك قد
ابيت على والله ليكسردّك الله كما اكسر عصاى هذه تر
كسرها وخر فارسل كسرى الى لخسرس فقال الم آمركم ان لا

يدخل على الليلة احد اعل ولا ولك قلوا ما دخل عليك منة؛

قيلنا احد قال فلم يلبث أن وتب عليه ابنه فقتله ©
ومن ذلك ما كان -من أمر ربيعة ولمليش الذى كان انغذه اليه

كسرى ابرويز نحربهم فالتقوا بخى قر» وذكو عن النبى صلعم اذه
السسسسم

1

غء غ (ه

عليك

1

.احدقوا
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 108اء غ (6

 108.كه . 1,م2( 0

الء 21 2

(2

.يدخلن

ه غ٠ 2 008 تدخلن  138اه ؛ (مى  © 138.غ .ص/( 0
على الله  #( + » 128عفى  128كه غ . 2( 004.قال

وزكر

فنتغيظ عليغٍ وقال لهم كما قل اول مرة فقالوا ما راينا احدا

دخل عليك حتى اذا كان فى العام التالث اتاه فى الساعة الى
جاءه فيها فقال له كما قل 2اتسلم او اكسر هذه العصا فقال

بهل بهل قل فكسر العصا ثر خري فلم يكن الَا تهور ملكه
وانبعاث ابنه والفويس حتى قتلد»

قل عبد الله بى أن بكر

فقل الزقرئق حدّثت عمر بن عبد العزير هذا لللديث عن
أب :سلمة يدن عبك الرجان:فعال .تكسر اك :انق١املك! امنا دحا

عليه  6بقارورتين فى يديه ثم قل له أَسْلمُ فلم يفعل فضرب
؛ احدابها على الاخرى فرضضهيا ثم خم فكان من هلاكه ما
دا خالد الكذّاء قل سمعس عبد الرجان بى أنى بكرة يقولٍ
بينيا كسرى بن هرمر نائم ليلة فى هذا ء الايوان ايوان المداثن
والاساورة حدقون

بقصره أذ اقيل رجل جشى

معه عصا حتى

؛قام ر على رأسه فقال يا كسرى بنى رمز انى رسول الله اليك
ان تسلم قالها تلسث

مرات وكسرى مستلق ينظر اليه لا

جيببه ثم أنصرف عند قال فارسل كسرى الى صاحب

حدرسه فقال

اننتن ادخلت على هنذا الرجل قل م افعل وم يدخل من

ًا
لمقل
فدم
قبلنا  اح

.اليه ) 118ء غ (6
 1ع بآ .ص( 0م

كان العام المقبل خاف كسرى تلك

ثآر
وه م
«ل

ثم
و+
قال له

.نائما  108اع غ (4©4

قال 0. 188ه
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.مر  128كه »( 004. +

بيدخل 6505م ) 118ء ( +ى

.وقف  1182ك غ كر

الى

نعينالكملكك * أن تقتلنا» وكرعنا منالموت مايكره الناس
فغللنناك عن انفسنا بما رايعت قل وجكم فهلا تكونون بينتم

لىهذا فارى فيه رأيى قلوا منغنا من ذلك ما خوفنا منئك
فتركق ولها عى دجلة حين غلبته »
دما ابن خيك قل سا سلمة عن يد بن “اق عى الفضل 5

اب عيسى الرقاشبى عن لسن البصرى ان اتتصاب رسول الله
صلعم قلوا بارسول الله ما حكة الله على كسرى فيك قل بعثك
ألية ملكا فاخريٍ يده من سور جدار بينه الى هو فيه تلألاً

نسورا فلمًا رآها ضوع فقال ثر قرع باكسرى أن الله قك بعك
رسولا وانزل عليه كتابا نانبعه تَسَلَمْ دنياك وآخرقك قل سأنظر»0؛
صا ابى جيك قال دنا شلية عن تمد بن اناق عبن

عبداللهبنأنىبكر عن الرْقْوَ عن أنىسَلمة بينعبد
الوجعان بن عوك قل بعث الله الىكسرى ملكا وهنو فى بيت
ايوانه النى لا يكل عليه فيه فلم برعه الا به قاثبا على

:؛
لها
ا في
ققيل
فن ي
رأسه فى يده عصا بالهاجرة فى ساعته التى كا
يا كسرى اتسلم او اكسر هذه العصا فقل بهل بِهل فانصرف
غفة *ثمر ملعا اه ابه

علي .جل من ادخكل

تفط

|| هذا الرجل على فقالوا ما دخسل عليك  +احد ولا رايناه حتى

||اذا كان العام القابل 2أتاه فى الساعة الهى أتاهفيها فقالله
كما قاللهثمقال لهاتسلم او اكسر محذه العصا فقالبِهلّحه
لتنا للاطظ 7(2١ 16
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.المقبل 4( 6 © 128

وسكا ومنحّبيه فقتل منم قريبا منمثة وقل ستنتكم»
وادنيتكم دون الناس واجريت عليكم ارزاق ثم تلعبون فى قلوا
أيّهنا الدنك اخطأنًا كما اخطأ هن كان قبلنا وتلتا ستحسب

لك حسابا فتتيبت حتى تضعها على الوؤثاق من السعود قال
ا5نظووا ما تقولون قلواة ذانا نفعل قال فاحسبوا تحسبوا له قر
قالوالهابنهفبنى  6وانفف مى الاموال مالا يدرى ما هو تمانية©

اشهر من ذى قبل قر قلوا قد فغنا قال افأخي فاقعك عليها
الوا نعم فهاب لخلوس عليها وركب برذونا له وخر يسير غليها
فبينا هو يسير فوقها اذ انتسفته دجلة بالبئنيان فلم يدرك الا

بآخر رمق فدام فقال والله لامرن على آخركم وانيِعنَ اكتانكم
ولاطرحتكم حت ايدى الغيّلة أو لتصدقتتى ما هذا لامر
اذى تلفقون على لوز لا نكذبك ايها املك امرتنا حين

ااخرقتن عليك دجلة وانقصين  +عليك طاق جلسكىك /من

غير تقل ان ننظرفىعلمنا ثر ذلك فنظرنا فاظلفنت علينا الارض
 5وأاخ-ل علينا باقطار السهاء فتردد م علينا عامنا فى ايدينا فلا

يستقيم لساحر نكره ولا كافن كهانته ولالمناكم غلم  7تومه 2
فعرفنا انّ هذا الامر حدث من السماء وانه قل بعك نبى

سمم
م
س

غء 
1

(6

«قرتكم اذا وأمنتكم

مآ  0105ص  07ععو2( 8
0

1

1

 20 6هبتكم  66 1علا ا
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.فقالوا

( + 66مى
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.وأنقصم نآ 6( 51108
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.على ؛ رآ 4( ©,
.ان تعافبنا

.ناجم © 1018

أاءا

روضة .خضراء فقال فيما يعتاف لمن صدق ما ارى لخرجن
آمن انجاز سلطان يبلغ المشرق تخصب عنه الارض كافضل ما
'اخصيتن عن ملك كان قيله فليا خلص

اللهان والمنجمون

بعضه الى بعض وراوا ما قلد اصاب #وراى الساثب ما راى قل
بعضع لبعض تعلمون والله ما حيل بينكم وبين علمكم الا لامر ة

جاء من المماء وأنه لنبى فى بعث او هو مبعوث يسلب

هذا الملك ويكسه ولمّى نعيتم للسرى ملكه ليقتلنكم ذاقييوا
بينكم أمصرا تقولونه له توحخرونه عنكم الى أمر ما ساعة نجاوواه
كسرى فقالوا له انا قى نظرنا فى هذا ير فوجدنا حسابك
الذيىن وضعت على حسابع ضاق ملكك وسكرت دجلة العبراء م
وضعوة على *النكوس فلما اختلف عليهيا  2الليل والنهار وقععت ء
النحوس على مواقعها فؤال كل ما وضع عليهما وانا سناحكسب

لكب حسابا تضع عليه بنيانك فلا يزول قل فاحسبوا تحسبوا له
تر قلوا له ابنه فينى فعلل فى دجلة ثمانية اشهر وأنفقف فيها
من الاموال ما لا يدرى ما هو حتى

اذا فرغ 4قل لهج اجلسى

ها قالوا نمذامر بالبسط والفرش والرياحين فوضعت عليها

مات دوك يعوا لم 2ولججيع #البييد :اللعايون :ف رج
امسن ل في ههرتالل /انتسعت  دبجلة  0بن
كنم

فلم يساتخمج 055

باخر رسف

فليا أ رجوه جمع كمان:

اننظ اع 8:.004.(2
2( 1
 11 118 2351 01215زعليخ
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خوج 1

اء ( 2يى

١.6 .مره النحيس

كذلكي 7/( + 156,
.شناك  112ر

أ

رجل» من الكسراة ولملمرأة العلماء مى بين كافنى وساحر ومناكم

قل وكان فيه رجل من العرب يقال له السائب يعتاف اعثياف
العرت قل ما خط بعت يه الب ءنانان للن باليمن لكا
كسرى

اذا حرنه أهمر جميع كهانه وساكاره ومناكببه فقال انظروا

وفى هذا الامر ما هو فليا أن بعث الله نبيهدء حيد! جبلعم
أصبحج كسرى

ذات

غخللدانا

وقك

أانقصرمنس

2

طاق

ملكهة من

وسطها

*من غير ثقلء والخرقت عليه /ردجلة العوراء فلما راى ذلك
حوذه 8م وقال /

أنقصيمن

 2طناق

ملكى

من

وسطها

من

تقل

غير

وااخرقت على دجلة العوراء شاه بشكست يقيل الملك انكل
0

دعا كهانه وسكاره ومناكميه ودعا السائب معه فقال ل

انقصميتن #طاق ملكى من غير ثقل وااخرفت على دجلة العوراء

شاه بشكست انظروا فى هذا الامر ما هو نخرجوا من عنده
فنظروا فى امرك فأخف عليهٍ بإقطار السماء واظلنت عليغ الارض
وتسكعوا فى علم فلا يمضى لساحر #دره ولا تلان كهانته ولا

5ي؛ستقيم لمناجم علم غ /تجومة وبات السائب فى ليلة ظلماء على
ربوة من الارض يرمف برقا ليه

قبل لجار * قر استطار حتى

بلغ المشرى فلما أصبم ذهب ينظر الى ما تحان قدميه فاذا
.وكان 1

»© 0) +

.خلتمايه

وسسختسووع

طاق 51 5120131132 5101613 2266071ازتاك2( 1

»© 2[ +

رجاد 1
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.حنى استطار حنى باع ؛ زحتى استطار فبلغ 1

252115.

,قم

.ءا

صاجحيه ان السر بين اثنين فاذا جاوز اثنين فشا قل اجلّ
فقتلا الترجيان جميعا بسكينيهيا» فاهلك الله كسرى وججاء

لخبر الى رسول الله صلعم يوم الحديبية ففرح ومن معدة ©
رين من
عةش»
بمنحيد انه قل فى سن
انم
شت ع
عحدت
و
| ملك كسد ابسروين بعيث اللد حيك!© صلعم فاقام بمكّة ثلث 5
عشرة سنة وهاجر فى سنخة تلت وثلتين مى ملكه الى المدينة ©

ذكر لخبر عى الاسباب التى حدثت عند ارادة الله ازالة
ملك فارس عى امحل فارس ووطأتها العرب  6ماكر

اكرموٍم به بنبيه تحيد صلعم من
النبوة ولخلافة والملك والسلطان فى

ل

01

لور

سسب ابا نعل عنسريب
كسرى كما جلتنى بعض
سكر دجلة

اكاك عن وكيبنين:منيه انه:كان

لخر وانشف

عليها

منا

مادم ماده
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تفعل فكتب اليه ان فى رجال فارس خلفا منه فعكلٌ على
برأسه فراجعه فغضب كسرى فلم يبه وبعث بريدا! الى امل

فارس :اذى قد نوعك عنكم شهربواز واستعلت عليكم :فرخان .ث
دقع الى البريك  عكيفة 0
5ه
ل

 7اذا وى فرخان الملك وانقات

اود فاعطله © كلما 3ر؟اد شهردراق تناب 35ل دمع  6وطاعخ ون-زل

عن سردره وجلس فرخان ودفع الصحكيفة اليه فقل ايتيلى بشهردياز

فقلمه ليحرب عنقه ذقال لا تكجل حتى اكتب وصيتى قل ذعم
فدعا بالسفط

فاءعطادء تلت 5.كاثف

ينا

وقال

راجعت فيك

كسرى وانت اردت ان تقتلى بكتاب واحد ذرن الملك آلى اخية
 0وكتب شهربراز الى قيصر ملك الروم ان لى أليك حاجة لا تكملها

البود ولا تبلغها السحيك ثلقى ولا خلقى الى خمسين 000

ناتى! القاك ,ةا حمسي إفازيسيا لاملل فبك ونيا 000
رومى وجعل يضع العبين بين يديه فى الطريف وخاف أينكون
قد

مكر بع تحني

اتاد عونم انه البس معد

إل خيسون رجلد

ثم بسط لهما وانتقيا فى قبة ديباج ضريبت لهما مع كل واحك
منهما سكن فدعوا » نرجمانا ديدنهما فة.ل شهودواز ات مين خربوا

مداثنك انا واخى بكيدنا وشاجاعتنا وان كسرى حسدنا فاراك
أن اقئل اخى نابين تر امور اخى

أن يقتللنى فقك خاعناة

جميعا فنكن نقاتله معكى قل قد اصبتيا ثم اشار احدها الى

طه©
ت51ح2ع
م111
,هذه المدكيفخ  132غء ؛ رم 2(, 002.
] 1أء  8رغ ( 521م

محدتاء 3غ©( )1

سمهعا (5011243اء01مره) غع) 6( 2

 2.لز غذنة غء دعا (50112412ع تطحطه ©0غع) بآ  52دذ

لامأ

واستييل عليه رجلا من بنيك ناشيرى على ايه استعل قلت

وهو انف( من سنان وهذا شهربراز وهو احلم من كذاء فاستعل
ايع شتت قل ذنى قد استعاءن لخليم فاستعل شهرباز فسا
إلى المروم باهل فارس وظهرة عليه فقنام وخاب مدائنه وقدطع و

لرليت

اما  0يلك انشام ذلك له كل اناما القفك الاوتيتها

' المدائن الختىربيت والؤيتون الذى قطع فانيت الام بعك ذلك

سلس
بجت

بعىث

شي سس بنبترا تس
ا

تاتون ردم

فغلبتج اس فغمرس بذلك كفار قفريش وكبحه المسلمون ذنرل الله
آم علي

اروم 0

وم ذكر مقل حليث

عكرمة وراد فلم

شهربراز يطأع وخرب مدائنع حتى بلغ لكليج قر
عند ذلك فانبعوم يقتلونج قل وقل عكرمة فى حديته لما ظهرت

الل صل الوم تجسن ترخان :يشاب فقال .لاضابه تقض ريت
اذا أتك كتانق نابعث الى برأس فرخانى فكتب اليه ايها الملك
اذك إن عن مثل نرخان ان له نكاية وصويتا فى العده فلا مه
عقط غدع57تدوز5

رمعه)0
ما
تتتة
صكنا
.كعذى  8غء ؛ زز

مسمناء ا

1
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على امحل اللتاب من الروم وفمح اللقاربمكة وشمتوا فلقوا احاب

النيى ملعم ثقالوا انكم ال كتاب والنصارى امل كتاب واكن
أميون وقد ظهر اخواننا من اكسل فارس على اخوانكم من امل

اللنتاب دم ان قاتلتمونا لنظهرن عليكم ذنول الله آثر» غلبت
ا5لروم © “ إلى وهم ع ن الآخرة هم غافلون »فخي اببكىر الممديقا
الى اللفار فقال خط بظهور اخوانكم على اخواننا فلا تفرحوا

ولا يقرن الله اعينكم قواله ليظهرن الروم على فارس اخبرنا بذلك
شِيّنا إفقام اليه أبى أبى اخلف الجمحى فال اكقي '000
فصيل فقال لم ابو بكر انت اكذب يا عدو اللد .فقال اناحبكنا

 0عشر قلائص منى وعشر قلائص منك فان ظهرت الروم على
فارس غرمين وان ظهرت فرس غرمت الى ثلث سنين ثر جاء
ابو بكر إلى النبى صسلعم فاخبره قال ما .5حاكذ! ذكرت انما
البصع ما بين الثلث الى النسع فزايكه فى لخطر ومادّه فى الاجل
الخ كوت

 5ابو و دلق الت

ل

تعالّ ازايدك

كافى لخطر وماك فى الاجل تاجعلها مائة قلوين الى تسع سنين

قل قد فعلى»»

ساء القاسم قل دنالسينقال سا حكاجيعن

اق بكر عى عكرمة قل كانمت فى قارس  7لا قلح الا الملوك

الابطال فدعاها كسرى فقال انى .اريك أن ابعث الى .الروم جيشها
تسا

لدسيساحجه

سين  02عناوكنا 2طئعة غمع أممدمء  138غه غ (©
.ؤ.ءأ  611 8512115 2.و
0
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ا

تحبيره وملكوا عليه رجلا يقال لهمرقل فلما راى عرقل عظيم
ما فيه بلاد السروم من الخريب جنود  55ايها وقتلها مقاتاتع

اتراوب واستباجتة مالم :وانتهاكج :ما حصودة :بى أن
الله وتضوع اليه وسالد ان ينقذه واهل ملكته من جنود فارس

فراى فى هنامه رجلا ضضم لِمة رفيع الجلس عليه بزة قائما فيه
ناحية عنه فدخيل عليهما داخل فالقى ذلك الرجل عن جلسه
وقلل لهرقل» .الى قن اسلمته فى يدك فلم يقصص روياة ثلك
فى يقطتة على اخلا ورائى الثانية ء :فى منامه .ان الرجيل الذى

فى حليشه جالس فى صل ضيمع .وان الرجبل .الداخل »
عليهما اتاه وبيده ساسلة طويلة ذلقاها فى عنق صاحب المجلس ٠

وامكنه منه وقال له ها انا ذا قل دفعيت اليك كسرى برمته
' فأغره *فان الظفر لكء وانك مدال عليه ونائل امنيتك فى غزاتك
| فلها تتابعت عليه هذه الاحلام قصها على .عظماء الروم وذوى

ْ النوأى.مسن© .فاخبروه انه مدال عليه واشارو! عليه أن يغزوه
فاستعقل فرقل واسخلف ابناا له على مدينة “قسطنطينية واخكة!
غير الطريق الذى فيه شهوبواز وسار حتى وغل فى بلاد ارمينية

ونزل نصيبين بعد سنة وكان شاهين فاذوسبان  #المغرب بباب

21م

ره
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امتعض مى ذلك وانف منه واخذته الألفيظة فآوى ابن موريق

اللاجئ اليه وتوجه وملكه على الروم ووجه معه ثلتة نفر من

قوادة .ف عوك كتيفة اما لحيدة افكسان يفال لوا رمد

”0

وجهه الى بلاد الشأم فدوخها حتى انتهى الى ارض فلسطين
و5ورك محجية نيت

مدن

فاخ

أسقفها ومن .كان فكي من

القسيسين وسائو النصارى خشبة الصليب .وكانت وضعيت فى تابوت

من ذهب وطمر فى بستان وزرع فوقه مبقلة والم عليع حتى

دنه على موضعها فاحتفر عنها بيده واستخرجها وبععث بها الى

 .كسرى فى  8اربع وعشريى من ملكه واما القائك الآخر وكان يقال
اافين وكان :فاذوسبان © :المغخرب كانه شار حتى .احتنى  علا
وله ش
مك اليد *وبلاد ذوبة وبعث الى كسرى عفاتم مدينة
اكد

 2فى سنة ثمان وعشريى من ملكه واما القائد الثالث

فكان يقطل ل فرفهان:وتادى مرتلتد اشهربازء و*لند  2كا
حتى إناع على ضقة لخليج القريب منهاى

تين الدس لطي

 5وخيم هنالك ذامره كسرى ضخرب بلاك الووم غضبا نما انتهكوا من

موريف  #وانتقاما له منهم ور «خضع لابن موريف” من الروم
احد وثر بجنكه الطاعة غير انج قتلوا قوفا الملك الذى كنوا
ملكوه عليق لما ظهر له من نجوره وجرءته على الله وسو

بآ (6

(.م  5.أع )7دميوران  188اع

64( 210.
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اخذها منه على استصلاسمن
بيوت النيران هنالك ا

ال
فى بلده من

قيصر اشترط مقل ذلك

بلده وانتخاذ
فى النصارى

ولبث بهرام فى القترك مكرماء عند الملك حتى احتال له أبروير

بتوجيه رجل يقال له غرمو وجيه الى الترك عجره نفيس وغيره
حتى احتال خاتون .امرأة امالك ولاطغها بذلك للوعر وغيه حتى و
دست لبهوام من قمله فيقل ان خاتاناغنم لقتله وارسل الى

كردية اخته ومءته  5يعلمها بلوغ لملادث ببهام منه ويسلها
 :توس نفسها نطرا » اخاه وطلف خاتون بهذا السبب فيقل

نكْردية اجابت خاتان جؤايا تهنا وسرفت نطرا » وانها ضميتن

الها من كان مع اخبها من القاتلة وخرجت بم من بلادم
األئرك الى حدود فاكة فارس وان نطرا > التركى اتبعها فى اثنى

عشر الف مقاتل وان كردية قتلت نطرا م بيدها ومضات لوجهها

وكتبت الى اخيها كردى فاخذ لها امنا من ابروير فلمًا قدمن
أبرويز واغتبط انه تكد بنانها كان مى عتابها
عليه2
واقبيل أبرودو على دسر موريف والدلاتة واو اروم خيلدها 51

نيلرب كشو ينص موربق] «#وتصلف :وايانها

بعد5

'ورقنه خلا ابن له هرب الى كسرى وملكوا عليتم رجلا يقل له

 ١يلعكستىتحسهالرم.شبدمويفعارتتلع.ايه
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حنى صار» الى أذردعن

١ هوام

ابوويز وأننهى

 00ندي

مكانهد بصساكراء

اي

الدنق

 0هناك ,

كيد

 6فش خص

قمن .المدائن :تجرت ,بيْنهنا حرب شديدة قتل فيها الامى :ارول"
نبروير حارب بهرام منغفرد! من العسكر باربعة عشر رجلا
الاتا
 5كم

ا

0

ا

ك2وأم ويندويخة

ا

ا

وبسطام

 00أندبان 6

ا

و'باد ر©

0

ت0مكن منه رفعه الىطبل تىء لا يوقف عليه وذكر أن المنجمين

اجمعت أن ابرويز يلك ثمانيا واربعين سنة وقد كان ابرويو بارز
ات

فاكحاز و

كل بهرأم أمره  1جل وعلم ادال

حيلم

له ىا ابرودز

خراسان  2صار آلى انك وصار أبرويز الى المداتن بعد

5؛ أن فرق فى جنك الروم عشرين الف ألف وصرفتم آلى موريق»
ويقال أن ابرويو كنب للنصارى كتايا اطلف له فيه عارة بيعاة

وان يدخل فى ملتع من احبٌ الدخول فيها من غير انجوس
واحتم فى ذلك ان انوشروان كان هادن قيصر فى لاتاوة التى
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5نا  26حتتاء) 2( 261 2
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1
بندوية 'انه يذل نفسة دونه وسأله ان يدفع اليه بؤته ورج
ومن معد من .الددر ففعلوا ذلك وبادروا القوهم حتى ذواروا بالجيل

فلما واتى بهرام بن سياوش اطلع عليه من فوى الدير بندوية

وعليه بزة ابروير فوقمه بذلكى انه ابروير وساله أن ينظره الى
غد» ليصير فىيده سلما كامسك عنه ثم ظير بعد ذلك علىة
حبلته فانصرف به آلى جويين نحبسه فى يدى بهرام بن سياوش
ويقال :أن بهرام دخل

دور املك بالمدائن  وقعل عسلى سريره

واجتمع اليه الوجوه والعظماء تخبايم ووقع فى ابرويز وذمه ودار
ببنه ودين الوجوه» مناطرات كان كلع منصرفا عنه الا أن بهرام

جلس على سرير الملك وتتو وانقاد له الناس خوفا ويقال أن 0؛
بهرام بى سياوش واطاً بندوية .على الفتك :بجيدين وأن جيبين

ظهر على ذلك فقتله وافلت بندوية فلحق بذربجان وسار ابروير

كتى الى أنطاكية وكانب موريقف ملك اللسروم .منها وارسل .اليه
حجماعة .تمان كان. ,معذة وسألهد فضرته فاجابه الى ذلك وقادقه الاموز

الى ان زوجه مريم ابنقد وكهلها اليد وبعث اليد بتياذوس  7اخيدة؛
ومعه ستون الف مقاتل عليتم رجل يقال له سجس يتوألى

تدبير امرثم ورجل آخر كانت قوته يعدل بقوة السف رجسل
واشترط عليه حياطنه وان لا يسله الاثاوة الى “كان آباوه

ُلونها ملوك الروم فلمًا ورد القوم على ابرويز اغتبط واراحه

بعد مواناتع خمسة ايام ثر عرضاع وعرف عليثع العرفاء وقى القوم ده
قياذوس  0وسرجس والامى الذى يعدل بالف رجلل وسار بم
أطقتقة 7مأعصتاط (ن

.كلام و  102ع غ ( 002.ه

1

وكانت لبهرام اخدت يقال لها كردية مى اتم النساء .واكملهن
دروجها فعاذبت بهرام على سيوع ملانظنه كانءت للسرى
وأرادثه عل الجححولاءرق طاعت

فلم يقيل ذلك وكاننت يبن كسرى

وبهرام .مبايتة فبقال اند الما تكارى .من «غسن .الليلة التق .كاقبىا
ا5لبييات 'فيها ابرر كسرى نفسه فلما رآه الاتراك الثلتة قصدوه
فقتلع بيده ابرويز وحرض الناس على القتال فتبين فشلا فاجمع

ابوؤيوه على انيان بعض الملوك للاستجاشة به فصار الى اريم

من

المداثن اف

القهم من  2بهرام ان يرد هرمر الى الملك

ويكتب إلى ملك الروم عنه فى ردث فيتلفوا ناعلموا أبرويؤ ذلك
واسدذنوه فى .اتلاف هرمو فلم جر -جوابا .فاتضرف بندوية وبسظام
وبعض من كان معه الى هممر حتى أتافد خنقا قر رجعوا ألى

كسوى وقلوا سر عل خير طثر نحتوا دوابه وضاروا ألى ,ألفزات

 5فقلعود واخذوا طريف الفازة بحلالة .رجل يقال له خرشيذان
وصاروا الى بعض الديارات النتى فى اطراف العارة فلما .اوطنوآ
الراحة غشينج  4خيل ديرام براسهاء رجنل يقال له بيرام ابن

سبباوش فلما نذروا به انبه بندوية ابرويز من نومه وال له اجحمل

لنفسك ذفان القوم قد أطلوك فقال كسرى ما عندى حيلة ذاعلية
(فبتلفه! هق :.م( )5

ا
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مخجبا به واقبل حاسرا ومعه ايرَنُجشّتس» وثلثة نفر مى قرابة
ملك النرك كانوا -جعلوا لبهرام على انفستع أو ياود بابرويز أسيرأ

وأعطع بهراام على ذلك امولا عظيمة ولما رأى بهرام بزة كسرى

وزينته والناج يسايك معه درش كبيان عَلَممٍ الاعظم منشورا
وابصسر بندوية وبسطكام  7وسائر العظماء وحسن تسلكام وفراعة و

ذوابهم اكتأب ,لذلك وتل لمن :معه الا ترون ابن الفاعلة قن
لخم واشحم وتحول من لداتة الى لمنكة واستوت أحيته وكمل

| شبابه» وعظم بلنه فبينا يهوتكلم بهذا وقد وقف على شاطئ
#النهروان أذ قال كسرى لبعض من كان واقفا اى محولاء بهرام

فقال اخ لبهرام يسمى كردى فر يزل مطليعا لابرويز موثرا لد عمرك 0٠
الله صماحب البرذون الابلف فبدأ كسرى فقال انك يا بهرام ركن
لمملكتنا وسنان لرعيتنا وقد حسن بلاوك عندنا وقك رأينا أن

تختار لك يوما صانحا لنولّيك فيه اصبَهِيدّة بلاد الفرس جميعا
فقال له بهرام وأزداد من كسرى قرا تلنى اختار لك يوما اصلبك
فيه فامتلاً كسرى حزنا هن غير أن يبدو فى وجهه من .ذلك ةذ

سىء وامتل بينهما الللام فقال برام لابرويو با أبن الزانية المربى

ييل الاسراك هنذا ومثله وثر .يقبل شيا عا +غرضه :عليه
ع

وجرى ذكو ايرش جك بهام فقرعه ابرويز بطاعة ايرش كانت
لمنوشير جده ونفرقا وكلّ واحد منهما على غاية الوحشة لصاحبه 2

,ابن دحنس
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6
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فرمز ابانا كان تلم قاضيا عدلا فعليكم بلزوم السمع والطاعة لما
كان فى اليوم الثالث اى .اباه فسحجك له وقل عميك الله ايها

الملك انك تعلم انى برىء نما آنى اليك المنافقون واتى انها

تواريت ونحقت باذربيجان خونا مى اقدامك على القتل فصدقه
5رمزر
ف

وقال له و ل« الكل م انا يد

احداها”

حاجتين

فاسعفنى بهما

أن تنتقم الى فى عون على خلتى والسهل لعينى ولا

تأخذك في » رأفة ولاخرى

أن 2

كل يوم بثلثة نفر

له اصالة رأى وتادن .له فى الدخولٍ على فتواضع له أبرويو
وقال عمرك الله ايها الملك ابن المارق بهرام .قىد اطلّنا ومعه©4
الشحجاعة والنجدة ولسنا نقدر ان نمك يذا ألى من ألى اليك

<مداق ونا للخلؤعتاف كيك عا
|لله على ا
ماب كلق اكر ادالتى ا
وبلغ بيرام قدوم كسرى وغليك الناس اياه فاقبل بجنده حتيتا

كو الداتن رادا الو باكالعبارع وكيد اكلم ل لا اا 0000
أن الترقق به اصلع فتسلّم وامر بتدوية  /وبسطام  وناسا كان
كيدتق به من العظماء والف رجل من جنده .فتؤينوا  #وتسلحوا

وخرج بهم أبرويز من قصره حو بهرام والناس يدعون له وقى
احنوشه بندوية وبسطام وغيرها من الوجه حتى وقشف على

شاطىٌ النهروان فلمًا عرف بهرام مكانه ركب برزونا له ابلق كان
لسنسسلدد

نتدناء) أتعاءء راحريهما 5( 21 2: 128
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كسرى أبرويز
ابن هومز بن كسرى انوشروان وكان من اشل ملوكتم بطشا وانفذم

رأيا وابعدم غورا وبلغ فيما ذكر من البأس والنحجدة والنصر
والظفو وجمع الاموال واللنوز ومساعدة القدر ومساعدة» الدهر

اياه ما فم ينبي لملك اكثو منه ولذلك سمى أبرويز ونفسيرة 5

بالعربية المظفر وذكر انه لما استوحش من ابيه عرمز لما كان
من احتيال بهرام جوبين فى ذلك حنتى اوم عرمز انه على ان
يقوم بالملك لنفسه دونه سار الى أذربجان مكتتما ثم اظهر أمره
بعد ذلك فلما صارفى النادية اجتمعت اليه جماعة من كان هناك

من الاصبهبذين وغيم فاعدله بيعت على نصرته فلم حدث فى

الامو شيا وقيل انه لما :قئل آذينجشتسة اموجه حارية بهرام
جوبين انفض للمع الذى كان  95حنى وافوا المداثن واتبع
جوبين فاضطرب أمر بيرام وكنبت اخين أذيناجشنس الى ابرويز
وكانت .تربه تخبره بضعف هرمو للحادث فى[ .ذيناجشنس وارى

العظماء قد اجمعوا على خلعه واعامته أن جوبين أن سبقه الى 5
المدائن :قبل مواناته احتوى عليها فلما ورد الكتاب على ابرويز

جمع من امكنه من أزمينية وآذربجان وصارء بهم الى المدائن
واجتمع اليه الوجيه والاشراف مسرورين عوافاته فتتوي يتا الملك

وجلس على سريره وقل أن من متنا ايثتار البر ومن رأينا العل
باخهر وان جذثنا كسرى بن قبان كان للم منزلة الوالك وان مه

(.ومساليد هق  1, )5285.و 3ناأ 05زومساعفه  1181زب[ اء ) ©( 8:1
,فصار 4

ع غ (ه
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(5

وو
يقبل ذلك وجرت بينهما حروب

اضطرت ابرويو الى الهرب ألى

لبعض وقيل انه كان مع بهرام جماعة من الاشذاء وكان في
تانتخ نغو من

وجوه

الافراك ل يعدل

بم  3فروستنق © وشدتع من

والاثراك احد قد جعلوا لبهرام ققتل ابرويز فليا كان الغد من
النفو القلتخة من

عليد قصده

الاتراك ترج اليم أبروسز فقتل ديببل»ه

واحدا واحدا ثم انصيف من المعركة وفك أحس من اعكابه

بالغتور والتغير فصار الى ابيه بتليسبين  3حتى دخل علية واعلمه
وما قى تبيّنه» من اتصحابه وشاوره فاشار عليه بالمصمير الى موريف
ملك الروم ليستناحده  4فاحرر حرمه نفقارى موضع أمن علي بهرام
©ب

ومضى فى عدة يسيرة من بتّدى وبسدئام وكردى اخو بهرام
جوبين > حنى صار الى أنطا كي وكاتميز موردق ) فقبله وزوجه ابنة

ارل
قع
ييه
له كانم عزيزة عل

لهسا :هزيم وكان جميع مدّة ملك

ر5مز بن كسرى فى قول بعضام احدى عشرة سنة وتسعة  4أشهر
وعشرة ايام واما هشام بى حمد ننه قل كان ملكه اثنتى
عشرة سنة ©
ثم ملك

©
1
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في الترك ومنها رمية بهرام هذه واستبا عسكره ولام بموضعه
فوافاه برموذة بى شابة وكان يعدل بابيه تحاربه فهزمه وحصره

فىبعض لخصون ثر الح عايه حتى استسام لهفوجيه الىعرمز

أسيوا وغنم مما» كان فى لمنصى  5كنوزا عظيمة > ويقال انه حمل
الى هرمر من الاموال وللوهر والانية والسلاح وسائر الامتعة ة

عا غنمه وقر ماثتى الف وخمسين “الف بعير فشكر هرمز لبهرام
ما كان منهة بسبب الغنائم التى ارت اليه وخاف بهرام سطوة
عرمر وخاف مثل ذلك من كان معه

من للنيدٍ خلعوا هرمز

واقبلوا نحو المداثئن واطهروا الامتعاض مما كان من هرمر وان أبنه
أبوويز اصلم تليلك منه وساعد 2على ذلك بعض من كان عتضرة ٠

هرمز فهرب ابرويو بهذا السبب الى اذربجان خوفا© من هرمز

| فاجتمع اليه هنك عدّة من المرازية ولاصّبَهْبَذين فاعطوه بيعتع
| ووثب العظياء والاشراف بالمدائن وفيمخ بندى وبسطام خالا

 ٠ابروير مخلعوا هعرمز ومماوأ عينيه وتركبه ونيا قن قتله وبلغ
اتير ابرويز فاقبيل بمى © شايعه  7من أذربدان الى دار الملك وه

مسابقا لبهرام .فلما صار اليها استولى على الملك وحور من بهرام

والتقئ هو وهو على شاطى النهروان جرت بينهما مناطرة  ومواقفة
ودعا أبروبز بهرام ألى أن يومنه ويرفع مرتبته ويسنى ولايته فللم
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عليها الى بلادكم واعقدوا القناطر على كل نهر من تلك الانهار
ل قنطرة له وافعلوا ذلك

فى لانهار والاودية التى عليها مسككئ

مر بلاد كم أللى يلاد ألروم لاجماعي
رم

ورت

ما

عليه

ذدك

هي

بالمسير 6

وساور

كب:

أل
5نك © النرك فوجء اليه رجلا مى
ك
بهرام اشم

بهرام ع
ذلحكنك

وبعرف
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الوقت
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له عل

الرئ يقال له بهرام دن

بجوبين  3 5أتنى عشر

 5ىن اللجول دون
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الشبات
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 0هراأة وبانغيس ونم يشعر شابة بيهرام حتى

فكانت

عرض
ا

نويل بالقرب منه

معسكرا جرت بينهها رساكل وحروب وقتل بهرام شاب برمية
رقاة أياها» وقكل ان الرهئ فى ملك الحم كان التلتة “نفو :متها

رميخ ارقتشباطين »بين منوشهر وفراسيات /رومنها رمية سوخرا
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قصلة :يبغون فيها على النصارى فوع فيها انه كما لا قوام
لسريو ملكنا .بقاثمتيه المقذمتين دون قاثمتيه الموخرتين فكذلك
لا قوام لملكنا ولا تبات له مع

استفسادنا من فى بلادنا من

النصارى واعل سائره الملل المخالغة لنا فأقصروا عن البغى على
النصارى وواظبوا على اعمال البر ليرى ذلك النصارى وغيرتم من5
اهل الملل فجيدوكم عليه وتتوى انفسهج الى مدنكمى

وحدتت عن عشام بن محمد قل خب على رمز النرك وقال
غيره أقبل عليه  8شابة م ملك

الننرك الاعظم  2كلبياتة

إلعب

مقائل فى سنة احدى عشة من ملكه حتى سار الى بانغيس
'وهراة وان ملك الروم صار الى الضواحى فى ثمانبين الف مقاتل ه؛

'قاصذا له وان ملك الصَرّر صار فى جمع عظيم الى الباب ولابواب
'فعاث واخرب وان رجلين مى العرب يقال لاحدها عباس الاحولٍ

والآخو عبرو الازرق نزلا فى جمع عظيم من العرب بشاطى ء
الفوات وشنوا الغارة على امل السواد واجترأأ/ر اعداوه عليه وغزوا
بلاده وبلغ مى اكتنافخ اياها انها سميت منخلا كثير م السمام ة

وقيل قد اكتنف بلاد الفرس الاعداء من كل وجه كاكتناف الوثر
يوذنع باقباله فى جنوده ويقولٍ رموا قناطر أنهار واودية اجناز
8ءستاط (ه
5
ل[ (©2
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من معسكير"

ذات

وكان قرم ركسب

بوم 8

أوأن 0

الوم الى

ساباط المداتن .وكان: .هرد على 'بساتين” وكروم وان الرنجلا قن ١رك
معد

من

اطلع  0كسوم فرأى رك

أساورت»ه

منغ

حدحدرما خاصاب

ةعناقيك ودفعها الى غلام كان معه وقال له اذهب بها الى المتل
واطبخها بلخم واتخف منها مرقة ذانها نائعة فى هذا الابان©6
ناتاه حافظ

ذلك

اللرم فلرمه وحسرخ فبلغ  8اشفاق اليجلل من

عقوبة هرمر *على تناو من ذلك الكرم > أن دفع الى حانظ
 01رن من كرمه وافتدى © نفسه

ورأى  0قيض

بها

لشافظ أياها

منه وأخليته عنه منّة مى بها عليه .ومعرونا اسداء اليد» وقيل
أ قفرم كان مظف أ منصهرأ

لا 5

تان

أن نتىء ألا ناله وكآان

مع ذلك اديبا اريبا داعيا ردىء النية قد نرعه اخواله الاثراك
وكان مقصيا م للاسراف وانه قتل من العلماء واهل البيوتات

ؤة والشرك كلتة حشر "الف »رنجدل وستماثة رجلل :وانه ماك (0
رأى الآ فى تالف السفلة واستصلاحة وانه حبس ناسا كتير
من

العظماء

واسقطع

بالاساورظ ففسك

 1مسراتيع ودرجانع وجهز نوق وقصر

علبح كقبر من كان ححوله لما أراد الله من تغيهر

امرم وتكويل ملكع وتلل شىء سبب وان الهرابذة رفعوا اليه
سسسمسشم
لسسل
ال

لظ ه 

.م( 0

.من  108غء 
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81
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بالعدل شديدا على العظماء لاستطالتج كانت على الوضعاء وبلغ
من عذله أنه كان يسير الى ماه ليصبيف ثامر فنودى فى مسيره

ذلك فى «جنذه وسائ ,من كان فى عسكره ان يتكاموا مواضع

روث ولا يضروا باحد من الدهاقين فيها ويضبطوا دوابم عن
الفساد فيها ووكل بتعاعد ما يكون في عسكره مى ذلك ومعاقية 5:

من نعدى امه وكان ابنه كسرى فى عسكره فعار مركب من
مبراكبة .ووقع فى حصرقة من لصارث التى كانت على طريقه .فرتع

اليك منها عأحة :تيك الركب ودفع الى اليجل اذى
وكل هرمر بمعاقية من افسك او دابنه شيا مى لحارث وتغرعه
فلم يقدر الرجل على انفاذ امو هرمر فى كسرى ولا فى احد من 0

كان معه فى حشمه فرفع ما رأاى من افساد ذلك الركب الى

عرمر فامر ان ججذع اذنيه ويبتو ذنبه ويغرم كسرى تُخري الرجل
من عند هرمر لينفذ أمره فى كسرى ومركيه ذلك فدس له
كسرى رهطا مى العظماء ليسليه التغبيب ف أمره فلقوه .وكلمك»

في ذلك فلم جب اليه فسالره أن يوخر ما أمر به هرمر فى5
مركب حتى يكلموه فيامر باللف عنه نفعل فلقى اولتك الرعط
#قرمز واعلموه أن بالمركب الذى افسك ما أافسك زعارة .8.وانه عار

أفوقع فى صحركة فاخذ من ساعة وقع فيها وسألك ان يأمر بالف
ان جذعه وتبتيره لما فيها .مى سو الطليرة على كسرى فلم
ع

أيجبهم الى ما سألراء من ذلك وامر بللركب فجذح اكثك وبتر»
2

صر أووعناميء عع2ط عاعءع؟ قنتستللا (3
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فلا يرون بذا كم نعمة سيقت

أن قال قاثلها حقا بها وسعا
يصف بنى مقر قر لنعيته © قل فلما حضرت ا

الوفاة

وذلك فى آخر ملك انوشروان دنا بقوسه ونشّابة ثم قل أجلسيق”
ف5اجلسوه فرمى وقآل انظروا حيث .وقعت نشابتى فاجعلوا ناووسى 

هناك فوقعت :نشابته من وراء الدير وك اللنيسة التى *عنت

نعم » و تسمى اليوم مقبرة وهرز فلما بلغ كسرى موت وعرز
بعث الى اليمنى .اسوارا يقال له زيى  7وكان > جبارا مسرنا فعرلة

فرمز بن كسرى واستيل مكانه المروزان © فاام باليمن حتى ولك
0ه بها وبلغ ولده» قر ملك كسرى انوشروان وكان ملكه ثمانيا
وأربعيين سنة ©

تر ملك

ير

ابن كسرئ انوشووان وكانت .امد ابنة :خاتان الاك خدكت 2
5؛ عشام بن من قل كأن هرمو بن كسرى هذا كتير الاذب ذآ
نية فى الاحسان الى الضعفاء والمساكين ولمثمل على الاشرافا
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بالموت وباليعث بعد الموت وبانجئة والنار قال با ابن عبن المطلب

ناذا قعلت ذلك فا لى.قل' النبئ صلعم جنات عدن

|
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بي

وفوادى #خج لنس© نا قكلية فقال ان وهو زو ظترى الا

ترون كلامه كلام حصج انى لارجو ان لا يكون بإبنى بأسة
فاتفقوا على ان يذهبوا ىن الى اللامن فاحتمليى حتى ذهبوا فى
اليه فلما قصوا عليه قصتى قل اسكتوا حتى اسمع من الغلام
فأنه أعلم بأمسره منكم قشالئ فاقنصصت  +عليه أمرى ما بيين 5

أوله واخهد فلما سمع قولى وثب الى فضمنى 4الى صدره ثم نادى
باعلى صوته با للعرب يا للعرب اقتلوا هذا الغلام واقتلونى معه

آفواللات :والعرى لثن تركتين وادرك ليبدّلن دينكم وليسفهن

عقوتلم وعقول آبائكم ولخالفن امركم وليأتيتكم بدين ثر تدمعوا
عثله قط فعدت ظترى فانترعتنى من جه وقللت لانت أعته ما
اواجن من ابنى هذا فلو علمت ان عذا يكون من قولك ما

اتيتك به فاطلب لنفسك مى يقتلك ذنا غير قتلى هذا الغلام
ثر احتملوق فادتوق الى أهلى ناصجن مفرزا نما فعل فى واصبع
أكر الشف ما بين صدرى الى منتهى عانتى كانه الشراك فذلك
حقيفق:

قبلى وبدء شالى يا اعخيكا” مشي

/اعامر :ففان العامرى

أشيهك 51

بالله الذى لا اله غيره » ان امرك حدق ير تأنبتى باشياء اسلك
عنها قل سل عنك وكان النبى صلعم قبل ذلك يقول للسائل

سل عما شثئن وعا بدا لك فق.ل للعامرى يومثذ سل عنك

لانها لغة بنى عام ,فكلمه بها علم فقال له العامرى اخيرى

'
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.فقصصين 1,

1

وقبلوا رأسى وما بين عينى ثر»ه قلوا با حبيب م ترّع انك
لنودرى ما يراد بك مى لير لقرت عيناك قل فبينا حكن

كذلك :أف نا بالحى قى .جناووا .عنذافيم واذا .اميل رهظا

امام الى تهتف باعلى صوتها وتقول يا ضعيفاة قل فانكبوا ,على
5فقبلوا رأسبى وما بين عينئ فقالواة حبذ! انين من ضعيف

قر قلت ظثرى با وحيداه تانكيواء على فضموق الى دور

وقبلوا .رأسئ .وما :بين عينئ ثرا الوا جن! انين من و'3
وما انث بوحيد أن الله معك مملائكته والمومنين مى افل

الارض ثم قلسن ظترى يا يتبياه استضعفتن من بين أتكابك
فمقتلت لضعفك© فانكبوا على فصمّيق » الى صدورخ وقبلوا رأسى
وما بين عينى وقلوا .حبذا ابت من يتيم ما أكرمكئ على الله
لو نعلم ما ذا يراد بك من لخير قال فوصلوا فىالى شغير الوادنى

فلما بصرت ى أمى وك طترى تالت يا بن الا ازاك حييا

بعد نجاءت حتى انكبت على وضيتنى الى صدرها فوالنى
5فسى بيده انى لفى حرها وقد ضمتنى اليها وأن يدى فى
ن

يك بعضع تجعلت التفت اليثم وظننت أن القيم يبصرونع فاذ]
م لا يبصروناع يقول *بعض القوم/ر ان هذا الغلام قل أصابه
لمم اطوائف

مى للى فانطلةقوا به الى كاهننا حدنى ينظر اليه

وبداويه فقليت يا هذا ماى تشىء يما تذكر أن آراثتى سلبية
4

هع ؛ ,ناقيلوا

(ه

.وضيمونبى ”( 6 1,62

.وقالوا 6( + © 138

.و »( 6 » 138

 ©» 108.غ .تص. - 2( 0ثانكبن الملائكة

.بعضة /( 2 © 138

9

من غلام يتيم .ليس له اب فا ذا يرد عليكم قتله وما ذا
تصيبون من ذلك وللن ان كنتم لا» بل قتليه فاختارو! منّا

آيِنا .شئتم فليأنكم مكانه فاقتلنه ودعو! هذا الغلام انه يتيم
فلما راى الصبيانالقيم لا كيرون اليه جوابا انطلقوا هايا
مسرعين الى للمى يوذنونام ويستصرخونه  8على القوم فين احد #ه
فاضكعنى

على

الارض أاضكاعا

تلطيفا رز ليقن

نهنا بيبن

مغرق

صدرى الى منتهى عانتى وانا انظر اليه نرم اجد لذلك مسا
قر اخمي احشاء بطنى قر غسلها بذلك التلج فانعم غسلها ثم

أعادها مكانها ثم قم الثافى من #2فقال لصاحبه تنج فنكاه

عنى ثم ادخل يده فى جبفى ذاخري قلى وانا انظر أليه فصدعه ٠

عم رد وجووادمئ

ا

كانه ينناول 2

اذ

انا ام

هيده عن منه
ااه كل ب

:فى يده من نير كا و الناظرون

دونه تتم به قلى فامتلا نورا وذلك نور النبوة دكي

ثم اعاده

مكانه فوجدت  3ذلك .لخانر فى قلى دهرا ثر قل الثالث
لضاحبه

نت

ى ذامر بيده
ن
عن
كتم ع

فالنتام ذلك

الشق

ما دين

باذن اللدفير

مفرن

لمت

مكانى انهاضا لطيغا ثر قل للاول الذنى شف

صدرى

بيدى

آلى منتنهي

فانهضنى

51

من

بطنى رنْه بعشرة

من امنه فوزنوقى به فرجنع ثم قل نه ماثة من امته فوزئوق

ع افرجتع فر قل رنه بالف من امته فوزئيق بام فحتم .فقال
فولزونتموة بامته كلها لرججه قل ثر ضموينى الى صدورم 2
هد

.فلم ] 1ع 6( 6

.مستصرخين  18اع ؛ (8

.ولا 6 408ع ؛ (4
6ع غ 2( 00.

د*حوم

وك

الانبياء الا وانك فوهت بعظيم واأها كانيت الانبياء ولخلفاء فى

اعبى .فذه اأحجارة الاو
:سرائيل ,وانات :من ي
يبتين من -بى أ
فما لكك .وللنبوق .وللى .تلسل ,قول :حقيقة .فأنبئى . حفيقة! قرلا
ب:
تنكجقل
اشأ
فدء
وب

النبى صلعم بمسلتة ثم قل بااخا بى

وعامر أن .لهذا لملديث الذى تسلى عنه نبا و#خلشا فلجلسن
فثنى رجليه ثر برك كيا يبىيك البعي 'فاستقيله النبى صلعم
يالخديث فقال .يا اخا بى 'غامر ١ان١ خقيقة :قول .وبدد تتأ ١أذ

دعوة ان ابراعيم وبشرى  8اخى عيسى بن مريم وانّى كنت
بكر امى وانها جلت ى كاثقل ما تحمل وجعلت تشتكى الى
اصواحبها > تقل ما جد ثم أن امى :رات فى المنام أى الذى

قا'يطتها :تون,قالت» جغلت :اتبع ,بصرئ النوره:والنوز ببسبو | 0
حتى اضاءعت لى مشاق الارض ومغاربها ثر انها ولدتنى فنشأت ©
00-25

بعصت  7الى 'اوثان .قويش .وبغض . 7الى الشعر

وكنت امسترصعا يق ىلمت بل بك .رخبيما .اتات يلم' 1
أحلى فى بطنى واد مع

5ن
م

اتراب لى من الصبيان نذتقاذنف ©

بيننا بالجلة: .اذ اتنارعمط  ثلثة :معع طست .من نهبا مل
تلجا فاخكوقى من بين أكاى ضخريج اعكانى هرابا حتى انتهوا ألى

شفير الوادى ثم اقبلوا على الرهط فقالوا ما اربكم الى هذا
سترضع فينا
الغلام فانه ليس منا هذا ابى سيك قريش ومهو
؟ (4

.ونسربسى  81ووبشر

فل ط عه 0: 2 6 118. . 2( 6ه ارد

انا لتةةمعدء  10 51402تداع ستتدههم
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اسبعارق ؛ ,دتعارف 1

ونمعارف بآ (6

اك

الغلام قد اصيب فالحقيه باهله قبل ان يظهر به ذلك قالك
فاحتملناه فقدمنا به على أمه فقالت ما اقدمك بم» يا ظثر

وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك قلت قلسن قى بلغ
الله بابنى وقضيت الذى على وتحخوفن الاحداث غليه فاديته
باين
تيكحكب
ال

ا
ذا
هن م
قلي

بشأئك ناصدقينى خبرك قلست

فلم تدعنى حتى اخبتها أخبر قلس فاتخفن هليه الشيطان
قلت فقلت نعم قالن كلا والله ما للشيطان عليه سبيل وان 8

لبنى لشأنا افلا اخبرك خبه قالش قلس بلى قالك رايك حبين

 ١جلت به أنه خرج منى نور اضاءلىقصور بِصرَى من أرض

| الشام ثم جلت بهفوالله مارايت من حمل قط كان اخمّ منده؛

|اولاايسر منه ثر وقع حين ولدته وانه لواضع كيه بالارض رافع
| رأسه الى السماء دعيه عنك وانطلقئ راشدة»» نتنَاصَرء بن عبد
| الرجان الأزدى قلسآمحمد بن يَعْلى عسن عرو بنصِبَيْم7

| أنقو برن تزيف الشامئ عن ممصول_الشأمئ .هن شداد بن

أوس قل بينا نحن جلوس عند رسولٍ الله صلعم ان أقبل شيك د

من بنىعامر وهومذره قومه وسيّدم من شي كبير يتوكاًعلى
|إلافلينينببح التبي ضنآعمقثماونسبد لل ته فقال
االنىبكقس انك تبطم انكف رسول الله .ان

طدلب
لنمغب
ااب
ل

الناس ارسلك» بمااسلبهابواعيم وموضى وعيسئ وغيرم من
8

2

3
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الى

رك

بنى سعد وما اعلم أرضا من ارض الله اجدب منها فكانت
فى ترك0

حين قدمنا به معنا شباءا لبنا فنحلب ونشرب

وما جلي انسانقنطرة ولا ججنذها فى أصفر ع كد ل اا
لمخاضر من قومنا يقولون لرعيانة © ويلكم اسرحوا حصيث يسرح

راح ابنذ اى ذويب فتروم اغنامه جياءا ما تبض بقطرةة لبن
وترو غنمى شباءا لبنا فلم نول ذتغرف > من الله زياد  2لخيو

به حتى مضن سنتان > وفصلته وكان يشب شبابا لا يَشَبه

الغلمان فلم يبلغ سنتيهة حدى كان غلاما جفرا فقدمنا به على
امه نحن احرص ثنىء على مكثه فينا لما كنا شرى من بركته

فكلينا امه وقلنا لها باظثر لوثركت بنى عندى حتى يغلظ
فانى اخشى عليه وباء مكة قلت فلم نزل بها حتى رددناه معنا

قآلن فرجعنا به فوالله انه بعد مقدمنا به بأَشمر مع اخيه في
بع لنا خلف بيوتنا ان اتنا اخ يشتلٌ فقال لىولابية ذاك
اخى القرشى قل جاه رجلان علبيهبا ثياب بياض ذاضجعاة
 54وشقا بطنه وها تسوطانه قالن رجت

أنا وابوه نشتل فوجدناه

ثما منتقعا وجهه قللن فلتزمته والتزمه ابوه وقلنا له ما لك

بانى قل جاءق رخسلان :غليهما قياب بياض ذاضجعانى فشقا
بطى ذلئمسا فيه شيا لا ادرى ما هو قلت فرجعنا اخلبىاثنا

قلت وتل لم ابوه والله يا حليمة تقد خشيت أن يكين هذا
سس.مسهم
سا.ء
اسشس
لس

] 1ء ( 005. +م
 6ل زم
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' .تقول نيبتيم ما عسى ان تصنع امه وجله فكنا نكرهه لذلك
00

عراس سيدس :ل احضو

تعااغيرين هلا

اجمعنا الانطلاى قلات لصاحى اتى لاكره أن ارجع من بين
صواحباقى .وثر آخف رضيعا والله لاذعبى الى ذلك اليتيم فلاخذته
قاللا عليك ان:تفعلى .فعتسى الله أن جعل لنا فييه بركةة
قالست" 'فذهبك اليده ناخذتة :وما جلنى عككى ذلك الآ الى ثر

اجد غية قلت فليا اخذته رجعت به الى رحلى فلما وضعته

( احجرى اقبال) حليد كتيل ى بهذا »من “لبن 'فشرب .لحن
روى وشرب معه اخوه حتى روى ثم ناما وما كان ينام قبل
ذلك وقام زوجى آلى شارفنا تلك فنظو اليها فاذا انها نحافل 20؛
لب

منها *خنى .شوب وشوبت  +احنى :انانهبنا ريا وشبعا| فبتنا

بخير ليلة لت

يقول لى صاحى حين أصحت التو واللد

يا حليبة لقك اخذت نسمة مباركة قلت والله كنا لارجو ذلك

قلست ثر .خرجنا وركبت اتاى تلك

وجلته  عليها معى فوالله

لقطعيت بنا الركب ما يقدم عليها شىء من 7

خط

رع 5

نكب م ابقل الى ايا انتسع“ :ابن خويبب”؟ أزبسى+عليغا “اليس #8
عذة اثانك الشتى كنت خرجن عليها ذاقول لهن بلى والله انها
هن:ان
ليقل
لوهىا#ل.ف

لها لشأنا قالن قر قدمنا منارلنا من بلا

(.طء, 518نقة؟؟ مناءع 1غء) , 118غ ,م(0

شا رشنا 2( ©0006.

.حافل
ام شرب حتى روى مم  00فشربت ( + ©6 102,
1ل اع  1ل ص2,( 0
و أرضعوا مجى فوالله  502زع ل !(2

وان صواحياق ؛ ز(ان صواحبى

فوالله ء صبةمتصممء 40نو)
.صواحبالى حدن1ه11821 05

00

أرضع_رسولٍ اللد صاعم ثويبة بلبن .ابن لها يقال له مسروح

اياما .قبل ان تقدم حليمة وكانت قل ارضعيت قبله حهرة بن
عبد المطلب وأرضعت يبعده ايا سلمة بن عبد الاسين
سا ابن :ميد ,قل:دسا سلمة .قال حدتى ,ابن
المخرومى ».

وأسحاق وسا هناد بن السروى قل سا بوكس بى بكير :قلا نيا
ابى امحاق وحدتنى .عارون بن ا رذيس .الاصمقال ديا المحاربى
عن لين لحان ,وردنا رسن بى :حي

الأمرى قآل حدتى عمئن

“محمد بن سعيكد قل ددا .ين اجاى .عن ١الجهم ابن» آنا
لج ميل عبد الله بن لجتعقم عن بعد انز جو

طالب

قل .كانت احليمة ابنظ :الى وق

وي

0

السعدية أم رسولٍ الله

صلعم التى ارضعنه تحدّث انها خرجايت من بلدها معها زوجها
قالين :وذلك فى سن شهياء لل تبقب شيا خرجت عل لا
لى قراء معنا شارف لنا

وألله ما تيض

بقطرة وما ننام ليلنا 6

اجمدع من صبينا الى متى من بكاثه من للوع وما فى تديى
ما يغنيه وما فى شارفنا ما يغذوه وآلنا نرجو الغبيث والغرج

فرجن على اتانى تلك فلقك .انميت ء بالركب حتى شق ذلك
عليج ضعفا وتجفا حتى قدمنا مكة نلتيس الرضعاء فا متا
امرأة الا وقد عرض عليها رسولٍ الله صلعم فتأباه اذا قيل لها

انه يتيم ونلكي انا امبا نرجوالمعروف من أن الصبرل 50
(:لتتلما  )105111:لتلتنا 5ل اء 2( 3
101561507

1111201

375161002 3
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1
ولادة أمناة بنت وهب آمرسول الله صلعم وكان ذلك ليلا ولىئه
قلست فا شىء انظر اليه من البيت الا نور وانّى لانظر الى

النجيم ثدنو حتى انى لاشيل لتقعن على»» 

سا ابن يد

قل سا سلمة عن ابن اسحاى قل فيزمين أن عبد المظلب

اخذه فدخل به على غبل فى جيف اللعبة نقام عنده يدعرة
ألله وبشكر ما اعطاه ثر خب به الى امه فدفعه البيها والتيس

له الوضعاء فاسترضع له أمرأة من بنى سعد بى بكر يقال لها
خليية ابئة أنى ذُويب وابو ذويب عبد الله بى لدارث بى
1١

1

مة
بن
كرر
عصو
بكر بن توازن بن من

بخنصفة بن قيس بن

غيلان بن مص واسم :الذى أرضعه لمخارث بن عبد العزق بن

1

1
١

شجنة بن جابر بن رزامبن نصرةبن قصية بن سعد بن

١

رفاعة بن مملان بن ناصرة بن قصية ببن سعد بن بكر بن
مصّر وأسم اخوتنه من الرضاعة عبد الله بن هارث ”5

اينغ

الثارث وجذامة ابنة لخارث وق الشيماء .غلب ذلك على أنمهاة:
فلا تعرف فى قرمها الا به وى حليمة ابنة عبن الله بى لخارث
 :ام رسول الله صلعم ومعون و الشيماء كاننسك خضنه مع أمها

اف كان عند صلعميى

واما غير ابن اسحاق ذنه قل فى

'ذلك ما حدّثنى به لخارث قل سا ابن سعد قل سحآيد بن

ار قل حدّتنى مسى بن شَيْبةَ عن عيرة 42ابنة عبيد اللد»
أن كعب بن مالك حجن بع انق أن مجر  3ليت أول من

ٍْ «داكواه  2.كراد ., 538م  5.؛ ا بآ (. 2عميهد , 138عميرة 4( 2
د

.ول  11121 361021:تتقحتتةه 1حور 71
122

مك3

ولك رسول الله صلعم يوم الاثئين عام الفيل لاثنتى عشرة مضت
من شهره ربيع الاول وقيل أنه ولك صلعم فى الدار التنى تعرف
بدار ابن يسف وقيل ان رسول الله صلعم كان وهبها لعقيل

أبى اق طالب فلم تزل فى يد عقيل حتى توقى فباعها وللة
ين

تكن

بى يوسف

اخى جاح بن يوسف

فينى داره التى

بقال لها دار ابن يوسف وادخل ذلك البيت فى الدار حتى
سا ابى
اخرجته الكيزران نجعلته مسجدا! يصلى فيهاة»
جيك قل سسالية

عى ابن اسكاق قل يرعون فيما يتحدّث

الناس والله اعلم أن آمنة بنت وهب آم رسول الله صلعم كانت
محدث
ت

انها اتيت لما حلت بسيل الله صلعم فقيل لها انك

قد جلات بسيك هذه الامة فاذا وقع بالارض  +فقولى اعيذه

بالواحد» .من شر كل حاسد* ثر سميه حمدا ورات حين ملت
به انه خب منها نور رأت .منه قصور بصى من أرض الشأم

فلمًا وضعته ارسلت إلى جده عبد المطلب أنه قد ولنى لك
تاغلام فأنه فانظر اليه فتاه فنظر اليه وحدّتته با رات حين
جلت به وما قيل لها فيه وما أمرت أن تسميه »>  .نكا

محمد بن سنان القزاز قل سآ يعقب بن محمد الزغرى قل
سعابد العزير بى عمران قال؛ حتكى عبد اله بن حتمان 00

اى سليمان بن جبير بنمظعم عن ابيهعن أبن» أن سويد
ا«لتقفى عنتمان بن أى العاص قل حد3تنى امى انها شهدت
الللسسسسيييية

. 6( 5يصل

0
لا
رع )
للس ا
عاصد فيد  2زقيه م608ه  7 2( 6مل
.ألى الارض , 1,الارض

1

صلعم عام الفيل قل وسأل عثمان بن عقان قباث بن أشيم

أخابنىعبروبنليت اثنت أكبر ام وسنول اصللهعم قل رسول

الله صلعم اكير منى وانا اقدم منه فى الميلاد ورايت خذى
الغيل اخضر حيلا بعده بعام ورايبت أمية بى عبلك شمس

شيضا كبيرا يقوده عيله

كلك

فقال ابنه با قباث انعت اعلم وماة

سا آبن جيك قل نما سلمة عن ابن اسكاق عدن

امطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن ابيه عن جذه
قيس بن مخرمذ قل ولدت أنا ورسول الله صلعم عام الغيل فنكحن
وكتدنكت عن هشام بن حيد قال ولنى عبد الله
لدان

ل

لطر انط سك لزيومست

نه

'سلطان كسرى انوشروان وولكرسول الله صلعم فى سنة اكنتبين
وحلتت عن كيى بن معبين قال

 ١وأربعبين من ساطانه»» 

اننا ححاب بن مد قل سياونس بن اأى اسحاق عن أى

اإنخاق عن سغيد بن جبير عن ابن عباس قل ولك رسولٍ الله
صلعم عام الغيل»» 

حدتن

عن

ابراعيم بى المنذر قل سساة؛

عبد العزيز بسن الى بين قل سسا الزبير بسن موسى عن أى
(الكريرت قل دمعت عبد

لملك بن مروان يقول لقباث :بدن

اشيم الكنانى © الليثتى يا قباث عاذت أكبر ام رسول الله صلعم

قآل رسول الله صلعم اكبر منى وإنا اس منه وللل رسولٍ الله
صلعم عام الفيل ووقفت فى أمى على روث الفيل صحيلا اعقله» »
اذمآ أبى يجيد تله دكا هلي

كال حدثى

ابسن اأسحانق قال
اللسسسسسسم

هع ؛ 3.ه ,اتلسابى بآ (©

14

من هذا لخطب فلم يلبث كسرى ان تناك اليه ان فتيانا من
الترك قد غزوا اقصى بلاده ذامر وزراءه واعحاب .اعاله ان أ

يتعدوا فيما م بسبيله العدل ولا يعلوا فى شىء منه الا به
 3الله ليا حرى من العدل ذلك العدو عن بلاده من غير
اسكوزن  0أو كلف موونة فى" امي

وكان السرى الولاك متأذبون تجعل الملك .من بعده لهرمر ابنه
الذى كانت امه ابنة خاتون وخاقتان لمعرفة كسرى اياه بالاقتصات
والاخط بالوتيقة وما رجا بذلك من ضبط هرمز الملك وقدرته على
تدبير الملك © ورعيته  5ومعاملتع ©

 0وكان مولد رسول الله صلعم فى عهد كسرى أنوشروان عام قدم
ابوعة الاشرم ابو يكسوم مع لملبشة الى مكّة وسان فيه اليها
الغيل يريد هدم بيت الله الثرام وذلك لمضى اتثننين وأربعبين
سنة من ملك كسرى انوشروان وفى هذا العام كان يوم جبلة

وقو يوم من أيام العرب مذكور©
51

02

و لبق

سول

اللد عداحم4

#ا ابنى :المتقى “قل سسا وفل ملق جدريسن قل إضاة '0 11
س
اق
كلحبن
أعس حم
مم

كدت

عن الب دن عبيك الله وا

فيس بن مكرمة عن أبيه عن جده قل لسو
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بدرع فلمًا قام بابك من مجلسه ذلك الى كسرى فقال انم غلظتى
فى الامر الذى اغلظت فيه عليك الييم ايها الملك انما ف لان
ينفذ لى عليه الامم الذى وضعتنى بيسبيله وسبب

من اوثقف

| الأسباب لما يزينالملك احكامة لمكا :+فقال كسرئ ما غلظ
علينا امر اريك به صلا رعيّتنا واقيم عليه أُونُ ذى الاود منج 85
ثم ان كسرى وجه مع رجل من اهل اليمن يقال له سيفان
ابن معدى كرب ومن الناس من يقولٍ انه كان يسمى سيف

ابن ذى يرون جيشا الى اليمن فقتلوا من بها مى السودان
واستولوا عليها فلما دانت
من بلاد

الهنكد و

للسرى بلاد اليمى مجه الى سبيت

أرض كشومر قأتكدا من قواده فى جند4

ا*موالا عظيية وجورهرا كثيراة و يكن بيبلاد الفيس بناث آوى

فتساقطت اليها من بلاد الترك فى ملك كسرى انوشروان فبلغ
ذلك كسرى فبلغ ذلك منه مشقة فدما بربذان مويك فقال
انه بلغنا تساقظ هذه السباع الى بلادنا وقد تعاظم الناس!5؛
ذلك فتعكبنا من استعظامج امها لهوانها فاخبنا برأيك فى

ذلك فقال له موبذان ميبذ فأنسى سمععت ايها لملك عمرك الله

فقهاءنا يقوفون متى لا يغمر» فى بلحة العدلُ لور ويمحف
لاض

بلى اهلها بغزو اعدائه لع وتساقط

.الاموال العظييه ولتوهر اللثير 1

اليه ما يكرعون وقد

(. 21مكاق ل ١ 2 661(2
6
.عير مآ ريغير  2ز.م  5.؛ (©6

ع1
من ,فنك ان كضيره الفرسان على كراعه واسلكتة والرجالة
على ما يلزمه من السلا فاجتيع اليه لخند على ما أمرع أن
إعتضم و عليه ونم يعاين كسرى

فيبع امسوم بالانصيواف وثادذى

مناديه فى اليمم الثانى بمثل ذلتك تاجتيع اليه لملنك فليا ثر
أن اينادى فى اليكُم” التالنت 'ان  85يغلت عره كن شافدا
العسكر احد

ولا م أكرم بناج وسرير ذانه عزم لا رخصخ فيه

ولا ضحاباة فبلغ ذلك كسرى فوضع تاجه *على رأسه ء وتسلم
بسلاح المقاتلة ثم أقى بابك ليعترض عليه وكان الذى يوخذ به
وترسا جار تلزمه منطقة © وطبرزينا او عوذ! وجعبة فيها

قسان بوتريهما وثلتين نشابة ووقوين مصفورين يعلقهما الفارس
فى مغفر له ظهريا فاعترض كسرى على بابك بسلاح تام ما خلا

الوثرين اللذيى كان يستظير بهما فلم بجر بابك عن اسمه وقل
له انك ايها الملك واقف فى موضع المعدلة التى لا حاباة تكون
منى معها ولا هوادة فيلم كل ما يلزمك من صنوف الاسلحة

فذكر كسرى قصة الوترين فتعلقييا ثم غرد داأى بابك بصوته

وقل للكمئ سيد اللياة اربعة آلاف دري م واجاز بابك عن اعمه
ثم انصرف وكان يفضل الملك فى العطاء على اكثر المقاتلة عطاء
وم6( 220. 2 © 1
منطقته  ١رومنطدقة

.ويعودوا! 6 [.ء 2( 2
1:2 118166

1..ل .تله وعليد 6( 82

١ 21( 0311  86 66 112.رن 1ل 000
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151.مده 00110 "621,

لطع خبطم اد شعير خقيزا من حفطة ,الم (لقغيوين ورزق منه
للنك وم بخالف عير بالعراق خاصة وضائع كسري على جربان
الارض وعلى  النخل والزيتون ولملباجم والغى .ما كان .كسرى .الغاه
من معايش الناس وامر كسرى فدونت وضائعه نسضا
فانخنت نسخذخ منها فى ديوانه قبله ودفعت نسخة الى عيالة

لخراج لجنبوا خراجم 005

ألى قضاة اللور وامر القضاة

أن يكولوا بين عمال اللور والزيادة على اهل لخراي فوى ما فى
الديوان الذى دفععت اليه نسخته وان يرفعوا لخراج عن كلّ
من :اصاب زرعه او شيا من غلانه آفة بقدر ميلغ تلبك الآفة
وعمن هلك من اقل ل_زية او جاور *#خمسين سنة» ويكتبوا 01

اليه.بجا يرفعون .من ذلك ليامر حكسبه للعمبال ولا' لوا بين
الا سن

راق له دون -عشويى_سبنة ' وكان

“لحتبءومن

كسبرى .ولئ رجلا من اتلتاب نابها بالنبل والمروعة والغناء
واللفاية يقال له بابك بن البيروان > ديوان المقاتلة فقال للسرى
أن أشوى لا ينم الا ياواحجية جلي فى كيل  5اليه لماجذة؛
من صلاح امر الملك فى جنده اعطاه ذلك فامر بابك غبنيت له

فى الموضع الذى كان يعرض فيه لأند مصطبة وفرشل له عليها
بساط سوسناجرن ا

فل

اطق وساي

اله ديشانة ”لتوكات دريف

جلس على ما فرش له ثم ثادى مناديه فى شاعد عسكر كسرى

.الاجنبا من ) 12ء غ (

.لنيسين من السنين >©( 6 ©») 138
٠

3 .137أع تا

(6

زليل

تلك

 0واداروا الامر ينيم فاجنيعت 0

 5أرض كسورم تمانية درام وعلى ك 0حتويحت

1

م

أرض د" سبع

درام وعلى كل اربع أخلات فارسي درتها وعلى كل سن أخلات
دقل مثتل ذلك وعلى كل ستة اصولٍ زيتون مثتل ذلك وثر

يضعوا الا على كل خشل* حخريقة "أواجتمع خير شان ورك
ما ع

ذلك

من

الغللات

السبع

ثقيى

الناس

فى معاشع

والزموا

الناس الللزية ما خلا اقل البيوتات والعظماء والمقاتلة والهرابؤة
والتاب ومن كان فى خدمة

عنشر د,كنا ركلا

الملك وصيروها 12على طبعات احم

وعد وأربعة كقدر أكتثار اليجل وأقلاله وم

جلرموا :لإحزية من كان أقى لغ من السق "دون الفشريق أو كاردا
1 0 6-0

5

70 00بامضائها والاجتباء

الى2

 6وتأويله الامو لهنواضى و 2الوشائة  595 .بها عر

أبن لدشجلاب خبين افنج بلاد الفوس وامو ياجنباء 'امكل الهكة

علبيا الا أنه وضع على كَّ جريب أرض غامر على قدر احتماله كر

مثل الذى وضع على الارض الموروعة وزاد 0

ا

داع 221
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السنة  3كله جم وتجمع ق" +يبوت أموالنا من الاموال ما لبى

لهذ ولحكجنا ال رتداركه او حعيء ببخلنا فيه مالا كانيت
الاموال عندنا معدة موجودة وثر نرد استثناف اجتبائها على

يك الال اجا'تروى_حيبا رينا من فلك واجمعنا .عليه.خلمه

يشر عليه احد منع *فيه عشورة» ويرنبس بكلمة فكرر
ان ريسلوودلوك

كسرى هذا

وقآل للسرى اتضع ايها الملك عمرك الله لخالد من هذا لكاي
على الغانى من كرورم يموت وزرع يهيم ونهر يغور وعبين أو قناة

ينقطع ماوها فقال له كسرى يا ذا الكلفة المشوم من أى طبقات 0
الناس أننت قل أنا رجل من اللتاب فقال كسرى اضربوه بالدوى

 00وت فصريد "6بها اللتاب .خاضة” تبروا منه  4١الى ,كسرى

من رأيه وماجاء منه حنى قتلد وقل الناس حكن راضون ايها
منل
تم
االا
ا ملك بماانث ملزمنا من خراج وان كسرى اختار رج
الوأى والنصجحة فامرع بالنظر فى اصناف ما ارتفع اليه من
المساحة وعدّة النخل والزيتون ورووس ال دلملزية ووضع الوضائع

ءم
اغةش
عرفا
مته و
لاي يريما يردق أن فيه صلا رعي
فعه اليه فتكلم كل امرى منهم بلغ رأيه فى *ذلك مى/ر
فيه

شى  1ربش
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وولّى القيام بامورمم رجلا من نصارى اهل الاهواز كان ولاه الرثاسة

على اكاب صئاءائه© يقال له برازة رقّة منه لذلك السبى ارادة »
ان يستأنسوا ببرازة خال© ملّته ويسكنوا اليه واما سائر مدن
الشأم ومصر فانم خطيانوس ابنتاعها مى كسرئى بامسوال عطي

جلها اليه وضينى له فدية .جكملها ,اليه فى كل سنة عل 100
لا يغرو بلاده وكتب تلسرى بذلك كتابا وختم هو وعظماء

الووم عليه فكانوا جملونها اليه فى كل عام ©

وكان ملوك فارس

بأخذون من * كور من * كورتم قبل ملك كسرى انوشروان فى

خراجها الثلث ومن كور اللسرببع ومن كور لخمس ومن كور

السدس على قحر شربها وعمارتها ومن جزية الملماجم شيا معلوبا
تام المقليك 'فباك يل "كيرودا فى آخر ملكه عسع الارض سهلها

وجبلها ليصم لذراي عليها فسحت غير أن قباذ هلك قبل أن
يساككم له أمر ذلك امساحة حنى أذا ملك ابنه كسرى امسر

باستتيامها .واحصاء النضل والزيتون وللباجم ثم امو كتابة
 5فاستخرجوا جيل ذلك واذن للناس اذنا عاما وامر كاتب خراجة

أن يقرأ عليه لممل الى اساخرجت من اصناف غلات الارض
وعدن النتخل والزيتين وللماجم فقرأ ذلك عليج ثّ قل لو

كسرى أنا قد راينا ان نضع على ما احصى من جران عذه|
المساحة مى .الناخل والزيتون ول-لماجم .وضائع ونأمر باعجامها في

وأراد بآ و6( 8961 2
أ رم زآ ( 29.

