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عهبمؤإطؤأ
عباناشالىاللهزذ

كيكلتلىوالثكر

القرىعرتممعوبمدمبيمنمىالعدداالرهذدخل

االجماءأسالكموتاقبتواالعالالعلومأفالككوتحركتواالمعار

نهاكرآلعثرمنالتجدذاتاريخوااليركفكتمولذاالواالص
شماأالالفىللواحدوالااللفاحدللووالعثرلمامثروال

منهماالكثيروبهملونآثمبطشالقليلبهذانالمؤرضئحيظلذا

كلومتثابيآدآشكثراالفانفلورخونماصمنعبعجيبليى
الهمأحولينالتايرمومنصيرممابينعلىوانايةحالهالمتشابهو5الير
وحيراتاحمةوصلدوتعبلمأصيلحاعأنوذلكالناوتمن

فاذاحقوأوجلالمطالبمنتمودوأوهوااسماتحعميلقوحرات

كالتكتبأنيمكناقيهؤالحكلياتصنالمؤرخيذكرأنعى

عاشواماثهمبأسبابفاصلوانياالدهذالىجاهواهكذا



بزالىأواهدامبدبةضعةضبب

ولقإناالالدارهذفياأتاركنغيروذهبوانمالبظضحين

يتهمصاكل

ظاهروجودنهممبعدلهمالذبننالتيلىاالنرادأوالكوأها
بداثعاالستعداداإلنسالمحهواثكرذخرآمنللتاريخلمسرفيفانباآلئار
ملوالتواالرقاادمهأفربينالتفاوتوامثثهفىانلوجالمطاهر

بوآكلجدتهانريخيستعدبذلكجملتهمندطبواسطة6جموعهفي
قووكلفردكلعنهتهيوالمزيدويأخف

توءمبصروحكبم5مبشرسولفىصمنوفاالفرادواولثك

وباحثكوكلششمنورعيرونحرخمغيرفاعوكرمذوساسفر

غسرولسافيءرمرنحاحمقرروسري5محورواجأمحطءصصعور

ميسرومفضال

ئارقهلممومآشويدأخباهمعلىاللريخأقطابنوفالهءهوال
هاالخالقمنغقوااصحهريألطمنكراكقوورامعمالنوويتدضها
الئرأنلنايطهرهناومةاقاالسبطيبعثيرةعرفواقوش

المووخونعبهذاولوالتمآئريدتولماذارغانعندبشييست
بئيدفازهموجويبيفواأناليصطيحونةلثيرااسصردق

لموهممثالأماجدأبناالنهماميوناكبالرآفياشأصابهاممنأعال
عناربخالإعراشأنأيضالنامويطرمنقبةمنهمتوثرلموةكلتمجدلهم

نالمورضعليناألقاهااالخالقفيحرساصنموهمتآترتهرلممنذكر
للمياطاتإلباقياتيهااغايشالنفوسالنوذلكاتمادفإأومحدص



ضبئللؤاهدااوكبدبةمفدمة

اظاملينانطفاهةسأطولعنينخههاوانمااحهموتاهلهاتذكلر

العالمينقكرهمذالباقياسراقوطول

اذللمبهاكرونويئببقوناليالصاطاتالباقياتلهممناننم

أفضلسأحوالهميةطالمكرماتالىبهاواشهعقبانفوساطداة

نسانااليتكلجمفثيمقاراويفأنفييجهدونبنالذبنالقياالتخذتا

ربخاناقلباالظابمنيعميروكيف

كراالدبئقىالمزرخينرولعالإحانكوبردكأستسقيإفيا
زلةعنحفركوأس6باسا6مناألقطابسيرمنلنفرسناكورآكيرة

قطاباالسيرمنكثيراإهمالمومطيعووذالحيثصنكزهمأزلها
أمهانناهمن

والمرأهالىجلبينالفيلرةفيبكبيرليىالمرقأنعلعنالقد

اربالمنبمنالالمنحليقدريعلوقىالمزايامنبحرومةالمرأوليست
وهلعيمةءوكرجمةوتلوباطيعةعقواللهيقىفىأنناذلث

االدلجنوؤىوالهممأوالقلوبالقرلهذغيرللعكلرمينانمللرجال

وؤىواآلبادةواإلعقيديمففيرجلالمرأاعتبرت

منهنعميبهازالومالإلىكليفالتقكلرجلالمرأاعتبراالجظء

كلثمااالمنمحيطهامرنبةحسبكلاالعالصيموتابابيرا

فاضالتالعفىفضلمننطمهماكبروهذاعيطهامنمرتتياحمسب



البرامماهأوةكمبدشمةضبئ

النساقبللللربهذىكونأنصرهيقتعملحالالنيالماضيات
وماأكزنطعهنالالقيكلناللعورخينلرناماذالىلةاتثورال

تجالئلفاضالتمناآلننلمهنالالفي

ارفين11ولكنكلهالمبفشلهاسعقدسيدةهوالمص

وانربالسيدةهذصعاثرقظيلوناياماومزطهافضاتفاسيل

وفي5والدواالقانوالهندرسوظربواللصيايعطعونالترك

زالمورخينخدظاازو6تكرمةبالجيااكوفطتعمالعينأرضى

االعاتالجلياللليممذاسمتحتفيهاالتجدمنهمامةضا
كلوم2ضانحنولكناءخاللهاوثرححالهازجمةفيسر

ظتهاكلهافتيوالقلوالضولسنامايمالالىالكلماتهذ

أضحتفتاذاالمنارعظعةالمبحرونيدرك6أمرهامطيمالى
السطرععليمة

بدفتبينتالمبعشوادنيفياانفيتفاكرتولقدكنت

سنءضييرفىأنمنأبهوكلىفنلهاعيماننكلاطول
جنسهافضلللمرأعلنأنيرثاأنهلىترامىولكنحته

أحسنأبولمالجنىهذاحقرقاحتراممننسوبماوأبهرهم
سالياليدةمذصيرةسرحمنالجليالالنايةتالىتةط

6ظبهيعمى

ؤجمةفينالمؤرضلنازكهااالقليالتلئدمددفن



ضيهةالبؤااأوبدبئمنسة

أرفالىواكروحوالىالحقيقيةالقعيةهفأولفالعيدةهفلط

ورضوانهاقهوحمةاثئصومنوضهقخثعوممطراحةكلهدية

بازةاروحلهذكةبارطيبةتحيةأصتنزل

قفلىثدةوظفةبهالوععملمتللصنيرالمزلفمذاراتومن

حقوقاكلمةمساعداقيكوناناألأرجوهوالضيئاأدجوأن

حسبوكلالىبالمعرأمماتناالنساانابهاهـآوكرلحتهاالمرأة

قيةلزويىاالمهاتإلمهذبأنجمطنامنظنطلبنكونبيتهنقى
قدابمدلوكن



ضبنالمز13ثةخدبخ

المحرمفساىاخديجش

مقدمة

احمصللبهم

حادثالكونقحدثالتهمراطمابعلىناقرعرثةثاقبل

وأفىكتدوكةلهكانوفعاآلنالىظهبمدمجدثجدآلمعظجم
االرضىممالكفيمافقالبوخلفهوأفريقياوأوربااصيافيكبير
الربقيامصاطادتذلكوالعوبهماالاالأصفيجسيموتقر
وهومميخمفامالذىالبىالىعةجميههماوافضجديدةبعقيدة

بهذاوفوزلكالمبالهربمجميحآوشروعهمموالسالصاظيهد

عاتيدتهمالىأئمكثيرةموانخطظفىاعلىموكلبتصارعواالهجوم
باثرقأوخىثنتمجمحراالطالأالىالهندحدودمنمامحالحظموتكلؤن
فيبنوئأوالثقزوينبحراحلصوالىاالحمرالبحراحلصومص

يمةالرامحبراالفتوحاتمنممهالتاريئفيفماعىأصح

الحدوثمعتادبفيرتفكركانهالناسبمعىيتلقاالعنناطادثمذا
منيشفيدواأنيريدونوالحدوثهصعنهواليبحثحمثيرآفىال

بسرعةالقومأولثثأوتيهالذىمااالنباحذلكبسراتفكرواالتدبر
خبى2



حدبجهبهمناوالىعوالعربا01

ثحاايخمأكطهوكايتلقاهضهموبهسالبهلجمنشبههاأذجديره
لواقأإجثباجديراويرادالدنيافيحدثتايىتدااالبهرأمن

أفظمالحادثهذاصهماتمجزئينهأكنجداألملولدفالظرعان4وا
منرودونهبهآمنواينأكوالئانيأوالالالصالةحمدعلبهالنياالول

بعدالنياالولالفضلصاحبهربهمومنأولانوبديىالرب

ظبمااالصرحهذامةافي
الفضلمذاانائنساجنىحهايفخرانحكاالياالمورومن

أضرافمنصيدةنصبنلهوالموافقةبهبااليمانثالبأممطاالول

سيرةنتكاولماقريئياورمنخوبلتخديجةالسيدهزوجتمهقي

اطادثمذاصنالوداجاراالوعغفياداعدةفةاكاليدةهذه

االوراثهذفيأقدهانأزمصتلمجسيمةفوامنبداهةالتخلوبامالعظي
مقتطةهديةأعظموالتارنحيةوالياصيةواالجماعيةاالدبيةثدالفرالمحي
الالزممنرأيتكنواألجيلةالسيدةهذهحياةدوتمناثمراتمذه
الربقومهاةصسبهأصشانسيرنهاعلىبالقارئدخولىفبلجدا

الجليلةالدةهذهفةمحرعاىيساعدبهيفهترفانخاصمةقريشثمعامة

لعرب

محروفقأافوعرمنذحوالهموألةمجهرأوانلهبماالككانرالرب
لطينختعصمبحثالىقيالونلتصكلمتين11هاتينعنداالننقف

ناحديثصياقالىنعودثمآالفيه



11نابهموااصودالربخديبه

ثرابأبيالىأمهمأصمولنونيوماآاالتوامنيزعكثيز
اطاالممأصوللسالنيرصهماممونينمناالتوامصنوولافىا

االوللاالصذلكالىبهايعلواش

تالثعنممايذكربثيمحزمأناللمجضطعالتحقيقماومن
االصىعايهيتثابهمايروىتصديئتاحومنواالوالاالصمولى

جتحومهماالختاضاتبينامرجيحواالمتناقضاتتصدإففيفيحار
فياهـكاياتصنتولهبككنبكالصثضاسفىاانيفهصالىعلىاطريص

ةبطدعلىاالدلةنقرآممانهاصر3طرحعناليستشنيالبابحذا

أصأأولافمأسالفةمعرضلىالنحوبكلحرصلماذا
بتدعظالمرفةهمتدعوىنكئرلاللذتانهلنالموتولكنالندري

فيباويسطروناإلبناءبااالإخثتاياصاكمأبياتفيوردامشص
تطيرآكتهم
قنوافةالمرهذهمنيإصواافابالضانسابتعاالححوناما

ات11فيبةوجدوهاصتقاراليبالضمابأصولفةصعراتكوزبأق
بالمنقولواالصتئضاسالبحثة3ثآنسواوقديزاتالمهمنماولمحكير

يةيااالروالساية9صالالتثالثنآاليويئالمضالثران
نيةرااتو3

الىالقليلةاإلصولمااوضعأرادوالمااخمهذامنوخمالص
فيمالةبعضبقولتاهلواالمروفةالشحوبهذهمهاعتت

المحققينخيلاطقيقهفيوقيالشهذاثولالتارغقبلماضالييةح
بريبقهذلىثللنصايالمحققونفيظلايينايخاغليلوال



خدببةوالمنصبةارواابائدامربا

اطقيقةمحبتسلىوربماتيمنلهمحيجمافمستمسكينايوناظيا
االولينأصاطيرالأتماثياياومااتماثيلبرؤبةحتجابهااش

اشهينااذاالننااالصاطيرتجلئطيتليحاجةالانهفنرىنحناما

اتيخرمنأممارشااحلمستنفدمامعرمتهنستطييممماقدفأمامنافةالمص
مماالميدانهذافيغايةاليالوصواوماابعيىصوطاميدانهفينقطع
فيهنطمعانبجوز

أنفسناعفىانءكيكلفطيناقبلشالربنواناآلنأردناذاظ
خاقطهبالتفصيلنوحأوالىآآالىصيةاآلصلسلتمكرفةالطمعمن

رمايذالىحاجةالظهذااالممسازافيذلكمعرفةمنطععها

لهمافىيقالاذالساميةاالجيالمنيلاهذامنكوزاالنسابعلماه

غيرهسيءىمباتالفنأهليبنيجمفيةالساالئعصوبابآبساالم
يعرشجيألانهـبدمنأكنىوماالقيطأالعمتفيدالتىبالطرتمحروف
ولينافىاعليربأسااالصتعانةشكالعرب

3عاربقووبائدة9آأقانةهبالرباننالمورضيقول

اخبارهمتفاصيلعشاذهبتالذيناالولالربفهمالبائدةامامستطربة

اماوالولىاجرلمووجديىاوصدودوعادوهمعدهمقادم

همالمستربةوالعرب6خطانولدمنافيبعيفمالعاربهالرب
ابراهيمبناسمماعلولد

تتهحىدوصيستاالبةالنيمجبالوهوتولهممذا
وتدتبدأبأنهاشهادفهذهيرمااشقمهاالننهايحداوانكاش



31نهملءاطلدوفىإلربضدب

ولممستقالقطصطاتولدمنائمنبعيماققمذافيذكروا
ابرايمبناصماسلىأوالدوذكرواهذاحطانةهوممنلنايذكروا

ذريقصتقلةمحلىطامنقرعانهعلىقويمليلباليأتواولممستقالشحا
مأكينالذىاصماعيلانذكروهماوجلالمشعربةالعرببم

أتاقااقبائلأظثهمنيةسأةبامىتزوجالمكرصةمكةجوارق

ذكراذااليذكرحأصهحىبانلالقنلكنطعافهلحولها
هرمستقآلصمارتحنىوحدهالريباحاعيلنلتباركثمالرب
اننرفولكنناندرىلسناابالصذكراذابناثانيأوثلئةألت

اقروقورصفيالموافقةةبألينتكتحسباقىافرالافىاجملةمنهذا

واطثاالنقدتعبرالالحقبقةفيوكزيناالفترولفئالنجة

هوراتاهذحلثمنيكئرونااللبابأولطفليت

عليهبيالعرالنييانمنماروىالبابهذاجدآفييجئوانما
ذبويقولتحاوزهوالانعدعديقفصااذاكانالالم

نوحأوالىادمالىنساباالفةصعرممرذبنالذينبذلمثخبيواأالنسابون
الربانفهوصأف5مصصصطوعتالنقديضيرالالذياصا

أقطارجزيرقالربفيصتفرقيناكأكمشأءفأالذياكفيمخلهرءيو
معروفعندرجلفيهتفتسئألنفسهاتذكرقبيلةكلقبائلنقسينو

افيودقبانلأصالالمجازلهلقباورانواوراصعماوتمكهالد

االصلينأحدمىمتفرعةأصولذلكبهواقباثلآخرأسال

لىالدظقادوتتتعباسابنعنعساكروابنسعدابنرواه9

تيرأ3ذالثلنوترو



بخد1باالمملهماخالالرب9

دنانفأيضايناالصهذينأحدالىجعقىآوالمنااقالعربعيو
غالبااصاموارافوالهالمجنبعيهوأبروقطانإإغاجازاطبعيموأبو

متثتتونباديةأهلومالعربعنهذاعياكيفقاظلان

وازعفيهمشرعوالحاصعطثممافىمتذامجرنممصقاقلونقوقمتفر

السياصيةالثؤونفيلهمانصيبودالاالجتماعيةاالعيلئلهميدوال

كروتذأخبارهمافيهتدوقفمرصإمكتاباالسااقبلمفىسولي
غهيوجينقلبكالالثقةتجوزالذلكأجلفنوآئارهمهمساشفيه

هذهأهلمناالوزلجمعقدفاالصالماالصالمبااالافمنرودسنا
فونيرنراالرباتيئبتالوهذاالنزوممةعلىالواحدةالمة

ثةأناجمهمإيتحارفونافىهمواأصوفىملقباثلبم
واللمجهرلةمجهولينايكوخمىلمامرباالالشهذاحبأصالقول

المحفوخلةأءشعارةاوتارغكتابةأهلايكوشاخهمقلناذاظأخبارمم
رفنهاناسطضامارهمأبنقلىثلمواذاهميرانديرهطالمنولة

مفالنوهمسقدلفرسظلهمرهالمجااالمميختامةرباا
آوالىلينعاهمبأصنواآومراينخاحنماملوبا
والديانةالربنووالةااوقثىلوكامماكمفيالنهمخبروقد

والكنائفارسلثهـصدينفىكاننمنهمالنتعرفهـمالمجرصية

همااجاليهودوبيعأهبقسيسينبلنصارىنهمالنبهمتترة

والراقاليمنفيكمبمساألمتقدواطضارةأنكرتهمصافهناوا
ؤكيفأضغسطتوأصمحهاقسطاإخذممفىاومخالطةوالثام
هذاابدصمجهوالالجيلهذايكون



51عندعافباوعلىبخمتاربالصخحبكبها

لىاطرصبهواصهرواواعراوعروفننواكاالربان

والنبافآلباحدةلهاوواحدةأمةالريبأصاموابمالقوصيةهموحد

صااقبائلكانوبيغ4الىرجرافاذاصءعندالتناوالحصبهالدياراواتصا

ويهذااحدوأبخهمةثناباصافمحأبداأبانياةتقبكلفي
مجمحماب3مصانرافى3االوليماسكأءاشاالىاجةمحأمةصندإوال

أذماشأنيذلكخلنجةماأنراكاحمير3يقنلهاابظوجرهاأخبلش

كاتجلىالىكاصوقدالهمأبعاصيرةماأفرايتناىفىممنأمةوأية
ارالذريقووضأليهتتواأهلهلؤدامالهأوكنرهأصاذاعظمبالس

هبالفاالرئباطنحظهمايخيمأنغيرنجديدةنسبةاالنفسه
عظجامنهاظااقاصرعدلهمالنالولىا

وجمابمءارحامقبائانتكااليرباناصثاناهذاءعلأحديذكر
مثاياوألمعربيكلفلموصياهادوراأحرزتافيلاضاامميفاالرحا

ياجعأناالأتاحهاعلىءاالرحاكادورهافودارتاأوحطا3تر

كلمنتصفرثالىالقبانلهيالجمواباوعامءالبرحافيبمصها
كاكافصارتالهااالنتسابدونااباكتفتاقبالنهاواحدة

بخرضمهمروفباسممكتفهاصعضووكلظخجسد

الىوايةأهيهغهمهأقدالربضلومجملةمنالفسبعمنو
بنيزيدضنهكرماذانهبهيرتيإلتةاونقلىهصيكلأول

علىرجالمنىفىرأفانهوذلكعدسبنزرارةبنعلقمةبنضيان

14صصونويرعنهالناسيسحرنالمحاجنبأيديمشبابعرةومعهحلةرا



دبانحمداوطبنيتاالعرب61

ظلالجريسكنممنةهرمنفيرجلالنقالجألالرهنلهلوظنهناند

قوميلسضمنقلتمالكأورائمنفنادانيعةووليتقهذكريزيد

كافكفأعرالربامكرنخعناندلظفكأعروالفطشرولت
فمنلكاالعربمنكرامافيلروفلقياعليهفكررتيزيدكلل

فعلتأاالرحامنآأأفرصانائنقاالكهشخءمنقاتبرأنت
قالءاالرحامنبلافقلتخندفاءاوباالرقيسابالفرسانادأاف

ه7جمالجانأمنتأاالرومةمنلألقالنماظتاخندفمنوانتأ
منبلقاتاطاابخةفياذبنهلجاجموباخزبمةأرادباالرومةانهفعلمت
فنقاالالأقلتالهطدكةبنادبنيمنواصفانتاقالالجاجم
ينةوعساربابالدوانيأراداتتفعايمأااتاءأمأنتالدواقا

فجماتميماذآمنفأنترقالاالصيمنقلتيمغبخاممباو
فيأخرالافهمااخونأوقلينالاشأمنتأبنكفرالاذنقالىجلأال

همااضواطارثولدوباالقينزيدولدباالكزينأرادانهلمتفع

مناذالوفأنتلكااالكاثرينمنتلتيمبنيوبماصخريئاال
تفملهاألدمنأبمالذراأمنتالحورأؤنقالكاجللالقلتولدزيد

القيسأاصسالمادوحنظلةبنألكسبنيوبالذراسحدبماابحورباأرادانه
ظتحنظلةبئمالكبنيصنلرفأنتالقدالذرامنبلقلتزيدابن

انهفمدتلمباباامنأمالمصهاتننشمأمأالحابفنءقالأجل
فقلتدارمبئاللهعبدبطوباللبابمالخباليهابطهيقولسحابأرادبا

ننتالبلأظتادارمنعبدالمحةبنيسننأنتهاىتاابابمعنله
وإلدوائرزرارةلبيوشولدباانمأرادفدتكهاؤأالدومنأأتالبيوت



71ننياناامصااللئيامراةاتبحهت

القمةبئشيبانبنيزيدفأنتلقالالبيوتلنقاتاالحالف

أأمكفأحهمااتاناصىالبيكوقدكانعدسبئزرارةابن

اياكونوولمحفارةمنلهمتلمبالصاننلوامنظطولقد

م12لوومت01حضالهمنبلرابطالىمناالمم4عاتمماءضعالى
الحيرةاثوملويئاشإاناينالمسجتأصصروتاليعننياتبابعة

اريخلحماننثيعرفرسامحغارفعرمنرونمالراقفي

ولدصناالزدصادنةندوسبنابنفمبنمائكأولهممربا
كملىأيامملبماهنيوكاثطانثفييعرببنيثحببنسبابنكهالن
عرومدملكئمنهمنجصروهأضبدهومالثالفارسيبنالطواف

دتاطحبهوصمادذاوجذممةفهمبنبناالبرشجذيمةأيخهابن

ىيرفجمايتأاجمصةوختدصصاجةزكأبياباالزمعالمهور
حىنضفافيأحاعوباالى4إتتأتااهاأقلديمةازالربمورض

يدالىالماكانتقملقلهدوابيهابثاروأخذتفقتلتهأبهااوقدماغز
ألنفاااذرةاكالملوكجداالخسعرواختهافي

تاريزفضمنمكهاافىاأينررونالثاقنيونالغساوالملوك

ادزدببمنصألحاازناسانغوأصلربأتارتجهلاذاالرومان
يقالبالثامماعادواوشالرملباليمنمناتفر6الضوثابئ

منةاخجاالهميقالبعىاصامباقبلهموكانهاففبواغسانله

موضمهموصارواملوعمتلواوديارممسغسانخرجحهايح
خديبم3ر



خدبفبودطلنااصالمالائللربارةحفا1

مملمءانجداوكانخبةبنعروبنغاذجفةمنملكمنوأول

ملوكوقتلنةجنملثولماالثذكهكئرألةصنضمئةنباراالصالقبل

محانعسدةباالموبىالىوأنبالثامث4وقضاعةلهدانتصل

ديرمتهاديورعدةاتاباوبئجفنةعروبنابنهبمددسلكاتولما

رحوإفكروبئثعلبةابنهدهملثثم4خدوديرأيوبوديرحالما
ثمةةنابىبناطارثاثئمءإباقاالياتةحورانأصاراففيبرالنر
آطكوالقسطلوأدرحالقاطروبئثاطاربنجبلةابنالبدهملث
ومصنحهاطفيربهازتالبلقاهمسكنهنوجبةبئثاطارابنهبعده

ثعلبةبنثاطابئجلةبئاطارثفيكبرافىاالمنذربدهملكثم
ملكثإرثاطفيانالنعأخوهبصدهطكماالولجفنةفيروبئ

الماراثبئاالصهمأخوهمبعدهمملكثماطارثبنجبةأخوهبعده
صلكئمالحارثبنممروهمأضلماثثجالنبوةودضمخمديروفي
وبذلكاطيرةأحرثالذقيوهركبراالالمنذرفياالصهـرجفنة

المنذربئاالصرإنالىأخوهبعدهملكئممحرقالولدهسوا
يكنولمالسويداقصحروبىإضذرابئممروبنالنطنملكثمبهراال

الذبيانيالنالغةيقولالمذكوروععروفيملالمذكوراوثانأبرممرو

عقارببذاتتليلوالدهنسةدنععةلسروعلي
بلوهوالذىإنطنابئجبلةابنهكوراذانالىبمدملكنم
الحارثاأليهمابنبنخعانابدمالثثمادحماءمابناخمىاالمنذر
انانعاابنهبعدملكئمهماالبناطارثأخوهملثثمئعلبةبئ
عضهاخرقدوكاتارصاإفةصهارتجاحأصالذوهواطإرثبئ



99ضدهعملوكخديجه

بدملكئمنالنطبنرافىتبعدهملكئمءالمييهأاطيرةلجوك
ابنهطكئمفالنطبنحجرأخوهاسلكثمءزاكبنعمراخوه
احاطارنهاتالثئماطارثبنلةصابهلمكءثمحجربنثاطار
جباةبناالحهمبمدهملكنماطارتبنالنماتابنهملكمجبلةابئ
وبىخرنجاالقبنلهيقالعاملوكاتدصيصماحبوهوثالحاسانجا

ملكئمجبلةبناهنذراخوهبعدهملكأصانموضظماالبريةقصرآله
ملكثمجبلةفيعصرواخوممصلكحمبلةبناجلاخوهماضبمده

بتجبلةبعدهمملثهثمجبلةبناطارثبنجباةايخهابنبعده

فةخالفياسمالذيوصغسانبنكملىوهرآخرجلةتبااليهم
الرومالىعادثمعمر

القيمىواصأحممصالصنالذفيكندةملوكالربصلوكومن

ابنهالمثعلىوخافربنالمررصرآصأوالمهورالثاعر

بعدهملكتمهألماثعاىاقتصرالنهبالمقصوركقصرراكرو
ىكىوازثالنهالمذكورثالحاشملكوقوىصرونجهثراطابنه

المنذرقباذفطرددكصىمذمبثيوالدخولالرزرقةعكفروزبنإذ

فحظمصوضهالمذكورالحارثلكواطيرتثهعناخمياالطماتا
اطارثوطردرتاكأعادانوسراشثفلماالمذكوراثاطاششات

نفتآنوإرأصوالهفظنهرواااثفيوعدتتفابهوتبعفهرباطذكرر
أردالىرتاظوهربكهيبنياردالمنذرففقلهمقربادخوقيثص

ألاصأبرحبرمذااطارثأوالدمنفىماتحئبهاوبةتعب



بجهخدالقبسهىبراصوتكندملوك2

أصنجقيةخزأصدبئننءفابردكه01جرتواالصاقيسا
ثمطاغهفياءاوحخلووقهرافثتاتلخليهشكرواثمبصذالثامدةفيمماص
31ءأياتالجعالةواصصانلضذالوفيةني5لمروفةعايالبتواهجه

خالسواههضمطأالصربهمقتلواأسدبنو
وتنلبببألفابنجدابيهبعدالملكبهذاسالضاصؤوطابى

تخاذلتئمحهميظنرنموتبهمأصابنوبشمنهموهرفأنجدوهأسدنيوو
القيىثاصصجمرحقفرتحماهالىبئالمنذروتطلبهوتفلبربنهء

كلهخلهـفصارأيفأمنهالقبواصصوخافالمنذرشفاض

عاديابنالسهوألقصدحقأناسالىاسأمنملورتالهقباثل

بهمستنجداومالىملكالىصارثأعندهأوأفالهوأفىكرمهفأهوكي
اللومالىملكالىمسيرهنيوةصكاتوموألاندأدراعهحأو
قولهومناخالهبالنتردةقص

يخراوثحماةجاوزناعثةوالهرىاالبابةأسبابطع
بقيمراالحقاتااوأتنونهبالدشلمارأىصماحيج
فنعذراأوغرتكامنحاولانماعينكالتبكلهفقك

قيصرعندمنعودتهبحدالسفرهذافيماتوقد

وففتممزقدالواالتجكالملىفيهاألىمةفىابهولةتكونيهففباقه

القولاناخركلهاحصراليرفهرالدمنسنأاالجياواالممأمام
جامعئرملكمنمثتتينامكاشوالئامجوالتومكاشهوالبأن
وهوبحئاقسهيمفانغيرمنصاصبهبرصلهقولهووازعسرعوال

اخربذيايحصلما



12ونحالنعدنانربالأصالخدمجه

ينىصضولديناأوضحناكاشيرمعندوفينمعرائعربنومتى

خاعمانقلوماعمبياتمهمصفاحروحفظهـانفسمفةبمرثأامكاكأ
صامدتلهالقرائنبلاطىوراوالملاافوقءسطمنهليسذلكنن

االخبارمذهمنينقلاالقةأتجزلمواذاماهدةأعيفنااماموأمثاال
عهقوالبتجحدوؤويراالصاكليرفاناطحرلهبالثقةثأهاغيريكنلم

أعمدقباثأالكفوليتارافىوابرالزذواتاالممنأمةكلفي
الناطقةوالنظاثراالمدةاننالقرمن

لوالمنضبئأالرضواللمجرأيهإضرالالبتةاسبمضضااليىانساذن
يقالوحدهضرهوانمااكئيرالتارتمونيثضسالذإناللمايضصوال

اليثتدرجةالىيصلثم4ورغىو4وصاوويكثرالمقولمناسحفادته
بمحقولهأحدمعها

ضهدنهالأناثهالبالسدونااليبمعنبالمنقرلذثانءشاومن
الربانبهأوضحتماعلىصاثأزيدهوالكافيةإةياتنفهعلىلى

غيرهمعاماينقليمفىالثقةكوزغهمماينةببمفىالشةتجوز

5

هناويفىالطسيدتنانبنيناانقلبمانومنهذاأجلمن
خدالنضالالقالنقوامنالنقلمفانظالقرشيةخديحةوسيرتها

قبولهافيدداشحاجة

عندممروفيهاأصملينالمرويخنالوبؤالاننفآقلنآاوقد
ريتهفقدأنجذلصطكماظنوقحطانعدوهاهاءوراهمجولو



لمخدجمهعبمالسالمنسجالنهـيونانعدصال2

وامالهذنواشالميصوربنالربخوكصتاالهالجاثكأكظا

أىالنسبةمتجاوزظمهلىكاثدكلقإلبلأخراتذشحخلفانعدنان

هينطفىكأملوكمنهمابقومكانالذإنالقحضانيينحثلبيننسبةالانه

أجمحينبرالعالمبنمبين1نىاشثأثتالذشبنناالعدافماخوومجدهم
النناالقحطانيةالذريةدوثيةدناالهالذإيةبذكرهنانمفلذلك

لهولدفحدناتلحوجبناجيخدبعومارفترشسالقانيد

وابإدمفربسةأارفىدوأواالارشلهأولددود

العراثأطراثالمابأهلوسارازاطادإترثوقدظاروأغوربىيئ

صاعدةبنوقسدبالجىالمهوااليادكطمامةبخهذريتكصبنو

بكروعنزةلقباارفىبنةرفريةكاحةصااةبارالمشهااليادي

فاجتجساسقتلهالذقيواثلبنيلككليبتظبوسنوتنبووانل

كربنيثءونغلبفيوببنبكربطتوبوانلببيناطربلقتا

فةوحلرليهبطجساصابنهوةصسسهوريهمتوصيباتبنوواثلابن
كذاب11سيلعةصشهوريهممنوحنيفبنوإكأبهرومنعىالمبدالئاابن

قيىةذروكزتعيالنفيىصلياسانزاىبنلمضروولد

منمالذينببنصعدبنوهرازثومننامواقبائلذريتهتاتء

ةصوصعاصسنوولباهررعفوةكلالببو4دذرمنلزصضقالنيمص
وبنرعبىوغصفانومازناهلةوغيروبنوفوثهاللوبنووخفاجة

نوفزارهخوذيانووصيمئلاوةلمشحهور1عنترةهمسالذيرت
مفعائانربمتالتىداحىحربذداوبئعبسإفيإيئ
المتورصانالذبيانياخابنةاذيانبنى



32الالمعبهانىوفسبعدنانهسالمجهض

صانجةةفرومنوحالنجةءمدكةضبناللياسوولد

نةصشصووضهووإوالربأبانجوغ

نشبمذاهذيلوالىوهذيليمهخزواياسابنلمدحةوولد

إصهورااصاضراالهذليبذةأبوونهمالمذلبنألقباحجمي
لكلنانةالوووالهرثدوألةا3فيدكةفيريكلةاولدفى

ؤنالاءووعاصسوعروإةوعبدكاثوصايالنخعرخزيسةابن

ووفرأنروريهماثومنروضنارناذعبدبنىن4زواوفيمدكان

وبوالدئيداالأيرحهيمثهوتولالدءهؤالهـببنيومىبكر
ةصوبنرمادبنووبنواطارثةليت

ااثوولدلماأهولدصولهالرفئموةماالثيةكنابنالضخروولد

مرغيرلماالثيرلدوإاتريثأحيالذىهوذا5وفرنرمذا

نوارببضومحاربزنخطاتااراربومجهابظلفهروولد

ذرارىبمالجراحبندةأبرلمهررتنوحاضواطارت
قرشيونلهمقالفهرت

بنركورالمذمنواالدرمموباؤقيفهربنابلناوولد

الذتنناقصىاالدرموممىماالد

طوضاصراثواطكلةوصصمدكبغالببئاؤكطوولد

الذكماقتلهربافارسودبنممروكعببنصظاذريةومنوأسامة

حاللبأفيفيكلط
حعموهفيبوعدكيوهعيصةصيلؤيبنلكعبوولد



خدببهعيالالمالةونبعدنانص2

كاناهاوكلخلفبئألىوأخوخلفبئأميةيهمصهوشومنجمحبنو
بنوخدىعديومنبنوسمأيفآهصيتىونسالمنيعظيمينعدويئ

دزبنوسيداظطاببئكرهمامهورومم

ومنتيمبنوتيمففتحظةاواوبكلكحببنلمرةوولد
مصثهررومنمخزومنجويقظةومنةوطلالصديهرأبوبهورحهم

صامهـبنروسجهلوأيالولدبنخالد
صدةزهـريةثومنهوزهىقعيةةصبنبكلأوولد

هذامصيثوقدعوففيحمنالىوعبدأعىالنيأموائةصوظأبيابئ
وهوخزاعةمنممبة11حءصفاحارحبمالذفيوموقريثىفيباخظ

مجدهمأثلالذي
الزىوعبدالداروعبدمنافعبدألببنلقعيوولد

النضرمهوريهمنواكلبةاحجابضيةبنوالدارعبدبنفن

صيدتناايضاالزىبءثوصالنباعدااصدامنناطارثابن

سيرتهاويفىالىيلدبضدبخةت

فلةفىوالمطلبشسىبيءو3هالقحيبنمنافامبدوولد

ابيبنومعاويةعفانبنعماننموايةبنوومنهايةعجدصسفن

ومنالمطلبيونمناتعبدلناالمطلبومناالمويالملكمؤسىسفيان

فليونالنونوفلومنشيالثااالمامتهمذر

لعبدوولدسواولدلهيعمكاوأالمضابعبدةلهاخموولد
العباجينالملوكجدوالمباسوحمزةاللهعدةالمطلب

موالالصالعبالنيحمدالمطلبعبدبناللهبدأوولد
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كيرذيادإفي4دران01عنقصيجميبشأنهلجدفيخديجةنثأت
السناعاتتقرهوالنقاطداتكتنفهوالاهاالئوفيهالتنابزرع