2( 26202 2187.

.منتاعائة الاطظانه 0000

.نكال ( )© 22بآ (24

.قارادة 1

,روارادة غ

بغلات ») 102ع
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فكتب كسرى الى خطيانوس يذكر ما بينهما من العهيد على
الهدنة والصلح ويعلمه ما لقى المنذر عاملة على العرب من خالد

إَبِنَ جبلة' النى ملكه على من فى بلاده من العرب ويسله

إن ايآمر خالتىاء ان يرن على المنذر ما غنم مى .حير وبلاده
ويدفع اليه دية من قنل من عربها وينصف

المنذر من خالده

إأآنالا يساخف ما كنتب به من ذلك فيكون انتقاض ما

الييئهما مى *العهيكد والهدنخة© بسبيبه ووائر الانب آلى ++طيانوس

اا انصاف المنذر فلم جفل بها فستعل كسرى فغرا بلاد
ايخطيانوس فى بضعة وتات * الف 0

فاخش .مدينة دارا

اومدينة الرهاء ومدينخة مَنْبِج ومدينخ قنسرين ومدينة حلب 00

إمدينة أتطاكيّة وكاننت افصل مدينة بالشام ومدينة ثامية
ومدينخ يا ومدنا كتيرة متاخمة لهذه المدائى عنوة حي 6

كل “ما كن لان نمراق والخروضن يت اقل مذينة الطاكي:
ونقلهم الى ارض السواد وامر فبنيت ل 8#مدينة الى جنب#

مدينة طيسَبون » على بناء مدينة انطاكية على ما قد ذكرت؛
قبل
90607

واسكنج اياها و التى تسمى الرومية *وكور لهار كيرة
لل لها خمسة طساسيم طسوج تهروان الاعلى وطسوي نهروان

لاوسط وطسوي نهروان الاسفل وطسوي بادرايا وطسوي باكسايا
بأجرى على السى الذيى نقلع من انطاكية الى الرومية الارزا
لفا من القائلة 6 128ه ؛ (2
0

2

اللائلت

“الهدنخ والعهك  ©) 102غ (©
(2 6 6] 1812

او د أ 2 216.60

.وكرعا

مه1

اليدنى ففعل ذلك ره يتيك بها حبشيا الا قنله ثم كنب الى

كسرى بذلك فامره كسرى عليها فكان عليها وكان ججبيها *
كسرى  8حتى هلك وامر * كسرى بعحه م أبند المرزيان بن وضرز
فكان عليها حتى هلك ذامر كسرى بعده سجن بى المرزيا'
بعده ترح يدرك ب نن البينكان2

كسرى
 5أبى وهرز حتى للك ا و

أبى المريان من وهرز فكان .عليها ثر أن كسرى غضصب علي
خلف ليأنيته به اعل اليمن جكملونه على اعناقعٍ ففعلوا فلها
عظماء

قدم على كسرى نلقاه رجل من

فايس فالقى عليه سيفا

 0الى اليمن فلم يزل عليها حتى بعث الله رسوله م نحيدا صلعم ©
00

260

2

وكان فيما ذكسر بين كسرى أنوشروان وبين اخطيانوس  /ملك
اروم موادعة وعدنة فوقع بين رجل من العرب كان ملكه
خطيانوس على عرب الشأم يقال له خالكد بى جبلة وبين رجل
من خم كان ملكه كسرى
 5ألى الطائف

حل ما كين

وسائر تجار ومن

فيها من

خماق والبكريق واليمامة
العرب 2

له المنذر بسن

النعان ناشرة نفاغار خالك بى جيلة على حير المنذر فقتل من
أعكابهد مقتلة

عطييخ

لكا
اموفش
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رجع سريت ألى حديتثت

01

أبى اسحاق قال فلما انصرف

ورز الى

كسرى وملّك سيفا على اليمن عدا على للبش :تجعل يقتلها
ويبقر النساء عما فى بطونها حتى اذا اقناها الا بقايا ذليلة
عجمارين يسعون

قلبلك :فاتخذع حتولا واتظنقل من

بين يديه

كرابم فكث بذلك حينا غير كثير فر انه خب يرما ولممبشة ة؛
تنسبجى ببن يديه إكترابهم حنى

أذأ كان فى وسط منهم وجوه

اتى  قتلوه ووكب .بهم رجل مى للبشخ فقتل باليمن
عراب ح

وأوقنت فافسك ذفلما بلغ ذلك 1
من 2

دل

 0أو0

بعنثك بيهموهرز فى أربعة
 7يدع > رجلا جعدا 02

اقططا قد شرك فيه السودان© الا قنله فاقبل وهر حتى دخل
«قفصسارا  141غعء غ ,م (56
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.السواد للنل )02 6 6
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1
رجل من الاعراب 0

حال

له شر كضكد يما وليلخ 3

الننفن فذاذ!

 3الملقيبة نشابء معان الاك" اويل أبعةا الم “طسول لا
النشابة حقته واقيل وهرر حخئى دخل صنعاء وغلب
على بلا اليمن وفوق “عمالة ى"المكاليّقف> وق ابن نى امرن اا
 5كان

*بو أميةة بن  0أى
منه ومن ووز واألفيس يقول ابو الصَلّت ا
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بعدو واما مانوا كسراما وامرج أن تكون” قسيهموترة وقال اذا

م أن توما  0رشقا بالبنجكان  30 3د اليمن
ا وف

وك اا

ل يرى أن دون الظفر شيا وكان وفرز قك كل بصره فقال أرونى

عظيمق فقالوا هو صاحب الفيل ثم ثم يلبث مسروق أن نزل
فركب فسا فقالوا» قد ركب فسا فقال ارفعوا لحىاجبى وقد
كنا سقطا على عينيه من اللبي فرفعوتبها بعصابة ثم ارج نشابة

فوضعيا فى كبد قوسه وقل اشيروا لى الى مسروق فشاروا له اليه م,
حتى اثبنه ثم قال له ارموا فرموا ونوع فى قوسه حنى اذا

ملأها © سرح النشابة فاقبلت كنها رشاء حنى صكن جبهة

كثيرة وانفض صفه لما روا صاحيج صريعا فلم يكن دون
الهويمة شىء وامر وهورر بجتة ابنه من ساعنه فووريت وامر عجتةى,

مسروق فالقيت مكانها وغنم من عسك 2ما لا حصى ولا يعد
كترة وجعل الاسوار يأخذ .من لللبشة ومن ير ولاعراب لكيسين
والستبين فيسوقهج مكتفين لا جتنعون منه فقال وهمز اما مير

والاعراب فكفوا عن واقصدوا قصد السودان فلا تبقوا منج احدا
فقنلت للبشة :يومتذ حتى م يبق منه كثير م اد

( 0400ه

مملاً بها  © 408؛ (, 42لم  138؛ه ؛ 0.ه (
٠كمور 167

وخصرب وه

.وبين
كببر 161

م1

عسكرنا فثار اليه سفهاء من سفهائنا فقتلوه وقد كنت لقتلة
كارعا' قال» وهمز للسول قل له انهة لم يكن ابنى انما كان ابن

زانية ولو كان ابنى لصبر وثر يغدر حنى ينقضى الاجل الذنى
بيننا ثم أمر فرمى به فى الصعيد حيث

ينظر الى جتبانه

وخالف أن لا يشرب :خيوا ولا يدمق رأسه حص اينقطا
الاجل  بينه وبينه فليا انقضى الاجل الا يوما واحدا امر بالسفن

التى كانوا فيها فاحرقت بالنار وامو با كان معام من فضل كسوة

فاحرق وثر يدع منه الا ما كان على اجسادج ثم دعا بكلّ ناد
مععٍ فقال لاعحابه كلوا هذا

الزاد فاكليه فلما انتهوا امر بفضله

مفالقى فى الجحر ثر قم فيه خطيبا فقال أما ما حرقت من
سقنكم .ثانئ اردت :أن تعليوا .انعد  0سبيل :الى بلانكم ١أيذا

واما ما حرقايت من تيابكم فانه كان يغيظئ ان طفرت بكم
لبش أن يصير ذلك اليج واما ما القيت من زادكم فى الجبر
ثانى كرت

أن يطيع احدل منكم أن يكون معد زأد يعيش به

وأن كنتم ا تفعلون اعتيدت على سيفى هذا حتى إخرج من
ظهرى ذانّى ثر اكى لامكنق من نفسى ابل! فانظروا ما تكون

حاتلم اذا كنت رئيسكم وفعلت هذا بنفسى ققالوا #لا بل
نقاتل معك حتى نموت عآنخرنا أو نظفر خلما كان صبص الوم
الذى انقضى فيه الاجل عبى اتكابه وجعل الجر خلفه واقبل

.الذى  102غء ( +ه

 108.ء 0. +

(54

.فقال  108غء © (»6
.قالوأ ١ © 14 (4

م9

علي قاثدا من اساورته يقال له  00كان © كسرى يعدله بالف

اسوار وقوام وجهرتم وامر كملق فى ثمالى سفاتئى فى كل سفينة
ماثة رجل فركبوا الكو فغرقت من التمالى السفى  0سفينتان

وسلمت سيت تخرجوا بساحل حَصَرمُوت وسار الي مسروق فى
ماثة الف من لملبشة وكير والاعراب وحق بابن ذى يسزن بشرة
كقير ونول وصرز على سيف الجر وجعل الجر وراء ظهره فليا

نظومسروق الى لتقم طمع في ريسل الى وصرز ماجاء بسكن
وليس معك الا من ارى ومجى من تشرى لقك غررت بنفسك
وأتكابك فان احببت اذنت لك فرجعت الى بلادك وثر افوجك

وثم ينلك ولا احدا من اككابك منى ولا من احد من اسان ٠

مكرود وان احببت ناجرتك الساعة وان احببت اجلتك حتى
تنظر فى أمرك وتشاور اتكابك فاعظم وهرز أمرثم وراى أنه لا

طاقة له به فارسل الى مسروق بل تضرب بينى وبينك اجلا
وتعطينى موثقا وعهدا وتأخذف مثله مثى أن لا يقائل بعضنا
بعضا حتى ينقضى الاجيل ونرى رأأينا ففعل ذلك مسروق

ثم أقام نه

كل واحد منهما فى عسكه حنى اذا مضى من الاجل عشرة ايام

خرج  أبن وهرز يسير على فرس له حتى دنا من عسكرم وجله
فرسه فتوسط به عسكرح فقتلك ووهرز لا يشعر به فليا بلغد
قل ابنه أرسل ألى مسروق قل كان بينى وبينكم ما قك علمتم

فلم قتلتم ابنى فرسل اليه مسروق ان ابنك جل علينا وتوسط «ه
اء
السفاتى 1

م رسفى ”1

السفن نآ (56

.بنشى من ذلك  ©» 1328غ (2
120

ورج

.وكان 2( 6 © 1128
ل 62ل
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.سفاين |

م1

لبنا ثم ان الاشرم مات ومات أبنه يكسيم 5

اببى  نى بن

قاصد! الى ملك الروم ونب كسرى لابطائه عن نطر ابيه فلم
عنل

لعل.
ا

ملك

ألروم

*ما كب

» 6ووحجلدهد

كامى

عن

 0اليه

موافقتع أياه على الديى ذنكفاً راجعا الى كسرى ذاعترضه يوما
ةوقك ركب فصاح به ايها الملك أن لى عندك ميراثا فدءا به

كشرق لما نول وقل من انمت وما ميراقك قل أنا ابن الشيخ

اليمانى ذى يؤن الذى وعدته ان تنصه فات بيابك وحضرتك
فتلك العدّة حق لى وميراث ياجب عليك لخروي لى منه فرق
له كسرى وامر له بال ثخري الغلام م نجعل ينثر الدراع فانتهبها
 0الناس فارسل آليه كسرى ما الذى جلك على ما صنععت قل
انى ل آتك للمال اها جثتك للرجال ولتمنعنى من الذلٌ ذاتجب

ذلك كسرى فبعث اليه ان اقم حتى انظى فى ١أمدك اث الوق
كسرى استشار وزراءه فى توجيه لملند معه فنقال له الموبذان 6

ان لهذا الغلام حقا بنزوعه وموت ابيه بباب الملك وحضرته
 5وما تقكم من علّته أياه وفى سجوين الملك رجال ذوو تجدة

وبأس فلو أن الملك وجهغ معه فان أصابوا ظطفرا كان له وان
هلكوا كان قد استراح واراح ال

ملكته منخ وثر يكن ذلك

بيعيد من الصواب قل كسرى هذا الرأى وأمر بمن كان فى
السجون من هذا الضرب فاحصوا فبلغوا ثمالى مائة ذغر» خققود

ا

6:
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( 1م

 2:نط.2( 0

.ده

:عتق

2ه

 118اء 2( 66211 1

.ايها الملك 2 686.008 188

الكل
.رجل
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 (26أجل اللكا حن ذكزها .فلو ان املك تناولنا _بنصن .من
غير أن نستنصره تلان حقيقا بذلك لفضله وكرمه وتقدمه لسائر
'الملوك فكيف وقك نبعنا أليه موملين له راجين لان يقصم الله

| عدونا وينصرنا عليه وينتقم لنا به منغ فان راى الملك أن
يصدق ظننا وكقف رجاءعنا جه

معى جيشا

ينفون هذا العدوة

ا عن بلادئا فيزدادها الى ملكه انها من اخصب البلدان واكثرها

عليت ان بلادكم كما وصفت الى السودان غلبوا عليها لملبش:

لانن لد جل لبشه إفال :انوقووان :اتى لاحب ان سدق
ظنك وان تنصرف كاجتك وتلى المسلك للجيش

اراك

الى بلادك ؛

إن" اغرر اكتندئ :ول دينا سألنت" :نظا وانت على

ما تحب ذامر» بانواله واكرامه فلم يرل مقيما عنده حتى هلك
وتك كان د

وجيت

صرق قال قصيدة

له كه

نكا

بادميرية تدمح

وولدت

فيها كسرى

رجانخ أبنة ذى

جدن

فلما

لابرمخ

مع امه ركانة فى حجر ابعة فسيم ابى لابرعة فقال له لعنك

ألله ولعن اباك وكان معدى كرب لا جحسب الا ارم الاشرم أبوه
فاق امه فقال لها من انى قالت الاشرم قال لا والله ما هوا
ولو

كان أن ما سبنى فلان ناخبرته أن آباه ابو مرة الفياض

واقنصت عليه خبره فوقع ذلك فى نفس الغلام ولبث بعد ذلك 9

'.شنيعة ( 666 1128ه
الك ا “كبا وضفلك 2( 8117:0084 112
تقال 6 102ه
.وامر ام )2( 1 6
8و 12اء ) (
.ون ل

1

يوديه اليه فى كل م معليم يبعث اليه *فى كل عام 8وكتب
ألى وهرز أن ينصوف

اليه فانصرف اليه وهوز وملك سيف

بسن

تك يزن على اليمق وكان ابوه ذو يتن "من" ملوكل البون '5011/
ما حدكثنا به ابن حبيك عن سلمة عن ابى اسحاق من (0
 5عجر لبش وملكة ونوجيه كسرى من وجه ترب لبش باليمى »

وأما هشام بن نحيدء فانه قل ملك بعك ابرهة يكسوم قر

مسروق قل وهو اللذى قثله وفدزز ىا.ملبك كسرى بن '000
وتغى لليشة :عنى  ١اليسن اقلا ولاق ملل احدفتة ان ا ”0

القياض ذا يزن كان مى اشراف اليمن وكانت كته ريكانة اننا
اذى

جدن

كرب وكانعت ذأت

فيلدت له غلاما سماه معدى

جمال فانتزعها الاشرم مى أب مة فاحتنككها  1أبو مرة من

اليمنى فلحق ببعض مليك بنى المنذر اطنّه عرو بن هنى فسالة
أن يكنب له آلى كسرى كتنابا يعلمه فيه

قدره  35ونزوعة

اليها فيما انوع اليد فينه نقال'الا تكجل تان الى حلية ا 00
ا سنة وفادة وهذ! وقتها فاقام قبله حتى وفد عليه معه فدخل
مهمو بن هنك

على كسرى فذكر له شرف ذى يرن وحاله

واستأذن له فدخل فاوسع له عرو فليا راى ذلك كسرى علم |
اق.عرا م يصنع به نلك بين يديه الا الشرفةتاقبل |0
فالطفه واحسن مسلته وقل له ما الامر الذنى نزع بك قل ايها
 ٠املك أن السودان قى غلبونا #على بلادنا وركبوا منا امور )

465.006
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عتده . 13185,م20

(2

.غلبا
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.اللللى
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كل

قال وهوز أرونى ملكهم فقالوا شرى رجلا على الغيل عاقد! تاجهم
 1على رأسه بين عينيه بإفوتة حمراء قال نعم ق

| ذاك»

ملكه قال

| اتركود فوقفوا طويلا ثم قل على ما هقلووا قلس نحول على الغوس
| فقال 0اتركوهد فوقفوا طويلا ثم قل على ما هو قلوا قد تحول على
البغلة قال ابنة لخمار ذل وذلّ ملكه هل تسمعون أنى سأارميهة
فان راينتم اتكابه وقوفا ثر يتحركوا فاتبتوا حنى اوذنكم فانّى قد

اخطات الرجل وان رايتم القنيم قد استداروا ولاثوا به فقل
اأصبت الرجل فاجلوا علي ثم اوثر قوسه وكانيت فيما رعوا لا

يوترها غيند من شدتها ثر امر حاجبيه فعصبا لهثر وضع فى
قوسه نشابة فغط فيها حنلى اذا ملأها ارسلها فصك بها
الياقونة التى بين عينيه فتغلغلت النشابة فى رأسه حتى
خرجبت من قفاه وتنكس عن ذدابته واستدارت للبشة ولاثت

به وجلت علي الفرس وانهرمست للبشة فقتلوا وهوب شريدع
ق كل بوجه ناقبل وهرر يريك صنعاء يدخلها حتى اذا ألىْ
بأبها قال لا تدخل رايتى منكسة أبد! اعدموا الباب فهدم باب5؛
صنعاء ثر دخلها ناصبا رايته يسار بها بين يديه فلمًا ملك
اليمن واخرججت من كان بهاء من لبش وبعث اليه بالاموال

فكتب اليه كسرى يأمره ان يلك سيف بن ذى يسزن على
اليمن وارضها وفرض كسرى على سيف بن ذى يزن جزية وخرجا 09
7

0

فال

1ق"

666

(2

اللي

2( 172 5
56

مك

و

سوام

ا

علكوا كان ١

ار

أردت به وان ظهروا غلى بلاده كان ملكا ازددتم ةا
فقال  5هذا00أ أخصرا لى كم فى سكجيلى مانلرجال تحسبوأ
له فوجدوا فى ساكونه ثمالى ماثة رجل فقال انظروا الى افضل

#رجل منهج حسبا وبيتا اجعلوه» عليق فوجدوا افضلج حسبا وبيتا

وفرز وكان ذا سئ فبعته مع سيف واأمره على اصحابه ثر جلع

قفماق سفائن  3ى كل سفينة مقة رجسل وما يصلحم ١
الكحر فخرجوا حتى اذا لججوا فى الجحر غرقت من السفن
سفينتان با فيهيا نخلص الى ساحل اليمن من أرض عدن سك

 0سفائن فيهن ستماثة رجل في وهرز وسيف بن ذى يزن فلما
أطمانا بارض اليمن قال وهوز لسيف > ما عندك

قل ما شت

من رجسل عربى وشرس عربى ثأرجعل رجلى مع رجلك حتتى
نموت جميعا أو نظهر جميعا قال وه.ز أنصفت واحسنت نجيع

اليه سيف من استطاع من قومه ومع به مسروق بى ابرة
*ثم سار »#اليم حنى اذأ تقارب

5جمع اليه جنده من 0
ت

العسكران ونزل الناس بعضهٍ ألى بعض بعث وهرز ابنا له كان
معد يقال له توزاذن» على جريحة خيل فقال له ناوشّج القتال

 5ننظر كيف قتنالهج تخي اليه فناوشج شيا من قتال ثر
ان
مرطعفى
قو
١حهنقا

سفى

نر يستطع لخر منه فقتلى غراف ذلك وهوز

عليخ وجدا على  /قنالج فليا تواقفف الناس حلا مصافع

 1208اع ؛ ( 2,م6

.وسار 1231
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عليه سيف بن نى يرن بيك ثم قال أيها الملك غلبتنا على

الاننا الأغريةة تقال كسرى اى بالأغرية لليشة ام الستك كل بل
للبشة نجمتك لتنصرقى عليعٍ وتخرجهم عنى ويكون ملك بلادى

لك فانن احب الينا منه» قل بعدت ارضك من ارضنا وى
أرض قليلة لخير انما بها الشاء والبعير وذلك مما لا حاجة لناو

به فلم اكنى لاورط جيشا من فارس بارض العرب لا حاجة الى
بذلك نر أمر» ذاجير بعشرة آلاف درم واف  0وكساهد كسوة حسنة

فلما قبض ذلك سيف بن ذى يون خب م نجعل ينثر الورف
تلناس ينهبها» الصبيان والعبيك ولاماء فلم يلبث ذلك أن دخل
حل اكفساى:تقبل لم العربنى  الذى  اعطيتة ما اعطيتهء ينثر م
دراه للناس ينهبها العبيك والصبيان والاماء فقال كسرى أن

لهذا البجل لشأنا ايتونى به فلما دخل عليه قل عدت

الى

حباء الملك الذى حباك به تنتره للناس قل وما أصنع بالذى

أعطانى الملك ما جبال أرضى التى جمّت منها ألا ذهب وفضخةء
الملك لبمنعنى ور

برغبه فيها لما رأى من زهادنه فيها أما جمت

من الظلم ويدفع عنى الخل فقال له كسرى اقم عندى حتى

انظر فى امرك فقام عنده وجميع كسرى مرازيته واهل الرأى
من كان يسنشيره

فى أمسر فقال ما نسرون  30أمسرو هذا

اليرجل

وما *جاء لد فقال قاثل منهٍ ايها الملك ان فى ساحجوذنك رجالا

لطعت واتلء5ا) لالظ اء  2ص غدظ ()70
1/2 16

58
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تح الاظ]ع
.اناه

 008. 6رت
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اع) ١ 27( 561 6020510 2 “أو نضح 6( 2 66 [/

.وينهبها

.حاله تعاء»

1

الى أن قنلت الفرس مسوقا واخرجوا للبشة من اليمن تنتين
وسبعبن سنة توارث ذلك منه أربعة ملوك ارياط ترم ابرهة ثر

يكسوم بن أبرفة ث مسروق بن ابرهة سج سيف بى ذى
رن لخميرى وكان يكنى بان © مق حتنى قدم على فيصر ملك
اليه أن لخسرجخ عنه ويليج هو

 5الروم فشكا ما © فيه وطلب

ويبعث اليه من شاء مى الروم فيكون له ملك .اليمن فلم
د

هن

بشك»

ور إل

عللدهد

ا

63

دريد ترج

على النعان بن اللنذر وهو عامل 65
* من

أرض العرب من

فشكا
العراق 7

0

لام

بير

فل لخبيرة وما يليها

البه ما حَ قبنة مىن البلاء

و والذلٌ فقال له النعان ان الى عاق كسرى” ونادة اق  2كلل 00

فاقم عندى حتى يكون ذلك فاخري بك مبى قال فاقام عند»

حتى خب النعان الى كسرى *تخي معه الى كسرى 2فلها قدم

يزن وما قدم له وسأل ان يأذن له عليه ذقعل وكانكسرئ أها
 5إكجلس 8

أبوان 05

الذى

فية تاحه

وكان تاجء

مدل

القنقل

العظيم مضروبا فيه الياقوت والزبيجى واللولو والذهب والفضّة معلقا
بشلسلة مم ذهب فى ”راس طاق جلسه ذلك كنات عنقه لا

تكيل تاجه آما يستر بالتياب حتى جلس فى مجلسه ذلك 00

يدخل رأسه فى تاجه ناذا استوى فى جلسه كشف التياب عنة
0لا
ف

برأة رجل ثم سر

كيل

 7كل زمن أرض العرب 1
اث سراءدع)  3 ©] 2د

رك  6-0-0هبيخ لم -خلها اشح ١

":اه م ١ 52( 151 آنا 11خل نك
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.من أرض

(.معة تتتلآه<. 5اء 5118صثن)  1128ء غ 0,

العراق ا

(2ه
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(.طءوتط غك آللاظط

م1

قل فاقبلت الطير من الجر ابابيل مع كل طيره ثلقة اجار

حجران فى رجليه وحجر فى منقاره فقذفت ألجارة عليه لا تصبيب
شيا الا .مشمنه وال نفغط ذلك الموضع فكان ذلك اول ما كان

الجدرئ والخصبة والاشجار المرة فالهدته لممجارة وبعث الله
اآسيلا تيا فذهب به فلقام فى الكو قل وولّى ابرعة :ومن بقفى ه
ضمعد هرابا غخعل

أبرعة يسقط

عضوا

عضوا

وأما حمود

فيل

النجاشى افريض وثم ات  4رفذنجا واما الغيل 0
بن خرى د تلان سس ” 7فقبلا رأسه 85أنمتة كنت
أعلم »

8

أبى حبدكد

اا ا

سى أبن أساكاق

عسن 01

الب من عتبة بن المغيرة بن الأكنس .انه :حدّث أن أول

نما رويت لللصبة وللدرى بارض العرب ذلك العام وانه اول ما
زوى بها مرار الشاكر الكرمل والكنظل والعشّر ذلك العام ©

قل ابن اسحاق وليًا هلك ابرعة ملك اليينى ابنه فى لملبش:
2

بى أبرهة وبه كان يككنى فذلت  10وقباثل اليمى ووطقنج 51

بشة فنككوا نساءم وقتلوا رجاله واتخذوا ابناءم تراجية

ويبن العرب قل ولما رن الله لخقيشة عى مكظة فاصابه ما
ينم
صاب من النقية عظمت العرب قريشا وقلوا اهل الله قائل الله

نهم فكفاع موونة عدوع» 2قال وليًا هلك يَكُسوم بن اببعة ملك
ع فى لخلبشة اخوه مسروق بى ابرهة فلمًا طال البلاء على مه

اليمن وكان ملك لْلبشة باليمن فيما بين أن دخلها ارياط
.منها  118اه
119

رم ( 004.ه

عمم»
فعلن *هذا العرب» غضبا لبيته لانقضنه را حيرا وكنب إلى

النجاشئ خبره :بذلك ويسله أن يبعت اليه بفيله نحببوق
وكان فيلا لم ير مثله فى الارض -عظما وجسها وقوة فبعثك بم
اليه فلما قهدم عليه الفيل سار ابرعة بالناس ومعه ملك حير

#وتفيل بن .حبيب الشتعى «فلما دذا من القع اشر اافصايه لال '
على نعم الناس فاصابوا ابلا لعيك المطلب وكان نغيل صديقا
لعبد المطّلب فكلمه فى ابله فكلم نفيل ابرعة فقال ايها الملك

قل أتاك سيد العرب وأفضلع قدرا واقدمع شرنا حمل على
للياد ويعطى الاموال ويطعم ما هبيت الريم نادخله على أبرعة
م فقال حاجتك قل تمد على ابلى فقال ما أرى ما بلغنى عنك

الا الغرور وقد طنننت انك تكلمنى فى بيتكم الذى هو شرفكم
فقل عبد المطلب اردد على ابلى ودونك البيت ذفان له ربا
سيمنعه ذامر برد أبله عليه فلما قبضها قلدها النعال واشعرها
وجعلها هديا وبتها فى لثرم تاسى يصاب منها ثىء فيغضب
ووارب الخلرم واوق عبت الطلب عق خحرى' ومعه .عبرو .بن عانذا ١
ن

لام  +أن الب وولشع رحله © فامنع حلالك

لا يغلبن صليبهم
0

02

02

أن كنات

6

 2كل (2

ََ

3

وماكالهم عدوا مكالك
عه

-

تاركهم ملسا

.قال  132غء غ (6

2

حامر ما ك١

1
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.وخلاله  2ه بآ , 402.حله  © 138؛ (24

يان

لكك

»( 7111.ه

.يا رب , 138اللخ

سرع

الكغبى عن الى مالك الحميرى عن عطاء بسن يسار قل ونا
حيد بن *أى سعيد © التقفى عن يحلا بن عطاء عن وكيع

الى اعفس عى اعمد( :ى :رين :العقيلى' تاق ونا سعيي بن .مسلم
 0عل الله يتى اكتبى عتن محامفت .عبن ابى_ عباين ا
| حديث

بعضاع فى حليث بعض الوا كان النجاشى قد وجهده

ل إا ممم فى اريطم :آلاف :اك البنى ناداخها ولب :عليها
 1فاعطى الملوك واستذلٌ الفقراء فقام رجل من لملبشة يقال له ابرعة
| الاشنم ابو يكسم فحط الى طاعتم ناجابوه فقتل ارياط وغلب
على اليمن فراى الناس يتجهزون ايام الموسم لاحح الى ألبيت

الى

تعب الملن ذقل! جححوىنى الى بيك اللا يكم

ترا نين حارة تالاف| كسوته .لوا هاابأق .من,ههنا
اه
الوساثل قل والمسم لابئين آلم خيرا منه ذبنى لهم بيتا عله
'بالرخام الابيض والاحجر والاصفر والاسود وحلاه بالذهب والفضة
وحفه بانجوهر وجعل له ابوابا عليها صفائم الذعب ومسامير
الذعب وفصل بينها بالجوهر وجعل فيها باقوتة جراء عظيمة وجعل 51
لهاء حجابا وكان يوقكد بالمندل ويلطخ جدره باللسك فيسوده حتى

يغيب للوهر وامر الناس عجو نحكه كتير من قبائل العرب
 00كاك فيه رجال يتعيدون ويتالهون ونسكوا إله وكان

 00تاي صورضن لاطا بكي خلنا كان اليل من" اللبالى م
بر احدا يكرك فقام نجاء بعذرة فلطي بها قبلته وجمع جيفا:ه

فالقاعا فيه تأخبر ابرعة بذلك .فغصب غضبا شديد! وقل انها
له 122

ل

«ضاككم ارم

مسر

رسعييل

1

(2

نر
والعدس لا تصيب منه احد! ألا هلك وليس كله اصابءت
وخسجوأ هاربين ينتدرون

الطويف

منه

الذى

جاووا ويستلون

عى نقيل بن حبيب ليدلعٍ  0الطويفٍ الى اليمن فقال نفيل ٠

المغلوب غَيْر الغالبٌ

6م «المعراوالالة'الظنالتك 0
وقال تفيل ايضا

ألا حييت عنا يا ردينا تعمناكم مع الاصباح عينا
ن 0د

ثانا قابس

2-00

1

منكم كاسنا

ردياة ع ريت

ولع تن

د

2ه

لدى حك
0

01

اذالعدرتنى سيط

ا

حَيدتٌ الله أن 005

طبرا

فكلّ اليم 1

عن اتقبيال

-

6

فلم يقنر لقابسكم لرينا

3

وثم نابى
كفن

الوكطلت مارأينا
د

60

لم

ماه

حكا ر5ه

فات

1

بين

كلقن علفيتا

كار 0ى :للحبسان دينا

ن#خرجوا يتساقطون بكلّ طريق ويهلكون على كلّ منهل واصيب
ابرعة فى جسده وخرجوا به معهٍ تسقط اثامله أملة املة كلما
*صا
 5شقظطتى انء (خلة +اتبعتنها مفدا اردق سيكت ف

ودما م ححتى

قدموا به صنعاء وهو مقل فرح الطير ذا مات حتى اتنصحع صحره

عن قلبه فيما يزعين » 2 4حدقتى لخثارث قال سحابق ١
سعد قال سا حمل بن “عر “قال سا عبك اللا بق حكفان 0
ابئ -سليمان عن بيه قال" ونا حبى بن اعيت الكرا 00
السلمانى عن

أبيه قال وننا" عبتن

166

. ' 2( 1قل 2( 51:004 6 1152

دمت
و

ذأتانا رءططاء5ت. 02 8غأممصه

) نت

ع و الدعاءو» 0( 513 2

رو بن (محبر
اللته يتخ ععسو
0لا فى لاط  8 66ترات
5ه معه 1عمط ع 0فج

ودم

.ثم لاريم ٠5  1كوت لا

أو

لّوالميُنالوا عَيْرَ خزىي وكان الحين يهلكهم غنالك

ولم أُسْمِعٌبأرجٍس من رجال أرادوا الع فالتقكوا راك
جروا جوع بلادعم والفينّ كى يَسبِوا عيالك

ايه معييفعا جلا باهم جهن

اانطلك :عؤاومن».
0 00ك الطليه جلف البآن .باب"اللعيهة و

:
معد

فربيش

من

إل شعفت

دبال فاتك زوأ فبيها ينتنظرون

ما أبرهخ

فاعل بمكة اذا دخلها فليا اصبحج أبرعة تهياً لدخول مكة وفيا

البين ثر الانصراف الى اليمى فلما وجهوا الغيل اقبل ثفيل بن
حبيب الكتّعمئ حتنى قم الى جنبه ثر أخذ بإذنه ذقال برك م

مكيود وارجع راشد! من حيث جتن ذانك فى بلك الله لخرام
ثم ارسل اذنه فبرك الفيل وخري نفيل بن حبيب يشتك حتى
لكيل وضربواالفيل

؟صعدافى

ليقوم اق وضربوا فى رأسه بالطبرزيى

ليقوم فاق فادخلوا حاجن لهم فى مراقه فبرغوه ليقيم ثاى فوجهوه
راجعا الى .الِيْمِن فقام يهرول ووجهوه الى الشام ففعل مثل ذلك
ووجهود الى المشرق ففعل مثل ذلك ووجهوه الى مكذ فبرك وارسل

يعرليا»> من الكر امثال لخطاطيف مع كل طير منها
طله
ال

ثلثة اعجار جملها خر فىمنقاره وحران فىرجليه مثل لخيص
ولوا ولم كبوا وسوى [١الجر و

هنانك

لم استسع يوما بار جس منهم يبغنى قتالَك
نمه

5ع

2.

لكك

# 756لقفصسيتل

000
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يرجع عنه ولا يهحم البيت ذابى عليه والله أعلم وكان ابرعة .
قد رك على عبد المطلب للابل التى اصاب له فلما انصرفوا عنه
أنصرف عبد المطلب الى قريش ناخيج لخبر وامرع بالخرويج 5

مكلذ والتكور فى شعف لمإبال والشعاب خونا عليم معمة للمليش
5

ثم قم عبد المطلب ذاخذف كلقة الباب باب اللعبة وقام معه
يلعون

نفر من فريش

الله ويسخخصرونه على ابرعة وجنله

نقال

عبد المطلب وهو [خد كلقة باب اللعبة
ب رب ل ارجدال لهم سواكا

ا الا

ا و م

ان اعدو السينيت مك داكا

40
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أننت

الذى

أن جاء
2
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له كذلك

اقل

لخبال وقد اصاب له الملك ماثتى بعبر فاستاذن له عليه وانفعه
عنده بما استطعيت قل افعل فكلم انيس اببعة فقال ايها الملك

هذا سيد قريش ببابك يستآذن عليك وهو صاحب عير مكة

لالم اللين| بالشهل 'والوتحوين  3-رووس:لخبيال 'فاكن اله علييك
فيكلمك حاجنه واحسى اليه قل فاذن له ابهة وكان عبده

الطلب رجلا عظيما وسيما جسيبا فلا ره ابرعة اجلّه واكرمه

ان جلس نحته وكه ان قراه لملنبشة ياجلسه معه على سرير
| ملكه فنزل أبرعة عن سريرة نجلس على بساطه واجلسه معد عليه
آلى جنبه ثم قل لترجمانه قل لهه حاجتك  الى الملك فقال له

ذلك الترجيان فقال عبى المطلب حاجتى الى الملك أن يرد على ٠
ماثتى بعير اصابها لى فلمًا قل لم ذلك قل ابهة لترجمانه قل له

قد كنت اتجبتنى حين رأيتك ثر زعدت فيك حين كلمتنى
اتكلينى فى ماتثتى بعير قد اضصبتها لك وتنرك ببتا

هو دينك

ودين أباثك قد جئن لهدمه لا تكلمنى فيه قل له عبد المطلب

اأقى أنا رت الابل وان :للبيت ربا سيمنعه قال ما كان ليمنع مذنىى,

قل ات وذاك اردث الى ابلى» وكان فيما زعم بعض (محل العلم
قد ذهب عبد المطلب الى ابعة حين بعث اليه حناطة بعروة

كاين

بى"د
عر ب
عذاىابن الحقل اقن :بك

مناه جكىن٠انة

وهو يومتذف سيك بنى كنانة وخُوَيلك بن واقاخ الفكية :وتو

يومد سيك عذيل فعرضوا على ابرعة ثلث اموال تهامة على أن رو

لقف 165112: 26

سجمءه

زشنةطادظ ”1وغل ( . .6نما مآ عء 2(. 00. 2

.ذعب © عبد المذلب م 61مع  011002ريعمر

1

لأميرئ الى مكة ذقال له سيل عى سيك هذا البلد 2وشريفم

ثم قل له ان الملك .يقول تلم انكئ له آت ربكم اها ها
لهدم

ألبيت

ذفان م يرد

فان مم تعرضوا دونه اأكعديرب قلا حاجة

حصرنى فاتنى به

فلما دخل

حناطة

لى بدماتكم

عن

مكخ ا

سبك فريش وشريفها فقيل له عبد المدللب بى عاشم بن عبن
مَئافٍ بن قصى نجاعه فقال له ما امه به ابرحظ قال لهعبن

المطلب والله ما نريك حربه وما لنا بذلك من طاقة هذا بيت
الله رام وبيت

خايله

أبراعيم او كما

قل نان جنعد

ذهو ينه

وحرمه  2وان خل بينه وبينك فوالله ما عنحنا من دفع عنع لا
كما
6

قال ل فقال  لم خقاطة

فانطلق يك الملناكرا كانم كلا

تيه بك ذنطلق) معدا عيي3ق
العسكر 0

المطلب ومعده بعض

عى ذى نفر وكان له صديقا حتى

أمرلى أن

بنيه حتى ألى
دل عليه > وف

فى حيسه نقال له با ذا نف هلل عذدك غناء فيهما نول بنا فقال

بداو كفن ويا غتفاء! وجل" اسر بيد ملبك مقط '0 0
داغدوا او 4عشيًا ما عندبى غناء فى شىء يما نول .بتك الا إن

أنيسا :ساكس للفيل .له صيديق :فساريسل .البدانارصية '00 1
عليه حقك واسله ان يستأقن لك على لملك فتكلية عا ترا
ويشفع لك

عنده

خير أن قدر على

ذلك

قل حسى

فيعثًا

ذو نفو الى انيس *نجاء به فقال يا ائيس أن عبد المللب سيدا
قفريش وصاحب

عير مكذ ياعم الناس بالسهل والوحوش فى رووس

طء  )»000. 518وحرمته ) (. | 50من فريش 1
عآ ( 004.
(.له 5111سدتاء .مده) فجاءه  2ر

6ه ؛ ( 004.ه

(.حرمته [ع 7حمد

ك7

,تجاعه مءتواعة:ط (. . 2و  118غء غ (4

يرق

لخنعمى فىقبيلى خثعم شَوْران واس ومن تبعه من قبائل
العرب فقاتله فهزمه ابرهة واخذ له نفيل اسيرذانى بفهلما هم
ل
يله
فال
نله ق
بقئ

ايها الملك لا تقتلنى فافج دليلك بارض العوب

وضاتان يداى لك على قبيلى© ختعم شهران ونافس بالسمع

والطاعة فاعفاه وخلى سبيله وخر به معه يدلّه على الطريق :
حتى اذا  5بالطائف خرن اليه مسعودٍ دن معتب فاريجان

ثقيف فقال له ايها الملك أنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون

اليس لك عندنا خلاف وليس بيتنا هذا بالبيت  2الذى تريد

ش

 ١يعنو >ن اللاث أنما ثريك البيت الذى عكة يعنون اللعبة واكن
'نبعث معك من يدلّك فتجاوزعنهع وبعثوا معد أبا رغال نخرج وه
اأبرعة ومعه ابو رغال حتى انزله المغمّس 4فليا انزله به مات ابو

رغال هنالك » فرجمت العرب قبرهفاهلوقبر الذى يرجم الناس
بنشة يقال له
لم
للا
الالغمس ولما نزل ابرهة المغمس بعث رج
الاسود بن مقصودي/ر على خيل له حتى انتهى الى مكّة فساق

أليه أموال اهل مكة مى قريش وغيت واصاب فيها ماثتى بعير,
و
ه.
وشم
لعب المطلب بن عا

0

يومقذف كبير فريش وسيدها فهيت

وكنائتة .تيكل امن اكان الت من اسائر النامين :بقتاله

ثم عرفوا انه لا طاقة له به فتركوا ذلك وبعث ابرهة حناطةم
.قبيلتى  © 4ب[ (©
نبت  102والبباحت ( 205111.ا©) 6( 1
.بذلك 6» 1382ه ( 00. +ء
 10251120 56510]6112,غطة61ط110آ (2
#قناك لآ هء  2م
مقصود
و مفضود  2ر
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أ  [62له ين
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العرب فلما سمعدت بلذلك العرب اعظهته وكبر عليها تخرج رجل
من بنى مالك بن

كناتة حتى قدم اليمىن فدخل

الهيكل

فاحدث فيه فغضب ابرعة وأجمع على 2غزو مكذ وقدم البين
0

سائرا بالختبشة ومعه الفيل فلقيه ذو تقر للميرى نقاتله

ةفاسره فقال ايها املك انما انا عبدك فاستيقنى ذفان حياقى خير

لكا من اقتى  فاستيقك قر اسار حلقية 'ثفيل :بن حبيب اللكلا|د
فقائله فهزم اكابه واسره فسأله أن يستبقيه ففعل وجعله دليله
فى ارض العرب »

رجع للديت الى حديث ابى أنحاق قل ثم ان ابرعة حين
 0اجمع :السير الى البيت امر الكبشان فتهيأت وجهبوت وخرج
معه بالغيل قال وسمععت العرب بذلكن ناعظمود ونظعوا به ورأوا
جهاده حقا عليع حين سمعوا انه يريك هدم اللعبة بيت

شرام  3لرهجل

الله

كان من اشراف اغعسل اليمن وملوكتع يقال

له ذو ذَعْر فرعا قومه

ومن أجابه منهٍ من سائر العرب الى

أبرهذ وجهاده عن

وأخران

 !5حرب

بيت

الله وما يريد من خدمه

فاجابه من اجابه الى ذلك وعرض له فقاتله فهنم ذو نفرواعحابه
واخث له ذو نفر اسيرأ أ يتنو قلف اراد قنله قل له ذو نغر

ايها الملك لا تقتلى نانه عسئى .ان يكون كونى معك
لك

مى قتلى فتركه مىالقتل

 0ابرهة رجلا حليما م مضى

اا

وحبسه

عنده فى وتاق وكان

ابرفة عل

وجيءه ذلكا يريد م

 0-0له حتى اذا كان بارض حَنّعم عرض له ثفيل بن حخبيبٌ
(1:غ 518مز ؤقع 2 )6ول 118616. _- 2( 086:

.هله 40

ولممو

فبعث اليه فيه بغذائه وكان يأكل لخصى فلما الى القيم بغذائه
قانُوا والله لى اكلنا هذا لا تزال تعيبنا به العرب ما بقينا

فقام .محمد بى خراعى نجاء ابهة فقال أيها الملىك هذا ييم
عياد لناللا نأكل فيه الا لملنوب» والايدى خقال له ابرع

ق|سنبعث اليكم ما احببتم ذاما اكرمتكم بغذائى انزلتكم متى :
ِ ثر أن ابرعة توج محمد بن خزاعى وامد على مضر وامره أن
أيسير فى الناس يدغيم الى حم القليس كنيسته التى بنا

سو اس الخال نحي" اذ قزل ببعضن:ارصن ”نا كبائة

ا

 0الاح إسراءهيام اوتزءتينا تجاء:لديخفوا:اليةرجلا“من
هذيل يقال له 0

بى حياض ٠ :الملاصى » فرماه بس فقتله 0؛

وكان .مع مد بن خزاعى اخوه  7فهرب حين قنل أخوه
فلحف

بإبرمة ناخبيره بقتاه فواد ذلك4

ابرمعة غضبا وحنقا

وحلف ليغزون بنى كنانة وليهدمى البيت »
واما عشام بى عمد م نانه قل بتى ابرعة بعد ان رضى عنه

النجاشى واقره على عله كنيسة صنعاء فبناها بناء محجبا م

او افثلة مالذعبٍ  والاضباع المخبة؛ وكتب الى قَيَصَر يعلمه انة
يريك بناء كنيسة بصنعاء يبقى .اترها وذكرها وسأله المعوئة له
على ذلك فاءانه /ربالصناع والفسيفساء والرخام وكتب

ابرهة الى

النجاشئ حين استتم بناوها افى اريك أن اصرف اليها حاج

ل  5.بآ ا  21 2والايدى 11. 5261105ئا67؟ ماوع" جده كل .لذبب 4

80
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اتللبى  102نء ؛ ( 004.ه

.لذلك  108كه ؛ 4( 2,
18

0الماضى

( 1010 1 0كر

عه
قد الى تلم با اعل اليمن ان يكون فيكم“ رجل حازم يانف عا
لمتن حين حكيته انه يسل
يأنف منه الرجال انى والله علو

الذى .سأل ما حكّيته ولا انعته عينا وايم الله لا يوخذ منكم
فيه عقل ولا يتبعكم منى خى© قثله تىء تكرهونه قل 2ثر ان

ةرعة بنى القليس يُصتعاء فبنى كنيسة لر ير مثلها فى زمانها
اب
بشوء مى الارض ثر_كتب .الى االنجاشى:؛ ملك للبشة أنى وا

بنيت لك ايها الملك كنيسة ثم يبن مثلها لملك لان كبلك

ولسمت © ناته حتى أصرف اليها حاب العرب فلما تحدقت العرب
ب*كناب اببعة ذلك الى النجاشئّ غضب رجل مى النسَاة 6
أحد
0

بنى فقيم ثم احدل بنى ملك رج حنى الى القليس فقعكد

فيها تر خريج فلحف

بارضه فأخير بذلك ابرعة فقال مى صنع

هذا فقيل صنعه رجل مى امل هذا البيت الذى نحم العرب
الدد كذ

لما مع

من قولك اصرف الببه حاج

اسمعرب فغخضصدب

جد نقعن فيها اى .انها ليت لخلى باعل تعب |1000
 5أبرعة وحلف ليسيرن الى البيت فيهدمه وعنك ابرهة رجال من

لعرب قد قدموا عليه ياتسون فصله منهج حمد بن خزاعى

ابن حزابة الٌّكوانى فر السلمى فى نغر من قومد معد /اخ له
يقال له قيس بى خراعى فبينا م عنده غشيج عيد لابرهة
واق  لست  ' 2( 625.020 8.27.2 6 418عذااء  72اا 0
5281 1

-صقط

 2كر

2 656

(كرالدء01
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ابره وكنابه 12
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.ى 2.ع  2 661022أمذناو 22,

ومعد  ] ©) 128ره

دس

اصيبها قبله فقال ذلك لك ثم اخربٍ دية ارياط وكان كل ما
ضنع ابرعة بغير غلم النجاشى ملك لملبشة فلما بلغه ذلك
غضب غضبا شديدا! وقال عدا على اميرى نقئله بغير امرى نم

حلف لا يدع ابرعة حتى يطأ بلاده وججر ناصيته فلما بلغ ذلك5
3

أبرمة حلف رأسه رط مل جرابا .من تراب اليمن ثم بعنثك باهلى

النجاشى وكتب اليه ايها الملك نما كان ارياط عبدك وانا عيدك

فاختلغنا فى امرك وكل .طاعنه لك الا اتى كنين أقوى منه
على امرلملبشة واضبط لها واسوس لها وقك حلقت رأسى كله
حين بلغنى قسم الملك وبعشت اليه عبراب من تراب أرضص الممن !
ليضعه 'نحدتن قدميه فيبر قسهه فلمًا انتهى ذلك الى النجاشى

للك امرض كلما .وا ابرعة أن النجاتى ,قد رضئ  عد #وملكة

على لمنبشة وارص اليمن بعث الى ألى مرة بن ذى يون فنوع

لكر ارات ريكانة اابنة علقية بى مالك بن زيد .بى كهلانة؛
وابو مرة ذو جدن وقد كانت ولدت لابى مرة معدى كرب بن

ا لبى مرق فولدت لابرمة بعد افى مرق مسروق بى أبرعة مكشيانينة

أبئة ابعة وهرب منه ابو مر فاقام أبرحة باليمن وغلامه عتودة
يصنع باليمى © ما كان إعظاد من شك

الختو ]| و على

"عيبل

وكان رجلا حليما سيدا شريفا ورعا فى ذينه من النصرانية قال

.باغل اليمى »( © © 118

1ك

للبشئ وكان فى جنده حتى تفرقت الملبشة عليهما فاكاز الى

كلّ واحد منهما طائفة منه تر سار احدها الى الآخر فلما

تقارب الناس ودنا بعضهٍ من بعض ارسل ابرعة الى ارياط انك

تلصننع بإن تلقى لملبشة بعضها ببعس» حتى تفنيها شيئًا
 5فابوز لى وابوز لك قاينا ماة أصاب صاحبه أنصرف اليه جنده
فارسل اليه أرباط أن قد انصفتنى فاخرج ترج اليه أبرهعة وكان

رجلا قصيرا نحيما حادرا وكان ذا دين فى النصرانية وخرب اليه
ارباط وكان رجلا عظيما طويلا وسيما وفى يده حربة

وخلف

ابرعة ربوة ممنع ظهره وفيها غلام له يقال له عتودةء» فلما دنا
م احدهيا من صاحيه رفع ارياط لارية فضرب بها على رأس ابرعة
يريد بانوخه فوقععت لرية على جبهة ابرمة فشامن *حاجبه
وعينه وانفه #وشفته فيذلك سمى ابرعة الاشرم وجل غلام ابرعة
أبرمة فقتله وأنصرف جنك

عننودة على ارياط من خلف

ارياط الى

ابرعة فاجتمعتن عليه لملبشة باليمن فقال عتودة فى قتله ارياط
 5أنا نوه > من فرقة رده ©  2اب ولا ا تكدمر:
قنلك ب
كنت
ن

قال فقال الاشيم عند 000

لعنودة حيك

أى يقول
با عنودة
١

قنلتد ولا ينبغى لنا ذلك الا ديته فقال عنودة حيى
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جنع لتتتام

صتدءه! علط تنحدة ذتلدجتاام منناتتنه
.بعد ذلك  1328غء م 0 02. 2:

!

|

زإادلة

له يقال له اركجدهه فى ومحدة

عبد!

قريب من

ا موضع الخ

التقيا فيه فلما النقيا سبق أرياط فرق ابرعة كربته فوالستن
560
ا عن

لحن ب ا

أنفه بدي 2

وذجمض ا

من

على زوجها حتى نا بى قل لك ذاك52م

ار يخلك ماناقر أن امل اليم عدوا “علية فقتلن “ذقال ابرع
قك الى 6تلم أن تكونوا احرارا وبلغ الناجاشى قنل ارياط فاك ان

الايكون له نافية دون أن يهريف دم ابرة ويطاً بلاده وبلغ
 ٠اأيرعة اليته 4فكتب أليه ايها الملك أنما كان ارياط عبدك *وانا
أعبدكء قدم كلق يريد توعين ملكك وقتل ج30

ع

فسالهة أن 01

لدالا ل امنجم الليمذا .رلودة دن« لسرت بالاعقن

النى وال لكك

اليه جميع ما انا فيه فابى الا خاريتى تحاريته

'فظهرت عليه وانها سلطالى لك وقك بلغنى انك حلفت

ان لا

الى اناا كبريات دمق :رتم "يلاد وق" يعقات اليك :بقارورة
ع 7دمى وجراب من تراب أرضى وى ذلك خروجك من مينك ور
فاستتم ايها الملك يدك عندى فما انا عبدك وعزى عزك فرضى

عند النجاشى وافد على عمله»
لجع اديت الى حديث ابى حاف

قل فقام ارياط باليمن

شنبين؟ فى سلطانه ذلك ثر نازعه فى امم لشبشة باليمن ابرهة
رجده  35أء أرجد 00
ند  21ذأزا للم آنا كذ ©

 5ل 1 15ل راث  5:لغنضة751 0 )5ل 2
ذلك 2 206 21ل (61 :تلط 01217
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 2(.أنا عصاتدة) أن 2511521
 27ا ( 2 6] 71111.تى
(اعك اء) سنتين

عل

مظادرته وان يكون امرم فى حارية لخقيشة ودقعة عن بلأذا
واحدا ذابوا وقلوا يقائل كل رجل عن مقولته وناحيته ذلما راى
ذلك صنع مفاتجم كثيرة ثم جلها على عدة من الابل وخرج
حنى

لعى جمعم

فقال هذه

مفانيج خراتن

أليمن 3ل

جدنكم

قبها فلكم المال والارض واستيقوا الرجال والذرية فقال عظييقظ
اكتب .بذلك إلى اللكا فكتبت اك النجاشى ككتب بالذل ا '
بغيول ان

منع فسار بق ذو ذنواس حنى

انا دخل

قل لعظييع وجه تقات اككابك فى قبض هذه

بض مبزعلا

لكخرائن ففرق ©

مدال كبلٌ ناحية أن'أذحوا كل حور أسود.قى 'يلدكم ا
اي

فلم ببق منفخ

أل الشريد وبلغ النجاشى مما كان من

ذى فواس تجهر :اليه سبعين الغا عليع تتبدان اجدها 000
الاشوم فلما صاروا الى صنعاء وراى ذو نواس ان لا طظاقم [ا
بع ركب فسه واعترض الجر فاقتحمه فكان آخر العهد به واقام
 5ابرهة ملكا على صنعاء وخاليفها وثر يبعث الى النجاشى بشىء
فقيل للنجاشى انه قد خلع طاعقتك وراى انه قل استغنى
بنفسه فوجه اليه جيشا عليه رجل من اأحكابه يقال له ارياط

فلمًا حل بساحته بعث اليه ابرعة انه ججمعنى راياك البلآن
والدين والواجث على وعليك أن ننظر لامعل بلادنا وديننا من

١ه مجى ومعك فان شتت فبارزى ذاينا ظفر بصاحبه كان الملك له
ثم

يقفل

اللشباشة فيها يننا

يرضىن"

بذلك

أرياط وأجمع أبرعخ

على المكر به فانعدا موضعا يلتقيان فيه واكمن ابرهة لارياظ |
يب

َّ (4آ , 1388 )»6سآ (©

مو

وعُمدان الذى حدثت عنه توا ممسكاه فى رأس نيف
الستهمهة وأسقله جصسروب

وخر الموحل  0التق الولبيف

مُصابيح السليط تلوح فيه

اذا يمسى تنباي العسرون

الخلته التى غرست اليه.

لسر لذو

يكاك 0

فصِبَمَ بعد جدّته راذا وغير حسنه لهب الحريفة
وأسلم

مستمينا

ذو نواس

وحَدْرَ كوه

متك

المشيقف

وقل ابن الذكبة  +التقفى ومو يذكرمير حين نول بها لا
أصاب! مناخ

دك ما للقتى من مفر ماعلموت يلْحقه والكب,
3ك ما للفتى
اعد

صاكية ©

قبائكل من

 :صياحهم

حمير

المقوبا

سعالى اكفثل عيويد

النئدا

تعمسيك ما ن
أ له من وزر 01
أو

ذا صَباحٍ بذات

العبَرٌ

و ينون مسن قانلوا بالزمر 6
2

ل مناخ رطساب الشك

النجاشئ منعند قيص جل جيشه فيهاثخرجوا فى ساحل
المَنْدَب قل فلما سمع بهم ذو نواس كتب الى امغاول يدعو

الى
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4
ضحضام الكر حتى افضى به الى غمره ناقحيه فيه فكان آخ

العهد به ووطي ازياط اليمى بالحبشة فقتل .ثلث رجالها واخرب

ثلث بلادها وبعث الى النجاشى بتلث سباباها ثر اقام بها
قن ضيطها  واذلها فقال قأثل من امحل اليمن ومو يذكر ما ساق

اةليج دوس ذو تعلبان من امر لخيشة فقال
ل كوس

يعنى ما ساق

ولا كاعلاق رحله

اليج من لبش

ذو حجن لدميى

فهى مثل باليمنى الى ألبيوم وقال

دا

عليها من" الكل

وما دخل

بعد الع الذى كانوا فيه وما هدم من *حصون اليمن» اوكا
 0ارياط ددن ار

ما 0

مع

من

7

0

سلكحين

وتمنؤواا

عَوْنَك 0يرد الدَمْعْ ما فنا لا تَمْلكى  3ف ذكر من مانا
دين

بيتورع

وثال ذو حون

ل

ولا عر

0

عه

حين 0
ساك

لشميرى فى ذلك

2
دعينى له أب لك لق

لتدى عزف القيان آ

نطيقى

اتسينا

نحاك

الله 0

الخير 0

على 1

إن م 1

8

و

مَقَرَقِبَ

فى

أسطلسوان

ر حصونقع باليين وما فعل

16

لى  538662ران هاه 2( 6,1

أَْوَُْت ريقى

د نبشقى من الكمر الرحيف

دن السيك د انهاه نر وذ عن القل
0

الغنائق أبياتا

د

يناطج

م رحخصى

00

ج

متها

062

ل

55
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الذى كان عليه ففعلوا»» 

د

وخرج دوس ذو تَعَلّبان

٠القيم على وجهه ذلك حتى تقدم  0على قيصر صاحب

السروم

فاستنصره على ذى ذواس وجنوده واخيره با بلغ منه فقال له

قيصر بعدت بلادك من بلادنا ونأت عنا فلا نقدر على أن نتناولها
بانتجنود وتلنى ساكتب لك الى ملك للبشة فانه على عذا الدين 5
 1وهو اقرب الى بلادك هنا فينصرك وبجنعك ويحللب لك بتارك من
 :ظليك واساكل منك ومن امحل دينك ما اساكلٌ فكتب معم قيصر

:| ١شلك لبشه "يذكك له حقه .وما لغ منه ومن اعسل دينه
و|بأمد بنصره وطلب ثكأره ممى بغى عليه وعلى امل دينه لما

اقدم دوس ذو تعليان بكتاب قيصر على النجاشى صاحب لخمبشة ١

ابعث معه سبعين الفا من لخبشة وامم عليع رجلا منعهٍ من
أهل للبت بقال له ارياط  +وعهد اليه ان اننت ظهرت عليه

افاقدل ثلث رجالع واخرب ثلث بلادم واسب ثلث نسائع وابناتهع
خوج أرياط ومع.ه جنوده وفى -جنوده ابرع القر ذوكب الجكر

ومعه دوس ذو تعليان حنى نولوا بساحل اليمن وسمع بهم ذوقا
انواس نجمع اليه كير وين أطاعه من قبائل اليمن فاجتيعوأ

اليه على اختلاف وتفرق لانقدلاع المذة وحلولٍ البلاء والنقية فلم
يكن له حرب غير انه ناوش ذو نواس شيا من قتال ثر انهزميا
إدخلها ارباط عجموعه فلما راى ذو نعواس ما رلى نما نيل به

وبقومه وجه فرسه الى الجر ثر ضربه فدخل فيه نخاض بهه
ص 1هه

.ققدم ) ريقكم  3ردقدم 0( 1.ة

.حت

تزع"
5, 01567نالأع©] 1اانا  :ارباط  22100أرباط 5

6 188ه (4

كتاطااء نعم

511أ5ه

66 1102111110 1١م

1
١

..

هع

٠فية طامع حنى ظهرت شبك
.

0

على

دلع © .

03

؟فى زمن أنومروان قإذا

بلاد©

وكان سبب ظهورجم أن ذا نواس لتميرى ملك اليمن فى ذلك

الزمان .وكان .يهوديا حقدم .عليه .يهودئ ببقسال له دوس من 11
أل
كران ذفاخبره © لن

كران قثلوا ابنين له ظلما وأس تعره علي

واهل كران نصارى نحمى ذو نواس لليهودية فغزا اهل كران
فاكتر فيه القتل تخري رجل من ال تجران حتى قدم على ملك
 010تاعلمد ما ركبوا به واتاه بالاتجيل قد احرقت النار بعضه
فقال له اليجال عندى

سفن

كتير وليست عنحى

وانا كاتب الى

قيصر فى البعتة الى بسفن أجل فيها اليجال فكتب الى فيطو

0ى ذلك وبععث اليه بالاجيل الرق فبعث اليه قيصر بسفنى
كتير 3

نجع لنديث الى حبيت
شلية قال 'حددى

ابن اسجاى  ..سا ابن حبك قال |

يد بين أكاةق عى عبد الله ب عن أب

وا

اتبنند عببنرو بنحَن انه .حدذّث أن رجلا من اححلرا

ةا زيمن عمر بن الب حفر خرية من خريا جران لد |
حاجانه فوجد عبد

الله بى القاممر حت

دفن منها قاعلا

واضعا يده على ضربة فى ,أسه سكا عليها بيده ذاذ! اخرت ينه

عنها انتعبت  2دما واذا أرسللت يده رذها عليها فامسك دمها فى
*بردء
يده خالرم مكنوب فيه ربى الله فكتئب فيه الى عمر خ

|

ي«امد فكتب اليج  4عمر  +أرن .أقروه على حاله ورذوا عليه الدفن
(اللساعتات  . 624182 71نيعا

بلطعدلك 1؛ه)  2ه4( 81

(21 6 1

الخبرك 6 4ه ©( +

(.نتعبت .تاءقل) |

اخبر (طاعدظ 6ه) 4 2
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.اليه آلا "1000

عدرل

ثم صاب ما أصاب امحل دينه من الاحداث فِن عنالك كان
أصل النصرائية بنجوان فهذا حديث نحيد بن كعب القرظى

وبعضل أهل جران عن ذلك والله اعلم» قل قسار اليه ذو
لنواس جنوده

من كدر وقبائل اليمن دمعة

 2دعام الى دين

اليهودية نخيرم بين القئل .والدخول فيها فاختاروا القتل نحل لهمه
الاخدود ديق بالنار وقتل بالسيف ومثّل به كل مثثلة حتى قتل
م

*قد سمعين © بعض
تعلبان على .فرنن له فسلك .الرمل فاتجرم قل و

امحل اليمن يقولٍ أن الخى افلت منهم رجل من اهل نجران يقال
الهجبار  0بن فيض © قال وأتست لوكين

عتخت2

ادق 0:

١

5

ححتنى انه دوس ذو تعلبان ثم رجع ذو نواس يمن معه من

اجنوده الى صنعاء من ارض اليمن ففى ذى نواس وجنوده تلك

ا

ألما ابن.جين قال دمآ سلمة

لذ ديق بن

لى قال آتيل الله على وله »قصل أضحاث الأخدود» النار
اذات الوقود» الى قوله باللهر العزيز لكوي يكال ك نا نافينا قنلة,
يان عبنك .الله بن الثامر رئيسه واماماغ ويقال عبى الله بى
التامر قتل قينل ذلك قتله ملك

ان قيله هو كان أصلل ذلك

الدين واما قتل ذو نواس من كان بعده من امل دينهد»»؛

اما عشام بن محمد ذانه قل له يول ملك اليمن منصلا لا يطمع

.حدممارن
للا

 1وحيان اللذذا مار نآ ال

2( 20006
لاطا

رم

.ودمعتك آلا نه ) (»

.تسنطضععمس, 1فيضن  6ر.م  5.ك:2( 1

ج 01زكر

45 005

.,صبامءء م1

: 28م.-....2( 1والله أعلم

عوممك

اليه فاخذه ثم الى صاحبه فاخبه انه» قد علم الاسم الذى
كنمه فقال له ما هقول

كذا

وكذا! تأل وكيف

علمنه

فاخية

سىك
فعل
نسك
كيف صنع قل فقال با ابن اخى قد أصبته فام
وما أظى -ان تفعل نجعل عبد الله بى التامو اذا اقى كران فر
ويلق احدا به ضر ألا قل له با عبد الله اتوحد الله وتدخل فى

دينى فأدعو الله فيعافيك يما انن فيه مى البلاء فيقول نعم
فيوحد الله ويسلام ويدعوة

لهء فيشفى حتى ثم يبقف احلا

بنجران به ضنر ألا اتاد فانبعة على امد ودعا له فعوق حتى رفم

شأنه الى ملك كران فحناه قال له افسحت على أعل قريان
 0وخالفت دينى وديى آباثتى لامتلنى بك قل لا قتقدر على ذلا

تجعل يسل به الى للبل الطوينل فيطوم عن رأسه فيقع اعلا
الارض ليس د املق وجعل

يبعث به الى مياه بنكجران ور ل

يقع فيها شىء ألا هلك ميقن فيها افخرج ليس مدو افا فلن
غلبه قال عبد الله بن الثامر أنك والله لا تقدر على قتلى حى

وتوشن الله فتومن بما آمنك بة فانك ان فعلت ذلك شل '
عائ فقتلتنى فوحك الله ذلك املك وشهك بشهادة» عبد الله
ابى الثامر فر ضربه بعصا فى يده فشجه شحة غير

كبية نقتلة

فهلك الملك مكانه وأساتكمع اهل نجران على ديى عبد الله بن
انشامر وكان 0

م

جاء

به

عيسى

بن

مريم

من

الأكخبل

وحيه

طقتاء) ويلهو 01م فيدعو بآاءء . . 6( 2يانه  © 418ب[ ا
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ون
حذتى محمد بن

كان اعن يويد يسن زياد

وميه بن كعبز:القوطى.قال .وجدتنى حيس

مهلى لبنى هاشم
احاق

ايضا

ال يعض امل كران ,أن اهل كران ..كاتوا |افل ,شيك يعبدون
ا

ل تا قرية من فراهنيا قرييا من بان وجرا ١٠

العظمى .التى اليها جماع أل تلك البلاد ساحر يعلّم غلمانة
اعيل جران السكر فلما أن نولها فيميون قل وثم يسموة بلبهد

الذى سماه به وهب بن منبه قلوا رجل ذولها 

ابتنى خيية

بين وان وبين تلك القرية التى بها الساحر تجعل اعلل كران
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عدى» فليا هلك ربيعة بن نصر واجتيع ملك اليمن الى حسان

ابن ثبان سعد إن كيب بن مَلكيْكوب بن ز,د .ين حبرو ١ |

الاذعار كن غا هاج ا  4ا الملك عن مجير وانقطاع
مدّة سلطانج وكلّ امر سبب أن حسان بن تبان اسعك *أنى
 5كوب  3سار باعل اليمن يريك ان يطأ بع ارض العوب وارض الحجم |
كها كانت الشبايعخة قبله تفعل

حتى

اذا كان ببعض

كرعت مير وقباثل اليمن السير معه

وأجايج فكلموا اخا له كان معه

أرض العراق

وارادواالرجعة

فى جيشه

الى بلادهم |

يقال له عرو فقالوا

له اقتل اخاك حسان مملكك علينا مكانه وتيجع بنا الى بلادنا
فنابعج على ذلك ناجميع أخوه ومن معه من كير وقبائل اليمن

على قتل حسان الآ ما كان من ذى رعين للميرى فانه نكل
( 06512مع م وغ صذ بوع) ) ركوط

0( )210,

,وقيم © (] النالنا 00
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لين روضة وأكمَةء فاكلت منها كل ذات تَسمَةء لما رئى ذلك
املك من قرهما شيا واحدا قل له ما اخطأت با شق منها

أشينًا فاعندكفىتأويلهاآل احلف بما بين لخرتينى من
انسان» لينزلن ارضكم السودان» فلتغلبنّ على كل طقل البنان»
رن لابين أبِين الى" تخران »"فقال لذ اللك وأيَبّكَ با ىه
أنّ هذا لنا لغائظ ميجع فتى هو كثن افى زمانى أم بعده قال

بل» بعدك بزمان» ثر يستنقذكم منه عظيم ذو شان» 2ويذيقع
أشك الهوان» قال ومى هذا العظيم الشانٌ قل عَلام ليس بحدتى

إل مسكن؛ خم من بيت ذى يزن* قال فهل يدوم سلطانه
أو ينقطع قال بل ينقطع ببسولٍ مسل» يأ باحق والعَكل» بين 0؛

افل الدين والقضل» بكون الملك فى قومه الى يوم القصل» قل
وما يوم الفصل قال يوم و

فيل" ارلا ا

من السهاء

بدعوات؟ يَسُمع منها الاحياء والاموات» وياجيع فيه الناس
للميقات» يكون فيه لمناتفى الغوز ولخيرات» قال احقق ما تقول
با  3قال 0ورب السماء والارض؟ وما بينهما من رفعة؛
0

نبأتك ء حق

ا

كلما قتع من

وقع فى نقسه أن الذى قلا له كاتنى من امر لملبشة
اق
رلى
عه ا
لبين
افل
وأ

ياصلحخ وكتب لت الى ملك
بم

لم لاف لله ليطت
0 :س
ببعة بن نصركان النعان بى المنذر مللخكيرة ومو النعان بن المنذرهء
مه
ل
م
الل

]12
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.انمانك به

رلل

فليملكن ما بين أَبِيّن الى جرش* قل» له الملك وابيك يا سطيم
ان هذا لغائظ موجع فتى هو كان با سطيم الى زمانى ام بعده

قال لا بل” بعده حين» اكثر من ستّين» أو سبعين» >ضين

من السنين» كل فهل يدوم ذلك من ملك او يتقطع قال 00
5نقطع لبضع وسبعبين > حضين
ي

من السنين “ 2قر يقتلون بسيا

أجمعون» وخرجون /منها هاريين» قل الملك ومن ذا الذى يلى
واخراجة قل يليه أرم ذى م

ذلك مى قنلج

رج عليقخ

مى عدن > فلا ,يتك منه .احدا  “ 0قال افيدوم ذلك من
سلطأانة أو ينقطع قال بل ينقطع قال ومن بقطعه قال ا

 0ياتيه الوحئ من

العلى ؛ قال وشن م هاا

بل

زكى

قال بطر من

ولد غالب بن فهر؛ بن مالك بق التصرء تكون اللد 00
كك ار الذهر 7قال وهل للدهر با سطيج من دا قال نعم 3
2

:

7

3

0

:

2

:

المسيثون» قل احق ما مخبرنا يا سطم قل نعم والشَفق/
5؛ والغسق »© والغكّف» اذا اتسق» ان ما انباتك به لحق» فليا

فرغ قدم غليه شف فداه فقال له يا شقف .انى قن رأيبث 00
هالتنى وفظعت بها فاخبرقى عنها نانك ان اصبتها اصبت تأويلها

كما قل لسطيم وقد كتمه ما قال سطلج لينظر ايتفقان آم
ذخنلفا نَُ قال فعسم رايت يعي

ومن  2ع ( +
32

 1.اء 2( 20. +

خرجت

من لكك

فوفتعت
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وقظع بها ذلما رآتما بعث في امحلمملكته فلم يدع .كامحنا ولا
احا ولاحَكنا ولا منجما الا جمعه اليه ثم قل له اتبى قد
رايت رويا هالننى وفظعيت بها فاخبروى بتأوبلها قلوا له اقصصها
اعلينا لنخبرك بتأويلها قال انسى اانخبرتكم بها لم اأطمتن .الى

خبركم عن تأويلها انه لا يعرف تأويلها الا من يعرفها قبل ا 5
أخبره بها فلما قال لهم ذلك قل رجل من القوم الذيى جيعوا
لذلك فان كن الملك يربك هذا فليبعث الى سطيم وشف فته
ليس احى اعلم منهما فهما «خبرانك بما سألت واسم سطع

رنيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذثّب بن عدى بن
از بن خسان وكان يقال لسطم الذئبى لنسبنه الى ذثب؛ بن 0
ان ستيديى يشكروين ركم بن أثرك ين نذهر

ا

ال فيس ين عبقر .بى ,أتسار لها قالوا .له ذلك بعت اليهما

فقدمعليه قبل شق سطع ور يكن فىزمانهما مثلهيا من
اللهان فلما قحم عليه سطج دعه فقال له ياسطيم انى قن
ايت رويا هالتنى وفظعت بها فاخبيق بها فانك ان اصبتهاة؛

صبين تأويلها قل افعل ريست حَمجمَة» *قل ابسو جعفر وقد
جدته فى مواضع أخر رايت حممة ©

نمَه © فوقء
م ظنَملْ

رض تهمة» ذاكلت منها كل ذأات حَمَحْمَة» فقال له الملك ما
خطأت منها شيا با سطج فا عندك فى تأويلها فقال احلف

0

الكردين مى حقش» لببيطن أرضكم الكبش 2ه

بن 110

أدوا جعفر 0

ولتاكأتتةغ 6 2ع ب[ د ععة8
مواضع 0

كل كل

لزه
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حجريبر
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 3العرب فهذ! .بيت علكة كير اذى أقنية كانتت العدة |
ين

دن

ب«

كان *بعدس تبع الاول زيك بن عرو شمر» يرعش ابن ياسر

ينعم ابن عيرو ذى الاذدار ابن عمه 2شمر يرعش الذى غنرا
الصين وبنى سمرقنك وحير لخيرة وهو الذى يقول

 5آنا شمر ابو كترب اليمانى  جلبت الكيل من ينن دا
ورا الصين فى +ية وجلا

لآنسى عنقا مودوأ 2

فتككم فج بلادهم بحكم

ومين مف

ا

القصيولة .كتلتيفاء "قال  0 0بعك شمر يرعش ا لع يننا

بع الاصغر وهو ثبان اسعد ابو كرب بن مَلكَيْكب بن زين
أبى تبع الاول أبى عرو ذى الانعار وهو الذنى قدم المدينة
وساق لخبرين من يهودٍ الى اليمن وعمر الببيت رام وكساه وقال

ما قال من الشعر فكل هولاء ملكه قيل ملك ربيعة بن نطو

اللخبى فليا علك ربيعة بن نصو رجع ملك اليمن كلم |0
حسان بن تبان أسعد أن كرب بن ملكيكرب بن زيكد بن عرو
ساابى حيد قل سا سليمة قال حدتنى اين
ذى الانعار»»
اماق عن بعض اهل العلم أن ربيعة بن نصر رأى رويا هالتة
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ابن الحنية كن

قخدم  20نيع قيل ذلك

فاقام عنده

شافع بى

كل

22

إن

-

الصدفى وكان

خلما أراد نوديعه قال تبع ما بقى من علمك

قال 1

ابر ناطف وعلم صادق قال فيل “جد لقيم ملكا يوازنى ملكى

اقل لا الا لملك غسان تَجِلٌ قل فهل نحن ملكا يزيد عليدة
:

الم فل وق فل اده البارهبرور» أي" بالقهور» ووصف .فى
#الؤيور» وفضلت أمنتته فى السفير» عر الظلم بالنور؛ امد النبى»
اطيبى لاماته حين

جى»2

احد

بنى لو » وزر!:احن ابئ فصي »

افبععث تيع الى الزبور فنظر فيها ذاذ! هو جد صفة النبى صلعمي
ع

أبن جيك

قال امنا سلية عن

ابن ا“#حانق عمن حلت عن 01

الكيةابن حبير عن ابن عباس وغيه من .علماء .افل اليمن
من

الاحاديث

يسروى

حدّث

بعضاع بعض لشدىيتك ,كن ذلك

كن اجتيع ى هذا للديت ان ملكا من نكم كانباليمن

فِيما بين التبابعة من حمير يقال له ربيعة بن نصر وقى كان
قبل ملكه باليمن ملك تبع الاول وهو زيكد بى عرو ذى الأدُعارة؛

أبن أبوعة د

الغتار اب الواقهل بكيم فيس بشن :صيفى :يتن

لبا الاضرىاو

اليس بسن
يب

بن

معاويةة ل
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اليم بن وأتلى بن

ويربن 097
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العَدث بن 3
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بلقيس

عن

غروبها

وقأط د

كات 0

ن

لديم

كا

من الانصار يزعون أنه انما كان حنف تبع على هذا للى
مى بهود الذينى كانبأ بين أظهرع وانه اراد ملا كع حين
عايج ألدينة

ينعوه

مناغ حنى

انصرف عناع ولذلك

قدم

قال فى اتشعرك
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ولقنى ا

2

-

002

ييه

دي
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لبق

-

مولها
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ان جمت يتب لا أغادر وَسْطْها
-

عَذْقًا ولا يسما ميشتهب
صعدى0 :

من

-

ب

22-2
0

فريظة عدم

ك0

ْرضية تخفوك
قال جو مَن ق

15

دوم الحساب من الجكيم الموقد
ولقد وت به له مى قومنا
ها

“ير

د

نفما

0

5

ساب ٠

ياكت يبدل

وبأ

20
70003

ما

د

احسبب

عليه فى لت
2

1

اس

لمع

أن بيتا ضاهرا

0

ينين
ّنه

5ه

نيمي أفناتت] بج ديل أَعِنَنقَ

1.4

ذلك كير على دينيما وكان ركام بيتا له

منه ناصفقت عند

يعظمونه وينحرون عنده ويكلمون منه أذ كانوا على شركغ فقال
يفتنام ويلعب به خل بيننا وبينه

لخبران لتبع أماهو شيطان

قال فشأنكما به فاستخرجا منه فيما يزعم اعل اليمن كلبا أسون
قذحاه وهدما ذلك البيت ذيقاياه اليوم باليمن كما ذُكر لى ومهو
فقال تبع في مسيره

ركام بآثهار الدماء التى كانت تهراق عليه»ء

ذلك وما كان هم به من أمو المدينة وشأن البيت وما صنع
ببجال عذيل الذيى قلوا له ما الوا وما صنع بالبيت حين

وتطهيره وما ذكر له لخبران من أمر رسولٍ

قدم مكة من كسوته
 0الله صلعم

2068

70

60

-

عه

06

محا يبال نسومسك مسقل نسوم الارمك

أرقا كأنى لا تبره تسسسدء
على

1

سبطين

655

5

5

9
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لكين

أسهسم

بعقاب

من

توت

طاب

2-

مسى المدينة
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حتفنت

يوم مسفسد

نولا

نيما وطسافق المرقسلك 0
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| تَعَلبة بن ان مالك القرظئ قل سمعت ابراعيم بن محمد بن
|| طلّحة بن عبيك» الله حدّث ان تبغا لا دئا من اليمن

ا

وقك

ديننا

فارقنت

فدءام

أت

دينه

وقال أن :ذبن

خير من

دينكم

لوز تساكمنا آلى النار قال ذعم قال وكانت باليمن فيما يزعم احلة

اليمن نار تحكم بين فيما ختلفون فيه تأكل الظام ولا تضو
لادب فذللماماقا لا بع انصفتم خري قومه بإوثانم وما
بيتقربون عق

6

0
وخسوج لخبرا ن

ل اند

واكلمت الاوثان وما قربوا معها ومن جل ذلك مى رجال حمير
أو خوج للبران بمصاحفهيا فى اعنافهيا تعرق جباههيا ثر تضببها
فاصففنتن

1-0

حي

ذنكن

أصل البهودية باليمن 21
أسحاق

عى

بعض

على

دينهد

فن هناك  87وعن

ابن 0

0031ن
أتكابه أن

ذلك

كان

ل رضنا سلمة عن أبن 51
ومن خرج معهما من

تير انما اذبعوا النار ليرذوها وقلوا مى رذها فهو اولى بإنحف فذدنا

أمنها رجال من جير باوثانج ليرذوها ذفدنت منهٍ لتأكلع نحادواء
نها

فلم يستطيعوا رذها ودنا منها لخبران بعد ذلك

وجعلا

ان التوراة وتنكص حنى مرذاها الى #درجها الذى خرجت ٠:ه

للك

ا زم اعسيلك  1ك 2لل لبر غطط 2( 227615 06070
.وحادوا 2اء © 6 65182.(: 4,ء) بآ عذه (. -هنالك
114

<0

هلاكه لما قد عرفوا من لاك من اراده من الملوك وبغبى عنده

فلما اجمع لما قلوا أرسل الى لخبرين فسألهما عن ذلك فقلا
له ما اراد القيم آلا ملاكك وهلاك جندك ولتئّن فعلت ما دعوك

اليه لتهلكن وليهلكن من معنك جميعا قال يا ذ!١ تأمراتى |00
 5أصفع اذا قخدمت

م

عنده

عليه قلا تصذع عنل»

قل ذا بيمنعكما انتما

من

ما يصذنع أهله تنطوف

قلا أما والله أنه .لبين

ذلك

ابينا ابراعيم وانه للما اخبرناك وتلى اله حالوا بيننا وبينة
امل شوك

نصكيهبا وصدى

أو كما قلا لهم فعرف

حريتهما

قرب الذفر من هذيل فقطع ايديغ وارجلع ثم مضى حتى قدم

مكة وأرى فى المنام أن يكسو البيت فكساه لخصف ثم ارى
أن يكسوه احسى من ذلك فكساه المعافر تم ارى أن يكسوةه

احسن من ذلك فكساه املاعة والوصائل فكان تبع فيما يزصون
 51اول من كساه وأوصى به

ولاتنه من جرهم وأمم بتطهيرة وأن

ومفناحا  -خوج متوجها ألى اليمن يمن معخ
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من احبار يهون» من بنى قريظة عالان راسضان  2حين سمعاء
ممناهيرين من اهلاك المدينة واعلها خقالا لدايها الملك لا

تفعل فانك ان ابيت الا ما تريك حيلٌ بينك وبينها وثم نأمن
عليك عاجل العقوية فقال لهيا وم ذاك  2فقالا ف مهاجر نبى

خب من هذا لى من قريش فى آخر الزمان تكون ذاره وقراره
و
قتناه عنك ذلك من قولهما عما كان يريك بالمدينة وراى أن

لهما علما واتجبه ما سمع منهما فانصرف عن المدينة وخري بهما
معد الى اليمن واتبعهما على دينهما وكان اسم لبرين كعب واسكل
وكانا من بنى قريظة وكانا أبنى عم وكنا أعلم اهحسل زمانهما كما
نكو الىأبن ضحيف هيعن ملف اخن.أبن ,حبق يخر كرا|.

*مرو عن* أبإن بن أنى عيّاش عن أنّس بن مالك عن اشياخ
من قومه تمبى ادرك لجأاعلية فقال شاعر من الانصار وهو خالك

ابنعبد العزى بنغَرْية بنعيرو بن *عبد بن /عرف بن
عَنْم بن مالك بن النحجار فىحريام وحرب تبع يفاخر بعرو بن
5لَةْ ويذكر فضله وامتناعه
طُ

أصعا أم ألتهى ذكك أم قصَّى من لذ وطره
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©>ذكر بقية خبر نبع أيام قباذ وزمن انوشروان وشيجيه

الفورس دليش الى اليمى لقتال اللبشة وسبب
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توجيهه ايام اليها
قل سسالمة قال حذّثنى جمد بى احاى قل

'كان تبع الاتصرا وهو بان 9
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اكبو

حين اقبل منة

' المشرق جعل طريقه على المدينة وقد كان حيين مر بها فى
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فاقله
اعلها وخلّف بين اطهرح ابن

ا بلءته م يهم
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هنه ورئيسع يومثذ عبرو بن الطلة احدء بنى التكجار ثم احد ؛

بنى عيمروببذنول

خرجوا» لققاله وكتآان
بع حين نول بهم

قد قتل رجل منمٍ من بنى عدى بن النجار يقال له اجر
رجلا من اكاب نبع وجذه فى عذنى له جذه فضربه منجله

فقتله وقلانما التمرلمن أب فر القاه حين قتلهفىبثرمن
اآبارم معروفة يقال لها ذات تومان > فراد *ذلك تبعام عليت !5
حنقا فبينا تبع على ذلك من حربه وحربق يقانلع ويقائلونه

قل فترعم الانصار أنه كانوا يقائلونه بالنهار ويقرونه بالليل فيتجبه

ذلك منام ويقول والله ان قومنا هاولاء لكرام اذ جاءه حبران
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وقال عشام ملك العرب .من قبل ملرك الفرس بعى الأسود ا

المنذر اخوه المنذار بن المنذر بن النعان وامه هر ابنة النعان
وسبع سنين ثم ملك بعدذه النعان بانلاسود بن المنذر وامة
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ثلث سنين تر ملك المنذر بن أمرى العق البح وهب ذو

القرتينى قل وانما سمّى بذلك لضغريى  +كانا #له مشنعره وامه
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من ناحية عَدَن وملك المنخذر بى التعمان على العرب واكرمه
ثم أقام فى ملكه بالمداثن وتعاهد ما كان ناج

الى تعاهده تر

سار بعد ذلك آلى الهياطلة مطالبا بوتر فيرور جده وقد كان

' انوشزوان صاهر خاقان قبل ذلك فكتب اليه قبل شخوصه

| يعليه ما عزم عليه ويم بالمسير الى الهياطلة اتام فقتل ملكغٍ ة
 1واستتأصل أفل بيته جاوز بَلْمخْ وما وراءها وانول جنوده قرغانة

ثر انصوف من خراسان فلما صار بالمدائن وافاه قوم يستنصرونه

على للبشة فبعث معه #ثلا من قواده فى جند من امل
الدّيكم وما يليها فقتلوا مسروقا الحبشى باليمن واقاموا بها ور

يسزل مظفرا منصورا تهابه جميع الامسم وحضر بابه من وفود م,
غدد كثير من الترك والضين 0

ونظرائع وكان مكرما للعلماء

وملك »© ثمانيا واربعبين سنة 2وكان مولك النبى > صلعم فى آخر

ملك انوشروان» قل هشام وكان » ملك انوشروان سبعا واربعين
سنة قال وفى زمانه ولك عبد الله بى .عبد المطلب أربوسولٍ الله
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آعلشام لما .قوئ .شن اتمشروان :بعمث .اله المنذر بن التعبان
الاكبر وامه ماء السهاء أمسرأة من التمريم فلكم لكيسرة وما كان
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يسار قواه بالدوابٌ والعدّة واجبرى لم ما يقؤيع ووكل بببوت
النيران وسهل» سيل الناس وبنى فى الطرق القصور ولخخصون

وخر لكام .والعهال.والولاة وتقدم الى من وك مناه *أبلغ ,التدلن
وعيك الى سير أردشير وكنبه  8وقضاياه م فاقتندى بها وجل الناس

عوليها“ فليا استوسيق له الملك ودانت" له اليلاد سار نحو أتطاكية
بعد سنين من ملكه وكان فيها عظماء مجنود قيصر ذافتتحها ثر
امر أن تصور له مدينة انطاكية على ذرعها وعدد منازلها وطرقها
هاا
يم
فميع
وج

وان يبتنى له على صورتها مدينة ألى جنب

المدائن فينيت المدينة المعروقة بالرومية على صورة انطاكية قر
جل
م

امل انطاكية حتى اسكنه اياها فلما دخلوا باب المدينة

مضى أعل كل بيت منههع لى ما يشبه منازله التى كانوا فيها

بإنطاكية كته ل جخرجوا عنها ثر قصن لمدينة حرفل فافتكها

قر الاسكتترية مما دونها اوخل طايه بن ترد بإ 00
 8001اذنعى له  4قيصر وجل اليه الفدية ثر أنصرف من الروم

فاخف نحو لخرر فادرك فيه تبله وما كانوا وتروه به فى رعيته ثم

انصرف جو عدن فسكر ناحية من الكر هناك > بين جبلين ما
يلى ارض الكبشة بالسفن العظام والصخور وعد لخدين والسلاسل

وقتل عظماء تلك البلاد ثر انصرف الى المدائى وف استقام له
ما دون مرقلة من بلا الروم وأرمينية وما بينه وبين الكرين /
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ذلك وكسمه وحث الناس على معاونته ثر أمر برووس © المزدكية
فضربت أاعناقع وقدمن اموالع فى امهل لماجة وقتل جباعة
ا كتيرة نمن كان دخل

على الناس فى اموالخ ورك الاموال الى

| اهلها وامر بكل مولد اختلف فيه عنده أن يلحف يمن هو
هنع اذا ل يحرف أبن وان يعطى تصيبا منمال الرجل الذنى:
 ١ليق اليه 131:قله الزتكل وبل امرأه غلك على نفسنها أن

يوخذ الغالب لها حتىيغرم لهامهرها ويرضى اهلها ثر تحير
ْ ألمرعة بين الاثامة عنده وبين تزوبيج من غينة ألا ان يكون كا

لها زوج اول فترك اليه وامر بككل من كان اضر برجل فى ماله
أو ركب احدا! عظلية ان يوخذ منه للق ثر يعاقب الظاف ه,

بعد ذلك بقدر جرمه وامر بعيال ذوى الاحساب الذين مات
قيمع فكتبوا له فانكخم بناته الاكفاء وجعل جهازتم من بيت

المال وانكح شُبَانهٍ » من بيوتات الاشثراف وساق عنه واأغنام
وامرم علازمة بابه ليستعان به فى اعاله *وخير نساء والده *بين
أن 'يقمى 4مع نساته فيواسين ويصرن فى +الاجر الى امتالهن ء,
أو يبتغى لهسن أكفاءفن من البعولة وامو بكوى الانهار وحفر

القنئ واسلاف اكاب العارات وتقويتع وامر باءادة كل جسر
قطع أوقنطرة كسرت أو قرية ختوبين أن يرث :ذلكنا الى احسن
ها كان عليه من الصلاح وتفقك الاساورة فن لم يكن له من
ظ “ه(. 81ذ, 1هق .نم6( 51 01000. )5
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يتقونم بفداء ي*كفينج به» عن غزو بلادم وانه اقبل فى مائة
الف وعشرة آلاف مقاتل حتى *ششارف ماث ولى بلاد صولٍ وارسل الى
كسرى فى توعد منه أياهد واستطالة عليه أن يبعث اليه باضوال

وأى أ*َبكَر وبنجرء وِيَلَنْجَر بالفداء الذنى كانوا يعطرنه ايها
قبل ملك كسرى وانه ان ثر يكجل بالبعتة اليه >ا سأل 7وطئّ
ببلاده وناجوره فلم كفلل كسرى بوعيده وم جكجبه الى شىء مما

سأله لتخصينه كان
التى كان سنكبواى

ناحية باب  /صول ومناعة السبل والفجاي
خاقان ساللها اياده ولعرفته كات

عمقدرنه

على ضبط تغر ارمينية خمسة آلاف مقاتل من الفرسان والرجالة
 0فبلغ سناكجبوا خاقان عقصين

كسرى  7تغر  2صول نانصرف من

كان معه الى بلاده خاتبا وم يقحر من كان بازاء جر '0
من العدو للحصون التى كان امر كسرى فبنيت حواليها ||

يشنوها بغارة ويغلبوا عليها» وكان كسرى انوشروان فك عرف
الناس منه فضلا فى رأيه وعلمه وعقله وبأسه وحزمه مع * رأفتة
 5وركنه  #بع فلما عقد التا على راسد دخل اليه العظماء والاشراف

فاجتهدوا فى الحداء له » فلا قضوا مقالتج قام خدليبا فبن]
يذكر نعم الله على خلقه عند خلقه ايام وتوكله بتدبير امور
وتقدير الاقوات والمعايش له وثر يدع شيا الا ذكه فى خطذااا”

قر اعلم .الناس م 1ايتلرا يبد من ضياع امور وأماد 0000
 0وفساد حالهم فى اولادثم ومعايشهم واعلمهم انه ناظر فيما يصلم
متتراهة '( '1ء
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حروبه واأنّ امه يقال لها *أَبّكَر وامّة» يقال لها *بنجرة وامة

يقال لهاء بِلنْجَر وامّة يقال لها ألَان تمالووا على غزو بلاده
*ليها
واقبلوا الى ارمينية ليغيروا :على اعلها وكان مسلكج ا
'يومثذ ء سهلا مكناكر فاغضى  5كسرى على ما كان مناقع حتى

ااذا تمكنوا فى بلاده وجه اليه جنودا فقاتلوج واصطلموع  2ماه
اخلا عشرة آلاف رجل منهٍ اسروا فاسكنوا آذربيجان وما والاها

وكان الملك فيروز بنى فى ناحية صول والان  2بناء بصضر ارادة #
ان كحصن بلاده عن تناول ثلك الامم اياعا واحدث الملك
قباذ بن فيروز من/ر بعد ابيه فى تلك المواطى بناءة كثيرا حتنى
أذ! ملك كسرى أمر فبنيت

فى احية صول بصخر منحوت فى ا

لافل بلاده يلكجوون اليها من عدو أن  7دق وان ستنجبوا»”
خاقان كان امنع الترك واشحجعه واعر واكتم جنودا وهو الذنى
قائل وزر #ملك الهياطلة غير خائف كتثرة الهياطلة ومنعتع

إكلادم الا'ما كان كسرى غلب عليه منها وانه استيال * أبخر

وبنجر وبلنجرم فنك طاعتق واعلمة أن ملوك فارس ل يؤالوا
ناعع68( 31
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عطيمثريكنلععبت عثلهتله الين,كبرق عن ' 1
بشىء مما ابتدع زرانشت» بن خركان ومزدق بن بامدان  6وابطل
بدعنهما وقنئل بشرا كثيرا تبنوا عابيها ونم ينتيوا عما نهاثم عنه

(زالوا عليها؛
منها وقوما من المنانية وتبت للمجيس ملتغ التى ي
و5كان يلى الاصبهبذة و الرئاسة على لإنود قبل ملكه رجل وكان
اليه عي

البلاد م3
َ نه فذه

الولاية والموتبخة بيجن أربعخة

 2راق اق تو ردن اململكه
 0قسن ملا الشورء
ونه

اوه
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ساس

واس اف هنا “الود وبست  7والرخم وزابلستان 0

ىنان
ووتركدساتابنلس
وأجلى بقيتج عن

 4واعظم القتل فيآم يقال لها البارز
0

وأسكنع مواضع من

 5له بالعبودية واسنتعانبه
لها  00وقدم ب

بلاد علكتنه

0

فى حروبه وأمر فاسرت أمخخ اخرى يقال

عليه

تمانين

وأهر  7بق فقنلوا ما حخلة

رجلا

من كمانع اساحيام وامر بانزالم شهرام قيروز يستعين بهم فى
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ابن قبا الى واى»© بن التضخيرجان فاذوسبان  2اذَرييجان
وأرمينية وحيزها ودُنْباونك وطبرستان وحيزها ومن قبيله سلام

١ونما إنشترحص لا النان قشف ين كرقوا ى نقدم
ا
'اياه زوالٌ النعم ووقوع الفتن م وحليلٌ المكاره بالافضل فالافضل
او مله او كرجه وانا لا نعلم وحشةة

'منه فى نفسه احوشمه

اولا فقد شىء اجِلّ ريق عند العامة ولا احرى أن ثعم به

البليّة من فقد ملك صائء وان كسرى ليا استحكم له الملك
ابطل مله رجل منافقف من أهل قسا يقال له زرائشت #بى
خركان ابتدعها فى المجوسية فتابعه الناس على بدعته تلك وثاق
آمك فيها وكان تمن ذدطا العامة اليها رجل من أهل مذرية 6

يقال له ممؤْدق بن بامداذ /وكان مما امو به الناس وزيّنه له
وحتع عليدى الناسى فى امواله واهليخ وذكر ان ذلك من
ألبو الذئ *يرضاه الله ويتيب عليه احسىالثواب وانه لو نر

يكن الذى #أمرثم به وحثم عليه *من الدين كان  2مكرمة فى
الفعال ورضى فى التفاوس خض بذنك السفلة على العلية ىن
صية
واختلط له اجناس اللوماء بعناصر اللرماء وسيل اللسبليلغ2
أى الغصب وللظامة الى الظلم ولاعهار الى قضاء نهمته .والوصول

ألى اللرائم اللاى ثر يكونوا يطمعون فيهن وشمل الناس بلاء
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.من الذين مسناهد © ,الذين كان
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ثان شما وحسان انصرفا فى الطريق الذى كنا اخذا 31
حيث ابداًا حدى قدما على تبع بما حازا من الاموال بالصين

كلام 0

وسار © نيع حنى

فنول بالتشعب

من

المطابخ  4وكانت .

ووفاة تبع باليمن فلم خب احد من ملوك اليين بعده عنها
قال ويقال أنه كان دخل فى ديى اليهود :للاحبار الذين اكلا
علم كعب الاحبار كان من دقيذ ما أورت  6ذلك الاحبار وكان ا

مذكعب الاحبار رجلا من حير وما ابى اماق فانه ذكر أن أللدا
4

53
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م

عت

5
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سار الى المشرق من التبابعة تبع الآخر وانه تبع تبان أسعل

أبو كرب بن ملكيكرب بن زبيك بسن عمرو ذى الاذعار وهو أبى
 0قال سا سلمة عند ©

حسان حدتنا بذلك ابى

ن

51

2د

د

سه

كسرى أنوروان

ابن قباذ بن روز بن يتجرد بسن بهرام جور فاما ملك كتب

الى ازبعة'خلاوسنانين كان كل ونككد هنو شل '00 0

نواحى بلاد فارس ومى قبله كتبا نسخة كتابديم منها الى

اذوسبان  4آذربيجان بسماللهالرجانالرحيم من اللى كسق
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' بلغنى من عقلها لتنكحنى نفسها ناصيب منها غلاما هلك
* /التجم والعرب» واتى ثر اجى ألتمس امال وام مي أربعة

| آلاف تابوت م 2ذهب وفضة ههنا فنا ادفعها اليها وأمضى

ا

نطلل كاتسيشوبلى الارض ركننيب أمرأق واو هلين كان
ذلك المال لها فلما انهيت؟ اليها رسالته قلسن قى أجبتده

فليبعث بما ذكر فارسل اليها اربعة آلاف تابوت فى كلّ تابوت
رجلان فكان  4لسمرقند اربعة أبواب على كل باب منها أربعة آلاف
رجل وجعل العلامة بينه وبينهم ان يضرب له باجلجل وتقدم

فى ذلك الى رسله الذين وجه معهٍ فلما صاروا فى اللدينة ضرب
له باتجلجل خرجوا ناخذوا بالابواب ونهث شمر فى الناس فدخيل ٠

المدينة فقتل اعلها وحيى ما فيها تر سار الى الصين فلفى

زحوف الترك فهزمم ومضى الى الصين فوجد حسان بن تبع
ا قد كن سبقه اليها بتلث سنين فاقما بها فيما ذك ,بعض

الناس ححتى مانا وكان مقامهما احدى

وعشريى سنة قل وقل

من زغم أنهما أقما بالصين حتى هلكا أن تبعاء جعل المنار,
 ١فيما بينه وبين فكان اذا حدث حلث اوقدوا النار بالليل
اقاق لخير فى ليلة وجعل أية ما بينه وبين ان اذا اوقدت
ا

اناري من عندى فهو ملاك يعفر وان اوقدت ثلثا فهو هلاك
|تبع وان كانت من عندهمم نار فهو هلاك حسان وان كانت نارين
|فهو هلاكهما ذكتوا بذلك ثم أنه اوفك نارين فكان هلاك يعفررو

الزاتلك كان كاك شبع نولم الريك المجشيع علي
الفتفت

2( 1

7( 020. 1.
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فقعل اوهو نهر لثيرة خنول عليه ووجه ابن اخيه شيراة ذ!

الجناح ألى قباق فقائله فهرمه شمر حدتى لحق بالرى ثر ادركه
بها فقتله وامضصى تبع شمرا ذا ناح لى خراسان ووجه  6تبع

|

ايه ححسنان» الى “الشغى وقال “اتكدنا سبق اا" الفلين قير ا
وكارن كل .واحدى منهها ١ جيش اعظية يقال كنا فى سعيفا
الف واربعبين الغاوبعث أبن اخيه يعفر الى الروم وهو الذى يقولٍ
يا صساح  10للداعية  4لحمير أذ تَوَلوا لإبابيه

كلا نصج 7الحدكق روزم دوه لمكتل كما

هارا

 0فسار يعفر حنى الى القسطنطينية ناعطوه الطاعة والاثاوة ُْ
مضى الى روهية  /وبينهما مسيرة اربعة اشهر تحاصرها واصاب من

معه جوع ووقع فيتم طاعون فرقوا فابصرج الروم وما لقوا فوتبوا'
علية فقتل فلم يغلت منهٍ احك وسار شمر ذو ناح حنى

اق سمورقئك نخاصرها فلم يظفر بشيء منها فلما زاى 3ل
مه

7و-

اوطاف بارس حتى اخق رجلا مى اهلها فسأله عن المديذة
وملكها فقال له اما ملكها فاجق الناس ليس له هم الا الشراب

والاكل وله ابنة ىك التىي تقضى أمر #الناس فبعث معه بهدية
اليها فقال  2لدي اخبرها اثى انما جثّت من أرض العرب للذى
.نهر © »( 0404.
 6.2113 4رءاآ  2.قنقصة  017عدتحصمده عد[ (6
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 1زروايا
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.امور /2 1

امم

نوى فيه .يلى قبان نجعل لخارث يأكل التمر ويلقى النيى وجعل
ا قباذ يأكل ما يليه وقال للكارث ما لك لا تأكل *مثل ماه آكل

إلا ساكل التكى»أبلناء وغنمنا معلم :ان رعباك مهو بهء .فر
'اصطلكا على أن يبورد لخارث .بن عرو ومن احب من أككابه
خيول الفغرات الى ألبابها ولا ججاوزوا اكثر من ذلك فلمًا راىة
ثارث ما عليه قباذ من الضعف طمع فى السواد فام ,احاب
مسالحه أن يقطعوا الفرات فيغيروا© فى السواد ذانى قباد الصرييز

وهو بالمدائن فقال هذا من تحين كنف ملكهٍ ثر أرسل الى
لخارث بى عرو أن لصوصا من لصوص العرب فك اغاروا وانه
كب لقاءه فلقيه فقال له قباكٍ لقى ضنعين صنيعا ما صنعه م,

أحى قبلك نقال له لخارث ما فعلت ولا شعدت وللتها لصوصس
من لصوص العرب ولا استطيع ضيبط

العرب الا بالمال ولذنود

قال > له قباذف فا الذى نريد قال  +اريك أن تطعنى /من السواد

( 4آخن :بداسلاحا نامر له بما يلى جائب العرب :من اسفل
الغوات وى سنة طساسييم فارسلم لخارث بن عبرو اللندئى الى
بع وبهاوليمن أنى قد طمبععت فى ملك الاءاجم وقد اخذت

منه ستة طساسيي تأاجيع لنب وأقبلٌ انه ليس دون ملك
تىء لان الملك 2لا يأكل الحم ولا يستكل فراقة الدماء لانه

زندوف تجمع دبع الند وسار حتى نول لخيرة وقرب من الفرات
ا
0ك (/

و7702
٠وأرسسل 12

العطىم  0ان

07

كتين  1رز

امعالر2 0

.-وبغيروا

.علية "1
112

ححم4

وق الى تسمى برمقبان» وتدي ايضا أرجان وكور كورة وجعل
لها رساتيف من كورة سوق وكورة رام وم وملك قبان ابنه
كسرى وكتب له بذلك كتابا وختيه خاتمه فليا حلك قباذ وكان

ملكه بسنى 2ملك اخيه جاماسب ثلتا واربعين سنة فنقق
كسرى
5

ماء أمر به قباذف مى ذلك ©

ذكراما كو امن الوادت الى كانت ايان ء اللا
ايام قياف فى ملكتدير والمىي عماله
وحدقت عن فعشام بى محبد قال لماالقئ الكارد

ابى عمرو بن حجر *بن عدى 2الكتدئ التعبان |
ابن المنذر بن آمرئ القيس ابى الششقيقة فقتله وافلته المتذر
ابسن النعان الاكبر وملك لثارث بن عيرو اللندى ما كان عدوا
بعث قبان بن فيروز ملك فارس الى لخمارث بن عبرو اللندى أنه
قك كان بيننا وبين الملك *الذى قد كان قبلك عهند وأاتى
احب أن القاك وكان قبا زنديقا يظهر لخير ويكره الدماء ويدارى
5؛ أعداءه فيما يكره

مى سفك

الدماء وكرت الاهواء فى زمانه

واستضعفه الناس تخ اليه لخارث بن عرو اللندى 2فى عدن
وعدة

التقف| بقنطرة  2الفيوم ذثامر تباذ بطبف

حتى

مى خمر

فنوع نواه وامر بطبق تجعل فيه نر فيه نواه 2ثم وضعا بين
ايديهما غجعل الذى فيه النوى يلى لخارث بنى عرو والذى الآ
ردوسنى . 0 8( 0تتنطتعه عضدام دولل .برمقياذ , 1برم قباذ © (©
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سكذى
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امكانه اخاه جاماسب بن فيروز وان اختنا لقباف أقاتن لبس

>ه
فني
الذى كا

قباذف حبوسا تحاولتن الدخول عليه  0فنعها اياه

الرجل الموكل كان بانخبس ومن فيه وطمع الرجل أن يفضحها
بذلك السبب والقى اليها طمعه فيها ناخبرته انها غخيارلفته فى

اىء مما يهوى منها فاذن لها فدخلن الساجى فاقامت عندى قباف :
ش

ارك

هلتك >كبانا ف الاساطا من" البسظ :الب كافبك” معه

لىبس
ف

وجل على غلام غملنمانه قوى ضابط واخسج من

ابس كلما مو الغلام بولى لملبس سأله عما كان حامله فاحم
واتبعته اخت قبانذ فاخبرته انه فراش كانت افترشته فى عراكها
'واننها انها خرجت لتتطهر وتنصرف فصدقها الريجل وثر يمس ٠
[البشاط' وف يد منه استقذارا له وخلى عى الغلام لخامل
لقبان فضى © بقباذف ومضيت على اتثره وهرب قبان فدحف

بارض

الهياطلة ليستمك ملكها ويساجيشه فكارب من خالفه وخلعه

وانه نزل فى مبتكه 4اليها بِأبِرشَمْر بيجل من عظباء اهلها له

اببنلة معضرء وان نكاحد لم كشْرَى أَنومروان كان سفو3/

اقنذ! وان قباكف رجع من  753ذلك معه ابنه انوشروان وأمهد

فغلب اخاه جاماسب على ملكه بعد ان ملك اخوه جاماسب
ست سنين وأن قباذ غزا بعد ذلك بلاد الروم وافتت منها
قدينة مى مدن لَلويرة تدى أمد وسبى اهلها وامر فينيت

في حدٌ ما بين فرس وارض الاعواز مدينة وسمّاها رام قباذ ره

بدام ©24( 0000.

.ومضى © (©

“انك كه 6١11170 م( 0ت
سيره /( 1ر “خصى ( 0

مع

امم

ليقسمها العباد بمنغ بالتاسى وكلى الناس تظالموا فيها وعوا
انج باخذون للفقراء من الاغنياء وإبردون من المكترين على المقلين

وانه من كان عنحه فضل من الاموال والنساء والامتعة فليس هو
باولى به من غيره فاقترص السفلة ذلك واغتنموه وكانفوا مزذك
وأصحابه وشايغيم فابتلى الناس به وقوى اميم حتى *كنآ
يدخلون » على الرجل فى داره فيغلبونه على منرله ونساته واموالة
 20يستطيع الامتناع منع وكجلوا قباذ على تزيين ذلك وتوعدوه

خلعه فلم يلبتوا الا قليلا حتى صاروا لا يعرف الرجل من
ولده ولا المولود اباه ولا جلك الرجل شيا مما يتسع به وصيروا

ق0باذ فى مكان لا يصل اليه احىد سوا وجعلوا أخا لدريقاا
له خاماست مكانه .وقالوا لقنان :انك قل اتمين قينا عل 00
فيما مضى وليس  يطيرك من ذلك الا اباحة نسائك وارادوه على

أن يدفع اليج نفسه فيذكدن ويجعلد قربانا للنار فلما راق

ذلك زرمهر بى سوخرا خري يمن شايعه من الاشثراف بذلا نفسه
 :فقتل

من المَدَكيّة ناسا كتيرا واعاد قبان الى ملكه وطمرس اخاة

جاماسب ثم ثم يزيل المردكية بعد ذلك انما بكرشون قبان على
زرمهر حتى قثله وثرم يول قباذ من خيار ملوكة حتى كله مزدك
على ما جاه علية ذانتشرت الاطراف وفسدت التغور»

وذكر بعض أل العلم باخبار الفوس أن العظماء منالحفرسبسموا
قباف حين اذبع  #مزدك وشايعه على ما دماه اليه من امد وملكوا

.كادوا ليدخلون , 0كادوا يدخلون  1ز(هق .م3 5غ©( )1
(.خلا ه2- 03م )5رولا 1000
© 2 ©.
“نبع © 2

لم

”

وشكم له ما .كان من خدمة ابنه اياه ووجه لإنوبٍ الى الاطراف
| فنكوا فى الاعداء وسبوا سبايا كتيرة وبنى بين الاهواز وفارس
ش مدينخ الرجان وبنى أيضا مدينخ

حلوان وبنى بكبورة أردشير حرق

اف .ناحية كررين» مدينة يقال لها كبان خرة وذلك سوى مداثنى

وقرى انشأبحا وسوى انهار احتفرها وجسور عقدها فلمًا مضنة
' اكثر ايامه وتولى سوخرا تدبير ملكه وسياسة أموره 2مال الناس
عليه وعاملوه واسكفوا بقباك وتهاونوا بامره فلها احتنكئ ثر
تمل ذلك ولثم برض به وكتب الى سابور الرازنى الذى يقال

للبيت الذى هو منه مهران وكان اصبهيّق البلاد فى القدوم
حال

سوخرأ وأمره *بامره فيه > فغدأ سابور على قيانف فوجد

ا

معخ
 | 0لكلك من"ا و سنابون انح القى .وهعا كار

فى عنقه ثر اجنذيه فاخرجه © ذاوثقه واستودعه

الساكن غخينئّذ

قيل نقصت ريح سوخرا وهبت * لمهران ريسم  /وذهب ذلككاة؛

متلا وأن قباذ امربعد ذلك بقتل سوخرا فقتل وانه لمماضى
على ازالته عى ملكه ذزالوه عنه ودبسوه لتابعتهىم لرجل يقال

له مَْدَكَ مع اكاب له قلو! أن الله أنما جعل الارزاق فى الارض
كازرون 1

«طة )61:6 1كارون '« 1كازرون (2( © )©6 55. 03ه
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لجارعقة  "112ريص بهرام  71ير

لهم

حتى فعلا وصارت الابئة آلى قبان واممها نيوتلحخت» فغشيها'

قباف فى كلك الليلة ملك“ اتوشروان - 5فامر لها امه جلا '
وحباها حباة جزيلا وقيل ان ام تلك لثارية سألتها عن هينة

قات أحاله :فلغلمتعها:انهاكلا خرف لق الماك عرس إن

ا

اسراوياه متسوينا بالذعبفعلنت ناقها :انه من ,+ابناء الملوك ول|
مىلك
ذلك ومضى قباذ الى .خاتان فليا وصل اليه أعلمه انه أب
فارس وأن اخاه ضاده فى الملك وغلبه وانه أتاه يستنصره فوعده
احسنى العدة ومكث قباذ عند

خاقان أربع سنين يدانفعه با

(001
حدة خلنا ظطال الأمر بعل تقباف إرسل :ال لأمئأة يحاد 0
دان تتخذة ولذا أوان تكلم “فيه ووجها وتسله .اجار عا

ففعلت ور تول تحمل على خاتان حتى وجّه مع قبان جيشا
فلمًا انصرف قباد بذلك ليش وصار فى ناحية تيسابور سأل 
الرجل الذنى كان اتاه بانجارية :عى امرها فاسخبر ذلك من انها
ناخبرته انها قد ولحت غلاما:فامر قباذ ان يوق بها ذاتته ومعها'

'لت عليه شالها نخدا '00
و« اتوشروانتقؤده .بيذها .كلما ك
فاخبرته انه أبنه واذا هو قد نوع اليه فى صورته وجماله ويقال 

ان لأخبر ورد عليه فى ذلك الموضع بهلاك بلاش فتيمن بامولود
وأمر بحمله وجل امه على مراكب نساء الملوك فلما صار *الّ
المدائن > واستوسق له أمر الملك خص سوخرا وفوض اليد أمسره
 .بنوأاندخت  )105. 03رببوندخت  0بيبنخت ” 6( 1.نيواندخت ع5 ©55ناأع 017حتتاطع؟؟ (.بابودخات 11, 035
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يسله المعونة والمدد فلما عقى التاي لبلاش على رأسد» اجتيع

اليه العظماء والاشراف فهنكد ودعوا له وسألة ان يكافىٌ سوخرا
بما كان منه خصه واكرمة وحباه وثر يول بلاش حسى السيرة

للغاه
حريصا على الجارة وكانبلغ من حسن نظرهانيهكبان
أن بيتا خرب وجلا اعله عنه ألا عاقب صاحب القرية التى فيها:

ذاللكبيت على تركه انتعاشع وسل فاقنمج حتى لا يضطروا الى
الملاء عن اوطائه وبنى بالسواد مدينة سمّاها بلاشاوافة و
مدينة ساباط التى بقرب المداثن وكان ملكه اربع سنين ©

اث ملك
1

د

01

قبان

ابن فيروز بن يزدجرد بن بهرام جور وكان قباذ قبل أن يصير
الملك اليه قفد ضار الى خاقان مستنصرا به على اخيه بلاش فر

الشخوص متنكرين وفيم زرمهر بن سوخرا فناقت نفس قباذ
' الى لماع فشكا ذلك الى زرمهر وساله ان يلتمس له امرأة ذات,

حسب ففعل ذلك وصار الى امرأة صاحب منزله وكان رجلا من
الاساورة وكاننت له آابنة بكو فلي ان الهااى قيلت

لها  4ابنانها

يول زرمهر يغب الءة وزوجها ويشير عليهما بما يرغبهما فيه

(.النناج على راس دلاس  )85:. 03بلاش الناج على راسه © (©
(.صتنءمت[ده بلاسآباذ .ء  1.زبلاساباد 2.م+ )5ع00كه عدورعءكن عز( 5زة
بإنفر يسير تمن كان تابعده :. 053م, )5تبادعه 6( 1
,وسالها 4( 1

لحم

وما وألاها فسار الى النعمان بن أمرئ القيس ابن الشقيقة فقائله
ابى النعان الاكبر وامه ماه السماء امرأة مى التمر فذهب ملك
آل انان :ولي الارث :يبلن عرو اللتحك "نا عدوا لو 0

 :وقال» عشام ملك بعد النعان ابنهة المنذر بى النعان > وامه عثد
أبنة زيد مناة بن زيد ألله بى عبرو الغساى اربعا واربعيين
سنة

من نلك

*هرام جير بى يزدجود
فى زهمون ب

تمانى سنين

يهز زوفن :مرفجرة ادن رام جما را 00000
تسح الش
زمى  4فيروز بى يزدجرد سبع عشرة سنذ ثم ملك بعده ابنه»

 0الأسون بن المنذر وامه هر ابنة النعان مى بنى الهيجيانة
اينغ مرو بن

أى ربيعة بن ذفل بن مَنبان وعو الذى أسرنه

ارس خشوين سغة من فلك .ث .رمى اتمزوز اجن ددا

|

سنين وق زمن بلاش بن يزدجد اربع سنين وى زمن قباذ بن
فيروز سكت سنين ©
قر
5

قام بالملك بعد

فيروز بى بيبدجيد

أبنه

أبن فيروز بن يزدجود بن بهرام جبر وكان قباذ /اخوه قن
نازعه الملك فغلبى بلاش وهرب قباد الى خاتان ملك الترك

بى المنذر أتاعمء< '( 1
 6000 2كر
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.أعتقه عصملة1

أحى

' ابن حكر الكتدى وكان سيد كنّدة فىزمانه فلما سار حسان

ابح قبعالى جديس خلفه على بعض أموره فليا قتلعرو بن
مع الخابيحسان بن 'تيع.وملك مكاتة "اصطنع عنرو بى .خاجر
ير
صهغبه
ترام
وو أك
راد عمر
[الندى وكان ذا رفسل وكان ماما

ايت اخية حسان ان زوجه ابنة .حسان بنى .تبّعافتكلّمت :فى:
حداث
لامن
اند
أنه بر وكان ع

التى ابتلوا بها لانه نم

يكن يطيعفى التزويج الى اهل ذلك البيت احد من العرب
وولدت آبنة حسان بن تيع لعرو بن حجرلخمارث بن عيرو وملك

بعد يرو بن تبع عبد كلال» بن مثوب  1ان .ولك ححسان

كانوا .صغارا الا ما كان مى تبع بن حسان فان لخلىن استهامته 0؛

ع

ل

ا

قير اهل بيت الميلكة فوليه بسى وتجربة وسياسة ححسنة وكان

قيما ذكروا على دين النصرانية الاوى وكان يسو ذلك من قومهد

إن الذى ده اليه نجل من غسان قدم عليه من الشأم
أستهامة لملى اياده عكيكا وهو اعلم 3

تنجم واعقل من

ون
كما.
يه :و
اكلم ىازمانه .واكتك .حديثا عما كان قبل

فا:لزمان

« فملك تبع بن حسان بن تبع بن مَلكَيكرب بن تبع
القن فهابته مير والعرب هيبة شديدة فبعث باب اخنه اللمارث

أبنعرو بن حجر اتلندى فى جيش عظيم الى بلاد معد ولخيرة »ه
ع

كلال سفخطوع0 82ء 5رمفسقع]., 1نوة 7ه 012202 3صط3 1غ( 1ه

111

وام

حقفيقة خبره عند سوخرا تاهب» وسار فى عظم من كان قبلوا.

مى الجند الى بلاد الهياطلة فلما بلغ جرجان .بلغ اخشنرل '
عمو خبيره لسكا عدن أبدهة ومرذبانه * فارس.ل أنه  6رجل بغال له
ولرتبته

 5سوخرأ

سار اليه لوتقم

قارن وأنه أنغا

جملمة لغوروز فارسيل

اليه اخشنوار يقول أن سبيلك فى الامبر الذى قدمت [8ا

كسبيل فيرور أذ لم يعقبه فى كثرة جنوده من حاربته اأياى ألا
الهلكة والبوار فلم ينهنه سوخرا قول اخشنوار وم يعباً به وأمر

جنوده فاستعدوا وتسلحوا وزحف الى اخشنوار لشذة اقدامها”
؛حلة قلبه فطلب موادعته وصلكه فلم يقبل منه سوخرا صلكا
و
دون

أن بصديبر  38كوه

1

تىء عبار عنكده

من عسكر يروز

فسلم © اخشنوار أليه ما اصاب من اموال فيروز وخزائنه ومرابطه 6

كان عنده من عظماء الفوس فانصرف سوخرا بذلك كله الى بلاق
5؛ الفيس» واختلف فى *مذّة ملك  +فيروز فقال بعضعٍ كانتت ستالا
1

وعشرين سنة وقال أخرون كانت احدى وعشرين سنة

ذكر ما كان من الاحدات فى ايام يزدجرد بن بهرام وفيروز ”

بين” عمالهما على العرب واعل اليمن
حبكك

عسى :2#ثسام بسئ ما فيد فنا

الملوكا

كان الخلدم

من حمير فى زمان ملكهم ابناء الاثراف من حمير وغيرعم 
من

الفباكل

© 2 9.
2

رسيت

فكان

ممىن يخدم

بن

سان

.فلما وصل سوخرا اليه 4( 0
ظ

00

.ملدلا

ملكى

1

0

ل
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تبع ع

“دقاعتم ©6( 1
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.وسلم ف )2

.من ( 0ىمى

.سنييبه أدسبين

م

ل

عر ص احسوار باركن من فيرون :قى أمبرتلك .المنارة

فارسل اليه يقولي© اننه با فيروز عما انتهى عنه

تقدم على ما نم 005

اسلافك ولا

فلم كفل فيروز بقوله  7وم تكرته

سالته وجعل يستطعم حاربة اخشنوار ويدعوه اليها وجعل
اخشنوار جنذع من نحاربته ويستكرهها » لان جل حاربة الفركة

أنما هو بالخداع والمكر والمكايدة وان اخشنوار امر حفر خلف
عسكره خندنق عرضه

عشرة اذرع وعقه عشرون ذراءعا وغمئ

يار لاي ملتفو م

خشب ضعاف

 ١بعيد فبلغ فيروزرحلةاخشنوارر عجنده من عسكره  4فلم يشك

0

ذلك مزه اتكشاف وضرب امبر يضرب الطتول :وركب .فى

جنده فى طلب

اخشنوار واعكابه فاغدوا » السير وكان مسلكع

الى ذلك لتندى فلما بلغوه اقحيواي على غياته فتردى فيها
ا

وعامة جنده وملكوا من عند أخرمٌ .وان اخشنوار عطف

اعلى عسكر فيروز فاحتوى على كل شىء فيه واسر موبذان مويذ
لشارت قفيرور دخت ابنة فيرور فيمن .صار فى يذه من نساءة؛

هروز وامر اخشنوار استخرجت جانة فيروز *وجثة كلّى من
سقط معه فى ذلك» لكندى فوضععت فى النواويس ودءا اخشنوار
قيرور دخت

ألى ان يباشها نابت عليه وان حبر تلان" رم

سقط الى بلاد فارس  4فارتجوا له وفزعوا حتى اذ©»١ استقرت 2

#معسكرة 4( 1
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.ويتكهها ( 1
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:واغذوا  7م

الى

ل ترسى بن اويسُتور” ابي ارت  0كنا 000
أبيكد 4بن اوبيك > *بن نبرويه  /بن كردنك ى بن ناور #بسن

وذكر بعض

كود ب كؤدكاة ب ادو املق "نوكر ابن منوشهر»»

افعل العلم باخبار الفيس من خبر فيروز وخبير اخشنوار  7كوا
ا

دكاتا

اخشنوار

كك

اخلف)

الحكد اكد

عل

أن فمروز ل

ماشه

خوج

مننوجها له

طيسبون  7ومدينخة

بهرشيا 0

وكاننتنا حلة الملوك سوخرا هذا قل وكان يقال لرتبته قارن وكان

يكل م مغههنا سحكستان :وان “فيرو لها بلع "مثارة كان 000
جور ابتناها  8 1تخوم بلاد  0وبلاد الترك لثلا ججورها

 0الترك الى خراسان لميتاق كان بين الترك والفرعسلى ترك الغريقين
التعدتى لها وكان فيرور عافد م

ن لا ججاونها الى بلاد
فيلا وتلتماثة رجل

الهياطلة  7امر فيروز فضمل فيها خمسون

جرت أمامه جرا واتبعها” اراد بذلك زعم  4الوفاء لاخشنوار عأ
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السير حتى انتهى الى اخشنوار فارسل اليه وأذنه بس ونوعده

بالجائكة والبوار فبعث اليه اخشنوار جيشا عظيما فلمًا التقوا
ركب اليج سوخرا فيجد 2مدلين فيقال أنه رمى بعض من ورك
علبه من

رمية فوئعتن

بين

عيى  :فإسه حدق

كادت النتئابة

تغيب فى رأسه فسقط الفرس وفكى سوخرا من راكيه فاستبقاه 0؛
وقال له انصرف الى صاحيك
وجلوا الفيس مع

فاخبره با رايت فانصرفوا الى اخشنوار

فلما رأى اذ الومية :بهت

أن سل حاجنك فقال له حاجتى

وأرسل الى سوخرا

أن شود عله الديوان وتطلف

الاسرى *ففعل ذلك» فاما صار الديوان فى يده واستنقفل الاسرى
الى اخشنوار انه غير منصرف] الا بها فلا تبيى للك افتدى

انفسه وانصرف سوخرا بعك استنقان الاسارى واخذ الديوان
وارصاع الاموال وجميع ما كان مع

فيروز من خوائنه آلى ارض

لأس فلما صار :الى الاعاجم شرفو وعظّموا اموه وبلغوا .به من
المنرلة مااثر يكى
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حنى ينصرفوا الى بلادج على ان كجعل فيروز له عهى الله وميتاقه
أن لا يغرو ولا يروم ارضه ولا يبععث اليع جندا يقاتلونج

وججعل بين ملكنهيا حذا لا جبونه فرضى اخشنوار بذلك وكتب
له به فيروز .كتابا خننوما وأشهد له على نفسه شهود! ثم خلى
شديله روانضرف! فليا صار الى -ملكته جبله الانف .وللمية درا

معاودة اخشنوار فغزاه بعد أننهاك وزراوه وخاضته عن ذلك
لما فيه من
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ال ركويك |
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وكان فيمن نهاه عى ذلك جل كان يخصه وجدى
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كتب
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ما ذابرينهما
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ت0كيفة وسأله لخنم عليها ومضى فيروز لوجهد نحو بلاد اخشنوار
وقد كان اخشنوار حفر خندقا

بينه وبين بلاد فيروز عظيما

فلمًا انتهى اليه فيروز عقك عليه القناطر ونصب عليها ريات
جعلها اعلاما له ولاكابه فى انصرافع ونجاز الى القوم خلما التقى
معسك  2احدجٌ عليه اخشنوار بالاتاب الذى كتبه له ووعظة

 5بعهده وميتاقه فى فيروز الا اجا

ونحكا وتواقفا فكلم كلل
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شرب واكخاب فيروز
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وقل له اقطع يدى ورجلى والقنى-على طريف فيروز واحسن الى
ولذى وعيالى يريك بذلك فيما ذكر الاحتيال لفيروز ففعل ذلك

اخشنوار بذلك الرجل والقاه على طريق فيروز فلما مر به انكر
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ااحد فغاتئر فيروز بذلك منه واخك بالقيم في الطريف الذى
' ذكي » له الاقطع فلم يزل بقطع به مفازة بعك مغازة فكلّماه,
شكوا عطشا
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'تآخر بين له امه فقال اصضحاب فيروز لفيروز قى كنا حذّرناك
هذا ايها الملك خلم تحذر فاما الآن فلا بك من المضى قدما

حتى نواق القيم على لمالات كلها فضوا لوجرفع وقتل العطش ,,
كترم وضار فيروز عم جا معه الى عدوج كلما اشرنوا علي على
لال الى م 'فيها ذعوا اخشئوار الى الصلح على ان خلى سبيلع
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ذلك الانسئيّ جياء ونكل به اشك النكال فساس فيروز رعيتة
فى تلك اللزبة وانجاعة سياسة م يعطب احد من جويا ما خلا
رجلا واحدا من رستاق كورة اردشير خرة يد
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ببلاد الهياطلة واخبر ملكها

ابيه يندجركد فهرب فيروز منه وف

بقصنه وقصة هرمر اخيه وانه أولى بالملك منه وسأله ان مده
إجيش

بقائل بج هرمر ووإكانيبى على ملك

ابيه ذانى ملك الهباطلة

أن جيبه الى ما سال مى ذلك حتى اخبر أن هرمر ملك ظليم
 5جاصر

فقال ملك

المباطلة

كن لشسور» ل بوضساه الله وله يصلج

عيل اهله ولا يستطاع أن ينتصف .وياكحترف فى ملك الملىك للاثو
أل باجور والظلم ثامكل ثمروز دعل

أن دضع البء الطالغان إجبيشس

ناقبل به«  2وقائل *هرمر اخاه > فقتله وشنتت جمعه وغلب على
للك “ وكان ألووم التاقوا  213بندجرد

بن

بهرام  8لخراج الذى

 0كانوا بكملونه الى ابيه فوجه اليه مهر نرسئ بن برازةاى 0لا

العدّة التى كان بهرام وجهه اليه "عليها فبلغ له ارادته وكآان
ملك يندجرد ثمالى عشرة سنة واربعة اشهر *فى قول بعضخ © وى

م ملك

يروز
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ابن يزدجرد بسن بهرام جسور بعك أن قثل اخاه وقلثة نفرمن
أهل بيبنه وحلتتاءع يوه
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قال 2ك

فمروز من

فرمز بن يودجرد وقسو ا وكاننت امهما واحدة واءمها ديتك
 0وكانست بائدادن كير مياليها

من املك
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الغرى والباغات وبيوت النيران فى

اليوم باى على احسى حلافه وذكر ان بهرام بعد فراغه من امر
اليمن ذاوقع به فقتل منهع مقتلة عظيمة وسى منهٍ خلقا ثرو
انصرف اذ امكيف" قر كان هئ امر ملاكه ما قك وصفين واختلفوا

فى مِذة ملكه فقال بعضجع كان ملكه ثمالى عشرة سنة وعشرة
أشهر وعشربين بمما وقال آخسرون كان ملكه ثلنا وعشرين سنة

وعشرة أشهر وعشريى يمما ©
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ثم قام بإلملك من بعده
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أن بهرام جور فلما عقك الناي على رأسه دخل عليه العظماء

والاشراف فدعوا له وهنووه بالملك فرت عليه ردا حسنا وذكر
أيه ومناقيه وما كان منه الى الرعية وطول جلوسه كان لها واعليه
اانه ان فقحوا

منه متتل الذى كنوا يعهدونه من أبيبه فلا 51

ستبغى ل أن سان نمكوه فان تلواضه

امنا نسكسون
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اضاحب ابيه وانه سائر فيض باحسى  +السيرة ومست لع افضل
السنن وم يزل قامعا لعدوه روونا برعينه وجنوده حسنا اليك
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مهر رسى معظيا عند جمبيع ملوك فارس كسنى أدبه وجودة آراك:

وسكون العامة اليه وكان له اولاد مع ذلك قل قربوه فى القدر

وعجلوا للملوك من الاعال ما كادوا» يلحقون عرتبته وأن منههٍة
لثة  فى اكانوا برزوا اأحجد 2زراونداذ > كان مهدر ترسى قصكد
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صاحب بهرام باجابته الى ذلك فنهاه بهرام عن ذلك وضمى له

كفاية امه فسكن الى قوله وخسي بهرام مستعدً! له فلما التقوا
قآل لاساورة الهنك احرسوا ظهرى تر جل عليم تجعل يضرب
اليجل .على رأسم فتنتهى ضريتة ىفع ويشرب وسظ آل 0
5يقطعه باتنين ونا الفيل  فيقل.ل مشقر"ه بالسيف وكتيل
ف

عن سرجه والهند قيم لا كسنون

الومى ا

الفارس

رجالة ل دافا

له وكانبهرام اذا رمى احدج انفذ الس فيه فليا عاينوا منه
ما عاينوا وأسوأ منهزمين لا ياوون على ثىء وغنم صاحب بهرام

ما كان فى عسكر عدوه وأنصرف حبورا مسرورا ومعد بهرام فكانٌ
ماق مكاناته ايّاه أن انكحه ابنته كله الكيبل ومكران ا
يليها  من ارض السنك وكتب له بذلك كتابا واشهك له على
نفسه شهودا وامر بتلك البلاد حتى ضميت الى أرض الكحجم وجل

خراجها الى بهرام وأنصرف بهرام مسرورا ثر انه أغزى مكووس
أبن برارة بلاك الروم فى اربعين :الف مقائل وأمن .اتندرا

عطيبها ويناطة فق لمق الاتاوة #وعيرها امنا» .زا يكى (00 530
مكل مهر ترسبى فنوجه  2فى ثلك الغدّة ودخل القسطرطل'

وقام مقاما مشهورا > وهادنه عظيم الروم وانصرف بكلٌ الذى ارآنا
ِو

برام وم بزل لمهر 4فوسى مكرما وردما 2

أسيه فقيل

ديا فيل مهر رسي وهو مهر نرسى بسن بوأزة بن 0

 603:شرت 2( 615 ) )86
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وتقذم اليه بما اراك التقدّم اليه فيما خلفه عليه إلى اوان

انصرافه وانه شخص من ملكته حتى دخل أرض الهند متنكرا
فكث بها حينا لا يسله احد من اهلها عن شىء من أمره
غير ما يرون من فروسيتد» وقتله السباع وجماله وكمال خلقه
ما يتجبون منه فلم يبل كذتك حنى بلغه ام فى ناحية من 5

ارضغ فيلا قد قطع السبل وقتل ناسا كثيرا فسأل بعضمم ان
يدله عليه ليقتله وانتهى امره الى الملك فذعا به وارسل معد

رسولا ينصرف اليه خبه فلما انتهى بهرام والرسولٍ الى الاجمة
التى فيها الغيل رقا اأرسوي ألى شجية

ووتب

ليبنظرو أ*لى صنع  0بهرام

عليه فاخذه عشفره فاجتذبءه جدذبة جنا لها الفيل على

ركبنيه فلم بزل يعنه حتى

أمكى من نفسهم فاجفر رأسه وجله

على ظهرة حنى اخرجه الى الطريف ورسيل الملك ينظر اليه فلماة؛
انصرف الرسول اقنص خبره على الملك فتجب من شلدته وجرءنه
ودباده حباةء عظيما واستفهمه

أمره فقال لم بهرام أنا رجسل من

عظماء الفورس وكان ملك فارس سخط

على فى تىء فهربت منه

الى جوارك وكان لذلك الملك عدو قد نزعه ملكه وسار أليه
 1002عطبية نامل وجل الملك صاحب بهرام .مند لما كان مه
يعرف من قوتئه واراده على لتضوع له وجل لخرايٍ اليه وهم

.مما يصذع

 68له

صنيع 78) 1

در وساله 2 1

95959

ثم

[ذربجان وانه حل

بيت نار د

ما كان فى اكليل نحافان من

اليواقيت ولمموهر» وسيفا كان لخاقان مفصصا بحر وجوهر وحلية

كتيرة واخدمه خاتون .امرأة  00ورفع عن الناس لَخرايٍ لقلث
سنين  8شكرا على ما لقى من النصر فى وجهه وقسسلم فى الفقراء

و5المساكين مالا عظيما وفى البيوتات وذوى الاحساب عشرين الف

الدع .درغ وكنعست :خبواخلان :إلى الآناق كنبا يك ف ١
لخبر وك عليه بورود خاقان بلاده وانه محل الله وعظيه وتوكل

علية وسار موه ى سبعة رعظط مئى :اهل البيوتات .وتلتماتة ؛فارس
مى أخبة رابطته على .طويف آذربجان وجبل القبف حنى نفل

وزعسكقى بسرارئق خوارزم ومفاوزها فابلاه الله احسن بلاء وذكر له
ما وضع عن  7كراج وكان كتابه فى ذلك كتابا بليغا وقد

كان بهرام حين افضى اليه امالك امر أن يرفع عن امل لحرا

البقايا التى بقيت علي من لخراج فأَعَلمَ أن ذلك سبعون الف
الف د 2,فامر جتركها وبثرك ثلث خواي السنة التى ولى فيها؛

و5قيل اارمهام تدوز لما .اصرف الى ليسمي>ن مى.مغناه خاتان
اللو اولك لس اخاه خراسان وانولهبلي واستوزر مهر
نرسبى ف بوأزة  4وخصه وجعله بزرجفرمذار واعلمه اذسه مايد اا
الى بلاك الهنك ليعرف اخبارها والتلطف حخيازة يعض

ملكة

اهلها الى ملكته لخقف بذلك بعض ميوونة عن اعسل ملكته

“ 1وطيسيون  . 2 1متواليه 1:002
1121م حمل لسرأ رك [ع 77سوارك 1
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النهر منغ وامره بقتاله فقاتلج واتضخنهٍ حنتى اقروا لبهرام

بالعبودية ,واداء للزية وان بهرام أنصرف» الى آذريجان راجعا
إلى محلته من السواند وام بما كان فى اكليل خاتان مى يوت
مدينة طيسبوين  5فنزل م دار المملكة بها ثم كتب إلى جندهدة
إعمَاله بقئله خاقان وما كان مى

ثر 0

أصره وأهمو جنده

أخاء

توسى خراسان وامره ان يسير اليها وينزل بَلَحخْ وتقكم اليه بها

 8إن تييكاساراق اخى ملكم الى ماه للصيّن بها فركت:

لاك يوم للصيكى فشك على عير وامعن فى.طلبه ذارتطم فى جب
قغرى فبلغ والدته فسارت الى ذلك للب باموال عظيمة واقامت ؛
قريب مله وأمرت بانفاق ختلك:

الاموال على  2مئ

إخرجهة

مند

فنقلوا لمىمِ.بٌ طينا كثيرا وحمة ختى جيعوا من ذلك [كما
عظاما وثم يقدروا على جتة بهرام وذكر أن بهرام لما انصرف الى
ملكنه من غزوهء الك خطب

أحل ملكته اياما متوالية حتّع

فى خطبته على لزوم الطاعة واعلمق ان نيته التوسعة علي ذد

وأيصال أخير اليه وانه أن زالواً عن الاستقامة الج من غلظته

أكثر مما كان نال من ابيه وان :اباد كان افتخ امرجم باللبين

غيل والعبيد لليلوك فاصاره ذلك الى الغلظة وضرب الأبشار
وسفكك

الدماء 8

٠

أنصراف بهرام من

خزوة ذلك

اكه
109

كان على طريقف 025

لجر

هنك2( 

كم

سبعة ,عط من العظماء وأهل البيوتات وثلتمائة رجل من رابطلته

ذو بأبن! وده اراشحلعي إخهاةالذ لوس َرسى عل

ا

فيمن سار واساخلافه اخاه على ما استخلف فى ان ذلك هرب
ومن عدوه واسلام لملكه وتوامروا فى انفاذف وفك الى خخاقان والاقوار
له لكرج محافة منه لاستباحة بلادم وأصطلامة مقاتلتج أن م

م يذعنوا له بذلك فبلغ خاتان الذى اجمع عليه الفيس من
الانقياد ولخضوع له فامن احبتخج وأمر جنده
عين

كان وجهد بدن

إخبسر خاتقان فاخي

بالتورع فالى بهرام
بامسر خاقان وعزهمهة

وو فسار اليه بهرام فى العذّة الذين كانوا معد فبيته وقتل خاتان
ببله

وافشى القتل  3جنده

وأنهزم من سلسم من

القثل من

ومنكوه اكنافج وخآفوا عسكرع وذراريق واتقاله وامعن بهرام فى
سالبين وظفر  6بجيام بناج خاقان واكليل  وغلت

ور بلاد النرك واستعل > *على ما غلب

"حتن ابكلدتة 5ن

عليه © منها مسررزبانا حباد

سريرا مى فضة واتاه اناس من اسل البلاك المتاخمة لما غلب

عليه من بلاد التيك خاضعين باخعين له بالطاعة وسألوه أن
يعلمخ حل ما بينه وبينع فد

يتعدوة فى

لع حا

وأمسر

فبنيت منارة وك المنارة التى أمر بها فيروز الملك ابن يزدجرت
دقلمت
ف

الى بلاد الترك ووجه بهرام قأثدا من قواده آلى ما وراء

.واستاخلف '2 1

.وظه رآ ,فظطفر 52( 1

.يشكك ( 1ه

ما :فى غلب غليه  1رعل ما غلت  )1,0هط ا

2

بعد ذلك اليوم وسألو» ان يكلم بهرام فى التغيّد لاساءته في
أمك والصفح والتجاوز عنهٍ فكلّم المنذر بهرام فدما سألا من
ذلك واستوجبه ما كان احتيل علي فى نفسه ناسعفه بهرام فيما

سيأل وبسط آمال »#وان بهرام ملك وهو أبن عشرين سنة وامر
من يومه ذلك أن لازم رعينه راحة ودعة وجلس

اناس بعدة

ذلك سبعة ايام متوالية يعدم لخي من نفسه ويأمرم بتقنى
ألله وطاءته ثر ل يول بهرام حيث ملك موكثرا للّهوة على ما"
سواه حتى كثرت ملامة رعيته اياه على ذلك وطمع من حوله

من الملوك فى استباحة بلاده والغلبة على ملكه وكان اول > من
سبف الى المكاترة 4له عليه خاقان ملك الترك فانه غراه فى
 ١مثثنينوخيسين الف رجل من الترك فبلغ الفرس أقبال خاقان
فى جمع عظيم الى بلاده فتعاطيع ذلك وهالم ودخل عليه من
عطيائع اناس له رأى اصيل وعندم نظر للعامة فقالوا له انه
قل ارفك ايها الملك من بائقة هذا العدو ما قد شغلك عما

لاع دى "للم والقلكتققاقيا لدع كيلام يلحقيا متوعزن

أأمر يلريك "فيه مسبّة 2وار تقال له بهرام أن الله وبنا: #قري
وى

اولياوه ور 'يودت الا متثابرة على اللهو والتللّذ .والصيد

اوانه تجهر فسار الى آذربيجان لينسك فى بيات نرها ويتوجه

منها آلى ارمينية ويطلب الصيى فى آجامها ويلهو فى مسيره فى

 0كه 2( 1
و ممسبيد

مابص2 9
 "711سداد 6
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كات
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ارك 1سند

.المكابرة
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“للم

قوله لنقنه ك
*انت

ببحاشه © وقونه ول

جرزأ ونوجه كحو اتاج

اقدمس عليه أنما هتوطوع منك لا عن رأى احك من الفرس "
برك ولا وزر عليكم فيد

قر اسع حدو الاسديح خلما رأ '

موبذان موبذ جدذه 4فى لقائهما هنف به وقل ب بذنوبك
زاتجت" .متها .كبر أقدم أن كنات لا نحالة مقدما فباح بهرام يما

سلف مى ذنوبه ثر مشى نحو الاسدين فيكر اليه احدها خليا
دنا مىئ بهرام وتب

وتبخ فعلا ظهره وعصر جنى

الاسكد يفخذيه

0صرا اتاخنه وجعل يضرب على رأسه بالنجوز الذنى كان جل تر
غ
سك

الاتمن

الآخر عليه فقبضْ

على اذنيه وعر كهما بكلتى يدية

ثم قتلهيا كليهما *على رأسهماء بالنجرز الذى كان له وكان ذلك
هن

صنيعة

 /وى

ع

كسرى

ومن

خض

ذلحك

لشفل

فتناول

 5بهرام > بعد ذلك التاج والزينة فكان .كسرى اول من هتف به
وقال عمرك الله بهرام الخى من حدوله سامعورن له مطببعون ورزقه
ملك

أقاليم الارض السيعخ قر هتف

به

جميبع ى اضر وقالوا قل

له وان العظماء واهل البيوتات واصكاب الولايات والوزراء لقوا المنذر
0

( 1.0ء

.قال  2( 1؛. .ببطقه صسستناهه . 1كانت  3نطشسة ل ا(

0ل ماع 61101 51زعلى رأسه 6-0102

الشمع ( 1م
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.صنعهم ( 1ك/ر

وحجوك 2

.ضيبا  167يضرب

ش

أأتم

آنا لسنا نقدر على رد 5ل بهرام مع أنا ان .تممنا على صرف

الملك عنه نتخيف أن يكون فى ذلك هلاكنا آلثرة من استيلٌ
واستجاش من العرب وللنا نمكنه بما عرض علينا مما ثم يدعه

اليه آلا ثقة بقونه وبطشه وجبعته فان يكن على ما وصف به
نفسه فليس لنا ر,أى آلا تسليم الملك اليه والسمع والطاعة لدة
وأن يهلك ضعفا ومخجرة فنكحنى مى هلكته  2براء ولشره وغائلته
آمنون وتفرقوا على هذا الرأى فعاد بهرام بعد ان تكلم بهذا

ل وجلاسن اكبحضسه الخلئ كان حيد بالاميل «وحصرة .,مى .كان
كاذه فقال له أما ان تحجيبينى فيما تكلمست امس واما ان
تسكتوا باخعين  5لى بالطاعة فقال القوم أما حى فقك اخترنا0؛
ا لتدبير الملك كسرى وثر نر منه الا ما تحب وللنا قى رضينا

مع ذلك ان يوضع التنا والؤينة كما ذكرت ببين اسدين
وتتنازعانهما اندت وكسرى فيكما تناولها مى بينهما سلمنا له
| الملك فرضى بهرام بمقالته فاق بالتاجي والزينة مببذان موبذ

الموكل كان بعقد التي على رأس كل ملك يلك فوضعهياة؛
*فى .احية > وجاء بسطام اصبهبّذ باسديى ضاريين مجوعين
مشبلين فوقشف احدهها عنى 5

اوضع الذى وضع فيه

اناج والوينة والآخر كذاثه وارخى وثاقهيا ثم قل بهرام للسرى
دونك اناج والزينة فقال كسرى

انست الى بالبدء وبتناوليها

منى لاك تطالب الملك بوراثة وانا فيه مغتصب فلم يكره بهرام ©

وم[ .>( 320.