جماالالمحهلهأبدولألنخااللديهارخارفمشنىيجدوالدولةفيه
صنبرلهفئوالمطاأليهغوتفئدةفىظنئأجالالروحاكاهمحنويا

مميقفجص

برالالاقىيرةالثةالمكركهيمةالمقصودةالبلدةهذه
اطجازالمماةةأتطهافيمةواةبيةالبالدالحرأمهطأحدوضهرغااصمها

هاةعطجبالتوحفيبيوغاقانمةالربجزيرةشبهمن

خديجةيخهائأتالتياالياماتلكفيتعوسهاعددصقدارنقفلم
غزراتافيمالضالبفيااللننتجاوزيكنلممقاقهاعددوامحن

ورثواقدواحدأبأوالدعهمألفاعرخسةبكوذاكاذأهليها
تجلمكانممناثريفوالبلدالكريمءالمقااتجسبمالإضمدادهم

ذرارىجميعيجمحاناضطاعالببنيقصأنوذلكالقبانلمن

انلمبثفملالقبامنيخهاكاذمنمامويئمكةالىمالكبنفه
ضاصةلهمتصمل

خدبى4



لجةخد3وزمزمةالكعمكل2

أصيأوأيكونديالعهدتديممقذسبيتهذهمكةوفي
جميعتوالكعبةأواللةبيتاصمهاريخبالالمشضاينعندمجهوال

صرقوهاالىالبيوتيمنأكرالببهذأيعظعونالحجازبعي
لديهتعاطفونوشعارفونواليهويحبون

صاطةأمةالمهيبةالجبالتثهبينتغالمثرفةلدةالبهذكات
صهاوهااليظرهرةصاصدفةاتفمطريقهيتأرمتىللرقياالستدادا

حيثمفاأالقثورعنهاوتزالاجةاخابعضذابمحىورواؤها

وانماانالباالحصرمنهذاحضارابنينتظركماتكنلماطضارة
ةاضاالنخلبجذوعومسقوفةوافيبالحجارةمبنيةساذجةيوتمي

اكخرفصن

القرونطولعلىبزددلمهذايرمناالىباقاالسينالبلدوهذأ

التجارهوازديااالبنيةطلأضاالفيهتغيرولمءوتاكرئريفااال
بيوانماحولهاقىاالئعاثروحنحوالوفهيتفيرلمالمنرفوالبيت
الدوايهااقتفونحسيناتزياداتهناك

تحرملمهايداالمانيةالحيةالدولةبالدجملةمناليومسصدودةوكة
ونفوذههذةخدىبسيدتنانبهيتصلعربيرأمناآلنحتى

الرباماحترومنالحمانيالسلطانمنيستعدتاملفوذحولهايخهاوفيما
الساللةلهذ

قبيلةانويترلونآزصىبثرمكةنيالباقهالمثهورالراالومن

عىالنبىجدملثمبئبالمطلعبداحتفرماثميادتفتجرهم
ابارفياألماشجمكةياكنلمنهءالالمطلبمبدمفاخرمنذكوكلق



73فيالققروحكومةهكةخدبت

البيتجوارفي3زصضالمطابعبدأخرجفلماالمرفابيتاعنبعيد
صغفتدلالصتطويلحديتزمزموطفراليهااطاجانصرف

همعلىالقومحرصفيتأملنافاذااطجاجعلىالمابتهيلالمطلبعبد

ةوترهالهممتريةروحأمنثنعمالجيلاوابناهباهإلشالعنايةهذه
خدمجةيهنصأتالذىالمجمعذلكفيالرأطف
االمورفيالنظرااقتسمواحهمذاكممجتمهافيآهلمجيدأصيمنوكاف
عامسءرضيررتريةجمهىحكوصةاكؤكأحهمفنىبيناةالمموصية

نيازاخوظامأاصنترفىصانرآضعالوبةشالتررتاهذهأصوكاث
حدذأغامئهاقليوافىفاصهاالجهوريةمذهتيبقىفيلرالنظامهذا
منربيمااشامنأفىذلكوانماوالقوالجردةشمىلضآنظايمثمران

وتشمفصنهيكاوابالجاةالقرمانعلىدالةفاالنجارعهاالممومية
لهنصهدالالذقيخماعاالذلكمزاياصنثفلذاكاالمنانصماعلى

اليخرحالمغهرلصالاطريةتامأفرادمنفردقياننظيرآ
احدودءواحتداالحقوقاتنىمنأمنفيمهمكلوجبانرسطوة

دطدوأصليعةداباالومحوضاةالناكأمةكروقديلةالجنايات

صالمةو5مسدودافساداوذراخصونةقوثاط55تجاوزغير

اجحةنسانيةافىاكالبهاالتياوالمزضكالبماالفملى

مأذاوتوقيهأياهموكأقيرهالريبامحزأذلككلإءاأضقافاذا

تواطالجاهذاكلميمولكنيرجدنظيريكلثالالمجشمعذلكأثنجد
مجتمعاوايحمبحافدلتعيوسفاذافيهتالمجتمعمذافطوالصالح

تجهأضالىالعقولترانسنحرعلىاوخليقأماالدراة ديميصيص



جمةتنيأبقمةهكشحكر2

كاتأبماالعالمنعرالىآتتئملهيمظالىوأثرأبت6جمالهبديع
االيةواالرواحيرهإالالعضمذكورآمنسئآأتلمالطالبقةتلك

قداالموراجعشواليهاباالتثأمفالذىنةذلكوقعوقد
نفاليااسرأاقالحيوبنلكبظفعمنتصالجهررالبدلهذاأتاح

مارقالعظيمنورقافتارشرخلهورهتمأقيمنهخليهوافىبحدذلك
استعدادهمتجدرمنهقومكلفأخذومعاربهااالرض
فىموها3أالبلدفقدفطهذانتكاانهاالىرناأثاليبةالجهوراما

الىتاالرفرأوااغموذلكالىلذالمزامهيأمنونأصاسكل

هماصاجمحواثممجيدفالبأالستهارهمبطونعرةمنرهطعر
البيوتهذخصائصمنوميةالحهالمورافياوظريكونانعلى

يختصطبوالعثرةهذبيحشمندصنيكرانىاضواوشالعثرة

حماأعرلمنخنبثأخذواقدالععنيعهذافهممتاخرمنتدحها
حقهامناالسرةأوالفرديمجدحهاالىالاالأعطواوبذلكافاالثر

بهمالتتبعلىكيرموحرعىأرباحهااطليزدادثهـوالتئراتكريم
علىياتاآلأعظموهوالنيائياطكمأصوأمننيئاأيضوأخذوا
االمساهاتحفظاليناالرأحألهوالذىالتضامنوجود

هاواحةأتعهمفيوعقمواحظهامفقدوترواسالورىأما

ينصلونماويفصلونوالحدودآاالحمنيثرعونماثرعوناكاهـ
واطتوقالتضابحضفي

صدقوااذالحوآعذوهانمنهميمنامة11الىئاسةألغواوقد

ضاصادالجدولىوقليلةقياوارادنهمتثاورهمنياوصلحوتضانجهمفي
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اذاوجدتالىأسةحبونأناخثوأوأخهمنظامهمتضانياووممما
التقاقوالفلةكىذلك3زبعديأمنوفالوتنافسهمتنازعىلكزهمدعا

ليناألقرنفوسفيأيقورووقوعالربانفوسمنالهيبةوجقرط

أضمالهمبينيحملونأحدآالحهمكاكمعليميملكواأنأنفواهمأأو
تيمونواولكنعامسرثلهاكفاهذهتهموجمهورالملوكتعوس

قتأموعامرظسوظيفةواحدآفي
مفعالبالمحارباتضغفأولىاياكونوااالطيفالمجحعهذاأهل
نتوالالدالقرقوأصالقباثلصتجيرانهممعاظارصة

فانحهمليئلمااتأاصحداديكونأنعنيقدهملمهذاولكنحسنة
بهملفىوانثغيرشمناوبرزومقرعنإثماكثفوايطقوئههملش

منهانيخرصاباأياطيلةمنافتقودوأالناالىوعدواثواسبهلهمماالقبل
أعطواوفدبالبيانافاالىباطسامالجيوكأفلومنالضيقمقهنالى
عظيماحظاهذامن

القاثدمهبمفوعابهاضاقوااالاظارجتثهماأضهرصومن

صبممجيندهمهمفتدنابالدبحفىعالمبتتالذىأبرهةالحبثس
يوصئذوكاصالنبىجدالمطابضبدللفقابهطاقةامالنفيروائم

ناليحدتهممتثاكهبحوأطفمننابلتهفأحنقريىرئيس

تهأصاارنماالفعلهارواةبالصبازكهعاهـاللهبيتلرلهدممسوصها
هالمالبلدمذااهلفيأىشالنهعزمهثابمبجيثهفقفلصماويةداهية
بالفيلهسظريهن

وذاكاالضثجمتأصالقوآهواالعاىهذامقدمهنيرأىنم
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اذواوعاهحناطةاصمهمهكاتحميريارجالاليمأرصلأتاهملماانه
اطربيريدالالملكانفيبلنهياوشريةالبلدذاهـأهلسيدعنيأل

قرثىكأصيدصألمكةحناطةدخلفلمايتاهذالهدمجماوانما

أبرهةبهأصيماوبلنهدفباهاضمفيالمطلبعبدعلىفدلوهوصريفها
بأنهأوصهـانيانهحناطةكالبهحرالنريداتاالمطلبعبدجوابفكن

ايهحناطةمعالمطلبعبدةانطتاطربيدواقىلمانمواجهتكيريد
اليوأخذهواكرمهفأعظعهوالجاللالوسامةرأفأبرهةرفما

المطلبعبدمنيكنفملهايبدويقولأنصلهجماناشوظىجانبه
وجدالهالببتهدمكلالقائدعزمفياظوضىشلساتصرفأنهاال
أصيفيالقاندمارضةوعدمالمسالمةورةإباالقتناعأظهربلفيه
لأباضاظعلينافرذاالربمذايرلكيكنلماذالهاوظالمحبدهذا

يخكزهدتقدئمرأيتكحينأعحبتنيكنتقدلهلللترجمانهةأهـ
خابهاباكودينيئدهوبياوتتركاالموالفيأتكلمماكلتيحين
فقالصيعنعههوربظهاليتوأماالمالأربابنحنناإالمطلبضبد

المطلبعبدعاىاالبلابرهةوردوذاكأنتفأجمابهممالمحتعنماانهله
اتهمفأصقريثىفىالمطلبعبورجععزاصعروبق

لدنمنأتوقيكونهاذابرواأصرإحىاشواليخإللجباليقصموا

كةلدخولوتهيأخأصهلماأوهةنظاباطفييكنلممايةص11المناية
ليقوآاطيلأبوابمةباركلواتواوحرنيركبهنالذيلالببرك

صنفأرجلتكيعاتقححجاررأواثميغفلممكةءلقاوبمثي
يالالجليلالرجلذلكبههانذشوتذكرماةابره3فثاالطرمئ



3وخمائصافيايققريوتاتمكةضدببةأ

ظعدتعقلهيبلهااليقةبلىالبتهذاحايةمنالمطلبعبالطلعة

ربرطالذيئالقومءهؤالأماموخذلوالتهورلحدةاجذوصدرفي

جثهالطيرريمعالمطبعبدبيانافذمنبسهمعقلهورمواإدنم
سجيلنبحجارة

ولداطادثةتعاموفيماواصهراظارحوادحهماكبرأومذه
اطلةإهذهورجماقصتهمنناكرذلماالفيلعامصوهوقدصاكب

فياطادئةهذجملأضيرالىوتدالفيلحابأص3بابحدهافواعرقد
المجيدالثترآن

لثافيلفصلى

وخصائصهابققريونات

طالحثرةشرفهمبيوتأها

هومونحزوقيمواسدارالدوعبدوكأفكواميةاهاث
موجمحوعدىو

هالسقايةفءهوالخصاثصمنتوليهاتالتيورافىواما

الميورةوةالندووانةوالسدوالمجابةدةالرظووالعقابةوالمار

ةالمحجروالوأال5يارافىاووالسفار6العنةواوالقبةواالصناق

الععريوافقئفيرالىيحتاجاصمطاليكزهاأاالصماههذ
علىجمهررئأصميناهالذىالمجتمعذاثصكلنفهمحتىفيهنحنالذكي
عصرناطالحاحسب
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الذبنكاوااطجاجايةضأهنفافظانتفهمفقدالسقايةفأما
بهوالالعنايةانأحدعلىكوالجانبكلمنهالييتتونيخ

نوالظرفلمحذلكمبةاالمورايىأهممنعليمالمياهزيعوفىءباالض
الوظيفةهذأهلهمهاضمبنو

قبيحصفيهحورماللهلبفيبتكلممنمنمفاالرواما
مضالدينهاسمبفطفيأيضأالوظينمةهذهتوعوتفيهيرفعأو

حبماعماالحباس

نييحفظونهاانهمفيهاسانهممننقريثىرايةفالتابوأما
علىاتفقوافانهاأخرصحربوقمتفاذاالعثرةاليرتمنبب

صهـاحبهارأسواأحدعلىتحمرالموانالهقابرابةاعطوهمنهمأحد

بنيخصاثصمنالرايةهذهحفملأىالوخليفةهذهوقدكافتوهفقد

صاحبهاصفيانأبوصنهمالذينأمية
أمواالأتعسهممنيجععونواوأالصاتافحاهاالرفاثةواما

اطارثمنهمالذيئفلنوبنيفيالىفادةنتوكااطجاجمنالمنقطينلرفد
صماحبهاىعابن

احهمفتوحفظاللهطتالخدمةفمناهاوالمجابةالسدانةواما

الدينيةالوظيفةهذدمتولىعنودينيةيااالوظيفةهذمنوالظاهر

تعسهالدينيالععلوهذاجآعيةاالالثوونبتدبيرعثيرتمعمرك

وجمهوريتهمنيهممدفطالعوميةاالمورأهممنالقومعندقدممق
صامالدبنرةبرظائفكبارالوجوهبمفىمننئبههااننتطغوقد

كولمنمدنيتهمتمتطمنوظاثفهمانبخقوالاليوميةالمتمد3االفي



33واالعنةوالقبةقواالظوالمثورةأنالوخد

ارالىعبدبنيفيمدانةوااطجابةكاتوقدعندهميذكريتولوشهاسأن
اصاطلحةفيعئدضهمالذيئ

قالندودارنتوتمسهالفحلامنظاهرفعناهاالندوةرواما

ارايضأاكعبدبي
ابالصوببعيدعفويساثورىرئاسةهافيريدونالمثعورةواما

وكانتاالعيانمجلىأوراشةزراههـابرتسةهالوصبعفىمنسبهناهااذا

زمةبنبزيدمهميتوالهاوكانأصدبنيخصاثصمنالوظيفةهذه

االكأقريثىءروساانالوظيفةذهفيصأنيممنوكناالصودابئ
أمجهنظالوظيفةمذهبصماكليعرصنوحىأصيعلىمجشمون

أبرانأالاوكاشتخيزواالعليهولفتم
يستحقمنيساعصرنكازافقدوالمارمالدياتيفاالشناقواما

برالمرمصابمعالنوضنواوديةمرمألممنالمساعدة
بكرأيرنفالصديتهبكرأبومنهمالذتيمنحطخصاحصصالمطلوب
لىمضيخرنهفىوانمعنهضمننواواعاقرينىصمدقهأحداذانهعى

ايهايحمسونكانواولكنالحربيةبنظارةشئفأضبهالقبةواما
الستحدادهمأوذاكاذالحربلسذاجةذلكوأملىضطاحرباوقت
اليهافيجعمونقبةيضربوناوقدنيرانهاصتاذاوقتلهاص

منيمايخنكزومكطخصافصمنذلكنوحيشبهمايجزون

هاصاجالوليدفلك

لعخزوميالوظيتهذنترواظيالةئاصةرعناهااالعنةواما

فيالعامالقائدافظيمالفا2ذلكهولرظيفةهيذهساحبوضالداألف
خدني5
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أفاناومىوالسالمإلةالصعليهإلنبىخيفةبكرأبيلجيوشاالصالم
وميةافيالدابيرتلككربذاالضئاسمنكدواليواقمبئةفقآرغ

أوالجهوريةشجاهليةافيشأنهاكاهوآاالسالفيعظجمشأنلهاكانالق
فيالسنارةالىنتحاصوقدكانواظاميبهالمرادظضارهالىأماو

وتحاجونأوزارهاوتعاظمنارهاشوببحدأوأواثلهافيطأاطروب
صخحامنارظيفةهذدكانتوفدلممفاخرةينافراذأحها11

اظليفةبذلكوناهيثهصماحبهااظطاببنممرمنهمالذينعدىبني

قومضيرناذاصاطةمنقبةبكلالثهيرالثاني

أرادوااذابهابرنيضحنواوالقداحزالماالاباليساروأما
هذهاشجالنقنباكأنلناكقووعيوحهمخرامأنهممنذاءوكلنأصيآ
افةاظرءورانالظرمنصيلهميكونأناالكانواعايهاالىاظرافة
مندعاحاالتمفيوشالقالباطلةاالمورمننيكثيراطالهو
منهمالذينجمحلبطالوظيفةهذهكاتوقدلهامخهيبزويمآوءالقال
صاجهاأميةبنانصمغو

حويعملهالسموماالقاالموالالمحجرةاالموالواصا
وقدتععابهأبداناىاظيريةوقافافىاأماالموالهذهتسمىأن

بنيخصاثصمنالمجرةاالموالالظرقلطشأىةالوظيتهذهنت
صاحبهاقيىبنالحارثمالذيئسهم

المهمةاالعالواقتسامالتضامنتيبقىحيتمننهامذا

همكارأصفيهافتفصلفيهايختلفونادأالفركانثائيةالجزاالموراماإ

مكوبةثريعةمنلقوميكنولماقحكيمطريقةكلالمالبفيعثعاثرهم



53تريقنظامقصولالفحلفخديخة

ويقيونزيهالصوابلهمكايبدوالصيافييقضوتنواواغا
اباصباهاالمور

ركنالىوياليأالذكيالفحيفصألشأنالقارئبالفيوهنايخر

الذفامجضحذلكقكلمأوأهينااصالهنكيفرهطهث4ضديد
اقوتياوخصائصهادفعضأنهامنوميةءقوةوالمكؤبةفيهيعةالتس
وهاأمالض01فوجدالمهةإصألةاهذفيبحثناوقديفالضعن
والذودحنحيفاية41صوتمرفيفررواانهموذلكيهملوثأخهاوأ
دارفياجصمتقريثىمنقبالانالمؤتمرذلكحدتمنوكانعنه

فيواهـالثأتعلىوتماقدواهدواوتهاالشهيرجدعاقبناللهعبد
قاموامحهاالسانسازمندخلهاممنوغبرهماأطممنمظلومابمة
لحانهذلكقرثىذمتمظاصتهعليهدفىحئ4ظلمنعلىنواو

بنأوبئالمطبوبني3طبنيالمتحاقدةطاالرطوكاتأففرلا

ةصبنيمبئكلالببئزهرةوبنيزكياعبدا
نالضببحمايةكوالانذالنظامهمفيالنقصمننم
يجيرهبأنالضعيفضيإكتفوناكافىانهيظروالكنالجهورخصائص

الةالجهورنظرفيمجيرهمئليريعانهوالقوةزةالهبيوتمنواحد

عايهيبننبجسرأحدأن
أصاسىنظعبهلهمنالقوماقققدمماكلمننخلصانويمكننا

رواألقعلنجانيةأومدنيةقوانينلهمنبولممكتوبغيرانهاال

يستطيعانانفكلةافصفيرالبسيطةالمجتعحاتفيصهلنيةالمدورافىافي
1خااداطهامافىأضبههومابالخكيمعلحايتعنأومحقوتيحضفنلافيها



ضيهمكةأهليانةيم

ونقيدأسأفيهاالفصليتولىانغيرمنوكااهالهاكرزالجناثة

نىالعثيفيالقوىفوتولكنالجناياتتكزاننحافةتنفيذيةبقو

الجناياتكزةمنمانمأطونقدواحدلجدفيينالمتساكوالبطون

نمهذاكانالعموميةوالزبيةاالخالقصالحذلكالىايخفواذا

والصماالظمباجتاباصونيتوالقوموقدكانالدوانتليلكلالظرر
ابنالهاصيشنسائمإحدىقولذلكفيوصايالمومنميناالالبلدق

الكلبيريروالالمالةبمهتظمالأبي
الزورواليزنكبخطعارمهاواضظ

النرورأطرللجقبمكلهيظممىأبيئ
بخديالسعيرعوهويفربأبخط
ظالمايبورجدتفىجربتهاقدأبي
بعرصتهاقصوربنيتوماامنهاالله

ثبيرفيأمنوالعصمطيرهاآمىوالمحه

تاليالقومفلسفةبترفينايضالظمإلنوشوتواصبهم
هذاصملكلننهم

لثاكلفصلى

البعةعندةمأهلديانة

معرفةوظثودهأقاالضابابلالمكسائراقوطرانهملناويطهر
ضييايدوماذابزكيهامنتهاهاوماذااوالىمبدأهاأينومنسنانفوما

الىالمرصليئاللىعنلهميفتحأولكنالبابهذااطرشنم



73صأهلدبانةطعدبى

ظنوكزيناالكنصببنعيبمكاتبلالماكنونةاطقائقهذ
لفيبباورجم

االرضواتالسحوخلىاكبرآهواغاومدضااصالماناقومأدرك

ترلي6ااوظلوءواالفثددبصارفىواالسعخلقالذىوهوفيهاتوما
آهواالبيلهذافيولكنمنهوالرهبةاليهخبةاتخبأنهسوام

آأوأجاراطمنواتخذوااالمماوظدواواقفكرقلالىفتركراههنا

أونمائلاناالوهذهالناللهالىبيضاناالوهذهتعطيمأنوكللوا
بادةااحوجةالىفتحظيعهماللهعدمحبوبينسالحنالناسثلئ

اقهالىمرب

همبزوأخطأوااطجارةهذهيحباللةانظنهمفيغلطوالقد

ظببآيرضاتحظيئمورةااحهذالجادهذاعظيمتاليالحقولتزيلان
تالىعنداللهميشنونالهزانتخيلهماكعنوحادواشالىالله

القيومااللميعبودحبوحهمقلوفياليكونانجباالوتوقد

دهابهكوايثرانإنزآيكنولم

فاتموأفعالهعسبحانصاللهذاتفيأخرىكثيرةأكالطلهمنو
الملكفيوهشراطنانبحضموزعبناتهالمإلقياتبعضهمزعمفقد

ويربههمايحاحهمئرآاللهيبتلنانحميهموظنوا
المابأناعتقادهمواسكنموءفيهوتسفلتهذاكلفيكلطوا

قدرققالعبيديهأيتقربانيجبوانهصاهوربصدبرآعظماصانآ

وكأنهصنمكميربقلاالقوطربقأعنوالبحدقحىالتصنمافيكل
االعتقادبةخطيئالكمثمةكأرهسحيظثلقبولأعدها



نحبههمكلأهلىانةد3

وكطولكناالخرالجزوابالمعادلونيقوانوأيكوالقومانوراكو

هذاقثيئجازمنيكونوالمأيوصكريبفيزاأخهماطقيقة
15والجزالمادثوصالىعقولهمبمتذهبمنهمأناسنوالباب

انمنمانايكنلماالخروىااجزبااعتلتادهمعدكنإواالخروى
مثلماىمحثللتيالطيبةواالممالخالتافىاالىمضجذبةقلوصهمئهون
الضحيفوحمايةوالكرموالصدقوالعدثحسانوالالبرمنأتالديا

المناقجوعقولهمهذهأضبهوماوالبنيأصليانةواالبتعادشانالمدوكوقى
عصرهمفيدبةاكميالوثنجةالنالجادظلهالىاقنلعليهاطرأالحا
ابلشرطباعخالبةالوثنيةانيقرلمنالعموابعنيبمدوال
اآلقليآلكلهم

منجدالنيةالوغاتبمضقولهمتلؤثنلىأعنصرفنافاذا
االخالفبهانعرنوالهمتاضاالتيومئمةالقرلهذهبحدها
لميمصهضدصفييقرمانااليوزهميكنولموالفاصدةالصاطة
الوجهبؤجيهيهاوالؤبمفاتوبالتهاالعتقاافحلرمنأقوم

المرشالمنلمجبئلماريصةصاعقرالمللضانواوالاليهاقلباآواصاإ

بالقومءارجماواعنالنتيوحافياالاالرشادزريظهرالالنهفاثدة
يلتيأنأراداالستعداحالنفأراضيلتيالمرشدءجمالماأنهمحلهفي

يحتاجمابالقديماقسكأعئابمنئيىأخرأراضىجمانبهاوالىالبذار
ناالمنييسصبخةكاتاالراضنوتليلازالهلمجععالجةذمنالى

البذارئهاينتجأن

البثرتيعتقدوذظكازافيماعقوطمصتمالقومنالحمهولنك



153بناهفيمكةأهلحمريهخدية

اقوماقداتأمثاليعحقدونيزالونوالنواظيآلاالعم
اصعئصاتءضيافىااأصعبنوالثرفيآوراالحيبامذاانأضاهافو

القايلالجاعةمذهالىانظروايهنهذافيالرندرممطوالجشوره

قاقوطنغلبهماذ3العربفيريخمأناضألهامتأفجم
فقامتيفصاكاراصهذافيالمقاموأحسفتزفالمثالبتوارب

فحهالمتضحفينبحقوقمتو4ورفاقهممسقانحجاجهئحقوت

الداوالتواصبوالتماوننضااابسمتوظءينهموتأحمايهممن
الضواياهمتتدموااذاعلهمبتقدجممالربرضيحىواالحسان

أتوىوالعددآكريمأرباافيوابانهمىجسيموسرففي
ضواوآيةالقإلبعافينواادبأفراللةخصهمقدجرمالناصرآ

ادبأفروتموتادافرنحيابوالئصممواالالحايةالعقولفافي
ءصحدافاحهماسالسحيدآاإللهصخرواذا

همنواعليهاظاليإصهمحرالصددهذافيبالذكرسجضهوومما

جئهاقيتتبعةكثيرشرورمنخاصعواعاجمأحدتمليكواخالما
أتكاصواظنوثالمااتعبارمفاحةضاساذجةماشراصهمنتف
ةالمرتبأإالمنافونوالماركانياليثاكهمالنفسمسبهمم

خروبة11أواتواال

الىونسثابوآمجاكونالنهمالقضاةحيفمنأصنفيوهم
منتحدشثيةالجزنلالىافيلهمقانووالاكبراحمنهيرضوعن

الذكأضنفيرتدعونبمضهمبأسيخثونوافافراضممهءأ

اصةأصاحهممنلهأرإأووآالهلهثأر



لمخديىمكةفيالناوحقعقوالرقاليع4

دئهميميعبالانبثرطيريديتدينانحدمالصاثزآنو

النئورقظسفةملبضوقدكانابطالهالىيدعروالعليهاالذى

ميلموبمحناالوثانعبادعنانصرافىمولبعضماالخروىاهوالبز

هذامثلأحدآكليحلبونيكونوافمالكتابأهلقليدالى
ويئتروقيبيحونبلحراتأالمباياتمننوعلديهميكةولم

انيفيهاوالرحلةالتجارةقشولهيبمصلحتهعارفمنهموكلالهون

والشتاهالصيففىوغيرهاالئعأم

يكوناتوانالبقمةمنلهميكنفمفيهمالصنعةأهلأما
ءإشالصناح

واحتقارهالرقيقتاناوممطكبيرهسيئةاطريةحسنةءازاولهم

علىاماثهإكرامنفبخبحضمياكنولماالمورصنالثاقوتكيفه
صبيلهفييعطةيئماليأخذالبضا

لهنناذاوالبالىناجمانزآلهنيكننماطرافىهمنسلىأما
الىعقابهنكانبلعقائأالىوافيعلىرشواانهملناينقللمانهبيدبحولة
ساموااذاأهليهنرأى

ويبززنارجماليراجهنانهقولاطقوقمنكنيرلنساكمنو
توافسابمجمالالىصريةانباالجماليقالانويمكناتحاسأمامم

الىقيقلحاليرثوالمرأيناهماذاشأنهمهذامشمننعجبولذلكتامة

روبهماكعابهاهمولأضالنممسلوبالرحمةيستحقانهلروايذولم
فسؤىخلقالذىعلىاال



14صةللززمرهـالصدمحتاظاءهقاخدلجة

أبملرصدلة
خرمجةقومفيالنامقا

ءقاءيألنولمذالثهماانظامفيبهةدقومالأصأتلى

عنمفعىماوجلةامكريممةلديهملهانبلهمهياقامايمفيالمرأة

هنحدواكأهمواابخاتهرنهـيواهماالمرأةصقامانحطاطمن

أحسداو6185الحياةكالمقالترابفييدفنونهنأيماة
ويخءاانتشلتتوارمما9رتخاشودفئألثاثضاالثا

زشاجبمات8صاأالالترابفيصةيذأئمهرزلىئةأفيتبيماةآبثز
واطالقههخالهىعلىىءاالهذاأخذتوصعنمعرفماهذأ

علىدلالعندهااومةالمرأةقيمةانحطاطالناشقومءبهواليشخف

الذينشأنمنليسواحاالقهظاهرهاالصيأخذولكنانحطاطم
اطتاقفةصريحبون

هاوفباباألواولوفاطكاونجاليصاروذووءقراالهبهاةبلدانص

بفىمملهمجلانالحدلوالامقلأمنفليىالمرحمةوأملاقاها

الباررأهلتجوعألعالاةوصمثافىإبخفيءالفقرااواقساةااوقاط

نوالبالدصاثرقاطاهووقاةوحمقءفقراكهقن

خد6



خدجمةوأسباهاتالواد

الوأدنحنيالفظيعالعلهذانيأشاالصنافهذهمنقيلونس1أ
بدونإقالأنينبنيفالالطفويةصننياطياةفيالبناتدفن
انالباتصدوناكأهذهسيدتناصنهمنبأتالذينالقومإننقيب
ناتقضلةكونوايانيعقلالاليدةهنهمنلفيهمنبتقوما

العقولمثهنيقتلونياكونواوااالجساديقلوتايكوشلمانهم

ونفيالدونيقمرعلفوعنهمنقلالذىواماواالرادات

قاغماوحمقاماوفمراثممن

منتغيظاالفظيعاللهذايأتوننجاغمنئدالذيخانولم
بلوهلةالولكايإلحالمرأةلجفساحتقارااواةالبرالماتهذه
وانالطبيحةفيعظموضعفايخالنادقذلكالىوقمين

كايثاهدالمروفمنصاحبهيظنهصقرالمنليزيئالفاصدايخاق
مناكنيراواحدص

فياذاظلتفتاحهمانافاسداخيالهملهميزينفقرامنهمكلن

بنفقةمنهنهـانعنجمزواوربمافقرهممنضيمنالهاربماالجاميدان
قمواراتشفيروناوجوارهنقرباهنذوىصنابهنبأفىتاوصهن
اباإلفىونقائهنمنلهناخيرالزاب

ولكنالمونينعندصماوالباطلظيالهذاانللحقاننكال

اجتتاكايجبنجعةةضصائفتاةانصاحبهافطيرحلماباطلاظيالهذا

علهسولهذفىوانماثمراتامندالرصحرمانويستحسنالنعوتي

قاتهىكرامةىاضطرلتىمنمذا



4مأصابهادلدضاتخديبة

تذبغصصفيمثلهتحيثىعاضتانفتاتهانالماكينذلكيخل

وراثوتيضالبيضجرهالوتودكربالجدودمنالفؤادولوقذ

ألىالحياةمذهملمنكدهفلذةكرتجهمجبانخيالهلهزينالسود

ادبدآالمالىاوتسلياتوديهعندساعةلمبخيتتيوانفقالهابالها
الكطلمبخأحدهمقيتالنصيبقليلةالنصبكئيرةفيهايراهاشين
زنهاسقمآالم

ربماحاةالةبأناظواطرصياحاينلممنوصوسحمتىهمصوعف
هذئلالثركلعلىقضولوحرصةولهالهاليريدمنفيتو

تاكوناناالتألمالموجدرلكنباالنقضاياالدآلذتالوساوس

ساطاناالوساوسلهذهيوجدلماالستربرفلذلكسافحهذاعلىنياالد

القبيلههذاصنعنهمشياهبخناممةقليالاالالبثرقلوبلى

وقعامننصيبهمكبرالذينفواطاهالفقرالفىمايزيئسا

يرشممينةختكعهآفيايعارليعىاا3داتمفلوواقىالفقومننصيبهم
واالماصبةالظروثصعالمحسنينللعاصينيتاحواكالمحصةاعىوأضخ

خندبالصروفيعمالاناالعليهليسوانمايحعنههىامىكلقيمة

قصفانعليهللماسأنهبهمايقوملهيتاححىقلنالويعبرقومه
شيتهوبجهقىنأكبرفهوالاللهأنبتهمنهغصناديهل

اظذالنوخكايةالجبنهايةسو11توممنارالفراقاالحمىعمولو
تحظهعلىباكاءجديرانهلرأىاناظسردرجاتأقصىويئعر
النفسضعف

ىانمنوضعفمنبفاانمطهـيجةلهفآفييكونانوهيهات



خديمتالجاهلبةفيوأدإلنجاتاا

اكاشاذااطياهلهمتطيبمقىوأيواالقدامبالثجاعةفونوالمروم
كاناذاينالصمأالخصوأقيجدإفناثهاأاالاحرمهمصالمةاليرون
صاطلبأخكيرصنالهربدأبه

أحديستطيعفالصهاأحدهمنراذااباتيكرهوناواخهماأ
آلوقدرىالتاراطقيقةهذهجلالذىهرألمجيدالقرآدآلذانكلر

ئنالمداهـنوشصيالذيئالبنيناليماحتياشدةمنتمرسمالىهذا

البتانصحماهوليىالكبرةالمجمعاتإمةبنفسهالقانمالمجتمعذللثفي
مالثشأولئثعندوالقدرلهنقعةالءانااواناوهةهامكرهرطرلدنظل
واصتساظتوسهمعفتقدفاشاوحمقامفقرننفركاناذاالقومذتما

االنايةالىجرامهماومافيهاالتبكراماليلذممااالصتراحةالى

آباوهنتحدىالالياالفتياتمنكثيربافتداأمجادهمآيقوانبعدمن
الفقرأمنلوأدهن

يروصهاوقوالالمرأةيعرونكاؤاضاصةثاونرفةالربان

اناوأيخصامدلأنظرفياطقوقمتلهقاكلءافصاأعطوا

الموثالنانالهذاوأنراكإتيخهدعاعكايحملانسانهطلكالرالمرأة

فأعطواولتىوتغضىوقىتمضبكرالمذاالنسانذلككنفىاتم
ماحةوتمسهادماغها

هاءجاخديجةصيدتاممنوهيعتههندآتالناروواوقد

صفهمافقالتحهاوأجالىفومهارغبامنرجلنفيثاورهايأبرها

وانتابعكتابمتيهادالمتىمنوصةوةنفعاشأحدهماامافقاللي
عليفوخراالاالواوماأهلهنيعليهاليقكينحطتملت
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وشأرومتهمدرهرإبافىاأيواطيباالحسبفرأليهمنظو

ءأملعنعصاهيرغوالضةآيناالةيرالةشديدكأيرت
إبائهابمدتلينانعتصاالحرةاعمضيئاالولأتيالتفةإ

ءفسامأمنتأهلهاوخافهالتفأصاذاشابمهابعلهاجناحهعتوتكيم
وانأحمقتبولدجاتفاتدالولذلكعندوتججىحالهاذلكعند