.خاضعين .آ (56

«.قلكه مآ ,مهلكته ( 31 '1', )0ه
 2:ره

6

و

ألم

من فسان العرب وذوى »© البأس والنجدة منه الى مدينتى الملك
حتى

اذا وردها امم تجمع الناس وجلس بهرام على منبرة من

ذهب مكذل عجوهرء وجلس المنذر عن هينه وتكلم عظماء الفيس
واعسل البيوتات وفرشوا للمنذر بكلامج فظاظة يودجيد اى بهرام
5انت
ك

وسوء سيرته وأنه اخرب بسوء رأيه الارض وأكتر القتل

ظلبا حتى قد

قتل

الناس فى البلاد التى كان © جلكها وامورأ

غير ذلك فظيعة وذكروا أنه أنما تعاقدوا وتواثقوا على صرف الملك

عن ولى يودجرد لذلك وسألوا المنذر ان للا جبرع فى أمر باكلك
على ما يكرهونه فوج المنذر ما بتوا من ذلك وقل لبهرام > انث

 0أولى باجابة القيم منتى  4فقال بهرام انى لست اكذبكم معشو
المتكليين فى شىء مما نسبتم اليه يزدجد لما استقر عندى
من ذلك ولقك كنت زاربا عليه لسوء هديه ا

لطريقه /ر

ودينه وثر أزل اسل الله أن ين على بمللك فاصلم كل ما
افسد؟ وارأب ما صداع فان اتش لملكى سنة وثر اف للم بهذه
 5الامور الع عدوي

الهم تبرأت مى املك طائعا وقدق أ شهدت

بذلك على الله وملائكته ومربذان مويف وليك هنو فيها حكيا
بينى وبينكم وأنا مع الذى بينت على ما اعليكم من رضاى
يتمليككم :من تناول التاي والزينة مى بين أسديى ضاربيين

مشبلين فهو املك فلما سمع القيم مقالة بهرام هذه وما وعد
0
مى

نفسه

أسنيشروا بذلك

وانبسطلاتن املع وقلوأ فيما بينام

اءؤاوك  34002سوير (| 11
 51مم١ 4( 0 .باجوهر (12: )46
.فسد سآ (ج ..لطريقتة . 27( 1له لاا

7

3نم

ارسال طلائعه أليهما فان تحرك اح لقناله قاثله واغار على ما
نسزل قريبا من المدينتين ووجه طلائعه اليهما .واستعظم قنال

الفوس وان من بالباب من العظباء واحل البيوتات 'وفدوا جوالى »©
 .صاحب سائل يزدجرد الى المنذر وكتبوا اليه يغلمونه أمر النعان 5
| قلماءورت جواى .على المنذر وقرا اتلتاب الذى كتنب  5اليه قال
له الف الملك بهرام ووجه معه من يوصله اليه فدخل جوانى

فعرف بهرام انه أنها شرك السحجون لما راغه من رواثه .فكليه

بهرام ووعده من نفسه احسى الوعك ورذه الى المنكخر وأرسل ؛
ألبه أن ,جيب فى الذى كتب ققال المنذر نجوانى قد تلبرت
اللتاب الذى انيتنى به وانما وجه النعارن الى ناحيتكم الملك
بهرأم كبتك

ملكة" الله :مع ابه وحخوله أيباكم فلما ممع ع«جوألى

مقالخ 'المنذر وتذكر ما عايى من رواء بهرام وعيبته عنك نفسه

حي

قل  6للمنذر أنى لسست تخبرا جوابا وثتلى سر أن رأيت

الى لخ الملوك فجتيع /اليك من بها من العظماء وأعل البيوتات

وتشاوروا فى ذلك وأت فيه ما ججمل انمع لسن خالفوك فى شىء
مها نشير به فرك المنذر جوانى الى من أرسله اليه واسستعث وسار

بعد فصول جوألنى من عنده بيديم ببهرام فى تلتين الف رجلل 9
دآ 56( 004.
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درام :أن يكيل +بودنجوة ف إلاذى :تداق

بالاتضرابب ا,لل اليه

فانصرف الى بلاد العرب فاقيل على التنعم والتلزن فهلك ابوه
يزدجرد وبهرام غائب

فتعاقك ناس من العظماء وال

البيوتات

إن
وان لا علكوا احد! من ذرية يردجرد لسو سيرته وقلوا *
يردجيد ها جلف  3ولذا كخشل .اللا غير ببرام وق ابل 00

ولاية قط يبلى > بها خبه ويعرف بها حاله و يتأذب يادب
التجم وأنها ادبه ادب العرب وخلقه خلقاع لنشه بين أطهج
واجتيعت كلمته وكلمة العامة على صيف الملك عن بهرام الى
م رجل من عئرة اردشير بى بابك يقال له كسرى وش ايتيهول 10

ذانتهئ هلاك يزدجرد والذنى كان من تليكة كسرى الى
ملكو
برام وهو ببادية العرب فحما بالمنخر والنعان ابنه وناس من .علي
العرب وقال له الى لا احسبكم تجحدون خصيه
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كان اتاكم معشر العرب باحسانه وانعامه كاعنليكم مع فظاظته
و وشكّته كانت على الفرس  0-0بالذى أتاه من نعى  95وليك
الفوس من ملكوا عن تشاور من 30ذلك ققال المنذر لا يهولنك
ذلك
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مركبد فقال لبهرام لا اتحجشّمن العرب اجراء خيلع وللن مر من
يعرض لخيل عليك واختر منها رضاك وارتبط لنفسك فقال له

بهرام قفد احسنت القولٍ ولنى افضل الرجال سوددا وشرفا
اليش ينبعى ان" يكون :مركن الا افضل .سيل

وامها يعرف

فضل بعضها على بعض بالتجرية» ولا كجربة بلا اجراء فرضى م5
والنذر ضور لمخلبة سرحت

لكشيل من فسخين فبحر فرس

الشقلرمنذر تلك لخيل جبميعا سابقا ثم اقبل بعده بقيتها
' المنذر بيده ذلك

الاشقر الى بهرام وقال يبارك الله لك

فيه كامره,

| بهرام بقبضه وعظم سروره به وتشكر للمنذر وان بهرام ركب

[اذأت يمم الفرس الاشقر الذى جله عليه المنذر الى الصيك فيصر
| بعانة فرمى عليها وقصد نحرها فان! هو بأسد قى شك على عير
كان فيها فتناول ظهره بفيه ليقصيه ويفترسه فيماده بهرام رمية

في ظهره فنفذت النشابة من بطنه وظهر العير وسرته حتى 5

افضدت الى الارض فساخت فيها الى قريب من ثلثها فبك طبيلا
وكان ذلك بمشهكد ناس من العرب وحرس بهرام وغيرت ثامر بهرام

فصور ما .كان منه فى أمر الاسى والعير فى بعض جالسه ثم أن
بهرام اعلم المنذر انه على الالمام بابيه فشخص الى ابيه وكان
أبوه يزدجرد لسو خلقه لا 1

بولك له فاتخف بهرام للخدمة مه

فلقى بهرام من ذلك عناه ثم ان يزدجرد وفد عليه اخ تقيصر
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وقتده وما يطاب فى وقنه ينال فى غير وفنه وما يفرط فى

يفعت فلا يشال واقشئ :م “ون دلوك 'وأئلك» صائرالى الإذن
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الله واولى ما كنف به الملوك وطابك صالم العام لانه لثم ريدن
لله ركى .جد» يقوون فعجل على عن 5٠سألعكق منالودين
 5فوجد النذر ساعة ممع *مقالة بهرام م هذه الى باب املك من

أتاه برط من فقهاء الفسرس ومعلمى الرمى والفروسية ممه
اللشابخ وخصة

ذوى ادب وجيع له حكيباء من حكماء نا

وألسروم وكجكين من العرب فالومع بهرام وفوكت

طعت
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من" فلك المهل :وقناء'ثاتودة فيدة -ودر اله كنار

 0يفيدونه ما عترم اميد بهرام .تتعلم “كل ما-سعال' ايقتعلم
وللاستماع » مى اهل لملكية واتصاب لمديث وو كل ما استمع

بعاد
وثقك كلما علم بازمر تكليم اوالقى وعد دان
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سنة وقك استفاد كل ما افيك وحفظه وثاق معلميه ومن ححضه
حر

أعلل ١الادك

حدم ى

أعترفواأ له يفضله عليخ واتاب بسهرام

 5المنذر ومعلييبه وأمرع بالانصراف عنه وأهر معلمى

الرعمى والفروسية

بلاقامة عنده ليأخذ عنعٍ كل ما ينبغى له التدرب به والاحكام
خيلة .من اكور والاناث على انسابها فاذن النعان للعرب7/

بذلك وبلغ امنذر الى كان من رأى بهرام فى اختيار ليل
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فيكا له فى اختيار العرب لتربيته وحضاذته قدعا بالمتّخر بن

النعان واستخضنه بهرام وشرفد واكرمد» وملكه على العرب وحباه
عرتبقيان سنيتين تدجى

احداها

رام ارود يتجرد  3وتأويله

أذ سوزور يودجورد  +والاخرى تدج بمهشست وتأويلها أَعْظم
الكول واأمر له بصلة وكسوة بقكر استكقافه لذلك فى منولتدة

وام أن يسير ببهرام الى بلاد العرب فسار به المنذر الى نحلده
منها واختار لرضاعه تلسث

وانحان

نسوة ذوات اجسام ححكة

ذاكية وادإب رضية من بنات الاشراف منهن امرأتان من بنات
العرب وامرأة من بنات .الكجم وامر لهن با اصلكهن من اللسرة
' والفرش و«المطعم والمشرب وسائر ما احجن آليه ختداولى رضاعه 0؛
تلنث سنين وفطم *فى السنة

الرابعة حتى

سنين © قال للمنذر احضرنى موت

اذا أشنت له 4خمس

ذوى عاسم مدربين بالتعايم

ليعلمينى اللتابة والرمى والفقه فقال له المنذر أنك بعك

صغير

يان القااان تلكن ف الععليم كليم ما يللم «الصبيان
الاحداث حتى تبلغ مى السن ما يطيف التعلم والتأذب واحضرية!؛
من يعلّيك كل ما سألت تعلمه فقال بهرام للمنذر انا لعرى
صغير وآلى عقلى عقل حتنك واندت كبير الس وعقلك عقل

 00إن تكلم ايها الرجل أن كلما يتقدم فى طلبه ينال 4
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فارعوى قَليه فقالء وما عبط حى الى الات يصير
ثم بعد القلاح  0ولامذ ف وهم فينساك .الستفكب |
0ت
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فالوت كن امهنا والكبور

 2أضكوا وليل 0:رق سك

ةفكان #ملك النعان ألى أن تسرك ملكه وساح ا

تدكا

وعشريى "اسن /وارمعلة أشهر اقل أبن«الالبى؟ من كلكا لق ار
 :يودجرد خيس

عشرة سنة

.وى زمن بهرام جور أبن دزد جرد أربع

عشرة سنخة واما العلماء من الفرس باخبارع وامورج فانجيقولون
في ذلك ما انا ذاكه ©
قم

ملك بعد يردجرد الاثيم ابنه

وام جور

 1دجن الخشى) ادق امرك 0

شاه أبن سابور ذى الاكاناف

وذكر أنّ مولده كانهوموؤدروز قرورديوماه لسبع شاءات مضبين
من النهار ذفان  6أباه يزدجرد ذعا ساعة ولك بهرام من
1م5ن

كان يبابه

المنكين قام 2م باقامة كناب مولده  0-5سانا يكن عانانا

الذى يوول اليه كل امره فقاسوا الشمس ونظروا فى مطالع

النجيم ثم اخبروا يزدجرد أن الله مورث بهرام ملك ابيه وان

رضاعه بغير ارض يسكنها الفرس وان من السرأى أن يربى بغير
بلاده فاجال يزدجرد المرأى فى دفعه فى الرضاع والتربية آلى بعض
بنابه
بم

من الروم او 7العيب أو غير ممن ف يكن من '/لفوس
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عمف سيدا من كبلك الم حارث
 003مسلة تداز المي الصنعيء
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قال هشام وكان 0

هذا قل غرا الشأم موارا واكثر المصائب

فى أحلها وسى وغنم وكان من اش لملوك نكاية فى عدوه وابعدج

مغارا فيه وكان ملك رس جعل معه كتيبتين يقال لاحداهاة
دوسر وك للتنوخ وللاخرى الشهباء وى لفارس وهما اللتان يقال

لهما القبيلنان فكان يغزو بهيا بلاد .الشأم ومن لم يدن له من
رل.لنا والله اعلم أنه جلسن يمما فى جلسه من
ذبكقا
فعر
ال
لخورنق فاشرف منه على الناجف مما يليه من البساتين والنخل
ونان والانهار مما يلى المغرب وعلى الفرات مما يلى المشرى «؛

وهو على متن النجف فى يوم من ايام الربيع فاتجبه ما راى
من لخضرة والنور والانهار فقال لوزيرهد وصاحيه عل رايت مثل

هذا المنظر قط فقال لا لو كان يحوم قل فا الذى يوم قل
ما عند الله فى الآخرة قال فيم ينال ذاك قل بتركك الدنيا

ا ا

ل واللماس يها متمد فستاض ملكر شين ليلتة ولبيس ع

المسوس وخري مساخفيا هاربا لا يعلم به واصبعح الناس لا يعلمون

كاله خحضروا بابه فلم يوذن لهمعليه كما كان يفعل خلما ابطأ
الاذن عليع سألا عنه فلم ججدوه وفى 2ذلك يقولٍ عدئ بن

يك العبادى
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خنقب صا لبقتن جدواته
ا
سببى رصع الينيبان عشرين حاكة

بعل عليه بالقزاميضض والتسقات

 8كمدلباه ذى الباذح الصعب
2

10

مدن كن

كانيهه

ره

ولك

لين

أقل المستسارق

يقتيار ع

وحن

5

63 --

ملعمو الله ع

0

فَكَلل أت
كك

520

2

ات

أبن حفن

©

َك

عقر

اللتعن من

- -

ألحدى مون ين جفنخة
55

د

ادت

رجال بسردون

كَلْبِ

بلادم

ولك
ا

:

0

قاطت

الكَنْبِ ما الى م

لل

ودون

شوق رجه

أعاكب

اللكسك

ال
30ت

ان

وما كان َْ..ثَّ عن

والغرب

وده
حت

فقالٌ آقفذفوا بالعلي ٠ 7ئ
فيذأ

ليت

ين

2202

2

الظليم عي

نفسه

7

23

الشعب
-

,أعظم انع

ارو.حبود (2( 0 )02160:

رك 4

(6

أهم

شاه ابن سابور ذى الاكتاف كان لا يبقئ له ولك فسأل عى
منؤل برىء» مرىء تك من الادواء والاسقام فدلٌ على ظهر لمبيرة
فدفع أبنه بهرام جور الى النعان هذا وام ببناء لكورنئق مسكنا

له وانولة اياده وامره باخراجةه :الى بوادى العرب وكان الذى بنى
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انرسى حكيمٌ دهه وكان نرسى كاملا فى ادبه فاضلا فى جميع
ع
مذاهبه متقدما لامعل زمانه وكانوا  يسمونه هر لاسي وضسهر

ويلقب بالهزاربتده *فملت الرعية ما كان منه أن ينزع عن
اخلاقه وان يصلح نرسى © منه فلما استوى له الملك واشتدّت 7
أعائته الاشنراف والعظماء وجل على الضعفاء واكقر من سفكة

الدماء وتسلّط تسلطا ثم يبقل الرعية مثله فى ايامه فلما رلى
الوجوه والاشراف انه لا يزداد الا تتايعا فى للور اجنيعوا فشكوا
ما ينزل بش من ظلمه وتضرعوا الى ربع وابتهلوا اليه بتكتجيل

أنُقاذم مند فرعوا انه كانبجرجان فراى ذأت يوم فى قصه
فرسا عاثراء لر ير مثله فى لخيل فى حسنى صيورة وفام خلف ,

أقبل  4حنى وقف على بابه فتعجب الناس منه لانه كأن متجاوز
ل فأخبر » يزدجود خبره ذامر به أينسريج

كال 'ساست 0

ويلاجم ويدخل

هرأكبد * الجامه واسراجه/ر فلم

ع احدا من من ذلك نّهى الب امتتناع الفيس علي خوج

بيدنهى الى اللوضع الذى كن فيه ذلك الفرس فانجمه بيدةور

والقىلبدا على ظهره ووضع فوقه سرجا وشل حرامه ولبيه فلم

يكرك الفرس بشيىة من ذلك حتى اذا رفع ذنبم ليتفره
استتديره الفرس فرحه على فواده رضصحة هلك منها مكانه ثر
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ملم

مع فطنته كانئ بجهات الشر وشذة مجبه بما عنده من ذلك

واساخفافه بكلّ ما كان فى ايدى الناس من علم وادب واحتقاره

مع ذلك غلقا سىء لخلف ردىء الطعة حنتى بلغ من شدة"
5لّقه وحدّته ان الصغير من الولات كان عنده كبيرا واليسيرٌ
غَ
من السقطات عطيها قر هه يغدر احن وان كان تلطيف اللا ا
منه ان يكون لئى ابتلى عنده بشيىء من ذلك

شفيعا وكان

دهره كله للناس متهيا وثم يكن يتين احدا على تشىء من

الانياء ور يكن يكافى على حسنى البلاء» وان هواوذ"
كلمه فيه رجبل لغيه قاللهما قتذر جعالتك فى هذا

الأهاا)

الذى_ كلمتنا فيه .وما اخذت عليه خلم يكى يكلبع فى دلوا

وما اشبهد الا الوفود القادمون عليه من قبل ملبك الاسم وان
رعيانه انها ساموا من سطلوته

وبلرته وما كان جمع

من

خلال

 5السيمة بتمسكة عن كان قبل قلكته بالسنن الصانحة وبإدب |

رأيه ان يعاقب كلل مى زلّ عنده واذنب اليه من شك" العقيبة

بماة لياستطاع > ان يبلغ منه مثلها فىملة كلتماثة وكان لذلك
ل بقرعه بسوط

اننظارا منه

للمعاقبة له بما لبس

ورأعه افطع ١

م«نه وكان اذا بلغه ان اأحذا! من بطانته صاق رجلا من اقل
صناعنه أو © طبقته نكاه عن خدمته وكان استوزر عند ولايتة
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.استطاع ( 5.
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ثم
ث ملك بعده اوه

ابى سابور ذى الاكتاف وكان يلقب كرمان شاه وذلك أن آباه
سابور كان ولاه فى حياته كرمان فكتب إلى قواده كتابا كتم

فيه على الطاعة ويأمرع بتقوى الله والنصكة تلملك وبنى بكرمان 5
مدينة وكان حسى السياسة لغيته صحيودا فى أمرة وكان ملكه
احدى عشرة سنة وان اسا من الفتاك ثاروا أليه فقتله رجسل
منع برمية رماها اياده بنشابخ» ©
ثم قام بالملك بعده
م0

نِ

جرت

| اللقب بلاثيم ابسن بهرام الملقب بكرمان شاه ابسن سابور ذى

01

الاكتاف ومن أمل العلم بانساب الفرس من يقولٍ أن بيزدجرد
الاتيم هذا مو اخو بهرام الملقب بكرمان شاه وليس بابنه ويقولٍ
هو يردجد بن سابور ذى الاكتاف وممن نسيه هذ! النسب
وقال هذا القول هشام بن صحيد وكان فيما ذكر نظا غليظا ىر

ذا عيوب كثيرة وكان من اشكل عيوبه وأعظمها فيما قيل وضعه
فكاء ذهنى وحسن أدب كان له وصنوفا من العلم قى مهها

'وعلمها غير موضعه وكثرة رويته فى الضار من الامور واستعال
كل ما عنده من ذلك فى لمواربة والدهاء والمكايدة والمضائلة
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وبعض ايام سابور بى سابور وكان جميع عيله على ما ذكرت من

العرب وولايته عليه فيبا ذكر ابى الكلبى ثلتين سنة ©
ثم قم بالملك بعد سابور ذى الاكتاف اخوه
أردشير

ازموانن .بتار
أبى «كرمو. .بسح انرسئ .امن بهرام *+:بن :ربهراق © ابين ع
ابى اردشير بئى .,بابك خلما عقد التاج على رأسه جلس للعظماء

فلما دخلوا عليه دعوا له بالنصر وشكروا عنده اخاه سابور فاحسن
جوابج واعلميج موقع ما كان من شكرج لاخيه عنده فلما استقر

ثم ملك
سابور

ابن سابور ذى الاكتاف بن غرمو بن نسى فاستبشرت الرعية
بذلك وبرجوع ملك ابيه اليه فلقيج احسى اللقاء وكتب اللتب

5؛ ألى العمال فى .حسى السيرة والرفق بالرعية وامر بمثل ذلك وزراعه
وكنابه وحاشيته وخطيق خطبة بليغة وثر يزل عادلا على رعيته

متكننا عليق لما كان تبين من مودت وحبتج وطاعتام وخضع

له عمه اردشير المضلوع ومنكه الطاعة وان العظباء واهل
البيوتات قطعوا اطناب فسطاط كان ضرب
 0خجره فسقط

عليه الفسطاط

عليه فى حرة من
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وارتفعت اصواتع باأخيد والتسبج فانتبه اكاب قيصر باصواتع
 .وجبع سابير من كان فى المدينة وعباع وخرج آلى الروم فى تلك
ثم اثقل قيصر باغديد واخذه بعارة ما اخرب ويقال انه اخذ

حتى يرم به ما عدم منها وبان» يغرس الزيتين مكان النخل
على جار ول هذا جزاوك ببغيك علينا فلذلك تركن السروم
اتّخان الاعقاب ورتقت الذواب 2ثر اقام سابور فى ملكنه حينا

نر غزا الروم فقتل من اهلها وسبى سبيا كثيرا وأسكن من سبى ه؛
| لكين يناعا بتاحية السوين وسماها أيرانشهر سابور ثر استصلع
 ١العرب واسكن بعض قباثل تغلب وعَببٍ القيس وكا بن واكل

كرمان ونوج والاهواز وبنى مدينة تيسابور ومداثنى آخر بالستد

اوسحجستان ونقل طبّيبا من الهنك فاسكنه الكرخ من الس
افلما مات ورث طبه امحل السوس ولذلك صار اهل تلك الناحية ة؛

ارلوقيس ٠
وهلك فىعهى سابور عامله على ضاحية موضرربيعة أم

البدءء ابن عبرو بن عدى بن ببيعة بن نصر فاستعل سابور

عله ابنهعيرو بن أمرئ القيس فيما ذكر فبقى فى عبلدره

جلك سشابور ومجميع .أيام .اخية أردشيرينى:هرمن ينبن" توسى
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ونوع .أكناف  0الى أن هلك وكان ذلك سبب تسميته اياه

ذ! الاكتاف» وذكر *بعض اهل الاخبار» أسنابور بعد أن اتضخن

فى العرب واجلام عن النواحى التى كانوا صاروا اليها مما قرب
من نواحى  فارس والكرين والييامة قر هبط الى الشأم وصار أل
وح

الروم اعلم اتكابه انه على دخول الروم حتى يبحث عن

أسرارع ويعرف اخبا  0-2-وعدد جنوذثم فدخل إلى الروم ثجال
فيها حينا وبلغده أن

أوثم وأمر عجمع

طعامه فانظلق ا ل

الناس لحكضروا

حتى شهدة ذلك لليع

لط إل ابم لدف عاج تلطه ا الال ا

: 000

وأمر به قيصر فلار ج فى جلك ثبر ثم سار بجنوده الى ارض

فارس ومعه سابور *على تلك لخالة > اكثر مى القتل وخراب

المداثى والقرى وقطع النضخل والاشجار حتنى انتهى آلى مدينة
جندى سابور وقد تخصى اهلها فنسب الجانيق وعدم بعضها

فبينا  82كذلك ذات ليلة اذ غفل الروم الموكلون كراسة

و سابور وكان بقربه قرم من سبى الاعواز فامرتع ان يلقوا على القت
الذى كان عليه زيتا مى زقاق كانيتن بقربهم ففعلوا ذلك ولان

للد وانسل منه فلم يول يدب حنتى دنا من باب المدينة
واخبر حراسه باءمه فلما دخل على اهلها اشتل سرور به
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"| نيجوإن تهلكوا بها جويا من غير أن نهيى لقتاتكم 0-0
ونشرع له رحا فسرحوا الينا رئيسا ان كنتم رأستموه عليكم

فعزم يسانوس على اتيان سابور فلم يتابعه على رأيه احد من

قواد جنده فاستبق برأبه وجاء الى سابور فى ثمانين رجلا من
اشراف مسن كان فى عسكره وجنده وعليه تاجه قبلغ سابورة
محيئد اليد فتلقاه وتساجدا فعانقه سابوز شكرما لما كان منه

في امره وطعم عنده يومئذ ونعم وان سابير ارسل الى قواد

ا  )١جند الروم وذوى الرئاسة منعه يعليع انع بيوماكب0
يوسانوس جرى ملاكه فى بلاد فارس وانممليكج اييانهاجيج
ا

ا

من

سطوته

وقوى

أمهر بوسانوس

أإجيلدله

0

قال  58ألسروم

قد

)4

شنوا الغارة على بلادنا وقتلوا بشرا كثيرا وقطعوا ما كان بارض
السواد مى تخل وشجر وخربوا عيارتها ذاما أن يدفعوا الينا

قيمة ما افسدوا وخربوا 2وأما أن يعوضوئا من ذلك نصيبين
وحيزها عوضا منه وكانت من بلاد فارس فغليت عليها السروم

فاجاب يوسانوس واشراف جنده سابور إلى ما سأل مى العوض وه
ودفعوا أليه نصيبين فبلغ ذلك اهلها نجلوا منها الى مدن
فى ملكة الروم ضخافة *على انفسهٍ > من ملك الملك المخالف
منهج فيلغ ذلك سابور فنقل اثنى عشر ألف اهل بيت من

اهل اصطكر واصبهان وكور اخر من 'بلاده وحيّ الى نصيبين
واسكنع أياها والعدرف يوسانون ومن معد مى لجنود الى الروم ١ه

وملكها زمنا» يسيرا ثر هلك وان سابور ضرى يقثل العرب
«زمانا مآ (4ه

9. 1.

(ه

.واخربوا '6( 1

.فيا  )2أء [/آ (©6

لثم

نفاجاب 8الى ما سألوه فرحفوا الى سابير نقاتلئك ففضوا جيعه
وقتلوا منهم مقتلة عظيمة وهرب سابور فيمن بقى من جنده
واحتيرى لليانوس على مدينة طيسبون © حلة سابور وظفر ببيوت

اموال سابور وخزائنه فيها فكتب سابهر الى من في الآثاىق من
جونوده يعليق الذى لقى مى لليانوس ومن معه من العرب ويأمر

مكنان في من القواد أن يقدموا عليه فيمن قبلم من جنوده
فلم يلبث أن اجتمعت اليه لمليوش من كل افق فانصرف تحارب
*استنقل منه مدينة طيسبون  ونزل > لليانوس * 0مدينة
لليانوس و

بهأردشير > وما وألاها بغسكره وكانت الرسل 'ختلف فيما بيتها”
 0وبين سابور وان  /ثليانوس كان جالسا ذات يوم فى حرثه خاصابه
 -ع فى فواده فقتله فأسقط فى روع جنده ومالقع الى

نول به ويتسوا من التفصى من بلاك ارس وصاروا شورى لا
ملك عليغ ولا سائس لج فطلبوا الى يوسانوس أن يتولّى الملك
له فيملكن عليج فاى ذلك والكوا عليه فيه اعلمج انهعلى

م5ل؛ّة النصرانية وانه لا يلى ناسا © له مخالفون فى املّة فاخبرته
الووم انه على ملته وانه أنما كانوا يكتموئها خافة لليانوس
فاجابج الى ما طلبوا؟ وملكوه عليه واظهروا النصرانية وأ سابور

علم .بهلاك تليانوس فارسل الى قواد جنود الروم يقول أن الله قى
امكننا منكم وادالنا عليكم بظلمكم ايان وتخطيكم الى بلادنا وانا
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كلم

لْسِيبٌ الرصة من :الإتتقام من سابور :وماء كان من كثلة العرب
واجنتمع فى عسكر لليانوس من العرب ماأثة الف وسبعون الف

مقائل فوجياج مع رجل من بطارقة الروم بعثه على  0مقدمده
 11يسمى يوسانوس  +وان لليانوس سار حتى وقع ببلاد فارس
ظ

وانتهى الى سابور كثرة من معه من جنود الروم والعرب ولشزرة

فهاله ذلك ووجه عيوئا تأنيه خبرثم ومبلغ عددثم وحالم فى
شجاعتنع وعيتج  4ناخنلف اقاويل أولقك العيون فيما اتوه بد

| من الاخبار عن لليانوس وجنده فتنكر سابور وسار فى اناس من
ثقانه ليعاين عسك 8فلما اقترب من عسكر يوسانوس صاحب
' مقدمة للبانوس وجه رهطا مين كان معه إلى عسكر يوسانوس ٠
 ٠ليبجحسسواء الاخبار وبأنوه بها على حقائقها فنذرت الروم بهم

 00 ١تعر اشر دونو فلم يقل:احد جتع :لامر انض

توجهوا له الى عسكه ما خلا رجلا منه اخبه بالقضّة على

وجهها ومكان سابور حيث

كان وسأله أن يوجه معه جندا

 1فيدفع اليه سابير نارسل يوسانوس حيث

يمع هذه

المقالة الى 5ه

' سابور رجلا من بطانته يعلمه ما لقى من امره وينذره فارتحل

[سابور منالدع اذى كن فيه اك عسكره وان من كان فى
'عسكر لليانوس من العرب سألوه ان يأذن لهم فى صحارية سابور
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الكوخ والاخرى السوس و 2مدينة نناها الى !جانكي الشف
الذى فى جوفه تابوت فيه جثة دانيال النبى صلعم > وانه غزا
:اديا العب السوس بعى تخفيفها» فى التسمية وامر فينيت
م

بباجرمى مدينة سماها خنى سابورء وكور كورة وبارض خراسان

قسطنطين ملك الروم وهو الخى بنى مدينة قسطنطيني:
وكان أول من تنصر من ملوك الروم وهلك قسطنطين وقرق ملكه

وبين ثلتة بنين كنوا له فهلك بنوه الثلثتة فلكت الروم عليج

رجلا من اهل بيت قسطنطين يقال له لليانوس /راكان يحين
بملّة الروم التى كانت قبل النصرانية ويسر ذلك ويظهر النصرانية
قبل ان يلك حتى اذا ملك اطهر ملة الروم واعادها كهيتها
وامرج باحيائها وامر بهدم البيع وقتل الاساقفة واحبار النصارى
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في اتكابه فورد الحّظ واستقرى بلاد البكريى  2يقتل اعلها ولا
يقبل ذداء ولا يعرج على غنيمة ثم مضى على وجهه ذورد تار

وبها ناس من أعراب ثميم وبكر بن واثل وعبد اليس *فافشى
ا يام اللا شيف ليا الماك سكا سالك سيق لطر

تيقد لقاينجيه ملهاخارا'ى. .جبل:

اك

ولا جزيرة فى حر ثم عطف الى بلاك عبد القيس ذلاد اهلها
آلا من هرب منهٍ فلحف بلرمال ثم الى اليمامة فقتل بها مثتل

تلك المقئلة وثر بجر بماء من مياه العرب الا عوره ولا جب من
جبابه الا طبه ثرالى قرب المدينة فقتل من وجد هنالك من
نحو بلاد بكر وتَعْلب فيما بين

العرب وأسر مإ عطف

ملكة ,

وسى وطم مياهه وانه اسكى من بنى تغلب من الكرين
'

دارين واسهها فيج والخط ومن كان من عبد

القيس وطوائف

من بنى ميم تحجر ومن كان من بكر بن واثل كرمان وتم
الذيى

بلدلعون

0

أبان > ومن كان مناغ من

بنى

حنظلةي«

بالرملية  4من بلاك الاهواز وانه امر فبنيت بارض السواد مدينة

وسماها بور سابور وك الأثبارء وبارض الاهواز مدينتان احداها /ر
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عن أوليائه واخوانج ذفن احب أن ينصف الى اعله فلينضيرف
تصاذوا الى ذلك :ومن لحب أن اتشتكيل التصال ال )ا
موضعة غرف ذلك له وتقدّم الى مى اختار الانصراف فى لزوم
اهله وبلاده الى وقيت لماجة اليه فلما سمع الوزراء ذلك من
ق5وله استكسنوه وقلوا لو كان هذا قد اطال جرب الامور وسياسة

للنود ما زاد رأيه وصكّة منطقه على ما سمعنا منه ثر تتابعت
اخباره الى البلدان والتغور با قيم اتكابه وقع اعداءه حتى »

لم رك عشرة سنة واأطاق جل السلاح وركوب لخيل واشتك

عظمه جمع اليه روساء اصكابه واجناده ثم قام فيج خطيبا ثر

ذكم ,ما انعم الله به عليه وعليض بآباثه وما اقاموا من ادب
ونغوا من أعداتمخ وما الخقل مى امور فى الايام التى مضت

من ايام صباه واعلمع انه يبتدى العل فى الذب عن البيضة
وانه يقدر الشخوص الى بعض الاعداء تكاربته وان عذلة من
يشخص معه مى المقائلة الف رجل فنهض اليه القيم داعبين

 5متشكرين وسألود ان يقيم بموضعه ويوجه القواد ولملنود ليكفوه

ما قدّر من الشخوص فيه فاى ان ججيبج الى المقام فسألوه
الازدياد على العدة التى ذكرها فانى ثم انتخضب الف فارس من
صناديد جنده وابطال 8#وتقدم اليه فى المضى لامره ونهاتم عن
الابقاء على مى لقوا مى العرب والعيجة على اصابة مال ثم سار

ووبه ناوقع من انايجع بلاد فارس مى العرب وم غارون وقتل
مناخ أبسرح القئل واسر اعنف الاسر وهرب بقيتع ثم قطع الكر

( [2 15. 03أوء 00نقو) أذا ده حستلدء006
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فنىلك

البلاد فكتوا على ذلك مانمريم حينا لا يغزوج

من الفرس لعقدج تاب الملك على طفل من الاطفال وقلّة عيبة

الناس .له حتى حرك سابور وترعرع فلما ترعرع ذكر أن اول ما
عرف من ندبيره وحسن فهمه أنه أسنيقظ ذأت ذيلة وهو فى
قصر المملكذة بحليسبون © *من ضوضاء  8الناس بسكر فتشال حى 6

ذلك فاخبر ان ذلك ضكية الناس عند ازدحامع على جسر
دجلة مقبلين ومدبريى فامر باتضخاذن جسر آخم حتى يكون
احدها معبرا للمقبلين والآخر معبرا للمدبريى فلا يؤدحم الناس
فىالمرور عليهما فاستبشر الناس با رأوا من فطنته لما فطن من

سرنه وتقكام فيما امر به من دن فذكر أرى0؛
ذلك على صغ

3

ا

جرم رقلكي حي عقرب تسق بالعرب .هن

مسر الذى كان فاستراح الناس مانلمخاطرة بانفسغ فى لملواز

ام
لجعل
غو
لسر
اى ل
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» يتويد فى اليبم ما يتويد غيره فى

لين الطويل وجعل اتلتاب والوزراء يعرضون عليه الامر بعد الامر
فكان فيما عرض عليه امر لمْلِنو التى فى التغوز ومى كان من 5ه
' بازاء الاعداء واانلاخبار وردت باانكتم فى اخلٌ 2وعظيوا
عليه الامر فى ذلك فقال له سابور لا يكبرن هذا عندكم فان
 6فيه يسيرة وامر باللتاب الى اولتك لمأنو جميعا بانه
نتهى أليه طول مكتج فى النواحى التى ثمبها وعظم غنائع
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حريصا على اننعاش الضعفاء وعيارة البلاد والعدل على الرعية قر علك ولا

ولد له فشق ذلك على الناس فسألوا ميلج اليه عن نساتثه
فذكر له أن بعضهن© حبلى  2وقى قل بعضج أن هرمز كان

أوصى :باملك لذلك لمكيل فى بطئ امه :وان تلك المرعة .ولوثا
س5ابور ذا الاكتاف وكان ملك هرمز فى قول بعضلع سات سنين
وخمسة أشهر وفى قول أخرينى سبع سنين وخمسة اشهر©
ثم ولك

سابور ذو الاكتاف

اتن اعر بق نرسشق] من راع من معراء اب ازمر اب لد

0

م0لكا بوصية ابيه هرمر له بالملك فاستنبشر الناس بولادته وبتوا خبرة فى
الآثاى وكتبوا الانب ووجهوا به البرن الى الآفاق والاطراف وتقلك الوزراء

واللتاب الاعال التى كانوا يعلونها فى ملك ابيه وثم يزالوا على ذلك
حنتى فشا خبرع وشاع فى اطراف! 2ملكة الفوس انه كارع لا
ملك له وان اهلها انما يتلومون صبيا فى المهن .لا يدرون ما
 5هو كاثى من أمره فطمععت فى ملكت النرك والروم وكاندنت بلاد.

العرب ادى البلاد الى فارس وكانسوا من احوي الامم الى تناول
نىء من معايشام وبلادم لسو

حالع وشظف عيشع فسار

جمع عظيم منه فى الك من ناحية بلاد عبك القيس والكرين

وكاظمة  حدى :أناخو! .بواشهر # وسواحال اردتتير خرة |واسيافااً
فارس وغلبوا اهلها على مواشيق وحروتم ومعايشتج واكتروا الفساد
02 121
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عليه مرذا حسنا واحسى فيه السيرة وقل ان ساعدنا الدم نقبل
ذلك بالشكر وان يكن غير ذلك نرض بالقسم واختلف فى سنى ملكه
فقال بعضٍ كانملكه ثبالى عشرة سنذ وال بعضك كان سبع عشرة سن ©

ثم ملك
نو

بهرام

5

لحساصسم اين فورام >بن ,بهوام #بريرع«ه«رمو جرع سابور
ابن اردشير فلما عقد التابٍ على رأسه اجتمع اليه العظياء قفدعوا
له ببركة الولاية وطول العر فرد عليج احسى الرد وكان قبل أن

يفضى أليه الملك علكا على ساجستان وكان ملكه اربع سنين ©

اليك بده

5
نرسى

1

ابى بهرام وهو اخو بهرام التالث فلما عقد اناج على رأسه دخلت

عليه الاشراف والعظماء فدعوا له فوعدثم خيرا وأمرم مكانفته
على أمره وسار فيه باعدل السيرة وقال يوم ملك انا لى نضبيع

شكرالله علىما انعم بهعلينا وكان ملكد تسع سنين8

ثم ملك

1
1

51

3
حدر

أبن فربسىهربانم بن بهرام عبونموبن ساابورردبشنبير وكان الناس

اقل وجلوا منه واحسوا بالفظاظة والشدّة فاعلمغ انه قد علم ما كنوا

| خافونه من شدة ولايته واعلمه انه قد أبدل ما كان فى خلقه من الغلظة ٠ه
| والفظاظة رقة ورأفة وساس» بارفق السياسة وسار فيه باعحل السيرة وكان

ابشاهادشاه (, 1.بساء نساه  )53..285ربشاة شان © 2( 51 1.
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سابوربعد مهلك عيرو بن عَدى بن تصر بن ربيعة على فرج
العوب من ربيعة ومصّر وسائر من .ببادية العراق واكجاز ولخزيرة

يومثذ ابى لعرو بن على يقال له أمرو القيس البلء» ومو
زول كن تتسمتر من ملوك اال :انصو يكن بيع وحماك .للا ا
و5عاش فيما ذكر عشام بن حمد ملكا فى عيله ماثة سنة واربع
عشرة سنة من ذلك

فى زمن  8سابور بسى أردشير ثلتا وعشرين

سنة وشهرأ وثى زمن * 8هرمز بى سابور سنة وعشرة أبام وفى زمن 6

بهرام بن هرمرز بن سابور ثلث سنين وثلتخة اشهر وثلتة ايام وفى

زفت  7جهرام” .يسن هوام بدى فراتر ابن سابور جاردا
عشرة
0

سنخ »

وكان بهرام بسن غرمو فيما ذكر رجلا ذا حلم وتودة فاستبشر
الناس بولايته واحسنى السيرة فيه واتيع في ملكه فى سياسة
الناس آثار أباثه وكان مانى الونديف فيما ذكر يدعو

الى دينه

جلده زوحت "كبنا وتعليقه حل “باب مند«ابراب مار ااا
سابور يديج باب المانى وقتل اككابه ومن دخل فى ملته وكان

ملكهد فيما قيل ثلث سنين وثلتة اشهر وتلتة ايام ©
ثم قام بالملك بعده أبنه

بهرام

و ابن بهرام بن فرمررين سهابور بق اردشير اولان  3حلم اميد ميلا

|

فلماعقى اتا علىرأسه دعا لهالعظماء بمثلماكانوايدعون لأباثه فرت
عقندو ع01؟ ززمان © ء '0( '1

ممه والبتدى  01غ0 1 61
الم .م تدك
: 1:مطدمع2 22 6

هرا"

أخبر فسر به واعلمه انه قن نحقف الذى ذكر لمنكيون فى
ولك مهرك ومن يلك منهٍ وان أنما ذهبوا فيه الى هرمر أذ كان

من نسل مهرك وان ذلك قد سلّى ما كان فى نفسه واذهبه
فليا هلك

أردشير وافنضصى

وسيرة اليها تتفل الفجل

الامسر كا سابسير وى
وفع من كان يليه من

هرهز خراسان
ملوك الاممة

واظهر تجبرا شديدا! فوثى به الوشاة الى سابور ووقموه أنه أن ذعاه
لم بججب ,أنه على أن يبتزه الملك نمك الاخبار بذلك الى هيمر
فقيل انه خلا بنفسه فقطع يذه

وحسهها

والقى عليها ما

ححفظها وادرجها فى نفيس من التياب وصيرها فى سفط وبعث
بها الى سابوير وكتب اليه بما بلغد *وانه أنمازه فعل ما فعل,
أزالة للتهية عنه ولان  2فى رسمغٍ أن لا جلكوا ذ! عهة فلما وصل
'الاتاب بما معه الى سابور تقطع اسفا وكتب اليه بما ثله من

الغم بما فعل واعنذر واعلمه انه لو قطع بدنه عضوا غضوا لر
 1حلي
/

لحكل

احد!

علب:

بالملك فلكه وقيل انه لا وضع اناج ع 0رأسة

العظياء

فدعوأ

له فاحسىن

له

لواب

وعرفو[ مك 51

' سبيل أباثه وكير كورة رام رمز وكان © ملكه سنة وعشرة ايام ©

بهرام

ارام ابن اعزمر بق سابونء جن :ارنشير بق 'بابيك»

وكان “ من عمال سابور بن اردشير وفرمز بسن سابور وبهرام بسن
٠.إأنها عصزه وانه  41اء هق :.م )8وانمها 6 0ه ': 1آ هآ (©
0( 1
.وكان  ©6255نااع 017تتح (.هق .م6 5ع) 0000.
بءآ(
.فكان © ا
105

9

زم

سابور شرج يوما متصيد! نامعى فى طلب الصبك واشتل به العطش

فارتفعت له الاخبية التى كانت فيها ام هرمز اوت اليها فقصدها
عتويخى الا2غء اغييا قطلت :ث الاء نناو5لتة الع عابي لمنيان) اله
ناثقا وقواما تجيبا ووجها غتيقا ثم ل يلبث أن حضر الرعاء

#فسالع سابور عنها فنسبها بعضه اليه فساأله ان يزوجها منه
فنظفن (9وكشت و1-1000

فيناعنة .فضار9 .و يب3اء إلى امتاءاللمحه :اسولترخ إذفا

وأرادها على نفسها فكان أذا يخلا بها والتمس

منها ما بلئمس

البجل :من الملوءة.:امتنعت :وقهرته 'عنن :اجانبة قهرا يلكا

وتعكب من قوتها فلما تطاول ذلك من أمرها انكره ففحصن عن

 0أمرها فاخبرته انها ابنة مهرك وانها انما فعلت ما فعلت أبقاءً
فسخر

| سرك حتى

اتندعت

له سورع

أردتبسر ركب

0

بوما

0

انكفاً ألى منيل سابور لشيء آراد ذكته له فدخيل منزله |مفاجلة
فلما استقر

 5يلعب

دة

أنكره ووقف

على الشاده

0ب  :انك
دش
كانتت

القوار حسم جَ فرمز وفك

بع وهو بصدوبج 0 8

فيا من

الرة فلما وفعت

الى ذبه منام 0

2د 0 60ولا يوفبت
 8ف
-حسىن

دوعر ع وببده

الوجوه

وعبال:

عبن

أردذشيرو علية

ال

رق أل

أذا3ض00-ع0ل0
ل

صوجان

الى

احلل الحلامات )0
وأصور كانوا بها

 05مكفرا على سبيبل الاذرار باخطاء ميا كان منه واخير اباه حقيقة
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للم

الامران اللذان انكرت كونيما فرسم المدينة واسلم بيل» الى معلم

وفرض عليه تعليمه اللناب ولمساب فى سنة خلا بهالمعلم وبدأ

كلق رأسه وخيته لثلا يتشاغل بهما وجادهة التعليم ثر ألى به
سابور وقد نغط ومهر فقلده احصاء النفقة على المدينة واثبات
حسابها وكير الناحية وستاعا بهأرتديوسابور

وتأويل ذلكه

لان اتطاعية وسديل 2شورق '#الى حيقى :جنكئ سايوز
واعل الاهواز يسمونها بيل» باسم القيم كان على بناثهاء ولا حضر
شابور المت ملك أبنة فرمز وعهد اليه عهد! أمره بالعل بء»
واختلف فى سنى ملكه فقال بعضه كان ذلك ثلتين سنة

وخمسة عشر يمما وقال أخرون كان ملكه احدى وتلتين سنخ ؛
اوستة اشهر وتسعة عشر يوما ©

ثر قام بالملك بعد سابور بى اردشير بن بابك أبنه

'

زر

وكان يلقب باجرىء وكان يشبه فى جسمه وخلقه وصورته باردشير غير

الشف ايذا ف ارأيده وتحبيزة االه“اننة كان من البطاشس:ولسوعة وه
وفظم لاف على امري /عظيم وكانات امه فيبا قيل من بنات

|[ هرك الملك الذى قتله اردشير باردشير خرة وذلك أن المنكمين
كانو] اخبروا اردشير انه يكون من نسله من جلك فتنتبع اردشير

نسله فقتلع وافلدت ام هرمو وكاندت ذأت عقيل وجمال وكمال

وشدة ختلف فوقعت الى البادية واوت الى بعض
03

الرعاء وان

. 1وجاوره بآ(وجاراه  )125. 0روحاده ) (. 2أصقاتة7؟ مأعصوط (2
ساء) © ( 31ء. .و .تطه 5ال[عح ه1:. 03م(© 5 مص“فاتة؟ بفاعصتط م
.ل  1اع بآ زوض (. 03درة
 ) 66فبيا ذكر ث 1تع  004. [1كر
«(111 1015. 063

كلم

ملتزقة أيعكنة .من .عكنها قبن آرت فيها قل وكان ينبطير إن
مكها من لين بشرتها فقال لها سابور وحك بأق تىء كان
يغذوك» ابوك قليت بالوبك واخ وشهد الابكار من النكحل وصغو

لدين'قان وابيك لأنا إححت عهذا بيك :واوكرة لك من أبيك الذا”
#غذاك يما تذكرين ذامر رجلا فركب فرسا جموحا تر عصبي
غداثها بذنبه ثم استركضها فقطعها قطعا فذلك قولٍ الشاعر

قم ال  » 0من تضيرة فالمرباع منها نجانب الترثار
وقك اكت الشعراء ذكم ضيرن  #هذا فى اشعارع واياه عنى عدى
أبن  55بفوله

.0

.وأخُو العضر ء أن يناه واذ دجلة تكبى اليه ولكابور
نتنناد»  0ا  0فللطير فى ذراء وكور
الك د فبابه مهاجور ©
مديعية .كبا المبيق
ويقال أن سابور ينى 70

شان سابير التى تسمى بالنبطية

دا يف خم سابور ظهر مانى الونديق » ويقال أن سابور لمأ
قاصار آلى موضع جندى سابور ليوسسها صادف عندها شجا

بقال له بيل؟ فسأله هل ججوز ان يتضخن فى ذلك الموضشع مدينة
فقالة لد بيرج أن ألهمت اللتابة مع إما قد يلغت من |(00
جاز أن يبنى فى هذا الموضع مدينة ذقال لم 2سابور بل ليكن
م 1565كتتتآء4. 11آ 1ع  000.ع(8 5 /.(٠.هلكه .تن) يعديك ©( 1.لقص كتنءع :أتله) 00.م هآ (ء  .ايه أعطاقط كنا  1 0أءووزة

المخصى بآ كه © (,نتله)  71هاآ (. 2 2ماتعتتته عصزة 00.م عتط عذ2( 5
:ويهسا
ححتآ (

,روبها  3201311. ©» 1211740112ز ردهأ 21. 6م. )5م  5:ال اا

.قال  0غ 6ل و(ه 105. 03غء) ١ /2( 31 1 3 63121137.أع21ا( 2ي 
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.لال ”
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كلم

وكان خا عصيتة >ويشرة :علس الى مركم قد صم
عَلموا

مستا كرامًا بأسيافكم أرى المَوْتَ يَجْشَمْه مَنْ جَشْمْ

ان ابنة للضيزن يقال لها النضيرة عركت فاخرجت الى ريض
المدينة وكانت من اجمل نساء زمانها وكذلك كان يفعل بالنساء
اذا عن عركن وكان سابور من اجمل امحل زمانه فيما قيل فراى5

عل
تهجما
كل واحد منهما صاحبه فعشقته عشتها فارسلت ألي
حكيك

بنفسى

 5أرفعك  20نساتى 0

إكمامة ورقاء مطوقة فائنب فى رجلها بكحيض
أرسلها فانها تفع عل

حائتظ

اللمدينة ختداعن

دونهن قالنتن عللميك

جاريخ بكو زرقاء
الحينة

وكان ذلكك 0

طلسم المدينة لا يهدمها الا هذا نفعل وتأقب له وقلت أنا

اسقى لمرس لكير فذا صعوا فاقتلج وادخل المدينة ففعل
وتداعيت المدينة ففتكها عنوة وقتل الضيبزرن يومتذ وأبيدت أفناء
قضاعخ

الضيبون فلم ييف

الذيى كانوأ مع

مناغ باى .يعرف الى

الهم واأصيبت قباثئل من بنى حلوان فانقرضوا ودرجوا فقال عبرو ة؛

ان الشكان مالعصيون
ألم يَكَرْنْك ا
-0

.

2-0-5

2
ع3

كشا دكت سهإن بش عبين
5

أناهم  2مُجللات ل

3

-

1

كو الحيد

فهَدُمَ من أواسىالحصن صَضْرًا كأن قفاله زربو الحدين»
ش 0

ا

المدينة واحتمل النضيرة أبنة الضيون فاعرس بها

يعن التمو 7

 0م نول انها  0من حششونخة 1

مثلم

ناحية خراسان سابور بى اردشير فلما قدم من غيبته اخبر

عا“كان رمنه "قال “ق“ذلك من قعل الطين عزو جوم الدعهي

الجْدَى  2بن الذعاء بنجشّم بن خُلُوان بن عثران بن لاف

أبن قضاعة
ه لقينام بجنع من علاف

'
والكيل الصّلادمة اوكا

رس مما تكالا

قَرابقٌ شسهسوزور

ين

فضت

دَلَفْنَا » للأعاجم من بعيك

بكيعبع كالاكجزيرة5

فلما أخبر سابير با كاع منه ا

السعيسر 3

 3حنى آنا عن حصنه

وخصنالصيون "فلىصن" فرعم ابن «الللبئ" أقدا اقل استابور حل |
 0حتمينل:

أربسع سخين

ل

يقدر

لمح

0

م 6ولا ع

ألى

الوصول

الصِيون “وام اللعشلى امورل “يخ افيجسندخافن كدق الك ٠1
انما اقام عليه حولين فقال/ر

 0كوللخضرع ان أقله بنعتى  0خالت من تعم
صن
سم

ام

عن

تساقسبسور

اددع

لفو

285-5

 5حولين

فيه

دنصد ولب

ا

9000

زأده مد

او

فَحوة

ومشقيل

حوره

لم

يقير
د

رَأى م

م

فعله

ا

طُسروقسا

فلم

2

ينتقم

ا مطلتناة «تاء رفتآتساكت؟ لع 5رذناءه دمح جمتده؛ زألم »( 0000.
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111ة) للحصىن

بخلم

وجماعة كثيرة معد واسكنع جندّى سابور وذكر انه اخف الريانوس
بيناء ارون تستر على أن كجعل عرضية الف ذراع فبناه

الرومى بقيم اشخصام اليه من الووم وحكّم سابور فى فكاكه بعد
فراغه من الشاذروان فقيل انه اخدل منه اموالا عظيمة وأطلقه
بعك أن -جذع انفه وقيل انه قثله ©

5

وكان كيال» تكريت بين دجلة والفرات مدينة يقال لها الخضر
وكان بها رجيل من الجرامقة يقال له الساطرون وو الذى يقول
فيه أبو دواد  2الايادى

وى الموتَ قد كحت من الخضر ع بف أخله الساطرو

0

والعرب تسميه الضيون وقيل أن الضيزن من اهل ا

*انه الضيزن
وزعم شام بن الللبى انه من العرب من قضاعة و
فق

 ٠0تكاءية ين العبيى ين الاجرام )2بن عرو  #د2

سلج بن حلوان بسن عيران بن لشاف بسن قضاعة وأن امه

من نويد بن حلوان اسمها جيهلة وان انما كان يعرف بامه
وزعم أنه كان > ملك ارض لمُزيرة وكان معد من بخى عبيك بن 5

الاجرام  #وقباثل قضاعة ما لا حصى وان ملكه كان فك بلغ

| ل وأنك تطرفا,من بعطن السواد فى غييبة كاى غابها ال

0
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تدك

,الاجرام 8011
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وأحدرم ]250ناة نا 1

كلم

أن يفضى

شدّة بطش وبلاغة منطف ورآفة باللعية ورقة فلما عقن التناج
على رأسه اجنيع اليه العظباء فدعوا له بطولٍ البقاء واطنبوا فى
ذكر والده وذكر فضائله ناعلمة انع مم يكونوا يستدعون
يعدل عنده

وشىء
ب

أحسانه

ذك 2والده ووعدم خيمأ  8مرا كا كار

فى لخوائى من الاموال فوسع بها على الناس وقسمها فيمن رآ
لها موضعا من الوجوه وللنود واهل للاجة وكتب الى عماله
بالكور والنواحى أن يفعلوا متل ذلك

فى الاموال التى فى أإيديع

فوصل مى فضله واحسانه الى القريب واليعبيد والشريف والوضيع

 0ولشاص والعام ما عمق ورفعت به معايشج

 0له العبال

واشرف عليه وعلى الرعية اشرانا شديدا فيان فصل
وبعك

صوته

لاحدى

وفثاق جميع

عام ذا دف

الملوك وقيل
مسن

 0مضيت

ألروم خخحاص  2حينا ثر اناه عن
 5أكى مشاهدته

فشخص

أنه سار آلى  مدياة

ملكه

وفيها جنود

من

سيرته
نصيبين
جنود

ناحية مسن خم أسان ما احناج

اليها حتى

أحكم

اهمها  3رجع ألى

دخل » منها فقتل المقاتلة وسبى واخذ أموالا عظيمة كانت لقيعمر

هنالك قر تجاوزها الى الشام وبلاد الروم فافتيم من مدائنها
مدنا كتيرة وقيل أن فيما افتج قلوقية وقذوقية 4وانه حاصر

ملكا كن بالروم يقال لذ الداوز مكمه اتطاكية فاسره وجله
: 92(: 6621:2210.تررك اء)  401 2آذ
( 5: 63اء) فوعموا 12
.ودخل ل رفن خل  ))66 7225 7(0603: 1فاكلا
2(( 2117
.اهام 0.

(ه

31111

 631311271و 1> 772 1082]22

.

ألم

لمق فوجد فيه مذاكير الشيي وكنابا فيه أنا لما اختبرنا ابنة

اشك» التى علقت من ملك الملوك اردشير خين امرنا بقتلها
حين لها نر نساحل اتواء زرع الملك الطيب ذودعناها بطن

الارض كما امرنا ملكنا وتبرأنا ال

ناضه

الاش لعلةا ل

أى عضهها سبيلا وقنا بتقوية لمق المرروع 24حنى خف باعله ة
وذلك فى ساعة كذا من عام كذ! فامره اردشير عند ذلك ان
بهيثه فى ماثة غلام وقال بعضه فى الف غلام من اترابه
واشبافه فى الي والقامة فر يدخلقٍ عليه جميعا لا يفرق
بينخ فى زى ولا قامة ولا ادب ففعل ذلكت الشيم خلها؛ نظ
اليج اردشير قبلتن نفسه أبنه مى

بينة واستكلاد من غمر أن 21

يكون اشير لهء اليه او نحن به ثم امر به جميعا فاخرجوا
' الك خرة الايوان فاعطوا صيلملة فلعبوا #باللرة وهو في الايوان
على سريره فدخلت

اللرة فى الايوانى الذى مهو فيه»

الغليان جميعا ان يدخلوا الايوان واقدم سا
 1فاستلل

اردشير بدخوله

فيول نفسه

ش

عليه

له يل مر حدين

ددر من

واأقدامه وجرءته
رأ ورقّنه عاب

بينام ف 3جحل

مع
دون

فكاع

ما كان رت
مكاي

تكد

ابنه فقال له اردشير بالفارسية ما اسمهك فقال الغلام شاه بور

5

فقال اردشير شاه بور خلما تبت عنده أنه ابنه شهر أمره وعقد

 "١المرزوع © ((. 2آ غن كآ) سسمم عامط راشم " 1إه © (م
ا ليه 1#

.يما" 2( 004.

( 20. © © 613.ه

.المسزوع
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6

فانطلق بها فاقتلها فضصى الشيِيئ ليقتلها فاخبرته انها حبلى ذاقى
بها القوابل فشهدن كبلها ناودعها سربا فى الارض قم قطع

مذاكيره فوضعها فى حق ثر ختم عليه ورجع الى الملك فقال

له الملك ما فعلت قل قد استودعتها بطن الارض ودفع لق
ه الب

سال

أن

تائم

عاب

».د

ولودعة

فاقامنتك لشارية عنكد الشيخ حنى وضعات

بعض

خوائنه

فغفعل

غلاما فكره الشياخ أن

يسبى أبن الك دونه وكره أن يعليه به

فييكا حم

يدرك

ويستكيل الادب وقد كان الشيخ اخذ قياس الصبى ساعة ولك

وأقام له الطالع فعلم عنن ذلك أن سيملك فسماه أسها جامعا
و يكون صفة واسها ويكون فيه بالخيار اذا علم بهة فسهاه شاه بور
وترجمتها بالعربية ابن الملك وهواول من سمى هذ! الاسم
وغو سابور منود بالعربية أبن اردقببر وقال بع ضع

كل

كيدا

شه :بور اترجفتها :بالعربية» .ولن اك (الخى ركنت « 1الغلك 0
نسله

كعبر أردشير

دهرأ 3

يولك

له فدخيل

علبء

الشيخ

الامين

 5الذى عنده الصبى فوجده نحزونا فقال ما كرنك ايها املك
المشوق واملغرب حتى طفرت كاجتى وصفا لى الملك ملكك أباثى

ث اهلك لا يعقبنى فيه عقب ولا يكون لى فيه بقية فقال
له الشيخ سرك الله ايها الملك ويرك لك عندى ولك طيب
 0نفيس نادع باحق الذى استودءتنك وختيته خافكئ أرك برعان

ذلك فدطا اردشير بالق فنظر الى نقش خافه ثر فضه وفت
“1:220  ١(7سل 6

(ت

م

سابور

وكان ارقير بى بابك لما افضئى الي الملك اسرف فى قتل
الأشَكائيّة -الذين منغ كان ملوك الطوائف حتى افنامم بسبب
الية كان ساسان بن اردشير بن بَهِمْن بن اسقتدبار الاكير جد
لساب

»نلاأها أنه أن ملك يمما من الده ,ره
بيه ماا

يستبق  7من نسل أشسَك بن خره » 6احدذدا واوجب ذللكك على

اهحجدا
عقبه وأوصام بان ليابقوا من

امنل©كوا

أو ملك من

احد يوما» فكان اول من تملك من ولك ولده ونسله اردشير
أبن بابك فقتلج جميعا نساءم ورجالج فلم يستبق من احدا

لعزمة جذه ساسان فذكر انه م يبيلق منه احك غير أن 0
اردشير ء فى دار المملكة فاتجبه جمالها

*جدها
جارية كان و

وحسنها فسألها وكانت ابنة الملك المقتول عبى نسبها فذكرت

ليك كايما ليعصقانسك .اكلك؛ فشألها أبكراء انتم قيتب
منه خلما امنئه

فاخبرته انها بكر فواقعها واتخذها لنفسه 8

على نفسها لاستمكانها منه بإخيل اخبرته انها من نسل اش.كة,
فنفر منهام ودعا هرجنكث ابى سام وكان شخضا مسنا فاخبيره انها

اقرت انها

من نسل اشسك وقل كتى اولى باستتهام الوفاء بنذر

أببنا ساسان وأن كان موقعها من قلبى على ما قد علبسئ
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لم

فخرجون الى ريف العراق وينولون الحيرة على كلثة اثلاث ثلث
و2اامق كان .يسكق! المطسال «وبيوت الشعر ,والور ىا ريك

وت
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ونرجع الآن الى ذكر لخبر عن

ملوك الفرس
وسشنى ملكه لسنياق تام التاريي “أذ كنا قد ذكرنا

لجلائل من الامور النى كانمن فى ايام ملوك الطوائف فى الفرس
1

وبنى أسراثيل والروم والعرب الى عهد دشيو ,

ونا مضى من لدن ملك الاسكتدر ارض بابل فى قو النصارى
وأفل اللتنب الاول 00000

وثلدث وعشرون سنة وى قولي

المجوس ماثتان > وسست وستون سناة وشب
اردشير بن بابك شاه
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© بن كيمنش 4وقبل فى نسبه اردشير
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فوق معهما تاي من حلى كنظ ينتظران © به روحى أن أتخرج
فاذ! خرجيت زيناها بذلك الناي م صعى! ينها الى اللنضل 5

قبض الله روحها اقبل جرجيس على الدماء قال اللهم إنستن

الذى اكرمتنى بهذا البلاء لتعطينى به فضائل الشهداء اللهم
ةفهذا آخر ايامى الذى وعدتتنى فيه الراحة من بلاء الدنيا

اللهدم ا اسلك ألا تقبض روحى ولا ازول من مكانى هذا
حنى عر بهذا القوم المتكبرين من سطواتك ونقيتك ما لا قبل

لج به وماء تشفى به صدرى وثقر به عينى فانم ظلموق
وعذّبون اللهم واسلك ألا يدعو بعدى داع فى بلاء ولا كرب

مرفي كوةخ وتتمكلي المي اله مرجب حي زو د 0000

وشفعتنى فيه فليا فرغ من هذا الدءء امطر الله عليج النار
فلما احترقوا عدوا اليه فصربوه بالسييدف غيظًا من شكة

لمريق ليُعطيه الله تع بالقتلة الرابعة ما وعده فلمًا احترقت
المدينة بجميع ما فيها وصارت ,مادا جلها الله من وجه الارض
5نى
ح

أقلها قر جعل عاليها سافلها فلبتت زمانا من الدهر خرج

من نحنها دخان

منتننى لا يشمه احلكل الا سقم سقيما شديدا

الا انهاه اسقام ختلفة لا يشبه بعضها بعصاء فكان جميع
مى آمن بكجرجيس وقتل معه اربعة وتلقين  +الغا وامرأة الملك
*ريها الله “ر©

دما اكلرازء
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ذخل ابليس منذ يومئذ جوف صنم » خافة لشسف ولا يدخله

بعدها فيما يذكرون ابذاك وقل الملك با جرجيس خدعتنى
وغورقئ وأفلكت آلهتى فقال له جرجيس نما فعلت ذلك عدا
ننعتبر ولتعلم انها لكوانيت آلهة كما تقول اذَّا 2لامتنعت

متى فكيف تقتك  +ويلك باآلهة لربمنع انفسها متى واما اناه
افيس اله مس 3مدمتكئ تن دربا فل هنا
' جرجيس كلمت امرأة الملك وذلك حين كشفت له ايانها

اينم بدينها وعدّدت عليع افعال جرجيس والعبّر التى
ارام وقالت له ما تنتظرون من هذا الرجل الا ا ميكضك

بكم الارض ذتهلكوا© كما ملكيت أصنامكم الله الله ايها القوم 0

فى انفسكم فقال لها املك ويِكًا لك اسكندرة ما اسرع ما
اضلك هذا الساحر فى ليلة واحدة وإنا اقاسيه منذ سبع سبين

 0فى نا مسيناءوقك لله اننا رايك الف كيك يظفره بك
ويسلطه عليك فيكون له اقلم ولْجة عليك فى كلّ موطنى فأمر
بها عنك ذلك فكيلت على خشبة :جرجيس التى كان علاف ,5

عليها فعلقت بها وجعلت +عليها الأمشاط التى جعلت على
جرجيس

وججع العذاب قالتك أدع ربك با جرجيس

5

|ابخفقف 2عنى فى قك المت العذاب فقال أنظرى فوقك فلمًا
نظرت ضككين نقال لها ما الذى يضحكك قلت ارى ملكين
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الاقاشام' وق بعشك عدلة 'منابراامق (ذهيها اواحد[ربعا فنا
و 8آيُفبوون  ٠اللشجمن لوالقيرامعها افتفال الى الغلاء :اكيت ياعدرل
للاصنام قال تقو لها أن جرجيس يسلك ويعزم علبك بالذنى
خلقك الاجتتدء فاما قل لها الغلام ذلك اقبلتك تدحري ة

الى جرجيس فلما انتهت اليه ركض الارض .برجله فكخسف يهنا
وعناببها وخسب ابليس من جوف صنم منها هربا قرقًا من
لشسف فلما مو يرجيس

اخل بناصيته نخضع لد أأنساوعرةا

وكلية تجرجيس فقال"  1اخبرقى اايتهاء ,الزن ,التجشة ولذرى
الملعين ما الذى كيلك على أن تهلك نفسك ننه العا
0عك
م

وأنات تعلم انك وجندك تصيرون الى جهنم فقال له

1

االو نطو شرت بين اموا مك عع شي اعم

الليل وببين هلكة بنى آدم وضلالتج أو واحد منهم طرفة عين

لمتحت لطر -لفق عن اده كلطازاك ليعت كدر ١1
فى :ذلك والدلّة متسل جبيع .ما يتلدذن به +جبيع لدلفتالر

تعلم با جرجيس أن الله جد لأبيك .آدم جميع الملاتكة

فسجدواء له جبريل وميكائيل واسرافيل وجميع الملاتكة المقربين
واهل السهوات كله وامتنعت من السجين فقلت لا اجن

لهذ الكلق :وانا ,حير مده قلا دقل" هيل( بخلاه جرجيسن با

. 2 8( 71م« 137رعل 1مان
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7

ايها

20

ا ملك حين يهلك صنمه ويأئيس منه نخدعه» جرجيس فقال نعم
اذا شت فأدخلنى على صنبك امجلٌ له واذبم له ففرح الملك
بقوله فقام اليه فقبل يديه ورجليه ورأسه وقل الى اعزم عليك
ظالّ هذا اليمم ولا تبيت هذه الليلة الا فى بيتى
فن ل
ا

وعلى فراتى ومع اهلى حنى تستريم ويذهب عنك وصب العذاب 5

فيرى الناس كرامتك على فأخلى له بيته واخري منه من كان
فيه فظلٌ فيه جرجيس حتى اذا ادركه الليل قام يصلى ويقرأً

الزبور وكان .احسى الناس صونًا فلمًا سمعته امرأة الملك استجابت
ؤم اتشغرالااوه“؛خلفه تبئى مغه خندمها حرجيس أل

1الاممان قآمنت وامرها فكتيت ايانها فليّاة اصبح غذ! به الى

ابيت الاصنام ليسجد لها وقيل للتجوز التسى كان سحن ء فى

ابيتها هل علمت ان جرجيس قد فتن بعدك واصغى الى
الدنيا واطيعه املك فى ملكه وقك خب به الى بيت اصنامه

اليسجد لها تخرجت الحجوز فى اعراضع "تحمل ابنها على عائقها
ووب » جرجيس والناس مشتغلون عنها فلما دخل جرجيس:؛
ببت الاصنام ودخل الناس معه نظي فاذا التجوز وابنها على

عائقها اقرب الناس منه مقامًا فدعا ابى الكجوز باممه فنطق
باجابته وماتكلم قبل ذلك قط قر اقاحم عن عائق امه

يهشى على رجليه سويتين وما وطئ الارض قبل ذلك فظ
بقدميه فلما وقف بين يدّى جرجيس فل أذهبٌ فآدع لهىذه
7
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وشفى لها أبتها فأمر بالبيت فهدم «بالشجرة لتقطع فلمًا هيوا
بقطعها ايبسها الله تع كما كانت اول مرة فتركوها وأمر
عجرجيس فيطع على وجهه واوتك© له اربعظ اوتاد وامر بعجل

تأوقر اسطوانًا :ما جثل وجعال فى استفيل العجل ناح وما '

دعا باربعيين ثيرا فنهضين بالتجل نهضة واحدة وجرجيس
كتنها فتقطع » ثلث قطعًا قث امر بقطعة فأحرقت بالنار حتى
الوماد 0

أن! عادت رماد! 000

فخذروة  4فى الكر فلم

يبرحوا مكانّج حتى سمعوا صوتا من السماء  يقول يا بحر أن الله
يأمرك ان نحفظ ما فيك من هذا للسى الطيب فانى اريد أن

 0أعيده كما كان فر ارسل الله الريام فاخرجته من الجر ثر جيعته
حتى عاد الوماد صبرة > كهيتة قبل ان" يذروه والذينى ذروك .قيام
نم يبرحوا ثم نظروا الى الوماد يتور كما كان حنى خسري منه

جرحيس ,مخبوا ,ينفض:راسة ترجعوا بوجحع :جرخن عه | 1
انتهوا الى الملك اخبروه خبر الصوت الذى احياه والريم النى
ج6نعتة فقال له املك اميل لك يا اجرجيس إفييا هبو خد ”|
ولك فلولا أن يقول .الناسن انك تهردى بخكليتى لد '
وأمنث بك وللن أجل لافلون “جدة واحدة او آذنبم له شاة

واحدة ثر .انا أفعل ما يسرك فلمًا سمع جرجيس هذا من قوله
طمع ان يهلك الصنم حين يدخله عليه رجاء أن يوين لد/

شآ اء 4 1
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شواب» فلمًا بلغه لبوع قل للتجوز عل عندك طعام او شراب
قالن الا والذى يحلّف 5به ما عهذنا بالطعام م منذ كذ!
وكذا وسأخب وألتمس لك شيا قل لها جرجيس مل تعرفين
الله قالن له نعم قل ياه تعبدين قلين لا قل فدءعها الى الله
لتم اتطلقتن تطلك اله'شباء وق بنتيا قاسة من حشبة:
ا
لون خسن  3الفيك نافيل عللى الدعد نا ا 5كضئء

حتنى اخضرت ثلك الدعامة فأنبتت  6كل فاكهة توكل او تعرف
أو تبيمن حنى كان فيما انيتتت اللبا و*اللوبياء قل أبسو جعفر
اكيت

بالشأم لد حب

يوكل  /وظهر للدمامة فرع من شوق

البيت اظله وما خوله يفيل الكجوز وو رما وها ايل رغد 01

فلما رات الذى حكدث فى بيتها من بعدها قلت آمنث بالذى

اأطعك فى بيت لدوع فآدع هذا لوه الغطيم ليشفى ابنى قال
أكاقي :مق واكقتف ونعة م3

عينيه فأبصر فنقات  81قشب

فسمع قلت له اطلق لسانه ورجليه رجك الله قل اخريه فان
الملك يسيري فى مدينته فلمًا نظر الى 5؛

راكنا عطبياء 0

الشجرة قل لأككابه الى ارى #جرة :بمكان ما كننت اعرفها به
قلوا له ثلك الشجية نبتت لذلك الساحر الذى اردت أن
تعلّبه بانجوع فهو فيما شاء قل  /شبع منها وأشبعت  2:الغقيرة

شل

,كلف

 41زبآ 4( 0.
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 41 620زكر

 1جلف

2( 1

كشل طم رط .م( 0ه

.ها لنا عهك  41 ...رما عندنا من طعام ( 1
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' '1ع أنا  41 6110010له 5روشبعيت هل[ (2
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يكلم انكشغت الظلية وأسفر ما ببين السماء والارض ورجعت
اليه أنفسغع فعكال) لد رجل من يقال له طرقبلينا لد ندرى با

جرجيبس أذحت 2

هذه الكجائب آم ربك فارع كان هو الذى

بيصنعها فادعة 2

© لنا موتانا فان فى هذه القبور النى تر

 5أموانًا من امواتنا منهٍ من نعرف ومنلع من مأت قبل رزمائنا
فادعد يكيم حتى يعودوا كما كانوا ونكلمغ ونعرف من عرفنا
من ومن لا نعرف اخبرنا خبره فقال له جرجيس

لقكد عليمت

ما يصفم الله عذكم هذا الصفح وبريكم هذه الحجائب 2الا
53

لهم عليكم حاكاكه فتستوجبوا بذلك غضبه تر امر بالقبور '
 0فنيشت وك عظام ورفات ورمهم ثم اقبيل على الدعاء فا برحوا
أنسانا تنسعة رعط وخمس

مكائع حنى نظروا الى سبعة 5

نسوة وثلثة صبية ذاذ! شي منج كبير فقال له جح جيين  19ا
الشيخ ما اسمك فقال أسمى يوبيل ء فقال متى ممت قل فى زمان
كذا وكذ! نحسبوا فاذ! هو قل مات من اربعائة عام 4فليا

دنهظر الى ذلنك املك وصككابته قلوا م يبف من أصناف عذابكم /
ثىء ألا قد عذّبتمن ال لوع والعطش اه بهما فعدوأ

الى ببست عجوز كبيرة فقيرة كانحريرًا وكان .لها ابانعبئ *ابكم
متقعل حصروه فى ينها فلا يصل اليه من عند احك طعام ولا
سعسس

و

ماك له.......
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شتى فادع ريبك ديُنشى هذه *الانية وهذه المنابر وهذه» الماثدة

لا بها اول رش

تعود :حضوا “تعرف“ :كل عد منها

بلونه وورقه وزهره وثمره فقال له جرجيس قد سألت أمرا عزيرًا

علىٌ وعليك وانه على الله لهيّن فحطا ربّه فا برحوا مكاتج
حنتى اخضرت ثلك المنابر وثتلك الآنية كلها فساخيت عروقهاة

السيلت اللحاء وتشعبت ونبيت ورقها وزهرها وثمرها حتى عرفوا
كلا 'عود ينها بامهد ولوذة وزهره وثمره فلما نظروا الى ذلك انتدب
 1له #جليطيس

الذى ع

علب :ما ل

فقال "آنا احَذْتب لأسم

 :هذا الساحر عذابا يضلٌ عنه كيده فيد الى نحاس فصنع منه

ااا

طون والسينه كيرا خشاهاء نظا ورطاضنا وكبريتًا م,

وزْرنِيعًا قر ادخسل جرجيس .مع الكشواق جينها ثم اوقد
 ١ضحت

الصورة فلم يول يوقكد حتى

التهبت الصورة وذاب كل

تنىء فيها واختلط ومات جرجيس فجىيهفها فاما مات ال
الله ريضًا عاصفا فلأت السماء سحابًا اسود مظلما فيه رعِنٌ لا

 0وصرق وصواعفت! متشذاركات” وأرسل" الله أعصارًا 'فلأت .بلاد 2ذم
تجاجا وقنامًا حتى اسودّ ما بين السماء والارض وأظلم ومكتوأ
أياما متكيرين فى تلك الظلية لا يفصلون بين الليل والنهار

وأرسل الله ميكائيل ذاحتيل الصورة التى فيها جرجيس حتى اذا
اقلها ضرب بها الارض ضربًا فوع من روعتها اهل الشأم اجمعون
وكلق يسمعها فى ساعة واحدة ثخروا لوجوهه صعقين من شدة ه

الهولٍ وانكسرت الصورة ضري منها جرجيس حيًا فلمًا وقف
2( 00

4

على السكحروزعتم انه سكر ايديكم عنه واعينكم فأراكم انكم
علد وم يصل

البعم حذابكم وأراكم انكم قل

قتلتموه فلم

يعنت 'فهل! رايتم ساحرًا :قظ :قدز .أن ؛يدراً ,عن .نفسو الوت [ذ

احيى ميّنا قط ثر قص عليه فعل جرجيس وفعله به وفعله
5لثور وصاحبته واحتم علي 0
با

كلل الها  7أن كلامك

كلام رجل قد اصغى أليه قال ما زأل امره لى محجبًا منذ رايت
منه ما رايت قلوا له فلعله استهواك قل بل [مننت واشهى الله
انى برىة ما تعبدون فقام اليه املك وصحابته بالخناجر فقطعوا

لسانه فلم يلبث ان مات وقلوا اصابه الطاعون فأتجله الله قبل
نتكلم فلمًا سمع الناس يوته افرع وكتبوا شأنه خلما ,آم
ي
جرجيس

يكتمونه برزللناس فكشف  8أهمرك وقص عليع كلامه

فاذبعد على كلامه أربعخة آلاف وهو ميت فقالوا صدقى
قال كع

ونعم ما

الله افعكن اليه املك فأوتقج  7م يول 0

لع

العذاب ويقتلغ بالمُثلات حتى أفنام فلمًا فرغ منه اقبل على
 5جرجيس فقال له هلا دعوت ربك فّحيا لك اأتكابك هيلاء الذيى

قتلوا عجريرتك فقال له جرجيس ما خلى بينك وبينج حتى خار
لج »> فق ل رجل من عظيائة يقال له >جليطيس انك لسك 0
جرجيس ان الهلك هو الذئ يبدأ لذلف ثر يعيده:واتىسائلك
أمرا أن فعله اليك اعد

تان حاضيا وكفيتك قومى هولاء

هه هذه كتنا اربعة عشر منبرًا حي تترى ومائدة بيننا عل |
اقداح صحاف وكلّ صنع من لخشب اليابس قر همون

انجار

جازا 12 1
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قال ما اجن ألا خيرا قد كنت عطشت فلطف الله لى بهذا
الشراب فقوانى به عليكم فلما قل له ذلك اقبل الساحر على

الملك فقال أعلم ايها الملك امو لبعزيدت تاس رجلا مثلك
أذَّا كنت غلبته وتلنك تقاسى جبار السموات وهو الملك الذى
ل برام» وقك كانت أصرأة مسكينة س«معن كدرجيس

وما يصنعة

مى الاءاجيب فآتته وهو ى اشن ما هو فيه من البلاء فقالت
إؤابا اجرجيس

اتى امراة مسكينئة  2يكن

ل مال ولا عيش

ّ أْلا قور كنت احرث عليه فات. .وجتئتك لنرجنى وتدعو الله أن

ا اقوط فنترقك هينه فر حعاق الله اى ,يحيى .لها
ثورها وأعطاها عضا فقال آذهبى الى قورك فافرعيه بهذه العصاء,
وقمل له لعن باذن الله فقالت يا ريس مات قورى منذ
لبيك هفهل لمر عقى مه
ايام وتفرقنه ا
الول لواحيه» تر  0بالعصا لقام باذن الله فانطلقت حتى
أثنت مصلرع قورها

ن أول ثىء بدا لنها من ثيرها احد

إوقيهاوشعر ذنبه تجميعن احدها إلى الآخر ثر قرعتها بالعصاى,
التى اعطاها وقلدت كما امرها فعاش ثيرها وعلت عليه حتى
سجاءسم لخبر بذلك فلما .قال الساحر للملك ما قال قل رجسل من

خاب الملك وكان اعظيج بعد لملك أسمعوا منى .ايها القوم

احلتكم قلوا نعم فتكلم قل أنكم قد وضعتم أمر هذا الرجل
.أحيا  41غه ( 0000.ه
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خف جهاده ومن موت الصابرين فلم يشعر الآخرون اله وقن
أقبيل جرجيس
عسوت -جرجيس

و كوف غدل عبن لج فك صنعوه فرحا رعوا
فلها نظروأ

ألى جرجيس

مقبلا قالوا ماه اشيه

هذا بجرجيس قلوا كأنه هو قل املك مباجرجيس مى خفاء

خيرًا  وارحم منكم  احياق .ورد على روحئى .هلم أل هذا اليف
العظيم الذى ارأكم ما أراكم فلما قال له ذلك اقبل بعضجٍ على
بعصن افقالوا ساح عكر ايدييكم 'واغينك عند" تجمعوا :له أهى اا

م ببلادم من الشكّرة فلمًا جاءة السكة قل الملك لبي أعرض
على من كبير ساكرك ما يسرى م به عتى قال له أدع ل بدا
مى -البقر قله أق د نفس :وا احسس اكت  1 01باننتين

قر نفك ق الأخرى اقاذا فى قرزا قر امسر بر كرت بذ
ونبت الؤرع وأينعا وحصد قر داس وذرى وطكن وتجن وخبو
وأكل ذلك فى ساعة واحدة كما ترون قال له الملك هل تقدر

على ان عمسضه ل  2داب قال الشاحن اى نأي امسكه لاا

قال كلبًا قال ادح لى بقتي من مء فليا أى بالقد 'نفث فا
الساحر قرم قال لليلك أعسوم علية و 3يشربه فشربه جرجيس

حتى أنى على آخه فلما فاع منه قل له الساحر ما ذا نيجل
.جاعوا . 58( 41عع كنا شآ زششيه اءط2ط صتعل ,مده ©( [1
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.يسسرى , 41لتاصقمط ١أصعوءعخ  2ي انا وأعتتام) يسترى , [1تنسرى
ر5زأ 017كتار 511061311321 ),وتأعع [ 16121ع31ان رقط2ء؟ مهنكل ععمط خآ (42
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بعدوى هذا سبع سنين يعذّبك ويقتلك فيهن اربع مرار فى
كلّ ذلك ارث اليك روحك فذا كانيت القئلة الرابعة تقبلثك

لحك راأرفيّتك«لجرك» فلم يشعر الآخرون الا :وقد وقف
جرجيس على رووسهع يلعو إلى الله فقال له الملك اجرجيس
قال نعم قل من اخرجك من السجى قل اخرجنى النى سلطانه 5

فوق سلطائنك فلمًا قل له ذلك ملىّ غيطًا فدعا بأصناف العذاب

الى

يخلف منها شياءخلما رآفا .جرجيس تصتّف» له

اوجس فى نفسه خيفة وجرعًا ث اقبل على نفسه يعاذبها بأعلى

صوته وم يسمعون' فلما فرغ من عتابه نفسه موه بين خشبتين
ووضعوا © عليه سيفا على مفرق رأسه فوشروه» حتى سقط بين ا
رجِلَيه وسار جزلتين قر عدوا الى جزلتيه فقطعوها قَطَعا وله
|أشبعة أسن ضارية 00

ا ل لبها اتا صيين تخرها لمن الله الأمنن تعبت
برووسها واعناقها وقامعت على براثنها لا تألو أن تفيه الأنى
 0يفط ذلك|ميتاافكانت اول ميتة :ذاقها :فليا ترك اليل ة1
جمع

الله له جسده

الذى قطعوه 0

على بعض حتى سواه

ثم رك فيخم روحه وأرسل ملكا فاخرجه من عر

لكنت؟ واطعير

اوسقاه وبشه وعزاك فليا اصجحوا قال له الملك يا جرجيس قل

لبيك قال أعلم ان القدرة :التى خُلق آدم بها من تراب فى
التى اخرجتك من قعر ليب فالحف بيعدوك ثم جاعده فى اللهمه
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خرض .مق تكاس كأوعان حلي الح »اذا يلا
نلق ذا ايعكله اممن

ارا أمربهفأدخل فى جدفه وأطبف عليه فلم يزل فيه حتى
برد حرهء فلمًا رنى ذلك م يقتله دما به فقال ال تجن ألم
هذا العذاب الذى تعذّب به نقال له جرجيس أما اخبرثك
 5أ لكك "ريااهو اول جوا"سن .ففساق! قل بل “قن اخ ' 0

فهو الذى مل عنى عذابك وصبرقى لجكتم عليك فليا قال له
ذلبك ايقن بالشر وخافه على نفسه وملكه واجمع رأيه عن أن

يخلده فى السجن فقال الملا من قومه انك ان تركته طليقًا

يكلم النس أوسك .أن يمل :باع علد وتلق مر له يكذاتا|
السجنى يشغله عن كلام الناس فامر فبطم فى السجن على
وجهد 2ثر أوتك فى يليه ورجليه أربعة أوتاد من حديى فى

كل ركى:اعنها وتسة “قر اضر ماطوان  8من ارخطام كرض لك |
ظهره جل ذلك الاسطوان سبعة رجال فلم يقل ثر اربعة عشر

رجلا فلم يقله ثر تثمانية عشر رجلا فأقلنك فظل يومه ذلك
ذا موكقًا حك الس كلننا ادركه" اللييل ارمكل" الله اليه علكا رد
اول ما أُيَك بلملائكة واوّل ما جاءه الوحى فقلع» غعنه اكجر
ونزع الاوتاد من يكّيه ورجليه وأطعه وسقاه وبشره وعزاه فليا
أصبح اخرجه من السحجى وقل له آلحف بعدوك تجاهده ف الله
حقف جهاده نان الله يقولٍ لك ابشر وآصبر فاتى أبتليلة
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عظيم ملكها الىنفسها حتى اقاتحمت © عليها الللاب فى بيتها
فانتهشتن نحمها وولغت دمها وجرت الثعالب والضباع اوصالها
الى تجعلها وما نالست ببلاينتك من دردم ابنة ران وما الت

الأب الله فقال له املك انك تحذثنا عى اشياء ليس لنا
بها علم كلدي بالرجلين اللذّْيينى ذكوت امرها حتى انظر اليهما:

وأعتبر ا  3تعنم تن تن
جرجيس اما 0

امداق الجذتية افعال :لذ

الاتكار من كك الغرة> باللة وأما الرجلان

قلى قرابها ولى يربك الا أن تعلّ بعلهما فتنول منازلهيا فقال
له الملك أمَا نحى فقى اعذرنا اليك وقد تبيّن 4لنا كذبك
بامور درت عنيا اذك كاك «باتميفيع ار خير الملك 01

لاك 5

سس السقابا جيك السحن لخت يبيد فقيل له
جرجيس ان كان افلون هوه الذى رفع السماء وعدد عليه اشياء
نشت

من قدرة الله

 000شن

ناف ماكييا لمات تخسن

للك دسيد ريسي البند خصيب من قله

غضباشديدًا وامر بكشّبةمفنصبت له للعذاب وجعلت عليدى
أمشاط للديد فكخدش بها جسده حتى تقطع لحيه وجلده
 1وتروقه ينصّم  /خلال ذلك بالكل ولخردل» فلما راى ذلك نر
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انرا امر بها فسمر بها رأسه حتى سال مند:
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قصار انسيا ملكيا سمائيا أرضيا يطير مع الملائتكة وحتتنى اين

تجعل جليطيس 4مما نال بولايتك .فانه عظيم قومك مانلمسج

ان مريم وما نال بولاية الله -فان:الله فضله اعدل؛ رجالا العلد)

تكله وام لبه الفعتبريق اث بنك قن *امك  87ما كارن الله
خصّه به من اللرامة وقل ايضا وحَدّتنى أين تجعل آم هذا الروم
الطيب التى اختارها الله للليته وطهر جونها لروحه وسودها

على أماثه فأين تجعلها وما نالت بولاية الله من ازبيل وما تالت
بولأيتك انها ان

“راكانت .من “شيعتك وقلتك) اسلفينا الله ا
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بان
ما يصنع فظع به

وأعظيه وحدّث

نفسه بجهاده وألقى الله في

نفسه بعْضه ومجاريته فعد إل المل الذى اراد أن يهديه له
ا

ق اهل مله حي زر يبن ممه شيا وه ان جاهده

الال واحب أن يل تلك ينفسه فأقيل عليه عنن اشكٌ ما كان

| | ولا خهلل لم ألم انك حبك عليك ل ملك لنفسك:
الذى خلقك ورزقك وهو الذى يكحييك ويبيتك ويضرك وينفعك

ات

قد عحت الى ,خَلف مى خلقد قل له كن فكان اصم
د

أبكم لاينطف .ولا يبصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع ولا يغنى

ايلا مى الله شيا تريتته بالذعب .والفضّة لجعله فثنة للناس م
 ١عبته دون الله وابجبوت عليم عياد الله 0

فاكلم

الملك جرجيس بكو هذا مى تعظيم الله ومجيده وتعريفه امر
الصنم وانه لا تصلح عبادته فكان من جواب الملك اياه مسلته

ياه عنه ومن هو ومن اين هفأوجابه جرجيس ان قل انا
0

الله وأبى_ هحيحه واين” أمند اذل حباده  وافقرهم إلبيه من 5د

التراب خلقت وفيه اصير وأخبره ما الذى جاء به وحاله وانه
' دعا ذلك الملك جرجيس الى عبادة الله ورفض عبادة الاوتان 5

الملك دعا حرجيس الى عبادة الصنم الذى يعبده وقال لو كان

ربك الذى تزعم انه ملك الملوك كما تقول لرثى عليك اثره كما
نرى !قرى على من حولي من ملوك قومى فاجابه جرجيس 2

10001615 60
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تجهر مرة الى ملك بالموصل كما حدتنا ابن جيك قل نبا
سلمة عن ابن احاق عن وهب بن منبه وغيره من امحل العلم

انه كان بالموصل داذانه» وكان قد ملك الشام كله وكان جبارا
عانيًالا يطيقه الا الله تع وكان جرجيس رجلا صانحا من امل

|

كلقن وان الوكنيا وقم اماك سه يي ا

يستحفون باجانم وكانوا قلح ادركوا بقايا من الحواريين فسمعوا

الصدقة فكان يأق عليه الزمان يتلفء ماله فى الصدقة حتى لا
تجنى مصب افقيوا ثم يضرب الضرية فيصيب مثلّ
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للية الحنيا ومتعناتم الى حين خلم .يكن قرية غشيها العذاي
أفسك عنها' الاقوم موقيس اخاصة كلما زلى تلن 0 0
لني تقب عتماحل ريدوإنطلق معسمطو دن إن لنى بعلن
عليه حتى ركب سفينةٌ فأصاب اهلها صف من الريم فقالوا
هذه خطية احدكم وقل يونس وقد عرف أنه هو صاحب

تنخ فته صطيى نالفو ف الجرروانة ا

00

أفاضوا بسهامع قسافم فكان من البدذحخضين» فقال لهم قن
اخبرتكم أن هذا الامر ل

وانه ا عليه *ان يلقد فى

الجرة حنتى اناضوا بسهامهم التانية»ء فكان من المدخضين

فقال لم قد اخبرتكم أن هذا الامر بذنى وان ابوا عليهة
*ان يلق فى الجحرء حتى اناضوا يسهامه الثالتة فكان من
المدحضين فلما رلى ذلك القى نفسه فى الجر وذلك تحت
الليل فابتلعه لوت فنادى فى الظلمات وعرف لخطية أن 04

الم ال.انت ,سحاد اتى .كنت زمن الظانين .وكان زقيق لد |

ووله من العل الصاح فأنول الله فيه فقال» فلولا أنه كان من
المسبحين ؛ للبت فى بطنه الى يوم يَبِعَنون وذلك أن العلل

الصالم يرفع صاحبه اذا عثر» وِنَبَذْنَاه بالعراء وفو سقيم
وألفى على ساحل الججر وأتبت الله عليه شجرة من يقل |

و فيما ذكر شجرة القع يتقطر /عليه من اللبى حتئ رجعت
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ذخلنا

القيم نحذروا مخرجوا من القرية الى براز من ارضاع وفرقوا ببين

كل دابة وولدها ثر عكوا الى الله واستقالوه فأقالج وتنظر يونس
لخبر عن القرية واهلها حتى مرابه  0فقال ما فعل امحل القرية

فقال فعلوا أن نبي لما خري من بين اطهرم عرفوا أنه صدقع
ما وعدم من العذاب ُخرجوا من قريته الى براز من الارض 5
وفرقوا» بين كل ذات ولك وولدها ثم غعجوا آلى الله وتابوا البه

| فقيل منهم وأخر عن العذاب قل فقال يونس عند ذلك وغضصب

| والله لا ارجع اليم كذابا ابكًا وعدتسه العذاب فى يميم ثم رد

عنع ومصضى على وجهه مغاضبا لربه فاسترله الشيطان »
ْ كادكى ,الملثنئ بن أبراعيم قل دنا اماق بن للجاي قل سام
جال
للق الله بى أى جعفراحن ١انيلا عمق الربيع قال انن

:قن

أقرأالقرآنفىصحرهفىامارةعبربنلخطاب مدت عن قم
ايونس حيث انذر قومه فكذبد فأخبرم أنه مصيبع العذاب
وفارقه فلما راوا ذلك وغشيغٍ العلخذاب لكنهة خرجوا من

مساكن وصعدوا فى مكان رفيع وانج جاروا ء الى ربع ودعواصم

مخلصين له الحين ان يكشف عنه العذاب عأ نض الك
رسولع قل ففى ذلك انيل الله تع فلولا كانت قرية آمنت فنفعها

ايهانها ألا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنع عذاب الضرى فى

5
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حتى مر به على دجلة
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ابو هلال

قال ا

ثر انطلف به حتى

حدتى لخذارث قل سا لسن
هس

ىن

ودب

عسي

قل سأ

أبسى عبان قال انها

كانت رسالخ يونس بعد ما نيذه لوت »»

وول آخرون كان كلك مله يعن أحناقة من أرشل اليه الن )|00
الله بدحائع اليه وتبليغه ايام رسالة ربهء ولكنه وعدثم نزول ما

كان حَكْرم من بأس الله فى وقلت وقته له ففارقج أن لر
يتيبوا ور يراجعوا طاعة الله والامان فلمًا اظلٌ القوم عذاب
الله فغشيع كما

وصف

الله فى تنويله تابوا الى الله فرفع الله

عنغ العذاب وبلغ يونس سلامتع وارتفاع العذاب النى كان
فذهب مغاضيا ربه وكره الرجوع اليه وقد جربوا عليه الكذب»
م

أبى 3

قل 00

عدى

أبى اسحاق

عدن

يزيد

 51أبن زياد عن عبى الله بى أقى سلمة عن سغيك بن جبير 2

أبى عباس قل بعته الله يعنى يونس تع الى اهل قريته فردواأ
عليه ما جاءم به وامتنعوا منه فليا فعلوا ذلك أوحى الله اليه

أنى مرسل علي العذاب فى يوم كذا وكذا فاخ من بين
اظهرع فأعلم قومه الذى وعدث الله من عذابه ايام فقالواً
ربٍ من بين أظهركم فهو واللد كان ما وعدكم
خو
أرمقوه فان ه
فلمًا كانت الليلة التى وعدوا العذابٌ فى صبكتها ادلي وراءه
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عليه وفى 28حين ذلك؛»  -فقال بعضهٍ كان ذلك

هفل قبل دطقه  7لكبو  8اليج وقببلأبلاغه ابام6

السو

لمم

عليه مقيمون ما يَسقّطه الله فاستنظر ربه المضير الي فلم
 ١ينظره فغضب لاستحجال الله اياه للنفون لأمره ونوك انظاره» 
01

ذكر من قال ذلك

ايعنى يونس وقال انظلف الى اهل نينوئ .فاتذرع ان العذاب
ْ لل صرت قال« العفس «داية .قال .الامر “امحل من .ذلك قال :اتنس
' حذا 2#قل الامر أتجيل من ذلك قل فغضصب فانطلق الى السفينة5؛

فركب فلما ركب احتبست السفينة لا تقدم ولا تأخر قل

فساهوا قل فسهٍ نجاء لملوت يبصبص بذنبه فنودى لملوت ايا
حوت انا ث تجعل يونس لك رزقا أنها جعلناك له حوزا ومسحيدا
فالتقمه للوت فانطلق به من ذلك المكان حتى مر به على

|
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 ١رجلمنقممٍفلانيعنىملكم الذىمصى قالالغتى
ملك وركب معه الناس حتى

أانطلقوا فى الى اماق 0

انتهى الى الكهف فقال الفتى دعونى اأدخل الى أتصاق ,فليا
ابصرع ضرب الله على اذنه وعلى إذانه فلمًا استبطى ابخل الملك
0رون .منها شيا غير ذا
لخ راان معع انا اجسات م دل ينك
الراواح فيها فقال الملك هذه آية بعتها الله آلم» قل قتادة
وغزا  0أبن عباس مع حبيب بى مسلمة فروا بالكهف ذاذ! فيه
عظام فقال رجل هذ! عظام اكاب الكهف فقال ابن عباس لقند
ياثة
تثلرثمن
ذهبت  +عظامغٍ منذ اك
 0جعفر»

*قال دن

سنة©

فكان من

بونس

بن متى

فكان فيما ذكر من أل قرية من قرى الموصل يقال لها نينيئ
وكان قومه يعبدون الاصنام فبععث الله الي يونس بالنهى عن

عبادتها والامر ل ألى الله من كفرع والامر بلتوحيد فكان :مو

وأمره وامو الذيى بعث اليه ما قضّه الله فكتىابة فقال 5
فحلا خلولةة كانتا كوي المتيت اكتقعها ايمانها الاو يوغهرا

تهنا اعننول كقهها مدي اعيدات لخي فيلاادر آلدّنَيًا
ومتعتافم الى حين يدا لوان اذ ذَعَبَ مُعَاصْبًا قطن
َك لَنْ تقدر عليه فَنَاتى فى ألظَلْمَات أن لا اله الا أنت
تت

-
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أرب

فيلقمدروا على ان يدخلوا اليه فبنوا عندم كنيسة

واتخذوها مسجدا يصلون فيه»» 
قل سعابد

حدتنا لسن بن جحيى

الرزاق قال دمآعر عن قتنادة عن عكرمة قال كان

اكاب الكهف ابناء ملوك إلروم رزقج الله الاسلام فتفرّدوا»© يدينه

واععتولوا قومج حتى انتهوا الى الكهف فضرب الله على سمخانه 05
فلبثوا دهرا طويلا حتى هلكين امتج وجاعت امة مسلية وكان
ملك مسامًا واختتلفوا فى الروح وتويك نعاك تاكل تبيك لو

وللسد جميعا وقل قاثل تبعث الروس وأما لسن فتأكله الارض

فلايكونشيئًافشقعلىملكه اختلاذم انطلف فلبس المُسوج
وجلس على الرماد ثر دما الله عم وجل فقال يارب قد ترى ٠

اخانلاف مولاء فأبعث له ما يبيّن له فبعث الله حاب الكهف

فبعثوا احدم يشترى له طعاما فدخل السوق تجعل ينكر الوجده
ويعرف الطيرق  +ويرى الامان بالمدينة ظاهرا نانطلف ومو

مسادف حتى أنى رجلا يشترى منه طعاما فلما نظو الوجل
أى  8انكرها قل حسبت انه قل كأنها أخفاف الريَع 2يعنىى,
اليل الصغار قال .له الغتئن اليس ملككم فلان > قال بل ملكنا
فلان فلم يول ذلك بينهبما حتى رفعه الى الملك فسأله فأخبه
الغتنى خبر اتكابه فبعث الملك فى الناس تجيعهٍ فقال انكم قد
اختتلفتم فى الروم وللسد وان الله عر وجل قد بععث لكم آي

لل زغصتاة هاع 6(02تاطدمتة ع7006جععع1
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الليلة قر تصبم ان شاء الله فترون رأيكم فض
رج الملك فى أتكابه يتبعونم حتى وجدوم قك دخلوا الكهف

0

ع

لوت

عليم باب الكهف فدعقع فيها

دك يدخل

عطشًا  0ففعيل و

بعد ما بنى عليه باب الكهف زمانا بعد زمان» ثم ان راعيا

أدركه المطر عند الهف نقال لفوكين هذا الكهف فأدخلته
غنمى من المطر فلم يؤل يعانجه حتى فت ما أدخلّ فيدةوزدّ الله
 0اليم أرواحة فى اجسادم من الغد حين

أصجكوا فبعتوا احدم

بوف يشترى لهمطعاما فكلّماألىباب مدينتم رلى شيا ينكه
حتى دخل على رجل فقال بعنى بهذه الدراع طعامًا قل ومن
اين لك هذه الدرام *قل خرجك وأصحاب لى امس قآوانا الليل
حتى اصكوا فأرسلوقى فقال هذه الدرام > كانت على عهد الملك4

ففلان فأنّى لك بها فرفعه الى الملك وكان ملكا صالخًا فقال من '
أينى لك هذه الورق قل رجت انا واحاب لى امنس حتى
أدركنا الليل فى كهيهف كذا وكذا ثم امرونى أن اشترى لبه

طعامًا قل وايى اتكحابك قل فى الكهف قال فانطلقوا معه حتى
انوا باب الكهف فقال تعوى ادخلٌ الى اصكاق قبلكم فلمًا راوه

ودنا منهم صرب على اذنه وآذانج نجعلوا كلا دخل رجل أرعب
2( 1 6
1ك 02 51
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بان

جاء حوارئى عيسى بمنريم

الى مدينة اكاب اتلهف فأراد ان

بيط سالط محجلياة حت 3
ل
تحب لم فك إن ينخلها+فأق :حماما *وكان :فييد» فريبا من
تلك :المدينة فكان يعل فيه يواجرة نفسه من صاحب للمام
وراى *صاحب لليام > فى حمامه البركة ورد عليه الوزق تجعل5
احلا كلت وحمل يسرونلا البيهوعلهدةفنيةمن اعل'المدينة
اجطل يضيرتم خب البماء والارص  5الآخرة حنى آمنوا به

وصكدقوة وكانوا على مثل حاله فى حسن الهية وكان يشرط 4

على صاجب لخلمام أن الليل لى لا تحكول بينى وبين الصلوة اذا
خضرت فكان على ذلك حتى جاء ابى الملك بامرأة فدخل بها؛

لدمام فعيه للوارى فقال انتن ابى الملك وتدخل ومعك  +هذه
اللذى اساكيى فذهب فرجع مرة اخرى نقال له مثل ذلك

وسبد واننهرك وثر يلتنفت حتى دخل ودخلدت معد المرأة /فانا
مميلعا
حت

تاق اللك تفيل لم.شميل صاحي ليام ابتك

* ١فالتيس فلم يقدر عليه فهرب قل من كان يصاحبه فسيواة؛

لغتيذي فالنتمسوا تخرجوا من المدينة فووا بصاحب له فى زرع

له وهو على مثل امم فذكروا انه التمسوا وانطلق معه ومعد
. 4طقة 8زأةء 2أععمقتاة أطتده متاءء! زفكان فيه  108كه 4( 1,
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قيس الملاءى .فى قوله ان اكاب اللهف والرقيم كانت الفتية
على دين عيسى بن مريم صلعم على الاسلام وكان ملكه كفراء»

وان بعضق يزعم أن أمرخ ومصيرت الى اتلهف كان قبل
اسج وان المسم اخبر قومه خبرم فان الله عر وجل ابتعتع
م

من ,قدت بعد ما رفع المسبيم فى الفترة بينه وبين جيك صلعم
كما الذى عليه علماء اهل
والله .أغعلم اى ذلك كانى» 

الاسلام فعلى أن امن كان بعك المسييم فأما انه كان فى ايام
ملوك الطواثئف فان ذلك ما لا يدفعه دافع من أحعل العلم

بأخبار الناس القحجذ»

وكان له فى ذلك الزمان ملك يقال

 0له دقينوس يعيك الاصنام فيما ذكر عنده© فبلغد عن

الفتية

خلافج ايَاه فى دينه فطلب فهربوا منه بدينج حتى صاروا الى

جبل له يقال لهفيما حدثنا ابن ميد قل سسا سلية عن
ابن اسحاقن عن عبن آله بن اى كير عن حامن عن أن
وكان سبب أيجانج وخلافع به قوم فيما

عباس نكليس ©»

مواحها للع ل مدن سين قل لها عليت الدوواس ل لل |
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أن تعافه وتمتعضص منه فأطيعونى فاتى ادعوكم الى عر الدهر
ونفى الذْلٌ قلوا وما ذاك قل انى صانع للملك ولقومه طعاما
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كل رجل منكم على جليسه فاجابود» الى ذلك وأجمع رأي عليه
فوأعلٌ طعاما وامر قومه فانتضوا سيوف ودفنوها فى الرمل وقال
ا'ذا أتاكم القوم يرفلون فى حختلع خذوا سيونغ ث شدوا علي

م تكن السفلة 'شيًا وحضر الملك فقتل وقتل الروساء فشكوا
على العامة مناه فأفنوثم فهرب رجل من طسم يقال له ريا 6
أبى مرة حتى ألى حسان بى تبع ناستغات به خوج حسان
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يقال لها الييامة ليس

على وجه الارض ابصر منها انها لتبصر الراكب من مسيرة ثلاث
وانّى اخاف أن تنخر القيم بك قمر اككابك فليقطع كل رجل

منج شجرة فلجعلها امامه ويسير و فى يذه تأمريم حسان"
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بذلك ففعلوا ثم سار فنظرت اليمامة فابصرتج فقالت جديس
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انه حكثنا فى أمر ولك نصر بى ربيعة ومصيرم الى أرض العراق
غير الذى ذكره هشام والذى حدكثنا به من ذلك عى سلمة

عن ابت اسكان عق يعض افثل العلم أن رميعنة امح '00
اللخمىٌ رأى ,ويا نذكرها #بعك عند ذكر أس الشيقة وغلبتع
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خبره .ذلك :أن ربيعة بن  5لما فرغ من مسألة سطع وشف
وجوابهما اياه وقع فى نفسه أن اذى قلا له كات عن امار

للبشة جهو بنيه واعل بيته إلى العراق بما يصلحجٍ وكتب
«.نسبه

 01221.ه 01غء © (27

| 012ربريطد2( ©) 0

وسيرد

بسع

 65] 41زذكسرى 02

(.ملك) من غتتءقصذ ©( 118

 2ربع

59-1-:2..للظ بروزه00 )0

© قلس ذكرتها :فنك"

لي

أل

فارس »»

وانها ذكرنا فى هذا

ا موضع ما ذكرنا من

أهمسر

املكا على خلافه وكره لا جاور ذلك فان فوع متهم تازعة
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الالطاعة او يودى اليه خرجا حنى كان عمرو بن عدى النى

اذكرنا أمره وهو ابن اخت جذية الذى اقتصصنا خبره فانه ور
اقنتصل له ولعقبه ولأسبابه الملك على ما كان بنواحى العراق

وبادية لجاز من العرب باستعال ملوك فارس ايام على ذلك
اواستكفائج امر من وليه من العرب الى ان قتل ابرويز بن هومز
النعان بن المنذر ونقل ما كانست ملوك فارس جعلونه اليه الى

رذبع  ٠نابيع  , 1تيع  :تابع 1

11

24( 30.

577

(7

.عند ع2عط 01251.

 1182 220.ومن ') (6

دصط6( 1

11]1]551,ا 5اع نبغ ذلك

من

وقآل عبك باجر» واسهه بهرا  8من العرب العاربة وتم عشة احياء

الات لاما وطيم مجلس اميم > والمزد كلو |
ويقطى والسلف قل والسلف دخل فى كبر

َِلانت رجأك منبدن لشي لع ركيت :موكيا غَيٍ الوطى
يونا

ن كذت عض ى فَأفْضَى على الورك
قىالْعَرَاق» بصقا من الى 3 /
عل

وعساتبى آلْقَيِم عمو بق عدى
فصار الملك بعد جذية لابى اخته عرو بى عدى بن نصير

ابن ربيعة بن المخارث  4بن مالك بى عبرو بسن المَارة بسن لخم
وهو اول من اضف لثيرة منزلا من ملوك العرب واول من ماجدده”

اهل لليرة فى كتبه من ملوك العرب بالعراق واليه ينسبون و8
ملوك آل نصر فلم -يسول ' 2عمرو بسن عدى :ملكا تن مات ' 990
أبن مائة وعشرين سنخة منفردأ تملك مستت بأمره يغزو المغازى

ويصيب الغنائم وتفك  2عليه الوفود دهره الاطول لا يديى لوك
صطء  1: 65531101 1تاعع 1ع 1ر بم . 6( 1/021 16 0 5,داحرن وئاجر ©( '1
آقطكآ ص1٠ (ء  .ندع «م6عنة ث 10316 1وحور , 012 0أ ©5باجر 63 8السهيلى يقال 6

1

0

كسيوابم ا لهموظا :مما 50 11,

,النود 2 615 1 8
.ل0ععءع1. - 2:2تعررع 511 :عل  11112 52112و
11اأ41. 1011دع3ط نصفا  01002.ربصفا . 0121العراق 4

1

:اميم

(

220.

 316115020211,. 211 321116112عل ذم د 1تتاء 76 313111415م ع6551111 5

(ر5 60

©71 5115112 21011 6162ناء  ,لجاع , 01 .0غواء قتاغلعء ع 0نا

.تأ  01125011121 3211066111. 6556 017لا ,كبعت  21021 655155666115.رأعودع
اع بىن سعود  1. 6 1.1.رعثا» 31 2.م. 2( 05الحلى ( 128ى .الوطى /( 1
 11000 41 280]. 2( 1عثط  311رب عيم خا لع] 61له  5111مالك 45021
 , 1ويقدم ( 18م .صده ا 01. 11 ,قطكل صط٠ط1اء  0000 41ردرعون 1002
د12

دطآ 55, 10010

 1.ر.ه؟ 21 1.ل <تتاعء15 5م12هة

وتقللم

 1.بط مطقناء

أبتلّس الْمَنَازِلُ أم عفينا
ألىا

تقاتم» عَههْهَا آَم قَكّْ بلينا

 0لبذ وهو  9بن 0اله
إعردن

ين  3ا

مو 3

60-2

ورا

طَابَت ة بهالزباه وقَلٌجَعَلَن لَه
مم
ل

+.

5-2

ن

--_-

> 02

23-2

3

ييز عام لأخلاق
جا

ا

عكر

من آل دوم رَسَلََءَ ممعنذاة

كتائب ورقاة

لمدى ومين 01
-

يِب ألنجَائبَ را +حي
القت علدا سافة,مابان له

مما أقفاء ول أقات عتاة

2

-

0

د

22

فكسان

كن

د

د

ب

ذلك

| وقال بعض
-س

يوم

م

67

قضباوه

نه

د ءةاع

فلما

اتنها عير

لظ "0

2

ميل انساوة #تجاه

وى خَنَينا  7نيت زبا بمنجل

0

.معناق

.درق

10

.والعنناد

7

ألا لعز  1غء ( 1128م
361621
1

2.

«نقام , 18ءم , © 5.نقادم 2( 1
(اء1

1125ل

لالد 40

يان

اة
حنتكهن

"اع

عد

00

مى التمر عذا أم حديد وجندل 51

أبارن

طلبان ( 558ة

رنفرعها 4( 118

15

--

شعراء العرب

,تلنا فقكلا  +وأبى راججني6
نحنق

,

-

جدَا كن متونها الأطلاة

ع

1

2

ل

5

ب

(2

«رسلءه 6

“.نفرعها

 5سل  11د رسله

و3111,تاعوط12' 0

.والترائع , 1والسرادع ) اك ( 118ى

فبكلن لااء ) .مه

©61 23217102 0137ال ععموط
الط ادزءم - 1محمثنا

 0.بأعه1

 1وحنينا

بعمر

لاط (2

53118111

(6 26ع) 7 112

00

ان

ما للْجمال مَشْيْهَا وكيدَا» أَجَنْدلًا يكمان أم حديذًا
أم صرفانًا باردًا شَدية! 0
فدخلت

الابيلالديسة يحت كان اخوها ع4

8د انووايا انيم وق ننظى كياد يا

دلا ا ل ا

ا5لتى ثليه فتصيب  +خاصرة الرجل الذى فيها فضرط فقال

البواب بالنبطية بشنا» بسقا يعنى بقوله بشنا بسقا فى للوالق
 8عدب © قلبا فذهبيت متلا فلما :توسطت  الابئل المدينة

أنيضت ودلّ قصير عرًا على باب :النفف قبل ذلك وارأه أيَاه
وخرجت الرجال من الغرائ ,وصاحوا بال المدينة ووضعوا فيتخ
 0السلا وقام عسرو بن عدى على باب النفف وأقبلت الزباء
مولية كر مباد 8:,تريك

النفقف لتدرخله

وأبصرت عيرا قاثما

فعرفنه

بالضورف الى كارا|“.صورهاء لها المصور فقت خايي كل ١ 0
وقالت بيدى لا بيدك با عرو

فذهبت مثلا وتلقاها عرو بن

عدى تجللها بالسيف فقتلها واصاب ما أصاب من اهل المدينة
وانكفاً راجعًا الى العراق»

فقال عدى بن زيد فى امر جذيعة

وقصير والزباء وقتل عرو بن عدى اياها قصيدته
نط 1اء , 1005212 1.1. 792تسصقل1هء 13درويد|ا ,. 2كآلأتاطث غء ش( 41ه
< 55027 8( 11مغنء1ء., 00110 0102201طه'. ”1لم غن *ز 1ستستفوظط

عنط اذاه زفقال قصير
مط79 1
 1218م

5045312 111,
 5للرطظ (”

بل الرجال قبضا قعودا  61002كصشةل
ران( 11 41اآدرد 5 65اأء1م 2115كتاكدع7
.كله 30 222,ع]آتاطث  1.1.سنعتقوظ

ر 1005312 111, 795 11 62©.غ -) 6ويسنا  182ع )20( 1

«فاضائية

نتنب سافا 40010
538 56201661 7612166725
0
2ك7ع5 2 41482م ««لدى 60نب  )112عتغصعندن  0صسدز «3,ماج؟ دمار»
ر
(. 72, 422كت 111 17107.
 6لان 6
.ورأعب
0 1
.مموابلة
.ده ك 0 00110 1عدى ( 1' 21002:ى

وان

بأكتر عا جهرذه فى المرة الاولى فسار حتى قدم العراق ولقى
عرو بن عدى ول من عنده ما ظى انه موافق للزباء ونم

يتك جهدًا ول يدع طرفة ولا متاءا قكر عليه الا جله اليها
قر عاك التالئة الى العراق فأخبر عم! لشب وقل أجمع لى ثقات

اتكابك وجندك وفيَى له الغرائر والمسوى قل ابى الللبى وقصيرة

أول من عبل الغرائر» وأجلٌ» كل رجلين على بعير فى غرارتين

1
ا[ انك على باب نفقها وخاجين الرجال من الغرائر فصاحوا باعل ة

وَآجَعلٌ معقد رووس الغراثم من باطنها فاذ! دخلوا مدينة الزباء
المدينة فمن تتله قنلوه > وان اقبلت الوباء تريى النفقف

جللتها» بالسيف نفعل عرو بن عدى وجل الإجال فى الغرائم ؛
على ما وصف له قصير ثم وجه الابل الى الوباء عليها الرجال

واسلكته ء فلما كانوا قريبًا من مدينتها تقكّمي/ر قصير إليها

فبشّرها وأعلمها كثرة ما حمل اليها من التباب والطوائف وسألها
ان
أن #خمي قتننظى آلى قطرات ىمتلك الابل وما 0
ذانى جقفت عا ضاء وصمت فذهبت .مثلا» .وقل ابى الللبى 5؛
وكان قصيم يكمن النهار #ويسير الليل وهو اول من كمن النهار
وسار الليل نخرجبت الزباء فابصرت الابل تكاد قوائمها نسوخ فى

الأرص من ققل احالها فقالت يا قصير
[. 526( 40دمء ع15 0م. 3205وجعل  © 202ويل 5ع2( )61000
 81رتانود هذل ١0665 2, 1388 66  50لصقل1ء6 12ع كا :ريا امل
0.ه

زحللها 1, 1. <4

 62انا هآ ,تقادم ( 1كر
ع
/( 1

 6 830.رحللتها 42( 112

 <6.كنا

 00:ازع" .ع611 6
«باللساك171 .
 0610ازنك "الل اله بلاط س 0رم
.ع 6أنا  0112.غء , 41عاء بالنهار

0ن

لها ان قصيرا بالباب فأمرت به فأدخل عليها فاذا انقه قد جدع

00قن 00فقالت ما الخى ارى بك با قصير فقال زعم
عرو بن عدى انلى غررث خاله وزينت لهم السير اليك وغششته
ومالأتك عليه ففعل ى ما قرينى فأقبلت اليك وعرفيت الى لا
فالطفته وأكرمته وأصابيت

و أكون مع أحل هو اتقلّ عليه منك

غندة عيضن ما ارادت :من لوم والزاق اوالاجرية والعرفة ا

الملوك فلمًا عرف أنها قى استرسلت اليه ووثقت به قل لها أن
لى بالعراق اموالا كثيرة وبها طرائف وياب وعظر فأبعتينى الى
العراق لأجل مالى وال اليك من بزوزها وطرائف تيابها وصنوف 

أرباحا عظامًا وبعض ما لأ غتى بالملوك عنه فانه لا طواقف
كطرائف العراق فلم يزل يزيى لها ذلك حتى سرحته ودفعت
معد يد فقالت انطلقف الى العراةكع بها ما جهرناك به
وأباتع لنا"من

طرائف

 :قصير بما دفعت

توعان

اليه حتى

ّ0

١

قكم

 22و ابن اكد

والطُرق © والامدئخ
عدوك

ما يكورن تحهنا

لفل

قاعطاء

من

العراق لق لليسة متنكرا

فأخبره بالخبر وقل جهن بالبق

الله بوك من

داجتء

التباب

وغيرها فسار

وجه:ه

الؤباء فيضيل ” شارك

بصنيف

النتباتب

وغبيرها 1

فرجع بذلك كله الى  0فعرضه عليها فأتجبها مراات وسرها
 0ما أناهعا بد وأزدادت

دح تفغ واليد 2

 7جَيزنه يعد ذلك
صس٠-

, 41نندلرك 0( 128م

.ع 0465 41 61 6زوال طرائف

تتبث

ا

ا

©( 118
,ع 1أنا

تن

قدم على عرو وصنع الذى امرته بد© الزباء وبلغ ما اوصته به
فر رجع اليها بعلم ما وجهنه له من الصور على ما وصفيت له

فطل داق الاح فت
وارادت أن تعرف  00عي ال
حذرته وعلستن عليه فقال قصير لعرو بن عدى أجدع  انفى
وأضرب ظهرى ودعنى واياها فقال عهرو ما أنا بغفاعل وما انيتكة

الذلك مسحق متى فقال قصير خَلّ عتّى أذَّاوخلاك ذم
قذعبت مثلا قال ابى الألبى كاانبو الزباء اذخ النفف لها
ولأخننها وكان لصن لاختنها فى داخل مدينتها قل فقال له عمره

فانت ابصر نجدع قصير انفه واقّر بظيه فقالت العرب لمكر ما
ام ص

0

توق كلا يفو :ل ملسن

كن حذْرء الأوقارما حر أَنْقَه قصيرووخاض اموتبالسيف بَيِهس 0
ش وسروى ورأم المويت»

ن
جَّلم
يير اذ
كقص

وقال عدى بن زيد

اسرد
بر

اشراقه لشكرقصسيرء

7

فلها أجنصدع

قطي ا

كر تلك

كنديم خا كانه

كارف واظبرةأن غرا“فعل أبن كلنك وأنه يزعم انه مَك جخاله ود
جلبءة وغره من الزباء فسار قصير حتى قدم على الزباء فقيل

مع
200328 1* :

 »000. 0112.زارجذء
نط89, 1

خآ[ ه . 182. 2 28( 1م2( 0

 10052121 111,فى

طابب  "ا

هكره 722

(ء

 1وق  6110051 ©00.هذ  1.1.كصة 01113رومن طلب (/ر ٠ضصصة .كه 0.ع)5
زسهش  0و.ط . 24( 128 8.الاظضفار  10012ح .طلدب
[١
1

عصتط ' '1ل . 1.1,ع1212 03 2جاع'212021 1117, 60 0310 9 '1
ع
> ©13نالك 2ع كتاقتاءع 7علط عن 1د 5عن زجذيم 2115 010. 26( 1

#تتدوجع

(. 421, 1. 5 005اقتعخصة .قلط عع ك/ط»:قل ) الواثسب#خ 111
56

]511

ان
002

2

0

5

دده

ع

ه02

وما قحس الرعبان فى.كل ضيكل

2ههبنع

التالث لقد كان كذا وكذاه»
ادف

25ت

صنه-

فدات

أبيل الابيلين المسيم بن مريما

فقال قصيم لمرو بى عدى

ا بطل دم خالك قال وكيف لى بها وى امنع

من عقاب لو فذهييت مثلا وكانت الزياء سألات كاهنة لهنا

عق نوفا وملعما مولي إن مدياك ا

ا

أمون وهو مرو بسن عدى ولسى نمونى  0بيده

مهين غير
وللسن حنفك

بيدك ومن قبله ما يكون ذلك نحذرت عيرا واتخذت لَنَقَا من
م وقلت ان نجثنى امر دخليت النفق .إلى حخصنى ودعي رجلا
مصورا اجو أمل بلادها ء تصويدًا واحسنه علا لذلك تجهرته

متنكرًا فاتخلو بكشّمه وتنضم اليه وتضالطع وتعليج ما عندك
١

0

"

0

ع

8

ب

3

2

و وصوره جالسا وتائما وراكبا ومتفضلا » ومتسلحا بهيته ,ولبستة

وتيابه ولونه ذاذ! احكبت ذلك فأقبل_الىّ تانطلف_المصون حرا
أنشك يعد©ا 1:تاخاعع« 1تتاأمةتهء. ©»00. 1" 502ع 1322حا وءمعظلا (»

ابى فارس فى المجمل وثر ينسبها
لقك ذاى هنا عامر يوم لَعْلَعِ خسامًا اذا ما فو باتلف صمِمَا
01

 01زوأنة

1

| اامتضع

ها

ل  7:806عدظظل (2

ذآ[ 6ه >( 1328

الصغالحى

ونسبها

م800652151. 19

كذ عمد

6

ذكر

تمي 02م منى 2+

 006: 1 611 662وبلوتك 600 2

والله أعلم

اافللل 70
10 118301210

.هده  05.غء عمط  01612.زواليقاقه  1312ووالتقانة
6

0 6 1

0261:

 70002ز ومنفصلا

كن

 0 4فقطعا0
ال
يدام

اليه ع
0

سقطنا

فى عبر

فقطر من دمه

وقد قبل لها أن
لبان

الطسين

فنقالن

فلج اضعفت
له نضبعوا

دم املك فقال جذهمة دعوا ذمًا ضيعه اهله فذهيت مثلاة
فيلك جذيجة واستنشفت »© الؤباء دمه غبعلته فى * برس قط 0

فى ربعة لها وخرج قصير من الى السذى ملكت العضا بين

م لتاقي كيل اله تافر سار مذهيت :ممقلا ووافقع .قصبير

ا

الناس وقد اختلفوا فصارت طائفة منم مع عرو بن عبدها
لين لثرمى وجباعة منغ مع عرو بن عدى فاختلف بينهيا

لكا
طتى
ص ح
اصير
اق

وانقاكد عرو بن عبف للن لعرو بن عدئ

الال اليه الباس .ففال عبرو بن عدئى ...ذلك
دن
ع

ه
دل
(١ مرن

دعبوت أبىعبد الجى للسلم بعك ما

 ١فلماأرعوى عن صدتار بأعترامه

لكا كك يا السقاه وكلشنا 6
فريك هوا مَرَىَ أم روائماى 5د

افقال عمرو بن عبد لمن مجيبًا له
ك2

ودمساة مارات تكالها
:, 1182زده6( )0

6

ع

6

1

(2

”-٠1 بناعه. 1مع 1امات

 9ان

أناشر اننتكارال

.اودء ك6

عا ى قل العزنى 7١

مُسْوعَنَدَمَا

095 112

© (©

برس فطن  1وفيس (برس ©) قطر

,أدايوأباقر] 2211 56درععع 1مزه ,أذا برام 1

تع 0نم

 116م لظن لا  60100110 502+عقط 003و ربل ماعل غء

ا ,السفاهة كلما 2. 108

'..ضح  661. 01002كنا ., 1م, 0: 5.تناد

وأهرا وانتها , 1328 78022.أدننما © (ى
..العدى  1بالعرى /( 0

.ضدنا ( 1308ك/ر (.السفاهخ  )2كلتما

0؟
ء5ع
[طدبح
1توح
62.ععع 1لات

1 1و
.أعزطناة 0

09

011
8

وأا

من لملانب الغربى فلما نزل الفرضة دحا .قصيرا فقال ما الرأى

قل ببقة تركت الرأى فذهبت مثلا واستقبلته رسل الزباء

بالمدايا و-الانطاف افقال يا :حصي كي تر كال لخطره |1000
فان المرأة 2صادقة وان اخذت جنبيك واحاطت بك من خلفك
فان

القوم

غادرون

فأركب

العضا

وكاننت

فرسا عدي

ل

تاجارى

فى رأكبها ومسايرك عليها فلقيته لخيول واللتائب حالت .بينة
وبين العصاءفركبها قصيو ونظو اليه يجذيية موليًا على مدا
فقال ويل امه

حَرمًا على ظهر العصا فذهبيت متلا فقال بآ

مصدل ما تجرى به العضا :وجرت به -الى غعروب :الشمين .قر نفقات

وقد قطععت ارضا بعيدة فبنى عليها برجا يقال له بر العصا
وقالن العرب .خير ما جاءت؛ به العصا مثل تصريه وسار جلا
وقد احاطن به لخيولٍ حتى دخل على الزباء فلما راته تكشغفت

فاذا ى مصغورة الاسب 4فقالت .با جذية ادب عروس :ترى
 51ذلمهيت

تله فقال بلغ اليمدى لخدت

الشرى ولح عكر

شيمة ما انان فذهنت متعلا وقلات ,اسن انيتكسا|

أرى

000

مالوك شفاء من الللب ثر اجلسته على نطع .وأمرت بطسيت من

ع 6كنا خآ رخالراة 524( 118

.عع نا  41رخطب

 1.1.قصةلء( 12ه

© 6ه ١ "1:(2 .عء 2أنه ك 1رادع 806مدناوتكه ويليم  13301612 1:1:ا
اء عتاوطع 11030112 000. 1مطصنه , 025السب_وعه , 132الاسنت
الاسب 5 51267 41اؤوعتم
1

أ”*60

 /اريبا حازمًا اتيرا عنى جذيمة ادا خالفع فيا اشاروا به
عليه وقال 2

5

حاضرو قدلفييت

فاذر5

ِ

ماد

53

فرادوه

3

ألللدم

ونازعود الرأى فقال اتى لأرى أمرا ليس بالكسا ولا الركا فذعبت
لقلا *وقل لجذيمة» أكنب اليها نان كانتت صادقة فلتقبلٌ

اليك والا ث تمكنها من نفسك وثر تقع فى حبالها وقد وترتها :
 ١اك راف فلم ابرافوتجطينة :ما 'اشان يم عليه قصير فقيل
اميم

اننىمروك ياُميل آلْعَجر:ترويتى اذَاأت ذون شىهمرهلوم
فقال جذبجة لا وتلنك ا

ماثلا فدما جذيمة

ا  0الكن لا ى الضج فذهنت

ابن اخنه عرو بن عدى فاس نسار فشاكتع00 :

على المسير.وقال ان  5نمارة قومى مع الزباء ولو قدروا لصاروا

مَعك فأطاعه وعصى قصيرًا فقال قصير لا يُطاع لقصير أامر وفى
إكتيرل اتمصضل ,بى  حرى» ين صمرة :بجناير التميمئ

ومولّى عصانى وأسَتَيدٌ بوأيه كاملا فطع.بالبغتين قصير
وكيك اماحختار ادمورومضد را
د
نا بهن  4خب

ل

كانت 5

سكن الطشي يكن دشن ربتة الأمون أمة
الس يا احتيية

بيقة أبرم الامر 2مك لع

عرو بن عدى على ملكه وسلطانه وجعل عمرو بن عبد لين

اللومىئ معه على خيوله وسار فى وجوه اصحابه فأخط على الفرات

اذا وجصسرى لحان الثم ع2

 61كن لكا 11
.رأى

1 92

(0١

املاط 2( 006

2( 610621 1

الدزى

١/8

وعلى من تكون الدائرة ذقالت لها الزباء قد اديت النصكخ
واحستت الروية وان السرأى ما رأييت والقول ما قلت انصرفت
6

كانتت

2

أمرها من

 5تدعوه

تبعت

أاجمعت

وجوه

6

عابء

من

غزو

ورقضيت

حجذيى:

الكتل  5والخدع وامشكر فكتيت

ألى نفسها

705

و

يشل

كلدده

وات

ذلك

الى جذيمة

دجلاذها وكان فيما

انود ررد حي كن النساء الا الى قبي فى السماع

وضعف فى  2السلطان وقلة  ضبظ المملكة 'وأنها زر حخن_ ليلا

موضعا ولا لنفسها كفوا عارك فاقبل الى فاجمع "ملك"
ملكك وصلٌ بلادى ببلادك وتقلث امرى مع اميك فلما انتهى

كتاب الزباء الى جذيمة وقدم عليه رسلها اسه ما دعته
من ققات اتكابه وهو بالبقة من شاطئ الفرات فعرض عليه
ما دعنه آليه الؤباء© واستشارع فى امه فأجمع رأيهٍ على أن
يسير الها ويسغبلى على ملكها وكان فيه رجسل يقال له قصير

 5أبن سعد بن عيرم بن جذيبة  /بن قيس بن ردىى بن ممارة
أبن آٍخم وكان سعيل ذنزوج اأمخ عذ 0يمة

فولدت

اعمال هذ ر(الكيل 2ع  ).لحيل () 2ع) مارم
.العا

1028.

»00.ع) 012ة01ء18

غء 1

ءءء 101005

له قصيرأ وكان

لاك
ه

00
كيالا

1م |اظم]  101., 26,ولق : 00102. 26121ون2 || 22 277 5ن اا
١20050
وعرضته عنلية 2( 1 61002
“ره 4ل 0600
2( 1 6
شك
1
!
ة
ي
ب
و
خ
ح
ر
)
8
2
0
(
)
3
6
ا
ط
ر
ا
ر
ز
يرو 1ك" 001 11,هطك] 1دآ

.زهسى © 6715زدسى  1وزوق  0ا.وم 2 511/18.

“ 6627060مكلك

” 0

.أرق  1.1.صنل لدعا

ددالآ

م

/اذبا

كانعمرو بن قرياء لميعس ملكا ولم تكن حوله الرايات تكُمَفق ة
مهوي

6ت

لاقى جَذِيئَة فى جأوا عله فيا حراشك » بالقيزاي شق
السوبساء

5

واسمها ناثلة وقل فى ذلك القعقاع بن الدرماء الللبى

تعرف منول بين المنقى 4وبين محجرّء نئلة القديم

كات

0

د

.
.
م
س
س
ن
ي
ح
ف
د
س
ص
0
0
0
ق|بائل قصاعة وكانات للزباء اخست يقال لها زبيبة /فينت لها

'أوكان جنود الزباء بقايا من العهاليف والعاربة الاولى وتزيد 2

قصرا حصينًا على شاطىٌ الفرات الغربىّ وكانت تشتو عنس اختهام

اضرع بيط النكار وتصير الى تدمر فلمًا أن استجيع لها امرها
اواستسكم لها ملكها اجمععت لعو جذيمة الابيش تطلب بثار
ابيها فقالت لها اختها زبيبة وكانت .ذات رزأى ودهاهء وأرب
ا عر ادرلد 0
 5ض

طفرت اصبست تارك وان قتلت ذهب ملكك ولمشرب سجالة
رات ل السسعانه دأن كعبك فر 1

[3

00

ع 0ظرب  031106بويا  118اك

امتنازناء(, '1' 50د  )118خنفق ©) 6ء 0( 122
»5 3531 ٠ع13ء 07ر.م 2( 1012 5.

210238
12
6

مي

اق

6

زر

.راشف

عورم

نا1ه

.اثربا  )5.ثريا 15م765
, 102جراشف ( 0ه

بحن  .حر

621: 41 0

0

١ 10121 611لتانزتاء50

الم

مفنادعة

 '1' 612زينيد
7

0

ل

هب

يقول ابو خراش الهزّلى

لَعمك ماملت كبيشَة طلعتى

أن قواعى عتذفا لَقليلٌ

الم تعلميى أن قد تفرق قبانا

نَديمًا صفاء مالك وَعَقِيلٌ

ده

١عه-

0-0

0-2

مة ا 5وكناشتت جدي

00

0ده.
 0ال

مرو بن ظرب ©
أبى حسان

السميدع بسن هود © العلقى وبقال

بن أذينة بىن

 0العليقى من عاملة العاليف تجمع جذيية جيواء من العرب

نالنتقوا فاقتتلوا قتالة شديد! ار عرو بن ظرب وانفضت
جبوعهة

جذيمة

وانصرف

الاعور بن عروبن

كد .القطن)
8,ه

- 1018

هناءة

معد

بن

بن":امالك

فاع ألازدى

 1. 6, 5060:5318,رههن .اتمسدةكا ونتصدعا

27114

60222292 2. 22. 0. 6256027 4.

 01.عنع »00ل1عامءط (8

" 1بصن22 0

1

نط1

مسى

سالمين

غافين

فقال

211طلا )©

(2

30, 707527ع1[1داحاك

 7ذلك

118

(©2

وعكاء00| 16 010

.عع نا (٠ 1صضصه “ء لع )5ه01

.وم تسارق  1. 5وق

104045311,

 21 2.غ, 11مود

الضرب  5الطرب , 41طرب

والضرب (ضرب : )6215 6:ا1تاطاعدم .كه و 1كلاع [2أ ١1 + رمسم 00
عون

اذا وير  0ودر 2( 1

12567ة 128. 893 2معدطاد. 5ه521.جموعه

6( "71م 

6 111.ئة102اع تلم

.عع  11 511وكل بصنل12ط ] 1ضود
 21جاصدبرصم 0
هبر

 2ضوبر

زبوير غنعةل
1111

ضن؟

2

02

22

22

ذه

2

6ه

262-2

وما شر الثلقة  9عَمسرِو 0
-

3

مم

اين

عوة

يتاه

اه

ا لقث بارفلى شال  ../إن منكراى
اوة تنكرا نسبى»

ا

لا اك لتر جتن علطي /

الراخية!اللخيئ» ١ وعدا ما ذرياق » فى نمارة غير معصى 5 42

|
:
8

-

فنهضا اليه فضماه وغسلا رأسه وقلما اظفاره واخذ! من شعره
والبساه يما كان معهما من التياب «قلا.:ما كنا لنهدى جذية
فدية انفس عنده ولا احب اليه من أبن اخته قد رذه الله

عليه بنا نخرجا به حتى دغفعا الى باب جذيمة باخيرة فبشراه
ار بذلك سروواه شبديى|! وأنكره ختال »:ما كان «قيد فقالا..أبيت ؛
ان أن من كان ةمقل حاله ايتغير فارشتل به آلى امه فكيتك
عندها ايامًا ثر اعادته اليه فقال تقى رايته يوم ذهب ععليه

طوق فا ذهب عى /عينى ولا قلبى الى الساعة فاءدوا عليه
الطوق فلمًا نظو اليه قل شب عمرو .عانلطوق فرسلها مثلا
ذلك ركعقيل حكيكنا تالا حكينا منادمتك ما بفينا ويقيت5؛

فهما تَدمانا جذيعة اللذان ضربا مثلا فى اشعار العرب وى ذلك

سا1

غ6ء المرج النضر صذ ثلفتره 5اء  41غء 00.ه0ء ع5ه0ز؟ عزد (»

لناجرة اأء 6741172047
1
ألا 41

طذة ع5

(,أمصصة

12ه1

كع" د13

سلملدظ

.تصاكينا 231005210
(25
1ع جرع جع1ع  00110 212دلى 17
مقتضبى . 4( 1وغدى . 352115 00عع نا  41ذربان ل )9

. 211-لك ابى اه

ى

ح. -تدده 0.ععع 1005211 227اه حال .عع

 06821-الننوذيخ  11أناعزة عووة]0.: 201ع عصصدج رثاره 22/1هم /ه41

111,

56,

ستل

من لمع

12ت

زر

أخال

21

(2

عزون

خبأها فى #رنمه
جتننائ

فد

فانصرفوأ ألى .جذيمة
وخياره ذبع

ينعادون وعره 53

أن كٌّ جانٍ  <6الى

0525-

ديول
حلى

س

(الكنيه الحاييةه ولا 5

من

ف

وطق

اان
ك
فف

ول

2

ا

مم

وثفعله واهر فاكجعل له

ل

فكان

طوقا

يسم

وعرو ذا الطُوى فبينما هو على احسىن حاله اذ استطارة» لَلِن
عليه قال وأقبل  رخلان[إحوان ,نون  5يقال لهما مالك وعقيل
أبنا نارج بسى ماك
الله

أسدل

بن

دن

 0الكحاف

بن

د

كعب

ودر بن

فسا

بن الْعبِنَ بن جسر  0 0شيع

تغلب

خلواق

بحن

من السام بربيدان حديمة

ظرفا ومتاءا فلمًا كنا ببعض الطريق “تولاا

0

عدن

تل

حَن

أعديا

له

ومعهماا قبن '

لهما يقال لها ام عرو فقكمين اليهما طعاما قبينيا هياأكلان
د

ميكل

وساءت

معظل عربان شاحب
حنى

حاله 1

جاس

قك

كلين ا

 2حار

وطانت

منهما فل

أظغاره

بده

يريد

و الطعام فناولته القينة كراعا فأكلها ثر .مق يذه اليها فقالت
متلادهر اناا
تعطى العبك كراعا فيطيع فى الذر1د
2

مط

1

7

كه رحنين  21حسمن

(ء

1[, 867. 2,ع12ع  50711غء ( )1]1.لب كد صفع[ ةلهج

1113005

اجلس
01

1

(6

ره

 11252وكدرته 2

زقتبيهة 2 5.006.عاء )2517فل آء  5111 51:1أ ا

احية شآ صقدنتاء 0ء 5رى 24( 1185 1002

1م 21تتموع( 5كر

.عع )نآ 651

.زقها  61100110ع5م 1امتط 0عء 5رمعهيا ©( 102
. 1ا أاتاحسطظ' ممم[//ه» 0217ع  1أء ن 5ناوزع؟

5

لخزجمن

لشمرة مأخدّها خطبها اليه فأملكه ايّاها فانصرف اليها فاعرس
بها من ليلته واصيح مضرجًا بالخّلوق فقال له جذيمة وانكر ما

اديه اما هخم الاقارايا .عه قال.:اثاز  التعرس .قل:اى عرس
قل عرس رقاش قل من زوجكها وجحك قل زوجنيها الملك فضرب
اعكؤية
وخر

عكل جبهته

بيده

155

وتلهفًا ون

على الارض 552

عدى على وجهد فرظ فلم يز لعاافو وذ يسمع له بذكر

وأارسل اليها جذيمة فقال

05
حدثينى  5لا تكذبينى وك ١ 0
عدى و6
دسبواعره
وج
ا
دنرض
مح
و«ها
سجد
سا
ا

ْ فقالتلذ 1

:

عذّْرههاا »

ع

صنت 1 2

0

دي

بن

نسعدر الى أباد فكا.
ن

معروفا  100ونم 01

فيم

سرج

ذأت

يوم مع فنية متصيدين ذرمى به فى منم من لهب فيما
إن جيلبِنى كفتنكس>» فات .واشتملت رقاش .على حبلة فتلكن+

غلاما فسيته عبرا ورشحته حتى اذا ترعرع عطرته واألبستدو,
يهت عله
اكل تعببد
الاد
جيه درا
وحلنّه وازاا
مم

مق تباذ

أبنية فرىوضة

فكان

خنلف

6

وأده000

ذات رهرة وغكر وخرج 0

معع

رج

وعمرو معع جدننون

ألكبأة فكانوا اذا اصابوا كما جيّدة اكلرها واذا اصابها عيرومه

00., 45هه عزة 2

.حيل 28( 118

.فتكسر 4آ كء , 1هآ (ه
.فولدت

595

لزن

 0جذيمة فى يبرن منله قَنْ حَارَما جَمَعْتَ فى دَفرهَا عاد
فكان

جذهمة

قد

كني وتتعين واتخل صنيين يقال لهما

الضيرتان »> قل ومكان الصيرئين باغيرة معروف وكان يستسقى
بهما ويستنصر معنا عكل«:العنو جوكانقت :ايان يعن  2وأباع

رجل من العاليق نؤل بتلك العين فكان يغازيج  3فذْكر جذيمة
غلام من لحم فى اخواله

عا

:

ا

ربيعة بن عرو بن الحارث بن سعود بن مالك بن عم بسن
ثمارة ب ّ له جمال وظرف  6فغراتم جذيمة فبعث اباد قمما

فسقنوا 'سندئة الصنيينى “لمم وسودوا الصنمين “فاصجا ١ 3

ورفيعث ألى جذيمة أن صنميّك اصجحا فينا زهذًا فيك ورغبة
فينا ثان 'اوثقت. ©6لنا أن الا تغرونا” رددناها "اليك قال وعلدا
ابن نصر تدنعونه ألى فدفعوه أليه مع الصنمين ثانصرف عن
وضم عديا الى نفسه وولاه شرابه» فابصرته رقاش أبنة مالك

اخن جذيمة فعشقته وراسلته ولت با عدى أخطبنى الى
 5الملك كان لك حسبًا وموضعا فقال لا اجترئ على كلامه فى
ذلتى ولا اطمتع ىاان 0

قالسن أذ! جلس على شرانا

وحضره نلماوه فأسقه صرقًا واسق القوم مواجبا فاذا اخذت
الخمرة فيه فأخطبى اناه لى يرك ولنيمتنع منك
فاذا زوجك فاشيهك القوم ففعل الفتى ما امرته به فليا اخذت

,لضيربان © ,الصبيريان ه., '1م .ة قذط ©( 1828
.الضبيرتات ' 41 ©: '1ا
2

266111

 : 41ورف "انع لاط (2

.بغار ب 1

(858

 62,دل ع 4ن  41راوثفنت 5. 0:2, 1

أمب

طم

2-6

ع8

اذمذعى  6بسسردى

|

تتثمملات

لى نلاكارد
لطن

90

0-0

ت

ما تق 0
5

كر

022

د

اذا

ولَنَا البيث البعاد 0
كبوة 4

يكير

5

لس
2

د

37

2

قال

كدت

0

5

متا قائل صياتوا

قله البسودان أشتاث

65-2

اليا م شَامدَة
معن مه 5

2

كَل شربيتك

الخمر

فعلى ما 0
م

م

-

1

مسطيم

مسن , 0

2

داب

د

تاعما 0
-

عد

0حير 1صسوأت

ص8

5-5525
يد

تسسات

01

عي ربل

امعان

الات

يعنى بالافت الذى يكفيت ارواحه والفاث الذى يفته
! انفسمٍ يعنى

إإله عز 1

قال ابى الللبى تلاتة أبيات منهاة!

لحف والبقية باطل» قل وفى مغازيه وغاراته على الامم لكالية

ان العاربة الاولى يقول الشاعر فى لم-لاهلية
 1002زقع73اع ©6755وأتات  3225000ر(وباق  1" )810غء ص2( 615 1ه

. 1635ع 6أنا زترفع 6 1ك © ,ه. 2( 11فاجتاحها 118 © 1
 016012شري شواهد مغتى اللبيب
(©0 )60 1, 666, 5 842
 1الء
ورة 5عادع5 02ململتسام )ء 0
.ان) مؤووزعع1
(أ5ع 632 5041110ع 577تناد ع 0دن 0ع5 )5تتدة 5تعصواعع1امء ع غنلد تاطام
الالثلث ركازلية 

, 01كالر©

 0عع '6( 1

171616.م21

(1دتع2نن

11م

. 4( 5 1ناودع  630, - 138 0. 0م  6رأبقج ع531127 6
. 6522وتنوةه  111رسو (6 )90ع)
 312 02 2طع01 13

,الاحبار (6( 13228 )6] 0 2

,فلات  .آلات هرم أولات قناذلء 7عمق دا أنا

١03+

مالك بى فهم وكان منوله مما» يلى الانيار» ثم مات مالك فلك

من بعده اخود مرو بن ف 8#تر حلك عمرو بن فس فلك من
بعده جذبجخ ا*لابيبش بى

فق بسن غانم بن

مالك بن

عذنان
الاندى» قال أبن الللبى دوس  7ابى
ياذا

بى عبد

دوس

الله بن نصر

ابن زعوان بن كعب بنلخارث بن كعب بن عبد الله بن '
الازد بسن الغوث » بن

مالك بى نصر بى

مالك بى

زيد بى

كيْلان بن سبا قل ابن الللبى وبقال ان جذية الابرش من
العارباةلاول من جى وبار #بناميم بن لون بنسام بن توح
العرب آنا وأبعد مغارًا

قال وكان جذجهة من انفضل ملوك

واشل 2نكاية  6واظهرع ىرحزما واول من اساتجمع لم الملك بأرض
العراق وضم اليه العرب وغزا باجيوش وكان به 1 + 7-5

العرب عندى وهابت العرب أن تسبيه به وتنسبه اليه اعظاما

له فقيل جذجة اد

وجذيجة الابرش وكانت منازله فين بين

ره والاتيارا ويم وبيت وناحيتها وعبين التمو واطراف البر ألى

الغمير والقطقطانة وخفية وما والاها وتكبَى اليد الامؤال تفل
اليه  7الوفون” وكات عتوًا سينا وجديسا فى منازلج من جو وما

”0

حولة ":ولاك تاشم وديس يتكتمو ابالريو ع0 1
ابى تيع اسعد انى كرب قد اغار على طسم وجديس بالييامة
ا(
6

لط

© 7:11
زوبان 1

اتات

((-2
(20

اك

“ع 11 2لخل  06اعد[ اميا ل
4 10

67.

1ن

كا

و01ع1طع كن لا له  065رعوق

لك فلمك 0 1

61

00500

00

 [62 61-60.ناا
10
 01 621لاع[ '
5
21
العرب )ع0 2ء "01 5هده
 0عبد :اضدن!  6] 1بالرظ 0 1
فكتب  1ر(فكنى عند 5 111, 111لذكدالا مء) زعء[ 02خا ع

7

 8110181 60112ار

05ت

1 0

1/2

6661. 135

0ن العرب

ون

وجد* حعضرته حين أمر بغزو العرب فبىلادم وادخال لليوش
كن ل يدينيون

عليهم فلم تزل طالعخة الانبار وطالعة نفر 1

للاءاجم ولا ندين لهم الاءاجم حتى قدمها تبع وهو أسعد ابو

كرب بن ملكيكرب فى جيوشه خلف بها من م تكن به قرة
فِن النئاس .ومن ل يقو على اليضى معه ولا الرجوع الى بلادهة
وانضموا الى هذا الحير واختلطوا بهم وفى ذلك يقول كعب بن
1
9

جعيل *بن تجرة بن قمير بن تعلبة بن عوف بن مالك بن

|2
,

,

ا

0

يمرو بغننم بن تغلب بن واثل 6

سوك

فيج فى جتبير حت

5

/

إنزل الجيرة من أفل عجن؟

وخري شبع سائرا تم رجع اليهم وأقاموا أفرم على حالهم 0؛
وانصيف رأجعا الى اليمن وفيهم من كل القباثل من بنى

لكيان وم بقايا جرخ * وفيهم جعفى وطئء وكلب وتميم
اللشرا الا ياخية يعى بنفايا .جد  »4قل .ابن اللليى'يان
تايا لإيجرع»؟ وفرل كقير من تنوج لانبار والخيرة وما بيين

|الخيرة الى طفٌ الفغرات وغربيّه الى ناحية الانبار وما ولاتها فىهه
المظالٌ والاخبية /لا يسكنون بيوت المدر ولا يجامعون اهلها

فيها واتّصلن جماعتهم فيما بين الانبار  -وكاتوا يسموق
عرب الضاحية» فكان اول م نن ملك منهم فى زما 3عي الكرائني

. 01.مدة 0.ععع6( 23:2

1-0

الللحيزوا 1213:0138 6

تناكتع» 1م[3
اا

اجون 1

وغوانا نبع

مى

حتميسر

1

دمت 0
7

نارل أخصيرة من

] 7662نا  111 012221.غع غلءع23ل دن

61

وفى الاخبية : 1065 41والابنية  ©8000.كر

!(2

.شعرا لم

أرض علان
1

020

ازات

.ونولت تنوخ مى 41

.باديى.فى لخيام, 01< 41251. .المظال وخيم .الشعر [4002

مان

يفال لعاد»  5فلمًا علكين قيل لثمود آرم ثم سمُوا الارمانيين
عن سواد العراق فصاروا اشلاة بعطزة فى عرب الانبار وعرب لمخيرة
فض

نصر
5

الدع

قنص

بئ

واليع

5

1002

بن ربيعة بن عرو  0الحارث ل

باطيل ونم يأت فى قنص

بسن من

بحص

مرج

عن 00

نتىة اتيت

عدى

بحن

مالك بس

من قبل حدر

ابن مطعم ان النعنا كان امن ولسحهءقال واما سيت 10

انيارالانهنا كانت" تكون فيهاء انابير:الظعاء أوكانيك! ته 00
0
 0لان

كسرى

دبوزق

فض منهاء»
أككابه رزة

قال 2

طلع مالك دعرو

ابنا فم بن تيم الله *ومالك بن زغير بن فم بن تيم الله
وغطفان بى عرو بن الطمتان/ر وزغر بن ارت

وصمدحج بن

صدحج

فيمن ننم عليخ من عشائ .م وحلفائع على الانبار على ملك

الارمانيين فطلعمارة بن قيس بن غمارة والنجدة و 2قبيلة من
و العاليق يَحعون *آلى كندة وملكان بىى كندة
أدنا فاع ومن حالفج  /ننج

معقع على نفو على ملك

ومالك وعيرو
الاردوانييين

فأتولج احير الذى كان بناه خسن نصر لجار الغرب الذيّن
ا '. 18158. 1دطد© (68

.ثمود  6126501لتمود ) 6500ع عاد عقط © (»

و 922: 8رتلاعاطعامنالاارعع ا 0257وسعوت

زمنه 2 ©0000.
(/
م5
2

2( 1

أع3 61 62

.وكان . 468, 1. 8طققاء 8زكان 40.م وطسث (4
( 620.كاننت تسيى  )128كان يسمى ' 26622 1تتتدل

 0511كندة .وء 5ء55ه )215(. 2068وما كارن ( 1مىم  1.النا
 711431021622,ملكان بى كنانخ ستهط ,كنائخ 02م اده تنا
كخندةا
ملكا
11
. 1تده “0.لعع0 /( 62:2
3

بخان

كلها » واحدة وكان اجنباع من اجتمع من قباثل العرب بالجرين

وتحالقج وتعاقدج ازمان ملوك الطوائف الذين ملك الاسكندر
' ورق

البلدان بينع عند قتله

دارا *بى دارا ملك فارس

لدان ظهراردشير بن بابك ملك فارس على ملوك الطوائف5

ا وققيم ودان له الناس وضبط له الملك قل وانما سموا ملوك
الطوائف لان كل ملك منهٍ كان ملكه قليلا من الارض اما فى
قصير وابيات وحولها خندق وعدوه قريب منه له من الارض
مكل ذلك

كوه

بغير احقا!

عل

صاحيبة مر برجع كالخطلفخ

قل قتطلعت انفس من كان بالكرين من العرب الى ريف العراق 0؛

وظمعوا فى غلبة الاءلجم على ما يلى بلاد .العرب منه او مشاركتع
قيه واهعتبلوا ما وقع بين ملوك الطوائف من الاختلاف فأجمع ء
| زوساوثم بالمسير #الى العراق ووطى جماعة من كان معه  +على
ذلك فكان اول من طلع منه لليقار بى لمفيق فى جماعة /

قومه وأخلاط من الناس فوجدوا الارمانيين وم الذيى بأرض 5؛
بابل وما يلبها الى ناحية الموصل يقائلون الاردوانيينى وم ملوك

الطوائف و فيما بين نفر وك قرية من سواد العراق الى الابلة
واطراف البادية فلم تحن  /له فدنفعيج عى بلادم قل وكان
© 2( 132
83

.فصارت

كلمت واحلكة  [6004رعليها »( 1028

ه. 2 2( 15ع 2أن  1.1.غوعة [ رفاجنتمع لخم

١ السرم 023ل

 1:رعلى اللسبسو  [41غهء 6064
«المسير
حصنت زه
أخاةة  51من  [603غء  41كر .انااع 017مستتلكسع 002نفس
. 2١تتملة  17642 22,تدهم ,عذاع« 10 01012ألازدوانيين ن) عه
 221اولان رو نزة 6زيدن  0بحر  01ددر

©2600:
مخناعة [
( 1128يى
/( 1

م

رك

فيقنص كلها ونحق بهم غطفان بن عيرو بن الطمّثان بن عوذ
مناة بن يقدم  0أَقْصى ب دعمى بن أباك .بن نرار بن مدا

ان كسان ورفرم اين كارت ربنى الشدل بين رع كد 00
كيج بن سم ء بن لخارث بن أنصى بن دعمى بن اباد

وفاجتيع بالحرين جماعة من قباشل العرب فتحالفوا على التنوخ |
وهو المقام وتعاقدوا:على ,التوازر والتناصر فصاروا يدا على .الناس

وضمغٍ اسم تنوح فكانوا بذلك الاسم كأنق عارة من الجائر
قل وتني عليق بطون من خمارة .بن خم قل ودعا مالك بن '70
جذعة الابرش بن مالك بن قه بى غانم #بن دوس ارد'0

افوخ معد وزوجه اخته لميس أبنة زعير فتني © جذيهة

1

*جماعة منى كان بها *من قوم  2من الازد فصار
ابى /مالك و
(طنه)  1 7.شط"
 1نمل اال

صغم

7

3

عبسو 02

911.

باعع. 1ع 2ا برمدم.
نك للاتةل
702.

.عط 01201:

قفن

711.

6

1116.3:101161311

.طآمءترعى . 0.ع علوي
:

) 661:ا اك يك زنك زو زسيسر  2او

الاك أء 20
نا
مدع
ا1ع1
ول

121+

5111131

ار ع 1ط الات رن

 .ذ 7. 767.م, 66ل0إع1صعاكن؟١ .كه  02 00110وزهر 01 65.م | 1121
ملاعع 1اليل  0121.قطك  الل © والسلل 0 1381:1618
5
وطن

 ..صَدم

21لطد كت  611للا روصسدحج

اضعاز اء (م 6 © )5ه  1كلت (2

بن صسحج

(ء  .عاد

اذ[

وصبح  . .صديحج 21

112

“اه 3طئء 600صط]آ  ( : 6امور أع3ط عقط)  1812متملاء  32.1رءهب ,نآ
وغخنم  3و01, 82267. 02ع1هع1١1501: غء غنع1005910 111, 382, [8
.ع5م, 1. 8 17321 1كن 351 2.ط 1أتاعلة
اذا «فذخ  0ردج ) (م
ومالك 747261 006

زور

ع2

, 41 41100110عع

نين لفل د فقذَم

غنعةزل ,مسكى

آنا غأعةل[ و(تعمتاء 5انا وملك )1

00
أذاعة ل بء.ءء من  11رومن 01 5م ( 118م
 02.66532فتنئ
 16.زفومصم 51لء7تماعءمقكتء زأقع« 60بغنعة[ لتحرة (/

5

حجليعة
.عع ألا

1. 41

ان

حين أمر بقتالج الى اهل الانبار وبقى لمير» خرابا فغبروا
بذلك زمانسا طبيلا لا تطلع عليه طالعة مى بلاد العرب ولا

يقدم عليه قادم وبالانبار اعلها ومى انضم اليه من ال لمكيرة
من قبائل العرب *مى بنى اسماعيل وبنى مع بن عدنان فلما

وملوا بلادم من تهامة وما يليج فرقتع حروب وقعين بين
 /وأحداث حاللتات

فيخع نفخرجوا يطلبون اللنسع والويف فيما

يليه من بلاد اليمن ومشارف» الشأم واقيلت من قباثل حتى
انزلوا الجحرين وبها جباعة من الازد *كانوا نزلوها فى دهر

يت ابقاياابى "عامس ::وضوة .ماد السصاء بن .حارقة © م

حر

 10القطريفا رين بمعلية بن امرى «القيس بى مازن) بن 'الازن
اوكان الذخين اقبلوا مى تهامة من العرب مالك وعرو ينا ثهم

أبن تيم الله بن اسك بن وبرة بسن تغلب بسن حلوان بن

الاك لحان ين كشاعدء وملبك بن 0بن عمرو بسن
بن لليف م .ين 'عمير 0

قار

 [6063 13,رويقيت .للية

0ن"

 0041رجارية 2( 1

1

967.

2

.ومشسارق

.ط[همره 01 0

00

«عم ه.1ك

2( 60102610

أ

مه( 1012001

دط]1

ولتعبان , 1318

012. 11,ط1

 1ولخفتار 7

يتلل ©.

 0للد

61566

دط 1ليده حار ماخ 1

,غ11110211ع01021 1

ةله

( 118ى 

.عة1 62ت
لع)5

ولفيقات ., 31الشعاد 235221

 211خفنار "1

زولتفار منخزثز

 15.دنصلسعطاته 5لديفغار  3لليقار ١

)»© قبيص , 41قفص 01201.
425

(7

ولشارت ينسم

كت 1,. 1+بخان .م قط

.عع "1ه غنا  1.1.هال اء .لأقطع 1صط !.1., 1قاع ا
قيس

6ط (ه

عتناء 5( 2
إ ”٠ شك بضده هر 1د .ا رمت .م  02ش
م[3
م
(لليقان

عدئان

ع2 [3

طط 1رفيض عثط 6 188ء '/( '1
1

.