خالبوالتمهفيمذاكرذفاطوأمجبتاخطأفعنأنجبت
هذاصثلالخالفاقيوءفيالهةاطراظريدةتاةالففبصلاآلخروأ

لدلتفيحرببنصانأباوهنءوالثانياوقىوجثيهفزقهلموأ

حهمءاودصربابافيوأحدثهيرةايةابنيدولةؤسسى4اويةمنه

أهلهايقاتالكهخديجةصيدتنامشنيالمرأةقامنفكذا
صنهننةواراطبىذواترأممطكاقوهكذاحةكانيكليها

واألصورالياصةفيدتركنالربنسامنيركاتأولق

صنةاربحيننحرآمنمستحرةإتخااقيااطربأنوفامكالععوصية
لتصثاوأةاصالاهانااطفافييتفكرلمعبىبطفىاذبنىبين
أوسلفتسةبيمانوذالالرأفصنوكانةالىمنبمالهافىاعاااطغمن

المرتفصبناطارتابرهاسجهازولماالطافالمبنحارثابن

بنيتمطبحصابفايقتلوالرباالمةاتفرخقااتعليهايدخلانوأراد

القومءهؤافىالىجايملراتقاإينتقوماذالهاافقالياتذوبئعبى

صتحسنظخانإتجةظارصساالعرضوفخرجالاربمثمبئهمفأصملح
أموالهممنالدياتودفعابالعملعذصااالصىبهذاهماكلالوقاماثذ

خلةاليةعنكنايئ



بجةخديةسودإلهعداعلبايشصاافياافساها4

شيعةمنكنرتيالاصياسيقصنهنافيبياتالرزمناشهرمنحسبكو

يةالمدااالضترابنارهبنتكودهلهمعاويةناصبةامائيآاالما
آسناقوا6الهمدانيةقيمىبفعدىنجتءوالزرقاالهدليةرةوب

ارميةودحةاوربنقطرالبناشةعكروحجيةلمذاشةخربنبنجشة

بتتوأروىالبارقىاقةمعربنتريشاطمفاظيروامنيةالحعر
الماصميةالمطلبببناطارث

فدالهافأذنعيدهةاستأذتعلطموتبعدمعاويةعلىددصوفدت
بخيرقالتاالصقرأخة11انتلهاكهففقالسودةطمتضلدخلت

التيئالقانلةانتدااللقرطالمؤتير14يا

االقرانلمسقىوالخعانيومممارةابنالمثأكفعلشعر
بهوانوابنهالهندواقصدورهطهوالحسنعلياوانصر

االيماننارةوالهدىخحمررطالأحااالمامان

وسنانصارمبابيضقدمالواةأماموسرالجوشفقد
رتذعنكفدحنباوبتر6الرأسماتطراميرالمؤضينياقالت

صدفتتاكيفىأخيكصقامثيءليسللصياتفقالهكهنيتدما
ولكنكلنالمذللالمقامخنهطاخينماالموصنيناسرياوالله

ءاظناقالت

نارءرأفيعمكاهبهالهداةنمأصخرآلوان
قدفعلتفالكهاستعفيتهممااضفافيالمومنيناميرياأصألكوبالته
مورلموالسيذالخاسنكادرالموصنيناميريافقالتحاجتكفقولط

الديئأخوة5
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علينامنئقدمالفئوالحقناسعليكافترضعالمكصاواللهمقتد
ويدوصناالسنبلحصادرجصدنانكبسلطاابسطوبحزكضيةين

تدمارضاتابنمذايلةاويسألنااظسيمةويسونا6البقردياس
ومنعةعضفيناندأطاعةاودوالمالطأخذرجاليوقتلهبالدكط

ددفيصطايالألمعاويةنقالكافعرقاكالوامافسكرناكلهعشماظ

ىفيكهينفذحأضرسقتباليهاردكانتلقدهمهوالمكض

لتثمفسكتت

مدفونادلأأفحفأضقبرتضعنحهروكلاإللهصملى
قروناكالنواالفباطفصاشثمنابهاليبنياصالفقد

آلتحالىالله4رةحاللبابببنتليتالتذلكومنلهم

ننافاصمدألدوإجلفييوماأتيتهبلىأتقاأفىآنهعليكأرىما

لظثمصالة11نفاقتلمآقارتجدتين5اواالفثبينماوبينهبيننا

ءالسطالىيديهرفعفبيىالرجلفأخبرتمخرحاجةألكوتمطفبرأفة
أخرجثمحقككوالشخلثتكبراباصصلمانيالمهملألفقال
الرجماوحماللةبميخهنكحبجرابنءتطحةجيبهصن

شارالاتةاواذإتجاؤكا1كئمزيتعخآةشتكغءجاقذ
إنأا3تثهاةدينيىفءآألزضرفطاثئوآلذهئمأثصانما

فاضعفاهتحتابيكأقاذا8طتتغآفيئمناأوصاءكلئصفئضنمص
لهاوافياحاويةقالمماوالالمضنكيقبضهمنيأقيحطيلثيفيبما

مااافقاكهعامةلقوممامضاصمةأرفتاتعلييماوالهدللهاباالنصاف



خدبجهيةاومممالهعدانيةهفاالزإقوالالبموةخبر

شامألعدألكانانواالؤمءالحاواقهممطاللتكاوييركانت

بحاجتهالهااكبىاتالكهترفييعمايسعنيواال

خاضخليهفلىمرتبعدمعاويةعلىايضالوليةالهةسووفدت

ونهكرتالموصمافيالىافيوصحيدوانوصأالكيفيصرنهبحفروكلن

ظةظواللهأأتتافةساوومطداةعليمئايعةفياخاظاشابأقوالها
بركمنيفعناذالثليىاوظفضحك01كزأمنيعنكفياوماثلوأظ01

بنعدىانجةءظانفاليمايوفدانبالكوفةلىعاالىهاويةخبويم

وانصهاضفرسانمنوعدةمحارمهاذويمنأخةخانيةالملىافيى
مقدمخيراقدمتحصسلظعاويةعلىوفدتللفنة11فيلهايو

صتأ115ظئمينالمؤتيرأياعيرفثالتاحاالثجمفوأفدتدمه
وكأقدينالقتالخلىتحضينفيناإبينوالواقفةاالحمرالجلكبةالرا

نبةالذبتروارأسماتمنيناو1أميريااتاظذلكلطحمكفااطرب
يحدثواالصيأبصركرومنضكيرفوهروالدماذهبدواليص
لظحفظهاالألد4الولتظ7يومئذكلرملثاغفظينفىااظاالميبد

لهالظثمالبالغةشفيممطاليخطبهامنخطبةعليهاونالأحفظهلك
شارتكاللهاصنقالتاضكهدميفيعااشركتلقديازرآهوالله

ذلكأيسركأولظلهويرجليهبخيريبثرفثلكسالمتكاموأث

نيلهحبمنأموتهبلهابملوواقه5افاقاواطةنمهقالت
الانيتكلىاتتالمؤمنيناميريافقالتكاحماجتلثاذكريحيانه
وجادشمألةضيرمنأعطىمنومثلكأبداعليهأعثاأميرأصأل

بجوانزمعاجاواوللذيئلهاواعسصدقتلطلبةفبر



94لةثهترهعاالمجرداوبةلبةدث

طركأافىابتوعاكرصةخعةبنتصضاناماشضاعابووفدت

اليكبمبتلهافقالايههاهفجيالحريةدلريةعنلطحجولما

فمصتحقهظوعاديتنهطووالته6وابضضتنياعليأحيدتمعلكالط
أصويةباوقعهالرعيةفيعداكلعايااحببتللهفقاكلفل

تبالئهىايماوطدبتكاالصىبامنكأولىصمنقتالضلىضتكوأبة

سنلىتكوعادالديئالحلضظاصهواينالمابعلياعلووالين

لجآاترأمعلياهذلحالظئمىلهوباوحكلكأكضاأقركجووالحاس
فتكيالذيقعالمكالتعلموضهرألتأظتهرأفكبلواللهأكليتظ

نفواللهلرنملتظمهصمعتفهللظسضتثااليالنممةتشلولم
لكفهلقتتصىقالىتاصمدأيتالىلوبالعىمنيجلوالقلوب

لتاظبهاتفعينماذالظحمراأقةسثةتمطبنمللتظحماجةمن
وأصلحكارماابهاكقبوأارالبهاوأصخيىءالعاربألباحهاأكذوط

انجابئلطمحلمحدكلألهذلكصكعاأتظتالشائراحهابين
ماياعلىقلوواللهامالحرافقاونهأواللهصبحاندنتططالبأ
الملعينمالصنواحدةبرةووالالواللهلتصآاثنمأعطاك

وفدتوكوفةالمنحريئىتاظيرأمعوفدتوكدي
نقدآمامنلممحديتصعهلهماوجرىالحارثبتأروىتليه

ومكذاصيةالقرالشيدتناأخومنبيةرالالمرأهزمقامطذافه
االمورفيالماكةمنقومبلضمواطصافةالفعاحةصنثحظمن

االأتدخاوطحزابافىضىبىوالمثايةباالصياباالخذوموميةا

خدجمةألقومهافيخديجةالسيدةآمتالموفةتوطةباليير



خدمجةقرمهاصدنفعاوفيخدفيآضا

الخامىيافصمد

ماقوعندخدبجةآمفا5

لةأالمزأضصورمذاذاديلهيبةاالتأخذهبابغواقاامالمتهذاكرماما
لقانيتأاوالكوالجاليجيانوالرفافخامةابطلعتهاسيدة

ونوراآبهاهحماالوكزهروطيبأنفحآكاكهرومزايا

عيرةعقالىسوددقيلالىمحتدكرمالىحبثرفمن

لكننرارةكااليجىفضلالىصفاتلالىذاتجمالالي

افيفوبينبهتحلنتماوذأخدبجةلرسيدتنابهينشتها

الكريمآوالمقاةاالنةالم

نباهااليجمنبربأهاوالاالسياهمنبالبدعليستاياالمزهذ

نصبالصمهنيكنلمذلكومعالنسوةمنكثيرنيودبل

فييئموأكرهنذينثرلمأعالمهنطويتقدلاطنىبغير
لهاامتروعاتخديجة5اصمتسايفكيفمقامهنأفواصهن

اصياذلكمزاياهاغرتخرثيالرفدلكظدنانما

وايىمعهممجتظاماحصنوأذواتهموسالمةاتومداركءلرنقاهو

فومهاحاطةمنذلكمعبدبلكمأليكونانىاصلتعالىض
الحبارةالمئهورانومنكالوالللفضالهفيهمميلووجودبفصائمهمدما



15الربنيشاهفيأأنيثفاعارخ

اقيمافوقعارفيهاعندومطلهافيمةالهامزييعرفالنعندكريلة

وسعاتففلهفىدليالسليآقىفيالرفعةفيستصنارتفاعانفاقى

جدموصادةالقوماولئكفضلايضاديلصبلدهوتنجده

مباليلوقوموخسرلديهمكريمةلةمشضللالةنمربمفقلى

المتظبةالنقائصمااشوصدلوااطيلمنبجيشعاناستمناال

الطباع

فنحنالتريفةاياهاقعزفرلوخديجةثبالسيدةمعجبينكناواذا

وحدهاخديجةوليستجماباأصدااالمزهذفراشرالذينمهافي

المقاملهنساثهمفضدياتمنفيبلقريشفيكريمآمةآمآنالتاليس

الذىآاالصالمساعدةفيةمثكورئار6مئانةكثيرنوفيهمالكريم

منث4بمااالذلكتطعنيسولمفيؤاقاأعالالىهمءوالعربنقل
هةصاتمىوكررذوعقلودرأىذىبانانيايتىالذالقدر

واباامدلهاابالمالبابئعرالظماجلالىذالثانمذامنبةو
صكاومنسيدبمحاورةألمهاايكنواالدارةالسياصةواباتوحالف
نفيلنجهوصربئيدزصيدعهابنزوجةفاطمةختهاشياتلشالقرصيدا11

ذالياأمثالهافاليلتتويمهدوقيةبالمزيرونالناسر3أأدثنعمنحن
خآايهدونهصاالنعندأضازوهذاوااعاماوفوترائةتكنلما
والضافله1ميداحنانهنهفتفلباالويفريايهاااللنفاتثيتما
ذلكمنالبتةااطرمانالىوصملاهاداقضن3لماذاالمفيدنساتفىاعن
المعهودفوقهرالذتوالساىصودالائمالى



ةدىتبرالهأرفءوفالما5

لفةاالصرفتنائااالشياهمنكئيراانفيالقارىواليشكن

نيونتصورمافرقمعاناألجتالثأنجاللةفيهيسأنهاإجالل
راثدزاخرأطةافيصساالفتخرمانهافيهلنمكرالممالثير

تلكجمألتفعيلفيةصيبقارثانمرانناأحيلكفكأسرارهوباهر

ربما4الهمفآالمقاكربمةابهنتحىرخديجةقوماشرالقالمزايا

وقدربن3فيصموداياصششأنثبارناصنالتحجبصدرهفياخلج
والبالمعهوداتيبالونالالذبئلزيناالحزبمىرئنا3جمون

الرافبنيريطربون

لمحهو11وراماءدوأالمعهودقنىبمانطرفلمنحنننم
المصادفةادوصوادثاطوانابضروالالتصورعاتبمبتدعذناوال

ومألوفأمثاللهوفبمعراالءاقرررةاةالينمتولمإمادةاوخوارق
المعهوداتهذهنيعدأاالصارلكنراالفبتصديقهتتضبال

ألفينافيهابصيرتاينوصنانةمعازغيرالشظراليهانبناواذاقلناماعلى

اتصورلذةمناليهدوقماأعظماطىلذةمفىالنفسأمعند
اكردلاوظهيد

هذين3متذتنةانباجديرآنواحدهاطيانتواذا

وأاالصراراباحتوشدالمظاهراختالفكزةأمامابدأالوحد

تحصىالالصورالئمناالتمهذهلناتدهصاأحاصننىانحئابنايكن
وأدلمحوااصملرمننابتذكرووشادواصادوامنبتذكرأاشا



ء3بماأعسداهلافصرخدجمةالافتةخديبم

وصناتاحوقىاطياةامناتارغكرتذعوابئواجدواأومنالوبتذلر
مننصيبالىباختاقاالمذعليهاونتواردعمورهاأحسنباصتجال

طةابأاخوتاعلىعظيمةصنهايراتجاتالنىمافىتلكوةفى

وهواثالزلكحديضالىنتوقالولمصوراظكوالبيالمظاهى

التعجزبرآحمطأهرهصباكنهيخطانرناأفجمزتاقكحوزأيمأل

اليهيملصاببلوخلوااليهانهابديعفيالتأملمىبلذةاتياان
منهاالنذى

سلسافىلفصلى

قوطعندوالنفائلىخديجةقاثل

صنهاهاالسقالمثالخديجةهنيالأبدعفقدالجاةواهبتبارك

رأيناواهىالىهذهشرروففلى11األنانيةازواهراخحنيلناوأطلح
الطياالمزلةفيقايةودليةاالديكموقعلىألاافقالافيترثههدارك

كرناقوأالنفوسقوىكنرآنينتفاواطاهبنيمعثرنحن

اطياتعنيثةصانكونالتيالقوىمنالنصيبمقوصاطظاطقيققعضبون

القوىهذمنفضرزقوامنمناوقليلوغيرهلعاحبياصعدشريفة

تالخصفملاشعدأدبهدانأملىولدبورواطأخبطةباليةاالاالفة

كبرلدتلتربيةثهاالذةالقوىهذتءاطظحسننياالصاىمو

منعظيئحظهنضةبيةوترحسناصتعدادعىاثنياجتممذاظ



خدمحبةبالىعندرفقالمبزانانوالمنالمعووف5

الشانالجرغاذلكأيافيفرخدبجةفيااجتمهاوقدالنفىفضار

السعياممالوا
هرصفيبمثحدهاالنفعلوبيةالرالناشمدادهاحسنفنامحي

مألالفيهلحظالنالمااليصالفعلهاهصاخيرناذاالنض
غوبالمرالىبصاحبهالييروحدهاالضمدادالنهابقىحسنفناوص

المجتمعفي
آخرشئئأعرقاتربتهاوحسنالسيدةهذاستعدادحسنومن

نحنبهفيخالكفكاليهالتصاوبهنؤهمنرأيناوقاجديرآيإلتوبه

نظماظارتقاكاخديجةماشارتقاوهواليرةهذهصددكثرآفي
اشكاهعوالمجوسيةالهالتريةمنالنالبقبسةمقالشخصيةبيةالز
وصمهرعنهوتاآومدووصمقبرالشاا1منلرينابالمرآاشبه

علهايطاقحتىداتوالمردالمروف13عليهايطلقهحىالمقبوالت
وتهر11فاليخااقممرميةربيةيربقرالىالناسويضطركراكلم

حمئاالشيامنعهالمسكوتفىصبحلناسنئوالمكرواليوافق

وذاكتمهفىجبهيوحئثأفنرزايتىفيهارأيهمنهمييرى
المساكوتاالصااهذفطالناسوأعقليهايكرمهحتىشينايستقبح

نالمووفمنماقربكاعيارثافوادكوالممروفجعلمنخما

ماقربكلالممروفمنقربهدرجةحبعلىبهوصحعئأويكون
المنرمنبهقردرجةحسبفىحظرمسزذألويدكونكلنالمنكرمن

فاصرافياالعملقيىوعاضهوالحدهواالذىكراكفىلواالص

واالحسانمدل11فيالصنحدظ11قياس



55بعدالميواثجاعةمالقهلترببةخدبجة

وعليهماتشاديةالزفيالنظرياتدعامةتقرملينافىهذينفيه
افياالصال

التعمقمناللهـخديجةلقومكانماعلىاطلعاذاهيبةأخذهالباحثوأى
الععلحيثيخععنالنتافئبداثعوعلىالنظرحيثمنالفنهذافدظني

انهماضوالبسيدرالصنياللدذلكفييناشنازالقوممزالانواللهأكي

يلالطواالعش15راملألاإهشيدالفيافيتلكثإبئالضارينآلخرا
حةالطكاتلماصيالاهمشةذاكمجتصحهممقضضىلىالزيبمافنق

ايأولمولفىاالمتامفيهاجعلىاالفيعلذلكسيماوالضرورية

كبالجودالكواقبهتهمافيادأصفيهمبئحىسالنضفىيابطبه
كارلنفسماعلاإلنسالنارايه5واهممماقباالرضنتواز

عطاهووماتبمائهمهرافىالذىمامةبئكمب

زمانفيجماعةوكلصخصصالزبضربةالثجاعةكانتولما

ضربرفماوصيرواافناقبوتاجشعارالمحامدهاجعلوتجدنمو
بالموتوايخمادحوذوماؤوالجباتموفالمجاعالهمشئالاالمن

ابئوهواريرنجاعبداللهبلغولماالفراكأعلىبالموتقتالويتاجون

أيقتلفقديقتلاناقالخطبصصعبأيخهقتلخديجةأش
تحتوموتاحارافبأطرقطعالكنحتفاوتصنناالاوصهوأخوه
النهمذلكمنهالزبيرخافااذنةالمصعبيقتلوانالسيوفظالل

أكئردمللهةمعرتالرذيلةويروذالحياةتثرفلماذاالحاههونكاؤايكر

أفياليفلربقيةطالبأبطابنضلىيقرلهذاولمعلالنريفةالحيادمن
ةالربالثيراتاحدىومميءاظنساوتقولولداوأطيب15عد



ضخدقارخي3وبوباللشجاعةد

لهاأفيهةاكرايومالنفوسوبذلالنفوسنهين

قىالقىالرالسجيةومطالثباعفانلهقلاذااحديعتنرنال

اليحتذونالىالفاشيةاالخالقمنالربنيكانتنهاخلتاذااالصم
نفيهااظاقهذاانطباعتموصهمعلىدهلوقدفيهتكنمالمنهمإحد

الدائدفيواقدامهمئجمان11حدثهويتاقلونهاشهصيكزأ
فيالرمنوهنالكرذلواحىفيهاواحجامهموالجبناهفضلواحى

اظوفمنترلهافيالحرفلالنفوسفيهايفعلاضجانالثجاعترا

فيالنفوسنهونحقالئرفعلىاصلوفالىبهاوالهرباطياةعلى

شعجانهماالوريوهوأحدمثكقولمنترهسبيله

لبمشاطتوففرضعنأصبمتأفىالمتوفأتخوفطبكزقت
المنلسبأسقالبداتمنهلاننيةاتفأجبتها

أقللماتسأموتواصأفييواعاااثاباالحياهقفطظ
هذاوملبيغهمفيماااليكنبأصهموالربعةضجاظازانيكلوتد

ىلةباألتيانريدالفخنأخبارهمخهعلىاالطالعكهمنالظن

حسبناكنممهوروااإبدإصالصيافاناقرمءهؤالفحلمماشجاعتم

كرىادأاذقارذكطبومالربباسسكانماعلىالقارئندلان

عليهمبزفتفعلهمحلاللببوانلبكربننيياصوهيرقعأن
أخرىقبائلمأواعالهجهزوافخبروبلنهمبهايطكهمكثيأجبعئا

تبعهمحىكرىجثىعلىالمؤيمةوكاتذوقاراصعهبرادفتوافوا

االسعارفيهاريهزتصثهوواقعةومطالفارصيةالبالدداخلالىالرب

االرقااكوالذمارموحىالفخلشكبفيالفضلمنللثجاعةفيهاصوظر



75قارفثطمءاضارفيبةخد

بكربطاعثىاالكىيقولالرافةهذوني

وانعرفواالموتشغمالرفمناصجمءاغداةوجندكرى

والخرفالعاجزصناللموتيقدمهاءصهباململعةلقوا

فاهأصيفيحازهموفقأقصةغيرفروعنمتهفرح

والكالميلخهاالشللقاوهمحودفوارسفيها
فينصرفوارباتاوااليجماجمناكئفناعفرأونالما

نكشفواظفااالقيةواليحعدهموالهندئاليقيةكللوا

الرفأخطاهمكلرماذيرمفيخا3ضارتئدكلانلو

تختطفالهاملمثليإلفىملناأيدحهمالنعثابالىأمالوالما
يدصفاليومدوتولتحىصبرتعطفةعليهماذاضطفنا

الثنفهاأآفياالعاجممنمرازبةملكوبنىبفارت
الصدفطيناهاووظيارهاالبحرأحرزهافيمرجانةيمن

يكفعلرصقبدافيبرقوالبيفىجممهمحافاتنياالضاا

اللبالمنحرفقالعلعنوالعنيوفهمعنصمدوداظدودمافي

امبلىاالفرجبئالعديليقولالواقعةهذوفي
الناروكناموقدىاصمطليناااللمكرمةنارمنالناسأوفدما

كلربذييرممنأفضلللناسبهسمحتيوممنايمدونو
أسواركللكسرىاستلبنالماعابةواظيلباصالبهمجئنا

مجلبئمنخرشاستولثاوفي

شيبانابنفملمنالفوارسصقكرأظذوىيومأفيةطلنتان
خديمة8



خدجمةوعمنهمالعربمكل85

وربمسظزفهمواعلطفمارهمحامواعنفوارسواسكي
سظهروكلقكلأالعربيةالئجاعةيخهاظرتضيرهواتو

ضيانبنياليكتحباذكياالياتلقيطمهومحقكرىبنيةلهمالمنذر

العزائمواستتارةوالتحمشالبالضةنيغايةشعرمورفيبذلكيخبرهم
يقولوفيه

فزعامناالمنينالافدافزصثمأرجاعأماطعلىجميعأقوموا
صضطالاطربأصيالذرلرصحودزفتهأأصىاوظد

خثعابهمكروهعفياذاوالساخدهالمئىءرخاانالمزفا
ومئقاطورامنبعايكوتطرهالدهرأثهذابحلبمازال

15آلفحماوالضرعاالرأكطمعشحممربرتهفزرعلىاضعرحى
الرفمالهيبنىولدوالعنكميعمتراليصفلهويس

منحاصةخديجةوقبيلةعامةالعربنعيبناماذكرمثلفعلى

هواليعدوإلجباناليعتدوناكأوبدونهااالممالقوامالطالثجاعة

شرائهماحدقولبذالثيضبئكمذكوراضميئا
عصعةوفينازيادابولناارانريدجناض

أربعةبهوخسترهطخمسةبهرهطفتة

والممارفواطكةلتمىفقهفيخدبجةقومنصيبيكنا

فهاتدارصهوزالماريتناقلونوافقداعةالضبالعظمنعيبهممنبأقل
التىافىكجواالالكواتبحرتلبلابامفىموكلفتكيرأمن

الرعنألفنلوانزرالمتلاثإلوروالحبلاطبلأللرط

الضعبفواالهرأالرجلىعوضكبنهبوفاممالاصنحيللى



9الدلعىوبالطيعربيعلمخدجمة

ظيثهغيرمعرفةلهمنواطسابعرفةمنصآثيتضيوهوتتبعها
والطبالحيراناوطباالناقطبناصالصحةوحفظبالطب

والنباتالمدنفيابارىاودعهاالتياظواصعلممننصبأايضآيقحي
كازاوهاوالحرجثفالتارعاىباالخبارفتهممهراماانواطيو

عبارةلساطقيقةفيالنبعلمنظافصببعمماهذاعنيعبرون
قالتستبسيطةمعرمةهذنظءوالقبااالسخاصىنسبمعرفةعن

االصخاعىأولئكأخباريمرفونالفابرنتوانماخلئماتسمىان

رفةالىاضتهارهذنيالببكانبماوريخالتاروهذاهوثلوأخبارتاللقبا
نسابافىافةمرنيجعالمرقماليناالخبارعارنيأننماباالعم3با

علىولهابأعانروعاوإطاقالقبالتربعممرهةنراندهاأهممنالي
دونصااختمهمنوقدأحياآلوعالفروتلثولصفىابيزالبصدصد

العجاجبنرؤبهكللصرلهميمحلقوتمنمنهيلونالحمبهذا
يسألوفينهمسكتانقوممناللكياروبةلالباكريافابةلىلظ

هذاتلىفياليرنجونالذيئكلبذلكيحببفهمونيلمحدثنهموان

قالكذلكدناالانأرصائيلهفقكروبةلظصةالىغصاليم
النسيانلمالفةالظةئيتخبرقلتثومجنتهونكرتهلمالهفهافا

أهلهغيرعندثروهجنتالكذبونكرته

مةبطالرالثعبهذافياللغفقدوالبيانواآلدابكة14وأما
وجمكننىعظيمالمامبنيالجوامعكلمودراصةحفطهاكلاالنصباب

عنهياسهرماأشرمنانهاأقواان
االصتحلنفالقىنحطءالعرهالممعمحداالصثهاهـ



اخدتراكاليبيللحثم6

وابرازويرفيالبيانصنانيالوالثافيلهموبجداالاالتهجانأو

اليابراحممنيملمأورهثيزلكببعضكينثوالطةإئدع
والقوالاالصائربينائدالفرلدورنتواالمثالمسيرسارت

عفىلىبالنبعدالكياليراجاذلكمنبقليلهناإفياننستطيع
بالسعنابةمقدارعلىيدلخبرآواحدآنذكرولكناالسرصياق
وصتماومقدارالبياتبابدعوصياغتياابواآلاطاكمكربتذا

نجراخوحممةالدواضطالظرببنعروانكرواذفكلراالنلكمها

ماققوالناصمعحقالتعافقالتحميرملوكمنملثعندجتمعاامطالدو
المدبماتيبئعندذىللةأيادكأتكونانمحبأيئفىعروفقال

منلملاطابماوالمصعفالممسرالعديموبمالكراظلةوعندفكط
والغفماالصؤالوالضعيفالخحالالفقيرظلأبالمصالناساحقا

اوالمتميدندالدصاطرللهـبالمنمالناسأحقفنللالالقؤ
اذامنانمأبالصنيعةأجدراناسمنظلكهالواجدوالخلفاطاصد

كهكرذصدقدمواذاصبرضدواذاعذرمئعواذاشكرع4ا
صفحخلمواذاقرسمغاذاصنفالعثرةأالناسكرمأمن
واذاخضعلاذاعمنظلالناسأأالممنفالسمحضويقوان
جلأؤنل3طباطنوخعظاهي3كلنعمكواذامنعصئل
الظفرةعقتطضواشعرااذاوأجملرقاذاعفانقالالناس

لهوببدبهاالسورقأخذمنقالاافيأحزمفننال

تحتبنالطبع31افكمقناكغهمنى3للعلىهوالنب9
لددءمو



6ألعندللوبلدلقيخ

قالالناساأخرقفنقالنيهأذدبرإغيبأنبذوفيهعينصباقبوال

االتتدارلفيارب11نيوأسرعالثارتفوااراظكبرمن
دانفضكليأسولم6المجهردبذلمناقاالناسأدأصمنقال

وطبئجبزالوباللفظالزبزالممئحلىمناقاااالسالأفنقال
بالفافتحلمنقالعيثاأاالسأنمنلانتحزفيقبلالمفصل
أضقؤنلظكهيخافماالالىمايخافوتجاوزكلفافباورض

الندآواصثرالقسمعلىوسخطالنمعلىحدماقالالناسا

روأخاسااااصقثحرنقالأناساأكاشقالانحمماعلى
فنلكاظاضماعيهيسخطوأالنمتيلشواضاناسالتمجمل
قالزدجرظوعظوفاعتبرونظركردظصمتمنلكهاالسأح

ىمنرموالتجاوزمظاظرقرأىمةلاسااكلأمن

يدالىهذهنمتأتالذيخهاترمامارفجهةمنكرناذوما
همثقيغناشئبيةالزمنإصنونهاجملةمنكانانهكلالداللةنيف

ومطاقميمفيوتمودوهاألفوهاالييقهالطرارفالىمنعدهمبكا
والنفاصميلفاالصطالحاشوالتعاشمنظاليماااالذجةالطيعيةيقةالطر

الذينأهلهفرحولكلخروذاالكليعازويستئقيلونفراليامجتاجالي
مهمهفييكدانءئهـمهفيالبليدوالبمفبسهولةاللتقاطهاخصدادبهم

نحيتهصيحهشفيأوكرتعذاحفظهنيصأوتمدركته

ولقدالعدلفىدةالترخديرةرهطمنامقالابهفيمماكانتثم

المهضومووقايةالمظلومحمايةعلىهموحربهولهمعنصااصلفناث

اطحمماجةبدارهـبد9



خدجمةيمالمأعدادبجمندالننائلامول6

جاللواوالعفاثفالعفاهاثربوالعفافبتسمداحااصولووكذ

لقبمالطاهروالطاهرقوقداوأجامأقاكرمأصنوكانوأهلهاالطهار
ابقاناذاباصتحقاقالربالمقبهذاىخديجةالشدةزتط

كاةالطاهرلها

هذكبيرآمنحظاالقرآلهوالهانيمالالمطالععرفذا
واطكةوالخاعةالماحةنمنهيالففالأصولمطالىاالضياه
صنرضأنالىاليظرانبهجديرآكاناتعففواوالحدلوالبيانواآلداب

يدمنالممنوحاالناثيالفضلنظاطضارةالدينقوشاذاالمجتممذلك
حدبلهاالبلدالوفيرالدووكرهالبيوتزخرفعلىاليتوقنلمدعاالفاطر

نياليالمغيرهالذراتالىصمبحانهيدمنربانيسالبإرالفضلذلكيعل

اليوالقلوبالعقولتوجيهعنواأفرادآممنسبحانهوتحصاالدصغة

همهمجمرأايجعلولمممنثلبالفضاوتحلمهاالنقائصامنوتزيالنفمتصفية
االفرادالههومنكزفاذاوالنراكأوالمساكنوالملبسكلالمأيدتجو

وألهمادزنفيوانواصتوفتبهماظفاحلوانأمتظهرتق
قيلينتيالرالحسانامناالنسافيالمضللمتراهديةاالفرادالذيئيكن

نتيجةظيرمقدمةخيركئرنهمتبلالناضاةخديجةالقومف

االصجماغهاتفيجمرأمننالذىاكربملالىصذلكظهور
أهلهبماينتهمحيالووافاهمالذينصكاوالمنكرعنوالنوإلمروف

غنيولنتهؤنبانمعزوفمزونآيئايرنجتأخيىاخبز3كلألئالم
ياهةشمنونةالشني
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لسابعلفصلى

عندفوملواخدبجةجال

وصعالعقلعندانائدتهعبوبوالطبععندلذاتهمحبوبالجمال
لرأصالالفئأحاديثهصحماحانافىوارويتهاليونألنتماكزة

وهواليراباإلمحمحلاتهأيخردقائقالفئوالفكر11موضوع
والببأالبدلمنالعلىقامألالياالنانجذبفياالعظمالسر

فهفثراالدراكوانالوجداقيصفيالجوانبينوأبادماببنهنيجمراال

بحرمانباوافقدحرموهوابماقوممنبهبغيرخالفائمعندبماعليهجمع

لدخدمجةلقوماالخرىالمزيةهذهذكرعنبذآنجدلمولذلكععيم
ءهواليرفلممنكداسهرأنبعدجابالذكرالجديربةمينهاظ

والاطسافىلهمذوقوالالجمالمنالحثلاكاكأهماالقوم
االحسنالىالنفدىجهشمننصب

تاكفالالذيئءمواليظنطعلىبهةخدآتويكونأنتجةقبزت
ثمللحيعىمىضظفوذوىحاراتليمنصالقوآيكونانذنهمفي

بدالعةوصمررةجميألخلقةذوىذلكمعيكونوا
مضافبجمكمنهوماالبابهذافيالنبيناننقعيرأمناوتم

نظرأنلقةاراصيعيروالمقوماصنربناظءوقىالسيدةهذ

وضعهصالكينأبعدفيمايرونهفألكمالموضوعلهذافصألتخصيصنا
آاالكرأهلهجدهوفيموينيىاالصاحبهماتفكرونفيهسيجداتعلى



خدببة1العربةبىالحانالولنإتل6

واغدلتأوضاعهموتاسقتاوهمأجزتالجتقدالربان

لطيفةوأدمتماالجالبعفىبهقفيهايعجميلبياضهمالمأس
خظمبخطحألحمممنفازتمنوللآاالتوالمجضحلكةفيهليعا
نيانمىايةوشثوناآلخرينحسانفينطاثرهاتقلالجمالمن
الحالمينجمال

فيقياسجلولكلالناسأذواقنييختلفالجللانورواك

الكليتناقلهبماعنأمنوالكنجيآلخرقاسخلميهيأنيالاطسن
المتهاييىممهواحدآتنقإصاومةجماصةمةغةيجداطسنصناتمن

وانمااالديمبلونهوليسفيهخالفالالنيطالحنانوزلكعها
ومقاصعهالوجهءاجزاوتاشالهامةءواستواالقاتإعتدالهو

الثتينورقةاطاجبينواطفالحيينحةومالالمبموحالوة
موصموفغيردفيانندحئالربفيكترةالمذكوراتءهذولل

ناكرماذالىاضفواذاكموصهوراثهورحهممننهـباموصوفةاو

قدالجالفيفضألذلكتصفراوبحمرةوتثربهاالديمبياض

وقومعامةالعربفيفليألاللونهذايكنولمالالكمبمبهيبلغ
خاصةخديجة

وصفمنواكزأهابمقدارسيأمنممفيواشلموالعرب
بحرالمثربابيافىكسيرآنيناللوهذينيستحسؤنوقدرأيناهملجلا