0ن

وتاذاسيس ابنة عشرين 'سنذ» ثم فوا الى قكل سبع سدان
وسنة اشهرء ثم فرقل الذى كتنب اليه رسيل الله "ملعم قلتين
«لمنة" فن ال

تع بيت" القدتن ابكن :خريبه اخدينا نصر ألى

الهجرة على قولع الف سنة ونيف ومن ملك الاسكندر اليها
تسعاتة سنة ونيف وعشرون سنة من ذلك من وقت ظهوره
 2-0ومن مواده الى

ألى مولك عيسى تلتلاقة شه

سيت

ارتفاعه اثننان وقتلقون سنة

ومن وقات أارتفاعه الى الهجرن "

وزعم بعض اتاب

م خسمهاثة وخمس وتمانون سنة واشهر»

الأخبار أن 'قدل 'بى" اسراتيكل بسينى "بن ركرياء كال | 8
اردشير بن بابك ل*ثناق 'سنين 'خلت 'مى "ملكها وان حي 0
اما ضار الى 'الشام "لقتال اليهود مدن قبل ستابور انوا 10
أوكان* مق الاتشدات ايام ملوك الطوائتف

أردشير بن بابك © 3

 5أل قيام -اردشير بن بانذك بالملك فيما ذكثر هشام' ببى| وا
دك

ن

دنا من

ادل

عدا

العراق ونسزول من

من رسف

نول من
الكيرة

والانبار

وما حوالى ذلك»ء < فلتت عى غشام بى تحين قل ليا
مات بحست نصر انضم الذيى كان اسكنه لمفيية من العرنا

62

6

:دوس -طليس

6

ربوسحلسيبس

1

عه

' '1ون

م

©

ا

إغرى
ثم جورديانوس ست سنين» ثم بعده فليفوس *سبع سنين»

**ثم داقفيوس سيت سنين» ثم تلوس سين سنين  42ثم بعده
والوبهانوس وتليونس  8خيس عشرة سنة» ثم قلوديوس سنة؛

 8من بعده قريطاليوس شهرين» ثم اورليانوس ء خمس سنين»
تم طيقطوس ستة اشهر» ثم فولوريوس  4خيسة وعشرينيوماء:

ثم فرابوس سات سنين» ثم قوروس وابناه سنتين» *ثم

دوقلطيانوس » سيت سنين» ثم حسميانوس عشرين سنة» ثم
وزيز" “كم قسطنطين خليى:سنة »/تم

تلدب

اسطنطين عشريّن سنهة» كم البانوس© المثافقف سنتيى» تم
 ١يويانوس سنة  #2ذم والمطيانوس  2وغرطيانوس عشر سنين؟» ثم

( 6ولتطياتيق الصغين شت كم كباداشيمن الاكبرسبع

0

عشرة سنخ» ثم ارقحيوس وأنوربوس  /عشرين سنةء تم
تباداسيس

الاصغر ووالنطيانوس ا

عشرة سنخ» ل مرقيانوس

سبع سنين* ثم لاون سمت عشرة سنة» ام زانون تمانى عشرة
سن » أثم انسطاس

2 6021

سبعا وعشرينى سن » ثم يوسطنبانوس سبع 51

 6 6كط[  1 :اءررره ** 0. 3ع2( 063512

ع2

6 615 02450:ع فولوريوس  1اء 4( 128
أصضلماة كء 5. 41ع تنام 51د

(«.أورباليوس 5. 2., 1

ورملطياسوس 02

(6

1770/7.

«.دقلطيائنبس
لاه 27 05.اعع 861متقلاء علط  1812عه  21مم 0كر
١(.2  )© 5.لليانوس )اه  1ص 1بسملصنىء( 5م
6ناو5نا 2
.ننه ه 21ثم تياداسيس . 05.دنا
اللا ,الطبيانوس  1, 0عز2( 5

42 615 © ©1182

.والنطيانوين شك 5نازاء, 2المطائوس

“له 0060631660.

و ,م30. 1

(. . 7خوطانوس

رك

من ملكه وتمام أرب
عين سنة من وقمسن رفع عيسى صلعم وجه
مى قثل من ب
نى اسراثيل غضبًا للمسم » م ملك بعده ططوس

ابى اسفسيانوس سنتيى > ثم من بعده ذومطيانوس سيت عشرة
وسنة» *كم من بعله نارواس © سين سنين» ثم من بعذه
طرايانوس  8تسع عشرة سنخ» ثم من بعده هدريانيس احدى

وعشرين سنذء *ثم ملك من بعده ططورس » بن بطيانوس
أثنتين وعشرين سنة )»4تم من بعده مرقوس واولاده تسع عشرة

سنة» *ثم من بعده قوذوموس  +ثلث عشرة سنة »>/تم من
نر بعده فرطناجوس

0

أشهر» ثكم من بعدد سبروس)  5أربع عشرة

سنة» *ثم من بعله انطنياوس #سبع سنين» *ثم بعده

مرقيانوس ست سنين» ثم بعله انطنيانوس اربع سنين» ثم

لمسندروس ثلث عشرة سنة  »#ثم غسميانوس  #ثلث سنين »7

وياداوس)  1كان

.همع . )72عع نا « 41تاروس 1518

0

غنا .أ اه , 41طرطانوس , 821طرطيانوس ( 5. 82.علط) © )ء 6( 1
6 10ه
عأء 18. 67اء  41زطوطس © 6 182:ء  1ع 15م
 )20( 5. 2.ع) « 118تعصمد 51ج .أنطونينوس
بده 0.ععع2( 252
سب ( .كارم

(11

 ) )10قبورو سوس

| لضن

 6وقودمُس

7 56662221

, 118م 1م 615ا(

بدن

الا

قادنادوس 1108 61002

 1أء ه'ل' ( 5170268. /أقء زسريوس  211وشيروس ' 5 2., '1سدروس)
 210. )5126/174 155381سئين  03عع 112 [!2ز.م  )© 5.وأنطيناوس. 01.ده 0.ععع2ة(. 2( 2قتاضة
رعسائوس ) ,عسمانوش  128م
0

295011173

01621105

280.

 05.أ

عصتاط

' 1زعسمانوس

طلا

.مكسبيانوس . 41أقت 20دعناط)15غ11 2مأعناهة  266111301ماغسهبانوس
3.ه سنتتين 7, 1. 6ن .م  02عستجاءنآ/( 1

أب

ملك بيت المقدس فى وقدت الصالب لهيودوس الصغير من قبل
طيباريوس بن اغسطوس *دون القضاء» وكان القضاء ليجل رومى

يقال له فيلاطوس من قبيل قيصر ولانات رياسة لخالوت لدوين

اليتس  025 2.50ان الى شبة بعيسى ..وضلببة..فكاتَ

رجل اسراثيلى يقال له ايشوع بن فنديراء وكان ملك طيباريوس :
ا اي شاك يلاها مامتها المدوقستة ارتفل المشير..قماق

عشرة سنة وايام ومنها بعد ذلك خمس سنين © +
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رض الشأمبعدرفعامسجعَمالىعهد النبقصسلعمفىقول
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انصارى» *ق
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زعوا ان ملك الشأم من فلسطين ,

وغيرها صار بعد طيباريس الى جاييس م بن طيباريوس وان

ا كذ كان اريخ !تتتنينخ» كم ملك يفده ابن له-آخر :يقال له
قلوديوس اربع عشرة سنذ» *تم ملك بعده نيرون  #الذى قتل
فطرس وبنولس وضلبه منكسا  +اربع عشرة سنة» كم ملك بعده
بوطلاييس  7اربعة اشهر  5 » 7ملك بعده أسفسيانوس

 6دلموذن بسى دهبوثى ., 1ر 6( 615 108 5.
قط ضاة !1در مزجدم زفيدر © .,م 0 1238 5.
61181

.حور

(2

اع اق

.ططهى

4ه

ابو ططيس :

©( 0.
.لبوتر دى لهمودرة
أء ه76

.رمم 17/هق

.وايام
.خمسين سنخ 4>( 0000.
ماعل مل ) 0:ء . 1م/( 0
.وزعيوأ
5 9110221115تاطالص تمد .لونقء 5أء عمط س( 1ى
حتاماء5

3121021,

امت

رغخصتائع000. 80

حتحتنو رعندأعلهه؟

.ضع و10

1.تاكنأو <6موناء 7وعده
«فمسروز ' 1دتجرون ( 70اع) /( 118
002
؟وصلبهها منكسين 0 41ع 5ز2.ده منكسا  ©0100. 1512 0010 108ع501061
 7300.حال" .لعععووط (7 كاااء ل[ (م/

(وضلها

 5045211 11,ددع )1

نا

ان انى..سوليان
يل.
خ أغع
اصن.
لبع
اكن
النصرانية |فى اروم © . ..وذ
عيسى عم كان أضى اثنتين واربعين سنة من ملك اغوسطوس
وان اقوسظطوس :عاش بعت :ذلدفا بعية _ملكه وكان جنيع علدا
سنا وخمسين سنة قل بعضه راياما قال ووثبيت اليهود .بالمسج

ولرياسة ببيت المقدس فى ذلك الوقت لقيصر والملك .على بيت
وا
امقدس من قبل قيصر هيودوس»

البير الذى ذخلت

عليه

رسل ملك فارس الذين  2وجههم الملك الى المسشسم فصارؤا الى
هيردوس غلطًاء واخبروه *انى ملك

فرس بعث به ليقربوا الى

امسج ألطانًا معه من ذهب ومر ولبان 4وانع نظروا آلى أجبه
ب قد .طلع فعرفوا ذلك بالحساب وقربوا الالطاف اليه ببيت أحم

من فلسطين فليا عرف هيردوس خبرج كاد المسيح فطلبه ليقتله

فأمر الله الملّك أن يقولٍ ليوسف الذى كان مع مريم فق اللنيسة
ما اراد هيردوس من ,قتله وامره أن يهرب بالغلام _وامه الى مر
فلمًا مات هيردوس قل املك ليوسف وهو صر أن هيردوس قى
 5مات وملك مكاته اركلاوس ابنه وذنهب مى كان يطلب ,نفس

الغلام ,ذانصرفت_ بغر إلى ,ناضرة امن فلسيطين ليت عزو نيا 000
من ..معسر دعوتك؛ .ومات .أركلاوس ومللتك مكاته فيردوس الصعي
ك 2شبه المسم فى ولاينته وكانت الرياسة فى ذلك الوقت

لوك اليونانية  والروم .وكان  هيرداوس وولكده دمن قبل آذ |' 1
وه كانوا يلقبون باسم الملك وكان أملوك اللبار يلقبون بقيصر وكان
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فلم يعرف وعرضتد على من يكنتب بالزبور من اسل اليمن ومّن
يكتب بالمستك فلم يعرفك قل فلمًا لر اجى احذ!» من يعرفه
القيثه تحت تابوت لنا فكحث سنين ثر دخل علينا نس من

اهفلماهمن الفوس يبتغون  4لخرز فقلت له مل تلممن كتاب
فقالوا نعم فاخرجبت اليج لجر فاذا ي©قرعونه فاذ! هوء بكتابج 5

هذا قربرسول الله عيسى بن مريم عم الى اهل هذه البلاد
فاذ! © كانوا اهلها فى ذلك الزمان مات عند فدفنوه على رأس
حدكتثنا ابن يد قال سسا سلمة عن ابى اسحاق
' لمببل»»4

قل ثر عدوا على بقية لمواريين يشيسونم ويعذّبونم وطافوا
 ٠بيع فسمع بذلك ملك السروم وكانوا حين

يديه وكان صاحب ه؛

ون فقيل له ان رجلا كان فى هولاء الناس الذين ست يكيك
من) بى اسرائيل عدوا عليه فقتل وكان يبرع انه رشول الله
فى ارام الحجائب واحيا لهم الموق وابرأ له الاسقام وخلف له

من الطين كهيئة الطير ونفي فيه فكان طائراء باذن الله
واخبرغ بالغيوب ل وككم فا منعكم ان تذكووا 0005
امسره وامرم فوالله لو علمت ما خليت بينغٍ وبينه ثر بعث
ألى للواريين فانترعع من ايديع وسأله عى ديى عيسى وامره

فأخبروه خبره فتابعه على دينه واستنول سرجس /فغييه واخذ
كشبته التى صلب عليها فأكرمها وصاتها لما مسها منه وعدام
على بنى أسرائيل فقتل منج كتلى كتيرة  0هنالك كان أصل
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لتظهرن على رأسة الجماء  /جبسل بالعقيف من تاحية الدينة

قل فظهيث :منها نجس" اذا استوينا اع ارأى الل إن 00
رجلية

عظيم عليه تلن عظيمان جر عند رأسه وخر عند

فيهما كتاب بالمستك لا ادرى ما هو فاحتيلت للجرين مبى
و حتى اذا كنث ببعض لطبل منيبضًا تقلا على فالقيت احدها
وفبطات بالآخر فعرضته على أهل السريانية هل يعرفون كتابه 2
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سألع عن غلام يتبعع يقال له جيى فقال هو معكم فانطلقوا
به فانه سيصبج كل انسان منكم حدث بلغة قوم » فلينذر2

وليدغه »» ٠ حدثنا ابن جين قل سسا سلية عى ابن اسحاق

*عن لا يتمع عن وهب بن منبّه اليمانئ قل توقى اللاء
بسى] بن مزيه“كلت .سلفات .من" النهار تحتى رفعه :الله  4اليد» ى
حدتنا أبن يد قال دما سلمة عى ابى

“كاق والنصارى

يصون انه توقاد الله سيع ساءات من النهار قر اخياه الله
فقال له آعبط فنرلُ على مريم اللجدلانية فى جبلها انه ثر يبك

علييك احد بكاءها ور حزن عليك احد حَرْتّها ثر لتجيع يرلك

| شخواريين فبتّم فى الارص حطة الى الله انك ثتركن فعلت ذلكم
لريادي سي للسواحتين شبط هر تجبعن ه
ل
رع ايبنلغوا الناس عنه ما امهالله بم
مبتج
ا ف
ويين
اظوار
ار رفعد الله اليه فكساك الويش وألبسه النور وقطع عنة لذّة
| اللطعم والمشرب فطار فى اللملائكة وهو مع حول العرش فكان

انسيا ملكيا عمائيا ارضيا وتغرق لخواريون حيت امرم فتلكا,
الليلة التى أعبط يها الليلة التى تدخى فيها النصارى  #2وكان
تمن وجه من لخواريين والاتباع الذيى كانوا فى الارض بعدعم

فطرس لخوارى ومعد بولس وكان من الاتباع وثم يكن من لمواريين
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الغنم وجعل يأق بكلام حو هذا ينى به نفسه قر ول للق
ليكترن لى احدكم قبل أن يصيج الديك :ثلث مرات وليبيعنى

احدكم بحراع يسيرة ولياكلق قفى  خرجوا :فتفرفوا وكانتت
اليهود تطلبه ناخذوا شمعون اح
 5أككابه فوكحد

لتواريين فقالوا هذا منا”

وقال ما أنا بصاحيه فشركوة ثم اخذه »© آخز فغخحد

كذلك ثر سمع صوت ديك فبكى فلما اصبم اقى احى للخواريين

ألى اليهود فقال ما تجعلون لى أن دللتكم على المسيم تجعلوا
له كلتين درها ناخذها .ودلّع عليه وكأان شيه عليع قبل ذلك
فأخذوه ناستوثقوا منه وربطه بالخبل نجعلوا يقودونه ويقولون '

انت كنت 'نحيى الموقى وتنتهر الشيطان وتبرى المجنون افلا
الشوك حتنى اتوا به لخشبة التى ارادوا أن يصلبوه عليها خرفعم

الله اليه وضلبوا ما شبه له فكث سبعا تر ان امه وائراة

التى كان عيسى يذاويها فابرأها الله من الجنون جاعتا تبكيان
5نك  2المصلوب تجاءها عيسى صلعم فقال على ماء تبكيان فقالتا
ع
عليك فقال اتّى قن رقفعى الله اليه وم يصبئى اله خير وآ

هذا تى 82شبّه له فاأمزاء لمواريين *ان يلقوق 2الى مكأن
كذا وكذا! فلقن الى ذلك المكان احد عشر وفقك الذى لأا
باعه ودلٌّ عليه اليهوت فسأل عنه اتكابه فقالوا انه ندم علا
وما صنع فاختنف وقتل نفسه فقال لتواب

.ص4( 0

من 2 138

.على 28( 138

تاب الله عليه ثم

.اخ ©6( 00020.
.خامر © ©4006.

منخزن

الا اصبم ساقطا لوجهه»»<

ح<تثنى المثنى قل سآ اسحاق

ان لمجا قال سسا اسماعيل بن عبد اللريم قال حذثنى عبد

د يك متسل تت مع دوفبا يقل أن عيسئ بن مريم
جرع من الموت

لٍدمننيا
صلعم لما اعلمه الله انه خاارس

' وشقف عليه فذحا لخواريين فصنع له طعاما فقال أحضروق اللبلةى
فانلى اليكم حانجة لما اجتيعوا اليه من الليل عشام «قام
 :خدمع ذلما فغوا من الطعام اخ

يغسل ايديع ويوضمخ ©

بيده وعساح ايديع بتثيابه فتعاطموا ذلك

الا

وتكارهوه فقال

ا رن عسلئ#شياء الليلة ها اطنع فليس :متى “ولا انا:منه
| فأقروه حتى اذا فرغ من ذلك قل أما ما صنععت بكم الليلة»

ما خدمتكم على الطعام وغسلت ايديكم بيدى فليكن للم ى
آسوة 'فانكم كرون انئ خيركم ولا يتعظم بعضكم على بعض

وليبذل بعضكم نفسه لبعض كيبا بذلت نفسى للم وأمًا حاجتى
التى استعينكم عليها فندعون الله لى ويجتهدون فى الدماء أن

يوخر اجلئ فليا نصبوا انفسم للحمء وارادوا أن ججتهدوا 5د

اخذ النيم حتى فر يستطيعوا دماء تجعل يوفظع ويقول سحان
الله ما تصبرون  6لى ليله واحدة تعينوى فيها قلوا والله ما ندرى

ْ ١نا لقيال كنا :تسهوء-فنكثر السمز :وما نطيقف 'الليلة :سمرا ذما
تيك دمة الا حيلٌ بيننا وبينة فقال يذهب بلراى وتتفق
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اسواتيل أن ريم قدا ولتت فاقبلوا ايشعدون اامدهرما 1

بهدبن ككرومهها 'ككيلة قالوا يا ميوديم القن كين السا عريا ا يعور”|
عطيها» يا أحبعت كرون مار كان :لبوك اما اشر اا 000
21172

١

0

5خى موسى وهو كما تقو با اخا» بنى فلان *وانما يعنى قرابته 0
ا

فقالت له ما أمرها الله فلمًا 'رادوها بعد ذلك على الللام أشَارت
اليه .الى غيسى فغصبوا وقالوا السخضريتهاء .بنا تححين اتامرنا دا

0010
تكلم فيذ! .السب اشك :عليها من زناها كالوانكيت 11
الكتاب وجعلنى تبياء وجَعلنى مباركًا أينها كني

ا 0

بنو اسرائيل ما احبلها احى غير زكرياء هو كان .يدخل اليها

فطلبن قفر منام فتشبّه له الشيطان فى صورة راج تقال با زكريّاء
00

قل أدركوك فادع الله حنى  4تنفاخ لك هذه الشاجرة نفنندخل

فيها فحطا الله فانفتكحت له الشحرة فدخل فيها وبقى من
##رذاته فكب فرت بنو اسراثيال::بالشيطان "غقالو! .يا راق 800
رايت رجلا من  +ههنا قال نعم سكم هذه الشجرة نانفاخت له

فدخل فيها وهذا هدب

رداثه *فعدوا فقطعوا الشجرة وهو

فيها بمانلاشير وليس تجد يهوديا الا تلك الهدبة فى رذاتة/ر
ثلما ل

1

...2

عيسى

م.يبف

فى الارض صسنم ل

من دون الله

متمدئةة  538عه  1يعى .رهلا انه ([- 7 2ل لل 00

.ذا أشل  6 06+تسخريبنا  21رلنكرسها
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يرن
فدخلت

النفكخ

تيكيلت

فى صدرف

فأتنها اخنها امرأة زكرياء

ليله نزورها فلها فحن لها الباب التزمتها فقالت امرأة ركرياء
بامريم © أشعرت 9

حبلى قالنت هريم أشعرت كن ايضا حبلى

الست امرأة ركرياء فانى وجدت ما فى بطلنى يساجد لما فى

' بطنك فذلك قيله 0مصَدَقًا بكلمة من آلله فولدت امرأة ركرياء:
[كبى

ولما بلغ أن نضع همريم خرجنت

الى جانب

راب

الشرقى

امنه فت اقصاه كَأجَادقا » الْمْكاض الى جنم التخْلة *يقي
للأها المخاض الى جذع خلس

هاوه تستعفاننق بير

|إستحياة منالناس يا يُتَنَى.مث قَبْلَهذا وكنث نسيًا
©, 22

23.2

امقسينا تقول نسيًا نس ذكرئى ومَنْسِيا كقول .نشلى أتسرى فلا0؛

ل

1 72

حبييا من تختياي أن --

ده

هلونهر» وفزى اليك
اقل جعل ربك تصنك سريا والسرىق ا

بجذّع النضلة 705

منها مقطوعًا فهزته فان]هو نخلة

-

واجرى لها فى لخراب نهراى فتساقطت النضلة رطبًا جني فقال
للها ع

وأشربئ وقسرى ع

0
 + ١كن نَذَّرتَ

قاما رين مسن آلْسشر لئاه

 00فلن0

و السيا

لا تزبدى  2على هذا فلما ولدته ذهب الشيطان فاخبر بنى
سل

ا

5 2

2( 101. 92,

.أثرا ولا خبرا 2( 1221
ووتدلى
ت

لتم

0( 2-1051, 5. 642

سس

طريم 1
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فلى 2 76/6672 3167ه طللتك النناء 8زمومدى , 108تريدى 1
بعد أن أخبرتكم . 57.ط  0128. 02زعمع 610تسمدول0تنو اكلم الخ

:

.بندرى

فهذ! الله » قل إحكد صاحبيه جهلت ايها الشيخ وبثسها قلت

لا.ينبغى لله ان يجلئ  2للعباد ولا يسكن الازحاء :ولا تسا |
اجواف النساء وتلنه ابى الله وقال التالث بثسما قلتبا .كلاكما '

قبن الخظاً مجيل : +ئيس :تتبعئ' لله أن أمتحدة ولدا ا
من

حدتنا

24

دوسىن

ارون

بس

قال

عمورو

0

ده

'000
حينان

قال سا اسباط عن السكى فى خبو ذكره عن أن مالك وعدن
أ

صاخ عن

أبسن عباين) وعن مرق الهيدانى عن

أبن مسعود

وعن ناس .من أككاب .النبى صلعم قال خرجت مريم .الى جانبا ”
م راب خيض أصابها فاتخذت من دونه حجابا من الجدران

وفؤ قوله» فتتبّ3ت من أفلها معانا شرفيا فاتكنت ١0
00عه  002د فلما طهرت اذا فى برجل م
سَويا فلما رائنه 65

0
أن

منه

065

وقالت

بالرحمان من

ارس ا لعب لَكعُلاما
تفيا؛  0انما أنا
24

0

بغيا تقول زأنيخة » قَالّ ذلك

2

قال رَبك هو 6

ين

2ه

اخلر

ع

آية .للناس ورحية منا اق عر مضا نخرجت عليها جلبابها

فأخف بِكُميْها فنفن فى جيب درعيا وكان مشقرقا من قدامها
 211.كه  5611002المينا 1اأءاء2 211 1تنان غء 0
4( 1051. 92,

.وجيكيا 6( 1018

6ع #( ©. 118

+

ذا هل" (ه

 5. 2.تحلى ' 1ء 8( 108

.أذ اننبذت ؛أماعمة) 61 005.

وات

لن
امم
|| تجمع عليه اقل مصر كله» فلا انقضصى ذلك زاره قو
الشام م جذرعم الدعقان حنى نولوا به وليس عنده يومثذن
| اشواب فلما .راى عيسى :اهتيامه بذلك دخل بيتا من بيوت

' الدهقان فيه صقان من جرار فامر عيسى يده على أفواعيا
| وهو بجشى فكلما امررة بذ عل جسرة ١امتلآت شرابا حتى

الىه

حل لتترها مرا هكاين اكنتى عشره* سن :فليا :فعل

ا

سل كراد الناس الشاتددوما اغطاه الل هبقلو فأومحئ

٠الله ان وتويك سامريتم أن اطلى جد لل الشام “ففعلت
'الذى أمرت به فلم تقول بالنشأم حتى كان ابى كلثين سنة ثجاءه

الوحى على ثلتين سنة وكانت نبوته ثلث سنين ثم رفعه الله 0؛

اللي فلاراكابليس يوملقيهعلى العقبة ل يُطف منه شيا
فتمدل له بوجل' ذى سن وهيبة وخر معه شيطانان ماردان

اللْتَمتّلين كبا متتل ابليشس حتى خالطوا جباعة الناس» وزعم
انه ريما الجعملع اق اعيشئ"منا الرضق ف لماعو
الواحدة خيسون الفا فن اطاق منه أن يبلغه بلغه ومن ثرة؛

#ظف ذلك منغ اته عيسى صلعم يمشى اليه واما كان يداويج

الكطه الى الله عر وجل نجاءه ابليس فى فيّة يبهر 4الناس
الشنها وجمالهَا.فلما رآك .الناس فرغوا له ومالوا سود تجعل

 03اماجيب كان و قله أن “شان .هذ 1اليجل لحجبء
تكلم فى المهن وأحيا الموتى وأنبأً عن الغيب وشفى المريض 02

اشر اه © (2 138
3

نوكان يطعه 8شهريى 2( 02. 61002

الكحينك  1زه

.بشهر 8

ا . 0 2( 1الساعة 6( 7012.

ذلا
ا
ه

حيث ما سمععن بالغصاد واملهد فى منكبها *والوواء الذى تجعل
فيه السنبل فى منكبها الآخر» .حنتى تم لعيسى صاعم اتندا

عشرة سنة فكان اول آيذة رآها الناس منه أن امه كانت نارلة

ق :دار دفقان من افل .مصر فكان “ذلك الحهقان قنى شو
وله خرانة»> وكان لا يستكت عق معدارة ال الملساكين .فلم

يتهمع حرنت *مريم لمصيبة ذلك الدهقان فلا أن راى عيسى
حزن امه مصيبة صاحب/ر ضيافتها قل لها يا امه اتحبين أن
ادلّه على ماله قلست نعم يا بنى .قال قبل له يجمع لى مساكالا

داره فقالت مريم للدهقان ذلك نجمع له مساكين داه قلي
و اجتيعوا عد الى رجليّن منغ احدها اعى والآخر مقعد نحيل

المقعد على عاتق .الاعى ثم قال له قم به قل الاعنى انا اضعفا
من ذلك قال عيسى صلعم فكيف قوييت على ذلك

البارحة

فلما سمعود يقول ذلكم بعثوا الاعى حتى قام به فلما استقل
قاثما حاملا هبى امقعد الى كوة لخوانة قل عيسى هكذى

اوحوتالا لمالك البارحة لانه استعان الاعى  بقوته والمقعدس .بعينيا
فقال المقعد والاعى صدى فرذا! على الحهقان ماله ذلك فوضعة

الدهقان فى خزانته وقال با مويم خذى

نصفه قلت انى 37

أخلف لذلك .قل الدعقان :فأغطيه ابتك قلات عو اعظم مدرا

شأناكء قر م يلبث الدهقان أن اعرس ابى 2له فصنع له عينآ
© ظهرت

1

لم غ 521دل" (6

.ص4( 0

( 15ى 
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سرى له مال من خرانة ( 7:02.
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.ورانا علساعك

ريكى  6(003صل (6

أقنا /( 1 6 9015:

سجمعوأ بفعله

كن

تخرجوا بريدونه ومعنع الذهب والبر واللبان **فروا بلك من ملوك
اشام فسالع اين بريدون فأخبرو بذلك قل» فا بال الذعهب

| والمر واللبان اعحديتيوه له من بين الاشياء كلها قلوا نلكئة

أمثاله لان الذهعب هو سيد المتاع كله وكذلك هذ! النبى هو
سيك أحل زمانه ولان المر يحبر به الجر واللسر وكذلك هذاو

النبى يشفى به الله كل سقيم ومريض ولأى اللبان ينال دخانه
ش السماء ولا ينالها دخان غيرة كذلك ء هذا النبى يرفعه الله الى

| السماء لا يرفع 4فى زمائنه اح غيه فلمًا لوا ذلك لذلك
املك حدّث نفسه بقئله فقال آذهبو! فاذا علمتم مكانه فأعلموقى
ذلك فذانتى

لم

اذفعوا ماء كانمع

ويك

اماجيب

من تلك الهدية الى مريم وارادوا أن

يرجعوا الى هذا الملك ليعلمه مكان عيسى فلقيغ مَلَك *فقل

 7”:لا تيجعوا اليه ولا تعلين بمكاندي /فانه أنما اراد بذلك
اليقتله ذانصرفوا فى طريف آخر»ء واحتيلته مريم على ذلك لأبار
ازمعها يرسف  2وردا أرض مصر .فهى الربوة التى قل الله 2ور
إَابَيْتَافْبَ الى ربو ذّات قار ومعين فكت مريم أثنتى عشرة

اك« العا لاوطو يه فد واس مك ذا

ا

'تأمن عليه ولا على معيشته احدا كانستن تلتقط السنبل من
عتطنعء 2** 1م02 510267 021م  1128م 1ز.مده *0. 2ععع:2م دل' (ه

 02خبرج . 7012.فعلم بع ملكتم فسالتم فاخيروه كال المولود فقال
 1. + » 5 1غنا وكذلك ( 012.ى .للملك لان ذلك . 46( 138بذلك
'0.عععدجم 0ط كر .اذا ذخبوا بما ( 128ه .مكانا لا يرفع 2( 128
مك1

(/

:ورد

(ى

.نذقال لع عالع لا دعلموة دمكانه 122

زلا تطلع عليه ولا على معيشته

احدا 32, 57. 25. 2 2( 102
.لا يطلعه أحى «'1

من

فيظتون انها التى تكلّيج فليا اصابها هذا لملدث صغرها فى

اعين بنى آنم واذلّها وأدناعاء ذلك وقى خشينا ألا يعبدوها '
بعد هذا ابدا وأعلم انا لم نأتك حتى احصينا الارض وقلبنا
الجار وكلٌ شىء قوينا عليه فلم نودن بما اردنا الا جهلا
قل له ابليس أن هذا لامر عظيم لقك علمت باتى كتيتة
وكونوا على  8مكانكم هذا فطار ابليس عند

ذلك خلبث عنهٍ

كلث ساءات فر فيهى بالكان :الذئ ولد'فيه عيسى كلما رأدا
الملائكة حدقين بذلك المكان علم ان ذلك لملحدث فيه قارات

ابليس ان .يأتيه من .فوقه ثاذا فوقه رووس لملاتكة ,ومناكداا'
 0عنك  +السهاء ثم اراد ان يأتيه من تحت

الارض ناذا افكام

الملائكة راسية اسفيل ما أراد ابليس ثم اراد أن يدخيل من
بينج فنكوه

ابليس الى احكابه فقال له ما

عن ذلك مر رجع

جتتكم حتى احصيت الارض كلها مشرقها ومغربها وبرها وحرها

ولخافقيى ولو الاعلى وكلّ هذا بلغت فى ثلث ساءات وأخبرة
ا بمولد :المسيم وقل له لقك كتمست شأنه وما اشتملت قبله رحم
انتى *على ولد 4الا بعلمى .ولا وضعته قط الا ونا حاضفا

واتى الارجى ان أصل بذ اكتر.من .يهتدى ايد اوها كان ال '0
2

قله اشكا على وعليكم هنذ »

فى تلك

الليلة قم

يَوسَئْه *من اجل تجم طلع انكروه وكان > قبل ذلك ياحدكون
أن مطلع ذلك النجم من علامات مولود فى كتاب ذانيال

م2( 0

.ته مك زواذباها (, 138ودتأعا  ). ©.ودناعا ©( 1

.كانوأ 01.

2

0. 118.

2

.الى .روك

2

عم

أآء آلا

بكأبا

ثى؟ فانطلف يوسف بها حتى اذا كان متاخما لارض مصر فى
'منقطع بلاد قومها ادرك مسريم النفاس وأنمجأنها الى آرى جار
؛ :يعنى مزود» امار فى اصل أخلة وذلك فى زمان الشتاء شت
على مريم المخاض فلما وجدت منه شذة التجأت الى النضلة

يت

 1فاحتصنتها واحتوشتها الللائكة قمر

ا فلماء

وضعيت وك حزونة قيل لها ألاء تخرّنى قَلْ جَعَل ربق تحتك .

سَرِيًا الى الى نَدْرتَ للوحمان صما فلن أكلم ألْيوم انسيًا
مس موسافط حلبها ودلفنق الشناف ناصيص لاصناء
التى اتسين

من دون الله اتحيى كتج

يكيل أرض مقلوية

النكوسة على رووسها ففزعت الشياطين -وراعها فلم يدروا[ .مام
سبب

ذلك  ]©4فساروا عنك ذلك

مسرعين حتى

جاءوا أبليس

وشو على عرش له فى لكة خضراء يتمثل بالعرش يوم كان 9
اماء وجب
انيل خلا

سكل عححب
سنن

النور الى مندون .الرجان فاذوه

ساءات من النهار فلما رأى ابليس © جماعتع

فوع من ذلك وثر يسم جميعا منذ فرق قبل تلك الساعة انما

كان يرام أشتانا فسألم فأخبروه انه قد حدث فى الارص حَدث
إضكحت الاصنام “رمنكوسة على رووسها ولثم يكن شى 2اعون على
تقلاك بنى آدم منها كنا ندخل فى اجوافها فنكلمه وتحبر امريم

( 00000
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.قاقاموا 4( 1212
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1؟

غير» غيث وانه جعل بتلك القدرة الغيث حياة للشكر بعد
ما خلقف كل واحك منهما وحده أو ثقول ث 2يقدر الله علق

أن ينبت الشجر حى استعان عليه ياماء ولول ذلى ثر يقكار
على انباته قال لها يوسف لا اقول ذلكم ولتى اعلم ان" الل

بقدرته على ما يشاء يقولٍ لذلك كى فيكون قلت له مريم او
تغلم اى الله عر وجل خلق آدم وامواته من غير ذكر ولا
انتى قال بلى خلما قات له ذلك وقع فى نفسه أن الذى بهآا
شىة2

من الله ع وال وانه لا يسعد

أن فبكلها عنه وذلك لها

راى من كتمانها لذلك قر تولى يوسف خدمة المساكجد وكفاها
وأصفرار لونها وكلف وجهها ونتوء بطنها وضعف قوتها وداب'6

نظرها وم تكئى مريم قبل ذلك كذلك خلما دنا نفاسها اوحى

ع آله" اليهلا ان ١الحرجى من أرض قومسك فانم أن ظفروا بك عببروك

وقتلوا ولحك /تأقصت عننم ذلك الى اختتها واختها حينقق لا

وقى بشرت بجيى فلمًا التقيئا وجدت ام جكيى ما فى ابطظذا
خر لوجهه ساجد! معترفا بعيسى  2ذاحتيلها يسف

الى ارض

مصر على جار له ليس بينها حسين ركبيت لمار وبين الاكاف
ىن  1 752:592( 1 516رهن ذنم  16ز(بغير ملا'غع 3 1
( 0ء6
قة] 1ك الا
.نفع 2( 1
.منظرها  602160 0ووذاب "2 1

4

(/

.وقنتلوك وولدك هآ (7
.خمضت إلى ( 010. ©000., 1218ى
 2كا اراك لامها انع زلعبيسى 6 1

نثأ؟

بالرجان منك أن كنت تقيا ثم نفاي فى جيب

درعها حنى

وصلت النفضخة الى الرحم واشتيلتك على عيسى قل وكان معها
ذو قرابة لها يقال له.يوسف النكار :وكانا منطلقيى الى المسجد

جبل صهيون وكان ذلك المسجى يومثف من اعظم

5

مساجد 2وكانت مريم ويوسف اإخدمان فى ذلك المساحجد فى ذلك 5

ا

ان متم ستظليل عظيم فهبا ىق اذلشك بفكانا :يليان

معالجنه بانفسهما وعميره وكناسته © وطهبره وكللٌ عسل يعيل

فيه فكان لا يعلم من اهل زمانهما احد اش اجتهادا وعبادة
منهما وكان اول من انكر جل مريم صاحبها يوسف ذلما راى
'الذى بها استعظمه وعظم عليه وفظع به وم بدر على  7ماه

اذا يضعء امها ذذا اراد يوسف أن يتهمها ذكر صلاحها
٠وبراءتها وانها ل تغب عنه ساعة قط واذا أرأد .أن يبرئها راى
'الذخى ظهر بها فلمًا اشتلٌ عليه ذلك كلمها فكان اول كلامه

لاقل لها آند.قت وقعافى

اتفسى .من "امرك امر-قنكى

لضن  1الخ ميته واكتيه فى نفسى فغلينى ذلك فرايت أن !5
 ١اكلام فيه ,اشفى..لصذرى *قالتن فقلٌ قبلا -جميلا قال .ما اكنتك
الاقول 4الا ذلك نحدتينى هل ينبت زر ع بغور بذر قلت نعم

اقآل فهل تنبت شاجرة من غي ,غيث يصيبها قلسن نعم قل
اقل يكون ولك من غير ذّكر قلت نعم الم تعلم أن الله انبيت
0

2 21 0
.24( 112
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أى أن الله قد قضى ان ذلك كاثن ليل قال ,ذلك"

مرا ا
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لازي

والبغال ولخمير» والبقر والغنم ولابل فذذحها حتى سال الدم في

العسكر وامر بالقتلى الذين كانوا قنلوا 2قبل ذلك فطرحوا على
ماقتل من مواشيع حتى كانرا فوقع فلم يظن خردوس الا
لزنو مكاركديزي

انيل خا بلغ لدبم عسكرة

أرسل الى نبوزراذان أرفع عنه فقك بلغنى دماو© وقك أنتقيت 5

من بما فعلوا ثم انصرف عنهه إلى أرض بابلل وقك افنى بنى

أسراتيل أو :كاد وش الوقعة الاخيرة 'التى أنزل الله ببنى اسرائيل

يقول الله تعالى لنبيه نحيد صلعم ء وَقَصَينًا ,الى بنئ اسرآثلٌ

ف ألَكتاب 1
الله 28

فككانت

تجكإنا حيف! للكافزى تسيابوعسئ 4ن
الوقعة

الاولى نت

قنصبو وحفودة

ل اللرة عليج ثم كانت الوقعة الاخيرة خردوس

شر رد الله )0

وجنوده ولق

كانت اعظم الوقعتبين فيها كان خراب بلادم وقشل رجالع وسبى
ذراريق ونسائه يقول الله عر وجل وليتَبروا ما علوا تتبيرًا ©
وكانت مريم وبوسف بن يعقوب ابن عمها يليان خدمة اللنيسة 5ه

قكانت مريم اذا نفد ماوها فيما ذُكر وماء يوسف اخذف كل
لق الى المغارة التىفيها الماء الذخى يستعذبانه /
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فحدامنه
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مند  71012.رغأعصناز 02منج

إزارك

فقتلناه فهذا دمه فقال له نبوزرانان ما كان اسمه قالوا حجهبى

أب زكرياء قل الآى صدقتمونى تله هذا ينتقم ربكم منكم
فلما راى نبوزراذان أنع فك صدقوه خر ساجدا وقل لمن ححوله

أغتلقوا ابوات المدينه وأخرنجوا.من كان ههنا امن حيس حدر |
يت

وخلا فى بى أسراثيل ثر قل يا حيى بن زكرياء قد علم ربى
ااا قومك من أجلك وما قثل من من أجلك

ورننك
ففن! بانى:

00

الله قيكل ان لابقع امن "قومك لحدا فيلا 00

كبى بان إلله ورفع .تبوزراذان عنه :القتل .وقل آمنيت ا امننا
بسه بنو اسرائيل وكات  2يلد وإنعبنتك أن لم رب غيرد ولو كان
مع  6لحر مر يصام “الى كان معد شريك

نم يسننيسك  +السدهموات

والارض ولو كان له ولد لم يصلم  4فتبارك وتقكس وتسبح
وتكبر وتعظّم ملك الملوك الخى يلك السهوات السيع بعلم

وحكم » وجبروت وعزّة .الذى بسط الإرض والقنى فيها .رواسى لا
تزول سكدلة تلك الب أو حكن بد كد 00 0 0
رأس امن رووتن .بقية»الانبية اقنبوزراكان :حور صدون ' 612
بالعبرانية حلدييءتك

عن

لدان وأن نببزرأذان قال لتبتى

الله خبردو 600 0أن أققميل منكم حتى

أسراكبل أن

تسييل ,كمادكم

وسط عسكيرةى واتنىفاعل “لست استطيع أن اعصيه قلنا ||
افعلٌ ما أمرت به فأمرم نحفروا خندةا وامر بأموالم من لكيل

تستيسك
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أن

دماوم فى وسظ عسكرى الآ *ان لا اجل» اخدا أقثله غامه
أن يقتلع حنى يبلع ذلك

منغ وأن نبوزرانانى دخسل

بيت

المقدس فقام فى البقعة التى كاذوا يقربون فيها قريانع فوجد

فيها دما يغلى وسألهع فقال يا بنى اسرائيل ما شأن هذا الدم
يغلى اخبروى خبره ولا تكتموقى شيا من أمه نقالوا هذا دم:

قربان كان لنا كنا قريناة فلم يقبل متا فلذلك هو يغلى كما
تراهولقك قوبنا متك

ثمانى ماثة سنة القربان 600

هذا القزيان قل ما صدقتموق لبر قلوا له لو كارن كأول زمائنا

قبل مَنا وتلنه .قى انقطع منا الملك والنيوة والوحى فلذلك
ثر يقبل مثا فذبم منغ نبوزراذارى على ذلك الدم سبعائة»

لمان رمحن من «رووسه :كلهم يهدأ “كامر فق بسيعائة غلام
من غلماتع فذّحوا على الدم فلم يهدأً فأمر بسبعة آلاف من
بنيه 2وازواجه فذكم على الدم فلم يبرد فلما راى ذبوزراذان
الدم لا يهداً قل له با ببسنى اسراثيل ويلكم أصدقوى وأصبروا

على امر ربكم فقك طل ما ملكتم فى الارض تفعلون فيها مادج
شمئتم قبل أن لا انيرك منكم نافخ نار انثى ولا ذكراء الا
قتلته فلما راوا لملهد وشدة القئل صدقوه لخبر فقالوا أن هذا
كم نبئ مننا كان ينهانا عن امور كثيرة من سخط

الله فلو

اظعناء فيها تلان ارشى لنا وكان يخبرنا بأمركم فلم نصدّقه
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وأا

فيه الرسل ففريقا يكخبون وفريقا يقنلونم حتى كان آخر من

بعت أقيدم امن انبياتع )ركرماء اوحبى كن ودرا تا 0
مريم وكانوا من بيت أل دأود عم  7وهو حيى بن زكرياء بن
إدى > يبن مشلم .بلى صذوى «بدن رتختطان  2وب جارد |

|
|

واسليجان ع«ايلن »فسلم <ينى١مبديقة ربحق توخي رون تا
تلحور رإرجى راشلىع ابق ببمقاشاظ يربخ إسا ابي الا

ابى سليمان بى اود قل 2فليا رفع الله غعيسى *صضاعم2
من بين اطهيم وققلوا حيى

بن زكرياء صلعم وبعض

الناس يقول وقتلوا ركرياء  2أبتعث الله عليجخ ملكا من ملزك
ب0ابل يقال له خردوس  7فسار اليه بأفل بابل حتى دخل عليه
الشأم فلمًا ظهر علي امر زأسا من رووس جنوده يلعى

نبوزراذان 'صاحب الفيل” فقال له انتى كنت حلفت بالهى
لمن انا ظهرت على اقل بيت المقدس لاقنلج حتى تسيل
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وهلاك» دارا وتضالفج فى مذّة ما بين ملك الاسكندر ومولد
يكيى فتزعم أن مدّة ذلك احلى وخمسين  8سنة فبين
المجوس والنصارى من  :الاختلاف فى مذة ما بين ملك الاسكندر

ومولد يحيى وعيسى ما ذكرث» « 2النصارى تزعم أن حببى

بل ايل خيسئ ابستة إشبهدر وان ٠السذى! قتلها ملكا الببسنى ه
اسرائييل يقال له هيردوس بسبب امرأة يقال لها هيروذيا كانت
امرأة اخ لهيقال له فيلفوس عشقها فوانقتفه قته

على الفجير

دمنى  4خاراد هيردوس

أن بيطا أمراة

وكان لها ابنة يقال لها

اخيه المسماة هيروذيا فنهاه جحيى وأعليه انه لا نحل له فكان

هيردوس معحبا بالابنة فألهته يمما ثر سألته حاجةٌ فأجابها ؛
اليها وأمر ضاحيا له بالنفوذ لبا تأمره به فأمرته ان  6يأنيها

ان _متسل تل عر فضيعرورين :لثير :المقض ذا يذه
وجوع جزءا شديد!؛ 2وأما ما قال فى ذلك اهل العلم بالاخبار

وامور اهل لتاغعلية فقد حكيت منه ما قله هشام بن حين
واماما قال ابن أسكانى فيه فهو ما حَدّثنا بد
الكلبيّ '

اشن قيلت تلاتنا سلية حعى :حيد .بن اسحائى :قالاعرت
نو أسراثيل بعد ذلك يعنى بعد مرجع من أرض بابل الى
بيت المقلس يحدثين الاحداث ويعود الله علي ويبعث

 15اع 1. 6, 01رااب .م ءاء  065زك )15وسنين 242( 118
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.بان  105هه

مأب

الاتاب من© أن بخن نصر هو الذى غوا بنى اسراثيل عند

قتلم جحيى بن زكرياء عند اهل السير والاخبار والعلم بأمور
الماضين فى ل-تاهلية وعنك غيد” من امحل الملل غلظ وذلك انع

الدعاعون عل إن تدب حشران عاراادت الوا |

وقتلع اتبيّغ شعيا بق 2عهان ارمنيا بين خلقيا .ونين حهد | ا
بريت
وتخريب خت نص

المقلس الى

مولد يحيى بن زكرياء

اربع ماثة سنة واحدى وسنون سنة فى قولٍ اليهود والنصارى

ويذكرون أن ذلك عند فى كتيج واسفارع .مبين > وذلك أنه
يعدون من لدن خريب خت نصر بيت المقدس الى حبين
«اعيرانها فى عهد كيرش بى اخشبيرش أصبهبذ بابل من قيل
اردشير بهمى بن اسفنحيار بن بشتاسب ثم من قيل ابننه

خصاق سبعين سانة ,قر اهن ,بعتن :عيوانهنا »إلى هاو الاسكندر
عليها وحيازة » مملكتها الى مملكته ثيانيا وثمانين سنة تر

اا

لوبعد اعد الاسكبه ليا ارالك علد لي

تولثمائة سنة وثلثك سنين فذلك على قوله اربعاثة سنة
واحدى وستون سنة» وااملامجوس ذانها توافق النصارى واليهود

فىمدّة خراب بيت اللقدس وامر حت نصر وما كان من أمره
وأمو بنى اسراثيل الى غلبة الاسكندر على بيت المقدس والشام

.عه غنا وان نشة اروق “ 1أه هث (.:3
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.لها غناة (بها  )-بها :عنوأطصد  118ء , 1صلا

بإأب

بينه وخرب بيت المقدس وأمر به أن تطرم فيه الحجيّف ول
من طمن فيه جيفة فله جريته تلك السنة واعانه على خرابه»

الووم من أجل ان بنى أسراثيل قتلوا كحبى بن رزكرياء لما

بدانيال وعليا وعزرياء وميشائيل هولاء كله من اولاد الانبياءة
وذهب

معد برأس للالوت فلما شدم أرض بابل وجد

صكاتين

نخسدم الجوس *فوشوا به اليد فقالوا أن دانيال واحابه لا

يعبدون الهك ولا يأكلون من ذبكتك فدمج :فسألع فقالوا
أن فيا ويه «تعتحك ولنقنا ناكل .مق :تيكتهم وامنر خد»:
فحن فالقوا فيه وم ستة وألقى معه سبع ضاره ليأكلج فقالوامر
انطلقوا فلنأكل ولنشرب فذهبوا فأكلوا وشربوا ثم راحواى
فوجدويم جلوسا والسبع مفترش ذراعيه بينم م يخدش منه

احدا ور ينكأه شيا فرجدوا معه رجلا فعدومم فوجدوم
سبع فقال 2ما بال هذا السابع انما كانوا ستة نخري اليه السابع 5؛

وكان ملكا من الملائكة فلطمه لطمةٌ فصار فى الوحش فكان فيه
سبع سنين» ١ *قل ابو جعفر  2وهذ! القولٍ الذى روى عمن
ذكرت إلى هذه :الاخبان الى رويك ون ل يذكرة فى هذا
 ,وعسزوبا ' (»ه
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واراد ان يبعث اليه جيشا ويومر عليه رجلا فأثاه خت نصر

كمه وقل ان الذنى كنت اسلت ثلك امرة ضعيف ذاتى قد
دخلت المدينة وسمعت كلام اهلها فأبعتى فبعته فسار ست
نصر حتى اذا بلغوا ذلك المكان تحصنوا منه فى مداثنج فلم
تيطقه فليا اشتك عليه اليقام وجاع أتكابه ارادوا اليجوع

خرجن اليه» مجوز من تجاثر بنى اسراثيل نقالت اين أمبر
للند فأ بها اليه فقالك انه بلغنى انك تريد أن ترجع
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واب اسؤائيل* :راى":ى “اننم »:.ان أخراب بيك اللقنسش وفلاك
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ثم دخسل الشأم يدعو الناس ثر جنيع

جيى وعيسى ثر أفترقا بعد أن© عمد حيى عيسى؛
وقيل أن عيسى بعث حيى بن زكرياء فى اذى عشر من
لملواريين يعلمون الناس قل وكان فيبا نهوهم عنه نكام بنات
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فلمًا دخلت عليه سألها حاجتها الت حاجتى أن تذبم لىء

جحيى بن ركرياء فقال .سلينى غير هذا قالن ما أسألك الا
هذا قل فلما ابى عليه دعا كيى ودعا بطسن فذحه فبذرت#

قطرة من دمه على الارض خلم تثبل تغلى حتى بعث الله خنتةه

نصر عليه » ثجاءته تجوز من بنى اسراثيل فدلته على ذلك
الدم قل فألفى الله فىقلبه ان يقنل على ذلك الدم منه
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أبنه أردوان بن بلاش وو أخرع قذله أردشير بى بابك خمسا

وخمسين سنة» قال وكان ملك الاسكتدر وملك سائر ملوك الحلوائتف
 3النواخئن خمس ماثة وثلثا وعشرين سنة ©

ذكر الاحداث التى كانت ف أيام ملوك الطوائف
فكان من© ذلك فيما رعيته الفرس لمضىّ خمس وستين سنذة

من غلبة الاسكندر على أرض بابلل ولاحدى وخمسين سنة من

ملك الاشكانيين ولادة مريم بنت عمرآن عيسى بن هريم عَم)
فاما النصارى ذانها تزعم أن ولادتها أياه كانت لمضىئ ثلتثمائة

نولت "سنن  2من" وقت غلتبة" الاسكتدر على ارقن بابل
وزعوا ان مولك جكحيبى بن زكرياء كان قبل مولك عيسى عمم
بستة اشهر وذكروا أن مريم جدت بعيسى ولها ثلث عشرة

ان كيس علش ك 3أر"رفع ''اكنتين؟ وتلتين ست واياما
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وان مريم بقيث بعد رفعه سات سنين وكان جميع عيرها
نيفا وخمسين سنة قل وزعموأ أن كيبى اجتمع > هو وعيسى

الارذناوله كلتو سمع "وان * حيى  +قتل قبل أن يرفع هه
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فلوكها 2لهيبة هلوك الطواقف كاثعت .له وكان ملكدكلث حداة
سنظة» كم ملك أردشين

وبقعلضعٍ ملك العراق وما بين الشأم ومصر بعد الاسكندر
ةسعون ملكا على تسعين طائفة كله يعظم مىء علك المداثن
ت
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أبن اسفنديار بن بشناسب *قل» والفرس تزعم أن اشك أبن

دارا» وقل بعضه اشك ابى اشكان اللبير وكان من ولد كيسه

اببن كيقباذ وكان ملكه عشر سنين  82ثم ملك من بعده اشك

ابن اشك بن اشكان احدى وعشرين سنة» تم ملك سابور
ابن اشك بن اشكان تلتين سنذ» ثم ملك جوذرز الاكبر بى5
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اليهما السلا وكان تحت

حتى خلص

الاسكندر

يومذ  1إذ كف ينانا دا بوكتراس  2ريغال 'ان ابخلا من
اعل فارس حمل ذلك اليوم حتى ضرق الصفوف وضرب الاسكندر

شَربةٌ بالسبيف خيف عليه منها وانه تعكب من فعله وقالة
هذا من فرسان فارس الذيى كانت توصف شكتم وحركت

اقل دارا ضغائن اتكابه وكان فى حسه رجلان من أفل #ذان
قراسلا الاسكندر والتيسا لمثيلة [لدارا ]0حتى طعناه فكانت

الله من طعنهياء اياده تر هيا فقيل انه لما وقعين الصكخ

اللتهى لخبر الى الاسكندر ركب فى اتكابه فليا انتهى الى داراه؛
وجده يحجود بنفسه فكلمه ووضع رأسه فى حجره وبكى عليه وقال

للك من  8مأسك ممسكز ينك كقائق وصرت بين اعداتك
وحيدا فسلّى حواتجك فانى على المحافظة ء على القرابة بيننا
|ايعنى القرابة بين سلم وفيرج التو افزية و

"فيما“ رعو فنذا

القائل وأظهر لخرد لما اصابه وجد ربه حين /ل يبتلهى بامر ةد
أله دارأ أن بنزوج أبننه روشسف.ك .وبسرعي سيك حقها ويعظم

المرها وان يطلب بتاره فألجابه الاسكندر الى ذلك قر أتاه
لوجادن اللذان وثبا على دارا يطلبان لبواء شمر بضرب
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كنيث ارغب بك با شريف الاشثراف وحرّه الاحرار وملك الملوك
ف

هذ١ المصمرع فأوصنى عأ ليت

فاوصاد ذاآرأرأ أن باتزوج ابننه

روشنفك  0ويتخذها لنفسه ويستبقى أحرار فارس ولا ا

عليغ

#غيرج فقيل وصيته .وعيسل بأمره وجاء اللذان قتلا دارا الى

الاسكندر فدفع اليهما حكمها ووفى لهما تم قال +لهما قل

وفيت ليا كما اشترطتما ور تكونا اشترطتما انفسكيا '
قاتلكما ذانه ليس ينبغى لقتلة الملوك ا يستيقوا الا بكم 0

قر فقتلهياء»»  .وذكر بعضع أن ملك الروم فى ايام فآا
6ك كتين كارن يوم الى دارا الاتاوة فهلك وملك الروم الاسكندر

وان اربجلة اناه حرم وقوة ومكر فيقال أنه غزا بعض ملوك املغرب 4

فظفر به وأنس لذلك من نفسه القوة © فنشو على دارا الاصغر
وامتنع من جل ما كان ابوك جحمله من لتسراج فحبى دارأ

لذلك وكتب اليه كتبا غنيفة/ر ففسك ما بينهما وسار ١0
ود وأاحد منهما الى صاحبه وقك احتشل! والتقيا فى للن واختلفيةا
بينهما اللتب والرسائل ووجلم الاسكندر من محارية دارا وذكلا
الى الموادعة فاستشار دارا أصكابه فى امره فرينوا له لمقرب لفسأإن

قلوبج عليه»

وقك اختلفوا فى لحل وموضع التقائهيا فذكر
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اوأنها' آبك. :ملفا الزوم ؤ>انهها' علائ  2وانها جلت الى
ااشكندر *
أزوجها داراالاكبر فلما وجد نتن رجكها وعرقها وسهكها امر ان
 ١يكتال لذلك

منها فاجتمع رأف أعل المعرفة فى 'مقاوافهًا على

'شحرة يقال لها بالفارسية سندر لالخان اميد الاعنه 0

|أويماتها نانهب ذلك كثيرا من ذلك النتن ور يذهب كلهه
وانتهت نفسه عنها لبقية ما بها وافها وردّها الى اهلها وقى
الك متت قولدت 000
التى فلك

يواح

آأصل الاسكندروس>

اهلها فسمته باءمها واسم الشاجرة
فهذا

اتكباقك عتينا نتدها :علا 0

قل وهلك دارا الاكبر وصارالملك الى

آنه دارا الاصغر وكانت ملوك الروم توذى لسرا الى ! الاكبره؛
في كل سنة فهلك ابو هلاى ملك الروم جك الاسكندر لامد

قلما صار اليلك لابن ابنته بعث دارا الاصغر اليه للعادة انسك
أبطأت علينا بالخراي الذى كنت توديه ويوذيه من كان ان
أبعت الينا بخراب بلادك والا نابذنك لخاربة فرجع اليه جوابه
ع 8كل فكت

الوطاجة كلك سد

يي

انا اي

وفك بقفيت الاطراف ذفان احبيت وادعناك وان احببيت ناجرناك

فعند ذلك افيه داراوئاجزه القتال وجعل الاسكندر حاجبى
دارأ حكيبيًا على الغنك به ناحندكما

شيا وم يشترطا

أنفسهما

قُلمَا التقوا للحرب طعى حاجبا دارا دارا فى الوقعة فلحقه
الاسكندر صريعا فنول اليه وهو بآخر رمف فسخ التراب عدن مه
كه "ان .تك 0ع 2(, 5رها  1032.نط 1حدم غ )1الوذج ل  16لظ (2
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قليل؛ غير ا إذلك مقل النى بعت بغ فق اللزافة .والمرارة والداا
وان جنوده في كلّ ماه وصف به مند 4خلما وصل الى دارا جواب

كتاب الاسكندر جيع اليه جنده وتاقب كحارية الاسكندر
*بلغ ذلك دارا فرحف
وتأقب الاسكندر وسار حو بلاد دارا و

واليه فلتقى الفثنان وافنتلا اشك القتال وصارت الدبرة > على
جنك دارا فلما راى ذلك رجلان من حرس دارأ يقال انهما

كنا من اهل همذان طعنا دارا من خلفه فاردياه من  4مركبه
وارادا بطعنهما اياه الحظوة عند الاسكندر والوسيلة اليه ونادى
الاسكنك *0أن ,بعاسر دارا اسوا ولا يعمل  +مأخبر جاسان 3
فسار الاسكندر حتى وقف عنده فرأه جود بنفسه فنزل
الاسكندر عى

دابته حتى جلس

عند

رأسه وأخيره أنه ثم يهم

قط يقتله وأن الذى اضابه اث “يكن عن رايد فقال له سل
ما بدا لك فأسعفك فيه فقال له دارا لى اليك حاجتان احداها

ان تنتقم7. .د من الرحلين :اللذين' نكا اى وسماها لاد
 !5والاخرى أن تتزوج ابنتى روشنك فأجابه الى لماجتين وامر

بصلب الرجلين اللذّينى انتهكا من دارا ما أنتهكا فتزويٍ روشنك
وزعم بعض امحل العلم
وتوسط بلاد دارا وكان ملكه لد»
بأخبار الاولين أن الاسكندر هذا الذى حارب دارا الاصغر هو
اخو دارأ الاصغر الذى حاربه وان اباه دارا :الاكبر كان مزدج 0
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بود جكمل اليه من لخرايٍ» وغيره وانه أما
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وبعث اليه بصوجان وكرة وقفيز من سمسم واعلمه فيما كتب8
اليه انه صبى وانه أنما ينيغى له أن يلعب بالصونجان والارة »

اللذين ٠

عما الب وله بتعلت المذك ولا تكليس به وانهة

ان لم يقتصر على ما امه به من ذلك وتعاطى الملك واستعصى
عليه بعث اليه من بأنيه به فى وثاق وأن عادة جنوده كعدة

حب

السمسم الذى بعث به إليه فكتب اليه الاسكندر فى

حاب

كتابء ذلك أن قى فهع ما كتب©

وان قك نظر الى ما

ذكر فى كتابه اليه من ارساله الصوجان واللرة وتيمن به لالقاء ٠
الملقى اللمة الى اله 0واجتراره > اياها وشبه الارض باللرة /
الله مجترم.ملك دارا إلى ملكه وبلاده الى حييه من الارض
وأن نظره 2الى السمسم الذى بعث به اليه كنظره الى الصونجان
واللرة لدسمه وبعحه من المرارة ولخرافة وبععث الى دارا مع كتابه
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ملكه تزع

وه يريك الاسكندرية م  6-5ا  00الى الاسكتد !

في تابوت من ذهب وكان ملكه اربع عشرة سنة واجتيع ملك
0
اروم وكان قبل الاسكندر
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وكان قبل

ملك 0
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85

وق الى تسمئ'النيمم دارا وانه*رها وشكنها'من اكلا ”
كتاج اليه فيها وأن فيلفوس 4ايا الاسكندر اليونانى من امحل

بلدة من بلاد اليونانيين تدعى مقدونية كان © ملكا علا
وعللى بلاد اخرى اختازها اليهاثر كانصالح دارا عل لا
احخبل

هه فى كن سه

١ن

فيلفوس هلك فلك

بعذه أبذ»ء

الاسكندر فلم جمل الى دارا ما كان يكمله اليه ابين من لخراج
*فأسخط ذلك عليه دارأ وكتب أليه يوثبه بسودم صنيعه فى
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املك فقيل ان الملك سقى  2سرى شربة [مات منهاء] واضطغنى
دارا على رسسن الوزير وجماعة من القواد كنوا عاونوه على سسرى
ما كسان من
من

يعده

وكان ملك

أينه دارأ بسن

بن
بنيت هوارميد *

دارأ أثنتى عشرة سن »

دارأ بى

بهمن

بهرادمه > فلما عقد

وكانت

تم ملك

أمى ماعياغهنل 5 2

اناج على رأسه قل لى

تندفع احدًا فى مهوى الهلكة ومن تردّى فيها ثر نكففه عنهاء
كيل أنه

لشريرة مديباة

بنى بارض
غ0

اخا دمرى

دارا  /واستكنب
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واستوزره لانسه كان ى به وباخيه ئافسىد قليه على أكابه وله

على قثل بعضه ناستوحشت لذلك منه لخاصة والعامة ونفروا 
عن وكان شابا غوأ ييا حفودأ جبارا »

عنى شام

وحدتقت

ان حكن قل ملك مئ “يعن دارا بى اردشيو 'ذارا بي دارا

اربع عشة سنة فاسء السيرة فى رعيته وقتل روساءم وغزاه
ا|لاسكندر على تأفة 2ذلك وقد مله إعل ملكته وسثموة واحبوا
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أسراتبلل وكان المالك عابخ بعد

للبيونانية وألروم يسبب

ما© من

ذللكك من

كيل

أاسراثيل الى أن صسار
الاسكندر على تلك

غلية

الناحية حين قتل دارأ بى دارا وكانت جيل مدلة ذلك فيما
ونذكر ادن

قبل كمانبا .وثمانين سن ؟

خدر دارأ افكثر وأبنح

كابر وكيف
اأبى دارا ال

10

دارأ بسن

ومللك

بعدى

دارأ الاصغر

كان هلاكه مع خبير ذى

لسن

القرنيى»
وكان * ينيه ©
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ورتّبها وكان معجيا بابنه دارا وأنه من حبه أياد سماه بلسِم
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اعلدن

ومقابّلة أنأريز مذّة ايامج الى حين ا

باماريخ مندة من

كان فى ايامشخ من ملوك الفرس »
قذلكينا فيما مضى قبل سبب انصراف من أنصرف ألى بيت

المقدس من سبايا بنى اسرائيل الذين كان حلت نصر سبات و

وجل معه الى ارض بابل وان ذلك كن فى ايام كيرش بن
اخشويرش وملكه ببابل من قبل بهمن بن اسفنديبار فى حياته
واربع سنين بعد رناته فى ملك ابنته خمانى *وان خماى
عاشت» بعد هلاك كيش بى اخشويرش ستأ وعشرين سنة

“فى ملكها تمام ثلثين سنة 2وكانت مدّة خراب بيت المقدس »٠
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دخلوا على :العرب استعرضوا كلّ ذى روح اقو! عليه وقدروا
عليه وان الله تع اوحى الى أرميا وبرخيا ان الله فد انخر
قومكما فلم ينتهوا فعادوا بعذد» اليلك عبيدٌ! وبعد نعيم
العيش عل :يسلون الناس وقى تقدمت الى امحل عربة 2بمثل

ذلك فأبوا الا لجاجة وقد سلطن :خك نصر عليه لاناتقم ©
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الى

الضعة فخرجا تنطوى لهما الارضص حتى سبقا نت نصر فلقيا
عدنان قد تلقابا فطوياه الى مع ولمعل يومثتذ اتنتا عشر
فكمله ادرحيا غلل البراق :وردف “خلفه ذانتهيا الى حران ه؛
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من ساعتهما وطويت الارض لارميا فاصيم كران» فالتقى عحنان

وخت نصر بذات عرق فهزم بخن نصّر علدنا وسار فى بلاد
الْعْرب خنى قذم الى خضورم ./واتبع عدئثان فانتهى يحنت نصر
أليها وقد اجتمع اكثر العرب من اقطار عربة الى حضير أخندق

الفربقان وضرب لخن نصر كمينا وذلك أول كمين كان فيماى,
زعم قر نادى :مناد من جو السماء يا لثأرات الانبياء فأخذتع

لخلضة من ”بين ايحية *فندموا عت كنيق 4
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لخبرفيمن يليه من العرب خرجت اليه طوائف منهٍ مسالين
مستأمنين فاستشار بخن نصر فيهم برخي فقال أن خرواا

اليك من بلادم قبل نهوضك اليهم رجوع منهم عا كانزاا علا
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وعزود ايا اقوال غير ذلك تركنا ذكرها كراهة اطالة اللستشاب
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ذكر خبرء عَرْو بدت نضر العرب
كدثن عن عشام بن حيى قل كان بلع نزول العرب أرض و
العراق وتبوتع فيها واتضخاذغع ليس والانبار منول فَيُمل ذكر النا
وألله اعلم أن الله عو حل أوحسى ألى برخيا بن

احسا»#
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زربابل بن شلتيل من ولد يهوذا قال عشام قل الشرق وشلتيل
لتكت الطفشين أن تك يجنا فصر وامهد أن يغرو
العرب الذين لا اغلاق لبيوتم ولا ابواب ويطاً بلادم بالجند,
فيققل مقانلتع ويستبجم اموالم وأعلمه » كفرم ى واتضانع الألهخة

دوى وتكذيبع انبيائى وسلى قل فأقبل برخيا من ران حتى
يما اوحى الله اليه وقص عليه ما امره به وذلك فى زمان 0-5
أبسى عحنان قال فوتب يلخدت
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تجار العرب وكانوا يقدمون عليج بالتكاراد» والبياءات ويمتارون
من عندم للب والتمر والتياب وغيرها نجمع من ظفر به منطع

فينى لهم حيرا على النجف وحصنه ثم ضملع فيه ووكل به
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يبكى عليها ليله ونهاره قىد خرن من الناس فتوحد منه واما
هوه ببطون الاودية وبالفلوات يبكى فبينما هو كذلك فى حزنه

على التورية وبكائه غليها اذ اقبل .آليه نجل وف جالاس فعا
يا عزير ما يبكيك قل ابكى على كتاب الله وعهده كان ببين اظهرنا
فوبلغت بنا خظابانا وغضب :ربنا علينا أن سلط 'غليناا عرو

فقتل  8رجالنا واخرب بلادنا واحرق كتاب الله الذى بين اظهرنا”
الذى لا يصلم دنيانا وآخرتنا غيره أو كما قل فعلى ما ابكى
فاحل أبنك :غلى عل اقل 'اقتحت:ان يوك خلك اعليل '0

وهل الى ذلك من سبيل قل نعم آرجع خصم وتطهر وطهّر تيابك
ثم موعكك هذا المكان غدا فرجع عزير فصام وتطهر وطهر تيابه
ثم عبن الى 'المكان الذى 'وعده تجلئتن :فيه فاتاء ذلك الركار
الاناء 6

باناة فيه ماء وكا ملكا بعته الله اليه فسقاه من ذلك

فتلت  7التورية فى صكره فرجع الى بنى أسراثيل فوضع ل©8
التورية يعرفونها كلالها وحرامها وسننها وفرائضها وحادودها
 51فأحبوه ا

ثم ياكبوه ع

قط

وقامست م النورية بين

أظهوع

وصلج بها امرع وأقام بين اطهرم عزير موديًا لحق الله قر قبضه
الله عل

فنك

قر حوفت

فيج الاحدات

حتى

قالوا لعزير هو
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يكرمهم وجنعهم 2ويعرج فلما فعلوا ما فعلوا امحلكهم الله وسلّط
عليع غيج قل فأخبرونى ماة الذى يطلع ى الى السماء العليا

لعلى اطلع اليها فأقتل من فيها وأتضخذها ملكا الى قد
غرغنت من  6الارض ومن فيها قلوا له *ما تقدر على ذلك وما

يقدر على ذلك احد من لخلائف قل لتفعلن او لاقنلتكم عى5

آخركم فبكوا الى الله وتضرعوا اليه فبعث الله بقدرته ليريه
ضعفه وهواته عليه بعوضةٌ فدخلت فى منضره قر ساخت *فى
تماغهاء .حدى عضن .بام دماغه فا كان “يقر ولا يسكى حتى

الوجا /له رأسضه على م كماغه فلما عترف ,الموت :قال .لخاصنه

قله اذزا مت افشقول رأمتئ فاتطروك ما:هنةانةالذى قتلى».
فلمًا مات شقوا رأسه فوجدوا! البعوضة عاضة بم دماغه ليرى
الله العباد قدرته وسلطانه» ونكى الله من كان بقى فى يحيه

من بنى اسراثيل وترحم عليه وردم الى الشأم وال ايليا المسجد
المقكس فبنواى فيه وربلوا  #وكثروا حتى كانوا على احسن ما كانوا

ال د ون اواللو اعم أن الله" أحيا إوقكة السيق -الحينى ج

قنلوا فلكقوا به“ ثمانه لما دخلوا الشأم دخلرها وليس مع
 © 70اللطاكانس التورية عن لقثبييت : 2مقهاكرت اوفلكك
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ذلك واحسى ثم كان فوق الفضة الذهب فهو احسن من الفضة

وافضل تر كان لخلديد ملكك فهو كان اشكل الملوك واعز ما كأن

قابسل وكانبك الصطوه :البئئ رأينت .:ستل الله :ليد امن الا

فته نبيًا يبعقه :الله. 2من االستاء حيدق ذلك اجبع .ودداا
والامر اليه» ثم أن امل بابل قلوا لبخنت نصر أرأيت هولاء
الغلمان من بنى أسرائيل الذينى كنا سألناك أن تعطينام ففعلن 0

فأنا والله لقك انكونا نساءنا منذ كانوا معنا لقك راينا نساعنا

علقن  به و*صرفن وجوجهن 7اليه فأخرجه من بين أظهرنا أو
اقتلج قال شأنكم به  +فمن احب منكم أن يقتل من كان فى

م يده كَأيفعل فأخرجوخ فلما قربوج للقتل تضرعوا الى الله فقالوا
تكن الله عليه برجته

باعر تتا اصامتاالبكلاء ,كدويم يع

فوعدم أن يكبية *بعد قتلق /فقملوا .الا من استبقى بادا
نصر منه *وكان ممىى استبقى منه  2#دانيال وخنانيا وعراريا
وميشايل» ثم أن الله تبارك وتعالى حين أراد هلاك بيخت نصر
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كنا الست ثقالوة .هعاذا اكيت الله ممعت الن  101ارا
اهله كانوا من ذرارى الانبياء فظلموا وتعدوا وعصوا فسلّطت
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مااشاء الله أن يقيم ثم رأى رويا فبينها هو قل اتجبه ما راى

اذ راى شيا اصابه فأنساه الذى كان > رلى فنعا دأنيال وحنانيا

وعزاريا وميشايل من ذرارى الانبياء فقال أخبروى عن رونا راينيا:
اللا

وى فاناسافيو« وقتين :كاتفك ,اعطبتتى #دنا نب الوط له

أخبرنا بها نخبرك بتأويلها قل ما اذكرها وان ل خبرونى بتاويلها
لانبعن اكتافكم نخرجوا من عنده فدعوا اللهواستغاثوا » وتضرعوأ

اليه وسأله ان يعلمج أياها فأعليج الذى ساله عند نبجاعوه

فقالوا له رايت غمتالً قل صدقتم قلواى قدماه وساقه من فكاره
وركبناه وخذاء من نحاس وبطنه من فضة وصسدره من ذهب

ورأسه وعنقه من حديد قل صدقئم الوا  2فبينها اندت تنظر
اليه قد اتجيك فارسل الله عليه صخرة من السهاء فدقنه فهى

التى انستكها قال صدقنم فا تأويلها قالوا تأويلها أنك 0

ملك الملوك فكان بعضغ كان  2البين ملكا من .بعض وبعضكم كان 51
احسى ملكا من بعنض وبعضه :كان اشك :ملكا من بعض .فكان
اول الملك الفكّار وهو اضعفه والينه ثر كان فوقه النحاس وهو
أفضيل ا واشك قر كان فوق النحاس الفضة و 4أفضل من
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السبعين الالف حتى اقدمم بابل وكانت هذه الوقعة الاولى التى
اونول الله ببنى اسرائيل باحداتمع وظلمه» فلما ولى بخت نصو
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على جار له معه عصير من عنب فى ركوة» وسلة نين حتى
غشى ايليا فلما وقف عليها وراى ما بها من .لخراب :دخله
هك ققل أَنّنْ .يحيئ قفن الله بعد موتها :ماهد اللد امكة عل
وروجارة .وعصيرة :وسلّة ثينه عنده .حييث .آمانه الله واماث .جارد 8
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م

إلى كرد وَلنحَعلك آي للناس وأنْظر آنَىليق

01-0

لكما » فنظر الى جار ده يتصل يعدا

تنْشرقا” ف بها

الى بعض /ر وقك كان مات معه بالعروق والعصب قر كيف كسى
ذلك منه اللاكم حتى

استرى ثر جرى فيه الروس فقام ينهوف

فر نظر الى عصينه وتينه فاذا هو على هيته حين .وضعه لر
يتغير .لما تغايق :من اقتدرة :اللد ما“عاين قل .احلم .إن الله 200
زوجاره لالظ روماتك  57الدلا (56
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ويا» ارحم الرامين اين ميعادك النى وعدثنى فنودى با أرميا

انه ثم يصبع الذى اصابغ الا بغتياك التى أفتيت بها رسولّنا
فاستيقن النبى انها فتياه التى افتى بها تلث مرات وأنه رسولٍ
ربه وطار أرميا حتى خالط الوحوش ودخل بت نع وجنوده
بيت اقحس فوطى الشام وقتل بنى اسرائيل حتى افناع وخرب 5

بيت المقحس'ثرا امرة جنوده أن جلا كل رجل منج تسه

ترابا ثر يقذفه فى بيت المقحدس فقذفوا فيه التراب حتى
ملوه ثر انصرف راجعا الى أرض بابل واحتيل معه سبايا بنى
اسراثيل وامرع أن جمعوا من كان فى> بيت المقدس كله

فاجتمع عنده كل صغير وكبير من بنى أسرائيل فاختار منهٍ,
ماثة © الف صبى فلما خرجت غنائم جنده واراد أن يقسمخ +

فيج قلست له الملوك الذين كانوا معه ايها الملك لك غنائمنا
كا وافسه ابيتنا هوله الصبيان النيى اخترقه من :فى
أسراثيل ففعل فأصاب كل رجل منه أربعة غلّمة وكان من اولثك
عد

الغلمان دانيال وحنانيا وعزاريا ومبشايل

ألاف من قر

اهل بيت داود وأحدس عشر الغا من سبط يسف بن يعقوب
واخيه بنيامين وثمانية آلاف من سبط اشر بن يعقوب واربعة

عشر الفا من سبط رزبالون بى يعقوب وذفةالى بن يعقوب واربعة
آلاف من سبط

روبيل ولاوى أبنى يعقوب واريعة آلاف من

.يا ©( 112
زنده كل رجسل  1022ع  41002كل واحلكد 6( "51
من ,ربلكأن 6صم«. 002دها! عع .يه ( 2ب .عع 2كنا .رمك اء ,رام
ا

د 71ت

وقيبل

|  1! 72.ر“!؟ .نز  2125لك 16141 6100110 7.320

سبعين . 61002ع 370121. 02 01 00110 5اع سيعين
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شديدًا وشقٌ ذلك على ملك بى اسرائيل فدطا أرميا فقال  2با

نب الله اين ما :وعدك الله فقال انى بربى واقف» ث ان الملك
أقبل إلى ارميا وهو تاعك على جذار بيت المقدس يضكدكئ
ويستبشر بنصر ربه الذى وعله فقعك بين يديه ذقال له أرميا

ومن انث قل آنا الذى كنت أتيتك فى شأن أ#هلى مرتين فقال
ال

ادر بان لج أن يفيقو!ا من الذى © فيه فقال الملك

يا نبى الله كل شىء كان يصيبنى منغ قبلل اليوم كنت أصير

عليه وأعلم ان ماله  2فى ذلك سخطى فلمًا اتيتج الييم رأتج

ق عل لا يرضاه الله'اولا يحبه قل اله النبئ غيل اق 710

م رايعم قل با نبئ الله رايتج على عل عظيم من سخط الله
قرلاماتوا امكل "مت ما كاضوا #خليه قبل اليوم ل يشت غضى

عليع رحسب لهم ورجوع ولتى غصبث الي لله ولدء
فآنيتك لأخبك خبرغ وانّى أسأك بالله الذئى هو بعتك بالق
ألا ما دعوت عليه أن يهلكه الله قال أرميا يا ملك السموات
 5والارض أن كانوا على ححق) وصواب فأبقاع وان كانو!ا على سخطك
وعل لا ترضاه فأهلكج فلمًا خرجت الللمة من فى ارميا أرسل
الله ع وجل صاعقة من السماء فى بيت المقحس فالتهب مكان

القربان وحُسف بسبعة ابواب من ابوابها فلمًا رنى ذلك ارميا
صاح وشف تيابه ونيف التراب على رأسه وقل يا ملك السسماء

.له ©6( 118 63003
ما  132وما لع م وم بع لك ,رمه © (ت
.لان ذلك كان فيه سخطى  41ردقم
6 120 0
م (#2
 1هع غ 41 1نه : 771012.مالك  2+. 516أآعء6 66 21151, 1. 92( .لا
10 1 62

دري

عرّ وجلّ ملكا من عنده فقال له أذهب الى ارميا واستفته وأمره

بالذى يستفتيه فيه فأقيل الملك الى ارميا قله ممثل له رجلا
كن»بى أسراتيل *فقال له ارميا مى أنت قال آناة رجل من بنى
اسرائيل > استفتيك فى بعض

امرى فأذن له فقال له الملك با

نبى الله اتيتك استفتيك في اهل رحجى وصلايت ارحامغٍ بماة
أمرنى الله به ثر آت 4اليه الا حسنًا ور آله كرامةٌ فلا

تريدم كرامتى ايام الا اسخاطا ل فأفتنى فيه يا نبى الله
فقال له أحسن نبيكا :يبمك وكين الله ول ما أميك الله أن

تصل وآبشو بضير قال نانصرف عنه املك فكت اياما ثم 'قبل

أليه فى صورة ذلك الرجل الذى كان جاءه فقعد بين يديه 0
فقال له أرميا من انست قل انا الرجل الذى اتيتك استفتيك
في شأن اهلى فقال له نبئ الله اوما طهرتث لك اخلاقع بع
وم ثمرنه الذنى تحب قل با نبى الله والنى بعثك باحق
ما اعلم كرامة يأنيها احد من الناس إلى امل رجه الا وقد
ايها اليه وافضل من ذلك فقال النبى أرجع الى أعلكئك ةا
فأحسئ اليج وآسأل الله الخى يصلع عباده الصاكين أن بصلع
ذات بينكم وأن جمعكم عللى موضساته وكجنبكم 7ط
املك من عنده
بيت

فليث

اياما وفك نول كيت

فقام

نصو وجنوده حول

المقدس بأكثرى من كدان نفرع مناع بنو اسراثيل فزع

ع©4( 8

.مده 0.ععع:2م '( 1

[التبى شرم ره

 0أكقر 1

(ى

56( 20. 128.