سعرانهمحداارمةفووقالصهـنرالينحعارب11اوابيافى

ذهبومنفضةمنلونانتازعهاتدصفراهبيطه

حانالمجيدتثعيهالقرآنفيجاوقداللولولونهواللونوهذا



156أزالحاالهيرفةالىةالحاةجمالبوباادداداةخدم

االونداهـأفيرزاهـأهـتالىدأيختافوالونافىباالؤإؤنةا

منبحظأخذتاذاأاصلىفياكما11الىأقرب4صابتبماونالذكطهو

منبىاراالجمرهتةيطبعانحدفانهاالوضاعةتبةتناب
وعفالبيضلبصضةردالمالزصاطث4اطفأحمرتهكونتألسبابا

بقولهالعربشعراأحدزيدبئعدقيضترهذاشل

باجادتصاخكصاكاصاءاضبنيفرةإطحمرة

صنواستقواباكوهسهالربفيطفاالبياضولكزة

بيضلالافقالولوناالزهيمناواصتقوصإنياإلبىيئافقالولونامبالع

اوناهذاكزةعلىدللاصادودبورديهموأزهصمرةالمثرب

االعناقونيثورأياإيفىأاديمفىاالاخالتنلىرةاطهذهفان
فيضياتأتجاأختحرببنتقريبةفالت6الفضةبأباريرتكثيرآ

لهاااضااممأ

العربخصاثصجملةمنالرائعاألجمانأنبعدبعجيبوايى
ثارقمالىهالرصصرنيصنتجدياتهجالطالقلوبمضرينجدأن

هأذواقملطفتدالجالحبوجدأاذاذلكبعدالبدعثمارهأش
وللقبتهيأواأنانياحاالىحالمنمنقاواالصتحساعلىدهموص
ماصافىالراممذاومنفىأالالجالهذامنبهمرقتاليالدعو
الىبهمورتتإجماكلصدراألالجالتعررالىنقفهمأولى

أولنثهعلىيصحبفمل6كلفوقهرالذكطالمعنويالالعثق
خديجة



خدبمىيةعرناطيةمم6

يزدادواوانالمعقولالجايفعواانوسهـاالجللضففهمالذين

الجدباالعااليينتقلراانعايهمشواذاكنصنصيبهممعمنهنعيبأ
عليهنوامماأتجلهلهمتبذىالنهاليهدعواافي

باطسىاثففمناالوفراطظللربىفياذونحة

واانمددفىكيرمنىوشاعقادنافىقدرهميدينواالستحمان

وعدمالىخرفعنبعدهمعلىالىاقيةااالجياأرفيمنالعهدإنالث
وفرنياالعظمالموفىعنمجئنااذاولعلنااطضارةأصباببكلتعلقم
والتنقلهالماششبأخذالمضدلاخصوهمالذالثنجدالجيلمذاجمال

اوأضافىالالوانامنالمعتدلاليمتوليماالظمنالمعتدافي
فيكبيردخولالتخابعنهالبأرؤيةغرمنيتزوجونالأنهمفلكالي

النسلبكريدوالجذتحسين

البققحرفينجدبجمالهاسماعاسعبمنينزوجأنءألحدبداوان
امعاغنوجوده6ذوكنمجسنثقصفةبواوالتدقيقابحث

هذابالحوعلىالجلاخيارعلىحرصهممقدارعلىتدلنااآلثيةيةواط
الجالمنالمئععب

ىاصجدكندهصلكحجربنممروهوكعملىمنطهأراد

عوفادىننالحرفيهيقاالديمحمبنعوفابةيزوخأنللقيس
لتنفرآخصالهاايقاأةاصىاييافوخهجاثذاتوكانتعقالفراط
دإعصامهاورامكايلكلهالظرجتفلمأغهاطنهماوتمتحنلليا

خنهأرطتهنطحالكيزنجهاشهرتيألالآلمرشبهةرألت

حاجبانذأومعبلالواجالهكرمعناقيدختهمئمطهوأنالعالسل



76هربنعاجمالوصفبةخد

لمالىابهراعينحلعلىقدئقرساتماأوبقلمنههاخطا
يخنىكمالمجمالمصقوأنمكداذبينيماقسورههايذعرولميرعجهاتانكى

محضلياضنيانرصالوجنضانبهحفتطولبهيمضولمقصر

يتقلبأصرذواتغررئنايافيهالمبتملذيذظاتمنميخهشئكالجان
ياختيحاضرابوصوافرخقلبهيزينبيانوفصاحةذوالتفيه

بريقعنقاكتحكااثهدريقابحلبانكالورراوانسقازهمابي

انكتزمطتمكاقعضدبهيتصلدثمالصمدرهاقركبافضةا

كفانفيهمالبتكريجىعرقواليمعظمثعانيوذراعاذديىضحما
ئديانالصدرذالفيشأاالناملنهماشثتانتعقدقصبهمارقيئ

هاشساوالىتنتماينتأزقااليشابهااعاتممانيحرنتينمالى
كحذوتدماتاثذايحملدصىالزحلقنهكاأصودبثروضيتا

مافىاحمليطيقانجمفصضرهمامعاللهفجاركاللسان

قصيدهمنبعهمولكتحهورالثرفيوالجالالحةووصفهم
جعدفاحمالندائرصانيحسرتاذافرديهاويزبن

وذإلميلامثلافرثوابيضالحبحمئلظلوجه

ممتدأزجالخطشختوحاجبهاصملتوجبفها
بعدلمايةمدنفأونرتاذاوضىنهاو

منهحظخديجةرهطالذكطامرباالجالأمثلةمنمثالفهذا

قيألمنهحظهاممطنوئمكبير



خدبابادلةاامولبشقرضدمبارا6

لشامنياهسد

اقودعضوالزااؤطفى

النفمىوفخاثلالجالناللهتاهاامالحبجةتلالسيدةن
نحايااباهاواصلتاجرةوكانتأبهاحياةفيائرماوفىإضاااالمنحط

بدبادمرالمالرأس

فاحهمقرمهافيمنهصبيهبمجارذهاباهذهصيدتناالة15يكنلم
يعةسرولداذلثاثتمامهءعلبيبذلكغىرآرامكاكأنوبمادو

بعدواالةتربالاشةود9الؤواتاحبداطالبربيقعلىب
انهمإضبيننءتجارالنيمءصدسمعناالماذبشغفهمولوال

الذممطاالعرابيذالثطابهامااهإشامنابرايالولوالهخا1خرتاال

تعللهخفناعيشبخبخابئافقاقيةانباثقمءاطعنتث
2والهبيد3اقتاوأصرؤه5واهوءاصلأطيبناسوط1جاذبه

لضبابوا7جينالعراواآنينلذاوأطهزاوالصليبو

الجلدخاوت5وا9اقذاواطةاكلأوربمانافذواابيعوالير
ارطبمايوافمفمةنتاأانرببعداصرباومراالااهنتطل1

عرارتلذهبوإتجعحبه3وبستخوجصبمخالاطالهيدوأبالىعافمن
ضاماامنيهيخراردكاصلببا54الفرورةعندؤكلخمنهوكذ

نجذوطعامسيمفيبالدنينبتثشاتوزقرادبهبرلماله55اماألحمتأتدة
هموررأسابضيلطمنبتذؤنرنجمعناليئالذاآواللمبرلمهىفطالمجاعة

فذوالةتجايرااضا189اضضادمنالصزصعيجمعينامر7
العخثهحبمدالقد11هـعروفةتحيواظ



96الصالمكالاسشدادقماضدببهة

أوماصمعتحاآلأعروالباالأرخىوالمناعثآأخصأحداشمفا
ءذولذتشالىصاتةيرآبرإصهواللهنوعيهقول

حواترفارصيراتوخم9قةمذتيومكالخاأصاإذاس
الهزاهزعندالناسأسودونحنونةخصبآالناسكملىفنحن

فافئصبهأضحىولرفالهالينالهعإخنامتحتولم
وإياهءالسمةمنورزقالدعةحسنمنمابحعلىلتهفاطد

النةتمامنسأل
وماالحدهذاعيهاللةوحمدايمااالعستطالهاماصذا

خاصوااذاطبونمايأبرامنغيريتطيبتدبضاالاتاالعي

اطقيقةنييطبونالناخاساناالكنومارصوهامحيثهمنلالى

مابهالىلمابقرنتبلتاطيواراتطبهطفةابدنصادةقمما
المسخسناتمنايزامابهفيإكأوؤاووالذخااتمنبامطهافبا

ةوشالمعلزفمنطةباالنساتاللهيزيدهوالهكألوبداخوا
المداركفي

نيعظمللعهاللهأعذهمتواىالتاكاكلرفوتريش
كمرباإثصافيياكنلمصبحاصبحثذشموالاالرفى

هالمناصاالم4اأوصادهقرصأصالذهـلمإشااحلرامالصاتياشاحاو

همكناالثقأيكنفميستطيرنمابندرإاالصابصصعاىيادةافي
سهمنيتمياءوالإااااارفىوالتهمالمىفياقبعواتذلكلمظاررونت

الالئقهبلالواصعاللهمالثفيمخةنمااشالوااالاتا
كثبر8بماصزوجااالبرمنبهصسقةتبرتدةصهاتاا



خدقيأوالهدوزابفقرطا7

منالثاعيذاكبقولحالهأنعاقمنهمواصدصون13أنالبهو
سالةزامصرباالموكءاأبئ

المالمنقليلأطابولمكفاتيميثةازدفىفأماأنفل

امسالمطوئلالمجدايدركوقدزحإلحدفأصيساءو

لهمهمتومطامذابمصلاكاشةنترهتاحالكانتحقاو

أعظمفانهالماللكصادمأتمفتساناذابدعرالأربدافي
همقوقاةباونفعراونكثنهمصفحهنبهحوتدالمحالموبهذاأدوات

ءمهاللفقراقدنالقبجفنتهالمحيرجدعاتبناللةماعبنالشداثدعند
حاربرهاحربفيهـبالسالأصدقرإوقداأهاكةارزمنوالمسا

قتلبافىهذهوفيمحاربممن4قوخيرمنفيفيوصاخ
خافبنأميةومهم9بيرإلىابوامواماهآلخديذتاااخرةدأ

اذصفوانلفيهقالانهصأخبياعنأفىالذينمرأنوابنهوصابئ

كثيرونالقناطيرمالهباأأبرهوقنطرالجاميةقنطرفيأميةبئ
الهضيرص

قلأوأنجادهاالربالرلرأغرنيينالضارشاقربهأئماهيخال

ضارلين11ينأيخباأبراسفنجمهماصخلىلياوالةابراهذدمنالمنالح

إتارفيمربىأاعراكاتفىوموانفبفراخربتفيبتارخ51
وهزشيربخجدضازسرىالةبوانبل3بهيئهاكاأوخرهاءاءعنر

بهينىحثققعروربري

أليأعماءوكاتررنعةزدأوندةأبحفيرزظنأبة
فركالؤلتمنطنرضفروخبدفلضرانابتااس



17امااصءبشةلماقاخوب

علىذالىالضرزامنألحالضاانضلوأطراففاالمياهظاثأكبادفي
ءشاارحالوااالئثءصاالتنفاالحرقالئصكبهماصس

احنألىافىابراهذهـبضاهأقروأاالكةاشومهاجواالزئربينوجمف
ازمالومعالجةباعاعراهبينهـوصءصتارحلتا

يراخبمومالنفاظركلاظيرانالقرمأدركقدالمهر
منربةااباالىوأاالتمفيالخهالقجارةنحضاأنفيانماص
كالىيروبالمررزابوانخاالوخيةاطياةعنالمبحدةالبدائم

نيوااالةبامحااالختالاحفوالمالمنيماعظمربحىلذلكذكاذ
أصراناعنابعدأهذااعلىللدنوالبحيدنوالمثالسالمصرذلك

أتالذياطبراسطةابريةااثتإفيجاردللاطآوصطاالمتعمله

ربااياااببادةارجديخهاالذفيالمعظمابتاالىربالىتحجه
إالمنحنرفيارداةادرسفتجخااواراةداالمنتكوناتخاذللث

اطجآاأتلقبآاالهفيةوقاألأصولهامنيقيعوناهـو
أولفيومتةنتشليمسوثهاأصزاويترواعيصالمحاويفمون

ءهذمواقأومنئفوالطىتبينظوضاقدةذيمنيرم

يمةباسعلحاونتوممةلرتوعرفاتدعشوهوالمجازذوهـم
رالمديخةكةبينوكهبدرلو

خذرمالثابئاتاتاااثاتخثئيىنفيموقلىكانولقد

الىضاكلبثكانمكةعنوبعدارةأايالداتحمالهىالحيرة

لهويثرىالوقهذدفيلتباعوطيوبآبزاعلةجماألفاعصوق



بةاخداجازووارإناطللألدمادرات7

يختالماهذافييرلحهاكنواياماتحاح9الحالنفأدممنبمنها
الرب5ئرمنيفلفربجيرهاكأشىقبانلفيتمراليالبميد

غيرهامنباطاصالتأنيتكنالبالدتلكانىيدلناوهذا

انأيضأومعحهاحاهاغإلالينخرجنتبلالتجارةةبوافقط
زبيبناليهاونأخلىمكةرتجنكههااوفىهابأكاورةآالثا

لماالمالثعبدبنانساوكزتهحسنهأدهثىهالذليبالزذلثهالطاف

بقإسيربدفراخهأودععشأينيقيسدرللهفتاليادرهرأى
يأخذيرصلنذرالىبنتالنطانوحسبكاصمهنلكفكأثقيفا

اءأدت

غيرهاوالىءالئاالىاالحمالرفيظيذهبونايكوكألممكةفتجار

مناالرضتالثمماتخرججازبهسضاعةيذهبوتاكأبلأحيانا
وتصاالرشتخرحئاكهرهااوثصايضاعةويرجعوذنونبات

تمكقعةالداالوقليقيواظاعنينخكيرمقيعونوآخرونااليدي

كاقرىأمالبلدة

غيرهاالديارالىظثىنتاذايملمحقالقارئلستربموال
عنذهنهيضينصمناعيةوضكيرعيةزراغيرتصورهاكالنهظءاالشيان

فنذصميرتمخناهاذلكفيالحذرولهنهايخرجانءيصإماممرفة

تاللبالدانلفنقراطديثينقطعلالمنهكرايسحفاالوجيزببيان
ممادننعليهتعثملبكاذلكابالداكعافىطبييمالرأسنضهافي

وبعضهاالطبنضهاوثالوبعضئاصبخبعضهابعاحبريةونبانات
ادبمواراحدللدبوغةالجلودونجنحنينبضعتينألم



37االصالمئلتربقحضاتضدبحة

ألبانمنبجفونهكاؤاماذلكالىأضفتذاظللتنيفوبمضماللطيوب

هاوجلودهاأوباروااوأصبدومنالرمنمهاهجويتخراناشوماالحيو

بحمليسيرةغيراعةتجدبفوغيرهمابيبوالراتمرمنيجفقرناكأوبا

بيضاراحرببلأقرباطجازهراليممااالمبالدأطرافالىمئها
اصمالعوفى

مسيطرأميريخهيكوننباالحخريأمجضعطعورالناليومنحن
ءالقارىأىقدروخونضااشللهنجاروصناعوإعوزززحافظولهجتو

عناضنائهعلىقالسالاننحىوجندلهمسيطرآبضرقابهةخدحءان
انالتهذكلألفاقتوالتجكوالصناعةراحةالىعناصتضناهاالميراسيطرة

خديجةفىومكالنصيبزمنكرنامااذاذونحنبدونهالؤمامقىال

ممو3ارواتنااصمبهةمنااللممفاخرعذبهالنقصدمها
واالبتعاداألممأواكرفيةالمضاهسبينوبينهمكرلماكانيعلى

جذبااالييخذبهمانالباديةجرارشكأرانبدمنالبداوةكأ

خربئاالإخوانهم

ةالعاضعنمنقطعوفيالباديةأهلبينالبلدذلكنيتحفروافهم
وتراماقىبهذالهاالوظعمعوبةكلحقهااطضارةوأعطوا

فأكلعواعنهويزفعونمنهيأنفونفيماالعربصنيخالفوالمهذامع
الوبالنعبيدمأيدىكلولكنمبىفيالصناخةمنيهاحتاجواها

راعةالىمنايهاحتاجواأتامواماوكذلكالعمناعةبمعقأشمنكانت

ايآخايكنلمولكنبلدهمفيكنيرارراعةنكنولممبيدهمأيدىكل
ضيبة



ضبةألاالموالوأصنافالجاهلبةقاثبارة7

وماالعيونفيهاويوتاسوالعررعالىفيهايجوداوديةابتقفناكامنها

الزراخةأبووهوببيدنهمعالطاث
القوباضرهافلذلكمنهاتأختالربتكىفمارةالضاما

فنهممئهايأتعونذامااليالصناعاتضالبعضهبمباشربأنفسعهم
ايحملطيممنومنهمالمألدهانييعننهموصاالباسعبعكانمن

خاحمةثالرةتجلثكموصإلحاواوالماعرتاألداةياتجمنونهم

اقحفرشانالالحاجةدورعاتاقيءياالاكلإباعةكمزإلمةوبا
دذاالمبةسءواالاصها1وضروبإةااةتكىال6وفمن

ولةاداكتاوتواطةروااضاإلهةزاالئرةاالداوذخو111هـوو

انإلويمةمماصرهالىسإيةتالمكصوقهمنتاللماالئةواالسلحة

سمعارآنانهبزأزآويقانالثهيراثاتياظايمةطاباظبئعر

عهمااللهركنيزازآناالولاظليعةبكرأباان

الىالتسابقوأبعدعنبارخرفتثبنآأقلالمجتمعذاكنومهما
التجارلممملالينحتاجالقحاجاتهانىفىالحاجةعنانداالمتاع
كثيرآبراصطهابعضهميكسبالنفيةوحدهاأنهاىوفىظيلهتكن
قريشئرانياالولالسببميشكواللتجارةظالمالمت

المرابموجوهمنوجهاالعهدذلكاليلمنعهدلمتماالمنهمالمثرينوكزة

مهاأعظمأطالماءونما
والفضةالذبىعندلمبهاءالزانالياالموالوأصناف

للمعدناضيواالراسوالنرللزرعواالراضيوالىقيقواالبل

واالعيانوضالرباملقظ11اصطةالرالمضقفهعابكلاأها



لم59الربعطويالبلهلبةاطفيالنفوخد

اهدسومنفيءصيصنهمالدبهمنانهيظرالقومأخبارصطالةومن
وقنطرالجاهيةفيقنطرةأببئصفوانانصانيقولذلك
قمينوانقسموااالصالمظهرانبعدانهذلكشواهدومنكاأبوه

وطنهفيلهحرعدؤواالالمدينةهجرتهدارفيصالنيمعأحدها
لافىفيالفريحنإتإحرباستحالاليالعداوةتصارهـأذتصكة

ووخصالنيالصحابفرالظنفوالمدينةمكةبينببدرالمسى

احدالويةفالافيوزفىاوأنفااقدويرآأصبوقصهمعشيرصنأيديهمفي

نحوأيرهمألفوثمانإنمائينمحولةافسألوندرهمفيسأربة
أتااصيراأباهـاذالثقيحدثولمأففةانيامعراتظاركربن
وهـواتاتتءأكللأهـزتوالذيارتاولمذامنث

مقيااضدصءسألإاهالدددءفردكأولنجاياللواحبماتجيرأبالمداس
إسطاأاتشلمىاجااحمرباتىاأاماتصورءاكاو

دينارأفاوتضءنرقآثاامنابرسفيانبها

حشهاوبأضكامالربفهامىتداولوالطالقردنتو
اتقاندملىذثمهوللبالوزنااليتداولوخهاايكوكأأوامحتكروي

بئالملكعبدأيامالىاألجنيةدالصظلفوتواحدوتيرةضربها
بيةاحرباعلياالمقوبالنقودأحداتالذكيهمووانعص

البركةكثرمالواالبلىوالهم4أأصنافأوفرفواالبلوأما
ءالنذادزهاممنوالهناوالنععةوالضاالننئفيهمنيامليلفالعماحبه

الرشهابعرومنواطذانالماصصلردطومنالكساأوبارماومن



ضيئالجاهبةفييالمطنصوالتوالزرالرفبئال

هوالنجاوأطلنالظهكباوظهورماصالظلماوكشفطبخ

منصنفأياقالمطالىأيهافتيصعكانماواسطةبهاأعظمنهاوبكل
لياالتحتاجالتىكةالبرهذهأحدأمئلبجداطصريةوالاالأعناف
اطركةامنعظبمهثي

االرضجهاتجميمنيمااليعد2الهدذفيإننقدثالرقيوأها
ضاناعنالنظرفناواذاصصثارقينيالناسأغنىصنالقرمءهزالنو

ميةانبنفهاالمتحركةاالكةكلمنأنغءالسيانىةالهاءهذ
بخاقتهاة3در11ابطي

كثيرآنها4اديملكونأفرفهمنفوالرسالزرعاألراكيوأصا

رببعةابيوسيبةالطاثفكضبمافياراضييملثكانمزثىقرلطمتموومن
وخيرهماسشدءبطنذمن

الذهبالينظرهممنأعغخوالهالزحاليالقوآنظرنو
أتجلتيمطمانانحجرفقالةوأالذهبعنبعضصئلفقدفنمةوا

15نجربةكقشاقمصرفيالمالأفضلابزيدانهعا3ترانونقداعليهعا

اتألىالقليكالكلماتبهذأسارخؤارفأرضفيارةخراوعين

االرضمناظيراشالطبيعيةاصتخراجفيلهواالزوءفاجبالمو
لوزنفواصطةاقداوالنآلوالففالذهبامامالرأساوامطالى

عمئروتاالممفيالصجهواالسوهذافقطالاالادوالبتحر
مملونصثاعاوبمضهانءأنتعضهافالظاهرالمعدتأراضطواما

لمانهيمنجاهليتهمفيالربدةطمنفنأخذمثاعأبعضهاكرناما
افرببهاث59



77زمالطفيكلحمةواالرويناببمبت

ليايجلانماوالمعادقملوكفماائاابالدسقلمنلضافمينجمورا

سألىالعموميةاالمرالجملةمنيدونهاالذينالملوكرماوحى

مملونبعضهاكونواماكأالمعخزانةالعموميةللخزانةص

السلمطعالطبنطجاجضابعضهممعنقرأناممافنستفيد

بععىالنلىضىملكاشيوعنهموصليمبطممادنفينالدى

ثيثأمهايقطعهانالفتوحبعدالنبىمنيطلبمنالناسمنكاقالمعادز

بفتخينتياليبةمفعواقحاةامادذيقطهانارثاطبئباللطلبفقد

ئاهافأقطهآاياخةالمدبنةوبرابيةالبحرساحلمنناحيةوس

حللزقذسجلىوأفطعه

يعناتالقرآءالهيماهفىبهانالىاالموالأصمنافهذه
ولفيامئلمواليالتجارقنتداولتالئتةواالشالعرأيهاا

ئرورايذوعأضاازالالنءاوااالرحنامالزظاهفىكلاليوم

واالصترقاثاداالستبمنوعبخىبأجرافعكاواصتخدامللنرو
ايعامعياراوقتهااكرؤالالوالنقودثعاثدتهالماديةفائدتهاناعما

ممتزوممنهوإكصليمسمنصلتجرثليىعالرركتأطجاجاة
وعنمكةفيتتفعأموالهوكانتخدجمةرالدارجمدنىمنفريثمن

فبآعندليانلهفقادهمجطالىلجئمجبرحيوماعالمالمنبمزآ
اليرعالليفائذنيمالفلمجالىاوأهدهطتوانمحةفياتاص

مكةوفعصانيلهفأذنوضيماثعنلهاأدرأافاقدمتأخبارأواخبر
بعيهـالهأهووأخذ

المدنجةجوارفيمعروففدسجتل3



ءحدزملنفىصواحدةوزابايم87

وشللرالداولىيكرزعوركلهآلقدماقداروعلياالمملروعظيما
الرياشواالثاثوتعةاالو

يعملىأجلهامنصفربننسماوالتجارةيباشراناليستطيعمننوقد
بارالوكلنيعطيهأومايذالىبمويكونبهيتجرانعلىاخرالىمالهمن

يدنفمابةالضاممطواالمانةخارتهلهليقوآيشأجرآخراومحهودآفيهم
اتعمبفلذااوالمفاربةابرةبالموبهتحبرمنالىبتسليمهالمالعلىبأس

االستقاللمنقوصهاشااهالهانالىخديجةيدةاالعاىالتجارة

نتالذممطالمالذلكفيصاطاتهااضوالالبيهايكنولمكان3وايخأ

وإباذاهبااالماتذريمعاصجلرذاالىبهتبحص
براراالفترةالتافياواآةاصاإرةت11رزهكلتوفي

ظييءواالبضذوهانفىبدضلىداللةابرالمرلىةتكةدفيوال

لىاموالهاابإأرءأدةإاوفتوحااءاالانانمولاخهاإةانمطء

لهايكونوالءااشاصنوإروأخاء5ا4إإإااالهفييااءذ
ناقوداالمتاجرةبشيرعذلكمئل



97تووهطاالولضديثزواحخدبغ

لتاسع1لفصلى

وسعيه1صلىالبىقبلزواجما

تزوجتتينصوسلمعليهاللهصلىالنيفبلخديجةتروحت
واجالزوكانانحزويعابدبنثعوجتوشارهبنالنتاشهالةأبا

جلىالىالىئخعالالىاتأياالصالمفيواصلىالجاهايةفيالمرضي
نهاكرنجت01اوا4وفأزالصمهـةويواليةهاعاتلهمناوبلضه

جالزوابابالمةاصناحابابنوفإالخرخاايةااولةأأنوك

لألواةاأرأوالهاساكافمننةوالخاثاخاسيثنولمنهطالمر
واطقانرماإفيلكثاظب

ربالهعاادتلىهخدااضهوهالةابيمناشلدوررذأا5رزولدتو

صبيأاألبهذاهررفضدماإلناثطانأيااكوراتايضوننواذ

روىوأصماالسالموأدركعاكأوقدآإل11عليهماماالطمةأخرظ
الثماثلالمئهورفيصانروصفحديثعلىبنقاطاختهابئعنه

وصمعليهاللهصلىالنيبهوصفماأفيهذاوحديثهوصافأهندوكلن
لايومعلىمعهندقلوقد

النكتعهومخنهذاهاالنجتريفنازيادةمفءالقارىسيعص

الدقممفالهذبسيرةيتعلقهمماصناالندخاننحبانناوذاالبب
كرضواكيتعرلمسيرحهافيكتبواالذينكثرأرأينااذومهعآلوالصيمابعد

همعذراسعتولواالسفارابطونفيلمنقبيناآلاوبخقافكلديضيعهذهاولد



يخلبئالجدتتيجةجاةالىاالظ

3تممرمنذالنالبكلالفاضلةهذلسيرةيتعرضوقكالاانمذلكفي

عىالنيبزواج

أذيريدونالذينالناسءالهوعلىحقآيقالوالحقلناوان

يقطعوناثمأخبارمنأنفايإلئفيمسكونمضىممقبثعخصفوناير
آخرصيالينهاويجذبر

السرأبمصلبصالقيسالفاذاصدتافهأنكرالاقيعلى

عدالهلىثمىاتصلتاليدةهذهانيممماالىذائنم

يرجعئماطننأااهارهىفاطمةيرمنهوولدت3وعاللهصلى
الا51ايخاالوالازوجهامنذاكابنهاعنآباس

كلنظركاماملتأتضاالمناهذاالىبرتهاوصلتاذالعمرك
اثأنهذااالطالعالىتسكفتواصتترالماضيةماءإأعهتسمعما
االكونرالذالكربموجارهذامعاليدهلهذصيكونالذييدابى
الربباصعهكله

اصهاخلودبدههناومناليدلهذالعلياالجاةءبدهنافن

اآلنأمامهاالسعودسماهموابهانيإشراقوبهألربردلوحفي
8نمرآوسناوليفض6القابلهاىجوهفليتمدءحاجزبالالثععمى

8كاألوبهايتبارلىو



زوافبلاصنبياخديجة

لحاشرلفصلى

دمجهتجفىقىلوإسالمالعالةتليهحد

وماولمجمفنيالكتكئرصال71صالحناآلصماحبتواذا

شانمامهماصهءحوامه4دثاثأناإتالزددودع
امرارتصنكبالكوافقناإلنسانأبدعجمفالتأل

ليلناالمقماتنهنوأئأ71أخقاباونظاماتاطرمداراتوقذر

اتالماد5ناصلصائهنأفياكافالتوستايفناالمدبراتأونهاس

حمعااالهرضناخافنألوالتاكياألرواحهنونماتناتطانمم

حثمرناهاقدأفىالذهاخرخنستوأوصالىلقطوهاءأحانثرح
اندماغنامنصفيرةاتفئفيامافيكلاوحثر6ايدنياكظممعلى

ثيدهالدائعمننهافيأتيأجزانهامنفيفىبماكاصأمنعشغاش
الىتعرصناواصثرفتبهابأنهلمشثناواناأبصارويحرألبابنا

اراالوصارثاردهاوموروأحاالمصادرالىطلعناظهاكير

جاةأالثمةوتاصناهااهىومظانكوااالينابعالىوارتفعنالربهاومة
وأرهاابهاوتراناوهوالرضاماالىيافينحتا

قانقناحدتءوتبانىاالامعثراصوربتظفتأليهفواال

نفرصناتجواااروأإخاآجاتوقصوأعالناامافااتطاولم

جيحغييزهاوقىفيوتخالفنانهاولبألصكلضحتثمرالصوربتكئ
خدمجة1ا



خديبةاالزلبةبالعنايةكرنذ8

كتسابهاالجيلشاافيوتلتاهاالعامناهجفيوتدابرأغكلبعضا

مدارجنافيابعدواايناصصفيوالفرقأنصباثنانيالبونهذاولم
ارجنافىوالنبن

اطقاثتىركأةفيسائمدأركمكعبكواامعأسأذاظوول
الدهورصابقفيمنثرةصيرماالنواراومعالدفاقالرفانقبموبر

ةادعىثاانلديداصعونخروأهاصاةوالثوببادىوالحقها
العصفومحنقعاوالقفاردخازأوتحتوأحطابهااآلجامأوراقبيز

اخرانهممحخرواافىفيومندرجةكلاالوااخاهنيمنطويةصورهم
براالوا

عنعندمطمأخهاوقتقدتعكنتانكلههذاعنالتأل

السارتاالزليةاطياةذيالباطصظاهس1اآلخراالولمرفة

لوحعالوتجالمالىاصألخطالبادبداتوالوصكواذاالنيمرها

منكمخلةأنإتانووالتنوعاتلالثعامنابيناتاياتاال

أنفسكممنلمخلقأناآتوينتنتثروذبثرأنمإذاثمتراب
باتالذللثنيانورحمةودةبينكموجلالمحالتكنواأزواجمأ

ألسفتاختاللثواالرضىصمواتاخاثايانووزيتفكر3ءلقو
والنهارلبااالت3ثمنااياتنوءعزا15آلباتثذنيانأبموألوا

يريكمهتإ3نمونيسمصءلثشإبآلذللثاذفيفضلمنواتغاولم
مويئبعداالرفى4جمإيخ7هااءادحانوينوعائاضابرقا

واالرضىادحماهـقرتمأنإتيماانويعةتونلقومباتالذلكفيان

صنهرجونأتماذااألرششدعرةلمدعااذانمبأص



38خاصةالمهالببصدوبالرساههايةءخديجة

حرفةالىبكتصلعلهافلالمرفةمنتالمهذاعندتمكتوقهاذا

هاباسراطنحانادنااصتعوصعفيليىحكلةذوالزنيةااخياةذاان
قدهاسوخنبتطاةومماداركضااكآلهاصتحااخبنآم
جمزآلكرثالةالمساعهذهضذكرقتأنادبأيأخافصرانرصوافي

بنااووقوالعظمالراهذامادونادنجاتصلأنعىعقولنانحةأ
حسوسنانحتميالىالوجوداتفياالوهاماكأضمنكثيرق
ونفوصناجسومناارصوفي

االزلىاطيهذابأثاالذعانالىفةالمعرهذهبكؤفىأنوعى

االصلهثافيهامايختصيحاصبالربايةعنايةذوارويمم
هسطيمضهويميزخوخفيماتاطكمةولهويصوريسنجاةعه
المابوأليه

نفثحةمدبةأدصوالمنايةالزليةاطكتامىريبنيتكتوان

فىةطانئأوالئكسجنفيرةداأوالننيعتعةفيعاشاتواقفه
نونوبرحهمهمبئالتهضاواغايلهاالقرارالومجو

آأقوالىير3شربهدايةتكونأناالزايةالحايةنيصبن
صننوالمنالهنيماصممبهيرتفعالربمنرجليدعلىاطياسبل

الذيالمطلبامبدنصبأخظمللرباقهأضدهالذىالرفهذا
أوالدمنالهدايةهذهانساناللهأخرج

أوالدعرةورزتلكاقرأضرافكبارنإطاباديت
ماضماإهأانوميبهحالمعللبيدولنمعبهضيهالمطبعبدأ51



خإلبحةهى1بالنيللىاأعبدشرف8

نرائفنشريفةفزوجهاليهمأحاللهعبدابنهنوالذكورمن

افاترفيحمالتعغأتوفيتخملتآمنةتدفةزكلنىمةثىقر
قرانالصاحبالداعكلدالمباالوهذادجورموهاولدكفلوضحت

أبرتأبرابنيوأتتدريكنتأالمطلبياعدأصدكفا

بلمناصتاقهابالثالذىبللاناقايلاذالمثردمنهتتصفباطثي
المقبلةاالجيالفيالملوكأضاقطشحفدآاالهذافيلكيولدأنكة

كرهلذضاضة

ينقطهالىقومكسصقاسكحفظأمقصارىاذتجركنتأ

بوالشالناثةاالمصارفيالمحافلبهصترناسمكانالبريةتلىق

اللهأعتدهالذكطالمجمحفيدكنعبذكرثرةكادضصورىمدفىالختلفة
االبدالىفيمذكردقيوااراأجلهمنيتبسهبك

مرباالاليماصغيكنلمالذجاقدساكباأنقلكءثطرأ
الهدايةمنكحفهبههمءجمالمااتبامحأاالرضصربكلايهسخ

الدةيثرمنولدتممااالزهريةاصنةككتانكخلفيأجاه

مجدآمعلهمويميمدضهموينمرسلضاضهموييطمبهوبجمقومكبه
مسطورأاالعاكتابوفيكورأمذالدهر

كفدمافىنهلدافادينةابزفياألجارفيمنءأوجنىفدكات
اخوفذهبغزةفيفاتالنامالىرةتجاظرجقاجرأ3طوممنبهرحق

انانهبأنأقنهافاياهنعبانوالدففأبتأيخهبنعاهنافبأتجدبئالمطلب

فطمتصش14دفهصعنبهولمالهصوعرنهمهضوفيءلجدفي

أخماالنهواخاموبحالعتلبلهمدوتلمبالمطعدأفقالىانجاعهءامهثقر
رتمفاهفاضهربياوصارتلاجمدةذاكأولكنالمريةمنبهفدهتماضم



58عىضيموبتأوخدجمة

لهيقيمبأنجميررجاهعلىوكنتممداصتاذاانحتهل
يزوألآالتوآطعةالتتحميىآامالمونا

انكط4كعماتءاياضاصاوكعاتمااذا5ثبكفظأنكزتأس
القدوصيمادقيواهـكرصهتصانتهتاهماالتىالخنهةكلهااماتحتدتكت