ثر (فكظل 22:21:1

«ويناجيكم من ( 122كم

ونس

.وقل ( 102ه
له رعاعع 000..ه

.وما  21نا صصعك 1حصنن

0
وقل أن يعدّبنا ربنا فبذنوب كتية قدّمناها لانفسنا وان
عفا عنّا فبقدرتهد»» ثم انه لبتوا بعد هذا الوحى ثلث سنين

فر يودادوا ألا معصية وقاديا فى الشر وذلك حين اقترب

ملاكق فقلٌ الوحى حين 2ل يكونوا يتذكرون الآخرة وأمسكى
5عنع حيى ء الهتّهج الدنيا وشأنها فقال له ملكه با بى اسرائيل

انتهواً عنما انشع عليه قبل ان عسكم باس الله وتدل 0
الله عليكم قوما لا رجة لج بكم فان ربكم قريب التوبة

يبعث

605

ّ

3

222

8

ينزعوا عن شىة مما ثمعليه وأن الله القى فى قلب حت نصر

0ا"ين اننورراذان ين .سدكاريت من «ذارياس :بن عزوت اموا ا 0
عابر وروذ صتاحب ابراعيم صلعم الذى حاجه فى ربه 4أن
يسير الى ببت المقدس ثم يفعل فيه ما كان جذه سنحاريب
ارات :ان يفعل تخرب فى استماتة :اليف راية يريد اهل اد

المقدس فلما فصل سائرا انى © ملك بنى أسرائثيل لخبر أن حت

نر قد أقبل هو وجنوده يريدكم فارسل الملك الى ارميا نجاءه
فقال با أرميا اين ما زات لنا أن ربك أوحى أليك ألا يهلك
أعل بيت

القدس

حتى

يكون منك

الامو فى ذلك فقال أرميا

للملك أن ربى لا يضلف الميعاد وانا به واتق» فليا اقترب
الاجبل ودنا انقطاع ملك

 100100 41رحيتكت
12

(2

وعزم الله تع على هلاكم بعث الله

لتاقم زم" 20.

.مل .صده .ممعم

(. . 4حى
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.فيرجنه ©»( 7012.

 0حي

,ع 61 6هلر» بلغ
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(2١

العلا

, 41وصل
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4
ذيبها ©

كليم

يدي

ذبها

0

ل

لطن علي جباراً
السرأفة والوجة والليانله
اعشاكي مثل

خفرف

قطع

ذى

السمأى

ل

كيم

الهيبة وانزع من صدره

10

السكحاب

وحكبخ

7

متل سواد الليل المظلم
ومراكب أمتال الكجاج ان

فرسانه كرير ا

رأبانه طيران النسور دكان 1

ث اوحى الله عز وجل الى ارميا انى مهلك بنى اسرائيل بيافث

و*يافنث أل بابل فخ من ولد يافث بن نوي صلعم» فلما سمع
أرميا وحى ربه صام وبكى وشقف ثيابه ونيف الرماد على رأسه

ا مدر دم ولت اختط وديم لقنت كيه التورقة ون تبر
أيامى يوم ولحت فيه فا أبقيت آخر الانبياء الا لما هو شر
على لو آراد ى حيرا ما جعلنى آخر الانبياء من بناىسراثيل
ذفن أجلى تصيبخ الشقوة والهلاك فلما سمبعع الله 0

لخضر وبكاءه وكيف يقولٍ ناداد با أرميا 1 3ك

تضرع

ها اميت

لك قل نعم بارب احلكنى قبل إن أرى فى بتى أسراثيل مالا
ده

لم

3

23

أسراكيل حنى يكون الامر من فيلك فى ذلك ففرح عند ذلك

وانبياءه بانخقف لا آمر ربى بهلاك بنى أسراثيل ابدًا ثم الى
ملك بنى اسرائيل فأخبره بما أوحى الله اليه فاستبشر وفضرح

 1ووالسان © اء  108ر.لدمء ع
لك

 742.ووسوات 621002

لك
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 1غ7( 13185 6
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.مدة

1
بالطاعة التى لا تنبغى الا لى فاع يليعونه فى معصينى ويتابعونع
على الباكع التى يبتدعون فى .حيط جع على وغرة وفويةٌ على

حل ول تسكن ,جلاد كلو مكاق وعطيه شاد 0لا 000
لبشر أن يطاع فى معصيتى وهل ينبغى أن اخلق عبادًا اجعله
 5اربابًا من دوف »©وأما قراو وفقهاومم فيتعبدون فى المساجىنى
ويتدينون © بعارتها لغبرى لطلب الدنيا بالديى ويتفقهون فيها
*يتعلمون فيها لغير العلل ع 2واما اولان الانبياء
لغيرة العلم و

فكثورون مقهورون مغترون «خوضون مع لخائضين  0 4على
مثل نصرة آباتع  0الى اكرمته بها نتدون |نال احا
 3 0بذلك من منى بغير صدق ولا نف وكاولا تعبر  9يذكرون

كيف نصرء آباوثم لى وكيف كار0.

فى أمرى حين غير

المخبيرون وكيف بذلوا انفس ودماءم “ر فصبروا وصدقوا حتى

عز أمرى وظهر دينى فتأثيت بهولاء القيم لعل يستجيبون

َطُولت له وصفحت عنهٍ لعلع يرجعون فأكثرت ومددت له
وا العر لعلج بانفكرون > فاعذرت وق 2كل ذلك أمطر علي

التتصاء وأنيقت  010.الارض والبسع 4العافية وأطظهر على العدو خلا
تودادون :الا طغيانا .وبعف؟ منىهئ
أم أياى بخادعور.سي

أحلف

منى هذا أن يتمرسون 6#

عزن بيصن له فتن يكير

زغبر صل « 6( 118 6وبنزينون ١ 16-11
.ويتعلون  022 118ب
ر تعسو 59. 64. - ©( 1و 47الامكل 0662922300. 30 21 . 2( 10.
( 1ير ا  )615(.أيا 1/18'9أبايخ " 01: "1ح .و  5. 2: 10. 1.مص 112
اال اللا
0" 22م ك . 2( 102نكممو نَْ  21ع2(' 1
قاط اك
«وأظهرتاقع0داعل )ع والبستع
لبس هو ون ( 12م

40

ثم تعوقى قل الله عو وجل الم تعلم ان الامور كلها تصدر عن
مشيتى وان القلوب كلها والالسن بيدى اقلبها كيف شت

فتطيعنى وانّى انا الله الذى لا شىء متلى قامست الهوات والارض
وها قيهن بكلمتى وأنا كلمت الجخار ففهميتك قهلى وأمرتها

ففعلت © امرى وحددت عليها بالبطكاء فلا تعدّى حتّى تاق :
بأمواج كاخبال حى اذ! بلغت احدى" البستها :مذلة .طامى

خونا وأعترافا لامرى أنى معك ولن يصل أليك شى؟ مبى وانلى

 13لذ خلف حطيم من خلعن لشبلغم رسألاق .وتسصق
بذلك مثل اجر من اتبعك منج لا ينقص ذلك من اجسور
يا وأن 'نقصر به عنها تساكق بذلك مثتل و م ١نتركيسا ها

| 0

د سس لكتامن) اوزازة سيناالتطلقفب الىكوسك .هفل

أن الله ذكر بكم صلاح آباتكم نحمله ذلك على ان يستتيبكمة

يا معشر الابناء وسلع كيف وجدوا آباومم مغبًّة طاعتى وكيف
وجدوا © مغبة معصيتى وهل علموا أن احذا! قبلع اطاعنى

فشقى بطاعتى أو عصانى فسعد بمعصيتى وان الدواب تثما تذكرى

أوطانها الصالحة تننابها وان هولاء القوم رتعواء فى مرو الهلكة
أما أحبارم ورهيانج عد عبادى خَولًا يتعيدونه دوى

وككمون فيه بغير كتانق حتى .اجهلومم أسرى وأنسوم ذكرى
وغروم منى» وأما امسراوسم وقادتخ فيطيروا نعتى وأمنوا مكرى

ونبذوا كناق ونسوا عهدى وغيروا سنتى وأذان © لهج عبادى رو
0

 11252ودسسقيكم

5

و يسان ببكم 1

ن © اع ', 1هك زودان  128كناامدت (4

)6

.فعقاءت

00

ات

مسعوا ' 1روقفوا ©( 102
011 2

بمن|*

ياشية» بن اموض  3فبعث الله له لخضر نبيًا واسم .لخضر انيبا
كن وهبا

سن

 6-0يزعم عدن

وكان من سبط هارون“
حدثتى

1

 5أبن عيك
وب

بسن

بن

س عسل بن

يفول

عن أبن اأسكحان عن

كان يقول 

بنى

وأما اوقب ابن منبد فانه قال خيه ما

اللريم قال حدتى
010

أسراثيبل أرميا بسن حلقيا

عسكر البضارى

الصيك

عيك

قال اا امماعيل

بن معقل

و لتنا أبسىن بك

ل بتع عن

وهب

بن ع

قال مع

أقال دنا شلك

اليمانى انك

قل الله عر وجل لارميا حين بعقه نبيا الى بنى

اسراتيال .يا :أرمينا من قبدل :أن لخلقك احترتكا ومن فبكل |0

اصورك فى بطى امك قدّستك *ومن قبل ان أخرجك من بطن
امك طهرتك  +ومن قبل أن تبلغ السعى نبيتك ومن قبل أن
تبلغ الاشلٌ اختبرتك ولامر عظيم اجتبيتك فبعث الله عرّ
ول

أرمها

إلى ذلك

املك

من

بنى

أسراتثيل يسكت

وبرشتد

وينآثيه بابر من قبل الله فيما بينه وبين الله عر وجل قال ا
 5عظيت الاحداث فى بنى أسراثيل وركبوا المعاصى واساكلوا ارم

ونسوا ما كان الله صنع به وما ناكاتم من عدوم سنحاريب

وجنوده فاوحى الله.عر وجل الى ارميا أن .اثذت قومك من با
اسراثيل فأقصص عليه ما آم.ك به وذكوم نعمى عليه وعرفغ
احداته فقال ارميا انى ضعيف أن ثم نفسو ملجسز أن ل
« تبلغى مقخطى .ان ثم:تسكدق خذول أن هر تنصرق ذليل |0

5

. 2 5( 615ناشيخ  77012.اع عم(
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.ره  "1,و., "81م ©( 1312 5.

6( 150

“أموين 0

7.ك' أء 000.

بن

نؤعين » وضرب © الدهر من  6ضربه فقال الملك لو بعتنا جريدة

خيل الى الشام فان وجدوا مساعًا ساغوا والا امنتشّوا ما قدروا
قل فمنى ترون قالوا فلان قال بل

عليه قلوا ما ضرك لفوعلت

اليجل الذى اخبرقى بما اخبرنى فدعا حت نصر فأرسله وانتضب
معه

اربعة آلاف من فرسانهم فانطلقوا نجاسوا خلال الحيارة

 8ما شاء الله  53 0 2بعدلرا وى في جنازة ء
ا فرسانكم أ 0

عليكم 5

فأمهلوا حنى

جاء إختن

نصر بالسبى وما معه فقسمه فى الناس فقالوا ما راينا احدً!ا
احق بالملك من هذا فلكده»

وقل آخرون من انما كان
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قال ذلك منهم
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نصر فى مطبخه

لاء كي الا ليأكل فى مطبخه فلا قدم الشأم راى صاحب
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اللكريك قل ابنل ,.شيا سيران «ملكت -اطعتئ
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ومى كان معه حينئذ مثل حننيا وميشايل وعازريا فسألوه بان

باذن له فى لخروي الى بيت المقحس فأق وقال لو كان مبجى منكم

الح صل زمااقارمق لمتكم والجن ما دمت حيا وولى  دأنا ا
القضاء وجعل اليه جميع اع

لةخرائى غنا كان حت

 0يضر كل شىء فى
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ننصو :اخدله من تيت القحس 5

وتقكم فى إبنناء :يبعت اقحس افبشىئ اوعمرقى ,ايام |كبش اا
اخشويرش .وكا .ملك كيش ,ما دخئل فى ملك بهمن *,وحناة

أكنتين وعشريى سنةة *ومات بهمى لتلثك عشرة سنة مضيت ©

من ملك كيرش وكان موت كيرش » لاربسع سنين مضين من
ملك «خياق فكان جنيع .ملك كيرش ,بنالخشوييرش اند
وعشرين سن كرة قهل” ما ذكر أهلل السهر والاخبار فى أمر حت

.وما االسلمة 00

نصر وها كان .من .امزن .وام بح السراتيل>
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أعل العلم نانج قلوا فى امرثماقوالا مختلفة 2ف

ا حدتى

القاسم بى للسى قال سآ الحنسين قال حدثنى حجاي عن ابن
 51جريع قل حدتى

يعلى بن مسلم عن

سمعه يقول .كان رجل مى بنى 1

سعيك بسن جبير أن

يقرأ حنى اذا بلغ بعثنا

عليكم عبادًا لَنَا أ باس شَديك بكى وناضت عيناه قر
اطبق) 6-2
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والهنك يقال له كراردشيرءه بئن دشكال خالفه ومعه م بن الأنباع
ستمائة الف فونّى بهمن اخشويرش 3الناحية وام بالمسير الى
كراردشير ففعل ذلك وحاربه فقتله وقتل اكثر احابه فتابع له
بهمى الزبادة فى العلل وجمع له طوائف

من اليلاد فلرم السوس

وجيع الاشراف واطعم الناس اللحم وسقام لمر وملك بابل الىة

فاحية الهند وللبشة وما يلى الحر وعقد لماثة وعشريى قاقد

يوم واحد لالويةوصير تحت يد كل قثد الف رجل من

ابطال لخند الذين يعجدل الواحد منه فى لثرب عاثة م رجل
وإوطن بابل وأكثر المقام بالسوس وتزوج من سبى بنى أسرائيل

أمرأة يقال لها اشتر ابنة [اق ]4جاويل كان رياها ابى عم لها؛
يقال له مردخى وتان اخاها مى الرضاعة لان أم مردخى أرضعتت

اثنئر وكان السبب فى تروجه ايَاها قتله امرأة كانت له جليلةء
جميلة خطيرةيقال لها وشتنا /فامها بالبروز ليرأها الناس ليعرفوا

جلالتها وجمالها فامتنعن من ذلك فقتلها فليا قتلها جرع
لقثلها جرعًا شديدًا فأشير عليه باعتراض نساء العائر ففعل؛
ذلك وحببت اليه اشتر صنعًا لبنى اسرائيل فترعم النصارى

انها ولدت له عند مصيره الى بابل ابنَا فسماه كيرش وأن
الات ترش

كان “اربع عثتزةسنغ” وقى احليء مرشخي التورية

الخال اق ديى +جنى .اسواقيل -وفج :عىى دانيال النبى صلعم
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ابن اولمرودخ سنة» فلما ملك بلتشصر خلط فى أمره فعرزله بهين
وملّك مكانه على بابل وما يتصل بها من الشأم وغيرها داريوش

الماذوى المنسوب الى ماذنى بن يافث بن نوم صلعم حين صار

الى المشرق فقتل بلتشصر وملك بابل وناحية الشام ثلث سنين»
ثم عزله بهمن وولى مكانه كيرش الغيلمى من ولد غيلم بن
ننوج الذى كان نوع الى جامر [مع] » مانى *عند ما مضى
سام ب

جامر  "114,المشوى ,فلم ضار الامسر الى اكيدريتن كتنب يهمن 00
يرفف > ببنى .اسرائثيل ويطلقف  0النزول حيث احبوا واليجوع
ألى أرضهم وان يولّى عليه من خنارونه فاختاروا دانيال النبى
اعم فولى أمرج وكان ملك كيرش على بابل وما يتصل بهاه ثلث

سنين فصارت هذهء السنون مو وقحت غلبة/م حت نصر
ألى انقضاء اميه وامر ولده وملك كيش الغيلمى معدودة من

خراب بيت المقدس منسوبة الى ست نصسر ومبلغها سيعون
سنذة» ثم ملك بابل وناحيتها من قبل بهمن رجل من قرابته
غايقك لف اكشؤارش ابن كيرش اتن جاللشيا لكا ا 000
الاربعة الوجوه الذيى اخنارم خترشه عند توجهه .الى الشام من
قبل بهمن وذلك أن اخشواش انصرف ألى بهمن من عنك نت

نصرىصحبودًا فولاه ذلك الوقات بابل وناحيتها وكان السبب فى
ولايته .قيما زعم أن وجلا كان .يتولى البيمن تاحية 100
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معلومة ويكاتبونه بالتعظيم ويقمون له انه ملك الملوك هيبة له
| وحذرا» .قوليقال ,أن اخت.نصضىر جل اليه من اورىشلم»
خزائن واموالا فليا احس بالضعف من قوقهة ملك ابنه
بشتاسب واعتول الملك وفوضه اليه وكان ملك لهراسب فييا

دك ماقة اسنخ'وعشريى :سنة» ,وزعم:أن تخت نصر ,هذ! الى 5
غوا بنى أسراثيل اسمه خترشه وانه رجل من الكجم من ولك

جوذرز وانه عاش دهرا طبيلًا جاوزت مدّته » ثلثيائة سنة وانه

إن اق خدمة لهراسب! املك أل .جشتاسب وان لهراسب وجهه
الى الشأم وبيت المقحس ليجلى عنها اليه فصار اليها ثر 4
انصرف وانه ثم يزل من بعد لهراسب فى خدمة

ابنه بشناسب ٠

كدمة بيسن ,من بعده وأون:بهم كان 'مقيما مدينة

بلج وك التى كانت تسمى لملسناء وانه ام بخترشه بالتوجه
! بيتك القدس .ليحن اليهود عنها .وان السبب فى تلك
اوثوب صاحب بيت المقدس على رسل كارن بهمن وجهه اليه
وقتله بعضه فلمًا ورد لخير على نهدا دعا بخترشه نفلكه على ة؛
بابل وامره بالمصير اليها والنفوذ منها الى الشأم وبيت المقدس

والقصد الى اليهود حتى يقتل مقاتلتج ويسبى ذرارياع وبسط
بده فيمن بختار من الاشراف والقواكد فاختار من اهل بيت
المملكة > داريوش  /بن مهرى من ولك ماذى بى بإفث بن نوم
١أروى سلم « 112أورى سلم  : 11أورليم دل" (»
وفسحم 2( 111
ن
جاوز عا لالط برضل  115 62يمد© (. 62 66100: 2ناتركت رمصده م1
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مساكدها

فرجعوا فعروها وفتم الله لارميا عينيه فنظر الى

المدينة كيف ثعمر وثبنى ومكث فى نومه ذلك حتى تمن لهم
عة وقد
سثرامن
ماثة سنة ثم بعثه الله وهو لا يظى أنه نام اك
عيهد المدينة خرابًا يبابًا» فلمًا نظر اليها قال أعلم ان الله على

وكلّ شىء قديرء قل واتام بنواسراثيل ببيت المقدس ورد اليه
امرع وكتروا بها حتى غلبت علي الروم فى زمامنلوك الطوائف

فلم يكنله بعد ذلك جماعة>»

قل عشام وفى زمان بشتاسب

ظهر زرأرادت الذى ترعم الجوس أنه ذبيغ وكان زرادشست فيما

زعم قيم من علماء ال اللتاب من اهل فلسطين خادمًا لبعض

تملامذة ارميا النبئ خاصا به اثيرًا عنده انه فكذب عليه
فدما الله عليه فبرص فلحق ببلاد آذربجان فشرع بها دين
المجسية  2قر خرن منهاء متوجها عيياة وو ببلخ
ولٍ
خلى
دع
لاس
الن
فلمًا قدم عليه وشرع له دينه اتجبه فقسر ,ا

فيه وقتل فى ذلك

من بعيته مقئلة عظيمة ودانوا به فكان

وقلنك امكتعابسك ناك سمه

هره من
اايغي
وتنك عمف سنة» وأم

اهل الاخبار والعلم» بأمور الاواثل فانه ذكر أن كى لهراسب كان

تحمودًا فى اهل ملكته شديد
شديد

القمع للملوك لخيطة بااينشهر

التفقك لاعحابه بعيل الهمة كتير الفىم فى تشبيد

البنيان وشق الانهار وعارة البلاد فكانيت ملوك الروم وماغلرب
ووالهند وغيمرم جكملون اليه فى كل سلنة وطيفة معروتة |
أ ( 00. 112ه

سن

شخلابؤة د

(51
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أللهبهفقالوا كيف نقيم ببلدة قى خُربين وغضب الله على
اهلها فأبوا أن يقيموا فكتب بحت نصر الى ملك مصر أن
عبيدًا لى هربوا متى اليك فسرحه» الى ولا غزوثك 2
بلادك ثيل فكتب اليه ملك مص ,ما م  625وكلنغ الاحوار
ابناء الاحرار فغواه نتن نصر فقئله وسبى أمحل مصر ثم صارةة

فى أرض المغرب حتى بلغ اقصى تلك الناحية ثم أنطلف بسبى
كتير من اهل فلسطين والاردن فيه دأنيال وغيره من الانبياء ء؛

قل وفى ذلك الزمان تفرقت بنو اسرائثيل ونزل بعضه أرض ©

كاز بيثرب ووادى القرى وغيرهاء قال ثر اوحى الله الى أرميا
فيما بلغنا الى عامر بيت المقدس كال اليها فأنولها غتري ه؛
اليها حنى قدمها وى خراب فقال فى نفسة سكان الله أمونى
الله أن انزل هذه البلدة واخبرى أنه عامرها فتى يعر فعذءهء

ومتى يكحبيها الله بعك موتها ثم وضع رأسه قنام ومعه ٌاره
وسلة فيها طعام فكث فى نومه سبغين سنة حتى فلك حت

نصر والملك الذى فوقه وهو لهراسب املك الاعظم وكان ملك5؛
لهراسب ماثة وعشريى سنة وملك بعده بشتاسب ابنه فبلغه
فل بلأد اشام .انها خراب::وان..السباع .فد كترت فى ارض

فلسطين فلم يبف بها منالانس احكٌ فنادى فى ارض بابل
فى بنى اسرائثيل ان من شاء ان يرجع الى الشأم فليرجع وملّك
عليعٍ رجلا من آل داود وأمرة ان يعر بيت المقدس ويبنى ٠ه

©4( 0.

.وابناء الاثبياء م©( "1

.سار ل

(2

.نوجي 1

ابعر دوذ ' '1ريعرها ( 108

(2م
1.آاظ

هل

صنق ها اجن 'الاقوار الى أرمن الروم  حن :عتيلي للمجدز شتيحد|
حتى اى ذمشق فصالحه اهلها ووجه قثد!ا له فأق بيت المقدس
رهائى وانصرف فلما بلغ طبرية وتيت بنو اسرائثيل على ملك

5تلوه وقلوا راهنت أل بابل وخذلتنا واستعدوا للقتال فكتب
فق
حنى يوافيه وان يضرب أعناق الرهائن الذين معه فسار حت

نصر حتى

أقى بيت امقدس فاخث المدينة عنوة فقتل القاتلة

وسبى الذرية قل وبلغنا انه وجد فى سجن بنى أسراثيل
أ0رميا  0التبى]«وكان اللداتع بعقة نبينا نيما يلغنا [000 1

اسرائيل يحذرع ما حل به من حت نصر ويعليمٍ أن الله
مسلط عليه مى يقتل مقاتلتم ويسبى ذراريج ان لم يتوبوا
وينزعوا عى سيى اعاله فقال له حت نصر ما خطبك ذاخبره
أن الله بعقه الى قومه لكحذرمع الذى حل بع فكدّبوه وحبسول

ف:قال إخدت نصر بس القوم قيم > عصوا رسول رباع وخلّى سبيله
واحسى اليه فاجتيع اليه من بقى من ضعفاء بنى أسراثيل فقالوا

أنَا قد اسأنًا وظلمنا وحن نتوب الى الله تما صنعنا فأادع الله
أن يقيل كيتنا فحنا ريه ناوجى ألية أنه عد تعاة فان

©
كانوا صادقين خليقيموا معك بهذ البلدة فاخي بها أم
رص" مغوععه  0002.,ققصز عه غ28( 38

.قصاهم © وننآه©( 5

نا وأرميا .و7. 88 5ك اه  6620,أورميا تنام
.مما  1غء ©( 1818

4

عيدها تناو

 21ارد( 1680 615 6110521 212106 2. 1

.امرك , 6138أمر 4( 1

رلا

مى .تببه فأراعم اياعاء فوضعوا المنشار فى وسطها فنشروها حتى
تدى
د وق
حا»»
قطعوها وقطعوةه فى وسطه

"١

بقصظذ شعيا وقومه من

بنى اسراثيل وقتله اياده حيد بن سهل البضارى قل دما اسماعيل
أبن عبد اللريم قل حدثنى عبد الصيكد بن معقل عن وهب
5

أبن منيه ©

ذكر لحم لهرألسب
نصر بخى

أسراكيل

وأبند بشناسب
وشاخر

ته

وغدو باخدت
الوهقدس

 00كن خسن سن الفرس لبراسب بن كيرجئ بدن
كيمنوش بن كيفاشين باختيار كخسرو اياه فلها عق التاج
كن شد ذل حكن موتون البر على غيره .واتكن سريرا من 5؛

ذهب مكثّلا بانواع لدوامر للجلرس عليه وامر فبنيت له بأرص
خاسان مدينة بلخ وسماها لمسناء ودون الدواوين وقرى ملكه

بانتخابه لنفسه للنود وعير الارض واجنى الكراي لارزاى الملسنود

ووجه خت نصر وكان أسمه بلفارسية فيما قيل خترشه»  #؛4
خدثن عن هشام بى كيد قل ملك لهراسب وهو أبن اخى !5

*كان
قبوس فبنى مدينة بلدر فاشتدت شوكة الترك فى زمانه و
منوله ببلخ يقاتل ء الثرك /رقل وكان بخين نصر فى زمانه وكان
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مه
المدينة والهيكل وسى بنى أسراثيل وجل الى بابل فكتوا بها
آلى أن رذهم الى بيات المقحس كيرش *بى جاماسب© بسن
أسب  5من اجل القرابة الننى كانست بينه وبينهم وذلك أن

مدي أشتر ابي يجاويل #وقيل0
كا ريل

حوس عفرل نويدة

0
د

فكانجميع
ا ملك بيد

القدس والشام لأشتاسب بن لهراسب ومله على ذلك كله حت
نصر © »

زنك وحيية بى اسكحاق فييا حدّتثنا أبى حيد

قال سا سلمة عنه اصنديقة ملك بنى أسراثيل الذى قد
ذكبنا خيره لما قيضم الله مرج أمر بنى اسرائيل وتنافسوا/
اليلىك حتى قتل بعضهم بعضا عليه ونبيهم شعيا معهم لا

ببجعونى اليه ولا يقبلون منه فلمًا فعلوا ذلك قل الله فيما

بلغنا لشعيا قم فى قومك أو 2على لسانك فلمًا قم انطف .الله
لسانه بالوحى فوعظهم وذكرهم وخوفهم الغير  2بعد أن عد
عليهم نعم اللد  6عليهم وتعرضهم للغير قل فلما فرغ شعيا المهم

مى مقالته عدوا عليه فيما بلغنى ليقتلد فهرب منهم فلقيته

شجرة فانفلقتن له فدخل فيها وادركه الشيطان فاخف بهدبة
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سرعب
كبا ستكاريبا هذا الوضل اورعم' اننه .شما احاط ببيتك
' المقدس بجنوده بعث الله ملكا فقتل مى اكابه فى ليلة واحدة

نه الفا وخمسة وثمانين «الف .رنجل»  22وكان ملكه الى أن
| اسك تشسعا'وحشريلى سنغ» كم ملك بعكه فيما قيل امرع
منمنا

بن حدوفيا لله أن تو

ديسا

سناذ» ثم ملك و5

وخيسين

كذ امون بى  منشا' الى أن" قتلم *اصكابء :اتنعئ حش .سن »
ثم ملك بعده يوشيا بى امون الى أن قتله 2فرعون الاجدع
المقعك ملك مصر احدئى وثلثين سنة» كمة بإمواحاز بن يوشيا
اأخصه
وكان فرعيون الاجدع قلح خسوأه وأسره و

فرعون الاجدع يوياقيم © بن بلسواحاز كل

الى صصرر © وملّك

ما كان علبد

أبوة )0

ووظّف عليه خرجا ء يودّيه اليه فكان يواقيم يجبى ذلك فيا
وا هن بتى  ١اسراتيل* :وكمله يما زعيوا /راكنتى  عشرة سنخ ؛
تم ملك امرعم مى بعده يوباحين؟ بن يبياقيم فغزاه ست نصر
فأسره واشخصه الى بابل بعل ثلتة اشهر مى ملكه وملّك مكانه
متنيا  2عمه وسماه صديقيا  2نخالفه فغراه فظفر به فأوثقه وجله 5
ألى بابل بعك

يديم وسمل عينيه وخرب

أن ذبسج وأبده بين
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لينخروا من وراءم وليكرمم ولجكملم حتى يبلغوا بلادثم فبلغ
قدموا بابل فلما قدموا جمع الناس فأخيرم كيف فعل اللد
كنوده تقال له كهانه وسكرته با ملك بابل فك كنا نمدا
وك أمة لا يستطيعها احد *من رب 2 8فكان امر ستحاريب
ما وفوا ينع قز كفات الله أياه تذكرة وعبة؛ كم الدا”'
سد كاريب

 01سذ كاريب

بعك

ذلك

سبع

سنين

وقك

ثم مات ©

كان أعرج وكان عرجه من عرق دنا

انما طمع فى ملكتم

(ومانته وضعفه

زعم بعض

وأن سن كاريب

وانه قد كان سار اليه قيل »

سنحاريب ملك مى ملوك بابل يقال له ليفر» وكان نت نصر
0

عاك

كانبه وأن الله أرسحل علب

ريكا أعلكن

جيشه

وأقلت .هو وكاقبه بوان فل البابلى #قتله ابن له وان حار
 5نصر غضب لصاحبه فقتل ابنه الذى قثل اباه وان سنحاريب
سار بعى ذلك اليه وكان مسكنه بنينيى مع ملك أذربجان
يومئذ وكان يدي سلمان الاعسر وان سنحاريب وسلمانى اختلفا

فتحاريا حتى تفاقى جنداها ء» وصار ما كان معهما غنيمة لب
أس اشبل “

* وقال كر بعضاع كل

الخد

غرأ حوق با صاحنة
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منكثابهاحدامبحتنشّرنجعلومفىلجوامعثراتابمملك
بنى اسراثيل فليا رآ خر ساجذا! من حين طلعت الشيس

حتى كانت العصر ثم قل لسنحاريب كيف ترى فعل ربنا بكم
الم يقتلكم 1

وقوه أوأخنوانتتم 'غافلون فقال ستكاريب

آله قى اتالى خبر ربكم © وتصسره لاوجت

حار امن بلادى لم

اران

اللنى :ركم 5

 2يلقنى 6

الشقوة الا قلة عقلى ولو سمعت او عقلت ما غزوتكم وآلن
الشقوة غلبت على وعلى ممنتى

فقال ملك بنىاسرائيل ليد

لله رب العرة الذى كفاناكم بما شك أن رينا فر يبقك 1
منعك الى ماث 00
معك لرامة لك عليه وتلنه انما أبقاك وم
ل معك

ان

لتردادو

شقتوة"قى الدتيا وعذابا  3الاخرة

ولنتخبروا من وراءكم بما رايتم من فعل ربنا ولتنذروا 3مر الماك
'ولولا ذلك ما ابقاكم ولّدمك ودم من معك أحون على الله من

ل قراكالقوتلته' 2ثر اى .ملك بنى اسرائيل :امبر امير حرسه
فقذف ف رقاب لتوامع وطاف به سبعين يوما حول بيت المقدس ى,

وي ترز جكلاستي مال

وكان يرزقاع كل يسيم

سناكاريب لملك بنى أسراثيل القئل خير مما تفعل بنا فافعل ما
:

2

ع

0

أمرت َك بج الملك الى ساجى القتل فأوحى الله الى شعيا
ثىيل
ا بن
رلك
س لم
اقل
النبى أن

8
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يسل سنحاريب ومن معه

.عع آنا 74.؟ وخبره ©( 118

.ولنودادوا 1

ولمؤدادوأ ( 14

.مده

فراخ لو قنلت
18

0
فانيت اعلم به من نفسى وسرى وعلانيتى لك وان الرجان
اسبحاب له وكان عبدًا صانا تأوحى الله إلى شعيا امه أن
خبر صديقة الملك ان ربه قد استحاب له وقبل منه ورجه وقد

راى بكاءك وقد اخر اجلك خمس عشرة سنخ وأجاك من عدوك
5نكاريب ملك بابل وجنوده فلما قل له ذلك ذهب عنه الوجع
س

وانقطع عنه الشرٌ ولمزن وخر ساجدًا وقل يا الهى واله آبإعى
لك

سحجدت

وتمبكت

وكرهت

وعظمست

أننت

الذى

تعطى

عالم الغيب والشهادة انت الاول والآخر والظاهر والباطن ,وانت
 00نرحم وتساتكبب

دعولا امصطرين أنت

الذى أجبت

دعوقى وريعت

تصق >؟ تللشي) رفع رأسه اوحى الله الى شعيا أن قل للملك

صديقة فيامر عبدًا من عبيده فيأنيه ماء التبين فيجعله على

فرحته فيشقى ويصبم قل برىٌ ففعل ذلك فشفى وقل الملك
نتشعيا النبئ سل ربك ان ججعل لنا علما بما هو صانع بعدونا

ودهذا! فقالٌ الله لشعيا النى » قل له.انّ فى كفيتك عدوك 2وأحيتك
منهم

وأنهم سيصبكين موتى كلهم الا سنكاريب وخمسة من

كتتابه فلمًا اصبكواء جاءه صار  1قصرخ على باب المديفة با
ملك بنى اسرائيل ان الله قد كفاك عدوك فآخري ذفان سنحاريب

ومن معه قل لكوا فلما خري الملك التمس سنحاريب فلم يوجد
فى الموى فبعث الملك فى طلبه تأدركه الطب فى مغارة  4وخيسة
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الاحدات
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معد

اللك علمهم سناكساريب ©

ملك

بابل

معد سثماتئة الف راية تأقبل سائرا حتنى نيل حول ببت املقدس
والملك مريض فى ساقه قرحة نجاءه النبى شعيا فقال له يا ملك
بنى اسراثيل ان سنحاريب ملك بابل قك نبل بك هو وجنوده

فى  8ستّيائة الف راية وقد هابهم الناس وفرقواء منهم فكبر ه
ذلك على المك فقال يا نى الله هل أتاك وحى من الله فيما
خقوت

فتخبرنا د كينفا دفعل الله ينا وبس د كاريب وجنوده

تقال له النى عم ل يأتى وحى حدّث” الى فى شأنك فبينما م
 700تل

الحى الله أ شعيا النى "أاناأنت :ملك ب

 :-:أن برص أوصبية ويسخلفن ,على ملكد 'حن يش ه:
اخل بينه ثاى النى شعيا ملق بى اسواثيل صنديقة تقال له
* أن ربك قل

0 0

أوحى

اك

أن أمرك كر توصبى

وصيتك
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وتستخلف

عل الملك من أل بيك انها ميك فلم فل ذلك

شعيا لصديقة اقبل على القبلة /:فصلى وسبص ودعا وبكى وقل وو
يبكى ويتضرع إلى الله بقلب تخلص وتوكل وصبر وظىّ صادى 5د
اللهم رب الارباب واله الالهة القدوس * المتقكس يا ران با رحيم
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ولتعلن علا

جهنم  00حصيرا فكانت بأنسوراثيل

وفيتع الاحداث

والذنوب وكان الله فى ذلك ماتكاوزا عناع متعطفا

سنا

أنول الله بم فى  2ذنيبام ما كان

علمييم

البيهم * وكان 1

تنكم آليهم فى لخبر عنهم عل لسان .موسى  +فكان اول ما (دإلا '

بهم من تلك الوتاتع أن ملكا منهم كان ينكى صديقة فكان الله
اذا ملك الملك عليهم بعث نبيًا يسدّده ويرشده فيكون فيما

لين "وبين الله كدت اليه ىق أمرج ل ينرل حلي الا 00
يومرون باتباع التورية والاحكام التى فيها وينهونهم عن المعصية
ويلصونهم الى ما تركوا من الطاعة» فليا ملك ذلك انملك بعت
 5الله معد

شعيا
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وذلك

قبل مبعت

عمبسى

وزكرياء

وكيى» وشعيا الذى بشر بعيسى ونحيد» فلك ذلك الملكى بنى

اسواثيل وبيت المقحس زمنًا فلا أنقضى ملكه وعظين 7فيهم
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يهوشافاظطظ بن أسا  .أن ا خيسخ

سنخذ» تم ملكت

عتليا وتدمى غوليا © أبن عيرم أم

أخزيا وكانت قنلت أولاد ملوك بنى اسراثيل فلم ييف منه الاة

يواش  3بن اخنيا انه ستر عنها ثر قتلها يواش واصحابه وكان
ملكها سبع سنين» ثم ملك يواش

بى اخنيا الى أن قتله (تكابه

وهو الذنى قنل جدّته فكان ملكه أربعين سنة» ثم ملك أموصيا
أبن يواش الى أن قئله اككابه > تسعا وعشرين سنخة» *قم ملك
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سمي

ان اسا ظهر علانيةٌ واهلكنى صديقه سرا وانّى كنت انظر الى
اسا ومن معد» واقفين لا يقائلون وشذرب واقعة فى تودى' فلما

ودلى
راى اسا ان زرجًا قد ولى مدبرا قل اللهم ان زرجا ق
مديرا وانك أن  2م تل ء بينى وبينه اأستنفر علينا قومه ثانية

:تأوحى الله الى اسا انك ل تقتل

من قتل منه وللتى قتلته

نقف مكانّك ذانى لو خليت بينك وبين لكي جميعًا» اما
يتقلب ء زرج فى قبضتى وأى ينصره احلد :مى  :وأنا لزرج بالمكان

الذى لا يستطيع صدودًا عنه ولا تحويلًا واتى قودعبين لك
ولقومك عساكره وما فيها من فضة ومتاع ودابة فهذا إجرك اذ

ٌ لعي ا لول الويس منك إجوا على نصرتك» فسار زري حتى
اق الجر يريد بذلك الهرب ومعه ماثة الف فهيوا سفن ثر
اكبى]ز انبيا /كلما ساروا فى الكو بعيث الله الرياح من أطراف
الارضين والكار ألى ذلك البكر واضطربت من كل تاحببة أمواجه

وضرب السفن بعضها بعضًا حتنى تكسرت فغرق زرج ومن كان
واضطربت به الامو حتى فرع لذلك محل القوى حول

5عه
م

وريجفيت الارض فبعث أسا من يعليه علم ذلك فوحى الله اليه
والله اعلم ان أهبط أننت وقومك واهل قراكم فضخذوا ما
غنمكم  4الله بقوة وكونوا 2فيه من الشاكرين ذاتى قد سوغتن
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سل

شقى انك لسن تعلم ما تقيل ولستن تدرى اتريكد ان تغالب

ربكا بضعفك ام تريى أن تكائره بقلتك هو اعر شىء واعظبه
١كلدك درء اوافيه يعباقه أذل :واضعق""عنل»ه من أن-ينظرو!

الله مقلنة وفو» مى' فى موقفى هذ ول 'يغب احد :كان
الله معه فاجتيهل با شق بجهدك حتى تعلم ما ذا كل بك 5

ان يرموخع بنشابع فبعث الله ملاتكة من كل سماء والله اعلم
نشابع حال المشركون ببن ضوء الشمس وبين الارض كأنها “تابخ

فنكتيها الملائكة عن أسا وقومه ثم ,ميث بها الملاتكذه,

طلعن

قوم زر فاصابيت كل رجل من نشابته التى رمى بها فقتلوا
رماتنج كا
حون

كلها وأسا وقومه فى كل ذلك إحكمدون
اليه

بالنسبجج

وتراءن"

املاتكخ

لج والله

الله تدر

أعلم ذفلها ,آم

التشفى رري وقخ الرعث ق:قلبة :وسقط ى :يده وقال ان اتنا
لعظيم
يغلب

كين
سكرع

ماص
2

م وكا وكذلك
ول بطيف

باغو اسراتيل

مكب ع عام

حبيت

كانوأ ل 54

وأنها العالموة من

مص

وبه ساروا فى الجر ثم نادى الهندى فى قومه أن سلوا سيوفكم

ثر آجلوا عليه جل واحدة فلقوع فسلوا سيوفج ثر جلوا على
الملاتكة فقتلتج اللائكة فلم يبف د

امافة (6 ©2ع) 2 1128,
متخ كاك اللاظ 2
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خهر زرح ونساته ورقيقه
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أن عبدك زرجا يكابدك ويتناولك وخر» بغير تخر وتكلّم بغير
وأنتك

صكدنق

وشاعده  6فاوحى الله آلى أسا والله

حاضر ذلك

اعلم انه لا تبديل لكلماق ولا خُلفالموعدى ولا تحويل لامرى
فآخمس من مصلاك قر مر خيلك ان تجتيع ثم أخرج بع ومن
075

0

م

قيل له نمي اثنا عشر رجلا من روسائه #مع كل رجل منهع رعط
من قتَوْملة غلما ان خرجوا :ودعوا :اعاليج بان لا يرجعون  2إذ
الدنيا فوقفوا لزرج على رابية من الارض فابصروا منها زرجا وقومه

خلفا انضرع ازرج نفض رأسه ليسخرء منهٍ ول انما نهضصت من

 0بلادى وأنفقت أموالى مثل هولاء ودعا “رعن ذلك بالنفر الذيين
كانوا نعنوا عنده أسا وقومه فقال كذبتمهلى وزعتم أن قومكم
عوند2

ا

فامر بق والامناء ى الذيى كان بعدث  /لتبروة خب

فقتلوا جميعا *واسا فى ذلك كثير التضع  #معتصم بربّه 2فقال

زرس ما ادرى ما أفعل بهولاء القوم وما ادرى ما قدر كلتم فى
 51كتوتنا
زرج

0

لاستقاع عن المكاربة وأرى أن

 71اقاتج فارسل

إلى (سا
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نعدنا به وذزعم

كعال

الذى

لبر أبن صديفك

انه رخلصئى ما» ذا يحل بكم من سطواق انتضعون ايكيكا (0
يدى تأمضى فيكم حكى أو تلتمسون قتالى 0فاجابه اسا فقال يا
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بعد

الى دل أن أتسشم أن لو كبك » السنوات والارض عن فيهن
| لمجعلت لك من جميع ذلك نخرجًا ذانا الذى ابعث طرَفًاه من
زبانوتى يقتلون اعداءى فانى معك ولن بخلص اليك ولا الى

وجهد فأخبرع بما قيل له فأما المومنون فصكّقوه واما المنافقون و
فكذّبو وقال بعضاع لبعض

أن أسا

أعرج وخوج

دل

أعسرج وألى

كان صادقًا أن الله قد اجابه اذَّا لاصلمم  +رجله وتلن يغرنا

ويمتينا» حدتى تقع لثرب فينا فيهلكناء فبينا الملك يخبرع
عن

صنع  /الله بهم5ى
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أن لدم

9

بالله.ه وكتب

رسل
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:

فيها أن أدع صديقك

من

زرج

8

فدخلوا
ٍ.

أبلها
ّ

الذى اضللت به قومك

فليبارزنى جنوده وليظهر لىمعا انى اعلم انه لى يطيقنى /
هو ولا غيره لانى أنا زر الهندى الملك فلما قرأ اسا التب
التى قدم بها عليه جلت عيناه بالبكاء ثم دخل مصلاه ونشر

تلك اللتب قذام  2الله ثم قال اللهم ليس لى تىء مى الاشباء د

بك الى سى .لقاكك خير أنئ #خيف أن :-يطفاً هذا النور
الذى اظهرته فى ايُامى هذه وقد حضرت هذه الصحائف
وعلمست ما فيها ولو كنين المراد بها كان ذلك يسيرًا غير
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فرعون ومن اتيعه وبالتضرع الذى تضرع لك© عبدك داود

له من بعك الضعف 2القوة ونضرته عل

فرفعنه 5

جالوت للبار وهزمته وبامسلة التى سألك بها سليبان نبيك
ووفبت له الرقعة وملكتة حال كل اانا
فنكنه م

افك وكين انو

رمق الدنيا وتبقى وحدك خالد!

ف كتفت وجديى 1لا خبلل؟  أشالك ا الي ار ا
باجابة دعوق فى اعري مسكين من اضعف عبادك واقلهم
ل

عظيم وحؤب > ديك

وهن #تححل نينا 8

لا يطيق

كشفه غيرك ولا حول ولا قوة لنا 2الا بك فارحم ضعفنا بما
0

|قانتكك شنرحم 2

تشاء

ما نشاء»  .وجعل

علماء انق

اسراثيل يدعون الله خارجًا وم يقولون اللهم أجب اليومء
عبدك فانه قد اعتصم بك وحدك ولا  /ناكل ببده "وبين ناد
وأذكر حبه اياك وفرافه امه وجميع لخلائق الا من اطاعك»
فألقى الله على أسا النهيم وهو فى مصلاه ساجدًا ثم أتاه من

5؛ أللهآت والله أعلم فقال با أساانلخملبيب لا يسلم حبيبة
وأن للهعر وجل يقول الى قد القيت عليكم نحبتى ووجب
لك نصرى فنا الذى أكفيك عدوك فانه لا يهون 2من توكل
على ولا يضعف من تقيرىاى كنت تذكرى فى الرخاء وأسليك

عنك الشداتك وكنت تدعوى آمنّا وانا اسلمك خائقًا أن الله
"
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الى هولاء القوم فدافعون اليهم ايدينا لعلّهم أن يرجنا فيقرونا
فى بلادنا قال لهم اسا الملكتك معات ١اللق" 1قلقو

اإيدى الكفرة وأن نتضخلى بَكت

اننا فاق

"الله.وكنات :للفجرة قالوأ فالخعل

لنا حيلة وأطلب الى صديقك وربّك الذى كنت تعدئاة بنصوء
كااىة] *الباد وال :ا

كككتناءاك الامان :نه فان كنف

وضغنا ايدينا ف 'ايحى عذونا لعلنا نخلص بذلكى من القتل
قال لهم اسا أن رعى
ل

دك

ب

زر

تاجد من رأسم * وحل

نيك بذع

0

اه
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ولبس

يقلب 0

من خلقك حيتث شتت
عظبنتك

يرح بالننضرع والتيتل ولاستكانخة
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0000
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الوماد م0
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ود

لا يدرك قسراركولا 0

أننت اليقطان :الذى لا تنام

لا اقبليكت الليالى :والايام

0

وللديد الذى :؛

'سألك بالمسلة التى سألك بها ابراعيم

خليلك ناطفات بها عنه النار وللقته بها بلابرار وبالدمء
الذى دحك به جيك موسى فأجيت بنى أسرائيل من الظلية
وأعننقنهم

به

من

ا

وسيرت
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غيم
يديكم » عساكرمحتى يعلم أعداوك أصنديق
ل

أسا لا يطاق

ولا يهرم جنده ولا خيب مطيعه فنا أتمهلء له حتى

يغرغ من

6

حاجنه

وعساكرة لك ولقوميك

أسوفه لع ليت عيذ

خولا فسار زرج ومن معه حنى حلوا على ساحل

ةكن
ي

دفنوأ انهارها وم

ألا كلخ يوم حتى

نرشيش  4فلم

|» مروجها حتى

يديد فل ابلياع وعدت  0تلك 0

جبالها 0

اسا الملك فبعث ابي طعليعة من قومه 5 3اعد 4
رأس تل 0
وله

00

0
آذانهم

(منا فأخبروه هامر

ل

متلخ

ومتكتل

أفيالج

شرعدون
وخيولخ

0
0

وما

ظننًا أن فى الناس متلهم كثرة وعذة قلت من احصاتهم
5ونّنا وقلّن *من قتالهم 2حيلتنا وانقطع يما بيننا وبينهم
عق
رجاونا فسمع بذلك اهل القرية فشقوا تيابهم وذروا التراب على
رووسهم وعاكجوا بالعويل  2فى أزقنهم وأسواقهم وجعل بعضهم بودع

بعضا ثر ساروا حتى أتوا الملك فقالوا حى خارجون بأجيعنا
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بن اجنده الغا من جنودى  لبدخلن اسا ارضى أسيرا ولاقدمن
بقومه سبيا فى جنودى تجعل زري ينتقص  5أسا ويقول فيه
ما لاينبغى فبلغ اسا صفيع زرج وجيعه عليه فدعا ربه فقال

اللهم انندت الذى بقوتك خلقتء السهوات والارض ومن فيهن

حدى صمار جنيع ذلك ق :قبضعك انات ذو الأثاة الرفيقة 45
والغضب الشديد اسألك ان لا تذكرنا بخطابانا » فيما بيننا
وتنك

ا

تنعدنا

ولا

3جوينا /رعلى

معصينك

نا برينك
وا
ولانى كد ن

التى جعلتها للضلائف فانظر الى ضعفنا وقوة عدونا وأنظر الى

اأقلشا وكق:ه عذوتاي *وانظو إلى ما ني * 2فيه:إمن .الضيف
والغم وانظر الى ما فيه عدونا  2من الفرح والراحة فغرق زري 0
وجنوده فى اليم بالقدرة التى غرقت بها فرعون وجنوده واكجبيت
موسى ,وقومه واساللك

أن تكحل عل

زرج وقومه عذأبك

بغانخ >

حاف أشا رق اللكام؟واللدا اعلم الى اقين .سمعيت :كلامك:اووصل
اشن عخوارك,وانى .عكق :عرشين »:وان أن غرقت زرج الهندى

وقومه لر يعلم بنو اسرائثيل ولا من كان حضرتهم كيف صنعت ة!
اؤكدق *سأظير فى زرج وقومد لك **ولن اذبعك #قدرة من
قدرق حتى  7اكفيك مونتهم وأهب لك غنيمتهم واضع فى

دفن
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واس مع من سوام من الامم ممى جرت عليه لسزرج طاعة

كَتَبَ من زر لخبار الهندى ملك الارضين آلى من بلغته كتبى

أما بعد فان لى ارضًا قد دنا حصادها واينع ثمرها واردت أن

تبعثوا ال بعمال اغتّيهم ما حصدوا منها» وم قوم قصوا
#عنّى وغلبوا على أطراف من ارضى وقهرو! مى حت

أيحيهم

من رقيقى وقد منحتهم من نهض اليهم مجى فان قصرث بكم
قوة فعندى قوتكم فانه لا تتعطل خرائنى» فاجتيعوا اليه من

كلّ ناحية وامللوه باخيل والفرسان والرجال  2والعدّة فلما اجتيعوا

عنده امكنهم من السلاح ولإهاز من خزاثنه ثثر امسر ياحصاء
 0عدد 2وتعبيتهم فبلغ عددع الف الف وماثة الف سوى امل

بلاده وامر بمائة مركب فقرن  +له البغال كلل اربعة ابغل جميعًا
علي سوييو وقبة وق كل قبا منها جارية ومع ,كل 'مركدا

طش لمق الى »وخا لقيال من قيلت نفيك الا ”0
من عساكره مائة الف وجعل خاصته الذين يركبون معه مائة 4

 5من رووسهم وجعل فى كلل عسكر عرفاء وخطبهم وحرضهم على

القتال فلما نظر اليهم وسار فيهم تعزز وتعظم شأنه فى قلوب 6
من حدضره

قر قال زرج أبن صحيق

اسا هلل يستطيع أن

يعصيه منى أو من يطيقف غلبتى فلو ان اسا وصديقه ينظران
الى والمى جنحى ما اجترءا على قتالى لان عندى بكل /واحك

الاك
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هولاء الامناء عليه فقالوا يا ايها الملك ان معنا محديةٌ نريد

أن نهديها لك من ظرائف بلادنا أو تشترى متنا فرخصه»
عليك قل *( 2 #اثتنى بذلك حتى انظر اليه فلما انده به
قل له هل يبقى هذا لاعله ويبقون  +له قلوا بل يفنى هذا

ويفنون اهله قل له اسالا حاجة لى فيهء انها طلبتى ماه
تبقى بيجته لاهله لا نزول ولا بزولون عنه دجوا من عذده

ورد علي مديتج فساروا من بيت

المقدس متوجهين ألى زرج

الهندى ملكة ذلما اتى نشووا له كتاب خبرع وانبود /بمنا
انتهى اليه من امر ملكه واخبروه بصديق اسا فلما سمع زرج
كلامم اساكلفم بعوّته وبالشمس والقير اللذين يعيدونهيا ولهما 0؛

يصلون أن لا يكتمه من خبر ما رأوا فى بنى اسرائيل شيا
فصدقود فلما فرغوا من خبرث وخبر اسا ملكه وصديقه قل لمم

زرج أن بنى أسراثيل لما علموا انكم جواسيس وانكم قد
اظلعتم على عوراتهم ذكروا تلم صديف اسا وت كاذبون أرادوا
بذلك ترعيبكم أن صدين يا ل ايف دان بأق رباكت رمن وه
الى ولا يأكبل من حدق ولا بأفسى قلوبا إولا اجيرا على
القنال من قومى ان لقينى بألف لقيته باكثر من ذلك ثر عد
زرج عنك ذلك فكتب إلى كل من فى طاعته أن ججهزواى من
كل ضخلاف جنذا بعكتهم حتى استيك باجو وماجوي والنوك
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وقمون "اللتاع "ما له يقكر علىء-مثله انده ااستفرغ لكراتن ال
كان موسى سار بها من مصر ولألى الذى كان بنو اسرائيل
اخذوا وما جمع يوشع بن نون خليفة موسى وما جمع سابدمان

أَئْن" للكباء والملوك من الغناء اللثير والآنية الى لا ايقدرا حل
مثلها قل الامناء فا قتاله وبأئ شىء عظمته وما جنوده اراياتم
عليه ففتق ملكه ما كان اذَّا قتاله اياه
اه
0
ومااغلته "وعكى :اجتوقه آم اماق لشيئل ١والفؤزمنان لكلييه أوهسن 8

أجل » كثرة جمعه وخزاثنه  7وقععت فى قلوب الرجال هيبته

فأجابع القوم وقلوا أن اسا املك قليلة عدّته ضعيفة قوته
غير ان لذ ضحيقا! لو 'دذاة" واستعان  2بع عل “ 1يريال انبل

ازألها فاذ #كان معه صديقه فليس تىء من لخلف يطيقه قال
له الامناء ومن صحيق اسا وكم عدد جنوده وكيف مواجهته

وقتاله وكم عدد عساكه ومراكبه واين قراره ومسكنه فأجابع
القسيم أما مسكنه ففوق السهوات العلى مستو على عرشه لآ
عقن اللم

 51خصى حَدَد َ3الجنودة» اكز

لم عي لو امر الكر

لظم على * الب ولنو امو الانهار لغارت فى عتضرها لا يرى ولا
يعرف قرا وهو صحيق اسا *وناصرء  2فجعل الامناء يكتبون
ككل مقع أحبزوا “بل من امثر أسا رفسي انراد ارك 0000
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ويساخرجوا ما ام به ملك من اخبارم وكان أسا الملك قبل

تقكم الى نساء بنى أسرائيل أن لا يقكّر على أمرأة لا زو لها
بهية *امرأة لها زوي» الا قتلهاة أو نفاها من بلاده الى

جوائو انكار فان ابليس ثر يدخل على اهل الدين فى دينع
مكيدة فى يق من النساء فكانت المرأة التى لا زو لها لاه
كمي الا منتقبة ف رقة الثياب لثملا تعرف خليًا يذل هيلاء
الامناء بضاعتغ ما كقمنه ماثة درثم بحرم جعل نساء بنى

اسرائيل يشترين حَفْيَةٌبالليل سرالايعلم بهن احد من
ال دينهن > حتى انفقوا بضاعتم واشتروا بها حاجتتم واستوعبوا
خبر مدينتخ وحصونع وعدد ميافغ وكانوا قل كتموأ رووس

بصاعتع ونحاسنها من اللولو والمرجان والياقوت عديَةٌ تليلك
وجعل الامناء يسلون من رأوا من أهل القرية عن خبر الملك
 0آذ قر امشدرم ميع ..شيثا/وتلنوا امزاشان :الملك؛ لا يشترئى
شيا أن كان عنيًا *فان عندناء من ظطرائفث/ر البضاءات
تتعطيه *ما شساءم مام يدخل مثله فى خرائنه وان كانما
حناجًا فا جنعه ان يشهدنا فنعطيه 2ما شاء بغير قمن قل
له من حخضم 2من امل القرية أن له من الغناء  2ولخوائن
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تفعكم ذلك عندى وجعلتكم عليها ملوكًا وان كان كلامكم

كذبًا فاقى مُنزْلٌ بكم العقوبة التى تنبغى لمن كذبنى قل

القيم تكلم بالعدل وحكمت بالقسط ون به راضون فامر

عبيدل ,ذلك بلارزاى فأجريت علية :واختاز بن درن 100000
لويبعتخ جواسيس ذوصاع بوصيتهه وخوفع وحترم بطشه أن
هج كذب

ووعدم المعروف أن م صدقود وقآل لم زرج ا

مرسلكم لامانتكم وشككم على دينكم وحسن رأيكم فى قومكم
لتطالعوا الى ارضًا  3ارضدى:وتكتهوا الى .عبن إشانبنا كا
علم اهلها وملكها وجنودها وعددها وعدد مياهها ونجاجها
 01وضرقها ومداخلها وخارجها وسهولتها وصعيباتها حتى كاك

شاهى ذلك وعليه وحاضر ذلك وخخابيه وخذوا معكم من
لكراتن امن اليناقوت' والمرجان .واللسوة ما يفرغون الببد أك| را
وبشترون منكم اذ! نظروا اليه تأمكنغ من خرائنه حتى اخذوا

منها تجهوم لبر وحم ووصف للع القوم الذين اتوم  2الطرق
 5ودنُوج على مقاصدها فساروا كالتجار حتى نولوا ساحل الكر

قل ركبدوا "من حدى :ارسوا حعبل ساحل ايليا ف سار 50
دخلربها نحَلُوا » اثقالهج فيها وأظيروا امتعتعج وبضاعتع ودعوا
الناس الى أن يشتروا منه فلم يفرغوا ليضاءتج وكسدت

أتجارتج تجعلوا يعطون بالشىء القليل الشسىء #اللثير تسيلا
ف يخرجوم من قريتغٍ حتى يعلموا اخبارع وحقوا شأنهء
1
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بالطاعة وانقطعت فيما بين وبينه كل حيلة وقالوا فى فعل
هذا بأمه فأين نقع نحن منه اذا خالفنا فى امه ور تيه
الى دينه تاحتالوا له» كل حيلة نحفظه الله واباد مكث فليا

 ١ان لأ ص 2جلك يد ولا فل أهراق فده نترام تدرا

بان يهربوا من بلأده ويسكنوا بلاذ! غيرها نخرجوا مترجهين الى 5

زرج ملك الهند يطلبون أن يستحمله على اسا ومن اذبعه
فلما دخلوا على زري ساجدوا لهفقال له من انتم قالوا نحن
عبيدك قل واى عبيدى  +انتم قالوا نحسن من أرضك ©4أرض
ينا ملك مف ددبت
الشأم اتناف كنا نعتز بيلكك» حتى ظفهر

السن 0
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اين تجدتك وفوتك اليوم واين اخوك الساحر عن نصرتك لسن
اقنلك لقتلك أياه بل لكلفنك  2وتولّيك ما كان صلاحًا لك ألا
تنولاه وسأقتل من قنله ببغيه وجرمه ثم أمصر أن تقطع اعضاوه
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قيل وذلك انه لما صار حكذاء المدينة التى كان .فيها فروذ
و9

بينه وبيبنه صرب
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الاسباب فهلك ف.وذ فيها كلما
2
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اتصل خبره بكجسرو كتب الى برزائره عمه كتابا غليظا يعليه

فيه ما ورد عليه من خبر طوس بن نوذران ومكاريته فرون
اوخاه وأمره بتوجيه طوس اليد مقيدً! مغلولًا وتقدم اليه فى

القيام بامسر العسكر والنقون به لوجههء فلما وصلل اتاب الى
بوزافره جمع روساء الاجناد والمقائلة فقرأه عليق وأمر بغل طوس
وتقيبله ووجهه مع ققات من رسله ألى كخسرو وتولى أمر
العسكر وعبر النهر المعروف بكاسرود» 2وانتهى الخبر ألى فرأسيات

 0فوجّه الى برزافه جماعة من اخوته وطراخنته لمحاريته فالتقوا
موضع من بلاد الترك يقال له واشى  7وفيهق فيران بن ويسغان

واخوته طراسف بى جوذرز» صهر فراسيات وقاسف بى فشنجان
وقاتلوا قنالا .شديدا وظهر من بورافره ق ذلك اليم ,خضل لما
راى من .شكدة الامو وكثرة القتلى .حتى .ااحاز بالعلم .إلى .رووس
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بى بى جوذرر اليه» من بلاد الترك ملكد فليا قام بالملكة
3

بعد جله كيقاوس وعقد التاي على رأسه خطب رعيته خطبة

بليغة اعليج فيها انه على الطلب بام ابيه سياوخش قبل
فراسيات التركى ثر كتب ألى جوذرز الاصبهبذ كان  4باصبهان
ونواحى خراسان يأمه بالمصير اليه فلمًا صار أليه اعلمه ما عزمة

عليه من الطلب بتارة من قتل والده وام بعرضص جندهء
وانخاب تلثين الف رجحل منم وضليه  ١أل "طوين كن“ نودران

ليتوجه به الى بلاد النترك ففعل ذلك جوذرز وضمام الى طوس
لان قيمن اشخص ,ملعه جوزافو/ر٠بنى  كيقاوس» عم :كجخسرو

ابن لجوذرن اوجماعة ,كتين من احونه :وتقةم .كوخسرو الى 0؛
طوس أن يكون قصده لفراسياث وطراخنتهدم وألا جر بناحية
من بلاد النرك كارن فيها أَخْ له يقال له فروذف بىن سياوخش

5

أمراة يقال لها برزافريك  #كان سباوخش تزوجها فى بعض مدان

الترك أيام صار الى فراسيات ثم شخص عنها وه حبلى فولدت
فروف فاقام بموضعه الى ان شب فغلط  2طوس فى أمر فروف فيماة؛
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كتتاتيماء امن البوار روشا الم -تراحفاء انال حكن البكاا 0
فاصطلحا على دفع كيقاوس الى رستم ووضع لثرب فانصرف رستم
بكيقاوس الى بابل وكنب كيقاوس لرستم عتقا من عبودة الملك

ووتوجه ء وامره أن ججلس على سرير من فضة قوائيه من ذهب
كلع قزل تلك البلاد بيك ستم حتى هلك كيقاوس وبعده دهرا
طويلا ؛ قال وكان

05

وخيسين

ماس

وزعم

ة

ا

الفيس أن اول من سود لباسه على وجه الحداد شادوس بن
جوذرز

على سباوخشس

وأنك

ذفعل
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كبقاوس

فراأسيبات أياه وغلره به وانده

فشكل عل كبقاوس اؤقى .ليس" السواد واعلسد ااند لجل نلك 000

يومه يهم اظلام /روسواد» وقك حقى) ما فكب ابن االلبى من
ابد ع صابحك" السمل ,تابون اللي ل !هادزا فى شعر له فقال
قاط  .قابوس فى سلاسلنا

سنين سَبعًا وقت لكاسبها
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تخدتن عن هعشام بن صحمد انه شخص من خراسان حتى
ل ببسل ول ماابقئ شى؟ من  4الارض. ,الا وقن  6ملكته ولا

إن١لا اضرع السباء والذواكيب 2وضا 'فوقهنا .وان اله
اعطاه قوة ارتفع بها ومن معه فى الهواء حتى اننهوا الى
السحاب ثم أن الله سلبه تلك القوة فسقطوا فهلكوا وافلنك5
بنفْسه  605يومتذ وفسى عليه ملكه وتمزّقت الارض وكثرت
الملوك فى النواحى فصار يغزومم ويغزونه فيظفر مرة وينكب »6
قل فغرا بلات اليمن والملك بها يومتذ ذو الاذعار
أخرى>
ابى ابرعة ذى المنار بى الرائش فلما ورد بلاد اليمن خسر
عليه ذو الاذءار بن ابرعة وكان قد أصابه الفالمفلم يكر00.

قبل ذلك بنفسه قال فلما اظلّه كيقاوس ووطى بلاده فى جيوعه
فاسره

اج بنفسة فى جبوع كير وولك قحطان فظفربكيقاوس

واستباح عسكره وحبسه فى بثر واطبف عليه طبقا قال ورج

ان #جستان جل يقال له رسثم كان  /جِيارًا قويا .فيمن اطاعه
من الناس قل فرعت الفرس أنه وغل بلاديم اليمن واساتخرج و؛

فبوس  4من حبسه

وهو كبقاوس قل وزعم أمحل اليين

انه لما بلغ ذا الاذعار أقبال رسنتم خري أليه 2فى جنوده وعدده

كل يد منهما على عسكره وانهما أشفقا على
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فاتخناء الترك قثلا واسرّاة وخاربا فراسيات حربًا شديذً! وان

رستم قتل بيده شهر وشهرة  ابنى فراسيات وأن طوسا قتل
بيده كيدر اخا فراسيات» وذكر أن “الشياطين كانت مسخرة
اليقاوس» فزعم بعض اهل العلم بأخبار المتقدّمين أن الشياطين

والنين كانوا سخروا له اما كانوا يطيعونه .عن امر سليّمان ابن

داود ايام بطاعته وان كيقاوس امر الشياطين فبنوا له مدينة
سماها كيكدر #ويقال فيقدور وكان طولها فيما زعيوا تماماثة

فرسي وامر فضربوا عليها سورا من صفر وسورا من شَبه وسورا

الدواب ولخزائن والاموال والناس» وذكروا ان كيقاوس كان لا

يحدث «هيوأكل ويشرب ثم ان الله تع بععث الى المدينة التى
بناها كذلك من يكربها فأمر كيقاوس شياطينه بمنع من

قصل أخريبها فلم يقدروا على ذلك فلما راى كيقاوس الشياطين
5؛ لاتليق الدفع عنها عطف عليها فقتل روساءها وكان كيقاوس

مظفرا لا يناويه احد من الملوك ألا ظفر عليه ء وقهره وثم يرل
ذلك امره حتى حدّتته نفسه لما كان أوق امن ١العرا والدل
وقد  3يتناول قنينا “اله وضكل النيىء بالصعرنا إلى الت كا”
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فطلبوا ليلخ لاسقاطها ما فى بطنها فلم يسقط وان فيران
الذى سى فى © عقد الصلحم بين فراسيات وسياوخش لما

صح عنده ما فعل فراسينات من قثله سياوخش انكر ذلك من
فعله وخوفه عاقبة الغدر وحدّره الطلبَ بالثأر من والده كيقاوس
ومن رستم وسأله دفع أبنته وسفافريك ليه لتكون عنده الىم
ان تضع ما فى بطنها ثر يقئله ففعل ذلك فراسيات فليا

المولك فوجه فيما ذُكر كيقاوس الى بلاد الترك بى  3بن جوذرز
وامه بالحث عن المولود الذى ولدته زوجة أبنه سياوخش

الاتى للكراجه اليه اذأ قدت عل حيو مع امم *وان اويام,
شخص لذلكىء فلم يزل يفحص عن امر ذلك المولود متنكرا
حَينَا من الزمان فلا يعرف اله خبرا ولا يده عليه احد قر
وقف بعد ذلك على خبره فاحنال فيه وثفى أمع حنى

اخرجهيا

كن أرضل الترك الى كيقاوس» وقك كان كيقاوس فيما ذُكر حين
أتصل "به قدلٌ ابنه اشاخص جياعة من روساء قواده منهم  رساتمو,
ابى دسنان الشديد .وطوس بى نوذران  4وكانا ذوى بأس واجدة
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قيل رجلا مانلترك من عظمائج يقال له  0ممع العامة
وخش
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يعل
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انصرف عنه من

ابيه الى ابيه كيقاوس فلما صار سياوخش

ننك
جم
كان معه

الى فراسيات بوأه »

واكرمه وزوجه ابنةً له يقال لها وسفافريك وى ام كخسوته»
وثم ل يزل له مكرما حنى ظهر له من أدب سياوخش وعقله
وكماله وفروسيّته ونجدته ما اشفق على ملكه منه نأفسده ذلك

عنده وزاده فسادًا عليه سعى ابنّين له واخ يقال له كيدرء
 5بوداي 4عليه تددياك 13ياوه
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سياوخشن عليها فيما ارادت منه من الفاحشة بأبيه كيقاوس
حنى

انسلته عليه وتغير لابنه سياوخش فسأل سياوخش

رسام أن يسأل اباه كيقاوس توجيهه نرب فراسيات لسبب
منعه بعص ما لان ضمن له عند انكاحه ابنته اياهوصلج

جرى بينه وبينه مريدًا بذلك» سياوخش البعد عن والدهة
كيقاوس والتنحى عيا تكيده به عنده زوجته سوذابة ففعل
ذلك رستم واستأذن له اباه فيما سأله وضم أليه جندًا كتيفا

فشخص الى بلاد الترك ثلقاءة فراسيات فلما صار اليه سياوخش
جرى بينهما صلح وكتنب بذلك سباوخش الى ابيه يعليه ما

جرى بينه وبين فراسيات من الصلم فكتب اليد والده يأمرده؛

بمناقضة فراسيات ومناجرته للرب ان هو م يذْعن له بالواء
 ١ترقة عليه نراى'سباوخش أنإفى دعله ما كتب بوء

الصلم والهدنة من غيم نَقْض فراسيات شيا من اسباب ذلك
عليه عارا ومنقصة ومأتمًا فامتنع من أنفان امر ابيه فى ذلسك؛
ننسه اند ايوق ىم كل فلسل من ريج ابيقة .السى
700
تع

 21اب نفسها

فامتنع عليها

ومال بك الهرب من

أببد

فراسيل

فراأسيات فى *احخذ الامان لنفسه منه واللحاق به وترك م والده
فأجابه فراسيات الى  /ذلك وكان السفيرى بينهما فى ذلك فيما
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بلج واند ولك له ابن فر ير مثله فى عصره فى جباله 2وكماله
ونام خلقه فسماه سباوخش  2وضمه الى رستم الشديك بن
دسةان بن درامان > بىن حوردك© بن كرشاسب

بن اترط  +بن

سه بن نريجان وكان اصبهبف ساحجستان وما يليه من قفبله
 5إبوبيه ويكفله واوصاه به فاخذه منه رستئم فضى به معد الى
موضع عله ساكستان

فرياه رساتم وم بزل فى حاجر 5ه بجمع له

وشوطفلٌلمواضن والمرضعات وياتخيرفن له حتى اذا جرع 0

له المعليين فير له امنه :من اختاره اليعليها حت :اذا كان
على الركوب عليه الفروسية حنى أذ! تكامل فيه فنوق الآداق
 0وثاق فى الفروسيّة قدم به على والده رجلا كملا فامتحنه والده

كيقاوس 'قوجحة افد .ق كل اما اراد تارها فسر به ولآن |كبعالا0
توو فيما ذُكر ابنة فراسيات ملك الترك وقيل بل انها بنت
ملك
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مين يقولٍ بين» امب 2للناس انه كانوا يكذبونغ» ثم أن
نوستن تأكلين الطعام اتيناك بأطيب
الشياطين قلوا للارضةك ل
التلعام ولو كنت قشربين الشراب سقيناك اطيبٌ الشراب وللنًا
سننقل  5الماء والطين قل فه ينقلون اليها ذاك حيث كانت
لل شر الى  5الذى اتكون “قن .حسف لكشب فهو ماى

يأنيها به الشياطين شكراء لها» ١ وكان جميع عمر سليمان
ابن داود فيما ذك ,نيفا وخمسين سنة وفى سنة أربع من
*قل أبو جعفر4

الى بنك حبك المقحمن :انيب ذك ة
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لخبر عى  +ملككه اقليم بابل والمشوق
من ملوك الفرس بعد كيقباذ

وملك بعد كيقباذ بن زاغ بن دوجماه

كبقاوس
ابى كيسةير بى كيقبان الملك» فذّكر انه قال يممَ ملك أن الله
تع انما خولنا الارض وما فيها لنسبى فيها بطاعته وانه قتلى,
جماعة من عظياء اليلاد النى حصوله وى

حواليع من الاعداء ان يتنا

بلاد»ه ورعيته من

يا شاك وافو كر يسك
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خافون أن خري فيعاقبع وكانت الشياطين تجتمع حول لحراب
وكان لخراب له كوى بين يديه وخلفه فكان الشيطان الذئ
يريد ان «خلع ينيل الست كلية! أن دخلت نخرجين من

ذلك لإانب فيدخل حتى خرن من للانب الآخر فدخل شيطار
ان
طيكن
يلر
:كشفواو
ول ,اول

ينظر الى سليبانحظ'زىارها !وا

أحنرق فو وثر يسمع صوت سليمان قر >جع فلم يسمع تم
وي
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ا

ميمًا نخري فأخبر الناس أن سليمان قد مات ففتكوا عنه
احرج ووجدوا منساته »وق العصا بلسان اللبش اعى اكلتها
م الارضة ور  0170كم مات فوضعوا الارضة على العصا

فاكلت منها يومًا وليلة ثر حسبوا على ذلك النكو فوجدءه
قل

مات منذل سنخظ وى فى قراءة أبن مسعود 2فكتوا يدينون

لهمن بعد موته حيلا كاملا فأيقن الناس عنى ذلك أن لَلِن
كانوا يكذبوذ ولو انه علموا الغيب لعلموا موت سليمان وثر

يولبثوا فى العذاب سنة يعلون له وذلك قولٍ الله عر وجللء
هنا فلهسم :اعلئ -:مسوتسة: .اله داب الأرصن: -الى قولف قى! الله
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كل وكان ابى عباس يقرأعا حولا فى الْعَذّاب المهيى قل

لسن

فشكرت لمن الارضة قكائبت نتاتيها يلما

أبسن هارون قل سعارو عن اسباط عن السلى فى حديث
ذكرة .عن اق مالك وعن. :اى صالم عن ابن عباس وعسن مرة
نجاف اعبنى  'مسعوق وعن .نائن :من !حاب البي صلعم قال
كان سليمان يتجرد » فى بيت  0المقدس السنخة والسنتين والشهر

والشهرين واقلٌ من ذلك واكثر يدخل > طعامه وشرابه  فادخاه
 5اك الشىى,رمات 'فيها فكان .يلج  2اذليك )انسل م يكق يوم
يصبم فيه الا نبتت فى بيت المقدس شجرة فيأتيها فيسلها
ما اسك ذتقول الشججرة ال كخا ركنن منقولي لمال لاى مسو
نبت فتقولٍ *نبث آلذا وكذا **فيأمر بها فتقطع ذ>ان كانت
لل ريل وان ركاشعت!افيتنت ودواء :السب ,تبي روا
تلذاى وكذا فكجعلها لذلك حتى نبندتت شاجوة يقال لها لخروبة

ل سيك اتاللمك .انا لكرريع قال لاع شع نينس قالبيك
نبت لخراب هذا المسحجد قل سليمان ما كان الله لح وإناع:
 2انت التى على وجهك هلاكى وخراب بيت المقدس فنورعها

وغرسها فى حائط له ثر دخل لخحراب” نقام يصلى متكمًا على

عصناه فات ولاتعلم به الشياطين وم فىذلك يعلون له
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من حديد ثر اطبف عليه واقفل عليه بقفل» وختم عليه امه

لود سر ند فألقن :فى الجر فهو فيه اخبى” تقوم ,الساعة وا
اهاعد

منخ

الي

اطلاقفه حتى

ع

اذا دنا اجله
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واراد الله قبضد اليه » 1

من امنره فيما بلغنى ما حدتنى به اند بن منصور قل سآ
مودى

بسن مسعود
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أبى حذيف:
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سعيك

قال وديا أبراعيم بن طهمان  /عن
بن

جبير عدن

عسن

أبن عباس

النيى ,اصلعج “قال كان اسليمان ننيئ الله اذا صلق راعج شحرة

ناباتة بان ايكيا «فيقول .لها :ما ,ساسك اقتقول ,كذال وكناماددرا
فبيّتما هى يصلَئ ذانا “يوم اذ :زاى! شكرة :بين يديه ذقال لها
.وما اسمك قلت الكروب قل لاى تىء انان قلت راب هذا
ألبيت فقال سليمان اللهم عم على الجن موق حتى يعلم الانس

أن للن لا يعلمون الغيب فنحتها عصا فتوكاً عليها .حولا

ميثلا وللىن تيل بتاكلعها .الأرضية افسفض ,تتييوب واد اا”
لسن ,لسو كانوا يعلمون :الغيت .رما لبثوا فى العذاب |الدي'0
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من .صبادىئ) العكم )ونيو جائع وخا نين سحيغا

سانو

فاستحليه ع صيد »#وقل الى انا سليمان فقام اليهة بعضم
فضربة بعصا فشكة قال جعل يغسل 'دمه وهو على شاطى

الجرفلام الصيّادون صاحبم الذى ضربه وقالوا » بثسها صنعت
حيث ضربته قل أنه زعم أنه سليمان قل ذاعطوه سمكتين يماة

قد ضرب 4عند فلم يشغله .ما كان به من الضرب حتى قام

على شط الجر فشق بطونهماء تجعل يغسلهما فوجد خامه
لهب:سه
فخذ
فى بطى احداها م فا

فينٌ الله عليه بهاءه وملكه

وجاءت الطير حتى حامت عليه فعرف القوم انه سليمان فقام
لي ولا
دس يحتترون خا صتعوا تقال مل اجدكم اعنين اء
الومكم على ما كان منكم كان هذا الامر لابل مندى قل نجاء

حتى أنى ملكه فارسل الى الشيطان نجىء به وسرت له الريم
اطين ابومتيذاوثر تكى_سكرت ,له قبل ذلكن وفدو فخولة ء

وقب لى ملكا لا ينْبَغى لأحد من بعدى انك أنت الْوْقَاب
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فامر بم نجعلل فى صندوق قا

الحكند عاشاعل <<>02( 1/18 66 0 10: 111

 1زمددن (4 138 © 0

:صيكقه ©( 72.