ورهانثارمبدإالوترمكررهاأبؤشااللهاخصاك

خايةإاغصوصااجديراطاررةةالعاثءهذمنأوتتبمافأنت

كتحه3اعجاصاواسهكحافلاهالجمكركذدمفدزلباالالهط
5ااالوحالعثعوبنبئ

عليماالمجعيالدمنساالالؤتفيدحموالدةنت

منةانالنةحرالىومنهوخممانةبعينسنةاليصاىأإلالىواصالةا

حمنئيونونهونيمواوصروأنكرىملكمنينرواال

لآطونةومماشذاالظرةانواالاوأنفايخماوااليخاارتوااليم
ادعالىبناالمبضأنمرةاهعاتإثافىواةيراشلحلوظفىصبااال

تدورضندهميخاثةاتقوعلراالصمحهذالتاصهرصضةممطواالةضامولد
صميتارزلكتبتالمسرإئهاوجاصيااالراثلتةحرتفىهاةفر

اصارخاتصمهااقرلانيصحةالثزديدةثلةادثةاو3ادابهذا
نيبهاصلوىولكنآنالةتىفيهاذكرتاأيينالماخندقذسا

الخباراآنورخينالمؤأصلوبعااالفقطبردالهجلالهاكربئالقاقصصا

راضعللهوالداالإنماععافيتريشةضاعلىلرضةأعالظوتد
ثتاالديةفييمساأتتربىاءاتنايئقرباالزأةالانصن
والفسانماطتيعيمااانمارثدعهـأالزاهسامنكإتففةالظكأاالر



ألتبجةالسمدبةضئمحبمةضوأمىانجررضاع8

يةوشكاتراخةالنفرسالىلهتهداصبراذلك3متحماة

صرآبطيبوصأر1ءثااالذأصأالىلأرا113رأسحمتاذات
وساصةاريساايمايناوتزوكأصلاتابوولااضقي

تالهاتتابالض3صتةتإلاألوهاةاحاابصاتلاليقاذآءنهاماال

منمالهصلىاقراتآايهاونافهوشانجهادثوروهممهمصاسحممة
آمالهمهوصفاضابهوعيثهاراخحرفيءضاابيااليادى

عاحاأسنرقدصهامةأباطحفينسمتينضلىيومأالفجربزخ
يكنولمجهدهماوأصاريرالىانحهماصأعاقمنالفبلىنفذتوالبثر
ت5أاالناووبةاأساعصضالمينالهلماصألمروااالنسذلث

إيمنولوياضمءنقتأووالجانهمتزعفمالسنةظاثعلهمضحيحة
اوزثفراوناولماالوأماأام3أشضاذمصابهو5ءأامهلاأتالهىاكلىادالو
ااقتاولمحطالحاجلزتقداالتمماتصمانااكوتا3االإنمأدغساو
فرحاماالاباهاثأررةدعمةبورالرذالثكانممنوابالجصو

بهدانيتغذاالذكياطالثهذأعنانيفتريكوناولمإصهاجااوأسبحتهعا

بهناصيهدأنوهذاماءانطاا5هألرآخلىشبهبجددانومساصباح
صباركةونسعةصنيةقحفةخناثقداحقاياحليمة

إرربافاراالهرزهالىانظرلمهأبممااروانظارثياواللةأكط

أمماانظراالزهركناهذأالىانظرالدجونانههنالىانظر
أبابينهذادمسآلىقس115نلالمقإصاهذأسانع

ةدإننلمةزن1وزوأةاصصإبهريثءاررتاهذان

الىالمببكصبامتالغطهيأةالمررزه5كأومكةفيكااتجلهبرأ



78مادإضعتهئامىانيصااقيخرببة

قاكأهبركرأشصنوكثفبهتجاههـثهاصدممطثوقدلترف

2مضاخارف1اقرلىأناتعئىصعيرإبوابنجطزجتخر

منمعناالذىبيناصصنأجمحلياخاآنناومابقطرةمابفىواللهلنا
نا3وأعاشارفناسايفذيهفيماهـيغيهمادتيمافيوعامننهب

كببالى3تءأذفاقدتنثجااأعاكتظروالفرجثتاكصش
عرضوقداالأةاصسناؤاصصاهارتسىناكةءناهـةحىاةوعصفاء

انماأاوذلكيتنانهلهاقيلازاقأبادوعليهالعهصمالههوارعيها
تمنأنىءوماملحوللةنكااصياأياصالممروفصنىكنا
أخذتااليمتةأةامستةبفالذالثنرههصكما5وتجدهأمه

أدكردالاتيوالمحةالاحياقاتاالنخالقأخافلغيرفيرضيا

ددآلخذنهالتمذالمثالىتحذالالده6خذرضياولمحيواببنناءجعأر
تفذصاتقا4بركةنجهلناعلاداللهعاعلىانلحيكاللظ

أخذتهاتتالتدخحرألماقياالاخذسحملنيوهاحد4ايه

نشابمطيئدياعاأفبلىجرقيفيفالوضشهليرالىبهرجت
نناموماكنانامائمرويحقهأضممهشربوروشحىربفثإلن
منهاماخلبحافلهااذاظتالثسارفناالىزوجيموظذالثتجلمه

صاحمبىيقرلقاتإحابخيرخاوسبازرياكيضاأاحمىهشربتوسرب

فقلتتقا3تبارةنصرزنتةأتشدمةاباوالمهشاصأصبحناحإن

أللهفرت51لكدوأتابتيمنجاوشاخرتالتذالثوالراتوالله

براازأةأحماررةصزةرباأةكراادذلماخمباقمرةاا
هنصبرهاألتعالعحبنمأىيإرأفت3المعنهادفةرفان3

البنلئبرةفلط54وفعنماهزاالآىجمف



بةخدوبمهصالنىأموف88

اليتانصواحيانحيحمرهممنهثيعايهايقدرماباركبلقطمت

كنتالينكأتاهذهايتأ1ضلينابعيبرويحكذويبابيابنةلريا
لئأنآلهاانوالدة01فيناطانهاوالدةبلىلهنفأقولهالمعايخرجمت

أرضمنأرصآأنموماصبنيبالدمنمنازأخاقدمناثملت
لبناءساممناقدمنابهحإنفىحسشغنمطنتمنهاةأجدباقه

كانحىعضدمافيواللبنقطرةانسانيحلبومابوذسحلب

راجمايرححثاصاصوتاعهلىاقولونخاشمناطاضرون

نميغوحوقىلبنبقطرهتفىماياضأجهمأغنافزوحؤبالمجبنت
وفصلتمضشنتاحئواصلهيادةالىاللهننتمرفلشلبنأفمساعآ

تالفايثبةشبابأاليثعبنو

العنايةيهكلالذيالتيمارضاعااثكتباذايمةياسعدةمنيخاالث
ياأكنياووكباكأمألتاانبركةاالهذدرهاأالشينيكمفولمظاصمةا

تكناقدظءآبالملذيناضاهإرسآلنمااايتبماعنضاتلمعراافبياتااضعلمرا
مايعدالحظيمفقدعاشاليتاىهاألموعزالختيارباالحظوفاومااطحنل

555

ءيحليعةيدهعنداسمدبنينيصكهدالحرببمدان

المدنيةاليمعننستابئوهوةقىكبموهوبهفذهبتأمهالى

نمنيتوفيتمكةاليدضهاصوفيالنجاربئعديبطمناخوالهلزيره

علوفيهويؤسمبحفيدهالعنايةصديدالمطلبعدنواألبراتيس
الجناتلدىوأودعهللدارمفارقآهوذتممرمنانةالمغنااألن
عليهواطنانالرأفةنواةوشالهابرواالبراتأردوفهلدسالذياآلفى

واقعريارنقأيبياةا



06صلنبىإبىاارهكفاخديبة

فادخلهصيالابطاللهعبدصقبئطالبابوابنهمقامهم3و

وتثقيفهتربيتهبئوتهبيته3اني

نصارآيمةالزهاضيهةوالمرنديهآشهماصمادتآاصنأبرطالبو
يمكنمااقصىتعسهتكلتهمنفيهذلكفناعىواالنصافيعدل

قريعنىأمامقفهموانوبالدعوةملماظاخيهابنحمايةفيالنفستالفان
الساسالمقامفىعبدالمطلبأباهحاللبواخلفوقدوالذودعنهنعرهني

فاقانياسعادةوازوالؤحداابروجفىينتلهعبدالابننفتومهبين

اإلحسانووالمدلىالبرصوريمالكرههىصفوتنطبمالهاشيالرف
دطابوأةلالتراليالرجلالكبهاذمجتطزالقيفةالثرظاللائال

يصحماالعزفياليعيمبذلكاالزليةالعنايةآنارمنرأينافدنحن
عداداننقولاللماذاولكاأحدتربيةعنستغياكاقانهمماالقول

بهالفافقةخايةالهأثارجملةمننالصنرفيلزبيتهالفاضلالمذلك
ءعألمايتعورفايةعلىنتفقدالجسديةالزبيةاياههتربيأما

وصارالنظيرلهاالمباركلهذاجسديةةارهاشامنءجاولذلكالعحة

يموالمثلهفىلميقولونونهيرالذينتجعلنتالجمالنورصعلى
الجسديةبيةالترمخنتمانماوهيالدنبصحهاالالجال

فالسفةأمامهايسبدأنةجديرنتفالعقليةبيةالزإاتهلواماز
منحيرفيمايجلناالنبوةتجلثارهاامنوهناكالعقلوأسايئالنفس

جمومناالعقلى5تقارالاشىمناعنهارالمحد5دقالمبتالصفيرمالقبيالهذأصس
نهاتبويرممارفانيناقووالنهايدرصوكتبالابخكرياقشراال

هاأوتووحعمافةنهاقلوإلناحكامةعداقوونهاارشيتوطبةفئاكرالماثيوال
ضدكة138
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كرالذوااثدفيبأثبضالضواالحتفاضالهالمدارفياتبالرباأصغنقمفي
دروسعلىالنزيةونيثخالقيةااليةترافييفعلونوكذلك

هلألمعاربمالىواالكدممدودروسلحملمدارجفيالماهدة
العقولنينوابزاالجيااللفاصدةوىتدحقهاعدلمالقتصالساللمنفيأثي

الممفينننتعىوبإنالمرمنالهمقواالمماألبطبمفيكأنذاذواالخالق
النجيببهوريالعزفيأخيهابنمعودأبهطالبأبشأنكلقوذلك
علىكلهاثواعاالتربيةأمثلهنيعليهاللةصلواتالعدثأ

همأذ6خلقآوخلقاالناسأحنرجلمنهءنجاالطيمالفافملذلكيد
نيثبتمواآيدالرففياهمأندنألساقهموأصدتمساهموأزعقآل

كوأعدلمللقربأبرهمالقويعلىوأشجعملمضعيحمهمأرقلبأزماأل
رأياممأسدهمنوآراالموفيوأبعدهبموفعمعاالممرالىأترصهملمبيد

وحبكحباصاالخيركرمهموانباصاحبجافهماأامااقدوأشدهم
بذلكاقهكرمهأحتىالالمنوهذاعلىزالوماميناالصبامنذفعيانه

رسالتهيجعلحثأعلمواللهالوجماالوجالالفزادهالعطيمالمنصب
اثنيابئنفلمااالممالمنالىجالمايزبئكلعلىفيالمرذنمعتأ
السفرهذافيتاجرآفأوقهطالبأبرإنوالمامالىبهطرصنةمرة

ااالوأحرالالمتغيرةاالقالمطائعمنوتلناالرضتكنماكل
نوافباتنتأممنازلاثامالىمكةمنطريقمفنماالمتحو

ضالتاالبمبهاتحياالطالسنعنفقوالهاظماجماآلاالرضوجهعلى
كثايكونراثأنحواوأصبجميعآنعمتهموطارتطرانعامتم

اظاقيلمنازلذموفطرفيقأمثاسهاالبعدهممنتسكنلمكنهبممسا



9أاماثاليهمهمعلمصالنبىصؤخديجة

ولقدالفواثدالسفرمنمافيأجالمطعظيمةابرةأهلمغيرالىالمنحقلةأو

يسيرواألولمسبحانهنبياقواصارانبعدعليهالمنمهااليأويفيمان
قوةمنهمأشدواقبلهممنالذبئعاقبةنفينالرواكيفاالرضفي

كلنبالبياشفارلهموهاوجامغمممرمماكزأوهاوعراالرضوأناروا
كايظلمونأقسهمنواولكنليظلمهمهال

ارعاومزهاودصاكرالثامىقرعلىهأوقفههذهطريقهموفى
كلليأجميحاالناسيكدحجمفوأراوحاكومتهاهاكومتاجرومصانعها

االرضىتلىبعمراتآخرونتمروليتمتجبينهبعرقخبزهمنهمتمر
فيلهذاهذايعهلوجمفالئقفةىاالبنلكمألدطهونفائالطيبة

نالمهويحفعلامهقوليحماالجماع

احمةالمزعنونضاتمرينقطعحيثوالصوامعاالديارعلىبهوصي
وحبالىيليقالذكيأالوطنالينفوحمممتوجهةالىاثلاططامهذافي

هذمنثياليأيديهمدودةغيرالجمافيالهيكلهذافيالنريبة
حبوبهاببحفىيتيسروذلكىوجوعمنالبدنقطماالياالاالرض

هاوأوباراخاحيوافأعمووبعضوأعثابا
هالمجيراارامبعلىبهوقشطضرىنياألدياتلكدضفي

البئصيكونبمافأنبأهالكهانةأوالفراصةتممنعليمحعلعلىنو
بهنايةالبزيدوأوصاهالعظيمالثأنمنأيخه

وبضرعلىوأطلعهتجارةالأصاليبعلىنهصالفرههذهوق

يحملكيفالجارتبادلهاويتعاالطالماعونواهاالدوصنوفابضدآل

وكيففيماليىبلىالىجمعلنمغيرفيمااليكونلجدمنمنهمكل
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ؤقيةفيالظيمالفضلمفالناسحاجدعلفياالوالواليكون
لنيرهمماليىاالنسانيةالبدائع

منالتجاربةياحةالهذهفيذهنهطالبأبربهمألبمافناهيك

ليةالايةفواندالزدرسكهذامنوقمجاربلوأفالمهاشعنوف
النريةأوالكتابيةالتربيةمندرعىألفنيايسىما

ويامجاراحربفيممهأحفرصنةعثرأربعابننولما
تحصأكفالواتةهذهفىفرأىتيىوبينتريشبينحرلصاجت

الصبرهمأودىوانالثعجعانيصبروجمفاالبطالوتمقابلفوفالع
وكيفاطروبفيالتدبرحسنوالصبرمائيتكونوكيففههحالى

جزعاعزانعهموتخورجبنأقلوبهمتنقطعبئاعاقبة
ياولهمأيأمماعلىينتلكانوانماقتاالاطربهدهفييباصرولم
اقفوموالالنزاطنموعلىنهقرفياذلكوكانانجلاكهمأويردافي

المباياتأبطالمعاركاليالناشبيداالخذانبخافوليسضال11

أهألتجلاليئلالوطأعطمهووالمقاتالاتلمقابالتداالأبيمماركثم
الزصوحالىبقرملالخذالدةأتاحهاذاحىاربالبيناللىلمقامات
واطادىالسائقونمالهاديليلالدنمنوالفالحوالصالحددوالسو

يخرجكمانفليةصيدتاعليهعرضتسنةوعربئخسأبئفلما
التباروأشارصنغيرتعلبتكاةمافضااوتعطيهمامادالىلهاتجارفي
اركبءغاتجاشوصلشفرضيتأضافألهوطبذلكتجبولعهعليه
باعقهاليهاابابضائعربمظاميسرةاصهظديجةعدومعهالثامالي

صىخدبجةأللسيدةجديدتمريخبدهذاأضعافاونربحت



إلنانشىطبعةالئربفالحببجةت

ععثعرىالحافىلفصلى

انربالحب

خصائصمناالالفضيثهوماالنضملةأهلصيرالسيراشرفإن

تهبعيرنظراتالنفزبمأنصنالفضاثلعثاقمننفنالنفوس

البائبومستودعءاضلرارقستقرفعيالنفسالى

ابلعظىوالمرالعلىالفيوضلتومهطالكبرتإتاالمجلىالنفعى

ءاالسيابهازتماليالعظىوالمطبعةبدواالاالزلبهاينكسفالتى
الصوروتتكز

وبينالثراغومقيملحالطباجدعبينررودالىاسالثاس
عليهاخليفةفوالمطيعةالمعخرهاظواهيواامافةاألفةاكامسفىا

ليياطرشمنمجذوبةومطغاحركلمشرفةاصهاخلىعلىواقفة

بوارقامعمسدرالىآخرطوتمنومجذوبةوالعادةاالنسبيةمجاذ

الظواهىأخذالظواهيالىىالنففبانجذابوالعوقالحبمجاذبية

التعستأخذالفهوراعالىالتصوبانجذاباالنكاتمنحظها
مبزهابماتعجدأنالتيناطفيلهاواالشرافمافيحقالشهودمنحظما
شأتالىوتمفنباركلهاطرظ

الطبيعتينينهألاتبلبنفىوباطالتمىخصانصأعطم
تاختلهلكنكلماوالوجوداتكواناالواميأعنلىاقنادتبن



خدجمةنساناالتىطبعابيلثرب9

بنعأعظمنيةاالنساالنفمىوأوتتاالصواقوتباينت8باتا
اطىابحالهاوالتعفييتدورالذىالمحيطالتساعالطبيعتينهاتينمن

الظواهىيومآمعوقفتانفصبينهماباالنجذابوزددهاحمبالةاوعا
وانهووصفهالذىاطسنامنمبدطيهارشلمافعشقتياجياأنست

االزليةالمجاليهنالثعنعدامتالفتولهتدختالمبدعاليارتفمت

بهاالتعتعالىصرغالسراثىتطيرالي
الرغبةوروالراطزنوروالثراتصايراوارذابلالفعمائل

والمبوطاالرتفاعانشاطواالكسلواالحجاماالقداموالىهبة

هذمندرجةوكلوآئارهماوالبفىاطبمتتدعاتمنذلككل

والثقاالسعادةركماارباالختهمايهمامقاعلىعيعاظءاالضيا

يهاأهديتضدمثلىسنةىبهعاوالجريتصريفهعااليهديفن

علمااظيرمنحظاالثربوالبنضالثرباطبوأوتياسمادةا

صكزالطاهصوالقلبطاهسقلبذاتخديجةالسيدةنت

االمورممالىالىاقبهاشن51هذداأحبتسيدفاذافاطبالتر

مدادآعظماافطرنهااقهأمدوقداالخالقبمحاصالشنفعطيم
إالنساننليئالقطهيفضاثلبأنعلههاوعظمابالمكلرآصرفتهاضولت

زصفيوجتأنأرادتاأالمحسوساتهذمعنفسهوقفتاسو
االزيةالمجالمامشاق

ارماأسرانثتهمنكنيةاالناسالضالالمدقعقعذجمي



59ومزاياهصنىخدبجةمحبةخدجمة

النايةمنعليهايفيفىعظيمجودالىئوفلهانفارهاأكأواتققت
اطالةذهـمنلهاوحصلهمافيةااائرالرذوىضأنهو6ارإنية

حاثمقاروحنيبهاتهعدكطهـتفكأراسةوالفراسةقفرالطيبة

ابنضتعيفلماأجلهمنأهلهأحبضيئاأحبومنالفضانلمنطه
المحبةلكنتثرتخبقصن1العليةالمزايامنمايعمقفيهووجدتاللةعبد

لنبتتلبهامصمحلفيفوقعترمالمتندبهانتالىائريفة

فنهاموانوأيقنترآكلهالديهالمألتالذىالصالحالرجلهذاانيصو

مناليهاشوفلكانتالطاآلئارهوأععمالعظيمةبكزاياهالسميدهذا
جوةالمرالعنايةلدن

امدواالفضاثلاتخمنأعموالمحامدالفضالمحهوجدتاالن
ذلكهوالمانةظفوادهاأاليهالبميلجمفبلظبهالممنهينفرفكيففيه

هوتمأصنعافائوالشجاعةابوفرمجتهامتجرفيتهصبروقديخهاالثير

محيانيتسطعالديهووالنباهةابطاأبطالهمةعظيميدكلفياافثتاه
ةوالمروههوربهاالعفةاتاخهاموصماهفيقرأالذىهووالحكة5طوالعها

الفضلفأئهاالعحيحةالنسخةهراظقةومحاسنشواردهاجمعهو
أالمحاميدةصيهذهبحدتريدالمحامدوأيالفضلمحبةهذابحدتتد

بمعاليظنرلمحنكةتصىوجمالسخصجمالخلقلوخلقل

العمعابالتقأمامهاوهمةالكباربأقلهيحمللملمووالمبانعنانهأفر

أبرممهفيهكايقولرضيدحليمضديدقوىالثقالأمامتاالةيوفى
جدبروهوطالب

انفاضألاعندماذاكاللحموملأيابناسفىسئلفن



خدقيبالنيالنازاوقاؤل9

بغافلليسعنهإلهايوالىكيرطائشرضيدمادلحليم
االباطلقوليعنىواللديناابنناالمكذبانلقدعلموا

المتطاولصورةعنهقعرأرومةفيأحمدفيناصمبح
وماالبليلالسيدهذاعرفتاذبجةهـخطالسيدةكبطةكثرأفا

علمتاذفراستهانورىأقىومابهالطاهرظبهايتعاقنبخأجدرهاكان

الفرعقوتستقانتقمأحقهاومااالنمالهاصعادانولهالنظيرانه
اظاللثرفالنسبثرفاليجمعالذىالثريفهذاوجقىالي

عشرلثانىالفصد
وتطهناتاذل

االزمنةكلنيشأفهاهراكمانذلكفيضاثكهانة11ت

وبعضهممنتلرنجمابظهوردائمانينبشالتوراةعلماوكلنهفاننازماالى

أبطأخطإبئلمرسكيراوالىابربالهمنسيظهراتمولن
ولمةشأنهذاأيخكالبنسيكونلهلصنيرآوظكاناذطالب

كونوالمولكنإلمفيباتناس11بعىيخبرأنالمألوفبعيدآعنيكن
اثاكاعوسيكليكذبرنوالالقبيلهذامنثيكليعدتون

أبضأزمانناأهلفي

اناسأكزكنودصالنيورظقبيلالكهنكزوقد
كذبتضيئايرواأننعودواخهمالاالنجارتجالثيبالونجمونوا

أمةالحقيقةنيبهاالئقةآكىفمأحياناصدقهامادفةءالكيانة
العطيعةاالمورفيسماال



7بالنبرةالربمعرفةقيف

لهنتمثلاذالجاهليةفينعيدنيجمتمعاتقريثىمنءنساوبإما

نيبدكنفيسيكونسكةأهليانساصوتهباعالنادىتربنالرجل

ورمينهكذبنهتفلتفعللهزوصاونتأنمثكناصتطاعفنأحمدلهيقال

كارصينهترمهفلمثاخديجةفيهننتوباطصى
اليعبأنالنهنءمالنسااخقرفلذلكوظمعرهناءالمنيهذايكنلم

وهوبالهافيعتقدوننقوممنكنوامهرهااالباهلاباخاافي

ثريةبصورةأويتمثلاليرىيثمنبالثبئينطقروحاضتقادهمكل
اعتقدتخديجةاليدنفييبثماقبيلاهذامنقوالفيقول

ذاكاذقتصدوللهاترائبهارهاهترمهنمهاتالمنادىهذاان
الحفهذصاحبةتكونأنخيرآورجتوتفاهلت

الىيافطلهعظيمعلىجديددليللنانبالسيدةهذاظنناصحوان

االالتعظمبالنبوعليهمالمنموجقىنيالىغبةنظالقدصطالجنابتبر
ءيئامنعلىالنبوةبخلعةيتفضلالذىاالعلىالجناببذلكالعارفةمن

جيرانهمءأنبياأخبارمنصمعودبماعندقومهامعروفةنالنبوة

ويرنماللهيصطفيهولكنلىجمالرجلالنيانومعروفلاكلربي

عليهيطلعمالميطعمكللىحىالبثرسازنفوستدرعلىنفسهدرجة
نزازرةظاحظوأوملةالنبووليستالنيمبأعاارأمرمنأحدا

االحظهميكنولممقاينراصلفواالذيناالنجياجلبلالدنيانعبم
ورتهيةوالىظبالنميميركبنانماوالنساوتعذيهمايامالناسمقاومة

تنعرفنجياهالذيئااللدىيرجىالهذاوكواطلىاطدلكزالحيش
خدجمة3



دفيمحمدفإلنبوئنواطرماجمةتسرفة89

دةمررالسطنالسوحالرغبطةمافيالىويتفتونورالنرمتاععنأنظارهم
وقوةالفطرةلمجالمةعليهناقهأنمالالتياالءاالنبياعندالنسامن

خديجةلةيى1االستعدا
ذهباقطالسفرةتفيالثاممنميمرعبعمارجعولما

يكوتالمنههارايبةكيالبأصأخبرهاكهعدالهاصيمعحها
رنقيأنلثنراالمباركبنالصالحينمنأخبارلمسمعتلمناالأممالها

فيالمناديذلكصوت6بأذنهاصمعتهالذىوتالذلكفلبهاصدى

الذىالصدىهذاوكانالعيدفيمهنكانتالالفيالمجتمماتافسا

الكالتهذهمنهئتألفقلبافيرن

كاوقتههذاتفاوللر

عشرالثاك1لفصلى

خديجةقلبفياطواطر

وانماواالجتهادبالكسبالنبوةيستأزتعرفخديجةت

تعيدشتنولالدائماالزليالحيمنواختصاصءعطامحفىى
العمدىخلكأفىعلىويرنميوةعبدهالهاهماحخواطرهاكل

كوذصاحبةأبأناقهبفضلرجافيببهنعمانعأىنفهاققولختجهاني
افتهفضبكنعمانمأيالمافأبهأنجاالدىالمباركارجلمنالحظ
علماعنهيقولأشيااالنساتذلكمنهميخرجأنأرادذااقومميش

الكابهذاعليهجمثهمنمابنلماوكانهـهرا



9بمحمدارواجفيوخواطرطخدبجةامانىبحةت

هنهوينهاهاعنلملاالظيهاهذهيقطعخراضاطربتلهاصىاذاثم
اليناخىلذالمحقق01اضمطاالىؤبماليةظةاهافيترنتقيكاآحالأال
لالكلصفاتنالدهعبدابنبهلىماغوصحجىفيهواليمارتخاطرفيه

ينالعضتكمةبرقأمامهامويلهةاتااطامةاتلىرهاففيفعتعثل
الوجهكذداثرةكرتذصالدراريئىوطاثمىوتنالدمجاوين

اتإالبثرىالشخصهذافيىكلاذبالمالبمةايماخاويقرى6المتألق

النصيبربةكونأأنحسبىأفايستعسهافيقولفتوالطهارسالق
الصالحمناطظصاحبةكنألماناللهكلهالذيالوحيدقريثىفئمن

الهافبهأنبأالذكط

نمتالذيالشرالحبذلكقلبهاوأظواطراليهاتتراجمعثم
لىمنةأخرىةميتمسهافيفتقولاطيرةمنضروبعلىقلبهافحبته

فيوعكفتاطرىضحولهوحامتقلبىاليهمالالذيالمكلبهذا

أفأاغاطبةأناكونأبأناداتااتمنعأيتنفيمحاصنهدازة
كومامسالكماعتمةأنعدوماهاقفاهأفالموماأحكلماأثقلماداتللعا
عنهاحزحونزالالذينصفقةأبخوماعليهاالجمرداقبأصأص

عيةصعرنفياالجيالبعضأوتنتذماماداتأفنمنم
ءاتفكرواتدبرواصراقيأرأنوعنموجبت6اضازاالنقليدنكللمةء
وضتاوالتحسيناالسعانعارجفياالرئقاجلعليمنطستظ

الخفرسقيةاطهاسعادةامطالععايهم

بهافيتزتولالهنضافيعاحافلرتعاهةنياداتالفثافيما

جمبا6مايرصهاكلكهانموعاأقنرسجننيأوظرهاالعدآيلوى



خدبجةفرراثمبدباالده01

اقضاواتوسهمعلىصماطمنالمهاهدافيامادإضرذاالذيئاآبغ
أيديهصمنعةمنالعادةبانكرهممايذلهمايسأوقلوصهمضقرلهمعلى

تابةتكونانيجبامادةابأذرهممادلهمأليىأحالمهموتصوير
أخرلماأبرابهمبعاشأمامفتحتاذاحىثةالنقادهوةءالمتبى

مبلغومذمومةمانفتقدرعلىعردةتلكتهمعااودخيرص

ينفعوأسابامنومارمايدمقهمحاحبياىأخرااضقبلووشضراما
أبوابهامن

يأللوسردتتقبهاطونوتأقمتكثيرآلعادهباخديجةلتتبر

عفالغافلينففوسماأعلىالىنفافيعليهاالجمردصيئاتكل

ةرقىالفطنةوفضلالفطرةسالمةمنالدةخصهالماانتاغعواالمقدمات
الهمةحرارةيدومضالصرفةلةا

الراالئابتالتلباليستطيعونالدينالضعفاهتذرعادتثم

وفرةومنهااهاداتابحفىرسوخأسبابكرتونذكروناالوهم
نبرثونالناسانلورأتمضتوأحوالسلفتتأوفيندهافوا

يدثميلةالدهربهميملحىالتضييراليبكيلونوالثيكلالسالفن
االشخاصبعضرادسديدقمنأوهبةاطوادثيدعاصشمنعلى

العاداتأطودآمنالقولةاتاالرادكتولم

بأقبأساتجدفالالعادةعلىالتنلبتستطيماليمةهذنتربما
خطببتهاالبردبأتلهامنكنوااالرادةقويةفتالنهابنفهاتخطبه

محياثفوالعريئاظامةفيوهوالعمرمناالربعنفيمثهأروهي
خذكرهااداتقيمماوالمرأةاثبابوبنئرضذىابفتوةءمان



101والىواجابهالالالمرأةاطرخوخدجمة

تكونأننيالعادأصباببعضوهذاافدامهااحبامهايخنلباظيبة

الخطوبةهط

طيعواللتاسادةامنضالهاتجدالقالمرأةعلىصلواطراأصعبما
عبأالمرأةعلىولكهاأيفاالرجلووصيبةمطايلهاتحهعلىاالقدام

الرجلعينبهاللهزيهاالذيضعفهاانبيدحالصعلىأضعفالنها
وفلكضعفهامنواطيااظفرفقوةلديههاكرامتوعكنععتياتمفبه

غهاركبمنهناطليةهذهمنعطلومنبهاتزدانطبيعيةحليةأعلم
هذاوأزينوأجملأكلوماضعفهامنارحمةوشدةاوجالمنالكرام

الاالغدحصلاللوعنمفهاومنلجبناوأةالمرنمفضتوبدىاضحشالذا

الرجلبينبينهاواالعالاتتسامفي

هاوحياهاخفرضدةأمامخديجةادقالسيدارقوةتصنعفاذا

هايمتهاوصبرقؤقواتجديماذوظيبةاخثهامنأمامشجاعتاتنفعاوماذ
بحدانالطاهىتلبامالالذيانرباطباطرضمنالمزمجاتعند

فيهألقيتصنيرةحبةكان

منسكانصضمنقذحديدمبرامنالقلودفليسترحماكالما
الىجامأتاهابرائحةانبرأبواساهابرانحةجااندعيعفيااطراظو

رجامماانبيدورائبةصادعةخديجةاالسيدةاطرخوتوكذلك

اذاذالمنيبةالسعادةمنبيايحفااخطاااماكشفولوأغابن

النفوسمنحظاانرافئكلشانوايقيناوهارطقابالذاك

سانصمزىاوالثمادةاانآيهجةيغيبانلمناالنهعلىلتب
وحميعجحهأويألدأيأخذبقىعايساورهوالشقاويلعىلعحك



خميجةيمالىوا01

وأالرقةاطيرمضابمعلىويصبحولجييتعلملاوترصعسمودصباحأ
علىقريبمحاصتقفجنحتهابافةفرصصلهصمناسحادهواصادمأواجمأ
نهيبهاولتباركونشملرأسه

الىتلكحيرغامواقصنيميدالسيمههذحاجةأسدفا

يفبثهامناليحاجتهاأصدمابهاالتامةاسعادةااتصالقربهايثرهات

االزليةالعنايةميزتهالذيلذلكتدتأالماالنفيةالجوهرةمممابأنها

موالمنىالفضائلربالىالميلنيبدفضلهاصضليظهروامحقيميزأكل
أخذتحىالبثرىعنهاوحبستهافعنهايجبالتبارىالي

الثرابذلكاكنايمنهكنوكريمقلبهامنحظهااظواصر
حبهكلالتحصىاليالماليينقلوببحدفيماأجمتاديلذاك

عشرابحلر1لفصلى

اجواك

سدلكراطرافىيدنيالمحبننفوسصوقظباذاالبدع

جديرانوبضالىبعفهافؤانهاثوقئناتالتوامنظالالهـ

االناننعنياالرضفيالدةخليفةزةغرفيبزيادالمعىهذايتجلىان
امومى11هذاحمألنيالجماداتمنأنقصاهدآوصأبنويكونول
فدهالفاالكبير

أصبحتاقكنهذاالنربالثوقبةمخطمنغكنأنفيعد

التىرحمةكنالهاوتنكشفصادتهاهديةتنناودانجديرة



أل3أصالنبىخدجمةخعلبةنجةلمحهـجمةت

الجديعرالنععةالىالوصمولبهكانجديدضاطرظبهاكللىفهبطزعاها

فواكهارسوأليهومحارمهمصكنتالذىالىتبعتانالهخطر

الثعأنبهذاااللهامقلبمعنكلينزلمماسعدهابهءوتستنبىركبتهبهتبر
هذانبخظناوحنصبحانهباقهفيارطقوهاظاطرهذاالىوصاقها

ااجماضيقلالمعالىشلعنوفالجامعةوهيصتلهارغبةاليردالمكل
اهاصوف

فقصتأميةبنأصيعلىممطونفيمعةاسمهاصدمةلهات

صديقةدميأدتوسبباليكنولمالرسالةهذعلىصعنتهاواحدثهاعليها
وجدتاذاحتىبهتعتيررأيحبةاصخهاءستتالنهااالمانةمذه

القبولءبابداوجمثهتمجاال

الرجاللمةمنموعاشيكنولممحتجباتذاكاذاشوهاقكنلم

المهيبذلكأماابخانقوممنيلثاالمحتاجةكاخديجةللرصتكنفم
منهبحظسلتهاعسسحدمنوقدأمدتالمظيم
مايرجوتيسيرنيماضئتفقلالسمدراعيهيكنومن

الناسيعرالواحدالقبيلةوفيعبدافئهابنهذانفيسةالجماهت

للقيامالالزالمالبقلةلهاضشذرظتزوجأنمايكنعكلهفقالتبعغتآبهفم
ظلوالكفاهقوالجلالمالالىودعيتكفيتنظلهاتمالحاظةبثوون

خديجةرللهظمنأولها

مالكلهذاوأحدثمةتنتنرماسيبدومتتوطةاذلت6
االبقولهحيلئذاطاهرافوادذللثمجدثثطوبخادهفيحركة
طةالصاهيضةاالموهياناسبتهي5اطاهيباوفةمقالمرالثمرخديبهة



خديمةارولجقبادوشةالداق01

طخبهانيظياتميسةهبىافي

الرصالةهذنيالنقيبةميعونةنتونلبثرىهذنحملفرجعت

أقىكثيرآحىقتظروكرامتهاخدبجةالسيدأجزلتكيفيعمقهظ
الفحلهودعبدالؤيبئأممروبئممهافقالحمزةواضاط

خطباناليردالذىممفوايقاتيمحيمثلوهوأنفهاليقدع
أيضآمعدمأياكنلمولكنهذاكاذغيأالكفواظالجهذانما