.قنالوا © ») 2 438

 0.6غنا

قاع" وبصر 02م و راأه . 2505 2.ها كان قد صرب  74زها صدر
© غء 000. )1018
هذا ما جكل' (ىم
ل

.بوساح

غ( 15م  . 6.قضة له زوضيب «طتتتكدععة 1سحدتاء
.احدطها  0000.كر .بطنيهما , “74.ب(2طونها
0

205 22 50ل 27 016

.كان د الكل منلك

 ..وم يكن #1خرها  41 111ريكنىن سخخر علماعل

2( 5:011. 42:
 121 0 1اع .تزه (61211 1
ع2ع 160قتاطا اه أمقصمء ) عع  3323110 02671 118ر5ع 6550ع7ع1مء
102
1

لذ

النفضل قل سا اسباظ “عي السدى ف قله ول دا
ملينان أوالقيتا عَلَى كرسيه جَِسَدًا قل الشيطان حين جلس
كرسية أربعسين

عل

يوما  6قال كان لسايمان

أمرأة منين يقال لها جرادة وى  5نساته

 00آذ كتين

ماتخ أمرأة وكاننت

وأمنهن عله

عنده

زوااى حاكة اجرج خافه ولا يأتى > عليه

احلأ من الئاس غيرها نجاءته يوما من الايام فقالت! أن لخن
بينه

وبين

فلان

حك

وأنا لحنت

لم أذ

أن تنقضى

جاءك

فقال نعم ول يفعل فابتلى  4فاعطاها خاقه ودخل المضرج ه نرج
الشيطان فى صورته فقال هانق لكاتم ناعطته نجاء حتى جلس

على “لس سليمان وخرج سليبان بعد فساألها إن تعطيه خامه
فقالت الر تأخذه قبل قل لا وخر من مكانه تائهًا قل ومكث
الشيطان كم

دين

الناس

أربعين يوما قال فانكر الناس أحكاة”

فاجتمع قراء بنى أسرائيل وعلماوث نجاءوا حتى دخلوا على نسائه

فقالوا  اننا قن :انكرنا هذ! فان :كان اسليامان فقن ذفنب عناا
ود وانكرنا احكامه قال فبكى النساء عنك ذلك قل فأقبلوا مشون
حتى اثوه فاحدقوا به ثر نشروا فقرعوا التورية قال فطار من بين
ايديم حتنى وقع على شرفة ولكاتر معه ثم طار حتى ذهب أى
الكر فوقع لكان منه

فى الكر فابتلعه دوت

من حيتان

الكز قال واقبل :سليماق فى خحاله التى كان فيها حتى انتيل
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اسراثيل فصل رأيتم من اختلاف حكم أبى داأود ما رايت قالوا

نعم قل أمهلونى حتى ادخل على نسائه ناستهن هل

اذكرن

منه فى خاصة أمه ما انكرنا فى عامة أامر الناس وعلانيته فدخل

فقلن اشده» ما يحع امرأة مثا فى دمها ولا يغتسل من جنابةة

فقال أنا لله وانا اليه راجعون ان هذا لهو البلاء المبين تر
خرن الى بنى أسراثيل ذقال مافىلخاصة اعظم نما فىالعامة

فلمًا مضى اربعون صباحا طار الشيطان عن جلسه تر مر
فاخذها وقد عل له سليمان صدر يومه ذلك حتى اذا كان ؛

خطاءا سكتيم فاغطئ الشيكة النى اخذدن القام" قر
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بلارغف :ترم عي

علب

الطهمر م

الى السمكة الاخرى فيقرها ليشبيها فاستقيله

وأقبل

عليه الها كان (لحكيت

عليه

الناس
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 3دأره فوجع

أن
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الذى
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وأظهر التوبخ من

ذنبه وامِر الشياطين فقال آأتتيقى به فطلبته له الشياطين
ىق
علب

"اخدلوةء فأق ف
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فوضعه

التككم  0أسهده صخرا ة فى صسبرظ

:نان لأرشية منداخيا نسيل خف )اام ا
أثاة حخعله فى يده اث خب

وك

سمرت حالنه 0

حتى جلس على سرير سليمان

يك

ككل من رأى © فقال با امينة

كنننة_لسيتت اوسليمان “مون اذوه روفن جاء ليما اا
خاقه

سن

وهو ذأك

ا

ع

عد يبرق ىق قلكه

فعرف

سليمان

أ

سكن ادركته خوج نجعل يقف على الدار من دور بنى

اسراتيل .فيقول انا سليمان ,بن داود :فيكتون عليه العرانا

أنه ليان _بتن .ذأود .خلما رائى اسليمان :ذلك عن إلى الما
فكان ينقل لليتان لاحاب الجر الى السوى فيعطونه كل يوم
«مكتين فاذا أمسى باع الحكوىى

سكنت

بأرغفاة وشبيوى الاخرى

فأكلها فكث بذلك /اربعين صباحًا عذّة ما عبد ذلك الوثن
في داره فأنكر آصف وعظياء بنى اسراثيل حكم عدو الله

الشيطان فى تلك الاربعين صباخاى فقال [صف يا معشر بنى
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سليمان داره» ارسل اليه فقال با أصف ذكرت من مضى من أنبياء

الله فأثنبيت علي خيرا فى كل زمانم وعلى كل حال من امرع
فلمًا ذكرتنى جعلت ثثنى على بخير فى صغرى وسكت عما

سوى ذلك من أمرى فى كبرى فا الذى 2احدتت فى آخر

لان عدي للك ليعيها ى .ارك معن ارين صباحا ف :

:ان الينه
كن امزة مفال بق إكارى قل فى -داك +قل انا .لله و
فدت أنك ما قلن» الا عن شىء بلغك ثر رجع
ر لق
ععون
راج
سليمان الى ذاره فكسر ذلك الصنم وعاقب ثلك المرأة وولاثدها ثر
أمر بتباب الطهرة فق بجنا و 2تيناب لا .يغولها الا الابكنار ولا

ينسجها الا الابكار ولا يغسلها الا الابكار ولا ممسها امرأة قن
رات الهم فلبسها ثر خسن الى فلاة من الارض وحده فامر
دنن ففرش لد تر اقل +ااتاتيًا الى :الله حدئ :جلس على .ذلك

د

جيه يتكابد كذللا :لله وتصرعا" اليط يذى )ودحو

ويستغفر نما كان فى داره ويقول فيما يقولٍ فييا ذُكر لى والله
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غلبة فر عن سريره» *قم رجع إلى حديته قال فقامت عنمد»ه
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سألتك عنه قل ففعل فلمًا دخلوا عليه جميعًا قال لها عم
سآلتنى :قاليتن سألتك عن فاة روا لا من سمساء ولا من ارضن
قال قث لك اعدق" تبعل قالتن صبدقت قل وعسن 2
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للشياطين أبنوا لى صرحا تدخل على فيه بلقيس قل فرجع

الشياطين بعضه الى بعض فقالوا سليمان رسول الله قد سخبر
و

 51551010يكابرى , 51تكابدق أو يكادئى 78( 0
(©4

.فتجلس ( 51ه

.نعم اأتتعكم/1( 1388 1
( )270غع) 2( 1802

ل

.ص. 1م>( 0

.غضهك 0وزوقتصده 532ئئاءه يكادنى 108

0. 090.ععع ةط
صة ؤوعءء2آ/( 1

(ه

يا

.عن ما قالت

2.ك 6
( 21جم

كعيتكم

أمة

سليمان بصه *على العرش ة
اليه سليمان »© خلما قطع كلامه رد
فرواى سريرها قد

رج ونبع من

حت

كرسيه َل

رأة مستقوا

عنذه قَالّ هدًا من قضل وب بلوَنى اأشكر إن اأتاق .ايد كيل

فر أ اك اذ جعل من تحت يدى اقدر

ف نال

على المجىء به منى قال فوضعوا لها عرشها قال فلما جاءعته

آك سلشاى قييل لليناءأهكت) رشك قنظرت اليه
ريات تدع مر تلك المشكن ترك بق الخصييون :وتركيت
لاوا رسيي ]اق
ل
ل
ست
أسألك عى شىءه فأخبرنيه قال سلى/ر قالين أخبرق غن ماة
رواء لا من سماء ولا من ارض قال وكان اذا جاء سليمان نتىغ 0
لاط بك فسال لاس عنقم كان كان عنيك الاتس :فيه.غلم

ل شال كى انق يكن عتن :لانن علم )بد :سأل -الشياطين
م كم انعياظى ماراهو هيتاتيا وسيل اللهمرلقيل
ل
يعرق
لان
فلكجر ثم عملا الآنية من عرّقها فقال لها سليب
قالت صدقت

+ال كاله اببق يه
قالت اخبرنى عدن لتاق ,الرفرن ق

ّلاس
ع»بقا
لجدا
عباس  +فوكب سليبان عن سريره نخراسا

قال

عفلاىخبرق عرو بن عبيد عن لسن  4قال صعق فغشى
1ك 2: 1418ن© (2
ثقعثت

فى
زد

02م

©. 21

ععع.آ (0 66622 ( 2

2:
ا

سدق

 122زر

0 1

رن

7(,

2. 21 65002

.نظ

أقدر 0

يللى

:2( 57: +2:

.فقيل 0م

 1 56لمم

2

كك

] 502من

62121

71و
(م7

621و جل ججلاله 2ط وعم وجل غتعقمز (6 70ع) /( 128
. 201.ص(2 0 .غناك تنزمتجوطط [1غع11اط
للسين ) 6

ثب

وكان معها الف قيل قال ابن عباس عل اليمن يسمون القا

اللعباس قال على»© عشرة
قيلا مع كل قيل عشرة آلاف قا

آلف الى كل العيناس «ل علئ .2فاخييا حصت )ا
ابى عبد الرجان قال حدتثنى عبد الله بن شداد بى الهاد
وكل اقبلت بلقيس الى سليمان ومعها ثلتياتة .قيل واثنا عشر
قيلا مع كل قيل عش آلاف» قال عطاء عن جامد عن أبن

عبّاس فكان سليمان رجل مهيبا لايبتدّأ بشىء حتى يكون
هوالذى

عنة

ا

رج

يومكذ

غخجلس كك

هبرك فسراى

رهجًا قريبًا منه فقال ما هذا قالوا بلقيس يا رسول الله قال '
وقك نوليت متا بهذا المكان قال جاعد فوسف لنا ذلك
أبى عباس نصوراءرما مونالوه و فيه كتور وراد اك
ات

 0-5مبسلميق؟
قطر|

يكميأنينى
ا

1

تقوم ى إلى غداثك قال

مام االى  5-5فيد١ 0 ا

خعالا لحان دن ماقي بة اقدل ولق 6ن أتنى عنده علم

من ألكتاب أنَا آنية به قَبْلَأَنيَْرْتَنَاليك طرْقْكَه فنظر
6

2
وغ6121
81--

360

. 118 511.م. , :2(-0هك| اسدرءدص1ة  6اء ل
22نا[1نتد
0

4

5121201

حصين

58100110
83.م

1,

33.م

وكرربه © 2

/( 571. 93-83.م

5تازتاط 122112

بسن

,نا

ل

61025:

اومان

مع55111

(401,ع18ع150؟!7

0.

ذبن ثابى 003.
1

مصتعف؛'

اليذيل

السلمى 5

5 65.ث[خ'

1ط2طقط([

عه

(2

(6 )70ع)
تصدعدمئء06

سضمم

عم

بع

. 73011. 11] 665.منها 6١ . 1.م4م» غء (2( 1018 )20

.قال أبن عبيس وكان  7و ررقم 1
.منت )2 61002ط (م
/6( 571.

أبن

قصرها فألقى اليها الذتاب فسقط فى حكهاء أنه كتاب كريم
وأشفقت منة فأخذته والقت عليه ثيابها وامرت بسيرها فأخري
رجت  5نقعدت
أبس

موه م2

عليه ونادت فى قومها فقالت لوه ء يا 8

2

0
الهمد 3ى ألقىالى كاب

مه ل

6ك

60

0 0
الم

عن حانت

7

9 7

صم

بأُس ديد  020اليكا

اذا مسن الى 4ا

مْسلةالهم ببدية كا.ن .قبلها فهذا

وأنا أعو منة وأقبى وأن نم يقبلها
اسم

م

قل

فهذا

من مليك الحنيا

شىء من © الله كلما

-

جاء سليما كل الود قال له سليمار02.

 1خ
اق 05:
غير 'كحمودين

بمال قماه:

اهرون يقول :رم
افا زكات للا ولهعا وقمة
قال شعنت

(الشيلم باكرزظ غسبسو متف ويخ

فقفالت

اتقب  8هذه قال فسأل سليمان الانس فلم يكن عندم علّم ذاك
قر سأل لذن فلم يكئ عند -علم ذاك قال فسأل الشيباطين
فقالوا نسل الى الأرضة نجاءت الارضة فأخذت شعرة فى فيهاة؛

فدخلت فيها فنقبتها بعد حين *فلما رجع اليها رسلها خرجت

قرعة فى اول **النهار من 2قومها وتبعها قومها 2قل أبن عباس
 10:32. 02 101:نع .طعد 8زعع :غن  41؛خلدها

عي

4
14

60

(6 )70ء) 2( 1185

ل بط ( 20اع)  118تستتفسيعءة عدممكره 8كرها 72, 57. 92

.مك 1صذ ع. 0ووء. 51. 2 2 5ص04( 9
مسر غلء( 1312 521ه6

(/

>

1ل رن

فنقبنها 5 ©4900.عدحده

.أدعطقط تقب

0606322

(2

3

5

.ضوقع فى خلدها
05

02

57. 0

“ 0198: 02 2: 71كك واليخئفن

 © 01 1. 621منقويخ

فقت

. 03 57. 53طلتوظ عء ثثنم .م“

هم ضر ادع 6051 2 7 640زم

لاط 6711

0,03

اء 0عء 5زغصتحعلاه

 700لزه ** هاع021(2

هالاة

فوقع عليها» فاذا هوة بهدهد لها فى اليستان فقال عدفد
لكان

اتن رسن سلينان ها تس

ااا

قينا

بلقيسن ,ومى سليمان  فغال بعت :الله ورجلا يقال له سليياة
رسولًا وسكر له الريم وِلْدِنْ والانس والطير قال فقال له هدهل
ب5لقئيس اى شىء نقول قال *اقول لك

ما تسمع قل أن هذا

لعجب واعسبٌ من .ذاك أن اكثره عزلاء القىم .علعة امرزة أ
من كل شىء لجا بك عظيم  4جعلوانالشي للك> أن 00

للشيس من ,دون" الله"قال .وذكر الهدقينى :سليمان اتنيس ااه
فلا انتهى الى العسكري /تلقته الطير وقلوا توعدك رسول الله
فأخبروه با قال قل وكان عذاب سليمان للطير أن ينتف ريشه

ودمصسع فللا يطبن ابن  ١فيصير” من  0الارض أو يذحكه فلا
يكون له نسل ابدً! قال تقال البدعد اذا اسيدى 0ك ل 1
فالكوا رحل قال اء البإتف بعذر0 5

قال فلما أنى سليمان قال

ماخييكا عن ف مسيزى كل أخطت يال
عممن

من سب |ا بنبا يقين حتى

بلع

فَانْظر م

كد

000

ذا 0

قال

4

شال لم سهان رفن بإعتلليتة 0أمصدكت أم اكيس 00
لْكَاذبِينَ» اذْفَبٌ بكتابى هذا قالقه اليهه 2ل فوافقها وى فى

«.فيها 5م 74. 1. ".زفى البستان »©  1.وقيد ©كء ©6( 118
5 52

فنهض
6ك

72

( ©21ت

1105ل (2

إلى العسكر خليا ه '1كر
(2

.عنى وعى 2 821

. 0101. 57. 82-72,مك2( 1

أء 59( ©0: 21

كك

.ع 2غنا ك.. 1طده ه 51؛ء »( 1388
.بسلطان ه( 51ي

.اعتذرت (2 0

2

الببه

72, 57. 82-22.

بالاة

اطي الس جين ونان ادق اللامسةثز
يأذن للكن علية بعك الانشن فيكونين خلت الانس قر يأذن

للشياطين بعد للن فيكونون خلف للِنْ ثم يرسل الى الطيو
تنظلع من فوقه ثم سل الى الردج حت 0ك

سويرة

والناس على اللراسى فتسير بهم عُدُوها شهر ورواخها شهر رخَاة:
شيك مب ليس بالعاصف ولا اللين وسطًا بين ذلك فبينما

سليمان يسير وكان سليمان اختار من كل طير طيرّاه نجعله
كل تللكة الطبيز قاذ" اراد اخ أيشاكل سنا" من كلل 'الطير'عن
ثىء سأل رأسها فبينيا سليمان يسير أذ نزول مغازةٌ فسأل عن

بعك أماء مهنا فقال الانس لا ندرى *فسأل لَن فقالوا لاندرى 20؛
فتسال الشياطين فقالوا لا ندرى فغضصب سليمان فقال لا ابرح

حنى اعلم كم بعك مسافة الماء ههنا قل فقالتن له الشياطين
با رسول الله ل تغضب فان يك شيًا يُعلم #الهدفن يغليه
قال سليبان على بالهدمد  0يوجد فغضب سليمان فَقال ما

0

أ اليدعت أم كان م ان

' لاعلبنه عَذَابَا ه,

تشديدًا  17لَأذبكنه  1لَْانينَى بسلطان مبين ا
مبينى غاب عن

مسيرى

هذا

بعر

وكان عقابه للطير ان ينتف

ريشك»ه ويشمسه فلا يستطيع أن يطير ويكون من وام ألارض

أى أراد ذلك أو يذحه فكان ذلك عذابه قل ومر الهدعد
قريس
بىلقص
عل

فراى بستانا لها خلف قصرها فال الى الخضرة وو

 10برح (لتغضصب ع) ولا ه(2 51
13

. 138 6 0.م0. 2 2( 90ه »( 3:1ه

1

.م2 0

ايده

لجكعتر الطير فتظاع ثم يدعو الودج فاخملغ قال فتسهر ©

الغداة الواحدةا مسيرة شهر ©

ذكر ما اننهى الينا من مغازنى سليمان عم

,اشلفيها هلقي
فن لك عزوثة :التى ر
اعل

 5وى فيما 0

يلمقةخ ” 5أينخ البيشرح  0وقول يعض

الانساب

أبنخ أيلى شد حج * 2ويقول بعضاع أبنة ذى ترح  6دن
وال

اس

3

ا

أبى أيلى شرح  5دن للمارث دن عنس

يشاحجب بن يعرب دن قحطان»

كر

ذى جدن
|

ره

حنم صيفى 2

قر صارت اليه سَلْما بغير حرب

ولا قنال» وكان سبب مراسلته ايها فيما ذكر انه فقد الهذفد
وديومًا فى مسير كان يسيهد واحتاٍ إلى الماء فلم يعلم من حضره
وقيل له عألم ذلك

00

عنى

الودمهد

قيال عن

المدمعد

فلم ججده وقال بعضهم بل أنما سأل سلييان عى الهدعد لاخلاله
له

 2تان

من

حدريته

وحليت

مسيره

وحديث

ذلك

بلفيسن وها دكن" العناين ابن" الولييل  الاملم كل ل ل 00
 51عاصم 00

عطاء بن

السائب قال حدتتنى امد

أبى

عى

حتلين اقل كان سليقان +كن بؤاود ]ذا “سناد (ادرة راع مور
بلقئلس : 21ونلعته  128اوَبَلمقة ١ 8( 0فيسي (2( 118 )66 70
ا

1

 0122021مم 1لك مله يه

(4

, 41 11يلعل

7 01171-ك

بالاكم2

.اليشرح , '74.ليشرى , 41امسر « 188اليشري © 81

ألتتتاعء 0براسدم معسرولط .الى مم (6125 2005766 5: ]., 021 615)7
[. 92250,متذكل
. 2131© 31311613ته (ه6
5
حكنل مك“ ,حدر ( 000.كر .شرأحيل
صل هده  20662212زا
)لت
و 11 6282لخلا ربعكنك آلاء ألط زم
( 6 2غه) 1ط 252

لح كضرا لبذ

و22

 10:51 752, 257ينبا 0

553 6101112

زالنيوة

 '01ر بالنوبة

8

676

لاط

70

رك

ذناة

وكان فيما بلغنى لتمرٌ بعسكره الريسج والإخاءة تهوئ تلم
اراد وائها لتمر بالمزرعة فا تحركها»
معشر» عن

وعشرون

تحيد *بن كعب

الخو

وخيهسخة

صراعكذخ وسبع اد سريةة

اما

وقد حدثنا القاسم

القرظئ  3قال بلغنا أن سليمان

بوحش

وعتسرون

وخيوسخة

ام © الويسج العاصيف

وعشرون

فترفعد  6وأمسر

الرخاء فتسيوري به فأوحئ الله اليه وهو يسير بين السماء

والارض انّى قىد زدت فى ملكك انه لا يتكلم احد من لذلائف ٠
به  3الويج وأخبرتك

بنتسىء اله حت

حدتتنى

»/

أبو الساكب

قل سسا ابوه معاوية عن الاعش عن اليتهال بن عسرو عسن
سعبل

جبير عم

بح

قال كان ساليمان

أبسى عباس

حر

دأود

الداتر مدعا اشراف؛» لمي “فجلسون ما يدن الانس “قال زر ة؛
5

عن

«1ا1تادزء< 510اعتنانو أبسو معشر 2 31210ع  06ا

5
++

1

الوكان  766502أوء زعلقط رأبىن مسعود ©( 108

6(( 7020

.لقن ك2

631101113 321212131111/81-

شيها

 5122111. 1عدفتن 1 مكلعلد “مكل .م

 0231.عصقط عن 0ن

اكلتهاتة سرية #7

2 74. 1.

. 1) 784.8بك 0:

تنص

لهاع  61-12.طنهكا .ط 510

رفامر <ممط فيامر عثط , 51فاما كذط  0غء 4( 128
2

اكملنه

.وسبعاتة امراك

مرفعتة ) رفرفعد 6( 118

.بم أع []3وأخبرت.ك كوم 722
لاط

6

6

2 ©1202

الزرت

(2

.عع7. 611 1ل)

© 0006ع 1م/( 15
.فايرنه

7( 11 16

بم

وكان.رحجلا غواء لا يكاد يقعك عن الغزو

سليمان »

لا يسمع بملك فى ناحية من الارض الا اناه حتى يذله»؛ وكان
ابن جيك قل سسالمة

قيمأ 00

عن ابن 'إسحاق فيما

بزعون اذا أراد الغزو امر بعسكرهة فضرب له بخشب ثم تنصب
وله على > لكشب تر جل عليه الناس والدواب وآلة  05كلها
ىذا حمل معه ما يريك امر العاصف من الريم فدخلت
ا
د

أهر الرخاء

تصادن :تبلانا |الخاشيكت ٠فاحتئملته

فر بهء شهرا فى روحته وشهرا فى عدوتة الى حيت

أرات يقل

الله ع وكل

أن ابعل

حتى

2

تن

فَسكونًا ل  00تجرى٠ بامرورمخا حبتك

وا شَّ قال  0لى ان منولًا بتاحية دجلة مكتوب فيه
الل حت

كسم لد
تحن

ليان أما منلين وأمنا رمن" لقان

ا

نولناد وما يفيناه

فقلناه* وكن
2-0211

م

راتكون مند

وجدناه

أن شا

دودو ا7جع- 628 6

غدروينا #من

أصطكخر

الله فباكتون  #القاء» قال

.ويقهمة 51.١ 3002 .مهم“ (ه

 612321,عسكرة
(اتعوامف ر) كسك ع 3غع 137موعل. 1. 1ط عسكر 3
سب رعع 2نا 84.٠ . 1.رام“ . 03 201. 12, 57. 27 580:طأعدظ 00110
لم (6

6

ب زه
62

.وأمسى يل

بساط

خشب

من

بسع

ع 6عقا .آنآ طعهد )0: 8عء .هل .هده عسل
 60زاء

فته

0161. 43, 87.
©.

-ع]2( 1

ىم

أنا “74.

) ء 6( 188

.استقلنتها

 261. 83, 57. 53.كر
زوعدونا 21

عسكره

يرك

061

آللطظ |

أ

 '74,.و أستقيلت

.تمم به .ه28

رعدونا  1828.أاء  4أ /( 118

“ 74ونقلناه , "01فعلناء ( )70غ6عء) ( 138ع 07عصذة) .اعدظ عرء 1معه
أ
4

يا

5

.

٠ه

' 621162 ©/0/174ع 10تداع 1ع10172عصطر ,دعق تدعزة . 1.ط قل :نقلنا
“ 6721762انأ  ,,02بات 611063 065.
رفاسون (6 )2عء) 2 108
7

اا

اده

ضمايةدن

بالنسام 8

رفاتون م1

رفاتون

زيم

اذا خرب من بيته الى “جلسه عكفت عليه الطير وقام له الانس

ولإين حتى جبلس على سريره©» وكان فيما يزعون أبيض جسيما
| اتشعر بليس من العيات البياضن كان لبك فى" انام

ملكد بعد أن بلغ سليمان مبلغ الرجال يشاوره *فيما ذكره فى
 00ادن بن شاكد وشان! ابيع حاون  2الككم  8.العنم الع ه
نغفشت فى حرث القوم الذيى قص الله فى كتابه خيرم وخيرها
فقال وداود وسَلَيمَان اذ يككمان فى الْكرث ال تَفَشَت فيه
ع

72

-

ممن.ء نه

0

الام ا

0
كا لحكيهمٌ :

يتف ات

6

اساي عن اشعث عن أى اسكاق عن مرة

على ابى مسعود فى :قوله .وداود .وسليبان .اذ ككيان .فى لخرث

إد تفشيت هليه عننم القوم قال كوم كنس انبتت  7عناقيده
فأفسدته قل فقضى داأود بالغنم لصاحب .السرم فقال سليمان
غير هذا با نبى اللدى قال وما ذاك قل تدفع اللرم ألى صاحب
الغنم فيقيم علبه حنى يعود كما كان وتدفع الغنم الى صاحب ة!

اللرم فيصيب منها حتى اذا كان اللرم كما كان دفعنت اللرم الى
صاحبه *ودفعت الغنم 2الى صاحبها فذلك
كك 01 53 065 21م . 1185:صرت (2
اك للتتتاء001 15 1و ارق اللتاتتعقسة" 0006

قوله ففهمناها

5ه
(6

5ل (ه
من )0

 6111115 0100 0101256تله الخل ينا 112
2( [72105 22
فين الرومان بسن متزدء وه  41222:البخارى ه]"7-97 6( .
1

(كر

.رذ قف

0 612101 62.طالى [51نام ه5 21 510نازناهت رحيك

بعسمها ( 50128. 02 101. 22, 57. 85 1002ي

ار

نامث

.والغنم /( "51

'أبرة

إن افمار الوق كثيرة نلا يدرى ما عددم .كلما رلى اولك ا
شق عليه ما بلغه من كثرة الموت ختبتل الى الله ودعاة ققال با
رب أنا آكل الكماض وبنو اسرائيل يضرسون أنا طلبت ذلك

فأمرث :يله بى أسراتيل نا كان من 'شثىء .فى ».واعق عن يوا
ع

الموت فرأى داأود الملائكخة

أ5سواكيل فاستجاب الله له ورفع عن

سالين سيوذع يغمدونها يرتقون فى سلم من ذهب من الصخرة
بنفبدى أ حت

الى السهماء فقال دأاود هذ! 2

فيه مسكك

قاراد “دأود أن يأخذا لق بنناتة :تاوخ الله اليعبان !هرا بك

مقدس وانك قل صبغنت يديكء فى الدماء فلست ببانيه

وى النى !تنك املكد ببعدك «اسنيد سليفان اسل  000ك0
3

فلما ملك سليمان بناه ونش فد3

عمر دأود فيما وردت

به الاخبار عن رسول الله صلعم ماثة سنظة» واما بعض اهل

اللتب 4فذانه زعم ان عيه كان سبعا وسبعين سنة وان ملة
ملكه كانت أربعين سنخ ©
نْ0
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حمر

سليوان

عم

دن دأود

امكلن :سلينيكان ايخ كود يعق بيد كاردا ترمد بنى اسراثيل

وسكر الله له لسن والانس والطير والريم وآثاه مع ذلك النبوة
سال ريه أن يونيء ملكا ال ينبعئ لاحن من بقن اط

له فاعطاد ذلك» وكان قيما حدّتنا ابن جيك قال سا سلمة عن
وحيك بن أسحاق عن بعض امل العلم عن وهب بى منبه
ن
قنك 0لا رديت (١ 76ع 2 112
ول

لسن

,اتالتعشان لاض

(2

.بشى عله

.يدك دل' (ه
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«شوعم

أباة

كالفًا لامر دود اتكزن .داود عليء ,حرنًا 'شديدً! وتنكر للقاكد؛
وأصاب بنى اسرائيل فى زمانه طاعون جارف نري به الى موضع
القدس

بيت

يدعيون الله ا

ذلك

نت

البلاء عنع

فاستجيب له ناتضخذوا ذلك الموضع مسحدًا *وكان ذلك 2فييا
قيل لاحدى عشرة سنخ مضت

تس

1

من ملكه

قبل أن بيسانانم 5

آل سلبان باستجيامة وكمدل :القاتي الذىئ .قنل

اخاه فلما دفنه سليمان نفك لاممهه فى القائك وقتله واستتم
بناء المسكدل»
0

ككل اثدمتاء رذزوت فلك بالمسكان ما كلثكنا

بن سهل بى عسكر قال حدلتتنى امماعيل بن عبد

قال حذتنى عبكد الصميد بى معقل أنه سمع وهب

الاريم

بن 01

يقول ان  7داود أراد أن يعلم عدد بنى اسراثيل كم م *فبعث

لخلك عرناء ونقباء وامرم أن يرفعوا اليه ما بلغ عددم ء فعتب
ألله عليه ذلك وقآل قد علمت انّى قك وعدت ابراهيم أن
أبارك فيه وفى ذريته حنى اجعلق كعدد جيم السماء واجعل 4

! يخصى عددم ناردت ان تعلم عدن ما قلت أنه لا يحصىيى,
عندت ,ناختاروا بين أن ابتليكم باجوع حلت سنين أو اسلطل

عليكم العدو ثلثة اشهر او الموت ثلتة ايام فاستشار داود فى

0ل كس اسراتيل ذقالوا ها لثنا جوع كلبك سنين«صبر ولا
بالعدو ثلتة اشهر فليس  > 8بقية فان كان لا بك ذالوت بيده/
دبل خترهاتدكر وهب ين منية أنه مات منوى فى ساعة مو
خلا رت
0

(يى

شلك 8:ه 2( 70268222
.من ألأسوت كتيده

“كان 1

1ل زر

21

(5
رك

©: 1:

(ت

(١ 2 .هما 6126521
0

»© آلاظ

ولاخ

الذى عند داود فقال جبرئيل ما

القيامة فقال با رب دمى»

سألت ربك عن ذلك ولثى  8شعت

لافعلى قال نعم قال فعرج

جبرئيل وسجن داود فكث ما شاء الله ثم ثيل فقال قى سالت
ألله با داود عى  5الذى أرسلتنى فيه فقال قل *له يا داود> ان
الله ججيعكما يوم القيامة فيقول 2هب لى دمك الذئى عنك ذاود

فيقول هو لك با رب فيقول فان > لك فى لكنة ما شئّت وما
ويزعم أمل اللتاب أن داأود ثم يرل

ألتتهبيت غوضا ر»

ملك بعك ظانتوت 'ال أن كارع "من" امحرك ١وامر لامرك كنا
ما كان فلما واقع ما واقعى من لخطيمه اشتغل بالتوبة منها

لل

فيها حواك واكك به بن اسواتكل ورتب عرد دا

له ابشاة فدطا الى نفسه فاجتيع اليه اهل الزيغ من بنى

اسرأقيل قاكوا كلما قاب الله عسل داو اتابدت اليد لكك 0010
الناس تحارب ابه حتى هزمه ووجّه فى طلبه قاتلا من فواد»
وتقكم اليد أن“ يتوقى حتقه *ويتلظطف لأسروة اتطلنة العاكك

2127
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زوقع
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.لراود »74.
طول

وعرضا

رادا ©  5.22.5.فسا آلا رإيض]| ركد
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ليزه

تعدل دمعة لخلاثشق ودمعة آدم تعدكل دمعة دأود ودمعخ

لخلائق قل وهو ججىء يوم القيامة خطيته مكترية بكقه فيقول
قال فيوخر فلا يأمن»<
500099

حدتنى يونس بن عبد لاعلى قال
يريةء

 0لخين ابن الميعة عن اق صخر عن

شل الس ا اهمالك يفول ابمعت رسول الله صلعم يفول
أن داود النبى عم حين نظر الى امرأة فاهم قفطع على

بنى

اسراثيل بعمّا» ناوصى صاحب البعث فقال أذ!ا حضر العدو

نقرب فلانًا بين يدى التابوت وكان التابوت فى ذلك الزمان
يستنصر به من قدم بين يدى التابوت ثم يرجع

ليل

أو ينهزم عنه ليش فقتل زوي المرأة ونزل الملكان على دأود
يقصان عليه قصتء ففطى ذأود فساجك

فكت

أربسعبين ليلخ 6

ساجدًا حنى نبت الزرع من دموعه على رأسه واكلت الارض من
جبينه وهو يقول فى سكوده

فلم أخص ء من الوقاشى الا هيلاء

الكلمات رب زلْ ذاأود رِلَّة 2ابعك مما بين المسشرق والمغرب ربا
أن ار تبحم ضعف داأود وتغفر ذنبه جعلت ذنبه حديثًا فى
الخلف من بعده ثجاءه جبرثيل من بعك أربعين ليلخ فقل با

دأود ان الله قن غفر:لكى الهم الذى همنت به فقال داأود

 7سلكت أن الله هاذراعل/ان :يغفر  4الهم الى فين ده
وقد عرفت أن الله عدل لا يميبل فكيف بفلان اذا جاء يوم

7

روما ولَلة 600( 21

.ع7. 611.1.1 1ه

 2الك
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مت
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 0.0006,مذ ؤوء2( 621
(,الحفظ صل" 2
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مثه

اذ فسير الملكان عليه وكان لخصبان اذ١ أتوه يأثونه من .باب
كراب قتع

0

سنا

منهم..حين نسبروأ

لخراب

عَلَىبعض خنع

حَصمان

نقالوا لا تف

يلم ول تتشططا ك0

عل

وأفدنا الى سواه العراط الى أعذله وخيره »أن هن لا

 13تشع وتشعون جد روا االتاود تدع ول 00 0
 0واحدة فل واما كان للرجل .امرة..واحدة دَقَال فليا
وعزنى فى آلخطاب لى طلمنى وقهرنى* قَالَ لَعَنْ ظَلَْمَكَ بسوال
تعجتك الىنعَاجه أى وطن داو فعلم ,أنشاكء أسد كا
لن فص م وأثابي ق١١ .4 حددع نهدن 00

 0ابراعيم قال سآ  0ادريس .قل سمعت .لينا يذكر اعى جامد
قل لما أصاب داود لخطيئة خر لله ساجدً! اربعين يومًا حتى

نيت من دموع عينيه من البقل ما غطا رأسه ثم نادى يا رب

قرس للبين وجيدت العين وداود له يرجّع اليه فى خطيتته

ند وى الجائع تبط ا عرس لدنق كل لل |0000
ذلك قل فنحب نحبة هاي كل شىء كان نيت فعنك ذلك غفر
له وكانت خطيته مكتوبة بكقه يقروها وكان يوتّى بلاناه ليشرب

فلا يشرب الا ثلثه أو نصفه وكان يذكر خطيته فينتحب
الناكيخة تكاد مفاصله نزول بعضها عن  4بعض

ما

دنه ربد

حى يملا الاناء برمن ا«دموعة وكان تيقال دان 0د
يف  507كاه
 5و6( 3:051. 83
.بشى
.من  51نه ( )90اء) 2( 1128
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زن هء . 108ص( 9كر
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طله

مهمع ( 21 101.ه
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امقلا 21نا؛ أ حتى ( 251ه
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نه

وقد قيل:ان سبب المكنة بما امتحن به أن نفسه
حدتنه انه يطيف قطع يوم من الايام بغير مقارفة سوة فكان
الييم الذى عرض له فيه ما عرض اليوم الذنى ظنئ أنه يقطعه

بغهر أقتراف سوء»
ذكر من قال ذلك

يازيد
حدتنا بشر قال س

عيكد
قال سا

5

عن مطر»ه عى لملسن

أن دأود جب الدهر اربعة أجراء يومًا لنسائه ويوما لعبادته ويوما
لقضاء يس اسراشيل :ويمما .سبدى :اسرائيل :ينلا كرغ ويلا كروئه
ويبكيق ويبكونه  2فلما كان يوم بنى أسراثيل قال ذكروا فقالوا

كا باق هل الانساى م ل مضبِب<-فية كنبا اميل داوكا فى0
نفسه أنه سيطيق ذلك فلمًا كان يوم عبادته غلقف أبوابه وأمر

لكل عليد اححن واكك حل العورية» هبيعما هق يعروها انا
جامة من ذهب فيها من كل لون حسن قل وقعنت بين يديه

فأهوى اليها ليأخذها قل فطارت فوقععت غير بعيد من غير أن

توئسه من نفسها قال فا زال يتبعها حتى اشرف على امرأة ة؛
تغتسل فاتجبه خلقها وحسنها فلما رات ظله فى الارض ل
نفسها بشعرها فراده ذلك ايضا اتجابًا بها وكان فى بعث زوجها
عكن ابجاوجتد مفن! الب  5بصيو الى “اهكان :كلذ وكذا

مكان اذا سار اليه فر يرجع قل ذفعل فأصيب شخطبها فتروجها
قل وقل قنادة بلغنا انها ام سليمان قل فبينما هو في لخراب »:
حك

2 51102616511 5115 2111110 211 3521 321ه  010560ثتتن رقنادة
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عهط

اه

هذا وهذا حيث لك نسع وتسعون امرأة وثر .يكى لاهريا» .الا
أمرأة واحدة فلم تيزل به تعرضه للقثل حتى

قتل  0وانؤوجات

أمرأته قل فنظر فلم ير شيا قل فعرف ما قد وقع فيه وما أبتلى

به قل نخْرّ ساجدًا فبكى قل فكث يبكى ساجدًا اربعين يومًا

ولا يرفع رأسه ألا لحاجة *لا بذٌّء منها ثم يقع ساجدًا يبى

 ١انحل نبي اليا

دع

د ا

000

عز وجل اليه بعد اربعين يومًا با داود أرفع رأسك فقى غفرت

لكك افقال إيا أرب كيف لعلم اندك فين عفرت إن وان وا
عدلٌ لا تحيف ف القضاء اذ! جاء اهريا #يوم القيامة آنخِدًا

يقي يا رب سبل هذا فيم قتلنى قذلأوحى الله اليه اذا كان

ذلك دعوث أهريا نأسترهيك» منه فيهبك لى فأتيبه بذلك لَِنة
قال رب الى علمين انك قل غفرت لى قل نا استطاع أن علا
ض» << حلكثنى على '
يحتى
قربه
لهبممناء حياه من
اني
عي
5بن سهل قال ببا الوليك بن مسلم عن عبد الرجان بن يزيد
أ

ابى جابر قال حجذّقى عَطَاءٍ الكراسانى قل نقش داود خطيته
فى

ا

تيلا ينساها

فكان أذا

رأهيا خفقن

بلدهد

وأضطربيت »
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نأأه

تب
كقل
وم له
ففج
كدوقت

اليه بذلك فكتب اليه ايضا اأبنعتّه الى
اشل منه بأسا قالفبعته ففْتٍ له أيضا قال

ةن الاوناء ابتذنكه قل مكدب اليه ناخ ابعته ألى عده
كد ركد قال فيعع فق كل المرة الثالتة قال وتووي داودة
امرأته فلما دخلت عليه ثر تلبث عنده الا يسيرًا حتى بعثة

ألله ملكين فى صورة انسيين فطلبا ان يدخلا عليه فوجداه
فى يهم عبادته فنعهما الكحرس أن يدخلا

علب

عليه 0

خراب قل فا شعر وهو يصلى اذا هبوهما ء بين يكيه جالسين

قل ففزع منهما فقلا لا تخف انما نحن خصيان بَعَى بعضنًا
يرن باحق ويطك قوللا تف م
لحاس
وأقدنا الى وة الصراط اك عتول |العضاء قل قصا علي
-

2000

-

نينا قال  0احدها أن عدا خض لَه تسع وتسعيرن
ولى 2

ناك

واحدة 0 فهو يريد  1يأخذ نكجنى ميكل

بها نعاجه مائة قال فقال للآخر ثمناقول فقال أن لتىسعًا
وتسعين نعاكة ولاخى هذ! نعكة واحدة ذاأنا أريك ان آخذهاة!

منه ذاكمّل بها نعاجى ماثة قال وهو كر قال وهو كاره قل أذ
لا ندعك وذاك +قل ما انن على ذلك بقادر قل فان ذهبت

دل اواتريت ذلك ضزينا مك اهن ومن وفسر اسباظ
طرف الانف و«لملبهة/ر نقال يا داود انث احق أن يضرب منك
1

26( 20.

.كأوث 6522

2

ك6 12 6

2( 105. 83

اقل

اليد  2022 502] 05.اه راألية ( "1ه
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.الانف

وللبيهخ مض  621:للا © 6142 1

]م

ويممًا بخلو فيه لعبادة ربه ويومًا بخلو فيه لنساثه وكان له

تسع وتسعون امرأة وكان فيما يقرأ من اللتب انه كان ججد»
فيه فضل أبراحيم واسكاق ويعقوب فلمًا وجد ذلك فيما يقرأ
مى اللنب قل با رب ارى أخير كله قد ذهب بآهباعى الذين

وكانوا قبلى فأعطنى مثل ما اعطيتم وأفعلٌ نى مثل ما فعلت
د قال 0

الها لكب راان [باعك اجثلوا بتلايا 

احدل اا

وابتلى

ابن أبراعيم بذبج ابنه واباتلى أسكحاق بذهاب بص
يعقوب بكينه على ابنه يوسف وانك لم تبتلّ من ذلك بشىء

قل بارب ابتلنى بمتل ما ابتليتم به وأعطنى مثل ما أعطيتم
اقل فاوحى اليه انك مبتلّى فاحترس 2قل فكث بعد ذلك ما
شاء الله أن عكث اذ جاءه الشيطان قد ممثل فى صورة جامة

من ذهب حتى وقع عند رجليه وهو قاثم يصلى قل فل يده
ليأخذه فتنكى فتبعه فتباعد حتى وقع فى كوة فذهب ليأخذه

فطار من اللوة فنظرء أيسن يقع فيبعث فى أقره 7قل فابصر
5؛ أمرأة تغتسل على سطم لها فرلى امرأة من اجمل النساءء
خُلقًا خانى منها التفائة نابصرته فألقت شعدها فاستترت به

قل فراده ذلك فيها رغبةً قل فسأل عنها فأخبر أن لها زوجًا
وأآن زوجها غائب عسلحة كذا وكذا قال فبعث الى صاحب
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كن

فيما يذكرون احدًا من خلقه مثل صونه كان اذا قرأ الزوبور

الشكيى نوبرك لد الوجش  2حت وبين اعثاقها بوأنها
ليصضفة تسمع لصوته وما صنععت الشياطين المزامير والبرابط
والصذوج ألا على اصناف .صوقه وكان _شدييّق الاجتهاب .داب

العبادة كتير البكاء»» وكان كما وصفه الله عر وجل لنبيهج

“مك صالعم فقال 4واذكر عبِدَّنًا داود ذَا اليد أنه ولق  4انا
وق
شك نا ألْجِبالَ معه الأنين يع  3 32القوة»
حدثنا بشر بن معان قل سا يزيد قل

سا سغيك عى قتاذة

1ك عبدنا داود ذا [الايى انه اراب قل أعطن قر فى العباد
وفقها فى الاسلام»»

اربعة آلاف»

فذكر لنا أن دأود عم كان يقوم اللبلّ و

حودى خييى بين الكسئ فل :نيا أحن

ابى المفضّل قل دنا أسباط عى المعه 3عاد ء نندنا علكةه
قال كن يمرك كح يوم ولهلة أربعةة آلاف»  1وذكر” انيد

التضّل كو الذنى كان اعطاة»»

” كيتى حين بى .للسين

قال سا اجى بى المفضل قال سا اسباط قل قل السدّى كان
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غلام امغره وصو راع فى الغنم قل اسل اليه فلمًا ان ججاء
*ذاود جاء غلام امغر قدهنه بدهن القدس وقل لابيه اكتم

هذا ذفان طالوت ليوطلع عليه قتله» فسار جالوت فى قومه

الى بنى اسرائيل فعسكرء وسار طالوت ببنى أسراثيل وعسكر

ههِيُوا للقتال فارسل جالوت الى طالوت .لم يقتل© قومى وقوسك
وت
قنلقى كان الملك لك فأسل طالوت فى عسكه صائهًا من يبوز
نسالوت ثر ذكر قصة طالوت وجالوت وقتل دأو اياه وما كان
فر وفى هذا لخبر بيان
عبه
جل ا
قا
فن .ظاليت الل داودا»»

أن قاو فق" كان! الله حول "الملا :له اظبل _متلواء اجالرتا ركدال
ان يكين من طالسوك  السيناه اها كان»من محاولته اقتلة أواها ساد
مى روينا عنه قولًا فى ذلك نانهم قالوا انما ملك داأوك بعل ما

أبن جيك قل سسآلمة عن

ثنا
ّقد
دو
حلده
قنل طالوت وو

ابى أسحاق فيما ذكر لى بعض أمهل العلم عن وهب بن منبه
ق4ال لما قتل ذأود جالوت *وانهرم جنده قال *ا*لئاس قتسل
دأود جالوت  /وخلع طالوتم واقيسل الناس على دأود مكاته

حتى نر يسع لطالوت بذكرك

قل 4ولمّا اجتمعت بنو اسرائيل

على داود اتنسزل الله عليه الزبور وعليه صئعة لملرين ولانه له

وامر لجبال والطير أن يسبحن معه اذا سبح وثر يعط الله
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أله

عن وهب بى منبه قل لما سلّمن بنو اسراثيل البلك لطالوت
اوحى الله الى نبئ بنى اسرائيل ان قل لطالوت فليغز امل

مدين فلاء يترك فيها حيًا الا قتلهذانى سأطهره عليم فخي
بالناس حتى أقى مدين فقتل من كان فيها آلا ملك فانه اسره
وساق مواشيق ناوحى الله الى شمويل آلا تكجب من طالوت أذة

أهرقه بامرى فاختل فيه ثجاء ملكج أسيرأ وساق مواشيخ فألقد

لكل لهلاترعن القلك من ديدهاقر لهايغوذا فيغ اك يوم" القيامة

كاين

اطلعى وأحين مق مان علية :امت خلقيه

فقال له ما صنعت لم جمّت علكغٍ اسيرًا ولم سقت مواشيج
يت الراه لأفربها قل له اشمويل  0الله قد نوع
من بيتك الملك ثم لا يعود فيه الى يوم القيامة 2فأوحى الله

اى اشمويل انطلق الى ايشى فيعرض عليك بنيه فأدمن الذى

آمرك بدهن القحس يكى ملكا على بنى اسراثئيل فانطلف حتى

اى ايشى فقال أعرض على بنيك فدطا ايشى اكبر ولده فاقبل
رجل جسيم »> حسى امنظر فلما ناظلريه اشبويل ( 4تجبه فقال لملين كا

لله أنآله ببَصاليْعبَاد » فاوحى الله البيه ان عينّيك تبصران ماظهر

شلك حلرماق القلوب ليس بهن#* 3فعال .ليش بهذا :/أعرض
على غيره قعرض عليه سمّة فى كل ذلك يقول لبس بهذا
اعرض على غيره فقال عل لك من ولد غير فقال بلىي لم
الى انما أكسرم من

اطاعنى  3067هآ" (8
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وأا

حدثتى يونس بن عبد الاعكى قل دآ ابى وهب قال حدثى

ويلن*فاىللد
اقبت ر

ذم عونك الخين اخرجواا من بهم

أليف حَدَرَ الموت الى قوله والله عليم بالظالمين» قل اوحى الله
الك نبي أن 3ق ولى فخلان يجلا يقنل الله به جالوت

ومن

تعلامته هذا القرن يضعه على رأسه فيفيض ماه فأتاه فقال أن
اللدنعر مجل ١امحى بالى اإن  3ومدق رجحل يمذل الأدارقة

جالوت :تقال 'نتعميا :نبي الله .قال ,فأخري اله اكتى 'عشر ارلجلا
امثال السوارى وفيا رجل بارع مجعل يعرضم على القرن فلا بيرى
شينًا فيقول لذلك للسيم ,ابجع فيردده عليه فاوحى :الله اليه
م انا لا نأخف الرجال على صورم وللنا نأخذم على صلاى قلويع
 5رت قد زعم أنه ليس له ولك غيرة فقال كذب فقال أن

ربى فى كذّبك وقل أن لك ولذًا غيريم قل قى صدق يا
ند الللة ان ىا ولى ل فضيراه اللاحويت) أن برام الماين مكل
فى .الغنم قال فأين هو قل فى شعب كذا وكذا من جبل كذ!
كان ع أليها ,قال وميجددء جيل شائيى شاتين .ياحعيرء بينا
السيل ولا بخوض بهيا السيل فليا رآه قال هذ! هولا شك
فبد

هذا

برحم البهاكم فهو بالناس أردم قال فوضع الغرن على

رأسه ففاض»ء»

حدتنى

المتدى كل كن اسحاق

قل سأ

[سماعيل بى عبد الريم قال حدثنى عبد الصيك بى معقل
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رجح يمد دعو اتدل )“وملك .داو :يعد

ذلك «وجعله الله.نبيًا فذلك قيله عر :وجل 2وآتاه الله الملك
والُحكية فقيل ف النبوة آتاه نبوة شمعون وملك طالوتءي

:الم4
كلت ريني ما ريكى) عوينة مق رانب
ضرار بن ححرت» بنأفجج بن أيش بن /بنيامين بن يعقوب:
كاى :كان :النبئ
سبى
الى اسشكانى ين ابراعيم» .١ .,وقاالل'ا
الذى ا

لطالوت من قبره حنى

اخطرب» حدكنا بذلك

اخبره بتويته اليسع بن

ابى 'حين قل نا شلية عى ابن

كان »>  2.ورعم اعل التورية .ان .مسدّة :ملنك قالوت .من
أولها الى اقنتل فى لملرب مع ولده كانت اربعين سنة ©
ذكر خبدر دأود بن

01

0

ابن عوبدى بن باعزث بن سلمون بن حشون بن عمى ادب 2
أبن رأم بن حصرون بن فارص بنيهوذا بن يعقوب بن احاق
وكا كاوق احم © “اكيكا؟ حدتناة اب جين
ال اورافبو عه >

قال دنا شلمة عن اين! اسكاق :عن بعض :اعل العلم غن وعبافز

أبن منبه قصيرًا أزرق قليل الشعر طاهر القلب نقيه»
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ذلك الاسم *أحل بيت» اذا فنيت رجالّج علمت النساء فقال

للها رأ راقن تغتميل ليا وفرعت منك فلما بلغ الباب خلفه
2

ثم دخل عليها لإثبار فقال لها الست أعظم الناس منة

عليك اأجيتك من القتل وآويتك  3عندى قلت بلى قل فان لم
ةليك :حاجة هذا طالوت سكلل فل له من توب فغشى عليها
ا

من القرق فقال لها أنه لا يريك قتلك وآلن يسلك هل له من
نوبة قلت

*لا والله ما اعلم لطالوت توية وتلى م هلل تعلمون

مكان قبر نبى قلوا نعم هذا قبر يشنع بسن نون انطلقت
وها معهاك اليه فدعت نخري بوشع > بن نون ينغض  رأسه

0؛ النتراب فلمًا نظر اليم كلتتع قال ما تلم اقاميت القيامة قالستن
لا وى طالوت يسللك عل له من توبة قال يوشع ما أعلم
لظالوى امن كيجه الا ان يحل امن  /ملكه كمي سو ووللده
تيقائلوا م بين ,يحي ارق تشبيل "الله حى اذا كتلوا رشن حكمقدل
فعسى أينكون ذلك له توبة ثر سقط ميّْنًا فى القبر ورجع
طالوت  0ما كان رهبة ألا يتابعه ولذه فبكى حدكى سقطت
أشفار عينيه وكسل جمههد فدخل عليه بنوه وم ثلتة عشر

رجلا  2فكليو وسألوه عى حاله فأخبرع خبره وما قيل له فى
فشدوا بين

أنوينه فسألج أن يغزوأ معه

نجهرع نخرجوا معه

فافزيبت علصعل هك اهل بيعت

لها .بك“ زقيم قلط هم هآ" (ه

تعليت 16
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( 182 )66 29رت
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/اؤة

نان .داوف تجغل طالوت ٠لا ينهاة اخس :عنن "داود الا .فثله

وأغراه الله بالعلياء يقتلق» فلم يكن يقدر فى بنى اسراثيل على
طلم *يطيق قثله الا قتله حتى أ بإمرأة تعلم اسم الله
الاعظم فأمر لجبار ان يقتلها فرجها لخبار وقل لعلنا ناي الى
عار فتركها فوقع فى قلب طالوت التوبة وندم واقبل على البكاءة

حتى رجه الناس وكان كل ليلة ري الى القبور فيبكى وينادى
انشىك الله عبدً! علم ان لى ثوبة ألا اخيسرفئى بها فلما اكثر6
ب طائ

عليخ نادأك مناد من القبور ١ن

-

أما دنوضى و قنلننا

حياء حنى توذيّنا اموأنًا فازداد بكاء وحرنا فرجه للبار فكليه
فقال ما لك فقال هل تعلم لى فى الارض عالما أشلة مكل لل 0

من © اذوية فقال له لملبار هل تدرى ما متثّلى انما متلك مثل
ملك نول قرية عشاة فصاح الديك فتطير منه فقال ل تتركوا

فى القوية ديكا الا ذنحتبوه فلما اراد أن ينام قل اذا صاح
الديك فأيقظونا حتى ندلج فقالوا !له :.وهل اتركت ديكا يسيع
صوته وتلن  /هل تركت علمًا فى الارض فازداد حرنًا وبكاء فلماة:؛
الل القبار امد لبق قل اراتك أن دللتك عل ااثر العلك ان

تقنلهم قل لا فتوق عليه لمثبار فأخبره أن المرأة العالية عنده
َ:علم
تقال انطلشق :نى .اليها اسلهنا "شل لم من تدبة وكا أتما ي
00
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62

:غ 62د تك

1ن أخل ) 2رض

كر

56( © 2: 121:
0

اراكتر 1 2: 6

.فيقناخج

9

4

066211

سطع  26 © 12نلك © (٠ 6 “اترعكم 1لناى (2600ع)  1عليه 6501
كا د  (18شلا 6ع علاورطلن 7ض  700ا  5:1 112ومدة 2.

.وانت كذلك . 6*1لم كر

5 0000.عضمده  1. 82تدز عننومنو عه
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طالوت  0داوثٌ ابنته .واجرى .خامنه .فى ملكه .شال الناسن
الى دأود واحبوه فلما راى ذلك طالوت وجىد فى نفسه وحسده
و5أراد قتلة فعلم دأود انه يريده بذلك©

فساكى له زق خيمر

فى مضاحعه ذدخلل طالوت آلى منام دأود وقك هرب داود فضورب

الوق ضريةفديرقه فسالت  6لثير منه فوقعتن قطرة من لكمرء
 3قتيهرافتفال:

برخم الله .داو اها كاق [اكثر  2شزيهاللخبره

أى “داوف تاه .من القابلة فى .بيتة وهل ثكم نوع سهمين عاك
رجليه وعنى ينه وعى شماله سهمين سهمين قم

 01رأسه وعند

نول فلمًا استيقظ طالوت بصر بالسهام فعرفها فقال يررحم الله
دأوذ :هو 0

فى ظفبت به فقناته © وظفر ل الفكق عنى»

قر .انه ركب يوما فوجدد/ر بمشى ؛فى البرية وطالوت غلى. .قوسن

قال طالتوت التبيم .افبسل) ذاودة وان ذاود اذا عد 10000ا
 5فوكض على أثشره طالوت ففوع داود فاشتقٌ فدخل غارا فاوحى
ألله الى العنكبوت فضربكى عليه بيتا فلما اتتهى طالومت الى
الغار نظي الى بناء العنكبوت :فقال لو كان ..دخل ههنا لخق

بيت العنكبوت فكيل اليه فتركه» وطعن العلبكء على طالوت فى

ع

أ قلما رأى ذلك سناع

عثط  138ريريك ذلك © (©
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 59ابوه خلفه ياق ابيه والى اخوته بالطعام فأق النبى عم

بقرن فيه دهن وتتّور منحديك فبعث به الى طالوت فقال
ل صاحيكم الذى يقتل جالوت يوضع هذا القرن على رأسه

فيغى :حتى .يدهن منه ولا يسيل على وجههد ويكون على “رأسه
كميثة الاكليل

ل

فى هذا التثور فييلأه فدءا طالوت بنى:

أسراثيل نجربه به فلم يوافقه منهم احد فلما فرغوا قال طالوت
اح

لاننى

وس

0

0

 0-50له خدّنا يا دأود *تقتل ب 000029قال 095

وجعلهن فى مكلانه وكان طالوت قد قال من قنل جالوت زوجته 1:
ابنى ا خاتية فى ملى فليا جاء داأود وضعوا القرن على
رأسه فغلى حتى اذهن منه ولبس التثور فلآه وكان رجلا مسقامًا
مصفارا وثر يلبسه احد الا تقلقل فيه فلما لبسه داود تضايف
لتر عليه حى' تنقض " 3ثرا مشئ :الى جالوت :وكان +نجالوت' من
احشم اللناين.واشةة كلما ,نطر الى داود .قخف :ف ,قلبه الرعب,:
منه ذقال له با فتتى أرجع فانى ارحجك أن اقتلك فقال داون لا

دل آنا اقلق 5

أجارة فوضعها فى القذّافة كلما رفع منهام

حجرًا سماه فقال هذا باسم أى ابراعيم والثاى باسم أنى اسحاق
والثالث باسم أى أسراثيل ثم ادار القلافة فعادت الاحجار -

واحدًا ثم ارسله فصكك به ببين عينى جالوت فنقبتن رأسه تر «ه
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فل بنى  اسراثيل قل انا قل نعم قل أرما علستث© أن سبطى
ادنى اسباط بنى أسرائيل قال بلى قال افا علمت أن قبيلتى

ادق “قباكل .سبظى .قل :يل قال اماة .علفك أن نيدي ادل در
قبيلتى قل بلى قل فبأيّة آية قل بآية أنك ترجع وقد وجكد
ا5بوك حمره واذا كنت فى مكان-كذا وكذ! نول عليك الوحئ
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فندهنه > بلهعى القدس وقال لبنى 'سواتيل 13
لم طَالْوت مَلكا كالو ا ايكون 012
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السدى
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رزو لَجَالُوتَ وجنوده

قالوا وبنا فرغ علينا صبرًاء فعبر يومتف ابو دأود فيمن عبر

ق :كلثة .عشر ابنّا له وكان.داو اصغر بنيذ وانه أتاه_ /فات,يوم
قال يا اجا ما رمك جلا ل ا ان  #0ل اشوا
بنى أن الله قد جعل ررقك فى قذافنك ثم أتاه مب ااتخرى

فقال يا ابتاه لقىد دخات بين لإبال فوجدت أسدً! رأبضا
فكوقة عليه واخدت :بأذثيد كتانم ويك ال ابه إلا 000
قار
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اتى لأمشى بين الملبال حَأُسبَم فلا .يبقئى بل ال سدم مبى
فقال .أبشرايا جنسئ فاق نظا خير اخطاكة الله اوكان وار ا
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كان هذا التابوت فيكم فأخرجوة من قريتكم قلوا كذبت قالت
أن آية ذلك أن»© تأنوا ببقرتيى لهيا اولان ثم يوضع عليهيا
نير قظ ثر اتضعوا وراءها التجل ثم تضعوا التابوت على التجل
*وتسيروها وحكبسوا اولادههاة فانهما ينطلقان به مذعنتين ء
يات

حنى  أق :!1خنجتا :من -أرضكم ووقعنا» فى اذى ارض بنى اسراثيل 5
كسونا نيريها واقبلتا الى اولادها *ففعلوا ذلك فليا خرجتنا من

اضغ **ووقعتا فى ادنى ارض بنى اسرائيل كسرتا نير©ا واقيلتا
إل ااولادهاء' ووشعناء +ق ١خويلة فيهنا عحمنان "من” بشى"' أسراقيل

ففوع اليه بنو اسراثيل واقبلوا اليه نجعل لا يدنو منهد/م احل
الا مات فقال له نبيغ اشمويل أعاضوايم فى آنس من نفسهد؛
قوة” قليدن منه فعرضوا عليه الناس فلم يقكر احى على أن
يدنو منه الا رجلان من بنى أسراثيل اذن لهما بأن  2جحكملاه
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لذ يبك امهنا وه" ارملة فكاق فى فيك امهنا حت مدك/طالوك
فصلم أمر بنى اسراثيل مع اشمويل فقالت بنو اسراثيل لاشمويل
أبعث لنا ملكا يقاتل فى سبيل الله قال قد 2كفاكم الله القتالت
قالوا أنا ناضيف من حولنا فيكون لنا ملك نفوع اليه فأوحى

الله الى اشمويل أن أبسعاث له طاليت ملكًا وآدفنه بذهن

القدس *فصضلّتن حير لانى طالوت #فأرسله وغلامًا له يطلبانها
نجاءا الى اشبويل يسلانه عنها فقال ان الله قى بعتك ملكا
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فقال:لنيك انا ذا قرى قعل :قل "انطلف إلى عشلا
حت الولد من 6ان برجو انيف أن تحتتناة 1100
وقربانى وان يعصبالى فلأنزعن منه

اللهانة ومن وأسده ولاكلكته

وأيّاها فلمًا اصبم سأله عيلى فأخب» ففزع لذلك فرعا شديدً!ا؛
فسار اليه عدو تمن حولع فامو ابنيّه ان رجا بالناسن ويفاكل

ذلك العدهو نخرجا وأخرجا معم التابوت الذى فيه الالواح وعصا
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ررم نيسشزا بدة ملا عيكو لقيال

يتوقع لشبر ما ذ؛ صنعوا نجاءه رجل يضبرةء ومو قاع عل
كرسيه أن ابتيك قد قتلا وان الناس قى أنهزهوا قال فا فعل
 0التابوت قل ذهب به العدو قل فشهقف ووقع على قفاه من

كرسيه فات وذهب الذينى سبوا التابوت حتى وضعوة فى بيت
الفتج ولع صنم يعبدونه فوضعوه 'نحدتن الصنم والصنم من فوقه
فصي من الغد الصنم #أتحاته وهو فوق الصنم ثم اخذوه

فوضعوه فوقه وسهروا قلميه فى التابوت فاصيم من الغد قى
ق5ط؛عيت يلك الصنم ورجلاه واصيم ملْقَى نحت التابوت فقال
بعضه لبعض اليس  +قد علمتم ان اله بنى أسرائيل لا يقيم له

ثى 2فأخحرجو من بين الهتكم  فأخرجوا التابوت فوضعوه فى
ناحبيذ كه

فاخذ اهل تلك

الناحية التى وضعوا فيها

التابون وجع فى اعناقع فقالوا ما هذا فقالت له جارية كانت

عند من سَبى بنى أسرائيل لا تزالون شرون  /ما تكرعون ما
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حدتى
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له يفول كان عدن الى زبى 'اشبوول ابنان “انان احتثا فى

]2

0

كك

فيه كن مسوط القربان اذى كانوا !١
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نجعله ' ابتاه كلاليب وكنا 'اذ! جاءت/ر النساء يصلين فى القدس
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شبن تناع “اشؤل قم “قبل بيت لضن تكن

ينام فيه عيلى اذ سمع صونا يقول اشمويل فوثب الى على

فقال لبيك فقال ما لك دعوتنى قل لا ارجع فنم ثم سمع صوتّاة؛

آكم يقول اشبويل فوثب الى عيلى اتيِضا فقال لبيك *ما لك
دعوتنى فقال ثر افعل أرجع فنم فان تيت" فيا سل" ليبن
مكاتك مدلى فأفعل فرجع قنام  1صَونًا ايضا يقول أشبويل
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أن هذا ملك قل ا.نآي ملكه أن يأنيكم النابوت فيه سكين
من  0يفيه ممما ترك  1موسي أل سرون والسكية
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النابوت وما فيه فى دار طالوت فامنوا “ينبو تسمعون ليوا الملك
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زيكد نولتت الملائكة بالتابوت نهاراً ينظرون  +اليه عيانًا حتى

وضعوه ببن اطهرهم قل فاقروا غير راضين وخرجوا ساخدلين »>

رجع الحديث الى حديث السدى نخرجوا معه وهم ثيانون
القَا وكان جالوت من اعظم الناس واشدهم بأسًا نخري يسير بين
ادى
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لإنك ولا ججتيع اليه اتكابه حتى بجوم 052ع

فلمًا خرجوا قال له طالوت أن آل ميتليكم بِبننَههر قمن تسرب
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َْطْعَبُهْ كَلّهُمنى وهونهر فلسطين
مِنْهُقلِيْس منىوَمَنْلَم ي
فشربوا منه فيبة من جالوت فعبر معده من © 8أربعخة آلاف

ورجع ستة وسبعون القًا فمن شرب منه عطش ومن ثم يشرب
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فدما بلّكن الشيئّ يا شمويل» فقام الغلام قرعا الى الشيخ
فقال با ابتاه دعويّنى فكه الشيخ أن يقول  9فيفزع الغلام
فقال يا بنى أرجعفنم فرجع الغلام فنام ثم دحاه الثانية فاته
عدم ايصًا فقال دعوتنى فقال ارجع فنم فان دعوتك التالثة
فلا تجبنى فلما كانت الثالتةظهر له جبرثيل عم فقال آذهبة
ألىقومك فبلَعُهٍ رسالة ربك ذفانالله قى بعثك فيه نبيا فليا
أتا #كذّبوه وقالوااستحجلت بالنبوة وثر ذبالك وقالوا أون "كنت
صادقًا فابعث لَنَا مَلكَا  0فى سَبِيل آللء ددن
نبوتك قل له شمعون سق أن الاي عليكُم لقتال أ
تقائلوا ؛ قالوا وما لَنَا أل تقال فى سيييل آله وقد  0رجِنا01
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 1اليجل الذى يبعث فيه ملكا فقال أن

صاحبكم يكون طوله طول هذه العصا فقاسوا انفس»© بها فلم

يكونوا مثلها وكان طالوت رجلا سقاء يستقى على كار له فض
جاره فانطلق يطلبه فى الطريق فلما راوه دعوه فقاسود بها فكان 5؛

متلها وقال لهم لَبِيْهمْ  0الل قد بَعَتَ لَكُمْ طَالْوتَ مَلكَاء
قال القوم ما كنت قط اكذب منك الساعة وحى من سبط

اللملكةوليس قومن سبط المبلكة وثريُوتَايضاسعةٌمن
الال تنتبعة لخلك فقال التبىّ “اانلله أصطقاةا
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الباد الخدم الملوك من غييرهم ووطت

وسبوا ذراريةوغلبوع
الفا فرك آل اموسئ
الكنهو ككراك ان
اوم »#تحدثنى موسى

بلادهم وقتلوا رجالم

© عل “التابوت «الذى فيه السكينة 7108
"وال 'متارون وَبتع كاضوا إينصرون ١ 2 ااا
اللهعر وجل ى أن يبعث له نبيًا يقيم
بن هارون الهمدالى قل سا عرو بن حماد

قال سا اسباط عن السذّى فى خبر ذكره عن أن مالك واقى

صالم عن ابن عباس وعن مرة عن أبن مسعوك وعن ناس من
اكاب رسول الله صلعم كاندت بنو أسراثيل  0-0العالقة
وكان ملك العالقة جالوت وانهم ظهروا على بانسىراثيل فضربوا
 0علي وية وأخذوا ورين 0

مر اسراثيل يسلون الله

أن يبعث له نبيا يقاتلون معه وكان سبط النبوة قد هلكوا
فلم يبقف منه الا امرأة حبلى فأخذوها حبسيها فى بيت
رقبة !أن "كلل بجارية 'فتبدلة ابغلام ليا ترى ءن كله 3
أسراثيل فى ولحها تجعلت المرأة 0

الله أن يرزقها غلامًا

فولدت غلامًا فسيته شيعون/ر تقول الله سمع دعءى فكبر .
الغلام فأسلمته يتعلم” التورية في بيت المقدس وكفله شيع من
علمائة وتبناه فلما بلغ الغلام ان يبعته الله نبيا اتاه جبرئيل
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فرقم بأمرعم رجلّ منهميقاللهيفخ ست سنين ثرديْرهم
*من بعده جشون © وهو رجسل من بنى أسراثيل سبع سنين

ددرخ  2يعنة الو *عشر سنين ثم بعدهد كيرون  2ويسميه

بعضام عكرون تمالى سنين تر قهرم اهيل فلسطين وملوكع

اربعين سنة *تم ولي شمسون وهو من بنى أسراثيل عشرين 5
سنة  4قر يكوا ابغخير رئيس و 3مدبر لامرعم بعك شمسون فيما
قيل عشر سنين ثم دبر أمرعم بعد ذلك على اتلاعنى وفى أيامد

غلب اهل غزةء وعسقلان على تابوت الميثاق فلما مضصى من
وفنت قيامه بأمرهم أربعبين سئة بعث شمويل نبيا فدبر شيويل

أمرهم فيما ذكر عشر سنين قر  0شمويل حين نانم بالذلٌكره
والهوان مععصصيي:تة رباع اعدوهم  3يبعت
معد فى سبيل الله فقال لهم شمويل كا فق
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ملكا ججاعدون

قضن' الله فى اكتابة
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ملك يقال له تجلون  5فلكهم ثبانى عشرة سنة ثر تنقذهم منه

فيا قيل رجل من سبط بنيامين يقال له اود بى جيرا 4#

الاشلّ اليمنى  +فقام بأمهم ثبانين سنة ثم سلط عليهم ملك
من اللنعانيين يقال له يافين  /فلكهم عشرين سنة قر تنقزهم
فيبما قيل امرأة نبية من انبياتهم يقال لها دبوراى فدبر أمرتم
فيما قيل رجل من قيلها 0-5
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فشكوا ما اصابج فقالوا يا ليتنا قد متنا ناسترحنا نما نحن
من

ذبد فأوحى الله الى حوقيل أن قومك © صاحوا

البلاء وزعوا
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