فقالفاناواغائةالضيفانبقرىهمبيواماصساالمطلبعبداذمنفهو

المماشوجومنعلبهماللهبخافثمأموالهمتذمبالسبيلهذا
اعتذاراعتذارمذلكيكنوأوالشمالهممناأوشبماالمرابموأبواب
مالهكهفعبرأمقداريتوفرلهأنالمزبصاعتذارهووالماالمعدمين

صداظسئةللهرأةالىجلاعطاهالنباكرةعربنأصدنااطنذلكفي

زكهاليحسنياكنلمةدمحي

وساهالىوالتالوةدباناشءروساالىأمحتاليىالربواجواك
وأوليانهاالمرأةبرضاينوثقالمديتالعقودكسانىعقدهوبلسلواشه

المرأةمنواجابةالعداقوفديمهجلالىمنفبنطبةالىجلورفما

أصبضوهحذاللخابثرعيةزوجةالمرأةتعبعوأوليانها
بنعروعهاأعلنهابكلمةاالمينعدالزوجةالطاهيبجةت
االقصرينيننجمعتطةمنأعالمهافاأسد



501واجالىبدببةفتيكةخد

عشرالخاص1لفصملى

اوولجبدخدبجةيت

بهذافةدادمعرقىالسميدانالقرهذابعدلألخديجةسيمابدأتو

ماتمبكلاالمينيدهذاالىلففأاليهاافهحهأتاالدىالكريمالجوهى
يرجمنصباخراجعلىسيحملهسبليانيالمتحمالكرآأنيرعهاولم

تدبرهامعتاكنلميدتنانظوالعاثلالضعيفاليالمالهذامن
كلمساعدلتعكونخلقتقدتبلالفانيالمالعلىظةالإلععحيحة

أصىإنافيممهلنفسهاىقىيفالثرالكفوبهذامعرغابعدوهلالجود
اقىانالمستعدةارركيهاالقلةظكوسرأيهينايررأياأوأص

نورمنهاالعيالفيعىصحمالهامنقأهكالال

شبتكوياليافقعمدتماأنايخومثابقللمضلىالبتهذاوأصبح
آللابكثرظهورلمحنيتممنبنكئيراأعافيهوخففتاىلةيخه
المالوتأل

منالتمالمبالدكلبلبسرتصاباجاناالبالدننت
قضيأميللعريئالحسرزمنقيئالموسفساعدالدوامكلالعسر

سياطنكلبالتظبحعللهميكونمناناسمنظيلولكناالنانية4

صيدتماأصامالفاالخثيةاالتاقعنتىالقآواالوهاثكوكال
خدبجة41



خدبببدالىثاجبجةييت01

منااللينبيدوأخذنللععوومساعدتهجهازوإنفاقنرىتتف

يخهابهاقزألييةالعاالمزاباجمثه
حولبيتذلكركقحمةالىمالئكةنتاالزماتاحدىوق

اليخرجحىسركلمنطهرهانفسهقافيوتلوفالصبيانأحد

والعمالحاظيرفيللناساماموهواالالبيتهذامن

يكنولمأترابهمايمبثلكوعابساغلهأعبعاالمياهونو
االبديالمجدأبنامالسعادقمأبناولكنحياأبونبليتماالصبمهذا

بصورهوزيتهماتهمبكفااالزليةالعنايةتستأفىالسرمديالمحدأبناه
الجيدلالطالعبصائراستعدتمنبراهاةوظاهيخاصمة

نهالبيتهغيرآقاليتافييترأنحيوهرليسمحالعمبيأبرهذابكنلم
اشتدادكنولىأبرطابباظطيرهـواثرالثهيرالثهمذلكهر

وابنمباسأخيهءربيقبلاناضطرالسنينأحلىفياالزمة

نخفيفاعنهأوالدهآمنولدشهعاواحدكلخذيخبأناالمينعدأخيه

الثعة1أاراالمامصالذىعلئاهواالمينأخذهالذىاالسعداهنفكلق
مةاالةفيسيادصماوبلر

منمندبجةللسيدةالماكتوبجمثهاضمنالهذانيقيؤبيةتء
البتبهذاعالقةلهجليلالرريعدنالعيبفاناطعلحسن

يدرجىابىاهذاأنذاكاذالببضهذاباألهلفييخطرلملله
نتأينكومننلهمطفعلحيدالواصطةالوبصيكونفيرونأمامهم
الصبىوأذهذاولدكورالذمنلهااليعيىأنهللخديجةاليدةتعرف

تميفوالصغرةهالبصاولوبعاللربماختعاالنيبأمحدهالصنيرت



701الىوابدخدبجةطتبةخد

يخلروافافاعدآلكهيأاللريمةفثمناالعقبلهااللقلسلأنه

سيعدهاتالبهذائتصلةلعزاجهابوزوبطزنتانماأغاإلهافي

عاليةلجةطودهورآاالرففيلةمباروصتبقىاليشأشرفنالعالم
المئأنيعةمالمنار

االالقبرالذىيكنولمذاكاذالبالفييخطرلمذالثكلنم
ضامنالبهيقضيالذيلجلواجبالقيام

شكألةبياصيدهذاىوالشابالافيفطرلمذلككلانمانم
بلهمأهالمجدالشالقربذويبيننظلهسبقتالقئربيتهعلىعه

تموسدوصبتقاضهنماالمملوهابيتهذاكانولكنالتضامنيوجد

بلاالشئثارالتعرفنفوساهلهالنالهالنمقتثاركهكثيرة
الجاربثىاذاالبعاروالثالعارمنزاه

نماأمااليهكاأشرناوقكثيرالبيتمذامادمناستفادوقد

كيةالىاوفضافهالعاليةبمناقبهأوصمعفهصنليرفكربالذخعمصناه
لالسباحمسعدانكارواحلاالسحيدمسمالبيتهوراكلنجمف

فيهآدابهطالبأفيابئأخذالذيالبيتأنبسهرلةالقلرىوليرف
هوالمرتضىدعلئاوأعالهااآلدابلرمالهدانقدصبميانمنذ

القدسماليكوناناظليتهكبراالاالمامهوذلككلهاصالمافهعصصة
ىاليقالكبرالوومطهرفارالظاالصملتقىوالمالىجمعهونضىهالوز

بجدفيهاالمينأيناقداتهبرأمموماالسحيدالبيتهذاكرآأفا
وجدالقطدوفيهوبينالمكرشوالتنفيىالمثقلينعنللتخفيفمجال

العدلخئموالعضاابردخيميهومبعوطةوأيدىرحبةصدورا



بهةخدالروحميادال01

منتفىوماذامثهالوالتربيةالعاليةدلباالثرتتومنهوالوظ

ياؤىاذلكبعدابيتهذاتبر

عشوسالعاصلى1لة

وحميارافل

هذاصاحلاليكوصلنامسالعبةصلئيرقبجهبحركلاآلنفناأشر

والبموكراتهفيبهااليوثقالسفنكثروأجوزصنبدوالالبر

اللهاليالىجوحفيالحانربنحيلةوماءالدعوىالهمرأسالهدانوب
والنجوىراذ

روحهووهفأنوفثشاقبفهعهالمستقلةالحقولتحارجليلنبأاه

مننابلأنالجليثهالسيدةتعذصيرقدلجننامنهناورسمهوحذ

فاهوالجرااسمهمحهقربجبلفارمنفيتاالويتبدبعضأندأبه
عليهاضهفرديئوأئتمسهـاليهساقالسهوموماوكيفالتعبدهدا

والتسعههاذالمستقالالعقولبناتتسكافىالعننالنبأهوهذا
أننخىحهإيفاأخذناموافانوتأنغيرصنفيرالىبرزتدعنا

االبضاحهذاكلمنامحقىقيكنولىالسيرتسياقعناقارصإنبعد

ءيفيدالقراقديتهحبحنيمرفمادقيقةكليحرحالديالىاوبأنظننا
صردااالنجاريسردممنكثرأ

الععيدبعلوالكنعباداتاسهاأعاألكلهارستاالدلجقان

عارعبادةنتقرمهدبئناللديئذاكاذتابمايكنلممندبجة



901اروسملابةحد

يكنولممقدسينأشخاعىنمألليلعندهمسالياالحجاربنىغجيدعن
لهماليالعبادةهذتعودقدهو

توحرأممالاكالمسبحباكلهاساالديانفيفتعيالبادقالق

فيقوآروحيةفأشواقلئهاأماوغيرهمأنبياهمنينارؤصاهسها

حيتسذروحياالنسعيهاأنويعيحمحبودأماماالبدنفس

نيهكوجهروسبعملجراهفارنيئطاسيدةهذبعلن
تموسوصاشمكلومثرتواالرشواتابارىلقاهروحه

رصميةأصاالمقبمايكنولماليهاذاكاذالرب

لضنايكلففيعبادالىسميةاالعالتكتسميةسببعنثالبحان

العورهذااللفيناماختياراالشاسيابممنوالبحثاللنةمئرحبه

البثأما6التأربخمشرحيكلفالحباد13نحتالخعرصةالعالوا
تببهذكلفءهـافيالمحمديانتعبدأوايوحيةاالشواقمن

دبجةالسيدةسيرة

ارنباطسدوالكنالمالىهذتجليةفيالصدرنثنيالصبارة
المظيمأيحراهذافيالسيرالىداعهالسيربهذالموضوعهذا

أملىمنكانتروحهأنالمعيدهذزوخسيرفيصعناقد
ظيالولوإلىوحتعرفلمصكناذاولكنبهذانومنومخناالرواح

هذفيوريضربروحفناتعزأنجرآالأبهذاابماتمامعيبلونفاذا
بالهفيتخطرمناواحدكلالنىامسكليثنههأصىوهوالمقامات
ةالمسأالهنه



خدبجة6ماغن1

ماصشأ

جألمنأنهالبئعرماضيرهمنكلبئذينالىقدهذاسؤال
وأحدومثهنةوددينالنتنافطيسمىمااساسوهوطييمامهضل

وتكللهاالنساتيالنوءهذاترقيفيواالصباباالصول

سىصسيهنافيهاالمقلوقوفطالمحارةبهتحيطسؤالهذا
ادراكجلالجمراببتدئومنهاتصهمعرفةيحاولاليالضلصفينة

الجوهرهذا

اذالبراهينالالوبقهذاصعوآأماتتساوىكلدتحئينالباافمو
عزتاذاولكنجوابهفيشطائباتأوءصينقفيقطحيةعقلية
الوجوداتفيكثيرياتاالمطلوبهذاعياقيدآالابراهينهذ
مستمدحمهمقلىجحالبمويةلورألىهتاهلكلاقهففلومن

فيهملزنقليلاالواليخرمهءضيامناآلياتهذبهتأقيمالقبول
محسوسةويخرمحسوصةالسباباطير

العقلبخاطبدونهاحالتاظالتقدطئتالوجوداتهذه

هداياتفينهجبيحجبهاطالتبهواذاعاياتأوعاراتفي
أشنوةتوشولوبردولكلوصفوفافزميألمنانها

وصورهاجوداتالوأشكللهقدارهووأيارهاالقوىواضمالف

الالحمالءأسيوالواسحالنلىهذااالنسانهاكولمارزفوص
ابدالامثنهاتزصلمثولحقاباحاطأسثاالاضعبوأنهالمسكينوظنجودو

عادتمالىحسبتحتاجقوىوفيهالوجوداتمذبعشاالنان



8111طنصتجمة

بهلمايكوناصمفيهالتىالعطعىللقوة13لالنسانيوحظءسما
أفىاناوانهوعةالوقيأنابقولمتميزاتقالمساالفان

ممداشتدتبانجهمطيهفيهايدلولكنمتفقيناالسمبهذاالناسن

كيفيةوفياالفسانفيالىالقوىهذحقالىادراكقمنكلوحار

نونهلفرقالأسبحبرحتههتىالذيابئرىاماببهذامالقصها
بشفاىسدةصيرحهميزيدوالذىالجماداتسفوفمنكيبر

اليرةهذصاحبةسيدننابقربهسحدتمنكروحاالرواح

فاكللوابدينوجعتئمهلحانرينءوحرتلباحثينبحثت

االلمينربقهواطدانالةبلوخباهاعقحيرةمنالقالبفىأفعها

صيونعملالنوآصناليومأفقتبمأنهانفعيحمدثاليك
يدوكأنئفوجدقيءغعدهالفبرصنهذانعلءالفهىمنوضوركلط

ولمواناالهذهأرىكنألمايحطةهذهتبلالنيالماعةهذ
ومولمافيبمالشاقيأضعركنأولمانلوواالاتاالصومنبمافيهااحى

الجديدالموجودهذاغيركنتكانيت

وأنئساطابهذاكلبماوأنيالقبةهذلذفطبرويةنتأين
ليحوومناانبرهذاخرووزلر01هذهربزوابتهاجماكلق

ءقوشثعوبدازهوروأريمونغعورقعى6طيورأغافياالن
ئاراتمالاأناوفنونجليالشسكونرفىتوحرصمنوفوترثيب

لسألياسعهمابهانحركثميفكلاصمهماهانحركندهذاكلمن
باطالهذاخلقتماربناسبحانكلأشفسثي

أننىاالنمتذكرأناااطدولكيامصورءيأطربابرىسبحانك



ببةتمخنما19

بزوفهالنوبزخلماأصالىاالمذوسمعتالمرافيهذأبعرت

نااللذبنوالسععاالبصارذيخكبينوسمسابعاريذهبهذاطثي
أنكرمتذوأناآقالاتيابالذيناوالسمعاالبصارهذيئوبينأمى
ثماالحتجابهذافاالمراتمنفاألوكثيراراصيلىوقعاالميهذا

اصيأولعرخهانقبلمحتجبااالحساسكلنوأبنالظرره

االنجيبحولىمنالياتعواامذانامذاكناساثلمناربى

هالمساثلهذفيلهاكرذالاالأوأسعهاالللىأوالتسمحيلال
احاسأعملعنأبحثالكيفبيمعكءثيجمليووأصبروكيف

يتحإثاتاليجيرهذعصكاهأصيهلأمحيأذأاليهمماااحتجابهوش
صيأصيأمإدارحطبافتعيرحدةواةصتيبىيعودنمنمورتها
األبدواليزهروليهاادبعوثمعنهاينيبجمقثمكلرهايطهرشلشهىماهذ

اظواصمنلهاوالئبراتهذبكالةاالنسانيةللنفىأقنعكيف
االصأصاثلانمصأصانلالاالرضهذفيهارءلشيثارماليىواال

بمالىكوأهويتمحبوالاهىبوفألفيتءطااليرأحميرفحت
امجيبوالبراهىفألميتاالرض

قأوأخررانويفيعىتارةحذاوساحالأعلهالاىأفضا

الحيمافئهذامنفأسوالفيهلينعووأرضيأرافياتيحتجببال
فيةبداللةتوذقواللنهاالتثرحلهوضعوهااصماهاال

إلهزلواللحبماهوجداالمرأنأصيةلعلهاالنماتفيهكالمب

بحعلدمافايأخذموبودكلفيأنتحسبكأنهااالصواتفيهوكناكأ

اضاثسابهاوللينيا



5391نحنماخديجة

البارغالنوهذافتهاعرقدعالقةمتلىلفضافيلىماهوحمولننصوبيف
كناامآكنطاألىنتءوهلألترفيأمفهاصالنورالهذابزخفهل

شئافتلماسلوالكرانهياشأعرفلكنىوألناهركلنالنورأمحمعالهذا
تسبحلمةوضالرااليناالمرفةحارونعةبااالنورايهاعليكصالم

جمالهياتاالىوغديناباللهالنورابها

قسعتقدفتادردكيفامستعنوعرفتمافتبالنورس

اليمفهذادمافيفييحىالبكلدلوحفيعظمتهاكلواالرضىالسعوات

محدودالنهاتساعهفىعندىءالشيبحاصكرفقأماماآلنيمجالذ
قسميرهقدغدتالساعةهذبرخبدأتالقيالعظيعةالشسىوهذ

تالضستقدكريرلياراهاالىاالوشوهذبهااحطتقىالعيما

للذياليمذلكفيطافيةذرةبحورهاوكلىوجدنهااذنالريق

حبمهاممكلهامعاضياهاالهذأنالساعةهذهفيكتادرلهحلالط

حيبهأحاطفليانفعلعتمااليتضاسالىبالنسبةلعفرفي
عطشتهفكرىعنهايدفع

ومالنامسنرةهاكلانهامنهاحيرنينمكلطاتالهذجمالراقق

شهاأمعىاكرمجمناعنركلصفلىلهابمسخريئمخن
يناهاشلرالقاتالعثحيرهذالىواتتههناحيرنىكتقى

هذاليتوانثيحفيفهاافماوببفلملتهاوطاالشكراشى
لكننيمدياافهملماومجبفمفسأتهاباعاتهااراتتالجماتا

منهايخالطالشوقاتبالمتبماستئناسيمنكزاونكشبهذاصتأن
خدجمة1ه



جمةتطضما11

اظنربهذهأنىوطالاالفسانيدعلىااللهاحركةوالالجنان
نبيانهافروأحديمهاأفقهكدتحئالمتننياتوالورقالمترنحات

وبهاالمنشودةضاقىومطتصاليوأعادقياطيابمعىكرتنىذهذ
أثدماالىالهدى

فيكريوتحتىساحبعدأنتدىعنبجيبنيلقيصرأجدلم

حدثقالييفوعيتمهاكلوجيتنائاها001دودةاهذمالعوالم
الذرهذوفىالفهذانيجدآصابحةسيرةذرةااللستأفي

كواحدمطالجامعةافوهالىبافصبةمنهاواحدةيةكثيرذراتةانعممر

ليتجداطياتولكنتوواحلىكلوفيلوفاألوفألوفألرفمن

أفسداذاهذهمنألوفألوفألوفأننجدقاالكزآللحياةعسكلها

تزولوضساأفسداذاذراتبعفىهناكولكناطياةولالقىوضها

فهذالجسمجموصامنيتكونالقالذراتهذجميعمنكلمااطياة
الحياكزسىشأنهاهذاالطالقليهافوات

اتغروموكلزالفكرياالدراكهونظرىفيلحياةامجالىأعكلم
بماكاطالظيأل

وقفتالذيأىالمروهذااليهوسلتالذىالموفهذاأدهشط

وصورواالرضاتالسموصورتعأنواتالذهذهمنحيرفيطيه
الحطيمةالتائجهذأنمنهاوحيرنياليومالياكأمنذالبثرأعال
زوالأصرءوماالخعوصىبوضممانتاذاانماتصدرمنهاتصلرالي

اثراتونعاخلاذاعانجعالهذ
أصدذقصاراالمرهذاعدللفكرالمستقرلكنهجيبوألميااقمدرا



519هضهاضية

تأصأنأبطانماأقيمعالنحعىءأضيايسماضيئاصنيرآبفتسأقي
ماهوجدآجد13معناالعظيمجدآجدآمبنمااصنيراهافىذلكماهو
متحركاالجممهذايكوننحصوصةحالةبرجودالذىءافىذلك

امتاصتراالجعمهذاوفوبتميرواالرضىإلسمواتيحيححئاصا
وجمفهاهوتفيروماالخعصرصةأاطالةتدىمالماالفدامصابرآعت

هوهللهأتابعالنظامأمآالنظالهذاتابعناحاطتهنيهوهلنظامهاأ
تنيرنطامهمىخرانظامايولفانيستطيعآأبعينهالنظامهذاالىيحتاج
مرعبخوللنرالعمبغةهذوجدتفهلبعينهالنظاملهذاتابعانوان4هذا

ياحتباباتالاوبردهامنمامجللفىهاغيرعراليلنةباالبحرلمحمن
نامالتداذ6ياتخاللهانلوحولكنعاراتبمدمحارات

االضاحقالىأنباالمنالرفتنالناوأتاكأ5أمثاالالوجودرب

كنههالنعمالفضايمألالذىرالنوذاأرهاآهرانماالظاهسعتببة
سبحهافناأناسقمارانا8متالندرىيرلهاوماصالشسىهو

صاثرذلكصحومطصكونيحتربهاوالصداليشدهاالفضامهذافي

مجاريهانتحيدكوالانهامستقرسالتخرحمبإحةوداثربنظام
ذلكمنشيعاسموااالمقامهذابهكلمتىاكالسرذلكماهوولكن

6والحاتيقةالكنهكلدالةاقسعيةاهذهفهلباطذبية

حدناهاذاظللتطللجةأنهاظلباتالمرهذمنفهمانرقحارىإن

تنتيعياالصهاترتخللوالالتخولعدهاتليلعقاصرالىجناا
اسجاهاأميمنالنعرتواحدةأمالى

ةالمناهدقماجزاآقهذهولكنصعارفنانطوساكبرأسالمثاهد



لختضما19

بهذعدومنانىلياعاهاالعساقتعرولوكاكلاالضياهنريناأنعن
خرهاااليأولهامنخطأالكواثئ

صلفيرملحبةمنالكبيرأقلياءنظافيوأرضنانحنالطالثمعسهذ

بسيطحكصبااالحدمناواكلااظصوصيةالمناهدآأماليستعظبم
عبونالالبهاممايدكرماالماسوشعاهساينطنىشوسامايعثتعل

وكلحجمهمنأقلهئيكلنرىاظطأمنالنشةهذكل
ءمزكبوهووبيطامعددوهوواحدآىفىضدوتخالف

صميرماهوالينعلحىلبيروهووعنيرامعركوهووساكنا

اليصاجمة11لآلالتاهتديناأنبمدالفاربكادقناالبتةاهفىفالجدا
ىفىأناصتطعنااآلالتبهذمسددةايكاالطبيحيةنابوامرتساعد

اخاوادهارسوهورااالبعاركلخافيةكانتأتالحيوامنولماأ

هذمالهداياتمثلونحنالعنائرنلىمنأصررينامااليصنهتدى

منمايمنحنانبدالاتباربايدالفاطرمنهديةتاجاافىالعظيمة

عصفعنبحيديئمثعاهداتنانينبقىإآلالتاشحنابأتعامهعاالطن

مهمالجتابهاالنناواابعمارناكلخافيةكثيرءأثدياوتبتىكااالسيا

حقيققطاليارشادىمببكشثأنعبأنتاكليياعييلرمكافا
سيكلالترينعاجزةسكينةانكبةإلتبمفتمحيالنقتريهالماذ

كلديوصأفيانرتوحقيقتمأضطروضعكلشيئاممازينوالتريئ

الجسعماوجوديوراهعنكمستترضيقةلىانالجرمايفيوجود

هىحقيققيانجرموالمنزحقائقللنوروراهكاانتشاهدينهاليا

بردهوصببهىانوىءوراالمسعترةاطقائقكاانطدوصسبص



711ضماببة

وظاهركلهاءاالشياوراصنباطبةساتىالعطىالحقيقةان

منلوجودناالبدمنحيتةدالوصوابحتيقةمطكلهاطيها

سدنخعيعوصفيفىمنوننوعنالقعثكلنابدوالدوص

صدرتمنهنعرفاالئالجاةالناالبديةاالزليةاطياةلهمنحققة

ولهأتتفضلهمننعهدهااليالعلومالنألبدىااالزلىالموله
ولهأهدتنهلهمنشبهدهاالياالراالناالوربةاالزليةاالراده
مصقةتسنثأتمندمنالقدرالنالثامثهاتامةاالقدرة

الوجوداتفيالكاللامنلةصدرتوعنهجودكمالفيلهمثالال

صيملممالحقيقةأالدىالمصورءبارىحقيقةالكالهرة

البثرىالهيكلهذاحبابهوجعلمريدبعميرسميم
ارهاخهدشاالتييالهدىاطقيقةأنفيأرآثالأصبص
بعادلقدالذىورهاظلثدةولكننعرفهمماءشكلاليوبامداداتها

اطهفسبحاقالعظىلهااتظهرالنفعىفةنطلبمعرذظصربمابطون11

رعرففقدتمسهعرفومنتمسهففقدسربهعرفمن

بزدفيولمكنههابحرفالهاأروسأونفيامرمناالنعرفت

فأسلمالنيالجسدعنالمستقلةالجليلةبحقيضهااايمااالبكناجهلي
أماىاتياتالجاللهذمئابهتهاالالجسداجزامنجزهكلأمرمن

كاحاوكوقدالوحهذتجعصهمافيهمجععهصيأماىةيعايو
هذمنالمركبالمحعوحالىاظواسهذهانسبأنبعضهميفعله

لتذكرفيآنهجمحبلفكريلهيسىفمضاسنظامكلالمواد
بهنتمولمالجاذبيةيسحونهبماماكأانهالىوخماالثعيالنالم



ضبئهانض10

ووالمزايااظعماثصإثيماوكهرالنوعذليةاالبروحنااوتمسنافا

ىاليراعيلطهامنثنالكوظذلكفيالبدعوأظمعهاافقالهيايموس

االصللنيرضرورةوالافرعتابعااالصهـليكونوالمنهكمفعملولم

مااليرىبتجسدفكيفسمنفىهذافهمواليعمعبالفرعننراذا
بهذاالصناعةممااليرىفيميريرىمابتلطفوكيفيرىممافيعبر

6ياتعرفمنكلايضايصمبوالامينةهاديةفيهبةواترضينة

جدايبماثووناضلهاانبهالنتعماالسخاصىبععىنيتكلهرالقطالنفعه
لهامنأاقهسبحانالحىقيدفيدخرلهامنوالمألوفمنهاالممهودفوق

يقوالعصبيةمظامخليقواآلالشابهذهجقالالحاانيظهرمنهانطالق

يحعيونالمثلناضوشاهدكثيراهتامنشاهدنانحن

مجموعكميرونثفاتاليمنقالاوايضاشاهدواونالمحوالباحئون
الفافااالمتيازلهذاوجدواماعلعناوماببالىتموسهمعنيدفع

وظنهاسطاالمورهذلبعضوضعوااغمصنعواماغايةايةلجاصبابا

االحالقيقةوتحماالساللتحلاالسعاهذأنتاصرون
بثفوناشخاصاأنالبقاالرباليستميمسماعاوسععنا

انهاالاالمرهذاتعليلفىاالبدانلناعالقلوعالجبغيرمعضثهاضاامر

11شخصكلإلولماليئىولماذاالشافيالوهماماهوهذفياعجبالملولمضفاه

البابهذافيبحةالصاالدلةمنمطمضنطيسياتنويماالمنؤآحالة
اطصلرقاواستالكبرالصضيرجودالمرهذاامرابةفرضمةكل

يبدبهاكةحرغرمنالعظيمةاالعالوعلهلحسيةالقيوداوقذالكثيض

555ايأتيهااوواسطة



991الىواسضبم

فوصستقلالىوعخدقأنليماظهروخالصةتمييثحهذا
منهمنانعكميرةاقسامهو4عيرواحتجاباتنقةظظورات

المريدالبعميرالسميعالهيهوعدبملوالنوعناءارنقافىعظيم

كواناالجامعكلداالبرقآيةالمصنوعواالجتنانللظهورالمستحد
اظلقهواروحاذظتولوالثوقوحالىخصائصانلىوظهر

بناشهاضوقروحصويفاتوفينمرياهذاوجدتلماذوالثرق

لمطوقصنهميالذىعالمهافىوسفهارقبصهاتكونقهاصونسبةوكل

اطهورااليبهإشواليهدفمهاالذيياناواالمثال
االرواحاكلمنخديجةالجدننابعلالسيدهذاروحفت

طرهاظروالىالوثعبخبعةتواقدسهشوقاجممهقهاشونو

ولعلها6االمرفاهذازمناحارتلعلهاايزىوجلهالفاطرشملاو

ااطدودبرأمنحدقيدخلوكيفمحدودالكلقيزىنلولتظ
الباصرةأبهذهكعوصةارويةهلفقالتالتبعرزياالىعادتولطا

الموبةالىمناقعداأليسمتنشصاالرلموليكونأنينزطوهل
متشئصاكيرانهمعافلطرباالعميمكنأال

وبييامكلهرمانالقغالطوالروحهذحولهتحومنتماهذا
ملكوتاطقوتمومطارهاومطافاالخديجةبيتفيورىالع

كلاالالوبرد

طرهاظفةمعرمناوارهاوىمايرفيعاحولهاتجدانمنيثستولعلها

اصمبتحقانوقفللثاعليلالظببراليهشوقهااشتدالدكي



اضتاددادوس21

اليهاسوتسعؤىأنالنهاؤيدصعوكل4روكلبىزاهدة

اليهحببتقد3وعلبهالمحةصدلرحمدارأيناوفلكضوطارت
كهحراألرنوضيهمناالربعيرصارفاذوالصيمامرادواالاظلو

اشووطبيبحبيبهاملىالحافمةاروحهذمناطفل

النارذكفيالمنقمهذايقولهكلنمااقهفيريعمالذيذاشه
المقصودويناجىموعالىيعاقطكلنبأنهنظنانلنايعمحلنو

كيالبيلهااتكحضرالىالوسولجمفارإارإقولهالمطلوب

قيامميوقعودكحبىلدمزمنالموليابهااليكنجليانكاشاهداتالي
ولويصاوفر5دموذرفمزلدسوقيوشوجوديوركرس
اتوانتسدلهوفكرفيلوعنتذوبكبدياربرحماكرعاك

اوابردالكرمذواتوانتمطلوبي

بهسحلالذىاايويالعملهروهذاحالهنتالمئالىهذاكل

النوصالقدصيةهذثدفوامقدارالىوحفهممنالتريبرنفهموقدبله
يتذكرونوليتهمويخكرونفيجبوناثرقهذاكنالبعيدوذوأما

اطياالتتوفوأشكللصورمنالمتيراتغبهذوتدلهاالناسعن
لسرلعبباأقفىلهاتوالتدلمحن01هذلديهانينةالطماهونواليجدعليها

اباالفترسبيلهفيصاتالمحوروعكنتعاداوأماذايتلونلواطق
جليلمبتىوراهفسياالبصارلهالتدرمنحفرمن

روالعقلالبنكرالنيرفيهاالمضرةثةفيهللذيالععل

إلمحوساتنينالمفتولذاتكلبهااليستبدلوقلذاتايوحيةاالعال



121اروسالملاضث

الحمأفليفهمأنعليهياكبرفالالمعىهذاالمممقلالعقليتذكرأنفعى
قالمالىلؤبصاثرهماضهموتنتحآأربابهاوالذةومىادوحيةاالعالق
طريقهانيصأمامهممهموالتقفنيلهافيبعدثىهمفالبرية

هذاتببرالقةاوعطيعةالعهمشديدخدقيالسيدةنت

االيكانعطيةتوالعتبتهصماحبهتموعليهفساعدتالىوسالمل
توجهاظيراالزلمبلصابخترفمالكبرىوالحقيقةالعظىإلقوة

الملكوتاذاسنثضتمناتمالفاادالمدااعسوتمقاهيمالكرزوجماو

كلمنخفاحبراهلفياالرهذاأنفتستتلهالحدالذى
قلباالحاملالثعربخاكلهذاصمابةبكوزأنحرياكلقحيصئى
اتاطضعراليكوالوقالقدسيةبالمعاليالولهفيصطكلمنفرغقد

تبرومعايهالأاقهوتألاخرالفارخاهذكلتاركنفنيةا
بيناالولالعمففيحرالوكتبصولهاكرمهتالىالهبأبوقد

ؤجمتقدولمومحامدهمونحيألكمالناسبتمجيدتتوجالتىاالماكن
الديالمطدعلهذاأواالرلهذاوتعريمنهمهعامااحتراالراخقى
منهمئلكللىءالبدوربدرقظ

العظيماضيااذاكامطعالثروحيراهعليكصالم
طيمعبتتتجدرالذىئكووذكورفوادسالئم

ه

الوطنعقدةيمةنتال

السكنلدالمويباكبذكر

انبراجصالىأضاضيك
كبيرعطاهكرىذفذكراك

طبة61



رحي01بد21

عشى1لسابعلفصد

خبئ

وروحصربين

او

حمرالربد

ىسنرلذاالجداألربخامناالولىاطادثةحدئتاصحرفي
الحادثةوهذمدهثاعظمافواقاأثقاخديجةالسيدةبهلفيه

3وطيهافثهمهـلىعدروحهأنالتأريخمبدأهذاسالقالعلعى
النرببالىوحهذاوأبكبرىفيبروحيعراهقهناكاجتمع
عبمضأنهارساال

ذكرناكفاقيفيهماالروحأصيمنلرأذالسافيالفصلفيغن
ذاتموجوداتبربردالقولالىسدربهينثرحالقارىلعلمافيه

ثعياحالأشباحلهاتكونأنبعضهاروالثترطشقاعأشكلحياة
ظيلاالعنهيثعذولمبهالقولالىكلهمالبمرسبقناقدوهذابئمربةا

ىاالضاالرواحولننانانهواثيالروحبينانلونقاكلهموهم

بذكرمثاللهليىخبرابمتنعالطورلستهذبهاتعماالت

الروحياتالبامدشيحبونمنيةفبراهالدالئاطدةهذ



اهالوصىبدضبم

ومنيثرونحيثمنأحيانابهاوبكفروناياناحهايزمنونومن

وناليمهرحيى

ونحننجربرهاونآخذنحنالطالسيرةفىعليمةحادةهذ
الحرصىاالالمنرهواجساسماحالىيدعرناوالبوقوعماععونمق

هوحيثمنالروحعالمينلرابكرننظالمراضةبحسنمياماكل

المسألةبهذهايالتناعادأناظنولكقييايقمعهالبحيثناأنلحقظ

هوالدىالروحبينالالقةينركلنواننجديهقدالسابقالفعلفي
هذاابالفاليبهسوصعلمالناظيىااللغرىرواحواالاالنان

كلقوانجداحديثهافيكثيرآوليدققاليهافلبرجعنفسهالمثعهدغبر
لهأمعالحادثةبهذتحديثهفيوسمعليهاقهصلممدصمدقينر
سهلكرتهمذافيفاظطبلغيرههثلهاوقىحيكرال

حداممنهمدواشتهردقالكلالحرعىيدإدقاث5ألعدكلن

منأناسسباعةالناسكامرفسدقهرفناقداالبينبقب
عرتوكاءالملمامنجماعةوعم6الكرمامنادأفروكرمالشجمان

االنتمالكلسمعقدكلقالذىصىساالنانصهـدقاثيلاسبنر
عيسىاالنسانصدقنعمارقافوثاصالعلوبةاالرواحلهوظهرت

يناكوأنصارنالميذصدقمرفواوفىاللهمنروحانىاك

بنارتهوبمواتهححكوا

تجفصياالونمنتقعءايعرمنومذاترجعالصادؤاالمينهذا
فاالعمابرافبتوخوحاطازالوجلاضلرابيعلوالعدر

بهأافدأصصآعلماآنعرفتحىعليهخدبجةالسيدةظروقم



ظبمالوكطوره21

أصابماذاتمساالبرقبرمةوساملتظباوهثهولالظبت

أالاالهوعهوالنجزالرجالعهمزالالذىالقلبذلكماخعبحيلي
الطرشالتريرذلكأإوماالىجفاتتثيهالمبعوطالصدرذلكمالجل

باطيأبهالىقلبيباصابماذاارإارإأالعبراتتادوثكلد

القلالىقلحنانيكأصابكأذاما

نيوئئنيئزو

علىضصاالبمناالميموفةصلىالعمبر
تجارصعهناأمالهأظتقىاتاللىنحروءاذجااجرفيأنابينا

ئمقارصأناماتلتأاقرليوتالكطةوفطنىخدفي
ملمأاقىلىظلكا8أناتجارىماضكاقرأوقاللىنيةالثافطني
الذي5االكرآوربكاترا4علقمننساناالخلقظقىالىربد

هبمامااالنسانعمبالقبمعم
متربدوماذابكءجاومنأنتمنتسألهاأ

بكررصالةابلنكجئتجبربلأناتولسمعته

وسهطيهافهصلممدسهاالتىايكلماتمناالولىسهذ

مالئكةالىانوعمنوهوجبريلبسملهظهرىاكالروحذلكمن
هدىولمبجدبدةحيرإببلبلنحراهاب10خعبمقدواالن

راالرواحظهولحائقظقهذماسعمنكلبراهايالةفطاهسةالحيرماا
أحدسادفذاءالمالوفمنلبىاالنسانيالنوعالفرادبثرافير

نظبثذ



521حمطالىبدخدببة

نحلكلوهالولالبثرىاعلاليقوىلالفضامنضيئاادلالفر

االموراليمفاجأمنهذايوفمناواحدكلبهواالنىتهموا

لباالموركيرآفكياولنعاالمورقطمنأخهامعبلفيغلرثكنلم
ابوشاليعمدقالناسأنئعقحدالىرلمصاوشألي

ؤلكوسعلمادهشتدحيراهطبأنالينايضيلانه
الذكلطاسعأماهذارإثمسهفيأنهالينابخيلاقراهيناديهايوح
اقىبطيرادماذارإالبثرأغيرتكمنهلبرمنهخاليىرإ

أحنوائفيهالرببمااسعمواقي7مناالفييقطةفيأفيأم
بدمشأصهذاانربااتلهذامنبضلليدواليضنطقبضاكط
مواجهتكلوقؤفيفؤاديوتتبيديوخذعرفيالمافكن

ودقيااذا

نفسهفييتنابرنهكذااروحبذلكاثمهجأأناينااليحيلانهنم
ونيدثرياكللاقيفلمابةخدالىذاههووماتالهذبمثلربهويتابهي
اختصارآالحدثلهاواختعردثروفي

بحدعاودإيوحوقدمنهببةالرقوجعلضديبةدفىته

هفطننوئيابكفكنرهورئكفأنذرهتم5ننالمذلجأيهاوكالللهذلك
فاسبرولىلكتستكثزتمنوالفاهبروالىلبز

معهناولكناليهناأئمرماوهذالحيرةبديرهذاماجأجمعلمنان
يكوقاقحرئاالجيل3االهذافكلقربهإسمأونسقدالمفاجأهذ
والطمأنيفةالهدىإبيخغاقوكافبااطبرتدمنشافيادواه



ضترحمي01بد2

رسالهأبلغكجئتربكعندمنأنالهتولليهيرالوح
مفتاحبهجاياكالوهذاوفىعندمنوحياطيكألقجثت
هذالوحمىمداثاقأماتانقشااهالائرنااليانالقلتك
بفرامابةالويفيمذا6االنانخالقبربهلهوتمرارسادمبدأ

الوجردلىضارطمىوتايمطيامارفالناول
بردفاالهدىفانالحرهذوأمااطبرتردفهاةايىت

اليدلتلىبلياشيماريافيطاهكوالىظورأخظهرتااللهيةالعنايةنال
ءالماتمقاهحراهدافيفومةمينتالق

الحضراتتالىضليهاليدهذبصاحبجمياجموأولوكلق
االرواحغبرميكعكلمعاليةرواحبخاليقينعمامالمههوالقدصية
هذمنواحدبجملثوذالبشريةورالعهذفياطالةاالنانية

واالراوالمالحيامفيعىبينوبينهولسطةاالرواح

النبىمنهمااللقليليناثلموقوحبروالتأربخلمجدايرةبهمنابةهذ
السالمعليهمعيمعىوالنبممودىوالنبيابراهيم

االنسانخلقهخلقهربالىباأاتىلألجبريلوحالىلهيقول
ظقلىالماديةالنثعأةمنلهيصووالجليلالربىالقولفهذاعلقمن

ضفوطم5المصيرءبارىقلرجممفيانجلصوراالنسان
لهاالممدفهروحلوالبشربئاالصورةهذ

هإلقمملمالذي5رآابكوراترألجالرحمولله
حيةالىالثأمنلهيصووالهيدالتولوهذايعملممااالنسانعم
ترقيةفياقهممغعليمفيهاااللباببدهمثىصوراالنسانكونفي



721اسروث

نحيقعمبةةبرانمالنلرلدىلهايربهةقعبةبرااالنسان

االزليةالعنايةخعتالذىئناللهذاالقلىالحطيمارقيكلنالقلمصها
ضعمائصبمربدش

لربلبمنيكنلماظالببهذاالمراتجهأناالمصفييبوفي

يكونأنمحنىفابالتمللاوالالقرامةيرفالأمياذبلاليرأعة
بالقموالعنويهامبالتراالميهواليهيرحمىوحمأول

البثرعلىوجلاوشتكرمهوذلكمحنىانالبدعالبدع

اشمابنيرلدنهمنيمأنكلدرأتبهايخقهونىأضلةإعطائم
كلرقارىكيرمجعلوأنضااذاضاماءضامنالوسائطمن

ساليببخالئرقلوبكلاقهلهاأقىقدربانيةصفاإروحترنهوامحن
االسلوبهذاوأعالهاهاأشنى

ليىافىبالسرورخدبجةلأجدروماالحنايةهذأجلما

قبهاننمتمامابافيالىالسرهذاهـكلهلولكنبهافوقه
هاظاهىفييةفيهالىاطادثةهذآأمايفزعالأنظيقاالقوى
الجديدالمظهروهذاالسرهذاقسيرتطرقأنمحتابةنتأنهابيد

4أبرامن



المنةإنساانةلخم21

عشالثامن1لفصلى

ة

افتةظاعافههنم

لكووتدلجداالظبىش3وعليهاقهصلىعدكلن
ادثافىأمامفيقويمهماطنوحرهاااليأولهامنسيرنها

أمامروعةخذألانهكلذلكيدلفالالناسيننثالماأوقوحالمصتاد

اتينبقالفلكحيعيرأمياليبههيببثريفبرصوت
فاتميمالقوىالقلبذلكوهألولالأخذتقىالروعةنسترب

وبجبالمنبحملهاتووظيفةاليالروحةبوااتدنمندس

الئنظبحدودهابحب

لمنحدثاذاالظهرتقعىروعةفيالنمرابةاطقلعمرافي

صرحاليالمأمورهذااحتياجوبديراالمصبهذاالنداهذاديش

أرادمنأيعدكللهضناذاوالبدعالقدرورفعوالنأبيدلصدر
كلاالوحيهلرالتمحالفيونأن

بماالروحطيهترللماحراصاصتجلبالروعةألمتنم
قىكلخثيتلقد5لهاوكللبذلكبةظدصرحوقدعليهبهترل

لهصعشأنوناهبكءحرلهمنمماتواالياسلحثدالنأيولكن



921المنةباتاانةعظمبظ

وصرحأبيدلنضاعمةاوجدقداقهكأنصريناروحايئوباليهالذى
خديجةلرالسيدةروحهوبدءىبىصدر

هروابهتهولكنالكربمابلنمةأقوىالسيدهذتكنلم
القيامعنعبزوخيةوضوقحيرةلينفأخذجهةمواالجاللرواثع

مجاألفيهتضرووجدتسماعأباالصفسسعتىوأمابللوظيفة

مقاالالرفيقوإلياس
العظمالنبأهذامنالسيدةهذبههتبئبمااةاعىئدهتولو

الفطرالمةواالدراكوبمدالفطنةمنبهاقهماحآلهاينقعمهانو

لزاختهامقاموموفةاالموروزنفييزافةقىمناعطاهاوما

االزليةالنايةولكنالرباطادثهذاأماماكلووهتفاصلها

اضالياوامنالملاكلتقداالكلالمطيرهذااظهاراليدقلهاالي
العفاتمنالسيدةهذفيابماشبدحفالمنوالأحسنعلىنقتمهو

جلازوجقثدالتكونخلقتالنهاعطيعةأموراستقبالكلتاعدالتى
بهويأفياالمورأظمسيأتيهىاك

بخفسماتسهاتالىنتوأاالصيهذافيمخديجةتتكل

لصادقاالسيناقلهابقولفاألملوجهلخوفولوجههخاملولال

اغاجاالذيواروحعليهاالثرلىوحالططانيةشركيةرووان

ساهحاععنوإختقدبرهذاعلىرسوالوافهاصطفاانهربه3باطنه
هذاكلمفيأنأراداذاالمالمينرببمنعهثوأيجدبرسابما

هالمئارقالتضاهيهمهنرأاالنبعدفيندوفيهوحيهالإقىالبيت

خديمة71



فيتالىسالةسقكلالتلبةاالدلة39

اردتاذاقاثرهذاكلالماافتوالشعوبهالقبائكلالنورنجمض

جبأخذتالتىالحالماهذلهابقولوارجلأعطيتلمامانعوال

يوضكاقدبحتاأمىآجمايايكونانخىالافيامتهنىظب
نسرطولكناالضدادمممالرهدظبعبحأنخافالإفيلمألنراد
لهاماتبذتووصكلقالعمعفكلوالمنةالوجلكلملاالاغلب

ومقدمةعطيمخبربريدهوالكريمبعاماأنىماأنكلاالدلةوبر
مهاةالحقليتدهتوتليةعقليةذلككلأدلهاتوعيمفالح
االنيةعلى

عشى1لتاسعياهصد
العتليةاالفلة

كلمدخمئيتالظديجةوسمعليهامهعلىممدالقاللما

وضلرحملتعلنك01أبدامايخزياقهاقهولرلهلتقي
الحقنواثبكلوشينالضيفونقرىالمعدوموتكسبكلال

االمانهوتزدىالحدثوتعدق

مرضصاقةنقيةهوالفورفيمناصدراثىمالكلهذاان

يولفالوجبزآالكلهاسريعاافرأعلىقدجيلقكرلتيجةهو

الفبارفظيفاساذجافىقدفااالصتدالالتمامنعقليااصتدالال
بهراستيهوالذهنأمامبواتتثيوالثكلفمنطيه

أجملماومنظااالتيسةأبدعومنالحوانيبعىمطوي6النتيبة

الالفلففيسنتهاوكلافماوتفيلدابهاآاالفاأنيد5وقا



121طلةالىمدقكلالضبةإلدالفيت

واحداوأعضاثتيعلىلطلعالقياسهذاتثربمكنمنهاكثريستتي
الكلعاتهفيالنزيرةفاداتاالانطوالهابلوحطيئمذواحدا

ثاهمنيوتهااقهبيدالحكلةأنيبتىمنوتعمالوجيزة
1

لعكليمتجلياتعلاالنألليالنوعأناليدةهذممنبخرج
النوعهذامىنسايالبزدىماكلبحبلكوكالأالنواعرب

الاليبحكلتهاظهرماعلىنتفلببيدهاويأخذفالثاالصبابومحلق
أضدادهامننعلعا

2

عليهاوأنهومجازاعالناكلمطلعوجلفياقهانمهامنوبخرج
هوتعكرهاحسبكلمنابحبهالذىوأنأخرىدلكرأمماالمنابحب

ءالضشامساعدصبماواللبضبعناومساعداالستقامة

3

تبرالذىلوااظيراالاليأتيهاظيريفملصنأنمنهفرجو
بيمصكلهااعالبتفعميلالسيدةعبارةفيباقداللفظبهذاعنه

ظيراكلىأوخيهانطرةاعدالىفهذنسانلالنسازاالعدما

مكرهاحبعلىاليكرنهذاان5اظيربميراظيرظملاقهءفييفهلى

4

الضيرالاظيريخارإنيةرصالةهذاناأقيأوكياصهارنقيجة

كلاالمانةهذحملفيالمأمورهذابتأييدصيفعملوجلفيامهوأن

فوغايووالينكرونهالقوأأدبنماوصوبةافا



لخبغخدبجةالبذحكمةشرحأله

لعشرولقلفصلى

خدببالسبدةحكةضرح

شجاباراتسفنالنبلغلهلبسياكاقهجاللعيطان
ثكلالننىلتستحيناغاسصفالتصصالوبسواحلمن

وتعبدهاالكالاليالنفوسشوثولبزدادإهاوتمجيدهاوجلفيلهجها

ناتازسمياأنعنالوجودواجبصناتتفيلقدالجاللاللك

اتصتعارالالمجازواقفىىحمنقتانوجماتااهاغدأنناتهشذكاؤ

صبوروغرربهنصوراليافوقعظبمخلقاالنسانلكن
كنصفقمنفونالواعدبلغاثئثمعرىوليتفهوالىاالثعارةعن

االعظمأالغيبخزائنقمحتضب

وأقدآعلاالؤمانقدبممناالصصهذافياالنسانصبرتمدلتد

شسهأالنساقبهبمابتيمففوسفهحيثهاالستعارةعيريجدفمربهوصف
كيرااللمبنربالنالواصفيناوصماثفيلنيرتاقعىوقملكو

راكلواذلكعننالىادثافىتثههوالحادث

اقهفهمنوكتهماالرواحأثهممنهمارجاالبمثرلينظهروامد
فأصبحاالستعارةمنالناصعديهمادرجالوحةبرااقهالمفأيد
6كمعباوفيهاختثتئمااالفيهالناسبينالفرقماطاالميهذا

لتفاهمالنأيضااالسلوبهذاقبولالينزديالمستقالواالفكلر
ابارإااليمكنوالمنهاليستنىاالبرابهذف



9طهبخداليدحلةثرحبت

ءالمثالهذاعلىاالنسانأذثأفهوءثيكليرجعسبحاتاالى
التكوبنظواهىمنفناماسموخالصمةاالنالىفهمحيماقدعلعهوهو

علمامميزااالنسانهذايكونأنأرادلماوجلفىالمعمورهالبارىأق

ادهاتبخادشياهانمبزوجعلتضادكلمبنيهأمامهاالسياأظهر

االستحسانهاحيألفياكليسيرتهمدارعليهماجعلضدبئنيوأودع

ابفعىاقوالنفرضدومعطباوالثوقاالستحسانمعجعلصوضدو
هذاادأفرلفتخاأننساناالمدارتمييزعليهياالتضادناموسخضىوا

الضدانبينهمفنيأتخالفهمأسبابفكثرتوعنمداالستحسانفيالنوع
تجذنهجواذبالياواحتاصثراعرواالضيراأحدهاالمسي
براذباهذفةمعرالىارفهمكلجعتفرالثرتدفعودوافماظير

حكيماسمواللمهذاجبموعلىطكلهوبهاعلمهصنهمفيومنافعووالى
هـصعنرحكيماالنسانجحكماوالبارادافربعىيكونأنجاثزوهل

اطكيمااليمصهكوافاندهمناالناناالكةحممتلبلئمال

ىوليدمابضىيزهاالننااالنسانحكلةمعقتمقهأتمابيد8نم
ضدمنجاللهجل4ولراوعلهاتهلم

فيؤالىالدقائقمندقيقةكلفياالسرارنعرفتجدناانظر

لالحتياجمايعمنعيعمنعانانساناالالناالسكللشكلمنمنهانساناال

هذاطاجةيردفمالتنوعبهذاظهوراالضيالرادىاكوأهاواالستمفاد

افابيةالاالنساقيحمنعهمانسىأتعابهدنكلرائمطيهودوىاوب
علقفاثدىهـالاتعامععبثاالفائدمنالمستضطعلنىوالجمثا

ويخرهاوحبراننجاتومعدنمنشرحواللمهوشصهالستننانهلهال
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الهحكلةماكلنلمأننستطيعالأتالكلجهرالنظرأمعنتذاظ
القولعنيمنعنالمالعمهذاتعىكنواطيهماىكلءاالشياظهور

كئففيبارةعبزوفوحهذامنوشمهنييفيحكةلهنبخ
نااالصتتاهعدآمعلىااهضدور

لنايعلوإالنانطاهراتهذعالقةالىالنطررجعنااذائم
االنسانيفيدمناصهـطأنذلكوالتذكرمزيدالتفكرعلىمجعلأص
اذاليرىاالنساناقاالعتبارصفحاتلقرائهنعمدىاذاحكلة

ئهاثيكلاقنعميلهوبرىكالهراتهذفيبديانظائأأمل
قتالياقهحكمجمثهمننبخالفوللنابصحقدالوجههذافن

هذلينلفاواالالنفععالقةبجعلوكرصهثهسنجلىالظاهراتهنه
الجرمالصنرفئالهذالينوالنحىالقوالعنوفاعاالنو

معمرتنادتاافيتاملمنيراهايديظاهرهالصالقةهذ

تلمسونونالرهمفيععقوناطكلةأمامحبواتالطاهرهذالبئرمن
ضنافىولوواالوصغجوالوهذألفانهاوغائاراالسر

فواندهاأستجالهاليافظارهملتوجرتالوبرغيرهذهعلىبامتأنها
منهيمفيدبلتاعباليكوناقهمنومااقهمنكلهانياالأبضائمة

الظاهراتهذكلمنكراالناشأنففراشبئاأوحكةاالبان
الرإنيةواالصراراطملهتنكعنفبأنالمقصودهونهو

وهواالنانحكةتواعدعلتهأتيتىااالصاسهوهذا

اسلووقدستجلإالورالحكبماقهحكةفةلموصبردأب



531خليةالعبلتحكةرحصضيبةأ

االشياجعمىبهاصيحرإنيةهديةالحقيقةفياالنسانحكلة
كرهافىفييكونفهوالفرحادهالفلىسليماظهاوارادمن
حكلةوليتلرتذلمنوتلبمصرعهاشاتوال6لفسيانكليل

اوءيكتبكنابفيايوبزتاهءصكللهشدمظقينااالنان

نجداطكلةينالأنمستعدآأحدجمنلمأنهمعلكنيخطبضطاب
اثدفىمتمألهاايضاءكيراطكمابيوتترورسامثهبههذاتحكعةال

لوافاحاملىوحركةبحركهاأربابهايئرأنرمنةلثير

الرإنيةلميا11الهدثهذمننعميبذاتخدحمية5السيدت

تكرهاوجميلحكمتامنسئاقاامارىرأىوتالحكمةهدية

فاللجالمنحطاالمقايمتريوالجماألانمئرعلكاهذرهاونحنلروتذ
اعاالشرببحلياتلظيممحلاالنسافيالنوحانرأتض

رأشظنماوحقالنوعهذاتاىالىيوديماكلنهصبطوأنه
اشبحانهأنالمدلحبهبرىءضياأوضحالمثالعوهذاكلالنوعااظارت
وطمفةللعرمستعداالنوعهذاظهوروادةخعععتظئرفأنأب
إالرواحادأنىوتفاوتوحاورجمارظهوفيواالنساناليهاالمرق
ذلككلالبلبهذافيإتاآلكبرأريعندونقدأصبحيماعقاونا

البمارىحفانقكزوارأصرجمعوأضاالعيادالمرمنالعبمالنأن
جبااألعكمالملكوتوبينبينهملنسيلقجعلمناالفيها

علىالمسامدةاالسباببمقوجلفيلبلرصءأذاثاهومن

نعلماالاليبحكعتهأفلهرمايلتعظببيدهاوإخذالنوعهذاكأقي



بخدخليتالبهحكةضرح1

يننوالجدالدفاعمنىوببيماجرىساهدناقدتااأضدادهان

كفوجدناالممثارقالىبهاذوجو6الجهلدسالمححباالنساناذبص
كسائرالحيواننانبداالنانموحسبانلياالسنيةللثاةالنلب

طهئدمتهألمبهيردوماهجوغهاابهيعدعشباليحاجتهغيرالصه

حركلنهامامنعبوبىكوا11أمورنالنوامعىفيعأصبح
اظسوفبكونيعرشمقانبذلكلهنسىحىالبصرلمحمنأقلهو

صلهشعنككوحتحتهوهاالزىفوقبماقهميرعنكدعوالكوف
الكهربابهنئيااالظاهراتهذهفيالسارىالروحاستخدامالي

باهباالبواسطهاوائيانهالعليااالرواحمناشفادنهعنكودع
بةوالهصابميدة

أمحالتامطلعوجلعزابارىاأنخدبجةالسيدورأت3
ماحررأتذكرومناخرىويرأمماالمناوأنميصبعلياوجمار

انيتعويرقعدالتعبرهذامعلأنيرفلاهذامضصةني

لهاسحاجعلوقدكلهابالوجوداتمحبطشحانهفهوقماليافثهكالمن

لبعمقضهمبارسادالىمحتلجيناالنسافيمالنوادأفرجحلأنجملنهامن

بهليبزإلفادقفىسبحا4افلةأنتنىوالبعفىبفماونهو
يهكمكروعنياومابعدعندهعبوبضظنهقربفااالنسان

شأل4الةوكراهتهسبحانهعبتهامعقنرفأنيهاتاهيهات

وبرماينفعناببأنهاالققادطنيناشالبزالهذاكنوالهالض
الفازخلقايمانناوانمابحسبورعتهحكلتهمقتىكاهونايضرما

حايههبهقعتيالتضادندوسليغوالهبوبالنافمممالمكروه9



اكبجةفاليدةحكةخضخدبجه

المجوبمقدمةفيأنلهنايتبينماصافجمالنظرأممنومن

برزفومنللضعيفيالقوماعدةصماواللبحضبعضناماعدةلديه

انقصجمتغيرالقلببطيالخرةاصليماالاليكلوناروحفذا
منالمساعلةآجموااليكونضالنصيببزيادمععالوالحظ

اوالثالحىلموعاالضيبالمقبل

ايراعلفيظالتصبحانهافهأنيدهذهترىهذاعلى3
ايكباعتبارالقرلهذالقرلونالمالوأهلاطإةهدهفياظيربعير

اطيادفنمهذوأماءاالجزايخلتكونكالاالتيالثايخةاللياةءالمر
لىبتاظيرعلظانقرلقوشهملرناذالذيالمذهبهذاينمبمن

بالثرورالحياةهذفي

اظيرلفعلمموقالسيدههذمذبأنكعانالينبقومخن
فيهحتامحبيهيدينممااالخرىوالجااطباتفيعليهالمجازاةالق

ذبالىهذاقاعدةعنيثذبمنعبرةوالأئقوبهأذهبواليه

همافىبسرأعلمواللهاظيرظاهرهمممن
نسوخولمديجةتالسيدةحكةفيجمالجاهلماتفصيلبعضهذا

أنرفيقنايمومنهاقارئاالرفيننعبخشيةالمقداوهذاووةالزيى
أنسيدنناكقلبسديمقلبلهنلمنيخةتايةاالصتدالالتمذ

لىصمممآاظيرممدنوافىالذيالروحأنالرببتدفعفةمسيرف
كرامواونعمةوفالعوسحمخيرروحاالهوان3وطيهها

مطبمالففلذووامهيثامنيوتياقهضملوذلك
خدكة81
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لصتوالعمثىيالحافىلفصد

النلىالديل

اوربإفةااللجمطباعهمألفتهفدأمسببعىبعضهمناساقتداه
اقةصينيياسرأينااذتصورهممادةومنائزهمرسشخمنن

آوااوا4ارواالصتقرالىسوخفيغالومواللاالفيوالتنقلاالجيال

فاصلويضبينهمواليفعلمنهسيحهمزالينواالستعرلر

ايلمتعمهفاماكثيرابهمواضزالبشركثيراتعاالقتداهذا
بجعلونبةبررواالقيواالشدقوةفيماكثرواالكبرنااالفالن

أناليستطيموقمالهمهدونواتهرامحيثيبتدئونبهالمقتدبن

طبيعةمنوالرخالنوالضعيفوالضيالطفلفيولوتصهمالجمدوا
واالعالاتوالتكرواالختراعاتاتجارباكثراتراءاالفتدا

والكرتخهاالعالوالعمناعادتاالقتدامالتالودوصدىالعظيمة

ارضراوأمانظامالصماوانلرانيالوفدناقارالو6ثماالتد
أحياناووفوالمضدبنإلجاهيناالكداالىأحياناصاقفالنهبهم

يأتيمماكرمونوجلهمالعرروقفةالفهمالهمماصنمعآإقوا
ولفاصبحفبلمنافىماسضالفمتىالهدىمناطكاهأبدككل
أجمهبنؤمانهمأهللدىامنكرفىماس

افيالفيمهلللرجاتالموافىووفمعارولفرثنالبث



1يم9بللييرإكانوقبئورخدطغ

االدلةجملةمنبئخراالإلمسعىاتخاذالناسكنولىعناموضوبينموبين

افعبعفأنلياناقتموسوصفنيكهاتاهذتمأنحملناالدىهو
55خدبجةللسيدةوح

صنوارتوى6االعواممنصبعقدعابنكهمندبجةالسيدةن

االدلجذبهاوعرفاالسفاوبهاوقرأانيةالبرنمقداالنامحدث
فلشبئورقةالوصديناالسالمعليهيمصيابئبديئورضي

حجةلهنحذشظديمةامامايكونأنجديراكاقالجيلالثغهذا

هذابأنالريبننهاعنتدفعصيرة3وجوهاهناكالنمستعماوهديه
فهوبالدرجةلهااليصحاالفهاليصدروانهاالمورهذمنهاأجلالر

ورقةأنفلوابيهاآمقافيهوابةالقرمعالسنبحببلصهاابناالولى
كصتعوصفيفعهدبنتواظدلادنثىمقكاقلماءمخافشاش

ورالناسحثجمرهمهاكانهالذقدساءالمملواالنسانذللةيدبنفاكاذ

وهولبمعىبضهموايذاهحنلمياعنونهيهملبعضبعضهمتعوالتحافي

اجدكاخدمجقساىننرفقنفسهكتعبهاتزالقلبمالتعاوسعوبئاتىمع
نانيوترجعاظبرعايهلتقعىاليهاالصرلىعلىحملماماذلك

مارأىسععهعلىقههوليقصبلهامعهاوأخذتعلمهالىاالمي

البمثرىالهيهذاليسنبخمصدومرفماقرأبحسبورفةكلق

وأناروحاوهوامةباشنالقميرةالمدةهذفيهيحلءلثيرااالمط
سأنهانأرواحتوبوانهكلالهيابعشفييةفيظهوراتللروح

اليئعرحيثمناالنانمنكنكوالعيانالحسصاالجتنان

فيتجاهئهايحبوصنفكلاشلالىجدبهبحبمثهاصنف



خديجةمحدصدقالجديدكلبالهدكهاترقة41

اينياوالباخطءمالاالواطةتمرفييقازبضيفى

مالدبئرواحامقبهبانضاأثنجومؤصهذابكلمادهن
ءوسطاأىيذاالمبصادتاصوربمزتاافاطراصمفضكالمال

جداسامةفيهماروحوراتظمتكونأنيربدجحانهينااتعلىاالللوس
يومهأوعرتلاالرواحءمجىوعرفنبيااالقرأتكلن

لماسمعنافنحنعالماتءوهؤالالهلهزوأننصادقىءياوأنجبةفىأنبياه

قهصهالتصداليكونأببالناخطرالمسجىالماهذاالىخدبجةذهاب

الىسولىيوحناالن3وعليهافدةصلىصدأأنىالذيوحالىبقدسية
امتحنوابلروحكلاالنصدقىءاالحباهاأاالولىرسالهفييترل

المالىخرجراقدكثيربنكذبةءأنبياالناللهمنهلاالرواح

فيجاتدأنهخالىبيوحيعترفروحاللةروحتعرفونهذا
رالجدتدجاهأنهالمغببسوعفاليضرحوكلالثمهمنفهوالجد
أصرأيناقدصعبوقوأنببالناخلالذىكنوداقهمنفليس

إهواهلىلهت3مسائلبضعممهابنةبعلألأنبعدورتةنظواتط
ولمايقولهذاقللمأنهوالطاهرمالذىالىوحأىموصىناهوس
ليالىسوخايوبهأوصىيالىاالمتحانمملأناالبعدالصديقهذايعمدق

الكتبمنمألصلمصسبعلىافهمنورحهذاأنالدالةئمالهلهوظرت
طرقةواليوحناالتىالكللىهذبتفسيرالممالندممينحن
الدذامقالؤباالعاذلكأننطنولكنحهاأضارالتطاالمتن

المندىاللنلىوالتضيرهذابهلالكلنهذازماتماادإلنسبة

ءآمنااارب3شتيمملىنجياحانلصرائبلبنىموصىتولبتسير



141محمدنوةصدقمملىديماالستورلجداخديبة

يلروايمناشعيايممنإثنواالرالثافياالصحاحوالتمسرنماض
مننجياأنمسيكونأشحياهومنهذامومحىقولمنفهمقدورقةأنلبا

بيةالوابالدفماالميروفبلالجذلك3حوالىمقامهيكونالرب
ةأضعيامافينصوهذا

كوضعتنفىبهرتالذنحتاريأعضدىاعبديهوذا5

صارعفييسمعوالبرفعوالاليصيح3لالمماطقفيغرجعليهروي
االمانالىاليطىضامدةكوقيلةتصفالضوضةمىقعبة3صوته

فىاالجزوتثطراالرضىفيافىيضعحئيناكسروالالي4اطقيخرج
االرضكباسعدالسهواشوتاصرمااقخاالىباطههكذايقولصريض

قدبالىأنا6روحافيهاكضينوالسانسمةعليهاالشعبمععلىلعاثبهاو
ونورآمدآللشعبوأصحنلكظيدكأمسكبالبرتكدس

السجنبيتكمنالمأسووبناطبىمنلتؤجالعيعيونكلتفتحلالمم
التنركوالأعطيهالومجدىاصميهذاالربأنا8الطدةفيالجالين
بهانحبروالحديثاتمأناأتقداالولياتهوذا9للهنحوتاتتميمي
اقعىمنتسبيحة5يدباكنيةللربغوا09بهاأعلهتنبتانقبل

البريةفعلر99وسكلنهااثرلجزواوملوالبصنيونالمنحدرأبهااالرض
الجبالرذوسصنصالعنسنملتترءقيدارصكنهاالييارالىصصرغاومدنها
ائرالزفيبتسبيحهوبحبروامجداللربليطوا3ليفرا

ولكئالكب5هذبتفيرالمىأالانيفىوأميدظتقد
أمنئمحنبحفموصىناموسهوهذاعهنجتروجورترألما



خدببةبها6ييلأصربنىقولانبوة241

أنمابثبهواشعياموصىقولآتمامنكرتذفبماجدتكلهذاكلله
إفهمتوأصيدسىقويمومنالينملقولأنأرادمأخآفنيكون
ملىنوفلبئورقةماحملبخحوصىفئابةبععدمعلىآصنابدفيال
فولشلمظننتهبميرذلكعرفقدجمونأنبرزفاةهداةو

باستقصاتجيرقأجتهدأناهنهالالانونافلرةجاجبذىالمئامهذا
النترلمناااتماواغوفههـيقدركلهايروحوادنهاحكل

هانوممفيرأنمنالمقامهدامفارقةالنستطيعجلمالمسألةوههنا
كلياالشيابعتمفداالرواعانوسفارئكلفهماونسهل

فبرهاواسطةأوالنواصيمىبواسطةغيالماتالياقهشفاذاعهاو

االخرىاالممكعيرمننكابهيقولوناثيلاصوةنالمعنىهذا

البثرالذبئءهوالأخبارمنهلةسلمثهطتبمامتوفداليهتذب
السلسثههنهتدىوتعيكونبمايخبمهمعليمميترلاالتقطالروحكلن

وبرتطوفانسيكونإنهأنبأأنجئالذينوحبحدثلتهمفيالميمة
ونجاهونالطوظفصارالفكنعصاليوهدياالرضوجهمنكل

هذهاقممنطنىانمنفرقواثمنطوظبدوتاطواعناةووأوالد

وزوجتهابراهيمكوشاخعندروحامنعليهظينومابراهنسالاال
جاربةهاجيأخيرانهحباتكنوانسللهايصيرأنجمرمنسارة

تالكثرقفومنصدنفالسيكزلهاوالروحعليهاوترلزوجته
الثعيؤخةهدبعدوتدسخبلصارةزوجتأنفياكإسماجملله

لحطبنبرطبندننبنرصبنوجصبنرأصبنحآبنابراأ5

الكلدكذانوحبنطمفياوبمثلدين



341واالنياطااسرافيماساسضديبة

اكثرسيكوناسحاقنسلانوانياسحافلهلدتالعقموطولهذا

الروحهاجركلفرلوغالمهاتهافطرحجرهاكللحرةوغضبتأيفا

وكلنعكليعهأمةوسجعلهانالمصموتقدسعاقهالنالتخاقلهاوكلل
انموصىعحهاكللاقيرانظبربةالبريةفيوسكنفكبرالنالممعاله
يخمانالالسبحثهافه

منتناسلمنأخباربردذلكبعداثيلاسبيكنبوآخذ

كرهاتفالاعيللىأخيهمنتناسلمنأخباروأماابراهمبناسحات
بنصفويوعليهلينالروحنذلااسوهرب9يمقواسحاقفابن

اليهءيجيالروحنيعقوب
حىاوكزاولموتناخاكوصرليايحقوببيتبئسببضموويو

عليهييزلوينثأنأيضاهذاالثيرةاثريعةصمابموصىفيهموفى

تماخوصنهماالربلمسيقيمسئلىنبيااناللقومهكللالروعوهذا
بدوخلفهويالىالوحميكلطاصرائيللبىموواص

بحلوالضعفافسادابدأيوضعموتوبعدنونبنيرشعنلعيذهموته
طيهطرأتنمليمانأيامفيالموتماظمنوصاداوداششلهمئمحهم
منوبعدهاكهمملوأزمنةمنزمانيخلولمزاذحقالطوارئبد

بانهوبثرهاعيىأمبممىكلأخيراالروحلشحقأنبياعدأونج
هذعلىعيىيمصىولدتوقدبثرهايمسأنفيرمنودلهايكون
اديصدقهكذبومولممهتوولكناانبياوعماربهابرتالقالصور

المكبزوالينذرونهماشكالذءنبيااالأكرقبلهمناوقدكذيطيل
العادحلىظلوااذا



خميةروفىمحهالوسنام41

ابمثلمصدقونهمءصيابخالناسبعضيكذبلماذارفأالأنا

أمامداغاوبقعاكثيروقعأصيهذابمثاالمكذبرنهمباشيانيصدشأو
وماهواالضخاكوزنبحبكذببوبقهـاتهلولماعاأعمقا

ذاتصدبقاهقلالسوماهومقلززفىبحبأماالضخاصأفيانالمبز

8هذابمعلوالتكذيب

تمذتكوافهصنعوبيجاثبافئهفدرةبسحةاتنمنأنأرىانا
الينبنيامبدممواقهناموسيبكمنواافتهثارروحالىوبةبعيرته

والبعلةوابنيربمصىنعيمىاخراجفيالمحةقلرةبنكرأنله
ومنموسىأخيهكلترلكاعليهافهروحولقىيكذبأنبهيجدر
اليدفيطيهعاولروعاقهوبناسحاقابيوعيعىسىموبجاثآمن

اسماعيلبيمنلماأخكلالروحهذانروليستبعدأنله
صويةالمووالنراثباثبالمنبملمنالكاصدللذنلهأشهذا

اطىاالبحكرنوالوئدبهذىاليعدتونالذيئوأماوالحيوية

فيفحدموانأناالاهداشوأنالمجوالمتالتجاراليبهمإشموالقلو
عماوقوقبلادثفىابعضكنونبخبرالبثعربععيدأنكثيرآممايواثهاخز

ايسكنواالنوهذاكلأناسيوجدقدنبمهواللىنظ
ئبرشاالصلترافقنافيلذالهمقلتكاتقولونروحنسبماخبارهذا

وأساثهااالسبابفيباالختالفذلكعلينابفالضير

منهدأزمتتنافيالمفىقديئاهوالهلينالفرقماالكللووان

النظاهرفرقهذاانلهمقلتعهمتاتحدمنولنالقيلهذا
االنجةالوألثمبععىمعرفةانسانايعلىفهوائهمنكلهاالختعمامى



541محمدنجولطبخدمجةاصذاللورقةخدبجة

ويملىمبارةبهالنحيطعظبمبتأييدومويداأمموقاندصارطوبجعله
وقاتدضارعاجمعلهأنصرمنالمعرفةهذهمنعمنيراهثاالآخرانسانا

لوبطهراقمعمدقهارصأأونماأناليشفاالولعطبمتأييدومؤيدا13
فهلحقالهاليظهرصقالهوانهذايولأناليستطيعوالثانييقرلفيما
واالدباقهالياالخالصاليعدوهاةبصيرذوالكبيرالفرقهذاينكر

11صرظاهسوأمصمجالىمع
اروحمفيمحالمضاالخالصشديدلنامافلرعلىورقةنامد

عةربعرصاستنفررنوعلىنمووأخبارهاققيةاالالجسالنوفةومحر

منماقلونذكربصاحبهتفرمىالجديدالنبأهذاسمعفالاستطالع
اصافبيلقومهصىموقولوتذكرقبلمناصيسالنواباونبيااال

لهفقالاساعيلبنوإالاخونهموماكهاخوتممننبياملىاقهسيقيم
موصىكلترلالذيالناموسهوهذا

صوغابريةاللزنماضعياقولمحءلالنبياالنامىابذاكرتذئم

سكلقلزكوقولهاصمعيلانجاوقيدارهوقيدارسكنهاالقالدلجر

اليربيةأصهرجبالمنيثربلمنبةمقرعلىجبلصلعاووسالعصالع
لهفقالكألجدهمفارقةالىالنهذاستضطرقريثاأنلهفالح
قرمكيخرجكلذساايجذعافيهاليتما

هذاآبكلفاصتمسكتمخديجةأماورفةنوقتيثهبرهةوبعد

ظهابداللةسعرفتهماقدالىعلومهوأضافتاصتعساكأايماالرجل

الرواسيمناضتسانالىهورصابلمانجبوةابمانافأصبحبتهاونبر
تمجة91



لمخلضااتاطدونجوارقلجتواالاالبمانب4

وتوالعشىثعاني1لفحهـلى
اتالل4قوضاتواالةاالبمان

ببطاخديجةالآمنتاذاالجمبياماالتكفيالناسبعفاكللى

أفىقديعةالعالقلرذاولكنفلكمثلتستدياروجيةراطةظن

النبأيومنهذاسعمنبععقطعقاذمزاعهميارفىبماالفافيهوال
أصبابايخزعوأأنفاممطرواوحدهايجةتبهالمصدقيبقولم4

بهااليمانىأض

ارتجشلهضيوعهعندالجديدالنيهذاأمامكلعتفكريةحرب
هذمملوق5االنظارناينتاالفكلراتصتحولهاوبامة

منيكونوناذافطنةاوقوللفطرةكسنالراجونرتالموات

اطقافااليوالوصولقالدرويةفيالساقين

منمنفيكللى
لهصاحباالكذبفناعيفاالسنينفممدآطولفناعىدقد

بدطهوليىلهوقعصصبخنايخبراليومموقدأالللساحباوالصفنا
أعييمبععانسعحمكقيباأتانابخبرناضجابضارناهووالاالمورمن

نهصبطافهفلعلاقيعهاالناظموصىأصيكنولماصراثيلنىبيس
متااالمبنمادقالىجلههذاةبراقعاالينابهدىأنيريد

كللوا

منهشموالمألوساليهوأوصاتمروحاانصاحبنابقول



اا7بديليانارحميضب

االزليةقدرةبحرآاماووفضلأدباذاضلببيدصهنا
ثاسبتبيغأصىاتويوللهالحدبكرهذاأنالعارفوضةبالبدية
سبنلومهوماسالىهذا

قاوا

العارالمظممنكلقصقاادعاهاكلنظنعليمةالدعوىهذان
منلمقلاليناهدىالديلوجزربناهديةدفىأنالكبيروالفرر

وربمانوعماشنتربماىأضبهدبةالهديةفثآأليوزيشوهوقبل
هبذبمدأنالهدبةهذمملللعفلحاملبردوهلأعلشءمنت

منوعالجلالفاطرماصبمبروائحوبأتيهوالمرفةالىسدطمالعقل
شيرآالنصيكونبلهنظغيرصادعامانولقالمارتصمنرف

أصيظهورحينثواليضرناضواللدينا

نفروقال

هلصيحةقكنلمانافدعرىهداالمينقعايهلماذا

تمرشأخالتأهلعااكلواكدالهمحهىفىالالشناالظضلهاضد

لملدقطينىانوقلآاالعواكزمعمايراالخالقمنظق
منإناصراالميلهذاكوانصدقىوالدعوجدلالصيبلماكلال

للزبباالمىبهذااالتيانالىسنةاربعنماشأنبعدصاقتهقوة

ماسهذابةابدعرنايىتعالىاتقدرةااليمانوانطيهالعمعب

ايتاضالزرلتلليالكلمةاعالالىيدفنااالضالصكوانلدنهمن

انمومش4أارحمةربنامن



بفبببنأثبرالىبكنلمخدقييثان41

فلكيعرشاليلمالدىالىجلذلكبكرأبوالنفرهذامقدمةفيكلق

تمسقومحوماللنوننجوللماذاشرىوليتقومهدعنبعيباوقت

الذىأنعلىالعقالهاماقمعمنلاالظءهوالنالأالبماقاالسباب
المعتدلنلحكلةالمطابقهرانهممكرمنصورتهرسعنا

ظنهمنسعةفهوبعلهااالنهببصاآمنتانمامشدبجةانافقار

بكونأنتسيبرأبإيمانالملمنالهمهدبماولكنشااذاهذا

ممايطننتأكلخديجةايمانطريقةأنفةبمرالفع
لالقلالبجوزفيرهألوفنممماتثمربأبوبهآمنالذيان
هوالبهاناقمااءلراافسهمنافألزوجشهكرآانالممصف

تالجماطثماالنراد
ونصودانهموطباعهممأخالبعلىنكونالناسظنوناذ

الىوعالجدبدبهذامنء1الخديجةيمأنادعاكليعرونين4فا
كلالبثريةقاالخمعرفةفيحامدونإماهمبعلهاهوصاحبهالناال

ىلونمجبرإماهمومنهاهالىديالقموهوتفاهتمنبايستعيذالعاقلض
توآأدلةكيرمنرايظيمةالموباناناالابقلتصدمستعظمونهماياالعناد

منةحطهمنممنأحدانعيبأنالدمناالنوغمخن

االنتولهاالالقليالبالكللىعيمنستأناندممىوالالناساخألقعم
ولكناواصاجدبداعلمارهمأفنيءنوأنالعمددمنواذنبمساكدة

مضهابلواحدهضاكلةلىاالفرادلبستأخعقباكرهمنذاننستطيم
بظبمنالناسومنالعلىأكلومنهاماهوقالسفلأسفلفياهو

عغالعنبيدومجمالجهمقلومايمدظواالخالصالصدقمنطيهم



941لبالدلواإلعانباثملداالبمانضبه

رةالقدعيطعنغرلمبةليعتاقيباالموراالرتيابوعنياهوالى
إلعدفعندهمروفونالمهبهاحدثاذااالزلياتاوالعنايةواطكلة

وعالوتطيمجلالفاطر13جيىهافيهكلمنقريبةويجاالواإلمأللة
صيدتناانآ4نقرلأننسحطيعلرةالتذهذوبدموصرمطاهرأصى

زحنزومئهاصبركاتثهدالجليلاظلقهذاأهلمنتهذ

فةمعنالمحمعركوايثترأنعايهملداالخالقعمفيمركزهمشهواله
علىالمبئقالمحاالبكانمنرمانإط3ضديجةعلىمحكوماليمىأنه

باالكونهعلىالسيةأسباب

عداتعبهفالعجابافىووالرورالعنادكلالمجبولونوأما

تأتقداذحهمبمخاعااتصنانتبوالعليهمفقيثهأتتربمااذأقوالنا
قبمامحهيكثهـطفيماديولىجبلهمفيهقفمفماشدينهمفلهمثقيكطينا

باالمورالعطيعةاالنسانتعديقيستطمالذىمعكلةلىقيتو
بييوالضناهمنظريفيمعذورهذاإنليرة6ياتوأدلهصرمن

4كيأةبلالظرياتمنبيدهمايتركانأطلبالالنيحملنهول

لناتىملتكوقانتعاحسنةغايةفنباخيدفيوىالحديثفي
مناواحدلكلاخرىآراحولهانشعبتمه

إطالبأنلهمإلعديقغيريطالبهالذيانحيياصاصحكأقولأنا
الدليلطلبهمةةوإتعبمصدقسمعتاذاكنواياتواالدلةفىباهو

تربمنفهتعركنتاذاوإلقاالدليلغيرمنآمنبأنهتحمفاللةواال
والمعلميناالبمقليدكليابضاعتهأنوترف

عليموسلاللةمحلىحمدااصدقىممنبكرواهنالهأأنقرفانى



بخدالكونالقبرمىقالىطاالضداللالخنالف51

أييدكلحملوهمهطمونوالتصدقهفيشقولمآإهلحمجمنأ
ظنفهلفائقةزكيةابابوأراثقةراقيةحلومملهخكلقاوشرف

اساطعاتوأدلةيناتإالتبنيرصشوأنم
فيهممثربكبالونانوأخثىنحتلفةاالصتداللنياثارب

رأشمأنولدالالدةاظارقاالمساالاآليئيعرونالاديئكمثرب

اتبعدواظوارقباإلآاتأحادثكأنفيمنآالمقاهذانوخال

ايمانيإونأنيمكنكيفلعمبئالنحوعلىخدبجةبقهطرلعلفت
والسماسالهعليهبمحمدمؤمني

لكنوعطىآيةنهاينكرحينئذأنلحدقاليمتطيعلدلمدضمأخاراوغاذ
أهذامةيثيوقعوهلتخالفيأأزتخرقكنوهلالمدةاماى

فنعللىبعفهمنهابنقاويعبروطببعتهااالضياعادةإلعاايعنون

سألموسيلينايفرقولماالدةقضنامفيكثواالدبئواانكواثنلق

اشتدخالفهمهناومناتاطلعلىالموضوعهذافيالكآلجعلوأبل

منأوردوهاالياالثثهنيلروايذلماظوارقءواليوالذاهيون

خعومهماليهلجتفتاناليعلحجدااالسيثايسيرااظوارقهذهصور

قناكهمبهتكونأنفعهـالش
دموصلكلانتولأوموجودكلفيناسنوجلعزقهابئ

يعنعمونالذيئيقولداشفهلالموجوجمألمئالمنوالمثسى6طبيعةومادة

كلاالرضهنوتجقىبرنرثاالشصىهذيرتهأنبثهنبناوارق

هذومجيونوبنيرشبضابععمهميبدهـناسافيهاناسويطلحالها

وأزهارةوطوةوشحرثومبامبركهاوفىكدامنمنجمنهااطياة



ه1علباالدبئتتوفعدماظوارقضث

11آخراليخرهااليوخريفوربيعوستاكويفزاهية
بمطيمكزأأويمنهمابمامعولكنيبتولونماذاتأمحيالأنا

الوتالهمنارتانمألةالىهذهنياظلواذاننىيجدوتعالىائهرتد
عهسبهيربركرثاسفصارتالمثسفينهسبطاللهسنةتنيرتاذا

اظوارقعنحثباوفيرانانكراأمأصبرايضاقي

جميعكتبفيالمدونارفاضلىمجثأنالمعالهذامنيفهماالص
لعثفىوجللرادشاذاارركبمافهحرمننفضةأمامالبقفالماال
أكبرهدايامنهيالدىاالدينأنأيضاويفهمءوضنهحكتهكلالنر
ورصدقظمالبدفىوكاقاعايمترتلواذعليهااليتوقفالزليةاالعناية

واحدحيئاكلأحدالنتصدإصلماخارقةظورمةبتبليضهالمأموو

يئألمصحانهالكوناظماللهلسنارفلىامنصررةفيقترحيخترع
حونالمقزمايهواعلىهشاآلنالى

تعيرانمئالهناتترحءنطاموالعدواللهاالحداالتزاحات

يقزحاخروآمفورآءاتريبعيرانيقزحوآخربرغوثاالععى
وآضياقرامعرايعيرانيقزحخرواطرطورآالمريخيكونان

زهرةالىهرتكونانيقشحخرواعطارآعطارديكونأنيقترح
بةجافىاألنهاروتظلكلالبحربنعنبأنيقترحوآخرأبداةالتذبل

سكلتمكراوالناسكلهالبراوبرآكلهالبويعميرمترعانخروا

ذهباطهابالزيكونأنيقزحشواصاتماتطياتمومنات
يقرحخروتونوارواالعنابوالليعونتفاحاشجارعليهوتجت

الملوكحبراتمنحبرفيساكونجسىيالكلهللوقتبعصرلق
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اتافيالىالنومويذهبنهاراهالوقتيعميرانيقترحخروا
خرهاالىخرالىايقظةاةالداث

لصاننستطيعوالنثرهااآلناليييألمالكوننظوماتمتدعانم
البئعرمباخاتامضرفامعقالرسلدلتأاحاتاالئرووحسبينزهاانه

صاعناوحيهبعدرئمرتحددقدبعدمشاايمابمدلحيظالأملكذيتطيعهلبانه
يالاشفرلنةنجدانوتبديالهاللمةبحدفاناماليامالكلنابهذايرشد

سركلالوفواأناليستطيعوناالثراناقولمذاقوبر

جميعفوايواناليستطيعونبلوطبائهااالضياهماداتاوكلشالياللة

ايضااليرفونهمئمامأأطباثوجميمئناتالمنكاقاسرار
الهداياتبصضوفدهمازالوانهباالنسانوجلفيعناشهمقدار

خالشماظمهعلىمثالصاثيهفيربهالظهارعنايتهلهيةااعالنءقديعثاوأنه

عادنهانزمنوفالمعرتخافلىاليزتباقياءاالشيابعضعاداتمن

عالالتهاليصتهتتضوقداقاالحرخهافاثسأفااامثتذوفظوماتا
باخفائهةقدرتتطقببقةمحرخيرلناريهيرانايةهدونسانالمارفا

جمالضنهمنالنتالياللهسننجملمنونحدهبقعهذامملان

حتجابوااصمنمةابديموالقدرةواكلواطالعهنانإالهذاابدل
امنابةاواختعمامىاطكلة

المنكرونلآلباتمويدونأناالقارئيتبينفصيلالهذاومن

يترحمابقدرارقلىاكلوقفالتالدبناننقولماوقصارىلها

تللىاقهيزيدهوانماالخترعونويمنترع6إفالكأناظنوتنصشافى

فبماباتاالهذانقولوالالمشعدةابعائىاطنثرحتآيات



351ابخارلجثبىظلىافهفايئفيبة

سبحأل4لسنتهالنبديلاذوطباثاءاالشيااوطتعالىاطهلسنةتحويل
ثارهاباقهانسرإنيةمحونةافيهاوا

نتوانالمدونونطيهطلحاياكارقإظومبيرالرهناوربما
إتإالالتبيرونحبرأنجاعنوبعيداينابفيفةافاظاالكلالمناقئة

هذابهألىماأنكلتاآللثراماوياقهمالحكيالقرآنعبر
روحانيوأصإنيرفعلالهتارص

المبابثمالصباكلنمنذبالصنايةوسمهحانباتااقهأنبتهلقد
وفيكللااليوتاقالكهولةدخلحتىاالهابذلكضاننفيروهو

اينرقوافيالةالصورمنكرالةوئفريغزلةالهتجبيببدأالسنهذه
قبلهذامنمنكالدنهمنروحالروحهأعلنثماليفنىالديالجاللفيه

بوسفسوبعقووسحاقاواسماعيلهبمكابراالمعمطفينمنينكيرالرب
نجدولملنامصلحعالحالوسهذااناآلياتومنوعيىوموسى
منببالخجئنماقهعبدانالناوانماكللاللهدوننبدأنمناطلب

لناكللولووالمابالمرجعاليهوحدوانهاطملهوحداةمند
اصطلوجدنااذنءحالدبنيجعلناانطيهمقزحينلوجدغاالهمأا

عدهانستطيعالكثيرإياتارسولهذاناجالقدقهالحد
لهاقهورفعوحيدوهواثعوبكلةوجمعاىوهولومأب

ييدتاوحورعالياوعوتباقياهديهوجعللمثلهبرغالذكرمالممن
فهمعرنمواهناسالمجاأقرايمانمعنسنبعينبنامنآاليوليسفاكوسار
ياتواالهذمالعنايتأبناولىمقتدونبكروابطبخدبجةفيبل

طد2مومنونالمعطقاتاقهبوسكرونضا
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لر1لعشروتلئالثالفصد

هوالباتاالذىالبنالدعؤاعالن

مناآلناليلرناذماعندالهبةخدالسيدةفضانلقفأ
معنالرئالةيثرتواآلنتنيفىالالزوريايعىبلصيرغا
دوراآلنهلاالسيدةهذدفضائلالطااعممنجملىكل

عانفنياالعصركلفنجدالالثباتوهذااطقسبيلقالئبات

ةوكشالمجارةلينالباقوتندرمنمأعآ7بيبينندرنهمادأفي
الحيثقطراتمنأعظمفواثدلم

منهموجدسريونياالعواممنألوفافيووصىلقد
سبيلفيشبقمئةنعرفالاهظيماالددهذاكلومنااللوفألوف

فاليفبقالكربمبعلهاثباتأماخديجةثباتالمعارضةشدةمعالحق
الساقةالفصولوصلنانيقدفاناأمدثباتقدمنامابدبهقيسأن

أناياآمياإلترالوسسعوأنهييدأصيمويدأةبيانالي
جداعظيعافبرويننبينهالفرقصمبحوالمبليغارسالةءعبابخفوآ
االعمالهتارهوأنهبهمنينالمومشروفدالوسهذاآأنذ

اتثجبهقلىأولهايطقاجيلثبانهىسالفلذفىلبراالوالمعمطق

بالميصيهرأنأصينماشيدصسنيننالثالمحارهذاظل



551ابهزمننربقخبئ

وطمأنينةالىاحةفتؤفىظبيايضحفأووتخوفكبطزوجةجانبهالىبجد
تللوشالقلبعماطةينةقيوجدبلاالذىواحظلاليعمبعلىالبيت

آامانماأضدوماوالمعارضاتالمارضينآأماوالسكينةبالعبرم
كلوبكاالىاطالةهداصجوماالقومفماسكرالياداممماهذا
11برااقهقولكيداالماندونلبر

والزةنفةاالامتلكتقدوجماعاتاداانىذالمعاندونلبرااقه

صبتالنداوةأفعدغمنولعتعتهمقلوواجتذبت4توسهم

قهاتحرتكلدنذاراالارةحروترجيااداررىتذط

واثرففضيلةبالسبقننسهاترىقبيأل11قريشوهاقريثى

امتامةوأكاقءالماتطاولنهاشانحةفاشلهافعيالكلكل

ءبالحكالتئامنولملخرهمخكثرإلنبباقومكلشاد5علياكلتعصيد

وعبيرانضرةوضةونةعلثسىالقباثلبيناالخفخرم

ومزيداالباوسدةالهثكيمةفرةمنوصمشاهاحالهاالق3للبهذ

العقاثدالقبعضتاذعرتهاالقتدانءأصبتقدتالعالى

لهاصؤبقوفدالعمقتالمجاورةالبالدومعدرهاموردهاصادمتهاق

اماطرواسهاحقوقهاكلءاكدامناالقالعماىالعمدىقىأصبحت

قدولكنالنافلرينماببرادرشمنلهاكلقالقبيههد

وبينماذلننلتالتقليدطأللرمنلفكلرهاصحاثكلكتترا

يهأمنواحدمدرجفيالبلدامعندرجرأياهاصئاالليةاطقائق
هذأقتحبضامتاأليدىصنتاقدجامدةمحيامبكالروصماع

وتئنعاالاظلقهالىبوقيوتدفههيبووتنفعصترر
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ونالتوحمداشكراوتستحقءمجداالعورلهذأنتيلنمراحت

وتوجهءالنذوروننر6القرالينذبممنلهتهاالاالممماتصخلهاتصقع
القلوبوتعلقرالصمروإخباتالقلوب

الشبسطفيهاتممىاالصارتحىقلوبهاالعقائدئساورتنعم

فيهاللطعنانقباضهالثيوالننقيعىاآللهةتداضمجيدانباطهاءلئي
ربميانامنالنقصأو

وداعيانذرافيهميقومأنسولالىمذاأصي14صااللقوآمذ
الجليل3االهذارتقريثىتوحيدوشتالياقهمعرفةالى
ولكنواالرضعواتالموجدالوجودواجبكلهذماللنةفيالا

الكمةبيكهبريالذىجاللعلجمونأننجتيمارفكنلم
تاليإدتهالجهلجرهاوقهاطوادثمثابهةعنوالبدأعالامن

الحقانقمنكثيرجهلمنالبهاالمممنكنيراماجرالىاياووستعه

ذلكبهايستدرجطويهاالبسلسثهوجلشبهلاتائجأشبهماوافي
وتارمبابةمناالسبابشماركهلمايلىالنهاباتأسوااليباهل

أسلؤوشالتةلجتارحيم
بايصلالجهلملسالالسلثههذمنتريشحعدكلدولقد

عندخيامهالجهلضربامثالهاممنارفعةفيهألتحنيهامستقرالى

ذلكااجآفيتجدهايتالقاليسرةالقوتجديهاوالءخيامهم
آرصكلويطسمنهاالفلفاراكليفاالمنامكلاالتكللكل
تبلاالسالففضالبممىالهاصينمنفيهالهبماشويذبكلالذ

وماس8اثفضلماهوالتيأصبضهاخنواالقاآللهةهذدهم



إلهااليدأالليرضبئ

هاروحماهومعرفةعنيلةوكدتاقهمنايةوماسلمةرحمة

سيبيالمحيعلالحداروحجمادوماسايوحخعائصوماس
فتوظيفتهاصووسائرادواتساعاالممتيابمرالمضةمعرحتورا

وآثارعنابتهالثهايدهاكوظهوركلالبدانعإظارفاطرارادكهتممن
أصدضينينالمالقومهومنحدالوافيمابجولارىقواصغطها

ارةاالؤاللىنكقوهمهبهبرضيهسيالعقالهانميزفيئعقهـ

مرورهميعروأالكبريلفيوهمهبهضوصياذفذمااالر
تدوأنيالعقالتسفلمنتىهومالهاوأاطجارتالىالزلفأن

برهةمأآيرلهموقعهخارجدالمدهمهماذايئاالتبديهزالكبرياه
وآيأل4وشنهتعالىإقهالجهلتافيمنالطويهاللسالهذه

موجودامادااليستطيعوذمتحلقاأحكتتكهملمدارقيدااصبحت
تحركوامماالبرونهحيثمنبجذكممنهلجؤالقفهماهميرحواأن

عطيعققآيةظهرأنبارئاعنايةاقتضتاليالسدالسضه
سروالدالبالةالحكلةوامتعمتئيدهامنالفطرتلىوتخليعىقدما

ستعهاكلالهدايةجمروأنالقسهممناصطةبوذلكجمونأناالصعى
مايريداقهفمومايبرويعبرمايحتهالواسطةفيثقاالولينفي

ومألثالعصرادمنداتيالكوةهذبهدنالمصطفىهذأقاملمالكو

فمهوتعمبالمألوفكاظةقوكوقموموعتوياوبهرروفرآيجهلداالصو
وعدواذبهئانووطةإقنذلراالآأصاإهواوالنصحالوعظمنفرةو

هرنيربماآلهتمكرفيىالىحلكلواقدام
ههالصواهذهسبيعامامالعمبرأليمجدياباةلوالطب16
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أةاموأىالصوادآهذللقاتطرالىحماتالونلوالأصيةأى
حمدآكلااليدالتمالنواملهذجوففيبعلهانرىبجةتكبر
ودكخعمكلوجهربوقوفهاوايناطبرظيفتهالقيام

قمحوالدأصمملماذىاالاعئووتسلمانهاقهاتعلوعليأوذى
ونشوالمهالجاحدوقادهمصووظاهرونوألمفترطيهنالمفتاقىفىت

ساخرونبموانوالهاؤش6عنهالمتيامدوننالبافىظهرأترباثهاربمن

المفترونظلبحعناأوحسدتجهمكلاومنابعماعنادعمنه
وتينااجمابشعرهواالتوالوحياعنوقالوعايناالمبطلبمو

منهالناسنينفروااليهوهاوأرادواشبوب11فوماسحثروا

ارجمودهاكوأيرصلهموثحفءببردهابدههماليآللهتهمروينتقموا

بافهلمنمجاظنمتهومجاظمايهاهرواالمبهوالهزابابهممافلو

لوفيإالميالصدعكلمثابربالصننمتدرعوهوهذاكلفهلوا
يهوقكيفقىاعبىتعمافاضثهاالثريفةاروجةتممهتهذا

شفيلباتورةصاجملاآلتيةاالجيالاليكديموأجلمنالعبر

العمرلجتام10

بمالرالىسولهذابركاقبقععاكبتهنتاذاأصبراأحلىوباما

يمعخبرامنللدنيافيبقلىاكالمجمالفوزذىاتضد

انصابرينعقىولنم
اسعرةخالت

لهاأصصرفهذأعلنمااليضريخةعوةالىأما

يافىللمبماظالتاقهاالالتأليهبستضالضيقبخالعم19



أل95لماالماتيئوفيصاطثرلكضبئ

منهاهنييثبةوالادثافىاليئبه

االنسافيبللنوعاسةعنابةذوالمعورالبارئمذاإنالم
أكلوسبراسطةالهدايةومنهاالهداياتبصنوفاتحافهبهفايتهومن

المصطفينللرسل

قدأرسلرسولمعمطفىهواقهالىالجدبداممطالىهذابأنالحم3
ءالبزابوآأخرىوحياالحياةهذقالسحادةالىيدعبدينأقه

بهءماجلىاسبمولثاالذعانيعضأللصاابذااليمانبانثالعم
ملضصةوسالناسبهايبدأأنمأموراكلناليعرةالدأصمولهذ

صنامطهقالهمافناطهكددرسولاقهاألالهاليفتينالثعرالجمتينلهاتين

المالبينمثاتبظلالذالمحمدبةلواالهموداللواتحتدخلهقلبهثها

هذابومناق

كلفةللناسسبلضاصةللربواليشلقرقكنلمالمحمدبة8صاوا

اذاحىالحكلةقتضيهالذيهوكلناالقربينإلعثيرةالبولكن

علياناعوالللدعرةنراعونابراا

لعشروتولرابمالنصلى
بدمثرسنابا

واخذواكشقدالموفونكلنارسالةصدمنصنينمرب

خالنلهذابهمقلفيبلتبمالحسدوجلبربدهاظعوآمنالعنلد

الحمانهذاملنالهمأبحسبولمعاالونهبحينوالدعا
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صنجنةفيوالمومنوذءالحدفلكمننلرالجاحدونكلق

هذأيزهقونكيفمكرونالونالجانوركهاقهبنعمةالفرح

كلقضأةاعالهمواللمنيخترونوالمومنونالبديدالىوح
بهيهزأونوطورايشوتفطورااىالىهذافيحيارىالباحدون

ميدافيبدونهفيهوعتلمحسهمويحلبونأنضهمابرجعونوأحيانا
فييقينهمنالمومنوننوجمنوننواالقالمظانوصائرالمينس

الباحدونكلقالضميردروفرحوانثراحطفةالطعأمنعطيمحظ
انةغاأشوماينمدالىايهاونصعنيلمرةالحهناالييرجون

المومنوننوبسوااللهتهماليذكرالدىلسالرأبورذوقومهم

أليهصسلعةهموصيهاوجهةاالبصارت3تدرالمنللىيرجرن

الباحدوننبسننهاالخذونيخوالطيااليتوكلونالقلوبهم

اقهجحانتولونالمومنرزنوامدةاالصنامتلىحولكوفا
ىثيرررونالجاكلنكبيراكلواافهتمالييعفونعاامهسبحان

حفراالذمىمنالشماسدمعالمونوننووالهماصا
8ةفيالقالوذلهحعوةالعبرمرارلهماقهأبدلقدبئمستبتر
االحتضلرسريركلكانثمادالئرالنينتدأوأخروق

ملآشياالياتنيجاحدينوأيمئممتالمومنينعندجدازيزسخص

منهمبرنمليهمعرحنثأوىااالساليااللملكثخعىاادرتعذمن
ترةيراالهيطهذافيفرفروحشزفياالئضصرهذأكان

أليهالطيرانثحاواالظمالمحيطعنهاالقدسمغرهاالىالبعرؤفع
ولجغةعليهفةخطلمرنىأنتالذيالمحيطهناووغموتلرة
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مهبقايتمىاالصعالىااللمبصذاظوجملذلعغكلنولديهالعكوفا

المعميرواليهأكلأدهوأمربطيرانهيقنىوسنتهالدةامرمنوجاذب
سيدتناصبحكلنذلكالحزيزاالموعهذامنقارئفصهل

حياةللفضاثلكتقىنآتمالقدخاسماالقمأيهافقفخدبجة
ولنالساميةالموادبهذهأهدكالدىاالحرهذاتالقدتفىال

ىالمحصتاربخبنقلسرتاذااالالسيرةهذبدفاسرالقمأليهاتجد

الوأكعبهذاتدسيمتالىحفيهذاحكلهالكلونربسبحان

الواسعللعحطوترجعزمناترىبهاالشخوعىاتهاهذامص

ماقلندصتهافرأيناالداربذبةخدسشدتناروحتلقدص

ياالمالمهذاكلاليومنخبلىفلهءالواالمحيطلدىسواآلنللقارئ
الكريمبعلهامعسبيلهافيقاستاليكمةندأنوزىبهمرت

الربوفيربالصونعرهاشأنهاوعظمتهالىاقههاأعفدتقاصا
يومناهذاالىورالععهذكلهةمملووبحورهااالرضبروروأصبحت

اقهرسولعداقهاالالهالءالبثراجناعىجميعمنمولبمن
وبناتبنينالكربمزوجهامنخديجةسيدتنالدتووقد
لثرأقمباركةذراارهيةطهظ5السيدبنتهامنلهاوبقت

وؤىتصالىوعالثريفةاليوملىءهلكنوادتهورواطاالرضىليمأظ
المومنينأمياعليكفالسالمأوالدهاااليوآيحدونالمومينكلأن

أماياالطاهرروحككأيقياتهورحمتهاقهصالم
ضت2ا
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بةتالسئدةسيرةفورسأ
ضة

البؤاواهداهمقدمتثهده

أعولمالرباثمممة9
البالدالىدال29وانابم

اصالعلولداليرب3

ماخالطهمللرب9
ابنسبوعبخهمنارالىب

فيوكمحفالىبا7منلم
ثندمدك91نيوفاااالسالم

اكيىوضبراسئكندهمدك02

ادباعالوتطانألطظن

اعطاععثمرنباناالال

ولحألماالولافعمل02

البعئةنداالنجابةتريق

فيياتريثىوحكوهةمك

الحريةنربثىلىمكلكه

أبرتوت

بثىتريوتمتاطقلا3

واالسناقصاندؤعمافغعيه

االيارألدتوكفبقواالخها

فضولكندا5لهبرالالمراوا

بقترتوش

مإلتفعلااثه

ضعة

مكةأهلبةصكبعةند

مكلفيوأرشوضوشالنسااليع

ؤمءانساامفابمالىالفصلا
اسباهابلتوأد28بخد

لىجالالىبنامثارقيه

الالىانماا68اطاتوءاال

ةسوخبر78وفىطاالششا

بمرةخبرماويفنيتعالهعدا

ساوقينيتمالهمدا5والىرالهالية
55الحبونجةدابة8

بخدمقامالمىاافعمل05
شأنينارتالنا51قوصاغد

المألوفوفرالمألوف25فدالرب

بخدماثلىداساافصلاكه

وفالموقرماعندوافناثل

لوكدهاهاالوميزاناوالمني

وائبتالكرمملكقةيفى55
الىبشبلعة65الىفد

يرمفيأشعلمرظوذىويرم
وحكعنمممعدكالر8ظوذى
ويالدببميلفرمدمكه

6سلعالرأثالىممحم06



361خديمةلليمتسيرصس

صنحةهنحة

فاية38مو2كخدبيوتجالقىااففيهيلأمول6الربفد
المطلبوببإلربتالىاثهلالسالمندلنرساعمهم

المطلبعدضرفكهدأاظضدمجةجمالاالجللفصلهحال
النبىمولدبختارمهبابخثطالوانلافعىههاعندقياطال

رضقهوياكرضامخبر168اصتحدادمالالصبفدالحسان جميما78والعديةحليمةمعرفةالىاظثةجمالجمعالير
أبيكنالة8هانيامناةههوصف6و66اظالقجال
طابأصططالالجال

النبىرؤبة29اثامالىبالنبىااخدعةشاهشاالفعلهال
افبرلحراقربق96اقوكنالرا

الحبعثراطادىافعل39يثىقر07أالصالماصمدادها
لئربالحبلههالحربأثىقى17جاللبدوالرؤ

ببفعبة5الضىطبتكثحادراتالعرباجماعاأص
وعزاياصلمفيأوواردانهاالحبازبالد

تاؤلمثرالناكاافعمل69فياثبلرة87بثىقرحضاؤ

الربصت579وتمذا3ه5ألموالواعنافالجاهية

إلنيو1الجاهيةفيواالبلللثرد

الخواكلعثراالثالفعلإاروالضرعمالزرمالرقيق
امثىخدجمةفيفيااةالروتبايماتالجهيت
ذاوواجطوخواخميةاازطلنفيص

اثطبدضرر001بمحعدبخدزواجلطصمالنعلكال
المرأةخواكل09دبالحالاإاحياةالىاالثاو08األول
الكلعلةإةاطخمبئ

هارواعثرارابعالنعمللم1اللمعلمعداضاافعل8
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عنة

للنبىبةخدلخبةطرتجة301
فبهالىبعةالعداق89

يتفراظمىالنعل501

الزواحبدجةخد

العلثرالسادسلا8

نحنما01للروحمط
الروساللفيبحث11

بدعرالسابمافعمل9كال

حمطا

لخمعراالمناافعيل829

ائنةباتسالحابشة

الداللةععرلثاسعافصل031
ارطلةعمقاشإلنى

حكمةثحرونالثراالفعمل9ك

بكةظلبدا

ونالصرالحادىالنعمل83

محدعدقكلالتىالديل

إسيلبانهابمافلىفيبنورت1ك

الجديدالهبكتباستدالل59

استدالله1عدصحقكل

ذوكلديماهـسدابا

لجنبوةاسراثيلنجيل241

حدجمة5السيد

صنة

للوساسراثلهاساسرر2

الوسامكل81وااليا
ستداللهاأبةخلألوقوو

سمفىمباللهعلىنبونهصدقكل

ورقةبم

ونالعراالاالفعمل681

إدات11ارقياضوخواالجماشواال

اجمان881بلبالحاالبمان741

وجةللبأثالبكنلمخدبجة
االستداللفياالختالف051

للكونصننبرالالخوايق

تتوفعدمقلولما151
ألمنااالتعنر251عيهاالدبئ

الختارإلنبىاللهكاية1كه
ونالعشراالناافصل459

االذىواحظلالدعوأهالن

يشقرساورةامهالباتوا

الجاحدون651أقداثهاوعدم
ادصةضالمةاههوالمؤمنو

ونواثربمالراافصل1كه

الجاحدون06عثرسنبنبعد

خدمجةوظبالمآلمؤنرنوا












